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برنامه اجرایی پیاده سازی توسعه کسب و کار و اشتغال
استان های کرمانشاه ،ایالم ،لرستان و همدان(کاله)

 .1مقدمه
استانهای کرمانشاه ،ایالم ،لرستان و همدان(کاله) به عنوان استانهای غرب کشور ،عمده ویژگیهای نابرابری های اشتغال
و بازار کار را به خود دارا می باشند .این  4استان بالغ بر  6.2میلیون نفر از جمعیت کشور(در حدود  7.7درصد از جمعیت کل
کشور) را به خود اختصاص داده اند .بر اساس آمارهای رسمی کشور ،این استانها بیش از  1.9میلیون نفر از کل جمعیت فعال
کشور( 25.8میلیون نفر) و بیش از  1.6میلیون نفر از کل جمعیت شاغل کشور( 22.6میلیون نفر) را به خود اختصاص داده اند.
به عبارت دیگر ،این  4استان بیش از  7.2درصد جمعیت فعال و یا شاغل کشور را به خود اختصاص داده اند.این درحالی است
که بیش از  9درصد جمعیت بیکار کشور در این استانها ساکن هستند .از  3.2میلیون جمعیت بیکار کشور در حدود  287هزار
نفر در این استان قرار دارند.
بررسی جریان شکلگیری و توسعه کسب و کارها در مناطق و اتخاذ سیاست های مشخص منطقه ای مرتبط با ساختار
تولید و اشتغال مناطق می تواند در کاهش نابرابری ها نقش موثری ایفا نماید .بر اساس شواهد آماری ،نابرابری های بازار کار و
اشتغال در میان مناطقمشهود است و در این میان این نابرابری ها در غرب کشور به خصوص  4استان(کاله) بیش از سایر
مناطق می باشد.بنابراین توجه به مولفه های کسب و کار و اشتغال پایدار استان های یاد شده ،می تواند در جهت دهی سرمایه
گذاری های این استان ها کمک اساسی نماید.
با توجه به مطالعه انجام شده در زمینه تحلیل منطقه ای کسب و کار و توسعه اشتغال استان های کرمانشاه ،ایالم،
لرستان و همدان(کاله) ،پیاده سازی سیاست های مرتبط با آن نیازمند تهیه برنامه اجرایی پیاده سازی توسعه کسب و کار و
اشتغال استان های یاد شده می باشد .این گزارش در همین راستا تهیه و تنظیم شده است.
باتوجه به برآوردهای انجام شده ،اهداف کمی و کیفی و گروه های هدف بخش اول گزارش را تشکیل می دهند .بر
اساس مطالعات انجام شده در هریک از استان ها ،رستههای اولویت دار در بخش های اقتصادی شناسایی و اولویت بندی شده
است و برخیاز اقدامات توسعه ای و نهادی مرتبط با رسته ها اشاره خواهد شد .پیاده سازی اقدامات توسعه ای نیازمند سازوکار
اجرایی است که ادامه آن همراه با حمایت مالی برای طرح های سرمایه گذاریخواهد آمد در نهایت منابع مالی مورد نیاز و
خروجی یا دستاوردهای مورد انتظار در سطح کلی برای  4استان یاد شده اشاره می شود.
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 .2هدف
 توسعه اقتصاد و اشتغال منطقه کاله

 .3دستاوردهای مورد انتظار
 افزایش درآمد سرانه منطقه به میزان (میانگین)  25درصد در طول  5سال
 ایجاد  66هزار فرصت شغلی در بخشهای اقتصادی  4استان (کاله)

 .4محورهای اصلی برنامه توسعه اقتصادی منطقه کاله
 توسعه منطقه با مشارکت مردم
 بهسازی فضای کسب و کار منطقه ای (استانی و شهرستانی)
 توسعه رسته های پیشران در در  4استان کشور
 انجام اقدامات توسعه ای و نهادی هدفمند و الزم برای تقویت زنجیره ارزش واحدهای اقتصادی در استانها
 استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در شکلگیری نهادها و توسعه مشارکت عمومی–خصوصی درمدیریت ومالکیت نهاد
ومرکز مربوطه توسط دستگاههای اجرایی ذیربط
 کاهش عدم تعادلهای بازار کار از ابعاد مختلف (سنی ،سواد ،منطقهای و )...؛
 تقویت زنجیره کسب و کارها در هریک از بخشهای اقتصادی؛
 حفظ و صیانت از اشتغال موجود؛

 .5گروه هدف
 نهادهای دولتی و خصوصی
 واحدهای کسب و کار کلیه رسته های منتخب اقتصادی پراشتغال در  4استان کشور
 متقاضیان طرحهای سرمایهگذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی
 گروه های هدف خاص

 .6رستههای اولویت دار در بخش های اقتصادی
این رستهها بر اساس توافق با عوامل اجرایی مرتبط و بر اساس اولویت در هر استان ،مبناای برناماه ریازی و تاامین مناابع
مالی(عمومی و یا سیستم بانکی) خواهد بود.
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جدول  .1رسته فعالیتهای اولویتدار استان کرمانشاه بر اساس شاخص اشتغال

اشتغال برآوردی

نام رسته

رتبه

(نفر)

1

تجارت وابسته به مرز

20000

2

تولید و خدمات ساختمان و ابنیه

70000

3

دامپروری

68000

4

حملونقل ،انبارداری و ارتباطات

50000

5

سایر خدمات تجاری عمده و خرده فروشی

45000

6

صنعت گردشگری و سوغات و صنایع دستی ،هتلداری و رستوران  +خدمات سالمت

30000

7

تولید محصوالت زراعی دیم غیر از نخود

94000

8

صنایع تکمیلی کشاورزی و صنایع مواد غذایی (رب گوجهفرنگی ،روغن ،آب معدنی)

16000

9

تولید محصوالت زراعی آبی

12000

10

تولید محصوالت باغی آبی غیر از گردو

9000

11

زنجیره تأمین تولید گوشت مرغ و بلدرچین

9000
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فناوری اطالعات

جدول  -2رستههای منتخب و ظرفیت اشتغال آنها در استان ایالم

نام رسته

اشتغال جدید

شهرستان

گردشگری مذهبی

 2000نفر

مهران ایالم

دامپروری و تولید محصوالت لبنی و گوشت قرمز

 500نفر

سطح استان

صنایع دستی و فرش دستبافت

 1000نفر

سطح استان

فناوری اطالعات
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جدول  -3رسته های دراولویت طرح تکاپو و ظرفیت اشتغال آنها در ایالم
نام رسته

اشتغال جدید

شهرستان

 2500نفر

سطح استان

صنایع تبدیلی و غذایی کشاورزی

 4000نفر

پوشاک و نساجی

 3000نفر

شیالت و آبزیان

سطح استان
سطح استان

 2500نفر

گیاهان دارویی

سطح استان

فناوری اطالعات
 12000نفر

مجموع

جدول  -4نام رستههای منتخب و ظرفیت آنها

نام رسته

ظرفیت اشتغال

گردشگری

 3900نفر

مبلمان و منبت

 3400نفر

تولید انواع پوشاک

 3000نفر

صنایع تبدیلی کشاورزی (در زمینه کشمش ،گردو و )...

 5400نفر

صنایع دستی و سفال

 2000نفر

کفش و مصنوعات چرمی
فناوری اطالعات

 .7نمونه هایی از اقدامات توسعه ای و نهادی رسته ها (به اقتضای منطقه و رسته)
 حمایت از فعالیت های غیر رسمی مجاز و کوشش برای رسمی سازی و توسعه شبکه های فعالیت آنها
 تقویت و ایجاد نهادها و شبکه های مبتنی بر مزیت های مرز مانند نظام حمل و نقل و تحویل ( )Deliveryکاال در
بازارهای هدف داخلی و خارجی
 ایجاد و یا توسعه مراکز تسهیل کننده برگزاری نمایشگاه ها ،جشنواره ها و رویدادهای گردشگری و آثار فرهنگی و هنری
و...
 سازماندهی و تأسیس پایانه صادراتی در کشور مقصد و تأسیس دفاتر استانی منتخب
 تاسیس مرکز برونسپاری با شرکتهای بینالمللی در استانهای پایلوت /اتصال به زنجیرههای ارزش بینالمللی
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 اجرای برنامه های تامین مالی اختصاصی مانند مکانیسم تامین مالی مبتنی بر قرارداد
 ایجاد و توسعه مراکز و خانه های خالق صنایع دستی
 ایجاد نهاد مشترک تربیت راهنمایان تخصصی گردشگری مسلط به زبانهای خاص
 ایجاد دفاتر توسعه کسب و کار تولید محتوای دیجیتال و جذب سفارش از شرکت های پیشرو
 ایجاد پلتفرم دیجیتال برای بازار فرهنگ هنر
 ایجاد وتوسعه جذابیت های گردشگری مبتنی بر مزیت ها و هنجارها
 احداث مراکزگردشگری وپذیرایی در پایانههای مرزی و مسیرهای بین شهری به وسیله بخش خصوصی
 تأسیس نهاد Matchmaking
 ایجاد مراکز آموزش مهارت ،ارتقای تکنولوی و اتصال به بازار
 تدوین استانداردها و دستورالعملهای فنی ،نشریات ترویجی ،اجرای طرحهای الگویی و پایلوت ،حمایت از طرحهای
فناورانه و دانش بنیان ،در رسته های منتخب استان
 تجهیز نهادهای پشتیبان کسب و کار در سطح استانی و ملی بر اساس خروجیهای برنامه اقدامات ملی و استانی و جهت
توسعه کسب و کارهای نوپا در شهرها ،روستاها و توسعه خدمات فضاپایه
 تامین بخشی از هزینه های برندسازی شرکت های پیشرو در حوزه کسب و کارهای رسانه ای و تولید محتوای دیجیتال
 تأسیس و توسعه نهاد پشتیبان توسعه کارآفرینی و افزیش تقاضا در رسته های منتخب با استفاده از تجارب بینالمللی
 تاسیس مرکز برونسپاری با شرکتهای بینالمللی در استانهای پایلوت /اتصال به زنجیرههای ارزش بینالمللی
 آموزش نیروی انسانی در مشاغل و تخصص ها و مهارتهای مختلف رسته های منتخب به تبع سیاست کانون های
کارآفرینی رسته های مربوطه و منتورینگ و مشاوره های تخصصی
 ایجاد و توسعه مراکز و خانه های خالق صنایع دستی
 ایجاد نهاد مشترک تربیت راهنمایان تخصصی گردشگری مسلط به زبانهای خاص
 ایجاد پلتفرم دیجیتال برای بازار فرهنگ هنر
 احداث مراکزگردشگری وپذیرایی در پایانههای مرزی و مسیرهای بین شهری به وسیله بخش خصوصی

 .8سازو کار اجرایی برای اقدامات توسعه ای
در اقدامات توسعه ای کسب و کارهای منتخب استان ،مجموعه ای از ترتیبات حقوقی ،ماالی ،ساازمانی و سااختاری در
قالب قواعد مشخص و رسمی مورد توجه و تاکید می باشد که در شکلگیری ،توسعه و تکامل زنجیاره تولیاد و ارزش کساب و
کار رسته فعالیت اقتصادی ،نقش پیش برنده و تسهیل کننده دارند .این اقدامات میتواند در قالب هاای مختلاف شاامل تولیاد
مبتنی بر قرارداد و تأسیس مرکز آموزش مهارت یا آزمایشگاه ،اصالح قوانین و مقررات ،برنامههای آموزشی ،توسعه بازار ،توسعه
تکنولوژی و نظایر آن میباشد .مزیت این نوع اقدامات توسط دولت این است که باعث رفع گلوگاه های اصلی فعالیت مربوطاه و
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تکمیل زنجیره ارزش (تامین ،طراحی ،تولید ،بازاریابی و مصرف) و به تبع آن تقویات کساب و کارهاا و توساعه اشاتغال پایادار
خواهد شد.
سازو کار اجرایی و مجموعه اقدامات مورد نیاز در قالب نهاد سازی و اقدامات توسعهای مربوط به فرآیند محصاول(کاال و
یا خدمت) و تکمیل زنجیره ارزش کسب و کار رسته های منتخب بخش های اقتصادی به شرح زیر می باشد:
 تحلیل سیستم کسب وکاررستههای منتخب ،پهنه بندی جغرافیایی وشناسایی نقاط مداخله مربوط به رسته در استان؛
 ارایه طرح مداخله و یا اقدام درقالب ایجاد و یا توسعه نهاد بنا به اقتضائات رسته فعالیت در استان؛
 ارائه مدارک ومستندات اجرایی طرح مداخله و یا اقدام مصوب(جزئیات ساختار نهاد ،مالکیت و اداره نهاد ،زمانبندی
برنامه عمل ،نحوه تأمین و تخصیص منابع و خروجی و دستاوردهای نهاد در طرح مداخله) جهت تخصیص منابع مالی
الزم برای انجام مداخالت ونظارت؛
 تصویب طرح مداخله و یا اقدام هر یک از رستههای منتخب واعالم به استان
 معرفی جهت تخصیص منابع به دستگاه تخصیص دهنده اعتبار(معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال) و یا موسسه عامل و
به همراه مستندات الزم؛
 اجرای فرآیند (نرم افزاری و سخت افزاری) اقدام مشخص و یا ایجاد نهاد متناسب با وضعیت هررسته منتخب براساس
زمانبندی اعالم شده در مستندات اجرایی طرح مداخله و یا اقدام؛
 پایش و ارزیابی و جمعبندی.
نمودار( :)1خالصه فرآیند اقدامات توسعه ای و مشوق های نهادی در رسته های منتخب بر حسب نیاز
م و سسه عام ل

پ رداخ ت
اع تبار به
د ستگاه اج رائی

ک ارگ روه ملي

برر سی و
ت ص وی ب ط رح
و اع الم به
د ستگاه اج رائی

ک ارگ روه ا ستا ن

د ست گاه اج رائ ي

ت ن ظیم گ زارش

ک ارگ زار ر سته فعال ی ت

ت حلی ل سیستم کس ب و کار و

ط رح م ورد

ارائ ه م ستندات به

تائید ک میته

کارگ روه ملی

ف نی برای

شناسایی نقاط م داخله

ارائ ه ط رح م داخله با م شارک ت

ک میسی ون ملی

تشک ل های بخ ش خ ص وصی

برر سی ط رح در
ک میته ف نی
ذی ل کارگ رو ه

اج رای ف رای ند نرم اف زاری و
سخ ت اف زاری ایجاد نهاد
ک نت رل پ یش رف ت کار
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م رت ب ط با ر سته ف عالی ت
ط راح ی نظام ت وسعه م شارک ت
ع م وم ی  -خ ص وصی ()
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.9سازو کار اجرایی برای حمایت مالی از طرح های سرمایه گذاری
حمایت از ایجاد و توسعه طرحهای پراشاتغال در رساته فعالیاتهاای منتخاب و کاارآفرینی اجتمااعی در قالاب پرداخات
تسهیالت و یارانه سود تسهیالت بانکی در بخشهای مختلف اقتصادی در  4استان غرب کشور با اولویات واحادهای اقتصاادی
موجود در قالب تامین مالی برای سرمایه در گردش و یاا طارح هاای توساعه ای و یاا طارحهاای بااالی  60درصاد پیشارفت
فیزیکی(در بخشهای خصوصی و تعاونی) و تمرکز بر رسته فعالیتهای اقتصادی دارای رونق و پار اشاتغال باا عاملیات برخای
موسسات شبکه بانکی کشور و احصای نوع حمایت و طبقه بندی آنها (مشوق مالی ،نهادی ،آموزش ،مشاوره ،تاامین اجتمااعی،
مالیات و کمک های فنی و اعتباری و )...از جمله اقدامات دولت برای توسعه سرمایه گذاری اشتغال زا در بخش های خصوصی و
تعاونی است.
 oفراخوان اجرای پروژههای اولویتدار ذیل رسته فعالیتهای منتخب توسط دستگاه اجرایی استانی به متقاضیان
بخشهای خصوصی و تعاونی و شناسایی و تعیین متقاضیان واجد شرایط؛

 oارائه طرح توجیهی از سوی متقاضیان بخشهای خصوصی و تعاونی به دستگاه اجرایی استانی؛

 oبررسی اولیه مدارک و مستندات طرح توجیه فنی ،اقتصادی و مالی توسط دستگاه اجرایی و تایید و یا رد آن از نظر
اهلیت و یا توجیهات الزم و ارسال آن به کارگروه اشتغال استان؛

 oثبت طرح در سامانه مربوطه و ارائه کد رهگیری به متقاضی بعد از تایید اولیه برای پیگیری فرایند اجرای طرح از
طریق این سامانه

 oبررسی و کنترل همسویی طرح با رستههای دارای اولویت توسط کارگروه اشتغاالستان و ارائه گزارشهای پیشرفت
کار و ارسال طرح به بانک عامل؛

 oبررسی توجیه فنی،اقتصادی ومالی طرح توسط بانک عامل و اعالم تایید و یا رد طرح و اعالم به متقاضی و
کارگروهاشتغاالستان؛

 oتکمیل مدارک و مستندات مورد نیاز بانک عامل توسط متقاضی برای عقد قرارداد استفاده از تسهیالت بانکی؛
 oپرداخت تسهیالت بانکی به متقاضی در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی و در چارچوب ضوابط های ابالغی

 oاعالم بهرهبرداری طرح توسط متقاضی به بانک عامل و دستگاه اجرایی ذیربط و ثبت در سامانه برای پرداخت یارانه
سود تسهیالت حسب نیاز توسط کارگروه اشتغال استان در چارچوب ضوابط های ابالغی

9

نمودار( :)2خالصه فرآیند اجرایي اعطای مشوقهای مالي برای پروژه سرمایهگذاری در رستههای منتخب
پروژههای دارای

اولویت در رسته
منتخب

معاونت توسعه کارآفریني و
اشتغال

معاونت توسعه کارآفریني و اشتغال(دبیرخانه
شورای عالي)اشتغال)

مداخالت سیاستي و اعمال مشوق
های مالي و نهادی و ...

.10منابع مالی مورد نیاز و محل تأمین آن به تفکیک استان
منابع مالی مورد نیاز و محل تأمین آن به صورت زیر می باشد:
 551 oمیلیون ریال به ازای هر فرصت شغلی(تسهیالت و منابع بودجه عمومی)؛
 3000 oمیلیارد ریال در قالب کمک های بالعوض ،فنی و اعتباری (منابع بودجه عمومی مورد نیاز)؛
 3262 oهزار میلیارد ریال تسهیالت مالی(تلفیق منابع بانکی و منابع صندوق توسعه ملی).
 1000 oمیلیارد ریال در قالب یارانه سود تسهیالت (منابع بودجه عمومی مورد نیاز)؛

10

جدول( :)6توزیع منابع و اعتبارت عمومي(کمک های بالعوض و یارانه سود)و تسهیالت مالي در رسته های
منتخب در سال 1398

یارانه تسهیالت
(میلیارد ریال)

استان

اشتغال رسته
های کسب و
کار (نفر)

کمک های بالعوض و
فنی و اعتباری
(میلیارد ریال)

تسهیالت مالی
(میلیارد ریال)

ایالم

15840

708

7700

236

کرمانشاه

18900

850

9240

283

لرستان

17955

815

8866

272

همدان

13770

627

6820

209

 4استان

66465

3000

32626

1000

.11بروندادها مورد انتظار
 بهبود  25درصدی در امتیازات ماتریس بهبود فضای کسب و کار استانی
 شکل گیری و یا توسعه مراکز به تعداد  24نهاد در  4استان در رستههای منتخب) مرتبط با رسته منتخب و تکمیل
زنجیره ارزش کسب و کار آن رسته و در نهایت پایدار سازی مشاغل ایجاد شده در  4استان
 ایجاد حداقل یک نهاد توسعه ای در هر رسته در هر استان
 تقویت بازار مربوط به کسب و کارهای مرتبط با بخش خدمات نوین و توسعه صادرات؛
 افزایش  15درصدی صادرات محصول از استان
 افزایش سرمایه اجتماعی و مشارکت بخش خصوصی درفعالیتهای اقتصادی منطقه به میزان  25درصد؛
 به بهره بهرهبرداری رساندن طرح های سرمایه گذاری واحدهای اقتصادی در بخش های خصوصی و تعاونی در بخشهای
اقتصادی  4استان
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.12جمع بندی کلی
ردیف

برنامه

جدول( :)7جهت گیری برنامه توسعه اشتغال در  4استان (کاله)

توسعه کسب و کار و

اشتغال پایدار با اولویت

1

ایجاد اشتغال جدید در
بخش ها
توسعه کسب و کار و
اشتغال پایدار با اولویت

2

تثبیت اشتغال موجود در
بخش ها

عنوان طرح و اقدام

 انجام مداخالت توسعه ای برایتوسعه _ ظرفیت سازی نهادهای مرتبط با توسعه
رسته فعالیت های منتخب پراشتغال در
کسب و کار به تعداد حداقل  24نهاد و یا اقدام
بخش مختلف اقتصادی
توسعه ای در  4استان در رسته های منتخب
 حمایت مالی توسعه رستههای منتخب
 ایجاد  66هزار فرصت شغلیپراشتغال در بخش مختلف اقتصادی
 راهبری و حمایت از بنگاههای اقتصادی
جهت حفظ اشتغال موجود در بخش های
اقتصادی
جمع کل

--

هدف

 حفظ و نگهداشت حداقل بیش از  11هزارنفر در واحدهای اقتصادی موجود در 4
استان
 66هزار فرصت شغلي

ماخذ :برآوردهای وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

جدول(:)8پیش بیني ظرفیتهای ایجاد اشتغال رستههای منتخب  4استان و تامین منابع مالي مورد نیاز

ردیف

بخشهای اقتصادی

1

کشاورزی

2

معدن و فرآوری معدنی

3

صنعت

تعداد اشتغال

کمک های فني

جدید(هزار نفر)

واعتباری

بانکي

9658

513

601

13

754

10

5462

410

8374

79

4

بازرگانی و صنوف

17788

38

2680

14

5

گردشگری

9569

348

3730

115

6

صنایع دستی

4970

25

125

9

7

فرهنگ و هنر

817

34

787

8

8

ورزش و تربیت بدنی

5283

85

2806

31

9

فناوری اطالعات و ارتباطات

6868

105

1022

11

10

سالمت

2906

461

2121

171

11

فناوری و دانش بنیان

2747

102

570

38

12

مجموع  4استان

66465

3000

32626

1000

12

9454

1381

تسهیالت بانکي

یارانه تسهیالت

.13مراحل اصلی اجرای برنامه
مراحل اصلی برنامه به ترتیب ذیل می باشد .بدیهی است این امر در قالب یک مدل کلی و هر یک از مراحل
در چارچوب روش های اختصاصی به اجرا در می آید.
فاز

مراحل

اول

عنوان مرحله
حساس سازی و آگاه سازی

فعالیت های اصلي
-

ذینفعان در سطح استان
-

1

دوم

تهیه سناریوی توسعه هر منطقه و
توافق بر آن در سطح ذینفعان

-

سوم

-

-

شناسایی Red Tapes
برگزاری جلسه عمومی با مسئولین
دولتی -خصوصی استانی

-

تدوین برنامه عمل کلی و ساالنه
هریک از نهادهای دولتی -خصوصی
تدوین مشارکتی برنامه عمل
مشترک سازمانها در مورد هریک از
رسته ها
تهیه سند برنامه عمل رشته ای

-

2

چهارم

پنجم

تحلیل مولفه های فضای کسب و
کار محلی و رسته ای استان

تدوین برنامه عمل مشترک استانی
و ماتریس تعامل

ارائه پیشنهادیه به شورای برنامه
ریزی استان بر اساس یافته های
جلسات مرحله اول
توافق بر چارچوب اجرایی و میزان
پوشش برنامه

تحلیل مزیت های نسبی ،طبیعی و
رقابتی استان
شناسایی رشته های کسب و کاری
ذیل مزیت های موجود
تحلیل ساختار رقابتی استان با توجه
به رشته های کسب و کاری شناخته
شده و در اولویت
نهایی شدن رسته های راننده

تحلیل ساختار اقتصاد استان

برگزاری  2جلسه با مسئولین
استان( سازمان های دولتی و
نمایندگان بخش خصوصی) در
زمینه توسعه استان
اطالع رسانی مناسب

-

-

13

تحليل سيستم کسب و کار و
ششم

-

تهیه سند برنامه عمل مشترک
استانی

-

تحليل وضعيت هريک از رشته هاي
کسب و کاري شناسايي شده و در

زنجيره ارزش هر يك از
رشته هاي کسب و کاري در
اولويت

اولويت با دو مدل مکمل
-

برگزاري جلسه عمومي با مسئولين
استان

-

ايجاد انسجام در تامين بودجه و
اعتبار

هفتم

هشتم
3

پياده سازي برنامه عمل
مشترك

-

تعيين مديران اجراي پروژه ها

-

تعيين  Focal pointsدر سازمانهاي
مرتبط با هر پروژه

-

تخصيص اعتبار

-

اجراي برنامه هاي عملياتي

-

برگزاري جلسات هماهنگي استاني

-

انجام پايش در حين اجراي برنامه ها

-

انجام ارزيابي از برونداد ها،
دستاوردها و اثرات اجراي برنامه ها

پايش و ارزيابي ( از ابتدا تا

-

اجراي برنامه مديريت و کنترل پروژه

انتهاي برنامه)

-

تهيه داشبورد پانل براي مديريت
ارشد استان

-

برگزاري جلسات ماهانه مسئولين
استان

نهم

14

گزارش نهايي برنامه

-

تدوين گزارش جامع پروژه

.14برنامه زمانبندی
2ماهه
مراحل
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

حساس سازی و آگاه سازی
ذینفعان در سطح استان

تهیه سناریوی توسعه منطقه و
توافق بر آن در سطح ذینفعان
تحلیل ساختار اقتصاد استان
تحلیل مولفه های فضای کسب و
کار محلي و رسته ای استان
تدوین برنامه عمل مشترك

استاني و ماتریس تعامل بین

دستگاهي دولتي و خصوصي
تحلیل سیستم کسب و کار و

زنجیره ارزش هر یک از رشته
های کسب و کاری در اولویت

پیاده سازی برنامه عمل مشترك
پایش و ارزیابي ( از ابتدا تا انتهای

برنامه)

گزارش نهایي برنامه

15

1

8

