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همکاران گرامی
با سالم
فرم پیش رو ،با هدف شناخت دقیق نیازهای پژوهشی آن واحد طراحی گردیده است .لذا خواهشمند است موارد
مطرحشده در آن را با دقت و تفصیل مناسب ،تکمیل فرمایید تا بر اساس آن بتوان طرح پژوهشی متناسب با نیاز
آن واحد را تدوین و اجرا نمود .در صورت هرگونه سؤال در خصوص موارد مطرحشده ،لطفاً با آقای تاجیک ،دبیر
شورای پژوهشی اتاق تماس حاصل نمایید.

 -1بیان دقیق موضوع
لطفاً موضوع پژوهشی که موردنیاز واحد میباشد را بهطور کامل شرح داده و دالیل انتخاب آن را با توجه به وظایف
و مأموریتهای واحد تشریح نمایید.
موضوع پژوهش حاضر استخراج آمارهای ضروری مرتبط با اقتصاد و محیط کسبوکار و سرمايهگذاری استانهای
کشور و ارائه تحلیل در هر مورد میباشد ،بهگونهای که تصويری واقعگرايانه و کاربردی از وضعیت پارامترهای مختلف
اقتصادی و محیط کسبوکار هر استان ارائه نمايد .اين پژوهش بايد بهگونهای باشد که سرمايهگذاران بالقوه داخلی يا
خارجی را که اطالعات اندکی از استان مربوطه دارند به خوبی راهنمايی نمايد .همچنین ماهیت تحلیلی گزارش بايد
امکان شناسايی موضوعات تحقیقاتی آينده را در راستای رفع موانع اقتصادی و محیط کسبوکار استان فراهم آورد.
در بحث مشکالت محیط کسبوکار و موانع پیش روی سرمايهگذاری و فعالیت بنگاههای اقتصادی عموماً موارد متعددی
مطرح میشود ازجمله مشکالت مربوط به زيرساختها ،نهادها ،شرايط اقتصاد کالن ،بهداشت و آموزش ،کارايی بازار
کاالها و بازار نیرویکار ،توسعه بازارهای مالی و ...که به منظور بهبود شرايط و حل مشکالت يادشده شناسايی و شناخت
آنها ضروری به نظر میرسد .همچنین وجود آمار و اطالعات کافی و معتبر الزمه استخراج چنین گزارشهايی میباشد.
اين در حالی است که علیرغم وجود مراکز و مراجع متعدد جمعآوری اطالعات در کشور ،هر زمان که به اين مراکز
مراجعه میشود اطالعات و گزارشهای موثق و بهروزی را ارائه نمینمايند .بنابراين خود نبود آمار و اطالعات و
گزارشهای دقیق و قابل استناد و بهروز نیز به مانعی ديگر بر سر راه بهبود محیط کسبوکار در ايران بدل شده است.
بنابراين با توجه به اينکه اتاقهای بازرگانی ،صنايع ،معادن و کشاورزی در سراسر کشور ،نماينده بخش خصوصی
میباشند و بايد در جهت حفظ و تقويت بخش خصوصی و همچنین بهبود شرايط و پارامترهای اقتصادی و ايجاد محیط
مناسب برای انجام کسبوکار و سرمايهگذاری گام بردارند و همچنین با توجه به اينکه يکی از وظايف اتاقها ايجاد
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صدايی هماهنگ از طرف بخش خصوصی برای حل مشکالت اين بخش و تسهیل کسبوکار است ،اجرای اين
پژوهش توسط مراکز تحقیقاتی اتاقهای بازرگانی مدنظر قرارگرفته است .از سوی ديگر با توجه به اين نکته که
بنگاههای بخش خصوصی کشور مراجعی موثق در شناسايی مشکالت کسبوکار و وضعیت اقتصاد میباشند ،اجرای
اين مطالعه از سوی اتاقهای بازرگانی بر ارزش نتايج حاصل از پژوهش میافزايد.

 -2ضرورت انجام تحقیق
لطفاً با توجه به جایگاه اتاق  ،وضعیت کنونی اقتصاد کشور ،اولویتهای اصلی اتاق و  ،.....دالیلی را که انجام چنین
پروژهای را ضروری مینماید ،ذکر فرمایید.
منبع اصلی تولید اطالعات و دانش ،فعالیتهای پژوهشی میباشد که مطالعه و گردآوری اطالعات از مراحل اصلی و
حداقلهای الزم آن به شمار میرود .متأسفانه با وجود تعدد مراکز انتشار اطالعات در خصوص استان ،همچنان با کمبود
گزارشهای بهروز و معتبر در اين ارتباط مواجه هستیم .لذا با توجه به ضرورت دسترسی به اطالعات استانی ،پروژه مذکور
برای مراکز تحقیقات اتاقهای بازرگانی تعريفشده است .اتاقهای بازرگانی به علت دسترسی به اطالعات استانی به
خصوص اطالعات مربوط به بخش خصوصی میتوانند به عنوان يکی از مراکز انتشار اطالعات ايفای نقش کنند که
جمعآوری اطالعات و تحلیل آنها توسط مرکز تحقیقات اتاقهای بازرگانی گام بسیار مؤثری برای حل فقدان اطالعات
استانی خواهد بود.

 -3اهداف پروژه
لطفاً در کادر زیر اهدافی را که قصد دارید با اجرای این پروژه به آنها دست یابید ،ذکر نمایید .اهداف مدنظر
میتوانند در قالب اهداف اصلی و فرعی تنظیم شوند.
 .1استخراج آمارهای کلیدی در حوزه اقتصاد و محیط کسبوکار استانها به منظور استفاده سرمايهگذاران بالقوه
 .2ارائه گزارشهای تحلیلی از وضعیت اقتصادی و محیط کسبوکار استانها
 .3ارائه راهحل برای حل مشکالت محیط کسبوکار استانهای مختلف
 .4استخراج فرصتهای سرمايهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی استانهای کشور
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 -4شرح خدمات ضروری و حداقل خروجیهای مورد انتظار
 -1-4اقتصاد استان در یک نگاه
جمعیت و نرخ رشد جمعیت (کل کشور و استان)
بعد خانوار (کل کشور و استان)
ضريب جینی (کل کشور و استان)
نرخ باسوادی ( 6سال و بیشتر) (کل کشور و استان)
امید به زندگی در بدو تولد (کل کشور و استان)
میزان شهرنشینی (کل کشور و استان)
ضريب نفوذ اينترنت (کل کشور و استان)
نرخ مشارکت اقتصادی (کلی و به تفکیک جنسیت) (کل کشور و استان)
نرخ بیکاری (کلی و به تفکیک جنسیت) (کل کشور و استان)
سهم استان از اشتغال (به تفکیک بخش کشاورزی ،صنعت و معدن ،خدمات) (کل کشور و استان)
نرخ تورم شاخص مصرفکننده (کل کشور و استان)
وضعيت کلی استان در
قياس با سطح کشور
( در صورت ذکر نشدن سال،
برای آخرين سال انتشاريافته)

بهرهوری نیروی کار (کل کشور و استان)
بهرهوری سرمايه (کل کشور و استان)
میزان سرمايهگذاری انجامشده (به تفکیک بخش کشاورزی ،صنعت و معدن ،خدمات) (کل کشور و
استان)
مزيتهای رقابتی آشکارشده (به تفکیک بخش کشاورزی ،صنعت و معدن ،خدمات) (کل کشور و استان)
تولید ناخالص داخلی بدون نفت و با نفت و سهم استان از تولید ناخالص داخلی بدون نفت و با نفت
کشور (به قیمت ثابت سال  1383و جاری) ،از سال  1379تا آخرين سال انتشاريافته
سرانه تولید ناخالص داخلی بدون نفت و با نفت و سهم استان از سرانه تولید ناخالص داخلی بدون نفت
و با نفت کشور (به قیمت ثابت سال  1383و جاری) ،از سال  1379تا آخرين سال انتشاريافته
متوسط رشد ساالنه اقتصاد استان و اقتصاد ملی از سال  1379تا آخرين سال انتشاريافته
تحلیل ساختار تولید استان به تفکیک کشاورزی ،صنايع و معادن و خدمات (برای سال  94يا آخرين
سال انتشاريافته)
تحلیل سرمايهگذاریهای داخلی و خارجی انجامشده در استان به تفکیک کشاورزی ،صنايع و معادن و
خدمات ()79-94
تحلیل بخش/بخشهای اقتصادی(کشاورزی ،صنعت ،معدن و خدمات) که استان در آن مزيت دارد.
کاربریهای تعريفشده برای استان در طرح آمايش سرزمین
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 -2-4وضعيت بخشهای اقتصادی در استان
تحلیل  SWOTبخش کشاورزی استان
مزيتهای نسبی استان در حوزه کشاورزی
 5مشکل اول بخش کشاورزی استان (با استفاده از پرسشنامه)
تحلیل بخش کشاورزی استان (وضعیت زراعت ،باغداری و دامداری)
ارزش افزوده بخش کشاورزی به تفکیک کدهای ISIC REV.3
صادرات /واردات بخش کشاورزی به تفکیک
 .1نوع کاالهای صادراتی /وارداتی (مصرفی ،واسطهای و سرمايهای)

کشاورزی

 10 .2قلم اول محصوالت صادراتی/وارداتی
 .3مقاصد و مبادی عمده صادراتی /وارداتی استان
نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی و بهرهوری نیروی کار در اين بخش
اولويتهای سرمايهگذاری در بخش کشاورزی استان
کمیت منابع آبی موجود در استان به تفکیک نوع (سفرههای زيرزمینی ،چاه ،قنات و )..
نوع آبیاری زمینهای زير کشت و بهرهوری آب
سطح زير کشت به تفکیک نوع محصوالت و بهرهوری خاک
میزان بهرهگیری از فناوری در بخش کشاورزی (کشاورزی سنتی و يا مدرن) ،سطح زير کشت گلخانهای
صنايع تبديلی و تکمیلی استان با ذکر ظرفیت اسمی و میزان تولید واقعی
تحلیل نوع کشاورزی (خرده مالکی ،تعاونی ،شرکتهای کشت و صنعت و )...
آمار تولیدات محصوالت زراعی ،باغی ،دام و طیور و آبزيان
آمار پروژههای در حال احداث (جواز تأسیس ،درصد پیشرفت و زمان بهرهبرداری)
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تحلیل  SWOTبخش صنعت و معدن استان
مزيتهای نسبی استان در حوزه صنعت و معدن
 5مشکل اول بخش صنعت و معدن استان (با استفاده از پرسشنامه)
تحلیل بخش صنعت و معدن استان
ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به تفکیک کدهای ISIC REV.3
صادرات /واردات بخش صنعت و معدن به تفکیک
 .1نوع کاالهای صادراتی /وارداتی (مصرفی ،واسطهای و سرمايهای)

صنعت و معدن

 10 .2قلم اول محصوالت صادراتی/وارداتی
 .3مقاصد و مبادی عمده صادراتی /وارداتی استان
نیروی کار شاغل در بخش صنعت و معدن
بهرهوری نیروی کار بخش صنعت و معدن و بهرهوری متوسط سرمايه
اولويتهای سرمايهگذاری در فعالیتهای صنعتی و معدنی استان
تعداد شهرکهای صنعتی ،مناطق آزاد و ويژه اقتصادی
وضعیت فعالیت بنگاهها (فعال و نیمه فعال)
وضعیت فعالیت خوشههای صنعتی در استان (تعداد ،میزان تولید ،میزان صادرات)
آمار ذخاير معدنی استان به تفکیک کانی
آمار تعداد و انواع معادن فعال
آمار میزان استخراج از معادن به تفکیک کانی
آمار دادههای صنعتی به تفکیک صنعت ،ظرفیت واقعی و اسمی و قدمت
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تحلیل  SWOTبخش خدمات استان
مزيتهای نسبی استان در حوزه خدمات
 5مشکل اول بخش خدمات استان (با استفاده از پرسشنامه)
تحلیل بخش خدمات استان

خدمات

ارزش افزوده بخش خدمات به تفکیک کدهای ISIC REV.3
صادرات /واردات بخش خدمات به تفکیک
 .1نوع خدمات صادراتی /وارداتی (مصرفی ،واسطهای و سرمايهای)
 10 .2قلم اول خدمات صادراتی/وارداتی
 .3مقاصد و مبادی عمده صادراتی /وارداتی استان
تحلیل بخش خدمات استان
نیروی کار شاغل در بخش خدمات و بهرهوری نیروی کار در اين بخش
اولويتهای سرمايهگذاری در بخش خدمات استان
سایر

متوسط اجارهبهای هر مترمربع واحد تجاری در استان
تحلیل کامل به همراه جدول  SWOTصنايع و يا بخشهايی که مزيت اصلی استان بهحساب میآيند.

 -3-4تحليل محيط کسبوکار استانی
تحلیل کمیت و کیفیت زيرساختهای استان شامل (با بهرهگیری از پرسشنامه با اندازه نمونه قابلقبول):
 کیفیت جادهها و زيرساختهای هوايی و ريلی
 کیفیت خدمات ارائه شونده در زمینه تأمین برق ،آب ،گاز ،انرژیهای نو
 کیفیت دسترسی به اينترنت
 سهولت دسترسی به زيرساختها در تمام استان (پرسشنامه)
تحلیل کمیت زيرساختها با استفاده از دادههای واقعی:
 دسترسی به انواع انرژی در استان (آب ،برق ،گاز و انرژیهای نو)
زیرساختهای الزم
 دسترسی به تلفن و اينترنت (ضريب نفوذ اينترنتی و )...
 فرودگاههای داخلی و بینالمللی مستقر در استان (تعداد و مقاصد پروازها)
 زيرساختهای زمینی (جادهای) استان (کیلومتر)
 زيرساختهای ريلی در دسترس در استان (کیلومتر)
 دسترسی /عدم دسترسی ريلی به استانهای همجوار (به همراه توضیحات مربوطه)
 دسترسی /عدم دسترسی ريلی به بنادر کشور (به همراه توضیحات مربوطه)
 فاصله جادهای و ريلی تا نزديکترين بندر ،مرزهای زمینی تجاری و بندرعباس
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دسترسی به بازار

اندازه بازار

تعداد استانهای همجوار
شعاع دسترسی به استانهای همجوار
اندازه بازار داخلی (تعداد و جمعیت استانهای همجوار)
اندازه بازار در شعاعهای مختلف ( 1000-500-200-100کیلومتر)
اندازه بازار خارجی
روشهای عمده تأمین مالی در استان

بازار مالی

تسهیالت دريافتی از بانکها به تفکیک بخش دريافتی
سهولت دسترسی به منابع مالی (پرسشنامه)
لیست نهادهای عمومی ارائهدهنده خدمات مرتبط با کسبوکار استان (اتاقهای بازرگانی ،انجمنهای
صنفی ،شتابدهندههای رشد ،پارکهای فناوری ،مراکز انتقال فناوری ،مراکز مشاورهای ،نهادهای مالی

نهادهای عمومی

و مؤسسات توسعهای و )...
تشريح خدماتی که اين نهادها به واحدهای کسبوکار استان ارائه میدهند.
اطالعات مربوط به راههای ارتباطی با اين نهادها (تلفن ،آدرس و )...
جمعیت فعال و غیرفعال به تفکیک جنس ،سن ،تحصیالت و شهری و روستای
جمعیت شاغل در بخشهای کشاورزی ،صنعت و خدمات به تفکیک جنس ،سن ،تحصیالت و شهری و

دسترسی به نيروی
کار

روستای
میزان اشتغال در بخش خصوصی و دولتی به تفکیک جنس ،سن ،تحصیالت و شهری و روستای
متوسط بهرهوری نیروی کار به تفکیک  5بخش برتر اقتصادی
نرخ مشارکت ،نرخ بیکاری استان به تفکیک جنسیت و ...
وضع تحصیلی نیروی کار استان
 10مانع اصلی محیط کسبوکار استان (دربردارنده موانع کسبوکار مختص استان مانند قاچاق ،عوامل

محيط کسبوکار

طبیعی مانند سیل ،گرد و غبار)
توصیهها برای بهبود محیط کسبوکار استان

سایر

تحلیل وضعیت مالی بنگاههای کوچک و متوسط استان
ارائه راهکار برای بهبود وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط استان

9

 -4-4فرصتهای سرمایهگذاری استان
تحلیل فرصتهای سرمايهگذاری استان (با تأکید بر جذب سرمايهگذاری خارجی)
فرصتهای سرمایهگذاری
استان
(با تأکيد بر جذب
سرمایهگذاری خارجی)

تحلیل روندهای جذب سرمايهگذاری به تفکیک بخشهای اقتصادی (کشاورزی ،صنعت و معدن
و خدمات) و به تفکیک منشأ سرمايه (داخلی و خارجی)
موانع سرمايهگذاری به تفکیک بخشهای اقتصادی (کشاورزی ،صنعت و معدن و خدمات)
فرصتهای سرمايهگذاری به تفکیک بخشهای اقتصادی (کشاورزی ،صنعت و معدن و خدمات)
لیست پروژههای نیمهتمام استان که قابلیت واگذاری دارد.
لیست واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل صنعتی که عالقهمند فروش يا جذب سرمايه هستند.

 تذکر :جداول اطالعاتی هر  4بخش در قالب فایل اکسل پيوست شود.

 -5سؤاالت اصلی و فرعی
لطفاً در کادر زیر سؤاالت اصلی و فرعی که قرار است طرح پیشنهادی به آنها پاسخ دهد را قید فرمایید.
 .1وضعیت اقتصادی استانهای کشور به تفکیک بخشهای کشاورزی ،صنعت و معدن و خدمات چگونه است؟
 .2مشکالت اصلی محیط کسبوکار در استانهای کشور کدام است؟
 .3چه راهکارهايی برای بهبود محیط کسبوکار در استانهای مختلف کشور وجود دارد؟
 .4اولويت سرمايهگذاری در استانهای مختلف کشور در چه زمینههايی میباشد؟

 -6حداقل الزامات مجری (از نظر سوابق علمی – اجرایی)
با توجه به ماهیت و دامنه موضوع ،به نظر شما مجری و تیم پروژه حداقل از چه الزامات علمی و اجرایی باید
برخوردار باشند تا بتوانند پاسخ سؤاالت شما را در قالب طرح پژوهشی ارائه دهند.
الزامات مجری:


سوابق انجام تحقیقات مرتبط با موضوع

 سوابق تحصیلی مرتبط با موضوع
الزامات تیم تحقیقاتی:
 هماهنگی سوابق تجربی و علمی با موضوع
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 -7سایر مواردی که الزم است در پیشنهادیه طرح ذکر شوند
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