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راه هاى ارتباطى با اتاق کرمانشاه

آب؛ مناقشه  قرن 
به پشتوانه گندم

فرصیت که به راحیت سوخت می شود!
قطعه سازی؛ دو سویه گنج و رنج
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︡ ﹡ـ﹩ و  ︡ ، ︋ـ︀ اراـ﹥ ﹡︪ـ︣﹥ ای ︠﹢ا﹡ روا︋ـ︳ ︻﹞﹢﹝ـ﹩ ا︑ـ︀ق ﹋︣﹝︀﹡︪ـ︀ه ﹝﹩ ﹋﹢︫ـ
: ︡ ︡ ی، د ﹡︊ـ︀ل ﹋﹠ـ ︡ اف زـ︣ را ︋﹥ ︮ـ﹢رت ︗ـ ︡  ا﹨ـ ﹝﹀﹫ـ

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

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

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

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

︉ و ﹋︀ر ا︨ـ︐︀ن ︀︮︊ـ︀ن ﹋︧ـ

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

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

راه هاى ارتباطى
krccima.ir@gmail.com
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توسعه قطعه  سازى، بدون زیرساخت 
محقق نمى شود

منابع محدود؛
ظرفیت مصرف نامحدود

«با وجود ظرفیت هاى باالى تولید گندم در کشور و تامین نیاز داخل، عواملى 
چون رانت واردات، تولید گندم را به مخاطره انداخته است ... » این گزاره کوتاه که 

چکیده مصاحبه با داریوش پناهى دبیرکل اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
کرمانشاه است، مى تواند پاسخگوى ابهامات و پرسش هاى فراوان پیرامون چرایى 

افزایش نیافتن تولید گندم در کشور و نارضایتى نسبى گندم کاران باشد. گزیده  اى 
از دیدگاه هاى داریوش پناهى دبیرکل اتاق کرمانشاه را در ادامه مى خوانید.

فعالیت انجمن ها مختلف در ایجاد صداى واحد و تاثیرگذارى روى 
سیاست هاى اتخاذ شده را مى توان از اولین اهداف تشکیل هر انجمنى 

قلمداد کرد. البته انجمن هاى تخصصى کارکردهاى دیگرى نیز دارند از آن 
جمله مى توان به رساندن صداى اعضاى خود که در نقاط مختلف کشور 

فعالیت دارند و به نوعى از مرکز دور هستند به گوش سیاست گذاران 
اشاره کرد...

هم ظرفیت ها بسیار است و هم چالش ها؛ این حکایت بخش کشاورزى در استان 
کرمانشاه است که با وجود مزیت هاى پرتعداد براى تولید و تجارت در بخش 

کشاورزى، با چالش هاى بسیارى هم مواجه است که از جمله برجسته ترین شان 
بهره ورى و مدیریت منابع آبى استان است. پیرامون ظرفیت هاى بخش 

کشاورزى و بررسى راهکارهاى برون رفت از بحران آب با نوربخش حاتمى رییس 
سازمان جهاد کشاورزى استان کرمانشاه به گفت وگو نشستیم.

توقف صادرات پشت سد بى ثباتى 
قوانین

رئیس پارلمان بخش خصوصى در استان کرمانشاه طى ماه هاى گذشته 
در گفت وگو فعاالن اقتصادى، نمایندگان مجلس شوراى اسالمى و مدیران 

دولتى، برجسته ترین دغدغه ها، انتظارات و ظرفیت هاى بخش خصوصى 
در استان را مطرح کرد. محورهاى اصلى سخنان کیوان کاشفى رئیس اتاق 

بازرگانى کرمانشاه در ادامه گرد آمده است.

بیم و امید یک راه دشوار 
ــه  ــا ب ــا و مجلس ه ــه در دولت ه ــى ک ــى و تغییرات ــوالت سیاس تح
ــه همــراه  ــا خــود ب وجــود مى آیــد، همــواره بیــم  و امیدهایــى را ب
دارد. از یکســو جابجایــى حــزب حاکــم، نویدبخــش بهــره منــدى 
ــام ادارى  ــرون از نظ ــه در بی ــت ک ــن اس ــاى نوی ــه از ایده ه جامع
ــره را دگرگــون ســازد.  ــد تصمیم هــاى روزم ــده و مى توان ــد آم پدی
امــا  از ســوى دیگــر ایــن ایده هــا زمانــى بــه شــکوفایى اقتصــادى 
و اجتماعــى منتهــى خواهــد شــد کــه شــاهد همدلــى و همراهــى 

ــر نشســتن آن باشــیم. ــه ثم ــراى ب ــا ب ــه جریان ه هم
تجربـه نشـان داده هـر گاه جریـان حاکـم بـه مشـورت بـا فعـاالن 
اقتصـادى و دانشـگاه ها روى آورده، توانسـته اسـت بـراى مشـکالت 
موجـود بهتریـن راه حل هـا را بیایـد و هـرگاه به سـاختار بروکراسـى 
کفایـت شـده، کشـور گرفتـار شـیوه هاى آزمون و خطا شـده اسـت. 
بـه همین دلیل اسـت کـه اندیشـمندان علوم سیاسـى تاکیـد دارند 
در کنـار سـازمان هاى سیاسـى، الزم اسـت نهادهـاى مدنى تخصصى 
غیرسیاسـى نیـز شـکل بگیرنـد تا بـه همفکـرى و عقالنیـت جمعى 

کنند. کمـک 
یکسـو  از  اسـت.  دشـوارى  شـرایط  گرفتـار  کشـور  روزهـا  ایـن 
تحریم هـاى غیرمنصفانـه، همچـون تـار عنکبـوت دسـت و پـاى 
فعـاالن اقتصادى را بسـته و نیازمند دیپلماسـى خالقانه اى هسـتیم 
کـه در عیـن حفـظ کرامـت سیاسـى کشـورمان، تحریم هـا نیـز 
برچیـده شـود. از سـوى دیگـر اما کـم شـنوایى که دولت پیشـین 
در اواخـر عمـر خـود گرفتار آن شـده بود، نظـام مقرراتى کشـور را 
بـه تنگنـا بـرده و انبوهـى از بخشـنامه ها و دسـتورالعمل هاى زاید 
روى دسـت دولـت جدیـد باقى مانده اسـت. بـه گونه اى کـه در دو 
سـه سـال اخیر شـاهد بودیـم دسـتگاه هاى نمابـر ابالغ بخشـنامه 
و دسـتورالعمل و رایانه هـاى تایـپ کننده مقـررات دسـت و پاگیر، 
بـا سـرعتى بى نظیـر در تحـرك بودنـد و جـا را بـراى فعالیت هاى 
اقتصـادى سـودمند تنگ تـر کردنـد. اکنون دولـت جدیـد باید در 
گردگیـرى از فضـاى مقرراتـى، سـرعت عمـل نشـان دهـد و اجازه 
ندهـد که دسـت و پـاى بخـش خصوصى  بسـته بماند. چـرا که این 
بخـش قادر اسـت دولـت را به اتـکاى تولیـد، تجارت و دیپلماسـى 
خطرنـاك  و  سـخت  گردنه هـاى  از  عبـور  بـراى  خـود،  بازرگانـى 

دهد. یـارى  تحریم هـا 
بخــش خصوصــى زمانــى مى توانــد بــه شــکوفایى اقتصــادى کمــک 
موثــر داشــته باشــد کــه خــود گرفتــار دشــوارى هاى ادارى نباشــد 
و بــراى تجــارت، تغییــرات کســب و کار و مجوزهــاى آن، تامیــن مالى 
شــرافتمندانه و حــل و فصــل منصفانــه اختالفــات بــا دســتگاه هاى 
ــع،  ــى مان ــى ب ــد و آزادراه ــود ببین ــار خ ــت را در کن ــى، دول اجرای

پیــش روى ایــن بخــش باشــد.
امــا چگونــه مى تــوان از دولــت انتظــار داشــت کــه حامــى بخــش 
ــد در  ــک کن ــاى خــود را چاب ــررات و رویه ه خصوصــى باشــد و مق
حالــى کــه گرفتــار بدنــه اى فربــه و بعضــا کارشــکن شــده اســت؟ 
ــه،  ــاى پرمداخل ــى در درون دولت ه ــاى طالی ــاد ادارى و امضاه فس
ــش  ــه بخ ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــاعدى مى یابن ــد مس ــط رش محی
خصوصــى از یکســو بایــد هزینه هــاى ســنگین عــوارض و مالیــات 
را بــر عهــده بگیــرد کــه بخــش عمــده آن نــه صــرف بهداشــت و 
آمــوزش عمومــى بلکــه مخــارج دســتمزدهاى نظــام ادارى بــزرگ 
ــل و  ــه منفع ــن بدن ــر همی ــوى دیگ ــد. از س ــش مى ده را پوش
ــود را  ــه خ ــوق ماهیان ــم حق ــاى غیررســمى ترمی ــم، هزینه ه حجی
ــى ها  ــع تراش ــواع مان ــد و از ان ــب مى کن ــى طل ــش خصوص از بخ
ــل انجــام  ــرد. صــف طوی ــان بهــره مى گی و ترفند هــاى کشــتن زم
ــد، گاه  ــرانجام برس ــه س ــى دو روزه ب ــد یک ــه بای ــاى ادارى ک کاره
یکســال بــه درازا مى انجامــد تــا «نوبــت فروشــى» رونــق یابــد. بــه 
هــم زدن ایــن ســاختار، کار ســخت ولــى ممکــن و ضــرورى اســت 
کــه دولــت ســیزدهم، صرفــا از ایــن طریــق مى توانــد بــه شــکوفا 

شــدن اقتصــاد امیــد ببنــدد.

تولید گندم
در محاق رانت واردات



۴

آنچه فعاالن اقتصادی
از رئیس دولت سیزدهم می خواهند 

از  یکــى  در  سیــزدهم  دولت 
را  خود  کار  کشور  اقتصادى  شرایط  بحرانى ترین 

آغاز کرد؛ کرونا همچنان مى تازد و قربانى مى گیرد، ارزش 
پول ملى به پائین ترین حد خود در 4دهه گذشته رسید. تورم، 

مى رود؛  باالتر  و  باال  عمومى  نارضایتى  و  داده  کف  از  افسار 
تنها  و  دارند  ریشه  اقتصاد  زمین  در  همه  که  بحران هایى 

تصمیمات درست اقتصادى، کشتى دولت سیزدهم و به تبع 
آن کل جامعه را از این گرداب حائل به سالمت عبور مى دهد.

لیک پرسش اینجاست، محل رشد این تصمیم هاى درست 
کجاست؟ در میانه میدان اقتصاد و در دل بنگاه هاى خرد و 
ساختمان هاى  و  بسته  درهاى  پشت  یا  بلد»  کالن «اقتصاد 
آزموده  که  داده  نشان  تجربه  دولت؟  کشیده  فلک  به  سر 
را مى دانند  اقتصاد  دواى  آزمودن خطاست. تنها آنهایى  را 

که درد آن را کشیده و چشیده باشند. بخش خصوصى به 
پشتوانه همین سنگ زیرین آسیاب بودن، بر این باور است 

که دولت براى اصالح ساختار اقتصاد فرصت چندانى ندارد 
کند؛  اجرایى  را  اقتصاد  عقالى  پیشنهادهاى  سریع تر  باید  و 

پیشنهادهایى که عموما بر گشایش اقتصادى، تسهیل و 
مانع زدایى از تولید و تجارت تاکید دارند. 

گــشایـش
تسهـــــــــیل
مانع زدایی 

آنچه فعاالن اقتصادی
یس دولت سیزدهم می خواهند

از یکــى  در  سیــزدهم  دولت 
را خود  کار  کشور  اقتصادى  شرایط  بحرانى ترین 

آغاز کرد؛ کرونا همچنان مى تازد و قربانى مى گیرد، ارزش 
4پول ملىبه پائین ترینحد خود در 4دهه گذشته رسید. تورم، 

مى رود؛ باالتر  و  باال  عمومى  نارضایتى  و  داده  کف  از  افسار 
تنها  و  دارند  ریشه  اقتصاد  زمین  در  همه  که  بحران هایى

تصمیمات درست اقتصادى، کشتى دولت سیزدهم و به تبع 
آنکل جامعه را از این گرداب حائل به سالمت عبور مى دهد.
لیک پرسش اینجاست، محل رشد این تصمیم هاى درست

کجاست؟ در میانه میدان اقتصاد و در دل بنگاه هاى خرد و 
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هفت خان اقتصاد
کیوان کاشفی

 عضو هیات رییسه اتاق ایران و رییس اتاق کرمانشاه

در این مقال مى خواهم از آخرین و مهمترین  فرصت  باقى مانده براى اقتصاد ایران سخن بگویم. بدون اغراق سال  1400 تنها فرصت اقتصاد ایران 
است که دولت سیزدهم باید با درایت در آن گام بردارد که اگر غیر از این باشد، به بیراهه اى خواهد رفت که حتى تصور آینده اش غیرقابل باور است.
اقتصاد ایران بیش از پنج دهه است که به صورت دوره اى با تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادى، نرخ  نزولى اشتغالزایى و گسترش فقر و نابرابرى 
مواجه بوده است. در تمام این سال ها نیز با کمال تاسف سیاست گذاران اقتصادى با  اتخاذ سیاست هاى ٌمسکن گونه نتوانستند جهت نمودار توسعه 
اقتصادى را تغییر دهند. همواره عالج ریشه اى این بیمار در حال احتضار به آینده نامشخص موکول شده است. به همین دلیل در ده سال اخیر 
شیب این نمودار به سمت پایین سرعت گرفته است. در نهایت هم مى بینم کاهش رشد اقتصادى، افزایش تورم، کاهش درآمد سرانه خانوارها به 
وقوع پیوسته است. گذشته از کسرى بودجه مزمن دولت، کاهش سهم ما از اقتصاد جهانى، رشد نرخ بیکارى فارغ التحصیالن دانشگاهى و هزاران 

چالش دیگر که هر کدام دنیایى دارند. 
چالش هاى  ساماندهى  براى  دولت  بنابراین  است.  ساختارها  و  سیاستگذارى ها  در  اساسى  اصالحات  نیازمند  بحران،  کوه  این  از  رفت  برون  اما 
اقتصادى باید اولویت بندى داشته باشد. در این راستا هفت گام اساسى وجود دارد که اگر دولت به آنها بپردازد، مى تواند مانند یک دومینو سایر 
مسائل را نیز سامان دهد. بى شک حل تمام مشکالت رسوب شده در اقتصاد ایران ظرف مدت چهار سال نیز میسر نخواهد بود ولى استمرار در 

اجراى درست اهداف مطرح شده، ما را در ده سال آتى به نقطه مطلوب مى رساند.



۶

د ید گاه

گام اول  
 1400 ایـران  انـداز  چشـم  در  
پیش بینـى شـده بـود،  ظـرف مدت 
حداکثـر  16 سـال سـهم اقتصـادى 
دولـت صفر شـود. کـوه یخـى که نه 
تنها پیـش از ورود به  1400 متالشـى 
حجیم تـر  و  حجیـم  بلکـه  نشـد، 
شـد. بى شـک این وضعیـت مرهون 
کسـب درآمدهـاى نفتـى بـه عنوان 
مالـى  منابـع  سـهل الوصول ترین 
دولت هـا اسـت. از زمـان مظفرالدین 
شـاه که ویلیام دارسـى اسـترالیایى 
بـراى اولیـن بـار اقـدام به اکتشـاف 
نفـت در ایـران کـرد، تاکنـون اتـکا 
نفتـى،  بـادآورده  درآمدهـاى  بـه 
از  حمایـت  بـه  دولت هـا  بى نیـازى 
شـکل  را  قدرتمنـد  بخش خصوصـى 

اسـت.   داده 
 در تمام 60 سـال اخیر سیاسـت هاى 
توسـعه اى کشـور عمدتـا بـر پایـه 
بـوده  اسـتوار  نفتـى  درآمدهـاى 
درآمدهـاى  بـه  وابسـتگى  اسـت. 
نفتـى آن چنـان ریشـه اى در اقتصاد 
کشـور دوانده کـه به رغم کم شـدن 
تأثیـر و ارزش نفـت در اقتصـاد دنیا 
سیاسـت گذاران  ذهـن  در  همـواره 
مـا، رسـیدن بـه نفـت 120 دالرى و 
حل مسـائل بـر پایه ایـن درآمدهاى 

مى زنـد. مـوج  سـهل الوصول 
این تفکر و سیاسـت هاى اتخاذ شـده 
حاصـل از آن، باعـث تشـکیل یـک 
اقتصـاد تمام عیار دولتـى در همه این 
سـال ها شـده اسـت. اقتصادى که در 
آن بخـش خصوصى کمتریـن نقش را 
اقتصـادى  دارد.  تصمیم سـازى ها  در 
که به سـبب نامتعارف بودن سـاختار 
خـود نمى توانـد ارتباطـات منطقـى 
اقتصـادى را بـا دنیـاى خـارج ایجاد 

. کند
امـا دهـه پیـش رو برهـه حسـاس و 
ایـران  اقتصـاد  پیـش روى  حیاتـى 
اسـت؛ برهـه اى کـه بایـد واگـذارى 
بخش خصوصـى  بـه  اختیـارات 
یـا  امتیـاز  نمایـش،  مرحلـه  از 
لطـف خـارج شـود و ادامـه حیـات 
اقتصـادى بـا تکیه بـر توانمندى هاى 
بخش خصوصـى صـورت گیـرد. دهه 

پیـش رو خبـر از روزهایـى مى دهـد 
کـه دیگر چاه هـاى  عمدتا کهنسـال 
نفـت تـاب و توانـى بـراى بـه دوش 
اقتصـادى  سـنگین  بـار  کشـیدن 
ندارنـد و بـراى تامین معـاش باید بر 
مزیت هـا تکیـه کـرد و زمام امـور را 

بـه تجربـه اهالـى اقتصـاد سـپرد.
براین اسـاس رئیس دولت سـیزدهم 
یـک راه بیشـتر پیش رو نـدارد و آن، 
دایـره  از  خـارج  در  برداشـتن  گام 
اقتصـاد بسـته دولتـى اسـت.  با این 
اقتصـادى  کار  دسـتور  اولیـن  نـگاه 
دولـت سـیزدهم بایـد بهبـود فضاى 
افزایـش  راسـتاى  در  کسـب وکار 
بخش خصوصـى  مشـارکت  سـطح 
قـرار گیـرد. در تمـام ایـن سـال ها 
بـه بهانه هـاى مختلف آنچنـان چوب 
الى چـرخ بخش خصوصـى گذاشـته 
فعالیـت  امـکان  گاهـى  کـه  شـده 
بـراى آنهـا در حداقـل شـکل ممکن 
نیـز فراهـم نیسـت. ایـن وضعیـت 
و  سـابقه دار  بخش خصوصـى  هـم  
هـم بخش خصوصـى جـوان را دچار 
سـرخوردگى کرده اسـت و ایـران را 
در  بیـن سـایر کشـورهاى جهـان از 
نظـر شـاخص فضـاى کسـب وکار در 
وضعیـت نامناسـبى قرار داده اسـت. 

گام دوم
دولـت بایـد در گام دوم  مهـار پایدار 
تورم را هدفگذارى کنـد. مهار پایدار 
تـورم بایـد بـا طراحـى سیاسـتهاى 
و  ارزى  و  مالـى  و  پولـى  هماهنـگ 
تجـارى میـان مـدت رخ دهـد. این 
سیاسـت باید بـا هدف ثبـات اقتصاد 
کالن و اعالن سـاالنه آنها و نوسـازى 
سیاسـتگذار  و  تصمیم گیر  نهادهـاى 

باشـد. اقتصادى 
شـرط  کالن  اقتصـاد  ثبـات  امـروز 
پایـدار  اقتصـادى  رشـد  بـراى  الزم 
بخش خصوصـى  و  اسـت  مسـتمر  و 
بـراى حضـور در اقتصاد بـه  خصوص 
در بخش هـاى مولد به ثبـات، امنیت 
و قابلیـت پیش بینـى پذیـرى بـراى 
انجام سـرمایه گذارى نیازمند اسـت. 
وجود نوسـانات زیاد در شـاخص هاى 
اقتصـاد کالن نظیـر نرخ تـورم، نرخ 

ارز و تغییـر مکـرر قوانیـن و مقررات 
باعث مى شـود کـه فعـاالن اقتصادى 
بـراى  اطمینـان  حداقـل  از  نتواننـد 
انجـام  خصـوص  در  برنامه ریـزى 
عرصـه  در  بلندمـدت  فعالیت هـاى 

باشـند. برخوردار  اقتصـاد 

گام سوم
یکـى از اقدامـات مهمـى کـه دولت 
سـیزدهم باید در جریان سـاماندهى 
امور در دسـتور کار قـرار دهد تعامل 
مسـتمر بـا مجلـس بـراى جلوگیرى 
در  اسـت.  خطـر  پـر  تصمیمـات  از 
در  مجلـس  پیشـین،   دوره هـاى  
مشـورت خواهى از بخـش خصوصـى 
ثابت قـدم بـود و اغلب نشسـت هاى 
کمیسـیون هاى مجلس، با مشـارکت 
نماینـدگان بخش خصوصى بـود. این 
مسـاله باعث شـده بـود تـا مصوبات 
ویرانگـر  نقـش  به نـدرت  مجلـس 
ایفـا کننـد و اراده معطـوف به رشـد 
ظرفیت هـاى  بـر  متکـى  اقتصـادى 
قوانیـن  در  نیـز  بخش خصوصـى 
تصویب شـده مجلس مشـهود باشد.
امـا امـروز ایـن رویکـرد در مجلس 
مى شـود.  دیـده  کمتـر  دوازدهـم 
پیش بینـى  مى تـوان  اسـاس  برایـن 
کـرد بـا تصویـب سیاسـت هاى غلط 
چقدر بـر بحران هـاى اقتصـاد ایران 
و بـه تبع آن بـر چالش هـاى اجرایى 
دولت سـیزدهم افزوده خواهد شـد. 
البتـه فرآینـد کلى قانون نویسـى در 
ایـران نیازمنـد اصـالح اسـت زیـرا 
نـگارش برخـى از قوانیـن نیازمنـد 
دوره اى چنـد سـاله اسـت تـا همـه 
ذى نفعـان و صاحب نظـران بتوانند در 
فرآینـد تدوین آن، مشـارکت فکرى 
الزم را داشته باشـند. که بررسى این 

مهـم در ایـن مقـال نمـى گنجد.

گام چهارم
بایـد  کـه  گامـى  چهارمیـن  دولـت 
رفـع  بـراى  فعـال  تعامـل  بـردارد، 
حداقـل  و  اقتصـادى  تحریم هـاى 
بى ثباتـى  خارجـى  عوامـل  کـردن 
اقتصـادى و بازگـردان منابـع بلوکـه 

شـده بـه کشـور اسـت. 
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و  تفاهمنامه هـا  اجـراى  و  انعقـاد 
کشـورهاى  با  اقتصادى  قراردادهـاى 
و  منطقـه  کشـورهاى  و  دنیـا  مهـم 
واقعیت هـاى  پایـه  بـر  اتحادیه هـا 
و  ژئوپولتیـک  تحـوالت  در  موجـود 
ژئواکونومیـک بایـد صـورت گیـرد. 
جـذب  هـدف  بـا  بایـد  امـور  ایـن 
خارجـى  سـرمایه گذارى  حداکثـرى 
و فناورى هـاى روز بـا اولویـت نفـت 
وگاز و فنـاورى اطالعـات و ارتباطات 
بـه  پیوسـتن  بیـن  ایـن  در  باشـد. 
FATF و اتصـال بـه سـوئیفت نیـز 
بایـد در دسـتور کار رئیـس دولـت 
سـیزدهم قـرار گیـرد. ایـران بدون 
ایـن تغییـرات نمى تواند در راسـتاى  
اقتصـادى  فعالیت هـاى  پیشـبرد  

خـود بـا جهـان حرکـت کنـد.

گام پنجم
آنچـه امـروز دولـت بـه عنـوان گام 
پنجـم باید در دسـتور کار خـود قرار 
تجارت  سیاسـت هاى  اصـالح  دهـد؛ 
خارجـى در داخـل کشـور  و بـه تبع 
آن رونق تعامالت اقتصادى اسـت. در 
سـال هاى اخیـر حجم بـاالى قوانین، 
بخشـنامه ها و ضوابط خلق السـاعه و 
تغییـرات پیاپـى این قوانیـن، فعاالن 
اقتصـادى را بـه زانو درآورده اسـت. 
ایـران امـروز تنهـا کشـورى اسـت 
کـه سیاسـت گذاران آن بـا تدویـن 
بالـغ بـر صدها مقـررات متعدد سـد 
راه فعـاالن اقتصـادى خود شـده اند. 
مـو  بـه  بخش خصوصـى  تـاب آورى 
رسـیده و با اندك تلنگـرى همان مو 
هم پاره مى شـود و اقتصـاد ایران در 

ابعـاد کالن بـه زانـو درمى آید.
بخش خصوصـى  خواسـته  بنابرایـن 
از دولـت آینـده به صورتـى موجـز، 
صریـح و شـفاف همـان اسـت کـه 
مقـام معظم رهبـرى به عنوان شـعار 
سـال برگزیدنـد. حتـى اگـر دولـت 
ایـن  روح  و  هـدف  از  بتوانـد نیمـى 
شـعار را محقـق کنـد و بـه معنـاى 
کسـب وکارها  از  مانع زدایـى  واقعـى 
را در دسـتور کار قرار دهد، گشـایش 
دهـه  گمشـده  به عنـوان  اقتصـادى 
 1400 نخسـت  دهـه  در  گذشـته، 

حاصـل خواهـد شـد.

گام ششم
اولویت هـاى  از  یکـى  خوشـبختانه 
آقـاى رئیسـى در دولـت، مبـارزه با 
فسـاد اسـت. امـا ایـن برنامـه بایـد 
در کمتریـن زمـان ممکـن و بـا قطع 
مداخـالت دولـت در اقتصـاد شـکل 
بگیـرد. ریشـه فسـاد تصمیمـات و 
مداخـالت غیـر ضـرور دولت هـا در 
اقتصـاد اسـت. بنابرایـن یـک بٌعد از 
فسـاد اختالس یـا عـدم  بازپرداخت 
تسـهیالت بانکـى اسـت کـه البتـه 
نیـز  فسـاد  نـوع  ایـن  از  بخشـى 
ناشـى از قوانیـن و مقـررات متزلزل 
اسـت. در سـال هاى اخیـر بسـیارى 
از انـواع فسـادها بـه پشـتوانه تعدد 
داده  رخ  مقـررات  و  بخشـنامه ها 

 . ست ا
وجـود امضاهاى طالیـى، چند نرخى 
شـدن کاالها و ارز، محدودیت صدور 
 ... و  سـهمیه بندى ها  انـواع  مجـوز، 
فسـاد  بـروز  زمینه هایـى  جملـه  از 
اقتصـادى  فعالیت هـاى  کـه  اسـت 
به شــــدت  را  بخش خصــــوصى 
تحت تاثیـر قـرار مى دهـد. بنابرایـن 
فسـاد  بـا  مقابلـه  و  شفاف سـازى 
امضاهـاى طالیـى  حـذف  طریـق  از 
دیگـر  از  محدودیت هـا  کاهـش  و 
اقدامـات مهـم رئیـس دولـت جدید 

باشـد.  باید 

گام آخر
آخریـن گام دولت آینده سـاماندهى 
اسـت.  کشـور  بودجه ریـزى  نظـام 
تدویـن  رونـد  حال حاضـر  در 
کـه  اسـت  شـیوه  بدیـن  بودجـه 
ارائـه  را  بودجـه  پیشـنهاد  دولـت 
بـا  مجلـس  نماینـدگان  و  مى دهـد 
توجـه بـه نیـاز منطقـه خـود آن را 
چکـش کارى مى کنند. امـا در نهایت 
مى شـود  تدویـن  متورمـى  بودجـه 
نمى شـود.  محقـق  هیـچ گاه  کـه 
کامـال  معمـوال  بودجـه  هزینه هـاى 
پابرجـا و اسـتوار اسـت، امـا منابـع 
محقـق  عمدتـا  بودجـه  درآمـدى 
نمى شـود. در گذشــــته دولـــت 

کسـرى بودجه را از طریـق افزایـش 
حـدودى  تـا  مالیاتـى  فشـارهاى 
بیـش  دیگـر  امـا  مى کـرد.  جبـران 
بـراى  آوردن  فشـار  امـکان  ایـن  از 
دریافـت مالیـات هـم وجود نـدارد. 
کسـرى بودجه  رونـد  ایـن  نتیجـه 
منابـع  بـه  دسـت اندازى  شـدید، 
بانک مرکـزى یـا چـاپ پـول بـدون 
پشـتوانه و خلـق پـول الکترونیکـى 
اسـت کـه ایـن خلـق نقدینگـى بـا 
سـرعت هرچه تمـام خـود را در نرخ 
تـورم نشـان مى دهـد. آنچـه امروز 

هسـتیم. آن  شـاهد 
بودجه ریـزى  رونـد  اگـر  نهایـت  در 
همیـن  بـه  نیـز  آتـى  سـال هاى  در 
منـوال دنبـال شـود، با رشـد حجم 
نقدینگـى کشـور قـادر بـه کنتـرل 
تورم افسارگسـیخته ى شـکل گرفته 

بود.   نخواهـد 
دیگـر  نویسـى  بودجـه  جریـان  در 
نکتـه قابـل تامل کـه همـواره مغفول 
مانده، توزیـع متـوازن بودجه عمومى، 
متناسـب بـا طـرح آمایش سـرزمین 
نظـام  در  ضعـف  ایـن  البتـه  اسـت. 
بودجه ریـزى کشـور، بـه یـک دولت و 
مجلـس منحصـر نمى شـود و از اواخر 
دهـه 1330 که درآمدهـاى نفتى دولت 
دولـت  ادارى  دیوانسـاالرى  به تبـع  و 
افزایـش یافـت، بـه خوبـى مشـاهده 
مى شـود. انتظـار مـى رود کـه منابـع 
بـر  بیشـترى  تمرکـز  دولتـى  مالـى 
مناطـق کم برخوردار داشـته باشـد تا 
از این مسـیر، شـاهد توسـعه متوازن 
کشـور و رشـد اقتصادى فراگیر باشیم. 
امـا هـم در البى گرى هـاى دولتى و هم 
ویرایـش مجلس در الیحـه بودجه، اعم 
از کمیسـیون تلفیـق و صحـن علنى، 
مناطـق  بـه  کمتـرى  سـهم  معمـوال 
محـروم اختصـاص مى یابـد و از ایـن 
طریق، توسـعه نیافتگى در این مناطق 
تثبیـت مى شـود. اگرچـه کشـور بـا 
چالش هـاى اقتصادى دیگـرى از جمله 
صندوق هایـى نظیـر تامین اجتماعى و 
بازنشسـتگى، بورس و... مواجه اسـت. 
امـا اگر ایـن هفـت اولویـت اقتصادى 
مسـائل  از  بسـیارى  شـود،  مرتفـع 
اقتصادى کشـور بهبود خواهـد یافت. 
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اکنـون کشـور در پاندومـى رکـود، تـورم، 
ایـن  در  و  دارد  قـرار  فقـر  و  بیـکارى 
یکـى  سـیزدهم  دولـت  رئیـس  مقطـع 
در  را  خـود  تصمیم  هـاى  مهمتریـن  از 
طـول تاریـخ کشـور بایـد بگیـرد. رئیـس 
جمهـور یـا بایـد برخالف پیشـینیان خود 
بـه هشـدارها و توصیه هـا ى کارشناسـان 
خصوصـى  بخـش  فعـاالن  و  اقتصـادى 
گوش بسـپرد و راه توسـعه کشـور را بیابد 
و یـا همچـون آنهـا بـا پشـت کـردن بـه 
همـه صاحبنظـران خیرخـواه منتقـد، راه 

سـقوط اقتصـاد را ادامـه دهـد.  
اصلى تریـن  از  یکـى  کنونـى  برهـه  در 
چالش هـاى اقتصـادى کشـور، توقف رشـد 
اقتصادى منتهى به تولید و اشـتغال اسـت.  
برایـن اسـاس ضـرورت دارد رئیـس دولـت 
سـیزدهم در میـدان اقتصـادى جهادگونـه 
در  راسـتاى تقویت تولید و رشـد شـاخص 

مهمتریـن  و  اولیـن  بـردارد.  گام  اشـتغال 
از  بهره منـدى  جهـادى،  گام  ایـن  الـزام 
نظـرات کارشناسـى بخش خصوصى اسـت 
تـا به تدریـج  موانـع یکـى پـس از دیگـرى 
برداشـته شـود. امـروز کشـور بیـش از هـر 
زمـان دیگـرى نیازمنـد دولتـى اسـت کـه 
شـنیدن  مشـتاق  و  باشـد  تولیـد  حامـى 

بخش خصوصـى.  صـداى 
شـرایط  بدتریـن  در  خصوصـى  بخـش 
اقتصـادى از تحریم گرفته تا شـیوع کرونا 
پیچیـده  بروکراسـى  و  بى تدبیرى هـا  تـا 
ادارى و رانت هـا ، فسـادها، بانـد بازى هـا 
و همـه آنچـه مى توانـد تولیدکننـده را از 
پـاى در آورد ایسـتاده  و پرچـم تولیـد را 

کمـاکان بـاال نگه داشـته اسـت.
بخواهـد  سـیزدهم  دولـت  رئیـس  اگـر 
موفـق باشـد در گام نخسـت بایـد اقـدام 
بـه انتخـاب تیمـى کارى، دانـا و صاحـب 

صالحیـت نماینـد. وزرا و زیرمجموعه هـاى 
از  مشـورت گیرى  بـا  اختیارشـان  تحـت 
تشـکل هاى بخـش خصوصى از جملـه اتاق 
بازرگانـى، اتاق اصناف، خانه صنعت و سـایر 
انجمن هـاى تخصصى مى تواننـد در افزایش 
تولید، توسـعه تجـارت خارجـى و در نهایت 

رشـد اشـتغال گام هـاى بلنـدى بردارنـد. 
اکثـر  در  پیشـین  دولت هـاى  متاسـفانه 
صـورت  بـه  را  خـود  حسـاس،  مقاطـع 
عملیاتـى از نظـرات کارشناسـى محـروم 
شـاهد  نیـز  دلیـل  همیـن  بـه  کردنـد. 
تصمیمـات یـک شـبه و تصمیمـات آنـى 
بودیـم کـه منجر به سـقوط تولیـد و عدم 
توسـعه تجـارت خارجـى و بیـکار شـدن 
و  کارآزمـوده  نیروهـاى  از  نفـر  هـزاران 

فعـال شـد. 
بى شـک اگـر بخواهیـم بهبـودى در شـرایط 
فعلـى ایجاد کنیم؛ باید به دور از سیاسـى بازى 

همراهی با عقالی اقتصاد
کری جهانبخش شُ

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه

د ید گاه
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نظـرات کارشناسـى را شـنید و براسـاس آنها 
تصمیم گیـرى درسـت انجـام گیرد. 

تقویت تولید
رئیـس جمهـور دولـت سـیزدهم مى تواند 
با سیاسـت حـذف موانع تولیـد که بخش 
زیـادى از آن براسـاس قوانیـن دسـت و 
پاگیـر و بخشـنامه ها و دسـتورالعمل هاى 
یک شـبه و بعضا متناقـض پدید آمده، در 
کنـار هم افزایـى بین دسـتگاه هاى اجرایى 
سـرعت را  تولیـد  ُکنـد  چرخـه  کشـور 

ببخشد. 
گذشـته از ایـن رویکـرد در سـطوح عالى 
برپایـه  تصمیمـات  بایـد  تصمیم گیـرى ، 
نـگاه بـه تولیـد و رونـق آن باشـد. بایـد 
و  صنایـع  در  انحصـار  بلنـد  دیوارهـاى 
شـود  برداشـته  کشـور  مختلـف  معـادن 
تـا همـگان بتواننـد در یـک رقابت سـالم 

بـه فعالیـت اقتصـادى بپردازنـد. بى شـک 
غیرمولـد،  سـودهاى  و  کاذب  بازارهـاى 
سـمت  بـه  مى توانـد  کـه  سـرمایه هایى 
تولیـد روانـه شـود را ماننـد چـاه ویل در 
خـود فـرو مى بـرد. براین اسـاس ضرورى 
اسـت ایـن بازارهـاى کاذب و سـودهاى 
داده  سـوق  تولیـد  سـمت  بـه  غیر مولـد 
شـوند. همـه آنچـه گفتـه شـد، الزاماتـى 
اسـت کـه یـک رئیس جمهـور مقتـدر  و 
حامـى تولیـد مى توانـد بـا درایـت محقق

کند.

رونق اشتغال
معضـل بعـدى کشـور اشـتغال اسـت که 
اولیـن  نیـز  اشـتغال  بـاب  در  متاسـفانه 
چیـزى که به ذهن سیاسـتگذار مى رسـد 
دادن وام براى ایجاد اشـتغال اسـت. حال 
بـا  و  پایـدار  شـغل  ایجـاد  ریشـه  آنکـه 
کیفیـت بـه متغیرهـاى مختلفى بسـتگى 
کارآفرینانـى  وجـود  آن  مهمتریـن  دارد. 
اسـت کـه قادرند منابع را بـه ارزش افزوده 
تبدیـل و بـه تبـع آن ایجـاد شـغل کنند، 
کار آفرینـان موتـور محرکه اصلـى اقتصاد 

کشـورها هسـتند.
اگـر دولـت حمایـت خـود را بـه بخـش 
خصوصـى معطـوف کند، مسـاله اشـتغال 
مسـاله  حـل  شـد.  خواهـد  حـل  کشـور 
اشـتغال نـه به دسـت دولتمـردان، بلکـه 
شـرط  بـه  اسـت،  کار آفرینـان  به دسـت 
آنکـه عرصـه را بـراى آنهـا بـاز بگـذارد و 
غـل و زنجیرهایـى کـه بـه پاهـاى آنهـا 
بسـته اسـت را گشـوده تا بتواننـد حرکت 

. کنند

پایان خصولتى ها 
یکـى دیگـر از معضالت موجـود در عرصه 
اقتصاد عدم شـکل گیرى خصوصى سـازى 
خصولتـى   شـرکت هاى  رشـد  و  واقعـى 
شـکل گیرى  از  جلوگیـرى  بـراى  اسـت. 
واگذارى هـاى  از  ناشـى  فسـاد  و  رانـت 
رونـد  اصـالح  راه،  تنهـا  واقعـى،  غیـر 
کنونـى اسـت. در دهه هـاى مختلـف مـا 
بارهـا شـاهد ایـن بودیـم کـه بـه دلیـل 
زد و بندهـاى متعـدد ابتـدا شـرکت هاى 
و  شـده  داده  نشـان  زیـان آور  دولتـى 
سـپس بـه بخش خصوصـى غیـر واقعـى 
واگـذار شـده اسـت. در نهایـت بـه دنبال  

بیـکارى هـزاران نفـر، آن مجموعـه پـس 
گرفتـه شـد. آنچـه در عمـل اتفـاق افتـاد 
واگـذارى ناشـى از رانـت بـود کـه منجـر 
شـد، کارخانجات تعطیل و هـزاران کارگر 
بیـکار شـوند. اتفاقاتـى کـه اگـر دولـت ، 
بـازى  بـه  را  تخصصـى  بخش خصوصـى 

نمى آمـد.  پدیـد  مى گرفـت 
بنده بارها پیشـنهاد داده ام که شـرکت هاى 
هـر   در  دولـت  را  دولتـى  واگـذارى  قابـل 
اسـتان در قالـب امـوال سـهامى عـام بـه 
مـردم همـان اسـتان واگـذار کنـد. در ایـن 
صحیـح واگـذارى  اجـراى  ضمـن  صـورت 
نیـز  اســـتان ها  ســـرگردان  پول هـــاى 
جمـع آورى مى شـود. در غیـر ایـن صـورت 
همچـون گذشـته یک نفـر صاحـب ثروتى 
مى شـود که قـادر به تصمیم گیـرى صحیح 
در خصـوص آن نیسـت. شـخصى کـه  نـه 
تنهـا قـادر بـه تصمیم گیـرى نیسـت بلکـه 
بـه وضعیـت مـردم منطقـه هـم اهمیتـى 

نمى دهـد. 

حذف ارز چند نرخى
از  یکــى  تولیــد  تقویــت  جریــان  در 
ــد  ــد بای ــت جدی ــه دول ــت هایى ک سیاس
حــذف  سیاســت  بگیــرد،  پیــش  در 
کــردن  نرخــى  تــک  و  ترجیحــى  ارز 
ــت در  ــت. دول ــرایطى اس ــر ش ارز در ه
ــز  ــى نی ــاى اساس ــن کااله ــه تامی زمین
مى توانــد خــود ایــن مهــم را محقــق 
کنــد. بدیــن ترتیــب نیــز رانــت ارز 
ــال  ــد. در ح ــان مى یاب ــى پای ــد نرخ چن
حاضــر بــه دلیــل زد و بندهــاى گروهــى 
ــى  ــا گروه ــو ب ــدگان رانت ج از واردکنن
ــطه  ــه واس ــد ب ــى فاس ــران دولت از مدی
وجــود ارز 4200 بخــش مهمــى از منابــع 
ــوان  ــه عن ــى رود. ب ــدر م ــور ه ارزى کش
ــزاردالرى  ــاى ه ــک، پروفرم ــه کوچ نمون
را 2000 دالر اعــالم مى کننــد و ایــن 
ــروز  ــاد  نیســت.  ام ــر از فس ــزى غی چی
ــى  ــم 70 ال ــالم مى کن ــان اع ــا اطمین ب
ــور  ــکالت کش ــائل و مش ــد مس 80 درص
ــین   ــاى پیش ــرد دولت ه ــى از عملک ناش
ــت وزرا  ــه در دول ــى ک ــوده اســت. زمان ب
کــه  مى شــوند  منصــوب  مدیرانــى  و 
ــتباه  ــات  اش ــد، تصمیم ــت ندارن صالحی
همــه  کــه  مى شــود  گرفتــه  زیــادى 

ــتند. ــت هس ــا ران منش

اگر بخواهیم 
بهبودی در 

شرایط فعلی 
ایجاد کنیم؛ 

باید به دور 
از سیایس 

بازی نظرات 
کارشنایس 

را شنید و 
براساس آنها 

تصمیم گیری 
درست انجام 

گیرد
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" دولت  مى گوید:  ماده  این  است.  کسب و کار 
موضوعات  بررسى  مراحل  در  است  مکلف 
و  اصالح  براى  کسب و کار  محیط  به  مربوط 
تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبى اتاق ها 
و آن دسته از تشکل هاى ذى ربطى که عضو 
اتاق ها نیستند، اعم از کارفرمایى و کارگرى را 
دید  الزم  هرگاه  و  کند  بررسى  و  درخواست 
آنان را به جلسات تصمیم گیرى دعوت نماید." 
یعنى دولت و وزراى آن پیش از تدوین و ابالغ  
دستورالعمل هایى  و  بخشنامه ها  آیین نامه ها، 
که مجرى آنها فعاالن بخش خصوصى است؛ 
نظر این بخش  را دریافت و در جریان تصویب 
هر مقرراتى نظرات فعاالن اقتصادى را دخیل 
کنند؛ نه اینکه پشت درهاى بسته براى جمع 
بگیرند.  تصمیم  اقتصادى  فعاالن  از  کثیرى 
اتفاقى که متاسفانه تاکنون بسیار اتفاق افتاده 
است. براین اساس نیز بارها شاهد  تصویب و 
ابالغ آیین نامه ها و بخشنامه هاى متعدد و حتى 
متناقضى در جریان سیاست گذارى ها بودیم. 
شاهد  صرفا   مورد  یک  در  گذشته  سال  ما 
تصویب و ابالغ 17 آیین نامه و بخشنامه بودیم. 
از  مشورت گیرى  عدم  نتیجه  تصمیمات  این 
بخش خصوصى در زمان ترسیم آیین نامه ها و 
بخشنامه ها ست. در تصمیم سازى ها متغیرهاى 
متعددى موثر است و دولت هیچ گاه نمى تواند 
ضریب خطا را به صفر برساند. اما با استعالم 
گرفتن از تشکل هاى تخصصى بخش خصوصى 
در هر موردى مى تواند ضریب خطا را بسیار 

کاهش دهد. 
این  سیزدهم  دولت  از  ما  خواسته   دومین 
است که با حفظ عزت ملى دریچه  تبادالت 
تجارى اعم از واردات و صادرات را باز کند و 
گسترش دهد. باید ارتباطات ما با دنیا رنگ 
ورود  جدید  فضاى  یک  به  باید  کند.  عوض 
پیدا کنیم و بتوانیم با کشورهاى مختلف وارد 
کنار  در  مى خواهیم  دولت  از  شویم.  معامله 
نگاه ملى گرایى و توسعه تولید، مبادله با دنیا 
و ورود به مباحث تجارت جهانى را در اولویت 
قرار بدهد. امروز متاسفانه ما نه در تولید و نه 
از  ما  نمى کنیم.  عمل  درستى  به  تجارت  در 
سویى با نگاه تک بعدى و غیرمتمرکز  مانع 
راه هاى  دیگر  سوى  از  و  شده ایم  تولید  رشد 
تجارت اعم از واردات و صادرات را بسته ایم. 
تولید ما متاثر از سیاست گذارى هاى خارجى 
باید  تولید  از  پیش  ما  تولیدکنندگان  است. 
بازارهاى هدف خود را مشخص کرده باشند 
که  رویکردى  کنند.  تولید  به  اقدام  سپس  و 

مردم ایران علیرغم تمام فشارها، محدودیت ها، 
مشکالت معیشتى و اقتصادى در سیزدهمین 
انتخابات ریاست جمهورى پاى صندوق هاى 
دهندگان  راى  امید   و  انگیزه  آمدند.  راى 
به  و  بود  کشور  اقتصادى  شرایط  در  تغییر 
زندگى شان  اولیه   شرایط  در  تغییر  آن  تبع 
را  خود  نقش  و  آمدند  مردم  که  حال  است. 
سیزدهم  دولت  نوبت  کردند.  بازى  خوبى  به 
است که نقش آفرینى کند. اما نه با آزمون و 
دولت  ندارد،  اشتباه  فرصت  دولت  این  خطا. 
باید سازوکارهایى را با حداقل ضریب خطا و با 
بیشترین بهره ورى تعریف کند تا این بهره ورى 
حداقل در میان مدت اثر خود را بر زندگى 

مردم بگذارد.
در این میان بخش خصوصى چند درخواست از 
رئیس دولت سیزدهم و کابینه او دارد.  اولین 

درخواست ما از رئیس جمهور تشکیل دولتى 
قوى و توانا در تمام ابعاد به ویژه اقتصادى و 
بین المللى است. تیم اقتصادى دولت در سطح 
ملى و استانى، عالوه بر این که باید انقالبى 
و دلسوز به نظام و مردم باشند؛ باید از بطن 
جامعه اقتصادى برگزیده شده باشند تا درد 
صنعتگر، تولیدکننده ، تجار و در مجموع درد 
رئیس  بشناسند.  را  اقتصادى  فعاالن  همه 
جمهور نباید تیم مدیریتى را انتخاب کند که 
کرونازده ى  اقتصاد  براى  بسته  درهاى  پشت 
امروز ایران تعیین  تکلیف کنند و آیین نامه و 
بخشنامه تصویب کنند. اینجا دیگر ما فرصت 

خطا کردن نداریم. 
خواسته هاى   مهم ترین  و  اولین  اساس  براین 
فعاالن بخش خصوصى  از دولت، اجراى کامل 
و صحیح ماده 2 قانون بهبود مستمر فضاى 

فرصت آزمون و خطا نیست
مجتیب صفایی

نائب رئیس و سخنگوی اتاق اصناف ایران

د ید گاه
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کمتر شاهد آن هستیم. امروز به دلیل عدم 
امر  در  صحیح  سیاست گذارى هاى  وجود 
تولید و واردات و صادرات و از سویى اعمال 
نیز  متناقض  بعضا  که  متنوع  سیاست هاى 
تولیدکنندگان  اغلب  شده  منجر  هستند، 
بگیرند  تصمیم  سپس  کنند،  تولید  ابتدا  ما 
اغلب  آنها  نه.  یا  صادرکنند  را  خود  کاالى 
درصورتى که قادر به صادرات باشند، کاال را 
صادر مى کنند و درغیر این صورت کاالى خود 
همین  به  مى کنند.  عرضه  داخل  بازار  در  را 
دلیل نیز از سویى بازار صادرات ما به لحاظ 
تنوع رشد نمى کند و بازار داخل همواره در 
نوسان و تالطم است. امروز فعاالن اقتصادى 
نیازمند آرامش هستند تا با کمترین دغدغه اى 
مبادرت به تولید و تجهیز کارخانه خود کنند. 
لذا موضوع مهمى که دولت باید آن را دنبال 
است.  تجارت  و  تولید  موانع  برداشتن  کند، 
در جریان رفع بازدارنده هاى تجارت خارجى 
سدهاى  حذف  سویى  از  دولت  رویکرد  باید 
حوزه ى  کشورهاى  با  ایران  تجارى  مبادالت 
بازار  با  همسایه  کشورهاى  و  فارس  خلیج 
500 میلیونى باشد شود و از سویى رفع موانع 

تجارت با سایر کشورهاى دنیا. 
آن  تبع  به  و  تجارى  مبادالت  توسعه  براى 
و  عزم  نیازمند  کشور  ایران،  بازار  گسترش 
اراده ى ملى است. رئیس جمهور محترم باید 
یک تیم دیپلماسى فوق العاده قوى و توام با نگاه 
توسعه اقتصادى در کابینه دولت داشته باشد. 
وقتى این اتفاقات بیفتد، ما به دنبال متغیرهاى 
بعدى مان مى گردیم. آنچه امروز بیش از پیش  
بازار داخلى را بى ثبات کرده «عدم ثبات در نرخ 
ارز» است. دولت محترم باید هرچه سریع تر 
اگرچه  بردارد.  گام  ارز  نرخ  ثبات  راستاى  در 
ارز   و  نداریم  قرار  مناسبى  شرایط  در  امروز 
حاصل از صادرات بسیارى از کاالها به دلیل 
تحریم هاى غیرمنصفانه به کشور بر نمى گردد، 
اما این محدویت ها نیز با برنامه ریزى درست، 
نه برنامه ریزى  لحظه اى و ساعتى قابل حل 
است. ما اگر هدف گذارى کنیم و بگوییم نرخ 
ارز کشور ساالنه مثًال 5 درصد تغییر مى کند، 
تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان 
 5 این  مبناى  بر  همگى  توزیع کنندگان  و 
درصد برنامه ریزى و فعالیت مى کنند. از سویى 
این  مى شود.  هدفمندتر  دولت  نظارت هاى 
اتفاق امروز نمى افتد. از نظام تولید تا توزیع 
هیچ کدام قادر به هدف گذارى یکساله نیستند.  
نظارت هاى دولتى نیز سرشار از ابهام  است. لذا 

سومین گام مهمى که دولت باید بردارد، بحث 
مدیریت کردن بازار ارز هست. 

است  این  مى رود  انتظار  آنچه  میان  این  در 
را  سرمایه  بازار  ساماندهى  جدید،  دولت  که 
قرار  خودش  کارى  دستورهاى  اولین  جزء 
رفع  دست مایه  را  مردم  سرمایه هاى  و  دهد 
چالش هاى بودجه اى خود قرار ندهد. متاسفانه 
سال گذشته دولت وقت به گفته بسیارى از 
اقتصاددانان کسرى بودجه را از نوسانات بورس 
تامین و سرمایه گذاران زیادى را دچار خسران 
از  تصمیم گیران  گفته  به  اگرچه  دولت  کرد. 
جیب مردم در راستاى آرامش و امنیت کشور 
گام برداشت اما این اقدام به هر نیتى که بوده 
توجیه پذیر نبوده و نیست. ما مى خواهیم با 
سرمایه ى مردم بازى نشود و اعتماد از بین 
در  البته  برگردد.  آن  به  سرمایه  بازار  رفته 
صورت تحقق توافقات بین المللى و باز شدن 
دریچه هاى امید، شرایط بازار سرمایه با ورود 
بهبود  صنعت  بخش  به  جدید  سرمایه هاى 
مى یابد. اما پیش از آن نیز باید اصالح این بازار 

در دستور کار دولت قرار گیرد. 
دوازدهم  دولت  تصمیمات  اغلب  متاسفانه 
اقتصاد  آنى  درد  رفع  براى  ُمسکنى  همچون 
بوده است تا در فرصت مناسب  آنها را تعیین 
اقدام  نتوانست  هم  نهایت  در  کند.   تکلیف 
مناسبى براى حل بحران ها انجام دهد. زیرا 
این اقتصاد نیاز به جراحى هاى متعدد و بزرگى 
دارد. کشور نیاز به تصمیم هاى کوتاه مدت و 
بلندمدت  و  میان مدت  تصمیم هاى  همزمان 
تصمیم گیرى  ساختار  باید  نیز  پیشتر  دارد. 
در تمام بخش ها از نظام بانکى گرفته تا نظام 

تجارى اصالح شود. 
به دلیل ضعف سیستم سیاستگذارى تاکنون 
بودیم.    روبرو  نمایشى  تصمیمات  با  عمدتا 
شده  مهندسى  غیر  و  بعدى  تک  تصمیمات 
که منجر به از بین رفتن بنگاه هاى اقتصادى 
براى  است.  شده  مختلف  کسب و کارهاى  و 
واحدهاى  به  تسهیالت  ارائه  با  توام  ما  مثال 
اقتصادى  بنگاه هاى  و  کارخانه ها  تولیدى، 
اما  مى کردیم.  ایجاد  را  تقاضا  تحریک  باید 
متاسفانه این رویکرد دنبال نشد. زیرا نه نگاه 
درست به بازار هدف داخلى بر تصمیمات ما 
محور  صادرات   درست  نگاه  نه  و  است  غالب 
بر این تصمیمات غالب است. از سویى نظام 
است.  شده  اقتصاد  آشیل  پاشنه  ما  بانکى 
براین اساس نیز تا زمانى که نظام بانکى مان را 
اصالح نکنیم، تقریبا هیچ چیزى درست شدنى 

اساسا  ما  اقتصادى  بنگاه هاى  زیرا  نیست. 
بانک محور هستند؛ آنها نمى توانند روى پاى 
یا  ما  اقتصادى  بنگاه هاى  بایستند.  خودشان 
یا  بگیرند  گردش  در  سرمایه  تسهیالت  باید 
تسهیالت ایجابى. آنها براى واردات تکنولوژى 
به پشتوانه ى تسهیالت بانکى گام بر مى دارند. 
اما شبکه بانکى کشور به دلیل سازوکارهاى 
غیراصولى و متنوعى که براى تسهیالت در 
نظر گرفته کمتر از اقتصاد به هم ریخته کنونى 
به فعاالن اقتصادى آسیب نمى رساند. لذا باید 
نظام ناکارآمد بانکى کشور اصالح شود. در این 
جریان نیز باید درخصوص سازوکارهاى ارائه 
تسهیالت تجدید نظر صورت بگیرد. باید در 
نحوه ى پرداخت تسهیالت، در نوع تسهیالت و 
در شرایط باز پرداخت آن حتما یک بازنگرى  
فعاالن   صورت  این  در  پذیرد.  صورت  جدى 
بخش خصوصى مى توانند  مطمئن شوند که 
در  پیچ و خم هاى ادارى دریافت تسهیالت 

بانکى غوطه ور نمى شوند. 
یکى دیگر از اقداماتى که دولت سیزدهم باید 
در اسرع وقت در دستور کار خود قرار دهد؛ 
تعیین تکلیف این موضوع است که قصد دارد 
برجام را احیا کند یا نه. فعاالن اقتصادى باید 
وضعیت  براساس  را  خود  استراتژى  بدانند 
بدون برجام ترسیم و برنامه ریزى کنند یا این 
که کشور وارد یک فضاى جدیدى از تجارت 
حوزه ى  در  چه  جهانى  مراودات  و  جهانى 
سیاسى و چه در حوزه ى اقتصادى خواهد شد 
و آنها باید برمبناى فضاى جدید گام بردارند. 
البته طبق اظهارات رئیس جمهور محترم  ما 
قرار است در راستاى احیاى برجام و توسعه 
اما  کنیم.  حرکت  تجارى  و  سیاسى  روابط 
اساس  براین  و  شده  فرسایشى  موضوع  این 
فعاالن اقتصادى خواهان تعیین تکلیف هر چه 

سریع تر برجام هستند. 
فعاالن اقتصادى همچـون کارکنان و مدیران 
دولـت نیسـتند کـه از صبـح تـا پایـان وقت 
ادارى در محـل کار فعالیتـى هـم نداشـته 
باشـند، حقـوق خـود را پایـان مـاه دریافـت 
کننـد. در عرصـه اقتصـاد فعـاالن اقتصـادى  
بایـد تـالش کننـد، بایـد چرخـه ى تولیـد و 
تجـارت فعال باشـد که آنهـا بتواننـد مالیات 
پرداخـت کننـد، حقـوق پرسـنل بدهنـد و 
نیـروى انسـانى  خود را تامین کننـد. لذا همه  
آنچـه مطـرح شـد جـزو الزاماتـى اسـت کـه 
دولت سـیزدهم بایـد در بدو ورود در دسـتور 

کار خـود قـرار دهد. 

دولت فرصت 
اشتباه ندارد، 

دولت باید 
سازوکارهایی 

را با حداقل 
ضریب خطا 

و با بیشترین 
بهره وری 

تعریف کند تا 
این بهره وری 

حداقل در 
میان مدت 

اثر خود را بر 
زندگی مردم 

بگذارد

از دولت 
می خواهیم 

در کنار نگاه 
ملی گرایی و 

توسعه تولید، 
مبادله با دنیا و 

ورود به مباحث 
تجارت جهانی را 

در اولویت قرار 
بدهد
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برگزاری جلسه شصت و هفتم شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصویص در 
استانداری کرمانشاه

برگزاری جلسه رفع موانع تولید با موضوع 
برریس مشکالت تامین اجتماعی و تاثیر آن بر 
فضای کسب و کار در اتاق کرمانشاه

برگزاری جلسه شصت و هشتم شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصویص با 
حضور استاندار، جمعی از مسئولین و فعاالن 
اقتصادی کرمانشاه در سالن شهدای دولت 

افتتاح دفتر بسیج تجار، صنعت گران و فعاالن 
اقتصادی کرمانشاه

نشست مشترک فعالین اقتصادی استان 
با نمایندگان مجلس با محوریت بخش 

کشاورزی

خبر
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نشست فعاالن اقتصادی استان با نماینده 
کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی

برگزاری وبینار آموزیش «آشنایی با انواع 
تسهیالت بانکی بنگاه های اقتصادی، 
مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر بخش 
اعتباری و مراحل اخذ آن» در اتاق کرمانشاه

برگزاری جلسه شصت ونهم شورای 
گفت وگوی دولت وبخش خصویص استان 
کرمانشاه با طرح موضوع چالش قطعی برق 
برای واحدهای تولیدی و صنعیت

آغاز ارائه خدمات مشاوره بوریس در اتاق 
بازرگانی کرمانشاه

برگزاری نشست فعاالن اقتصادی استان با ناظر 
گمرکات استان کرمانشاه

برگزاری نشست فعالین اقتصادی کرمانشاه 
با دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق و با حضور 

مجازی رایزن اقتصادی ایران در عراق

برگزاری هفتادمین جلسه شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصویص استان کرمانشاه با 

برریس موضوعاتی همچون صادرات دام زنده، 
افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه 

کشاورزی و مشکالت مرکز بهداشت شهرک 
صنعیت بیستون 

برگزاری وبینار آموزیش «قوانین و سرفصل های 
حوزه تامین اجتماعی» در اتاق کرمانشاه

ــــر
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ـــــی
تـــــ

داد
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تحقــق توســعه بــه تنهایــى در تــوان بخــش خصوصــى نیســت و دولــت هــم بى پشــتوانه بخــش خصوصــى راه بــه توفیــق 
ــوان  ــى، ت ــش و تخصــص بخــش خصوص ــش متشــکل از دان ــه ارکان ــود ک ــق مى ش ــى محق ــر پل ــعه ب ــه توس ــرد؛ ک نمى ب
ــه  ــو ک ــوراى گفت وگ ــوان ش ــن رو مى ت ــه همی ــت. ب ــاء اس ــه و قض ــواى مقنن ــى ق ــى و مانع زدای ــش دولت ــى بخ اجرای

ــرد.  ــر ک ــل توســعه تعبی ــان بســتر و پ ــى آورد، هم ــم م ــا را گرده ــه گروه  ه ــدگان هم نماین
ــتان  ــى در اس ــت و بخــش خصوص ــوى دول ــوراى گفت وگ ــداد 4نشســت ش ــرداد 1400، تع ــا م ــرداد ت ــه خ ــه ماه ــى س ط

ــده اســت.  ــه آم ــر نشســت در ادام ــده موضوعــات طــرح شــده ه ــه گزی ــزار شــد ک کرمانشــاه برگ

برش هایی کوتاه از جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصویص طی سه ماه گذشته؛

پل توسعه

خبر
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نشست شصت و هفتم

از کنترل نرخ تورم
تا تامین نیروی کار نفت و پتروشیمی

شصت و هفتمین جلسه شوراى گفت وگوى دولت و بخش خصوصى استان کرمانشاه با حضور رئیس اتاق استان، استاندار 
و جمعى از مسئوالن و فعاالن اقتصادى کرمانشاه برگزار شد؛ موضوعات طرح شده در این نشست را در ادامه مى خوانید. 

دالیل نرخ تورم در استان
تورم  نرخ  درست  برنامه ریزى  با  مى توان  

کرمانشاه را در مدت مشخصى تعدیل کرد. 
نرخ باالى تورم براى مردم قابل قبول نیست  
در  کاالها  قیمت  چرا  که  دارند  انتقاد  زیرا 
کرمانشاه با این ابعاد اقتصادى، نسبت به سایر 

استان ها بیشتر است.
تجمیع نرخ تورم با نرخ بیکارى که بیانگر  
اذهان  در  منفى  بعد  است،  فالکت  شاخص 

عمومى ایجاد مى کند. 
در استان کرمانشاه به دلیل مسائلى از جمله 
ساعت کار محدود، متخصص نبودن نیروى کار 
و ... هزینه تولید و خدمات گران است و بر نرخ 

تورم تاثیر مستقیم دارد.
عدم نظارت مناسب بر سیستم خرده فروشى 
از دیگر دالیل باال بودن نرخ تورم استان است.

نظارت  تحت  میادین  و  بازارها  جاى  
بسیارى  در  که  دستگاه ها  سایر  و  شهردارى 
از شهرهاى دیگر کشور براى استفاده اقشار 
در  نیز  دارد  وجود  پایین  اقتصادى  سطح  با 
کرمانشاه خالى بوده و بر باال بودن نرخ تورم 

اثرگذار است.
به دلیل مرزى بودن کرمانشاه و ارزان بودن  
قیمت کاالها در ایران براى عراقى ها، بخشى از 
خرید آنها از کرمانشاه صورت مى گیرد که البته 
سهم آن در نرخ باالى تورم به نسبت سایر 

عوامل کمتر است. 
جاى خالى آمارها و هدف گذارى صادراتى

اینکه گزارش میزان و نوع کاالهاى صادراتى  

از هر مرز استان را با گذشت دو ماه از شروع 
ندادند  قرار  خصوصى  بخش  اختیار  در  سال 
از  را  برنامه ریزى  امکان  و  نیست  پذیرفتنى 

بخش خصوصى مى گیرد.
جاى خالى هدف گذارى دقیق صادرات در  
استان کرمانشاه دیده مى شود؛ این در حالى 
کرمانشاه  مانند  مرزى  استان  براى  که  است 
باید پروتکل مشخصى براى تک تک مرزهاى 

صادراتى استان وجود داشته باشد. 
تامین نیروى کار صنایع نفت و پتروشیمى 
کرمانشاه طى دو، سه سال آینده به قطب  
مى شود؛  تبدیل  پتروشیمى  و  نفت  صنایع 
پتروشیمى چهارم با قدرت در حال پیگیرى 
هم  گازى  و  نفتى  میادین  حوزه  در  است، 
همچنین  و  استان  غرب  در  خوبى  اقدامات 
پیگیرى هایى براى پتروشیمى سنقر، اورامانات 
در دست اقدام است. بهره بردارى از این صنایع 

نیازمند نیروى کار قابل توجهى است و اگر 
استان به فکر نیروها و تکنیسین تخصصى این 
واحدها نباشد، به نیروى کار استان هاى دیگر 

وابسته خواهد شد.
آموزش نیروى کار ماهر و متخصص براى  
صنایع نفت و پتروشیمى کرمانشاه ضرورت 
داشته و باید از ظرفیت دانشگاه هاى استان از 
جمله دانشگاه رازى، دانشگاه صنعتى و ... براى 
راه اندازى رشته هاى تخصصى و آموزش نیروى 

تحصیل کرده استفاده کرد. 
افزایش تعرفه گاز صنایع

در سالى که مزین به نام حمایت از تولید  
صنایع  گاز  تعرفه  توجه  قابل  افزایش  شده، 
موضوع  است  الزم  و  نبوده  پذیرفتنى  استان 
از طریق شوراى گفت وگوى استانى و ملى با 
جدیت پیگیرى شده و اگر قانونى در این زمینه 

وجود دارد اصالح گردد.
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نشست شصت و نهم

از چالش های قطعی برق تا محدودیت های 
بخش کشاورزی 

شصت ونهمین جلسه شوراى گفت وگوى دولت و بخش خصوصى استان کرمانشاه با حضور رئیس اتاق استان، استاندار 
و مسئوالن و فعاالن اقتصادى کرمانشاه برگزار شد؛ موضوعات طرح شده در این نشست را در ادامه مى خوانید. 

خبر

نشست شصت و هشتم

کرمانشاه در جایگاه پنجم
برگزاری جلسات شورا

شـصت و هشـتمین جلسـه شـوراى گفت وگوى دولت و بخش خصوصى اسـتان کرمانشـاه با حضور نمایندگان دولت 
و بخش خصوصى اسـتان کرمانشـاه برگزار شـد؛ موضوعات طرح شـده در این نشسـت را در ادامه مى خوانید. 

برگزارى جلسات شوراى گفت وگو
اسـتان کرمانشـاه از نظر جلسات شوراى  
گفت وگـوى دولـت و بخـش خصوصـى در 
نیمـه دوم سـال گذشـته، با برپایى هشـت 
جلسـه و کسـب 95.5 امتیـاز از نمره صد، 
جایـگاه پنجم کشـور را به خـود اختصاص 

داد.
رتبـه اسـتان به واسـطه تعداد مناسـب  
جلسـات و همچنین بعد کارشناسـى آنها 
بـوده؛ به عالوه کرمانشـاه بیشـترین رشـد 
بیـن اسـتان هاى کشـور را از نظـر ارتقاى 

جایگاه داشـته اسـت. 
گذر از کشاورزى سنتى

کشـاورزى یکـى از ظرفیت هـاى بـزرگ  
توسـعه اسـتان است.

کشـاورزى اسـتان نبایـد صرفـا بـا هدف  

باشـد  معـاش  امـرار  و  محصـول  کشـت 
بلکـه بایـد به سـمت کشـاورزى صنعتى و 

اقتصـادى حرکـت کـرد.
تدویـن بسـته اى بـراى جهـش تولیـد  
بخـش کشـاورزى در سـال 1400 ضرورت 

دارد. در ایـن بسـته الزم اسـت عـالوه بـر 
تعییـن چالش هـا، فرصت هـا و مشـکالت 
ادوات  بـه  نیازمنـدى  کشـاورزى،  بخـش 
کشـاورزى و تجهیـزات مکانیـزه هـم دیده 

شود. 

ضربه قطعى برق به تولید
ــدى  ــا اولویت بن ــار و ب ــن ب ــراى اولی ب 
ــرق  کــه صــورت گرفتــه شــاهد قطــع ب

در  تولیــدى  واحد هــاى  و  صنایــع 
ــتیم. ــور هس ــتان و کش اس

قطــع بــرق، بخــش تولیــد را بــا  

ــه  ــى مواج ــدى و تعطیل ــاى ج چالش ه
واحدهــا  ایــن  از  بســیارى  و  کــرده 
ــورد  ــى م ــاى اساس ــده کااله تولیدکنن
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ــا ایــن شــرایط  ــردم هســتند و ب ــاز م نی
ــود  ــد خ ــدات تولی ــه تعه ــد ب نمى توانن

ــد. عمــل کنن
در کنــار قطعــى برقــى کــه بــر صنایــع  
حمایتــى  هیــچ  مى شــود،  تحمیــل 
از واحدهایــى کــه بــرق آنهــا قطــع 
بانکــى،  تســهیالت  زمینــه  در  شــده 
ــات، تامیــن اجتماعــى و ... صــورت  مالی

نمى گیــرد. 

پشتیبانى و مانع زدایى تولید
عملکــرد  نحــوه  دارد  ضــرورت  
دســتگاه ها در زمینــه تحقــق نامگــذارى 
ــتیبانى ها  ــد، پش ــوان «تولی ــا عن ــال ب س
و مانع زدایى هــا» باشــد؛ دســتگاه هایى 
ــود را  ــرد خ ــد عملک ــا بای ــد بانک ه مانن
در زمینــه پرداخــت تســهیالت، ســرمایه 
در گــردش و ... اصــالح کننــد. همچنیــن 
تامیــن  ماننــد  دســتگاه ها  ســایر 
اجتماعــى و ســازمان امــور مالیاتــى نیــز 
اقدامــات خــود را در زمینــه مشــوق ها و 
بخشــودگى ها ارائــه دهنــد تــا مشــخص 
ــتیبانى  ــه پش ــارى چ ــال ج ــود در س ش

ــاى  ــراى واحد ه ــى ب ــى واقع و مانع زدای
ــه اســت.  ــدى صــورت گرفت تولی

مکانیزاسیون و تامین تراکتور 
یکــى از راهکارهایــى کــه مى توانــد بــه  
ــد واردات آن  ــک کن ــور کم ــن تراکت تامی

اســت.
تراکتــور کاالى لوکــس یــا تزئینــى  
نیســت کــه بــراى واردات آن ســخت گیرى 

ــه واردات  ــود تعرف ــنهاد مى ش ــود، پیش ش
ــر  ــى صف ــا حت ــد ی ــش یاب ــور کاه تراکت

شــود. 

خرید دام از کشاورز
جهادکشــاورى اســتان وظیفــه دارد بــا  
ــرایط خشکســالى امســال  ــه ش توجــه ب
تمهیــدات الزم را بــراى خریــد دام از 

ــد.  کشــاورزان اتخــاذ کن

محدودیت صادرات دام زنده
ــنامه  ــک بخش ــدور ی ــا ص ــم ب نگرانی 
ــود.  ــدود ش ــاره مح ــادرات دوب ــن ص ای

ــب  ــه در قال ــت ک ــرح اس ــى مط مباحث
زنــده  دام  صــادرات  بخشــنامه  یــک 
ــه افــراد خــاص شــود، زمــان  محــدود ب

محــدودى بــراى آن در نظــر گرفتــه 
شــود و ســهمیه دام هــاى صادراتــى نیــز 

ــود. ــدود ش مح

نشست هفتادم

از محدودیت های صادرات دام زنده تا تامین 
نقدینگی کشاورزی

هفتادمین جلسه شوراى گفت وگوى دولت و بخش خصوصى استان کرمانشاه با حضور رئیس اتاق استان، استاندار و 
جمعى از مسئولین و فعاالن اقتصادى کرمانشاه برگزار شد؛ موضوعات طرح شده در این نشست را در ادامه مى خوانید. 
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خبر

مهلــت  بخشــنامه  یــک  قالــب  در  
ــاه  ــان مهرم ــا پای ــده ت ــادرات دام زن ص
ــى  ــازه زمان ــن ب ــه ای ــده ک ــن ش تعیی
از  را  برنامه ریــزى  امــکان  کوتــاه 
صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان 
ــادرات  ــراى ص ــالوه ب ــه ع ــرد. ب مى گی
در  قیمت گــذارى  و  ســهمیه بندى  دام 
ــن  ــوع ای ــه مجم ــده ک ــه ش ــر گرفت نظ
مــوارد ســدى در برابــر صــادرات ایجــاد 

ــرد. ــد ک خواه
دام زنــده یــک محصــول اســتراتژیک  
همــواره  کرمانشــاه  اســتان  و  بــوده 
ســهم قابــل توجهــى از صــادرات دام 
زنــده کشــور داشــته و از ایــن رو نبایــد 
کرمانشــاه از ایــن ظرفیــت مهــم محــروم 

ــود.  ش

پروانه چاه هاى کشاورزى 
پروانــه  کوتاه مــدت  مجــوز  
ــا  ــاى کشــاورزى تنه ــردارى چاه ه بهره ب
یکســال اعتبــار داشــت و هــر ســاله بایــد 
بــا رونــدى طوالنــى تمدیــد مى شــد؛ بــا 
ــن مشــکل در جلســه شــوراى  طــرح ای
صــورت  پیگیرى هــاى  و  گفت وگــو 
ــه  ــار پروان ــدت اعتب ــون م ــه اکن گرفت
ــه  ــال ب ــک س ــا از ی ــردارى چاه ه بهره ب

ــت. ــش یاف ــال افزای ــه س س

صنعتــى  شــهرك  درمانــگاه 
بیستون

ــگاه شــهرك صنعتــى بیســتون  درمان 
ــا هزینــه و ســرمایه گذارى بخــش  کــه ب
خصوصــى در شــهرك صنعتــى بیســتون 
راه انــدازى شــده، از داشــتن پزشــک 
طــب کار محــروم بــوده و عمــال امــکان 

ــدارد. اســتفاده ن

ایــن  در  کار  طــب  پزشــک  اگــر  
از  بیــش  شــود  مســتقر  درمانــگاه 
ــد از  ــروى کار مى توانن ــزار نی ــش ه ش
آن اســتفاده کننــد و ایــن درمانــگاه 
ســه  کار  نیروهــاى  بــه  مى توانــد 
ــرس و  ــتون، زاگ ــى بیس ــهرك صنعت ش
ــد  ــته باش ــات داش ــه خدم ــان ارای فرام
تــا بــراى دریافــت خدمــات بهداشــتى و 
درمانــى مجبــور بــه مراجعــه بــه مرکــز 

ــند.  ــهر نباش ش

سند توسعه نفت و گاز کرمانشاه
ســند توســعه نفــت و گاز اســتان  
تدویــن شــده و تمــام طرح هــاى توســعه 
پتروشــیمى و پاالیشگاهى اســتان در آن 
آمــده اســت؛ ایــن ســند باعــث مى شــود 
و  پتروشــیمى  توســعه  طرح هــاى 
ــاى  ــاه در دولت ه ــگاهى کرمانش پاالیش

ــود.  ــوالت نش ــتخوش تح ــده دس آین

تولید قطعات تراکتور
پیگیــرى احــداث مجموعــه تولیــد  
ادامــه  اســتان  در  تراکتــور  قطعــات 
ــادى  ــه اقتص ــات توجی ــته و مطالع داش

آن در دســت بررســى اســت. 

صندوق توسعه کشاورزى
ــتان  ــاورزى اس ــعه کش ــدوق توس صن 
بخــش  طرح هــاى  بــه  مى توانــد 

کشــاورزى کمــک کنــد.
اســتان کرمانشــاه از نظــر بخــش  
بــراى  حــرف  کشــور  در  کشــاورزى 
در  منابــع  تامیــن  بــا  و  دارد  گفتــن 
ــوان  ــاورزى مى ت ــعه کش ــدوق توس صن
بخــش کشــاورزى اســتان را تقویــت 

ــرد. ک
اســتاندار کرمانشــاه بــا تزریــق 20 

ــدوق  ــه صن ــک ب ــان کم ــارد توم میلی
توســعه کشــاورزى اســتان موافقــت 

ــرد. ک
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جهش صادراتی 
بــا توجــه بــه رونــد ثابــت صــادرات بــه عــراق طــى حــدود ســه ســال اخیــر، زمــان 

آن رســیده کــه جهــش صادراتــى جدیــد را بــه بــازار عــراق رقــم بزنیــم. 

بازار عراق
ــوده و 90 درصــد  ــران ب ــوان یکــى از شــرکاى تجــارى اصلــى ای ــه عن ــازار عــراق ب ب
صــادرات غیرنفتــى ایــران بــه مقصــد عــراق اســت. اســتان کرمانشــاه نیــز در ایــن 

ــر عهــده دارد.  ــا 50 درصــدى از ایــن صــادرات را ب بیــن ســهم 30 ت

توقف سیر صعودی صادارت
رونـد صـادرات به عراق بـر خالف دهه گذشـته کـه عمدتا رونـد صعودى داشـت اکنون 
نزدیک به سـه سـال اسـت که در حد هفت، هشـت میلیـارد دالر و با احتسـاب صادرات 
گاز تـا سـقف 10 میلیـارد دالر باقـى مانـده اسـت. این ثبـات صـادرات در حالـى ایجاد 
شـده کـه دقیقا در همین سـه سـال با رشـد قابل توجـه نـرخ ارز مواجه بودیم کـه باید 

بازخـورد آن را در ارقـام صادراتـى مى دیدیم. 

حمل یکسره به عراق 
زمـان آن رسـیده کـه موضـوع حمـل یکسـره، یکبار بـراى همیشـه حل و فصل شـود، 
پیوسـتن عراق به کنوانسـیون تیر و شـناخته شـدن دو مرز خسـروى و مهران به عنوان 
مرزهـاى ترانزیتـى به عـراق، بارقـه امیـدى را براى حمـل یکسـره از این دو مـرز ایجاد 
کـرده اسـت. برقـرارى حمـل یکسـره از ایـن دو مـرز مى توانـد بـراى اولین بـار زمینه 

ترانزیـت کاال را ظـرف مـدت سـه روز از ایران تـا سـواحل مدیترانـه فراهم کند.

مروری بر سخنان رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه 
طی سه ماه گذشته

توقف صادرات پشت 
سد بی ثباتی قوانین

رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــى اســتان کرمانشــاه طــى 
ــادى،  ــاالن اقتص ــا فع ــو ب ــته در گفت وگ ــاى گذش ماه ه
ــى،  ــران دولت ــدگان مجلــس شــوراى اســالمى و مدی نماین
ظرفیت هــاى  و  انتظــارات  دغدغه هــا،  برجســته ترین 
ــاى  ــرد. محوره ــرح ک ــتان را مط ــى در اس ــش خصوص بخ
اصلــى ســخنان کیــوان کاشــفى رئیــس اتــاق کرمانشــاه در 

ادامــه گــرد آمــده اســت. 
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عدم ثبات قوانین تجاری
مشـکل مهم صادرات بـه عراق، عدم ثبـات قوانین و مقـررات تجارى اسـت؛ این بى نظمى 
را در محدودیت هـاى ناگهانـى صـادرات کاال بـه عـراق، وضـع تعرفه هـا و ... خصوصا براى 
محصـوالت کشـاورزى شـاهدى. نتیجـه ایـن معضل عـدم امـکان برنامه ریزى مناسـب و 

ازدحـام هـزاران کامیـون محصوالت کشـاورزى در مرزهـا در برخى مقاطع زمانى اسـت. 

واردات از عراق 
برقـرارى واردات از عـراق ضـرورت دارد؛ چراکـه هرچقـدر واردات از عـراق را افزایـش 
دهیـم هـم رونـق مرزها را شـاهد خواهیم بـود و هم قدرت چانـه زنى مـا افزایش خواهد 
یافـت. اگرچـه این واردات براى همه کاالها میسـر نیسـت، امـا اکنون مى تـوان در زمینه 

واردات سـوخت، فرآورده هـاى نفتـى و ... فعالیت هایـى را انجام داد. 

ضعف زیرساخت های مرزی
ــاال  ــتان را ب ــرزى اس ــاخت هاى م ــات از زیرس ــتان توقع ــارى اس ــاى تج ظرفیت ه
ــتان  ــاى اس ــا ظرفیت ه ــر متناســب ب ــال حاض ــاخت ها  در ح ــن زیرس ــا ای ــرد ام مى ب
نیســت. تعــدد مرزهــاى اســتان، باعــث شــده آنطــور کــه بایــد بــه تکمیــل خدمــات و 

ــود.  ــه نش ــا پرداخت ــه مرزه ــاخت ها در هم زیرس

محدودیت های صادراتی
محدودیت هـاى داخلـى صـادرات برخـى کاالهـا رونـد صـادرات را مختـل کرده اسـت؛ این 
در حالـى اسـت کـه در کشـورى ماننـد عـراق و حتى سـوریه به شـدت بـه این کاالهـا نیاز 
هسـت. اگـر صادرات کاالهـاى ممنوعه باید براى دو کشـور عراق و سـوریه به صورت اسـتثنا 
برداشـته شـود، مى تـوان جهـش صادراتى بـه عراق کـه نیازمند آن هسـتیم را محقـق کرد. 

۷/۴
میلیارد دالر 

صادرات ایران به عراق 
در سال ۱۳۹۹

۱۳۱
میلیون دالر 

واردات ایران از عراق
در سال ۱۳۹۹

۲۲
درصد 

رشد صادرات از مرزهای 
استان در سه ماهه اول 

۱۴۰۰

۲/۳۴
میلیارد دالر 

صادرات ایران به عراق طی 
سه ماهه نخست ۱۴۰۰

۳۰
درصد 

سهم کرمانشاه از 
صادرات کل ایران به عراق 
در سه ماهه اول ۱۴۰۰

خبر
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تعیین تکلیف طرح گمرک پرویزخان 
اجراى طرح جامع گمرك پرویزخان زمان بر و باعث ایجاد مشکالتى شده است. مشکالت مرز 
پرویزخان قدمتى بیش از 14 ساله دارد؛ اگرچه پرویزخان همان مرز 14 سال پیش نیست و کارهاى 
زیادى در این مرز انجام شده اما بخشى از مشکالت آن پابرجاست. از خدماتى که در مرز پرویزخان 
ارائه مى شود هم رضایتى وجود ندارد و تجار هر دو طرف ایران و عراق، کارگر و حتى مسئولین 

از این خدمات ناراضى هستند و تعاونى گمرك باید فکرى به حال بهبود خدمات این مرز بکند.

چالش های دولت سیزدهم
ــه  ــرد ک ــل مى گی ــدى تحوی ــختى هاى ج ــا و س ــا چالش ه ــور را ب ــد کش ــت جدی دول
ــورم، تحریم هــاى بین المللــى  ــاالى ت ــرخ ب ــا اقتصــادى اســت. ن ــن چالش ه عمــده ای

ــن چالش هاســت. ــن ای ــه مهمتری ــودن فضــاى کســب و کار از جمل و نامناســب ب

کمبود نیرو در گمرکات
قطعا نیازمند تقویت نیروها در گمرك هستیم. هنوز در مرزى مانند سومار نیروى کافى وجود 
براى  گشت  خودروى  و  گمرك  گارد  هنوز  پرویزخان  مانند  صادراتى  حجم  با  مرزى  و  ندارد 
نیز  شدند  رسمى  که  شوشمى  و  صله  شیخ  سومار،  مانند  مرزهایى  ندارد.  تخلفات  با  مقابله 
پتانسیل داشتن گمرك مستقل را دارند که این امر هم نیازمند تقویت نیروهاى گمرك است. 

صادرات خاک 
تجار درخواست دارند صادرات خاك عالوه بر مرز شوشمى از مرز شیخ صله هم برقرار شود. 
صادرات خاك فرآیندى کامال قانونى بوده و خاکى که صادر مى شود خاك قیمتى نیست و 

صنایع فوالد با مازاد این خاك مواجهند که فقط بخش بسیار کمى از آن صادر مى شود. 

گمرک نیازمند جابجایی
مشکالت گمرك کرمانشاه و قرار گرفتن آن در دل شهر جدى بوده و بیش از 10 سال است که 
موضوع جابجایى گمرك کرمانشاه مطرح اما هنوز اجرایى نشده است. این جابجایى نیازمند 

شجاعت مدیریتى است تا دیگر شاهد ورود و خروج کامیون ها به این محدوده نباشیم. 
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تشکل های خصویص بخش کشاورزی
قانون «امنیت غذایى و ارتقا سطح کشاورزى» که به صورت طرح در مجلس ارائه شده و در دست 
تصویب است، تحوالت فراگیرى در کشاورزى کشور ایجاد خواهد کرد که نقاط مثبت زیادى در آن 
دیده شده است. تنها نگرانى که نسبت به این قانون وجود دارد مربوط به بند 9 و تبصره هاى آن 
است که مقرر مى کند تمامى تشکل هایى که در حوزه تولید، تجارت و توزیع محصوالت کشاورزى 
فعالیت دارند از این پس تحت نظارت سازمان تعاون روستایى فعالیت داشته باشند و صدور مجوز 
براى تشکل هاى کشاورزى صرفا از محل همین سازمان دیده شده است. با تصویب این طرح، 
استقالل تشکل هاى بخش خصوصى حوزه کشاورزى که فقط نزدیک به 180 تشکل استانى و ملى 
در اتاق بازرگانى فعالیت دارند، از بین خواهد رفت. اینکه بعد از چندین سال تشکل هاى بخش 

خصوصى دولتى شود نه به سود بخش کشاورزى است نه مطابق با سیاست هاى کلى اصل 44.

تعامل دولت سیزدهم با بخش خصویص
یکى از مهمترین کارهایى که دولت سیزدهم باید براى بهبود امور در دستور کار داشته باشد استفاده از نظرات 
بخش خصوصى دانست. احیاى جایگاه بخش خصوصى نیز نکته دیگرى است که دولت جدید باید مد نظر قرار دهد.

چالش های تامین اجتماعی 
بخش قابل توجهى از مشکالت صنعتگران و فعاالن اقتصادى کرمانشاه که درخواست دارند آن را 
در جلسات شوراى گفت وگوى دولت و بخش خصوصى، ستاد تسهیل و ... مطرح کنیم مسائل تامین 
اجتماعى است. طى چهار، پنج سال اخیر یکى از مهمترین مواردى که به چالش سد راه بخش تولید و 

بنگاه هاى اقتصادى تبدیل شده مباحث تامین اجتماعى خصوصا در بعد حسابرسى ها است. 

بین المللی کردن روز ملی کرمانشاه
بنیاد  راه اندازى  و  است  خالى  کرمانشاه،  ملى  روز  مناسبت  به  بین المللى  رویدادهاى  خالى  جاى 
کرمانشاه شناسى مى تواند این خال را پر کند و اتاق بازرگانى آمادگى دارد متولى دبیرخانه این انجمن 
باشد. متاسفانه کرمانشاه به رغم استعداد الزم استان بین المللى نیست و کمتر شاهد آن هستیم 
که به جز در زمینه هاى اقتصادى و تجارى که گاهى به دعوت اتاق بازرگانى هیات هاى خارجى به 

کرمانشاه مى آیند تعامالت بین المللى دیگرى در بعد فرهنگى، هنرى، اجتماعى و... داشته باشیم. 
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با انتشار نتایج ترازسنجى اتاق هاى بازرگانى سراسر ایران، اتاق کرمانشاه در جایگاه چهارم کشور بین 34 اتاق بازرگانى قرار گرفت. کرمانشاه پس از 
استان هاى تهران، کرمان و مشهد چهارمین جایگاه را در کشور متعلق به خود کرد.

همچنین اتاق بازرگانى کرمانشاه بین اتاق هاى منطقه دو کشور نیز  بر اساس GDP، با کسب درجه Bدر جایگاه نخست ایستاد. این در حالى است که 
پیش از این و بر اساس ترازسنجى که سال 1396 انجام شد اتاق بازرگانى کرمانشاه درجه B و جایگاه ششم کشور را کسب کرده بود و اکنون شاهد 
ارتقا دو پله اى جایگاه اتاق کرمانشاه هستیم. این ترازسنجى بر اساس بررسى پنج مولفه مهم حکمرانى، تأثیرگذارى بر سیاست ها، خدمات، عضویت 

و تنظیم گرى صورت گرفته است که اتاق کرمانشاه در همه این موارد موفق بوده است.

اتاق کرمانشاه 
در جایگاه چهارمین اتاق برتر کشور



۲۴۲۴

کیــوان کاشــفى رئیــس اتــاق کرمانشــاه بــا اعــالم خبــر آغاز بــه کار 
ســامانه دایرکتــورى فعــاالن اقتصــادى اســتان، گفــت: دایرکتــورى 
ــن اقتصــادى کرمانشــاه فعالیــت خــود  ــات فعالی ــک اطالع ــا بان ی
ــى  ــاق بازرگان ــایت ات ــق س ــن از طری ــس از ای ــرد و پ ــاز ک را آغ
کرمانشــاه و بــه صــورت مســتقل در دســترس خواهــد بــود. ایــن 
ســامانه بــه دو زبــان انگلیســى و عربــى هــم در حــال انجــام اســت. 
ــن اقتصــادى  ــن فعالی ــه واســطى بی ــورى را حلق ــن دایرکت وى ای
ــامانه،   ــن س ــود در ای ــب و کار خ ــت کس ــا ثب ــزود: ب ــت و اف دانس
تعامــل بیــن فعــاالن اقتصــادى، فــارغ از فاصلــه جغرافیایــى فراهــم 
ــورى تســهیل تعامــل  ــن دایرکت ــدازى ای مى گــردد. هــدف از راه ان
بیــن فعالیــن اقتصــادى، معرفــى تولیــدات و توانمندى هــاى 
اقتصــادى ایــن افــراد و همچنیــن رونــق کســب و کار آنهــا اســت.

ــن  ــات فعالی ــى اطالع ــاه، تمام ــاق کرمانش ــس ات ــه رئی ــه گفت ب
ــدى،  ــدى، محصــوالت تولی ــى واحــد تولی اقتصــادى شــامل معرف
صادراتــى و وارداتــى، اطالعــات تمــاس، آدرس بنــگاه اقتصــادى و... 
در ایــن دایرکتــورى گــردآورى شــده اســت و افــراد مى تواننــد از 
طریــق آن بــا مدیــران صنایــع و کارخانجــات و همچنیــن بــازرگان 

تعامــل برقــرار کننــد.
کاشــفى خاطرنشــان کــرد: در قالــب ایــن دایرکتــورى 9 موضــوع 
واردات،  صــادرات،  خدمــات،  تولیــد،  شــامل  اصلــى  فعالیــت 
ــب  ــاورزى در قال ــدن و کش ــت، مع ــى، صنع ــگرى، بازرگان گردش
15 رســته تقســیم بندى شــده تــا دسترســى بــه اطالعــات 

طبقه بنــدى شــده بــراى عالقمنــدان آســان شــود.
رئیــس اتــاق کرمانشــاه بــا تاکیــد بــر اینکــه ثبــت نــام در 
ــن  ــه ای ــم ک ــرد: برآنی ــوان ک ــد عن ــگان مى باش ــامانه رای ــن س ای
ــز ترجمــه شــود  ــى نی ــه زبان هــاى انگلیســى و عرب ــورى ب دایرکت
تــا عــالوه بــر فعالیــن اقتصــادى داخــل کشــور، امــکان دسترســى 

ــم باشــد. ــم فراه ــراد ه ــایر اف ــراى س ب
ــد  ــادى مى توانن ــرم اقتص ــاالن محت ــه فع ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
بــراى ثبــت نــام در ســامانه دایرکتــورى از طریــق وب ســایت ایــن 
ــس  ــد و پ ــدام کنن krccima.directory  اق ــه آدرس ــامانه ب س
ــراى  ــا ب ــام اعضــا شــوند و ی از ورود بــه ســامانه وارد بخــش ثبت ن
ویــراش اطالعــات خــود، بخــش ورود اعضــا بــه ســامانه را انتخــاب 
نماینــد. بــراى دسترســى بــه اطالعــات بیشــتر نیــز شــماره 
پاســخگوى   08338254546 و   09181303026 تلفن هــاى 

ــود. ــرم اقتصــادى خواهــد ب ــاالن محت فع

رئیس اتاق کرمانشاه خبر داد:

آغاز به کار سامانه دایرکتوری
فعاالن اقتصادی کرمانشاه

خبر
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ــراگلدین  ــماعیل س ــش اس ــال پی 20س
ــا  ــى ب ــک جهان ــس بان ــرى رئی ــاون مص مع

ــگ  ــرن 21 جن ــا در ق ــه جنگ ه ــى اینک پیش بین
بــه دســت آوردن نفــت و زمیــن نخواهــد بــود بلکــه 

جنــگ بــر ســر بــه دســت آوردن منابــع آب اســت، 
همــه را شــوکه کــرد. البتــه تاکنــون ایــن پیش بینى 

معــاون ســابق رئیــس بانــک جهانــى درســت از آب 
ــع  ــراى مناب در نیامــده امــا تشــدید درخواســت ها ب
ــان  ــى می ــاى سیاس ــش تنش ه ــث افزای ــى باع آب
کشــورها شــده اســت، چنانکــه بحــران آب مناقشــه 

جدیــد قــرن نــام گرفتــه اســت.
اســتان کرمانشــاه نیــز از مناقشــه مســتثنى نیســت 

ــاال در بخــش کشــاورزى  ــا وجــود ظرفیت هــاى ب و ب
ــن و  ــش تامی ــا چال ــر، ب ــع آب ب ــن صنای و همچنی

ــات  ــت. صفح ــى روبه روس ــع آب ــره ورى مناب به
ــع آب در  ــت مناب ــاى مدیری ــش رو چالش ه پی

ــت.  ــرده اس ــاه را واکاوى ک کرمانش

آب؛ 
مناقشه  قرن 
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اهمیـــت وتاثیـــرآب درحیـــات اقتصـــادى 
واجتماعـــى ملت هـــا موضـــوع تـــازه و 

جدیـــدى نیســـت. همـــه مى دانیـــم کـــه 
ــورها  ــعه کشـ ــم در توسـ ــع مهـ ــى از منابـ آب یکـ

اســـت. امـــروزه جوامـــع بین المللـــى از اهمیـــت آب در 
جهـــت داشـــتن رشـــد اقتصـــادى پایـــدار در زمـــان حـــال و آینـــده 
ــرمایه گذارى ها  ــادى از سـ ــهم زیـ ــده اند. در ســـطوح ملـــى سـ آگاه شـ
ـــع آب  ـــت مناب ـــود مدیری ـــى و بهب ـــور زیربنای ـــاخت ها و ام ـــرف زیرس ص
مى شـــود کـــه بیانگـــر اهمیـــت ایـــن بخـــش در ســـطح ملـــى اســـت. 
ــدارى  ــده منابـــع آب، پایـ ــراى آینـ ــا بـ یکـــى از بزرگتریـــن نگرانى هـ

کنونـــى و آتـــى منابـــع آب بـــراى تخصیـــص اســـت. 
ـــه تامیـــن  ـــه دلیـــل افزایـــش جمعیـــت، نیازروزافـــزون ب در قـــرن حاضـــر ب
منابـــع وموادغذائـــى بـــراى ســـاکنین کـــره زمیـــن ، توســـعه صنایـــع 
ــاى   ــم تالش هـ ــق، علیرغـ ــى مناطـ ــى دربعضـ ــاى جمعیتـ و تمرکزهـ
عمــــده اى کـــه بــــراى مهـــار منــــابع آب و ایجــــاد تاسیســـات الزم جهـــت 
توســـعه و بهره بـــردارى ازایـــن منابـــع درچنـــد دهـــه اخیـــر صـــورت 
ـــى  ـــع آب در تمام ـــدودیت مناب ـــاظ محـ ـــه  لحـ ـــا بـ ـــت ام ـــه اس گرفت
بخش هـــا، میـــزان ســـرانه آن در مناطـــق مختلـــف ســـریعا درحـــال 
ـــح  ـــت صحی ـــت مدیری ـــود اهمی ـــر ش ـــه آب کمیاب ت کاهـــش اســـت. هرچ
آن افزایـــش پیـــدا مى کنـــد. پیـــدا کـــردن یـــک تعـــادل بیـــن نیـــاز 
ـــدارى  ـــم در پای ـــک گام مه ـــت، ی ـــط زیس ـــى محی ـــاز آب ـــر و نی ـــى بش آب
منابـــع آب اســـت. بـــه همیـــن دلیـــل بـــا توجـــه بـــه پیچیدگى هـــا 
و پویایى هـــاى بخـــش آب، تدویـــن برنامه ریـــزى اســـتراتژیک در 
ـــى  ـــورها ضرورت ـــه کش ـــراى هم ـــع آب ب ـــدار مناب ـــت پای ـــت مدیری جه

اجتناب ناپذیـــر اســـت.

اهمیت مدیریت منابع آب 

از منظر جهان

پرونده آب 
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اهمیت مدیریت منابع آب 

از منظر ایران 

اهمیت مدیریت منابع آب 

از منظر کرمانشاه 

ایــران داراى اقلیمــى خشــک، نیمــه خشــک و کم آب مى باشــد. 
بــه همیــن جهــت آب از گذشــته یکــى از عوامــل مهــم و 
سیاســت هاى  و  جامعــه  ســاختار  در  نقش آفریــن 
داخــل کشــور بــوده اســت و بخــش مهمــى از 
ــت آب  ــا اهمی ــاط ب ــز در ارتب ــى نی ــگ ایران فرهن
ــازل  ــل ن ــه دلی ــا ب ــور م ــه است.کش ــکل گرفت ش
در  خصــوص  بــه  جــوى  ریزش هــاى  بــودن 
ســال هاى اخیــر و نامناســب بــودن پراکنــش 
ــى آن همانطــور کــه اشــاره شــد در  ــى و مکان زمان
ــان  ــه خشــک جه ــورهاى خشــک و نیم ــره کش زم
قــرار دارد و در ایــن شــرایط بــه دلیــل رشــد جمعیــت، 
ــاورزى و  ــاى کش ــعه بخش ه گســترش شهرنشــینى و توس

ــت. ــش اس ــه افزای ــراى آب رو ب ــا ب ــى تقاض صنعت
ــدن  ــود آم ــه وج ــر و ب ــال هاى اخی ــى در س ــالى هاى پیاپ ــوع خشکس ــن  وق همچنی
محدودیت هــاى منابــع آب، زمینــه ســاز ایجادنگرانــى در ســطوح مختلــف جامعــه و بــه 
تبــع آن مســووالن مربــوط شــده اســت.یک ســوى ایــن قضیــه بــا خشکســالى بــه عنــوان 
یــک پدیــده طبیعــى دســت بــه گریبــان اســت ســوى دیگــر آن بــا مشــکل هاى تامیــن 
و تخصیــص منابــع آب مرتبــط مى شــود کــه باتوجــه بــه خشکســالى هاى اتفــاق افتــاده 
بــه آن بحــران آبــى یــا پســا بحران آبــى و یــا واژه هــاى مشــابه دیگــر گفتــه مى شــود. بــه 

همیــن دلیــل بحــث مدیریــت منابــع آب در کشــور بســیار جــدى اســت. 

امـروزه وضعیـت بارش هـاى جـوى از یک طـرف و از سـوى دیگر 
بهره بردارى هـاى بى رویـه، طـى چند دهـه مدیریت ضعیف 
منابـع آب، بحـران آب در ایـران را به مرحله اى رسـانده 
کشـور  اسـتان هاى  اغلـب  در  مى تـوان  کـه  اسـت 
وضعیـت بحرانى از نظر وضعیت منابع آبى را شـاهد 

بود. 
اسـتان کرمانشـاه نیز از ایـن بحران در امـان نمانده 
اسـت و با توجه به کاهش نزوالت آسـمانى در سـال 
آبـى 99 و 1400 منابـع تامیـن آب اسـتان کاهـش 
چشـمگیرى داشـته کـه در برخـى از شهرسـتان ها 
سـبب خشـک شـدن سـراب محل تامین آب شرب یک 
شـهر و یا چند روسـتا هم شـده اسـت.کاهش بارش باران در 
اسـتان طـى 50 سـال گذشـته نادر و کم سـابقه بـوده اسـت و این 
کاهـش بارندگى هـا منجـر بـه کاهش منابع آبى اسـتان نیز شـده اسـت، به نحـوى که 12 
سـد اسـتان بـا کاهـش آب ذخیره شـده روبـه رو هسـتند. همچنیـن برخـى رودخانه هاى 
اسـتان بـا کاهـش بیـش از 90 درصـدى روان آب نسـبت به مدت مشـابه سـال قبـل روبه 

هستند. رو 
با توجه به این که بخش عظیمى از اقتصاد اسـتان کرمانشـاه را بخش کشـاورزى تشـکیل 
داده اسـت و همانطـور کـه عنـوان شـد بحران آب در اسـتان یک بحران جدى اسـت، بحث 
مدیریت منابع آب در بخش کشـاورزى در سـطح اسـتان از اهمیت ویژه اى برخوردار اسـت. 
بـه نظـر  مى رسـد کـه در شـرایط موجـود، مدیریـت منابـع آب مى توانـد اساسـى ترین راه 
دسـتیابى بـه امنیـت غذایى، جلوگیرى از فرسـایش بى رویه خاك و جلوگیـرى از اتالف آب 

در بخش کشـاورزى منطقه باشـد. 
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 بـا توجـه به شـرایط ویژه بـارش و 
کم آبـى امسـال در حوزه کشـاورزى، 
و  پیش بینـى  چـه  کرمانشـاه  بـراى 

دارید؟ تحلیلـى 
در حـوزه کشـاورزى از نظـر تولید آسـیب 
 800 حـدود  پیش بینـى  دیدیـم،  جـدى 
در  داشـتیم.  تولیـد  کاهـش  تـن  هـزار 
محصـول گنـدم در سـال گذشـته همیـن 
موقـع 512 هزار تـن گندم خریـده بودیم 
امسـال بـه 410 هـزار تن رسـیدیم، یعنى 
102 هـزار تـن خریـد کـم شـده و حدود 
کاهـش  گنـدم  در  تـن  هـزار   140،150
هـم  جـو  محصـول  در  داشـتیم.  تولیـد 
مختلـف  مناطـق  در  و  اسـت  همینطـور 

بـه خصـوص گرمسـیر حادتـر بوده اسـت 
و در باغـات کاهـش 25 تـا 30 هـزار تنـى 
ضمـن  داشـتیم  را  میـوه  تولیـد  کاهـش 
میـوه  باغـات  از  هکتـار  هـزار  اینکـه 15 
در معـرض خشـکى قـرار گرفتنـد. 5 هزار 
هکتار شـرایط حـاد دارند. در حـال حاضر 
آب رسـانى بـا تانکـر و لوله انجام مى شـود، 
امـا با ایـن وجود ممکن اسـت ایـن باغات 
را از دسـت دهیم. در حـوزه دامپرورى هم 
تولیـد علوفـه بخـش منابع طبیعـى 120 
هـزار تن بوده کـه آن را از دسـت داده ایم. 
بـا توجـه بـه خشکسـالى ها میـزان علوفه 
کاهـش و قیمـت افزایـش پیـدا کـرده و 
دامـداران مجبـور شـدند تعـداد زیـادى از 

گله هـاى خـود را بـا قیمـت پاییـن حذف 
نیـز  گوشـت  و  شـیر  تولیـد  در  کننـد. 
دچـار مشـکل شـده ایم. در شـیالت هـم 
بوده ایـم.  شـاهد  را  تنـى   1500 کاهـش 
در سـایر بخش هـا نیـز خشکسـالى تاثیـر 
مهمـى گذاشـته و هنـوز هـم تبعـات آن 
گریبانگیـر ماسـت. قطعى برق به بسـیارى 
از مرغـدارى و واحدهاى گلخانه اى آسـیب 
زده اسـت. آب چاه هـا و قنـوات کـم شـده 
خشـک  چشـمه ها  از  زیـادى  تعـداد  و 

شـده اند. 

حـوزه  در  آب  منابـع  مدیریـت   
اعمـال  بخـش  دو  در  کشـاورزى 
مى شـود. بخش اول شـامل مدیریت 
مدیریـت  دوم  بخـش  و  آب  عرضـه 
تقاضاى آب اسـت. در ایـن دو بخش 
چـه اقداماتـى انجـام گرفته اسـت؟

مـا از نظـر وضعیـت بارندگى جـزو مناطق 
خشـک هسـتیم. در اسـتان مـا وضعیـت 
بارندگى نسـبت به متوسـط بقیه اسـتان ها 
بـا  مقابلـه  برنامـه  ولـى  اسـت.  بیشـتر 
خشکسـالى همیشـه در دسـتور کار بـوده 
و خواهـد بـود. از جملـه اقدامـات خوبـى 
کـه در اسـتان کرمانشـاه صـورت گرفتـه 
ایـن اسـت کـه از حـدود 200 هـزار هکتار 
اراضـى آبـى، بیـش از 135هـزار هکتـار به 
سیسـتم هاى آبیـارى مجهز شـده اسـت. از 
جملـه اقدامـات دیگـر تغییر تاریخ کشـت 
پاییـز  بـه  بهـار  از  محصـوالت  یکسـرى 
اسـت. مثـل چغنـدر پاییـز، نخـود پاییـز و 
تغییـر تاریخ کشـت سـیب زمینى اسـت تا 
حداکثـر اسـتفاده را از بارندگـى ببریـم. در 
حوزه توسـعه کشت نشـایى کارهاى خوبى 
انجـام شـده و حتـى در چغندر قند کشـت 
نشـایى را امسـال شـروع کردیـم. در خیلى 
از محصـوالت ماننـد گوجه فرنگـى تقریبـا 
بیـش از 90 درصـد نشـایى شـده اسـت. 
سیسـتم هاى آبیارى قطره اى، نـوار طیف و 
هیبرید را در گوجه فرنگى و ذرت در سـطح 
وسـیع اسـتفاده مى کنیم. یارانه هاى خوبى 
براى توسعه سیسـتم آبیارى در نظر گرفته 
شـده اسـت. همچنیـن در الیروبـى قنوات، 
کارهـاى آبخیزدارى انجام شـده و از طرفى 
هـم با توجه بـه نیاز محصوالت کشـاورزى، 
طبیعى اسـت کـه تقاضـا مرتب زیاد شـود 
ولـى بایـد مدیریـت کنیـم. همچنیـن یک 

هـم ظرفیت هـا بسـیار اسـت و هـم چالش هـا؛ ایـن حکایت بخـش کشـاورزى در اسـتان کرمانشـاه اسـت که با 
وجـود مزیت هـاى پرتعداد بـراى تولید و تجـارت در بخش کشـاورزى، با چالش هاى بسـیارى هم مواجه اسـت که 
از جملـه برجسته ترین شـان بهـره ورى و مدیریت منابع آبى اسـتان اسـت. پیرامون ظرفیت هاى بخش کشـاورزى 
و بررسـى راهکارهـاى برون رفـت از بحـران آب بـا نوربخـش حاتمـى رییـس سـازمان جهاد کشـاورزى اسـتان 

نشسـتیم.  گفت وگو  به  کرمانشـاه 

بخش کشاورزی و چالش های آب
در گفت وگو با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه؛

منابع محدود؛
ظرفیت مصرف نامحدود

پرونده آب 
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برنامه جامع سـازگارى با کم آبى در اسـتان 
بـا مشـارکت تمـام دسـتگاه هاى مرتبط در 
حـال پیگیـرى اسـت. بـراى مثـال توسـعه 
سـطح زیـر کشـت محصـوالت بـا مصـرف 
آب پاییـن، زعفران کـه ارزش افزوده باالیى 
دارد و کاهـش محصوالتـى کـه مصرف آب 
زیـادى دارند مثل هندوانـه، ذرت و غیره در 

دسـتور کار قـرار دارد.

از  یکى  کردید  اشاره  که  همانطور   
به  توجه  کم آبى،  زمان  در  راهکارها 
قابلیت انعطاف پذیرى کشاورزى است. 
انعطاف پذیر  چقدر  استان  کشاورزى 

است و چه چالش هایى دارد؟
دیـم  مـا  اراضـى  از  درصـد  از 75  بیـش 
اسـت. یکـى از کارهایـى کـه بایـد انجـام 
مى شـد ایـن اسـت کـه مدیریـت مزرعـه 
انتقـال  دهیـم.  ارتقـا  دیـم  کشـت  در  را 
یافته هـا بـه بهتریـن شـکل انجـام شـده 
سـال  چنـد  انعطاف پذیـرى  بـراى  اسـت. 
کار انجـام داده ایـم. چنـد سـال اسـت که 
رویکـرد  بـا  را  کشـاورزى  حفاظتـى  کار 
کشـاورزى بى خـاك ورزى و کم خاك ورزى 
و کشـاورزى حفاظتـى شـروع کردیـم که 
عملیـات  کمتریـن  کشـت  روش  آن  در 
خـاك ورزى بـراى حفـظ مـواد آلـى خاك 
انجـام مى شـود. ایـن اقدامـات در سـطح 
طـرح  امسـال  شـد.  اجـرا  گسـترده اى 
جهـش تولیـد بـا همـکارى بنیـاد برکـت 
گرفـت  قـرار  کار  دسـتور  در  اسـتان  در 
وارد  مناسـبى  تکنولـوژى  و  تجهیـزات  و 
شـد. همچنیـن در طـرح انتقـال یافته هـا 
بیـش از 60 محقـق در مراکـز تحقیقاتـى 
مى دهنـد.  طریـق  ارائـه  مـردم  کنـار  در 
ارقـام بـا مقاومـت و پتانسـیل باالتـر کـه 
وارد کردیـم و ارقـام بـا رشـد مناسـب تر 
باعـث شـده تـا انعطاف پذیـرى ما نسـبت 
بـه گذشـته در بخـش کشـاورزى بسـیار 
بیشـتر باشـد. شـاید اگـر شـرایط جـوى 
در  داشـتیم  گذشـته  سـال   5 را  امسـال 
مراتـب  بـه  وضعیت مـان  گنـدم  تولیـد 
بـه  چابکـى  یـک  مى شـد.  ایـن  از  بدتـر 
واسـطه زیرسـاخت ها ایجـاد شـده اسـت. 
کـه  شـده  باعـث  موجـود  پتانسـیل هاى 
آسـیب هاى را تـا حـد تـوان در بخش هاى 
مختلـف در ایـن مواقع به حداقل برسـانیم 
امـا باز هم متاسـفانه 75 درصـد اراضى ما 

برنامه مقابله با خشکسالی
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۲

۳

۴

۵

۶

تجهیز ١٣٥هزار هکتار از حدود 
٢٠٠ هزار هکتار ارایض آبی به 

سیستم های نوین آبیاری
تغییر تاریخ کشت بخیش از 

محصوالت مانند چغندر پاییز، 
نخود پاییز و سیب زمیین از بهار 

به پاییز به منظور بهره وری 
حداکثری از بارندگی

توسعه کشت نشایی

اختصاص یارانه برای توسعه 
سیستم های آبیاری

الیروبی قنوات و آبخیزداری

توسعه سطح زیر کشت 
محصوالت با مصرف آب پایین

۷۵ درصد ارایض 
ما دیم است 
و وابستگی 

شدید به 
بارندگی داریم 

و آسیب پذیری 
استان باالست 

اما قدرت 
انعطاف پذیری  

هم باال رفته 
است

حدود ۷
هزار هکتار 

ارایض آبی 
که به صورت 

سنیت آبیاری 
می شدند و در 
بخش توسعه 

نیز ۱۵ هکتار 
ارایض دیم به 

آبی تبدیل 
شدند و اینها تا 

دو تا سه کشت 
قابل برداشت 

هستند و 
کمک خوبی 

به افزایش 
تولیدات زراعی 

کرده اند 
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دیم اسـت و وابسـتگى شـدید به بارندگى 
داریم و آسـیب پذیرى اسـتان باالسـت اما 
قـدرت انعطاف پذیـرى بـاال رفتـه اسـت. 

کم آبى،  حوزه  مشکالت  از  یکى   
پرمصرف  کشت هاى  از  بعضى  توسعه 
منابع  از  است  برنج  کشت  مثل 
زیرزمینى استفاده مى کند، آیا در این 
خصوص تمهیداتى صورت گرفته است؟
در ایـن چند سـاله مسـئوالن آب منطقه اى 
بـه جدیـت پیگیـر بوده انـد و مـا هـم هیـچ 
خدماتـى را ندادیـم و نمى دهیـم. دو سـه 
سـالى رونـد توسـعه اى داشـت امسـال بـا 
اعمـال  کـه  محدودیت هایـى  تمـام  وجـود 
شـد کاشـت داشـتیم ولى بیش از 75 درصد 
سـطح زیـر کشـت برنـج در اسـتان کاهش 
پیـدا کـرد. در محصـوالت دیگـرى هـم بـه 
همیـن ترتیـب اتفـاق افتـاد. در محصـول 
چغندرقنـد نیـز بخش عمـده اى از نیـاز آبى 
آن از آب بارندگـى در پاییـز تامیـن شـد یـا 
در کشـت نشـایى هـم حداقـل 20 تـا 25 
درصـد در مصـرف آب صرفه جویـى شـد و 
هـم کیفیـت محصول بـاال رفت. سـطح زیر 
کشـت زعفـران یـک توسـعه چهـار برابـرى 
دارد. بـه سـمت محصوالتـى مى رویـم که با 
کمتریـن آب بیشـترین بهـره ورى را دارد. در 
بخـش گلخانه ها نیز تولید بیش از سـه برابر 

شـده است.

 اهمیـت پروژه سـامانه گرمسـیرى 
در بحـران آب چقدر اسـت؟

خوشـبختانه شـرایطى فراهـم شـد کـه بـا 
هـزار   20 از  بیـش  محدودیت هـا  وجـود 

هکتـار از ایـن سـامانه را بـه بهره بـردارى 
رسـاندیم. وضعیت آب وضعیت مناسب ترى 
در آنجـا دارد و چـون در تمـام ایـن اراضـى 
اصلـى  شـبکه هاى  آبیـارى،  سیسـتم هاى 
و فرعـى اجـرا شـده بـا وجـود اینکـه در 
بخش هایـى بـه دلیـل زمانبـر شـدن تامین 
آب و زلزلـه مشـکالتى داریـم امـا عمدتـا 
بخـش  در  رفته انـد.  کشـت  زیـر  اراضـى 
بهبـود حـدود 7 هـزار هکتـار اراضـى آبـى 
کـه بـه صـورت سـنتى آبیـارى مى شـدند 
و در بخـش توسـعه نیـز 15 هکتـار اراضـى 
دیـم بـه آبـى تبدیل شـدند و اینها تـا دو تا 
سـه کشـت قابل برداشت هسـتند و کمک 
خوبـى به افزایـش تولیدات زراعـى کرده اند 
و آسـیب پذیرى را به حداقل رسـانده است. 

 چگونه مى تـوان بهره ورى سـامانه 
را افزایـش داد؟ چالش هـا و موانع آن 

؟ چیست
بــراى ســامانه گرمســیرى هزینه هــاى 
زیــادى شــده و زیرســاخت هاى خوبــى 
ــد  ــاق بای ــد اتف ــى چن ــده ول ــم ش فراه
بیفتــد. در بخــش بهره بــردارى بایــد کامــال 
ــا نظــارت کامــل  علمــى و کارشناســى و ب
ــن  ــد. در همی ــى باش ــاى کارشناس تیم ه
راســتا تعاونى هــاى منطقــه اى ایجــاد شــده 
و 11 تعاونــى فعــال هســتند و برنامه ریــزى 
ــب  ــوى کشــت مناس ــک الگ ــد. ی مى کنن
بایــد برنامه ریــزى شــود کــه بــا همــکارى 
ــرایط  ــا ش بخــش دانشــگاهى متناســب ب
روز طراحــى مى شــود. بــا توجــه بــه اینکــه 
ســامانه در مــرز مشــترك بــا عراق اســت و 
قابلیت هــاى خوبــى دارد بایــد محصــوالت 

بــا حداقــل مصــرف آب و حداکثــر تولید را 
داشــته باشــد.

 به نظر شـما سـامانه ى گرمسـیرى 
مـا را از سـایر مولفه هـاى مدیریتـى 
کشـاورزى  حـوزه  در  آب  مصـرف 

بى نیـاز مى کنـد یـا خیـر؟
خیـر. مـا حـدود 200 هـزار هکتـار اراضـى 

۸۰۰,۰۰۰
تن 

کاهش تولید در بخش 
کشاورزی

۲۵
تن 

کاهش تولید میوه در 
باغات

۱۰۲,۰۰۰
تن 

کاهش خرید گندم از 
کشاورزان

۱۲۰
تن 

از دست دادن علوفه 
منابع طبیعی

۱,۵۰۰
تن 

کاهش
 تولید شیالت

اثرات کم  آبی بر کشاورزی استان

برای سامانه 
گرمسیری 

هزینه های 
زیادی شده و 

زیرساخت های 
خوبی فراهم 

شده ولی باید 
چند اتفاق 

بیفتد. در بخش 
بهره برداری باید 

کامال علمی 
و کارشنایس 

و با نظارت 
کامل تیم های 

کارشنایس 
باشد. یک 

الگوی کشت 
مناسب باید 

برنامه ریزی 
شود که با 

همکاری بخش 
دانشگاهی 

متناسب با 
شرایط روز 

طراحی می شود

پرونده آب 



۳۱۳۱

فصلنامه نامه اتاق بازرگانی کرمانشاه | شماره ۶۰ | تابستان ۱۴۰۰

آبـى داریـم کـه 20 تـا 25 هـزار هکتـار آن 
در سـامانه گرمسـیرى اسـت یعنـى حـدود 
10 درصـد از اراضـى مـا. در 90 درصـد باقى 
اراضـى بحـث مدیریت آب بحثى نیسـت که 
یک سـامانه اى اجرا شـود و همه مشکالت ما 
حل شـود. ایـن یک روند مسـتمر و پروسـه 
جـارى اسـت کـه باید مرتـب به روز شـود و 
متناسـب بـا شـرایط روز اگـر تغییراتـى نیاز 
باشـد انجام دهیـم. مدیریـت را ارتقا دهیم و 
مسـائل فنى را ترویج دهیـم. کمبود امکانات 
و پرنسـل و تجهیـزات فنـى بـراى مدیریـت 
این سـامانه یکى از مشـکالت اسـتان اسـت. 
بایـد یـک اداره کل براى منطقه گرمسـیرى 
داشـته باشیم. ضمن اینکه جدا از سامانه، در 
سـایر بخش ها اراضى مسـتعد و شـبکه هاى 
متعـددى داریم که بایـد نگهدارى و مدیریت 
و بـه روز شـوند. ایـن یـک پروسـه مسـتمر 
اسـت و بایـد بـه طور مـداوم پیگیرى شـود. 

 بـا توجـه بـه اهمیـت مشـارکت و 
بـا  کشـاورزى  بهره بـرداران  همدلـى 
مفاهیم مدیریت منابع آب، پیشـنهاد 

شـما براى مدیریت بهتر آب در سـطح 
چالش هایـى  چـه  چیسـت؟  اسـتان 

دارد؟
اولیـن اولویـت مـا ایـن اسـت کـه حداکثـر 
همـکارى را بـا بهره برداران داشـته باشـیم و 
تـا جایـى کـه امـکان دارد راندمـان مصرف 
آب را از طریـق اجـراى سیسـتم هاى آبیارى 
بـاال ببریـم. در مناطقى که مسـتعد باشـند 
سیسـتم هاى زیرسـطحى را اجـرا کنیـم و 
این پروژه را مسـتمر ادامـه دهیم. کانال هاى 
آبرسـانى مـا در مناطق بسـیارى بـه صورت 
سـنتى هسـتند که بایـد به سـمت اصالح و 
مدرن سـازى بروند. آموزش هـاى الزم را باید 
بـه صورت مسـتمر بـه بهره بـرداران و حتى 
کارشناسـان و مدیـران بدهیـم تا بـا آخرین 
آموخته هاى تحقیقاتى و دانشـگاهى مسائل 
بهره ورى آب آشـنا شـوند. باید مناسب ترین 
الگوهـاى کشـت را براسـاس شـرایط آب و 
هوایـى تبخیـر و تعـرق وضعیـت دشـت ها 
در نظـر بگیریـم. حداکثـر اسـتفاده را از آب 
سـبز داشـته باشـیم. واردات آب مجـازى را 
در نظـر بگیریم. براى هندوانـه و محصوالت 

مشـابه ایـن تولید اقتصـادى نیسـت. تغییر 
تاریـخ کشـت محصوالت را بایـد مورد توجه 
قـرار دهیـم. همچنیـن توسـعه و گسـترش 
محصـوالت نشـایى و گلخانـه اى و توسـعه 
سـطح زیـر کشـت محصـوالت بـا مصـرف 
آب پاییـن و راندمـان باالتر، انتقال مسـتمر 
یافته هـاى تحقیقاتـى و مدیریـت مطلـوب 
مـزارع از اقداماتـى اسـت کـه بایـد انجـام 

شود.
مدیریـت  حـوزه  در  تحقیـق  و  پژوهـش 
منابـع آب به خصوص در بخش کشـاورزى 
جایـگاه ویـژه اى دارد. تحقیقـات وپژوهـش 
باشـند  راهـى  بایـد  کشـاورزى  حـوزه  در 
بـراى تداوم امنیـت غذایى، حیـات اقتصاد، 
رونـق کشـاورزى و پاسداشـت منابع . بدین 
ترتیب هرآنچـه به عنوان تغییرات شـتابان 
اقلیمـى، خشکسـالى و کـم آبـى، ناکافـى 
بـودن روش هاى سـنتى کشـاورزى، مبارزه 
کارآمـد و پیشـگیرانه از بیمارى هـا و آفات، 
و ... نامیـده مى شـود، همگـى برآیندى جز 
انجـام پژوهش هـاى تخصصى این حـوزه را 

نشـان نمى دهنـد.

با توجه به 
اینکه سامانه 
گرمسیری در 

مرز مشترک 
با عراق است و 

قابلیت های 
خوبی دارد باید 

محصوالت با 
حداقل مصرف 

آب و حداکثر 
تولید را داشته 

باشد



۳۲۳۲

آب از مهمتریـن عوامـل تولید در کشـاورزى 
ایـران اسـت؛ میـزان بارندگـى در کشـور بـه 
نحـوى اسـت کـه در بیشـتر نواحـى بـدون 
کشـاورزى  فعالیـت  آبیـارى،  بـه  توسـل 
بخـش  همچنیـن،  نیسـت.  امکان پذیـر 
کشـاورزى نـه تنهـا در اراضـى دیـم، حتـى 
کـه  مـدرن  شـبکه هاى  و  آبـى  اراضـى  در 
آب کافـى دریافـت مى کننـد؛ عملکـرد قابل 
قبولى در مقایسـه با سـایر کشـورها ندارد. با 
توجـه بـه اینکـه کشـاورزى ایران به شـدت 
بـه آبیارى وابسـته اسـت؛ چنانچـه نقش آب 
در توسـعه کشـور در  نظـر گرفتـه نشـود؛ 
امنیـت غذایـى کشـور بـا مشـکالت  قطعـاً 

حــوزه  در  آب  منابــع  مــورد  در  اســتراتژیکی  اهــداف  اســت  ضــروری 
کــرد: اشــاره  زیــر  مــوارد  بــه  می تــوان  کــه  شــود  تدویــن  کشــاورزی 

  ــع آب ــدار مناب ــرای مدیریــت پای ایجــاد یــک برنامــه بلندمــدت ب
کشــاورزی در مقابــل تغییــرات اقلیمــی (ســیل، خشکســالی، 

تغییــرات فصلــی)

  ــت ــه عدال ــردن درآمــد کشــاورزان و دســتیابی ب ــه باالب کمــک ب
اجتماعــی و اهــداف توســعه روســتایی

 تعادل مصرف آب متناسب با نیازهای زیست محیطی و اقتصادی

 حفاظت از اکوسیستم های تحت تأثیر فعالیت های کشاورزی

  بهبــود بهــره وری و اســتفاده از منابــع آب، ارتقــاء فن آوری هــای
مزرعــه و تأمیــن مالــی جهــت نگهــداری و بهبــود زیرســاخت های 

تأمیــن آب مــزارع

امنیـت غذایـى جامعـه در گروى بخش کشـاورزى اسـت و بخش کشـاورزى نیازمنـد آب. لیک اگـر منابع محدود 
آبـى در بخـش کشـاورزى مدیریت نشـود، نه تنها حیـات بخش کشـاورزى به عنوان یـک عنصر کلیـدى اقتصاد 

تهدیـد مى شـود، بلکـه تامیـن غـذاى جامعه نیز بـا چالش جـدى مواجه خواهد شـد. 

چرایی مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی؛

پیش  به سوی بهره وری

جـدى مواجـه خواهـد شـد.
نشـان  مختلـف  پژوهش هـاى  همینطـور 
از  بیـش  کشـاورزى  بخـش  کـه  مى دهـد 
90 درصـد مصـرف آب کشـور را بـه خـود 
اختصـاص داده اسـت بـه همیـن دلیل بحث 
مدیریـت منابـع آب در حـوزه کشـاورزى و 
بحثـى  کشـور  در  آن  چالش هـاى  بررسـى 
بسـیار جـدى اسـت. بایـد آگاه باشـیم کـه 
بیـن مدیریت منابع آب و توسـعۀ کشـاورزى 

ارتباطـى دوطرفـه وجـود دارد.
همچنیـن ایـران در حال حاضـر در وضعیت 
بحـران شـدید آب قـرار دارد و بـا توجـه بـه 
و  جمعیـت  افزایـش  آبـى،  منابـع  کاهـش 

عـدم توجـه کافـى بـه مدیریـت منابـع آب؛ 
تشـدید شـرایط نامطلـوب منابع آبى کشـور 
و  امنیتـى  شـاخص هاى  تاثیر پذیـرى  و 
اقتصـادى امرى اجتنـاب ناپذیـر خواهد بود.

بـه همین جهت نیز بهبـود مدیریت تقاضاى 
آب بـه ویـژه در بخـش کشـاورزى از طریـق 
الگوى کشـت بهینـه ملى-منطقـه اى ، توجه 
بیشـتر بـه شـاخص آب مجـازى در تبییـن 
الگـوى تولید و تجارت محصوالت کشـاورزى 
و نیـز توجه به ارزش اقتصـادى آب، از جمله 
الزامـات بـراى مواجهـه بـا بحـران آب اسـت 
کـه بایـد مـورد توجـه برنامه ریـزان کشـور 

بگیرد. قـرار 

اهداف استراتژیک

پرونده آب 
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راهکارهای حفظ و صیانت از منابع آب در حوزه کشاورزی

میان مدتکوتاه مدت

-رعایت الگوی کشت بهینه ملی-منطقه ای

ــاورزی  ــه محصــوالت کش ــدوق بیم ــه صن ــت یاران -هدای
بــه ســمت بهــره بــرداران رعایــت کننــده الگــوی کشــت 

بهینــه ملی-منطقــه ای

-سرمایه گذاری برای افزایش سهم آبیاری مکانیزه

-تجهیز کلیه چاه های آب به سامانه شمارشگر

-اصــالح و بــه روز رســانی ســاختار بانــک اطالعاتــی وزارت 
جهــاد کشــاورزی

-استفاده از تجربیات جهانی در مدیریت مصرف آب

-شناســایی چاه هــای غیــر مجــاز و دریافــت قیمــت تمــام 
شــده آب مصرفــی

(تصفیــه  متعــارف  غیــر  آبــی  منابــع  ســهم  -افزایــش 
کشــاورزی بخــش  نیــاز  مــورد  آب  تامیــن  در  فاضــالب) 

- رعایت الگوی کشت بهینه ملی-منطقه ای

-توجــه کافــی بــه مقولــه آب مجــازی در تدویــن الگــوی 
تجــاری مــواد غذایــی

-ایجــاد بــازار آب بــا استفــــــاده از تجــــــارت جهـــــــانی و
 بومی سازی آن

-همــکاری بــا ســازمان های بین المللــی بــرای اســتفاده 
ــره وری آب در  ــش به ــی در جهــت افزای ــات جهان از تجربی

بخــش کشــاورزی

-اصالح نظام قیمت گذاری آب

ــر  - افزایــش قابلیــت انعطــاف پذیــری کشــاورزی در براب
تغییــرات اقلیــم و اثــر ایــن تغییــرات

-جلوگیــری از خــرد شــدن ارایض و حرکــت بــه ســمت 
جهــاد  وزارت  وســط  کشــاورزی  ارایض  ســازی  یکپارچــه 
کشــاورزی در قالــب ایجــاد شــرکت های تعاونــی و یــا 

ــا. اقســام دیگــر شــرکت ه



۳۴۳۴

 بــا توجــه بــه شــرایط ویژه امســال 
ــت  ــده، مدیری ــش آم ــى پی و کم آب
منابــع آب حــوزه کشــاورزى اهمیت 
کاربــرد  و  نقــش  دارد.  ویــژه اى 
پژوهــش و تحقیقــات در ایــن حــوزه 

ــد؟ ــدر مى دانی ــر را چق موث
ــورت  ــرات ص ــه تغیی ــه اینک ــه ب ــا توج ب
گرفتــه تاکنــون و مشــکالت کم آبــى کــه 
ســال هاى قبــل توســط همــکاران مــا 
ــى  ــران گوشــزد شــده، راهکارهای ــه مدی ب

در شـرایطى که بحران هاى ناشـى از کمبود منابع آبى رو به روز بیشـتر بخش کشـاورزى و حیات زیسـتى کشـور 
و بـه تبع آن اسـتان کرمانشـاه را تهدیـد مى کند، درعین حـال برنامه هاى پژوهشـى و تحقیقاتى بـراى برون رفت 
از بحـران کـم نیسـت. چنانکه رئیس مرکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزى و منابع طبیعى کرمانشـاه معتقد اسـت 
اگـر راهکارهـاى گوشزدشـده از سـوى محققـان به کار گرفته شـده بـود، منابع آبى شـرایط مطلوب ترى داشـت. 
مشـروح گفت وگـو بـا حسـن خمیس آبادى، رئیـس مرکز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزى و منابع طبیعى اسـتان 

کرمانشـاه را در ادامـه مى خوانید. 

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه؛

پژوهش اثرگذار است،
اما به شرط اجرا!

ــا در بخــش  ــه شــد کــه ایــن راهکاره ارائ
ــه کار گرفتــه  ــا جایــى کــه ب کشــاورزى ت
شــد، موثــر بــود. از جملــه ایــن اقدامــات، 
ــا در کشــور  ممانعــت در ایجــاد روان آب ه
ــام  ــه انج ــود ک ــتان ب ــا در اس و مخصوص
شــد. همچنیــن اســتفاده از ســطوح آبگیــر 
در مناطــق ضــرورى کــه توســط همــکاران 
مــا صــورت گرفــت. البتــه طرح هــاى 
تحقیقاتــى کــه کاربــردى شــدند و توســط 
نتوانســتند  شــد،  اســتفاده  مســئوالن 

ــا  ــد ام ــل کنن ــه مشــکالت را ح ــه هم ک
بــه نوعــى در جلوگیــرى هدررفــت آب 
موثــر بودنــد. همانطــور کــه مى دانیــد 
کــه  اســت  بخش هایــى  از  کشــاورزى 
بیشــترین مصــرف آب را دارد. بعضــى 
از محققــان مى گوینــد تــا 90 درصــد 
ــا 70 درصــد  ــد ت و بعضــى دیگــر معتقدن
آب در ســطح بخــش کشــاورزى مصــرف 
مى شــود. جهــت افزایــش بهــره ورى آب در 
بخــش کشــاورزى بایــد عامــل یــا عوامــل 
کمیــاب را شناســایى کنیــم. خوشــبختانه 
بــا برنامه ریزى هایــى کــه انجــام شــد، 

ــت. ــورت گرف ــرى ص ــات موث اقدام

 چــه میــزان از ایــن  پژوهش هــاى 
صــورت گرفتــه  در مرکــز شــما 
عملــى شــده و کارآمــدى الزم را 
ــل  ــن دلی ــت؟ همچنی ــته اس داش
ــرانجام  ــه س ــه ب ــى ک پژوهش های

چیســت؟ نرســیده اند 
شــد  باعــث  کــه  مشــکالتى  از  یکــى 
ــى نشــوند،  ــات انجــام شــده عملیات تحقیق
کمبــود اعتبــار بــوده اســت. متاســفانه 
دســتگاه هاى مختلــف مشــکالت را گــردن 
تحقیقاتــى  طــرح  مى اندازنــد.  یکدیگــر 
ــکار  ــود و راه ــب مى ش ــه تصوی ــى ک زمان
ــک  ــود، ی ــالم مى ش ــق اع ــط محق آن توس
مبلغــى اعتبــار بــراى آن در نظــر مى گیرنــد. 
ــود در  ــه مشــکالت موج ــه ب ــا توج ــى ب ول
کشــور و همچنیــن تــورم، آن اعتبــارات 
متناســب بــا ایــن تورم هــا پیش بینــى 
ــال  ــى دو س ــروژه را یک ــر پ ــود. ه نمى ش
اول خــوب حمایــت مى کننــد، امــا هنــگام 
عملیاتــى شــدن کار بــه علت کمبــود اعتبار 
ــکالت  ــى از مش ــود. یک ــا مى ش ــا ره تقریب
ــع از  ــه مان ــار اســت ک ــود اعتب ــى کمب اصل
کاربــردى شــدن ایــن برنامه ها شــده اســت. 

 یکـى از مشـکالت هدررفـت آب، 
ضعـف در حـوزه آبیارى نوین اسـت، 
در ایـن راسـتا چـه اقداماتـى صورت 
تبدیـل  صـرف  آیـا  اسـت؟  گرفتـه 
آبیـارى غرقابـى به هـر نـوع آبیارى 
نویـن را بـراى همـه اراضـى زراعـى 

مى دانیـد؟ راهگشـا  و  مناسـب 
سیسـتم هاى آبیـارى بارانـى سیسـتم هایى 
اسـت که در حال حاضر در کشـور و اسـتان 

پرونده آب 
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مقـدار  طریـق،  ایـن  از  و  دارد  کاربـرد  مـا 
زیـادى از منابـع آب از طریـق تبخیـر هـدر 
مـى رود. یکـى از راهکارهـاى مدیریت منابع 
آب، اسـتفاده از آبیارى زیرزمینى اسـت، که 
کارایـى و بهـره ورى باالیـى دارند. متاسـفانه 
بـا وجـود اینکـه تحقیقـات نشـان داده در 
آبیـارى زیرزمینـى بهـره ورى با بیـش از 50 
درصـد نسـبت بـه سـایر آبیارى هـاى نوین 
مـا  اسـتان  در  متاسـفانه  امـا  دارد،  وجـود 
عملیاتـى نشـده اسـت ولـى در مشـهد در 
چنـد اراضى بزرگ عملیاتى شـده اسـت. باز 
هـم بـه دلیل کمبـود اعتبار و عـدم حمایت 
کشـاورزان ایـن اتفـاق نیفتاده اسـت. وقتى 
قـرار اسـت برنامـه اى را پیـاده کنیـم اصـل 
کار ایـن اسـت که کشـاورزان با مـا همراهى 
داشـته باشـند امـا متاسـفانه کشـاورزان در 
برخـى مـوارد خیلـى بـه برنامه هـاى دولت 
اعتمـاد ندارنـد و بـه همین دلیـل تحقیقات 

مـا اجرایـى نمى شـود. 

 یکــى از عوامــل اقتصــادى در 
ــد  ــدارى تولی ــاورزى پای ــوزه کش ح
اســت. شــرایط متغیــر آب و هــوا بــه 
ــن  ــه ای ــد ب ــى مى توان ــژه کم آب وی
حــوزه ضربــه بزنــد. بــه نظــر شــما 
ــد در  ــدر مى توان ــش چق ــوذ دان نف
کــم کــردن ایــن خســارت بــه ویــژه 
در اســتان کرمانشــاه نقــش داشــته 

باشــد؟
افزایــش  کارهــا  بهتریــن  از  یکــى 
ضریــب نفــوذ دانــش در عرصه هاســت. 
خوشــبختانه مرکــز تحقیقات کشــاورزى و 
منابــع طبیعــى در دو ســال گذشــته تحت 
عنــوان یــاوران تولیــد یــا محققیــن معیــن 
کل اســتان را بــه پهنه هــاى مختلــف 
تقســیم کــرده و محققــان در هــر قســمت 
حضــور مى یابنــد و آخریــن یافته هــاى 
تحقیقاتــى خــود را در آنجــا از طریــق 
ــاورزى  ــات کش ــز خدم ــان مراک کارشناس

عملیاتــى مى کننــد. ولــى هنــوز بــه 
صددرصــد نرســیده و جــا دارد کــه بیشــتر 
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــا ب ــاور م ــود. ب کار ش
ــوذ  ــب نف ــش ضری ــش و افزای ــال دان انتق
ــاورزى  ــره ورى کش ــش به ــش در افزای دان

ــزایى دارد.  ــش بس نق

 مهمتریــن بخــش هدررفــت آب در 
ــدام  حــوزه کشــاورزى اســتان در ک
قســمت اســت و شــما چــه برنامــه 
تحقیقاتــى در ایــن خصــوص دارید؟

ــبى  ــت مناس ــوى کش ــفانه الگ ــا متاس م
نداریــم. بــا توجــه بــه اینکــه عمــده 
محصوالتــى کــه کشــت مى شــود نیــاز آبى 
ــد، در بعضــى از مــوارد مثــال  فراوانــى دارن
ــبزیجات  ــرم س ــر کیلوگ ــت ه ــراى کش ب
322 لیتــر آب مصــرف مى شــود و بــه 
ازاى تولیــد هــر کیلوگــرم میــوه مرکبــات 
ــه ازاى  ــود. ب ــر آب مصــرف مى ش 962 لیت

یک کیلوگرم
سزیجاتمحصول تولیدی   مرکبات گندم گوشت قرمز گوشت مرغ
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ــق  ــر طب ــدم 1644 لیت ــرم گن ــر کیلوگ ه
مصــرف  آب  شــده  انجــام  تحقیقــات 
مى شــود. در نتیجــه اگــر بتوانیــم الگــوى 
کشــت را بــه ســمت محصــوالت کم آب بــر 
مثــل زعفــران ببریــم یــا محصــوالت دیــم 
ــتان کرمانشــاه ســطح اراضــى  ــه در اس ک
ــر ســطح اراضــى آبــى  آن بیــش از دو براب
اســت کمــک مى کنــد کــه بتوانیــم از 
ایــن فرصــت اســتفاده کنیــم. مثال کشــت 
نخــود، بــا توجــه بــه تولیــد ایــن محصــول 
در اســتان کرمانشــاه و مقــدار مصــرف آب 
ــه  ــاورزان را ب ــم کش ــعى کنی ــد س آن، بای
ایــن ســمت ســوق دهیــم. در فرآورده هــاى 
دامــى هــم بحــث تولیــد گوشــت میــزان 
ــر  ــه ازاى ه ــد. ب ــادى دارن ــرف آب زی مص
کیلوگــرم گوشــت قرمــز تولیدشــده 8763 

ــت  ــا گوش ــود ی ــرف مى ش ــر آب مص لیت
ــه ازاى هــر کیلوگــرم  مــرغ 4325 لیتــر ب
ــى  ــا برنامه های ــد. اینه ــرف مى کن آب مص
ــتان  ــاورزى اس ــاد کش ــا جه ــه ب ــت ک اس
ــوذ دانــش در کشــاورزى  ــا افزایــش نف و ب
ــم  ــر بتوانی ــوالت کم آب ب ــج محص و تروی
بهره ورى بیشــتر در اســتفاده از آب داشــته 

باشــیم.

ــز آموزشــى  ــما مراک ــر ش ــه نظ  ب
مدیریــت  در  چقــدر  کشــاورزى 
منابــع آب در حــوزه کشــاورزى 

ــتند؟ ــر هس موث
مراکـز آموزشـى کشـاورزى یکـى از ارکان 
اصلـى هسـتند کـه مى تواننـد در توسـعه 
و ترویـج برنامه هـاى بـه دسـت آمـده در 

تحقیقـات با آموزش هاى عملـى و کاربردى 
کـه جهت بهره بـرداران و کارشناسـان پهنه 
انجـام مى دهنـد، نقـش اساسـى در ایـن 
قسـمت داشـته باشـند. منتهـا اینکـه کجا 
چـه  از  را  بهره بـرداران  و  دهیـم  آمـوزش 
کسـانى انتخـاب کنیـم بسـیار مهم اسـت 
تـا مـا بتوانیم اثـر دانش را بیشـتر کاربردى 
کنیـم. مرکـز تحقیقات کشـاورزى از سـال 
ادغـام  کشـاورزى  آمـوزش  مرکـز  بـا   94
شـد، یـک هماهنگـى خوبـى ایجاد شـد تا 
همـکاران آمـوزش کشـاورزان و کارکنان را 
انجام دهند و نسـبت به سـال هاى گذشـته 
امـروز  اسـت.  کـرده  پیـدا  بهتـرى  رونـد 
اکثـر دامدارى هـا و کشـاورزى ها بـه علـوم 
نویـن روى آورده و هـر واحـد دامپـرورى و 
مرغـدارى یـک کارشـناس فنـى دارد کـه 

پرونده آب 
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مى توانـد در انتقـال یافته هـاى تحقیقاتـى 
باشـد.  موثـر  مربوطـه  واحـد  در  جدیـد 
بنابرایـن خیلى نقش بسـزا و کلیـدى دارد. 

 بـه نظر شـما بـا توجـه به شـرایط 
مدیریـت  بـراى  کار  بهتریـن  آب، 
منابـع آب در حـوزه کشـاورزى براى 
سـال زراعى پیـش رو چیسـت و چه 

چالش هایى دارد؟
ــا  ــم ب ــه بتوانی ــت ک ــن اس ــن راه ای بهتری
ــوى  ــده الگ ــت آم ــه دس ــوم ب ــج عل تروی
کشــت مناســب طراحــى کنیــم. ســال هاى 
ــت  ــوى کش ــث الگ ــه بح ــت ک ــال اس س
مطــرح اســت ولــى واقعــا نتوانســتیم 
ــه  ــه ب ــا توج ــوى کشــت مناســب را ب الگ
کم آبــى پیــاده کنیــم. االن در اســتان 

ــتان هاى  ــى اس ــش از برخ ــاه، بی کرمانش
دیگــر کشــت ســیب زمینــى و پیــاز انجــام 
مى دهنــد کــه بســیار آب بــر اســت و 
ــى  ــت محیط ــکالت زیس ــر مش ــالوه ب ع
ــه  ــاز در منطق ــت پی ــژه کش ــه وی ــه ب ک
اســتفاده  را  آب  از  زیــادى  منبــع  دارد، 
مى کنــد. اگــر بتوانیــم بحــث الگــوى 
کشــت و اســتفاده از محصــوالت کم آب بــر 
ــم،  ــاده کنی ــا همــکارى کشــاورزان پی را ب
بهتریــن راهــکار اســت. همچنیــن توســعه 
آبیارى هــاى زیرســطحى، مهــم اســت. 
ــه  ــه ب ــا توج ــى ب ــه دارد ول ــه هزین اگرچ
اینکــه تبخیــر آب بســیار پاییــن و راندمان 
آن باالســت مى توانــد در بهــره ورى آب در 
شــرایط خشکســالى نقش بســزایى داشــته 

باشــد. 

 با توجه به این که بخش مهمى از پروژه 
ملى سامانه گرمسیرى در استان کرمانشاه 
بر  تاثیرى  چه  موضوع  این  شود،  اجرا 
مصارف  حوزه  در  آب  منابع  مدیریت 

کشاورزى برجاى خواهد گذاشت؟
آنچه که ما در تحقیقات انجام دادیم، انتظارى 
که از سامانه گرمسیرى داشتیم محقق نشده 
است. متاسفانه قسمت عمده اى از آب مزارعى 
که قرار شده بود از این سامانه استفاده کنند 
هنوز استفاده نکرده اند و مناطق محدودى از 
سرپل ذهاب از آن بهره مند شده اند ولى عمده 
آب متاسفانه از استان خارج مى شود. انتظارى 
که ما از این سامانه داشتیم محقق نشده و 
احتیاج به کار بیشتر دارد. قطعا اگر محقق 
مناطق  در  کشاورزى  محصوالت  در  شود 
گرمسیرى استان نقش موثرى خواهد داشت.  

سال های سال 
است که بحث 
الگوی کشت 

مطرح است 
ولی واقعا 

نتوانستیم 
الگوی کشت 

مناسب را 
با توجه به 

کم آبی پیاده 
کنیم
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بـه تصویـر زمیـن کـه نـگاه مى کنید وهـم برتـان مـى دارد که 
خانـه مـا یـک سـیاره آبى اسـت. هـر چـه باشـد 75 درصد از 
سـطح آن زیـر آب اسـت. امـا پوسـت نـازك مایعـى کـه خانه 
سـنگى مـا را پوشـانده چیـزى جز یک فریب نیسـت؛ سـهمى 
از آب کـه انسـان مى توانـد در کارهـاى روزانـه اش مصرف کند 
عمًال بسـیار کوچـک اسـت. بخش عمـده آب جهان، آب شـور 
اقیانوس هاسـت. تنهـا حـدود 3 درصـد از آب سـیاره زمین آب 
شـیرین اسـت. به این ترتیـب چیز زیـادى براى هفـت میلیارد 
نفـرى کـه در این سـیاره زندگى مى کننـد باقى نمى مانـد که در 
میـان آنها نیز سـهم بعضى از بعضـى دیگر کمتر اسـت زیرا آب 
شـیرین در همـه جا بـه تسـاوى توزیع نشـده اسـت. از همین 
رو همـه کشـورهاى جهـان بیـش و کـم بـا محدودیـت منابـع 
آب شـیرین مواجه انـد و تنهـا آنهـا از پـس مدیریـت بحـران 

برمى آینـد کـه بـراى آن برنامه داشـته باشـند. 
گـزارش پیـش رو دو تجربـه جهانـى مدیریـت منابـع آبـى در 
کشـور اسـترالیا و ایالـت کالیفرنیـا در آمریکا را مورد بررسـى 
قـرار داده اسـت کـه دچـار بحـران بوده اند امـا بـا برنامه ریزى 
و اسـتراتژى هاى هدفنـد بحران هـاى آبـى را تـا حـدود زیادى 

کرده انـد.  مدیریـت 

بازخوانی دو تجربه جهانی مدیریت منابع آب؛ 

هزار و یک راهبرد 
کالیفرنیا و استرالیا

پرونده آب 
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کالیفرنیا؛ ۶ استراتژی، ۳۰ برنامه عملیاتی 
از میـان کشـورها و مناطق مورد مطالعه، اسـتراتژى هاى ارائه شـده براى مدیریـت منابع آب در ایالـت کالیفرنیا، 
یکـى از کامل تریـن اسـتراتژى ها به نظـر مى آید. نکتـه مهم در خصـوص وضعیت منابـع آب در کالیفرنیـا، ازدیاد 
جمعیت در سـالهاى اخیر و اسـتفاده از منابع آب براى مصارف کشـاورزى بوده اسـت. شـمال کالیفرنیا با متوسـط 
بـارش 457 میلیمتردر سـال نسـبت به جنـوب کالیفرنیا داراى بیشـترین میزان بارش اسـت. این درحالى اسـت 

کـه جمعیـت در جنوب ایالت بـا کمترین میزان بارش متمرکز شـده اسـت.
 به دلیـل ناپایـدار بـودن برنامه ریزى هـا در خصـوص منابـع آب و ناپایـدارى توسـعه طـى دهه هـاى گذشـته در 
کالیفرنیا، مشـکالت بسـیارى در خصوص کیفیت آب، افت سـطح سـفره و اسـتفاده بى رویه از آبهاى زیرزمینى، 
مسـائل زیسـت محیطى بوجـود آمد. به همین دلیل از سـال 2002 کالیفرنیـا تصمیم جدیدى بـراى نحوه مدیریت 

منابـع آب گرفـت. از این سـال برنامه ریـزى و مدیریت یکپارچه در کالیفرنیا شـروع شـد. 
مهتریـن قسـمت برنامه ریـزى یکپارجـه منابـع آب در کالیفرنیـا به چشـم انداز بهداشـت عمومـى، کیفیت آب، 
بازدهـى اقتصـادى و زیسـت محیطى مربوط مى شـود. پایـدارى آب از لحاظ کیفیـت آب و در نظر گرفتن مسـائل 
زیسـت محیطـى و همچنیـن قابـل اطمینان بـودن منبـع آب در ایـن برنامه بسـیار مهم بـوده اسـت. در برنامه 
جامـع آب که توسـط دپارتمـان آب ایالت کالیفرنیا بـراى مدیریت جامع و بلندمدت منابع آب ارائه شـده اسـت، 

شـش اسـتراتژى و بیـش از 30 هـدف عملیاتى یـا راهـکار در زمینه هاى مختلف ارائه شـده اسـت. 
کالیفرنیـا بـا وجـود مواجـه بودن بـا خشکسـالى هاى پـى درپى، در سـال هاى اخیـر با بـه کارگیـرى روش هاى 
مـدرن و اسـتفاده از نـوآورى ها، نه تنها توانسـته سـرانه مصـرف آب خود را کاهـش دهد، بلکه رشـد اقتصادى 

خـود را نیز حفـظ کـرده و درنتیجه شـاخص بهـره ورى آب را به شـدت افزایش داد. 



۴۰۴۰

نوآورى ها و تکنولوژى ها 
در ادامه به نوآورى ها و تکنولوژى هاى جدید 
که به کمک مدیریت آب در کالیفرنیا آمده اند، 

اشاره مى شود. 

مدیریت آبخیزدارى
ــز  ــاى آبری ــر حوضه ه ــا  اکث در  کالیفرنی
انســانى  فعالیت هــاى  تأثیــر  تحــت 
ماننــد ســاخت وســاز جــاده و چــراى 
ــت.  ــده اس ــیب دی ــد دام، آس ــش از ح بی
ــم،  ــرات اقلی ــل تغیی ــه دلی ــن ب همچنی
حوضه هــا در معــرض تهدیــد هســتند. بــا 
مدیریــت صحیــح حوضــه آبریــز مى تــوان 
ــا  ــتایى را ب ــامیدنى شــهرى و روس آب آش
ــاى  ــرد. راه حل ه ــن ک ــت الزم تأمی کیفی
ــزدارى  ــت آبخی ــه مدیری ــد ب ــر مى توان زی

ــد: ــک کن کم
جمـع آورى اطالعـات بـراى مـدل کردن 
مدل هـاى  از  اسـتفاده  و  آبخیـز  وضعیـت 
برنامه ریـزى  بـراى  کامل تـر  و  پیچیـده 

آبخیـز مدیریـت  دقیق تـر 
دادن مشـوق هاى مالـى بـه کشـاورزان و 
مالکان زمین براى محافظت از اکوسیسـتم 
و مدیریـت پایـدار آبخیز مربـوط به خود به 

همـراه کنتـرل و نظارت منظم

مدیریـت آب هـاى جـارى و سـیالب ها 
بـراى ذخیره سـازى و آبگیـرى آبخوان هـا

پایش و گزارش وضعیت آبخوان ها.

و  انتقــال  برداشـت،  مدیریــت 
ذخیره سازى آب

فرایندهـا  شـامل  آب  انتقـال  و  برداشـت 
هـدف  بـا  توسـعه یافته  زیرسـاخت هاى  و 
برداشـت آب از منابـع طبیعـى و انتقـال 
آن بـه سـایت هاى تصفیـه آب اسـت که از 

طـرق زیـر محقـق شـده اسـت:
اسـتفاده از پمپ هـاى vfd براى مدیریت 
اسـتخراج آب متناسـب با حجم مـورد نیاز 

و دبى الزم
شناسـایى و کاهـش نشـت با اسـتفاده از 
روش هاى تشخیص نشـت مانند روش هاى 
مبتنـى بـر «آکوسـتیک»، «روباتیـک» و 

«تحلیـل داده»
اسـتفاده از کانال هـاى بتونـى بـه جـاى 
بـراى  خاکـى  کانال هـاى  از  اسـتفاده 
جلوگیـرى از نفـوذ آب بـه داخـل زمین در 

حیـن انتقـال
اسـتفاده از بـازار آب بـراى تأمیـن آب 

مـورد نیـاز
در  آبخوان هـــــا  در  آب  ذخیره سـازى  

ســـــال هاى پُربارش براى اســــتفاده در
دوره هاى خشکسالى. 

مدیریت تقاضاى آب
سـخت  دلیـل  بـه  اخیـر  سـال هاى  در 
شـدن تأمیـن آب در کالیفرنیـا، مدیـران بر 
کنتـرل تقاضـاى آب متمرکز شـده انـد. از 
اینـرو هـم در سیسـتم توزیـع آب ایالتى و 
هم در سیسـتم آب مـزارع از دسـتگاه هاى 
کامپیوتـرى و ارتباطـى بـراى جمـع آورى 
اطالعـات و کنترل بهتر سیسـتم اسـتفاده 
شـده اسـت. کـه شـامل محورهـاى زیـر 

مى شـود:
اسـتفاده از فناورى هـاى جدیـد ماننـد 
«هواجـت»؛ توسـط ایـن روش در هنـگام 
آبیـارى قطـره اى، حـدود 15 درصـد هـوا 
بـه همـراه آب بـه ناحیـه ریشـه گیاهـان 
در  روش  ایـن  از  اسـتفاده  مى شـود.  داده 
برخـى محصـوالت باعث شـده تولید در هر 
مترمربـع زمین به طور متوسـط 23 درصد

افزایش یابد.
تعیین مقدار و زمان مناسب آبیارى براى 
رسیدن به تولید حداکثر با مصرف بهینه آب

ارتقـاى سیسـتم هاى آبیـارى بـه منظور 
بـه حداقـل رسـاندن اتـالف آب بـه همـراه 

پرونده آب 
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تغییر سیسـتم آبیارى سـطحى مانند روش 
غرقابـى بـه روش هـاى آبیارى تحت فشـار.

بـا  بهبود سـاختار کانال هـاى آب، امکان 
مدیریـت و کنتـرل آب، افزایـش و اتـالف 
آب کاهـش  مى یابـد. همچنین اسـتفاده از 
کنتـرل از راه دور و سیسـتم هاى نظارتـى 
براى اندازه گیـــــرى دبى و عمــــق آب، 
باعـث بهبـود قابـل توجـه در توزیـع آب به 

زمین هاى کشاورزى مى شود. 

مصارف خانگى
و  محورهـا  خانگـى  مصـارف  حـوزه  در 
نوآورى هـاى زیـر مـورد توجـه قـرار گرفته 

اسـت:
اسـتفاده از وسـایل کـم مصـرف ماننـد 

سـردوش و شـیرآالت کـم مصـرف
اسـتفاده مدیـران حـوزه آب از روش هـاى 
پیشـرفته اندازه گیرى و جمع آورى اطالعات 
و بهینه سـازى سیستم توسـط داده ها و ارائه 
جزئیات مصرف به مشـتریان بـا هدف تأثیر 

سـازنده بر رفتار آنها
اسـتفاده از سیسـتم هاى هوشـمند براى 

آبیـارى بهینه فضاى سـبز هـر خانه
اسـتفاده از سیسـتم جمـع آورى آب و 
بازیابـى آن بـراى برخـى مصـارف خانگـى. 

استراتژی ها و راهکارها

۱. کارایی مصرف آب در کشاورزی
۲. کارایی مصرف آب شهری

۱. انتقال(ترکیب)
۲. انتقال-دلتا

۳. انتقال-منطقه ای/محلی
۴. سیستم بهره وری مجدد

۵. سدهای انتقال آب

۱. مدیریت و ذخیره آب زیرزمیین
۲. شیرین کردن آب شور

۳. افزایش بارندگی
۴. بازیافت آب شهری
۵. ذخیره آب سطحی

۱. توزیع و تصفیه آب آشامیدنی
۲. بازسازی آبخوان/آب زیرزمیین

۳. مطابقت دادن کیفیت آب برای استفاده
۴. پیشگیری از آلودگی
۵. مدیریت نمک و شوری
۶. مدیریت رواناب شهری

۱. نظارت زمین های کشاورزی
۲. تشویق های اقتصادی (وام، کمک هزینه، قیمت گذاری آب)

۳. بازسازی اکوسیستم
۴. مدیریت جنگل

۵. مدیریت و برنامه ریزی استفاده از زمین
۶. حفاظت زمین های تغذیه آب

۷. بازسازی های مربوط به آب
۸. مدیریت فاضالب

۱. اصالح جریان های سیالبی
۲. اصالح تاثیر سیل

۳. اصالح حساسیت سیل
۴. بازسازی دشت سیالب
۵. کاهش اثرات سیل

۶. مدیریت جریان سیالبی
۷. مدیریت مخاطرات سیل

استراتژی اول:
کاهش تقاضای آب

استراتژی دوم:
بهبود عملیات انتقال و بهره وری

استراتژی سوم:
افزایش عرضه آب

استراتژی چهارم:
بهبود کیفیت آب

استراتژی پنجم:
نظارت منابع

بهبود مدیریت سیل
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استرالیا؛ مد یریت آب در قاره خشک 
اسـترالیا خشـک ترین قـاره روى زمین اسـت و در نتیجـه آب جهت بقـاء و شـکوفایى و آبادانى این 
کشـور ضرورى اسـت. در اسـترالیا آب حکـم طال را دارد. کشـور اسـترالیا از هدفمندترین کشـورها 
بـراى مدیریـت منابـع آب مى باشـد بـه ایـن صـورت کـه در این کشـور طـرح ملـى ابتـکار آب به 
بهره بـردارى رسـیده اسـت. اجرایى شـدن این طـرح عالوه بر ایـن که تاثیر بسـیار مطلوبـى را براى 
کنتـرل منابـع آب بـه دنبال داشـت، باعث شـد تا جهـش عظیمـى در اقتصـاد و صادرات اسـترالیا 
اتفـاق بیافتـد. این برنامـه فعالیت خـود را در 3 بخـش اصلى خانواده(شـهرى)، صنعت و کشـاورزى 

متمرکـز کرده اسـت. 

پرونده آب 
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محور اول: خانواده(شهرى)
شهر حساس به آب

یکـــى از مهمتریـــن برنامه هـــا در ایـــن 
ـــت،  ـــه آب» اس ـــاس ب ـــتا «شهرحس راس
ـــر  ـــا زی ـــه آب ب ـــاس ب ـــهر حس ـــک ش ی
ـــت از  ـــه رضای ـــت ب ـــتن ظرفی ـــر داش نظ
ـــدآب  ـــاى رش ـــاط و نیازه ـــى، ارتب زندگ
شـــهرى، حـــال و آینـــده مى توانـــد 
تعریـــف شـــود. مفهـــوم شـــهرهاى 
ــوى   ــک الگـ ــا یـ ــه آب بـ ــاس بـ حسـ
در  شـــهرى  آب  مدیریـــت  جدیـــد 
ـــى  ـــو حام ـــن الگ ـــه ای ـــت ک ـــاط اس ارتب
آبـــى  سیســـتم هاى  از  اســـتفاده 
نظـــر  بـــه  مى باشـــد.  غیرمتمرکـــز 
مى رســـید کـــه ایـــن موضـــوع ابـــداع 
خـــود اســـترالیایى ها اســـت. ایـــن 
مفهـــوم ابتـــدا در ســـال 2004 و در 
اساســـنامه طـــرح ملـــى آب اســـترالیا 

ـــد. ـــدار ش پدی
الگــوى ســنتى مدیریــت آب شــهرى 
و  نبــوده  برخــوردار  الزم  کارایــى  از 
ــتفاده از  ــد اس ــروز نیازمن ــهرهاى ام ش
الگوهــاى نویــن در راســتاى مدیریت آب 
شــهرى مى باشــند. الگــوى شــهرهاى 
ــر از دو دهــه  ــه آب کــه کمت حســاس ب
ــوى  ــک الگ ــذرد، ی ــش آن مى گ از پیدای
جدیــد مدیریــت آب شــهرى اســت کــه 
ــى  ــتم هاى آب ــتفاده از سیس ــى اس حام

ــت.  ــز اس غیرمتمرک

آموزش
ـــورد  ـــراى گســـترش آگاهـــى مـــردم در م ب
مدیریت و روش هــــــاى صرفه جویـــى در 
ـــه  ـــدادى برنام ـــه روزه تع مصـــرف آب، هم
در ســـطوح مختلـــف، در مـــدارس، منـــازل و 
ـــزار  ـــب و کار، برگ ـــط کس ـــا و محی کارگاه ه
ــردم  ــه مـ ــا بـ ــن برنامه هـ ــود. ایـ مى شـ
ـــل  ـــم در داخ ـــه ه ـــه چگون ـــوزد ک مى آم
و هـــم در خـــارج از منـــزل، در مصـــرف 
همچنیـــن  کننـــد.  صرفه جویـــى  آب 
مـــردم را تشـــویق مى کنـــد کـــه در 
ــى  ــد. یکـ ــرکت کننـ ــنجى ها شـ نظر سـ
ـــتفاده  ـــه اس ـــن برنام ـــداف ای ـــر از اه دیگ
ــون  ــآب ها اســـت و تاکنـ ــدد از پسـ مجـ
چندیـــن شـــرکت در جهـــت بازیافـــت 
ــه  ــن برنامـ ــده اند. ایـ ــدازى شـ آب راه انـ
ـــرار  مهمتریـــن هـــدف خـــود را کـــودکان ق

ــوزش حفاظـــت از آب و  داده اســـت. آمـ
روش هـــاى صرفه جویـــى، چنـــد ســـالى 
ــدارس  ــى از دروس مـ ــه یکـ ــت کـ اسـ
ــزان  ــرم میـ ــر تـ ــان هـ ــت و در پایـ اسـ
اطالعـــات دانـــش آمـــوزان ارزیابـــى 
و بـــه آن هـــا نمـــره داده مى شـــود. 
ـــایل  ـــرف وس ـــز از ط ـــه نی ـــدادى برنام تع
ارتبـــاط جمعـــى و یـــا شـــهردارى ها 
ــزار  ــان برگـ ــودکان و نوجوانـ ــراى کـ بـ
مى شـــود کـــه بـــه دلیـــل مفـــرح 
ـــع  ـــظ مناب ـــوزش حف ـــزه آم ـــودن، انگی ب
ــرف آب را در  ــى در مصـ آب و صرفه جویـ

ــد.  ــاد مى کنـ ــودکان ایجـ کـ

محور دوم: صنعت
ساخت «آب شیرین کن»

نیــروگاه  اســترالیا  ایالت هــاى  همــه 
آب شــیرین کــن ســاخته اند و بــراى 
ســاخت ایــن نیروگاه هــا قیمت هــاى 
گزافــى را متحمــل شــده اند؛ به طــور  
ــدود 4  ــورن ح ــروگاه آب ملب ــال نی مث
داشــته  بــر  در  هزینــه  دالر  میلیــارد 
ــن  ــر ای ــهر ب ــن ش ــات ای ــت. مقام اس
آینــده  ســال  تــا 30  کــه  اعتقادنــد 
ایــن شــهر بــا کاهــش 18 درصــدى 
ــذا  ــود، ل ــاران مواجــه خواهــد ب ــارش ب ب
از همیــن حــاال بایــد زیرســاخت هاى 
ــراى تامیــن آب در آینــده ــاز ب مــورد نی

را فراهم کرد. 

مذاکره با صاحبان صنایع
در  صرفه جویــى  راه هــاى  از  برخــى 
برنامــه  طــرف  از  کــه  آب  مصــرف 
ــان  ــه صاحب ــترالیا ب ــت از آب اس حفاظ

شــده:  پیشــنهاد  صنایــع 
ــا ســازندگان ماشــین آالت،  1. مذاکــره ب
ــد  ــیوه هاى جدی ــردن ش ــدا ک ــراى پی ب

حفــظ و صرفه جویــى آب
ــت   ــان جه ــه کارکن ــانى ب 2. آگاهى رس

ــت از آب محافظ
3. کنتــرل قســمت هایى کــه ممکــن 
اســت از آب اســتفاده غیرضــرورى شــود 
و یافتــن راه حل هایــى کــه بتــوان کار هــا 
ــدون آب  ــى ب ــا حت ــر، ی ــا آب کمت را ب

ــام داد. انج
نازل هــاى  و  فشــار  پمــپ  نصــب   .4
اســپرى روى محل هــاى پــر مصــرف آب
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5. استفاده مجدد از آب مصرف شده
6. بررســى تجهیــزات آب و کنتــرل هــرز 

رفتــن آب بــه صــورت منظــم.

محور سوم: کشاورزى
اقتصـــــادى  مختلــف  حوزه هــاى  در 
مرتبــط بــا آب اعــم از بخــش کشــاورزى، 
مختلفــى  برنامه هـــــاى  و  طرح هــــا 
به صــورت مشــارکت دولــت و بخــش 
ــت  ــاى مدیریــ خصوصــى در زمینه هـــ
منابـــــع آب و  زمیـــــن و طرح هــــاى 
مدیریــت آبیــارى و زهکشــى دراســترالیا 
ــه مشــتمل  ــده اســت ک ــرا در آم ــه اج ب

ــر اســت: ــوارد زی ــر م ب
قیمت گذارى آب

بــازار آب: بــازار آب در کشــور اســترالیا 
ــکان  ــا ام ــد ت ــا مى کن ــرایطى را مهی ش
ــا  ــروش حــق آبه ه ــد و ف ــه و خری مبادل
و آب تخصیصــى در بخش هــاى مختلــف 
اقتصــادى شــامل شــهرى، کشــاورزى و 

زیســت محیطــى را تســهیل کنــد.
ــه ریزى هاى  اعمــال سیســم ها و برنامـ
مناســب بــه منظــور بهبــود تکنیــک 
ــاب  ــیله انتخ ــه وس ــارى ب ــت آبی مدیری
ــى وضــع آب  ــوع محصــول، پیــش بین ن

ــن ــوع زمی ــناخت ن ــوا و ش و ه
اســتفاده از وســایل و تجهیــزات آبیــارى 
ــره اى،  ــارى قط ــد آبی ــه، مانن ــود یافت بهب

ــى آبیــارى تحــت فشــار، آبیــارى باران
بهبــود شــیارهاى مــزارع جهــت حفــظ 
و ذخیــره بیشــتر آب، اســتفاده از کانــال، 
جهــت جلوگیــرى از نفــوذ آب بــه زمیــن 
ــه جهــت جلوگیــرى از  و اســتفاده از لول
تبخیــر آب در زمــان انتقــال بــه مــزارع

محیط هــاى  در  آب  ذخیره ســازى  
ســر بســته و یــا  زیر ســایه

ــارکت در  ــگ مش ــعه و نشــر فرهن توس
حفاظــت از منابــع آب در بیــن همــه افــراد 
ــف ــق آموزش هــاى مختل ــه از طری جامع

طریــق  از  کشــاورزان  آمــوزش  
ــورد  ــف در م ــاى مختل ــزارى دوره ه برگ
ــع  ــت از مناب ــات حفاظ ــه اقدام مجموع

کشــاورزى بخــش  در  آب 
انجـام تحقیـق و توسـعه بـراى شـناخت 
تکنولوژى هـاى جدید و مجموعه راهکارهاى 
حفاظـت از منابـع آب و افزایـش کارایـى در 

کشـاورزى مصارف 

اهداف شهر حساس به آب

حفاظــت از سیســتم های طبیعــی، حفاظــت و بهبــود آبراهه هــای طبیعــی 
در محیط هــای شــهری

شــهری،  منظرســازی  بــا  بــاران  آب  تیمــار  و  انتقــال  سیســتم های  تلفیــق  
اســتفاده از آب بــاران در منظــر شــهری بــا ایجــاد راه هــای ســبز چندمنظــوره 
ســازد فراهــم  شــهرها  در  را  تفریحــی  کاربری هــای  و  بصــری  بهبــود  کــه 

حفاظــت از کیفیــت آب، حفاظــت از کیفیــت آب زهکــیش حاصــل از توســعه 
شــهری

بــا  شــهری  توســعه های  از  حاصــل  اوج  دبی هــای  و  رواناب هــا  کاهــش  
نفوذناپذیــری ســطح   کاهــش 

افزایــش ارزش افــزوده و کاهــش هزینه هــای توســعه شــهری بــا کاهــش 
هزینه هــای توســعه در زیرســاخت های زهکــیش

ممانعت از آسیب های نایش از سیالب ها در مناطق توسعه یافته

بــه حداقــل رســاندن ورود آالینده هــا بــه آب هــای ســطحی و بــه حداقــل 
فاضــالب سیســتم  بــه  آالینده هــا  تاثیــر  و  ورود  رســاندن 

افزایش و تقویت ذخیره آب

به حداقل رساندن استفاده از منابع آب آشامیدنی

تشویق و تقویت تامین فردی منظم آب

پرونده آب 



۴۵۴۵

فصلنامه نامه اتاق بازرگانی کرمانشاه | شماره ۶۰ | تابستان ۱۴۰۰

سیداحسان فاطمی
 استادیار گروه مهندیس آب دانشگاه رازی

مسئله مدیریت آب یک مسئله چند تخصصى بوده و به بخش هاى مختلف مرتبط مى شود و تصمیم گیرى در خصوص 
آن با توجه به پراکندگى و اهداف مختلف ذى نفعان، کار بسیار دشوار و پیچیده اى است. به همین جهت از نسخه  
مدیریت یکپارچه یا به هم پیوسته به عنوان راه حل برون رفت از بحران آبى یاد مى کنند. اما اینکه جزئیات این رویه 

چیست و چه ابعادى دارد در نوشتار پیش رو آمده است. 

آیا مدیریت به هم پیوسته منابع آب، راه حل و برون رفت از بحران است؟

تشریح نسخه یکپارچه

IWRM: مدیریــــت یکـــــپارچه 
منابع آب

سـاختار بخـش آب کشـور بر مبنـاى حوضه 
آبریـز نیـاز بـه بازطراحـى دارد، اما ابتـدا الزم 
اسـت تـا نگاهى اجمالـى به اصـول و پیدایش 
مدیریـت به هم پیوسـته آب داشـت تـا بتـوان 
راهـکار  و  درسـت  تحیلـى  آن  مبنـاى  بـر 
مناسـبى جهـت ایـن بـاز طراحـى داشـت. 
IWRM یـا همـان مدیریـت یکپارچـه منابع 
آب یـک چارچوب طراحى شـده بـراى بهبود 
مدیریـت منابـع آب براسـاس 4 اصل کلیدى 
اسـت کـه در سـال 1992 در کنفرانـس آب 
دوبلیـن و اجالس توسـعه پایـدار ریودوژانیرو 
تصویـب شـد. در ایـن اصـول آمده اسـت که: 
1. آب شـیرین یـک منبـع ضـرورى محـدود 
و آسـیب پذیر بـراى حفـظ حیـات، توسـعه و 

محیط زیسـت اسـت.
بایـد  آب،  منابـع  مدیریـت  و  توسـعه   .2
براسـاس یـک رویکـرد مشـارکتى بـا حضـور 
بهره بـرداران، طراحـان و سیاسـت گذاران در 

تمـام سـطوح باشـد.
3. زنـان در ارائه، مدیریـت و حفاظت از منابع 

آبـى نقش مهمى ایفـا مى کنند.
4. آب داراى ارزش اقتصـادى رقابتـى اسـت و 
بایـد به عنـوان یک کاالى اقتصادى شـناخته 

شود.
همچنین اصــــول سیاسـت گذارى مدیریت 
به هم پیوســـــته آب بــــر مبناى سه اصل 

زیـر پایه ریزى شـده اسـت:
۱. عدالت: انسـان ها داراى حقوق مسـاوى در 

بهره مندى از منابع آب هسـتند.

جانـوران، نباتـات در یـک حوضـه آبریـز حق 
یکسـان در برداشت آب در آن حوضه را دارند.
از سـوى دیگـر باگذشـت زمـان و تغییـرات 
اجتماعـى، سیاسـى و اقتصادى کـه در جوامع 
سـابق  وضع شـده  قوانیـن  مى شـود  ایجـاد 
در بخـش آب نیـاز جـدى به روزرسـانى و بـاز 
تعریـف دارنـد و بـراى ایـن منظـور نیـاز بـه 
مشـاوران حقوقـى و متخصـص در بخـش آب 
جهـت ارائـه لوایـح جدیـد بـه قانون گـذار و 
تصویب آن اسـت. بنابرایـن  با توجه به مطالب 
مؤلفه هـاى  معرفـى  بـه  ادامـه  در  گفته شـده 
تصمیم گیـرى جهـت سـاختاردهى به مسـئله 
مدیریـت یـک پارچـه منابـع آب مى پردازیـم.

مؤلفه هـــاى تصمیم گیـــرى جهـت 
:IWRM سـاختاردهى بـه مسـئله

1. تعداد و تنوع مشارکت کنندگان و سازمان هاى 
درگیر در بخش آب با اهداف گوناگون.

در  مختلـف  فرضیـات  همسان سـازى   .2
تصمیم گیـرى توزیـع آب کـه گاه بـر مبنـاى 
تقسیمات کشـورى و گاه بر مبناى تقسیمات 

حوضـه اى صـورت گرفتـه اسـت.
سـابق  قوانیـن  به روزرسـانى  و  ایجـاد   .3
وضع شـده در بخش آب و لـزوم دخیل کردن 
مشـاوران حقوقـى و متخصـص در بخش آب 

جهـت ارائـه لوایـح جدیـد بـه قانون گـذار

 IWRM سـؤاالت و ابهامـات در اجـراى
یکپارچـه  مدیریـت  طـرح  همـان  یـا 

منابع آب
و  سـواالت  طـرح  ایـن  اجـراى  مسـیر  در 
ابهاماتـى پیـش مى آید کـه در ادامـه به آن ها 

مى شـود:  اشـاره 
شرایط سـاختارى در بخش سیاست گذارى 
آب: نگـرش درازمـدت دولـت در خصوص آب 
نگـرش  به عبارت دیگـر  یـا  مى باشـد.  چـه 
بلندمدت نظام و سیسـتم به لحاظ ساختارى 
درزمینـه حل مشـکل بحران آب چیسـت؟

اطمینـان  مى تـوان  چطـور  آب:  قوانیـن  
حاصـل کـرد کـه سیاسـت گذارى ها درزمینه 

آب اجرائـى خواهنـد شـد؟ 
شـرایط سـازمانى  IWRM: چطور مى توان 
آب را بین مصرف کننده هاى مختلف تقسـیم 

کرد؟
شـرایط عملیاتـى در  خدمـات آب: چطـور 
آب را بایـد بـه دسـت مصرف کننـده رسـاند؟

و  اسـت  کمیابـى  منبـع  آب  اثربخشـى:   .۲
ازایـن رو بایـد به طور اثربخشـى مورداسـتفاده 

گیرد. قـرار 
طبیعـى  محیط زیسـت  محیط زیسـت:   .۳
یـک ذینفـع بسـیار مهم اسـت باوجـودى که 

نمى توانـد از حقـوق خـود دفـاع کنـد. 

مسئله چند تخصصى
تعریف شـده  مبانـى  و  اصـول  بـه  توجـه  بـا 
بـراى IWRM مى تـوان به سـادگى فهمیـد 
کـه مسـئله مدیریـت آب یـک مسـئله چند 
مختلـف  بخش هـاى  بـه  و  بـوده  تخصصـى 
شـامل  بخش هایـى  مى شـود.  مرتبـط 
و  سـازمان ها  نیـرو،  وزارت  مـردم،  عمـوم 
شـرکت هاى آب منطقـه اى، شـرکت هاى آب 
و فاضـالب، وزارت جهاد کشـاورزى، سـازمان 
نظام مهندسـى، محیط زیسـت، وزارت اقتصاد 
در  تصمیم گیـرى  کـه  غیـره  و  راه  وزارت  و 
خصـوص آن با توجـه به پراکندگـى و اهداف 
مختلـف هر ارگان و سـازمان مطرح شـده کار 
بسـیار دشـوار و پیچیـده اى اسـت و نیـاز بـه 
مشـارکت همـه مـوارد گفته شـده مى باشـد. 
مسـئله بعدى که در راسـتاى عدالت بخشـى 
(اولین اصل سیاسـت گذارى IWRM) اسـت، 
مشـکل عـدم تطابـق تقسـیمات سیاسـى-

جغرافیایى با تقسـیمات حوضه اى آب اسـت. 
کلیه سـازمان ها و شـرکت هاى آب منطقه اى 
بر اسـاس تقسـیمات کشـورى بناشـده اند اما 
ماهیـت تقسـیم پذیرى آب بر مبنـاى حوضه 
آبریـز اسـت چراکـه بـر مبنـاى اولیـن اصـل 
مطرح شـده کـه همـان عدالـت اسـت کلیـه 

برای مدیریت 
صحیح 

منابع آب و 
سیاستگذاری 
درآن باید از نو 

شروع کرد و به 
قول نظامی در 

مخزن االسرار: 
خشت نو از 

قالب دیگر 
بزن
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خشت نو از قالب دیگر بزن
جهـت پاسـخ به سـؤاالت فوق نیـاز به تعریف 
کارگروه هاى IWRM در اسـتاندارى ها اسـت 
مختلـف  جنبه هـاى  پاسـخگوى  بتوانـد  تـا 

مدیریـت به هم پیوسـته منابـع آب باشـد.
تشـکیل میـز تصمیم گیـردر ایـن حـوزه در 
سـطح اسـتانى براى حل مناقشـات احتمالى 
بایـد بـا محوریت اسـتاندارى باشـد  و اعضاى 
آن متشـکل از کلیـه ذینفعـان در ایـن حوزه 
باشـند و  در صـورت تصویـب و به روزرسـانى 
میـز  ایـن  آب،  بخـش  در  موجـود  قوانیـن 
تصمیم گیر باید شـامل: شـرکت هاى مختلف 
آب منطقه اى، سـازمان جهاد کشـاورزى، آب 
و فاضالب، سـازمان نظام مهندسـى، سـازمان 
حفاظـت محیط زیسـت و شـیالت، سـازمان 
بـرق منطقـه اى، سـازمان هاى مردم نهـاد  و 

قانون گـذار باشـد.
همچنین در سـطح ملى نیز نیاز به تشـکیل 
اصـول  پایـه  بـر  تصمیم گیـر)  (میـز  گـروه 
IWRM بـا حضـور همه ذینفعان در سـطح 
ملـى و حل مناقشـات احتمالى بین اسـتانى 
شـوراى  در  وضع شـده  جدیـد  قوانیـن  بـا 
کشـاورزى  جهـاد  نیـرو،  وزارتخانه هـاى 
مى باشـد.  مرتبـط  دسـتگاه هاى  سـایر  و 
همچیـن ایـن نکتـه قابـل بیـان اسـت کـه 
کارگروه هـاى  کمـاکان  اسـتانى  سـطح  در 
اسـتانى بـا اعضاى مطرح شـده قبلـى نیز در 
فرآینـد تصمیم گیـرى در بخـش آب وجـود 
دارنـد. ایـن الگـو قابل تعمیـم در حوضه هاى 
مـرزى جهـت حل مناقشـه بین کشـورهاى 
مختلـف در یـک حوضـه آبریـز اسـت. در 
آخـر، بـراى انجـام هرگونـه تصمیم گیـرى 
داده  مرکـز  و  اطالعـات  داشـتن  بـه  نیـاز 
آنالیـن در شـرکت هاى آب منطقـه اى بـوده 
کـه قـادر بـه مانیتورینـگ دقیق آب باشـند 
و اطالعـات الزم بـراى تصمیم گیـرى را در 
اختیـار گـروه تصمیم گیر در سـطح اسـتان 
قـرار دهند. لذا داشـتن زیرسـاخت مناسـب 
جهـت رصـد داده هـاى آبى در شـرکت هاى 
آب منطقـه اى از واجبـات الزم در ایـن طرح 
مى باشـد. جهـت مدیریـت صحیـح منابـع 
بایـد  بخـش  ایـن  در  سیاسـتگذارى  و  آب 
در  نظامـى  قـول  بـه  و  کـرد  شـروع  نـو  از 

مخزن االسـرار:
قالب این خشت در آتش فکن

خشت نو از قالب دیگر بزن

۴ اصل کلیدی مدیریت یکپارچه منابع آب

آب شیرین
ــرای حفــظ  ــع ضــروری محــدود و آســیب پذیر ب آب شــیرین، منب

حیــات زیســت اســت

رویکرد مشارکیت
توســعه و مدیریــت منابــع آب، بایــد براســاس یــک رویکــرد 

مشــارکیت در تمــام ســطوح باشــد

نقش زنان
زنــان در ارائــه، مدیریــت و حفاظــت از منابــع آبــی نقــش مهمــی 

ایفــا می کننــد.

ارزش اقتصادی
ــوان یــک  ــه عن آب دارای ارزش اقتصــادی رقابــیت اســت و بایــد ب

کاالی اقتصــادی شــناخته شــود.

۱

۲

۳

۴

پرونده آب 
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از  یکـى  ایـن  غـذا»؛  برابـر  در  «نفـت 
مناقشـه برانگیزترین سیاسـت هاى عصر حاضر 

اسـت. سیاسـتى کـه حـدود و ثغـورش را صاحبـان 
غـذا و نـه صاحبان نفت تعییـن مى کننـد. آرى؛ در جهان 

امـروز کـه تقاضـاى غـذا رو به افزایـش و منابـع غذایى 
قابـل اسـتحصال هـم رو بـه کاهش مـى رود، حتـى اگر 

روى دریایـى از نفـت و دیگـر منابع ثروت سـاز خدادادى 
خوابیـده باشـد، توان مقابلـه با صاحبـان غذا را نـدارد. 
گنـدم بنیـان غـذاى جهـان را تشـکیل مى دهـد و بـه 
اسـتناد موضوعات مطروحه، تولید یا دسترسـى مطمئن 
بـه گنـدم، اولویـت اول دولت هـاى جهـان اسـت. ایران 

نیـز از ایـن قاعده مسـتثنى نبوده و اسـتان کرمانشـاه 
از قطب هـاى تولیـد گندم در کشـور به شـمار مـى رود. 

ظرفیت هـاى اسـتان کرمانشـاه بـراى تولیـد گنـدم در 
صفحـات پیـش رو تشـریح شـده و بـا فعـاالن بخش 

خصوصى، دولتى و کارشناسان به مباحثه گذاشته
شده است. 

به پشتوانه 
گندم
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مهمتر ین ماده  غذایى جهان
گنــدم مهــم تریــن مــاده غذایــى جهــان 
ــام  ــت در تم ــن اهمی ــت ای ــت.به جه اس
دنیــا و در کشــورهاى مســاعد براى کشــت 
ایــن محصــول تمــام مســاعى و امکانــات و 
ــن  ــد ای ــش تولی ــراى افزای ــزات ب تجهی

ــد. ــه کار مى گیرن ــول را ب محص

نیاز کشور به گندم
ــدم ســالیانه حــدود  ــه گن ــاز کشــور ب نی
13 تــا 14 میلیــون تــن اســت و مــا بایــد 
ــم  ــد کنی ــدار را تولی ــن مق ــم ای بتوانی
بنابرایــن  اســت.  دسترســى  قابــل  و 
چــاره اى جــز افزایــش تولیــد ایــن 

ــم. ــول نداری محص

گندم نیاز چندانى به آب ندارد
اراضــى زیــر کشــت زیــر کشــت گنــدم در 
کشــور بیــش از 6 میلیــون هکتــار اســت 
ــت و  ــم اس ــوم آن دی ــش از دو س ــه بی ک
ــى و  ــاى زیرزمین ــه آب ه ــازى ب ــچ نی هی
آب ســدها و رودخانه هــا نــدارد. ایــن 
کــه عــده اى مى گوینــد تولیــد گنــدم آب 
زیــادى نیــاز دارد سراســر اشــتباه اســت.

رانت واردات، مانع خودکفایى مى شود
رانــت و ســو اســتفاده اى کــه واردات گنــدم 
بــه همــراه دارد مانــع از اتخــاذ تصمیمــات 
ــن محصــول  ــى ای ــراى خودکفای درســت ب
خارجــى،  گنــدم  خریــد  مى شــود. 
در  رانــت  ماموریت هــا،  پورســانت ها، 
و  نگهــدارى  در  رانــت  نقــل،  و  حمــل 
ســیلوها، رانــت در محاســبات افــت و منافع 
بســیار کالن در فراینــد واردات گنــدم، مانع 
از اتخــاذ سیاســت هاى درســت بــراى 

خودکفایــى گنــدم مى شــود.

رانت  چون  عواملى  داخل،  نیاز  تامین  و  کشور  در  گندم  تولید  باالى  ظرفیت هاى  وجود  «با 
واردات، تولید گندم را به مخاطره انداخته است ... » این گزاره کوتاه که چکیده مصاحبه با 
مى تواند  است،  کرمانشاه  کشاورزى  و  معادن  صنایع،  بازرگانى،  اتاق  دبیرکل  پناهى  داریوش 
پاسخگوى ابهامات و پرسش هاى فراوان پیرامون چرایى افزایش نیافتن تولید گندم در کشور 
و نارضایتى نسبى گندم کاران باشد. گزیده  اى از دیدگاه هاى داریوش پناهى دبیر اتاق کرمانشاه 

را در ادامه مى خوانید. 
الزم به ذکر است این گفتگو در روزهاى پایانى دولت دوازدهم انجام شد و به همین دلیل، فاقد 

اظهار نظر در خصوص مواضع و عملکرد دولت سیزدهم است.

داریوش پناهی، 
دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه

تولید گندم
در محاق رانت واردات

پرونده گندم
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کاهش تولید، دستپخت مافیاى واردات
در دهه هـاى اخیـر مافیـاى واردات با نفوذ 
در مراجـع تصمیـم گیـرى گنـدم موجـب 
اتخاذ تصمیمـات نادرسـت و قیمت گذارى 
بـراى  انگیـزه  کاهـش  موجـب  ناعادالنـه 
کشـت گندم، عـدم صرفه اقتصـادى براى 
و  تولیـد  کاهـش  نتیجـه  در  و  گندمـکار 

افزایـش واردات خواهـد گردیـد.

دولت، گندم کار خارجى را حمایت 
مى کند

ــد  ــت از تولی ــاى حمای ــه ج ــت ب دول
بنیــه  تقویــت  و  کشــور  در  گنــدم 
ــفانه در  ــران متاس ــاورزان ای ــى کش مال
ــکار  ــت از گندم ــر حمای ــال هاى اخی س
در  غیرمســتقیم  به طــور  را  خارجــى 
دســتور کار قــرار داده اســت. خــودآگاه 

ــدارد. ــى ن ــودآگاه تفاوت ــا ناخ ی

هزینه سنگین واردات گندم
ــه  ــدم ب ــى گن ــت جهان ــون قیم ــم اکن ه
تناســب کیفیــت آن 305 تــا 310 دالر 
ــدود 20 ــافت ح ــب مس ــه تناس ــت. ب اس
ــا  ــا کشــتى ت ــه حمــل ب ــا 30 دالر هزین ت
ــه  ــت. هزین ــى اس ــمالى و جنوب ــادر ش بن
ــایر  ــم و س ــرایط تحری ــال ارز در ش انتق
هزینه هــاى مرتبــط را هــم بــه آن اضافــه 
ــج در  ــاى ارز رای ــاس نرخ ه ــر اس ــم ب کنی
کشــور، قیمــت تمــام شــده یــک کیلوگرم 
گنــدم خارجــى بالــغ بــر 11 هــزار تومــان 

وارد ســیلو هاى کشــور مى  شــود.
ــا،  ــا، کامیون ه ــتهالك جاده ه ــه اس هزین
ــا  ــتهالك جاده ه ــوخت، اس ــتیک، س الس
و همچنیــن کســرى بــار، ریــزش، افــت و 
ــه کنیــم مى بینیــم کــه  ــه آن اضاف ... را ب
یــک ســوم آن مبلغــى کــه هزینــه واردات 

مى کنیــم را بــه کشــاورز و گندمــکار 
ــم. ــى نمى پردازی داخل

قاچاق و کسرى گندم 
تفــاوت بســیار قابــل توجــه قیمــت 
گنــدم داخلــى بــا قیمــت خارجــى 
ــط  ــول توس ــن محص ــاق ای ــب قاچ موج
واحد هــاى  برخــى  حتــى  و  دالالن 
تولیــدى تبدیلــى مى شــود. کســرى 
ــدى  ــاى تولی ــیارى از واحده ــدم بس گن
ــن  ــد ای ــود موی ــور خ ــى در کش تبدیل

ــت.  ــب اس مطل

مصرف گندم به جاى خوراك دام
افزایــش قیمــت علوفه هــا ماننــد یونجــه 
ــبت  ــدم نس ــودن گن ــر ب ــو و ارزان ت و ج
بــه ایــن محصــوالت باعــث شــده کــه از 
گنــدم بــه جــاى علوفــه اســتفاده شــود. 
همچنیــن در برخــى نقــاط کشــور مــزارع 
ســبز گنــدم را بــراى چــراى دام اســتفاده 
کردنــد. این هــا محصــول تصمیمــات 
ــدم  ــش گن ــت گذارى در بخ ــط سیاس غل
ــر  ــال هاى اخی ــه در س ــت ک ــور اس کش

اتخــاذ شــده اســت.
حتــى اخیــرا بــا پدیــده اى مواجه شــده ایم 
کــه در برخــى شــهرها تولیــد نــان خشــکه 
رونــق گرفتــه و بــه دلیــل ارزانــى، خــوراك 
ــه  ــا یاران ــه ب ــى ک ــود. و کاالی دام مى ش
هنگفــت بایــد بــه مصــرف مــردم برســد به 

ایــن سرنوشــت دچــار شــده اســت. 

گندم ایران از صادرات تا واردات
ــدم و  ــد گن ــر تولی ــه اخی ــن ده در همی
آرد کشــور بــه کشــورهاى عــراق و عمــان 
ــرار  ــتانه ق ــور در آس ــد و کش ــادر ش ص
گرفتــن در بیــن کشــورهاى صادرکننــده 

گنــدم بــا ثبــات دنیــا قــرار داشــت. امــا 
ــوذ در ارکان  ــدم و نف ــاى واردات گن مافی
تصمیم گیــرى ایــن حــوزه مــا را بــه 
ــتانه  ــک در آس ــه این ــاند ک ــى رس جای
ورود بــه جرگــه بزرگتریــن واردکننــدگان 

ــم.  ــرار گرفته ای ــان ق ــدم جه گن

خرید تضمینى مناست، تولید را افزایش 
مى دهد

ــه  ــال هایى ک ــان داده در س ــه نش تجرب
ــوده  ــب ب ــدم مناس ــى گن ــد تضمین خری
ــاورزان  ــراى کش ــى را ب ــود حداقل و س
بــه همــراه داشــته، تولیــد هــم افزایــش 
یافتــه اســت و برعکــس، ســال هایى 
ــوى  ــوده و جوابگ ــب ب ــرخ نامناس ــه ن ک
گنــدم  تولیــد  نشــده،  هزینه هایــش 

ــت.  ــه اس ــش یافت کاه

افزایش هزینه تولید
ــال هاى  ــدم در س ــد گن ــاى تولی هزینهه
اخیــر بــه شــدت افزایــش یافتــه اســت. 
ــر، ســموم  ــا 7 براب ــرخ کــود فســفات ت ن
ــا  ــین آالت ت ــات ماش ــر، قطع ــا 5 براب ت
ــر  ــا 4 براب ــور ت ــت تراکت ــر و قیم 10 براب

ــته اســت.  ــش داش افزای

قمیت عادالنه خرید تضمینى
ــدم  ــراى گن ــه ب ــت عادالن ــن قیم تعیی
تولیــد  افزایــش  موجــب  کشــور 
ــه  ــتگى ب ــور را از وابس ــود و کش مى ش
ــر  ــت ه ــد. قیم ــات مى ده ــایرین نج س
کیلــو 10هــزار تومــان بــراى ســال آینــده 
ــه  ــد عادالن ــى مى توان ــرایط کنون در ش
ــد  ــاى تولی ــه ه ــوى هزین ــوده و جوابگ ب
ــن  ــم تامی ــاورز را ه ــود کش ــد و س باش

ــد.  کن
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مشــکلى از بابــت خریــد تضمینــى 
گنــدم نداشــتیم

امســال شــرایط مالــى خوبــى بــراى خرید 
ــراى پرداخــت  تضمینــى فراهــم شــد و ب
بــه موقــع پــول بــه کشــاورزان، مشــکلى 
نداشــتیم. از ابتــداى فصــل برداشــت 
در  گنــدم  دروى  اردیبهشــت   15 کــه 
مناطــق گرمســیرى شــروع شــد، هزینــه 
را بــا فاصلــه زمانــى زیــر 10 روز بــه 
گندمــکاران پرداخــت کردیــم. پــس از آن 
هنــگام برداشــت گنــدم مناطــق معتــدل 
پرداخت هــا  همــه  نیــز  سردســیرى  و 

ســریع و بــه موقــع انجــام شــد. تــا زمــان 
ــاه  ــه کــه 25 مردادم ــن مصاحب انجــام ای
اســت، حســاب خریدهــاى تــا 22 مــرداد 
بــه صــورت کامــل تســویه شــدند. بدیــن 
ــى  ــد تضمین ــن خری ــب 372 هزارت ترتی
ــد توافقــى صــورت  ــن خری ــزار ت و 51 ه
ــون  ــن تا کن ــزار ت ــراى 372 ه ــت. ب گرف
ــت  ــان پرداخ ــارد توم ــغ 1872 میلی مبل
نقــدى انجــام شــد و فراینــد خریــد 
البتــه  یافــت.  پایــان  تقریبــا  امســال 
مناطــق  از  تــن   70 حــدود  روزانــه 
مناطــق سردســیر و صعب العبــور اســتان 

در شهرســتان ســنقروکلیایى برداشــت 
دلیــل  بــه  کــه  مى گیــرد  صــورت 
شــرایط جغرافیایــى زمین هــاى تحــت 
کشــت، بــه صــورت داس چیــن برداشــت 

مى شــود. 

کسب رتبه چهارم کشورى
خوش حســابى و پرداخــت بــه موقــع 
ــه کشــاورزان، دســتاورد  ــدم ب قیمــت گن
بســیار خوبــى داشــت. زیــرا موفــق شــدیم 
ــتان را  ــد اس ــام تولی ــق تم ــن طری از ای
خریــدارى کنیــم و چیــزى از چرخــه 
ــه  ــد. در مقایس ــرون نمان ــه، بی ــد غل خری
بــا ســال زراعــى گذشــته امســال بــا 
افــت حــدود 23 درصــدى تولیــد گنــدم 
در اســتان کرمانشــاه روبــرو بوده ایــم کــه 
ــالى  ــه خشک س ــه ب ــا توج ــد ب ــن رون ای
جــارى  زراعــى  ســال  در  حادث شــده 
ــل  ــه دلی ــال ب ــد. امس ــى مى ش پیش بین
ــاد  ــى جه ــالى پیش بین ــرایط خشکس ش
کشــاورزى اســتان تولیــد 400 هــزار تــن 
گنــدم بــود کــه در عمــل 423 هــزار تــن 
برداشــت و توســط غلــه خریــدارى شــد. 
بدیــن ترتیــب بــه رغــم آن کــه پارســال 
ــد تضمینــى گنــدم در  رتبــه پنجــم خری
ــا یــک پلــه  کشــور را داشــتیم؛ امســال ب
ــرده  ــور را کســب ک ــه 4 کش ــود رتب صع
ایــم. کرمانشــاه نیــاز 9 اســتان کشــور بــه 

گنــدم را بــرآورده مى کنــد. 

تجارت زیرزمینى گندم نداشتیم
پیــش از ایــن قــرار بــود گنــدم بــا قیمــت 
کیلیویــى 4000  تومــان خریــدارى شــود. 
ــه  ــد ک ــود آم ــه وج ــى ب ــن نگران ــا ای ام
ــاى  ــازار نهاده ه ــاب ب ــه الته ــه ب ــا توج ب
دامــى، بخشــى از گنــدم خوراکــى از 
ــه همیــن  ــى خــارج شــود. ب چرخــه اصل
دلیــل بــراى هــر کیلوگــرم گنــدم مبلــغ 
1000 تومــان هــم جایــزه خریــد در نظــر 
ــه  ــى ب ــد تضمین ــه خری ــد ک ــه ش گرفت
قیمــت کیلویــى 5000 تومــان، اثــر خوبى 
برجــاى گذاشــت. بویــژه خریــد نقــدى و 
ــا  ــز راهگش ــول نی ــع پ ــه موق پرداخــت ب
ــود. در برخــى ســال هاى پیــش گاهــى  ب
پرداخــت  بدهــى بــه کشــاورزان بــا تاخیر 
طوالنــى مواجــه مى شــد و 50 درصــد آن 
ــه  ــر پرداخــت مى شــد ک ــاه دیرت ــا 3 م ت

اسـتان کرمانشـاه یکـى از قطب هـاى مهم تولیـد گندم در کشـور به شـمار مى آید. به همین نسـبت، این اسـتان 
نقـش مهمـى نیـز در تامین گندم مورد نیاز کشـور بـر عهده دارد. طى سـال جـارى خرید تضمینى گنـدم در این 
اسـتان بـا یـک پله صعود بـه رتبه چهارم کشـور رسـید. پیرامون ایـن موضوع با ماشـااهللا ارویسـى، مدیرکل غله 

و خدمـات بازرگانى اسـتان کرمانشـاه به گفت وگو نشسـتیم که حاصـل آن را در پـى مى خوانید. 

خرید تضمیین گندم 
در گفت وگو با مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه

کرمانشاه
به رتبه چهارم رسید

پرونده گندم
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خوشــبختانه امســال بــا تامیــن اعتبــار در 
زمــان مناســب، ایــن موضــوع بــه شــکل 

بســیار بهتــرى مدیریــت شــد.
خریــد بــا قیمــت و شــرایط مناســب باعث 
ــه  ــدم ب ــى گن ــارت زیرزمین ــا تج ــد ت ش
ــه  ــچ گون ــروز هی ــه ام ــا ب ــد. ت وجــود نیای
قاچــاق گنــدم از مرزهــاى اســتان گــزارش 
نشــد. همچنیــن تســهیل در تحویل گیرى 
و تعــدد مراکــز خریــد و نزدیکــى آنهــا بــه 
اینهــا،  همــه  از  مهم تــر  و  کشــاورزان 
ــر  ــى ب ــر خوب ــوع، تاثی ــاب رج ــم ارب تکری
میــزان خریــد برجــاى گذاشــت. ایــن 
ــط  ــدم توس ــى گن ــد تضمین ــدار خری مق
61 مرکــز خریــد شــامل 7 مرکــز دولتــى، 
40 ســیلوى بخــش خصوصــى و 13 مرکــز 
مباشــر تعاونــى روســتایى بــا نــرخ مصــوب 
پنجــاه هــزار ریــال بــه ازاى هــر کیلوگــرم 

گنــدم صــورت گرفتــه اســت.
طبیعتــا در تامیــن گنــدم و آرد بــا توجــه 
بــه اســتراتژیک بــودن ایــن کاالهــا، اگــر 
تمــام تولیــد را بــه صــورت متمرکــز 
ــا مشــکالت  ــم، کشــور ب جمــع نمى کردی

ــد. ــه مى ش ــده اى مواج عدی

رشد در تولید گندم دروم
یکــى از مزیت هــاى اســتان، تولیــد گنــدم 
دروم اســت کــه در صنایــع ماکارونــى 
کاربــرد دارد. تقربــا امســال بیشــترین 
خریــد توافقــى گنــدم در کرمانشــاه با 51 
ــى  ــا رایزنى های ــورد. ب ــم خ ــن رق ــزار ت ه
در  توافقــى  کشــت  خصــوص  در  کــه 
مناطــق گرمســیرى انجــام گرفــت، تولیــد 
گنــدم دروم افزایــش یافت. ســال گذشــته 
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ــیده  ــن رس ــزار ت ــه 38 ه ــد ب ــن تولی ای
ــدى در  ــد 34 درص ــاهد رش ــه ش ــود ک ب
ایــن بخــش هســتیم. تفــاوت قیمــت 
ــع  ــان، مناف ــا 400 توم ــو 350 ت ــر کیل ه
مناســبى را بــراى کشــاورزان بــه ارمغــان 
مــى آورد. زمین هــاى مناطــق گرمســیرى 
بــراى کشــت گنــدم دروم از اســتعداد 
ــوع کشــت  ــن ن ــد. ای مناســبى برخوردارن
ــترى از  ــش بیش ــا بخ ــود ت ــث مى ش باع
نیــاز صنعــت ماکارونــى کشــور از اســتان 

ــن شــود. کرمانشــاه تامی
ــه  ــبى ک ــد مناس ــه رون ــم ک ــد داری امی
امســال در قیمت گــذارى و تامیــن اعتبــار 
خریــد تضمینــى گنــدم شــاهد آن بودیم، 
در ســال هاى بعــد نیــز ادامــه یابــد. 
ــوان  ــه عن ــکاران کشــور ب ــه گندم اتحادی
ــود  ــال، پیشــنهادهاى خ ــف فع ــک صن ی
را بــه شــوراى اقتصــاد و ســایر نهادهــاى 
تصمیم گیــرى کشــور ارایــه کــرده اســت. 
البتــه موضــوع یارانــه نــان، بودجــه خریــد 
تضمینــى و مســایلى از ایــن دســت، 
ــد و  ــود را دارن ــاص خ ــاى خ پیچیدگى ه
ــل، در ســطوح باالدســت  ــه همیــن دلی ب
دولــت مــورد توجــه و تصمیم ســازى 

قــرار مى گیــرد. 

بهبود کیفیت گندم و آرد استان
یکــى از عوامــل افزایــش کیفیــت آرد 
ــدم اســت.  ــت گن ــش کیفی ــتان، افزای اس
معرفــى ارقــام جدیــد گنــدم متناســب بــا 
شــرایط آب و هوایــى اســتان کــه مقاومت 
ــا از  ــات و بیمارى ه ــر آف بیشــترى در براب
ــدم داشــته  ــت مضــر ســن گن ــه آف جمل

باشــد، یکــى از عوامــل افزایــش کیفیــت 
گنــدم و آرد اســتان اســت کــه البتــه در 
چنــد ســال اخیــر اقدامــات خوبــى در این 
خصــوص صــورت گرفتــه، امــا جــاى کار 

ــترى دارد.  بیش
ــى  ــع و اصول ــه موق ــارزه ب ــن مب همچنی
بــا آفــت مضــر ســن گنــدم توســط 
ــم  ــل مه ــر از عوام ــى دیگ ــاورزان یک کش
در افزایــش کیفیــت آرد اســتان کرمانشــاه 
اســت. هنگامــى کــه خریــد کیفــى گنــدم  
ــتور کار اداره  ــال 1400 در دس ــراى س ب
کل غلــه و خدمــات بازرگانــى اســتان قرار 
دارد، طبــق دســتورالعمل خریــد تضمینى 
ســال گذشــته، اعــالم شــد کــه در صورت 
ــاى  ــى در محموله ه ــن زدگ ــاهده س مش
تحویلــى بــه مراکــز خریــد تضمینــى، بــه 
ــى  ــن زدگ ــد س ــر درص ــش ه ازاى افزای
ــدم  ــاى گن ــى از به ــل توجه ــغ قاب مبال
ــد شــد. در  ــدارى شــده کســر خواه خری
نتیجــه کشــاورزان بــا جدیــت نســبت بــه 
ــات و بیمارى هــاى  ــا آف ــى ب ــارزه اصول مب

ــد. ــدام کردن ــه اق درون مزرع
ــه شــیوع بیمــارى  ــا توجــه ب همچنیــن ب
کرونــا از روزهــاى ابتدایــى اعــالم مشــاهده 
ایــن بیمــارى در کشــور، کارخانه هــاى 
آردســازى اســتان بــه صــورت خود جــوش 
ــه ضدعفونــى محیــط کارخانه هــا  اقــدام ب
و وســایل نقلیــه حمــل آرد برابــر بــا 
ــع  ــوى مراج ــى از س ــاى اعالم پروتکل ه
بهداشــتى کردنــد کــه جــاى تقدیــر دارد. 
ایــن موضــوع باعــث شــد تــا ایمنــى 
ــن  ــى تامی ــه خوب ــدگان آرد، ب مصرف کنن

ــود.  ش
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ــى،  سیاســت هاى مدیریــت مصــرف داخل
بــار دیگــر فرصــت بــراى جهــش صادراتى 
ــد  ــور بتوان ــن کش ــا ای ــرد ت ــم ک را فراه
جایــگاه خــود را به عنــوان بزرگ تریــن 
صادرکننــده گنــدم در دنیــا حفــظ کنــد. 

مناطــق  کشــاورزان  بــراى  مى شــود 
سردســیر روســیه یــک نعمــت اســت 
ــول  ــم محص ــا حج ــود ت ــث مى ش و باع
ــت  ــد و فرص ــش یاب ــده، افزای برداشت ش
کشــت محصــول هــم بیشــتر شــود. 
جهــش  از  پــس  کشــور  ایــن  البتــه 
صادراتــى ســال 2017 بــا مســاله افزایــش 
ــه یکــى  ــى مواجــه شــد ک مصــرف داخل
دو ســال رشــد صــادرات گنــدم ایــن 
ــال  ــن ح ــا ای ــرد. ب ــف ک ــور را متوق کش

روسیه 
روســــیه در ســـــــال هاى اخیــــــر 
بخــش  در  زیــادى  ســرمایه گذارى 
ــه  ــام داده اســت ک ــود انج ــاورزى خ کش
ــوان  ــش ت ــت افزای ــن سیاس ــل ای حاص
تولیــد محصــوالت مختلــف در این کشــور 
ــر توانســت  ــود. روســیه در 4 ســال اخی ب
صادرکننــده  بزرگ تریــن  جایــگاه  در 
گنــدم در دنیــا بایســتد زیــرا پدیــده 
ــیارى از  ــراى بس ــه ب ــن ک ــش زمی گرمای
کشــورهاى دنیــا یــک معضــل محســوب 

گنـدم از کاالهـاى اساسـى و از منابـع اصلـى غذایى مـردم دنیا اسـت که تولیدکننـدگان بـزرگ آن، در تعیین قیمـت این محصول نقـش زیادى دارنـد. آمارها 
نشـان مى دهـد از اوایـل قـرن بیسـت و یکم میـالدى تاکنون سـهم روسـیه در بازار گنـدم دنیا چهار برابر شـده اسـت، آن هم در شـرایطى که گرم شـدن کره 
زمیـن بـه افزایـش راندمـان تولید در این کشـور منتهـى شـده و برنامه ریزى هاى دولتى نیز مسـیر بـراى رونق تولیـد غالت بـا محوریت گنـدم را تقویت کرده 
اسـت. طبـق اطالعات ارایه شـده سـایت worldexport   ارزش صـادرات گندم در دنیـا حدود 38  میلیارد دالر اسـت. ایـن ارزش در سـال هاى مختلف متاثر 

از تغییـرات قیمـت یا تحـوالت تجارت فرامـرزى، تغییـرات اندکى را تجربـه مى کند. اما ایـن بازار بـزرگ در اختیار کدام کشورهاسـت؟

بازیگران عمده بازار جهانی گندم کدام کشورها هستند؟

تجارت ٣٨ میلیارد دالری

پرونده گندم
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جایگاهــى کــه ایــن کشــور بــراى کســب 
داد. انجــام  زیــادى  ســرمایه گذارى  آن 

سهم قاره ها در صادرات گندم 
در  دنیــا،  صادراتــى  گنــدم  از  نیمــى 
مى شــود  تولیــد  اروپایــى  کشــورهاى 
و بیــش از 50 درصــد از کل صــادرات 
ــاص  ــبز اختص ــاره س ــه ق ــا ب ــدم دنی گن
دارد. امریــکا و کانــادا نیــز دو قطــب 
بــزرگ صــادرات گنــدم در قــاره امریکاى 
شــمالى هســتند کــه در مجمــوع حــدود 
30 درصــد صــادرات گنــدم دنیــا در ایــن 
میــان  در  مى شــد.  انجــام  کشــور  دو 
کشــورهاى امریــکاى التیــن نیــز مکزیک 
یکــى از بزرگتریــن صادرکننــدگان گنــدم 
ــا  ــادرات دنی اســت و 7 درصــد از کل ص

ــهم  ــد. س ــود اختصــاص مى ده ــه خ را ب
ــدم در  ــى گن ــازار صادرات ــترالیا در ب اس
دنیــا 6,5  درصــد، ســهم کشــورهاى 
قــاره آســیا 3 درصــد و ســهم کشــورهاى 
افریقایــى در ایــن بــازار 0.1 درصد اســت.

ــا در نظــر گرفتــن ایــن آمــار مى شــود  ب
فهمیــد کــه دو قــاره اروپــا و امریــکا 
از  درصــد   80 از  بیــش  مجمــوع  در 
ــده  ــر عه ــا را ب ــدم دنی ــادرات گن کل ص
دارنــد و بــه همیــن دلیــل سیاســت هاى 
مى توانــد  کشــورها  ایــن  صادراتــى 
امنیــت غذایــى دنیــا را بــه شــدت تحــت 

تاثیــر قــرار دهــد.

بزرگترین کشورهاى صادرکننده 
روســیه بــه تنهایــى 16.7 درصــد از 
ســهم صــادرات گنــدم دنیــا را بــه خــود 
اختصــاص داد. ارزش صــادرات گنــدم 
ــر  ــته براب ــال گذش ــور در س ــن کش از ای
ــا  ــکا ب ــود. امری ــارد دالر ب ــا 6.4 میلی ب
کل  از  درصــدى  ســهم 16.4  داشــتن 
ــور  ــن کش ــا، دومی ــدم دنی ــادرات گن ص

بــزرگ صــادر کننــده بــود و 6.3 میلیــارد 
دالر از صــادرات ایــن محصــول ارزشــمند 

ــرد. ــد کســب ک ــى درآم غذای
ســومین صــادر کننــده دنیــا کشــور 
ــهم  ــد از س ــه 14.1 درص ــود ک ــادا ب کان
بــازار را داشــت و کشــورهاى فرانســه 
و اســترالیا و آرژانتیــن و اوکرایــن بــه 
ترتیــب جایــگاه چهــارم تــا هفتــم را 
داشــتند. رومانــى در ایــن رده بنــدى 
ــا  ــان ب ــت و آلم ــتم را داش ــگاه هش جای
دالرى  درآمــد  1.25میلیــارد  کســب 
از صــادرات گنــدم  در دنیــا توانســت 
3.3 درصــد از ســهم بــازار جهانــى را 
ــورهاى  ــد. کش ــاص ده ــود اختص ــه خ ب
قزاقســتان و لیتوانــى و مجارســتان در 

ــتند. ــرار داش ــدى ق ــاى بع رده ه

 افت و خیز بازیگران جهانى 
در میــان کشــورهاى بــزرگ صادرکننــده 
گنــدم در دنیــا، برخى از کشــورها شــاهد 
افزایــش درآمــد صادراتــى نســبت بــه 5 
ســال پیــش و برخــى افــت صــادرات را 



۵۴۵۴

ــان داده  ــى ها نش ــد. بررس ــه کردن تجرب
ــور  ــدم کش ــادرات گن ــزان ص ــت می اس
 136.9 اخیــر   ســال   5 در  آرژانتیــن 
درصــد رشــد کــرد و رومانــى رشــد 
67.9 درصــدى را تجربــه کــرد. نــرخ 
رشــد صــادرات کشــورهاى روســیه و 
ــا 64.4  ــر ب ــب براب ــه ترتی ــتان ب بلغارس

ــت. ــوده اس ــد ب ــد و 46.7 درص درص
در ســوى دیگــر ایــن فهرست  کشــورهایى 
ــد کــه افــت صــادرات گنــدم را  ــرار دارن ق

ــد  ــان مى ده ــا نش ــد. آماره ــاهد بودن ش
باالتریــن نــرخ کاهــش صــادرات به کشــور 
لهســتان اختصــاص دارد کــه پانزدهمیــن 
صــادر کننــده گنــدم اســت و افــت 49.4 
درصــدى صــادرات را طــى 5 ســال شــاهد 
ــز  ــان نی ــور آلم ــادرات کش ــود. ارزش ص ب
در مــدت مشــابه 48.2 درصــد و ارزش 
ــش  ــد کاه ــترالیا 42.9 درص ــادرات اس ص
یافــت کــه یــک دلیــل آن تغییــرات جــوى 
و تاثیــر آن روى تــوان تولیــد و در نهایــت 

صــادرات بــوده اســت. در بــازه پنــج ســاله 
مــورد مطالعــه، ارزش صــادرات کشــور 
اوکرایــن  26.9درصــد و ارزش صــادرات 

ــت. ــادا 13.6 درصــد کاهــش یاف کان

ایران در کجاى فهرست است؟
طبـق ایـن گـزارش در سـال قبل  ایـران 
از صـادرات گنـدم در دنیـا 49 هـزار دالر 
درآمـد داشـت و در میـان صـادر کنندگان 
بزرگ گنـدم  در دنیا جایگاه 72 را به خود 

آلمان
رتبه:۹

درآمد صادراتی: 
۱.۲۵  میلیارد دالر

سهم به کل صادرات گندم:
 ۳.۳  درصد

استرالیا
رتبه: ۵

درآمد صادراتی: 
۲.۵۱  میلیارد دالر

سهم به کل صادرات گندم:
 ۶.۶  درصد

روسیه
رتبه: ١

درآمد صادراتی: 
۶.۴  میلیارد دالر

سهم به کل صادرات گندم:
 ۱۶.۷  درصد

قزاقستان
رتبه: ۱۰

درآمد صادراتی: 
۱  میلیارد دالر

سهم به کل صادرات گندم:
 ۲.۶  درصد

فرانسه
رتبه: ۴

درآمد صادراتی: 
۴.۴  میلیارد دالر

سهم به کل صادرات گندم:
 ۱۱.۴  درصد

پرونده گندم
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اختصـاص داد. جایـگاه صادراتى  ایـران در 
سـال گذشـته بعد از کشـور عراق و قبل از 

کشـورهاى اردن و تایلنـد بود.
صــادرات  ارزش  مى دهــد  نشــان  آمــار 
گنــدم ایــران در 5 ســال اخیر معــادل 99.5 
درصــد تنــزل داشــته اســت  در حالــى کــه 
عــراق در ایــن بــازه توانســته اســت افزایــش 
333 درصــدى صــادرات را شــاهد باشــد و 
کشــور تایلند رشــد 26.1 درصــدى صادرات 

گنــدم را تجربــه کرده اســت.

تحوالت جهانى قیمت
ســـال  در  گنـــدم  جهانـــى  قیمـــت 
کشـــاورزى 2021-2020 معـــادل 11 
ـــت آن در  ـــت و قیم ـــش یاف ـــد افزای درص
ـــه طـــور متوســـط  ـــکا ب ـــازار داخلـــى آمری ب
بـــه 250 دالر آمریـــکا در هـــر تـــن رســـید 
کـــه نـــرخ تحویـــل در بنـــادر آســـیایى 
قیمت هـــاى  اســـت.  دالر   340 آن 
باالتـــر منعکـــس کننـــده افـــت تولیـــد 
در برخـــى از کشـــورهاى عمـــده صـــادر 

کننـــده و افزایـــش تقاضـــاى واردات 
ــن  ــوى چیـ ــژه از سـ ــه ویـ ــى، بـ جهانـ
ــا؛  ــرى کرونـ ــل فراگیـ ــه دلیـ ــت. بـ اسـ
ـــى  ـــراى برخ ـــى ب ـــاالى جهان ـــاى ب تقاض
ــه   ــدم از جملـ ــى گنـ ــوالت اصلـ محصـ
ـــر و  ـــک، دس ـــیرین، کی ـــکوییت ش «بیس
ـــب  ـــن ترتی ـــود. بدی ـــده ب ـــم ش ـــره» ک غی
ـــور از  ـــس از عب ـــود پ ـــى مى ش ـــش بین پی
ـــرات  ـــدى از تغیی ـــاى جدی ـــا، موج ه کرون

قیمتـــى تجربـــه شـــود. 

اوکراین
رتبه: ۷

درآمد صادراتی: 
۱.۶  میلیارد دالر

سهم به کل صادرات گندم:
 ۴.۳  درصد

رومانی
رتبه: ۸

درآمد صادراتی: 
۱.۲۹  میلیارد دالر

سهم به کل صادرات گندم:
 ۳.۴  درصد

آرژانتین
رتبه: ۶

درآمد صادراتی: 
۲.۴۵  میلیارد دالر

سهم به کل صادرات گندم:
 ۶.۴  درصد

کانادا
رتبه: ۳

درآمد صادراتی: 
۵.۴  میلیارد دالر

سهم به کل صادرات گندم:
 ۱۴.۱  درصد

امریکا
رتبه: ۲

درآمد صادراتی: 
۶.۳  میلیارد دالر

سهم به کل صادرات گندم:
 ۱۶.۴  درصد
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بـر ایـن باور اسـت کـه گنـدم، مهم تریـن کاالى اسـتراتژیک در دنیا اسـت و جهـان حتى یـک روز هم 
بـدون گنـدم دوام نمى آورد. به همین دلیل اسـت که کشـورهاى مختلف در برنامه ریزى هاى اسـتراتژیک 
خـود، جایـگاه ویـژه اى براى گنـدم قائل هسـتند. رمضـان روئین تن کشـایه، با ایـن که زاده رودسـر در 
اسـتان گیالن اسـت، چهار دهـه در بخش هاى مختلف کشـاورزى اسـتان کرمانشـاه خدمت کرده اسـت 
که از جمله مسـوولیت هاى او مى توان به ریاسـت سـازمان جهادکشـاورزى اسـتان کرمانشـاه اشاره کرد. 
او کـه پس از بازنشسـتگى به عنوان مشـاور کشـاورزى اتاق کرمانشـاه فعالیـت دارد، در گفتگوى حاضر 

بـه بررسـى ابعاد مختلـف تولید و تجـارت گندم در اسـتان و کشـور مى پردازد. 

مشاور کشاورزی اتاق کرمانشاه:

جهان یک روز بدون 
گندم دوام نمی آورد

 با این کـه امروزه شـاهد تنوع منابع 
غذایـى هسـتیم، چرا گنـدم، همچنان 
شـمار  بـه  اسـتراتژیک  کاالى  یـک 

مى آیـد؟
گنـدم قدیمى تریـن و اولین محصولى اسـت 
که بشـر کاشـته و زراعت کرده اسـت. حمل 
و نقـل، نگهـدارى، جابه جایـى، بـار کـردن و 
خالـى کـردن، توزیـع گنـدم آسـان اسـت و 
فاسـد شـدنى نیسـت و روى دسـت کشاورز 
و  مسـتقیم  مـردم  آحـاد  همـه  نمى مانـد. 
غیرمسـتقیم روزانه بـه گندم احتیـاج دارند. 
در تمـام کشـورهاى دنیـا هـر مقـدار تولیـد 
شـود دولت هـا مى خرنـد، قیمـت تضمینـى 
هم دارد. کشـت و کار آن آسـان و مکانیزه و 
حداقـل نیـاز کارگـرى و همه بلدنـد به کارند 
و کاشـت و داشـت و برداشـت و حمـل و 
نقـل فـرآورى و نگهـدارى آن نیـز مکانیزه و 
ماشـینى اسـت. نسـبت به سـایر محصوالت 
شـیمیایى  نهاده هـاى  و  آب  بـه  کشـاورزى 
کمتـرى نیازمنـد اسـت. همچنیـن گنـدم 

ارزش غذایـى باالیـى دارد.
انسـانى،  غذایـى  ارزش  لحـاظ  بـه  گنـدم 
دامـى، صنعتـى و نیـاز روزافـزودن جهانى و 
محدودیـت منابـع آبـى کشـورهاى در حال 
توسـعه بـا رشـد جمعیتى بیشـتر عـالوه بر 
غذا به یک محصول سیاسـى و اجتماعى نیز 
تبدیـل شـده اسـت و در امنیـت غذایـى هر 
کشـورى به ویـژه در ایـران که عـادت غذایى 
نـان خـور (نانى) دارند بسـیار اثرگذار اسـت. 
گنـدم «قلب کشـاورزى» دنیاسـت و جهان 

یـک روز بـدون گنـدم دوام نمـى آورد. 

 آیــا تفــاوت قیمــت داخلــى و 
ــن  ــاق دام ــه قاچ ــدم ب ــى گن خارج
مى زنــد؟ اگــر تفــاوت قیمــت را حــل 

پرونده گندم
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نکنیــم روش هــاى پلیســى مى توانــد 
ــد؟ ــاق باش ــده قاچ کنترل کنن

تفـاوت قیمت بیـن گندم داخلـى و خارجى 
بـروز  موجـب  مختلـف  صورت هـاى  بـه 
اختـالف در خرید تضمینى و عرضـه در بازار 
آزاد مى شـود. اگـر قیمـت خارجـى ارزان تـر 
و  مى شـود  وارد  قاچـاق  صـورت  بـه  باشـد 
اگـر قیمـت گران تر باشـد منجر به صـادرات 
(قاچـاق) مى شـود که معمـوال و غالبا قیمت 
گنـدم خارجى بیشـتر از داخلى بوده اسـت. 
امـا از آنجایـى کـه صـادرات گنـدم ممنوع و 
جـزء کاالهـاى قاچـاق محسـوب مى شـود 
مقدار قاچـاق گندم صادراتـى نمى تواند زیاد 
باشـد و چشـمگیر نیسـت و از طـرف دیگـر 
چـون نیـاز گنـدم کشـور بیشـتر از میـزان 
تولیـد (بـه غیـر یکـى دو سـال)  بوده اسـت 
قیمـت و صرفـه گنـدم بـراى فـروش خارج 
از سیسـتم دولتـى و تضمینى داخل کشـور 

فراهم و آسـان اسـت. 
و امـا اگـر تفاوت قیمت حل نشـود روش هاى 
پلیسـى مى تواند قاچـاق را کنترل کنـد. باید 
گفـت کـه بـه هیچ وجـه و اصـال و ابـدا روش 
پلیسـى و بگیـر و ببنـد نمى توانـد جلـوى 
قاچـاق را بگیـرد. چـون از اول انقالب تاکنون 
هیچ روشـى از بازرسـى یا نظـارت و تعزیرات 
و قـوه قضائیـه، نیروى انتظامى، دسـتگاه هاى 
امنیتـى، ادارت مختلـف نه تنها نتوانسـته اند 
جلـوى قاچاق گندم و همـه محصوالت دیگر 
را بگیرند بلکه موجبات قاچاق و سـوداگرى و 
انحـراف از روش معمـول و ایجاد نارضاتى هاى 
افزایـش  و  مصرف کننـده  و  تولیدکننـده 
قیمت هـا را نیـز به همراه داشـته اسـت. براى 
اینکه از اسـاس این کار غلط اسـت و این کار 
غلـط را هـم غلط انـدر غلـط انجـام مى دهند. 
آیـا کسـى یـا احـدى از مـردم کشـور سـراغ 
دارنـد کـه جنسـى در اثـر روش هاى پلیسـى 
ارزان شـده باشـد و یا عادالنه بین مردم توزیع 
شـود؟ هر جـا دولـت ورود پیدا کرد و دسـت 
روى هـر کاالیـى و یـا امرى گذاشـت، نتیجه 
معکـوس  داده و خواهد داد. به طور خالصه در 
همین سیاسـت اقتصادى فعلى کشور، تفاوت 
قیمـت داخلـى و خارجى گندم موجـب بروز 
فسـاد و قاچـاق مى شـود و روش پلیسـى هم 

واقعـا جوابگو نیسـت و اثـرى ندارد. 

 اگـر بخواهیم سیاسـت گذارى، روش 
اجـرا و عملکرد پـروژه خرید تضمینى 

گنـدم در سـال هاى اخیـر را بـا هـم 
مقایسـه کنیـم،  بـا چـه چالش هـا و 

بودیم؟  مواجـه  دسـتاوردها 
آمـار نشـان مى دهـد در سـال هایى کـه نرخ 
تضمینـى گنـدم در حـد تـورم و یـا بیش از 
و  نقـدى  کمک هـاى  دولـت  و  بـوده  تـورم 
جایزه و نهادهاى یارانه  دار (کودهاى شیمایى 
و سـموم کشـاورزى) و خرید بـه موقع انجام 
داده اسـت، سـطح زیر کشـت و میزان تولید 
کل و عملکـرد درواحـد سـطح هـم در یـک 
سـال بعـدى خـودش را نشـان داده اسـت و 
از زمانـى کـه تـورم زیـاد و ادامـه دار و قیمت 
سـایر محصـوالت رقیب بیشـتر بـه صرفه تر 
بـوده و نـرخ تضمینـى، افزایـش هزینه هـا و 
تـورم را پوشـش نـداده الجـرم در سـطح و 
تولیـد و تحویـل گنـدم تاثیـر منفى داشـته 

متاسـفانه  نارضایتـى،  رونـد  ایـن  و  اسـت 
تجمیع و بیشـتر شـده اسـت. 

بـه  مربـوط  بیشـتر  گنـدم  دسـتاوردهاى 
سـفارش رهبـران انقـالب و اثـرات روحـى و 
روانى و اعتقاد و پشـتیبانى مردم و همچنین 
رشـد جمعیت و نیاز انقالب و اثرات روحى و 
روانى و اعتقاد و پشـتیبانى مردم بوده اسـت. 
بعضـى از دولت هـا و وزراى جهاد کشـاورزى 
بـا پیگیـرى و گماردن افـراد قوى بـه عنوان 
مجرى گندم کشـور و در ایـن افزایش تولید 
دخیـل و موثـر بوده انـد. امـا جمـع جبـرى 
ایـن  شـأن  خـور  در  دولتـى  حمایت هـاى 
محصـول اسـتراتژیک نبوده و متاسـفانه این 
رونـد در ایـن سـال ها بیشـتر شـده اسـت و 
تمایـل و اشـتیاق مـردم بـه این محصـول را 

کـم کرده اسـت.

چاره کار و راه نجات افزایش تولید گندم در 
کشور به میزان:

راه نجات
چیست؟

در ۴/۵ میلیون 
هکتار از ۴/۵ 

میلیون تن فعلی به 
۹ میلیون تن در سال

تولید ۲۱ میلیون تن 
گندم آبی و دیم در 

سال

در ۲ میلیون هکتار از 
۶/۵ و ۷ میلیون تن 
فعلی به ۱۲ میلیون 

تن در سال

مجموعگندم آبیگندم دیم
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تضمینـى  خریـد  نـرخ  تحـوالت   
قیمـت  بـا  مقایسـه  و  دالر  براسـاس 
واردات نشـان مى دهـد کـه دولـت در 
برخـى سـال ها قیمـت واقعـى خرید 
گنـدم را کاهـش داده اسـت. آیـا این 

سیاسـتى قابـل دفـاع اسـت؟
اگـر بـه آمـار  و اعـداد و ارقـام توجـه کنیم 
از یـک طـرف عملکـرد گنـدم در هکتـار 
پاییـن (عمدتا دیـم) که بیشـترین عملکرد 
متوسـط آن 2271 کیلوگرم است و از طرف 
دیگـر هزینه هـاى تولیـد اجاره، زمیـن، آب، 
کود، سـم، شـخم و برداشـت و حمل و نقل 
بـه شـدت بـاال و مضاف بـر این ها صـادرات 
ممنـوع اسـت؛ خریـدار اصلـى گنـدم هـم 
دولت اسـت. در چنین شـرایطى که واردات 
اگـر  مى شـود  تمـام  گران تـر  هـم  گنـدم 
دولتـى یـا کسـى و یـا گروهـى و سـتادى 
تصمیـم بگیرد که قیمـت تضمینى کمتر از 
این مخارج تولید و سـود معقـول زارع براى 
ادامـه حیات را اعالم بکنـد، امنیت غذایى و 
نـان مـردم را در نظـر نگیرد و بـه نارضایتى 
مـادى و معنـوى به حـق مـردم توجه نکند 
و سـرانجام آن چـاره اى جـز واردات گنـدم 
گرانتـر از تولیـد داخـل و بـا ارزى کـه بـه 

سـختى بـه دسـت مى  آیـد نخواهـد بـود. 
آیـا هیـچ عقـل و منطـق و علـم اقتصـادى 
و وطن پرسـتى قبـول مى کنـد کـه تولید و 
تولیدکننـده داخلـى را در منگنـه و مضیقه 

بدهد؟  قـرار 
ضعـف  باعـث  کـه  سیاسـتى  بنابرایـن 
تولیدکننـده  نارضاتـى  تولیـد،  بنیان هـاى 
تولیـد  قابـل  خارجـى  محصـوالت  ورود  و 
بـردن  فشـار  و  سـئوال  زیـر  کشـور،  در 
اسـتقالل سیاسـى و امنیتـى کشـور بشـود 
بـه هیـچ وجه نـه تنهـا قابـل دفاع نیسـت 
و  ناامیـدى  و  تاسـف  بسـى  جـاى  بلکـه 
نگرانـى اسـت. مـا در ایـران مى توانیـم بـه 
خودکفایـى علمـى و زیسـت محیطى تولید 
گنـدم و محصـوالت اساسـى دسـت پیـدا 
و  هدف گـذارى  و  سیاسـت گذارى  کنیـم. 
حمایـت از تولید داخلـى باید کافى و خوب 
ایـن  باشـد.  دلگرم کننـده  و  قانع کننـده  و 
سیاسـت در سـال هاى اخیـر حاکـم نبـوده 
کشـاورز  از  یعنـى  نیسـت.  دفـاع  قابـل  و 
خـودى بـراى تولیـد محصـول اساسـى و 
مایحتـاج عمومـى مـردم دعـوت مى شـود 
ولـى بـا تامین نشـدن مخـارج تولیدکننده، 
ایجـاد نارضایتـى و سـلب اعتمـاد مى شـود 

کـه خـود موجـب بحران هـاى اجتماعـى و 
مهاجرتـى و تعویـض کار تولیدى به زندگى 
و  تفکـر  ایـن  مى شـود.  انـگل وار  و  داللـى 

سیاسـت بایـد اصـالح و تعویـض شـود. 

 بـا توجـه بـه یارانـه اى بـودن نـان، 
بـار مالى خریـد تضمینى بـراى دولت 
سـنگین اسـت و بخشـى از این یارانه 
نمى رسـد.  هـدف  جامعـه  بـه  هـم 
از  حمایـت  بـراى  شـما  پیشـنهاد 
کشـاورزان در عین هدفمند و هوشمند 

چیسـت؟ یارانه هـا  کـردن 
مطابـق قانـون اساسـى تامیـن مـواد غذایى 
سـالم و کافـى و ایجـاد و برقـرارى امنیـت 
غذایـى بـراى آحـاد ملـت یکـى از وظایـف 
اصلـى و اجتناب ناپذیـر هـر دولتـى اسـت. 
جملـه  از  و  عمومـى  کاالى  یـک  عدالـت 
وظایـف دولت هـا در توزیع عادالنـه منابع در 
اقشـار مختلف مردم اسـت.  نـان اصلى ترین 
و ارزان تریـن و اولیه تریـن مـاده غذایى مردم 
ایران اسـت و اتفاقا بدون اسـتثنا همـه از آن 
روزانـه مصـرف و ارتـزاق مى کننـد. اگـر قرار 
اسـت و یا باشـد کـه دولت هـا یارانـه بدهند 
و  ضرورى تـر  و  واجب تـر  چیـزى  هیـچ 
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عادالنه تـر از نـان یا رزق اصلى مردم نیسـت. 
مى توانـد  یارانـه  پرداخـت  روش هـاى  امـا 
اصـالح و هدفمنـد و اثرگـذار و راضى کننـده 

باشـد از جمله:
گنـدم  عملکـرد  و  بهـره ورى  افزایـش   .1
در واحـد سـطح کـه هـم در آبـى و هـم در 
دیم زارهـاى کشـور به سـوط متوسـط به دو 
برابر در یک دوره پنج سـاله برسـد. یعنى از 
پتانسـیل زمینـى و آب و هوا و توسـط خود 
تولیدکننـده و البتـه بـا آمـوزش و ترویـج و 
تحقیـق و نظـارت کامـل عوامـل اجرایـى 
مجـرى  و  کارشناسـى  (محقـق،  دولتـى 
و  بهتریـن  ایـن  و  شـود.  انجـام  مـروج)  و 
کامل تریـن و پایدارتریـن یارانه اى اسـت که 
دولت هـا مى بایسـت برابـر وظیفـه و قانـون 
از امکانـات مملکـت و بـا مشـارکت مـردم 
پرداخـت. یعنـى اگـر تولیـد گنـدم دیـم در 
هکتـار بـه جـاى یک تـن بـه دو تن برسـد 
در واقـع درآمـد زارع نیـز دو برابـر مى شـود 
و ایـن بایـد جـا بیافتـد تـا کم کـم پرداخت 
نقدینگـى و یارانه هـاى غیرهدفمنـد اصالح 

شود. 
درصـد  معـادل 10  تخصیـص  بـا  سـالیانه 
سـهم واردات کاالهاى اساسـى به زیربناهاى 

بهـره ورى  اشـاعه  و  تولیـدى  و  تحقیقاتـى 
مردمـى، مى تـوان بـراى همیشـه از واردات 
درسـتى  بـه  کشـور  امکانـات  از  و  بى نیـاز 

اسـتفاده کـرد. 
2. خریـد تضمینـى گنـدم و یـا تضمیـن 
قیمـت گنـدم با بهـا و ارزش واقعـى گندم و 
افزایـش قـدرت رقابت گنـدم در برابر سـایر 
محصوالت. الزم اسـت همیشـه قیمت گندم 
از قیمـت واردات و جهانـى بیشـتر باشـد تـا 
و  اخالقـى  و  اجتماعـى  اقتصـادى،  اثـرات 

سیاسـى را بـه جا بگـذارد. 
3. کـم کـردن و یـا حـذف کـردن یارانه هاى 
نامرئـى ذکر شـده در کشـور که بنابـر اعالم 
سـازمان برنامه و بودجه کشـور در سـال 98

بیـش از هـزار هزار میلیارد تومان بوده اسـت 
و تخصیـص آن به مـوارد ضرورى تر از جمله 

نان. 
تخصیـص یارانـه مناسـب و مکفى بـه نان ها 
و آردهایـى کـه کیفیت بـاال دارنـد و تنظیم 
قـرارداد بـا نانوایى هـا و آمـوزش آن هـا براى 

پخـت نـان سـالم و مقوى. 
متاسـفانه اکنـون بهتریـن آردهـا را آزادپزها 
و صنعتى هـا و فانتزى هـا اسـتفاده مى کنند 
و همـه نمى تواننـد آن را بخرنـد و برعکـس 

یارانـه بـه نانوایى ها داده مى شـود کـه آردش 
کیفیـت ندارد و هم خـوب نانوایى نمى کنند. 
4. پرداخـت یارانه به کشـاورزانى که عملکرد 
کمـى و کیفـى بیشـترى در تولیـد گنـدم و 
بـا اسـتفاده از علـم و دانش نهاده هـاى (آب، 
کود، سـم، بـذر) کمترى بـه کار مى گیرند و 
گنـدم این هـا را از روى کیفیـت و عملکـرد 
خریـده شـود یعنـى گنـدم اینهـا بـا قیمت 
بیشـترى خریـدارى شـود و از تنبل پـرورى 

پرهیـز گـردد تـا یارانه هدفمند شـود. 
5. آمـوزش و مشـارکت مصرف کننـدگان و 
شـهروندان در جهت پرهیز از ایجاد ضایعات 

و هـدر دادن و دور ریـز کـردن نان. 
و  مفیـد  و  مـداوم  و  مسـتمر  آمـوزش   .6
تخصصـى نانواهـا در جهـت پخـت نـان بـا 
کیفیـت کـه در ایـن مـورد بسـیار مشـکل 
خـوب  نـان  مـردم  دارد.  وجـود  معضـل  و 
نمى خورنـد و نـان کـم کیفیـت، در ایجـاد 
بیمارى هـاى گوارشـى مـردم موثـر اسـت. 

هیـچ اغماضـى نشـود.
7. آمـوزش و کنتـرل و نظـارت و مدیریـت 
سـیلوهاى  آرد،  کارخانه هـاى  آگاهانـه 
نگهـدارى گندم بـه جهت حفظ بهداشـتى، 
آفـات انبارى و عدم اختـالط با مواد خارجى.
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و  مشـکالت  دلیـل  بـه  امسـال   
کمبودهایى کـه در زمینه خـوراك دام 
و طیـور رخ داد، شـاهد نـارس چینـى 
بودیـم.  اسـتان ها  برخـى  در  گنـدم 
به نظـر شـما، با توجـه به پیوسـتگى 
مسـایل خـوراك دام و طیـور و تولیـد 
و تجـارت گنـدم و سـایر غـالت، چـه 
بهبـود  بـه  مى توانـد  راهـکارى 
سیاسـت گذارى در ایـن حـوزه کمک 

کند؟
کـه  بـوده  مرسـوم  هـم  قدیـم  از  البتـه 
گنـدم  از  مقـدارى  معمـوال  گنـدم کاران 
تولیـدى را صـرف تغذیه دامـى مى کنند که 
بـه صـورت قصیـل (تغذیـه سـبز بـه عنوان 
علوفـه) اسـتفاده مى شـود. دانـه گنـدم در 
مرغدارى هـا بـه ویژه فصل تابسـتان به جاى 
ذرت، خوراکـى پـر انـرژى و گـرم اسـتفاده 
مى شـود. «پـس چـر» مـزارع به عنـوان کاه 
در  بوجـارى  پس مانده هـاى  از  و  کلـش  و 
دامدارى هـاى سـنتى و از سـبوس آن هـم 
در جیـره غذایـى سـنتى و صنعتـى مصرف 

مى شـود.
در سـال هاى پربـاران کـه گنـدم در اراضـى 
مرغـوب و کـود ازت و یـا حیوانـى کاشـته 
مى شـود، رشـد آن بیـش از انـدازه خواهـد 
چرانـدن  کنتـرل  راه هـاى  از  یکـى  و  بـود 
َسـْرَچر سـبک مزرعـه گندم اسـت. برعکس 
هـم صـادق اسـت در سـال هاى خشـک و 
کـم بـاران و یـا قطـع آب چاه هـا و قنـوات و 
چشـمه ها و رودخانه ها گندم رشـد اقتصادى 
براى برداشـت نـدارد و صاحـب آن، به اجبار 
اگـر خـودش گوسـفند و گاو داشـته باشـد 
دامـداران  دیگـر  بـه  نـه  اگـر  و  مى  چرانـد 

مى فروشـد.
مقـدارى هـم کارخانه هـاى تولیـد خـوراك 
دام از گندم هـاى نامرغـوب در جیـره غذایى 
اضافـه مى کننـد. بنابرایـن از قدیـم تـا ندیم 
ایـن رویـه مرسـوم بـوده و هسـت و خواهـد 

بـود و چیـز غریـب یـا بعیدى نیسـت. 
امـا آن چیـزى که باعـث نگرانى و تشـویش 
مسـئولین یـا مـردم اسـت و در کانال هـاى 
شـبکه هاى مجـازى پخـش مى شـود ایـن 
مراتـع  نـدارد،  علوفـه  دامـدار  کـه  اسـت 
خشـک اسـت، یونجه و کاه و ذرت سـیلویى 
گـران اسـت و صـادرات دام ممنـوع اسـت و 
قیمـت پاییـن مى آید، دام گرسـنه اسـت در 
ایـن مـوارد کـه امسـال هـم زیـاد واقع شـد 

دامـداران صاحـب زمیـن و یا سـایر دامداران 
بـدون زمیـن، مـزارع گنـدم را کـه در حالت 
شـیرى و خمیرى و سـبز و سـرپا هسـتند و 
توقع برداشـت آنها نیسـت و گوسفند فروش 
نمى رود و دسـت صاحب خالى اسـت مجبور 
مى شـود از میـان بـد و بدتـر، بـد را انتخـاب 
کنـد و چنـد صباحـى خـودش و دام هایـش 
را نجـات بدهـد و حتـى در مـواردى هـم به 
صرفه تـر و اقتصادى تر هم باشـد. اما متولیان 
دولتـى نگراننـد که گندم کم مى شـود و نان 
مـردم تامیـن نمى شـود و ایـن دیگـر بـراى 
کسـى کـه مسـتاصل اسـت گوش شـنوایى 
نیسـت و به فکر چاره اسـت تا گلیم خویش 
را از آب بکشـد. بـه هـر حال ایـن کار در این 

شـرایط از سـر ناچارى اسـت. 
در بدتریـن شـرایط حداکثـر گندمـى کـه 
بـراى ایـن امـور (خـوراك دام) جابه جا و یا 
چرانـده و یـا در جیره اضافه مى شـود حتى 
در سـال خشـکى مثل امسـال از 10 درصد 
تجـاوز نمى کنـد و هـر سـاله هـم تکـرار 
نمى شـود. چون دانـه گندم زیـاد نمى تواند 
در جیره غذایى دام و طیور وارد شـود حتى 
اگـر از ناچـارى باشـد و مطلـب دیگر همان 
قیمـت پاییـن گنـدم در مقایسـه بـا ذرت، 
جـو، سـویا و حتـى کاه اسـت کـه مـردم 
اگـر  مى بخشـند.  لقایـش  بـه  را  عطایـش 
گنـدم قیمـت واقعى خـودش را مى داشـت 
کشـاورز آن را مى فروخـت و یونجـه و جو و 

مى خریـد.  ذرت 
در بانک هـا هم به همه وام آسـانى نمى دهند 
کـه دامدار چاره اى براى عبـور از بحران مالى 
سال هاى خشکسـالى بکند. چاره کار تعیین 
واقعـى قیمـت گنـدم و لـزوم توجـه بیشـتر 
دولـت بـه ایـن امـر و تامیـن علوفـه کافـى 
بـراى دام هاسـت. در نهایت خشکسـالى کار 
خـودش را مى کند به قول سـعدى شـیرازى 
ملـخ گنـدم خـورد و مـردم ملـخ و ایـن بـار 
هم گوسـفند گنـدم را مى خـورد. دیگر مورد 
قابل اشـاره، عدم دسترسـى به ذرت و یونجه 
و جـو در زمـان ضـرورى اسـت و مسـائل 
کمبـود ایـن نهاده ها را در سـال 99 و 1400 
همـه دیدنـد و شـنیدند و عده اى هـم بر آن 
دامـن زدنـد. البتـه بعضـى از کشـورها براى 
خـوراك دام از بـذر مخصـوص گنـدم دامـى 
اسـتفاده مى کننـد و مى کارند و ناگفته نماند 
تعـدادى از ارقـام گنـدم خوراکـى ایـران نیز 

مناسـب مصارف دامى هسـتند. 

تولید سرانه

ایران:   ۱۵۳ گیلوگرم 
جهان:   ۱۰ کیلوگرم

مصرف سرانه

ایران:   ۱۶۷ گیلوگرم 
جهان:   ۹۹ کیلوگرم

۲۰ درصد
ارایض کشاورزی دنیا زیر کشت گندم است

۵۰ درصد
ارایض کشاورزی ایران زیر کشت گندم است

۲۷۳  میلیون هکتار
سطح زیر کشت گندم دنیا

۶  میلیون هکتار
سطح زیر کشت گندم ایران

سرانه تولید و مصرف

سهم گندم از ارایض کشاورزی

سطح زیر کشت

پرونده گندم
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پرونده ای برای 
خواهرخواندگی شهرها

خواهرخواندگــى صرفــاً تحقــق یــک هدف 
ــا برنامــه نیســت؛ کــه آغــاز ســاخت یــک  ی

ــر بســتر  ــه ب ــى اســت ک ــا مســیر تبادالت ــل ی پ
ــاى  ــى از فرصت ه ــده و دریچه های ــا ش ــگ بن فرهن

ــش  ــى را پی ــادى و اجتماع ــالت اقتص ــعه تعام توس
ــت  ــى اس ــن در حال ــاید. ای ــهر مى گش  روى دو ش

ــران  ــى در ای ــاى خواهرخواندگ ــوم پیمان ه ــه عم ک
نــه تنهــا منجــر بــه گشــایش ها و توســعه تعامــالت 
نمى شــود کــه حتــى بــه مثابــه پرونــده اى مختومــه 
ــا  ــورد. ی ــاك مى خ ــده و در قفســه ها خ ــى ش بایگان
ــى  ــزدى خواهرخواندگ ــه نام ــى در مرحل ــى گاه حت

ــود. ــد نمى ش ــى منعق ــده و پیمان باقى مان
امــا ذات و هویــت پیمان هــاى خواهرخواندگــى 

ــدم  ــل ع ــته و دالی ــى داش ــه مزایای ــت؟ چ چیس
تحقــق اهدافــش در ایــران چیســت؟ موضوعاتــى 

ــا  ــه آن  ه ــش رو ب ــات پی ــه در صفح اســت ک
ــت.  ــده اس ــه ش پرداخت

فرصیت که به 
راحیت سوخت 

می شود!
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اهمیت خواهر خواندگى
خواهر خواندگــى بــه عنــوان یــک موضوع 
بســیار مهــم و از حیــث قــراردادى بــودن 
آن و امضــا توســط مقامــات رســمى 
کشــورى یــا شــهرى، داراى اهمیــت 
ــوى  ــرات دائمــى و الگ فراوانى ســت؛ تاثی
متقابــل در بحــث فراملــى، جامعــه ى 
محــدود بــه درون مرزهــا را بــا گســتره ى 
ــد  ــرو مى کن ــى روب ــه جهان ــیع جامع وس
ــدف اســت  ــه بى ه ــى ن ــن روبروی ــا ای ام
ــه  ــى ک ــب؛ چهارچوب ــر متناس ــه غی و ن
در عیــن لــزوم، منعطــف نیــز اســت؛ 
بى هــدف  نزدیکى هــاى  و  همکارى هــا 
ــرى مناســبات الزم و  ــدون در نظــر گی ب
کافــى بیــن شــهرى و بــه طــور کالن تــر 
ــار  ــه ب ــد فاجع ــور مى توان ــن دو کش بی
باشــد امــا قــرارداد و تفاهــم تحــت 
مفهــوم و فرآینــد خواهر خواندگــى در 
ــه  ــر پای ــده و ب ــاب ش ــى حس چهارچوب

ــرد. ــرار مى گی ــر ق ــد نظ ــول، م اص
ــدان  ــه دوچن ــر توج ــن ام ــن رو ای از ای
آن  بــود  کــه  توجهــى  مى طلبــد؛ 
مزیت هــاى فــراوان اقتصــادى،  اجتماعــى 
و فرهنگــى بــه ارمغــان مــى آورد و نبــود 
آن دشــوارى رســیدن بــه کیفیــت و 
ــه ى  ــا نمون ــه ب ــت الزم را در مقایس کمی
ــى  ــراه دارد و گاه ــه هم ــده، ب ــق ش تواف

بــا تمــام ایــن دشــوارى، دســتاورد مــورد 
ــد. ــد ش ــق نخواه ــر محق نظ

بیشــترین  و  تضــاد  کمتریــن  وجــود 
ــیرى  ــِش مس ــد بخ ــود نوی ــتراك، خ اش
اســت.  بخش تــر  نتیجــه  و  هموارتــر 
فرصت هــاى ایجــاد شــده در ایــن بســتر، 
از چنــان ظرفیت هایــى برخــوردار اســت 
تنهــا نیازمنــد چشــمى بینــا و  کــه 
ــه دســت آوردن  ــنوا جهــت ب گوشــى ش
بهره بــردارى  ایــن  البتــه  آن هاســت. 
ــش از  ــر بخ ــان و در ه ــر زم ــز در ه نی
ــا در  ــورد بحــث مى بایســت ب ــد م فرآین
نظــر گرفتــن الزامــات طرفیــن و قوانیــن 
حاکــم بــر شــهر و منطقــه صــورت 
ــان  ــه توســط مجری ــى ک ــرد؛ قوانین بپذی
ــهرى  ــن ش ــه قوانی ــان ب ــون و آگاه قان

ــد. ــرار دارن ــژه ق ــت وی ــورد عنای م

اهم فواید خواهر خواندگى
اشتراك تجربیات

ــدد  ــاى متع ــا چالش ه ــدن ب ــه رو ش روب
ــر  ــز ناپذی ــورى گری ــهر و کش ــر ش در ه
اســت امــا از لحــاظ زمانــى ایــن چالش هــا 
بــراى هــر شــهر و منطقــه در زمانــى 
ــراى  ــت. ب ــده اس ــود آم ــه وج ــاص ب خ
ــوالت  ــِت محص ــا آف ــران آب ی ــال بح مث
کشــاورزى ممکــن اســت در شــهرى کــه 

خواهر خوانــده شــهرى دیگــر اســت در 
ســال هاى گذشــته بــه وجــود آمــده و 
مســئولین شــهرى بــا آزمــون و خطــا 
بــه کشــف راه حــل جدیــدى دســت 
پیــدا کــرده باشــند حــال اگــر امــروز 
ــن مشــکل  ــا ای ــهر ب ــده آن ش خواهر خوان
مواجهــه شــود بــه راحتــى مى توانــد چــه 
ــورت  ــه ص ــه ب ــرى و چ ــورت نظ ــه ص ب
عملــى از تجربیــات آنــان بهرمنــد شــود و 
حتــى تبــادالت حضــورى و غیر حضــورى 
کارشناســان صــورت بگیــرد؛ تبــادالت 
ــک  ــر ی ــراى ه کارشناســى و تخصصــى ب
ــک  ــا ی ــى ب ــگام روبروی ــن در هن از طرفی
ــات توانمندى هــاى آنهاســت؛  ــش، اثب چال
کمک هــاى  و  کارشناســى  مباحــث 
تخصصــى در ایجــاد اعتماد ســازى بیشــتر 
و نشــان دهنده بــودن مســئولیت پذیرى 
در برابــر نیازهــاى شــهر خواهر خوانــده 
اهمیــت بســیارى دارد. ایــن حــس تعامــل 
و پشــتیبانى همــواره بــراى مســئولین 
شــهرى اطمینــان بخــش و دلگــرم کننــده 

اســت.

سرمایه گذارى متقابل
ســرمایه گذارى متقابــل جهت کســب ســود 
و منفعــت دوجانبــه از دیگــر فوایــد انتخــاب 
و اتخــاذ روش خواهرخواندگى ســت؛ امــر 
و  تردیدهــا  بــا  همــواره  ســرمایه گذارى 
ــراى ســرمایه گذاران  ــى ب ــاى فراوان نگرانى ه
همــراه بــوده اســت؛ چراکــه ســرمایه گذارى 
نیــاز بــه شــناخت دقیق محــل، کســب و کار، 
ــن، ســوابق و... دارد؛ کســب  ــا، قوانی جغرافی
اطالعــات الزم در ایــن خصــوص بــه راحتــى 
امکان پذیــر نیســت؛ صــرف هزینه هــاى 
گــزاف مطالعاتــى و شــناختى در خصــوص 
ســرمایه گذارى در یــک منطقــه خــاص 
معمــوال ایــن دســت از فعــاالن اقتصــادى را 
از امــر ســرمایه گذارى منصــرف یــا در نیمــه 
راه مجبــور بــه تــرك فعــل مى کنــد؛ مقولــه  
ــى آورد  ــم م ــترى فراه ــى بس خواهر خواندگ
ــوان فعــل ســرمایه گذارى را ســهل تر  ــا بت ت
و امکان پذیر تــر، صــرف کــرد؛ رفــت و آمــد 
هیات هــاى تجــارى، مدیــران اقتصــادى 
تصمیــم  و  تصمیم گیــر  مســئولین  و 
ــر  ــن در ام ــان طرفی ــب اطمین ــاز موج س
ســرمایه گــذارى مى شــود؛ بــه طــور حتــم 
مــراودات گوناگــون در زمینه هــاى کارى 

خواهر خواندگـى یکـى از ابـزار مـدرن و پسـامدرن در امـر نزدیکى بین کشـور و ملت هاسـت اگرچه ایـن قرارداد 
در سـطح شـهرى و بـا در نظر گیـرى مناسـبات و قرابت هایى که شـاید گاهى دور بـه نظر مى آید لحاظ مى شـود؛ 
قـراردادى که بین سـران کشـورى یا مدیران شـهرى بـا اهداف گوناگـون باالخص ایجـاد اتحاد بیشـتر و تعامالت 

مى شـود. منعقد  فرهنگى 
بـراى اولیـن بـار از سـال 1920 میالدى و بعـد از جنگ جهانـى اول قـرارداد خواهر خواندگى بین یکى از شـهرهاى 
انگلیـس و یکـى از شـهرهاى فرانسـه منعقد شـد؛ پس مى تـوان نتیجه گرفـت این اصطـالح از ادبیات قـاره اروپا 

وارد گفت وگوهـا و تعامالت بین المللى شـده اسـت.
توسـعه گردشـگرى حاصـل از قـرارداد خواهر خواندگـى و تبـادل برنامه هـاى متفـاوت در حوزه هـا و مشـترکات 
یـا قابـل نزدیکـى و فهم متقابـل در نهایـت منجر به پیشـرفت و توسـعه عمیق مـراودات گردشـگرى، اجتماعى، 

اقتصـادى و فرهنگى خواهد شـد.

قراردادی که با اهداف توسعه ای تدوین و ترسیم می شود

خواهر خواندگی؛
چیسیت و چرایی

پرونده خواهرخوانده 
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متعــدد بستر ســاز و نتیجه ســاز موضــوع 
ســرمایه گذارى اســت.

ــه  ــا ارائ ــگرى ب ــعه گردش توس
ــت ــر درس تصوی

نبــود آگاهــى الزم بــراى یافتــن مقصــدى 
دلپذیــر و مناســب بــراى گردشــگرى 
اساســى  معضــالت  از  یکــى  همــواره 

گردشــگران اســت؛ گردشــگران در سراســر 
دنیــا اولیــن اقــدام ضــرورى خــود را 
ــداف  ــا اه ــب ب ــدى مناس ــاب مقص انتخ
گردشــگرى خــود مى داننــد؛ امــا معمــوال 
در ابتــداى راه بــه مشــکالت بســیارى 
ــا  ــت ی ــتفاده از اینترن ــد؛ اس ــر مى خورن ب
توجــه بــه تبلیغــات آژانس هــاى مســافرتى 
ــان  ــردرگمى متقاضی ــث س ــد باع مى توان

ســفر و گردشــگرى شــود؛ اطالعــات بعضــا 
غلــط و ناقــص در سرتاســر وب یــا تبلیغات 
فریبنــده آژانس هــاى مســافرتى بــه هیــچ 
ــراى  ــع مناســبى ب ــد منب ــوان نمى توان عن
انتخــاب مقصــد و اقــدام بــه ســفر باشــد.

زیستن در قالب استانداردهاى جهانى
زیســتن در قالــب اســتانداردهاى جهانــى 

مراحل خواهر خواندگی
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و نزدیکــى شــهروندان شــهرهاى مختلــف 
جهــان بــا یکدیگــر؛ عــدم رویــت و 
آشــنایى بــا شــهروندان دیگــر نقــاط 
جهــان چــه بــراى ســاکنین مشــرق 
ــرب  ــاکنین مغ ــراى س ــه ب ــن و چ زمی
زمیــن، همــواره بــا ابهاماتــى روبــرو 
ــنایى  ــا آش ــنایى ی ــا آش ــت؛ ن ــوده اس ب
ــوع  ــک ن ــه ی ــود ک ــى باعــث مى ش ناکاف
نگــرش غیــر واقعــى نســبت بــه ســاکنین 
ــد؛  ــه وجــود آی ــان ب ــف جه ــاط مختل نق
ــل  ــهروند اه ــک ش ــال ی ــوان مث ــه عن ب
ــق و  ــاید درك دقی ــترالیا ش ــورن اس ملب
حتــى روشــنى از یــک شــهروند ســاکن 
ــن خــود  پکــن چیــن نداشــته باشــد؛ ای
ــد و ایجــاد  ــه پیون ــد مانــع هرگون مى توان
ــه  ــتراکاتى ک ــد؛ اش ــتراکات الزم باش اش
در کنــار هــم قــرار گرفتنشــان مى توانــد 
آینــده بهتــرى بــراى هــر دو کشــور، 

شــهر و منطقــه رقــم بزنــد؛ امــا موضــوع 
ــود  ــاى موج ــى و فاکتوره خواهر خواندگ
در آن مى توانــد شــرایط را بــه نحــو 
دیگــرى بــه ســمت منافــع دو شــهر 
و  شــناخت  برگردانــد؛  آن  ســاکنین  و 
خصــوص  در  گام  مهم تریــن  آشــنایى 
ــت. ــه اس ــاى دو جانب ــاد همکارى ه ایج

مقابله با بحران هاى بین المللى
بـا  مقابلـه  جهـت  در  همفکـرى  ایجـاد 
اسـت.  ضـرورى  بین المللـى  بحران هـاى 
امروزه بسـیارى از مشـکالت و دشوارى هاى 
پیـش روى کشـورها بـا یکدیگـر مشـترك 
بـار  بـراى  کرونـا  ویـروس  شـیوع  اسـت؛ 
دیگـر اثبـات کـرد کـه چالش هـاى موجود 
در جهـان همه ى شـهروندان دنیـا را درگیر 
خـود مى کنـد؛ در ایـن مـورد همـه شـاهد 
ویـروس  ایـن  درگیـر  دنیـا  تمـام  بودنـد، 

منحـوس شـد و راه فـرارى بـراى هیـچ یک 
از کشـورها وجـود نداشـت؛ ایـن مشـکل به 
عنوان مشـکلى جهانـى نیاز بـه همفکرى و 
همکارى هـاى بین المللى داشـت؛ هیچکدام 
از کشـورها بـه تنهایـى نمـى  توانسـتند بـا 
چنیـن مشـکلى به تنهایـى برخـورد کنند؛ 
زمینه هـاى  در  کشـورها  تمـام  همـکارى 
علمـى، مالى، تخصصى و حتى گردشـگرى 
باعـث شـد در قدم هاى موثرى مـوارد مقابله 
از نظـر شـناخت کامـل ویـروس، همچنین 
تولیـد واکسـن و ... بـه نتایـج خوبى دسـت 
یابـد؛ در مسـئله اى دیگـر بحـران گرمایش 
زمین یـک موضوع جهانى اسـت؛ موضوعى 
کـه همـه ى کشـورهاى دنیـا بـا آن دسـت 
بـه گریباننـد و هیـچ راه فـرار یـا اسـتثنایى 
وجـود نـدارد؛ در ایـن مـورد نیـز کشـورها 
مى بایسـت در کنـار هـم قـرار بگیرینـد و با 
همفکـرى و همکارى هـاى بین المللـى بـا 

الزامات متن پیمان
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تحریر یکی از 
نسخه های پیمان به زبان 
فاریس و ترجیحا یکی نیز 

به زبان بین المللی نظیر 
انگلییس

۸

ذکر زمان برقراری 
پیمان و نحوه تمدید 

آن و زمان اعالم 
درخواست تمدید قبل 

از انقضای پیمان

۷

الزام به تهیه گزارش 
دوره های عملکرد هر 

شهر در اجرای پیمان 
و اعالم عمومی نتایج 

حاصل از آن

۶

یادآوری قرارگیری 
فعالیت های مشترک در 

چارچوب قوانین جاری 
کشورهای مربوط به 

عدم مداخله  این پیمان 
در نقض آنها

۵

ذکر تسهیالت قابل 
استفاده شهروندان 

شهرهای خواهر و 
نحوه تامین هزینه 
سفرهای مقدمات 

شهری

۴

ذکر تشکیل گروه  
پیگیری اجرای پیمان

۳

ذکر زمینه های اصلی 
فعالیت مشترک

۲
ذکر عالقه های 

مشترک، شباهت ها، 
منافع مشترک در 

ابتدای سند به عنوان 
مبنای تفاهم

۱

پرونده خواهرخوانده 
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چنیـن مشـکل جهان سـوزى مقابلـه کنند؛ 
حـال مى تـوان اهمیـت خواهر خواندگـى را 
متقابـل  همفکرى هـاى  و  همکارى هـا  در 
درك کـرد؛ شـناخت دو شـهر از یکدیگـر و 
مـراودات تخصصـى و دانشـى مى تواند براى 
حـل چالش هاى بین المللى مثمـر ثمر واقع 
شـود؛ کارشناسـان دو شـهر مى تواننـد دور 
یـک میـز بنشـینند و نظـرات و راهکارهاى 
خـود را بـراى مواجهه بـا چالش هاى معاصر 
و پیـش رو بیـان کننـد و حتى ایـن نظرات 
را در سـطح دیگر شـهرهاى خود، کشـورها 
و حتـى بـه عنـوان راهـکارى جهانـى ارائـه 

دهند.

ــراى  ــع ب ــنا و مداف ــفیران آش س
خواهر خوانــده

در بســیارى از مــوارد فــى مابین کشــورها 
ــد  ــود مى آی ــه وج ــى ب ــالف گوناگون اخت

ایــن اختالفــات مى توانــد ریشــه هاى 
فرهنگى، سیاســى، اجتماعــى و اقتصادى 
داشــته باشــد؛ خواهر خوانــده بــه عنــوان 
شــهرى نزدیــک و داراى اشــتراکات و 
تجربیــات مثبــت و فــراوان مى توانــد 
ــده اى آگاه  ــا نماین ــفیر ی ــوان س ــه عن ب
و آشــنا نســبت بــه منافــع طــرف مقابــل 
ــد؛  ــته باش ــاى نتیجــه دارى داش تالش ه
مــراوادات، تعامــالت و همکارى هــا بیــش 
از هــر فاکتــور و پارامتــر دیگرى شــناخت 
بســیار زیــادى را بــراى طرفیــن بــه 

ــى آورد. ــان م ارمغ

نتیجه گیرى
اهمیــت و فوایــد خواهر خواندگــى بر اســاس 
تجربیــات پیشــین، چــه تجربه هــاى ایرانــى 
و چــه تجربه هــاى جهانــى همــواره نشــان 
ــه  ــراوان ب ــه ف ــرى و توج ــزوم بهره گی از ل

ــاید  ــا ش ــى دارد؛ ام ــوع خواهر خواندگ موض
ــه اقدامــات صــورت گرفتــه و  ــا نگاهــى ب ب
بررســى آنهــا متوجــه عــدم توجــه کافــى 
ــوع قــرارداد باشــد؛ البتــه  ــه ایــن ن و الزم ب
نبایــد فرامــوش کــرد کــه خواهر خواندگــى 
شــهرى هنــوز میــان مــردم آن مقــدار کــه 
بایــد شــناخته شــده نیســت؛ مــردم اگــر بــا 
زوایــاى گوناگــون و فوایــد آن آشــنا باشــند 
ــه  ــوان یــک مطالب ــه عن ــه طــور حتــم ب ب
ــر  ــد ب ــران شــهرى خــود مى خواهن از مدی
جــدى گرفتــن قرار دادهــاى جــارى و عقــد 
ــدان  ــى دو چن ــد تالش ــاى جدی قرارداده

داشــته باشــند.
ــود  ــاى موج ــى و ظرفیت ه خواهر خواندگ
امکانــاِت  و  توانایى هــا  مى توانــد  آن 
بالقــوه شــهرها را تبدیــل بــه بالفعــل کنــد 
و نفــع همــه جانبــه آن، نــه تنهــا شــامل 

یــک شــهر بلکــه تمامــى کشــور شــود.

الزامات اجرایی پیمان
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تشکیل کمیته 1
پیگیری اجرای 

پیمان با مشارکت 
شهرداری، شورا، 

بخش خصویص، 
گروه های داوطلب 

و دولت
ایجاد فضایی 2

فیزیکی و مجازی 
برای آگاهی از 

فرصت ها و تبادل 
اطالعات و عالیق از 
طرف هر دو شهر

مشخص ساختن 5
برنامه های 

اجرایی مشترک در 
شهرهای یکدیگر

اختصاص 3
مسیرهای ارتباطی 

نظیر تلفن و 
فاکس برای 

برقراری رابطه 
طرفین

گزارش منظم 6
(حداقل سالیانه) 

از وضعیت جاری 
شهر با نشان 

دادن تغییرات و 
فعالیت  های در 
حال انجام برای 

تغییر بیشتر

اعالم عمومی 4
اطالعات فرهنگی، 

قانونی، اقتصادی 
درباره فعالیت  در 

شهر مقابل برای 
کاهش تخلفات و 

تضادها

تهیه گزارش 7
دوره ای و منظم از 

نحوه اجرای پیمان 
و نتایج حاصل از آن 

برای اعالم عمومی 
در شهرهای مقابل
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مسیر عقد خواهرخواندگى معموالً از طریق 
شکلى  به  که  شهرها  مختلف  نمایندگان 
شکل  مى دهند  اهمیت  خارجى  روابط  به 
کنسولگرى ها،  و  سفارتخانه ها  مى گیرد. 
دانشگاه ها، شهردارى ها و اتاق هاى بازرگانى 
به طور معمول تسهیل کنندگان این پیمان 
ویژگى هاى  به  توجه  با  معموالً  و  هستند 
مختلف  حوزه هاى  در  شهر  دو  بین  مشابه 
اقتصادى، اجتماعى، سیاحتى و...  انتخاب 
شهرهاى هدف شکل مى گیرد و پس از رفت 
و آمدهاى کافى، تفاهم نامه توسط شهرداران 

دو شهر به امضا مى رسد.
فراخور  به  توجه  با  شهرها  کالن  ایران،  در 
ساختار خود، خواهرخواندگى هاى مختلفى را 
منعقد نموده اند که شهرهاى تهران، اصفهان، 
شیراز، قزوین،  مشهد و رشت بیشترین تعداد 
این پیمان نامه ها را دارا مى باشند و اگر در این 
شهرها خیابان هایى را با نام شهر هاى خارجى 
وجود  علت  به  مى بینیم  شده  نامگذارى 
و  اجتماعى  روابط  ایجاد  و  خواهرخواندگى 

فرهنگى بین شهرهاست.
در شهر کرمانشاه متأسفانه هیچگاه توجه 
خاصى به این مقوله نگردیده است و هیچ 
تفاهم خواهرخواندگى با ثمر کامل و موفق 
بین  خواهرخواندگى  است.  نگردیده  منجر 
آنتپ  غازى  و  کرمانشاه  با  ایتالیا  سیسیل 
ترکیه با کرمانشاه در جریان سفر هیئت هایى 
بین دو شهر مورد توجه و مذاکره قرار گرفت 
و حتى به مراحل نهایى نیز رسید اما هیچ 

یک به طور کامل عملیاتى نگردیده است.
به نظر مى رسد عدم توجه به این پیمان نامه 
در کرمانشاه در نگاه اول به دلیل کم توجهى 
و عدم درك صحیح از فواید این اقدام بین 
شوراى  الخصوص  على  استان  مسئولین 
اسالمى شهر کرمانشاه و شهردارى است که 
معموالً در سالیان گذشته آنقدر درگیر مسائل 
داخلى و مسائل مدیریتى خود بوده اند که 
مسائل فرهنگى و بین المللى شهر کرمانشاه 
هیچ گاه در اولویت کارى آنها قرار نگرفته 
است و در نگاه بعدى فقر رویدادها و اقدامات 
فرا کشورى و بین المللى به دالیلى مختلف 
که در حوصله این بحث نمى گنجند در نزد 
هیچ یک از نهادهاى مسئول استانى اعم از 
دانشگاه ها، مراکز علمى، سیاحتى و فرهنگى 
عزم و ابتکارى براى این گونه اقدامات دیده 
توجه  با  بازرگانى  اتاق  تنها  و  است  نشده 
هیئت هاى  میهمان  خود  ذاتى  وظایف  به 

در مسیر جهانی شدن

کیوان کاشفی
عضو هیات رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق کرمانشاه

پیمان خواهرخواندگى نوعى تفاهم همکارى بین دو شهر از دو کشور مختلف است که ویژگى هاى مشترکى 
شخصیت  ایجاد  موجب  دوشهر  تجربیات  از  استفاده  بر  عالوه  پیمان  این  انعقاد  باشند.  داشته  یکدیگر  با 
بین المللى براى شهرها خواهد بود. ضمن اینکه اینگونه قراردادها موجب برگزارى رویدادهاى مختلف علمى، 
به  آن  مسئولین  که  شهرهایى  براى  و  شد  خواهد  شهر  دو  سیاسى  حتى  و  اقتصادى  سیاحتى؛  فرهنگى، 
بین المللى بودن دیار خویش اهمیت مى دهند بسیار موثر، و در درك و فهم جهانى از آن شهر کمک فراوانى 

مى نماید.

پرونده خواهرخوانده 
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مختلف از کشورها و شهرهاى خارجى بوده 
که عمده تمرکز آنان حل مسائل اقتصادى و 

تجارت بوده است.
براى رفع این نقیصه و ایجاد حرکت به سوى 
بر  مى بایست  کرمانشاه  نمودن  بین المللى 

چند پروسه کارى مشخص متمرکز شد.
این  فواید  کامل  تشریح  قدم  اولین 
سطح  ارتقاء  در  آن  نقش  و  تفاهم نامه ها 
شهر کرمانشاه و ایجاد اعتماد به نفس بین 
شهروندان آن خواهد بود. اینکه مسئولین 
آنان  از  فوق  در  که  نهادهایى  و  دستگاه ها 
و  شهردارى  على الخصوص  شد،  برده  نام 
شوراى شهر به این درك و ادبیات برسند که 
کرمانشاه بایستى به چرخه اول گردشگرى 
و  نامه ها  تفاهم  گونه  این  و  برسد  کشور 
شتاب  نوعى  آن  عملى  اجراى  به  پایبندى 
دهنده این مهم خواهد بود، مهمترین قدم 

اجراى آن خواهد بود.
قدم دوم ایجاد هماهنگى بین دستگاه هاى 
تاثیرگذار و استفاده از کارشناسان مطلع و 
استفاده از توان دیپلماتیک وزارت خارجه و 
نمایندگى آن در استان است و قدم نهایى 
و  اعزام  مانند  عملى  اقدامات  و  شناسایى 
فرهنگى،  اقتصادى،  هیئت هاى  پذیرش 
تفاهم نامه  هدف  شهرهاى  از   ... و  شهرى 
روابط  ایجاد  بر  تمرکز  و  خواهرخواندگى 

عمیق تر با این شهرها خواهد بود.
ویژگى هاى  داراى  ذاتى  طور  به  کرمانشاه 
تفاهم نامه ها  این  از  استفاده  براى  خاص 
ثبت  استان،  زیباى  طبیعت  بود.  خواهد 
چندین اثر جهانى، دارا بودن سنت ها و غذاها 
و فنون مخصوص، داشتن پیشینه مبارزه با 
دشمن خارجى و ... همگى نکات برجسته اى 
است که با جمع بندى درست و استفاده از 
مدیاهاى مختلف و جذاب مى توان در یک 
زمان حدود سه ساله با چند شهر مختلف 
دنیا ارتباط خواهرخواندگى را پیگیرى کرد.

پیشبرد  جهت  اینجانب  مشخص  پیشنهاد 
این امر تاسیس مرکز ارتباطات بین المللى 
از  متشکل  که  نهادى  است.  کرمانشاه 
استاندارى،  قبیل  از  مهم  دستگاه هاى 
وزارت  نماینده  بازرگانى،  اتاق  شهردارى، 
خارجه، دانشگاه ها و ... خواهد بود. این مرکز 
به طور تخصصى براى ارتقاء روابط بین الملل 
گوناگون  حوزه هاى  و  مختلف  سطوح  در 
اجتماعى، سیاحتى، اقتصادى، فرهنگى و ... 
متمرکز خواهد شد و با استفاده از تجربیات 

موفق استان هاى مختلف و برابر یک برنامه 
در  را  تاریخى  نقیصه  این  مى تواند  مدون 

کرمانشاه رفع کند.
نکته قابل توجه این است که انعقاد تفاهم 
و  هنگفت  بودجه  به  نیاز  خواهرخواندگى 
زیادى ندارد و چون معموالً عمده فعالیت ها 
شناخت  ایجاد  و  شناساندن  حوزه  در 

اجرا  قابلیت  راحتى  به  است  هم پیمانان 
خواهد داشت.

ضمـن اینکـه تأثیـرات اقتصـادى آن در جلب 
توریسـم، ســـرمایه گـــذار خارجـى و ورود 
تکنولوژى و فرهنگ هـاى مختلف فواید فراوان 
و تاثیرگـذارى در ارتقـاء سـطح شـهروندى و 
ایجـاد رفـاه و رونـق اقتصـادى خواهد داشـت.

مسیر تحقق استفاده از ظرفیت های خواهرخواندگی

۱

۲

۳

تشریح کامل فواید تفاهم 
نامه ها و نقش آن در ارتقاء سطح 

شهر کرمانشاه

ایجاد هماهنگی بین 
دستگاه های تاثیرگذار و 

استفاده از کارشناسان مطلع 
و استفاده از توان دیپلماتیک 

وزارت خارجه

شناسایی و اقدامات عملی مانند 
اعزام و پذیرش هیئت هایی 

از شهرهای هدف تفاهمنامه 
خواهرخواندگی

در شهر کرمانشاه 
هیچگاه توجه 
خایص به مقوله 

خواهر خواندگی 
نشده و 

هیچ تفاهم 
خواهرخواندگی 

با ثمر کامل 
و موفق منجر 

نگردیده است
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ریشه هاى تاریخى و تمدنى، فرهنگ غنى و ظرفیت هاى باال سبب شده شهرهاى ایران پیمان هاى خواهرخواندگى زیادى با شهرهاى بزرگ جهان داشته باشند. گزارش 
حاضر بیانگر قراردادهاى خواهر خواندگى شهرهاى ایران است. 

خواهرخوانده ها
پرونده خواهرخوانده 

ایروان، ارمنستان. ۱
بارسلونا، اسپانیا. ۲
بعلبک، لبنان. ۳
داکار، سنگال. ۴
سمرقند، ازبکستان. ۵
سن پترزبورگ، روسیه. ۶
شیان، چین. ۷

فرایبورگ، آلمان. ۸
فلورانس، ایتالیا. ۹
الهور، پاکستان. ۱۰
هاوانا، کوبا. ۱۱
کواالالمپور، مالزی. ۱۲
کویت، کویت. ۱۳
یاش، رومانی. ۱۴

اصفهان
 و ۱۴ خواهرخوانده 

نانجینگ، چین. ۱
پچ، مجارستان. ۲
وایمار، آلمان. ۳

چونگ چینگ، چین. ۴
نیکوزیا، قبرس. ۵
دوشنبه، تاجیکستان. ۶

شیراز
 و ۶ خواهرخوانده 

اولگین، کوبا. ۱
یاسبرین، مجارستان. ۲
نزوی، عمان. ۳

یئوسو، کره جنوبی. ۴
اورومچی، چین. ۵
براگا، پرتقال. ۶

یزد 
و ۶ خواهرخوانده 
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اورومچی، چین. ۱
الهور، پاکستان. ۲

کراچی، پاکستان. ۳
نجف، عراق. ۴

مشهد 
و ۴ خواهرخوانده

آرماویر، ارمنستان . ۲هویش مین، ویتنام. ۱ کرمان 
و ۲ خواهرخوانده 

بیشکک، قرقیزستان. ۱
هاوانا، کوبا. ۲
مسکو، روسیه. ۳
مینسک، بالروس. ۴
برازیلیا، برزیل. ۵
خارطوم، سودان. ۶
پاریس، فرانسه. ۷
قدس، فلسطین. ۸
کاراکاس، ونزوئال. ۹

اشوانی(پرتوریا)، آفریقای . ۱۰
جنوبی

صنعا، یمن. ۱۱
هانوی، ویتنام. ۱۲
آنکارا، ترکیه. ۱۳
پکن، چین. ۱۴
بوداپست، مجارستان. ۱۵
تفلیس، گرجستان. ۱۶
ماناگوا، نیکاراگوئه. ۱۷

تهران
و ۱۷ خواهرخوانده 

کرمانشاه 
فرصت های طالیی
در انتظار اقدام

۱. اشپلیت، 
کروایس

در دهه ۱۳۸۰ 
مذاکرات جدی 

بین مقامات 
استان های 

کرمانشاه و 
اشپلیت دالماتسیا 

انجام شد که 
ناتمام رها شده 

است

۲. سیسیل، ایتالیا
مذاکرات 

خواهرخواندگی 
کرمانشاه و 

سیسیل در سال 
۱۳۸۸ اوج گرفت 

ولی هنوز به 
نتیجه عملی 
نرسیده است

۳. غاز ی آنتپ، 
ترکیه

نشست 
خواهرخواندگی 

استان کرمانشاه و 
غازی آنتپ ترکیه 

در سال ۱۳۹۰ بین 
استاندارها برگزار 

شد ولی هنوز 
تا اجرایی شدن 

توافقات، راه زیادی 
باقی مانده است

۴. ازمیر ترکیه، 
اربیل عراق

نامزد 
خواهرخواندگی 

با کرمانشاه
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ــه  ــدادى تفاهم نام ــم، تع ــتفاده کنی اس
ــه  ــود ک ــد مى ش ــى منعق خواهر خواندگ
بتوانیــم در حــوزه ى گردشــگرى، در 
ــزام  ــوزه ى اع ــا، در ح ــوزه ى رویداده ح
ــرمایه گذارى،  ــوزه ى س ــگر، در ح گردش
ظرفیت هــا  ایــن  از  نمایشــگاه ها، 
اســتفاده کنیــم و منافــع آن مســتقیم، 
ــع بشــود. ــان  توزی ــام ذى نفع ــن تم بی

 چقــدر ایــن مســئله در ســطح 
ــه مى شــود؟  کشــور جــدى گرفت
و چقــدر در ســطح اســتان، مثــًال 
ــئله از  ــن مس ــا ای ــدان؟ آی هم
گذشــته تــا امــروز پررنــگ بــوده 
ــا اصــًال همــت خاصــى  اســت؟ ی
ــرى آن هســت؟  ــراى شــکل گی ب
یــا اینکــه نــه،  چیــزى هســت که 
وجــود دارد، حــاال فراخــور زمــان 
هــر موقــع کــه پیــش آیــد یــک 
بهره بــردارى اى از آن مى شــود؟ 
ــًا واحــدى، بخشــى  ــه، واقع ــا ن ی
ــا قــدرت  دارد روى آن مســتقًال، ب

مى کنــد؟ کار 
ببینیــد واقعیتــش تــا کنــون اتفاقاتــى 
کــه افتــاده همــه اش شــعارى هســت. 

 بیشتر توضیح مى دهید؟
ــوراى  ــک ش ــهردارى، ی ــک ش ــى ی یعن
ــوند  ــوب مى ش ــد، منص ــالمى مى آی اس
ــودش  ــه خ ــده اى ک ــک نماین ــا ی و ی
شــخصاً پیگیــر ایــن قضیــه هســت 
اشــتراکات  بُعــد  ایــن  از  مى آیــد 
ــک  ــا ی ــد ب ــتفاده مى کنن ــى اس فرهنگ
شــهرى، یــا یــک مقصــدى، تفاهــم 
ــفانه  ــى متأس ــود. ول ــد مى ش ــه عق نام
ــود.  ــا مى ش ــد ره ــن ح ــر در همی دیگ
ایــن اصــًال خــوب نیســت. فقــط همــان 
شــعار اســت و یــک گــزارش عملکــرد؛ 
مــا بایــد وقتــى ایــن تفاهم نامــه منعقــد 
شــد برویــم دنبــال تشــکیل کارگروه هــا 
یــا کمیته هایــى کــه آن مصوبــات و 
ــدات  ــرار و  تعه ــه ق ــى ک آن موضوعات
طرفیــن اســت را اجرایــى کنیــم؛ ایــن 
ــى  ــدان خیل ــفانه در هم ــات متأس اتفاق
ــال  ــوان مث ــه عن ــم رخ داده اســت؛ ب ک
ــهر  ــا ش ــتان، ب ــى تاجیکس ــک زمان ی
میرســیدعلى  زادگاه  کــه  کــوالب 

مى کنــد. در حـــــوزه ى گردشــگرى 
ــدم  ــم ق ــعى کردی ــى س ــا خیل ــز م نی
برداریــم. هــم در زمینــه ى داخلــى، 
ــا  ــن علــت کــه م ــه ای هــم خارجــى. ب
بــا یکســرى کشــورها و یــا مقاصــد 
ــتراکات  ــا اش ــا آن ه ــه ب ــگرى ک گردش
آن  از  بتوانیــم  داریــم  فرهنگــى 
ــى  ــع محل ــه جوام ــات خاطــرى ک تعلق
نســبت بــه ایــن اشــتراکات دارنــد 

ــه  ــما در رابط ــى  ش ــر کل  نظ
خواهرخواندگــى  موضــوع  بــا 
چیســت؟ اصــوالً بــه چــه شــکل 
ــد؟ ــگاه مى کنی ــم ن ــن مه ــه ای ب

ببینیـــــد به طورکلـــــــى عقـــــد 
تفاهم نامه هــاى همـــــکارى در هــر 
حــوزه اى، حــوزه ى فرهنگــى، اجتماعى، 
ــراى طرفیــن  گردشــگرى، اقتصــادى، ب
یکســرى منافــع مشــترك را تأمیــن 

بـا اینکـه خواهرخواندگى هـا فرصتى فرصتى مطلوب براى توسـعه گردشـگرى اسـت، امـا به طور معمـول بهره اى 
بـراى صنعت گردشـگرى کشـور نداشـته و به دالیلى چـون برنامه ریـزى و پیگیرى بـراى بهره بـردن از ظرفیت ها 
آن، در قفسـه هاى ادارات و سـازمان ها خـاك مى خـورد.  بـا توجه بـه اهمیت رویداد گردشـگرى همـدان 2018 به 
سـراغ علـى خاکسـار، معاون گردشـگرى اداره کل میـراث فرهنگى، گردشـگرى و صنایع دسـتى اسـتان همدان 
رفتیـم وى در گفت وگـو بـا خبرنگار مـا جزئیات و چرایـى عدم اسـتفاده از این قراردادها را تشـریح کرده اسـت.  
تجربـه اى کـه مى توانـد در کرمانشـاه نیـز مورد توجـه قرار گیـرد تـا خواهرخواندگى کرمانشـاه نه صرفـا در حد 

امضـاى قـرارداد بدون اجـرا، بلکه به شـکل بهترى دنبال شـود.

در گفت وگو با معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دسیت
 استان همدان مطرح شد؛ 

خواهرخواندگی ها در 
قفسه ادارات خاک می خورد

پرونده خواهرخوانده 
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ــتیم.  ــه داش ــت تفاهم نام ــى هس همدان
ــان   ــه از بزرگانش ــى دو جلس ــط یک فق
بــه همــدان آمدنــد؛. مدیرهــا، اســتاندار 
و امــام جمعــه و مدیــران ارشــد اســتان 
بــه آنجــا رفتنــد و همیــن، دیگــر از ایــن 
ــًال  ــا مث ــد. ی ــتفاده اى نش ــوع اس موض
ــا  ــان م ــهر اصفه ــا ش ــم، ب ــهر ب ــا ش ب
تفاهم نامــه همــکارى و خواهرخواندگــى 

ــا ....  ــتیم؛ ب بس

 خواهرخواندگى داخلى؟
بلــه، یــا خارجــى بــا شــهر بخــارا؛ 
اســت.  ســینا  بوعلــى  زادگاه  چــون 
اخیــراً مصــوب شــد شــوراى شــهر 
کــه یــک خواهرخواندگــى هــم بــا 
بخــارا در ازبکســتان هســت انجــام 
ــت  ــن هس ــد ای ــا نیازمن ــود. این ه بش
کــه بعــد از اینکــه قــرارداد امضــاء 
انجــام  پیگیرى هــا  مجــدد  شــد، 
بشــود و منافعــش مــورد اســتفاده قــرار 
بگیــرد. باالخــره فعالیــن اقتصــادى 
و گردشــگرى بتواننــد از ایــن مزایــا 
مــراودات  یعنــى  کننــد؛  اســتفاده 
ــه فقــط امضــا بشــود  شــکل بگیــرد، ن
داخــل   بــرود  تفاهم نامه هــا  ایــن  و 
قفســه ها و خــاك بخــورد. همــدان 
ــق  ــه، موف ــد تفاهم نام ــه ى عق در زمین
عمــل کــرده اســت ولــى از مزایــاى آن 
هنــوز، بهــره اى کــه الزم هســت بــرده 

نشــده اســت.

 آیــا ایــن کار یعنــى عقــد 
ــاز  ــى، نی ــرارداد خواهرخواندگ ق
بــه بودجــه ى ســنگین دارد؟

نــه، اصــًال؛ بســتگى دارد شــما چــه کارى 
بخواهیــد انجــام بدهیــد. ببینیــد شــما 
ــید؛  ــه مى نویس ــک تفاهم نام ــد ی مى روی
ــود  ــا در آن آورده مى ش ــرى آیتم ه یکس
به عنــوان تعهــدات طرفین یــا موضوعات 
ــچ  ــاى کار هی ــا اینج ــرى؛ ت ــل پیگی قاب
ــى مثــل  ــدارد فقــط هزینه های ــه ن هزین
ســفرى کــه شــما برویــد آن کشــور یا آن 
شــهر مقصد، یــک ســفرى آن هــا بیایند، 
ــى و  ــا اینجــاى کار، هزینه هــاى میزبان ت
ــه  ــن قضی ــد از ای ــى بع ــفر اســت. ول س
بــراى اجرایــى کــردن آن مصوبــه و 
موضوعــات اشــتراکى، دیگــر بایــد اعتبار 

بگذاریــد. و آن اعتبــار بســتگى دارد کــه 
ســطح همــکارى بــه چــه شــکل باشــد. 
شــما بخواهیــد چــه کار انجــام بدهیــد؟ 
بخواهیــد نمایشــگاه مشــترك بگذاریــد، 
هفته هــاى فرهنگــى بگذاریــد. بخواهیــد 
رویــداد مشــترك برگزار کنیــد؛ بخواهید 
بازارچــه بزنیــد؛ دوره هــاى آموزشــى یا ... 
ــه  ــا مى شــود انجــام داد ک ــى کاره خیل
ایــن دیگــر بــه فراخــور حــاِل آن کشــور 

و آن مقصــد هســت.

مى تواننــد  چگونــه  مــردم   
ــته  ــش داش ــوع نق ــن موض در ای

ــند؟ باش
ــش  ــد نق ــتقیم مى توانن ــردم غیرمس م
ــما  ــى ش ــى وقت ــند؛ یعن ــته باش داش
ــک  ــا ی ــید ب ــه مى نویس ــک تفاهم نام ی
فعالیــن  مى توانیــد  قطعــاً  مقصــد، 
ــى و  ــن فرهنگ ــتى، فعالی ــع دس صنای
ــه  ــى ک ــراى رویدادهای ــدان را ب هنرمن
در کشــور مقصــد برگــزار مى شــود 
ــى آن  ــه وقت ــا اینک ــد و ی ــزام کنی اع
کشــور در کشــور شــما، در شــهر شــما 
رویــداد برگــزار مى کنــد مــردم بــه 
ــد؛  ــف مشــارکت مى کنن اشــکال مختل
محصوالتشــان را معرفــى مى کننــد، 
معرفــى  را  گردشگریشــان  مقاصــد 
کننــد. و حتــى مى تواننــد در اقامــت و 
پذیرایــى آن هــا نقــش داشــته باشــند. 

ــه ى  ــه اى در زمینـــ ــه توصی چـــ
خواهرخواندگــى، بــه کرمانشــاه و دیگر 

شهرها و استان ها مى کنید؟
ــه  ــن ک ــت همی ــى اس ــن کار مثبت ای
مى افتــد،  اتفاقــى  یــک  به هرحــال 
جامعــه ى  و  مــا  محلــى  جامعــه ى 
محلــى آن کشــور، ایــن اشــتراکات 
ــزه اى  ــن انگی ــد و ای ــى را میبرن فرهنگ
ــر  ــهرها؛ اگ ــدن ش ــراى دی ــود، ب مى ش
ــود،  ــى نش ــاق خاصــى اجرای ــچ اتف هی
ــى  ــع محل ــردم و جوام ــه م ــن ک همی
پیــدا  شــناخت  بشــوند،  حســاس 
ــم  ــهرى ه ــک ش ــاال ی ــه ح ــد ک کنن
ــور  ــالن کش ــخصات در ف ــن مش ــا ای ب
ــتراکات  ــرى اش ــد یکس هســت و بدانن
حساســــــیت هایى  همیــن  دارنــد. 
ــودش  ــود، خ ــه مى ش ــه برانگیختــ ک

انگیــزه ایجــاد مى کنــد کــه مــردم 
ــا مــردم آن هــا بیاینــد اینجــا  ــد ی برون
کم کــم  روابــط  ایــن  به هرحــال  و 
ــد بســیارى  ــرد. در کل فوای شــکل بگی
دارد. کرمانشــاه بــا قدمــت تاریخــى 
دارد  کــه  بى نظیــرى  جاذبه هــاى  و 
مى توانــد در ایــن زمینــه موفــق عمــل 
کنــد. یعنــى فقــط همــان مصوبــه 
نباشــد و بشــود از مزایایــش بهره منــد 

ــد.  ش

قــرارداد  عقــد  نهایــت  در   
خواهر خواندگــى، غیــر از تعامــالت 
ــٌال  ــه مث ــادى ک ــتقیم اقتص مس
ــد  ــاى تجــارى رفــت و آم هیئت ه
کننــد و قراردادهــاى تجــارى عقــد 
کــه  مى کنیــد  فکــر  بشــود، 
منفعــت اقتصــادى دیگــرش چــه 
ــالً در  ــا مث ــد؟ آی ــد باش مى توان
ــیل  ــگرى پتانس ــه ى گردش زمین

دارد؟  خوبــى 
حتمــاً در زمینــه ى گردشــگرى مى شــود 
از آن اســتفاده کــرد. بــه دلیــل پتانســیل 
کرمانشــاه  حــوزه ى  در  کــه  باالیــى 
کشــور،  غربــى  اســتان هاى  دیگــر  و 
بــا  دارد.  وجــود  کرمانشــاه  خصوصــاً 
تعریــف رویدادهایــى کــه بــه دلیــل 
فرهنگــى،  حــوزه ى  در  بــاال  تنــوع 
ــا  ــاك دارد. این ه ــیقى، پوش ــوام، موس اق
هســتند  بى نظیــرى  حــد  در  واقعــاً 
ــر و  ــتان هاى دیگ ــًال اس ــاید مث ــه ش ک
ــه اســتان همــدان از ایــن مزیــت  ازجمل
برخــوردار نباشــند. مى توانیــد این هــا 
را خودتــان تبدیــل بــه رویــداد یاتبدیــل 
بــه محصــول گردشــگرى بکنیــد. و 
آن وقــت بــا آن کشــورهاى مقصــدى 
ــراودات  ــد، م ــه داری ــا آن تفاهم نام ــه ب ک
داشــته باشــید. هفته هــاى فرهنگــى 
ــد در  ــا بیاین ــد. آن ه ــزار بکنی ــا برگ آنج
اســتان شــما برنامه هایــى برگــزار کننــد 
و مــردم بــه طــور حتــم از مزایــاى ایــن 
ــوند؛  ــد مى ش ــگر بهره من ــادل گردش تب
ــع  ــت، صنای ــى، اقام ــوزه ى پذیرای در ح
دســتى، ســوغات و.. حتــى مى شــود 
ــته هاى  ــرمایه گذارى و بس ــاى س پروژه ه
بــه  و  کــرد  تعریــف  ســرمایه گذارى 
ــرد. ــه ک ــا عرض ــن اقتصــادى آن ه فعالی

خواهرخواندگی 
نیازمند این 

است که بعد از 
اینکه قرارداد 

امضاء شد، مجدد 
پیگیری ها 

انجام بشود و 
منافعش مورد 

استفاده قرار 
بگیرد؛ یعین 

مراودات شکل 
بگیرد، نه فقط 

امضا بشود و این 
تفاهم نامه ها 

برود داخل  
قفسه ها و خاک 

بخورد



۷۲۷۲

در بین سایر نهادهاى اجتماعى هم این امکان 
وجود دارد. مثل دانشگاه ها، یا اتاق هاى بازرگانى 
مى توانند با نهادها و مؤسساتى شبیه خودشان 
وجود  به  را  خواهرخواندگى  طرح  یا  برنامه 

بیاورند.

در  چقدر  خواهرخواندگى  مسئله ى   
شده  گرفته  جدى  شما  نظر  به  ما  کشور 
است؟ به خاطر اینکه ما االن نگاه مى کنیم 
خواهر خوانده  تعدادى  شهرها  بعضى 
موضوع  این  از  مردم  شاید  اما   دارند؛ 
زیاد آگاه نباشند؛ یعنى این مسئله جدى 

گرفته نشده است؟
مسئله ى اصلى در حوزه ى خواهرخواندگى به 
چند عنصر برمى گردد. اولین قسمتش احساس 
نیاز به خواهرخواندگى هست که خب ما برویم 
مى توانیم  کنیم  احساس  که  جایى  یک  با  و 
ارتباط مؤثر داشته باشیم، خواهرخواندگى را 
در شهرهایى  ایجاد کنیم. در ایران مخصوصاً 
نهادها،  بعضى  یا  کرمانشاه  مثل  تهران،  مثل 
خواهرخواندگى  برنامه ى  این  انقالب  از  قبل 
طراحى شده و قراردادهایش به امضاء رسیده 
مدیران  باورهاى  و  نگاه  و  ایدئولوژى  با  و 
است.  شده  ریخته  طرح  این  انقالب  از  قبل 
مثل  متعددى  علت هاى  به  انقالب  از  بعد 
هست  ممکن  که  مشکالتى  مثل  تحریم ها، 
به وجود آمده باشد، ما مشاهده مى کنیم که 
که  کشورى  و  ما  کشور  مثًال  بین  ارتباطات 
بوده،  شهرش  دوتا  بین  خواهرخواندگى  مثًال 
تضعیف  ارتباطات  این  دیگرى  علت  هر  یا 
شده است. پس بخشى از عواملى که ممکن 
هست علت هاى تضعیف خواهرخواندگى بوده 
باشد این است که بعضى از این قراردادهاى 
خواهرخواندگى قبل از انقالب و بعد از انقالب 
امضاء شده باشد. این یکى از قسمت هاى قضیه 
هست که باید به آن نگاه بکنیم. قسمت دوم 
حوزه ى  و  مى آیند  که  کسانى  به  برمى گردد 
اگر  مى کنند.  نیاز  سنجى  را  خواهرخواندگى 
این مدیران با این دید کار نیاز  سنجى را انجام 
داده باشند که فقط خودشان ارتباط با مدیران 
دوستى  رابطه ى  و  کنند  برقرار  کشور  آن 
شخصیشان را برقرار کنند، قطعاً این رابطه ى 
دوستى شخصى برقرار مى شود، با این قرارداد 
هزینه هایش  آمدها  و  رفت  کمى  یک  هم 
توسط این مجموعه ها پرداخت مى شود. خب 
به هرحال وقتى مجموعه هاى خواهرخواندگى 
مى روند  که  مدیرانى  مى بینید  شما  هست 

خواهرخواندگى قراردادى براى توسعه تبادالت فرهنگى و اقتصادى است؛ لیک آنچه این قرارداد را اثربخش مى کند 
هدفمند بودن، نیازسنجى و برنامه ریزى براى یک قرارداد خواهرخواندگى اثربخش و تحول آفرین است. سهراب دل 
انگیزان، عضو هیئت علمى گروه اقتصاد دانشگاه رازى و مشاور اقتصادى اتاق کرمانشاه این موضوع را تشریح مى کند. 

در گفت وگو با سهراب دل انگیزان
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی مطرح شد؛

نیازسنجی، پیش شرط  
خواهرخواندگی اثربخش

قرارداد  درخصوص  شما  کلى  نظر   
خواهرخواندگى چیست؟ 

اینکه  یعنى  خودش  اصالتاً  خواهرخواندگى 
بازرگانى،  اتاق  دوتا  مجموعه،  دوتا  شهر،  دوتا 
هم  شبیه  که  مجموعه اى  دوتا  دانشگاه،  دوتا 
هستند یا مى توانند نقاط اشتراکى با هم پیدا 
بکنند. با هم توافق مى کنند که ارتباطاتى از 
تبادل  طرح،  تبادل  متخصص،  تبادل  جنس 
نام،  تبادل  دوستى،  گروه هاى  تبادل  ایده، 
تبادل اسم مکان یا قرار گرفتن رابطه اى فراتر از 
رابطه ى معمولى رسمى با هم انجام بدهند. مثل 
در  مشترك،  فعالیت هاى  مشترك،  طرح هاى 
میان گذاشتن تجربه ها درخصوص طرح هایى 

چه  کالبدى،  طرح هاى  چه  کردند.  اجرا  که 
علمى.  طرح هاى  چه  اجتماعى،  طرح هاى 
مبادله ى کارشناسان به گونه اى که بتواند تجارب 
و توانایى کارشناسان را باال ببرد و یا احیاناً در 
زمانى که نیازمندى اتفاق مى افتد، مخصوصاً 
این طور  و  سیل  زلزله،  مثل  بحران هایى  در 
چیزها، شهرها یا مناطق خواهرخوانده خیلى 
دست  و  مى کنند  کمک  همدیگر  به  بیشتر 
همدیگر را مى گیرند. نوعى قرارداد دوستى و 
همکارى بیشتر از یک حوزه ى رسمى را به ما 
نشان مى دهد و بسیار هم پسندیده هست و در 
اکثر کشورهاى جهان در بین شهرها مخصوصاً 
بسیار مرسوم هست. اما فقط شهرها نیستند، 

پرونده خواهرخوانده 
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سازمان ها  آن  را  هزینه هایشان  مى آیند  و 
مى پردازند. اما هدف ممکن هست چیزى خارج 
از این مسئله ى خواهرخواندگى باشد و هدف 
ارتباط شخصى باشد و به همین علت ممکن 
توسط  هزینه اش  فقط  رفت وآمدها  این  است 
آن دستگاه ها پرداخت شده باشد. اما بعد از 
اینکه آن مدیران کنار مى روند یا کنار گذاشته 
آن  دیگر  خواهرخواندگى  آن  عمًال  مى شوند. 
قرارداد  یک  و  ندارد  را  خودش  قبلى  معنى 
و  هست  بى جان  تقریباً  که  هست  میز  روى 
هیچ هویتى ندارد. علت هاى دیگرى هم هست 
شهردارى ها  در  مثًال  مى آیند  مدیرانى  اینکه 
مى کنند،  امضاء  خواهرخواندگى  قراردادهاى 
وقتى  شوراها  نگرش  شوراها،  تغییر  با  اما 
خواهرخواندگى  برنامه ى  این  مى شود  عوض 
کامًال به هم مى ریزد و آن عناصر و الزاماتى 
رعایت  عمًال  است  بوده  قراردادها  آن  در  که 
است  تنش هایى  هم  بعدى  مسائل  نمى شود. 
اتفاق  است  ممکن  بین الملل  فضاى  در  که 
بیفتد براى کشور و این تنش ها باعث بشود که 
بسیارى از این قراردادها مشمول انتقال اسناد، 

آدم ها،  انتقال  تجهیزات،  انتقال  مالى،  انتقال 
تخصص و تکنولوژى بشود که آن انتقال ها با 
محدودیت هایى مثل تحریم یا محدودیت هاى 
امکان  عمًال  و  باشد  شده  مواجه  بین المللى 
استفاده از آن حوزه وجود نداشته باشد. قسمت 
آخرش هم این هست که ممکن هست اصًال 
خواهرخواندگى،  سمت  به  رفتند  که  کسانى 
اصًال مفهوم خواهرخواندگى را ندانسته باشند 
و  قرارداد  یک  باید  که  کنند  فکر  فقط  و 
تفاهم نامه ى همکارى امضا کنند بدون اینکه 

بخواهند آن را پیگیرى کنند. 

 در حال حاضر مردم ایران به نظر شما 
بازى  خواهرخواندگى  در  سهمى  اصالً 
این  در  مردم  اصالً  اینکه  یا  مى کنند؟ 
قرارداد خواهرخواندگى نمى توانند جایى 
داشته باشند؟ یعنى نمى توانند پیشنهادى 

بدهند، کارى کنند؟
اول اینکـه حوزه ى تصمیمات رسـمى اسـت و 
اگـر هـم بتوانیم از مـردم پیشـنهادى دریافت 
بکنیـم، باید از طریق ایجاد درگاه هاى رسـمى 
باشـد کـه ایـن پیشـنهادها را دریافـت کنیم. 
ایـن درگاه هـاى رسـمى یـا در درون خـود آن 
سـازمان ها و نهادهـا به صـورت رسـمى بایـد 
تعریف شـده باشـد که اگر کسـى پیشنهادى 
در ایـن حـوزه دارد بـه ایـن سـازمان و بـه 
ایـن شـیوه و بـه ایـن فـرم تحویـل بدهـد که 
تقریبـاً در ایـن حـوزه خیلـى دقیـق نیسـت. 
بعضـى جاهـا مى شـود دانـه دانـه دیـد، ولـى 
پیشـنهادهایى هـم کـه مـى رود طبـق اصول 
صحیـح و روش صحیحـى بررسـى نمى شـود. 
دو اینکـه اصالتـاً نهادهـاى رسـمى اى در ایـن 
حـوزه یـا شـکل نگرفتـه یـا اگر شـکل گرفته 
ممکـن هسـت از ماهیت خودش خارج شـده 
نهادهـاى  خواهرخواندگـى  حـوزه ى  باشـد. 
رسـمى نـدارد. تقریبـاً در شـهر، شـهردارى ها 
مـردم را تشـکل نمى دهند بـراى فعالیت هاى 
حفـظ  فعالیت هـاى  بـراى  زیسـت محیطى، 
محیـط، بـراى فعالیت هـاى اجتماعـى؛ یعنى 
شـهردارى ها ورود نمى کننـد به تشـکل دادن 
بـه مـردم. حداقـل در بعـد از انقـالب دیـده 
یک جورهایـى  کـه  تشـکل هایى  کـه  شـده 
شـهردارى ها به آن توجه کردند مسـجدهایى 
هسـت کـه شـهردارى ها از مـاده ى 16 و 17 
بـه آن هـا کمـک مالـى مى کننـد براى نـذر و 
نـذورات. مابقـى بخش ها کـه مثل شـوراهاى 
NGO ،محلـه باشـد، شـوراى یارى ها باشـد

حوزه هـاى  در  کـه  باشـد  مشـخصى  هـاى 
محیط زیسـت، زباله، مسائل اجتماعى فعالیت 
بکننـد بـه علـت اینکـه ممکـن هسـت ایـن 
تشـکل ها، فعالیت هایـى کـه انجـام مى دهند، 
از حـوزه ى مدیریت آن سـازمان خارج بشـود، 
قاعدتـاً عالقه اى از سـوى شـهردارى ها نشـان 
هسـت  به همین علـت  اسـت  نشـده  داده 
کـه قاعدتـاً اگـر مى بینیـد مـردم به صـورت 
رسـمى در ایـن حوزه هـا مشـارکت ندارند، به 
ایـن علـت نیسـت کـه مـردم نمى خواهنـد یا 
نمى تواننـد. بـه این علت هسـت کـه نهادهاى 
رسـمى ایـن درگاه را بـه وجـود نیاوردنـد و یا 
بـراى بـه وجـود آوردن ایـن درگاه قاعدتـاً آن 
مسـاعى خودشـان را با اهداف دیگرى ترکیب 

کردنـد و ایـن مشـکل پیـش آمده اسـت.

کل  براى  اوالً  شما  توصیه ى  در نهایت   
در  کرمانشاه  استان  خصوصاً  و  کشور 
خصوص قرارداد خواهر خواندگى چیست؟ 
خواهرخواندگى  موضوع  که  مى کنم  فکر  من 
کشور  وزارت  توسط  رسمى  به صورت  باید 
تشکیل و ابالغ بشود. از حوزه ى چهارچوب هاى 
امنیتى بیرون بیاید. ارتباطات با خارج از کشور 
مسئله  برروى  بشود.  روان  خیلى  مخصوصاً 
خواهرخواندگى  هیچ  نکنند  سخت گیرى 
قرار نیست که جاسوس مبادله بکند. یا هیچ 
به  مشکالتى  که  نیست  قرار  خواهرخواندگى 
به  منافع  که  هست  قرار  همه  بیاورد.  وجود 
وجود بیاورند. نگاه را به خواهرخواندگى بین 
این  هم  دیگر  طرف  از  کنند.  عوض  شهرها 
آگاهى بخشى را داشته باشند که موفقیت ها و 
بالندگى ها و رشد در ایجاد ارتباط عمیق تر بین 
عناصر و گروه ها و نهادهاى هم سطح هست. 
به  مى توانیم  که  هست  چارچوب  این  در  ما 
ارتباطات  هرچه  بیندیشیم.  بیشتر  موفقیت 
بیشتر باشد موفقیت بیشتر هست. مى دانید 
بین  تبادل  مى تواند  خواهرخواندگى ها  که 
بازرگانان را داشته باشد. تبادل بین صاحبان 
کسب و کارها را داشته باشد. تبادل بین شعرا 
تبادل  باشد.  داشته  را  شهرى  هنرمندان  و 
بین  تبادل  باشد.  داشته  را  بازرگانان  بین 
دانشمندان را داشته باشد. تبادل بین مدیران 
را داشته باشد. و همه ى این ها مى تواند با ایجاد 
بازارهاى جدید، با ایجاد برنامه هاى جدید، با به 
مشارکت گذاردن تجربه ها، اندیشه ها، مى تواند 
به رشد هر کشور و هر مجموعه و هر شهرى 

کمک بکند.

تحقق اهداف خواهرخواندگی به چند 
عنصر برمی گردد

احساس نیاز به ۱
خواهرخواندگی

۲
افرادی که حوزه ی 

خواهرخواندگی را 
نیازسنجی می کنند

تنش ها و دغدغه های ۳
فضای بین الملل

پیگیری اقتضائات ۴
خواهرخواندگی

خواهرخواندگی 
نوعی قرارداد 

دوسیت و 
همکاری بیشتر 

از یک حوزه ی 
رسمی را به ما 

نشان می دهد 
و بسیار هم 

پسندیده 
هست و در اکثر 

کشورهای جهان 
در بین شهرها 

مخصوصاً بسیار 
مرسوم هست
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براى روادید اقتصادى و براى مسـائل اقتصادى 
کشـورها و ملت هـاى آن هـا مفیـد هسـت و 
کـه  هرچیـزى  یعنـى  هسـت؛  ارزش  داراى 
باعـث پیوند عنصرهـاى فرهنگـى و اقتصادى 
بشـود، منافعـش بـه ملت هـا برمى گـردد و در 
دیـد فـراکالن در منطقـه مى توانیـم شـاهد 
رشـد و شـکوفایى زندگـى انسـانى و روابـط 
انسـانى و بهبـود کیفیـت زندگـى بیـن ایـن 
کشـورها باشـیم. یـا دوتا کشـورى کـه از نظر 
فرهنگـى، اقتصـادى، بـه هـر شـکلى حـاال 
خواهرخواندگى باشـد، انعقـاد روابط فرهنگى 
باشـد، به هر شـکلى بـه هم نزدیک تر باشـند، 
یـا پروتکل هاى همکارى فرهنگـى، اقتصادى، 

اجتماعـى برقرار باشـد. 
همـه ى این هـا نفعش به ملت هـا برمى گردد و 
ایـن از نظـر زندگى اجتماعى به نفـع آینده ى 
بشـر اسـت و رفـع تنش زدایـى را بـه دنبـال 
دارد. هرچیـزى کـه عامـل بشـود بـه اجـرا، 
بـراى نزدیـک  کـردن ملت ها و دورى جسـتن 
از تنـش در منطقـه ایـن به نفع مـردم خواهد 
بود و عایدات اقتصادى، باعث آسـایش بیشـتر 

ملت هـا خواهـد بود.

 همان طـور کـه مسـتحضر هسـتید، 
خواهرخوانده هـاى  ایـران  شـهرهاى 
زیـادى دارنـد؛ امـا چـرا این ها اصـًال به 
همکارى  هـاى  چـرا  نمى آیـد؟  چشـم 
خاصى شـکل نمى گیرد؟ چرا شـما االن 
برویـد از آدم هـاى حـاال تحصیل کـرده 
هم داخل شـهرها بپرسـید که مى دانید 
خواهرخوانده ى شـهر شـما کدام شـهر 
در دنیـا هسـت؟ هیـچ اطالعـى ندارند. 
جنابعالـى ایـن نقـص را ناشـى از چـه 
پتانسـیل هایى  ایـن  چـرا  مى دانیـد؟ 
کـه وجـود دارد، به هیچ عنـوان بالفعـل 

نمى شـود؟ بـه حرکـت درنمى آیـد؟
جـواب  خودتـان  سـؤاالت  در  درواقـع  شـما 
خودتـان را هـم دادیـد. از حـرف تـا قانـون، از 
حـرف تـا عمـل، از بالقـوه کـردن تـا بالفعـل 

فاصلـه ى زیـادى داریـم.
ببینیـد متأسـفانه اقتصـاد مریِض وابسـته  به 
نفـت باعـث شـده اسـت چشـم هایمان را بـه 
روى خیلـى از مسـائل ببندیـم؛ نفـت بـراى 
اقتصـاد مـا هـم بـدى دارد و هـم خوبـى؛ مـا 
در کنـار صنعـت نفت بایـد مى آمدیـم خیلى 
از مسـائل بالقـوه را بالفعـل مى کردیـم. ولـى 

قراردادهـاى خواهرخواندگـى فرصتـى براى توسـعه تعامالت در سـطح بین المللى اسـت؛ حال زمانـى موضوع این 
قراردادهـا فرهنـگ و تمدن اسـت و زمانى شـهرها حول موضوعـات اقتصـادى و صنعتى خواهرخوانده مى شـوند. 
نظـر بـه تمـدن، قدمـت و ریشـه هاى فرهنگـى شـهرهاى پرتعـدادى از ایران بـا شـهرهاى جهـان خواهر خوانده 
شـده اند، امـا ایـن قراردادهـا هیچـگاه نتوانسـته اند بـه اهداف خـود نزدیک شـده و کمتر بهـره اى بـراى اقتصاد 
ایـران داشـته  باشـند. به واقع ایـن قراردادها تـوان بالقوه اى اسـت که هنوز در ایـران به فعلیت نرسـیده؛ پیرامون 
خواهرخواندگى هـا و یافتـن ریشـه هاى عـدم بهـره گرفتـن از آنهـا در حـوزه گردشـگرى بـا مرتضى خاکسـار، 

کارشـناس ارشـد اقتصاد گردشـگرى و مـدرس دانشـگاه به گفت وگو نشسـتیم. 

قراردادهای خواهرخواندگی حوزه گردشگری در گفت وگو با مرتیض خاکسار، 
کارشناس ارشد اقتصاد گردشگری؛

توان نهفته ای که
عیان نشده 

درخصـوص  جنابعالـى  کلـى  نظـر   
قراردادهـاى خواهرخواندگى در حوزه ى 

چیسـت؟ گردشـگرى 
ببینیـد به طورکلـى در اقتصـاد جهانـى هـر 
پروتکلـى، هـر انعقـاد قـراردادى کـه باعـث 
نزدیکى روابط اقتصـادى، فرهنگى، اجتماعى، 
سیاسـى بین دوتا کشـور باشـد، مـورد خوبى 
اسـت. و ایـن جـزء نـکات مثبـت در روادیـد 

بین الملـل اسـت؛ یعنى باعث جـذب فرهنگى 
منطقـه  در  تنش زدایـى  باعـث  مى شـود؛  
مى شـود. پاکیزگى و سـالمت روابـط، مثال در 
حـوزه ى کشـورهاى خلیـج، مثالً کشـورهاى 
خاور دور، مثالً کشـورهاى شـرق آسیا، همه ى 
این هـا وقتى تنش زدایى در دسـتور کار باشـد 

مى دهـد. رخ 
هـر عاملـى که باعث نزدیکى کشـورها باشـد، 

پرونده خواهرخوانده 
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وجـود مسـئله ى نفـت باعث شـده ما نسـبت 
بـه خیلى از مسـائل غافل بشـویم؛ یعنـى بازار 
نفـت، خیلـى از بازارهـاى ایـران را تحت تأثیر 
خـودش قرار داده که ما اصـًال روى این نیاییم 
کار بکنیم. بازار گردشـگرى، مسـائل فرهنگى، 
اشـتراکات فرهنگـى مـا بـا دنیـا، حداقـل بـا 
کشـورهاى شـرق آسـیا، شـمال ایران که یک 
زمانـى جـزء امپراتـورى ایـران بودنـد، زبـان 
رسمى شـان فارسـى بـوده، دین شـان اسـالم 
بـوده در بعضـى از نقـاط، ایـن باعـث شـده ما 
بـه روابط تجارى، بازرگانـى، فرهنگى خودمان 

کم توجـه بشـویم.
کردیم،  انقالب  هست  سال  چهل  از  بیش  ما 
در  را  منطقه  کشورهاى  وضعیت  بیایید  شما 
همسایگى ایران بررسى کنید. ببینید از صنعت 
بازارهاى  تمام  رسیدند.  کجا  به  گردشگرى 
ما،  از  کردند  کپى بردارى  آمدند  بین المللى 
االن  ندارند.  قدمت فرهنگى  اصالً  که  کسانى 
ببینید آمدند پاسارگاد را، تخت جمشید را، آن 
ساختمان هاى قدیمى سه هزار ساله را آمدند 
کپى بردارى کردند به صورت نماد فرهنگى در 
امارات درست کردند و با آن جذب توریست 
درست  بازار  اقتصادى  توریسم  در  مى کنند. 
کردند، جذب توریست مى کنند. ما مشترکات 
فرهنگى بسیار زیاد و قابل عرضه داریم. تنوع 
نژادى، قومى، مذهبى، غذایى، لباسى، فرهنگى؛ 
ما جزو ده  کشور مستعد گردشگرى هستیم. 
ولى خدمتتان عرض کردم، مى رویم به حرف 

اولمان مى رسیم.
از حـرف تـا عمـل، از تصویـب تـا اجـرا خیلى 
راه هسـت. مسـئله خواهرخواندگى نباید فقط  
مختـص یک جشـنواره و براى یکبار در سـال 
آن هـم در صـورت وجـود بودجه در اسـتان ها 
باشـد. ببینیـد االن مشـترکات فرهنگـى مـا 
بـا کشـورهاى همسـایه ى شـمال ایـران مثل 
ارمنستان، مثل تاجیکسـتان، مثل قزاقستان، 
درواقـع  مى توانـد  این هـا  ازبکسـتان،  مثـل 
بسـیار براى ما مثمرثمر باشـد. این مشترکات 
زیاد اسـت. زبان هسـت، دین هسـت، فرهنگ 
هسـت، لباس و غذاسـت. نیامدیم اصالً از این 
جاذبه هـا اسـتفاده بکنیـم. نیامدیـم براسـاس 
جذب مشـترکات فرهنگى کارهـاى اقتصادى 
اسـتعدادهاى  از  بدهیـم.  انجـام  این هـا  بـا 
کار  بکنیـم.  اسـتفاده  همدیگـر  اقتصـادى 
نکردیـم. فقـط در حـد یـک لوح تقدیـر، یـک 
گـزارش دادن، بـه یـک گـزارش یـک روزه در 

صـدا و سـیما کفایـت کردیم.
بـه عنـوان مثـال شـما یـک شـبه نمى توانـى 
نمى توانـى  شـبه  یـک  بشـوى.  درس خـوان 
و  خوانـدن  درس  پدیـده ى  باشـى.  موفـق 
موفقیـت یـک امـرى اسـت مسـتمر و دائمى. 
یک فرآیند هسـت. ما به مشـترکات فرهنگى، 
خواهرخواندگـى دوتا شـهر، دوتا اسـتان، دوتا 
کشـور بایـد به صورت مسـتمر یا یـک فرآیند 
یـا یـک پروسـه نـگاه بکنیـم. در پروسـه ى 
شـروع یک حرکت، در فرآینـد، در جریان... در 
جریان هـاى یـک فرآیند بایـد در طـول روز و 
مـاه و سـال و سـال ها باشـد تـا بتوانیـم ما به 
انتفاع اقتصادى برسـیم. از وجوهات مشـترك 
مشـترك  وجوهـات  بـه  بیاییـم  فرهنگـى 
اقتصـادى برسـیم. نفـع بـه هـم برسـانیم. در 
چقـدر  مى دانیـد  شـما  فرهنگـى  توریسـم 

جابه جایـى مسـافر داریـم؟ 
کشـور  دوتـا  بیـن  مسـافر  جابه جایـى  در 
مى دانیـد چقـدر در فرآینـد خریـد بازارهـاى 
انسـجام  در  بکنیـم؟  کار  مى توانیـم  محلـى 
سیاسـى دولت هـا بـراى برقـرارى و نوشـتن 
مى دانیـد  اقتصـادى  همـکارى  پروتکل هـاى 
چطـور مى توانیم موفق باشـیم؟ همه ى این ها 
از  مى شـود.  شـروع  روابـط  و  گردشـگرى  از 
مشـترکات فرهنگى شـروع مى شـود. خب ما 
از عراق شـاید در جنگ هشـت ساله خاطره ى 
خوبـى نداریم، ولى مشـترکات فرهنگى داریم 
که مى گوییم خانه ى دشـمنت چـرا مى روى؟ 
مى گوییـم دوسـتم گرو هسـت. ما بـه فرآیند 
یـک  به عنـوان  خودمـان  دینـى  و  مذهبـى 
گـرو سیاسـى-اجتماعى-دینى-مذهبى فکـر 
زبانـى،  اشـتراکات  ببینیـد  پـس  مى کنیـم 
دینـى، فرهنگـى، غذایـى، لباسـى، قومیتـى 

تأثیرگذارند. خیلـى 
االن در اسـتان لرسـتان غارهایى پیدا شده که 
بـا سـابقه ى قدمـت هفت هزار سـال، هشـت 
هـزار سـال؛ یعنى مهد تمدن بشـریت از ایران 
شروع شـده است. ابزار و وسـایلى پیدا کردند، 
االن ببینیـد اگـر کشـورهایى ماننـد امـارات 
یـک همچین آثارى داشـتند، اگر کشـورهاى 
اروپایـى یک همچین شـرایطى داشـتند، اگر 
این اتفاق در شـرق آسـیا مى افتاد، ببینید چه 
بـوق و کرنایى راه مى انداختند. چه اسـتفاده و 
بهره بـردارى سیاسـى و اقتصـادى و اجتماعى 
مى کردنـد. ولى همچنان ما خاموش هسـتیم. 
شـما دیدید تلویزیون ما یک برنامـه براى این 

بسـازد؟ ما در صدا و سـیما هنوز یک شبکه ى 
بین المللى گردشـگرى نداریم.

که  داریم  جئوگرافى  نشنال  مجله ى  دنیا  در 
براى همه ى کشورها تبلیغ مى کند. ما چرا یک 
نشریه ى جهانى نداریم؟ ما چرا یک نشریه ى 
جاذبه هاى  روى  چرا  نداریم؟  الکترونیکى 
فرهنگى کار نمى کنیم؟ گردشگرى کار انجام 
دادنى هست که انتقاعات اقتصادى دارد. قابل 
دزدیدن نیست. قابل سیاه بازى نیست. در آن 
فساد مالى ندارد. فقط قابل خلق کردن هست 
و با تبلیغ و کار و تالش مى توانیم بگوییم میسر 
مى شود. یک صنعت سبز، یک صنعت سپید 
هست از نظر سیاسى، از نظر اینکه نمى شود 
صنعت  داشت.  تصرفى  و  دخل  هیچ  آن  در 
کشتى  بدزدد.  نمى تواند  کسى  را  گردشگرى 
بفروشد.  دیگرى  کشور  بار بکند ببرد  کشتى 
گردشگرى.  این  دارد  را  مزیت ها  این  خب 

اشتراکات فرهنگى این خوبى را دارند.
دانشگاه هاى  در  ما  بکنیم.  کار  نیامدیم  ما 
منابع  گردشگرى  صنعت  براى  خودمان 
درسى مان کامل نیست. ما در بعضى از دروس 
کتب نداریم. بررسى نمى شود. در حد شعارى 
ساختارى،  انقالب  یک  باید  ما  کردیم.  عمل 
فرهنگى در حفظ و انتشار موقعیت فرهنگى 
بدهیم.  انجام  دنیا  در  ایران  فالت  و  خودمان 
ما باید شبکه ى رادیو-تلویزیونى داشته باشیم. 
ما باید از اصحاب رسانه ها کمک بگیریم تا در 
سطح بین المللى ایران را معرفى بکنند به دنیا. 
سبقه  تاریخ  شدیم.  دور  خودمان  تاریخ  از  ما 
هست. تاریخ قدمت هست. تاریخ اعتبار هست. 
اقتصادى  اعتبار  داریم،  سیاسى  اعتبار  تاریخ 
فرهنگى  اعتبار  داریم،  مذهبى  اعتبار  داریم، 
داریم. نیامدیم از همه ى این اعتبارها استفاده 

بکنیم...
فرهنـگ ایران طبـق کاوش هایى که در شـهر 
سـوخته ى زابـل انجـام دادند، به شـش هفت 
هـزار سـال پیش مى رسـد. ما از نظر پزشـکى 
االن در دنیـا سـرآمد هسـتیم. از نظـر علـم 
پزشـکى هم مى توانیـم خواهرخوانده فرهنگى 
و پزشـکى و علمى باشیم، با خیلى از کشورها. 
از کل دنیا االن به کشـور ما مى آیند. در شـهر 
سوخته ى زابل چشـم مصنوعى در هفت هزار 
سـال پیـش، پیدا کردنـد. این نشـان دهنده ى 
سـبقه اسـت، قدمـت هسـت، اقتصاد هسـت، 
تمـدن هسـت، سـرآمد بـودن در دنیـا اسـت. 
زبـان پارسـى سـرآمد زبان هاى دنیا اسـت. اما 
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ببینیـد در حـد شـعارى کار کردیم. اگـر واقعاً 
بخواهیـم االن هـم از این بن بسـت اقتصادى، 
از ایـن تـورى کـه بـا صنعت نفت و وابسـتگى 
سیاسـى بـه آن و التهابـات سیاسـى نجـات و 
خالصـى پیـدا کنیـم، راهـى جـز تجدیدنظر 
در سـاختار اقتصـادى، فرهنگـى و اجتماعـى 
خودمـان نداریـم؛ باید درِ ایـران را به روى دنیا 
بـاز کنیـم. من براى شـما یک مثالـى مى زنم.

آبگرم  یک  مى گفتند  سرعین  در  روزى  یک 
پیدا شد. متعاقب آن کاوش هایى شد. آمدند 
مسافرخانه هایى  و  دادند  اجاره   را  خانه هایى 
شهر  االن  ساختند.  را  هتل هایى  ساختند.  را 
ساخت  است.  شده  معرفى  دنیا  در  سرعین 
هتل و اقتصاد گردشگرى آن شهر را ببینید 
از گران ترین شهرهاست، از یک منطقه کمتر 
شناخته شده، تبدیل شده به یک شهر به قول 
معروف با گرید یک در سطح بازارهاى جهانى، 
و همه، سرعین اردیبل را اینگونه مى شناسند؛ 
باشد،  فرهنگى  و  گردشگرى  اقتصاد  هرجا 
هست.  رونق  به  رو  هم  اقتصادیش  بازارهاى 
مسیر  در  شهرى  اجتماعى،  سیاسى،  نظر  از 
قرار  پیشرفت  و  توسعه  ریل گذارى شده ى 
مى گیرند و این اتفاق خوب باید در مسئله ى 
مشترکات فرهنگى و همان مطلبى که شما 
به آن اشاره دارید در حیطه ى عملیاتى اتفاق 
بیفتد. این باعث این مى شود از آن حالت سکون 
و انزواى سیاسى و اقتصادى و اجتماعى ما بیرون 
بیاییم. این الك خودمان را بشکنیم. بیاییم به 
یک مرحله ى شکوفایى برسیم و بتوانیم از این 
وضعیت به هم ریختگى فعلى بیرون بیاییم. ما 

باید درِ ایران را به روى دنیا باز بکنیم. 

 مردم چه سهمى مى توانند در مسئله ى 
خواهرخواندگى داشته باشند؟

انگیزه ى مردم رسیدن به یک تعادل اقتصادى 
است و یک امنیت اقتصادى. ما باید مردم را 
و  گردشگرى  وزارت  طریق  از  آموزش ها  با 
صدا و سیما و مسئولین اجرایى و آموزشى 
گردشگرى در امر فرهنگ راه کسب درآمد 
ایشان و رسیدن به امنیت اقتصادى از نظر 
مردم  کنیم.  تشویق  فرهنگى  مشترکات 
مثالى  ببینید  باشند.  نقش آفرین  مى توانند 
برایتان مى زنم که فهم مطلب و درك مطلب 
گیوه ى  کرمانشاه  در  ببینید  باشد.  روشن تر 
بافته  کارگاه ها  و  خانه  در  که   کرمانشاهى 
مى شود، به عنوان یک عنصر فرهنگى، عامل 

فرهنگى، با ورود گردشگر خریدارى مى شود. 
سازنده آن نیز تشویق به تولید مى شود. امنیت 
هتل  شهر  آن  در  مى رود.  باال  اقتصادى اش 
به  مردم  مى آید.  گردشگر  مى شود.  ساخته 
انتفاع اقتصادى مى رسند. وضعیت معیشتى 
خانواده ها روبه راه مى شود. ببینید مردم باید 
کار  فرهنگیشان  اقتصادى  جاذبه هاى  روى 
بکنند. روى لباس هاى خودشان کار بکنند. 
در نوع گویش خودشان کار بکنند. در معرفى 
زبانشان کار بکنند. همه ى قوم ها را ما داریم. 
آذرى  داریم،  فارس  قوم  ایران  فالت  در  ما 
داریم،  لر  داریم،  داریم، گیلکى  ترك  داریم، 
لک داریم، خیلى از عشیره ها و قومیت ها و 
قبیله ها را داریم که همه الهام گرفته از یک 
فرهنگ و یک منطقه اند که در ایران آمدند، 
بودند و مهاجرت به اروپا کردند و هستند. این 
فرهنگ ها را ما باید حفظ بکنیم؛ یعنى اینکه 
ما باید به مردم آموزش بدهیم لباس هایى که 
جنبه ى فرهنگى دارند، تولید بشود، استفاده 
نکنند،از  فراموش  را  محلى  غذاهاى  بشود. 
شبکه هاى مجازى آموزش داده بشود. وزارت 
مجوزهاى  مردم  به  بیاید  فرهنگى  میراث 
فرهنگى  لباس هاى  تولید  براى  فرهنگى 
بدهد؛ تسهیالت ارزان قیمت در اختیار این ها 

بگذارد.
این هـا بـه انتفـاع برسـند. سـاخت خانه هـاى 
معمـارى  به اصطـالح  خودشـان،  فرهنگـى 
سـنتى خودشـان در هر منطقه. ببینیـد االن 
در سیسـتان و بلوچسـتان هتل هایـى دارنـد 
مى سـازند کـه بـا فرهنـگ و موقعیـت اقلیـم 
آنجا هماهنگ اسـت و بـراى خارجى ها خیلى 
جذابیـت دارد. وقتـى ایـن هتل هـا سـاخته 
مـردم  بشـود.  داده  آموزش هـا  ایـن  بشـود، 
بیاینـد در ایـن بخـش مشـارکت بکننـد و به 
غنـاى فرهنگى خودشـان که غنـاى اقتصادى 
هـم بـراى این هـا دارد پـى ببرنـد، مسـلماً در 
بسـتر همکارى بـا دولـت داوطلب مى شـوند.

نفـت  تخصصـى  صنعـت  در  مـا  ببینیـد 
هرکسـى را نمى توانیـم دخالـت بدهیـم. ولى 
در یـک تشـکیالت بوم گـردى در شـهرهاى 
گردشـگرپذیر مـا مثـل شـمال، مثـل اسـتان 
فـارس، مثل اسـتان ایـالم، مثل خوزسـتان یا 
خراسـان شـمالى ببینید، مردم از باب گرفتن 
مجـوز دسـت همـکارى به سـوى دولـت دراز 
کردنـد و حاضرنـد مشـارکت بکننـد؛ چـون 
براى این هـا انتفاع اقتصـادى دارد؛ درواقع نان 

را یک جورهایى ما آوردیم سـر سـفره ى مردم. 
مـردم وقتـى بیاینـد ببیننـد در فعالیت هـاى 
فرهنگـى بـه انتفـاع اقتصـادى مى رسـند و 
یـک اقبال اقتصـادى دارند، صددرصـد در این 
طرح، در مشـترکات فرهنگى، خواهرخواندگى 
فرهنگى، جـذب وجوهات مشـترك فرهنگى 
بیـن شـهرها و اسـتان ها داوطلـب مى شـوند. 
حتى در سـطح کشـورى مـا مى توانیم مطرح 
بکنیـم. در سـطح بین المللـى مـا مى توانیـم 
گردشـگرى  جهانـى  سـازمان  همـکارى  بـا 
سـمینارهاى بین المللـى بگذاریـم؛ یعنـى از 
ایـن طریـق قانونـاً در یـک چهارچـوب خاص 
جلـو برویـم. برنامه هاى مـدون و تدوین شـده 
داشـته باشـیم که درواقع UNWTO روى آن 
نظارت داشـته باشـد. بخواهیم روى سازه هاى 
فرهنگـى، مشـترکات فرهنگى، زبانـى، دینى، 

قومیتـى را در سـطح بین الملـل کار بکنیـم.
این ها درواقع مسـائلى هسـت که کشـورهاى 
مختلـف روى آن کار کردنـد، تـا بـه انتفـاع 
اقتصـادى رسـیدند. مـن االن بـاز بـراى شـما 
مثـال مى زنـم. اگـر بـه شـرق آسـیا بخواهـم 
اشـاره بکنم، ما مى توانیم سـنگاپور و مالزى را 
مثال بزنیـم. در جنوب ایران مى توانیم کشـور 
امـارات متحده ى عربى را ببینیـم. میزان تورم 
صفر، میزان اشـتغال صددرصد، بیکارى صفر، 
جـرم و جنایت صفـر. خب این هـا باعث اقبال 
ما هسـت. ایـران جزو ده کشـور مسـتعد دنیا 
اسـت براى برنامه ریزى فرهنگى، گردشـگرى، 
اقتصـادى. ولـى مـا چـه کار کردیـم؟ مـا در 
بشـویم.  کار  وارد  بایـد  عملیاتـى  حیطـه ى 

آسـتین ها را بـاال بزنیم. 
خوشبختانه در دولت آقاى رئیسى زمزمه هاى 
این هست که از مشارکت سرمایه گذاران بزرگ 
مهاجرت کرده از ایران کمک بگیریم و از آن ها 
و  هتل ها  بزرگ  سازنده هاى  از  بکنیم.  دعوت 
درواقع سرمایه داران بزرگ ایرانى که در اروپا 
و در سایر قاره ها مشغول به فعالیت هستند 
بکنند.  کمک  دولت  به  بیایند  بکنیم  دعوت 
مشارکت اجتماعى باال برود و ان شاءاهللا به یک 
اقبال عمومى در افق ده ساله ى 1400، از سال 
1400 تا 1410، به یک افق روشن نسبى و 
متعادل و منطقى برسیم که بتوانیم حداقل 40 
درصد تا 50 درصد موضوعات اقتصادى مردم را 
به یک اقبالى برسانیم که ایشان به یک ثبات 
اقتصادى، فکرى، سیاسى و فرهنگى برسند و 

آرامش در جامعه حاکم بشود. 

پرونده خواهرخوانده 
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نیــاز بــاالى داخــل بــه همــراه بــازار همســایگان از 
صنعــت قطعه ســازى فرصتــى طالیــى بــراى توســعه 

اقتصــاد و رونــق اشــتغال ســاخته؛ لیــک ایــن یــک 
ســوى ماجراســت. قطعه ســازان بــا چالش هــاى 

بى شــمارى دســت بــه گریباننــد کــه حتــى 
حیات شــان را تهدیــد مى کنــد: خطــوط تولیــد 
ــار،  ــن اعتب ــى و تامی ــع مال ــود مناب مســتهلک، کمب
خلــف وعــده خودروســازان در پرداخت هــا و در 

ــات.  ــه و مالی ــداد بیم ــه پرتع ــت آئین نام نهای
حــال آیــا ایــن رنج هــا قطعه ســازى را ســاقط 

ــت مســیر شــکوفایى  ــه در نهای ــا اینک ــد و ی مى کن
یافــت مى شــود، موضوعــى اســت کــه در صفحــات 

ــده اســت.  ــش رو واکاوى ش پی

قطعه سازی؛ 
دو سویه 
گنج و رنج
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نادرسـت از ناحیه شـرکت هاى خودروسـاز 
بـه قطعه سـازى کشـور سـرایت مى کنـد 
بـه نوعـى همـه شـرکت هاى قطعه سـاز را 
درگیـر کـرده و ایـن مسـاله نه قطعه سـاز 
بـزرگ مى شناسـند نه قطعه سـاز کوچک، 
و  نـه  مى شناسـد  تهرانـى  قطعه سـاز  نـه 
کـه  اسـت  درسـت  اسـتانى.  قطعه سـاز 
شـرکت هاى قطعه سـاز کوچـک، زودتـر از 
شـرکت هاى قطعه سـاز بـزرگ در اثـر این 
ویـروس از دور خـارج مى شـوند امـا تداوم 
اتخاذ سیاسـت هاى اشـتباه و پرهزینه کار 
را بـه جایـى رسـانده کـه در حـال حاضـر 
چالش هـاى  بـا  نیـز  بـزرگ  قطعه سـازان 
بـه  نگاهـى  اگـر  شـدند.  روبـرو  جـدى 
وضعیت قطعه سـازى در اسـتان کرمانشـاه 
بیندازیـم مشـاهده مى کنیـم کـه فعـاالن 
قطعه سـاز بـا همـان چالش هایـى مواجـه 
هسـتند کـه کل قطعه سـازى کشـور با آن

مواجه است. 
عدم سـود ده بودن شـرکت هاى خودروساز 
و تولیـد همـراه بـا زیان باعث شـده تـا آنها 
در پرداخـت مطالبـات خود به شـرکت هاى 
باشـند.  داشـته  مشـکل  نیـز  قطعه سـاز 
بررسـى ها نشـان مى دهـد در حـال حاضـر 
میلیـارد  هـزار  از 40  بیـش  قطعه سـازان 
تومان از شـرکت هاى خودروسـاز طلب کار 
هسـتند و حدود 10 هزار میلیـارد تومان از 
ایـن مبلـغ نیز مربـوط به بدهى هـاى 120 
روزه خودروسـازان اسـت کـه سـر رسـید 

شـده امـا پرداخت نشـده اسـت. 

سایه سنگین قیمت هاى تکلیفى
در حـال حاضـر صنعت خودروى کشـور با 
چالـش قیمت هاى تکلیفى دسـت و پنجه 
نـرم مى کنـد. سیاسـت گذار کالن خـودرو 
بـه مدیـران خودروسـاز اجـازه نمى دهد تا 
محصـوالت خود را براسـاس فرمول قیمت 
تمـام شـده به عـالوه سـود عرضـه کننـد 
بلکه خودروسـازان مجبورنـد تا محصوالت 
تولیـدى خـود را فارغ از قیمت تمام شـده 
بـر اسـاس قیمت هاى تکلیفى که از سـوى 
شـوراى رقابـت بـه آنهـا اعالم مى شـود در 

اختیـار مشـتریان خود قـرار دهند.
بـراى  زیـان  جـز  چیـزى  اتفـاق  ایـن 
خودروسـازان به همراه نـدارد و صورت هاى 
مالـى آنهـا نشـان مى دهـد ایـن شـرکت ها 
چنـد ده هزارمیلیـارد تومان زیان انباشـته 
دارنـد. ایـن حجـم از زیان انباشـته در حال 
حاضر حیات خودروسـازى کشـور را تهدید 
مى کنـد. بـه تردیـد چنانچه خودروسـازى 
غرق شـود بـا خود شـرکت هاى قطعه سـاز 
را نیـز بـه زیـر آب خواهـد کشـید ایـن در 
شرایطى اسـت که خودروسـازان به صورت 
اسـمى خصوصى ولى رسـماً دولتى هستند 
شـرکت هاى  همگـى  قطعه سـازان  امـا 
خصوصـى محسـوب شـده و مدیـران آنهـا 
سـرمایه هاى شـخصى خود را بـه کار گرفته 

ند.  ا

زیان انباشته
ویروسـى که بـه دلیل اتخاذ سیاسـت هاى 

قطعه سازى به عنوان یکى از صنایع پایین دستى 
همواره از وضعیت شرکت هاى خودروساز تاثیر 
مى پذیرد. در واقع مى توان این طور گفت که 
دود اتخاذ سیاست هاى اشتباه در خودروسازى 
به چشم صنعت قطعه کشور نیز مى رود. گزارش 
پیش رو برجسته ترین چالش ها و دغدغه هاى 
صنعت قطعه سازى بویژه در استان کرمانشاه را 
بررسى کرده است. 

چالش ها و دغدغه هایی 
که صنعت قطعه سازی را تهدید می کند

سه گانه بحران

پرونده قطعه سازى
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تامین سرمایه در گردش 
قطعه سـازى  کـه  چالش هـا  ایـن  امـا 
کشـور را در آسـتانه زمینگیـر شـدن قـرار 
داده کدام انـد؟ بى تردیـد در سـر لیسـت 
قطعه سـاز،  فعـاالن  چالش هـاى  فهرسـت 
بنگاه هـاى  گـردش  در  سـرمایه  تامیـن 
تولیـدى قـرار دارد. همـان طور کـه عنوان 
شـد نقدینگى فعاالن قطعه سـاز در اختیار 
شـرکت هاى  و  دارد  قـرار  خودروسـازان 
خـود  بدهـى  پرداخـت  در  خودروسـاز 
بـه قطعه سـازان عاجـز هسـتند بنابرایـن 
بـراى  مجبورنـد  قطعه سـاز  شـرکت هاى 
تامیـن سـرمایه در گـردش خـود سـراغ 
شـبکه بانکـى کشـور رفتـه و بـه نوعـى با 
ُمسـکن تسـهیالت، ویروس سـرایت کرده 
از خودروسـازان را درمـان کننـد. دریافـت 
تسـهیالت از سیسـتم بانکـى دو معضـل 
را پیـش پـاى قطعه سـازان قـرار مى دهـد. 
اولیـن معضـل تامیـن سـرمایه در گردش 
بـا پـول گـران یا پـول داغ اسـت. بـا توجه 
بـر  عـالوه  بایـد  قطعه سـازان  اینکـه  بـه 
اصـل تسـهیالت دریافتـى سـود آن را نیز 
به شـبکه بانکـى پرداخـت کننـد بنابراین 
سـرمایه اى کـه از ایـن مسـیر در اختیـار 
آنهـا قـرار مى گیـرد بـه نوعـى گـران تمام 
مى شـود. ایـن نحـوه تامیـن سـرمایه در 
شـرکت هاى  سـود  از  بخشـى  گـردش، 
دیگـر  معضـل  مى بلعـد.  را  قطعه سـاز 
تسـهیالت درمانى قطعه سـازان بـراى آنها 
بـه ارمغـان مـى آورد بـه نوعـى در همیـن 
راسـتا اسـت. قطعه سـازان نمى تواننـد بـا 
خودروسـاز  شـرکت هاى  از  خـود  بدهـى 
طلـب جبـران زیـان یـا جریمـه دیرکـرد 
کننـد ایـن در حالیسـت که آنهـا چنانچه 
بدهـى خـود را بـه شـبکه بانکـى در موعد 
هسـتند   مجبـور  نکننـد  پرداخـت  مقـرر 
نسـبت بـه پرداخـت جریمـه دیرکـرد بـه 

سیسـتم بانکـى اقـدام کننـد.
از آنجایـى کـه خودروسـازان در پرداخـت 
قطعه سـاز  شـرکت هاى  بـه  خـود  بدهـى 
تاخیـر دارنـد این اتفاق سـبب مى شـود تا 
قطعه سـازان بـه طـور معمـول نتواننـد در 
سـر رسـیدهاى تعیین شـده اقسـاط خود 
را پرداخـت کننـد بنابرایـن بخش از سـود 
آنهـا نیـز بـه ایـن دلیـل از بین مـى رود و 
صـرف پرداخـت جرائـم تعییـن شـده از 
سـوى سیسـتم بانکـى مى شـود و حتـى 

ممکـن اسـت تاخیرهـاى طوالنى تـر، آنها 
را گرفتـار زیـان هـم بکند.

استهالك خطوط تولید 
تضعیـف بنیـه مالى قطعه سـازان به همین 
جـا ختـم نمى شـود و باعـث مى شـود این 
خطـوط  روز رسـانى  بـه  بـراى  شـرکت ها 
تولیـد خود بـا مشـکالت عدیـده اى روبرو 
شـوند. باال رفتن سـن ماشـین آالت حاضر 
در خطوط تولید قطعه سـازان و اسـتهالك 
بـاالى آنهـا عـالوه بـر کـه زمینه سـاز افت 
مى شـود  شـرکت ها  ایـن  در  بهـره ورى 
و  تعمیـر  بـراى  را  فراوانـى  هزینه هـاى 
نگهـدارى ایـن خطـوط تولیـد بـه فعاالن 

مى کنـد. تحمیـل  قطعه سـاز 

بیمه و مالیات 
چالـش دیگـرى کـه ایـن روزهـا مدیـران 
شـرکت هاى قطعه سـاز را به خود مشـغول 
کـرده اسـت بحث درگیرى آنها با سـازمان 
امـور مالیاتـى و همچنیـن بیمـه تامیـن 
جانـب  از  قطعه سـازان  اسـت.  اجتماعـى 
معوقـات  پرداخـت  بـراى  نهـاد  دو  ایـن 
خـود بـه شـدت تحت فشـار هسـتند این 
در حالیسـت کـه ایـن نهـاد و سـازمان به 
نوعـى دولتـى بـوده این امکان وجـود دارد 
قطعه سـازان  بـه  بیشـترى  تعامـل  بـا  تـا 

کنند. برخـورد 
سـه  عنـوان  بـه  شـده  یـاد  چالش هـاى 
ضلـع مثلـث خطر در مسـیر قطعه سـازى 
نیازمنـد  آنهـا  رفـع  و  دارد  قـرار  کشـور 
تصمیـم عاجـل از سـوى سیاسـت گذاران 
اسـت. البتـه اینهـا تنهـا بخشـى از قصـه 
پرغصه قطعه سـازى کشـور اسـت در کنار 
ایـن چالش هـا بحـث تحریم هـا و موانـع 
تامیـن قطعـات و مـواد اولیـه وارداتـى و 
قیمـت  سرسـام آور  افزایـش  همچنیـن 
مـواد اولیـه کـه از منابـع داخلـى تامیـن 
مى شـود خـود بخش دیگرى از مشـکالت 
قعـاالن قطعه سـاز اسـت. حال کـه دولت 
تغییـر کرده، فعـاالن قطعه سـاز امیدوارند 
تـا رویکـرد دولـت جدیـد در ارتبـاط بـا 
گونـه اى  بـه  قطعـه  و  خـودرو  صنعـت 
بـا  بتواننـد  قطعه سـاز  فعـاالن  تـا  باشـد 
رفـع موانع یـاد شـده تنهـا روى مدیریت 
بنـگاه خـود و تولیـد قطعـات بـا کیفیـت 

تمرکز کنند.
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تولیدى  خطوط  در  آنها  تولیدى  محصوالت 
و  مى گیرد  قرار  استفاده  مورد  خودروسازان 
به طور مستقیم با دو خودروساز بزرگ کشور 
  OEMاصطالح در  آن ها  به  که  مى کنند  کار 
مى گویند. در حدود 10 الى 12 شرکت نیز در 
زمینه قطعه سازى فعالیت مى کند اما تولید آنها 
ارتباطى به خودروسازان  ندارند و این شرکت ها 
A یا همان  er Market بازار هدف خود را
بازار لوازم یدکى قرار داده و محصوالت خود را 

براى عرضه به آنجا ارسال مى کنند.

 شرکت هاى فعال در زمینه قطعه سازى 
چه تعداد اشتغال در سطح استان  ایجاد 

کرده اند؟
خودروسازى  زنجیره  مى دهد  نشان  برآوردها 
فعال در استان توانسته حول و حوش 2 هزار تا 
2 هزار و  500شغل در سطح استان ایجاد کنند.

 این تعداد شغل با احتساب شاغلین در 
کرمانشاه  خودروى  ایران  تولید  خطوط 
شرکت هاى  کار  نیروى  تنها  یا  است 

قطعه ساز را شامل مى شود؟
حاضر  حال  در  خودرو  ایران  تولیدى  سایت 
حدود 250 تا 300نفر نیروى کار شاغل دارد. 
در حالى که مطابق برآورد ما، کف اشتغال ایجاد 

شده در صنعت قطعه استان 2 هزار نفر است. 

 جایگاه قطعه سازى در میان سایر صنایع 
استان چگونه است؟

استان کرمانشاه به لحاظ صنعتى داراى صنایع 
زمینه  در  فوالد  جهان  شرکت  است.  متفاوتى 
تولید فوالد فعال است. دو شرکت سیمان غرب 
و سیمان سامان نیز در بخش تولید سیمان فعال 
سطح  در  نیز  پتروشیمى  شرکت  دو  هستند. 
استان مشغول به فعال هستند. همچنین چند 
شرکت نیز در بخش صنایع تبدیلى محصوالت 
این  وجود  با  بنابراین  دارند.  کشاورزى حضور 
اول  صنعت  را  قطعه سازى  نمى توان  شرکت ها 
کرمانشاه قلمداد کرد. اما مى توان قطعه سازى را 

جزو صنایع اثرگذار استان دانست. 

فوالد  جهان  شرکت  حضور  به  توجه  با   
و همچنین دو پتروشیمى فعال در استان 
کرمانشاه، شرکت هاى قطعه ساز مواد اولیه 

خود از داخل استان تامین مى کنند؟
تولید  فوالد  جهان  شرکت  هدف گذارى 
محصوالتى است که در بخش ساختمانى مورد 

قطعه سازى با این سن و قدمت در استان مشغول 
به فعالیت هستند. 

 در حال حاضر چه تعداد شرکت قطعه ساز 
در استان مشغول به فعالیت هستند؟

موافقت   35 حدود  قطعه سازى  با  ارتباط  در 
 6 استان  سطح  در  است.  شده  صادر  اصولى 
که  هستند  حاضر  قطعه ساز بزرگ  شرکت 

 قدمت قطعه سازى در استان کرمانشاه 
محدود به چند سال اخیر است که سایت 
صحنه  شهرستان  در  ایران خودرو  تولید 

راه اندازى شده یا قدمت بیشترى دارد؟
تولیدى  سایت  راه اندازى  از  پیش  قطعه سازان 
پیشینه  بود.  فعال  استان  در  نیز  خودرو  ایران 
قطعه سازى کرمانشاه به حول و حوش 25 تا 30 
سال پیش مى رسد و در حال حاضر شرکت هاى 

فعالیـت انجمن هـاى مختلـف در ایجـاد صـداى واحد و تاثیرگـذارى روى سیاسـت هاى اتخـاذ شـده را مى توان از 
اولیـن اهداف تشـکیل هر انجمنـى قلمداد کـرد. البته انجمن هـاى تخصصى کارکردهـاى دیگرى نیـز دارند از آن 
جملـه مى تـوان به رسـاندن صـداى اعضاى خـود کـه در نقاط مختلف کشـور فعالیـت دارنـد و به نوعـى از مرکز 
دور هسـتند به گوش سیاسـت گذاران اشـاره کرد. انجمن ها در پیشـبرد اهداف کالن کشـور مانند ایجاد اشـتغال، 
افزایـش بهـره ورى و همچنیـن ارائه راهکار براى دسـتیابى به اهـداف کالن و جزئى، تصمیم گیران کشـور و اعضاى 
خـود را همراهـى کنند. به منظور آشـنایى بـا صنعت قطعه در کرمانشـاه با بابـک کریمخان، رییـس انجمن صنایع 
همگـن قطعه سـازى اسـتان کرمانشـاه بـه گفت وگو نشسـتیم تا از کـم و کیـف صنعت قطعه سـازى کرمانشـاه و 

چالش هایـى که فعـاالن قطعه سـاز حاضر در اسـتان با آن روبرو هسـتند، آگاه شـویم. 

فرصت ها و تهدید های صنعت قطعه سازی استان کرمانشاه در گفت وگو با رییس انجمن 
صنایع همگن قطعه سازی استان؛

توسعه قطعه  سازی، بدون 
زیرساخت محقق نمی شود

پرونده قطعه سازى
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استفاده قرار مى گیرند. بنابراین نیاز شرکت هاى 
قطعه ساز در بخش محصوالت فوالدى نمى تواند 
شود.  تامین  فوالد  جهان  شرکت  مسیر  از 
شرکت هاى  سایر  مانند  استان  قطعه سازان 
تامین  براى  کشور  سطح  در  فعال  قطعه ساز 
مبارکه  فوالد  شرکت  به  نیاز خود  مورد  فوالد 
اصفهان مراجعه مى کنند. البته فوالد آلیاژى یزد 
و فوالد کاشان هم بخشى از نیازهاى فوالدى 
مواد  مى کنند.  تامین  را  کشور  قطعه سازان 
پلیمرى مورد نیاز صنعت قطعه کشور هم عمدتاً 
پلیمرهاى وارداتى هستند بنابراین محصوالت 
تولیدى دو پتروشیمى فعال در استان نمى تواند 

به کار فعاالن قطعه ساز بیاید. 

همچنین  و  خودروساز  مدیران  تعامل   
مانند  استاندارى  در  فعال  معاونت هاى 
معاونت اقتصادى استاندارى با شرکت هاى 

قطعه ساز به چه صورت است؟
ایران  مدیرعامل  مقیمى  فرشاد  گذشته  سال 
در  خودروساز  این  سایت  از  بازدیدى  خودرو 
کرمانشاه داشت و طى این بازدید جلسه هایى هم 
با فعاالن قطعه ساز برگزار کرد. البته باید توجه 
کرد که تعامل مدیران خودروساز و همچنین 
مسئوالن استانى منجر به توسعه قطعه سازى 
نمى شود، صنعت قطعه سازى در گام اول براى 
توسعه احتیاج به زیر ساخت دارد. بدون ایجاد 
زیرساخت در قطعه سازى نمى توان این صنعت 
را توسعه داد.  تبدیل شدن یک شرکت قطعه ساز 
در  حضور  توانایى  شرکت OEM که  یک  به 
به  باشد  را داشته  خودروسازى  تامین  زنجیره 
راحتى ممکن نیست و عالوه بر سرمایه گذارى 
باید طى چندین سال توسعه یابد تا بتواند به 
آن جایگاه برسد. مساله دیگر در این زمینه شعار 
دادن به جاى عمل کردن است. به طور مثال 
خودروسازان در ارتباط با بحث انتقال تکنولوژى 
وعده هایى مى دهند یا صحبت از سرمایه گذارى 
در قالب پرداخت تسهیالت از سوى مسئوالن 
مطرح مى شود اما در نهایت چیزى دست کسى 
از  بیشتر  گفت  مى توان  بنابراین  نمى گیرد.  را 
شاهد  بیفتد  عملیاتى  صورت  به  اتفاقى  اینکه 
هستیم که فعاالن قطعه ساز بیشتر شعار درمانى 

مى شوند. 

 به نظر شما صنعت قطعه استان کرمانشاه 
ظرفیت رشد بیش از این را دارد یا خیر؟

بى تردید صنعت قطعه استان قابلیت رشد بیش 
از این را دارد اما براى تحقق آن الزاماتى الزم 

افزایش  جدول  این  صدر  در  بى شک  است. 
استان  قطعه سازى  بخش  در  سرمایه گذارى 
قرار دارد. توسعه تکنولوژى نیز باید مورد توجه 
قرار گیرد. در حال حاضر قطعه سازان به دلیل 
در اختیار نداشتن سرمایه در گردش مناسب 
نتوانسته اند خطوط تولید خود را  آن طور که 
که  حالیست  در  این  کنند  بروز  شاید  و  باید 
ارتقاى خطوط تولید از الزامات توسعه و ارتقاى 
ظرفیت قطعه سازى کرمانشاه محسوب مى شود. 
تربیت نیروى کار ماهر نیز باید مورد توجه ویژه 
در  قطعه سازى  که  زمانى  پیش تر  گیرد.  قرار 
استان پا مى گرفت فعاالن قطعه ساز مجبور بودند 
خود نیروى کار مورد نیاز خود را تربیت کنند اما 
با شکل گیرى مراکز فنى و حرفه اى در استان 
این نیاز تا حدودى بر طرف شده است. هر چند 
که اگر بنابر رشد ظرفیت هاى قطعه سازى استان 
باشد باید برنامه مدونى براى آموزش نیروى کار 

مورد نیاز شرکت هاى قطعه ساز تدارك دید.

ایجاد  به  کارشناسان  از  برخى   
شهرستان ها  در  خودرویى  سایت هاى 
و  مى کنند  انتقاد  خودروسازان  توسط 
معتقدند این اقدام یکى از دالیل زیان ده 
زیرا  است  خودروساز  شرکت هاى  بودن 
آنها  به  سنگینى  لجستیکى  هزینه هاى 
فعال  یک  عنوان  به  شما  مى کند  تحمیل 

صنعتى چه نظرى در این ارتباط دارید؟
مساله  این  به  اقتصادى  منظر  از  بخواهیم  اگر 
نگاه کنیم بى تردید تحمیل هزینه به هر بنگاه 
آن  براى  هزینه  این  شرایطى که  در  اقتصادى 
عایدى به همراه نداشته باشد و تنها زیان به آن 
تحمیل کند نمى تواند براى آن بنگاه تولیدى 
مزیت محسوب شود. اما باید توجه داشت که 
نمى توان با نگاه تک بعدى به مسائل نگریست. 
درست است احداث سایت هاى تولیدى توسط 
به  توجه  با  مختلف  شهرهاى  در  خودروسازان 
وضعیت تولید و وابستگى این سایت ها به سایت 
تامین  براى  تهران  در  خودروسازان  مرکزى 
قطعات مورد نیاز در شرایط فعلى تنها یک پیامد 
براى آنها دارد و آن افزایش هزینه هاى لجستیک 
سایت هاى  احداث  اما  است.  شرکت ها  این  در 
مختلف  در شهرهاى  خودروسازان  تولیدى 
همراه  به  نیز  مثبتى  جانبى  اثرات  و  محاسن 
دارد. یکى از این اثرات جانبى مثبت کمک به 
توسعه پایدار در شهرهاى مختلف کشور است. 
در شرایط فعلى شاهد هستیم که توسعه تنها در 
پایتخت اتفاق افتاده و استان هاى دیگر به فراخور 

فاصله اى که از پایتخت دارند از توسعه برخوردار 
شده اند. بنابراین نقاطى که مسافت بیشترى با 
پایتخت دارند به همان نسبت از توسعه کمترى 

برخوردار هستند.
حال در این شرایط احداث سایت هاى تولیدى از 
جنس سایت هاى خودرویى این امکان را بوجود 
مى آورد تا به تدریجى در اطراف این سایت ها 
سایر رشته هاى صنعتى مانند قطعه سازى شکل 
بگیرد ادامه این مسیر منجر به توسعه یافتگى 
از  بیشترى  فاصله  که  مى شود  استان هایى 
مرکز دارند. در ارتباط با سایت هاى شهرستانى 
خودروسازان چنانچه با برنامه ریزى مدون یک 
رشد تدریجى اتفاق بیفتد، شاهد خواهیم بود 
این حرکت آرام و حساب شده، منجر به قطع 
وابستگى سایت هاى شهرستانى از سایت مرکزى 
تمام  که  است  وقت  آن  مى شود.  خودروسازان 
نیازهاى سایتى مانند سایت خودرویى کرمانشاه 
تامین  استان  در  فعال  شرکت هاى  طریق  از 
ایجاد  ایجاد اشتغال،  معناى  این به  مى شود و 
رشد  براى  پایدار  مسیر  ایجاد  و  افزوده  ارزش 
و توسعه استان است. البته باید در این مسیر 
توجه داشت که اصول محیط زیستى، منابع آب 
و به طور کلى به اکو سیستم منطقه آسیبى وارد 
نشود و مسائل ابتدایى اجتماعى نیز مورد توجه 

قرار گیرد. 

توسعه  یعنى  هدف  این  به  نیل  براى   
استان از مسیر سایت ایران خودرو  به نظر 
شما چه نکاتى  باید در سرلیست اولویت ها 

قرار گیرد؟
در شرایط حاضر به نظر مى رسد چنانچه ایران 
خودرو توسعه دو بخش پرس کارى و خط رنگ 
را در سایت خود هر چه سریع تر به انجام برساند 
این اتفاق عالوه بر اینکه هزینه لجستیک این 
مى دهد  زیادى کاهش  حد  تا  را  خودروساز 
سرعت حرکت این سایت در جاده مستقل شدن 
از سایت مرکزى را نیز افزایش مى دهد. چنانچه 
در کنار این دو اتفاق، توسعه سایر خطوط مورد 
نیاز نیز در دستورکار قرار گیرد این احتمال به 
یقین نزدیک مى شود تا در آینده در صورت بهبود 
شرایط این امکان بوجود بیاید تا خط تولید ایران 
خودرو در کرمانشاه از مسیر قراردادهاى از جنس 

جوینت ونچر بیش از پیش فعال شود. 

 شما به بحث بهبود شرایط و قرار دادهاى 
در  کردید.  اشاره  ونچر  جوینت  جنس  از 
شرایط حاضر قطعه سازان استان کرمانشاه 

تبدیل شدن 
یک شرکت 
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OEM که 
توانایی حضور 

در زنجیره تامین 
خودروسازی را 

داشته باشد به 
راحیت ممکن 

نیست و عالوه بر 
سرمایه گذاری، 

باید طی چندین 
سال توسعه 

یابد تا بتواند 
به آن جایگاه 

برسد



۸۲۸۲

به دلیل هم مرزى با کشور عراق و همچنین 
نزدیک بودن به مرز کشور ترکیه مى تواند 
خود  مزیت  این  از  استفاده  به  حدودى  تا 
براى صادرات قطعات تولیدى و همچنین 
تعامل و همکارى با قطعه سازان حاضر در 
ترکیه نیز فکر کند اما این مساله چندان 
قار  استان  قطعه ساز  فعاالن  توجه  مورد 

ندارد، دلیل این مساله چیست؟ 
در ارتباط با بحث صادرات و استفاده از مزیت 
صادراتى ذکر چند نکته قابل توجه است. نکته 
اول اینکه کاالهایى که تولید مى کنیم به اندازه 
کافى پاسخگوى نیاز بازار داخلى باشد. مساله 
رقابت پذیرى محصوالت  قابلیت  بحث  بعدى 
تولیدى داخلى با محصوالت مشابه در فضاى 
مراودات بین المللى است. بنابراین در حال حاضر 
اگر قرار است محصولى به قصد صادرات تولید 
شود باید عالوه بر اینکه بیش از نیاز کشور تولید 
شود، بتواند با کاالهاى مشابه خارجى در فضاى 
بین المللى رقابت کند و بازارهایى را به تسخیر 
شرکت هاى  تولیدى  قطعات  دربیاورد.  خود 
به  بخواهد  چناچه  استان  در  حاضر  قطعه ساز 
بازارى مانند بازارعراق راه پیدا کند ابتدا نیازمند 
این هستند که ایران خودرو و سایپا به عنوان 
دو شرکت خودرساز محصوالت خود را به بازار 
عراق برده و در آنجا بازاریابى انجام دهد تا بتواند 
بخشى از بازار آن کشور را در اختیار بگیرید. 
پس بازار عراق بدون برنامه ریزى خودروسازان 
قطعه ساز  شرکت هاى  توجه  مورد  نمى تواند 

حاضر در استان قرار گیرد.
قطعه سازان  با  همکارى  و  ترکیه  بازار  به  ورود 
نامناسب  وضعیت  دلیل  به  نیز  اى  ترکیه 
تکنولوژى هاى مورد استفاده در خطوط تولید و 
بروز نبودن خطوط تولید شرکت هاى قطعه ساز 
در حال حاضر امکان عملیاتى شدن ندارد. فارغ از 
چالش هاى ذکر شده در حال حاضر شرکت هاى 
خودروساز و به دنبال آن شرکت هاى قطعه ساز 
ندارند  را  داخل  بازار  نیاز  کامل  تامین  امکان 
صادرات  از  صحبت  حاضر  شرایط  در  بنابراین 

غیرممکن به نظر مى رسد. 

از  فارغ  قطعه ساز  شرکت هاى  خود   
فکر  صادرات  به  نمى توانند  خودروسازان 

کنند؟
بى تردید قطعه سازان مى توانند به صورت مستقل 
به بحث صادرات فکر کنند. در این زمینه دو 
مسیر پیش روى شرکت هاى قطعه ساز قرار دارد. 
مسیر اول برنامه ریزى براى صادرات قطعات به 

کشورهایى است که بازار خودرو آنها پیش تر 
به عنوان بازار هدف خودروسازان داخلى مورد 
توجه بود. قطعه سازان مى توانند قطعات تولیدى 
خود را به این کشورها صادر کنند. مسیر دوم 
قرار  قطعه ساز  فعاالن  توجه  مورد  مى تواند  که 
همسایه و تولید  گیرد بازاریابى در کشورهاى 
قطعات مورد نیاز براى سایر برندهاى حاضر در 
آن کشورها است. البته چنانچه فعاالن قطعه ساز 
دهند  قرار  توجه  را مورد  مسیر  این  بخواهند 
باید کیفیت تولید محصوالت خود را به میزانى 
برسانند که قابلیت رقابت با قطعات حاضر در این 
بازارها که توسط برندهاى قدرتمند تولید شده اند 
را داشته باشند. بى تردید مسیر اول صادرات 
محدودى را رقم خواهد زد و مسیر دوم نیز کار 

سهل و آسانى نیست. 

قطعه ساز  شرکت هاى  حاضر  حال  در   
حاضر در استان با چه مشکالت و موانعى 

روبرو هستند؟
در میان مشکالت فعاالن قطعه ساز بى تردید 
چالش نقدینگى و تامین منابع مالى مورد نیاز 
براى تامین سرمایه در گردش بنگاه هاى تولیدى 
به نوعى حرف اول را مى زند. این مساله که ناشى 
از عدم پرداخت به موقع  مطالبات قطعه سازان 
سبب  است  خودروساز  شرکت هاى  توسط 
مى شود تا قطعه سازان براى اینکه چرخ شرکت 
تسهیالت  دریافت  براى  چرخانند  به  را  خود 
بانکى به سراغ سیستم بانکى کشور بروند. اما 
مشاهده مى شود که شعب بانک ها نیز با چالش 
تامین تسهیالت مورد نیاز روبرو است. دلیل این 
توسط  تسهیالت دهى  سقف  محدودیت  اتفاق 
شعب بانک است. فرض کنید هر شعب بانک 
امکان پرداخت تسهیالت به میزان 17 تا 18 
میلیارد تومان را دارد. این میزان تسهیالت در 
شرایط فعلى رقم موثرى براى بنگاه هاى تولیدى 

حساب نمى شود. 
محدودیت در تسهیالت دهى شبکه بانکى، خود 
بر مشکل نقدینگى قطعه سازان فشار مضاعف 
وارد مى کند. باز پرداخت تسهیالت دریافتى نیز 
از معضالت دیگر فعاالن قطعه ساز استان است. 
در  تاخیر  خودروسازان بابت  که  شرایطى  در 
بدهى هاى خود به شرکت هاى قطعه ساز، حتى 
یک ریال تحت عنوان غرامت یا جریمه پرداخت 
نمى کنند شاهد هستیم فعاالن قطعه ساز براى 
با  دریافتى  تسهیالت  قسط  دیرکرد  روز  هر 
جریمه مضاعف روبرو مى شوند. تامین ارز مورد 
نیاز از مسیر بانک مرکزى چالش دیگرى است 

بخشى  هستند.  مواجه  آن  با  قطعه سازان  که 
نیاز  مورد  قطعات  همچنین  و  مواد اولیه  از 
مى شود  تامین  واردات  مسیر  از  تولید  خطوط 
و قطعه سازان براى تامین آنها نیاز به تخصیص 
این  دارند.  مرکزى  بانک  سوى  از  ارزى  منابع 
با  قطعات  این  خریدارى  مى شود  سبب  تاخیر 
کندى صورت گیرد و در نتیجه خطوط تولید 

قطعه سازان دچار وقفه شود.
چالش تامین ارز و به دنبال آن چالش تامین 
قطعات منجر به بى اعتبار شدن فعاالن قطعه ساز 
در فضاى بین المللى مى شود و کمتر قطعه ساز 
بین المللى حاضر است با فعاالن قطعه ساز ایرانى 
کار کند. چالش پرداخت بیمه و مالیات نیز در 
پرداخت  دارد.  قرار  قطعه سازان  فعالیت  مسیر 
فعاالن  حاضر حسابى  حال  در  مالیات  و  بیمه 
قطعه ساز را به دردسر انداخته این در شرایطى 
است که سازمان هاى مزبور کمترى همکارى را 

با شرکت هاى قطعه ساز دارند. 

 با توجه به تغییر دولت و روى کار آمدن 
فعال  یک  عنوان  به  شما  جدید  دولت 
قطعه ساز که در کرمانشاه فعالیت دارید چه 

توقعى از سیاست گذاران جدید دارید؟
در  پیش  از  بیش  جدید  دولت  در  باید  آنچه 
راس هرم تصمیم گیرى ها قرار بگیرد توجه به 
شرایط  در  اند  که توانسته  است  شرکت هایى 
گوناگون مانند تحریم به گونه اى گلیم خود را از 
آب بیرون بکشند. به نظر من باید این شرکت ها 
را بیش از پیش کمک کرد تا مسیر رشد و توسعه 
را هر چه زودتر بپمایند. از آنجایى که صاحبان 
این قبیل شرکت ها کار دیگرى جز فعالیت در 
حوزه تولید قطعات بلد نیستند بنابراین اگر از 
این مسیر درآمدى نیز کسب کنند باز هم در 
همین حوزه اقدام به سرمایه گذارى مى کنند 
قطعه سازى  توسعه  و  رشد  سبب  اتفاق  این  و 
استان و همچنین ایجاد اشتغال پایدار در جامعه 

مى کند. 
توجـه  کـه  هسـتیم  شـاهد  متاسـفانه  امـا 
سیاسـت گذار بیشـتر بـه شـرکت هایى اسـت 
دارنـد.  قـرار  ورشکسـتگى  مسـیر  در  کـه 
سیاسـت گذاران تـا حـدودى این شـرکت هاى 
ورشکسـتى  نقطـه  از  تـا  مى کننـد  حمایـت 
فاصلـه بگیرند، به مجرد دور شـدن از آن نقطه 
حمایت هـاى دولتـى قطـع مى شـود تـا زمانى 
کـه دوباره این شـرکت ها در مسـیر زیان دهى 
حرکـت کننـد تـا بـار دیگـر دولـت شـروع به 

حمایت هـاى نصفـه و نیمـه خـود مى کنـد.

اکنون 
شرکت های 
خودروساز و 

به دنبال آن 
شرکت های 

قطعه ساز 
امکان تامین 

کامل نیاز بازار 
داخل را ندارند، 

بنابراین در 
شرایط حاضر 

صحبت از 
صادرات قطعه 

غیرممکن به 
نظر می رسد

پرونده قطعه سازى
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قطعه سـازى یکـى از صنایـع مطرح در اسـتان کرمانشـاه اسـت. ایـن صنعـت همانند سـایر صنایع با 
چالش هـاى گوناگونـى دسـت وپنجه نـرم مى کنـد. بى تردیـد بـراى شـناخت مشـکالت و مصائب هر 
صنعتـى هیچکـس بـه انـدازه دسـت اندرکاران آن صنعت مناسـب نیسـتند زیـرا آنها این مسـائل را 
بـا پوسـت و گوشـت خـود لمـس کـرده و راهکارهایى بـراى حـل این مسـائل در ذهـن دارنـد. براى 
بررسـى چالش هاى قطعه سـازى در اسـتان کرمانشـاه با سـیروس کوهسـتانى به گفت وگو نشسـتیم. 
ایـن فعال قطعه سـاز از سـال 1378 با تاسـیس شـرکت «تامین قطعات خودرو صنعت گسـتر سـدید» 

در زمینـه تولیـد شاسـى بـراى محصوالت سـنگین و نیمه سـنگین مشـغول به فعالیت اسـت. 

در گفت وگو با سیروس کوهستانی، 
فعال صنعت قطعه سازی استان کرمانشاه مطرح شد؛

زنجیره خودروسازی
در محاق قیمت گذاری

دستوری



۸۴۸۴

 اگـر بخواهیم لیسـتى از مشـکالت 
قطعه سـازان اسـتان کرمانشـان تهیه 
کنیـم بـه نظر شـما کـدام مشـکالت 
در صـدر ایـن لیسـت قـرار خواهنـد 

گرفت؟
معتقـدم در حـال حاضر سـه مشـکل عمده 
وجـود دارد کـه نه تنها قطعه سـازان اسـتان 
کرمانشـاه کـه کل فعاالن قطعه سـاز کشـور 
بـه نوعى بـا آن درگیر هسـتند. مشـکل اول 
مربـوط بـه مطالبات شـرکت هاى قطعه سـاز 
حاضـر  حـال  در  اسـت.  خودروسـازان  از 
مطالبـات  سـقف  شـرکت هاى خودروسـاز 
بدهـى  پرداخـت  بـراى  نیـز  را  120روزه 
رعایـت  قطعه سـاز  شـرکت هاى  بـه  خـود 
نمى کننـد. همیـن اتفـاق باعث مى شـود که 
شـرکت هاى قطعه سـاز بخشى از سـود خود 

را از دسـت بدهنـد.
مشـکل دوم فعـاالن قطعه سـاز در شـرایط 
فعلـى، مربـوط بـه تامیـن منابع مالـى براى 
سـرمایه در گردش مورد نیـاز براى واحدهاى 
تحـت مدیریـت خود مى شـود. این مشـکل 
بـه نوعى ریشـه در همان مشـکل اول یعنى 
عدم پرداخت مطالبات از سـوى شـرکت هاى 
خودروسـاز دارد. در این شـرایط قطعه سازان 
بایـد به تعهـدات خود در قبـال بانک ها بابت 
تسـهیالت دریافتى عمل کنند و چنانچه در 
زمـان مقرر اقسـاط خـود را پرداخـت نکنند 
مشـمول جریمه مى شـوند اما خودروسـازان 
بابـت دیرکـرد در پرداخـت بدهـى خـود بـه 
فعـاالن قطعه سـاز هیـچ گونـه ضـرر و زیانى 

را متحمل نمى شـوند. 
مشـکل سـوم کـه شـرکت هاى قطعه سـاز با 
آن دسـت و پنجـه نـرم مى کننـد مربـوط به 

خطـوط تولید آنها مى شـود. قطعه سـازان به 
دلیـل مشـکالت مالـى نتوانسـته اند آن طور 
کـه بایـد و شـاید تکنولـوژى مورد اسـتفاده 
در خطـوط تولید خـود را بـروز کنند همین 
مسـاله باعـث شـده تـا در تولیـد قطعـات 
مـورد نیـاز خودروسـازان بـا کیفیـت مدنظر 
آنهـا بـا چالـش روبـرو شـوند. به طـور مثال 
در دهـه 70 تکنولـوژى مـورد اسـتفاده در 
خطـوط تولیـد قطعه سـازان ایـن امـکان را 
در اختیـار آنهـا قـرار مـى داد تـا حـدود 80 
درصـد قطعـات مورد نیـاز را تولیـد کنند اما 
بـا توجه بـه تغییراتى که در تولیـد خودروها 
در ایـن مـدت ایجاد شـده و همچنین رشـد 
اسـتانداردها، تولید قطعات بـا خطوط تولید 
چالش هـاى  بـا  قطعه سـازان  بـراى  فعلـى 

متعـددى همراه اسـت.

 آیـا شـرکت هاى قطعه سـاز حاضـر 
در اسـتان بـه صـورت مسـتقل بـا دو 
قـرارداد  کشـور  بـزرگ  خودروسـاز 
فعـاالن  اینکـه  یـا  منعقـد مى کننـد 
بـا  نوعـى  بـه  خـود  قطعه سـاز 
قطعه سـازان بـزرگ کشـور کار کـرده 
و ارتبـاط مسـتقیم بـا خودروسـازان 

ندارنـد؟
قطعه سـازى  فراینـد  در  کلـى  طـور  بـه 
شـرکت ها بـه دو دسـته تقسـیم مى شـوند. 
دسـته اول شـرکت هاى بـزرگ یـا OEM ها 
هسـتند ایـن شـرکت ها خـود بـه صـورت 
مسـتقل بـا خودروسـازان وارد مذاکره شـده 
و قـرارداد منعقـد مى کنـد به نوعـى مى توان 
از ایـن شـرکت ها به عنوان تامیـن کنندگان 
اصلـى شـرکت هاى خودروسـاز نـام بـرد. اما 
بـه  کـه  هسـتند  شـرکت هایى  دسـته دوم 
بزرگى OEM ها نیسـتند مى تـوان از آنها به 

عنـوان قطعه سـازان کوچـک یـاد کـرد. 
بــا  مســتقیم  ارتبــاط  شــرکت ها  ایــن 
برخــى  بلکــه  ندارنــد  خودروســازان 
نیــاز  مــورد  قطعــات  و  محصــوالت  از 
شــرکت هاى OEM را تامیــن مى کننــد 
ــا خودروســازان  ــا واســطه ب بنابرایــن آنهــا ب
آنهــا  قــرارداد  طــرف  و  مى کننــد  کار 
شــرکت هاى بــزرگ قطعه ســاز هســتند. 
هــم  قطعه ســازى  شــرکت هاى  البتــه 
وجــود دارنــد کــه بــراى بــازار لــوازم یدکــى 
ــد و کار  ــات مى کنن ــد قطع ــه تولی ــدام ب اق

چندانــى بــا خودروســازان ندارنــد زیــرا 
بــازار هــدف آنهــا بــازار یدکــى اســت 
ــاه  ــتان کرمانش ــد. در اس ــوط تولی ــه خط ن
هــم شــرکت هاى قطعه ســاز بــزرگ یــا 
 OEMهــا فعالیــت دارنــد هــم شــرکت هاى 
ــراى  ــه در ب ــرکت هایى ک ــم ش ــک ه کوچ
بــازار لــوازم یدکــى اقــدام بــه تولیــد قطعات 

مــورد نیــاز مى کننــد. 

 بـا توجـه بـه ایجـاد سـایت ایـران 
خـودرو در کرمانشـاه آیا قطعه سـازان 
اسـتان بـه صـورت مسـتقیم بـا ایـن 

مى کننـد؟ کار  سـایت 
تـالش انجمـن همگـن قطعه سـازى طى دو 
سـال گذشـته ایـن بـوده کـه بتوانـد ارتباط 
خـود  عضـو  قطعه سـازان  میـان  منطقـى 
و ایـران خـودروى کرمانشـاه برقـرار کنـد. 
بنابرایـن قدم هاى در ارتبـاط با افزایش عمق 
سـاخت داخـل قطعات مورد نیاز این سـایت 
خودرویى برداشـته شـده اسـت. بـا این حال 
بـه دالیلـى ایـن اتفاق بـه صـورت صددر صد 
نمى افتـد و همچنان شـرکت هاى قطعه سـاز 
حاضـر در اسـتان قطعـات خود را به سـایت 
مرکـزى ایـران خـودرو ارسـال مى کننـد در 
آنجـا فرایندهـاى مجموعه سـازى بـه طـور 
مثـال بـراى موتـور انجـام مى شـود و مجدد 

به سـایت کرمانشـاه ارسـال مى شـود.

 اگر بنا باشـد فرآیند ارسـال قطعات 
بـه سـایت مرکـزى ایـران خـودرو به 
طـور کامـل حذف شـود چـه اقداماتى 

بایـد در دسـتور کار قـرار بگیرد؟
چنانچـه بخواهیم این فراینـد تامین قطعات 
از داخـل اسـتان به صورت کامل انجام شـود 
الزاماتـى در ایـن زمینه نیاز داریم. بخشـى از 
ایـن الزامات مربوط به شـرکت ایـران خودرو 
مى شـود و بخشـى دیگر نیز به قطعه سـازان 
حاضـر در اسـتان مربوط اسـت. آنچه مربوط 
بـه ایـران خودرو مى شـود این اسـت که این 
خودروسـاز بایـد بـه سـمت توسـعه خطوط 
بدنـه سـازى و رنگ برود. ایـن اتفاق چنانچه 
از سـوى ایـران خـودرو در دسـتور کار قـرار 
بگیـرد مى توانـد گام بزرگـى در ایـن زمینـه 
باشـد. از طـرف دیگـر آنچـه بایـد از سـوى 
فعاالن قطعه سـاز اسـتانى مورد توجه باشـد 
سـرمایه گذارى بـراى ایجاد خطـوط تولیدى 

پرونده قطعه سازى
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پیشنهادهای قطعه سازان به دولت 
سیزدهم

دست از سیاست ۱
قیمت گذاری دستوری 

بردارند

۲
اجازه ندهند تا نهادی 
مانند شورای رقابت در 

پروسه قیمت گذاری 
خودرو حضور داشته 

باشد

۳
مکانیزم عرضه و تقاضا 

را برای کشف قیمت 
محصوالت تولیدی 

مورد استفاده قرار 
دهند

اسـت کـه در آنهـا امـکان مجموعه سـازى 
وجـود داشـته باشـد. البته هر دوى مسـائلى 
که مطرح شـد به نوعى با اسـتراژى اسـتانى 

ارتبـاط تنگاتنگ دارد. 

 اسـتان کرمانشـاه جـز اسـتان هاى 
مرزى کشـور محسـوب مى شـود. این 
اسـتان بخش از مـرز ایران با عـراق را 
تشـکیل مى دهد. این اسـتان همچنین 
فاصلـه زیـادى با مـرز ترکیه نـدارد با 
ایـن حال بـه نظـر مى رسـد در زمینه 
صـادرات ایـن مزیـت اسـتانى چندان 
در  حاضـر  قطعه سـازان  توجـه  مـورد 
کرمانشـاه قـرار نمى گیرد. شـما دلیل 

ایـن مسـاله را در چـه مى بینید؟  
همان طـور کـه شـما اشـاره کردیـد نزدیکى 
بـه مـرز و مزیـت صادراتـى در برنامه ریـزى 
شـرکت هاى قطعه سازان کرمانشـاهى جایى 
نـدارد. در ایـن ارتباط چند مسـاله باید مورد 
توجـه قرار بگیرد. مسـاله اول مربوط به تیراژ 

تولیـد مى شـود در حـال حاضر تیـراژ تولید 
شـرکت هاى قطعه سـاز فعـال در اسـتان بـه 
میزانى اسـت کـه تمام آن جذب بـازار داخل 
مى شـود. بنابرایـن در این شـرایط کـه تیراژ 
تولیـد تنهـا تکافوى نیـاز داخـل را مى کند و 
مـازاد تولیدى نیـز وجود نـدارد، نمى توان به 
صـادرات فکـر کرد. مسـاله بعـدى مربوط به 
کشـورهایى مى شـود کـه اسـتان یـا بـا آنها 
مـرز مشـترك دارد ماننـد عـراق یـا فاصله با 

مـرز چندان زیاد نیسـت ماننـد ترکیه.
همـان طـور کـه مى دانیـد عـراق صاحـب 
ایـن  در  بنابرایـن  نیسـت  خودروسـازى 
شـرایط تنهـا در صورتى قطعه سـازان داخلى 
مى تواننـد بـه بحـث صـادرات فکـر کننـد 
کـه خودروسـازان داخلـى برنامه مشـخصى 
براى ورود به بازار آن کشـور داشـته باشـند. 
چنانچـه ایـن اتفـاق از سـوى دو خودروسـاز 
بـزرگ کشـور بیفتـد آن وقت قطعه سـازانى 
کـه اقـدام به تولید قطعات بـراى محصوالتى 
تولیدى آنهـا مى کنند مى تواننـد نیم نگاهى 
بـه بـازار صادراتـى عراق داشـته باشـند. اگر 
خودروسـازان داخلـى برنامـه مدونـى بـراى 
ایـن منظـور نداشـته باشـند آنـگاه تنهـا در 
ایـن  بـه  مى تواننـد  قطعه سـازان  صورتـى 
مسـاله فکـر کننـد کـه خـود بـه صـورت 
مسـتقل بـازار عـراق را رصد کـرده و با توجه 
بـه محصـوالت موجـود در بـازار خـودروى 
عـراق بـه سـمت تولیـد قطعـات مـورد نیاز 
آن بـازار حرکـت کننـد که البته این مسـاله 
چالش هـا و ریسـک هاى خاص خـود را دارد. 
وضعیـت بـازار خـودروى ترکیـه بـه طـور 
در  اسـت.  عـراق  بـازار  از  متفـاوت  کلـى 
ترکیـه قطعه سـازى جایـگاه مناسـبى دارد 
و قطعه سـازان تـرك عـالوه بـر اینکـه بـراى 
خودروسـازان  مونتـاژ  و  تولیـد  خطـوط 
دارنـد  حضـور  ترکیـه  در   کـه  بین المللـى 
اقـدام بـه تولیـد قطعـه مى کنند، حضـور در 
بازارهـاى بین المللـى را نیـز در دسـتور کار 

دارنـد.
بـراى  تـرك  قطعه سـازان  بـا  همـکارى 
قطعه سـازان حاضـر در اسـتان بـه دو دلیـل 
اول  دلیـل  نیسـت.  راحتـى  چنـدان  کار 
ایـن اسـت کـه بـه طـور کلـى شـرکت هاى 
ایرانـى ماننـد قطعه سـاز داخلـى بـه لحـاظ 
بهـره ورى در شـرایط مناسـبى قـرار ندارنـد، 
نداشـتن بهره ورى مناسـب سـبب مى شـود 

تـا قیمت تمـام شـده خدمـات ارائه شـده و 
همیـن کاالهـاى تولید شـده باالتر از سـطح 
جهانـى باشـد و ایـن مسـاله به نوعى مسـیر 
حضـور در بازارهـاى بین المللـى و همـکارى 
بـا شـرکت هاى قطعه سـاز را سـد مى کنـد. 
دلیـل دوم نیـز بـه روزآمـد نبـودن خطـوط 
اسـتفاده  مـورد  تکنولوژى هـاى  و  تولیـد 
کرمانشـاهى  قطعه سـاز  شـرکت هاى  در 
برمى گـردد. ایـن شـرکت ها به دلیلـى مانند 
کمبـود نقدینگـى نتوانسـته انـد تـا خطوط 
تولیـد خـود را روزآمد کنند و همین مسـاله 
بـه نوعى تبدیل به پاشـنه آشـیل آنهـا براى 
همـکارى بـا قطعه سـازان جهانـى مى شـود. 

 بـا توجـه بـه اینکه شـما بـه عنوان 
یـک قطعه سـاز کرمانشـاهى فعالیـت 
دور  مرکـز  از  نوعـى  بـه  و  مى کنیـد 
ماننـد  تشـکل هایى  هسـتید، نقـش 
در  را  قطعه سـازى  همگـن  انجمـن 
گـوش  بـه  شـما  صـداى  رسـاندن 
مدیران ارشـد خودروسـاز و همچنین 
ارزیابـى  چگونـه  سیاسـت گذاران 

مى کنید؟
بـه نظـر مـن هـرNGO ، انجمـن و تشـکل 
عملکـرد  از  بتوانـد  اینکـه  بـراى  صنفـى 
قـدرت  از  و  شـود  منـد  بهـره  حداکثـرى 
چانه زنى برخوردار باشـد بایـد در فرآیندهاى 
سیاسـت گذارى، تصمیـم سـازى و تصمیـم 
گیرى دخیل باشـد. متاسـفانه بـه این دلیل 
کـه انجمن هـا و تشـکل هاى صنفـى ماننـد 
انجمـن همگـن قطعه سـازى آن طـور کـه 
باید و شـاید در فرآیندهاى سیاسـت گذارى، 
دخیـل  تصمیم گیـرى  و  تصمیم سـازى 
نیسـتند بنابرایـن تالش هاى صـورت گرفته 
از سـوى انجمن از اثرگـذارى الزم بر خوردار 

. نیست
بـا توجه به اینکه انجمن در تصمیم سـازى ها 
و تصمیم گیرى هـا چنـدان بـه بـازى گرفتـه 
نمى شـود از ایـن رو باید انتظـارات از انجمن 
متناسـب بـا توانایى هـاى آن تعریـف و بـر 
همـان اسـاس هـم از آن توقـع داشـت. ایـن 
اثرگـذارى اگر قرار اسـت اتفاق بیفتد باید در 
سـطح باالتر مانند اسـتراتژى صنعتى کشور 
(در صورتى کـه وجـود دارد) بـه نوعـى دیده 
شـود. در شـرایط حاضـر به دالیلـى که ذکر 
شـد انجمن ارتباط مناسـبى با خودروسازان 
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دارد امـا بـه نظر من سیاسـت گذاران چندان 
توجهـى بـه توصیه هـاى تشـکل هاى صنفى 
ماننـد انجمـن همگـن قطعه سـازى ندارند و 

مسـیر خـود را دنبـال مى کنند. 

 شـما بـه عنوان یـک فعـال صنعتى 
در اسـتان، نقش اسـتاندار و نمایندگان 
ارتبـاط  در  را  مجلـس  در  کرمانشـاه 
با پیگیـرى مطالبـات فعـاالن صنعتى 
چگونـه ارزیابـى مى کنیـد؟ بـه نظـر 
شـما ایـن گونـه تالش هـا تا چـه حد 
در پیـش بـرد اهـداف فعـاالن صنعتى 

مثمـر ثمر اسـت؟
اسـتاندار و همچنیـن نماینـدگان کرمانشـاه 
در راسـتاى تامیـن منافـع فعـاالن صنعتـى 
اسـتان تالش هـاى خوبـى انجـام مى دهنـد 
اما چنانچـه بخواهیم این تالش ها در مسـیر 
درسـتى قـرار گیرنـد و منافـع حداکثـرى را 
بـراى فعـاالن بخش هـاى گوناگـون صنعتى 
بـه ارمغـان بیاورند بایـد در یـک چهارچوب 
ملـى دیـده شـود. اینکـه نماینـده اى بتوانـد 
کمـک کنـد تـا چالـش یـک فعـال صنعتى 
حل شـود اما براى سـایر چالش هـاى بوجود 
آمـده دیگـر نتوانـد کارى بکنـد، ایـن اتفاق 
بـراى  الزم  اثرگـذارى  کـه  مى دهـد  نشـان 
حـل چالش هایـى کـه بخش هـاى گوناگون 
از جملـه بخش صنعـت با آن روبرو هسـتند 

نمى آید.  وجـود  بـه 
مـن فکر مى کنم اگر قرار اسـت این اثرگذارى 
اتفـاق بیفتـد بایـد آن را در یـک نـگاه ملـى 
دیـد. اگـر این چهارچـوب ملى بـراى صنعت 
خـودرو اتفـاق نیفتد، این صنعـت نیز همانند 
صنعت نسـاجى مى شـود. صنعت نسـاجى به 
عنـوان صنعتـى با قدمت بـاال به نوعى اسـیر 
کـج اندیشـى ها شـد و از بیـن رفـت. در حال 
حاضـر صنعـت خـودرو نیـز در همان مسـیر 
قـرار دارد. نیـم قـرن پیـش که خودروسـازى 
در کشـور راه انـدازى شـد شـاهد بودیـم کـه 
در خطـوط تولیـد شـرکت هاى خودروسـاز 
محصـوالت روز دنیا مونتاژ مى شـد امـا امروز 
شـاهد هسـتیم که حیات صنعت خودرو و در 
ادامـه آن صنعت قطعه در حال تهدید شـدن 
اسـت. بنابرایـن باید هر چـه زودتر چالش ها و 
مشـکالت ایـن صنعت به طـور عمیـق مورد 

واکاوى قـرار گیرد. 
در حـال حاضـر سـرمایه گذارى در صنعـت 

خـودرو و قطعـه از جذابیت کافـى برخوردار 
نیسـت. بـا توجـه بـه شـرایط حاکم بـر این 
صنعـت، بایـد هـر چه سـریع تـر از صاحبان 
فکـر و ایـده دعـوت کـرد تـا راه هـاى احیاى 
صنعـت خـودرو و زنجیـره تامیـن آن را بـا 
همفکـرى و همراهـى مشـخص کننـد. در 
شـرایط فعلـى صنعـت خـودرو بیـش از هر 
چیـز به اتخـاد تصمیمـات درسـت و اصولى 
احتیـاج دارد و تـا زمانـى که ایـن مهم اتفاق 
نیفتـد، نمى تـوان بـه آینـده ایـن صنعـت 

بود.  امیـداور 

 دولـت سـیزدهم پـس از چالش هایى 
کـه دولـت دوازدهم بـا آن مواجـه بود، 
گرفـت.  دسـت  در  را  مملکـت  عنـان 
چنانچـه شـما بخواهیـد در ارتبـاط با 
و  خـودرو  صنعـت  چالش هـاى  حـل 
همچنیـن قطعه سـازى پیشـنهادهایى 
را بـه دولتمـردان جدیـد بدهیـد ایـن 
پیشـنهادها در در چه قالـب خواهد بود 
و چه سـمت و سـویى خواهند داشـت؟

بـه  مى تـوان  کـه  پیشـنهادى  اولیـن 
کـه  اسـت  ایـن  داد  سـیزدهم  دولتمـردان 
دسـت از سیاسـت قیمت گـذارى دسـتورى 
بردارنـد و اجـازه ندهنـد تـا نهـادى ماننـد 
قیمت گـذارى  پروسـه  در  رقابـت  شـوراى 
خودرو حضور داشـته باشـد. به جـاى اعمال 
سیاسـت قیمت گـذارى دسـتورى و حضـور 
شـوراى رقابـت، مکانیـزم عرضـه و تقاضـا را 
تولیـدى  محصـوالت  کشـف قیمـت  بـراى 
اسـتفاده  مـورد  خودروسـاز  شـرکت هاى 
بیفتـد  اتفـاق  ایـن  چنانچـه  دهنـد.  قـرار 
بسـاط داللـى و واسـطه گـرى یـک شـبه 
جمـع خواهـد شـد و دیگر سـودى کـه باید 
بـه حسـاب خودروسـازان واریز شـود سـر از 

نمـى آورد.  در  جیـب دالالن 
شرکت هاى خودروسـاز اواخر اسفندماه سال 
98 اقـدام بـه تجدیـد ارزیابـى دارایى هـاى 
خـود کردنـد تـا بتوانند خـود را  از زیـر ماده 
141 قانـون تجـارت کـه بـر ورشکسـتگى 
کننـد.  خـارج  مى کنـد،  داللـت  شـرکت ها 
امـا بـه نظر مى رسـد خودروسـازان بـا توجه 
بـه زیـان انباشـته اى کـه طى این مـدت در 
صورت هـاى مالـى خود بـه ثبت رسـانده اند 
چیـزى بـا قـرار گرفتـن مجـدد زیر شـرایط 
ایـن مـاده قانونـى ندارنـد و دوباره بـه عنوان 

شـرکت هاى ورشکسته شناسـایى مى شوند. 
دود ایـن بـى تدبیرى به چشـم قطعه سـازان 
نیـز مـى رود. بنابرایـن اگـر دولـت سـیزدهم 
عزمـى جـدى بـراى نجـات صنعت خـودرو 
به عنـوان لوکوموتیو صنایع کشـور دارد باید 
هـر چـه زودتـر سـاز و  کار تعییـن قیمت ها 
از مسـیر مکانیزم عرضـه و تقاضا را جایگزین 
بکنـد.  دسـتورى  قیمت گـذارى  سیاسـت 
عملیاتـى شـدن ایـن مهم بخـش زیـادى از 
چالش هـاى موجـود در صنعـت خـودرو را 

مرتفـع مى کنـد. 
البتـه تدویـن اسـتراتژى منطبـق با شـرایط 
حاکـم بـه صنعـت خـودرو نیـز  توانـد بعـد 
قیمت گـذارى  سیاسـت  گذاشـتن  کنـار  از 
دسـتورى و حذف شـوراى رقابت مورد توجه 
دولتمـردان سـیزدهم قـرار گیـرد. داشـتن 
اسـتراتژى هماننـد چـراغ راه عمـل کـرده و 
مسـیر صنعـت خـودرو و زیـر مجموعه هاى 
آن را بـراى سـال هاى آینـده روشـن خواهد 

کرد. 

سه مشکل عمده قطعه سازان

مطالبات شرکت های ۱
قطعه ساز از خودروسازان

۲
تامین منابع مالی برای 

سرمایه در گردش 
مورد نیاز 

خطوط تولید مستهلک ۳
و به روز نشده

پرونده قطعه سازى
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ــوردار اســت.  ــت خاصــى برخ ــور از اهمی ــع کش ــو صنای ــران و لوکوموتی ــوان پیش ــه عن ــودرو ب ــت خ صنع
چنانچــه ایــن صنعــت بتوانــد در یــک بســتر مناســب بــه حرکــت خــود ادامــه دهــد، ایــن امــکان را فراهــم 
ــرعتى  ــا س ــز ب ــیمى نی ــاجى و پتروش ــوالد، نس ــازى، ف ــد قطعه س ــور مانن ــع کش ــایر صنای ــا س ــد ت مى کن

معقــول در جــاده رشــد و توســعه حرکــت کننــد. 
بـا ایـن اوصـاف بى دلیل نیسـت که خودروسـازى بعـد از صنعـت نفـت مهم ترین صنعت کشـور قلمداد مى شـود. 
همچنیـن ایـن صنعـت مى توانـد نقـش پررنگـى در ایجاد اشـتغال بـازى کنـد. یکى از سیاسـت هاى کـه پیش تر 
مـورد توجه شـرکت هاى خودروسـاز کشـور قرار داشـت بحث ایجـاد سـایت هاى تولیـدى در نقاط مختلـف بود. 
هـر چنـد این سیاسـت بـا انتقادهـاى مختلفـى از سـوى کارشناسـان روبرو بوده اسـت امـا چنانچـه برنامه ریزى 
درسـتى در ایـن ارتبـاط انجام شـود این سـایت هاى خودرویـى با توجه بـه پراکندگى که در سـطح کشـور دارند 
مى توانـد زمینـه را بـراى رشـد و توسـعه صنایـع پاییـن دسـتى فراهم کننـد. عـالوه بر ایـن مى تواننـد افزایش 

ضریـب اشـتغال را نیـز از محـل توسـعه صنایع پایین دسـتى در هر اسـتان فراهـم کنند.

نگاهی به وضعیت سایت تولیدی ایران خودرو در غرب کشور

خودروسازی، پیشران توسعه

۲۵۰۰
نفر 

کل اشتغال

۳۰۰
نفر 

اشتغال مستقیم 
در خط  تولید 
خودروسازی

۲۲۰۰
نفر 

برآورد اشتغال 
در شرکت های 
قطعه سازی

اشتغال ایران خودرو در استان کرمانشاه

اسـتان کرمانشـاه یکى از اسـتان هاى کشـور 
محسـوب مى شـود کـه داراى خـط تولیـد 
خودرو اسـت. سـاخت سـایت ایران خودروى 
کرمانشـاه از سـال 94 آغاز شـد. ساخت این 
سـایت خودرویى یکى از مصوبات سـفر مقام 
معظـم رهبـرى بـه این اسـتان بود. سـاخت  
و تجهیـز ایـن خـط تولیـد حـول و حوش 2

سـال بـه طول انجامیـد و در مرداد ماه سـال 
96 توسـط اسـحاق جهانگیـرى معـاون اول 
وقـت رییس جمهور و محمدرضـا نعمت زاده 
وزیـر وقـت صنعـت، معـدن و تجـارت بـه 

بهره بـردارى رسـید.
بــا اینکــه قدمــت حضــور شــرکت هاى 
ــه کار  ــاز ب ــان آغ ــه زم ــاز محــدود ب قطعه س
ــا  ــود ب ــاه نمى ش ــودروى کرمانش ــران خ ای
ــن  ــردارى از ای ــاح و بهره ب ــال افتت ــن ح ای
خــط تولیــد در اســتان تاثیــر مثبتــى روى 
شــرکت هاى قطعه ســاز فعــال در اســتان 

ــت. گذاش
خــط تولیــد ایــران خــودروى در شهرســتان 

صحنــه در 55 کیلومترى اســتان کرمانشــاه 
ــا دارا  ــتان ب ــن اس ــن ای ــرار دارد. همچنی ق
بــودن صنایــع تبدیلــى کشــاورزى، فــوالد، 

پتروشــیمى جــاى پــاى خــود را بــه عنــوان 
یــک اســتان صنعتــى تثبیــت کــرده اســت. 
بــا وجــود ایــن صنایــع و اشــتغال زایى 
کــه بخــش صنعــت در ایــن اســتان ایجــاد 
ــاه  ــتان کرمانش ــان اس ــا همچن ــرده؛ ام ک
ــرم  ــه ن ــکارى دســت و پنچ ــا معضــل بی ب

مى کنــد.
در میــان صنایــع یــاد شــده حاضــر در 
اســتان، صنعــت خودروســازى توانســته 
اشــتغالى حــدود 2 هــزار و 500 نفــر ایجــاد 
ــه  ــک ب ــتغال نزدی ــزان اش ــن می ــد. از ای کن
300 نفــر در خطــوط تولیــد ایــران خــودرو 
ــى در  ــه فعالیــت هســتند و الباق مشــغول ب
مى کننــد.  کار  قطعه ســازى  شــرکت هاى 
بــا اینکــه فعــاالن صنعــت قطعــه توانســته اند 
ــتان  ــتغال اس ــه بخــش اش ــود را ب ــن خ دی
ــا  ــا ایــن ظرفیــت وجــود دارد ت ادا کننــد ام
ــى  ــاز فعل ــرکت هاى قطعه س ــعه ش ــا توس ب
ــد  ــرکت هاى جدی ــیس ش ــن تاس و همچنی
ــترى در  ــتغال بیش ــان اش ــاز همچن قطعه س

ــود. ــن صنعــت جــذب ش ای
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خبــرى از تولیــد پــژو پــارس بــا گیربکس 
اتوماتیــک و همچنیــن پــژو پــارس دوگانه 
ــاز  ــن خودروس ــد ای ــو تولی ــوز در خط س

ــت. نبوده اس
البتـه در میـان دو خـودروى تولیـدى پـژو 
پـارس بـا موتـور TU5 توانسـته 75 درصـد 
تولیـد را به خود اختصـاص داده و 25 درصد 
باقـى مانـده سـهم پژو پـارس معمولـى بوده 
اسـت. کرمانشـاهى ها طـى سـه مـاه ابتدایى 
سـال جـارى توانسـته انـد تولیـد بیـش از 5
هـزار و 750 دسـتگاه پـژو پـارس بـا موتـور

 TU5و هـزار و 950 دسـتگاه پـژو پـارس 
معمولـى را نهایـى کنند.

در حالى کـه تولیـد پژو پارس معمولى سـهم 
کمتـرى در سـبد محصـوالت ایـن سـایت 
تولیـد خـودرو طـى بهـار 1400 بـه خـود 
اختصـاص داده اسـت اما تولیـد این محصول 
به نسـبت سـه ماهـه ابتدایى سـال گذشـته 
رشـدى بیـش از 130 درصـد را تجربه کرده 
اسـت. تولیـد پـژو پارس بـا موتـور TU5 در 
بهـار امسـال بـه نسـبت بهار سـال گذشـته 

رشـد 8 درصـدى را نشـان مى دهـد. 
بــا ایــن حــال ایــن تمــام ظرفیــت 
ــى نیســت و  ــن ســایت خودروی ــد ای تولی
ــا  ــود دارد ت ــکان وج ــن ام ــد ای ــى تردی ب
ظرفیــت تولیــد ایــن ســایت اســتانى ایران 
ــردن  ــل ک ــد. بالفع ــش یاب ــودرو افزای خ
خودرویــى  ســایت  ایــن  ظرفیت هــاى 
ــعه  ــر روى توس ــد ب ــد مى توان ــى تردی ب
ــت  ــر مثب ــز تاثی ــتان نی ــازى اس قطعه س
ــن  ــوه در ای ــاى بالق ــذارد و ظرفیت ه بگ

ــد. ــل کن ــز بالفع ــه را نی زمین

بررســى تولیــد ایــران خــودروى 
1400 بهــار  در  کرمانشــاه 

بررســى آمــار تولیــد ایــران خــودرو تــا 
پایــان فصــل بهــار 1400 کــه توســط وزارت 
صمــت منتشــر شــده نشــان مى دهــد. ایران 
ــه  ــى س ــاه ط ــار کرمانش ــاى دی خودرویى ه
ــوع   ــارى در مجم ــال ج ــى س ــه ابتدای ماه
ــد  ــه 7 درص ــک ب ــد نزدی ــته اند تولی توانس
از کل محصــوالت تولیــد شــده در شــرکت 
ایــران خــودرو را بــه خــود اختصــاص دهند.

ــده  ــاد ش ــى ی ــازه زمان ــودرو در ب ــران خ ای
ــزار و 500 ــدود 110 ه ــد ح ــته تولی توانس

دســتگاه از انــواع محصــوالت حاضــر در 
ــد  ــى کن ــود را نهای ــى خ ــبد محصوالت س
کــه ســهم ســایت اســتانى ایــن خودروســاز 
ــتگاه در  ــزار و 700 دس ــدود 7 ه ــد ح تولی

کرمانشــاه بــوده اســت.
ــاه  ــر کرمانش ــالوه ب ــا ع ــران خودرویى ه ای
تبریــز،  یعنــى  دیگــر  اســتان   5 در 
خراســان، مازنــدران، فــارس و ســمنان 
ــان 6 ــد. در می ــدى دارن ــایت تولی ــز س نی

ــران خــودرو، ســایت  ســایت شهرســتانى ای
کرمانشــاه بــه لحــاظ تیــراژ جایــگاه چهــارم 
را بــه خــود اختصــاص داده اســت. مجمــوع 
تولیــد ســایت کرمانشــاه تنهــا 10 دســتگاه 
از ســایت مازنــدران کــه جایــگاه ســوم را در 
اختیــار دارد کمتــر اســت و همیــن مســاله 
ســایت کرمانشــاه را از تصاحب جایگاه ســوم 

دور کــرده اســت.
مجمــوع تولیــد ایــن 6 ســایت شهرســتانى 
ــى ســال  ــاه ابتدای ــران خــودرو در ســه م ای
جــارى 58 هــزار دســتگاه بــوده اســت 

ــهم  ــد س ــوان ش ــه عن ــور ک ــه همان ط ک
ــزار و 700 ــران خــودروى کرمانشــاه 7 ه ای

ــى  ــایت غرب ــن س ــوده اســت. ای ــتگاه ب دس
ــار  ــران خــودرو، توانســته طــى فصــل به ای
1400 در مجمــوع حــدود 13 درصــد از 
ــایت هاى  ــده در س ــام ش ــدات انج کل تولی
ــود  ــه خ ــاز را ب ــن خودروس ــتانى ای شهرس

اختصــاص دهــد.
مقایســه تیــراژ تولیــد ایــن ســایت تولیــدى 
ــال  ــار س ــه به ــبت ب ــال نس ــار امس در به
گذشــته حکایــت از رشــد بیــش از 21

درصــدى تولیــد دارد. ســال گذشــته در 
ــدود 6 ــوع ح ــار در مجم ــل به ــان فص پای

ــواع محصــوالت  ــتگاه از ان ــزار و 350 دس ه
ــایت  ــن س ــى ای ــبد محصوالت ــر در س حاض

ــى تکمیــل شــد. خودروی

محصوالت ســایت ایــران خــودروى 
کرمانشاه 

روى  تولیــدى  ســایت  ایــن  تمرکــز 
محصوالتــى از خانــواده پــژو پــارس اســت. 
ایــن ســایت غربــى ایــران خــودرو تولیــد 
پــژو پــارس بــا موتــورTU5 ، پــژو پــارس 
بــا گیربکــس اتوماتیــک، پــژو پــارس 
ــى را  ــارس معمول ــژو پ ــوز و پ ــه س دوگان
در برنامــه دارد. آمارهــا نشــان مى دهــد از 
میــان 4 محصــول یــاد شــده، مدیــران این 
ســایت خودرویــى طــى ســه مــاه ابتدایــى 
ســال جــارى تمرکــز خــود را روى تولیــد 
پــژو پــارس بــا موتــور TU5 و همچنیــن 
ــرار داده  ــى ق ــارس معمول ــژو پ ــد پ تولی
اســت. بنابرایــن در بــازه زمانــى یــاد شــده 

۷
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سهم ایران خودروی 
کرمانشاه از کل 

محصوالت تولید شده 
در شرکت ایران خودرو
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رشد سایت ایران خودروی 
کرمانشاه در سه ماه 
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پرونده قطعه سازى
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