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 پيشگفتار

 
عباار   شناخته شده است كه « استراتژيك  اريزي راهبردي ي برنامه»ريزي با عنوان  هاي برنامه يكي از انواع شيوه

 . مد  و حياتي و طريقه نيل به آن، با توجه به عوامل محيطي و با در نظر گرفتن آيندهاست از تعيين اهداف بلند 

نيازمناد  تواناد   از آنجايي كاه اساتراتژي ماي    ؛ستا ها تعريف و تدوين استراتژي،  هدف راهبردي،ريزي  برنامهدر 

. ماد  باشاد   ريزي بلندمد  يا كوتاه هتواند برنام ريزي استراتژيك مي برنامهلذا  ؛باشد براي اجرا كوتاه يا بلند مانيز

؛ در اين حالت مي باشد، متفاو  متداول است ريزي  نامهروش هاي معمول بردر ريزي راهبردي با آنچه كه  برنامه

 .طرح ها و پروژه ها ، راهبردها ، برنامه ها ،اهداف :قالب كلي برنامه عبار  است از 

استان در   پنجم توسعه  جهت تدوين برنامه  ، براي اولين بار ، 9831استان زنجان در سال   برنامه راهبردي توسعه

استان قرار گرفت؛ براساس فرآيند طراحي شده عالوه بر هدف تدوين   دستور كار شوراي برنامه ريزي و توسعه

ظر ريزي نيز مد ن سند برنامه، هدف توانمند سازي عوامل اجرايي در سطح دستگاههاي اجرايي و معاونت برنامه

 .قرار گرفت و نتايج حاصله در دو سطح كالن استان و بخشهاي توسعه تنظيم گرديد

استاندار  به رياستبا شكل گيري اتاق هاي فكر  همزمان با پايش و ارزيابي اهداف اسناد فوق ،  ،  9811در سال 

 -امل صنعت و معدنش)اقداما  اولويت دار توسعه در بخش هاي كليدي استان محترم ، به منظور دستيابي به 

موضوعا    ني ،ومحيط هاي دروني و بير  ،( عموميمسكن و عمران شهري و فرهنگ  -كشاورزي آب و 

بررسي و بازنگري قرار گرفت و برنامه هاي توسعه  ،توسعه مورد بحث  استراتژيك و راهبردهاي بخشهاي كليدي

يير رويكردها به اين بخش در سال هاي باقيمانده اين برنامه به منزله تغ .گرديدمبتني بر راهبرد ها استخراج 

 .مبناي عملي خواهد بود  ،برنامه پنجم و نيز براي سال هاي برنامه ششم توسعه 

تشكيل اتاق فكر به عنوان ايجاد محيط مناسب ، حركتي جهت پيوند حوزه نظري و كاربردي در بخش هاي 

 .استان مي باشد غير دولتيدولتي و 

نتايج جلسه هاي « زنجان استان صنعت و معدنبخش   راهبردي توسعه  ند برنامهس»ت عنوانرو تح گزارش پيش

كليه عزيزان عضو اتاق فكر در بخش  اتاق فكر بخش صنعت و معدن استان مي باشد كه بدين وسيله از تالش

 . صميمانه قدرداني مي نمايد فوق

 وخاطر همت و مساعي مضاعف در برگزاري جلسا  ، ب معاونت هماهنگي برنامه وبودجه در نهايت از همكاران 

 .گردد تدوين گزارش حاضر ، سپاسگزاري ميجمعبندي و 
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 :  خدمات   فكرااتق   ساختار 

 

ر و رئيس    جمشيد انصاری  مهندس:  ااتقاستاندا

 دكتر رحيم عصفوری : دبير    و  رئيس سازمان  

گاه  گاه / مسؤول اهی دست  : مدری دست

  انصر فغفوری /   معدن و تجارت صنعت ، -يحي  رحمتي            /  رهنگي ،گردشگری و صناعي دستي  ميراث ف  

 :   ااتق یاعضا

هل رجايي  -  رحيم حاج انیبي  - انصر مقدم       - احمد رغيوی      - علي رحمتي      - وثوقي... كليم ا - جواد رحمتي   كاميار   -  محمود صاربی       -  یدا

گاهن   حبيب       -  اسكندريون  ي

وردی  :  معاونت ربانهم  وبودهج   مشاركت كنندگاندبيرخاهن  و   افطمه صفي   –  احمد خدا

گاه  هنمایند     -( سعيد حسني ) ميراث فرهنگي ،گردشگری و صناعي دستي      –( اميرعلي مسيبي )   معدن و تجارت صنعت ،دست

-  (  علي عباسي)  راه و شهرسازی 
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 خدمات بخش برنامه راهبردي توسعه

  استان زنجان 

 
 مقدمه -1

 

 كشورهاهمواره بعنوان يكي از بخشهاي مهم و گسترده در ساختار اقتصادي  9بخش خدما 
اين بخش ، در طبقه بندي اقتصادي فعاليتها ، داراي گروه هاي فعاليتي . محسوب مي شود 

ري ، اطالعا  و ارتباطا  ، فعاليتهاي مالي و بيمه ، امالك و حمل و نقل و انباردا: نظير متنوعي 
مستغال  ، فعاليتهاي حرفه اي ، علمي و فني ، فعاليتهاي مربوط به سالمت انسان و مددكاري 
اجتماعي ، هنر ،سرگرمي و تفريح ، آموزش ، فعاليتهاي خدماتي مربوط به تامين جا و غذا ، 

فعاليتهاي اداري و خدما  شي ، تعمير وسايل نقليه موتوري ، فعاليتهاي عمده فروشي و خرده فرو
توليد ناخالص را بخود از بيشترين سهم  "معموالباسرمايه گذاري پايين ، بوده  و ... پشتيباني و 

بازار و عرصه تجار  ، از منظر اشتغالزايي نيز  با توجه به شرايط حاكم بر . اختصاص مي دهد 
اشتغال فرصتهاي ديگر بخشهاي اقتصادي ، نقش مهمي در ايجاد بخش خدما  در مقايسه با  

و بررسي ها نشان مي دهد كه در اغلب مناطق ، رشد اقتصادي . براي اقشار و سنين مختلف دارد 
شواهد مؤيد آن است كه  .بخش خدما   بيشتر از بخش هاي كشاورزي و صنعت مي باشد سهم 

قتصاد و رفع بسياري از معضال  اقتصادي و اجتماعي به دليل تاثير شگرف اين بخش در پويايي ا
 . ،مي بايست نگاه ويژه اي به اين بخش گردد

توساعه  يك حاصل كار اتاق فكر اده از مدل برنامه ريزي استراتژتوجه به موارد فوق و استفبا 

توسعه بخش به همراه تجزيه و تحليل عوامل محيطاي ،  استان، چشم انداز  و خدما گردشگري 

راهبردهاي توسعه بخشي به ايي و استخراج موضوعا  استراتژيك اثرگذار بر توسعه بخش، شناس

ورده آاي هر يك از راهبردها اي به از ي توسعهها هريك از موضوعا  استراتژيك و برنامهتفكيك 

  .استشده 

                                        
 بخش خدمات شامل فعاليتهايي است كه خارج از حيطه بخشهاي صنعت ، كشاورزي ، ساختمان و آب وبرق  وگاز  -  

 عمومي غيردولتي انجام خصوصي و شهاي بخ "مي باشد  و در اين گزارش شامل آندسته از فعاليتهايي است كه عموما

 .مي دهند
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با فرض تأييد چشم انداز و شاخص هاي اهداف كماي مصاوب    برنامه مفاهيم مندرج در اين

پانجم و   سال پايااني برناماه  ني براي يبرنامه تدو دوره. يه و به شرح ذيل ارائه مي گرددبخش ته

 . توسعه مي باشدبرنامه ششم سالهاي 

 

در انتهاي برنامه ششم  استان زنجان خدماتانداز توسعه بخش  چشم -2

 توسعه 

، ايرانجمهوري اسالمي با توكل به خداوند متعال، در راستاي تحقق  چشم انداز بيست ساله 
 بايد به جايگاهي باالتر از متوسط  كشور ،ششم توسعه سال پاياني برنامه استان زنجان در 

ارزشهاي  با اتكاء بردست يابد ؛ به گونه اي كه ( در سهم از فعاليتهاي اقتصادي و اشتغال )  
خالقيت و  اصيل اسالمي ، فرهنگي ، سخت كوشي و اراده مردم نجيب و شريف استان و

بخش خدما  از توليد ناخالص استان ، بيشتر ارزش افزوده متوسط رشد ن امر، والؤمس تدبير
 .از متوسط رشد توليد استان خواهد بود 

.  
 

 استان  خدمات بخش  وامل محيطي اثرگذار بر توسعهجزيه و تحليل عت -3

زياه و  ماورد تج  ماذكور  محيط بيروني و دروني بخش ترين عوامل استراتژيك  مهمدر اين قسمت 

ها و تهديدهاي محيط كاالن   در تجزيه و تحليل محيط بيروني مهمترين فرصت. تحليل قرار گرفته است

و سعي بر اين بوده است تا محيط تعريفاي   است استان زنجان شناسايي شده بخش خدما  و اختصاصي 

  .موجود تدوين گردد شرايطمبتني بر 
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 -استان زنجان خدماتبخش  امل استراتژيک محيط بيرونيليل عوو تح تجزيه-1-3جدول 

 1394سال 

 عوامل محيط بيروني

ها
صت

فر
 

مراكز زيست و فعاليت نسبتاً توسعه يافته در كشور  شمال غرب و -كريدور اصلي  مركز دراستان قرارگيري 

 با امكان ارائه خدما  برتر به شهرها  و استانهاي همجوار

 رتي براي ورود نيروهاي جديد به بخش در مقايسه با ساير بخشهاي اقتصاديامكان گسترش آموزش مها

 فراهم بودن زمينه هاي فرهنگي ، اقتصادي و اجرايي ايجاد و توسعه كسب و كارهاي جديد در بخش

 باال بودن سطح دانش عمومي و تخصصي جامعه

 مناسب بودن شاخصهاي اجتماعي  و امنيتي استان

 تنوع ، تمايزا  و خالقيتهاي محيطي در ارائه خدما بي توجهي  به 

 استان و محصوال  نبود تصوير سازي مثبت و برند سازي جذاب از شهرها

 ناهماهنگي مديريتي و ضعف  پيوندهاي بين بخشي و هم افزايي ميان دستگاه هاي موثر در توسعه بخش

   مناسب و برتربه روز نبودن بخش با تحوال  تكنولوژيك در ارائه خدما
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 -استان زنجان خدمات و تحليل عوامل استراتژيک محيط دروني بخش  تجزيه-2-3جدول

 1394سال 
 

 عوامل محيط دروني

ت
قو

ط 
قا

ن
 

 موقعيت مناسب شهرزنجان براي استقرار خدما  باكاركرد منطقه اي و ملي 

  اني ، فرهنگي و توزيعي و فني ، درموجود زيرساختهاي اوليه براي گسترش خدما  پزشكي 

 گرايش عمومي مردم به فعاليتهاي اقتصادي بخش خدما  و امكانا  توسعه كارآفريني در بخش 

 وجود ظرفيتهاي فيزيكي و نيروي انساني براي گسترش خدما  آموزش عالي در استان 

ن
ف

ضع
ط 

قا
 

 استانعدم تنوع و شكل نگرفتن بخشي از فعاليتهاي خدماتي ضروري در 

سامان نيافتگي حمل و نقل كاال و پايين بودن كيفيت ناوگان حمل و نقل عمومي ، درون شهري و 

 برون شهري استان 

 كوچك مقياس بودن اغلب فعاليتهاي موجود در بخش خدما 

توسعه نيافتگي خدما  برتر در زمينه مهندسان مشاور ، حسابرسان، مشاوران حقوقي ، موسسا  

 و بازارهاي سرمايه ( بيمه و بانكداري)، مالي بازاريابي

 خدما   بخش در ضعف آمار و اطالعا  به روز

 كمبود آموزشهاي كاربرديو ن بخش خدما  پايين بودن سطح علمي و تخصصي شاغال
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 استان زنجان خدماتبخش   وسعهموضوعات استراتژيک اثرگذار بر ت -4

اساتان   خادما  اثرگذار بر توسعه بخش راتژيك بيروني و دروني پس از تعيين و شناسايي عوامل است

استخراج موضوعا  استراتژيك بر اساس ارزيابي ميزان ارتباط بين فرصت ها و در اين قسمت به  ،زنجان

موضوعا  استراتژيك عوامل راهنماي تدوين استراتژي .تهديدها با قو  ها و ضعف ها پرداخته شده است

بخشاي،    بدين نحو كه با شناسايي مهمترين و كليدي ترين عوامل موثر بر توسعه ؛هاي توسعه مي باشند

گردند كه به اجرا گذاردن آنها بخش را قادر خواهد سااخت   توجها  و اقداما  معطوف به راهكارهايي مي

  .مسير توسعه را طي نمايدبا حداكثر كارايي و اثر بخشي 

 
 توسعه زيرساختها .1

 گسترش بخش خدمات  .2

 دانش و مهارت و تخصص نيروي انساني بخش  .3

 مدل اقتصادي توسعه بخش خدمات براي حمايت فعاالن  .4

 مسائل فرهنگي  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 
 استان زنجان خدماتبخش  استراتژيک اتموضوع تبيين -4جدول 

ف
ردي

 

 پيش بيني روند آينده در صورت نپرداختن به آن شرح موضوع موضوع استراتژيک

9 
 تهاخرساتوسعه زي

 

هاي بخش خدما   در هر استان به صور  كمي شامل  زيرساخت

هااي   هاي موجود در منطقه و متناساب باا فعاليات    كليه زيرساخت

گوياي آن است كه مجموعه  گستردگي بخش.اقتصادي خواهد بود 

هاا وناوع و ميازان     شبكه سكونتگاهي و ارتبااطي باين ساكونتگاه   

ه از ياك ساو  و همچناين    فعاليت هاي اقتصادي موجود در منطقا 

هاااي اقتصااادي ، سااطح تعاماال بااا    موقعياات و مياازان فعالياات 

سكونتگاههاي مجاور  و سطح فناوري موجود از سوي ديگر، ناوع  

لااذا .كناد  هااي بخاش خادما  را تعياين ماي      و ميازان زيرسااخت  

گستردگي بخش خادما  و تاأثير گاذاري  و تااثير پاذيري آن در      

هاا را   ش و توجاه باه زيرسااخت   هاي اقتصادي، اهميت بخ فعاليت

بنادي ايجااد زيرسااخت از اهميات      لايكن اولويات  . دهد نشان مي

گاذاري  ناشاي از    خاصي برخوردار است ؛ زيرا سهم باالي سارمايه 

وظائف دولت و فراهم آوردن شرايط براي فعاليت بخش خصوصي 

، تخصيص بهينه منابع در استان جهت تقويت و تجهيز امكاناا  و  

و افازايش انگيازش بخاش خصوصاي در خادما  را       ها زيرساخت

 . نمايد ايجاب مي

 

      عدم بهره برداري از موقعيت سرزميني استان

 اي افزايش شكنف شنخص هني درآمدي منطقه

    مهنجرت پذير منند  اسان  بويژه جمعيت فعتن

 شهري   داراي توانمندي ا ليه

 هتتني اوتتن رزي    تتنعت     ابستتا ي فعنليتتت

خش خدمنت به مصنرف  اسطه برخي از اجزاء ب

  ارداتي از سنير اساننهن

    تنثير منفي پنيين بود  سطح بخش ختدمنت بتر

هتني اقاصتندي استان  بتويژه      گسارش فعنليتت 

 هني داراي آساننه جمعياي فعنليت

 

1 
گسترش بخش 

 خدمات

بخش خدما  بعنوان محرك ساير بخشهاي توليدي در هر منطقه 

با . ايفا نمايد  نيز نقش مضاعفيان ،مي تواند در رشد اقتصادي است

توجه به ارزش افزوده باال در اين بخش نسبت به ساير بخشها 

مي توان بازتوزيع درآمد در ، بويژه در ارتباط با فعاليتهاي توليدي 

ويژگي بخش خدا  استان ، اتكا به . جامعه را فراهم آورد 

در روند  و گرايش در برخي رشته فعاليتهاست كهدولتي  فعاليتهاي

با توجه . تاريخي تضعيف برخي ازرشته فعاليتهارا نيز شاهد هستيم 

به گسترش شهرنشيني استان و تحوال  تكنولوژيك در بخش 

لزوم توجه به اين بخش براي ارتقاء سطح اشتغال  ،كشاورزي 

استان ضروري است ، كمااينكه با اين رويكرد جذب مهاجرين 

 . ري استان نيز موثر خواهد بود ساير استانها در ثبا  مهاجرپذي

درصور  نپرداختن به موضوع ، محدوديت اقتصاد استان 

در تقويت بخش خدما  و اتكا به اقداما  دولتي در اين 

بخش تغيير نخواهد كرد ،از سوي ديگر ارتقاء سرانه 

درصدي  83حداق )درآمد هاي استان و پركردن  شكاف 

ناحيه بخش  استان با متوسط كشوري مي تواند از( 

خدما  محدود شده و منجر به تاثيرا  كاهنده در 

 .سالهاي آتي گردد
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دانش و مهارت و 

تخصص نيروي 

 انساني

امروزه منابع انساني بعنوان پايه اصلي ثرو  جوامع شناخته است 
زيرا اين انسنهاي متخصص هستند كه سرمايه ها را متراكم 

نمايند ،سازمانهاي  ساخته و از منابع طبيعي بهره برداري مي
اجتماعي يا اقتصادي و سياسي را مي سازند و فرايند توسعه يك 

بطور كلي دانش انساني و مهارتها ، . جامعه را سرعت مي بخشند 
مكانيسم نهادي و اصلي توسعه جوامع محسوب مي شود چراكه 
حركت در مسير توسعه نيازمند انساني است كه ذهن و نگرش او 

انسانها بايد تخصص شركت در جريان توسعه . متحول شده باشد 
و توليد مدرن را داشته باشند ، بنابراين آموزش نيروي انساني  

 . يكي از اركان و عوامل مهم در توسعه هربخش مي باشد 

 كند شدن روند توسعه در بخش  -

 خروج و مهاجر  نيروي انساني از استان  -

 نيود وكمبود نيروهاي متخصص و مهارتي در سطوح -

 مختلف توسعه اي 

 

4 

مدل اقتصادي 

توسعه بخش 

خدمات براي 

 حمايت فعاالن

بخش خدما  با ويژگيهاي ذاتي خود در هر منطقه مي تواند 
با توجه به . مزيتهاي نسبي خاصي را در هر استان ايجاد نمايد 

سطح تاثيرگذاري خدما  و ايفاي نقشهاي فراتر از تراز حجم 
ل اقتصادي گسترش بخش خدما  را اقتصاد استان ، مي توان مد

از سوي ديگر برخي از خدما  جديد مي تواند رشته . ترسيم نمود 
فعاليتهايي را تحريك نمايد كه در ثبا  شغلي و صيانت اشتغال 

بنابراين به نظر مي .موجود و همچنين گسترش فعاليتها مؤثر باشد 
ا رسد توجه به رشته فعاليتهاي جديد در بخش خدما  استان ب
رويكرد ايفاي نقش هاي منطقه اي مي تواند مدل مناسبي براي 
توسعه بخش خدما  باشد ، كه در اين راستا كاهش وابستگي 
فعاليتهاي اقتصادي استان به واردا  خدما  از استانهاي ديگر نيز 

 . رويكرد ديگر در توسعه بخش خواهد بود 

در برخي رشته  "محدود شدن فعاليتهاي بخش صرفا  -

  يتهافعال

 عدم تنوع در رشته فعاليتهاي خدماتي  -

 افزايش بيكاري  -

 عدم پويايي در اقتصاد استان  -

 خروج بخش وسيعي از سرمايه ها از استان  -

 

 مسائل فرهنگي  5

مشاغل خدماتي جلوه اي گويا و نمايي پويا از فرهنگ كشورهاست 
اين مشاغل در برگيرنده طيف عظيمي از مشاغل مورد نياز و . 

باني كننده بخش هاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي است ؛ به پشتي
عبار  ديگر ، ضرور  وجود مشاغل خدماتي بطور عمومي در 

 . اغلب بخشهاي عمومي و دولتي و خصوصي احساس مي شود 
از آنجا كه توجه ناكافي به موارد مرتبط با مشاغل خدماتي از ابعاد 

ائل مبتال به در يكي از مس...( فرهنگي ، آموزشي و ) مختلف 
باشد ، لذا مي بايست بمنظور ارتقاء  ميكشور و به تبع آن استان 

 . كيفي و ماهيت معنوي اين مشاغل توجه ويژه اي صور  پذيرد 

و استعدادهاي نبروي عدم استفاده كامل از ظرفيتها  -

 انساني مشاغل موصوف 

 آثار منفي در اذهان جوامع ديگر از فرهنگ استانايجاد  -

آثار منفي در زندگي فردي و خانوادگي نيروي انساني   -

 مشاغل مذكور 

 بيكارماندن بخشي از نيروي كار  -
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 ان زنجاناست خدماتبخش راهبردهاي توسعه  -5

 به تفكياك موضاوعا  اساتراتژيك   خدما  بخش   راهبردهاي مورد نظر براي توسعهدر اين قسمت 

ك كد شناسايي چهار رقماي اختصااص داده شاده كاه دو رقام اول آن      به هر راهبرد ي .آورده شده است

 . راهبرد مي باشد  بيانگر كد بخش و دو رقم بعدي بيانگر شماره

 

 زنجان بر اساس موضوعات استراتژيک استان  خدمات راهبردهاي توسعه بخش  -5جدول 

 راهبردها کد موضوع استراتژيک رديف

 توسعه زيرساختها 1

 و تمرکزفعاليت صنوف خدماتي  وتوليديساماندهي  3331

 توسعه تجارت الكترونيک 3332

 نوسازي  وتوسعه ناوگان حمل ونقل عمومي 3333

 گسترش بخش خدمات 2

3334 
گسترش خدمات انبارداري ، مراکز نگهداري و توزيع 

 کاال

   ايجاد و توسعه خدمات برتر و نوين 3335

3333 
گسترش واحدها و فعاليتهاي  تسهيل در راه اندازي و

 صنفي جديد

3 
دانش و مهارت و تخصص 

 نيروي انساني
 موزش در بخش  آارتقاء سطح کمي و کيفي  3339

4 
مدل اقتصادي توسعه بخش 

 خدمات براي حمايت فعاالن
3313 

( خارجي  و داخلي ) تخصصي نمودن فعاليت تجارت 

 دراستان

5 

 
  ي فرهنگي و نگرش مثبت در مردمتقويت زمينه ها 3311 مسائل فرهنگي
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 به تفكيک راهبردها خدماتبخش   توسعه يها برنامه -3

 . طراحي شده اند ي زيرها، برنامه  در اين قسمت براي عملياتي نمودن راهبردهاي تدوين شده

 راهبرد و  برنامه   شرح

 ساماندهي و تمركزفعاليت صنوف خدماتي  وتوليدي راهبرد

 الينده ومزاحمآاماندهي و انتقال صنوف س برنامه

 ايجاد و تكميل شبكه پايانه درون و برون شهري برنامه

 ايجاد مجتمع هاي توليد و عرضه صنايع دستي  برنامه 

 توسعه تجارت الكترونيك راهبرد

 تجار  الكترونيك ( فناوري مورد نياز)توسعه زيرساختهاي  برنامه

   كي محصوال  وخدما بازاريابي الكتروني برنامه 

 تجهيز مراكز خدماتي و تجاري به فناوريهاي نوين باقابليت دسترسي عموم برنامه

 نوسازي  وتوسعه ناوگان حمل ونقل عمومي راهبرد

 نوسازي  و توسعه وسائط نقليه عمومي درون شهري  برنامه

 نوسازي  و توسعه وسائط نقليه عمومي برون  شهري برنامه 

 فزايش كيفيت و ظرفيت حمل و نقل مسافري ريلي ا برنامه 

 گسترش خدمات انبارداري ، مراكز نگهداري و توزیع كاال راهبرد

 ايجاد مركز آماد ، نگهداري و توزيع  كاالها ي شمالغرب كشور  برنامه

 احداث و ساماندهي زيرساختها و خدما  انبارداري درون شهري  برنامه

   مات برتر و نوینایجاد و توسعه خد راهبرد

 برنامه
خدما  فني ومهندسي، حسابرسي، مشاوره حقوقي ، بازاريابي، ) حمايت از شكل گيري و توسعه خدما  برتر 

 ...(خدما  مالي و

 تسهيل در راه اندازي و گسترش واحدها و فعاليتهاي صنفي جدید راهبرد

 مشاغل و خدما  بين شغلي و ي صنفيايجاد تسهيال  و مشوقهاي الزم براي افزايش واحدها برنامه

 توسعه واحدها و فعاليتهاي صنفي روستايي  برنامه

 ارتقاء سطح كمي و كيفي آموزش در بخش   راهبرد

 جهت فعاليت در بخش آموزشهاي مهارتي بازار محور به فارغ التحصيالن دانشگاهيو توسعه ارائه  برنامه

 ن و شاغالن بخشتوسعه آموزش هاي مهارتي به فعاال برنامه

  دراستان( خارجي  و داخلي ) تخصصي نمودن فعاليت تجارت  راهبرد

 توسعه و تقويت شركتهاي حمل ونقل بين المللي  برنامه

 ايجاد و توسعه شركتهاي بازرگاني ، مشاوره و بازاريابي در سطح استان  برنامه

 تقويت زمينه هاي فرهنگي و نگرش مثبت در مردم راهبرد

 اصالح نگرش عمومي جامعه به مشاغل ارائه دهنده خدما  عمومي  نامهبر
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