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  مقدمه

چكيده «به عنوان گزارش   نام گرفته است،» خطوط كلي راهنماي توسعه استان كرمانشاه« ، كهاين گزارش

  :است تنظيم چهار گزارش زيربر اساس محتواي  ، »ديريتيم

 كرمانشاه استان توسعه اسناد بازخواني گزارش -

 گزارش توصيفي مساله شناسي توسعه استان كرمانشاه -

 گزارش تحليلي مساله شناسي توسعه استان كرمانشاه  -

 )مسائل توسعه استاندرباره (كرمانشاه نظران استان  متن كامل مصاحبه با صاحب

و شروع به كار » مركز هم انديشي توسعه استان كرمانشاه«همراه با تاسيس رسمي  چهار گزارش باالدر واقع، 

به   چهار كانون فكري در آن، در كنار طراحي و راه اندازي چهار بانك اطالعاتي در مورد استان كرمانشاه،

در اختيار  »كرمانشاه توسعه استان انديشي هم مركز اندازي راه توسعه و شناسي مساله«طرح  عنوان دستاوردهاي

ريزان استان قرار گرفته است كه از آنها در مسير طراحي و نظارت بر اجراي نقشه راه توسعه استان  برنامه

   .كرمانشاه بهره برداري شود

مورد ه سند پايه توسعه استان كرمانشاتوليد  براي اوليه پيش نويس متن پايه به عنوانگزارش حاضر مي تواند 

در واقع هنر و علم تدوين، اجرا و ارزيابي ، برنامه ريزي راهبردي براي تحقق توسعه. استفاده قرار گيرد

. است كه نظام تدبير را قادر مي سازد به هدف هاي بلندمدت خود دست يابد  اي تصميمات كاركردي چند گانه

راهبردهاي توسعه » ارزيابي«و » اجرا«، »تدوين«ه اساس تدوين سند راهبردي توسعه اولين مرحله از سه مرحل براين

. تدوين سند راهبردي توسعه خود در گرو تعيين و شفاف سازي اهداف توسعه منطقه يا استان خواهد بود. است

، »مطلوب«اهداف را مي توان به سه دسته اهداف  ،كننده  تدويندر هر سند توسعه بر اساس خواستگاه و مرجع 

سيستم، اهداف ممكن  ذي نفعان هاي ها و آرمان اهداف مطلوب بر اساس خواسته. قسيم كردت »مرجع«و » ممكن«

محدوديت هاي محيطي و در نهايت  چارچوبمحدوده انتخاب هاي امكان پذير در  بر اساس) يا محتمل(

 يشناس مساله«طرح بر اساس شرح خدمات  .شوند تعريف مياهداف مرجع با الزامات ناشي از وضعيت موجود 

تنها وظيفه تحليل وضع  ،طرح تيم مطالعاتي ،»كرمانشاه توسعه استان انديشي هم مركز اندازي راه توسعه و

موجود و مسئله شناسي توسعه نيافتگي استان را داشته و احصاء آمال و اهداف مطلوب ذي نفعان استان و تعيين 

به  بر اين اساس و. امكانات آن نبوده استدر چارچوب وظايف و ) آينده نگري( ميزان امكان پذيري تحقق آنها

و نيز با فرض عدم تغيير در رفتار شهروندان  ،آينده آنهاي  چالشمنظور شناسايي آسيب هاي توسعه استان و 

هاي مهم توسعه استان مورد شناسايي قرار  در اين گزارش چكيده اي از زواياي مختلف و چالش ،استانمحيط 

خطوط كلي «وگوهايي كه با دانشوران استان صورت گرفته است  مجموعه گفتگرفته و در پايان بر اساس 

  . به عنوان پيشنهاد، مطرح شده است» راهنماي توسعه استان كرمانشاه
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شناسي  طرح موضوع و روش: اول فصل  

  

 

  تعريف مساله. 1-1

اكنون اما اين مساله  برنامه ريزي، مساله كل كشور است، سال 65هنوز پس از » مساله توسعه نيافتگي«گرچه 

يعني اگر زماني توسعه نيافتگي براي برخي مناطق . تبديل شده است  »معضل«استانها به يك مناطق و براي برخي 

توسعه  اكنون ،به سوي توسعه حركت كنندبه تدريج  بايد براي آن برنامه ريزي مي شد تااي بود كه   »مساله«

اگر در زماني مناسب مورد توجه و مديريت قرار نگيرد به سوي  تبديل شده است كه» معضل«يك به  نيافتگي

   .سوق خواهد يافتتغيير   »بحران«

 توسعه نيافتگي در استان كرمانشاه اكنون مساله هاي متعدد اجتماعي و اقتصادي بيانگر اين است كه شاخص

استان و كندي  اين ر توسعههاي گسترده د به عبارت ديگر عدم توازن. است  »معضل«يك  در حال تبديل شدن به

در نتيجه در . كرده است» تناقض توسعه«يا توقف رشد برخي از ابعاد توسعه در اين استان، آن را دچار نوعي 

و توانمنديها، يكي از استانهاي پر مزيت كشور محسوب مي شود، اما  ها ، فرصتها حالي كه استان از نظر قابليت

بنابراين شايسته . متوسط ملي استسطح تر از  عي و اقتصادي استان پايينهاي اجتما در عمل، بسياري از شاخص

به نظر . باشدتوسعه نيافتگي اين استان »  معضل«مديريت استان، چاره انديشي براي » مساله اول«است كه اكنون 

بزرگترين ، به »اي و نهادي توسعه در استان شناسايي و رفع موانع پايه«مي رسد زمان آن فرا رسيده است كه 

  :استيا تحقق دو گام  تحقق اين هدف، نيازمند دو پيش شرط .پروژه استان تبديل شود

 »باني  هديد«و   »ايده پردازي«ه همزمان دو كاركرد انديشگي براي توسعه استان كجود يك نهاد بومي ) الف

 را بر عهده داشته باشد؛براي توسعه استان 

افزايي دانش ضمني كارشناسان و صاحبان  عه استان كه حاصل همتوليد يك سند پايه بومي براي توس) ب

 .استان باشدخود انديشه و تجربه در 

هاي سازگار با ساختارها و  زاست و مديريت آن مستلزم رويكردها وسياست يك پديده درون »توسعه«

اري انتزاعي در هاي توسعه اي كه محصول سياستگذ به همين جهت برنامه. فرايندهاي بومي و منطقه اي است

 .كند تبديل مي »معضل«توسعه نيافتگي را به  »مساله«هاي منطقه اي مي انجامد و  مركز است معموال به عدم توازن

معموال منجر به عدم انسجام و ) ثباتي درآمد نفت ناشي از بي(ها  هاي درآمدي دولت ثباتي آن كه بي  بويژه
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در چنين شرايطي هر يك از مقامات استان در . مي شوداستانها و هاي مختلف در مناطق  رشد بخشدر هماهنگي 

را سامان دهند و به سرانجام رسانند تا اثر ماندگاري از » اقدام منفرد«ند كوشيد تا يك يا چند هدوره خود خوا

 هاي ها يا آرزو اههايي براي اجراي ايدهها تبديل به آزمايشگ شود كه استان و چنين مي. خود برجاي بگذارند

در واقع هر استاندار يا هر مدير كلي . شوند مي و گسيل مقاماتي مي شود كه از مركز براي مديريت استان معرفي

كوشد تا آن نظريه را در دوره  آورد و مي آيد نظريه ويژه خود را براي توسعه استان به همراه مي كه به استان مي

نقطه پاياني بر اين تشتت انديشگي در حوزه توسعه براي آن كه استانهاي ما  .مديريت خود به اجرا درآورد

بگذارند، و اجازه ندهند تغييرات مكرر مديريت ها به تغييرات مكرر در جهت گيريهاي كالن استان بينجامد، 

نهادي » مركز هم انديشي توسعه استان«تاسيس . توسعه در خود استانها توليد شود براي بومي اي الزم است نظريه

تواند به عنوان يك نهاد مدني توسعه  يشمندان مستقل و صاحبان تجربه و دانش استاني است كه ميمتشكل از اند

  . داشته باشد تمحور، بر امر توسعه در استان نظارت و در آن مشارك

اما اسناد . اسناد توسعه ملي به بلنداي سابقه نظام برنامه ريزي است توليد در كشور ما سابقهاز سوي ديگر، 

. د دو اشكال اساسي هستندعين حال اسناد توسعه منطقه اي واجدر . نطقه اي سابقه كوتاه تري دارندتوسعه م

نخست اين كه اين اسناد چه هنگامي كه در مركز تهيه مي شود و چه هنگامي كه استانها در تدوين آنها 

دوم اين كه اين اسناد . داخته است مشاركت داشته ا ند، با نگاهي از باال و از ديدگاه كالن ملي به مساله توسعه پر

 است  بوده يفاقد نظريه هاي انسجام بخش استدر طول زمان و به علت اين كه در دولت هاي متفاوت تهيه شده 

به همين علت . يا منطقه، مورد استفاده قرار گيرد استانكه به عنوان راهنماي عمل براي تمام دوره هاي مديريت 

شود و  برنامه ها و سياست ها مشاهده مي نوعي ناهمگوني در ها، اي استان واع اسناد توسعهاي به ان مقايسه با نگاهي

ه گونه اي كه منجر به البته اين ناهمگوني فكري در طول زمان در واقعيت بيروني نيز منعكس شده است ب

ني فكري نيز علت اين ناهمگو. گيري نوعي توسعه ناهمگون و نامتوازن در بخش هاي مختلف شده است  شكل

در  .فراگير با نيروهاي فكري استان بوده است رت برونزا و بدون ارتباط مستمر وشكل گيري اسناد توسعه به صو

واقع اسناد توسعه استاني محصول هم افزايي نيروهاي فكري بومي نبوده است و به همين علت رويكردهاي آنها 

  . تبديل نشده است در ميان كارشناسان استانيدر درون استان و  به يك باور ماندگار و هدايت بخش

رف تدوين يك سند توسعه نيست، بلكه تدوين سند توسعه اي است كه آنچه استانهاي ما بدان نياز دارند، ص

افزايي انديشه بومي و منطقه اي تهيه شده باشد و در فرايند تهيه آن تمام  زا و به عنوان محصول همبه طور درون

به  .ف و راهبردهاي آن در ميان جامعه كارشناسي استان به يك باور عمومي تبديل شده باشندماموريت ها، اهدا

عبارت ديگر تهيه سند توسعه استاني با رويه از باال به پايين و غير مشاركتي، گرچه در هر صورت نقشه اي است 
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سند  .ستان حل نمي كندكه مي تواند خط سير روشني به مجريان محلي بدهد اما در عمل مشكلي از توسعه ا

توسعه استان وقتي به عنوان راهنماي فكري محلي و يك باور عمومي عمل خواهد كرد كه محصول اجماع 

كارشناسي منطقه اي باشد و به باور عمومي كارشناسي محلي تبديل شده باشد به گونه اي كه اين باور عمومي 

  .همواره به عنوان تراز عمل مجريان نقش بازي كند

گزارش، انعكاسي است از تالش اجتماعي و پژوهشي سه ساله در استان كرمانشاه كه سرانجام به تاسيس  اين

مركزي كه ماموريتش توليد مستمر ايده و انديشه براي . انجاميد» مركز هم انديشي توسعه استان كرمانشاه«رسمي 

ت روندها و فرايندهاي توسعه استان و ارسال هوشيارانه نسبباني   ابعاد مختلف توسعه پايدار در استان و نيز ديده

 همزمان و در فرايند تاسيس مركز، تدوين. آگهي هاي بهنگام در مورد خطاهاي مديريتي اين حوزه است  پيش

سند پايه  تدوين تواند به عنوان مبنايي براي ـ كه مي »خطوط كلي راهنماي توسعه استان كرمانشاه«پيش نويس 

 هاي بعدي، نخست روش و مراحل در بخش . اده قرار گيرد ـ نيز مورد توجه قرار گرفتتوسعه استان مورد استف

معرفي مي شود و سپس خطوط كلي راهنماي توسعه استان ) نويس تاسيس مركز و تدوين پيش(تحقق اين فرايند 

  .شود كرمانشاه در چند بخش به صورت اجمال ارايه مي

  

  انجام كار مراحلو روش . 1-2

تاسيس اتاق فكر توسعه براي استان و توجيه مقامات ارشد استان باحث مربوط به ضرورت پيرو طرح م

خود مساله  26/8/1389نشست شوراي برنامه ريزي و توسعه استان كرمانشاه در  كرمانشاه در اين مورد،

انشگاهي را به تصويب رساند و مقرر كرد كه جهاد د» مركز هم انديشي توسعه استان كرمانشاه«اندازي  راه

كرمانشاه مسئوليت پيگيري فرايندهاي رسمي و غيررسمي تاسيس تا آغاز به كار عملي اين مركز را بر عهده 

اي استان دنبال  بگيرد و پس از تاسيس، مركز به عنوان يك نهاد مدني مستقل كار خود را در حوزه مسائل توسعه

دازي يك نهاد مدني از سوي دستگاههاي رسمي اين در حالي است كه تجربه نشان داده است كه راه ان. كند

اندازي مركز با  بنابراين الزم بود فرايندي طراحي شود كه در عين اين كه راه. معموال قرين موفقيت نيست

اعتماد، همكاري و مشاركت  در عمل بتواندحمايت مادي و معنوي دستگاههاي رسمي دنبال مي شود، اما 

بدون جلب اين مشاركت، عمال مركز به پوسته اي . را نيز به خود جلب كند هاي مختلف از طيف نخبگان استان

   .بي مغز تبديل خواهد شد
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را  اين مركزهم تدوين مباني نظري و هم راه اندازي عملي  ماموريت داشت كهپس از تشكيل تيم مطالعاتي، 

افزاري براي تاسيس آن،  رط نرممقرر شد پيش از راه اندازي مركز و به عنوان بخشي از پيش ش ،بر عهده بگيرد

  .به شرح زير، تهيه و تدوين شود  سه گزارش و چهار بانك اطالعاتي،

هدف از اين . است» كرمانشاه استان توسعه اسناد يتحليل بازخواني گزارش «عنوان داراي نخستين گزارش 

استان استخراج و معلوم شود بر گزارش اين است كه نقشه توسعه استان در اسناد قانوني باالدستي سه دهه گذشته 

اساس اسناد قانوني، توسعه استان چه مسيري را بايد مي رفته است و دوره به دوره چه تغييراتي در اين مسير در 

آيا هدف گذاري وسياست گذاري توسعه در طول سالهاي پس از انقالب براي توسعه  و نظرگرفته شده است؟

؟ چه اهدافي همواره هدف جدي توسعه استان بوده است و چه بود استسازگاري و انسجام الزم  استان داراي

اهدافي در طول زمان تغيير كرده است؟ براي اين منظور نزديك به ده هزار صفحه از اسناد باالدستي توسعه 

ي كشور رسيده است بازخواني و استان كه در سالهاي پس از انقالب به تصويب مجامع رسمي و قانون

اين فيش ها كه حاوي احكام قوانين برنامه و بودجه، مصوبات ساير مراجع ذيصالح، اطالعات . برداري شد فيش

مربوط به استان و نظاير آنهاست، در يك نرم افزار پويا و داراي امكان جست وجو و با قابليت بهنگام سازي وارد 

اهسازي استان چه احكام يا اطالعاتي توان دريافت كه مثال در مورد ر به گونه اي كه در زمان اندكي مي. شده اند

در اين سند همچنين تضادها و ناهمسازيهاي اسناد . در اسناد توسعه اي استان در سه دهه گذشته درج شده است

  .يا احكام يا برنامه هاي مختلف نيز استخراج و تحليل شده است

براي آن برگزيده شده » اهتوصيفي مساله شناسي توسعه استان كرمانش گزارش«دومين گزارش كه عنوان  

است، ماموريت دارد كه مسايل توسعه استان كرمانشاه را از درون دانش ضمني نهفته در ضمير كارشناسان و 

بدين منظور مجموعه اي از مصاحبه هاي . صاحبان نظر و تجربه در استان استخراج و دسته بندي و پردازش كند

ربي استان، از صاحب نظران و فعالين بخش خصوصي و شصت نفر از خبرگان فكري و تج حدودعميق با 

اسامي مصاحبه (ها و معتمدين اقوام و مذاهب، ساماندهي شد  مديران ارشد سابق و كنوني استان گرفته تا چهره

اين ). ، درج شده است»توصيفي مساله شناسي توسعه استان كرمانشاه گزارش«ن در پيوست گزارش دوم، شدگا

  : لي را دنبال مي كردمصاحبه ها دو هدف ك

شناسايي ذخيره اي از نيروهاي فكري و تجربي توانمند و خالق در استان جهت مشاركت در ) الف

  هاي فكري مركز هم انديشي توسعه استان؛  كانون
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ها و تهديدهاي توسعه استان از ديد كساني كه در عمل و به صورت عيني با  شناسايي، مسائل، چالش) ب

نهفته در   »دانش ضمني«استخراج مسايل استان از دل با تگي استان دست و پنجه نرم كرده اند، تا مساله توسعه نياف

  .زد» مساله شناسي توسعه استان«ضمير خبرگان، صاحب نظران، مديران و كارشناسان استان، بتوان دست به 

انجام  1391ا پايان سال بقيه ت ،جز دو مورد و آغاز و به تدريج ادامه يافت 1390مصاحبه ها از فروردين 

جا كه مصاحبه شوندگان از سرآمدان اجتماعي و فرهنگي و صاحبان نظر و تجربه و مديران سابق  از آن. پذيرفت

تمامي مصاحبه ها با قيد . تك آنها براي مصاحبه، زمانبر بود و كنوني استان بوده اند، توجيه و كسب موافقت تك

ها و  استفاده از متن پياده شده مصاحبه ها، نقاط ضعف و قوت، و فرصت با. ضبط و پياده شد» محرمانه بودن«

تهديدهاي توسعه استان همراه با انبوهي اطالعات سيال درباره مسايل توسعه اي استان به صورت تفصيلي 

در مرحله بعد به كمك نرم افزار و با . استخراج و پس از محور بندي و كد گذاري وارد نرم افزار مناسب شد

كليدواژگان مرتبط، نكات بيان شده از سوي مصاحبه شوندگان دسته بندي و پردازش  از ستفاده از مجموعه ايا

. تدوين شد) »توصيفي مساله شناسي توسعه استان كرمانشاه گزارش«با عنوان (در قالب گزارش دوم شد و نهايتا 

يكي از مجموعه مصاحبه ها نيز به عنوان با عنايت به ارزش تاريخي مصاحبه هاي انجام شده، تصميم گرفته شد 

بر اين اساس متن پياده شده مصاحبه هر فرد براي او ارسال و درخواست شد . مستندات اين مطالعه تدوين شود

اضافه كند به صورتي كه متن  به آن متن مربوط به خود حذف يا يل هست را ازضمن ويرايش، هر نكته اي كه ما

جز يكي دو مورد از مصاحبه شدگان، بقيه با ويرايش متن مصاحبه موافقت خود . ار باشدنهايي از نظر او قابل انتش

گزارش چهارم از مستندات اين مطالعه،  بنابراين متن نهايي مصاحبه ها نيز به عنوان. آن اعالم كردند» انتشار«را با 

ا، جامعه و اقتصاد استان، مورد مي تواند به عنوان يك منبع غني درباره تاريخ، جغرافي گزارشاين  .تدوين شد

ها منجر به شناسايي طيف گسترده اي از  از اين گذشته، اين مصاحبه .استفاده پژوهشگران آينده استان قرار گيرد

هم مصاحبه شوندگان و هم كساني كه از سوي آنان معرفي (نظران و كارشناسان مجرب استان شد  صاحب

  .انديشي توسعه را دارا هستند هم  هاي فكري مركز در كانون كه توانايي الزم براي مشاركت) شدند مي

براي آن برگزيده شده است، » تحليلي مساله شناسي توسعه استان كرمانشاه گزارش«گزارش سوم كه عنوان 

كه از طريق درك شهودي پديد آمده براي مصاحبه گران هاي اول و دوم است  گزارش) سنتز(در واقع فرآورده 

ات مندرج در گزارش دوم  با نظريه هاي علمي مربوط به توسعه منطقه اي و ملي، برخي و تركيب اطالع

در واقع در اين گزارش خواننده مي . را براي بررسي مسائل توسعه استان كرمانشاه ارائه مي كند  هاي علي تحليل

از آنها ياد شده   )ومگزارش د(توصيفي  گزارشهايي كه در  تواند روابط علي و معلولي ميان بسياري از چالش

به ديگرسخن، اين گزارش راهنماي تحليلي مساله توسعه نيافتگي استان . است را به صورت تحليلي درك كند
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محسوب مي شود كه مسائل تاريخي، اجتماعي و جغرافيايي استان را همراه با اثر متقابل آنها با برنامه ها و 

است كه، روشن . ن مساله توسعه نيافتگي استان تحليل مي كندسياست هاي دولت در اين منطقه در راستاي تبيي

هاي اين گزارش نيز ممكن است ناقص  مخطي، برخي از تحليل ما آدمياناسته از ذهن هاي برخ مانند همه تحليل

تواند نقطه آغازي براي  ها مي اما مهم اين است كه اين تحليل. صورت گرفته باشد يفرضهاي نادرست يا با پيش

  .وگوي جمعي جدي در مورد مساله توسعه نيافتگي استان كرمانشاه باشد يري يك فرايند گفتشكل گ

در حال مطالعه آن هستيد » خطوط كلي راهنماي توسعه استان كرمانشاه«جاري، كه اكنون با عنوان  كتابچه

ارش، نظريه چارچوب تحليلي ارائه شده در اين گز .هاي ياد شده است چكيده شده مباحث گزارش  در واقع

براي بحث در باب توسعه در  مقدماتي نظريچارچوب نهايي توسعه استان محسوب نمي شود اما مي تواند يك 

اين در واقع، . انديشي توسعه استان ـ قرار دهد اختيار كارشناسان و خبرگان استاني ـ بويژه اعضاي مركز هم

ايه الزم براي استخراج نظريه پايه توسعه استان و مي تواند بن م )تحليلي گزارش(گزارش به همراه گزارش سوم 

هاي فكري مركز هم انديشي توسعه استان قرار  تدوين يك الگوي بومي توسعه براي استان را در اختيار كانون

هاي فكري در مورد مسائل توسعه استان، به تدريج و به  هاي فكر و ايجاد بارش دهد تا با طرح مباحث آن در اتاق

اين همان هدف غايي و نهايي . ا به سمت يك نظريه بومي و پايه براي توسعه استان نيل پيدا كنندصورت درونز

  .كل اين مطالعه و نيز يكي از اهداف اصلي تاسيس مركز هم انديشي استان است

مركز هم انديشي، مقرر براي راه اندازي تكميل مقدمات نرم افزاري  هاي ياد شده، به منظور گزارشعالوه بر 

  : اين بانك ها عبارتند از. شد چهار بانك اطالعاتي نيز طراحي و راه اندازي شود

اين بانك شامل كليه اطالعات مندرج در اسناد باالدستي توسعه : بانك اطالعات بازخواني اسناد توسعه) ا

پژوهشگراني  اين بانك براي. نيز قابليت بهنگام سازي دارد و استان در سي سال گذشته است كه قابليت جستجو

بررسي كنند امكان مفيدي فراهم كه تصميم دارند سوابق قانوني برخي فعاليت هاي توسعه اي در استان را 

  .آورد مي

اين بانك اطالعات كتابشناختي هزاران سند پژوهشي مرتبط با : بانك اطالعات اسناد پژوهشي استان) 2

طرح پژوهشي، نقشه، پايان نامه   قاله، گزارش،مسائل استان، شامل اطالعات مربوط به هر گونه كتاب، م

اين بانك . كه مرتبط با استان كرمانشاه است را در خود گرد آورده است... دانشجويي، اسناد دولتي و 

پژوهشگراني كه تصميم دارند دربا ه هر موضوعي مرتبط با استان كرمانشاه مطالعه كنند را ياري مي كند تا اسناد 

  .كنندمرتبط را بازيابي 
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كليه اطالعات آماري استان كه در اسناد مختلف قانوني يا پژوهشي مرتبط با : بانك اطالعات آماري استان) 3

  .توسعه استان درج شده است با قابليت جستجو و بهنگام سازي در اين بانك ذخيره است

ين سرمايه هاي صاحب نظران، كارشناسان و نخبگان استان، اصلي تر: بانك اطالعات نخبگان استان) 4

براي حل و فصل مشكالت توسعه اي اين استان الزم است از  ظرفيت كامل اين سرمايه ها . توسعه استان هستند

بر اين اساس وجود بانك اطالعاتي كه اطالعات كارشناسان و صاحب نظران و خبرگان استان را . استفاده شود

اتاقهاي فكر هر روز ممكن . وليه اتاقهاي فكر استدر حوزه هاي مختلف گرد آورده باشد يكي از نيازهاي ا

  است بسته به مباحث خود به افرادي با تخصص هاي ويژه اي نياز پيدا كنند كه از طريق اين بانك اطالعات،

  .امكان شناسايي و ارتباط با انها ممكن مي شود

 1390بهمن ماه  13و  12عالوه بر همه اين گزارشهاي پژوهشي  و بانك هاي اطالعات، گروه مطالعه در 

اقدام به برگزاري يك كارگاه آموزشي دو روزه درباره روشهاي مديريت و فعاليت اتاقهاي فكر و شيوه هاي 

در اين گارگاه دو روزه سخنرانان در سه محور زير، مباحث مورد نظر را براي شركت . ايجاد توفان فكري كرد

  :كنندگاه تشريح كردند

 ن كرمانشاهتوسعه استا يشناس بيآس -

 يمشاركت و توسعه منطقه ا -

  فكر ياتاقها تيريمد يو روشها تيتجربه، مامور -

به  1391از خرداد  سرانجام و پس تمهيد همه اين مقدمات بود كه مركز هم انديشي توسعه استان كرمانشاه

با نشست هاي هم انديشي مركز در قالب چهار كانون فكري و . كار خود را آغاز كردصورت غيررسمي 

هاي  كانون. مشاركت نزديك به يكصد نفر از صاحب نظران و كارشناسان و خبرگان استان آغاز به كار كرد

  :فكري چهارگانه مركز عبارتند از

 كانون فكري اجتماعي )1

 كانون فكري اقتصادي )2

 كانون فكري توسعه پايدار و محيط زيست )3

 كانون فكري زيربنايي )4

ست كه به صورت هفتگي نشست هاي هم انديش ا 20ود كانون هاي فكري مركز هر كدام شامل حد

هر كانون داراي دو دبير است كه بر اساس راي اعضاي كانون براي يك دوره . انديشي برگزار مي كنند هم

هر يك از كانون ها از بدو تاسيس مركز تا هنگام تدوين اين گزارش دهها . زماني مشخص انتخاب مي شوند
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ه اند كه حاصل آنها تدوين نقشه چالش هاي استان در هر حوزه و اولويت بندي نشست هم انديشي برگزار كرد

فهرست اين چالش ها (اين چالش ها جهت كالبدشكافي آنها در نشست هاي هم انديشي كانونها در آينده است 

ه شايد بتوان بزرگترين دستاورد تالشهاي ياد شده ـ كه در طول سه سال گذشت). گزارش سوم، آمده است در

نظران، مديران برجسته سابق،  صاحب  آيي نزديك به يكصد نفر از نخبگان، را گردهمـ است  هانجام پذيرفت

برجستگان اجتماعي و اقتصادي  اين كه. مركز دانستكارشناسان و معتمدان اقوام و مذاهب كرمانشاه در اين 

ترين  هم بنشينند و درباره مهم و فارس طي نشست هايي منظم در كنار ، لكاهل حق، كرد ،شيعه، اهل سنت

  هاي خود را استان به شيوه اي علمي و اخالقي گفت و گو كنند و بدون هيچ مالحظه اي دغدغه مسائل توسعه

نظران استاني ـ در اين استان  به گفته خود صاحب ـمطرح كنند، امر مباركي است كه  درباره مسائل توسعه استان

هاي مركز هم انديشي به منبعي براي توليد سرمايه اجتماعي بين نخبگان  ستدر واقع نش. بي سابقه بوده است

. انديشي محسوب شود ترين دستاورد جانبي مركز هم تداوم اين فرايند مي تواند مهم. استاني تبديل شده است

  .تواند تقويت شده و تكامل يابد گمان در دولت يازدهم مي وضعيتي كه بي

آيين نامه فعاليت كانون هاي فكري مركز نيز در نشست هاي هم انديشي مركز  اساسنامه مركز هم انديشي و

سرانجام اساسنامه مركز . مطرح و پس از بحث و بررسي به تصويب كميته مشترك دبيران كانونها رسيده است

مطرح  در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان كرمانشاه 2/12/1391هم انديشي توسعه استان كرمانشاه در تاريخ 

به عنوان يك نهاد مدني غيردولتي و غير انتفاعي به تصويب شورا رسيد و جايگاه قانوني خود را به تاسيس آن  و

اساسنامه مركز پيوست گزارش سوم، (عنوان بازوي فكري و ديده بان توسعه استان كرمانشاه به دست آورد 

بود كه مراجع قانوني ذيصالح  در ثبت رسمي آنآخرين گام براي تثبيت اين نهاد توسعه اي، ). آورده شده است

  .انجام پذيرفت 1393در اوايل سال 

اميد مي رود اين حركت بزرگ با همت هم انديشان اين مركز كه از صاحب نظران و كارشناسان برجسته 

نهاد استان محسوب مي شوند و با تداوم حمايت مديران ارشد استان، همچنان به مسير خود ادامه دهد و به يك 

فكري پايدار و اثرگذار براي توسعه استان تبديل شود و نسل هاي آينده ثمرات آن را در حيات اجتماعي و 

 .انشاءاهللا .زندگي اقتصادي خود مشاهده كنند و نيز به الگويي براي ساير استانهاي كشور تبديل شود

  تصوير توسعه در استان كرمانشاه : دوم فصل
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  مقدمه. 2-1

  : توان به سه روش عمل كرد مي استان در مديريت توسعه نظام عمكرد فرايند توسعه يا يبراي ارزياب

o منابع مالي و عوامل   تجهيزات فيزيكي،  در اين روشن مجموعه امكانات طبيعي،): عوامل(ها  مقايسه نهاده

  . انساني كه براي توسعه منطقه تخصيص يافته است مورد ارزيابي قرار مي گيرد

o ها به دست آمده  مجموعه محصولي كه از تزريق عوامل و نهاده  در اين روش،): محصول(ها  اندهست  مقايسه

 .مالك ارزيابي خواهد بود  است،

o  هدف اين است كه ببنيم از تزريق آن همه منابع و به كسب آن   در اين روش،): نتايج(مقايسه دستاوردها

  .محصوالت، چقدر به اهداف مورد نظر نزديك شده ايم

 .يابد تا روند مهاجرت از روستاها كاهش يابد اي براي توسعه روستايي تخصيص مي فرض كنيد بودجه مثال

» اي  عملكرد نهادهشاخص «تواند به عنوان  يابد، مي اي كه براي توسعه راه روستايي تخصيص مي مقدار بودجه

...) درمانگاه، مخابرات و   مدرسه،  راه،(هاي روستايي  همچنين مقدار گسترش زيرساخت. مورد توجه قرار گيرد

دهد كه  اين شاخص فقط نشان مي. مورد توجه قرار گيرد» اي شاخص عملكرد ستانده«تواند به عنوان  مي

به همين  مورد استفاده قرار گرفته است يا نه؟» كارآ«نهادههاي به كار رفته براي توسعه روستايي، به صورت 

رت از روستاها را به عنوان شاخص عملكرد دستاوري مورد ارزيابي قرار توانيم ميزان كاهش مهاج ترتيب مي

  .كند ها را مشخص مي توليد آن ستاندهگذاريها و  سرمايهآن » اثر بخشي«اين شاخص، . دهيم

نمايش حجم منابع مالي و . تواند مورد استفاده قرار گيرد همين نگاه براي ارزيابي روند توسعه استان مي

نمايش ميزان . اي است ه استان جذب شده يا تخصيص داده شده است، تنها بيانگر شاخص نهادهاعتباراتي كه ب

هاي اقتصادي در  هاي مربوط به توسعه فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي استان و نيز شاخص توسعه زيرساخت

ها با  عتبارات و سرمايهها و ا اما همه اين تالش. اي استان است بيانگر شاخص عملكرد ستانده  هاي مختلف، حوزه

اگر اين اقدامات در عمل به افزايش رفاه و بهروزي . هدف افزايش رفاه و بهروزي مردم استان دنبال شده است

، تعداد شبكه برق و مخابراتمردم نينجاميده باشد به منزل شكست همه آنها خواهد بود هرچند در ظاهر 

بنابراين ارزيابي حقيقي از وضعيت توسعه يك استان تنها به شيوه . دها افزايش يافته باش اين  و نظاير ها كارخانه

  . قابل قبول است  ارزيابي دستاوردها،

هاي دستاوردي مراجعه كرد و هم به احساس  براي ارزيابي دستاوردهاي توسعه استان، هم بايد به شاخص

رفاه، آسايش . اه و رضايت نيز متفاوتنددقيقا همانند تفاوت امنيت و احساس امنيت، رف. جامعه از اين دستاوردها



 

 

11  

را منتقل كنند اما براي ارزيابي » رفاه«توانند  هاي دستاوردي توسعه مي شاخص. رضايت، آرامشآورد اما  مي

  .نيازمند مطالعات پيمايشي هستيم» رضايت«ميزان 

وند عمومي براي شناسايي ر »هاي دستاوردي شاخص«يكي از بهترين » نيشاخص توسعه انسا«تحوالت  

تواند تصويري كوچك اما گويا از كل فرايند توسعه هر  تحوالت اين شاخص مي. توسعه در يك منطقه است

در استان را به  نمايش » رفا«تواند تصويري از تحوالت  درعين حال اين شاخص، مي. منطقه به دست بدهد

  . نعكس كندشهروندان را از روند موجود م» رضايت«تواند ميزان  بگذارد ولي نمي

هاي توسعه انساني در استان كرمانشاه، مجموعه  بر اين اساس، نخست با نگاهي به تحوالت شاخص

را  –تواند منجر به رفاه شده باشد  كه مي –تالشهاي نظام مديريت توسعه استان دستاوردهاي مربوط به كل 

كارشناسان، مديران و   تجربه، نظر و ان صاحب(دانشوران  سپس با عطف توجه به نظرات  كنيم، بررسي مي

از روند » رضايت«اي استان به عنوان معيار  ها و تالشهاي توسعه سياست» اثر بخشي«ارزيابي آنان را از  ،)نخبگان

  .دهيم موجود مورد بررسي قرار مي

  

   توسعه انساني  شاخص توسعه استان از دريچه. 2-2

را براي كل كشور، كرمانشاه  و دو  1390تا  1375ه هاي توسعه انساني براي دور جدول زير خالصه شاخص

  .1دهد استان كامال برخوردار و كامال محروم كشور نمايش مي

  

  

  

  
  

  1390تا  1375هاي توسعه انساني براي دوره  شاخص -1-2جدول 

  ها شاخص

  مناطق

  توسعه انساني    درآمد سرانه  آموزش    اميد به زندگي

1375 1385 1390 1375  1385 1390 1375  1385 1390  1375  1385 1390  

                                                           

هاي توسعه انساني با  با سالهاي پيش از آن، الزم است در مقايسه هاي مربوط به شاخص 1390هاي سال  هاي روش شناختي محاسبه شاخص به علت تفاوت.  1

 .احتياط عمل كرد
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 685/0 728/0 747/0 479/0 675/0 875/0 836/0 794/0 7/0 804/0 714/0 667/0    كرمانشاه

 787/0 829/0 795/0 603/0 818/0 928/0 925/0 893/0 841/0 876/0 776/0 758/0    تهران

 591/0 63/0 545/0 377/0 571/0 507/0 732/0 657/0 525/0 747/0 662/0 602/0    سيستان و بلوچستان

 709/0 782/0 79/0 662/0 ــ 895/0 640/0 ــ 739/0 841/0 ــ 737/0    كل كشور

  

  :شود نكات زير قابل استخراج است از آنچه در جدول باال مشاهده مي

o تر بلكه در زير  هاي توسعه انساني، استان كرمانشاه نه تنها از تهران پايين به طور نسبي در همه شاخص

 ).1390به جز شاخص آموزش در سال (كشوري قرار دارد متوسط 

o زندگي و شاخص آموزش در دو دهه گذشته در استان كرمانشاه در حال  در حالي كه شاخص هاي اميدبه

در حالي كه انتظار . افزايش بوده است اما شاخص درآمد سرانه اين استان به سرعت رو به كاهش گذاشته است

همين كاهش شديد و سريع درآمد سرانه نيز  .هاي ديگر افزايش يابد اه با شاخصاين بوده كه درآمد نيز همر

در شاخص  1375استان در  ( باعث شده است كه شاخص توسعه انساني اين استان روندي نزولي پيدا كند نهايتاً

  ).سقوط كرده است 21به رتبه  1385توسعه انساني داراي رتبه نهم بوده كه در 

o  شاخص درآمد سرانه در بقيه مناطق نيز كاهش يافته است اما نسبت كاهش اين ، در اين دورهگرچه

همين شاخص به  90سال  درآمد سرانه اي كه نسبت شاخص به گونه  شاخص براي كرمانشاه شديدتر بوده است

اي ، بر  60.3درصد رسيده است در حالي كه همين نسبت براي تهران   55 براي استان كرمانشاه به 75سال  در

و اين در حالي است كه  نرخ رشد جمعيت . درصد بوده است 74و براي كل كشور   66.5بلوچستان  و  سيستان

 .كشور بوده است تر از نرخ رشد جمعيت كل استان كرمانشاه طي اين دوره، پايين

o  يك شهروند متوسط  با مقايسه در كرمانشاهي شهروند وضعيت ياد شده نه تنها بيانگر اين است كه

 وري بهره تر از آن، حاكي از اين است كه ، مهمبلكه است برخودار شده كمتري رفاه و خريد از قدرت كشوري،

براي شهروندان استان كرمانشاه كاهش يافته  درآمدزايي نهايتا قدرت و كار و كسب هاي فرصت توليدي، توان و

 .است

o  اثر و مولد هاي گذاري سرمايه فيكي و كمي سطح بودن پايين يا در جاي خود به معني وضعيت اين 

 استان در...  و نامناسب كار و كسب محيط گذاري، سرمايه هاي انگيزه و فرصت ايجاد در ناتواني بخش،

  .است كرمانشاه
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انجام اقدامات ها و  اجراي برنامهاعتبارات و  منابع و رغم تزريق حجم عظيمي از رسد علي بنابراين به نظر مي

بيانگر عملكرد نامناسب و  »هاي دستاوري شاخص«استان كرمانشاه در طي دو دهه اخير،  بزرگي در جهت توسعه

  . نظام مديريت توسعه استان بوده است» غير اثربخش«

 

  اي نگاه دانشوران منطقهدر  توسعه استان. 2-3

عيني توسعه  ترين نشانگان يا نمودهاي مهمبراي ارايه تصويري از برداشت و ميزان رضايت از فرايند توسعه، 

بندي استراتژيك، بر اساس  را بدون هر گونه اولويت بندي يا دستهاي  استان از نگاه دانشوران منطقهنيافتگي 

به اين منظور، مجموعه دانشوران را . كنيم همگوني موضوعات و به تفكيك گروههاي اجتماعي دسته بندي مي

  :كنيم در سه دسته كلي تقسيم مي

 و كارشناسان دستگاهها) سابق و كنوني(مل مديران شا: كارشناسان اجرايي .1

 شامل استادان دانشگاه و صاحب نظران آزاد: نظران صاحب .2

 شامل كارآفرينان و معتمدين قومي و محلي: خبرگان بخش خصوصي .3

  

  هاي محوري چه بوده است؟  پرسش) الف -2-3

 دوران پس از جنگ تحميلي،آيا شما هم معتقديد روند و سرعت حركت توسعه در استان كرمانشاه در  .1

هاي اقتصادي، اجتماعي،  ّها و شاخص نامناسب و كندتر از روند و سرعت آن در سطح ملي بوده است؟ چه نشانه

 فرهنگي و سياسي در استان وجود دارد كه بر اساس آنها به چنين باوري رسيده ايد؟ 

 نتواند ي متعدد، استان كرمانشاهها تيها و مز فرصتها،  توانمنديبا وجود چه عواملي باعث شده است كه  .2

 ؟ازديدست  يافتگياز توسعه  يمناسب خود در كشور را احراز كرده و به سطح درخور گاهيجا

توان  شو از گرفتاري تاريخي و فروخفتگي بخت توسعه در استان كرمانشاه مي چه راهكارهايي براي برون .3

 پيشنهاد كرد؟

  

  :معرفت است ها متكي به كدام منبع پاسخ) ب -2-3

هاي شفاهي مستند نشده صاحبان دانش و تجربه  شامل آگاهي: دانش ضمني و بومي انباشته در ميان دانشوران

نظري و عملي در ذهن و ضمير كارشناسان، خبرگان تجربي، و نخبگان علمي و فني ساكن » بصيرت«به صورت 
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هاي زير به  اي به روش هم افزايي انديشه بومي و منطقهمند به استان كه از طريق  در استان يا ذينفع، مرتبط و عالقه

  :دست آمده است

نظران، استانداران و مديران دولتي سابق و  مصاحبه هاي عميق با حدود شصت نفر از استادان و صاحب .1

جامعيت ذي نفعان (كنوني، كارآفرينان و صنعتگران بخش خصوصي، كارشناسان برجسته و معتمدين اقوام 

  يا مرتبط با استان كرمانشاه؛  ساكن) مسئله

 هاي فكري مركز هم انديشي توسعه استان كرمانشاه هم انديشي نزديك به يكصد نفر از اعضاي كانون .2

 

  نشانگان توسعه نيافتگي استان ) پ -2-3

 :بر اساس گروه بندي دانشوران ) يكم

  : از نگاه كارشناسان اجرايي

 نييموجود استان و به تبع آن راندمان پا يميآب، خاك و تنوع اقل يها لياز منابع و پتانس نهيعدم استفاده به .4

 ،)يو باغ دار يزراعت، دامدار( يدر بخش كشاورز

  ،ياز متوسط كشور تر نييپا رانهدرآمد سو  باال يكاريب .5

 با عراق، ياز هم مرز يناش يتجار ليو پتانس ييايجغراف تيعدم استفاده مناسب از موقع .6

حد فاصل ( يخيتار ،يبا محدوده آثار فرهنگ ندهيبزرگ و آال عيو تداخل صنانامناسب  يابيمكان   .7

 ، )و طاق بستان ستونيب

ي كه در تالقي با ابزارها و پيامدهاي زندگي مدرن، منجر به مجموعه اي از فرهنگ يافتگيعدم توسعه  .8

ها منعكس دگاهو مراجعات به دا اتيشكا ي دعاوي وحجم باال معضالت اجتماعي شده است و نهايتا در

 .شود مي

 يها يكالنتر يناكارآمد ،يمركز انسوضع اسفبار اورژ: ضعف مفرط خدمات اجتماعي و عمومي نظير .9

 ي مختلفاجتماع هاي سامانه انواع كمبود اينبود و  سطح شهر،

 مناسب در استان، طيماهر و مهاجرت آنها به علت نبود شرا يانسان يرويكمبود ن .10

 كه چهره منطقه را نظامي كرده است تعدد در شهر و اطراف آنم ينظام يوجود پادگانها .11

 ،يگردشگر يها عدم توجه به جاذبه  .12

، )شهر استان نيشهر نخست نسبت به دوم تيچند برابر بودن جمع نظير(استان  ييعدم تعادل فضا  .13

 مهاجرت، دهيو پد تيجمع يداريناپا
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 .استان يو فرهنگ ياجتماع ،يبودن عمكرد اقتصاد نييپا: در مجموع  .14

  

  :نظران از نگاه صاحب

 ،يارتباط يها تيآزاد راه و محدودميزان مناسب نبود  .1

 قابل كشت به آب،  يدرصد اراض 25تنها  يدسترسو  استان يهدر رفت قسمت اعظم منابع آب .2

 معادن، يواقع تياز ظرف )يدرصد 55( ناكافي استفاده .3

 باال،  ليرغم پتانس يلع يو گردشگر سميعدم اقدام و گسترش الزم در حوزه تور  .4

  ،يمرز يو بازارها يتوسعه الزم تجارت خارج عدم .5

 يمنابع انسان يواقع تيظرف يريماهر از استان، عدم بكارگ يانسان يروين يمهاجرت باال .6

  )امنيت رواني و اجتماعي(  استان يو سامانه اجتماع  .7

فقر  شيو سرانجام افزا ،يكشور نيانگيبودن درآمد سرانه نسبت به م نييو پا يكاريب شيو به تبع آن افزا .8

  در استان، 

  

  :از نگاه خبرگان بخش خصوصي

 يافتگيها و شواهد توسعه ن نمود ،يبخش خصوص نانيو عملگرانه كارآفر ياز نگاه كاربرد گريد يسو از 

 :وجو كرد در موارد زير جست دياستان را با

ها و  مراجعه به دادگاه زانيماجتماعي و هاي  درگسترش آسيبكه ( ي و اجتماعيمشكالت فرهنگگسترش  .1

 ) ابدي يو تخلفات نمود م اتيحجم شكا

 استان ياقتصاد ياه بخش شتريدر ب ديتول يسنت يها وهيشماندگي و  عقبتلسط  .2

 هاي اقتصادي استان ها و مزيت ناتواني در استفاده از فرصت .3

  شهروندي و اجتماعي زندگي هاي مهارت ضعف .4

 د دانشضعف نظام آموزش و تولي .5

 پايين بوده نرخ بهره وري در كليه فعاليت ها .6

  :بر اساس گروه بندي موضوعي مسايل )دوم

  :كنيم اكنون نشانگان و نمودهاي توسعه نيافتگي استان را از منظر گروه بندي موضوعي مسائل تفكيك مي 

  

  بعد اقتصادي
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o هاي آب، خاك و تنوع اقليمي  عدم استفاده بهينه از منابع و پتانسيل 

o  زراعت، دامداري و باغ داري(راندمان پايين در بخش كشاورزي( ، 

o حجم سرمايه گذاري پايين بخش خصوصي و دولتي 

o  در مقايسه با ميانگين كشوري(نرخ بيكاري باال و ماندگار بويژه در ميان جوانان (  

o تر از متوسط كشوري،  درآمد سرانه پايين 

o تسلط شيوه هاي سنتي توليد 

o سب از موقعيت جغرافيايي و پتانسيل تجاري هم مرزي با عراق، عدم استفاده منا 

o كمبود نيروي انساني ماهر و مهاجرت آنها از استان 

o هاي گردشگري، عدم توجه به جاذبه 

o  درصدي از ظرفيت واقعي معادن 55استفاده 

 

 فرهنگي - بعد اجتماعي 

o  ،عدم توسعه يافتگي فرهنگي 

o هاي سطح شهر و ناكارآمدي كالنتري 

o ئل مربوط به خانواده مسا 

o ضعف روحيه نشاط و شادماني در جامعه 

o  ضعف توجه شايسه به هنر و هنرمندان 

o ضعف كاركردهاي بخش ورزش و تربيت بدني 

o  ،حجم باالي شكايات و مراجعات به دادگاه 

o نبود و يا كمبودهاي سامانه اجتماعي 

o افزايش فقر در استان 

o  عتياد، طالقخشونت، نزاع، ا(آسيب هاي متعدد اجتماعي( 

o   نرخ باالي بيكاري در جوانان و تحصيل كردگان 

o  احساس ناامني«ناامني اجتماعي بويژه باال بودن« 

 

 بعد محيطي 

o توزيع نامناسب مكاني و تداخل صنايع بزرگ و آالينده با محدوده آثار فرهنگي و  تاريخي 
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o ،وجود پادگانهاي نظامي متعدد در شهر و اطراف آن 

o  هاي اقتصادي، فضايي و اجتماعي و عدم تعادلوجود نابرابري 

o  ،ناپايداري جمعيت و پديده مهاجرت 

o  ،هدر رفت قسمت اعظم منابع آبي استان 

o  درصد اراضي قابل كشت به آب،  25دسترسي تنها 

o پديده گرد و غبار و ريز گردها 

o فرسايش خاك و فرونشست دشت هاي كشاورزي 

  

  استان  ها و علل توسعه نيافتگي  ريشه) ت -2-3

بندي  دانشوران منطقه را مي توان در چهار دسته نگاه مجموعه علل و عوامل توسعه نيافتگي استان كرمانشاه از

گيرند به شرح زير  بندي قرار مي بندي همراه با عوامل و عللي كه ذيل هر دسته اين چهار دسته: كلي قرار داد

  :است

  توسعه مديريت و دولت به مربوط عوامل

o هاي زير ّهاي استاني همراه با ويژگي ات در مديريتفقدان ثب: 

 هاي دولتي ساالري در مديريت عدم شايسته  •

 فساد اداري و ناكارآمدي در نظام اداري •

 نبود مديريت علمي و نوآورانه •

 فقدان مديريت دانش در نظام اداري •

 )اختالل ارتباطي مديريتي(اي  عدم استفاده از ظرفيت نخبگان فكري و تجربي منطقه •

  

 

o شكست نظام مديريت توسعه در استان ناشي از 

 بر توسعه) تكنوكراسي(فقدان تعريف و ارائه تلقي روشن از توسعه و تسلط نگرش فيزيكي  •

   بومي توسعه الگوي در مورد جمعي وفاق نبود •

توسعه و فقدان شناخت كافي و دانش مدون در حوزه   اي در حوزه بومي و منطقه فقدان نظام مولد فكر •

 اي استان مسائل توسعه
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 ريزي فضايي در سرمايه گذاري هاي بخش عمومي فقدان رويكرد آمايشي و برنامه •

 برنامه ريزي غير مشاركتي و از باال به پايين و فقدان نهاد هاي برنامه ريزي منطقه اي و محلي •

 ود سازوكاري براي مشاركت نخبگان در فرايند مديريت توسعه استان عدم وج •

 عدم اصالح مستمر و متناسب با تحوالت نهادي در نظام بودجه ريزي •

 عدم نظارت و تصحيح عملكرد بر اجراي سياست ها و پروژه هاي اجرايي •

 با برنامه ها و اهداف توسعه) وظيفه اي(ناسازگاري ميان ساختار هاي سازماني  •

توجهي به  ّهاي توسعه و بي ريزي و اجراي برنامه ذف مشاركت بخش خصوصي در فرايند برنامهح •

 هاي كارآفرينانه بخش خصوصي توانايي

 فرهنگي استان -ناتواني در استفاده از ظرفيت و فرصت تنوع قومي •

  

o  توسعه نيافتگي نهادي و حقوقي نهاد دولت محلي ناشي از: 

 اري و ماليتمركز گرايي مفرط سياسي، اد  •

 تحميل معيارهاي ايدئولوژيك مركزي بدون سازگاري با اقتضائات محلي •

 گذاريها و عدم سازگاري بين اهداف و نيز عدم همخواني آنها با منابع و امكانات  تعدد هدف •

 بي توجهي به توسعه و ارتقاء نهادهاي محلي مربوط به حفاظ از حقوق مالكيت   •

 هاي آمارينظام اطالعاتي و نارسائي  ضعف •

 انفكاك حوزه هاي تهيه، اجرا و ارزيابي برنامه ريزي و امور مالي •

 

  آن   پيامدهاي و تحميلي جنگ به مربوط عوامل

o تبديل استان به قطب نظامي غرب كشور در دوران جنگ و تداوم اين وضعيت در سالهاي پس از آن 

o جنگ تحميلي مهاجرت عمده از روستاها و شهرهاي اطراف به مركز استان به تبع 

o امنيتي بر كليه اجزاء و اركان نظام اداري استان -شكل گيري و تسلط نگرش سياسي 

o عدم انباشت تاريخي سرمايه و بخصوص تخريب زيرساختهاي استان در اثر جنگ تحميلي 

o فرار سرمايه گذاران و سرمايه ها 

o تسلط فرهنگ و فضايي نظامي و نظامي گري بر كليه شئون استان 
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  امنيتي و اسي، ايدئولوژيكسي عوامل

o  امنيتي بر نگرش توسعه اي نسبت به مسايل استان، هم  -همسان انگاري اقتدار با امنيت و غلبه نگاه سياسي

 در مركز و هم در مقامات محلي 

o نا امني هاي ناشي از درگيري با گروهك ها در گذشته 

o  عمال تبعيض عليه آنان و حذف عدم اعتماد به اقليت هاي مذهبي بويژه اهل سنت و اهل حق و ا

در نتيجه، عدم مشاركت كليه اقوام و گروه ها در فرايند توسعه به تبع . توانمنديهاي آنان از فرايند توسعه استان

 .نگرش امنيتي و ايدئولوژيك در سطوح مديريتي

o ن مجلس ناشي در نمايندگا  هاي سياسي مخرب در ميان اقوام در فرايند انتخابات و فقدان هماهنگي رقابت

 هاي قومي و مذهبي از رقابت

o سازيهاي عمومي به علت غلبه  عدم استفاده درست از صاحبان انديشه و تجربه استان در فرايند تصميم

 )اختالل ارتباطي نخبگان. (هاي سياسي، ايدئولوژيك و قوميتي كشي خط

 

  استان فرهنگي و اجتماعي ساختار به مربوط عوامل

o ام معيشتي سنتي و فرهنگ كوچ نشيني به تبع جغرافيا و اقليم منطقهرشد و ادامه حيات نظ 

o تباري و عصبيت در حفظ ارزش هاي ايلي-تسلط نظام پدرساالري و مردساالرنه، اهميت همبستگي خوني 

o  و لزوم مقاومت در برابر متجاوزان يا غارتگران ) نشيني كوچ(تداوم فرهنگ جنگجويي به تبع منبع ارتزاق

 هاي خشونت بين اقوام  داوم زمينهو درنتيجه ت

o فرهنگ هاي خصيصه مهمترين عنوان به اندوزي ثروت از پرهيز و نوازي مهمان و قناعت وجود روحيه 

 .استان كه به يك فرهنگ ضد پس انداز و فاقد انباشت سرمايه منجر شده است مردم

o مدرنيته(  گيري فرهنگ توسعه تداوم فرهنگ قومي به تبع غلبه مهاجران روستايي در شهرها و عدم شكل( 

o ،كشاورزي و (ناشي از روحيه قناعت كه نتيجه شيوه تاريخي ارتزاق   نبود فرهنگ كار و اخالق توسعه

 است) نظام بيمه قومي(و اتكا به حمايت عشيره   ،)كوچ نشيني

o شده در  تخريب سرمايه هاي اجتماعي و بروز تضادهاي اجتماعي ناشي از تنازعات قومي و مذهبي تشديد

 سالهاي پس از انقالب

o مجلس و شوراها(هاي مختلف بويژه در فرايند انتخابات  هاي مخرب قومي و مذهبي در حوزه رقابت(  

o بروز بحران هويتي و ناهنجاريهاي رفتاري به تبع: 
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 تفاوت فاحش فرهنگي روستاييان و عشاير با شهرنشينان   •

حال تحقير فرهنگ  اي فرهنگ شهري و در عينانزو ،رسوخ ناموزون ارزش هاي مدرنيسم در جامعه •

 . روستاييان مهاجر

 ترويج خشونت و تبعيضات جنسيتي به تبع ساختار مردساالرانه و فشارهاي رواني ناشي از مهاجرت •

وجود آشفتگي و آنومي اجتماعي ناشي از مهاجرت روستاييان به شهر از يك سو و هجوم ارزش هاي  •

 غربي و نوسازي از سوي ديگر

o اجتناب از تعقل و تعلم و اهتمام به اخذ، رعايت و (جحيت عواطف بر عقالنيت در رفتارهاي مذهبي ار

 )تكرار دستورات و آموزشهاي عملي از مرشدان و پيران مذهبي

o مهارت هاي اجتماعيضعف نهاد آموزش در انتقال فرهنگ، جامعه پذيري، يگانگي اجتماعي، نوآوري ، 

o اختالل (مذهبي  -ان و نخبگان فكري و تجربي اقوام و گروههاي قوميوگو ميان رهبر عدم وجود گفت

 )ارتباطي قومي

 

  از نگاه دانشوران هاي توسعه استان جمع بندي چالش) ث -2-3

هاي توسعه نيافتگي استان با توجه به ماهيت و نوع  علل و ريشهاز نگاه دانشوران استان  در يك نگاه 

جنگ «، »عوامل سياسي ايدئولوژيك و امنيتي«، »فرهنگي -عوامل اجتماعي«بندي كلي  ارتباطشان در چهار دسته

 .قابل شناسايي هستند» عوامل مربوط به دولت و مديريت توسعه«و در نهايت » و پيامدهايش

توان در نظام معيشتي عشايري، مدرنيته ناقص،  رسد ريشه اي ترين علل وضعيت كنوني استان را مي به نظر مي

رجحيت احساسات بر عقالنيت در رفتارهاي مذهبي، نگرش تاريخي تساوي اقتدار با امنيت و جنگ تحميلي، ا

هاي  اختالل«تر از همه وجود انواع  تسلط نگرش ايدئولوژيك به جاي شايسته ساالري در انتصابات و مهم

اين علل و عوامل  اما بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه آيا. در سطوح مختلف در استان جستجو كرد» ارتباطي

همچنان در تشديد و تداوم وضعيت كنوني دخيل هستند؟ با اندكي تأمل مي توان گفت تعدادي از عوامل از 

جمله نظام معيشتي، جنگ تحميلي و بينش تساوي اقتدار با امنيت هر چند آثارشان كامالً از بين نرفته اما اكنون 

اما بقيه عوامل ياد شده، بويژه انواع . ش جدي و موضوعيتي ندارندخود آنها به عنوان عامل تداوم اثرات، ديگر نق

  .كنند اختاللهاي ارتباطي در سطوح مختلف همچنان نقش بازي مي

گذشت زمان و تغييرات تكنولوژيكي و به تبع آن توانايي بيشتر فرهنگي انسانها در مواجه با طبيعت و شرايط 

به بياني ساده تر . يير بنيادي در نظام معيشتي را فراهم آورده استزمينه هاي تغدر اين استان نيز جغرافيايي، 
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انقالب صنعتي، فناوري، اطالعاتي، وابستگي ساكنين اين خطه را به نظام معيشتي متكي به طبيعت و كوچ نشيني 

نيز جنگ . از بين برده و تغييرات عمده اي را در فرهنگ و ويژگي هاي اخالقي ساكنين استان ايجاد كرده است

صلح، تغيير حكومت كشور عراق و از ديگر عوامل موثر در پديداري وضعيت موجود استان بوده است كه با 

گذر جهان از نسل سوم جنگ ها به نسل چهارم به نوعي موضوعيت آن و داليل موجه براي تداوم نگرش  با

كترين هدايتي آن، تأكيدات وزارت هم چنين  با تغيير دولت و د. امنيتي و ساير پيامدهاي آن از بين رفته است

. كشور از اولويت امنيتي به توسعه و رفع تبعيض و نابرابري به عنوان مهمترين عامل مشروعيت تغيير كرده است

به بياني ساده تر لزوم تغيير نگرش تاريخي تأمين امنيت در سايه تمركز و اقتدار به فراهم آوري امنيت در سايه 

  . و عدالت محوري در دولت جديد به درستي درك شده است مشروعيت ناشي از  توسعه

  اكارايي و فساد نظام اداري،در اين بين ديگر عوامل ضعف ساختاري و حقوقي نهاد دولت همراه با ن

، غلبه عواطف بر عقالنيت در مناسبات مذهبي و تسلط نگرش )مدرنيته(گيري ناقص فرهنگ شهروندي  شكل

. ري به عنوان عوامل اصلي ملي كه در منطقه نيز تسلط و حضور دارند قابل تأملندايدئولوژيك بر شايسته ساال

اين عوامل همچنان با قدرت به تداوم اثرگذاري خود بر فرايند توسعه استان ادامه مي دهند و درواقع از موانع 

امات استاني انتظار به بياني ساده تر نمي توان در سايه اقد. باشند جدي برون رفت از وضعيت كنوني استان مي

تغيير و بهبود علل فوق را داشت، اما مي توان با تأكيد بر اقداماتي خاص شرايط حداقلي براي بهبود و توسعه 

  .استان را فراهم آورد

 

  

  : سوم فصل

  راهبردي و خطوط كلي توسعه استان هاي گزينه

  

  

  مقدمه. 3-1

پيش از طرح . ن خطوط كلي توسعه استان بپردازيمبه نكاتي به عنوااكنون در اين مرحله نوبت آن است كه 

استان توسعه در برابر ها و تهديدهاي موجود  فرصتنخست نگاهي كلي به  الزم است  خطوط كلي توسعه استان،
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 معطوف به توسعه استان مسايل راهبردي ، و بر اساس آنها،هاي راهبردي گزينه سپس با عنايت به آنها . بيندازيم

  .، تعيين شوند)ها و اقدام هاي استراتژيك اي براي انتخاب سياست هبه عنوان مقدم(

و در نهايت شده بندي  دسته ها يا مسائل راهبردي الزم است اهداف پيش از هرگونه انتخاب گزينههمچنين 

و اهداف قابل دستيابي انتخاب شده، آنگاه بر مبناي معيار حداكثر امكان دستيابي به اهداف در محدوده امكانات 

روشن است كه تعيين اهداف . هاي راهبردي انتخاب شوند محدوديت هاي سازماني و اجرايي موجود، گزينه

از آنجا  .نظران و ذينفعان توسعه استان است آوري اطالعات از ديدگاههاي مديران، صاحب مطلوب نيازمند جمع

گذاريهاي مطلوب در اسناد  س هدفكه انجام چنين فرايندي خارج از ماموريت اين مطالعه بوده است، بر اسا

يعني تشابه ( يكسان مشابهت ماهيتي و ارزش هاي عملياتياي از اهداف كه داراي  گذشته توسعه استان، مجموعه

 . مد نظر قرار گرفته اند )فعاليت ها، محدوده و امكانات

برون رفت استان  بندي مسائل استراتژيك براي نيل به دسته ،ها هدف از تمامي اين بررسيدر عين حال 

موجود و عبور به سوي يك تعادل سطح باالتر و متناسب با » تعادل سطح پايين«كرمانشاه از وضعيت 

 .است مسائل استراتژيك تشخيص موفق، استراتژيك ريزي برنامه جانمايه كه چرا .توانمنديهاي استان است

 تقسيم قسمت دو اهداف مطلوب سيستم بهو  مسائل استراتژيك يا همان مولفه هاي اثر گذار بر چشم انداز 

 حركت متفاوت و جايگزين روش هاي و ها ايده به كه دارد نام راهبردي گزينه هاي دسته، يك. شوند مي

تواند از استراتژي توسعه صنايع بزرگ به سوي استراتژي  يك استان مي مثالً. مرتبط هستند آينده سيستم در

 مي تواند و ندارد وجود اكنون كه است مواردي به راجع گزينه ها الًمعمو. توسعه گردشگري تغيير جهت دهد

 وكار سر جديد دنياهاي سيستم به ورود با كه است مواردي به راجع ديگر عبارتي به باشد ممكن و مطرح بالقوه

   .دارد

يادين يادآوري اين نكته نيز الزم است كه دسته بندي انجام شده در اين گزارش، عوامل و علل بسيار بن

گيري وضعيت موجود كه داراي گستره ملي است ـ و درواقع خارج از كنترل و اثرگذاري از طريق  شكل

  .اقدامات استاني است ـ از تحليل كنار گذاشته شده اند

  

  هاي دروني و بيروني استان تصوير موقعيت . 3-2

نسبت استان موقعيت و اي،  طقهاي استان همچنين مجموعه ديدگاههاي دانشوران من از مجموعه اسناد توسعه

را ) ها و تهديدها فرصت: خارجيمحيط (و با بيرون از خودش ) ها ها و قوت ضعف: محيط داخلي(  با خودش
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يعني استان كرمانشاه براي قرار گرفتن در مسير توسعه پايدار خويش، با . توان به صورت زير خالصه كرد مي

  :روست روبه ها، تهديدها و نقاط قوت و ضعيف زير فرصت

  فرصت ها: محيط بيروني

o كشور در اقتصادي كالن هاي سياست در ثبات ايجاد انداز چشم  

o مركزي ريز برنامه سياستگذاري قدرت كاهش و نفت درآمد كاهش  

o غربي اقتصادهاي در ركود تداوم  

o مجاور هاي استان در بنيان دانش اقتصاد ضعف  

o براي كرمانشاه تاريخي- فرهنگي مركزيت( عراق تانكردس و كرمانشاه استان بين فرهنگي هاي همگوني 

  )جهان كردهاي

o كشور غرب در كاال توزيع و بارانداز عنوان به جغرافيايي مركزيت فقدان  

o عراق كردستان و عراق كشور با مشترك مرز وجود  

o نفت درآمد كاهش به توجه با( كشور در گردشگري توسعه گرفتن قرار اولويت در(  

o عراق كردستان با فارس خليج عربي كشورهاي اقتصادي مستمر رابطه قطع و اقعر و سوريه ناامني  

o منطقه اين) نفت فروش( درآمدهاي و تقاضاها يكباره افزايش و عراق كردستان استقالل اعالم احتمال  

o كشور مركز با بزرگراهي ارتباط وجود و نسبي نزديكي  

  تهديدها: محيط بيروني

o عراق در ناامني تداوم احتمال و تروريستي هاي گروه و منطقه سياسي تحوالت 

o ريزگردها و غبار گردو تداوم 

o بازارعراق تصاحب و مستقميم ارتباط جهت در همجوار هاي استان تالش 

o عراق بازار در تركيه قدرتمند رقيب حضور  

o گردشگري ملي حوزه در سياسي و ارزشي مباحث تكليف تعيين عدم 

o عراق با مرزي هم تبع به...  و يسمبيوترور بهداشتي، مشكالت و  مسائل 

o تورم و ارز نرخ نوسانات 

o نشين اقليت استانهاي توسعه به نسبت مركز در ايدئولوژيك و امنيتي نگاه تداوم 

o بعدي انتخابات در احتمالي سياسي ثباتي بي 

o استان از نخبگان مهاجرت 
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o استان اين به همجوار استانهاي از نشينان حاشيه و روستاييان  مهاجرت  

  ها قوت: محيط داخلي

o صادراتي هدف با هاي گذاري سرمايه از حمايت و جلب براي استان در مديريتي اجماع 

o منطقه هاب عنوان به كرمانشاه فرودگاه و آهن راه تاسيس  

o پرديس نفت پژوهشكده وجود و نفت بخش با مرتبط هاي رشته در عالي آموزش ظرفيت ايجاد 

o متعدد سدهاي ساخت و وجود  

o فصله چهار( اقليمي تنوع( 

o و باغي ’زراعي زمين هكتار هزار  983.4( حاصلخيز خاك (... 

o اينترنت از استفاده اي منطقه اول رتبه و كشوري 8 رتبه 

o آن فني خدمات و نقل و حمل هاي فعاليت داري ريشه  

o مجازي استان(  نوين هاي فنانوري گسترش زمينه(  

o مجدد كشت امكان و متنوع تمحصوال كشت براي مناسب هوايي و آب شرايط 

o عراق كشور به برق انرژي صادرات 

o استان از كشور غرب اتيلن خط عبور  

o مرزنشينان بويژه مردم در ملي عرق و ورزي غيرت روحيه وجود  

o انگيزه داراي و فعال خصوصي بخش وجود 

o ياستان بين ارتباط هاي راه و غربي -شرقي غرب، جنوب -غرب شمال كريدور بر گيري قرار 

o عاليات عتبات مسير بر گيري قرار  

o استان ويژگي دليل به بازرگاني و تجارت بخش بري سرمايه كم 

o كيفيت با مراتع گستردگي 

o استان موقعيت به توجه با تجارت و بازرگاني بخش زايي اشتغال ظرفيت بودن باال 

o همجوار استانهاي بين اي فاصله توازن و مركزيت وجود 

o متر ميليارد 9( زيرزميني و سطحي هاي اب باالي حجم’ )سال در ميليمتر 475( دگيبارن ميانگين بودن باال 

 )مكعب

o پزشكي مجرب متخصصين و امكانات وجود 

o متعدد تاريخي هاي جاذبه و باستاني آثار وجود  
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o مرزي هاي بازارچه وجود 

o آبي گرم ماهيان پرورش و توليد مركز بزرگترين وجود 

o حرارتي يروگاهن و پروشيمي و پااليشگاه وجود 

o دارويي گياهان كشت پتانسيل وجود 

o نوين فناوري هاي حوزه در اشتغال به متمايل تحصيلكرده جوانان وجود 

o دار برند كوچك دامهاي وجود 

o خاورميانه صادراتي پايانه بزرگترين( خسروي و پرويزخان رسمي مرز دو وجود( 

o خصوصي شبخ توسط آن برداري بهره امكان و گاز و نفتي ذخاير وجود 

o ترانزيتي و استاني بين متعدد ارتباطي هاي راه وجود 

o آسيا دروازه( تجاري مبادالت تاريخي سابقه وجود(  

o فناوري و علم هاي پارك در بنيان دانش هاي شركت وجود 

o خاص برند و طوالني سابقه با دستي صنايع وجود 

o مردم بين در مذهبي تسامح و تساهل فرهنگ وجود  

o تاريخي غارهاي ترين قديمي وجود  

o تحصيلي مختلف مقاطع در عالي آموزش مراكز وجود 

o خصوصي بخش طريق از آن برداري بهره توسعه بودن فراهم و غني معادن وجود 

o بفرد منحصر جانوري هاي گونه و شده حفاظت مناطق وجود 

o آزاد مناطق به ارتقا قابليت داراي اقتصادي ويژه مناطق وجود 

o استان در  متعدد طبيعي مناظر وجود  

o شود مركز در سياستگذاري دستگاههاي در اي منطقه نخبه نيروهاي از توجهي قابل تعداد حضور.  

  ها ضعف: محيط داخلي

o آب منابع از استفاده پايين راندمان و رويه بي استفاده    

o بخش اين در رسمي غير كار نيروي باالي سهم اشتغال  

o هوا و خاك و آب آلودگي   

o استان صنايع درصد 50 تعطيلي و موجود صنايع در پايين وري بهره   

o بخش با مرتبط ادارات و ها سازمان پايين وري بهره  
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o يكپارچگي اجتماعي مشكالت زراعي اراضي سطح بود كوچك و پراكندگي  

o بومي تجار و اصناف فعاليت بر سنتي شيوه تسلط  

o زنان اشتغال ناچيز سهم و مردساالري فرهنگ تسلط   

o گرا توسعه فرهنگ مقابل در مسلط فرهنگ عنوان به مقاومت و يجنگجوي فرهنگ تضاد  

o صادراتي كاالهاي رقابتي پايين توان   

o صنعت بخش در گذاري سرمايه اندك سود حاشيه  

o فرهنگي ميراث گرفتن قرار فرسايش معرض در   

o روستاييان بين اجتماعي سرمايه و مشاركت پايين سطح   

o زيكشاور برداري بهره هاي شيوه بودن سنتي  

o دامي هاي واحد بودن مقياس كوچك و سنتي  

o صنايع در كرده تحصيل كار نيرو جذب اندك سهم  

o تاريخي آثار مجاورت در قانوني غير مجوزهاي صدور  

o بندي بسته صنايع و بازاريابي ضعف   

o درمان و بهداشت حوزه ارزش زنجيره نقص و ضعف   

o گردشگري صنايع بندي خوشه و هاي زنجيره اتصال عدم  

o كوچك و متوسط شهرهاي با روستاها ارگانيك رتباطا عدم  

o استان مركز شهري نخست الگوي بودن حاكم و فضايي تعادل عدم   

o فرهنگي هاي حوزه به ورود به خصوصي بخش تمايل عدم  

o بخش اين در اشتغال به كشاورزي تحصيالن فارغ تمايل عدم  

o اي حرفه و فني هاي مهارت يادگيري به كارآموزان تمايل عدم  

o عراق بازار نيازهاي به اقتصادي فعالين توجه دمع  

o دستي پايين و باالدستي صنايع با غيرارگانيك ارتباط و صنايع نامتوازن توسعه  

o كشور مردم ميان در استان فرهنگي و تاريخي آثار از بسياري نسبي ماندن ناشناخته  

o تبديلي صنايع كمبود تبع به غذايي و كشاوزي محصوالت بودن تجاري غير  

o خيز زلزله مناطق و گسلها در استان از وسيعي پهنه قرارگيري  

o مرزي هاي بازارچه رفاهي و زيربناي امكانات كمبود  
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o بارانداز و كاال انبار مدرن امكانات كمبود   

o گردشگري حوزه در مجرب نيروهاي و متخصصين كمبود  

o صنايع نامناسب يابي مكان  

o روستاييان ناپايدار معيشت و الگو تغيير تبع به روستا از مهاجرت تشديد   

o مرزنشينان معيشت ناپايداري و مهاجرت  

o روستايي توسعه ناپايداري  

o استان بيرون از مختلف هاي حوزه در گذار سرمايه جذب در ناتواني  

o زيستي منابع تهديدات با مقابله و كنترل براي كار به آماده تجهيزات و امكانات بودن ناكافي  

o شگريگرد و رفاهي امكانات كمبود  

o استان در گذاران سرمايه اجتماعي امنيت بودن پايين  

o گردشگري در پشتيبان مالي موسسات و ها شركت نبود  

o پتروشيمي و نفت حوزه دستي پايين صنايع نبود  

o كار فرهنگ ضعف   

o برتر مالي خدمات فني موسسات نبود  

o دائمي هاي نمايشگاه فقدان   

o صنعتي ماهر كار نيروي كمبود  

o كرده تحصيل جوانان يبيكار باالي نرخ   

o قومي تنوع تبع به مخرب سياسي و قومي هاي رقابت و اختالفات وجود  

o روستاها در اراضي خصوص در متعدد اختالفات وجود 

نيازمند برخي ايجاد برخي   اما اين كه چگونه در بستر چنين شرايطي، بتوان بذر توسعه را استان كاشت،

 دليل منطقه يك در ها قابليت وجود صرف .سياسي  و مديريتي است  هاي اجتماعي، تحوالت راهبردي در حوزه

 تاريخي، سوابق وجود ها قابليت بر عالوه. بود نخواهد منطقه يك براي ها نقش صحيح ايفاي بر موجه

. بود خواهد استان هر براي هاي موفق نقش ايفاي الزامي شروط از نيز.... و اجتماعي و فرهنگي هاي ظرفيت

عوامل فرهنگي و تاريخي، اجتماعي، توان در   را مي استان هاي قابليت گيري بهره در دخيل ياساس عوامل

هاي  بنابراين الزم است از ميان اين عوامل برخي گزينه. سياسي، انساني، ساختاري و جغرافيايي دسته بندي كرد

  .راهبردي را مورد توجه قرار داد
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  ها و مسائل راهبردي گزينه . 3-3

هاي  ، و چالش)هاي توسعه شاخص(توان در كنار تجربه ناموفق توسعه  سش اين است كه چگونه ميپر اكنون

اند، به  مطرح شده از سوي دانشوران منطقه و نيز عللي كه از ديدگاه آنان عامل ايجاد چنين وضعيتي بوده

ه در قسمت پيشين، آيا در ميان انبوه نقاط قوت و ضعف ذكر شد. راهكاري درخور براي توسعه استان رسيد

انداز پايدار تاريخي  گمان براي حركت به سمت يك چشم توان به الگويي براي براي توسعه استان رسيد؟ بي مي

بدون آن تحوالت، هرگونه سياستگذاري در هر . براي توسعه، الزم است برخي تحوالت راهبردي پيگيري شود

بنابراين . انجامد به شكست مي  ها و مسائل، ركدام از چالشهاي بخشي و منطقه اي و براي  جبران ه كدام از حوزه

هاي بخشي و غيربخشي، و  ها و برنامه به جاي غرق شدن در انبوه مسائل و سرگرم شدن به حجم بزرگي از پروژه

كنيم نجات بخشند، بهتر است تعداد محدودي  هايي كه گمان مي تالش براي هدايت اعتبارات به سوي حوزه

هاي منابع و زمان، توجه و همت و منابع خود را  دي را انتخاب كرده و با عنايت به محدوديتگزينه راهبر

  .مصروف تحقق آنها كنيم

راهبردي  ترين مسائل هاي راهبردي و در ذيل هر گزينه، اصلي ترين گزينه در اين بخش برخي از اصلي 

 امكانات و ها فرصت گيري از دنبال بهره هب با شناسايي مسائل راهبردي، درواقع. شوند شناسايي و معرفي مي

 مورد در و هستند موجود موانع و مشكالت  چالش ها، به مسائل راهبردي راجع .هستيم) بالقوه هاي منفعت(

 صحبت مواردي به راجع معموالً مسائل راهبردي راهبردي، گزينه هاي برخالف. دارد وجود ابهام يا سوال ها آن

 بنابراين مسائل .است بيني پيش قابل موجود وضعيت در مستتر آينده در يا اردد وجود اكنون كه كنند مي

. مي دهند قرار تاثير تحت آينده يا حال زمان در به شدت سيستم را كه هستند اساسي مباحث و موارد راهبردي،

 معضل يك سيستم مي تواند از شود اتخاذ مساله راهبردي يك قبال در مناسب راهكار كه صورتي در

در واقع سخن اين است كه بدون تحقق اين تغييرات راهبردي، تمام تالشهاي ديگر براي . يابد رهايي استراتژيك

كند  تفاوتي نمي. خورد هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و زيربنايي شكست مي رشد يا جهش يا توسعه در بخش

  »تعادل سطح پايين«، خود را از دام كه استان قرار است با كدام الگوي توسعه و با كدام موتور مركزي رشد

هاي راهبردي  بدون ايجاد تحول در  حوزه  هر الگويي كه براي توسعه استان انتخاب شود،. كنوني رهايي بخشد

  :زير، توسعه استان ناكام خواهد ماند

 تعميق همبستگي اجتماعي

o ارتقاء سرمايه اجتماعي 
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o هاي جنسيتي  كاهش تبعيض 

o  نسجام اجتماعيا(رفع اختالل ارتباطي( 

o مذهبي/بهبود برابري قوميتي 

 

 توسعه عدالت اجتماعي

o هاي اجتماعي ترميم شكاف 

o هاي اقتصادي كاهش شكاف 

o ايجاد تعادل فضايي 

o  ارتقاء اقتصاد مرزي 

 

 مديريت توسعه پايدار

o  به توسعه) فرهنگي(تغيير نگرش فيزيكي به نگرش نرم افزاري 

o سعهتقويت مشاركت بخش خصوصي در فرايند تو 

o اي مشاركت محور ريزي منطقه بهبود نظام برنامه ريزي از طريق حركت به سوي برنامه 

o استقرار يك نظام پايش توسعه در چارچوب نظام آمايش سرزمين 

o حركت به سوي حكمراني خوب منطقه اي 

o  بر مبناي عملكرد) انتصاب و ارتقاي مديران(استقرار نظام مديريتي 

o  مالي و عملكردي(و ساختارهاي پايش فرايندها و سازوكارها استقرار نظام آماري كارآمد( 

 

 گسترش امنيت اجتماعي

o توسعه امنيت عمومي بر پايه امنيت اجتماعي 

o گسترش پايداري اجتماعي از طريق قانون گرايي و نظم 

o گسترش همبستگي و روابط بين قومي و بين مذهبي و  توسعه فرهنگ دگر پذيري 

 

 بهبود توسعه روستايي

o وس سازي روند مهاجرت روستاييان معك 

o رفع فقر و ارتقاء معيشت پايدار روستايي 
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o  ارتقاء پايداري منابع پايه 

 

 گرا گسترش اخالق توسعه

o ارتقاي اخالق شهروندي 

o ريزي ترويج فرهنگ آينده نگري و برنامه 

o گسترش فرهنگ انطباق، رواداري و مدارا 

o ارتقاء فرهنگ كار 

o ورشارتقاء بهره وري آموزش و پر 

  

 توسعه استان راهنماي خطوط كلي  . 3-4

هاي راهبردي ذكر شده در بخش پيشين، به  استان در تحقق گزينهمديريت توسعه  نظام اكنون با فرض اين كه

كسب اختيارات و (مات جدي در سطح ملي ااجماع و عزم كافي دست يافته است و براي تحقق آنها دست به اقد

توان رئوس اصلي و خطوط كلي  زده است، مي) ريزي عملياتي برنامه(نطقه اي و م) مصوبه هاي قانوني الزم

توجه كنيم كه صرف نظر از اين كه كدام راهبرد كلي توسعه . توسعه اقتصادي استان را طراحي و پيشنهاد كرد

و نه  – هاي راهبردي ياد شده در قسمت پيش، شرط الزم براي استان انتخاب خواهد شد، اقدام براي تحقق گزينه

  .براي موفقيت هر راهبرد كلي توسعه منطقه اي خواهد بود –كافي 

  

  راهبردهاي پيشنهادي دانشوران. 3-4-1

توان به فقدان اجماع  امات گذشته و حال استان، ميمق كلي به ديدگاههاي دانشوران و  در يك نگاه

راهبردهاي مورد توصيه . اه پي برد كارشناسي و وجود تشتت جدي در مورد راهبرد مناسب توسعه استان كرمانش

هاي  ها و توانمديها و فرصت در تبيين قابليت. چهار دسته كلي قابل شناسايي است در براي توسعه استان آنان

هاي اقتصادي و  گمان هر منطقه در تمامي حوزه بي. تواند سخن فراوان گفت استان در مورد تمام راهبردها مي

در اين جا تنها بر كليات استدالل . ها و توانمنديهاي فراواني دارد ا و داراييه فرهنگي و اجتماعي، سرمايه

  :شود معطوف به هر راهبرد تاكيد مي شود و از بيان جزييات پرهيز مي

 معادن دارايكرمانشاه استان  راهبرد اين است كه معطوف به ايناستدالل  :توسعه صنعتيراهبرد ) الف

در استان و نيز  تاسيسات نفتي و پتروشيمي وجود. انرژي قابل توجهي است ابعنيز من و فلزي غير و فلزي غني
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 صنايعو همچنين وجود ) كننده بزرگ نفت توليد(فعاليت پژوهشكده نفت پرديس در كنار مجاورت با عراق 

تي توسعه صنعبزرگي چون سيمان و آهن در استان و نيز گذر خط لوله اتيلن از اين استان، فرصت بزرگي براي 

تواند به قطب  بر اين اساس اين استان مي. اين استان فراهم آورده استبراي ) شامل صنعت، معدن و انرژي(

فرض بنيادين اين طرفداران  پيش. قطب صنايع فرآوري معدني تبديل شود  هيدروكربوري منطقه غرب كشور،

بنابراين تا زماني كه . نتيجه است اين راهبرد اين است كه هر گونه توسعه بدون توسعه صنعتي بي معني و بي

با اين . ها نيز فاقد مزيت رقابتي خواهد بود بنيادهاي صنعتي استان تقويب و تعميق نشود، توسعه ديگر بخش

را به عنوان موتور محركه اقتصاد » توسعه صنعت محور«استدالل، بسياري از دانشوران و مديران استان راهبرد 

ته اين بحث كه آيا صنايع بزرگ در محور توسعه استان قرار گيرند يا صنايع كوچك و الب .كنند استان پيشنهاد مي

  .بحث ديگري است كه داليلي له و عليه هر يك از آنها وجود دارد  متوسط مقياس،

 

با توجه به اين كه اين : اين راهبرد بر پايه اين استدالل استوار است كه :راهبرد توسعه كشاورزي) ب

هاي حاصلخيز، جمعيت  تنوع اقليمي زياد، بارندگي فراوان، خاك(هوا  و خاك آب، هاي زيتاستان داراي م

هاي بخش كشاورزي و دامپروري  است، در صورت طراحي يك برنامه سازگار با مزيت....) عظيم كشاورز و 

اي بلكه به قطب توان اين استان را نه تنها به قطب كشاورزي منطقه  استان و با تمركز بر كشاورزي صنعتي، مي

قطب  ع اقالم گياهان دارويي خود بهنوعبا تكيه به ت تواند براي مثال اين استان مي .كشاورزي كشور تبديل كرد

توليد، فراوري و صادرات گياهان دارويي كشور، قطب قطب تامين تغذيه كشور و مركز تكميل زنجيره ارزش 

  .منطقه اي كشاورزي تبديل شود

و  غني طبيعتيهايي همچون  در حوزه گردشگري مزيتاستان كرمانشاه  :شگريراهبرد توسعه گرد) پ

 هاي طبيعي همچون غارها، ي، جاذبهو فرهنگ، گوناگوني قوميتي، هنري )ستان چهار فصلا(مطبوع، تنوع اقليمي 

نزديكي به (متعدد از ايران باستان تاكنون، موقعيت جغرافيايي ويژه آثار فرهنگي و تاريخي ها،  ها و سراب چشمه

، واقع شدن در مسير ارتباطي دو قطب جمعيتي دنياي )تهران و استانهاي مركزي كشور و همسايگي با  عراق

هاي مذهبي  مسافرت. است) اماكن مقدس ايران  و عراق كه باري مردمان هر دو كشور جاذبه متقابل دارند(تشيع 

اكز آموزشي و درماني متعدد و وجود طيف گسترده اي از ها، استقرار مر در كنار اين. باشد را دارا مي) به عراق

شود كه اين استان را در  ها باعث مي ها و مزيت اين مجموعه قابليت. پزشكان متخصص نيز قابل ذكر است

وهوايي خشك و نيمه خشك با منابع آبي اندك قرار دارد، در معرض اين  كشوري كه عمدتا در پهنه آب

  .تبديل كند...) اكوتوريزم، درماني و   مذهبي،(قطب گردشگري خود را به فرصت قرار دهد كه بتواند 
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شناسي زميني در استان  با توجه به موقعيت جغرافيايي و ريخت :تجارت و خدماتتوسعه راهبرد ) ت

قرار . را بازي كرده استدروازه غرب و گذرگاه اقتصادي   كرمانشاه، اين منطقه همواره نقش چهارراه تاريخ،

شرقي كشور، و نيز واقع شدن در - جنوب غرب و نيز غربي –هاي ترابري شمال غرب  ن اين استان بر داالنگرفت

 . مسير اماكن مقدسه عراق و شام، نقشي تاريخي در حوزه تجارت، حمل و نقل و خدمات به اين استان داده است

فرودگاه مناسب و با  تكميل خط  آهن اين استان با قرا گرفتن بر مسيرهاي موجود ترابري و ارتباطي و داشتن 

تواند  مي  برخورداري از دروازه رسمي مرزيغرب و با توجه به مركزيت و توازن فاصله با استانهاي همجوار و 

خدماتي كشور  نقش ايفا كند و بخشي از بار ترددي كااليي و در غرب كشور به عنوان بارانداز و بندر خشك

  .ز يافته است را بر دوش كشدكه اكنون عمدتا در تهران تمرك

، تان و حجم باالي دانشجويان استانانبوه مراكز علمي و پزوهشي در اس وجود به همين ترتيب، با توجه به 

وجود تعداد حجم بااليي از متخصصان در حوزه هاي . توان به توسعه خدمات علمي، مالي و فني نيز انديشيد مي

مردم   براي ارايه خدمات به داخل كشور،(ل شدن به منطقه ويژه درماني  پزشكي نيز ظرفيت اين استان براي تبدي

  .گذارد را نمايش مي) عراق و حتي كشورهاي عربي

گرچه تمامي راهبردهاي ذكر شده در باال داراي نكات نقاط قوت و ضعف است اما نكته مهم اين است كه 

گرچه همه آنان به . ندارد بين االذهاني وجود در ميان آنان در مورد راهبر غالب براي توسعه استان، توافق

هاي استان براي حركت به سوي هر يك از چهار راهبرد ياد شده اذعان دارند اما در اين مورد كه كدام  قابليت

در يك مورد خاص در . يك از راهبردهاي ياد شده بر ديگران مرجح است، توافقي ميان آنان وجود ندارد

زماني كه همزمان در مسئوليت معاونت استاندار (كرمانشاه اسبق  ر از معاونان استاندارهنگام مصاحبه با چهار نف

هر  در واقع. كنند راهبرد متفاوتي را براي توسعه استان پيشنهاد ميمعلوم شد كه هر كدام از آنان ) مشغول بودند

توسعه كشاورزي «: نشاه بودنديك از معاونان متعقد به اولويت يكي از اين راهبردهاي توسعه براي استان كرما

يعني حتي در  .»توسعه خدمات با تاكيد بر حمل و نقل«و » توسعه گردشگري«، »توسعه صنايع بزرگ«، »صنعتي

ميان ارشدترين مقامات متولي توسعه استان نيز وفاقي در مورد الگوي سازگار و پايدار براي توسعه استان وجود 

تنها از اما اگر بخواهيم . و صاحب نظران غير دولتي نيز مشاهده مي شود اين تشتت در ميان كارشناسان. ندارد

نظر شهودي درباره شدت گرايش به هر يك از راهبردهاي باال نزد دانشوران استان سخن بگوييم بايد گفت 

 به عبارت ديگر بدون .تا حدودي قوي تر از بقيه است -البته از نوع صنعتي آن  – گرايش توسعه به كشاورزي

اما برخي از آنان بنا به داليلي، . هاي استان در حوزه كشاورزي اعتراف كرده اند استثنا تمام دانشوران، به مزيت

همچنين بين دانشوران استان، گرايش به توسعه تجارت و  .دانند راهبرد توسعه كشاورزي را وافي به مقصود نمي
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ز آنان توسعه گردشگري را راهبردي مكمل براي گيرد كه البته بسياري ا بعد از كشاورزي قرار مي خدمات

در واقع كمتر كسي معتقد است كه توسعه گردشگري به خودي خود و به تنهايي . كنند توسعه خدمات تلقي مي

دارند اما  گرچه همه دانشوران به لزوم توسعه صنعتي توجه مي و نهايتا. تواند محور توسعه استان قرار گيرد مي

نه تنها ) شامل معدن(ر اين است كه ابتناي توسعه استان كرمانشاه بر راهبرد توسعه صنعتي احساس عمومي آنان ب

   .موانع زيادي در اين استان دارد بلكه احتماال آسيب هايي نيز به سرمايه هاي طبيعي اين استان خواهد زد

  

 

  پيشنهاديهاي  راهبردي و تحيل نقد.  3-4-2

درباره هر يك از راهبردها توسعه به طور خالصه . قدهايي را مطرح كردن هر يك از راهبردهاي باالدر مورد 

  :توان نكاتي را به عنوان نقد بررسي بيان كرد يادشده مي

: زير اشاره كرد و خطرات موانع ،توان به ضعف ها در مورد مشكالت تحقق راهبرد توسعه صنعتي مي )الف

، ضعف فرهنگ )روري براي توسعه درونزاي صنعتيبه عنوان عامل ض(كمبود جدي نيروي كار ماهر صنعتي 

اجتماعي  ، عدم كفايت سرمايه)به عنوان سپر محافظ در برابر پيامدهاي منفي توسعه سريع فناوري صنعتي(توسعه 

به عنوان (، پايين بودن فرهنگ كار )به عنوان ابزار اصلي همكاري و برهم افزايي سرمايه هاي انساني و اقتصادي(

، )انباشت سرمايهجذب و به عنوان بستر اصلي (، پايين بودن امنيت اجتماعي )وري اي ارتقاي بهرهشرط الزم بر

گذاري عظيم در صنايع پايين دستي به منظور ايجاد  بري حوزه صنعتي بويژه لزوم سرمايه نياز شديد به سرمايه

، فقدان رنجيره انسجام )اقتصادي هاي سرايت آثار توسعه اي يك صنعت به بقيه صنايع و فعاليت(» آثار انتشار«

و بدون حضور  وجود تعدادي صنايع بزرگ در استان بدون پيوندهاي فراز و نشيب با هم(يافته  صنعتي در استان 

اين مجموعه ضعف ها در عمل مانع اين خواهد شد كه بخش صنعت ). ارزش توليد صنايع مكمل در زنجيره

  .براي ايجاد خيز اقتصادي در استان ايفا كند استان حتي در بلندمدت بتواند نقش كليدي

ما تجربه توسعه صنعتي . گذشته، با اين فرض كه برخي از موانع ياد شده قابل رفع و قابل اغماض باشند اين از

در يك طرف طيف استانهاي صنعتي ايران استاني . در تمام استانهاي ايران نشانگر شكست و پرهزينگي آن است

فقر و شكاف ثروت و درآمد . داريم كه توسعه صنعتي فقط منجر به تخليه منابع آن شده استمانند خوزستان را 

ها و توانمنديهاي آن استان را تقريبا  بسياري از  فرصت  همراه با آلودگي تمامي عيار و و توسعه صنعتي مخرب،

در ) غير از تهران(ين استان در سر ديگر طيف نيز استان اصفهان را داريم كه ظاهرا موفق تر. نابود كرده است

هاي طبيعي خود را تخريب  توسعه صنعتي است اما اين استان با توسعه نامتوازن صنعتي نه تنها ظرفيت ها و فرصت
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كرده است و آلودگي خاك، آب و هوا تمام اركان زيست اجتماعي و اقتصادي جامعه را فراگرفته است بلكه 

داشت نيز ) اكوتوريزم وگردشگري تاريخي(نگي و گردشگري هاي فره ت هايي كه اصفهان در حوزهفرص

چه تضميني هست كه توسعه صنعتي در استان كرمانشاه . تحت تاثير آثار مخرب توسعه صنعتي قرار گرفته است

. هاي استان را نيز در معرض تهديد و نابودي قرار ندهد ها و فرصت ها و داشته به همان مسير نرود و ساير قابليت

آيا خطاهايي كه مورد استقرار صنايع در دست بيستون رخ . عوض شده است كه اين تضمين را بدهد چه چيز

ترين مشكل ابتناي توسعه استان بر توسعه  بنابراين شايد مهم. ها تكرار شود تواند در ساير حوزه داده است نمي

  .واهد شدصنعتي، خطرات محتملي باشد كه از اين راهبرد متوجه توسعه پايدار استان خ

در . فراتر از اين، راهبرد توسعه مبتني بر توسعه صنعتي نيازمند جذب و انباشت حجم عظيمي از سرمايه است

اندازي موجود نيست كه  در حال حاضر چشم. حال  حاضر دولت فاقد توانايي براي تزريق چنين سرمايه است

مگر اين كه (گذاري صنعتي داشته باشد  رمايهشديدي براي سرمايه گذاران بيرون براي سهاي  اين استان جاذبه

محيطي و اجتماعي  امتيازات بسيار غير متعارفي به آنان داده شود كه اين امتيازات معموال پيامدهاي مخرب زيست

  ).دارد

غلبه (فقدان فرهنگ كار  :در مورد راهبرد توسعه كشاورزي اين موانع و دشواريها قابل بيان هستند )ب

است به همراه الگوي كشت ديم كه فاقد نياز به كار » رضايت از داده«رزي سنتي كه مبتني بر فرهنگ كار كشاو

، فقدان نهادهاي فرهنگي و آموزشي و اجتماعي )مداوم در زمين است و مبتني بر انتظار همراه با رضايت است

ه تزايد مهاجرت از كارآمد در حوزه كشاورزي، مشكالت ساختاري در توسعه روستايي وبنابراين روند رو ب

وجود تنازعات قومي، پير شدن جمعيت در  فعال در حوزه كشاورزي، فقدان روحيه مشاركت   روستا به شهر،

جمعي در روستاييان، كمبود و توزيع نامناسب نيروي ماهر و آموزش ديده در حوزه كشاورزي، فقدان 

هاي  ها و ديمي بودن بخش اعظم زمين ين، مشكالت مالكيت و خرد بودن زمهاي الزم در اين حوزه زيرساخت

همگي به عنوان مانعي براي بخش كشاورزي براي ايفاي نقش محوري براي توسعه استان .... و  كشاورزي استان

به  توسعه كشاورزي  در فرهنگي كه رشادت و غيرت ارزش محوري دارد نه كار و تالش، .عمل خواهند كرد

 شامل صنعتيكشاورزي با محوريت  يا سنتي كشاورزي  با محوريت به معني توسعه كشاوري يا(روش سنتي 

در يك كالم، موانع توسعه . ، چشم انداز روشني ندارد)واحدهاي بزرگ مقياس كشاورزي يا كشت و صنعت ها

  .كنندهاي آن عمل  از قابليتممكن است فراتر در اين بخش 

نخست اين كه : ات قابل طرح استدر مورد دشواريهاي تحقق راهبرد توسعه گردشگري اين نك )پ

تواند به عنوان يك راهبردي مركزي براي توسعه يك منطقه مطرح باشد كه برپايه  گردشگري تنها وقتي مي
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گردشگري داخلي ظرفيت ايجاد يك خيز جدي در كليت . بنا شده باشد) از هر نوع آن(گردشگري فرامرزي 

دو سه يك تا (، كوتاه مدت )مثال ايام عيد يا اعياد(وال فصلي گردشگري  داخلي معم. اقتصاد يك استان را ندارد

مبتني بر استفاده از اتومبيل شخصي به همراه تمامي امكانات و لوازم مورد نياز و حتي تهيه (و خوداتكا ) روز

 جدي تواند خيز حوزه گردشگري بدون تكيه به تقاضاي فراملي، نميبنابراين  .ستا) خوراك در مبدا سفر

هاي سياسي و امنيتي ميان  ها و مناقشه پايان تنشو گشودن درهاي اين حوزه به تقاضاي فراملي نيز نيازمند  بگيرد

هاي  تنش. ايران و ساير كشورها بويژه كشورهاي غربي و ايجاد تصويري از ايران امن، آرام و باثبات است

  . كند ه سوي ايران را مسدود ميگردشگري ب انداز و چشم موجود در كشورهاي همسايه نيز بخشي از مسير

اي سياسي يا هاي فرهنگي ميان گردشگري معطوف به خارج و بخشي از گروهه تعارض ها، تراز اين مهم

نيز بازدارنده است كه حل آن نيازمند عزم  برخي ارزشهاي نظام سياسي و حتي با بخشي از هنجارهاي اجتماعي 

اندازي براي حل و فصل سريع همه تعارضات  نه چشم حاضر واجماع در ساختار سياسي كشور است و در حال

. عزم و اجماع در نظام تدبير براي حل تعارضات فرهنگي و ارزشياندازي براي  چشم خارجي ما وجود داد و نه

فقدان فرهنگ عمومي مناسب در برخورد با گردشگران، فقدان نيروي انساني ماهر كه بتواند در اين همچنين 

كمبود   تواند گردشگري را جذاب كند، هاي مكمل و جانبي كه مي فقدان خدمات و بخش بخش خدمت كند،

به طور  .انداز موفقيت حوزه گردشگري را محدود كرده است ها و نظاير اين ها، چشم جدي برخي زيرساخت

ت، روس توسط هنرمندان داخلي با مشكالت بسياري روبه» كنسرت«خالصه در استاني كه هنوز برگزاري يك 

  توان توسعه آن را بر پايه گردشگري استوار كرد؟ چگونه مي

گرچه اين منطقه تجربه تاريخي  .راهبرد توسعه تجارت و خدمات نيز مشكالت خاص خود را دارد )ت

ونقل را داشته است و نيز موقعيت نسبي مناسبي نيز از نظر جغرافيايي و  ايفاي نقش در حوزه تجارت و حمل

 بستگي ّهاي غربي كشور دارد اما موفقيت چنين راهبردي تا حد زيادي به توسعه دروازهشناسي طبيعي  ريخت

اين كه چنين راهبردي موفق باشد از منظر داخلي نيازمند توانايي رقابت استان با تهران و از منظر يعني . دارد

رابط كنوني هر در ش. هاي غربي كشور است خارجي نيازمند مساعدت شرايط سياسي و اقتصادي در همسايه

  .نمايد دوي اين مقدمات، نامعين و دور از دسترس مي

براي موفقيت يك راهبرد توسعه : در مورد كل راهبردهاي پيشنهادي بايد گفت بندي به عنوان جمع

  :نيازمند وجود يا تحقق چهار دسته شرايط هستيم

o قتصادي، اجتماعي و ساختاري كه هاي طبيعي، فرهنگي، ا مجموعه امكانات و توانمنديها و داشته :قابليت

 دهد اصوال يك راهبرد توسعه براي يك منطقه قابل طرح باشد كند و اجازه مي عمل مي» اوليه سرمايه«به عنوان 
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o ها به  هايي موجود باشد اما آن منطقه ظرفيت تبديل آن قابليت ممكن است در يك منطقه قابليت :ظرفيت

هاي تاريخي و فرهنگي به عنوان قابليت در  اي مثال ممكن است جاذبهبر. هاي ارزشمند را نداشته باشد فرصت

ها به فرصت اقتصادي را  يك منطقه وجود داشته باشد، اما فرهنگ آن جامعه اجازه تبديل شدن آن قابليت

درست مانند اين كه يك فرد، بدني مناسب براي قهرمان شدن در يك حوزه ورزشي را دارا باشد اما . دهد نمي

 .رد به لحاظ روحي و فكري و فرهنگي آمادي و ظرفيت الزم براي حركت در چنين مسيري را ندارداين ف

o موفقيت هر راهبرد توسعه در مناطق و استانها نيازمند حمايت مركزيت كشور و نظام تدبير كالن  :حمايت

حقوقي، سياسي و  هاي قانوني و حمايت(بدون همراهي نظام تدبير در مركز كشور . كشور از آن راهبرد است

 .هيچ راهبردي در مناطق به موفقيت نخواهد رسيد) اقتصادي

o هاي  هايي موجود باشد و ظرفيت تبديل آن قابليت به فرصت ممكن است در يك استان قابليت :اهميت

نظام تدبير هم حمايت شود اما آن قابليت، اهميت و قدرت يا ارزش آفرين هم باشد و اين حركت از طرف 

گذشتن براي مثال، . ن را نداشته باشدكافي براي ايجاد يك حركت تحول آفرين براي توسعه يك استااثربخشي 

استفاده از آن هم در استان وجود دارد و مورد  »ظرفيت«است كه  »قابليت«خط لوله اتيلن از استان كرمانشاه يك 

براي ايجاد يك تحول در استان  و اثربخشي »اهميت«فاقد  لوله، اما اين خط. مركز هم خواهد بود »حمايت«

 .است

قابليت، هر چهار ويژگي  راهبردهاي ياد شده تقريبا هيچكدام از توان گفت تقريبا مي بر اين اساس،

تا «راهبردها  اين هر يك ازممكن است گرچه . باشند دارا نميهمزمان به طور اهميت را  ظرفيت، حمايت و

به نظر . ها نيستند اما هيچكدام به طور كامل داراي همه ويژگي د،باشا ه ويژگي داراي هر يك از اين» حدودي

مي رسد براي توسعه استان كرمانشاه بايد راهبردي طراحي شود كه داراي هر چهار ويژگي ياد شده باشد و با 

 با عنايت به مجموع مباحث مطرح شده در ادامه،. ساير مختصات فرهنگي و اجتماعي اين استان نيز سازگار باشد

راهبرد «در نگاه دانشوران استان، و با مالحظه مجموعه مختصات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي استان كرمانشاه، 

به عنوان يك  –به عنوان محور اصلي و موتور توسعه آينده اين استان » اي و مكمل توسعه كشاورزي شبكه

مركز » هاي فكري كانون«هاد در الزم است اين پيشن. شود مطرح مي –پيشنهاد اوليه جهت بررسي بيشتر 

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مورد نقد وبررسي قرار گيرد انديشي توسعه استان و نيز در كارگروههاي  هم

و زواياي مختلف آن تكامل يا اصالح گردد و در نهايت در صورتي كه با اقتضائات استان سازگار بود به عنوان 

 .د تصويب قرار گيردرويكرد عمومي توسعه استان مور


