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  مقدمه
هاي اساسي كشور است و اين جويي براي حل معضل بيكاري از اولويت ي شغلي و چارهها فرصتافزايش 

از اين رو، شوراي عالي . ي اقتصاديها يتفعالي مولد در ها گذاري سرمايهشود مگر از طريق مشكل چاره نمي
لذا . تدوين گردد» گذاري سرمايهسند توسعه اشتغال و «هاي كشور اشتغال مصوب نمود كه براي تمام استان

  .تهيه اين سند در استان زنجان نيز آغاز گرديد 1389از نيمه دوم سال 
  :ذيل انجام شده است پنجگانه يها بخشسند حاضر ماحصل مطالعات پشتيباني است كه در 

  مطالعات جمعيت، نيروي انساني، اشتغال و بيكاري .1
  تحليل رشد اقتصادي و تحوالت ساختاري اقتصاد استان .2
  گذاري سرمايهسنجش محيط كسب و كار و فضاي  .3
ي شناسايي شده جديد در جهت توسعه اشتغال و ها طرحي در دست اجرا و ها طرحبررسي  .4

  هاي استانتاندر هر يك از شهرس گذاري سرمايه
   گذاري سرمايهتهيه اسناد دستگاهي توسعه اشتغال و  .5

نظريه پايه توسعه . در تدوين سند حاضر اسناد باالدستي استاني و ملي مورد توجه قرار گرفته است
 هاي گيري جهتضوابط و استان زنجان، برنامه پنجم توسعه استان و كشور، اسناد توسعه دستگاهي استان، 

كلي اشتغال از جمله اسنادي است كه در  يها سياست، سند آمايش سرزمين استان و زمينملي آمايش سر
  .اين زمينه بررسي شده است

و پيرو تأكيد  هاي مولد،گذاري سرمايهي پايدار شغلي و توسعه ها فرصتاين سند در راستاي افزايش در 
اهبرد مورد وثوق بهبود محيط كسب و به ر ،1ابالغ شده 1390تير  28كلي اشتغال كه در تاريخ  يها سياست

هاي هزينه كه منجر به كاهش اصولي يها سياستتوجه به اين راهبرد در شناسايي . كار توسل جسته است
 هاي فعاليتگذاران جهت مشاركت در ترغيب سرمايهو  )هاي مبادالتييا اصطالحاً هزينه( گذاري سرمايهزائد 

  .شود ابزار نيرومندي استمي اقتصادي
هاي جهاد دانشگاهي و با تعامل استان زنجان با تكيه بر ظرفيت گذاري سرمايهسند توسعه اشتغال و 

دوره زماني استان و همچنين دانشگاهيان استان زنجان تدوين گرديده و  هاي دستگاهمستمر با كارشناسان 
ياني برنامه پنجم و در اين سند در سال پا. باشدمي )1394- 1390(برنامه پنجم توسعه  هدور آناعتبار 

                                              
محيط سياسي، فرهنگي و قضايي و (ارتقاء شاخص هاي آن  بهبود محيط كسب و كار و«ل هاي كلي اشتغاسياست 5مطابق بند . 1

قوانين، مقررات و  و حمايت از بخش هاي خصوصي و تعاوني و رقابت از راه اصالح) هاها و زير ساختماليات محيط اقتصاد كالن، بازار كار،
   .مورد توجه است »نرويه هاي ذيربط در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسالمي ايرا
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ها و معضالت اساسي كشور و استان باشد، براي تداوم صورتي كه بحث اشتغال و بيكاري همچنان از دغدغه
  .اجرا در برنامه ششم مورد بازنگري قرار خواهد گرفت

متعددي پيش رو بود ولي شايد به جرأت بتوان گفت الزم به ذكر است كه در تدوين اين سند مشكالت 
با توجه به اينكه توليد ناخالص . همترين مشكل مشاور علمي تدوين سند، عدم دسترسي به اطالعات بودكه م

شود، اطالع موثقي راجع به حجم هاي كشور محاسبه نميداخلي به روش هزينه به تفكيك استان
ه روش توليد، ب اطالعات توليد ناخالص داخلي استان. گذشته وجود ندارد هاي سالاستان در  گذاري سرمايه

اطالعات جمعيت، اشتغال و بيكاري صرفاً براي . در دسترس بود 1386در هنگام تدوين سند، صرفاً تا سال 
در دسترس است و مابقي اطالعات يا ماحصل برآورد محققان است يا نتيجه تعميم  1385و  1375دو مقطع 

ر دسترس است و جدول داده ستاده نيز د 1386هاي صنعتي تا سال اطالعات كارگاه. هاگيريبرخي نمونه
هاي جدي اي را با چالشهاي منطقهريزيكمبود اطالعات برنامه. است 1381جدول بازسازي شده سال 

  .اي انديشيدكند و بايد براي آن تدابير ويژهمواجه مي
از در بخش اول سند عملكرد گذشته اقتصادي استان . گردداين سند در سه بخش اساسي تدوين مي

در بخش دوم . شود نسبي ارزيابي مي هاي مزيتو  وري بهرهحيث اشتغال و بيكاري و تحوالت رشد اقتصادي، 
. گيردمورد بررسي قرار مي گذاري سرمايهو تهديدهاي توسعه اشتغال و  ها فرصتسند نقاط قوت و ضعف و 

بخشي از اين برنامه مربوط . رددگاستان تدوين مي گذاري سرمايهدر بخش سوم سند برنامه توسعه اشتغال و 
هاي وري و روش، بهرهگذاري سرمايهجمعيت، عرضه و تقاضاي نيروي كار، بيكاري، رشد و  بيني پيشبه 

ها در تأمين مالي در دوران برنامه پنجم است و بخش ديگر آن مربوط به راهكارها و اقدامات اجرايي دستگاه
  .استان است در گذاري سرمايهراستاي توسعه اشتغال و 

  
 استان اقتصاد گذشته عملكرد يابيارز -1

اول از حيث عرضه و . شوددر قسمت اول سند عملكرد گذشته اقتصاد استان از چهار حيث ارزيابي مي
تقاضاي نيروي كار و ميزان اشتغالزايي و بيكاري در استان، دوم از جهت تحوالت رشد اقتصادي و ساختار 

اقتصادي  يها بخشنيروي كار و چهارم از نظر تعامالت اقتصادي بين  وري بهرهنظر توليد در استان، سوم از م
  .گيردي اقتصادي، اين ارزيابي صورت ميها فعاليتاي استان و تعامالت فرامنطقه

  



  

 

جان تان ز د  ا ی وا رما        ھاد دا غال و  ه ا و جانند  تان ز ری ا  ذا

 1389-1375 دوره در استان كار بازار عملكرد بندي جمع - 1-1

با بررسي موضوعاتي چون  1389تا سال  1375در اين بخش تحوالت بازار كار استان زنجان از سال 
و بيكاري مورد  ساله و بيشتر، عرضه نيروي كار، نرخ مشاركت، تقاضاي نيروي كار 10جمعيت جمعيت، 

مباحث جمعيت، نيروي انساني، اشتغال و بيكاري محصول بخش اول از مرحله دوم  .گيردكنكاش قرار مي
  .شودج مطالعات مذكور گزارش ميدر اين قسمت چكيده نتاي. مطالعات پشتيبان است

  
  استان زنجانو مهاجرت در  يتحوالت جمعيت - 1- 1-1

بوده  نفر 900890معادل  1375ل مسكن جمعيت استان زنجان در ساو نفوس عمومي سرشماري  بر اساس
 1385-1375طي دوره  .نفر افزايش يافته است 964601به جمعيت استان زنجان  1385سال  تا. است

ميانگين رشد جمعيت  طي همين دوره در حالي كه درصد رشد كرده است، 0.68ساالنه ان جمعيت است
 1005954بالغ بر  1389مطابق برآوردهاي انجام شده جمعيت استان تا سال . درصد بوده است 1.62كشور 

درصد است كه نسبت به دوره قبل  1.05، 1389-1385ساالنه جمعيت طي دوره  نرخ رشد. نفر شده است
كاهش سهم جمعيتي استان از جمعيت كشور كاهش سريع نرخ باروري استان است  اصليدليل . شتر استبي

. كه خود ريشه در افزايش سطح تحصيالت زنان، مشاركت بيشتر ايشان در بازار كار و رشد شهرنشيني دارد
 1360متولدين دهه اخير به سن ازدواج رسيدن و زاد و ولد  هاي سالدليل اصلي افزايش نسبي نرخ رشد در 

شود اين موضوع تا اواخر برنامه پنجم ادامه پيدا كند و بعد مجدداً قاعده هرم سني مي بيني پيشاست كه 
  .جمعيت كوچكتر شود

جمعيت استان در  اند كه نسبت بهنفر از استان خارج شده 15955به طور خالص ، 1375-85در دوره 
در  .داراست در كشور هم راسيزدرتبه فرستي از حيث مهاجر استان زنجان  .درصد است -1.65 ،1385سال 

 57.98درصد به  47.6اين دوره شهرنشيني توسعه يافته و سهم جمعيت شهري از كل جمعيت استان از 
نكته مهمتر اينكه طي اين دوره نه تنها سهم جمعيت روستايي از جمعيت استان كاهش . رسيده استدرصد 

  .استان به طور مطلق نيز كاهش يافته است يافته بلكه جمعيت روستاهاي
  



  

 

جان تان ز د  ا ی وا رما        ھاد دا غال و  ه ا و جانند  تان ز ری ا  ذا
  1375-89تحوالت جمعيت استان . 1 جدول

 شرح
1375 1385 1389 

 كلروستايي شهري كلروستايي شهري كلروستاييشهري

 1005.9 418.2 587.7 964.6 405.3 559.3 900.8 471.8 429 )هزار نفر(جمعيت 

متوسط نرخ رشد ساالنه 
 )درصد(

- - - 2.68 1.5 - 0.68  1.25 0.78 1.05 

  )هزار نفر(ساختار سني جمعيت 
 160.8 66.9 93.9 144.6 65 79.5 237.4 137.6 99.8 ساله 9جمعيت صفر تا 

 75.5 31.4 44.1 99.2 49.6  49.6 135.4 70.6 64.8 ساله 14تا  10جمعيت 

 231.9 96.4 135.5 248.5 102.5 146 193.3 100.6 92.6 ساله 24تا  15جمعيت 

 205.7 85.5 120.2 176 67.1 108.8 116 51.8 64.2 ساله 34تا  25جمعيت 

 132.7 55.2 77.5 112.7 39.9 72.8 83.8 38.7 45.1 ساله 44تا  35جمعيت 

 89 37.0 52.0 80 32.1 47.9 49.6 25.2 24.3 ساله 54تا  45جمعيت 

 53.7 22.3 31.4 46.2 21 25.2 43.1 24.1 19 ساله 64تا  55جمعيت 

  56.7 23.6 33.1 57.5 28 29.5 42.3 23.1 19.1 ساله و بيشتر 65جمعيت 
از  »آمايش و توسعه البرزمشاور مهندسان «و برآورد  1385و  1375 هاي سالمركز آمار ايران، نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن در : مأخذ

  .1389جمعيت در سال 

  
  ن زنجاندر استا عرضه نيروي كارتحوالت  - 2- 1-1

لذا . سال استان و ميزان مشاركت ايشان در بازار كار است 10عرضه نيروي كار وابسته به جمعيت باالي 
و تحوالت نرخ مشاركت در بازار كار  سال استان 10پيش از بررسي عرضه نيروي كار، تحوالت جمعيت باالي 

  .شودبررسي مي
نفر بوده و  663451بالغ بر  1375سال  سال استان در 10جمعيت باالي  .سال 10جمعيت باالي 

نفر  820036به  1385سال تا سال  10جمعيت افراد باالي . داده استدرصد از جمعيت را تشكيل مي 73.6
سال  10دهد سهم جمعيت باالي برآوردها نشان مي. درصد از جمعيت استان شده است 85رسيده و بالغ بر 

تابعي تغييرات تركيب سني جمعيت عمدتاً . د كاهش يافته استدرص 84به  1389از جمعيت استان تا سال 
نفر  3.84طي دوره مورد بررسي نرخ باروري از نزديك . زنان در سن باروري است از نرخ باروري زنان و تعداد

افزايش  استان سن جمعيتدليل كاهش نرخ باروري متوسط  به. نفر رسيده است 1.89به ازاي هر زن به 
 هاي سالدليل اينكه در  2.پله باال رفته استهاي استان يك ني پرجمعيت در تمام شهرستانيافته و گروه س

كاهش آن شود تا اواخر برنامه پنجم مي بيني پيشسال اندكي كاهش يافته و  10اخير سهم جمعيت باالي 

                                              
براي . سال استان را تبيين كند ولي سهم آن عوامل در كل ناچيز است 10تواند افزايش سهم جمعيت باالي عوامل ديگر نيز مي .2

كند ولي خالص سال را براي مدتي در استان ساكن مي 18هاي استان تعداد زيادي جمعيت باالي مثال، افزايش ظرفيت جذب دانشگاه
 .دانشجو كمتر از آن است كه بتواند چنين تغييراتي را تبيين كند مهاجران



  

 

جان تان ز د  ا ی وا رما        ھاد دا غال و  ه ا و جانند  تان ز ری ا  ذا

زاد و ولد  به سن تشكيل خانواده و 1395- 1385در دوره  1360ادامه پيدا كند اين است كه متولدين دهه 
  .رسندمي

سال حاضر به  10چه سهمي از جمعيت باالي  كه دهدنشان مينرخ مشاركت اقتصادي  .نرخ مشاركت
درصد بوده  40.7، 1385درصد و در سال  35.1، 1375در سال  نرخ مشاركت. عرضه نيروي كار خود هستند

شاركت اقتصادي كشور در سال نرخ م. درصد رسيده باشد 43.7به  1389شود تا سال و برآورد مي است
بنابراين نرخ مشاركت اقتصادي . بوده است درصد 43.7و  39.4 ،35.3به ترتيب برابر  1389و  1385 ،1375

- 1375در دوره كشور و استان هر دو افزايش يافته است اما ميزان افزايش نرخ مشاركت اقتصادي استان 
  .بيشتر از كشور بوده است 1385

، ولي سرعت افزايش مشاركت زنان در بازار كار استركت اقتصادي مردان بيش از زنان با اينكه نرخ مشا
دليل اصلي افزايش نرخ . در كل كشور، بيشتر است و هم نسبت به زناننسبت به مردان استان زنجان  هم

رود مشاركت زنان افزايش سطح تحصيالت زنان، افزايش شهرنشيني و در نتيجه افزايش تمايل ايشان براي و
عالوه بر اين، با توجه به سطح پائين درآمد سرانه در استان، اقتضائات مالي زندگي نيز در . به بازار كار است

  .افزايش مشاركت زنان در بازار كار مؤثر است
هزار نفر در سال  333.9به  1375هزار نفر در سال  232.7از  جمعيت فعال استان .عرضه نيروي كار

  در دوره  رشد جمعيت فعال استان. افزايش يافته است 1389نفر در سال  هزار 368.9و به  1385
درصد در سال  2.01به  1389-1385و در دوره  درصد بوده 3.7به طور متوسط ساالنه  1385- 1375

 3.88اين در حالي است كه متوسط رشد جمعيت فعال كشور طي دو مقطع سرشماري معادل . رسيده است
  .باشددرصد مي

از  تابعي است كشور جمعيت فعال وم جمعيت فعال استان و كمتر بودن رشد آن از رشدرشد مدا
 در استان ، رشد جمعيت فعال1389- 1385در دوره  .و پوشش تحصيلي تحوالت جمعيتي استان و كشور

ساله و بيشتر نسبت به رشد كل  10اوالً رشد كمتر جمعيت  كه دليل آن است كمتر از دوره قبل بوده
  .افزايش پوشش تحصيلي و توسعه آموزش عالي در استان استو ثانياً جمعيت، 

مطابق الگوي مشاهده شده در تحوالت نرخ مشاركت، جمعيت فعال زنان نسبت به مردان كمتر است 
ولي با سرعت بيشتري نسبت به جمعيت فعال مردان افزايش يافته است و علي رغم اينكه رشد جمعيت 

از ) درصد 9.94( استان زنان است ولي رشد جمعيت فعالمعيت فعال كل كشور فعال استان كمتر از رشد ج
عمده داليل آن همان داليل افزايش . هم بيشتر بوده است) درصد 5.95(رشد جمعيت فعال زنان كل كشور 
   .نرخ مشاركت زنان در استان است
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 )هزار نفر( 1389-1375 روند تحول عرضه نيروي كار در استان. 2جدول 

 .استبرآورد كارشناسي  1389ارقام سال  .مركز آمار ايران، نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن: خذأم

  
  استان زنجان در تقاضاي نيروي كارتحوالت  - 1-1-3

. رسيده است 1385در سال  نفر 302706 به 1375در سال نفر  218149جمعيت شاغل استان زنجان از 
 8400درصد بوده و در هر سال به طور متوسط  3.33اين دوره رشد ساالنه اشتغال به طور متوسط طي 

مطابق برآوردهاي انجام شده طي دوره . مختلف استان ايجاد شده است يها بخشفرصت شغلي جديد در 
د ايجادر استان فرصت شغلي جديد  4500هزار و در هر سال به طور متوسط  18حدود  1389تا  1385

مربوط به تفاوت  1389- 1386و  1385-1375تفاوت ميزان اشتغالزايي در دو دوره  .شده است
هاي آشكار شده در خصوص اشتغال ساير واقعيت. و رشد تحقق يافته در اين دو دوره است گذاري سرمايه

  :استان زنجان به شرح ذيل است
  درصد رسيده است كه دليل  55به درصد  47طي اين دوره افزايش يافته و از سهم اشتغال شهري

  .عمده آن توسعه بخش صنعت و خدمات در مقايسه با بخش كشاورزي در استان است
  درصد كل شاغالن افزايش يافته و از سهم مردان در  17درصد به  10در اين دوره سهم شاغالن زن از

زنان و افزايش تمايل ايشان عمده اين تغيير به دليل افزايش سطح تحصيالت . بازار كار كاسته شده است
  .نشان آن است 14.8 به 7.1 نرخ مشاركت زنان ازبه مشاركت در بازار كار است كه افزايش 

  افزايش يافته درصد  84به  1385تا سال  درصد 84به  1375درصد در سال  73سهم شاغالن باسواد از
  .است

  1389  1385 1375  شرح
  ساله و بيشتر 10جمعيت 

  845.1  820  663.4  مرد و زن
  418.5  407.5  332.2  مرد
  426.6  412.5  331  زن

  )جمعيت فعال( عرضه نيروي كار
 368.9  333.9  232.7  مرد و زن

 290.9  273  209.1  مرد

 78  60.9  23.6  زن

  )درصد( نرخ مشاركت
 43.7  40.7  35.1  مرد و زن

 69.5  67  62.9  مرد

 18.3  14.8  7.1  زن
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 درصد شاغالن مرد در  72، 1375در سال  .اندشاغالن زن به طور نسبي با سوادتر از شاغالن مرد بوده
   .ستا بودهدرصد  82 نسبت باسوادي در ميان شاغالن زن ، در حالي كهاستان زنجان باسواد بودند

  يكي از نقاط قوت بازار كار در استان زنجان سهم باال و رو به رشد مشاغل بخش خصوصي در
درصد  79تا  1375در سال درصد  76 سهم بخش خصوصي از مشاغل از. ي شغلي استان استها فرصت

  .افزايش يافته است 1385در سال 
  كارفرمايان، كاركنان مستقل، مزد و حقوق بگيران و كارگران فاميلي بدون حقوق و دستمزد در سال

 .شدنددرصد شاغالن بخش خصوصي در استان زنجان را شامل مي 14و  24، 59، 4به ترتيب  1375
يان كارفرمااست و نشان از افزايش سهم  درصد 10و  30، 53، 7ب به ترتي 1385ارقام متناظر در سال 

  .داردفاميلي بدون مزد  انكاركن و مستقل انكاركنان و كاهش سهم مزد و حقوق بگير و
  ي ها فرصتدرصد از كل  38 در اختيار داشتنبخش كشاورزي، شكار و جنگلداري با  1375در سال

 10.7درصد و ساختمان با  17.8بخش صنعت با . غال استان داشته استبيشترين سهم را از اشت شغلي،
سهم اشتغال در فعاليت كشاورزي، شكار و  85تا  75از سال . هاي بعدي قرار دارند درصد در رتبه

 ها فعاليتساير سهم اجتماعي كاهش يافته و  تأمينجنگلداري، آموزش و اداره امور عمومي، دفاع و 
 .افزوده شده است

  
 تحوالت بيكاري استان زنجان -4- 1-1

نرخ . افزايش يافته است 1385درصد در سال  9.4به  1375درصد در سال  6.3بيكاري استان زنجان از نرخ 
. درصد افزايش يافته است 7.84به  1385درصد بوده كه تا سال  5.95معادل  1375بيكاري مردان در سال 

افزايش يافته  1385درصد در سال  16.22به  1375ال درصد در س 9.11همچنين نرخ بيكاري زنان از 
  .درصد رسيده است 13.2افزايش يافته و به  1389مطابق برآوردها نرخ بيكاري تا سال  .است

درصد  12به  1385درصد بوده كه در سال  7.05معادل  1375نرخ بيكاري در مناطق شهري در سال 
 1385درصد بوده است كه در سال  5.55برابر  1375ال مناطق روستايي در سنرخ بيكاري در . رسيده است

بخشي از اين تفاوت بيكاري ميان مناطق شهري و روستايي ماحصل مهاجرت از  .درصد رسيده است 5.97به 
  .روستا به شهر است

ساله  45ساله و باالي  14 -10سني  هاي گروهبيكاري مردان در توان گفت ر حسب گروه سني نيز ميب
سال عمدتاً به دليل افزايش پوشش تحصيلي و  14تا  10كاهش بيكاري در سنين  .يافته است در كل كاهش

  .كاهش جمعيت فعال در سنين مذكور است



  

 

جان تان ز د  ا ی وا رما        ھاد دا غال و  ه ا و جانند  تان ز ری ا  ذا

درصد كاهش  5.93درصد به  6.41از  1375بر حسب تحصيالت نيز نرخ بيكاري دوره ابتدايي در سال 
درصد  9.92به  2.17فزايش داشته است و از اما نرخ بيكاري در دوران دانشگاهي و متوسطه ا. يافته است

درصد در  4.38و  10.93به ترتيب از  انسواد بيهمچنين نرخ بيكاري دوره تحصيلي متوسطه و . رسيده است
لذا نرخ بيكاري دوره تحصيلي متوسطه افزايش و بيكاري . رسيده است 2.84و  17.65به  1375سال 

ن ساختارِ بيكاري بر حسب سطح تحصيالت، افزايش سريع دليل اصلي اي .سوادان كاهش داشته است بي
 .دانشگاه و عدم تناسب تحصيالت ايشان با نيازهاي بازار كار است التحصيالن فارغ

  
  )هزار نفر( 1385-1375 روند تحول تقاضاي نيروي كار و بيكاري در استان. 3 جدول

  1389 1385 1375 شرح
  320.3 302.7 218.1  )جمعيت شاغل( تقاضاي نيروي كار

  4.5 8.4  ---  متوسط ساالنه مشاغل ايجاد شده در هر دوره
  48.5 31.3 14.6 جمعيت بيكار

  13.2 9.4 6.2 )درصد( بيكارينرخ 
 8.4  7.84  5.95  )درصد(نرخ بيكاري مردان 

 30.2  16.22  9.11  )درصد(بيكاري زنان نرخ 

 15.7  12  7.05  )درصد(نرخ بيكاري شهري 

 9.9  5.97  5.55  )درصد(ايي نرخ بيكاري روست

  .1389سال  برآورد و 1385و  1375 هاي سالدر  سرشماري عمومي نفوس و مسكن :أخذم

  
 كيتفك به استان ديتول ساختار و ياقتصاد رشد گذشته تحوالت بندي جمع -1-2
  13793-86 دوره در تيفعال عمده هاي گروه

حاكي از آن است  1386تا  1380و كشور در دوره مقايسه متوسط رشد توليد ناخالص داخلي استان زنجان 
درصد و  6.9استان ارزش افزوده اي كه رشد كه استان رشدي بيش از كشور را تجربه كرده است به گونه

درصدي و به طور متوسط  0.85تا  0.60استان زنجان سهمي . درصد بوده است 4.3كشور  ارزش افزوده رشد
ها سهم طي اين سال. داشته است 1386تا  1380ي كل كشور از سال درصدي در توليد ناخالص داخل 0.75

توليد ناخالص داخلي كشور را به از استان از توليد كشور رو به افزايش بوده ولي همواره كمتر از يك درصد 
دليل اصلي پايين بودن درآمد سرانه استان نيز سهم اندك آن از توليد در كشور  .خود اختصاص داده است

  .است

                                              
  . شود به استناد مطالعات بخش دوم از مرحله دوم شرح خدمات مطالعات پشتيبان استنتايجي كه در اين بخش گزارش مي. 3
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  1386به قيمت ثابت سال  1379-1386مقايسه ارزش افزوده استان زنجان با كشور در دوره . 4 جدول

 سال

ارزش افزوده 
  استان 

 )ريال ميليارد(

رشد ارزش
افزوده استان 

  )درصد(

سهم استان از
ارزش افزوده 

)درصد(كشور 

توليد ناخالص 
داخلي استان 

)ريال اردميلي(

رشد ارزش 
  توليد استان 

 )صددر(

سهم استان از 
ارزش توليد 

)درصد(كشور 
1379 15454  --- 0.68 17891  --- 0.9 

1380 14818 -4.1 0.65 17335 -3.1 0.8 

1381 16697 12.7 0.75 17932 3.4 0.8 

1382 18394 10.2 0.76 19849 10.7 0.8 

1383 20345 10.6 0.79 21466 8.1 0.8 

1384 23847 17.2 0.88 23446 9.2 0.9 

1385 25163 5.5 0.88 25336 8.1 0.9 

1386 24248 -3.6 0.80 24459 -3.5 0.8 

 20964 4.7 0.8  0.77  6.9 19871متوسط

  .1386ثابت سال  هاي قيمتتعديل شده بر اساس  اي،هاي منطقهحساب ،مركز آمار ايران: مأخذ

  
بر اساس تحوالت ارزش  كه ،1386-1379طي دوره  استان زنجان 4شاخص تغييرات ساختاري توليد

كمتر  ،)14.2(است كه در مقايسه با كشور  11برابر با فعاليت اقتصادي استان محاسبه شده،  15افزوده براي 
تري را دهد كه استان زنجان نسبت به متوسط كشوري تحوالت ساختاري كماين مقايسه نشان مي .باشدمي

  .در توليد تجربه كرده است
هاي بخش كشاورزي بسيار ناچيز بوده و حتي در سال ارزش افزوده رشد 1386 تا 1379در دوره زماني 

هاي مالي، گريشامل واسطه(در عوض بخش خدمات . پاياني دوره مورد بررسي روند نزولي را طي كرده است
هاي انتهايي روند صعودي داشته و رشدهاي بسيار بااليي را در سال) مستغالت كرايه و خدمات حمل و نقل

  .وره مورد بررسي تجربه كرده استد
بخش ساختمان و صنعت بوده است، به  توسعهبه معطوف تغيير ساختار توليد استان طي دوره عمدتاً 

 3.1و  3.9سهم اين دو بخش از ارزش افزوده استان به ترتيب  1386تا  1379 هاي سالنحوي كه بين 
ر عمومي و خدمات شهري و كشاورزي به ترتيب با ي اداره اموها فعاليتهمچنين . افزايش داشته استدرصد 

نيز  ها بخشساير . اند كاهش با بيشترين كاهش سهم از ارزش افزوده استان زنجان مواجه شدهدرصد  3.2و  4
  .اند تحوالتي جزئي داشته

                                              
ين ضريب از طريق رابطـه ا. براي بررسي تغييرات ساختاري در توليد استان، از ضريب تغيير ساختاري استفاده شده است. 4

به ترتيب عبارتند از سهم هر بخش از كل ارزش افزوده استان در  و  در اين رابطه . شودمحاسبه مي 
  .پايان دوره و آغاز دوره
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دهند كه در مراحل ابتدايي توسعه بخش مطالعات مربوط به صنعتي شدن و تحوالت ساختاري نشان مي
در مراحل مياني . هاي بعدي قرار دارندي جايگاه اول را در اقتصاد دارد و صنعت و خدمات در رتبهكشاورز

و  با روندي نزولي از حيث سهم در اقتصاد دهد و كشاورزيتوسعه، صنعت رتبه اول را به خود اختصاص مي
مراحل انتهايي توسعه  و اين در. گيرندهاي بعدي قرار مينزديك به هم در رتبه با روندي صعودي خدمات

هاي دهد و صنعت و كشاورزي در ردهاست كه خدمات بيشترين سهم از اقتصاد را به خود اختصاص مي
شود كه نوعي جهش در ، چنين استنباط ميها بخشدر سهم از تغييرات به وجود آمده . گيرندبعدي قرار مي

صنعتي و كشاورزي  هاي فعاليتي نسبت به اقتصاد استان وجود داشته و بخش خدمات با استقالل معنادار
توان جلوي رشد بخش خدمات هر چند نمي. حفظ ننموده است ها بخشرشد يافته و پيوندهاي خود را با اين 

  .صنعتي و كشاورزي نمود هاي فعاليتتوان حركت آن را معطوف به توسعه و تكميل را گرفت ولي مي
  

به  1379-1386ي عمده اقتصادي در دوره ها فعاليتبه تفكيك  تحوالت رشد اقتصادي استان زنجان. 5 جدول
  1386ثابت سال  هاي قيمت

 فعاليت

متوسط ارزش 
طي دوره  افزوده

  )ميليون ريال(

سهم هر بخش   )درصد( افزودهارزش 
ارزش افزوده در 

  )درصد(استان 

تغييرات 
سهم طي 
 دوره

  )درصد(
 نوسان  سهم  رشد

 3.2- 20.8 19.9 1.93 5.4 4127756 كشاورزي، شكار و جنگلداري

 0.1 0.1 54.7 0.25 22.8 11072 ماهيگيري

 0.6- 1.9 76.9 0.06 52.2 371171 معدن

 3.1 17.4 29.1 1.23 10.7 3462298 صنعت

 - 0.2 1.9 28.4 0.79 8.3 372971 تأمين آب، برق و گاز طبيعي

 3.9 10.3 41.9 1.47 16.3 2044462 ساختمان

 1.6 10.7 24.6 0.72 9.0 2131923 فروشي، تعمير وسايل نقليه و كاالها خردهفروشي،  عمده

 0.2- 0.9 9.0 0.85 3.8 175409 هتل و رستوران

 1.4 4.7 23.3 0.58 11.9 924283 حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

 0.9 1.5 43.1 0.51 18.3 289773 هاي مالي گري واسطه

 1.4- 10.8 17.8 0.64 6.6 2140204 كار مستغالت، كرايه و خدمات كسب و

 4.0- 6.4 8.8 0.97 1.8- 1275352 اداره امور عمومي و خدمات شهري

 1.3- 7.0 12.2 1.43 4.2 1395289 آموزش

 0.2 4.1 14.4 1.02 7.7 805029 بهداشت و مددكاري اجتماعي

 0.1- 1.7 12.9 0.99  5.7 342281 ساير خدمات عمومي، اجتماعي شخصي و خانگي

  . 1386ثابت سال  هاي قيمتتعديل شده بر اساس  اي،هاي منطقهحساب مركز آمار ايران،: مأخذ
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جدول، سهم هر بخش از ارزش افزوده آن بخش در كشور است و  4منظور از سهم، در ستون : توضيح
  .است 1379-1386، منظور از نوسان ضريب تغييرات ارزش افزوده طي دوره 5در ستون 

  
 تيفعال عمده هاي گروه كيتفك به استان در كار يروين وري بهره تحوالت بندي جمع - 1-3
  1386 و 1379 دوره در

دهد كه به طور متوسط هر نفر نيروي انساني شاغل چه ميزان ارزش افزوده ايجاد نشان مي وري بهرهشاخص 
. دهندبرداري از نيروي كار را نشان نميلزوماً كارايي در بهره وري بهرهالزم به ذكر است كه ارقام . كرده است

گير سهم يك بخش از تقاضاي جهاني يا توليد نفت و گاز باعث افزايش چشم افزايشگاهي عوامل برونزا نظير 
شود، بدون اينكه تغييري در نحوه استفاده از نيروي كار ايجاد شده مي وري بهرهارزش افزوده و به تبع آن 

 ، كه در بخش دوم مطالعات پشتيبان انجام شده،نيروي كار در استان زنجان ريو بهرهگيري اندازه. باشد
  :نتايجي به شرح ذيل دارد

  و بوده نفر  -ميليون ريال 70.4، 1379-1386نيروي كار استان زنجان در دوره  وري بهرهمتوسط
 .درصد بوده است 3.5 وري بهرهمتوسط رشد 

  
 1379-1386زنجان در دروه نيروي كار استان  وري بهرهتحول . 6 جدول

متوسط13791380138113821383138413851386  سال
 70.4 77.5 83.1 81.4 71.8 67 62.9 57.7 62.1  وري بهره

رشد 
 3.5 6.7- 2.1 13.4 7 6.6 9 7.2-  ---  وري بهره

  محاسبات مشاور استاني: مأخذ

 

 ميليون  148.5به ازاي هر نفر شاغل به  ميليون ريال 138.8نيروي كار در سطح كشور از  وري بهره
. درصدي داشته است 7رشدي  1386-1379ريال به ازاي هر نفر شاغل رسيده است و طي دوره 

در  و رشد آن وري بهرهسطح درصد  50حدود  زنجاندر استان  و رشد آن وري بهرهبنابراين سطح 
 .سطح كشور است

  هم در سال  ،حاكي از آن است كه استان زنجان كشورهاي با ساير استان وري بهرهمقايسه سطح
يلويه و بوير احمد و هاي كهگاستان. كشور قرار دارد 21در رتبه  1386و هم در سال  1379

اند كه بخش عمده آن ناشي از توليد نفت و گاز را داشته وري بهرهخوزستان در هر دو سال رتبه اول 
 .ها استفراوان در اين استان
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 عت به ترتيب با داشتن ي و ارتباطات، ساختمان و صنراورزي، حمل و نقل، انبارداي كشها فعاليت
تا  1379 هاي سالدر فاصله ميليون نفر به ازاي هر شاغل،  61و  60، 58، 47 وري بهرهمتوسط 

كرايه و خدمات كسب و كار مستغالت، ي ها فعاليتاند و نيروي كار را داشته وري بهرهكمترين  1386
ي استان ها فعاليتن را در ميا وري بهرهبيشترين  313 وري بهرهري با و ماهيگي 860 ريو بهرهبا 

 .اندكسب كرده كرده

  نيروي كار استان زنجان قرار  وري بهرهكه در رتبه سوم  158 وري بهرهمعدن فعاليتي است با متوسط
به به يكباره  1385 سيري نزولي داشته و در سال 1384تا  1379اين بخش از سال  وري بهره. دارد
 برونزاي افزايش جهاني سرب و روي وتقاضاي كه ناشي از افزايش  رسدنفر مي - يون رياللمي 379 عدد

 .و ارتباطي با بهبود استفاده از نهاده نيروي كار ندارد ارزش افزوده معدن در اين سال بوده است

كشاورزي، ساختمان و صنعت كه ي ها فعاليتدر  وري بهرهنكته مهم در اين ارزيابي آن است كه 
بوده كنند و بيشترين نيروي كار را در استخدام خود دارند كمترين بيشترين ارزش افزوده استان را توليد مي

استان را كاهش داده بلكه موجب كاهش درآمد سرانه مردم  وري بهرهاين موضوع نه تنها متوسط . است
  .استان نيز شده است

  
  1386-1379 نيروي كار و تقاضا براي نيروي كار در دوره وري بهرهصادي، رابطه رشد اقت .7جدول 

  شرح
رشد

 اقتصادي
 )درصد(

رشد
 اشتغال

 )درصد(

وريبهرهمتوسط
- ميليون ريال(

 )نفر

 وري بهرهرشد 
 نيروي كار

  )درصد(

متوسط مشاغل 
ايجاد شده در هر 

  )هزار نفر(سال

رشد اقتصادي الزم 
براي يك درصد رشد 

  )رصدد( اشتغال
 7.40 0.869 5.40.7347.14.67 كشاورزى، شكار و جنگلدارى

 0.71 0.007 9.36-22.832.16313.0 شيالت
 5.41 0.182 52.29.64158.242.56 استخراج معدن

 2.19 2.483 10.74.8960.85.81 ساخت - صنعت
 1.17 0.127 8.37.12146.21.18 تامين برق، گاز و آب

 3.53 1.568 16.34.6260.511.68 ساختمان
 1.94 1.054 9.04.6381.94.37 ...، فروشى عمده

 0.43 0.101 5.07-3.88.8791.2 هتل و رستوران
 1.64 0.915 11.97.2757.64.63 حمل و نقل و انباردارى

 2.31 0.194 18.37.91108.210.39 مالى هاى گرى واسطه
 0.54 0.165 5.61-6.612.21859.7 ...مستغالت، اجاره و 
 *---  0.251 3.14-1.81.3469.2- ...اداره امورعمومى و 

 1.69  0.479 4.22.4980.21.71 آموزش
 0.98 0.301 0.14-7.77.84140.5 بهداشت و مددكارى اجتماعى

 1.30 0.274 4.4082.91.30 5.7 ساير خدمات عمومى
 2.07 8.971 3.57 ---3.33 6.9  كل اقتصاد

  1385و  1375 هاي سالسرشماري عمومي نفوس و مسكن در  - :مأخذ
  ايمنطقههاي مركز آمار ايران، حساب - 

هاي شغلي منفي در دوره مورد بررسي منفي است، رشد الزم براي افزايش فرصت... با توجه به اينكه رشد متوسط بخش اداره امور عمومي و : توضيح* 
  .معناي اقتصادي نداردبه دست آمده است كه 
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ي شغلي بايد ها فرصتدر افزايش يك درصد دهد كه در استان زنجان براي برآوردهاي تحقيق نشان مي
يك  كشاورزي، شكار و جنگلداري و معدن براي افزايش يها بخش. درصد افزايش يابد 2.07رشد اقتصادي 

بايد توجه  .هتل و رستوران و شيالت اتي شغلي به رشد اقتصادي بيشتري نياز دارند ها فرصت درصد در
براي مثال، سهم هتل و . بستگي داردنيز  ها بخشداشت كه اين موضوع نسبي است و به اشتغال پايه 

درصد  29رستوران و شيالت از اشتغال بسيار ناچيز است ولي سهم كشاورزي، شكار و جنگلداري به تنهايي 
آن است  حايز اهميت نكته. غال در آنها بسيار متفاوت استاستان است، لذا يك درصد رشد اشت اشتغالاز 

و بدون توجه به رشد ممكن در ارزش  ريزي آينده بايد به رابطه بين رشد و اشتغال توجه داشتكه در برنامه
  .افزوده نبايد در مورد اشتغال اظهار نظر نمود

  
  1386 سال در استان اي فرامنطقه و يبخش نيب ياقتصاد تعامالت بندي جمع - 1-4

 - اي آنها از جدول دادهي اقتصادي استان و ارتباطات فرامنطقهها فعاليتبراي بررسي تعامالت اقتصادي بين 
شاخص قدرت انتشار، شاخص حساسيت، نسبت صادرات  4استان زنجان استفاده شده و  1386ستانده سال 

نتايج  .مبناي تحليل قرار گرفته است و نسبت واردات به تقاضاي كل محاسبه شده و ها بخشبه ارزش افزوده 
  .مطالعات پشتيبان استاز مرحله دوم اين بخش عصاره مطالعات بند ششم از بخش دوم 

ي از اقتصاد كه هم قدرت انتشار باالتري دارند و هم حساسيت باالتري دارند نقش يها بخشبديهي است 
قوت و شدت بيشتري به با را  ها بخشاند ساير توكنند و توسعه آنها ميمؤثرتري در فرآيند توليد بازي مي

  . حركت درآورد
مقاديري باالتر  ،هم شاخص حساسيت و هم شاخص قدرت انتشار ،ي از اقتصاد استان زنجانيها بخشدر 

ساخت ساير ، ...ساخت كاغذ و ، ...و  ساخت كك، برق، هتل و خوابگاه شامل ها بخشاين . از يك دارند
دامداري، ، ساخت محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين آالت و تجهيزات ،محصوالت كاني غير فلزي

ساخت مواد ، و ساخت منسوجات، ساخت فلزات اساسي، مرغداري، پرورش كرم ابريشم و زنبور عسل و شكار
تواند بيشترين اثر را بر مي ها بخشاز حيث سياستگذاري توجه به اين . است شيميايي و محصوالت شيميايي

  .مختلف ديگر را فراهم آورد يها بخشد و ارزش افزوده استان داشته باشد و موجبات رونق رشد تولي
ساخت پوشاك، عمل ، ها ساخت محصوالت غذايي و انواع آشاميدني، ماهيگيري ي چونيها بخشتوسعه 

 ساخت وسايل نقليه موتوري، تريلر، دباغي و پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمي، آوري و رنگ كردن خز
تواند كل زنجيره ارزش منتهي به آنها را تحت تأثير قرار مي ...رستوران و ، ...ساخت مبلمان و ، و نيم تريلر

   .، چرا كه شاخص انتشار آنها بزرگتر از يك استدهد



  

 

جان تان ز د  ا ی وا رما        ھاد دا غال و  ه ا و جانند  تان ز ری ا  ذا

كه شامل زراعت و  ها بخشاين . دارندباالتر از يك شاخص حساسيت ي از اقتصاد استان يها بخش
ساخت محصوالت از الستيك و  ،ساخت چوب و محصوالت چوبي ،ير معادنسا ،جنگلداري باغداري،
 ،اي، تعمير وسايل نقليه و كاالها حمل و نقل جادهفروشي خرده، فروشي عمده ،توزيع گاز طبيعي ،پالستيك

باشند در واقع توليد كننده مي كرايه و خدمات كسب و كار ، وبانك و بيمه ،خدمات پشتيباني و انبارداري
  . ي بعد از خود تأثيرگذارندها فعاليتها و خدمات واسط اوليه هستند كه بر رشد و توسعه زنجيره كاال

 57.4(دهد كه حمل و نقل و ارتباطات و انبارداري نشان مي ها بخشنسبت واردات به تقاضاي كل 
تأمين  و) درصد 44.9(ساخت -، صنعت)درصد 52.2(، شيالت )درصد 52.5(هاي مالي گري ، واسطه)درصد

بيشترين تقاضاي واردات از خارج استان را دارند و در مقابل ساختمان، ) درصد 40.3(آب، برق و گاز طبيعي 
را از حيث  اي فرامنطقهي هستند كه كمترين تعامالت بين بخشي هاي فعاليتآموزش و مستغالت از جمله 

  .اي دارندتقاضاي محصوالت مصرفي و واسطه
ي تقاضاي هاي فعاليتدهد كه محصوالت استان در چه نشان مي ها بخشكل نسبت صادرات به تقاضاي 

، »ماهيگيري«، »ساخت-صنعت«. يابدها توسعه ميبيرون استاني دارد و با توسعه آن تقاضا اين فعاليت
ها قرار در اين گروه از فعاليت» استخراج معدن«، و»هاي ماليگري واسطه«، »كشاورزي، شكار و جنگلداري«

  .اي را دارندد و بيشترين تعامالت بين منطقهدارن

   عمده اقتصادي يها بخشبه تفكيك  1386استان در سال  اي فرامنطقه و تعامالت بين بخشي. 8جدول 

  شرح
شاخص
قدرت 
 انتشار

شاخص 
  حساسيت

نسبت صادرات به 
 ها بخشارزش افزوده 

 )درصد(

نسبت واردات به 
 ها بخشتقاضاي كل 

  )درصد(
 1.0050.5800.220 0.95ار و جنگلدارىكشاورزى، شك

 1.0640.8290.522 1.01 شيالت
 0.8900.5260.278 0.85استخراج معدن

 1.0581.8630.449 1.07ساخت -صنعت
 1.0440.3700.403 0.97تامين برق، گاز و آب

 1.0470.0620.025 1 ساختمان
وتورى، تعمير وسايل نقليه مفروشى خرده، فروشىعمده

 و كاالهاى شخصى و خانگي
0.91  0.953 0.173 0.454 

 1.1670.6000.204 1.17هتل و رستوران
 0.9660.4040.574 0.92حمل و نقل و انباردارى و ارتباطات

 0.9460.5800.525 0.90مالى هاى گرى واسطه
 1.0400.0230.062 0.97مستغالت، اجاره و فعاليت هاى كار و كسب

 0.9380.0000.000 0.90ره امورعمومى، دفاع و تامين اجتماعى اجبارىادا
 0.9020.0000.021 0.86 آموزش

 0.9250.0000.158 0.88بهداشت و مددكارى اجتماعى
 1.0550.0000.000 1.01ساير فعاليت هاى خدمات عمومى، اجتماعى و شخصى

  »آمايش و توسعه البرزمشاور مهندسان «، مندرج در سايت 1386در سال بخشي استان زنجان  15جدول داده ستانده : مأخذ



  

 

جان تان ز د  ا ی وا رما        ھاد دا غال و  ه ا و جانند  تان ز ری ا  ذا

 و اشتغال توسعه يدهايتهد و ها فرصت ضعف، و قوت نقاط شناخت - 2
  استان در گذاري سرمايه

  استان در كار و كسب انجام موانعاهم  بندي جمع -2-1
گردد كه بر اقتصادي اطالق مي هاي فعاليتمحيط كسب و كار به محيط نهادي، مقرراتي و اداري حاكم بر 

. گذارد ولي فعاالن اقتصادي نقش معناداري در مديريت آن ندارنداقتصادي تأثير مي هاي فعاليتهزينه 
سهم مشخصي از قيمت تمام شده  )هاي مبادالتيهزينههمان يا (هاي منبعث از محيط كسب و كار هزينه

اي در مزيت دهند و در عمل نقش تعيين كنندهاختصاص ميي اقتصادي را به خود ها بنگاهكاال و خدمات 
توان راهكارهاي مشخصي جهت مي محيط كسب و كارسازي شاخصاز اين رو، با . دارند ها بنگاهرقابتي 
ي شغلي قديم استخراج و ها فرصتي شغلي جديد و پايدار سازي ها فرصتو افزايش  گذاري سرمايهتوسعه 

  .توصيه نمود
استفاده از : شده استاستفاده  شاخص سازي محيط كسب و كار روش مكمل براي سه در اين سند از

و بررسي  صاحبان كسب و كاراز  ، نظر سنجيثر بر كسب و كارؤم عواملگيري اندازههاي كمي براي شاخص
 كه ماحصل مطالعات پشتيبان در بخش سوم از نتايج ارزيابي. استان گذاري سرمايهشكايات واصله به ستاد 

  .باشداست، به شرح ذيل مي مطالعات پشتيبانمرحله دوم 
  
  ثبات اقتصاد كالن - 2-1-1

هاي ارزيابي يكي از روش. ثبات اقتصاد كالن تأثير بسزايي در سودآوري و رقابت پذيري كسب و كار دارد
صد بوده كه در 47نوسانات بودجه عمراني در استان . نوسانات بودجه عمراني است ، بررسيثبات اقتصاد كالن

نكته . تري است ولي همچنان نوسانات آن زياد استمقدار قابل قبول) درصد 84(نسبت به متوسط كشور 
ديگري كه در اين ارتباط حايز اهميت است آن است كه عدم تخصيص به موقع بودجه مصوب عامل تأخير 

  .االتر استهاي نيمه تمام استان است كه نسبت به متوسط كشور بدرصد از پروژه 66در 
  

  ثبات اقتصاد كالن. 9 جدول

متوسط   مقياس  نحوه محاسبه  هاريز شاخص  كلي شاخص
  كشور

استان 
  زنجان

رتبه در 
  كشور

ثبات اقتصاد 
  كالن

نوسانات بودجه 
  عمراني استان

- انحراف معيار بودجه عمراني استان به قيمت

  7  47.38  84.11  درصد  1376هاي ثابت 

  8  175.9  177.5  درصد  استان كاالها و خدمات مصرفيشاخص بهاي   هاشاخص قيمت
  نتايج تحقيق: مأخذ



  

 

جان تان ز د  ا ی وا رما        ھاد دا غال و  ه ا و جانند  تان ز ری ا  ذا

  كسب اعتبار -2-1-2
درصد است در حالي كه اين نسبت در  143ها در استان زنجان نسبت تسهيالت پرداخت شده به سپرده

استان ي ها بانكاند گذاري كردهيعني بيش از آنچه مردم استان در بانك سپرده. درصد است 109كشور 
  .اند و از اين حيث وضع استان مساعد استاقدام به اعطاي تسهيالت نموده

درصد از صاحبان كسب و كار  61.4با وجود اينكه نسبت تسهيالت به سپرده در استان باال است، 
 دانند و در شكايات واصله بهدسترسي به منابع مالي را همچنان به عنوان يكي از موانع عمده فعاليت خود مي

. اي از موضوعات را به خود اختصاص داده استمالي سهم عمده تأميناستان، مشكل  گذاري سرمايهستاد 
دليل اصلي اين موضوع عدم دسترسي به ابزارهاي مالي مناسب و دشواري فرآيندهاي اخذ اعتبار در استان 

خط اعتباري يا خط تسهيالتي  امكان استفاده از ها بنگاهدرصد از  33.3تنها  حال حاضر براي مثال، در. است
سرمايه از منابع غير  تأمينهمچنين با توجه به اينكه نظام مالي ايران بانك محور است و عمالً امكان . ارندد

 تأميناز طريق نظام بانكي  گذاري سرمايهدرصد از وجوه الزم براي  36.88باشد تنها بانكي محدود مي
هاي ي براي كسب اعتبار بسيار طوالني است و بسياري از استعالمعالوه بر اين، فرآيندهاي ادار. شود مي

را كاهش  ها طرحشود و عمالً توجيه اقتصادي مربوط به كسب مجوز در مرحله كسب اعتبار نيز تكرار مي
  .دهدمي

  
  كسب اعتبار در استان زنجان. 10 جدول

 شاخص
نحوه  هاريز شاخص  كلي

متوسط   مقياس  محاسبه
  كشور

استان 
  نزنجا

رتبه در 
  كشور

كسب 
  اعتبار

  دسترسي به تسهيالت بانكي
نسبت 

تسهيالت 
 ها ه سپردهب

  12  143  109  درصد

درصد   پيمايش استفاده از خط اعتباري و خط تسهيالتي
  - 33.3  -  ها بنگاه

  - 36.88  -  درصد  پيمايش گذاري سرمايهبراي  ها بانكمالي از  تأمين

درصد   پيمايشمانع عمدهدسترسي به منابع مالي به عنوان 
  - 61.4  -  ها بنگاه

  نتايج تحقيق: مأخذ

  



  

 

جان تان ز د  ا ی وا رما        ھاد دا غال و  ه ا و جانند  تان ز ری ا  ذا

 پرداخت ماليات - 2-1-3

يكي آن بخش از سود است كه به عنوان ماليات پرداخت . كنندها دو گونه هزينه بر بنگاه تحميل ميماليات
از  زنجان استان سهم. گردداي است كه بابت تمكين مالياتي بر مؤديان تحميل ميشود و ديگري هزينهمي

درصد از مؤديان  71.5است و  0.92 كشورماليات به سهم آن استان از ارزش افزوده بخش صنعت و خدمات 
درصد از مؤديان شيوه وصول  62.3همچنين . اندنرخ ماليات را جزء موانع عمده فعاليت خود قلمداد نموده

از وقت مديران ارشد بنگاه به اين موضوع اختصاص درصد  12.6اند چرا كه ماليات را مانع عمده قلمداد نموده
  .كننددفعه به بنگاه مراجعه مي 4.4يابد و به طور متوسط مأموران مالياتي ساالنه مي

حدودي از كل درآمدها را تشكيل درآمدهاي مالياتي در استان زنجان و البته در كل كشور بخش م
نرخ ماليات پايين است در حالي كه عمده مشكل ناشي  يابد كه گويادهد و اين موضوع چنين انعكاس مي مي

درصد از  43ها چيزي بالغ بر از فعاالن غيررسمي و سهم ناچيز ماليات بر مشاغل است، در حالي كه شركت
 هاي سالگزارش كسب و كار بانك جهاني، (كنند ها هزينه ميسود خود را بابت انواع و اقسام پرداخت

  )مختلف
  

  پرداخت مالياتسهولت . 11 جدول
 شاخص
متوسط   مقياس  نحوه محاسبه  هاريز شاخص  كلي

  كشور
استان 
  زنجان

رتبه در 
  كشور

سهولت 
پرداخت 
  ماليات

  بار مالياتي
سهم هر استان از ماليات به 

سهم آن استان از ارزش افزوده 
  كشوربخش صنعت و خدمات 

  23  0.92  0.69  درصد

درصد وقت مديريت ارشد 
  -  12.64  -  درصد پيمايشامور اداريبراي رفع و رجوع 

متوسط تعداد مراجعات به 
سازمان مالياتي يا مراجعه 
 كاركنان سازمان به بنگاه

 پيمايش
دفعات 
  - 4.4  -  مراجعه

نرخ ماليات به عنوان مانع 
 عمده

 پيمايش
درصد 
  - 71.5  -  ها بنگاه

شيوه وصول ماليات به 
 عنوان مانع عمده

 پيمايش
درصد 
  - 62.3  -  ها بنگاه

  نتايج تحقيق: مأخذ
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  دسترسي به زمين - 2-1-4
گذاران داخلي و خارجي در استان زنجان دسترسي به زمين و شناسايي و يكي از مهمترين مشكالت سرمايه

هاي شهري داراي سند مالكيت هستند بسياري از اراضي روستايي، با اينكه زمين. خريد محل شركت است
هستند و مسئوالن استان نيز حل اين مسأله را  معارضمومي بدون سند و داراي هاي ملي و عمراتع، زمين
بدون رفع اين مانع اساسي . حل اين مشكل مستلزم عزم استاني و ملي است. اندگذار واگذار نمودهبه سرمايه

است الزم به ذكر . گذار بسيار محدود استكه از چشم مطالعات پيمايشي مخفي مانده امكان جذب سرمايه
  .هاي داراي معارض دارداستاني همين زمين گذاري سرمايهكه بيشترين فراواني را در شكايات واصله به ستاد 

  
  ها زيرساختدسترسي به  - 2-1-5

ي زيربنايي قابل توجهي در ها گذاري سرمايهگذشته  هاي سالبه طور كلي بايد به اين نكته اشاره كرد كه طي 
قابل قبول است و بايد با رفع موانع كسب  ها زيرساختاز حيث دسترسي به  استان انجام شده و وضع استان

بايد متوقف  ها زيرساختاين بدان معنا نيست كه توسعه . را مهيا نمود ها زيرساختبرداري از و كار زمينه بهره
  .هاي آن مرتفع گرددشود بلكه بايد به صورت هدفمند تداوم يابد تا كاستي

روز است،  6صنعتي استان به آب دسترسي دارند، دوره انتظار براي اشعاب آب  هايدرصد از شهرك 92
 با اين حال،. ساعت است 4.48بار در ماه قطعي آب وجود دارد و مدت زماني قطعي آب در هر بار  4.29

ن كه بايد براي آ شودبه طور منطقي مهار نميهاي سطحي هاي نوين آبياري به كار گرفته نشده و آبفناوري
  .تدابير الزم انديشيده شود

روز است،  115هاي استان داراي برق هستند ولي دوره انتظار براي انشعاب برق درصد از شهرك 92
برق خود را از طريق  ها بنگاهدرصد از  22درصد از ارزش فروش است و  1.67خسارت ناشي از قطعي برق 

برق در استان و كشور عدم دريافت قيمت برق  يكي از مهمترين مشكالت توليد. كنندمي تأمينژنراتور 
اي و بدهكار شدن ايشان به توليدكنندگان و پيمانكاران است كه با برق منطقه هاي شركتتوسط 

  . ها تشديد شده استهدفمندسازي يارانه
استان كشور  30ميان  15استان در رتبه  وهاي اين استان به گاز دسترسي دارند شهركاز درصد  50

  .درداقرار 
به طور مشخص برخي از . تر استدسترسي اين استان به تلفن ثابت و همراه از متوسط كشور پايين

اي معقول و حتي با مشاركت هزينهبا هاي صنعتي استان هنوز به تلفن ثابت دسترسي ندارند و شهرك



  

 

جان تان ز د  ا ی وا رما        ھاد دا غال و  ه ا و جانند  تان ز ری ا  ذا

وب نيست و در مقايسه با مطلاستان  در ضريب نفوذ اينترنت نيز .توان اين نقيصه را مرتفع نمودها ميشركت
  .دارد توسطيوضعيت مهاي كشور ساير استان

 
  در استان زنجان ها زيرساختدسترسي به . 12 جدول

 شاخص
متوسط   مقياس  نحوه محاسبه  هاريز شاخص  كلي

  كشور
استان 
  زنجان

رتبه در 
  كشور

دسترسي 
به 

 ها زيرساخت

  9  0.92  0.85  درصد  هاي داراي آب نسبت شهرك  آبدسترسي به 
  8  0.92  0.85  درصد  هاي داراي برق نسبت شهرك  دسترسي به برق
  15  0.5  0.44  درصد  هاي داراي گاز نسبت شهرك  دسترسي به گاز

  دسترسي به مخابرات

هاي داراي تلفن  نسبت شهرك
  -  0.58  0.66  درصد  ثابت

هاي داراي  نسبت شهرك
  -  0.42  0.38  درصد  اينترنت

هاي داراي تصفيه  نسبت شهرك دسترسي به سيستم فاضالب
  8  0.26  0.18  درصد  هاي فاضالب خانه

درصد   پيمايش خسارت ناشي از قطعي برق
  - 1.67  -  فروش

  - 22.17  -  درصد پيمايش سهم ژنراتور در مصرف برق
  - 115.36  -  روز پيمايش دوره انتظار انشعاب برق

متوسط تعداد دفعات قطعي 
 آب

  - 4.29  -  دفعه پيمايش

متوسط مدت زمان قطعي 
 آب

  - 4.48  -  ساعت پيمايش

  - 6  -  روز پيمايش دوره انتظار انشعاب آب
  نتايج تحقيق: مأخذ

  
  امنيت اجتماعي - 2-1-6

نفر يك پرونده ضرب  937به ازاي هر ) 1(استان از حيث امنيت اجتماعي وضعيت مناسبي دارد به نحوي كه 
به ازاي هر ) 2(نفر است،  654در حالي كه اين رقم براي كشور  و جرح در نيروي انتظامي تشكيل شده است

) 3(نفر است،  1632نفر يك سرقت از اماكن استان ثبت شده است در حالي كه اين رقم براي كشور  4823
هاي الزم براي محافظت از بنگاه هزينه) 4(درصد است،  0.125درصد زيان ناشي از سرقت كاالهاي صادراتي 

جرم،  ها بنگاهدرصد از  7.7اين عوامل باعث شده است كه تنها . هاي فروش استصد از هزينهدر 5.6در حد 
اند در حالي كه اين رقم مثالً براي استان سرقت و اختالس را به عنوان مانع عمده كسب و كار قلمداد كرده

  . درصد است 17تهران 



  

 

جان تان ز د  ا ی وا رما        ھاد دا غال و  ه ا و جانند  تان ز ری ا  ذا
  در استان زنجانامنيت اجتماعي . 13 جدول

 شاخص
متوسط   مقياس  نحوه محاسبه  هاخصريز شا  كلي

  كشور
استان 
  زنجان

رتبه 
در 
  كشور

امنيت 
 اجتماعي

هاي ضرب و جرح  تعداد پرونده
  تشكيل شده در نيروي انتظامي

جمعيت به ازاي هر يك 
  16 937 654  نفر  پرونده ضرب و جرح

هاي ثبت شده از اماكن  تعداد سرقت
  در استان

جمعيت به ازاي هر يك 
  3 4823 1632  نفر  نسرقت از اماك

درصد   پيمايش هاي امنيتيگستردگي هزينه
  - 42  -  ها بنگاه

  - 5.59  -  درصد فروش  پيمايش هاي امنيتيهزينه
زيان ناشي از سرقت كاالهاي 

 صادراتي
  - 0.125  -  فروش درصد  پيمايش

به عنوان مانع  سجرم، سرقت، اختال
 عمده

درصد   پيمايش
  - 7.7  -  ها بنگاه

  نتايج تحقيق: مأخذ

  
 كيفيت دستگاه قضايي - 2-1-7

ها در پرونده است و متوسط تعداد پرونده 831هاي عمومي ها در هر شعبه از دادگاهمتوسط تعداد پرونده
پرونده است و لذا استان  928و  1272ارقام مشابه در كشور به ترتيب . پرونده است 446دادسراهاي استان 

با . است 2و  3اش در كشور به ترتيب ضايي كيفيت نسبتاً مناسبي دارد و رتبهزنجان از حيث تراكم دستگاه ق
گزارش كسب و كار بانك (روز است  500اين حال، متوسط زمان الزم براي خاتمه يك دعوا در كشور باالي 

نظير بانك، بيمه، خدمات (ي تخصصي مختلف ها فعاليت گيري شكل، با وجود )مختلف هاي سالجهاني، 
هاي تخصصي شكل نگرفته است و در ، دادگاه)ي قراردادي، و همچنين ساختار تعاونيها فعاليتار و پيمانك

لذا كاهش زمان دادرسي، . اجتماعي قاضي و متشاكي با هم قرابت زيادي دارند تأمينموضوعاتي نظير 
ويت دستگاه ها و استقالل قاضي از شاكي و متشاكي از رئوس اقدامات الزم جهت تقتخصصي شدن دادرسي

  .قضايي است
  



  

 

جان تان ز د  ا ی وا رما        ھاد دا غال و  ه ا و جانند  تان ز ری ا  ذا
  شاخص كيفيت دستگاه قضايي. 14 جدول

متوسط  مقياس  نحوه محاسبه  هاريز شاخص كلي شاخص
  كشور

استان 
 زنجان

رتبه 
در 
 كشور

كيفيت 
دستگاه 
  قضايي

تراكم پرونده در 
  هادادگاه

در هر شعبه از  هامتوسط پرونده
  3 831 1272  تعداد  هاي عمومي دادگاه

ه در تراكم پروند
  2  446  928  تعداد  ها در دادسراهامتوسط پرونده  دادسراها

  نتايج تحقيق: مأخذ

  
  اجرايي هاي دستگاهكيفيت  - 2-1-8

روز، براي كسب اجازه ساخت  47از نظر صاحبان كسب و كار براي اخذ مجوز فعاليت در استان به طور متوسط 
با وجود اينكه اين زمان قابل قبول است و نسبت به . روز زمان الزم است 13روز و براي اخذ مجوز واردات  20

 44كلي اصل  يها سياستقانون اجراي  7هايي چون تهران بسيار كمتر و با مبناي طراحي شده در ماده استان
هاي فعاليت را مانع عمده فعاليت خود قلمداد درصد از فعاالن اقتصادي مجوزها و پروانه 52.5نزديك است اما 

شود و بخش هاي داراي معارض، هنگام مكان يابي شركت، مربوط ميشي از اين نارضايتي به زمينبخ. اندنموده
ه نكته ديگر مربوط به مجوزهاي چند اليه است ك. شودعمده ديگر آن به مجوزهاي محيط زيست مربوط مي

ديگر هنگام كسب  يابد، بارشود، يكبار هنگام ساخت و ساز موضوعيت ميمي يك بار هنگام شروع فعاليت اخذ
  . كند ين نام محصول هم موضوعيت پيدا ميشود و گاهي براي تعيميالزم اعتبار 
  

  اجرايي هاي دستگاهشاخص كيفيت . 15 جدول

 شاخص
متوسط   مقياس  نحوه محاسبه  هاريز شاخص  كلي

  كشور
استان 
 زنجان

رتبه 
در 
  كشور

كيفيت 
دستگاه 
  اجرايي

  كيفيت سازمان امور مالياتي
هاي  روندهنسبت پ

فعال مالياتي به تعداد 
  كاركنان

/ تعداد
  10 313 342  نفر

  -47.13  -  روز  پيمايش تعداد روزهاي اخذ مجوز فعاليت
  - 20  -  روز  پيمايش تعداد روزهاي اخذ مجوز ساخت
  -13.25  -  روز  پيمايش تعداد روزهاي اخذ مجوز واردات

هاي كسب و كار به عنوان مجوزها و پروانه
 نع عمدهما

درصد   پيمايش
  - 52.5  -  ها بنگاه

  نتايج تحقيق: مأخذ



  

 

جان تان ز د  ا ی وا رما        ھاد دا غال و  ه ا و جانند  تان ز ری ا  ذا

  كيفيت روابط كار و تأمين اجتماعي -2-1-9
اجتماعي در ديوان عدالت  تأمينشكايت عليه سازمان  112هزار نفر بيمه شده در كشور  100به ازاي هر 

نفر بيمه شده  23اي هر شكايت است و به از 147اداري مطرح شده است كه اين نسبت در استان زنجان 
مدت . يك شكايت است -نفر 31يك شكايت كارگري وصول شده است در حالي كه رقم مذكور در كشور 

درصد است كه بسيار كم  9.2روز است و نسبت آراي سازشي به آراي صادره  27زمان رسيدگي به شكايت 
نظير تحميل (شود عي وارد مياجتما تأمينضمن اينكه نبايد فشارهاي مختلفي كه در كشور به . است

هاي داراي بار مالي مثل بيمه بيكاري يا بيمه قاليبافان و حماالن، و عدم تأديه بدهي دولت به اين  يمهب
ناديده گرفت بايد اذعان نمود كه يكي از موانع كسب و كار، هم از حيث بار مالي و هم از حيث ) سازمان

  .ستاجتماعي ا تأمينفرآيند اداري، مربوط به 
هاي داوري وزن يكساني به شاكي و اول اينكه در استان رويه: در اين خصوص چند نكته وجود دارد

هاي مختلف استان و شهرهاي كوچكتر شعبه اجتماعي در شهرستان تأميندوم اينكه . دهدمتشاكي نمي
ي، الكترونيكي كردن رسد با اصالح رويه قضايبه نظر مي. شودندارد و اين موجب سرگرداني كارفرمايان مي

ها بتوان كيفيت ها، ايجاد شعب سيار در مناطق دور افتاده و كاهش تعداد دفعات پرداخت بيمهپرداخت بيمه
  .اين شاخص را ارتقا داد

  
  در استان زنجاناجتماعي  تأمينكيفيت روابط كار و . 16 جدول

 شاخص
متوسط  مقياس  نحوه محاسبه  هاريز شاخص  كلي

  كشور
استان 

  انزنج

رتبه 
در 
  كشور

كيفيت 
روابط كار و 

تأمين 
  اجتماعي

نسبت دعاوي عليه سازمان 
تأمين اجتماعي در ديوان 
  عدالت كشور به بيمه شدگان

نسبت دعاوي عليه سازمان تأمين 
اجتماعي در ديوان عدالت كشور به بيمه 

  )هزار نفر 100به ازاي هر (شدگان 
  17 147 112  تعداد

فات سرعت رسيدگي به اختال
  نكارفرما با كاركنا

مدت زمان رسيدگي به اختالفات بين 
  17 27 26  روز  كارفرمايان و كاركنان

امكان مصالحه در روابط 
  29 0.092 0.214  ---  هصادر يسازشي به آرا ينسبت آرا  كارگر-كارفرما

نسبت افراد تحت پوشش بيمه اجباري   كثرت دعاوي كارگري
  )سرانه شكايت(به تعداد شكايات واصله 

/ تعداد
  25 23 31  نفر

  نتايج تحقيق: مأخذ



  

 

جان تان ز د  ا ی وا رما        ھاد دا غال و  ه ا و جانند  تان ز ری ا  ذا

  دسترسي به بازار -2-1-10
دسترسي به جمعيت هاي بزرگ در استان و هايي چون حضور شركتشاخص دسترسي به بازار با زيرشاخص

ها حاكي از آن است كه در شاخص دسترسي به بازار استان زنجان نسبت به بررسي. است شده ارزيابي
باشد كه مي 0.019هاي بزرگ صنعتي سهم استان از كارگاه .ري وضعيت چندان مطلوبي نداردمتوسط كشو

دسترسي بازار اين استان به جمعيت هم رقم پاييني را به خود نسبت به متوسط كشوري بسيار كمتر است و 
بزرگ مصرف  البته الزم به ذكر است كه استان زنجان فاصله قابل قبولي با بازارهاي .اختصاص داده است

لذا امكان بازاريابي و عرضه . هاي ارتباطي مناسبي به اين مراكز مصرف داردداشته و راه) تهران و تبريز(
، ماهنشان ،طارم هايشهرستانهاي ارتباطي درون استان مخصوصاً در با وجود اين راه. محصوالت وجود دارد

  .هاي جدي استدچار كاستي خدابنده و ايجرود
  

  در استان زنجاندسترسي به بازار . 17 جدول
 شاخص
متوسط   مقياس  نحوه محاسبه  هاريز شاخص  كلي

  كشور
استان 
  زنجان

رتبه در 
  كشور

دسترسي 
  به بازار

هاي بزرگ حضور شركت
  در استان

هاي بزرگ صنعتي كه سهم استان از كارگاه
  14 0.019 1  درصد  شاغل دارند 50حداقل 

هاي كشور بر حسب  تاندسترسي مراكز اس  اندازه بازار
  جمعيت 

- نفر
  22 1100203 2460338  كيلومتر

  نتايج تحقيق: مأخذ

  
  كيفيت نيروي انساني -2-1-11

استان از  .باالتر است) درصد 4.7(توسط كشور درصد است كه از م 5.96نسبت دانشجويان به جمعيت استان 
درصد است  81.66ن باسوادي جمعيت ميزا. حيث دسترسي به نيروي تحصيل كرده در رتبه ششم قرار دارد

با اينكه وضع استان از حيث دسترسي به . است 0.86اي و نسبت جمعيت آموزش ديده در مراكز فني و حرفه
- نيروي انساني تحصيل كرده و آموزش ديده نسبتاً مناسب است، ولي هنوز بين نيازهاي بازار كار و آموزش

نرخ بيكاري تحصيل كردگان از متوسط نرخ بيكاري استان  1385در سال . هاي ارائه شده شكاف وجود دارد
لذا به . انددرصد نيروي انساني متخصص شاغل در بخش عمومي اشتغال يافته 70فراتر رفته است و بيش از 

نيروي انساني مورد نياز در بخش خصوصي و  تأمينرسد تربيت نيروي انساني متخصص با هدف نظر مي
  .تعاوني انجام نشده است



  

 

جان تان ز د  ا ی وا رما        ھاد دا غال و  ه ا و جانند  تان ز ری ا  ذا
  كيفيت نيروي انساني در استان زنجان. 18 جدول

 شاخص
متوسط  مقياس  نحوه محاسبه  هاريز شاخص  كلي

  كشور
استان 
  زنجان

رتبه در 
  كشور

كيفيت 
نيروي 
  انساني

، ها دانشگاهوضعيت دانشجويان 
مراكز آموزش عالي و دانشگاه 

  دآزا
 6 5.967 4.693  درصد  نسبت دانشجويان به جمعيت

 21 81.66 84.61  درصد  ساله و بيشتر 6باسوادي جمعيت ميزان   واديوضعيت باس

ديدگان مراكز وضعيت آموزش
  ايثابت فني و حرفه

جمعيت آموزش ديده در مراكز فني و 
 7 0.86 0.49  درصد  ايحرفه

  نتايج تحقيق: مأخذ

  
  فساد -2-1-12

درصد از  1.3. اندي خود قلمداد نمودهاه فعاليتدرصد از صاحبان كسب و كار فساد را يك مانع عمده در  32
اند براي گرفتن مجوز فعاليت مجبور به پرداخت درصد گفته 8.3پاسخ دهندگان رشوه را امري رايج دانسته و 

هاي ي خود ضرورت دارد پرداختاند براي حل و فصل امور مالياتدرصد اذعان داشته 3.2اند و رشوه شده
به اينكه افراد چندان تمايل ندارند به پرداخت رشوه و هداياي غيرقانوني  با توجه .قانوني انجام دهندغير

  . ها دامنه فساد را در استان كم قلمداد نمودتوان با اتكا به اين يافتهاعتراف كنند نمي
  

  وضعيت فساد در استان زنجان. 19 جدول
 شاخص
نحوه  هاريز شاخص  كلي

متوسط   مقياس  محاسبه
  كشور

استان 
  زنجان

ه در رتب
  كشور

  فساد

 - 1.3 -  ها بنگاهدرصد   پيمايش گستردگي ارتشاء

پرداخت غيرقانوني براي گرفتن مجوز 
 فعاليت

 - 8.3 -  ها بنگاهدرصد  پيمايش

 - 3.2 -  ها بنگاهدرصد  پيمايش پرداخت غيرقانوني به ماموران مالياتي

پرداخت غيرقانوني براي گرفتن 
 قراردادهاي دولتي

 - فاقد داده -  ها بنگاه درصد پيمايش

 - 32.4 -  ها بنگاهدرصد  پيمايش فساد به عنوان مانع عمده

  نتايج تحقيق: مأخذ

  
  گستردگي اقتصاد غيررسمي و رقابت با كاالهاي چيني - 2-1-13

 ها بنگاهدرصد از  70.4اند و فعاليت خود را با ثبت رسمي آغاز كرده ها بنگاهدرصد از  90.92در استان زنجان 
 ها بنگاهدرصد از  86.4از همه مهمتر اينكه . اندي غير رسمي را از مشكالت خود اعالم كردهها بنگاهرقابت با 



  

 

جان تان ز د  ا ی وا رما        ھاد دا غال و  ه ا و جانند  تان ز ری ا  ذا

ي خدماتي را از داخل ها بنگاهاگر . اندرقابت با كاالهاي چيني را از موانع عمده كسب و كار قلمداد نموده
البته . دانندكاالهاي چيني را يك مانع عمده مينمونه بيرون بكشيم تقريباً قاطبه فعاالن اقتصادي واردات 

دليل آن صرف واردات كاالهاي چيني نيست بلكه ارزش گذاري بيش از حد نرخ ارز در ايران است كه باعث 
اين رقابت نابرابر و . شده است رقابت پذيري كاالهاي چيني افزايش و توان رقابتي كاالهاي ايراني كاهش يابد

  .استان نظير سير طارم هم مشهود است هاي مزيتدر خراب شدن بازار حتي 
  

  اقتصاد غير رسمي و رقابت با كاالهاي چيني در استان زنجان. 20 جدول
 شاخص
نحوه  هاريز شاخص  كلي

متوسط   مقياس  محاسبه
  كشور

استان 
  زنجان

رتبه در 
  كشور

اقتصاد 
غير 
  رسمي

درصد   پيمايش ي غيررسميها بنگاهرقابت با 
 - 70.4 -  ها بنگاه

 پيمايش شروع فعاليت با ثبت رسمي
درصد 
 - 92.7 -  ها بنگاه

رقابت با كاالهاي چيني به عنوان يك مانع 
 عمده

 پيمايش
درصد 
 - 86.4 -  ها بنگاه

  نتايج تحقيق: مأخذ
  

  برابري جنسيتي - 2-1-14
هم در زمره زنان ي استان ها بنگاه از درصد 53دهد كه در ي استان زنجان نشان ميها بنگاهاز  پيمايش
رود با افزايش انتظار مي .كنندزنان مديريت مي ها بنگاهاز درصد  6.5 لي تنها درو ان بنگاه هستندسهامدار

 ها بنگاهسطح تحصيالت و افزايش نرخ مشاركت زنان در بازار كار به تدريج سهم زنان از مالكيت و مديريت 
  .افزايش يابد

  
  در استان زنجان ها بنگاهيت و مديريت برابري جنسيتي در مالك. 21 جدول

نحوه   هاريز شاخص كلي شاخص
  محاسبه

متوسط
  كشور

استان 
  زنجان

رتبه در 
  كشور

برابري 
  جنسيتي

 - 53 -  پيمايش )ها بنگاهدرصد (مشاركت زنان در مالكيت شركت 

 - 6.5 - پيمايش )ها بنگاهدرصد (مشاركت زنان در مديريت بنگاه 

  قنتايج تحقي: مأخذ
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  پيشرو هاي شركت - 2-1-15
ي داراي ها بنگاه«و » المللي كيفيتي داراي گواهينامه بينها بنگاه«ها با دو شاخص پيشرو بودن شركت

ي نمونه در استان زنجان داراي ها بنگاهدرصد از  50با اينكه . ارزيابي شده است» اينترنتي رساني اطالعپايگاه 
-شدهالمللي كيفيت هاي بيند از ايشان موفق به دريافت گواهي نامهدرص 27.7سايت اينترنتي هستند تنها 

توان با نام به آنها ي پيشرو در استان زنجان بسيار محدود هستند به نحوي كه ميها بنگاهدر مجموع . ندا
ونه و ي نمها بنگاهگذاران و ايجاد حمايت از سرمايه گذاري سرمايههاي توسعه اشتغال و يكي از راه. اشاره كرد

  .، سرمشق ايشان در امور مختلف نيز باشندها بنگاهپيشرو است تا ضمن حركت دادن ساير 
  

  پيشرو در استان زنجان هاي شركت. 22 جدول

نحوه  هاريز شاخص كلي شاخص
متوسط  مقياس  محاسبه

  كشور
استان 
  زنجان

رتبه در 
  كشور

 هاي شركت
  پيشرو

 -  27.7 -  درصد  پيمايش فيتالمللي كيي داراي گواهينامه بينها بنگاه

 - 50 -  درصد پيمايش رساني اينترنتيي داراي پايگاه اطالعها بنگاه

  نتايج تحقيق: مأخذ
  

  تجارت - 2-1-16
متوسط . كنندي استان زنجان به نحوي از انحا محصول خود يا ديگران را صادر ميها بنگاهدرصد از  14.6

 ها بنگاهدرصد از  17.3روز است، و  1.67ي مستقيم از گمرك زمان صرف شده براي ترخيص كاالهاي صادرات
نسبت صادركنندگان به ساير فعاالن محدود . اندقوانين تجاري و گمركات را مانع عمده فعاليت خود دانسته

با اين . ي اقتصادي استان استها فعاليتپايين در  وري بهرهاست و همين موضوع از عوامل درآمد سرانه كم و 
  .نمايدها وضع نسبتاً مطلوبي را منعكس مير شاخصحال ساي

  
  تجارت در استان زنجانسهولت . 23 جدول

شاخص
نحوه   هاريز شاخص  كلي

متوسط   مقياس محاسبه
  كشور

استان 
  زنجان

رتبه در 
  كشور

سهولت 
  تجارت

 -  1.67 -  روز  پيمايش متوسط مدت زمان ترخيص صادرات مستقيم از گمرك

 - 14.6 -  درصد پيمايش هي صادركنندها بنگاه

درصد   پيمايش  قوانين تجاري و گمركات به عنوان مانع عمده
  - 17.3  -  ها بنگاه

  نتايج تحقيق: مأخذ
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  بازار كار استان SWOTتحليل  - 2-2
مناسب براي بهبود آن ضروري است نقاط قوت و ضعف بازار كار  يها سياستجهت ارزيابي بازار كار و تدوين 

و  ها فرصتلذا در ادامه به ترتيب نقاط قوت، نقاط ضعف، . و تهديدها مالحظه گردد ها فرصتدر كنار 
تحليل انجام شده ماحصل بخش اول از مرحله دوم شرح خدمات  .شودتهديدهاي بازار كار ارزيابي مي

  .مطالعات پشتيبان سند است
  
  )محيط داخلي( نقاط قوت بازار كار در استان زنجان -2-2-1
 اروري زنانكاهش نرخ ب 

به  1385بوده كه با تنزلي شديد تا سال  3.43برابر  1375نرخ باروري زنان در استان زنجان در سال 
 .رسيده است 1.89

 دسترسي به جمعيت و نيروي كار جوان 

دهد، كه درصد از جمعيت را تشكيل مي 35.9ساله  15-29گروه سني  1385بر اساس سرشماري سال 
 .ت استان استبيانگر جوان بودن جمعي

   افزايش سهم نيروي انساني متخصص از عرضه رشد فزاينده نيروي انساني تحصيلكرده و
 نيروي كار

رشد داشته در حالي كه درصد  190.7عرضه نيروي كار متخصص  1385الي  1375 هاي سالطي 
تخصص و اين پتانسيل دسترسي به نيروي انساني م. داشته است رشددرصد  43.5 نيروي كار عرضه كل

 .نمايدميتحصيلكرده را تسهيل 

   1385- 1375درصدي نرخ مشاركت اقتصادي در استان طي دوره  16افزايش 

درصد بوده است اين در حالي است كه نرخ  40.7نرخ مشاركت اقتصادي استان معادل  1385در سال 
سال نرخ مشاركت در واقع، طي مدت ده . درصد بوده است 35.1، 1375مشاركت اقتصادي كشور در سال 

  .درصد افزايش يافته است 16اقتصادي حدود 
   افزايش نرخ مشاركت اقتصادي زنان 

  .رسيده است 1385در سال  درصد 15.3به  1375در سال  درصد 6نرخ مشاركت اقتصادي زنان از 
  ي شغليها فرصتبخش خصوصي در ايجاد  يسهم باال 

  .انددر حال فعاليت بوده يمتعلق به بخش خصوصدرصد شاغالن در مشاغل  78بيش از  1385در سال 



  

 

جان تان ز د  ا ی وا رما        ھاد دا غال و  ه ا و جانند  تان ز ری ا  ذا

  بري كمتر يي با سرمايهها فعاليتي شغلي در ها فرصتامكان ايجاد 

ساختمان، اداره امور  يها بخش، به ترتيب غيرمستقيمبر اساس محاسبات ضرايب اشتغال مستقيم و 
بيشترين توان  0.0189و  0.0191، 0.0218عمومي و خدمات شهري و آموزش با توان اشتغالزايي 

اشتغالزايي را در استان زنجان دارند و اين بدان معناست كه با تزريق اضافي يك واحد از اقالم تشكيل دهنده 
شغل  غيرمستقيمبه طور مستقيم و  ها بخشتقاضاي نهايي در استان زنجان در اين سه بخش بيش از ساير 

  .شود ميايجاد 
  
  )محيط داخلي( ان زنجاننقاط ضعف بازار كار در است -2-2-2
   در استان التحصيالن فارغافزايش سريع بيكاري 

نرخ بيكاري  1385تا سال . درصد بود 2.2معادل  ها دانشگاه آموختگان دانشنرخ بيكاري  1375در سال 
نرخ بيكاري درضمن  .درصد افزايش يافت كه از متوسط بيكاري استان باالتر است 9.9ها به كردهتحصيل 
 .درصد بوده است 16.2، برابر 1385سال در رغ التحصيل زنان فا

   درصدي زنان 16.2بيكاري 

  اين رقم در گروه سني . درصد بوده است 16.2معادل  1385ميزان بيكاري زنان در استان در سال 
ساله معادل  15-24درصد و در رده سني  25.3ساله  15-29درصد، و در سنين  32ساله برابر  24-20

هاي مهم بازار كار استان بنابراين، بيكاري زنان باالخص در سنين جواني يكي از ضعف. است درصد 40.5
 .است

   درصدي جوانان 22بيكاري حاد و 

سال و  15-24سني  هاي گروهدر  و درصد 22ساله  20-24ده سني رنرخ بيكاري در  1385در سال 
  . است بوده درصد 17.4و  21.5سال به ترتيب برابر  29-15

   درصدي ايشان از بازار كار 5.3عدم خروج بازنشستگان از بازار كار و سهم 

درصد  5.3ساله و بيشتر استان از اشتغال بيش از  65، سهم گروه سني 1385اساس سرشماري سال بر 
ي شغلي كمتري در دسترس ها فرصتشود كه اين تعداد قابل توجه سبب مي. است) نفر 16122معادل (

 .جوانان باشد

  و درآمد سرانه نيروي كار وري بهرهايين بودن پ 

در آنها  وري بهرهبخش كشاورزي، صنعت و ساختمان فعال هستند كه سطح  3بيشتر شاغالن استان در 
 .كمتر از متوسط استان و كشور است



  

 

جان تان ز د  ا ی وا رما        ھاد دا غال و  ه ا و جانند  تان ز ری ا  ذا

   درصد از بيكاران استان از طريق بيمه بيكاري 10تحت پوشش قرار گرفتن 

بنابراين بيمه . ستا نفر بوده 3920تعداد مقرري بگيران بيمه بيكاري ، 1389در استان زنجان در سال 
  .درصد بيكاران تعلق گرفته است 10بيكاري به حدود 

   و عدم استفاده از پتانسيل نيروي انساني مهاجر و متخصصفرست بودن استان مهاجرت 

 .اندمهاجرت كردهها تانبه ساير اساز استان زنجان هزار نفر  16، به طور خالص 1385- 1375طي دوره 

   در استان گذاري سرمايهبه توليد و كاهش روند  گذاري سرمايهپايين بودن نسبت 

درصد  7درصد است كه نسبت به متوسط كشور  29به توليد در استان حدود  گذاري سرمايهنسبت 
 .كمتر است

 هاي آموزشي و كارآفريني با نيازهاي بازار كارعدم تناسب برنامه 

  هاي هدايت شغلي و تحصيلي در استانجود برنامهعدم و 

  ايحرفه -هاي آموزش فنيعدم مشاركت كارفرمايان بخش خصوصي در برنامه 

  هاي استاناي بين شهرستانحرفه - توزيع نامتناسب امكانات آموزشي و فني  
  
  )محيط خارجي( ي بازار كارها فرصت - 2-2-3
 خانگي هاي قانوني براي توسعه مشاغلوجود ظرفيت 

هاي قانوني الزم براي آن ايجاد شده اخير مشاغل خانگي مورد توجه قرار گرفته و ظرفيت هاي سالدر 
ي كشاورزي مشغول به كار ها فعاليتبا توجه به اينكه چهار شهرستان استان روستانشين هستند و در . است

 )در منازلمثل روغن كشي از زيتون . (هستند امكان توسعه مشاغل خانگي وجود دارد

  هاي مجاوروجود بازارهاي مناسب در استان 

استان كشور همسايه است كه بعضي از آنها بازارهاي مصرف بسيار خوبي براي  7استان زنجان با 
عالوه بر اين، فاصله استان زنجان با تهران به عنوان مهمترين بازار مصرف كشور . محصوالت استان هستند

 .توان به اين شهر عرضه نمودت استان را ميكم بوده و بسياري از محصوال

  وجود بازارهاي مناسب در كشورهاي همسايه و دسترسي نسبتاً آسان زنجان به آنها 

دور تا دور ايران بازارهاي صادراتي مناسبي وجود دارد كه زنجان با توجه به موقعيت جغرافيايي خود به 
) عراق(و غرب ) تركيه(، شمال غربي )شوروي سابق نظير روسيه و ساير كشورهاي(بازار كشورهاي شمالي 

ريزي در صورت برنامه. ها صادرات خوبي به اين كشورها دارددسترسي دارد و هم اكنون نيز در برخي سال



  

 

جان تان ز د  ا ی وا رما        ھاد دا غال و  ه ا و جانند  تان ز ری ا  ذا

ي شغلي زيادي در استان به وجود ها فرصتبراي استفاده از اين بازارها ضمن افزايش درآمد سرانه مردم، 
 .خواهد آمد

 مهندسي به كشورهاي در حال رشد همسايه -يروي انساني و خدمات فنيامكان صدور ن 

توان از فرصت با توجه به روند افزايش ساخت و ساز در كشورهاي همسايه نظير عراق و افغانستان مي 
دانشگاهي به منظور كاهش نرخ بيكاري استفاده  التحصيالن فارغموجود در راستاي به كارگيري متخصصان و 

  .نمود
  ا و امكان ورود بخش .ا.قانون اساسي ج 44كلي اصل  يها سياستاي قانون اجراي اجر

 ...يي چون بانكداري، بيمه، برق و ها فعاليتخصوصي و تعاوني در 

ي ها فعاليتسازي براي ورود بخش خصوصي و تعاوني به زمينه 44كلي اصل  يها سياستبا ابالغ 
 ها سياستاگر به درستي از ظرفيت اين  فراهم شده است كه همخابرات، نفت، بانكداري، و بيم چونسودآوري 

  .يابدو به تبع آن تقاضاي نيروي كار افزايش مي گذاري سرمايهو قانون اجراي آن استفاده شود تقاضاي 
  هاي ايرانيان مقيم خارج با توجه به فعاليت شوراي عالي امور ايرانيان خارج امكان جذب سرمايه

  از كشور 
هاي ايرانيان مقيم خارج با توجه به اينكه در حال حاضر شورايي نيز با رياست عاليترين جذب سرمايه

هاي تواند در زمينه جذب سرمايهاخير شروع به فعاليت نموده است، مي هاي سالمقام اجرايي كشور طي 
  .ايرانيان خارجي به نحو مؤثري اقدام نمايد

  
  )محيط خارجي( تهديدهاي بازار كار در استان زنجان - 2-2-4
  بخشنامه مهاجرت معكوس نيروي كار و مشكل عدم تناسب تخصص و نياز 

اي را تنظيم نموده كه مطابق آن دولت با هدف تمركز زدايي و مهاجرت معكوس نيروي كار بخشنامه
د در نيروي انساني مورد نياز خود از افراد متقاضي مهاجرت استفاده نماين تأمينادارات استان موظفند براي 

 .استان نيست هاي دستگاههاي مورد نياز حالي كه تخصص اين افراد لزوماً منطبق با تخصص

  هاي استخدام، حفظ و اخراج نيروي انسانيقانون كار و افزايش هزينه 

اول اينكه قانون كار از طريق . دهدهاي نيروي انساني را تحت تأثير قرار ميقانون كار از دو كانال هزينه
گردد و دوم اينكه قانون كار از هاي نيروي انساني ميضوابط و معيارهاي جديد موجب افزايش هزينه مقررات،

   هاي اخراج نيروي كار بر تقاضاي نيروي كار مؤثر استطريق مشكل كردن و يا افزايش هزينه
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 اجتماعي تأمينهاي آن و تبعات آن براي پيشي گرفتن منابع بيمه بيكاري از هزينه 

نسبت درآمد به هزينه . هزينه بيمه بيكاري در استان زنجان بسيار راهگشاست -سه نسبت درآمدمقاي
اين ارقام به خوبي . بوده است 0.698و  0.554، 0.713به ترتيب  1389تا  1387 هاي سالبيمه بيكاري در 

وسعه پوشش بيمه و در عمل امكان ت دهد كه بين منابع و مصارف بيمه بيكاري تناسب وجود نداردنشان مي
  .بيكاري وجود ندارد

   اشتغالزا يها بخشافزايش واردات كاالهاي مصرفي باالخص در 

 9.2، بيش از 1389وزارت جهاد كشاورزي در سال  گذاري سرمايهبا توجه به اطالعات دفتر حمايت از 
وارد ) ده هاي غذاييدام و طيور، شيالت، محصوالت زراعي و باغي و فراور(ميليارد دالر محصوالت كشاورزي 

توان گفت كه افزايش يك ميليارد ريال مي 5ضمن اينكه با توجه به مطالعات مختلف. كشور گرديده است
باتوجه به اينكه بخش كشاورزي در استان بيشترين  .فرصت شغلي از دست برود 210شود واردات سبب مي

كشاورزي با هدف تنظيم بازار مانع از توسعه  اشتغال را در استان ايجاد نموده است، توسعه واردات محصوالت
  .شودپايدار اين بخش مي

  افزايش قاچاق كاال به كشور و استان زنجان 

هاي مرزي نظير آذربايجان غربي و كردستان، ورود قاچاق كاال به دليل همجواري استان زنجان با استان
، كشفيات قاچاق كاال 1388بت به سال نس 1389در سال  .نسبت به كشور داردبه اين استان شدت بيشتري 

اين در حالي است كه در سطح ملي و نواحي انتظامي، ميزان . درصد افزايش يافته است 31در استان زنجان 
توان گفت كه ورود كاالهاي قاچاق در بنابراين مي 6.درصد كل كاالي قاچاق است 20تا  15كشفيات حدود 

  .ي شغلي جديد استها فرصتاد م ايجاستان زنجان يكي از تهديدهاي مه
  تثبيت نرخ ارز با وجود تورم در كشور 

تثبت نرخ ارز با توجه به تورم موجود در سطح اقتصاد كشور به گران شدن نسبي كاالهاي ايراني و در 
 7958قيمت ارز از  1389تا سال  1381 از سال. شودنتيجه به كاهش رقابت كاالهاي صادراتي منجر مي

درصد رشد داشته است، در  1/30سال فقط  9ريال به ازاي هر دالر افزايش يافته و طي  10355ريال به 
  . درصد تورم را تجربه كرده است 9/135ها در مجموع كشور حالي كه طي اين سال

                                              
؛ پاييز و 59تحقيقات اقتصادي؛ شماره  كميجاني، اكبر و سعيد، عيسي زاده؛ تأثير اجزاي تقاضا بر اشتغال بخشهاي اقتصادي؛ .5

  1-35؛ ص 1380زمستان 
هاي تجاري بر قاچاق پارچه و بررسي سازمان  حاجي نژاد، علي و شكيبايي، عليرضا، نقش ساختار صنعت نساجي و استراتژي .6

  153-184، 1380، 3قاچاق پارچه در استان سيستان و بلوچستان، پژوهشنامه اقتصادي، 
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  ها و صادرات محصوالتهاي واردات نهادهالمللي و افزايش هزينههاي بينتحريم 

ي ها فعاليته و واسطه توليد نه تنها پرهزينه بلكه دشوار شده و هزينه در اثر تحريم، واردات مواد اولي
ايران ترانسفو از صنايع مهم استان است كه به شدت تحت تأثير تحريم . (اقتصادي را به شدت افزايش داده است

  )قرار گرفته است
  هاي انرژيهاي توليد در كوتاه مدت به واسطه افزايش قيمت حاملافزايش هزينه  

هاي انرژي بر هزينه تمام شده محصوالت را تأييد العات متعددي اثر كوتاه مدت افزايش قيمت حاملمط
  .كنندمي

  
  بازار سرمايه استان SWOTتحليل  - 2-3

شود كه ماحصل ها و تهديدهاي بازار سرمايه در استان تحليل ميدر اين قسمت نقاط قوت و ضعف و فرصت
  . باشددوم شرح خدمات مطالعات پشتيبان سند ميبند هشتم از بخش دوم از مرحله 

  
  )محيط داخلي( نقاط قوت بازار سرمايه در استان زنجان - 1- 2-3
  143هاي استاني به عدد رسيدن نسبت تسهيالت به سپرده 

   ي استان به خط اعتباري يا تسهيالتيها بنگاهدرصد از  33دسترسي 

  ند افزايشي متوسط ارزش خريد و فروش فعال بودن بورس اوراق بهادار در استان و رو
 روزانه سهام

به بعد شاهد حضور بورس اوراق بهادار در استان بوده و بورس استان به  1383استان زنجان از سال 
بزرگ استان در بورس، و صاحب سهام بودن درصد بااليي از مردم استان  هاي شركتداليلي نظير حضور 

 .شاهد رونق خوبي بوده است

   ارزيابي طرح هاي ركتشوجود 

ها و همچنين  ها در استان يكي از عوامل مهم در تضمين سودآوري پروژه وجود امكان ارزيابي پروژه
ارزيابي طرح و برخورداري كارشناسان  هاي شركتباشد لذا برخورداري از  ها مي پائين آمدن ريسك پروژه

   .در استان است گذاري رمايهسي تعميق ها فرصتهاي مرتبط يكي از  معتبر و زبده در رشته
  آشنايي مردم با بازار سرمايه 

نشان گستردگي آشنايي مردم با بازار بورس فقط  .مردم استان آشنايي خوبي با سهام و بازار سهام دارند
هاي آموزشي بورس در مناطق مختلف استان نيست، بلكه شايد در كمتر شهري از  استقبال مردم از كالس
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با توجه . هاي مسكن باشيم هاي آژانس هاي خريد و فروش سهام در پشت شيشه تراكت شهرهاي كشور شاهد
تواند با استقبال  نويسي سهام كارخانجات بزرگ استان مي توان گفت كه استراتژي پذيره به اين فرصت مي
 .رو شود كه به تجهيز منابع خرد مردم در اين صنايع كمك كندخوب مردم روبه

  در استان گذاري يهسرما هاي شركتوجود 

باشند كه داراي مزايايي  هاي خرد جامعه مي يكي از منابع مهم تجهيز سرمايه گذاري سرمايه هاي شركت
از قبيل كاهش ريسك سهامداران خرد، تضمين رقم سوددهي قابل مالحظه، سهولت دسترسي به دارايي و 

اي در استان زنجان  گسترده داراي شعبمعتبر  گذاري سرمايه هاي شركت. باشند مي... نقدشوندگي باال و
برابر سود  4تا 3درصد بوده كه معادل  50ها بيش از  هستند و در سال گذشته بازدهي سود اين شركت

 .ي اقتصادي ديگر بوده استها فعاليتو  ها بانكساالنه 

   ي خصوصي در استانها بانكحضور رو به رشد 

  هاي خصوصي در استانحضور رو به رشد بيمه 

   رشد تسهيالت اعطايي بانك هاي استان بابت تسهيالت جديد پرداختي بر حسب نوع عقود
 اسالمي

درصدي بوده  300داراي رشد بيش از  1388تا  1384 هاي سالي استان طي ها بانكتسهيالت اعطايي 
رسيده  1388ميليون ريال در سال  15074270به رقم  1384ميليون ريال در سال  4825148و از رقم 

  . در استان زنجان باشد گذاري سرمايهدهنده رشد  تواند نشان است كه به نوعي مي

   ها و كاهش ريسك در مناسب و متنوع در دارايي گذاري سرمايهودن امكان بفراهم
 مشترك سهام گذاري سرمايههاي  صندوق

  روند افزايشي متوسط ارزش خريد و فروش روزانه سهام در بازار بورس 

 4145502به  1383ميليون ريال در سال  9339فروش سهام در بازار بورس زنجان از  ارزش خريد و
هزار سهم به  222طي اين مدت تعداد سهام مبادله شده از . رسيده است 1389ميليون ريال در سال 

   .هزار سهم افزايش يافته است 1390908
 

  )محيط داخلي( نقاط ضعف بازار سرمايه در استان زنجان - 2- 2-3
  در استان پائين بودن درآمد سرانه 

 .درصد كمتر از سطح كشور است 37درآمد سرانه مردم استان به طور متوسط 
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   انداز در استان ، دستمزدها و ظرفيت پسوري بهرهپائين بودن 

 .استان و كشور است وري بهرهي اشتغالزاي استان كمتر از متوسط ها فعاليتدر  وري بهره

  پرهزينه در فرآيند دريافت اعتبار )ريديوانساال( روكراسيوب 

تعداد زياد استعالم ها،  .شوند اي روبرو ميگذاران با مشكالت عديده در مراحل دريافت اعتبار، سرمايه
 61. باشداز اين قبيل مشكالت مي... مشكالت مربوط به وثيقه، دردسرهاي ناشي از يافتن ضامن معتبر و 

دسترسي به منابع مالي را به عنوان يك مانع عمده در زمينه  زنجان صاحبان كسب و كار در استاندرصد 
واري در كسب دشاستان  گذاري سرمايههاي واصله به ستاد شكايتميان در . اندقلمداد كرده گذاري سرمايه

  .اعتبار بيشترين فراواني را در موضوع شكايات دارد

   تاني خارج اسها بانكبزرگ استان در  هاي شركتگردش مالي 

اين . بزرگ استان معموالً خارج از استان و در پايتخت است هاي شركتهاي مالي دفتر مركزي و حساب
 .دهدها را كاهش ميموضوع فرصت استفاده از اين سرمايه

   ها طرحدر ارزيابي فني، اقتصادي  ها بانكضعف بدنه كارشناسي 

و عدم وجود  ها بانككارشناسان شاغل در با توجه به تنوع زمينه درخواست تسهيالت و تعداد محدود 
امكان ارزيابي دقيق  ها بانك، براي كارشناسان موجود در ها طرحيك بانك اطالعاتي معتبر براي ارزيابي 

در يك زمان معقول وجود ندارد و لذا ممكن است يك طرح داراي  ها بانكي پيشنهادي به ها طرحاقتصادي 
افتتاح شعب . ي فاقد توجيه اقتصادي تسهيالت اعطاء شودها طرحبه  توجيه اقتصادي رد شود و يا بر عكس

تخصصي از راهكارهاي حل اين معضل  هاي شركتبه  ها طرحتخصصي و يا برون سپاري كارشناسي و ارزيابي 
 .باشد مي

  در استان گذاري سرمايهنبود استراتژي مسلط توسعه و 

ها و ارايه تسهيالت متناسب با آن در استان  ريزي نبود استراتژي مسلط توسعه يك سردرگمي در برنامه
هاي استان ها و استراتژيتخصيص منابع بر اساس مزيتهاي مالي معياري براي  شكل داده است، و واسطه

   .ندارند

  در مورد اعتبار سنجي و سوابق مشتريان ها بانكنبود پايگاه اطالعاتي مشترك بين 

كشور فقدان يك پايگاه اطالعاتي است كه شايستگي و رتبه  يكي از معضالت اصلي سيستم بانكي در
شود مشتري بد حساب يك بانك به  نبود اين پايگاه موجب مي. اعتباري مشتريان را بررسي و اعالم كند

مشتري بد حساب يك بانك ديگر مبدل شود و در مقابل يك مشتري معتبر و توانمند امكان اخذ وام از 
 .اشدسيستم بانكي را نداشته ب
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  سطح باالي تسهيالت تكليفي در استان 

 شود كه با معرفي از طرف دولت هايي گفته مي بنا به تعريف، تسهيالت تكليفي به آن دسته از وام
روند رو به افزايش اعطاي تسهيالت تكليفي . د، حتي اگر طرح توجيه اقتصادي نداشته باششودپرداخت مي

و تحمل جريمه  ها بانكشته و افزايش نسبت مصارف به منابع اين گذ هاي سالي دولتي استان طي ها بانك
باال . درصدي بانك مركزي گواه انحراف اين مؤسسات از اهداف تعيين شده براي مؤسسات انتفاعي است 34

و مؤسسات مالي از  ها بانكبودن تسهيالت تكليفي كه بعضاً توجيه اقتصادي ندارند نه تنها موجب انحراف 
 .دهد گذاران خصوصي را كاهش ميشوند، بلكه اعتبارات باقي مانده براي ساير سرمايه ياهداف خود م

  سطح باالي معوقات بانكي در استان 

در استان  گذاري سرمايههاي تشخيص ضعف سيستم بانكي و ضعف  معوقات بانكي يكي از شاخص
باشد كه نسبت به  يون ريال ميميل 2289204معادل  1389ميزان معوقات بانكي در پايان پائيز . باشد مي

 .باشد اي مي اعتبارات استان رقم قابل مالحظه

 هاي تجاريعدم صدور بيمه كشاورزي توسط بيمه 

 ها بانكآورد و بدين ترتيب عالقمندي  بيمه محصوالت كشاورزي اطمينان بازپرداخت اقساط را فراهم مي
دمايي و همچنين ناامني طبيعي در جغرافياي نوسانات . را به اعطاي وام هاي كشاورزي افزايش مي دهد

  .كشور ما هميشه موجب باال رفتن ريسك محصوالت كشاورزي در كشور شده است
  هاي زودبازده يا تكليفيعدم حضور نماينده بانك در جلسات تخصيص وام  

در جلسات تخصيص تسهيالت بانكي امكان كاهش خطاي تصميمات و  ها بانكدر صورت حضور نماينده 
  .گرددافزايش ضريب بازگشت آنها مهيا مي

  
  )محيط خارجي( ي توسعه بازار سرمايه در استان زنجانها فرصت -3- 2-3
 توسعه ابزارهاي جديد در بازارهاي مالي 

مردم خصوصاً به  گذاري سرمايهتواند در جذب  مي... معرفي ابزارهاي جديد بازارهاي مالي مانند صكوك و
 . اورزي فرصتي براي بازار سرمايه باشدهنگام افزايش محصوالت كش

  
  تسري آن به مانده تسهيالت بانكي و امكان مسئوليتوجود قانون بيمه 

گر به  مسئوليت مدني عقدي است كه به موجب آن بيمهبيمه «در تعريف بيمه مسئوليت آمده است كه 
وع بيمه، خسارت وارد به گزار متعهد است در صورت تحقق خطر موض بيمه مقرر از بيمه ازاي دريافت حق

اخير، تجديد منابع  هاي سالدر  ها بانكافزايش تسهيالت معوق و غير جاري . »داشخاص ثالث را جبران كن
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تسري بيمه مسئوليت به تسهيالت . رو كرده استبراي اعطاي تسهيالت جديد را با مخاطره روبه ها بانك
سهيالت، گردش وجوه را در بازارهاي مالي روان هاي مالي در اعطاي ت اعطايي و اطمينان خاطر واسطه

  .آورد نمايد و فرصت جديدي را براي بازار سرمايه فراهم مي مي
   در استان گذاري سرمايهي ها بانكزمينه حضور 

عالوه بر اعطاي تسهيالت تكليفي، عدم توان  ها بانكشايد يكي از علل افزايش تسهيالت غير جاري در  
هاي  در زمينه ها بانكباشد كه با تخصصي شدن  گذاري سرمايهي متنوع ها طرحارزيابي در  ها بانككارشناسي 

تواند در ارزيابي صحيح طرح، و توان  مشخص و تمركز كارشناسان هر بانك بر زمينه فعاليت معين مي
 . بازپرداخت اقساط بسيار مؤثر باشد

  استان هاي مزيتهاي ايجاد شعب تخصصي بر اساس زمينه 

يي ها فعاليته به وجود شهرك صنعتي تخصصي سرب و روي در استان و همچنين فراگير بودن با توج
توان انتظار داشت مثل كشاورزي و صنايع تبديلي در استان زنجان و همچنين امكانات توسعه گردشگري مي

ها  عرصه استقبال چشمگير فعالين اين ي بزرگ و معتبر در استان باها بانككه افتتاح شعب تخصصي توسط 
  .مواجه گردد

  گذاران خارجي در استانهاي حضور سرمايهزمينه 

، نيروي كار خوب و نسبتاً ارزان، وجود )اي، ريلي و هواييجاده(ي ارتباطي مناسب ها زيرساختوجود 
و ) ريسندگي(كند مثل صنعت نساجي  صنايعي در استان كه توسعه صنايع پايين دستي خود را ايجاب مي

گذاران خارجي مقرون  در اين استان را براي سرمايه گذاري سرمايهتواند  هاي گردشگري ميو ظرفيت... برق و 
  .كند به صرفه

  
  )محيط خارجي( تهديدهاي توسعه بازار سرمايه در استان زنجان -4- 2-3
  ايافزايش حجم تسهيالت مشاركتي در مقابل تسهيالت مبادله 

را به گسترش عقود ) ها بانك(يل مؤسسات انتفاعي مالي اي تما تعيين سقف سود در عقود مبادله
اين اتفاق نامبارك اعطاي تسهيالت . مشاركتي كه تعيين نرخ سود آن توافقي است، گسترش داده است

به نحوي كه هر يك از . مبدل كرده است) مشاركتي(را به اعطاي تسهيالت كوتاه مدت ) ايمبادله(بلندمدت 
بدين ترتيب وام . بلند مدت خود بايد يك وام كوتاه مدت را چند بار تكرار نمايد نياز تأمينمشتريان براي 

خود را با نرخ باالتر و با طي چند بار مراحل اداري دريافت نموده است، يعني وامي را كه قبالً طي يك عقد 
  .كندكرده است، در اين شرايط طي چند عقد مشاركتي در يافت مياي دريافت ميمبادله
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 ت نهادهاي غير مرتبط در امور بانكيدخال 

كند كه مردم براي رفع موانع پيش روي به نهادهايي  مردمي بودن ساختار اداري كشور ما ايجاب مي
چون فرمانداري، دفتر امام جمعه، و دفتر نماينده مجلس مراجعه كنند، و مجاب نمايند كه از ايشان دست 

هاي اقتصادي،  بديهي است در بررسي. تماس تلفني برقرار كنند اي دريافت نمايند يا با مسئول بانكي نوشته
خود . اين مسأله در سطح استان زنجان نيز رواج دارد. ها پشتوانه علمي و اقتصادي نداردطرح اين نوع توصيه

  .باشد هاي اقتصادي ديگري از قبيل افزايش مطالبات معوق بانكي مياين مسأله ريشه بروز ناهنجاري
  بانكي و اعتباري در سطح ملي يها تسياستعيين 

شود و در سطح استان امكان محدودي بانكي و اعتباري معموالً در سطح ملي تعيين مي يها سياست
 .براي اصالح فرآيندها وجود دارد

  تفاوت هزينه تمام شده جذب سپرده در بخش خصوصي و دولتي 

برابر براي تمام فعاالن اقتصادي است، ي ها فرصتنسبي يكسان يا  هاي قيمتشرط اساسي رقابت وجود 
ي ها بانكهاي ي دولتي باعث تفاوت هزينهها بانكدر حالي كه الزام ادارات دولتي به نگهداري وجوه خود در 

 .خصوصي و دولتي در تجهيز منابع شده و شرايط رقابت عادالنه نقض شده است

  ترهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسيپارام(در بلند مدت  گذاري سرمايهمشخص نبودن پارامترهاي( 
هاي انرژي در بلندمدت، تغييرات نوسانات بودجه و بي انضباطي مالي، مشخص نبودن قيمت حامل

. كاهددر بلند مدت مي ها طرحبانكي و اعتباري و نظاير آن از قوت ارزيابي اقتصادي  يها سياستساالنه 
ها به سمت  نمايد تا آنجا كه سرمايه اي مي يدهاي گستردهگذاران را دچار ترد ثباتي اين متغيرها سرمايه بي

  .شوند بازارهايي با بازدهي بيشتر مانند بازار طال و ارز سوق داده مي
   كالن حاكم بر سيستم بانكي يها سياستبي ثباتي 

 گذاري سرمايهمعموالً . يي است كه وابستگي زيادي به محيط خود داردها فعاليتيكي از  گذاري سرمايه
. دولت است يها سياستيكي از انواع امنيت، امنيت در قوانين و مقررات و . بسيار زياد به امنيت وابسته است

تر باشد امنيت  تر و وضعيت اقتصادي يك كشور متالطم ثبات دولت و حاكميت بي يها سياستهر چه 
ن، تسهيالت تكليفي، اعالم تعيين سود تسهيالت، آوازه يك رقمي شدن آ. تر خواهد بود پائين گذاري سرمايه

بدون توجه به توان سيستم بانكي و آثار اين تصميمات بر متغيرهاي بانكي، تهديدي ... تسهيالت زود بازده و
 .ي اعتباري استها فعاليتجدي براي 

  تحريم اقتصادي و تبعات آن بر سيستم بانكي 

. هايي مواجه شود كشور با محدوديتها اقتصاد  تحريم اقتصادي موجب شده است تا در بسياري از زمينه
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هاي اعمال ي داخلي و خارجي و محدوديتها بانكجايي وجوه بين  عدم گشايش اعتبارات خارجي و جابه
ترين تأثير آن بر بازار سرمايه محدود  مهم. نظام بانكي را به شدت متأثر كرده است... شده بر بازرگاني كشور و

ها از آن و يا ورود ارز حاصل از صادرات به كشور و يا خروج  ج سرمايهها به كشور و خروشدن ورود سرمايه
  .باشداي از خارج كشور مي ارز جهت خريد كاالهاي سرمايه

  
  ثر بر رشد اقتصادي استانؤاقتصاد استان با توجه به ساير عوامل م SWOTتحليل  - 4- 2

ر، بازار سرمايه و موانع كسب و كار مورد شود كه در بخش بازار كادر اين قسمت صرفاً روي عواملي تمركز مي
تحليل انجام شده در اين بخش  .مؤثرند گذاري سرمايهاند ولي بر رشد و توسعه اشتغال و توجه قرار نگرفته

  .مطالعات بخش ششم از مرحله دوم مطالعات پشتيبان سند است ماحصل
  
  )محيط داخلي( مؤثر بر رشد اقتصادي استان نقاط قوتساير  - 1- 2-4
  زير ساخت و خدمات پشتيبان -1- 1- 4- 2
 انطباق روندهاي حاكم بر اداره پست استان زنجان با خطوط كلي سازمان پست جهاني 

   ي اصلي ارتباطي كشورها زيرساختقرار گرفتن استان زنجان در مسير ترانزيت و 

   المللي و گمركي صادراتي از جمله نمايشگاه بينها زيرساختوجود  
   ها، انبارهاي مكانيزه و سيلو در سطح استان ي ذخيره سازي كاال اعم از سردخانهها زيرساختوجود

  )هانه در تمام شهرستان(
   كودا در گمرك، نرم افزار بانك اطالعات صادركنندگان، يارانش، . سي. سيستم آ اندازي راهنصب و

  در گمرك... نمونش، ثبتارش و 
  ها فعاليتبرون سپاري  -2- 1- 4- 2
   هاي بخش خصوصي براي ارئه خدمات پشتيبان توليداز ظرفيتاستفاده 

   به بخش خصوصي در ... واگذاري اموري چون خدمات دفتري، نظافت، باغباني و چاپ و
 دولتي هاي دستگاه

  رقابتي هاي مزيت -3- 1- 4- 2
  كشاورزي خاص منطقه نظير گندم، جو، سير، زيتون و كشمش و  هاي مزيت... 

  يله، فرش، گليم، چاروق و چاقوصنايع دستي شامل مل 

   باشد مياستان زنجان رتبه اول رقابتي در زمينه جنگلداري را دارا (جنگلداري( 
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   باشد ميرتبه ششم كشوري را دارا (ساخت وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيمه تريلر( 

   حائز رتبه دوم كشوري(برقي  هاي دستگاهساخت ماشين آالت و(  
  انينيروي انس - 4- 1- 4- 2
  رتبه ششم كشوري از حيث توسعه آموزش عالي 

   احراز قطب علمي در رشته فيزيك  
   كشور 6رتبه (سطح نسبتاً مناسب كارمندان داراي تحصيالت تكميلي(  
   سال است 9/14سال و ميانگين كشور  15ميانگين سطح تحصيالت كاركنان استان 

  زنجيره توليد -5- 1- 4- 2
  يي چون صنايع برق و توليد ترانس و سوئيچ، صنايع ها فعاليتيد در تدريجي زنجيره تول گيري شكل

توليد قطعات خودرو، صنايع سلولزي، صنايع وابسته به صنعت روي، صنايع نساجي، صنايع توليد 
ها امكان توجه بيشتر به اين زنجيره. الياف مصنوعي، صنايع توليد نخ اكريليك و نخ فرش ماشيني

  .آورداتر را فراهم ميتر و كارتوليد كم هزينه
 گذاري سرمايهي ها فرصت - 6- 1- 4- 2

   در صنايع تبديلي و غذايي با توجه به استعداد استان در زمينه كشاورزي  گذاري سرمايهزمينه  
   و از جمله در درياچه پشت سدهاي استان در مناطق مختلف استان پرورش ماهيامكان توسعه  
  هاي گردشگري تاريخي، طبيعي و اكوتوريسم و امكان ههاي مناسب فرهنگي و جاذبوجود زمينه

  توسعه گردشگري در استان 
  وجود مناطق بكر در استان زنجان كه امكان پرورش حيواناتي مانند آهو را فراهم آورده است. 

   گسترش خدمات بازرگاني با تأكيد بر ترانزيت، تخليه و بازتوزيع (ي آمادي ها فعاليتامكان توسعه
  توجه به قرار داشتن استان زنجان در مسير ارتباطي و ترانزيت كشوربا ) كاال

  وجود ذخاير و منابع قابل توجه سرب و روي و كاني هاي غيرفلزي در استان  
  عوامل طبيعي و محيطي - 7- 1- 4- 2
   كيلومتر  360وجود رودخانه قزل ازون به طول 

   هاي مطلوب براي و پتانسيل) سيريدو اقليم نيمه گرمسيري و سرد(برخورداري از تنوع اقليمي
 كشت و توليد محصوالت متنوع زراعي و باغي

  هاي فراوان در شهرستان طارم به دليل برخورداري از آب و هواي مساعد و نيز خاك مناسب وجود پتانسيل
  كشاورزي 

  وجود منطقه بكر و طبيعي ماهنشان كه زمينه توسعه گردشگري و شكار را داراست 
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   هاي سطحي كشور و سدهاي ذخيره آب از آب%  5/3دارا بودن 

   درصد از روزهاي سال وجود دارد  50امكان استفاده از تكنولوژي باروري ابرها در 

  
  )محيط داخلي( مؤثر بر رشد اقتصادي استانساير نقاط ضعف  - 2- 2-4
 زير ساخت و خدمات پشتيبان -1- 2- 4- 2

  سطح استان  اي مناسب درفقدان بسترهاي ارتباط ماهواره 

   محدوديت باند مخابراتي مورد نياز بين استان تهران و زنجان و نيز محدوديت باند مخابراتي در
 سطح استان

   نفر در استان در مقايسه با يك پورت اينترنت به ازاي هر  96وجود يك پورت اينترنت به ازاي هر
 نفر در كشور 52

   ضريب نفوذ . (تر استزنجان از متوسط كشور پايينضريب نفوذ تلفن ثابت و نيز همراه در استان
هاي استان داراي خطوط تلفن درصد از شهرك 58است و حدود  31.12تلفن ثابت در استان زنجان 

 )باشند ثابت مي

  آهن محدوديت زياد از حيث اتصاالت ريلي در درون استان و در عمل عدم امكان استفاده از راه
  سراسري

  يها بخشهاي انتقال و توزيع آب در هاي نوين و پيشرفته سيستمناوريضعف در بكارگيري ف 
هاي انتقال مصرفي، هدر رفت آب به دليل مشكالت تأسيسات انتقال و توزيع آب، و كمبود شبكه

 . هاي آبياري و زهكشيآب و شبكه

  الت مرتبطفقدان امكانات پايه در گمرك اعم از انبارهاي تاري و فضايي، و تجهيزات و ماشين آ 

   در استان ها بخشعدم وجود مراجع قضايي تخصصي مرتبط با 

  مشكالت استفاده از فناوري اطالعات به دليل ضعف خدمات فني و مهندسي مرتبط  
  هاي استان، مخصوصاً طارم ها در شهرستانفقدان انبارهاي مكانيزه و سردخانه  
  مانند كمبود (هاي توريستي از جاذبه هاي برخوردارضعف زيربناها و تأسيسات خدماتي كانون

دهنده خدمات  ، دسترسي محدود به واحدهاي ارايههاي اقامتي مناسب براي گردشگران محل
 ...)گردشگري و 

  كودا در گمرك، علي رغم نصب سيستم. سي. برداري از سيستم آ عدم بهره 
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  توليد هاي نهاده وري بهرهپايين بودن  -2- 2- 4- 2
   كشاورزي، صنعت و ساختمان يها بخشنيروي كار در  وري بهرهپايين بودن 

  پايين بودن راندمان آبياري در استان 

   داشتن (ي استان ها فعاليتسرمايه در بسياري از  وري بهرهپايين بودنICOR باال ( 

  الً مث(هاي ناكارآمد برداري از منابع طبيعي استان به دليل استفاده از فناوريپايين در بهره وري بهره
 )منابع روي

  هاي مقياسوري به دليل عدم استفاده از صرفهكوچك بودن قطعات اراضي كشاورزي و كاهش بهر 

  حقوق مالكيت -3- 2- 4- 2
  هاي داراي معارض به دليل عدم صدور اسناد تبديل شدن بخش مهمي از اراضي ملي به زمين

 مالكيت

  لكيت براي يك ملكنداشتن سند ملكي ثبت شده يا بعضاً وجود چند سند ما 

  برداري براي اراضي فاقد سند يا داراي مالكيت نامشخصعدم امكان صدور پروانه بهره 

  عدم امكان استفاده از اراضي به عنوان وثيقه براي دريافت وام 

  هاي مقياسها و بهره مندي از صرفهعدم امكان تلفيق زمين  
 مشكالت مديريتي - 4- 2- 4- 2

  گوناگون به منظور تسهيل فرايندهاي اداري و  هاي دستگاهباطات مؤثر ميان عدم وجود تعامالت و ارت
برداري صادره توسط جهاد كشاورزي با قوانين و مقررات حاكم بر مثالً تعارض مجوزهاي بهره. (توليدي

سازمان حفاظت محيط زيست و يا سازمان ميراث فرهنگي؛ چالش فعاالن صنايع تبديلي و تكميلي در 
هاي اعتبار در تبعيت از وزارت تعاون و بانك هاد كشاورزي و اداره صنايع؛ مشكالت تعاونيتبعيت از ج

  ). مركزي
   اسي گير و بدنه كارشن دولتي به عنوان نهاد تصميم هاي دستگاهوجود فاصله قابل توجه ميان

 ساز  دانشگاه به عنوان نهاد تصميم

  ستانوجود ارتباط ضعيف ميان تحقيق، ترويج و اجرا در ا 

  دسترسي به بازار  -5- 2- 4- 2
  محدود بودن دسترسي به بازار به واسطه پراكندگي روستاها و شهرها در درون استان 

   ها و به جاده) و ماهنشانهاي طارم نظير شهرستان(دسترسي نسبتاً محدود مناطق داخلي استان
 هاي اصلي بزرگراه
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  عوامل فرهنگي - 6- 2- 4- 2
  هاي مشترك ان عامالن اقتصادي جهت انجام پروژهپايين بودن حس مشاركت مي 

   ي اقتصادي مانند قاليبافي ها فعاليتوجود نگرش منفي نسبت به برخي 

  ها طرحتوجهي به آثار جانبي  بي - 7- 2- 4- 2
تواند اقليم اي دارد كه در بلندمدت مييي نظير احداث سد در اقصا نقاط استان آثار جانبيها طرحاجراي 
 .ير دهد، ولي در عمل مورد توجه تصميم سازان استان نيستاستان را تغي

  ها فعاليتتوليد در بسياري از رشته  هاي زنجيره گيري شكلعدم  - 8- 2- 4- 2
  
  )محيط خارجي( مؤثر بر رشد اقتصادي استاني ها فرصتساير  -3- 2-4
 دسترسي به بازار -1- 3- 4- 2

 ساعت 4شور با صرف زماني حدود هاي جمعيتي و بازارهاي بزرگ مصرفي كدسترسي به كانون  
 جنوب و گلوگاه متصل كننده غرب و شمالغرب كشور -استقرار در كريدور شمال  
  ها گذاري سرمايهكيلومتري تهران و امكان جذب سرريز  120واقع شدن در خارج از شعاع  
  كشورهاي (تحوالت در سيماي سياسي منطقهCIS - اين  و نياز روز افزون...) افغانستان و  - عراق

 كشورها به واردات انواع كاال به ويژه از ايران

  دولت يها سياست -2- 3- 4- 2
 هاي مالياتي و گمركينظير تخفيف گذاري سرمايههاي وجود مشوق  
 و جلب مشاركت بخش خصوصي در  44كلي اصل  يها سياستبرداري از پتانسيل امكان بهره

 ي اقتصادي نظير توليد برق و عرضه آبها فعاليت

 و رقابت بيشتر توليدكنندگان را در  گذاري سرمايههاي انرژي در بلندمدت انگيزه ح قيمت حاملاصال
 كندي انرژي بر ايجاد ميها فعاليتزمينه انرژي و 

  
  )محيط خارجي( مؤثر بر رشد اقتصادي استانساير تهديدهاي  -4- 2-4
  قاچاق كاال - 4-1- 4- 2
 چاق به واسطه همجواري با چند استان مرزيتبديل شدن زنجان به مقصد بخشي از كاالهاي قا 

 ها تحريم - 4-2- 4- 2

  : ي مختلف موجب شده است تا فعالين اقتصادي با مشكالت گوناگوني مواجه شوندها تحريماعمال 
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 ايامتناع فروشندگان از عرضه كاال به ايرانيان و دشوار شدن تهيه مواد اوليه و كاالهاي واسطه 

  ي خارجيها بانكهاي قبلي در مسدود شدن پولدشوار شدن گشايش اعتبار و 

 گران شدن حمل و نقل 

  مالي صادرات و واردات  تأمينافزايش هزينه 

  ناتواني در دستيابي به بازارهاي مناسب فروش كاال 

  كالن  يها سياست - 4-3- 4- 2
  هاي براي مثال كمرنگ شدن احياي بافت(هاي دولت و قانونگذار و خط مشي ها سياستتغيير

 )رسوده و توسعه مسكن مهر در بخش مسكنف

 داري از منابع آزاد براي مثال، تخصيص بخش معنا( مختل نمودن مكانيزمهاي اصولي توسعه بازار
در اعطاي تسهيالت به ساير  ها بانكي زودبازه و مسكن مهر و كاهش آزادي عمل ها طرحبانكي به 

 ) ها بخش

 هاي انرژيت حاملهاي توليد در اثر افزايش قيمافزايش هزينه  
  بي ثباتي در مدت تصدي مديران -4-4- 4- 2
  هاي و خط مشي ها سياستاخير و به تبع آن تغيير برخي از  هاي سالتغيير مكرر مديران استان طي

 استان

 دولت هاي بدهي - 4-5- 4- 2

 اي استان زنجانبدهي دولت به شركت برق منطقه 

 ستانبدهي دولت بابت جوايز صادراتي صادركنندگان ا 

  مهم استان نظير ايران ترانسفو هاي شركتبدهي دولت به برخي از 

  رقباي استاني -4-6- 4- 2
  ضمن اينكه بسياري از (وجود استان قزوين با دسترسي بهتر به تهران در همسايگي زنجان

  .) ي استان زنجان پيش از استان شدن قزوين در شهر قزوين انجام شده استها گذاري سرمايه
  مشكالت اداري - 4-7- 4- 2
 هاها و بودجهاستاني به دليل ابالغ دير هنگام قوانين، دستورالعمل هاي دستگاهريزي اخالل در برنامه 

  ها اداري در صدور مجوزها و اجراي برنامه هاي دستگاهناهماهنگي  
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در استان در دوره برنامه پنجم توسعه  گذاري سرمايهبرنامه توسعه اشتغال و  -3
)1390-1394(7  

جمعيت و عرضه نيروي كار استان در دوره برنامه پنجم به تفكيك  بيني پيش -1- 3
  نقاط شهري و روستايي

  شهري و روستايي در دوره برنامه پنجم نقاطجمعيت استان به تفكيك  بيني پيش -1- 1- 3
  جمعيت استان در دوره برنامه پنجم  بيني پيش - 1-1-1- 3

 1389در سال  1005954و  1385نفر در سال  964601به  1375نفر در سال  900890جمعيت استان از 
درصد بوده كه نسبت به رشد  1.05بالغ بر  1389-1386رشد ساالنه جمعيت در دوره  .افزايش يافته است

 جمعيت در و همچنان كمتر از رشد متوسط بيشتر است) درصد 0.68( جمعيت در فاصله دو سرشماري
 1360رسيدن به سن ازدواج متولدين اوايل دهه در دوره اخير جمعيت دليل رشد مشاهده شده . كشور است

  .رود با عبور از اين دوره، مجدداً رشد جمعيتي استان كاهش يابدباشد و انتظار ميمي
درصد رشد يابد و  1.16ساالنه شود جمعيت استان مي بيني پيشبا فرض نرخ رشد طبيعي جمعيت 

 مهندسان« هايبيني پيشمطابق  بيني پيشاين  .نفر برسد 1065954به  1394جمعيت استان تا سال 
در اين  مهم دليل اينبه ر در خصوص جمعيت مذكوهاي بيني پيشاست و  »آمايش و توسعه البرز مشاور

 در استان و كشور كه مدل مورد استفاده به خوبي با عملكرد گذشته جمعيت سند مبنا قرار گرفته است
  .ردهاي جمعيتي داهاي موجود برازش بهتري با دادهير مدلتطابق دارد و نسبت به سا

  
در  ، سن و جنسشهري و روستايي نقاطجمعيت استان به تفكيك  بيني پيش - 1-1-2- 3

  دوره برنامه پنجم 
درصد از جمعيت استان را تشكيل دهد و  59.2، بيش از 1394شود جمعيت شهري تا سال مي بيني پيش

درصد  50.3سهم زنان از جمعيت استان  1394در سال  .درصد كاهش يابد 40.8سهم جمعيت روستايي تا 
جمعيت زنان در مناطق شهري كمتر از مردان است ولي . درصد خواهد بود 49.7و سهم مردان از جمعيت 

  .در مناطق روستايي جمعيت ايشان بيش از مردان است
اين گروه سني سهمي . ه استسال 29-25بيشترين سهم جمعيت متعلق به رده سني  1394در سال 

ساله نيز با سهمي  34- 30گروه سني . درصد از جمعيت استان را به خود اختصاص خواهد داد 11.4معادل 

                                              
هاي اول، دوم و ششم از مرحله دوم شرح خدمات مطالعات پشتيبان و در تعامل با ي اين برنامه بر اساس مطالعات بخشهابينيپيش. 7

   .به دست آمده است» مهندسان مشاور آمايش و توسعه البرز«
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 4- 0شود گروه سني مي بيني پيش. درصد از جمعيت جايگاه دوم را به خود اختصاص داده است 10.3معادل 
  . اختصاص دهددرصد از جمعيت را به خود  9.9ساله نيز سهمي برابر 
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  )هزار نفر: واحد( 1390-94جمعيت و تحول ساختار سني آن به تفكيك مناطق شهري و روستايي در دوره  بيني پيش .24جدول 

 شرح

 جمع روستايي شهري

1390 1391 1392 1393 1394 1390 1391 1392 1393 1394 1390 1391 1392 1393 1394 
ساالنه  نرخ رشد
 )درصد( برنامه

1103B1104 )هزارنفر(جمعيتB597.4 1105B606.1 1106B614.5 1107B622.8 1108B631.1 1109B422.0 1110B425.2 1111B428.3 1112B431.5 1113B434.9 1114B1019.3 1115B1031.3 1116B1042.9 1117B1054.4 1118B1066.0 1119B --- 

1120Bنرخ رشد ساالنه جمعيت
 )درصد(

1121B --- 1122B1.47 1123B1.39 1124B1.35 1125B1.33 1126B --- 1127B0.76 1128B0.74 1129B0.75 1130B0.77 1131B --- 1132B1.17 1133B1.12 1134B1.10 1135B1.10 1136B1.12 

1137B 1138 ساله 9جمعيت صفر تاB98.9 1139B104.1 1140B108.7 1141B112.8 1142B114.5 1143B69.9 1144B73.0 1145B75.8 1146B78.2 1147B78.9 1148B168.8 1149B177.1 1150B184.5 1151B191.0 1152B193.4 1153B3.46 

1154B1155 ساله14تا10جمعيتB42.0 1156B40.5 1157B39.7 1158B39.5 1159B39.8 1160B29.6 1161B28.4 1162B27.7 1163B27.4 1164B27.4 1165B71.6 1166B68.9 1167B67.4 1168B66.9 1169B67.2 1170B-1.57 

1171B1172 ساله24تا15جمعيتB130.8 1173B124.8 1174B117.8 1175B110.5 1176B106.5 1177B92.4 1178B87.6 1179B82.1 1180B76.5 1181B73.4 1182B223.1 1183B212.4 1184B199.9 1185B187 1186B179.9 1187B-5.24 

1188B1189 ساله34تا25جمعيتB124.7 1190B129.1 1191B133.3 1192B137.0 1193B138.5 1194B88.1 1195B90.6 1196B92.9 1197B94.9 1198B95.4 1199B212.8 1200B219.7 1201B226.2 1202B232 1203B233.9 1204B2.39 

1205B1206 ساله44تا35جمعيتB81.1 1207B84.7 1208B88.4 1209B92.3 1210B96.3 1211B57.3 1212B59.4 1213B61.6 1214B63.9 1215B66.3 1216B138.4 1217B144.1 1218B150.1 1219B156.2 1220B162.6 1221B4.11 

1222B1223 ساله54تا45جمعيتB53.6 1224B55.2 1225B57.0 1226B58.9 1227B61.1 1228B37.8 1229B38.7 1230B39.7 1231B40.8 1232B42.1 1233B91.4 1234B93.9 1235B96.7 1236B99.7 1237B103.2 1238B3.08 

1239B1240 ساله64تا55جمعيتB30.7 1241B32.4 1242B34.4 1243B36.3 1244B38.1 1245B21.7 1246B22.8 1247B23.9 1248B25.1 1249B26.2 1250B52.4 1251B55.2 1252B58.3 1253B61.4 1254B64.3 1255B5.25 

1256B1257 ساله و بيشتر65جمعيتB35.6 1258B35.3 1259B35.2 1260B35.6 1261B36.4 1262B25.2 1263B24.7 1264B24.6 1265B24.6 1266B25.1 1267B60.8 1268B60 1269B59.8 1270B60.2 1271B61.5 1272B0.29 

  »آمايش و توسعه البرز مشاورمهندسان « :خذأم
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تحوالت عرضه نيروي انساني استان به تفكيك مناطق شهري و  بيني پيش - 2- 1- 3
  حصيالت در دوره برنامه پنجمروستايي، سن و جنس و سطح ت

  تحوالت عرضه نيروي انساني در استان زنجان بيني پيش - 1-2-1- 3
كار در  عرضه نيرويساله و بيشتر استان، نرخ مشاركت و  10بيني مربوط به جمعيت در اين قسمت پيش

هزار  820ود حد 1385سال در سال  10در استان زنجان جمعيت باالي . گرددبرنامه پنجم توسعه ارائه مي
به  1394سال  شود تامي بيني پيشو  باشدميهزار نفر  845بالغ بر  1389و مطابق برآورد در سال  ،نفر

  .هزار نفر برسد 869.5
هاي زندگي نسبت به با توجه به رشد فزاينده مشاركت اقتصادي زنان در بازار كار و افزايش هزينه

درصد در  43.7به  1385درصد در سال  40.7ت اقتصادي از شود نرخ مشاركمي بيني پيشدرآمدهاي مردم، 
گردد عرضه مي بيني پيشبا اين مالحظات، . درصد برسد 48.2به  1394رسيده باشد و تا سال  1389سال 

 1394رسيده باشد و تا سال  1389هزار نفر در سال  368.9به  1385هزار نفر در سال  334نيروي كار از 
  .ر گرددهزار نف 419.2بالغ بر 
  

  )هزار نفر(مرد و زن استان در دوره برنامه پنجم توسعه  عرضه نيروي كار بيني پيش .25جدول 

1273B1274  شرحBتوسعهدوران برنامه پنجم 
1275B متوسط نرخ رشد ساالنه

  برنامه
1276B1390 1277B1391 1278B1392 1279B1393 1280B1394  

1281B ساله و بيشتر 10جمعيت  
1282B 1283 و زنمردB850.5 1284B854.1 1285B858.3 1286B863.2 1287B869.5 1288B0.55 

1289B1290  مردB420.8 1291B422 1292B423.7 1293B425.8 1294B428.7 1295B0.47 

1296B1297  زنB429.7 1298B432.1 1299B434.6 1300B437.4 1301B440.8 1302B0.64 

1303Bعرضه نيروي كار  
1304B1305 مرد و زنB379.0 1306B388.3 1307B398.1 1308B408.2 1309B419.2 1310B2.6 

1311B1312  مردB295.8 1313B300.1 1314B304.7 1315B309.6 1316B315.1 1317B1.6 

1318B1319  زنB83.2 1320B88.2 1321B93.4 1322B98.6 1323B104.1 1324B5.8 

1325Bدرصد( نرخ مشاركت(  
1326B1327 مرد و زنB44.6 1328B45.5 1329B46.4 1330B47.3 1331B48.2 1332B- 

1333B1334  مردB70.3 1335B71.1 1336B71.9 1337B72.7 1338B73.5 1339B- 

1340B1341  زنB19.4 1342B20.4 1343B21.5 1344B22.5 1345B23.6 1346B- 

 مشاور استاني محاسبات: مأخذ
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  ان زنجان با توجه به سطح تحصيالتتحوالت عرضه نيروي انساني در است بيني پيش - 2- 2- 1- 3
بر . سواد بيدرصد  9باسوادان باشند و  1394درصد از جمعيت فعال استان در سال  91شود مي بيني پيش

، بيني پيشمطابق . يابددرصد افزايش مي 5.7، باسوادي جمعيت فعال 1385اين اساس، در مقايسه با سال 
سهم تحصيالت . رسددرصد مي 17عال استان به حدود سهم تحصيالت عالي از جمعيت ف 1394در سال 

حدود ) درصد 21.2( 1385در مقايسه با سال گردد كه مي بيني پيشدرصد  25.9نيز از جمعيت فعال  ديپلم
  .درصد بيشتر است 4.7

  

  )هزار نفر( 1394و 1389 هاي سالتركيب عرضه نيروي كار استان به تفكيك جنس و سطح تحصيالت در . 26جدول 

1347Bشرح 

1348B1385 1349B1389 1350B1394 1351B درصد(نرخ رشد ساالنه( 

1352B مرد و
 زن

1353B1354 مردBزن 
1355B مرد و

 زن
1356B1357 مردBزن 

1358B مرد و
 زن

1359B1360 مردBزن 
1361B مرد و

 زن
1362B1363 مردBزن 

1364B1365 جمع عرضه نيروي كارB334 1366B273.1 1367B60.9 1368B368.9 1369B290.9 1370B78 1371B419.2 1372B315.1 1373B104.1 1374B2.6 1375B1.6 1376B5.9 

1377B1378 جمع با سوادB285.1 1379B233 1380B52.1 1381B325.7 1382B258.8 1383B66.9 1384B381.0 1385B291.3 1386B89.7 1387B3.2 1388B2.4 1389B6.0 

1390B1391 زير ديپلمB168.7 1392B146 1393B22.7 1394B180.8 1395B152.2 1396B28.7 1397B201.4 1398B164 1399B37.4 1400B1.9 1401B1.1 1402B5.7 

1403B1404 ديپلمB70.8 1405B58.1 1406B12.7 1407B87.9 1408B71.3 1409B16.5 1410B108.7 1411B86.2 1412B22.5 1413B4.6 1414B4.3 1415B6.1 

1416B1417 عاليB45.5 1418B28.9 1419B16.6 1420B57.0 1421B35.3 1422B21.7 1423B70.9 1424B41.1 1425B29.8 1426B5.0 1427B4.1 1428B6.4 

1429B 1430 سواد بيجمعB48.9 1431B40.1 1432B8.9 1433B43.2 1434B32.1 1435B11.1 1436B38.1 1437B23.8 1438B14.3 1439B2.9- 1440B6.5 - 1441B5.3 

 ر استانيمشاو محاسبات: مأخذ

  
تحوالت عرضه نيروي انساني در استان زنجان با توجه به سن، جنس و  بيني پيش - 1-2-3- 3

  شهري و روستايي
هزار نفر  104هزار نفر مرد و  315از اين ميان . شودهزار نفر مي 419جمعيت فعال بالغ بر  1394تا سال 
درصد در گروه سني  17له قرار دارند و سا 29-25درصد در گروه سني  19.7از اين جمعيت . باشندزن مي

 .سال قرار دارند 34تا  25درصد از جمعيت فعال استان در سنين  34در مجموع  .ساله قرار دارند 30-34
هاي درصد از نيروي كار در رده 13.2و  13.8ساله به ترتيب با عرضه  19-15ساله و  39-35سني  هاي گروه

هزار نفر  177در مناطق شهري و ) درصد 57.7(هزار نفر  241ل استان از كل جمعيت فعا. بعدي قرار دارند
  .در مناطق روستايي ساكن خواهند بود) درصد 42.3(
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  )هزار نفر( 1394و  1389عرضه نيروي كار استان به تفكيك جنس و سن در سال هاي . 27جدول 

1442Bشرح 
1443B1389 1444B1394 1445Bنرخ رشد ساالنه 

1446B1447 مرد و زنB1448 مردB1449 زنB1450 مرد و زنB1451 مردB1452 زنB1453 مرد و زنB1454 مردBزن 

1455B1456جمع عرضه نيروي كارB368.9 1457B290.91458B78 1459B419.2 1460B315.1 1461B104.11462B2.6 1463B1.6 1464B5.9 

1465B14-10 1466 سالهB4.1 1467B2.1 1468B2.1 1469B3.8 1470B1.6 1471B2.2 1472B-1.5 1473B-4.91474B1.4 

1475B15  1476 ساله 24تاB86.4 1477B63.8 1478B22.61479B75.5 1480B53.1 1481B22.4 1482B-2.7 1483B-3.61484B-0.1 

1485B25  1486 ساله 34تاB125.5 1487B94.8 1488B30.71489B154 1490B109 1491B45.0 1492B4.2 1493B2.8 1494B7.9 

1495B35  1496 ساله 44تاB76.6 1497B62.2 1498B14.41499B100 1500B77.5 1501B22.5 1502B5.5 1503B4.5 1504B9.4 

1505B45  1506 ساله 54تاB43 1507B37.7 1508B5.3 1509B50.5 1510B42.5 1511B8.1 1512B3.3 1513B2.4 1514B8.8 

1515B55  1516 ساله 64تاB19.4 1517B17.2 1518B2.2 1519B22.8 1520B20.1 1521B2.7 1522B3.2 1523B3.1 1524B4.2 

1525B65 1526 ساله و بيشترB13.9 1527B13.1 1528B0.8 1529B12.6 1530B11.3 1531B1.2 1532B-2 1533B-2.81534B9.1 

  مشاور استاني محاسبات: مأخذ

  
 و اشتغال استان وري بهرهتعيين اهداف كمي رشد اقتصادي،  - 2- 3

 ي عمده اقتصاديها فعاليترشد اقتصادي به تفكيك  بيني پيش - 1- 2- 3

طي . درصد بوده است 6.9به طور متوسط  1386- 1379رشد ساالنه ارزش افزوده در استان زنجان طي دوره 
چنين رشدي به . استدرصد افزايش يافته  0.25كشور ارزش افزوده توليدي اين دوره سهم اقتصاد استان از 

و اجازه ندهد بيكاري از در سال پشتيباني كند  فرصت شغلي 8400از خلق بيش از ه است استان اجازه داد
  .درصد فراتر رود 9.4

درآمد سرانه استان زنجان شكاف قابل توجهي با متوسط درآمد سرانه در  ،با وجود اين رشد قابل قبول
را دارد، براي تعديل درآمد  درصد از جمعيت كشور 1.37با توجه به اينكه جمعيت استان . سطح كشور دارد

به  0.85سرانه استان، رشد اقتصادي استان بايد به نحوي افزايش يابد كه سهم آن از ارزش افزوده كشور از 
  .درصد افزايش يابد 1.3حدود 

هاي رشد باال، برآوردهاي مختلف حاكي از آن علي رغم نياز استان به افزايش ارزش افزوده و تجربه نرخ
يكي از برآوردها، . درصد بوده است 3ساالنه حدود  1389-1387 هاي سالاقتصادي استان در است كه رشد 

است ) ILOR(كه مبناي تخمين رشد در اين سند است استفاده از نسبت رشد اشتغال به رشد ارزش افزوده 
. استدهد براي افزايش يك درصد در اشتغال استان به چند درصد رشد ارزش افزوده نياز كه نشان مي

. درصد رشد كند 2.07دهد براي يك درصد رشد اشتغال، ارزش افزوده استان بايد گذشته استان نشان مي
  .، استفاده از اطالعات بازار كار استان است1389- 1387لذا يك راه تخمين رشد اقتصادي استان در دوره 
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اي مبتني بر جدول داده هبيني پيش. نفر بوده است 302706، 1385تعداد كل شاغالن استان در سال 
اطالعات طرح . نفر رسيده است 323000به  1389ستانده حاكي از آن است كه تقاضاي نيروي كار تا سال 

نفر  322539دهد كه تقاضاي نيروي كار در اين سال بالغ بر نشان مي 1389آمارگيري از نيروي كار در بهار 
حاكي از آن است كه كل مشاغل موجود در سال  »لبرزآمايش و توسعه ا مشاورمهندسان «است و برآوردهاي 

دهند كه طي دوره ها كه تفاوت اندكي با هم دارند نشان مياين تخمين. نفر است 320390بالغ بر  1389
با اين حساب متوسط رشد اقتصادي . فرصت شغلي جديد خلق شده است 20294تا  17684مذكور بين 
  .درصد باشد 3تواند بيش از استان نمي

وقتي به سابقه تاريخي تحوالت رشد . اخير قابل تصور است هاي سالكاهش رشد در استان زنجان در 
شود كه رشد اقتصادي در استان زنجان همسو با رشد اقتصادي اقتصادي استان مراجعه كنيم مشاهده مي

مللي و ركود ناشي از الهاي اقتصادي بيناخير نيز تا حدي به دليل وقوع بحران هاي سالدر . كل كشور است
 3 حدود هاي مختلفي كه از رشد اقتصادي ارائه شده آن، اقتصاد ايران نيز دچار كسادي شده و تخمين

  .درصد است
  :مالحظات زير در نظر گرفته شده استدر برنامه پنجم براي هدفگذاري نرخ رشد اقتصادي 

رصدي را تجربه نموده است و امكان د 6.9ساله رشد اقتصادي  8استان در گذشته براي يك بازه ) 1(
  اينكه رشد اقتصادي استان تا درصدي بيش از عملكرد گذشته باشد وجود دارد،

از جمله (صنعت، خدمات  يها بخشاي در هاي رشد قابل مالحظه و نسبتاً بال استفادهظرفيت) 2(
توان به برداري از آنها ميبهره و حتي كشاورزي در استان وجود دارد كه با...) گري مالي، گردشگري و واسطه

  رشد اقتصادي دامن زد،
اخير امكان رشد بيش از  هاي سالدهد كه در صورت نبود مشكالت ستانده نشان مي -جدول داده) 3(

  درصد در استان وجود دارد، 6.9
ست درصد را كه هدف برنامه پنجم ا 7رشد اقتصادي بايد امكانات الزم براي دستيابي به بيكاري ) 4(
  .نمايد تأمين
  .مختلف استان به شرح ذيل باشد يها بخشرشد اقتصادي بايد متناسب با ظرفيت ) 5(
  

طبيعي استان است و با  هاي مزيتشكار و جنگلداري از كشاورزي،  .كشاورزي، شكار و جنگلداري
 1.93 درصد بوده و 5.4قبل، رشد آن  هاي سالوجود كاهش سهم اين بخش در ارزش افزوده استان در 

با توجه به حاصلخيزي . درصد از ارزش افزوده بخش كشاورزي را در كل كشور به خود اختصاص داده است
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خاك اغلب مناطق استان، برخورداري از منابع آبي مناسب و دسترسي به بازارهاي مصرف تداوم رشد اين 
نده، ايجرود و ماهنشان با توجه به اينكه جمعيت چهار شهرستان طارم، خداب. است بيني پيشبخش قابل 

هاي عمدتًا روستايي و فعاليت اصلي ايشان كشاورزي است، ضرورت هم دارد كه رشد اين بخش از اولويت
البته رشد اين بخش مستلزم رشد خدمات پشتيبان توليد و صنايع تكميلي و تبديلي است . استان باقي بماند

مهار آبهاي سطحي، اصالح نظام . شودستان ميكه خود منجر به كاهش سهم كشاورزي از ارزش افزوده ا
ي بازاريابي و همچنين ها فعاليتآبياري، افزايش تحقيق و توسعه در خصوص اصالح نباتات و ترويج 

شود رشد اين مي بيني پيشدر مجموع . خدمات پشتيبان توليد از لوازم توسعه اين بخش است گيري شكل
   .درصد برسد 16افزوده استان به  درصد باشد و سهم آن از ارزش 8بخش حدود 

قابل  1386-1379رو به رشد استان است و رشد آن در دوره  يها بخشماهيگيري جزء  .ماهيگيري
درصد است امكان  0.1سهم ماهيگيري از ارزش افزوده استان حدود با اين مالحظه كه . وجه بوده استت

را مهيا  امري ترويجي اخير زمينه اين ها تفعاليسهم اين بخش وجود دارد و آب و هواي مناسب و  حفظ
  . درصد باشد 5شود كه رشد اين بخش حدود مي بيني پيشلذا . كنندمي

متوسط رشد بخش معدن در استان زنجان . استان زنجان داراي منابع معدني قابل توجهي است .معدن
اصلي  يها بخشد از نمايد كه اين بخش بايدرصد است و چنين مي 52.2حدود  1386-1379طي دوره 

با اين حال وقتي رشد ارزش افزوده طي دوره بدون در نظر گرفتن رشد سال . اقتصاد زنجان تلقي گردد
شود رشد اين بخش منفي است و در مجموع سهم معدن از ارزش افزوده استان كاهش محاسبه مي 1385

ي جهاني و امري برونزا است كه در واقع، رشد باالي بخش معدن ناشي از نوسانات بازارها. يافته است
هاي استان و البته شود رشد بخش معدن با توجه به پتانسلمي بيني پيشلذا . ارتباطي با عملكرد بخش ندارد

  .قريباً ثابت باقي بمانددرصد باشد و سهم آن از اقتصاد استان ت 10.5عملكرد ضعيف گذشته 
بولي داشته و رشد آن بيش از متوسط رشد عملكرد قابل ق 1386- 1379در دوره بخش صنعت  .صنعت

ي الزم براي ها زيرساختبا توجه به اينكه بخش صنعت محور توسعه استان قرار گرفته و . كشور بوده است
هاي داراي شامل زمين(صنعتي  گذاري سرمايهرود با رفع موانع عمده توسعه اين بخش مهيا شده، انتظار مي

درصد  21.2و سهم آن از اقتصاد استان به درصد باشد  13.2بخش  اين رشد) و تسهيالت بانكي معارض
  .برسد

هاي آبرساني هاي سطحي و اصالح شبكهبا توجه به لزوم مهار آب. آب، برق و گاز طبيعي تأمين
ها از طرفي امكان همچنين با توجه به هدفمندسازي يارانه. آب تداوم يابد تأمينرود رشد بخش انتظار مي

لذا . توليد برق با مشاركت بخش خصوصي وجود داردافزايش برق و از طرف ديگر امكان  كاهش تقاضاي



  

 

جان  تان ز د  ا ی وا رما       ھاد دا غال و  ه ا و جانند  تان ز ری ا  ذا

 ازولي در مورد بخش گاز . برنامه پنجم داشته باشد هاي سالرود بخش برق رشدي معتدل را طي انتظار مي
آيند مذكور عمليات گازرساني معطوف به شهرستان طارم است كه از اساس نياز به گازرساني ندارد و بايد فر

  . شده است بيني پيشدرصد  8آب، برق و گاز طبيعي  تأمينخش با اين مالحظات رشد ب. تعديل گردد
درصدي را تجربه كرده و  16.3گذشته رشد قابل مالحظه  هاي سالبخش ساختمان طي . ساختمان

ه به اين سهم و با توج. درصد از اقتصاد استان رسانده است 12.1درصد افزايش به  3.9سهم خود را با 
شود بخش ساختمان سهم خود را از اقتصاد استان مي بيني پيشظرفيت بخش ساختمان در استان زنجان 

  .درصد باشد 14.7رشد آن در حد و  افزايش دهد
با توجه  .وسايل نقليه موتوري و كاالهاي شخصي و خانگي تأمينعمده فروشي، خرده فروشي، 

خدماتي استان و از جمله خريد و  يها بخشرود ي و صنعتي انتظار ميكشاورز يها بخشبه رشد توليد در 
عالوه بر اين توسعه متناسب اين بخش . فروش كاالها به صورت خرده فروشي و عمده فروشي نيز توسعه يابد

عالوه بر اين، در حال حاضر بخشي از خدمات مربوط به اين . نيز هست ها بخشالزمه رشد توليد در ساير 
ضمن . پذيرد كه امكان جذب آن در درون استان وجود داردهايي نظير تهران صورت مياستانبخش در 

شود رشد اين مي بيني پيشلذا . باشداينكه رشد دوره گذشته نيز مؤيد امكان پذيري تحقق اين هدف مي
  .درصد باشد 9.7بخش بيش از متوسط استان و در حدود 

هاي متعدد گردشگري يعي و تاريخي استان وجود جاذبهيكي از استعدادهاي طب .هتل و رستوران
مرتبط با گردشگري  يها بخشهتل و رستوران نيز يكي از . است ولي تا كنون توسعه چنداني نيافته است

هاي استان يك مهمانپذير يا است كه از توسعه چنداني برخوردار نيست، به نحوي كه در برخي شهرستان
  .درصد باشد 3.5شده است رشد اين بخش در برنامه پنجم  بيني پيش. اردسالن غذاخوري مناسب وجود ند

  رشد بخش حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات در دوره  .حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات
درصد  1.4بسيار بيش از رشد متوسط استان بوده است و سهم آن از ارزش افزوده استان  1389- 1376

رود ي اقتصادي استان و افزايش تقاضاي حمل و نقل انتظار ميها فعاليتجه به رشد با تو. افزايش يافته است
  .برنامه پنجم استان داشته باشد هاي سالدر درصد  8.77اين بخش رشد قابل توجهي در حد 

طي  گذاري سرمايه هاي شركتهاي مالي شامل بانك و بيمه و گريرشد واسطه .هاي ماليگريواسطه
 12.1درصدي به  0.9درصد بوده و سهم آن با افزايش  18.3ساالنه به طور متوسط  1386- 1379دوره 

هاي و بيمه ها بانكو تأسيس روزافزون  گذاري سرمايهبا توجه به نيازهاي مالي فزاينده . درصد رسيده است
اشد و رود رشد اين بخش بيش از رشد متوسط استان بخصوصي و نهادهاي مرتبط با بورس استان انتظار مي

  .سهم آن از ارزش افزوده استان افزايش يابد
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درصد  0.8سهم اين بخش از ارزش افزوده استان حدود  .ي كسب و كارها فعاليتمستغالت، اجاره و 
 بيني پيشبا توجه به حجم باالي بخش ساختمان و رونق نسبي بخش عمده فروشي و خرده فروشي . است
رشد هدفگذاري شده در . باشد ها بخشتواند پاسخگوي نياز آن ببه نحوي باشد كه شود رشد اين بخش مي

  .درصد است 5.8اين بخش 
قانون  44كلي اصل  يها سياستبا توجه به  .اجتماعي اجباري تأميناداره امور عمومي، دفاع و 

رود وظايف دولت محدود به وظايف حاكميتي شود و با توجه به نظام متمركز حاكميتي در اساسي انتظار مي
شود خدمات اداره امور عمومي به سمت پايتخت منتقل شود و رشد مي بيني پيشايران و عملكرد دوره قبل 

همچنين قابل تصور است كه در بخش خدمات دفاعي هم تمركز مخارج به . استان در اين زمينه بطئي باشد
به  في بوده و سهم آندر اين چارچوب، رشد ارزش افزوده اين بخش در استان من. سمت مرزهاي كشور باشد
شود رشد اين بخش در دوره آتي كمتر از متوسط استان و در حد مي بيني پيشلذا . شدت كاهش يافته است

  .درصد باشد و از سهم آن در اقتصاد استان كاسته شود 5.32
درصد بوده و از سهم آن در اقتصاد استان  4.2، 1386-1379رشد بخش آموزش در دوره . آموزش
  ساله و  19-15ها با توجه به اينكه پر جمعيت ترين طبقات سني استان و شهرستان. ه استكاسته شد

رود تقاضاي خدمات آموزشي تا چند سال آتي باال باشد و پس از آن رو به ساله هستند انتظار مي 20-24
هاي علمي را دارد ضمن اينكه استان زنجان امكان تداوم الگوي دانشگاه علوم پايه و ايجاد قطب. افول بگذارد
با اين مالحظات رشد بخش . ي آموزشي وجود داردها فعاليتريزي در اين زمينه امكان توسعه و با برنامه

  .درصد در نظر گرفته شده است 9.42آموزش 
درصد  7.7رشد بخش بهداشت و مددكاري اجتماعي در دوره قبل  .بهداشت و مددكاري اجتماعي

يكي از شواهدي كه نويد . نامه پنجم نيز متناسب با متوسط رشد استان توسعه يابدرود در بربوده و انتظار مي
بسياري از بازارها در حوزه بهداشت و مددكاري اجتماعي  گيري شكلبخش اين رشد در استان است عدم 

رود با افزاش سن جمعيت، شهري شدن زندگي و شاغل شدن زنان اين بازارها در استان است و انتظار مي
براي نمونه، مهد كودك، پرستاري از بزرگساالن، مربي كودكان در منزل و نظاير آن در شهرهايي . ج بگيردنض

  .مثل تهران توسعه يافته ولي در شهرهاي استان زنجان در مراحل اوليه قرار دارد
همگام با رشد اقتصادي استان تقاضاي . ي خدمات عمومي، اجتماعي و شخصيها فعاليتساير 
هاي يابد و مردم خواهان دسترسي به مراكز تفريحي، كتابخانهومي و اجتماعي افزايش ميخدمات عم

درصد است و  1.6از ارزش افزوده استان  ها فعاليتسهم اين . عمومي، اماكن ورزشي و نظاير آن هستند
  .درصد باشد 10رشد اين بخش در برنامه پنجم بيش از شود مي بيني پيش
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درصد  8.2برنامه پنجم توسعه  هاي سالن سند رشد اقتصادي استان در با اين مالحظات، در اي
درصد  7اين نرخ رشد با هدف بيكاري در استان تطابق دارد و براي رسيدن به بيكاري . هدفگذاري شده است

  .كنددر سال پاياني برنامه كفايت مي
  

  )درصد -ميليارد ريال( توسعه ه پنجمارزش افزوده و رشد اقتصادي در دوران برنام بيني پيش. 28جدول 

1535B1536رديفBشرح 

1537Bبرآورد ارزش
افزوده سال 

به  1389
قيمت ثابت 

1386 

1538Bارزش افزوده ساالنه در برنامه پنجم 

1539B نرخ
رشد 
 1540B1390 1541B1391 1542B1392 1543B1393 1544B1394  ساالنه

1545B1 1546B1547 كشاورزي، شكار و جنگلداريB4980.7 1548B5378.11549B5807.3 1550B6270.7 1551B6771.1 1552B7311.5 1553B7.98 

1554B2 1555B1556 ماهيگيريB25.2 1557B26.5 1558B27.8 1559B29.3 1560B30.8 1561B32.4 1562B5.17 

1563B3 1564B1565 معدنB637.5 1566B704.6 1567B778.8 1568B860.8 1569B951.4 1570B1051.6 1571B10.53 

1572B4 1573B1574 صنعتB5211.0 1575B5898.81576B6677.4 1577B7558.9 1578B8556.6 1579B9686.1 1580B13.2 

1581B5 1582B1583 تأمين آب، برق و گاز طبيعيB462.9 1584B499.9 1585B539.8 1586B583.0 1587B629.6 1588B679.9 1589B7.99 

1590B6 1591B1592 ساختمانB3320.7 1593B3811.21594B4374.1 1595B5020.1 1596B5761.6 1597B6612.6 1598B14.77 

1599B7 1600B1601 ، تعمير وسايل نقليه و كاالهافروشي خرده، فروشي عمدهB3237.7 1602B3553 1603B3899.1 1604B4278.9 1605B4695.6 1606B5153.0 1607B9.74 

1608B8 1609B1610 هتل و رستورانB196.0 1611B202.9 1612B209.9 1613B217.3 1614B224.8 1615B232.7 1616B3.49 

1617B9 1618B1619 حمل و نقل، انبارداري و ارتباطاتB1473.2 1620B1602.41621B1743 1622B1895.8 1623B2062.1 1624B2242.9 1625B8.77 

1626B10 1627B1628 هاي مالي گري واسطهB3317.1 1629B3724.51630B4181.8 1631B4695.4 1632B5272 1633B5919.4 1634B12.28 

1635B11 1636B1637 مستغالت، كرايه و خدمات كسب و كارB221.2 1638B234.1 1639B247.6 1640B262.0 1641B277.2 1642B293.3 1643B5.80 

1644B12 1645B1646 اداره امور عمومي، و خدمات شهريB1163.1 1647B1225.01648B1290.2 1649B1358.8 1650B1431.1 1651B1507.2 1652B5.32 

1653B13 1654B1655 آموزشB1664.8 1656B1821.71657B1993.3 1658B2181.0 1659B2386.5 1660B2611.3 1661B9.42 

1662B14 1663B1664 بهداشت و مددكاري اجتماعيB1041.5 1665B1141.31666B1250.7 1667B1370.5 1668B1501.8 1669B1645.6 1670B9.58 

1671B15 1672B1673 ساير خدمات عمومي، اجتماعي شخصي و خانگيB444.8 1674B490 1675B539.9 1676B594.8 1677B655.3 1678B721.9 1679B10.17 

 1680B1681 كل اقتصادB27397.5 1682B30314 1683B33560.71684B37177.21685B41207.51686B45701.31687B8.22 

  ر استانيمحاسبات مشاو: مأخذ

  
  ي عمده اقتصاديها فعاليتنيروي كار به تفكيك  وري بهره بيني پيش - 2- 2- 3

هاي اشتغال و رشد ارزش افزوده برآورد شده بيني پيشوري استان در برنامه پنجم توسعه با استفاده از بهره
وري در بهرهدرصد رشد خواهد داشت و متوسط  5.3وري به طور متوسط ساالنه بر اين اساس، بهره. است
   .ميليون ريال خواهد بود 103.3هاي برنامه سال

گري  وري در دوران برنامه پنجم توسعه حكايت از آن دارد كه فعاليت واسطه رشد ساالنه بهره بيني پيش
هر نفر نيروي  يعني به ازاي. وري را در اين دوره داشته باشدبيشترين بهره 1169.7وري  مالي با متوسط بهره

ميليون ريال ارزش  1169.7، به طور متوسط 1390-1394گري مالي در دوره  غل در بخش واسطهكار شا
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و  300.4وري  به ترتيب با متوسط بهره شيالت و معدنگري مالي نيز  پس از واسطه. دشافزوده ايجاد خواهد 
با  هاي عاليتفنيز از جمله  1379-1386معدن و شيالت در دوره . نفر قرار دارند - ميليون ريال 255.5

  .وري باال در استان زنجان بودند بهره
كسب و كار با متوسط  هاي فعاليتها حكايت از آن دارد كه مستغالت، اجاره و بيني پيشهمچنين 

ي چون هاي فعاليت. داشته باشد 1390-1394وري را در دوره نفر كمترين بهره -ميليون ريال 49.8وري  بهره
مى، اجتماعى و شخصى، هتل و رستوران و نيز كشاورزي، شكار و جنگلداري از هاى خدمات عموساير فعاليت

ها وري را در ميان فعاليتترين بهره هاي انجام گرفته پايين بيني پيشي هستند كه طبق هاي فعاليتديگر 
   .خواهند داشت

وري را  بهرهبيشترين رشد  ساختماناين است كه دوره برنامه پنجم توسعه  بيني پيشمطلب ديگر قابل 
اداره امورعمومى، دفاع . خواهد رسيد 1394در سال  136.3به  1390در سال  92.2وري آن از  د و بهرهنتجربه ك

درصد در دوره برنامه پنجم توسعه در رتبه دوم و  9.8وري  با متوسط رشد بهره مين اجتماعى اجبارىأو ت
مستغالت، اجاره و شود مي بيني پيش. ر دارددرصد رشد ساالنه در رتبه سوم قرا 8.4با  استخراج معدن

وري منفي را  ي كه رشد بهرههاي فعاليتديگر . وري را داشته باشدمترين رشد بهرهكسب و كار ك هاي فعاليت
وري را  هستند كه به ترتيب كمترين رشد بهرهو شيالت  هتل و رستوراني چون هاي فعاليتتجربه خواهند كرد 

  . خواهند داشت
  

عمده فعاليت به  هاي گروهنيروي انساني استان در برنامه پنجم توسعه به تفكيك  وري بهره بيني پيش. 29دول ج
  )ميليون ريال( 1386قيمت ثابت سال 

1688Bعمده فعاليت هاي گروه 
1689B برآورد

1389 

1690B1691 برنامه پنجم توسعهدورانB  متوسط
در  وري بهره

برنامه دوران 
 توسعه پنجم

1692Bاالنهرشد س 
در  وري بهره

برنامه دوران 
 توسعه پنجم

1693B1390 1694B1391 1695B1392 1696B1393 1697B1394 

1698B1699كشاورزى، شكار و جنگلدارىB55.11700B58.81701B62.81702B67.11703B71.7 1704B76.61705B67.4 1706B6.8 
1707B1708 شيالتB321.91709B312.31710B304.71711B298.91712B294.6 1713B291.41714B300.4 1715B-2.0 

1716B1717 استخراج معدنB199.31718B215.91719B234.01720B253.81721B275.2 1722B298.61723B255.5 1724B8.4 
1725B1726 ساخت - صنعتB76.71727B81.31728B86.61729B92.51730B99.1 1731B106.51732B93.2 1733B6.8 

1734B1735 تامين برق، گاز و آبB140.61736B140.81737B141.71738B143.31739B145.5 1740B148.31741B143.9 1742B1.1 
1743B1744 ساختمانB84.01745B92.21746B101.41747B111.81748B123.3 1749B136.31750B113.0 1751B10.2 

1752B1753...، و فروشى خرده، فروشىعمدهB104.91754B109.01755B113.71756B118.91757B124.5 1758B130.71759B119.4 1760B4.5 
1761B1762 هتل و رستورانB72.71763B68.51764B65.21765B62.41766B60.0 1767B58.01768B62.8 1769B-4.4 

1770B1771حمل و نقل و انباردارى و ارتباطاتB70.91772B72.71773B74.91774B77.31775B80.1 1776B83.11777B77.6 1778B3.2 

1779B1780 مالى هاى گرى واسطهB966.3 
1781B1024.

4 
1782B1089.41783B1161.71784B1242.0 1785B1330.9 1786B1169.7 1787B6.6 

1788B 1789 ...مستغالت، اجاره وB58.31790B54.41791B51.51792B49.21793B47.6 1794B46.31795B49.8 1796B-4.5 
1797B 1798 ....اداره امورعمومى، دفاع وB59.31799B64.91800B71.11801B78.01802B85.8 1803B94.51804B78.9 1805B9.8 

1806B1807 آموزشB86.31808B89.01809B92.01810B95.41811B99.2 1812B103.51813B95.8 1814B3.7 
1815B1816بهداشت و مددكارى اجتماعىB135.81817B133.11818B131.91819B132.01820B133.0 1821B134.91822B133.0 1823B-0.1 
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1824B،1825...ساير فعاليت هاى خدمات عمومىB53.41826B53.91827B54.81828B56.01829B57.5 1830B59.41831B56.3 1832B2.1 

1833B1834  كل اقتصادB85.41835B90.61836B96.31837B102.61838B109.6 1839B117.21840B103.3 1841B6.5 

  محاسبات مشاور استاني: مأخذ
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  ي اقتصادي استانها فعاليتاشتغال در  بيني پيش -3- 2- 3
درصد انجام شده  7هاي برنامه پنجم توسعه بر اساس هدف دستيابي به بيكاري اشتغال در سال بيني پيش
اين . نفر برسد 389861نيروي كار بايد به  تقاضاي 1394درصد در سال  7براي دستيابي به بيكاري . است

هزار فرصت شغلي جديد و در هر سال به طور  68سال حدود  5سطح از تقاضا بدان معناست كه طي 
شغل جديد در استان  8400ساالنه  1385- 1375در دوره . فرصت شغلي جديد ايجاد شود 13600متوسط 

در سال مستلزم افزايش نرخ رشد متوسط استان فرصت شغلي جديد  13600خلق شده است و دستيابي به 
  . درصد است 8.2تا 

در دوره برنامه پنجم بيشترين نرخ  مستغالت، كرايه و خدمات كسب و كارشود بخش مي بيني پيش
با به ترتيب  بهداشت و مددكاري و هتل و رستوران. استان داشته باشد هاي فعاليترشد اشتغال را در ميان 

اداره امور عمومي و خدمات بخش . هاي بعدي قرار خواهند گرفتدرصد در رتبه 8.2و  9.8 اشتغال نرخ رشد
استان در دوره برنامه  هاي فعاليترود كمترين رشد اشتغال را در ميان  بخشي است كه انتظار مي شهري

  .درصد است 4.1منفي براي اين بخش  اشتغال رشد برآوردي. پنجم توسعه داشته باشد
را بخش كشاورزي با در  1394ردهاي انجام گرفته بيشترين سهم اشتغال استان در سال بر اساس برآو

درصدي در رتبه دوم قرار  23.3بخش صنعت با سهمي . درصد شاغالن استان خواهد داشت 24.5برگرفتن 
درصد  10فروشي، تعمير وسايل نقليه و كاالها  فروشي، خرده درصد شاغالن و عمده 12.4ساختمان . دارد

 70مطابق برآوردهاي صورت گرفته اين چهار بخش . در بر خواهند داشت 1394شاغالن استان را در سال 
  . گيرنددرصد اشتغال استان را در بر مي

فرصت شغلي بيشترين  23047انتظار بر آن است كه صنعت در دوره برنامه پنجم توسعه با ايجاد 
فرصت  8997تمان از اين منظر در رتبه دوم قرار دارد و ساخ. وجود آورده را در استان بجديد فرصت شغلي 

فروشي، تعمير وسايل نقليه و كاالها و نيز حمل و نقل، انبارداري  فروشي، خرده عمده. شغلي ايجاد خواهد كرد
  .ي هستند كه فرصت شغلي خوبي را به همراه خواهند داشتيها بخشو ارتباطات از 

  
عمده اقتصادي در دوران  يها بخشدر استان به تفكيك ) تعداد شاغالن(ار تقاضاي نيروي ك بيني پيش. 30 جدول

  )نفر(برنامه پنجم  
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1842Bشرح 
1843B نرخ رشد ساالنه

 1385-75دوره 
1844B1389 

1845B1846 دوران برنامه پنجمB رشد ساالنه
برنامه پنجم 

 )درصد(

1847B فرصت
  شغلي

1848B1390 1849B1391 1850B1392 1851B1393 1852B1394 

1853B ،1854 ...كشاورزيB0.73 1855B90432 1856B91428 1857B92424 1858B93420 1859B94416 1860B95411 1861B1.1 1862B4979 

1863B1864 ماهيگيريB32.16 1865B78 1866B85 1867B91 1868B98 1869B104 1870B111 1871B7.3 1872B33 

1873B1874 معدنB9.64 1875B3198 1876B3263 1877B3328 1878B3392 1879B3457 1880B3521 1881B1.9 1882B323 

1883B1884 صنعتB4.89 1885B67917 1886B72526 1887B77136 1888B81745 1889B86355 1890B90964 1891B6.0 1892B23047 

1893B ،1894 ...تأمين آبB7.12 1895B3292 1896B3550 1897B3809 1898B4068 1899B4326 1900B4585 1901B6.9 1902B1293 

1903B1904 ساختمانB4.62 1905B39525 1906B41324 1907B43124 1908B44923 1909B46723 1910B48522 1911B4.2 1912B8997 

1913B1914 ...فروشي،  عمدهB4.63 1915B30876 1916B32584 1917B34291 1918B35999 1919B37706 1920B39413 1921B5.0 1922B8537 

1923B 1924 و رستورانهتلB8.87 1925B2698 1926B2960 1927B3222 1928B3484 1929B3747 1930B4009 1931B8.2 1932B1311 

1933B ،1934 ...حمل و نقلB7.27 1935B20793 1936B22034 1937B23274 1938B24515 1939B25755 1940B26996 1941B5.4 1942B6203 

1943B1944 هاي مالي گري واسطهB7.91 1945B3433 1946B3636 1947B3839 1948B4042 1949B4245 1950B4448 1951B5.3 1952B1015 

1953B ،1954 ...مستغالتB12.21 1955B3796 1956B4304 1957B4813 1958B5321 1959B5829 1960B6337 1961B10.8 1962B2541 

1963B ،1964 ...اداره امور عموميB1.34 1965B19619 1966B18885 1967B18151 1968B17417 1969B16682 1970B15948 1971B-4.1 1972B-3671 

1973B1974 آموزشB2.49 1975B19290 1976B20480 1977B21670 1978B22860 1979B24050 1980B25240 1981B5.5 1982B5950 

1983B 1984 ...بهداشت وB7.84 1985B7669 1986B8574 1987B9480 1988B10385 1989B11290 1990B12195 1991B9.7 1992B4526 

1993B ،1994 ...ساير خدمات عموميB4.4 1995B8327 1996B9093 1997B9860 1998B10626 1999B11393 2000B12159 2001B7.9 2002B3832 

2003B2004 مجموعB3.33 2005B320943 
2006B33472

7 

2007B34851
0 

2008B36229
4 

2009B37607
7 

2010B38986
1 

2011B4.0 2012B68918 

  اسبات مشاور استانيمح: مأخذ



  

 

جان  تان ز د  ا ی وا رما       ھاد دا غال و  ه ا و جانند  تان ز ری ا  ذا

  تقاضاي نيروي كار در استان در دوره برنامه پنجم بر حسب سطح تحصيالت بيني پيش - 4- 2- 3
هزار نفر افزايش  352.5به  1385هزار نفر در سال  255.2شود تعداد شاغالن باسواد استان از مي بيني پيش

رود سهم همچنين انتظار مي. افزايش يابد درصد 90.4درصد به  84.3يابد و سهم ايشان از شاغالن استان از 
  .درصد برسد 17.6درصد به  13.5شاغالن داراي تحصيالت دانشگاهي از عرضه نيروي كار از 

  
  )هزار نفر( در استان بر حسب سطح تحصيالت )تعداد شاغالن(تقاضاي نيروي كار  بيني پيش .31جدول 

2013B2014 شرحB13851 
2015B1394  

2016B2017  جمع با سوادB255.2 2018B352.5 

2019B2020زير ديپلمB156.3 2021B187.9 

2022B2023 ديپلمB57.9 2024B96 

2025B2026 دانشگاهيB41.0 2027B68.6 

2028B2029 سواد بي جمعB47.5 2030B37.4  
2031B2032  كاري رويني تقاضا كلB302.7 2033B389.9 

 محاسبات مشاور استانيو  1385سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال : مأخذ

  
  برآورد تعداد بيكاران و نرخ بيكاري در استان -5- 2- 3

تا  1385از سال . نفر بود 31280درصد و تعداد بيكاران استان  9.4، 1385بيكاري در استان زنجان در سال 
نفر به  302706نفر و تقاضاي نيروي كار از  368907نفر به  333986عرضه نيروي كار از  1386سال 

 48516درصد و تعداد بيكاران  13.2، 1389با اين اوصاف بيكاري در سال . نفر افزايش يافته است 320391
  .نفر است

رسد و براي دستيابي به بيكاري نفر مي 419650به  1394بر اساس برآوردها عرضه نيروي كار تا سال 
تحقق اين هدف، تعداد بيكاران در  در صورت. نفر افزايش يابد 389856درصد بايد تقاضاي نيروي كار به  7

  .نفر خواهد بود 29794، حدود 1394سال 
  

  



  

 

جان  تان ز د  ا ی وا رما       ھاد دا غال و  ه ا و جانند  تان ز ری ا  ذا
  )درصد-نفر( زنجان در برنامه پنجم توسعه استان در تحول بيكاري بيني پيش. 32جدول 

2034B2035 شرحB1385 2036B1389 

2037B2038 دوران برنامه پنجمB متوسط
رشد 
 2039B1390 2040B1391 2041B1392 2042B1393 2043B1394  ساالنه

2044B2045 جمعيتB9646012046B10059542047B10193252048B10312812049B10428792050B10543502051B10659542052B1.2 

2053B2054 جمعيت باالي ده سالB8200362055B845104 2056B850500 2057B854116 2058B858327 2059B863216 2060B870644 2061B0.6 

2062B2063نرخ مشاركت اقتصاديB40.7 2064B43.7 2065B44.6 2066B45.5 2067B46.4 2068B47.3 2069B48.2 2070B2.0 

2071B2072 عرضه نيروي كارB3339862073B368907 2074B379323 2075B388623 2076B398264 2077B408301 2078B419237 2079B2.6 

2080B2081 تقاضاي نيروي كارB3027062082B320391 2083B334726 2084B348508 2085B362291 2086B376073 2087B389856 2088B4.0 

2089B2090 بيكاريB31280 2091B48516 2092B44597 2093B40115 2094B35973 2095B32228 2096B29794 2097B-9.3 

2098B2099 نرخ بيكاريB9.4 2100B13.2 2101B11.8 2102B10.3 2103B9.0 2104B7.9 2105B7 2106B--- 

  محاسبات مشاور استاني: مأخذ

  
  عمومي، خصوصي و تعاوني در دوره برنامه پنجم يها بخشتعيين سهم اشتغال  -3- 3

متأسفانه نظام آماري كشور اطالعات بخش تعاون را ثبت و ضبط ننموده و برآورد درستي از اندازه اين بخش 
ش تعاون احصا شده ولي در سرشماري سال شاغالن بخ 1375در زمينه اشتغال در سال . در دسترس نيست

  .شاغالن تعاوني در دل شاغالن خصوصي آمده و تفكيك نشده است 1385
هزار نفر شاغل استان در بخش عمومي مشغول به  302.7هزار نفر از  61، 1385مطابق سرشماري سال 

جهت تخمين شاغالن . داناند و مابقي شاغالن در بخش خصوصي و تعاوني اشتغال به كار داشتهكار بوده
اقتصاد از  يها بخشي شغلي جديد متناسب با سهم ها فرصتبرنامه پنجم فرض شده است استان در دوره 

تا سال  مورد نياز، گذاري سرمايه، در صورت تحقق مطابق برآوردها. ميان آنها توزيع شود گذاري سرمايه
 306.6، هزار نفر در بخش عمومي 70.2كه  هزار نفر خواهد رسيد 389.8، تعداد شاغالن استان به 1394

از  ها بخشسهم هر يك از  .هزار نفر در بخش تعاوني شاغل خواهند بود 12.8و  هزار نفر در بخش خصوصي
   .درصد خواهد بود 3.3و  78.7، 18مشاغل استان به ترتيب بالغ بر 

  
  )درصد -هزار نفر( وصي و تعاونيعمومي، خص يها بخشبرآورد تعداد شاغالن در استان به تفكيك  .33جدول 

2107B2108 شرحB13852109B13892110B1394 2111B2112 1394سهم در سالB 1389-94تغييرات دوره
2113B2114 بخش عموميB61.0 2115B62.9 2116B70.2 2117B18 2118B7.3 

2119B2120بخش خصوصيB238.82121B253.52122B306.72123B78.8 2124B53.2 

2125B2126 ش تعاونيبخB2.8 2127B3.9 2128B12.8 2129B3.3 2130B8.9 

2131B2132 جمعB302.72133B320.42134B389.82135B100 2136B69.4 

  محاسبات مشاور استاني: مأخذ



  

 

جان  تان ز د  ا ی وا رما       ھاد دا غال و  ه ا و جانند  تان ز ری ا  ذا

در دوره برنامه پنجم و تعيين سهم بخش عمومي،  گذاري سرمايهبرآورد  -4- 3
  خصوصي و تعاوني از آن

  در دوره برنامه پنجم توسعه گذاري سرمايهبرآورد  -4-1- 3
ابتدا با استفاده از جدول داده . در دوران برنامه پنجم به سه شيوه عمل شد گذاري سرمايهجهت برآورد 

اقتصادي  هاي فعاليتمورد نياز براي هر فرصت شغلي جديد در استان به تفكيك  گذاري سرمايهستانده 
و به اين ترتيب . ها ضرب شدستان به تفكيك فعاليتمحاسبه گرديد و در مشاغل جديد مورد نياز ا

استان محاسبه گرديد ولي نتايج دچار كم برآوردي بود و ميزان آن با توليد ناخالص داخلي  گذاري سرمايه
. استفاده گرديد) ICOR(در روش دوم از نسبت افزايش سرمايه به افزايش محصول . استان تطابق نداشت

در توليد ناخالص داخلي تطابق  گذاري سرمايهرسيد با سهم ش اول بود و به نظر مينتايج اين روش بهتر از رو
مختلف در جدول داده ستانده استاني  يها بخشبه توليد در  گذاري سرمايهدر روش سوم از نسبت . دارد

 گذاري سرمايهدر نهايت نتايج روش دوم مبناي تنظيم سند قرار گرفت چرا كه هم با معيار سهم . استفاده شد
  .استان منطقي بود گذاري سرمايهمختلف از  يها بخشدر توليد ناخالص داخلي تطابق داشت و هم سهم 

 يونميل 6856615در استان زنجان از  گذاري سرمايهشود در دوره برنامه پنجم توسعه مي بيني پيش
در  گذاري سرمايهدوره در اين  .ارتقا يابد 1394ريال در سال  ونميلي 10285627به  1390ريال در سال 

مجموعاً درصدي تحقق آن است كه در اين دوره  8.2در واقع الزمه رشد  .استان زنجان صورت گيرد
در استان انجام شود و در صورتي كه تالش الزم براي تحقق اين  گذاري سرمايه ميليون ريال 42405382

  .د خواهد شددرص 7صورت نپذيرد بيكاري در استان بش از  گذاري سرمايهميزان 
و بالغ بر  ها بخشبيش از ساير  گذاري سرمايه ازصنعت بخش  سهم 1394تا  1390هاي در فاصله سال

. استان به اين بخش اختصاص خواهد يافت گذاري سرمايهاز درصد  24.4و است ريال  ونميلي 10337606
به  كاالهاى شخصى و خانگي فروشى، تعمير وسايل نقليه موتورى و فروشى، خرده عمدهو  واسطه گري مالي

  . گيرنداستان زنجان قرار مي گذاري سرمايههاي بعدي درصد در رتبه 13.1و  17.9هايي معادل ترتيب با سهم
انجام گيرد، به طوري كه اعداد برآوردي نشان  شيالتدر  گذاري سرمايهشود كمترين مي بيني پيش

هتل و . كندريال سرمايه را جذب مي ميليون 13703ع دهد كه اين بخش در دوره برنامه پنجم در مجمو مي
هاي بيني پيشي هستند كه طبق يها بخشاز ديگر  هاى كار و كسب مستغالت، اجاره و فعاليت و رستوران

  .پذيرددر آنها انجام مي گذاري سرمايهصورت گرفته كمترين 
  



  

 

جان  تان ز د  ا ی وا رما       ھاد دا غال و  ه ا و جانند  تان ز ری ا  ذا
در دوران برنامه پنجم توسعه به قيمت ي عمده اقتصاد هاي فعاليتبر حسب  گذاري سرمايه بيني پيش. 34جدول 

  )ريال ميليون( 1386ثابت سال 

2137Bشرح 
2138B1دوران برنامه پنجم 

2139Bجمع برنامه
  پنجم

2140B1390 2141B1391 2142B1392  2143B1393  2144B1394 

2145B2146 كشاورزى، شكار و جنگلدارىB755170 2147B815433 2148B880504 2149B950770 2150B10266382151B4428514
2152B2153 شيالتB2472 2154B2599 2155B2734 2156B2875 2157B3023 2158B13703 

2159B2160 استخراج معدنB332935 2161B367997 2162B406745 2163B449574 2164B496913 2165B2054164
2166B2167 ساخت -صنعتB1588924 2168B17986612169B2036085 2170B23048492171B26090872172B10337606

2173B2174 تامين برق، گاز و آبB244484 2175B264010 2176B285109 2177B307894 2178B3324902179B1433987
2180B2181 ساختمانB137331 2182B157615 2183B180895 2184B207613 2185B2382772186B921732 

2187B2188 ...فروشى،  فروشى، خرده عمدهB917671 2189B10070552190B1105139 2191B12127802192B13309062193B5573552
2194B2195 هتل و رستورانB19887 2196B20580 2197B21295 2198B22040 2199B22809 2200B106611 

2201B2202 حمل و نقل و انباردارى و ارتباطاتB572365 2203B622561 2204B677161 2205B736550 2206B8011432207B3409780
2208B2209 هاى مالى گرى واسطهB1185371 2210B13309322211B1494372 2212B16778832213B18839252214B7572483

2215B2216هاى كار و كسب مستغالت، اجاره و فعاليتB41572 2217B43986 2218B46536 2219B49235 2220B52093 2221B233423 

2222B ،2223 ...اداره امورعمومىB180065 2224B189642 2225B199731 2226B210358 2227B2215472228B1001343
2229B2230 آموزشB456369 2231B499359 2232B546402 2233B597868 2234B654191 2235B2754190

2236B2237 بهداشت و مددكارى اجتماعىB290357 2238B318174 2239B348656 2240B382057 2241B418656 2242B1757899
2243B 2244 خدماتسايرB131640 2245B145026 2246B159776 2247B176026 2248B1939282249B806396 

2250B2251  جمعB6856615 2252B75836292253B8391141 2254B92883712255B102856272256B42405382
  محاسبات مشاور استاني: مأخذ

  
  بخش تعاون، عمومي و خصوصي گذاري سرمايهسهم  -4-2- 3

بدين صورت عمل شده  گذاري سرمايهعمومي، خصوصي و تعاوني از  يها بخشجهت برآورد سهم هر يك از 
   :است

منتها . درصد هدفگذاري شده است 25در اسناد باالدست ملي سهم بخش تعاون از اقتصاد كشور 
توليد و  هاي آتي هردستيابي به اين هدف تا انتهاي برنامه پنجم ميسور نيست مگر اينكه در سال

شود به نام تعاوني انجام پذيرد كه اين در عمل نه شدني است و جديدي كه در كشور انجام مي گذاري سرمايه
  . نه مطلوب

با اين حال، . در حال حاضر نيز اطالع دقيقي از سهم بخش تعاون در اقتصاد استان و كشور وجود ندارد
سهم اين  1388تا  1384دهد كه در دوره نشان مي برآوردهاي غير مستقيمي كه از اين سهم به عمل آمده

درصدي دور از  25لذا دستيابي به سهم . استان بوده است گذاري سرمايهدرصد از  5.9بخش به طور متوسط 



  

 

جان  تان ز د  ا ی وا رما       ھاد دا غال و  ه ا و جانند  تان ز ری ا  ذا

ها در هاي اخير براي تعاونيهاي مالياتي كه در سال از سوي ديگر با توجه به امتيازات و معافيت. واقع است
با اين مالحظات و با . رود سهم اين بخش در دوره برنامه پنجم افزايش يابدانتظار مينظر گرفته شده است 

درصد براي بخش تعاون در  15توجه به سهم رو به رشد بخش تعاوني در اقتصاد استان در اين سند سهم 
  .هدفگذاري شده است 1394سال 

بخش دولتي در زيربناهاي  گذاري سرمايههاي عمراني استان كه منشأ با توجه به اينكه بودجه
هاي اعتبارات تملك داراييافزاري استان است بسيار محدود بوده و سهم كمي از  افزاري و نرم سخت
هاي استان از گذاري سرمايهشده است سهم اين بخش از  بيني پيشاي را به خود اختصاص داده است  سرمايه

  .برسد 1394درصد در سال  14به  1389درصد در سال  6.4
منتها اين به معناي كاهش ارقام . يابدبه اين ترتيب سهم بخش خصوصي از اقتصاد استان كاهش مي

عالوه بر اين، رشد بخش تعاوني نيز به معناي توسعه بخش . در بخش خصوصي نيست گذاري سرمايه
  .غيردولتي و همسو با رشد بخش خصوصي است

ها جديد تعيين شده گذاري سرمايهمي از خصوصي، تعاوني و عمو يها بخشبا مالحظات فوق سهم 
  . است

  
  )درصد(بخش تعاون، عمومي و خصوصي  گذاري سرمايهسهم . 35جدول 

2257B2258   عنوانBدوران برنامه پنجم توسعه 
2259B متوسط سهم در

  برنامهدوران 
2260B13892261B13902262B13912263B13922264B13932265B1394

2266B2267 بخش تعاون گذاري سرمايهB10 2268B10.8 2269B11.7 2270B12.7 2271B13.8 2272B15 2273B12.8 

2274B2275 بخش عمومي گذاري سرمايهB6.4 2276B7.5 2277B8.8 2278B10.3 2279B12 2280B14 2281B10.52 

2282B2283بخش خصوصي گذاري سرمايهB83.6 2284B81.7 2285B79.5 2286B77 2287B74.2 2288B71 2289B76.68 

  محاسبات مشاور استاني: مأخذ

  
تعاون، عمومي و خصوصي در دوره  يها بخشبا توجه به برآوردهاي انجام گرفته متوسط سهم هر يك از 

شود سهم مي بيني پيشبدين ترتيب . درصد خواهد بود 76.68و  10.52، 12.8برنامه پنجم توسعه به ترتيب 
  .سهم بخش خصوصي تعديل گردد بخش تعاون و بخش عمومي افزايش يابد و
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عمده  هاي گروهمورد نياز در برنامه پنجم استان به تفكيك  گذاري سرمايه - 4-3- 3
  فعاليت و بخش مجري

عمده فعاليت و به تفكيك  هاي گروهمورد نياز به تفكيك  گذاري سرمايههاي كارشناسي، با توجه به ارزيابي
   .به شرح ذيل برآورد شده است ها بخش

  
عمده فعاليت و بخش مجري به  هاي گروهمورد نياز در برنامه پنجم استان به تفكيك  گذاري سرمايه. 36 لجدو

  )ريال اردميلي( 1386قيمت ثابت سال 

2290Bعمده فعاليت هاي گروه 

2291Bگذاريسرمايهكل
در دوران برنامه 

 پنجم

2292B گذاري سرمايهتوزيع  

2293B2294  تعاونيB2295  عموميBخصوصي  

2296B2297 كشاورزى، شكار و جنگلدارىB4428.5 2298B885.7 2299B398.6 2300B3144.2 

2301B2302 شيالتB13.7 2303B3.4 2304B0.5 2305B9.7 

2306B2307 استخراج معدنB2054.2 2308B205.4 2309B184.9 2310B1663.9 

2311B2312 ساخت -صنعتB10337.6 2313B1550.6 2314B1033.8 2315B7753.2 

2316B2317 تامين برق، گاز و آبB1434.0 2318B143.4 2319B1003.8 2320B286.8 

2321B2322 ساختمانB921.7 2323B230.4 2324B46.1 2325B645.2 

2326B2327 ...، فروشى خرده، فروشى عمدهB5573.6 2328B390.1 2329B83.6 2330B5099.8 

2331B2332 هتل و رستورانB106.6 2333B16.0 2334B5.3 2335B85.3 

2336B2337 حمل و نقل و انباردارى و ارتباطاتB3409.8 2338B341.0 2339B170.5 2340B2898.3 

2341B2342 مالى هاى گرى واسطهB7572.5 2343B908.7 2344B302.9 2345B6360.9 

2346B2347 مستغالت، اجاره و فعاليت هاى كار و كسبB233.4 2348B11.7 2349B4.7 2350B217.1 

2351B2352اداره امورعمومى، دفاع و تامين اجتماعى اجبارىB1001.3 2353B20.0 2354B801.1 2355B180.2 

2356B2357 آموزشB2754.2 2358B413.1 2359B247.9 2360B2093.2 

2361B2362 بهداشت و مددكارى اجتماعىB1757.9 2363B210.9 2364B140.6 2365B1406.3 

2366B2367 ...عمومى،  ساير فعاليت هاى خدماتB806.4 2368B96.8 2369B40.3 2370B669.3 

2371B2372  جمعB42405.4 2373B5427.4 2374B4464.5 2375B32513.5 

  محاسبات مشاور استاني: خذأم

  
در دوره برنامه پنجم به تفكيك  ها گذاري سرمايهمالي  تأميننحوه  بيني پيش - 5- 3
 عمومي، خصوصي و تعاوني يها بخش

 ها گذاري سرمايهمالي  تأميندر برنامه پنجم باز هم سيستم بانكي نقش محوري را در  شودمي بيني پيش
 تأمينمالي از خارج همچنان نقش كمرنگي در نظام  تأمينمستقيم خارجي و  گذاري سرمايهداشته باشد و 
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 قانون اساسي 44 كلي اصل يها سياسترود با توجه به تأكيد انتظار ميهمچنين  .مالي استان داشته باشند
در دوران برنامه پنجم  ها گذاري سرمايهمالي  تأميننحوه . افزايش يابد ها گذاري سرمايهسهم بخش تعاون در 

  .در جدول ذيل آمده است
  

  )ميليارد ريال( در دوران برنامه پنجم توسعه ها گذاري سرمايهمالي  تأميننحوه . 37جدول 
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  محاسبات مشاور استاني: مأخذ

  
محرك يك بايد به آن توجه داشت اين است كه  ها گذاري سرمايهمالي  تأميننكته مهمي كه در 

منبع ا بخش تعاوني باشد ولي تواند دولت، بخش عمومي غير دولتي، بخش خصوصي يمي گذاري سرمايه
مالي و توجه به  تأمينتوسل به ابزارهاي جديد . باشد غيردولتي تواند منابعمالي بسياري از آنها مي تأمين

 هاي مالي بخش عمومي و انگيزه بخشيرفع محدوديتتواند در مي» توليد خصوصي كاالي عمومي«مفهوم 
  .به بخش خصوصي و تعاوني مؤثر افتد

  
  در استان گذاري سرمايهو اقدامات اجرايي به منظور توسعه اشتغال و  ها استسي -6- 3

محيط كم  گذاري سرمايهاست و الزمه افزايش  گذاري سرمايهي شغلي افزايش ها فرصتالزمه توسعه پايدار 
و اقدامات اجرايي بايد معطوف به بهبود محيط  ها سياستلذا بخش مهمي از . هزينه فعاليت اقتصادي است

هر برنامه و سياستي كه با هدف توسعه اشتغال و  .هاي مبادالتي باشدكسب و كار و كاهش هزينه
اصول ناظر بر محيط كسب و كار مطلوب را نقض كند و منجر به افزايش تدوين گردد ولي  گذاري سرمايه
براين، به عنوان بنا .هاي مبادالتي گردد برنامه و سياست مطلوبي نيست و بايد از آن اجتناب نمودهزينه

اجرايي بايد كاهش هزينه مبادالتي و بهبود محيط كسب و  يها سياستها و سنگ محك در ارزيابي برنامه
  .كار را در نظر داشت
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تواند در تسهيل انجام در اين چارچوب، سهم هر دستگاه در ايجاد اشتغال معادل نقشي است كه مي
براي مثال، وظيفه شركت گاز . يم متولي ايجاد شغل نيستكسب و كار ايفا نمايد و دستگاه به طور مستق

ق يدامصاز ي شغلي از طريق عمليات گازرساني نيست و اساساً چنين مشاغلي ها فرصتاستان ايجاد 
نقش مهم شركت گاز شناسايي نياز صاحبان كسب و كار به  .شوندجديد محسوب نميي شغلي ها فرصت

ساير مالحظاتي كه در تدوين . ت كه توجيه فني اقتصادي دارداس انشعاب گاز و گازرساني به مناطقي
  :راهكارها مورد نظر بوده بدين شرح است

داشته  تواند آثاري مخربدت ميهاي ناصحيح است كه در بلندمو رويه ها سياستاجتناب از تداوم ) الف
  .باشد

  هاد انبوهي از پروژهو پيشنها ها زيرساختاي نظير توسعه دوري از ارائه راهكارهاي كليشه) ب
  هاي جديداستان به وظايف حاكميتي و پرهيز از تصدي هاي دستگاهمعطوف نمودن ) ج
  .توجه به مشكالتي كه راهكار استاني دارد و واگذار نمودن مسائل ملي به اسناد ملي) د
  
  در استان گذاري سرمايهي ناظر بر بهبود محيط كسب و كار و فضاي ها سياست -6-1- 3
  در استان زنجان گذاري سرمايهنقشه جامع تهيه . 1سياستي بسته  

هاي و استعالم گذاري سرمايهگذاران اخذ مجوز فعاليت و يكي از مشكالت مهم سرمايه :طرح مسأله
آب، پاسخگو بودن شبكه برق، عدم مغايرت  تأمينها شامل كسب اطمينان از اين استعالم. مرتبط با آن است

لذا مسأله اصلي . محيطي، عدم تجاوز به حريم ميراث فرهنگي و نظاير آن است با استانداردهاي زيست
  .كاهش فرآيندهاي اخذ مجوز و استعالم است

بايد  گذاري سرمايههاي مرتبط با اخذ مجوزهاي مطابق اين سياست، تمام سازمان :شرح سياست
مثبت است و در چه مواردي  ها و در چه مواردي پاسخ استعالم از نظر ايشانمشخص كنند در چه مكان

را  گذاري سرمايهپاسخ منفي است و در قالب يك نقشه يا اليه اطالعاتي موارد قابل قبول و غيرقابل قبول 
  .مشخص و اعالم نمايند و به صورت برخط، مطابق آخرين تغييرات نقشه مذكور را روزآمد نمايند

  : اقدامات
 ذيربط هاي دستگاهتوسط  گذاري سرمايهها و مجوزهاي هاي اطالعاتي مرتبط با استعالمتهيه اليه  
 استان گذاري سرمايههاي اطالعاتي در قالب نقشه جامع تلفيق اليه  
  هاي اطالعاتيهمزمان با تغيير اليه گذاري سرمايهروزآمدسازي نقشه  
  گذاري سرمايهصدور مجوزها بر اساس اطالعات مندرج در نقشه جامع  
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  )استان گذاري سرمايهمركز خدمات (اقتصادي و دارايي  امورسازمان : دستگاه مجري
اداره كل منابع ، هاي استان، شهردارياستان محيط زيست حفاظت سازمان: همكار هاي دستگاه

آب  شركت، استان گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و، طبيعي و آبخيزداري استان
  ي دانشگاه علوم پزشكي زنجانبهداشتمعاونت اي، اي، شركت برق منطقه منطقه
  
  و صدور اسناد رسمي هاي داراي معارضاصالح نظام مالكيت زمين. 2بسته سياستي  

 و منابع طبيعي هاي شهري و روستايي مسكوني، بخش زيادي از اراضي مليغير از زمين :طرح مسأله
هر قطعه زمين بيش از يك متعدد مالكيتي است و براي  مداركدر استان زنجان بدون سند رسمي يا داراي 

يافتن معارضين زمين و راضي كردن ايشان بسيار پرهزينه و زمانبر است و باعث افزايش . مدعي وجود دارد
  .گرددگذاران مييابي و استقرار سرمايههاي مكانهزينه

شود سياست واحدي در خصوص اصالح نظام مالكيت اراضي و صدور اسناد پيشنهاد مي :شرح سياست
گذاري استان و با ايفاي نقش اكنون با رجوع به ستاد سرمايهاين مشكالت هم .ي مالكيت اتخاذ گرددرسم

شود ولي الزمه حل اين مشكل ها به طور موردي حل ميريزي و نظارت راهبردي يا فرمانداريمعاونت برنامه
داره منابع طبيعي و مراجع تشكيل ستادي به رياست باالترين مقام استان و عضويت اداره منابع طبيعي، ا

  .حل اختالف است
  : اقدامات

 هاي بدون سند رسمي واحدشناسايي زمين  
 ثبت نام از تمام مدعيان اراضي استان و ارزيابي مدارك مالكيت ايشان  
  طبيعي و اراضي ملي استاندار به رياست استاندار عمنابمالكيت تشكيل ستاد  
  هاقانوني زمينصدور سند رسمي مالكيت براي مالكان  

  استانداري  :دستگاه مجري
، دستگاه اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان، اداره كل ثبت اسناد و امالك استان: همكار هاي دستگاه

  قضايي و شوراي حل اختالف
  
   ايبا رويكرد منطقه گذاري سرمايهتأسيس بانك توسعه . 3بسته سياستي  

هاي اعطاي و كاهش هزينه گذاري سرمايهي ها فعاليتاعتبار براي تسهيل فرآيند كسب  :طرح مسأله
اعتبارات ) به لحاظ تعداد(درصد از اعتبارات استاني  90از يك سو باالي . اعتبار دو هدف به هم مرتب است



  

 

جان  تان ز د  ا ی وا رما       ھاد دا غال و  ه ا و جانند  تان ز ری ا  ذا

ارزيابي توجيه فني اقتصادي مقرون به صرفه نيست و از طرف ديگر بدون چنين  ها بانكخرد است و براي 
د راهكاري براي رفع اين مشكل لذا باي. يابدهايي هزينه اعطاي اعتبار براي اعتباردهندگان افزايش ميارزيابي

  .ه گرددارائ
ي تجاري اعطا گردد، مخصوصاً ها بانكهاي خرد از طريق اين امكان وجود دارد كه وام :شرح سياست

در مقابل، تسهيالت . است در خصوص اين نوع تسهيالت كمتر ها بانككه مطالبات معوق و غيرجاري 
گذار هستند و توجيه فني كه ارزش بيشتري دارند و نيازمند رابطه بلند مدت بانك و سرمايه گذاري سرمايه

اي نظير بانك صنعت و معدن ي توسعهها بانكي هدف يك بايد است بهتر است به سمت ها طرحاقتصادي 
  .شوداي پيشنهاد ميمنطقه گذاري سرمايهي ها كبانبا توجه به اهميت اين موضوع توسعه . منتقل گردد
  :اقدامات

  گذاري سرمايهارزيابي نيازهاي بالقوه و بالفعل  
 مالي  تأميناي با هدف گذاران جهت تأسيس بانك توسعه منطقهراي زني با فعاالن بانكي و سرمايه

  ها گذاري سرمايه
  نامور اقتصادي و دارايي استان زنجا سازمان :دستگاه مجري

  هاي استاني استان، شوراي بيمهها بانكشوراي  :همكار هاي دستگاه
 

   هاي درون استاناصالح و توسعه شبكه راه. 4بسته سياستي  
هاي هاي كشور است ولي راهاستان زنجان داراي شبكه ارتباطي مناسبي با ساير استان: طرح مسأله

، ماهنشان ،هاي مهمي چون طارمهرستاناي است، به نحوي كه شدرون استاني دچار مشكالت عديده
يابند و به هاي پرخطر به مسيرهاي ارتباطي اصلي راه ميبا دشواري بسيار و با گذر از راه خدابنده و ايجرود

هاي يكي از لوازم توسعه اين مناطق اصالح و توسعه شبكه. نوعي محصور در شرايط جغرافيايي خود هستند
  .ارتباطي در درون استان است

شهرستان طارم،  4هاي سراسري از لوازم توسعه استان به راه متصل نمودن مراكز توليد: شرح سياست
 زنجان - ابهر، و ماهنشان - قيدار، قيدار -، سلطانيهچورزق -تهم هايمسير. ماهنشان، خدابنده و ايجرود است

هاي مهم در درون استان راه اعتبار براي تكميل اين تأمين. ها است كه در دست ساخت استاز جمله اين راه
  .از لوازم توسعه كسب و كار در پهنه استان زنجان است

  :اقدامات
 اولويت بندي مسيرهاي مواصالتي حياتي و شناسايي شده استان 
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 از محل اعتبارات ملي هااعتبار الزم براي احداث و تكميل راه تأمين  
  هاها و پروژهشركت مالي تأمين اوراق مشاركت و استصناع جهتاستفاده از  

  راه و ترابري استان زنجانكل اداره  :دستگاه مجري
  هاي ذيربطاستانداري، فرمانداري شهرستان: همكار هاي دستگاه

  
  توسعه شبكه ريلي در درون استان. 5بسته سياستي  

آهن سراسري قرار دارند و ساير هاي زنجان، ابهر و خرمدره در مسير راهشهرستان :طرح مسأله
هاي گروه دوم از اين هاي گروه اول و نه شهرستاناما نه شهرستان. هاي استان دسترسي ندارندهرستانش

هاي صنعتي مند نيستند چرا كه شبكه ريلي در پهنه استان توسعه نيافته است و حتي شهركمزيت بهره
، بلكه غير ممكن تصادياستان به شبكه ريلي متصل نيستند و همين امر استفاده از مزيت مذكور را غير اق

  .نموده است
آهن سراسري و توسعه حمل و نقل كم هزينه ريلي بايد مراكز جهت استفاده از راه :شرح سياست

  .آهن دسترسي پيدا نمايندراههاي صنعتي در اسرع وقت به توليد استان و از جمله شهرك
  :اقدامات

 ريزي براي توسعه شبكه ريلي در پهنه استانبرنامه  
 شهرستان زنجان، ابهر و خرمدره 3در ( استان به شبكه ريليفعال هاي صنعتي صال شهركات( 

 هاي خرمدره و ابهردر شهرستان ايجاد بارانداز براي امكان بارگيري قطار 

  بيجار براي متصل  - قيدار -كبودر آهنگ و سلطانيه - قيدار –ايجاد ارتباط ريلي در مسير سلطانيه
  هاي همدان و كردستانه استاننمودن استان زنجان ب

  راه و ترابري استانكل اداره  :دستگاه مجري
و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان هاي صنعتي استانداري، شركت شهرك :همكار هاي دستگاه

  استان
  
  تسهيل ارتباطات الكترونيكي و ديجيتال در استان. 6بسته سياستي  

 استان هاي صنعتير از جمله در مراكز توليدي و شهركصاحبان كسب و كادسترسي  :طرح مسأله
و الزم است به طور كلي دسترسي اين استان به تر است به تلفن ثابت و همراه از متوسط كشور پايين زنجان

سرعت  و قرار دارد كشور در وضعيت ميانياستان  درضريب نفوذ اينترنت همچنين  .مخابرات تقويت شود
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الكترونيكي كردن امور، استفاده از اتوماسيون  شدن ست و همين امر باعث دشواراينترنت بسيار محدود ا
  .شوداداري، صدور مجوزهاي الكترونيك و تجارت الكترونيك مي

افزايش پوشش تلفن ثابت و همراه و  مخابرات بايد مأموريت پيدا كند تا نسبت به :شرح سياست
  .ي مرتبط اقدام نمايداه زيرساختافزايش سرعت اينترنت و تقويت  همچنين

  :اقدامات
 تهيه نقشهGIS پوشش تلفن ثابت و همراه  
تا انتهاي سال اول برنامه پنجمهاي صنعتي به تلفن ثابت اتصال شهرك  
مذاكره با اپراتورهاي تلفن همراه جهت افزايش پوشش شبكه  
 ي الزم براي افزايش ضريب نفوذ و سرعت اينترنتها زيرساختايجاد  

  شركت مخابرات استان :دستگاه مجري
 ريزي و نظارت راهبردي، معاونت برنامهاستان هاي صنعتيشركت شهرك :همكار هاي دستگاه

   استانداري
  
  بزرگ هاي شركتافزايش منابع مالي از طريق جذب نهادهاي مالي و . 7بسته سياستي  

در صلي كسب و كار كمبود منابع مالي از موانع ا اساس پيمايش فضاي كسب و كار، بر :طرح مسأله
   .استان زنجان است

جهت حضور  توان از نهادهاي بزرگ مالي كشوربراي افزايش منابع مالي در استان مي :شرح سياست
اجتماعي و  تأمينكشور مانند سازمان مالي  براي جذب نهادهاي بزرگ .در استان دعوت به عمل آورد

هاي بازنشستگي بايد فرآيندهاي اداري خاصي طراحي و صندوق ها بانكوابسته به  گذاري سرمايه هاي شركت
سيس كرده است أاي در تهران تدفتر ويژهمالياتي ديان بزرگ ؤهمچنانكه سازمان امور مالياتي براي م. گردد

اي براي ارتباط و توان نهاد ويژهمي دهد،با سرعت بيشتري انجام ميرا بزرگ  هاي شركتكه امور مالياتي 
  .سيس نمودأي در استان تجذب نهادهاي مال

  :ماتااقد
 بزرگ هاي شركتريزي براي جذب دفتر ارتباط با نهادهاي مالي كشور و برنامهتأسيس  
در قالب يك پنجره واحد ي مالي كشورنهادهابراي فرآيندهاي صدور مجوز  تسهيل  

  )گذاري سرمايهمركز خدمات ( امور اقتصادي و داراييسازمان : دستگاه مجري
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هاي ي استان، شوراي بيمهها بانك، شوراي استان اجتماعي تأميناداره كل  :همكار يها دستگاه
  ريزي و نظارت راهبردياستان، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان و معاونت برنامه

  
  سازي فرودگاه استان فعال. 8بسته سياستي  

امكان نشست و برخاست استان داراي فرودگاهي با استانداردهاي مناسب است و  :طرح مسأله
علي رغم اينكه استان از چنين مزيتي برخوردار است و حتي استان . پروازهاي داخلي و بين المللي را دارد

از اين فرودگاه . شودقزوين نيز فرودگاهي با اين سطح از استاندارد ندارد ولي از اين زير ساخت استفاده نمي
شود و در مابقي ايام هفته ظرفيت فرودگاه شهد استفاده ميم - اي دو مرتبه جهت پرواز زنجانفقط هفته
  .بيكار است

  .سفرهاي تجاري و زيارتيبراي سازي فرودگاه  فعال :شرح سياست
  :ماتااقد
 الملليدريافت مجوز پروازهاي زيارتي و عادي ملي و بين 

 برآورد تقاضاي سفر در مسيرهاي مختلف 

  ن زنجان در برنامه پروازهاي خود در مسيرهاي سودآورهوايي جهت وارد كرد هاي شركتدعوت از   
  راه و ترابري استانكل اداره : دستگاه مجري

  استان گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و :همكار هاي دستگاه
  
  سازي و كوتاه كردن زمان الزم براي دريافت مجوزهاي ساخت و  ساده. 9بسته سياستي

  ساز در استان
ها رونق بخش مسكن و خدمات در شهر موجب بهبود فرآيندهاي اداري در شهرداري اوالً :طرح مسأله

   .گرددشود و ثانياً موجب كاهش دامنه فساد ميمي
، شهرداري تهران با ايجاد دفاتر 2011اساس گزارش بانك جهاني در سال  بر :شرح سياست

- صدور مجوزهاي ساخت و ساز و كوتاه الكترونيكي خدمات شهري توانسته است تغييرات بسيار مهمي در

صدور مجوز ساخت و ساز و امور مرتبط با  2009براساس اين گزارش تا سال . كردن زمان آن صورت دهد
از آن سال با اجراي اصالحات . روز زمان نياز داشت 670آن مانند اخذ انشعاب آب و برق و تلفن در تهران به 

مرحله به  19روز و مراحل انجام اداري از  322ري اين مدت زمان به اداري در قالب دفاتر الكترونيك شهردا
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از آنجا كه بهبود فرآيندهاي اداري شهرداري در هر استان و هر شهرستان مستقل است مسئولين استان 
هران سوق هاي استان را به سمت اصالحات مشابه با شهرداري تتوانند با ابزارهاي تشويقي شهرداريمي

   .دهند
  :ماتااقد
 وضع سقف زماني براي صدور مجوزهاي ساخت 

 هاي كنونيدرصد هزينه 50هاي مجوز ساخت تا ميزان كاهش هزينه  
 اي كاهش زمان الزم براي اخذ پروانه ساخت و پايان كار از طريق يكپارچه سازي و ثبت رايانه

 اطالعات ملك

 ماليات، شامل عوارض شهرداري، (ها انتقال اموال و دارايي نقل و يكپارچه سازي اطالعات مربوط به
و ايجاد دسترسي به آن در اداره ثبت اسناد و  )اموال حق بيمه تأمين اجتماعي و اطالعات ثبتي

 امالك

  هاي استانشهرداريهمياري سازمان  :دستگاه مجري
ه كل ثبت اسناد و امالك ادار، شهري استانداري تهاي استان، معاونشهرداري :همكار هاي دستگاه

  استان اجتماعي تأمين اداره كلو  ، اداره كل امور مالياتي استاناستان
  
  در خصوص ظرفيت بازار رساني اطالع. 10بسته سياستي  

كنند كه در فالن صنعت با وجود اشباع گاهي مسئوالن يا فعاالن كسب و كار اعتراض مي :طرح مسأله
و توصيه اكيد ايشان محدود كردن مجوز فعاليت با توجه به ظرفيت بازار  شودبازار مجوز فعاليت اعطا مي

  .است و همين امر از داليل دشوار شدن فرآيند اخذ مجوز و انحصاري شدن بازارها است
در خصوص ظرفيت بازار است نه منوط كردن  رساني اطالعوظيفه دستگاه حاكميتي  :شرح سياست

اصل بر وجود مجوز فعاليت باشد و وظيفه دستگاه دي آن است كه سياست پيشنها. مجوز به وجود ظرفيت
روزآمد راجع به تعداد توليدكنندگان، ظرفيت توليد ايشان و تحوالت بازار مربوطه  رساني اطالعحاكميتي 

  .باشد
  :اقدامات

ارزيابي مستمر ظرفيت بازار  
ارائه اطالعات روزآمد در خصوص توليد بالفعل بازار  
 44ي خارج از صدر اصل ها فعاليتبه بازارهاي مربوط به آزاد كردن ورود  
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  )استان گذاري سرمايهمركز خدمات ( امور اقتصادي و دارايي سازمان :دستگاه مجري
سازمان ، استان جهاد كشاورزيسازمان ، صنعت، معدن و تجارت استانسازمان  :همكار هاي دستگاه

  ه مجوزصادركنند هاي دستگاهو ساير استان آموزش و پرورش 
  
  هاها و مناقصهيند مزايدهآشفاف كردن فر. 11بسته سياستي 

ايجاد رقابت برابر ميان فعاالن مختلف اقتصادي و ايجاد انگيزه براي فعاالن بخش جهت  :طرح مسأله
 ها وي اقتصادي الزم است فرآيند برگزاري مزايدهها فعاليتخصوصي و تعاوني جهت مشاركت در 

  .شود شفاف گرددر استان انجام ميبخش عمومي د هايي كه توسط مناقصه
هاي بخش ريزي و نظارت راهبردي استان براي مناقصهشود معاونت برنامهپيشنهاد مي :شرح سياست

اندازي نمايد به نحوي كه را راه استاني رساني اطالعپايگاه  قانون برگزاري مناقصات، 23عمومي موضوع ماده 
برگزاري مناقصه حداقل دو ماه پيش از زمان تحويل مدارك به اطالع عموم  ها و شرايطاطالعات مناقصه

برسد و برندگان هر مزايده يا مناقصه و شرايط قرارداد معرفي گردند و اطالعات پايگاه به طور هفتگي به روز 
  .شود

  هاي بخش عموميرساني مناقصه اندازي پايگاه روزآمد اطالع راه :اقدام
  ريزي و نظارت راهبرديبرنامه معاونت :دستگاه مجري

  
  اجرايي هاياهگدستاصالح نظام ارزيابي عملكرد . 12بسته سياستي  

در اين راستا از . اجرايي استان است هاي دستگاهو كار در گرو كارآمدي بهبود محيط كسب :طرح مسأله
ها ساالنه تگاهو دس اجرايي به تصويب هيئت دولت رسيد هاي دستگاهنظام ارزيابي عملكرد  1381سال 

برتر در جشنواره شهيد رجائي جوايزي اعطا گرديد ولي در عمل چندان  هاي دستگاهارزيابي شدند و به 
  .اثربخش نبود

يكي كاهش تعداد : اجرايي به دو شيوه هاي دستگاهاصالح رويه ارزيابي عملكرد  :شرح سياست
  .اجرايي هاي دستگاهعملكرد صي در ارزيابي ها و ديگري مشاركت بخش خصو شاخصها دستگاه

  :اقدامات
 سازمان امور  شامل اقتصادي هاي دستگاهاجرايي به  هاي دستگاهمحدود نمودن ارزيابي عملكرد

 .و شبكه بانكي دادگستري، شهرداري، مالياتي

مشاركت دادن اتاق بازرگاني، صنايع و معادن استان در ارزيابي عملكرد  
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  و نظارت راهبردي ريزيمعاونت برنامه :دستگاه مجري
  زنجاناستان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن  :دستگاه همكار

  
  بهبود شيوه وصول ماليات. 13بسته سياستي  

هاي موجود در خصوص عالوه بر باال بودن نرخ ماليات كه يك مسأله ملي است، دشواري :طرح مسأله
اتي، نحوه حل و فصل دعاوي مالياتي و ارتباط پرداخت ماليات، از جمله تعداد مراجعات به سازمان امور مالي

  .گرددمميزان مالياتي با مشاغل، از موانع عمده كسب و كار در استان تلقي مي
ها و ها از طريق امكان پذير شدن تسليم الكترونيكي اظهارنامهاصالح نظام پرداخت :شرح سياست

  انقطاع رابطه مؤدي و مميز
  :اقدامات

  مورد تأكيد در برنامه پنجم توسعه(ها زم براي تسليم الكترونيكي اظهارنامهي الها زيرساختتوسعه( 

  مؤديان بزرگ مالياتي«ايجاد واحدي براي امور«  
  با توجه به تحقيقات شركت  زيراين مورد و موارد (حذف دفاتر روزنامه و كل از مبناي تعيين ماليات

  )گرددبول در طرح تحول نظام مالياتي پيگيري مي
 وسعه پايگاه اطالعاتي مؤديان ت  
 بر اساس احتمال خالفگويي در نظام خوداظهاري(ها بازرسي تصادفي اظهارنامه(  

  استان امور مالياتي اداره كل :دستگاه مجري
ثبت اسناد و امالك كل ريزي و نظارت راهبردي، اداره اداره كل آمار معاونت برنامه :دستگاه همكار

  .استان والثبت احكل و اداره استان 
  و عرضه محصول اصالح نظام توزيع. 14بسته سياستي  

هاي استان بسياري از شهرستان. 1: در نظام توزيع محصوالت چند مشكل وجود دارد :طرح مسأله
هاي استان بسياري از شهرستان. 2سردخانه و انبار ندارند تا زمان عرضه محصول به بازار را كنترل كنند؛ 

كشاورزان دسترسي . 3ار ندارند و فروش محصوالت به صورت خريد يكجا سر زمين است؛ ميدان ميوه و تره ب
ارتباط نظام مندي بين قيمت . 4هاي عرضه محصوالت در شهرهاي بزرگ مثل تهران ندارند و به غرفه
  .كننده و قيمت توليد كننده وجود نداردمصرف

  اصالح نظام توزيع و عرضه محصول :شرح سياست
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  :اقدامات
 هايي كه محصول نوبرانه ندارندها در شهرستانتوسعه سردخانه  
 پيگيري جهت دريافت غرفه عرضه محصوالت براي كشاورزان استان در شهر تهران  
 هايي كه فاقد اين امكان هستنداحداث ميادين ميوه و تره بار در شهرستان  
 جاد كد رهگيريكننده از طريق ايبرقراري ارتباط بين قيمت توليدكننده و مصرف  

  استان سازمان صنعت، معدن و تجارت :دستگاه مجري
 ريزي و نظارت راهبردي و سازمان تعاون روستايي، معاونت برنامهاستان خانه كشاورز :دستگاه همكار

  استان
  
  ترويجي و انگيزشي يها سياست -6-2- 3
  هاي پربازده و ترويج آنهاتوسعه بذرها و نهال. 1بسته سياستي  
هاي و نهال يكي از مشكالت اساسي كشاورزان عدم دسترسي و احياناً عدم تشخيص بذرها: ألهمسرح ط

شود كه پس از استفاده از يك بذر يا نهال محصول نامرغوب اين موضوع موجب مي. مرغوب و پربازده است
هميت سال زمان است ا 5تا  3اگر توجه كنيم كه به ثمر نشستن يك نهال مستلزم صرف . برداشت شود

  .كنيمدسترسي به نهال و بذر مرغوب را بهتر درك مي
تحقيق و توسعه در خصوص بذرها و نهادهاي مرغوب محصوالت اصلي استان و ترويج  :شرح سياست

  هاي مرغوب و پربازدهبذرها و نهال
  :اقدامات

 تحقيق و توسعه در خصوص نهال و بذر مرغوب و پربازده  
 ورزان و باغدارانترويج ارقام پربازده ميان كشا  
  هاي توزيع شدهكيفيت بذرها و نهالتضمين  

  استان سازمان جهاد كشاورزي :دستگاه مجري
  
  لوازم آن تأميناي و ترويج آبياري قطره. 2بسته سياستي  

اين موضوع هم باعث . ها به صورت سنتي استهاي كشاورزي در غالب زمينآبياري زمين :طرح مسأله
لذا اصالح روش آبياري يك . شودم باعث كمبود آب در مواقع خشكسالي يا كم آبي ميشود و هاتالف آب مي
  .ضرورت است
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پذيرش آن از سوي كشاورزان است كه اين امر تغيير فناوري آبياري اوالً مستلزم  :شرح سياست
مند افزايش اي است كه اين موضوع نيازنيازمند آموزش است و ثانياً مستلزم دسترسي به لوازم آبياري قطره

  .است مجاز كنندگانتعداد عرضه
  :اقدامات

هاي نوين آبياريهاي آموزشي براي كشاورزان در جهت ترويج شيوهبرگزاري دوره  
 و تحت فشار ايتجهيزات آبياري قطرهمجاز كنندگان عرضهافزايش تعداد  

  استان سازمان جهاد كشاورزي :دستگاه مجري
  ايشركت آب منطقه :دستگاه همكار

  
  توسعه مشاغل خانگي. 3بسته سياستي  

. كشاورزي و روستانشيني وجه غالب فعاليت و زندگي در چهار شهرستان استان است :طرح مسأله
رود و يا با بسياري از محصوالت توليدي اين مردم به دليل عدم دسترسي به صنايع تبديلي يا از بين مي

  .رسدقيمت پايين به فروش مي
   .توليدي روستاييانشاغل خانگي باالخص در ارتباط با محصوالت توسعه م: شرح سياست

  :اقدامات
  نظير تبديل (آموزش فرآوري مقدماتي و تبديل محصوالت كشاورزي به محصوالت مصرفي جديد

  )سير به ترشي و زيتون به روغن زيتون و انار به رب انار
 استانداردسازي و بسته بندي  نظير(هاي بزرگ و مشاغل خانگي برقراري پيوند ميان كارخانه

تأمين بهداشت و جهت هاي دام هاي بزرگ يا ايجاد خانهمحصوالت كشاورزان و باغداران در كارخانه
  )استانداردهاي محصوالت دامي

  قانون ساماندهي و  7ماده از  6بند اعطاي تسهيالت قرض الحسنه به صاحبان مشاغل خانگي مطابق
  حمايت از مشاغل خانگي

 براي طيفي از توليدكنندگان خانگي با استانداردهاي مشخص) نام تجاري(د برند ايجا 

 براي عرضه مستقيم ) نظير بازارهاي روز و بازارهاي محلي شهرداري(هاي خاص در نظر گرفتن مكان
 محصوالت خانگي

 هاي فني و آموزشي در راستاي برقراري زنجيره توليد و ارزش در صنايع كوچك و اعطاي كمك
 خانگي
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 باشدشناسايي نيازهاي توليدي كه متناسب با صنايع كوچك يا خانگي مي.  
  استان اجتماعي رفاهو  ، تعاونكاركل اداره  :دستگاه مجري
ي ها، شهردارياستان جهاد كشاورزيسازمان ، استان صنعت، معدن و تجارتسازمان  :دستگاه همكار

  )ره(ني و كميته امداد امام خمي استان
  
 بندي و بازاريابي محصوالتهاي نوين بستهآموزش روش. 4استي بسته سي  

در كشاورزي و  وري بهرهبندي نامناسب و بازاريابي ضعيف از جمله داليل پايين بودن بسته :طرح مسأله
  .ها و دالالن استصنعت است و موجب انتقال بخشي از ارزش افزوده ايشان به واسطه

آموزش داده اي مناسب محصوالت كشاورزي و حتي صنعتي هبنديالزم است بسته :شرح سياست
هاي بازار عالوه بر اين، نحوه بازاريابي و شيوه. شود تا سهم بيشتري از قيمت فروش به توليدكننده برسد

رساني امري است كه بسياري از توليدكنندگان كشاورزي و صنعتي در مورد آن دچار مشكل هستند و نياز 
  .به آموزش دارند

  :ماتاقدا
بندي مناسب محصوالتهاي آموزشي متنوع در خصوص بستهتهيه بسته  
هاي مناسب بازاريابيهاي آموزشي متنوع در خصوص روشتهيه بسته  

  استان جهاد كشاورزيسازمان  :دستگاه مجري
  استان صنعت، معدن و تجارتسازمان  :دستگاه همكار

  
  ي نرم افزاريهاتوسعه گردشگري با توجه به جنبه. 5بسته سياستي  

كلي اشتغال نيز مورد تأكيد قرار  يها سياستكه در(هاي گردشگري استان به لحاظ جاذبه :طرح مسأله
رويكرد غالب . كننداما گردشگران بسيار محدودي از اين استان ديدن مي. هاي متعددي داردقابليت) گرفته

سايي شوند و تجهيز به انواع امكانات در توسعه گردشگري اين است كه مناطق مختلف گردشگري استان شنا
  . شوند تا به تدريج پاي گردشگران به استان گشوده شود

رويكرد جايگزيني كه در اين سند مورد تأكيد است و رويكرد نرم افزاري به توسعه  :شرح سياست
استان خدمات مسافرتي، شناسايي مسيرهاي گردشگري  هاي شركتگردشگري نام گرفته، برقراري ارتباط با 

استاني خدمات  هاي شركتهاي مشترك بين و ايجاد برنامه) تورليدرها(و آموزش آن به راهنمايان تور 
با اين كار زمينه آنكه به طور . تر نظير تهران استهاي توسعه يافتهمشابه در استان هاي شركتمسافرتي و 
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. يابدگردد و گردشگري رونق ميا ميمنظم تورهايي وارد استان شوند كه يك شب در استان اقامت كنند مهي
و خدمات مكمل حتي توسط بخش خصوصي  ها زيرساخت گيري شكلبا اين حركت زمينه و انگيزه الزم براي 

  .گيردشكل مي
  :اقدامات

 تورليدرها(شناسايي مسيرهاي گردشگري استان و آموزش آن به راهنمايان تور(  
هاي مشابه در استان هاي شركتي خدمات مسافرتي و استان هاي شركتهاي مشترك بين ايجاد برنامه

  ترتوسعه يافته
به  استان گردشگري ميراث فرهنگي، صنايع دستي و اداره كلاز محل وجوه اداره شده  ارائه تسهيالت

  كنندهاي مشترك گردشگري ميي كه اقدام به برگزاري دورههاي شركت
  استان گردشگري ميراث فرهنگي، صنايع دستي و اداره كل :مجريدستگاه 

  ريزي و نظارت راهبرديو معاونت برنامه ها بانكشوراي  :دستگاه همكار
  
  فناوري در استان يها سياست - 6-3- 3
  رابطه صنعت و دانشگاهتحكيم . 1بسته سياستي  

الت صنعت عدم دسترسي به نيروي انساني متخصص، متناسب با نيازهاي يكي از مشك :طرح مسأله
جذب نشدن در واحدهاي توليد خصوصي و ورود به بازار كار  آموختگان دانشتوليد، است و يكي از مشكالت 

  .دولتي است
در اين راستا نيز طي  .بايد با اتخاذ تدابيري پيوند دانشگاه و صنعت را تحكيم نمود :شرح سياست

توان از بر اين اساس مي. گوناگون موضوعات مورد نياز مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است هاي لسا
بطور مثال  ساخت قطعات اپتو مكانيكي، ساخت درب تلسكوپ،  عمليات . تحقيقات متعددي در اينجا نام برد

و ساخت دستگاه آرايش و پوليش قطعات ريخته گري، طراحي و ساخت پايلوت صافي شني كند،  طراحي 
تواند موارد زير مي. ام رسيده استاز جمله تحقيقاتي است كه توسط پارك علم وفناوري به انج...  كلريناتور و

  .در توسعه اين سياست مفيد واقع شود
  :اقدامات

 حمايت از «ها و تجاري سازي نتايج تحقيقات در چارچوب قانون حمايت از اختراعات و نوآوري
 1389آبان  5مصوب » ها و اختراعاتات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوريها و مؤسسشركت

 هاي تحقيق و توسعههاي كاربردي دانشگاهي در قالب بودجهنامهحمايت مالي از تحقيقات و پايان 
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 برگزاري نشست مشترك ميان دانشگاهيان و صاحبان كسب و كار با هدف شناسايي نيازهاي بازار كار  
 ي اقتصادي استانها بنگاهنامه و قرارداد همكاري بين مراكز دانشگاهي و  انعقاد تفاهم  

  اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان زنجان :دستگاه مجري
و تعاون  كارآفرينيتوسعه و فناوري زنجان، بنياد پارك علم ي استان زنجان، ها دانشگاه :دستگاه همكار

   .استان
 

 تقويت زير ساختهاي فناوري ارتباطات و  رونيك وتوسعه دولت الكت. 2 بسته سياستي
  اطالعات در استان

. از مشكالت مهم صاحبان كسب و كار كندي امور اداري و تأخير در دريافت خدمات است :طرح مسأله
عالوه بر اين دولت نيز در انجام وظايف حاكميتي خود به دليل عدم دسترسي به موقع به اطالعات ذيربط 

  .دچار مشكل است
هاي محيط كسب و كار و تسريع در امور نظارتي پيشنهاد براي رفع بخشي از كاستي :شرح سياست

ي فناوري اطالعات و ارتباطات مهيا گردد و رويكرد اصلي در ارائه خدمات، تبادل ها زيرساختشود مي
  .اطالعات، دريافت مجوزها و استعالمات و نظاير آن، عمليات مجازي و از طريق شبكه باشد

  :اقدامات
 به  دانش و و كار ايحرفه و فني هايآموزش در ارتباطي و اطالعاتي نوين هايفناوري از استفاده

 شده سازيشبيه و مجازي الكترونيكي، صورت

  با  خصوصي و تعاوني در صنعت فناوري اطالعات و خدمات فني و مهندسي يها بخشحمايت از
  فايي وابسته به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناورياستفاده از اعتبارات صندوق نوآوري و شكو

 الكترونيك، خدمات اداري، اتوماسيون پوشش افزايش با خدمات و كاربردي افزارهاينرم توسعه 

 ) الكترونيك آرشيو( الكترونيك راكد هايپرونده

 افزايش تعداد دفاتر پيشخوان دولت و تنوع خدمات ذيربط 

 رايگان اطالعات در شبكه ملي اطالعات  گذاري تبادل و به اشتراك 

  اجرايي هاي دستگاهي اقتصادي بين ها فعاليتارسال و دريافت الكترونيكي كليه استعالمات مرتبط با  
  ريزي و نظارت راهبرديمعاونت برنامه :دستگاه مجري
 اداره كلو  ناستا امور مالياتي اداره كلهاي استان، ، شهردارياستان مخابراتشركت  :دستگاه همكار

  اجتماعي تأمين
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  ي فعال بازار كارها سياست - 6-4- 3
  ي كوچك اشتغالزا و زودبازدهها طرح. 1بسته سياستي  

هاي مختلف كشاورزي، در استان زنجان امكان توسعه مشاغل زودبازده و كوچك در زمينه :طرح مسأله
دهد كه استان زنجان ده نيز نشان ميي زودبازها طرحوجود دارد و گزارش عملكرد ... ماهيگيري، صنعت و 

ي ها فرصتتواند زمينه توسعه لذا توجه به اين قبيل مشاغل مي .در اين زمينه عملكرد موفقي داشته است
  .شغلي را مهيا نمايد
با اين مالحظه توصيه  شناسايي و ترويج مشاغل كوچك، زودبازده و مورد نياز استان :شرح سياست

ي داراي توجيه اقتصادي دقت عمل بيشتري به ها فعاليتطاي تسهيالت و تشخيص شود كه در فرآيند اعمي
  .خرج داده شود
  :اقدامات

  ي عامل براي تخصيص ها بانكي پيشنهادي توسط ها طرحتوجه ويژه به ارزيابي هاي فني و اقتصادي
  تسهيالت

  تسهيالتو مصرف روند تخصيص در  ها بانكمشاركت و نظارت  
 مزيت دار ي ي كوچك اشتغالزاها طرحد كشاورزي استان جهت شناسايي و ترويج ريزي جهابرنامه  
ي كوچك مرتبط با ها طرح ريزي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جهت شناسايي و ترويجبرنامه

 معادن سرب و روي استان 

 توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هاي صنعتيتدوين برنامه براي توسعه خوشه  
  استان اجتماعي ، تعاون و رفاهكاركل اداره  :ستگاه مجريد

، شوراي استان جهاد كشاورزيسازمان ، و تجارت استان معدن ،عتسازمان صن :دستگاه همكار
  ريزي و نظارت راهبرديي استان، معاونت برنامهها بانك

  
  تسهيل فرآيند جستجوي شغلي و تدوين اطالعات بازار كار .2بسته سياستي  

در مواقع متعددي مشاهده شده است كه كارفرمايان به دنبال نيروي كار هستند ولي پيدا  :سألهطرح م
رساني  ذا بايد ساز و كارهايي جهت اطالعل. و صاحبان نيروي كار به دنبال شغل هستند ولي ناكام كنندنمي

   .بازار كار و تسهيل فرآيند كاريابي اتخاذ گردد
اطالعات عات بازار كار شامل نيازهاي تخصصي كارفرمايان و تهيه و تدوين اطال :شرح سياست

  )شامل تخصص، تحصيالت، سن، جنس و نظاير آن(بندي شده بيكاران  طبقه
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  :اقدامات
  نظام جامع اطالعات بازار كار اندازي راهطراحي و  
 سن ي مهارت، توانمندي، جنسيت، ها شاخصسازي بانك اطالعات نيازهاي بازار كار برحسب  فراهم

 ... و

 استمرار و گسترش فعاليت مراكز كاريابي خصوصي به ويژه در مناطقي كه فاقد چنين مراكزي است. 

 اي جهت برگزاري گسترش و توسعه همكاري بين مراكز كاريابي با مراكز آموزش فني و حرفه
 هاي آموزشي منطبق با نياز بازار كار براي كارجويان فاقد مهارت دوره

  استان اجتماعي ، تعاون و رفاهكاركل داره ا :دستگاه مجري
  ، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استاناستان ايآموزش فني و حرفه اداره كل :دستگاه همكار

 

 ي آموزش بيكارانها طرح. 3 بسته سياستي  
مطابق مطالعات انجام شده حدود نيمي از جويندگان كار فاقد مهارت هستند و طبيعي  :طرح مسأله

  .نه خود بتوانند شغلي دست و پا كنند و نه كسي حاضر به بكارگيري ايشان باشد است كه
  .آموزش جويندگان كار بايد متناسب با نيازهاي بازار كار در دستور كار قرار گيرد :شرح سياست

  :اقدامات
 ن و موزشي مورد نياز دانشجوياآو ارايه خدمات  ها دانشگاهسيس مراكز آموزش مهارت در أت

  التحصيالن آموزش عالي بر اساس استانداردها فارغ
  هدايت نيروي كار مازاد به سمت بازآموزي مهارتي و توانمندسازي نيروي انساني با توجه به نياز بازار

  كار 
  ر جهت شناخت كمبودهاي سطوح مختلف مهارت نيروي كا بندي طبقهايجاد مراكز سنجش مهارت و

 اي اي منطقهفني و حرفه

  استان اجتماعي، تعاون و رفاه كاركل اداره  :ريدستگاه مج
 اداره كل، )اختياري( و تعاون استان كارآفرينيتوسعه ي استان، بنياد ها دانشگاه :دستگاه همكار
  ها بانكاي، شوراي آموزش فني و حرفه

 

  ي تنظيم بازار كارها سياست - 6-5- 3
  بهبود روابط كار در سطح استان. 1بسته سياستي 



  

 

جان  تان ز د  ا ی وا رما       ھاد دا غال و  ه ا و جانند  تان ز ری ا  ذا

 .دارندنوضعيت مناسبي زنجان  هاي كمي محيط كسب و كار در استانعموم شاخص :طرح مسأله
ار شاخص مرتبط با اين موضوع وضعيت استان از متوسط كشور بدتر ههمانطور كه گفته شد از نظر هر چ

اجتماعي است كه رتبه استان در كشور  تأمينها شكايات مطرح شده عليه سازمان يكي از اين شاخص .است
اجتماعي در همين سازمان بررسي  تأميندر حال حاضر اعتراضات كارفرمايان عليه سازمان . ستا 21
شود و در صورتي كه كارفرما نسبت به آراي صادره اعتراض داشته باشد بايد به دادگاه يا ديوان عدالت  مي

  . اداري مراجعه كند
شوراي حل اختالف «، شود در استانداريپيشنهاد ميبراي بهبود اين شاخص  :شرح سياست

تواند در تسريع و تسهيل شوراي حل اختالف مي. اندازي شودراه »اجتماعي و كارفرمايان تأمينسازمان 
تواند به اختالف ميان كارفرمايان و شهرداري و اين شوراي حل اختالف همچنين مي. ثر باشدؤدر رسيدگي م

يان كارگران و كارفرمايان بايد مورد بررسي قرار علل اختالفات م. اجرايي رسيدگي كند هاي دستگاهساير 
  .گيرد و راهكارهاي مناسب ارايه شود

  :اقدامات
 اجتماعي و كارفرمايان تأمينتشكيل شوراي حل اختالف سازمان  
در سازماندهي شوراي حل اختالف رعايت استقالل مرجع حل اختالف از طرفين دعوا  

  راهبردي ريزي و نظارتمعاونت برنامه :دستگاه مجري
و اتاق  استان اجتماعي تأمين اداره كل ،استان اجتماعي، تعاون و رفاه كاركل اداره  :همكار هاي دستگاه

  استان بازرگاني و صنايع و معادن
  
و  ها سياستشناسايي نيازهاي تخصصي و مهارتي بازار كار و ارايه  -7- 3
  نيازهاي بازار كار تأمينآموزشي مناسب جهت  هاي گيري جهت

درصد از كل  6.8نفر بوده است كه سهمي معادل  15662برابر  1375عرضه نيروي كار متخصص در سال 
 استرسيده نفر  45524 بهعرضه نيروي كار متخصص  1385تا سال . عرضه نيروي كار استان را داشته است

همچنين  .تشده اسدرصد  13.7 بالغ برسهم عرضه نيروي كار متخصص از كل عرضه نيروي كار استان  و
درصد رشد  11.2به طور متوسط در هر سال  عرضه نيروي كار متخصص 1385الي  1375هاي طي سال

  .درصد افزايش يافته است 3.6داشته در حالي كه عرضه كل نيروي كار ساالنه 
آموخته، تقاضاي نيروي كار به طور متناسب افزايش نيافته و  با وجود رشد عرضه نيروي كار دانش

نرخ بيكاري نيروي متخصص استان در . از بيكاري متوسط استان بيشتر شده است آموختگان دانشبيكاري 
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نرخ بيكاري  1385در سال  .درصد بود 2.6درصد و براي زنان  2درصد، براي مردان  2.2معادل  1375سال 
 7.8در ازاي (درصد  6.3اين نسبتها براي مردان . درصد بوده است 9.9معادل  ها دانشگاه آموختگان دانش

درصد نرخ بيكاري كل  16.2در ازاي (درصد  16.3و براي زنان تحصيل كرده ) درصد بيكاري كل مردان
توان گفت در واقع مي .بوده است درصد 9.4نرخ بيكاري كل استان اين در حالي است كه  .بوده است) زنان

ت دانشگاهي مطرح نبوده ولي در سال اي با عنوان بيكاري نيروي كار داراي تحصيالمقوله 1375كه در سال 
  .به يك مسأله مهم تبديل شده است 1385

بيني نيازهاي بازار كار، در بخش اول از مطالعات پشتيبان سند، عرضه، تقاضا و بيكاري پيشجهت 
بيني عرضه جهت پيش. بيني شدهاي تحصيلي در برنامه پنجم توسعه پيشبه تفكيك گروه آموختگان دانش

 1390ي دولتي از طريق ورودي كنكور در سال ها دانشگاه التحصيالن فارغنساني تحصيل كرده تعداد نيروي ا
محاسبه شده بر اساس ضرايب ( ها دانشگاهو پيش بيني آن از طريق تعميم ميانگين ضريب رشد پذيرش 

ميم نسبت پذيرش دانشگاه آزاد نيز از طريق تع التحصيالن فارغبرآورد گرديد و ) 1380هاي دهه براي سال
براي محاسبه تعداد ). درصد مي باشد 52اين نسبت حدود (دانشگاه سراسري به آزاد محاسبه شد 

بومي در بين  التحصيالن فارغبومي از جداول مربوط به مركز آمار ايران و محاسبه ميانگين  التحصيالن فارغ
). درصد است 48به غير بومي حدود  نسبت بومي(استفاده شد  1380ي آزاد و سراسري طي دهه ها دانشگاه

هاي تحصيلي، عرضه نيروي كار در برنامه پنجم به تفكيك سپس با استفاده از نرخ مشاركت به تفكيك گروه
، جمعيت 1394تا  1390هاي براي به دست آوردن عرضه جديد در سال. هاي تحصيلي محاسبه گرديدگروه

  .زده شدفعال هر سال با ميزان بيكاران سال قبل جمع 
هاي برنامه پنجم توسعه، رشد تقاضاي نيروي كار بيني تقاضاي نيروي كار متخصص در سالجهت پيش

محاسبه شد و رشد مذكور در  1389تا  1385هاي هاي تحصيلي در طول سالمتخصص به تفكيك گروه
ه و تقاضاي نيروي كار با استفاده از جداول عرض. بيني تقاضا در برنامه پنجم مورد استفاده قرار گرفتپيش

  .به شرح زير به دست آمده است 1394تا  1390هاي ، ميزان اضافه عرضه براي سال8متخصص
  

                                              
  .بيني عرضه و تقاضاي نيروي كار متخصص به طور كامل در بخش اول مطالعات پشتيبان درج گرديده استپيش. 8
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  )نفر( 1394تا  1390اضافه عرضه نيروي كار تحصيكرده از سال . 38 جدول

2421B2422 گروههاي تحصيليB1390 2423B1391 2424B1392 2425B1393 2426B1394 

2427B،2428 بازرگاني و حقوق علوم اجتماعيB-75 2429B17 2430B132 2431B272 2432B444 

2433B2434 مهندسي، توليد و ساختB-78 2435B-5 2436B84 2437B195 2438B331 

2439B2440 خدماتB752 2441B894 2442B1062 2443B1260 2444B1494 

2445B2446 علوم انساني و هنرB-6 2447B64 2448B151 2449B257 2450B386 

2451B2452 علوم تربيتيB294 2453B397 2454B521 2455B669 2456B845 

2457B2458 علوم، رياضيات و محاسباتB130 2459B188 2460B259 2461B344 2462B445 

2463B2464 كشاورزي و دامپزشكيB253 2465B313 2466B383 2467B467 2468B568 

2469B 2470 )بهزيستي(بهداشت و رفاهB-77 2471B-56 2472B-29 2473B4 2474B46 

2475B2476 جمع كلB1193 2477B1812 2478B2563 2479B3468 2480B4559 

  محاسبات مشاور استاني: مأخذ

  
با ادامه روند فعلي، در طول برنامه پنجم توسعه، بيشترين اضافه عرضه نيروي انساني تحصيل كرده به 

يتي، كشاورزي و دامپزشكي، علوم رياضيات و خدمات، علوم تربهاي تحصيلي ترتيب مربوط به گروه
نكته ديگر اين است كه روند آموزش عالي به نحوي . محاسبات، و علوم اجتماعي، بازرگاني و حقوق است

است كه در استان زنجان در انتهاي برنامه پنجم در هيچ گروه تحصيلي اضافه تقاضا وجود نخواهد داشت و 
لذا در اين سند بر ارتقاي . عالي توصيه سياستي خاصي ارائه نمود توان در جهت توسعه كمي آموزشنمي

تأكيد  ها دانشگاههاي آموزشي و برنامه جذب كيفي آموزش عالي و مشاركت كارفرمايان در تدوين دوره
  .گرديده است

  
  نيازهاي بازار كار تأمينآموزشي مناسب جهت  هاي گيري جهتو  ها سياست -1- 7- 3

هاي ، اوالً عدم تناسب تحصيالت با عاليق و توانمنديالتحصيالن فارغبودن نرخ بيكاري از جمله داليل باال 
در  آموختگان دانشو ثانياً عدم تناسب بين نيازهاي بازار كار و واحدهاي درسي است كه  آموختگان دانش

يل پيشنهاد هاي سياستي ذبسته التحصيالن فارغلذا در جهت تخفيف بيكاري . انددوران تحصيلي گذرانده
  .گرددمي

  هدايت شغلي و تحصيلي از سنين نوجواني. 1بسته سياستي 

بخشي از مشكالت بازار كار ريشه در فقدان مهارت جويندگان كار دارد و اين موضوع : طرح مسأله
لذا بايد به ايجاد تناسب . ناشي از عدم تناسب رشته تحصيلي كارجويان با عاليق و استعدادهاي ايشان است

  .هاي مورد نياز بازار كار توجه جدي شودن عاليق و استعدادها، مسير تحصيلي، و تخصصميا



  

 

جان  تان ز د  ا ی وا رما       ھاد دا غال و  ه ا و جانند  تان ز ری ا  ذا

كمك كنند تا  آموزان دانشاندازي شوند كه از نوجواني به ها و مراكزي راهبايد برنامه :شرح سياست
مسير تحصيلي و آنها بتوانند عاليق و استعدادهاي خود را بهتر بشناسند و متناسب با آن عاليق و استعدادها 

  .شغلي خود را انتخاب كنند
  :اقدامات

  حمايت از تشكيل و توسعه مراكز هدايت شغلي و تحصيلي با استفاده از مزاياي پارك علم و فناوري و
 هاي دانش بنيانشركت

  استفاده از خدمات مراكز هدايت شغلي و تحصيلي براي  در مدارسها و خانواده آموزان دانشتشويق  
 به شناسايي عاليق و  آموزان دانشترغيب  جهتاستان  يآموزشي در صدا و سيماهاي رنامهتهيه ب

  استعدادهاي خود
  آموزان دانشمعرفي نيازهاي بازار كار و ميزان تناسب آنها با عاليق و استعداد  
 آموزان دانشها و مراكز توليدي مختلف، مخصوصاً براي هاي بازديد از كارخانهافزايش برنامه  

  آموزش و پرورش استان سازمان :دستگاه مجري
  و صدا و سيما) اختياري(اداره كل كار، تعاون و رفاه اجتماعي، بنياد كارآفريني  :دستگاه همكار

  
  ايهاي فني و حرفهمشاركت كارفرمايان در تدوين و اجراي آموزش .2بسته سياستي  

با . نيازهاي تخصصي بازار كار است تأميني تر برااي راهي كوتاههاي فني و حرفهآموزش: طرح مسأله
بازار كار مورد بازنگري قرار  ها به صورت رويه درآمده و كمتر متناسب با نيازهاياين حال، اين دوره

  .گيرند مي
اي مشاركت فعال هاي فني و حرفهكارفرمايان استان بايد در تدوين و اجراي دوره: شرح سياست

  .ها بگنجانندهاي شناسايي شده جديد را در دورههاي خود و مهارتداشته باشند تا بتوانند نياز
  :اقدامات

اي متناسب با نياز كارفرمايانهاي فني و حرفهبازنگري در دوره  
 اي استاناداره كل آموزش فني و حرفهمشاركت فعال كارفرمايان در شوراي آموزشي مربوط در  
نيازهاي بازار كار رساني اطالعاندهي و در سام و صنايع و معادن مشاركت اتاق بازرگاني  

  استان ايآموزش فني و حرفه اداره كل: دستگاه مجري
  استان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن: دستگاه همكار
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  هاي مورد نياز صاحبان كسب و كارتوسعه آموزش عالي با محوريت تخصص. 3بسته سياستي 
گيري در استان داشته و توانسته است سرريز چشم عالي رشد آموزشهاي اخير طي سال: طرح مسأله

ي تهران را به خود جذب كند، اما در تأمين نياز بازار كار زنجان چندان موفق نبوده ها دانشگاهدانشجويان 
هاي آموزشي اصالح نهال و بذر نياز مهم كشاورزي در استان است عمده رشتهبا اينكه براي مثال، . است

   .وم انساني است كه نياز به امكانات آموزشي زيادي نداردهاي علمعطوف به رشته
هاي استان مورد نظر هاي موجود در شهرستانتوسعه آموزش عالي با توجه به مزيت: شرح سياست

   .است
  :اقدامات

 هاي مختلفهاي استان در رشته فعاليتهاي مورد نياز شهرستانشناسايي تخصص 

 موزش عالي موجود با تأكيد بر نيازهاي آموزشي و تخصصي بازار هاي آموزشي در مراكز آايجاد قطب
 كار

 هاي آموزشي از محل اعتبارات آموزش عاليحمايت مالي از قطب 

 هاي استان هاي دانش بنياني كه در زمينه پاسخگويي به نيازهاي شهرستانپشتيباني از شركت
سازي  سات دانش بنيان و تجاريها و مؤسحمايت از شركت«، با رعايت قانون كنندفعاليت مي

  1389آبان  5مصوب » ها و اختراعاتنوآوري
 بازار كار تخصصي نيازهاي شناساييدر  و صنايع و معادن مشاركت اتاق بازرگاني  

  آموزش عالي استان: دستگاه مجري
  استان اتاق بازرگاني و صنايع و معادنريزي و نظارت راهبردي و معاونت برنامه: دستگاه همكار
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در  گذاري سرمايهو تحقق اهداف توسعه اشتغال و  ها سياستذيربط در اجراي  هاي دستگاهتعيين نقش و وظايف هر يك از  -8- 3
  ذيل هر بخش اقتصادي در استان هاي فعاليت

  
  در استان گذاري مايهسرو تحقق اهداف توسعه اشتغال و  ها سياستذيربط در اجراي  هاي دستگاهتعيين نقش و وظايف هر يك از . 39جدول 

2481B2482 همكار هايدستگاهB2483 دستگاه مجريB2484 اقداماتB2485 سياستBهدف 

2486Bمحيط زيست، حفاظتسازمان
منابع اداره كل ، استان هايشهرداري
سازمان ، و آبخيزداري استان طبيعي

ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
-آب منطقه شركت، استان گردشگري و

معاونت اي، منطقه اي، شركت برق
 بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

2487Bامور اقتصادي و  سازمان
مركز خدمات (دارايي 
 )استان گذاري سرمايه

2488Bذيربطهايدستگاهتوسطگذاريسرمايهها و مجوزهايهاي اطالعاتي مرتبط با استعالمتهيه اليه

2489B در  گذاري سرمايهتهيه نقشه جامع
 ناستان زنجا

2490B بهبود محيط كسب و
كار و فضاي 

 در استان گذاري سرمايه

2491Bاستانگذاريسرمايههاي اطالعاتي در قالب نقشه جامعتلفيق اليه
2492B هاي اطالعاتيهمزمان با تغيير اليهگذاريسرمايهروزآمدسازي نقشه

2493B گذاري سرمايهصدور مجوزها بر اساس اطالعات مندرج در نقشه جامع 

2494Bاداره كل ثبت اسناد و امالك استان ،
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري 

، دستگاه قضايي و شوراي حل  استان
 استان اختالف

2495Bاستانداري 

2496Bهاي بدون سند رسمي واحدشناسايي زمين
2497Bهاي داراي اصالح نظام مالكيت زمين

 معارض و صدور اسناد رسمي
2498Bثبت نام از تمام مدعيان اراضي استان و ارزيابي مدارك مالكيت ايشان

2499Bتشكيل ستاد مالكيت منابه طبيعي و اراضي ملي استاندار به رياست استاندار
2500Bهاصدور سند رسمي مالكيت براي مالكان قانوني زمين

2501Bي استان، شوراي بيمههابانكشوراي-
 هاي استان

2502Bمور اقتصادي و سازمان ا
 دارايي استان زنجان

2503Bگذاريسرمايهارزيابي نيازهاي بالقوه و بالفعل
2504Bباگذاريسرمايهتأسيس بانك توسعه

 ايرويكرد منطقه
2505Bهااريگذسرمايهماليتأميناي با هدفگذاران جهت تأسيس بانك توسعه منطقهراي زني با فعاالن بانكي و سرمايه

2506Bهاي استانداري، فرمانداري شهرستان
 ذيربط

2507B راه و ترابري كل اداره
 استان زنجان

2508Bاولويت بندي مسيرهاي مواصالتي حياتي و شناسايي شده استان
2509Bهاي درون اصالح و توسعه شبكه راه

 استان
2510Bاعتبارات مليها از محلتأمين اعتبار الزم براي احداث و تكميل راه

2511Bهاها و پروژهاستفاده از اوراق مشاركت و استصناع جهت تأمين مالي شركت

2512Bهاي صنعتي استانداري، شركت شهرك
و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان 

  استان

2513B راه و ترابري كل اداره
  استان

2514Bانريزي براي توسعه شبكه ريلي در پهنه استبرنامه

2515Bتوسعه شبكه ريلي در درون استان  
2516Bشهرستان زنجان، ابهر و خرمدره3در(هاي صنعتي فعال استان به شبكه ريلياتصال شهرك(

هاي خرمدره و ابهرايجاد بارانداز براي امكان بارگيري قطار در شهرستان
بيجار براي متصل نمودن استان-قيدار-آهنگ و سلطانيهكبودر-قيدار –ايجاد ارتباط ريلي در مسير سلطانيه 

 هاي همدان و كردستانزنجان به استان

2519Bاستان هاي صنعتيشركت شهرك ،
ريزي و نظارت راهبردي معاونت برنامه

 استانداري
2520Bشركت مخابرات استان 

2521Bتهيه نقشهGISپوشش تلفن ثابت و همراه
2522Bترونيكي و تسهيل ارتباطات الك

 ديجيتال در استان
2523Bتا انتهاي سال اول برنامه پنجمهاي صنعتي به تلفن ثابتاتصال شهرك

2524Bمذاكره با اپراتورهاي تلفن همراه جهت افزايش پوشش شبكه
2525Bي الزم براي افزايش ضريب نفوذ و سرعت اينترنتها زيرساختايجاد

2526Bيزي و نظارت راهبرديرمعاونت برنامه، 
، شوراي استان اجتماعيتأميناداره كل

2527B سازمان امور اقتصادي و
مركز خدمات (دارايي 

2528Bبزرگهايشركتبريزي براي جذتأسيس دفتر ارتباط با نهادهاي مالي كشور و برنامه
2529Bافزايش منابع مالي از طريق جذب

 بزرگهايشركتنهادهاي مالي و
2530Bدر قالب يك پنجره واحدمالي كشوريتسهيل فرآيندهاي صدور مجوز براي نهادها 
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2481B2482 همكار هايدستگاهB2483 دستگاه مجريB2484 اقداماتB2485 سياستBهدف 

هاي استان، ي استان، شوراي بيمههابانك
 اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان

 )گذاري سرمايه

2531B سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي
 استان گردشگري و

2532B راه و ترابري كل اداره
 استان

2533Bالملليريافت مجوز پروازهاي زيارتي و عادي ملي و بيند
2534B2535 فعال سازي فرودگاه استانBبرآورد تقاضاي سفر در مسيرهاي مختلف

2536Bهوايي جهت وارد كردن زنجان در برنامه پروازهاي خود در مسيرهاي سودآورهايشركتدعوت از

2537Bهاي استان، معاونت شهريشهرداري 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استانداري، 

، اداره كل امور مالياتي استان، و استان
 استان تأمين اجتماعي اداره كل

2538B سازمان همياري
 هاي استانشهرداري

2539Bوضع سقف زماني براي صدور مجوزهاي ساخت
2540B ساده سازي و كوتاه كردن زمان الزم

براي دريافت مجوزهاي ساخت و ساز 
 استان در

2541Bهاي كنونيدرصد هزينه50هاي مجوز ساخت تا ميزانكاهش هزينه
2542Bاي اطالعات ملككاهش زمان الزم براي اخذ پروانه ساخت و پايان كار از طريق يكپارچه سازي و ثبت رايانه

ارض شهرداري، ماليات، حق بيمه تأمينشامل عو(هانقل و انتقال اموال و دارايي يكپارچه سازي اطالعات مربوط به
 و ايجاد دسترسي به آن در اداره ثبت اسناد و امالك )اجتماعي و اطالعات ثبتي اموال

2544Bصنعت، معدن و تجارت استانسازمان، 
 سازمان ،استان جهاد كشاورزي سازمان

و ساير  استان آموزش و پرورش
 هاي صادركننده مجوزدستگاه

2545Bر اقتصادي و امو سازمان
مركز خدمات (دارايي 

 )گذاري سرمايه

2546Bارزيابي مستمر ظرفيت بازار

2547Bدر خصوص ظرفيت بازار رساني اطالع 
2548Bارائه اطالعات روزآمد در خصوص توليد بالفعل بازار

2549B 44ي خارج از صدر اصل ها فعاليتآزاد كردن ورود به بازارهاي مربوط به 

 
2550Bريزي و عاونت برنامهم

 نظارت راهبردي
2551Bهاي بخش عموميمناقصه رساني اطالعپايگاه روزآمد  اندازي راه 

2552Bها وشفاف كردن فرآيند مزايده
 هامناقصه

2553Bاتاق بازرگاني و صنايع و معادن زنجان 
2554Bريزي و معاونت برنامه

 نظارت راهبردي

2555Bاجتماعي، سازمانتأميناقتصادي شامل سازمانهايدستگاهاجرايي به هاي دستگاهمحدود نمودن ارزيابي عملكرد
 .امور مالياتي، شهرداري، دادگستري و شبكه بانكي

2556Bاصالح نظام ارزيابي عملكرد دستكاه-
 هاي اجرايي

2557Bمشاركت دادن اتاق بازرگاني، صنايع و معادن استان در ارزيابي عملكرد

2558Bريزي و كل آمار معاونت برنامه اداره
ثبت اسناد و كل نظارت راهبردي، اداره 

 ثبت احوالكل ، اداره استان امالك
 استان

2559B اداره كل امور مالياتي
 استان

2560Bمورد تأكيد در برنامه پنجم توسعه(هااظهارنامهي الزم براي تسليم الكترونيكيهازيرساختتوسعه( 

2561Bالياتبهبود شيوه وصول م 

2562B مؤديان بزرگ مالياتي«ايجاد واحدي براي امور«  
2563Bاين مورد و موارد زير با توجه به تحقيقات شركت بول در طرح(حذف دفاتر روزنامه و كل از مبناي تعيين ماليات

 )گرددتحول نظام مالياتي پيگيري مي
2564Bتوسعه پايگاه اطالعاتي مؤديان 

2565Bبر اساس احتمال خالفگويي در نظام خوداظهاري(ها زرسي تصادفي اظهارنامهبا(  

2566Bريزي ، معاونت برنامهاستان خانه كشاورز
و نظارت راهبردي و سازمان تعاون 

 استان روستايي

2567B سازمان صنعت، معدن و
 استان تجارت

2568Bندهايي كه محصول نوبرانه ندارها در شهرستانتوسعه سردخانه 

2569B2570  اصالح نظام توزيع و عرضه محصولBپيگيري جهت دريافت غرفه عرضه محصوالت براي كشاورزان استان در شهر تهران 
2571Bهايي كه فاقد اين امكان هستنداحداث ميادين ميوه و تره بار در شهرستان 

2572Bطريق ايجاد كد رهگيريكننده ازبرقراري ارتباط بين قيمت توليدكننده و مصرف 

 
2573Bسازمان جهاد كشاورزي 

 استان

2574Bتحقيق و توسعه در خصوص نهال و بذر مرغوب و پربازده
2575Bهاي پربازده و توسعه بذرها و نهال

 ترويج آنها

2576Bي انگيزشصالح نظام ا
فعاالن و توسعه دامنه 

 بازارها
2577Bباغدارانترويج ارقام پربازده ميان كشاورزان و

2578Bهاي توزيع شدهتضمين كيفيت بذرها و نهال



  

 

جان تان ز د  ا ی وا رما       ھاد دا غال و  ه ا و جانند  تان ز ری ا  ذا
2481B2482 همكار هايدستگاهB2483 دستگاه مجريB2484 اقداماتB2485 سياستBهدف 

2579Bايشركت آب منطقه 
2580Bسازمان جهاد كشاورزي 

 استان

2581Bهاي نوين آبياريهاي آموزشي براي كشاورزان در جهت ترويج شيوهبرگزاري دوره
2582Bلوازم  تأميناي و ترويج آبياري قطره

 آن
2583B اي و تحت فشاركنندگان مجاز تجهيزات آبياري قطرهعرضهافزايش تعداد

2584B استان صنعت، معدن و تجارتسازمان، 
، استان جهاد كشاورزيسازمان 

و كميته امداد امام  ي استانهاشهرداري
 )ره(خميني 

2585B تعاون و كاركل اداره ،
 استان اجتماعي رفاه

2586Bنظير تبديل سير به ترشي و(كشاورزي به محصوالت مصرفي جديدآموزش فرآوري مقدماتي و تبديل محصوالت
 )زيتون به روغن زيتون و انار به رب انار

2587Bتوسعه مشاغل خانگي 

2588Bنظير استانداردسازي و بسته بندي محصوالت كشاورزان و (هاي بزرگ و مشاغل خانگي برقراري پيوند ميان كارخانه
 )هاي دام جهت تأمين بهداشت و استانداردهاي محصوالت دامييا ايجاد خانه هاي بزرگباغداران در كارخانه

2589Bقانون ساماندهي و حمايت از7از ماده6اعطاي تسهيالت قرض الحسنه به صاحبان مشاغل خانگي مطابق بند
 مشاغل خانگي

2590Bتانداردهاي مشخصبراي طيفي از توليدكنندگان خانگي با اس) نام تجاري(ايجاد برند
2591Bبراي عرضه مستقيم محصوالت ) نظير بازارهاي روز و بازارهاي محلي شهرداري(هاي خاص در نظر گرفتن مكان

 خانگي

2592Bهاي فني و آموزشي در راستاي برقراري زنجيره توليد و ارزش در صنايع كوچك و خانگياعطاي كمك
2593Bباشدكه متناسب با صنايع كوچك يا خانگي ميشناسايي نيازهاي توليدي

2594Bاستان صنعت، معدن و تجارت سازمان 
2595B جهاد كشاورزيسازمان 

 استان

2596Bبندي مناسب محصوالتهاي آموزشي متنوع در خصوص بستهتهيه بسته
2597Bبندي و هاي نوين بستهآموزش روش

 بازاريابي محصوالت
2598Bهاي مناسب بازاريابيوزشي متنوع در خصوص روشهاي آمتهيه بسته

2599B ريزي و و معاونت برنامه ها بانكشوراي
 نظارت راهبردي

2600Bميراث  اداره كل
 فرهنگي، صنايع دستي و

 استان گردشگري

2601Bتورليدرها(رشناسايي مسيرهاي گردشگري استان و آموزش آن به راهنمايان تو(
2602Bتوسعه گردشگري با توجه به جنبه-

 هاي نرم افزاري
2603Bترهاي توسعه يافتهمشابه در استانهايشركتاستاني خدمات مسافرتي و هاي شركتهاي مشترك بينايجاد برنامه

2604B هايي كهاستان به شركتگردشگريميراث فرهنگي، صنايع دستي واداره كلارائه تسهيالت از محل وجوه اداره شده
 كنندهاي مشترك گردشگري مياقدام به برگزاري دوره

2605Bي استان زنجان، پارك علم و ها دانشگاه
توسعه كارآفريني و فناوري زنجان، بنياد 

 تعاون استان زنجان

2606B اتاق بازرگاني و صنايع و
 ن زنجانمعادن استا

2607Bها و مؤسساتحمايت از شركت«ها و تجاري سازي نتايج تحقيقات در چارچوب قانونحمايت از اختراعات و نوآوري
 1389آبان5مصوب»ها و اختراعاتدانش بنيان و تجاري سازي نوآوري

2608Bتحكيم رابطه صنعت و دانشگاه 

2609Bارتقاي فناوري 

هاي تحقيق و توسعههاي كاربردي دانشگاهي در قالب بودجهنامهايانحمايت مالي از تحقيقات و پ
 برگزاري نشست مشترك ميان دانشگاهيان و صاحبان كسب و كار با هدف شناسايي نيازهاي بازار كار

 هاي اقتصادي استانانعقاد تفاهم نامه و قرارداد همكاري بين مراكز دانشگاهي و بنگاه

2613B هاي ، شهردارياستان  خابراتمشركت
و  استان امور مالياتياداره كل استان، 

 استان تأمين اجتماعياداره كل 

2614Bريزي و معاونت برنامه
 نظارت راهبردي

2615Bالكترونيكي،به صورتدانشوو كارايحرفهوفنيهايآموزشدرارتباطي و اطالعاتينوينهايفناوريازاستفاده
 شده سازيشبيه و مجازي

2616B توسعه دولت الكترونيك و تقويت زير
ساختهاي فناوري ارتباطات و 

 اطالعات در استان
2617Bي خصوصي و تعاوني در صنعت فناوري اطالعات و خدمات فني و مهندسي با استفاده از اعتباراتهابخشحمايت از

 و فناوريصندوق نوآوري و شكوفايي وابسته به شوراي عالي علوم، تحقيقات

2618Bراكدهايپروندهالكترونيك،خدماتاداري،اتوماسيونپوششافزايش با خدماتوكاربرديافزارهاينرمتوسعه
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)الكترونيكآرشيو(الكترونيك
2619Bافزايش تعداد دفاتر پيشخوان دولت و تنوع خدمات ذيربط

2620Bت در شبكه ملي اطالعاتگذاري رايگان اطالعا تبادل و به اشتراك
2621Bاجراييهايدستگاهي اقتصادي بينهافعاليتارسال و دريافت الكترونيكي كليه استعالمات مرتبط با

2622B صنعت، معدن و تجارت استانسازمان ،
، شوراي استان جهاد كشاورزيسازمان 

ريزي و ي استان، معاونت برنامهها بانك
 نظارت راهبردي

2623Bتعاون و كاركل ره ادا ،
 اجتماعي رفاه

2624B ي عامل براي تخصيص تسهيالتها بانكي پيشنهادي توسط ها طرحتوجه ويژه به ارزيابي هاي فني و اقتصادي 

2625Bي كوچك اشتغالزا و زودبازدهها طرح 

2626B افزايش اشتغال از طريق
هاي فعال بازار  سياست

 كار

 تخصيص و مصرف تسهيالتدر روندهابانكمشاركت و نظارت
 ي كوچك اشتغالزاي مزيت دارهاطرحريزي جهاد كشاورزي استان جهت شناسايي و ترويجبرنامه

2629Bي كوچك مرتبط با معادن سرب وهاطرحريزي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جهت شناسايي و ترويجبرنامه
 روي استان

 هاي صنعتي توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استانسعه خوشهتدوين برنامه براي تو

2631Bاستان ايآموزش فني و حرفه اداره كل ،
 اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان

2632B تعاون و كاركل اداره ،
 استان اجتماعي رفاه

2633B نظام جامع اطالعات بازار كاراندازيراهطراحي و

2634Bوي شغلي و تسهيل فرآيند جستج
 تدوين اطالعات بازار كار

2635Bي مهارت، توانمندي، جنسيت، سن وهاشاخصفراهم سازي بانك اطالعات نيازهاي بازار كار برحسب... 

2636Bاستمرار و گسترش فعاليت مراكز كاريابي خصوصي به ويژه در مناطقي كه فاقد چنين مراكزي است.
2637Bهاي آموزشياي جهت برگزاري دورهري بين مراكز كاريابي با مراكز آموزش فني و حرفهگسترش و توسعه همكا

 منطبق با نياز بازار كار براي كارجويان فاقد مهارت

2638Bتأمينتالش براي برقراري ارتباط با كارفرمايان و اتخاذ راهكارها و تدابير الزم براي تشويق و ترغيب كارفرمايان براي
 ر مورد نياز از طريق مراكز كاريابي خصوصينيروي كا

2639Bتوسعه ي استان، بنياد ها دانشگاه
، سازمان آموزش )اختياري(كارآفريني 

 ها بانكاي، شوراي فني و حرفه

2640B تعاون و كاركل اداره ،
 اجتماعي رفاه

2641B آموزشالتحصيالنفارغدانشجويان وو ارايه خدمات آموزشي مورد نياز ها دانشگاهتأسيس مراكز آموزش مهارت در
 عالي بر اساس استانداردها

2642B2643 ي آموزش بيكارانها طرحBهدايت نيروي كار مازاد به سمت بازآموزي مهارتي و توانمندسازي نيروي انساني با توجه به نياز بازار كار
2644B اي روي كار جهت شناخت كمبودهاي فني و حرفهسطوح مختلف مهارت ني بندي طبقهايجاد مراكز سنجش مهارت و

 ايمنطقه

2645B اجتماعي ، تعاون و رفاهكاركل اداره، 
سازمان تأمين اجتماعي و اتاق بازرگاني و 

 صنايع و معادن

2646Bريزي و معاونت برنامه
 نظارت راهبردي

2647Bتشكيل شوراي حل اختالف سازمان تأمين اجتماعي و كارفرمايان 

2648Bود روابط كار در سطح استانبهب 
2649B پذيري انعطافافزايش

از طريق  بازار كار
 هاي تنظيمي سياست

2650Bرعايت استقالل مرجع حل اختالف از طرفين دعوا در سازماندهي شوراي حل اختالف 

2651B ،اداره كل كار، تعاون و رفاه اجتماعي
و تعاون استان بنياد كارآفريني 

 ي مركز زنجانو سيماو صدا ) اختياري(

2652Bآموزش و  سازمان
 پرورش استان

2653Bهايحمايت از تشكيل و توسعه مراكز هدايت شغلي و تحصيلي با استفاده از مزاياي پارك علم و فناوري و شركت
 دانش بنيان

2654B هدايت شغلي و تحصيلي از سنين
 نوجواني

2655Bها و  ارائه سياست
هاي  گيري جهت

هت آموزشي مناسب ج
 تأمين نيازهاي بازار كار

 ها در مدارس براي استفاده از خدمات مراكز هدايت شغلي و تحصيليو خانوادهآموزاندانشتشويق
2657Bبه شناسايي عاليق و استعدادهاي خودآموزاندانشهاي آموزشي در صدا و سيما جهت ترغيبتهيه برنامه 

 آموزاندانشيزان تناسب آنها با عاليق و استعدادمعرفي نيازهاي بازار كار و م
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 آموزاندانشها و مراكز توليدي مختلف، مخصوصاً برايهاي بازديد از كارخانهافزايش برنامه

2660Bاستان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن 
2661B اداره كل آموزش فني و

 اي استانحرفه

2662Bاي متناسب با نياز كارفرمايانفههاي فني و حربازنگري در دوره 
2663B مشاركت كارفرمايان در تدوين و

 ايهاي فني و حرفهاجراي آموزش
2664Bاي استانمشاركت فعال كارفرمايان در شوراي آموزشي مربوط در اداره كل آموزش فني و حرفه 

2665Bنيازهاي بازار كارسانيراطالعمشاركت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن در ساماندهي و 

2666Bريزي و نظارت راهبردي و معاونت برنامه
 استان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن

2667B آموزش عالي نهادهاي
  استاندر 

 

2668Bهاي مختلفهاي استان در رشته فعاليتهاي مورد نياز شهرستانشناسايي تخصص

2669B توسعه آموزش عالي با محوريت
رد نياز صاحبان هاي موتخصص

 كسب و كار

هاي آموزشي در مراكز آموزش عالي موجود با تأكيد بر نيازهاي آموزشي و تخصصي بازار كارايجاد قطب
هاي آموزشي از محل اعتبارات آموزش عاليحمايت مالي از قطب

كنند، باهاي استان فعاليت ميهرستانهاي دانش بنياني كه در زمينه پاسخگويي به نيازهاي شپشتيباني از شركت
آبان  5مصوب » ها و اختراعاتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوريحمايت از شركت«رعايت قانون 
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