راههایارتباطی
krccima@gmail.com

)0 8 3( 3 8 2 5 4 5 4 6

روابـط عمومـی اتـاق کرمانشـاه مـی کوشـد از این شـماره ،نشـریه ای متفاوت
یتـر،
پیـش روی شـما بگـذارد و تلاش دارد اهـداف زیـر را بهصورتـی جد 
دنبـال کنـد:
 1شناساندن ظرفیتها و فضای سرمایهگذاری استان در سطح ملی
بوکار در کرمانشـاه و ارائـه پیشـنهادهای
 2بررسـی موانـع توسـعه کسـ 
اصالحـی
 3ایجـاد بسـترهای تبادلنظـر مکتـوب بیـن فعـاالن بخـش خصوصـی و
مدیـران اقتصـادی اسـتان بـا هـدف هـم افزایـی فکـری
 4جلـب نظـر دانشـگاهیان و نخبـگان فکـری اسـتانی و ملـی بـرای ارائـه
راهکارهـای شـکوفایی اقتصـادی اسـتان؛ بـا تاکیـد بـر پایـدار و متـوازن
بـودن توسـعه
بوکار در سـطوح محلـی ،ملـی و جهانـی بـه
 5معرفـی الگوهـای موفـق کسـ 
بوکار اسـتان
صاحبـان کسـ 

از عمــوم عالقهمنــدان بــه مشــارکت در مباحــث نشــریه بهویــژه اعضــای اتــاق ،مســئوالن دســتگاههای اجرایــی ،دانشــگاهیان
و پژوهشــگران ،کــه نشــریه را متعلــق بــه خودشــان میداننــد صمیمانــه دعــوت میشــود مــا را در جهــت تولیــد نشــریهای بهتــر و
ارتقــای نشــاط اقتصــادی اســتان کمــک کننــد.

www.krccima.ir

فهرست
سرمقاله
3

54

گردشگری

در میانه میدان مین

یادداشت
4

صنعت ،دغدغهها و امیدها

6

روزه یبافطار صنایع ایران

8

نقش کلیدی

56

درآمدی که از آن محرومیم

60

زیبای ناشناخته

زلزله

خون دل خوردن ،سهم صنعتگر
ایراین است

71

آزموین برای دولت

10

ظرفیت خاموش

75

زلزله کرمانشاه در رسانههای جهان

12

گذر از رکود

14

نرمش قهرمانانه بانکها

16

گذر ناگزیر

پرونده :روز ملی صنعت و معدن
19

سرمایه و تکنولوژی ،مهمترین
چالشهای استان

گمرک
79

نقطه صفر مرزی

بینالملل
88

12
گذر از رکود

کارکرد اصناف در حمایت از کاالی ایرانی
براساسفرمایشاتمقاممعظمرهبری،حمایتاز کاالیایرانیبهعنوان
اولویتاصلی کشور وشعار سالتعیینشدهاست.خوشبختانهایننامگذاری،
دستاوردهای خوبی را به همراه داشته و نشان میدهد بخشی از مشکالت
لوفصلاست.
اقتصادی کشور،بهاتکایشیوههایفرهنگی،قابلح 

دروازه اتصال به اروپا

گزارش

23

از کشاورزی تا گردشگری؛ از تجارت
تا معدن

94

چالشهای ساختوساز و واردات
نخود

30

حرکت الکپشیت

96

فضای نامناسب کسبوکار و
سختگیریهای بانیک

34

اگر مدیریت نکنیم
آب اقیانوس هم خشک یمشود

اخبار

38

پنجهزار فرصت شغیل ،قرباین رکود

98

بستر توسعه تجارت

42

تحقق توسعه میل ،از مسیر توسعه
روستاها

99

به دنبال افقهای جدید در روابط
اقتصادی هستیم

44

کرمانشاه گهواره تمدن

100

برداشتن موانع تولید ،مصداق
حمایت از کاالی ایراین

46

یک رابطه مستقیم

102

همنوا برای پویایی اقتصاد

30

حرکتال کپشتی

دستگاههای اجرایی و موانع جذب سرمایه
به قلم دکتر شریف خسروی ،مدیرکل جذب
سرمایهداری استانداری کرمانشاه
ابزارهای اطالعرسانی در حال حاضر بسیار زیاد است و مزیتهای استان
کرمانشاه از جمله مسیر ترانزیت ،آبوهوای مساعد و  ،...دستکم در سطح
ملیشناختهشدهاند.البتهتعاملبارسانههابهویژهرسانههایی کهبهصورت
اختصاصیدر حوزههایاقتصادی کار میکنند...،

صاحب امتیاز:
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی کرمانشاه
مدیر مسئول :کیوان کاشفی
سردبیر :گالویژ قهرمانی
ویراستار :واحد روابط عمومی
نشریه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی کرمانشاه
سال دوازدهم | شماره  | 54بهار 1397

2

تلفکس روابط عمومی و پدیرش آ گهی:
08338254546
گرافیک و صفحهآرایی :گالویژ قهرمانی

فصلنامه نامه اتاق بازرگاین کرمانشاه | شماره  | 54بهار 1397

سرمقاله

در میانه میدان مین

46
یکرابطهمستقیم

پایش محیط کسبوکار و فرصتهای
سرمایهگذاری در استان کرمانشاه
بهبودمحیط کسبوکار یکىاز مهمترینراهبردهاىتوسعهاقتصادىهر کشور
به شمار مىرود و عالوه بر آن هرچه محیط کسبوکار یک کشور شرایط بهترى
داشتهباشد،بهرهبردارىاز فرصتهاى کارآفرینىبیشتروهرچهبهرهبرداریاز
فرصتهاى کارآفرینىدرجامعهایبیشترباشد...

71

آزمونیبرایدولت

روایت توماس اردبرینک ،خبرنگار نیویورکتایمز
از زلزله کرمانشاه

ایرانیهای ساکن در نزدیکی مرز عراق به وقوع زلزله عادت دارند .آنها در منطقهای
ساکن هستند که روی گسل قرار گرفته است و تخریب و نابودی ناشی از لرزشهای
زمینمسئلهتازهایمحسوبنمیشود.باوجوداین،هنگامیکهیکشنبهشبزلزله
کرمانشاه روی داد ،هیچکس در این منطقه در برابر نابودی و از دست رفتن زندگیها
آمادگینداشت.

نشانی :کرمانشاه ،بلوار شهید
بهشتی ،شماره 535
کدپستی6715664551 :
تلفن0833 8228131-41-51 :
نمابر38228161 :
پایگاه الکترونیکیwww.krccima.ir :
پستالکترونیکی:
info@krccima.ir
krccima.ir@gmail.com

دهم تیرماه روز ملی صنعت ،معدن و تجارت است و شاید مناسب نباشد در چنین روزی ،از کاستیها بگوییم؛
امـا ا گـر در ایـن روز ،از قصـه پرغصـه صنعت و حالوروز صنعتگران کشـورمان سـخن به میان نیاید ،پس چه وقت
یتـوان این دردها را گفت و نوشـت؟
م 
عبـور از میـدان میـن ،کار دشـواری اسـت؛ بهویـژه ا گـر نقشـه درسـت و قابلاعتمـادی در اختیـار نباشـد .حـالوروز
صنعـت ایـران نیـز همیـن اسـت .نهتنهـا ریسـکهای بینالمللـی ،بلکـه تغییـرات مسـتمر مقـررات و حتـی اسـناد
لتـری را
باالدسـتی ،صنعتگـران ایرانـی را سـردرگم کـرده اسـت .در حالـی کـه رقبـای خارجـی ،معـادالت کـم مجهو 
حـل میکننـد و میتواننـد بـر مفاهیمـی همچـون بهـرهوری ،افزایـش کیفیـت ،خالقیـت در سـاخت کاال ،مطالعـه
نیاز مشـتری ،کاهش قیمت تما مشـده ،خدمات پس از فروش ،مسـئولیت اجتماعی ،حفاظت از محیطزیسـت
لهـای بیشـتری از قبیـل تاثیـر جابهجایـی احـزاب حا کـم
و  ...متمرکـز شـوند ،صنعتگـر ایرانـی ناچـار اسـت مجهو 
بـر سیاسـتهای اقتصـادی ،تحـول مسـتمر مقـررات ناظـر بـر صنعـت ،چگونگـی سـهیم شـدن در مشـکالت و
کبـار سـند اسـتراتژی توسـعه
قهـای بازنشسـتگی و اخیـرا تحـوالت دو سـال ی 
نهـای مالـی دولـت و صندو 
بحرا 
صنعتـی کشـور را هـم پیـش روی خـود بگـذارد تـا شـاید بتوانـد ایـن معادلـه کثیرالمجهـول را حـل کنـد.
آیندهنگـری یکـی از الزا مهـای توسـعه کسبوکارهاسـت .بسـیاری از شـرکتهای صنعتـی موفـق در جهـان،
قهـای  20تـا  50سـاله تدویـن
اسـتراتژیهای رشـد خـود را نهفقـط بـرای دور ههـای یکـی دوسـاله ،بلکـه بـرای اف 
میکننـد .در چنیـن شـرایطی ،صنعتگـر ایـران کـه نمیدانـد فـردا چـه حادثـهای پیـش روی کسـبوکارش خواهـد
تهـای دشـوار اقتصـادی ،عرضانـدام کنـد؟
بـود ،چگونـه میتوانـد در رقاب 
این روزها شـاهد تدوین سـومین سـند توسـعهای برای صنعت کشـور در طی شـش سـال اخیر هسـتیم و چنانچه
دو بار ویرایشهای انجام شـده مربوط به سـند قبلی را نیز به حسـاب آوریم ،درواقع پنجمین سـند از این دسـت
یسـابقه در تهیه سـند اسـتراتژی توسـعه صنعتی در جهان!
در طی شـش سـال اخیر را داشـتهایم .رکوردی ب 
از نخسـتین باری که افق توسـعه  20سـاله کشـور در سـال  1383مطرح شـد 14 ،سـال میگذرد و فقط شـش سـال
تـا پایـان مهلـت آن مانـده اسـت ولـی هنـوز رونـد تدویـن و ویرایـش اسـتراتژی صنعتـی کشـور ادامـه دارد .دلیـل
نهـم چیـزی جـز ایـن نکتـه بدیهـی نیسـت کـه هـر کـس میخواهـد تاریـخ از زمـان تصـدی او آغـاز شـود؛ بـدون
آ 
نکـه بـه نتایـج مثبـت یـا احیانـا منفـی دوره مدیریـت خـود فکـر کنـد.
ای 
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه پـس از گذشـت  30سـال از پایـان دفـاع مقـدس و اتمـام جنـگ تحمیلـی و آغـاز دوران
سـازندگی کشـور ،هنوز یک سـند اسـتراتژی توسـعه صنعتی که موردقبول و تایید همگان بوده و نقشـه راهی برای
صنعـت ،معـدن و تجـارت کشـور باشـد ،وجـود نـدارد و همچنـان در حـال تهیـه ،تدویـن ،چکـشکاری ،ویرایـش و
رونمایی از اسـناد توسـعه صنعتی هسـتیم.
تقریبـا طـی ایـن  30سـال ،برنامـه مشـخصی بـرای توسـعه صنعتـی ،اولویتبنـدی صنایـع بـا مزیـت نسـبی ،نظـام
تعرفهبنـدی واردات کاال و نحـوه اختصـاص منابـع مالـی موجـود بـه صنایـع منتخـب در کشـور وجـود نداشـته و
توسـعه و اولویتبنـدی صنایـع کشـور ،بیشـتر تابـع سلایق فـردی و تصمیمـات روزمـره بـوده تـا تابـع یـک برنامـه
مشـخصی باشـد کـه همـگان خـود را ملـزم بـه اجـرای آن بداننـد.
روز صنعـت ،همچنیـن میتوانـد بهانـهای باشـد بـرای شـنیدن سـخنان اهالـی صنعـت؛ امـا در برنامهریـزی مراسـم
کسـویه ارائـه
نهـای ی 
جهـای صنعتگـران باشـند ،رهنمو 
نکـه شـنونده دردهـا و رن 
رسـمی ،مسـئوالن ب هجـای آ 
یسـپارند .البته گاهی
یشـان ،میروند و صنعتگران را تا  365روز دیگر ،به فراموشـی م 
میکنند و با پایان سخنران 
یشـود و همچون سـال گذشـته ،روز ملی صنعت با یک هفته تاخیر و بدون
همین مسـیر یکطرفه نیز مسـدود م 
یشـود.
حضـور رئیسجمهـور برگزار م 
یشـود و از حوصله
ا گـر قـرار باشـد همـه مشـکالت صنعتگـران را در اینجـا بررسـی کنیـم ،مثنـوی هفتاد من کاغـذ م 
مخاطـب خـارج .پـس بـه تبریکـی بسـنده میکنیـم و روزی را آرزو میکنیـم کـه بندهـا از پای صنایع کشـور باز شـده
و فرصـت حرکـت تندتـر در مسـیر اعتلای میهـن عزیزمان فراهم شـود.
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یادداشت

یادداشـــــــت

صنعت

دغدغهها و امیدها

کیوان کاشفی

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه
بررســی ســهم صنعــت در اقتصــاد ایــران نشــاندهنده
رونــد مــداوم نزولــی از ســال  81بــه بعــد اســت .رونــد
کاهــش ســهم صنعــت از کل اقتصــاد ایــران بــر اســاس
قیمتهــای جــاری و بــه عبارتــی کوچــک شــدن بخــش
صنعــت ،مخاطــرات اقتصــادی متعــددی را بــه همــراه
دارد کــه مهمتریــن آنهــا ،وابســتگی روزافــزون
بــازار داخلــی ،بــه خــارج از مرزهاســت.

محمدعارف ابراهیمی
عبداهلل سخنسنج
عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی کرمانشاه

رشــد صنعتــی ،بــه یــک برنامهریــزی درازمــدت و پایــدار احتیــاج
دارد .امــا گویــی برخــی از مســئوالن تصــور میکننــد صنعــت
داخلــی ،حالتــی دارد کــه هــر وقــت دوســت داشــتیم بــه
ســراغش برویــم و هــر وقــت هــم نخواســتیم ،مســئولیتی در
مــوردش نداشــته باشــیم.
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عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی کرمانشاه

از آنجــا کــه مــا ظرفیتهای قــوی در مــواد معدنــی دار یــم و
در ایــن حــوزه جــزو برترینهــای دنیــا هســتیم ،الزم اســت
بــرای عملیکــردن شــعارهای رشــد و توســعه از طــرف
دولــت حمایــت جــدی شــویم .حمایــت دولــت از بخــش
خصوصــی ،ســبب آبادانــی میشــود و در پــی آن
عدالــت اجتماعــی نیــز برقــرار خواهــد شــد.
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رضا سلیم ساسانی
رئیس اتاق اصناف کرمانشاه

ابراهیم امیدی

عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی کرمانشاه

یکــی از بزرگتریــن نهادهــاى مدنــى در هــر کشــورى ،اصنــاف
هســتند .ایــن نهادهــا توســط خــود مــردم اداره مىشــوند و در
تعییــن وضعیــت بــازار ،قیمتگــذارى کاالهــا و هدایــت ســلیقه
مشــتریان ،نقــش بســیار موثــرى دارنــد .نبــض اقتصــاد هــر
جامعــه ،در دســت بازاریــان اســت

تامیــن مالــی بنگاههــای اقتصــادی نبایــد صرفــا از
طریــق اعطــای تســهیالت انجــام شــود ،بلکــه بانکهــا
و موسســات اعتبــاری بایــد بــا ارائــه خدمــات مشــاورهای
و تمرکــز بــر نیــاز مشــتریان ،بــه دنبــال خلــق و توســعه
محصــوالت بانکــی و مالــی متناســب بــا مســائل پیچیــده
مشــتریان ،بــرای پاســخگویی موثــر و دقیــق بــه
درخواســتهای آنهــا باشــند.

ابراهیم خمیسی

عضو هیئت نمایندگان اتاق کرمانشاه
در ســه ســال اخیــر ســهم کاالهــای ایرانــی در بــازار عــراق
رشــد چشــمگیری داشــته و از زیــر  10درصــد بــه حــدود
18درصــد رســیده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در همیــن
مــدت ،ســهم کاالهــای ترکیـهای در بــازار عــراق رونــد نزولــی
داشــته و هرســال کاهــش یافتــه اســت .بــا ایــن حــال
هنــوز ترکیــه بــا انــدک فاصل ـهای ،ســهم موثرتــری
نســبت بــه ایــران در اختیــار دارد.
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یادداشت
باالی صنعتی تعریف نکنیم؛ زیرا رشد اقتصادی
با این مدل برنامهنویسی که از آن با عنوان تولید
کتابچه آرزوها نیز یاد میشود ،تحقق نمییابد و
ارقام باال در سند برنامه ،صرفا مشکالتی مانند
افزایش نامتناسب مالیات و عوارض دولتی را به
همراه خواهد داشت.

روزه بیافطار صنایع ایران
چالشهاودغدغههایصنعتوصنعتگر
کیوان کاشفی
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه

عشق میورزم و امید که این فن شریف
چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود
صنعتگران کشور را میتوان عاشقان بیباک
نامید .آنها ا گرچه حسابوکتاب سرشان
میشودوبهدشواریهایتولیددر مقابل کارهای
کمخطرتری همچون سفتهبازی و سودا گری ارز و
طال و سهام آ گاهاند؛ اما از راهی که وارد آن شدهاند
عقب نمینشینند و افزون بر سرمایه و دانش،
سالهای جوانی و میانسالی خود را نیز وقف
تولید و توسعه صنعتی کشور میکنند؛ در حالی
که میدانند کسی قدر این ازخودگذشتگیها را
نمیداند.
بیش از  15سال است که از اهمیت و سهم صنعت
کشور به نفع فربگی دیگر کسبوکارها کاسته
میشود و جز پوستواستخوانی بر تن آن نمانده
است .ا گر روزهداران دشواریها را به شوق افطار و
فطرتحملمیکنند،صیامصنعتگرانرانهعیدی
در انتظار هست و نه اذانی.
بررسیسهمصنعتدر اقتصادایراننشاندهنده
روند مداوم نزولی از سال  81به بعد است .روند
کاهش سهم صنعت از کل اقتصاد ایران بر اساس
قیمتهای جاری و به عبارتی کوچک شدن
بخش صنعت ،مخاطرات اقتصادی متعددی
را به همراه دارد که مهمترین آنها ،وابستگی

روزافزون بازار داخلی ،به خارج از مرزهاست.
ارزشافزودهبخشصنعتومعدنطیسالهای
 1313تا  1368بهطور متوسط ،ساالنه شش
درصد رشد کرده است؛ اما روند رشد بالقوه
بخش صنعت و معدن که نشانگر ظرفیتهای
این بخش است ،از سالهای ابتدایی دهه 1381
رو به کاهش بوده و سالهای اخیر بهویژه  92و
 93به حدود صفر درصد رسید .رشد اعالم شده
برای یکی دو سال گذشته نیز با تردیدهایی همراه
است و از دید برخی تحلیلگران ،از فعالیتهایی
همچون فروش زمینهای مازاد شرکتهای
خودروساز حاصل شد و درواقع ،نشانهای از
عقبافتادگی دانش حسابداری در دولت به شمار
میآیدتاشتاب گرفتنصنعت.
در  15سال اخیر شاهد ترکیبی از سیاستهای
نامناسب ارزی ،تحریمهای اقتصادی ،تنزل
منابع نفتی ،کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری
در بخش صنعت و معدن و دشواری دسترسی به
ماشینآالت و تجهیزات بهروز از طریق بازارهای
بینالمللی بودیم که سبب شد توان بالقوه این
بخش و رشد صنعتی در ایران کاهش یابد .با
توجه به کاهش توان بالقوه رشد بخش صنعت
در سالهای اخیر ،انتظار میرفت در برنامه ششم
توسعه ،چشماندازی زیادی را در راستای رشد
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نقش صنعت در روند توسعه کشور
با توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد
کشور بهعنوان یک بخش مولد و داشتن
حدود یکپنجم از تولید ناخالص داخلی
کشور ،بررسی عوامل و متغیرهای اثرگذار بر
ارزشافزوده این بخش و احصای راهکارهای
ارتقای آن ،از ضرورت جدی برخوردار است.
بخش صنعت سهم بسیار مهمی در روند
توسعه کشور دارد .اهمیت بخش صنعت به
این دلیل است که صنعت ()Manufacturing
بهعنوان موتور رشد اقتصادی و انباشت
سرمایه و منبع بازدهی فزاینده نسبت به
مقیاس تولید شناخته میشود .برخی از
دانشمندان ،دو ویژگی برای نقش صنعت در
توسعه ،بهویژه در مراحل اولیه آن برشمردهاند:
 .1سهم صنعت در درآمدزایی برای کل اقتصاد در
طول زمان (در فرآیند توسعه) افزایش مییابد.
 .2سهم نیروی کار بخش صنعت نیز در طول
فرایند توسعه ،روندی صعودی دارد.
ترکیب این دو ویژگی در طول فرایند توسعه،
موجب افزایش مستمر درآمد سرانه با نر خهای
پایه خواهد شد.
حتی در مراحل نهایی توسعه نیز شاهد
این هستیم که نوآوری و تالش برای توسعه
فناوریهای جدید ،در اغلب موارد در بخش
صنعتمتمرکزبودهاست.ازاینرو،صنعتیشدن،

بیشــترین ســهم صنعــت و معــدن از تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور
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رشــد صنعــت در ســالهای  92و  93بــه
صفــر رســید

روند نزولی صنعت ایران از سال  81سرعت گرفت

فصلنامه نامه اتاق بازرگاین کرمانشاه | شماره  | 54بهار 1397

سبب ارتقای تنوع در تولید و ارتقای ساختار
اقتصاد به سمت پیچیدگی و افزایش بهکارگیری
مهارت در تولید خواهد شد.
باوجود این اهمیت ،سهم بخش صنعت از
اقتصاد ایران بر اساس قیمتهای جاری همواره
با نوسان روبهرو بوده است .کمترین سهم بخش
صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی مربوط
به سال  1358است که بهدالیل سیاسی و عمدتا
گسترش اعتصاب در کارخانهها ،در آن سال،
صنعت و معدن سهم  7.8درصدی از تولید
ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده بود.
بعد از آن سهم بخش صنعت با فرازوفرودهایی تا
سال 1376به  18درصد رسید که بیشترین سهم
این بخش از سال  1338تاکنون است .این سهم
تا سال  1381در همین حدود باقی ماند ،اما از
سال 1381به بعد ،روند مداوم نزولی سهم صنعت
از کل اقتصاد ایران آغاز شد.
پیشیگرفتن مسکن و دالر از صنعت
روند نزولی سهم صنعت بر اساس قیمتهای
جاری ،نشان میدهد در اقتصاد ایران ،قیمت
کاالهای صنعتی در مقایسه با قیمت سایر کاالها
و خدمات ،کمتر افزایش یافته است .این موضوع
میتواند به این دلیل باشد که در مقایسه با
افزایش قیمت کاالهایی که فاقد قابلیت صادرات
و واردات هستند بهویژه بخش مسکن ،قیمت
نسبی در بخش صنعت و معدن کاهش یافته
است ،زیرا کاالهای وارداتی همواره رقیب تولیدات
بخش صنعت هستند و بهجز برخی بخشهای
محدود مانند خودرو و امثال آن ،عمال این
بخش در معرض رقابت با کاالهای وارداتی است؛
بنابراین امکان افزایش قیمت محصوالت در این
بخش متناسب با سایر بخشها مانند خدمات
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بیش از  15سال است که از اهمیت و سهم
صنعت کشور به نفع فربگی دیگر کسبوکارها
کاسته میشود.
روند نزولی سهم صنعت نشان میدهد در
اقتصاد ایران ،قیمت کاالهای صنعتی در
مقایسه با قیمت سایر کاالها و خدمات کمتر
افزایش یافته است.

محورهای
مهم

کوچک شدن مستمر سفره اهالی صنعت،
همه اعضای خانواده بزرگ صنعت ایران را آزار
میدهد و در این مسئله ،تفاوتی بین کارگر و
کارفرما نیست.
دولتهای اخیر در سالهای رونق پولی ،با ارائه
مشوقهای ارزی به واردکنندگان ،سهم صنعت را
کاهش دادهاند و هم در سالهای کمپولی خود،
چشم به اندک نقدینگی صنایع کشور دوختهاند.
اکنونکه درآمدهای نفتی دولت کم شده،
مالیات و عوارض بخش خصوصی ،بدون آنکه
رسما اعالم شود ،در عمل  50برابر میشود.

متوســط رشــد ســاالنه صنعــت در کشــور طــی ســالهای
 1313تــا 1368
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یادداشت
و مسکن و مستقالت وجود ندارد .از سوی دیگر،
به نظر میرسد کنترلهای قیمتی در این بخش،
بیش از سایر بخشها است .مجموع این عوامل،
همگی سبب شدهاند قیمتهای نسبی در
بخش صنعت و معدن ،کمتر از سایر بخشها در
اقتصاد ایران افزایش یافته و در بخش عمدهای از
سالهای گذشته ،حتی شاهد کاهش سهم این
بخشباشیم.
بد نگوییم به مهتاب ا گر تب داریم
کوچک شدن مستمر سفره اهالی صنعت ،همه
اعضای خانواده بزرگ صنعت ایران را آزار میدهد
ودر اینمسئله،تفاوتیبین کارگرو کارفرمانیست
و هر یک بهتناسب نقشی که در مسیر تولید
دارند ،آسیب میبینند .متاسفانه دولتهای
اخیر ،در هر  ۲حالت ثروت و فقر دولت ،صنایع
را قربانی کردهاند .در سالهای رونق پولی ،با
ارائه مشوقهای ارزی به واردکنندگان ،سهم
صنعت را کاهش دادهاند و از سوی دیگر در
سالهای کمپولی خود ،با انواع مالیات و عوارض
و دریافتهای دولتی ،چشم به اندک نقدینگی
صنایع کشور دوخته و درواقع ،صنایع را به قربانی
عزاوعروسیتبدیل کردهاند.در سالهای گذشته
کهرودخروشانیبهنامدرآمدهاینفتیدر جریان
بود ،با اتکا به این رود ،چهار میلیون حقوقبگیر،
کارمند ،دستگاه دولتی و اداره ایجاد شد .در
کنار این رودخانه خروشان ،یک قنات آب زالل
نیز بهعنوان بخش خصوصی وجود داشت؛ اما
ک شده ،همه به
حاال که این رودخانه بزرگ خش 
قنات بخش خصوصی حمله کردهاند تا آن را هم
بخشکانند .ا کنونکه درآمدهای نفتی دولت کم
شده است ،مالیات و عوارض بخش خصوصی،
بدون آنکه رسما اعالم شود ،در عمل  50برابر
شده و هزاران مشکل برای این بخش ایجاد
میشود .بعد هم میگویند چرا بخش خصوصی
فعال نیست و اقتصاد کشور را نجات نمیدهد.
آیا زمانی که دانسته یا ندانسته ،به نحیف کردن
بخش خصوصی اهتمام میورزیدند و در عین
حال شعار حمایت از این بخش را سر میدادند،
فکر چنین روزهایی بودند؟ بخش خصوصی
کشور به این مشکالت معترض است و متاسفانه
دیگر به برنامهها و شعارهای دولت نیز اعتماد
ندارد؛ چون پیام عملی مثبتی دریافت نکرده
و مشکالتی که از گذشته برای بخش خصوصی
ایجاد شده است ،هنوز کالبدشکافی نشده که
دیگرتکرار نشود.
مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ
چراکه وعده تو دادی و او بهجا آورد
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خون دل خوردن
سهم صنعتگر ایرانی است
عبداللهسخنسنج
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه

در دهههای اخیر،
صنایع کشور با افت و
خیزهای متعددی مواجه بودهاند .گاهی
دولتها خیال کردهاند که پول نفت به
میزان کافی دارند و میتوانند به کمک آن
هر چیزی را که الزم داشته باشند ،به راحتی
وارد کنند و نیاز چندانی به صنایع داخلی
نداریم .در چنین شرایطی ،البته کارخانهها و
صنایع داخلی ،میتوانستند زینت المجالس
دولتمردان باشند و هر از چند گاهی ،با بریدن
ربان یا بازدید از کارخانهها ،فرصتی برای
انتشار عکس و فیلم خود در فضای صنعتی
در اختیار داشته باشند؛ آن هم بدون این که
پای درددل صنعتگران بنشینند و برای رفع
مشکالت آنها چارهاندیشی کنند .گاهی هم
دولتها کم پول شدند و در چنین شرایطی،
فیلشان یاد هندوستان کرد و از صنایع
داخلی صحبت کردند در حالی که امکان
کمک به رفع مشکالت صنایع ،از جمله تامین
نقدینگی در گردش یا تسهیل خرید مواد اولیه
را هم نداشتند.
رشد صنعتی ،به یک برنامهریزی درازمدت و
پایدار احتیاج دارد .اما گویی برخی از مسئوالن
تصور میکنند صنعت داخلی ،حالتی دارد که
هر وقت دوست داشتیم به سراغش برویم
و هر وقت هم که نخواستیم ،مسئولیتی در
موردش نداشته باشیم.
سیاستهای دولت بهویژه روابط خارجی،

تاثیر مهمی بر وضعیت صنایع داخلی بر جای
میگذارد .در شرایطی که به هر دلیل ،جامعه
دچار التهابهای سیاسی شود ،نقدینگی
مردم به سمت مسائلی مانند خانه ،طال و
سکه و دالر و گاهی هم پیشخرید اتومبیل
و ...کشیده میشود .در چنین شرایطی ،پولی
که میتواند به رونق همه بازارها از جمله بازار
صنایع داخلی کمک کند ،به سیل ویرانگری
تبدیل میشود و در این میان ،اولین قربانی،
صنایع کشور هستند که نمیتوانند یا
نمیخواهند شریک این بازی مخرب شوند.
دهم تیر هر سال ،مراسمی به نام روز
صنعت برگزار میشود .اما به راستی جایگاه
صنعتگران در اقتصاد کشور و تصمیمهای
مسئوالن کجاست؟ مسئوالنی که کم شدن
سیبزمینی ،گوجهفرنگی یا حتی نوشابه در
سوپرمارکتهایشهررابحرانمیدانندوبرای
لوفصل آن جلسه فوری تشکیل میدهند
ح 
ولی وقتی صدها کارخانه در سراسر کشور که
با خون دل خوردنهای فراوان تاسیس شده
بود ،طی چند سال به رکود و تعطیلی و حتی
مصادره توسط بانک و دیگر طلبکاران کشیده
شد ،خیلی راحت از کنار موضوع گذشتند و
گفتند اینها نشانههای رکود است یا عوارض
تصمیمهایاشتباهدولتهایقبلی.
کشوری صنعتی میشود و میتواند از
دستاوردهایآندر اقتصادخودبهرهمندشود
که شادترین گروه اجتماعیاش صنعتگران
باشند و همه جا ،نه فقط در حرف و سخنرانی
و شعار ،بلکه در تصمیمگیری و برنامهریزی
نیز در صدر مجلس قرار داشته باشند .اما
سالهاست که در ایران اینطور نیست .غم و
خون دل خوردن ،سهم صنعتگران است و
پولهای بادآورده ،سهم عدهای دیگر.
در کار گالب و گل حکم ازلی این بود
کاین شاهد بازاری ،وان پرده نشین باشد
جام می و خون دل ،هر یک به کسی دادند
در دایره قسمت ،اوضاع چنین باشد
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امســال بــا نــام حمایــت از کاالی ایرانــی
نامگــذاری شــده اســت و انتظــار م ـیرود
مســئوالن اداری ،توصی ههــا و رهنمودهــای
رهبــر فرزانــه انقــاب را بشــوند و شــاید ایــن
بــار از خــواب غفلــت بیــدار شــده و بــرای رفــع
مشــکالت جامعــه صنعتــی کشــور اقــدام
کننــد .امــروز ا گــر ایــن اتفــاق بیفتــد ،کارگــر
یشــود .امــام صــادق
ایرانــی دیگــر بیــکار نم 
(ع) فرمــود :کســی کــه خــود را بــرای روزی
خانــوادهاش بــه زحمــت میانــدازد و کار
میکنــد ،هماننــد رزمنــدهای اســت کــه در راه
خــدا میجنگــد.
در شــرایط اقتصــادی کنونــی کــه دولــت
خــود را موظــف بــه تامیــن دالر مــورد نیــاز
واردکننــدگان بــا قیمــت  4200میدانــد ،بــرای
مصرفکننــدگان اســتفاده از محصــوالت
وارداتــی ،صرفــه اقتصــادی بیشــتری دارد.
امــا ایــن زنــگ خطــری بــرای صنعــت کشــور
اســت .آســیبهای ناشــی از رکــود ،تــورم،
نــرخ ارز ،بهــره بــاال ،مســائل مالیاتــی و دیگــر
عوامــل قــدرت رقابــت را از تولیدکننده داخل
میگیــرد و ســهم بــازار او را کاهــش میدهــد.
راه خــروج از بحــران ،اصــاح ســاختارهای
نکــه همــه امــور در
داخلــی اســت؛ ای 
خدمــت تولیــد باشــد ذهــن و فکــر مســئوالن
سیاسـتگذار بــه ســمت تولیدمحــوری بــرود
تــا انگیــزه الزم ایجــاد شــود .نــگاه بــه آینــده،
یشــود تــا نــوع تفکــر در تولیــد
ســبب م 
تغییــر کنــد؛ زیــرا پیشــرفت و توســعه ،یکــی
تهــای تولیــدی اســت.
از الزامــات فعالی 
رمــز مانــدگاری برخــی برندهــا در بازارهــای
یگــردد کــه
جهانــی بــه همیــن مســئله برم 
نهــا ،راه را بــرای تولیــد تســهیل
تهــای آ 
دول 
کردنــد تــا تولیدکننــدگان ،بتواننــد بــه افزایــش
کیفیــت و کاهــش قیمــت تما مشــده
محصــوالت شــان فکــر کننــد .ای کاش در
ایــران نیــز بتوانیــم همیــن راه را طــی کنیــم تــا
موجــب ســرافرازی هــر چــه بیشــتر کشــورمان
در عرص ههــای جهانــی شــویم.

رشد صنعتی ،به یک برنامهریزی درازمدت
و پایدار احتیاج دارد .اما گویی برخی از
مسئوالن تصور میکنند صنعت داخلی،
حالتی دارد که هر وقت دوست داشتیم به
سراغش برویم و هر وقت هم که نخواستیم،
مسئولیتی در موردش نداشته باشیم

سیاستهای دولت بهویژه روابط خارجی،
تاثیر مهمی بر وضعیت صنایع داخلی بر جای
میگذارد .در شرایطی که به هر دلیل ،جامعه
دچار التهابهای سیاسی شود ،نقدینگی
مردم به سمت مسائلی مانند خانه ،طال و
سکه و دالر و گاهی هم پیش خرید اتومبیل
و ...کشیده میشود

محورهای
مهم

دهم تیر هرسال ،مراسمی به نام روز
صنعت برگزار میشود .اما به راستی جایگاه
صنعتگران در اقتصاد کشور و تصمیمهای
مسئوالن کجاست؟

غم و خون دل خوردن ،سهم صنعتگران است و
پولهای بادآورده ،سهم عدهای دیگر

راه خروج از بحران ،اصالح ساختارهای داخلی
است؛ اینکه همه امور در خدمت تولید باشد
ذهن و فکر مسئوالن سیاستگذار به سمت
تولیدمحوری برود تا انگیزه الزم ایجاد شود

9

یادداشت

ظرفیت خاموش
راهکارهایتوسعهمعادناستان

محمدعارفابراهیمی
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه

استان کرمانشاه بیش از  ۲۸۰معدن
شناخته شده دارد که بیشتر آنها غیرفعال
یا نیمهفعال هستند .اصلیترین معادن در
حال بهرهبرداری استان کرمانشاه در حوزه
سنگ ،قیر طبیعی و مصالح ساختمانی
و شن هستند .این در حالی است که ا گر
از معادن موجود ،بهرهبرداری جدیتری
انجام شود ،صنعت ا کتشافات معدنی در
استان نیز رشد کرده و بهیقین ،ظرفیتهای
معدنی متنوعتری کشف خواهد شد.
بهعنـوان مثـال ،معـادن سـنگ بـه دلیل برند
سـنگ هرسـین بـا ظرفیـت متوسـط فعالیـت
میکننـد ۳۰ .معـدن قیـر اسـتان واقـع در
گیلان غـرب و قصرشـیرین در وضعیـت بسـیار
نامناسب و عمدتا غیرفعال قرار دارند .معادن
مصالـح سـاختمانی و شـن بـه دلیـل عـدم
حهـای عمرانـی،
ساختوسـاز و رکـود در طر 
ب هصـورت نهچنـدان مناسـب در حـال
فعالیـت هسـتند و دلیـل آن نیـز ،عـدم تقاضـا
اسـت .متاسـفانه هیچکـدام از مسـئوالن بـه
شـرایط کاری معـدنکاران توجـه ندارنـد.
وقتـی یـک معـدنکار در انتهای کشـور بدون
هیـچ امکاناتـی فعالیـت میکنـد ،نیازمنـد

توجـه مسـئوالن و تسـهیالت ارزانقیمـت
اسـت و معافیـت تامیـن اجتماعـی بـرای
تولیدکنندگان در مناطق کمتر توسع ه یافته
ضـرورت دارد.
هیچکـدام از مسـئوالن ،اقتصـاد مقاومتـی
را دلسـوزانه اجـرا نمیکننـد .مقـام معظـم
رهبـری هرسـاله بـا درایـت نسـبت بـه تولید و
اشـتغال موضـوع اقتصـاد مقاومتـی را مطرح
میکننـد؛ امـا یـک عـده در روزهـای نخسـت
بـه نصـب بنـر ا کتفـا و عـدهای دیگـر نیـز
صرفـا آن را تفسـیر میکننـد ،در صورتـی کـه
مهمتریـن گام در ایـن راسـتا ،تقویـت تولیـد
اسـت .افـراد و مسـئوالنی کـه میتواننـد در
راسـتای رونـق تولیـد و افزایـش اشـتغالزایی
کشـور گام بردارنـد و از ایـن کار غفلـت کننـد،
مدیـون خـون شـهدا هسـتند و بـه کشـور
خیانـت کردهانـد.
معـدنکاران از رئیسجمهور انتظـار دارند به
وعدههـای خـود در زمینـه رونـق تولیـد عمل
کنـد .مسـئوالن داخلـی نسـبت بـه موضـوع
معـادن کمتوجـه هسـتند امـا چنانچـه بـه
معـادن توجـه جـدی شـود ،بسـیاری از
مشـکالت مناطـق محـروم رفـع میشـود.

30 280

معدن شناخته شده
کرمانشاه که بیشتر آنها
غیرفعال یا نیمه فعال است

10

عدالـت اجتماعـی کـه کشـور و دولـت سـنگ
آن را بـه سـینه میزننـد ،بـا توسـعه معـادن
اسـتان ،بهخوبـی محقـق خواهـد شـد؛ زیـرا
هـر معـدن بهطـور متوسـط  ۲۰تـا  ۳۰نفـر
اشتغالزایی مستقیم و ۱۵۰نفر اشتغالزایی
غیرمسـتقیم دارد؛ بنابرایـن تنهـا بـا رونـق ۳۰
معـدن قیـر اسـتان کـه در وضعیـت بغرنجـی
قـرار دارنـد ،مشـکل چنـد هـزار خانـواده رفـع
میشـود.
امـروز داعـش و خطـر حملـه نظامـی،
اسـتان کرمانشـاه را تهدیـد نمیکنـد بلکـه
سـیل جمعیـت بیـکار اسـت کـه در صـورت
غفلـت مسـئوالن ،ضربـه سـنگینی بـه مـا
وارد مـیآورد .مدیریـت ارشـد اسـتان و
دسـتگاههای امنیتـی بایـد بـا تحقیقاتـی در
زمینه فرهنگ و ظرفیتهای هر شهرستان،
امنیـت مـورد نیـاز بـرای سـرمایهگذاران را
فراهـم کننـد تا برای جذب آنها به اسـتان و
اجـرای طر حهای مختلف اقتصادی بهویژه
توسـعه معـادن ،انگیـزه الزم فراهـم شـود.
علاوه بـر تامیـن امنیـت بـرای سـرمایهگذار،
سیسـتم بانکـی بایـد تسـهیالتی بـا سـود
واقعـی کـم و بـدون وثیقههـای  2/5برابـری
در اختیـار تولیدکننـده قـرار دهـد.
دولـت بایـد تسـهیالتی را در ایـن زمینـه ارائـه
دهـد .از آنجـا کـه مـا ظرفیتهای قـوی در
مـواد معدنـی داریـم و در ایـن حـوزه جـزو
برترینهـای دنیـا هسـتیم ،الزم اسـت بـرای
عملی کـردن شـعارهای رشـد و توسـعه ،از
طرف دولت حمایت جدی شـویم .حمایت
دولـت از بخـش خصوصـی ،سـبب آبادانـی
شـده و در پـی آن عدالـت اجتماعی نیز برقرار

150 30

اشتغالزایی غیرمستقیم
اشتغالزایی مستقیم
معدن قیر استان در گیالنغرب
و قصرشیرین با وضعیت بسیار برای فعال شدن هر معدن برای فعال شدن هر معدن
نامناسبوغیرفعال
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میشـود.
در استان کرمانشاه معادن طبیعی
بسیار زیادی وجود دارد که بسیاری از
آنها دستنخورده باقیمانده است.
ا گر همت کنیم و از مواد معدنی موجود،
بهترین بهرهبرداری را داشته باشیم،
قیمت مواد معدنی کاهش مییابد .این
مسئله از این نظر اهمیت دارد که ا کنون
برخی از مواد معدنی استان مانند قیر ،به
دلیل قیمت تمامشده باال ،با بحران خریدار
مواجه هستند .امروزه قیر طبیعی به دلیل
عدم توازن در عرضه و تقاضا با رکود مواجه
است .بیشتر ذخایر معدنی قیر طبیعی ،در
غرب کشور است اما استخراجهایی که انجام
میشود محدود است .ما باید برای رشد و
توسعهاستخراج،برنامهریزیهایبلندمدت
داشته باشیم و بتوانیم از تکنولوژیهای
بهتری استفاده کنیم .بیشترین انتقاد من
در این حوزه ،به دانشگاهها است؛ چون
عمال بهجز نتایج آزمایشگاهی ،چیزی در
دست نداریم؛ در صورتی که حاضریم با
فار غالتحصیالن رشتههای مربوطه قرارداد
ببندیم و از علم و دانش آنها استفاده کنیم.
با توجه به مرز مشترکی که میان استان
کرمانشاه و کشور عراق وجود دارد در اقلیم
کردستان عراق ،بازار مناسبی برای صادرات
سنگ مهیا است .سنگ هرسین این استان
برندیجهانیاست وایجادنمایشگاهدائمی
در قالب «شهر سنگ» میتواند به شناخت
بهتر آن در منطقه کمک کند.
بازسازی کشور عراق و سوریه ،موقعیت
مناسبی است برای اینکه سنگ استان
کرمانشاه را به این کشورها صادر کنیم .با
توجه به اینکه صادرات سنگ فرآوریشده
ارزشافزوده بیشتری را به همراه دارد ،الزم
است کارخانههای سنگبری این استان
به تکنولوژی روز مجهز شوند و کارخانههای
سنگبری جدیدی دایر شود .ا گر بتوانیم
در صادرات از کشور ترکیه پیشی بگیریم و
در بازسازی این کشورها نقشی ایفا کنیم،
شرایطصنعتسنگتحولیاساسیمییابد.
صنعت سنگ ایران در برابر صنعت سنگ
کشورهایتوسعهیافتهتکنولوژیضعیفتری
دارد .برای ورود تکنولوژی به صنعت فرآوری،
بانکهابایدتسهیالتیراباشرایطبازپرداخت
طوالنی مدت به فعاالن این بخش ارائه
دهند.

مطالبات معدنکار

1

توجه مسئوالن

2

همکاری دانشگاهها با معادن برای دستیابی
به تکنولوژ یهای روز

3

تسهیالتی با سود واقعی کم و بدون
وثیقه  2/5برابری

4

معافیت تامین اجتماعی برای
تولیدکنندگان در مناطق کمتر توسعهیافته

5

حمایت از معدنکار برای تمرکز روی بازار عراق

11

یادداشت

گذر از رکود
کارکرد اصناف در حمایت از کاالی ایرانی
رضا سلیم ساسانی
رئیس اتاق اصناف کرمانشاه

بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری،
حمایت از کاالی ایرانی بهعنوان اولویت
اصلی کشور و شعار سال تعیین شده است.
خوشبختانه این نامگذاری ،دستاوردهای
خوبی را به همراه داشته و نشان میدهد
بخشی از مشکالت اقتصادی کشور ،به
لوفصل
اتکای شیوههای فرهنگی ،قابل ح 
است.
برنامه حمایت از کاالی ایرانی در سه بخش
تولید ،توزیع و مصرف قابل اجراست .بر این
اساس ،تولیدکنندگان موظفند ا کنون که
حمایت جدی مسئوالن ارشد نظام و به تبع
آن مردم را در اختیار دارند ،پاسخ مناسبی
به این حمایتها داده و از طریق تولید
کاالی باکیفیت و رقابتی ،وظیفه ملی خود
را اجرا کنند .همچنین مردم نیز با اطالع
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از نتایج مصرف کاالی ایرانی ،اولویت را به استفاده از کاالهایی خواهند
داد که محصول نیروی کار ،سرمایه و مدیریت هموطنان آنها در سنگر
تولید است .با این حال ،دو ضلع تولید و مصرف ،زمانی میتوانند مثلث
حمایت از کاالی ایرانی را تکمیل کنند که ضلع سوم ،یعنی نظام توزیع
نیز کنار آنها قرار گرفته و همراهیشان کند .این مسئله ،اهمیت و نقش
توزیع در فرایند اجرای برنامههای تقویت و حمایت از کاالی ایرانی را نشان
میدهد.
یکی از بزرگترین نهادهاى مدنى در هر کشورى ،اصناف هستند.
این نهادها توسط خود مردم اداره مىشوند و در تعیین وضعیت بازار،
قیمتگذارى کاالها و هدایت سلیقه مشتریان ،نقش بسیار موثرى دارند.
نبض اقتصاد هر جامعه ،در دست بازاریان است .آنها میتوانند با اولویت
دادن به فروش کاالهای ایرانی و جلوگیری از خرید و فروش کاالهای
قاچاق ،به رشد و بالندگی اقتصاد ملی کمک کنند.
بازاریان هیچگاه از انقالب و نظام جدا نبوده و همواره یکی از پشتیبانهای
اصلی انقالب بوده و در جنگ و تحریمها به نحو شایسته ،بحرانها را
مدیریت کردهاند .نقش اصناف در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی نیز

غیر قابلانکار است .این اصناف هستند که
کمک کردند تا برخی از چالشهای به وجود
آمده بر سر راه اقتصاد مقاومتی ،به فرصت
تبدیل شود .اصناف و بازاریان همچنین
در حمایت از تولید ملی نقش ویژهای دارند
و میتوانند مردم را به استفاده از کاالی
داخلی ترغیب کنند.
ا کنون  ۳۰هزار واحد صنفی دارای پروانه
کسب زیر نظر  ۶۰اتحادیه صنفی در
شهرستان کرمانشاه و حداقل در  ۴۰۰رسته
صنفی مشغول فعالیت هستند که پتانسیل
بسیار مناسبی برای اشتغال استان و کشور
در اختیار دارند و میتوانند به اشتغالزایی،
رونق بخشیدن به اقتصاد و حمایت از تولید
ملی ،کمک کنند.
خوشبختانه به دلیل روابط بسیار خوب و
نزدیکی که بین اتاق بازرگانی و اتاق اصناف
کرمانشاه وجود دارد و جو همدلی و همراهی
در اجرای تدابیر مقام معظم رهبری مبنی
بر حمایت از کاالی ایرانی ،این مسئله در
استان کرمانشاه از روند بهتری برخوردار
است .در این زمینه میتوانم به برگزاری
موفقیتآمیز نمایشگاه کاالهای ایرانی در
استان اشاره کنم که دستاوردهای خوبی
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وظیفه ملی
تولیدکنندگان موظفند با

فرهنگ

تولید کاالی باکیفیت و رقابتی،

توز�یع

بخشی از مشکالت اقتصادی

وظیفه ملی خود را اجرا کنند

توزیع در کنار تولید و مصرف،

کشور ،به اتکای شیوههای

مثلث حمایت از کاالی ایرانی

فرهنگی ،قابل حل است

هستند

محورهای
مهم

30هزار
 ۳۰هزار واحد صنفی کرمانشاه
میتوانند به اشتغالزایی،
رونق بخشیدن به اقتصاد و
حمایت از تولید ملی ،کمک
کنند

نبض اقتصاد هر جامعه ،در
دست بازاریان است

اولین
کرمانشاه اولین استان بود که
در نمایشگاه کاالهای داخلی را
در سال  97برگزار کرد

به همراه داشت و میتواند بهعنوان الگوی
کاری مناسب ،در دیگر استانها مورد توجه
قرار گیرد.
در اوایل سال  97بهمنظور حمایت از کاالی
ایرانی کمیته مشترک اتاق بازرگانی و اتاق
اصناف را تشکیل دادیم تا ببینیم بهصورت
عملی چگونه میتوانیم به این موضوع ورود
کنیم و خوشبختانه فعالیتهای این کمیته،
با استقبال استاندار کرمانشاه ،همراه شد و
طی جلسات و پیشنهادهای ارائه شده ،قرار
بر این شد اولین استانی باشیم که نسبت
به برگزاری نمایشگاه کاالهای داخلی تولید
استان ،اقدام کنیم که در نهایت نیز به این
هدف نائل آمدیم.
این نمایشگاه که از  11تا  14اردیبهشت ماه

بازار

اصناف
از همه همکاران صنفی
میخواهم برای استقالل
کشورمان و حل معضل بیکاری
تالش کنند

در محل دائمی نمایشگاههای استان کرمانشاه برگزار شد ،فرصت مناسبی
برای ارتباط بین تولیدکنندگان و اصناف مختلف استان فراهم کرد .در این
نمایشگاه محصوالتی همچون فرش ،فوالد ،موادغذایی ،لوازم خانگی،
پوشا ک ،پزشکی و خودروسازی ارائه شد که از توانمندی جدی صنایع
کشورمان بهویژه در استان کرمانشاه حکایت دارد .نمایشگاه یادشده
کمک کرد تا برای اجرای پروژه ملی حمایت از کاالی ایرانی ،همکاری
مطلوب و تنگاتنگی بین تولیدکنندگان و اصناف استان شکل بگیرد.
در این نمایشگاه ،شاهد حضور پر رنگ تولیدکنندگان استان کرمانشاه
بودیم .با توجه به شرایط ویژه کشور که به دالیلی با رکود اقتصادی
مواجه هستیم ،سطح باالی مشارکت تولیدکنندگان در نمایشگاه از یک
سو و استقبال مردم برای خرید کاالهای ساخت داخل از سوی دیگر،
نشاندهنده توجهی است که مردم به ضرورت و فواید حمایت از کاالی
ایرانی پیدا کردهاند .امیدواریم بتوانیم با کمک مردم و مسئوالن ،از فرصت
به وجود آمده بهترین بهره را برده و گامی بلند در جهت رشد و شکوفایی
استان کرمانشاه برداریم.

همچنین اصناف استان کرمانشاه بعد از
فرمایشات رهبر معظم ،بهصورت یکپارچه
با نصب بنر و پال کارد در سطح استان به
استقبال حمایت از تولیدات داخلی رفتند
و در ادامه نیز در راستای جامه عمل
پوشاندن به این خواسته ملی ،بهصورت
عملی ،نسبت به حمایت از کاالهای ایرانی و
افزایش سهم آن در سبد مصرف مردم اقدام
کرده است.
نقش اصناف در حمایت از کاالی ایرانی
بسیار مهم است و به همین دلیل از همه
همکاران صنفی میخواهم برای استقالل
کشورمان و حل معضل بیکاری تالش کنند
تا با فروش کاالهای تولید داخل ،به این
مهم کمک شود.

13

یادداشت

نرمشقهرمانانهبانکها
الزامات بازار پول در مقابل صنعت

ابراهیم امیدی
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه

تنوع نداشتن ابزارهای تامین مالی در بازار
سرمایه ایران ،موجب شده است اغلب
مشتریان به سمت تامین مالی در بازار پول
متمایل شوند و این مسئله ،اهمیت بانکها
را در فضای اقتصادی کشور مضاعف میسازد.
به همین دلیل است که شرکتها و بنگاههای
اقتصادی ،بانک را مهمترین و اثربخشترین
ابزار مالی میبینند؛ بنابراین بانکها باید با
بهرهگیری از توان تخصصی ،منابع مالی و
بازنگری در دستورالعملها و رویهها متناسب
با نیاز مشتریان ،ضمن حرکت در راستای
اهداف کالن اقتصادی ،موجبات فعالسازی
ظرفیتهای بالاستفاده بنگاههای اقتصادی و
ایجاد اشتغال را فراهم آورند.
تامین مالی بنگاههای اقتصادی نباید صرفا،
از طریق اعطای تسهیالت انجام شود ،بلکه
بانکها و موسسات اعتباری باید با ارائه
خدمات مشاورهای و تمرکز بر نیاز مشتریان ،به
دنبال خلق و توسعه محصوالت بانکی و مالی
متناسب با مسائل پیچیده مشتریان ،برای
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پاسخگویی موثر و دقیق به درخواستهای
آنها باشند .در حال حاضر بانکها میتوانند
با نرمش قهرمانانه در مقابل صنایع داخلی
در دو بخش صدور ضمانتنامههای بانکی و
وثیقههای مورد نیاز برای وامها ،به رونق تولید
داخلی و صادرات غیردولتی کمک کنند.
ضمانتنامهها
ضمانتنامههای بانکی و اعتبار اسنادی
داخلی ،از مهمترین ابزارهایی است که بانکها
میتوانند با اصالح و تسهیل شرایط صدور
در آییننامهها و دستورالعملهای مربوط
به آنها ،به تامین مالی بنگاههای اقتصادی
کمکشایانتوجهی کنند.
بانکهای ایرانی در حال حاضر براساس یک
بخشنامه نانوشته ،از صدور ضمانتنامههای
بینالمللی ( )GBپرهیز میکنند و عمال این
بخش بهدلیل هزینههای باالی ضمانتنامه
صادره از سوی بانکهای خارجی ،قفل شده
است .اما روند صدور ضمانتنامههای داخلی

نیزوضعیتبهتریندارد.
در حال حاضر طبق آخرین دستورالعملهای
بانک مرکزی ،بانکها موظفاند بابت
تضمین صدور ضمانتنامههای گمرکی
حداقل  ۲۰درصد وجه ضمانتنامه و در مورد
سایر ضمانتنامهها معادل  ۱۰درصد وجه
ضمانتنامه را بهصورت وجه نقد ،اوراق
مشارکت سپرده ریالی و… از ضمانتخواه اخذ
کنند .این در حالی است که در بانکهای
کشورهای توسعهیافته ،این ارقام حدا کثر 3
و در موارد خاص  5درصد است .باال بودن
هزینه و وجهالضمان نقدی صدور ضمانتنامه
بانکی ،سبب شده است شرکتهای فعال در
زمینههای صادرات ،واردات و پیمانکاریهای
دولتی ،بخشی از سرمایه خود را در این مسیر
قفل کنند و همچنین ضمانتنامه بانکی،
ابزار رایج بین شرکتهای خصوصی برای
حسنانجام کارهانباشد.
بدیهیاستاعمالتعدیالتدر دستورالعملها
و آییننامههای یادشده ،البته صرفا برای
مشتریان خوشحساب ،موجب تسهیل
مبادالتتجاریمشتریانخوشحسابوفعال
بانکها شده و بخشی از نقدینگی مورد نیاز
بنگاههای اقتصادی از این طریق تامین شده
یا از بلوکه شدن قسمتی از منابع این بنگاهها
جلوگیری میشود و در بلندمدت به کاهش
هزینهتولید ،کاهشقیمتمحصوالت،افزایش
قدرت رقابتی محصوالت بهویژه برای بازارهای
صادراتی ،حفظ اشتغال فعلی و ایجاد اشتغال
جدید در بنگاههای اقتصادی فعال کمک
شایانیمیکند.
کاهش ودایع نقدی ضمانتنامهها و
پیشپرداخت اعتبار اسنادی داخلی ،ریسک
اعتباری بانکها را افزایش نخواهد داد ،چرا که
کاهش حداقلها در دستورالعملهای بانکی،
تنها برای تشویق و امتیازدهی به مشتریان
خوشحساب و فعال استفاده میشود که در
طول سالیان متوالی همکاری ،رفتار اعتباری
مقبول داشتهاند و در مورد سایر مشتریان نیز
ارکان اعتباری بانکها و موسسات اعتباری با
در نظر گرفتن اصول کلی اعطای تسهیالت و
خدمات و اعتبارسنجی متقاضی ،نسبت به
اخذتامین کافیاقداممیکنند.
آزادسازیتدریجیوثایق
بهموجب قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر
و ارتقای نظام مالی کشور ،بهمنظور کمک به
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تامین نقدینگی برای حمایت از واحدهای
تولیدی کاال و خدمات و تسهیل در وصول
مطالباتسررسید گذشتهبانکهایاموسسات
مالی یا اعتباری مجوزدار ،بانک مرکزی مکلف
است از طریق همه بانکها و موسسات
اعتباری دولتی و خصوصی عامل ،در صورت
درخواست متقاضی ،متناسب با بازپرداخت
هر بخش از تسهیالت پرداختی به واحدهای
تولیدی ،نسبت به آزادسازی وثیقههای مازاد
یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده
تسهیالتاقدام کند.
قانون مصوب مجلس ،بر آزادسازی وثایق
مازاد واحدهای تولیدی ،تا کید کرده ولی
متاسفانه ضمانت مناسبی برای اجرای این
قانون در کشور وجود ندارد .بهطوریکه
باوجود ابالغ بانک مرکزی ب ه تمام بانکها،
کما کان برخی از آنها از اجرای این قانون
خودداری کرده و به بهانه باقی ماندن سایر
بدهیهای مشتری ،از آزادسازی وثیقههای
مازادجلوگیریمیکنند.
لزوما وثایق مازاد شامل اموال منقول و
غیرمنقولترهینشدهنزدبانکهانیستبلکه،
متاسفانه برخی بانکها و موسسات اعتباری
ی از
مجوزدار از بانک مرکزی ،با هدف جلوگیر 
خروج منابع ،باال بردن نرخ سود موثر تسهیالت
و یا تامین وثایق معتبر برای پوشش ریسک
ی تسهیالت ،اقدام
اعتباری ،در زمان اعطا 
به بلوکه کردن بخشی از تسهیالت اعطایی
به مشتریان ،در قالب انواع سپردهها اعم از
قرضالحسنهوسرمایهگذاریمیکنند.
این اقدام غیرقانونی ،مغایر با روح قانون
عملیات بانکی بدون ربا است و موجب باال
رفتن نرخ موثر سود تسهیالت و تخطی از
نر خهای مقرر توسط شورای پول و اعتبار است.
امیـد بـه اینکه دولت ،مجلس ،بانک مرکزی و
سایر دستگاههای نظارتی ،ترتیبی اتخاذ کنند
کـه علاوه بـر بازنگـری و تعدیل دسـتورالعملها
به نفع فعاالن اقتصادی کشور ،قدرت اجرایی
قوانیـن م وجـود نیـز افزایـش یافتـه و همزمان با
کهـا ضمـن بررسـی و
درخواسـت مشـتری ،بان 
در صـورت لـزوم ،با ارزیابی مجدد وثایق رهنی،
وثایـق مـازاد واحدهـای تولیدی و سـپردههای
یادشده را متناسب با مانده بدهی ،آزاد کنند.
یشـود بخشـی از
یشـک ایـن امـر موجـب م 
ب 
یهـای تولیدکننـدگان آزاد شـده و بـا ورود
دارای 
بوکار ،بـه رونـق تولیـد کمـک
بـه فضـای کسـ 
کند.

تامین مالی بنگاههای اقتصادی نباید صرفا ،از طریق
اعطای تسهیالت انجام شود ،بلکه بانکها و موسسات
اعتباری باید به دنبال خلق و توسعه محصوالت بانکی و
مالی متناسب با مسائل مشتریان ،برای پاسخگویی موثر
و دقیق به درخواستهای آنها باشند.

در حال حاضر بانکها میتوانند با نرمش قهرمانانه در
مقابل صنایع داخلی در دو بخش صدور ضمانتنامههای
بانکی و وثیقههای مورد نیاز برای وامها ،به رونق تولید
داخلی و صادرات غیردولتی کمک کنند.

محورهای
مهم

باال بودن هزینه نقدی صدور ضمانتنامه بانکی سبب
شده است شرکتهای فعال تجاری ،بخشی از سرمایه
خود را در این مسیر قفل کنند و همچنین ضمانتنامه
بانکی ،ابزار رایج بین شرکتهای خصوصی برای حسن
انجام کارها نباشد.

کاهش ودیعههای نقدی ضمانتنامهها ریسک
اعتباری بانکها را افزایش نخواهد داد ،چراکه کاهش
حداقلها در دستورالعملهای بانکی ،تنها برای تشویق
و امتیازدهی به مشتریان خوشحساب و فعال استفاده
میشود.

بانک مکلف است در صورت درخواست متقاضی،
متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیالت پرداختی به
واحدهای تولیدی ،نسبت به آزادسازی وثیقههای مازاد
یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیالت
اقدام کند.

قانون مصوب مجلس ،بر آزادسازی وثایق مازاد
متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیالت پرداختی به
واحدهای تولیدی ،تاکید کرده ولی متاسفانه ضمانت
اجرایی مناسبی برای اجرای این قانون در کشور وجود
ندارد.
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یادداشت

گذر نا گزیر
الزامهایتوسعهصادراتصنعتی

ابراهیمخمیسی
عضو هیئت نمایندگان اتاق کرمانشاه و عضو اتاق مشترک ایران و عراق

در ســه ســال اخیــر ســهم کاالهــای ایرانــی در بــازار عــراق رشــد چشــمگیری داشــته و از زیــر  10درصــد بــه حــدود  18درصــد رســیده
اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در همیــن مــدت ،ســهم کاالهــای ترکیـهای در بــازار عــراق رونــد نزولــی داشــته و هرســال کاهــش
یافتــه اســت .بــا ایــن حــال هنــوز ترکیــه بــا انــدک فاصلـهای ،ســهم موثرتــری نســبت بــه ایــران در اختیــار دارد.

ترکیــه ،اصلیتریــن رقیــب ایــران در بــازار
عــراق تــا پیــش از حملــه داعــش و ســقوط
موصــل ،طــی دهههــای گذشــته ،ســاالنه
افــزون بــر ١٨میلیارد دالر صــادرات به عراق
داشــت .ا کنــون بــه دلیــل بستهشــدن
راههــای مواصالتــی از غــرب ،یعنــی
مرزهــای اردن و ســوریه و شــمال ،میــزان
صــادرات ترکیــه بــه عــراق ،از نصــف ایــن
رقــم هــم کمتــر شــده اســت ،بهگونـهای کــه
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بــر اســاس آمارهــای اعالمشــده از ســوی
گمــرکات ترکیــه ،صــادرات ایــن کشــور بــه
عــراق بــه هشــت میلیــارد دالر کاهــش
یافتــه اســت .بهبیاندیگــر ،دو رقیــب
اصلــی بــازار تجــاری عــراق ،یعنــی ایــران و
ترکیــه ،ا کنــون بیــش از هــر زمــان دیگــر از
نظــر صــادرات بــه عــراق بــه هــم نزدیــک
شــدهاند؛ البتــه ایــن موضــوع کــه ایــران
واردات قابلتوجهــی از عــراق نــدارد و همــه

حجــم تجــاریاش را صــادرات بــه عــراق
تشــکیل میدهــد ،وزنــه ایــران را افزایــش
داده اســت .چیــن نیــز در ایــن بــازار تقریبــا
همپــای مــا حرکــت میکنــد.
امــا در مــورد ترکیــه بایــد توجــه داشــت
کــه ا گــر از فرصــت موقــت ایجــاد شــده بــه
دالیــل سیاســی اســتفاده نکنیــم ،ممکــن
اســت ترکیــه جایــگاه خــود را پــس گرفتــه و
بــه شــدت از مــا ســبقت بگیــرد .زیــرا قــدرت
صــادرات ترکیــه ،پنــج برابــر ایــران بــوده و
قیمــت تمامشــده آنهــا نیــز در ا کثــر مواقــع
کمتــر از ماســت .از ســوی دیگــر ،ترکیــه از
ابتــدا بــه عــراق صــادرات داشــته اســت ،امــا
ایــران پــس از ســقوط صــدام صــادرات خــود
را آغــاز کــرد.
عــراق مهمتریــن فرصــت و بزرگتریــن بــازار
حــال و آینــده ایــران محســوب میشــود و
ا گــر مــا نتوانیــم حضــور خــود را در ایــن بــازار
تثبیــت و در عیــن حــال متنــوع کنیــم ،باید
پاســخگوی آینــدگان باشــیم.
بایــد تــاش کنیــم تــا از فرصــت کمرنــگ
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شــدن حضــور ترکیــه در بــازار عراق ،اســتفاده
پایــدار کنیــم .در همیــن راســتا ،یکــی از
اصــول مهمــی کــه بایــد مدنظــر تجــار ایرانــی
قــرار بگیــرد ،بحــث کیفیــت کاالهــای
صادراتــی بــه بــازار عــراق اســت تــا تاثیــر
مثبتــی بــر تجــارت طرفیــن باقــی بگــذارد.
مســئوالن دولتــی و دســتگاههای اجرایــی
میتواننــد بــا بــاز کــردن موانــع داخلــی اعــم
از مقــررات غیرکارشناســی و برداشــتهای
ســلیقهای کــه بــه دســت و پــای تولیدکننده
و صادرکننــده ایرانــی بســتهاند ،راه را بــرای
برنامهریــزی درازمــدت ،توســعه ســهم در
بــازار و همچنیــن تــاش بــرای متنوعســازی
محصــوالت صادراتــی همــوار کننــد.
هما کنــون عمــده صــادرات مــا بــه عــراق
را کاالهــای کشــاورزی ،مــواد غذایــی و
انــواع میوهجــات ماننــد هندوانــه ،گوجــه
و خیــار ،انــواع کنســرو ،رب گوجهفرنگــی،
مــر غ ،تخممــر غ ،گوشــت و همچنیــن
مصالــح ســاختمانی ماننــد میلگــرد،
کاشــی ،ســرامیک ،آهــنآالت و کولرهــای
آبــی تشــکیل میدهــد .ا گرچــه صــادرات
ایــن محصــوالت و کاالهــا مفیــد هســتند
ولــی کافــی نیســت و بایــد تــاش کنیــم تــا
متناســب بــا تحــوالت اقتصــادی عــراق،
ســهم موثرتــری در صــادرات صنعتــی بــه
ایــن کشــور را نیــز در اختیــار بگیریــم.
خوشــبختانه در ســالهای اخیــر اقالمــی
ماننــد قطعــات توربینهــای بخــار ،مــواد
شــروعکننده و تســریعکننده وا کنــش
شــیمیایی و فرآوردههــای کاتالیســتی،
هادیهــای برقــی ،پلــی کلروروینیلهــا ،اوره
و هیدروکربورهــای حلقــوی ،ســهم موثــری
در ســبد کاالهــای صادراتــی ایــران بــه عــراق
داشــتهاند .بــا ایــن حــال توجــه داشــته
باشــیم کــه بهرغــم ســهم  18درصــدی ایــران
از بــازار کاالهــای وارداتــی بــه عــراق ،ســهم
فلــزات و مصنوعات فلــزی ۱۱درصد و صنایع
دارویــی و تجهیــزات پزشــکی  1درصد ،ســهم
صنایــع نســاجی ایــران  ۱۱درصــد ،چــوب و
اشــیای ساختهشــده از چــوب  5درصــد،
ماشــینآالت مکانیکــی برقــی  4درصــد و
مبلمان و صنایع روشــنایی  2درصد اســت.
بــه ایــن ترتیــب الزم اســت صــادرات صنعتــی
را در کنــار صــادرات مــواد غذایــی و مصالــح
ســاختمانی ،مــورد توجــه جدیتــری قــرار
دهیــم.

% 11
% 18

سهم فلزات و مصنوعات فلزی ایرانی بازار فلزات
وارداتی به عراق

سهم کاالهای ایرانی از بازار کاالهای وارداتی به عراق
%1

% 11

سهم صنایع نساجی ایرانی از بازار صنایع نساجی
وارداتی به عراق

سهم صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی ایرانی از بازار
صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی وارداتی به عراق

%4

%5

سهم ماشینآالت مکانیکی و برقی ایرانی از بازار
ماشینآالت مکانیکی و برقی وارداتی به عراق

%2

سهم چوب و اشیای ساختهشده از چوب ایرانی از
بازار صنایع چوبی وارداتی به عراق

سهم مبلمان و صنایع روشنایی ایرانی از بازار مبلمان و
صنایع روشنایی وارداتی به عراق
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پرونده
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درگفتوگوبامعاونهماهنگیاموراقتصادیوتوسعهمنابعاستانداری
کرمانشاهمطرحشد

سرمایه و تکنولوژی
مهمترین چالشهای استان

گفتوگو با معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه ،از صنایع پتروشیمی استان کرمانشاه
شروع شد و اینکه چرا در سومین قطب پتروشیمی کشور ،صنایع پاییندستی
پتروشیمی ،متناسب با ظرفیتهای باالدستی توسع ه نیافتهاند .با اینکه قرار بود
همه مسائل اقتصادی استان تحلیل شود ،اما تسلط او بر جزئیات شرایط سرمایهگذاری در حوزه
صنایع غذایی ،بحث در این قسمت را طوالنیتر از پیشبینی کرد و محدودیت زمان و اذان ظهر،
اجازه نداد بقیه مسائل در این گفتوگو دنبال شود و به فرصتی دیگر موکول شد.
رضا رحیمی معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه ،فوقلیسانس مهندسی صنایع را از دانشگاه
پلیتکنیک تهران اخذ کرده و سالها در حوزه صنعت و اقتصاد فعالیت کرده است .او که عضو
هیئتعلمی بزرگترین موسسه تحقیقاتی و تولیدی فرآوردههای بیولوژیک کشور یعنی موسسه
تحقیقات وا کسن و سرمسازی رازی کرج است ،در دولتهای نهم و دهم ،مسئولیت راهاندازی
پارک علم و فناوری و مرا کز رشد استان کرمانشاه را بر عهده داشت و در دولت یازدهم نیز رئیس
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان بود.
سابقه فعالیتهای اداری او به سال  66و جهاد سازندگی بازمیگردد و مدیریت جهاد سازندگی
استان کرمانشاه را در تجربه مدیریتی خود دارد .سرپرست دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان
کرمانشاه ،از دیگر مسئولیتهای سابق رحیمی است.
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پرونده
اســتان کرمانشــاه یکــی از قطبهــای
مهــم پتروشــیمی کشــور اســت ،ولــی
زنجیــره تکمیلــی در اســتان شــکل
نگرفتــه اســت .بــه نظــر شــما چــهکار
میتــوان انجــام داد تــا SMEهــا در
اســتان توســعه یابنــد و شــکلگیری آن،
چــه تاثیــری بــر اقتصــاد اســتان دارد؟
اســتان کرمانشــاه ســه واحــد پتروشــیمی
دارد کــه اولیــن واحــد پتروشــیمی اوره
و آمونیــا ک در دولــت اصالحــات شــکل
گرفــت و در حــال حاضــر بــا نــام شــرکت
پتروشــیمی کرمانشــاه فعالیــت دارد.
پتروشــیمی دوم بــا اســتفاده از نفــت
خــام اســتان و نفــت وارداتــی Lab ،تولیــد
میکنــد کــه پتروشــیمی بیســتون نــام
دارد .پتروشــیمی پلیمــر نیــز پتروشــیمی
ســوم اســتان اســت کــه پلیمرهــای
ســنگین را تولیــد میکنــد و البتــه امــکان
تولیــد انــواع گریدهــا را دارد.
اوال پیشــینه صنعتــی اســتان یــک
داســتان تاریخــی دارد؛ متاســفانه دیــر
شــکل گرفتــن دانشــگاه فنــی در اســتان
و شــهر کرمانشــاه ،یکــی از دالیــل
عقبماندگــی صنعتــی طــی ســالهای
گذشــته بــوده اســت ،امــا امــروز بــا
تشــکیل دانشــگاه فنــی ،مرا کــز فنــی و
حرفــهای ،دانشــگاه علمــی کاربــردی
و ...بــه لحــاظ صنعتــی وضعیــت بــه
نســبت خوبــی داریــم .در حــال حاضــر
رتبــه ســرمایهگذاری صنعتــی اســتان
رتبــه هجدهــم میــان اســتانهای کشــور
اســت کــه یــک زمانــی در رتبــه بیســت
و ششــم قــرار داشــت .ایــن دســتاورد
خوبــی اســت کــه طــی ایــن ســالها،
اســتان بــه آن دســت یافتــه اســت.
امــا در همیــن زمینــه ،بخشــی بــه
ســرمایهگذاران و کارآفرینــان بازمیگــردد
کــه بایــد وارد ایــن عرصــه شــوند؛ البتــه تــا
حــدودی هــم شــدهاند .در حــال حاضــر،
بخشــی از مــواد اولیــه پتروشــیمیها در
اســتان فــرآوری میشــود یــا در حــال
ساختوســاز واحدهایــی مثــل پوشــش
گوگــردی کــود اوره اســتان هســتند و
ایــن واحــد بــزرگ در حــال شــکلگیری
اســت و بعضــی از واحدهــای پلیمــری
هــم از ایــن مــواد اســتفاده میکننــد.
ولــی ظرفیتــی کــه اســتان در ( Labمــواد
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اولیــه پودرهــای شــوینده) ،پلیمــر ،اوره
و آمونیــا ک دارد ،ظرفیــت بســیار باالیــی
اســت کــه همایشــی هــم در ایــن زمینــه
برگــزار شــد.
بخشــی هــم بــه مباحــث تکنولــوژی
بازمیگــردد و صاحبــان ســرمایه بایــد
بتواننــد تکنولوژیهــای جدیــد را
وارد کننــد .بخــش دیگــر نیــز بــه اشــباع
بــازار ایــن مــواد ارتبــاط دارد ،مثــا در
پودرهــای شــوینده تقریبــا بــازار مصــرف
داخــل اشــباع اســت و بخشــی هــم صــادر
میشــود .بــا چنــد گــروه ســرمایهدار
از پا کســتان و بســیاری از واحدهــای
صنعتــی کشــور مذا کــره کردیــم ولــی
مشــکل عمــده ایــن واحدهــا بــازار فــروش
بــود کــه البتــه میتــوان بــه دنبــال
بازارهــای جدیــد گشــت.
پتروشــیمیها کــه میخواهنــد واحدهــای
کوچــک را راهانــدازی کنند فقــط مواد اولیه
نمیخواهنــد ،بلکــه آب یکــی از مهمتریــن
مولفههاســت کــه در نقــاط مختلــف
اســتان تقریبــا هیــچ مشــکلی بــرای تامیــن
آب صنعتــی نداریــم .ایــن هــم مزیتــی
اســت کــه صاحبــان ســرمایه میتواننــد از
آن اســتفاده کنند .در ســال  97تســهیالت
خوبــی در ایــن زمینــه دریافــت کردیــم کــه
میتوانیــم ســرمایهگذاری مناســبی در
زیرمجموعــه حــوزه پتروشــیمی انجــام
دهیــم.
در برخــی دیگــر از اســتانها
همچــون فــارس کــه ظرفیــت باالدســتی
پتروشــیمی بســیار کمتــر از کرمانشــاه
اســتSME ،هایــی توانســتند از
ظرفیــت اســتفاده کننــد و ارزشافــزوده
خوبــی را نصیــب اســتان خود کننــد؛ اما
چــرا کرمانشــاه ،متناســب بــا ظرفیتــش،
در ایــن بخــش توســعه نیافتــه اســت؟
در SMEهــای زیرمجموعــه پتروشــیمی
وضعیــت اســتان مــا از برخــی اســتانها
بهتــر اســت امــا خیلــی کــم اســت .عمــده
پلیمــر تولیــدی کرمانشــاه یعنــی بیــش
از  97و  98درصــد ،از اســتان صــادر
میشــود .در زمینــه کــود اوره نیــز دنیــا
دنبــال روش جدیــدی بــرای روکــشدار
کــردن آن اســت کــه آثــار منفــیاش بــه
حداقــل برســد و اخیــرا تکنولوژیهایــش

در دنیــا شــکل گرفتــه و همزمــان
ســرمایهگذاران کرمانشــاهی دنبــال آن
هســتند .اســتان تالشــش را کــرده ولــی
قطعــا خیلــی جــای کار وجــود دارد.

دیر شکل گرفتن
دانشگاه فنی در
استان و شهر
کرمانشاه ،یکی از
دالیل عقبماندگی
صنعتی طی
سالهای گذشته
بوده است ،اما
امروز با تشکیل
دانشگاه فنی،
مراکز فنی و
حرفهای ،دانشگاه
علمی کاربردی
و  ...به لحاظ
صنعتی وضعیت
به نسبت خوبی
داریم

در ایــن میــان محدودیتهــای
مربــوط بــه راه و حملونقــل چقــدر
اهمیــت دارد؟ ا گــر وضعیــت کرمانشــاه
از نظــر زیرســاختهای حملونقــل
ارتقــا یابــد ،ایــن بخــش توســعه بهتــری
را تجربــه خواهــد کــرد؟
کرمانشــاه یکــی از بهتریــن راههــای
دسترســی را دارد .بزرگراههــا ،آزادراههــا
و فــرودگاه کرمانشــاه را هیچیــک از
اســتانهای غربــی کشــور ندارنــد؛
مشــکل راهآهــن بــود کــه آنهــم چنــد مــاه
پیــش راه افتــاده اســت .شــرکت راهآهــن
بــه دنبــال ایــن اســت کــه وا گنهــای
بــاری را هــم راهانــدازی کنــد.
راهآهــن چــه زمانــی میتوانــد در
خدمــت صنعــت کرمانشــاه باشــد؟
در حــال حاضــر مشــغول آمارگیــری از صنایــع
بــزرگ و کوچــک در بخشهــای مختلــف
صنعت ،کشــاورزی ،دامداری و ...هســتیم.
راهآهــن مســافری در حــال فعالیــت اســت و
امیدواریــم در نیمــه اول ســال حملونقــل
بــاری کامــا عملیاتــی شــود.
اتصــال ریلــی ،در حــوزه دامــداری
میتوانــد بســیار تاثیرگــذار باشــد.
راهآهــن میتوانــد صــادرات دام زنــده
را بــه حاشــیه جنــوب خلیجفــارس
تســریع کنــد.
قطعــا اینطــور اســت ،زیــرا ایــن کشــورها
خواســتار دام زنــده ایــران ،بهویــژه
نژادهــای اســتان کرمانشــاه هســتند.
اقلیــم کرمانشــاه بهگونــهای اســت کــه
دام ســبک اســتان ،یکــی از بهتریــن
نژادهــا بــه لحــاظ کیفیــت و مــزه گوشــت
محســوب میشــود و کشــورهای
عربــی ،تعــداد زیــادی از ایــن دامهــا را
میخواهنــد؛ امــا محدودیــت ظرفیــت
تولیــد داریــم ،زیــرا جهــاد کشــاورزی
بحــث تعــادل دام و مرتــع را مطــرح
کــرده اســت .ســعی کردیــم برنامههــا
را در قالــب دامهــای نیمهصنعتــی و
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مــدرن توســعه دهیــم و ظرفیتهــا را
بــاال ببریــم .ایــن ظرفیــت خوبــی اســت
بــرای تولیدکننــدگان دامهــای ســبک
کــه امیدواریــم بــا بارندگــی خــوب امســال
و رونــق مراتــع و زمینهــای کشــاورزی،
بتوانیــم میــزان تولیــد و ظرفیــت صادرات
را در دام زنــده بیشــتر کنیــم .حملونقــل
ریلــی خیلــی کمــک میکنــد تــا صــادرات
را از ایــن طریــق انجــام دهیــم.
نســبت تولیــد دام بــا روش ســنتی و
از طریــق مراتــع ،در مقایســه بــا تولیــد
صنعتــی و نیمهصنعتــی ،در اســتان
کرمانشــاه چگونــه اســت؟
در حــال حاضــر حــدود  60درصــد
دامداریهــای اســتان ســنتی و حــدود
 40درصــد دامداریهــا نیمهمــدرن
و مــدرن هســتند .در دام ســنگین
وضعیــت خوبــی داریــم و حــدود شــش
یــا هفــت واحــد دامــداری در اســتان
وجــود دارد کــه از  500راس تــا ســه هــزار
راس انــواع گاوهــا بــا نژادهــای برتــر دنیــا
در اســتان نگهــداری میشــود و ظرفیــت
خوبــی در حــوزه دامــداری مــدرن
دامهــای ســنگین وجــود دارد.
اخیــرا چنــد واحــد در حــوزه دام
ســبک مــدرن آغــاز بــه فعالیــت
کر د ها نــد .
واحدهــای پرورشــی بــا ظرفیــت 100
راس تــا ســه هــزار راس دام ســبک در
اســتان وجــود دارد کــه بــاال رفتــن قیمــت
گوشــت ،فرصــت خوبــی ایجــاد کــرده کــه
ایــن دامداریهــا کــه را کــد بودنــد فعــال
شــوند .بــا تســهیالت کمبهــرهای کــه
دولــت داده اســت (در شــهرهای مــرزی
چهــار درصــد و در شــهرهای غیرمــرزی
شــش درصــد) ،تحــوالت خوبــی ایجــاد
خواهــد شــد .دامداریهــا اخیــرا بــه ایــن
رســتههای مشــمول دریافــت ایــن وامهــا
اضافــه شــدهاند و امیدواریــم بتوانیــم
در ســطح روســتاها ،تولیــد در همــه
زمینههــا بهخصــوص دام را بــاال ببریــم.
ســرمایهگذاران خــارج از اســتان ،بــه
ایــن بخــش عالقـهای نشــان میدهنــد؟
اخیــرا گروههایی مراجعه کردند که یکی از

پتروشیمیها
که میخواهند
واحدهای کوچک
را راهاندازی کنند
فقط مواد اولیه
نمیخواهند،
بلکه آب یکی
از مهمترین
مولفههاست که
در نقاط مختلف
استان تقریبا
هیچ مشکلی برای
تامین آب صنعتی
نداریم .این هم
مزیتی است که
صاحبان سرمایه
میتوانند از آن
استفاده کنند

آنهــا ،دامــداری چهــار هــزار راســی مرتبــط
بــا نژادهــای وارداتــی اســت کــه قصــد دارد
نژادهــا را بــا نژادهــای دامــی اســتان تلفیــق
کنــد ،تــا هــم کیفیــت گوشــت را بــاال ببــرد و
هــم کمیــت آن را؛ زیــرا دامهــای وارداتــی
چندقلوزایــی بیشــتری دارنــد .ولــی هنــوز
ظرفیــت اســتفاده نشــده اســتان در ایــن
زمینــه ،بســیار باالســت .اقلیــم اســتان
کــه نــه خیلــی گــرم و نــه خیلــی ســرد اســت
چــه در صنعــت و چــه در دامپــروری  ،ایــن
ظرفیــت را در تمــام نقــاط ایجــاد کــرده
اســت .اقلیــم قصرشــیرین و ســرپل ذهــاب
و گیــان غــرب گــرم اســت و بقیــه اســتان
کــه در آنهــا آبوهــوای زمســتان بهنــدرت
از  15درجــه کمتــر و تابســتان بهنــدرت از
 42درجــه باالتــر م ـیرود ،اقلیــم متعــادل
دارنــد.
اســتان در زمینــه آبهــای زیرزمینــی و
روزمینــی ظرفیــت خوبــی دارد و حــدود
 17ســد دارد کــه یــا بــه بهرهبــرداری
رســیده یــا در حــال بهرهبــرداری اســت.
بــا عنایــت مقــام معظــم رهبــری و همــت
دولــت تدبیــر و امیــد ،منابــع مالــی جــدی
بــه طــرح ســامانههای مدیریــت آب
مناطــق گرمســیری کرمانشــاه تزریــق
شــده کــه بــا اجــرای ایــن پــروژه ،تــا چنــد
مــاه آینــده 500 ،میلیــارد مترمکعــب بــه
مناطقــی کــه امــکان کشــت ســه محصول
در ســال را دارد ،بازمیگــردد.
مرکباتــی کــه در منطقــه قصرشــیرین بــه
عمــل میآیــد ،بــه لحــاظ طعــم و مــزه
بینظیــر هســتند .در دشــت ذهــاب و
مناطــق گیــان غــرب ،ظرفیــت خوبــی
وجــود دارد .انگــور یاقوتــی کــه در اواخــر
اردیبهشــت و اوایــل خــرداد در تهــران
عرضــه میشــود ،متعلــق بــه منطقــه
ســومال کرمانشــاه اســت کــه ظرفیــت
تولیــد بســیار باالیــی دارد .بنیــاد
مســتضعفان بــاغ چهــار هــزار هکتــاری را
در دســت بهرهبــرداری دارد کــه در حــال
حاضــر بیــش از یــک هــزار و  500هکتــار
بــاغ در یــک نقطــه ایجــاد کــرده اســت.
در صورتــی کــه ســرمایهگذاران بتواننــد
طــرح مناســب اقتصــادی در خوشــه
صنعتــی و کشــاورزی ارائــه دهنــد ،امــکان
وا گــذاری آب و زمیــن در قطعــات بــزرگ و
هــزار هکتــاری را داریــم.

از ظرفیــت مخــزن پشــت ســدها
میتــوان در زمینــه پــرورش ماهــی
اســتفاده کــرد .آیــا شــیالت در اســتان
متناســب بــا ظرفیتهــای موجــود
پیــش مــیرود؟
در تولیــد ماهیــان ســردآبی در
اســتانهای غیرســاحلی کشــور رتبــه
چهــارم و در ماهیــان گرمآبــی رتبــه
اول کشــور را داریــم .از دو ســال پیــش
تا کنــون برنامــهای آغــاز شــد کــه بــر
اســاس آن در تمــام ســدهای اســتان
(هرکــدام کــه غیرشــرب هســتند) ،مجــوز
پــرورش ماهــی در قفــس یــا صیــد و
صیــادی دادیــم کــه چهــار تــا از ایــن
ســدها تولیــد و فــروش ماهــی داشــته و
در هرکــدام حداقــل  40تــا  50نفــر اشــتغال
مســتقیم دارنــد .مــا جــزو اســتانهای
پیشــتاز کشــور در بحــث پــرورش ماهــی
در قفــس در پشــت ســدها و کانالهایــی
هســتیم کــه در زیرمجموعــه ســدها یــا
رودخانههــای اســتان ایجــاد شــدهاند.
مجتمــع شــهدای شــیالت قصرشــیرین،
یکــی از بزرگتریــن مجتمعهــای
غیرســاحلی اســت کــه در ایــن منطقــه
فعالیــت دارد.
برخــی از زمیــنداران بــزرگ
غیردولتــی کــه چــاه و اســتخر کافــی در
اختیــار دارنــد ،از پــرورش ماهــی پرهیــز
میکننــد و میگوینــد نمیخواهیــم
گنــدم و ســیبزمینی مــا ،طعــم ماهــی
گرفتــه و بیمشــتری بمانــد! بــا توجــه
بــه غیرعلمــی بــودن ایــن نگرانــی ،آیــا
مدیریــت ترویــج جهــاد کشــاورزی،
میتوانــد کارهــای جدیتــری نیــز در
ایــن زمینــه انجــام دهــد؟
حتمــا جــای کار بیشــتری وجــود دارد.
کارکنــان مدیریــت ترویــج در حــوزه جهــاد
کشــاورزی و شــیالت در نقــاط مختلــف
اســتان وجــود دارنــد و تلویزیــون نیــز
برنامههــای ترویجــی خوبــی در ایــن
زمینــه دارد .بــه لطــف شــبکههای
مجــازی ،مــردم آ گاهــی خوبــی پیــدا
کردهانــد و روســتاییان امــکان دسترســی
بــه اطالعــات را دارنــد .در ســپیدبرگ،
مجتمــع بزرگــی بــه تولیــد رســیده کــه
همانجــا پخــت و فــروش ماهــی نیــز
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پرونده
انجــام میشــود .اســتفاده بهینــه از آب
ایجــاب میکنــد کــه در کنــار چاههــا،
برنامهریــزی بهتــری شــود.
در زیرمجموعـ ه رودخانههــای اســتان هــر
جــا کــه آب و فرصتــی بــوده اســتخرهای
پــرورش ماهــی ایجــاد شــده اســت .در
اورامانــات و قصرشــیرین و  ...بهرهبرداری
از آب بــرای تولیــد ماهــی ،بــه شــکل خیلی
خوبــی وجــود دارد.
در حوزههــای متنــوع ماننــد پــرورش
کــرم ابریشــم ،زنبورعســل و ...اســتان
چقــدر ظرفیــت دارد و چــه میــزان از
ایــن ظرفیتهــا اســتفاده شــده اســت؟
در بحــث کــرم ابریشــم ســوابق نشــان
میدهــد قبلتــر بــه آن پرداختــه
میشــده اســت ،ولــی متاســفانه بــه
دلیــل کاهــش درختــان تــوت و بحــث
فــرآوری ،خیلــی عالق ـهای در ایــن زمینــه
و تولیــد نــخ وجــود نداشــته اســت؛ امــا
زنبورعســل یکــی از بهتریــن ظرفیتهــا
را دارد .مشــکل تســهیالت وجــود نــدارد
ن هــم زنبورهایشــان
و خیلــی از زنبــوردارا 
را در طــول ســال بــه اســتانهای
گرمســیری و سردســیری میبرنــد و
ایــن ظرفیــت خوبــی اســت .در حــال
حاضــر شهرســتان صحنــه ،قطــب تولیــد
عســل اســت و بقیــه شهرســتانها هــم
کموبیــش تولیــد عســل دارنــد.
تقریبــا از ظرفیتهــای گل ،مراتــع و
باغــات در اســتان بهخوبــی اســتفاده
شــده اســت ولــی بازهــم یــک ظرفیــت
خالــی وجــود دارد کــه امیدواریــم
میتواننــد
کــه
ســرمایهگذارانی
بهصــورت مدرنتــر در ایــن زمینــه
ســرمایهگذاری کننــد بــه اســتان وارد
شــوند .اخیــرا چنــد واحــد پیشــرو ،تولیــد
عســل ارگانیــک و با کیفیــت بــاال را شــروع
کرد هانــد.
در زمینــه ســایر پرنــدگان چنــد واحــد
تولیــد بوقلمــون و اردک در اســتان
فعالیــت دارنــد و همچنــان ظرفیــت
وجــود دارد .یکــی ،دو واحــد تولیــد
بوقلمــون در اســتان بســیار موفــق
هســتند و یکــی از دالیلــش هــم ،بحــث
اقلیــم ایــن اســتان اســت کــه امــکان رشــد
و کار را بــه آنهــا داده اســت.
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آیــا مناطــق نیمــه کوهپایــه بــرای
ایجــاد توتســتان و نوغانــداری در
اســتان مناســب نیســت؟
در مناطق کوهســتانی استان کرمانشاه،
بــه لحــاظ تحلیلهــای اقتصــادی ،عالقــه
مــردم ،بیشــتر بــه بــادام و انگــور اســت.
بــه جهــاد کشــاورزی هــم پیشــنهاد
دادیــم بهصــورت ترویجــی ،نوغــان در
اختیــار کشــاورزان قــرار دهــد .ضمــن
اینکــه در منطقــه اورامانــات برداشــت
تــوت انجــام میشــود ،چــون رشــد تــوت
ماننــد اســتانهای گیــان و مازنــدران،
خیلــی ســریع نیســت و ایــن هــم یکــی
از دالیلــی اســت کــه مــا را در ایــن زمینــه
عقــب نگــهمــیدارد.
بــا توجــه بــه اینکــه صنایــع تبدیلــی
اســتان ،متناســب بــا تولیــدات دامــی
و کشــاورزی رشــد نکردهانــد ،چــه
توصیــهای بــه ســرمایهگذاران بومــی
و غیربومــی بــرای فعالیــت در حــوزه
صنایــع تبدیلــی داریــد؟
اســتان در بحــث صنایــع فــرآوری و
تبدیلــی ظرفیــت بســیار باالیــی دارد؛
مثــا در بحــث چغندرقنــد ســال گذشــته
عــاوه بــر اینکــه نیــاز دو کارخانــه قنــد
اســتان کــه حــدود  400هــزار تــن بــوده را
تامیــن کــرده اســت ،بیــش از  500هــزار تن
چغنــدر خــام اســتان صــادر شــده اســت
کــه خــود ایــن چغندرقنــد میتوانــد دو
کارخانــه قنــد را در اســتان ایجــاد کنــد .در
تولیــد گوجهفرنگــی نیــز در حــال حاضــر
چنــد واحــد تولیــد فــرآوری و تولیــد رب
در اســتان در حــال شــکلگیری اســت
و اولیــن واحــد کــه یکــی از بزرگتریــن
واحدهــای کشــور اســت ،شــکل گرفتــه
و دومــی در مردادمــاه امســال بــه
بهرهبــرداری خواهــد رســید و واحــد ســوم
هــم در حــال شــروع عملیــات اســت.
در ســایر حوزههــا هــم اســتان در زمینــه
فــرآوری میــوه و محصــوالت کشــاورزی،
دام ،بســتهبندی گوشــت و فــرآوری
گوشــت مــر غ ظرفیتهــای خوبــی دارد؛
مثــا دنــده کبــاب کرمانشــاه کــه از
غذاهــای محبــوب ایــن اســتان اســت،
حتــی در خــود کرمانشــاه هــم بهصــورت
بســتهبندی وجــود نــدارد .در کشــور و

بهویــژه اســتان مــا نــوآوری در صنایــع
جدیــد کــم اســت.

عنوان میشود
اقتصاد کرمانشاه
از اقتصاد ملی دور
افتاد ه است؛ باید
گفت این مشکل
تمام استانهای
مرزی است .تا
چند سال پیش
جنگ بود و بعد
مسئله داعش که
آثار روحی خود را
برجای گذاشت؛ در
حالی که ما یکی از
امنترین استانها
بودیم .خیلی از
سرمایهگذاران
خوب استان
کرمانشاه ،اکنون
در استانهای دیگر
کار میکنند

فکــر نمیکنیــد اقتصــاد کرمانشــاه
از اقتصــاد ملــی دور افتــاد ه اســت
و حتــی بــرای اســتانهای دیگــر
نیــز ظرفیتهایــش شــناخته شــده
نیست؟
ایــن مشــکل تمــام اســتانهای مــرزی
اســت .تــا چنــد ســال پیــش جنــگ بــود و
بعــد مســئله داعــش کــه آثــار روحــی خــود
را برجــای گذاشــت ،در حالــی کــه مــا یکــی
از امنتریــن اســتانها بودیــم .خیلــی از
ســرمایهگذاران خــوب اســتان کرمانشــاه،
ا کنــون در اســتانهای مختلــف
آذربایجــان ،کرمــان ،همــدان ،اصفهــان
و  ...کار میکننــد .هنــوز هرچــه لطمــه
میخوریــم از جنــگ اســت .لطماتــی کــه
جنــگ بــه اســتان کرمانشــاه زد بــه ایــن
ســادگی قابــل جبــران نیســت .همیــن
مســئله ســبب شــد ســرمایهگذاران بومــی
ایــن اســتان را تــرک کردنــد .متاســفانه
پیــش از انقــاب ،ســرمایهگذاری جــدی
در ایــن اســتان انجــام نشــد .دهــه اول
انقــاب جنــگ بــود ،دهــه دوم بازســازی
ســاختمانهای عمرانــی و در دهــه
ســوم و چهــارم بــود کــه پتروشــیمی و
خودروســازی شــکل گرفــت .مــا در
اســتان طــی کمتــر از  18مــاه در دولــت
تدبیــر و امیــد ،یکــی از مدرنتریــن
خطــوط خودروســازی را بنــا کردیــم
کــه بــه بــازار صادراتــی نزدیــک اســت.
منتهــا در حــال حاضــر نیــاز در داخــل
کشــور بیشــتر احســاس میشــود و از
آنجــا کــه خــط تولیــدی خیلــی خوبــی
اســت ،عمــده محصــول آن در داخــل
کشــور فروختــه میشــود .خــط تولیــد
لوکستریــن ماشــین ایرانخــودرو کــه
پــژو پــارس اتومــات اســت بــه کرمانشــاه
آورده شــده و جــزو افتخــارات ایــن اســتان
اســت.
بــه هــر نقطــه اســتان توجــه کنیــم ایــن
ظرفیتهــا وجــود دارد ،امــا بــا وجــود
ظرفیتهای طبیعی بســیار باال ،متاســفانه
نیــروی بیــکار در اســتان زیاد اســت .مشــکل
اصلــی مــا در اســتان کرمانشــاه کمبــود
ســرمایه و تکنولــوژی اســت.
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نگاهیبهفرصتهایسرمایهگذاریكرمانشاهدربخشهایمختلف

از کشاورزی تا گردشگری؛ از تجارت تا معدن
شهــای تجــاری ،صنعتــی ،کشــاورزی ،گردشــگری و معــدن،
یهــای منحصرب هفــرد کرمانشــاه در بخ 
شهــای مختلــف را دارد .ویژ گ 
اســتان کرمانشــاه قابلیــت ســرمایهگذاری در بخ 
تهــا و پتانســیلهای ایــن اســتان بــرای ســرمایهگذاری اســت.
خــود گــواه ظرفی 
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پرونده

مشوقهاومعافیتها

تجاری
اســتان کرمانشــاه در بخــش تجــاری دو منطقــه ویــژه اقتصــادی (كــه تبدیــل منطقــه ویژه
قصرشــیرین بــه منطقــه آزاد در حــال نهایــی شــدن اســت) ،دو مــرز رســمی (پرویزخــان،
خســروی) ،ســه گمــرک رســمی (کرمانشــاه ،خســروی ،پرویزخــان) و شــش بازارچــه مــرزی
(شوشــمی ،شــیخ صالــح ،ســومار ،خســروی ،پرویزخــان و تیلهکــو) را دارد کــه بســیار حائــز
اهمیــت هســتند.

• واگــذاری اراضــی منابــع ملــی بــه طر حهــای کشــاورزی
و صنایع تبدیلی وغیرکشــاورزی
• کاهــش زمــان صــدور مجــوز تغییــر کاربــری اراضــی
کشــاورزی
• معافیــت از پرداخــت عــوارض گمرکــی محصــوالت
تولیــدی قابــل صــدور بخــش کشــاورزی بــه خــارج از
کشــور
• معافیــت طر حهــای کشــاورزی و صنایــع مرتبــط بــا
کشــاورزی از پرداخــت ســهم بیمــه کارفرمــا ،عــوارض و
مالیــات
• برخــورداری از معافیــت گمرکــی ملزومــات و
ماشــینآالت وارداتــی موردنیــاز طر حهــای کشــاورزی

کشاورزی
كرمانشــاه رودخانههــای پرآبــی دارد كــه عمدتــا در مســیر خــود مــورد بهرهبــرداری
كشــاورزان قــرار میگیرنــد .متوســط بارندگــی درازمــدت اســتان بالــغ بــر  537میلیمتــر
بــوده كــه از میانگیــن بارندگــی كشــور (در حــدود  270میلیمتــر در ســال) ،بســیار بیشــتر
اســت .میانگیــن دمــای ســاالنه اســتان كرمانشــاه در حــدود  13/2درجــه ســانتیگراد
بــرآورد شــده اســت.
ایــن اســتان بــه دلیــل شــرایط خــاص اقلیمــی و وجــود خاكهــای زراعــی مرغــوب،
آب فــراوان ،دشــتهای وســیع و درههــای حاصلخیــز و طوالنــی ،از نواحــی مســتعد
كشــاورزی كشــور محســوب میشــود و از امكانــات بالقــوه بســیار باالیــی بــرای توســعه
كشــاورزی برخــوردار اســت .اســتان کرمانشــاه نقــش اساســی در تولیــد محصــوالت
اســتراتژیکی ماننــد گنــدم و خودکفایــی کشــور از واردات ایــن محصــول داشــته اســت.
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• حمایــت مالــی و معرفــی مجریــان بــرای دریافــت
تســهیالت از محــل منابــع صنــدوق توســعه ملــی و
ســایر منابــع اعتبــاری
• ارائه مشاوره رایگان به سرمایهگذاران
• وجــود منابــع آبــی ،خــاك حاصلخیــز ،پوشــش گیاهی
مناســب و تولیــدات زراعــی و باغــی قابلتوجــه
•  22شــهرك و نواحــی صنعتــی با دو هــزار و  500هكتار
اراضــی و  400واحــد صنعتــی مســتقر و  350طــرح
صنعتــی در دســت اجــرا
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رتبههای استان در محصوالت کشاورزی

عملکرد در واحد
سطح نخود:

1

رتبه اول كشور
عملکرد در واحد
سطح ذرت دانهای:

2

رتبه دوم کشور
تولیدگندم:

رتبه پنجم کشور
عملکرد در واحد سطح چغندرقند:

رتبه چهارم کشور

عملکرد در واحد سطح دانه روغنی کلزا:

رتبه اول

3
4
5
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پرونده

طرحهایمهمصنعتی
در دست اجرا

صنعت
استان کرمانشاه یک هزار پروانه بهرهبرداری صنعتی با اشتغال حدودا 30هزار نفر دارد 50.واحد
با حجم سرمایهگذاری  10هزار میلیارد ریال و اشتغال  11هزار نفر ،هزار طرح صنعتی در دست اجرا
با سرمایهگذاری  300هزار میلیارد ریال و ظرفیت اشتغال  57هزار نفر 55 ،طرح صنعتی مهم و
نیمهتمام با حجم سرمایهگذاری  220هزار میلیارد ریال و اشتغال  8هزار و  500نفر.
 92درصد این واحدها صنایع کوچک با اشتغال کمتر از  50نفر ،چهار درصد صنایع متوسط
با اشتغال بین  50تا  100نفر و چهار درصد نیز صنایع بزرگ با اشتغال بیش از  100نفر هستند.
مساحت شهرك صنعتی زا گرس هزار هكتار است و در  15كیلومتری مركز استان قرار دارد.
در شهركهای صنعتی استان مشوقهای معنیداری برای سرمایهگذاری وجود دارد ،از
جمله قیمت زمین كه در برخی از شهرکها بین  50تا  85درصد كاهش قیمت برای كمك
به سرمایهگذاران اتفاق افتاده است .همچنین بسیاری از شهرکها ،معافیت مالیاتی از  13تا
 15سال دارند.
واحدهای مهم صنعتی استان؛ سه واحد پتروشیمی كه یك مورد آن به تولید  LABمشغول
است و سرمایهگذاری در مواد شوینده مایع را بسیار اقتصادی میکند .دو واحد سیمانی ،یك
واحد خودروسازی (پژو پارس) ،سه واحد کاشی و سرامیک ،یك واحد روغن نباتی ،سه واحد
میلگرد و تیرآهن ،دو واحد تولید رب گوجهفرنگی ،دو واحد لبنیات ،دو واحد تولید قند و شکر،
پنج واحد تولید انواع دارو و تجهیزات پزشكی ،یك واحد خانهسازی (تولید قطعات بتنی) را
شاملمیشود.

معدن
 .1وجــود  260معــدن فعــال بــا ذخیــره قطعــی یــک هــزار و  82میلیــون تــن و اســتخراج
ســاالنه  17.5میلیــون تــن
 .2وجــود  20نــوع مــاده معدنــی در اســتان از جملــه :قیــر طبیعــی (بیتومیــن) ســنگ تزئینی،
(چهــار نــوع مرمریــت ،الیــم اســتون ،تراورتــن ،گرانیــت) ،ســنگهای ســاختمانی (ســنگ
الشــه و مخلــوط کوهــی) ســنگ گــچ ،فلدســپات ،خــا ک صنعتــی دولومیــت.
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1

پاالیشگاه آناهیتا با ظرفیت پاالیش
 150هزار بشکه در روز

2

طرح تولید پلیپروپیلن و پلیاتیلن
(برشهایسنگین)

3

طرح توسعه پتروشیمی (اوره و
آمونیاک)

4

طرح ذوبآهن

5

طرحتولیدقوطیآلومینیمی
()CAN

6

طرحبیواتانول

7

طرح روغن ذرت و سایر فرآوردهها

8

طرحبیوایمپلنتاستخوانی

9

طرح تولید کاغذ از کربنات کلسیم
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گردشگری
با وجود صدها جاذبه طبیعی ،تاریخی ،مذهبی
و ...كرمانشاه به لحاظ گردشگری نیز استانی
منحصربهفرد برای سرمایهگذاری به شمار
میرود که از آن جمله میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:
 .1ایجاد تاسیسات مختلف گردشگردی و ...در
محور گردشگری طاقبستان – بیستون
 .2مرمت و بهرهبرداری از خانههای تاریخی
 .3تاسیس شرکت هواپیمایی
 .4شهرک صنایعدستی
 .5مجتمع تفریحی و تلهکابین قوریقلعه
 .6مجتمع تفریحی پیران
 .7مجتمع تفریحی سراب کرندغرب
 .8مجتمع تفریحی دربند صحنه
 .9مجتمع تفریحی فش کنگاور
تالش دولت تدبیر و امید برای توسعه
کرمانشاه
با توجه به جایگاه ممتاز کرمانشاه در منطقه
در دولت تدبیر و امید تالش شد با اجرای
طر حهای مناسب ،این استان به سمتوسوی
توسعه گام بردارد .روند توسعه و آبادانی استان
مرزی کرمانشاه با اجرای  84پروژه بزرگ
زیربنایی در دست اجراست و بر اساس اعالم
مسئوالن ،این پروژهها میتواند به تسریع در
روند توسعه استان شتاب ببخشد.
از آغاز کار دولت تدبیر و امید ،با توجه به
اولویت و نیازهای استان که بیشتر در بخش
زیرساختها مشاهده میشود ،اقدام به
طراحی و اجرای پروژههای عمرانی کرده است.
افتتاح و بهرهبرداری از این طر حها که در
بخشهای مختلف از جمله ساخت و توسعه
راهها ،توسعه بیمارستانها ،سدسازی،

آبرسانی ،تصفیهخانههای آب و فاضالب،
سالنهای ورزشی و دانشکدههای آموزشی
است ،راه را برای توسعه هرچه بیشتر این
استان هموارتر خواهد کرد.
از این  84پروژه که تعداد زیادی از آنها در
سال  96به بهرهبرداری رسید 60 ،مورد جزو
مصوبات سفر سال  95رئیسجمهوری به
استان کرمانشاه بود که  12هزار و  295میلیارد
ریال اعتبار برای اجرای آنها اختصاص یافت.
به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار
کرمانشاه ،این پروژهها از ابتدای دولت تدبیر و
امید در استان شروع شده و تالش میشود در
زمان در نظر گرفته شده به پایان برسد.
او توسعه و بهسازی راهها ،بیمارستانها و
مرا کز بهداشتی و درمانی ،آبرسانی به شهرها
و روستاها ،ایجاد تاسیسات فاضالب و تصفیه
آب و همچنین سدسازی را از جمله مهمترین
پروژههای عمرانی استان برشمرد و اظهار کرد:
با بهرهبرداری از این پروژهها بخش زیادی
از مشکالت مردم استان در این بخشها
برطرف میشود .توسعه مرا کز آموزش عالی و
فنی و حرفهای ،اجرای طر حهای گردشگری،
ساماندهی ورودی شهرهای استان ،پروژههای
عمران شهری و گازرسانی از دیگر پروژههای
دولت تدبیر و امید هستند که به ایجاد تحول
در بخشهای مختلف استان کمک میکند.
بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران ،بررسی
وضعیت کرمانشاه با توجه به ظرفیتهای این
استان بین سالهای  72تا  92نشان میدهد
کرمانشاه هنوز آنطور که باید به جایگاهش در
کشور دست نیافته است .با وجود اینکه آهنگ
افزایش جمعیت در این استان تند نبوده است
و افزایش جمعیت ،جزو مشکالت آن به شمار
نمیرود.

مزیتهاومشوقهایسرمایهگذاریاستان کرمانشاه
مزیتهایعمومی:
وجود فضای اجتماعی و اقتصادی مناسب و امن برای جذب
سرمایههایداخلی و خارجی و توسعه فعالیتهای اقتصادی ،بازرگانی
با کشور عراقواقلیم کردستان
استقرار در محور ارتباطی شمال غربی و جنوب در مسیر ترانزیتی با
کشورعراقو کردستانوبندرهایجنوبی
استقرار در محور زیارتی کربال و گردشگری شمال غربی و غرب کشور و
عبور میلیونهانفرزائرومسافر
کمکبهایجادزیرساختهایموردنیاز از قبیلآب،برق گاز و...برای
طرحها
ظرفیتباالیا کوتوریسمبهعلتداشتنتنوعاقلیمی،جنگل،تنوع
گیاهیوجانوری
دسترسی مناسب به راههای زمینی و هوایی
وجود مرکز خدمات سرمایهگذاری و ستاد سرمایهگذاری فعال با
جلسات هفتگی بهمنظور تسریع در روند صدور مجوزهای الزم و ارائه
مشاورهتخصصیدر استان
متوسطبارشدوبرابرمیانگینبارش کشور(بامیانگین475میلیمتر)
وجود دو منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین (با رویکرد منطقه آزاد) و
اسالمآبادغرب
قطب بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در غرب کشور
وجود راهآهن غرب کشور و اتصال کرمانشاه به خط ریلی عراق و سوریه
وجود  25مرکز آموزش فنی و حرفهای و  48هزار و  156دانشجو
وجود هشت سد در دست بهرهبرداری با حجم  832میلیون
مترمکعب
وجود  393کیلومتر بزرگراه 914 ،کیلومتر راه اصلی و یک هزار و 928
کیلومترراهفرعی
مشوقهایعمومی:
اخذ مجوزهای الزم (محیط طبیعی ،زیستمحیطی و  )...پیگیری و
کاهشزمانفرایندصدورمجوزهایموردنیاز
معافیت گمرکیدر ماشینآالتوتجهیزاتطر حهایتوجیهی
معافیت مالیاتی به میزان  100درصد به مدت  13سال برای درآمد
مشمولمالیاتهمهواحدهایمستقردر مناطقمحروم
تخفیفاتمالیاتیویژهبرایتمامتاسیساتایرانگردیوجهانگردی
کهپروانهبهرهبرداریدارند.
معافیتمالیاتیبهمیزان 80درصددرآمدابرازیفعالیتهایتولیدی
و معدنی در سطح استان
معافیت مالیاتی به میزان  50درصد سود ابرازی برای شرکتهای
تعاونیخصوصیباهدفبازسازیوتوسعهواحدهایصنعتیومعدنی
موجوددر استان
فراهم کردن تمهیدات الزم برای استفاده از تسهیالت ارزی از محل
صندوقتوسعهملیباتخفیفاتویژهوسهمآورده کمترنسبتبهسایر
استانهای کشور
تخفیفاتوتعامالتویژهمالیاتی ،گمرکیوبانکی
وا گذاریزمینباحداقلقیمتدر شهرکهایصنعتیاستان
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منابع :حسابهای ملی ایران ،بانک مرکزی

جمعیت
سال

4

2.54

2.56

2.58

2.6

2.61

2.63

2.65

2.65

2.66

2.71

2.74

2.77

2.8

2.83

3

2

1

1392

1391

1390

1389

1388

1387

1386

1385

1384

1383

1382

1381

1380

سال

0
1379

64,219,318
65,301,308
66,300,418
67,314,814
68,344,730
69,390,405
70,495,782
71,366,189
72,266,219
73,196,424
74,157,377
75,149,669
76,038,000
76,942,000

1,818,548
1,829,677
1,838,486
1,847,747
1,857,452
1,867,614
1,879,385
1,891,795
1,904,580
1,917,745
1,931,293
1,945,227
1,954,000
1,962,000

درصد

1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392

كل كشور

كرمانشاه

5

نسبت درصد جمعیت استان کرمانشاه به کل کشور

سرانه محصول ناخالص داخلی

80

65.8

64.3

52.2

53

53.1

54

53.4

51.7

60

49

51.7

55.5

61.8

70

درصد

50
40

30
20
10

1392

1391

1390

1389

1388

1387

1386

1385

1384

1383

1382

1381

1380

سال

0
1379

28

66.5

1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392

9,811
11,239
14,393
17,668
22,750
27,975
33,799
43,054
50,580
53,202
65,481
84,360
97,593
130,606

4,812
5,816
7,448
9,442
12,303
14,878
17,900
22,511
28,116
32,920
42,134
55,562
69,094
86,921

90

70.7

سال

كل كشور

كرمانشاه

100

نسبت درصد سرانه محصول ناخالص داخلی استان کرمانشاه به کل کشور

فصلنامه نامه اتاق بازرگاین کرمانشاه | شماره  | 54بهار 1397

منابع :حسابهای ملی ایران ،بانک مرکزی

ارزشافزوده استانها (میلیون ریال)
1.69

1.7

1.67

1.62
1.46

1.38

1.41

1.43

1.46

1.46

1.43

1.44

1392

1391

1390

1389

1388

1387

1386

1385

1384

1383

1382

1381

نسبت درصد ارزشافزوده استان کرمانشاه به کل کشور

سال
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392

كل كشور
630,038,623
733,908,982
954,240,273
1,189,286,879
1,554,810,894
1,941,187,584
2,382,674,818
3,072,615,439
3,655,195,472
3,894,223,778
4,855,862,211
6,339,621,585
7,420,801,144
10,049,087,563

كرمانشاه
8,750,149
10,641,405
13,693,945
17,445,890
22,851,536
27,786,726
33,640,496
42,585,952
53,549,257
63,132,022
81,373,048
108,080,790
135,010,121
170,539,159

2.01

1.89

2

1.89

1.8

1.78

1.79

1.82

1.83

1.78

1.7

1.73

1.68

1.69

1.38

1.41

1.43

1.46

1.46

1.43

1.38

1.46
1.62

1.7

2

1.44

1.67

2

درصد

1

0

1391

1392

1390

1389

1388

1386

1387

1385

1384

1382

1383

1381

1380

1379

1392

1391

1390

1389

1388

1387

1386

1384

1385

1383

1382

1381

1380

1379

سال

درصد

0

نسبت درصد محصول ناخالص داخلی بدون نفت
استان کرمانشاه به کل کشور

محصول ناخالص داخلی

1.81

2.03

كرمانشاه
8,649,637
10,445,085
13,530,213
17,207,733
22,510,061
27,492,429
33,334,671
42,240,877
53,048,909
62,609,247
80,569,502
104,499,522
131,045,258
166,236,165

1

سال

1380

سال
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392

1379

سال

0

محصول ناخالص داخلی بدون نفت (میلیون ریال)
كل كشور
512,340,200
614,176,676
778,856,454
965,757,131
1,231,513,037
1,501,320,406
1,858,839,969
2,370,806,192
2,932,601,473
3,296,579,476
4,010,220,572
5,123,157,608
6,513,652,337
8,761,571,565

1.38
1

درصد

629,753,005
731,130,384
950,303,473
1,184,496,064
1,545,981,462
1,945,219,213
2,386,015,892
3,044,054,112
3,640,039,483
3,863,459,913
4,795,753,215
6,274,404,478
7,352,581,522
9,996,386,667

8,745,661
10,595,794
13,632,109
17,372,897
22,706,430
27,848,465
33,690,385
42,112,620
53,298,085
62,622,188
80,534,166
107,170,620
134,058,047
169,800,288

1.82

سال
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392

كل كشور

كرمانشاه

2

نسبت درصد محصول ناخالص داخلی
استان کرمانشاه به کل کشور
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دستگاههایاجراییوموانعجذبسرمایهبهقلمدکترشریفخسروی،مدیرکلجذبو
حمایتسرمایهگذاریاستانداریکرمانشاه

حرکت ال کپشتی

تهــای اســتان کرمانشــاه
ابزارهــای اطالعرســانی در حــال حاضــر بســیار زیــاد اســت و مزی 
از جملــه مســیر ترانزیــت ،آب و هــوای مســاعد و دیگــر مزیــت هــای اســتان ،دســت کــم در
ســطح ملــی شــناخته شــده انــد .البتــه تعامــل بــا رســانههای بــه خصــوص رســانههایی کــه
تهــا و
ب هصــورت اختصاصــی در حوز ههــای اقتصــادی کار میکننــد ،میتوانــد در زمینــه معرفــی فرص 
تهــای ســرمایهگذاری در کرمانشــاه بســیار موثــر باشــد .امــا بــا ایــن حــال ،ایــن اســتان نتوانســته از
مزی 
موقعیــت جغرافیایــی خــود ،اســتفاده بهینــه را بــه عمــل آورده و بــه یکــی از اســتان هــای ســرآمد ســرمایه
پذیــر در کشــورمان تبدیــل شــود.
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مسئله اصلی کرمانشاه مدیریتی است .ا گر
استان کرمانشاه بخواهد حرکتی انجام دهد
نا گزیر باید در حوزه مدیریتی اتفاقی بنیادی
رخ دهد.
تداخل کار و رفاقت در کرمانشاه به رویه
تبدیل شده است .یعنی ا گر به مدیری
تذکر دهیم ،روی رفاقتش هم تاثیرگذار
است ،در حالیکه ما فقط به ایراد کاری اش
تذکر دادهایم .تا زمانی که مدیران جسور و
انتقادپذیر به استان وارد نشوند ،کرمانشاه رو
به جلو حرکت نخواهد کرد.
یکی از پیامدهای پایین بودن سرمایه انسانی
در حوزه مدیریت استان ،فقدان پویایی
سرمایههای طبیعی و کمتوانی استان در
جذب سرمایههای مالی است.
بهصورت بالقوه ،متقاضی زیادی برای
سرمایه گذاری در کرمانشاه وجود دارد ولی
این تقاضاها عینیت پیدا نمیکند و کار جدی
انجام نمیشود .طی دو سالی که در این
بخشفعالیتداشتم،بارهابرضرورتتوسعه
صنایع تبدیلی به اتکای تولید مواد اولیه
کشاورزی و دامی تا کید داشتم ،ولی همچنان
تقاضای صنایع تبدیلی ،معدود است .البته
ایرادی که به دستگاههای اجرایی استان
وارد است و بارها هم حضوری به آنها اعالم
کردم ،این است که متقاضیمحور هستند
و بر اساس پتانسیل استان ،متقاضی را
جهت نمیدهند .چهبسا سرمایهگذارانی
که با پشتیبانی اطالعات و تحلیل ،بتوانند
به شکوفایی ظرفیتهای استان کرمانشاه
کمک کنند ولی ا کنون کسی نیست که آنها
را تشویق و به سمت فرصتهای مناسب
هدایت کند.
در مورد شکلنگرفتن سرمایههای بومی
اثرگذار و بزرگ نیز نکاتی وجود دارد که مانع
کار میشود .رساله دکترای من «فهم فرهنگی
کنش اقتصادی با تکیه بر پسانداز» است؛
جامعه هدفم را هم کرمانشاه انتخاب کردم.
تمایل نداشتن به پسانداز و سرمایهگذاری،
بخشی از یافتههای این پژوهش است و
پژوهش برای تایید دادههاست .ما مردم
کرمانشاه ،به شدت آخرتگرا هستیم و
بوکار بیش از نیاز
این باور را به پرهیز از کس 
شخصی روزمره تفسیر میکنیم .اما چه
اشکالی دارد در مدح ثروتاندوزی از راه

ایرادی که به
دستگاههای
اجرایی استان
وارد است و بارها
هم حضوری به
آنها اعالم کردم
این است که
متقاضیمحور
هستند و بر اساس
پتانسیل استان،
متقاضی را جهت
نمیدهند

درست ،اقدام کنیم؟ ا گر روحانیون ارشد
استان بهویژه امامان جمعه با سرمایهگذاران
جلسه بگذارند ،برای آنهاپشتوانه و دلگرمی
ایجاد میشود .این یک نگاه است .ما بارها با
برخی از روحانیون موثر استان دیدار کرده و
از آنها خواستهایم مردم را به سرمایهگذاری
بوکارهای بزرگتر راهنمایی و
و ایجاد کس 
تشویق کنند .مسئله دوم این است که ما
به شدت مصرفگرا هستیم .آمارها نشان
میدهد ،میانگین مصرف در هر سطحی از
درآمد در استان کرمانشاه ،دو برابر میانگین
مصرف کشوری است .تا پسانداز نباشد،
سرمایهگذاری شکل نمیگیرد .در حال حاضر
افرادی که برای اشتغال وام دریافت میکنند،
بخشی از آن را صرف هزینه های زندگی
روزمره میکنند نه تولید؛ یعنی ظواهر را بیشتر
در نظر میگیرند.
طبق آمار ،میانگین پاسخ به استعالمات
یعنی شروع کار در کرمانشاه ،بیش از 180
روز است ،یعنی در بهترین حالت 6ماه طول
میکشد .در حالیکه در کشورهای حوزه
اسکاندیناوی زمان صدور مجوز به یک
دقیقههمنمیرسد.فضای کسبوکار استان
کرمانشاه وضعیت مناسبی ندارد .نیروگاه
حرارتی گیالنغرب استان نزدیک به دو سال
است که کلنگ خورده ولی هنوز وزارت نیرو
قرارداد خرید برق آن را نبسته است .در حالی
که کسانی در آنجا سرمایهگذاری کردهاند که
کاربلد هستند؛ خودشان زمانی از مسئوالن
وزارت نیرو بودهاند و قرار است تکنولوژی
روز دنیا را وارد کنند .حرکت ال کپشتی
دستگاههای اجرایی مانع جذب سرمایه
است.
ضعفهمگرایی
موانع فرهنگی نیز وجود دارد که قسمت
اداری آن هم به موانع فرهنگی برمیگردد.
خصلت مهماننوازی نسبت به سرمایهگذار
خارج از استان سبب شده است حدا کثر
همکاری را داشته باشند .در بحث احداث
گلخانه  40هکتاری ،انجام کار در مجموع دو
ماه طول نکشید ،ولی حرکتهای بومی با
شتاب کمتری پیش میرود .مثال در استان،
تعاونیهای موفق غیرخانوادگی چندانی
وجود ندارد .به این مفهوم که همگرایی در

کارهای اقتصادی بسیار ضعیف است.
در چنین فضایی ،دستگاههای اجرایی نیز
برنامههایی اجرا میکنند که به ظاهر در
جهت حمایت از تولید است ولی در عمل،
نتیجهعکسمیدهد.
واقعیت این است که اقتصاد دولتی راه به
جایی نمیبرد .تا اقتصاد آلوده به رانت باشد،
مزیتهای نسبی آشکار نمیشود .هر وقت
رانتقطعشود،مردمسراغمزیتهامیروند.
بهعنوان نمونه ،کرمانشاه با استانهای
کردستان ،ایالم ،لرستان و همدان کمتر از دو
ساعت فاصله دارد و میتواند بازار سنگهای
ساختمانی این مناطق را تغذیه کند ،اما
می بینیم که این استانها ،نیاز خود را از
استانهای دیگر بهویژه اصفهان تامین
میکنند .آن هم بعضا از طریق فراوری سنگ
خام کرمانشاه در دیگر استانها!
کیفیت باالی سنگ هرسین
در بخش معدن در کرمانشاه ،سنگ هرسین
با همین نام در بخشهای مختلف کشور
به فروش میرسد و کیفیت قابل اعتنایی
دارد .با این تفاسیر ،بخشی از ارزشافزوده
در استان ایجاد میشود اما سنگبریهای
معدودی در سطح استان هستند که آنها
هم تکنولوژیهای قدیمی دارند و اغلب،
کیفیت الزم را ندارند .به دنبال جذب
سرمایهگذار هستیم و تسهیالت ارزانقیمت
هم ارائه میدهیم تا در زمینه سنگ،
سرمایهگذاری مدرن ایجاد شود.
در کرمانشاه مرا کز فروش سنگهای
نمای ساختمانی ،لیبلهای سنگهای
خارج از استان را به فروش میرسانند در
حالی که سنگ خود استان از بهترین نوع
محسوب میشود .الزم است مشوقهای
دولتی را بهگونهای تنظیم کنیم که موجب
شکلگیری خوشههای صنعتی در استان
شوند .بهعنوان نمونه ،باید معادن سنگ
ساختمانی را به شرطی بهصورت رایگان به
متقاضیان وا گذار کنیم که صنایع فرآوری و
بستهبندی را نیز مستقر کنند.
در کشور ما ،توجه به داشتههای فرهنگی
گذشته در حال نمود است .مثال ا گر کسی
به جای اینکه سنگ نمای ساختمانی
ایجاد کند ،تندیس و سردیس سنگی
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شخصیتهای تاریخی ایران را تولید کند،
آیا بازار نخواهد داشت؟ میتوان قطب
سنگ کشور را در کرمانشاه ایجاد کرد .اما
توجه داشته باشیم که الزاما شکلگیری
قطب ،مبتنی بر قابلیتهای طبیعی نیست.
مزیت اصلی در مغز انسانهاست .شاید
به همین دلیل است که ا کنون بیش از
90درصد سنگهای هرسین ،خام از استان
صادر میشود.
کرمانشاه با عراق و اقلیم کردستان نیز مرز
مشترک دارد و میتوان سنگ را در استان
کرمانشاه فراوری و به این مناطق صادر
کرد .از آنجا که راهآهن هم در استان وجود
دارد ،فروش سنگ فرآوریشده به سایر
شهرهای کشورمان هزینه زیادی در پی
نخواهد داشت.
مزرعه برق خورشیدی
در مناطق غربی استان معادن سیلیس
زیادی وجود دارد که برای بهرهبرداری از
آنها در حال مذا کره با سرمایهگذاران داخلی
و خارجی هستیم .از آنجا که سیلیس با
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خلوص  99/5درصد در این معادن یافت
میشود ،قصد داریم کارخانه ساخت
پنلهای خورشیدی را در استان کرمانشاه
ایجادکنیم.
در زمینه سیلیس و ایجاد سایتهای پنل
خورشیدی ،در جلسات همه چیز خوب
پیش میرود ،اما وقتی این توافق وارد بدنه
دستگاههای اجرایی میشود ،زمان زیادی
طولمیکشد.
بیش از 75درصد ذخایر قیر طبیعی کشور نیز
در استان کرمانشاه قرار دارد .بیش از 70نوع
ماده معدنی در استان یافت میشود که
قابلیت تجاریسازی دارد.
نخود و روغن حیوانی
استان کرمانشاه رتبه یک تولید نخود در
کشور را دارد .در روستای ممقان در نزدیکی
آذرشهر ،از نخود کاشته شده در استانهای
مختلف کشور از جمله کرمانشاه ،بیش از
 60محصول فرآوری میشود و حتی «سس
نخود» صادراتی تولید میکنند و از این
طریق ارز وارد کشور میشود ،اما در کرمانشاه

در کرمانشاه مرکز
فروش سنگهای
نمای ساختمانی،
لیبلهای
سنگهای خارج از
استان را به فروش
میرسانند در حالی
که سنگ خود
استان از بهترین
نوع محسوب
میشود .در حوزه
قطبهای صنعتی
هم همینطور
است

متاسفانه خامفروشی حا کم است و در
عموم بخشها وضعیت همینطور است،
زیرا مرا کز ترویج بخش کشاورزی ،تنبل و
نا کارمد است .در همه نقاط ایران روغن
حیوانی وجود دارد ،اما روغن کرمانشاهی
بسیار معروف است و این نشان میدهد
که طبیعت ،مزیتهایی برای این استان
بههمراه دارد .ما حتی نتوانستیم از برند
روغن کرمانشاهی برای ایجاد بازار استفاده
کنیم .این وظیفه دستگاههایی مثل اتاق
بازرگانی و جهاد کشاورزی است .حتی در
جلساتی با محوریت شرکت پست ،پیشنهاد
دادیم فروشگاه اینترنتی با برند روغن
کرمانشاهی ایجاد کنیم .پست را انتخاب
کردیم زیرا میدانستیم که میتواند اعتماد
مردم را جلب کند.
کنارهگیری دولت از اقتصاد
پروژههای عمرانی که در حوزه معاونت
عمرانی استانداری تعریف میشود ،دولت
زیرمجموعههای خود را موظف کرده است
طر حهای نیمهتمام را به بخش خصوصی
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وا گذار کنند ،اما در سایر واحدها که به دلیل
عدم موفقیت به تملک بانک درآمدهاند،
یا حتی برخی واحدها که تسهیالتی هم
پرداخت نشده و سرمایهگذار با سرمایه
خودش کار را راه انداخت ه و شکست خورده
است ،دفتر جذب سرمایهگذاری این موارد
را احصا کرده و به استاندار تحویل داده و به
دستور استاندار ،ستاد احیای واحدهای را کد
راهاندازی شد تا بهعنوان یک ظرفیت موجود
اما ناقص ،احیا شوند و به چرخه اقتصاد
بازگردند.
بیـش از  150واحـد در تملـک بانکهاسـت و
طبـق قانـون ،بانکها باید همـه این واحدها
را وا گـذار کننـد .افـراد بسـیاری هسـتند کـه
میخواهنـد کارشـان را در ایـن اسـتان آغـاز
تهـا ندارنـد .بـا
کننـد ،امـا اطالعـی از ظرفی 
توجـه بـه دشـواریها و اتلاف زمـان بـرای
تهـای
دریافـت مجـوز ،اسـتفاده از ظرفی 
کهـا تعلـق دارد و بـرای
موجـود کـه بـه بان 
وا گـذاری آن ،فقـط  10تـا  20درصـد مبلـغ را
ب هصـورت نقـدی دریافـت میکننـد و مابقـی
یشـود،
آن ب هصـورت اقسـاط پرداخـت م 
فرصـت مناسـبی اسـت .سـرمایهگذار بـه
نکـه دو سـال وقتـش را صـرف گرفتن
جـای ای 
تهـا،
مجـوز کنـد ،بـا بهرهگیـری از ایـن ظرفی 
میتوانـد ایـن زمـان را صـرف تولیـد کنـد .در
تهـا را کارشـناس تعییـن
ایـن زمینـه ،قیم 
یهـا
کهـا خیلـی در قیمتگذار 
میکنـد و بان 
دخیـل نیسـتند و بـه همیـن دلیـل ،قیمـت
ایـن واحدهـا ،نـه بـر اسـاس بهر ههـای بانکـی
مضاعـف ،بلکه بر اسـاس واقعیت بازار تعیین
میشـود.
در زمینه سرمایهگذاری صنعتی ،با توجه به
اینکه سایت و خط تولید خودروهای برتر
ایرانخودرو در استان ایجاد شده است،
احداث کارخان ه ساخت قطعه خودرو ،گزینه
خوبی برای سرمایهگذاری است.
قطبسومپتروشیمی
کرمانشاه پس از عسلویه و ماهشهر سومین
قطب پتروشیمی کشور است .در استان
سه پتروشیمی فعال وجود دارد و چهارمین
پتروشیمی هم در حال راهاندازی است.
صنایع پاییندستی پتروشیمی و صنایع
شوینده مایع بهویژه برای کسانی که
بخواهند به عراق صادرات داشته باشند،

در همه نقاط ایران
روغن حیوانی
وجود دارد ،اما
روغن کرمانشاهی
بسیار معروف
است و این نشان
میدهد طبیعت
مزیتهایی برای
این استان دارد.
ما حتی نتوانستیم
برند روغن
کرمانشاهی را ثبت
کنیم

کرمانشاه پس از
عسلویه و ماهشهر
سومین قطب
پتروشیمی کشور
است .صنایع
پاییندستی
پتروشیمی و
صنایع شوینده
مایع بهویژه
برای کسانی که
بخواهند به عراق
صادرات داشته
باشند ،برای
سرمایهگذاری
مناسب هستند

برای سرمایهگذاری مناسب هستند .در عین
حال کرمانشاه در همه بخشهای کشاورزی
و صنایع تبدیلی و ابسته ،قابلیت زیادی برای
سرمایهگذاریدارد.
از100میلیونتومانبهباال امکانسرمایهگذاری
خوب در این استان وجود دارد و به دلیل
قیمت مناسب زمین ،هزینه های جانبی
سرمایهگذاریدر کرمانشاهخیلیباال نیست.
در حوزه مشاغل خانگی  20میلیون تومان
وام  4درصد میپردازیم و در پروژههای
روستایی و عشایری تا  15میلیارد تومان
تسهیالت  4تا  6درصد پرداخت میکنیم،
اما تولیدکننده واقعی وجود ندارد و عدهای
این وامها را دریافت میکنند بدون اینکه
بوکار مناسبی ایجاد کنند که مقصر آن
کس 
هم دستگاههای اجرایی عریض و طویل و
کمکار هستند .ا گر به مردم آموزش بدهند ،با
10تا  15میلیون تومان هم میتوان کار ایجاد
کرد.
زمین ارزان و وسیع
بهطورکلی در حوزه اقتصادی استان،
دسترسی به زمین مناسب برای انواع پروژهها
وجود دارد و محدودیت زمین وجود ندارد.
در سامانه گرمسیری که پروژه بسیار عظیمی
است بهزودی حدود  11هزار هکتار از اراضی
لمیزرع غرب استان آبی میشود .در این
زمینه ،الزم است جهاد کشاورزی نگاه پدافند
غیرعامل و وضعیت مطلوب استقرار جمعیت
را در نظر بگیرد .قصر شیرین قبل از انقالب
حدود  100هزار نفر جمعیت داشت ،اما در
حال حاضر زیر  20هزار نفر جمعیت دارد که
باید افزایش یابد .استقرار جمعیت در مرز،
مزایایی خواهد داشت و حاشیهنشینی را
کم میکند .باید مسائل را سیستمی تحلیل
کنیم که صفر تا صد آن ،با نگاه اجتماعی،
اقتصادی و امنیتی بررسی شود؛ نگاه به
کمکردن حاشیهنشینی ،تلفیق فرهنگی
و آوردن هلدینگهای بزرگ به استان،
از جمله دستاوردهای توسعه صنعتی در
شهرهای مرزی است.
همه این موارد باید در فضای عالمانه پایش
شود .کسانی هم که حوزه علم و دانشگاه و
هم در عمل تجربهاندوزی کرده باشند ،باید
در این سامانه تصمیمگیری کنند .ا گر درست
تصمیمگیری شود ،به جای قرار داشتن در

جایگاه و رتبه اول بیکاری کشور ،از میانههای
جدول پایینتر خواهیم رفت ،یعنی شاید
جزو  10استان اولی باشیم که بتوانیم مسئله
بیکاری را حل کنیم.
اصالحات اداری
یکی از دالیل نامناسب بودن فضای
کسبوکار در استان ،فقدان سیستم نظارتی
دقیق در آن است .سیستم آنالینی که
مسئوالن استان بتوانند عملکرد کارکنان
دولت در صدور مجوزهای کسبوکار را رصد
کنند ،وجود ندارد .وزارت اقتصاد سامانهای
بوکار»
به نام «مرکز صدور مجوزهای کس 
راهاندازی کرده است .با راهاندازی این
سامانه این نقیصه نیز برطرف شده و تمام
فرایندهای اداری صدور مجوز راه اندازی
بوکارهای جدید ،در این سامانه
کس 
مشخص هستند .به این ترتیب استاندار و
سایر مقام های نظارتی ،می توانند بهصورت
آنالین مشاهده کنند کدام دستگاه اجرایی
در مسیر سرمایهگذارها سنگاندازی میکند
و کار را معطل نگهمیدارد!
سـامانه دیگـری نیـز بـه نـام دادور ایجـاد شـده
که یک سـامانه نظارتی اسـت و کاربر میتواند
در آن شـکایتش را از سیسـتم اداری مطـرح
کنـد .بـر این سـامانه اسـتاندار نظـارت میکند
و وزارتخانـه هـم در حـد وزیر دسترسـی دارند.
آنها موظف هسـتند به این متقاضی پاسـخ
دهنـد .بـا راهانـدازی ایـن سـامانهها ،فضـای
کسـبوکار اسـتان جهـش قابلتوجهـی پیـدا
خواهـد کـرد ،امـا یـک بخـش دسـتگاههای
دولتـی اسـت و بخـش دیگـر موانـع فرهنگـی
هسـتند کـه همزمـان بـا راهانـدازی سـامانه،
بایـد بـرای برطـرف کـردن ایـن موانـع نیـز
تدبیـری اندیشـید.
نگاه دستگاههای اداری بهجای اربابرجوع،
ارباب رعیتی است که هم در کرمانشاه و
هم در بخش قابلتوجهی از کشور ساری
و جاری است .دستگاه اداری به جای
اینکه طرف مقابل را ارباب بداند ،خودش
را ارباب میبیند و با مراجعهکننده ،حتی
ا گر سرمایهگذار باشد ،مثل رعیت برخورد
میکند .با راهاندازی این سیستم چون
امکان مستندسازی و گزارشگیری هم به
استاندار و هم وزرا وجود دارد ،بخشی از
مسائل حل میشود.
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پرونده

نگرانیسهرابدلانگیزان،دکترایعلوماقتصادیوعضوهیئتعلمیدانشگاهرازی
در مورد آینده منابع آبی کرمانشاه

ا گر مدیریت نکنیم
آب اقیانوس هم خشک میشود
بهــای کــره زمیــن بــرای مصــارف انســانی ماننــد کشــاورزی و صنعــت و شــرب مناســب اســت و
تنهــا  ٣درصــد از کل آ 
خهــای قطبــی و خــارج از دســترس انســان اســت .کمبــود آب نهتنهــا بــر بهداشــت
از ایــن مقــدار نیــز سـهچهارم در ی 
و تغذیــه و کشــاورزی بلکــه بــر صنایــع مهــم و اســتراتژیک کشــورها نیــز اثرگــذار خواهــد بــود .ازایـنرو کمبــود منابع آب
یهــای مهــم شــرکتهای صنعتــی و تجــاری خواهــد بــود .بیــش از نیمــی از شــرکتها ،انتظــار دارنــد طــی یــک
در آینــده یکــی از نگران 
تــا پنــج ســال آینــده دچــار مشــکالت مرتبــط بــا آب شــوند.
کســالی
کشــور مــا نیــز یکــی از مناطــق کــم بــارش در دنیاســت کــه در ســالهای اخیر با برخی تغییــرات اقلیمی در چند قدمی خش 
قــرار گرفتــه اســت .در میــان همــه اســتانهای کشــور امــا رونــد بــارش در اســتان کرمانشــاه صعــودی گــزارش شــده و از ایــن نظــر
یتــوان ایــن اســتان غربــی را مســتعد ســرمایهگذاریهای صنعتــی و همچنیــن اســتقرار صنایــع اســتراتژیک کشــور دانســت.
م 
بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در ایــن زمینــه بــا ســهراب دلانگیــزان ،دکتــرای علــوم اقتصــادی و عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه
رازی پیرامــون بحــران کمآبــی و خطــری کــه صنایــع اســتراتژیک کشــور را تهدیــد میکنــد بــه گفتوگــو نشســتیم .محورهایــی از
ایــن گفتوگــو را در ادامــه میخوانیــد.

پاشنه آشیلی به نام آب
آب ،پاشــنه آشــیل اصلــی تمــام
یهــای مهــم و اســتراتژیک در
تصمیمگیر 
یک کشــور ،منطقه یا اســتانی مثل کرمانشــاه
اســت .آب یــک مســئله بســیار جــدی
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اســت .در کشــور مــا در چنــد ســال اخیــر،
شهــای آبــی و کاهــش میــزان بارندگــی،
تن 
ســبب کاهــش میــزان ذخایــر اســتراتژیک آب
بهــای زیرزمینــی شــده اســت
کشــور یعنــی آ 
کــه علــت اصلــی ایــن مشــکالت ،بیشــتر بــه

دلیــل مدیریــت نادرســت ،ســرمایهگذاری
غیرمنطقــی و مصــرف نادرســت آب بهوســیله
بهر هبــرداران ،بهویــژه در بخــش کشــاورزی
در کل کشــور و همچنیــن بخــش صنعــت و
شــهری در مناطــق مرکــزی کشــور اســت.
مدیریت نادرست
در بخــش منابــع آب ،بــا برنامههــای
غلطــی کــه در حوزههــای سدســازی
یــا دیگــر مــوارد داشــتهایم متاســفانه
نتوانســتهایم مدیریــت صحیحــی در
ذخیــره آب داشــته باشــیم .ســدهای
زیــادی ســاختهایم کــه شــاید خیلــی از
آنهــا اصــا الزم نبــوده یــا مــکان آنهــا
نامناســب بــوده و حتــی آثــار مخــرب
زیســتمحیطی ماننــد خشــکی دریاچــه
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ارومیــه یــا مســئله ریزگردهــا را بــه وجــود
آورده اســت .مســائل زیــاد دیگــری در
حــوزه مدیریــت آب و نحــوه توزیــع منابــع
آن وجــود دارد .بههیچوجــه برنامــه
دقیــق و درســتی بیــن مصــارف متعــدد
و توزیــع آنهــا نداشــتهایم .در حقیقــت
کســانی کــه ایــن کارهــا را در حــوزه
مدیریــت توزیــع آب انجــام دادهانــد،
بهصــورت حرفــهای و بــا اســتفاده از
دانــش تخصصــی شــناخته شــده در
ســطح جهانــی ایــن کار را نکردهانــد.
توزیع آب بر اساس فشارهای سیاسی
همچنیــن نحــوه توزیــع منابــع آبــی نــه
بــر اســاس اصــول و مدلهــای علمــی
درســت و آیندهنگرانــه ،بلکــه بــر اســاس
فشــارهای سیاســی کــه در اســتانها
بــرای تاســیس منابــع آب بــه بخشهــای
متعــدد اتفــاق میافتــد بــوده اســت .ایــن
دو مــورد را کــه در کنــار آنهــا بگذاریــم؛
موضــوع مصــرف آب بیــش از  ۹۰درصــد
در بخــش کشــاورزی بــه شــیوه بســیار
بــد اتفــاق افتــاده اســت .بعضــی از
مطالعــات اینطــور نشــان میدهــد
کــه هنــوز بخــش بزرگــی از زمینهــای
کشــور تحــت پوشــش سیســتم آبیــاری
غرقابــی و دســتی هســتند ،هنــوز میــزان
بهــرهوری و بهرهدهــی آب کشــور حتــی
در زمینهــای آبــی ،کمتــر از  20درصــد
اســت؛ یعنــی حتــی آنهایــی که بــا همین
سیســتمهای جدیــد و تکنولوژیهــای
روز و مکانیــزه شــدهاند هــم کمتــر از
 ۳۰درصــد بهــرهوری دارنــد .بــا اینکــه
اقدامهــای زیــادی در حــوزه هشــدارها و
روشهــا و مباحــث مطــرح شــده اســت،
امــا روشهــای تاریخگذشــته مدیریــت،
ســرمایهگذاریهای غلــط و اشــتباه
گذشــته در حــوزه آب حتــی اصــاح نشــده
اســت و مصــرف آب همچنــان بــا مشــکل
مواجــه اســت.
کرمانشاه با کمترین تنش آبی
اســتان کرمانشــاه یکــی از حوزههــای
آبــی مناســب کشــور در طــول ســالهای
گذشــته بــوده و کمتــر بــا تنــش آبــی مواجه
بــوده اســت ولــی هنــوز هــم مناطقــی از
اســتان بــا ایــن تنــش مواجــه هســتند؛

یعنــی توزیــع و پرا کنــش بارندگیهــا
و البتــه روشهــای غلــط مصــرف،
ســبب شــده حتــی ایــن اســتان نیــز بــا
وجــود بارشــی بیــش از دو برابــر کشــور،
در دشــتهایی ماننــد ماهیدشــت
و بیســتون بهواســطه بدمصرفــی و
اســتقرار صنایــع پرمصــرف ،بیشازحــد
تــوان جبــران منطقــه ،دچــار تنــش آبــی
باشیم.
اقیانوس هم خشک میشود
مصــرف مــا از آب در ایــن مناطــق بســیار
بــاال و بــدون توجــه بــه شــاخصهای
آیندهنگرانــه بــوده اســت .بهعنوانمثــال
کرمانشــاه در دشــت بیســتون یک نیروگاه
حرارتــی ،دو پتروشــیمی خیلــی بــزرگ،
چیــزی حــدود چهــار شــهرک صنعتــی و
تعــداد بســیار زیــادی واحدهــای صنعتی،
کشــاورزی و دامــی دارد .در همیــن دشــت
مــا نیروگاهــی داریــم کــه شــبانهروز چیــزی
حــدود  ۳۶میلیــون لیتــر مصــرف آب از
آن گــزارش میشــود ۳۶ .میلیــون لیتــر
یعنــی عــددی بســیار بــزرگ و ا گــر یــک
کامیــون  20هــزار لیتــر آب را جابهجــا
کنــد ،مصــرف آب نیــروگاه ،برابــر یــک هــزار
و  800کامیــون آب در شــبانهروز اســت.
آنقــدر بــزرگ کــه ا گــر زیــر ایــن دشــت یــک
اقیانــوس آب شــیرین هــم باشــد ،بعــد از
 ۲۰ســال ،آب آن حتمــا خشــک میشــود.
صنایع بدون توجیه
وجــود صنعتــی بــه نــام نیــروگاه در دشــت
بیســتون در ابتــدا چــه الزامــی داشــته
اســت؟ ایــن اقــدام اصــا تخصصــی
نیســت .ایــن نیروگاههــا بایــد در کنــار
دریاهــای آزاد ســاخته شــوند کــه از
منابــع آب آزاد اســتفاده کننــد؛ ضمــن
اینکــه تولیــد ایــن نیروگاههــا روی شــبکه
سراســری بــرق مــیرود و قاعدتــا در هــر
جــای ایــران کــه بــرق بــه روی شــبکه
بــرود ،در همــه جــای کشــور قابلمصــرف
اســت و محــل ســاخت نیــروگاه از دیــدگاه
برقرســانی چنــدان حائــز اهمیــت
نیســت .پــس تصمیماتــی کــه در ایــن
حــوزه گرفتــه شــده ،از ابتــدا نادرســت
بــوده اســت.
در ایــن دشــت دو پتروشــیمی خیلــی
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پرونده
بــزرگ الایبــی( )LABو پتروشــیمی
زا گــرس کــه چنــد برابــر الایبــی ()LAB
اســت احــداث شــدهاند .الایبــی در
طــول یــک شــبانهروز ،حــدود  60تریلــی
آب مصــرف میکنــد و پتروشــیمی زا گــرس
چیــزی حــدود پنــج تــا  ۱۰برابــر ایــن میــزان
آب مصــرف میکنــد .در نظــر داشــته
باشــید در دشــت بیســتون چنــد شــهرک
صنعتــی دیگــر نیــز وجــود دارد و بایــد
بگویــم هرچنــد اســتان کرمانشــاه اســتان
پرآبــی اســت ولــی مســئله آب در ایــن
دشــت و برخــی دش ـتهای دیگــر ماننــد
ماهیدشــت بســیار جــدی اســت.
کرمانشاه و تنش آبی
ســوال ایــن اســت کــه آیــا در کرمانشــاه
تنــش آبــی وجــود دارد؟ پاســخ ایــن اســت
کــه امســال در کرمانشــاه بارشهــای
خیلــی خوبــی داشــتهایم و ســال گذشــته
هــم بارشهــا ایــن اســتان خــوب بــوده
اســت .درواقــع ســه ســال اســت کــه
وضعیــت خیلــی خــوب اســت و بــه نظــر
میرســد در کرمانشــاه بــه تغییــر اقلیــم
نزدیــک شــدهایم .در ســالهای گذشــته
بیــش از  ۸۵۰چشــمه و تعــداد باالیــی از
آبشــارهای تاریخــی ،کــور و بــیآب شــده
بودنــد کــه بــا تغییــرات بارش در ســه ســال
اخیــر ،بــه حالــت عــادی بازگشــتهاند؛

ولــی فرامــوش نکنیــم مصــرف ناشــیانه
و غلــط آب ،بازهــم ایــن منابــع را تهدیــد
میکنــد .چرا کــه متاســفانه مصــرف،
مدیریــت و ســرمایهگذاری در مقولــه آب
در کشــورمان چنــدان امیدوارکننــده
نیســت.
صنایــع اســتراتژیک را نمیتــوان در
مناطق بیآب نگهداشت
ســرمایهگذاری و مدیریــت آب در
اســتانهای دیگــر بهمراتــب حتــی بدتــر از
اســتان کرمانشــاه اســت و متاســفانه صنایــع
اســتراتژیک کشــورمان در مناطقــی مســتقر
شــدهاند کــه نهتنهــا دچــار تنش آبی هســتند
کــه در مســیر بیآبــی و نــه حتــی کمآبــی قــدم
گذاشــتهاند .در اســتان اصفهــان و دیگــر
اســتانهای مرکــزی کشــور ماننــد یــزد و
کرمــان مــا بــا مشــکل جــدی بیآبــی روب ـهرو
هســتیم و بــه نظــر میرســد امیــدی نیســت
کــه بتــوان صنایــع اســتراتژیک کشــور را در
ایــن مناطــق نگهداشــت.
فرصت استراتژیک برای کرمانشاه
اســتان کرمانشــاه میتوانــد فرصــت
بهکارگیــری روشهــا و تکنولوژیهــای
جدیــد کمآببــر را در کنــار اســتقرار
صنایــع و زیرســاختهای اســتراتژیک
تولیــد و صنعــت کشــور بــا هــم داشــته
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باشــد و کشــور را از یــک تهدیــد جــدی در
از دســت رفتــن قابلیتهــای زیرســاختی
دور کــرده و خــود نیــز بحــران کمبــود و
ناچیــز بــودن زیرســاختهای منطق ـهای
را جبــران کنــد .ازایــنرو مدیــران تــراز
اول و تصمیمگیــران اســتراتژیک کشــور
میتواننــد ایــن پیشــنهاد را بهعنــوان
یــک ســناریوی قــوی مــورد توجــه قــرار
دهنــد کــه از یکســو تکنولوژیهــا و
روشهــای پیشــرفته تجهیــز منابــع
و توزیــع و مصــرف آنهــا را در اســتان
کرمانشــاه کــه از بارشهــای خوبــی
برخــوردار اســت مســتقر کننــد و از ســوی
دیگــر صنایــع اســتراتژیک و پایـهای کشــور
را کــه حکــم زیرســاخت اقتصــاد کشــور را
دارنــد ،بــه ایــن منطقــه منتقــل کننــد.
جانمایی صنایع کممصرف و پرمصرف
صنایــع پرمصــرف آب ،صنایــع
پتروشــیمی ،فــوالد و پاالیــش نفــت
هســتند کــه بهجــز دو پتروشــیمی کــه
آنهــم در یــک دشــت ســاخته شــدهاند
و تصمیــم نادرســت بــوده اســت ،ســایر
صنایــع در اســتان وجــود ندارنــد؛ یعنــی
صنایــع پرمصــرف از آب کــه کشــور
بهشــدت بــه آنهــا وابســته اســت در
مناطقــی وجــود دارنــد کــه بــا مســئله
خشکســالی روبــهرو هســتند و همیــن،
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ایــن صنایــع را بــا تهدیــد جــدی مواجــه
کــرده اســت ،درحالــی کــه مناطــق غربــی
کشــور کــه در صــورت مدیریــت صحیــح
منابــع و توزیــع آب ،مســتعد احــداث
ایــن صنایــع اســتراتژیک هســتند ،خالــی
از استقرارشــان هســتند .بــرای مثــال
صنایــع فــوالد کشــورمان در اســتانهای
مرکــزی قــرار دارنــد درحالیکــه صنایعــی
بســیار پرمصــرف در آب هســتند و
آب منطقــه بــیآب اصفهــان و یــزد را
میبلعنــد ،همــان آبــی کــه حتــی ممکــن
اســت بــرای مصــارف شــرب نیــز کــم باشــد.
برنامه توسعه صنعتی بر اساس نقشه آب
صنایــع پرمصــرف نیــاز بــه توســعه
دارنــد .بــرای توســعه ایــن صنایــع
بایــد مکانهــای جدیــدی در منطقــه
غــرب در نظــر گرفتــه شــود؛ و رفتهرفتــه
بخشهایــی کــه از ایــن صنایع مســتعمل
شــده و غیرقابــل بهرهبــرداری میشــوند
را کنــار گذاشــت و جایگزینهــای آنهــا را
در منطقــه غــرب کشــور ســاخت.
بــا حضــور ایــن صنایــع در مرکــز کشــور،
همانطــور کــه تــوان آبدهــی در مرکــز
خامــوش میشــود ،بخشهایــی از
ایــن صنایــع هــم بــه ســمت خاموشــی
میرونــد ،یعنــی بیکاربــرد میشــوند.
ازایــنرو بخشهایــی از ایــن صنایــع را
میتــوان منتقــل کــرد امــا اینکــه کال
منتقــل شــوند عملــی و منطقــی نیســت.
ضمــن اینکــه صنایــع بهشــدت از ســطح
روز تکنولــوژی عقــب هســتند؛ از نظــر
زیرســاختی بــا مشــکل مواجــه هســتند و
عمــا امــکان اصــاح نیــز ندارنــد .پــس مــا
میتوانیــم صنایــع را بــا  ۲۰تــا  ۳۰ســال
تکنولــوژی جلوتــر و برتــر در همینجــا
طراحــی کنیــم و ســرمایهگذاریهای
جدیــد را در ایــن منطقــه توســعه دهیــم.
فعــال کــردن صنایــع ،گامــی در مســیر
بهبــود اشــتغال
در حــال حاضــر در اســتان بــرای صنایــع
کارخان ـهای بیــش از یــک هــزار و ۱۰۰جــواز
بهرهبــرداری صــادر شــده اســت.
ا گــر واحدهــای کشــاورزی و صنایــع
کوچکتــر را هــم اضافــه کنیــم بــه بیــش
از یــک هــزار واحــد دیگــر مجــوز فعالیــت

اقتصــادی کوچــک و بــزرگ داده شــده
کــه بخشــی از اینهــا در حــال حاضــر
فعــال اســت و بخشــی دیگــر غیرفعــال و
همیــن ســبب شــده اســت نــرخ بیــکاری
باالیــی در اســتان کرمانشــاه داشــته
باشــیم و متاســفانه باالتریــن میــزان
بیــکاری را بیــن تمــام اســتانهای کشــور،
در ایــن اســتان شــاهد هســتیم .نــرخ
بیــکاری در کرمانشــاه بیــش از 22درصــد
اســت و وظیفــه اول مــا کاهــش نــرخ
بیــکاری در اســتان اســت .متاســفانه
بیــش از  50درصــد کارخانههــا و صنایــع
اقتصــادی اســتان تعطیــل هســتند .مــا
در اســتان صنایــع لبنــی و مرغــداری و
دامپــروری داریــم ولــی نــرخ بهرهبــرداری
ایــن صنایــع پاییــن اســت تــا حــدی کــه
ایــن نــرخ در صنایــع یادشــده ،بســیار
پاییــن و بــه کمتــر از  50درصــد میرســد.
ســوال اینجاســت کــه آیــا مــا بایــد صنایــع
و واحدهــای جدیــد در اســتان راهانــدازی
کنیــم یــا همــان واحدهــای قبلــی را
آسیبشناســی کــرده و راهانــدازی کنیــم؟
مــن بهعنــوان یــک کارشــناس ایــن
حــوزه ،توصیــه میکنــم بــرای راهانــدازی
واحدهــای را کــد اقــدام شــود و بــرای
واحدهــای جدیــد خیلــی عجلــه نداشــته
باشــیم .منابــع مــا محــدود اســت.
ضرورت توسعه صنایع زیرساختی
یکــی از مهمتریــن علتهــای رکــود و
بیــکاری ،نداشــتن همــان صنایــع اصلــی
زیرســاختی در اســتان اســت کــه بــا
حضــور آنهــا و ســرریز آثارشــان ،میتــوان
کل صنایــع و فعالیتهــای دیگــر اســتان
را مرتبــط و فعــال ســاخت؛ یعنــی ایــن
نــوع پیشــنهاد کــه زیرســاختهای
اســتان را تقویــت میکنــد ،میتوانــد
منجــر بــه راهانــدازی و فعالســازی ســایر
پروژههــای اقتصــادی و درنتیجــه کاهــش
موثــر نــرخ بیــکاری در اســتان شــوند.
با شرایط صادق باشیم
خــروج از رکــود و بهبــود وضعیــت
اقتصــادی ،نیازمنــد ایــن اســت کــه
ســازمانهایی کــه ایــن مجوزهــا را
صــادر کردهانــد ابتــدا گزارشــی صادقانــه،
کارشناســانه و خردمندانــه از واحدهــای

صنعتــی ،کشــاورزی و واحدهــای
اقتصــادی کــه جــواز بهرهبــرداری از آنهــا
در طــول  ۳۰ســال گذشــته صــادر شــده
اســت ،ارائــه کــرده و مشــخص کننــد
دقیقــا اینهــا چنــد دســته هســتند؟
هــر گــروه از ایــن صنایــع بــه چــه علتــی
و چــه انــدازه رکــود دارد؟ و بــا چــه
شــیوه عالمانــهای میشــود اینهــا را
فعــال کــرد؟ و ســپس اقــدام بــه احیــا و
فعالســازی آنهــا کننــد.
معضــل بیــکاری فراتــر از فرصــت شــغلی
اســت
مشــکل اســتان در بیــکاری فقــط تقاضــای
نیــروی انســانی نیســت و ایــن کــه مثــا
صنایــع یــا شــرکتها بیاینــد و نیــروی
انســانی اســتخدام کننــد ،مشــکل را حــل
نمیکنــد .بلکــه مــا در عرضــه نیــروی
انســانی هــم خیلــی مشــکل داریــم .همین
اقتصــاد نیمهجــان اســتان ،در حــال
حاضــر تقاضــای باالیــی بــرای نیــروی
انســانی ماهــر دارد و مــا نیــروی انســانی
ماهــر نداریــم .چــرا؟ چــون همیــن شــرایط
نامناســبی کــه در اســتان اتفــاق افتــاده و
صنایــع اســتراتژیک و برنامــه اســتراتژیک
نــدارد ،آیندهنگــری صحیحــی بــرای آن
اتفــاق نیفتــاده اســت و زیرســاختهای
مناســبی در اســتان وجــود نــدارد و
همــه اینهــا ســبب شــده اســت مــا
سرمایهفرســت (فرســتنده) شــویم.
نیروی ماهر و سرمایه در استان نمیماند
نیـروی متخصصـی کـه در اسـتان شـکل
میگیـرد ،مهـارت بـه دسـت مـیآورد و
بـا تجربـه میشـود ،پـس از کسـب ایـن
مهارتهـا ،اسـتانهای توسـعه یافتهتـر
را بـرای محـل زندگـی خـود انتخـاب کـرده
و مهاجـرت میکنـد .منابـع مالـی هـم کـه
در اسـتان شـکل بگیـرد بـا همیـن مشـکل
مواجه میشـود پس از تجربههای اولیه،
از اسـتان مهاجـرت میکنـد .ازایـنرو مـا
بـه سـهولت ،هـم نیـروی انسـانی فرسـت
بـه مرکـز کشـور هسـتیم ،هـم سـرمایه
فرسـت هسـتیم و ایـن موضـوع ،یکـی از
پیامدهـای نداشـتن صنایـع اسـتراتژیک
و فقـدان زیرسـاختهای مناسـب
اقتصـادی در اسـتان اسـت.
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پرونده

نگاهــی بــه طرحهــای غیرفعــال اســتان و ظرفیتهایــی کــه قابلاســتفاده نیســت

فرصت
شغلی

قـ ـ ــربـ ـ ــانـ ـ ــی رک ـ ـ ــود
یشــود،
شهــای مختلــف دارد .هــر آنچــه بــرای ســرمایهگذاری الزم اســت در ایــن اســتان یافــت م 
اســتان کرمانشــاه ظرفیــت قابلتوجهــی در ســرمایهگذاری بخ 
از منابــع آبــی ،دشـتهای حاصلخیــز و مردمــان ســختکوش گرفتــه تــا وجــود دو مــرز رســمی پرویزخــان و خســروی کــه قابلیــت صــادرات محصــوالت تولیــدی
از طریــق آن بــه بازارهــای خارجــی فراهــم آمده اســت.
تهــا امــا ایــن اســتان از رونــد توســعه بــه دالیــل مختلــف عقــب مانــده اســت و تمــام تــاش دولــت و مســئوالن را بــر آن داشــته تــا ســرعت توســعه
بــا وجــود تمــام ایــن ظرفی 
در ایــن اســتان نیــز افزایــش پیــدا کنــد.
نهــا نیــز محقــق شــد .بــر همیــن اســاس
شهــای بســیاری بــرای جــذب ســرمایهگذاری داخلــی و خارجــی در اســتان کرمانشــاه انجــام و برخــی از آ 
پــس از پایــان جنــگ ،تال 
واحدهــای تولیــدی و صنعتــی مختلفــی در ایــن اســتان ایجــاد شــدند امــا بــه دلیــل مهاجرپذیــری و افزایــش روزافــزون جمعیــت و از ســوی دیگــر موانــع مختلــف زیاد ،اســتان
کرمانشــاه نتوانســت بــه جایــگاه واقعــی خــود برســد و ا کنــون بــا معضــات متعــددی از جملــه تعــداد افــراد جویــای کار فــراوان روبـهرو اســت .احیــای واحدهــای صنعتــی و
تولیــدی را کــد ،نیمهفعــال و غیرفعــال از جملـ ه اقدامهایــی اســت کــه میتوانــد بــه رشــد اقتصــادی رونــد هرچــه ســریعتر توســعه ایــن اســتان بینجامــد.
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جدول  :1وضعیت پروژههای نیمهتمام استان
نام سازمان

تعداد
طرحها

بدون پیشرفت فیزیکی

منبع :استانداری کرمانشاه

وضعیت پیشرفت

میزان پیشرفت فیزیکی

متقاضیدار

صدور جواز
تاسیس

0تا 20
درصد

20تا 60
درصد

اداره کل میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری

19

11

1

13

5

1

سازمان جهاد كشاورزی

8

8

8

7

-

-

1

سازمان صنعت ،معدن و تجارت

160

160

160

153

4

3

0

157

جمع (استانی)

187

179

169

173

9

4

1

175

آخرین وضعیت صنایع را کد استان
بــر اســاس آمــار اعــام شــده در ســتاد اقتصــاد
مقاومتــی اســتان دربــاره آخریــن وضعیــت
صنایع را کد اســتان که در تاریخ 1397/3/5
توســط رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و
تجــارت اســتان کرمانشــاه ،ارائــه شــد ،ارزش
فعلــی ســرمایههای را کــد ایــن واحدهــا بالــغ
بــر  ۷۰۰میلیــارد تومــان اســت کــه در صــورت
احیــا میتوانــد بــرای پنــج هــزار و  ۳۴۱نفــر
اشــتغالزایی داشــته باشــد.
همچنیــن اعــام شــد  ۲۷.۵درصــد ایــن
واحدهــا بــه دلیــل رکــود کلــی بــازار بــه حالــت
را کــد درآمدهانــد و  ۱۲.۵درصــد از واحدهــای
را کــد نیــز توســط بانکهــا تملــک شــدهاند.
در ســال گذشــته  ۵۴واحــد صنعتــی بــا
اشــتغال  ۷۹۲نفــر از حالــت را کــد خارج شــده
و بــه چرخــه تولیــد بازگشــتهاند .ظرفیــت ۴۶
واحــد نیمهفعــال هــم در ایــن مــدت افزایــش
یافتــه و دو طــرح نیمهتمــام نیــز فعــال شــد.
بــه گفتــه رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن
و تجــارت اســتان کرمانشــاه ۵۵ ،مــورد از
واحدهــای را کــد توســط بانکهــا تملــک
شــدهاند کــه  ۳۱مــورد از آنهــا در بخــش
صنعــت ،دو مــورد در حــوزه گردشــگری و
مابقــی در بخــش کشــاورزی قــرار دارنــد.
امــا بــه گفتــه محمــدی دبیــر اتــاق تعــاون
اســتان کرمانشــاه ،آمــار واحدهــای را کــد
اســتان بیش از این چیزی اســت که توســط
ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان
اعــام میشــود و حتــی بــه جــرات میتــوان
گفــت ارزش ســرمایههای ایــن واحدهــا بــه
یــک هــزار میلیــارد تومــان هــم میرســد .بــه
گفتــه او ،شــاید در آینــده تعــداد واحدهــای
را کــد بیشــتر هــم بشــود و افزایــش نــرخ ارز،
قیمــت واردات مــواد اولیــه کارخانههــای
تولیــدی را افزایــش داده و آنهــا را بــا مشــکل

60تا  80باالی 80
درصد
درصد

مطابق
برنامه

تاخیر
در اجرا

-

12

7

1.366.500

6

2

1.440

3

13.403

12

1.381.343

مواجــه کــرده اســت.
الیاســی بختیــاری رئیــس ســازمان مدیریــت
و برنامهریــزی اســتان نیــز تعــداد پروژههــای
نیمهتمــام اســتان را  ۶۰۰مــورد اعــام و
همچنیــن پیشــنهاد کــرد دســتگاههای
اجرایــی در احصــاء وضعیــت واحدهــا
و پروژههــای را کــد زیرمجموعــه خــود و
مشــکالت آنهــا تــاش کننــد تــا بخشــی
از ایــن پروژههــا بــا اســتفاده از اعتبــارات
عمرانــی ســال جــاری تکمیــل و بخشــی دیگر
را یــا وا گــذار کنیــم یــا بــا مشــارکت بخــش
خصوصــی بــه ســرانجام برســانیم.
وضعیــت واحدهــای تعطیــل شــده اســتان
کرمانشــاه در ســال 96
بــا بررســی جــدول واحدهــای غیرفعــال ایــن
اســتان ،ایــن نتیجــه بــه دســت میآیــد کــه
واحدهــای تعطیــل شــده در بخشهــای
شــیمیایی ،نســاجی ،ســلولزی ،غذایــی،
واحــد فلــزی ،بــرق و الکترونیــک ،واحد کانی
غیرفلــزی و خدمــات فعالیــت داشــتهاند.
جدول  :2واحدهای تعطیل شده استان در سال 96

نوع کاربردی واحد تعدادواحدهایتعطیلشده

استان
کرمانشاه

شیمیایی

60

غذایی

39

فلزی

35

سلولزی

16

نساجی

15

کانیغیرفلزی

13

برق و الکترونیک

3

خدمات

2

مبلغ تسهیالت
موردنیاز
(میلیون ریال)
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همچنیــن بیشــترین تعطیلــی در واحدهای
شــیمیایی رخ داده اســت و پــس از آن واحــد
غذایــی و فلــزی در رتبههــای دوم و ســوم
قــرار دارنــد.
جــدول  2نشــان میدهــد کمتریــن تعطیلــی
واحدهــا در میــان واحدهــای خدمــات بــوده
اســت .بررســی آمــاری واحدهــای تعطیــل
شــده در اســتان کرمانشــاه نشــان میدهــد
مهمتریــن دلیــل عــدم فعالیــت بســیاری
از ایــن واحدهــا ،کمبــود نقدینگــی اســت.
پــس از آن فقــدان بــازار ،اختــاف شــرکا،
تامیــن مــواد اولیــه و تامیــن ماشــینآالت،
از دیگــر دالیلــی هســتند کــه منجــر بــه
تعطیلــی واحدهــا شــدهاند کــه البتــه ایــن
دالیــل ســهم کوچکــی در غیرفعــال شــدن
واحدهــای صنعتــی دارنــد.
بیشــترین پروژههــای نیمهتمــام متعلــق
بــه کرمانشــاه اســت
عــاوه بــر واحدهــای تولیــدی فعــال و
نیمهفعــال در اســتان کرمانشــاه ،وجــود
پروژههــای نیمــهکاره از جملــه مشــکالت
اســتان کرمانشــاه اســت کــه بســیاری از ایــن
پروژههــا بــه دلیــل عــدم تخصیــص اعتبــار
ن مانــده و یــا بهکنــدی پیــش
روی زمیــ 
میرونــد.
اجــرای پروژههــای نیمـهکاره در بخشهــای
مختلــف میتوانــد نقــش بســیار مهمــی
در توســعه کرمانشــاه داشــته و بخشــی از
عقبماندگیهــای ایــن اســتان را جبــران
کنــد کــه الزم اســت بــا تخصیــص بهموقــع
و مناســب اعتبــارات و نیــز زمینهســازی
بــرای وا گــذاری ایــن پروژههــا بــه بخــش
خصوصــی ،در راســتای تکمیــل آنهــا اقــدام
شــود.
ایــن اســتان نهتنهــا رتبــه اول بیــکاری در
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پرونده
جدول  :۳دالیل عدم اجرای پروژههای بزرگ گردشگری استان
نام سازمان
معرف
سازمان اداره کل میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری

نام طرح

محل اجرا

محصول تولیدی

علت تاخیر در اجرا

مبلغ تسهیالت مورد نیاز
(میلیون ریال)

گردشگری سالمت

کرمانشاه

خدماتی

پاسخ ندادن وزارت بهداشت

500،000

پذیرایی بینراهی

روانسر

خدماتی

پاسخ ندادن امور اراضی

2،000

مجتمع گردشگری

روانسر

خدماتی

صادر نشدن پروانه ساخت توسط بخشداری

7،000

پذیرایی بینراهی

سرپل ذهاب

خدماتی

تاخیر در پاسخ استعالمات دستگاههای اجرایی

3،000

هتل غار

کرمانشاه

خدماتی

مشکل نقلوانتقال سند محل اجرای طرح

20،000

مجتمع گردشگری

روانسر

خدماتی

صادر نشدن پروانه ساخت توسط بخشداری

5،000

مجتمع گردشگری

پاوه

خدماتی

ت توسط بخشداری
صادر نشدن پروانه ساخ 

4،000

کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت،
بلکــه بیشــترین پروژههــای نیمهتمــام نیــز
متعلــق بــه کرمانشــاه اســت.
کامبیــز عاطفــی ،رئیــس گــروه تولیــدی
ســازمان مدیریــت و برنامــه در زمینــه
وضعیــت پروژههــای نیمهتمــام اســتان
در جلســه شــورای برنامهریــزی اســتان
کرمانشــاه عنــوان کــرد :بودجــه ســال 97
در اجــرای سیاســتهای کلــی اقتصــاد
مقاومتــی ،اســتفاده از ظرفیــت بخــش
خصوصــی و تعاونــی ،تمرکــز در حوزههــای
پیشــران اقتصــادی ،کمــک بــه اشــتغال
جوانــان بیــکار و زنــان در اســتان هزینــه
شــود.
بــه گفتــه او ،در بحــث پروژههــای نیمهتمــام
اســتانی  625پــروژه بــرای اتمــام بــه مبلــغ
نــه هــزار و  12میلیــارد ریــال در قالــب
14شهرســتان و در ســطح اســتان در
23فصل قرار گرفته شــده اســت و بیشــترین
پروژههــای نیمهتمــام بــه شــهر کرمانشــاه
تعلــق دارد.
در کرمانشــاه  96پــروژه بــا اعتبــار چهــار
هــزار و  ۵۳۲میلیــارد ریــال وجــود دارد کــه
کمتریــن پروژههــای نیمـهکاره به شهرســتان
قصرشــیرین با  10پروژه و اعتبار  143میلیارد
ریالــی تعلــق دارد.
بررســی طر حهــای نیمهتمــام اســتان در
شهــای مختلــف
بخ 
بــر اســاس آمــار اعــام شــده طر حهــای
نیمهتمــام اســتان کرمانشــاه در بخشهــای
مختلــف در ســال  ،96نشــان میدهــد
بیشــترین طر حهــای تکمیــل نشــده
بــه ســازمان اداره کل میــراث فرهنگــی،

40

منبع :استانداری کرمانشاه

صنایعدســتی و گردشــگری تعلــق دارد.
همچنیــن طر حهــای صنعــت ،معــدن
و تجــارت بــه دلیــل کمبــود منابــع مالــی،
مشــکالت مربــوط به وا گــذاری محــل اجرای
طــرح و مشــکل مربــوط بــه تامیــن معــدن و
مصالــح موردنیــاز بــه تعویــق افتــاده اســت.
دو طــرح ســازمان جهــاد کشــاورزی نیــز بــه
دلیــل تغییــر مالکیــت و تخصیص تســهیالت
تکمیــل نشــده اســت.
توســعه فعالیتهای کارگاهی ،راهگشــای
مشکالت کرمانشاه
از دیــد برخــی کارشناســان توســعه
فعالیتهای کارگاهی ،راهگشــای مشــکالت
کرمانشــاه اســت.
در چنــد دهــه گذشــته عمدهتریــن سیاســت
و برنامههــای اشــتغال در اســتان کرمانشــاه
تمرکــز ســرمایهگذاری بــر محــور توســعه
صنعتــی بــوده و بــه همیــن دلیــل نیــز بخــش
عمــدهای از منابــع اســتان بــه ایــن مســیر
هدایــت شــده اســت .شــرایط فعلــی بهویــژه
نــرخ بــاالی بیــکاری و تعــدد صنایــع کوچــک
را کــد در شــهرکهای صنعتــی نیــز حکایــت
از آن دارد کــه ایــن سیاســت بــه هــر دلیــل
بــرای اســتانی ماننــد کرمانشــاه انتخــاب
درســتی نبــوده و بــه دلیــل کماثــر یــا بیاثــر
شــدن بخشــی از ســرمایهگذاریها ،امــکان
تحقــق بســیاری از فرصتهــای اشــتغال
پیشبینــی شــده نیــز میســر نشــده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه حتــی بســیاری از
واحدهــای تولیــدی فعــال اســتان نیــز در
آســتانه خطــر قــرار دارنــد کــه ا گــر اقدامهــای
دولــت نبــود (تزریــق نقدینگــی ،اســتمهال
و تقســیط مجــدد بدهیهــای معــوق،

٪ 27.5

واحدهای تولیدی به دلیل رکود
بازار به حالت غیرفعال درآمدهاند
٪ 12.5

واحدهای غیرفعال از سوی
بانکها تملک شدهاند
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بخشــش ســود و جرائــم دیرکــرد تســهیالت
و  )...چهبســا آنهــا نیــز پیشتــر از ایــن بــه
رکــود کامــل میرســیدند.
مطالعــه و بررســی ســوابق و پیشــینه موجــود
نشــان میدهــد تقریبــا از ســه دهــه پیــش در
اســتان کرمانشــاه بهصورتی بســیار ملموس و
بهطــور مشــخص با هــدف کمک به توســعه و
رونــق شــهرکهای صنعتــی ،رفتهرفتــه بــر ســر
راه متقاضیــان فعالیتهای کارگاهــی موانع و
مشــکالت زیــادی ایجــاد شــد و ایــن امــر ســبب
شــد بســیاری از متقاضیــان ایــن بخش ،عمال
بــه مســیر حوزههــای صنعتــی هدایت شــوند.
حوزههــای صنعتــی کــه نهتنهــا مانــع
خاصــی بــر ســر راه آن وجــود نداشــت بلکه به
دلیــل تمرکــز منابــع ،دســتیابی به تســهیالت
نیــز بســیار آســان و در دســترس مینمــود؛
تنهــا مانعــی کــه وجــود داشــت عــدم تطابــق
شــرایط متقاضیــان کارگاهــی بــا الزامــات
بخــش صنعــت بــود کــه ایــن بــا افزایــش
ظرفیــت تولیــد و متناســب بــا آن تقویــت
ماشــینآالت و تجهیــزات تولیــدی شــرایط
نکــه
ایــن تطبیــق فراهــم میشــد ،مضافــا ای 
در ایــن بخــش ،برخــاف فعالیتهــای
کارگاهــی ،خریــد زمیــن ،دیوارکشــی و
ساختمانســازی و همچنیــن تامیــن بــرق و
تاسیســات جانبــی نیــز الزاماتــی بــود کــه بایــد
بــه طر حهــای آنهــا اضافــه میشــد.
حاصــل ایــن فرآینــد در مرحلــه اول عمــا
تبدیــل ســرمایهگذاریهای کوچــک  ۱۰۰تــا
 ۲۰۰میلیونــی بــه یــک تــا دو میلیــارد تومانــی
بــود .بــا دریافــت تســهیالت و اتمــام عملیات
اجرایــی ،مراحــل بهرهبــرداری آغــاز میشــد و
بهیکبــاره مجریــان ایــن طر حهــا بــا حجــم
باالیــی از تولیــد مواجــه میشــدند کــه بــدون
در نظــر گرفتــن ضعفهــای آشــکار کیفــی ،به
هیــچ ترتیــب شــرایط و توانایــی بازاریابــی و
بازارســازی آن را نداشــتند کــه ایــن خــود آغــاز
ماجــرا بــود .زیــرا اولیــن اقــدام آنهــا رویکــرد
بــه کاهــش ظرفیــت تولیــد بــود کــه در ایــن
صــورت چنیــن تولیــدی نیــز نمیتوانســت
از توجیــه اقتصــادی الزم برخــوردار باشــد.
ادامــه ایــن رونــد هــم بــه دلیــل عــدم تطبیــق
هزینههــا بــا درآمــد ،منجــر بــه تحلیــل و
کمشــدن نقدینگــی و شــروع مشــکالت مالــی
بــود کــه درنهایــت بــه افزایــش بدهیهــا
و عــدم توانایــی در بازپرداخــت اقســاط
تســهیالت دریافتــی منجــر میشــد کــه

ســرانجام ،نتیجــهای بهجــز رکــود مطلــق
نداشــت.
بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه بــرای حــل
موانع و مشــکالتی که در حوزههای تولیدی،
صنعتــی و اشــتغال بــا آن مواجهیــم دو راه
بیشــتر نداریــم ،یــا باید خــود راهحــل و تدبیری
بــرای آن بیابیــم یا از تجربیات مفید و ســازنده
دیگــران در مســیر حــل آن بهرهگیــری کنیــم.
ا کنــون در حــوزه اشــتغال اســتان کرمانشــاه
بــا بحــران مواجهیــم و آنگونــه کــه مشــخص
اســت خــود نتوانســتهایم بــرای ایــن بحــران
درمانــی بیابیــم ،در ایــن صــورت عاقالنــه
نیســت از تجربیــات مفیــد دیگــران بهویــژه
اســتان همــدان در توســعه کارگاهــی بــا مــدل
نواحــی و خوشــههای صنعتــی کــه آثــار و
تبعــات مفیــد و ســازنده آن در پیش چشــم ما
قــرار دارد اســتفاده نکــرده و بیتفــاوت از کنــار
آن عبــور کنیــم.
نتایــج قابــل پیشبینــی در صــورت توجــه
بــه توســعه فعالیتهــای کارگاهــی در
اســتان کرمانشــاه
 -۱ایجــاد امــکان توزیــع عادالنه فرصتهای
ســرمایهگذاری و اشــتغال در شــهرهای
کوچــک ،مناطــق محــروم و روســتایی
 -۲کمــک بــه تثبیــت جمعیــت باقیمانــده
در روســتاها و ایجــاد مشــوق بــرای
شــکلگیری فراینــد مهاجــرت معکــوس از
شــهرها بــه مناطــق روســتایی
 -۳تاثیــر مســتقیم در اقتصــاد و اشــتغال
ســا کنان شــهرهای کوچــک و روســتاییان
 -۴امــکان اســتفاده بهینــه از منابــع در
دســتیابی بــه فرصتهــای اشــتغال ســریع،
ارزان و پایــدار
 -۵امــکان راهانــدازی کارگاههــای تولیــدی
در شــهرها و مناطــق مــرزی و جایگزینــی
تولیــدات ایــن کارگاههــا بهجــای برخــی از
اجنــاس قاچــاق
 -۶بالفعــل درآوردن ظرفیتهــای اشــتغال
حــوزه صنایعدســتی از طریــق بازطراحــی و
ســازماندهی فعــاالن ایــن بخــش در قالــب
ســاختارهای کارگاهــی ابزارمنــد
 -۷کمک به پیشگیری و کاهش آسیبهای
موجود در صنایع کوچک
 -۸تناســب بــا شــرایط فعلــی اســتان (کثــرت
جمعیــت بیــکار ،محدودیــت منابــع،
فقرهــای آشــکار مهارتــی ،فنــی و تخصصــی)

700

میلیارد تومان ارزش
سرمایههای راکد
واحدهای تولیدی
غیرفعال استان

5.341
اشتغالزایی واحدهای
تولیدی راکد در صورت
فعال شدن

31
واحد صنعتی راکد در
سال  96از سوی بانکها
تملک شده است

600

پروژه نیمهتمام در
استان

183
واحد تولیدی تعطیل
شده استان در سال 96

55
واحد تولیدی خارج شده
از رکود در سال 96
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پرونده

تحقق توسعه ملی
از مسیر توسعه روستاها
نکــه بررسـیهای انجا مشــده
توســعه روســتاها نهتنهــا یــک بحــث حاشــیهای و ســاده نیســت بلکــه بــا توجــه بــه ای 
توســعه ملــی هــر کشــوری را در گــرو توســعه روســتایی آن کشــور میداننــد ،بــرای توســعه پایــدار ملــی ،هــر کشــوری
نیازمنــد توســعه روســتاها و توجــه بــه روســتا و روســتایی اســت .گــزارش حاضــر نگاهــی گــذار بــه موضــوع دارد.

چیستی مفاهیم
برای بررسی موضوع ابتدا الزم است مفهوم
توسعه روستایی و توسعه ملی مشخص و
سپس در مورد ارتباط این دو بحث شود.
توسعه ملی؛ عبارت است از فرایند تحوالت
چشمگیر همهجانبه ا کولوژیک ،اقتصادی،
اجتماعی،فرهنگی ،کالبدیفضاییوسیاسی
کشور به نحوی که طی این فرایند از معضالت
و نارساییهای فقر و محرومیت بهطور بارز
کاسته میشود .توسعه روستایی نیز ،جزئی
از برنامههای توسعه هر کشور است که برای
دگرگونسازی ساخت اجتماعی -اقتصادی
جامعه روستایی بهکار میرود .اینگونه
برنامهها را که دولتها یا عامالن آنها در
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مناطق روستایی پیاده میکنند ،دگرگونی
اجتماعی بر اساس طرح و نقشه نیز میگویند.
از سوی دیگر توسعه روستایی را میتوان
عاملی در بهبود شرایط زندگی افراد متعلق به
قشر کمدرآمد ساکن روستا و خودکفاسازی
آنها در روند توسعه کالن کشور دانست.
خارج شدن روستا از انزوا
توسـعه روسـتایی یـا نوینسـازی جامعـه
روسـتایی بایـد ایـن جامعـه را از انـزوای
سـنتی بیـرون آورده و بـا اقتصاد ملی عجین
سـازد .بـه همیـن دلیـل توسـعه روسـتایی

تالشـی فرا گیـر اسـت کـه بـه محـدوده یـک
بخـش خالصـه نمیشـود و همـه بخشهـا
و زمینههای اجتماعی ،اقتصادی ،فیزیکی
و  ...توسـعه را در برمیگیـرد .توسـعه
روسـتایی بایـد پویـا ،پایـدار و همهجانبـه
باشـد .در مـورد رابطـه بیـن ایـن دو نیـز
میتوان گفت توسـعه ملی کشـور با توسـعه
روسـتایی ارتبـاط دوسـویه و متقابـل دارد
و ایـن دو الزم و ملـزوم یکدیگرنـد .بـدون
توسـعه روسـتایی نمیتـوان بـه توسـعه
ملـی دسـتیافت .توسـعه روسـتایی یکـی از
اجزای توسـعه ملی اسـت و توسـعهنیافتگی
روسـتاها سـبب عـدم توسـعه ملـی در ابعـاد
مختلـف آن میشـود.
توسعه روستایی یا بازسازی روستا
توسعه روستایی را باید همان بازسازی روستا
بدانیم؛ بازسازی روستا از دیدگاه فکری،
اندیشهای ،آموزشی ،تکنولوژی و تولید.
توسعه روستایی نمیتواند یک امر بخشی
و تنها توسعه کشاورزی انگاشته شود.
توسعه روستایی همه جنبههای اقتصادی،
اجتماعی ،زیستمحیطی و فرهنگی زندگی
روستاییرادر برمیگیرد.
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توسعه روستایی در ایران
در ایران گرچه از ابتدای قرن حاضر تالشهای
پرا کندهای برای توسعه روستایی آغاز شده
و در تدوین برنامههای عمرانی کشور نیز تا
حدودی مورد توجه قرار گرفته است ،اما
تغییر و تحول در جامعه روستایی ایران با
انقالب اسالمی ابعاد گسترده و عمیقی یافته
است .توسعه روستایی در ایران به علت
اتخاذ برنامهها و راهبردهای نامشخص با
فراز و نشیبهایی همراه بوده است و در
این راستا به هدفهای جزئی و کاربردی در
برنامه توسعه روستایی پرداخته نشده است.
مشخص نبودن جایگاه توسعه روستایی در
سیاستگذاریهای کالن و توسعه ملی در
کشور ،یکی از مسائل و معضالتی است که
وجود دارد.
مهمترین چالش در این مسیر ،تمرکز اقتصاد
روستاهای کشور در حوزه کشاورزی و
دامداریبود کها کنونباموانعزیستمحیطی
متعددی مواجه شده است .حال آنکه روستا
هممیتواندبخشیاز زنجیرتولیدارزشافزوده
صنعتیباشد.
از شهرمحوری تا روستامحوری
راهبرد برنامههای کشور برای توسعه ملی،
همواره شهر محور بوده و برنامهریزیهای
ناحیهای و روستایی و عشایری مورد
بیمهری قرار گرفتهاند .البته در زمینه توسعه
روستایی میتوان به این موضوع اشاره کرد
که برخی از زیرساختهای روستایی پس
از انقالب مورد توجه قرار گرفته و برخی از
اقدامها از قبیل آبرسانی ،برق ،گاز ،جاده
و ...توسط دولت به روستاها برده شده
است .ولی به نظر میرسد این برنامهها و
راهبردها در برنامه توسعه متوازن نبوده و
روستاهای برخی از مناطق ،توسعهیافتهتر از
مناطق دیگر است.
باید گفت روستاها هنوز بخش عمدهای از
جمعیت را در خود جای دادهاند ،نقشی
قابلتوجه در تامین امنیت غذایی و تولید
ایفا میکنند و آماده پذیرش وظایفی جدیتر
در اقتصاد کشور هستند .ولی این مناطق
فاقد اسناد مدیریتی در سطوح مختلفاند
و در نظام برنامهریزی ،تصمیمسازی و
تصمیمگیری کشور،جایگاهیقابلاعتناندارند
و نسبت به توسعه آنها اعتقادی بنیادین
وجودندارد.

توسعه پایدار
حوزههای روستایی بهعنوان قاعده نظام،
از نظر سکونت و فعالیت ملی ،نقش مهمی
در توسعه ملی ایفا میکنند ،چرا که توسعه
پایدار سرزمین در گرو پایداری نظام روستایی
بهعنوان زیر نظام تشکیلدهنده نظام
سرزمین است و پایداری فضاهای روستایی
در ابعاد مختلف میتواند نقش موثری در
توسعهمنطقهایوملیداشتهباشد.حالا گر
به دالیلی در روند پیشرفت و توسعه فضاهای
روستایی وقفهای ایجاد شود ،بهگونهای که
نظام روستایی قادر به ایفای نقش سازنده
خویش در نظام ملی و سرزمینی نباشد ،در
آن صورت آثار و پیامدهای مسائل روستایی
در حوزههای شهری و درنهایت در کلیت
سرزمین گسترشمییابد.
موتور محرک ملی
ازاینرو باید به این موضوع اذعان داشت که
توسعهپایدارویکپارچهملیمعطوفبهتوسعه
پایدار در سطوحمنطقهای،شهریوروستایی
است .شواهد و تجربیات نشان میدهد به
جوامع و فضاهای روستایی ،بهتناسب سهم،
جایگاه و کارکرد آن در اقتصاد ملی ،کمتوجهی
شده و حوزههای روستایی در شرایطی کامال
نابرابر از جهت دسترسی به فرصتها و منافع
حاصل از رشد و توسعه قرار گرفتهاند؛ اما ا گر
بتوانیم توسعه ملی را طوری سامان دهیم که
اهمیت ویژهای به روستا و تولید کشاورزی،
دامی ،صنعتی و حتی فعالیتهای تجاری و
مالی در روستاها داده شود ،میتوانیم سبب
ارتقای دانش فنی و بومی کردن آنها در
کانونهای تولید و روستاها شویم .مایکل
تودارو ،در کتاب توسعه اقتصادی در جهان
سوم ،ابعاد و اهمیت توسعه روستایی و
نقش آن در توسعه ملی را به این صورت بیان
میکند«:توسعهروستاییمحور اصلیتوسعه
ملی است .از نظر تودارو توسعه ملی ،وابسته
به توسعه روستایی است چرا که ریشه تمام
مشکالت ،مسائل و عقبماندگیها مثل فقر،
نابرابری در حال رشد ،رشد سریع جمعیت و
بیکاریفزایندهدر مناطقروستاییقرار دارد».
تاثیر برجسته بر اشتغال
بررسیهای انجامشده نقش تولیدی روستا
برای حصول به امنیت غذایی ،مساعدت
به بخش صنعت و نیز نقش صادرات

غیرنفتی روستا در تولید ناخالص کشور و
ایجاد فرصتهای شغلی در ابعاد مکانی را از
جمله آثار مناطق روستایی در توسعه ملی
کشور دانسته است و در سالهای اخیر نیز
توسعه صنعت گردشگری روستایی بهویژه
در کشورهای توسعهیافته ،عامل اساسی در
فرایندتوسعهروستاییوتحققاهدافتوسعه
ملیبودهاست.
توسعه ملی از مسیر توسعه روستایی
یتـوان
بـا توجـه بـه مطالـب عنـوان شـده م 
گفـت توسـعه روسـتاها نهتنهـا یـک بحـث
حاشـیهای و سـاده نیسـت بلکـه بـا توجـه بـه
نکـه بررسـیهای انجا مشـده توسـعه ملـی
ای 
هـر کشـوری را در گـرو توسـعه روسـتایی آن
کشـور میداننـد ،بـرای توسـعه پایـدار ملـی ،هـر
کشـوری نیازمنـد توسـعه روسـتاها و توجـه بـه
روسـتا و روسـتایی اسـت؛ و به این منظور الزم
اسـت جامعـه روسـتایی متناسـب بـا جامعـه
تهـا برخـوردار شـود .ازایـن رو
شـهری از فرص 
توسـعه روسـتایی و برنامهریـزی بـرای تحقـق
تهـای مهـم در
آن در کشـور ،یکـی از ضرور 
تهـای
فراینـد توسـعه ملـی اسـت تـا از مهاجر 
بیرویه روستاییان به شهرها جلوگیری شود.
یتـوان با متنـوع کردن
همچنیـن در ایـن راه م 
اقتصـاد روسـتایی و بـا اسـتفاده از کارآفرینـی
و ایجـاد بنگا ههـای کوچـک و متوسـط،
تهـای جدیـد شـغلی بهویـژه بـرای
فرص 
فار غالتحصیلان ،جوانـان و زنـان روسـتایی
ایجـاد کـرد.
منابع:
 ازکیا ،مصطفی« ،)1381( ،جامعهشناسیتوسعه»،تهران،نشر کلمه
 اسماعیلنیا ،حسین؛ پالوج ،مصطفی؛«کارکرد توسعه روستایی در رفع چالش توسعه
ملی»،اولینهمایشدوساالنهاقتصادایران
 تودارو ،مایکل« ،)1364( ،توسعه اقتصادیدر جهانسوم»،ترجمهغالمعلیفرجادی
 قدیریمعصوم ،مجتبی؛ نجفی ،علیا کبر؛(« ،)1382برنامههای توسعه بعد از پیروزی
انقالب اسالمی ایران و تاثیر آن بر نواحی
روستایی»،فصلنامهپژوهشهایجغرافیایی
روستایی،شماره44
 هاشمیداران ،حسن؛ «توسعه روستاییدر فرایند توسعه ملی» ،همایش کشاورزی و
توسعهملی
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پرونده

کرمانشاه گهواره تمدن
فرهاد آهی
نایب رئیس کانون مهندسین ایرانی در اتریش

بــه دنبــال وقــوع زلزلــه ســال گذشــته در بخشهایــی از اســتان کرمانشــاه ،کانــون مهندســین ایرانــی در اتریــش ،کــه
شهــای گســتردهای را بهمنظــور جمـعآوری کمک برای
یکــی از اعضــای هیئتمدیــره آن نیــز کرمانشــاهی اســت ،تال 
بازســازی مناطــق زلزلــه دیــده آغــاز کــرد .در همیــن زمینــه ،برگزاری مراســم معرفی کرمانشــاه به جامعــه متخصصان و
مهندســان کشــورهای مختلــف بهویــژه ایرانــی ،در ویــن اتریــش در دســتور کار قــرار گرفــت .آنچــه در ادامــه میخوانیــد ،گزیــدهای
از ســخنرانی مفصــل و ســه و نیــم ســاعته مهنــدس فرهــاد آهــی ،نایــب رئیــس کانــون مهندســین ایرانی اتریش اســت.

اســتان کرمانشــاه بــر میانــه نــوار غربــی
کشــور قــرار گرفتــه و از شــمال بــا اســتان
کردســتان ،از شــرق بــا اســتان همــدان،
از جنــوب بــا اســتانهای ایــام و لرســتان
و از غــرب بــا کشــور عــراق هممــرز اســت.
شــهر کرمانشــاه بهعنــوان مرکــز اســتان،
نهمیــن شــهر پرجمعیــت و یکــی از کالن
شــهرهای ایــران اســت کــه جمعیتــی بالــغ
بــر  947هــزار نفردرســال ۱۳۹۵و مســاحت
93میلیــون و  389هــزار و  956متــر مربــع
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داشــته اســت .شــهر کرمانشــاه بزرگتریــن
شــهر کردنشــین و مهمتریــن شــهر در
منطقــه مرکــزی غــرب ایــران اســت.
اســتان کرمانشــاه در ادوار مختلــف تاریــخ
مــورد ســکونت قــرار گرفتــه اســت .شــواهد و
مــدارک باستانشــناختی نشــان میدهــد
ایــن منطقــه از اولیــن زیســتگاههای انســان
بــه شــمار میرفتــه و یکــی از مرا کــز مهــم
جمعیتــی در زا گــرس میانــی محســوب
میشــده اســت .تمــام مراحــل و ادوار

زندگــی انســان از عهــد حجــر تــا دورههــای
تمدنــی پیــش از تاریــخ و ســپس تــا تشــکیل
حکومتهــای بــزرگ ،ســیر تطــور خویــش را
در ایــن محــدوده طــی کــرده اســت.
از جملــه مهمتریــن مکانهایــی کــه در آن
آثــار مربــوط بــه عصــر ســنگ یافــت شــده،
غــار شــکارچیان در کــوه بیســتون و نیــز
روســتای هجیــج در منطقــه اورامانــات
اســت .پــس از ســپری شــدن ایــن دوران
و از حــدود 9هــزار ســال پیــش ،بشــر غارهــا
را تــرک کــرده و بــه یکجانشــینی روی
آورد .آثــار بهجــای مانــده از ایــن دوران
در اســتان کرمانشــاه ،مهــم و منشــای
بســیاری از اســتنتاجهای تاریخشناســی
هســتند .از ایــن دســت میتــوان بــه تپــه
ســراب در هفــت کیلومتــری شــمال شــرق
کرمانشــاه ،گنجتپــه در شهرســتان هرســین
و تپه ســراب در شــهر کرمانشــاه اشــاره کرد.
در هــزاره چهــارم پیــش از میــاد ،اســتان
کرمانشــاه یکــی از مرا کــز مهــم تجــاری و
بازرگانــی بــوده و بازرگانــان آن بــا بازرگانــان
شوشــی و بینالنهرینــی بــه دادوســتد و
مبادلــه کاال مبــادرت میورزیدنــد .حضــور
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بازارهایــی در گودیــن کنــگاور و چغا گاوانــه
اســامآباد از آن دوره شــاهدی بــر ایــن
مدعــا اســت .آنچــه پیرامــون ایــران در
کتابهــای تاریخــی نوشــته شدهاســت،
معمــوال آغــاز تاریــخ ایــران را از ابتــدای
دوران مادهــا یــا هخامنشــی معرفــی کــرده
و بــه اقوامــی کــه پیــش از مادهــا در ایــن
ســرزمین میزیســتهاند بهنــدرت یــا کمتــر
اشــاره میشــود .خیلــی پیشتــر از اســتقرار
مادهــا ،در منطقــه غــرب ایــران ،اقوامــی بــه
نامهــای گوتیهــا ،لولوبیهــا و کاســیها
بــه ترتیــب از شــمال بــه جنــوب در نواحــی
غربــی ایــران میزیســتهاند .ایــن اقــوام
بــا هوریــان و ا کدیهــا و ســومریها کــه
در بینالنهریــن و ســوریه ســا کن بودنــد
ارتبــاط داشــتهاند.
بــا شــکلگیری حکومــت مادهــا ،ایــن خطــه
نیــز یکــی از مرا کــز مــادی محســوب میشــده
اســت کــه از ایــن دوره یادمانهایــی بــاارزش
چــون دژ گودیــن در کنــگاور برجــای مانــده
اســت .در دوره هخامنشــی بــا عبــور جــاده
شــاهی کــه یــک رشــته آن ا کباتــان را بــه
بابــل وصــل میکــرد ،بــر رونــق و آبادانــی ایــن
منطقــه افــزوده شــد .اســتان کرمانشــاه در
دوره ساســانی بیــش از هــر دوره دیگــری از
اعتبــار و رونــق برخــوردار بــوده اســت .ایــن
منطقــه همــواره مــورد توجــه شــهریاران
ساســانی بــوده و بــه علــت نزدیکــی بــا
تیســفون پایتخــت آنهــا ،ایــام تابســتان را
در قصــور ییالقــی اینجــا میگذراندهانــد.
تنها دژ مقاومت
اســتان کرمانشــاه در جنــگ جهانــی دوم
یکــی از مناطــق صحنــۀ درگیــری بــود .ایــن
اســتان توســط نیروهــای متفقیــن و بهطــور
مشــخص نیروهــای نظامــی انگلســتان
و آمریــکا اشــغال شــد .در جنــگ جهانــی
دوم ،ســپاه منطقــه غــرب (کــه شــامل لشــکر
 ۱۲کرمانشــاه و لشــکر  ۵بــود) تنهــا نیــروی
ایرانــی بــود کــه  ۴۸ســاعت در برابــر قــوای
انگلیســی مقاومــت کــرد.
کرمانشــاه زیســتگاه ایــات و اقــوام مختلفــی
اســت کــه از جملــه مهمتریــن آنهــا
میتــوان بــه ایــل کلهــر کــه بزرگتریــن ایــل
کــرد و دومیــن ایــل بــزرگ ایــران اســت و
نیــز ایلهــای ســنجابی ،قلخانــی ،گــوران،
زنگنــه و… اشــاره کــرد.

زبــان مــردم اســتان کرمانشــاه کــردی و
فارســی اســت .در ایــن اســتان زبــان کــردی
بــا گویشهــای مختلــف از جملــه کــردی
کرمانشــاهی ،کلهــر ،ســنجابی ،اورامــی،
هورامــی ،جافــی و لکــی صحبــت میشــود.
زبــان فارســی کرمانشــاهی مختــص شــهر
کرمانشــاه اســت .در شهرســتان ســنقر
عــاوه بــر اقــوام کــرد زبــان ،از دیربــاز تــرک
زبانهــا نیــز زیســت داشــتهاند کــه بــه ترکــی
ســنقری ســخن میگوینــد.
سرزمین کوهکنها
در اســتان کرمانشــاه گونا گونــی طبیعــت،
تنــوع جانــداران و نیــز پیشــینه ایــن
منطقــه در تاریــخ بهعنــوان زیســتگاه
بشــری جلوههــای بیبدیلــی را بــه وجــود
آوردهانــد .از ایــن دســت میتــوان بــه
مــواردی چــون گوردخمههــای گونا گــون
کــه هــر یــک بــر دل ســخت از کــوه تراشــیده
شــده اســت اشــاره کــرد .از مهمتریــن
ایــن دخمههــا میتــوان بــه گوردخمــه
اســحاقوند و نیــز گوردخمــه صحنــه اشــاره
کــرد .شــاید حســین کوهکــن ملقــب بــه
فرهــاد دوم نیــز از ایــن دخمههــا الگــو گرفته
و در دل کوههــای سرســخت اورامانــات
ایــن بــار نــه گــور ،بلکــه خانههایــی بــرای
زیســتن را تراشــیده اســت.
بیســتون یکــی از مهمتریــن مناطــق
گردشــگری اســتان اســت .دیــواره بیســتون
در زمــره دیوارههــای مهــم صخرهنــوردی
در دنیــا بــوده و غــار پــرآو از غارهــای بســیار
ســخت و فنــی مــورد توجــه غارنــوردان
اســت .در ایــن منطقــه کــه از مناطــق
حفاظــت شــده اســتان نیــز هســت،
میتــوان بــه دیــدن کتیبــه بیســتون،
مجســمه هرکــول ،ســنگ نــگاره گــودرز،
کاروانســرای ساســانی و کاروانســرای
عباســی رفــت.
ریجــاب یــا بــه کــردی ریــژاو از دیگــر مناطــق
زیبــای اســتان بــوده کــه طبیعــت در آن بــه
جلوهگــری پرداختــه اســت .آبشــار ریجــاب
بلندتریــن آبشــار ایــران و روســتای پیــران،
طاقگــرا ،بقعــه بابایــادگار ،قلعــه یزدگــرد
و مســجد عبداهللابنعمــر از جملــه
جاذبههــای ایــن منطقــه اســت.
در شــهر کرمانشــاه نیــز جاذبههــای
گونا گونــی همچــون عروسهایــی زیبــا خــود

را در معــرض چشــمان بازدیدکننــدگان قــرار
دادهانــد .از ایــن جمله میتــوان از مجموعه
طاقبســتان مربــوط بــه دوره ساســانی،
تکیــه معاونالملــک ،تکیــه بیگلربیگــی،
مســجد عمادالدولــه ،مســجد شــافعیها،
بــازار ســنتی کرمانشــاه و نیــز پارکهــای
گونا گــون ماننــد پــارک کوهســتان ،بــاغ
گلهــا و بــاغ پرنــدگان نــام بــرد.
شیرینیها و غذاهای خوشمزه
تنــوع آبوهــوا ،فرهنــگ و ســبک زندگــی
در ایــن خطــه از ایــران ،ســبب گونا گونــی
در خــورا ک و صنایعدســتی منطقــه شــده
اســت .از جملــه مشــهورترین غذاهــا
و شــیرینیهای کرمانشــاه میتــوان از
دندهکبــاب کرمانشــاهی ،خــورش خــال،
خــورش کــدو حلوایــی ،آش عباســعلی
و ســیبپلو کرمانشــاهی ،نــان برنجــی
و نــان شــکری ،کا ک کرمانشــاهی ،نــان
روغنــی کرمانشــاهی و بــژی نــام بــرد .رمــز
خــوش طعمــی و خــوش عطــری بســیاری
از ایــن غذاهــا و شــیرینیها ،همانــا روغــن
حیوانــی کرمانشــاهی اســت کــه از شــهرت
جهانــی برخــوردار اســت .صنایــع دســتی
مشــهور اســتان عبارتانــد از انــواع گیــوه و
کالش ،گلیــم ،مــوج ،چاقــوی کرنــد و ســاز
هایــی چــون تنبــور ،تــار و دف.
اســتان کرمانشــاه بــا توجــه بــه موقعیــت
قرارگیــری و داشــتن بیــش از ۳۳۰
کیلومتــر مــرز مشــترک بــا کشــور عــراق،
تنــوع آبوهوایــی ،جاذبههــای فرهنگــی
و قومیتــی ،آثــار گونا گــون تاریخــی،
هتلهــای مجهــز و ب ـهروز ،دسترســی بــه
بازارهــای اســتانهای همجــوار و کشــور
همســایه و وجــود بازارچههــای مــرزی،
مرا کــز علمــی و دانشــگاهی معتبــر ،وجــود
برخــی صنایــع اســتراتژیک و پای ـهای
ماننــد ســیمان ،پتروشــیمی ،پاالیشــگاه
نفــت و گاز و شــهرکهای صنعتــی و از
همــه مهمتــر ،وجــود زیرســاختها و
راههــای هوایــی و زمینــی مناســب بــرای
دسترســی ،قابلیــت بســیار باالیــی در
جــذب توریســت بــا عالقهمندیهــای
گونا گــون ماننــد بازدیــد از اما کــن تاریخــی،
تگــردی
فرهنگشناســی ،ورزشــی ،طبیع 
و… و نیــز جــذب ســرمایه بــرای توســعه
صنایــع اســتان و اشــتغالزایی دارد.

45

پرونده

پایش محیط کسبوکار و فرصتهای سرمایهگذاری در استان کرمانشاه

یک رابطه مستقیم

بهبــود محیــط کسـبوکار یکــى از مهمتریــن راهبردهــاى توســعه اقتصــادى هر کشــور به شــمار مىرود و عــاوه بر آن
تهــاى کارآفرینــى بیشــتر
هرچــه محیــط کسـبوکار یــک کشــور شــرایط بهتــرى داشــته باشــد ،بهر هبــردارى از فرص 
تهــاى کارآفرینــى در جامع ـهای افزایــش یابــد ،عملکــرد اقتصــاد آن کشــور و خلــق
و هــر چــه بهر هبــرداری از فرص 
تهــای ســرمایهگذاری و
نکــه رابطــه مســتقیمی بیــن فضــای کسـبوکار و فرص 
ارزش و ثــروت در آن نیــز بیشــتر مىشــود؛ گــو ای 
خلــق ثــروت وجــود دارد.
بــا ایــن حــال ،بهبــود محیــط کس ـبوکار ،نیازمنــد برنامهریــزی و سیاس ـتگذاری مطلــوب اســت کــه دســتیابى بــه ایــن مهــم،
محتــاج وجــود فراینــدى مســتمر بــراى پایــش و ســنجش وضعیــت محیــط کس ـبوکار هــر کشــور اســت.
تهــای ســرمایهگذاری اســتان بگــذارد،
رتبــه نامســاعد کرمانشــاه در شــاخص فضــای کسـبوکار و تاثیــری کــه میتوانــد بــر فرص 
دســتاویزی بــرای تهیــه گــزارش تحلیلــی ،تحقیقــی حاضر شــد.
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جدول  :1مدل مفهومى بسط یافته محیط کسبوکار بر اساس نظریه عمومى کارآفرینی شین
محیط اقتصادى

محیط نهادى

محیط مالى

محیط اقتصاد کالن

محیط سیاسى

محیط آموزشى و علمى

محیط فرهنگى

محیط فناورى و نوآورى

محیط جغرافیایى (زیرساختها و خوشهها)

محیط حقوقى

ساختار دولت

ساختار تولید (صنایع و کشاورزى)

فرایند کارآفرینی
کشف فرصتهای کسبوکار

ایجاد شرکتهای منابع سازماندهی استراتژی

بهرهبردارى از فرصتهاى کسبوکار

عملکرد (خلق ثروت)

محیط کسبوکار
محیــط کس ـبوکار بــه مجموعــه عواملــى
گفتــه میشــود کــه بــر عملکــرد یــا اداره
بنگاههــاى اقتصــادى موثــر هســتند امــا
تقریبــا خــارج از کنتــرل مدیــران بنگاههــا
قــرار دارنــد؛ عواملــى ماننــد قوانیــن و
مقــررات ،میــزان بارندگــى ،فرهنــگ کارى
در یــک منطقــه و  ...کــه در کشــورها و

مناطــق جغرافیایــى گونا گــون ،در هــر
رشــته کارى و نیــز در طــول زمــان متفــاوت
هســتند.
درگذشــته بررســی فضــای کســبوکار در
کشــور توســط مرکــز پژوهشهــای مجلــس
شــورای اســامی انجــام میشــد و ا کنــون
ایــن کار ،براســاس قانــون بهبــود مســتمر
محیــط کســبوکار بــه اتــاق بازرگانــی

ســپرده شــده و بــر اســاس شــاخصهایی
کــه وجــود دارد فضــای کس ـبوکار در کل
کشــور پایــش میشــود.
پایش فضای کسبوکار در ایران
بــر اســاس نتایــج حاصــل از پایــش
ملــى محیــط کســبوکار ایــران توســط
مرکــز آمــار اتــاق ایــران کــه در زمســتان

جدول  :۲مقایسه شاخصهای محیط کسبوکار کرمانشاه و کل کشور
ردیف

مولفه

منبع :مرکز آمار اتاق ایران

کل کشور

کرمانشاه

1

بیثباتی و غیرقابل پیشبینی بودن قیمتها (مواد اولیه و محصوالت)

8/01

8/79

2

بىثباتى سیاستها ،مقررات و رویههاى اجرایى ناظر به کسبوکار

7/41

8/44

3

مفاسد مالی و ادارى در دستگاههای حکومتی

6/92

7/91

4

برداشتهای سلیقهای و غیرقابل پیشبینی ماموران از قوانین و مقررات (برق ،گاز ،محیطزیست ،تامین
اجتماعى و)...

6/56

7/79

5

دشواری تامین مالی از بانکها

7/60

7/79

جدول :3بهترین و بدترین استانها به لحاظ شاخص فضای کسب و کار

محیط
کسبوکار
نامساعد

درصد تغییرات فصل زمستان نسبت به

پاییز 95

زمستان
95

مازندران

5/40

5/63

5/40

قزوین

6/08

5/47

5/65

5/54

زنجان

6/30

5/66

5/47

5/70

5/85

کرمانشاه

5/77

6/08

6/07

6/18

6/38

6/32

سیستانوبلوچستان

6/33

5/99

6/10

6/33

6/27

6/31

0/61

خراسان شمالى

6/43

6/00

5/78

6/44

6/34

6/28

-0/96

استان
محیط
کسبوکار
مساعد

منبع :مرکز آمار اتاق ایران

بهار 96

تابستان
96
5/52

5/53
5/61

5/45
5/47

-6/48
-0/89

4/03
5/22
4/75

پاییز 96

زمستان 96

فصل گذشته

فصل مشابه سال
گذشته

5/14

-7/05

-8/55

-2/81

-0/28
-3/42

*منفى بودن درصد تغییرات به معناى بهبود نسبت به دوره گذشته است.
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جدول:4بررسیشاخصملیبهتفکیکمولفههایپیمایشی(موانع کسبوکار)ومقایسهبادواستانسیستانوبلوچستانوخراسانشمالی

منبع :مرکز آمار اتاق ایران

مولفه

میانگینکلکشور

کرمانشاه

سیستانوبلوچستان

خراسانشمالی

استقبال نکردن همکاران و مشتریان از نوآورى و ابتکار در ارائه خدمات و محصول

4/35

4/44

4.20

5.50

برداشتهای سلیقهای و غیرقابل پیشبینی ماموران از قوانین و مقررات (برق ،گاز،
محیطزیست،تامیناجتماعىو)...

6/56

7/79

5.90

6.29

بی تعهدی طرفهای قرارداد (دولتی یا خصوصی) به ایفای تعهدات و وعدههایشان

6/62

7/56

6.00

6.71

بىثباتى سیاستها ،مقررات و رویههاى اجرایى ناظر به کسبوکار

7/41

8/44

7.45

7.36

بیثباتی و غیرقابل پیشبینی بودن قیمتها (مواد اولیه و محصوالت)

8/01

8/79

7.25

7.00

رویههای سختگیرانه در ادارههای کار و بیمه برای مدیریت نیروی انسانی

6/66

6/86

6.45

6.29

تمایل شهروندان به خرید کاالهای خارجی و بیرغبتی به خرید محصوالت ایرانی

5/16

4/63

5.50

6.71

تولید و عرضه نسبتا آزاد کاالهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار

6/50

6/51

6.20

6.86

رقابت غیرمنصفانه شرکتها و موسسات دولتى یا شبهدولتی در بازار

6/37

7/09

6.05

7.36

رویههای غیرمنصفانه و ناعادالنه ممیزی و دریافت مالیات

7/08

7/58

6.45

7.50

دشواری تامین مالی از بانکها

7/60

7/79

7.40

6.79

فقدان یا شفاف نبودن اطالعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی

6/01

6/47

6.60

6.50

ضعف زیرساختهای حملونقل (جادهای ،ریلی ،هوایی ،دریایی و بندری)

5/29

5/56

6.25

6.07

ضعف دادگاهها در رسیدگى به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران

6/75

7/72

6.70

6.07

وجود انحصار ،امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار

6/46

7/16

6.15

6.21

ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار

4/78

4/95

5.20

6.14

عرضه کاالهاى قاچاق و رقابت غیرمنصفانه محصوالت خارجى و داخلى در بازار ایران

5/91

5/91

5.90

6.14

فقدان یا نقص ارتباطات پسینى و پیشینى و خوشههاى تولید

4/87

6/07

4.60

5.43

قیمتگذاری و دخالتهای غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در بازار

5/78

6/70

6.25

6.43

کارگریزی عمومی و استقبال نیروى کار از تعطیلی روزهای کاری

5/37

5/56

5.55

5.64

کمبود تقاضای موثر در بازار

5/74

5/58

5.45

6.50

کمبود فناور یهای مورد نیاز

5/48

6/47

5.40

6.07

کمبود نیروی کار ماهر

4/93

6/07

5.70

5.21

محدودیتهای دسترسی به ارتباطات (تلفن همراه و اینترنت)

3/40

3/91

4.55

5.64

محدودیت دسترسی به برق

2/56

2/72

2.85

4.07

محدودیت دسترسی به سوخت (گاز ،گازوئیل و)...

2/82

2/98

5.40

5.21

مفاسد مالی و ادارى در دستگاههای حکومتی

6/92

7/91

7.75

6.57

موانع اداری کسبوکار (ادارهها و دستگاههای اجرایی مرتبط با کسبوکار)

7/13

7/86

7.30

6.86

مقایسـه شـاخص کل کشـور بـا اسـتان کرمانشـاه در بخشهـای مختلـف نشـان میدهـد ایـن اسـتان بهصـورت میانگیـن از شـرایط مطلوبـی بـه لحـاظ
کسـبوکار برخـوردار نیسـت .بـا ایـن حـال در برخـی شـاخصها مانند تمایل شـهروندان بـه خرید کاالی خارجی وضعیتی بهتر از متوسـط کشـوری دارد.
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نمره ارزیابی
محیط کسبوکار
خوب

0
1
2
3
4
5

 :5.80نمره زمستان 96

6

 :5.85نمره پاییز 96

7
8
9
بد

10

کرمانشاه

سیستان و بلوچستان

استانهایی که
به ترتیب بدترین
وضعیت محیط
کسبوکار در
زمستان  96را
داشتند.

خراسان شمالى

مازندران

قزوین

زنجان

استانهایی
که به ترتیب
بهترین وضعیت
محیط کسبوکار
در زمستان 96
نسبت به سایر
استانها را
داشتند.

 1396انجــام شــده ،رقــم شــاخص
ملــى( 5/80 ،نمــره بدتریــن ارزیابــی
 10اســت) محاســبه شــده کــه حــدودا
بهتــر از وضعیــت ایــن شــاخص نســبت
بــه ارزیابــى فصــل گذشــته (پاییــز  96بــا
میانگیــن  )5/85اســت.
همچنیــن ایــن ارزیابــى بیانگــر آن
اســت کــه از دیــد فعــاالن اقتصــادى
مشــارکتکننده در ایــن پایــش ،وضعیــت
بیــش از نیمــى از مولفههــاى موثــر بــر
محیــط کســبوکار ایــران در زمســتان
 1396تــا حــدودى مســاعدتر شــده اســت.
آشــنایى بــا نظریــه عمومــی کارآفرینــی
شــین
بــر اســاس نظریــه عمومــى کارآفرینــى
شــین ،مىتــوان دو مجموعــه عوامــل
محیطــى معیــن یعنــی محیــط اقتصــادى
و محیــط نهــادى را تفکیــک کــرد .عوامــل
محیــط اقتصــادى شــامل محیــط اقتصــاد
کالن ،محیــط مالــى ،ســاختار تولیــد و
محیــط جغرافیایــی و عوامــل محیــط
نهــادى شــامل محیطهــای سیاســى،
حقوقــی ،فرهنگــی و آموزشــى ،علمــى
و فنــاوری و نــوآوری و ســاختار دولــت
مىشــود .ایــن دو مجموعــه عوامــل
بــر کســبوکارهای موجــود و بــر فرآینــد
کارآفرینــى کــه درواقــع نقطــه آغازیــن
کس ـبوکار اســت ،اثــر مىگذارنــد .هــر چــه
محیــط کســبوکار (محیــط نهــادى و
اقتصــادى) شــرایط بهتــرى داشــته باشــد،
بهرهبــرداری از فرصتهــاى کارآفرینــى
بیشــتر اســت و هــر چــه بهرهبــرداری از
فرصتهــاى کارآفرینــى در جامعــهای
بیشــتر باشــد ،عملکــرد اقتصــاد آن کشــور
و خلــق ارزش و ثــروت در آن بیشــتر
مىشــود.
شاخص استانى محیط کسبوکار
اســتان کرمانشــاه در میــان ســه اســتان
ط کسـبوکار نامســاعد
بــا محیـ 
بــر اســاس آمــار بــه دســت آمــده شــاخص
اســتانى محیــط کســبوکار کرمانشــاه
 5/77در پاییــز  6/08 ،95در زمســتان
 6/07 ،95در بهــار  6/18 ،96در
تابســتان  6/38 ،96در پاییــز 6/32 ،96
در زمســتان  96اســت کــه نشــاندهنده

افزایــش و اوضــاع نامســاعد آن اســت.
درصــد تغییــرات فصــل زمســتان نســبت
بــه فصــل گذشــته  -0/89و در فصــل
مشــابه ســال گذشــته  4/03اســت.
نتایــج ارزیابــى طــرح ملــی پایــش محیــط
کسـبوکار توســط مرکــز آمــار اتــاق ایــران در
زمســتان  1396نشــان مىدهــد از منظــر
وضعیــت مولفههــای محیــط کس ـبوکار،
اســتانهای مازنــدران ،قزویــن و
زنجــان محیــط کســبوکار مســاعدتر
و اســتانهای کرمانشــاه ،سیســتان و
بلوچســتان و خراســان شــمالى محیــط
کسـبوکار نامســاعدترى نســبت بــه ســایر
اســتانها دارنــد.
اختــاف عــدد شــاخص وضعیــت محیــط
کســبوکار در بهتریــن و بدتریــن اســتان
حدا کثــر معــادل  1/18واحــد اســت کــه
نشــانگر عــدم وجــود تفــاوت قابلتوجــه
در وضعیــت عــدد شــاخص اســتانها
نســبت بــه یکدیگــر اســت.
پنــج دلیل برتــر تاثیرگذار در ســرمایهگذاری
استان
بــر اســاس آمــار جــدول بررســی شــاخص
ملــی ،پنــج عاملــی کــه بیشــترین
تاثیرگــذاری را در ســرمایهگذاری اســتان
کرمانشــاه دارنــد ،بــه ترتیــب در جــدول 2
بررســی شــده اســت.
همیــن عوامــل ســبب شــده تــا کرمانشــاه
از نظــر «بــدی» فضــای کســبوکار جــزو
ســه اســتان اول کشــور باشــد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان کرمانشــاه،
بهبــود فضــای کســبوکار اســتان را
نیازمنــد یــک کار بــزرگ اســتانی میدانــد
کــه همــه دســتگاهها بایــد پــای کار
بیاینــد.
در طرحــی کــه اتــاق بازرگانــی بــرای بهبــود
فضــای کســبوکار اســتان ارائــه داده،
بــرای هــر دســتگاه وظایفــی مشــخص
شــده و دســتگاههایی ماننــد صنعــت،
معــدن و تجــارت ،جهــاد کشــاورزی،
گردشــگری و  ...کــه در ارتبــاط بیشــتری
بــا فعالیتهــای اقتصــادی بهویــژه بــرای
صــدور مجوزهــا هســتند ،در اولویــت قــرار
دارنــد .در ایــن طــرح پیشــنهادهایی
نیــز بــرای بانکهــا ارائــه شــده اســت کــه
ا گــر همــه ایــن مــوارد تصویــب و بــرای
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پرونده
دســتگاهها تبدیــل بــه احــکام شــود،
میتــوان بــه بهبــود فضــای کســبوکار
اســتان ظــرف دو فصــل آینــده امیــدوار
بــود.
امــروز هــر ســرمایهگذاری حتــی از خــارج
از کشــور بهراحتــی میتوانــد بــه جــدول
شــاخص فضــای کســبوکار دسترســی
پیــدا کنــد و قطعــا منطقــهای را بــرای
ســرمایهگذاری انتخــاب میکنــد کــه
شــاخص بهتــری داشــته باشــد؛ بنابرایــن
هــم بــرای حفــظ ســرمایهگذاریهای
موجــود و هــم بــرای جذب ســرمایهگذاران
جدیــد ،راهــی بهجــز بهبــود فضــای
کســبوکار اســتان وجــود نــدارد.
ادامــه ایــن رونــد بــه حــل معضــل
بیــکاری کــه مهمتریــن مســئله اســتان
اســت نیــز صدمــه وارد میکنــد .ایــن
وضعیــت نامناســب بهطورقطــع روی
ســرمایهگذاری اســتان تاثیرگــذار اســت و
نمیتــوان از ایــن موضــوع بهعنــوان یــک
زیرســاخت مهــم بهراحتــی گذشــت.
بــه گفتــه رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان
کرمانشــاه ،زمانــی کــه فعالیتهــای
بخــش دولتــی بــه بخــش خصوصــی
وا گــذار یــا موانــع و مشــکالت ســر راه
بخــش خصوصــی رفــع شــود ،بهطورقطــع
بخــش خصوصــی نیــز رشــد پیــدا میکنــد.
فراینــد طوالنــی طــی مراحــل ســرمایهگذاری
در اســتان
یکــی از معضــات راهانــدازی کســبوکار
در ایــن اســتان را میتــوان متوســط
زمــان صــدور مجوزهــا کــه  186روز اســت،
دانســت .انشــعابات دیــر برقــرار میشــود،
باوجــود اینکــه ســرمایهگذار هزینــه آن را
پرداخــت کــرده اســت .در حالــی کــه ایــن
رونــد در اســتانهای دیگــر ماننــد تهــران
چنــد روز بیشــتر بــه طــول نمیانجامــد.
حتــی دریافــت مجوزهــای بهداشــت
ممکــن اســت چهــار ،پنــج مــاه طــول
بکشــد .در اســتانهای توســعهیافته
ایــن زمــان بســیار کوتاهتــر اســت .طوالنــی
شــدن مراحــل ســرمایهگذاری در ایــن
اســتان را میتــوان یکــی از عوامــل عــدم
اســتقبال ســرمایهگذاران بــا وجــود
ظرفیتهــای طبیعــی و اســتراتژیک و
مشــوقهای فــراوان مالــی در آن دانســت.
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اســتفاده از پنجــره واحــد بــرای کوتــاه
شــدن مســیر ســرمایهگذار
در شــانزدهمین جلســه شــورای عالــی
اشــتغال کشــور بــه ریاســت معــاون اول
رئیسجمهــور در اســفندماه ســال 88
کلیــات طــرح تشــکیل پنجــره واحــد
حمایــت از کســبوکار در اســتانداریها
بــه ریاســت اســتاندار و عضویــت
مدیــران و نماینــدگان تاماالختیــار تمــام
دســتگاههای صادرکننــده مجــوز و
تســهیالت مربــوط بــه تصویــب رســید.
پنجــره واحــد ســرمایهگذاری ،امــکان
گــردش اســتعالمهای همــه دســتگاههای
مرتبــط بــا فرآینــد صــدور مجــوز
ســرمایهگذاری خارجــی را بهصــورت
الکترونیکــی فراهــم میکنــد.
در پنجــره واحــد ســرمایهگذار بــا تســلیم
درخواســت خــود از یــک نقطــه امــکان
پیگیــری درخواس ـتهای خــود را داشــته
و از طرفــی ســازمان ســرمایهگذاری
نیــز امــکان گزارشگیــری از وضعیــت
درخواس ـتها و اســتعالمهای مربوطــه را
خواهــد داشــت.
در ایــن ســامانه امــکان ارتبــاط سیســتمی
درخواســت ســرمایهگذاران بــا نقــاط ملــی
و اســتانی دســتگاههای مختلــف فراهــم
شــده کــه بــه ارتقــای فضــای کســبوکار
کمــک شــایانی میکنــد.
در پنجــره واحــد ســرمایهگذاری و
کارآفرینــی کــه بــا هــدف کمــک بــه توســعه
اقتصــادی ،ایجاد اشــتغال مولــد و پایدار و
اطالعرســانی مناســب بــه ســرمایهگذاران
داخــل و خــارج و بررســی و رفــع موانــع
و تســهیل امــر ســرمایهگذاری طراحــی
شــده اســت ،امــور اجرایــی مربــوط بــه
ســرمایهگذاران بهطــور مســتمر تــا حصــول
نتیجــه پیگیــری میشــود.
پنجــره واحــد کمــک میکنــد تــا نقــش
نیــروی انســانی بــه حداقــل رســیده و
وقــت ســرمایهگذار هــدر نــرود و لــزوم ارائــه
مســتندات مکــرر را از میــان برمــیدارد.
متاســفانه طــرح پنجــره واحــد یــک دهــه
پــس از تصویــب ،هنــوز بهخوبــی اجــرا
نمیشــود کــه ایــن مســئله در اســتان
کرمانشــاه نیــز وجــود دارد .پنجــره واحــد
میتوانــد ســرمایهگذاران را از ســرگردانی
در راهروهــای پــر پیچوخــم اداری اســتان

186
روز
یکی از معضالت راهاندازی
کسبوکار در استان ،متوسط زمان
صدور مجوزها با  186روز است.
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جدول :5مقایسه درآمد خانوار در کرمانشاه و کل کشور
رهایــی ســاخته و بــه آنهــا امــکان تمرکــز
بوکارشــان را بدهــد.
بــر توســعه کس 
شورای گفتوگو
ظرفیــت باالیــی در قانــون بــرای شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخشخصوصــی
پیشبینــی شــده اســت کــه ا گــر مشــارکت
جدیتــر دولتیهــا در آن رخ بدهــد ،بــه
محلــی بــرای شناســایی و حلوفصــل
مشــکالت تبدیــل میشــود .طبــق
قانــون ،روســای وزارتخانههــای جهــاد
کشــاورزی ،صنعــت ،معــدن و تجــارت و
امــور اقتصــادی و دارایــی و همچنیــن کار،
رفــاه و تامیــن اجتماعــی موظــف هســتند
در جلســات شــورای گفتوگــو در ســطح
ملــی حضــور پیــدا کننــد و در اســتانها
مدیرکلهــای اســتانی ایــن وزارتخانــه
مکلفنــد در جلســات حاضــر شــوند.
حضــور منظــم دولتیهــا در ایــن جلســات
و تبــادل بــا بخــش خصوصــی بــرای رفــع
مشــکالت اســتانها میتوانــد بســیار
مثمــر ثمــر باشــد.
آنچــه بایــد در مــورد نــر خ اشــتغال در
کرمانشــاه بدانیــد:
طبــق اعــام مرکــز آمــار ایــران ،نــرخ
بیــکاری کرمانشــاه طــی پاییــز ســال ،96
 ۲۵.۶درصــد اعــام شــده اســت .ایــن آمــار
نشــان میدهــد ایــن اســتان باالتریــن
نــرخ بیــکاری کشــور را دارد.
بــر اســاس آمــار یادشــده ،اســتان
کرمانشــاه از نظــر بیــکاری دو برابــر آمــار
متوســط کشــوری را بــه خــود اختصــاص

داده اســت.
بنــا بــر اعــام مرکــز آمــار ایــران میانگیــن
بیــکاری کشــور طــی پاییــز امســال
۱۱.۹درصــد اعــام شــده و آمــار ۲۵.۶
درصــدی کرمانشــاه بیــش از دو برابــر ایــن
میانگیــن اســت.
ایــن آمــار رشــد  ۷.۶درصــدی نــرخ
بیــکاری اســتان کرمانشــاه نســبت بــه
فصــل تابســتان امســال کــه  ۱۸درصــد
بــوده اســت را نشــان میدهــد.
بــا توجــه بــه ایــن اطالعــات ،اســتان
کرمانشــاه بــا  ۴.۵درصــد اختــاف نســبت
بــه اســتان چهارمحــال و بختیــاری طــی
پاییــز امســال ،باالتریــن نــرخ بیــکاری
کشــور را داشــته و رکــوردار ایــن معضــل
اســت.
بررسیهــــــــــــــــای آمــــــــــــاری نشاندهنده
ضریــب همبســتگی ( )covarianseبــاالی
 +0/7بیــن شــاخص محیــط کســبوکار
و اشــتغال در استانهاســت .یعنــی
هرچقــدر شــاخص فضــای کســبوکار
بهبــود پیــدا کنــد ،امــکان غلبــه بــر مشــکل
و معضــل بیــکاری نیــز فراهــم میشــود.
مزیتهای اقتصادی کرمانشاه
معضــل اشــتغال در حالــی گریبانگیــر
ایــن اســتان شــده اســت کــه:
 کرمانشــاه پایلــوت اســتان مجــازیکشــور اســت و فرصتهــای بســیار در
حــوزه آیتــی و تجــارت الکترونیــک دارد.
 ایــن اســتان بــازار مصــرف داخلــیدو میلیــون نفــری و دســتیابی بــه
بازارهــای  20میلیــون نفــری داخلــی و

همچنیــن بازارهــای خارجــی نزدیــک را
دارد کــه فرصــت بســیار مطلوبــی بــرای
تولیدکننــدگان و عرضهکننــدگان خدمــات
بــه شــمار مــیرود.
 بیشــترین نیــروی کار جــوان در کشــوررا دارد و فرصــت مناســبی را بــرای
ســرمایهگذاریهای نیازمنــد تامیــن نیــرو
فراهــم مــیآورد.
 از فرصــت بینظیــری بهمنظــورارائــه خدمــات ویــژه درمانــی (توریســت
درمانــی) بــرای بیمــاران خارجــی بهویــژه
از کشــور عــراق بــا ظرفیــت مناســب
درمانــی و گردشــگری برخــوردار اســت.
 پایتخــت کشــاورزی ایــران اســتو ظرفیــت باالیــی در حــوزه توســعه
کشــاورزی ،باغــداری ،پــرورش آبزیــان
و ما کیــان ،دام زنــده و ...دارد و ایــن
فرصــت بــا انجــام امــور زیرســاختی،
صنایــع تبدیلــی و بســتهبندی بهشــدت
مــورد توجــه اســت.
 کرمانشــاه نیازمنــد ایجــاد فرصتهــایتفریحــی ،ســرگرمی ،ورزشــی ،گردشــگری
و مرا کــز خریــد مــدرن و نویــن توســط
ســرمایهگذاران اســت و زیرســاختهای
ایــن امــر در اســتان مهیاســت.
 ایــن اســتان بــا داشــتن بیشــترینظرفیــت کشــور در حــوزه صنایــع
باالدســتی پتروشــیمی (بعــد از عســلویه و
ماهشــهر) فرصــت بســیار مناســبی را بــرای
ســرمایهگذاری در صنایــع پاییندســتی
پتروشــیمی مهیــا کــرده اســت.
 عــاوه بــر مزیتهــای جمعیتــی،تاریخــی ،گردشــگری ،کشــاورزی و
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پرونده
تولیــدی ،جایــگاه و موقعیــت تجــاری ایــن
اســتان نیــز بســیار قابلتوجــه اســت.
 ایــن اســتان از دیربــاز در مســیر جــادهابریشــم و مســیر تجــاری خاورمیانــه قــرار
داشــته اســت.
 کرمانشــاه  330کیلومتــر مــرز مشــترک بــاکشــور عــراق دارد.
 تنهــا اســتان کشــور اســت کــه هــمبــا اقلیــم کردســتان و هــم بــا بخــش
عربنشــین عــراق مــرز مشــترک دارد.
 اســتان کرمانشــاه شــش بازارچــه مــرزیفعــال و مشــترک بــا کشــور عــراق دارد.
 در مــرز خســروی بزرگتریــن ومجهزتریــن پایــه مــرزی خاورمیانــه قــرار
دارد.
  45درصــد صــادرات کل کشــور بــه عــراقاز مرزهــای این اســتان اســت.
 بیشــترین صــادرات کشــور از مــرزرســمی پرویزخــان در قصرشــیرین اســتان
کرمانشــاه انجــام میشــود.
حــال ایــن ســوال پیــش میآیــد کــه بــا تمــام
ایــن ظرفیتهــا ،چــرا ایــن اســتان در میــان
سه استان که محیط کسبوکار نامساعد
دارنــد ،قــرار گرفتــه اســت؟ درحالــی کــه دو
اســتان دیگــر ،از محدودیتهــای ارتباطــی
یــا طبیعــی برخوردارند.
چــرا ایــن اســتان رتبــه اول بیــکاری را بــه
خــود اختصــاص داده اســت؟
ارتبــاط نزدیــک وضعیت توســعهنیافتگی
صنعــت اســتان کرمانشــاه بــا بیکاری
وضعیــت توســعهنیافتگی صنعــت اســتان
کرمانشاه مربوط به سه دهه گذشته است

و ایــن توســعهنیافتگی رابطــه تنگاتنگــی
بــا بیــکاری اســتان دارد .بهبــود وضعیــت
صنعــت در اســتان کرمانشــاه نیازمنــد
یــک نــگاه ویــژه از ســوی دولــت و مجلــس
اســت و طــی دو دهــه گذشــته ،متاســفانه
نــگاه خــاص و ویــژهای بــه امــر اشــتغال ایــن
اســتان و ایجــاد زیرســاختهای صنعتی در
آن نشــده اســت.
در بخــش صنعــت ا گرچــه اســتان تعــداد
واحدهــای صنعتــی کمــی دارد ،امــا در
بحــث پتروشــیمی جایــگاه قابلتوجهــی
دارد .اســتان کرمانشــاه در بخــش معــدن
هــم پتانســیلهای بســیار خوبــی دارد
کــه بایــد بیشــتر بــه آن پرداختــه شــود.
ازجملــه پتانســیلهای قابلتوجــه
بخــش معــدن اســتان ،وجــود  75درصــد
ذخایــر قیــر طبیعــی در ایــن اســتان اســت.
اســتان کرمانشــاه بیــش از یــک هــزار پروانــه
بهرهبــرداری صنعتــی بــا اشــتغال حــدودا
 30هــزار نفــر دارد 92 .درصــد ایــن واحدهــا
صنایــع کوچــک با اشــتغال کمتــر از  50نفر،
چهــار درصــد صنایــع متوســط بــا اشــتغال
بیــن  50تــا  100نفــر و چهــار درصــد نیــز
صنایــع بــزرگ بــا اشــتغال بیــش از 100نفــر
مشــغول فعالیــت هســتند .همچنیــن
واحدهــای تولیدکننــده خــودرو ،روغــن
نباتــی ،ســیمان ،کاشــی و ســرامیک،
میلگــرد و تیرآهــن ،لبنیــات ،انــواع دارو،
قنــد و رب گوجهفرنگــی از مهمتریــن
واحدهــای صنعتــی اســتان بــه شــمار
میرونــد .بهتریــن مزیــت ســرمایهگذاری
بــرای تولیــد محصــوالت صنعتــی و
صــادرات بــه عــراق و ســایر کشورهاســت.

جدول :6معافیتهای مالیاتی در کرمانشاه

درآمــد مــردم کرمانشــاه در حســرت
رســیدن بــه میانگیــن کشــور
گرچــه متوســط ســطح درآمــد خانوارهــا در
دو دهه اخیر در کشــور و اســتان کرمانشاه
بهبــود یافتــه امــا شــکاف هزینــه -درآمــد
در بیشــتر ســالها منفــی اســت؛ البتــه
شــدت آن در کرمانشــاه بیــش از متوســط
کشــوری بــوده اســت .از ســوی دیگــر
ســطح درآمدهــا و هزینههــای خانــوار
کرمانشــاهی همــواره کمتــر از میانگیــن
کشــوری بــوده و در وضعیــت وخیمتــری
نســبت بــه کل کشــور قــرار داشــته اســت.
طبــق آمــار بانــک مرکــزی ،متوســط درآمــد
ناخالــص ســاالنه (کل درآمدهــای پولــی
و غیــر پولــی) یــک خانــوار در اســتان
کرمانشــاه از  22میلیــون ریــال در ســال
 1380بــه حــدود  260میلیــون ریــال در
ســال  1395رســیده امــا ایــن شــاخص
طــی همیــن دوره در ســطح کشــور از
31میلیــون ریــال بــه بیــش از  390میلیــون
ریــال دس ـتیافته اســت ،یعنــی اختــاف
میانگیــن درآمــد مــردم کرمانشــاه بــا
میانگیــن کشــوری بیشــتر شــده اســت.
ایــن آمارهــا نشــان میدهنــد درآمــد و
هزینــه ســاالنه یــک خانــوار در اســتان
کرمانشــاه بــه ترتیــب  66و  62درصــد
متوســط کشــوری اســت .همچنیــن در
ســال  95متوســط درآمــد خالــص (پولــی)
ســاالنه یــک خانــوار شــهری و روســتایی
در اســتان کرمانشــاه بــه ترتیــب  241و
 152میلیــون ریــال بــوده در حالــی کــه
ایــن رقمهــا در میانگیــن کشــوری  317و
176میلیــون بــوده اســت.
منبع :سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه

مالیات بر درآمد با نرخ صفر درصد دوره معافیت (سال)

دوره معافیت (سال)

صنعتی ،معدنی و خدمات (بیمارستانها و هتلها) و مراکز اقامتی گردشگری

5

صنعتی ،معدنی و خدمات (بیمارستانها و هتلها) و مراکز اقامتی گردشگری مستقر در تمام مناطق ویژه اقتصادی و
شهركهای صنعتی در سرزمین اصلی

7

صنعتی ،معدنی و خدمات (بیمارستانها و هتلها) و مراکز اقامتی گردشگری در مناطق کمتر توسعهیافته

10

صنعتی ،معدنی و خدمات (بیمارستانها و هتلها) و مراکز اقامتی گردشگری مستقر در تمام مناطق ویژه اقتصادی و
شهركهای صنعتی در مناطق کمتر توسعهیافته

7

100درصد درآمد حاصل از همه فعالیتهای کشاورزی

بدون محدودیت زمانی

100درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای غیرنفتی و محصوالت بخش کشاورزی و  20درصد درآمد حاصل از
صادرات مواد خام

بدون محدودیت زمانی

52

فصلنامه نامه اتاق بازرگاین کرمانشاه | شماره  | 54بهار 1397

٪ 45

سهم مرزهای استان از کل صادرات
کشور به عراق

٪ 25.6

نرخبیکاریکرمانشاه

٪ 11.9

میانگین نرخ بیکاری کشور

٪ 70
مهارت کافی نداشتن ویژگی مشترک
 70درصد از بیکاران استان است

فاصلــه زیــاد شهرنشــینان کرمانشــاه بــا
میانگیــن کشــور
هرچنــد وضعیــت خانــوار روســتایی
کرمانشــاه بــه میانگیــن کشــور نزدیــک
اســت امــا شهرنشــینان ایــن اســتان بــا
متوســط کشــوری فاصلــه زیــادی دارنــد و
کســری درآمــد بیــن آنهــا چشــمگیر اســت.
بــرای درک بهتــر ایــن واقعیــت میتــوان
آمــار هزینههــای خانــوار شــهری در
کرمانشــاه و کشــور را مقایســه کــرد،
چنانچــه آمارهــای بانــک مرکــزی در ســال
 95حا کــی از اختــاف  76میلیــون ریالــی
درآمــد خانــوار کرمانشــاهی بــا میانگیــن
کشــوری اســت.
از ایــن نظــر اســتان کرمانشــاه در رتبــه
 24کشــور و بیــن اســتانهای کمدرآمــد
قــرار گرفتــه اســت .شــاید تصــور شــود کــه
وضــع درآمــدی خانــوار شــهری کرمانشــاه
دســتکم از هفــت اســتان کشــور
(رتبههــای  25تــا  )31بهتــر اســت امــا
بــا توجــه بــه سربهســر بــودن درآمدهــا و
هزینههــای خانــوار کرمانشــاهی ،شــرایط
ایــن اســتان از همــه اســتانهای کشــور
بدتــر و از ایــن نظــر آخــر اســت.
یکــی دیگــر از شــاخصهای مهــم بــرای
ســنجش ســطح رفــاه خانــوار ،تعییــن
نســبت هزینههــای غیرخورا کــی بــه
خورا کــی آن اســت؛ بهطــور معمــول هرچــه
ســهم هزینههــای غیرخورا کــی نســبت بــه
خورا کــی افزایــش یابــد ،دلیــل بــر افزایــش
ســطح رفــاه خانــوار اســت؛ بهعبارتدیگــر
هــر چــه ســهم غــذا و مســکن در ســبد
مصرفــی خانوارهــا کمتــر شــود و بــه
ازای آن ســهم هزینههــای بهداشــت و
درمــان ،تفریحــات ،ســرگرمیها ،تحصیــل
و آمــوزش بیشــتر شــود ،ســطح رفــاه
خانوارهــا هــم بیشــتر اســت.
بــر اســاس آمــار بانــک مرکــزی ،هزینههــای
خورا کــی و دخانــی در خانــوار شــهری و
روســتایی اســتان کرمانشــاه بــه ترتیــب
 27.4و  39درصــد کل هزینههــا را
تشــکیل میدهــد .بیشــترین هزینههــای
خالــص غیرخورا کــی ســاالنه یــک خانــوار
شــهری در اســتان بــا  41درصــد مربــوط بــه
بخــش مســکن اســت .ســپس حملونقــل
و ارتباطــات ،بهداشــت و درمــان ،کاالهــا
و خدمــات متفرقــه (خدمــات شــخصی،

هزینــه مســافرت و هتــل و ،)...تفریحــات،
ســرگرمیها و خدمــات فرهنگــی هســتند
کــه درمجمــوع  43درصــد کل هزینههــای
یــک خانــوار شــهری در اســتان کرمانشــاه
را شــامل میشــود کــه از میانگیــن
کشــوری ســه درصــد کمتــر اســت.
درصورتیکــه از هزینههــای خانــوار،
ارزش فــروش دســتدوم کاالهــا کســر
شــود ،هزینــه خالــص خانــوار ،در غیــر ایــن
صــورت هزینــه ناخالــص خانــوار محســوب
میشــود.
چرا درآمد کرمانشاهیها پایین است؟
کنــکاش در علــت پاییــن بــودن
درآمدهــای خانوارهــای اســتان کرمانشــاه
شــاید خیلــی ســخت نباشــد زیــرا وقتــی
ایــن اســتان از نظــر کســبوکار در رتبــه
آخــر اســت و نــرخ بیــکاری آن در  19ســال
اخیــر  15بــار رکــوردار کشــور بــوده ،پاییــن
بــودن درآمدهــا هــم غیرطبیعــی نیســت.
حتــی  91هــزار نفــر از  557هــزار شــاغل
اســتان کرمانشــاه هــم اشــتغال ناقــص
(کار کمتــر از  44ســاعت در هفتــه) دارنــد
ِ
و کــم بــودن ســاعت کاری بســیاری از
آنهــا ،کفــاف تامیــن هزینههــای یــک
زندگــی معمولــی را نمیدهــد .تمرکــز
بیــشاز انــدازه بــر ســاخت طر حهــای
غیراشــتغالزا ،زمانبــر و پرهزینــه صنعتــی
و پاالیشــگاهی ،موانــع متعــدد در مســیر
ســرمایهگذاری ،ضعــف فرهنــگ کار
و فاقــد مهــارت الزم بــودن بیــش از
 70درصــد بیــکاران از مهمتریــن دالیــل
نــرخ بیــکاری بــاال و رکــود فضــای
کســبوکار در اســتان اســت.
نــرخ بیــکاری اســتان کرمانشــاه در ســال
 21.6 ،96درصــد بــوده کــه ایــن رقــم بیــن
جوانــان  15تــا  29ســاله  37.4درصــد را
نشــان میدهــد .ایــن در حالــی اســت
کــه اســتان دو میلیــون نفــری کرمانشــاه
مزیتهــای منحصربهفــردی بــرای ایجــاد
اشــتغال و درآمدزایــی دارد؛ بهویــژه
در بخــش کشــاورزی (کشــت ماشــینی،
صنایــع تبدیلــی ،گیاهــان دارویــی،
توســعه شــیالت و دامــداری و )...و
گردشــگری (آثــار تاریخــی و طبیعــی،
صنایعدســتی ،فرهنــگ و آدابورســوم
محلــی و.)...
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پرونده

تبیین کارکردهای دولت در توسعه

نقش کلیدی
توســعه بــه دلیــل داشــتن ابعــاد گونا گــون اقتصــادی ،اجتماعــی سیاســی ،فرهنگــی ،از جملــه مقولههایــی اســت
کــه بهوســیله نظری هپــردازان اقتصــادی ،جامعهشناســی و علــوم سیاســی مــورد تجزیهوتحلیــل قــرار میگیــرد.
مفهــوم توســعه کــه در ایــن تحقیــق مــورد بحــث قــرار میگیریــد« ،توســعه از بــاال» اســت کــه از طریــق «دولــت» انجــام
یتــوان در مــورد «توســعه از بــاال» یــا «دولتمحــور» گفــت کــه ایــن نــوع توســعه بیانگــر وضعیتــی اســت کــه در آن
یشــود .م 
م 
دولــت ،گرایــش فعاالنــه در جهــت توســعه اتخــاذ کــرده و چــون جامعــه مدنــی گرایــش منفعالنــه و خنثــی دارد ،امــکان نوعــی
یشــود کــه از جانــب دولــت طراحــی و پیاد هســازی شــده و پیــش مـیرود .تجربــه کشــورهای
سیاســت توســعهگرایانه فراهــم م 
یتــوان منطبــق بــر ایــن الگــو دانســت.
آســیای جنــوب شــرقی را م 

گرچـه در تجربـه تاریخـی حرکـت کشـورها بـه
سـمت توسـعه ،مـا بـا الگوهـای متفاوتـی از
نقشآفرینـی دولـت در رونـد توسـعه روبـهرو
یتـوان اشـاره کـرد
هسـتیم .ولـی بهطورکلـی م 
طـی قـرن بیسـتم ،نقـش دولـت در فراینـد
توسـعه بسـیار چشـمگیر و تعیینکننـده بوده
اسـت .بـ ه نحـوی کـه بخشـی از کشـورهای
جهـان سـوم بـا سیاسـتگذاریهای دولـت
ی توانسـتند بـه رشـد ،رفـاه
و نهادهـای رسـم 
و توسـعه دسـت یابنـد .بـه ایـن منظـور دوره
پـس از جنـگ جهانـی دوم نیـز بهعنـوان دوره
تلاش بـرای دسـتیابی بـه نوسـازی و توسـعه
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در کشـورهای توسـعهنیافته شـناخته شـده
اسـت .بـرای مثـال کشـورهای شـرق آسـیا.
در ایـن یادداشـت مفهـوم توسـعه در معنـای
سـاده و روان خود به معنای گذار از وضعیتی
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسـی نامطلوب به
بتـر اسـت كـه در آن ،انسـان
وضعیتـی مطلو 
شادمانتر است و توانایی بیشتری در كنترل
سرنوشـت و زندگـی خـود دارد.
یکـی از نظری هپـردازان بـه نـام کوهلـی بـه
تهـا بهمثابـه اصلیتریـن ابزارهـا در
دول 
جهـت رسـیدن بـه توسـعه و رهایـی از فقـر
تا کیـد دارد و صنعتـی شـدن در پیرامـون

را حاصـل اسـتقرار چنیـن دولتـی میدانـد.
اسـتیگلیتز نیـز معتقد اسـت دولـت دو ویژگی
خـاص دارد -1 :از یـک حـق قانونـی فرا گیـر
برخـوردار اسـت و قـدرت تحمیلکننـدهای
دارد کـه هیچ سـازمان دیگـری از آن برخوردار
نیسـت -2 .دولـت از قـدرت منـع برخـی
تهـا (تجـارت اسـلحه ،قاچـاق مـواد
فعالی 
مخـدر و  )...برخـوردار اسـت.
همچنیـن دولـت در توسـعه زیرسـاختها
نقـش دارد کـه از جملـه آن بـه زیرسـاختهای
فیزیکی و نهادی میتوان اشاره کرد .در بخش
زیرساختهای فیزیکی ،اصالح زیرساختها،
فضایی ایجاد میکند که توسعه در آن محقق
یشـود .توسـعه زیرسـاختها در جـذب
م 
تهـای
سـرمایهگذاری خارجـی ،کاهـش قیم 
نسـبی بـرای خدمـات زیـر بنایـی ،افزایـش
تهـای شـغلی،
رقابـت تولیـد و افزایـش فرص 
نکـه ایـن خدمـات در
نقـش مهمـی دارد .بـا ای 
برخـی کشـورهای توسـعهیافته توسـط بخـش
خصوصی انجام میشود ،ولی در ا کثر کشورها
ایـن وظیفـه ب هطـور سـنتی بـر عهـده دولـت
اسـت .زیرسـاختهای نهـادی نیـز شـامل
طراحـی و توسـعه نهادهـای مالـی اسـت .ایـن
نهادها شامل بانکهای تجاری ،بیمه و سایر
خدمات مالی و همچنین توسعه بازار سرمایه
و وجـود تسـهیالت مالـی مناسـب اسـت.
البته در مقابل ،نظریهپردازان لیبرال و معتقد
بـه اقتصـاد بـازار آزاد بـر این اعتقاد هسـتند که
دولـت مانـع توسـعه بـوده و سیاسـتگذاری
اقتصـادی دولـت بایـد صرفـا در جهـت
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تسـهیل عملکـرد بـازار آزاد انجـام شـود .بـه
عقیـده دسـتاندرکاران بانـک جهانـی نیـز،
تهـا ،بهعنـوان مکمـل یکدیگـر
بازارهـا و دول 
عمـل میکننـد .نقـش دولـت در کشـورهای
کمتـر توسـعهیافته نقشـی بهمراتـب فرا گیرتـر
از نقـش دولـت در کشـورهای صنعتـی و
توسـعهیافته اسـت .در ایـن زمینـه محمـود
سـریعالقلم مشـاور رئیسجمهـور معتقـد
است؛ کشوری که به توسعه عالقهمند است
باید از یک دولت قوی بهرهمند باشـد .تاریخ
توسـعه بهوضـوح نشـان میدهـد کشـورهای
توسـعهیافته چه در غرب و چه بهطور نسـبی
در جهـان سـوم ،از یـک قـوه مجریـه قاطـع و
کارا ،سـازمانیافته و عالقهمند به منافع ملی
بهـره برده اسـت .آلمـان ،ژاپن و کره جنوبی از
جملـه کشـورهایی هسـتند کـه در ایـن قالـب
یهـای
قـرار میگیرنـد .در ایـن مـورد توانای 
فکـری و سـازماندهی هیئت حا کمه و توجه
نهـا بـه توسـعه و اسـتحکام داخلـی نقـش
آ 
اساسـی داشـته اسـت .در کشـورهای شـرق
تهـا در ارتقـای رشـد اقتصـادی
آسـیا ،دول 
نقـش ابـزاری ایفـا کردهانـد .بهعنـوان مثـال
نهـا بـه ایجاد بازارها و نهادهای مالی کمک
آ 
کردند .صادرات و جذب تکنولوژی پیشـرفته
را ترغیب کردند .تحصیالت را تشـویق کردند
و زیرسـاختهای اساسـی را فراهـم آوردنـد
و نقـش یـک مدیریـت خلاق را در وضعیـت
اقتصـادی ایفـا کردنـد.
تهـا را کارگـزار اصلـی توسـعه قلمـداد
ا گـر دول 
کنیـم ،بایـد ببینیـم چـه دولتـی و بـا چـه

ویژگیهایـی میتوانـد امـر توسـعه را پیـش
ببـرد .تجـارب عملـی نیـز نشـان داده اسـت
تحـوالت اقتصـادی و اجتماعـی منـوط بـه
وجـود دولـت توسـعهخواه اسـت کـه نقـش
تهـا ایجـاد زمینـه بـرای
اساسـی ایـن دول 
اسـتقرار نهادهای دخیل در امر توسـعه است
یهـای
و بـدون وجـود ایـن دولـت ،بـا ویژگ 
خاص خود ،تحول و پیشـرفت در کشـورهای
در حـال توسـعه دشـوار اسـت؛ بنابرایـن
امـروزه توسـعه کشـورهای جهـان سـوم در
سـایه اقدا مهـای اصالحـی دولـت امکانپذیـر
اسـت .البتـه ایـن بـه معنـای دخالـت تـام و
تمـام در عرصـه اقتصادی نیسـت بلکه بیانگر
تسـاز دولـت بـرای
نقـش هدایتگـر و فرص 
فعالیـت بـازار و بخـش خصوصـی اسـت .بایـد
اشـاره کـرد کـه نقـش دولـت بایـد متناسـب بـا
قابلیتهایـش باشـد .زمانـی دولـت میتوانـد
فعالیتهایـش را بـه نحـو احسـن انجـام دهـد
کـه همـه ایـن زمین ههـای نهادسـازی را بـهکار
گیـرد .آن حـوزه از فعالیتهایـی کـه خـودش
تهـا و
یشـود ،متناسـب بـا ظرفی 
متقبـل م 
پتانسـیلهای اداریاش باشـد و ا گر بیشـتر از
قابلیتهایش باشد باید به بخش خصوصی
و غیردولتـی وا گـذار کنـد .همچنیـن بایـد
دولـت برخـی اصـول را در مـورد سیاسـتهای
اقتصـادی رعایـت کنـد :در مرحلـه اول دولـت
بایـد از اعمـال قـدرت انحصار یا تعیین حقوق
انحصـار دسـت بـردارد .دولـت بایـد هـر زمانـی
کـه امـکان آن فراهـم باشـد رقابـت در بخـش
عمومـی را تشـویق کنـد .همچنیـن در هـر

موقعیتـی کـه امکان آن فراهم باشـد ،وظایف
اقتصـادی دولـت بایـد غیرمتمرکـز شـود.
فقـدان تمرکـز ،امـکان مقایسـه عملکردهـا
نهـای
را فراهـم میکنـد؛ بـه نیازهـا و رجحا 
محلـی پاسـخ بهتـری میدهـد و انگیـزهای
یشـود.
بـرای نـوآوری م 
بررسـی وضعیـت سیاسـی و اقتصـادی
ایـران نیـز حا کـی از آن اسـت کـه اقتصـاد
کشـور همچنـان وابسـته بـه نفـت اسـت و
ایـن وابسـتگی از عوامـل شـکل نگرفتـن
دولـت توسـعهگرا در ایـران اسـت .در شـرایط
كنونـی و در پرتـو تحـوالت سـه دهـه پـس از
پیـروزی انقلاب اسلامی ،شـكلگیری دولـت
توسـعهگرا ،حداقـل انتظـار نخبـگان از نظـام
اسلامی اسـت تـا موتـور توسـعه كشـور بـا
سـرعت و دقـت ،اهـداف چشـمانداز را دنبـال
كنـد .تلاش در راسـتای تحقق دولـت كارآمد،
اجتماعی شـدن قدرت دولت ،اجماع نظری
و عملـی نخبـگان حـول محور توسـعه ایـران و
متـر ،بازسـازی سـاختارهای دولت
از همـه مه 
میتوانـد شـرایط مناسـبی را بـرای تحقـق
دولـت توسـعهگرا در كشـور فراهـم آورد.
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گردشگری

توریسمشهریوموردکاویکرمانشاهبهنقلاز مجلهعلمیآمریکا
Journal of American Science

درآمدی که از آن محرومیم
یتــی ماشــینها
یتــی و گردشــگری را بزرگتریــن صنایــع آینــده جهــان میداننــد ،بــا یــک تفــاوت بــزرگ؛ در حــوزه آ 
آ 
تهــا ایــن قابلیــت را دارنــد کــه در آینــد ه جــای انســان را بگیرنــد و تکنولوژیهایــی را عرضــه کننــد فراتــر از تصــور
و ربا 
تهــا امیــدی به پیشــرفت
انســانی ،امــا صنعــت گردشــگری چنــان بــا عواطــف و رفتارهــای انســانی درآمیختــه کــه ربا 
در آن ندارنــد؛ آری؛ صنعــت ســفر ،بــازاری محفــوظ ،رو بــه رشــد و ب هشــدت درآمــدزا بــرای نسـلهای بعــدی اســت .بــازاری کــه مــا
هنــوز ســهم درخــوری از آن کســب نکردهایــم.
گــزارش حاضــر تحقیقــی علمــی بــا محوریــت توریســم گردشــگری کرمانشــاه اســت کــه در مجلــه علمــی آمریــکا منتشــر شــده و
ضمــن نگاهــی بــه جایــگاه جهانــی صنعــت ســفر ،بــه وضعیــت توریســم شــهری در کرمانشــاه پرداختــه اســت.
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گردشگری
جایگاه جهانی صنعت گردشگری
توریســم یکــی از بزرگتریــن صنایــع جهــان
اســت کــه توســط بســیاری از دولتهــا
بهمثابــه ابــزاری بــرای توســعه در نظــر
گرفتــه میشــود زیــرا صنعــت بهســرعت
در حــال رشــد و تغییــری اســت .امــروزه
شــهرها موتــور رشــد و توســعه اقتصــادی
هســتند ،بهویــژه کــه روزبــهروز جمعیــت
بیشــتری را بــه خــود جلــب میکننــد و نیــز
اشــتغال بیشــتری را ســبب میشــوند .بــا
توســعه وســایل حملونقــل در دهههــای
اخیــر ،توریســم بــه یکــی از صنایــع در
حــال رشــد در اقتصــاد جهــان تبدیــل
شــده اســت .بنــا بــه گــزارش ســازمان
جهانــی توریســم 35 ،درصــد کل خدمــات
صادراتــی را ســفرها شــکل میدهنــد .در
ســال  ،2015بالــغ بــر یــک میلیــارد ســفر
بینالمللــی در سراســر جهــان اتفــاق
افتــاده اســت و توریســم بینالمللــی بالــغ
ک هــزار میلیــارد دالر درآمــد در همــان
بــر یـ 
ســال تولیــد کــرده اســت.
توریســم بهعنــوان یــک صنعــت رو بــه
رشــد ،در ســال  2004بالــغ بــر  600میلیــارد
دالر درآمــد تولیــد کــرده در حالــی کــه در
ســال  ،1950ســهم توریســم از درآمــد
اقتصــاد جهــان ،فقــط دو میلیــارد دالر
بــوده اســت .عــاوه بــر ایــن ،صنعــت
توریســم  8.2درصــد کل اشــتغال در دنیــا
و نیــز  10.3درصــد کل تولیــد ناخالــص
داخلــی جهــان را تشــکیل داده اســت.
ســازمان جهانــی توریســم بــرآورد میکنــد
در ســال  ،2007تعــداد توریســتها
890میلیــون نفــر بــوده اســت و پیشبینــی
میشــود در ســال  2020ایــن رقــم بــه
1.6میلیــارد نفــر برســد.
اقتصاددانــان معتقدنــد توریســم ســومین
صنعــت اقتصــادی و در حــال رشــد جهــان
پــس از صنعــت نفــت و خــودرو اســت.
توریســم صنعــت پــا ک ،بــزرگ ،متنــوع و
پویایــی اســت و یکــی از بخشهــای در
حــال رشــد اقتصــاد ملــی اســت کــه مدیــران
شــهرها عالقــه زیــادی بــه اســتفاده از چنیــن
فرصتهایــی دارنــد بــرای اینکــه رفــاه را
بــرای شهروندانشــان بــه ارمغــان بیاورنــد.
سهم ایران از صنعت گردشگری
ایــران یکــی از تمدنهــای کهــن جهــان
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اســت و جذابیتهــای فرهنگــی و تاریخــی
منحصربهفــرد و متنوعــی از دوران
هخامنشــی گرفته تا دوره ساســانی و دوره
اســامی دارد .ایــن دورههــای تاریخــی،
بهعــاوه طبیعــت و تنــوع آب و هوایــی،
چش ـمانداز گســتردهای را بــه توریس ـتها
ارائــه میدهــد ،از توریســم فرهنگــی گرفتــه
تــا توریســم جهانگــرد و معمولــی .ایــران
صاحــب یکــی از تمدنهــای بــادوام بــا
اســتقرارگاههای شــهری و تاریخــی بــوده
اســت کــه قدمــت آن بــه پنــج هــزار ســال
قبــل از میــاد مســیح میرســد.
ایــن در حالــی اســت کــه ایــران فقــط
5صــدم درصــد درآمــد توریســم جهــان را
از آن خــود کــرده اســت و از حیــث جــذب
درآمــد توریســم در رتبــه نوزدهــم قــرار
دارد کــه رتبــه باالیــی نیســت و نشــان
از بیتوجهــی مــا بــه ایــن حــوزه دارد.
ایــن امــر اهمیــت مطالعــات توریســم را
در ایــران نشــان میدهــد ،مطالعاتــی
کــه توجــه خاصــی بــه موضــوع توریســم و
چگونگــی افزایــش درآمــد حاصــل از آن
کننــد .پژوهــش حاضــر میخواهــد در
مــورد توریســم شــهری و نیــز چشــمانداز
آن را در مــورد شــهرهای غربــی ایــران و در
ایــن مقالــه کرمانشــاه را بررســی کنــد.
در ابتــدای بحــث بایــد گفــت توریســم
و ســفر ،بــرای خلــق مجــدد ،یکــی از
بزرگتریــن صنعتهــای جهــان اســت
و یکــی از منابــع مهــم بــرای مبادلــه
فرصتهــا و مشــاغل .از همیــن رو
توریســم در بســیاری از کشــورها بــرای
تحریــک و سامانبخشــی اقتصــاد مناطــق
حاشــیهای اســتفاده میشــود ،بــرای
اینکــه توســعه را از طریــق ایجــاد اشــتغال
و درآمــد در ایــن مناطــق رقــم بزنــد.
گردشگری شهری
توریســتهای شــهری ،یــک شــهر را بــه
دالیــل مختلــف بــرای ســفر انتخــاب
میکننــد ،مثــا خریــد ،تجــارت ،تفریــح
یــا دیــدار دوســتان و ســایر جذابیتهــای
فرهنگــی کــه معمــوال بیــن یــک روز
تــا کمتــر از یــک ســال طــول میکشــد.
توریســتها بســیاری از وقــت خــود را در
مناطــق شــهری میگذراننــد و از شــهر
بــرای بازدیــد مناطــق روســتایی اســتفاده

میکننــد؛ بنابرایــن بســیار دشــوار اســت
کــه مناطــق روســتایی را از مناطــق شــهری
جــدا کــرد.
شــواهد نشــان میدهــد ایــران بــا
طر حهــای سیســتماتیک میتوانــد از
فرصتهــای توریســم اســتفاده کنــد.
طر حهــای توســعه شــهری بایــد تاثیــر
توریســم را بــر خصوصیــات محیطــی و
اجتماعــی – اقتصــادی و فیزیکــی در
نظــر بگیــرد .منابــع توریســم شــهری
بخشهــای زیــر را در برمیگیــرد :ابتــدا،
عناصــر ابتدایــی کــه عامــل اصلــی جــذب
توریســت هســتند ماننــد ســایتهای
تاریخــی و خیابانهــا ،باغهــا و پارکهــا،
گالریهــا و ســینماها و  ،...عناصــر ثانویــه
توریســم ،خدمــات اقامتــگاه و مرا کــز
خریــد اســت و ســومین بخــش ،راهنماهــا
و مدیــران تورهــا هســتند .شــهرها مقصــد
توریســتها هســتند و حــاال ا کثریــت
شــهرهای تاریخــی از توریســتهای
فرهنگــی کــه عالقهمنــد هســتند تــا از
بناهــای تاریخــی دیــدن کننــد ،بهرهمنــد
میشــو ند .
کرمانشاه و ظرفیتهای بزرگ
شــهر کرمانشــاه مرکــز اداری سیاســی
اســتان کرمانشــاه اســت کــه در غــرب ایران
قــرار دارد .کرمانشــاه آب و هوایــی گــرم و
خشــک در تابســتان با زمســتانهای ســرد
دارد .شــهر در منطقــهای ثروتمنــد قــرار
دارد و بــه لحــاظ تاریخــی از  10تــا  12هــزار
ســال قبــل مســکونی بــوده اســت .ســایت
باســتانی طاقبســتان کــه تاریخــش بــه
دوره ساســانی بازمیگــردد ،اولیــن کانــون
شــکلگیری شــهر بــوده اســت .تاورنیــه،
جهانگــرد فرانســوی کــه از ایــران در دوره
صفویــه دیــدن کــرده اســت ،کرمانشــاه را
شــهری زنــده و توســعه یافتــه توصیــف
میکنــد.
امــروزه کرمانشــاه یکــی از دو ابــر شــهر
غــرب و شــمال غــرب ایــران محســوب
میشــود و در رتبهبنــدی بزرگتریــن
مناطــق شــهری ایــران پــس از تبریــز در
جایــگاه هشــتم قــرار دارد .بــر اســاس
آخریــن گــزارش مرکــز آمــار ایــران ،شــهر
کرمانشــاه اندکــی بیــش از یکمیلیــون
جمعیــت و ســاختار فیزیکــی متمرکــزی
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میلیارد

سفرهای بینالمللی در سال 2015

٪ 35

سهمگردشگری
از صادرات خدمات در جهان

٪ 8.2

سهم گردشگری از کل اشتغال جهان

٪ 10.3

سهم گردشگری از کل تولید ناخالص
داخلیجهان

٪ 0.05

سهم ایران از درآمدهای صنعت
گردشگری

دارد .ایــن شــهر بهعنــوان مرکــز توریســم در
منطقــه 3یعنــی منطقــه زا گــرس در طــرح
ملــی توســعه توریســم قــرار دارد .کرمانشــاه
در اثــر جایگاهــش بهعنــوان مرکــز منطقــه
بــزرگ زا گــرس کــه نزدیــک بــه مــرز عــراق
اســت ،از موقعیــت برتــری برخــوردار
اســت .اســتان کرمانشــاه کــه بالــغ بــر 24
هــزار و  434.25کیلومترمربــع وســعت
دارد ،بــر اســاس آخریــن آمــار سرشــماری
نفــوس ایــران در ســال  ،1390حــدود دو
میلیــون نفــر جمعیــت داشــته و شــهرهای
زیــر را شــامل میشــود :اســامآباد غــرب،
پــاوه ،جوانــرود ،روانســر ،گیــان غــرب،
ثــاث باباجانــی ،ســرپل ذهــاب ،صحنــه،
قصرشــیرین ،کنــگاور ،هرســین ،ســنقر و
کرمانشــاه.
جاذبههای شهر کرمانشاه
 .1طاقبســتان کــه متعلــق بــه دوران
ساســانی اســت و شــامل دو سنگنبشــته
اردشــیر ،شــاه ساســانی و دو ایــوان بــزرگ و
کوچــک اســت.
 .2بــازار :شــاهکار معمــاری شــهر کــه مرکــز و
کانــون شــهر را شــکل داده اســت.
 .3تکیــه معاونالملــک ،ســاختمانی کــه
ســال  1941در بخــش قدیمــی شــهر ســاخته
اســت.
 .4تکیــه بیگلربیگــی :ایــن تکیــه متعلــق
بــه دوره قاجــار اســت کــه معمــاری
منحصربهفــردی دارد و ا کنــون بــه مــوزه
خطاطــی تبدیــل شــده اســت.
 .5مــوزه جامــی :ایــن مــوزه از آثــار دوره
زندیــه اســت.
 .6مســجد عمادالدولــه :ایــن مســجد
متعلــق بــه دوره قاجــار اســت و یکــی از
درهــای ورودیاش از شــهر نجــف بــه
کرمانشــاه آورده شــده اســت.
 .7مــوزه دفــاع مقــدس :اولیــن مــوزه جنــگ
تحمیلــی در ایران.
 .8صنایعدســتی ایــن شــهر هــم عبارتانــد
از فــرش ،گلیــم ،گیــوه ،انــواع مختلــف
ســازهای موســیقی
ایــن اســتان جاذبههــای توریســتی دیگــری
ماننــد بیســتون ،هرســین ،معبــد آناهیتا در
کنــگاور ،معبــد شــیان در اســامآباد غــرب و
جاذبههــای طبیعــی فــراوان در مناطــق
مختلــف اســتان دارد.

شــرایط کنونــی و راهبردهــای توســعه
گردشــگری
واقعیــت ایــن اســت کــه کرمانشــاه
نتوانســته اســت تعــداد مناســب توریســت
بــا توجــه بــه ایــن ظرفیتهــا و امکانــات
را جــذب کنــد .یکــی از عوامــل اصلــی کــه
بــرای رشــد توریســم الزم اســت ،توســعه
زیرســاختها و نیــز امحــای نابرابریهــای
مناطــق مختلــف کشــور اســت امــا بهرغــم
جذابیتهــای توریســتی فراوانــی کــه در
کرمانشــاه وجــود دارد ،فقــر زیرســاختها
و تســهیالت الزم و نیــز توزیــع نابرابــر
امکانــات ،تفــاوت زیــادی را میــان مناطــق
مختلــف در منطقــه رقــم زده اســت؛ مثــا
خــود کرمانشــاه بــه لحــاظ اینکــه مرکــز
اســتان اســت ،امکانــات بهتــری نســبت
بــه ســایر شهرســتانهای اســتان دارد و
شهرســتان ثــاث باباجانــی محرومتریــن
منطقــه از حیــث امکانــات توریســتی اســت.
بنابرایــن یکــی از مســائلی کــه ضــروری
بــه نظــر میرســد در هــر طرحــی بــرای
تقویــت توریســم گنجانــده شــود،
مســئله عدالــت اجتماعــی در توزیــع
زیرســاختهای توریســتی در منطقــه
اســت .یکــی از اقدامهایــی کــه میتوانــد
عدالــت اجتماعــی را از حیــث امکانــات
توریســتی ایجــاد کنــد ،پذیــرش ارزشهــا
و قابلیتهــای منطقــه از ســوی جامعــه
محلــی اســت و نیــز آموزشــی کــه بتوانــد
رفتــار مناســب بــا توریســت را در اجتمــاع
ایجــاد کنــد.
ســاختن رســتورانهای بینراهــی و
نیــز نظــارت مناســب در مــورد بهداشــت
مرا کــز خدماتــی بینراهــی یکــی دیگــر از
مهمتریــن اقدامهایــی اســت کــه توریســم
در اســتان کرمانشــاه بــه آن احتیــاج دارد.
درواقــع ایــن موضــوع ســبب میشــود
رفتوآمــد بــه مناطــق روســتایی توریســتی،
مناطــق شــهری و مناطــق مختلــف در
اســتان کرمانشــاه بهراحتــی انجــام شــود.
تشــویق ســرمایهگذاری خصوصــی
در منطقــه و نیــز دولتــی در بهبــود
زیرســاختهای توریســتی بــرای صنعــت
توریســم منطقــه ضــرورت دارد .ایــن
موضــوع روشــنی اســت کــه در طر حهــای
دولــت بــرای توســعه توریســم هــم آمــده
اســت امــا بــه گامهــای عملــی احتیــاج دارد.
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گردشگری

روستاهایپلکانیکرمانشاه،مقصدجدیدگردشگرانخارجی

زیبای ناشناخته

بیشــتر مــردم بــا شــنیدن نــام روســتای پلکانــی بــه یــاد ماســوله و احیانــا برخــی روســتاهای کردســتان میافتنــد،
بیشــترین تعــداد روســتاهای پلـهای ،در اســتان کرمانشــاه قــرار دارد .تــا جایــی کــه بــه دلیــل ســاختار پلکانــی ،پــاوه
ملقــب بــه شــهر هــزار ماســوله اســت .منطقـهای کــه پــاوه در آن واقــع اســت بســیار خــوش آبوهــوا اســت و در کنــار
کوهســتان شــاهو قــرار گرفتـ ه اســت .بــا ایــن حــال ،ایــن ظرفیــت نــه بهخوبــی در ســطح کشــور و جهــان معرفــی شــده اســت و نــه
یتــر از آن ،تــدارک دیــده شــده اســت.
امکانــات و زیرســاختهای الزم بــرای بهر هبــرداری جد 
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ظرفیتناشناخته
در حالـی کـه روسـتاهای پلکانـی کرمانشـاه
مقصـد جدیـد گردشـگران خارجـی شـده
و شـیوه زندگـی و معیشـت سـا کنان ایـن
روسـتاها ،بـرای گردشـگران خارجـی،
جذابیتهای بسیاری دارد؛ ا کثر روستاهای
پلکانی کرمانشـاه ،فاقد امکانات اقامتی اعم
نهـم
از هتـل مـدرن و بو مگـردی هسـتند .آ 
در حالـی کـه نهفقط در ماسـوله گیالن ،بلکه
در پالنـگان کردسـتان نیز امکانـات بومگردی
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تاریخـی ایـن اسـتان قلمـداد شـوند.
کرمانشـاه ازجملـه اسـتانهای کشـور
اسـت کـه بـا داشـتن آبوهـوای مطلـوب،
وجـود چهـار هـزار اثـر تاریخـی کـه قدمـت
نهـا بـه چنـد هـزار سـال میرسـد،
برخـی از آ 
جاذب ههـای طبیعـی فـراوان و صنایعدسـتی
و سـوغاتیهای متنـوع ،هرسـاله پذیـرای
هـزاران گردشـگر از سراسـر کشـور اسـت.
وجـود آثـاری همچـون طاقبسـتان،
بیسـتون ،معبـد آناهیتـا ،غـار قوریقلعـه و
هـزاران اثـر تاریخـی دیگـر ،مشـتاقان بسـیاری
از سراسـر کشـور را بهویـژه در تعطیلات
تابسـتانی و نـوروز ،بـه کرمانشـاه میکشـاند.
در کنـار ایـن آثـار تاریخـی ،روسـتاهایی بـا آثـار
طبیعی فراوان ازجمله آبشـارها و چشـمهها،
معماریهای زیبا و استثنایی وجود دارد که
ا گر بهتر شناخته شوند ،چه برای گردشگران
و چـه بـرای سـرمایهگذاران و حتـی بـرای خود
سـا کنان ایـن روسـتاها ،ایـن امـکان وجـود
دارد که گردشگران کرمانشاه ،بخشی از سفر
خـود را نیـز در روسـتاهای پلکانـی بگذرانند.

توسـع ه یافتـه و درآمـد خوبـی را نصیـب
سـا کنان ایـن روسـتاهای پلکانـی میکنـد.
اقامتگا ههـای بو مگـردی و ا کوتوریسـم ،تاثیـر
خوبـی بـر جوامـع محلـی دارد .پدیـدهای کـه
در کرمانشـاه هنـوز بهخوبـی شـناخته نشـده
اسـت.
روسـتاهای هـدف گردشـگری در اسـتان
کرمانشـاه بهویـژه روسـتاهای پلکانـی ،آنقدر
دیدنـی هسـتند که بتوانند رقیبـی مهم برای
جلـب مسـافران در کنـار آثـار چنـد هزارسـاله

راهبردتوسعه گردشگری
بـرای توسـعه گردشـگری روسـتاهای پلکانـی
کرمانشـاه ،پیـش از هـر چیـز الزم اسـت از
حهـای دولتـی در ایـن زمینـه
اجـرای طر 
پرهیـز شـود و هـر اقدامـی ،صرفـا از سـوی
اهالـی روسـتا و کمـک گرفتـن از سـرمایههای
خصوصـی انجـام شـود.
حهـای
پیشازایـن ،دولـت بـا اجـرای طر 
توسـعه و عمران روسـتایی و با هدف امروزی
تهـای روسـتایی بـا معیارهـا و
کـردن باف 
ضوابـط طراحـی ،بسـیاری از روسـتاهای
کشـور را از هویـت اصیـل خـود محـروم و بـه

شـهرهایی کوچـک تبدیـل کـرد.
دولتمحـوری و نـگاه از بیـرون بـه موضـوع
بافت باارزش روستاهای پلکانی ،روستاییان
را در مقـام یـك مصرفکننـده صـرف نتایـج
یسـازد .بهسـازی نبایـد
طـرح محـدود م 
بـدون مـردم و صرفـا امـری تخصصـی تلقـی
شـود ،بلکـه بایـد در طراحـی و تصمیمـات
بـا مـردم و نهادهـای محلـی مشـورت شـود
نهـا
نهـا از نتایـج طـرح آ گاه شـوند؛ زیـرا آ 
وآ 
حهـا هسـتند.
بهر هبـرداران اصلـی طر 
شهـا و رویکردهـای
اشـاره بـ ه تمـام رو 
حفاظتـی ماننـد احیـا ،مرمـت ،بازسـازی،
ن کـه در شـرح خدمات
سـاماندهی و امثـال آ 
بهعنـوان اهـداف طـرح مطـرح شـده بـه
گسـتردگی دامنـۀ مطالعـه ،طـرح و اجرا منجر
خواهـد شـد کـه بسـتر و زمینـه آن در شـرح
خدمـات کاملا فراهـم نیسـت.
پنج نکته کلیدی در روستاهای پلکانی
در توسـعه گردشـگری روسـتاهای پلکانـی
اسـتان کرمانشـاه بایـد بـه نـکات زیـر توجـه
کـرد:
 .1مهمتریـن اصـل ،شـناخت اهالـی
تهـای خـود و
روسـتاهای پلکانـی از ظرفی 
تبلیغ موثر آن اسـت .توسـعه دفاتر آی.سـی.
تـی روسـتایی و فراهـم کـردن اینترنـت ارزان
و پرسـرعت بـرای روسـتاهای فاقـد پوشـش
و همچنیـن افزایـش سـرعت و کیفیـت بـرای
روسـتاهای متصل ،این امکان را به سا کنان
روسـتاهای پلکانی میدهد که هم روسـتای
خود و هم محصوالت و خدمات خود مانند
اقامتـگاه بو مگـردی را تبلیـغ کننـد.
 .2ایجـاد تسـهیالتی بـرای شـناخت بـزرگان
روسـتاهای پلکانـی از وضعیـت روسـتاهای
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گردشگری
پلکانـی پردرآمـد داخلـی بهویـژه ماسـوله
از طریـق برگـزاری تورهـای رایـگان توسـط
دسـتگاههای دولتـی ،موجـب ترویـج پدیـده
گردشـگری روسـتایی در اسـتان و فراهـم
کـردن الزا مهـای آن توسـط اهالـی روسـتاها
خواهـد شـد.
تهـای روسـتاهای
 .3شناسـایی ظرفی 
گردشـگری پلکانـی از طریـق دعـوت از
خبرنـگاران داخلـی و خارجـی بهمنظـور
انعکاس ظرفیتهای بزرگ اما شکوفا نشده
ا سـتان.
 .4بخش عمدهای از آلودگیهای منابع آب،
خـاك و هـوا در مناطـق روسـتایی و گسـترش
بیماریهـای مختلـف ،ناشـی از فقـدان
دسـتگاههای مدیریـت پسـماند روسـتایی
اسـت .باید سیسـتمی ثابت و سـازماندهی
شـده بـرای حفـظ منابـع طبیعـی تعبیـه
شـود .چنین سیسـتمی در کنـار محدودیت
حملونقـل و انباشـت محصـوالت بدبـو
ماننـد کـود حیوانـی در گذرگاههـای اصلـی
روسـتا ،میتوانـد بـه بهبـود رونـد حضـور
گردشـگران در روستاهای گردشگری پلکانی
کمـک کنـد.
 .5یکـی از مشـکالت اصلـی در ایجـاد و
حفـظ و نگهـداری از فضـای سـبز عمومـی در
نهـا
روسـتاها ،حضـور احشـام و رفتوآمـد آ 
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در معابـر روسـتایی اسـت کـه الزم اسـت
بـرای پیشـگیری از تخریـب فضاهـای سـبز
توسـط احشـام ،تدابیر الزم اندیشـیده شود و
مسیرهای ممنوعیت تردد احشام برای این
روسـتاهای پلکانی تعیین شـود که مسافران
و خـود اهالـی لـذت ببرنـد.
نقش دهیـ ـ ـ ـ ـ ــاران در توسعه روس ـ ـ ــتاهای
پلکانی
شهـای مناسـب بـه دهیـاران ازجملـه
آموز 
راهکارهای توسعه گردشگری در روستاهای
پلکانی اسـت .مسـئول گردشـگری روستایی
و عشـایری میـراث فرهنگـی ،گردشـگری
و صنایعدسـتی کرمانشـاه معتقـد اسـت:
جـذب اعتبار برای سـاخت تابلـوی راهنمای
گردشـگری ،تهیـه کتابچـه راهنمـای
شهـای الزم بـرای دهیـار
گردشـگری و آموز 
و شـوراهای محلـی و فعـاالن گردشـگری در
تمـام روسـتاها ،از ضروریـات بهر هبـرداری از
ظرفیـت گردشـگری روسـتاها اسـت.
پاشـایی با اشـاره به سـهم جدی روسـتاهای
پلکانی در طرح روستاهای نمونه گردشگری
گفـت :وجـود شـاخصهایی ازجملـه بافـت
قدیمـی ،چشـمانداز زیبـا ،اثـر تاریخـی و
طبیعـت بکر را عمدهتریـن دالیل انتخاب ۱۴
روستا بهعنوان روستاهای هدف گردشگری

اسـتان کرمانشـاه اسـت.
او راهانـدازی خانـه ترویـج را بـرای معرفـی
صنایعدسـتی و لبنیـات محلـی روسـتاها
ضـروری دانسـت و افـزود :در حـال حاضـر
راهانـدازی خان ههـای بو مگـردی بـا بهکارگیری
امکانـات بومـی و در اختیـار گذاشـتن ایـن
امکانات به گردشگران روستاها ،از اولویتها
اسـت.
مسـئول گردشـگری روسـتایی و عشـایری
نکـه
میـراث فرهنگـی کرمانشـاه بـا بیـان ای 
از مسـئوالن در راسـتای جـذب گردشـگران
مشارکت بیشـتری انتظار میرود عنوان کرد:
اسـتان کرمانشـاه بهعنـوان اسـتانی چهـار
فصل توانسـته است در جذب گردشگران در
سطح روستاها موفقیتهایی را کسب کند.
نقش گردشگری در توسعه
ازنظـر فرهنگـی ،گردشـگری میتوانـد
بهعنـوان عامـل انتقالدهنـده شـیوههای
زندگـی و رفتـار اجتماعـی جوامـع عمـل کنـد.
گردشـگرانی کـه بـه مناطـق مختلـف سـفر
میکننـد ،تحـت تاثیـر آدابورسـوم و رفتـار
جامعـه و معمـاری جامعـه میزبـان قـرار
میگیرنـد و از فرهنـگ آن جامعـه پیـروی
میکننـد .گردشـگری روسـتایی ،جلو ههـای
سـنتی بیشـتری از زندگـی را بـه گردشـگران
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نشـان میدهـد و نسـبت بـه زندگـی شـهری،
از جاذب ههـای متنوعـی برخـوردار اسـت.
همچنیـن گردشـگران بـا حضـور در مناطـق
روسـتایی ،این امکان را برای جوامع میزبان
گهـای
فراهـم میکننـد تـا بتواننـد بـا فرهن 
مختلـف آشـنا شـوند.
نقش گردشگری در ایجاد تغییرات اقتصادی
یشـود .همچنین
مثبت و سـازنده ارزیابی م 
گردشـگری روسـتایی ،موجـب تغییـر ترکیـب
شـغلی کشـاورزی بـه خدمـات و صنعـت
شـده اسـت .گردشـگری بهبـود وضعیـت
زیرسـاختها و توسـعه جاد ههـا و همچنیـن
سیسـتم حملونقلی در روسـتاهای هدف را
بـه دنبـال داشـته اسـت.
تعامـل بـاالی مـردم بـرای سـرمایهگذاری
قهـای
در روسـتا و احـداث مهمانسـرا و اتا 
اجـارهای در روسـتاهای شمشـیر و هجیـج،
بیانگـر ایـن موضـوع اسـت.
گردشـگری نقـش چشـمگیری در افزایـش
آ گاهـی و حضـور زنـان در جامعـه روسـتایی
یتـوان بـه تولیـد
دارد .از نمون ههـای آن م 
صنایعدستی و پخت انواع غذاهای محلی در
رسـتورانهای محلـی کوچـک بـرای عرضه به
گردشـگران ،توسط زنان روستایی اشـاره کرد.

گردشـگری در آ گاهـی و انسـجام اجتماعـی
و پیوسـتگی فرهنگـی و مشـارکت و اعتمـاد
اجتماعـی و حضـور زنـان در جامعـه و امنیـت
یشـان بسـیار موثـر
بـه همـراه زیربخشها 
بودهاند .البته گردشـگری در کنار آثار مثبتی
کـه بـه لحـاظ اقتصـادی و اجتماعـی همـراه
داشـته اسـت ،در مقابـل آثـار منفـی را نیـز بـر
جـای گـذارده اسـت .مثـل افزایـش قیمـت
نهـای کشـاورزی و تغییـر کاربـری اراضـی
زمی 
کشـاورزی و وارد شـدن پـای دالالن بـه ایـن
مناطـق اسـت.
ارتبـاط مثبـت بیـن رشـد اقتصـادی و
گردشـگری ،میتوانـد مشـوق سـرمایهگذاری
در بخـش گردشـگری باشـد .در حـال حاضـر
سـرمایهگذاری در گردشـگری ،شـیوههای
تهـای
مختلفـی دارد کـه یکـی از فرص 
سـرمایهگذاری ،مناطـق نمونـه گردشـگری
هسـتند .قطـب گردشـگری اورامانـات
بـا داشـتن تعـداد قابلتوجهـی روسـتای
پلکانی ،یکی از قطبهای گردشگری استان
کرمانشـاه اسـت کـه در عیـن حـال ،باالتریـن
تعداد مناطق نمونه گردشگری را دارد .توان
بـاالی مناطـق نمونـه گردشـگری اورامانات و
واقـع شـدن ایـن مناطـق در کنـار جاذبههای

بکـر ،میتوانـد بهعنـوان یـک نیـروی محـرک
اقتصـادی در منطقـه باشـند.
برنامهریـزان گردشـگری کشـور و اسـتان
بایـد توجـه کننـد کـه بـرای جـذب سـرمایه به
مقاصد گردشگری ،باید محصول گردشگری
جـذاب و متنوع فراهم شـود .چون محصول
جـذاب در کنـار جاذب ههـای گردشـگری ،هـم
بـرای گردشـگران در انتخـاب مقاصـد و هـم
بـرای سـرمایهگذاران ،انگیـزه ایجـاد خواهـد
کرد .رتبهبندی انجام شده در مناطق نمونه
گردشـگری اورامانـات نشـان میدهد منطقه
نمونـه گردشـگری سـراب روانسـر نسـبت بـه
بقیـه مناطق نمونـه ،نزدیکی نسـبی باالتری
بـه وضعیت ایـدهآل برای سـرمایهگذاری دارد
کـه روسـتاهای نمونـه گردشـگری شمشـیر،
قوریقلعـه ،نودشـه ،هجیـج ،ویسالقـرن بـه
ترتیـب باالتریـن جذابیـت ،بوزیـن مرخیـل
در سـطح متوسـط ،مناطـق نمونـه نوسـود،
سـراب مامیشـان ،شـروینه ،سـراب سـفید
بـرگ ،ازگلـه بمـو ،بیـد میـری ،داالنی بـا میزان
در سطح ضعیف برای سرمایهگذاری ارزیابی
شـدهاند و منطقه نمونه گردشـگری چشـمه
ریـزه در سـطح بسـیار ضعیـف ارزیابـی شـده
اسـت.
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گردشگری

روستای فش؛ پایتخت تنبور ایران
روسـتای فـش از توابـع بخـش مرکـزی شهرسـتان
کنـگاور ،در  ۱۰۰کیلومتـری غـرب کرمانشـاه قـرار گرفتـه و
بـا داشـتن آبوهوایـی معتدل و مطبـوع در فصل بهار،
مکانـی دیدنـی بـرای بازدیـد گردشـگران و مسـافران
نـوروزی اسـت .قدمـت گورسـتان قدیمـی و بنـای
زیارتـگاه امامـزاده سـیدجمالالدین در ایـن روسـتا،
نشـاندهنده پیشـینه تاریخـی آن اسـت.
یکـی از مهمتریـن جاذبههـای طبیعـی روسـتا ،سـراب
زیبا و باشکوه فش است که در نزدیکی روستا قرار دارد
و اطـراف آن را درختـان بلنـد جنگلـی و گلها و گیاهان
خـودرو فـرا گرفتـه اسـت .روسـتای فـش ،از اطـراف
بهوسـیله کوههـای بلنـد و مرتفـع احاطـه شـده اسـت.
بلندترین آبشار ایران در پیران

سـطح ایـن کوهها که از درختـان و درختچههای کوتاه
پوشـیده شـده ،در فصـول بهـار و تابسـتان از سرسـبزی
و طـراوت سرشـار میشـود .انـواع گیاهـان دارویـی
ماننـد گلگاوزبـان ،گل ختمـی ،شـیرینبیان ،آویشـن
و گـون نیـز در دامنـه ایـن کوههـا یافـت میشـود .قلمـرو
حیاتوحش روسـتا زیسـتگاه انواع گونههـای جانوری
ماننـد شـغال ،گـرگ ،روبـاه ،خرگـوش و کبـک اسـت
کـه از دیگـر جاذبههـای طبیعـی ایـن روسـتا محسـوب
میشـوند.
سـاختن سـاز تنبـور در روسـتای فـش نیـز از قدمـت
دیرینـهای برخـوردار اسـت .در ایـن روسـتا بـه نحـو
چشـمگیری کارگاههـای سـاخت انـواع مختلـف آالت
موسـیقی از قبیل تنبور ،تار و سـهتار دیده میشـود .در

روستای پیران ،یکی از روستاهای هدف
گردشگری از توابع بخش مرکزی شهرستان
سرپل ذهاب است .این روستا از شمال
و شرق به کوه بانزرده و از جنوب به کوه
پلتویکری محدود میشود .روستای پیران
از سطح دریا  ۹۲۰متر ارتفاع دارد و آبوهوای
آن معتدل و گرم است .رودخانه پر آب و زیبای
الوند در جنوب این روستا جریان دارد .مردم
روستای پیران به زبان کردی به لهجه کردی
کلهری سخن میگویند .روستای کوهپایهای پیران بافت مسکونی متمرکز دارد .عبور نهر آب از میان
کوچههای قدیمی همراه با درختان قدیمی چنار ،تبریزی و گردو که روستا را در برگرفته ،جلوهای زیبا
به آن بخشیده است .جنگلهای انبوه و مترا کم درختان بلند و زیبای چنار و تبریزی و گردو و انجیر
چشماندازهای بسیار زیبا و مساعد برای گذراندن اوقات فراغت فراهم کرده است .آبشار بلند پیران و
چشمههای جوشان در کنار درختانکهنسال و گیاهان خودرو در اطراف آنها ،جز مناظر بدیع روستا
به شمار میرود .از انواع موسیقی مقامی رایج روستای پیران میتوان به همنوازی ساز و دهل اشاره کرد.
در جشنهای عروسی نیز استفاده از انواع سازهای ضربی و اجرای ترانهها و آوازهای محلی رواج دارد.
در بیشتر مناطق کردنشین ازجمله روستای پیران از لباسهای محلی کردی با طرح و رنگهای متنوع
استفاده میشود .از عمدهترین غذاهای گردشگرپسند این روستا میتوان به بامیه تماته و بامیه بادمجان
اشاره کرد .مهمترین صنایعدستی این روستا نیز انواع گلیم با طر حهای کردی است و سوغاتی عمده
این روستا انجیر و گوجهسبز است .روستای پیران از طریق شهرهای قصرشیرین ،سرپل ذهاب ،داالهو و
گیالن غرب از استان کرمانشاه قابل دسترسی است.
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ا کثـر خانههـای روسـتایی در گوشـهای از فضـای خانـه
کارگاه کوچکـی بـرای سـاخت تنبـور ،سـهتار و تـار دیـده
میشـود .در هـر کارگاه تولیـدی سـاز سـنتی روسـتای
فش بین چهار تا پنج نفر از اهالی روسـتا مشـغول کار و
فعالیـت هنـری هسـتند .تار ،سـهتار ،تنبـور و … ازجمله
سـازهای سـنتی تولیـدی در ایـن روسـتا اسـت کـه غالبا
بـرای فـروش بـه تهـران فرسـتاده میشـوند.
مسـئوالن سـازمان گردشـگری و میـراث فرهنگـی ،بـه
دنبـال ثبـت ملـی روسـتای تاریخـی «فـش» بـا عنـوان
روسـتای سـاخت سـاز سـنتی هسـتند.
مقدمـات ثبـت ملـی شـدن ایـن روسـتا بهعنـوان
روسـتای سـاخت سـاز سـنتی ایـران انجـام شـده و
بـهزودی جشـن ثبـت ملـی شـدن آن برگـزار میشـود.

فصلنامه نامه اتاق بازرگاین کرمانشاه | شماره  | 54بهار 1397

حریر یادگار عهد نادرشاه
یکی دیگر از روستاهای زیبای استان کرمانشاه ،روستای حریر است .این روستا از
شمال به دهستان کوزران ،از شرق به دهستان حومه شمالی ،از جنوب شرقی به
دهستان حومه و از غرب و جنوب غربی به شهرستان سرپل ذهاب محدود میشود.
روستای حریر در محدوده کوهستانی غرب استان کرمانشاه استقرار یافته است.
آبوهوای این روستا در بهار و تابستان معتدل و در زمستان سرد است و رودخان ه حریر
از وسط این روستا میگذرد .قدمت روستای حریر به دوران حکومت نادرشاه میرسد،
بنای امامزاده سیدرضابیگ نشانگر قدمت طوالنی این روستا است.
مردم حریر به زبان کردی و با لهجه گورانی سخن میگویند و مسلمان و ا کثرا پیرو
اهل حق هستند؛ بخشی نیز پیرو مذهب شیعه جعفریاند.
روستای کوهستانی حریر در شیبی مالیم استقرار یافته و بافتی متمرکز دارد .خانههای
روستاییان غالبا دوطبقه است و حالت پلکانی آن چشمانداز زیبایی به روستا بخشیده
است .روستای حریر به دلیل برخورداری از موقعیت طبیعی و اقلیمی مطلوب،
مناظر و جلوههای منحصربهفردی دارد .مراتع حاصلخیز و سرسبز روستا ،بهویژه با
چشماندازهای کوهستانی در فصول بهار ،تابستان و پاییز زیباییهای شگفتانگیز
و جلوههای جذابی پدید میآورد .یکی از چشماندازهای بسیار زیبای روستا ،مناظر
اطراف سراب حریر است که از درختان بلند ،گیاهان و گلهای وحشی پوشیده
شده است .روستای زیبای حریر مشرف به کوهستانی است که دامنه آن را گیاهان
و درختچههای کوتاه و زمینهای زراعی و مرتعی پوشانیده و مناظر زیبایی را به
ساتیاریوتالشهابرایتوسعه گردشگری
ساتیاری یکی از روستاهای شهر پاوه است .این روستا یکی
از بکرترینودیدنیترینمنطقهاوراماناتاست.
پذیرایی با غذاهای ارگانیک ،گشت داخل روستا و
برپایی نمایشگاه محصوالت بومی ازجمله مواردی
است که در قالب سفر به روستای ساتیاری میتوانید
آن را تجربه کنید .ساتیاری یکی از زیباترین روستاهای
اورامانات با مردمانی فهیم و مهماننواز است .این روستا
در حدفاصل  ۲۵کیلومتری شهرستان پاوه قرار دارد.
روستای ساتیاری نزدیکترین روستا به بخش باینگان
است .این روستا از لحاظ جغرافیایی آبوهوایی بسیار
طبیعی و زیبا دارد .دامنههای روستا در فصل زمستان
سفیدپوش و در فصل بهار پر از درختان متنوع است و
سرسبزی چشمنوازی دارد .روستا باغهای فراوانی دراد و
ا کثر کوچههایآنسنگفرشاست.
شغل اصلی مردم روستا دامداری و باغداری است .زبان
اصلیروستا کردی(جافی/سورانی)است .گردهمنطقهای
کوهستانیدر روستای ساتیاریاست کهآبوهواییبسیار
خنک و طبیعی دارد .مردم دامدار روستا در فصل بهار و در
خردادماه به این منطقه زیبا کوچ میکنند و به مدت دو تا
سه ماه در این منطقه سکونت دارند .گرده چشمهای زیبا
با آب بسیار خنک دارد.
ساتیاری کهیکیاز قدیمیترینروستاهایاورامانات است
تا حدود پنج سال پیش بافتی قدیمی داشت اما از آن
زمان تاکنون ،تقریبا تمام خانههای این روستا از نو ساخته
شدهاند و در حدود این چهار سال  ۱۵خانه جدید عالوه بر
خانههایی که از نو ساخته شده ،به آن اضافه شده است.

وجود آورده است .در باالدست روستای حریر ،چشمهای با آب زالل میجوشد .در
روستا درخت کهنسال و تنومندی وجود دارد که برای روستاییان بسیار مقدس و
قابلاحترام است و به گفته افراد سالخورده روستا قدمت این درخت به  ۱۵۰سال
پیش برمیگردد .در داخل و اطراف روستا انواع درختان بلوط ،کیکم ،بادام و چهار
درخت به نام (چهار ملکه) در داخل محدوده سیدرضابیگ وجود دارد.
گرزان ،چوتوپ ،خومان شارکی ،قاواتان ،گردکان بازی ،قل قالن و قمچان از بازیهای
محلی مردمان این روستای استان کرمانشاه است.

در حال حاضر این روستا بیش از  ۲۰۰ساختمان دارد .این
مسئله،بخشیاز زیباییتاریخیآنرانابود کرد.
جاده این روستا تا  ۱۰۰متری آن آسفالت شده و از اینجا
به بعد سنگفرش است .معماری سنگی ،پلکانی و
همنوا با طبیعت ،فرهنگ مهماننوازی و مهمانپذیری
کمنظیر ،الگوی سبک معیشت روستایی و طبیعت بکر
و منحصربهفرد ازجمله ویژگیهای برجستهای است
که میتواند در کنار سایر جذابیتهای ویژه و مدیریت
هوشمند ،روستای ساتیاری را به یک مقصد گردشگری
تبدیل کند.
از مهمترین اقدامهایی که بهمنظور شروع فعالیتهای
گردشگری در روستای ساتیاری شکل گرفته است،
طرح اقامتگاه بومگردی «ا کوکمپ» ساتیاری است که
مورد موافقت سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی

و گردشگری استان قرار گرفته است .مهماننوازی و
برپایی سیاهچادرها و تورهای مسافرتی رنگ و بوی
زیبایی به این روستا داده است و ازجمله جذابیتهایی
است که گردشگران را مجذوب روستای ساتیاری
میکند .مناظر زیبای طبیعت با وجود محصوالت
ارگانیک و صنایعدستی میتواند بهعنوان برگ برندهای
در توسعه و رونق اقتصادی این شهرستان برای تمام
شهروندان باشد.
سقز یکی از سوغاتیهای مهم این روستاست .در گویش
محلی به سقز «بنیشت» و به قالب گلی آن «کو چه له»
میگویند .مردان روستا در تابستان بهصورت گروههای
چند نفره به کوهها میروند و با ایجاد شیارهایی در
تنه درخت ون که در زبان محلی روستا به آن «له له»
میگویند ماده اولیه سقز را تهیه میکنند.
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گردشگری

لذت آش گنونه در ورمقان
ورمقــان یکــی از روســتاهای زیبــا و خــوش آبوهــوای کرمانشــاه اســت کــه در
دامنههــای سلســله کوههــای مرتفــع بــدر ،در  ۳۵کیلومتــری شــمال شــهر ســنقر
در دهســتان باولــه واقــع شــده و آبوهــوای آن در بهــار و تابســتان معتــدل و
مطبــوع اســت.
دامنههــای کوهســتان بــدر در بهــار پــر از مراتــع ســبز و گیاهــان خودرویــی
میشــود کــه تابلوهــای طبیعــی و شــگفتانگیزی را پیــش چشــمانتان بــه
نمایــش میگــذارد .عــاوه بــر دامنههــای سرســبز و زیبــا ،چشــمههای بســیار زالل
و گوارایــی در اطــراف روســتا وجــود دارد کــه هــم آب آشــامیدنی و کشــاورزی مــردم
روســتا را تامیــن کــرده و هــم زیبایــی منطقــه را دوچنــدان میکنــد.
ا گــر نــوروز را بــرای ســفر بــه ایــن روســتا انتخــاب کنیــد ،جذابیتهــای یــک
بهــار افســونگر کــه دامنههــای سرســبز و چشــماندازهای کوهســتانی ،آهنــگ
آرامشبخــش چشــمهها و جویهــا و نغمــه پرنــدگان از مهمتریــن نشــانههای
آن اســت را تجربــه میکنیــد و از آن لــذت میبریــد.
امــا ا گــر ســفرتان را عقــب بیندازیــد تــا تابســتان از راه برســد ،آنوقــت مناظــر و
چش ـماندازهای بســیار زیبــا و کمنظیــر دیگــری همچــون جنگلهــا و باغهــای
انبــوه و سرســبز بــه روی شــما آغــوش میگشــاید .باغهــا و جنگلهایــی کــه
زیباتریــن و پرجاذبهتریــن مناطــق طبیعــی روســتا به شــمار میرود و بــا میوههایی
ماننــد انگــور ،گــردو ،زردآلــو ،آلــو و آلبالــو و همچنیــن بلــوط و بادامکوهــی ،دورتــادور
روســتا را احاطــه کــرده و منظــری رنگارنــگ را بــه وجــود آورده اســت.
بافــت مســکونی روســتا نیــز کــه در سراشــیبی مالیــم دامنــه کــوه قــرار گرفتــه ،بــا
آن ســقفهای مســطح و دیوارهــای خشــتی و گلــی همرنــگ طبیعــت ،منظــره
خوشــایند و دلچســبی را بــه وجــود آورده اســت.
البتــه در ســالهای اخیــر معمــاری ایــن روســتا نیــز هماننــد بســیاری از روســتاهای
کشــور تغییــر یافتــه و ســاختمانهای ســفید و آجــری بــزرگ و چندطبقــه از روی
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ویرانههــای خانههــای قدیمــی کاهگلــی ســر بــرآورده اســت ،بهطــوری کــه دیگــر
کمتــر میتــوان همســویی و همرنگــی طبیعــت و بافــت مســکونی را در روســتا
مشــاهده کــرد ،امــا بــا ایــن حــال تماشــای روســتایی بــا منظــری تنیــده از نماهــای
شــهری و بافتــی روســتایی ،آنهــم در دامنــه کوهــی سرســبز کــه بــه دریایــی از بــاغ
و جنــگل کشــیده میشــود ،خالــی از لطــف نیســت.
زندگــی در کوهســتان و دشـتهای حاصلخیــز آن ،ســبب شــده اهالــی ورمقــان کــه
بــه زبــان کــردی و لهجــه کلهــری ســخن میگوینــد ،بیشــتر بــه زراعــت و دامــداری
مشــغول باشــند و برخــی نیــز از راه تولیــد صنایعدســتی کــه مــواد اولیــه آن را
خودشــان بــه دســت میآورنــد و بــه فــروش میرســانند ،روزگار ســپریکننــد.
مردمــان ایــن روســتا آدابورســوم جالبــی هــم دارنــد؛ رســومی ماننــد شــال درکــی
یــا شــالاندازی کــه ویــژه شــب عیــد اســت .شــب عیــد کــه فرامیرســد جوانــان
روســتا ابتــدا بــر بــام خانههایشــان آتــش روشــن کــرده و ســپس بــاالی پش ـتبام
منــازل همســایهها رفتــه و دســتمال یــا شــال خــود را از منافــذی کــه در ســقف
خانههــا و پنجرههــا وجــود دارد ،بــه داخــل اتــاق آویــزان میکننــد و بــا ذ کــر
اشــعاری ،از صاحبخانــه عیــدی میخواهنــد .صاحبخانــه نیــز در شــال آنهــا
گــردو ،بــادام ،شــیرینی ،نخودچــی ،کشــمش و تنقــات میریــزد.
در ایــن روســتا موســیقی جایــگاه ویــژهای دارد و در مراســم عروســی و عــزاداری از
انــواع آالت موســیقی همچــون ســرنا و دهــل اســتفاده میشــود .ضمــن اینکــه
اجــرای موســیقی «گورانــی چــر» هــم یکــی از انــواع متــداول موســیقی در ایــن
روستاســت.
صنایعدســتی و هنــری روســتا شــامل قالــی ،گلیــم ،جاجیــم و ســجاده میشــود.
مــردم ایــن روســتا بــا غــذای رایــج و ویــژه خــود یعنــی «گنونــه» یــا آش ترخینــه
ســفت کــه ترکیبــی از بلغــور گنــدم ،آب گوجهفرنگــی تــازه ،دوغ تــرش ،ادویههــا
و  ...اســت ،از شــما پذیرایــی میکننــد .ورود بــه ایــن روســتا از شــهرهای ســنقر
و کامیــاران در اســتان کرمانشــاه و قــروه در اســتان کردســتان امکانپذیــر اســت.
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یادگار بیژن و منیژه در روستای گلین
گلیــن ،منطق ـهای وســیع متشــكل از چنــد روســتای كوچــك شــامل «انجــاورود،
نجــار ،چمــن و ســرباغ » بــا حــدود دو هــزار و  800نفــر جمعیــت اســت کــه در مســیر
جــاده گیــان غــرب  -ســرپل ذهــاب ،همجــوار دشــت زیبــا بــا شــالیزارهای پهنــاور
دیــره واقــع شــده اســت.
گلیــن گردشــگاهی اســت بكــر و فر حانگیــز ،درهای پوشــیده از درختــان گونا گــون
بــا انــاری معــروف و رودی همیشــه خروشــان كــه كیلومترهــا زیبایــی و لطافــت را
بــه گردشــگران و مهمانــان خــود هدیــه میکنــد .منطقــه گلیــن از توابــع شهرســتان
گیــان غــرب و در بخــش دشــت دیــره قــرار دارد و یكــی از مناطــق زیبــای ایــن
شهرســتان اســت كــه از نظــر جاذبههــای گردشــگری بهویــژه در فصلهــای بهــار و
تابســتان بهواســطه طبیعــت سرســبزش ،همــواره پذیــرای مســافران و گردشــگران
زیــادی از مناطــق مختلــف اســتان كرمانشــاه و ســایر اســتانهای كشــور اســت.
محورهــای گردشــگری ،جاذبههــای كوهســتانی ،پوشــش گیاهــی و طبیعــی
مصنــوع (باغــات) ،ارتفاعــات زیبــا و مســیر كوهنــوردی ازجملــه ویژگیهــای بــارز
و منحصرب هفــرد منطقــه نمونــه گردشــگری ســراب گلیــن اســت.
انجــاورود گلیــن روســتایی بســیار زیبــا ،دیدنــی و گردشــگرپذیر ایــن منطقــه از توابــع
بخــش مركــزی گیــان غــرب در اســتان كرمانشــاه اســت كه در فاصلــه  ۳۳كیلومتری
گیــان غــرب و در  ۲۱۵كیلومتــری كرمانشــاه قــرار گرفتــه اســت ،مــردم روســتاهای
گلیــن بــه زبــان كــردی كلهــری حــرف میزننــد و بــه ایــل كلهر وابســته هســتند ،برنج،
انــار ،گــردو و گنــدم از مهمتریــن محصــوالت كشــاورزی منطقــه گلیــن اســت.
رودخانــه گلیــن از بیــن دو كــوه میگــذرد و تمــام باغهــا و زمینهــای كشــاورزی

ایــن ناحیــه را آبیــاری میكنــد .در ایــن منطقــه پــرورش ماهــی نیــز توســعه
زیــادی پیــدا كــرده اســت ،خانههــا در ایــن منطقــه بــا ســنگ ،گل و چــوب بــه
شــكل پلكانــی ســاخته شــدهاند؛ بهطوریكــه پش ـتبام خان ـهای ،حیــاط خانــه
همســایه اســت.
ســراب گلیــن ،گوردخمـ ه دیــره ،باغهــا ،طبیعــت و كوهســتان اطــراف ایــن روســتا
از دیگــر جذابیتهــای روســتای گلیــن بــه شــمار میآینــد .منطقــه گلیــن درهای
زیبــا بــه طــول حــدود  ۴۰كیلومتــر و عمــق  ۴۰۰متــر دارد .طبــق روایــات تاریخــی
زندگــی در ایــن بخــش قدمتــی برابــر بــا آثــار تاریخــی و اســاطیری بیــژن و منیــژه در
شهرســتان ســرپل ذهــاب دارد .بــر اســاس ایــن روایــات در زمــان حكومــت بیــژن
در ایــن منطقــه ،مــردم اطــراف دره از هجــوم جانــوران درنــده بــه حا كــم شــكایت
میبردنــد .گرگیــن بــرای پا کســازی ایــن دره اعــزام و موفــق شــد امنیــت منطقــه
را تامیــن كنــد و از آن زمــان زندگــی در ایــن منطقــه جریــان یافــت .ا گرچــه ایــن
منطقــه زیبــا و تاریخــی بــه ســبب ناآشــنایی و بیتوجهــی همچنــان مهجــور و
محــروم مانــده امــا زیباییهایــش چشــم هــر بیننــدهای را بــه حیــرت وام ـیدارد و
شــرایط اســتثنایی دارد.
جــدای از شــگفتیهای طبیعــی در ایــن منطقــه آثــار تاریخــی متعــددی نیــز وجــود
دارد کــه از آن جملــه میتــوان بــه كتیبــه فرهــاد (یــا فرهــاد كــن) در  ۱۵۰متــری پــل
شــاه ،طــاق روب ـهروی روســتای نجــار كــه شــامل چنــد پلــه ،یــك حــوض و چنــد
گــودال بــرای ذخیــره مــواد غذایــی اســت ،قلعــه گرگیــن بــا دیوارهــای قدیمــی ،یــك
حــوض و یــك كتیبــه در نزدیكــی ســر بــاغ گلیــن و قلعــه انجــاورود (عظیــم) شــامل
دیوارهــای متعــدد كــه هیــچ راه ورودی نــدارد؛ اشــاره کــرد.
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گردشگری
آبدرمانی در آبشار بل روستای هجیج
روستای هجیج ازجمله پرجاذبهترین نقاط استان
کرمانشاه و از مناطق دیدنی اورامانات است و در
 25کیلومتری شهرستان پاوه قرار دارد .روستای
هجیج یکی از روستاهای پلکانی است با کوههای
سنگی ،مناظر سرسبز ،چشمههای خروشان و مسیر
پرپیچوخم که چشم هر بینندهای را به خود معطوف
میکند ،بهطوری که عالوه بر گردشگران ،همواره
هنرمندان خوشذوق را به سمت خود میکشاند.
به علت کمبود زمین ،پشتبام هر منزلی حیاط
منزل پشتی محسوب میشود ،طبعا محل بازی
بچهها و تفرجگاه والدین است .مجموعه روستای
هجیج یکی از شگفتانگیزترین روستاهای جهان
است با مجموعهای از خیابانهای نیمدایره و ردیف
ساختمانهای یک رو به دره عمیق و رودخانه زیبای
سیروان.
خانههای هجیج همگی از سنگ و اغلب بهصورت
خشکهچین و پلکانی ساخته شدهاند ،بهگونهای
پشتبام هر خانه ،حیاط خانه دیگری است .بارش
نزوالت جوی مناسب بهویژه برف در فصل سرد سال
و باران در بهار و پاییز موجب سرسبزی و طراوت روستا
و مناظر اطراف آن شده است.
یکی از ویژگیهای منحصربهفرد مردمان این روستا
خودکفایی در تمام مایحتاج روزانه است بهگونهای
که از گیوهبافی (که پاپوش مردمان مناطق کردنشین
است) گرفته تا لباسهایی سنتی بافتهشده از پشم
و رنگ طبیعت تا تهیه خورا ک و مایحتاج خوردنی و
هر آنچه نیاز زیستن در رفاه باشد که اینهمه تالش،
کوشش ،ذوق و هنر ریشه در فرهنگ ،باور و توانمندی
آنها دارد.
یکی از جاذبههای قابل توجه این روستا وجود امامزاده
سیدعبیداهلل فرزند امام موسی است که اهالی منطقه
از آن به نام کوسه هجیج یاد میکنند و بسیار مورد
احترام آنهاست .در نزدیکی روستا چشمه خروشانی
وجود دارد که آب آن به رودخانه سیروان میریزد .این

68

چشمه عجیب که بهمانند آبشاری از دل کوه بیرون
میآید ،به چشمه بل معروف است .خروشانی آن
بهگونهای است که در هیچ فصلی از سال ،آب آن کم
نمیشود و متخصصان و محققان ،آب آن را بهعنوان
یکی از بهترین آبمعدنیهای دنیا شناختهاند.
روستای هجیج با اقلیمی معتدل و کوهستانی ،در بهار
و تابستان آبوهوای مطبوعی دارد و در پاییز و زمستان
سرد است .مردم روستای هجیج به زبان کردی و
لهجه هورامی سخن میگویند ،مسلمان و پیرو مذهب
اهلتسنن هستند.
مراتع سرسبز و حاصلخیز بهویژه در اطراف رودخانه
سیروان،سببرونقدامداریدر اینروستاشدهاست.
کشک ،شیر ،دوغ ،روغن حیوانی و کره از مهمترین
فرآوردههای لبنی این روستا است .نگهداری و پرورش
انواع طیور در این روستا بسیار رواج دارد .حواشی
ن که از نزدیکی روستا
رودخانه پرآب و تماشایی سیروا 
عبور میکند بهویژه در بهار و تابستان با سرسبزی،
طراوت و زیباییهای کمنظیر ،یکی از تفرجگاههای
زیبای روستای هجیج محسوب میشود.
درختان بلند پیرامون روستا همراه با گیاهان خودرو
و گلهای رنگارنگ دامنهها ،بهویژه در بهار و تابستان
چشماندازهای طبیعی بسیار زیبایی را پدید میآورند.
ارتفاعات شاهو که بخشی از رشتهکوههای زا گرس
به شمار میرود ،طبیعت زیبا و بکری دارد که همراه
با مراتع و چرا گاههای سرسبز ازجمله پیاز دول میشا
و گاول و نیز انواع گونههای گیاهی بهویژه گیاهان
دارویی همانند گلگاوزبان ،ختمی ،گون و شنگ ،در

زمره زیباترین نواحی استان کرمانشاه به شمار میآید.
تنوع جانوری این ارتفاعات نیز ازجمله خرس ،شغال،
گرگ و روباه جالب توجه است.
در دامنه ارتفاعات شاهو چشمههای فراوانی وجود
دارد که بخش اعظم آب زراعی و آشامیدنی شهرها
و روستاهای پیرامون خود را تامین میکنند .آبشار
زیبای بل که در نزدیکی روستای هجیج قرار دارد،
ازجمله آبشارهایی است که آب آن خواص درمانی
دارد .از دیگر جاذبههای روستای هجیج بناهای
خانقاه ،چله خانه و عبادتگاه کوسه است .این بناها
ل اندود شده است.
از سنگ است و داخل آن با گ 
در داخل این عبادتگاهها ،ستونهای چوبی نیز
وجود دارد .خانقاه دراویش قادریه از دیگر بناهای
دیدنی روستای هجیج است که در آن به ذکر و سماع
میپردازند .موسیقی مورد عالقه مردم روستای هجیج
شنیدن نوای سوزنا ک شمشال است .این ساز یکی از
انواع سازهای بادی است و شبیه نی است که همراه
با آوازهای سوزنا ک و گیرا نواخته میشود .در مراسم
مختلف بهویژه در سوگواریها و مراسم حماسی نیز از
این ساز استفاده میشود.
مسجد مرکزی روستای هجیج نمونه کاملی از معماری
کهن ایرانی است با ستونهای چوبی و تزئینات زیبای
کندهکاری و در و پنجرههای استادانه که توسط نجارانی
ساخته شده که خود را از نسل همان هنرمندی
میدانند که همراه کوسه هجیج به این مکان آمدهاند.
زبان اورامی نزدیکی چشمگیری با زبان با فارسی دارد
اما در وهله اول سخت بیگانه و غیر قابل لمس به نظر
میآید؛ چون کلمات اصیل فارسی آنچنان با زیروزبر
لهجه کردی آمیخته است که تا گوش به آن آشنا نشود
نمیتوان این نزدیکی را دریافت.
کوفته هجیجانه که ترکیبی از برنج و گوشت چرخ کرده
ن که خورشتی مانند خورشت
است ،خورشت قسقوا 
قیمه همراه با پسته کوهی است و ترخینه مخلوطی
از بلغور گندم و دوغ ترش ،ازجمله مهمترین غذاهای
محلی هجیج به شمار میآیند.
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در شاالن از گرز نترسید
روســتای شــاالن کرمانشــاه از توابــع بخــش کرندغــرب شهرســتان اســامآباد غــرب
بــه حســاب میآیــد .بــرای رســیدن بــه ایــن روســتا بایــد بــه  ۲۳کیلومتــری شــهر
ســرپل ذهــاب ۳۳ ،کیلومتــری کرندغــرب یــا  ۱۴۰کیلومتــری کرمانشــاه ســری
ل شــرقی بــه
بزنیــد تــا بــه منطقــهای کوهســتانی برســید کــه از شــمال و شــما 
ارتفاعــات داالهــو ،از جنــوب شــرقی بــه ارتفاعــات بانهریــز و از جنــوب بــه ارتفاعــات
زنــگ علیــان محــدود میشــود.
ایــن روســتا بــا جریــان رودخانــه پــرآب الونــد در جنــوب آن ،سرســبزتر از روســتاهای
اطــراف بــه نظــر میرســد .بــا ایــن حــال طبیعــت بخشــی از جاذبههــای ایــن روســتا
اســت کــه در نــگاه اول شــما را جــذب خواهــد کــرد .در دو طــرف بســتر رودخانــه
الونــد ،تفرجگاههایــی بــه وجــود آمــده کــه در آنهــا میتوانیــد انــواع گیاهــان
دارویــی ،مرتعــی و گلهــای وحشــی رنگارنــگ را ببینیــد و البتــه ســری هــم بــه
زیســتگاه پرنــدگان و جانــوران آبــزی بزنیــد .جنگلهــای انبــوه و گســترده گــردو ،انــار
و انجیــر کوهــی اطــراف روســتا هــم جایــی اســت کــه حتمــا بایــد از آن دیــدن کنیــد.
ا گــر اهــل کوهنــوردی هــم باشــید ،میتوانیــد گشــتوگذاری در ارتفاعــات
صخــرهای داالهــو داشــته باشــید کــه بلندتریــن قلــه آن  ۲.۲۵۰متــر ارتفــاع دارد.
سراســر ایــن ارتفاعــات را جنگلهــای انبــوه و مراتــع سرســبز پوشــانده و البتــه ایــن
ارتفاعــات در ا کثــر مواقــع ســال پوشــیده از بــرف اســت.
پیشــینه تاریخــی ایــن روســتا کــم از جاذبههــای طبیعـیاش نــدارد .وجــود آثــاری
مثــل زیارتــگاه مســجد عبداهللبنعمــر ،بابــا یــادگار ،مقبرههــای ابودجانــه،
باباشــیخ ،شــیخ بایــزی و بابافقــی شــاهدانی قدمــت و ســابقه تاریخــی ایــن روســتا
را بــه شــما نشــان میدهنــد.
عمــر خیلــی از بناهــای آرامگاهــی ایــن روســتا بــه دوره صفویــه میرســد کــه بــه

دســتور شــاهعباس ســاخته شــده و البتــه خیلــی از آنهــا در دوره قاجاریــه مرمــت
شــدهاند .چیــزی کــه تماشــای آن را نبایــد از دســت بدهیــد ،بافــت مســکونی
روســتا اســت کــه بــه شــکلی مترا کــم بــر کوهپایههــا بنــا شــده اســت .ســقف
خانههــا مســطح اســت و بــا تیرهــای چوبــی و کاهگل پوشــیده شــدهاند .ایــوان
وجــه اشــترا ک تمــام ایــن خانههاســت کــه بــا ســنگ ،آجــر ،گــچ ،چــوب ،خشــت و
گل ســاخته شــدهاند.
در چهــار کیلومتــری روســتای شــاالن ،آبشــار پیــران و ویرانههــای قصــر یزدگــرد
قــرار دارد کــه قدمــت آن بــه دوران ساســانی میرســد .ایــن ویرانــه را بایــد در یکــی
از بلندتریــن ارتفاعــات روســتا ببینیــد کــه اطــراف آن را حصــاری بــا بر جهــای
نیــم دایــرهای شــکل پوشــانده اســت کــه در فاصلــه  ۶تــا  ۱۶متــری هــم ســاخته
شــدهاند.
امــا جاذبههــای تاریخــی روســتا بــه همینجــا ختــم نمیشــود .در  ۹کیلومتــری
قگــرا معــروف اســت.
روســتا بنــای ســنگی مســتطیل شــکلی قــرار دارد کــه بــه طا 
ایــن بنــای ســنگی فضــای ایــوان ماننــدی اســت کــه دیوارهــای خارجــی آن از
الش ـههای ســنگ و مــاط گــچ ســاخته شــده و دیوارهــای داخل ـیاش بــا اشــکال
هندســی پوشــانده شــده اســت.
ا گــر در گوشــه و کنــار روســتا مردمــی را دیدیــد کــه مشــغول بــازی بــا گــرز هســتند،
تعجــب نکنیــد .بــازی گــرزان یکــی از بازیهــای معــروف و رایــج ایــن منطقــه
اســت کــه مــردم در اوقــات فراغتشــان بــه آن میپردازنــد .ایــن بــازی هشــت نفــر
بازیکــن دارد کــه در مربعــی کــه روی زمیــن ترســیم شــده جــا میگیرنــد .در وســط
ایــن مربــع چال ـهای قــرار دارد کــه چهــار گــرز در آن گذاشــته میشــود .چهــار نفــر
از بازیکنــان در خــط دفــاع از گرزهــا حفاظــت میکننــد و چهــار نفــر کــه در خــارج
از مربــع هســتند بــرای تصــرف گرزهــا بــه افــراد داخــل مربــع حمل ـهور میشــوند.
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گردشگری

تجزیهوتحلیل  SWOTاز تهدیدها و فرصتهای پیشروی گردشگری روستاهای کرمانشاه

تهدیدها

فرصتها

برداشت بیرویه از منابع جنگلی
تخریب عمدی نقوش برجسته
کمبود نیروی متخصص
چرای مفرط
شکار بیرویه
کمبود امکانات بهداشتی
محرومیت شدید منطقه
یادگاری و خط کشیدن روی نقوش برجسته
پراکنش نامناسب فصلی گردشگران

قابلیت تبدیلشدن به قطب گردشگری
اشتغالزایی و ایجاد درآمد
کوتاه کردن مسیر توسعه استان و شهرستان
معرفی هرچه بیشتر شهرستان
ثبت آثار تاریخی و ارزشمند
بهسازی زیرساختهای عمرانی (جاده) شهرستان
نبودن چنین نقشهای برجسته و تاریخی در مناطق مجاور
سرمایهگذاری در تاسیسات روبنایی و زیربنایی
توسعه تاسیسات گردشگری شهرستان

نقاط ضعف

نقاط قوت

کمبود امکانات رفاهی و اقامتی
ضعف امکانات زیرساختی و عمرانی (جاده)
ضعف تبلیغاتی
تخریب توسط عوامل طبیعی
کمبود امکانات ورزشی و تفریحی
کمبود امکانات بهداشتی و خدماتی
کمبود امکانات رفاهی در سایتهای گردشگری
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روستاهای کوهستانی با آثار تاریخی فراوان در شهرستان
چشماندازهای طبیعی زیبا ازجمله آبشارهای طبیعی
وجود درختان نادر چون «به»
داشتن پوشش گیاهی متنوع
داشتن سنگنوشته و نقوش برجسته
آثار تاریخی
اقلیم مناسب در طول فصول سال
محیطی آرام و پاك و بدون آلودگی صوتی و...  
درهها و چشمههای حائز اهمیت
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روایتتوماساردبرینک،خبرنگارنیویورکتایمزاززلزلهکرمانشاه

آزمونی برای دولت
نهــا در منطق ـهای ســا کن
یهــای ســا کن در نزدیکــی مــرز عــراق بــه وقــوع زلزلــه عــادت دارنــد .آ 
ایران 
شهــای زمیــن مســئله تــازهای
هســتند کــه روی گســل قــرار گرفتــه اســت و تخریــب و نابــودی ناشــی از لرز 
چکــس در
یکــه یکشنب هشــب زلزلــه کرمانشــاه روی داد ،هی 
یشــود .باوجودایــن ،هنگام 
محســوب نم 
ایــن منطقــه در برابــر آن ،آمادگــی نداشــت.
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زلزله

بیــش از  600نفــر تا کنــون جانباختهانــد
کــه در نــوع خــود شــمار قابلتوجهــی
محســوب میشــود ،ولــی کنــار آمــدن بــا
چنیــن تلفاتــی – و خســارتهای شــدید
بــه انبوهــی از ســاختمانها در روســتاها
و شــهرهای کوچــک – کاری بــس دشــوار
اســت .زلزلــه رویداده در شــمال غــرب
ایــران مرگبارتــر از زلزلــه مــاه ســپتامبر در
شــهر مکزیکوســیتی بــود و در مناطــق
دوردســتی ماننــد ترکیــه ،اســرائیل ،لبنــان
و پا کســتان نیــز احســاس شــد.
یــک روحانــی شــیعه بــا پوشــش ســنتی و
کولهپشــتی ،روز سهشــنبه در روســتای
ویرانشده کوئیکه حسن Kuik-e Hasan
ســرگردان بــود .ایــن روحانــی بــه نــام
اصغــر زارعــی همــراه بــا دیگــر داوطلبــان از
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شــهر مقــدس قــم آمــده بــود تــا بــه مــردم
زلزل ـهزده کمــک کنــد ولــی میــان ویرانههــا
ســردرگم شــده بــود .او گفــت :مــن تــاش
میکنــم بــا مــردم در مــورد خداونــد ســخن
بگویــم و بــه آنهــا آرامــش خاطــر بدهــم؛
ایــن تنهــا کاری اســت کــه در کنــار دعــا
کــردن از عهــده مــن برمیآیــد .انســان
همیشــه میتوانــد دعــا کنــد.
بــرای دولــت ایــران کــه در تــاش
مرگبار
همیشــگی اســت تــا نشــان
زلزله رویداده در شمال
دهــد میتوانــد و میخواهــد
از شــهروندان خــود در
غرب ایران مرگبارتر از
مواقــع بحرانــی مراقبــت
زلزله ماه سپتامبر در شهر
کنــد ،ایــن زلزلــه آزمونــی
مکزیکوسیتی بود.
بــرای محــک زدن منابــع و
توانمندیهــای آن محســوب

میشــد .شــهروندان در سراســر ایــران
اخبــار هولنــا ک زلزلــه را از طریــق تلویزیــون
و رســانههای اجتماعــی دنبــال میکننــد و
در همیــن حــال ،بازمانــدگان بــا اســتفاده
از لــودر و دســتان خالــی خــود در حــال
آواربــرداری و جســتوجوی بازمانــدگان
هســتند .ولــی از نظــر مــردم ایــن منطقــه،
تالشهــای انجــام شــده بســیار ابتدایــی
بــوده اســت؛ بســیاری از مــردم در چادرهــا
زندگــی میکننــد و در برابــر ســرمای گزنــده
کنــار یکدیگــر مچالــه شــدهاند.
دولــت میدانســت کــه مــورد رصــد قــرار
دارد .رهبــر معظــم کشــور[ ،حضــرت]
آیـتاهلل ســیدعلی خامنـهای ،ایــن زلزلــه را
آزمونــی الهــی بــرای مقامــات و مــردم ایــران
نامیــد کــه تعییــن خواهــد کــرد :آیــا آنهــا
میتواننــد بــه وظایــف خــود عمــل کننــد
یــا خیــر؟ رئیسجمهــور حســن روحانــی
از منطقــه بازدیــد و در فاجعهزدهتریــن
شــهر یعنــی ســرپل ذهــاب توقــف کــرد
و وعــده کمکهــای بیشــتر و اعطــای
وامهــای کمبهــره بــه پیمانکارانــی را داد
کــه مجتمعهــای مســکونی تخریبشــده
را بازســازی کننــد .رئیسجمهــور وقــوع
ایــن زلزلــه را بــرای مــردم ایــران دردنــا ک
خوانــد.
مــن پــس از کســب مجــوز دولتــی بــرای
دیــدار از ایــن منطقــه ،حــدود  ٢٦٥مایــل
را از تهــران بهســوی غــرب و فــرودگاه
منطق ـهای واقــع در شــهر کرمانشــاه پــرواز
کــردم و ســپس همــراه بــا آرش خاموشــی،
عــکاس ایرانــی ،مــدت دو ســاعت و نیــم
را از میــان کوهســتانهای صعبالعبــور
بهســوی شــهر ســرپل ذهــاب و روســتاهای
اطــراف آن رانندگــی کــردم.
پــس از عبــور از دو جایــگاه بازرســی کــه
در یکــی از آنهــا پلیــس ضــد شــورش،
بــه گفتــه دولــت بــرای محافظــت در برابــر
راهزنــان ،مســتقر شــده بــود ،بــه جــاده
اصلــی رســیدیم .ایــن تنهــا جــاده
ســالم بهســوی شــهری بــود کــه
تقریبــا بــه ویرانــه تبدیــل شــده
بــود.
در ســمت چــپ مــا کامیونــی کــه
در برابــر یــک فروشــگاه توقــف کــرده
بــود ،هماننــد پوســته تخممــر غ
شــکاف برداشــته و در ســمت راســت
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درباره توماس اردبرینک
تومــاس اردبرینــک ،خبرنــگار
نیویورکتایمــز در ایــران اســت .او
هلنــدی اســت امــا از ســال ۲۰۰۲
میــادی کــه بــا یــک عــکاس ایرانــی
ازدواج کــرد ،در تهــران زندگــی
میکنــد .خبرنــگاران اروپــای غربــی
و آمریــکا از او بهعنــوان کســی کــه
نــگاه مثبتــی بــه ایــران دارد یــاد
میکننــد؛ بــا ایــن حــال خــودش
میگویــد ترجیــح میدهــد مســائل را
همانطــور کــه هســت روایــت کنــد؛
نــه کمتــر نــه بیشــتر .او در مجموعــه
فیلمهایــی کــه از ایــران ســاخته،
تصویــری ارائــه میکنــد کــه نمایانگــر
طبیعــت زیبــای ایــن کشــور ،فرهنــگ
باســتانی آن ،مهماننــوازی و
غذاهــای خوشــمزه ایرانــی باشــد.
روایــت او از زلزلــه کرمانشــاه و
فعالیتهــای امــدادی ،اندکــی تلــخ
میشــود .او بعدهــا در پاســخ بــه
اینکــه چــرا زلزلــه کرمانشــاه و رونــد
امدادرســانی را اینگونــه روایــت
کــرده گفتــه بــود :نمیتوانســتم
چیزهایــی را کــه بــه چشــم خــودم
دیــدم ،ننویســم و روایــت نکنــم.

کامــران مــرادی ،ســا کن شــهر قصرشــیرین
در آن نزدیکــی کــه آخریــن شــهر پیــش از
مــرز عــراق اســت ،گفــت :مــن بــرای مراســم
تشــییعجنازه آمــدم .هرگــز چیــزی ماننــد
ایــن ندیــدهام.
ایــن منطقــه بــه حــوادث غمبــار عــادت
دارد .مــردم آن بدتریــن نــوع زندگــی را تجربــه
کردهانــد و بســیاری از آنهــا بازمانــدگان
جنــگ هشتســاله بــا کشــور عــراق در
همســایگی خــود ،هســتند .ولــی آنهــا
اعتمــاد کردنــد و پنداشــتند کــه میتواننــد
همــواره در ایــن منطقــه زندگــی کننــد.
محمــد نظــری ،رزمنــده دوران جنــگ
ســالهای ١٩٨٠تــا  ،١٩٨٨میگویــد :مــن
نیــز یــک رشــته آپارتمــان قــرار داشــت کــه
همهچیــز دیــدهام .او میگفــت در خانــه
بالکــن آنهــا فــرو ریختــه بــود .شــماری
خــود در روســتای زریــن جــوب اهمیــت
از مــردم محلــی ســوار بــر خودروهایــی
لرزشهـــــــــــای یکشنبهشـــــــــــــب را
کــه شیشــه برخــی از آنهــا شکســته
بازمانده
دستکم گرفته بود.
شــده بــود ،بــه اینســو و آنســو
محمــد تعریــف کــرد :اندکــی
میرفتنــد .ســربازان ســپاه
بازماندگان با استفاده
پــس از ســاعت  ٩شــب مشــغول
پاســداران انقــاب اســامی ســوار
از لودر و دستان خالی
مشــاهده برنامــه مــورد عالقــه
بــر کامیــون و مــردم کــه آب
خــود در تلویزیــون شــدم.
آشــامیدنی ،پتــو و کیکهایــی
خود در حال آواربرداری و
نخســتین لــرزه را احســاس
ـهرها
بــا طعــم پرتغــال را از دیگــر شـ
جستوجوی بازماندگان
کــردم ولــی شــدت آن چنــدان
آورده بودنــد ،نیــز بــه داخــل شــهر
هستند.
نبــود .جکــی ،ســگ ســیاه نگهبــان،
وارد میشــدند.

نیــز یــک ســاعت بــود کــه پــارس میکــرد.
فکــر کــردم لرزشــی کــه ســگم احســاس
کــرده ،یکــی از همــان لرزشهــای کوچکــی
اســت کــه مــردم در کشــور زلزلهخیزمــان
همــواره احســاس میکننــد.
اندکــی بعــد ،دیوارهــا شــروع بــه لــرزش
کردنــد .مــن در حالــی کــه بــه دیوارهــا
برخــورد میکــردم ،بــه طــرف راهــرو
میدویــدم .همســرم ســکینه نیــز پشــت
ســرم میدویــد .در آن لحظــات ،انســان
فقــط بــه فکــر خــود و نجــات جانــش اســت.
در دقایــق بحرانــی پــس از زلزلــه ،نخســت
سرشــار از حــس آرامــش و لــذت شــدم.
بــه یــاد م ـیآورم کــه بارهــا و بارهــا بــا خــود
گفتــم :مــن زنــدهام .مــن زنــدهام.
در اطــراف کشــور مــردم دسـتبهکار شــدند
و شــروع بــه گــردآوری اقــام مــورد نیــاز بــرای
توزیــع میــان نیازمنــدان کردنــد .در حالــی
کــه دولــت اعــام کــرد بــه کمــک خــارج
نیــازی نــدارد ،مــردم ایــران بــه یکدیگــر
پیوســتند .در تهران ،داوطلبــان به برگزاری
کمپیــن آنالیــن بــرای گــردآوری پتــو و مــواد
غذایــی بــرای قربانیــان زلزلــه اقــدام کردنــد.
پوریــا گرجــی ،کــه مدیریــت یــک کارخانــه را
بــر عهــده داشــت ،گفــت :مــا میخواهیــم
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زلزله

 64میلیارد
هوشنگ بازوند استاندار
کرمانشاه :پول وسایلی مثل
یخچال و کولر در اختیار خود
متقاضیان قرار می گیرد و
تاکنون  64میلیارد تومان بابت
خرید این وسایل به حساب
مردم واریز شده است.

 59هزار
مطمئــن شــویم ایــن مــردم بــه کمکهــای
الزم دسترســی خواهنــد یافــت .گــروه مــا
تعــداد یــک هــزار و  ٥٠٠تختــه چــادر و ســه
هــزار تختــه پتــو آورده اســت .دولت در فشــار
قــرار دارد.
یکــی از مقامــات جمعیــت هاللاحمــر
جمهــوری اســامی ایــران در ســرپل ذهــاب،
گفــت  10هــزار تختــه چــادر خانوادگــی تهیــه
شــده ،ولــی رونــد توزیــع بــا برخــی آشــفتگیها
همــراه اســت.
برخــی بــرای شــب آمــاده میشــدند .آنهــا
خودروهــای خــود را در فضــای بــاز متوقــف
کــرده بودنــد .نظــری یکی از ســا کنان روســتا
گفــت :مــا در خودروهــای خــود میخوابیــم.
بقایــای منــازل مــا بســیار خطرنا ک هســتند
و در برابــر پسلــرزه تحمــل ندارنــد.
در روســتای کوئیکــه حســن و در حالــی
کــه آقــای یــاری نــام عزیــزان خــود را بــر
زبــان مــیآورد؛ اقوامــش از تهــران همــراه
بــا خودرویــی مملــو از پتــو و موادغذایــی
وارد شــدند .مادربــزرگ او روی فرشــی در
برابــر آنچــه زمانــی خان ـهاش بــود ،نشســته و
اطرافش را قوطیهای کنســرو و بطریهای
پالســتیکی آب احاطــه کــرده بــود.
شــهرام مــرادی ،کفــاش  35ســاله،
گفــت :توزیــع ســریعتر چــادر میتوانــد بــه
زلزلــهزدگان کمــک کنــد.
در پایین جاده ،گروهی از زنان روی فرشــی
نشســته و بطریهــای آب آشــامیدنی را کــه
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مــردم آورده بودنــد ،بــه شــکل منظــم روی
هــم انباشــته بودنــد .آنهــا از آمــدن شــب
نگــران بودنــد .یکــی از زنــان مســن ،بــا رنــج
و انــدوه گفــت :فرزنــد 10ســاله مــا ،آرمــان،
هنــوز زیــر آوار اســت .مــا امشــب در کنــار او
میخوابیــم.
در روســتای زریــن جــوب ،عــزاداران روی
ردیفهایــی از صندلیهــای پالســتیکی
زرد و ســبز چیــده شــده در محــل خرمنــگاه
روســتا نشســته بودنــد .برخــی از آنهــا
نهفقــط بــرای مــردی کــه جانــش را از دســت
داده بــود ،بلکــه بــرای خانههــا و روســتای
ویــران شــده خــود گریــه میکردنــد.
زهــرا اســکندری بــا یــاد کــردن از
پســرعمهاش بــه نــام ســیروس پیــری کــه
بالفاصلــه پــس از کشــف جســدش از زیــر
آوار دفــن شــده بــود ،گفــت :او مــردی
بــزرگ و ازخودگذشــته بــود و تــا آنجــا کــه
میتوانســت بــه مــردم کمــک میکــرد.
آقــای پیــری پیــش از وقــوع ایــن زلزلــه،
فــردی بــود کــه بــرای کمــک بــه دفــن امــوات
روســتا ،او را صــدا میکردنــد .او در مراســم
عــزاداری همســایگانش شــرکت میکــرد و
بــه رایــگان بــه نوحهســرایی میپرداخــت
و بــا صــدای رســا و آهنگیــن خــود ،بــرای
خوانــدن مرثیههایــی در وصــف چهرههــای
مورداحتــرام شــیعیان اســتفاده میکــرد.
ولــی ا کنــون کســی نبــود کــه بــرای مراســم
دفــن او نوحهخوانــی کنــد.

رضا خواجهای رئیس ستاد
هماهنگی بازسازی مناطق
زلزله زده استان کرمانشاه:
در مجموع باید  59هزار
واحد مسکونی در شهرها و
روستاهای مناطق زلزله زده
استان کرمانشاه ساخته شود
که تا کنون ساخت  45هزار
واحد آغاز شده است.

51
کیوان کاشفی در تشریح
اقدامات اتاقهای بازرگانی در
زلزله کرمانشاه گفت :اتاقهای
سراسر کشور در کنار جمعآوری
و ارسال دهها تن اقالم مورد
نیاز زلزلهزدگان ،به ساخت
 ۵1مدرسه در مناطق زلزلهزده
متعهد شده اند.

 25میلیارد
سید جواد حسینی کیا نماینده
مردم کرمانشاه در جلسه
کمیسیون صنایع و معادن
مجلس ،نیاز مالی بازسازی
صنایع استان کرمانشاه که در
زلزله آسیب دیده اند را 25
میلیارد تومان ارزیابی کرد.
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واکاوی بازتاب یک رویداد تلخ؛ از الجزیره و سیانان تا رویترز

زلزله کرمانشاه در رسانههای جهان
کشــنبه 21 ،آبــان مــاه ،زلزل ـهای بــه بزرگــی
شــامگاه ی 
 7.3ریشــتر ،اســتان کرمانشــاه را در غــرب ایــران لرزانــد.
نلــرزه کــه در مــرز ایــران و عــراق ر خداده بــود،
ایــن زمی 
دو مرکــز بــرای آن اعــام شــد ،حلبچــه در عــراق و ازگلــه
در اســتان کرمانشــاه .در اثــر ایــن زلزلــه  620نفــر از
هموطنــان جــان خــود را از دســت دادنــد ،نــه هــزار و
 388نفــر زخمــی شــدند و حــدود  70هــزار نفــر خانــه و
کاشــانه خــود را از دســت دادنــد .ایــن زلزلــه بــه دلیــل
بزرگــی و تلفــات زیــاد ،توجــه رســانههای خارجــی را
شهــا طیــف وســیعی از توصیــف و
جلــب کــرد .گزار 
کهــا ،کمبودهــا و
ارائــه آمــار در مــورد تلفــات زلزلــه ،کم 
کهــای مالــی خارجــی
همچنیــن مشــکالت ارســال کم 
مهــا را شــکل م ـیداد.
در اثــر تحری 
در گــزارش صفحــات بعــد ،بــه پوشــش خبــری زلزلــه
کرمانشــاه در رســانههای خارجــی و نیــز نحــوه پوشــش
یپــردازد.
و موضوعــات م 
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زلزله
الجزیره:
اهدای مدال ورزشکاران برای زلزلهزدهها
شبکه الجزیره ،گزارش مفصلی در مورد زلزله سرپل ذهاب منتشر کرد .این گزارش با وصف بزرگی زلزله
آغاز شده است .به نوشته الجزیره زلزلهای به بزرگی  7.3ریشتر ،منطق ه وسیعی میان ایران و عراق را
روز یکشنبه دوازدهم نوامبر لرزاند .الجزیره زلزله کرمانشاه را مرگبارترین زلزله در جهان در سال2017
خ داده ،همچنین در کویت ،قطر،
توصیف کرد .به گزارش الجزیره ،این زلزله که در مرز ایران و عراق ر 
ترکیه ،لبنان ،امارات متحده عربی و فلسطین اشغالی نیز احساس شده است؛ اما بیشترین ضربه و
شدت را در حلبچه ،خانقین در طرف عراق و سرپل ذهاب ،قصرشیرین در استان کرمانشاه ایران
داشته است .در این گزارش به نقل از تحقیقات زمینشناسی آمریکا آمده است که این زمینلرزه
بیش از  1400پسلرزه داشته است.
بخـش دیگـر گـزارش بـه تعـداد قربانیـان زلزلـه اختصـاص دارد کـه بیشـترین تعـداد را از ایرانیـان
میدانـد .همچنیـن تعـداد قربانیـان را بـه نقـل از بنگا ههـای خبـری ایـران  530نفـر در روز س هشـنبه
دو روز پـس از زلزلـه ذکـر میکنـد .ایـن گـزارش میافزایـد منطقـه بـرای زندگـی هنـوز امـن نیسـت زیـرا
پسلرز ههـا همچنـان ادامـه دارد .گـزارش یادشـده بـه دیـدار حسـن روحانـی ،رئیسجمهـوری ایـران
از مناطـق زلزلـهزده اشـاره میکنـد و خبـر میدهـد ورزشـکاران ایرانـی ازجملـه کیانـوش رسـتمی،
قهرمان وزنهبرداری جهان که اصالتا کرمانشـاهی اسـت و سـارا جوانمرد ،برای کمک به زلزلهزدهها
لهـای خـود را اهـدا کردهانـد.
مدا 
در ادامه به کمکهای خارجی اشاره شده است و اینکه ترکیه اولین کشور خارجی بوده است که
اقدام به ارسال کمک به زلزلهزدههای کرمانشاه کرده است .این کشور همچنین اعالم کرده است
 92امدادگر نیز در حالت آمادهباش قرار دارند تا در صورت لزوم و موافقت دولت ایران به منطقه اعزام
شوند .این گزارش همچنین از پیام تسلیت و همدردی خانم فدریکا موگرینی ،رئیس اتحادیه اروپا،
آنتونیو گوتیرز ،دبیرکل سازمان ملل متحد و نیز والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روسیه خبر داده
است.
رویترز:
پیام تسلیت ترامپ ،با وجود سیاست تهاجمی علیه ایران
خبرگزاری رویتر نیز گزارشـی از وضعیت دشـوار راهها و مناطق زلزلهزده دارد .در این گزارش
آمـده اسـت در نتیجـه زلزلـه 30 ،هـزار منـزل مسـکونی در کل منطقـه و دو روسـتا بـه کلـی
تخریبشـدهاند .رویترز از قول خانمی در سـرپل ذهاب نوشـته اسـت ،من  10نفر از اعضای
فامیلـم را از دسـت دادهام و شـبها در پـارک میخوابـم زیـرا خانـهام بـا خـا ک یکسـان شـده
اسـت .یکـی دیگـر از مصیبتدیـدگان زلزلـه در مصاحبـه تلفنـی بـا رویتـرز گفتـه اسـت شـب
نهـا از دنیـا
زلزلـه تولـد پسـرعمویم بـود و همـه فامیـل تقریبـا منـزل مـا بودنـد و حـاال بیشـتر آ 
رفتهانـد.
در گزارش رویترز همچنین به پیام تسلیت دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری امریکا اشاره شده است
و نوشته که این پیام با وجود سیاست تهاجمی رئیسجمهوری آمریکا علیه ایران است .رویترز
همچنین به پیام [حضرت] آیتاهلل خامنهای در مورد فوریت و اضطرار کمک به مناطق زلزلهزده
اشاره کرده است.
سیانان:
عملیات نجات ،ماهها طول میکشد
سـیانان در گــزارش مفصــل تصویــری از زلزلــه کرمانشــاه ،بــه شــرح مشــکالت زلزلهزدههــا پس از
وقــوع زلزلــه و نیــز طــرح برخــی گالیههای مردم مصیبـتزده پرداخته اســت .گزارش یادشــده به
دیــدار حســن روحانــی از منطقــه نیــز اشــاره کــرده اســت و در ادامــه از قــول منصــوره باقــری مدیــر
عملیــات بینالمللــی هاللاحمــر ایــران نوشــته اســت کــه جسـتوجو و عملیــات نجــات ممکــن
اســت ماههــا طــول بکشــد .بــه گفتــه او روســتاهای زیــادی در منطقــه ویــران شــدهاند و بســیاری
از روســتاهای تخریبشــده در مناطــق دورافتــاده قــرار دارنــد کــه دسترســی و کمکرســانی بــه
آنهــا دشــوار اســت.
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یو اسای تودی:
تحریمهای آمریکا علیه ارسال کمک به ایران
اما یکی از مهمترین گزارشها را یو اس تودی با تیتر« ،تحریمهای آمریکا علیه ایران ،کمک به
قربانیان زلزله را دشوار کرده است» ،منتشر کرد و به مشکل کمک به زلزلهزدههای ایران پرداخت.
این گزارش به تالش توحید نجفی یک پزشک ایرانی مقیم آمریکا اشاره دارد که سعی کرده است با
راهاندازی یک کمپین فیسبوکی ،برای زلزلهزدهها کمک جمعآوری کند و مینویسد توحید نجفی
میگوید ،من نمیدانم پولی که جمع میشود را چگونه به ایران بفرستم؟ توحید نجفی توانسته بود
 200هزار دالر از طریق این کمپین جمعآوری کند اما وزارت خزانهداری آمریکا با درخواست مجوز او
برای این انتقال موافقت نکرد .این گزارش در ادامه به تشریح مشکالت انتقال پول از قول فعاالن
ایرانی در آمریکا میپردازد .یکی از این ایرانیان فعال میگوید ،تحریمها علیه ایران ،تعامالت بانکی با
این کشور را بسیار سخت کرده است؛ بهویژه برای سازمانهای غیردولتی .زیرا بر اساس قانون وزارت
خزانهداریآمریکاییهااجازهندارندمستقیمابهایرانیاهرگونهسازمانهایغیردولتیدر ایرانپول
بفرستند .البته وزارت خزانهداری میگوید افراد میتوانند برای مبادالت بانکی یا ارسال پول مجوز
بگیرند ،اما این مجوز نیز همواره صادر نمیشود ،همانطور که توحید نجفی نتوانست آن را دریافت
کند .در این گزارش همچنین آمده است که یو اس تودی به وزارت خزانهداری مراجعه کرده است تا
دلیل مجوز ندادن آنها را به توحید نجفی بداند اما کسی پاسخگو نبوده است.
در گزارش یادشده به توییت برنی ساندرز ،سناتور دموکراتآمریکا اشاره شده که در حساب توییتری
خود نوشته بود« ،من امیدوارم و نیز انتظار دارم ایاالتمتحده به تالشهایی که میخواهند تا رنج
زلزله را برای مردم تخفیف دهند ،کمک کند».
ینیوز:
ایبیس 
جلوگیری فیسبوک از جمعآوری کمکهای مردمی
ماجرای پولی که توحید نجفی جمعآوری کرده بود و محدودیت قوانین برای ارسال آن به ایران،
موضوع مقالهای از ایبیسی نیوز بود .در گزارش ایبیسی نیوز آمده است توحید نجفی نهفقط
مشکل انتقال پول را به ایران داشت بلکه با شبکه اجتماعی فیسبوک که از طریق آن کمپین کمک
برای زلزله ایران را راهاندازی کرده بود ،نیز مشکل پیدا کرد .مدیران فیسبوک کمپین را بسته و پول
را مسدود کردند زیرا عقیده داشتند هرگونه جمعآوری پول از طریق فیسبوک نیاز به مجوز وزارت
خزانهداری آمریکا دارد .نجفی سرانجام پس از مذا کره با مقامات فیسبوک راهی برای انتقال آن پول
از طریق یک ایرانی به یک سازمان غیردولتی معتبر و فعال در ایران پیدا کرد.
انسیبیآی:
درسهای زلزله کرمانشاه
شبکه خبری انسیبیآی در گزارشی با عنوان درسهای زلزله خواسته است پاسخ ایران به زلزله،
میزان آمادگی و  ...را بررسی کند .در این گزارش به تاثیر مثبت شبکههای اجتماعی ازجمله تلگرام
هم در خبررسانی و هم در جمعآوری کمک اشاره شده است .این گزارش همچنین مینویسد
مسلم است که فواید تکنولوژیهای مبتنی بر کامپیوتر محدود است و نمیتواند جان انسانها را
نجات دهد ،به همین دلیل به نظر باید نهادهای مرتبط با حوادث و بالیای طبیعی تجربه گذشته
مثل زلزله بم را در مورد ساختوساز برای کرمانشاه به کار میگرفتند تا میزان تلفات کمتر و نیز
کمکرسانی آسانتر و سریعتر انجام میشد .در این مورد میتوان حتی به ساختوسازهای دولتی
اشاره کرد .صرفنظر از خانههای مسکن مهر ،بیمارستان سرپل ذهاب که باید جا و پناهگاهی برای
مردم آسیبدیده باشد ،از ساختمانهایی بود که کامال فروریخت و ویران شد .همچنین در کشور
زلزلهخیزی مانند ایران ،آموزش اینکه هنگام وقوع زلزله کجا پناه بگیرند ،چگونه به سایرین کمک
کنند و ساختوساز منازلشان باید چگونه باشد ،از مهمترین اصولی است که ضروری است انجام
شود .در این گزارش آمده است بالیای طبیعی مثل زلزلههای بزرگ ،بسیار غمانگیز است .با اینهمه
پس از زلزله ،فرصتهایی برای ابتکار و پیشرفت به وجود میآید .ایدهها و پیشنهادها ،شجاعانه و
جدید است .زلزله کرمانشاه فرصتی به ما داده است که بر کوتاهیها غلبه کنیم و در طول بحران
اطالعات را با هدف جلوگیری از تلفات در اتفاقهای اینچنینی آینده جمعآوری کنیم.
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کرمانشاه،گمرکاتوبازارچههایمرزی
فرصتیبرایتوسعهتجارت

نقطه صفر مرزی
اســتان کرمانشــاه بــا دو مــرز رســمی و پنــج
بازارچــه مــرزی یکــی از اســتانهای فعــال
در حــوزه تجــارت کشــور بهویــژه بــا عــراق
اســت و تقویــت ایــن مرزهــا میتوانــد بــه
توســعه پایــدار ایــن اســتان کمــک فراوانــی
کند .این اســتان  371کیلومتر مرز مشــترک
بــا عــراق دارد .دو مــرز رســمی پرویزخــان و
خســروی در شهرســتان قصرشــیرین فعال
هســتند و ارتبــاط ایــران را بــا ایــن کشــور
یســازند .شــش بازارچــه مــرزی
مقــدور م 
کرمانشــاه در ایجــاد اشــتغال و درآمدزایــی
مرزنشــینان از محــل صــادرات و واردات
قانونــی کاال نقــش بســزایی دارنــد.
دادوســتد و تجــارت کاال در ایــن اســتان از
گذشــته پررونــق بــوده و ا کنــون نیــز از طریــق
مرزهــا و بازارچ ههــای رســمی در جریــان
اســت .گــزارش حاضــر بــه بررســی و معرفــی
گمــرکات و بازارچ ههــای مــرزی پرداختــه
اســت.
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مرز پرویزخان
مــرز تجــاری پرویزخــان شهرســتان قصرشــیرین در فاصلــه پنــج کیلومتــری
شــمال غربــی شهرســتان قصرشــیرین و در نقطــه صفــر مــرزی ایــران و عــراق
مجــواری بــا روســتای مــرزی پرویزخــان
واقــع شــده اســت و بــه دلیــل ه 
یشــود .ایــن مــرز تجــاری یکــی از
در کشــور عــراق ،بــه ایــن نــام شــناخته م 
بهــای اقتصــادی کشــور اســت کــه در ســال  ۷۶تاســیس و راهانــدازی
قط 
شــد.
فاصلــه بازارچــه پرویزخــان تــا شــهر ســلیمانیه عــراق حــدود  150کیلومتــر
اســت و عمــده کاالهــای صادراتــی از مــرز رســمی پرویزخــان قصرشــیرین
بــا مناطــق کردنشــین عــراق بهویــژه شــهرهای کالر ،ســلیمانیه ،موصــل،
یشــود.
خانقیــن و کرکــوک در بخــش مرکــزی ایــن کشــور انجــام م 
ب هطــور متوســط روزانــه یــک هــزار و  60دســتگاه کامیــون کاال از مــرز
یشــود .نزدیکــی فرهنــگ دو منطقــه مــرزی
پرویزخــان بــه عــراق صــادر م 
اســتان کرمانشــاه و ســلیمانیه عــراق بــه دلیــل همزبــان بــودن ،از مهمترین
عوامــل رونــق اقتصــادی و تجــاری ایــن بازارچــه مــرزی اســت.
پرویزخــان یکــی از مرزهــای راهبــردی و مهــم کشــور اســت کــه بیــش از 50
درصــد صــادرات غیرنفتــی ایــران بــه عــراق را بــه خــود اختصــاص داده و
نقــش کلیــدی و حیاتــی در جــذب بــازار ایــن کشــور همســایه دارد.
مــرز پرویزخــان کــه در مســیر راه ابریشــم قــرار دارد ،نزدیکتریــن راه ارتباطی
از طریــق عــراق و ســوریه بــه طــول  900کیلومتــر به کشــورهای اروپایی اســت
و در زمــان کنونــی کــه عــراق در زمینــه زیرســاختها و اقتصــاد وضعیــت
خوبــی نــدارد ،بهتریــن مســیر بــرای ســرمایهگذاری در ایــن کشــور و اقلیــم
کردســتان عــراق اســت.
تهــای
مــرز تجــاری پرویزخــان بــا هــدف رونــق بخشــیدن بــه فعالی 
بازرگانــی و تحكیــم مناســبات مــردم در دو ســوی مــرز ،ایجــاد زمینــه الزم
بــرای صــادرات ،توســعه صــادرات غیرنفتــی  ،جم ـعآوری ســرمایههای
ســرگردان و هدایــت آن بــه ســمت تجــارت  ،كاهــش ورود و خــروج كاالی
قاچــاق و توســعه اقتصــادی مناطــق مــرزی و درنهایــت تامیــن مایحتــاج
مرزنشــینان ایجــاد شــد .طبــق آمــار ،میــزان ارزش دالری کاالهــای صــادره
از مــرز پرویزخــان از دیگــر بازارچ ههــا و حتــی برخــی از گمــرکات کشــور بیشــتر
بــوده اســت.
در ســال  ،1394ســالن تجــاری پایانــه مــرزی پرویزخــان افتتــاح و مــورد
بهر هبــرداری قــرار گرفتــه و تمــام امــور اداری و گمرکــی مــرز در ایــن ســالن
یشــود.
انجــام م 
امکانات گمرک مرزی پرویزخان برای بارهای تجاری
بازارچــه مــرزی پرویزخــان بــه دلیــل ارائــه حجــم زیــادی از کاالهــای تجــاری
نفتــی و غیرنفتــی تجــار ایرانــی و عراقــی ،امکانــات زیــر را در اختیــار دارد:
 -1اســتقرار و حضــور ادار ههــای مرتبــط از جملــه گمــرک ،بازرگانــی،
اســتاندارد ،قرنطینــه نباتــی (اداره کشــاورزی) ،نمایندگــی اتــاق بازرگانــی
کرمانشــاه (بــرای صــدور گواهــی مبــدأ) ،نیروی انتظامــی ،پایانــه راه و ترابری
بــرای ماشــینهای ســنگین ،آتشنشــانی و واحــد درمانــی خدمــات
پزشــکی
کهــای
 -2اســتقرار شــعب هشــت بانــک دولتــی و عمومــی از جملــه بان 
ملــی ،صــادرات ،ملــت ،ســپه ،تجــارت و کشــاورزی ،قوامیــن و پسـتبانک
در محوطــه بازارچــه
 -3استقرار هفت باب صرافی رسمی ،با مجوز بانک مرکزی ایران
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 -4اســتقرار بیــش از  12شــرکت حملونقــل بینالمللــی فعــال و غیرفعــال
در کار ترانزیــت ســوخت و مشــتقات نفتــی در آن
 -5یک انبار سرپوشیده که سوله است.
 -6یک انبار روباز در کنار انبار سرپوشیده بازارچه
 -7پنــج دســتگاه جرثقیــل بــزرگ در محوطــه بازارچــه بــرای تخلیــه و
بارگیــری کاال
 44-8دستگاه لیفترا ک در محوطه بازارچه برای تخلیه و بارگیری کاال
 -9پنج دستگاه باسکول بزرگ برای توزین کامیون تریلر
 -10یــک هــزار و  300نفــر کارگــر بیمــه شــده کــه تحــت پوشــش یــک شــرکت
خدمــات کارگــری فعــال هســتند و شــرکت یادشــده بابــت در اختیــار
گذاشــتن کارگــر بــه تعــداد الزم بــرای هــر دســتگاه کامیــون ،مبلغــی را از
صاحبــان کاال دریافــت میکنــد.
نهــای حامــل بارهــای
 -11یــک پارکینــگ بســیار بــزرگ بــرای پــارک کامیو 
تجــاری غیرنفتــی بــه ظرفیــت حــدودا  700دســتگاه در طــول شــبانهروز .
ایــن پارکینــگ متعلــق بــه شــهرداری قصرشــیرین اســت و بابــت حــق
نهــا مبلغــی را دریافــت میکنــد و ایــن مبلــغ
پارکینــگ از راننــدگان کامیو 
را صاحبــان بــار کامیــون پــس از تخلیــه بــار ،بــه راننــده پرداخــت میکننــد.
 -12دو پارکینــگ بــزرگ بــرای پــارک تریلرهــای حملکننــده ســوخت
یشــوند.
ترانزیتــی ،اعــم از ُپــر و خالــی کــه در محوطــه بازارچــه پــارک م 
تهــای منحصرب هفــرد اســتان کرمانشــاه امــا ظرفیــت
بــا وجــود تمــام ظرفی 
تجــاری ،نیازهــای بازارچ ههــا و مرزهــای اســتان بســیار بیشــتر از آن چیــزی
اســت کــه تــا بــه حــال انجــام شــده اســت.
در شــرایطی کــه اســتان کرمانشــاه بــا نــرخ حــدود  22درصــدی بیــکاری
روبـهرو اســت و ایجــاد اشــتغال یکــی از دغدغ ههــای مهــم مردم و مســئوالن
اســتان اســت ،مرزهــای اقتصــادی میتواننــد در تحقــق برنام ههــای
اشــتغالزایی دولــت نقــش بســزایی داشــته باشــند.
مرز خسروی
مــرز تجــاری خســروی در حــوزه شهرســتان قصرشــیرین قــرار دارد و در
ـوب پایانــه خســروی و در جــوار گمــرک آن واقــع شــده اســت .بهســازی
جنـ ِ
و تجهیــز ایــن مــرز تجــاری از ســال  80آغــاز و تا کنــون ادامــه دارد .فضــای
فنسکشــی شــده آن بالــغ بــر پنــج هکتــار اســت و در حــال حاضــر ،افــزون
ً
بــر تــردد مســافری بهویــژه در ایــام عــزاداری ،عمدتــا بهعنــوان محلــی
یشــود.
نهــای حامــل ســوخت بــه عــراق اســتفاده م 
بــرای تــردد کامیو 
فاصلــه مرزهــای تجــاری خســروی از پرویزخــان حــدود  22کیلومتــر اســت.
مــرز تجــاری خســروی جــزو  14گمــرک تخصصــی کشــور بــرای صــادرات
فرآورد ههــای نفتــی اســت .خســروی در  18کیلومتــری قصرشــیرین و در
نقطــه صفــر مــرزی ایــران و عــراق قــرار گرفتــه و فاصلــه آن از کرمانشــاه 180
کیلومتــر اســت.
بخشــی از محمول ههــای صادراتــی کشــور در مــرز تجــاری خســروی ،در
یشــود.
بخــش عربــی مــرز (داخــل خــا ک عــراق) تخلیــه و بارگیــری م 
روزانــه ب هطــور متوســط  350کامیــون از مــرز خســروی کاال بــه عــراق صــادر
میشــود.
مهمتریــن اقــام صادراتــی ایــن مــرز ،ســیمان ،کاشــی ،آه ـنآالت ،میــوه و
شهــای مرکــزی و جنــوب عــراق حمــل
تر هبــار هســتند کــه بــه مقصــد بخ 
یشــود.
یشــوند .اخیــرا مبــادالت کاالهــای نفتــی نیــز در ایــن مــرز انجام م 
م 

جدول :1مقایسه عملکرد ترانزیت ورودی
میزان(تن)

درصد

ردیف

ناممرز

میزان(تن)

درصد

ردیف

ناممرز

1

شهیدرجایی 3248234

35

7

لطفآباد

365533

3.9

2

پرویزخان

1450272

15.6

8

بیلهسوار

303884

3.3

3

بازرگان

958227

10.3

9

جلفا

203120

3.2

4

باشماق

936230

10.1

10

بندرانزلی

137367

1.5

5

شهیدباهنر

585822

6.3

11

سایرمرزها

689225

7.4

6

سرخس

403738

4.3

9281652

100

جمعکل
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گمرک
بــا توجــه بــه رســمی بــودن مــرز خســروی و مســیر و جــاده مناســب آن و
اســتقرار دســتگاههای ذیربــط از جملــه گذرنامــه ،ســازمان حملونقــل
یتــوان در صــورت
و پایان ههــا ،گمــرک و امکانــات بســیار مناســب اداری ،م 
برخــی تغییــرات فیزیکــی ،ظرفیــت اســتفاده از این مــرز تجاری را بــرای تردد
مســافر و همچنیــن کاال بســیار افزایــش داد.
مــرز خســروی نزدیکتریــن نقطــه از کشــورمان بــه بغــداد ،کربــا ،کاظمیــن
و سامراســت و عملیــات ســاخت پایانــه بینالمللــی ایــن مــرز از ســال 77
در نقطــه صفــر مــرزی آغــاز شــد و در ســال  81بــا  75میلیــارد ریــال اعتبــار
بــه بهر هبــرداری رســید .مــرز خســروی بهعنــوان مــرز رســمی کشــور ظرفیــت
بســیاری مناســبی بــرای تــردد زائــران و رونــق اقتصــادی منطقــه دارد کــه
در حــال حاضــر از ایــن ظرفیــت بــه علــت برخــی مســائل امنیتــی اســتفاده
یشــود و از ســال گذشــته بســته شــده اســت.
نم 

خلیــل حیــدری ،مدیــرکل گمــرکات کرمانشــاه اعــام کــرد در ســال  96بیــش از دو
میلیــارد و  23میلیــون دالر کاال از اســتان بــه کشــورهای مختلــف جهــان صــادر شــد کــه
ایــن مقــدار صــادرات نســبت بــه ســال  95کــه بیــش از یــک میلیــارد و  862میلیــون دالر
بــود ،حــدود  9درصــد رشــد را نشــان میدهــد .عمــده صــادرات کرمانشــاه بــه کشــور
عــراق بــه ارزش بیــش از یــک میلیــارد و  980میلیــون دالر بــوده اســت.
بــه گفتــه او ،طبــق هدفگــذاری انجامشــده ،قــرار اســت امســال صــادرات بــا  10درصــد
افزایــش نســبت بــه ســال گذشــته بــه بیــش از دو میلیــارد و  226میلیون دالر برســد.
در عیــن حــال ،آمارهــای گمــرک نیــز حاکــی از آن اســت کــه میــزان صــادرات از مرزهــای
اقتصــادی اســتان کرمانشــاه افزایــش پیــدا کــرده اســت ،بهطــوری کــه مقایســه
صــادرات  10مــاه نخســت ســال  95بــا  96رشــد  +5درصــد را نشــان میدهــد.
جدول :2بررسی روند عملیات گمرکی کرمانشاه
فعالیتهای
صادراتیاستان
(اظهاریو
عبوری)

سال96

درصد
تغییرات
ارزشی

سال95

) (kgوزن

ارزش (دالر)

) (kgوزن

ارزش (دالر)

دالری

درششماهه
نخستسال

2,245,512,596

944,799,826

2,345,208,772

968,593,160

%-2

در دهماهه
نخستسال

1,488,655,974 4,184,286,739 1,565,342,331 3,475,058,016

%+5

منبع :گمرک ایران
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وضعیت واردات در مرزهای پرویزخان و خسروی
مــرز پرویزخــان در ســال  96دومیــن مــرز فعــال کشــور در زمینــه ورود
کاالهــای ترانزیتــی بــوده اســت( .جــدول  )1ایــن مــرز بــا ترانزیــت یکمیلیــون
و  450هــزار تــن کاال 15 ،درصــد از حجــم کل کاالهــای ترانزیتــی بــه داخــل
کشــور را بــه خــود اختصــاص داد.
در حــال حاضــر  32مــرز فعــال شــامل  22مــرز زمینــی و  10مــرز آبــی در کشــور
وجــود دارد و طــی ســال گذشــته هفــت هــزار و  816هــزار تــن کاال از کشــور
ترانزیــت شــده اســت.
پــس از بنــدر شــهید رجایــی ،مرزهــای پرویزخــان بــا  15درصــد ،بــازرگان بــا
 10درصــد در جایگا ههــای بعــدی ترانزیــت ورود کاال بــه کشــور قــرار دارنــد.
بیشــترین حجــم مســیرهای پرتــردد کاال از مرزهــای کشــور طــی ســال 96
از بنــدر امــام بــه مــرز پرویزخــان بــا جابهجایــی نزدیــک بــه یکمیلیــون و
200هــزار و تــن کاال بــوده اســت.
مــازوت ،نفتــا و انــواع پنبــه عمدهتریــن کاالهــای عبــوری از مرزهــای کشــور
بودهانــد کــه در ایــن ،بیــن مــازوت بیشــترین حجــم جابهجایــی و ترانزیــت
را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
مجمــوع کاالهــای وارداتــی از طریــق گمــرکات اســتان در ســال ،96
۴۰میلیــون و  ۷۸۹هــزار و  ۷۴۵دالر کاال بــه وزن  ۲۲هــزار و  ۱۳۸تــن
اســت کــه ایــن میــزان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته از نظــر ارزش
۳۵درصــد و از حیــث وزن  ۳۰درصــد افزایــش داشــته اســت.
از مجمــوع  ۴۰میلیــون و  ۷۸۹هــزار و  ۷۴۵دالر کاال بــه وزن  ۲۲هــزار و
 ۱۳۸تــن ،گمــرک پرویزخــان بــا  ۲۰میلیــون و  ۵۳۸هــزار و  ۷۷۴دالر کاالی
وارداتــی بــه وزن  ۱۵هــزار و  ۱۶۷تــن ،بیشــترین حجــم کاالهــای وارداتــی
اســتان را در ســال گذشــته بــه خــود اختصــاص داده اســت.
براســاس جــدول  ،۲واردات کاال از گمــرک پرویزخــان در ســال  96در
مقایســه بــا مــدت مشــابه در ســال  ۹۵از لحــاظ وزنــی  ۶۳درصــد و از حیــث
ارزش  ۴۵درصــد افزایــش داشــته اســت.
آمــار واردات گمــرک خســروی هشــت هــزار و  ۶۴۰دالر کاال بــه وزن ۵۲
تــن بــوده کــه ایــن مقــدار نســبت بــه مــدت مشــابه ســال  ۹۵از لحــاظ وزن
۷۹درصــد و از حیــث ارزش نیــز  ۱۵۳درصــد رشــد داشــته اســت.
در ســال گذشــته از گمــرک کرمانشــاه  ۲۰میلیــون و  ۲۴۲هــزار و  ۳۳۱دالر
کاال بــه وزن شــش هــزار و  ۹۱۷تــن بــه داخــل کشــور وارد شــده اســت کــه
ایــن مقــدار نســبت بــه مــدت مشــابه ســال  ۹۵از حیــث ارزش  ۲۵درصــد
رشــد داشــته اســت.
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یشــود ،کشــور
درمجمــوع کاالهــای وارداتــی بــه اســتان از  ۱۷کشــور وارد م 
عــراق بــا  ۲۰میلیــون و  ۵۳۵هــزار و  ۵۶۱دالر کاال بــه وزن  ۱۵هــزار و ۲۷۵
تــن جایــگاه اول را بیــن کشــورهای طــرف معاملــه واردات قطعــی گمــرکات
اســتان کرمانشــاه در ســال گذشــته بــه خــود اختصــاص داده اســت.
طــی مــدت یادشــده کشــور چیــن بــا شــش میلیــون و  ۵۹۰هــزار و  ۶۴۰دالر
و آلمــان بــا چهــار میلیــون و  ۴۲۲هــزار و  ۴۸۶دالر در جایــگاه دوم و ســوم
قــرار دارنــد.
بیشــتر کاالهــای وارد شــده از طریــق گمــرکات اســتان ،آلیاژهــای آلومینیــوم
کارنشــده ،ســیبک خــام پرایــد ،برنــج دانــه بلنــد ،مخــزن و منبــع،
آنتیا کســیدان ،دســتگاههای ســیلو ،ماشــینآالت تولیــد فیلــم ســه الیــه
و کلســیم اســتئارات بــوده اســت.
در یکماهــه نخســت ســال  ۳۶ ،97میلیــون و  ۷۸۵هــزار و  ۸۱۹دالر کاالی
ترانزیــت خارجــی بــه وزن  ۱۱۲هــزار و  ۳۴۷تــن بــه گمــرک پرویزخــان وارد
شــده کــه ایــن میــزان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل از نظــر وزنــی ۱۹
درصــد رشــد و از حیــث ارزش  ۵۶افزایــش یافتــه اســت.
بــر اســاس اعــام گمــرک ،درمجمــوع یکمیلیــون و  180هــزار و  314کیلوگــرم
بــه ارزش دالری  436هــزار و  343از کشــور عــراق و مــرز پرویزخــان و 224
هــزار و  483کیلوگــرم بــه ارزش  422هــزار و  975دالر در ســال  97از گمــرک
کرمانشــاه بــه کشــور وارد شــده اســت.

همچنیــن بــر اســاس اعــام گمــرک فقــط درمجمــوع  118میلیــون و  558هــزار و
210کیلوگــرم بــه ارزش دالری  32میلیــون و  570هــزار و  208و دو میلیــون و
174هــزار و  690کیلوگــرم بــه ارزش دالری  439هــزار و  881در ســال  97فقــط از
مرزهــای پرویزخــان و خســروی بــه کشــور عــراق صــادر شــده اســت.
جدول  :5آمار صادرات سال ( 1397گمرک  -کشور  -تعرفه)

جدول :3آمار واردات سال ( 1397گمرک  -کشور  -تعرفه)
ردیف سال

نام گمرک

نام کشور

ارزش (دالر)

1397

پرویزخان

عراق

436/343

1

ردیف

سال

نام گمرک

نام کشور

ارزش (دالر)

1

1397

پرویزخان

عراق

32,570,208

ارزش دالری32,570,208 :

مجموع

مجموع

ارزش دالری436,343 :

منبع :گمرک ایران

وزنkg 1,180,314 :
منبع :گمرک ایران

جدول  :4آمار واردات سال ( 1397گمرک  -کشور  -تعرفه)
ردیف

سال

نام گمرک

نام کشور

ارزش (دالر)

1

1397

كرمانشاه

آلمان

149,286

2

1397

كرمانشاه

پاكستان

140,000

3

1397

كرمانشاه

ترکیه

133,689

مجموع

وزنkg 118,558,210 :

جدول :6آمار صادرات سال ( 1397گمرک  -کشور  -تعرفه)
ردیف

سال

نام گمرک

نام کشور

ارزش (دالر)

1

1397

خسروی

عراق

439,881

مجموع

ارزش دالری439,881 :
وزنkg 2,174,690 :
منبع :گمرک ایران

ارزش دالری:
422,975
وزن:
kg 224,483
منبع :گمرک ایران

وضعیت صادرات در مرزهای پرویزخان و خسروی
گمــرک پرویزخــان بعــد از گمــرک بندرعبــاس در جایــگاه دوم صــادرات
کشــور قــرار دارد .صــادرات کاالهایــی کــه از ســوی گمــرکات ایــران و اقلیــم
کردســتان مجــاز اعــام شــدهاند هــر روز در حــال انجــام اســت و ب هطــور
میانگیــن ،روزانــه  800تــا یــکهــزار دســتگاه کامیــون و تریلــر حامــل کاالی
غیرنفتــی از طریــق مــرز پرویزخــان و همچنیــن  500دســتگاه کامیــون کاال از
یشــود.
طریــق مــرز رســمی خســروی بــه عــراق صــادر م 

83

گمرک

مجمــوع صــادرات بــه کشــورهای مختلــف از کرمانشــاه بــا  148میلیــون و  152هــزار و
 975کیلوگــرم بــه ارزش دالری  44میلیــون و  274هــزار و  649در ســال  97رســیده
اســت.
آمارهــا نشــان میدهــد عــراق بــا  39میلیــون و  773هــزار و  342دالر رتبــه اول و
آذربایجــان بــا ســه هــزار و  80دالر رتبــه آخــر صــادرات کاال را از کرمانشــاه بــه خــود
اختصــاص دادهانــد .کشــورهای افغانســتان و پاکســتان نیــز در رتبههــای دوم و
ســوم جــای گرفتهانــد.
جدول :7آمار صادرات سال 1397
نام گمرک

نام کشور

ارزش (دالر)

كرمانشاه

عراق

39,773,342

كرمانشاه

افغانستان

1,719,448

كرمانشاه

پاكستان

1,148,265

كرمانشاه

امارات متحده عربی

397,272

كرمانشاه

عمان

339,500

كرمانشاه

فدراسیون روسیه

215,970

كرمانشاه

ازبكستان

201,600

كرمانشاه

ارمنستان

200,900

كرمانشاه

جمهوری متحده تانزانیا

110,490

كرمانشاه

قطر

56,845

كرمانشاه

ترکیه

45,495

كرمانشاه

جیبوتی

39,780

كرمانشاه

فیلیپین

11,455

كرمانشاه

ویتنام

11,207

كرمانشاه

آذربایجان

3,080

مجموع

ارزش دالری44,274,649 :
وزنkg 148,152,975 :
منبع :گمرک ایران
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عــاوه بــر ایــن 500،دســتگاه تانکــر سوخترســان عراقــی و ایرانــی از مبــدا
کردســتان عــراق و از طریــق مــرز رســمی پرویزخــان بــه مقصــد بندرهــای
یشــوند.
جنوبــی ،وارد خــا ک ایــران م 
 30کشور دنیا مقصد صادراتی استان کرمانشاه به شمار میروند که
عراق ،افغانستان ،ترکیه ،پا کستان ،امارات ،ویتنام و تانزانیا هفت کشوری
هستند که این استان بیشترین صادرات به آنها را داشته است.
بعضــی از گرو ههــای کاالیــی نســبت بــه گرو ههــای دیگــر صــادرات بیشــتری
نهــا ،کاالهــای ســاختمانی ماننــد ســیمان ،کاشــی،
دارنــد کــه از میــان آ 
آهـنآالت و ســایر اقــام ســاختمانی بیشــترین میــزان صــادرات را بــه خــود
اختصــاص دادهانــد.
پــس از ایــن گــروه کاالهــا ،مــواد لبنــی ،میــوه و تر هبــار ،صنایــع غذایــی،
مــواد پتروشــیمی ،دام و طیــور و آبزیــان از جملــه کاالهایــی هســتند کــه از
گمــرکات اســتان کرمانشــاه صــادر شــده اســت.
بازارچههای مرزی
بازارچ ههــای مــرزی در غــرب كشــور بــه دلیــل هــزاران كیلومتــر مــرز مشــترك
بــا دو كشــور عــراق و تركیــه در ســالهای اخیــر جایــگاه ویــژهای پیــدا
كردهانــد.
وضعیــت نهچنــدان مطلــوب كشــاورزی و دامــداری بهعنــوان دو شــاخصه
کطــرف و ســودآوری مبــادالت
مهــم اقتصــادی در مناطــق مــرزی از ی 
مــرزی ،قاچــاق و همچنیــن تحــوالت اخیــر در عــراق از طــرف دیگــر ،اهمیت
نهــا را چنــد برابر كرده اســت.
توجــه بــه وضعیــت ایــن بازارچ ههــا و توســعه آ 
بــه اعتقــاد كارشناســان ،بازارچ ههــای مــرزی در غــرب كشــور ،نقــش
بســیار مهمــی در اقتصــاد خانواد ههــای ایــن شهرســتانها داشــته اســت
و افــرادی كــه چنــد ســالی در ایــن مناطــق ســكونت دارنــد ،بــه بهبــود
وضعیــت اقتصــادی مــردم منطقــه اذعــان خواهــد كــرد.
درآمــد بازارچ ههــای مــرزی برابــر آییننامــه هیئــت دولــت بایــد بــه
حســاب خزانــه واریــز تــا در جهــت هزین ههــای جــاری و امــور زیــر بنایــی،
محوط هســازی انبــار و باســكول بازارچ ههــا مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
بازارچههای مرزی استان کرمانشاه
شــش بازارچــه مــرزی شــیخ صالــح ثــاث باباجانــی ،شوشــمی پــاوه ،تیلــه
کــوه ســرپل ذهــاب ،ســومار ،خســروی و پرویزخــان در اســتان کرمانشــاه
فعــال هســتند .بازارچ ههــای مــرزی پروزخــان و خســروی در نزدیکــی
گمــرک مــرزی کــه پیــش از ایــن وضعیــت آنهــا تشــریح شــد قــرار دارنــد
عملکــرد چهــار بازارچــه مــرزی دیگــر بــه شــرح زیــر اســت:
 بازارچه مرزی شیخ صالح :بازارچه مرزی شیخ صالح در سال 1375فعالیت خود را آغاز کرد و از بازارچههای رسمی کشور است .بازارچه شیخ
صالح بیشتر پذیرای كامیونهای كاالهای ترانزیتی همچون سیمان است.
روزانــه ب هطــور متوســط  50الــی 60كامیــون ایرانــی در بازارچــه تــردد میکنند
و كاالهایــی همچــون ســیمان ،چیپــس ،ظــروف آلومینیومــی ،انــواع لــوازم
یشــود.
پالســتیکی ،خا کآهــن و ...بــه عــراق صــادر م 
فضــای بازارچــه كامــا فنسكشــی شــده و دو ســاختمان بــرای اســكان
نیروهــای اداری ســاخته شــده اســت.
 بازارچــه شوشــمی پــاوه :بازارچــه مــرزی شوشــمی در فاصلــه 35کیلومتــری شهرســتان پــاوه قــرار دارد .ایــن بازارچــه از ســمت عــراق بــه حوزه
حلبچــه اســتان ســلیمانیه در شــمال عــراق متصــل و در مجــاورت شــهر
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طویلــه عــراق قــرار دارد.
روزانــه بیــن  40الــی 50كامیــون بــه ایــن بازارچــه تــردد میکننــد و كاالهایــی
یهــا و ...از طریــق
همچــون میــوه ،ســیمان ،گیــوه ،نــان برنجــی ،صیف 
یشــود .ایــن بازارچــه مــرزی موجــب
بازارچــه شوشــمی بــه عــراق صــادر م 
ارتقــای وضعیــت اقتصــادی و معیشــتی مــردم و رونــق تجــارت و کسـبوکار
در شهرســتان پــاوه شــده اســت.
 بازارچــه تیلــه کــوه ســرپل ذهــاب :بازارچــه مــرزی تیلــه کــوه ازبازارچ ههــای رســمی کشــور اســت کــه در فاصلــه  45کیلومتــری شهرســتان
تهــای تجــاری را در قالــب
ســرپل ذهــاب قــرار دارد .ایــن بازارچــه فعالی 
پیل ـهوری و کول هبــری و توســط شــرکتهای تعاونــی مرزنشــینی انجــام
مید هــد.
بازارچــه تیلــه کــوه بــه دلیــل فقــدان زیرســاختهای الزم ،در ســالهای
اخیــر فعالیــت موثــری در مبــادالت تجاری نداشــته اســت .هرچند در ســال
 1393مقادیــری واردات توســط شــرکتهای تعاونــی مرزنشــینی و در قالــب
کول هبــری انجــام شــد.
در صــورت افزایــش فعالیــت و رونــق ایــن بازارچــه و ایجــاد زیرســاختهای
موردنیــاز و همچنیــن اســتقرار دســتگاههای اجرایــی ذیربــط ،رونــق
اقتصــادی قابلتوجهــی در شهرســتان ســرپل ذهــاب ایجــاد خواهــد شــد.
 بازارچه مرزی سومار :بازارچه مرزی سومار در فاصله پنج كیلومتریشهر سومار قرار دارد .بازارچه سومار از نقطهنظر فاصله مكانی و زمانی
نزدیکترین بازارچه استان و حتی غرب كشور به پایتخت عراق محسوب
میشود.
از ابتــدای شــهریورماه  1394تجــار و پیلـهوران ایرانــی از طریــق مــرز ســومار
کاالهــای خــود را بــه عــراق صــادر کردنــد .کاالهــای صادراتــی از بازارچــه
مــرزی ســومار بــه اســتانهای دیالــی ،واســط و اســتانهای شــرقی عــراق
یشــود .روزانــه  450کامیــون از مــرز ســومار کاال بــه عــراق
و بغــداد صــادر م 
یشــود.
صــادر م 
ایجــاد زیرســاختهای مختلــف از قبیــل تاســیس شــعب بانــک ،اســتقرار
گمــرک و مرزبانــی ،گذرنامــه و نیــز برپایــی پایــگاه بهداشــتی بــرای قرنطینــه
بهداشــتی کاالهــا از دیگــر برنام ههــای تدویــن شــده و در دســت اجــرا در
ایــن منطقــه اســت.
بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی و وضعیــت فیزیکــی بســیار مناســب ایــن
مــرز ظرفیــت بالقــوهای بــرای توســعه مبــادالت تجــاری و صادراتــی کشــور
و اســتان فراهــم میکنــد .در حــال حاضــر اصــاح وضعیــت نامناســب
جــادهای دسترســی بــه ایــن مــرز تجــاری ،مهمتریــن اولویــت بــرای توســعه
ایــن مــرز تجــاری اســت.

رونق اقتصادی استان با حضور شرکتهای تجاری

بهطــور کلــی کاالهایــی کــه از ایــن مرزهــا صــادر میشــوند را میتــوان بــه چنــد دســته
تقســیم کــرد:
 گروه کاالیی که در کرمانشاه تولید و از مرز این استان صادر میشود. کاالهایــی کــه ســاخت اســتانهای دیگــر اســت و از کرمانشــاه عبــور میکنــد ،بــدوناینکــه ارزشافــزوده زیــادی در خــود اســتان ایجــاد کنــد.
 کاالهایــی کــه در اســتانهای دیگــر ســاخته میشــوند ،امــا بــه دلیــل اینکــهشــرکتهای تجار یشــان در اســتان فعــال هســتند ،خریــد ،تجمیــع ،بســتهبندی و ...
ایــن کاالهــا در کرمانشــاه انجــام میشــود کــه بــه نفــع اســتان اســت.
 گــروه کاالیــی دیگــری نیــز از کاالهــای خــود اســتان وجــود دارد کــه بــه مرزهــای آنمرتبــط نیســت و از ســایر مرزهــا ماننــد بندرعبــاس بــه ســمت کشــورهای دیگــر مـیرود.
اســتقرار هرچــه بیشــتر دفاتــر شــرکتهای تجــاری در اســتان ،بــا ایجــاد اشــتغال بــرای
مــردم کرمانشــاه بــه توســعه و رونــق اقتصــادی ایــن اســتان میانجامــد .تقویــت
بخــش ســوم میتوانــد منجــر بــه بهتــر شــدن وضعیــت اســتان شــود.

لزوم توجه به اقتصاد مرزنشینان
درباره بازارچههای مرزی استان کرمانشاه دو نظریه وجود دارد .عدهای
معتقدند این بازارچهها به راه فرار گمرکی و منفذی برای دور زدن تعرفهها
تبدیل شده است و عدهای میگویند این بازارچهها برای جمعیت بومی و
محلی اشتغال ایجاد کرده و میتوانند از درآمد آن سهم ببرند.
ا گر حجم مبادله در بازارچههای مرزی به حدی نرسد که رقیب گمرکات
اصلی کشور شوند ،ایجاد بازارچههای مرزی یكی از گامهای موثر برای
نگهداشت جمعیت و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی است .مبادله تجاری
مرزی یکی از شاخصهای اصلی در برقراری ارتباط بین کشورهای همسایه
و نیز امرارمعاش مردم مرزنشین است و از این طریق مردم سا کن در نواحی
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گمرک
ک استفاده
مرزی کشورهای همسایه میتوانند از فرصتها و منابع مشتر 
کنند.
این امر میتواند منجر به استمرار و پایداری رونق اقتصادی و توسعه و ایجاد
فرصتهایشغلی در مناطق مرزی شود .درمجموع ،مبادله تجاری و اقتصاد
پویای مناطق مرزی میتواند نقشی اساسی در ترقی و پیشرفت توسعه پایدار
بهویژه اقتصاد نواحی مرزی ،بهبود استانداردهای زندگی مردم ،کاهش فقر،
توزیع مناسب و برابر درآمد ،ایجاد روابط دوستیو آشنایی بیشتر ،تسریع
همکاریهای بیشتر بین نواحی مرزی داشته باشد .شرایط موجود در
بخشهای مرزی سبب شده تا كشورهای همسایه ،در قالب بازارچههای
مشترك مرزی ،كه از شناختهشدهترین روشهای توسعه اقتصادی
روستاهای مرزنشین به شمار میرود و میتواند تحولی مناسب در تولید،
ایجاد اشتغال ،تثبیت جمعیت مرزنشین ،افزایش درآمد و نهایتا توسعه پایدار
ایجاد کند ،به سمت همكاریهای متقابل منطقهای هدایت شوند.
امروزه بازارچههای مرزی ضمن تامین سطح قابلتوجهی از نیاز مردم
مرزنشیناز طریقمبادالتمرزی،بهقانونمند كردنترددهاوتهاترها،تثبیت
و پایدار کردن امنیت در مناطق مرزی ،فروكش كردن مبادله قاچاق كاال،
تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه اقتصادی این مناطق كمك كردهاند.
متضرر شدن اقتصاد منطقه با تعطیلی مرزها
تعطیلی مرزها و رکود بازارچهها سبب بیکاری مستقیم و غیرمستقیم
جمعیت بومی و محلی میشود .تبعات منفی رکود و تعطیلی ،تنها به انسداد
منابع مالی و کسر درآمدی مردم ختم نمیشود ،بلکه میتواند به عاملی برای
مهاجرت ،آسیبهای مختلف اجتماعی و  ...تبدیل شود.
به گفته استاندار کرمانشاه ،سه بازارچه مرزی شیخ صله ،شوشمی و تیله کوه
نیز سال گذشته به دنبال برگزاری انتخابات در عراق در اقدامی یکطرفه از
سوی این کشور بسته شدند.
بر اساس مذا کراتی که از طریق سفارتخانه ایران در عراق با مقامات این
کشور انجام شد ،بازارچه شیخ صله فعالیت خود را از سر گرفت و قرار است
دو بازارچه دیگر استان نیز بر اساس مذا کراتی که انجام شده حدا کثر تا دو
ماه آینده فعالیت مجدد خود را آغاز کنند .رئیس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان کرمانشاه نیز تعطیلی موقت مرزی مانند پرویزخان را به ضرر
صادرات کرمانشاه میداند .به گفته او ،با تعطیلی پرویزخان بهعنوان یک مرز
منحصربهفرد ،این استان درگیر مشکالت اقتصادی میشود و با وجود بازارچه
سومار که به تردد بیش از  400کامیون در روز رسیده ،تعطیلی پرویزخان به
ضرر است .هزینه بسته شدن نا گهانی مرز که اشتغال بسیاری به این حوزه
گرهخورده است تنها نصیب تاجر و صادرکننده میشود.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمانشاه معتقد است باید
سیاست کالن کشور در این بازار مشخص شود و ایجاد تعرفههای خلقالساعه
به این فرایند کمک نمیکند .باید در این سیستم یک نظام کنترل کیفی بر
کاالهای بازرگانی وجود داشته باشد و بخشی از حا کمیت در این زمینه را باید
برونسپاری و به بخش خصوصی وا گذار کرد.
منطقه آزاد شدن قصرشیرین در نوبت بررسی مجلس
رئیس جمهور در سفر تابستان  94به کرمانشاه و در جمع مردم این استان
وعده تبدیل قصرشیرین به منطقه آزاد را مطرح کرد .از آن زمان ،تاسیس
منطقه آزاد قصرشیرین به یکی از مهمترین خواستههای مردم و فعاالن
اقتصادی استان کرمانشاه تبدیل شده است .بهویژه آن که جاد ه کرمانشاه
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به سمت قصرشیرین ،از قدیم بهعنوان بخشی از جاده ابریشم شناخته
میشود .هرچند دولت ،الیحه تبدیل قصرشیرین به منطقه آزاد را به مجلس
شورای اسالمی تقدیم کرده است ،اما هنوز این الیحه به تصویب نهایی
نرسیده است و منطقه قصرشیرین ،در فهرست بررسی مجلس برای تبدیل
شدن به مناطق آزاد تجاری قرار دارد ،با وجود ظرفیتهای باال همچنان در
انتظار تصویب مجلس است .تصویب ایجاد منطقه آزاد تجاری قصرشیرین،
بدون تردید میتواند گامی بزرگ در بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغالزایی
منطقه راهبردی غرب کشور باشد.
ترانزیت سوخت ،صادرات کاال و تردد مسافر و داشتن بزرگترین پایانه زمینی
و بینالمللی خاورمیانه در مرز خسروی ،کسب باالترین میزان صادرات
غیرنفتی به عراق در طول چند سال گذشته از مرزهای رسمی پرویزخان
همواره از مهمترین شاخصههایی است که تبدیل شهرستان قصرشیرین را
به منطقه آزاد تجاری ضرورت میبخشد.
معافیتهای مالیاتی ،بخشودگی سود و عوارض گمرکی ،نبود تشریفات
زائد ارزی ،اداری و مقررات دست و پا گیر و همچنین سهولت و تسریع در
فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری
به توسعه ،عمران و آبادانی ،رشد و توسعه اقتصادی ،جذب سرمایههای
داخلی و خارجی از مزایای ایجاد منطقه آزاد تجاری در غرب استان کرمانشاه
است.
پیوستنبهاقتصادجهانیومنطقهای،انتقالدانش،فناوری،ایجاداشتغال
سالم و مولد ،امکان ورود ماشینآالت ،قطعات و مواد اولیه برای صنایع
منطقه بدون عوارض گمرکی و بهرهگیری از قانون مزیت ارزشافزوده برای
واحدهای تولیدی منطقه ،آزادی کامل ورود و خروج سرمایه و سود حاصل
از فعالیتهای اقتصادی نیز از دیگر مزایای ایجاد منطقه آزاد تجاری است.
شهرستان قصرشیرین میتواند پل ارتباطی از مرکز ایران با مرکز کشور عراق
قرار گیرد .ازیکطرف مرز پرویزخان به منطقه آزاد قصرشیرین چسبیده
است و با بخش اقلیم کردستان از سلیمانیه تا اربیل و بعد تا شلمچه ارتباط
را نزدیک میکند و مرز خسروی ارتباط با استانهای دیاله ،بغداد را تسهیل
میکند .این مرز کوتاهترین مسیر به مرکز عراق است .این منطقه میتواند
منطقه تجاری-صنعتی مهمی برای ایران و عراق باشد.
استان کرمانشاه توان تاریخی و بالقوه در امر تجارت و صادرات دارد و اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی کرمانشاه  95سال قدمت دارد و با
وجود پایین بودن شاخصهای مختلف اقتصادی ،در سال ،صادرات
سهمیلیاردی از این استان انجام میشود .تقویت چنین پتانسیلی موجب
تاثیرگذاری مستقیم بر سایر حوزهها است.
خسروی اولین مرز رسمی و ارتباطی ایران با کشور عراق بوده که میتوان از
آن استفاده بیشتری کرد .قصرشیرین با کرمانشاه (فرودگاه کرمانشاه هاب
منطقه است) ،فاصله خیلی کمی دارد و این مزیت بزرگی برای این منطقه
است .البته این منطقه میتواند به دلیل مشخصه آب و هوایی بهعنوان بندر
خشک هم مورد استفاده قرار گیرد و در همکاری با بندرهای جنوبی به یک
هدف بزرگی برسند و آن انجام کارهای تولیدی و تجاری است.
نکته جالب توجه آن که قصرشیرین یک منطقه صادراتی است و درحالیکه
اغلب مناطق آزاد کنونی کشور به کریدور واردات کشور تبدیل شدهاند،
منطقه آزاد قصرشیرین درصورت تصویب میتواند اولین منطقه آزاد کشور
باشد که تراز صادرات در آن به صادرات غلبه خواهد کرد .البته بهشرط آنکه
زودتر این امکان فراهم شود تا توسعه قصرشیرین ،قربانی وقتکشی در نظام
تصمیمگیری کشور نشود.
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همهآنچهبایدبازرگاناناز دهوکدر اقلیمکردستانبدانند

دروازه اتصال به اروپا
یهــا ب هشــدت آســیب دیــد ،ولــی وجــود مــرز مناســب بــا
هرچنــد اقتصــاد دهــوک از نبــرد داعــش بــا کردهــا و ایزد 
ن کــه
ترکیــه ،ســرعت بازســازی اقتصــاد ایــن شــهر را افزایــش داده اســت .شــهری اســتراتژیک در اقلیــم کردســتا 
تهــای بســیاری را بــرای ســرمایهگذاری و توســعه روابــط تجــاری دارد بــا امتیازهــای فراوانــی ازجملــه یکســان
فرص 
یبــرد بــه
بــودن شــرایط بــرای ســرمایهگذاران خارجــی و داخلــی و آزادی کامــل بــرای بازگردانــدن ســود؛ گــزارش حاضــر شــما را م 
دهــوک تــا بیشــتر بدانیــد از ایــن چهــارراه تجــاری شــرق و غــرب.
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دهوک کجاست؟
ُدهوک َ(دهوک هم تلفظ میشود) مرکز استان
دهوک ،شهری کردنشین در شمال عراق با
جمعیتی حدود  ۲۸۴هزار نفر است .این شهر
مرکز استان دهوک در اقلیم کردستان است.
مردم این شهر به گویشی از زبان کرمانجی
تکلم میکنند؛ گویشی که گرچه به کردی
نزدیک است ولی تفاوتهای جدی با آن دارد
و در بخشهایی از آذربایجان غربی ،خراسان
شمالی ،استان خودمختار آجارا در گرجستان
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برای سفر هوایی به دهوک ،میتوان از فرودگاه
سلیمانیه یا اربیل استفاده کرد .با این حال در
این شهر نیز فرودگاه جدید بینالمللی در حال
ساخت است که مبنای سرمایهگذاری در آن،
قانون سرمایهگذاری لیبرال ،مصوب ژوئیه
 2006است.
جاذبههایسرمایهگذاری
همکاری اقتصادی با دهوک از جذابیتهای
خاصی برخوردار است که ازجمله آنها
میتوان به یکسان بودن شرایط برای
سرمایهگذاران خارجی و داخلی اشاره کرد.
آزادی برای بازگرداندن سود ،دسترسی
مناسب به خدمات بانکداری و امور مالی،
فضای فرهنگی شهر و وجود یازده دانشگاهها
دولتی و برخی از دانشگاههای خصوصی
که عمدتا در آنها به زبان انگلیسی تدریس
میشود ،ازجمله شرایط مناسب کسبوکار
در این منطقه است .هرچند اقتصاد دهوک
از نبرد داعش با کردها و ایزدیها بهشدت
آسیبدیده است ،ولی وجود مرز مناسب
با ترکیه ،سرعت بازسازی اقتصاد این شهر
را افزایش داده است .وجود فرصتهای
سرمایهگذاری جذاب در کشاورزی ،بانکداری،
ارتباطات ،ساختوساز ،آموزشوپرورش
و آموزش عالی ،انرژی ،بهداشت و درمان،
خدمات حرفهای ،نفت و گاز و گردشگری
نیز مورد تا کید هیئت جذب سرمایه خارجی
استان دهوک اقلیم کردستان است.

و جنوب مرکزی ترکیه ،رایج است .شهر دهوک
با کوهستانهای مرتفع احاطه شده است.
در مورد علت انتخاب نام این شهر ،روایات
گونا گونی وجود دارد؛ اما از مشهورترین
آنها این است که واژه «دهوک» ب ه معنای
«روستای کوچک» است .نام آسوری شهر
ناهودرا است .مردم آن پیروان دین اسالم،
مسیحیت و یزیدی هستند .در این شهر،
اقلیت آسوری و همچنین بخشی از ایزدیها
سکونت دارند؛ هرچند غلبه با کردهای

شیعی است .منطقه دهوک تحت نفوذ حزب
دموکرات کردستان عراق (پ.د.ک) است.
این حزب ،پیرو دیدگاههای مسعود بارزانی
است.
این شهر در قدیم از مرا کز تجاری آشوریان بود
و در قلمرو آشور قرار داشت .بعدها بهتدریج
مردم ایرانیتبار به سکونت در این منطقه
جمعیتی آن از سامی
پرداختند و ترکیب
ِ
به ایرانی تغییر یافت .دهوک امروزه کانون
فرهنگی گویش کردی بادینی است.

گذرگاه تجاری
شهر «دهوک» از گذشته خیلی دور بر سر
چهارراه تجارت بوده و از غرب به شامات ،از
شرق به ایران ،از شمال به عثمانی و ترکیه
و از جنوب به موصل و خلیجفارس وصل
میشود.
گمرک ابراهیم خلیل بهعنوان بزرگترین
مرز زمینی عراق و ترکیه ،در شهر زاخو استان
دهوک قرار دارد .در شرایط عادی ،روزانه
بیش از هزار کامیون و  10هزار مسافر از این مرز
گمرکی جابهجا میشود.
از این گذرگاه روزانه بیش از  ۵۰۰کامیون از
طرف ترکیه به عراق و  ۷۵۰کامیون از عراق به
ترکیه ،کاال حمل میکنند.
صادرات ترکیه به عراق ،در سال  95و پس از
حمله داعش حدود  ۳۰درصد کاهش یافت.
دالیل کاهش صادرات ترکیه به عراق ،قطع
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مسیر حمل کامیونهای ترکیه از موصل
به بغداد و باال رفتن هزینه حمل با توجه
به جنگ ،افزایش نگرش منفی مردم عراق
به ترکیه بهعنوان حامی داعش و در نتیجه
آن کاهش ارتباط تجار دو طرف ،مهاجرت
مردم عراق به خارج از عراق و کاهش تقاضا
و کاهش  ۳۰درصدی واردات عراق و خارج
شدن بخشی از بازار موصل و االنبار از دسترس
بازرگانان ترکیه بود .بهرغم اینکه برخی از این
عوامل ا کنون اصالح شده است ،ولی هنوز
صادرات ترکیه از طریق این مرز ،به وضعیت
قبل از ظهور داعش بازنگشته است.
در جریان ناآرامیهای حاصل از فعالیت
داعش ،شاهد ورود نیروهای نظامی ترکیه
به عراق بدون رضایت دولت مرکزی عراق و
به تبع آن ،تصمیم دولت مرکزی عراق برای
کاهش روابط اقتصادی با ترکیه بودیم .درواقع
سرد شدن روابط سیاسی ترکیه و عراق،
سردی روابط تجاری را به دنبال داشت که
نتیجه آن ،کاهش فعالیتهای مرز ابراهیم
خلیل بود.
افزون بر مسائل سیاسی ،نوسانهایی نیز در
تعرفههای گمرکی این مرز به چشم میخورد.
دولت مرکزی عراق تا کنون چند بار اجرای
قانون تعرفه را که سال  ۲۰۱۰تصویب شده بود
آغاز کرد؛ اما هر بار به دلیلی این قانون متوقف
شده است .اجرا نشدن قانون تعرفه در اقلیم
کردستان عراق ،اعتراض تجار بخش مرکزی
به تبعیض میان کردستان و بخش مرکزی،
نداشتن نیروی کافی برای ارزیابی گمرکی،
نداشتن تسلط بر تمام مرزهای گمرکی،
اعتراضهای مردمی به دلیل باال رفتن قیمت
کاالهای وارداتی و رایزنیهای خارجی برای
توقف اجرای قانون ازجمله عواملی است که
موجب فرازوفرود تعرفههای گمرکی در استان
مرزی دهوک شده است .به این ترتیب ،هرگاه
این قانون ،گمرکی  2010بهصورت دقیق اجرا
شده است ،رکود نسبی در مرز ابراهیم خلیل را
به دنبال داشته و با تبعیضهای گمرکی ،البته
در شرایط امنیت راهها و باز بودن مرز ،شاهد
اوجگیری فعالیتهای این مرز گمرکی بودیم.
قانون تعرفه گمرکی عراق مصوب سال ۲۰۱۰
مجلس این کشور است؛ با وجود این ،به
دلیل فقدان انعطاف کافی در جدول تعرفهها،
عراقیها برای هر تغییر در این جدول باید
مجوز مجلس را اخذ کنند.
استان حكاری ترکیه با استان دهوك عراق
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هممرز است اما مسیر تجارت و حملونقل
ایران و دهوک ،از سلیمانیه و اربیل میگذرد.
با این حال برخی شرکتهای ایرانی موفق
شدهاند ارتباط تجاری خوبی با دهوک برقرار
کنند که عمده آنها ،شرکتهایی با مدیریت
ایرانیان کردزبان هستند.
توجه ویژه استاندار دهوک به همکاری
اقتصادی با ایران
سال پیش ،سفیر سابق ایران در دیدار با
استاندار دهوك ،با تا كید بر حمایت ایران
از كردستان عراق و ازجمله دهوك در برابر
حمالت تروریستی گروه تكفیری داعش،
پیرامون راههای توسعه روابط تجاری این
استان با ایران و همچنین استفاده از دهوك
بهعنوان مسیر ترانزیتی ،بحث و تبادلنظر
كردند .دیدگاههای ارائه شده در این دیدار،
میتواند بهعنوان راهنمای توسعه روابط
اقتصادی ،مورد توجه قرار گیرد.
هیئت دیپلماتیك ایران ،شامل جمعی از
كارشناسان فرهنگی و اقتصادی ،به سرپرستی
سفیر وقت ایران در بغداد ،در بخشی از سفر
خود به كردستان عراق ،در  11خرداد سال
گذشته ،عازم استان دهوك شد و با استاندار
این استان دیدار و گفتوگو كرد.
حسن داناییفر و هیئت همراه ،با فرهاد
اتروشی استاندار دهوك پیرامون راههای
گسترش همکاریهای این استان با ایران
بحث و تبادلنظر كردند .در این دیدار پیرامون
استفاده ترانزیتی کامیونها و خودروهای
ایران و عراق از طریق استان دهوك ،تبادلنظر
و نسبت به آن تا كید شد.
استاندار دهوك نیز در این دیدار تا كید كرد
كه با توجه به دعوت به عمل آمده از او،
برای هماهنگیهای بیشتر در مورد روابط دو
طرف ،سفری به ایران خواهد داشت .گفتنی
است این سفر تا کنون محقق نشده است.
رقابت ایران و ترکیه
یک فعال اقتصادی ایرانی که اخیرا به دهوک
سفر کرده به خبرنگار ما گفت :در دهوک چند
سال است که شرکتهای ترکیهای آمدهاند و
کار میکنند و دولت ترکیه ،قانونهای حمایتی
خاصی برای همه پیمانکارانش گذاشته و
رابطه خوبی با دهوک دارند .بهطوریکه
شهرهای شمالی این استان را تحت سلطه
خود گرفتهاند و فعالیتهای موثری در آنجا
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هزار نفر جمعیت دهوک

10

هزار نفر روزانه از گمرک ابراهیم خلیل
بهعنوان بزرگترین مرز زمینی عراق و
ترکیه تردد میکنند

1250

کامیون روزانه بین دهوک و ترکیه تردد
میکنند
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یورو
قیمت بنزین در دهوک
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2010
قانون تعرفه گمرکی
در دولت عراق تصویب
شد ولی در اقلیم
کردستان اجرا نمیشود
انجام میدهند؛ درنتیجه ،آن شهرها در
حیطه و تسلط این شرکتها قرار گرفتهاند
ولی فعالیتهای شرکتهای ایرانی در دهوک
ضعیف است و این مسأله ،به روابط بازرگانی
بین ایران و عراق ربط دارد .درواقع کشور
ایران به این حوزه توجه کمتری داشته و به
نظر میرسد برنامهریزی خاصی انجام نداده
است .این در حالی است که دهوک از نظر
جغرافیایی و تجاری ،اهمیت خاصی دارد
و میتوان آن را دروازه ارتباط آسیا با اروپا به
شمار آورد.
امنیت در استان مرزی
بهرغم آنکه دهوک یک استان مرزی است،
امنیت بسیار باالیی در شهر مرکزی آن یعنی
دهوک وجود دارد .یک گردشگر ایرانی در مورد
وضعیت امنیت شهر دهوک نوشته است:
نکتهای که دوباره توجهم را جلب کرد این بود
که تعداد زیادی از مغازهداران ،جنسهایشان
را شب به داخل مغازه نبرده و فقط به کشیدن
پارچهای روی اجناس ا کتفا کرده بودند!
شکلگیری شهر جدید در  25سال
دهوک به دلیل فاصله طوالنی که از مرز ایران
دارد ،در طول دفاع مقدس ،آسیبی ندید.
البته دهوک در سال  1981با هجوم خارجی
مواجه شد .بمبافکنهای اسرائیلی در آن
سال ،نیروگاه هستهای که در حوالی شهر
قرار داشت را بمباران کردند که تبعاتی برای
سالمت سا کنان شهر به همراه داشت .در
اوایل ماه آوریل  ۱۹۹۱نیز در پی حمالت
نیروهای عراقی به منطقه ،تقریبا تمام
جمعیت شهر دهوک از این شهر گریخت .پس
از ایجاد منطقه پروازممنوع از سوی نیروهای
آمریکایی در شمال عراق ،به این دلیل که
دهوک در این منطقه قرار نمیگرفت ،بازگشت

2009

2008

2007

2006

دهوک از مناطق
محروم اقلیم کردستان
بود و امروز از مناطق
پررونق اقتصادی

ساخت فرودگاه
بینالمللی دهوک
مصوب شد و در حال
ساخت است

پناهندگان با کندی انجام شد .در مدت
 25سالی که از بازسازی دهوک میگذرد،
این استان چند بار دستخوش ناآرامیهای
خارجی شده ولی آسیبی به زیرساختهای
آن وارد نشده است.
از سال  2007با یکپارچهسازی نظام اداری در
اقلیم کردستان و تبدیل رقابتهای سیاسی
از فاز نظامی به انتخاباتی ،برنامههای
بازسازی اقتصادی و عمرانی این اقلیم
شتاب بیشتری گرفت .در آن سالها از
دهوک بهعنوان یکی از مناطق محروم اقلیم
یاد میشد که نیازمند دریافت بودجه از
دیگر استانهای اقلیم است .با این حال
فعالیتهای بازرگانی موجب شد این استان
رشد خوبی را تجربه کند و به استانی در حال
توسعه تبدیل شود.
وضعیت انرژی
بنزین در دهوک مانند دیگر شهرهای اقلیم
عراق ،با کیفیتهای متنوعی عرضه میشود
که بهترین آنها ،بنزین یورو  2است .قیمت
بنزین برای هر لیتر بهطور میانگین  500دینار
عراق است .محدودیتهایی برای انتقال
بنزین از دهوک به ترکیه وجود دارد و داشتن
با ک بزرگ یا گالنهای اضافه ،ممنوع است و
قاچاق به شمار میآید.
وضعیت برق در دهوک اندکی بهتر از اقلیم
مرکزی عراق است ولی بهخوبی اربیل و
سلیمانیه نیست .سد برقآبی درالوک در
استان دهوک و در  230کیلومتری اربیل واقع
شده و ساخت و تکمیل آن به دو شرکت ایرانی
فراب و بلندپایه وا گذار شده است .این سد
در سرشاخه رودخانه ذاب بزرگ و بهمنظور
تامین بخشی از برق مورد نیاز استان دهوک
احداث میشود و با تکمیل آن ،نوسان برق در
دهوک پایان خواهد یافت.

منطقه ویژه برای شرکتهای ایرانی
چندی پیش یک مقام وزارت صنعت
ایران ،از آمادگی مسئوالن استان دهوک،
برای ایجاد منطقه اقتصادی ویژه شرکتها
و فعاالن اقتصادی ایرانی در دهوک خبر
داده بود .مهرداد جاللیپور ،مدیرکل دفتر
امور ترویج تجارت در این مورد اظهار کرد:
تالشهای عراق در جهت ایجاد منطقه آزاد
تجاری بهمنظور گسترش سرمایهگذاری و
فعالیت تجاری و بازرگانی و همچنین ارائه
معافیتها و مشوقهای گمرکی و اقتصادی،
از مهمترین بستههای حمایتی ارائه شده
در استان دهوک است که همزمان با سفر
سال گذشته هیئت تجاری ایران به این
استان مطرح شد .با راهاندازی بنگاههای
صنعتی و واحدهای مهم تولیدی و خدماتی
در چنین منطقهای ،دور نمای خوبی برای
توسعه و رشد اقتصادی دو کشور رقم
خواهد خورد.
از دید او ،تشکیل شرکتهای مشترک
بهمنظور توسعه روابط تجاری ،تشکیل
کمیته کاری مشترک برای توافقات و عالیق
مشترک ،اعالم آمادگی استان دهوک برای
ایجاد زیرساختها و شرکتهای صنعتی،
ارائه خدمات کشاورزی در منطقه آزاد دهوک،
از مهمترین نتایج مذا کرات طرف ایرانی
با مسئوالن محلی استان دهوک به شمار
میآید.
به گفته او ،استاندار دهوک برای تسهیل
سرمایهگذاری و فعالیت شرکتهای بازرگانی
و تجاری ایران در استان ،انعقاد تفاهمنامه
شرکتهای تولیدی استان با تجار و بازرگانان
دهوک و عقد قرارداد مبنی بر فروش و
نمایندگی در اقلیم کردستان ،تفاهم در
مورد صادرات محصوالت کشاورزی ایران به
دهوک ،اعالم آمادگی کرد.
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بینالملل
از کجا شروع کنیم؟
برای شروع یک کسبوکار در دهوک میتوانید
درخواست خود را بهصورت آنالین ارائه دهید.
درخواست مجوز سرمایهگذاری در استانهای
دهوک و سلیمانیه هم هست ،شباهتهای
زیادی دارد ولی یکسان نیست .به همین
دلیل ،برای این منظور ،بهتر است بهطور
مستقیم با اداره کل سرمایهگذاری مربوط در
استان دهوک تماس حاصل کنید .ابزارهای
تماس با اداره کل سرمایهگذاری دهوک
(شعبه اداری) عبارت است از:
نشانی :خیابان  1شوبات ،دهوک
تلفن 96462-7627175 :و
96462 - 7627013
رایانامه:
duhok@kurdistaninvestment.org
نکتهای فرهنگی در ارتباط اقتصادی با
دهوک
بهرغم تنوع فرهنگی و مذهبی در دهوک،
ا کثریت جمعیت این استان مسلمان هستند
و احترام خاصی برای پیامبر اسالم قائلاند .به
همین دلیل در همکاریهای اقتصادی ،الزم
است به این مسئله بهصورت جدی توجه
شود تا مشکلی پیش نیاید .بهعنوان نمونه
میتوان به ماجرای چند ماه پیش که یکی از
برندهای کاشی ایران با آن مواجه شد اشاره
کرد.
کمیته فتوای روحانیون دین اسالم در استان
دهوک در کردستان عراق با صدور بیانیهای،
فتوایی مبنی بر عدم استفاده از یک کاشی
ساخت ایران صادر کرد .بر اساس بیانیه
صادر شده ،کاشی متعلق به شرکت گروه
کارخانههای به احسان آریا میبد ،به دلیل
حک نام حضرت محمد (ص) روی آن ممنوع
شده و کسبه و بازاریان و مردم حق استفاده از
این نوع کاشی را ندارند.
کمیته فتوا با استناد به اینکه از این نوع
کاشی و سرامیک برای کف زمین استفاده
میشود ،ازاینرو شرعا استفاده از این نوع
کاشی ایرانی حرام است .این کمیته همچنین
فتوای صادر شده را برای کنسولگری ایران در
اربیل نیز فرستاد تا سریعا جلوی فعالیتهای
این شرکت در تمام اقلیم کردستان گرفته
شود .این فتوا در حالی صادر میشود که
شرکت یادشده ،کاشیهای منقش به نام
مبارک پیامبر ا کرم(ص) را با هدف استفاده
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تزئینی در بخشی از دیوار به دهوک فرستاده
بود ولی کمتوجهی نصابان کاشی ،برای این
شرکت دردسرساز شد.
مرا کز خرید و اقامت
در دهوک عالوه بر فروشگاهها و بازارهای
سنتی ،چند فروشگاه بزرگ به ارائه کاالهای
عمدتا ساخت ترکیه اهتمام دارند .مرا کز اصلی
خرید استان دهوک عبارتاند از استانبول
مال ،هلند مال ،بازار قدیمی زاخو ،بهار ستی
مال ،ما کسی مال .در دهوک مرا کز اقامتی
مدرن در کنار مسافرخانههای ارزانقیمت
وجود دارد .البته در شهرهای توریستی اطراف
دهوک نیز مجتمعهای تفریحی اقامتی خوبی
ساخته شده است .ا گر قصد اقامت شبانه در
دهوک را دارید ،استفاده از هتلهای زیر به
شما توصیه میشود:
هتل سوالف :سه ستاره با قیمت متوسط
 40دالر
هتل پهرور :چهار ستاره با قیمت متوسط
 60دالر
هتل دلشاد پاالس :پنج ستاره با قیمت
متوسط  165دالر
هتل مازى :یک ستاره با قیمت متوسط
 15دالر
هتل برسین :دو ستاره با قیمت متوسط
 30هزار دینار عراق
هتل ایتوت :دو ستاره با قیمت متوسط
 60هزار دینار عراق
هتل تاج :یک ستاره با قیمت متوسط  15دالر
شهرها و دیدنیهای استان دهوک
شهر دهوک مركز استان دهوك ،بر زمینى پهن
واقع شده كه بین سلسله كوههای شندوخ از
سمت جنوب و کوههای پى از شمال و كوه
مامسین از شرق احاطه شده و از غرب شاهد
دشتى بسیار سیاحتى هستیم .این شهر در
نزدیكى مرز تركیه و سوریه واقع شده است.
ُ
كرد ،كلدان ،آشور ،ارمن با هم در این شهر
زندگى میکنند ،هرچند ادیان مختلف نیز در
کنار آنها قرار دارند .دهوک آثار تاریخى از قبیل
ی روى صخرهها و غارها دارد .هتل،
کندهکار 
رستوران ،متل ،موزههای تاریخى و فولكلورى
و موزه فرهنگى ایزدیان و شهربازی ،مرا كز
خرید و مکانهای سیاحتى منحصربهفرد،
مانند قله كوه زاوا و دهوك دره ،نیز در این شهر
قرار دارند.

برخى از اما كن گردشگری مهم در شهر
دهوك عبارتاند از:
• كلیساى مارت آالها؛ در كنار دانشگاه دهوك
قرار گرفته و کهنترین كلیساهاى موجود در
دهوك است.
• مجتمع مازى؛ مركز خرید ،شهربازی ،دریم
سیتى ،هتل ،متل ،رستوران و استخر سرباز و
پوشیده دارد.
• تفرجگاه آزادى؛ در مركز شهر و در نزدیكى
انجمن ورزشى دهوك واقع شده و باغچه،
رستوران و کافهتریا دارد.
• تفرجـگاه زرى؛ در كنـار مجتمـع مسـكونى
َ
زرى لنـد واقـع شـده اسـت کـه باغچـه ،محـل
بـازى بـراى كـودكان ،رسـتوران و کافهتریـا
دارد.
• کتابخانه عمومى بدرخانیان؛ این بنا ،در
ابتدای خیابان رئیسى كه به مركز شهر راه
دارد ،قرار گرفته و شامل  120هزار كتاب با
عناوین مختلف و سالنهای خاص براى
مطالعه و استراحتگاه است.
• شهربازی دهوك؛ تشكیل شده از وسایل
بازی كودكان ،باغچهها و رستورانها و
کافهتریاست.
• قلعه زعفرانیه در پنج کیلومتری دهوک،
قلعه ساباتی ،قلعه ادمیشن (بر کوه ِب ِخر)،
مسجد بزرگ دهوک (در بازار) ،کلیسای ایث
الهای مقدس ،هتل ژیان و دانشگاه دهوک
که در سال  ۱۹۹۲تاسیس شده ،از دیگر امکان
دیدنی دهوک به شمار میآیند.
• سد دهوک در دو کیلومتری شمال دهوک
قرار دارد و از طبیعت زیبا و دلربایی برخوردار
است .در ارتفاع سمت راست ،یک غار معبد
چهار ستونی با نام گلی قرار دارد .یک آبشار نیز
بر زیبایی این منطقه میافزاید.
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شهر سرسنگ
سرسنگ شهركى گردشگری است بر بلنداى
كوه گاره به فاصله  50کیلومتری از شهر دهوك
و بین سلسله مناطق گردشگری از قبیل
آشاوا ،آنیشكى و سوالف واقع شده است.
این شهرک ،تعدادى هتل ،متل رستوران
و بازار بزرگ را در برگرفته و با کوههای بلند و
پر درخت ،احاطه شده است .پادشاه قدیم
عراق (ملك فیصل) براى تفریح و استراحت،
كاخى در آن بنا كرده بود که ا کنون پابرجاست.
آمیدی
آمیدی شهرى كوچك و كهن است که به
شكل قلعهای دایره مانند و بر قله كوهی بلند
ساخته شده است .آمیدی حدود  90كیلومتر
در شمال شرق شهر دهوك واقع شده است.
از مرا کز تاریخى آن میتوان به دروازه آمیدی
قدیم ،مناره بزرگ ،گنبد و دروازه زرادشتى
اشاره کرد .مدرسه قوبهان و ییالق تابستانی
سوالف ،در نزدیكى آمیدی واقع شدهاند.
آ كرى
آ كرى شهرى است تاریخى كه قدمت آن به
ُ
 580قبل از میالد بازمیگردد .سرداری كرد
این شهر را بنا كرده كه امیر زند نام داشته
است .این شهر بر بلندى چند كوه با نامهای
كوه اسپیلك ،كه ال كهقن ،گل آ كرى و گرى
توپا بنا شده است .آ كرى در میانه اربیل و
شهر دهوك قرار گرفته است .آثار بسیاری در
این شهر موجود است از قبیل معابد ،غارها و
چشمههای معدنى که گردشگران زیادى را به
خود جذب میکند.
برخی بناهای تاریخی آ کری ،قربانی تعصب
ن رفت.
داعش شد و از بی 
از اما كن تاریخى كه تا کنون آثارى از آن باقى
مانده میتوان به این اسامی اشاره کرد :كه
ال كهقن ،كال آ كرى ،كال شوش ،معبد
زردشتیان ،مجسمه بوكا جوا و رزى میرى.
زاخو
زاخو دومین شهرستان در استان دهوک
است و در هشت کیلومتری شمال غربی
دهوک قرار دارد .این شهرستان از طریق مرز
ابراهیم خلیل با ترکیه همسایه است .سا کنان
ادیان و اقوام مختلف در زاخو برای قرنها
بهصورت مسالمتآمیز با هم زندگی میکنند.
از مکانهای تاریخی این شهر میتوان به پیرا

دالل اشاره کرد که پل سنگی قدیمی است
و از رودخانه خابور عبور میکند .بسیاری بر
این باورند که شهرستان باستانی در اصل
روی یک جزیره در وسط خابور تاسیس شده
است .زاخو همچنین با چشمههای معدنی
خود شناخته میشود و مردم محلی بر این
باورند این چشمهها ،خواص دارویی شناخته
شده دارند.
سمیل
سمیل در  16کیلومتری غرب شهر زیبای
دهوک و در جاده اصلی دهوک به زاخو واقع
شده است .در اطراف سمیل ،زمینهای
کشاورزی بزرگ و به هم پیوسته دیده
میشود .در این شهر ،پارکی زیبا درست شده
که مردم محلی و گردشگران ،برای تفریح به
آن میروند.
شیخان
در  60کیلومتری جنوب شرقی استان دهوک،
شهر شیخان قرار دارد که یکی از قدیمیترین
شهرهای استان دهوک است .نام شیخان از
شیوخ آمده که اشاره به شیخهایی دارد که در
این منطقه زندگی کردهاند .افرادی همچون
شیخ ادی (عدی) ،شیخ ادی دوم و شیخ
حسن .شیخان تاریخی باستانی دارد و  160هزار
جمعیت آن متشکل از کردها ،عربها ،ایزدیها
و مسیحیها با هم زندگی میکنند .شیخان را
با محصوالت کشاورزی آن بهویژه گندم و جو
میشناسند .در سال  331قبل از میالد مسیح،
نبردی بین اسکندر کبیر و داریوش سوم در این
منطقه رخ میدهد که طی آن ،اسکندر کبیر بر
داریوش سوم غلبه میکند.
منابع و ماخذ
 .1سامانه رزرو هتل Booking.com
 .2کتاب راهنمای تجارت؛ اقلیم کردستان،
موسسه پژوهشهای بازرگانی
.3سایتسازمان گردشگردیاقلیم کردستان
 .4سایت هیئت جذب سرمایه خارجی اقلیم
کردستان
 .5سایت کنسولگری ایران در اربیل
 .6سایت گمرک کل کشور ایران
 .7آمار trade.com
 .8نشریه جام کوردی 28 .دی 94
duhoktp.com .9
 .10کرد پرس .خبر شماره 11970
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درصد

صادرات ترکیه به عراق
پس از حمله داعش
کاهش یافت

تجارت

ایرانیان کردزبان ارتباط
تجاری خوبی با مردم
دهوک دارند

برق

وضعیت برق در دهوک
اندکی بهتر از اقلیم
مرکزی عراق است
ولی بهخوبی اربیل و
سلیمانیه نیست

آنالین

برای شروع یک
کسبوکار در دهوک
باید درخواست خود را
بهصورت آنالین به اداره
کل سرمایهگذاری ارائه
دهید.

 15تا 165

دالر

متوسط قیمت هتل در
دهوک
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سیویکمیننشستشورایگفتوگویدولتوبخشخصوصیاستانکرمانشاهبرگزار شد

چالشهای ساختوساز و واردات نخود
شهــای ارجــاع حجــم
ســی و یکمیــن نشســت شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان کرمانشــاه برگــزار شــد و طــی آن چال 
باالیــی از پروند ههــای ساختوســاز بــه کمیســیون مــاده  100و همچنیــن واردات نخــود مــورد بحــث و تبادلنظــر قــرار گرفــت.
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استاندار کرمانشاه:
ارجاع  95درصد پروندههای ساختوساز به
کمیسیون ماده 100پذیرفتنی نیست
استاندار کرمانشاه گفت :اینکه  95درصد
پروندههای ساختوساز در کرمانشاه به
کمیسیون ماده  100ارجاع شود پذیرفتنی نیست
و این روند باید اصالح شود .هوشنگ بازوند
در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی که در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار
توسازها در شهر
شد با انتقاد از وضعیت ساخ 
کرمانشاه ،اظهار کرد :این هنر شهرداری است که
توسازها انجام شود.
اجازه ندهد تخلف در ساخ 
او با بیان اینکه ارجاع  95درصد پروندههای
ساختوساز به کمیسیون ماده  100بسیار
نا گوار است ،اظهار کرد :این امر نشان میدهد
هیچ کنترلی روی ساختوسازها انجام
نمیشود و نتیجه این شرایط پایین آمدن
کیفیت زندگی مردم است .بازوند با بیان اینکه
نباید جرائم ماده  100به محل درآمدی برای
شهرداری تبدیل شود ،گفت :این اتفاق یعنی
فروختن جسم شهر و در این صورت آیندگان
درباره ما قضاوت خوبی نخواهند داشت.
استاندار کرمانشاه با تا کید بر این موضوع که
کنترل ماده  100در دست شهرداری است،
افزود :به هر شکل ممکن باید این روند
اصالح شود و ا گر نیاز است ضوابط یا طرح
تفضیلی شهر تغییر کند ،ما نیز هر کمکی که
الزم باشد را انجام خواهیم داد .برای رفع این
مشکل همه باید به شهرداری کمک کنیم
و به شهردار نیز اختیارات الزم داده شود.
بازوند با بیان اینکه باید کمک کنیم
توساز رونق بگیرد ،گفت :صنعت
ساخ 
ساختوساز به ایجاد اشتغال کمک میکند.
امسال نیز موضوع ایجاد اشتغال بهواسطه
احیای بافتهای فرسوده مد نظر است.

معاونعمرانیاستانداری کرمانشاه:
ضوابط منطقی در ساختوسازها حا کم باشد
مهرداد ساالری معاون عمرانی استانداری
کرمانشاه با عنوان این مطلب که در
ساختوسازها به کیفیت زندگی شهری
توجه شود ،گفت :باید ضوابط منطقی در
توسازها حا کم باشد و در مراحل ابتدایی
ساخ 
ساختوساز جلوی تخلفات گرفته شود ،نه
اینکه پس از اتمام کار پرونده تخلف به جریان
بیفتد.
شهردار کرمانشاه:
شهرداری متولی کمیسیون ماده  100نیست
آرش رضایی ،شهردار کرمانشاه با بیان اینکه
بخش زیادی از پروندههایی که به کمیسیون
ماده  100ارجاع شده مربوط به سالهای گذشته
است ،گفت :شهرداری متولی کمیسیون ماده
 100نیست ،بلکه ما پرونده تخلفات را به این
کمیسیونارجاعمیدهیمودر آنجاتصمیمگیری
میشود.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه:
حمایت از تولیدات داخلی ،رونق را به تولید
بازمیگرداند
در ادامه این نشست مشکالت ساختوساز
مورد بررسی قرار گرفت و کیوان کاشفی رئیس
اتاق بازرگانی کرمانشاه و دبیر این شورا در
ابتدای جلسه گفت :با توجه به مشکالت
توساز تصمیم گرفته
فعاالن حوزه ساخ 
شد با توجه به اهمیت این بخش و نقش
آن در اشتغال ،در این نشست مشکالت
با حضور مدیران مربوطه بررسی شود.
کاشفی مشکالت سازندگان را به سه بخش
مشکالت مالیاتی ،بیمه تامین اجتماعی و
کمیسیون ماده  100تقسیمبندی کرد .در این

نشستمقررشد کمیتهایتشکیلوپیشنهادها
توساز ارائهشود.
برایرفعمشکالتحوزهساخ 
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در ادامه در مورد
واردات نخود اذعان کرد :نخود وارداتی که با
قیمت کمتری عرضه میشود و سبب متضرر
شدن کشاورزان داخلی میشود .این محصول
بهعنوان کاالی ایرانی در کشور تولید میشود
و باید از واردات آن جلوگیری کرده و با اجرای
تعرفه برای واردات نخود میزان آن را کاهش
داد .امسال با توجه به سخنان مقام معظم
رهبری که شعار حمایت از کاالی ایرانی را
برگزیدند باید با حمایت از تولیدات داخلی رونق
و شکوفایی را به اقتصاد جامعه بازگردانیم.
رئیس شورای ملی نخود مطرح کرد:
واردات بیرویه نخود و مشکالت حاصل از آن
دومین موضوع مطرح شده در این نشست
واردات نخود به کشور بود که ناصر مرادی
رئیس شورای ملی نخود در این باره عنوان
کرد :واردات بیرویه نخود بازار نخود کشور را
مختل کرده است .او با تا کید بر اینکه ادامه
این شرایط کشاورزان را از کشت این محصول
منصرف میکند ،پیشنهاد داد :یا جلوی واردات
نخود گرفته شود یا تعرفه واردات آن افزایش یابد.
کشت نخود که بهعنوان محصولی در کشاورزی
استان کرمانشاه اهمیت دارد نیاز به آبیاری ندارد
و با توجه به کاهش بارندگیها در کشور میتواند
کشت مناسبی برای این اراضی کشاورزی در نظر
گرفته شود 150.هزار بهرهبردار نخود داریم که باید
بتوانیم با ایجاد تعرفه از واردات جلوگیری شود.
مرادی گفت :از نمایندگان مردم استان کرمانشاه
در مجلس شورای اسالمی تقاضا داریم این
مسئله را در سطح ملی در مجلس شورای
اسالمی پیگیری کنند تا کشاورزان کرمانشاهی
ورشکستهنشوند.
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در سی و دومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه مطرح شد

فضای نامناسب کسبوکار و سختگیریهای بانکی
کهــا در اعطــای تســهیالت بــه واحدهــای تولیــدی و اقتصــادی ،شــرایط بهبــود را
ی بان 
ب نیســت و ســختگیر 
فضــای کس ـبوکار مناس ـ 
یتــوان برجســتهترین محورهــای مــورد بحــث در ســی و دومیــن نشســت شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
نهــا را م 
کنــد کــرده اســت .ای 
یگــذرد.
خصوصــی اســتان کرمانشــاه عنــوان کــرد .گزیــدهای از مباحــث مطــرح شــده در ایــن نشســت از نظرتــان م 
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کیوان کاشفی ،رئیس اتاق کرمانشاه:
بانکها به کمک اقتصاد کرمانشاه بیایند
• اقتصاد استان کوچک است و بانکها باید به کمک آن بیایند.
• در بررسیهایی که از فضای کسبوکار استان داشتیم ،مهمترین مشکل واحدهای
تولیدی ،صنعتی ،کشاورزی و خدماتی استان ،روند دشوار اخذ تسهیالت از بانکها
عنوان شده است.
• در سه فصل گذشته روند نامناسب پرداخت تسهیالت همواره اولین مانع فضای
کسبوکار در استان عنوان شده که تاثیر بسزایی در پایین آمدن جایگاه فضای
کسبوکار استان دارد.
• امسال تسهیالت خوبی در بخشهای مختلف برای کمک به اشتغال و تولید در
استان در نظر گرفته شده است که با این روند جذب آنها کند خواهد شد و بخشی از
این تسهیالت از دست میرود.
• موانع پیش روی پرداخت تسهیالت بانکی به بخش خصوصی شامل مشکالت
وثیقه ،موانع عمومی و بروکراسی اداری است.
• با توجه به پایان عضویت یکساله تشکلهای بخش خصوصی در شورای
توگوی دولت و بخش خصوصی ،باید تشکلهایی را وارد شورا کنیم که تعامل و
گف 
پویایی داشته باشند ،از بخشهای مختلف بوده و به شورا ایده بدهند.
هوشنگبازوند،استاندار کرمانشاه:
فضای کسبوکار استان نامناسب است
• وضعیت فضای کسبوکار در استان بسیار نامناسب است و مهمترین دلیل این
فضای نامناسب ساختارهای دولتی و بانکها هستند.
• بخش خصوصی گناهی ندارد که بار برخی مسائل کشور ازجمله رکود ،توقفهای
مقطعی صادرات و تحریمها را به دوش بکشد.
• بخش خصوصی ما در بسیاری از موارد منابع چندانی ندارد و در این شرایط بانکها
باید به کمک این بخش بیایند .از سوی دیگر بخش خصوصی هم باید بانکها را
بهعنوان شریک خود بپذیرند.
• بانکها موظفاند ایراداتی که بانک مرکزی یا بازرسی به آنها میگیرد را احصا کنند
تا از طریق بازرسی یا شورای گفتوگو حلوفصل شود.
• بانکها و بخش خصوصی باید به ادبیات مشترک برسند.
• بازار مصالح ساختمانی ایجادشده در مناطق زلزلهزده بهویژه در بخش کاشی ،در اختیار

استانهای دیگر ازجمله یزد قرار گرفته و حیف است این بازار از دست کرمانشاه برود.
جهانبخش شکری ،رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه:
ادامه اعتراض کامیونداران ،مشکل جدید واحدهای تولیدی
• بسیاری از واحدهای تولیدی برای جابهجایی مواد اولیه و محصوالت تولیدی خود
بهشدت به کامیونها نیاز دارند .ا گر اعتصاب کامیونداران ادامه پیدا کند بسیاری از
واحدهای تولیدی استان با مشکل یا خطر تعطیلی مواجه خواهند شد.
• نیاز به حملونقل شاید برای محصوالت ساختمانی ،فوالد ،سیمان و  ...چندان
حیاتی نباشد ،اما برای واحدهای مرغداری که با کامیون دان مرغ خود را تا مرغداری
حمل میکنند بسیار ضروری است.
• یکی دیگر از مشکالت پیش روی بخش خصوصی باال رفتن یکشبه نرخ ارز است.
تولیدکننده باید در شرایطی تسهیالت ارزی دریافتی را تا سه برابر بیشتر پس بدهد که
این تسهیالت را هزینه خرید ماشینآالتی کرده که سالی  10درصد هم از ارزش آن به
دلیل استهال ک کم میشود.
علیاصغر جانجانی ،رئیس انجمن شرکتهای حملونقل استان کرمانشاه:
هزینههای کامیونداران افزایش چشمگیر داشته است
• از اوایل خرداد چند عامل بهصورت همزمان سبب افزایش قابلتوجه هزینههای
کامیونداران شد .عوارض داخل جادهای ،افزایش قیمت سه برابری نرخ حق بیمه
که یکروزه اتفاق افتاد و کاهش تناژ حمل کامیونها ازجمله این مشکالت است.
• در کرمانشاه مشکالت دیگری هم پیش روی کامیونداران است .در کرمانشاه توازن
مناسبی بین تعداد کامیون و میزان بار وجود ندارد و به دلیل بیکاری باالیی که داریم
تعدادی زیادی از افراد به سمت کامیونداری روی آوردهاند.
• در فصلی که رونق کشاورزی را داریم با کمبود کامیون مواجهیم و در سایر فصول مازاد
کامیون داریم که البته طی سالهای اخیر با راهاندازی صنایع سیمان ،پتروشیمی و ...
وضعیت کمی بهتر شده است.
• مرزی بودن استان عامل دیگری است که گاهی میتواند یک تهدید برای
کامیونداران باشد .روزانه صدها کامیون از مرز وارد کرمانشاه میشوند که بار خود را
خالی کرد ه و آماده برگشت به نقاط مختلف کشور هستند .این کامیونها میتوانند بار
واحدهای تولیدی یا کشاورزی استان را با هزینه کمتر جابهجا کنند و به لحاظ اینکه
بار موجود برای رانندگان کرمانشاه را حمل میکنند ،گاهی تهدید محسوب میشوند.
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اخبار

کنفرانس توسعه روابط اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و اقلیم کردستان عراق در شهر اربیل عراق برگزار شد

بستر توسعه تجارت

مهیــا کــردن زمینههــای توســعه روابــط اقتصــادی و یافتــن افقهــای جدیــد از تبــادالت ،بهانـهای بــود بــرای برگــزاری کنفرانــس توســعه روابــط اقتصــادی جمهــوری
اســامی ایــران و اقلیــم کردســتان عــراق؛ ایــن کنفرانــس در روزهــای دوازدهــم و ســیزدهم اردیبهش ـتماه در شــهر اربیــل برگــزار شــد و شــماری از مقامــات
عالیرتبــه اقتصــادی و فعــاالن اقتصــادی دو کشــور در آن حضــور داشــتند.
حاضران در کنفرانس
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ایران و نخستوزیر اقلیم
کردستان از برجستهترین چهرههای حاضر در این
کنفرانس بودند .به دیگر حاضران کنفرانس در ادامه اشاره
شده است:
 .1جمع کثیری از بازرگانان و اعضای اتاقهای بازرگانی
کشورمان
 .2رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه و عضو هیئترئیسه اتاق
ایران
 .3رئیس سازمان توسعه تجارت ایران
 .4سفیر ایران در عراق
 .5سرکنسولهای جمهوری اسالمی ایران در اربیل و
سلیمانیه
 .6رئیس ستاد ویژه عراق
 .7استانداران استانهای تهران و ارومیه
 .8معاون بانک مرکزی ایران
 .9روسای اتاقهای کردستان ،آذربایجان شرقی ،کاشان،
اصفهان و همدان
 .10وزرای صنعت و معدن عراق و اقلیم کردستان
 .11استانداران استانهای اقلیم کردستان عراق
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 .12روسای اتاقهای اقلیم و جمع پرتعدادی از بازرگانان
و فعاالن اقتصادی کشور عراق
آنچه در کنفرانس گذشت
نخستین روز کنفرانس با خیرمقدم دارا جلیل خیاط
ریاست اتحادیه اتاقهای بازرگانی اقلیم شروع شد و
مقاماتی همچون نخستوزیر اقلیم ،وزیر صنعت ،معدن
و تجارت جمهوری اسالمی ایران ،وزیر صنایع اقلیم و
سپس رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه و عضو هیئترئیسه
اتاق ایران ،دکتر مقیمی استاندار تهران ،وزیر شهرداری
و گردشگری اقلیم و خسرو تاج ریاست سازمان توسعه
تجارتسخنرانی کردند.

در این سخنرانیها بر توسعۀ فعالیتهای اقتصادی
و تجاری دو کشور ،حلوفصل موانع موجود ،ضرورت
تجارت آزاد ،تسهیل در امور گمرکی ،ایجاد شهرک صنعتی
مشترک ،توسعۀ خدمات فنی و مهندسی و نیز تشکیل
کمیتهای با رویکرد توسعه تجاری و بررسی و حلوفصل
موانع موجود اشاره شد.
در ادامه کیوان کاشفی ،رئیس اتاق کرمانشاه و عضو
هیئترئیسه اتاق ایران به مسائلی همچون ضرورت
توسعه مبادالت ،حلوفصل موانع بانکی و پولی و
عملکرد صرافیها ،تاسیس شرکت حملونقل مشترک
و فرآیند حمل یکسره کاال ،راهاندازی مرکز داوری برای
حل اختالفات مالی تجار و ضرورت سرمایهگذاری
مشترک تا کید داشته و در سخنرانی خود به آنها
اشاره کرد.
در بعدازظهر روز اول کنفرانس جلسات سهگانه همزمان
بهصورت پنلهای تخصصی در حوزههای صنعت،
سرمایهگذاری و بازارچهها و مرزهای تجاری ،خدمات
فنی و مهندسی و حملونقل تشکیل شد .در روز دوم،
پنلهای تخصصی در حوزههای صنعت ،سرمایهگذاری و
بازرگانی با حضور مدعوین کنفرانس برگزار شد.
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عضو هیئترئیسه اتاق ایران در کنفرانس توسعه روابط اقتصادی ایران و اقلیم کردستان عراق عنوان کرد:

به دنبال افقهای جدید در روابط اقتصادی هستیم

یافتــن و بــه کار گرفتــن افقهــا و اســتراتژیهای جدیــد در روابــط اقتصــادی بــا اقلیــم کردســتان عــراق از مهمتریــن محورهایــی بــود کــه در کنفرانــس توســعه روابط
اقتصــادی جمهــوری اســامی ایــران و اقلیــم کردســتان عــراق مطــر ح شــد .ایــن کنفرانــس همزمــان بــا ســفر دوروزه هیئــت اعزامــی اســتانهای هممــرز عــراق بــه
اربیــل و جمعــی از فعــاالن اقتصــادی انجــام شــد .کیــوان کاشــفی ،عضــو هیئترئیســه اتــاق ایــران و رئیــس اتــاق بازرگانــی کرمانشــاه بهعنــوان سرپرســت ،ایــن
هیئــت اعزامــی را همراهــی کــرد .برجســتهترین محورهــای مطــروح از ســوی رئیــس اتــاق بازرگانــی کرمانشــاه در پــی آمــده اســت.
 .1ضرورت دارد مبانی جدید اقتصادی خود را بر اساس
تحوالت موجود و آینده پیشرو تدوین کنیم.
 .2سوابق طوالنی تجارت بین دو کشور ایران و عراق
و بهویژه منطقه اقلیم کردستان در کنار پتانسیلهای
موجود در دو کشور و همچنین عالقهمندی مسئوالن
و فعاالن اقتصادی به افزایش مبادالت ،چنانچه بر
پایه برنامهریزی اصولی متمرکز شود موجب شکوفایی
بیشتر اقتصاد دو کشور خواهد بود.
 .3مردمی که در یک منطقه و اقلیم زندگی میکنند
و مشترکات فراوان و مشکالت واحد دارند سزاوارترین
افراد برای بهرهمندی از منابع و ثروتهای اقتصادی
موجود در آن منطقهاند.
 .4شرایط فعلی در منطقه بهویژه پس از پا کسازی عراق
از شر داعش افقهای جدیدی در اقتصاد این کشور
ایجاد کرده است .تدوین این افقها و استراتژیهای
جدید از مهمترین اهداف ما در این اجالس است.
 .5گام برداشتن بهسوی تجارت استاندارد و اصولی،
انجام سرمایهگذاریهای مشترک در حوزههای متنوع

مانند نفت و پتروشیمی ،کشاورزی ،صنایع غذایی و
گردشگری میتواند ضمن مستحکم کردن پایههای
دوستی بین مردم و فعاالن اقتصادی سبب ایجاد
اشتغال ،ثروت و رفاه مردم این منطقه باشد.
 .6تجار و تولیدکنندگان ایرانی سوابق روشن و خوبی
از دو دهه دادوستد تجاری با همپایانشان در اقلیم

کردستان دارند که این امر پیشزمینه مناسبی برای
افزایش مراودات اقتصادی و افزایش حجم مبادالت
و رسیدن به مبلغ چهار میلیارد دالر تا پایان سال
میالدی آینده خواهد بود.
.7اتاقهایبازرگانیاقلیم کردستانارتباط گستردهای
با اتاقهای ایران دارند ،مناسبات دوستانه و نزدیک
اتاقهای ایران و اقلیم میتواند پایهگذار تنوعبخشی به
مبادالت اقتصادی دو طرف شود.
 .8اتاقهای بازرگانی ایران خواهان ایجاد تسهیالت
الزم برای توسعه همکاریهای اقتصادی بخش
خصوصی دو کشور هستند و این نشست مهم را گامی
در جهت نیل به این امر مهم میدانند.
 .9آمادگی داریم تا نمایندگانی را برای تشکیل
کمیتههای تخصصی و دائمی برای پیگیری و توافقات
این نشست و هماهنگی الزم برای اهداف ترسیمشده
معرفی کنیم.
 .10پیشنهاد دارم این نشستها بهصورت ساالنه و با
تنظیم دستور جلسه مشخص ،برگزار شود.
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اخبار

در آیین تکریم و معارفه سرپرست سازمان صنعت ،معدن و تجارت کرمانشاه مطرح شد

برداشتن موانع تولید ،مصداق حمایت از کاالی ایرانی
طــی مراســمی از زحمــات نعمتالــه حقیقــی ،رئیــس پیشــین ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت کرمانشــاه تقدیــر شــد و محســن رســتمی بهعنــوان سرپرســت
جدیــد ایــن ســازمان معرفــی شــد .در ایــن مراســم کــه بــا حضــور جمعــی از فعــاالن اقتصــادی برگــزار شــد ،بــر حمایــت از کاالی ایرانــی تا کیــد و رفــع موانــع تولیــد
بهعنــوان یکــی از راهکارهــای ایــن مهــم عنــوان شــد .گزیــدهای از مــوارد مطــر ح شــده در ایــن نشســت را در پــی میخوانیــد.
رئیس اتاق کرمانشاه:
حمایـت از کاالی ایرانـی ،بخش مهمـی از پازل اقتصاد
مقاومتی است

کیـوان کاشـفی ،رئیـس اتـاق کرمانشـاه در آییـن تکریـم
و معارفـه رئیـس سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت
کرمانشـاه کاهـش سـهدرصدی نـرخ بیـکاری کرمانشـاه و
پاییـن آمـدن یـک رتبـه در کشـور را نقطـه امیدی دانسـت
و گفت :کاهش نرخ بیکاری آنهم در فصل زمسـتان که
آمـار بیـکاری معمـوال بـاال مـیرود ،رویـداد مثبتـی اسـت.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی اسـتان کرمانشـاه ،ا گر تالش
و کوشـش مضاعـف داشـته باشـیم و فضـای اقتصـادی
کرمانشـاه را بهبـود دهیـم ،امـکان کاهـش بیشـتر نـرخ
بیـکاری را داریـم.
عضـو هیئترئیسـه اتـاق ایـران در ادامـه بـه نا مگـذاری
امسـال بهعنوان سـال «حمایت از کاالی ایرانی» از سوی
مقام معظم رهبری ،اشاره کرد و گفت :حمایت از کاالی
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تولیـد داخـل قسـمت مهمـی از پـازل اقتصـاد مقاومتـی
اسـت و بخـش زیـادی از اهـداف اقتصـاد مقاومتـی را
محقـق خواهـد کـرد.
عضـو هیئترئیسـه اتـاق بازرگانـی ایـران بـا اشـاره بـه
مشـکالت متعـدد واحدهـای تولیـدی ازجملـه تامیـن
نقدینگی ،مسـائل مالیات و تامین اجتماعی ،تسـهیالت
بانکـی ،بروکراسـی اداری و  ،...تصریـح کـرد :برداشـت
نهـا اولیـن
موانـع پیـش روی واحدهـا و کاهـش هزینـه آ 
گام بـرای حمایـت از کاالی ایرانـی اسـت.
رئیـس پیشـین سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت
کرمانشـاه:
رونق تولید برای بنگاههای صد درصد را کد

نعمـتاهلل حقیقـی رئیـس پیشـین سـازمان صنعـت،
معدن و تجارت اسـتان کرمانشـاه در این مراسـم از نقش
مهـم صنعـت ،معـدن و تجـارت در اقتصـاد کشـور و سـهم
 40درصـدی آن در تولیـد ناخالـص داخلـی یـاد کـرد .او

نکـه حوز ههـای مختلـف صنعـت ،معـدن و
بـا بیـان ای 
تجـارت بایـد مورد توجه ویژه قرار گیـرد ،بیان کرد :بهویژه
در اسـتانی ماننـد کرمانشـاه کـه نـرخ بیـکاری باالیـی دارد
و زلزلـه اخیـر هـم مزیـد علت شـده ،باید بیشـتر به مسـائل
صنعـت ،معـدن و تجـارت رسـیدگی شـود.
حقیقـی سـپس بـه عملکـرد دوسـاله خـود در حـوزه
صنعت ،معدن و تجارت اشـاره کرد و افزود :در سـالهای
 93و  94تعـداد صـدور پروانههای بهرهبرداری صنعتی در
استان  49مورد بود که در سال  95به  116مورد و در سال
 96بـه  117مـورد رسـید .ایـن رشـد مجـوز کاغـذی نیسـت
و اشـتغالی اسـت کـه واقعـا ایجـاد شـده و بـه بهر هبـرداری
رسـیده اسـت.
رئیس پیشـین سـازمان صنعت ،معدن و تجارت اسـتان
کرمانشـاه گفـت :بهعلاوه طـی دو سـال اخیـر  170واحـد
صنعتـی صـد درصـد را کـد را فعـال کردیـم .در مـدت ایـن
دو سـال نیـز  800مجـوز صنعتـی صادر کردیم که بسـیاری
نهـا کمتـر از  20درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد ،امـا
از آ 
یشـان حـدود  24هـزار میلیـارد تومان اسـت
سرمایهگذار 
کـه امیدواریـم بـه بهر هبـرداری برسـند.
او معتقـد اسـت ،بـا مجموعـه ایـن اقدا مهـا و تسـهیالتی
کـه بـرای کرمانشـاه در نظـر گرفتـه شـده اسـت ،امسـال
یـک سـال طالیـی بـرای اسـتان خواهـد بـود .حقیقـی از
اقدا مهـای گسـتردهای کـه در حـوزه معـادن انجـام شـده
اسـت هـم نـام بـرد و ادامـه داد :سـه هـزار کیلومتـر از شـرق
اسـتان را بـه ایمیـدرو وا گـذار کردیـم که ا کتشـافات خوبی
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در حـوزه فلـز در سـنقر داشـتهایم .همچنیـن در حـوزه
صنـوف نیـز کـه سـهم بسـزایی در اشـتغال اسـتان دارد
بـه سـمت مشـاغل خـرد و خانگـی روی آوردیـم و سـال
گذشـته نسـبت بـه سـالهای  93و  94حـدود  16برابـر در
پروان ههـای اشـتغال خانگـی و خـرد رشـد داشـتیم.
حقیقـی تعـداد پروان ههـای صنفـی صادرشـده در
سـالهای  93و  94را نیـز  10هـزار مـورد اعلام کـرد کـه
در دو سـال اخیـر بـه  16هـزار مـورد رسـیده اسـت .او از
دانشبنیـان شـدن واحدهـای تولیـدی اسـتان هـم یـاد
کـرد و ادامـه داد :تعـداد گواهیهایـی که در سـالهای 93
حهـای تحقیـق و توسـعه دادیـم سـه مـورد
و  94بـرای طر 
بـود کـه در دو سـال اخیـر بـه  80مـورد رسـیده اسـت.
سرپرسـت سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت
کر ما نشـا ه :
تسهیالت یک هزار و  600میلیارد تومانی برای توسعه
اشتغال

محسـن رسـتمی سرپرسـت سـازمان صنعـت ،معـدن و
تجـارت اسـتان کرمانشـاه از تسـهیالت یـک هـزار و 600
میلیارد تومانی که امسـال برای ایجاد تولید و اشـتغال در
شهـای مختلـف در نظـر گرفته شـده یاد
کرمانشـاه در بخ 
کـرد و گفـت :ایـن رقم تسـهیالت به غیر از کمکهای فنی
و اعتبـاری در نظـر گرفتـه شـده اسـت.
رسـتمی معتقد اسـت ،باید با کمک این تسـهیالت ابتدا
واحدهـا و سـرمایهگذاریهای را کـد را بـه چرخـه تولیـد
برگردانیـم ،سـپس بـه افزایش ظرفیت واحدهـای موجود
بپردازیـم و در درجـه بعـدی سـراغ ایجـاد واحدهـای
صنعتـی و سـرمایهگذاریهای جدیـد برویـم .سرپرسـت
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمانشاه خاطر
نشـان کرد :کرمانشـاه در زمینه صنعت ،معدن و تجارت
نکـه نیمـی از
پتانسـیلهای زیـادی دارد و بـا توجـه بـه ای 
اشـتغال کشـور در ایـن بخـش اسـت بایـد بـه توسـعه ایـن
حوزهها بپردازیم و بتوانیم از ِق ِبل آن ایجاد شـغل داشـته
باشـیم.
مشاور معاون مدیریت و توسعه منابع وزارت صنعت،
معدن و تجارت:
با خرید کاالی غیر ایرانی خودزنی نکنیم
مشـاور معـاون مدیریـت و توسـعه منابـع وزارت صنعـت،
معـدن و تجـارت گفت :نباید با خریـد کاالهای غیر ایرانی

خودزنـی کنیـم و تولیدکننـدگان داخـل کشـور را زمیـن
بزنیم.

کار بخشنامه و دستورالعمل.
نکـه نبایـد اجـازه دهیـم
رضـا رحیمـی بـا بیـان ای 

او از اهمیت توجه به کاالی ایرانی بر اساس شعار مدنظر
مقـام معظـم رهبـری یـاد کـرد و افـزود :تنهـا راه کمـک بـه
اقتصاد و اشـتغال کشـور حمایت از کاالهای تولید داخل
و خریـد کاالی ایرانـی اسـت .نبایـد زمینـهای فراهـم کنیم
کـه تولیدکننـده داخلـی کشـور زمیـن بخـورد و بهنوعـی
خودزنـی کنیـم .عدمحمایـت از تولیـد داخلـی حتـی بـه
شـوخی در فضـای مجـازی هـم نبایـد مطـرح شـود.
غالمرضا مودبشعار در ادامه از ویژگیها و پتانسیلهای
اسـتان کرمانشـاه یاد کرد و ادامه داد :کرمانشـاه به دلیل
موقعیـت جغرافیایـی ،پتانسـیل مـرزی کـه با کشـور عراق
دارد و  ...پایگاه بزرگ توسـعه در غرب کشـور اسـت و باید
جایـگاه فعلـی آن ارتقـا یابد .حیف اسـت کرمانشـاه با این
همـه توانمنـدی ،در زمینـه صنعـت و معدن هـم جلوتر از
بقیه اسـتانها نباشد.
معـاون هماهنگـی امـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور اقتصـ ـ ـ ـ ــادی اسـتانداری
کرمانشاه:
از بازار  80میلیونی خرید کاالی ایرانی غافل نشویم
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با
نکـه نبایـد از بـازار  80میلیونی خریـد کاالی ایرانی
بیـان ای 
غافل شـویم ،گفت :خرید کاالی ایرانی کار دل اسـت ،نه

حمایـت از کاالی ایرانـی در حـد شـعار بمانـد ،گفـت:
بـرای کمـک بـه اقتصـاد کشـور راهـی جـز خریـد کاالی
ایرانـی نداریـم .متاسـفانه در سـالهای گذشـته
دشـمنان بـا بهانههـای واهـی ایـران را تحریـم کردنـد و
مانـع از ورود تکنولـوژی و درآمدهـای ارزی بـه داخـل
کشـور شـدند کـه بـه تولیـد صدمـه زد ،امـا بـا حمایـت
مقـام معظـم رهبـری و تدابیـر ایـن دولـت وضـع بهتـر
شـده و مـا هـم وظیفـه داریـم بـا خریـد کاالی ایرانـی در
کنـار تولیدکننـدگان باشـیم.
بـه گفتـه معـاون اسـتاندار کرمانشـاه ،در داخـل کشـور
بـازار خـوب  80میلیـون نفـری بـرای خرید کاالهـای ایرانی
داریم که نباید از آن غافل شویم .رحیمی گفت :بسیاری
از کشـورها کـه از مـا عقـب بودنـد و ظـرف چنـد سـال بـه
پیشـرفت و توسـعه رسـیدند نیـز در درجـه اول از کاالی
تولیـد داخلـی خـود حمایـت کردنـد.
رحیمــی در ادامــه از افــق روشــن پیــش روی تولیــد در
کرمانشــاه یــاد کــرد و افــزود :حــدود ســه هــزار میلیــارد
تومــان تســهیالت کمبهــره و کمــک فنــی و اعتبــاری
بــرای کمــک بــه اشــتغال کرمانشــاه در نظــر گرفتــه
شــده اســت.
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نشست فعاالن اقتصادی با نمایندگان مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی برگزار شد

همنوا برای پویایی اقتصاد

همانگونــه کــه مجلــس شــورای اســامی را پارلمــان تصمیمگیــر در تمــام شــئون و ارکان کشــور میداننــد ،اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن نیــز پارلمــان بخــش
خصوصــی در حــوزه اقتصــاد اســت کــه هــر چــه توانمندتــر شــدنش ،آب بــه آســیاب توســعه و اشــتغال میریــزد؛ حــال گاهــی ایــن پارلمــان بخــش خصوصــی بــرای
پیشــبرد برنامههــا و راهبردهــا نیــاز بــه همراهــی و همصدایــی نهــاد تصمیمگیــر و قانونگــذار یــا همــان مجلــس شــورای اســامی دارد .بــه همیــن رو بــود کــه
نشســت فعــاالن اقتصــادی اســتان کرمانشــاه بــا نماینــدگان مــردم ایــن اســتان در مجلــس شــورای اســامی برگــزار شــد تــا فرصتــی بــرای توســعه شــود و بســتری
همــوار بــرای پویایــی اقتصــاد.
گزارش حاضر نگاهی گذرا دارد به آنچه در این نشست گذشت.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه:
با این روند نرخ ارز ،منابع ارزی کشور به «تاراج» میرود
ا گر وضعیت نرخ ارز به همین شکل ادامه پیدا کند ،منابع
ارزی کشور به تاراج خواهد رفت و عدهای به سودا گری
واردات خواهند پرداخت .کیوان کاشفی ،رئیس اتاق
بازرگانی کرمانشاه در نشست با نمایندگان استان از
مشکالت ارزی کشور یاد کرد که تاثیر زیادی بر فعالیت
بخش خصوصی داشته است.
او با اشاره به سیستم تکنرخی چهار هزار و  200تومانی
که ا کنون برای ارز پیشبینی شده است ،تا کید کرد :این
روش قطعا موفق نخواهد بود و ا گر زودتر تدبیری برای آن
اندیشیده نشود شاهد به تاراج رفتن منابع ارزی کشور
خواهیم بود .به گفته عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی
ایران ،نتیجه این امر آن است که تنها در دو ماه اول
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امسال  ۲۰میلیارد دالر ثبت سفارش واردات داشتیم که
روی دست ما مانده است و قطعا به آنها این میزان ارز
داده نخواهد شد.
کاشفی با بیان اینکه معموال کل واردات در کشور در سال
حدود  ۳۵تا  ۴۰میلیارد دالر است ،افزود :با این روند تا
پایان امسال حدود  ۱۲۰میلیارد دالر برای واردات به
کشور نیاز ارزی خواهیم داشت .در شرایطی که نرخ دالر
برای واردات چهار هزار و  200تومان باشد هر آنچه با این
نرخ وارد کشور شود سود خالص خواهد بود و همه برای
واردات هجوم میآورند .اتاق بازرگانی ایران چند پیشنهاد
برای وضعیت نرخ ارز ارائه کرده است که ا گرچه مورد تایید
بدنه کارشناسی و برخی وزرای دولت قرار گرفته ،اما هنوز
اجرایی نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه یادآوری کرد:

پیشنهاد اصلی ما این است که از ذخایر ارزی محافظت
شود تا بتوانیم آن را برای واردات کاالهای اساسی ،دارو و
بخشی از خط تولید استفاده کنیم .بهعالوه باید بازارهای
ثانویه و صرافیهای مجاز را به رسمیت بشناسیم ،زیرا بازار
هم معموال با این نرخ روز که در بازار آزاد وجود دارد خود
را وفق میدهد.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی ،باید اجازه
تعدیل نرخ ارز نیز داده شود ،یعنی هر سال بر اساس
نرخ تورم داخل و خارج از کشور رقمی به نرخ ارز اضافه
شود ،اما در قیمتها ثبات داشته باشیم .او با بیان اینکه
مهمتر از نرخ ارز ثبات آن است ،گفت :عدم ثبات بسیاری
از بازارها را به رکود و بیثباتی کشانده است.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه به نامناسب بودن
فضای کسبوکار استان و سیر نزولی آن طی چهار فصل
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گذشته اشاره کرد و گفت :ا کنون از نظر فضای کسبوکار
دو استان آخر کشور هستیم .این امر مانع اصلی ورود
سرمایهگذار به داخل استان است و هیچ سرمایهگذاری
حاضر نیست در چنین شرایطی وارد کرمانشاه شود و
سرمایهگذاری کند.
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران معتقد است ،در
این شرایط کارکرد مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه
اقتصادی از دست خواهد رفت .کاشفی اظهار کرد :بعد از
اینکه چند منطقه ویژه اقتصادی و آزاد تجاری که ا کنون
در مجلس است تعیینتکلیف شود ،در کشور ماراتنی
برای جذب سرمایهگذار خواهیم داشت و ما هم باید
بتوانیم در این مورد حتی با استانهای همجوار رقابت
بوکار استان
کنیم .باید تا قبل از این شرایط فضای کس 
رابهبودببخشیم.
کاشفی با بیان اینکه برخی از دستگاههای دولتی در
بوکار استان از خود مقاومت نشان
برابر فضای کس 
میدهند ،عنوان کرد :این در حالی است که برخی
بوکار را
از بخشهای دولتی هنوز معنای فضای کس 
نمیدانند و آن چیزی است که در ید بخش خصوصی
نیست و عمده آن در اختیار حا کمیت و دولت است.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه همچنین از تشکیل
کمیتهای برای بهبود فضای کسبوکار با تا کید استاندار
خبر داد که امید است با فعالیت آن وضعیت کمی بهتر
شود.

رئیسمجمع نمایندگاناستان کرمانشاه:
کرمانشاه پیشقراول تجارت با عراق باشد
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه تا کید کرد :این
استان باید پیشقراول ارتباطات تجاری با عراق باشد.
حشمتاهلل فالحتپیشه با اشاره به شرایط اقتصادی
کشور ،عنوان کرد :دوران تازهای از تحریمها آغاز شده
که باید برای ورود به آن آماده باشیم و فعاالن بخش
خصوصی سربازان این دوران جدید هستند.
او بر لزوم فعال شدن بیشازپیش بخش خصوصی در
کشور تا کید کرد و ادامه داد :در شرایطی که بودجه کشور
عمدتا صرف هزینههای جاری میشود باید برای کمک
به اقتصاد کشور ،بخش خصوصی را تقویت کنیم.
نماینده اسالمآباد غرب و داالهو در مجلس شورای
اسالمی از مزیتهای استان کرمانشاه هم یاد کرد و افزود:
تنها مرزهایی که از بعد اقتصادی ،سیاسی و استراتژیک
میتواند تا دریای مدیترانه امتداد یابد مرزهای کرمانشاه
است که هم برای استان یک فرصت است و هم میتواند
کشور را از تهدید نجات دهد.
فالحتپیشه با بیان اینکه کرمانشاه باید پیشقراول
تجارت با عراق باشد ،یادآور شد :میزان مبادالت تجاری
ایران با عراق در شرایط خوب دو برابر  28کشور اروپایی
است ،آنهم در شرایطی که این مبادالت  90به  10به سود
ما است .او از آمادگی مجمع نمایندگان استان کرمانشاه
برای تعامل بیشتر با مسئوالن و نمایندگان عراق برای
افزایش مراودات تجاری خبر داد و گفت :باید جلسات
مشترکی در اربیل عراق و همچنین داخل استان برای رفع
مشکالت دو طرف برگزار کنیم تا هم پیشنهادهای خود را
به دولت مرکزی عراق برسانیم و هم ببینیم رقبای ما در
این کشور چه کاری میکنند.
این نماینده مجلس خواستار تعامل بیشتر بخش
خصوصی با نمایندگان استان نیز شد و تا کید کرد :ما
از تابستان که پیشنویس بودجه سال آینده تدوین
میشود پذیرای بخش خصوصی برای پیشنهادهای
آنها هستیم و درهای دفتر ما همیشه به روی بخش
خصوصی باز است .فالحتپیشه اظهار کرد :ا گر مانع و
مشکل خاصی نیز در استان پیش روی فعالیت بخش
خصوصی است ،در مجلس پیگیر آن خواهیم بود.
او با بیان اینکه جلسات مشترک مجمع نمایندگان با
بخش خصوصی باید بهصورت مستمر و بین  35روز تا سه
ماه یکبار برگزار شود ،خاطرنشان کرد :در جلسه بعدی
در حضور استاندار و سایر مسئوالن مربوط خواهیم بود تا
پیگیر رفع موانع کسبوکار در فضای استان باشیم.
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه به انتقاد برخی
از فعاالن بخش کشاورزی درباره عدم پرداخت مطالبات
کشاورزان هم اشاره کرد و گفت :هیچ تذکری درباره قیمت
خرید تضمینی گندم یا پرداخت بدهی چغندرکاران
نیست که نمایندگان کرمانشاه در آن نباشند.

فالحتپیشه درباره موضوع دخل و تصرف نمایندگان
ل و نصب مدیران استان نیز بیان کرد :مجمع
در عز 
نمایندگان استان کمترین دخالت را در عزلو نصبها
دارند و فقط در مورد افرادی که نا کارآمد هستند تذکر
میدهند.
سیدقاسمجامی،نماینده کرمانشاه:
لزوم برگزاری مستمر جلسات بخش خصوصی و
مجمعنمایندگان
سیدقاسم جامی نماینده کرمانشاه در مجلس شورای
اسالمی نیز خواستار انسجام و همکاری بیشتر مجمع
نمایندگان برای پیگیری مباحث استان شد و افزود:
اینکه مجمع نمایندگان با هم پیگیر یک موضوع واحد
برای کرمانشاه باشند کم اتفاق میافتد .او بر لزوم برگزاری
مستمر جلسات بخش خصوصی و مجمع نمایندگان
تا کید کرد و ادامه داد :این جلسات باید خروجی مناسبی
داشتهباشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اسالمی:
مشکل اصلی بخش خصوصی «رقابت با دولت» است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی
گفت :مهمترین مشکل بخش خصوصی کشور رقابت
دولت با آن است .سیدجواد حسینیکیا اصلیترین
مشکل بخش خصوصی در کشور را رقابت با دولت دانست
و اظهار کرد :ا گر دولت از رقابت با بخش خصوصی دست
بردارد ،این بخش راه خود را باز خواهد کرد .بهعالوه
حا کمیت باید سهم خود را در ضررهای بخش خصوصی
پرداخت کند ،زیرا در بسیاری از موارد بخش خصوصی در
جریان یک مسئله سیاسی و  ...ضررهایی میکند که هیچ
نقشی در آن نداشته است.
نماینده سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسالمی مبارزه
با قاچاق کاال را از دیگر مواردی دانست که به تقویت بخش
خصوصی کمک میکند و یادآوری کرد :ا کنون گردش
مالی پوشا ک قاچاق در کشور  15هزار میلیارد تومان و
سیگار  10تا  12هزار میلیارد تومان است .حسینیکیا با
بیان اینکه  60تا  70درصد گردش مالی سیگار قاچاق
کشور در اختیار دو شرکت خارجی است ،خاطرنشان کرد:
چطور این شرکتها میتوانند پول سیگار را به ارز تبدیل
کرده و از کشور خارج کنند ،اما بخش خصوصی برای
واردات ارز ندارد.
او مالیات بر ارزشافزوده را نیز یکی دیگر از موانع پیش
روی بخش خصوصی برشمرد که بهدرستی اجرا نشد و
مشکالتی را برای این بخش ایجاد کرده است و ادامه داد:
نرخ باالی تسهیالت ،سرمایه در گردش ،مسائل بیمه
و  ...نیز از دیگر مشکالت بخش خصوصی است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه نمیتوان تمام موانع
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پیش روی بخش خصوصی را بهطور کامل برداشت،
تا کید کرد :بخشی از این موانع مربوط به محدودیتهای
قانونی در کشور است .نمایندگان از هیچ کوششی
برای کمک به استان و فعاالن بخش خصوصی فروگذار
نمیکنند.

در حال تبدیل شدن به تهدیدهای امنیتی است.
نادریباانتقاداز ریختوپاشهایی کهدر برخیاز بخشها
انجام میشود ،عنوان کرد :در شرایطی که جوانان مناطق
مرزی برای وام دو میلیون تومانی لنگ هستند ،در برخی
سازمانهاریختوپاشهایچندمیلیونیمیشود.

احمد صفری نماینده کرمانشاه مطرح کرد:
موانع اصلی بهبود فضای کسبوکار
احمد صفری نماینده کرمانشاه با اشاره به چند مانع
اصلی فضای کسبوکار ،گفت :درگیریهای سیاسی
یکی از مهمترین عوامل است که نمیگذارد در کرمانشاه
کارها بهخوبی پیش برود .سالهاست از منازعات
سیاسی هیچ سودی نبردیم .در کرمانشاه وقتیکه یک
فرد اصولگرا در راس است ،اصالحطلبان مانع کار او
میشوند و برعکس.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه عوامل اقتصادی
بهویژه بیثباتی در نرخ ارز را از دیگر مشکالت پیش روی
بخش خصوصی دانست که امکان تصمیمگیری درست
را میگیرد .وقتیکه در مدت یک سال  30میلیارد دالر از
ذخایر ارزی کشور خارج میشود پیامدی جز باال رفتن
نرخ ارز نخواهد داشت .همچنین عوامل اجتماعی ،عقب
بودن از تکنولوژی روز و  ...نیز از دیگر موانع پیشروی
بخش خصوصی است.

حسن سلیمانی نماینده کنگاور ،صحنه و هرسین:
رفع موانع کسبوکار باید بهصورت قانونی انجام شود
در ادامه حسن سلیمانی نماینده کنگاور ،صحنه و
بوکار باید بهصورت قانونی
هرسین گفت :رفع موانع کس 
انجام شود و امکان اینکه کاری در خارج از چارچوب
قانون انجام دهیم نداریم .نباید فراموش کرد که ما
امکان نوشتن یک قانون منطقهای برای حل مشکالت
کرمانشاه را نداریم ،اما میتوانیم حمایتها و کمکهای
منطقهای برای کرمانشاه جذب کنیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بخش خصوصی هم
باید خود پای کار بیاید ،عنوان کرد :متاسفانه در کرمانشاه
تفکر بازاری بودن و پول به دست آوردن وجود ندارد.
سلیمانی با بیان اینکه مجمع نمایندگان استان همواره
آماده پذیرش بخش خصوصی است ،اظهار کرد :بخش
خصوصی هم باید برای رفع مشکالت خود سراغ ما بیاید.

فرهاد تجری نماینده قصرشیرین ،سرپل ذهاب و
گیالن غرب:
درباره رفع مشکالت ،واقعبین باشیم
فرهاد تجری نماینده قصرشیرین ،سرپل ذهاب و گیالن
غرب گفت :باید درباره رفع مشکالت پیش روی بخش
خصوصی واقعبین باشیم و بدانیم که امکان تغییر قوانین
و مقررات صرفا برای استان کرمانشاه وجود ندارد .قطعا
نمیتوانیممصوبهایدر مجلسبگیریم کههمهمشکالت
کرمانشاه را یکباره حل کند؛ اما نمایندگان مجلس آنقدر
نفوذ دارند که ا گر در حوزه مدیریتی مقررات سختگیرانه
وجود دارد بتوان با رایزنی و گفتوگو بخشی از این مقررات
را تعدیل کرد یا یک نسخه منطقهای برای آن پیچید.
شهاب نادری نماینده پاوه و اورامانات:
ش نمیرود
کار بخش خصوصی با کاغذبازی پی 
شهاب نادری نماینده پاوه و اورامانات نیز با بیان اینکه
همواره حامی بخش خصوصی هستیم ،افزود :با این
بروکراسی شدید و کاغذبازی که داریم کار بخش خصوصی
پیش نمیرود .بارها شرایط حضور سرمایهگذاران را در
استان فراهم کردیم اما این بروکراسی ،سرمایهگذاران را
فراری داده است.
نماینده پاوه و اورامانات خواستار حمایت بیشتر از جوانان
بیکار مناطق مرزنشین شد و افزود :مرز برای این جوانان
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رئیس اتاق اصناف کرمانشاه:
مالیات بازاریان کرمانشاه و اصفهان را یکسان
میگیرند

رئیس اتاق اصناف کرمانشاه از وضعیت مالیات اصناف
کرمانشاه گالیه کردو گفت:مالیاتبازار کرمانشاهواصفهان
را یکی میگیرند .رضا سلیم ساسانی در نشست فعاالن
بخش خصوصی و مجمع نمایندگان استان کرمانشاه
با اشاره به معضل بیکاری استان کرمانشاه ،اظهار کرد:
ایجاد شغل جدید نمیخواهیم ،فعال باید تالش کنیم
همین مشاغل موجودی که داریم حفظ کنیم.
او از اشتغالزایی قابلتوجه حوزه اصناف یاد کرد و ادامه
داد :بازار کرمانشاه با مشکالت متعددی مواجه است که
ا گر فکری به حال آن نشود همین اشتغال موجود را هم از
دستمیدهیم.
رئیس اتاق اصناف کرمانشاه به موضوع باال بودن مالیات

برای بازاریان کرمانشاه اشاره کرد و افزود :مالیات برای بازار
کرمانشاه و اصفهان را یکسان حساب میکنند.
سلیم ساسانی درباره حقوق بازرسان اتاق اصناف
کرمانشاه نیز تا کید کرد :موضوع حقوق بازرسان اتاق
اصناف چند سال است که مطرح میشود و محلی برای
پرداخت حقوق آنها نداریم .این در حالی است که بر
اساس قانون باید  33درصد از درآمد حاصل از جرائم که
به خزانه دولت میرود به اتاقهای اصناف برای حقوق
بازرسان داده شود که تا کنون چیزی پرداخت نشده
است.
رئیس خانه معدن کرمانشاه:
بخش خصوصی ،حامی ندارد
عارف ابراهیمی رئیس خانه معدن کرمانشاه نیز از
بیتوجهی به حوزه معدن در کشور انتقاد کرد و افزود:
از نمایندگان مجلس توقع داریم پیگیر تفکیک وزارت
صنعت ،معدن و تجارت باشند تا توجه به حوزه معدن
بیشتر شود .او بخش خصوصی را بیکسترین بخش در
کشور دانست که هیچکس حامی آن نیست و در شرایط
بسیار بد فضای کسبوکار بهسختی فعالیت میکند.
مدیرعامل تشکلهای حمایتی و هدایتی کشاورزی
ایران:
کشاورزان قشری مظلوم هستند
همچنینسجادسنجابیمدیرعاملتشکلهایحمایتی
و هدایتی کشاورزی ایران گفت :کشاورزان قشری مظلوم
هستند که کسی سراغ آنها نمیآید تا به مشکالتشان
رسیدگی کند .ا کنون کشاورزان کرمانشاه با مشکالت
زیادی مواجهاند؛ برای مثال هنوز پول چغندرهای خود
را دریافت نکردهاند.
سنجابی از حضور کارگران افغانی سر مزارع کرمانشاه هم
انتقاد کرد و یادآور شد :اصفهانیها زمینهای کشاورزی
کرمانشاه را میگیرند و از کارگران افغانی استفاده میکنند،
این در شرایطی است که بسیاری از جوانان کرمانشاه
بیکارند.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و
گردشگری:
نباید بخش دولتی در حوزه گردشگری بر بخش
خصوصی حا کم شود
فردین امیری رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات
مسافرت هوایی و گردشگری نیز با اشاره به مشکالت
حوزه گردشگری استان ،گفت :نباید بخش دولتی را در
حوزه گردشگری بر بخش خصوصی حا کم کنیم.
او همچنین خواستار راهاندازی پروازهای بینالمللی در
فرودگاه کرمانشاه شد که میتواند به گردشگری استان
کمک کند.

