
آنچه فعاالن اقتصادی از دولت سیزدهم می خواهند 

گشایـش، تسهـیل، مانع زدایی 
از ستاره های غربی تا غول های شرقی

کرمانشاه رتبه اول غرب کشور از نظر شرکت های دانش بنیان
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︋︀ ا︨﹊﹟ ︋︀ر﹋︡ ︋︀﹐ ︋︀ ﹝︀ در ار︑︊︀ط ︋︀︫﹫︡





︡ ﹡ـ﹩ و  ︡ ، ︋ـ︀ اراـ﹥ ﹡︪ـ︣﹥ ای ︠﹢ا﹡ روا︋ـ︳ ︻﹞﹢﹝ـ﹩ ا︑ـ︀ق ﹋︣﹝︀﹡︪ـ︀ه ﹝﹩ ﹋﹢︫ـ
: ︡ ︡ ی، د ﹡︊ـ︀ل ﹋﹠ـ ︡ اف زـ︣ را ︋﹥ ︮ـ﹢رت ︗ـ ︡  ا﹨ـ ﹝﹀﹫ـ

﹫︪ـ﹠︀د ﹨︀ی  ︉ و ﹋︀ر د ر  ﹋︣﹝︀﹡︪ـ︀ه و اراـ﹥︎  ︋︣ر︨ـ﹩ ﹝﹢ا﹡ـ︹ ︑﹢︨ـ︺﹥ ﹋︧ـ 1
﹩﹑︮ا

 ﹩﹚﹞ ︴ ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ا︨︐︀ن د ر︨  ️ ﹨︀ و ﹁︱︀ی︨  ︡ ن ︸︣﹁﹫ ﹡︀︨︀﹠︫ 2
و  ︭︠﹢︮ـ﹩  ︋ـ︩  ﹁︺ـ︀﹐ن  ︋﹫ـ﹟  ﹝﹊︐ـ﹢ب  ︑︊︀د ل ﹡︷ـ︣  ︋︧ـ︐︣﹨︀ی  ا︖ـ︀د   3

﹁﹊ـ︣ی ﹨﹛ ا﹁︤اـ﹩  ︡ ف  ﹨ـ ︋ـ︀  ا︨ـ︐︀ن  ا﹇︐︭ـ︀د ی  ︡ ـ︣ان  ﹞
اراـ﹥  ︋ـ︣ای  ﹝﹙ـ﹩  ا︨ـ︐︀﹡﹩ و  ﹁﹊ـ︣ی  ﹡︊ـ﹍︀ن  د ا﹡︪ـ﹍︀﹨﹫︀ن و  ︉ ﹡︷ـ︣  ﹚︗ 4
︡ ار و ﹝︐﹢ازن  ︀ـ ـ︣︎   ︋ ︡ ـ︀ ︑︀﹋﹫ ـ﹊﹢﹁︀﹩ ا﹇︐︭ـ︀د ی ا︨ـ︐︀ن؛︋  را﹨﹊︀ر﹨ـ︀ی︫ 

︋ـ﹢د ن ︑﹢︨ـ︺﹥
ـ﹥  ـ︴﹢ح ﹝﹙ـ﹩، ﹝﹙ـ﹩ و ︗︀﹡ـ﹩︋  ︉ و ﹋︀ر د ر︨  ﹝︺︣﹁ـ﹩ ا﹜﹍﹢﹨ـ︀ی ﹝﹢﹁ـ﹅ ﹋︧ـ 5

︉ و ﹋︀ر ا︨ـ︐︀ن ︀︮︊ـ︀ن ﹋︧ـ

︡ ان ︋ــ﹥ ﹝︪ــ︀ر﹋️ د ر ﹝︀︊ــ︒ ﹡︪ــ︣﹥ ︋﹥ وــ︥ه ا︻︱ــ︀ی ا︑ــ︀ق، ﹝︧ــ﹢﹐ن د ︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣اــ﹩، د ا﹡︪ــ﹍︀﹨﹫︀ن  از ︻﹞ــ﹢م ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠ــ
︡  ﹡︪ــ︣﹥ ای  و ︎︥و﹨︪ــ﹍︣ان ا︨ــ︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪ــ︀ه د ︻ــ﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د  ﹡︪ــ︣﹥ را ﹝︐︺﹙ــ﹅ ︋ــ﹥ ︠﹢د ︫ــ︀ن د ا﹡︧ــ︐﹥ و ﹝ــ︀ را د ر ︗ــ️ ︑﹢﹜﹫ــ

. ︡ ︋︐ــ︣ و ار︑﹆ــ︀ی ﹡︪ــ︀ط ا﹇︐︭ــ︀د ی ا︨ــ︐︀ن ﹋﹞ــ﹉ ﹋﹠﹠ــ
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مهمان ناخوانده

سنگینى بیمه و مالیات
 در نبود استراتژى

حفظ و تقویت نیروى انسانى ارزشمند و فعال، تمرکز بر استارتاپ ها و جهانى شدن، 
سه راهبردى که است که مى توان شعار سال را در استان کرمانشاه محقق کند. 

کیوان کاشفى، رئیس اتاق بزرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى استان کرمانشاه در 
این رابطه بیشتر توضیح مى دهد. 

چند سالى مى شود که گردوغبار به پدیده اى آشنا براى مردم کرمانشاه 
تبدیل شده؛ طوفانى از ریزگردها که آهسته آهسته راهش را از بیرون 

مرزها به داخل شهرمان باز کرد و امروز تقریبا تمام کشور را در برگرفته 
است. رویدادهاى گرد و غبار یکى از پدیده هاى رایج مناطق خشک و 

نیمه خشک است که بخش بزرگى از بین النهرین را در برمى گیرد. 

خیلى پیش تر از آنکه، توسعه صنعت با چالش هاى چون بیمه و 
مالیات و تامین سرمایه درگیر شود، با چالش بنیادى ترى به نام 
فقدان استراتژى توسعه صنعتى درگیر است. گزارش حاضر که 

برگرفته و تلخیص شده گزارش مرکز پژوهش هاى مجلس با عنوان 
«پشتیبانى از تولید در بخش صنعت» است، عمده ترین چالش هاى 

توسعه صنعتى در ایران را تشریح کرده است. 

نه قدر دیدن
و نه بر صدر نشستن

صنعتگران، عصاره تولید ملى هستند؛ همان ها که مى توانند 
چرخ هاى اقتصاد کشور را به حرکت درآورده، شغل بیافرینند، 

ارزآورى کنند و ویترین اقتصاد ملى لقب گیرند؛ لیک تحقق همه 
این دستاوردها نیازمند بستر و زمینى مساعد است که بذرى که 

اهل صنعت مى کارند، نمو کرده و بار بدهد.

تصویر واقع بینانه 
ــوش  ــد: خ ــادى دو گونه ان ــاى اقتص تصویره
بینانــه، بدبینانــه. البتــه نــوع ســومى از 
ــا  ــه نیرنگ ه ــه ن ــود دارد ک ــم وج ــر ه تصوی
بــر  مبتنــى  تصــورات  منفــى  عواقــب  و 
خوش بینــى محــض و افراطــى را در خــود دارد 
ــل از  ــاى حاص ــیاه نمایى ها و ناامیده ــه س و ن
بدبینى هــاى مبتنــى بــر شــک و تردیــد 
ــرى  ــادى «تصوی ــر اقتص ــوع تصوی ــن ن را. ای
ــه  ــور ک ــز آن ط ــر چی ــه» اســت. ه واقع بینان
هســت، دیــده شــود و رونــد آینــده تغییــرات 
ــا شــادمانى  ــدون احســاس تــرس ی آن نیــز ب

ــود.  ــرآورد ش ب
ــوان از  ــور را مى ت ــاد کش ــى اقتص ــر کل تصوی
ــت  ــه دس ــتانى آن ب ــاى اس ــد تصویره برآین
ظرفیت هــاى  بــه  بســته  اســتان ها  آورد. 
ــه  ــه ب ــا توج ــود و ب ــى خ ــى و اجتماع طبیع
اســتعدادهاى ذاتــى و البتــه میزانــى از منابــع 
ملــى کــه دریافــت مى کننــد، هــر یــک 
عملکــردى قابــل محاســبه در همــه رشــته هاى 
ــیارانه  ــع هوش ــل جم ــد. حاص ــادى دارن اقتص
ــاد  ــر اقتص ــد تصوی ــا مى توان ــن تصویره ای
اســتانى و در نهایــت اقتصــاد ملــى را بســازد. 
ایــن تصویــر زیربنایــى اســتانى چگونــه بایــد 
ــران  ــا مدی ــًا آی احصــا و عرضــه شــود؟ اساس
ــف  ــه وظای ــه آن را ازجمل ــد ارائ ــتانى بای اس

ــمارند؟ ــود بش ــهم خ س
ــیار،  ــد بس ــا تأکی ــش ب ــن پرس ــه ای ــخ ب پاس
مثبــت اســت. اطالعــات در مــورد وضــع حاضر، 
عنصــر مهــم و زیربنایــى در تصمیم گیــرى 
ــن وجــه دوم اهمیــت  ــده اســت و ای ــراى آین ب
ــه از وضــع  ــه اطالعــات اقتصــادى واقع بینان ارائ
ــه و  ــردن وزارتخان ــلح ک ــت؛ مس ــتان ها اس اس
ــیم  ــراى ترس ــى ب ــه اطالعات ــى ب ــاى مل نهاده

ــده.  درســت مســیر آین
ــه  نتیجــه ســومى هــم وجــود دارد کــه از ارائ
تصویرهــاى اقتصــادى جامــع واقع بینانــه 
اســتانى حاصــل مى آیــد؛ خــوش بینــى 
ــدن  ــتان، دی ــک اس ــان ی ــى. مردم اجتماع
ــع از اقتصــاد  ــه و جام ــع بینان تصویرهــاى واق
ــراى  ــى ب ــه بنیان ــود را ب ــى خ ــط زندگ محی
ــادى  ــد اقتص ــه و مفی ــاى خوش بینان فعالیت ه
اقتصــادى  مســئوالن  مى کننــد.  تبدیــل 
ــاى  ــه گزارش ه ــار ارائ ــه قط ــد ب ــتانها بای اس

ــد.  ــتانى بپیوندن ــع اس جام

تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین 
چگونه محقق مى شود؟
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پر ونده 

نه قدر دیدن
و نه بر صدر نشستن

کیوان کاشفی
 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمانشاه

ــد  ــه مى توانن ــا ک ــتند؛ همان ه ــى هس ــد مل ــاره تولی ــران، عص صنعتگ
ــد،  ــغل بیافرینن ــت درآورده، ش ــه حرک ــور را ب ــاد کش ــاى اقتص چرخ ه
ارزآورى کننــد و ویتریــن اقتصــاد ملــى لقــب گیرنــد؛ لیــک تحقــق همــه 
ایــن دســتاوردها نیازمنــد بســتر و زمینــى مســاعد اســت کــه بــذرى کــه 
ــار بدهــد. حــال و در آســتانه روز  ــرده و ب ــد، نمــو ک اهــل صنعــت مى کارن
ــر اهــل  ــر آنچــه ب ــم ب ــرورى کنی ــدن ضــرورت دارد م ــى صنعــت و مع مل
ــراى رشــد  ــا زمیــن اقتصــاد، مســاعد اســت ب صنعــت رفتــه و ببینیــم آی

ــذر صنعــت؟  ب

چهار چالش صنعت
کرمانشــاه در رتبه بنــدى صنعتــى از 
اســتان هاى متوســط و حتــى رو بــه 
پاییــن کشــور اســت کــه چهــار عامــل 

ــت:  ــذار اس ــه اثرگ ــن زمین در ای
ــود  ــبقه تاریخــى خ ــاه در س 1. کرمانش
بیشــتر  و  نبــوده  صنعتــى  اســتان 
و  تجــارت  حــوزه  در  اســتان  مــردم 
ــادى  ــت اقتص ــاورزى فعالی ــازار و کش ب
داشــتند و از همیــن رو زمانــى کــه 
تهــران،  ماننــد  دیگــر  اســتان هاى 
اصفهــان، آذربایجــان شــرقى و ... در 
ــت  ــد، فعالی ــى شــدن بودن حــال صنعت
ــاه  ــه در کرمانش ــن زمین ــى در ای چندان

ــت. ــده اس ــام نش انج
ــى   ــگ تحمیل ــوع جن ــل وق ــه دلی 2. ب
کرمانشــاه  آن،  از  حاصــل  ناامنــى  و 
صنعتــى  ســرمایه گذارى  از  مقــدارى 
عقــب مانــد و پــس از آن نیــز جــو 
روانــى حاصــل از جنــگ تــا چنــد ســال 
ایــن  در  ســرمایه گذاران  جــذب  بــر 

ــت.  ــتقیم داش ــر مس ــه تاثی منطق
ــع صنعتــى  3. معضــل دیگــرى کــه مان
ــل  ــدم تکمی ــده ع ــاه ش ــدن کرمانش ش
اســتان  در  صنعتــى  زنجیره هــاى 

اســت. وقتــى یــک صنعــت مــادر شــکل 
مى گیــرد، بــر اســاس آن صنایــع پاییــن 
مى شــود.  ایجــاد  متعــددى  دســت 
بــراى نمونــه در حــوزه فــوالد در برخــى 
اســتان ها از اســتخراج معــدن تــا تولیــد 
ــکل  ــره تش ــوالدى زنجی ــوالت ف محص
شــده، امــا ایــن چرخــه و برقــرارى 
ارتبــاط بیــن واحدهــاى صنعتــى در 

ــت. ــه اس ــکل نگرفت ــاه ش کرمانش
کمبــود  اثرگــذار  دیگــر  عامــل   .4
ــتن  ــود داش ــا وج ــر، ب ــروى کار ماه نی
ــل توجــه فارغ التحصیــالن  جمعیــت قاب
ــن  ــفانه در ای ــگاهى اســت و متاس دانش
زمینــه هنــوز ارتبــاط خوبــى بیــن 
ــى  ــوز فن ــز آم ــز دانشــگاهى، مراک مراک
و  تولیــدى  واحدهــاى  و  حرفــه اى  و 
ــوزش  ــه آم ــه ک ــکل نگرفت ــى ش صنعت
نیــروى کار بــر اســاس نیــاز واقعــى 

ــد. ــا باش واحده

تامین انرژى، چالش نوظهور
ــه  ــى ک ــش ذات ــار چال ــر چه ــالوه ب ع
ــر توســعه صنعتــى اســتان کرمانشــاه  ب
ســایه انداختــه، صنایــع اســتان بــا 
چالــش نوظهــورى بــه نــام تامیــن 

انــرژى مواجــه شــده اند. چنانکــه در 
ــن  ــوع تأمی ــر، موض ــال اخی ــه س دو س
ــوده  ــع ب ــى صنای ــش اصل ــرژى، چال ان
ــزرگ و  ــع ب ــش، صنای ــن چال اســت؛ ای
پرمصــرف کــه عمدتــاً صنایــع پیشــران 
ــت  ــتر تح ــوند را بیش ــوب مى ش محس
ــن  ــات ای ــًال تبع ــرار داده و عم ــر ق تأثی
اتفــاق، دامن گیــر صنایــع وابســته نیــز 

ــده اســت.  ش
اعمــال  اولویــت  در  صنایــع  گاهــى 
محدودیت هــاى مصــرف انرژى هســتند 
و مجمــوع ایــن مــوارد هزینه تمام شــده 
تولیــد را بســیار بیشــتر کــرده اســت. در 
ــع قصــد  ــه صنای ــوارد وقتى ک برخــى م
نیــروگاه  ایجــاد  ســمت  بــه  دارنــد 
تخصصــى بــرق برونــد یــا مــازوت کافى 
بــراى فصــل ســرما ذخیــره کننــد بازهم 
ــال در  ــراى مث ــد، ب ــش مواجه ان ــا چال ب
زمینــه ســوخت مــازوت گاهــى صنایــع 
ــا  مجبورنــد مــازوت مصرفــى خــود را ب
هزینــه چنــد برابــرى از ســایر اســتان ها 
تأمیــن کننــد. تمــام صنایــع کرمانشــاه 
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ــى  ــى برخ ــد صنعت ــک واح ــدازه ی به ان
مصــرف  توســعه یافته  اســتان هاى 
انــرژى ندارنــد و از همیــن رو نبایــد 
نســخه واحــدى بــراى همــه صنایــع در 

همــه اســتان ها پیچیــده شــود.

معدن در سایه صنعت
از  یکــى  معــادن  کــه  شــرایطى  در 
پتانســیل هاى اصلــى کشــور اســت، 
امــا گاه ایــن ظرفیــت بــزرگ در ســایه 
صنعــت قــرار مى گیــرد و کرمانشــاه 
ــتثنى نیســت.  ــده مس ــن قاع ــم از ای ه
ــى،  ــوزه قیرطبیع ــاه در حـــ کرمانشــ
ســنگ تزئینــى و کانى هــاى فلــزى 
امــا  دارد،  خوبــى  پتانســیل هاى 
اســتفاده بهینــه از ظرفیــت معــادن 
اســتان بــا چنــد مشــکل جــدى مواجــه 

ــت.  اس
هنــوز در زمینــه وضعیــت دقیــق 
ــاى  ــافات کاره ــر و اکتش ــزان ذخای می

ــت ــه اس ــورت نگرفت ــدى ص ج
ــادى در  ــناخته زی ــادن ناش ــوز مع هن

اســتان داریــم کــه از ظرفیــت آنهــا 
بى اطالعیم

در حــوزه بهره بــردارى چالــش جــدى 
مــا نداشــتن تکنولــوژى مــدرن و بــه روز 
ــرده  ــاال ب ــا را ب اســت کــه هــم هزینه ه
ــش  ــى را افزای ــاى معدن ــم باطله ه و ه

مى دهــد
ــاه  ــادن در کرمانش ــر مع معضــل دیگ
خــام فروشــى اســت و اینکــه هیــچ 
ــام  ــراورى انج ــه ف ــدى در زمین کار ج

نمى دهیــم.

روز ملــى صنعــت و معدن فرصتى اســت 
بــراى قــدر دیــدن و بــر صــدر نشســتن 
ــى  ــا چالش های ــوزه. ام ــن ح ــى ای اهال
ــود و  ــع مى ش ــت، مان ــر آن رف ــه ذک ک
ــه اى مى شــود  ــا بهان ــن مناســبت تنه ای
دغدغه هــا.  و  چالش هــا  بیــان  بــراى 
باشــد روزى برســد کــه چنیــن مناســبت 
مبارکــى نــه در انــدازه یــک نــام کــه بــه 
واقــع بــه کام صنعتگــران و معــدن کاران 

باشــد. 

۱. بهبود فضای کسب وکار
اولیــن و مهمتریــن راهــکار، بهبــود 
ــد  ــهیل رون ــب و کار و تس ــاى کس فض
مجوزهــا  صــدور  و  ســرمایه گذارى 
ــه  ــه اى ک ــه گون ــت، ب ــاه اس در کرمانش
قضایــى،  دولتــى،  بخش هــاى  همــه 
خــود  حتــى  و  مجلــس  نماینــدگان 
ــود  ــت بهب ــه اهمی ــى ب بخــش خصوص
ــاور پیــدا کننــد.  فضــاى کســب و کار ب

۲. پویایی سیستم بانکی
ــراى توســعه صنعــت  دومیــن راهــکار ب
اســتان کرمانشــاه پویایــى سیســتم 
بانکــى در پرداخــت تســهیالت و در نظر 
ــارى  ــى و اعتب ــاى فن ــن کمک ه گرفت
بــراى حمایــت از فعــاالن اقتصــادى 

ــت.  اس

۳. تربیت نیروی ماهر
عامــل دیگــرى کــه مى توانــد بــراى 
رونــق صنعــت اســتان موثــر باشــد 
ــروى جــوان فارغ التحصیــل  ــوزش نی آم

ــت. ــازار اس ــاى ب ــا نیازه ــب ب متناس

۴. تمرکز بر دانش بنیان ها
راهــکار دیگــر توســعه صنعتــى اســتان 
ــان  ــش بنی ــرکت هاى دان ــه ش ــه ب توج
و اســتفاده از ظرفیــت آنهــا  اســت 
ــا نیــز در حــال  کــه امــروز صنایــع دنی
ــش  ــه ســمت رشــته هاى دان حرکــت ب

ــتند.  ــان هس بنی

۵. صادرات 
و در نهایــت دیگــر راهــکار توســعه 
و تقویــت صنایــع، صادراتــى کــردن 
ــد.  ــیل دارن ــه پتانس ــت ک ــى اس صنایع

۵ راهکار تقویت صنایع
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با هیات رئیسه به بهانه دهم تیر روز ملی صنعت و معدن 

 توسعه پایدار صنعت
در گروی نگاه صادارتی 

تــا زمانــی کــه تولیــدات صنعتــی راه به 
بازارهــای جهانــی پیــدا نکنند، توســعه 
پایــدار صنعــت محقــق نخواهــد شــد. 
این گــزاره  کوتــاه چکیــده آراء و نظرات 
اهالــی اقتصــاد اســت. بــه بهانــه دهــم 
تیرمــاه روز ملــی صنعــت و معــدن، بــا 
ــه  ــات رئیس ــاه از هی ــی کوت گزاره های
ــا را  ــی دغدغه ه ــاه، برخ ــاق کرمانش ات

ــم.  ــاب می دهی بازت

ضرورت حذف 
ممنوعیت  های صادراتی 

ناصر مرادی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی استان کرمانشاه

در صورتـی کـه بخواهیـم وضعیـت صنایع بهبـود پیدا کنـد و مقرون به 
صرفـه باشـد، بـا توجه بـه تورمی کـه در داخـل کشـور داریم و بـا وجود 

افزایـش قیمـت دالر در صورتـی کـه نیم نگاهـی به صادرات داشـته باشـیم 
و ممنوعیت هـای صادراتـی حـذف شـود، به طـور حتـم در ایـن بخش رشـد 
قابـل قبولـی خواهیم داشـت. عالوه بـر این صنایـع غذایی نیازمنـد حمایت 
بیشـتر هسـتند؛ چراکه برخالف سـایر صنایع کـه منابع مورد نیـاز آنها در 

دسـترس اسـت، تامیـن مـواد اولیه ایـن بخش به صـورت سـاالنه انجام 
می شـود و هـر تغییـری در کشـت و برداشـت می توانـد تولید این 

بخـش را تحت تاثیـر قـرار دهـد. بـه همیـن دلیل بایـد تامین 
مالـی ایـن بخـش به صـورت جـدی مـورد توجـه قرار 

گیرد تـا شـرایط برای ذخیـره مـواد اولیه در 
فراهم شـود. کارخانه هـا 

دست و پای تولیدکننده و 
صادرکننده بسته است

ابراهیم خمییس، عضو هیات رئیسه اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه 

بـا  می تواننـد  اجرایـی  دسـتگاه های  و  دولتـی  مسـئوالن 
مرتفـع کـردن موانـع داخلی اعـم از مقـررات غیرکارشناسـی 
و  تولیدکننـده  پـای  پیـش  کـه  سـلیقه ای  برداشـت های  و 

برنامه ریـزی  بـرای  را  راه  ایرانـی قـرار دارد،  صادرکننـده 
درازمـدت، توسـعه سـهم در بـازار و همچنیـن تـالش 

 بـرای متنوع سـازی محصـوالت صادراتـی هموار
 کنند. 

پرونده 
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تولید و توزیع در کنار هم 
رشد می کنند

رضا سلیم ساسانی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه 

صنعت پخش نقطه ارتباط تولیدکننده و مصرف کننده است و به همین 
دلیل، می تواند منافع هر دو بخش را دنبال کند. اگر صنعت پخش مطابق 
مقررات قانونی رشد کند، هم برای واحدهای تولیدی سود ایجاد می کند 
و هم بازار پخش رونق و سود مناسبی خواهد داشت. به طور متوسط 10 
درصد درآمد ناخالص ملی هر کشور را صنعت پخش تشکیل می دهد 

رفاه  بر  تاثیر مهمی  تواند  این صنعت می  دلیل، رشد  به همین  و 
پخش  صنعت  باشد.  داشته  اقتصادی  رونق  و  جامعه  عمومی 

کننده  مصرف  جامعه  تا  کند  کمک  تواند  می  همچنین 
و ترجیحا  و قیمت مناسب  با کیفیت  به کاالی 

ایرانی دسترسی داشته باشد. 

بخش نامه های خلق الساعه 
به صنعت آسیب می زند 

حیدر کدیور، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی استان کرمانشاه

صـدور بخشـنامه هـای خلـق السـاعه و کارشناسـی نشـده حوزه صـادرات 
موجـب بالتکلیفـی بـزرگ فعـاالن تجـاری شـده اسـت. ایـن موضـوع موجب 

می شـود کـه صادرکننـده عمـال نتوانـد بـرای آینـده فعالیـت خـود برنامه ریزی 
داشـته باشـد و ایـن عـدم برنامه ریـزی، صنایـع را با مشـکل جـدی تقاضـا و بازار 
مواجـه می کنـد. بالتکلیفی چالشـی اسـت کـه صادرکننـده در میان مـدت و بلند 
مـدت از نزدیـک لمس کـرده و گرفتـار آن بوده اسـت. بالتکلیفـی موجب ضربه 

اساسـی به تجارت کشـور و ایجـاد وضعیت کنونی در این عرصه شـده اسـت. 
لیـک به منظور بهبـود وضع موجود، ضرورت دارد دولـت و بانک مرکزی در 

راسـتای ترسـیم افق های روشـن در صنعت کشـور، همچنین تامین 
معیشـت مـردم بـا صادرکننـدگان نخبـه و فعـال که نسـبت 

بـه تمـام زوایای آشـکار و پنهـان صادرات آشـنایی 
دارنـد تعامـل کـرده و از تجربیات آن ها 

اسـتفاده کند.



۸

عمده ترین چالش های تولید صنعیت در ایران چیست؟ 

سنگیین بیمه و مالیات
 در نبود استراتژی

خیلــى پیش تــر از آنکــه، توســعه صنعــت بــا چالش هــاى چــون 
ــش  ــا چال ــود، ب ــر ش ــرمایه درگی ــن س ــات و تامی ــه و مالی بیم
بنیادى تــرى بــه نــام فقــدان اســتراتژى توســعه صنعتــى درگیر 
اســت. گــزارش حاضــر کــه برگرفتــه و تلخیــص شــده گــزارش 
ــد  ــوان «پشــتیبانى از تولی ــا عن ــاى مجلــس ب ــز پژوهش ه مرک
ــعه  ــاى توس ــن چالش ه ــت، عمده تری ــت» اس ــش صنع در بخ

صنعتــى در ایــران را تشــریح کــرده اســت. 

پرونده 
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چالش: فقدان استراتژى
یکى از مهمترین مفاهیمى که با توسعه پیوندى ناگسستنى دارد، مفهوم توان تولیدى اقتصاد ملى 
است. ارتقاى توان یا بنیه تولیدى یک کشور اگر کلید توسعه آن جامعه نباشد، بى شک بخشى 
ضرورى از هر فرایند توسعه است و از همین رو این مسئله مورد توجه نظریه پردازان و برنامه ریزان 
کشورهاى مختلف قرار گرفته است. در این میان براى تحقق توسعه صنعتى، مسئولیت مهمى 
برعهده حاکمیت و دولت هاست، به گونه اى که موفقیت یا عدم موفقیت توسعه صنعتى با عملکرد 
اهداف  به  دستیابى  مسیر  و  چگونگى  اولویت ها،  ملى،  اهداف  تعریف  است.  خورده  گره  دولت ها 

ازجمله مسائلى است که توسط دولت هاى توسعه گرا صورت مى گیرد. 
یکى از مشکالت اساسى بخش صنعت و معدن کشور، فقدان نقشه راه و استراتژى توسعه صنعتى و 
معدنى براى حرکت هماهنگ این بخش ها در چارچوب مشخص براى دستیابى به اهداف موردنظر 
است. عدم هدایت هدفمند منابع کشور به دلیل مشخص نبودن بخش هاى اولویت دارى که باید 
سایر  وفاق  مورد  و  جامع  هدفمند،  صنعتى  سیاست  یک  نبود  آثار  از  شود؛  مزیت  خلق  آنها  در 

دستگاههاى مرتبط در کل زنجیره تولید در کشور است. 

راهکار پیشنهادى 
و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  محوریت  با  کشور  معدنى  و  صنعتى  توسعه  استراتژى  تدوین 
همکارى سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه هاى مرتبط با رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود 
مستمر محیط کسب وکار مبنى بر مشارکت تشکل هاى اقتصادى بخش خصوصى و تصویب آن در 
مجلس شوراى اسالمى در دستور کار قرار گیرد. به طورى که تبدیل به یک سند الزام آور براى 
توسعه صنعتى و معدنى کشور شده و همه دستگاه ها ملزم به حرکت در مسیر تعیین شده در این 
سند شوند. در این حالت حمایتهاى دولت از بخش صنعت و معدن کشور هدفمند خواهد بود و 

از اتالف منابع و توسعه نامتوازن صنعتى و معدنى جلوگیرى مى شود. 

چالش: تامین مالى از بازار سرمایه
گیرند  به کار  خود  بنگاه  مالى  تأمین  در  مى توانند  اقتصادى  فعاالن  که  دیگرى  جایگزین  روش 
سازوکار تأمین مالى از بازار سرمایه است. اما به منظور جذب منابع مالى از بازار سرمایه چالش هایى 

پیش روى بنگاه هاست که مهمترین آنها به شرح زیر است: 
1. نرخ گذارى دستورى اوراق بهادار مالى اسالمى (صکوك) توسط بانک مرکزى و سازمان بورس 
و اوراق بهادار که به افزایش هزینه انتشار اوراق بهادار مالى و توزیع غیرشفاف منافع حاصل از 

انتشار اوراق مالى مىانجامد.
2. عدم الزام به ارائه رتبه اعتبارى بنگاه و صکوك در بازار سرمایه که به افزایش هزینه انتشار 

اوراق بهادار مالى مى انجامد.
3. پیچیدگى ماهیت صکوك و تعداد زیاد ارکان که به زمانبر بودن فرایند انتشار اوراق مى انجامد.

4. زمانبر بودن انتشار صکوك و عرضه عمومى اولیه

راهکار پیشنهادى 
بهمنظور رفع یا کاهش آثار چالش هاى مزبور راهکارهاى زیر را مى توان به کار گرفت:
1. عدم مداخله بانک مرکزى در نرخ گذارى صکوك (اجتناب از نرخ گذارى دستورى)

2. تسریع در فرایند انتشار صکوك و اخذ تأییدیه از بانک مرکزى
3. انتشار صکوك با رتبه بندى و حذف تدریجى رکن ضامن

4. انتشار صکوك بدون کوپن.

بازار سرمایه

استراتژی
توسعه صنعیت
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چالش: تأمین مالى توسط بانک ها
ــود نقدینگــى و ســرمایه  شــرایط تورمــى موجــود و ضــرورت خریدهــاى نقــدى، مشــکل کمب
ــى  ــودن تســهیالت اعطای ــدود ب ــرده اســت. مح ــدى را تشــدید ک ــاى تولی ــردش واحده در گ
شــیوه تأمیــن مالــى نتوانــد  بانک هــا بــه بخــش تولیــد و ســوءمدیریت ســبب شــده کــه ایــن

مشــکل کمبــود نقدینگــى بخــش تولیــد را رفــع کنــد. 

راهکار پیشنهادى
اســتفاده از ظرفیــت طــرح گام بــه عنــوان یکــى از روش هــاى تأمیــن مالــى کــه در آن بانــک 
ــا  بدهى هــاى یــک تولیدکننــده را تضمیــن کــرده و اوراق گواهــى و تضمیــن ایــن بدهــى را ب

ــد.  ــذار مى کن ــگاه واگ ــه بن ــره تأمیــن ب ــه زنجی ــذارى ب قابلیــت واگ

چالش: نبود وحدت رویه در بیمه تامین اجتماعى 
بــه طــور کلــى نبــود وحــدت رویــه در شــعب ســازمان تأمیــن اجتماعــى درخصــوص اجــراى 
ــن  ــى در ای ــاى اساس ــى از چالش ه ــوان یک ــادره را مى ت ــنامه هاى ص ــتورالعمل ها و بخش دس
بخــش دانســت. برخــى از مشــکالت تولیدکننــدگان در ایــن بخــش شــامل مــوارد زیــر اســت:
1. وجـود مقررات و تفسـیرهاى متعدد بیمـهاى: نقطه مشـترك بسـیارى از تولیدکنندگان 
در ارتبـاط بـا مشـکالت ناشـى از بیمـه تأمیـن اجتماعـى ایـن اسـت کـه وضـع قوانیـن جدیـد 
غیرضـرورى اسـت. بنـا بـه نقطه نظـرات کارشناسـى، در صـورت اجـراى صحیـح و دقیـق قوانین 
فعلـى و بـا پرهیـز از تفسـیر به رأى توسـط سـازمان تأمین اجتماعى بسـیارى از مشـکالت فعلى 
تولیدکننـدگان در ارتبـاط بـا بیمـه حـل خواهـد شـد. درحال حاضـر سـازمان تأمیـن اجتماعى 
تعـداد بسـیار زیـادى بخشـنامه، دسـتورالعمل و آیین نامه دارد کـه نزدیک به 2000 عـدد بوده و 
ایـن تعـداد سـد عظیمـى در برابـر کسـب وکارها مخصوصـاً کسـب وکارهاى نوپایى اسـت که باید 

بـا انبوهـى از مقـررات مختلف روبه رو شـوند.
2. شــفاف نبــودن فراینــد رســیدگى بــه شــکایات و عــدم اجــراى کامــل مصوبــات: 
ــه و  ــح دفاعی ــه لوای ــى ب ــه کاف ــود توج ــکایات و نب ــه ش ــیدگى ب ــد رس ــودن فراین ــفاف نب ش
مــدارك و مســتندات تولیدکننــدگان موجــب نارضایتــى و ایجــاد مشــکالت عدیــده بــراى آنهــا 
شــده اســت. مى تــوان ریشــه عــدم شــفافیت در ایــن فراینــد را در دو قســمت مــورد بررســى 
ــه  ــود ب ــه مى ش ــازمان تهی ــان س ــط بازرس ــه توس ــى ک ــاى بازرس ــدا، گزارش ه ــرار داد. ابت ق
دلیــل هزینه بــر نبــودن تصمیمــات بــراى بازرســان، اغلــب منجــر بــه تعییــن و مطالبــه ارقــام 
غیرمنصفانــه مى شــود کــه موجــب مشــکالت فــراوان بــراى تولیدکننــدگان شــده اســت. دوم، 
مى تــوان بــه فراینــد رســیدگى بــه شــکایات اشــاره کــرد. فراینــد زمانبــر رســیدگى بــه شــکایات 
ــواردى تولیدکننــدگان از پیگیــرى  ــه شــکلى اســت کــه در م و ترکیــب هیئت هــاى مذکــور ب

شــکایات خــود صرفنظــر مىکننــد. 

راهکار پیشنهادى
سـازمان تأمیـن اجتماعـى بـه همـراه اتاق هـاى بازرگانـى، اصنـاف و تعـاون، اقـدام بـه تشـکیل 
کارگروهـى بـا عنـوان کارگـروه بررسـى موانـع بیمـه اى در رونق تولید نمـوده که جلسـات آن به 
صـورت مسـتمر در سـازمان تأمیـن اجتماعـى برگـزار شـود. در مـواردى کـه کارفرمایـان بخش 
خصوصـى بـا رویه هـاى خـالف قوانیـن و بخشـنامه هاى تأمیـن اجتماعـى مواجـه بودند بـا اعالم 
ایـن مسـائل و مشـکالت بـه اتاق هـا، مـوارد در جلسـه بررسـى و نسـبت بـه رفع مشـکالت اقدام 

الزم صـورت گیرد.

تأمین مالی 
واحدهای صنعیت

بیمه تامین 
اجتماعی 

پرونده 
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چالش : تحمیل بار مالیات بر ارزش افزوده 
مشــکالت ناشــى از اجــراى قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده و گســترده نبــودن پایه هــاى مالیاتــى 
در کشــور و فشــار بــار مالیاتــى بــر تولیدکننــدگان، کاهــش ســرمایه درگــردش مؤدیــان در اثــر 
تســویه مالیــات خریــد و فروش هــاى نســیه و غیرنقــدى، عــدم وجــود وحــدت رویــه در کل کشــور 
ــدگان  ــده توســط تولیدکنن ــرح ش ــه مشــکالت مط ــى ازجمل ــنامه هاى مالیات در خصــوص بخش

اســت. 

راهکار پیشنهادى 
نظــارت بــر اجــراى کامــل قانــون پایانه هــاى فروشــگاهى و ســامانه مؤدیــان مصــوب ســال 1398
توســط ســازمان امــور مالیاتــى مبنــى بــر فراگیــر شــدن صندوق هــاى مکانیــزه فــروش و تکمیــل 

ســامانه مؤدیــان، پیشــنهاد مى شــود. 

چالش: دشوارى دریافت مجوز کسب وکار
عــدم شــفافیت و وجــود رانت هــاى غیــر مولــد ازجملــه مشــکالت اصلــى صــدور مجــوز کســب 
ــا فراینــد پیچیــده و زمانبــر  و کار اســت. ایــن چالشهــا ســبب شــده کــه فعــاالن اقتصــادى ب
صــدور مجوزهــا (دریافــت تأییدیــه، گواهــى، جــواز، پاســخ بــه اســتعالم و مــواردى از ایــن قبیــل) 

مواجــه باشــند. 

راهکار پیشنهادى  
بــا توجــه بــه کند بــودن فرآینــد صــدور مجوزها و تکــرر اســتعالمات، عــدم هدایت ســرمایه گذاران 
ــا و  ــدم اطالع رســانى دقیــق درخصــوص ویژگى ه ــره ور و ع در خصــوص فرصتهــاى شــغلى به
امکانــات فضــاى کســب وکار پیشــنهاد مى شــود کلیــه دســتگاه هاى اجرایــى کشــور نســبت بــه 
شفاف ســازى و بارگــذارى اطالعــات مجوزهــاى کســب وکار در ســامانه G4B الــزام شــوند و بــا هــر 
گونــه تخلــف دســتگاه ها مبنــى بــر مطالبــه شــرایط، مــدارك و هزینــه بیــش از آنچــه در ســامانه

ــزام شــده، مطابــق مــاده 7 قانــون اجــراى سیاســتهاى کلــى اصــل 44 قانــون اساســى   G4Bال
برخــورد شــود. بــه طــور همزمــان فرآینــد الکترونیکــى شــدن صــدور مجوزهــا و تســریع در صدور 

مجوزهــا نیــز ذیــل برنامه هــاى دولــت الکترونیــک پیگیــرى شــود.

چالش: تغییر مکرر و خلق الساعه سیاستها و مقررات
تغییــر مکــرر و خلق الســاعه سیاســت ها و مقــررات موجــب ســلب قــدرت برنامه ریــزى از فعــاالن 
ــى ها  ــج بررس ــد. نتای ــا وارد مى کن ــه آنه ــرى ب ــیب هاى جبران ناپذی ــود و آس ــادى مى ش اقتص
نشــان مى دهــد بى ثباتــى سیاســت ها، قوانیــن، مقــررات و رویه هــاى اجرایــى ناظــر بــر 

ــوده اســت.  ــد ب ــى حــوزه تولی کســب وکار جــزو چالش هــاى اصل

راهکار پیشنهادى
بــا توجــه بــه مــوارد مطروحــه، لــزوم نظــارت بــر اجــراى مــاده 24 قانــون بهبــود مســتمر محیــط 
ــه منظــور جلوگیــرى از تغییــر مکــرر و بى ثباتــى سیاســت ها و مقــررات ضــرورى  کســب وکار ب
اســت. البتــه ذکــر ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه فقــدان ضمانــت اجــراى متناســب، مانــع 

ــذارى نظــارت مى شــود.  اثرگ

حوزه تولید 
و مالیات 

 محیط 
کسب وکار

 بی ثباتی 
مقررات
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مزیـت اصلـى اقتصـادى کرمانشـاه، بازرگانـى اسـت. کرمانشـاه تا سـقف 10 میلیـارد دالر گـردش مالـى سـالیانه، قابلیت 
بازرگانـى مـرزى دارد. اگـر منطقه آزاد تجارى کرمانشـاه زودتر را ه اندازى مى شـد، مى توانسـتیم خیلى از این مزیت بیشـتر 

بهره بـردارى کنیـم، بـراى این کـه رقم بسـیار باالیى اسـت.
یعنـى بعـد از مبادلـه بـا ترکیه، ایـن مـرز مى تواند بیشـترین مبادلـه را بـا کشـورهاى خاورمیانه داشـته باشـد. وقتى که 
مى گوییـم تجـارت، طبیعتـا تمـام صنایعـى کـه در حـوزه تجـارت کار مى کننـد، مى تواننـد در این حـوزه فعالیت داشـته 
باشـند. صنایـع وابسـته به تجارت اسـتان کرمانشـاه هم چـون صنایع فرآورى، بسـته بندى و آماده سـازى محصـوالت براى 
صـادرات از جملـه ایـن مزیت هـا هسـتند. ضمنـا کرمانشـاه مى توانـد  هـاب صادرات کشـور باشـد؛ یعنـى غیـر از این که 
خـودش کاالهایـى را فـرآورى مى کنـد، به صورت نیمه سـاخت مـى آورد و مى سـازد، مى توانـد از تمام ایـران کاالى صنعتى 

سـاخته  شـده بیـاورد انبار کنـد، به صـورت بندر خشـک نگهـدارى کنـد و از این جا صـادرات را انجـام دهد. 

مزیت های کرمانشاه در بخش صنعت و معدن 

پرواز با دو بال تجارت و فرآروی 
بیژن کلهرنیا

عضو هیات علمی و مدرس دانشگاه

پرونده 
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فرآورى و صنایع تبدیلى 
بیامیزیـم،  را  صنعـت  و  تجـارت  اگـر  بنابرایـن 
بخـش صنعتى کرمانشـاه بـه درسـتى در این جا 
مى شـود.  خـارج  تصادفـى  حالـت  از  و  تعریـف 
محصـوالت  فـرآورى  ماننـد  فـرآورى  صنایـع 
و  پتروشـیمى  محصـوالت  فـرآورى  کشـاورزى، 
فـرآورى محصـوالت الکتریکى مزیت هایى اسـت 
کـه مـا داریـم. در کنـارش فـرآورى کانى هـا را 
هـم داریـم؛ بـازار سـنگ در دنیـا عظیـم اسـت. 
مـا اگـر بتوانیم سـنگ ها را در اسـتان کرمانشـاه 
بـه طور مثـال روکـش کنیـم، یعنى سـنگ هاى 
مرغـوب را بـه ضخامـت سـه، چهـار میلى متـر 
بـرش بزنیـم و روى سـنگ هاى نامرغوب روکش 
کنیـم، کیفیـت جدیدى ایجـاد مى کنیـم که در 
بازارهـاى دنیـا با قیمت بسـیار باالیـى به فروش 
مى رونـد. اما متاسـفانه صنایع سـنگ در اسـتان 
کرمانشـاه کامـال مورد غفلـت قرار گرفته اسـت. 
ضمـن این کـه معـادن اسـتان کرمانشـاه غنـى 
اسـت، از اسـتان هاى همجـوار مثـل کردسـتان 
 500 شـعاع  از  و  دارد  خوبـى  معـادن  کـه 
ایـران  مرکـزى  نواحـى  و  محـالت  کیلومتـرى 

هـم مى توانـد سـنگ بیـاورد و فـرآورى و صـادر 
کنـد. کشـورهاى غربـى اغلـب بـازار و خریدارى 
عالـى بـراى سـنگ هسـتند اما عـالوه بـر آن، به 
کشـورهاى حاشـیه خلیـج فـارس هـم مى تـوان 

ایـن محصـول را صـادر کـرد.
و  خشـکبار  و  کشـاورزى  محصـوالت  فـرآورى 
محصـوالت پتروشـیمى بـا اینکـه هم اکنـون در 
اسـتان کرمانشـاه انجـام مى شـود اما  جـاى کار 
و ارتقـاى بیشـترى دارد. االن چنـد پاالیشـگاه 
داریـم کـه مى شـود آن هـا را بـه تولیـد کننـده 
محصـوالت فـرآورى شـده از نفـت بـه خصـوص 
شـوینده ها تبدیـل کـرد که بـازار جهانـى خوبى 
بـه خصـوص در میان کشـورهاى همسـایه دارد.

صنایع سنگین، مزیت استان نیست
جـزو  پتروشـیمى  حتـى  سـنگین،  صنایـع  امـا 
مزیت هاى اصلى اسـتان کرمانشـاه نیست؛ هرچند 
االن همـه شـهرها متقاضى راه انـدازى کارخانجات 
پتروشـیمى هسـتند، ولـى پتروشـیمى ها بایـد در 
نواحـى پرآب مثل دریاها مسـتقر شـوند تـا از آب 
فـراوان آن جـا اسـتفاده کننـد. اسـتان کرمانشـاه 
داراى صنایـع پتروشـیمى شـده، ولـى مزیت هـاى 

صنعتـى اش واقعـا وجود نـدارد.

الگوهاى توسعه
فضـاى توسـعه ملـى ایـران بـه 10 قطـب بـراى 
کرمانشـاه  کـه  شـده  تقسـیم  صنعتـى  توسـعه 
یکـى از آن هاسـت. بـراى اینکـه اسـتانى بتوانـد 
الگـو قـرار بگیـرد، باید ایـن قطب ها به درسـتى 
به طـور  هـم  کرمانشـاه  شـوند.  سـازمان دهى 
بالقـوه اسـتعداد ایـن را دارد که تبدیـل به قطب 

شـعاع 200  بـه  شـود.  ایـران  صنعتـى  توسـعه 
کیلومتـرى آن، شـهرهاى همـدان و سـنندج و 
خرم آبـاد و ایـالم قـرار گرفتـه و در شـعاع 500 
کیلومتـرى اش زنجـان و اراك و تهـران و اهـواز 
و  تبریـز  و  غربـى  اسـتان هاى  اصلـى  مراکـز  و 
غیـره هسـتند. بنابرایـن کرمانشـاه مرکـز چنـد 
دایـره متحدالمرکـز اسـت کـه همگـى مراکـزى 
صنعتـى محسـوب مى شـوند. بنابراین کرمانشـاه 
هـم مى توانـد یکـى از قطب هـاى اصلـى توسـعه 
صنعتـى ملـى باشـد. ایـن موضـوع قبـال هـم در 
رسـیده،  تصویـب  بـه  کالن  برنامه ریزى هـاى 
ایـران  همـه  در  تـا  اسـت  نشـده  بالقـوه  ولـى 
به عنـوان یـک قطـب کارآمد در توسـعه صنعتى، 
بـه  الگویـى  عنـوان  بـه  و  کنـد  پیـدا  سـازمان 
خصـوص در زمینـه صنایـع فرآورى کـه صنعتى 
ایـن  در  شـود.  معرفـى  اسـت،  صادرات محـور 
صنعتـى  قطـب  پنـج  چهـار،  مى توانـد  راسـتا 
بـزرگ در کرمانشـاه، قصـر شـیرین، اورامانـات 
و یـک قطـب اصلـى در منطقه بیسـتون داشـته 
باشـد کـه همگـى کرمانشـاه را تبدیل بـه قطب 

بـزرگ صنایـع ملـى بـا پایـه صـادرات کنـد. 
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کرمانشـاه یکـى از اسـتان هاى پرقابلیت ایران اسـت. به دلیـل موقعیت 
ارتباطـى خاصـى که دارد، روى محور شـرق بـه غرب آسیاسـت و روى محور 
شـمال غـرب به جنـوب غـرب ایـران در یک تالقـى پراسـتعداد قـرار گرفته که 
قاعدتـا در آن جـا خیلـى اتفاقـات بایـد بیفتـد. به خصوص بـا وجـود ارتباطات 

زیربنایى که اسـاس و توسـعه صنعت هسـتند.
بـه دلیـل همجوارى بـا کشـورهاى غربـى، خاورمیانـه، مصـر، اردن، سـوریه، عراق، 
کردسـتان و حتـى ترکیـه و همین طور دسترسـى بـه دریـاى مدیترانه از طریق سـوریه 

مى تواند خیلى توسـعه داشـته باشـد. از گذشـته هم بحث توسـعه در کرمانشـاه مطرح 
بـوده اسـت؛ در دوره قاجـار، با پیـش آمدن مسـاله امتیاز گمـرکات بلژیکى ها، کرمانشـاه 

اولیـن اسـتانى بـود کـه گمـرکات در آن دایر شـد. یعنى این جـا، اولیـن محور گمرکـى ایران 
اسـت. ایـن ویژگى ها نشـان دهنده اسـتعداد باالى اسـتان اسـت.

در کرمانشـاه آب فـراوان بـراى خطوط انرژى موجود اسـت، زمین به انـدازه کافى و فراوان و نیروى انسـانى 
ارزان وجـود دارد، ولـى توسـعه صنعتى بـه چند دلیل اتفـاق نیفتاده اسـت. عمده دالیل عدم توسـعه 

صنعتى اسـتان کرمانشـاه در شـش عنوان جاى مى گیرد.  

چرا توسعه صنعیت
 در کرمانشاه اتفاق نیفتاد؟ 

۶ مانع بلند 

پرونده 



۱۵۱۵

فصلنامه نامه اتاق بازرگانی کرمانشاه | شماره ۶۱ | تابستان ۱۴۰۱

جاى خالى در برنامه هاى کالن و آمایشى
در برنامه ریزى هاى کالن و آمایشى، نقش عمده اى را براى استان کرمانشاه در زمینه توسعه صنعتى ندیده اند. 
برنامه آمایشى ایران به باور برخى کارشناسان یک برنامه یک سویه است و بیشتر توسعه صنعتى را به مناطق 
مرکزى ایران هدایت کرده؛ در حالى که در برنامه ریزى هاى آمایشى در دهه 40 و 50، استان کرمانشاه یکى 
از قطب هاى صنعتى ایران است، در دهه هاى بعد از انقالب، بیشتر توسعه به سمت نواحى مرکزى ایران تغییر 
توسعه  به  دیگر،  حاشیه اى  استان هاى  و  مرکزى  مناطق  و  مى کند  پیدا  توسعه  اصفهان  استان  مثال  مى کند، 
نمى رسند. بنابراین استان کرمانشاه از توسعه صنعتى در برنامه ریزى هاى کالن محروم مى ماند. در برنامه ریزى ها 
از کرمانشاه در حد اسم یاد شده که این استان قابلیت دارد، ولى عمال نقش و سهمى به کرمانشاه تخصیص داده 

نشده؛ به ویژه در برنامه ریزى هاى آمایشى و توسعه صنعتى.

زیربناهاى که بالفعل نشدند
ــهرهاى  ــته ش ــاى گذش ــى دهه ه ــه ط ــده اند. چنانک ــل نش ــى بالفع ــعه صنعت ــراى توس ــاى الزم ب زیربناه
ــه ســوى توســعه صنعتــى  ــع بانکــى و... ب ــات ارتباطــى الزم، به خصــوص مناب ــا پیشــرفته، امکان صنعتــى ی

هدایــت نشــده اســت. 

غفلت از مدیریت توسعه صنعتى
نکته سوم و مهم تر از همه، این است که مدیریت توسعه صنعتى در استان کرمانشاه یک مساله مورد غفلت بوده. 
توسعه صنعتى، گونه خاصى از مدیریت را مى خواهد. همه کشورهایى که در دنیا توسعه پیدا کرده اند، در چارچوب و 
با بهره بردارى از قابلیت هاى مدیریت توسعه صنعتى این توسعه را برنامه ریزى کرده اند. در ایران به طور کلى آموزش 
هستیم ولى مدیریت توسعه صنعتى را نداریم؛  توسعه صنعتى خیلى ضعیف است. ما بیشتر داراى مدیریت عمومى
 یکى، دو مرکز هستند که خیلى ضعیف این نوع توسعه را آموزش مى دهند. اما باید در استان کرمانشاه به جاى مرکز 
مدیریت عمومى، مرکز مدیریت توسعه صنعتى هم دایر مى شد که نشد. در کرمانشاه به طور کلى مساله مدیریت 
توسعه صنعتى ما با مدیریت عمومى قاطى شده است. این باعث شده در کرمانشاه مدیریتى را که بتواند هدایت کند، 

دست صنعت گر را بگیرد و به درستى امور را سازمان دهد و پیگیرى کند، نداشته باشیم.

رویکرد سیاسى به جاى رویکرد تخصصى
نکتـه چهـارم این اسـت  کـه دولت و مدیریت دولتى همواره اختیار و هدایت توسـعه صنعتى اسـتان کرمانشـاه 
را در دسـت داشـته اسـت. یکى از ضعف هاى بسـیار بزرگ اسـتان کرمانشـاه در حوزه مدیریت دولتى اسـت؛ 
مدیریـت دولتـى مـا در زمینـه توسـعه به طور کلى بسـیار عمومى بوده. یعنى بیشـتر مدیریت سیاسـى اسـت. 
نـه در توسـعه کشـاورزى، توسـعه صنعتى، توسـعه بازرگانـى و... در هیچ از این مـوارد، مدیریت دولتى اسـتان 

کرمانشـاه کارآمـد نیسـت و متخصصـان الزم را ندارد و در ایـن زمینه نتوانسـته بنیان گذارى کند.

نبود برنامه جامع 
نکتــه پنجــم ایــن اســت  کــه در ســطح اســتان، برنامــه  توســعه صنعتــى نداریــم؛ برنامــه جامعــى نیســت کــه 
از جمــع برنامه هــاى دیگــر اســتخراج شــده باشــد و بگوییــم بــر اســاس ایــن ســند، داریــم توســعه صنعتــى 
ــات در فــالن  ــا ایــن امکان ــول و ب ــدار پ ــا ایــن مق ــالن، ب ــخ ف ــزى مى کنیــم کــه در تاری اســتان را برنامه ری
مــکان بایــد اینقــدر توســعه صنعتــى در ایــن زمینه هــا تحقــق پیــدا کنــد. چــون چنیــن برنامــه جامعــى در 

کرمانشــاه وجــود نــدارد ایــن اســتان بــه طــور کلــى از توســعه صنعتــى محــروم مانــده اســت. 

تبعات گسترده جنگ تحمیلى
دلیل گسترده دیگر این است که جنگ و عواقب آن هنوز در استان کرمانشاه ادامه دارد، هنوز کرمانشاه دارد تبعات 
جنگ را تحمل مى کند. در هشت سال جنگ تحمیلى در استان هاى دیگر توسعه داشت اتفاق مى افتاد و به خوبى 
سرمایه ملى را جذب توسعه خودشان مى کردند اما کرمانشاه از این توسعه محروم بود. بعد از اتمام جنگ هم درگیر 
جبران عواقبش و بازسازى و غیره بودیم بنابراین براى 10 سال دیگر هم این توسعه اتفاق نیفتاد؛ هنوز که هنوز است 
قصر شیرین، سرپا نشده و در سر پل ذهاب بازسازى داخلى شکل نگرفته و تا امروز داریم تبعات بازسازى را تحمل 

مى کنیم. به این شش دلیل عمده، استان کرمانشاه از توسعه صنعتى محروم مانده است. 

دلیل1
نخست

دلیل 2
دوم

دلیل 5
پنجم

دلیل 3
سوم

دلیل 6
ششم

دلیل 4
چهارم
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عقـب مانـدن اسـتان کرمانشـاه از رونـد توسـعه صنعتـى در دهـه 60 و 70 نسـبت به مناطـق مرکزى 
ایـران، موضـوع کـه تقریبا همه اهالـى صنعت بر آن اتفـاق نظر دارنـد؛ مهمترین دلیل ایـن خالء زمانى 
هـم شـرایط ناشـى از جنگ تحمیلـى بود که سـرمایه گذاران را از اسـتان کرمانشـاه فـرارى داد. اما آیا 
این خالء پرشـدنى نیسـت؟ این پرسـش راهبـردى را با جهانبخش شـکرى، رئیس خانـه صنعت، معدن 

و تجـارت اسـتان کرمانشـاه مطرح کردیـم و حاصل ایـن تبادل نظر در گـزارش پیـش رو مى خوانید. 

روند توسعه صنعیت استان کرمانشاه
در گفت وگو با رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان؛  

نه اراده ای است نه انگیزه ای!

پرونده 
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فصلنامه نامه اتاق بازرگانی کرمانشاه | شماره ۶۱ | تابستان ۱۴۰۱

جبران تعلیق یک دهه اى 
کرمانشـــاه  پیـــش  ســـال  چهـــل 
ــد و در  ــرایط جنگـــى شـ ــر شـ درگیـ
ــان  ــت تومـ ــه ارز هفـ ــال هایى کـ سـ
بـــود و وام هـــاى ارزان قیمـــت وجـــود 
ــور  ــر کشـ ــتان هاى دیگـ ــت، اسـ داشـ
ایـــن موقعیـــت و کمک هـــا را جـــذب 
کـــرده و رو بـــه توســـعه رفتنـــد امـــا 
در  کرمانشـــاه  اســـتان  متاســـفانه 
ـــان  ـــه صاحب ـــرار داشـــت ک ـــرایطى ق ش
ســـرمایه از آن بیـــرون رفتنـــد. آن 
زمـــان کرمانشـــاه نتوانســـت خـــودش 
را توســـعه دهـــد و ســـرمایه گذارى 
ـــگ  ـــد از جن ـــاد. بع ـــاق نیفت در آن اتف
ــرمایه ها از  ــر سـ تحمیلـــى هـــم دیگـ

اســـتان رفتـــه بـــود.
بتوانیــم  شــاید  اخیــر،  دهــه  دو  در 
بگوییــم کــه شــرایط بــراى ایــن اســتان 
بهتــر شــده و تعــدادى از صنایــع مــادر 
صنایــع  تــا  گرفتــه  پتروشــیمى  از 
غذایــى  صنایــع  و  ســیمان  فــوالد، 
ــات در  ــى و لبنی ــل رب گوجه فرنگ مث
ــر در کرمانشــاه  ــع کوچک ت ــار صنای کن
ایجــاد شــد. بــا اینکه پیشــرفتى نســبت 
ــوب  ــود محس ــى خ ــال هاى قبل ــه س ب

ــاد  ــتان ایج ــنگ ها در اس ــوع س ــن ن ای
شــود. الزمــه بهــره ورى اقتصــادى از 
ــى، جــذب ســرمایه گذارانى  ــن مزیت چنی
اســت کــه در ایــن صنعــت فعالیــت کنند 
نباشــیم.  خام فروشــى  بــه  مجبــور  و 
از طرفــى، معــادن ســنگ آهنــى در 
ــار  ــد در اختی ــه بای ــم ک ــنقر» داری «س
بخــش خصوصــى گذاشــته شــود تــا 
کنســانتره  بتواننــد  کارخانجات مــان 
ســنگ آهــن و ُگندلــه ایجــاد کننــد کــه 

ارزش افــزوده باالیــى دارد.
اکنـــون چهارمیـــن کارخانـــه بـــزرگ 
پتروشـــیمى هـــم در کرمانشـــاه در 
حـــال راه انـــدازى اســـت؛ مى توانیـــم 
کارخانه هـــا  ایـــن  زیرمجموعـــه  در 
فعالیـــت داشـــته باشـــیم تـــا خیلـــى 
ــه  ــل بـ ــه مایـ ــرمایه گذارانى کـ از سـ
ــتند،  ــع هسـ ــن صنایـ ــور در ایـ حضـ
بـــا تائیـــدى کـــه از زیرمجموعـــه 
مى شـــود،  انجـــام  پتروشـــیمى ها 
کننـــد.  ســـرمایه گذارى  آن هـــا  در 
ولـــى در درجـــه اول و بـــراى ایجـــاد 
ــد در  ــه اى، دولـــت بایـ چنیـــن زمینـ
ــه  ــاه کـ ــل کرمانشـ ــتان هایى مثـ اسـ
ــى  ــعه صنعتـ ــال ها از توسـ ــراى سـ بـ
ـــد  ـــاد کن ـــزه ایج ـــد، انگی ـــروم بودن مح
تـــا صاحبـــان ســـرمایه بـــه ایـــن 

مناطـــق جـــذب شـــوند.

مشـــکالتى کـــه بـــه تحریـــم 
ــدارد ــاط نـ ارتبـ

ـــعه اقتصـــادى  ـــه توس ـــیدن ب ـــراى رس ب
مى تـــوان از شـــهرها و کشـــورهاى 
فراوانـــى الگـــو گرفـــت؛ همچـــون 
ــک  ــه. یـ ــایه مان ترکیـ ــور همسـ کشـ
زمانـــى مى گوییـــم تحریـــم هســـتیم 
و مشـــکل داریـــم کـــه قابـــل قبـــول 
مى بینیـــم  گاهـــى  ولـــى  اســـت. 
تحریـــم  بـــه  ربطـــى  مشـــکالت 
ــه شـــرایط دســـتورى،  ــدارد؛ بلکـ نـ
یـــا  مى کنـــد  ایجـــاد  مصوبـــه اى 
قوانینـــى مى گذارنـــد کـــه باعـــث 
ـــد.  ـــر بیفت ـــا گی ـــادرات م ـــود ص مى ش
ــه و  ــش کـ ــت پیـ ــد وقـ ــل چنـ مثـ
روى محصـــوالت نهایـــى عـــوارض 

پیشــرفت  هــم  بــاز  امــا  مى شــد 
اخیــر  دهــه  در  چشــم گیرى نبــود. 
 1400 تــا   1390 ســال هاى  یعنــى 
اقداماتــى در راســتاى توســعه صنعتــى 
کرمانشــاه آغــاز شــد کــه بــه خوبــى در 

ــت. ــرى و اجراس ــال پیگی ح
مثــل  اســتانى  اســت  قــرار  اگــر 
کرمانشــاه بــه رقابــت بــا مناطقــى 
بپــردازد کــه در دوره جنــگ تحمیلــى 
ــم  ــد و ه ــدا کنن ــعه پی توانســتند توس
ردیــف آن هــا قــرار بگیــرد، بایــد دولــت 
ــد.  ــراى آن فراهــم کن ــزه الزم را ب انگی
ــود؟  ــاد مى ش ــور ایج ــزه چط ــا انگی ام
زمیــن ارزان در اختیــار ســرمایه گذار 
معافیــت  ســرمایه گذاران  بگــذارد، 
مالیاتــى بلندمــدت داشــته باشــند، 
وام هــاى ارزان قیمــت بــراى جایــى 
مثــل کرمانشــاه کــه در ابتــداى مســیر 
ــا  ــد ت توســعه هســتند اختصــاص دهن
مناطــق  ایــن  جــذب  ســرمایه گذار 

ــود. ش
اگـــر شـــرایط کرمانشـــاه بـــا مناطـــق 
ـــتان  ـــل اس ـــور مث ـــه کش ـــعه یافت توس
ـــان  ـــان یکس ـــا اصفه ـــز ی ـــران، تبری ته
باشـــد، کســـى رغبـــت نمى کنـــد 
ــار  ــه کنـ ــاهى کـ ــتان کرمانشـ در اسـ
ــد.  ــرمایه گذارى کنـ ــت، سـ ــرز اسـ مـ
الزم  و  نخســـت  شـــرط  بنابرایـــن 
اســـتان هایى  اقتصـــادى  توســـعه 
اقتصـــادى  توســـعه  هنـــوز  کـــه 
ــه  ــت کـ ــن اسـ ــد ایـ ــدا نکرده انـ پیـ
دولتمـــردان امکانـــات و حمایت هـــاى 
ــا در  مالـــى و قانونـــى را بـــراى آن هـ
ـــواز،  ـــاه، اه ـــا کرمانش ـــد؛ ت ـــر بگیرن نظ
کردســـتان، ایـــالم و خوزســـتان هـــم 
بتواننـــد هم پـــاى دیگـــر اســـتان هاى 

کشـــور توســـعه پیـــدا کننـــد. 

نیاز به انگیزه داریم 
کرمانشــاه مزیت هایــى در بخــش صنعــت 
ــوز روى  و معــدن دارد کــه متاســفانه هن
ــده  ــرمایه گذارى نش ــا س ــى از آن ه برخ
اســت؛ همچــون معــادن ســنگ هاى 
تزئینــى. هنــوز بــه ایــن عرصه ســرمایه اى 
ــا ارزش افــزوده اى بــراى  تزریــق نشــده ت
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گمرکـــى گذاشـــتند. همیـــن وقفـــه 
ـــه  ـــه اى ک ـــک ماه ـــا ی 10، 15 روزه ی
در ترخیـــص کاال پیـــش مى آیـــد، 
ـــه  ـــه ب ـــازارى را ک ـــود ب ـــث مى ش باع
ـــان  ـــرف زم ـــالش و ص ـــا ت ـــختى و ب س
ـــان  ـــم، ناگه ـــت آورده ای ـــه دس ـــاد ب زی

ــم. از دســـت بدهیـ
اینکـــه قوانینـــى وضـــع کننـــد تـــا 
محصـــوالت معـــادن، نفـــت، ســـنگ 
آهـــن، ســـنگ مـــس و معـــادن 
و  نشـــود  خام فروشـــى  دیگـــر 
ــان  ــى برایشـ ــى باالیـ ــوارض حتـ عـ
گذاشـــته شـــود، پذیرفتنـــى اســـت 
تـــا بـــا کارخانجاتـــى کـــه در ایـــران 
ـــم در کشـــور  ـــزوده ه ـــم، ارزش اف داری
ـــه  ـــى اینک ـــود. ول ـــاد ش ـــان ایج خودم
ــى  ــوالت نهایـ ــد و روى محصـ بیاینـ
ــوالدى، ورق و  ــوالت فـ ــل محصـ مثـ
ــه پیـــش از  ــن کـ ــرد و تیرآهـ میلگـ
ــوده،  ــان نبـ ــى رویشـ ــن، عوارضـ ایـ
ـــى  ـــم؛ یعن ـــوارض بگذاری ـــه ع یک دفع
گرفتـــن تـــوان رقابـــت از تولیـــد 
ــردن  ــى کـ ــى و خالـ ــده داخلـ کننـ
ــى.  ــب خارجـ ــع رقیـ ــه نفـ ــازار بـ بـ
ـــب  ـــى از تصوی ـــد از مدت ـــه بع ـــه ک البت
ــتند و  ــى، آن را برداشـ چنیـــن قانونـ

ــد. ــر کردنـ ــوارض را صفـ عـ
محصولـــى ماننـــد ســـیمان کـــه 
ــرآورى  ــول فـ ــودش یـــک محصـ خـ
شـــده اســـت و در پروســـه تبدیـــل، 
شـــده،  ایجـــاد  افـــزود ه اش  ارزش 
حتمـــا بایـــد صـــادر شـــود و حتمـــا 
بایـــد از صادراتـــش حمایـــت شـــود. 
ترکیـــه  در  کـــه  کارى  همـــان 
ــده  ــه تولیدکننـ ــود. بـ ــام مى شـ انجـ
مى گوینـــــد شـــــما محصـــــول 
ــه  ــا کـ ــر کجـ ــه هـ ــان را بـ نهایى تـ
مى خواهیـــد بفروشـــید و در ایـــن 
ــه دار  ــرمایه گذار و کارخانـ ــه سـ راه بـ
ــد و جوایـــزى  کمـــک هـــم مى کننـ
ــر  ــادرات در نظـ ــن صـ ــراى بهتریـ بـ
مى گیرنـــد. امـــا در ایـــران بارهـــا 
ـــدون  ـــبه و ب ـــه یک ش ـــده ک ـــش آم پی
این کـــه نظـــرات بخـــش خصوصـــى 
را جویـــا شـــوند، تصمیماتـــى کامـــال 

غلـــط بگیرنـــد کـــه بعـــد از مدتـــى 
و وقتـــى ضـــرر بزرگـــى متوجـــه 
بـــازار شـــد عـــوض اش کننـــد. ایـــن 
ـــت. ـــد اس ـــراى تولی ـــزرگ ب ـــه اى ب لطم
بایـــد  کالن  تصمیم گیرى هـــاى  در 
ـــى  ـــش خصوص ـــورت بخ ـــا از مش حتم
ـــت،  ـــه صنع ـــى، خان ـــاق بازرگان ـــل ات مث
و  ان جى اوهـــا  و  اشـــتغال   کانـــون 
موسســـات خصوصـــى دیگـــرى کـــه 
بـــه اشـــکال مختلـــف در عرصـــه 
صنعـــت فعال انـــد و مشـــکالتش را از 
نزدیـــک لمـــس مى کننـــد اســـتفاده 
ــم  ــر تصمیـ ــراى هـ ــر بـ ــد. اگـ کننـ
سرنوشت ســـازى مشـــاوره بگیرنـــد، 

ــد. ــش نمى آیـ ــکالت پیـ ــن مشـ ایـ

دست اندازهاى توسعه صنعت 
ـــر  ـــى و تصمیم گی ـــاى دولت ـــر نهاده اگ
نظرخواهـــى  خصوصـــى  بخـــش  از 
کننـــد، مشـــاوره بگیرنـــد و بگوینـــد 
«مـــا مى خواهیـــم ایـــن قانـــون و 
ـــما  ـــم، ش ـــاد کنی ـــه را ایج ـــن مصوب ای
چـــه نظـــرى داریـــد؟» مطمئـــن 
باشـــید بخـــش خصوصـــى چـــون در 
جریـــان اســـت و دســـتى بـــر آتـــش 
دارد و مســـائل را سال هاســـت کـــه 
خـــودش حـــل مى کنـــد، بـــه خوبـــى 
دولـــت را راهنمایـــى خواهـــد کـــرد.

آقــاى  ریاســت جمهورى  زمــان  در 
ــالم  ــبه اع ــژاد یک ش ــود احمدى ن محم
ــازار،  ــه منظــور تنظیــم ب ــد کــه ب کردن
صــادرات ممنــوع اســت. بــا همیــن 
ــادرات  ــدت 45 روز، ص ــه م ــم، ب تصمی
ــد و  ــوع کردن ــا را ممن ــى از کااله خیل
ــا  ــدگان و صادرکننده ه ــام تولیدکنن تم
از  مرزهــا  آن ســوى  در  را  بازارشــان 
دســت دادنــد؛ بــازارى کــه بــا میلیاردها 
تومــان هزینــه و صــرف زمــان و تــالش 
فــراوان بــه دســت آورده بودنــد. چنیــن 
مصوبــه  ماننــد  تصمیم گیرى هایــى 
از  گمرگــى  عــوارض  اخــذ  اخیــر 
محصــوالت نهایــى چنــد کاال، در مســیر 
تولیدکنندگانــش  و  صنعــت  توســعه 
وقفــه ایجــاد مى کنــد و نمى توانیــم 
مشــکالت  این هــا  کنیــم.  حرکــت 

ــت. ــى اس ــادى و صنعت ــاالن اقتص فع
مـــا متخصصـــان بســـیار بـــا تجربـــه 
و خیلـــى خوبـــى در اتـــاق بازرگانـــى 
و در خانـــه صنعـــت داریـــم کـــه 
ــراى  ــد بـ ــا مى تواننـ ــردان مـ دولت مـ
ـــا  ـــه ب ـــى در رابط ـــر تصمیم ـــاذ ه اتخ
ــورت  ــرف مشـ ــا را طـ ــد، آن هـ تولیـ
ـــت  ـــى متاســـفانه حمای ـــد. ول ـــرار دهن ق
ـــه او،  ـــاد ب ـــى و اعتم ـــش خصوص از بخ
ـــد  ـــى مى مان ـــعار باق ـــد ش ـــا در ح تنه
و در عمـــل ایـــن حرف هـــا را بـــه کار 

نمى گیرنـــد. 

فضاى رو به بهبود
ــه  ــم کـ ــرات بگویـ ــه جـ ــم بـ مى توانـ
فضـــاى کســـب و کار اســـتان کرمانشـــاه 
در چنـــد ســـال اخیـــر رو بـــه رشـــد 
ـــره  ـــم باالخ ـــون ه ـــت و اکن ـــوده اس ب
ــه  ــى بـ ــرمایه گذاران خارجـ ــاى سـ پـ
ــن  ــه ایـ ــت. همـ ــده اسـ ــاز شـ آن بـ
ـــت  ـــش اس ـــهود، امیدبخ ـــرات مش تغیی
و ایـــن نویـــد را مى دهـــد کـــه در 
ــرار اســـت بـــه نتایـــج  درازمـــدت قـ

خوبـــى هـــم منجـــر شـــود.
اگـــر حمایت هـــاى کافـــى ماننـــد 
و  مالیاتـــى  معافیت هایـــى  صـــدور 
ـــه کرمانشـــاه تزریـــق  تســـهیالت ارزان ب
ـــه خـــود ســـرمایه گذارى  شـــود، خـــود ب
ـــل  ـــتان روى ری ـــن اس ـــت ای روى صنع
ـــد  ـــت ارش ـــرد. االن مدیری ـــرار مى گی ق
و اســـتاندار و نماینـــدگان کرمانشـــاه در 
ـــتند  ـــدى هس ـــغول کار ج ـــس مش مجل
کـــه ان شـــاءاهللا بـــه نتیجـــه برســـیم 
تـــا دســـت کم از تبصـــره 18 قانـــون 
ــم  ــهیالت کـ ــاى تسـ ــه (اعطـ بودجـ
ـــد  ـــت از تولی ـــور حمای ـــه منظ ـــره ب به
ـــراى  ـــترى ب ـــهمیه بیش ـــتغال) س و اش

کرمانشـــاه داشـــته باشـــیم.
معافیت هــاى مالیاتــى، معافیت هــاى 
تامیــن اجتماعــى یــا قــرار دادن زمیــن 
ارزان قیمــت در اختیــار ســرمایه گذاران 
ــى  ــزرگ امتیازات ــادر و ب ــاى م طرح ه
و  ســرمایه گذارى  بــراى  هســتند 
ایجــاد انگیــزه کــه خوشــبختانه اکنــون 

ــم. ــرار داری در چنیــن مســیرى ق

پرونده 
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ــای ارزان قیمـــت  ــود و وام هـ ــان بـ ــه ارز هفـــت تومـ ــال هایی کـ در سـ
وجـــود داشـــت، بـــه دلیـــل شـــرایط نـــایش از جنـــگ تحمیلـــی صاحبـــان 

ســـرمایه از کرمانشـــاه بیـــرون رفتنـــد
فرار سرمایه

تبریـــز  و  تهـــران  چـــون  شـــهرهایی  بـــا  کرمانشـــاه  شـــرایط  اگـــر 
ــاهی  ــتان کرمانشـ ــد در اسـ ــد، کـــیس رغبـــت نمی کنـ ــان باشـ یکسـ

کنـــد ســـرمایه گذاری  اســـت،  مـــرز  کنـــار  کـــه 
رغبت

رویشـــان  عـــواریض  کـــه  نهایـــی  محصـــوالت  روی  بیاینـــد  اینکـــه 
ـــد؛ یعـــین گرفتـــن تـــوان رقابـــت  نبـــوده، یک دفعـــه عـــوارض بگذارن
از تولیـــد کننـــده داخلـــی و خالـــی کـــردن بـــازار بـــه نفـــع رقیـــب خارجـــی

به نفع رقیب

فضـــای کســـب و کار اســـتان کرمانشـــاه در چنـــد ســـال اخیـــر رو بـــه 
ـــاز شـــده  رشـــد بـــوده و باالخـــره پـــای ســـرمایه گذاران خارجـــی بـــه آن ب

اســـت کـــه نویـــد روزهـــای بهتـــر و نتایـــج امیدبخـــش را می دهـــد

فضای 
کسب وکار

اگـــر قـــرار اســـت کرمانشـــاه بـــه رقابـــت بـــا مناطقـــی بپـــردازد کـــه در 
ـــد، بایـــد دولـــت  ـــدا کنن دوره جنـــگ تحمیلـــی توانســـتند توســـعه پی

انگیـــزه الزم را بـــرای آن فراهـــم کنـــد
انگیزه

یـــک زمانـــی می گوییـــم تحریـــم هســـتیم و مشـــکل داریـــم کـــه 
قابـــل قبـــول اســـت؛ ولـــی برخـــی مشـــکالت ربطـــی بـــه تحریـــم نـــدارد 

و شـــرایط دســـتوری، باعـــث می شـــود صـــادرات گیـــر بیفتـــد
تحریم داخلی

بخـــش  مشـــورت  از  حتمـــا  بایـــد  کالن  تصمیم گیری هـــای  در 
خصـــویص کـــه بـــه اشـــکال مختلـــف در عرصـــه صنعـــت فعال انـــد و 

کننـــد اســـتفاده  می کننـــد  لمـــس  نزدیـــک  از  را  مشـــکالتش 
مشورت
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ــه پاییــن  معدنــى در ســطح متوســط ب
ارزیابــى مى شــود. عمــده مــواد معدنــى 
کرمانشــاه رســوبى اســت و مــاده معدنى 
ــرق  ــا در ش ــم و تنه ــى ک ــزى خیل فل
اســتان یافــت مى شــود. بنابرایــن بــراى 
اولویــت  توســعه،  برنامه ریزى هــاى 
ــاه  ــرورى در کرمانش ــاورزى و دامپ کش
ــت و  ــش صنع ــر از بخ ــى پررنگ ت خیل

ــت. ــتان اس ــن اس ــدن ای مع
بــا نگاهــى بــه اقداماتــى کــه در دو 
دهــه گذشــته از جهــت اشــتغال در 
ــم در  ــده، مى توانی ــام ش ــاه انج کرمانش
مقــام عمــل کارنامــه درخشــان و قابــل 
ــدن  ــت و مع ــث صنع ــى را در بح قبول
بــراى ایــن اســتان متصــور باشــیم. بــه 
ــان داده  ــه نش ــار همیش ــال آم ــر ح ه
ــکارى در  ــه دوم بی ــه اول و رتب ــه رتب ک
کشــور بــه کرمانشــاه اختصــاص داشــته 
ــت  ــن حقیق ــر ای ــه ب ــارى ک ــت؛ آم اس
ایجــاد  بــراى  کــه  مى کنــد  تکیــه 
اشــتغال بــاالى نیــروى انســانى وابســته 
بــه بخــش صنعــت هســتیم. حتــى 
اگــر صنایــع لبنیــات کرمانشــاه بــه 
ــوى  ــاورزى ق ــرورى و کش واســطه دامپ
بــود، مى توانســتیم در ایــن صنایــع 
شــاغل  را  زیــادى  انســانى  نیــروى 
ــى در  ــون حت ــه اکن ــم. درحالى ک کنی

شـرایط جغرافیایـى کرمانشـاه از نظـر هـم مرز بـودن با کشـور عراق 
(هـم بـا دولـت مرکـز و هم بـا اقلیـم کردسـتان) باعث شـده مباحث 
تجـارى در ایـن اسـتان اولویت دارتـر از مباحث صنعتى به نظر برسـد. 
در عیـن حـال به دلیلى نزدیکى به کشـورهاى سـوریه و اردن و حمل و 
نقل آسـان بـه این مناطـق، مى توانیم صنعـت، معـدن و صنایع معدنى 
را توسـعه دهیم. اگـر بخواهیم دورنمایى را در نظر بگیریم، شـاید روزى 
در سـوریه بازسـازى انجـام شـود یـا در کشـور اردن بخواهیـم روابط 
فعال تـرى نسـبت بـه امـروز ایجاد کنیـم، یا روابـط اقتصـادى دیگرى 
کـه شـاید بخواهیـم در آینده برقـرار کنیـم، در همـه این هـا اولویت 

کشـورمان در یـک پایگاه اقتصادى مرزى، اسـتان کرمانشـاه اسـت.

همیشه یک جای کار می لنگد!
دغدغه های صنایع و معادن استان کرمانشاه به روایت محمدعارف ابراهیمی،

رئیس خانه معدن استان

بــراى اشــتغال زایى بایــد بــه 
ــم  ــه بزنی ــت تکی ــش صنع بخ

ســیمان  کارخانــه  این کــه  از  قبــل 
ــد، بیشــترین  ــراق راه بیفت ســلیمانیه ع
ــن  ــه ای ــران ب ــیمان از ای ــادرات س ص
ــق کارخانجــات ســیمان  کشــور از طری
ــان  ــد و همچن ــام مى ش ــاه انج کرمانش
بــه  هرچنــد  صــادرات  ایــن  هــم 

ــر از گذشــته، صــورت  صــورت محدودت
ــراى  ــر حــال تقاضــا ب ــه ه ــرد. ب مى گی
صــادرات، یکــى از گزینه هــاى مهــم 
در  صنعــت  بخــش  توســعه  بــراى 
ــدن  ــوده اســت. بخــش مع کرمانشــاه ب
ــوى اى  ــى ق ــگاه خیل ــاه پای در کرمانش
ــه از  ــهمى ک ــر س ــون از نظ ــدارد؛ چ ن
ــتان هاى  ــزو اس ــى دارد، ج ــواد معدن م

پرونده 
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ــه  ــم کارنام ــت ه ــش از صنع ــن بخ ای
ــم و ســرمایه گذارى  ــى نداری ــل قبول قاب
خارجــى جــز در یکــى دو مــورد، در آن 

ــت. ــاده اس ــاق نیفت اتف

سـرمایه اى  و  بى حاصل  همایش هاى 
نمى شـود جذب  که 

بـا  تهـران  در  همایشـى   1397 سـال 
ایـن  از  کـه  کرمانشـاهى هایى  حضـور 
و  رفته انـد  و  کـرده  مهاجـرت  اسـتان 
همچنیـن براى کسـانى کـه مى خواهند 
کننـد  سـرمایه گذارى  کرمانشـاه  در 
برگـزار شـد؛ ظاهـر کار بسـیار زیبـا و 
عالـى بـود. معـاون اول رئیـس جمهـور 
وقـت، وزیـر نفـت وقـت به عنـوان یـک 
شـهرام  آقـاى  حتـى  و  کرمانشـاهى 
ناظـرى به عنوان یـک هنرمند برجسـته 
در ایـن برنامـه حضـور داشـتند، امـا آیا 
از خروجـى چنیـن همایشـى حتـى یک 
مـورد سـرمایه گذارى اتفـاق افتـاد؟ من 
مى گویـم نـه، هیـچ خروجى اى نداشـت.

سرمایه هاى رهاشده 
ــى  ــاى صنعت ــادى از واحده ــداد زی تع
کرمانشــاه مثــل اســید ســیتریک، براى 
ــا  ــن اجتماعــى اســت؛ ب شســتاى تامی
اینکــه ســرمایه گذارى بســیار عظیمــى 

ــا سال هاســت  روى آن انجــام شــده ام
ــا شــده و ایــن  کــه ایــن مجموعــه ره
ــى رود. در  ــدر م ــه ه ــرمایه گذارى ب س
ــن  ــال همی ــم عم ــر ه ــاى دیگ بخش ه
ــک  ــود ی ــرار ب ــاق رخ داده. روزى ق اتف
ــت 150  ــا ظرفی ــا ب ــگاه آناهیت پاالیش
ایجــاد  کرمانشــاه  در  بشــکه  هــزار 
ــال  ــش از 10 س ــروز بی ــا ام ــود؛ ام ش
داده  وعــده اى  چنیــن  کــه  روزى  از 
چنیــن  احــداث  مى گــذرد.  شــد 
پاالیشــگاهى فقــط در مقــام حــرف 
ــاق  ــه اتف ــا کارى ک ــد و تنه ــى مان باق
افتــاد جانمایــى طــرح و خریــد زمیــن 
ــر  ــاه ذخای ــود. کرمانش ــاورزان ب از کش
ــهر و  ــى در نفت ش ــى خوب ــى خیل نفت
پتانســیلى بســیار قــوى در مناطــق 
گــور ســفید و بعضــى از مناطــق غربــى 
ــا نفــت خــام دارد.  اســتان در رابطــه ب
بیــش از هفــت ســال قبــل، قــرار بــود 
ــژه  ــه وی ــارم در منطق ــیمى چه پتروش
ــدازى شــود،  اقتصــادى اســالم آباد راه ان
ولــى حتــى ســرمایه گذارى آن هــم 
ــه  انجــام نشــد و در حــد ســرمایه اولی
اندکــى کــه توســط چنــد ســرمایه گذار 
یــک شــرکت فراهــم شــده بــود، باقــى 
مانــد و هنــوز هــم اتفــاق خاصــى 

ــت. ــاده اس ــش نیفت برای

ــیرین، عوایدى  ــه آزاد قصرش منطق
بــراى مــردم نداشــت

اگــر مى بینیــم در منطقــه آزاد قصــر 
شــیرین اتفاقــى افتــاده هــم خیلــى 
مــورد  آخریــن  به عنــوان  عجلــه اى 
عملکــرد دولــت وقــت، آن هــم بــا فشــار 
ــیر  ــه زور در مس ــت ب ــاى وق نماینده ه
اجــرا قــرار مى دهنــد و مســاحت خیلــى 
کمــى از آن یعنــى حــدود 11-10 هــزار 
هکتــار جــزو مناطــق آزاد قــرار مى گیرد. 
اتفاقــى کــه البتــه عایــدى اى به جــز 
صدمــه بــراى اســتان کرمانشــاه نداشــته 
ــه آزاد  ــى اســم منطق اســت. چــون وقت
ــه دنبالــش مطالباتــى ایجــاد  ــد، ب مى آی
و  مى شــود  گــران  زمیــن  مى شــود،  
ــا  ــوده آن ج ــرار ب ــه ق ــى ک ــان مردم هم
خانــه اى را رهــن و اجــاره کننــد، چــون 
اســمش شــده منطقــه آزاد، بایــد انــدازه 
دو برابــر اجار ه شــان را بــاال ببرنــد. ولــى 
ــردم  ــد م ــزى عای ــال چی ــل، عم در مقاب
قصرشــیرین یــا مــردم کرمانشــاه نشــده 

اســت.

ــراى ورود  ــى ب ــرمایه گذار رغبت س
بــه کرمانشــاه نــدارد

دارد  وجـود  کرمانشـاه  در  مسـائلى 
کشـور  همـه  بـه  بى ربـط  خیلـى  کـه 
کشـور  تمـام  در  اگـر  یعنـى  نیسـت. 
در  نیفتـاده،  اتفـاق  سـرمایه گذارى 
کرمانشـاه هـم بـه طریق اولى و بیشـتر 
سـرمایه گذارى  ایـران،  نقـاط  سـایر  از 
نشده اسـت. یا وقتى اسـم ریزگردهایى 
مى آیـد کـه اکنون هـم کشـور را تحت 
تاثیـر قرار داده، بالفاصلـه نام دو منطقه 
ایـران را متصـور مى شـوید: خوزسـتان 
آلودگـى  از  سـاده  مثالـى  کرمانشـاه.  و 
گـرد و غبـار در کرمانشـاه در روزهـاى 
ابتدایـى خـرداد 1401 اسـت کـه دیـد 
در قصـر شـیرین یـا گیـالن غـرب 10 
متـر هـم نبـوده. این هـا مـواردى اسـت 
کـه باعـث مى شـود سـرمایه گذار خیلى 
رغبـت بـه حضور در کرمانشـاه نداشـته 
باشد. اسـتان کرمانشـاه با پتانسیل هاى 
مرزى و برخــــوردارى از منابع آبـــى 
ا  زودتـر  خیلـى  مى توانسـت  متوسـط، 
ایـن حرف ها وارد فاز توسـعه شـود ولى 
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عمـال از ایـن پتانسـیل ها نتوانسـته ایم 
استفاده کنیم.

ــه  ــت، برنام ــت هس ــدن؛ ظرفی مع
ــم  نداری

معـــادن  ظرفیـــت  خصـــوص  در 
هـــم بایـــد در نظـــر داشـــت کـــه در 
ـــه  ـــدن پروان ـــدود 220 مع ـــاه ح کرمانش
بهره بـــردارى دارنـــد کـــه بیـــش از 
ــوط  ــادن مخلـ ــا، معـ ــى از آن هـ نیمـ
ـــچ  ـــنگ گ ـــادن س ـــون مع ـــى همچ کوه
ــاى  ــه بهـ ــه بـ ــتند کـ ــک هسـ و آهـ
بســـیار پاییـــن مـــواد مـــورد نیـــاز دو 
ـــن  ـــاه را تامی ـــیمان کرمانش ـــه س کارخان
ــان مشـــکل آفرین  ــد و نبودشـ مى کننـ
ـــواد  ـــن م ـــر ارزش ای ـــى اگ ـــت. حت اس
ـــى پاییـــن باشـــد  ـــى از جهـــت ریال معدن
ــر را از  ــاى دیگـ ــاز کارخانه هـ ــا نیـ امـ
نظـــر مـــواد اولیـــه تامیـــن مى کنـــد. 
ـــاده  ـــا 17 م ـــن 15 ت ـــون بی ـــاید تاکن ش
شناســـایى  کرمانشـــاه  در  معدنـــى 
ـــت  ـــه قابلی ـــى آن چ ـــیم، ول ـــرده باش ک
کـــه  چیـــزى  آن  و  دارد  برداشـــت 
ــود، هفـــت  ــتخراج مى شـ ــون اسـ اکنـ
ـــى اســـت.  ـــاده معدن ـــوع م ـــا هشـــت ن ی
هرســـین  ســـنگ  مثـــال  به طـــور 
ـــفانه  ـــى متاس ـــى دارد، ول ـــهرت جهان ش

برایـــش بهـــره ورى نداریـــم.
ـــى،  ـــق غرب ـــى در مناط ـــر طبیع ـــا قی ی
شـــیرین،  قصـــر  غـــرب،  گیـــالن 
ــه  ــم کـ ــهر داریـ ــت شـ ــومار، نفـ سـ
اســـتخراجش  اینکـــه  دلیـــل  بـــه 
خیلـــى بـــاال نیســـت، ســـرمایه گذارى 
بـــراى فـــرآورى اش انجـــام نشـــده 
و دانـــش فنـــى بـــراى اســـتفاده و 
فـــرآورى همیـــن مقـــدارى کـــه دارد 
ــادن  ــن معـ ــود از ایـ ــت مى شـ برداشـ
هـــم وجـــود نـــدارد. در مـــورد مـــاده 
معدنـــى قیـــر طبیعـــى، متقاضـــى 
ـــى  ـــوص باالی ـــه خل ـــه درج ـــى ک آن های
ــا هســـتند و مابقـــى اش  دارد چینى هـ
ـــل  ـــى مث ـــاى صنعت ـــراى واحده ـــم ب ه
ــان  ــازى هاى دامغـ ــزوگام، کوك سـ ایـ
و آبیـــک قزویـــن اســـتفاده مى شـــود. 
خیلـــى از معـــادن شهرســـتان هرســـین، 
در زمینـــه منگنـــز پتانســـیل بالقـــوه 

ـــکالت  ـــل مش ـــه دلی ـــوز ب ـــه هن دارد ک
محلـــى نتوانســـتیم بـــه آن نقطـــه 
قابـــل قبـــول و کارنامـــه اســـتخراجى 
ــادن  ــى از معـ ــیم. برخـ ــى برسـ خوبـ
ـــکالت  ـــى، مش ـــع طبیع ـــکالت مناب مش
محیـــط زیســـت، مشـــکالت میـــراث 
ـــت  ـــدم دریاف ـــکالت ع ـــى و مش فرهنگ
ــد، و  ــت دوم دارنـ ــین آالت دسـ ماشـ
دولـــت بایـــد ایـــن امـــور را تســـهیل 
کنـــد کـــه نمى کنـــد. بـــه هـــر حـــال 
آن مشـــکالتى کـــه در کل کشـــور 
ــود دارد،  ــدن وجـ ــا معـ ــه بـ در رابطـ
کرمانشـــاه  معدن هـــاى  پیـــش روى 
هـــم وجـــود دارد. امـــا مى توانیـــم 
بهتـــر از ایـــن در بخـــش معـــدن، در 
بخـــش  در  و  اشـــتغال زایى  بخـــش 
ـــراى  ـــم. ب ـــه کار کنی ـــواد اولی ـــن م تامی
همـــان  مى بایســـت  کارى  چنیـــن 
ـــش  ـــا افزای ـــه ب ـــه در رابط ـــواردى ک م
ـــه  ـــد آن در زمین ـــى و مانن ـــوق دولت حق
مـــواد معدنـــى در کشـــور برقـــرار 
ـــم  ـــاه ه ـــادن کرمانش ـــراى مع ـــت، ب اس

حاکـــم شـــود.

تامیــن زیرســاخت ها در تــوان 
ــت ــدى نیس ــد تولی ــد واح چن

در مــورد مزیت هــاى صنعــت و معــدن 
کرمانشــاه، زمینــه بعضــى از مــوارد در 
ــور  ــه ط ــت؛ ب ــم اس ــتان فراه ــن اس ای
ــم  ــیار ک ــه بس ــل فاصل ــه دلی ــال، ب مث
ایــن اســتان بــا کشــور عــراق و وجــود  
ــر  ــترك، اگ ــرز مش ــر م 371.2 کیلومت
ــوى  ــرورى ق ــاورزى و دامپ بخــش کش
شــود، محصــوالت لبنــى، دوغ، ماســت، 
بــه  مى توانــد  و...  خامــه  بســتنى، 
ــن  ــراى ای ــود. ب ــن کشــور صــادر ش ای
طریــق  از  نقــل  و  حمــل  بایــد  کار 
ــاط  ــتقر در نق ــز مس ــین هاى مجه ماش
ــن آن  ــه تامی ــد ک ــاق بیفت ــرزى اتف م
ــه  ــه اى اســت ک ــرف هزین ــد ص نیازمن
ــد واحــد  ــى چن ــا حت ــده یــک ی از عه
کرمانشــاه برنمى آیــد. بــا وجــود اینکــه 
زمینــه الزم بــراى ایــن کار از نظــر 
کشــاورزى و دامپــرورى فراهــم اســت. 
ــاختمانى،  ــح س ــا مصال ــه ب ــا در رابط ی
ــه  ــان فاصل ــل هم ــه دلی ــاه ب کرمانش

ــد  ــراق و ســوریه مى توان ــا ع نزدیــک ت
بــه قطبــى فعــال بــراى بازســازى هــر 
دو کشــور باشــد ولــى چنیــن کارى بــه 
ــاده اســت.  صــورت عملــى اتفــاق نیفت
تــا زمانــى کــه چنیــن اتفاقــى عملیاتى 
ــت کاال و  ــه کیفی ــد در زمین ــود بای ش
بهینــه کــردن محصول مــان بــا رقیبــى 
ــدت  ــه ش ــه ب ــه ک ــور ترکی ــل کش مث
ســرمایه گذارى  عــراق  کشــور  روى 

ــیم. ــاال بکش ــان را ب ــرده، خودم ک

سختگیرى بانک ها به تولیدکننده 
مهم تریــن چالــش توســعه صنعتــى 
کرمانشــاه این اســت کــه ســرمایه گذارى 
ــتان انجــام نشــده  ــن اس ــى در ای چندان
ــراد بومــى هــم کــه متقاضــى  اســت؛ اف
ســرمایه گذارى هســتند عمومــا آورده 
مى خواهنــد  و  دارنــد  اندکــى  مالــى 
ــع و تســهیالت  ــق مناب مابقــى را از طری
بانکــى تامیــن کننــد. امــا به عنــوان یــک 
ــه  ــه ب ــم ک ــرض مى کن ــده ع تولیدکنن
هیــچ عنــوان، هیــچ کــدام از بانک هــاى 
ــا  ــا بومى ه ــه ب ــن زمین ــاه در ای کرمانش
ــر از  ــى فرات ــد و حت ــکارى نمى کنن هم
قانــون، در رابطــه بــا اعطــاى تســهیالت 

مى کننــد. ســخت گیرى 
اگــر مــن در 23 ســال گذشــته از 
ــرده ام،  ــتفاده ک ــى اس ــهیالت بانک تس
 10 بــراى  بانــک  مثــال  به  طــور 
ریــال تســهیالت از مــن 20 ریــال 
ــى  ــه ملک ــال وثیق ــتر از 20 ری و بیش
ارزنــده دریافــت کــرده اســت. اگــر 
همــه وثائــق مــِن تولیدکننــده گرفتــه 
شــده، چــرا منابــع تســهیالتى کــه 
داده شــده، دیگــر برنگشــته اســت؟ 
مگــر وثیقــه مــن بــا تــورم بــاال رفتــه؟ 
هــر مقــدار هــم تســهیالت پیــش مــن 
باشــد، آن وثایقــى کــه مــن بــه بانــک 
را  تســهیالت  ایــن  مى توانــد  داده ام 
جبــران کنــد. بنابرایــن نمى دانــم ایــن 
ــا تولیدکننــده  ســختگیرى در رابطــه ب
ــم  ــر مى کن ــن فک ــد؟ م ــا مى آی از کج
تولیــد  بخــش  در  کــه  تســهیالتى 
دارد.  شــائبه هایى  شــده،  پرداخــت 
ــد در  ــى مى خواه ــروز کس ــا ام ــر ت اگ
و  کنــد،  ســرمایه گذارى  کرمانشــاه 

پرونده 
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ــى  ــى اســت و تمکــن مال ــراد بوم از اف
ــى،  ــد بخش ــاز دارن ــدارد و نی ــى ن باالی
ــرى نســبت  حتــى شــاید بخــش زیادت
بــه ســرمایه هاى خــودش را بانــک 
و  همــکارى  ایــن  کنــد،  تامیــن 
همراهــى در بانــک انجــام نشــده اســت.

درس هاى امارات و ترکیه
نمى تــوان از یــک کشــور خــاص بــراى 
الگــو گرفتــن در زمینــه توســعه صنعتى 
ــم  ــى مى خواه ــال وقت ــرد؛ مث ــم ب اس
ــم،  ــه مقایســه کن ــا ترکی ــان را ب خودم
مى بینــم کــه او نفــت نــدارد و مــا 
ــه  ــرایطى را ک ــى از ش ــم؛ او خیل داری
ــدارد و شــاید بعضــى از  مــا داریــم را ن
مــوارد را او دارد و مــا فقدانــش را حــس 
مى کنیــم. بنابرایــن شــاید نتوانیــم الگو 
نقطه هــاى  مى توانیــم  امــا  بگیریــم 
ــاط  ــه و نق ــه را مطالع ــت ترکی موفقی
شناســایى کنیــم.  را  امــارات  قــوت 
خارجــى  ســرمایه گذارى  ترکیــه  در 
انجــام شــده و وقتــى ســرمایه گذار 
پــول  فقــط  خــودش  بــا  مى آیــد، 
بلکــه  نمــى آورد،  دالر  یــا  یــورو  و 
ــى آورد؛  ــى و ماشــین آالت م ــش فن دان
ــان  ــال امتح ــه قب ــواردى را ک ــى م یعن
ــون و  ــه آزم ــاج ب ــر احتی ــده و دیگ ش
خطــا نــدارد و واحــد مشــابه اش در 
ــل  ــه منتق ــه ترکی ــوده، ب ــور ب آن کش
ــد  ــى مى آی ــک آلمان ــال ی ــود. مث مى ش
ــه اى کــه  ــا تجرب واحــدى صنعتــى را ب
ــه  ــته در ترکی ــودش داش ــور خ در کش
ــارات  ــد. در ام ــر مى کن ــى و اج طراح
ــن  ــم همی ــان ه ــى و عم ــده عرب متح
ــن کشــورها  ــه ای ــم، ک ــو را مى بینی الگ
بــه دنبــال بهتریــن تکنولــوژى، بهترین 
دانــش فنــى، ارزان تریــن و به روزتریــن 
هســتند و یــک پــروژه بــرد - بــرد 
خودشــان  هــم  مى برنــد؛  پیــش  را 
ــرمایه گذار  ــم س ــوند و ه ــع مى ش منتف
بابــت ســرمایه اى کــه آورده، ســود 
ــن  ــا ای ــد. ام ــرد و اســتفاده مى کن مى ب
ــتان  ــدد، در اس ــل متع ــه دالی ــاق ب اتف
کرمانشــاه و البتــه بــه صــورت کلــى در 

ــاده اســت. ــا نیفت ــور م کش

چالش های معدن داری

ریســک بــاال بــه دلیــل اینکــه در فضایــی بــاز و بــدون 
حائــل قــرار دارد

ایجــاد مشــکل از ســوی دســتگاه هایی از جملــه محیط 
زیســت، منابع طبیعــی، میــراث فرهنگی

عـدم آشـنایی با مقرون بـه صرفه بودن سـرمایه گذاری 
معدن بخش  در 

عدم اعتماد و اطمینان سرمایه گذار به ثبات قوانین

عدم ورود ماشین آالت مناسب برای معادن

یکسان بودن حقوق دولیت برای همه معادن

بروکرایس اداری

وجود اختالفات و تحریکات محلی

اعالم حقوق دولیت در پایان سال

حقوق مالکییت معدن داران
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وارد کردن تکنولوژى آن هم تکنولوژى 
روز دنیا رویه اى است که بسیارى از 
صنایع در پیش گرفته اند. این دسته 
از صنایع به نوعى ناگزیر به استفاده از 
این دست تکنولوژى به دلیل اقتضائات 
بازار نیز هستند. از سوى دیگر مقوله اى 
در  بنیادین  اهمیتى  که  زمان  نام  به 
از  استفاده  دارد،  صنعت  و  تجارت 
البته  مى کند.  تشدید  را  رویه  این 
نباید رانت هاى احتمالى ناشى از ورود 
تکنولوژى را نادیده گرفت و این نکته 
را نیز از نظر دور داشت که بسیارى 
از صنایع مونتاژى  هم اساسا نیازى به 
دانش بومى ندارند و البته تالشى هم 
براى استفاده از دانش بومى نمى کنند. 

دارد.  مشابهى  وضعیت  نیز  صنعت 
اول آنکه بسیارى از صنایع در استان 
صنایعى خرد هستند که نیازى آنچنانى 
به دانش تخصصى و تکنولوژیک ندارند 
و به دلیل خرد بودن امکان استفاده از 
تکنولوژى هاى جدید و به روز شده را 
ندارند. به همین دلیل هم هست که 
نمى تواند  حتى  صنعت  از  بخش  این 
هم  دانشگاه  شده  تربیت  نیروى  از 
استفاده کند. دوم آنکه حجم زیادى 
بخش  این  هستند.  دولتى  صنایع  از 
به  آنچنانى  تمایلى  دالیلى  به  نیز 
دانشگاه  تخصصى  دانش  از  استفاده 
و برون دادهاى تکنولوژیک آنها ندارد. 
به دلیل آنکه این دسته از صنایع نیاز 
به دانش تخصصى و تکنولوژیک را از 

شیوه هاى دیگرى تأمین مى کنند. 

دانشگاه هاى موجود نمى توانند نیازهاى 
به  که  چرا  کنند،  برآورده  را  صنعت 
و  تأسیس  دانشگاه ها  تکوینى،  لحاظ 
وجودى  فلسفه  فعالیتشان  استمرار 
دیگرى داشته و دارد، به همین دلیل 
نیازهاى  دانشگاه ها  تاریخى  لحاظ  به 
مالى خود را از طریق کمک هاى دولتى 
و یا اخذ شهریه از دانشجویان تأمین 
کرده اند. بنابراین نیاز به ایجاد ارتباط با 
صنعت نیاز چندان جدى براى دانشگاه 
نبوده است. اصوال سیستم هاى پویا به 
دنبال رویه هایى براى رفع نیاز هستند 
قابل  راحتى  به  اندك  هزینه  با  که 
وصول باشد. بنابراین دانشگاه به عنوان 
یک سیستم، آن دسته از نیازهایش را 
با  دهد  پاسخ  مى توانسته  صنعت  که 

رویه هاى دیگرى تأمین کرده است.

مهمترین نیاز دانشگاه که صنعت 
مى تواند در برآورده کردن آن موثر 
باشد، اعتبارات مالى براى اداره 
دانشگاه هاست. از سوى دیگر نیاز 
صنعت به دانشگاه نیز عموما معطوف 
به دو مقوله تامین نیروى انسانى و 
استفاده از دانش تخصصى دانشگاه 
براى توسعه زیرساخت ها و همچنین 
ارتقاى تکنولوژى است. این نیازها 
منطقا مى  تواند دانشگاه و صنعت را به 
هم مرتبط کند؛ اما چه اتفاقى افتاده 
که این ارتباط منطقى در استان 
کرمانشاه بین بخش صنعت و دانشگاه 
شکل نگرفته است. این چالش را از 
دو منظر دانشگاه و صنعت بررسى 
مى کنیم: 

چرا رابطه صنعت و دانشگاه 
در کرمانشاه شکل نگرفته است؟

دو سر بازنده

از منظر 
دانشگاه

از منظر
صنعت

تکنولوژی وارداتی 
به جای تعامل با 

دانشگاه

پرونده 
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با توجه به مطالب گفته شده، تعامل 
نیازمند  دانشگاه  و  صنعت  مناسب 
است  گونه اى  به  ساختارى  تحوالت 
شوند.  وابسته  یکدیگر  به  دو  این  که 
یعنى دانشگاه ها به لحاظ مالى و تأمین 
اعتبار به صنعت وابسته شوند و صنعت 
نیز نیازمند دانش تخصصى دانشگاه ها 
شود. این مهم نیز میسور نیست مگر 
آنکه طى یک برنامه بلندمدت دانشگاه 
ها به سمت خودگرانى مالى حرکت 
که  شوند  موظف  نیز  صنایع  و  کنند 
سرحد  تا  را  خود  تخصصى  نیازهاى 
امکان از طریق دانشگاه ها تأمین کنند.

در کنـار پیامدهـاى نظـام اقتصـادى 
بـر رابطـه میـان صنعـت و دانشـگاه، 
سیاسـت ها و اقدام هـاى دولـت (بـه 
معنـاى عـام آن) چگونگـى و ماهیت 
رابطـه میـان صنعـت و دانشـگاه را 
تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت. بـراى 
مثـال مکلـف کـردن دانشـگاه ها بـه 
بـرآورده کـردن تقاضـاى اجتماعـى 
ورود بـه آمـوزش عالـى کـه افزایـش 
معنـا  یـک  بـه  و  دانشـجو  ظرفیـت 
در  عالـى  آمـوزش  کمـى  توسـعه 
سـال هاى بعـد از انقالب را بـه دنبال 
داشـت، عالوه بر آن که دانشـگاه ها را 
بـه بودجـه دولتى وابسـته و بى نیاز از 
صنعـت کـرد، کار ویژه دانشـگاه ها را 
بـه کار ویـژه صـرف آموزشـى تقلیل 
داد و از ایـن زاویـه نیـز رابطه صنعت 
و دانشـگاه تحـت تأثیـر قـرار گرفت.

در  را  سیستم  دو  این  اگر  حال 
سیستمى کالن تر قرار دهیم و ارتباط 
سیستم هاى دیگر را با آن دو در نظر 
مى شود.  پیچیده تر  وضعیت  آوریم، 
که  اقتصادى  سیستم  مثال  براى 
ماهیت دولتى است و خصوصى سازى 
به معناى واقعى آن انجام نشده است، 
امکان رشد صنایع خرد و توسعه آنها 
بر  مضاف  نمى کند.  فراهم  چندان  را 
آن اقتصاد دولتى با دستکارى مداوم 
تنظیم  خصوصا  و  اقتصاد  امر  در 
و  استراتژى ها  واردات،  طریق  از  بازار 
را  صنایع  بلندمدت  برنامه ریزى هاى 
نوعى  به  و  مى دهد  قرار  تأثیر  تحت 
صنعت را به یافتن کوتاه ترین راه براى 
رفع نیازهاى تخصصى و تکنولوژیک 

سوق مى دهد. 

بنابر موارد گفته شده در باالر این دو 
سیستم مجموعه نیازهایى که منطقا و 
ماهیتا مى تواند آن دو را به هم مرتبط 
مکانیسم هاى  و  رویه ها  با  را  کند 
همین  به  مى کنند.  جبران  دیگرى 
دلیل هم هست که تالش هاى انجام 
شده براى ایجاد ارتباط چندان موفق 

نبوده و نخواهد بود. 

ارتباطی که شکل 
نمی گیرد

شکاف عمیق با 
ماهیت اقتصاد دولیت

ماهیت دانشگاه 
دستخوش 

سیاست های دولت

بازسازی رابطه 
در گروی تحول 

ساختاری



۲۶۲۶

یکـى از جدى تریـن موانعـى که توسـعه صنعتـى اسـتان کرمانشـاه را با چالـش مواجه کـرده و به تعویـق مى انـدازد، نبود 
نیـروى کار ماهـر و کارآمـد مـورد نیاز صنعت اسـت. امـا ضـرورت دارد بدانیم ایـن چالش فقط مبتالبـه کرمانشـاه نبوده و 

عمـده کشـورهاى جهان در مسـیر توسـعه صنعت بـا این دغدغـه مواجـه بوده اند.
تعامـل سـازنده و هدفمنـد صنعـت و دانشـگاه راهکارى اسـت که به صـورت عمومـى و کالن بـراى تامین نیـروى کار ماهر 

مطـرح مى شـود؛ امـا چگونه مى تـوان این نسـخه عمومـى و انتزاعـى را عملیاتـى و اجرایـى کرد؟ 
محمدرضـا سـیدنورانى و همکارانـش در مقاله اى با عنوان «بررسـى راهکارهـاى تقویت و تحکیم ارتباط صنعت و دانشـگاه» 
کـه در کنگـره سراسـرى سـه جانبه دولت، دانشـگاه و صنعـت براى توسـعه ملى، ارائه شـده، پرسـش یاد شـده را اینگونه 
پاسـخ مى دهـد: دانشـگاه هاى معتبـر دنیـا چهار طـرح معروف را بـراى برقـرارى ارتبـاط اثرگذار بـا صنعت مورد اسـتفاده 

مى دهند:  قـرار 

راهکارهایی برای تعامل سازنده و هدفمند صنعت و دانشگاه؛ 

این چهار طرح معروف 

پرونده 
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طرح کو آپ
ایــن طــرح بــه گونــه ای برنامه ریــزی شــده اســت کــه دانشــجو پنــج تــرم تحصیلــی 
خویــش را بــه صــورت تمــام وقــت در صنعــت بــه کار و کســب تجربــه بپــردازد. ایــن 

ترم هــا بــه تــرم کاری معروفنــد. 

طرح اینترن شیپ
بیــن  ســه جانبه  کوتاه مــدت  ارتبــاط  یــک  کلــی  طــور  بــه  طــرح،  ایــن  در 
دانشــجویان، اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه و متخصصــان بخــش صنعــت 
برقــرار می شــود . در ایــن دوره دانشــجویان در قالــب تیم هایــی بــا چنــد رشــته 
ــن  ــع ای ــرای رف ــا مشــکالت واحدهــای صنعــیت، ب ــش، پــس از آشــنایی ب ــا گرای ی

می کننــد.  اقــدام  مشــکالت 

طرح اکسترن شیپ
ایــن طــرح بــه دانشــجویان اجــازه می دهــد کــه حرفه هــای مختلــف را ازنزدیــک 
مشــاهده و بــرریس کننــد تــا بــا دیــد بازتــری بــه انتخــاب شــغل آینــده خــود 
ــر  ــد متغی ــاه می توان ــک م ــا ی ــک روز ت ــد. طــول دوره اکسترن شــیپ از ی بپردازن
باشــد. در ایــن طــرح دســتمزدی بــه دانشــجویان پرداخــت نمی شــود و بــه عــالوه 
دانشــجویان بایــد هزینه هــای مربــوط بــه فعالیت های شــان را نیــز خــود تامیــن 

کننــد. 

طرح کارآموزی
ایــن طــرح بــه عنــوان بخــیش از یــک کالس دانشــگاهی محســوب می شــود کــه 
دانشــجو بــه صــورت موقــیت در یکــی از بخش هــای صنعــت مرتبــط با واحــدی که 
می گذرانــد، بــه فعالیــت می پــردازد. هــدف ایــن طــرح ایــن اســت کــه دانشــجو 
عمــال مطالــیب کــه در دانشــکده، پیرامــون یــک موضــوع بیــان می شــود را در 
دنیــای کار ببینــد تــا درک بهتــر و عمیق تــری نســبت بــه تئوری هــای گفته شــده 

بیابــد. 
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شــیمیایى و توجــه بــه کاهــش انتشــار 
گازهــاى گلخانــه اى

ــکان برون ســپارى  ــردن ام فراهــم ک
بــه  فرعــى  تجــارى  فرآیندهــاى 

خدمــات ایــن  تأمین کننــدگان 
ایجــاد بســتر کارآمــد بــراى همــکارى 
ــیمیایى  ــواد ش ــدگان م ــن تولیدکنن بی
زیرســاختها،  تأمینکننــدگان  و 

چرا آلمان؟
کشــور آلمــان از جملــه موفق تریــن 
ــت  ــره صنع ــعه زنجی ــورها در توس کش
ــت از  ــن موفقی ــیمى اســت و ای پتروش

ــرده اســت:  ــر کســب ک طــرق زی
فنــاورى  راهبــرد  به کارگیــرى  
پیشــرفته در قالــب تمرکــز بــر نــوآورى 
فنــاورى کلیــدى  پیشــران هاى  در 

برقــرارى ارتبــاط مؤثــر بیــن صنعــت 
و مراکــز آمــوزش عالــى و تحقیقاتــى

تنظیم گــرى چندســطحى و ارائــه 
خدمــات پشــتیبانى پیشــرفته از طریــق 
توســعه دهنده ها در ســطح منطقــه و 
ــه جــذب شــرکت هاى  ــا ازجمل پارك ه

پیشــرو در ایــن صنعــت
دفــع زباله هــاى شــیمیایى پارك هــاى 

صنعـت پتروشـیمى از جایـگاه متمایزى در اقتصاد ملى کشـور، قوانین و اسـناد باالدسـتى به خصوص سیاسـت هاى 
کلـى اقتصـاد مقاومتـى برخوردار اسـت. براسـاس ایـن اسـناد مقوله هـاى تقویت صـادرات بـا ارزش افـزوده باال، 
ارزآورى و توسـعه و تکمیـل زنجیره هـاى ارزش در ایـن صنعت مورد تأکید اسـت. اسـتفاده مطلـوب از این ظرفیت 
بیشـتر از سـرمایه گذاریهاى انجـام شـده، مسـتلزم تعامـل کارآمـد میـان بخش هـاى مختلـف صنعـت و ایجـاد 
زیرسـاخت هاى مؤثـر اسـت. از اینـرو مطالعـه تجربـه کشـورهاى موفق صنعـت پتروشـیمى، مى توانـد در تقویت 
جایـگاه ایـن بخش در اقتصاد بسـیار مؤثر باشـد. در گزارش حاضر تجربه صنعت پتروشـیمى کشـور آلمـان واکاوى 

است.  شـده 

زنجیره صنعت پتروشیمی آلمان چگونه مسیر توسعه را پیمود؟

درس های یک نمونه تکامل یافته

پرونده 
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ــیمیایى  ــه ش ــب 5 منطق ــا در قال آنه
از  تــا  شــده اند  دســته بندى  بــزرگ 
ــد  ــى کارآم ــتر محل ــق، بس ــن طری ای
ــدگان  ــن تولیدکنن ــکارى بی ــراى هم ب
و  پتروشــیمیایى  شــیمیایى،  مــواد 
زیرســاخت ها،  تأمین کننــدگان 
ــه  ــا از جمل ــر ورودى ه ــات و دیگ خدم

ــود.  ــاد ش ــه ایج ــواد اولی م
شــرکت هاى موجــود در ایــن پارك هــا، 
توانســته اند بــا برونســپارى فرآیندهــاى 
تجــارى فرعــى بــه تأمین کننــدگان 
خدمــات، امــکان توســعه مجــدد مــدل 
تجــارى خــود را جهــت تمرکــز بــر 
ــازند. مناطــق  ــم س ــرى، فراه رقابت پذی
آلمــان  پتروشــیمیایى  و  شــیمیایى 
از لحــاظ تخصصــى بــا هــم تفــاوت 
ــا  ــى از آنه ــه بعض ــورى ک ــد؛ به ط دارن
ــه  ــیمیایى پای ــواد ش ــا حــدودى در م ت
کــه  حالــى  در  شــده اند،  تخصصــى 
ــوى  ــز ق ــر تمرک ــق دیگ ــى مناط بعض
ــن  ــد. ای ــا دارو دارن ــژه و ی ــواد وی ــر م ب
صنایــع توانســتند بــه ســرعت بــر بحران 
اقتصــادى ســال 2008 غلبه کننــد و در 
اثــر قــدرت صادراتــى صنعت شــیمیایى 
آلمــان و بهــره ورى بــاالى آن، ایــن 
ــال  ــک س ــدت ی ــور توانســت در م کش
اثــر بحــران اقتصــادى ســال 2009 را در 
صنایــع شــیمیایى خــود جبــران کــرده 
و پــس از ســه ســال بــه حاشــیه ســود 

ــد.  ــى برس دو رقم

مؤثــر  باالدســت  راهبردهــاى 
ــیمى  ــت پتروش ــعه صنع در توس

ــان آلم
راهبردهــاى  داراى  آلمــان  کشــور 
باالدســت ملــى در ســه حــوزه اقتصــاد، 
سیاســت تحقیقاتــى و سیاســت تجارى 
ــعه  ــه در توس ــوده ک ــر ب ــرح زی ــه ش ب
ــه توســعه  ــن کشــور از جمل ــع ای صنای
صنعــت شــیمیایى و پتروشــیمیایى آن 

ــت.  ــته اس ــزایى داش ــر به س تأثی

1. راهبرد اقتصادى
آلمان از راهبرد سیاسـت صنعتى بخشى 
صریـح و روشـنى پیـروى نکـرده، بلکـه 
راهبـرد خـود را بـه عنـوان یـک اقتصـاد 

روند توسعه صنعت پتروشیمى آلمان
و  شــیمیایى  پارك هــاى  منشــأ 
کشــور  در  مــدرن  پتروشــیمیایى 
و   1990 دهــه  اوایــل  بــه  آلمــان، 
ــردد.  ــرقى برمى گ ــان ش ــازى آلم بازس
ایالت هــاى  در  پارك هــا  اولیــن 
فدرالــى جدیــدى تأســیس شــدند کــه 
در گذشــته، آلمــان شــرقى را تشــکیل 
تالش هــاى  راســتاى  در  مى دادنــد. 
خصوصى ســازى  بــراى  همه جانبــه 
پتروشــیمیایى  و  شــیمیایى  صنعــت 
ســایت هاى  ســابق،  شــرقى  آلمــان 
بــزرگ  پتروشــیمیایى  و  شــیمیایى 
ســرمایه گذاران  بــه  و  تقســیم  آن 

شــدند. فروختــه  خصوصــى 
و  شــیمیایى  پارك هــاى  اولیــن 
ــى  ــاى فدرال ــیمیایى در ایالت ه پتروش
آلمــان غربــى نیــز، در اواخــر دهــه 
1990 شــکل گرفتنــد. شــرکت هاى 
و  تولیــدى  بخش هــاى  بــزرگ، 
محصــوالت آن هــا در همــه حوزه هــاى 
از  را  پتروشــیمیایى  و  شــیمیایى 
فــردى  مالــکان  داراى  ســایت هاى 
بخش هــاى  تــا  کردنــد  خریــدارى 
نظــر  مــورد  منحصربه فــرد  تجــارى 
خــود را متمرکــز و قدرتمندتــر ســازند. 
ــت  ــنتى صنع ــایت هاى س ــن س بنابرای
ــا  ــان ب ــیمیایى آلم ــیمیایى و پتروش ش
یــک کاربــر، بــه ســایت هایى یکپارچــه 
ــارك  ــوان پ ــر تحــت عن ــد کارب ــا چن ب

شــیمیایى تبدیــل شــدند. 
 60 حــدود  داراى  آلمــان  امــروزه 
پــارك شــیمیایى اســت کــه اکثــر 

ــه  ــا از جمل ــر ورودى ه ــات و دیگ خدم
پارك هــاى  قالــب  در  اولیــه  مــواد 

شــیمیایى
اســتفاده از مــدل شــبکه خــوراك 
ــاد  ــق ایج ــه از طری ــارت یکپارچ و تج
همــکارى تنگاتنــگ میــان شــرکت هاى 
مناطــق  و  پارك هــا  در  موجــود 

شــیمیایى در تمــام مراحــل کار

دستریس به مواد خام
کشـور آلمـان داراى منابـع اولیه اندکـى بوده و بـا توجه به جایـگاه منحصر به فرد خـوراك در 
زنجیـره ارزش صنعـت شـیمیایى و پتروشـیمیایى ، نیاز بـه نقش آفرینـى جدى در بـازار مواد 
خـام دارد. ایـن موضـوع نه تنها براى نفـت و گاز طبیعى، بلکـه براى مواد معدنـى و تجدیدپذیر 
نیـز صـدق مى کنـد. محدودیت هـاى اعمال شـده به وسـیله کشـورهاى جهـان سـوم، روز به 
روز دسترسـى بـه مـواد خام را سـخت تر کـرده و از طـرف دیگر، برخـى کشـورها مانند چین 
سیاسـت هایى از جملـه برقـرارى تعامـالت تجـارى اقتصـادى گسـترده با  کشـورهاى صاحب 

مـواد خام را بـراى تأمیـن مواد اولیـه صنایع خودشـان دنبـال مى کنند.
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کـه  مى کنـد  تعریـف  اجتماعـى  بـازار 
کلـى  شـرایط  مجموعـه  دولـت  آن،  در 
پژوهـش، انـرژى، آمـوزش، زیرسـاخت و 
... را تنظیـم کـرده و تحـت این شـرایط، 
بازیگـران اقتصـادى با نیازهاى مشـتریان 
منطبـق مى شـوند. در واقـع اقتصـاد بازار 
اجتماعـى به عنـوان یـک راه سـوم بیـن 
لیبرالیسـم اقتصـادى (بازار کامـًال آزاد) و 
اقتصـاد سوسیالیسـتى (اقتصـاد دولتـى) 
طراحـى شـده اسـت کـه از بنگاه هـاى 
خصوصـى حمایـت کـرده و در عین حال 
سیاسـت هاى اجتماعى را اتخـاذ مى کند 
کـه موجـب ایجـاد رقابـت منصفانـه در 

بـازار مى شـود.

2. راهبرد تحقیقاتى
تحقیقـات، عامل مهمى در توسـعه قدرت 
صنعتـى آلمـان بـوده و «راهبـرد فنـاورى 
پیشـرفته» مهمتریـن موضـوع بـراى این 
کشـور محسـوب مى شـود، به طـورى کـه 
در سـال هاى اخیـر نزدیـک سـه درصد از 
تولیـد ناخالص ملى خـود را به هزینه هاى 
تحقیـق و توسـعه اختصـاص داده اسـت. 
در  نـوآورى  بـر  را  خـود  تمرکـز  آلمـان 
و  بهداشـت  انـرژى،  هـوا،  و  آب  زمینـه 
تغذیـه، حمل ونقـل، امنیـت و ارتباطات و 
همچنین در پیشـران هاى کلیدى فناورى 
ماننـد زیسـت فنـاورى، نانو، مـواد و تولید 
قـرار داده اسـت. در ایـن کشـور، ارتبـاط 
قـوى و مؤثـرى بیـن صنایـع و مؤسسـات 
تحقیقاتـى وجود داشـته که ایـن موضوع، 
و  شـیمیایى  صنایـع  راهبـردى  مزیـت 
مى دهـد.  شـکل  را  آن  پتروشـیمیایى 
همـکارى بین صنعت و دانشـگاه در آلمان 
به خوبـى تثبیـت شـده اسـت، به طوریکـه 
در  شـیمیایى  شـرکت هاى  از  یک سـوم 

دانشـگاه ها  بـا  تحقیقاتـى  پروژه هـاى 
همکارى مى کننـد و همچنین برنامه هاى 
منطقـه اى در ایاالت فـدرال وجود دارد که 
بـر قدرت صنعتـى و دانشـگاهى در همان 

مناطـق تمرکـز دارد. 

3. راهبرد تجارى
صنایع شــیمیایى و پتروشــیمیایى آلمان 
راهبردهــاى تجــارى گوناگونــى را دنبــال 
مى کننــد کــه در ادامــه مهمتریــن آنهــا 

آمــده اســت: 
ــالش  ــازار آزاد کاال و ت ــا ب ــت ب موافق
تعرفه هــاى  تمــام  حــذف  بــراى 
شــیمیایى و موانــع غیرتعرفــه اى و تمایل 
بــه موضوعــات مرتبــط بــا ســازمان 

تجــارت جهانــى
تجــارى  سیســتم  یــک  پیگیــرى  
ــد  ــر قواع ــى ب ــوى و مبتن ــه ق چندجانب
ــه معامــالت  ــا ب ــه اروپ و تشــویق اتحادی
ــا  در چارچــوب مذاکــرات تجــارت آزاد ب

ــده ــرکاى عم ــام ش تم
ــد  ــن جدی ــه قوانی ــاز ب ــر نی ــد ب تأکی
ــت در  ــرى از محدودی ــور جلوگی به منظ
ــذف  ــه ح ــه از جمل ــواد اولی ــارت م تج

ــه ــواد اولی ــادرات م ــر ص ــات ب مالی
حفظ حمایت از سرمایه گذارى خارجى 
در سطح موجود و افزایش آن از طریق 

معاهدات سرمایه گذارى اتحادیه اروپا
ــاى  ــارت آزاد کااله ــرى از تج جلوگی

یســت محیطى ز
جلوگیــرى از اقدامــات تنظیــم مقررات 
یکطرفــه در زمینه تغییــرات آب و هوایى

تجــارت  چالش هــاى  و  آلمــان 
پتروشــیمى

برتــر  کشــور  ســه  جــزء  آلمــان، 

ــیمیایى در  ــوالت ش ــده محص تولیدکنن
دنیــا بــه حســاب میآیــد؛ امــا تعرفه هاى 
شــیمیایى، همــواره مانعــى بــر ســر راه 
آن در تجــارت بین المللــى بــوده اســت، 
ــادرات  ــم ص ــا حج ــن تعرفه ه ــرا ای زی
محصــوالت شــیمیایى و پتروشــیمیایى 
ایــن کشــور را کاهــش داده و در مقابــل 
ــا  ــد در آن را ب ــده تولی ــت تمام ش قیم
ــه  ــاى واردات اتحادی ــه تعرفه ه ــه ب توج
ــر  ــات ب ــود مالی ــن وج ــا و همچنی اروپ
صــادرات مــواد خــام در کشــورهاى 

ــد.  ــش مى ده ــوم، افزای ــان س جه
غیــر از تعرفه هــا، موانــع متعــدد دیگرى 
ــا غیرمســتقیم  نیــز به طــور مســتقیم ی
تجــارت ایــن کشــور را بــا مشــکل روبرو 
مى کنــد. بــراى مثــال «راهبــرد جهانــى 
ــک  ــوان ی ــه عن ــه ب ــا» ک ــه اروپ اتحادی
ــراى سیاســت هاى تجــارى  چارچــوب ب
اروپــا از ســال 2006 تنظیــم شــده 
ــایان  ــت. ش ــع اس ــن موان ــه ای از جمل
ــت  ــا صالحی ــه در اروپ ــت ک ــر اس ذک
سیاســى بــراى وضــع سیاســت هاى 
ــه اروپاســت و تــک  ــا اتحادی تجــارى، ب
تــک کشــورهاى عضــو آن، اختیــار 
چنیــن کارى را ندارنــد. از اینــرو، دولــت 
ــا  ــد از یــک طــرف ب ــدرال آلمــان بای ف
ــا  ــه اروپ ــارى اتحادی ــت هاى تج سیاس
ــارکت  ــازار آزاد مش ــاد ب ــدف ایج ــا ه ب
کــرده و از طــرف دیگــر، همچنــان 
ــاى  ــى از فعالیت ه ــت سیاس ــه حمای ب
ــود  ــاى موج ــت ابزاره ــادرات و تقوی ص
شــبکه  صــادرات،  اعتبــارى  (بیمــه 
 (... و  بازرگانــى  و  تجــارت  اتاق هــاى 

ــد. ــه ده ادام

حمایت از مالكیت فكری
صنعـت شـیمیایى و پتروشـیمیایى، به شـدت وابسـته بـه تحقیقـات و 
نـوآورى بـوده و کشـور آلمان، تنهـا با توسـعه محصـوالت نوآورانه قادر 
بـه حفظ پیشـرو بـودن خـود در این صنعـت خواهـد بـود. کوتاهى در 
حمایـت کافـى و مناسـب از مالکیـت فکـرى، مى تواند جریـان تجارت 
را مختـل کـرده و سـرمایه گذاران و تأمین کننـدگان را از تصمیـم خـود 
منصـرف سـازد؛ از اینـرو، صنعت شـیمیایى و پتروشـیمیایى آلمـان، از 
تالش هـاى چندجانبـه براى توافـق تجـارى ضدجعل اسـتقبال مى کند.

قانونگذاری گمركی
کارخانه هـاى شـیمیایى و پتروشـیمیایى آلمـان، انطباق 
کامـل بـا قوانین گمـرك را به عنـوان یک مزیـت رقابتى 
بـراى خـود در نظـر مى گیرنـد؛ امـا بـه هرحال، نیـاز به 
قانونـى شـفاف دارنـد کـه در تجارت هـاى روزمره شـان 
بـه آسـانى قابل اجـرا بـوده و قابلیت پشـتیبانى فناورى 
اطالعـات را نیز داشـته باشـد. در واقع صنعت شـیمیایى 
و پتروشـیمیایى آلمـان، خواسـتار الزامـات کافى جهت 
اجرایـى کردن قوانیـن گمرکى جدید در کارخانه هاسـت. 

پرونده 



۳۱۳۱

فصلنامه نامه اتاق بازرگانی کرمانشاه | شماره ۶۱ | تابستان ۱۴۰۱

عوامل موفقیت صنعت شیمیایی و پتروشیمیایی آلمان

تأمین پایدار خوراک
در  تنـوع  ایجـاد  بـا  توانسـته  آلمـان 
سـاختار تأمیـن از طرق اجراى سیسـتم 
تجـارى چندجانبه قـوى و انجام معامالت 
بـا تمام شـرکاى عمده، دسترسـى پایدار 
بـه خـوراك مـورد نیـاز را ممکن سـازد. 

شبكه خوراک و تجارت یكپارچه
شبکه سـازى خـوراك و به هم پیوسـتگى 
زیرخوشـه ها  خوشـه ها،  بیـن  موجـود 
خـط  طریـق  از  اقمـارى  خوشـه هاى  و 
و  ریلـى  دریایـى،  راه هـاى  لوله هـا، 
جـاده اى، مدیریت زنجیـره تأمین کارآمد 
و پیچیـده اى را در این کشـور امکانپذیر 

اسـت. کرده 

خدمات پشتیبانی كامل و قوی
تأمین امکانـات تولید از قبیـل آب، برق، 
بخـار، هـواى فشـرده و تبریـد در کمیت 
و کیفیـت مورد نیاز توسـط شـرکت هاى 
پیشـرو در این حـوزه صـورت مى گیرد. 

نوآوری در فناوری
و  شـیمیایى  صنایـع  ارتبـاط  به دلیـل 
پتروشـیمیایى آلمـان بـا مراکـز آموزش 
از  منابعـى  تحقیقاتـى،  مراکـز  و  عالـى 
ایده هاى جدیـد در دسـترس این صنایع 

قـرار دارد.

 حضور شركت های بزرگ و پیشرو
حضـور شـرکت هاى عظیـم، پیشـرو و پـر سـابقه اى نظیـر بایـر، 
باسـف، بریتیش پترولیوم، سـابیک و دگوسـا به طـور قابل توجهى 
در ایجـاد و توسـعه صنایع شـیمیایى و پتروشـیمیایى آلمان مؤثر 

بوده اسـت.

مكان استقرار مناسب و دستریس به بازارهای مصرف
بزرگتریـن صنایـع شـیمیایى آلمـان در نقاطـى واقع شـده اند که 
دسترسـى کم هزینـه به مشـترى را از طریـق مجاورت بـا راه هاى 
ممکـن  فرودگاه هـا  بـه  نزدیکـى  و  خط آهـن  بزرگراه هـا،  آبـى، 

است.  سـاخته 

نیروی انسانی متخصص
در  بین المللـى  دانشـگاه هاى  وجـود 
برگـزارى  همچنیـن  و  ایـاالت  سـطح 
دوره هاى آموزشـى در سـایت ها، سـطح 
در  مشـغول  انسـانى  نیـروى  تخصـص 
پارك هـاى شـیمیایى و پتروشـیمیایى را 

بـاال بـرده اسـت. 

حفاظت زیست محیطی
دفـع و بازیافـت پسـماندها و مـواد زائد 
عـالوه بـر مسـائل زیسـتمحیطى، داراى 
تولیدکنندگان  بـراى  اقتصـادى  اهمیـت 
اسـت. به همیـن علت، مطالعـات عمیقى 
در اینبـاره صـورت گرفتـه کـه منجر به 
اسـتفاده از سیسـتم هاى پیشـرفته براى 
شـیمیایى  مناطـق  در  پسـماندها  دفـع 

آلمان شـده اسـت.
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تدوین  شرایطى  در  کشور  کل  سال 1401  بودجه  الیحه 
شده است که پس از گذشت بیش از سه سال از خروج 
آمریکا از برجام و تخلیه تدریجى تبعات تحریم و اپیدمى 
کرونا مى توان چشم انداز مثبتى براى رشد اقتصادى کشور 
متصور بود. به طورى که تولید ناخالص داخلى کشور به 
قیمت هاى ثابت پس از تجربه رشدهاى منفى در 6 ماهه اول 
سال1400حدود 9/5درصد رشد داشت. در این بازه زمانى 
ارزش افزوده گروه صنعت حدود 5/9 درصد و بخش صنعت 
پشتیبان  اسناد  در  است.  داشته  رشد  درصد  ساخت 8/3 
الیحه بودجه سال 1401 به صورت ضمنى دستیابى به رشد 
8 درصدى تولید ناخالص داخلى کشور هدفگذارى شده و 
مقرر شده که بخش صنعت و معدن نقش قابل توجهى در 

تحقق این هدف داشته باشد. 
به رغم افزایش 328 درصدى اعتبارات تملک دارایى هاى 
سال  بودجه  الیحه  در  معدن  و  صنعت  فصل  اى  سرمایه 
1401، بیش از 94 درصد از اعتبارات به فعالیت هاى حوزه 
معدن اختصاص داده شده و سهم بخش صنعت ساخت از 
این اعتبارات ناچیز است. به عبارتى سیاست الیحه بودجه 
سال 1401 در حمایت از بخش تولید بر منابع تبصره «18» 
متمرکز است که با هدف کمک به تولید و بهبود بهره ورى 

عوامل تولید تدوین شده است.

لکن رویکرد تخصیص منابع تبصره «18» در الیحه بودجه 
سال 1401 نسبت به سال هاى قبل تغییر عمده اى دارد 
و آن توزیع استانى این منابع از طریق صندوق پیشرفت و 
عدالت است. با وجود افزایش منابع تبصره «18» در الیحه 
بودجه سال 1401، سه موضوع محقق شدن منابع این بند، 
سازوکار اجرایى و نظارت پذیر بودن تخصیص استانى از 
طریق ایجاد بسترى شفاف حائز اهمیت است که درحال 

حاضر این موضوعات با ابهام همراه است.
تغییر نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکى کاالهاى وارداتى و 
مهمى  موضوعات  از  دیگر  یکى  تومانى  ارز 4200  حذف 
تولید  بخش  بر  سیاست  این  اعمال  آثار  بررسى  که  است 
از اهمیت ویژه اى برخوردار است. اصالح نرخ ارز مبناى 
محاسبه حقوق ورودى مى تواند آثار مثبت و منفى بر بخش 
صنعت داشته باشد. از یک طرف با افزایش نرخ ارز مبناى 
محاسبه حقوق ورودى نرخ مؤثر حقوق ورودى افزایش یافته 
و بنابراین تولیدات داخلى در مقابل کاالهاى وارداتى مزیت 
بیشترى پیدا مى کنند. از طرف دیگر با توجه به سهم قابل 
توجه کاالهاى واسطه اى و سرمایه اى این سیاست منجر 
به افزایش هزینه تولید خواهد شد لذا ضرورى است دولت 
درخصوص کاهش سود بازرگانى این کاالها به نحوى که 
هزینه تولید از این محل افزایش محسوسى نداشته باشد 

آیا بودجه ۱۴۰۱ بستر توسعه صنعت را فراهم می آورد؟

حمایت قطره چکانی

پرونده 



۳۳۳۳

فصلنامه نامه اتاق بازرگانی کرمانشاه | شماره ۶۱ | تابستان ۱۴۰۱

اقدامات الزم را در دستور کار خود قرار دهد.
براى  زیرساخت  تأمین  منظور  به  سیاستگذاران  برنامه 
شهرك هاى صنعتى با هدف افزایش تولید و بهبود بهره 
ورى عوامل تولید از دیگر موضوعاتى است که در قوانین و 
لوایح بودجه سنواتى قابل رصد است. براساس برآوردهاى 
سازمان صنایع کوچک و شهرك هاى صنعتى کشور، 
جمع کل اعتبار مورد نیاز در سال 1401 براى برنامه هاى 
زیرساخت شهرك ها و نواحى صنعتى حدود 140هزار 
میلیارد ریال برآورد شده است. بیشترین سهم از میان 
زیرساخت هاى مورد نیاز شهرك ها و نواحى صنعتى به 
برق رسانى با سهم حدود 51 درصد از اعتبارات اختصاص 
دارد. با توجه به محدودیت منابع بودجه عمومى مقتضى 
است از ظرفیت منابع داخلى دستگاه هاى اجرایى در 
راستاى تأمین زیر ساخت شهرك ها و نواحى صنعتى 

استفاده شود.
سازمان هاى توسعه اى یکى دیگر از نهادهاى تسهیلگر 
این  نتایج  که  هستند  تولید  بخش  وکار  کسب  فضاى 
گزارش نشان مى دهد رویکرد الیحه بودجه سال 1401
با سال هاى قبل تفاوتى ندارد و منابعى که طبق قانون 
باید در اختیار آنها قرار گیرد، به صورت قطره چکانى در 
قالب تهاتر با سود سهام و مالیات پرداخت مى شود. اما 
درخصوص حمایت هاى مالیاتى از بخش تولید و کسب و 
کارهاى کوچک و متوسط احکام مناسبى ازجمله کاهش 
الیحه  در  درصد  به 20  از 25  عملکرد  بر  مالیات  نرخ 

بودجه سال 1401 منظور شده است.

۵١
در︮︡

︣ق ر︨︀﹡﹩ از ﹝﹫︀ن   ︋﹜︨
︣ک ﹨︀  ️ ﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︫  ︠︀︨︣ز
﹠︺︐﹩ از ا︻︐︊︀رات  ︮﹩و ﹡﹢ا

٨
در︮︡

﹨︡ف ﹎︢اری ر︫︡ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︀︠︀﹜︬ دا︠﹙﹩ 
 ︩  ︋﹤︗﹢︑ ﹏︋︀﹇ ﹜ ﹢د︗﹥ ١۴٠١ و︨  در︋ 

︮﹠︺️ و ﹝︺︡ن در ا﹟ ر︫︡

︑︊︭︣ه ١٨
 ️︀﹝ د︗﹥ ١۴٠١ در﹢  ︋︤﹋︣﹝︑ ﹏﹞

︡﹫﹛﹢︑ ︩ از︋ 

١۴٠,٠٠٠
﹝﹫﹙﹫︀رد ر︀ل

︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی  ︣ای︋  ︋︣آورد ا︻︐︊︀ر ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︋ 
﹩︐︺﹠  ︮﹩︣ک ﹨︀ و ﹡﹢ا  ︫️︠︀︨︣ز

ابهام در بودجه 
محقق شدن منابع تبصره 18

سازوکار اجرایى تبصره 18
نظارت پذیر بودن تخصیص استانى 
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بدون تردید صنعت پتروشیمى یکى 
از صنایع اصلى و پیشران کشور است 
که پیوندهاى پسین و پیشین قوى با 
بسیارى از بخش هاى اقتصادى کشور 
دارد. تقویت این صنعت مانند یک 
پیشران یا کشنده طیف وسیعى از 
صنایع را هم به همراه خود به حرکت 
درمى آورد و توقف و کندى حرکت 
آن، گستره  اى از صنایع را با توقف 
تولید مواجه مى کند. اما این صنعت 
پیشران در کشور و به تبع آن در 
استان کرماشاه با چالش هایى مواجه 
است که مسیر حرکت آن را سنگالخ 
کرده است. گزارش حاضر به بررسى 
چالش ها، موانع و راهکارهاى عملیاتى 
موردنظر در صنعت پتروشیمى 
پرداخته است. 

ــیمى  ــت پتروش ــرمایه برى صنع س
جــذب  تســهیل  ضــرورت  و 

خارجــى ســرمایه گذارى 
بــر اســاس آمــار موجــود در حــال 
حاضــر 81 طــرح بــا ســرمایه گذارى 
49میلیــارد دالر در صنعــت پتروشــیمى 
کشــور در دســت اجــرا و بررســى اســت. 
بــا توجــه بــه محدودیــت ظرفیــت 
تأمیــن مالــى در داخــل کشــور از جملــه 
ــازار ســرمایه  ــاى ب اســتفاده از ظرفیت ه
صندوق هــاى  در  ســرمایه گذارى  و 
پــروژه، بخشــى از ایــن ســرمایه از طریق 
جــذب ســرمایه گذارى خارجــى تأمیــن 
مى شــود. بــا توجــه بــه ارتبــاط مســتقیم 
ایــن موضــوع بــا شــرایط سیاســى 
ســرمایه گذارى،  ریســک  میــزان  و 
ســرمایه گذاران خارجــى تمایــل بــه 
اخــذ گارانتــى و تضامیــن دولتــى در ازاى 

ــد.  ــس دارن ــه فاینان ارائ
ــادى  ــور اقتص ــه وزارت ام ــن رابط در ای
ــزى  ــک مرک ــکارى بان ــا هم ــى ب و دارای
اعطــاى  دســتورالعمل  مى توانــد 
هــدف  بــا  دولتــى  ضمانتنامه هــاى 
جــذب ســرمایه گذارى خارجــى در ازاى 
اخــذ وثایــق مــورد نیــاز جهــت حمایــت 
ــدگان بخــش خصوصــى در  از تولیدکنن
اجــراى طرح هــاى توســعه اى صنعــت را 

ــد.  ــالغ کن اب

ــا و  ناهمســویى ســاختار معافیت ه
ــت  ــا تقوی ــى ب ــوق هاى مالیات مش

بخــش تولیــد
سیاســت هاى مالــى و مالیاتــى از طریــق 
اقتصــادى  فعــاالن  رفتــار  تصحیــح 
تنهــا  نــه  مختلــف،  بخش هــاى  در 
بــه تأمیــن مالــى دولــت بلکــه بــه 
ــز  ــور نی ــادى کش ــعه اقتص ــد و توس رش
ــح  ــال صحی ــذا اعم ــد. ل کمــک مى کنن
مى تــوان  را  مالیاتــى  سیاســت هاى 
ابــزارى در جهــت افزایــش تحــرك، 
ــعه  ــمت توس ــه س ــت ب ــى و حرک پویای
صنایــع تلقــى کــرد؛ لکــن عــدم توجــه 
و  معافیت هــا  ســاختار  اصــالح  بــه 
ــى  ــد مشــوق هاى مالیات اعطــاى هدفمن
مى توانــد موجــب کاهــش اثربخشــى 
ــف  ــت و تضعی ــى دول ــت هاى مال سیاس

بازخوانی موانع توسعه صنعت پتروشیمی
 به بهانه روز ملی صنعت و معدن

پیشران پرچالش

پرونده 
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ــود.  ــد ش ــش تولی ــرد بخ عملک
سیاســت هاى  تأثیــر  از  نمونــه  یــک 
مالیاتــى بــر نحــوه توســعه صنعــت 
ــعه و  ــد توس ــوان در رون ــور را مى ت کش
ــیمى  ــت پتروش ــى صنع ــت کنون وضعی
وجــود  بــا  کــرد.  جســتجو  کشــور 
اعطــا  مالیاتــى  معافیت هــاى  آنکــه 
شــده بــه مجتمع هــاى پتروشــیمى 
در مناطــق ویــژه اقتصــادى در کنــار 
ســایر سیاســت هاى اتخــاذ شــده در 
قبــال ایــن صنعــت، ســبب رشــد قابــل 
ــواع محصــوالت  ــزان تولیــد ان توجــه می
پتروشــیمى در ســالیان اخیــر شــده 
معافیت هــاى  تــداوم  لکــن  اســت، 
ــار ســایر  ــن حــوزه در کن ــى در ای مالیات
عوامــل موجــب توســعه نامتوازن بیشــتر 

ایــن صنعــت مى شــود. 
نمونــه دیگــر، ســبد تولیــدات انــواع 
گــروه  در  پتروشــیمیایى  محصــوالت 
مــواد پایــه و شــیمیایى در ایــران اســت 
ــن  ــدات ای ــبت تولی ــى از نس ــا انحراف ب
مــواد در جهــان مواجــه اســت. در حــال 
ــت  ــا ظرفی ــران ب ــول در ای ــر متان حاض
اســمى تولیــد 12 میلیــون تــن در ســال 
و بــا ظرفیــت واقعــى 80 درصــد در حال 
تولیــد اســت. بــا توجــه بــه برنامه ریــزى 
صــورت گرفتــه درخصــوص تحقــق 
تــا  ســوم  و  دوم  جهــش  طرح هــاى 
ــد  ــت تولی ــش ظرفی ــال 1404، افزای س
متانــول تــا بیــش از 24میلیــون تــن در 
ســال قابــل دســتیابى اســت. از طرفــى، 
ــول  ــا لحــاظ کــردن رشــد تولیــد متان ب
در ســایر کشــورها از جملــه آمریــکا، 
ــال  ــتان، احتم ــیه و عربس ــن، روس چی
اشــباع بــازار جهانــى ایــن محصــول 
و در نتیجــه کاهــش قیمــت و ارزش 
صــادرات آن وجــود خواهــد داشــت. 
منســجمى  برنامه ریــزى  بایــد  لــذا 
بــراى تکمیــل زنجیــره تولیــد و تبدیــل 
متانــول و ســایر محصــوالت صنایــع 
باالدســت پتروشــیمى بــه محصــوالت بــا 
ارزش افــزوده بیشــتر صــورت گیــرد کــه 
یکــى از راهکارهــاى ایــن امــر، تصحیــح 
ــن  ــى در ای رویکــرد سیاســت هاى مالیات

ــت اســت.  صنع
مى شــود  پیشــنهاد  رابطــه  ایــن  در 

ــکارى  ــا هم ــى ب ــور مالیات ــازمان ام س
و  معــدن  صنعــت،  وزارتخانه هــاى 
تجــارت، نفــت و ســازمان برنامــه و 
در  را  مالیاتــى  مشــوق هاى  بودجــه 
جهــت تقویــت بخــش تولیــد و تکمیــل 
زنجیــره ارزش بازنگــرى و اصــالح کنــد. 

ــى  ــدم یکپارچگ ــدى و ع ناکارآم
ــش  ــا بخ ــط ب ــامانه هاى مرتب س

ــد تولی
معمـارى  حـوزه  در  چالـش  مهمتریـن 
سیسـتم هاى اطالعاتى، عـدم یکپارچگى 
و تعامل پذیـرى سیسـتم هاى اطالعاتـى 
داخـل سـازمانى و بیـن سـازمانى اسـت. 
فعـاالن  بـراى  را  موانعـى  چالـش  ایـن 
صنعـت پرتوشـیمى کشـور ایجـاد کرده 
اسـت کـه در ادامه نمونـه اى براى تبیین 

موضـوع ارائه شـده اسـت.
ــراى مثــال کنتــرل عرضــه و تقاضــاى  ب
بــورس  در  پتروشــیمى  محصــوالت 
ــازار در  ــن ب ــات ای ــل التهاب ــه دلی کاال، ب
دوره هــاى مختلــف بــه ویــژه بــه دلیــل 
نوســانات ارزى از موضوعــات مهمــى 

ــتگاه هاى  ــه دس ــورد توج ــه م ــت ک اس
ــوده اســت. در بخــش تقاضــا،  مرتبــط ب
محصــوالت  خریــد  تقاضاکننــدگان 
بایــد  کاال  بــورس  از  پتروشــیمى 
ــایت  ــود را در س ــد خ ــت خری درخواس
ــد  ــت کنن ــت ثب ــاب وزارت صم بهین ی
ــردارى  ــا پــس از بررســى پروانــه بهره ب ت
صــادر شــده، بــراى خریــد محصــوالت به 
بــورس کاال معرفــى شــوند. بــا توجــه بــه 
نوســانات نــرخ ارز و جذابیــت ورود برخى 
ــا هــدف ســوداگرى  ــا ب تولیدکننده نماه
تقاضــاى  افزایــش  و  ســو  یــک  از 
تولیدکننــدگان واقعــى بــه دلیــل نگرانى 
ــه، تناســب  ــواد اولی ــر شــدن م از گران ت
ــازار محصــوالت  در عرضــه و تقاضــاى ب

ــورد. ــم خ ــیمى به پتروش
در همیــن راســتا وزارت صمــت اقــدام به 
پیاده ســازى طــرح افــق (استانداردســازى 
ــاد  ــور ایج ــه منظ ــت) ب ــور و قیم فاکت
زیرســاخت مناســب بــراى مدیریــت 
بهینــه تقاضــاى مــواد پتروشــیمى و 
ــهمیه  ــص س ــاز وکار تخصی ــالح س اص
مــواد پتروشــیمى در ســامانه بهین یــاب 
ــه  ــرد. ب ــاه 1399 ک ــخ از بهمن م از تاری
عبارتــى تــالش وزارت صمــت بــراى 
ــه  ــرى منجــر ب ایجــاد شــفافیت حداکث
ایجــاد چندیــن ســامانه از جمله ســامانه 
بهین یــاب، ســامانه جامــع انبارهــا و 

ــق شــد. طــرح اف
تولیــد  ســامانه ها،  ایــن  بــر  عــالوه 
را  خــود  اطالعــات  بایــد  کننــدگان 
در ســامانه هــاى دیگــرى از جملــه 
ــور  ــازمان ام ــه س ــوط ب ــامانه هاى مرب س
ــز  ــع تجــارت نی ــى و ســامانه جام مالیات
ــامانه ها و  ــن س ــدد ای ــد. تع ــت کنن ثب
ــا  ــا ب ــى آنه ــانى اطالعات ــدم همپوش ع
یکدیگــر و عــدم چابکــى سیســتم ادارى 
کشــور مشــکالت زیــادى را بــراى تولیــد 
ــه  ــتى ب ــن دس ــع پایی ــدگان صنای گنن

همــراه داشــته اســت
ــه آن  ــن رابط ــخص در ای ــنهاد مش پیش
ــه  ــف ب ــت مکل ــه وزارت صم ــت ک اس
تســریع در یکپارچه ســازى، جامعیــت 
و امنیــت اطالعــات ســامانه هــاى ایجــاد 
شــده در قالــب پنجــره واحــد بــراى ورود 

ــا شــود.  داده ه

ریسک های نبود نظام رگوالتوری
 در صنعت پتروشیمی

صنعـت پتروشـیمى به دلیـل ماهیت پیچیـده اى که 
دارد، ازجملـه گسـتردگى وتنـوع محصـوالت، وجود 
اهمیـت  و  دولتـى،  و  خصوصـى  متعـدد  بازیگـران 
اسـتراتژیک آن بـراى اقتصادکشـور، بیـش از سـایر 
بخش هـا نیازمنـد نهـادى بـراى تنظیـم مقـررات و 
روابـط بیـن بخـش دولتـى وخصوصـى اسـت. ایـن 
در حالـى اسـت کـه فقـدان ایـن نهـاد در صنعـت 
پتروشـیمى مشـکالتى را به همراه داشـته اسـت. در 
ادامـه ریسـکهاى نبود نظـام رگوالتورى بـر اقتصاد و 
توسـعه صنعت پتروشـیمى به شـرح ذیل ارائه شـده 

ست: ا
 فقـدان الزامـات قراردادى بـراى تعامل فعـاالن این 
صنعت بـا یکدیگـر، رابطه بـا دولت و سـایر طرفین

 عدم توجه صاحبان سـهام شـرکت هاى پتروشـیمى 
بـه تأثیـر عملکـرد آنهـا بـر امنیـت ملـى و محیـط 

یست ز
 رقابت ناسالم میان تولیدکنندگان

 توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمى.



۳۶۳۶

عــدم هماهنگــى و شــفاف نبــودن 
بیــن  فعالیت هــا  مرزبنــدى 

مختلــف دســتگاه هاى 
پاشــنه آشــیل تقویــت تولیــد از منظــر 
کالن، هماهنگــى و مرزبنــدى حیطــه 
دســتگاه هاى  اختیــارات  و  وظایــف 
ــا  پشــتیبان ایــن حــوزه اســت کــه تنه
ــق  ــاختار و تدقی ــالح س ــورت اص در ص
مســئولیت ها و اختیــارات موجــود بیــن 
ــى  ــام حکمران ــف نظ ــاى مختل بخش ه
کشــور قابــل تحقــق و دســتیابى اســت.

بــراى نمونــه عــدم هماهنگــى و شــفاف 
ــت  ــف وزارت صم ــه وظای ــودن حیط نب
و شــرکت ملــى صنایــع پتروشــیمى 
ــراى  ــکالتى را ب ــت مش ــل وزارت نف ذی
تولیدکننــدگان صنایــع پایین دســتى 
ــه  ــرده اســت ک ــاد ک ــت ایج ــن صنع ای
مى تــوان بــه عــدم هماهنگــى در صــدور 
ــر  ــتایرن مونوم ــرف اس ــاى مص مجوزه
ــى  ــرکت مل ــرد. ش ــاره ک ــور اش در کش
صنایــع پتروشــیمى معــادل 405 هزارتن 
ــراى  ــن ب ــع تأمی ــر منب ــا ذک ــوز ب مج
اســتفاده از اســتایرن مونومــر بــه عنــوان 
خــوراك صــادر کــرده اســت. از طرفــى، 
ــزار  ــدود 426 ه ــز ح ــت نی وزارت صم
ــراى اســتفاده از اســتایرن  ــن مجــوز ب ت
مونومــر بــه عنــوان خــوراك بــدون ذکــر 
منبــع تأمین صــادر کــرده اســت. این در 
حالــى اســت کــه میــزان تولید اســتایرن 
مونومــر در صنعــت پتروشــیمى کشــور 
ــال اســت  ــن در س ــا 550 هزارت ــر ب براب
ــن مجــوز مصــرف  ــزار ت ــا 831ه ــه ب ک
ــه  ــول فاصل ــن محص ــراى ای ــادره ب ص
ــى در  ــدم هماهنگ ــذا، ع ــادى دارد. ل زی
صــدور مجــوز مصــرف اســتایرن مونومــر 
ــتگاه  ــن دو دس ــوراك بی ــوان خ ــه عن ب
پیشــگفته، موجــب کمبــود مــواد اولیــه 
و تولیــد کمتــر از ظرفیــت صنایع کشــور 

شــده اســت. 
در نتیجــه تفکیــک وظایــف شــرکت 
وزارت  و  پتروشــیمى  صنایــع  ملــى 
دیگــر  از  کاال  بــورس  در  صمــت 
اقداماتــى اســت کــه بایــد مــورد توجــه 
قــرار گیــرد. شــرکت ملــى صنایــع 
پتروشــیمى مســئولیت مدیریــت عرضه، 
توســعه، تولیــد و تأمیــن و وزارت صمــت 

وظیفــه مدیریــت تقاضــا و توزیــع را بــه 
ــه  ــت ک ــى اس ــن در حال ــده دارد. ای عه
ارتباطــات مــوردى وزارت صمــت بــا 
ــروز  شــرکت هاى پتروشــیمى موجــب ب
ــده  ــه ش ــت عرض ــالالت در مدیری اخت
ــوه  ــفافیت در نح ــن، ش ــت. همچنی اس
تعامــل بخــش خصوصــى و شــرکت ملى 
ــم  ــدف تنظی ــا ه ــیمى ب ــع پتروش صنای
ــازار ضــرورى اســت.  بنابرایــن اصــالح  ب
و  مســئولیت ها  تدقیــق  و  ســاختار 
اختیــارات بیــن بخشــهاى مختلــف نظام 
حکمرانــى کشــور بــه ویــژه در خصــوص 
مرزبنــدى فعالیت هــاى وزارت صمــت 
و شــرکت ملــى صنایــع پتروشــیمى 
و مرجــع تصمیمگیــرى در خصــوص 
خوراك هــاى بیــن مجتمعــى در صنعــت 
ــدان دارد.  ــى دوچن ــیمى ضرورت پتروش

بى ثباتــى نــرخ ارز و تغییــرات 
مکــرر قیمــت مــواد اولیــه صنایــع 

پایین دســتى پتروشــیمى
در حــال حاضــر قیمــت محصــوالت 
ــاس  ــر اس ــورس کاال ب ــیمى در ب پتروش
95 درصــد فــوب و بــا نــرخ تســعیر 
ــذا همــان  نیمایــى محاســبه مى شــود. ل
طــور کــه مشــخص اســت قیمــت مــواد 
اولیــه صنایــع پایین دســتى تأثیرپذیــرى 

ــرخ ارز دارد.  ــرات ن ــتقیم از تغیی مس

ــاز  ــورد نی ــه م ــواد اولی ــود م کمب
ــت  ــش رقاب ــور و کاه ــع کش صنای
ــتى ــن دس ــع پایی ــرى صنای پذی

تأمیــن کمــى و کیفــى مــواد اولیــه 
به عنــوان اولیــن حلقــه در زنجیــره ارزش 
ــى  ــدى و صنعت ــاى تولی ــر فعالیت ه اکث
ــاالن  ــاى فع ــه چالش ه ــور از جمل کش
اقتصــادى کشــور اســت. بــه عنــوان 
ــواد  ــوع م ــد متناســب و متن ــال تولی مث
اولیــه در توســعه صنایــع پاییــن دســتى 
پتروشــیمى کشــور نقــش قابــل توجهــى 

دارد. 
اهمیــت تأمیــن مــواد اولیــه مــورد 
در  را  پایین دســتى  صنایــع  نیــاز 
عملکــرد فــروش داخــل و صــادرات 
ــى  ــوان یک ــه عن ــتیک ب ــت پالس صنع
ــوان  ــع مى ت ــن صنای ــاخه هاى ای از ش

ــه  ــار ارائ ــاس آم ــرد. براس ــى ک ردیاب
تولیــد  پلیمــرى  محصــوالت  شــده 
ــاً  ــهمى تقریب ــا س ــور ب ــده در کش ش
ــص  ــروش خال ــه صــادرات و ف ــر، ب براب
در کشــور تخصیــص داده شــده اســت. 
ــا  ــده ب ــادر ش ــرى ص ــوالت پلیم محص
هــر  در  دالر  قیمــت 700  میانگیــن 
ــدود 3  ــدى ح ــوع درآم ــن در مجم ت
میلیــارد دالر بــراى کشــور حاصــل 
مصــرف  حالیکــه  در  اســت.  کــرده 
صنایــع  در  پلیمــرى  محصــوالت 
تأمیــن  بــر  عــالوه  پایین دســتى 
محصــوالت و کاالهــاى مــورد نیــاز 
داخــل کشــور، درآمــد ارزى حــدود 
ــادرات  ــارد دالر حاصــل از ص 2,7 میلی
ایــن محصــوالت در پــى داشــته اســت. 
ــن  ــل ای ــراى ح ــنهادها ب ــى از پیش یک
ــا  ــورى ی ــاد رگوالت ــاد نه ــش، ایج چال
تنظیم گــرى در صنعــت پتروشــیمى 
اســت. یکــى از الزامــات ایجــاد ارزش  
تدویــن  صنعتــى،  هــر  در  افــزوده 
راهبردهــاى جدیــد بــراى توســعه و 
ســرمایه گذارى  و  فعالیــت  تســهیل 
ــا ایــن تعریــف مى تــوان گفــت  اســت. ب
تنظیم گــر  یــا  رگوالتــور  نهــاد  کــه 
یــک نهــاد مســتقل کــه  به عنــوان 
نقــش آن رقابتــى کــردن بــازار و افزایش 
ــعه  ــت محصــوالت اســت، در توس کیفی
ســرمایه گذارى و بهبــود فضــاى کســب 
ــه  ــیدن ب ــق بخش ــور رون ــه منظ و کار ب
ــش  ــى نق ــش خصوص ــاى بخ فعالیت ه
اصــول  میــان  از  دارد.  به ســزایى 
رگوالتــورى میتــوان بــه ســالمت در 
ــرد، انصــاف  ــفافیت در عملک ــت، ش رقاب
ــرویس دهى،  ــت در س ــات، عدال در خدم
ــوآورى  ــورى و صراحــت و ن ــالق مح اخ
ــز  ــا متمرک ــى ب ــه عبارت ــرد. ب ــاره ک اش
شــدن جایــگاه سیاســتگذارى و نظــارت 
در امــور حاکمیتــى و فاصلــه گرفتــن از 
ــراى  ــرورى ب ــرى غیرض ــور تصدى گ ام
انتظــار  مى تــوان  رگوالتــور  نهــاد 
ــى و  ــش غیردولت ــور بخ ــهیل حض تس
ترغیــب آن بــراى مشــارکت حداکثــرى 
در عهــده دارى امــور تصدیگــرى، حفــظ 
منافــع ملــى و نیــز حفــظ رقابــت ســالم 
ــت. ــادى را داش ــاالن اقتص ــان فع در می

پرونده 
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راهکارهاچالش ها 

سرمایه بری صنعت 
پتروشیمی و ضرورت 

تسهیل جذب 
سرمایه گذاری خارجی

ابالغ دستورالعمل اعطای 
ضمانتنامه های دولیت با 

هدف جذب سرمایه گذاری 
خارجی

ناهمسویی ساختار 
معافیت ها و مشوق های 

مالیاتی با تقویت بخش 
تولید

اصالح و بازنگری 
مشوق های مالیاتی را در 

جهت تقویت بخش تولید و 
تكمیل زنجیره ارزش

ناکارآمدی و عدم 
یکپارچگی سامانه های 
مرتبط با بخش تولید

تسریع در یكپارچه سازی، 
جامعیت و امنیت اطالعات 
سامانه های ایجاد شده در 

قالب پنجره واحد برای ورود 
داده ها 

عدم هماهنگی و شفاف 
نبودن مرزبندی فعالیت ها 
بین دستگاه های مختلف

اصالح ساختار و تدقیق 
مسئولیت ها و اختیارات 

بین بخشهای مختلف نظام 
حكمرانی

کمبود مواد اولیه مورد 
نیاز صنایع کشور و کاهش 

رقابت پذیری صنایع 
پایین دسیت

ایجاد نهاد رگوالتوری یا 
تنظیم گری در صنعت 

پتروشیمی

صنعت پتروشیمی؛ چالش ها و راهکارها
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ــه  ــود، ب ــه ب ــکل گرفت ــه 80 ش اول ده
خاطــر نســنجیده  بــودن بــازار و شــرایط 
ــر ضعــف حــوزه  تولیــد و از همــه مهم ت
ــه ناشــى  ــت آن ک ــوژى و عقب رف تکنول
از عواملــى ماننــد تحریم هــا بــود، عمــال 

ــل شــد. تعطی

صنایــع  در  کرمانشــاه  مزیــت  
اســت تبدیلــى 

مزیــت اســتانى کرمانشــاه در بخــش 
صنعــت، بیشــتر در زمینــه صنایــع 
پیــش  ســال هاى  از  اســت.  تبدیلــى 
یعنــى از دهــه 60 هــم در محافــل 
ایــن  همــواره  اســتانى  برنامه ریــزى 

ــه در  ــد؛ چ ــعه بودن ــراى توس ــى ب خوب
بخــش باالدســتى و صنایــع فــوالد، چــه 
در بخش هــاى پاییــن دســتى مثــل 
صنایــع ماشــین کارى و تولیــد قطعــات. 
امــا در ابتداى دهــه 90 خورشــیدى وارد 
رکــودى شــدیم کــه متاســفانه همچنــان 

ــه دارد. ادام
میــزان  شــد  باعــث  کــه  رکــودى 
ســرمایه گذارى بخــش صنعــت چــه در 
ــى و چــه در بخــش اســتانى  بخــش مل
منفــى شــود. البتــه در بخــش اســتانى، 
شــرایط خیلــى بدتــر بــود و میــزان 
رهاشــده  نیمــه  و  راکــد  واحدهــاى 
ــفانه بخــش  ــرد. متاس ــدا ک ــش پی افزای
عمــده اى از صنایــع زودبازدهــى کــه در 

یک دهه رکود ادامه دار 
ــد  ــى بای ــعه صنعت ــى توس ــراى بررس ب
تکنولــوژى،  ماننــد  شــاخص هایى 
ــل در  ــانى دخی ــروى انس ــره ورى، نی به
صنعــت و میــزان ســرمایه گذارى در ایــن 
حــوزه را بررســى کــرد. امــا در نگاهــى به 
ــع  ــودرو و صنای ــازى خ ــش قطعه س بخ
ــه  ــویم ک ــه مى ش ــازى، متوج ماشین س
در دهــه 80 خورشــیدى شــرایط کشــور 
و بــه دنبالــش اســتان کرمانشــاه از نظــر 
ــم  ــود و حج ــوب ب ــى خ ــعه صنعت توس
ســرمایه گذارى در بخــش صنعــت منفى 
نبــود. در ایــن دهــه شــاهد پروژه هایــى 
ــد  ــتانى کلی ــطح اس ــه در س ــم ک بودی
ــى  ــد و مى شــود گفــت زمینه های خوردن

سرمایه ذاتا ترسو است و همیشه به دنبال 
بخش هایى مى رود که بیشترین ارزش 
افزوده را براى خود داشته باشد؛ راجع 
به پول یا ثروت صحبت نمى کنیم، حرف 
اصلى راجع به سرمایه است؛ یعنى پولى 
که بتواند مولد باشد. اگر به شاخص هاى 
ملى توجه کنید، مى بینید که روند کلى 
چهار دهه اخیر در بخش صنعت منفى 
بوده است.

ســـرمــایه
ترسو است

سیروس کوهستانی
دبیر انجمن همگن صنایع خودرو و 
نیرو محرکه

مزیت استانی 
کرمانشاه در 

بخش صنعت، 
بیشتر در زمینه 
صنایع تبدیلی 

است؛ اما غیر 
از یکی، دو 

واحد شاخص، 
سایر واحدهای 

تبدیلی، رشد 
قابل توجهی 

نداشته اند

پرونده 
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ــده  ــه عم ــده ک ــرح مى ش ــوع مط موض
مزیــت نســبى ما بخــش صنایــع تبدیلى 
دامــدارى و به خصــوص صنایــع تبدیلــى 
بخــش کشــاورزى و بــاغ دارى اســت. امــا 
متاســفانه در ایــن بخــش خــوب عمــل 
نشــده؛ اگــر دقــت کنیــد غیــر از یکــى، 
دو واحــد شــاخص صنایــع تبدیلــى 
ــه در دو،  ــاك ک ــن ت ــرکت رژی ــل ش مث
ســه دهــه اخیــر شــکل گرفتنــد، ســایر 
واحدهــاى تبدیلــى بــا توجــه بــه مزیتــى 
کــه در اســتان وجــود دارد، رشــد قابــل 
ــم  ــى نمى توانی توجهــى نداشــته اند. یعن
بــه طــور خــاص اشــاره کنیــم کــه 
ــع تبدیلــى  کرمانشــاه توانســته در صنای
ــن  ــى در ای ــه مزیت از ســایر اســتان ها ک

ــد، جلوتــر باشــد. به عنــوان  زمینــه ندارن
مثــال رشــدى کــه در اســتان خراســان 
شــمالى کــه هم چــون کرمانشــاه در 
ــت دارد شــاهدش  ــى مزی ــع تبدیل صنای
هســتم، قابــل مقایســه بــا رشــد اســتانى 

ــا نیســت.  م
هــم در ســطح روســتایى، یعنــى در 
ســطح خــرد و هــم در ســطح منطقه اى 
در صنایــع تبدیلــى مى شــود کار زیــادى 
کــرد کــه متاســفانه بــه آن کم توجهــى 
شــده اســت. طــى ســال هاى اخیــر 
رشــد  بســته بندى  صنایــع  عمدتــا 
کــرده کــه ارزش افــزوده قابــل توجهــى 
ــد.  ــاد نمى کن ــى ایج ــع تبدیل در صنای
و  پتروشــیمى  بخــش  آن،  کنــار  در 
بــراى  مزیتــى  گاز  و  نفــت  صنایــع 
کرمانشــاه اســت کــه متاســفانه در ایــن 
بخــش هــم بــا وجــود اینکــه در زمینــه 
صنایــع باالدســتى ماننــد پتروشــیمى ها 
در  امــا  داشــته ایم،  خوبــى  رشــد 
جــدى  کار  دســتى  پاییــن  صنایــع 
صــورت نگرفتــه اســت. در حالى کــه 
جــاى کار بســیارى دارد؛ پتروشــیمى 
کرمانشــاه مى توانــد صنایــع پاییــن 
دســتى فراوانــى داشــته باشــد کــه بــه 
ــه  ــه ب ــد ک ــل کنن ــه عم صــورت خوش
ــرمایه گذارى بخــش  ــر کاهــش س خاط
صنعــت نتیجــه خوبــى بــه بــار نیــاورده 
ــى و  ــع تبدیل ــوع صنای ــت. در مجم اس
صنعــت نفــت و گاز دو شــاخص اصلــى 
ــتان  ــى اس ــبى صنعت ــت نس ــراى مزی ب
کرمانشــاه هســتند کــه مى تــوان بــه آن 

ــرد. ــاره ک اش

نااطمینانى به آینده و سـرمایه  گذارى 
افول به  رو 

ــه  ــت و همیش ــو اس ــا ترس ــرمایه ذات س
بــه دنبــال بخش هایــى مــى رود کــه 
ــود  ــراى خ ــزوده را ب ــترین ارزش اف بیش
ــه  ــع ب ــا راج ــا این ج ــد. م ــته باش داش
ــم.  ــت نمى کنی ــروت صحب ــا ث ــول ی پ
حــرف اصلــى راجــع بــه ســرمایه اســت؛ 
یعنــى پولــى کــه بتواند مولــد باشــد. اگر 
ــد،  ــه کنی ــى توج ــاخص هاى مل ــه ش ب
ــد کلــى چهــار دهــه  مى بینیــد کــه رون
ــوده  ــى ب ــت منف ــر در بخــش صنع اخی

اســت. حــاال در بعضى مــوارد رشــدهایى 
ــوان ندیده شــان  ــه نمى ت ــم داشــته ک ه
ــوده  ــى ب ــد منف ــا در کل رون ــت، ام گرف

ــم دارد. ــى ه ــل مهم اســت و دالی
عامــل  دو  عمدتــا  مــا  کشــور  در 
مهــم وجــود دارد کــه باعــث شــده 
ســرمایه گذارى بخــش صنعــت همیشــه 
رو بــه افــول باشــد؛ یکــى از ایــن دالیــل 
بحــث عــدم اطمینــان بــه شــرایط 
ــى  ــرایط نااطمینان ــت. در ش ــده اس آین
شــما اصــال نمى توانیــد در صنعــت 
ــرمایه گذارى  ــید س ــته باش ــار داش انتظ
جــدى صــورت بگیــرد. یــک شــاخصى 
در دنیــاى صنعــت وجــود دارد کــه 
مى گویــد عمــر موسســات صنعتــى 
بایــد از عمر موسســان اش بیشــتر باشــد. 
ایــن را اگــر بــه عنــوان شــاخص در نظــر 
بگیریــد مى بینیــد کــه متاســفانه در 
کشــور مــا ایــن شــاخص حاکــم نبــوده 
اســت. یعنــى موسســات خیلــى زودتــر 
ــد؛  ــن رفته ان ــانش از بی ــر موسس از عم

به خصــوص در بخــش صنعــت.
ــه  ــان باعــث شــده ک ــدم اطمین ــن ع ای
ســرمایه بــه ســمت صنعــت ســوق 
ــدر  ــاله چه ق ــن مس ــا ای ــد. ام ــدا نکن پی
هــم  ســاختمان  صنعــت  بخــش  در 
دیــده مى شــود؟ بــه صــورت جــدى 
معتقــدم کــه حــوزه ســاختمان را در 
یــک  عنــوان  بــه  نمى شــود  ایــران 
ــه  ــا ب ــون م ــرد. چ ــى ک ــت معرف صنع
ــش  ــاخت در بخ ــوژى س ــاظ تکنول لح
ــم  ــب رفته ای ــاده عق ــاختمان فوق الع س
ــورد و  ــا دو م ــک ی ــدود ی ــز در ح و ج
ــا  ــاختمان م ــاص، بخــش س ــع خ مقط
هیــچ وقــت صنعتى ســازى نشــده اســت 
و بــه همــان روش ســنتى کار کــرده امــا 
ــد  ــن بای ــر. بنابرای ــى بزرگ ت در مقیاس
اســتثناء ها را کنــار گذاشــت. امــا در کل، 
ــت  ــش صنع ــرمایه در بخ ــفانه س متاس
ــل  ــر دلی ــالوه ب ــت؛ ع ــرده اس ــد نک رش
نااطمینانــى بــه شــرایط کشــور، دومیــن 
ــا  ــه م ــوده ک ــن ب ــر در ای ــن ام ــت ای عل
برنامه هــاى توســعه جــدى بــراى بخــش 
ــه  ــد ب صنعــت نداشــته ایم. نگاهــى کنی
ســند چشــم انداز و ببینیــد مــا در ســال 
هــدِف ســند چشــم انداز بایــد بــه لحــاظ 

عد ملی  چه در بُ
عد  و چه در بُ

بین المللی، سرمایه 
نمی آید جایی که 

عدم اطمینان در 
آن وجود داشته 

باشد و تا زمانی 
که این مشکل 

حل نشود، طبیعتا 
خیلی به سخیت 

می شود به دنبال 
توسعه بود
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صنعتــى در چــه رتبــه اى در منطقــه 
باشــیم و بــا رتبه هایــى کــه اکنــون 

ــد. ــه کنی ــم آن را مقایس داری
درســت اســت کــه در اســناد باالدســتى 
اشــاره شــده بــه این کــه مــا بایــد یــک 
ــا در  ــم، ام ــدا کنی ــدى پی ــن رش چنی
ــچ  ــى در هی ــاى اجرای ــه برنامه ه زمین
کــدام از اســناد پاییــن دســتى چنیــن 
بــه  نمى بینیــد.  شــما  را  فراینــدى 
ــى  ــورد اصل ــن دو م ــل ای ــن دلی همی
ــت  ــش صنع ــا در بخ ــده م ــث ش باع
ــى نداشــته باشــیم. یــک  شــرایط خوب
مــورد دیگــر را هــم بــه آن اضافــه 
کنــم: عــدم ارتبــاط بــا دنیــا در بخــش 
صنعــت. واقعیــت ایــن اســت کــه 
امــروز دیگــر صنعــت و تکنولــوژى 
ــا دو دهــه پیــش،  مــرز نمى شناســد. ت
صنعــت خودروســازى در اختیــار اروپــا 
و آمریــکاى شــمالى بــود. امــا االن 
ــه لحــاظ  ببینیــد کــه در چیــن هــم ب
ــا در  ــوع ی ــاظ تن ــه لح ــم ب ــراژ، ه تی
ــد  ــا در هن ــل، ی ــل برزی ــورى مث کش
ــن  ــو هســتیم. بنابرای ــعه ن ــاهد توس ش
دیگــر مــرزى بــراى تکنولــوژى وجــود 
ــر  ــدون در نظ ــد ب ــل بای ــدارد. تعام ن
گرفتــن مرزهــاى سیاســى، ایدئولــوژى 
و جغرافیایــى در زمینــه صنعــت پیــش 

ــرود.  ب

توســعه یافتگى،  عــدم  گرفتــار 
بى برنامگــى و ســلیقگى عمــل  

ــتیم ــردن هس ک
خدمــات  مــورد  در  مشــکل  همیــن 
هــم وجــود دارد. اگــر نگاهــى بــه بلــوغ 
اجتماعــى کشــورهاى توســعه یافته از 
لحــاظ اقتصــادى کنیــد مــا اصــال قابــل 
قیــاس بــا آن هــا نیســتیم. مــا در ایــران 
از دهه 20 خورشــیدى توســعه را شــروع 
ــوغ  ــاظ بل ــه لح ــروز ب ــا ام ــم و ت کردی
اجتماعــى بایــد کشــورى باشــیم کــه 70 
ــد  ــى درآم ــزوده یعن ــد از ارزش اف درص
ــد  ــات باش ــش خدم ــان از بخ ناخالص م
کــه طیــف وســیعى را شــامل مى شــود 
و یــک بخــش ایــن درآمــد هــم از طریق 
صنعــت و کشــاورزى باشــد. امــا اگــر بــه 
وضعیتــى کــه اکنــون داریم دقــت کنید، 

ــیار  ــرایط بس ــوید در ش ــه مى ش متوج
ــاورزى،  ــش کش ــه در بخ ــامانى چ نابس
چــه در بخــش خدمــات و چــه در بخش 
صنعــت بــه ســر مى بریــم. در همــه ایــن 
ــدم توســعه یافتگى،  ــار ع ــا گرفت بخش ه
ــردن  ــل  ک ــلیقگى عم ــى و س بى برنامگ

هســتیم.
بــراى نمونــه، در بخــش کشــاورزى 
ــد، حاصــل  ــه مى بینی ــى را ک بحــران آب
بى برنامگــى در بخــش زارعــت بــوده 
روى  ســال  ســال هاى  مــا  اســت. 
ــا  ــتیم، ب ــدم اصــرار داش ــى گن خودکفای
ــا  ــى م ــع آب ــتیم مناب ــه مى دانس این ک
ــه  ــه گفت ــت. االن ب ــش اس ــه کاه رو ب
ــد  ــا 80 درص ــان ت ــى از کارشناس بعض
منابــع آب زیرزمینى مــان را مصــرف 
کرده ایــم و همچنــان هــم در بخــش 
ــگاه  زراعــت واردکننــده هســتیم. ایــن ن
در صنعــت و خدمــات و ســایر بخش هــا 
هــم وجــود داشــته و دارد. مــن احســاس 
مى کنــم تــا زمانــى کــه مــا یــک 
بازنگــرى اساســى در تغییــر نگــرش 
بــه بخــش توســعه نداشــته باشــیم، بــه 
ــى نمى رســیم. متاســفانه  نتیجــه مطلوب
ــى  ــم آن نرم افزارهای ــاهد بودی ــرا ش اخی
کــه باعــث مى شــد بتوانیــم ابعــاد و 
بخش هــاى مختلــف توســعه را ارزیابــى، 
رصــد، ریشــه یابى و اصــالح کنیــم، مثــل 
علــوم انســانى، علــوم اجتماعــى، اقتصــاد 
و این هــا دارنــد در بخــش آکادمیــک بــه 
عقــب کشــیده مى شــوند. یعنــى داریــم 
خودمــان را خلــع ســالح هــم مى کنیــم. 
ــه صــورت یــک زنجیــره  این هــا همــه ب
دارنــد بــه هــم کمــک مى کننــد کــه مــا 
ــعه اى مان  ــانس هاى توس ــا و ش فرصت ه
را یکــى بعــد از دیگــرى از دســت بدهیم.

از نمونه هاى موفق الگو نمى گیریم 
ــر توســعه صنعتــى در  ــه ام پرداختــن ب
ــت.  ــخت اس ــى س ــتانى خیل ــاد اس ابع
عمدتــا بایــد در بُعــد ملــى و حتــى 
در بعضــى مواقــع در بُعــد منطقــه اى 
ــرد. تمــام  ــه توســعه صنعتــى فکــر ک ب
متمرکــز  برنامه ریــزى  بخش هــاى 
برنامه هــاى  بــه  کرده انــد  تبدیــل  را 
ــن شــاخص ها؛  ــى و در نظــر گرفت اجرای

مثــل  همســایه  کشــورهاى  همیــن 
قطــر و بحریــن و امــارات و کشــورهایى 
کــه در محیــط جغرافیایــى مــا زندگــى 
مــن  بگیریــد؛  نظــر  در  را  مى کننــد 
ــکا  ــا آمری ــرقى ی ــوب ش ــیاى جن از آس
چــون  بیــاورم،  مثــال  نمى خواهــم 

پرونده 
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چــه  خاورمیانــه  در  کــه  مى دانیــم 
چالش هایــى وجــود دارد. امــا در همیــن 
خاورمیانــه هــم کشــورهایى وجــود دارد 
ــوان دیــد.  کــه توســعه را در آن هــا مى ت
ترکیــه را در نظــر بگیریــد و ببینیــد 30 
ــت و  ــرایطى داش ــه ش ــش چ ــال پی س

االن بــه لحــاظ توســعه صنعتــى در چــه 
شــرایطى اســت؟ ترکیــه در کمتر از ســه 
ــوان  ــت به عن ــى توانس ــه راحت ــه ب ده
بحــث  در  بین المللــى  اقتصــاد  یــک 
صنعــت خــودرو در ســاختمان و حتــى 
ــد.  ــازى کن ــش ب ــک نق ــع  هاى ت صنای
مــا متاســفانه در ایــن بخــش نتوانســتیم 
الگــوى  و  کنیــم  عمــل  درســت 
ــت توریســم  ــتیم. صنع مشــخصى نداش
ــه  ــران را ب ــاى گردشــگرى ای و قابلیت ه
عنــوان یــک شــاخص در نظــر بگیریــد؛ 
ــزان  ــان، می ــول یکــى از کارشناس ــه ق ب
آثــار ثبت شــده تاریخــى و توریســتى 
ــى  ــه تنهای ــا ب ــتاهاى م ــى از روس بعض
ــورى  ــت. کش ــر اس ــدازه کل مص ــه ان ب
بــا ایــن پتانســیل عظیــم و قابــل توجــه 
ــرار دارد؟  ــا ق ــم، کج ــت توریس در صنع
از نظــر تعــداد گردشــگران خارجــى 
کــه ســاالنه بــه کشــورمان مى آینــد 
بایــد خودمــان را بــا یکــى از کشــورهاى 
کوچــک حاشــیه خلیــج فــارس مقایســه 

ــم. کنی
ــق  ــاى موف ــه نمونه ه ــا اینک ــن ب بنابرای
زیــادى مثــل قطــر، امــارات، حتــى 
ــه  ــوزه مدیتران ــورهاى ح ــن و کش بحری
ــر  ــه از نظ ــود دارد ک ــان وج در اطراف م
شــرایط جغرافیایــى و چالش هــاى پیــش 
رو شــبیه هــم هســتیم، امــا نتوانســته ایم 
ــم  ــش ه ــم. دالیل ــو بگیری ــا الگ از آن ه
خیلــى واضــح اســت؛ روادارى و بردبــارى 
ــن کشــورها  ــى در ای سیاســى و اجتماع
باعــث شــد کــه پیوندهــاى بین المللــى 
ریســک  و  بگیــرد  شــکل  بهتــرى 
آن هــا  در  بین المللــى  ســرمایه گذارى 
کاهــش پیــدا کنــد و بــه همیــن دلیــل 
ســرمایه ها بــه آن ســمت ســرازیر شــود، 
ــه و  ــاال رفت ــم ب ــره ورى ه ــا به طبیعت
ــد  ــه در بُع ــتیم. چ ــعه هس ــاهد توس ش
بین المللــى،  بُعــد  در  چــه  و  ملــى 
ســرمایه نمى آیــد جایــى کــه عــدم 
اطمینــان در آن وجــود داشــته باشــد و 
تــا زمانــى کــه ایــن مشــکل حــل نشــود، 
ــود  ــختى مى ش ــه س ــى ب ــا خیل طبیعت
بــه دنبــال توســعه بــود. ضمــن این کــه 
هــر روزى کــه بــه جلــو مى رویــم، 
و  ســخت تر  توســعه یافتگى  امــکان 

ــل  ــه دلی ــود، ب ــت نایافتنى تر مى ش دس
این کــه در چهــار دهــه گذشــته مــا 
بخــش عظیمــى از منابعــى که ســوختى 
بــراى توســعه بــوده، را از دســت داده ایــم. 
در چهــار دهــه بــه انــدازه تمــام دورانــى 
ــته، از  ــود داش ــران وج ــت در ای ــه نف ک
ــى  ــم ول ــت کرده ای ــى برداش ــع نفت مناب
ــان  ــت آمده م ــه دس ــعه ب ــزان توس می
ــر روزى  ــت. ه ــوده اس ــز ب ــى ناچی خیل
ــوِر  ــوخِت موت ــو، س ــم جل ــه مى روی ک
ــد و  ــدا مى کن ــش پی ــا کاه ــعه م توس
متاســفانه فرصت هــاى بیشــترى را از 

دســت مى دهیــم.

نزدیــک بــه جمعیــت یــک کشــور 
ــه  ــر نخب ــکاندیناوى، مهاج در اس

ــم  داری
مــا فرصت زیــادى بــراى توســعه نداریم. 
بــه یــک عــزم ملــى و یــک برنامــه کالن 
ــم  ــه بتوانی ــراى این ک ــم ب ــاج داری احتی
یــک تصمیــم ملــى و جــدى بــراى 
توســعه بگیریــم و طبیعتــا بایــد بهایــش 
ــدون  ــزى ب ــچ چی ــم. هی را هــم بپردازی
هزینــه  کــردن بــه دســت نمى آیــد. 
ایــن هزینه هــا مى توانــد سیاســى و 
ــن  ــت ای ــى واقعی ــد. ول ــادى باش اقتص
قابلیــت  ایــران  جامعــه  کــه  اســت 
ــه اى در  ــر جامع ــش از ه ــعه را بی توس
منطقــه خاورمیانــه دارد. بــه میــزان 
کنیــد،  فکــر  مــا  تحصیل کرده هــاى 
بــه حجــم عظیمــى از اســتعدادهاى مــا 
کــه االن موتــور توســعه اروپــا و آمریــکا 
ــگاه  ــد، ن ــه مى دارن ــد روشــن نگ را دارن
ــه  ــک ب ــى نزدی ــه تنهای ــا ب ــد. م کنی
جمعیــت یــک کشــور در اســکاندیناوى، 
مهاجــر نخبــه داریــم. همــه این هــا 
مى توانــد  کــه  اســت  امکاناتــى 
ــرط  ــه ش ــود، ب ــعه ش ــاز توس زمینه س
را  مجموعــه  ایــن  بتوانیــم  این کــه 
مدیریــت کنیــم. هنــر مدیریــت هــم در 
همیــن اســت کــه شــما از امکاناتــى کــه 
دارى، بــه نحــوى اســتفاده کنــى کــه به 
اهدافــت هــم نزدیــک شــوى. امیــدوارم 
ــه دســت  ــى ب ــزم مل ــن فرصــت و ع ای
بیایــد، چراکــه بــه غیــر از امیــدوار 

بــودن هــم کارى نمى تــوان کــرد.
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ــاه  ــوى کرمانش ــوراى گفت وگ ــه ش ــمین جلس ــاد و شش هفت
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــت از بخــش تولی ــزوم حمای ــر ل ــد ب ــا تاکی ب
افزایــش دســتمزد برگــزار شــد. گزیــده اى از موضوعــات طــرح 

ــد: ــه مى خوانی ــت را در ادام ــن نشس ــده در ای ش

کیوان کاشفى، رئیس اتاق بازرگانى کرمانشاه: 
بــا توجــه بــه افزایــش قابــل توجــه حداقــل نــرخ دســتمزد و هزینه هــاى 
ســربار آن، احتمــال ریــزش نیــروى کار در واحدهــاى تولیــدى زیاد اســت. 
اگرچــه افزایــش نــرخ دســتمزد 57 درصــد اعــالم شــده، امــا با احتســاب 
ســایر هزینه هــاى ســربار ماننــد تامیــن اجتماعــى، مالیــات و ... عمــال بــه 

100 درصــد مى رســد. 
ــه  ــى و چ ــروش داخل ــه ف ــه در زمین ــدى چ ــاى تولی ــروزه واحده ام
صــادرات تقریبــا در شــرایط ســر بــه ســر هســتند و ســود بســیار کمــى 
ــاد  ــث ایج ــه باع ــه اضاف ــل هزین ــه تحمی ــن رو هرگون ــد، از همی مى برن

ــد.  ــد ش ــور خواه ــت کش ــد و صنع ــراى تولی ــدى ب ــش ج چال
ــدار  ــتغال پای ــاد اش ــدف ایج ــا ه ــى ب ــاى توافق ــه ســمت مزده ــد ب بای
ــا حفــظ اشــتغال و معیشــت کارگــران اولویــت اصلــى  ــرا قطع ــم، زی بروی

ــان اســت. کارفرمای
کارگــران در وضعیــت معیشــتى دشــوارى هســتند و بایــد بــا ایــن نــرخ 
تــورم دســتمزد آنهــا هــم ترمیــم شــود؛ امــا بــه جــاى ایــن شــیوه افزایــش 
دســتمزد، بایــد جلــوى تــورم افسارگســیخته و رشــد نقدینگــى عظیــم در 

کشــور گرفتــه شــود. 

بهمن امیرى، مقدم استاندار کرمانشاه: 
ــت.  ــتان اسـ ــاى اسـ ــن اولویت هـ ــى از مهمتریـ ــغل یکـ ــاد شـ ایجـ
اشـــتغالى هـــم کـــه ایجـــاد مى شـــود بایـــد پایـــدار و تحـــت پوشـــش 

بیمـــه باشـــد.
اکنون 69 درصد اشتغالى که در کرمانشاه داریم، غیررسمى است. 

صنعت و دغدغه های انرژی 

افزایش دستمزد و چالش های صنعت

فعــاالن اقتصــادى کرمانشــاه در دیــدار بــا 
ــب رئیــس مجلــس شــوراى اســالمى  نائ
بــه بیــان مشــکالت و دیدگاه هــاى خــود 
در زمینــه انــرژى پرداختنــد. گزیــده اى از 
موضوعــات طــرح شــده در ایــن نشســت 

ــد: ــه مى خوانی را در ادام

کیــوان کاشــفى، رئیــس اتــاق بازرگانــى 
کرمانشــاه: 

چالــش اصلــى صنایــع طــى دو، ســه ســال 

ــش،  ــوده و ایــن چال ــرژى ب ــا حــوزه ان اخیــر ب
صنایــع بــزرگ و پرمصــرف کــه عمدتــا صنایــع 
پیشــران هســتند را بیشــتر تحــت تأثیــر قــرار 

داده اســت. 
در پیــک فصــل گرمــا بــا قطــع بــرق و پیــک 
ــن ســوخت  ــت تامی ــا محدودی ــرما ب فصــل س

صنایــع مواجهیــم.
اعمــال  اولویــت  در  صنایــع  اینکــه  
هســتند،  انــرژى  مصــرف  محدودیت هــاى 
ــتر  ــیار بیش ــد را بس ــده تولی ــام ش ــه تم هزین

کــرده اســت.
ــع قصــد  ــوارد وقتــى کــه صنای در برخــى م
ــى  ــروگاه تخصص ــاد نی ــمت ایج ــه س ــد ب دارن
ــل  ــراى فص ــى ب ــازوت کاف ــا م ــد ی ــرق برون ب
ــش  ــا چال ــم ب ــاز ه ــد ب ــره کنن ــرما ذخی س
ــوخت  ــه س ــال در زمین ــراى مث ــد، ب مواجهن
مــازوت گاهــى صنایــع مجبورنــد مــازوت 
ــرى از  ــد براب ــه چن ــا هزین ــود را ب ــى خ مصرف

ســایر اســتان ها تامیــن کننــد.
ــک  ــدازه ی ــه ان ــاه ب ــع کرمانش ــام صنای تم

پرونده 
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 در هفتاد و هفتمین جلسه شوراى گفت وگوى دولت و بخش خصوصى 
با تاکید بر لزوم همراهى دولت و بخش خصوصى براى اجراى موفق 
حذف ارز ترجیحى برگزار شد. گزیده اى از موضوعات طرح شده در این 

نشست را در ادامه مى خوانید:

کیوان کاشفى، رئیس اتاق بازرگانى کرمانشاه:
حذف ارز ترجیحى اقدامى شجاعانه و آینده نگرانه از سوى دولت است که در 
هر صورت باید اجرا مى شد، اما در کنار آن تشدید نظارت و حمایت از دهک هاى 

پایین الزامى است.
هر چقدر حذف ارز ترجیحى دیرتر انجام شود دامنه خسارات آن نیز براى 

مردم گسترده تر خواهد بود.
از  حمایت  ترجیحى  ارز  حذف  موفق  اجراى  ملزومات  مهمترین  از  یکى  
دهک هاى آسیب پذیر است. و گفت: دولت براى این زمینه برنامه هایى دارد و 
مبالغى را نیز به حساب مردم واریز کرده اما حمایت ها باید مستمر شود تا مردم 

بتوانند قدرت خرید خود را حفظ کنند.
تشدید نظارت ها حداقل باید طى سه تا پنج ماه آینده تداوم یابد تا زمانیکه 

قیمت ها در بازار و سبد خانواده تثبیت شود.
الزم است مردم بدانند هدف از حذف ارز ترجیحى توزیع عادالنه یارانه ها است. 
بخش خصوصى براى اجراى این طرح در کنار دولت خواهد بود و هر کمکى 

که نیاز باشد انجام خواهیم داد.

بهمن امیرى مقدم، استاندار کرمانشاه: 
طرح حذف ارز ترجیحى جراحى الزم االجرا و حرکت عظیمى بود که دولت 

آن را اجرا کرد، اما موفقیت آن نیازمند همراهى مردم و بخش خصوصى است.
این کار یک جراحى بزرگ و مورد نیاز براى کشور بود و دولت از آبروى خود 

مایه گذاشت و آن را انجام داد.
هم اکنون بخش دولتى و بخش خصوصى باید دست در دست یکدیگر کارى 

کنیم که این طرح به موفقیت بیانجامد.

لزوم همراهی دولت و بخش خصویص
برای اجرای موفق حذف ارز ترجیحی

ــعه  ــتان هاى توس ــى اس ــى برخ ــد صنعت واح
ــد  ــن رو نبای ــد و از همی ــرف ندارن ــه مص یافت

ــد.  ــه پیچی ــراى هم ــدى ب ــخه واح نس

ســازمان  رئیــس  دارابــى  محســن 
اســتان  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 

کرمانشــاه:
ــرژى  ــاى ان ــش قیمــت برخــى حامل ه افزای
از جملــه گاز هزینــه تمــام شــده تولیــد را بــاال 
بــرده اســت. وقتــى هزینــه تمــام شــده تولیــد 
ــه  ــار ب ــت فش ــى رود، در نهای ــاال م ــک کاال ب ی

مصــرف کننــدگان وارد خواهــد شــد. 
یکــى از تبعــات محدودیــت انــرژى خصوصــا 

و  تولیــد  خــط  بــه  آســیب  بــرق  قطعــى 
تجهیــزات صنایــع اســت کــه مجبورنــد بــراى 
جایگزیــن کــردن آن هــم در ایــن شــرایط 

ــوند. ــى بش ــه فراوان ــل هزین ــم متحم تحری
مجمــوع مصــرف انــرژى صنایع کرمانشــاه به 
ــتان هاى  ــر اس ــاى دیگ ــى از واحده ــدازه یک ان
ــراى  ــد ب ــن رو نبای ــت و از همی ــى نیس صنعت
مناطــق کمتــر توســعه یافتــه نیــز قاعــده 
یکســان بــا تمــام کشــور در نظــر گرفتــه شــود.

رئیــس  نایــب  مصــرى،  عبدالرضــا 
اســالمى: شــوراى  مجلــس 

ــورى انجــام دادم  ســال گذشــته اقدامــات ف

ــرق و گاز  ــى ب ــار قطع ــر دچ ــع کمت ــا صنای ت
ــه  ــا توجــه ب شــوند و امســال هــم خصوصــا ب
نزدیکــى پیــک تابســتان نبایــد زمــان را از 

ــم. ــت بدهی دس
ــرق کرمانشــاه از  ــر افزایــش ســهمیه ب پیگی
ــر  ــا دیگ ــتیم ت ــن هس ــع ممک ــن مراج باالتری
مجبــور نباشــیم بیــن صنایــع کشــمکش 

ــم. ــاد کنی ایج
ــراى  ــود را ب ــت خ ــتر وق ــت دارم بیش دوس
کمــک بــه صنایعــى کــه اشــتغالزایى کرده انــد، 
بگــذارم، زیــرا اگــر ایــن واحدهــا فعــال نباشــند 
ــه  ــیب هایى متوج ــه آس ــت چ ــخص نیس مش

کارگــران آنهــا خواهــد بــود.
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اقتصـاد به طـور معمـول از دو موضـوع بیشـترین 
آسـیب ها را مى بینـد: بى ثباتـى در بـازار و قوانین. یک 

تولید یـا صادرکننـده کاال نمى تواند بـازار کاالى خود را 
از تعرض رقباى تازه، کاالهاى جانشـین، تغییر سـلیقه 

مصرف کننده، کاهـش قدرت خرید جامعـه و ... مصون 
بـدارد و در همـه این زمینه هـاى مرتبط با وضـع بازار، 

همچـون بیدى در مقابـل باد نقش عمدتـاً منفعل دارد. 
آئین نامه هـا  و  قوانیـن  قبـال  در  تولیدکننـده  همـان 
بى دفاع اسـت و تنهـا گزینه اى کـه در دسـترس دارد، 
انتخـاب راه و سیاسـت آتى خود اسـت؛ فعـال اقتصاد 
در قبـال دو تهدیـد بزرگ کـه ذکر آن رفـت، مى تواند 

حـدود تغییـر در رونـد تولیـد را مشـخص کـرده، راه 
مهمتـر  و  کنـد  مشـخص  به دقـت  را  خـود  توسـعه 

آنکـه بـر تصمیم هاى خـود اسـتوارى به خـرج دهد و 
سیاسـت هاى باثبـات در پیـش گیرد، مشـروط بر اینکه 

فضاى کسـب و کار مسـاعد باشد ... 

بهبود
فضای کسب و کار 

کرمانشاه چه راهی در 
پیش گرفته است
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نامناسب ترین مولفه های کسب وکار
ــه  ــه مؤلف ــب س ــه ترتی ــش، ب ــارکت کننده در پای ــادى مش ــاالن اقتص ــتان 1400، فع در زمس
ــودن و تغییــرات قیمــت مــواد اولیــه و محصــوالت، دشــوارى تأمیــن  ــل پیشــبینى ب غیرقاب
ــر  ــى ناظ ــاى اجرای ــررات و رویه ه ــن و مق ــت ها، قوانی ــى سیاس ــا و بى ثبات ــى از بانک ه مال
ــایر  ــه س ــط کســب وکار کشــور نســبت ب ــاى محی ــر کســب وکار را نامناســب ترین مؤلفه ه ب

ــد.  ــى کرده ان ــا ارزیاب مؤلفه ه

بهترین و بدترین استان ها
ــم  ــن طــرح در زمســتان 1400، اســتان هاى سیستان وبلوچســتان، ق ــر اســاس یافته هــاى ای ب
و چهارمحال وبختیــارى بــه ترتیــب داراى بدتریــن وضعیــت محیــط کســب وکار و اســتان هاى 
ــبوکار  ــط کس ــت محی ــن وضعی ــب داراى بهتری ــارس به ترتی ــى و ف ــان غرب ــزى، آذربایج مرک

ــده اند. ــى ش ــتان ها ارزیاب ــایر اس ــه س نســبت ب

میانگین شاخص ملی 
بــر اســاس نتایــج حاصــل از پایــش ملــى محیــط کســب وکار ایــران در زمســتان 1400، رقــم 
ــن  ــا حــدودى از وضعیــت ای شــاخص ملــى محیــط کســب وکار، 5,83 محاســبه شــده کــه ت
ــر  ــن 5,94) مطلوب ت ــا میانگی ــز 1400 ب ــته (پایی ــل گذش ــى فص ــه ارزیاب ــبت ب ــاخص نس ش

اســت. 

داده ﹨︀ی ﹎︤ارش ز﹝︧︐︀ن ١٤٠٠ 

پایـش محیـط  کسـب وکار، سـنجه اى اسـت کـه داللت بر مهیـا و مسـاعد بودن یـا نبودن یـک شـهر، منطقه یا کشـور براى 
انجـام یـک فعالیـت اقتصـادى دارد. شـاخص هاى ایـن گـزارش کـه هر سـه ماه یک بار منتشـر مى شـود، مشـوق یـا مانعى 
پیـش روى فعـاالن اقتصـادى بـراى تصمیـم در رابطـه با آغـاز یـک کسـب وکار و یا توسـعه آن اسـت. شـاخص هاى آخرین 
گـزارش منتشـر شـده مربـوط بـه زمسـتان 1400 حکایـت از رونـد رو به بهبـود محیـط کسـب وکار کرمانشـاه دارد. چنانکه 
شـاخص بهبود محیط  کسـب وکار کرمانشـاه طى 5سـال رشـدى 14پلـه اى را در میان اسـتان هاى کشـور تجربه کرده اسـت. 

شاخص های محیط کسب وکار استان روایت می کند 

در میانه جدول؛ روی نوار بهبودی

1

2

3

کرمانشاه و شاخص رو به بهبود
ــر از 15  ــرده و باالت ــى را کســب ک ــدد شــاخص مل ــه ع محیــط کســب وکار کرمانشــاه در شــرایطى عــددى نزدیــک ب
اســتان در میانــه جــدول جــاى گرفتــه کــه در ســال 1396 در میــان ســه اســتانى جــاى داشــت کــه بدتریــن محیــط 
کســب و کار را در کشــور دارنــد. اســتان کرمانشــاه طــى 5 ســال گذشــته همــواره رونــدى صعــودى در بهبــود شــاخص 

ــه 5,85 در زمســتان 1400 بهبــود یافتــه اســت.  کســب وکار داشــته و از عــدد 6,24 در ســال 1396 ب
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لزوم همراهی دولت و بخش خصویص برای بهتر شدن فضا

رتبه١٧: فضای کسب وکار استان رو به بهبود است
دومیــن جلســه کمیتــه بهبــود فضــاى کســب و کار کرمانشــاه 
ــتاندارى  ــادى اس ــور اقتص ــى ام ــاون هماهنگ ــت مع ــه ریاس ب
کرمانشــاه و دبیــرى اتــاق بازرگانــى برگــزار شــد. بهبــود رتبــه 
ــود.  ــن نشســت ب فضــاى کســب وکار اســتان، محــور اصلــى ای
ــى  ــن نشســت را در پ ــده در ای ــرح ش ــده اى از مباحــث ط گزی

مى خوانیــد: 
کیوان کاشفى، رئیس اتاق کرمانشاه: 

ــران کــه  ــاق ای ــه از ســوى ات ــن پایــش صــورت گرفت ــر اســاس آخری ب
مربــوط بــه زمســتان 1400 بــود کرمانشــاه بــراى اولیــن بــار در ســال هاى 
اخیــر در جایــگاه 17 کشــور قــرار گرفــت کــه نســبت بــه زمســتان ســال 
ــه فصــل قبــل کــه  ــه و نســبت ب ــگاه 26 را داشــتیم 9 پل قبــل کــه جای
ــگاه  ــود جای ــه بهب ــت پل ــتیم هف ــگاه 24 را داش ــود و جای ــز 1400 ب پایی

داشــتیم. 
ــور  ــاى کســب و کار کش ــاخص فض ــدد ش ــن ع ــل میانگی ــن فص در ای
5.83 بــود و کرمانشــاه عــدد 5.85 را کســب کــرد و اولیــن بــار اســت کــه 

ــه میانگیــن کشــور نزدیــک مى شــویم. ــر ب طــى ســالیان اخی
ــود  ــل بهب ــن عوام ــى از اصلى تری ــا یک ــارى کرون ــرایط بیم ــود ش بهب
فضــاى کســب و کار در کل کشــور و بــه تبــع آن اســتان کرمانشــاه اســت. 

تــالش مى کنیــم بــا کســب نظــر از فعــاالن اقتصــادى در زمینــه 
مهمتریــن چالش هایــى کــه در زمینــه فضــاى کســب و کار بــا آن 
مواجهنــد، بتوانیــم مشــکالت را احصــا و در شــوراى گفت وگــوى اســتانى 

ــم. ــرح کنی ــى مط و مل
بنــا داریــم بــه صــورت ســالیانه دســتگاه هایى کــه بیشــترین همــکارى 

را بــراى بهبــود فضــاى کســب و کار اســتان داشــتند معرفــى کنیــم.

بهــزاد باباخانــى، معــاون هماهنگــى امــور اقتصــادى اســتاندارى 
کرمانشــاه: 

شــاخص فضــاى کســب و کار یکــى از مهمتریــن مولفه هــا بــراى جــذب 
ــف  ــخت گیرى مضاع ــا س ــم ب ــازه دهی ــد اج ــت و نبای ــرمایه گذار اس س

فضــاى کســب و کار اســتان نامناســب شــود.
پذیرفتنــى نیســت دســتورالعمل هایى کــه بــراى سراســر کشــور یکســان 

اســت بــراى کرمانشــاه بــا ســخت گیرى مضاعفــى اجــرا شــود.
در گذشــته دولتى هــا دور یکدیگــر جمــع مى شــدند و بــراى رفــع 
مشــکالت بخــش خصوصــى تصمیم گیــرى مى کردنــد، امــا در رویــه 
ــش  ــا بخ ــت کار ب ــب و کار، محوری ــاى کس ــود فض ــه بهب ــد کمیت جدی

ــت. ــى اس خصوص
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عوامل اثرگذار 
بر نامناسب بودن فضای کسب وکار 

کرمانشاه

عوامل بهبود
 فضای کسب وکار استان

غیرقابـل پیش بینـى بودن تغییـرات قیمت   .1
محصـوالت و  اولیـه  مـواد 

بى ثباتـى سیاسـت ها، قوانین، مقـررات و   .2
رویه هـاى اجرایـى ناظـر بر فضاى کسـب 

کار و 
دشوارى تامین مالى از بانک ها  .3

دریافـت  و  ممیـزى  ناعادالنـه  رویه هـاى   .4
مالیات

آگاه شدن و توجیه فعاالن اقتصادى  .1
برگزارى مستمر جلسات ستاد تسهیل خصوصا   .2

در حوزه دستگاه قضا
خـوش بینـى نسـبت بـه توافق مجـدد در   .3

م برجـا
حداقــل شــدن صــدور بخشــنامه ها و  .4

دستورالعمل هاى خلق الساعه

ععواممل اثرگذاار 

عوامل بهبود

دستاورد 
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دانش؛
تنها نسخه
راهگشا

کاهش منابع پایه و فرونى یافتن مصرف هشدار مى دهد که براى 
پاسخگویى به نیاز بازار مصرف یک راه بیشتر نداریم: حصول و برداشت 

بیشتر از داده هاى ثابت و شاید هم کمتر. 
منابع آب و خاك به شدت در معرض خطر قرار دارند و تقاضاى بشر براى 

غذا روبه فزونى مى رود؛ منابع انرژى فسیلى به شدت مصرف مى شوند 
و بدون تردید نسل هاى بعد از ما از آن محروم خواهند شد؛ کمبود 

نیروى کار از مرزهاى غرب گذشته و حتى کشورهایى چون چین و 
اندونزى و هند هم هشدارهاى نبود نیروى کار را لمس کرده اند و .... 

راهکار بشر براى پاسخ به این چالش ها چیست؟ پاسخ روشن و موجز 
است: دانش. 

دانش، تکنولوژى کنترل شرایط محیطى را به مزرعه مى آورد و محصول 
بیشترى از نهاده هاى ثابت، برداشت مى کند؛ دانش انرژى هاى پاك را 
به خدمت گرفته و بشر را از انرژى هاى فسیلى بى نیاز مى کند و در 

نهایت با مکانیزه خطوط تولید، انسان ها را تنها در نقاطى که ماشین ها 
کم توان مى شوند، به کار مى گیرد.

استارتاپ ها و کسب وکارهاى دانش بنیان در واکنش به همین چالش ها 
به  پیش رو  صفحات  هستند.  توسعه  حال  در  سرعت  به  و  گرفته  شکل 

واکاوى تولید دانش بنیان، تجربه هاى جهانى و رویکردها و الزامات استان 
کرمانشاه براى تحقق تولید دانش بنیان پرداخته است.  
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اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشـاورزى اسـتان کرمانشـاه به منظور تحقق شـعار سـال «تولید دانش بنیان و اشـتغال آفرین» 
هفت گام راهبردى را در دسـتور کار قرار داده اسـت. گراف هـا را دنبال کنید. 

هفت برنامه عملیاتی اتاق کرمانشاه برای تحقق تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

نقشه راه

هم افزایی با 
دانشگاه ها

هم افزایـى بـا دانشـگاه ها، مراکـز علم و 
فنـاورى، شـتاب دهنده هاى مهـم اسـتان، 
کارشناسـان و صاحب نظـران حـوزه تولید 
دانش بنیـان جهـت هماهنگـى و تنظیـم 

برنامه هاى تحقق شـعار سـال و تهیه 
مانیفسـت اقدامات هر دستگاه

١

تاسیس مراکز 
نوآوری

تاسـیس مرکز رشـد و نوآورى کسب وکار 
اتـاق کرمانشـاه و شـتاب دهنده صـادرات 
اسـتان که مقدمات آن در سـال 1400 انجام 
گرفتـه اسـت و اسـتقرار تیـم مناسـب 

منتورهـاى  و  کارشناسـان  شـامل 
حوزه ایـن  در  متخصـص 

٢

٣

انجمن شرکت های 
دانش  بنیان

تاسـیس انجمـن شـرکت هاى دانش بنیان 
جهـت ایجـاد مرکزیـت در قالـب تشـکل 
خـاص  امـور  پیگیـرى  جهـت  مسـتقل 

ایـن شـرکت ها و حضـور در جوامـع و 
مربوطـه کارگروه هـاى 

دانش بنیان 
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رویداد شتاب دهنده
شتاب دهنده  رویداد  اولین  برگزارى 

صادرات استان با محوریت تجارى سازى 
شرکت هاى دانش بنیان فعال استان

۴

۵

برگزاری نمایشگاه 
تخصیص

آخریـن  از  تخصصـى  نمایشـگاه  برگـزارى 
اسـتان  دانش بنیـان  شـرکت هاى  پیشـرفت هاى 
بـا همـکارى دانشـگاه ها، پـارك علم و فنـاورى، 
شـرکت نمایشـگاه هاى بین المللـى اسـتان به 

شـرکت هاى  ظرفیت هاى  معرفـى  منظـور 
دانش بنیـان بـه اسـتان و کشـور

اعزام هیات ها
شرکت هاى  شامل  هیات ها  اعزام 

و  رویداد  دو  حداقل  به  بنیان  دانش 
نمایشگاه بین المللى در این حوزه

۶
٧

حضور در زنجیره ارزش جهانی
دانش بنیان  شرکت هاى  حضور  امکان  ایجاد 
طریق  از  جهانى  ارزش  زنجیره  در  استان 
آموزش، حضور در نمایشگاه هاى بین المللى 
و معرفى توسط دایرکتورى سه زبانه اتاق
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آینده اقتصاد بر پایه تولیدات دانش بنیان است
مهمتریـن نکتـه دربـاره نامگذارى هـاى سـاالنه از سـوى مقام معظـم رهبرى 
ایـن اسـت کـه نامگـذارى هـا فقـط محـدود بـه یـک سـال نیسـت، بلکـه 
شـروعى بـراى یـک حرکت و نقشـه راه چند سـاله اسـت تا همـه بخش هاى 
کشـور در بعـد اقتصـادى، فرهنگـى، اجتماعى، علمى و ... نسـبت بـه موضوع 
حسـاس شـوند. نامگذارى امسـال نیز از همین جنس اسـت و توجـه به تولید 
دانش بنیـان و اشـتغال آفرین بایـد در سـال هاى آتـى نیـز مـورد توجـه قرار 
گیـرد. تقویـت حـوزه دانش بنیـان نیازمنـد توجـه ویـژه و اقدامات پیوسـته 
چنـد سـاله اسـت؛ چراکه آینـده تولیـد و اقتصـاد در ایـران و جهان بـر پایه 

همیـن تولیـدات دانـش بنیـان شـکل مى گیرد. 

حفـظ و تقویت نیروى انسـانى ارزشـمند و فعال، تمرکز بر اسـتارتاپ ها و جهانى شـدن، سـه راهبردى که اسـت کـه مى توان 
شـعار سـال را در اسـتان کرمانشـاه محقـق کند. کیـوان کاشـفى، رئیس اتـاق بزرگانـى، صنایع، معادن و کشـاورزى اسـتان 

کرمانشـاه در رابطه بیشـتر توضیـح مى دهد. 

رئیس اتاق کرمانشاه تشریح کرد

تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین 
چگونه محقق می شود؟

انتخاب درست اتاق کرمانشاه 
ــش  ــوزه دان ــر ح ــال اخی ــى دو س ط
بنیــان را بــه شــدت مــورد توجــه قــرار 
ــوى  ــال از س ــذارى امس ــم و نامگ دادی
مقــام معظــم رهبــرى بیانگــر ایــن بــود 
کــه مســیر را درســت انتخــاب کردیــم. 
ــه در  ــى ک ــیارى از برنامه های ــه بس پای
ــوزه  ــعه ح ــراى توس ــاق کرمانشــاه ب ات
ــن  ــده در همی ــن ش ــان تدوی دانش بنی
ــر گذاشــته شــده اســت.  دو ســال اخی

دانش بنیان 



۵۳۵۳

فصلنامه نامه اتاق بازرگانی کرمانشاه | شماره ۶۱ | تابستان ۱۴۰۱

راهبردهای تحقق نامگذاری سال

ــش  ــوزه دان ــال در ح ــمند و فع ــانى ارزش ــاى انس ــه نیروه ــه ب ــرد توج ــن راهب اولی
ــوژى  ــم، تکنول ــوزه عل ــه در ح ــانى ک ــاى انس ــتارت آپ ها اســت. نیروه ــان و اس بنی
و اقتصــاد دانــش بنیــان فعالیــت دارنــد بــه آســانى بــه دســت نمى آینــد و از ســوى 
ــا و فعالیتهــاى دانــش  دیگــر همیــن نیروهــاى انســانى منشــا و سرچشــمه برنامه ه
بنیــان هســتند. بــه همیــن رو نیازمنــد حفــظ، تقویــت و افزایــش نیروهــاى فعــال در 
ایــن عرصــه هســتیم. از یــک ســو بایــد بــراى افــرادى کــه اکنــون در حــوزه دانــش 
ــژه مــادى و معنــوى در نظــر گرفتــه شــود و  ــد حمایت هــاى وی بنیــان فعالیــت دارن
ــراد بیشــتر شــود. امــروز بســیارى از  از ســوى دیگــر تــالش کنیــم تعــداد ایــن اف
ــا  ــن نیروه ــراى جــذب ای ــت ب ــال رقاب ــان در ح ــر جه ــزرگ و معتب دانشــگاه هاى ب

هســتند و مــا نبایــد اجــازه بدهیــم ایــن نیروهــا از دســت برونــد.

راهبرد اول

 حفظ و تقویت 
نیروی انسانی 

ارزشمند و 
فعال

ــز،  ــت و تمرک ــان و حمای ــرکت هاى دانش بنی ــب وکار ش ــاى کس ــهیل فض ــزوم تس ل
ــد در  ــا بای ــت ه ــن حمای ــت؛ ای ــه اس ــن زمین ــاز در ای ــورد نی ــرد م ــن راهب دومی
زمینه هــاى مختلــف از حمایت هــاى مــادى و معنــوى تــا تســهیل در صــدور 
مجوزهــا باشــد. از آنجایــى کــه حــوزه دانــش بنیــان فضــاى کســب وکار مختــص بــه 
ــات را دارد،  ــت و خدم ــاورزى، صنع ــون کش ــا چ ــایر حوزه ه ــاوت از س ــود و متف خ
نیازمنــد تســهیلگرى ویــژه در ایــن فضــا و حتــى اصــالح قوانیــن و مقــررات دســت و 

ــى هســتیم.  ــن حمایت ــن قوانی ــر و در نظــر گرفت پاگی

راهبرد دوم

تمرکز بر 
استارتاپ ها

راهبــرد ســوم ایجــاد ارتبــاط بیــن تولیــدات دانــش بنیــان بــا زنجیــره ارزش تولیــد 
و تجــارت اســت و بایــد تــالش کنیــم زمینــه ورود تولیــدات دانــش بنیــان کشــور بــه 
ــه اى اســت  ــان به گون ــاى حــوزه دانش بنی ــى فراهــم شــود. فعالیت ه ــاى جهان بازاره
ــال در  ــوند و اتصــال شــرکت هاى فع ــوردار ش ــد از آن برخ ــا مى توانن ــام دنی ــه تم ک
ایــن حــوزه بــه اقتصــاد جهانــى مى توانــد خروجــى مناســبى در زمینــه بین المللــى 
ــه میــزان قابــل توجــه  کــردن ایــن شــرکت ها و افزایــش ســرمایه و درآمــد آنهــا ب
ــان در  ــرکت هاى دانش بنی ــور ش ــه حض ــد زمین ــتا بای ــن راس ــد. در ای ــته باش داش

رویدادهــاى بین المللــى داخلــى و خارجــى فراهــم شــود. 

راهبرد سوم

جهانی شدن
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اکوسیستم دانش بنیان ها
ــا،  ــب و کاره ــن کس ــش از ای ــک بخ ی
ــان  ــاى دانش بنی ــب و کاره ــى کس یعن
آن هــا  بــه  اصطالحــا  کــه  نوپــا  و 
ــتم  ــم،  در اکوسیس ــتارتاپ مى گویی اس
دارنــد  المان هایــى  کارآفرینى شــان 
ــى  ــاى مختلف ــه صورت ه ــب ب ــه اغل ک
مى دهنــد.  نشــان  را  خودشــان 
مى دانیــم کــه اســتارتاپ ها در خــأل 
ــور و  ــراى ظه ــد و ب ــود نمى آین ــه وج ب
توســعه بــه یــک اکوسیســتم نیــاز دارند 
و خــود ایــن اکوسیســتم هــم نیازمنــد 
ــى،  ــانى اجتماع ــرمایه انس ــش س پوش

اکوسیسـتم دانش بنیـان چیسـت؟ چرا اسـتارتاپ ها به اکوسیسـتم نیاز دارند؟ اکوسیسـتم شـامل چه 
چیزهایـى مى شـود؟ این ها پرسـش هایى اساسـى در مواجه بـا جهان نوین کسـب و کار اسـت؛  فضاى 
کسـب و کاریـى کـه از دو بخش دولتى و خصوصى تشـکیل شـده و بخش خصوصى، موتـور محرك این 
اقتصـاد اسـت. مى دانیـم که کشـورهاى مختلـف جهان بـراى بهبود فضاى کسـب و کار خود، رسـیدن 
بـه بخـش خصوصـى کارآمدتـر را مورد توجـه قـرار مى دهنـد و تجربه هاى جهانـى مى گویـد توجه به 
بهبـود و سـهولت فضـاى کسـب و کار باید در اولویت هـاى سیاسـت گذارى دولت ها قرار بگیـرد. هدفى 
کـه در ایـران هـم از اواخر سـال 95 به مرحله اجرا رسـید و اتـاق بازرگانى ایـران با همـکارى اتاق هاى 
تعـاون و اتـاق اصناف براى بررسـى و پایـش فضاى کسـب و کار در ایـران و براى عمل بـه قانون بهبود 
مسـتمر فضـاى کسـب و کار، طـرح پایـش ملى محیـط کسـب و کار را اجرایى کـرد که در ایـن پایش، 
داده هـاى پیمایشـى از طریق نظرسـنجى از فعـاالن اقتصادى جمع آورى شـد. این فعـاالن اقتصادى در 

واقع کسـانى هسـتند که عضـو اتاق هاى سـه گانه بازرگانـى، تعـاون و اصناف اند. 

کرمانشاه و اکوسیستم دانش بنیان

دانش بنیان 
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محیــط نهــادى، مقــررات قانــون تامیــن 
ــم  ــن مى توانی ــت. بنابرای ــى و... اس مال
را  اســتارتاپ ها  اکوسیســتم  بگوییــم 
موسســات محیــط کســب و کار، دولت و 
اداره دولــت محلــى، واحدهــاى علمــى و 
تحقیقاتــى، نهادهــاى خصوصــى تامیــن 
صندوق هــاى  بانک هــا،  مثــل  مالــى 
ــات  ــر، موسس ــرمایه گذارى خطرپذی س
دولتــى، بومــى و عمومــى تشــکیل 
در  کــه  کســانى  ولــى  مى دهنــد، 
ــک  ــتند، ی ــتارتاپى هس ــتم اس اکوسیس
اجتمــاع بــه شــمار مى رونــد؛ اجتماعــى 
ماهــر،  و  ایده پــرداز  بنیانگــذاران  از 

ــه  ــتعداد ک ــوان و بااس ــاى ج کمپانى ه
در مرحلــه اول هســتند و تــازه پذیــرش 
ــا و  ــه منتوره ــز رشــد ک شــده اند، مراک
ــه و  ــدگان اولی ــد، پذیرن ــه را دارن بودج
رســانه ها. ایــن اجــزا یعنــى بنیانگــذاران 
و  جــوان  کمپانى هــاى  و  ایده پــرداز 
مراکــز رشــد بــه هــم پیونــد مى خورنــد 
ــا در  و بــه همدیگــر کمــک مى کننــد ت
حیــن این کــه اکوسیســتم اســتارتاپى را 
ــان را  ــد، ارزش خودش ــت مى کنن تقوی

ــد. ــش دهن ــم افزای ه

هدف یک اکوسیستم
امــا هــدف از ایــن اکوسیســتم چیســت؟ 
دنبــال  بــه  اســتارتاپى  اکوسیســتم 
توســعه شــبکه خودنگهــدار از اســتعداد 
ــذار روى  ــائل تاثیرگ ــل مس ــع و ح مناب
ــن  ــار ای ــر اســت. در کن جوامــع بزرگ ت
اســتارتاپى  اکوسیســتم هاى  اهــداف، 
ــامل  ــه ش ــد ک ــم دارن ــى ه توانایى های
نــوآورى، ایجــاد شــرکت هاى اســتثنایى، 
ــى ایجــاد شــغل و ایجــاد کســب  توانای
و کارهــاى بــاز مى شــود. بــا توجــه 
ــت  ــا و توانایى هاس ــن هدف ه ــه همی ب
اکوسیســتم  یــک  مى توانیــم  کــه 
ــن،  اســتارتاپى را تعریــف کنیــم. بنابرای
ــه اى از  ــتارتاپى مجموع ــتم اس اکوسیس
عواملــى اســت کــه روحیــه کارآفرینــى 
دنبــال  یعنــى  مى کنــد،  تقویــت  را 
 کــردن و حمایــت از فرایندهــاى توســعه 
ــاد  ــث ایج ــه باع ــت ک ــتارتاپى اس اس
تحــرك در کارآفرینــى، ایجــاد نــوآورى 
و در نتیجــه رشــد اقتصــادى مى شــود.

پیگیــرى  اکوسیســتم  کــه  عواملــى 
تقســیم  دســته  ســه  بــه  مى کنــد 

کارآفرینــان،  نخســت  مى شــوند؛ 
ــال برخــى  ــه دنب ــه ب ــى کســانى ک یعن
ــراى شــروع یــک  فرصت هــاى شــغلى ب
ســازندگان  دوم  دســته  معامله انــد. 
اکوسیســتم ماننــد نهادهــاى دولتــى 
توســعه،  زمینــه  در  کــه  هســتند 
پشــتیبانى و تشــویق اقدامات کارآفرینى 
ــوم  ــته س ــد و دس ــت مى کنن و... فعالی
کــه  ســرمایه گذارند  گروه هــاى 
مســئولیت تامیــن ســرمایه اســتارتاپ ها 

ــد. ــده دارن ــر عه را ب

سطح بندى اکوسیستم
ــار  ــتارتاپى در چه ــتم اس ــن اکوسیس ای
ســطح  مى شــود؛  پایه گــذار  ســطح 
ســطح  منطقــه اى،  ســطح  محلــى، 
ــور از  ــى. منظ ــطح بین الملل ــى و س مل
اکوسیســتم محلــى، مشــارکت کنندگان 
در دانشــگاه یــا یــک مرکــز تحقیقاتــى 
مقــدارى  منطقــه اى  ســطح  اســت. 
وســیع تر از ســطح محلــى اســت و 
دارد.  بیشــترى  مشــارکت کنندگان 
هــم  ملــى  اســتارتاپى  اکوسیســتم 
ــان کشــورى  ــا و کارآفرین شــامل نهاده
اکوسیســتم  نهایــت،  در  و  مى شــود 
بین المللــى هــم شــامل چندیــن کشــور 
ــعه  ــه توس ــه ب و شــرکت هایى اســت ک
سیاســت هاى کارآفرینــى عالقــه دارنــد.

فاکتورهــاى حمایتــى در تشــکیل 
اکوسیســتم اســتارتاپى

در تشـکیل اکوسیستم اسـتارتاپى، یعنى 
اکوسیسـتم کسـب و کارهاى دانش بنیان 
و نوپـا، فاکتورهـاى حمایتى هسـتند که 
در اولویـت قـرار دارنـد و سـایر کسـب و 

چالش بازار فروش دانش بنیان
در اولیـن جلسـه اى کـه بعـد از سـال 1401 در اتـاق بازرگانـى اسـتان 
کرمانشـاه برگزار شـد، تحقـق منویات مقـام معظم رهبرى بـراى تحقق 
شـعار سـال مورد توجـه قرار گرفـت و تعـدادى از اعضاى هیـات علمى، 
روسـاى مراکـز رشـد دانشـگاهى، روسـاى مراکز رشـد علـم و فناورى 
بـراى تصمیم گیـرى دعـوت شـدند و نتیجـه جلسـه نشـان مـى داد که 

مهم تریـن مشـکل نبـود یـک بـازار فروش اسـت
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کارهـا از آن بى بهره انـد. اولیـن فاکتـور، 
مرکـز رشـد اسـت کـه هـدف اصلـى اش 
پـرورش کارآفرینـان جـوان و کمـک بـه 
رشـد اید ه هـاى تجـارى در مرحلـه اولیه 
اسـتارتاپ اسـت و به سـه دسـته تقسیم 
مى شـود: مراکز رشـد دانشـگاهى، مراکز 
رشـد انتفاعـى و مراکز رشـد غیرانتفاعى. 
ارائـه  رشـد  مراکـز  ایـن  کـه  خدماتـى 
و  زیرسـاخت ها  شـامل  هـم  مى دهنـد 
مقطـع  آن  شبکه سـازى  و  منتورینـگ 

است.
دومیــن فاکتــور حمایتــى ایــن کســب و 
کارهــا کــه خــودش را از ســایر کســب و 
ــد، شــتاب دهنده  ــز مى کن ــا متمای کاره
اســت. هــدف شــتاب دهنده ها، ســرعت 
 بخشــیدن بــه فرایند توســعه اســتارتاپى 
شــتاب دهنده ها  ایــن  ولــى  اســت، 
یکســرى تفاوت هــا بــا مراکــز رشــد 
دارنــد ماننــد اینکــه برنامه هایشــان 
شــش ماهــه اســت، درحالى کــه در 
مرکــز رشــد، سیســتم طــى یــک تــا دو 

ــود. ــف مى ش ــال تعری س
ســومین فاکتــور حمایتــى اشــتراکى 
ــد  ــتراکى بای ــازه کار اش ــک س ــت؛ ی اس
معیارهایــى را بــرآورده کنــد. ماننــد 
فراهــم کــردن اطالعــات، دسترســى 
بــه دانــش، دسترســى بــه منابــع مهــم، 
اجتماعــى  ســرمایه  بــه  دسترســى 
نشــده.  پیش بینــى  فرصت هــاى  و 
ــل  ــک مح ــه ی ــق ارائ ــود از طری مى ش
بــراى برگــزارى رویدادهــا، برنامه هــا 
ــل را  ــول کام ــک محص ــت ی و... در نهای
ــوع  ــش ن ــوع، ش ــد. در مجم ــه کنن ارائ
داشــته  بایــد  اشــتراکى  کار  فضــاى 
باشــیم کــه شــامل دفاتــر عمومــى، 
مراکــز همــکارى، هتل هــاى همــکار، 
ــترك  ــتودیوهاى مش ــد، اس ــز رش مراک
و... مى شــوند کــه بــر اســاس مــدل 
ــى  ــد انتفاع ــان مى توانن ــب و کارش کس
ــر اســاس  ــا ب ــى باشــند. ی ــا غیرانتفاع ی
فضــاى  در  کاربران شــان  مشــارکت 
دولتــى، خصوصــى و نیمه خصوصــى، 
ــوند. ــته بندى مى ش ــیم بندى و دس تقس

ایــن  حمایتــى  فاکتــور  چهارمیــن 

اکوسیســتم منتورهــا یــا همــان راهنمــا 
هســتند. منتورهــا بایــد بــا اســتارتاپ ها، 
ــان  ــاى جدیدش ــا و ایده ه ــط آن ه محی
آشــنا شــوند و بتواننــد یــک طــرز فکــر 
کارآفرینانــه را بــراى اعضــاى بنیان گــذار 
اســتارتاپ ایجــاد کننــد. اولیــن چالشــى 
کــه یــک شــرکت دانــش بنیــان در بــدو 
ــن  ــود ای ــه مى ش ــا آن مواج ــیس ب تاس
ــته  ــدى داش ــوع تولی ــه چــه ن اســت ک
مشــکل،  ایــن  رفــع  بــراى  باشــد؟ 
ــا  ــتاب دهنده ب ــز ش ــک مرک ــود ی وج
یــک منتــور قــوى ضــرورى اســت 
ــد.  ــت کن ــرکت را هدای ــد ش ــا بتوان ت
در  زمینه هایــى؟  چــه  در  هدایــت 
اســتراتژى بازاریابى، در مشــخص  کردن 
ــه  ــاز ب ــتارتاپ نی ــه اس ــمت هایى ک قس
ــه اشــتراك  ــود بیشــترى دارد، در ب بهب
نحــوه  مــورد  در  دانــش   گذاشــتن 
ــتیبانى  ــه پش ــرمایه و در ارائ ــن س تامی
بــراى تصمیم گیــرى درســت چــون 
ــى  ــه تنهای ــان ب ــذاران و موسس بنیان گ

قــادر بــه تصمیم گیــرى نیســتند.
ــى  ــور حمایت ــن فاکت ــن و آخری پنجمی
ایــن اکوسیســتم، ایجــاد فرصتــى بــراى 
ــذاران  ــا بنیانگ ــا ب ــت ت ــان اس کارآفرین
یــا همــان موسســان اســتارتاپ هاى 
ــان  ــم تعدادش ــه در کشــور ه ــق ک موف
ــد. از  ــرار کن ــاط برق ــت، ارتب ــاد اس زی
طریــق ایــن فراینــد، اعضــاى بنیانگــذار، 
را  اســتارتاپى  کــه  ایده پردازانــى  و 
شــکل داده انــد، مى تواننــد در مــورد 
ــى  ــان موفق ــان از کارآفرین مشکالت ش
تجــارى  را  محصول شــان  قبــال  کــه 
ایجــاد  مشــترى ها  در  را  اعتمــاد  و 

کرده انــد مشــورت و کمــک بگیرنــد 
ــد کــه  ــا در نهایــت خودشــان بیاموزن ت
ــذب  ــراى ج ــان را ب ــه خواسته ش چگون
ــد. ــرح کنن ــد مط ــرمایه گذاران جدی س

ــان  ــتم دانش بنی ــاوت اکوسیس تف
بــا ســایر کســب و کارهــا

ــب و  ــتم کس ــودن اکوسیس ــاوت  ب متف
ــایر  ــا س ــا ب ــان نوپ ــاى دانش بنی کاره
را  خــودش  کجــا  کارهــا  و  کســب 
مناســب  فضــاى  مى دهــد؟  نشــان 
ــعه  ــى توس ــراى بازآفرین کســب و کار ب
اســتارپ ها خیلــى مهم اســت. یکســرى 
المان هــاى ایــن فضــا شــامل چارچــوب 
ســازمان هاى  و  مطلــوب  و  قانونــى 
ــاى  ــازار، کمک ه ــاى ب ــى، قوت ه مالیات
ــه از  ــل این ک ــود. مث ــى و... مى ش دولت
طریــق قوانیــن، دولت هــا مى تواننــد 
شــرکت هاى  بــراى  را  مالیاتــى  بــار 
تازه تاســیس و کســانى کــه مشــکل 
ــون  ــد. چ ــش دهن ــد، کاه ــى دارن مال
تعــدادى از اســتارپ ها در بــدو تاســیس 
معمــوال بــا مشــکل مالــى مواجــه 
ــت  ــن دول ــر همی ــه خاط ــوند، ب مى ش
ــا  ــراى آن ه ــى را ب ــار مالیات ــد ب مى توان
ــد بعضــى  کاهــش دهــد، حتــى مى توان
از مزایــاى مالیاتــى را برایشــان در نظــر 
بگیــرد. بنابرایــن وجــود یــک چارچــوب 
ــن  ــک رک ــوان ی ــادى مناســب به عن نه
اکوسیســتم اســتارتاپى بایــد در اولویــت 

ــرد. ــرار بگی ق
عمومــا بــراى پایش محیط کســب و کار 
در یــک طــرح ملــى، داده هــا از طریــق 
ــود؛  ــع آورى مى ش ــا جم ــاى اتاق ه اعض
ــب و  ــى کس ــط بیرون ــر محی ــاال اگ ح
ــا همــان  ــا ب کارهــاى دانش بنیــان و نوپ
شــیوه پایش فضاى کســب و کار عمومى 
ســنجیده شــود، چــه مشــکلى بــه وجود 
سنجشــى  چنیــن  نتیجــه  مى آیــد؟ 
ایــن اســت کــه سیاســت گذارى هاى 
دولــت بــراى همــه کســب و کارهــا بــه 
ــه  ــى ک ــود. در حال ــورت مى ش ــک ص ی
ــا و  ــاى نوپ ــب و کاره ــتم کس اکوسیس
ــا  ــه کســب و کاره ــا بقی ــان ب دانش بنی

صادرات دانش بنیان و نداشتن مهارت
محصـوالت  زمینـه  در  اینکـه تنـوع باالیـى  بـا وجـود 
دانش بنیـان در اسـتان کرمانشـاه وجـود دارد و بخـش 
حـوزه  در  نه تنهـا  شـرکت ها  ایـن  از  توجهـى  قابـل 
صـادرات، بلکـه در حوزه فـروش داخلى هـم کارآمدتر از 
صنایـع دیگر مانند خودروسـازان هسـتند، اما نداشـتن 
مهم تریـن  صادرات محـور،  سـازوکار  و  کافـى  مهـارت 
اسـت. صـادرات  در  دانش بنیـان  شـرکت هاى  مشـکل 

دانش بنیان 
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متفــاوت اســت. بنابرایــن بایــد یکســرى 
فضــاى  مختــص  صرفــا  شــاخص ها 
ــا  ــان و نوپ ــاى دانش بنی ــب و کاره کس
ــا،  ــک آن ه ــا کم ــه ب ــود ک ــف ش تعری
اســتارتاپ ها  بیرونــى  محیط هــاى 
پایــش شــود. تنهــا از طریــق این شــکل 
پایــش اســت کــه سیاســت گذارى ها در 
ــه بهبــود  راســتاى اولویــت بخشــیدن ب
ــان  ــاى دانش بنی فضــاى کســب و کاره
ــزى  ــا طرح ری ــه آن ه ــا و کمــک ب و نوپ
ــن کار  ــه تســهیل ای ــه ک مى شــود. البت
ــام  ــى انج ــاق بازرگان ــرف ات ــم از ط ه
ــى فضــاى کســب و  ــش مل ــده و پای ش
کار از طریــق مولفه هــاى پیمایشــى 28 

ــد. ــاق مى افت ــه اتف گان
ــه مولفه هــاى پیمایــش  ــکا ب ــا ات امــا آی
ــش  ــراى پای ــى ب ــش مل ــه پای 28 گان
دانش بنیــان  کار  و  کســب  فضــاى 
ــاده  ــاهده س ــک مش ــت؟ ی ــى اس کاف
ــون  ــر»؛ چ ــه «خی ــد ک ــان مى ده نش
کار  و  کســب  فضــاى  پایــش  بــراى 
آن  بــر  عــالوه  بایــد  دانش بنیــان 
شــاخص ها، چنــد مولفــه دیگــر را مثــل 
عــدم امــکان خریــد تکنولوژى هــاى 
ــتگاه هاى  ــنایى دس ــدم آش ــا ع ــن ی نوی
ــا  ــى حاکمیــت ب ــه قضای ــى و بدن اجرای
ــن  ــى قوانی ــتارتاپ ها و حت ــت اس ماهی
ــدم  ــا ع ــا ی ــى از این ه ــوب حمایت مص
ــر  ــت در نظ ــا صنع ــگاه ب ــاط دانش ارتب
بایــد  این هــا  بــر  عــالوه  گرفــت. 
پایــش  در  هــم  آمــارى  مولفه هــاى 
فضــاى کســب و کار دانش بنیــان و نوپــا 
ــد  ــز رش ــداد مراک ــل تع ــود؛ مث درج ش
ــتان هاى  ــا اس ــاه ی ــتقر در کرمانش مس

محورهای رویداد صادراتی

توسعه تحقیقات بازار

تدوین استراتژی بازاریابی مناسب برای بازار 
هدف

مبادالت مالی

نحوه انتقال ارز و امور گمرکات

ایجاد بازارهای جدید بین المللی به ویژه با 
کشورهای منطقه

برندینگ، مشاوره حقوقی

اطالع از مشخصات محصوالت مورد نیاز 
مشتریان خارجی

خدمات حمل و نقل کاال و ترانزیت و تعیین 
شرایط حمل و نقل

توافقنامه و قراردادها

ارائه خدمات پس از فروش در مورد نحوه 
استفاده و نگهداری از محصول صادر شده

تصمیم استراتژی تبلیغاتی بر متن ابتدا به 
هر بازار

بسته بندی محصوالت صادراتی

آشنایی با تهیه اسناد صادراتی

انتخاب مناسب ترین توزیع کنندگان 
موجود در بازارهای جهانی

نــوآوری  و  رشــد  مرکــز  صادراتــی  رویــداد  محورهــای 
کرمانشــاه:  اتــاق  کار  و  کســب 

مرکز رشد و نوآوری کسب و کار اتاق 
کرمانشاه

کرمانشـاه  اتـاق  کار  و  کسـب  نـوآورى  و  رشـد  مرکـز 
هـدف اصلـى اش کمـک بـه شـرکت ها و اسـتارتاپ هاى 
ایجـاد  بـه  کمـک  و  صـادرات  زمینـه  در  دانش بنیـان 
شـرکت هاى مدیریـت صـادرات به عنـوان واسـطه بیـن 

اسـت جهانـى  بازارهـاى  و  شـرکت ها 
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ــتارتاپى  ــاى اس ــداد رویداده ــر، تع دیگ
ــاى کارى  ــداد فضاه ــده، تع ــزار ش برگ
ــه  ــاى باتجرب ــداد منتوره ــتراکى، تع اش
ــورد  و... یعنــى فاکتورهــاى حمایتــى م
ــاى  ــورت مولفه ه ــه ص ــد ب ــاره بای اش
ــد.  ــرار بگیرن ــنجش ق ــورد س ــارى م آم
ــاى  ــش فض ــج پای ــد نتای ــن بای بنابرای
کســب و کار دانش بنیــان و نوپــا بــه 
واســطه اکوسیســتم متفاوتــى کــه دارد 
ــى  ــاى عموم ــا فضــاى کســب و کاره ب

ــد. ــاوت باش متف

دانش بنیان  شـرکت هاى  مشـکالت 
کرمانشاه

ــزار واحــد  ــا ه ــتان کرمانشــاه تقریب اس
مهم تریــن  کــه  دارد  بهره بــردارى 
ــان  ــروش محصول ش ــا ف ــکل آن ه مش
اســت. در اولیــن جلســه اى کــه بعــد از 
ســال 1401 در اتــاق بازرگانــى اســتان 
کرمانشــاه برگــزار شــد، تحقــق منویــات 
ــق  ــراى تحق ــرى ب ــم رهب ــام معظ مق
شــعار ســال مــورد توجــه قــرار گرفــت 
ــى،  ــات علم ــاى هی ــدادى از اعض و تع
دانشــگاهى،  رشــد  مراکــز  روســاى 
ــاورى  ــم و فن ــد عل ــز رش ــاى مراک روس
بــراى تصمیم گیــرى دعــوت شــدند 
ــه  ــى داد ک ــان م ــه نش ــه جلس و نتیج
ــازار  ــک ب ــود ی ــکل نب ــن مش مهم تری
ــت  ــى اس ــن در حال ــت. ای ــروش اس ف
ــوذ  ــوزه نف ــا دو ح ــراق ب ــور ع ــه کش ک
کردنشــین  بخش هــاى  در  ارزشــمند 
کیلومتــر   330 بــا  عرب نشــین  و 
ــتان  ــایگى اس ــترك در همس ــرز مش م
ــد و پنــج بازارچــه  ــرار دارن کرمانشــاه ق
فعــال در اســتان وجــود دارد، ولــى 
ــن  ــه ای ــد ک ــان مى ده ــى ها نش بررس
اســتان نتوانســته آن چنــان کــه بایــد از 

ــد. ــتفاده کن ــت اس ــن ظرفی ای
بــا وجــود اینکــه تنــوع باالیــى در 
در  دانش بنیــان  محصــوالت  زمینــه 
اســتان کرمانشــاه وجــود دارد و بخــش 
شــرکت ها  ایــن  از  توجهــى  قابــل 
ــه در  ــادرات، بلک ــوزه ص ــا در ح نه تنه
ــر  ــم کارآمدت ــى ه ــروش داخل ــوزه ف ح

ــازان  ــد خودروس ــر مانن ــع دیگ از صنای
ــى  ــارت کاف ــتن مه ــا نداش ــتند. ام هس
و ســازوکار صادرات محــور، مهم تریــن 
مشــکل شــرکت هاى دانش بنیــان در 

ــت. ــادرات اس ص

کرمانشـاه  بازرگانى  اتاق  برنامه هاى 
براى رفـع مشـکالت دانش بنیان ها

هــم  مى دهــد  نشــان  بررســى ها 
ــع  ــان صنای ــم صاحب ــا و ه دانش بنیان ه
عمدتــا بــه دلیــل پنــج یــا شــش 
مشــکل اصلــى نتوانســته اند در صــادرات 
آن چنــان کــه بایــد موفــق عمــل کننــد؛ 
ــه  ــبت ب ــب نس ــش مناس ــتن دان نداش
وضعیــت الزامــات بازارهاى جهانــى، عدم 
تمایــل بــه حضــور در بازارهــاى جهانــى، 
پراکنــده  بــودن و غیــر تخصصــى  بــودن 
فعــاالن صادراتــى، ســنتى  بــودن شــیوه 
انجــام فعالیت هــاى موسســات، نداشــتن 
ــراى حضــور  ــاى الزم ب ــوان و قابلیت ه ت
ــن  ــل ای ــى و... از دالی ــاى جهان در بازاره
ــى اســتان  ــاق بازرگان اتفــاق هســتند. ات
ــل،  ــن عوام ــایى ای ــا شناس ــاه ب کرمانش
تاســیس مرکــز رشــد و نــوآورى کســب 
و کار را در اولویــت برنامه هــاى خــود 
قــرار داد. مرکــزى کــه هــدف اصلــى اش 
ــتارتاپ هاى  ــرکت ها و اس ــه ش ــک ب کم
و  صــادرات  زمینــه  در  دانش بنیــان 
کمــک بــه ایجــاد شــرکت هاى مدیریــت 
بیــن  واســطه  به عنــوان  صــادرات 
شــرکت ها و بازارهــاى جهانــى بــود. 
ــزى  ــن مرک ــیس چنی ــل از تاس ــا قب ام
تصمیــم بــه برگــزارى رویــدادى دو روزه 
ــى و  ــدف اصل ــدادى ه ــه تع ــت ک گرف
ــف  ــراى آن تعری ــى ب ــدف فرع ــد ه چن

ــود. شــده ب

اهداف رویداد صادراتى
ــداد  ــن روی ــزارى ای ــى برگ ــداف اصل اه
ــى هــم شــامل تقویــت توســعه  صادرات
ــود  ــى مى ش ــاى کوچک ــب و کاره کس
کــه پتانســیل صــادرات محصــول جدید 
را دارنــد و هــم کســب دانــش و تجربــه 
کافــى بــراى صــادرات و دسترســى 

بــه بازارهــاى جهانــى. از دیگــر اهــداف 
ایــن رویــداد افزایــش آگاهــى از شــرایط 
بــازار رقابتــى بین المللــى، عرضــه و 
ــاى  ــات حضــور در بازاره ــا و الزام تقاض
ــرش  ــت و نگ ــق تقوی ــى از طری صادرات
ــادرات و  ــه ص ــدت و تخصصــى ب بلندم
قابلیت هــاى  و  توانمندى هــا  تقویــت 
در  متوســط  و  کوچــک  بنگاه هــاى 

ــت. ــادرات اس ــه ص عرص
ــایى  ــامل شناس ــم ش ــى ه ــداف فرع اه
در  نوآورانــه  ایده هــاى  و  طرح هــا 
ــاه،  ــتان کرمانش ــادرات در اس ــوزه ص ح
ــادرات،  ــه ص ــبت ب ــرش نس ــر نگ تغیی
یادگیــرى کار و شــیوه پیــدا کــردن 
ــازى  ــادرات، شبکه س ــوزه ص ــکار ح هم
ــراد  ــتفاده از اف ــدگان و اس ــا صادرکنن ب
ــه  ــک ب ــوزه، کم ــن ح ــه اى در ای حرف
ــه  کاهــش هزینــه و زمــان دسترســى ب
ــاد  ــراى ایج ــازى ب ــات، زمینه س اطالع
ــه  ــت ک ــت و... اس ــرکت هاى مدیری ش
ــه  ــا پرداخت ــه آن ه ــداد ب ــن روی در ای

مى شــود.

ــده  ــى ش ــتاوردهاى پیش بین دس
ــى ــداد صادرات ــراى روی ب

اتـاق بازرگانـى کرمانشـاه دسـتاوردهایى 
را هـم پیش بینـى کـرده کـه قـرار اسـت 
از ایـن رویـداد صادراتـى حاصـل شـود؛ 
مثـل کسـب تجربـه و دانش کارشناسـى 
بـراى تصمیـم درخصـوص تاسـیس یـا 
عـدم تاسـیس مرکـز رشـد و شـتابدهى 
چگونگـى  اولیـه  طـرح  صادرات محـور، 
تشـکیل و اداره مرکـز رشـد شـتابدهى 
اجـراى  صـورت  در  و...  صادرات محـور 
موفقیت آمیـز، نتایج این رویـداد مى تواند 
تولیدکننـدگان  خودبـاورى  تقویـت  در 
اسـتان بـراى فـروش محصوالت شـان در 
بازارهـاى بین المللـى تاثیرگـذار بـوده و 
یـک الگوى مناسـب در راسـتاى توسـعه 
صادرات و تجارت در کشـور داشـته باشد.

محورهاى رویداد صادراتى
امــا بــراى ایــن رویــداد چــه محورهایــى 
تعریــف شــده اســت؟ محورهــاى رویداد 

دانش بنیان 
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شــامل توســعه تحقیقــات بــازار، تدویــن 
اســتراتژى بازاریابــى مناســب بــراى 
ــوه  ــى، نح ــادالت مال ــدف، مب ــازار ه ب
انتقــال ارز و امــور گمــرکات، اطــالع 
ــاز  ــورد نی ــوالت م ــخصات محص از مش
مشــتریان خارجــى، تصمیــم اســتراتژى 
تبلیغاتــى بــر متــن ابتــدا بــه هــر بــازار، 
ایجــاد بازارهــاى جدیــد بین المللــى 
به ویــژه بــا کشــورهاى منطقــه، خدمــات 
حمــل و نقــل کاال و ترانزیــت و تعییــن 
شــرایط حمــل و نقــل، بســته بندى 
برندینــگ،  صادراتــى،  محصــوالت 
مشــاوره حقوقى، توافقنامــه و قراردادها، 
ــى،  ــناد صادرات ــه اس ــا تهی ــنایى ب آش
ارائــه خدمــات پــس از فــروش در مــورد 
نحــوه اســتفاده و نگهــدارى از محصــول 
صــادر شــده، انتخــاب مناســب ترین 
توزیع کننــدگان موجــود در بازارهــاى 
ــن  ــدگان ای ــت. برگزارکنن ــى اس جهان
رویــداد مى گوینــد اگــر شــرکت هاى 
دانش بنیــان و فعــاالن صنعتــى، نســبت 
مثبتــى  واکنــش  رویــداد  ایــن  بــه 
ــا  ــرى آن ه ــد در تصمیم گی ــان دهن نش
درخصــوص نحــوه اســتارت مرکــز رشــد 
ــا همــان مرکــز  شــتاب دهى صــادرات ی
رشــد نــوآورى کســب و کار کمــک 
مى کنــد و در نهایــت ظرفیتــى را بــراى 
ــى آورد  ــود م ــه وج ــتان کرمانشــاه ب اس
کــه دیگــر شــاهد جلســاتى بــا موضــوع 
شــرکت هاى  فــروش  مشــکالت 
بــا  یعنــى  نباشــیم.  دانش بنیــان 
طریــق  از  و  مرکــز  ایــن  اســتراتژى 
منتورهایــى کــه در اختیــار اســتان قــرار 
ــا و  ــروش دانش بنیان ه ــکل ف دارد، مش

ــود. ــرف ش ــع برط ــایر صنای س

رویداد صادراتی مرکز رشد و نوآوری
اهـداف اصلـى برگـزارى رویـداد صادراتى مرکز رشـد و 
نـوآورى کسـب و کار اتـاق کرمانشـاه هم شـامل تقویت 
توسـعه کسـب و کارهاى کوچکى مى شـود که پتانسـیل 
صـادرات محصـول جدیـد را دارنـد و هـم کسـب دانش 
و تجربـه کافـى براى صـادرات و دسترسـى بـه بازارهاى 

نى جها

پنج مشکل اصلی

نداشتن دانش مناسب نسبت به وضعیت 
الزامات بازارهای جهانی

پراکنده  بودن و غیر تخصیص  بودن فعاالن 
صادراتی

عدم تمایل به حضور در بازارهای جهانی

سنیت  بودن شیوه انجام فعالیت های 
موسسات

نداشتن توان و قابلیت های الزم برای حضور 
در بازارهای جهانی

هــم دانش بنیان هــا و هــم صاحبــان صنایــع در اســتان 
اصلــی  مشــکل  پنــج  دلیــل  بــه  عمدتــا  کرمانشــاه 
موفــق  بایــد  کــه  آن چنــان  صــادرات  در  نتوانســته اند 

کننــد:  عمــل 
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چرخه ناقص توسعه صنعتى 
براى آسیب شناسى توسعه صنعتى نمى توان 
کرمانشاه را به صورت مستقل بررسى کرد؛ 
قطعا باید آن را به کل کشور تعمیم داد. چون 
تفاوت زیاد و آن چنانى بین شهر کرمانشاه 
این  مى توانیم  اما  نیست.  دیگر  شهرهاى  و 
گزاره را مطرح کنیم که کرمانشاه نسبت به 
شهرهایى که بسیار صنعتى هستند، آن چنان 
صنعتى نشده است. یکى از دالیل اصلى اش 
را این مى دانم که عمده اقتصاد کرمانشاه و 
منبع درآمد مردم بر اساس کشاورزى بوده 

است.
گذشته  از  ایران  غرب  و  کرمانشاه  استان 
نعمت هاى  و  بوده  فراوانى  آب  منابع  داراى 
طبیعى خدادادى داشته که باعث شده رزق 
تامین  کشاورزى  طریق  از  مردم  روزى  و 
شود. شاید همین تکیه بر کشاورزى یکى از 
دالیلى بوده که استان کرمانشاه نسبت به 
مناطق دیگر ایران، کمتر به سمت صنعتى 

 شدن رفته است.
در  گرفتن  قرار  دیگر،  اصلى  دالیل  از  یکى 
کانون هشت سال جنگ تحمیلى است که 
باعث شد استان کرمانشاه از روند صنعتى 
شدن عقب بماند. امروز هم اگر روند توسعه 
صنعتى کرمانشاه نسبت به شهرهاى دیگر، 

کندتر است علت را باید در بروکراسى ادارى 
به  استان  این  در  کارخانه ها  کرد.  جستجو 
شکل کامل صنعتى نیست؛ بنابراین وقتى 
فعالیت  مى خواهد  دیگرى  شرکت  یا  فرد 
صنعتى کند، کارشناسان و ادارات دولتى و 
بدنه دولتى استان کرمانشاه سخت گیرانه تر 
عمل مى کنند. یعنى یک چرخه است که در 
نهایت سررشته اش به تعداد کم کارخانجات 

صنعتى کرمانشاه برمى گردد.

تولید دانش بنیان؛ در جمع اولین ها
بنیـان،  دانـش  شـرکت هاى  زمینـه  در 

سـایر  از  کرمانشـاه  اسـتان  خوشـبختانه 
نیسـت.  عقـب  آن چنـان  کشـور  مناطـق 
ضمـن این کـه بـا کمـک خانـه صنعـت و 
معـدن کرمانشـاه، ایـن اسـتان جـزو اولین 
مناطق کشـور بـود که انجمـن دانش بنیان 
را تشـکیل داد. حدود 2ماه پیش انتخاباتش 
برگـزار شـد و هیـات مدیـره انجمن شـکل 
تمـام  بـا  بیشـترى  ارتباطـات  تـا  گرفـت 
ارگان هـا برقـرار و بـه شـرکت هاى دانـش 
بنیـان و شـرکت هاى نوپایـى کـه دنبـال 
دانـش بنیان  شـدن و عضو شـدن در پارك 

علـم و فنـاورى هسـتند، کمـک کنـد.
پارك علم و فناورى کرمانشاه که مربوط به 
جهاد دانشگاهى است، هم در سال هاى اخیر 
بسیار فعال بوده و شرکت هاى مختلفى را در 
زیر مجموعه اش دارد. در حال حاضر 400 
شرکت فناور در کرمانشاه وجود دارد که 63 
مورد از آنها دانش بیان و چند مورد از آنها 
شرکت دانش بنیان تولیدى نوع یک هستند. 

تمرکز بر الگوهاى جهانى 
توسعه  در  مطلوب  نتیجه  به  رسیدن  براى 
باید  قطعا  دانش بنیان  تولیدات  و  صنعت 
در  شود؛  استفاده  جهانى  تجربه هاى  از 
آموزشى  کالس هاى  مختلف،  کشورهاى 

بـر خالف روند توسـعه صنعتى کـه دوره طالیـى آن به دلیـل همزمانى با جنگ  
تحمیلـى در اسـتان کرمانشـاه تـا انـدازه اى از دسـت رفـت، دانش بنیان ها در 
ایـن اسـتان وضعیـت مطلوب ترى داشـته و حضـور و فعالیـت آن هـا روى نوار 
صعـودى اسـت. احـد قبـادى، مدیرعامـل مجتمع شـیمیایى بیسـتون و عضو 
انجمـن دانش بنیـان کرمانشـاه در نوشـتار پیش رو بـه روند پا گرفتن و توسـعه 

تولیـد دانش  بنیـان در این اسـتان پرداخته اسـت. 

تولید دانش بنیان در استان کرمانشاه چه مسیری را طی می کند؟ 

روی نوار صعود

دانش بنیان 
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اتاق  گاهى  که  مى شود  برگزار  دوره هایى  و 
را  آن  از  نمونه هایى  کرمانشاه  بازرگانى 
سوبسیدهایى  بتوانیم  اگر  اما  مى کند.  برپا 
دهیم  اختصاص  آموزش  حوزه  به  دولتى 
نیروهاى  و  بنیان  دانش  شرکت هاى  تا 
در  آن  از  استفاده  با  بتوانند  جوان شان 
کارگاه هاى آموزشى و نشست ها و دوره هاى 
پیشرفته  کشورهاى  در  که  استارتاپ هایى 
اتفاق  شاهد  کنند  شرکت  مى شود،  برگزار 
دوره هاى  این  ماحصل  بود؛  خواهیم  خوبى 
تجربه هاى  تعمیم  من،  عقیده  به  آموزشى 

جهانى به کل جامعه ایران خواهد بود. 

تنوع شرکت هاى دانش بنیان کرمانشاه 
کرمانشاه  در  بنیان  دانش  شرکت هاى 
موضوعى  تنوع  داراى  کشور،  کل  همانند 
هستم،  جریان  در  که  جایى  تا  و  هستند 
هم در استان کرمانشاه و هم در کل ایران 
در تمامى بخش ها شرکت هاى دانش بنیان 
راه اندازى شده است. از تولیدات دارویى، تا 
شرکت هایى در زمینه تولید سموم شیمیایى 
کشاورزى، فناورى هاى مرتبط با کشاورزى، 
دیگر.  بسیار  موارد  و  خدماتى  شرکت هاى 
بنابراین از نظر تنوع نه استان کرمانشاه و 
نه ایران، دچار ضعف نیستند و شاخه هاى 

شرکت هاى دانش بنیان کامل است. شاید در 
مورد کیفیت شرکت هاى فعال در شاخه هاى 
مختلف، بتوانیم بحث کنیم ولى با قطعیت 
مى توان گفت که در تمام شاخه هاى تولیدى 
و صنعتى، شرکت هاى دانش بنیان فعالى را 

در کشورمان داریم.

آمار باالى بیکارى با وجود بهبود فضاى 
کسب و کار 

با اینکه استان کرمانشاه در چند سال اخیر 
و  کسب  فضاى  در  نسبى  بهبودى  شاهد 
باالى  آمار  و  درصد  همچنان  اما  بوده،  کار 
سال  چند  در  که  هرچند  دارد.  را  بیکارى 
اخیر با توجهى که از سوى دولت رخ داده و 
با خواسته خود مردم کرمانشاه همراه شده، 
حرکت به این سمت بوده که کرمانشاه به 
جمع شهرهاى صنعتى بپیوندد و کارى در 
زمینه صنعتى شدن اش انجام شود. در این 
راستا، تسهیالتى هم در زمینه صدور مجوز 
صورت  ادارى  بروکراسى هاى  کاهش  هم  و 

گرفته است. 
زمینه  در  کرمانشاه  اوضاع  بنابراین 
با  و  است  دیروزش  از  بهتر  امروز  اشتغال 
سرمایه گذارى ها سیر رشد مشهودترى را هم 
طى خواهد کرد. کما این که در این سال ها 

شرکت هاى پتروشیمى، ایران خودرو، فوالد 
شده  راه اندازى  کرمانشاه  در  آهن  ذوب  و 
در  زیادى  بسیار  سرمایه گذارى هاى  است. 
زمینه ایجاد صنایع انجام شده و شاهد رشد 

و پیشرفت در این زمینه بوده ایم.

مزیت هاى صنعتى و معدنى 
استان  پتانسیل هاى  بزرگ ترین  از  یکى 
کرمانشاه، داشتن مرز بسیار طوالنى با دیگر 
را  مرز  بزرگ ترین  کرمانشاه  کشورهاست. 
و  همجوارى  همین  و  دارد  عراق  کشور  با 
نزدیکى، مى تواند یکى از پتاسیل هاى بالقوه 
زمینه  در  سرمایه گذارى،  براى  استان  این 
طرفى،  از  باشد.  عراق  کشور  به  صادرات 
داشتن منابع طبیعى بسیار خوب یک مزیت 
مى شود؛  محسوب  کرمانشاه  براى  بزرگ 
قیرهاى  حتى  تا  گرفته  پرشمار  معادن  از 

طبیعى.
صنعت گردشگرى هم یک مزیت بالقوه قابل 
توجه براى کرمانشاه است؛ با توجه به این که 
دارد  کم کم  کرمانشاه  استان  ظرفیت هاى 
شناخته مى شود، خدا را شکر این استان در 
حال تبدیل شدن به یکى از مقاصد بسیار 
خوب گردشگرى هم در داخل ایران و هم 

خارج از مرزهاى کشورمان است.  

سه گانه صنعت، دانشگاه و انجمن 
بـراى این کـه تولیدات دانـش بنیـان رونق بیشـترى بگیـرد، باید یک 
انجمـن شـکل مى گرفت که اسـتان کرمانشـاه ایـن کار را انجـام داد تا 
شـرکت هاى نوپـا بتواننـد بـه انجمـن مراجعه کـرده و از شـرکت هایى 
کـه قبال دانش بنیان شـده  و دسـت بـه تولیـد زده اند، کمـک بگیرند. 
از طرفـى بایـد روى ارتبـاط سـه جانبه بین دانشـگاه، صنعـت و انجمن 
بیشـتر کار شـود. بـه عنوان عضـو انجمن دانـش بنیـان، معتقدم یکى 
از رسـالت ها و راهکارهاى اساسـى انجمـن همین ارتباط برقـرار کردن 
بیـن دانشـگاه و صنعـت اسـت. چـون دانشـگاه ها محیـط رشـد علم 
و دانـش اسـت و چـه در میـان هیات هـاى علمـى دانشـگاه ها و چـه 
دانشـجوها ایده هـاى بسـیار خوبى وجـود دارد کـه مى توانـد منجر به 

شـود. اجرایى  طرح هـاى 
انجمـن بـه عنوان حلقه واسـط باید شـکاف بیـن صنعت و دانشـگاه را 
بـردارد و مسـیر ایـده تا اجـرا را کوتـاه کند تـا صنعتگـران بتوانند با 
ایده هایـى کـه در دانشـگاه ها وجـود دارد و اکثـرا دانش بنیان اسـت، 
آشـنا شـوند و روى آن ها سـرمایه گذارى کننـد. به اعتقاد مـن، یکى از 
راه هـاى اصلـى توسـعه تولیدات دانـش بنیـان معرفى ایده هـا و دانش 
دانشـگاهى به سـرمایه گذاران و صنعتگران اسـت تا آن هـا را به عرصه 

تولید برسـانند.
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توسعه کسب وکارهاى دانش بنیان به صورت کالن یا زمینه اى 
با 5چالش اصلى مواجه است. گراف  هاى پیش رو این محورهاى 
چالش ها و مصداق هاى هر دسته را گردآورده است: 

مسائل زمینه ای مؤثر بر توسعه كسب وكارهای نوپا
 و شركت های دانش بنیان 

چالش ها و مصداق ها
فقدان نگاه استراتژیك

سیاسـت  یـا  راهبـرد  نبـود   
توسـعه  بـه  نسـبت  مشـخص 
کسـبوکارهاى نوپـا و شـرکت هاى 

ن نشـبنیا ا د

دانش بنیان 
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نظام آموزش
مهـارت  تناسـب  عـدم   
دانش آموختـگان دانشـگاهى و افراد 
آموزش دیـده در بخـش مهارتـى بـا 

کار بـازار  نیازهـاى 
 تمرکـز معیارهـاى سـنجش بـر 
تولیـد علـم و محفوظـات و عـدم 
مهارت هـاى  خالقیـت،  سـنجش 
کارآفرینـى و روحیه کسـب وکار در 

ملـى آزمون هـاى 
 جذابیـت بـاالى بـازار کار خـارج 
از کشـور و تقاضـاى جـذب نیروى 
توانمنـد از سـوى دیگر کشـورها

ارز 
ثبـات  عـدم  و  انعطـاف  عـدم   
بخشـنامه هاى بانـک مرکـزى براى 
از  حاصـل  ارز  از  بخشـى  تبدیـل 
صـادرات بـه مـواد اولیـه وارداتـى 

مـورد نیـاز
 تخصیـص ارز بـه واردات برخـى 
تجهیـزات بـا وجـودى که سـاخت 
داخلـى دارنـد و ضربـه بـه رونـق 
تولیـد داخلـى به دلیل عـدم امکان 

رقابـت در قیمـت تمام شـده

صیانت از بازار داخل 
در  واردات  ممنوعیـت  عـدم   
بخش هـا و حوزه هـاى داراى تولیـد 

داخـل
مدیـران  اعتمـاد  عـدم   
دسـتگاه هاى اجرایـى بـه کیفیـت 
محصـوالت و خدمات تولیـد داخل 

نیازهـا رفـع  بـراى 
 نبـود برنامه هـاى بلندمـدت یـا 
و  اسـتراتژیک  هدف گذارى هـاى 
وابسـتگى اقدامـات و حمایت هـا به 
مسـئوالن و افـراد متولـى امـور در 

مختلف زمانـى  مقاطـع 

منبع: یافته های 
تحقیق «برریس موانع 
و راهكارهای ایجاد و 
توسعه كسب وكارهای 
نوپا و شركت های 
دانش بنیان در ایران» 
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تضمین حقوق مالکیت فکری و کاهش هزینه مبادالت مبتین بر دانش
حقوق مالکیت، حقوقى هستند که افراد نسبت به نیروى کارشان و کاالها و خدماتى که در اختیار دارند، کسب 
مى کنند. کسب این حقوق تابعى از قوانین و رویه هاى حقوقى، شکل هاى سازمانى، اجرا و هنجارهاى رفتارى – 

در یک کالم، تابع چهارچوب نهادى است.
این حقوق مشخص مى کند که فرد با در اختیار داشتن مالکیت یک دارایى از چه امتیازهاى ویژه و منحصربه فردى 
نسبت به سایر افرادى که فاقد این حق مالکیت هستند، برخوردار است. مالکیت اهمیتش را از این حقیقت مى گیرد که به فرد کمک 
مى کند تا منطقاً انتظاراتى که مى تواند در ارتباطش با دیگران باشد را شکل دهد. این انتظارات در قالب قوانین، رسوم و سنن یک 
جامعه بیان مى شود. یک صاحب حقوق، موقعیتى را به دست آورده است که در مقایسه با همتاى خود، اجازه دارد به شیوه خاصى 
عمل کند. یک مالک انتظار دارد قانون، مانع مداخله دیگران در اعمال او –که در محدوده مالکیت او به صورت قانونى تعریف شده 

است- شود، البته مشروط به آنکه این اعمال در تعریف حقوق او ممنوع نشده باشد. 

تجربیـات کسـب شـده در دهـه  اخیـر در راسـتاى تحقـق اقتصـاد دانش بنیان نشـان مى دهد کـه على رغـم تالش هاى صـورت گرفتـه، اما این 
سیاسـت ها عمومـا نتوانسـته اند انتظـارات پیش بینى شـده را بـرآورده سـازند. عـدم موفقیت ها در ایـن زمینه به وضوح نشـان دهنـده  فقدان 
دانـش نظـرى مـورد نیـاز، هـم در سـطح فهم و شـناخت، هـم متغیرها و شـاخص هاى کلیـدى و هـم ابزارهـا و شـیوه  هاى کارآمد بـراى تحقق 
اقتصـاد دانش بنیـان بـا توجه بـه سـاختار اقتصاد ایـران اسـت. بنابرایـن برنامه  ریـزى اصولـى و سیاسـت  گذارى هاى کالن براى تحقـق اقتصاد 
دانش بنیـان بـدون بازبینـى مجـدد در مفاهیم بنیادى، بررسـى مسـیر طى شـده اقتصاد ایران و یادگیرى از اشـتباهات و شکسـت هاى گذشـته 
بـه منظـور افزایـش کارایى سیاسـت  گذارى ها در ایـن زمینه موفقیت آمیـز نخواهد بـود. لذا بـدون در نظر گرفتـن خالء هاى معرفتـى و توجه به 
پیش نیازهـاى نهـادى و سـازمانى، برنامه ریـزى بـراى تحقق اقتصـاد دانش بنیان محکـوم به شکسـت خواهد بود. نوشـتار حاضر کـه برگرفته از 
پـروژه پژوهشـى «اقتصـاد دانش بنیـان، مفهوم، الزامـات، شـاخص ها و راهکارها» اسـت، ضمـن بازخوانى الزامـات اقتصاد دانش بنیـان، وضعیت 

ایـران را هر شـاخص مـورد مداقه قرار داده اسـت. 

اقتصاد دانش بنیان، جز با فراهم آوردن الزامات و زیرساخت ها، محقق نمی شود

گذر ناگزیر

محور اول

دانش بنیان 
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توجه  با  که  است  اهمیت  حائز  حیث  آن  از  مسئله  این 
مالکیت،  حقوق  جایگاه  دانش بنیان،  اقتصاد  ماهیت  به 
جایگاه  اهمیتى دو چندان پیدا مى کند. ماهیت دانش و 
نوآورى هاى دانش بنیان، مسئله  حقوق مالکیت فکرى را 
نوآورى ها  از  جنس  این  دستاورد هاى  تضمین کننده   که 
مى باشد، به عنصرى کلیدى در اقتصاد دانش بنیان تبدیل 
نموده است. توجه به مفهوم مالکیت فکرى به عنوان امرى 
حیاتى جهت استمرار و زایش نظام تولیدات دانش بنیان 
ضرورى مى نماید؛ چرا که در صورت فقدان نظام حقوق 
مالکیت قابل اعتماد، عرضه کنندگان ایده هاى جدید قادر به 
فروش اطالعات خود در بازار نیستند. زیرا بازتولید و تکثیر 
آن با هزینه اندك یا حتى صفر امکان پذیر است؛ در حالى 
که تنها در شرایط انحصار تملک آن، صاحب ایده جدید 
حاضر به عرضه آن است و آن را آشکار مى سازد. بنابراین 
تنها در شرایط مناسب یعنى وجود حمایت هاى قانونى 
کافى است که اطالعات مزبور مى تواند موضوع مبادله قرار 
گیرد و به شکل منطقى امکان شکل گیرى بازار براى آن 

وجود دارد.
 وجه تناقض آلود مسئله آنجا است که تا زمانى  که موضوع 
ایده جدید آشکار نشود، ارزش آن براى متقاضیان آشکار 
نیست و هنگامى هم که موضوع مزبور آشکار شود متقاضى 
مى تواند براى پرداخت هزینه آن بى انگیزه شود، این گونه 
است که بازار ایده هاى جدید با نوعى عدم اطمینان روبرو 
است. از یک طرف تقاضا کننده تا نسبت به آن آگاه نشود 
براى پرداخت هزینه هاى مربوطه مطمئن نیست و از سوى 
دیگر، عرضه کنندگان مى دانند که با آگاهى خریدار ممکن 
است که در معرض رفتار فرصت طلبانه قرارگرفته و او از 

پرداخت هزینه هاى مربوطه منصرف گردد.
به طور خاص، استحکام رژیم حقوق مالکیت فکرى یک 
کشور سهولت و یا دشوارى دستیابى به نوآورى دیگران 
را تعیین مى کند. از هم این رو اهمیت وجود مالکیت فکرى 
تولید  فرآیند  استمرار  جهت  الزامى  نهادى  به عنوان  کارا 
باألخص تولید محصوالت دانش بنیان، پیش از هر زمان 
دیگرى جلوه گر مى شود. لذا تضمین حقوق مالکیت به ویژه 
حقوق ماکیت فکرى بدون شک نقشى کلیدى در راستاى 
تحقق اقتصاد دانش بنیان ایفا خواهد نمود و بدون در نظر 
گرفتن ضرورت تضمین برخوردارى نوآوران از دستاوردهاى مالى و اجتماعى ایده هاى خود، برپایى و استمرار یک نظام دانش بنیان 

دور از واقعیت به نظر مى رسد.

مبارزه با فساد
بنابر تعریف موسسه شفافیت بین المللى، فساد در حالت کلى به سوء استفاده از قدرت (عمومى) براى کسب 
منافع شخصى تعبیر مى شود. فساد نظام وار در مسیر فعالیت هاى تولیدى مولد، از جمله شرکت هاى دانش بنیان، 
مى تواند موجب ناکارآمدى این فعالیت ها و بواسطه آن عدم تحقق اقتصاد دانش بنیان  گردد. فساد فارغ از صورت 
ظاهرى خود که به نوعى اتالف منابع را بوجود مى  آورد، از طریق دو مجرایى که در ادامه ذکر مى شود، در مقابل 
تمامى فعالیت هاى اقتصادى مولد از جمله فعالیت بنگا ه هاى دانش بنیان- که در این پژوهش تمرکز ما بر روى آن است- مانع 

ایجاد  مى کند: 

آمارهاى  متاسفانه  گرفته،  صورت  تالش هاى  وجود  با 
اقتصادى گویاى آن است که نظام حقوقى حاکم بر ساختار 
اقتصادى ایران به هیچ وجه نتوانسته است یک نظام حقوق 
مالکیت فکرى کارآمد و تضمین شده مهیا کند، تا در چنین 
بسترى به کارگیرى دانش و ایجاد ارزش افزوده براى فعاالن 

اقتصادى به صرفه باشد.
مراکـز متعـددى در سـطح ملـى و بین المللى به سـنجش 
و بررسـى آمـارى حقـوق مالکیـت مى پردازنـد. یکـى از 
معتبرتریـن تالش هـا در ایـن زمینـه، گـزارش شـاخص 
بین المللـى حقـوق مالکیـت  (IPRI )اسـت. این شـاخص 
توسـط  سـالیانه  گزارش هـاى  قالـب  در  و  سـال 2007  از 
سـازمان «اتحادیـه حقـوق مالکیـت « منتشـر مى شـود. 
در ایـن گـزارش کشـورها از لحـاظ تضمیـن حقـوق 
مالکیـت بـا یکدیگـر مقایسـه مى شـوند و بـه هر 
کشـور نمره اى از 0 تـا 10 اختصاص داده مى شـود 
(نمـره 10 نشـان دهنده بهترین حالـت و باالترین 
حـد تأمیـن حقـوق مالکیـت اسـت). در آخرین 
گـزارش ارائه شـده از این شـاخص در سـال 2021، 
وضعیـت 129 کشـور کـه شـامل 98 درصـد تولیـد 
جهـان  جمعیـت  درصـد  و 93  جهـان  داخلـى  ناخالـص 
مى شـود، مورد بررسـى و مقایسـه قرارگرفته شـده است.

وضعیت ایـران در گزارش 2021 این شـاخص بـه هیچ وجه 
نمایانگـر جایـگاه مطلوبى نیسـت. ایـران در این سـال از 
دیـد این شـاخص در رتبـه 114 جهان و در بین 15 کشـور 
منطقـه در رتبـه 14 به لحـاظ تضمین حقـوق مالکیت قرار 
دارد کـه نشـان دهنده وجود بحران در این زمینه و شـدت 
ناکارآمـدى نظام حقـوق مالکیت در کشـور حتى نسـبت 
بـه سـایر کشـورهاى در حـال توسـعه اسـت، در واقع در 
بیـن 15 کشـور منطقـه خاورمیانه و شـمال آفریقـا، تنها 
کشـور جنـگ زده یمن نسـبت به ایـران وضعیـت بدترى 

بـه لحاظ شـاخص حقوق مالکیـت دارد.

جایگاه نامطلوب 
ایران در تضمین 
حقوق مالکیت

محور دوم
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مجراى اول آن که فساد از طریق انحراف نظام پاداش دهى 
و به موازات آن انحراف در راستاى خلق و انباشت دانش، 
دانش بنیان  اقتصاد  توسعه  فرآیند  شدن  مختل  موجب 
مى گردد. این امر موجب مى شود که دانش مورد نیاز براى 
ایجاد نوآورى هاى فناورانه خلق و انباشت نشود و عمال اقتصاد 

دانش بنیان با بن بست روبه رو شود.
مجراى دوم آن که حلقه هاى قدرت معموالً در برابر پیشرفت 
اقتصادى مى ایستند. با استمرار نهادهاى تشویق کننده فساد، 
سازمان هایى  رانت و فعالیت هاى غیر مولد در طول زمان 
شکل مى گیرند که از این منافع به دست آمده حفاظت کنند. 
به عبارت ساده افرادى که از منافع فساد موجود بهره مند 
مى شوند براى محافظت از رانت هاى که به دست مى آورند، 
اقدام به تاسیس سازمان مى کنند و این امر، هرگونه ایجاد 
تغییر و تحول در منافع اقتصادى که الزمه یک اقتصاد پویا و 

دانش بنیان است را مشکل تر مى کند.
بنابراین فساد از طریق منحرف کردن جریان جهت دهى 
چارچوب نهادى مانع تولید مى شود و از این طریق امکان 
کسب و خلق دانش ضمنى مورد نیاز نوآورى هاى دانش بنیان 
رونق  موجب  تنها  نه  فساد  آن  بر  عالوه  مى برد.  بین  از  را 
فعالیت هاى رانتى و غیرمولد مى شود بلکه از طریق ناکارآمدى 
حقوق مالکیت، هزینه مبادله براى انجام فعالیت هاى تولیدى 
را نیز باال مى برد. در نتیجه فساد کارکرد دوگانه دارد؛ از یک 
طرف ریسک و درآمد فعالیت هاى رانتى و غیر مولد را افزایش 
مى دهد و از طرف دیگر موجب باال رفتن هزینه هاى تولید 
فساد در یک جامعه دامنه بیشترى کند،  مى شود. هرچه 
تولیدکنندگان بیشتر تحت فشار قرار مى گیرند. به زبان ساده، 
تا زمانى که مى  توان در یک جامعه از فعالیت  هاى نامولد و 
مبتنى بر کسب رانت و فسادزا، درآمدهاى هنگفت و بدون 
ریسک کسب نمود، بازیگران و فعاالن اقتصادى براى انجام 
فعالیت هاى تولیدى که ویژگى آن سود کم با بازگشت سرمایه 
بلند مدت و ریسک باال و در عین حال سرریز اجتماعى  باال 

است، انگیزه اى کمترى پیدا مى کنند. 
در نهایت کارآمدى سیاست هاى دولت در گرو مبارزه با فساد و انحراف ها در تخصیص منابع و تصمیم گیرى ها است. بویژه 
سیاست هاى صنعتى از آنجا که با انتخاب هاى گزینشى دولت سروکار دارد، بیشتر در معرض انحراف و فساد قرار مى گیرد، در 
این چارچوب، ایجاد شفافیت در تصمیم گیرى ها یک شرط الزم براى موفقیت در مبارزه با فساد و افزایش کارآمدى سیاست هاى 
دولت محسوب مى شود. این موضوع همچنین از طریق بازسازى اعتماد عمومى به دولت در بهبود امکانات اجرایى سیاست ها نیز 

موثر است.

نقش آفریین برنامه محور دولت
یکى از ویژگى هاى کلیدى اقتصاد دانش محور این است که در این نظام اقتصادى، مهم ترین عامل تولید و خلق 
ارزش افزوده، دانش است. این مسئله از دو زاویه، نقش دولت و برنامه ریزى را برجسته مى کند: اوال دانش ذاتا 
داراى هزینه هاى ثابت اولیه سنگین است و ثانیا ماهیت انباشتى دانش موجب شده است که وابستگى به مسیر در 
مسیر تولید و خلق آن بسیار تاثیرگذار باشد. هزینه هاى ثابت اولیه سنگین هزینه اى است که با افزایش یا کاهش 
تعداد کاالها یا خدمات تولید شده، تغییر نمى کند. مفهوم وابستگى به مسیر نیز به این معنا است که وقتى بر روى یک شاخه از 
دانش سرمایه گذارى مى شود، بعد از مدتى نمى توان به سادگى مسیر کسب علم را تغییر داد، مگر با تحمل هزینه هاى گزاف و و رها 
کردن تمام سرمایه گذارى هایى که در گذشته صورت گرفته است. بنابراین افراد و شرکت ها ترجیح مى دهند بر روى مسیرى که از 

یکى از مهم ترین نهادهایى که در سطح بین المللى اقدام به 
تعریف و سنجش میزان فساد در کشورها مى کند، سازمان 
نظر  از  کشور ها  شاخص  این  در  است.  بین المللى  شفافیت 
میزان فساد ارزیابى و بررسى مى شوند و هر سال فهرستى 
از این کشور ها با توجه به میزان سالمت و فساد آن ها منتشر 
مى شود. کشور ما نیز از سال 2003 در این فهرست قرارگرفته 
مى دهد  نشان  را  فساد  ادراك  میزان  که  شاخص  این  است. 
شاخصى ترکیبى است که به وسیله اندازه گیرى هاى گوناگون 
میدانى و اسنادى به دست مى آید و مبتنى بر ادراك و نگرش 
و  سیاستمداران  اقتصادى،  تحلیلگران  تجار،  از  تعدادى 

مدیران بخش دولتى است. در این شاخص میزان فساد 
در کشورها بر مبناى امتیاز بین 0 تا 100 (صفر بدترین 

امتیاز و 100 بهترین امتیاز)رتبه بندى مى شوند.
هرچند  فساد  ادراك  شاخص  که  داشت  نظر  در  باید 
نمى تواند میزان دقیق فساد در هر کشورى را به خوبى 
نمایان کند، اما درك قابل قبولى از جایگاه و رتبه هر 

کارشناسان  اختیار  در  کشورها  سایر  به  نسبت  کشور 
قرار مى دهد. در سال 2021، ایران جایگاه قابل قبولى به لحاظ 

ادراك فساد ندارد و در رتبه 150 ام از 180 کشور قرارگرفته 
اخیر  سال هاى  طى  ایران  اقتصاد  در  فساد  وضعیت  است. 
وضعیت وخیم ترى پیدا کرده و نسبت به سال 2017 میالدى، 
20 پله تنزل پیدا کرده است. ایران در آن سال در رتبه 130 
حتى  ایران  وضعیت  که  است  حالى  در  این  بود.  گرفته  قرار 
شرایط  در  نیز  همسایه  توسعه  حال  در  کشورهاى  به  نسبت 
بسیار پایین ترى قرار دارد و در میان کشورهاى همسایه ایران و 
منطقه، تنها وضعیت کشورهاى عراق، ترکمنستان، افغانستان، 

سوریه و یمن بدتر از ایران است.

تنزل ٢٠پله ای 
ایران در شاخص 
ادراک فساد

محور سوم

دانش بنیان 
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قبل ریل گذارى شده است، حرکت کنند. 
 این دو ویژگى، نقش آفرینى دولت و برنامه ریزى در سطوح 
باالى نظام تدبیر را به امرى حیاتى بدل مى کند. براى عرضه 
دانشى که ارزش اقتصادى داشته باشد، در قدم اول نیازمند 
دستیابى به مرزهایى از دانش هستیم که دسترسى به آن براى 
متقاضیانش داراى محدودیت باشد. در واقع اگر این دانش در 
دسترس همگان باشد و یا به لحاظ فناورى به روز نباشد، 
متقاضیان آن انگیزه اى براى پرداخت هزینه ندارند. هرچند 
دانش هاى  در  اقتصادى  بازدهى  مرزهاى  به  دسترسى  که 
تخصصى، نیازمند صرف هزینه هاى سنگینى است، اما زمانى 
سود  و  بهره ورى  نمایى  به صورت  مى رسد  بازدهى  به  که 
افزایش مى یابد و با تکیه  بر همان منبع دانش مى توان دست 
به خلق ایده ها و نوآورى هاى جدیدى زد، بدون آنکه به صرف 
مجدد سرمایه گذارى اولیه نیاز باشد. این امر به صورت ذاتى 
باعث وابستگى به مسیر در تولیدات دانش بنیان نیز مى شود؛ 
به این معنا که هرگاه یک شرکت یا کشور بخواهد مسیر 
تولیدات خود را تغییر دهد، مجدداً نیازمند صرف هزینه هاى 
سنگین اولیه مى باشد. این سرمایه گذارى هاى اولیه عموماً 
بسیار زمان بر هستند و بدون یک برنامه ریزى منسجم و علمى 
هیچ گاه میسر نخواهد شد. عالوه بر آن، این سرمایه گذارى  ها 
عموماً به قدرى سنگین خواهند بود که یک شرکت به تنهایى 
قادر به تأمین تمامى هزینه هاى مربوط به تحقیق و پژوهش 
نخواهد بود. به عبارت دیگر سرمایه گذارى اولیه سنگین و 
انگیزه  از  شرکت ها  که  مى شود  باعث  طوالنى  زمان  صرف 
برخوردار  پروژه هایى  چنین  در  سرمایه گذارى  براى  کافى 
نباشند و این امر دخالت و برنامه ریزى دولت را براى فراهم 
نمودن دانش موردنیاز در اقتصاد دانش بنیان به امرى ضرورى 

تبدیل مى کند.
همچنین ویژگى دیگر اقتصاد دانش بنیان که ماموریت هاى 
دولت را بازتعریف مى کند، اهمیت نوآورى در این اقتصاد است. در واقع جان مایه و قلب اقتصاد دانش بنیان را نوآورى هاى مبتنى 
بر دانش تشکیل مى دهد. لذا یکى از ویژگى هاى ذاتى این نظام، استمرار مداوم نوآورى هایى است که عرصه هاى مختلف زندگى 
بشر به طور خاص اقتصاد را دچار تغییر و تحول مى کنند. این نوآورى ها و در پى آن فناورى و سازمان هاى مدرن، مقیاس فعالیت 
اقتصادى را افزایش داده و فرصت هایى براى کنترل سازمان ها بر بازارها ایجاد نموده است. این مسئله «دولت را وادار کرده است، 

دامنه دخالت هاى خود را افزایش دهد» و دخالت دولت، براى پیشگیرى از آشفتگى و استثمار اجتماعى، «ضرورت» یافته است.

استفاده حداکثری از سرمایه انسانی موجود
در ادبیات نظرى توسعه یک توافق نظر در مورد اهمیت سرمایه انسانى فعال در ساختار تولیدى، به عنوان عامل 
تعیین کننده در راستاى ارتقاِى کارایى و بهره ورى وجود دارد. براى مثال بانک جهانى در آخرین گزارش توسعه 
انسانى خود بیان مى کند که سرمایه انسانى - دانش، مهارت ها و سالمتى که مردم در طول زندگى خود انباشته 
مى کنند - محرك اصلى رشد پایدار و کاهش فقر است. همچنین مطالعات تجربى که ارتباط بین سرمایه انسانى 
و بهره ورى در سطح شرکت ها را بررسى کرده اند، نشان مى دهند که کارکنان با دانش بیشتر، بهره ورى را افزایش مى دهند و منبع 

مستقیم نوآورى و رقابت پذیرى در درازمدت هستند.
طبق قابل استنادترین محاسبات پارامترهاى اقتصاد کالن مرتبط با سرمایه انسانى، این سرمایه در یک کشور عضو سازمان 
همکارى هاى اقتصادى و توسعه، منشاء 22 درصد از رشد شهودى بهره ورى طى سال هاى 1960 تا 1990 بوده است. البته اهمیت 
بهبود سرمایه انسانى تنها در افزایش بهره ورى مستقیم نیروى کار خالصه نمى شود. موضوع مهم دیگر، رابطه سرمایه انسانى و 
پیشرفت فنى است. شواهد تجربى موجود نشان مى دهد با رشد فزاینده دانش در فرآیندهاى تولید، اهمیت سرمایه انسانى نیز به 

یکى از مشکالتى که در حال حاضر موانع زیادى براى فعاالن 
همکارى  و  هماهنگى  عدم  مى کند،  ایجاد  خصوصى  بخش 
نظام وار دستگاه هاى دولتى در خصوص مسائل اقتصادى ناشى 
از فقدان یک مدیریت واحد در حوزه مسائل اقتصادى است که 
این مسئله یک فضاى ناپایدارى و غیرقابل پیش بینى را بر محیط 
تصمیم گیرى اقتصادى کشور حاکم کرده است. هرچند به دلیل 
ماهیت این مسئله، آمار جامع و دقیقى از هماهنگى و برنامه محور 
بودن مدیریت اقتصادى کشور در دسترس نیست، اما مشاهدات 
میدانى و تجربیات عملى به وضوع نشان دهنده وجود بحران 

در این زمینه است.
این مشکل بواسطه ناهماهنگى میان دستگاه هاى دخیل 
مختلف: سیاست گذار،  کارکردهاى  با  تجارت  امر  در 
مجوزدهنده، خدمات دهنده و نظارت کننده و همچنین 
تداخل حیطه مسئولیت هاى آنها در فرآیند صادرات و 
واردات، فقدان مدیریت یکپارچه در حیطه مزبور را بیش 

از پیش هویدا ساخته است.
تعدد، ابهام و پیچیدگى قوانین بعضاً متناقض سبب شده که تعابیر 
و تفاسیر متعددى از قانون صورت پذیرد، توانایى فعاالن بخش 
خصوصى براى برنامه ریزى سلب گردد و انگیزه سرمایه گذاران 
براى سرمایه گذارى در فعالیت هاى تولیدى کاهش یابد. بر اساس 
گزارش رقابت پذیرى 2019 ، ایران در متغیر دست وپاگیر بودن و 
بار مقررات دولتى در جایگاه 133 از بین 141 کشور قرار گرفته، 
که این آمار تأییدى بر نامطلوب بودن محیط مقرراتى در کشور 

است. 

فقدان مدیریت 
واحد و تداخل 

مسئولیت ها در 
ایران

محور چهارم
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عنوان یک منبع در طول زمان افزایش یافته است. 
هر چند در مباحث نظرى به صورت ضمنى به توالى منطقى 
استفاده از سرمایه انسانى براى تحقق بهره ورى و به تبع آن 
استفاده از دانش در فرآیند تولید و تحقق اقتصاد دانش بنیان 
به صورت بایسته پرداخته شده است، اما در عرصه اجرا و 
ارتقا،  براى  که  ضمنى  فرض  این  از  بعضا  سیاست گذارى 
ظرفیت  حداکثر  از  استفاده  نیازمند  اول  قدم  در  بهره ورى 
انسانى و مادى موجود هستیم، غفلت مى شود. به همین 
دلیل، همانطور که در قسمت برنامه توسعه صنعتى مورد 
اشاره قرار گرفت، در ادبیات علم توسعه به کشورهایى که در 
مراحل اولیه توسعه قرار دارند توصیه مى شود که بسط صنایع 
کاربر را در اولویت قرار دهند. بهبود بهره ورى زمانى از کانال 
آموزش و افزایش سرمایه انسانى محقق مى شود که نیروى 
انسانى آموزش دیده و با مهارت، جذب فرآیند تولید اقتصادى 
شوند و از دانش آنها در تابع تولید استفاده شود، در غیر این 
صورت نفس وجود نیروى کار آموزش دیده و ماهر، متضمن 

افزایش کارایى و بهره ورى نخواهد بود. 

نظام انگیزیش مشوق فعالیت های تولیدی
نظرى  ادبیات  شد،  اشاره  که  همانطور 
و تجربیات تاریخى گویاى آن است که 
مراحل  در  اساسى  نقشى  ضمنى  دانش 
اولیه شکل گیرى اقتصاد دانش بنیان ایفا 
مى نماید. در صورت پذیرفتن این گزاره، باید توجه نمود که 
بستر خلق و انباشت دانش ضمنى به طور ذاتى در فرآیند 
تولید و اجرا قرار دارد. به عبارتى دانش ضمنى در شرایطى 
بوجود مى آید که فعالیت هاى تولیدى و کسب و کار رونق 
شرکت ها  عمر  و  تعداد  افزایش  صورت  این  در  کند.  پیدا 
ایجاد  و  شده  ضمنى  دانش  ذخیره  و  انباشت  موجب 
همچنین  مى سازد.  امکان پذیر  را  دانش بنیان  نوآورى هاى 
باید توجه نمود که در اقتصادى که تولید صورت نمى گیرد 
و فضاى کسب وکار به نفع فعالیت هاى مولد نیست، طبیعتا 
هیچ تقاضایى نیز براى دانش مولد، شکل  نمى گیرد. بنابراین 
لزوم وجود یک ساختار مبتنى بر تولید براى استقرار اقتصاد 
دانش بنیان، از زاویه تحریک تقاضا براى دانش بسیار اهمیت 

دارد. در نهایت با توجه به این رابطه تنگاتنگ میان تولید و دانش ضمنى و نقش تعیین کننده دانش ضمنى در اقتصاد  دانش بنیان 
مى توان این گونه بیان نمود که نظام اقتصاد دانش محور در ذات خود دستاورد ساختار نهادى تولید محور است.

شواهد تجربى نیز به خوبى بیانگر رابطه ى بین چارچوب نهادى مشوق تولید و تحقق اقتصاد دانش محور است. تجربیات تاریخى 
کره جنوبى به عنوان یکى از کشورهاى موفق در دستیابى به الگوى تولید دانش بنیان، از این زاویه بسیار آموزنده و پرمعناست. در 
این راستا نهادهاى انگیزشى نقشى کلیدى در تعیین جهت گیرى هاى اقتصاد به سمت فعالیت هاى تولیدى و یا غیر مولد دارند. 
داگالس نورث، برنده جایزه نوبل معتقد است نهادها و ساختار انگیزشى سبب ساختارمند شدن انگیزه هاى نهفته در مبادالت بشرى 

مى شوند، چه این مبادالت سیاسى باشند چه اقتصادى و چه اجتماعى.
بـه عبـارت دیگـر چنانچـه سیسـتم قاعده  گـذارى، بـه نفـع فعالیت  هـاى مولـد باشـد، تولیـد در اقتصـاد رونـق مى  گیـرد و 
چنانچـه مشـوق فعالیت  هـاى بازتوزیعـى باشـد، فعالیت  هـاى سـوداگرى در اقتصـاد اولویت پیدا مى  کنـد. از ایـن زاویه نقش 
نهادهـا و سـاختار انگیزشـى در شـکل  گیرى اقتصـاد دانش بنیـان نیـز پررنـگ مى  شـود. چنانچـه نهادهاى حاکم بـر جامعه، 
مشـوق بکارگیـرى دانـش در فرآینـد تولیـد فناورانـه باشـد، حرکـت بـه سـمت اقتصـاد دانش  بنیان تسـهیل مى  گـردد، اما 

که  است  آن  گویاى  کشور  انسانى  نیروى  آمارهاى  بررسى 
دهه هاى  در  جوان  نسل  یک  از  کشور  بهره مندى  على رغم 
اخیر، اما اقتصاد ایران نتوانسته است از این ظرفیت به صورت 
کار  نیروى  از  توجهى  قابل  بخش  و  کند  استفاده  حداکثرى 
محروم  اقتصادى  و  تولیدى  فعالیت هاى  در  مشارکت  از  آماده 
مانده اند. بر اساس داده هاى سازمان جهانى کار، طى سى سال 
اخیر اقتصاد ایران از نرخ بیکارى باال رنج مى برده است و به 
طور مستمر در بازه بین 10 الى 14 درصد نوسان داشته است. 
بنابراین بخش زیادى از سرمایه انسانى ایران در سه دهه اخیر، 
در فرآیند تولید و ایجاد ارزش افزوده اقتصادى بکار گرفته نشده 

و بال استفاده مانده است.
نکته دیگرى که از زاویه اقتصاد دانش بنیان اهمیت بسیار باالیى 

براى اقتصاد ایران دارد؛ مسئله کیفیت نیروى انسانى بیکار 
در کشور است. بررسى تازه ترین آمار مربوط به وضعیت 

نیروى کار مربوط به زمستان سال 1400 که از سوى مرکز 
آمار ایران ارائه شده نشان مى دهد که 917 هزار و 946 
نفر از جمعیت فارغ التحصیالن کشور، بیکار هستند؛ 
یعنى در زمستان سال گذشته، 13 درصد از کل جمعیت 

فعال فارغ التحصیل آموزش عالى، بیکار بوده اند. این رقم 
باالى سهم بیکاران داراى تحصیالت عالى در مقایسه با وضعیت 
کشورهاى پیشگام در اقتصاد دانش بنیان، گویاى وجود بحران 
در این زمینه است. براى نمونه طبق آخرین آمارهاى بانک جهانى 
در سال 2020، نرخ بیکاران با تحصیالت عالى در کشور ژاپن تنها 
2,47 درصد و این نرخ براى کشورهاى عضو اتحادیه اروپا 5,95 

درصد از کل بیکاران این کشور را تشکیل مى داده است.
در واقع نه تنها استفاده مولد از سرمایه هاى انسانى کشور با تجربه 
کشورهاى موفق در زمینه اقتصاد دانش بنیان فاصله معنادارى 
دارد، بلکه حتى در مقایسه با کشورهاى هم سطح و حتى داراى 
اقتصاد ضعیف تر نیز به نسبت از وضعیت نامناسب ترى برخوردار 

هستیم. 

وضعیت نامناسب 
برخورداری از 

سرمایه انسانی در 
ایران

محور پنجم

دانش بنیان 
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جامعـه  بـر  حاکـم  انگیزشـى  سـاختار  کـه  صورتـى  در 
فعالیت هـاى رانتـى و مافیایـى را پـاداش دهد، سـوگیرى 
دانش هـاى خلـق شـده و انباشـت شـده در جامعـه نیز به 
سـمت دانایى هایـى منحرف مى شـود کـه بهـره ورى را در 
ایـن فعالیت هـا افزایـش دهـد که به طـور طبیعـى داراى 
سـرریزهاى اجتماعى منفى هسـتند و نمى توان آنها را در 

زمـره اقتصـاد دانـش بنیان تعریـف نمود.

ارزش  زنجیره های  در  ادغام  و  بین المللی  تعامل 
جهانی 

سایر  با  اقتصادى  روابط  ایجاد  ضرورت 
بین المللى  اقتصاد  در  ادغام  و  کشورها 
جزء  کلیدى،  مجراى  دو  از  حداقل 
پیش نیازهاى توسعه اقتصادى به صورت 
بشمار  خاص  صورت  به  دانش بنیان  اقتصاد  تحقق  و  عام 
در  مقیاس  از  ناشى  صرفه هاى  تحقق  آنکه  اول  مى رود؛ 
تولیدات صنعتى و دانش بنیان منوط به گسترش بازارها 
از طریق صادرات است. این مسئله با توجه به آنکه براى 
اولیه  ثابت  سرمایه  عموما  باال  فناورى  سطح  با  تولیدات 
سنگینى (از جمله هزینه هاى تحقیق و پژوهش) نیاز است 
از اهمیت بیشترى نیز برخوردار است؛ چرا که براى تولید 
برخى از محصوالت صنعتى، سرمایه ثابت به قدرى باالست 
سوددهى  جهانى،  مقیاس  در  محصوالت  تولید  تنها  که 
تولید  آنکه  به  توجه  با  همچنین  دارد.  پى  در  اقتصادى 
محصوالت دانش بنیان عموما نیازمند همکارى نیروهاى کار 
با دانش تخصصى باالست، تقسیم کار جزء غیرقابل انکار این 
فعالیت ها بشمار مى روند و به صورت طبیعى تقسیم کار تنها 
در شرایط تولید و عرضه گسترده محصوالت  امکان پذیر خواهد بود.  دومین مجراى اثرگذارى ادغام در اقتصاد جهانى به ماهیت 
فضاى رقابتى حاکم در اقتصاد بین الملل و سرریزهاى اقتصادى ادغام در زنجیره هاى ارزش جهانى باز مى گردد. بدیهى است 
که انگیزه افزایش قدرت رقابت پذیرى و گسترش صادرات محصوالت، محرك قوى براى افزایش بهره ورى و کیفیت محصوالت 
داخلى بشمار مى رود. ضمن آنکه هم به لحاظ نظرى و هم تجربى ثابت شده است که براى ارتقاء سطح دانش و فناورى در 
اقتصادهاى ملى باید یک روند پیوسته و گام به گام طى شود، به این معنا که نمى توان از یک اقتصاد سنتى با سطح فناورى 
بسیار کم، ناگهان به سمت تولید محصوالت با سطح فناورى باال پرش نمود و هم تولیدات دانش داخلى و هم بومى سازى 
واردات فناورى از خارج نیازمند یک بستر از دانش ضمنى و دانش آشکار است و در صورت وجود شکاف فناورى قابل توجه 
میان بافت اقتصادى کشور نه واردات فناورى امکان بومى 
سازى پیدا مى کند و نه امکان خلق و بکارگیرى دانش هاى 
پیشرفته جدید در مقیاس گسترده و نظام مند وجود دارد. 
لذا ادغام در زنجیره هاى ارزش جهانى این امکان را بوجود 
مى آورد که کشورهاى در حال توسعه به صورت گام به گام 
و با حرکت پیوسته به سمت هسته هاى زنجیره هاى ارزش 
جهانى، از سرریز دانش و فناورى هاى روز دنیا در راستاى 
ارتقاء سطح فناورى تولیدات داخلى کشور بهره مند شوند. 
الزم به ذکر است که کشورهاى در حال توسعه موفق در 
این زمینه همچون چین، کره جنوبى و تایوان، همگى روند 
مشابهى را در ادغام در زنجیره ارزش جهانى و ارتقاء گام به 
گام سطح دانش و فناورى تولیدات داخلى شان طى کرده اند.

که  است  آن  گویاى  کشور  اقتصادى  محیط  میدانى  واقعیات 
ادامه  براى  فزاینده اى  و  نامتعارف  هزینه هاى  با  تولیدکنندگان 
فعالیت هاى خود روبه رو هستند که تشدید این فشارها موجب 
تشدید فشارها بر ادامه حیات اقتصادى بنگاه هاى بخش خصوصى 
شده است. به گفته رئیس کمیته حقوقى و قضائى ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید در آذر 1400، بالغ بر 2 هزار شرکت ورشکسته در 
کشور وجود دارند که پرونده آنها در دست بررسى است. این رقم 
بسیار قابل توجه، گویاى وضعیت نامطلوب محیط اقتصادى و 
نظام انگیزشى کشور براى فعالیت هاى اقتصادى مولد است. 
کانال هاى  در  مى توان  را  ناکارآمد  انگیزشى  نظام  این 
مختلف اقتصادى ردگیرى نمود، اما بدون شک مهمترین 
فاکتور این نظام انگیزشى که اثر مخربى بر نظام تولید 
و  مالى  تامین  مسئله  است؛  گذاشته  جاى  بر  کشور 
نقدینگى است. به عنوان نمونه، طبق گزارش هاى شامخ 
مرکز پژوهش هاى اتاق ایران، کمبود نقدینگى به طور مستمر 
فعالین  و  تولیدکنندگان  توسط  که  مشکالتى  مهمترین  از  یکى 
اقتصادى گزارش شده است. این درحالى است که طبق آمارهاى 
بانک مرکزى سهم تسهیالت بانکى به بخش هاى کشاورزى، صنعتى 
و معدن به صورت سرجمع نزدیک به 40 درصد از کل تسهیالت 
بانکى را در سال 1399 تشکیل داده است. این آمار نشان دهنده 
آن است که بخش هاى تولیدى و مولد سهم بایسته اى از منابع و 

تسهیالت بانکى کشور دریافت نمى کنند. 

انگیزش معکوس 
در محیط اقتصادی 

ایران

تحریم هاى بین المللى از یک سو و البته نگرش هاى اشتباه داخلى 
نسبت به اقتصاد جهانى موجب شده است که اقتصاد ایران 
از تعامل قابل قبولى با اقتصاد جهانى برخوردار نباشد. 
همچنین ایران به عنوان یک کشور نفتى که مهمترین 
صادرات آن را نفت خام و مشتقات آن تشکیل مى دهد 
به صورت طبیعى در انتهاى زنجیره ارزش جهانى قرار 
گرفته است که این مسئله به هیچ وجه مناسب با جایگاه 

و ظرفیت هاى بالقوه کشور نیست. 

تعامل غیرقابل 
قبول اقتصاد ایران با 

جهان

محور ششم
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اشاره: 

ى از بزرگترین شـرکت هاى خدماتى و 
موسسـه KPMG یکـ

مشـاوره مالى در جهان است. با 
هنده مشـاوره 

سـرویس د

 فناورانـه و به طور 
نـوآورى براى صنایـع

توجه بـه اهمیت 

عه انتشـاراتى 
وسسـه، مجمو

جهانـى، این م
کلـى اقتصاد 

ى تحول آفرین 
متغیـر فناورى هـا

تحت عنوان چشـم انداز 

انـى نـوآورى 
وى روندهـاى جه

ریچـه اى بـه ر
دارد کـه د

ـدى کلـى از 
ى نـوآورى و دی

 موانـع تجارى سـاز
فناورانـه،

هـاى فناورانه در اختیـار خوانندگان 
ازترین نوآورى 

پیشـت

ششـمین گزارش 
ضـر برگفته از 

دهد. نوشـتار حا
قـرار مى 

کـه  اسـت   KPMG موسسـه  سـاالنه  گـزارش 

سـعه فناورى 
 پوینـدگان تو

ـوى موسسـه
ازس

ردان فارسـى شـده 
ى ایرانیـان برگ

و نـوآور
است.

نوآورى هـا، آینـده جهـان را رقـم مى زننـد و بـدون تردیـد سـکانداران 
نـوآورى، مناسـبات اقتصـادى و اجتماعـى را در سـال هاى آتـى ترسـیم 
خواهنـد کـرد. هـوش مصنوعـى، اینترنـت اشـیاء و البتـه رباتیـک سـه 
عنصـر محـورى نوآورى هسـتند کـه مسـیر حرکت جهـان را تغییـر داده 
و بـا سـرعتى وصف ناپذیـر هم رشـد مى کننـد. گـزارش حاضـر رویکردها 
و رویه هـاى 10کشـور کـه رهبـران نـوآورى جهـان به شـمار مى رونـد را با 
سـه محـور مـورد اشـاره را واکاوى مى کند. نوشـتارى که حـاوى درس هاى 

ارزشـمندى براى اسـتان کرمانشـاه اسـت. 

رهبران جهانی نوآوری و درس هایی برای کرمانشاه 

از ستاره های غربی تا غول های شرقی

پیشگام در هوش مصنوعی 
بخش فناورى کانادا همچنان رو به رشد است و این کشور یکى از مقاصد هدف براى کارآفرینان و شرکت هاى 
جهانى در حال رشدى است که در پى یافتن نیروى کار بسیار ماهر، متنوع و برخوردار از فرهنگ هاى 
چندگانه هستند. سرمایه گذارى هوشمندانه و زودهنگام در هوش مصنوعى و فناورى هاى مالى موجب شده 
است کانادا یکى از پیشگامان تحقیقات در یادگیرى ماشینى و یادگیرى عمیق باشد که زمینه الزم را براى 

انقالب صنعتى چهارم در این کشور مهیا کرده است. 

فضای کوچک، راهبرد بزرگ 
دولت تایوان همگام با موج جهانى تغییرات فناورى و با آگاهى از اهمیت چالش ها و تهدیدها، با شعار «فضاى 
کوچک با راهبرد بزرگ» روى توسعه و به کارگیرى هوش مصنوعى و دیگر فناورى هاى نوظهور تمرکز 
مى کند. مهم ترین مسأله پیش روى دولت و شرکت هاى تایوان ادغام سخت افزار، نرم افزار و اقتصاد پلتفرمى 
به صورت مؤثر است. در عین حال شرکت هاى تایوانى همچنان با چالش هاى کسب استعدادهاى در سطح 
کالس جهانى، حقوق مالکیت فکرى و سرمایه گذارى در بهینه سازى محیط زیست روبرو هستند. تایوان 

به طور مستمر نوآورى هاى خود را تقویت مى کند تا با فناورى هاى تحول آفرین تطبیق یابد.

۴,٠٠٠
﹝﹢رد

︑︺︡اد ا︨︐︀ر︑︀پ ﹨︀ی ﹁︺︀ل ﹋︀﹡︀دا در 
︨︀ل ٢٠١٨

١٠٠
﹝﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر

 ︹︧︣︑ ︣ای ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دو﹜️︋ 
︑﹆﹫﹆︀ت و ︑︖︀ری ︨︀زی ﹨﹢ش ﹝︭﹠﹢︻﹩

٣ عنصر پیشتازی 
جامعه تحقیقات دانشگاهى برجسته

زیرســاخت هاى مناســب جهــت حمایــت از 
ــتم  نوآورى اکوسیس

شــرکت هاى داخلــى بــا ســابقه درخشــان
 BlackBerryو Shopify مانند

کانادا

تایوان

 اینترنت اشیاء
 فناورى زیستى

 انرژى سبز
 ماشین آالت هوشمند

 دفاع
تایوان با تمرکز بر چه بخش هایی می خواهد سیلیکون ولی آسیا شود؟ 

دانش بنیان 
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در مرز نوآوری فناورانه 
نوآورى فناورانه از اولویت هاى ملى چین است و در دهه آتى یکى از نقاط تمرکز این کشور خواهد بود. به 
عنوان مثال هوش مصنوعى پیشرفت چشمگیرى داشته است و انتظار مى رود به زودى چین با بهره بردارى از 
مخزن غنى استعداد و داده خود به یکى از پیشگامان این عرصه تبدیل شود. به کارگیرى فناورى هاى جدید 
در صنایعى مانند خدمات مالى، خودرو و محصوالت مصرفى و سالمت به سرعت رو به افزایش است. توسعه 
فناورى و نوآورى از جنبه هاى مهم توسعه چین است که ناشى از اصالحات اقتصادى مستمر و ابتکارهاى 
مهمى مانند ابتکار یک کمربند یک جاده (احیاى راه ابریشم)، پروژه منطقه خلیج بزرگ2 (پل زدن بین 

سرزمین اصلى چین و مناطق ماکائو و هنگ کنگ) و برنامه ساخت چین 2025 است. 

پرچمدار اکوسیستم فناوری
فرانسه اکوسیستم نوآورى شگفت انگیزى ساخته که محرك آن خالقیت و جسارت است و کارآفرینان 
مستعد، مشوق هاى مالیاتى و مشارکت هاى فراوان از نقاط قوت آن هستند. این اکوسیستم مشوق توسعه 

نسل آینده مدل هاى کسب و کار و خدمات و محرك راه حل هاى فناورانه نوظهور است. 
نقش آفرینان اصلى سرمایه گذارى هاى بزرگى در فناورى هاى نوظهور انجام داده اند. این سرمایه گذارى ها 
با بخش سالمت آغاز شد و به دنبال آن در بخش هاى مخابرات، خودرو، خدمات مالى، انرژى و بازارهاى 
مصرف کنندگان نیز سرمایه گذارى انجام شد. دیگر صنایع نیز با اجراى پروژه هاى نوآورانه در حوزه شهرهاى 
هوشمند و خدمات انقالب صنعتى چهارم در حال رسیدن به این صنایع پیشتاز هستند. خدمات انقالب 
صنعتى چهارم در واقع مبتنى بر فناورى هاى نوظهورى هستند که فرصت هاى جدیدى براى بازتعریف 

خدمات و کارکردهاى حمایتى فراهم مى کنند. 

اقدامات برای ارتقا نوآوری فناورانه 
ایجاد جوایز ملى و استانى نوآورى فناورانه و علمى

اجراى برنامه ملى توسعه بلندمدت فناورى و علوم 

80 هزار دالر میانگین سرانه هزینه تحقیق و توسعه

ــه تحقیــق و  35 درصــد افزایــش ســاالنه ســرانه هزین
توســعه

فناوری های تحول آفرین با ظرفیت باال 
کاالهاى مصرفى: مانند فروشگاه هاى بدون اپراتور

امنیت عمومى: مانند هوش مصنوعى براى شناسایى چهره

خودرو: مانند رانندگى خودکار

سالمت: مانند هوش مصنوعى و کالن داده در تشخیص و شناسایى زودهنگام بیمارى

فناورى مالى: مانند ضدپولشویى و تأیید اعتبار

چین

فرانسه

یک پرسش و ۵ پاسخ
چرا اکوسیستم فناورى فرانسه رشد کرد؟ 

1. فناورى فرانسه شامل همه نقاط اوج صنعتى است و اشکال تثبیت یافته کسب و کار را به چالش مى کشد
ــا  ــوآورى از اســتارتآپ ها و شــرکت هاى کوچــک و متوســط گرفتــه ت 2. همــه نیروهــاى ایــن اکوسیســتم ن

پیشــتازان جهانــى و از خوشــه ها تــا مؤسســات همگــى بــه ســرعت در حــال رشــد هســتند
ــه  ــتارتآپ ها رو ب ــن اس ــالف بی ــک و ائت ــوآورى چاب ــراى ن ــط ب ــک و متوس ــرکت هاى کوچ ــتیاق ش 3. اش

ــت افزایش اس
ــود از  ــاى کســب و کار خ ــه بخش ه ــال را در هم ــم تحــول دیجیت ــاى عظی ــزرگ ابتکاره 4. شــرکت هاى ب

ــد ــدم مشــتریان اجــرا کرده ان ــا خــط مق ــى ت ــاى عملیات مدل ه
5. شــرکت ها بــه منظــور تقویــت چابکــى و توســعه مشــترك نــوآورى، اقــدام بــه مشــارکت، ســرمایه گذارى 

ــد. ــتارت آپ ها نموده ان ــا اس ــاى رشــد مشــترك ب و برنامه ه

تمرکــز اکوسیســتم فنــاوری 
فرانســه 

ــاى  ــرمایه گذارى در فناورى ه  س
نوظهــور و ســاخت فرهنــگ 

ــوآورى ن

 تربیــت مهندســان بســیار ماهــر 
و کارآفرینــان جســور

 نوآورى باز و سرمایه خطرپذیر
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قدرت روزافزون در کارخانه های هوشمند
ــراى  ــوان یــک کشــور صنعتــى فرصت هــاى بزرگــى ب ــه عن ــان ب ــى در آلم ــدن دگرگون پیــش ران
ــى،  ــد بیــن مؤسســات تحقیقات ــد. پیون ــارم ایجــاد مى کن ــت اشــیاء و انقــالب صنعتــى چه اینترن
شــرکت هاى ســازنده فنــاورى و نقش آفرینــان جهانــى دگرگونــى از صنایــع مختلــف آلمــان را بــراى 
ــن چــاالك و منعطــف مى ســازد.  ــاى تحول آفری ــد و اجــراى فناورى ه ــاى جدی ــا چالش ه ــه ب مقابل
اگرچــه هنــوز هــم عبــارت «ســاخت آلمــان» بیانگــر کیفیــت اســت، ولــى کمتــر دال بــر نــوآورى 
ــتلزم  ــوآورى مس ــراى ن ــتریان ب ــده مش ــاى فزاین ــه تقاض ــد ک ــى دریافته ان ــران آلمان اســت. مدی
اقــدام ســریع اســت و مدل هــاى نوآورانــه کســب و کار فرصت هــاى جدیــدى را بــراى رشــد فراهــم 

ــاز شــده اســت.  ــه آغ ــر ذهنیــت نســبتاً محافظه کاران ــد. تغیی مى کنن
یکــى از بزرگ تریــن شــرکت هاى تولیــدى ســنتى آلمــان اخیــراً یــک شــعبه «کارخانــه دیجیتــال» 
ــاورى  ــر فن ــى ب ــات مبتن ــه خدم ــزار و ارائ ــه ســاخت ســخت افزار و نرم اف ــرده اســت و ب ایجــاد ک
ــردازد. شــناخته شــده ترین  ــا مى پ جهــت حمایــت از دیگــر شــرکت هاى تولیــدى در سراســر دنی
توزیــع کننــده فــوالد و فلــزات آلمــان تصمیــم گرفتــه بــا ایجــاد واحدهــاى کســب و کار جدیــد؛ 
ــرمایه گذارى در  ــت س ــر جه ــرمایه گذارى خطرپذی ــراى س ــدى ب ــوآورى و واح ــراى ن ــدى ب واح
ــود  ــه کار موج ــازار محافظ ــود را در ب ــنتى خ ــب وکار س ــدل کس ــن، م ــتارت آپ هاى تحول آفری اس

دگرگــون ســازد. 

شهر هوشمند محرک نوآوری
هنگ کنــگ مکانــى ایــده آل بــراى شــرکت ها جهــت آشــنایى بــا طیــف متنوعــى از 
ســرمایه گذاران، شــرکاى کســب وکار و دیگــر ذینفعــان مهــم اســت. لــذا، بســیارى از شــرکت هاى 
ــى  ــراى حضــور در عرصــه جهان ــى ب ــتارت آپ ها هنگ کنــگ را ســکوى پرشــى عال ــاورى و اس فن
یــا پیوســتن بــه ســرزمین اصلــى چیــن مى داننــد. بــا تــداوم حمایــت دولــت و بخــش خصوصــى، 
ــه محــل ارجــح در ســرمایه گذارى  ــراى تبدیــل شــدن ب هنگ کنــگ همــه مشــخصات ضــرورى ب

ــت.  ــد داش ــه را خواه ــاى نوآوران ــرورش ایده ه ــاورى و پ فن
اشــتیاق هنگ کنــگ بــراى تبدیــل شــدن بــه شــهر هوشــمند در حــد کالس جهانــى بــه طراحــى 
ــعه  ــند توس ــن س ــده اســت. ای ــر ش ــاورى منج ــوآورى و فن ــا ن ــراى ارتق ــه ب ــردى همه جانب راهب
ــوآورى شــهرى  ــراى کســب و کارهــا و اســتعدادها افزایــش مى دهــد و ن جذابیــت هنگ کنــگ را ب
و توســعه اقتصــادى پایــدار را تشــویق و تحریــک مى کنــد. هنگ کنــگ بــا تکیــه بــر نقــاط قــوت 
ســنتى خــود بــه عنــوان یــک مرکــز مالــى بین المللــى تــالش مى کنــد دسترســى ســاده و پایــدار 

بــه بازارهــاى ســرمایه را بــراى شــرکت

آلمان

هنگ کنگ

۱۰ هزار نفر 
شـرکت هاى بـزرگ فنـاورى آلمـان حـدود 10هزار سـازنده نرم افـزار را 
از سراسـر جهـان اسـتخدام مى کننـد کـه بر اسـاس قابلیت هـاى اصلى 

خـود نـوآورى مى کننـد و صنایـع را بـا موفقیـت دگرگون مى سـازند. 

صنعت و پژوهش
بزرگتریــن مزیــت و عامــل متمایزکننــده آلمــان همــکارى نزدیــک و 
تعامــل بیــن شــرکت ها و مراکــز تحقیقاتــى پیشــرفته آلمــان و صدهــا 

دانشــگاه علــوم کاربــردى اســت. 

 امنیت سایبرى

 مناسبات پرداخت ها و اوراق بهادار

 تعیین هویت دیجیتال و خدمات شناخت مشترى

 فناورى هاى بیمه

 فناورى هاى قانونگذارى 2

حوزه های اصلی مورد تمرکز هنگ کنگ 

دانش بنیان 
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تالش استارت آپ ها برای بازتعریف اقتصاد 
استارتاپ ها محور حرکت هند به سوى تبدیل شدن به مرکز پیشتاز نوآورى جهان هستند. هند با داشتن 
گنجینه کارآفرینان جوان و پویا و نیروى کار ماهر قابلیت تبدیل شدن به نقطه کانونى ایده پردازى نوآورانه 
در آینده نزدیک را دارد. هند با شتاب تالش مى کند به مرکز نوآورى کسب و کارهاى جهانى تبدیل شود. 
استارت آپ هاى هندى نقش مهمى در پیش راندن موج نوآورى این کشور دارند، زیرا همچنان در حال 
متحول سازى مدل هاى کسب وکار موجود هستند. هند در حال حاضر یکى از اکوسیستم هاى نوآورى داراى 
رشد سریع است که از جایگاه سومین اکوسیستم بزرگ نوآورى در بین رقباى بزرگى چون بریتانیا برخوردار 
است. سه شهر بنگلور، دهلى و بمبئى با داشتن 80 درصد استارت آپ هاى هند مراکز کلیدى کارآفرینى این 

کشور محسوب مى شوند.  
همکارى ها و نوآورى هاى فناورانه نقش کاتالیزور را براى استارت آپ ها داشته اند که به نوبه خود موجب 
بازتعریف اقتصاد هند شده اند. شرکت هاى بزرگ هندى نیز با هدف تقویت و تشویق فرهنگ نوآورى و 
تحول آفرینى شروع به همکارى و تعامل با استارت آپ ها کرده اند زیرا شرکت هاى جوان راه حل هاى منحصر 

به فردى ارائه مى کنند و توانایى تطبیق با تغییرات ناگهانى محیط بازارها را دارند. 

ستاره حامی کسب وکارها و استارت آپ ها 
شامل  کرده اند  انتخاب  خود  فعالیت هاى  براى  را  ایرلند  که  موفقى  شرکت هاى  و  کارآفرینان  فهرست 
نوآورترین، پویاترین و آینده نگرترین افراد و سازمان هاى دنیاست. آنها دالیل مختلفى براى انتخاب ایرلند 
دارند ولى یکى از دالیل مشترك آنها کسب موفقیت در محیطى اروپایى و پویا و دوستدار کسب وکار با 
سابقه اى استثنایى است. ایرلند یکى از پویاترین، فناورترین و تجارت دوست ترین محیط ها در اروپاست که 
تعهد تزلزل ناپذیرى نسبت به نوآورى دارد و از سابقه اى استثنایى در رشد اقتصادى پایدار در چند سال 

گذشته برخوردار است. 

هند

ایرلند

۶۶
︀ل ٢٠١۶ ر︑︊﹥ ﹡﹢آوری در ﹨﹠︡ در︨ 

١
ر︑︊﹥ ا︣﹜﹠︡ در ﹝︀رت و ﹡﹢آوری 

﹡﹫︣وی ﹋︀ر

١٠
 ﹩﹡︀︗ ︬︠︀ ر︑︊﹥ ا︣﹜﹠︡ در︫ 

﹡﹢آوری

٢
︀درات ﹡︣م ا﹁︤ار ر︑︊﹥ ا︣﹜﹠︡ در︮ 

۴٨
︀ل ٢٠٢٠ ر︑︊﹥ ﹡﹢آوری ﹨﹠︡ در︨ 

﹝︣ا﹋︤ ︑﹆﹫﹅ و ︑﹢︨︺﹥ 
 ١٢٠٠ ︣  ︋︼﹛︀ ︣﹋️ ﹁︣ا﹝﹙﹫︐﹩ ﹝︧︐﹆︣ در ﹨﹠︡،︋   ︫٩۵٠
︣ای ﹡﹢آوری راه ا﹡︡ازی ﹋︣د﹡︡  ︋﹤︺︨﹢︑ ﹅﹫﹆︑ ︤﹋︣﹞

جذابیت برای شرکت های فناوری جهانی
از 20 شــرکت فنــاورى جهانــى 16 شــرکت در ایرلنــد داراى عملیــات هــاى راهبــردى هســتند؛ اما 

دالیــل جذابیــت ایرلند چیســت؟ 
 سابقه خوب

 استعداد فراوان
 زیرساخت هاى فناورى مناسب

 نرخ ویژه مالیات شرکت ها
 دسترسى به استعداد

 اکوسیستم فناورى رو به گسترش
 سریع ترین نرخ رشد نیروى کار در اروپا

 قوت نیروى کار در حوزه فناورى
 داشتن رتبه اول اروپا در سرانه سرمایه گذارى
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شهر واقعاً هوشمند 
اگرچه سنگاپور با چالش کمبود استعداد مواجه است، اما به خوبى در مسیر تبدیل شدن به کشور هوشمند 
تا سال 2020 قرار دارد. در آینده نزدیک کمبود استعداد مى تواند تهدیدى براى رویاى نوآور بودن سنگاپور 
باشد. اگرچه خودکارسازى مى تواند تا حدى کمبود نیروى انسانى را جبران کند، اما سنگاپور نیاز دارد 

استعدادهاى نوآور را از خارج مرزها جذب کند. 
دولت -شهر سنگاپور، با جمعیتى مرفه، آموزش با کیفیت باال و یک دستور کار شفاف در دولت کامالً آمادگى 
تبدیل شدن به کشورى کامال هوشمند را دارد. همچنین، این کشور همه عناصر الزم براى نوآورى و معرفى 
فناورى هاى جدید را دارد. سنگاپور در حال تجربه افزایش سرمایه گذارى خطرپذیر نیز هست که دال 
بر افزایش محبوبیت استارت آپ هاى آسیاى جنوب شرقى است. با توجه به اینکه سنگاپور یکى از مراکز 
منطقه اى تأمین مالى است، نوآورى هاى آن نیز بیشتر روى فناورى مالى متمرکز شده است. البته دیگر 
فناورى هاى تحول آفرین مانند خودکارسازى فرایند رباتیک و هوش مصنوعى و امنیت سایبرى نیز در این 

کشور پیشرفت داشته اند. 

کسب وکار دیجیتال در منطقه شبکه های اجتماعی
در چند سال آینده خبرهاى خوبى به ویژه در حوزه سرمایه گذارى خطرپذیر و کارآفرینى براى اسپانیا در 
راه است. ایجاد اکوسیستم نوآورى فناورانه، سرمایه گذارى خطرپذیر بین المللى و سرمایه گذارى شرکت هاى 
بزرگ در استارت آپ ها و آزمایشگاه هاى نوآورى موتور محرك تغییرات فرهنگى خواهند بود که در نهایت 
منجر به ارتقا کارآفرینى مى شوند. اسپانیا یکى از نوآورترین کشورهاى جهان است که مطابق رتبه بندى 

شاخص جهانى نوآورى در بین 127 کشور جایگاه 28 ام را دارد. 

سنگاپور

اسپانیا

مشوق های مالی و توسعه نوآوری
 آنچه سنگاپور را در منطقه منحصر به فرد مى کند، مشوق هاى دولت و حمایت مقرراتى براى توسعه نوآورى است.

 مقررات پولى سنگاپور تأکید بسیارى بر توسعه فناورى هاى بالکچین دارد
ــدازى آزمایشــگاه هاى  ــه راه ان ــى ب ــه منظــور ترغیــب مؤسســات مال ــکا ب ــون دالر آمری ــى ســنگاپور 170 میلی ــررات پول  مرجــع مق

ــوآورى خــود در ســنگاپور تخصیــص داده اســت.  ن

٧٧
در︮︡

 ﹤﹚︣﹞ ا︨︐︀رت آپ ﹨︀ی ا︨︍︀﹡﹫︀ در
︋︢ر ﹨︧︐﹠︡

۵۵
در︮︡

ا︨︐︀ر︑︀پ ﹨︀ی ا︨︍︀﹡﹫︀ ﹋﹞︐︣ از ٣ 
︨︀ل ︻﹞︣ دار﹡︡

۴ مزیت  اسپانیا
 بنیــان مســتحکم تحقیــق و توســعه مبتنــى بــر زیرســاخت، مراکــز تحقیقاتــى و خدمــات حمایتــى کــه در بیــن بهترین هــاى جهــان 

هستند
 پیشــگامى در فنــاورى پیشــرفته در رشــته هاى مخابــرات، انــرژى، وســایل خانگــى، بانکــدارى، صنایــع دفــاع و سیســتم هاى کنتــرل 

ز ا و پر
 دانشگاه و مراکز نوآورى برتر و شناخته شده در سطح جهانى

ــاالى کیفیــت  ــه واســطه ســطح ب  ایجــاد تأسیســات تولیــد و مراکــز علمــى عالــى شــرکت هاى خارجــى چندملیتــى در اســپانیا ب
ــه.  ــع انســانى مجــرب و کم هزین ــه مناب ــى و دسترســى ب زندگ

دانش بنیان 
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رییس پارک علم و فناوری کرمانشاه خبر داد: 

کرمانشاه رتبه اول غرب کشور از نظر شرکت های دانش بنیان
ــرد  ــز از عملک ــر پرهی ــز ب ــاه نی ــاورى کرمانش ــم و فن ــارك عل رییــس پ
جزیــره اى و وجــود هماهنگــى و وحــدت رویــه بیــن متولیــان و 
ــرد.  ــد ک ــان تاکی ــش بنی ــاورى و دان ــوزه فن ــا ح ــط ب ــاى مرتب بخش ه
ســیامک آزادى خاطرنشــان کــرد: بــراى تحقــق ایــن نامگــذارى نبایــد 
فقــط بــر ایــن موضــوع متمرکــز شــویم کــه چــه تعــداد شــرکت دانــش 
ــه  ــد ب ــه بای ــت، بلک ــم داش ــر خواهی ــداد دیگ ــه تع ــم و چ ــان داری بنی
ــته  ــژه داش ــه وی ــم توج ــود ه ــرکت هاى موج ــترش ش ــعه و گس توس
باشــیم. بایــد بــه ایــن موضــوع هــم توجــه داشــت کــه نمى شــود عرصــه 
ــد  ــن حــوزه نیازمن ــه ای ــد، بلک ــان را یکســاله دی ــش بنی ــاورى و دان فن

ــدت اســت.  ــردى و بلندم ــى راهب نگاه
ــر  ــا تاکیــد ب ــاورى جهاددانشــگاهى کرمانشــاه ب ــم و فن ــارك عل رئیــس پ
اینکــه مجمــوع بازیگــران حــوزه دانــش بنیــان و تعامــالت بیــن آنهــا را باید 
در کنــار هــم دیــد، افــزود: مســئله اصلــى چگونگــى نقــش آفرینــى اقتصــاد 

دانــش بنیــان در توســعه کشــور و خصوصــا اســتان کرمانشــاه اســتو 
نکتــه مهــم دیگــرى کــه آزادى بــر آن تاکیــد داشــت پرهیــز از 
عملکــرد جزیــره اى و وجــود هماهنگــى و وحــدت رویــه بیــن متولیــان 
و بخش هــاى مرتبــط بــا حــوزه فنــاورى و دانــش بنیــان بــود و یــادآور 
شــد: بایــد بــراى تقویــت عرصــه دانــش بنیــان و فنــاورى در کشــور، بــه 

ــم. ــو بروی صــورت یکپارچــه و در قالــب یــک برنامــه مشــخص جل
ــن  ــه مهمتری ــه ب ــاه در ادام ــاورى کرمانش ــم و فن ــارك عل ــس پ رئی
چالش هــاى پیــش روى واحدهــاى دانــش بنیــان اشــاره کــرد و گفــت: 
تمرکــز واحدهــا در تهــران یکــى از مهمتریــن ایــن چالــش هــا اســت، 
ــور  ــه در کش ــى ک ــش بنیان ــرکت دان ــزار ش ــه از شــش ه ــه اى ک بگون

ــتند. ــتقر هس ــران مس ــا در ته ــورد آنه ــا 4800 م ــم 4700 ت داری
ــى از  ــز زدای ــزوم تمرک ــر ل ــاه ب ــاورى کرمانش ــم و فن ــارك عل رئیــس پ
ــد  ــران تاکی ــان در ته ــش بنی ــاى دان ــرکت ه ــرکت هاى ش ــتقرار ش اس
کــرد. موضــوع دیگــرى کــه آزادى بــه آن اشــاره کــرد محدودیــت بــازار 
فــروش شــرکت هــاى دانــش بنیــان بــود کــه در ایــن خصــوص گفــت: با 
وجــود آنکــه بســیارى از ایــن شــرکت ها تولیــدات منحصــر بــه فــردى 
دارنــد و بســیارى از اســتانداردهاى الزم را دریافــت کــرده انــد، امــا بــراى 
ــن شــرکت ها آنطــور کــه  ــاز از ظرفیــت ای ــورد نی ــد محصــوالت م خری
بایــد اســتفاده نمى شــود. آزادى در ادامــه از وضعیــت واحدهــاى دانــش 
بنیــان و فنــاور هــم در اســتان کرمانشــاه یــاد کــرد و گفــت: هــم اکنــون 
از نظــر تعــداد شــرکت هاى دانــش بنیــان بیــن 31 اســتان کشــور رتبــه 
15 را داریــم کــه البتــه اختــالف مــا بــا رتبه هــاى 12 و 14 کــم اســت. 
ــى،  ــان غرب ــامل آذربایج ــور ش ــرب کش ــتان هاى غ ــن اس ــالوه بی ــه ع ب

لرســتان، همــدان، ایــالم و کردســتان نیــز رتبــه اول را داریــم. 
ــه  ــى ک ــه تفاوت ــاره ب ــا اش ــاه ب ــاورى کرمانش ــم و فن ــارك عل ــس پ رئی
بیــن واحدهــاى فنــاور و شــرکت هاى دانــش بنیــان وجــود دارد، تاکیــد 
ــم  ــاور داری کــرد: در حــال حاضــر در اســتان کرمانشــاه 400 واحــد فن
ــم  ــارك عل کــه از ایــن تعــداد 300 واحــد مســتقر و تحــت حمایــت پ
و فنــاورى هســتند و 100 واحــد دیگــر نیــز زیرمجموعــه ســایر مراکــز 

رشــد اســتان قــرار دارنــد. 
بــه گفتــه ایــن مســئول، از ایــن 400 واحــد فنــاور 62 مــورد آنهــا موفــق 
ــى  ــه ظرفیت ــان اینک ــا بی ــده اند. وى ب ــان ش ــد دانش بنی ــذ گری ــه اخ ب
ــتر از   ــیار بیش ــم بس ــاه داری ــان در کرمانش ــش بنی ــوزه دان ــه در ح ک
تعــداد فعلــى اســت، خاطرنشــان کــرد: بــراى افزایــش تعــداد شــرکت ها 

و توســعه واحدهــاى موجــود برنامــه داریــم. 
ارزیابــى  در  تغییــر  را  برنامه هــا  ایــن  مهمتریــن  از  یکــى  آزادى 
ــوى  ــال از س ــه از اول س ــرد ک ــالم ک ــان اع ــش بنی ــرکت هاش دان ش
ــار  ــده و اظه ــورى مطــرح ش ــاورى ریاســت جمه ــت علمــى و فن معاون
کــرد: بــر ایــن اســاس شــرکت هایى کــه در گذشــته ارزیابــى و رد شــدند، 
دوبــاره ارزیابــى خواهنــد شــد. وى همچنیــن بــر لــزوم منســجم شــدن 
حمایت هــا از شــرکت هاى دانــش بنیــان هــم تاکیــد کــرد و ادامــه داد: 
ــا و پیگیــرى مســتمر واحدهایــى  افزایــش و منســجم کــردن حمایت ه
کــه حمایــت دریافــت کــرده انــد مى توانــد بــه خــروج آنهــا از مرحلــه 
نوپایــى و ورود آنهــا بــه حــوزه تولیــد کمــک کنــد. رئیــس پــارك علــم 
و فنــاورى کرمانشــاه از تکمیــل بــرج فنــاورى کرمانشــاه نیــز بــه عنــوان 
ــان و  ــش بنی ــرکت هاى دان ــت از ش ــراى حمای ــوب ب ــت خ ــک ظرفی ی
واحدهــاى فنــاور یــاد کــرد و ادامــه داد: هــم اکنــون 110 واحــد فنــاور 
و شــرکت دانــش بنیــان در بــرج فنــاورى کــه پنــج طبقــه از آن تکمیــل 
ــى  ــت خوب ــات ظرفی ــایر طبق ــل س ــا تکمی ــتند و ب ــتقر هس ــده مس ش
ــد شــد.  ــم خواه ــز فراه ــا نی ــایر شــرکت ها و واحده ــتقرار س ــراى اس ب
ــن  ــرار گرفت ــم ق ــار ه ــراى در کن ــژه ب ــه اى وی ــاورى، مجموع ــرج فن ب
مجموعــه و اعضــاى زیســت بــوم دانــش بنیــان کرمانشــاه اســت کــه بــه 
ــه   ــان اینک ــا بی ــن ب ــد. وى همچنی ــا کمــک مى کن ــا آنه ــعه و ارتق توس
ســتاد توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان کرمانشــاه بــه ریاســت اســتاندار در 
حــال شــکل گیــرى اســت، گفــت: ایــن ســتاد نیــز مــى توانــد بــه ارتقــا 
سیاســت گــذارى و هــم نــوا کــردن تصمیــم گیــرى بــراى حــوزه دانــش 

بنیــان اســتان کمــک کنــد.
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مدیر بورس منطقه ای کرمانشاه

تسهیلگری برای بوریس شدن شرکت های دانش بنیان
و  پیگیرى  از  کرمانشاه  منطقه اى  بورس  مدیر 
شرکت هاى  پذیرش  شرایط  تسهیل  براى  تالش 
داد.  خبر  سرمایه  بازار  در  کرمانشاه  بنیان  دانش 
محمد بهمن  با اشاره به وجود 600 شرکت در 
بازار سرمایه کشور، اظهار کرد: از این تعداد 49

شرکت دانش بنیان است که 24 شرکت آن در 
بورس و 19 شرکت در فرابورس  هستند و شش 
اند  شده  پذیرفته  فرابورس  در  هم  دیگر  شرکت 
که هنوز روى تابلو نیامده اند. بخش عمده اى از 
و  دارو  اطالعات،  فناورى  حوزه  در  شرکت ها  این 

سالمت، تولید مواد پیشرفته و... فعالیت دارند.
از  سـپس  کرمانشـاه  منطقـه اى  بـورس  مدیـر 
وضعیـت حضـور شـرکت هاى کرمانشـاه در بـازار 

سـرمایه هم یـاد کرد و گفـت: متاسـفانه در 14، 
15 سـال گذشته هیچ شـرکت جدیدى از استان 
چـه در عرصـه دانـش بنیـان و چه سـایر حوزه ها 
از  تعـدادى  حتـى  و  نشـده  سـرمایه  بـازار  وارد 
شـرکت هایى کـه از قبـل در بـورس داشـتیم هم 

از بـازار خارج شـدند.
به گفته بهمن، روند کنونى نزولى بازار سرمایه نیز 
باعث شده تمایل شرکت ها براى ورود به بازار سرمایه 
کاهش یابد. وى از اقداماتى که طى سال هاى اخیر 
سرمایه  بازار  به  کرمانشاه  شرکت هاى  ورود  براى 
امسال  امیدواریم  افزود:  و  کرد  یاد  هم  شده  انجام 

چند شرکت جدید استان بورسى شوند.
همچنیـن  کرمانشـاه  منطقـه اى  بـورس  مدیـر 

از آمادگـى بـورس کرمانشـاه بـراى حمایـت از 
عنـوان  و  داد  خبـر  بنیـان  دانـش  شـرکت هاى 
کـرد: تـالش کردیـم تخفیفـات و حمایت هایـى 
بـراى تسـهیل پذیرش شـرکت هاى دانـش بنیان 
اسـتان در بـازار سـرمایه در نظـر بگیریـم. بهمن 
بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر هزینـه پذیـرش 
بـازار  در  فنـاور  و  بنیـان  دانـش  شـرکت هاى 
سـرمایه نزدیـک بـه 20 تـا 40 میلیـون تومـان 
اسـت، خاطرنشـان کـرد: نیمـى از ایـن میـزان 
ریاسـت  فنـاورى  و  علمـى  معاونـت  طریـق  از 
جمهـورى تامیـن مى شـود و تالش کردیـم براى 
شـرکت هاى دانـش بنیـان کرمانشـاه نیـم دیگـر 

هـم رایـگان شـود.

مشاور اقتصادی اتاق کرمانشاه: 

چهار الیه اصلی حوزه دانش بنیان
سـهراب دل انگیـزان اسـتاد دانشـگاه نیـز تحقـق 
نامگـذارى سـال را نیازمنـد توجـه به حـوزه دانش 
بنیـان در چهـار الیـه اصلـى دانسـت. وى بـا بیان 
اینکـه هـم اکنـون سـهم تولیـدات حـوزه دانـش 
بنیـان سـه تا چهـار درصـد از تولیـد ناخالص ملى 
اسـت، گفت: با احتسـاب شـش هزار همـت ( هزار 
میلیارد تومان) تولید ناخالص داخلى کشـور، سـهم 
تولیـدات دانـش بنیـان به حـدود 25 تـا 30 همت 

مى رسـد. 
ایـن اسـتاد دانشـگاه بـا بیـان اینکـه اعتباراتى که 
بـراى حـوزه دانـش بنیـان در نظر گرفته مى شـود 
بسـیار بیشـتر از سـهم این بخش از تولید ناخالص 

ملى اسـت، اظهـار کرد: مجمـوع اعتبارات توسـعه 
دانـش بنیان در بخش هاى مختلف شـامل معاونت 
علمـى و فنـاورى نهـاد ریاسـت جمهـورى، وزارت 
علـوم، وزارت بهداشـت، دانشـگاه آزاد و ... به حدود 

150 هـزار میلیـارد تومان مى رسـد. 
به گفتـه مشـاور اقتصادى اتـاق کرمانشـاه، اگرچه 
پـول  بنیـان  دانـش  فعالیت هـاى  توسـعه  بـراى 
گذاشـته مى شـود امـا بخشـى از آن ممکـن اسـت 
هـدر بـرود و از سـوى دیگـر ممکن اسـت بخشـى 
از درآمدهـاى حـوزه دانـش بنیان به حسـاب نیاید 
و در بخش حسـابدارى آن مشـکل داشـته باشـیم 
که در همین راسـتا بخش حسـابدارى شرکت هاى 

دانـش بنیـان باید تقویت شـود. 
موضـوع دیگـرى کـه دل انگیـزان بـه آن اشـاره 
کـرد لـزوم تعییـن یـک متولـى مشـخص بـراى 
اکوسیسـتم دانش بنیان اسـتان بود و عنـوان کرد: 
اگرچـه اکنـون پارك علـم و فنـاورى متولى عرصه 
دانـش بنیـان اسـت امـا توانایـى تحکـم بـه سـایر 
دسـتگاه هاى متولـى را نـدارد. وى معتقـد اسـت، 
باید در دفتر اسـتاندار فـردى متولى مخصوص این 
حوزه شـود و امکان نظارت و دسترسـى به فعالیت 
همـه دسـتگاه هاى متولـى ایـن عرصـه را داشـته 
باشـد و بـه عـالوه موانع و مشـکالت موجـود را هم 

کند. شناسـایى 

استاد دانشگاه:

زیربنای تولید دانش بنیان، دانش، ایده، تحقیق و توسعه است
کهریزى، استاد دانشگاه نیز با بیان اینکه زیربناى تولید دانش بنیان، دانش، ایده، 
تحقیق و توسعه است، گفت: اگر قرار باشد تولید دانش بنیان را محقق کنیم باید 
ارتباط صنعت و دانشگاه ملموس تر شود. وى یکى از دالیلى که باعث عدم تعامل 
سازنده صنعت و دانشگاه مى شود را عدم توجه به مسائل استان در طرح هاى 
وضعیت  توسعه  و  تحقیق  اکنون  هم  متاسفانه  کرد:  تاکید  دانست،  پژوهشى 
مناسبى در استان ندارد.  وى بر لزوم کاربردى کردن پژوهش ها و از سوى دیگر 
اختصاص اعتبارات مناسب براى پژوهش تاکید کرد و گفت: تنها راه حرکت به 

سمت تولید دانش بنیان تعامل دانشگاه و صنعت است. کهریزى معتقد است، از 
سوى دیگر چون تولید دانش بنیان هزینه بر است بسیارى از شرکت ها سراغ آن 
نمى روند. وى حمایت از شرکت هاى دانش بنیان را بسیارى ضرورى دانست و 
افزود: این حمایت باید در زمینه تامین مالى، برقرارى بیمه براى این شرکت ها، 
در نظر گرفتن معافیت هاى مالیاتى باشد. کهریزى در پایان بر لزوم تدوین یک 
برنامه مدون براى توسعه اشتغال و اقتصاد دانش بنیان تاکید کرد و ادامه داد: 

توجه به این حوزه نباید به یکسال خاص محدود شود.

دانش بنیان 
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پرونده ای برای توفان  های
گرد و غبار در استان کرمانشاه 

اســتان کرمانشــاه در نقطــه اى خــاص از 
کــره زمیــن قــرار کــه از یــک ســو بیابان هــاى 

ــراق و  ــود در ع ــک خ ــل نزدی ــیارى را در فواص بس
عربســتان دارد و از گــرد و غبــار ایــن مناطــق بیابانى 

متاثــر مى شــود و از ســوى دیگــر مناطق کوهســتانى 
ترکیــه هــم ماننــد ســدى، مســیر حرکــت غبــار بــه 

غــرب را محصــور کــرده و بــه ســمت غــرب ایــران 
ــد.  ــت مى کن هدای

ــرد و  ــاء گ ــى منش ــن بازخوان ــر ضم ــده حاض پرون
ــه  ــع علمــى ب ــه مناب ــکا ب ــا ات ــرات آن، ب ــار و اث غب
بیــان راهکارهــاى مقابلــه بــا ایــن پدیــده پرداختــه 

اســت. رونــدى کــه اگــر بــراى مقابلــه بــا آن تدبیرى 
اندیشــیده نشــود، نــه تنهــا ســالمت امــروز را تهدید 

ــده  ــده و آین ــر ش ــر روز جدى ت ــه ه ــد ک مى کن
ــد.  ــد مى کن ــه را تهدی ــن منطق ــت بوم ای زیس

هر روز 
جدی تر از 

دیروز!
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که در منطقه غرب و جنوب غرب ایران به ویژه 
استان کرمانشاه رخ داده است؛ منطقه اى که 
عمدتا داراى منابع خاك رس است و بسترى 
نتایج  خاك.  و  گرد  تشکیل  براى  مناسبت 
پژوهشى که سال نود و شش توسط کمال 
ایستگاه  شش  روى  سپندار  نساء  و  امیدوار 
استان کرمانشاه انجام شده نشان مى دهد که 
که در سطح زمین هنگامى که سامانه پرفشار 
اروپائى به شمال و غرب عقب نشینى مى کند 
در مناطق شرقى دریاى مدیترانه کم فشار 
سودانى گسترش یافته و این سامانه در جهت 
جنوب غرب به شمال شرق جابه جا و با ورود 
آن ها به منطقه، آشفتگى هایى ایجاد مى شود. 
که به دلیل نبود رطوبت، گرد و خاك در این 
منطقه ایجاد مى شود. پژوهشگران معتقدند 
که منابع عمده گرد و غبار وارد شده به استان 
کرمانشاه، بیابان هاى شمال عربستان، جنوب 
عراق و حدودى شمال صحراى افریقا هستند.

در مناطق مرطوب مواد در اثر رطوبت خاك 
به هم مى چسبند، براى همین عوامل رانش 
آنها به داخل جو یا اصالً نمى توانند آن ها را 
وارد جو کنند و یا به سختى و  به مقدار کم 
این اتفاق مى افتد. اما در مناطق خشک به 
دلیل فقدان یا کمبود آب، این ذرات مجزا 
بوده و عوامل رانش و انتقال به راحتى قادرند 
آنها را وارد جو کنند. به طورى که بر حسب 
هزاران  حتى  و  صدها  ده ها،  تا  قدرت شان 

کیلومتر این ذرات را جابجا کنند.
هر عاملى که باعث کاهش سطح پیکره هاى 
هور  رود،  برکه،  مرداب،  دریاچه،  مثل  آب 
و... و سطوح پوشش گیاهى مانند جنگل و 
مرتع شود، باعث مى شود تا ذرات حاصل از 
فرسایش، چسبندگى خود را از دست داده 
و بیشتر تحت تاثیر عوامل و انتقال مواد به 
جو قرار بگیرند و پدیده هاى گرد و غبارى 
عظیم ترى را هم به وجود بیاورند. همان اتفاقى 

این ذرات از کجا وارد کرمانشاه شدند؟
طبق تعریف سـازمان هواشناسـى کشـور، 
هـرگاه سـرعت بـاد از پانـزده متر بـر ثانیه 
تجـاوز کنـد و دیـد افقـى بـه علت گـرد و 
خـاك بـه کمتـر از یـک کیلومتـر برسـد، 
طوفـان گـرد و خـاك گـزارش مى شـود. 
هـر پدیـده گـرد و غبارى شـامل دو بخش 
اسـت: یکـى ذرات جامد مانند ذرات شـن، 
عوامـل  دیگـرى  و  نمـک  و  رس  ماسـه، 
رانـدن ایـن ذرات بـه داخـل جـو و معلـق 
نگـه داشـتن آنهـا و انتقال افقـى و عمودى 
آنهـا. گـرد و غبـار در هـر منطقـه در اثـر 
عوامـل اقلیمـى خـاص آن ایجاد مى شـود. 
در مناطـق مرطـوب این مواد اصـوالً در اثر 
فرسـایش شـیمیایى و آبى سـنگ ها در آن 
مناطـق بوجـود مى آینـد ولـى در مناطـق 
خشـک عمدتـاً در اثـر فرسـایش مکانیکى 
سـنگ ها در آن اقلیم هـا شـکل مى گیـرد.
جنوب غربى و غرب کشور از جمله استان 
کرمانشاه از جمله مناطقى در ایران هستند که 
به دلیل آب و هواى خاص این مناطق، شدت 
مناطق  دیگر  به  نسبت  پدیده  این  تکرار  و 
کشور در آن ها در سال هاى اخیر بیشتر بوده. 

چند سالى مى شود که گردوغبار به 
پدیده اى آشنا براى مردم کرمانشاه 
تبدیل شده؛ طوفانى از ریزگردها که 
آهسته آهسته راهش را از بیرون 
مرزها به داخل شهرمان باز کرد و امروز 
تقریبا تمام کشور را در برگرفته است. 
رویدادهاى گرد و غبار یکى از پدیده هاى 
رایج مناطق خشک و نیمه خشک است 
که بخش بزرگى از بین النهرین را در 
برمى گیرد. ناپایدارى جوى در صحراهاى 
عربستان، عراق، کویت و سوریه، وقوع 
خشکسالى هاى متوالى با شدت و وسعت 
باال در فقدان پوشش گیاهى از عواملى 
بوده که در سال هاى اخیر گرد و غبار 
بیش از همیشه در ایران پخش شده و 
دیگر فصل و ماه خاصى هم نمى شناسد.

گرد و غبار چگونه زندگی مردم کرمانشاه را متاثر کرد؟

مهمان ناخوانده

گرد و غبار 



۷۹۷۹

فصلنامه نامه اتاق بازرگانی کرمانشاه | شماره ۶۱ | تابستان ۱۴۰۱

تاثیر نوسانات آب و هوایى بر گرد و غبار 
غرب کشور چیست؟

تغییرات و نوسانات آب و هوایى در اثر تغییر 
درجه حرارت کره زمین اتفاق مى افتد؛ تغییر 
الگوهاى بارشى، دما، خشک سالى و ترسالى 
از اثرات تغییر اقلیم است که در کشورهاى 
پدیده  مى شود.  دیده  فارس  خلیج  حوضه 
متعددى  عوامل  محصول  هم  غبار  و  گرد 
است که یکى از مهم ترین آن ها، تغییر اقلیم 
است. در پژوهشى که سال نود و سه با عنوان 
«تاثیر نوسانات آب و هوایى بر رخداد پدیده 
گرد و غبار» با مطالعه موردى گردوغبارهاى 

غرب و جنوب غرب کشور انجام شد، روند 
و  زمانى  مکانیزم  و  هوایى  و  آب  تغییرات 
مناطق  در  غبار  و  گرد  این  وقوع  مکانى 
غربى ایران همچون کرمانشاه مورد مطالعه 
قرار گرفت. پژوهشى که نشان مى داد حدود 
دو دهه پیش میزان متوسط بارش ساالنه 
میزان  و  کرده  پیدا  کاهش  مناطق  این  در 
و  گرد  روزهاى  تعداد  و  باد  سرعت  دما، 
غبارى با افزایش مواجه شده بود. اتفاقى که 
پژوهشگران این مقاله،  علتش را در استقرار 
بازه اى  در  حاره  جنب  فشار  سیستم هاى 
خاص از سال، تشکیل سیلکون هاى سطحى 
در سطح بیابان هاى غرب ایران، بیابان زایى، 
کاهش پوشش گیاهى، نوع رسوبات بیابان ها 
و خشکاندن تاالب ها در کشور عراق طى آن 

سال ها مى دانستند. 

بررسى آثار مخرب گرد و غبار بر سالمت 
و محیط زیست

رواج طوفان هاى گرد و غبارى در دو دهه اخیر 
در ایران موجب  بروز و تشدید بیمارى هاى 
تنفسى و قلبى شده و خسارت هایى را از نظر 
زیست محیطى، گردشگرى و کشاورزى  به 
جامعه تحمیل کرده است. ذرات بسیار ریزى 
که به راحتى به وسیله باد به حالت معلق در 
هوا پراکنده شده و مسافت زیادى را  طى 
مى کنند و با خود انواع بیمارى هاى گوارشى 
و قلبى و عروقى و امراض پوستى را سوغات 

مى آورند.
مقاله اى پژوهشى که به سیزدهمین کنگره 
بررسى  به  بود  شده  ارائه  ایران  خاك  علوم 
نتایجش  و  است  پرداخته  پیامدها  همین 
بر  سویى  اثرات  غبار  و  گرد  مى دهد  نشان 

محیط زیست و موجودات دارد؛ گرد و غبار 
مى تواند منجر به تغییرات اقلیم در مقیاس 
جهانى و محل تغییر در چرخه بیولوژیکى، 
زمین شناسى، شیمیایى و یا محیط زیست 
کردن  مسدود  باعث  همچنین  شود.  انسان 
کردن  آلوده  آبیارى،  وکانال هاى  قنات ها 
آب هاى سطحى، گسترش بیابان ها و نواحى 

خشک مى شود.
و  گیاهان  بر  غبار  و  گرد  تاثیر  سویى،  از 
محصوالت کشاورزى هم به شکل مستقیم 
و هم غیرمستقیم است. در تاثیر مستقیم، 
فعالیت هاى حیاتى گیاه از قبیل فتوسنتز، 
تاثیر  تحت  را  تنفس  و  تعرق  تبخیر، 
بر  مستقیم،  غیر  شکل  به  و  مى دهد  قرار 
بازارپسندى، کیفیت و درآمد نهایى محصول 
غبار  و  گرد  ذرات  اینکه  ضمن  دارد.  تاثیر 
باعث انعکاس نور خورشید به سمت فضا و 
در نتیجه خنک شدن هوا مى شوند. پدیده اى 
غیرمستقیم  و  مستقیم  صورت  دو  به  که 
انجام مى شود؛ ذرات گرد و غبار مستقیما و 
همچنین از طریق تشکیل ابر به صورت  غیر 
مستیم باعث انعکاس پرتوهاى خورشیدى 
مى شوند. همچنین در زمان ایجاد طوفان هاى 
گرد و غبارى، مواد مغذى و  مواد آلى خاك 
از بین رفته که باعث پایین آمدن بهره ورى 
کشاورزى مى شود. تشدید  خشکسالى در پى 
گرم شدن روزمره هوا، باعث خشک شدن و 
از بین رفتن تاالب ها و دریاچه ها و در نتیجه 
فرسایش بستر آن ها به وسیله باد از دیگر 

نتایج این پدیده است.
ذرات ریزگردها و غبار غالبا موجب تحریک 
بینى، گلو، راه هاى هوایى، پوست و چشم ها 
در  ذرات  اندازه  از  بیش  غلظت  مى شوند. 
طوفان هاى گرد و غبار داراى اثرات جبران 
موجب  و  بوده  افراد  سالمت  بر  ناپذیرى 
اختالل  و  سینوزیت  آلرژى،  آسم،  بروز 
مى شود. ماکروفاژها  دفاعى  عملکردهاى 

ناخوشایند  آثار  دید،  کاهش  همچنین 
بهداشتى، مشکالت تنفسى و ریوى براى 
بیمارى هاى  و  بینایى  مشکالت  انسان، 
عفونى مى شود. باید توجه داشت که ذرات 
گرد و غبار به دلیل ابعاد بسیار ریزى که 
در حدود 80 میکرون دارند وارد بخش هاى 
انتهاى دستگاه تنفسى شده و سپس وارد 
جریان خون شده و به ارگان هاى مختلف 

آسیب مى رسانند.

آثار مخرب بر تغییر اقلیم
مسـدود کردن قنات هـا وکانال هاى

آبیارى
آلوده کردن آب هاى سطحى

گسترش بیابان ها و نواحى خشک
عالى  و  مغذى  مواد  رفتن  بین  از  

خاك 

آثار تهدیدکننده سالمیت
 بروز آسم و آلرژى

 سینوزیت
 اختالل عملکردهاى دفاعى ماکروفاژها

 ورود بـه جریـان خون شـده و آسـیب 
بـه ارگان هـاى مختلـف بدن
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ScienceDirect :منبع
در دهـه گذشـته، غرب آسـیا شـاهد طوفان هـاى گرد و غبـار مکرر و شـدیدى بوده کـه ایران و کشـورهاى حوزه 
خلیـج فـارس را تحـت تاثیر قـرار داده اسـت. بـا بررسـى آسـتانه هاى متفـاوت و تفاوت هاى سیسـتماتیک بین 
داده هـا بـراى شناسـایى تغییـرات بلندمدت در توزیـع افقى طوفان هـاى گرد و غبار در غرب آسـیا از سـال 1980 
تـا کنـون، شـمال غرب عراق و شـرق سـوریه به عنـوان مناطق گرد و غبار نوظهور و شـرق عربسـتان سـعودى و 

جنـوب شـرق عـراق به عنـوان مناطق گـرد و غبار دائمى شناسـایى شـده اند.
طـى دهـه گذشـته بـا افزایش اندکى گـرد و غبـار در مناطق گـرد و غبار دائمـى، گرد و غبـار در مناطـق نو ظهور 

به طـور قابل توجهـى افزایش یافته اسـت.

اقلیم شنایس توزیع گرد و غبار در غرب آسیا 

کانون بحران

گرد و غبار 
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ــرد و  ــى گ ــده اصل ــران، گیرن ای
ــار غب

ــا  ــق منش ــا، مناط ــتفاده از داده ه ــا اس ب
گــرد و غبــار، منطقــه مــرزى عــراق 
ــمال  ــرا ش ــعودى و اخی ــتان س و عربس
ــراى  غربــى عــراق شناســایى شــده اند. ب
ــاى  ــى گیرنده ه ــن مســیرهاى اصل تعیی
طوفان هــاى گــرد و غبــار نصــب شــد و 
نشــان داد کــه یــک همبســتگى تاخیرى 
بیــن منابــع گرد و غبارآســیا وجــود دارد. 
بــر ایــن اســاس، جنــوب غــرب ایــران و 
ــوان  ــه عن ــارس ب ــج ف ــورهاى خلی کش
گیرنده هــاى اصلــى طوفــان هــاى گــرد 
و غبــار تابســتانى در غــرب آســیا تعییــن 
شــدند. طوفــان هــاى گــرد و غبــار 
ــمالى  ــه ش ــتر نیم ــار بیش ــل به در فص
منطقــه را درنوردیــده و بــه دریــاى خــزر 

مى رســد.

خطر طبیعى تشدیدشونده
بــه  غبــار  و  گــرد  طوفان هــاى 
ــک خطــر طبیعــى شــناخته  ــوان ی عن
ــان  ــف جه ــاط مختل ــه نق ــوند ک مى ش
ــق  ــد. طب ــرار مى ده ــر ق را تحــت تاثی
ــى  ــى هواشناس ــازمان جهان ــف س تعری
طوفــان هــاى گــرد و غبــار نتیجــه 
نزدیکــى  در  جــوى  شــدید  تالطــم 
ــادى  ــر زی ــه مقادی ــتند ک ــطح هس س
گــرد و غبــار را بــه جــو مى بــرد و 
و ســوءاثراتى چــون کاهــش دامنــه 
دیــد، کاهــش بهــره ورى خــاك، آســیب 
ــه محصــوالت کشــاورزى، اختــالالت  ب
ارتباطــى از راه دور، اختــالالت سیســتم 
خطــر  دارد.  همــراه  بــه  مکانیکــى 
بیشــتر بیمــارى هــاى تنفســى نیــز از 

ــتند.  ــر هس ــن ام ــاى ای پیامده
ــه  ــى، منشــاء اولی ــدگاه کل ــک دی در ی
ــق  ــار در مناط ــرد و غب ــاى گ طوفان ه
ــه  ــرار دارد. خاورمیان ــان ق خشــک جه
ــرد و  ــع گ ــف منب داراى مناطــق مختل
ــتان،  ــره عربس ــبه جزی ــد ش ــار مانن غب
عــراق  مصــر،  ســوریه،  اســرائیل، 
ســال هاى  در  کــه  اســت  ایــران  و 
ــار در  ــرد و غب ــاى گ ــته رویداده گذش
ــده  ــدید ش ــتر  تش ــیا بیش ــرب آس غ

ــت. اس

ضعف داده ها و نظارت
بــه منظــور کاهــش اثــرات مخــرب گــرد 
ــع، مســیرهاى  ــر مناب ــار، نظــارت ب و غب
ــده  حمــل و نقــل و مناطــق آســیب دی
ــاً  ــفانه تقریب ــت. متأس ــم اس ــیار مه بس
ــه  ــه مجموع ــه کشــورهاى خاورمیان هم
ــى  ــى ناقص ــاهدات زمین ــاى مش داده ه
دارنــد کــه عمدتــاً محــدود بــه مناطــق 
شــهرى اســت. در همیــن حــال، ابزارهــا 
ــه  ــنجش از راه دور ب ــاى س و تکنیک ه
طــور بالقــوه قابلیــت بى ســابقه اى را 
بــراى نظــارت بــر توزیــع مکانــى – 
زمانــى رویدادهــاى گــرد و غبــار فراهــم 
ــراى  ــادى ب ــاى زی ــد. الگوریتم ه مى کنن
شناســایى رویدادهــاى گــرد و غبــار 
از  پدیده هــاى جــوى و ویژگى هــاى 

ــده اند. ــاد ش ــن ایج ــطح زمی س
افزایــش قابــل توجــه طوفــان هــاى گــرد 
و غبــار در غــرب آســیا، مطالعــات مبتنى 
ــف را  ــى مختل ــاى تحقیقات ــر رویکرده ب
ــوى  ــاى ج ــرده اســت. الگوه ــت ک تقوی
غالــب کــه مکانیســم هاى جابجایــى 
گــرد و غبــار را کنتــرل مى کننــد مــورد 
ــد برخــى از ایــن  ــرار مى گیرن مطالعــه ق
ــم  ــا و الگوریت ــک ه ــات از تکنی مطالع
هــاى ســنجش از دور بــراى تحلیــل 
ــار در مناطــق  ــرد و غب ــان هــاى گ طوف
مــورد بحــث اســتفاده کــرده انــد. اگرچه 
ایــن مطالعــات نتایــج ارزشــمندى را 
ــى  ــا برخ ــت، ام ــته اس ــراه داش ــه هم ب
از مســائل را کــه بایــد مــورد توجــه 
ــد، رهــا کرده انــد. بــه عنــوان  قــرار گیرن
از داده هــاى هواشناســى براى شناســایى 
ایــران  غبــار  و  گــرد  اصلــى  منابــع 
اســتفاده شــده، اما فقــط ظاهــر الگوهاى 
ــا قبــل از  ــران ت ــدار ای مکانى-زمانــى پای
ســال 2004  را بــه عنــوان شــاخص 
ــد.  ــر گرفتن ــار در نظ ــرد و غب ــع گ مناب
ایــن داده هــا بــه نتیجــه رســیده اند کــه 
بیشــتر طوفان هــاى گــرد و غبــارى کــه 
وارد ایــران مى شــوند در عــراق و ســوریه 

شــکل مى گیرنــد.

منابع روبه رشد گرد و غبار
جالــب توجــه اســت بررســى هــا نشــان 
و  گــرد  طوفان هــاى  کــه  مى دهــد 

غبــار در عربســتان ســعودى بیــن ســال 
هــاى 2008 تــا 2012 عمدتــاً از منابــع 
خشکســالى ایــن کشــور سرچشــمه 
گرفتــه اســت. در واقــع، مى تــوان چنین 
ــه تشــدید  ــى ک ــرد در حال ــتنباط ک اس
ــار  ــرد و غب ــق گ ــار در مناط ــرد و غب گ
ــه دلیــل خشکســالى  نوظهــور بیشــتر ب
ــرد  ــق گ ــت، مناط ــى اس ــدید محل ش
ــق  ــر مناط ــت تأثی ــى تح ــار دائم و غب
گــرد و غبــار محلــى و خشکســالى آنهــا  
قــرار مى گیرنــد. شــایان ذکــر اســت 
ــا کاهــش  کــه مناطــق  بســیار کمــى ب
فراوانــى گــرد و غبــار در دوره اخیــر 
یافــت شــده و ایــن بــدان معناســت کــه 
منابــع گــرد و غبــار غــرب آســیا در ســه 
دهــه اخیــر بیشــتر در حــال رشــد بــوده 

اســت.

گسترش زمانى گرد و غبار
دائمــى،  غبــار  و  گــرد  مناطــق  در 
تمــام  در  غبــار  و  گــرد  طوفان هــاى 
میانگیــن  بــا  ســال  گــرم  ماه هــاى 
اوج گیــرى در خــرداد و تیــر وجــود 
ماهانــه  توزیــع  برعکــس،  و  داشــته 
طوفان هــاى گــرد و غبــار در مناطــق 
ــه در دوره  ــد ک ــان مى ده ــور نش نوظه
ــار  ــرد و غب ــى گ ــوارد کم ــا م اول، تنه
عمدتــاً در مــاه تیــر وجــود داشــته و در 
ــار  ــرد و غب ــوارد گ ــداد م دوره دوم، تع
بــه طــور قابــل توجهــى افزایــش یافتــه 
و دوره فعالیــت گــرد و غبــار بــه کل 
ــت.  ــترش یاف ــال گس ــرم س ــاى گ ماه ه
ایــن امــر تأییــد مى کنــد کــه فرکانــس 
ــم در  ــى ه ــر زمان ــار  از نظ ــرد و غب گ
نواحــى گــرد و غبــارى در حــال ظهــور، 

ــت. ــه اس ــش یافت افزای

شــمال عــراق، کانــون گــرد و غبار 
ــیا غرب آس

ــرد  ــاى گ ــى طوفان ه ــع اصل ــار، مناب آم
ــار  ــرد و غب ــار شــدید را مناطــق گ و غب
دائمــى در جنــوب شــرقى، شــرق و 
شــمال شــرق شــبه جزیــره عربســتان و 
جنــوب شــرقى عــراق را نشــان مى دهــد. 
بــا ایــن حــال، بیشــتر منابــع گــرد و غبار 
در بخــش شــمالى مناطــق متمرکــز 

مناطق  بسیار 
کمی با کاهش 

فراوانی گرد 
و غبار در دهه 

دیده می شود 
و این بدان 

معناست که 
منابع گرد و 

غبار غرب آسیا در 
سه دهه اخیر 
بیشتر در حال 
رشد بوده است

می توان ادعا 
کرد که شمال 

غرب عراق 
نزدیک به محل 

تالقی دجله و 
فرات منبع اصلی 

طوفان های 
گرد و غبار اخیر 

در غرب آسیا 
است

شمال غرب و 
جنوب غرب ایران 

به ترتیب دو 
گیرنده اصلی 

طوفان های 
گرد و غبار در 

فصل بهار و 
تابستان هستند
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شــده اســت. بررســى طوفان هــاى گــرد 
و غبــار در نواحــى گــرد و غبــارى در 
حــال ظهــور، یــک نقطه ى داغ در شــمال 
غربــى عــراق را نشــان مى دهــد. در واقــع 
ــا کــرد کــه شــمال غــرب  ــوان ادع مى ت
عــراق نزدیــک بــه محــل تالقــى دجله و 
فــرات منبــع اصلــى طوفان هــاى گــرد و 

غبــار اخیــر در غــرب آســیا اســت.

غرب ایران، مستعد ورود گرد و غبار
گســترش یــک منطقــه همبســتگى بــاال 
بــه شــمال عــراق، شــمال غــرب ایــران، و 
جنــوب ترکیــه نیــز بــراى منابــع گــرد و 
غبــار نوظهــور، در طــول مــاه مــارس تــا 

ــى  ــاهده اســت. از آنجای ــل مش ــى قاب م
کــه مناطــق ترکیه کوهســتانى هســتند 
و نمى تواننــد تحــت تأثیــر منابــع محلــى 
گــرد و غبــار قــرار گیرنــد، بــه ایــن معنى 
اســت کــه شــمال عــراق و شــمال غــرب 
ــاى  ــى طوفان ه ــده اصل ــران دو گیرن ای
ــر دو  ــه در ه ــتند ک ــار هس ــرد و غب گ
ــل  ــار در فص ــرد و غب ــا گ ــه منش منطق

ــوند.  ــکیل مى ش ــار را تش به
ــول  ــار در ط ــرد و غب ــاى گ ــان ه طوف
ــوب  ــمال غربى-جن ــیر ش ــتان مس تابس
جنــوب  و  میکننــد  طــى  را  شــرقى 
غــرب ایــران، جنــوب شــرق عــراق، 
عربســتان ســعودى و ســایر کشــورهاى 

ــر  ــت تاثی ــارس را تح ــج ف ــوزه خلی ح
قــرار مى دهنــد. بنابرایــن شــمال غــرب 
ــب دو  ــه ترتی ــران ب ــرب ای ــوب غ و جن
گیرنــده اصلــى طوفان هــاى گــرد و 
غبــار در فصــل بهــار و تابســتان هســتند. 
در طــول تابســتان، بیشــترین بخــش از 
طوفان هــاى گــرد و غبــار شناســایى 
ــل  ــران نق ــى ای ــوب غرب ــه جن ــده ب ش
غــرب  شــمال  در  و  مى کنــد  مــکان 
کشــور بــه کمتــر از 40 درصــد کاهــش 

مى یابــد.

جمع بندى و نتیجه گیرى 
ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســى فعالیت 

شرق و شمال 
شرق عربستان 

سعودی 
حداقل از سال 

۱۹۸۰ به بعد به 
عنوان منطقه 

گردوغبار 
دائمی است که 

مقادیر زیادی 
گرد و غبار را 

منتشر می کند

جـوى  الگـوى  تابسـتان،  در 
شـمال باعـث مى شـود توده هاى 

گـرد و غبـار جهـت شـمال غربـى-
جنـوب شـرقى را بـه خـود بگیرنـد و 
بـه جنـوب غربى ایـران و کشـورهاى 
حـوزه خلیج فارس برخـورد کنند

گرد و غبار 
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سوءاثرات طوفا ن های گرد و غبار

کاهش دامنه دید و افزایش 
سوانح

کاهش بهره وری خاک

آسیب به محصوالت کشاورزی

اختالالت ارتباطی از راه دور

اختالالت سیستم های مکانیکی

خطر بیشتر بیماری های تنفیس

طوفان هــاى گــرد و غبــار درازمــدت 
کــه  منطقــه اى  آســیا،  غــرب  در 
طوفان هــاى گــرد و غبــار در ســال هاى 
اخیــر در آن تشــدید شــده، انجــام شــد. 
تجزیــه و تحلیــل فعالیــت گــرد و غبــار، 
گســترش زمانــى و مکانــى طوفان هــاى 
گــرد و غبــار در شــرق ســوریه و شــمال 
غــرب عــراق، بــه عنــوان مناطــق گــرد 
و غبــار نوظهــور، در دهــه گذشــته 

مشــخص شــد.
عــالوه بــر ایــن، شــرق و شــمال شــرق 
عربســتان ســعودى حداقــل از ســال 
1980 بــه بعــد بــه عنــوان منطقــه 
گردوغبــار دائمــى یافــت شــد کــه 

مقادیــر زیــادى گــرد و غبــار را منتشــر 
تأخیــر  همبســتگى  روش  مى کــرد. 
نشــان داد کــه دو مســیر و گیرنــده 
ــل  ــول فص ــزا در ط ــار مج ــرد و غب گ
بهــار و تابســتان در غــرب آســیا وجــود 
دارد. طوفان هــاى گــرد و غبــار در فصــل 
بهــار بــه شــمال عــراق و شــمال غــرب 

ــوند. در تابســتان،  ــل مى ش ــران منتق ای
الگــوى جــوى شــمال باعــث مى شــود 
ــار جهــت شــمال  توده هــاى گــرد و غب
خــود  بــه  را  شــرقى  غربى-جنــوب 
بگیرنــد و بــه جنــوب غربــى ایــران 
و کشــورهاى حــوزه خلیــج فــارس 

ــد. ــورد کنن برخ
گرد و غبار در 
فصل بهار به 
شمال عراق و 

شمال غرب ایران 
منتقل می شوند
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منشـاء پدیده گرد و غبار در اسـتان 
کرمانشاه

مناطـق تولیـد گـرد و غبـار در منطقـه 
جنـوب و غـرب ایـران در بین سـال هاى 
ویلکرسـون  توسـط   1367 تـا   1363
شناسـایى شـده اند. ایـن بررسـى یکى از 
جامع تریـن مطالعاتـى اسـت کـه در این 
 14 وى  اسـت.  گرفتـه  صـورت  زمینـه 
منشـاء منفـرد بـراى توفان هـاى گـرد و 
غبـار در ناحیـه شناسـایى کـرده کـه 9 

منبـع آن در عـراق اسـت. 
بر این اسـاس منشـاء طبیعى گرد و غبار 

کشـور ایـران بـه دلیل همجـوار بودن بـا بخش وسـیعى از پهنه هـاى بیابانـى تحت اثـرات نامطلوب پدیـده گرد 
و غبـار قـرار دارد. از مهـم تریـن نواحـى ایران کـه تحت تأثیـر این پدیـده قرار گرفته اسـت شـهرهاى جنوبى و 
غربـى ایـران اسـت. عـالوه بر پدیـده هایى که بـه دلیل تأثیر سیسـتم هاى جـوى بـاران زا این شـهرها را متأثیر 
مـى سـازد، پدیـده گـرد و غبـار کـه در مـواردى با غلظـت قابـل مالحظه همـراه بـوده، در اکثـر مواقع سـال به 
خصـوص در فصـول گـرم این اسـتان هـا را با مشـکالت جـدى مواجه کرده اسـت. ایـن پدیده عمدتا مشـکالتى 
را بـا خـود به همراه داشـته و موجب بـروز عوارض نامطلوب بهداشـتى، زیسـت محیطى و اقتصادى شـده اسـت.
مقالـه حاضـر کـه پدیـده گردوغبـار در اسـتان کرمانشـاه را مـورد واکاوى قـرار داده، برگرفته از طرح پژوهشـى 
«آنالیـز جغرافیایـى پدیـده گرد و غبار فصلى از منشـاء کشـورهاى عربى و اثـرات آن بر شـهرهاى جنوبى و غربى 

ایران» اسـت که در هسـته پژوهشـى دانشـگاه شهیدبهشـتى تهیه شـده است. 

کرمانشاه در غبار 

گرد و غبار 
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ایـران بیابان هـا و صحراهـاى کشـورهاى 
حاشـیه خلیج فـارس و کشـورهاى غربى 
ایـران بـه ویژه عراق اسـت. پدیـده اى که 
در چند سـل اخیر تشدید شده و در چند 
مرحلـه زندگى مـردم در چندین اسـتان 
غربـى و جنوبـى و حتـى مرکزى کشـور 
را مختـل کرده اسـت. چنانکـه در برخى 
مواقـع شـدت پدیـده منجـر بـه تعطیلى 
ادارات، مراکز آموزشـى و فرودگاه ها شـد.

طـى چنـد دهه اخیـر تاالب هـاى جنوب 
عـراق به طـور روزافزونى کاهش یافته که 
از منظر منشـاء انسـانى پدیده  سیاست ها 

و اقدامـات عمرانـى ترکیـه و همچنیـن 
ایـران  در جهـت مهـار آب هاى سـطحى 
و بهره بـردارى بهینـه از منابـع آبى باعث 
کاهـش  دبـى آب رودخانه هـاى دجلـه و 
فرات شـد که از نتایج آن خشـک شـدن 
و  هورالهویـزه  و  هورالعظیـم  تاالب هـاى 
عـراق  جنـوب  بیابانـى  عرصـه  افزایـش 

است. 
وسـیله  بـه  بین   النهریـن  واقـع  در 
کـه  مى شـود  تغذیـه  سرشـاخه هایى 
ایـران  و  سـوریه  ترکیـه،  کشـورهاى  از 
سرچشـمه مى گیرند و بیشـترین آب آن 

از کـوه هـاى ترکیـه مى آیـد که توسـعه 
شـتابناك این کشـور و سـاخت سـدهاى 
خشـک  بـه  اسـت  عواملـى  از  متعـدد 
شـدن ایـن مناطـق کمـک کرده اسـت. 
مهـار  بـر  مبنـى  ایـران  اسـتراتژى هاى 
آب هـاى مـرزى هـم بـه خشـک شـدن 
پایـاب ایـن رودخانه هـا دامـن زده اسـت.
و  سیاسـى  تحـوالت  این هـا،  بـر  عـالوه 
نظامـى عـراق هم در تشـدید ایـن پدیده 
موثـر بـوده و نبـود ثبـات سیاسـى باعث 
کم توجهـى بـه مسـائل زیسـت محیطى 
عـراق شـده اسـت. در عیـن حـال تـردد 
بیـش از حد وسـایل نقلیه اعـم از نظامى 
و غیرنظامـى در سـال هاى گذشـته باعث 
برهـم خوردن سـطح خاك هاى حسـاس 
به فرسـایش و شـدت گرفتـن توفان هاى 

گردوغبار شـده اسـت.

اثرات گرد و غبار 
در  غبـار  و  گـرد  توفان هـاى  گسـترش 
از  یکـى  بـه  تبدیـل  اخیـر  سـال هاى 
عمده ترین مشـکالت زیسـت محیطى در 
اسـتان کرمانشاه شـده اسـت. این پدیده 
هـر سـاله مقادیر عظیمى از گـرد و خاك 
را از سـطوح بیابانى بلند کرده و دید را تا 
کمتـر از یـک کیلومتـر کاهـش مى دهد. 
عمده تریـن اثـرات این توفان هـا در موارد 

زیـر جـاى مى گیـرد: 
مدفون شـدن شـهرها و خانه ها در زیر 

ماسه ها
از بیـن رفتـن زمین هـاى کشـاورزى و 

گسـترش نواحـى بیابانى
سیسـتم هاى  و  کانال هـا  تخریـب  
آب رسـانى و آلودگـى آب هـاى سـطحى

ایجاد بارش هاى رنگین
کاهش دید

ایجاد اخالل در سیستم حمل ونقل
آفت زدگـى مـزارع کشـاورزى و باغـات 

ه میو
و  مشـکالت  بـروز  و  هـوا  آلودگـى  
قلبـى و  عفونـى  تنفسـى،  بیمارى هـاى 

پیشنهادهاى مقابله با گرد و غبار
در ایـن پژوهـش در راسـتاى مقابلـه بـا 
غبـار  و  گـرد  پدیـده  از  ناشـى  مسـائل 
راهکارهایى اندیشـیده شـده اسـت که به 
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دو دسـته کلـى تقسـیم شـده اسـت:
1. راهکارهـاى نرم افـزارى در مقیاس هاى 

بین المللـى، ملى و محلى
شـامل  سـخت افزارى  راهکارهـاى   .2

مکانیکـى.  و  بیولوژیکـى  اقدامـات 

راهکارهاى نرم افزارى
در مقیاس بین المللى:

1. تنظیـم تفاهم نامـه دو و چنـد جانبـه 
منطقـه  کشـورهاى  بیـن  (منطقـه اى 
خلیج فارس در خصـوص چگونگى مقابله 
بـا آثـار زیانبـار گـرد و غبـار و گنجانـدن 

تعهـدات الـزام آور بـراى هـر کشـور
2. درگیـر کـردن سـازمان ها بین المللـى 
از جملـه برنامـه توسـعه سـازمان ملـل، 
کنوانسـیون مبارزه با بیابان زایى سـازمان 
ملـل، برنامـه محیطـى سـازمان ملـل و... 
در انجـام پشـتیبانى هاى علمـى، فنـى و 
اعتبـارى بـه منظـور مقابله با آثـار زیانبار 

گـرد و غبار
مرکـز  ایجـاد  امکان سـنجى  مطالعـه   .3
منطقـه اى بیابان زدایـى و مبـارزه بـا گرد 
و غبـار در خاورمیانـه بـا هـدف تحقیـق، 
مطالعـه و آموزش هـاى مرتبـط بـا مقابله 
بـا فرسـایش بـادى، بیابان زایـى، تغییـر 

اقلیـم، پدیـده گـرد و غبار
4. اسـتقرار سیستم هشدار و پیش آگاهى 
کشـورهاى  در  غبـار  و  گـرد  زمینـه  در 

منطقه
از  بین المللـى  حمایت هـاى   .5
آسـیب دیدگان حقیقى و حقوقـى پدیده 

غبـار.  و  گـرد 
در مقیاس ملى: 

1. تهیـه یـک طـرح جامـع بـه منظـور 
پیشـگیرى، مقابلـه و کنترل گـرد و غبار 

و طوفان هـاى شـن
و  مطالعـات  نتایـج  از  بهره گیـرى   .2

گرفتـه صـورت  پایش هـاى 
3. یکپارچه عمل کردن همه دستگاه هاى 
مربوطـه ماننـد وزارتخانه هـاى راه، نیـرو، 
کشـاورزى و سـازمان محیـط زیسـت در 

سـطوح مختلف
مقادیـر  بـرآورد  در  دقـت  افزایـش   .4
امـکان  و  کشـور  در  بـادى  فرسـایش 
برنامه ریزى مناسـب تر پروژه هـا و طرح ها

5. اشـاعه و فرهنـگ مبـارزه و کنتـرل 

بـا فرسـایش بـادى در بیـن مسـئولین و 
کشـور کارشناسـان 

کانون هـاى  مناسـب ترین  شناسـایى   .6
بحـران فرسـایش بـادى کشـور

7. انتخـاب و معرفى مناسـب ترین ابزارها 
و وسـایل اندازه گیرى مسـتقیم فرسایش 

و رسـوب بادى
و  مدیریتـى  کار  سـازمان  پیشـنهاد   .8
اجرایى جهت راه اندازى شـبکه سـنجش 

و مطالعـه فرسـایش بـادى در ایـران
9. پیش گیرى، حفاظـت و تحدید عوامل 
ایجـاد یـا تشـدید گـرد و غبـار و کاهش 

خسـارت حاصـل از ایـن پدیده. 
در مقیاس محلى: 

1. ارائـه آموزش هـاى فراگیـر بـه منظـور 
ارتقـاى آگاهـى عمومـى (در شـهرها و 
و  سـالمتى  حفـظ  جهـت  در  روسـتاها 
کاهـش آسـیب ها و بیمارى هـاى ناشـى 

از گـرد و غبـار
بخـش  بـه  اجرایـى  امـور  واگـذارى   .2

صـى خصو
3. جلـب مشـارکت بومیان به ویـژه زنان 

روستایى
4. پرداخـت تسـهیالت بانکـى، امنیـت 
یارانه هـاى  پرداخـت  سـرمایه گذارى، 

دولتـى
5. هماهنگ سـازى و سـازگارى طرح هاى 
عمرانـى و توسـعه منابـع آب بـا شـرایط 

زیسـت محیطى و اکوسیسـتم مناطق
و  قابلیت هـا  سـایر  شناسـایى   .6
احـداث  بـا  مرتبـط  محدودیت هـاى 
ایسـتگاه هاى سـنجش و مطالعه فرسایش 
نیـروى  محدودیت هـاى  از  اعـم  بـادى، 
انسانى (ماهر و تخصصى)، محدودیت هاى 
مکانـى (قابلیت دسترسـى، مالکیـت و ...)
7. تهیـه شناسـنامه اولیه و طـرح اجرایى 
بـراى احداث هر کـدام از ایسـتگاه ها اعم 

از روش اجـرا و بـرآورد هزینه
8. آمادگـى و مقابلـه با پدیـده گرد و غبار 

و کاهش خسارت.

راهکارهاى سخت افزارى 
اقدامات بیولوژیکى

قلـم کارى،  بوتـه کارى،  نهـال کارى،   .1
غـالت سـاقه  از  اسـتفاده  و  بـذرکارى 

2. افزایـش تنوع گونه هـاى گیاهى مقاوم 

سـایر  و  کم آبـى  شـورى،  خشـکى،  بـه 
ویژگـى هـاى مناطـق بیابانى

نمـودن  اجرایـى  و  تجـارب  انتقـال   .3
تجـارب سـایر کشـورها مانند اسـتفاده از 
سـاقه غالت و کشـت قلمه هاى طویل در 

روان ماسـه هاى 
4. اسـتفاده از گونه هـاى جدیـد اقاقیـا و 

افـرا بـه منظـور افزایـش تنـوع گونه اى
در  زنـده  بادشـکن  ایجـاد  عملیـات   .5
و  آبرسـانى  امکانـات  داراى  بیابان هـا 
در اطـراف مـزارع بـا مشـارکت مـردم و 

محـل سـاکنین 
6. توسـعه فضـاى سـبز درون شـهرى، 
تکمیـل و افزایـش فضـاى سـبز موجـود 
و ایجـاد پوشـش سـبز خیابان هـا، کوچه 
هـاى اصلى و فرعى که سـطوح وسـیعى 
را شـامل مـى شـود، از ایجاد گـرد و غبار 
آلودگـى  کاهـش  موجـب  و  جلوگیـرى 
ناشـى از آن در درون شـهرها و مناطـق 

مسـکونى خواهد شـد
7. کمربنـد فضـاى سـبز فرودگاه هـا بـا 

فرودگاه هـا حریـم  رعایـت 
8. ایجـاد کمربنـد سـبز در نـوار مـرزى 

جنـوب غربـى کشـور

اقدامات مکانیکى
1. بـه کارگیـرى روش ها و سیسـتم هاى 
پیش بینـى، هشـدار و پایش پدیـده گرد 

و غبـار در داخـل و خـارج از مرزها
2. حفاظـت و احیـاى منابع آبـى موثر در 
کنتـرل و کاهـش گـرد و غبـار بـه ویـژه 
تاالب هـا و دریاچه هـاى واقـع در مناطـق 

تحـت نفـوذ گـرد و غبار
3. آماده سـازى بخش پزشـکى و سالمت 
(توسـعه و تجهیز مراکز پزشـکى، تحقیق 
و شناسـایى عوارض و بیمارى هاى ناشـى 

از گـرد و غبار)
و  مکانیکـى  بادشـکن هاى  ایجـاد   .4
غیرزنده در ماسـه زارها و مناطق مسـتعد 

گـرد و غبـار
5. ایجـاد حریـم ایمنى 150متـرى براى 

راه آهـن و جاده هـاى بین شـهرى
6. تعییـن ضخامـت بـاد بردگـى خاکـى 
از طریـق نصـب میله هـاى فـوالدى و یـا 
اندازه گیـرى عمـق بـاد بردگـى خـاك از 

پـاى ریشـه ها. 

گرد و غبار 
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صنعت ساختمان و فرصت ها و 
چالش های پیش روی کرمانشاه 

صنعــت ســاختمان طــى ســال هاى 2022 و 2023 
ــش رو  ــان پی ــه و جه چشــم اندازى روشــن در منطق

ــوان  ــه عن ــد ب ــود مى توان ــه مى ش ــى گفت دارد و حت
یــک پیشــران، ظرفیــت خالــى دیگــر صنایــع را نیــز 
جبــران کنــد. امــا ظرفیــت بــزرگ بعضــا در کشــور 
مــا بــا قوانیــن خلق الســاعه و فاقــد پشــتوانه 

ــد.  ــت انداز مى افت ــه دس ــى ب کارشناس

چشم انداز 
روشن اما پر 

دست انداز!
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ایران،  در  مسکن  توسعه  طرح هاى  همه 
معطوف به برنامه ریزى ملى مسکن و تهیه 
ریاست  زمان  در  است.  جامع  برنامه  یک 
جمهورى آقاى محمود احمدى نژاد یعنى 
همه  ایشان  دهم،  و  نهم  دولت هاى  در 
بدون  و  گذاشت  کنار  را  برنامه ها  این 
پیش  چون  کار.  به  کرد  شروع  برنامه 
و  کرده  منحل  را  برنامه  سازمان  آن،  از 
بودجه هم در اختیار خودش قرار گرفته 
بود. این روند باعث شده بود منابع برنامه 
جمهور  رئیس  شخص  اختیار  در  مالى 
موردى  صورت  به  بنابراین  و  بگیرد  قرار 
شخصى،  تصمیم گیرى هاى  اساس  بر  و 
برنامه ریزى ها را جلو برد؛ به ویژه در زمینه 
به  شاید  که  ایرادى  بزرگ ترین  مسکن. 
مسکن مهر وارد باشد، این است که بدون 
برنامه اتفاق افتاد. ما نمى دانیم در جایى 

که مسکن مهر ساخته شد، نیاز به چند 
واحد مسکن وجود داشت؟ در این سال ها 
شهرهاى زیادى را دیدیم که در آن جا ده ها 
هکتار اسکلت فلزى که براى مسکن مهر 
مى رفت.  بین  از  داشت  بود،  شده  احداث 
مهر استان  در همین  پروژه مسکن هاى 
کرمانشاه مى بینید که در اطراف صحنه و 
بیستون خانه هایى هستند که هنوز کامال 
در  مسکن  برنامه ریزى  نشده اند.  اشغال 
احمدى نژاد،  آقاى  ریاست جمهورى  دوره 
یک برنامه ریزى تصادفى بود و به صورت 
خط  و  مى رفت  جلو  موردى  و  موضوعى 
برنامه ریزى مشخصى وجود نداشت که به 
ما بگوید: از کجا به کجا باید برسیم؟ هدف 
چیست؟ چقدر باید مسکن تولید کنیم؟ 
براى این میزان مسکن چه مقدار مصالح 
باید فراهم شود؟ زمان بندى این تدارکات 

چطور است؟ و... یک زمان سیمان نایاب 
مى شد، یک بار آهن نایاب و یک وقتى هم 
بود که هر دو این ها دچار فراوانى مى شدند و 
محصوالت روى دست تولیدکننده مى ماند. 
این روند تولید مسکن تا امروز ادامه پیدا 
کرد، به طورى که هنوز یک برنامه جامع 
اخیرا  نداریم.  مسکن  توسعه  براى  ملى 
سازمان ملى مسکن یک برنامه ریزى کلى و 
اجمالى انجام داده و سهمى را از قرار چهار 
میلیون واحد به تامین مسکن اختصاص 
مشخص  را  مختلف  مناطق  سهم  و  داده 
گذاشته اند  هم  را  طرح  اسم  است.  کرده 
نهضت ملى مسکن. ولى این نهضت صرفا 
شامل ساخت نیست، بلکه تهیه اراضى و 
کارهایى که تعاونى هاى مسکن قبال شروع 
کرده اند، را هم به اضافه زمین هاى جدیدى 
که در اختیار مى گیرند، شامل مى شود. در 

بزرگ ترین ایرادی 
که شاید به 

مسکن مهر وارد 
باشد، این است 

که بدون برنامه 
اتفاق افتاد. ما 
نمی دانیم در 

جایی که مسکن 
مهر ساخته شد، 

نیاز به چند واحد 
مسکن وجود 

داشت؟ 

در نگاهى به توسـعه مسـکن با این سـوال ها مواجهیم: مسـائل مسـکن در اسـتان کرمانشـاه چیسـت؟ چه نیازها 
و اثراتـى وجـود دارد؟ چقـدر امکانات براى توسـعه مسـکن فراهـم کردیم؟ تاکنون بـه نیازهاى حوزه مسـکن چه 
پاسـخى داده ایـم؟ بیـژن کلهرنیا، عضو هیـات علمى و مدرس دانشـگاه طـى یادداشـتى، این پرسـش را اینگونه 

مى دهد:  پاسـخ 

توسعه صنعت ساختمان کرمانشاه 

فرصیت برای طرح های تصادفی نیست

ساختمان 
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واقع ترکیبى از انواع مختلف تامین زمین 
را تدارك کرده اند براى این که هدف چهار 
میلیون مسکن محقق شود. ولى معتقدم 
این کار هم برنامه ریزى مسکن نیست. باید 
براى هر دهک به طور جداگانه و در نهایت 
باهم برنامه ریزى و مساله تامین زمین را 
کار  این  نباید  کرد  بررسى  دقت  با  کامال 
را به عهده مدیران گذاشت که با فشار و 
اضطرار، زمین را در نقاط نامناسب تامین 
کنند. اتفاقى که به نظر مى رسد اکنون در 

حال وقوع است.
برنامه هاى  مى شود  باعث  اقداماتى  چنین 
ساخت مسکن، تا حدى برنامه اى عجوالنه 
و غیرعملى به نظر برسد. نهضتى که بعید 
اعالم  زمان بندى  در  و  آسانى  به  مى دانم 
شده، به هدفش برسد. هرچند که حتما 
جاهایى  به  کمابیش  و  خیزان  و  افتان 

مى رسد و واحدهایى هم ساخته مى شود، 
ولى من بعید مى دانم با قیمت هاى کنونى 
تورمى  و  اقتصادى  فشار  این  با  مصالح، 
بتوانیم به افق ساخت چهار میلیون مسکن 
ملى  برنامه  معتقدم  کلى  به طور  برسیم. 
کنیم.  ساماندهى  ابتدا  از  باید  را  مسکن 
پیش از هر چیز با طوالنى تر کردن زمان 
طرح، واقع بینانه تر با مساله برخورد کنیم، 
باید متخصصان و کارشناسان بیشترى در 
این کار وارد شوند، در زمینه تهیه امکانات 
و مصالح باید به دقت برنامه ریزى شود و 
را  خصوصى  بخش  سهم  باید  طرفى،  از 
خیلى جدى تر ببینیم و دولت دستش را 
از اجرا، حتى االمکان بیرون بکشد و بخش 

خصوصى و مردمى را فعال کند.
حال  به  تا  که  خوبى  راه حل هاى  از  یکى 
مسکن  پروژه  گرفته،  قرار  غفلت  مورد 
یا  استیجارى  مسکن  است.  استیجارى 
اجاره به شرط تملیک، گونه هاى خوبى از 

مسکن هستند که در گذشته هم تجربه 
داشته ایم.  ایران  در  آن  اجراى  از  خوبى 
مسکن  فرانسه،  در  مخصوصا  و  اروپا  در 
استیجارى اصلى ترین روش تامین مسکن 
عمومى است که با هزینه کمترى مسکن 
مى توانند  شهروندان  و  مى کند  تامین  را 
این  شوند.  خانه  صاحب  کمترى  پول  با 
پروژه، در زمان طوالنى تر و با ضریب رشد 
یکنواخت اجرا مى شود و به همین دلیل 

بسیار موفق تر از طرح هاى دیگر است.
در  شود  متمرکز  این که  جاى  به  مسکن 
نقاطى که بعدا با مشکالتى مواجه شود 
باید در نقاط مختلف مثل بافت، نوسازى 
مسکن، بافت هاى میانه، متاخر و... پخش 
شود. این ها ظرفیت هایى در قالب نوسازى 
و ملک سازى و بازآفرینى هستند و بخش 
زیادى از ظرفیت مسکن را جذب مى کنند 
تا زمانى که به نقطه هماهنگى روند تولید 

مسکن با نیاز جامعه برسیم. 

در اروپا و 
مخصوصا در 

فرانسه، مسکن 
استیجاری 

اصلی ترین روش 
تامین مسکن 

عمومی است 
که با هزینه 

کمتری مسکن 
را تامین می کند 

و شهروندان 
می توانند با پول 

کمتری صاحب 
خانه شوند

نهضت ملی مسکن چگونه به نتیجه می رسد؟

برنامه ملی مسکن را از ابتدا ساماندهی کنیم

پیش از هر چیز با طوالنی تر کردن زمان 
طرح، واقع بینانه تر با مساله برخورد کنیم

متخصصان و کارشناسان بیشتری در این 
کار وارد شوند

در زمینه تهیه امکانات و مصالح به دقت 
برنامه ریزی شود

سهم بخش خصویص را خیلی جدی تر ببینیم

دولت دستش را از اجرا، حیت االمکان بیرون 
بکشد و بخش خصویص و مردمی را فعال 

کند
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صنعت مهندسى و ساخت و ساز بهبود قابل توجهى از رکود 
را  متعددى  مخالف  موانع  همچنین  اما  است،  داشته   2020
تجربه کرده است که انتظار مى رود همچنان ادامه داشته باشد. 
سال 2022 باید سالى پربار اما چالش برانگیز دیگرى باشد، 
و به نظر مى رسد صنعت، آماده به دست آوردن فرصت هاى 

رشد است. 
رکود 2020 یکى از کوتاه ترین رکودهاى تاریخ بود، اما تأثیر 
و  مهندسى  صنعت  متحده،  ایاالت  اقتصاد  در  همچنان  آن 
ساخت وساز مشاهده مى شود. در سال 2022، در حالى که وارد 
دومین سال بهبودى مى شویم، این صنعت نقش بزرگى در 

حمایت از برنامه رشد کشور دارد.
انتظار مى رود که قانون سرمایه گذارى زیرساخت و مشاغل، با 
سرمایه گذارى در بخش مراقبت هاى بهداشتى، ایمنى عمومى و 
سایر زیرساخت هاى عمومى نویدبخش خوبى براى شرکت هاى 
را  غیرمسکونى  بخش هاى  بهبود  احتماال  و  باشد  حوزه  این 
تسریع بخشد. انتظار مى رود بخش مسکونى همچنان قوى 
بماند و فعالیت هاى مشابهى را که در سال 2021 انجام داد از 
خود نشان دهد. این صنعت سرمایه گذارى هاى خود را در بخش 
دیجیتال از طریق ادغام و اکتساب به سمت قابلیت هاى ساخت 

و ساز مرتبط  افزایش داده است. 
این فناورى ها مى توانند به شرکت ها کمک کنند تا از طرح هایى 
نظیر ایجاد شهرهاى هوشمند، استفاده از تحرك هوایى شهرى، 
و برنامه هاى تغییر آب و هوا در پروژه هاى خود حمایت کنند 
و به افزایش کارایى عملیاتى داخلى، کاهش هزینه ها و بهبود 
سال هیجان  حاشیه سود کمک کنند. سال 2022 احتماالً 
انگیزى براى صنعت مهندسى و ساخت و ساز خواهد بود، و 
چشم انداز ساالنه، پنج موضوع کلیدى را در این موضوع بررسى 

مى کند. 

اول: رشد صنعت
این صنعت در طول همه گیرى کرونا بسیار خوب واکنش نشان 
داد و در دوره بهبودى هم قوى ظاهر شد. مجموع هزینه هاى 
ساخت وساز بهبود یافت و در جوالى 2021 به 1,57تریلیون 

دالر رسید که رکورد باالیى براى این دوره و 12 درصد باالتر از 
میانگین سطوح سال 2019 بود. در نظرسنجى اخیر، 91درصد 
از پاسخ دهندگان چشم انداز کسب و کار براى صنعت خود را تا 
حدودى یا بسیار مثبت توصیف مى کنند که 23درصد بیشتر از 
سال گذشته است. ایجاد این اطمینان تجارى، به دلیل عملکرد 
قوى مورد انتظار بخش مسکونى و رشد بخش غیرمسکونى 

است.
با نگاهى دقیق تر به دو بخش، فعالیت هاى مسکونى علیرغم 
افزایش قیمت مواد، همچنان قوى باقى مى ماند. در مقابل، 
سال 2021  بیشتر  در  غیرمسکونى  بخش  هزینه هاى  رشد 
ضعیف باقى ماند. مخارج در مراکز آموزشى، ادارى، حمل ونقل، 
مراقبت هاى بهداشتى و تجارى بیشترین کاهش را نسبت به 

سال گذشته (سال2021) در جوالى مشاهده کردند. 

دوم: سودآوردى و عملکرد صنعت
اختـالل در زنجیـره تامین و چالش هـاى منبع یابى احتماال بر 
تحویـل پروژه و حاشـیه ها تاثیر مى گذارد. در نیمه دوم سـال 
2020، ایـن بیمـارى همه گیـر آسـیب پذیرى زنجیره هـاى 
تامیـن جهانـى را آشـکار کـرد. با از سـرگیرى تولیـد جهانى 
و عـادى شـدن عرضـه، انتظـار مى رفـت مشـکالت عرضـه تا 
سـال 2021 تثبیـت شـود. با ایـن حال، کمبود عرضه ناشـى 

از بیمـارى همه گیـر همچنـان ادامـه دارد و بر 
مـواد کلیـدى ماننـد الـوار، رنـگ و پوشـش ها، 
آلومینیـوم، فـوالد و سـیمان و غیـره تأثیر مى 

گذارد. 
چالش  اولین  است.  دوچندان  بحران  این  تاثیر 

کمبود مواد است. بر اساس یک نظرسنجى 
درصد  آمریکا، 75  عمومى  پیمانکاران  از 
دلیل  به  پروژه ها  تأخیر  به  شرکت ها  از 

طوالنى تر شدن زمان تحویل یا 
کمبود مواد اشاره کردند. عالوه 
در  تاخیر  درصد   57 این،  بر 

 deloitte :منبع

آماده شدن برای یک سال قوی دیگر 

چشم انداز ساخت وساز در سال ٢٠٢٢

١/۵٧
︑︣﹙﹫﹢ن د﹐ر

️ و︨︀ز در  ︠︀ ﹝︖﹞﹢ع ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی︨ 
︗﹢﹐ی ٢٠٢١ 

ساختمان 
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تحویل را گزارش کردند که نشان مى دهد صنعت در پیش بینى 
زمان رسیدن مواد مشکل دارد. 

تاثیـر دوم افزایـش شـدید هزینـه هـا اسـت. در هفـت ماهه 
اول سـال 2021، قیمـت مصالـح سـاختمانى حیاتـى هر ماه 
افزایش دو رقمى داشـته اسـت. بـه طور کلى، انتظـار مى رود 
کـه اختـالالت و نوسـانات زنجیره تامیـن یکـى از بزرگترین 
چالش هـا در سـال 2022 باشـد و شـرکت هایى کـه بتواننـد 
از  ایـن چالـش عبـور کننـد، احتمـاالً بـه عنوان برنـده ظاهر 

خواهند شـد. 

سوم: ارتباط در ساخت و ساز
چشـم انـداز صنعـت بـه سـرعت در حـال تحـول اسـت زیرا 
شـرکت هـاى مهندسـى، پیمانـکاران و مشـارکت کنندگان 
در سراسـر زنجیـره ارزش مزایـاى فنـاورى هـاى سـاخت و 
سـاز متصـل را درك کـرده و بـه طـور فزاینده اى بـه کار مى 
گیرنـد. ایـن فناورى هـا مى تواننـد بـه آوردن دارایى هـا، افراد، 
فرآیندهـا و سـایت هاى شـغلى در یک پلتفـرم کمک کنند و 
باعث مى شـود همـه و همه چیز هوشـمندتر کار کنند  زمان 
خرابـى را کاهـش مى دهنـد، اسـتفاده و کارایـى از دارایى هـا 
را بهینـه مى کننـد و دیـد بیشـترى را در اجـراى عملیات به 

مى آورند. دسـت 
در هسته ساخت وساز متصل، فناورى هاى نوظهور و داده ها و 
تجزیه و تحلیل هاى پیشرفته قرار دارند که این قابلیت هاى جدید 
مى توانند فعالیت کنند. همانطور که صنعت به سمت ساخت 
و ساز متصل پیش مى رود، توسعه داده ها، تجزیه و تحلیل و 
قابلیت هاى بینش مبتنى بر کاربر مى تواند حیاتى باشد. در سال 
براى سرمایه گذارى هاى  2022، ساخت وساز متصل احتماالً 
دیجیتال بزرگ براى اتصال، ادغام و خودکارسازى عملیات و 
آوردن کل زنجیره ارزش به زیرساخت هاى ایمن و هوشمند 

خواهد بود.

چهارم: ادغام و تملک
در سال 2020، بیشتر شرکت ها بر ریسک گریزى و حفظ 
تضاد   2021 سال  حال،  این  با  بودند.  متمرکز  نقدینگى 
ماه  در 9  تراکنش  سطوح  زیرا  کند،  مى  ایجاد  را  آشکارى 
درصد  و 10  سال 2020  کل  از  درصد بیشتر  اول   152 
بیشتر از کل فعالیت ها در سال 2019 بود. صنعت ایاالت 
و  ادغام  فعالیت   2021 سال  اول  ماهه  هشت  در  متحده 
تملکى خود را افزایش داد و 16 میلیارد دالر ارزش معامله 
را ثبت کرد. با این سرعت، صنعت احتماالً تا پایان سال از 
مرز 20 میلیارد دالر فراتر خواهد رفت. شرکت هاى این حوزه 
همچنین عالقه اى دوباره به اهداف فناورى و مخابراتى براى 
دستیابى سریع تر به قابلیت ها و راه حل هاى دیجیتال جدید 

نشان داده اند.
بین آگوست 2020 تا 2021، شرکت هاى آمریکایى به 27 
هدف در زمینه هاى نرم افزار، الکترونیک، مشاوره و خدمات 
فناورى، و تصاویر متحرك دست یافتند. پیش بینى مى شود 
که حرکت در مسیر درست، در سال 2022 سرعت بیشترى 
پیدا کند، زیرا  ش شرکت هاى مهندسى ساخت و ساز براى 
بنیاد  یک  توسعه  به  کمک  براى  فناورى هایى  به  دستیابى 

عملیات متصل، یکپارچه و خودکار تالش مى کنند.

پنجم: چالش استعدادیابى
پس از ظهور همه گیرى کرونا، بزرگترین سوالى که در ذهن 
در  را  کار  چگونه  که  بود  این  داشت  وجود  شرکت ها  اکثر 
محل هاى کار به طور ایمن شروع کنند. با کمال تعجب، در 
حالى که این صنعت به سرعت استانداردهاى ایمنى مورد 
نیاز را اجرا کرد، همچنان در تالش است تا بر چالش جذب 
کارگران غلبه کند. با کمال تعجب، در حالى که این صنعت 
به سرعت استانداردهاى ایمنى مورد نیاز را اجرا مى کند، 
جذب کارگران غلبه  چالش  تا بر  تالش است  همچنان در 
کند. تأثیر پر نکردن فرصت هاى شغلى مى تواند بر شرکت ها 
به روش هاى متعددى تأثیر منفى بگذارد، از 
جمله تأخیر و لغو پروژه ها، کاهش 
پاسخگویى  در  ناتوانى  پروژه ها، 
دادن  دست  از  بازار،  نیازهاى  به 
در  شکست  و  پروژه  پیشنهادات 

نوآورى و غیره. 

١٢
در︮︡

️ و︨︀ز در  ︠︀ ︋︊﹢د ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی︨ 
︀ل ٢٠١٩   ︨﹤ ︨︀ل ٢٠٢١ ﹡︧︊️︋ 
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ساختمانى  کنسرسیوم  تشکیل  ضرورت 
قدرتمند

در ابتداى این نشست رئیس اتاق کرمانشاه با اشاره 
در  سرعت  ارتقا  و  رقابت پذیرى  افزایش  اهمیت  به 
حوزه صنعت ساختمان، بر لزوم تشکیل کنسرسیوم 

ساختمانى قدرتمند در کرمانشاه تاکید کرد.
کیوان کاشفى اظهار کرد: یکى از رسالت هاى مهم 
بخش خصوصى و تشکل هاى این بخش آینده نگرى 
است که برپایى این نشست گامى مثبت در همین راستا 
است. آینده نگرى اصلى ترین رسالت بخش خصوصى و 
تشکل ها است تا بتوان از مشکالت فعالین اقتصادى و 
واحد هاى تولیدى تا حدودى پیشگیرى کرد. ارائه دید 
درست و آینده نگرانه و ترسیم افق هاى جدید آینده باید 

در اولویت تشکل هاى بخش خصوصى قرار گیرد.
کاشفى آموزش را اولویت مهم دیگرى برشمرد که باید 
در دستور کار تشکل هاى بخش خصوصى قرار گیرد و 
ادامه داد: این آموزش خصوصا در حوزه رقابت پذیرى 
که جاى آن در کشور خالى است از اهمیت ویژه اى 
برخوردار مى باشد. اینکه بسنده کنیم به حل مشکالت 
فعاالن اقتصادى در ستادهاى تسهیل و... کارمنطقى 
نیست و باید با آینده نگرى جلوى بروز مشکالت را 

بگیریم.
رئیس اتاق کرمانشاه نمونه این مشکالت را مربوط به 
صنایعى مانند خودرو سازى و لوازم خانگى دانست که 
قدرت رقابت پذیرى را از دست داده اند و این موضوع 
حتى مورد تاکید مقام معظم رهبرى هم قرار گرفته 

است.
کاشفى سپس به صنعت ساختمان و اهمیت آن اشاره 
کرد و مسکن را یکى از معضالت مهم امروز کشور و 
میلیون  شش  حدود  کمبود  از  وى  دانست.  جامعه 
مسکن در کشور یاد کرد که بیانگر بخشى از مشکالت 
صنعت ساختمان کشور است و یادآور شد: یکى از 
وعده هاى مهم دولت ساخت یک میلیون مسکن در 
سال است که نیازمند اقدامات متعددى است. رئیس 
اتاق کرمانشاه یکى از ویژگى هاى مهم صنعت ساختمان 
را تامین بخش عمده آن در داخل کشور دانست که 
امکان واردات و ثبت سفارش براى آن وجود ندارد و 

همین امر روند کار را سخت تر مى کند.
وى توجه به مواردى مانند سرعت کار، قیمت تمام شده، 

ارتقا بهره ورى،  رعایت استاندارد، حفظ محیط زیست، 
مدیریت فنى و مهندسى و ... را در صنعت ساختمان 
ضرورى دانست و خاطرنشان کرد: صنعت ساختمان 
متشکل از زنجیره عریض و طویلى است که باید همه 
بخش هاى آن همزمان دیده شود تا بتوان افق صنعت 

ساختمان را به طور روشن ترسیم کرد.
رئیس اتاق کرمانشاه از مهمترین چالش هاى پیش 
روى صنعت ساختمان هم یاد کرد و بروکراسى ادارى 
را از مهمترین آنها برشمرد که عمدتا ناشى از قوانین 
و مقررات، دریافت مجوزها، تغییر کاربرى و ... است. 
کاشفى دومین چالش پیش روى صنعت ساختمان 
را نیاز به علم و تکنولوژى دانست که خال این بخش 
باعث شده متاسفانه در کشور گاهى نگاه به سمت 
شرکت هاى چینى، ترك و ... براى ساخت و سازها باشد. 
بخش خصوصى باید با تمرکز بر ارتقا بهره ورى و کاهش 
زمان و هزینه ساخت کمک کند از ظرفیت شرکت ها و 

پیمانکاران بومى در ساخت و سازها استفاده شود.
رئیس اتاق  آخرین چالش پیش روى صنعت ساختمان 
بزرگ  ساختمانى  کنسرسیوم  یک  خالى  جاى  را 
در کرمانشاه دانست که تالش هاى زیادى هم براى 
شکل گیرى آن انجام شد. کاشفى از اهمیت تشکیل 
چنین کنسرسیومى براى ورود به پروژه هاى بزرگ 
داخلى و بین المللى یاد کرد و گفت: ما بازار عراق و 
سوریه را کنار دست خود داریم که سال ها در حوزه 
ساخت و ساز ظرفیت دارد و نباید این بازار را از دست 

بدهیم.

پروژه هاى  در  سازى  صنعتى  خالى  جاى 
انبوه سازى

انجمن  مدیره  هیات  عضو  رضایى  پرویز  ادامه  در 
صادرکنندگان خدمات فنى و مهندسى ایران با اشاره به 
وضعیت صنعتى سازى در پروژه هاى انبوه سازى، اظهار 
کرد: متاسفانه هم اکنون صنعتى سازى را آنطور که باید 
در پروژه هاى انبوه سازى نداریم. وى با بیان اینکه براى 
برخى پروژه هاى ساخت و ساز به دلیل مقرراتى که 
وجود دارد گاهى مجبوریم پایه کار را سنتى بنا نهیم، 
گفت: پروژه اى که ابتدا به شیوه سنتى آغاز شده را 
حتى اگر در ادامه به شیوه صنعتى پیش برود نمى توان 

صنعتى کامل دانست.

رضایى یکى از راهکارهایى که مى تواند به صنعتى 
سازى پروژها کمک کند را استفاده از شیوه «قالب 
تونلى» دانست که مزیت آن نسبت به سایر شیوه ها 
این است که مى تواند تا 40 طبقه را نیز با این روش 
پیش برد. وى سپس به وضعیت ساخت و سازها در 
کرمانشاه نیز اشاره اى داشت و تاکید کرد: متاسفانه 
کرمانشاه وضعیت مناسبى در زمینه کارهاى عمرانى 
ندارد و در بسیارى از مباحث عمرانى نسبت به سایر 

کالنشهرها عقب است.
عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنى و 
مهندسى ایران قطار سبک شهرى را یکى از مهمترین 
پروژه هاى عمرانى کرمانشاه دانست و عنوان کرد: تنها 
250 شهر در جهان و در ایران چند شهر محدود از 
و  اهواز  مشهد،  شیراز،  قم،  اصفهان،   ، تهران  جمله 

کرمانشاه صاحب این پروژه هستند.
رضایى با بیان اینکه به نرخ امروز تا کنون نزدیک به 
چهار هزار میلیارد تومان در این پروژه هزینه شده، 
عنوان کرد: این پروژه از سراب قنبر تا طاقبستان به 
صورت رو و زیر زمین اجرا مى شود و یکى از زیباترین 
سازه هاى شهر کرمانشاه و ویترین شهر است. وى 
پروژه هایى از این دست را نمادهاى مهم ساخت و 
ساز دانست و تاکید کرد: ساختمان را هر کسى مى 
تواند بسازد و اگر قرار است بر سازه هاى بتنى واقعى 
تمرکز کنیم باید سراغ مواردى مانند این پروژه، سد، 
نیروگاه، تصفیه خانه و ... برویم که کرمانشاه ظرفیت 

هاى خوبى در این زمینه دارد.
عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنى 
و مهندسى ایران سپس به موضوع ساخت 120 هزار 
واحد در قالب جهش مسکن در کرمانشاه طى چهار 
سال  هم اشاره کرد و ادامه داد: ساخت این تعداد واحد 
توسط شرکت هاى استان کار دشوارى است. وى تالش 
براى ساخت 170 هزار واحد مسکن مهر در کرمانشاه 
طى یازده سال اخیر که هنوز برخى از آنها به نتیجه 

نرسیده است را گواهى بر این سختى کار دانست.

سرمایه گذارى در زیرساخت ها
در ادامه مهدى روانشاد نیا عضو هیات مدیره انجمن 
مدیریت پروژه ایران نیز گریزى به گزارش مکنزى 
گزارش  این  در  کرد:  عنوان  و  داشت  ایران  درباره 

اولین سمپوزیم به همت بخش خصویص کرمانشاه برگزار شد

کاربرد مدیریت پروژه و صنعیت سازی در انبوه سازی
ــه همــت بخــش خصوصــى کرمانشــاه  ــروژه و صنعتى ســازى در پروژه هــاى انبوه ســازى» ب ــرد مدیریــت پ  اولیــن ســمپوزیم «کارب

برگــزار شــد. گزیــده مباحــث طــرح شــده در ایــن نشســت را در پــى مى خوانیــد: 

ساختمان 
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عنوان شده که ایران مى تواند ظرف مدت 20 سال 
تومان  میلیارد  هزار  را  خود  داخلى  ناخالص  تولید 
افزایش داده و به رقم 1400 میلیارد دالر برساند. 
وى با بیان اینکه در این گزارش به لزوم انجام 3500

میلیارد دالر سرمایه گذارى در ایران تاکید شده، 
افزود: بخش عمده اى از این سرمایه گذارى مربوط 

به حوزه زیرساخت ها است.
عضو هیات مدیره نظام مهندسى تهران سپس از 
مهمترین چالش هاى پیش روى حوزه ساخت و 
ساز در ایران یاد کرد و عدم همخوانى الگوى ساخت، 
محل قرارگیرى، متراژ و ... واحدها با تقاضاى بازار 
را از مهمترین آنها برشمرد. وى وجود دو میلیون 
واحد خانه خالى در کشور با وجود تقاضاى فراوانى 
که براى مسکن وجود دارد را گواهى بر این مدعا 

دانست.
خصوصا  و  کشور  مالى  نظام  ناکارآمدى  روانشادنیا 
عدم امکان تامین مالى از سوى بانک ها را از دیگر 
چالش ها برشمرد. وى طوالنى شدن روند اجراى 
پروژه ها که در این بخش حتى نسبت به برخى 
کشورهاى همسایه نیز وضعیت بدترى داریم را از 
بیشتر  افزود:  و  کرد  عنوان  ها  چالش  دیگر  جمله 
از پولى که خرج اجراى طرح ها مى شود به دلیل 
تاخیر در اجراى آنها زیان مى کنیم که براورد آن 
سال است.  سه میلیارد دالر در  نزدیک به  چیزى 
از سوى دیگر ظرفیت هاى متعددى هم در بخش 
ساخت و ساز داریم که وجود 250 هزار مهندس که 
از این نظر رتبه چهار یا پنج دنیا را داریم از جمله 

این ظرفیت ها است.

صنعت ساختمان آینه اقتصاد، فرهنگ و هنر 
است 

دکتر حبیبى از دیگر فعاالن بخش مسکن و صاحب 
نظران این عرصه از اهمیت توجه به بخش خصوصى 
در حوزه ساخت و ساز یاد کرد که چیزى نزدیک 
به سه میلیون میلیارد تومان در این بخش هزینه 
مى کند در حالیکه نهایت هزینه کرد دولت در این 
بخش شاید در سال 1401 با احتساب افزایش هزینه 
ها 251 هزار میلیارد تومان باشد و این امر نشان مى 

دهد باید بخش خصوصى را بیشتر ارج نهیم.
وى صنعت ساختمان را در تمام کشورهاى دنیا آینه 
اقتصاد، فرهنگ و هنر دانست که بخش زیادى از 
گردش مالى را به خود اختصاص مى دهد. حبیبى 
بر لزوم پوست اندازى حوزه ساخت و ساز خصوصا 
در زمینه اصالح قوانین و مقررات تاکید کرد و گفت: 

باید به سمت چابک سازى برویم.

افزایش جرائم ماده ١٠٠ و تبعات آن بر 
صنعت ساختمان

هفتـاد و پنجمیـن جلسـه شـوراى گفت و گـوى دولـت و بخـش خصوصـى اسـتان 
کرمانشـاه بـا دسـتور کار بررسـى افزایـش جرائم مـاده صد برگزار شـد. گزیـده اى از 

موضوعـات طـرح شـده در ایـن نشسـت را در ادامـه مى خوانیـد: 

کیوان کاشفی، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه:
اگرچه افزایش جرائم ماده 100 از اختیارات قانونى شهردارى و شوراى شهر و با هدف بازدارندگى از تخلفات 

ساختمانى است، اما این کار باید با پشتوانه کارشناسى صورت بگیرد.
موضوع نگران کننده آنجاست که این افزایش جرائم براى تمام سال 1400 عطف به ماسبق شده و باعث دغدغه 

فعالین صنعت ساختمان است و این رویه زمینه ساز رکود و افزایش قیمت مسکن در کرمانشاه مى شود. 
اگر قرار است افزایش جرائم با دید کاهش تخلفات صورت بگیرد باید در کنار آن ضوابط ساخت و ساز شهرى هم 

اصالح شود، نه اینکه قوانین سال ها ثابت بماند و فقط جرایم افزایش یابد.

بهمن امیری مقدم، استاندار کرمانشاه:
تعداد باالى پرونده هاى تخلفات ماده 100 در حوزه ساخت و ساز، باید هرچه زودتر جمع شود. کسب درآمد براى 

شهردارى از طریق تخلفات ساختمانى نادرست است.
از شهردارى مى خواهیم قاطعانه در برابر تخلفات ساختمانى بایستد و اگر پرونده اى مشکل جدى دارد حتما 
نسبت به تخریب ساختمان بدون چشم پوشى اقدام شود. قرار نیست براى کسب درآمد شهردارى، شهر دچار بى 

نظمى و نازیبایى شود. 
فعال شدن ظرفیت قانونى کمیسیون ماده پنج براى کاهش تخلفات ضروى است؛ بخشى از حجم تخلفات هم 
ناشى از عدم تعیین تکلیف طرح تفصیلى شهر کرمانشاه است که مشخص نیست چرا اصالح آن 10 سال طول 

کشیده است.

نادر نوروزی، شهردار کرمانشاه:
بخش قابل توجهى از درآمدهاى شهردارى کرمانشاه از محل صنعت ساختمان است و از همین رو مایلیم زمینه 

ساخت و ساز مناسب در شهر کرمانشاه ایجاد و تسهیالت براى سازندگان فراهم شود.
حجم قابل توجه تخلفات ساختمانى هم در کرمانشاه مواجه هستیم که باید جلوى آن گرفته شود.

با اینکه قیمت مسکن از سال 1396 حدود 500 درصد در کرمانشاه رشد داشته، اما تعرفه جرائم ساخت و ساز 
از سال 1396 تا کنون تغییر نکرده بود. 

اگرچه اخیرا افزایش جرائم ماده 100 در کرمانشاه تصویب شده، اما باز هم به اندازه رشد قیمت مسکن نیست. 
افزایش جرائم ماده 100 به تنهایى باعث کاهش تخلفات نیست و قوانین شهرسازى نیز باید به صورت متناسب 

با وضعیت شهر اصالح شود.

حجت هللا موسوی اجاق، رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر کرمانشاه:
هم در سال 1398 و هم در سال 1399 به ترتیب 40 و 36 درصد افزایش جرائم ماده 100 را در کرمانشاه 
داشتیم و امسال نیز در بخش مسکونى 129 درصد و در بخش تجارى 107 درصد رشد داشتیم که البته ضرایبى 

هم به آن اضافه مى شود.
اکنون 50 درصد درآمد شهردارى کرمانشاه از محل تخلفات ماده 100 است و متاسفانه براى عوارض نیز 1600

درصد افزایش در نظر گرفته شده که با هیچ منطقى سازگار نیست. 
این افزایش ها باعث صدمه جدى به صنعت ساخت و ساز در کرمانشاه است که به اشتغال شهر نیز لطمه مى زند.

منوچهر فخری، معاون عمرانی استانداری کرمانشاه:
جرائم ماده 100 به معناى تضییع حقوق شهروندان براى درآمدزایى شهردارى است؛ این قانون باید تغییر کند 

و دست شهردارى در جیب مردم نباشد.
شهردارى باید به سمت درآمدهاى پایدار برود و از محل ثروتمند شدن مردم کسب درآمد کند. 
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مجمع عمومى موسسین خانه معدن استان کرمانشاه امروز (19 اسفند) با حضور 
رئیس اتاق کرمانشاه، رئیس خانه معدن استان، معاون امور استان ها و تشکل هاى 
اتاق ایران، مدیر تشکل هاى اتاق ایران و تعدادى از فعالین حوزه معدن استان 

کرمانشاه برگزار شد.
مجمـع عمومـى موسسـین خانه معدن اسـتان کرمانشـاه با حضـور 30 نفر از 
47 نفـرى کـه واجـد شـرایط بودند تشـکیل شـد. در این مجمع هفـت نفر به 
عنـوان اعضـاى اصلـى هیـات مدیـره و دو نفر به عنـوان عضو على البـدل براى 
مدت سـه سـال انتخاب شـدند. محمدعـارف ابراهیمى بـا 29 راى، محمدرضا 
کارگـر بـا 26 راى، ابراهیـم امیـدى بـا 24 راى، بهـروز چـاره جـو بـا 24 راى، 
احسـان مردانـى مرجانـى با 23 راى، غالمرضا کریمى بـا 22 راى و على محمد 
امیریـان بـا 20 راى بـه عنـوان اعضـاى اصلـى و امیـر زرگـوش با هفـت راى و 
سـعید رضـا جعفـرى با پنـج راى بـه عنـوان اعضـاى على البدل هیـات مدیره 

خانه معدن کرمانشـاه انتخاب شـدند. همچنین مهدى محمودى بـا 19 راى و 
جهانبخـش حاتمـى بـا 9 راى به عنـوان بازرس انتخاب شـدند. به عـالوه اتاق 
کرمانشـاه تقبـل کـرد، بـراى مدت یکسـال دفتر ایـن تشـکل را در اختیار آنها 

قـرار دهد.

مجمـع عمومـى شـوراى ملـى نخـود امـروز (21
اردیبهشـت) بـا حضـور رئیـس اتـاق کرمانشـاه، 
اعضـاى شـوراى ملى نخـود و تعـدادى از فعالین 

بخـش کشـاورزى برگزار شـد.
در ابتــداى ایــن نشســت کیــوان کاشــفى رئیــس 
ــوان  ــه عن ــود ب ــوراى نخ ــاه از ش ــاق کرمانش ات

تنهــا شــوراى ملــى اســتان کرمانشــاه یــاد کــرد 
کــه در اتــاق ایــران نیــز داراى کرســى جایــگاه 
ویــژه اى دارد. وى بســیارى از تصمیم گیرى هــاى 
ــراى محصــول مهــم و  ــون ب ــا کن ــه ت ــى ک خوب
ــل  ــده را ماحص ــه ش ــود گرفت ــتراتژیک نخ اس
ــود  ــى نخ ــوراى مل ــاى ش ــا و تالش ه فعالیت ه
ــرفت هاى  ــاهد پیش ــرد: ش ــد ک ــت و تاکی دانس
خوبــى در زمینــه شناســایى، تولیــد، فــرآورى و 

ــم. صــادرات محصــول نخــود بودی
ملـى  شـوراى  رئیـس  مـرادى  ناصـر  ادامـه  در 
شـورا  ایـن  فعالیـت  آغـاز  بـه  اشـاره  بـا  نخـود 
بـه  کرمانشـاه  انتخـاب  گفـت:   ،1391 سـال  از 
ایـن  بـه  نخـود  ملـى  شـوراى  میزبـان  عنـوان 
دلیـل صـورت گرفـت کـه ایـن اسـتان از دیربـاز 

قطـب تولیـد و صـادرات نخـود بـوده اسـت. وى 
از تالش هـاى این شـورا بـراى صـادرات محصول 
نخـود در سـال هاى اخیـر یـاد کـرد و ادامـه داد: 
خوشـبختانه هـم اکنـون نیـز کـه صـادرات تمام 
گروه هـاى حبوبات ممنوع اسـت، صـادرات نخود 

بـه روال قبـل انجـام مى شـود.
در ایـن جلسـه آقایـان ناصـر مـرادى، سـید اکبر 
شـیرویى  بیـژن  حیـدرى،  برهـان  میره بیگـى، 
و یـداهللا باباخانـى بـه عنـوان اعضـاى اصلـى و 
آقایـان عـادل رضایـى و نـادر نـورى بـه عنـوان 
همچنیـن  شـدند.  انتخـاب  على البـدل  اعضـاى 
آقایـان شـهریار باوندپـور به عنوان بـازرس اصلى 
و عـادل عزیزیـان بـه عنـوان بـازرس على البـدل 

انتخـاب شـدند.

در  کرمانشاه  اتاق  رئیس  کاشفى  کیوان 
ابتداى این جلسه از اتحادیه تولیدکنندگان 
عنوان  به  زنده  دام  صادرکنندگان  و 
چالش ها  با  همواره  که  کرد  یاد  اتحادیه اى 
و  بوده  مواجه  فراوانى  نشیب هاى  و  فراز  و 
افزود: فعالیت این اتحادیه به طور مستقیم 
با معیشت و سبد غذایى مردم و تنظیم بازار 
شده  باعث   امر  همین  و  است  ارتباط  در 
شاهد چالش هاى فراوان این اتحادیه حداقل 

طى 15 سال اخیر باشیم.
مدیره  هیات  عضو  نورى  ایرج  ادامه   در 

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده کرمانشاه نیز از تالش هاى 

صادرات  آزادسازى  و  کرد  یاد  اتحادیه  این 
کرمانشاه  اتحادیه  پیگیرى هاى  از  ناشى  را 

دانست.
شد  برگزار  مجمع  این  انتخابات  ادامه  در 
که آقایان حیدر ریزوندى، حسن برومندفر، 
نورى،  نادر  باوندپور،  شهریار  نورى،  ایرج 
حمید برومندفر،بهزاد وطن پرست به عنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره و آقایان یوسف 
عنوان  به  منتظریانى  دانش  و  جلیلیان 
آقا  ولى  شدند.  تعیین  البدل  على  اعضاى 
وندیسه نیز به عنوان بازرس اصلى و منصور 

کرمى به عنوان بازرس على البدل انتخاب شد.

برگزاری مجمع عمومی موسسین خانه معدن استان کرمانشاه

برگزاری مجمع عمومی شورای ملی نخود در اتاق کرمانشاه

مجمع اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده کرمانشاه برگزار شد 

اخبار مجامع 
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دوران رونقـى کـه بـورس ایران طى سـه، چهار سـال گذشـته تجربه کرد، شـروعى براى آشـنایى و اسـتقبال بیشـتر 
مـردم و بنگاه هـاى اقتصـادى از بازار سـرمایه بود.

در سـال هاى 1398 و 1399 شـرکت هایى در کشـور داریم که از محل بازار سـرمایه چند هزار میلیارد تومان تامین 
مالى انجـام دادند.

هـم اکنـون تعـداد کمـى از صنایع کرمانشـاه بـه جز چند مجموعـه پتروشـیمى، پاالیشـگاه، سـیمان و ... که عمدتا 
هـم دولتـى هسـتند در بازار سـرمایه حضـور دارند و سـایر واحدها نتوانسـتند آنطور که بایـد از ظرفیت این بـازار براى 

تامین مالـى خود اسـتفاده کنند.
بـازار سـرمایه یکـى از اصلى تریـن راه هاى تامین مالى براى بنگاه هاى اقتصادى در کشـور اسـت که مى تواند بسـیارى 

از مشـکالتى کـه اکنـون صنایع با بانک ها براى دریافت تسـهیالت دارنـد را کاهش دهد.
نکتـه مهمـى کـه واحدهـا بایـد درباره بازار سـرمایه بـه آن توجه کننـد بازدهى بلندمدت بورس اسـت که بایـد آن را 

در یـک دوره هفـت تـا 10 سـاله در نظر گرفت. 
در بورس کرمانشاه شرایط علمى و عملیاتى خوبى براى حمایت از بورسى شدن واحدها فراهم است.

بـازار سـرمایه یکـى از بهتریـن راه هـاى تامیـن مالى بـراى بنگاه هـاى اقتصادى اسـت و واحدهـا مى توانند بـا فروش 
بخشـى از سـهام خـود سـرمایه سـنگینى جـذب کننـد و دیگـر با مشـکالت مربوط بـه دریافـت تسـهیالت بانکى هم 

مواجه نشـوند.
هم اکنون تنها شـش شـرکت کرمانشـاه در بازار سـرمایه حضور دارند که شـامل سـه شـرکت در بورس و سه شرکت 

در فرابورس است.
در حالیکـه وضعیـت کرمانشـاه از نظـر حضور صنایع در بازار سـرمایه نسـبت به اسـتان هاى دیگر خوب نیسـت اما از 

نظـر حجم معامالت بین اسـتان هاى کشـور در جایـگاه 9 تا 10 قـرار داریم. 

یکــى از مهمتریــن مشــکالت وضعیــت خشکســالى اســت کــه باعــث کاهــش تولیــد بســیارى از محصــوالت 
کشــاورزى، خصوصــا محصــوالت دیــم خواهــد شــد وبــراى نمونــه در اســتانى ماننــد کرمانشــاه کــه 75 درصــد 

مــزارع آن دیــم اســت، از لحــاظ محصوالتــى ماننــد گنــدم و جــو وضعیــت مناســبى نداریــم.
حــذف ارز 4200 تومانــى را نیــز یکــى دیگــر از مــواردى اســت کــه مى توانــد بخــش کشــاورزى را خصوصــا 

ــواع نهاده هــا دچــار چالــش کنــد. در زمینــه تامیــن ان
مســائل بین المللــى نیــز بــر وضعیــت کشــاورزى جهــان و بــه تبــع آن ایــران بى تاثیــر نیســت؛ بخــش قابــل 
توجهــى از واردات مــا خصوصــا در زمینــه غــالت و نهاده هــاى دامــى از روســیه و اکرایــن اســت کــه تنــش بیــن 

ایــن دو کشــور مى توانــد واردات ایــن محصــوالت را نیــز تحــت تاثیــر قــرار دهــد. 
امســال دولــت نــرخ گنــدم را تــا حــدودى مناســب تعییــن کــرده، امــا بــا توجــه بــه مســائل جهانــى و افزایــش 

قیمــت گنــدم در بازارهــاى جهانــى، خطــر قاچــاق گنــدم و آرد حتــى بــا نرخ هــاى فعلــى هــم وجــود دارد

بخــش کشــاورزى به گونــه اى اســت کــه افــراد بــه ســختى ســرمایه خــود را وارد ایــن بخــش مى کننــد، امــا 
ــرار مى کننــد.  ــا بروکراســى شــدید مواجــه شــده و ف همیــن ســرمایه گذاران نیــز ب

ظرفیت عظیم بازار سرمایه

کرمانشاه و دغدغه های بخش کشارزی

نشست آشنایى صنایع و شرکت هاى کرمانشاه براى پذیرش در بازار سرمایه برگزار شد. گزیده مباحث طرح شده را پى مى خوانید: 

طى برگزارى نشست کمیسیون کشاورزى اتاق کرمانشاه، دغدغه هاى بخش کشاورزى از سوى فعاالن بخش مورد توجه و مداقه قرار گرفت: 

کیوان کاشفی
رئیس اتاق بازرگانی 
کرمانشاه: 

ناصر مرادی
نائب رئیس اول اتاق 
کرمانشاه و نائب رئیس 
کمیسیون کشاورزی 
اتاق ایران:

محمد بهمن
مدیر بورس منطقه ای 
کرمانشاه: 

امیر یاوری
رئیس نظام مهندیس 
کشاورزی کرمانشاه: 
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ــور اســت  ــرب کش ــرمایه گذارى در غ ــاى س ــن طرح ه ــى از بزرگ تری ــوان یک ــه عن ــیرى ب ــامانه گرمس س
ــد توســعه اســتان را دســتخوش تحــول کنــد.  کــه مى توان

ــرزى از  ــد در توســعه شــتابان حــوزه کشــاورزى و اقتصــاد شهرســتان هاى م ســامانه گرمســیرى مى توان
ــد. ــر باش ــرب موث ــرپل ذهاب و گیالن غ ــیرین، س ــه قصرش جمل

اگرچــه ایــن طــرح تــا جایــى پیــش رفتــه امــا هنــوز بــا نواقــص و مشــکالتى مواجــه اســت کــه بایــد بــا 
رفــع ایــن موانــع بتــوان شــاهد تســریع در اجــراى ســامانه گرمســیرى بــود.

ســامانه گرمســیرى بــه طــول 445  کیلومتــر از ســد ازگلــه شــروع و تــا دشــت هاى دهلــران و موســیان 
در اســتان ایــالم ادامــه دارد.

اراضــى تحــت پوشــش ایــن پــروژه را 110 هــزار هکتــار اســت کــه در اســتان کرمانشــاه شــامل دشــت هاى 
ازگلــه، جگیــران، ذهــاب شــمالى، ذهــاب جنوبــى، جگرلــوى شــمالى، قراویــز، ســرپل ذهــاب، بشــیوه، قلعــه 
شــاهین، خان لیلــى قصرشــیرین، نفــت شــهر و ســومار اســت امــا هنــوز بســیارى از بخش هــا از ایــن طــرح 

منتفــع نشــدند. 
تقریبــاً هیچکــدام از اهــداف اصلــى طــرح شــامل تامیــن آب شــرب، صنعــت و کشــاورزى اراضــى پایــاب 
در اســتان هاى کرمانشــاه و ایــالم محقــق نشــده اســت. بــه عــالوه ایــن طــرح پیامدهــاى محیــط زیســتى 
منفــى فراوانــى را نیــز بــه همــراه داشــته اســت. عــدم تکمیــل ایــن طــرح در بخش هــاى مختلــف از جملــه 
ایســتگاه هاى پمپــاژ و اســتخرهاى ذخیــره، شــبکه ها و کانــال باعــث شــده بخشــى از تجهیــزات بــه ســرقت 

بــرود.

در پــروژه ســامانه گرمســیرى، فقــط بــه اجــراى کار فکــر شــده و بســیارى از ارزیابى هــا خصوصــا در بعــد 
زیســت محیطــى مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت. 

ــم  ــرا و رق ــان اج ــا زم ــامانه گرمســیرى ضــرورى اســت ت ــراى س ــد اج ــات و رون ــى مجــدد مطالع ارزیاب
ــد. ــدا کن ــش پی ــرمایه گذارى آن کاه س

سامانه گرمسیری و دغدغه ها
هشــتادمین جلســه کارشناســى شــوراى گفت وگــوى دولــت و بخــش خصوصــى اســتان کرمانشــاه بــا تاکیــد بــر مشــکالت ســامانه 
گرمســیرى و راهکارهایــى بــراى اســتفاده بهینــه از ایــن پــروژه عظیــم برگــزار شــد. گزیدهــاى از مباحــث طــرح شــده در ایــن 

ــم:  ــرور مى کنی ــه م نشســت را در ادام

بیژن رضایی
 مشاور دبیرخانه 
شورای گفتگو استان 
کرمانشاه:

قمرنیا
عضو هیئت علمی 
گروه مهندیس آب 
دانشگاه رازی:

کلهرنیا
مدرس دانشگاه: 

اخبار عمومى  
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بــه همــت اتــاق بازرگانــى، صنایــع، معــادن 
تحــت  کتابــى  کرمانشــاه  کشــاورزى  و 
عنــوان « کتــاب توســعه کرمانشــاه» منتشــر 
ــات  ــو هی ــى عض ــن رنان ــر محس ــد. دکت ش
ــر نریمــان  ــان و دکت علمــى دانشــگاه اصفه
محمــدى پژوهشــگر ارشــد پویــش فکــرى 
ــتند. ــاب هس ــن کت ــدگان ای ــعه، نگارن توس

ــل و  ــاه در 10 فص ــعه کرمانش ــاب توس کت
350 صفحــه تدویــن و منتشــر شــده اســت. 
ــوارد  ــه م در فصــول مختلــف ایــن کتــاب ب
متعــددى پرداختــه شــده کــه از جملــه آن 
ــان  ــاه از زم ــه تاریخچــه کرمانش ــوان ب مى ت

باســتان تــا جنــگ تحمیلــى، وضعیــت اقلیمــى و ژئوپولتیــک 
کرمانشــاه، تنــوع کرمانشــاه در زمینه هــاى مختلــف زیســتى، 
تجــارى، صنعتــى، کشــاورزى، گــذرى بــه شــاخص هاى اقتصــادى، 
ــگاه  ــا ن اجتماعــى و ... اشــاره کــرد. در ایــن کتــاب تــالش شــده ب
علمــى و تخصصــى و در عیــن حــال ســاده بــه دالیــل و ریشــه هاى 
توســعه نیافتگــى کرمانشــاه پرداختــه شــود، بــا وجــود آنکــه 

کرمانشــاه در زمینــه هــاى مختلــف از غنــاى 
فرهنگــى، زیســتى، اجتماعــى، اقتصــادى و 

ــوردار اســت. ... برخ
ــوع  ــن موض ــاب واکاوى ای ــن کت ــدف ای ه
و  پتانســیل ها  وجــود  بــا  کــه  اســت 
کرمانشــاه  کــه  متعــددى  ظرفیت هــاى 
دارد امــا از نظــر شــاخص هاى توســعه اى 
از بســیارى از اســتان ها پایین تــر اســت 
ــى،  ــاى سیاس ــه ه ــه ریش ــده ب ــالش ش و ت
تاریــخ، فرهنگــى، اقتصــادى و اجتماعــى 
ــاب  ــن کت ــه شــود. ای ــن موضــوع پرداخت ای
ــا  ــه علمــى ب ــه بیــش از 50 مصاحب ــر پای ب
صاحــب نظــران و اندیشــمندان تدویــن شــده و بنــا دارد « توســعه 
ــاه  ــعه کرمانش ــوى توس ــوان الگ ــه عن ــور» را ب ــو مح ــى الگ اجتماع
ــاق  ــط عمومــى ات معرفــى کنــد. ایــن کتــاب از طریــق واحــد رواب
کرمانشــاه در اختیــار عالقمنــدان، فعــاالن اقتصــادى، اســاتید 
ــا  ــد ب ــان مى توانن ــت و متقاضی ــد گرف ــرار خواه ــگاه و ... ق دانش

ــد. ــت کنن ــاب را دریاف ــن کت ــاه ای ــاق کرمانش ــه ات ــه ب مراجع

«کتاب توسعه کرمانشاه» منتشر شد 

کشت و صنعت روژین تاک برگزیده مراسم کارآفریین امین الضرب 
ــمین دوره  ــدگان ششـ ــا معرفـــى برگزیـ بـ
الضـــرب،  امیـــن  کارآفرینـــى  مراســـم 
شـــرکت  مدیرعامـــل  عبـــداهللا  مظفـــر 
ـــاه  ـــاك کرمانش ـــن ت ـــت روژی کشـــت و صنع
و کارآفریـــن نمونـــه کشـــورى و اســـتانى 
ـــان  ـــن نش ـــدگان ای ـــى از برن ـــوان یک ـــه عن ب
ــن  ــاه ضمـ ــاق کرمانشـ ــد. اتـ ــى شـ معرفـ
تبریـــک بـــه ایـــن تولیدکننـــده و فعـــال 
اقتصـــادى، بـــراى ایشـــان در ادامـــه ایـــن 
مســـیر پـــر فـــراز و نشـــیب موفقیـــت 

آرزومنـــد اســـت.
مراســم اهــداى تندیــس، لــوح و نشــان 
کارآفرینــى امیــن الضــرب هــر ســال توســط 
اتــاق بازرگانــى، صنایــع، معادن و کشــاورزى 
ــوان آن از  ــود و فراخ ــزار مى ش ــران برگ ته
ــدف  ــود. ه ــده ب ــالم ش ــل اع ــدى قب چن
جایــگاه  تکریــم  مهــم،  رویــداد  ایــن  از 

ــات  ــل از زحم ــور و تجلی ــان کش کارآفرین
ــان اســت. ترویــج تاریــخ تشــکل گرایــى  آن
در اقتصــاد ایــران و ارائــه الگوهــاى کســب و 

کار ســالم بــه نســل جــوان اقتصــاد کشــور 
نیــز از دیگــر اهــداف رویــداد امیــن الضــرب 

ــى رود. ــه شــمار م ب
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معرفی فرصت های تجاری و 
سرمایه گذاری در کشور سوئد

سـرمایه گذارى  و  تجـارى  فرصت هـاى  معرفـى  آموزشـى  وبینـار 
کشـور سـوئد در اتاق کرمانشـاه برگزار شـد. تدریس این سـمینار 
را دکتـر عبدالرضـا رضایـى هنجنـى رئیـس اتـاق مشـترك ایـران 
و سـوئد بـر عهـده داشـت. آشـنایى بـا موقعیـت جغرافیایـى و 
اجتماعـى کشـور سـوئد، سیسـتم حکومتـى، وضعیـت سیاسـى و 
روابـط خارجـى کشـور سـوئد ، دولـت و مجلـس سـوئد ، اقتصـاد 
و موقعیـت اقتصـادى سـوئد در اروپـاى شـمالى، مبـادالت تجارى 
سـوئد بـا سـایر کشـورها، روابـط دوجانبـه و صـادرات ایـران بـه 
سـوئد، صادرات سـوئد به ایران، اهـم کاالهاى صادراتـى و وارداتى 

دو کشـور و... از مهمتریـن مباحـث آموزشـى ایـن وبینـار بـود. 

برگزاری وبینار ارزیابی 
پارامترهای فین و اقتصادی در 

طراحی معادن روباز

طراحى  در  اقتصادى  و  فنى  پارامترهاى  ارزیابى  آموزشى  وبینار 
معادن روباز در اتاق کرمانشاه برگزار شد و مورد استقبال عالقمندان 
قرار گرفت. تدریس این سمینار آموزشى آنالین را دکتر نیما کریم 
بر عهده داشت. فازهاى راه اندازى و طراحى معادن روباز، چالش 
هاى پیش روى معادن روباز، پارامترهاى موثر در ارزش بلوك هاى 
تولید  ریزى  برنامه  اقتصادى،  و   عیارى  بلوکى  مدل  استخراجى، 

معادن روباز و... از مباحث آموزشى این وبینار بود.

برگزاری وبینار عملیاتی شدن 
تامین مالی زنجیره ای 

تسهیالت  و  اى  زنجیره  مالى  تامین  شدن  عملیاتى  آموزشى  وبینار 
مبتنى بر فاکتور الکترونیک در اتاق بازرگانى کرمانشاه برگزار شد. این 
سمینار آنالین، با تدریس دکتر «فرهاد فالح نژاد» برگزار شد. تاریخچه 
اى در ایران ،  تامین مالى زنجیره  تامین، ضرورت  مدیریت زنجیره 
 ،SCF مفهوم زنجیره تامین، تأمین مالى زنجیره اى و تعاریف آن، اجزاء
مدل هاى SCF، مزایاى تأمین مالى زنجیره اى، چالش هاى تأمین 
مالى زنجیره اى ، راهکارهاى موفقیت تأمین مالى زنجیره اى و... از جمله 

مهمترین مباحثى بود که در این سمینار آموزش داده شد.

برگزاری سمینار آشنایی با 
مراحل صادرات و واردات

 سمینار آشنایى با مراحل صادرات و واردات (حمل و نقل، ترخیص، 
تضامین، گمرکات و...) به صورت حضورى و آنالین در اتاق بازرگانى 
کرمانشاه برگزار شد. تدریس این سمینار آموزشى را دکتر کریم رسولى 
بر عهده داشت. عقد پروفرما، حمل کاال و مراحل تخلیه در گمرك، 
صدور قبض انبار گمرکى، بخش یک تا شش قانون امورگمرکى و آیین 
نامه هاى اجرایى آن، شرایط عمومى اظهار، ارزش گذارى کاالهاى 
گمرکى، از اظهار کاال در گمرك تا ترخیص کاال و صدور سند ترخیص، 
تشریح انواع رویه هاى گمرکى ماده 47 قانون امور گمرکى، تشریح 
از  پس  مراحل  ورودى،  حقوق  استرداد  و  صادرات  گمرکى  قوانین 
ترخیص در گمرك، بازبینى و اقدامات پس از ترخیص، تخلفات و 

قاچاق گمرکى و ... از مهمترین مباحث آموزشى این سمینار بود. 

اخبار کوتاه  
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ــاف  ــى و اصن ــاى بازرگان ــارکت اتاق ه مش
ــاعه  ــب اش ــه موج ــات عام المنفع در اقدام
ــود  ــه مى ش ــتى در جامع ــگ نوع دوس فرهن
و از ســویى بخشــى از بــار مشــکالت از 
ــى  ــى، قضای ــى، اجرای دوش نهادهــاى دولت
ــم  ــود. مراس ــته مى ش ــى برداش و حاکمیت
ــدان مرکــزى  ــذر مبعــث در زن ــزان؛ ن گلری
کرمانشــاه بــا حضــور خیــران، تجــار و 
ــئوالن  ــان، مس ــاف و بازاری ــان، اصن بازرگان

ــد. ــزار ش ــزرگان برگ و ب
ایــن مراســم بــه همــت اتاق هــاى بازرگانــى 
کل  رئیــس  همــکارى  بــا  و  اصنــاف  و 
دادگســترى و دادســتان کرمانشــاه بــه 
نیابــت از ســردار دل هــا انجــام گرفــت کــه 
هــدف از برگــزارى ایــن پویــش مردمــى و 
ــان  ــع آزادى زندانی ــه در واق کمــک مومنان
و  (معســر)  غیرعمــد  جرایــم  آبرومنــد 
ــتانه  ــواده در آس ــون خان ــه کان بازگشــت ب
ســال نــو و به مناســبت مبعــث پیامبــر 

بــود. مهربانى هــا 
ایجــاد اشــتغال و تهیــه امکانــات آموزشــى 
و خدمــات ارائــه آمــوزش کارآفرینــى و 
اشــتغال زایى در زنــدان کرمانشــاه نیــز 
ــم  ــن مراس ــزارى ای ــداف برگ ــر اه از دیگ
ــه  ــال ب ــارد ری ــت 5 میلی ــه در نهای ــود ک ب
همیــن منظــور جمــع آورى شــد. ایــن 
مراســم از چنــد جنبــه قابــل توجــه اســت 
کــه پارلمــان بخــش خصوصــى (اتــاق 
ــى برگــزارى یــک مراســم  ــى) متول بازرگان
بخــش خصوصــى  و  شــده  عام المنفعــه 
ــا در خــط مقــدم تولیــد و عرصــه  ــه تنه ن
ــئولیت  ــه مس ــه، بلک ــرار گرفت ــادى ق اقتص
ــر  ــود در نظ ــراى خ ــرى ب ــى خطی اجتماع
ــایر  ــابه آن در س ــاید مش ــه ش ــرد ک مى گی
مناطــق کشــور چنــدان دیــده نشــده 

ــت. اس
مراســم از جهــات دیگــرى نیــز پســندیده 
ــنت  ــه س ــت، چراک ــر اس ــور تقدی و درخ
دیــار  پهلوانــى  و  مردانگــى  پســندیده 

زنــده  گلریــزان  قالــب  در  را  کرمانشــاه 
ــاى  ــور چهره ه ــت و حض ــته اس ــه داش نگ
جهانــى همچــون پهلوانــان بــرادران محبــى 
و ســایر بــزرگان کرمانشــاه در ایــن مراســم 

ــت. ــت اس ــیار بااهمی بس
و  پهلوانــى  آییــن  مراســم  ایــن  در 
جوانمــردى کــه نمــاد فرهنــگ مــردم 
ــش  ــه نمای ــز ب ــاه هســت نی ــار کرمانش دی
ــره  ــاد و خاط ــر ی ــه مهم ت ــده و از هم درآم
ــه  ــده ک ــته ش ــى داش ــا گرام ــردار دل ه س
ــاى  ــیجى روس ــه بس ــى از روحی ــن ناش ای
اتاق هــاى بازرگانــى و اصنــاف اســت و ایــن 
اتفــاق یــک موضــوع مثبــت در کرمانشــاه 
ــى و  ــاى بازرگان ــاى اتاق ه ــه روس اســت ک
ــده بســیج تجــار و  اصنــاف هم زمــان فرمان
ــتند. ــان هس ــاف و بازاری ــان و اصن بازرگان

ــارکت  ــم آوردن مش ــا فراه ــم ب ــن مراس ای
و  تجــار  آوردن  کار  پــاى  بــا  عمومــى 
ــران و  ــان، خی ــاف و بازاری ــان، اصن بازرگان
بــزرگان در ایــن شــرایط اقتصــادى موجــب 
ــف  ــار مختل ــن اقش ــى در بی ــاد هم دل ایج
ــا و  ــى ارزش ه ــه نوع ــود و ب ــردم مى ش م
مفاهیــم ارزشــمند اخالقــى و انســانى زنــده 

نگــه داشــته مى شــود.

ــاً در جامعــه  ــدام خیــر قطع نتایــج ایــن اق
نیــز مشــهود خواهــد بــود، چراکه بازگشــت 
خانــواده  کانــون  بــه  آبرومنــد  افــراد 
مشــکالت  خیلــى  بــروز  از  مى توانــد 
پیشــگیرى کنــد و از ســویى فراهــم آوردن 
امکانــات آموزشــى بــراى آمــوزش مهارتــى 
ــان و  ــدى آن ــز در توانمن ــان نی ــه زندانی ب
ــدار و کاهــش  ــر و پای ــتغال موث ــاد اش ایج
بزهــکارى و مشــکالت اجتماعــى تاثیــر 

ــت. ــد داش ــهودى خواه مش
ایــن اقــدام یــک ظرفیت ســازى اســت کــه 
ــتى در  ــگ نوع دوس ــاعه فرهن ــب اش موج
جامعــه مى شــود و از ســویى بخشــى از 
ــى،  ــاى دولت ــکالت از دوش نهاده ــار مش ب
توســط  حاکمیتــى  و  قضایــى  اجرایــى، 
مى شــود  برداشــته  خصوصــى  بخــش 
ــى  ــاى بازرگان ــى اتاق ه ــن همراه ــه ای ک
ــر  ــور تقدی ــئوالن درخ ــا مس ــاف ب و اصن
ــى  ــش خصوص ــان بخ ــا پارلم ــت. قطع اس
بــا چنیــن رویکــردى همــواره مى توانــد در 
حــل مشــکالت، همــراه مــردم و مســئوالن 
باشــد و بایــد قــدر ایــن فرصــت و ایــن نگاه 
مســئوالنه مجموعــه اتاق هــاى بازرگانــى و 

ــاف را دانســت. اصن

برریس اهمیت مشارکت بخش خصویص و کنشگری
در یک مسئولیت اجتماعی 
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اهداء ده هزار کیلوگرم میوه به مددجویان کمیته امداد امام (ره) 

بازدید از نمایشگاه «خان هشتم»

راســتاى  در  کرمانشــاه،  بازرگانــى  اتــاق 
انجــام مســئولیت اجتماعــى خــود و جهــت 
مســاعدت بــه مددجویــان عزیــز تحــت 
پوشــش بــراى تامیــن میــوه ایــام عیــد آنهــا 
ــرم  ــزار کیلوگ ــدار ده ه ــه مق ــه تهی ــدام ب اق
ــى  ــازمان تعاون ــره س ــل ذخی ــوه از مح می

ــه ارزش  ــوب ب ــت مص ــا قیم ــتایى و ب روس
ــه در  ــن هدی ــرد. ای ــال ک ــارد ری ــک میلی ی
ــار کمیتــه  روز 28اســفندماه 1400 در اختی
ــورت  ــه ص ــه ب ــام (ره) و بالفاصل ــداد ام ام
بســته بنــدى بیــن مددجویــان نواحــى 
چهارگانــه ایــن کمیتــه توزیــع گردیــد. اتــاق 

بازرگانــى، صنایــع، معــادن و کشــاورزى 
بخــش  از  نمایندگــى  بــه  کرمانشــاه 
ــن  ــراى ای ــام و اج ــواره انج ــى هم خصوص
مســئولیت هاى اجتماعــى در ابعــاد مختلــف 
ــد و  ــود مى دان ــداف خ ــور و اه ــم ام را از اه

ــود. ــد ب ــوده و خواه ــد ب ــه آن پایبن ب

اعضــاى اتــاق بازرگانــى کرمانشــاه، تعــدادى از تشــکل ها و فعــاالن 
اقتصــادى اســتان 20 اردیبهشــت از نمایشــگاه نقاشــى دســتى و 
دیجیتــال « خــان هشــتم» اثــر هنرمنــد فــرزاد بهره منــد بازدیــد 

و تعــدادى از آثــار نمایشــگاه را خریــدارى کردنــد.
هــدف از ایــن نمایشــگاه فــروش آثــار بــه نفــع امــور خیریــه بــود 

ــار دیگــر فعــاالن اقتصــادى و اتــاق بازرگانــى کرمانشــاه در  کــه ب
ــقدم  ــتا پیش ــن راس ــود در ای ــى خ ــئولیت اجتماع ــتاى مس راس
شــدند. ایــن نمایشــگاه از 16 تــا 22 اردیبهشــت در محــل 
ــه روى  ــار کرمانشــاه، روب ــارراه نوبه ــع در چه ــوط واق ــه بل نگارخان

ــود.  ــرار ب ــوس برق ــع ون ــب مجتم ــهر، جن ــاب ش کت

مسئولیت اجتماعى 





آنچه فعاالن اقتصادی از دولت سیزدهم می خواهند 

گشایـش، تسهـیل، مانع زدایی 
از ستاره های غربی تا غول های شرقی

کرمانشاه رتبه اول غرب کشور از نظر شرکت های دانش بنیان
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