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چکیذه

چکیذه:

٠ؼكرم ةؼ رك٣غ قاظل٦ام کالف اٚحنادم ك ّٞ١کؼد ةعف ٦ام جٝ٨یغم ًي ؿاؿ٦ام گػقح٥
ٚغرم ٠ا را در جؼؿی ٟكاْٚيجؼ چكٟا٣غاز یارم ٠ي١٣ایغ؛ زیؼا چكٟا٣غاز ٦ؼ ا٣غازق  ٟ٦در
ةؼگیؼ٣غق ج١ا٠ي ٠حٕیؼ٦ام ج٨ؿْ ٥اٚحنادم ،ازح١اّي ك ٗؼ٤٦گي کك٨ر ةاقغ ،ا٠ا در ٦ؼ صاؿ،
٣اگؽیؼ ةایغ از كوِ ٨٠ز٨د آٔاز ک٤غ ك ةا اجکا ةؼ ٛ٣اط ٨ٚت ،ا٠حیازات ك ا٠کا٣ات کك٨ر ،ةا
اجعاذ ؿیاؿث٦ام ٤٠اؿب ةؼ ٛ٣اط وْٖ ك ج٧غیغ٦ا ٔٞت١٣ ٥ایغ.
گؽارش صاوؼ ة٨ُ٤٠ ٥ر جؼؿیٞ١ّ ٟکؼد اؿحاف ١٦غاف ك اؿحاف٦ام  6 ٥ٌٛ٤٠كزارت ٠حت٨ع ك
کك٨ر در قاظل٦ام کالف اٚحنادم ك جضٞیٞ١ّ ٜکؼد ةعك٧ام جٝ٨یغم اؿحاف ١٦غاف
در ًي دكرق ز٠ا٣ي1390-97پؼداظح ٥اؿث١٦ .چ٤یٛ٣ ٢اط ٨ٚت ك ٗؼمث٦ام اؿحاف در ک٤ار
چاٝف٦ا ك ٛ٣اط ج٧غیغ ةعف٦ام جٝ٨یغم اؿحاف ١٦غاف ةؼرؿي ك در اداٌ٠ ٥٠ا ٥ْٝرا٦کار٦ا،
پیك٧٤ادات ازؼایي ك کارةؼدم ة٨ُ٤٠ ٥ر ة٧ؼقكرم صغاکذؼم از ٗؼمث٦ا ك ج٨ا٣ایي٦ام اؿحاف،
رِٗ چاٝف٦ا ك ٠كکالت ٨٠ز٨د ةا ج٨ز ٥ة٠ ٥ضغكدیث٦ا ك قؼایي ركز کك٨ر ك اؿحاف ١٦غاف
ةیاف گؼدیغق اؿث.
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واشگان کلیذی:

تولیذ :ج٧ی ٥کاال ك ظغ٠ات ٨٠رد ٣یاز ةا اؿح٘ادق از ٤٠اةِ ك ا٠کا٣ات ٨٠ز٨د اؿث.
بخشهای تولیذی٨ُ٤٠ :ر ةعف٦ام کكاكرزم ،مْ٤ثْ٠ ،غف ك ظغ٠ات(گؼدقگؼم ك م٤ایِ
دؿحي) اؿث.
ارزش افسوده :ارزقي ک ٥در ٗؼای٤غ جٝ٨یغ ة ٥ارزش کاال٦ام كاؿٌ٥ام اٗؽكدق ٠يق٨د ،گ٘ح٥
٠يق٨د .ای٨٧٘٠ ٢ـ ةٗ ٥ؼای٤غ جٝ٨یغ ٠ؼة٨ط اؿث ك  ٥٣ة ٥کاالم ظاص.
تولیذ ناخالص داخلی٣ :حیسْٗ ٥اٝیث٦ام اٚحنادم كاصغ٦ام جٝ٨یغم ٛ٠ی ٟیک کك٨ر در یک
دكرق ز٠ا٣ي ْ٠ی ٢اؿث٠ .ضن٨ؿ ٣اظاٝل داظٞي ة ٥ؿ ٥ركش جٝ٨یغ٦ ،ؽی ٥٤ك درآ٠غ ٠ضاؿت٥
٠يق٨د.
تولیذ ناخالص داخلی سرانه :از جٛـی ٟجٝ٨یغ ٣اظاٝل داظٞي ةؼ زْ١یث ةغؿث ٠يآیغ.
نرخ مشارکت اقتصادی :از ٣ـتث زْ١یث ْٗاؿ (قأ ٜك ةیکار) ة ٥زْ١یث  10ؿا ٥ٝك ةیكحؼ
وؼب در  100ةغؿث ٠يآیغ.
نرخ بیکاری :از ٣ـتث زْ١یث ةیکار ة ٥ک ٜزْ١یث ْٗاؿ (قأ ٜك ةیکار) وؼب در 100
ةغؿث ٠يآیغ.
استانهای منطقه  6وزارت متبوع :ةؼ اؿاس جٛـیٟة٤غم كزارت ا٨٠ر اٚحنادم ك دارایي ،اؿحاف-
٦ام  6 ٥ٌٛ٤٠قا ٜ٠اؿحاف٦ام ١٦غاف٠ ،ؼکؽم ،ایالـ ،کؼ٠ا٣كاق،کؼدؿحاف ك ٝؼؿحاف ٠يةاقغ.
تورم :ج٨رـ ّ٠٨١ان ة٤ْ٠ ٥ي اٗؽایف ٔیؼ٠ح٤اؿب ؿٌش ّ٠٨١ي ٚی١ث٦ا در ُ٣ؼ گؼٗح٠ ٥يق٨د .ة٥
ّتارت دیگؼ ،ج٨رـ ،رك٣غ ٗؽای٤غق ك ٣ا ُٟ٤٠اٗؽایف ٚی١ث٦ا در اٚحناد اؿث.
تراز تجاری :ج٘اكت ةی ٢ارزش پٝ٨ي كاردات ك مادرات ظؼكزي در ًي یک دكرق ْ٠ی ٢اؿث.
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-1مقذمه:

یکي از ١٧٠حؼی ٢ا٦غاؼ ٦ؼ کك٨رم رؿیغف ة ٥رقغ ةاالم اٚحنادم ك رك ٙ٣جٝ٨یغ داظٞي
٠يةاقغ ك ؿیاؿثگػاراف اٚحنادم ٦ؼ کك٨رم از ٦ؼ جالقي ةؼام رؿیغف ة٣ ٥ؼخ رقغ ةاال ة٧ؼق
٠يگیؼ٣غٝ .ػا ةا ةؼٚؼارم ٠ضیٌي ا ٢٠ك ةغكف ٨٣ؿا٣ات اٚحنادم ٠يج٨اف زیؼ ة٤ایي ةؼام رقغ
اٚحنادم ک ٥پای ٥ك اؿاس ج٨ؿْ٦ ٥ؼ کك٨رم اؿث را ٗؼا٨١٣ ٟ٦د .کك٨ر ایؼاف اؿال٠ي ماصب
ؿؼز٠ی٦٢ام كؿیِ ك ٠ـحْغ ،اؿحْغاد٦ام ٣یؼكم ا٣ـا٣ي ةيُ٣یؼ در د٣یاَ ،ؼٗیث٦ا ك پحا٣ـی٦ٜام
ةا٨ٛٝق ك آ٠ادق ةؼام ةا ْٜ٘ٝقغف٠ ،کحتي ا٣ـافؿاز ك ٝ٨٠غ ك ٠ك٨ؽ ك پ٨یا ك ْٗاؿ٨٠ ،ا٦ب ة٠٨ي ك
ٞ٠ي ظغادادم ٗؼاكاف ك کك٨رم ج١غفؿاز ك ٠ؤدؼ در ج١غف٦ام ةكؼم اؿث ک ٥ق٤اظث ای٢
َؼٗیث٦ام ة٠٨ي ك ةؼ٣ا٥٠ریؽم ك ّٞ١یات ةؼام ة ٥کارگیؼم ایَ ٢ؼٗیث٦ا در جض ٙٛا٦غاؼ
اٚحناد ٛ٠اك٠حي ک ٥در ؿاؿ ٦ام اظیؼ ؿؼ٨ٝص ٥١٦ ٥ا٨٠ر ٞ١٠کث ٚؼار گؼٗح ٥اؿث ةـیار ا١٦یث
دارد .در قؼایي ک٣٨٤ي ک٠ ٥ضیي کـب ك کار کك٨ر ة ٥دٝی ٜقؼایي اٚحنادم دچار ٠كکالجي
قغق ک٣ ٥اقي از ٠ـائ ٜگ٣٨اگ٨ف از ز ٥ٞ١ج٧غیغات ك جضؼی٦ٟام َا١ٝا ٥٣دق٨٣ ،٢١ؿا٣ات
قغیغ ٣ؼخ ارز ك کا٦ف قغیغ ارزش پ٨ؿ ٞ٠ي ك اٗؽایف ٚاة٠ ٜالصُ ٥ج٨رـ ك ٠ ..يةاقغ،
ز٠ی٥٤ؿازم ك ص١ایث  ٥١٦زا٣ت ٥ة٨ُ٤٠ ٥ر ة٧ت٨د ةـحؼ٦ام الزـ ةؼام ْٗاٝیث٦ام جٝ٨یغم ك
جسارم ك ارجٛاء قؼایي کـب ك کار در کك٨ر ا١٦یحي دكچ٤غاف یاٗح ٥اؿث.
ةا ٣گاق ٠ؼص٥ٞام ةٗ ٥ؼای٤غ ج٨ؿْ ٥اٚحنادم٨٠ ،و٨ع اٝؽا٠ات ك ّ٨ا ٜ٠جأدیؼگػار در ٦ؼ ٠ؼص ٥ٞاز
ج٨ؿْ ٥ك ج٨ز ٥ة ٥چاٝف٦ا ك ٛ٣اط وْٖ ك ٨ٚت ٨٠ز٨د در ٦ؼ ز٠ی ٥٤از ْٗاٝیث٦ام جٝ٨یغ ك
اٚحنادم ا١٦یحي دك چ٤غاف پیغا ٠يک٤غّ.غـ ج٨ز ٥کاٗي ة ٥اك٨ٝیث٦ا ك ا١٦یث ای٨ّ ٢ا ٜ٠ك
اٝؽا٠ات پؼداظح ٢ة٨ّ ٥اٞ٠ي کٛ٣ ٥ف ک١ؼ٣گجؼم در ٠ـیؼ ج٨ؿْ ٥دار٣غ  ،ة٨ً ٥ر صح٨٠ ٟزب
ک٤غ قغف ؿؼّث ج٨ؿْ٦ ،٥غر رٗح ٢ؿؼ٠ای٦٥ام ٞ٠يك ٗؼمث٦ام ٨٠ز٨د ظ٨ا٦غ قغٝ .ػا ةا ای٢
ٚتی ٜگؽارقات ك جضٞی٦ٜام کارق٤اؿي و ٢١ارائ ٥آ٠ار مضیش ك ةیاف ّٞ١کؼد ةعف٦ام
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اٚحنادم در ک٤ار ارائ ٥را٦کار٦ام جسؼةي ك جعنني ٠يج٨ا٣غ گاـ ٨٠دؼم در ز٠ی ٥٤ةؼ٣ا٥٠ریؽم
ةؼام ازؼام ا٦غاؼ ٨٠رد ا٣حُار اٚحناد ٛ٠اك٠حي ك ٠نغاؽ ركق ٜ١ّ ٢ة ٥قْار ؿاؿ "ركٙ٣
جٝ٨یغ" در ٦ؼ  ٥ٌٛ٤٠از کك٨ر ةا ج٨ز ٥ة٠ ٥ؽیث٦ام ٣ـتي جٝ٨یغ درآف  ٥ٌٛ٤٠ةاقغ .از ای٤ؼك ةا
ج٨ز ٥ة ٥ا١٦یث جٝ٨یغ در اؿحاف ك کك٨رٌ٠ ،ا ٥ْٝصاوؼ ة ٥ةؼرؿي ةایغ٦ا ك ٣تایغ٦ام ةعف٦ام
جٝ٨یغ اؿحاف ١٦غاف در ًي دكرق ز٠ا٣ي  1390-97پؼداظح ٥اؿث.
 -2ضرورت انجام گسارش:

٦ؼکك٨رم ةؼام دؿحیاةي ة ٥ج٨ؿْ ٥پایغار ،وؼكریـث ک ٥ة ٥ج٨اف جٝ٨یغم ظ٨د ك اؿح٘ادق از
َؼٗیث ٦ا ك ج٨ا٤١٣غم ٦ام ظ٨د ج٨ز ٥كیژقام ١٣ایغ٠ .عن٨مان کك٨ر ایؼاف ک ٥در ؿاؿ٦ام
اظیؼ ةا ج٨ز ٥ة ٥جض٨الت ك جالً٦ٟام زیادم ک ٥از ٝضاظ ؿیاؿي ك اٚحنادم ٨٠از ٥ة٨دق ك ة٥
ٗؼ٠اف ٛ٠اـ ر٦تؼم اٚحناد ٛ٠اك٠حي ك جکی ٥ةؼ ج٨ا٤١٣غم داظٞي را ؿؼ٨ٝص ٥ا٨٠ر ظ٨د ٚؼار دادق
اؿث .الزـ اؿث ک ٥ةؼام جض ٙٛای٦ ٢غؼ ةا ج٨ز ٥ة٤٠ ٥اةِ ك ا٠کا٣ات ؿؼقار ظغادام ك ةا٨ٛٝق-
ام ک ٥كز٨د دارد در ک٤ار ٣یؼكم ا٣ـا٣ي ٠حْ٧غ ك ٠حعنل ،كاةـحگي ة ٥درآ٠غ٦ام ٘٣حي را جا
صغ ١٠ک ٢کا٦ف ك ج٨ٛیث ك رك ٙ٣ةعف٦ام جٝ٨یغ داظٞي را در اك٨ٝیث ا٨٠ر ٚؼار د٦غ .از
ای٤ؼك ةا جض ٙٛچ٤یٗ ٢ؼای٤غم و ٢١ة ٥صؼکث در آ٠غف چؼخ جٝ٨یغ ،اقحٕاؿ ك رك ٙ٣اٚحنادم ك
کا٦ف كاةـحگي ة٨٣ ٥ؿا٣ات ؿیاؿي ك ةی٢اٞٞ١ٝي را ةیف از پیف در کك٨ر قا٦غ ظ٨ا٦ی ٟة٨د.
ةؼام دؿحیاةي ة ٥چ٤ی٦ ٢غٗي ،ؿیـح١ي ٨٠رد ٣یاز اؿث ک ٥ةح٨ا٣غ ّٞ١کؼد اٚحنادم ٤٠اًٙ
٠عح ٖٞکك٨ر را ٠ضاؿت٨١٣ ٥دق ك ةا ق٤اؿایي ّ٨ا٠ ٜ٠ؤدؼ ةؼکا٠یاةي ك یا ٣اکا٠ي ٤٠اً٠ ٙعح،ٖٞ
ج٨می٦٥ام ؿیاؿحي ٛ٠حىي را ةؼام ّٞ١کؼد اٚحناد ٥ٌٛ٤٠ام ارائ١٣ ٥ایغ .ای ٟ٧٠ ٢ةا ا٣ساـ
جضٞی٦ٜام کارق٤اؿي ك جضٛیٛات جعنني در ظن٨ص كوْیث ْٗٞي ةعف٦ام جٝ٨یغم در
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٦ؼ اؿحاف ك  ٥ٌٛ٤٠ك ارائ ٥را٦کار٦ام کارق٤اؿي ج٨ؿي ٠ضٛٛاف ك اؿح٘ادق جن١یٟؿازاف ك
٠ـئ٨الف از ٣حایر ةغؿث آ٠غق ٠ض ٙٛظ٨ا٦غ قغ.

-3پیشینه موضوع:

در ٗؼآی٤غ ج٨ؿْ ،٥اٚحناددا٣اف ٨١٦ارق ةغ٣تاؿ راق٦ایي ةؼام رقغ ؿؼیِجؼ اٚحنادم ة٨دقا٣غ .از
ًؼٗي ةّٞ ٥ث ٠ضغكدیث ٤٠اةِ جٝ٨یغم٨١٦ ،ارق ةؼ ؿؼ چگ٣٨گي جض ٙٛج٨ؿْ ٥در ٠یاف
اٚحناددا٣اف اظحالؼ ُ٣ؼ كز٨د داقح ٥اؿث .در ای ٢راةٌ ٥دك دیغگاق ّ١غق كز٨د دارد٣ .عـث
دیغگاق اٚحناددا٣اف ج٨ؿْ ٥د 1940 ٥٦ك  1950کْ٠ ٥حٛغ ة٨د٣غ ج٨ؿْ ٥کكاكرزم ك مْ٤حي در دك
ز٧ث ٠حىاد صؼکث ٠يک٤٤غ .ای ٢گؼكق ْ٠حٛغ٣غ ک ٥کكاكرزم دارام ارجتاًات پـی ٢ك پیكی٢
ک١ي اؿث ك ٤٠اةِ جٝ٨یغ ةایغ از ای ٢ةعف ظارج ك ة ٥ةعف٦ام پیكؼك ٠ذ ٜةعف مْ٤ث ٤٠حٜٛ
ق٨د .ج٨زی ٥ای ٢دؿح ٥از اٚحناددا٣اف ای ٢ة٨د ک ٥گـحؼش م٤ایِ ةا ٛ٠یاس كؿیِ ةّٞ ٥ث
مؼٗ٥ز٨یي٦ام ٣اقي از ٛ٠یاس ةاّخ اٗؽایف ؿ٨دد٦ي ةعف ظن٨مي ك اٗؽایف ة٧ؼقكرم
ک ٜزا ٥ْ٠ظ٨ا٦غ قغ.
ریکاردك اٚحنادداف ْ٠ؼكؼ کالؿیکْ٠ ،حٛغ ة٨د ک ٥پیكؼٗث کكاكرزم ة ٥ة٧ؼقكرم کٜ
اٚحناد ک١ک ٠يک٤غ ك اؿاؿان ٠ضغكدیث٦ام ٨٠ز٨د در رقغ کكاكرزم اؿث ک٠ ٥ؼز رقغ ای٢
ةعف ك وؼكرت جكکی ٜؿؼ٠ای ٥ةؼام ج٨ؿْ ٥اٚحنادم را جْیی٠ ٢يک٤غ(قاکؼم.)1383 ،
دیغگاق دكـ اٚحنادداف ٣ 1950كاف د٤٦غق ا١٦یث ةعف کكاكرزم در ٗؼای٤غ رقغ ك ج٨ؿْ٥
اٚحنادم اؿث .ای ٢گؼكق از اٚحناددا٣اف اّحٛاد داقح٤غ ک ٥جىادم ةی ٢رقغ ١٦ا٤٦گ دك ةعف
كز٨د ٣غارد ك در زؼیاف ج٨ؿْ ٥اٚحنادم ،ةعف کكاكرزم ٠يج٨ا٣غ ةا ا٣حٛاؿ ٤٠اةِ ٠ازاد ة ٥ةعف
مْ٤ث ة ٥رك٣غ ج٨ؿْ ٥اٚحنادم ک١ک ک٤غ(کؼةاؿي ك ظاکـار٨ٝ .)1392 ،ییؾْ٠ )1954(1حٛغ
1- A. Lewis
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ة٨د ک ٥مْ٤ث ك کكاكرزم ة٤ا ة ٥دك دٝی٠ ٜيج٨ا٤٣غ ٠ک ٜ١یکغیگؼ ةاق٤غ :اكؿ ای٤ک ٥اگؼ
ة٧ؼقكرم کكاكرزم ة٧ت٨د یاةغ ،الزـ اؿث کكاكرزاف ا٣گیؽق الزـ در ةـي ٠ازاد ةازارم ظ٨د
داقح ٥ةاق٤غ ك ای ٢ا٠ؼ ٨٠از٠ ٥٣یاف ةعف٦ام ٠ضن٨الت کكاكرزم ك ٠نؼٗي اٚحناد را ایساب
٠يک٤غ .دٝی ٜدكـ ای٤ک ٥کكاكرزم ٣یاز ة٧٣ ٥ادق٦ام ؿؼ٠ای ٥ةؼ دارد(ّ١ادزادق ك دٝیؼم چ٨الیي،
ٌ٠ .)1388اْٝات زیادم در ای ٢ظن٨ص ا٣ساـ قغق ک ٥اکذؼ آ٧٣ا ة ٥م٨رت ج٨می٘ي ة٨دق ك ةؼ
ادؼات ةا٨ٛٝق پی٣٨غ٦ام دكرفةعكي ةی ٢ةعف٦ام کكاكرزم ك جٝ٨یغات مْ٤حي جأکیغ داقح٥ا٣غ.
اٝتح ٥ةایغ اذّاف ٨١٣د ،ةؼام ج٨میٖ كوْیث قاظل٦ام اٚحنادم در ز٠ی٦٥٤ام ٠عح،ٖٞ
ق٤اظث زایگاق كاْٚي ،چكٟا٣غاز ،ا٦غاؼ ،ةؼ٣ا٦٥٠ا ك ١٦چ٤ی٠ ٢ـیؼ ك ز٧ثگیؼم مضیش در
٣ی ٜة ٥ا٦غاؼ ٨٠رد ُ٣ؼ٣ ،یاز ة ٥ارای ٥آ٠ار٦ام مضیش ة١٦ ٥ؼاق جضٞی٦ٜام کارق٤اؿي ك دٚیٙ
ماصبُ٣ؼاف ة٠٨ي ٦ؼ  ٥ٌٛ٤٠اؿث ك ٠يةایـث قاظل٦ام ّٞ١کؼدم کالف اٚحنادم ٦ؼ ٥ٌٛ٤٠
ةا ج٨ز ٥ةْٚ٨٠ ٥یث زٕؼاٗیایي ،ج٨ا٤١٣غی٧ا ك ٠ضغكدیث٦ام آف  ٥ٌٛ٤٠ة ٥م٨رت ٠ـح١ؼ ة٨ُ٤٠ ٥ر
ؿیاؿثگػاری٧ام مضیش در ز٧ث دؿحیاةي ة ٥رك ٙ٣جٝ٨یغ ك رقغ اٚحنادم ةا دتات در ٦ؼ ٥ٌٛ٤٠
ك کك٨ر جسؽی ٥ك جضٞی ٜگؼدد.
قایاف ذکؼ اؿث ،اگؼچٌ٠ ٥اْٝات گـحؼدقام ة ٥م٨رت ؿاٝیا ٥٣در ظن٨ص ةعف٦ام
اٚحنادم در اؿحاف٦ا ا٣ساـ ٠يگؼدد ك ّالكق ةؼ آف ةؼ اؿاس ةؼ٣اٞ١ّ ٥٠یاجي اةالغ قغق كزارت
٠حت٨ع ْ٠اك٣ث٦ام اٚحنادم اؿحا٧٣ا ٦ؼ ؿا٠ ٥ٝک ٖٞة ٥ج٧ی ٥گؽارش جضٞیٞي ّٞ١کؼد اٚحنادم
اؿحاف در آف ؿاؿ ٠يةاق٤غ ،ا٠ا ج٘اكت ةازر ك  ٟ٧٠ایٌ٠ ٢ا ٥ْٝةا ؿایؼ ٌ٠اْٝات ا٣ساـ قغق ٛ٠ایـ٥
ّٞ١کؼد قاظل٦ام کالف اٚحنادم اؿحاف ١٦غاف ةا کك٨ر ك اؿحاف٦ام  6 ٥ٌٛ٤٠ك ١٦چ٤ی٢
جضٞیٞ١ّ ٜکؼد ةعف٦ام اٚحنادم اؿحاف ١٦غاف(کكاكرزم ،مْ٤ث ك ْ٠غف ك ظغ٠ات) ك ةیاف
ٛ٣اط ٨ٚت ك وْٖ اؿحاف در ةعف٦ام ٠ػک٨ر در ًي دكرق ز٠ا٣ي  1390-97ك در ٧٣ایث ارای٥
را٦کار٦ام ازؼایي ز٧ث ج٨ٛیث ك ج٨ؿْ ٥ةعف٦ام اٚحنادم اؿحاف ٠يةاقغ.
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از ای٤ؼك در ادا ٥٠ة ٥ةؼرؿي ةؼظي از ٌ٠اْٝات م٨رت گؼٗح ٥در ظن٨ص كوْیث ةعف٦ام
اٚحنادم اؿحاف٦ا پؼداظح ٥قغق اؿث:
قؼیٖ کؼی١ي ك صیغریاف ( )1396در ٌ٠ا٥ْٝام ة ٥ةؼرؿي ارجتاط ٠حٛاة ٜةی ٢ةعف٦ام
کكاكرزم ك مْ٤ث در اؿحاف٦ام ایؼاف ًي دكرق ز٠ا٣ي  1384-93ةا اؿح٘ادق از ركش
گكحاكر٦ام جْ١ی ٟیاٗح ٥پؼداظح٥ا٣غ .در اةحغا ةا اؿح٘ادق از آز٨٠ف ّٞیث گؼ٣سؼ ،راةٌ ٥یک ًؼٗ٥
از ةعف کكاكرزم ة ٥مْ٤ث ٠كعل قغ ،ة ٥گ٥٣٨ام ک٦ ٥غؼ ،ةؼرؿي ادؼگػارم رقغ ةعف
کكاكرزم ةؼ مْ٤ث ٚؼار گؼٗث٣ .حایر صام ٜاز ةؼآكرد ٠غؿ ٣كاف داد ک ٥یک راةٌ٠ ٥ذتث ك
٤ْ٠ادار ةی ٢ارزش اٗؽكدق ةعف کكاكرزم ك مْ٤ث كز٨د دارد١٦ .ی ٢راةٌ٠ ٥ذتث ةی ٢ؿٟ٧
٣یؼكم کار ك ؿؼ٠ای٥گػارم ةا ارزش اٗؽكدق مْ٤ث ٣یؽ كز٨د دارد .از دیگؼ یاٗح٦٥ام ایٌ٠ ٢ا٥ْٝ
آف اؿث ک ٥ةا اؿح٘ادق از ركش صغا٠ ٜٚؼةْات کا٠الن جْ١یٟیاٗح ٥راةٌ٥ام ٠ذتث ةی ٢ارزش
اٗؽكدق ةعف کكاكرزم ك مْ٤ث در ة٤ٞغ٠غت ٣یؽ ةؼٚؼار اؿث .كٝي راةٌ ٥ارزش اٗؽكدق ةعف
ص ٜ١ك  ٜٛ٣ة٨٤ّ ٥اف ّ٤نؼ كاؿٌ ٥در ٠یاف ةعف٦ام اٚحنادم ةا ارزش اٗؽكدق مْ٤ث٘٤٠ ،ي ك
٤ْ٠ادار اؿث ک ٥اٝتح ٥ای ٢راةٌ ٥در ة٤ٞغ٠غت ة ٥دٝی ٜؿؼ٠ای٥گػارم ك ة٧ؼق٤٠غم از ؿیـح ٟصٜ١
ك  ٜٛ٣پیكؼٗح٨٠ ،٥زب اٗؽایف ارزش اٗؽكدق ةعف مْ٤ث ظ٨ا٦غ قغ.
ٔ٘ارمٗؼد ك ظ٨شؿی١ا ( )1395در ٌ٠ا٥ْٝام ة ٥ةؼرؿي ك ق٤اؿایي ةعف٦ام ٠ضؼؾ ایساد
اقحٕاؿ در اؿحاف٦ام ٠عح ٖٞایؼاف ك چكٟا٣غاز آف ةا اؿح٘ادق از ركش (ر٦یاٗث ا٣حٛاؿ -ؿ)ٟ٧
ًي دكرق ز٠ا٣ي  1385-1390پؼداظح ٥اؿث٣ .حایر ٌ٠ا٣ ٥ْٝكاف ٠يد٦غ ک ٥در ج١ا٠ي اؿحا٧٣ا
ج٨زیِ ٣یؼك ة٠ ِ٘٣ ٥كأ ٜظغ٠اجي ك ز٧ثگیؼم ْٗاٝیث٦ام آی٤غق اؿحاف ة ٥ؿ١ث ةعف ظغ٠ات
اؿث١٦ ،چ٤ی ٢ةعف ظغ٠ات در اکذؼ اؿحاف٦ا ة ٥زؽ اؿحاف٦ام آذرةایساف قؼٚي ،ج٧ؼاف،
ظ٨زؿحاف ،ؿیـحاف ك ة٨ٞچـحاف ،کؼ٠اف ،کؼ٠ا٣كاق ،ک٧گی٨ٞی ٥ك ة٨یؼ اص١غ ،گیالفٝ ،ؼؿحاف ك یؽد
پحا٣ـی ٜالزـ ةؼام ایساد اقحٕاؿ را دار٣غ ك ة٨٤ّ ٥اف ٠ضؼؾ الزـ ةؼام ایساد اقحٕاؿ در اؿحاف٦ا
13

بایدها و نبایدهای تولید در اقتصاد استان همدان

٠ضـ٨ب ٠يق٣٨غ .از ُ٣ؼ ْٗاٝیث پای٥ام ٣حایر ٣كاف ٠يد٦غ ةعف ظغ٠ات در اؿحاف٦ام ة٨ق٧ؼ،
ج٧ؼاف ،ظ٨زؿحاف ،ؿ٤١افٗ ،ارس ،ٟٚ ،کؼ٠ا٣كاق ك ٦ؼ٠ؽگاف ْٗاٝیث پای٥ام ٠ضـ٨ب قغق ك ای٢
ةعف در ز٧ث ٠ؽیث رٚاةحي ای ٢اؿحاف٦ا صؼکث کؼدق اؿث .وؼایب ٠کا٣ي ؿایؼ اؿحاف٦ا در
ةعف ظغ٠ات صاکي از ای ٢اؿث ک ٥ای ٢ةعف در آ٧٣ا ٨٤٦ز ة ٥ؿٌش ظ٨دک٘ایي ٣ؼؿیغق ك
٠حٛاوي ٣یؼكم کار ةیكحؼ اؿث.
٤٠٨٠ي ك ١٦کاراف( )1396در ٌ٠ا٥ْٝام كوْیث ك زایگاق ةعف کكاكرزم در ص٨زق جٝ٨یغ،
اقحٕاؿ زایي ك ج٨زیِ درآ٠غ ٧٣ادم ة٨٤ّ ٥اف ٠حٕیؼ٦ام اٚحنادم ك ازح١اّي ك ؿیؼ جض٨الت آف
در ًي دكرق ز٠ا٣ي 1385-90را ة٨٤ّ ٥اف ْ٠یارم ز٧ث رد ك پػیؼش ركیکؼد ٔاٝب در ز٠ی٥٤
کارکؼد٦ام ای ٢ةعف ك ٛ٣ف آف در ج٨ؿْ ٥کك٨ر ةؼرؿي ٨١٣دقا٣غ٣ .حایر ٌ٠ا٣ ٥ْٝكاف ٠يد٦غ
در ص٨زق جٝ٨یغ ةعف کكاكرزم ك ٣یؽ ةعف م٤ایِ كاةـح ٥ة ٥کكاكرزم از وؼیب ٗؽای٤غق جٝ٨یغ
ةاالجؼم ٣ـتث ة ٥ؿایؼ ةعف٦ام اٚحنادم ةؼظ٨ردار ة٨دق ك ٨٣ؿا٣ات ک١حؼم از ُ٤٠ؼ جٕییؼ ج٨اف
جٝ٨یغم ّٞيرٔ٣ ٟا٠ـاّغ ة٨دف ؿایؼ قؼایي ١٦چ٨ف ؿیاؿثگػارم ك یا جٕییؼات اٞٚی١ي داقح٥
اؿث١٦ .چ٤ی ٢از ُ٤٠ؼ ج٨اف اقحٕاٝؽایي در ةازق ز٠ا٣ي ٨٠رد ٌ٠ا ٥ْٝةؼ ظالؼ ركیکؼد ٨٠ز٨د
٣ـتث ة ٥ای ٢ةعف ،ةاالجؼی ٢ج٨اف اقحٕاٝؽایي را ة ٥ظ٨د اظحناص دادق اؿث١٦ .چ٤ی ٢از ُ٣ؼ
ج٨زیِ درآ٠غ ٣یؽ قکاؼ درآ٠غم ایساد قغق ٣اقي از ةاز ج٨زیِ درآ٠غ ةی٧٣ ٢اد٦ا در ٣حیس٥
اٗؽایف اٚالـ ةؼكفزام ةعف ٠ػک٨ر ٣ـتث ة ٥ؿایؼ ةعف٦ام اٚحنادم ک١حؼی٠ ٢یؽاف اؿث .از
ای٤ؼك ةا ج٨ز ٥ة ٥یاٗح٦٥ام ٌ٠ا ،٥ْٝةعف کكاكرزم ةیكحؼی ٢جأدیؼ را در صٍ٘ جْادؿ ازح١اّي-
اٚحنادم در ؿاظحار اٚحناد ایؼاف دارد.
٣ادرم ٧٠غیي ك ١٦کاراف( )1393در ٌ٠ا٥ْٝام ة ٥ةؼرؿي جأدیؼ م٤ایِ جتغیٞي کكاكرزم ةؼ
كوْیث ز٣غگي (ٌ٠ا٨٠ ٥ْٝردم :ركؿحا٦ام ق٧ؼؿحاف ة٧ار ١٦غاف) پؼداظح٥ا٣غ٣ .حایر ٌ٠ا٥ْٝ
٣كاف ٠يد٦غ ک ٥م٤ایِ جتغیٞي کكاكرزم در ركؿحا٦ام ق٧ؼ ة٧ار ةؼ كوْیث ا٠کا٣ات رٗا٦ي
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جادیؼ ٠ذتحي داقح ٥اؿث ة ٥جْتیؼم دیگؼ اؿحٛؼار م٤ایِ جتغیٞي در ركؿحا ٤٠سؼ ة ٥رك ٙ٣ةعف
کكاكرزم ك جٝ٨یغ ٠ضن٨الت ٠كاة ٥م٤ایِ جتغیٞي ج٨ؿي ا٦اٝي ركؿحا قغق ك ١٦ی ٢ا٠ؼ ،ةاّخ
ة٧ت٨د كوْیث درآ٠غ آف٦ا قغق اؿث.
ٚغ٠ي ك ماٝضي( )1391در ٌ٠ا٥ْٝام ّ٨ا٠ ٜ٠ؤدؼ در قکٜگیؼم راةٌ٠ ٥حىاد ٠یاف ةعف
کكاكرزم ك گؼدقگؼم را در ق٧ؼؿحاف٦ام چا٨ٝس ك ٨٣ق٧ؼ ةؼرؿي کؼد٣غ٣ .حایر ٌ٠ا٣ ٥ْٝكاف
٠يد٦غ ا٠ :ٖٝا٦یث راةٌ ٥ةعف کكاكرزم ك گؼدقگؼم در ص٨زق٦ام ٨٠رد ٌ٠ا ٥ْٝراةٌ٥ام
ةؼ٣غق-ةاز٣غق٠ ،حىاد ك ٠عؼب اؿث ،ب٠ :س ٥ّ٨١وْٖ٦ا در ٠ا٦یث ةعف کكاكرزم ك ٣ض٨ق
ازؼام ٨ٚا٣ی ٢کارةؼم ز٠ی١٦ ٢ؼاق ةا ْٗاٝیث گـحؼدق ة٨رس ةازم ٠ـحٕالت از ١٧٠حؼی٨ّ ٢اٜ٠
در قک ٜچ٤ی ٢كوْیحي قغق اؿث ك ج :ص١ایث دكٝث از جٝ٨یغات را٦تؼدم کكاكرزم در
 ،٥ٌٛ٤٠امالح ٨ٚا٣ی ٢ك قکٜگیؼم ؿازكکار٦ام ازؼایي ٤٠ـس ٟك ١٦ـ٨جؼ ةا ١٦کارم ؿ٨ٚ ٥ق
٠ ،٥٤٤ٛ٠سؼی ٥ك ٚىایی ،٥جغكی ٢ؿ٤غ ؿاظحارم-را٦تؼدم ج٨ؿْٗ ٥ىایي ٠ ٥ٌٛ٤٠از٣غراف از ز٥ٞ١
را٦کار٦ام پیك٧٤ادم جضٛی ٙاؿث.
پائ ٨ٝ٨ك دم ؿ٨زا )2015( 2در ٌ٠ا٥ْٝام ةا اؿح٘ادق از ركش گكحاكر٦ام جْ١ی ٟیاٗح ٥ة ٥ةؼرؿي
رقغ ةی ٢ةعف٦ام کكاكرزم ك مْ٤ث در  62کك٨ر درصاؿج٨ؿْ ٥در ًي دكرق ز٠ا٣ي
 1960-2006پؼداظح٥ا٣غ٣ .حایر ک٨جاق٠غت ٣كاف ٠يد٦غ یک درمغ اٗؽایف در رقغ کكاكرزم
ةاّخ اٗؽایف در رقغ مْ٤ث جا  0.56-0.47درمغ قغق اؿث .ةا ةـي ٠غؿ جسؼةي پیك٧٤اد قغ
ک ٥ج٨ؿْ ٥جسارت ،اٗؽایف ؿ ٟ٧ؿؼ٠ای٥گػارم ك جٝ٨یغ ٣اظاٝل داظٞي ةاّخ ایساد ْ٘٤٠ث در
ةعف جٝ٨یغ مْ٤ث قغق اؿث .ای ٢یاٗح٦٥ا از کك٨ر٦ایي ک ٥کكاكرزم را ة٨٤ّ ٥اف ّا ٜ٠کٞیغم
در مْ٤حي قغف ٠يدا٤٣غ ،ص١ایث ٠يک٤غ ك جالش ٠يک٤غ ک ٥ة٨ؿی ٥ٞاٗؽایف پؾا٣غاز ،جٛاوام
ک ٜرا ةاال ةؼدق ك ٠ضغكدیث٦ام ٠اٝي را در ةعف مْ٤حي کا٦ف د٦غ.
2. J. Paulo & A. de Souza
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در پایاف ةا ج٨ز ٥ة ٥ا١٦یث ةعف٦ام اٚحنادم (کكاكرزم ،مْ٤ث ك ْ٠غف ك ظغ٠ات) در
ج٨ؿْ ٥اٚحنادم ة ٥ةؼرؿي ةعف٦ام ٠ػک٨ر در اؿ٤اد ةاالدؿحي پؼداظح٠ ٥يق٨د:
در ؿ٤غ چكٟا٣غاز ةیـث ؿا ٥ٝةؼ ای٣ ٢کح ٥جاکیغ گؼدیغق ک ٥ایؼاف در اٗ 1404 ٙکك٨رم ظ٨ا٦غ
ة٨د ک ٥در ز٠ی ّٟٞ ٥٤ك جک٨ٝ٨٤ژم ك اٚحناد در  ٥ٌٛ٤٠آؿیام ز٨٤ب ٔؼةي ،صائؽ رجت ٥اكؿ ة٨دق ك
در ؿٌش ز٧اف ٣یؽ ةـیار جْیی٢ک٤٤غق ظ٨ا٦غ ة٨د١٦ ،چ٤ی١٧٠ ٢حؼی٠ ٢ض٨ر٦ام ةؼ٣ا ٥٠قك ٟج٨ؿْ٥
ةؼام ج٨ٛیث ةعف٦ام جٝ٨یغم ک٨٠ ٥رد جأکیغ ٛ٠اـ  ُْٟ٠ر٦تؼم ٚؼار گؼٗح ٥ة ٥قؼح زیؼ اؿث:
 -1ة٧ت٨د ٠ـح١ؼ ٠ضیي کـب ك کار ك ج٨ٛیث ؿاظحار رٚاةحي ك رٚاةثپػیؼم ةازار٦ا.
٠-2كارکث ك ة٧ؼقگیؼم ٤٠اؿب از َؼٗیث ٧٣اد٦ام ّ٠٨١ي ٔیؼدكٝحي ةا ای٘ام ٛ٣ف ٞ٠ي ك
ٗؼاٞ٠ي آ٧٣ا در جض ٙٛاٚحناد ٛ٠اك٠حي.
-3گـحؼش ك جْ١یُ٣ ٙاـ زا ِ٠جأ٠ی٠ ٢اٝي ك اةؽار٦ام آف (ةازار پ٨ؿ ،ةازار ؿؼ٠ای ٥ك ةی٦٥١ا) ةا
٠كارکث اقعاص صٛیٛي ك صٚ٨ٛي داظٞي ك ظارزي ك اٗؽایف ؿ٠ ٟ٧ؤدؼ ةازار ؿؼ٠ای ٥در
ز٧ث ج٨ؿْ ٥ؿؼ٠ای٥گػارم ك دتات ك پایغارم ك کا٦ف ظٌؼپػیؼم ْٗاٝیث٦ام جسارم ك
اٚحنادم کك٨ر ةا جأکیغ ةؼ ارجٛاء ق٘اٗیث ك ؿال٠ث ُ٣اـ ٠اٝي.
-4جأ٠ی٠ ٢اٝي ْٗاٝیث٦ام ظؼد ك ٠ح٨ؿي ة ٥كؿیُ٣ ٥ٞاـ ةا٣کي.
-5زػب ؿؼ٠ای ٥ایؼا٣یاف ظارج از کك٨ر ك ؿؼ٠ای٥گػاراف ظارزي ةا ایساد ا٣گیؽق ك ٠ك٨ؽ٦ام
الزـ.
-6ارائ ٥جـ٧یالت از ٤٠اةِ م٤غكؽ ج٨ؿْٞ٠ ٥ي ة ٥ةعف٦ام ٔیؼدكٝحي ة ٥م٨رت ارزم.
- 7ؿپؼدقگػارم ارزم صغاکذؼ  20درمغ از ٤٠اةِ كركدم م٤غكؽ٣ ،ؽد ةا٣ک٦ام ّا ٜ٠در ٚتاؿ
اظػ ظي اّحتارم ریاٝي از ةا٣ک٦ام ٠ػک٨ر ةؼام ارائ ٥جـ٧یالت ریاٝي ة ٥ةعف کكاكرزم،
م٤ایِ ک٨چک ك ٠ح٨ؿي ك جْاك٣ي ةا ْ٠ؼٗي م٤غكؽ ج٨ؿْٞ٠ ٥ي.
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 -8اك٨ٝیث دادف ة ٥جأ٠ی٨٠ ٢اد ٨٠رد ٣یاز م٤ایِ داظٞي کك٨ر ةا جأکیغ ةؼ جک١یَ ٜؼٗیث ز٣سیؼق
ارزش اٗؽكدق ٨٠اد ْ٠غ٣ي ك ازؼام ة٤غ  3ؿیاؿث٦ام کٞي ْ٠غف.
-9جض ٙٛکا٦ ٜ٠غٗ٤١غؿازم یارا٦٥٣ا در ز٧ث اٗؽایف جٝ٨یغ ،اقحٕاؿ ك ة٧ؼقكرم ،کا٦ف قغت
ا٣ؼژم ك ارجٛاء قاظل٦ام ّغاٝث ازح١اّي
-10اٗؽایف ارزش اٗؽكدق از ًؼی ٙجک١ی ٜز٣سیؼق ارزش مْ٤ث ٘٣ث ك گاز ك ج٨ؿْ ٥جٝ٨یغ
کاال٦ام دارام ةازد٦ي ة٧ی( ٥٤ةؼاؿاس قاظل قغت ٠نؼؼ ا٣ؼژم).
-11دا٣ف ة٤یاف ٨١٣دف م٤ایِ ةاالدؿحي ك پایی٢دؿحي ةا جأؿیؾ ك ج٨ٛیث قؼکث٦ام دا٣فة٤یاف
ةؼام ًؼاصي٤٧٠ ،غؿي ،ؿاظث٣ ،نب جس٧یؽات ك ا٣حٛاؿ ٗ٤اكرم ة٨ُ٤٠ ٥ر اٗؽایف ظ٨دک٘ایي.
-12جٛـی ٟکار ك جْییٛ٣ ٢ف ٞ٠ي در ٤٠اً ،ٙاؿحاف٦ا٨٣ ،اصي ك ؿ٨اص ٜك زؽایؼ کك٨ر ةا رّایث
اٝؽا٠ات آف در چارچ٨ب ؿیاؿث٦ام کٞي ٠ؼة٨ط ،ة٨ُ٤٠ ٥ر اٗؽایف جٝ٨یغ دؼكت ٞ٠ي ك ص١ایث
دكٝث از ؿؼ٠ای٥گػارم در ٤٠اً ٙک١حؼ ج٨ؿْ٥یاٗح ٥ك ركؿحایي.
-13اجعاذ ةؼ٣ا٦٥٠ا ك اٚغا٠ات ازؼایي ز٧ث ج٨ؿْ ٥ركؿحایي کك٨ر ةؼام جذتیث زْ١یث ك جك٨یٙ
٧٠ازؼت ة٤٠ ٥اً ٙركؿحایي ك ّكایؼم (کا٨٣ف جٝ٨یغ ك ارزش آٗؼی٤ي) ةا ةؼ٣ا٥٠ریؽم ك ٠غیؼیث
ة٧ی ٥٤در ؿٌش ٞ٠ي٥ٌٛ٤٠ ،ام ك ٠ضٞي ،جْیی ٢ؿ ٟ٧كاْٚي در ج٨زیِ ٤٠اةِ ك ارجٛاء قأف ك ٤٠ؽٝث
ازح١اّي ،ایساد ٗؼمث٦ام زغیغ اٚحنادم ك ص١ایث٦ام كیژق از ْٗاٝیث٦ام کارآٗؼی٤ي ك
اقحٕاؿزایي ٠ؽیثدار ة٠٨ي ك ٛ٠اكـؿازم جأؿیـات ك زیؼؿاظث٦ا ك ا٠اک ٢ركؿحایي ةا جأکیغ ةؼ
ة٤غ 9ؿیاؿث٦ام کٞي کكاكرزم.
-14اٗؽایف ٣ؼخ رقغ ارزش اٗؽكدق ةعف٦ام مْ٤ثْ٠ ،غف ك م٤ایِ ْ٠غ٣ي ك اٗؽایف
مادرات ٠ضن٨الت آف ةا ازؼام ؿیاؿث٦ام کٞي مْ٤ث ك ْ٠غف.
-15دا٣فة٤یاف ٨١٣دف قی٨ق جٝ٨یغ ك ٠ضن٨الت مْ٤حي ك ظغ٠ات كاةـح ٥ة ٥آف٣ ،كافؿازم
جسارم ك ج٨ٛیث صى٨ر در ةازار٦ام  ٥ٌٛ٤٠ك ز٧اف.
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-1مروری بر وضعیت شاخصهای عمذه حوزه تولیذ استانهای منطقه  6وزارت متبوع

٠حٕیؼ٦ام کالف اٚحنادمّ ،الكق ةؼ ج٨میٖ ظي٠كيکٞي اٚحناد٣ ،كافد٤٦غق ؿیاؿث٦ام
اٚحنادم در ٦ؼ کك٨ر ك ٠یؽاف ٛٗ٨٠یث آف٦ا ٣یؽ ٠يةاق٤غٝ .ػا ةا جضٞی ٜکٞي ك ٣گا٦ي ة٥
كوْیث قاظل٦ام ّ١غق اٚحنادم اؿحاف ١٦غاف ك اؿحاف٦ام  6 ٥ٌٛ٤٠در ٛ٠ایـ ٥ةا کك٨ر ك
پؾ از آف ارای ٥جن٨یؼ گ٨یا ك جضٞیٞي از كوْیث اؿحاف ١٦غاف در ةعف٦ام جٝ٨یغم ٠يج٨اف
٠ـیؼم ركق ٢ةؼام ؿیاؿثگػارم٦ا ك ظي ك ٠كي٦ام مضیش آی٤غق كزارت ٠حت٨ع ك اؿحاف
جؼؿی٨١٣ ٟد.
 -1-1بررسی و تحلیل وضعیت محصول ناخالص داخلی استانهای منطقه  6وزارت متبوع

٠ضن٨ؿ ٣اظاٝل داظٞي در ةی ٢ؿایؼ قاظل٦ام اٚحناد کالف ةغٝی١٧٠ ٜحؼی ٢قاظل در
ؿ٤سف ّٞ١کؼد اٚحناد کك٨ر٦ا از ا١٦یث كیژقام ةؼظ٨ردار اؿث٠ .ضن٨ؿ ٣اظاٝل داظٞي در
ةؼگیؼ٣غق ٠س٨١ع ارزش کاال٦ا ك ظغ٠ات ٧٣ایي اؿث ک ٥در ًي یک دكرق ْ٠ی٨١ْ٠( ٢الن یک
ؿاؿ) در یک کك٨ر جٝ٨یغ ٠يق٨د.
در زغكؿ ( )1كوْیث ٠ضن٨ؿ ٣اظاٝل داظٞي کك٨ر ك اؿحاف٦ام  6 ٥ٌٛ٤٠كزارت ٠حت٨ع ة٥
ٚی١ث زارم در دكرق ز٠ا٣ي  1390-95جن٨یؼ قغق اؿث .ةؼاؿاس زغكؿ ٠ػک٨ر ٠ضن٨ؿ
٣اظاٝل داظٞي کك٨ر در ؿاؿ ْ٠ 1390ادؿ ٠ 6689733.8یٞیارد ریاؿ ك ٠ضن٨ؿ ٣اظاٝل داظٞي
اؿحاف در ١٦ی ٢ؿاؿ ْ٠ادؿ ٠ 80906.8یٞیارد ریاؿ ة٨دق اؿث١٦ .چ٤ی ٢ةؼ اؿاس ةؼرؿي٦ام ة٥
ّ ٜ١آ٠غق در ؿاؿ ٠ 1394س٨١ع ٠ضن٨ؿ ٣اظاٝل داظٞي کك٨ر ةٚ ٥ی١ث زارم ْ٠ادؿ
٠ 12314220.2یٞیارد ریاؿ ة٨دق ک٣ ٥ـتث ة ٥ؿاؿ  4.3 ،1393درمغ کا٦ف یاٗح ٥اؿث .درصاٝي
ک٠ ٥ضن٨ؿ ٣اظاٝل داظٞي اؿحاف در ؿاؿ ْ٠ 1393ادؿ ٠ 162505.3یٞیارد ریاؿ ة٨دق ک ٥ةا
اٗؽایكي  1.9درمغم ة٠ 165611.4 ٥یٞیارد ریاؿ در ؿاؿ 1394رؿیغق اؿث .قایاف ذکؼ اؿث
٠ضن٨ؿ ٣اظاٝل داظٞي اؿحاف ١٦غاف در ؿاؿ ْ٠ 1395ادؿ ٠ 187480.4یٞیارد ریاؿ ة٨دق ک٥
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٣ـتث ة ٥ؿاؿ 13.2 ،1394درمغ اٗؽایف داقح ٥ك ٠ضن٨ؿ ٣اظاٝل داظٞي کك٨ر ٣یؽ ة٥
٠14090022.1یٞیارد ریاؿ رؿیغق اؿث١٦ .ا٨ٌ٣ر ک ٥از زغكؿ (٠ )1كا٦غق ٠يق٨د در ؿاؿ
1395ةیكحؼی ٢ك ک١حؼی ٢جٝ٨یغ ٣اظاٝل داظٞي ْ٠ادؿ ة ٥جؼجیب ة ٥اؿحاف٦ام ٠ؼکؽم ك ایالـ
جْ ٙٞداقح ٥ك جٝ٨یغ ٣اظاٝل داظٞي ای ٢اؿحاف٦ا ة ٥جؼجیب ْ٠ادؿ  300441.07ك 106449.5
٠یٞیارد ریاؿ ة٨دق اؿث.
جذٍل -1هحصَل ًاخالص داخلی استاىّای هٌغقِ  6عی دٍسُ صهاًی ( 1951-59هیلیاسد سیال)
1951

1951

1951

1959

1951

1959

کطَس

6689733.8

9114941.6

12219737.1

12872916.8

12314220.2

14090022.1

ایالم

74228.9

73513.7

102558.2

103065.7

83097.5

106449.5

کشدستاى

57946.6

67752.1

95456.7

109104.1

116360.4

129229.4

کشهاًطاُ

99161.4

124803.6

170110.9

203504.2

200350.5

225158.9

لشستاى

71770.8

92329.9

130587.04

140407.9

144778.2

164674.6

هشکضی

108789.6

184634.8

247403.2

275417.8

271206.01

300441.07

ّوذاى

80906.8

102317

138093.2

162505.2

165611.4

187480.4

٠أظػ٠ :ؼکؽ آ٠ار ایؼاف

١٦ا٨ٌ٣ر ک ٥از ٨١٣دار (٠ )1كعل اؿث ،ؿ ٟ٧اؿحاف ٠ؼکؽم از جٝ٨یغ ٣اظاٝل داظٞي در ٚیػاس
ةا ؿایؼ اؿػحا٧٣ام ٌٛ٤٠ػ 6 ٥كزارت ٠حتػ٨ع ةیكػحؼی ٢كةْػغ از آف اؿػحا٧٣ام کؼ٠ا٣كػاق١٦ ،ػغاف در
رجت٦٥ام دكـ ك ؿ٨ـ ٚؼار گؼٗح ٥ا٣غ .ةٌ٨ریک ٥ؿ ٟ٧اؿحاف از ٠ضن٨ؿ ٣اظاٝل داظٞػي کكػ٨ر در
ؿاؿ  1.21 ،1390درمغ ك ای ٢ؿ ٟ٧در ؿاؿ  1394ة 1.34 ٥درمغ ك ١٦چ٤ی ٢ای ٢ؿػ ٟ٧در ؿػاؿ
 1395ة 1.33 ٥درمغ اٗؽایف یاٗح ٥اؿث.
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1959

1951

1959

1951

1951

1951

ًوَداس -1سْن استاًْای هٌغقِ ٍ 6صاست هتثَع اص هحصَل ًاخالص داخلی کطَس
دس دٍسُ صهاًی (1951-59دسصذ)
٠أظػ٠ :ؼکؽ آ٠ار ایؼاف

 -2-1وضعیت محصول ناخالص داخلی سرانه استان

ةؼرؿي جٝ٨یغ ٣اظاٝل داظٞي ؿؼا ،٥٣كاْٚیات ةیكحؼم را ة ٥ظن٨ص از ُ٤٠ؼ رٗاق اٚحنادم ١٣ایاف
٠يؿازد .ةایغ ج٨ز ٥داقث ک٠ ٥یؽاف رٗاق ك ةؼظ٨ردارم ٠ؼدـ یک کك٨ر یا یک اؿحاف مؼٗان ة٥
كاؿٌ ٥جٝ٨یغ ٣اظاٝل داظٞي جْیی١٣ ٢يق٨د ،ةٞک ٥قاظل ة٧حؼ ،جٝ٨یغ ٣اظاٝل داظٞي ؿؼا٥٣
اؿث ک٠ ٥یؽاف جٝ٨یغ ة ٥كؿی٦ ٥ٞؼ ٘٣ؼ را ة ٥م٨رت ؿؼا٣ ٥٣كاف ٠يد٦غ ك از جٛـی ٟجٝ٨یغ ٣اظاٝل
داظٞي ةؼ زْ١یث ةغؿث ٠يآیغ .در كا ِٚرٗاق ٠ؼدـ یک کك٨ر یا اؿحاف ٠حأدؼ از جٝ٨یغ ٣اظاٝل
داظٞي ك ٠یؽاف زْ١یث آف کك٨ر یا اؿحاف ة٨دق ک ٥در جٝ٨یغ ٣اظاٝل داظٞي ؿؼاْ٤٠ ٥٣کؾ
٠يق٨د .زغكؿ ( )2كوْیث ٠ضن٨ؿ ٣اظاٝل داظٞي ؿؼا ٥٣اؿحاف ١٦غاف ك کك٨ر (ةٚ ٥ی١ث
زارم) را در ًي دكرق ز٠ا٣ي ٣ 1390-95كاف ٠يد٦غ٠ .ضن٨ؿ ٣اظاٝل داظٞي اؿحاف ١٦غاف
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در ؿاؿ ْ٠ 1390ادؿ ٦ 46015.1ؽار ریاؿ ك در کك٨ر ْ٠ادؿ ٠ 89018.81یٞی٨ف ریاؿ ة٨دق اؿث.
١٦ا٨ٌ٣ر ک ٥از زغكؿ (٠ )2كا٦غق ٠يگؼدد ٠ضن٨ؿ ٣اظاٝل داظٞي ؿؼا ٥٣اؿحاف ةٚ ٥ی١ث
زارم در ؿاؿ ْ٠ 1393ادؿ ٦ 93072.8ؽار ریاؿ ة٨دق ک ٥در ؿاؿ  1394ةا اٗؽایكي  2.1درمغم
ة٦ 95069.7 ٥ؽار ریاؿ رؿیغق اؿث .ةْالكق ٠ضن٨ؿ ٣اظاٝل داظٞي ؿؼا ٥٣اؿحاف ٣یؽ در ؿاؿ
ْ٠ 1395ادؿ ٦ 98930.8ؽار ریاؿ ة٨دق اؿث .گ٘ح٤ي اؿث ٠ضن٨ؿ ٣اظاٝل داظٞي کك٨ر ة٥
ٚی١ث زارم در ؿاؿ ْ٠ 1393ادؿ ٦ 165100.9ؽار ریاؿ ك در ؿاؿ  1394ةا  5.5درمغ کا٦ف ة٥
٦ 155992ؽار ریاؿ رؿیغق اؿث٠ .ضن٨ؿ ٣اظاٝل داظٞي ؿؼا ٥٣کك٨ر در ؿاؿ ْ٠ 1395ادؿ
٦ 176287.7ؽار ریاؿ ة٨دق ک٣ ٥ـتث ة ٥ؿاؿ  1394ةا اٗؽایف  13.01درمغم ركةؼك ة٨دق اؿث.
اٝتح٣ ٥کح ٥صایؽ ا١٦یث آف اؿث ک ٥ارٚاـ جٝ٨یغ ٣اظاٝل داظٞي ك ة ٥جتِ آف جٝ٨یغ ٣اظاٝل داظٞي
ؿؼا ٥٣ةٚ ٥ی١ث زارم ة٨دق ك ادؼ ج٨رـ از آ٧٣ا اؿحعؼاج ٣كغق اؿث از ای٤ؼك ١٣يج٨ا٣غ ةیا٣گؼ ادؼ
كاْٚي ةاق٤غ ك در ای ٢ظن٨ص ةایغ ة ٥رك٣غ کا٦كي ك اٗؽایف آ٧٣ا ةا اصحیاط ةیكحؼم ج٨ز٥
گؼدد.
جذٍل -1هحصَل ًاخالص داخلی سشاًِ استاىّای هٌغقِ  ٍ 6کطَس عی دٍسُ صهاًی 1951-59
(ّضاس سیال)
1951

1951

1951

1959

1951

1959

کطَس

89081

119815

158666

165100

155992

176287

ایالم

133122

130807

181198

180500

144517

183482

کشدستاى

38795

44750

62186

70073

73645

80616

کشهاًطاُ

50976

64133

87325

104414

102691

115321

لشستاى

40912

52579

74323

79868

82307

93530

هشکضی

76939

130299

174227

193547

190186

210175

ّوذاى

46015

58333

78910

93072

95069

107856

٠أظػ٠ :ؼکؽ آ٠ار ایؼاف
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١٦ا٨ٌ٣ر ک٨١٣ ٥دار (٣ )2كاف ٠يد٦غ ٠ضن٨ؿ ٣اظاٝل داظٞي ؿؼا ٥٣اؿحاف٦ام ١٦غاف،
ٝؼؿحاف ،کؼ٠ا٣كاق ك کؼدؿحاف در ًي دكرق ز٠ا٣ي  1390-95از ٠ضن٨ؿ ٣اظاٝل داظٞي ؿؼا٥٣
کك٨ر ک١حؼ ك ٠ضن٨ؿ ٣اظاٝل داظٞي ؿؼا ٥٣اؿحا٧٣ام ایالـ ك ٠ؼکؽم از ٠ضن٨ؿ ٣اظاٝل
داظٞي ؿؼا ٥٣کك٨ر ةیكحؼ ة٨دق اؿث.
1951
250000

200000
150000

1959

1951

100000

کطَس
ایالم

50000

کشدستاى

0

کشهاًطاُ
لشستاى
هشکضی
1951

1951

ّوذاى

1959

ًوَداس -1هقایسِ هحصَل ًاخالص داخلی سشاًِ استاى ّای هٌغقِ ٍ 6صاست هتثَع ٍ کطَس
دس عی دٍسُ صهاًی ّ( 1951-59ضاس سیال)
٠أظػ٠ :ؼکؽ آ٠ار ایؼاف

 -3-1ارزش افسوده استانهای منطقه  6وزارت متبوع

در زغكؿ زیؼ ارزش اٗؽكدق اؿحاف٦ام  6 ٥ٌٛ٤٠كزارت ٠حت٨ع در ًي دكرق ز٠ا٣ي 1390-95
٣كاف دادق قغق اؿث .ارزش اٗؽكدق کك٨ر در ؿاؿ ْ٠ 1390ادؿ ٠ 6661058یٞیارد ریاؿ ك ةا ًي
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رك٣غ مْ٨دم در ًي دكرق ز٠ا٣ي ٨٠رد ٌ٠ا ٥ْٝة٠ 13983563 ٥یٞیارد ریاؿ در ؿاؿ  1395رؿیغق
اؿث .در ؿاؿ ٣ 1395یؽ ةیكحؼی ٢ارزش اٗؽكدق ة ٥اؿحاف ٠ؼکؽم ةا ارزش اٗؽكدقام ْ٠ادؿ
٠ 295593یٞیارد ریاؿ ك ک١حؼی ٢ارزش اٗؽكدق ة ٥اؿحاف ایالـ ةا ارزش اٗؽكدقام ْ٠ادؿ 105994
٠یٞیارد ریاؿ اظحناص داقح ٥اؿث .ارزش اٗؽكدق اؿحاف ١٦غاف در ؿاؿ ْ٠ 1390ادؿ 80599
٠یٞیارد ریاؿ ة٨دق ك در ؿاؿ  1395ةا اٗؽایكي  131درمغم ة٠ 186326 ٥یٞیارد ریاؿ رؿیغق
اؿث.
جذٍل-9اسصش افضٍدُ استاىّای هٌغقِ  6عی دٍسُ صهاًی ( 1951-59هیلیاسد سیال)
1951

1951

1951

1959

1951

1959

کطَس

6661058

9072601

12206878

12881940

12266020

13983563

ایالم

74089

73349

102512

103104

82883

105994

کشدستاى

57726.8

67438

95358

109167

116001

128427

کشهاًطاُ

98716

124266

169948

203623

199574

223600

لشستاى

71502

91946

130471

140489

144317

163681

هشکضی

107464

182687

246744

275873

269078

295593

ّوذاى

80599

101842

137961

162604

165090

186326

٠أظػ٠ :ؼکؽ آ٠ار ایؼاف

 -4نرخ تورم استانهای منطقه  6وزارت متبوع

ج٨رـ یکي از ٟ٧٠جؼی ٢ك ٠عؼبجؼی٨ّ ٢ا٠ ٜ٠ؤدؼ ةؼ اٚحناد ٞ٠ي اؿث .ای ٢پغیغق پیا٠غ٦ایي ُ٣یؼ
اٗؽایف ٣اةؼاةؼم در ج٨زیِ درآ٠غ ،ا٣حٛاؿ درآ٠غ از پؾا٣غازک٤٤غگاف ة ٥كاـگیؼ٣غگاف ،اٗؽایف
ریـک ك ایساد ّغـ اً١ی٤اف را ة ٥د٣تاؿ دارد .در زغكؿ ( )4ك ٨١٣دار( )3كوْیث ٣ؼخ ج٨رـ در
کك٨ر ك اؿحا٧٣ام  6 ٥ٌٛ٤٠در ًي دكرق ز٠ا٣ي ٣ 1390-97كاف دادق قغق اؿث.
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جذٍلٍ-1ضعیت ًشخ تَسم استاًْای هٌغقِ ٍ 6صاست هتثَع دس عی دٍسُ صهاًی 1951-59
1951

1951

1951

1959

1951

1959

1956

1959

کطَس

21.5

30.5

34.7

15.6

11.9

9.0

9.6

26.9

کشدستاى

23.3

33.7

35.1

15.2

12.2

7.9

9.4

31

کشهاًطاُ

23.4

32.3

35.8

16

10.6

7.2

9.4

27.5

لشستاى

20.7

30.4

36.7

16.9

12.5

8.3

9.5

30.8

هشکضی

21.6

34.2

35.5

14.2

11

9.4

10.1

27

ّوذاى

23

34.6

38

15.7

12.4

8.9

10

28.3

ایالم

24.1

34.4

38.3

15.9

11.3

8.1

10.8

32
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٣گا٦ي ة٨١٣ ٥دار (٣ )3كاف ٠يد٦غ ک ٥در ًي دكرق ز٠ا٣ي ٣ ،1390-97ؼخ ج٨رـ در کك٨ر ك
اؿحاف٦ام  6 ٥ٌٛ٤٠ة ٥م٨رت ٨٣ؿا٣ي ة٨دق ك از ؿاؿ  1390جا ٣ 1393ؼخ ج٨رـ رك٣غ مْ٨دم ك از
 1393جا  1395رك٣غ ٣ؽكٝي ك ٠سغد رك٣غ مْ٨دم داقح ٥اؿث١٦ .ا٨ٌ٣ر ک ٥از زغكؿ ()4
٠كعل اؿث از ؿاؿ  1393ة ٥دٝی ٜای٤ک ٥ؿیاؿث٦ام امٞي كزارت اٚحناد ةؼ اؿاس ٧٠ار ك
ک٤حؼؿ ج٨رـ جغكی ٢ك ازؼا ٠يگؼدیغ٣ ،ؼخ ج٨رـ کك٨ر ك ة ٥جتِ آف اؿحاف٦ا ةا جٕییؼ ٗاصكي رك ة٥
کا٦ف پیف رٗث ،ا٠ا ٠حاؿ٘ا ٥٣در ؿاؿ  1397ز٧ف اٗؽایكي ؿٌش ّ٠٨١ي ٚی١ث٦ا ك ك٨ٚع
٠ـئ ٥ٞگؼا٣ي درکك٨ر ك ة ٥جتِ آف در اؿحاف ١٦غاف ،اٚحناد را در اکذؼ ةعف٦ا ة ٥كیژق در ؿ١ث
ة٤گاق٦ا ك ظا٨٣ار٦ا دچار ٠كک ٜکؼد .ة ٥جْتیؼم دیگؼ ةایغ ةیاف داقث ،ؿؼ٨٣قث ج٨رـ در ؿاؿ
 1397جضث جأدیؼ جن١ی١ات ؿیاؿثگػاراف ك اجعاذ اؿحؼاجژم ٠كعل در ةازار ارز ك ٣ؼخ ؿ٨د
ةا٣کي ر ٟٚظ٨رد .در كاّ ِٚغـ ک٤حؼؿ ٨٣ؿا٣ات ارز ج٨ؿي ؿیاؿثگػاراف ة ٥كیژق در ٣ی ٥١اكؿ
ؿاؿ 1397ك ١٦ؽ٠ا٣ي آف ةا ادا ٥٠کا٦ف ٣ؼخ ؿ٨د ک ٥از ق٧ؼی٨ر  1396آٔاز قغق ة٨د ك ةا٣ک
٠ک ٖٞة ٥کا٦ف ٣ؼخ ؿ٨د قغق ة٨د٣غ ة ٥جتِ اّ١اؿ امالصات در قتک ٥ةا٣کي ٤٠سؼ ةٗ ٥كار ةؼ
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ج٨رـ قغ١٦ .چ٤ی ٢در ای ٢ؿاؿ اٗؽایف ٚی١ث جٝ٨یغک٤٤غق ة ٥دٝی ٜاٗؽایف ٚی١ث ٣ؼخ ارز ،کـؼم
ة٨دز ٥دكٝث ،رك٣غ اٗؽایكي ٛ٣غی٤گي در کك٨ر ك اؿحاف ،اّ١اؿ ك جكغیغ جضؼی٦ٟام اٚحنادم ك
٠اٝي ك ةؼكز ٠كکالت صاد در ركاةي جسارم ك اٚحنادم کك٨ر ك اؿحاف ١٦گي دالٝث ةؼ رقغ
قحاةاف ج٨رـ در ؿٌش کك٨ر ك ٣یؽ اؿحاف ة٨د .در پي ٨٣ؿا٣ات ارزم ك ادؼ ٠عؼب آف ةؼ ج٨رـ
ةاّخ کا٦ف ذظایؼ ارزم قغ .در ؿاؿ٦ام  1396ك  1397جض٨الت ؿیاؿحي ةا٣ک ٠ؼکؽم ك
دكٝث ص٨ؿ ٠ض٨ر کا٦ف ٣ؼخ ؿ٨د ةا٣کي ك امالصات ةا٣کي ة٨د .ةا ج٨ز ٥ة ٥آدار ج٨ر٠ي قغیغ
ای٨٠ ٢و٨ع ة١٦ ٥ؼاق جالً١ات ارزم ک ٥ة٨ُ٤٠ ٥ر ک٤حؼؿ ك ٧٠ار ج٨رـ ك ز٨ٞگیؼم از کا٦ف
گؼدش پ٨ؿ ة٨د ،ا٠ا پایغارم در آف صام٣ ٜكغ .در ؿاؿ  1397ةاالجؼی٣ ٢ؼخ ج٨رـ ٠ؼة٨ط ة٥
اؿحاف ایالـ ةا  32درمغ ك پایی٢جؼی٣ ٢ؼخ ٣یؽ ٠ؼة٨ط اؿحاف ٠ؼکؽم ةا  27درمغ اؿث٣ .ؼخ ج٨رـ
اؿحاف ١٦غاف در ای ٢ؿاؿ  28.3درمغ ارزیاةي قغق اؿث.
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 -2وضعیت شاخصهای اجتماعی استان همذان در قیاس با استانهای منطقه  6و کشور:

در زغاكؿ ( )5ك ( ،)6كوْیث ةؼظي از ا ٟ٦قاظل٦ام ازح١اّي اؿحاف٦ام  6 ٥ٌٛ٤٠كزارت
٠حت٨ع ٣كاف دادق قغق اؿث .ةؼ اؿاس زغكؿ ٠ػک٨ر ،اؿحاف ٠ؼکؽم ةا ٠ـاصحي ْ٠ادؿ 29127
کی٠٨ٞحؼ٠ؼةِ كؿیِجؼی ٢اؿحاف در ةی ٢اؿحاف٦ام  6 ٥ٌٛ٤٠كزارت ٠حت٨ع ك ةْغ از آف اؿحاف٦ام
ٝؼؿحاف ك کؼ٠ا٣كاق ةا ٠ـاصث٦ایي ة ٥جؼجیب ْ٠ادؿ  28294ك  25009کی٠٨ٞحؼ ٠ؼةِ ٚؼار دار٣غ.
٠ـاصث اؿحاف ١٦غاف ٣یؽ ْ٠ادؿ  19368کی٠٨ٞحؼ ٠ؼةِ اؿث١٦ .چ٤ی ٢ةؼ اؿاس اًالّات ٠ؼکؽ
آ٠ار ایؼاف در ؿؼق١ارم ؿاؿ  ،1395اؿحاف کؼ٠ا٣كاق ةیكحؼی ٢زْ١یث را در ةی ٢اؿحاف٦ام ٥ٌٛ٤٠
 6كزارت ٠حت٨ع داقح ٥ك زْ١یث آف ْ٠ادؿ ةا ٘٣ 1952434ؼ ة٨دق اؿث .ک١حؼی٠ ٢یؽاف زْ١یث
در ةی ٢اؿحاف٦ام  6 ٥ٌٛ٤٠كزارت ٠حت٨ع ة ٥اؿحاف ایالـ ةا زْ١یث ٘٣ 580158ؼ جْ ٙٞداقح ٥اؿث.
زْ١یث اؿحاف ١٦غاف ٣یؽ ْ٠ادؿ ٘٣ 1738234ؼ ة٨دق اؿث .گ٘ح٤ي اؿث ج٧٤ا اؿحاف ١٦غاف در ةی٢
ؿایؼ اؿحاف٦ام  6 ٥ٌٛ٤٠كزارت ٠حت٨ع دارام ٣ؼخ رقغ ؿاال ٥٣زْ١یث ٘٤٠ي ة٨دق ك ٠ح٨ؿي رقغ
ؿاال ٥٣زْ١یث  -%23ة٨دق ك ةیكحؼی٠ ٢ح٨ؿي رقغ ؿاال ٥٣زْ١یث ة ٥اؿحاف کؼدؿحاف ةا رقغم
ْ٠ادؿ  1.42درمغ جْ ٙٞداقح ٥اؿث .از ٝضاظ قاظل ةاؿ٨ادم ٣یؽ ةؼ اؿاس ؿؼق١ارم ٨٘٣س ك
٠ـک ٢ؿاؿ  ،1395اؿحاف کؼ٠ا٣كاق ةا داقح٘٣ 1497214 ٢ؼ ةیكحؼی ٢ك اؿحاف ایالـ ةا ٘٣ 443351ؼ
ک١حؼی ٢آ٠ار ةاؿ٨ادم را ة ٥ظ٨د اظحناص دادقا٣غ .جْغاد اٗؼاد ةا ؿ٨اد اؿحاف ١٦غاف ٣یؽ
٘٣1329370ؼ اّالـ قغق اؿث.
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جذٍلٍ -9ضعیت ضاخصّای اجتواعی استاىّای هٌغقِ ٍ 6صاست اهَس اقتصادی ٍ داسایی
هساحت

جوعیت

هتَسظ سضذ سالیاًِ

جوعیت تاسَاد

(کیلَهتش هشتع)

(ًفش)

جوعیت(دسصذ)

(ًفش)

کشهاًطاُ

25009

1952434

0.07

1497214

لشستاى

28294

1760649

0.07

1301816

هشکضی

29127

1429475

0.22

1127151

ّوذاى

19368

1738234

-0.23

1329370

ایالم

20132

580158

0.8

443351

کشدستاى

19137

1603011

1.42

1169552

استاى

هأخز :هشکض آهاس ایشاى
*آ٠ار٦ا ةؼ اؿاس ؿؼق١ارم ٨٘٣س ك ٠ـک ٢ؿاؿ  1395ج٧ی ٥قغق اؿث.

در زغكؿ ( )6ة ٥ةؼرؿي كوْیث ٣ؼخ ةیکارم ك ٣ؼخ ٠كارکث اٚحنادم اؿحاف ١٦غاف در ٚیاس
ةا کك٨ر ك اؿحاف٦ام  6 ٥ٌٛ٤٠كزارت ٠حت٨ع پؼداظح ٥قغق اؿث .گ٘ح٤ي اؿث ،ةیکارم از
ٟ٧٠جؼی ٢چاٝف٦ام اٚحنادم کك٨ر اؿث ک ٥اگؼ در٠اف ٣ك٨د اةْاد ازح١اّي ك ؿیاؿي كؿیْي
پیغا ظ٨ا٦غ کؼد .ة٤اةؼای ،٢الزـ اؿث ٨١٦ارق اٗؽایف اقحٕاؿ ك کا٦ف ةیکارم ة٨٤ّ ٥اف یکي از
امٞيجؼی ٢ا٦غاؼ ةؼ٣ا٦٥٠ام اٚحنادم ٠غُ٣ؼ ؿیاؿحگػاراف ةاقغ.
ةؼاؿاس زغكؿ( ،)6ةیكحؼی ٢ك ک١حؼی٣ ٢ؼخ ةیکارم در ؿاؿ  1397ة ٥جؼجیب ة ٥اؿحاف٦ام
کؼ٠ا٣كاق ك ١٦غاف اظحناص داقح ٥ةٌ٨ریک٣ ٥ؼخ ةیکارم اؿحاف کؼ٠ا٣كاق در ای ٢ؿاؿ 18.7
درمغ ك در اؿحاف ١٦غاف  8.3درمغ ة٨دق اؿث١٦ .چ٤ی ٢ةاالجؼی٠ ٢یؽاف ٣ؼخ ٠كارکث اٚحنادم
در ؿاؿ  1397ة ٥اؿحاف کؼ٠ا٣كاق جْ ٙٞداقح ٥ك ٠یؽاف ٣ؼخ ٠كارکث اٚحنادم ای ٢اؿحاف در ؿاؿ
 43.2 ،1397درمغ ة٨دق اؿث.ک١حؼی٠ ٢یؽاف ٣ؼخ ٠كارکث اٚحنادم ة ٥اؿحاف ایالـ ةا ٣ؼخ
٠كارکحي ْ٠ادؿ  36.1درمغ جْ ٙٞداقح ٥اؿث١٦ .چ٤ی٠ ٢یؽاف ٣ؼخ ٠كارکث اؿحاف ١٦غاف در
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ؿاؿ ٣ 1397یؽ  41.9درمغ ة٨دق اؿث١٦ .ا٨ٌ٣ر ک ٥در ٨١٣دار ٣یؽ ٠كعل اؿث ٣ؼخ ةیکارم
ٗٛي در اؿحاف٦ام ١٦غاف ك ٠ؼکؽم ٣ـتث ة ٥کك٨ر پایی٢جؼ ك ؿایؼ اؿحاف٦ام  ٥ٌٛ٤٠ةاالجؼ از
ؿٌش ةیکارم کك٨ر ارزیاةي قغقا٣غ.گ٘ح٤ي اؿث ،در اؿحاف ١٦غاف ةؼظ٨ردارم از آب ك ٨٦ام
ک٦٨پای٥ام ،دقث٦ام ٚاة ٜکكث ،پحا٣ـی ٜةاالم کكاكرزم ك ةؼظ٨ردارم از ٠ؽیث٦ام ًتیْي
ك ّ٠٨١ي گؼدقگؼم ك ةؼظي زیؼؿاظث٦ام جٝ٨یغم ك مْ٤حي ازز٠ ٥ٞ١ؽیث٦ام رٚاةحي ای٢
اؿحاف ة٨دق ک٦ ٥ؼچ٤غ ةؼ اؿاس آ٠ار٦ام رؿ١ي کك٨ر ،اؿحاف ١٦غاف در ؿاؿ٦ام اظیؼ زؽء
اؿحاف٦ام ةؼجؼ در کا٦ف ٣ؼخ ةیکارم ة٨دق اؿث ا٠ا ٠ح٤اؿب ةا پحا٣ـی٦ٜام ٨٠ز٨د ،كوْیث
اقحٕاؿ ك ةیکارم اؿحاف روایح٤١غ ارزیاةي ١٣يق٨د.
١٦چ٤ی ٢الزـ ة ٥ج٨ویش اؿث ک ٥اؿحاف ١٦غاف در زػب جـ٧یالت ك ایساد قٕ ٜاز ٠ضٜ
جـ٧یالت ركؿحایي زؽء اؿحاف٦ام اكؿ در کك٨ر ة٨دق ك ج٨ز ٥كیژق ة ٥ةعف اٚحناد ركؿحایي در
اؿحاف ٨٠زب جض ٙٛای ٟ٧٠ ٢قغق اؿث .ةْالكق در ُ٣ؼ گؼٗح ٢جـ٧یالت ةالّ٨ض در راؿحام
ج٨ؿْ ٥ك رك ٙ٣رؿح٦٥ام پؼاقحٕاؿ ك ٠ؽیثدار در ٦ؼ (٥ٌٛ٤٠ة٨٤ّ ٥اف ٠ذاؿ در ق٧ؼؿحاف ٠الیؼ
کكث زّ٘ؼاف ،گیا٦اف داركیي٠ ،ت ٜك ٤٠تث ک ٥ةا ج٨ز ٥ة ٥ةضؼاف آب دارام ٠ؽیحي ّ١غق ة٥
ق١ار ٠يركد) ،ج٨ز ٥ة٠ ٥كأ ٜظا٣گي ك ج٨ؿْ ٥اقحٕاؿ ز٣اف ةا ج٨ز ٥ةٚ ٥غ٠ث ٤٦ؼ ك م٤ایِ
دؿحي ٨٠ز٨د در ٠ؼدـ ای ٢اؿحاف از ز ٥ٞ١اٚغا٠ات ٠ؤدؼ ك  ٟ٧٠در ز٠ی ٥٤اقحٕاؿآٗؼی٤ي در اؿحاف
اؿث.
ا٠ا در ٣گاق كاِٚةی٤ا ٥٣در ظن٨ص ةؼ٣ا٥٠ریؽم٦ام اقحٕاؿ ك ج٨ؿْ ٥در کك٨ر ك اؿحاف ١٦غاف ةایغ
ةپػیؼی ٟک ٥ة ٥م٨رت زغم ٛ٣ل ٧٠ارت كز٨د دارد ك ٦ؼؿا٠ ٥ٝتا ٓٝةاالیي جـ٧یالت در اظحیار
اقحٕاؿزایي ٚؼار ٠يگیؼد ا٠ا ة ٥دٝیّ ٜغـ كز٨د آ٨٠زش٦ام کاٗي ك ٧٠ارت٦ام ةازاریاةي پیف
از قؼكع ْٗاٝیث جْغاد زیادم از كاصغ٦ام ایساد قغق ٣یْٗ ٥١اؿ ك یا جٌْی٠ ٜيگؼددٝ .ػا ج٨می٥
٠يگؼدد ٦ؼ ٚت ٜاز مغكر ٦ؼ ٠س٨زم ك ة٨ُ٤٠ ٥ر آ٨٠زش ٧٠ارت٦ام ة ٥ركز قٕٞي ٠ؼاکؽ ٗ٤ي
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ك صؼٗ٥ام ك آ٨٠زقگاق٦ام جعنني ةعف ظن٨مي كارد ّ ٜ١قغق ك اؿحْغاد ك ّال ٥ٚاٗؼاد
٠حٛاوي را ةا دا٣ف ك جسؼة ٥جک١ی١٣ ٜای٤غ .ةؼ اؿاس ٠ـح٤غات ادارق ک ٜجْاكف ،کار ك رٗاق
ازح١اّي اؿحاف ١٦غاف در ؿاؿ  1397جْغاد ٘٣ 366ؼ از ٗارغ اٝحضنیالف دا٣كگا٦ي ة٠٨ي اؿحاف
ز٧ث ًي ٨١٣دف دكرق کاركرزم ة ٥ة٤گاق٦ام اٚحنادم ؿٌش اؿحاف ْ٠ؼٗي گؼدیغ٣غ ک ٥از ای٢
جْغاد ٘٣ 95ؼ پؾ از ؿپؼم ٨١٣دف دكرق کاركرزم در ١٦اف ة٤گاق ٠كٕ٨ؿ ة ٥کار قغ٣غ.
جذٍلٍ -6ضعیت ًشخ هطاسکت اقتصادی ٍ ًشخ تیکاسی استاىّای هٌغقٍِ 6صاست هتثَع
عی دٍسُ صهاًی1951-59

1959 1956 1959 1951 1959 1951 1951 1951

ًشخ هطاسکت
اقتصادی

ًشخ تیکاسی

کطَس

36.9

37.4

37.6

37.2

38.2

39.4

40.1

40.5

ّوذاى

37.9

38.5

37.1

38.2

36.8

38.6

40.9

41.9

هشکضی

36.9

38.2

37.2

35.7

36.5

35.6

35.5

34.8

لشستاى

37

35.2

34.1

34.1

36.2

35

35.3

36.8

ایالم

36.9

35.4

35.4

35.8

36.5

36.1

34.9

36.1

کشدستاى

39.9

39.5

39

40

40.2

41.9

42

43

کشهاًطاُ

33.2

38.3

37

38

39.5

38.9

41.3

43.2

کطَس

12.3

12.2

10.4

10.6

11

12.4

11.9

12

ّوذاى

12.4

9.7

7.7

7.7

8.5

9.5

10.6

8.3

هشکضی

11

10.4

8.6

7

7.9

7.3

7.6

8.4

لشستاى

19.2

20.2

17.1

14.9

13.3

13

12.2

13.5

ایالم

15.7

17.3

13.8

11.1

11.6

11.6

13.8

11.2

کشدستاى

14

14

13.6

11.6

13.3

15.2

13.6

14.6

کشهاًطاُ

15.7

16.2

14.6

15.7

17.6

22

21.2

18.7

هأخز :هشکض آهاس ایشاى

ة٨ُ٤٠ ٥ر جتیی ٢دٚیٛحؼ ،در ٨١٣دار ( )4كوْیث ٣ؼخ ةیکارم کك٨ر ك اؿحاف٦ام  6 ٥ٌٛ٤٠كزارت
٠حت٨ع در ًي دكرق ز٠ا٣ي  1390-97جؼؿی ٟقغق اؿث.
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20

15
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5

0
1397

کشهاًطاُ

1396

1395

کشدستاى

ایالم

1394

لشستاى

1393

1392

هشکضی

1391

ّوذاى

1390

کطَس

ًوَداس -1هقایسِ ًشخ تیکاسی استاى ّوذاى دس هقایسِ تا کطَس استاىّای هٌغقِ  6عی دٍسُ
صهاًی1951-59
هأخز :هشکض آهاس ایشاى
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-1معرفی استان همذان

اؿحاف ١٦غاف ةا  19491کی٠٨ٞحؼ٠ؼةِ ٠ـاصث
صغكد  1/2درمغ ٠ـاصث کك٨ر را ة ٥ظ٨د
اظحناص دادق اؿث .ای ٢اؿحاف در ٥ٌٛ٤٠ام
ک٦٨ـحا٣ي ك در ٔؼب ایؼاف كا ِٚقغق اؿث .از
دیغگاق آ٠ایكي اؿحاف ١٦غاف از ق١اؿ ة٥
اؿحاف٦ام ز٣ساف ك ٚؽكی ،٢از ز٨٤ب ة ٥اؿحاف
ٝؼؿحاف ،از قؼؽ ة ٥اؿحاف ٠ؼکؽم ك از ٔؼب ة٥
اؿحاف کؼ٠ا٣كاق ك ٚـ١حي از اؿحاف کؼدؿحاف
٠ضغكد

٠يق٨د .ةؼاؿاس آظؼی ٢جٛـی١ات

کك٨رم اؿحاف ١٦غاف دارام  10ق٧ؼؿحاف (-
١٦غاف ،ة٧ار ،رزف ،اؿغآةاد ،ج٨یـؼکاف٧٣ ،اك٣غ٠ ،الیؼ ،کت٨درآ٤٦گٗ ،ا٤٠ی ٢ك درگؽی29 ،)٢
ق٧ؼ 25 ،ةعف 73،د٦ـحاف ك  1073آةادم دارام ؿک ٥٤اؿث .در ٨٠رد اٞٚی ٟك آب ك ٨٦ام
اؿحاف ١٦غاف ٣یؽ ةایغ گ٘ث ک ٥اؿحاف در ٔ ٥ٌٛ٤٠ؼب کك٨ر ك در ؿؼز٠ی٤ي ة٤ٞغ ك ک٦٨ـحا٣ي
كا ِٚقغق ک ٥اظحالؼ ة٤ٞغجؼی ٢ك پـثجؼی ٥ٌٛ٣ ٢آف ةیف از ٠ 2000حؼ ٠ضاؿت ٥قغق اؿث.
ارج٘اع ة٤ٞغجؼی ٥ٌٛ٣ ٢اؿحاف ( ٥ٞٚا٣٨ٝغ) از ؿٌش دریا ٠ 3574حؼ ك ارج٘اع پـثجؼی( ٥ٌٛ٣ ٢آةادم
ّ١ؼآةاد از د٦ـحاف پیكع٨ر) از ؿٌش دریا ٠ 1555حؼ اؿث .ة٨ً ٥ر کٞي ،آب ك ٨٦ام اؿحاف
١٦غاف از ج٨دق٦ام ٨٦ایي ٠غیحؼا ٥٣ک ٥از ٔؼب كارد کك٨ر ٠يق٨د٠ ،حأدؼ اؿثْٚ٨٠ .یث اؿحاف ك
ارج٘اع ة٣ ٥ـتث زیاد آف ؿتب ٠يق٨د ک ٥ج٨دق٦ایي از ٨٦ام ٠ؼً٨ب ك ةارافزا ک ٥ة ٥كیژق از
ؿ٨م ٔؼب كارد کك٨ر ٠يق٣٨غٚ ،ـ١ث اُّ ٟرً٨ةث ظ٨د را در آف ریؽش ١٣ای٤غٌ٠ .اةٙ
٣حایر ؿؼق١ارم ٨٘٣س ك ٠ـک ٢در ؿاؿ  1395اؿحاف ١٦غاف ،زْ١یث ای ٢اؿحاف صغكد
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٘٣ 1738234ؼ اّالـ قغق ک ٥صغكد  2.2درمغ زْ١یث کك٨ر را ة ٥ظ٨د اظحناص دادق اؿث.
صغكد  51درمغ زْ١یث را ٠ؼداف ك  49درمغ آف را ٣یؽ ز٣اف در ٔاٝب  538803ظا٨٣ار جكکیٜ
٠يد٤٦غ٣ .گا٦ي ة ٥جؼکیب ؿ٤ي اّالـ قغق ةؼ اؿاس ؿؼق١ارم ٨٘٣س ك ٠ـک ٢اؿحاف در ؿاؿ
٣ 1395كاف ٠يد٦غ ک 71.4 ٥درمغ از زْ١یث اؿحاف ١٦غاف را گؼكق ؿ٤ي  15-64ؿاؿ جكکیٜ
٠يد٤٦غ ک ٥در صٛیٛث ٣یؼكم کارآ٠غ ك ْٗاؿ زْ١یحي ٠يةاق٤غ .ای ٢كیژگي ة٨٣ ٥ة ٥ظ٨د
َؼٗیث ٚاة ٜج٨ز٧ي در ةؼ٣ا٥٠ریؽم٦ام اٚحنادم ك ج٨ؿْ ٥اؿحاف ١٦غاف ٠ضـ٨ب ٠يق٨د .ة٨یژق
ای٤ک ٥ةیف از  80درمغ زْ١یث اؿحاف ١٦غاف ةا ؿ٨اد ك  87.1درمغ ةاؿ٨اد در ٤٠اً ٙق٧ؼم ك
 75.9درمغ ةاؿ٨اد در ٤٠اً ٙركؿحایي ٦ـح٤غ .در ةی ٢اؿحاف٦ام کك٨ر ج٧٤ا اؿحاف٦ام ١٦غاف ك
ظؼاؿاف ق١اٝي دارام ٣ؼخ رقغ زْ١یث ٘٤٠ي ة٨دق ك ٣ؼخ رقغ زْ١یث اؿحاف ١٦غاف در ٠ح٨ؿي
دكرق ز٠ا٣ي  -0.23 ،1390-95درمغ ة٨دق اؿث.

-2بخش کشاورزی

ةعف کكاكرزم ة ٥دٝی ٜداقحٛ٣ ٢ف
صیاجي در جأ٠یٔ ٢ػام ٨٠رد ٣یاز
٠ؼدـ ة٨٤ّ ٥اف زیؼة٤ام امٞي جضٙٛ
ا٤٠یث ٔػایي ازةعف٦ام اٚحنادم
ز٨ا٠ ِ٠ضـ٨ب ٠يق٣٨غ١٦ .چ٤ی٢
ةعف کكاكرزم ة ٥دٝی ٜارجتاط
ج٤گاج٤گي ک ٥ةا ؿایؼ ةعف٦ام
اٚحنادم دارد ك ة ٥دٝی ٜة٧ؼقگیؼم
ٗؼاكاف از جٝ٨یغات ؿایؼ ةعف٦ام
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اٚحنادم ٠يج٨ا٣غ ٛ٣ف ةـیار ٠ؤدؼم در ة ٥صؼکث درآكردف چؼخ٦ام اٚحنادم کك٨ر ای٘ا
١٣ایغ١٦ .چ٤ی ٢ای ٢ةعف ةا ایساد م٤ایِ ةاالدؿحي ،كاؿٌ ٥ك پایی ٢دؿحي كاةـح ٥ة ٥ظ٨د ٠ا٤٣غ؛
م٤ایِ جٝ٨یغ ٠اقی٢آالت کكاكرزم ،م٤ایِ جٝ٨یغ جس٧یؽات آةیارم ٨٣ی ،٢م٤ایِ جٝ٨یغ جس٧یؽات
دا٠غارم ك دا٠پؼكرم ،م٤ایِ جٝ٨یغ ک٨د قی١یایي ك ؿ٨١ـ دِٗ آٗات ٣تاجي ك ا٠ذاؿ آف یا م٤ایِ
پایی٢دؿحي ؿ١٧٠ ٟ٧ي در ایساد اقحٕاؿ ك ٣یؽ جٝ٨یغ دؼكت ٞ٠ي ةؼ ّ٧غق دارد.
از آ٣سا ک ٥اٚحنػاد ٛ٠ػاك٠حي در ةعػف کكػاكرزم ةػ٤ْ٠ ٥ػام جػالش ةػؼام صػغاکذؼ اؿػح٘ادق از
ا٠کا٣ات ٨٠ز٨د ز٧ث جٝ٨یغ ٠ضن٨الت ة٨ُ٤٠ ٥رکا٦ف كاةـحگي ة٘٣ ٥ث ك ؿایؼ کك٨ر٦اؿث ،
ٝػا ؿؼ٠ای ٥گػارم در ةعف کكاكرزم ک ٥در اکذؼ اؿحاف ٦ام کك٨ر ١٧٠حػؼی ٢ةعػف جٝ٨یػغم
٠ ٥ٌٛ٤٠ضـ٨ب ٠ي گؼدد ك ؿ١ّ ٟ٧غق ام از جٝ٨یغ ٣اظاٝل داظٞي ك اقحٕاؿ ٌٛ٤٠ػ ٥را ةػ ٥ظػ٨د
اظحنػاص ٠ػػي د٦ػػغ٠،ي ج٨ا٣ػػغ ٠نػػغاؽ جضٛػ ٙا٦ػػغاؼ اٚحنػػاد ٛ٠ػػاك٠حي ك یکػػي از ٠ػػؤدؼجؼی٢
اؿحؼاجژم٦ام کا٦ف ٗٛؼ ك گؼؿ٤گي ك ایساد ج٨ؿْ ٥پایغار کك٨ر ةاقغ.
اؿحاف ١٦غاف ةا ج٨ز ٥ة ٥كیژگي٦ام زٕؼاٗیایي ك ذظایؼ ژ٣حیکي ١٧٠ي چ٨ف ةػر ی٣٨س ،٥ؿیؼ،
گؼدك ،ا٣گ٨ر ك کك١ف ،ؿیبز٠ی٤ي٠ ،ا٦ي ٚؽؿ آال،گ٨ؿ٘٤غ ٣ژاد ٧٠ؼةاف ك  ...از دیؼةاز ة٨٤ّ ٥اف
یکي از ٌٚب٦ام جٝ٨یغ کكاكرزم در کك٨ر ٌ٠ؼح ة٨دق ك ؿ ٟ٧ة ٥ؿؽایي در جٝ٨یغ ٣اظاٝل
کك٨ر دارد ك ٦ؼ ؿا ٥ٝدر جٝ٨یغ ٦ؼ کغاـ از ٠ضن٨الت ذکؼ قغق در ؿٌش کك٨رم كگا٦ان
ز٧ا٣ي دارام رجت ٥ك ٛ٠اـ ةؼجؼ ة٨دق اؿث .اؿحاف ١٦غاف در ةیف از ةیـث ْٗاٝیث جٝ٨یغم ،زیؼ
ة٤ایي ك م٤ایِ جتغیٞي دارام رجت ٥ةؼجؼ در ؿٌش کك٨ر ك ٠ ٥ٌٛ٤٠يةاقغ ک ٥از ز٠ ٥ٞ١يج٨اف ة٥
رجت ٥اكؿ در جٝ٨یغ ؿیب ز٠ی٤ي ،ؿیؼ ك گؼدك ،رجت ٥دكـ در جٝ٨یغ ا٣گ٨ر ك ز ،٨رجت ٥ؿ٨ـ در جٝ٨یغ
ی٣٨س ٥ك گیا٦اف داركیي(ٗىام ةاز) ك رجت ٥پ٤س ٟدر جٝ٨یغ گ٤غـ اقارق کؼد١٦ .چ٤ی ٢از ٠س٨١ع
جٝ٨یغات ةعف کكاكرزم اؿحاف ١٦غاف ةا كؿْث ٦ 980ؽار ٦کحار ك چ٧ار ٠یٞی٨ف ك ٦ 985ؽار

35

بایدها و نبایدهای تولید در اقتصاد استان همدان

ج٠ ٢س٨١ع ک ٜجٝ٨یغات در ةعف٦ام زراّي ،دا٠ي ،ةأي ك قیالت ٛ٣ف ١٧٠ي در ج٨ٛیث
جٝ٨یغ ك اٚحناد ای ٢اؿحاف ای٘ا ٠يک٤غ.
در ؿاؿ ١ّ 1397غق ٠ضن٨الت قاظل کكاكرزم اؿحاف ١٦غاف ک ٥در کك٨ر صایؽ رجت ٥ةؼجؼ
٠يق٣٨غ قا ٜ٠ؿیبز٠ی٤ي ةا  912211ج٣ ،٢تاجات ّ٥ٗ٨ٞام ةا  508241ج ،٢گؼدك ةا  46758ج،٢
ؿیؼ ةا  41277ج ،٢ا٣گ٨ر ةا  348447ج ٢اؿث .از ای٤ؼك ةؼرؿي ةعف کكاكرزم ة٨٤ّ ٥اف یکي از
ةعف٦ام  ٟ٧٠جٝ٨یغم در کك٨ر ك اؿحاف ١٦غاف وؼكرم اؿث.

-1-2وضعیت اشتغال بخش کشاورزی استان همذان

ْٗاٝیث٦ام ةعف کكاكرزم ة ٥ؿتب ٠ا٦یث کارةؼدم ك ٛ٣كي ک ٥درکا٦ف قکاؼ درآ٠غم
كج٨زیِ ّادال٥٣جؼ درآ٠غ ٣ـتث ة ٥ؿایؼ ةعف٦ام اٚحنادم دار٣غ ٥٣ ،ج٧٤ا ٠يج٨ا٣غ ة ٥اٗؽایف
ا٤٠یث ٞ٠ي ة ٥ؿتب کا٦ف كاةـحگي ة ٥كاردات ٨٠اد ٔػایي ك ٣یؽ ز٨ٞگیؼم از ظؼكج ارزک١ک
ک٤غ ةٞک ٥از ُ٤٠ؼ ٠حٕیؼ٦ام اٚحنادم ك ازح١اّي ١٦چ٨ف اٗؽایف اقحٕاؿ كکا٦ف ٗٛؼ ٣یؽ ٣ـتث
ة ٥ؿایؼ ةعف٦ا ٚاةٞیث كکارایي ةیكحؼم داقح ٥ك ةایغ ٨٠رد ج٨ز ٥ؿیاؿحگػاراف ٚؼارگیؼ٣غ .ةؼ
اؿاس آ٠ار٦ام ٤٠حكؼ قغق از ؿ٨م ٠ؼکؽ آ٠ار ایؼاف ،اؿحاف ١٦غاف ٦ؼ ؿا ٥ٝیکي از اؿحاف٦ایي
ة٨دق ک ٥در کا٦ف ٣ؼخ ةیکارم ك اٗؽایف ٣ؼخ ٠كارکث اٚحنادم در رجت٦٥ام ةؼجؼ کك٨رم
ٚؼار گؼٗح ٥اؿث .ةؼاؿاس زغكؿ ( )7ؿ ٟ٧اقحٕاؿ ةعف کكاكرزم در ؿاؿ  1397در اؿحاف ك
کك٨ر ة ٥جؼجیب ْ٠ادؿ  28.5ك  17.7درمغ ة٨دق اؿث .ةاالجؼ ة٨دف رك٣غ اقحٕاؿ ةعف کكاكرزم
در اؿحاف ١٦غاف ٣ـتث ة ٥کك٨ر ٣كاف از ؿ١ّ ٟ٧غق ای ٢ةعف در اقحٕاؿ ك جٝ٨یغ اؿحاف دارد.
اٝتح ٥الزـ ة ٥ج٨ویش اؿث ک ٥اؿحاف ١٦غاف در ص٨زق کكاكرزم ةا ؿؼ٠ای٥گػارم ك اٗححاح قؼکث
ق٧ؼؾ٦ام کكاكرزم ة٨ً ٥ر ٠ـح ٜٛگاـ٦ام ٠ؤدؼم ةؼداقث ة٨ً ٥رمک ٥ک ٥جا پایاف ؿاؿ
٘٦ 1397ث ق٧ؼؾ گٞعا٥٣ام ،یک ق٧ؼؾ دا٠پؼكرم ك یک ق٧ؼؾ آةؽمپؼكرم در ؿٌش
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اؿحاف ْٗاؿ اؿث .ای ٢در صاٝي اؿث ک ٥ةؼ اؿاس ةؼآكرد٦ا ك ٣حایر ٚاة٠ ٜكا٦غق ٦ؼ ٦کحار
گٞعا ٥٣ةؼام ٘٣ 7ؼ ة٨ً ٥ر ٠ـحٛی ٟاقحٕاؿ ایساد ٠يک٤غ .ةُ٣ ٥ؼ ٠يرؿغ ةا ج٨ز ٥ة ٥قؼایي
٣ا٠ـاّغ ز٨م ك ک١ت٨د آب ك ٠كکالت ٣اقي از کكث ك کار ؿ٤حي صؼکث ة ٥ؿ١ث جٝ٨یغات ةا
ٗ٤اكرم ركز ك ك ٠تح٤ي ةؼ ا٨٠ر کارق٤اؿي ك جعنني ٠ا٤٣غ ْٗاٝیث در ق٧ؼؾ٦ام کكاكرزم
ّالكق ةؼ کا٦ف ظـارات ای ٢ةعف ك اٗؽایف جٝ٨یغات ةا کی٘یث ةیكحؼ اقحٕاٝؽایي دای١ي ٣یؽ
ایساد گؼدد.
جذٍل-9سْن اضتغال تخص کطاٍسصی استاى ّوذاى دس هقایسِ تا کطَس
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٠أظػ٠ :ؼکؽ آ٠ار ایؼاف

١٦ا٨ٌ٣ر ک ٥از ٨١٣دار (٠ )5كعل اؿث ؿ ٟ٧اقحٕاؿ در ةعف کكاكرزم اؿحاف ١٦غاف در
ٚیاس ةا کك٨ر در ج١ا٠ي دكرق ز٠ا٣ي  1390-97ةیكحؼ از کك٨ر اؿث.
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٠أظػ٠ :ؼکؽ آ٠ار ایؼاف
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-2-2بررسی وضعیت تحوالت بخش کشاورزی استان همذان

در ؿاؿ 1394پؾ از اةالغ ؿیاؿث٦ام اٚحناد ٛ٠اك٠حي از ؿ٨م ٛ٠اـ  ُْٟ٠ر٦تؼم  ،ةؼ٣ا٥٠
اٚحناد ٛ٠اك٠حي از ؿ٨م ؿاز٠اف ز٧اد کكاكرزم اؿحاف ٣یؽ جغكی ٢گؼدیغ ك ة٨ُ٤٠ ٥ر اؿح٘ادق از
٣یؼكم ا٣ـا٣ي ك ؿؼ٠ای١٦ ،٥چ٤ی ٢جأ٠ی ٢ا٤٠یث ٔػایي ،کا٦ف كاةـحگي ة ٥كاردات ،جٝ٨یغ
٠ضن٨الت اؿحؼاجژیک ،کا٦ف ٠نؼؼ آب ك ٠غیؼیث ٠نؼؼ ک٨د ك ؿ ،ٟجأ٠ی ٢ةػر ٨٠رد ٣یاز
گاـ ةؼ ٠يدارد.
اٗؽایف وؼیب ظ٨داجکایي ٠ضن٨الت اؿاؿي ٠ا٤٣غ گ٤غـ ،چٕ٤غر٤ٚغ ،ؿیبز٠ی٤ي ،دا٦٥٣ام
ركٔ٤ي ،جٝ٨یغ گ٨قث ٚؼ٠ؽ ك گ٨قث ؿ٘یغ ٣یؽ از ةؼ٣ا٦٥٠ام ز٧اد کكاكرزم اؿحاف در راؿحام
جض ٙٛا٦غاؼ اٚحناد ٛ٠اك٠حي اؿث١٦ .چ٤ی ٢ا٣ـساـ در ج٨ؿْ ٥کكاكرزم ك ركؿحایي ،جکی ٥ةؼ
جٝ٨یغ داظ ،ٜگـحؼش ك ج٨ٛیث ا٤٠یث ٔػایي ،جٕییؼ ركیکؼد در جُ٤ی ٟةازار از كارداتگؼایي ة٥
مادراتگؼایي از دیگؼ ركیکؼد٦ام اٚحناد ٛ٠اك٠حي در ةعف کكاكرزم اؿث .و ٢١ای٤ک٥
٠يج٨اف اٗؽایف جٝ٨یغ ٠ضن٨الت را٦تؼدم ،اٗؽایف جٝ٨یغ داظٞي ٧٣ادق٦ام کكاكرزم ،جأ٠ی٢
ذظایؼ را٦تؼدم ك جُ٤ی ٟةازار٠ ،ذتث کؼدف جؼاز جسارم ك ص٘اَث ك ة٧ؼقةؼدارم از ٤٠اةِ پای ٥را
از ا٦غاؼ اٚحناد ٛ٠اك٠حي در ةعف کكاكرزم دا٣ـث.
از ّ١غق جض٨الت ایساد قغق در ةعف کكاكرزم اؿحاف ١٦غاف در ؿاؿ٦ام اظیؼ ٠يج٨اف ة٥
٨٠اردم چ٨ف :در ةعف ٠غیؼیث ة٧یّ ٥٤ؼو ٥ك جٛاوام آب در ةعف کكاكرزم ةؼ٣ا٦٥٠ایي
چ٨ف ج٨ؿْ ٥ازؼام ؿیـح٦ٟام ٨٣ی ٢آةیارم در اراوي آةي ،ازؼام ّٞ١یات کكاكرزم ص٘اَحي
(ک ٟظاؾكرزم ،ةيظاؾكرزم ،صٍ٘ ك ذظیؼق رً٨ةث) اقارق ٨١٣د .در ةعف اٗؽایف
وؼیب ظ٨دک٘ایي ك ا٤٠یث ٔػایي از ًؼی ٙج٨ؿْْٗ ٥اٝیث٦ا ك ارجٛاء ة٧ؼقكرم اٚغا٠اجي
ةؼ٣ا٥٠ریؽم قغق اؿث ک ٥از آف ز٠ ٥ٞ١يج٨اف ة٨٠ ٥اردم چ٨ف :اٗؽایف وؼیب ظ٨داجکایي در
٠ضن٨الت اؿاؿي ٠ا٤٣غ گ٤غـ ،ؿیبز٠ی٤ي ،دا٦٥٣ام ركٔ٤ي ،صت٨ةات ،ا٨٣اع گ٨قث ،قیؼ ك
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جع٠ٟؼغ ،ج٨ؿْْٗ ٥اٝیث٦ام م٤ایِ جتغیٞي کكاكرزم ك اٗؽایف ج٨اف مادراجي ٠ضن٨الت
ٗؼآكرم قغق اقارق ٨١٣د .ایساد ك ج٨ؿْ ٥ؿؼدظا٦٥٣ام ٣گ٧غارم ٠ضن٨الت کكاكرزم در
راؿحام صٍ٘ ك صؼاؿث از جٝ٨یغ ك ارزش ٠ضن٨الت جٝ٨یغم ،ج٨ؿْْٗ ٥اٝیث٦ام گٞعا ٥٣ك
کكث گیا٦اف داركیي ک ٟآب ةؼ در راؿحام جٕییؼ اٝگ٨م کكث ك اٗؽایف درآ٠غ ة٧ؼقةؼداراف
كمؼٗ٥ز٨یي در ٠نؼؼ آب ك ٔیؼق از دیگؼ اٚغا٠ات ا٣ساـ گؼٗح ٥در ای ٢ص٨زق اؿث.
١٦چ٤ی ٢ایساد ق٧ؼؾ٦ام کكاكرزم یکي از جض٨الت  ٟ٧٠ایساد قغق در ةعف کكاكرزم
اؿحاف ١٦غاف اؿث .گ٘ح٤ي اؿث ةؼ اؿاس ٠ادق  194ة٤غ «ؿ» در ةعف ج٨ؿْ ٥ركؿحایي ٚا٨٣ف
ةؼ٣ا ٥٠پ٤س ٟج٨ؿْ ٥ز٨٧١رم اؿال٠ي ایؼاف  ،جكکی ٜقؼکث ق٧ؼؾ٦ام کكاكرزرم جکٞیٖ
گؼدیغ٦ .ؼچ٤غ ک ٥را٦تؼم ایٚ ٢تی ٜا٨٠ر جا ٚت ٜاز ؿاؿ  1390ج٨ؿي ؿاز٠اف٦ام ز٧اد
کكاكرزم اؿحاف٦ا م٨رت ٠يگؼٗثٝ ،ػا ة٨ُ٤٠ ٥ر رك ٙ٣جٝ٨یغات ةعف کكاكرزم ةا ٦غؼ
ایساد ٠غیؼیث یکپارچ ٥ك ٦غٗ٤١غ ةؼام اٗؽایف ة٧ؼقكرم از ٤٠اةِ ٠ضغكد ةعف کكاكرزم ك
ایساد ٗىام اً١ی٤افةعف ةؼام ؿؼ٠ای٥گػاراف ،جٝ٨یغک٤٤غگاف ك کارآٗؼی٤اف ةا ٦غؼ جٝ٨یغ
٠ضن٨الت کكاكرزم در ٠ضیي ک٤حؼؿ قغق جٝ٨یغ جا ؿاؿ 1404در اؿحاف٦ا ة٨ً ٥ر جعنني ة٥
قؼکث ق٧ؼؾ٦ام کكاكرزم كاگػار گؼدیغ.
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چكٟا٣غاز جؼؿی ٟقغق ةؼام قؼکث٦ام ق٧ؼؾ٦ام کكاكرزم ة ٥قؼح ذی ٜاؿث.

در ای ٢راؿحا در اؿحاف ١٦غاف ٣یؽ قؼکث ق٧ؼؾ٦ام کكاكرزم از ؿاؿ  1394ة٨ً ٥ر ٠ـحٜٛ
قؼكع ة ٥کار ٨١٣د ك جا پایاف ؿاؿ ٘٦ 1397ث ق٧ؼؾ گٞعا٥٣ام ،یک ق٧ؼؾ دا٠پؼكرم ك یک
ق٧ؼؾ آةؽمپؼكرم در ؿٌش اؿحاف ْٗاؿ اؿث .ةْالكق ١٦غاف یکي از اؿحاف٦ایي اؿث ک ٥کار
در ز٠ی ٥٤ایساد ق٧ؼؾ٦ام گٞعا٥٣ام ظن٨مي را آٔاز کؼدق ك در صاؿ ایساد یکي از
ةؽرگحؼی ٢ق٧ؼؾ٦ام گٞعا٥٣ام ةعف ظن٨مي اؿث 2 .ق٧ؼؾ گٞعا٥٣ام ةّٞ٨ي ك ٗؼؿ٘ر
٣یؽ ة٨٤ّ ٥اف ٌٚب مادراجي ٠ضن٨الت گٞعا٥٣ام کك٨ر ٦ـح٤غ ک ٥اصغاث ٠ 2سح ِ١گٞعا٥٣ام
٣یؽ از دیگؼ ةؼ٣ا٦ ٥٠ام آجي اؿحاف در ای ٢ز٠ی ٥٤اؿث .جا پایاف ؿاؿ ٠ 1397ـاصث ق٧ؼؾ٦ام
گٞعا٥٣ام اؿحاف ١٦غاف ٦ 126کحار ك ٠ـاصث ؿازق٦ام گٞعا٥٣ام ٦ 71کحار اؿث ك ٦ 6کحار
 ٟ٦ؿازق گٞعا٥٣ام در ق٧ؼؾ٦ام کكاكرزم در صاؿ ؿاظث اؿث .از آ٣سا ک٦ ٥ؼ ٦کحار
گٞعا ٥٣ةؼام ٘٦ث ٘٣ؼ اقحٕاٝؽایي دارد ك ا٠کاف ایساد ز٣سیؼق ارزش جٝ٨یغ قا٠ ٜ٠ؼاص ٜةـح-٥
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ة٤غم ،ؿ٨رجی٤گ ،ا٣تار ؿؼد ،ز٣سیؼق ةازاریاةي ك ٗؼكش ك  ...اؿث ک ٥١٦ ٥در ق٧ؼؾ٦ام
گٞعا٥٣ام كز٨د دارد ،ج٨ؿْ ٥ك گـحؼش ایٚ ٢تیْٗ ٜاٝیث ٦ا یکي از ٨٠اردم ک ٥كزارت ز٧اد
کكاكرزم ةؼآف جاکیغ دارد ك در اك٨ٝیث ةؼ٣ا٥٠ریؽم ج٨ؿْ ٥ةعف کكاكرزم اؿحاف ١٦غاف ٣یؽ
ٚؼار گؼٗح ٥اؿث.
در ٠س٨١ع در ک ٜکك٨ر  14ق٧ؼؾ دا٠پؼكرم كز٨د دارد ک ٥یک كاصغ ْٗاؿ آف در ق٧ؼؿحاف
٠الیؼ ْٗاٝیث ٠يک٤غ١٦ .چ٤ی ٢ق٧ؼؾ قیالجي «ةیاف» در ٘٦ث کی٠٨ٞحؼم ق٧ؼؿحاف ٧٣اك٣غ ك
ک٤ار ركدظا ٥٣گا٠اؿیاب ٚؼار دارد ك ٘٦ث ٦کحار ّؼم ٥ك ٦ 3کحار ؿایث پؼكرش ٠ا٦ي دارد ك
٦كث قؼکث جْاك٣ي در آف ْٗاٝیث ٠يک٤٤غ.از ٠س٨١ع ٠تاصخ ك آ٠ار٦ام ارای ٥قغق ٚاة ٜجن٨ر
اؿث ک ٥ظ٨قتعحا ٥٣اؿحاف ١٦غاف در ای ٢ز٠ی ٥٤از زایگاق كیژق ك ٨ٌٞ٠ةي در ؿٌش کك٨ر
ةؼظ٨ردار ة٨دق ك ةا رك ٙ٣ك ج٨ؿْْٗ ٥اٝیث٦ام ای ٢قؼکث٦ا ٠يج٨اف گاـ٦ام ٠ؤدؼم در ز٠ی٥٤
ج٨ؿْ ٥ك رك ٙ٣ةعف کكاكرزم ةؼدارد.

-3-2بررسی وضعیت شاخصهای بخش کشاورزی استان همذان
 -ارزش افسوده بخش کشاورزی استان همذان

ةؼاؿاس آ٠ار٦ام ٠ؼکؽ آ٠ار ایؼاف ک ٥در زغكؿ (ٝ )8ضاظ گؼدیغق اؿث ،در ؿاؿ  1390ؿٟ٧
ارزش اٗؽكدق ةعف کكاكرزم اؿحاف ْ٠ادؿ ٠ 12967.06یٞیارد ریاؿ ة٨دق ک ٥در ؿاؿ  1395ة٥
٠ 43053.91یٞیارد ریاؿ رؿیغق اؿث .ةؼ اؿاس اًالّات زغكؿ زیؼً ،ي ؿاؿ٦ام اظیؼ در ةعف
کكاكرزم اؿحاف ١٦غاف زیؼ ةعف زراّث ك ةأغارم اكٝی ٢زایگاق را در ایساد ارزش اٗؽكدق
ای ٢ةعف داقح ٥ك ة٨ً ٥ر ٠یا٣گی ٢ةیف از یک چ٧ارـ ارزش اٗؽكدق ةعف کكاكرزم اؿحاف ك 4
درمغ ارزش اٗؽكدق ای ٢زیؼ ةعف را در کك٨ر جأ٠ی٠ ٢يک٤غ ك پؾ از آف زیؼ ةعف دا٠غارم
ٚؼار دارد ک ٥صغكد یک چ٧ارـ ارزش اٗؽكدق ةعف کكاكرزم اؿحاف ك 2درمغ ارزش اٗؽكدق
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زیؼ ةعف دا٠غارم کك٨ر را در ٦ؼ ؿاؿ قا٠ ٜ٠يق٨د .اٝتح ٥الزـ ة ٥ج٨ویش اؿث ک ٥ة ٥رٟٔ
ؿ ٟ٧ا٣غؾ ةعف ٠ا٦یگیؼم ا٠ا ةا ج٨ز ٥ة ٥كز٨د ا٠کا٣ات ؿؼاب٦ا ك ٤٠اةِ ًتیْي ظغادادم در
ؿٌش اؿحاف ة ٥كیژق ق٧ؼؿحاف ٧٣اك٣غ ای ٢ةعف ٚاةٞیث ؿؼ٠ای٥گػارم ك اؿح٘ادق ةیكحؼ از ا٠کا٣ات
٨٠ز٨د را دارد ك ج٨ز ٥ة ٥ای ٢زیؼ ةعف٦ا در رك ٙ٣کـب ك کار اؿحاف جأدیؼ ةـؽایي ظ٨ا٦غ
داقث.
جذٍل -8اسصش افضٍدُ تخص کطاٍسصی استاى ّوذاى دس هقایسِ تا کطَس (هیلیاسد سیال)
ضشح

1951

1951

1959

1951

1959

1951

کك٨ر

١٦غاف

کك٨ر

١٦غاف

کك٨ر

١٦غاف

کك٨ر

١٦غاف

کك٨ر

١٦غاف

کك٨ر

١٦غاف

کطاٍسصی

381983

12967

579594

17557

908078

32874

1086946

39365

1178640

10243

1244969

43054

صساعت ٍ

265276

10359

390713

13440

664771

28488

798426

34459

878774

35674

-

-

داهذاسی

93294

2397

150500

3753

188653

3855

216928

4137

219507

3721

-

-

گاٍداسی

15775

203

11251

182

14299

231

16826

249

8049

168

-

-

دام سٌتی

63294

1817

103399

3064

139293

3045

162778

3502

175057

3133

-

-

هشغذاسی

13319

343

30620

426

27165

475

26518

235

23506

257

-

-

905

34

5230

81

7897

105

10806

151

12895

163

-

-

تاغذاسی

صٌعتی

پشٍسش
صًثَسعسل
ٍ سایش
جٌگلذاسی

5461

70

6468

76

8625

98

11295

131

11550

129

-

هاّیگیشی

17951

141

31913

288

46029

433

60296

637

68810

719

-
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جذٍل -5سْن اسصش افضٍدُ صیش تخص ّای تخص کطاٍسصی اص کل اسصش افضٍدُ
استاى ّوذاى ٍ کطَس (دسصذ)
1951

1951
سْن

ضشح

1951

سْن

1959

سْن

1951

سْن

1959

سْن

سْن

سْن

سْن ّش

ّش

سْن ّش

ّش

سْن ّش

ّش

سْن ّش

ّش

سْن ّش

ّش

ّش

ّش

تخص اص

تخص

تخص اص

تخص

تخص اص

تخص

تخص اص

تخص

تخص اص

تخص

تخص

تخص

استاى

اص

استاى

اص

استاى

اص

استاى

اص

استاى

اص

اص

اص

کطَس

استاى

کطَس

-

0.03

-

3.03

-

3.62

-

3.62

-

3.41

-

3.4

79.89

2.71

76.55

2.32

86.66

3.14

87.54

3.17

88.65

3.03

-

-

داهذاسی

18.48

0.63

21.37

0.65

11.73

0.42

10.51

0.38

9.25

0.32

-

-

جٌگلذاسی

0.54

0.02

0.44

0.01

0.30

0.01

0.33

0.01

0.32

0.01

-

-

هاّیگیشی

1.09

0.04

1.64

0.05

1.32

0.05

1.62

0.06

1.79

0.06

-

-

کطَس

کطاٍسصی
صساعت ٍ
تاغذاسی

کطَس

کطَس

کطَس
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(هیلیاسد سیال)
هأخز :هشکض آهاس ایشاى

ةایغ اذّاف ٨١٣د ،دؿحیاةي ة ٥جٝ٨یغ ةیكحؼ ةا ج٨ز ٥ة٤٠ ٥اةِ ٠ضغكد ،یکي از ١٧٠حؼی ٢ا٦غاؼ
اٚحنادم ك ج٨ؿْ٥ام ٦ؼ زا٠ ٥ْ٠ضـ٨ب ٠يق٨د ك ج٨ز ٥زغم ةٚ ٥اةٞیث٦ام ٥ٌٛ٤٠ام ك ؿ٨ؽ
ؿؼ٠ای٥گػارم٦ام  ٥ٌٛ٤٠در ز٧ث ج٨ؿْ ٥ك گـحؼش ْٗاٝیث٦ام جٝ٨یغم از اٝؽا٠ات ج٨ؿْ ٥ة٥
ق١ار ٠يآیغ.کكاكرزم در اؿحاف ١٦غاف ١٧٠حؼیْٗ ٢اٝیث اٚحنادم ة ٥ق١ار رٗح ٥ك در کك٨ر ٣یؽ
ٛ٣ف ١٧٠ي را ای٘ا ٠ي١٣ایغ .ةا ای ٢كز٨د ٨٤٦ز َؼٗیث٦ام ظ٘ح ٥ك پ٧٤اف ةـیارم در ای ٢ةعف
كز٨د دارد ک ٥ة٨ً ٥ر کا ٜ٠از آ٧٣ا ة٧ؼقةؼدارم ٣كغق اؿث ك ١٦چ٤اف جا ٨ٌٞ٠ ٥ٌٛ٣ب ك ٧٣ایي
ٗام ٥ٞةـیارم كز٨د دارد.
ةؼ اؿاس آ٠ار٦ام دریاٗحي از ؿاز٠اف ز٧اد کكاكرزم اؿحاف ١٦غاف ة٨ً ٥ر ٠یا٣گی ٢در ؿاؿ٦ام
٨٠رد ٌ٠ا٠ ،٥ْٝس٨١ع ک ٜجٝ٨یغات ٠ضن٨الت زراّي ،ةأي ك دا٠ي در اؿحاف ١٦غاف ٠ 4یٞی٨ف ك
٦ 752ؽار ج ٢ة٨دق ک٦ 658 ٥ؽار ج ٢آف در ةعف ةأي ك گٞعا٥٣ام٦ 549 ،ؽار ج ٢درةعف
دا٠ي ك آةؽیاف ك ةٛی ٥صغكد ٠ 3یٞی٨ف ك٦ 544ؽار ج ٢در ص٨زق زراّث اؿث١٦ .ا٨ٌ٣ر ک ٥از
آ٠ار٦ا ك ٨١٣دار(٠ )6كعل اؿث کكاكرزم در ای ٢اؿحاف ةا اظحالؼ ٚاة٠ ٜالصُ٥ام ةؼ پای- ٥
زراّث اؿح٨ار اؿث ک ٥در ای ٢زیؼ ةعف ٣یؽ ٠ضن٨الجي چ٨ف ؿیؼ ،ؿیبز٠ی٤ي ،گ٤غـ ك
ز،٨گ٨م ؿتٛث را از ةٛی ٥رة٨دق ك در ؿٌش کك٨ر ٣یؽ صایؽ رجت ٥ةؼجؼ قغقا٣غ .گیا٦اف داركیي ٣یؽ
یکي از َؼٗیث٦ام ةيُ٣یؼ اؿحاف در ةعف زراّث اؿث ک ٥ج٨ز ٥الزـ ة ٥آف ك ایساد یک
م٤ایِ جتغیٞي پ٨یا ٠يج٨ا٣غ ةعف ةؽرگي از ةار ؿ٤گی ٢ایساد قٕ ٜك رك ٙ٣اٚحناد ای ٢اؿحاف را
ة ٥دكش ةکكغ .ظ٨قتعحا ٥٣ة٠ ٥ـأ ٥ٝگیا٦اف داركیي در اؿ٤اد ك ةؼ٣ا٦٥٠ام کالف کك٨ر ج٨ز٥
الزـ ٠تػكؿ قغق اؿث ،ة٨ً ٥رمک ٥ةؼاؿاس ؿ٤غ ٞ٠ي گیا٦اف داركیي ،دكٝث ٠ک ٖٞاؿث
کكث ای ٢گیا٦اف را جا پایاف ؿاؿ 1404ك ةؼ٣ا ٥٠قك ٟج٨ؿْ ٥ة٦ 500 ٥ؽار ٦کحار ةؼؿا٣غ .ةؼاؿاس
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ای٦ ٢غؼ ٟ٦اک٨٤ف ٦ 150ؽار ٦کحار از اراوي کكاكرزم کك٨ر ة ٥کكث گیا٦اف داركیي
اظحناص دارد .اؿحاف ١٦غاف ٣یؽ ٛ٣ف ١٧٠ي در کكث ك جٝ٨یغ ةؼظي از ٠ضن٨الت صائؽ
ا١٦یث ای ٢گیا٦اف دارد ة٨ً ٥رم ک ٥آ٠ار ٣كاف ٠يد٦غ ،اؿحاف در ز٠ی ٥٤جٝ٨یغ گك٤یؽ ك رازیا٥٣
رجت٣ ٥عـث را در کك٨ر ة ٥ظ٨د اظحناص دادق اؿث .در صاؿ صاوؼ  ٟٞٚ 19گیاق داركیي در
اؿحاف ١٦غاف کكث ٠يق٨د کّ ٥الكق ةؼ ٨٠ارد ةاال٠ ،ضن٨الجي چ٨ف گ ٜگاكزةاف ،ؿ٤ت-ٜ
اٌٝیب ،ةاة ،٥٣٨آكیك ،٢ظاکكیؼ٤ْ٣ ،اع ٗٞ٘ٞي ،ظح١ي ،ةٝ ٥ی ٨١ك اؿٌ٨ظ٨دكس ٣یؽ جٝ٨یغ ك کكث
٠يق٨د.
جذٍل -11هقذاس تَلیذ هحصَالت عوذُ کاالّای تخص کطاٍسصی استاى ّوذاى ( تي)

قؼح

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

زراعی

3846246

3668408

3398664

3695157

3384666

3550399

3235632

3580386

606906

649660

630309

681820

561192

737970

731485

669264

599809

666413

543233

602347

472200

469283

488723

550471

باغی و گلخانه
ای
دامی و آبزیان
جمع تولیذ
بخش

5052961

4984481

4572206

4979324

4418058

4757652

4455840

4800121

کشاورزی
هأخز :ساصهاى جْاد کطاٍسصی استاى ّوذاى

45

بایدها و نبایدهای تولید در اقتصاد استان همدان

4500000

4000000
3500000
3000000
2500000

صساعی

2000000

تاغی ٍ گلخاًِ ای

1500000

داهی ٍ آتضیاى

1000000
500000
0
1951 1951 1951 1959 1951 1959 1956 1959

ًوَداسٍ-9ضعیت صیشتخصّای تخص کطاٍسصی استاى ّوذاى دس عی دٍسُ صهاًی 1951-59
هأخز :ساصهاى جْاد کطاٍسصی استاى ّوذاى

-صادرات محصوالت بخش کشاورزی استان همذان

در ؿاؿ٦ام اظیؼ ةا ج٨ز ٥ةٝ ٥ؽكـ ازؼام ؿیاؿث٦ام اٚحناد ٛ٠اك٠حي ،ایساد ج٨٤ع در ٠ضن٨الت
مادراجي ك ا١٦یث ك جأکیغ ةؼ جسارت ٠ضن٨الت ٔیؼ٘٣حي ة٨٤ّ ٥اف یکي از ٠تاصخ زغم در
ا٠ؼ مادرات ٌ٠ؼح قغق اؿث .مادرات کاال٦ام کكاكرزم ٦ؼ ( ٥ٌٛ٤٠چ ٥ة٨٤ّ ٥اف کاالم ظاـ
ك چٗ ٥ؼآكرم قغق) یکي از ١٧٠حؼی ٢ةعف٦ام مادرات کاال٦ام ٔیؼ ٘٣حي اؿث .ای ٢ةعف
ة ٥دٝی ٜكز٨د قؼایي ٠ـاّغ از ز ٥ٞ١ج٨ا٤١٣غم٦ام ةا٨ٛٝق ٨٠ز٨د ك ١٦چ٤ی ٢قؼایي آب ك
٨٦ایي ك اٞٚی٤٠ ٟاؿب ٠يج٨ا٣غ از ًؼی ٙمادرات ٠ضن٨الت ،ارزآكرم ةاالیي ةؼام کك٨ر
داقح ٥ةاقغ.
ةؼ اؿاس آ٠ار٦ام ٨٠ز٨د ،ةعف کكاكرزم اؿحاف ١٦غاف در ؿاؿ٦ػام  1390ك  1391ةػاالجؼی٢
ؿ ٟ٧را در ةعف٦ام مادراجي اؿحاف داقح ٥ک٠ ٥حأؿػ٘ا ٥٣یػا یػک رکػ٨د  3ؿػا٨٠ ٥ٝازػ ٥قػغق ك
٠سغدان از ؿاؿ  1395رك ة ٥اٗؽایف گػاقػح ٥اؿػث ،دٝیػ١ّ ٜػغق ایػ ٢کػا٦ف را ٠ػيجػ٨اف ةػؼكز
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ظكکـاٝي ك قؼایي ٣ا٠ـاّغ ز٨م اّالـ ٨١٣د .اٝتح ٥ةایغ ةیاف داقث٠ ،حأؿ٘ا ٥٣ةعػف کكػاكرزم
در کك٨ر ك ة ٥جتػِ آف اؿػحاف ١٦ػغاف مػادرات٠ضػ٨ر ٣تػ٨دق ك ز٣سیػؼق جٝ٨یػغ ٣ػغارد ك ٦ػغؼ
مادراجي ةؼام ٠ضن٨الت کكاكرزم در ١٦ػغاف ةػ٣ ٥ػغرت كزػ٨د دارد ك ةػ ٥جْتیػؼم ١٦چ٤ػاف
ْ٠یكث٠ض٨ر ْٗاٝیث ٠يک٤غً .تیْي اؿث ک ٥ةا کی٘یث ٚاة ٜج٨ز ٥ك جٝ٨یغات ظ٨ب ٦غر رٗػث
ةاال داقح ٥ك ركز ة ٥ركز از جْغاد ك ٠یؽاف ٠ضن٨الت مادراجي آف کاؿح ٥ق٨د.
کك١ف ،ؿیبز٠ی٤ي ،ؿیؼ ،گؼدك ،جؼقیسات ك قػ٨ریسات ٝ ،ت٤یػات ك ...جٝ٨یػغ قػغق در اؿػحاف
١٦غاف ةا کی٘یث ةاال ك ٚاةّ ٜؼو ٥در ةازار٦ام ةی٢اٞٞ١ٝي جٝ٨یغ ٠يگؼدد ا٠ا ّػغـ ةؼ٣ػغؿػازم ك
ةـح٥ة٤غم ٌ٠اة ٙةا اؿحا٣غارد٦ام ةازار ز٧ا٣ي ك ّغـ ک٤حػؼؿ در ّؼوػ٠ ٥ضنػ٨الت کكػاكرزم،
مادرات ظؼدقپا در ک٤ار ْٚ٨٠یثق٤اؿي اؿح٘ادق کك٨ر٦ام ١٦ـای ٥از ٗؼمث ك رٚاةثز٨یي ةػا
ةازار ایؼاف ٣یؽ ؿتب کا٦ف مادرات ٠ضن٨الت ای ٢ةعف گؼدیغق اؿث .ةْالكق ک١ت٨د مػ٤ایِ
جتغیٞي ك جک١یٞي ة ٥ظن٨ص در ةعف کكػاكرزم در اؿػحاف ١٦ػغاف ٤٠سػؼ ةػ ٥ظػاـ ٗؼكقػي ك
جض ٜ١وؼر ك زیاف جٝ٨یغ ک٤٤غگاف ك مادرک٤٤غگاف در ای ٢ةعف قغق اؿث.
ةؼ اؿاس آ٠ار٦ام دریاٗحي از ؿاز٠اف مْ٤ثْ٠ ،غف ك جسارت اؿحاف ١٦غاف ،ةعف کكاكرزم
در ؿاؿ  1397ةا اظحناص صغكد  28.9درمغ از ارزش ک ٜمادرات اؿحاف ١٦غاف رجت ٥دكـ را
در ةی ٢کاال٦ام مادراجي اؿحاف ة ٥ظ٨د اظحناص دادق اؿث .ای ٢ةعف از ٝضاظ ارزقي ةیف از
٠ 45یٞی٨ف ك ٦ 67ؽاردالر ك كز٣ي ٣یؽ صغكد٦ 32ؽار ج ٢ة٨دق ک٣ ٥ـتث ة٠ ٥غت ٠كاة ٥در ؿاؿ
گػقح( ٥صغكد ٦ 52ؽار ج ٢كزف ة ٥ارزش ٠ 57یٞی٨ف ٦120ؽاردالر)  38درمغ از ُ٣ؼ كز٣ي ك 21
درمغ ٣یؽ از ٝضاظ ارزقي کا٦ف داقح ٥اؿث١ّ .غق دٝی ٜآف را ٠يج٨اف ةّ٨٤١٠ ٥یث مادرات
ؿیؼ ،ؿیب ز٠ی٤ي ك پیاز ک١ّ ٥غق ٠ضن٨الت جٝ٨یغم ةعف کكاكرزم اؿحاف اؿث در ةؼ٥٦ام از
ز٠اف دا٣ـث ک ٥مادرات ای ٢ةعف را ةٛ٠ ٥غار ٚاة ٜج٨ز٧ي کا٦ف دادٌ٠ .اة٠ ٙـح٤غات ارای٥
قغق در ؿاؿ  1397کك١ف ة٨٤ّ ٥اف ٟ٧٠جؼی ٢کاالم مادراجي اؿحاف ق٤اظح ٥قغق ک ٥دك ٨٣ع
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جیؽاةي ك ا٣گ٨رم آف در ؿؼز ِ١ةا مادرات صغكد ٠28یٞی٨ف دالرم دك٠ی ٢کاالم ّ١غق
مادراجي اؿحاف ق٤اظح ٥قغق اؿث .از ١٧٠حؼی ٢دالی ٜای ٢اٗؽایف چك١گیؼ را ٠يج٨اف ای٢
٨٠و٨ع دا٣ـث ک ٥ةا ١٦ث ٠ـئٝ٨ی ٢در ؿاؿ  1397ةیكحؼ مادرات ٠ضن٨الت کكاكرزم جٝ٨یغ
داظ ٜاؿحاف ة٨ً ٥ر ٠ـحٛی ٟاز گ١ؼؾ اؿحاف ا٣ساـ گؼٗث ك ٣ـتث ة ٥ؿاؿ٦ام گػقح ٥ک١حؼ از
ؿایؼ اؿحاف٦ا ارؿاؿ گؼدیغ١٦ .چ٤ی ٢اظحناص یارا ٥٣مادراجي ة ٥کك١ف اؿحاف ١٦غاف از ؿ٨م
دكٝث ٨٠زب رك ٙ٣مادرات ای٠ ٢ضن٨ؿ گؼدیغ.
الزـ ة ٥ج٨ویش اؿث کّ ٥الكق ةؼ جٝ٨یغ ؿیبز٠ی٤ي ،ؿیؼ ،گؼدك ،ا٣گ٨ر ك کك١ف ک ٥از
٠ضن٨الت قاظل جٝ٨یغم ك مادراجي ةعف کكاكرزم اؿحاف ١٦غاف ٦ـح٤غ ،در ؿاؿ 1397
ارای ٥جـ٧یالت ك ص١ایث از جٝ٨یغ گیا٦اف داركیي ،گ٠ ٜض١غم ك زّ٘ؼاف در اؿحاف ٨٠زب
گؼدیغ جا ّالكق ةؼ رك ٙ٣ك ج٨٤ع در جٝ٨یغ ای٠ ٢ضن٨الت ،گاـ٦ام ٨٠دؼم ةا ج٨ز ٥ةْ٠ ٥ى ٜکٟ
آةي اؿحاف در راؿحام جٝ٨یغات ک ٟآبةؼ ةؼداقح ٥ق٨د .در ٠س٨١ع ٠ضن٨الت مادراجي ای٢
ةعف ةا ٓٝةؼ  ٟٞٚ 40کاال اؿث.
جذٍل-11اسصش صادسات کاالّای تخص کطاٍسصی استاى ّوذاى (ّضاس دالس) عی دٍسُ
صهاًی 1951-59
ضشح
اسصش صادسات کاالّای تخص
کطاٍسصی

1959 1956 1959 1951 1959 1951 1951 1951
27.7

31

24

26.5

43.9

69.7

57

45.6

هأخز :ساصهاى صٌعت ،هعذى ٍ تجاست استاى ّوذاى

-4-2نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهذیذهای بخش کشاورزی استان همذان

ةاج٨ز ٥ة ٥ای٤کٛٗ٨٠ ٥یث ٦ؼ پؼكژق در ق٤اؿایي ٛ٣اط ٨ٚت ،وْٖٗ ،ؼمث٦ا ك ج٧غیغ٦ا ٠يةاقغ.
ٝػا ةؼ٣ا٥٠ریؽ كٚحي اًالع کاٗي ازپحا٣ـی٦ٜا ،ا٠کا٣ػات ك ٠ضػغكدیث٦ػام ٌٛ٤٠ػ٠ ٥ػ٨رد ٌ٠اْٝػ٥
٣غاقح ٥ةاقغ ٚادر ة ٥ارائػ ٥ةؼ٣ا٠ػ ٥زػاْ٠ي ٣ع٨ا٦ػغ ةػ٨د .در ز٠ی٤ػ ٥ج٨ؿػْ ٥ةعػف کكػاكرزم ٣یػؽ
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ةؼ٣ا ٥٠ریؽم ك ارای ٥پیك٧٤ادات ج٨ؿْ٠ ٥حػ٨ازف آف ٤٠ػ٨ط ةػ ٥ق٤اؿػایي كدرُ٣ؼگػؼٗح ٢ایػٛ٣ ٢ػاط
٨ٚت،وْٖٗ ،ؼمث٦ا كج٧غیغ٦ا ٠يةاقغ.
نقاط ضعف

نقاط قوت

-1كزػػ٨د پحا٣ـػػی ٜةػػاال در صػػ٨زق جٝ٨یػػغم ةعػػف -1وػػْٖ جتٞیٕػػات در ْ٠ؼٗػػي ج٨ا٤١٣ػػغم٦ػػا ك
کكاكرزم ك جٝ٨یغ ٠ضن٨الت ةا کی٘یػث مػادرات ٠ؽیث٦ام اؿحاف صحي در ؿٌش کك٨ر
(اصؼاز رجت٦٥ام ةؼجؼ کك٨رم در جٝ٨یغ ٠ضنػ٨الجي

-2ک١ت٨د اّحتارات ك جـ٧یالت ؿػؼ٠ای ٥ام ةػؼام

چ٨ف ؿیؼ،گؼدك،کك١ف،ؿیبز٠ی٤ي ك )...

ای ٢ةعف

 -2كز٨د ارج٘اع ك آب ك ٨٦ام ٠ح٤اؿب ز٧ث رك٦-3 ٙ٣ؽی ٥٤ةاالم ص ٜ١ك  ٜٛ٣ك ةی٥١
زیؼ ةعف٦ام ةعف کكاكرزم(دا٠پؼكرم،قػیالتٗ-4 ،ؼؿ٨دگي ٠اقی٢آالت ظػي جٝ٨یػغ ك وػْٖ
زراّث  ،ةأغارم ك گٞعا)٥٣

دؿحؼؿي ة ٥جک٨ٝ٨٤ژم ٦ام ةؼجؼ ك ة ٥ركز د٣یا

٦ -3غایث ةعف کكاكرزم اؿحاف ة ٥ؿ٨م جٕییػؼ در ٨٣ -5ؿا٣ات قغیغ ٣ؼخ ارز در ؿاؿ٦ػام اظیػؼ ك
اٝگ٨م کكث ك اؿح٘ادق از ارٚاـ ٛ٠اكـ ةػ ٥ظكػکي ك ةاال رٗحٚ ٢ی١ث ٨٠اد اكٝی ٥جٝ٨یغ
١٦چ٤ی ٢جؼكیر کكث٦ام ک ٟآب ةؼ

ّ-6ػػغـ ؿػػؼ٠ای٥گػػػارم ك ک١تػػ٨د ٤٠ػػاةِ ز٧ػػث

 -4ؿاة٨ً ٥ٛال٣ي زراّث ك ةأغارم در اؿحاف

ایساد ك جک١ی ٜك ج٨ؿْ ٥م٤ایِ جتغیٞي ك جک١یٞي

 -5كز٨د ٤٠اةِ آةي ٚای ٜاجکا در ؿٌش اؿػحاف ٠ا٤٣ػغ در اؿحاف
چك٦٥١ا ،ؿؼاب٦ا٤ٚ ،ات٦ا ك ....

ٛٗ-7غاف ٣اـ جسارم ةی٢اٞٞ١ٝي ةػؼام ٠ضنػ٨الت

 -6ا٠کاف ایساد ك ج٨ؿْْٗ ٥اٝیث٦ام جٝ٨یغم كاةـػح ٥ةؼجؼ ةعف کكاكرزم اؿحاف
چ٨ف قیالت ،پؼكرش کؼكک٨دی،ٜزا ٨ٝك ..

 -8کی٘یث پایی٠ ٢ضن٨الت جٝ٨یغم ك یػا ةـػح-٥

 -7جؼكیر ك ص١ایث از کكث در گٞعا٣ػ٦٥ا ،کكػث ة٤غم آ٧٣ا
٣كاء ،ا٨٣اع آةیارم جضث ٗكار ،کكاكرزم ص٘ػاَحي-9 ،كز٨د ٠ؼازِ ٠حْغد ك ة٨ركکؼاؿي زیاد ز٧ث
اؿح٘ادق از ر٦ٟٚام گ٤غـ ٛ٠اكـ ة ٥کٟآةي ك...

ا٣ساـ ا٨٠ر ٠ؼة٨ط ة ٥مادرات اؿحاف

 -8كزػ٨د مػ٤ایِ جتػغیٞي ظػ٨ب ك ٚاةػ ٜج٨ؿػْ ٥در ٣ -10ـتث پایی ٢وؼیب ج٨دی ٙاؿ٤اد گٞعا٥٣ام ك
ةؼظي ٠ضن٨الت (٠ا٤٣غ ٝت٤یات،کك١ف ك)..

ركؿحایي ك کكاكرزم
-11ةاال ةػ٨دف ٦ؽی٤ػ ٥اكٝیػ ٥جٝ٨یػغ در ایػ ٢ةعػف
(جا٠ی ٢ؿ٨ظث،ةػر،ک٨د ك )...
-12ک١ت٨د ؿؼ٠ای ٥ك ؿؼ٠ای ٥گػارم الزـ ز٧ػث
رك٣ػػ ٙك ج٨ؿػػْ ٥ایػػ ٢ةعػػف ك ةػػاال ةػػ٨دف ٣ػػؼخ
جـ٧یالت ةا٣کي
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تهذیذها

فرصتها

-1ا٠کػػاف ةؼگػػؽارم ١٦ػػایف٦ػػا ك ١٣ایكػػگاق٦ػػام  -1ا٣ساـ ٛ٠غار ٚاة ٜج٨ز٧ي از مادرات اؿحاف ة٥
ةػػػی٢اٞٞ١ٝػػػي ك کكػػػ٨رم ز٧ػػػث ْ٠ؼٗػػػي اؿػػػحاف ك م٨رت پی٥ٞكرم
پحا٣ـی٦ٜام ٨٠ز٨د

 -2وػػْٖ ةازاریػػاةي ٤٠اؿػػب ك امػػٝ٨ي ةػػؼام

-2ا٠کػػاف ایسػػاد ك ج٨ؿػػْ ٥ةازارچػػ٦٥ػػام ٠ضٞػػي از ٗؼكش ٠ضن٨الت جٝ٨یغم اؿحاف
٠ضن٨الت جٝ٨یغم اؿحاف

-3جس٧یػؽ ك پیكػؼٗث ظٌػ٨ط جؼا٣ؽیحػي ،ریٞػػي ك

٣ -3ؽدیکي ة٠ ٥ؼز٦ام ةازرگا٣ي ٔؼب کك٨ر

٨٦ایي در ؿایؼ اؿحا٧٣ام کك٨ر

 -4ةؼ٣ا٠ػػ٥ریػػػؽم ٠ػػػ٨دؼ ك ازؼایػػػي ز٧ػػػث ایسػػػاد  -4جضؼی ٟةا٣ک ٦ػام کكػ٨ر ك ٗٛػغاف گكػایف
زیؼؿاظث٦ام ٤٠اؿب ج٨ؿْ ٥مادرات ٔیؼ ٘٣حي

اّحتارات اؿ٤ادم ةؼام مادرک٤٤غگاف اؿحاف

 -5ج٨ؿػػْ ٥ك گـػػحؼش قػػ٧ؼؾ ٦ػػام کكػػاكرزم ٛٗ-5غاف آق٤ایي ةا ٛ٠ؼرات صػاک ٟةػؼ ةازار٦ػام
درؿٌش اؿحاف ة ٥ج٤اؿب َؼٗیث ٦ام جٝ٨یغم در ٦ؼ ةی ٢اٞٞ١ٝي
٥ٌٛ٤٠

ّ-6غـ ج٨ز ٥ك جضٞی ٜؿٞی٠ ٥ٛنؼؼک٤٤غگاف در

 -6كز٨د ؿؼاب٦ا ك ٤٠اةِ آةي ٤٠اؿب ز٧ث ج٨ؿْ ٥یازار٦ام ظارزي ك داظٞي
ْٗاٝیث ص٨زق قیالت ك آةؽم پؼكرم

 -7اٗؽایف ٚی١ث ج١اـ قغق ٠ضن٨الت جٝ٨یػغم

 -7كز٨د ٣عتگاف دا٣كگا٦ي ك اؿاجیغ مػاصب ُ٣ػؼ اؿحاف ٣ـتث ة ٥کاال٦ام ٠كاة ٥ظارزي
در صػػ٨زق کكػػاكرزم در دا٣كػػکغق٦ػػام کكػػاكرزم -8ق٤اظث ٣اکاٗي کك٨ر از پحا٣ـی٦ ٜام جٝ٨یغم
ؿٌش اؿحاف

اؿحاف ١٦غاف
-9مادرات ٠ضن٨الت جٝ٨یغم اؿحاف ة ٥م٨رت
ٗ ٥ٞام ك ةغكف ةـح ٥ة٤غم ٤٠اؿب ؿٞی ٥ٛةازار
ّ-10ػػغـ صىػػ٨ر در ١٣ایكػػگاق٦ػػام ةػػی٢اٞٞ١ٝػػي
ز٧ث ْ٠ؼٗي ٗؼمث ٦ا ك ٠ضن٨الت اؿحاف
 -11كاةـحگي ة ٥ةازار٦ام ٦غؼ ٠ضغكد ك جکیػ٥
ةؼ ةازار ٠حؽٝؽؿ ّؼاؽ
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-5-2نتیجه گیری و ارایه پیشنهادهای راهبردی:

ةا ٣گاق کٞي ةٌ٠ ٥اٝب گ٘ح ٥قغق ٠ي ةی٤ی ٟک ٥ةعف کكاكرزم در اؿحاف ١٦غاف از ٝضاظ
اٚحنادم ك اؿحؼاجژم ٛ٣ف ١٧٠ي را ای٘ا ٠يک٤غ چؼا ک ٥از یک ؿ ٨صغكد یک ؿ٨ـ اقحٕاؿ
اؿحاف را ة٨ً ٥ر ٠ـحٛی ٟایساد ٨١٣دق ك از ؿ٨یي دیگؼ ةا رك ٙ٣ظ٨د جأدیؼ ةـؽایي در مادرات
اؿحاف ك رك ٙ٣ةعف مْ٤ث ك ظغ٠ات از ًؼی ٙج٨ؿْ ٥م٤ایِ جتغیٞي ك جک١یٞي ك ص ٜ١ك  ٜٛ٣ك
 ...دارد.
ةؼ اؿاس آ٠ار٦ام دریاٗحي از ؿاز٠اف ز٧اد کكاكرزم اؿحاف ١٦غاف ة٨ً ٥ر ٠یا٣گی ٢در ؿاؿ٦ام
٨٠رد ٌ٠ا ٥ْٝدر ٠س٨١ع ک ٜجٝ٨یغات ٠ضن٨الت زراّي ،ةأي ك دا٠ي در اؿحاف ١٦غاف ٠4یٞی٨ف
ك ٦ 752ؽار ج ٢ة٨دق اؿث ک٦ 658 ٥ؽار ج ٢آف در ةعف ةأي ك گٞعا٥٣ام ٦ 549 ،ؽار ج٢
درةعف دا٠ي ك آةؽیاف ك ةٛی ٥صغكد ٠ 3یٞی٨ف ك ٦ 544ؽار ج ٢در ص٨زق زراّث اؿث١٦ .ا٨ٌ٣ر
ک ٥از آ٠ار٦ا ك ٨١٣دار زیؼ ٠كعل اؿث کكاكرزم در ای ٢اؿحاف ةا اظحالؼ ٚاة٠ ٜالصُ٥ام ةؼ
پای ٥زراّث اؿح٨ار اؿث.
از آ٣سا ک ٥اٚحناد ٛ٠اك٠حي در ةعف کكاكرزم ة٤ْ٠ ٥ام جالش ةؼام صغاکذؼ اؿح٘ادق از
ا٠کا٣ات ٨٠ز٨د ز٧ث جٝ٨یغ ٠ضن٨الت ة٨ُ٤٠ ٥رکا٦ف كاةـحگي ة٘٣ ٥ث ك ؿایؼ کك٨ر٦اؿث،
ٝػا ؿؼ٠ای٥گػارم در ةعف کكاكرزم ک ٥در اکذؼ اؿحاف٦ام کك٨ر ١٧٠حؼی ٢ةعف جٝ٨یغم
٠ ٥ٌٛ٤٠ضـ٨ب ٠يگؼدد ك ؿ١ّ ٟ٧غقام از جٝ٨یغ ٣اظاٝل داظٞي ك اقحٕاؿ  ٥ٌٛ٤٠را ة ٥ظ٨د
اظحناص ٠يد٦غ٠ ،يج٨ا٣غ ٠نغاؽ جض ٙٛا٦غاؼ اٚحناد ٛ٠اك٠حي ك یکي از ٠ؤدؼجؼی٢
اؿحؼاجژم٦ام کا٦ف ٗٛؼ ك گؼؿ٤گي ك ایساد ج٨ؿْ ٥پایغار کك٨ر ةاقغ .در ٧٣ایث از ٌ٠اٝب
ّ٨٤اف قغق ٠یح٨اف چ٤غ ٣کح ٥اؿاؿي را ٣حیس ٥گؼٗث:
 ج٧ی ٥ةؼ٣ا ٥٠زا ِ٠ةؼام ج٨ؿْ ٥ةعف کكاكرزم ك جْیی ٢اك٨ٝیث٦ام ؿؼ٠ای٥گػارم در ای٢
ةعف ة٨ُ٤٠ ٥ر ج٨ؿْ ٥ك اٗؽایف ؿؼ٠ای٥گػارم
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 اؿح٘ادق از قی٨ق٦ام زغیغ کكث ٠تح٤ي ةؼ ّ ٟٞك ٠کا٣یؽق کؼدف ٠ؽارع ة٨ُ٤٠ ٥ر اٗؽایف
ة٧ؼقكرم ك ةازد٦ي کكث
 اؿح٘ادق از َؼٗیث٦ام دا٣كگا٦ي ة٨ُ٤٠ ٥ر ّ٠ ٟٞض٨ر کؼدف کكاكرزم ك ج٨ز ٥ة ٥ةضؼاف٦ام
٠ضیيزیـحي ك جالش در ز٧ث کا٦ف آ٨ٝدگي٦ام ق٧ؼم ك ركؿحایي
 جٕییؼ ٣گاق جسار کك٨ر از كاردات ة ٥مادرات ك ایساد آ٠ادگي ك زیؼؿاظث٦ام الزـ ةؼام
مادرات ٠ضن٨الت کكاكرزم ةؼام صى٨ر ك رٚاةث در ةازار ز٧ا٣ي
 از آ٣سا ک ٥ةعف کكاكرزم جضث جأدیؼ قؼایي ز٨م ك ٣ا٠الی١ات ًتیْي كز٨د داردٝ ،ػا
ظـارت ةعف کكاكرزم ٠ا٤٣غ ؿؼ٠ازدگي ،ظكکـاٝي ،ؿی ٜك ةی١ارم٦ام اپیغ٠ي ٨٠زب
جىْیٖ ای ٢ةعف جٝ٨یغم ٠يگؼدد ك الزـ اؿث ک ٥ج٧١یغات كیژقام ةؼام زتؼاف ظـارت
کكاكرزاف ا٣غیكیغق ق٨د ك از آ٣سا ک٠ ٥كکالت ای ٢ةعف در ٚاٝب ص٨ادث ٔیؼ٠حؼٚتٚ ٥اةٜ
جْؼیٖ اؿث٠ ،يج٨اف ةعف ٚاة ٜج٨ز٧ي از اّحتارات ص٨ادث ٔیؼ٠حؼٚت ٥را ة ٥پؼداظث
ظـارات ةعف کكاكرزم اظحناص داد.
 ج٨ٛیث ةازرگا٣ي ةعف کكاكرزم ة٨٠ ٥ازات جٝ٨یغ ةا ١٦کارم ؿایؼ ةعف٦ا ك دؿحگاق٦ا
 جْییٚ ٢ی١ث ٤٠ن٘ا ٥٣ةؼام ظؼیغ جى١ی٤ي ٠ضن٨الت کكاكرزم
 ص١ایث از ٠عحؼّاف٠ ،تحکؼی ٢ك جٝ٨یغ ک٤٤غگاف ٠ضن٨الت ك م٤ایِ ةاالدؿحي ك پایی٢دؿحي
٠ؼجتي ةا ای ٢ص٨زق ك ١٦چ٤ی ٢جالش ةؼام ظ٨دک٘ایي ك اؿحٛالؿ در ای ٢ز٠ی٥٤
٠ غیؼیث ٤٠اةِ آب٦ام زیؼز٠ی٤ي از ًؼیٙ؛ ایساد ؿاز٠اف اصیاء ٨٤ٚات ،جؼكیر ك گـحؼش
قتک ٥آةیارم جضث ٗكار ،ج٨ز ٥ة٧٠ ٥ار آب٦ام ؿٌضي ك اصغاث ؿغ٦ام زیؼز٠ی٤ي ةؼام
٧٠ار ٤٠اةِ آب٦ام زیؼز٠ی٤ي ك اؿح٘ادق از پـاب٦ام جن٘ی ٥قغق ةؼام جٝ٨یغ ٠ضن٨الت
کكاكرزم
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 ز٨ٞگیؼم از كاردات ةيركی٠ ٥ضن٨الت ك ٣یؽ جس٧یؽات کكاكرزم ك ةؼظ٨رد زغم ك
ٚاًْا ٥٣ةا ٚاچاٚچیاف ك ١٦چ٤ی ٢دالالف ْٗاؿ در ایّ ٢ؼم ٥از ًؼی ٙایساد ؿیـحُ٣ ٟارجي،
ة٧ت٨د ٗؼای٤غ کاقث ،داقث ،ةؼداقث ،ص ٜ١ك  ٜٛ٣ك ج٨زیِ ك ٣یؽ ظغ٠ات ا٣تاردارم ك
ؿؼدظا٥٣ام
 یکپارچ٥ؿازم ز٠ی٦٢ام کكاكرزم از ًؼی ٙاٚغا٠اجي ٠ا٤٣غ؛ ایساد جْاك٣ي٦ام جٝ٨یغم ك ٣یؽ
جْاك٣ي٦ام ظغ٠ات ركؿحایي ة٨ُ٤٠ ٥ر اٗؽایف ة٧ؼقكرم ك ارجٛا ٠یؽاف جٝ٨یغ
 ا٣ساـ ٠ضاؿتات دٚیً ،ٙؼاصي ك ّٞ١یاجي ٨١٣دف ؿیـح٦ٟام الزـ ةؼام اًالعرؿا٣ي ة٨ُ٤٠ ٥ر
ز٨ٞگیؼم از جٝ٨یغ ٠ازاد ك ٦غر رٗث جٝ٨یغات کكاكرزاف ك ةّ ٥تارت دیگؼ ةؼام ایساد
جْادؿ در ٠یؽاف ّؼو ٥ك جٛاوام ٠ضن٨الت کكاكرم٠ ،ح٤اؿب ةا ٣یاز مادراجي ك ٠نؼؼ
ؿاال ٥٣داظٞي
 ج٨ٛیث ك گـحؼش ةؼ٣ا٦٥٠ام آ٨٠زقي در ای ٢ز٠ی ٥٤از ًؼی ٙاٚغا٠اجي ٠ا٤٣غ؛ جؼةیث ك اّؽاـ
٠ؼكج کكاكرزم صؼٗ٥ام ك ة ٥كیژق ایساد قتک ٥ج٨ٞیؽی٣٨ي جعنني جضث ّ٨٤اف؛ «قتک٥
ركؿحا»« ،قتک ٥ؿتؽ» یا «قتک ٥کكاكرزم» ك ...
-3بخش خذمات

ةعف ظغ٠ات اٚحناد ک ٥ة٨٤ّ ٥اف ٗاز ؿ٨ـ از ج٨ؿْ ٥در اٚحناد کك٨ر٦ام ج٨ؿْ٥یاٗح ٥ةْغ از
ةعف کكاكرزم ك مْ٤ث (ٗاز٦ام اكؿ ك دكـ ج٨ؿْ٥
در گػر ز٠اف) ،زایگاق ٤٠اؿتي در د٦٥٦ام اظیؼ ة٥
ظ٨د اظحناص دادق ک ٥در ّنؼ صاوؼ ةؼظي از
اٚحناددا٣اف از آف ة٨٤ّ ٥اف ٨٠ج٨ر رقغ اٚحنادم
کك٨ر٦ام ج٨ؿْ٥یاٗح٣ ٥یؽ یاد ٠يک٤٤غ .در ایُ٤٠ ٢ؼ
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ةؼام ق٤اظث اٚحناد ظغ٠ات ةایغ ة ٥جْؼیٖ ٠كعني از ای ٢ةعف ةپؼدازی .ٟای ٢جْؼیٖ ٠ي-
ج٨ا٣غ ّا١٧٠ ٜ٠ي در آق٤ایي ك ق٤اظث از ٗاز ؿ٨ـ ج٨ؿْ ٥ةاقغ ک٦ ٥غؼ جْیی٠ ٢ؼزة٤غم٦ام
٤٠اؿب ك ةیاف ةؼظي كیژگي٦ام اؿاؿي ای ٢ةعف ٠يةاقغ ،اٝتح ٥در ٠یاف ُ٣ؼیات ك دیغگاق٦ام
٠عح ٖٞدر ٠ؼزة٤غم٦ام ای ٢ةعف اظحالٗاجي كز٨د دارد كٝي اکذؼ دیغگاق٦ا دارام كیژگي٦ام
٠كحؼؾ اؿاؿي ٦ـح٤غ« .ة٠ ٥سْٗ ٥ّ٨١اٝیث٦ام ٣ا٠ضـ٨س اٚحنادم ک ٥جٝ٨یغ ك ٠نؼؼ آف در
ز٠اف كاصغ ة٨دق ك در ْ٠ا٠ ،٥ٞ٠اٝکیث چیؽم را ة ٥د٣تاؿ ٣غارد ،ظغ٠ات گ٨ی٤غ» .از كیژگي٦ام
دیگؼ ای ٢ةعف ٠يج٨اف ة٣ ٥ا١٦گ٣٨ي ،گـحؼق كؿیِ آف ك ای٤ک ٥کی٘یث ظغ٠ات را ١٣يج٨اف
ةؼاؿاس ج٧٤ا ظؼكزي آف ةؼرؿي کؼد ك ج١ا٠ي زؽییات ٗؼای٤غ ارای ٥ظغ٠ث ة٠ ٥كحؼم ٠يج٨ا٣غ
در جْیی ٢کی٘یث ای ٢ةعف ٠ؤدؼ ةاقغ.
-1-3وضعیت اشتغال بخش خذمات استان همذان

اٗؽایف درآ٠غ ؿؼا ٥٣ك رقغ ةاالجؼ ة٧ؼقكرم ٣یؼكم کار در ةعف کاالیي (مْ٤ث ك کكاكرزم)
٣ـتث ة ٥ةعف ظغ٠ات دك ّا ٜ٠امٞي ٠ؤدؼ ةؼ اٗؽایف ؿ ٟ٧اقحٕاؿ ةعف ظغ٠ات ٦ـح٤غ.
ّ٨اٗ ٜ٠ؼّي دیگؼم ٣یؽ ک ٥ةؼ اٗؽایف ؿ ٟ٧اقحٕاؿ ةعف ظغ٠ات ٠ؤدؼ ٦ـح٤غ ّتارج٤غ از :رقغ
ق٧ؼ٣كی٤ي ،اٗؽایف ٠یؽاف ٠كارکث ز٣اف در ةازار کار٣ ،ـتث زْ١یث زیؼ چ٧اردق ؿاؿ ة ٥کٜ
زْ١یث٣ ،ـتث زْ١یث ةاالم  65ؿاؿ ة ٥ک ٜزْ١یث ك...ک ٥اٝتح١٧٠ ٥حؼیّ ٢ا ٜ٠اٗؽایف ؿٟ٧
اقحٕاؿ در ةعف ظغ٠ات ایؼاف رقغ ق٧ؼ٣كی٤ي ة٨دق اؿث ك دك ّا ٟ٧٠ ٜ٠دیگؼ یْ٤ي «درآ٠غ
ؿؼا »٥٣ك «قکاؼ ة٧ؼقكرم ٣یؼكم کار در ةعف کاالیي ك ظغ٠ات» در اك٨ٝیث ةْغم ٚؼار
٠يگیؼ٣غ.
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ةؼاؿاس آ٠ار٦ام ٤٠حكؼ قغق ٠ؼکؽ آ٠ار ایؼاف ٠كا٦غق ٠يگؼدد ک ٥ؿ ٟ٧اقحٕاؿ ةعف ظغ٠ات
در ک ٜکك٨ر ك اؿحاف ١٦غاف در ؿٌش ةـیار ةاالجؼم (صغكد  2ةؼاةؼ) ٣ـتث ة ٥اقحٕاؿ ؿایؼ
ةعف٦ام جٝ٨یغم اؿث.
ةایغ اذّاف ٨١٣د ،كٚحي ةعف ٚاة ٜج٨ز٧ي از اقحٕاؿ کك٨ر ٠ح١ؼکؽ ةؼ ةعف ظغ٠ات اؿث،
ة٤اةؼای ٢اگؼ ؿیاؿث٦ام ةازار کار ٨ٌْ٠ؼ ة ٥ای ٢ةعف از اٚحناد ٣تاقغْٗ ،اٝیث٦ام اٚحنادم
ةعف ظغ٠ات از ز٤ؾ ج٨زیْي ٠يق٨دٝ ،ػا ةایغ اقحٕاؿ ةعف ظغ٠ات ٝ٨٠غ ةاقغ چؼا ک٥
ظغ٠ات ٔیؼٝ٨٠غ ١٣يج٨ا٣غ ارزش اٗؽكدق ایساد ک٤غ.
در صاؿ صاوؼ ،دك ؿ٨ـ ْٗاٝیث٦ال اٚحنادل را ةعف ظغ٠ات ة ٥ظ٨د اظحناص دادق اؿث.
رقغ ركز اٗؽكف جسارت در ةعف ظغ٠ات ٣ـتث ة ٥جسارت کاال ؿؼیِجؼ ا٣ساـ ٠يق٨د ك ّالكق
ةؼ ای ،٢ةیكحؼی٣ ٢یؼكل کار در ای ٢ةعف قأ٦ ٜـح٤غ ک٠ ٥يج٨اف ة ٥اقحٕاؿ  48درمغم از
اقحٕاؿ ک ٜایؼاف در ای ٢ةعف اقارق کؼد .ظغ٠ات ةعف  ٩١٧٠از اٚحناد ز٧اف ظن٨مان،
کك٨ر٦ال

درصاؿ ج٨ؿْ ٥را جكکی٩٠ ٜد٦غ .ا٠ا اگؼ ة ٥اّحٛاد ةعكي از کارق٤اؿاف

اقحٕاؿ در ظغ٠ات اصـاس ١٣يق٨د ة ٥دٝی ٜای ٢اؿث ک ٥اقحٕاؿ در ةعف ظغ٠ات ٝ٨٠غ ٣ت٨دق
اؿث ،ةایغ ة ٥ؿ١حي پیف ركی ٟک ٥اقحٕاؿ ایساد قغق در ةعف ظغ٠ات ٝ٨٠غ ك ارزشآٗؼی٢
ةاقغ.
ج٨زیِ زْ١یحي در اؿحاف ١٦غاف در ًي ؿاؿ٦ام اظیؼ ةگ٥٣٨ام ة٨دق اؿث ک٦ ٥ؼ ؿا ٥ٝؿٟ٧
ق٧ؼقی٤ي اٗؽایف یاٗح ٥ك ٤٠اً ٙركؿحایي ظاٝي از ؿک ٥٤قغق اؿث .ةؼرؿي٦ا ٣كاف ٠يد٦غ
١٧٠حؼی ٢دٝی ٜای ٢ا٠ؼ ک ٟآةي در ٤٠اً ٙکكاكرزم ق١اؿ اؿحاف ،ةاال رٗح٦ ٢ؽی٦٥٤ام جٝ٨یغ
کكاكرزم (کٔ ٥اٝتان در ٤٠اً ٙركؿحایي ٠ـحٛؼ ٠يةاق٤غ) ك ١٦چ٤ی ٢اٗؽایف اؿحٛتاؿ ٠ؼدـ ةؼام
كركد ة ٥ةعف ظغ٠ات ةا ٠ض٨ریث ظغ٠ات گؼدقگؼم ٠يةاقغ.
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در ٣گاق كاِٚةی٤ا ٥٣اگؼ ج٨ز ٥زغم ة ٥قکٜگیؼم ٠كأٔ ٜیؼ رؿ١ي ك ةْىان کاذب در ص٨زق
گؼدقگؼم ك ج٨ریـٟپػیؼم ای ٢اؿحاف ٣ك٨د٤٠ ،سؼ ة ٥ایساد اظالؿ در اٚحناد ك ٗؼ٤٦گ ك ا٤٠یث
اؿحاف ظ٨ا٦غ قغ ،ا٠ا ج٨ز ٥ك ٦غایث ای٠ ٢ـیؼ ٠يج٨ا٣غ گاـ ٠ؤدؼم در رك ٙ٣گؼدقگؼم ك
اقحٕاٝؽایي در اؿحاف ةاقغ.

جذٍل -11سْن اضتغال تخص خذهات استاى ّوذاى دس قیاس تا کطَس
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-2-3بررسی وضعیت شاخصهای بخش خذمات استان همذان
-ارزش افسوده بخش خذمات

ةؼاؿاس جْؼیٖ ٠ؼکؽ آ٠ار ایؼاف ةعف ظغ٠ات از گؼكق٦ام قٕٞي ٠ا٤٣غ ّ١غق ك ظؼدقٗؼكقي،
٦ح ٜك رؿح٨راف ،صٜ١ك ٜٛ٣ك ارجتاًات ،كاؿٌ٥گؼم ٠اٝي٠ ،ـحٕالت ،کؼای ٥ك ظغ٠ات کـب ك
کار ،ا٨٠ر ّ٠٨١ي ،آ٨٠زش ،ة٧غاقث ك ٠غدکارم ،ظغ٠ات ازح١اّي ك قعني ك ظا٣گي
جكکی ٜقغق اؿث١٦ .ا٣گ ٥٣٨ک ٥آ٠ار٦ا ٣كاف ٠يد٤٦غ در ؿاؿ٦ام ٨٠رد ٌ٠ا ٥ْٝةیكحؼی ٢ؿٟ٧
ارزش اٗؽكدق ایساد قغق در جٝ٨یغ ٣اظاٝل داظٞي در ؿٌش کك٨ر ك در اؿحاف ١٦غاف ٠ؼة٨ط ة٥
ةعف ظغ٠ات ة٨دق اؿث ة٨ً ٥رم ک ٥ةؼ اؿاس آظؼی ٢آ٠ار ٤٠حكؼ قغق در ؿاؿ  1395ؿٟ٧
ارزش اٗؽكدق ای ٢ةعف از ک GDP ٜکك٨ر صغكد  %50ك از  GDPاؿحاف ١٦غاف ٣یؽ %64.4
ة٨دق اؿث ك ای٣ ٢كاف از ؿٌش ةاالم ادؼ گػارم ای ٢ةعف در اٚحناد ٞ٠ي ك ٥ٌٛ٤٠ام دارد.
اٝتح ٥اٗؽایف ٛ٣ف ةعف ظغ٠ات در ج٨ؿْ ٥اٚحنادم ٠يج٨ا٣غ ٨٣یغ ةعف آی٤غقام ٨ٌٞ٠ب ةؼام
کك٨ر ةاقغ ،زیؼا ١٦تـحگي ٠یاف ةعف ظغ٠ات ك ج٨ؿْ ٥اٚحناد کك٨ر یکي از ٠ـائٞي اؿث ک٥
اٚحناددا٣اف ةؼ آف جأکیغ دار٣غ .ة٤ا ة ٥گ٘ح ٥کارق٤اؿاف اٚحنادم ١٧٠حؼی٨ٚ ٥ٌٛ٣ ٢ت کك٨ر٦ام
پیكؼٗح ٥در ج٨ؿْ ٥اٚحنادم ج٨ٛیث ةعف ظغ٠ات اؿث.
در زغاكؿ زیؼ ةؼ اؿاس آ٠ار٦ام ٤٠حكؼ قغق ٠ؼکؽ آ٠ار ایؼاف ارزش اٗؽكدق ایساد قغق ج٨ؿي
ةعف ظغ٠ات در کك٨ر ك اؿحاف ١٦غاف ةّ ٥الكق ؿ ٟ٧ارزش اٗؽكدق ایساد قغق ةعف ظغ٠ات
از ک ٜارزش اٗؽكدق اؿحاف ١٦غاف ك ؿ ٟ٧ارزش اٗؽكدق ةعف ظغ٠ات اؿحاف ١٦غاف از کٜ
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ارزش اٗؽكدق ةعف ظغ٠ات کك٨رآكردق قغق اؿث .آ٠ار٦ا ٣كاف ٠يد٤٦غ کً ٥ي ؿاؿ٦ام
اظیؼ در ةعف ظغ٠ات اؿحاف ١٦غاف زیؼةعف ّ١غق ٗؼكقي ك ظؼدق ٗؼكقي اكٝی ٢زایگاق را در
ایساد ارزش اٗؽكدق ای ٢ةعف داقح ٥ك ة٨ً ٥ر ٠یا٣گی ٢صغكد یک ؿ٨ـ ارزش اٗؽكدق ةعف
ظغ٠ات اؿحاف ك  2درمغ ارزش اٗؽكدق ای ٢زیؼ ةعف را در کك٨ر جأ٠ی٠ ٢يک٤غ ک ٥از ١٧٠حؼی٢
ّ٨ا٠ ٜ٠ؤدؼ ةؼ آف را ٠يج٨اف ة ٥ج٨اف ةاالم جٝ٨یغ اؿحاف در ةؼظي ٠ضن٨الت ة ٥کكاكرزم
دا٣ـث ک ٥از ُ٣ؼ کی٘یث در ؿٌش کك٨ر ٛ٠اـ اكؿ را دار٣غ ك در ک٤ار آف ظ٨ق٦٥ام مْ٤حي
ْٗاؿ م٤ایِ دؿحي ك ْٚ٨٠یث زٕؼاٗیایي اؿحاف ٠يج٨ا٣غ دالی٤٠ ٜاؿتي ةؼام ةاال ة٨دف ؿٌش ّ١غق
ٗؼكقي ك در ک٤ار آف ظؼدق ٗؼكقي در اؿحاف ةاق٤غ .پؾ از آف زیؼ ةعف ا٠الؾ ك ٠ـحٕالت در
ایساد ارزش اٗؽكدق ةعف ظغ٠ات ٛ٣ف داقح ٥اؿث.گ٘ح٤ي اؿث ة ٥دٝی ٜای٤کٔ ٥اٝب اٚحناد
اؿحاف ١٦غاف ٠تح٤ي ةؼ مْ٤ث ٣ت٨دق ،ؿؼ٠ای٦٥ا در ١٦غاف ةیكحؼ ة ٥ؿ١ث ظؼیغ ك ٗؼكش ٞ٠ک
ؿؼازیؼ ٠يق٨د ك ای٨٠ ٢و٨ع ةاّخ قغق اٗؽایف ٚی١ث ٠ـک ٢در ای ٢ق٧ؼ ةیكحؼ از ؿایؼ
ق٧ؼ٦ام اًؼاؼ رخ د٦غ ك ١٦چ٤ی٠ ٢ضغكد ة٨دف ق٧ؼ ١٦غاف یکي دیگؼ از ّ ٜٞگؼا٣ي ٠ـک٢
اؿث ک ٥ةایغ ٠ـئ٨الف ق٧ؼؿازم ق٧ؼ را گـحؼش د٤٦غ ك ة ٥ؿ١ث ق٧ؼؾؿازم ةؼك٣غ .زیؼ
ةعف ص ٜ١ك  ،ٜٛ٣ا٣تاردارم ك پـث در ؿایؼ ؿاؿ٦ا ةسؽ ؿاؿ  1390ةیكحؼی٠ ٢یؽاف ارزش
اٗؽكدق ةعف ظغ٠ات اؿحاف ١٦غاف را جأ٠ی٠ ٢ي١٣ایغ ک١ّ ٥غق دالی ٜآف اؿحٛؼار م٤ایِ ٗؼا
اؿحا٣ي ٠ضن٨الت کكاكرزم ْ٠ادف ك ١٦چ٤یْٚ٨٠ ٢یث اؿحاف ة٨٤ّ ٥اف قا٦ؼاق ارجتاًي اؿحاف-
٦ام ز٨٤ب ك ٔؼب کك٨ر ك ٠ؼاکؽ ٠نؼؼ داظ ٜك ٣یؽ كز٨د كاصغ٦ام ةؽرگ مْ٤حي ذكب
آ ٢٦اؿغآةاد ٗ٨الد كیاف م٤ایِ پحؼكقی١ي م٤ایِ ٠ناٝش ؿاظح١ا٣يْٗ ،اٝیث٦ام اٚحنادم چ٤غ
كز٧ي اؿحاف در ز٠ی٦٥٤ام مْ٤حي ،کكاكرزم ،ظغ٠ات زاذة٦٥ام گؼدقگؼم دا٣كگاق٦ا٠ ،ؼاکؽ
 ٟ٧٠در٠ا٣ي ،پادگاف٦ام آ٨٠زقي ك٠ ...يةاقغ ک ٥ةاّخ رك ٙ٣ةعف ص ٜ١ك  ٜٛ٣اؿحاف ١٦غاف
گؼدیغق اؿث.
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ةؼ ای ٢اؿاس ٠ي ج٨اف ةیاف داقث ةؼام ةاال ةؼدف ارزش اٗؽكدق ةعف ظغ٠ات اؿحاف ک ٥در ٣حیس٥
آف رك ٙ٣کـب ك کار ایساد ٠يگؼدد ج٨ز ٥ة ٥ؿایؼ زیؼةعف٦ام ةعف ظغ٠ات از ز٥ٞ١
ْٗاٝیث ظغ٠اجي ٠ؼة٨ط ة ٥جأ٠ی ٢زا ك ٔػا ،اًالّات ك ارجتاًات ،آ٨٠زشْٗ ،اٝیث٦ام ٠ؼة٨ط
ة ٥ؿال٠ث ا٣ـاف ك ٠غدکارم ازح١اّي ک ٥جأدیؼ ةـؽایي در ةعف گؼدقگؼم ة٨٤ّ ٥اف یکي از
١٧٠حؼی ٢ز٠ی٦٥٤ام رك ٙ٣ك ج٨ؿْ ٥اٚحنادم اؿحاف وؼكرم ةُ٣ ٥ؼ ٠يرؿغ.
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جذٍل-11سْن اسصش افضٍدُ صیش تخص ّای تخص خذهات استاى ّوذاى اص استاى ٍ کطَس
(هیلیاسد سیال)
ضشح
عوذُ فشٍضی ٍ
خشدُ فشٍضی
حول ٍ ًقل

1951

1951

1951

1959

1951

0.39 25.58 0.47 29.54 0.51 32.64 0.47 31.26 0.46 28.58
0.24 15.35 0.24 15.08 0.18 11.66 0.18 12.14 0.16 10.09

تأهیي جا ٍ غزا

1.46

0.02

1.76

0.03

1.81

0.03

1.84

0.03

2.04

0.03

اعالعات

1.12

0.02

1.15

0.02

0.46

0.01

1.05

0.02

0.59

0.01

فعالیتّای هالیٍ تیوِ

2.59

0.04

2.74

0.04

2.0

0.03

1.47

0.02

1.71

0.03

اهالک ٍ هستغالت

0.33 21.28 0.34 21.41 0.32 20.45 0.27 18.29 0.36 22.52

فعالیتّای حشفِای

0.43

0.01

0.41

0.01

0.40

0.01

0.46

0.01

0.49

0.01

فعالیتّای اداسی

0.46

0.01

0.53

0.01

0.52

0.01

0.58

0.01

0.71

0.01

اداسُ اهَس عوَهی

0.16 10.80 0.19 11.81

9.94

0.16

9.93

0.17 10.86 0.16

آهَصش

9.79

0.16

9.96

0.16 10.11 0.15

8.45

0.14

9.32

0.14

فعالیتّای هشتَط تِ سالهت

9.90

0.16

9.50

0.14

8.24

0.13

8.84

0.14

9.86

0.15

سایش

1.24

0.02

1.46

0.02

1.28

0.02

1.35

0.02

1.50

0.02

هأخز :هشکض آهاس ایشاى

ة٨ُ٤٠ ٥ر جتیی ٢دٚیٛحؼ ،در ٨١٣دار ( )9كوْیث ارزش اٗؽكدق زیؼ ةعف٦ام ةعف ظغ٠ات اؿحاف
١٦غاف در ًي دكرق ز٠ا٣ي  1390-94آكردق قغق اؿث.

60

بایدها و نبایدهای تولید در اقتصاد استان همدان
ًوَداس -5هقایسِ اسصش افضٍدُ صیش تخصّای تخص خذهات استاى ّوذاى دس عی دٍسُ
صهاًی 1951-51

ؿایؼ ظغ٠ات ّ٠٨١ي ازح١اّي…،
ْٗاٝیث ٦ام ٠ؼة٨ط ة ٥ؿال٠ث ا٣ـاف…
آ٨٠زش
ادارق ا٨٠ر ّ٠٨١ي ،ك ظغ٠ات ق٧ؼم
ْٗاٝیث ٦ام ادارم ك ظغ٠ات پكحیتا٣ي

1951

ْٗاٝیث ٦ام صؼٗ ٥ام١ّٞ ،ي ك ٗ٤ي

1959

ا٠الؾ ك ٠ـحٕالت

1951

ْٗاٝیث ٦ام ٠اٝي ك ةی٥١
اًالّات ك ارجتاًات

1951
1951

ْٗاٝیث ظغ٠اجي ٠ؼة٨ط ة ٥جأ٠ی ٢زا ك ٔػا
ص ٜ١ك  ٜٛ٣ك ا٣تاردارم ك پـث
ّ١غق ٗؼكقي ك ظؼدق ٗؼكقي ،جْ١یؼ…
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هأخز :هشکض آهاس ایشاى

در ادا ٥٠ةایغ اذّاف ٨١٣د گؼدقگؼم ْٗاٝیث اٚحنادم پؼدا٥٤٠ام اؿث ک ٥ة٨ً ٥ر٠ـحٛی ٟك یا
ٔیؼ٠ـحٛی ٟقکٜد٤٦غق زؼیا٣ي ةؽرگ از ّؼو ٥ك جٛاواؿث .در صٛیٛث گؼدقگؼم ْٗاٝیحي
اؿث ک ٥ةؼ ایساد ارزش اٗؽكدق ج٨ؿي ةیكحؼ زیؼ ةعف٦ام ةعف ظغ٠ات ادؼگػار ة٨دق ك پؾ
از کكاكرزم ك مْ٤ث ة٨٤ّ ٥اف ؿ٠٨یٗ ٢از ج٨ؿْ ٥اٚحنادم ٌ٠ؼح ة٨دق اؿث١٦ .چ٤ی ٢ةا ج٨ز٥
ة ٥ای٤ک ٥اؿحاف ١٦غاف در ای ٢ز٠ی ٥٤دارام ٠ؽیث ٣ـتي ة٨دق ك ج٨ا٤١٣غم ةاالیي در جأ٠ی ٢درآ٠غ
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ك اقحٕاٝؽایي در ای ٢ص٨زق را دارد در ادا ٥٠ؿْي گؼدیغق جا ة ٥جضٞی ٜكوْیث ةعف گؼدقگؼم
اؿحاف ١٦غاف ة٨٤ّ ٥اف ١٣اگؼ امٞي ةعف ظغ٠ات پؼداظح ٥ق٨د.
-4بخش گردشگری

ق٨رام ز٧ا٣ي ؿ٘ؼ ك گؼدقگؼم )WTTC(3در
جازقجؼی ٢ارزیاةي ؿاال ٥٣ظ٨د ،ادؼات ةعف ؿ٘ؼ ك
گؼدقگؼم را ةؼ اٚحناد ك اقحٕاؿ ز٧اف
ا٣غازقگیؼم کؼدق اؿث .ةؼ اؿاس یاٗح٦٥ام ای٢
گؽارش ک ٥در آف  185کك٨ر از  ٥ٌٛ٤٠ 25ز٧اف
٨٠رد ةؼرؿي ٚؼار گؼٗح٥ا٣غ ،ةعف ؿ٘ؼ ك
گؼدقگؼم ؿ١٧ي  10/4درمغم از جٝ٨یغ
٣اظاٝل داظٞي ز٧اف در  2018داقح ٥ك ةیف از
٠ 319یٞی٨ف قْٕ٠ ٜادؿ  10درمغ از ک ٜاقحٕاؿ ز٧اف ،در ای ٢ؿاؿ ة ٥كاؿٌ ٥ای ٢ةعف ایساد
قغق اؿث .در ١٦ی ٢صاؿ ،اٗؽایف ٠غاكـ ق١ار ظا٨٣ار ًت٠ ٥ٛح٨ؿي ك رقغ ٚاةٜج٨ز٠ ٥عارج
ز٧ا٣ي ٠نؼؼک٤٤غگاف ،ةار دیگؼ ک١ک کؼد جا رقغ ای ٢ةعف ةا رؿیغف ة ٥ؿٌش 3 /9
درمغم از رقغ اٚحنادم ز٧اف ةؼام ٦كح١ی ٢ؿاؿ پیاپي پیكي ةگیؼد.
ةا ج٨ز ٥ة ٥اٗ ٙپیفركم مْ٤ث گؼدقگؼم در ایؼاف ک٠ ٥عحنات آف در ؿ٤غ چكٟا٣غاز 20
ؿا ٥ٝجغكی ٢قغق اؿث ایؼاف در ؿاؿ ٠ 1404يةایـث ٠یؽةاف ٠ 20یٞی٨ف گؼدقگؼ ةاقغ ك درآ٠غ
٠ 20یٞیارد دالرم را از ةازار ز٧ا٣ي ز٧ا٣گؼدم کـب ک٤غُ٣ .ؼ ة ٥ای ٢ک ٥وؼكرت ج٨ؿْ ٥ك
رقغ ای ٢مْ٤ث در ؿ٤غ ٗ٨ؽ ٨٠رد ج٨زٚ ٥ؼار گؼٗح ٥اؿث ك از آ٣سا ک ٥کك٨ر ةا ج٨ز ٥ة٥
3. World Travel & Tourism Council
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ج٨ا٤١٣غم ُّی١ي ک ٥در ای ٢ص٨زق دارد ز٠ی ٥٤گـحؼش ٦ؼچ ٥ةیكحؼ آف را دارا اؿث ،ة٤اةؼای٢
٣گاق اٚحنادم داقح ٢ة ٥ای ٢مْ٤ث در صاؿ رقغ ةیف از پیف وؼكرت پیغا ٠يک٤غ١٦ .چ٤ی٢
ز٠ا٣ي ک٠ ٥ا ةا ركیکؼد اٚحناد ٛ٠اك٠حي ة ٥ای ٥ٝ٨ٛ٠ ٢ج٨ز ٥ک٤یٝ ٟؽكـ ج٨ز ٥ة ٥ای ٢ةعف از
اٚحناد ك اؿح٘ادق از َؼٗیث٦ام ٘٧٣ح ٥آف ،از ٨ٚق ة ْٜٗ ٥درآكردف ایَ ٢ؼٗیث٦ا ةیكحؼ ١٣ایاف
٠يق٨د .ةّ ٥تارجي ج٨ؿْ٦ ٥ؼ چ ٥ةیكحؼ مْ٤ث گؼدقگؼم ظ٨د ّاٞ٠ي ٠يق٨د ک٠ ٥ا در ٤٠اةِ
درآ٠غم کك٨ر ج٨٤ع ایساد ک٤ی ٟك كاةـحگي ٠ا ة٘٣ ٥ث (ة٨٤ّ ٥اف امٞيجؼی٤٠ ٢تِ درآ٠غم
کك٨ر) را کا٦ف د٦ی .ٟاٝتح ٥الز ٥٠آف ج٨ز ٥ك ةؼ٣ا٥٠ریؽم ةؼام ج٨ؿْ ٥ج١اـ ٛ٣اط دارام پحا٣ـیٜ
گؼدقگؼم در کك٨ر اؿث.
اؿحاف ١٦غاف ٣یؽ ة٨٤ّ ٥اف پایحعث جاریط ك ج١غف کك٨ر ةا كز٨د جاریعي ٔ٤ي ك زاذة٦٥ام
ًتیْي ةيُ٣یؼش ٠يج٨ا٣غ در ای ٢ز٠ی ٥٤گؽی٤٠ ٥٤اؿتي ةؼام ج٨ز ٥ةیكحؼ ك ؿؼ٠ای٥گػارم
٦غٗ٤١غجؼ ةاقغ ک ٥الز ٥٠آف ٌ٠ا ٥ْٝك پژك٦ف ةیكحؼ ك ق٤اؿایي ج٨ا٣ایي٦ا ك ٠كکالت  ٥ٌٛ٤٠ة٥
٨ُ٤٠ر دؿحیاةي ة ٥ج٨ؿْ ٥گؼدقگؼم ك زػب ج٨ریـث ك در ٧٣ایث اؿح٘ادق از ٤٠اِٗ صام ٜاز
آف ةاقغ.
ارای ٥ظغ٠ات در٠ا٣ي (ةا كز٨د ٠ؼاکؽ در٠ا٣ي ك جعننيجؼ در اؿحاف ٣ـتث ة ٥اؿحاف٦ام
١٦س٨ار ك ٔؼب کك٨ر) ،آ٨٠زقي (كز٨د دا٣كگاق٦ام دكٝحي ك ٔیؼ دكٝحي ةا ًؼاز ّ١ٞي ةاال ك
ٌ٠ؼح در کك٨ر ك ْٗاٝیث٦ام آ٨٠زقي ك ّ١ٞي ك ة٧ؼقگیؼم از اؿاجیغ ٠حعنل ك ٠سؼب در
دا٣كگاق٦ا ك ٠ؼاکؽ ّ١ٞي ،ةؼگؽارم ١٦ایف٦ام ّ١ٞي ػ جعنني ك ارای٤ٗ ٥اكرم٦ام ّ١ٞي ػ
آ٨٠زقي در ؿٌ٨ح ةی٢اٞٞ١ٝي ك داظٞي) ،از ؿ٨م دیگؼ ةؼظ٨ردارم ای ٥ٌٛ٤٠ ٢از قؼایي اٞٚی١ي
ك آب ك ٨٦ام ٠ـاّغ ز٧ث ةؼگؽارم كرزش٦ام جاةـحا٣ي ك ز٠ـحا٣ي ك ١٦چ٤ی ٢آدار جاریعي
ةيق١ار ك دیغ٣ي از ١٧٠حؼی٨ّ ٢اٞ٠ي ٦ـح٤غ ک٠ ٥يج٨ا٤٣غ در رك ٙ٣ك ج٨ؿْ ٥گؼدقگؼم اؿحاف
١٦غاف ٛ٣ف داقح ٥ةاق٤غ١٦ .چ٤ی ٢اؿحاف ١٦غاف در ةْغ كرزقي ،اٚحنادم ،ةازرگا٣ي ك ٣ ...یؽ
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دارام ج٨ا٤١٣غم٦ام ٚاة ٜج٨ز٧ي اؿث ك ٠يج٨ا٣غ از ایُ٣ ٢ؼ ٣یؽ٠ ،یؽةاف گؼدقگؼاف ك ٠ـاٗؼاف
ةاقغ ،در ٧٣ایث ك از ١٧٠ ٥١٦حؼ كز٨د آدار ةاؿحا٣ي ك ٠ی ٜة ٥ةازدیغ آدار جاریعي ٗؼ٤٦گي ك
ة٧ؼقگیؼم از ٝػت ج١اقام زاذة٦٥ام ًتیْي اؿحاف ك در مغر ٔ ٥١٦ار جاریعي ك ةيةغیٜ
ّٞینغر ٠يةاقغ ک٠ ٥يج٨ا٣غ ٨٠زب رك ٙ٣ای ٢مْ٤ث گؼدد ك در ٣حیس ٥ركز ٥٣ا٠یغ اٚحنادم در
اؿحاف ك صحي در  ٥ٌٛ٤٠ةاقغ .از ای٤ؼك در ادا ٥٠ة ٥ةؼرؿي كوْیث مْ٤ث گؼدقگؼم اؿحاف
١٦غاف پؼداظح٠ ٥يق٨د.
-1-4تحوالت بخش گردشگری استان همذان

ج٨ز ٥ة ٥مْ٤ث گؼدقگؼم ة٨٤ّ ٥اف ؿ٠٨ی ٢مْ٤ث درآ٠غزام ز٧اف٠ ،يج٨ا٣غ اٚحناد ٞ٠ي ك
اؿحا٣ي را ج٨ؿْ ٥د٦غ .در صٛیٛث ةا ةؼكز قؼایي ٣ا٠ـاّغ ز٨م ك کٟآةي٦ام اظیؼ در ک٤ار
جضؼی٦ٟا ك ا٦غاؼ ٨٠رد ا٣حُار در اٚحناد ٛ٠اك٠حي ک ٥جکی ٥ةؼ داقح٦٥ا ك ج٨ٛیث ج٨ا٣ایي٦ام
داظٞي ؿؼ٨ٝص ٥ا٨٠ر اٚحنادم کك٨ر ٚؼار گؼٗح ٥اؿث ،در ؿؼاؿؼ کك٨ر ة ٥كیژق اؿحا٣ي چ٨ف
١٦غاف ک٤ٔ ٥ي از زاذة٦٥ام گؼدقگؼم ةی٢اٞٞ١ٝي ة٨دق ك در ظ ٙٞم٤ایِ دؿحي ةا ق٧ؼت
ز٧ا٣ي ؿاة٥ٛام ک ٢٧دارد ،ةعف گؼدقگؼم ك م٤ایِ دؿحي ة٨٤ّ ٥اف ا٠یغ رك ٙ٣اٚحنادم ك
ج٨ؿْ ٥ة ٥صـاب ٠يآیغ.
ا٣حعاب اؿحاف ١٦غاف ة٨٤ّ ٥اف پایحعث گؼدقگؼم کك٨ر٦ام آؿیایي در ؿاؿ ٥ٌٛ٣ 2018
ٌّ٘ي در جاریط گؼدقگؼم اؿحاف ة ٥ق١ار ٠يآیغ٠ .یؽةا٣ي ک٘٤ؼا٣ؾ ةی٢اٞٞ١ٝي ١٦غاف پایحعث
گؼدقگؼم آؿیا در ؿاؿ  2018ك ٣كـث ةی٢اٞٞ١ٝي اّىام ؿاز٠اف ز٧ا٣ي گؼدقگؼم
( )UNWTOدك ركیغاد  ٟ٧٠ك جأدیؼگػار در ةعف گؼدقگؼم کك٨ر ك اؿحاف ١٦غاف ة٥
ق١ار ٠يآیغ ک ٥ة ٥كاؿٌ ٥آف ةؼ٣ا٦٥٠ا كاج٘اٚات ٞ٠ي ك ةی٢اٞٞ١ٝي ةؽرگي را جسؼة ٥کؼد ك ٣حایر
ك آدار ٚاة ٜجأٞ٠ي ةؼ اٚحناد ك ركاةي ةی٢اٞٞ١ٝي  ٥ٌٛ٤٠ةؼزام گػاقث ک ٥از آف ز٠ ٥ٞ١يج٨اف
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گ٘ث در قؼایٌي ک ٥ةؼظي کك٨ر٦ا در جالق٤غ ٗىام ایؼاف را ٣اا ٢٠ز٨ٞق ةغ٤٦غ ،ای ٢ركیغاد
٣كاف داد ک ٥کك٨ر ٠ا یکي از ا٢٠جؼی ٢کك٨ر٦ام د٣یا ة٥ظن٨ص ةؼام گؼدقگؼاف اؿث ك اؿٟ
اؿحاف ١٦غاف را در ٝیـث ٛ٠امغ گؼدقگؼم ز٧ا٣ي پؼر٣گجؼ ز٨ٞق داد.
١٦چ٤ی ٢ةایغ گ٘ث ک ٥در صاؿ صاوؼ یک اج٘اؽ ةـیار ةؽرگ در ص٨زق ٦حٜؿازم ١٦غاف رخ
دادق اؿث ك اصغاث چ٤غ ةاب ٦ح٦ ،ٜح ٜآپارج١اف ك ظا٦٥٣ام ة٨ـگؼدم ك  ....ک ٥ؿاظح٥
قغقا٣غ ك یا در صاؿ ؿاظث ك ؿاز ٦ـح٤غ ک ٥رك ٙ٣مْ٤ث گؼدقگؼم در اؿحاف را ٨٣یغ
٠يد٤٦غ.
-2-4بررسی و تحلیل شاخصهای بخش گردشگری استان همذان

اؿحاف ١٦غاف از ز ٥ٞ١اؿحاف٦ا ك ٤٠اًٛي اؿث ک ٥زیتایي٦ا ك زاذة٦٥ام ةکؼ ك ٤٠ضنؼ ةٗ ٥ؼد
ًتیْث را در ک٤ار آدار جاریعيٗ ،ؼ٤٦گي ك ة٤ا٦ام ةاز٠ا٣غق از دكراف ةاؿحاف یکسا ة٠ ٥ـاٗؼاف ك
ّال٤١ٚغاف ٦غی٠ ٥يک٤غ ك ة١٦ ٥ی ٢دٝی ٥١٦ ٜؿا ٥ٝز ِ١کذیؼم از ایؼا٣گؼداف ك ز٧ا٣گؼداف
ظارزي در ایاـ ٠عح ٖٞاز زاذة٦٥ام ج٨ریـحي ك ؿیاصحي ای ٢اؿحاف دیغف ٠يک٤٤غ.
در ةیاف ٠كعنات ًتیْي اؿحاف ١٦غاف ةایغ گ٘ث ک ٥یکي از اؿحاف٦ام ٔؼةي ك ک٦٨ـحا٣ي
ایؼاف اؿث ك ة ٥دٝی ٜای٤ک ٥در دا ٥٤٠رقح ٥ک٨ق ا٣٨ٝغ كا ِٚقغق دارام زاذة٦٥ام گؼدقگؼم ك
ًتیْي زیادم اؿث١٦ .غاف اكٝی ٢پایحعث ٣عـحی ٢صک٠٨ث ٨ٚـ ٠اد در ایؼاف ة٨دق اؿث .ای٢
ق٧ؼ را ٣عـحی ٢قاق ٠اد ة٤یاف ٧٣اد ك آف را در زةاف ایؼا٣یاف دكراف ٠اد٦ا ٦گ١حا ٥٣ة٤ْ٠ ٥ي «زام
گؼدآ٠غگاف» ٣ا٠یغ٣غ١٦ ،چ٤ی١٦ ٢غاف پایحعث جاةـحا٣ي قا٦اف ٦عا٤٠كي ك اقکا٣ي ٣یؽ
ة٨دقاؿث .آدار ٠کك ٥ٗ٨از ٠ض ٥ً٨ةاؿحا٣ي ٦گ١حا ٥٣ك ٣یؽ کحیت٦٥ام گ٤س٤ا ٥٠آدارم از آف ز٠اف
٠يةاق٤غ .كز٨د آدار جاریعيٗ ،ؼ٤٦گي ٠حْغد در اؿحاف ١٦غاف٨٠ ،زب قغ جا در زٞـ٨٠ ٥رخ
 1370/2/2ق٨رام ّاٝي ق٧ؼؿازم ك ١ْ٠ارم کك٨ر١٦ ،غاف ة٨٤ّ ٥اف یکي از قف ق٧ؼ
جاریعيٗ ،ؼ٤٦گي کك٨ر ق٤اظح ٥ق٨د١٦ .چ٤ی ٢در ؿاؿ ٠ 1385سٞؾ ق٨رام اؿال٠ي در
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٠ن٨ة٥ام ١٦غاف را پایحعث جاریط ك ج١غف ایؼاف اّالـ کؼد .اؿحاف ١٦غاف ةّٞ ٥ث داقح٠ ٢ؼاکؽ
دیغ٣ي ك جاریعي ة٨٤ّ٥اف پ٤س١ی ٢ق٧ؼ ٗؼ٤٦گي ك ج٨ریـحي ایؼاف ق٤اظح ٥قغق اؿث ك از ُ٣ؼ
ّ١ٞي ٣یؽ ة ٥دٝی ٜكز٨د ٠ؼاکؽ دا٣كگاق ةّٞ٨ي ؿی٤ا ،دا٣كگاق مْ٤حي ١٦غاف ،دا٣كگاق آزاد
اؿال٠ي ١٦غاف ك ٠ؼاکؽ دیگؼ از ٌٚب٦ام دا٣كگا٦ي کك٨ر ة ٥صـاب ٠يآیغ.
١٦ا٣گ ٥٣٨ک ٥آ٠ار٦ام ؿاز٠اف ٠یؼاث ٗؼ٤٦گي ،م٤ایِ دؿحي ك گؼدقگؼم اؿحاف ١٦غاف ٣كاف
٠يد٦غ جْغاد گؼدقگؼاف كركدم (ظارزي ك داظٞي) اؿحاف ١٦غاف ًي ؿاؿ٦ام اظیؼ رك ة٥
رقغ ة٨دق ك ای٣ ٢كاف از ق٤اظح ٥قغف زاذة٦٥ام گؼدقگؼم اؿحاف ك ج٨ز ٥ة ٥جأ٠ی ٢زیؼؿاظث-
٦ام ٨٠رد ٣یاز گؼدقگؼم در ٠ ٥ٌٛ٤٠يةاقغ٦ ،ؼچ٤غ ک ٥ةا ج٨ز ٥ة ٥پحا٣ـی ٜگؼدقگؼم اؿحاف ك
٣یاز ج١ؼکؽ در ج٨ٛیث ك ج٨ؿْ ٥ای ٢مْ٤ث در  ،٥ٌٛ٤٠وؼكرم اؿث ج٨ز ٥ك ةؼ٣ا٥٠ریؽم٦ام
ةیكحؼ ك ٦غٗ٤١غا٥٣جؼم در ای ٢ز٠ی ٥٤در اؿحاف م٨رت گیؼد.
ة ٥دٝی ٜای٤ک ٥ةؼام ةازدیغ از أٞب ٤٠اً ٙگؼدقگؼم ك زاذة٦٥ام ًتیْي اؿحاف ١٦غاف ٣یازم ة٥
ج٧ی ٥ةٞیي ٣یـث ك ةا ج٨ز ٥ة ٥ای٤ک ٥در ةؼظي از ایاـ ؿاؿ ةازدیغ ة ٥م٨رت رایگاف ٠يةاقغ ك ةا
در ُ٣ؼگؼٗح ٢جْغاد ةازدیغک٤٤غگاف از ٨٠زق٦ا ك ة٤ا٦ام جاریعي ك ًتیْي اؿحاف ١٦غاف در ؿاؿ
 1397ةایغ گ٘ث ک ٥ةیف از یک ٠یٞی٨ف ك٦ 358ؽار ٘٣ؼ از ای٠ ٢س٦٥ّ٨١ا ةازدیغ ٨١٣دقا٣غ ک٥
٘٣15689ؼ آف ٠حْ ٙٞة ٥آ٠ار گؼدقگؼاف ظارزي ؿاؿ  1397ة٨دق اؿث.
جذٍل -19تعذاد گشدضگشاى ٍسٍدی (داخلی ٍ خاسجی) تِ استاى ّوذاى دس عی دٍسُ
صهاًی 1951-59
ضشح
داخلی
خاسجی

1959

1951

1959

1956

1959

1951 1951 1951

٨٣ركز

-

-

-

-

716456

600019

813476

1653978

ایاـ ؿاؿ

-

-

-

-

-

٨٣ركز

585

-

-

-

160

399

271

569

ایاـ ؿاؿ

4572

3053

6398

11223

11886

120837

9307

15689
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در زغكؿ ( )16جْغاد ٠ؼاکؽ اٚا٠حي ك پػیؼایي اؿحاف ١٦غاف در ًي دكرق ز٠ا٣ي 1390-97
جن٨یؼ قغق اؿث .جا پایاف ؿاؿ 1397در ٠س٨١ع اؿحاف ١٦غاف دارام صغكد 1800ادؼ جاریعي،
ٗؼ٤٦گي ك اک٨ج٨ریـحي 12 ،ةاب ٦ح 3 ،ٜةاب ٦ح ٜآپارج١اف٨٠ 18 ،رد ١٧٠افپػیؼ٨٠ 53 ،رد
رؿح٨راف ك ٠سح٦ِ١ام ظغ٠اجي ك رٗا٦ي كؿ٘ؼقظا٨٠ 30،٥٣رد ظا ٥٣ة٨ـگؼدم ك ٨٠ 5رد ٠ؼاکؽ
ؿؼگؼ٠ي ك ج٘ؼیضي ة٨دق اؿث.
جذٍل-16تعذاد هشاکض اقاهتی ٍ پزیشایی استاى ّوذاى دس عی دٍسُ صهاًی 1951-59
ًام ٍاحذ

1959 1956 1959 1951 1959 1951 1951 1951

ّتل

10

10

10

10

10

10

11

12

ّتل آپاستواى

2

2

2

2

2

2

2

3

هْواًپزیش

18

18

18

18

18

18

18

18

دفاتش خذهاتی گشدضگشی ٍ هسافشی

23

27

31

32

34

38

49

56

33

35

35

35

35

35

37

40

هجتوع ّای اقاهتی ٍ پزیشایی

1

2

2

2

2

3

3

3

سفشُ خاًِ ّای سٌتی

3

4

6

7

7

10

10

10

خاًِ ّای تَم گشدی

0

0

0

0

0

4

15

30

هشاکض سشگشهی ٍ تفشیحی

1

2

2

5

5

5

5

5

خاًِ هسافش

0

0

0

0

0

3

38

54

ٍاحذّای پزیشایی ٍ سفاّی تیي
ساّی
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در ظن٨ص كوْیث زاذة٦٥ام گؼدقگؼم اؿحاف ١٦غاف ٠يج٨اف ةیاف داقث ،از ز٥ٞ١
زاذة٦٥ام گؼدقگؼم ًتیْي ٤٠ضنؼ ة٘ؼد اؿحاف ٠يج٨اف ةٔ ٥ار قگ٘ثا٣گیؽ ّٞینغر یکي از
ّسایب ًتیْي ز٧اف كا ِٚدر 80کی٠٨ٞحؼم ق٧ؼ ١٦غاف ك ٣ ٥٣٨١٣ادرم از ٔار٦ام آةي ٚاةٜ
ٚایٛؼا٣ي ة٨٤ّ ٥اف ةؽرگحؼیٔ ٢ار آةي ز٧اف اقارق ٨١٣دٔ .ار ّٞینغر از ةـیارم ز٧ات ظن٨مان
ةّٞ ٥ث كز٨د گػرگاق٦ام ١٠حغ آةي ك دریاچ٦٥ام كؿیِ ٚاةٚ ٜایٛؼا٣ي ک ٥در ؿؼجاؿؼ ٔار
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گـحؼدق قغق یکي از زیتاجؼی ٢ز٨ٞق٦ام ًتیْي ایؼاف ك ز٧اف ك در ٨٣ع ظ٨د پغیغقام ٤٠ضنؼ
ة٘ؼد اؿث ك در ؿاؿ ٣ 1397یؽ ٦ 625905ؽار ٘٣ؼ گؼدقگؼ ظارزي ك داظٞياز ای ٢زاذةً ٥تیْي
٤٠ضنؼ ةٗ ٥ؼد ةازدیغ کؼدقا٣غ ک ٥صغكد  46درمغ از ک ٜةازدیغک٤٤غگاف اؿحاف در ای ٢ؿاؿ را
قا٠ ٜ٠يق٨د.
پؾ از ٔار ّٞینغر ة ٥جؼجیب آرا٠گاق ةّٞ٨ي ؿی٤ا ،آرا٠گاق ةاةا ًا٦ؼ٦ ،گ١حا٨٠ ،٥٣زق جاریط
ًتیْي ،گ٤تغّ٨ٞیاف٨٠ ،زق ٌْٞ٘ٝیاف ٠الیؼ ،ص١اـ صاج آٚا جؼاب ٧٣اك٣غ ك روياٝغی٢آرجی١ا٣ي
ج٨یـؼکاف ةیكحؼی ٢آ٠ار ةازدیغک٤٤غق را داقح٥ا٣غ .الزـ ة ٥ج٨ویش اؿث ک ٥ة ٥دٝی ٜاؿحٛؼار
ؿاز٠اف ٠یؼاث ٗؼ٤٦گي ،م٤ایِ دؿحي ك گؼدقگؼم اؿحاف ١٦غاف در ؿاظح١اف ةاغ ُ٣ؼم ،ای٢
ادؼ گؼدقگؼ ك ةی٤٤غق دتث قغق ٣غارد ١٦چ٤ی ٢آ٠ار ارای ٥قغق ةازدیغ ٠یؼاث ٗؼ٤٦گي اؿحاف
٠ؼة٨ط ة ٥ا٠اک٤ي اؿث ک ٥ةازدیغ از آ٧٣ا ٠ـحٞؽـ ج٧ی ٥ةٞیي ج٨ؿي ةازدیغگؼدقگؼاف ك در ٣حیس٥
دتث آ٠ار ةازدیغک٤٤غگاف اؿث در م٨رجي ک ٥در اؿحاف ١٦غاف آدار ةاؿحا٣ي ك ا٠اک ٢دیغ٣ي ك
جاریعي ٗؼاكا٣ي چ٨ف ٨٠اردم ک ٥در ادا ٥٠ذکؼ ٠يق٨د ک ٥آ٠ار ةازدیغک٤٤غگاف آ٧٣ا ة ٥دٝیٜ
ّغـ ٣یاز ة ٥ج٧ی ٥ةٞیي دتث ١٣يگؼدد .از دیگؼ ا٠اک ٢گؼدقگؼم اؿحاف ٠يج٨اف ة٨٠ ٥اردم چ٨ف
ةازار ؿ٤حي ١٦غاف ک ٥در ؿاؿ  1377ة٨٤ّ ٥اف آدار ٞ٠ي در ٗ٧ؼؿث ؿاز٠اف ٠یؼاث ٗؼ٤٦گي ة٥
دتث رؿیغق اؿث ،اٚا٠حگاق٦ام ییالٚي ك ٚاةٞیث٦ام گؼدقگؼم ک٨جاق٠غت در دركف
درظحؽار٦ام درق٦ام ا٣٨ٝغ٤٠ ،اً ٙص٘اَث قغق صیاتكصف كز٨د ؿؼاب٦ام  ٟ٧٠اؿحاف
ازز ٥ٞ١ؿؼاب٦ام گیاف ،گا٠اؿیابٗ ،ارؿتاف٨ٞ٠ ،ؿاف ،ک٤گاكر ک ٥٤٧ك  ٜٞٚ ...زیتام رقح ٥ک٨ق
ا٣٨ٝغ ةا كز٨د ةأات ،ركد٦ا ،چك٦٥١ا ك درق٦ام زیتام ا٣٨ٝغ ،زادق٦ام ةکؼ ك ک٦٨ـحا٣ي ةا
٤٠اَؼ ةيةغیً ٜتیْي ،درق٦ا ك چك٥١زار٦ا كچ٤١ؽار٦ا كؿؼاب٦ا كجاالب٦ام ٠حْغد ك ةأات
٠ن٘ا ك  ...اقارق ٨١٣د ١٦چ٤ی ٢ازدیگؼ زاذة٦٥ام گؼدقگؼم جاریعي٠ ،ػ٦تي ك ٗؼ٤٦گي اؿحاف
٣یؽ ٠ي ج٨اف کحیت٦ ٥ام گ٤س٤ا ،٥٠ق٧ؼةاؿحا٣ي ٦گ١حا٠ ،٥٣ض ٥ً٨ةاؿحا٣ي ك ارگ دكرق ٠ادم
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٨٣قیساف٠ ،ض ٥ً٨ةاؿحا٣يگیافْ٠ ،تغالئ٨دیـ٧٣ ٥اك٣غ ،آرا٠گاق اؿحؼك٠ؼدظام ،آرا٠گاق صی٨ٛؽ
٣تي٠ ،یغاف ا٠اـ ظ١ی٤ي ك  ...را ْ٠ؼٗي ٨١٣د.

جذٍل -19تعذاد تاصدیذکٌٌذگاى اص هَصُ ّا ٍ تٌاّای تاسیخی داسای ٍسٍدی استاى
ًام ٍاحذ

1951

1951

1951

1959

1951

1959

غاس علیصذس

621159

667206

674166

555395

529529

5360835

هَصُ لغفعلیاى

11216

13904

5209

9576

43626

7911

تپِ ّگوتاًِ

182621

175467

179375

132063

153259

102155

گٌثذ علَیاى

30190

47711

75733

22707

18816

12977

6027

6085

1206

2362

4218

2365

آساهگاُ تَعلی

421785

485603

390095

399339

348477

256035

آساهگاُ تاتا عاّش

344036

456479

322526

256881

269644

167006

حوام حاج آقا تشاب

5509

8418

7130

4666

6091

4109

جوع کل

1622543

1860873

1655440

1382989

1373660

1089393

هقثشُ هیش سضی
الذیي آستیواًی

1396

1397

562443

625905

9045

10282

123609

118551

17447

21355

3295

10102

280528

317030

210914

247424

6279

7514

1213560

1358163

هأخز :اداسُ کل هیشاث فشٌّگی ،گشدضگشی ٍ صٌایع دستی استاى

در ٠س٨١ع ةایغ گ٘ث ک ٥ةؼ اؿاس آ٠ار٦ام ارای ٥قغق جا پایاف ؿاؿ  1397جْغاد آدار ك ا٠اک٢
گؼدقگؼم زغیغ دتث قغق اؿحاف ١٦غاف  10ادؼ ة٨دق ك ٨٤٦ز  629ادؼ دتث ٣كغق ٣یؽ در اؿحاف
كز٨د دارد ک ٥ای ٢ظ٨د گ٨اق ةؼ َؼٗیث ةاالم گؼدقگؼم ج٘ؼیضي ك ؿیاصحي اؿحاف ١٦غاف
اؿث.
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جذٍل-18تعذاد ثثت آثاس ٍ اهاکي گشدضگشی استاى ّوذاى دس عی دٍسُ صهاًی 1951-59

ضشح

1959 1956 1959 1951 1959 1951 1951 1951

ثثت ضذُ

56

11

-

3

3

8

3

10

ثثت ًطذُ

712

656

656

645

642

639

631

629

هأخز :اداسُ کل هیشاث فشٌّگی ،گشدضگشی ٍ صٌایع دستی استاى

در قک ٜزیؼ ةؼظي از ا٤٠ ٟ٦اً ٙگؼدقگؼم اؿحاف ١٦غاف جن٨یؼ قغق اؿث.
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-3-4نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهذیذهای بخش گردشگری استان

ةاج٨ز ٥ة ٥ای٤کٛٗ٨٠ ٥یث ٦ؼ پؼكژق در ق٤اؿایي ٛ٣اط ٨ٚت،وْٖٗ ،ؼمث٦ا ك ج٧غیغ٦ا ٠يةاقغ.
ٝػا ةؼ٣ا٥٠ریؽ كٚحي اًالع کاٗي ازپحا٣ـی٦ٜا ،ا٠کا٣ات ك ٠ضغكدیث٦ام ٨٠ ٥ٌٛ٤٠رد ٌ٠ا٥ْٝ
٣غاقح ٥ةاقغ ٚادرة ٥ارائ ٥ةؼ٣ا ٥٠زاْ٠ي ٣ع٨ا٦غ ة٨د .در ز٠ی ٥٤ج٨ؿْ ٥ةعف گؼدقگؼم ٣یؽ
ةؼ٣ا ٥٠ریؽم ك ارای ٥پیك٧٤ادات ج٨ؿْ٠ ٥ح٨ازف آف ٨٤٠ط ة ٥ق٤اؿایي كدرُ٣ؼگؼٗح ٢ایٛ٣ ٢اط
٨ٚت،وْٖٗ ،ؼمث٦ا كج٧غیغ٦ا ٠يةاقغ.
ٌلاط كّت

ٌلاط ضؿف

-1وجّد آب و ُّاي ىصاؾد در  6ىاَُ اول شال کَ فػم
گردطگري اشث.
-2وجّد جاذةَُاي ظتيؿي ،ىيراث فرٍُگي و آثار ةاشحاٌي
ةيٌؼير.
-3وجّد ىؿادن غٍي شيهيس ،فهدشپات ،ىؿادن غٍي الطَ
آُکي ،شٍگ آًُ ،پگياجيث ،ىيکا ،آٌدانّزيث ،گارٌث ،اٌّاع
گراٌيثُا ،پّزوالن ،شيهيس ،پّکَ ىؿدٌي ،دونّىيث ،جراورجً
جانک ،طً و ىاشَ و الطَ شاخحياٌي
-4وجّد طِر النجيً در اشحان کَ نلب كعب شفال کظّر را
دارد و شاير غٍايؽ دشحي جذاب و ىحٍّع اشحان
-5وجّد داٌظگاه ةّؾهي شيٍا و شاير ىراکز آىّزطي ىؿحير و
اىکان جّشؿَ گردطگري ؾهيي و آىّزطي
-6وجّد زير شاخثُاي الزم در خّزه ةِداطث و
درىان،پزطکان ىحخػع ،آب و ُّاي پاک آراىض کُّصحان
جِث جّشؿَ گردطگري شالىث
-7وجّد زيرشاخثُاي جّشؿَ گردطگري ٌؼير ىّزهُا ،ىراکز
جفريدي و پارکِا و ...
 -8جيايم ةخض خػّغي ةَ شرىايَ گذاري درةخض
اکّجّريصو
-9وجّد ةصحر ىٍاشب جِث ايجاد فرغحِاي طغهي در اىّر
گردطگري
-11وجّد ييالكات ةصيار زيتا و اىکان جذب گردطگران ةَ ايً
ىٍاظق

-1ضؿف جتهيغات در ىؿرفػي جاذةػَُػاي جّريصػحي
اشحان خحي در شعح کظّر
-2کيتّد و ضؿف شرىايَگذاري در جػاىيً و ججِيػز
زيرشاخحِا و اىکاٌػات رفػاُي داخػم و خػارج طػِر
جِث جذب جّريصث
-3کيتّد جّرُاي يک روزه اىاکً گردطگري اشحان
در فػّل گردطگري
 -4ضؿف شيصػحو خيػم و ٌلػم ريهػي و ُػّايي در
اشحان
 -5کيتّد شرىايَگذاري و کيتّد ىٍاةؽ جِث جؿيير
و شاىاٌدُي آثار ةاشحاٌي
-6وجّد ىراجؽ ىحؿدد جِث ارايَ خدىات ةَ ىصافران
و ؾدم ُياٍُگي ةيً آٌِا
-7ؾدم وجّد ارگان يا کييحَاي دائيي و رشيي ةراي
ارايَ خدىات ةَ ىحلاضيان کيپ
-8ؾدم جّجػَ کػافي در ٌگِػداري و خفػغ ىٍػاةؽ و
جاذةَُاي گردطگري ىّجّد
ٌ -9ياز ةَ شرىايَ گذاري ةيظحر جِث شاىاٌدُي
اكاىث و رفاه گردطگران
-11خضّر کيرٌگ ةخض خػّغي در جّشؿَ
ىٍاظق گردطگري اشحان
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-11خضّر ؾظاير در فػم ةِار و جاةصحان در ىٍاظق
کُّصحاٌي اشحان
 -12وجّد ذخاير ژٌحيکي گياُي و داىي در اشحان
 -13وجّد زيرشاخثُاي ورزطي ةا جّجَ ةَ آب و ُّاي
ىصاؾد  6ىاَُ اول شال اشحان واىکان جاىيً طرايط ورزش-
ُاي زىصحاٌي جِث جّشؿَ گردطگري ورزش
 -14راه اٌدازي و اجراي چٍديً پروژه جفريدي رفاُي در جّار
اىاکً ديدٌي اشحان ( ىاٌٍد ةاغ وخض غارؾهيػدر و ىراکز
اكاىحي گٍجٍاىَ و )...
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فرغثُا

جِديدُا

 -1ىّكؿيث جغرافيايي و ىدّريث ىٍعلَ غرب کظّر (پم
ارجتاظي غرب کظّر)
 -2ةِتّد رواةط ةيًانيههي کظّر فرغث ىٍاشب جِث ىؿرفي
جاذةَُاي جّريصحي اشحان ةَ دٌيا
-3اىکان ةرگزاري ُيايضُا و ٌيايظگاهُاي ةيً انيههي و
کظّري جِث ىؿرفي اشحان و پحاٌصيمُاي گردطگري آن
-4اىکان ايجاد و جّشؿَ ةازارچَُاي ىدهي از غٍايؽ دشحي و
ىدػّالت جّنيدي اشحان
-5اىکان اخداث اكاىحگاه ىجِز و در ؾيً خال شٍحي در
روشحاُاي داراي جاذةَ گردطگري اشحان ةَ ؾٍّان ىثال
روشحاي ورکاٌَ کَ ةَ ؾٍّان ىٍعلَ ويژه گردطگري کظّر
ثتث طده اشث.
-6وجّد ةاغُاي فراوان در اظراؼ ىٍاظق گردطگري اشحان
جِث ايجاد کيپ
-7جٍّع ةخظيدن ةَ ىدػّالت گردطگري جِث جهب
گردطگران درجيام ظّل شال
-8ةرٌاىَريزي ىؤثر و اجرايي جِث ايجاد زيرشاخثُاي
ىٍاشب گردطگري
 -9ايجاد زيرشاخثُاي الزم و اىکان جّشؿَ گردطگري
زىصحاٌي
-11ىيزةاٌي کٍفراٌس ةيًانيههي ُيدان پايحخث گردطگري
آشيا در شال  2118و ٌظصث ةيًانيههي اؾضاي شازىان جِاٌي
گردطگري )(UNWTO

 -1زوال جاذةَُاي اکّجّريصحي اشحان در اثر ةي-
جّجِي ةَ ىٍاةؽ و ةِرهةرداري ٌاىؿلّل و ٌاپايدار
 -2شرىاي طديد در  6ىاَُ دوم شال و ؾدم وجّد
جصِيالت و اىکاٌات جِث جذب گردطگر در ايً
فػّل
-3ججِيز و پيظرفث خعّط ريهي و ُّايي در شاير
اشحانُاي جّريصثپذير کظّر
-4پيظرفثُاي كاةم جّجَ و چظيگير اشحاٌِاي
اغفِان،کرىاٌظاه ،طيراز و  ...در کظّر کَ داراي
كاةهيث جذب جّريصو ُصحٍد.
-5واردات غير كاٌٌّي ىدػّالت چيٍي ىظاةَ و
ؾرضَ در ةازارچَُاي ىدهي در کٍار ىدػّالت
غٍايؽ دشحي اشحان
 -6افزايض كييث جيام طده غٍايؽ دشحي اشحان
ٌصتث ةَ کاالُاي ىظاةَ خارجي
-7طٍاخث ٌاکافي کظّر از پحاٌصيمُاي گردطگري
اشحان ُيدان
-8کيتّد اىکاٌات زيرشاخحي و خدىاجي اشحان ةراي
گردطگران
-9كييث ةاال و يا کيفيث پاييً اىاکً اكاىحي ىّجّد
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-4-4نتیجهگیری و ارایه پیشنهادهای راهبردی:

ةؼام ای٤ک ٥گؼدقگؼم ةْ٨٤اف یک اةؽار ج٨ؿْ ٥ةعكي  ٜ١ّ ٙٗ٨٠ک٤غ ،ةایغ ٠ضن٨الت ك
جسؼةیاجي ک ٥یک کك٨ر یا  ٥ٌٛ٤٠ارای٠ ٥يد٦غ ٚاة ٜرٚاةث ةا ةازار٦ام ةی٢اٞٞ١ٝي ك دیگؼ ٤٠اًٙ
ج٨ریـحي داظٞي ةاقغ ك ٗؼمث٦ام رقغ در ةازار٦ام ٠ضٞي ك ٥ٌٛ٤٠ام ةایغ ة ٥درؿحي ق٤اؿایي
ق٣٨غ .کك٨ر٦ا ك ٠ضن٨الجكاف ةایغ از ًؼی ٙازؼام ةؼ٣ا٦٥٠ام ٦غٗگػارم ةازار در ٦ؼ دك
ةعف دكٝحي ك ظن٨مي ارای ٥ق٣٨غ ك جؼكیر یاة٤غ .ةيجؼدیغ جتیی ٢گ٨ق٦٥ایي از ٚاةٞیث٦ام
گؼدقگؼم اؿحاف ١٦غاف ك رؿیغف ة ٥ای ٢درؾ ٠كحؼؾ ک ٥مْ٤ث گؼدقگؼم ةؼام ٚؼار
گؼٗح ٢در چؼظ ٥ج٨ؿْ ٥پایغار ،ةایغ ة٨٤ّ ٥اف ٠ض٨ر امٞي ج٨ؿْ ٥در ُ٣ؼ گؼٗح ٥ق٨د٠ ،يج٨ا٣غ
زایگاق ای ٢اؿحاف را در اٚحناد کك٨ر ارجٛاء دادق ك ة ٥زػب گؼدقگؼاف داظٞي ك ظارزي
ک١ک قایا٣ي ک٤غ.
ةؼ اؿاس آ٣چ ٥در ای٨٣ ٢قحار آكردق قغ جا پایاف ؿاؿ  1397در٠س٨١ع اؿحاف ١٦غاف دارام
صغكد  1800ادؼ جاریعيٗ،ؼ٤٦گي ك اک٨ج٨ریـحي 12 ،ةاب ٦ح3، ٜةاب ٦ح ٜآپارج١اف٨٠ 18 ،رد
١٧٠اف پػیؼ٨٠ 53 ،رد رؿح٨راف ك ٠سح٦ ِ١ام ظغ٠اجي ك رٗا٦ي كؿ٘ؼق ظا٨٠ 30،٥٣رد ظا ٥٣ة٨ـ
گؼدم ك ٨٠ 5رد ٠ؼاکؽ ؿؼگؼ٠ي ك ج٘ؼیضي ة٨دق اؿث .جْغاد ةازدیغک٤٤غگاف از ٨٠زق ٦ا ك
ة٤ا٦ام جاریعي ك ًتیْي اؿحاف ١٦غاف در ؿاؿ  1397ةیف از یک ٠یٞی٨ف ك ٦358ؽار ٘٣ؼ ة٨دق
ک٘٣15689 ٥ؼ آف ٠حْ ٙٞة ٥آ٠ار گؼدقگؼاف ظارزي ؿاؿ  1397ة٨دق اؿث ک ٥ای ٢آ٠ار٦ا در
ک٤ار كز٨د زاذة٦ ٥ام ًتیْي ك ةاؿحا٣ي ك پحا٣ـی ٜةاالم زػب ج٨ریـ ٟؿال٠ث ك كرزقي ك
ٗؼ٤٦گي صاکي از ج٨اف ةاالم اؿحاف ١٦غاف در ج٨ؿْ ٥گؼدقگؼم ٠ي ةاقغ.
از ای٤ؼك در ادا ٥٠ة ٥ةؼظي از را٦کار٦ام ازؼایي در ز٧ث ة٧ت٨د مْ٤ث گؼدقگؼم در اؿحاف
١٦غاف پؼداظح٠ ٥يق٨د:
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 ةؼام رك ٙ٣گؼدقگؼم كز٨د زاذة٦٥ام ٠عحً ٖٞتیْي ك جاریعي قؼط الزـ اؿث ،ا٠ا کاٗي٣یـث ك ٣یاز ة ٥زیؼؿاظث٦ایي از ز ٥ٞ١ظغ٠ات گؼدقگؼم ،ص ٜ١ك  ،ٜٛ٣رٚاةثپػیؼم
کاال٦ا ك كز٨د زاذة٦٥ام ا٣ـاف ؿاظث دارد ک ٥ای ٢زیؼ ؿاظث٦ا ةا ج٨ز ٥ة ٥پحا٣ـیٜ
گؼدقگؼم ٨٠ز٨د در ؿٌش اؿحاف ١٦غاف وْیٖ ة٨دق ك ةایغ ج٨ٛیث ق٣٨غ .ة٤اةؼای ٢ةا ج٨ز٥
ة ٥ةؼ٣ا ٥٠آ٠ایف اؿحاف ١٦غاف از ز١٧٠ ٥ٞ١حؼی ٢ا٦غاٗي ک ٥در جغكی ٢ةؼ٣ا٦٥٠ام ج٨ؿْ٥
گؼدقگؼم ةایغ در ُ٣ؼ داقث ّتارج٤غ از :ج٨ز ٥ة ٥را٦تؼد٦ام ة٤ٞغ٠غت زیؼ ُ٣ؼ کارق٤اؿاف
گؼدقگؼم ك ازح٤اب از ةؼ٣ا٥٠ریؽم ك ٣گاق ک٨جاق٠غت جا ةغیً ٢ؼی ٙة٠ ٥ؼكر زیؼؿاظث٦ا ك
ْٗاٝیث٦ام ةی٢اٞٞ١ٝي ك ...ة٧ت٨د یاةغ ك در ٣حیس ٥قا٦غ رك ٙ٣ةعف گؼدقگؼم در اؿحاف
ظ٨ا٦ی ٟة٨د١٦ .چ٤ی ٢در ةؼ٣ا٥٠ریؽم٦ا ٦ؼ ؿاؿ ةایغ ةاج٨ز ٥ة ٥قؼایي ك ا٠کا٣اجي ک٥ٌٛ٤٠ ٥
دارد از ٤٠اةِ ة ٥درؿحي اؿح٘ادق ق٨د ،ة٨٤ّ ٥اف ٠ذاؿ یک ؿاؿ ةارش ةؼؼ در اؿحاف زیاد اؿث
ةایغ در ةؼگؽارم كرزش٦ام ز٠ـحا٣ي ج١ؼکؽ کؼد ك یا یک ؿاؿ آب ك ٨٦ا ك ةارش٦ا ٤٠اؿب
ة٨دق ك در ٣حیس ٥ا٠اک ٢گؼدقگؼم ًتیْي اؿحاف رك ٙ٣ك ز٨ٞق زیتایي داردٝ ،ػا ةایغ در زػب
ج٨ر٦ا ك ا٠کاف ةؼگؽارم اردك٦ا ك ١٦ایف٦ام کك٨ر جالش ٨١٣د ،ةُ٣ ٥ؼ ٠يرؿغ ركٙ٣
گؼدقگؼم در گؼك ة٧ت٨د زیؼؿاظث٦ایي اؿث ک٦ ٥ؼ ؿاؿ از آف ة٨٤ّ٥اف یکي از امٞيجؼی٢
وْٖ٦ام مْ٤ث گؼدقگؼم  ٥٣ج٧٤ا در اؿحاف ةٞک ٥در ک ٜکك٨ر یاد ٠يق٨د .در ک٤ار ایساد
زیؼؿاظث٦ا ةایغ ةؼ٣ا٥٠ریؽم ٤٠اؿب ك کارةؼدم در ز٠ی ٥٤جتٞیٕات ك ْ٠ؼٗي ایؼاف ة٨٤ّ٥اف
یک کك٨ر ا ٢٠ك دارام زاذة٦٥ام گؼدقگؼم ك اؿحاف ١٦غاف ة٨٤ّ ٥اف پای٨ٞت زػب
گؼدقگؼ صغا ٜٚدر ٔؼب کك٨ر ٣یؽ م٨رت گیؼد ،ج٨ز ٥كیژق ك ص١ایث از ةعف ظن٨مي
ة٨ُ٤٠ ٥ر رك ٙ٣ك ج٨ؿْ ٥زیؼ ؿاظث ٦ام زػب گؼدقگؼ ة ٥اؿحاف ةا اّ١اؿ ْ٠اٗیث٦ام
٠اٝیاجي ،رِٗ ٠كکالت ةی٥١ام ،جعنیل جـ٧یالت ةْٗ ٥االف گؼدقگؼم ك ...ج٨ؿْ٥
زیؼؿاظث ٦ام ص ٜ١ك  ٜٛ٣ق٧ؼم ك ةؼكف ق٧ؼم اؿحاف،ج٨ؿْ ٥ظغ٠ات رٗا٦ي ج٘ؼیضي اؿحاف
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٠ح٤اؿب ةا ٗن ٜؿؼد ك ایساد زاذة٦ ٥ایي گؼدقگؼم (٠ذ ٜپیـث ٠س٧ؽ اؿکي ،زك٨٤ارق٦ا ك
ةازارچ٦٥ام ز٠ـحا٣ي ك ،)...جٝ٨یغ ةؼ٣ا٦٥٠ام دیغارم ك ق٤یغارم ك ؿایث٦ام ای٤حؼ٣حي زػاب
ةؼام ْ٠ؼٗي زاذة٦٥ام گؼدقگؼم اؿحاف ،ج٨ٛیث پی٣٨غ٦ام ظغ٠اجي (٠اٝي ،آ٨٠زقي،
ةازرگا٣ي ك )...زْ١یحي ك اٚحنادم ،اؿح٘ادق از َؼٗیث آ٨٠زش ّاٝي ك جتغی ٜقغف اؿحاف ة٥
ٌٚب آ٨٠زش ّاٝي در ٔؼب کك٨ر ،ارجٛا ٗؼ٤٦گ کارگؼك٦ي ك ١٦غٝي در ز٠ی ٥٤صٍ٘ ك
اصیا ٠یؼاث ٗؼ٤٦گي ،ج٨ؿْ ،٥جؼكیر ك مادرات م٤ایِ دؿحي ك ج٨ؿْ ٥مْ٤ث گؼدقگؼم در
٠یاف آصاد زا٠ ٥ْ٠ؼدـ ،اؿح٘ادق از َؼٗیث٦ام ة٧غاقحي ك در٠ا٣ي اؿحاف ك جتغی ٜقغف ةٌٚ ٥ب
ؿال٠ث ك ة٧غاقث ٔؼب کك٨ر ٠يةاقغ.

-5بخش صنایع دستی

یکي از اٗحعارات ٦ؼ ٞ٠ث ك
کك٨رم ،م٤ایِ ة٠٨ي ك دؿحي
آ٣ساؿث٤٦ .ؼ٦ام ؿ٤حي٠ ،س٥ّ٨١
٤٦ؼ٦ام امی ،ٜة٠٨ي ك ٠ؼد٠ي ٦ؼ
کك٨ر اؿث ک ٥ریك٦٥ام ّ١ی ٙك
اؿح٨ار در اّحٛادات آدابّ ،ادات،
رؿ٨ـ ،ؿ ٢٤ك در ٠س٨١ع ٗؼ٤٦گ
٨٤ْ٠م زا ٥ْ٠دارد ك ١٣ایا٣گؼ
ٗؼ٤٦گ ك ج١غف ا٨ٚاـ ة٨دق اؿث .از
١٧٠حؼی ٢كیژگي٦ام م٤ایِ دؿحي ٞ٠ي ك ٔیؼكاةـحٚ ،٥اةٞیث ایساد ك ج٨ؿْ ٥در اکذؼ ٤٠اًٙ
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ق٧ؼم ،ركؿحایي ك ّكایؼمّ ،غـ ٣یاز ة ٥کارق٤اس ظارزي ،دؿحؼؿي آؿاف ك ارزاف ة٨٠ ٥اد-
اكٝی ٥ك اةؽار کارّ ،غـ ٣یاز ة ٥ؿؼ٠ای٥گػارم زیاد ،ةـحؼؿاز مْ٤ث گؼدقگؼمّ ،غـ آدار
٠عؼب

زیـث٠ضیٌي ،ایساد درآ٠غ ٠کٚ ،ٜ١غرت اقحٕاؿزایي ك  ...اؿث ک٠ ٥ـئٝ٨ی٢

را ةؼآف داقح ٥جا در جض ٙٛا٦غاؼ اٚحناد ٛ٠اك٠حي ک١٦ ٥ا٣ا ایساد اقحٕاؿ ٝ٨٠غ ١٦ؼاق ةا اٗؽایف
جٝ٨یغ داظٞي ك اٗؽایف درآ٠غؿؼا ،٥٣اٗؽایف ؿ ٟ٧اقحٕاؿ ز٣اف ك ج٨ؿْ ٥مادرات ٔیؼ ٘٣حي ٠ي-
ةاقغ ،ز٠ی ٥٤رقغ ك اّحالم ای ٢مْ٤ث را ٗؼا١٣ ٟ٦ای٤غ .در ادا ٥٠ةؼرؿي كوْیث م٤ایِ دؿحي
اؿحاف ١٦غاف وؼكرم اؿث.
١٦چ٤ی ٢قایاف ذکؼ اؿث ،صٍ٘ جاریط ك ج١غف ١٦غاف در ؿاؿ٦ام اظیؼ ةاّخ قغ ک ٥ای٢
 ٥ٌٛ٤٠از کك٨ر ة٨٤ّ ٥اف یکي از ٌٚب٦ام گؼدقگؼم ة ٥ق١ار آیغ ک ٥ةایغ از َؼٗیث کُ٣ٟیؼ
م٤ایِ دؿحي ٣یؽ ٧٣ایث ة٧ؼق را ةؼام ج٨ؿْ ٥اٚحنادم اؿحاف ة ٥کار گؼٗث .كیژگي٦ام ٤٦ؼ٦ام
دؿحي اؿحاف ١٦غاف ةا ج٨ز ٥ةٚ ٥غ٠ث آف َؼٗیث ٤٠اؿتي را ةؼام ج٨ؿْ ٥ایٗ ٥ٌٛ٤٠ ٢ؼا ٟ٦کؼدق
ک ٥ةایغ ةا اجعاذ ةؼ٣ا٥٠ریؽم امٝ٨ي ك ص٠ ٜكکالت ٗؼاركم ْٗاالف ای ٢ةعف ،ای ٢ا٠ؼ ٟ٧٠
٠ض ٙٛق٨د .ة ٥جْتیؼم دیگؼ اؿحاف ١٦غاف ة٨٤ّ ٥اف ٧٠غ جٝ٨یغ آدار ارزق٤١غم از ز ٥ٞ١ؿ٘اؿ،
٠ت ٜك ٤٠تث ،چؼـٗ ،ؼش ك دق٦ا ٤٦ؼ م٤ایِ دؿحي دیگؼ ک ٥ق٧ؼت ز٧ا٣ي دار٣غ در ص٨زق
م٤ایِدؿحي کك٨ر چ٧ؼقام ق٤اظح ٥قغق داردك ا٠حیاز کـب ّ٨٤اف ق٧ؼ ز٧ا٣ي ؿ٘اؿ ةؼام
الٝسی ،٢ق٧ؼ ٞ٠ي ٠ت ٜك ٤٠تث ةؼام ٠الیؼ ك ٨٠اردم از ای ٢دؿث ةیا٣گؼ كیژگي ٤٠ضنؼ ةٗ ٥ؼد
اؿحاف ١٦غاف در ای ٢ز٠ی ٥٤اؿث.
از آ٣سا ک ٥ةیكحؼ ْٗاالف ص٨زق م٤ایِدؿحي اؿحاف ١٦غاف ة ٥كیژق در ق٧ؼؿحاف ٦ام ج٨یـؼکاف،
٧٣اك٣غ ك ٠الیؼ را ؿاک٤اف ركؿحا٦ا جكکی٠ ٜيد٤٦غ ة٨ً ٥رمک 80 ٥درمغ از اقحٕاٝؽایي م٤ایِ
دؿحي ق٧ؼؿحاف ج٨یـؼکاف در ةعف ركؿحایي ٠يةاقغٝ ،ػا ةایغ گ٘ث ک ٥الز ٥٠جض ٙٛاقحٕاؿ
ركؿحایي در ای ٢اؿحاف ة٧ؼقگیؼم از َؼٗیث ٤٦ؼ٦ام ؿ٤حي ك م٤ایِ دؿحي ٠يةاقغ ک ٥در ٗن٨ؿ
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ؿؼ٠ا ک ٥ركؿحاییاف دچار ةیکارم ٗنٞي قغقا٣غ ك ٤٠تِ درآ٠غم ٣غار٣غ رك ٙ٣ای ٢رقح ٥جٝ٨یغم
٠يج٨ا٣غ ٨٠زب ایساد اقحٕاؿ ك جغاكـ درآ٠غ ةؼام ركؿحاییاف ك ة ٥جتِ آف پیكگیؼم از ٧٠ازؼت
آ٧٣ا گؼدد .ا٠ا ٠حاؿ٘ا ٥٣م٤ایِ دؿحي ةاكز٨د َؼٗیث ٨ٌٞ٠ب ج٨ؿْ ٥اٚحنادم ة ٥دالی٣ ٜت٨د ج٘کؼ
مادرات ٠ض٨رم٠ ،ح٤اؿب ٣ت٨دف جٝ٨یغ ةا ٣یاز ةازار ،ةـح٥ة٤غم ،ةازارچ ٥دای١ي٣ ،غاقح٢
ةؼ٣ا٥٠ریؽم ٤٠ـس ٟك ص١ایث ک٣ ٟح٨ا٣ـحٛ٣ ٥ف جأدیؼگػار ظ٨د را در ج٨ؿْ٦ ٥ؼ ٥ٌٛ٤٠ام از
کك٨ر ة ٥ظ٨ةي ای٘ا ک٤غٝ .ػا در جض ٙٛا٦غاؼ اٚحناد ٛ٠اك٠حي ك اؿح٘ادق صغاکذؼم ك ة٧ی ٥٤از
٤٠اةِ ك پحا٣ـی٦ٜام ٨٠ز٨د ٦ؼ  ٥ٌٛ٤٠ةایغ ةاج٨ز ٥ةٚ ٥اةٞیث ركؿحا٦ا ة٨٤ّ ٥اف ٠ض٨راؿحؼاجژیک
کكاكرزم ،جٝ٨یغات ك ةعف٦ام ٠عح ٖٞاٚحنادم ُ٣یؼ ٗؼآكردق٦ام ٔػایي ك م٤ایِ دؿحي ك
ٛ٣ف ا٣کار٣اپػیؼ آف در ج٨ؿْ ٥ك اؿحٛالؿ کك٨ر ،پؼداظح ٢ة٠ ٥ـای ٜك ٠كکالت ركؿحاییاف ةایغ
اك٨ٝیث ا٨٠ر ةاقغ.
١٦چ٤ی ٢ایساد ٗؼمث٦ام قٕٞي زغیغ در ٤٠اً ٙركؿحایي کك٨ر در راؿحام کا٦ف آ٠ار
ةیکارم ك ز٨ٞگیؼم از اٗؽایف آؿیب٦ام ٠عح ٖٞازح١اّي ك اٚحنادم ك ٧٠ازؼت آ٧٣ا ة٥
ق٧ؼ٦ا وؼكرم اؿث.

-1-5تحوالت عمذه بخش صنایع دستی استان همذان

از ز ٥ٞ١جض٨الت ّ١غق ةعف م٤ایِ دؿحي اؿحاف ١٦غاف در ؿاؿ٦ام اظیؼ ج٨ز ٥ة ٥رقح٦٥ام
٤٠ـ٨خ قغق ك آ٨٠زش رایگاف ةّ ٥ال٤٠٥ٚغاف ك كاگػارم ٠کاف ةؼام راقا٣غازم کارگاق یا
جـ٧یالت ارزاف ٚی١ث ٠يةاقغ .ةؼپایي ١٣ایكگاق٦ام م٤ایِ دؿحي در ٛ٣اط ٠عح ٖٞاؿحاف زیؼ
ُ٣ؼ ؿاز٠اف ٠یؼاث ٗؼ٤٦گي،گؼدقگؼم ك م٤ایِ دؿحي ،ةؼگؽارم ٣كـث٦ام جعنني ةا
صى٨ر ٤٦ؼ٤٠غاف ك مْ٤حگؼاف ك ةؼرؿي ٠كکالت ٨٠ز٨د ك ارای ٥جـ٧یالت الزـ ز٧ث ج٨ؿْ٥
ْٗاٝیث٦ام ٠ؼة ٥ً٨ك ٠ ...يةاقغ .ا٠ا ة٦ ٥ؼ صاؿ ّؼم ٥م٤ایِ دؿحي ك ٤٦ؼ٦ام ؿ٤حي از ا١٦یث
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ةاالیي ةؼظ٨ردار اؿث ك ٠ـئ٨الف ةایغ ج٨ز ٥كیژقام ة ٥كوْیث ای ٢ةعف ك چاٝف٦ام
پیكؼكم آف داقح ٥ةاق٤غ جا ةح٨اف از رؿح٤٦ ٥ؼ٦ام دؿحي ة٨٤ّ ٥اف ةازكم ٠ضؼؾ اقحٕاؿ ك ج٨ؿْ٥
اؿحاف ة٧ؼق گؼٗث.
١٦چ٤ی ٢ةایغ گ٘ث ک ٥ركؿحا٦ام ٦غؼ م٤ایِ دؿحي در اؿحاف ١٦غاف ّالكق ةؼ اقحٕاٝؽایي ؿٟ٧
١٧٠ي را در مادرات ٔیؼ ٘٣حي ای٘ا ٠يک٤٤غ ك ٠يج٨ا٤٣غ ّالكق ةؼ رك ٙ٣اٚحنادم ٨٠زب زػب
گؼدقگؼم ة ٥اؿحاف ١٦غاف ق٣٨غ ك از ١٦ی ٢رك ٚؼار ةؼ ای ٢اؿث ک٦ ٥ؼ ؿا ٥ٝیک یا دك ركؿحا
از ركؿحا٦ام ٦غؼ م٤ایِ دؿحي اؿحاف ١٦غاف ةؼام زػب اّحتارات ك ردیٖ ة٨دز٥ام ْ٠ؼٗي
ق٣٨غ.
-2-5بررسی و تحلیل شاخصهای بخشصنایع دستی استان

در ک٤ار ا٣ت٨ق م٤ایِ ك ٠كأٞي ک٣ ٥یاز ة ٥ؿؼ٠ای٥گػارم کالف دارد ،ج٨ز ٥ة ٥م٤ایِدؿحي ة٥
دٝی ٜةازد٦ي ؿؼیِ در رك ٙ٣اٚحنادم ٛ٣ف ١٧٠ي ظ٨ا٦غ داقث .ة٨ً ٥ر کٞي ٛ٣ف م٤ایِ
دؿحي در اٚحناد ک١ک ة ٥ج٨ؿْ ٥اٚحنادم ،ایساد قٕ ،ٜؿؼ٠ای٥گػارم ا٣غؾ ك ایساد ة٧ؼقكرم
ةاال اؿث.
در اؿحاف ١٦غاف ٣یؽ رقح ٥قٕٞي م٤ایِ دؿحي ةٝ ٥ضاظ ج٨٤ع ك در دؿحؼس ة٨دف ٨٠اد اكٝی ٥از
زایگاق ٤٠اؿتي ةؼام رك ٙ٣ةعكي ة ٥اٚحناد ،اقحٕاؿ ك اٗؽایف جٝ٨یغ ٣اظاٝل داظٞي ةؼظ٨ردار
اؿث .چؼـ ،ؿ٘اؿ٠ ،ؼكاریغ ةاٗي ،گٞی ٟةاٗي ،ؿ٤گ٦ام زی٤حي٠ ،ی٤ا کارم ركم ؿ٘اؿ ،کیٖ ك
ک٘ف چؼ٠ي ،گی٨ق ،ؿ٤گ جؼاقي ،ةاٗث٦ام ؿ٤حي٠ ،نّ٨٤ات چ٨ةي زؽ م٤ایِ دؿحي اؿحاف
١٦غاف اؿث ک٦ ٥ؼ یک در ٨٣ع ظ٨د کُ٣ٟیؼ ة٨دق ك زایگاق ظامي را در ٗؼ٤٦گ ك ٤٦ؼ ای٢
٠ؼز ك ة٨ـ دارد ،ا٠ا ای ٢م٤ایِ دؿحي ک ٥جٝ٨یغ ٤٦ؼ٤٠غاف ١٦غا٣ي اؿث٠ ،يج٨ا٣غ ٨٠زب ركٙ٣
ةازار گؼدقگؼم ة ٥كیژق در ایاـ جٌْیالت ٨٣ركزم ك ٗن ٜجاةـحاف ةغٝی ٜصى٨ر گؼدقگؼاف ك
٠ـاٗؼاف ةـیار در ١٦غاف گؼدد.
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ةؼ اؿاس آ٠ار٦ام دریاٗحي از ؿاز٠اف ٠یؼاث ٗؼ٤٦گي ،م٤ایِ دؿحي ك گؼدقگؼم اؿحاف ١٦غاف
جا پایاف ؿاؿ  ،1397جْغاد  24980کارگاق ْٗاؿ م٤ایِ دؿحي ك ٤٦ؼ٦ام ؿ٤حي در اؿحاف كز٨د
دارد ک ٥ةیكحؼی ٢کارگاق٦ام م٤ایِ دؿحي در الٝسی٠ ،٢الیؼ ك ج٨یـؼکاف ْٗاؿ ٠يةاقغ .جاک٨٤ف
صغكد  150رقح ٥م٤ایِ دؿحي در اؿحاف ١٦غاف كز٨د داقح ٥ک ٥جا پایاف ؿاؿ  1397صغكد 77
رقح ٥آف ْٗاٝیث ك جالش ٠يگؼدد جا ةـیارم از رقح٦٥ام م٤ایِ دؿحي چ٨ف :قاؿةاٗي ،زازیٟ
ةاٗي١٣ ،غ٠اٝي ،پ٨ؿحی ٢دكزم ،چ٤ٞگؼم ك  ...ک ٥در صاؿ ٤٠ـ٨خ قغقا٣غ ةا زػب ّال٤٠٥ٚغ ك
آ٨٠زش٦ام رایگاف در ک٤ار ارای ٥جـ٧یالت ة٨ُ٤٠ ٥ر جأؿیؾ کارگاق ،دكةارق اصیا گؼدد ،در
١٦ی ٢چارچ٨ب در ؿاؿ٦ام اظیؼ رقح ٥زازیٟةاٗي ك ؿ٤گجؼاقي ص١ایث ك از ٝیـث م٤ایِ
دؿحي ٤٠ـ٨خ قغق ١٦غاف ظارج قغ.
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الزـ ة ٥ج٨ویش اؿث ک ٥ةؼ اؿاس آ٠ار٦ام دریاٗحي از ؿاز٠اف مْ٤ثْ٠ ،غف ك جسارت اؿحاف
١٦غاف در ص٨زق مادرات م٤ایِ دؿحي ك ٗؼش اؿحاف ؿاؿ ٣ 1397یؽ  3.2درمغ از ک ٜمادرات
اؿحاف را ة ٥ظ٨د اظحناص دادق اؿثک٠ ٥حأؿ٘ا٣ ٥٣ـتث ة٠ ٥غت ٠كاة ٥ؿاؿ گػقح ٥از ٝضاظ
ارزقي ةا 70درمغ ك از ٝضاظ كز٣ي ٣یؽ ةا  38درمغ کا٦ف ٨٠از ٥ة٨دقای ،ٟة٨ً ٥ریک ٥ای٢
ةعف ةا اظحناص ارزقي ْ٠ادؿ ٠ 4یٞی٨ف ك ٦ 983ؽار دالرك كزف  1101ج ٢رجت ٥چ٧ارـ
کاال٦ام مادراجي اؿحاف را ة ٥ظ٨د اظحناص دادق اؿث .اٝتح ٥در ٠س٨١ع مادرات م٤ایِ دؿحي
اؿحاف در ؿاؿ  1397ةیف از ٠ 31یٞی٨ف دالر ة٨دق اؿث ک ٥صغكد ٠ 5یٞی٨ف دالر آف ة ٥م٨رت
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رؿ١ي ك از ٠تادم گ١ؼکي کك٨ر ك صغكد ٠ 26یٞی٨ف دالر آف ٣یؽ ة ٥م٨رت ٔیؼ رؿ١ي ك
چ١غا٣ي مادر قغق اؿث.

جذٍل-11اسصش صادسات کاالّای تخص صٌایع دستی استاى ّوذاى (ّضاس دالس)
اسصش صادسات

1951

1951

1951

1959

1951

1959

1956

1959

5

5.5

6

2.9

2.3

3.6

16

4.9

هأخز :ساصهاى صٌعت ،هعذى ٍ تجاست استاى ّوذاى

ةایغ گ٘ث ةا ج٨ز ٥ة ٥ای٤ک ٥یکي از ٛ٠امغ ّ١غق مادرات ٗؼش اؿحاف ة ٥کك٨ر آ٠ؼیکا ة٨دق
اؿث ًتیْحان ةا اّ١اؿ جضؼی٦ٟام ؿعث ك گـحؼدق ای ٢کك٨ر ك ٠حضغا٣ف مادرات ای٠ ٢ضن٨ؿ
اؿحاف ٣یؽ ةا کا٦ف قغیغم ٨٠از ٥قغق اؿث ك از ًؼٗي ؿ٘اؿ ة٨٤ّ ٥اف ١٣اد م٤ایِ دؿحي اؿحاف
١٦غاف در ج١ا٠ي ّؼم٦٥ام ٞ٠ي ك ةی٢اٞٞ١ٝي ةؼٔ ٟداقحً ٢ؼٗغاراف داظٞي ك ظارزي ك
جٛاوام ةاال ةؼام ظؼیغ آف ٠عن٨مان از ًؼؼ جسار کك٨ر٦ام ّؼاؽ ك جؼکی ٥ةّٞ ٥ث کا٦ف
ارزش پ٨ؿ ٞ٠ي ٠حأؿ٘ا ٥٣مادرات آف ة ٥دٝی ٜوْٖ در ٨٣ع ةـح٥ة٤غمّ ،غـ آق٤ایي
جٝ٨یغک٤٤غگاف م٤ایِ دؿحي ة ٥ةازاریاةيٗ ،ؼكش ك ٠ؼاکؽ ّؼو ٥ك رٚاةث قغیغ ك صى٨ر -ٙٗ٨٠
جؼ ٠ضن٨الت ٠كاة ٥چی٤ي در ةازار٦ام داظٞي ك ةی٢اٞٞ١ٝي ةا ٠كکالجي ٨٠از ٥گؼدیغق اؿث ک٥
ةا جغةیؼ ٠ـئٝ٨ی ٢ك ْٗاالف ای ٢ةعف ٠يج٨اف از ایٗ ٢ؼمث اؿح٘ادق کؼد ك ةا ةازاریاةي ْٗاال ٥٣ك
٨٦ق٤١غا ٥٣ك جٕییؼ در قی٨ق ةـح٥ة٤غم ك َا٦ؼ ٠ضن٨الت ،ةازار٦ام ةا دتات ةی٢اٞٞ١ٝي ةؼام ای٢
٠ضن٨ؿ ایساد کؼد .قایاف ذکؼ اؿث کك٨ر٦ام ٌٚؼّ ،ؼاؽ ،آذرةایساف ،جؼکی ٥ك ةؼظي از
کك٨ر٦ام اركپایي از ز ٥ٞ١کك٨ر٦ایي اؿث ک ٥آدار ك م٤ایِ دؿحي اؿحاف ة ٥ای٤٠ ٢اً ٙمادر
٠يق٨د .ا٠ا کك٨ر ّؼاؽ ّ١غق ظؼیغار ٠ضن٨الت م٤ایِ دؿحي اؿحاف ٠يةاقغ .ای ٢ةعف 20
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 ٟٞٚکاالم مادراجي را ة ٥ظ٨د اظحناص دادق ک ٥ؿ٘اؿ ك ؿؼا٠یک الٝسی٣ ٢عـحی٠ ٢ضن٨ؿ
م٤ایِ دؿحي مادراجي اؿحاف اؿث ك پؾ از آف ةیكحؼی ٢م٤ایِدؿحي مادراجي اؿحاف زی٨رآالت
ؿ٤حي٠ ،نّ٨٤ات چ٨ةي ،ؿتغ ك ٠ؼكار ،ةاٗح٦٥ام دارم ك پ٨ؿث ك چؼـ ٠يةاق٤غ.
١٦ا٨ٌ٣ر ک ٥آ٠ار٦ا ٣كاف ٠يد٦غ ارزش جٝ٨یغات ٠نّ٨٤ات چ٨ةي اؿحاف ١٦غاف ک٠ ٥ت ٜك
٤٠تث ؿؼآ٠غ آ٧٣اؿث در ٦ؼ ؿاؿ ةاالجؼ از ؿایؼی ٢اؿث ا٠ا در آ٠ار مادرات در رجت ٥ؿ٨ـ ٚؼار
گؼٗح ٥اؿث ک ٥الزـ اؿث در ظن٨ص ةازاریاةي ْٗاؿجؼ ك ْ٠ؼٗي ای٠ ٢ضن٨ؿ ةا ارزش اؿحاف ة٥
کك٨ر ك ز٧ا٣یاف ةیكحؼ جالش گؼدد.
جذٍل-11تَلیذات هٌتخة تخص صٌایع دستی استاى ّوذاى دس عی دٍسُ
صهاًی ( 1951-59هیلیَى سیال)

سال

سفال

چَب

چشم

گلین

هشٍاس

1951

589762

3156918

109742

26757

16890

1951

641050

3307218

118153

28450

20800

1951

654220

3503659

127167

29194

25200

1959

678516

3717581

149153

31253

28198

1951

693372

3925316

159784

32762

31540

1959

725899

4021798

162324

34567

33200

1956

732324

4051816

165888

36752

34500

1959

750080

4079323

167456

38174

35600

هأخز :ساصهاى هیشاث فشٌّگی ،صٌایع دستی ٍ گشدضگشی استاى ّوذاى
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ًوَداس -11هقایسِ تَلیذات هٌتخة تخص صٌایع دستی استاى ّوذاى دس
عی دٍسُ صهاًی( 1951-59هیلیَى سیال)
هأخز :ساصهاى هیشاث فشٌّگی ،صٌایع دستی ٍ گشدضگشی استاى ّوذاى

-3-5نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهذیذهای صنایع دستی استان همذان

ةا ج٨ز ٥ة ٥ای٤کٛٗ٨٠ ٥یث ٦ؼ پؼكژق در ق٤اؿایي ٛ٣اط ٨ٚت،وْٖٗ ،ؼمح٧ا ك ج٧غیغ٦ا ٠يةاقغ.
ٝػا ةؼ٣ا٥٠ریؽ كٚحي اًالع کاٗي از پحا٣ـی٦ٜا ،ا٠کا٣ات ك ٠ضغكدیث٦ام ٨٠ ٥ٌٛ٤٠رد ٌ٠ا٥ْٝ
٣غاقح ٥ةاقغ ٚادر ة ٥ارائ ٥ةؼ٣ا ٥٠زاْ٠ي ٣ع٨ا٦غ ة٨د .در ز٠ی ٥٤ج٨ؿْ ٥ةعف م٤ایِ دؿحي ٣یؽ
ةؼ٣ا٥٠ریؽم ك ارای ٥پیك٧٤ادات ج٨ؿْ٠ ٥ح٨ازف آف ٨٤٠ط ة ٥ق٤اؿایي كدرُ٣ؼگؼٗح ٢ایٛ٣ ٢اط
٨ٚت،وْٖٗ ،ؼمث٦ا كج٧غیغ٦ا ٠يةاقغ.

نقاط قوت
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-1وجّد جٍّع ةاال در ىدػّالت
-2در دشحرس ةّدن و پاييً ةّدن كييث ىّاد اونيَ
-3جتديم ىصحليو آىّزش ُا در ايً زىيٍَ ةَ اطحغال
-4ؾدم ٌياز ةَ جخػع ويژه
-5ؾدم ٌياز ةَ کارطٍاس خارجي
-6ؾدم ٌياز ةَ شرىايَ گذاري کالن
-7کاُض ريصک درآىد
-8خػّغيات فرٍُگي و اغانث ةّىي

فرصت ها
 -1وجّد کاٌّنُا و خّطَُاي غٍؿحي در ايً زىيٍَ
-2وجّد افراد ىحلاضي جّان و جدػيهکرده ةراي ورود
ةَ ايً ةخض ةَ غّرت خرفَ اي
-3جتديم ىٍاظق ديدٌي و اخيا طده ُيچّن
کارواٌصراُا ةَ ةازارچَُاي غٍايؽ دشحي
-4ةرگزاري رويدادُاي ةيًانيههي ىِيي چّن ُيدان
 2118در اشحان و اىکان ىؿرفي جّاٌيٍديُاي اشحان
در ايً زىيٍَ
-5کصب ىلامُايي چّن النجيً طِر جِاٌي شفال،
ىالير طِر ىهي ىتم و ىٍتث ،جّيصرکان داراي ٌظان
جغرافيايي ىتم و ىٍتث
 -6ةاال رفحً ارزش دالر و ىددوديث واردات
کاالُاي ىظاةَ و افزايض جلاضا ةراي ىدػّالت
جّنيدي داخهي اشحان

-1کيتّد ىراکز جدليلات کارةردي و پژوُظي غٍايؽ دشحي در اشحان
-2ضؿف در ةصحَةٍدي ىعاةق ةا اشحاٌدارد و ةازار و ىعاةق شهيلَ
ةازارُاي ُدؼ
-3واردات ىدػّالت ىظاةَ خارجي و ؾرضَ در فروطگاُِاي غٍايؽ
دشحي داخهي
-4ضؿف در جتهيغات و اظالع رشاٌي
-5ضؿف در پّطض ةييَاي الزم ةراي غٍؿحگران و ىدػّالت جّنيدي
-6ضؿف در ةازارياةي ىٍاشب
-7ىددوديثُاي فٍاوري
-8کيتّد آىّزشُا
-9ارجتاط ٌداطحً فؿانيً غٍايؽ دشحي اشحان ةا کظّرُاي ىّفق و فؿال
در ايً زىيٍَ
-11کيتّد جصِيالت پرداخحي ةَ غٍؿحگران ةراي اخداث و جّشؿَ
کارگاهُاي کّچک و ىحّشط
تهدیدها
-1جأثير جدريوُا ةر از دشث دادن ةازارُاي دٌيا
-2کاُض درغد جّايز غادراجي
--3جکيَ ةر ىدلُا و روشُاي شٍحي در جّنيد غٍايؽ دشحي
 -4ضؿف در شيصحو جاىؽ كاٌٌّي و خلّكي و ٌؼام اجرايي و ىديريحي
-5غادرات ةَ غّرت چيداٌي و غير رشيي
-6اشحفاده از شرب در پخث ػروؼ غذا خّري شفاني ُيدان
-7ضؿف در ايجاد جٍّع و ٌّآوري و جکيَ ةر ىدل ُاي شٍحي
-8ةاال رفحً كييثُا و کاُض كدرت خريد ىردم
-9اشحفاده از انگُّاي كدييي و ىٍصّخ طده و ؾدم ٌّآوري در
ىدػّالت ةّيژه شفال النجيً
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-4-5نتیجه گیری و ارایه پیشنهادهای راهبردی:

م٤ایِ دؿحي ٨٠ز٨د در ٦ؼ اؿحا٣ي ْ٠ؼؼ ٔ٤ام ٗؼ٤٦گي آف اؿحاف ة٨دق ك از ًؼٗي م٤ایِ دؿحي
٦ؼ اؿحا٣ي ّالكق ةؼ ةْغ ٗؼ٤٦گي ٠يج٨ا٣غ ٨٠زب اقحٕاٝؽایي اٗؼاد زیادم از ٠ؼدـ آف  ٥ٌٛ٤٠قغق
ك ة ٥ارز آكرم ك ج٨ؿْ ٥مادراجي آف اؿحاف ک١ک ک٤غ .اؿحاف ١٦غاف ٣یؽ دارام گ٤سی٦٥٤ام ةا
ارزقي از آدار ك ؿ٤ث٦ا ك م٤ایِ دؿحي اؿث ک ٥ةؼظي از آ٧٣ا ٠ا٤٣غ ؿ٘اؿ الٝسی ٢ك یا ٠ت ٜك
٤٠تث ٠الیؼ ك یا چؼـ ١٦غاف  ٥٣ج٧٤ا در کك٨ر ایؼاف ةيُ٣یؼ اؿث ةٞک ٥در د٣یا ٣یؽ زایگاق ظاص
ك كیژقام را دارد .ةؼ اؿاس آ٠ار٦ام ارای ٥قغق در ةاال جا پایاف ؿاؿ  ،1397جْغاد 24980
کارگاق ْٗاؿ م٤ایِ دؿحي ك ٤٦ؼ٦ام ؿ٤حي در اؿحاف كز٨د دارد ک ٥ةیكحؼی ٢کارگاق٦ام م٤ایِ
دؿحي در الٝسی٠ ،٢الیؼ ك ج٨یـؼکاف ْٗاؿ ٠يةاقغ .جا ک٨٤ف صغكد  150رقح ٥م٤ایِ دؿحي در
اؿحاف ١٦غاف كز٨د داقح ٥ک ٥جا پایاف ؿاؿ  1397صغكد  77رقح ٥آف ْٗاؿ اؿث ك جالش ٠ي
گؼدد جا ةـیارم از رقح٦٥ام م٤ایِ دؿحي چ٨ف  :قاؿ ةاٗي ،زازی ٟةاٗي١٣ ،غ٠اٝي ،پ٨ؿحی٢
دكزم،چ٤ٞگؼم ك  ...ک ٥در صاؿ ٤٠ـ٨خ قغقا٣غ ةا زػب ّال٤٠٥ٚغ ك آ٨٠زش ٦ام رایگاف در
ک٤ار ارائ ٥جـ٧یالت ة٨ُ٤٠ ٥ر جأؿیؾ کارگاق ،دكةارق اصیا گؼدد.
ةؼاؿاس آ٠ار٦ام رؿ١ي ؿاالٛ٠ ٥٣غار ٚاة ٜج٨ز٧ي از م٤ایِ دؿحي اؿحاف ١٦غاف ٠ا٤٣غ ؿ٘اؿ
الٝسی٠ ،٢ت ٜك ٤٠تث ٠الیؼ ك یا چؼـ اؿحاف ١٦غاف ة ٥کك٨ر٦ام ظارزي مادر ٠يق٨د ة٥
ً٨ریک ٥مادرات م٤ایِ دؿحي اؿحاف در ؿاؿ  1397ةا اظحناص ؿ 3.2 ٟ٧درمغ از کٜ
مادرات اؿحاف ةیف از ٠ 31یٞی٨ف دالر ة٨دق اؿث ک ٥صغكد ٠ 5یٞی٨ف دالر آف ة ٥م٨رت رؿ١ي
ك از ٠تادم گ١ؼکي کك٨ر ك صغكد ٠ 26یٞی٨ف دالر آف ٣یؽ ة ٥م٨رت ٔیؼ رؿ١ي ك چ١غا٣ي
مادر قغق اؿث .در ادا ٥٠ک٨قیغق قغق جا ةؼ اؿاس ٛ٣اط ٨ٚت ك وْٖ ق٤اؿایي قغق ای٢
جضٛی ٙرا٦کار٦ام ذی ٜز٧ث رك ٙ٣ةعف م٤ایِ دؿحي ك اّحالم اٚحناد اؿحاف ١٦غاف ارای٥
٠يگؼدد.
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 ج٨ز ٥ة ٥دا٣فة٤یاف ٨١٣دف م٤ایِ دؿحي اؿحاف ١٦غاف ةعن٨ص در ّؼم ٥ؿ٘اؿ ك چ٨ب
ک ٥ای٨٠ ٢و٨ع ٠يج٨ا٣غ گاـ ٠ؤدؼم در کا٦ف وایْات ك اٗؽایف ٠ا٣غگارم ك اؿحضکاـ
٠ضن٨الت جٝ٨یغم ةاقغ.
 جالش در ز٧ث ظ ٙٞایغق٦ام  ٨٣در ز٠ی ٥٤جٕییؼ کارةؼد٦ا ك ایساد ٠ضن٨الت  ٨٣از م٤ایِ
دؿحي ٚغی١ي ك ٤٠ـ٨خ قغق ك اّ١اؿ ةؼظي جٕییؼات ةؼام ٣ؽدیک قغف ة ٥ز٣غگي ا٠ؼكز
٠ؼدـ از ز ٥ٞ١اٚغا٠ات ٠ؤدؼ ةؼام اصیام م٤ایِ دؿحي ٚغی١ي ك ؿ٤حي اؿحاف از ز١٣ ٥ٞ١غ ك
٠ؼكار ك زازی ٟةاٗي ٠يةاقغ (ة٨٤ّ ٥اف ٠ذاؿ ةایغ گ٘ث ةا ة ٥ركز قغف ز٨ا ِ٠ؿٞی ٥ٛاٗؼاد
جٕییؼ ٨١٣دق ك ١٣غ ؿ٤حي کارةؼد ظ٨د را از دؿث دادق ا٠ا ةا جؼکیب ١٣غ ةا ٠ضن٨الت
چ٨ةي ك یا در آدار جؽیی٤ي ٠يج٨اف یا اّ١اؿ ًؼح٦ام زغیغ ك ٠ضن٨الت ٠ح٨٤ع ةازار ای٢
رقح ٥را دكةارق ةغؿث گؼٗث).
 ةؼگؽارم ركیغاد٦ام ز٧ا٣ي در ١٦غاف١٦ ،چ٤ی ٢ركیغاد ١٦ ٟ٧٠غاف  2018ك ّ٨٤اف
پایحعث کك٨ر٦ام آؿیایي ٨٠زب قغ ١٦غاف ك ؿ٘اؿ٦ام الٝسی ٢ةیكحؼ از گػقح ٥ق٤اظح٥
ق٨د ك  ٥٣ج٧٤ا از ق٧ؼ٦ام ٠عح ٖٞکك٨ر ةٞک ٥از کك٨ر٦ام گ٣٨اگ٨ف ز٧اف ٣یؽ ة١٦ ٥غاف
ةیای٤غ ك رك ٙ٣گؼدقگؼم را ٣یؽ ةاّخ ق٣٨غ١٦ .ی٨٠ ٢و٨ع ٣كاف از ا١٦یث جتٞیٕات ك
ةازاریاةي صؼٗ٥ام در ؿٌش ز٧ا٣ي ك ٗؼا٥ٌٛ٤٠ام را ةؼام رك ٙ٣اٚحناد ٣ ٥ٌٛ٤٠كاف ٠يد٦غ.
 یکي از راق٦ام ق٤اظث ك ج٨ؿْ ٥م٤ایِ دؿحي اؿحاف ١٦غاف ةازاریاةي ك ْ٠ؼٗي
ج٨ا٤١٣غم٦ام آف ةا ةؼگؽارم ١٣ایكگاق٦ا ك جتٞیٕات در ةؼ٣ا٦٥٠ا ك ازالس٦ام ةی٢اٞٞ١ٝي
اؿث ة٨٤ّ ٥اف ٠ذاؿ در ةؼ پایي ٠ؼاؿ١ات ةا صى٨ر ٠ی١٧ا٣اف ك ٠غّ٨ی ٢ظارزي پػیؼایي ك
اؿح٘ادق از م٤ایِ دؿحي ٦ؼ اؿحاف ك  ٥ٌٛ٤٠از کك٨ر ٠يج٨ا٣غ ة٧حؼی ٢جتٞیٓ ةؼام ٣كاف دادف
٤٦ؼ ایؼا٣ي ة ٥ز٧ا٣یاف ةاقغ ك یا اؿح٘ادق از َؼٗیث را٦پی١ایي ارةْی ٢کارةؼد م٤ایِ دؿحي

85

بایدها و نبایدهای تولید در اقتصاد استان همدان

اؿحاف در ٨٠کب٦ام پػیؼایي ّالكق ةؼ ا٣ساـ ٦غؼ پػیؼایي ك اؿحٛتاؿ از زائؼی٨٠ ٢زب
ْ٠ؼٗي پحا٣ـی٦ٜام ٨٠ز٨د در اؿحاف ك ة٧ؼقگیؼم از جتْات آف ٠يگؼدد.
 ک١ک ة ٥راقا٣غازم ك رك ٙ٣کارگاق٦ام ظا٣گي م٤ایِ دؿحي در اؿحاف ك اؿح٘ادق از
َؼٗیث ز٣اف ج٨ا٤١٣غ اؿحاف
-6بخش صنعت و معذن

مْ٤ث ك مْ٤حي قغف پغیغقام اؿث ک ٥ةیف
از ؿٚ ٥ؼف از ّ١ؼ آف ١٣يگػرد ،كٝي جادیؼات
قگؼٗي ةؼ ا٣ـاف ك ٠ضیي ز٣غگي اكگػاقح٥
اؿث .ج٨ؿْ ٥اٚحنادم ٦ؼ کك٨رم ة ٥کارایي
ك جؼکیب ة٧ی ٥٤ةعف٦ام ٠عح ٖٞاٚحنادم
اّ ٟاز کكاكرزم ،مْ٤حي ك ظغ٠اجي ةـحگي
دارد ك ةؼام رؿیغف ة ٥ج٨ؿْ ٥پیكؼٗح ٥ةایغ
راةٌ ٥قغیغم ةی ٢ؿ ٥ةعف اٚحنادم یاد قغق
كز٨د داقح ٥ةاقغ .ا٠ا در ای٠ ٢یاف ٛ٣ف
مْ٤ث در اٚحناد ز٧ا٣ي ك رك٣غ ج٨ؿْ٥
کك٨ر٦ا ةؼ کـي پ٨قیغق ٣یـث چؼاک ٥ای ٢ةعف ةا ؿ١ّ ٟ٧غقام از ارزش جٝ٨یغ ٣اظاٝل
ز٧افٛ٣ ،ف ظٌیؼم در رقغ ك ج٨ؿْ ٥اٚحنادم کك٨ر٦ا ای٘ا ٠يک٤غ .از ای٤ؼك در اؿ٤اد ةاالدؿحي
در اٚحناد ایؼاف ٣یؽ ةا ج٨ز ٥ة ٥ا١٦یث ةعف٦ام مْ٤ث ك ْ٠غف پؼداظح ٥قغق اؿث .در ةؼ٣ا٥٠
قك ٟج٨ؿْ ٥اٚحنادم ،ة٨ُ٤٠ ٥ر دؿحیاةي ة٠ ٥ح٨ؿي رقغ جٝ٨یغ ٣اظاٝل داظٞي  8درمغ ،ةعف
مْ٤ث ك ْ٠غف ةایغ صغا 12 ٜٚدرمغ رقغ داقح ٥ةاقغ١٦ .چ٤ی ٢ةعف مْ٤ث امٞيجؼی٢
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ةعف اٚحناد ةؼام دؿحیاةي ة ٥رقغ پ٨یا ك ارجٛام قاظل٦ام اٚحناد ٛ٠اك٠حي اؿث ،زیؼا ای٢
ص٨زق در ز٣سیؼق اٚحنادم کك٨ر راةي ةعف٦ام دیگؼ دا٣ـح٠ ٥يق٨د ك رقغ ك رك ٙ٣در ای٢
ةعف ة ٥ؿایؼ ةعف٦ا جـؼم ٠يیاةغ .در ا٦غاؼ ؿیاؿث٦ام کٞي اٚحناد ٛ٠اك٠حي ة ٥ج٨ٛیث
رٚاةثپػیؼم اٚحناد ،ص١ایث از ظ٨دک٘ایي ك ج٨ا٤١٣غؿازم  ٥١٦ةعف٦ام را٦تؼدم ،رقغ
ة٧ؼقكرم در اٚحناد ةا ج٨ٛیث ّ٨ا ٜ٠جٝ٨یغ ،اٗؽایف جٝ٨یغ داظٞي ٧٣ادق٦ا ك کاال٦ام
اؿاؿي(ة٨یژق در اٚالـ كارداجي) ،اٗؽایف ؿ ٟ٧جٝ٨یغ ك مادرات ٠ضن٨الت ك ظغ٠ات
دا٣فة٤یاف ة٨ُ٤٠ ٥ر ج٨ؿْ ٥مْ٤حي کك٨ر اقارق گؼدیغق اؿث .در ا٦غاؼ جْیی ٢قغق در ؿ٤غ
چكٟا٣غاز ةیـثؿا ٥ٝکك٨ر اٗ 1404 ٙةؼدؿحیاةي ة ٥زایگاق اكؿ مْ٤حيْ٠ ،غ٣ي ك جسارم در
 ،٥ٌٛ٤٠اٚحناد ٠ح٨٤ع ةا ؿٔ ٟ٧اٝب ةعف ٔیؼ٘٣حي ك ٔیؼدكٝحي ،رٚاةثپػیؼ ك ٌ٤٠ت ٙةا
اؿحا٣غارد٦ام ةی٢اٞٞ١ٝي ،ج٨ؿْ ٥یاٗح ٥ةؼ اؿاس ٗ٤اكرم٦ام پیكؼٗح٠ ،٥ح٨٤ع در جٝ٨یغات مادراجي
ك ج٨ازف جسارم در مادرات ٔیؼ٘٣حي ك كاردات جأکیغ قغق اؿث .از ای٤ؼك ةا ج٨ز ٥ة ٥ا١٦یث
ةعف مْ٤ث ةؼ ٠حٕیؼ٦ام کالف کك٨ر از ز ٥ٞ١جٝ٨یغ٠ ،نؼؼ ،ؿؼ٠ای٥گػارم ،اقحٕاؿ،
مادرات ك جض ٙٛا٦غاؼ اؿ٤اد ةاالدؿحي کك٨ر ،ةؼرؿي كوْیث ةعف٦ام مْ٤ث ك ْ٠غف
اؿحاف ١٦غاف وؼكرم اؿث.
گ٘ح٤ي اؿث از آ٣سایي ک ٥اؿحاف ١٦غاف در قا٦ؼاق كركدم ٔؼب کك٨ر ٚؼار گؼٗح ٥ك از
ج٨ا٣ایي٦ام ةا٨ٛٝقام ز٧ث ایساد ؿؼ٠ای٥گػارم ك دؿحؼؿي ة ٥ةازار٦ام ٔؼب کك٨ر ةؼظ٨ردار
اؿث .ق٧ؼؿحاف ١٦غاف ٣ـتث ة ٥ؿایؼ ق٧ؼؿحاف٦ا ١٧٠حؼی٠ ٢ؼکؽ مْ٤حي اؿحاف ٠ضـ٨ب
٠يق٨د .ق٧ؼؿحاف ١٦غاف ٠ض٨ر زادق ١٦غافػدكرا٦ي کت٨در آ٤٦گ ة ٥دٝیٚ ٜؼارگیؼم در ٠ـیؼ
ارجتاًي ةا ةازار ةؽرگ ٠نؼؼ ج٧ؼافػکؼجٌٚ ،ب٦ام مْ٤حي ٚؽكی ٢ك ؿاكق ك زادق جؼا٣ؽیحي
اركپا ك ١٦چ٤ی ٢اصغاث ق٧ؼؾ مْ٤حي ةّٞ٨ي در ای٠ ٢ـیؼ ك ة ٥ؿتب قؼایي ٠ـاّغ
ج٨پ٨گؼاٗي ك ارزا٣ي اراوي مْ٤حي ةیكحؼی ٢ج١ؼکؽ را از ُ٣ؼ جٝ٨یغ ك اقحٕاؿ مْ٤حي دارد .اؿحاف
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١٦غاف یکي از اؿحاف٦ام دارام ذظایؼ ك پحا٣ـی٦ٜام ْ٠غ٣ي ٔ٤ي ك ٠ح٨٤ع در کك٨ر اؿث
ةٌ٨ریک ٥از ٨٣ 67ع ٠ادق ْ٠غ٣ي ٨٠ز٨د در کك٨ر ٨٣ 30ع آف در ١٦غاف یاٗث ٠يق٨د ک٥
ؿیٞیؾٞٗ ،غؿپات ،گؼا٣یث ك دك٠٨ٝیث ؿ٤گ٦ام ْ٠غ٣ي قاظل ای ٢اؿحاف ٦ـح٤غ .قایاف ذکؼ
اؿث ْ٠ 288غف ْٗاؿ در اؿحاف ١٦غاف كز٨د دارد ک٠ 28 ٥ادق ْ٠غ٣ي ٠عح ٖٞاز آ٧٣ا اؿحعؼاج
٠يق٨د.
ة٤اةؼای ٢در ای ٢ةعف در اةحغا قاظل٦ا ك ٠حٕیؼ٦ام ةعف مْ٤ث ك ْ٠غف اؿحاف ١٦غاف جضٞیٜ
گؼدیغق ك در اداٗ ٥٠ؼمح٧ا ،ج٧غیغ٦ا ك ٛ٣اط ٨ٚت ك وْٖ ةعف مْ٤ث ك ْ٠غف اؿحاف ةؼرؿي
ك ة٨ُ٤٠ ٥ر ةؼ٣ا٥٠ریؽم ك ؿیاؿحگػارم ة٧حؼ در ص٨زق مْ٤ث ك ْ٠غف در اؿحاف پیك٧٤ادات
را٦تؼدم ارای ٥گؼدیغق اؿث.

-1-6وضعیت اشتغال بخش صنعت استان

در زغكؿ ( )22ؿ ٟ٧ةعف مْ٤ث اؿحاف ١٦غاف ك کك٨ر را در اقحٕاؿ در ًي دكرق ز٠ا٣ي
٣ 1390-97كاف ٠يد٦غ١٦ .ا٨ٌ٣ر ک٠ ٥كعل اؿث ؿ ٟ٧اقحٕاؿ اؿحاف ١٦غاف در ةعف مْ٤ث
در ٚیاس ةا کك٨ر در ج١اـ دكرق ز٠ا٣ي ٨٠رد ٌ٠ا ٥ْٝپایی٤حؼ اؿث ك ؿ ٟ٧اقحٕاؿ ةعف مْ٤ث در
اؿحاف ١٦غاف ك در کك٨ر در ؿاؿ  1397ة ٥جؼجیب  27.8ك  32درمغ ة٨دق اؿث.
جذٍل -11سْن تخص صٌعت دس اضتغال دس کطَس ٍ استاىّای هٌغقِ  6عی دٍسُ صهاًی 1951-59
1959 1956 1959 1951 1959 1951 1951 1951
کطَس

33.4

33.4

34.3

33.8

32.5

31.9

32.3

32

ّوذاى

31.4

31.6

34.3

32.4

31.4

28.1

26.5

27.8

هأخز :هشکض آهاس ایشاى
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-2-6بررسی وضعیت تحوالت بخش صنعت و معذن

ةعف مْ٤ث ك ْ٠غف ةغٝی ٜجْا ٜ٠گـحؼدق ةا ؿایؼ ةعف٦ام ازح١اّي ،اٚحنادم ك ؿیاؿي
اٚحناد کك٨ر ٠يج٨ا٣غ ة٨٤ّ ٥اف یکي از ٨٠دؼجؼی ٢پیكؼاف٦ام اٚحنادم در کك٨ر ك اؿحاف
١٦غاف ٛ٣ف ٠ؤدؼم را ای٘ا ١٣ایغ١٦ .چ٤ی ٢ةعف مْ٤ث ك ْ٠غف  ٥٣ج٧٤ا ٠يج٨ا٣غ ؿ ٟ٧ةاالیي در
ؿا٠ا٣غ٦ي ْ٠یكث زا ٥ْ٠داقح ٥ةاقغ ،ةٞک٠ ٥يج٨ا٣غ اٚحغار ك کارآ٠غم کك٨ر را ةؼام دؿحیاةي
ة ٥ا٤٠یثّ ،غاٝث ،رٗاق ،آزادم ،اؿحٛالؿ ك ّؽت ٞ٠ي ج٨ٛیث ١٣ایغ .ؿیاؿث٦ام اٚحنادم ةعف
مْ٤ث ك ْ٠غف ك ز٧ثگیؼم اؿحاف ة٨ُ٤٠ ٥ر ة٧ت٨د كوْیث ةعف٦ام ٠ػک٨ر ة ٥قؼح ذیٜ
اؿث:
 ة٧ت٨د ٠ضیي کـب ك کار
 ص١ایث از جٝ٨یغات داظٞي
 ج٨ؿْ ٥ك ج٨ٛیث ة٤گاق٦ام جٝ٨یغم ك ص١ایث از ؿؼ٠ای٥گػارم
 ج٨ؿْ ٥اقحٕاؿ
 ص١ایث از مادرات
 ارجٛاء ؿ ٟ٧ك ٛ٣ف ْٗاٝیث٦ام ْ٠غ٣يدرجٝ٨یغ
 امالح ك ة٧ت٨د ُ٣اـ ج٨زیِ
 کا٦ف آالی٤غگي م٤ایِ ك صٍ٘ ٠ضیيزیـث ك ٤٠اةِ
 ازؼام ةؼ٣ا٦٥٠ام ؿحاد اٚحناد ٛ٠اك٠حي
ةایغ اذّاف ٨١٣د ةؼ اؿاس آ٠ار٦ام دریاٗحي از ةا٣ک ٠ؼکؽم ز٨٧١رم اؿال٠ي ایؼاف ،در
ةؼ٣ا٦٥٠ام ؿ٨ـ ك چ٧ارـ ج٨ؿْ ٥اٚحنادم٠ ،ح٨ؿي رقغ اٚحنادم کك٨ر ة ٥جؼجیب ْ٠ادؿ  5/8ك
 4/8درمغ ك ٠ح٨ؿي رقغ ةعف مْ٤ث ة ٥جؼجیب  10/6ك  7درمغ ك ٠ح٨ؿي رقغ ةعف ْ٠غف
ة ٥جؼجیب ْ٠ادؿ 6/2ك 13/4درمغ ة٨دق اؿث١٦ .ا٨ٌ٣ر ک٠ ٥كعل اؿث٠ ،ح٨ؿي رقغ ةعف
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مْ٤ث ك ْ٠غف از رقغ اٚحنادم در ةؼ٣ا٦٥٠ام ؿ٨ـ ك چ٧ارـ ج٨ؿْ ٥اٚحنادم ةیكحؼ ة٨دق اؿث.
در ةؼ٣ا ٥٠پ٤س ٟج٨ؿْ ٥اٚحنادم٠ ،ح٨ؿي رقغ اٚحنادم ْ٠ادؿ  -0/3درمغ ك ٠ح٨ؿي رقغ
ةعف مْ٤ث  -0/3ك ٠ح٨ؿي رقغ ةعف ْ٠غف ٣یؽ  7/1درمغ ة٨دق اؿث ک٠ ٥يج٨اف اّ١اؿ
٠ضغكدیث٦ام ةی٢اٞٞ١ٝي ،جضؼی٦ٟام اٚحنادم ك ارزم را دٝی ٜکا٦ف رقغ مْ٤ث ك ْ٠غف
دا٣ـث .گ٘ح٤ي اؿث در ةؼ٣ا ٥٠قك ٟج٨ؿْ ٥اٚحنادم ،ة٨ُ٤٠ ٥ر دؿحیاةي ة٠ ٥ح٨ؿي رقغ جٝ٨یغ
٣اظاٝل داظٞي  8درمغ ،ةعف مْ٤ث ك ْ٠غف ةایغ صغا 12 ٜٚدرمغ رقغ داقح ٥ةاقغ.
ة٤اةؼای ٢ةا ج٨ز ٥ة ٥ا١٦یث ةعف٦ام مْ٤ث ك ْ٠غف ةایغ ٠ـئٝ٨ی ٢اؿحا٣ي ك کك٨رم ج٨ز٥
كیژقام در رِٗ ٠كکالت ای ٢ةعف٦ا داقح ٥ةاق٤غ.
١٦چ٤ی ٢در ظن٨ص كوْیث ْ٠ادف اؿحاف ١٦غاف ةایغ ةیاف داقث ،اؿحاف ١٦غاف یکي از
اؿحاف٦ام دارام ذظایؼ ك پحا٣ـی٦ٜام ْ٠غ٣ي ٔ٤ي ك ٠ح٨٤ع در کك٨ر اؿث ةٌ٨ریک ٥از ٨٣ 67ع
٠ادق ْ٠غ٣ي ٨٠ز٨د در کك٨ر ٨٣ 30ع آف در ١٦غاف یاٗث ٠يق٨د ک ٥ؿیٞیؾٞٗ ،غؿپات،
گؼا٣یث ك دك٠٨ٝیث ؿ٤گ٦ام ْ٠غ٣ي قاظل ای ٢اؿحاف ٦ـح٤غ .قایاف ذکؼ اؿث ْ٠ 288غف
ْٗاؿ در اؿحاف ١٦غاف كز٨د دارد ک٠ 28 ٥ادق ْ٠غ٣ي ٠عح ٖٞاز آ٧٣ا اؿحعؼاج ٠يق٨د١٦ .چ٤ی٢
ةایغ گ٘ث ج١ا٠ي ْ٠ادف اؿحاف ١٦غاف ج٨ؿي ةعف ظن٨مي ؿؼ٠ای٥گػارم ك ادارق ٠ي ق٨د ك
٦ 49ؽار ٠یٞی٨ف ریاؿ ذر ْ٠ادف ؿ٤گ گؼا٣یث اؿحاف ؿؼ٠ای٥گػارم قغق اؿث .ةْالكق دك ْ٠غف
یا٨ٚت کت٨د در ق٧ؼ ١٦غاف ك رزک٨ارجؽ در ركؿحام ؿی١ی ٢از ْ٠ادف ةا ارزش ك ؿ٤گ٦ام
ٚی١حي در اؿحاف ٦ـح٤غ کْ٠ ٥غف یا٨ٚت کت٨د ْٗال ْٗاٝیحي ٣غارد ك ٠كک ٜامٞي راق دؿحؼؿي ة٥
ْ٠غف اؿث ک ٥در دؿث اصغاث ٠يةاقغ .ةؼاؿاس آ٠ار ك اًالّات از ؿاز٠اف مْ٤ثْ٠ ،غف ك
جسارت اؿحاف ١٦غاف در  50درمغ ْ٠ادف اؿحاف ٗؼآكرم اكٝی ٥م٨رت ٠يگیؼد ا٠ا ا٠کاف ای٤ک٥
٨٣ ٥١٦ع کارظا ٥٣در اؿحاف ایساد ق٨د ،كز٨د ٣غارد .صغا ٜٚکارم ک ٥در ز٠یٗ ٥٤ؼآكرم ٨٠اد
ْ٠غ٣ي در اؿحاف م٨رت گؼٗحٗ ٥ؼآكرم اكٝی ٥ك دا٥٣ة٤غم اؿث ةٌ٨ریک 35 ٥كاصغ ٗؼآكرم
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ؿیٞیؾ قا ٜ٠دا٥٣ة٤غم ك پ٨در كز٨د دارد .ة٤اةؼای ٢در ةعف ْ٠غف ةایغ ةـحؼ٦ام ٤٠اؿب را
ةؼام زػب ؿؼ٠ای٥گػار ةکار ةؼد جا كاصغ٦ام ٔیؼْٗاؿ را از ای ٢كوْیث ظارج ٨١٣د .ةا پایی٢
آكردف ریـک ؿؼ٠ای٥گػارم ك ة٧ت٨د قؼایي ٥ٌٛ٤٠ام ٠يج٨اف ة ٥جٕییؼ ای ٢كوْیث ك ٤٠اؿب
قغف قؼایي جٝ٨یغ ک١ک کؼد١٦ .چ٤ی ٢اؿح٘ادق از ركش٦ام ؿ٤حي ٦ؽیْ٠ ٥٤غ٣کارم را در
١٦غاف اٗؽایف دادق ك ٣گؼش ٤٧٠غؿي ةْٗ ٥اٝیث٦ام ْ٠غ٣ي امٞي وؼكرم اؿث .ة ٥جْتیؼم
دیگؼ أٞب ْ٠ادف ١٦غاف ة ٥م٨رت ؿ٤حي ك ٔیؼٗ٤ي ة٧ؼقةؼدارم ٠يق٨د ،از ای٤ؼك ص٨زق ْ٠غف
اؿحاف ١٦غاف جا رؿیغف ة ٥كوْیث ٨ٌٞ٠ب ٗام ٥ٞزیادم دارد .ةُ٣ ٥ؼ ٠يرؿغ اؿحْغاد٦ام
ْ٠غ٣ي ١٦غاف ة٥درؿحي ْ٠ؼٗي ٣كغق ك صحي ٠یؽاف ؿؼ٠ای٥گػارم در ص٨زق ْ٠غف ١٦غاف
ٚاةٜج٨ز ٥ك روایثةعف ٣یـث ك ای٠ ٢كکالت ؿتب قغق جا ؿؼ٠ای٥گػاراف در ای ٢ز٠ی ٥٤كركد
پیغا ٣ک٤٤غ.
-3-6بررسی و تحلیل شاخصهای بخش صنعت و معذن استان
-ارزش افسوده

ةعف مْ٤ث ك ْ٠غف از ز ٥ٞ١ةعف٦ام زیؼة٤ایي اٚحناد اؿث کٛ٣ ٥ف ١٧٠ي در جْی٢
چؼظ٦٥ام رك ٙ٣ك رک٨د اٚحنادم ای٘ا ٠يک٤غ .از ای٤ؼك ة٨ُ٤٠ ٥ر ق٤اظث دٚی ،ٙرِٗ ٠كکالت ك
٣ارؿایي٦ا ك ا٣ساـ ةؼ٣ا٥٠ریؽم٦ام آجي ،ةؼرؿي ك جضٞی ٜقاظل٦ا ك ٠حٕیؼ٦ام ةعف مْ٤ث
ك ْ٠غف اؿحاف ١٦غاف وؼكرم اؿث .در زغكؿ( ،)23ارزش اٗؽكدق ،زیؼةعف٦ام گؼكق
مْ٤ث در ًي دكرق ز٠ا٣ي ٣ 1390-94كاف دادق قغق اؿث .ةؼاؿاس زغكؿ ٠ػک٨ر ،ارزش
اٗؽكدق ةعف مْ٤ث در ؿاؿ ْ٠ 1393ادؿ ٠ 17676.8یٞیارد ریاؿ ة٨دق ک ٥ةا کا٦ف 7.7
درمغم ة٠ 16306.3 ٥یٞیارد ریاؿ در ؿاؿ  1394رؿیغق اؿث .ةیكحؼی ٢ارزش اٗؽكدق ةعف
مْ٤ث در ؿاؿ  1391ة٨دق ك ارزش اٗؽكدق آف ْ٠ادؿ ٠ 19017.6یٞیارد ریاؿ ة٨دق اؿث.
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جذٍل -19اسصش افضٍدُ تخص صٌعت ٍ صیش تخصّای آى دس استاى ّوذاى عی
دٍسُ صهاًی 1951-51

ضشح
صٌعت

1951

1951

1951

1959

1951

16306.3 17676.8 16092.1 19017.6 10873.2

تَلیذ هحصَالت غزایی

2155.3

2116.8

2553.1

4475.8

3906.3

تَلیذ اًَاع آضاهیذًیْا

53.5

35.5

31.3

41.3

134.2

تَلیذ فشآٍسدُّای تَتَى ٍ تٌثاکَ

1.8

2.8

5.5

3.5

3.4

تَلیذ هٌسَجات

571.1

885.5

1601.8

1610.2

1087.3

تَلیذ پَضاک

271.9

130.5

144

236.6

166.6

تَلیذ چشم ٍ فشآٍسدُّای ٍاتستِ

16.1

17.7

20

19.4

15.8

تَلیذ چَب ٍ هحصَالت چَتی تِ

119.6

184.4

289.8

355.3

321

جض هثلواى ،حصیش ٍ هَاد حصیشتافی
تَلیذ کاغز ٍ فشآٍسدُّای کاغزی

48.2

59.2

293.6

219.7

212.7

چاج ٍ تکثیش سساًِّای ضثظ ضذُ

10.7

24.9

12.3

20.7

22.5

تَلیذ کک ،فشآٍسدُّای حاصل اص

10.6

12.3

23.7

18.7

12.8

پاالیص ًفت
تَلیذ هَاد ضیویایی ٍ فشآٍسدُّای

90.8

729.3

1066.7

1556.3

816.9

ضیویایی
تَلیذ داسٍّا ٍ فشاٍسدُّای داسٍیی

5.7

89.3

54.4

119.7

168.3

ٍ ضیویایی ٍ گیاّی
تَلیذ فشآٍسدُّای الستیکی ٍ

394.7

647.7

785.9

928.4

1003.9

پالستیکی
تَلیذ سایش فشآٍسدُّای هعذًی

4933

4847.3

5365.9

4615.2

4107.8

غیشفلضی
تَلیذ فلضات پایِ

888

7321.6

1668

1108.6

1945.7

تَلیذ هحصَالت فلضی ساختِ ضذُ،

586.5

587.5

739.9

720.8

872.5

تِ جض هاضیيآالت ٍ تجْیضات
تَلیذ هحصَالت سایاًِای،

141.9

285.3

331.4

313.1

373.6

الکتشًٍیکی ٍ ًَسی

92

تَلیذ تجْیضات تشقی

98.6

308.1

361.4

321.3

282.2

تَلیذ هاضیيآالت ٍ تجْیضات

186.6

337.9

299.8

372.9

394.2

بایدها و نبایدهای تولید در اقتصاد استان همدان

عثقِتٌذی ًطذُ دس جای دیگش
تَلیذ ٍسایل ًقلیِ هَتَسی ،تشیلش ٍ

194.7

259.4

347.4

519.3

344.5

ًینتشیل
تَلیذ سایش تجْیضات حول ٍ ًقل

0.7

1

0.7

1.3

0.8

تَلیذ هثلواى

82.8

95.5

69.6

76

92.5

تَلیذ سایش هصٌَعات

9.9

37.2

24.9

22

19.3

تعویش ٍ ًصة هاضیيآالت ٍ

0.6

0.7

1

0.9

1.4

تجْیضات
هأخز :هشکض آهاس ایشاى

ة٨ُ٤٠ ٥ر جتیی ٢دٚیٛحؼ در ٨١٣دار ( )11ارزش اٗؽكدق زیؼ ةعف٦ام ةعف مػْ٤ث
اؿحاف ١٦غاف در ًي دكرق ز٠ا٣ي ٣ 1390-94كاف دادق اؿث١٦ .ا٨ٌ٣ر ک٠ ٥كا٦غق
٠يگؼدد جٝ٨یغات ؿایؼ ٗؼآكردق٦ام ْ٠ػغ٣ي ٔیؼٗٞػؽم ةػا ارزش اٗػؽكدق 4107.8
٠یٞیارد ریاؿ ،جٝ٨یغ ٠ضن٨الت ٔػػایي ةػا ارزش اٗػؽكدق ٠ 3906.3یٞیػارد ریػاؿ ك
جٝ٨یغ ٗٞؽات پای ٥ةا ارزش اٗؽكدق ٠ 1945.7یٞیارد ریاؿ ةػ ٥جؼجیػب ةیكػحؼی ٢ارزش
اٗؽكدق را در ةی ٢زیؼ ةعف٦ام ةعف مْ٤ث در ؿػاؿ  1394ةػ ٥ظػ٨د اظحنػاص
دادقا٣غ .زیؼ ةعف٦ػام جْ١یػؼ ك ٣نػب ٠اقػی٢آالت ك جس٧یػؽات ك جٝ٨یػغ ؿػایؼ
جس٧یؽات ص ٜ١ك  ٜٛ٣ة ٥جؼجیب ةا ارزش اٗؽكدقام ْ٠ادؿ  1.4ك ٠ 0.8یٞیارد ریاؿ،
ک١حؼی ٢ارزش اٗؽكدق را در ةی ٢زیؼ ةعف٦ػام ةعػف مػْ٤ث در ؿػاؿ  1394را
داقح٥ا٣غ.
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جْ١یؼ ك ٣نب ٠اقی٢آالت ك جس٧یؽات
جٝ٨یغ ؿایؼ ٠نّ٨٤ات
جٝ٨یغ ٠ت١ٞاف
جٝ٨یغ ؿایؼ جس٧یؽات ص ٜ١ك ٜٛ٣
جٝ٨یغ كؿایٞٛ٣ ٜی٨٠ ٥ج٨رم ،جؼیٞؼ ك ٣یٟجؼیٜ
جٝ٨یغ ٠اقی٢آالت ك جس٧یؽات ًت٥ٛة٤غم ٣كغق در…
جٝ٨یغ جس٧یؽات ةؼٚي
جٝ٨یغ ٠ضن٨الت رایا٥٣ام ،اٝکحؼك٣یکي ك ٨٣رم
جٝ٨یغ ٠ضن٨الت ٗٞؽم ؿاظح ٥قغق ،ة ٥زؽ…
جٝ٨یغ ٗٞؽات پای٥
1951
جٝ٨یغ ؿایؼ ٗؼآكردق٦ام ْ٠غ٣ي ٔیؼٗٞؽم
1959
جٝ٨یغ ٗؼآكردق٦ام الؿحیکي ك پالؿحیکي
…
ك
قی١یایي
جٝ٨یغ دارك٦ا ك ٗؼاكردق٦ام داركیي ك
1951
جٝ٨یغ ٨٠اد قی١یایي ك ٗؼآكردق٦ام قی١یایي
جٝ٨یغ ککٗ ،ؼآكردق٦ام صام ٜاز پاالیف ٘٣ث 1951
چاپ ك جکذیؼ رؿا٦٥٣ام وتي قغق
1951
جٝ٨یغ کأػ ك ٗؼآكردق٦ام کأػم
جٝ٨یغ چ٨ب ك ٠ضن٨الت چ٨ةي ة ٥زؽ ٠ت١ٞاف…،
جٝ٨یغ چؼـ ك ٗؼآكردق٦ام كاةـح٥
جٝ٨یغ پ٨قاؾ
جٝ٨یغ ٤٠ـ٨زات
جٝ٨یغ ٗؼآكردق٦ام ج٨ج٨ف ك ج٤تاک٨
جٝ٨یغ ا٨٣اع آقا٠یغ٣ی٧ا
جٝ٨یغ ٠ضن٨الت ٔػایي

8000

6000

4000

2000

0

ًوَداس -11اسصش افضٍدُ صیش تخصّای تخص صٌعت دس استاى ّوذاى عی دٍسُ
صهاًی 1951-51
هأخز :هشکض آهاس ایشاى
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 -وضعیت کارگاههای صنعتی

زغكؿ ( )25كوْیث ز٨از جأؿیؾ ك پؼكا٦٥٣ام ة٧ؼقةؼدارم مْ٤حي در ًي دكرق ز٠ا٣ي
٣ 1390-97كاف ٠يد٦غ .ةا ج٨ز ٥ة ٥ارٚاـ ٨٠ز٨د در زغكؿ ( ،)25جْغاد ز٨از جأؿیؾ مادر
قغق در ؿاؿ  1397ةا اٗؽایكي  92درمغم در ٚیاس ةا ؿاؿ  1390ةٛٗ 607 ٥ؼق رؿیغق اؿث.
٠یؽاف ؿؼ٠ای ٥داةث ةؼ اؿاس جْغاد ز٨از جأؿیؾ در ؿاؿ ْ٠ 1397ادؿ ٠ 35887.8یٞیارد ریاؿ
ة٨دق ک٣ ٥ـتث ة ٥ؿاؿ  82.6 ،1390درمغ اٗؽایف یاٗح ٥اؿث١٦ .چ٤ی٠ ٢یؽاف اقحٕاؿ ةؼ اؿاس
جْغاد ز٨از جأؿیؾ مادرق در ؿاؿ ْ٠ 1390ادؿ٘٣ 8860ؼ ة٨دق ک ٥ای ٢جْغاد در ؿاؿ  1397ة٥
٘٣ 9927ؼ اٗؽایف یاٗح ٥اؿث .گ٘ح٤ي اؿث ،پؼكا٦٥٣ام ة٧ؼقةؼدارم ة٨٤ّ ٥اف قاظني از ْٗاالف
یک ةعف مْ٤حي اؿث ک٠ ٥يج٨ا٣غ جْغاد كاصغ٦ام جٝ٨یغم ک ٥پؾ از ٛٗ٨٠یث در جٝ٨یغ
آز٠ایكي ٠ضن٨ؿْٗ ،اٝیث ظ٨د را آٔاز کؼدقا٣غ٣ ،كاف د٦غ .ة٤اةؼای ٢جْغاد پؼكا٦٥٣ام مادر
قغق ةؼام یک ْٗاٝیث مْ٤حي ٣كافد٤٦غق ٠یؽاف زػاةیث مْ٤ث ،ؿٌش ؿؼ٠ای٥گػارم در آف
مْ٤ث ك ٣یؽ جْغاد ةازار٦ا ك ؿٌش جٛاوا ةؼام جٝ٨یغات آف اؿث ك در ٧٣ایث ج١ا٠ي ای٨ّ ٢اٜ٠
٣كافد٤٦غق ٚاةٞیث ج٨ؿْ ٥ك ٣یؽ ؿ ٟ٧آف مْ٤ث در ٠یاف ؿایؼ م٤ایِ اؿث .ةؼاؿاس زغكؿ(،)3
جْغاد پؼكا٦٥٣ام ة٧ؼقةؼدارم مْ٤حي ایسادم در ؿاؿ٦ام ْ٠ 1390ادؿ ٛٗ 89ؼق ة٨دق ك در ؿاؿ
 1397ةٛٗ 80 ٥ؼق کا٦ف یاٗح ٥اؿث٠ .یؽاف ؿؼ٠ای٥گػارم ةؼ اؿاس جْغاد پؼكا٦٥٣ام ة٧ؼقةؼدارم
مْ٤حي ایسادم در ؿاؿ ْ٠ 1390ادؿ ٠ 2424.3یٞیارد ریاؿ ة٨دق ک ٥ةا اٗؽایف  116.5درمغم ة٥
٠ 5250.5یٞیارد ریاؿ در ؿاؿ  1397رؿیغق اؿث .ک١حؼی٠ ٢یؽاف ؿؼ٠ای٥گػارم ةؼ اؿاس جْغاد
پؼكا٦٥٣ام ة٧ؼقةؼدارم مْ٤حي ایسادم در ؿاؿ  1392ك ْ٠ادؿ ٠ 597.9یٞیارد ریاؿ ة٨دق اؿث.
١٦چ٤ی٠ ٢یؽاف اقحٕاؿ ةؼاؿاس پؼكا٦٥٣ام ة٧ؼقةؼدارم مْ٤حي ایسادم در ؿاؿ ْ٠ 1390ادؿ
ٛٗ 1382ؼق ة٨دق ک ٥ای ٢جْغاد در ؿاؿ  1397ةٛٗ1148 ٥ؼق کا٦ف یاٗح ٥اؿث.
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جذٍلٍ-19ضعیت جَاص تاسیس ٍ پشٍاًِ ّای تْشُ تشداسی صٌعتی استاى ّوذاى
دس عی دٍسُ صهاًی 1951-59
ضشح
تعذاد جَاص
تاسیس (فقشُ)

1951

1951

1951

1959

1951

1959

1956

1959

315

247

366

443

443

329

574

607

هیضاى سشهایِ
ثاتت تش اساس
تعذاد جَاص

35887.8 41126.8 12094.23 35758.2 35758.2 23691.8 6752.2 19646.1

تاسیس
(هیلیاسد سیال)
هیضاى اضتغال تش
اساس تعذاد
جَاص تاسیس

8860

5247

9355

11027

11027

7052

10696

9927

(ًفش)
تعذاد پشٍاًِّای
تْشُ تشداسی
صٌعتی ایجادی

89

50

81

75

75

76

74

80

(فقشُ)
هیضاى سشهایِ
گزاسی تش اساس
پشٍاًِّای تْشُ
تشداسی صٌعتی

2424.3

597.9

1080.6

2676.1

1471.3

1273.9

1298.4

5250.5

ایجادی (هیلیاسد
سیال)
هیضاى اضتغال تش
اساس پشٍاًِّای
تْشُتشداسی

1382

605

1204

1204

989

1265

961

1148

صٌعتی صادسُ
(ًفش)
هأخز :ساصهاى صٌعت ،هعذى ٍ تجاست استاى ّوذاى

ةا ج٨ز ٥ة ٥ا١٦یث جض٨الت كاصغ٦ام مْ٤حي ،در ای ٢ةعف كوْیث کارگاق٦ام مْ٤حي اؿحاف
١٦غاف ةؼرؿي گؼدیغق اؿث .در زغكؿ ( )26كوْیث کارگاق٦ام مْ٤حي اؿحاف ١٦غاف در ًي
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دكرق ز٠ا٣ي ٣ 1390-97كاف دادق قغق اؿث .ةؼاؿاس زغكؿ ٠ػک٨ر ،جْغاد ک ٜكاصغ٦ام
مْ٤حي اؿحاف ١٦غاف در ؿاؿ ْ٠ 1390ادؿ  1466كاصغ ة٨دق ك در ؿاؿ  1397ة 1060 ٥كاصغ
کا٦ف یاٗح ٥اؿث .ةیكحؼی ٢جْغاد ک ٜكاصغ٦ام مْ٤حي ٠ؼة٨ط ة ٥ؿاؿ  1392ك  1509كاصغ
ة٨دق اؿث .از ای٤ؼك ةا ج٨ز ٥ة ٥کا٦ف كاصغ٦ام مْ٤حي در ؿاؿ  1397در ٚیاس ةا ؿاؿ 1390
٠ـئٝ٨ی ٢اؿحا٣ي ةایغ ا٦ح١اـ كیژقام ةؼ رِٗ ٠كکالت كاصغ٦ام مْ٤حي از ز ٥ٞ١ك ص١ایث از
آ٧٣ا داقح ٥ةاق٤غ١٦ .چ٤ی ٢ةا اصیام كاصغ٦ام مْ٤حي راکغ ك ٣یْٗ ٥١اؿ ك ةازگكث آ٧٣ا ة٥
چؼظ ٥جٝ٨یغ قا٦غ اٗؽایف اقحٕاؿ ك رك ٙ٣جٝ٨یغ در اؿحاف ةاقی.ٟ
جذٍل-16تعذاد کل ٍاحذّای صٌعتی استاى ّوذاى عی دٍسُ صهاًی 1951-59
ضشح

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

تعذاد کل 1161 1191 1191 1911 1111 1915 1199 1166
هأخز :ساصهاى صٌعت ،هعذى ٍ تجاست استاى ّوذاى

در زغكؿ ( )27كوْیث کارگاق٦ام مْ٤حي ةاالم٘٣ 10ؼ کارک ٢اؿحاف ١٦غاف در کك٨ر در
ؿاؿ  1396جن٨یؼ قغق اؿث٠ .س٨١ع کارگاق٦ام مْ٤حي اؿحاف در ؿاؿ ْ٠ 1396ادؿ ّ 663غد
ة٨دق ک ٥ؿ ٟ٧کارگاق٦ام مْ٤حي ةاالم ٘٣ 10ؼ کارک ٢اؿحاف ١٦غاف در کك٨ر در ؿاؿ ،1396
 1.56درمغ ة٨دق اؿث .جْغاد کارگاق٦ام٘٣ 100ؼ کارک ٢ك ةیكحؼ در اؿحاف ١٦غاف ّ 37غد ك
در کك٨ر ّ 3472غد ة٨دق اؿث .ؿ ٟ٧کارگاق٦ام مْ٤حي ةاالم٘٣ 100ؼ کارک ٢ك ةیكحؼ از کٜ
کارگاق٦ام مْ٤حي اؿحاف  5.58درمغ ة٨دق اؿث١٦ .چ٤ی٠ ٢س٨١ع قأالف کارگاق٦ام مْ٤حي
اؿحاف در ؿاؿ ْ٠ 1396ادؿ ٘٣ 23772ؼ ة٨دق ک 1.11 ٥درمغ از ٠س٨١ع قأالف کارگاق٦ام
مْ٤حي در کك٨ر را ة ٥ظ٨د اظحناص دادق اؿث .جْغاد قأالف کارگاق٦ام مْ٤حي ةاالجؼ از
٘٣ 100ؼ کارک ٢ك ةیكحؼ در اؿحاف ٘٣ 9043ؼ ة٨دق ک 0.77 ٥درمغ از جْغاد قأالف کارگاق٦ام
مْ٤حي ةاالجؼ از ٘٣ 100ؼ کارک ٢ك ةیكحؼ در کك٨ر ة ٥ظ٨د اظحناص دادق اؿث .ةْالكق ؿٟ٧
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قأالف کارگاق٦ام مْ٤حي ٘٣ 100ؼ کارک ٢ك ةیكحؼ از ٠س٨١ع قأالف کارگاق٦ام مْ٤حي
اؿحاف  38.04درمغ را ة ٥ظ٨د اظحناص دادق اؿث.
جذٍلٍ- 19ضعیت کاسگاُّای صٌعتی تاالی ً 11فش کاسکي استاى ّوذاى دس کطَس دس سال 1956
ًَع کاسگاُ

ّوذاى

دسصذ اص کطَس

کطَس

ضشح

ً 15-11فش کاسکي

566

1.63

34665

تعذاد

ً 55-91فش کاسکي

60

1.43

4187

کاسگاُّا

ً 111فش کاسکي ٍ تیطتش

37

1.06

3472

جوع کل

663

1.56

42324

ً 15-11فش کاسکي

10945

1.57

694059

ً 55-91فش کاسکي

3784

1.36

278128

ً 111فش کاسکي ٍ تیطتش

9043

0.77

1168902

جوع کل

23772

1.11

2141089

تعذاد ضاغالى

هأخز :سالٌاهِ آهاسی استاى

 -میسان تولیذ محصوالت صنعتی منتخب(محصوالت صنعتی عمذه تولیذی استان)

در زغكؿ(٠ )28یؽاف جٝ٨یغ ٠ضن٨الت مْ٤حي ّ١غق جٝ٨یغم اؿحاف در ًي دكرق ز٠ا٣ي
٣ 1390-97كاف دادق قغق اؿث .ةؼاؿاس زغكؿ ٠ػک٨رٛ٠ ،غار جٝ٨یغ ؿی١اف در ؿاؿ1396
ْ٠ادؿ  2054221ج ٢ة٨دق ک ٥در ؿاؿ  1397ة 1492694 ٥ج ٢کا٦ف یاٗح ٥اؿثٛ٠ .غار جٝ٨یغ
ٗ٨الد ظاـ ٣یؽ در ؿاؿ ْ٠ 1396ادؿ  398859ج ٢ك در ؿاؿ ْ٠ 1397ادؿ  403790ج ٢ة٨دق اؿث.
ةْالكق ٛ٠غار جٝ٨یغ ركٔ ٢ظ٨راکي در ؿا٧ٝام  1396ك  1397ة ٥جؼجیب ْ٠ادؿ  45302ك 37976
ج ٢ة٨دق اؿث.
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جذٍل -18تَلیذات هٌتخة تخص صٌعت استاى ّوذاى دس ّش سال(تي)
سال

سیواى

سٍغي

فَالد

1951

124964.5

-

-

1951

181513

17064.27

344047

1951

1277066

11246

407972

1959

1821017

21446

358098

1951

2395089

24844

432153

1959

1964253

42282

361343

1956

2054221

45302

398859

1959

1492694

37976

403790
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-بررسی وضعیت معادن استان همذان

اؿحاف ١٦غاف یکي از اؿحاف٦ام دارام
ذظایؼ ك پحا٣ـی٧ٞام ْ٠غ٣ي ٔ٤ي ك ٠ح٨٤ع در
ؿٌش کك٨ر ة٨دق ک ٥در ةؼظي از ٨٠اد
ْ٠غ٣ي از ز ٥ٞ١آ٣غا٨ٝزیث قیـث،
ٗٞغؿپات ك ؿیٞیؾ در ٠الیؼ ك ْ٠ادف
دك٠٨ٝیث در ٧٣اك٣غ دارام ٠ؽیث ٣ـتي
اؿث.
در زغكؿ ( )29كوْیث ْ٠ادف اؿحاف ١٦غاف در ًي دكرق ز٠ا٣ي  1390-97جن٨یؼ قغق اؿث.
جْغاد ْ٠ادف اؿحاف در ؿاؿ ْ٠ 291 ،1397غف ك در ؿاؿ ْ٠ 270 1390غف ة٨دق اؿث .ا٠ا جْغاد
كاصغ٦ام ْٗاؿ در ةعف ْ٠غف اؿحاف در ؿاؿ  352 ،1390كاصغ ْٗاؿ ة٨دق ك در ؿاؿ  1397ة٥
 315كاصغ ْٗاؿ کا٦ف یاٗح ٥اؿث .در ؿاؿ ٦ام  1392ك  1393ةیكحؼی ٢كاصغ در ةعف ْ٠غف
اؿحاف ْٗاؿ ة٨دق اؿث١٦ .چ٤ی ٢جْغاد اٗؼاد قأ ٜدر ْ٠ادف در ؿاؿ ٦ام  1390ك  1397ة٥
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جؼجیب  2364ك ٘٣ 2469ؼ ة٨دق اؿث٣ .کح ٥صایؽ ا١٦یث آف اؿث ک ٥ارزش ؿؼ٠ای ٥گػارم در
ْ٠ادف اؿحاف در ؿاؿ ْ٠ 1390ادؿ ٠ 451787یٞیارد ریاؿ ة٨دق ک ٥در ؿاؿ  1397ةا اٗؽایكي
 157.5درمغم ة٠ 1163365 ٥یٞیارد ریاؿ رؿیغق اؿث.
جذٍلٍ -15ضعیت هعادى استاى ّوذاى دس عی دٍسُ صهاًی 1951-59
ضشح

1951

1951

1951

1959

1951

1959

1956

1959

تعذاد هعادى

270

267

277

285

286

273

278

291

تعذاد ٍاحذّای
فعال دس تخص

352

367

383

373

359

341

331

315

هعذى
تعذاد ضاغالى

2364

2339

2421

2485

2324

2324

2343

2469

اسصش سشهایِ-
گزاسی (هیلیاسد-

495558 451787

563091

690259

731880

736464

785481

1163365

سیال)
هیضاى رخیشُ
قغعی

-

-

1745947 1762286 1788061 1779277 1752725 1739231

دس پایاى سال(تي)
هأخز :ساصهاى صٌعت ،هعذى ٍ تجاست استاى ّوذاى

-صادرات بخش صنعت و معذن:

ةا ج٨ز ٥ة ٥ای٤ک ٥ج٨ؿْ ٥مادرات کاال٦ام مْ٤حي در اؿحاف از ٟ٧٠جؼی ٢اك٨ٝیث٦ا ٠ضـ٨ب
٠يق٨د .از ای٤ؼك ،مْ٤حگؼاف اؿحاف ١٦غاف ةایغ کاال٦ام ظ٨د را مادرات٠ض٨ر ك ةؼاؿاس
ةازاریاةي جٝ٨یغ ک٤٤غ جا ةح٨ا٣غ در ةازار٦ام ز٧ا٣ي رٚاةث ک٤٤غ .زغكؿ(٠ )30یؽاف مادرات اؿحاف
١٦غاف را در ةعف مْ٤ث در ًي دكرق ز٠ا٣ي ٣ 1390-97كاف ٠يد٦غ١٦ .ا٨ٌ٣ر ک ٥از زغكؿ
(٠ )30كا٦غق ٠يق٨د ،كزف ك ارزش مادرات اؿحاف ١٦غاف در ةعف مْ٤ث در ؿاؿ  1397ة٥
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جؼجیب ْ٠ادؿ ٦ 291.5ؽار ج ٢ك ٠ 92.4یٞی٨ف دالر ة٨دق اؿث .مادرات ةعف مْ٤ث اؿحاف در
ؿاؿ  1397در ٚیاس ة ٥ؿاؿ  33 ،1397درمغ از ٝضاظ كز٣ي ةا کا٦ف ك  48درمغ از ٝضاظ
ارزقي اٗؽایف داقح ٥اؿث٣ .کح ٥صایؽ ا١٦یث آف اؿث ک ٥مادرات ةعف مْ٤ث در ؿاؿ
 24.93 ،1390درمغ از ک ٜمادرات ك در ؿاؿ  59.6 ،1397درمغ از ک ٜمادرات را ة ٥ظ٨د
اظحناص دادق اؿث.
جذٍلٍ-91ضعیت صادسات استاى ّوذاى دس تخص صٌعت دس عی دٍسُ صهاًی 1951-59
ٍصى

اسصش

( ّضاس

(هیلیَى

تي)

دالس)

1951

118.3

22.8

24.93

1951

312.5

46.2

36.44

164

1951

1085.1

105.3

61.84

247

128

1959

974.6

77.5

56.29

-10.18

-26.3

1951

905.9

73.09

55.99

-7

-6

1959

656.4

47.5

36

-28

-35

1956

436.4

62.6

44.71

-34

32

1959

291.5

92.4

59.46

-33

48

سال

دسصذ اص کل

دسصذ سضذ ٍصى

دسصذ سضذ اسصش ًسثت

صادسات

ًسثت تِ هذت هطاتِ

تِ هذت هطاتِ سال گزضتِ

-78

-61
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زغكؿ ( )31كوْیث مادرات ةعف ْ٠غف اؿحاف ١٦غاف در ًي دكرق ز٠ا٣ي ٣ 1391-97كاف
٠يد٦غ١٦ .ا٨ٌ٣ر ک٠ ٥كعل اؿث ٠یؽاف مادرات ْ٠غف اؿحاف ١٦غاف در ؿاؿ ْ٠ 13910ادؿ
٦ 63.5ؽار دالر ك ة ٥كزف  277.5ج ٢ة٨دق اؿث ك در ؿاؿ٦ام ةْغ كزف ك ارزش مادرات ْ٠غف
اؿحاف ةا اٗؽایف ١٦ؼاق ة٨دق ةٌ٨ریک ٥در ؿاؿ  1397ارزش ك كزف مادرات ْ٠غف اؿحاف ة٥
جؼجیب ٦ 5529.8ؽار دالر ك  4748.3ج ٢ة٨دق اؿث .ؿ ٟ٧مادرات ةعف ْ٠غف اؿحاف از کٜ
مادرات اؿحاف در ؿاؿ ْ٠ 1391ادؿ  0.05درمغ ك در ؿاؿ  1397ة 3.56 ٥درمغ رؿیغق اؿث.
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٣کح ٥صایؽ ج٨ز ٥آف اؿث مادرات ةعف ْ٠غف اؿحاف ١٦غاف در ؿاؿ  1397در ٚیاس ةا ؿاؿ
 1245 ،1396درمغ رقغ داقح ٥اؿث.
جذٍل -91صادسات تخص هعذى استاى ّوذاى دس عی دٍسُ صهاًی 1951-59
دسصذ سضذ ٍصى

دسصذ سضذ اسصش ًسثت

ًسثت تِ هذت

تِ هذت هطاتِ سال

هطاتِ

گزضتِ
-

ٍصى

اسصش(ّضاس

دسصذ اص کل

(تي)

دالس)

صادسات

1951

277.5

63.5

0.05

-

1951

19327.2

1502.6

0.88

6863

2263

1959

111072

3541.8

2.57

474

135

1951

90119.7

4692.1

3.59

-19

32

1959

251

48.1

0

-100

-99

1956

5023

411.1

0.29

1901

754

1959

4748.3

5529.8

3.56

-5

1245

سال
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-4-6نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهذیذهای پیشروی بخش صنعت و معذن استان

ةاج٨ز ٥ة ٥ای٤کٛٗ٨٠ ٥یث ٦ؼ پؼكژق در ق٤اؿایي ٛ٣اط ٨ٚت ،وْٖٗ ،ؼمث٦ا ك ج٧غیغ٦ا
٠يةاقغ .از ای٤ؼك ةؼ٣ا٥٠ریؽ كٚحي اًالع کاٗي از پحا٣ـی٦ٜا ،ا٠کا٣ات ك ٠ضغكدیث٦ام ٥ٌٛ٤٠
٨٠رد ٌ٠ا٣ ٥ْٝغاقح ٥ةاقغ ٚادر ة ٥ارای ٥ةؼ٣ا ٥٠زاْ٠ي ٣ع٨ا٦غ ة٨د .در ای ٢ةعف ة ٥ةؼرؿي ٛ٣اط
٨ٚت ،وْٖٗ ،ؼمث٦ا ك ج٧غیغ٦ام پیكؼكم ةعف مْ٤ث ك ْ٠غف اؿحاف پؼداظح٠ ٥يق٨د.
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نقاط ضعف

نقاط قوت

-1كز٨د ارج٘اع ك آب ك ٨٦ام ٠ح٤اؿب ة-1 ٥وْٖ جتٞیٕات در ْ٠ؼٗي ج٨ا٤١٣غم٦ا ك ٠ؽیث٦ام اؿحاف صحي در
٨ُ٤٠ر جٝ٨یغ ةؼؽ ظ٨رقیغم ك اصؼاز رجت ٥٣٨١٣ ٥ؿٌش کك٨ر
از كزارت ٣یؼك در ز٠ی ٥٤ا٣ؼزم ظ٨رقیغم ك ٣-2ا٤٠اؿب ة٨دف ك وْٖ ؿؼ٠ای٥گػارم در جا٠ی ٢ك جس٧یؽ
ج٨ا٣ایي زػب ؿؼ٠ای ٥گػار ظارزي در ای ٢زیؼؿاظث٦ا
ز٠ی ٥٤ك کـب ّ٨٤اف پای٨ٞت اصغاث ٦ -3ؽی ٥٤ةاالم ص ٜ١ك  ٜٛ٣ك ةی٥١
٣یؼكگا٧٦ام ظ٨رقیغم کك٨ر ةؼام اؿحاف

ٗ-4ؼؿ٨دگي ٠اقی٢آالت ظي جٝ٨یغ ك وْٖ دؿحؼؿي ة٤ٗ ٥اكری٧ام

 -2كز٨د ٣یؼك٦ام کارآ٠غ ك ٠حعنل در ةؼجؼ ك ة ٥ركز د٣یا
اؿحاف

 -5وْٖ ؿیـح ٟص ٜ١ك ٨٦ ٜٛ٣ایي ك ریٞي در اؿحاف

ٚ -3ؼار گؼٗح ٢ق٧ؼ ١٦غاف در ٠ـیؼ کؼیغكر ّ-6غـ ؿؼ٠ای٥گػارم ك ک١ت٨د ٤٠اةِ ز٧ث ایساد ك جک١ی ٜك ج٨ؿْ٥
قؼؽ ةٔ ٥ؼب ك ق١اؿ ٔؼب ة ٥ز٨٤ب ٔؼةي م٤ایِ جتغیٞي ك جک١یٞي در اؿحاف
کك٨ر

ٛٗ -7غاف ٣اـ جسارم ةی٢اٞٞ١ٝي ةؼام ٠ضن٨الت اؿحاف

 -4كز٨د ذظایؼ ٔ٤ي ك ٠ح٨٤ع ْ٠غ٣ي ُ٣یؼ -8کی٘یث پایی٠ ٢ضن٨الت جٝ٨یغم ك یا ةـح٥ة٤غم آ٧٣ا
ؿ٤گ٧ام ٚی١حي

 -9كز٨د ٠ؼازِ ٠حْغد ك ة٨ركکؼاؿي زیاد ز٧ث ا٣ساـ ا٨٠ر ٠ؼة٨ط ة٥

-5كز٨د ٠ؼاکؽ دا٣كگا٦ي ك آ٨٠زش ّاٝي ك مادرات اؿحاف
پژك٦كي ،پارؾ ّ ٟٞك ٗ٤اركم ك ٠ؼاکؽ رقغ ّ-10غـ جغكی ٢ك ةاز٣گؼم در دؿح٨را ٜ١ْٝمغكر ز٨از جأؿیؾ ك
در پكحیتا٣ي از اٚحناد دا٣فة٤یاف

پؼكا٦٥٣ام ة٧ؼقةؼدارم ك كز٨د اة٧ا٠ات ٠حْغد در دؿح٨را٨٠ ٜ١ْٝز٨د

-6كز٨د  15ق٧ؼؾ مْ٤حي٣ 13 ،اصی ٥مْ٤حي ّ-11غـ ج٘٨یه اظحیار در ارجتاط ةا دتث ؿ٘ارش ك جأییغی٦٥ام
ك  ٥ٌٛ٤٠ 1كیژق اٚحنادم

٠ؼة ٥ً٨ة ٥اؿحاف٦ا ك جس ِ١ا٣ساـ کار٦ا در كزارجعا ٥٣ک ٥ؿتب ازدصاـ
٠حٛاوي ك ً٨ال٣ي قغف ا٣ساـ کار٦ا گؼدیغق اؿث.
٨٣-12اٚل ٠حْغد در ؿا٠ا١٦ ٥٣ا٤٦گ ةعن٨ص گؽارشگیؼم ةا
ج٨ز ٥ة ٥آ٠ار٦ام ٠حْغد ك ٠حّ٨٤ي ک ٥اؿحا٣غاراف ٌ٠اٝت٠ ٥ي١٣ای٤غ(ة٥
ّ٨٤اف ٠ذاؿ ج١غیغ ك امالصی ٥ةؼام مغكر ٠س٨ز ا٣تار٦ا در ؿا٠ا٥٣
جْؼیٖ ٣كغق اؿث).
ّ-13غـ جأییغ ك جعنیل ؿ١٧ی٨٠ ٥اد اكٝی ٥ة٨رؿي(٨٠اد پٞی١ؼم ك
آ٠٨ٝی٤ی ٟك ٠ )...ح٤اؿب ةا صسْٗ ٟاٝیث كاصغ٦ام جٝ٨یغم14
 ّغـ كز٨د قؼکث٦ام ص ٜ١ك  ٜٛ٣ك ةازرگا٣ي ٨ٚم در اؿحاف ة٥٨ُ٤٠ر ّؼو٠ ٥ضن٨الت جٝ٨یغم
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تهذیذها

فرصتها

 -1ا٠کاف ةؼگؽارم ١٦ایف٦ا ك ١٣ایكگاق -1 -وْٖ ةازاریاةي ٤٠اؿب ك امٝ٨ي ةؼام ٗؼكش ٠ضن٨الت
٦ام ةی ٢اٞٞ١ٝي ك کك٨رم ز٧ث ْ٠ؼٗي جٝ٨یغم اؿحاف
اؿحاف ك پحا٣ـی٦ٜام ٨٠ز٨د

 -2جضؼی ٟةا٣ک٦ام کك٨ر ك ٗٛغاف گكایف اّحتارات اؿ٤ادم

 -2ا٠کاف ایساد ك ج٨ؿْ ٥ةازارچ٦٥ام ٠ضٞي ةؼام مادرک٤٤غگاف اؿحاف
از م٤ایِ دؿحي ك ٠ضن٨الت جٝ٨یغم اؿحاف

ٛٗ -3غاف آق٤ایي ةا ٛ٠ؼرات صاک ٟةؼ ةازار٦ام ةی٢اٞٞ١ٝي

٣ -3ؽدیکي ة٠ ٥ؼز٦ام ةازرگا٣ي ٔؼب ٛٗ -4غاف ج٨ز ٥ك جضٞی ٜؿٞی٠ ٥ٛنؼؼک٤٤غگاف در ةازار٦ام
کك٨ر

ظارزي ك داظٞي

 -4ةؼ٣ا٥٠ریؽم ٠ؤدؼ ك ازؼایي ز٧ث ایساد  -5ق٤اظث ٣اکاٗي کك٨ر از ج٨ا٤١٣غی٧ام جٝ٨یغم اؿحاف ١٦غاف
زیؼؿاظث٦ام ٤٠اؿب ج٨ؿْ ٥مادرات ٔیؼ ٛٗ -6غاف ةـح ٥ة٤غم ٤٠اؿب ك ٗ ٥ٞام ة٨د١٣ضن٨الت جٝ٨یغم
٘٣حي

اؿحاف
-7صى٨ر ک١ؼ٣گ در ١٣ایكگاق٦ام ةی٢اٞٞ١ٝي ز٧ث ْ٠ؼٗي
ٗؼمث٦ا ك ٠ضن٨الت اؿحاف
ّ-8غـ دؿحؼؿي آؿاف ة ٥ؿا٠ا٣ ٥٣ی١ا ز٧ث دریاٗث ارز
 -9صػؼ پی١افؿپارم ارزم مادرات کاال (ج٘اكت ٣ؼخ ارز
٣ی١ایي ةا ةازار)
ّ -10غـ ق٘اٗیث ك چگ٣٨گي جعنیل یارا ٥٣جـ٧یالت از
٠ض٦ٜام ٠عح(ٖٞرك ٙ٣جٝ٨یغٗ ،ؼاگیؼ ك )...
-11رک٨د ةازار ٗؼكش ةؼ ظي از ٠ضن٨الت (ة ٥ظن٨ص ٠ؼجتي
ةا ةعف ٠ـک)٢
-12ک١ت٨د ٛ٣غی٤گي ك ؿؼ٠ای ٥در گؼدش ٨٠رد ٣یاز ةؼام
كاصغ٦ام مْ٤حي
ّ-13غـ صى٨ر قؼکث٦ام ؿؼ٠ای٥گػارم ؿاز٠اف گـحؼش ك
٨٣ؿازم م٤ایِ ایؼاف (ایغرك) ك ؿاز٠اف ج٨ؿْ ٥ك ٨٣ؿازم ْ٠ادف
ك م٤ایِ ْ٠غ٣ي ایؼاف (ای١یغرك) در اؿحاف
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-5-6نتیجهگیری و ارایه پیشنهادهای راهبردی:

ةعف مْ٤ث یکي از پای٦٥ام امٞي ُ٣ؼی٦٥ام رقغ ك ج٨ؿْ ٥اٚحنادم اؿث .ا١٦یث ای ٢ةعف
در ةْغ ٣عـث در ایساد ارزش اٗؽكدق ٠ـحٛی ٟةؼام اٚحناد ك در ةْغ دكـ ة٨٤ّ ٥اف یکي از
١٧٠حؼی ٢پیكؼاف٦ا ةؼام ج٨ؿْ ٥ؿایؼ ةعف٦ام اٚحنادم ١ٞٚغاد ٠يگؼدد١٦ .چ٤ی ٢ای ٢ةعف از
ز ٥ٞ١ةعف٦ام زیؼة٤ایي اٚحناد اؿث کٛ٣ ٥ف ّ١غقام را در جْیی ٢چؼظ٦٥ام رك ٙ٣ك رک٨د
اٚحنادم ای٘ا ٠ي١٣ایغ .ةؼاؿاس ةؼرؿي٦ام ةْ ٜ١آ٠غق ٠كعل گؼدیغ جْغاد ز٨از جأؿیؾ
مادر قغق در ؿاؿ ْ٠ 1397ادؿ ٛٗ 607ؼق ك در ؿاؿ ٛٗ 574 ،1396ؼق ة٨دق اؿث .ا٠ا ٠یؽاف
ؿؼ٠ای ٥داةث ةؼ اؿاس جْغاد ز٨از جأؿیؾ در ؿاؿ ْ٠ 1397ادؿ ٠ 35887.8یٞیارد ریاؿ ة٨دق ک٥
٣ـتث ة ٥ؿاؿ  12.7 ،1396درمغ کا٦ف یاٗح ٥اؿث١٦ .چ٤ی٠ ٢یؽاف اقحٕاؿ ةؼ اؿاس جْغاد
ز٨از جأؿیؾ مادرق در ؿاؿ ْ٠ 1396ادؿ ٘٣ 10696ؼ ة٨دق ک ٥ای ٢جْغاد در ؿاؿ  1397ة9927 ٥
٘٣ؼ کا٦ف یاٗح ٥اؿث .ةْالكق ٠س٨١ع کارگاق٦ام مْ٤حي اؿحاف در ؿاؿ ْ٠ 1396ادؿ ّ 663غد
ة٨دق ک ٥ؿ ٟ٧کارگاق٦ام مْ٤حي ةاالم ٘٣ 10ؼ کارک ٢اؿحاف ١٦غاف در کك٨ر در ؿاؿ ،1396
 1.56درمغ ة٨دق اؿث .جْغاد کارگاق٦ام٘٣ 100ؼ کارک ٢ك ةیكحؼ در اؿحاف ١٦غاف ّ 37غد ك
در کك٨ر ّ 3472غد ة٨دق اؿث .ؿ ٟ٧کارگاق٦ام مْ٤حي ةاالم٘٣ 100ؼ کارک ٢ك ةیكحؼ از کٜ
کارگاق٦ام مْ٤حي اؿحاف  5.58درمغ ة٨دق اؿث .اٝتح٣ ٥کح ٥صایؽ ا١٦یث آف اؿث ک ٥ارزش
مادرات اؿحاف ١٦غاف در ةعف مْ٤ث در ؿاؿ ْ٠ 1397ادؿ ٠ 92.4یٞی٨ف دالر ة٨دق ک٣ ٥ـتث
ة٠ ٥غت ٠كاة ٥ؿاؿ گػقح 48 ٥درمغ رقغ داقح ٥اؿث.
١٦چ٤ی ٢جْغاد ْ٠ادف اؿحاف در ؿاؿ ْ٠ 291 ،1397غف ك در ؿاؿْ٠ 270 ،1390غف ة٨دق اؿث.
ا٠ا جْغاد كاصغ٦ام ْٗاؿ در ةعف ْ٠غف اؿحاف در ؿاؿ  352 ،1390كاصغ ْٗاؿ ة٨دق ك در ؿاؿ
 1397ة 315 ٥كاصغ ْٗاؿ کا٦ف یاٗح ٥اؿث٣ .کح ٥صایؽ ا١٦یث آف اؿث ک ٥ارزش
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ؿؼ٠ای ٥گػارم در ْ٠ادف اؿحاف در ؿاؿ ْ٠ 1390ادؿ ٠ 451787یٞیارد ریاؿ ة٨دق ک ٥در ؿاؿ
 1397ةا اٗؽایكي  157.5درمغم ة٠ 1163365 ٥یٞیارد ریاؿ رؿیغق اؿث.
ة٤اةؼای٠ ٢يج٨اف ةیاف داقث اؿحاف ١٦غاف ةؼٔ ٟداقح ٢ج٨ا٣ایي٦ام ةـیار در ةعف٦ام مْ٤ث ك
ْ٠غف ةا ٠كکالت ك ٨٠اْ٣ي ةـیارم از ز ٥ٞ١رک٨د ًؼح٦ام مْ٤حي ك ّغـ راقا٣غازم آ٧٣ا،
٠كکالت ٠ؼة٨ط ة ٥جأ٠ی ٢ارز ك گكایف اّحتار كركد کاال ك جضؼی٦ٟام اٚحنادم اّ١اؿ قغق ةؼ
کك٨ر ک ٥ةاّخ ّغـ جأ٠ی٨٠ ٢اد اكٝی ٥ك ٌْٚات یغکي ظارزي ٨٠رد ٣یاز كاصغ٦ام مْ٤حي
گؼدیغقٌ٠ ،اٝتات  ٥ٚ٨ْ٠كاصغ٦ام مْ٤حي ة ٥ةا٣ک٦ا ،رک٨د کا ٜ٠ةؼظي از كاصغ٦ام دارام
پؼكا ٥٣ة٧ؼقةؼدارمْٗ ،اٝیث اکذؼ كاصغ٦ام دارام پؼكا ٥٣ک١حؼ از َؼٗیث ٤٠غرج ك ٨٠ ...از ٥ة٨دق
ک ٥جن١یٟگیؼاف اٚحنادم اؿحاف ةایغ ةؼام رِٗ ٠كکالت ٠ػک٨ر ،جغةیؼم ةیا٣غیك٤غ .از ای٤ؼك در
ادا ٥٠ة٨ُ٤٠ ٥ر ة٧ت٨د ك ج٨ؿْ ٥ةعف مْ٤ث ك ْ٠غف اؿحاف ،را٦کار٦ا ك پیك٧٤اد٦ام کارق٤اؿي
ة ٥قؼح ذی ٜارای٠ ٥يگؼدد:
 پایف ك ةؼكزرؿا٣ي اًالّات كاصغ٦ام مْ٤حي ك ارای ٥را٦کار ٤٠اؿب ز٧ث ةؼكف
رٗث از رک٨د
 جعنیل ٤٠اةِ ةا٣کي ٠ح٤اؿب ز٧ث جأ٠یٛ٣ ٢غی٤گي (ؿؼ٠ای ٥داةث ك در گؼدش) ٨٠رد
٣یاز كاصغ٦ام مْ٤حي
 جْیی ٢ك اظحناص ٠ك٨ؽ٦ا ك ْ٠اٗیث٦ام ظاص ص١ایحي ة ٥كاصغ٦ام جٝ٨یغم ك
مْ٤حي
 پیگیؼم ز٧ث كم٨ؿ ٌ٠اٝتات كاصغ٦ام مْ٤حي
 جْیی ٢جکٞیٖ ك ةؼكزرؿا٣ي ةغ٦ي٦ام ٨ْ٠ؽ جـ٧یالت دریاٗحي كاصغ٦ام مْ٤حي از
ًؼی ٙؿیـح ٟةا٣کي
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 ازؼام ١٠یؽم کار ك ز٠اف در كاصغ٦ام ٠ح٨ؿي ك ةؽرگ ةا ٦غؼ کا٦ف ٦ؽی٦ ٥٤ام
ؿؼةار
 ؿاز٠ا٣غ٦ي زٕؼاٗیایي كاصغ٦ام مْ٤حي در ز٧ث کا٦ف ٦ؽی٦٥٤ا ،ایساد ٟ٦اٗؽایي ك
کا٦ف ٠كکالت زیـث٠ضیٌي
 اظحناص ة٨دز ٥ؿ٨٤اجي كز٨ق ادارق قغق ة ٥م٤ایِ ک٨چک ك اقحٕاٝؽا
 ج٘کیک ص٨زق٦ام ؿیاؿحگػارم از ا٨٠ر جنغمگؼم ك ج١ؼکؽ ؿیاؿثگػارم در
ص٨زق مْ٤ث ك ْ٠غف
 اٗؽایف درمغ ك ز٠اف جٛـیي پؼداظث در ظن٨ص كاگػارم ز٠ی ٢در ق٧ؼؾ٦ام
مْ٤حي ة٨ُ٤٠ ٥ر جك٨ی ٙؿؼ٠ای٥گػاراف
 ک١ک ة ٥ایساد ك ج٨ؿْ ٥جكک٦ٜام ٤٠اؿب در ةعف مْ٤ث ة٨ُ٤٠ ٥ر ٠كارکث
گـحؼدق آ٧٣ا در جغكی ٢ؿیاؿث٦ا ك ةؼ٣ا٥٠ریؽم٦ام مْ٤حي کك٨ر
 جك٨ی ٙك ص١ایث از ایساد جكک٦ٜام جعنني در ز٠ی٦٥٤ام ٠عحٖٞ
 یکـاف کؼدف ٗؼـ٦ا ك دؿح٨را٦ٜ١ْٝا ،صػؼ جكؼی٘ات زائغ ك ة ٥صغا ٜٚرؿا٣غف
٠ؼاص ٜةؼرؿي ك مغكر ٠س٨ز٦ام مْ٤حي
 جـ٧ی٠ ٜؼاص ٜجؼظیل کاال ز٧ث كاردات ك مادرات
 اّ١اؿ ٛ٠ؼرات وغ دا٠پی٤گ از ًؼی ٙةؼظ٨رد جْؼٗ٥ام یا ٔیؼجْؼٗ٥ام ةا اٚغا٠ات
جسارم ٣ا٨ٌٞ٠ب کك٨ر ٛ٠اةٜ
 صػؼ ْ٠اٗیث٦ام ظاص ك جْؼٗ٥ام ك زایگؽی ٢کؼدف اّحتار٦ام الزـ ةؼام دؿحگاق-
٦ایي ک ٥ا٠کاف جأ٠ی٦ ٢ؽی٦٥٤ام ٠ػک٨ر را از ٠ضّ ٜؼو ٥کاال ك ظغ٠ات ٣غار٣غ.
 صػؼ جْؼٗ ٥كارداجي ةؼام ؿؼ٠ای٥گػارم ظارزي ز٧ث ٠اقی٢آالت
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 ک١ک ّ١ؼا٣ي٤ٗ ،ي ك اّحتارم ةؼام جا٠ی ٢کٞی ٥ا٠کا٣ات الزـ در ق٧ؼک٧ا ك ٨٣اصي
مْ٤حي ك زیتاؿازم ٗىام آ٧٣ا
 ارای ٥ظغ٠ات ك ا٠کا٣ات ارزاف ٚی١ث ك كاگػارم ز٠ی ٢ةا صغاٚ ٜٚی١ث ١٠ک ٢ك
اٌّام ٠ك٨ؽ٦ام ا٣گیؽقي ٨ٌٞ٠ب ة ٥ؿؼ٠ای٥گػاراف مْ٤حي در داظ ٜك ظارج
ق٧ؼک٧ا ك ٨٣اصي مْ٤حي ك کا٦ف ٚی١ث ج١اـ قغق ز٠ی ٢ك ا٠کا٣ات زیؼة٤ایي اكٝی ٥ةا
جعنیل صغا 10 ٜٚدرمغ از ة٨دز ٥ؿاٝیا ٥٣جٞ١ک دارایي٦ام ؿؼ٠ای٥ام اؿحاف ة٥
ةعف مْ٤ث ك ق٧ؼؾ٦ا ك ٨٣اصي مْ٤حي
 ؿا٠ا٣غ٦ي كوْیث جا٠ی٨٠ ٢اد اكٝی ٥ظارزي ٨٠رد ٣یاز كاصغ٦ام مْ٤حي ك ک١ک ة٥
ّت٨ر آ٧٣ا از ؿغ جضؼی٦ ٟا
 ؿا٠ا٣غ٦ي ٣یاز٦ام پكحیتا٣ي ك ٝسـحیکي ق٧ؼؾ٦ام مْ٤حي ةؽرگ اؿحاف ك زػب
ؿؼ٠ای٥گػار در ای ٢ز٠ی٥٤
 دّ٨ت از ٞ٦غی٤گ٦ام ْٗاؿ در ؿؼ٠ای٥گػارم مْ٤حي ز٧ث ٠كارکث آ٧٣ا ك
قؼکث٦ام كاةـح ٥در ج٨ؿْ ٥م٤ایِ ق٧ؼؾ٦ا ك ٨٣اصي مْ٤حي ك  ٥ٌٛ٤٠كیژق اٚحنادم
اؿحاف
٦ غایث ؿؼ٠ای ٥گػاراف ة ٥ایساد ك ؿا٠ا٣غ٦ي م٤ایِ جتغیٞي کكاكرزم ك ةأي ك
ظغ٠ات كاةـح ٥ة ٥آف
 اٌّا جـ٧یالت ارزاف ٚی١ث كاْٚي ة ٥ةعف مْ٤ث صغا ٜٚجا  5ؿاؿ پؾ از ة٧ؼق
ةؼدارم از كاصغ٦ام مْ٤حي
 رِٗ ٨٠ا ِ٣ك ٛ٠ؼرات ؿعحگیؼا ٥٣ةا٣کي ةؼام جـ٧ی ٜدر اٌّا جـ٧یالت ك كاـ ة ٥ةعف
مْ٤ث
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 جعنیل ٠س٨ز ةؼداقث آب ك ٠س٨ز جا٠ی ٢ةؼؽ ارزاف ك رایگاف ة ٥ق٧ؼک٧ا ك ٨٣اصي
مْ٤حي
 جـ٧یٛ٠ ٜؼرات مادرات ٠ضن٨الت جٝ٨یغم كاصغ٦ام مْ٤حي ة ٥کك٨ر٦ام ١٦ـای٥
ة٨یژق کك٨ر ّؼاؽ
 اٝؽاـ ؿایؼ كزارجعا٦٥٣ا ك كاصغ٦ام جاةْ ٥اؿحا٣ي در ١٦ا٤٦گي ةا كزارجعا ٥٣ظن٨مان در
ةضخ پؼكژق٦ام ّ١ؼا٣ي
 ایساد ٠ك٨ؽ٦ام الزـ ك ایساد ةـح٤٠ ٥اؿب ز٧ث صى٨ر ةعف ْ٠غف در ةازار٦ام
ز٧ا٣ي ك ظن٨مان کك٨ر٦ام ١٦ـای٥
 ةؼگؽارم دكرق٦ام آ٨٠زقي جسارت ك ةازاریاةي ةی٢اٞٞ١ٝي ةؼام ة٧ؼقةؼداراف ْ٠ادف
٣ یاز ة ٥جس٧یؽ ؿاز٠اف اؿحاف٦ا ة ٥جس٧یؽات ةؼكز ك ٤٠اؿب ز٧ث ُ٣ارت ةؼ ّٞ١یات
ْ٠غ٣ي ك ةؼداقث٦ام ٔیؼ٠ساز از ذظایؼ ة٨ً ٥ر ٠ذاؿ اؿح٘ادق از پ٧تاد
 یکـافؿازم ٨ٚا٣ی ٢ك ٛ٠ؼرات در ةعف اصغاث كاصغ٦ام ٗؼآكرم ؿؼ ْ٠غف ٨٠و٨ع
٠ادق  90آیی٣٢ا ٥٠ازؼایي ظن٨مان در ةضخ ٨ٚا٣ی٤٠ ٢اةِ ًتیْي ك ا٨٠ر اراوي
 ةؼكزرؿا٣ي اًالّات پای ٥ز٠ی٢ق٤اؿي
٦ غایث ؿؼ٠ای٥گػاراف ة ٥ؿؼ٠ای٥گػارم در ٗؼآكرم کا٣ي٦ام ٔیؼٗٞؽم در اؿحاف ةا
ج٨ز ٥ة٠ ٥یؽاف ذظایؼ ٘٧٣ح ٥در ْ٠ادف اؿحاف
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منابع:
 قاکؼمّ ،تاس (" ،)1383جایگاُ تخص کطاٍسصی دس فشایٌذ تَسعِ اقتصادی کطَس"ٗ ،ن٤ٞا٥٠
اٚحناد کكاكرزم ك ج٨ؿْ.48 ،٥
 قؼیٖ کؼی١ي٠ ،ض١غ ك صیغریاف٠ ،ؼی" ،)1396( ٟتشسسی استثاط هتقاتل تیي تخصّای
کطاٍسصی ٍ صٌعت دس استاىّای ایشاى"ٗ ،ن٤ٞا ٥٠ؿیاؿث٦ام را٦تؼدم ك کالف-47 ،5)18( ،
.27
٘ٔ ارم ٗؼد٠ ،ض١غ ك ظ٨ش ؿی١ا ،روا (" ،)1395ضٌاسایی تخصّای اقتصادی هحشک ایجاد
اضتغال دس استاىّای هختلف ایشاى ٍ چطناًذاص آى(سّیافت اًتقال -سْن)"ٗ ،ن٤ٞا٥٠
ؿیاؿث٦ام ٠اٝي ك اٚحنادم.7-32 ،4)14( ،
ٚ غ٠ي٠ ،نٌ٘ي ك ماٝضي ،مادؽ(" ،)1391تشسسی عَاهل هَثش دس ضکل گیشی ساتغِ هتضاد
هیاى تخص کطاٍسصی ٍ گشدضگشی (ًوًَِ هَسد هغالعِ :ضْشستاى چالَسًَ ،ضْش)"،
ٗن٤ٞا١ّٞ ٥٠ي-پژك٦كي ٌ٠اْٝات ٠غیؼیث گؼدقگؼم.173-203 ،7)17( ،
 کؼةاؿي ك ظاکـار آؿحا" ،)1382( ٥٣اسایِ ساّکاسّای افضایص اًگیضُ سشهایِگزاسی دس تخص
کطاٍسصی ایشاى"ٗ ،ن٤ٞا ٥٠اٚحناد ك کكاكرزم.1-26 ،3)2( ،
٤٠٨٠ يٗ ،ؼقاد ،دقحتا٣ي ،ؿارا ك ةا٨٣ئيّٞ ،ي امٕؼ (" ،)1396اّویت تخص کطاٍسصی دس حفظ
تعادل اقتصادی-اجتواعی ساختاس ضْشی ٍ سٍستایی ایشاى"ٗ ،ن٤ٞا ٥٠اٚحناد ٗىا ك ج٨ؿْ٥
ركؿحایي.17-46 ،6)4( ،
٣ ادرم ٧٠غیي ،کؼی٠ ،ٟض٨١دیاف ،ص١یغ ك ؿْغم ،صك١ث ا" ،)1393( ٥ٝتأثیش صٌایع تثذیلی
کطاٍسصی تش ٍضعیت صًذگی (هغالعِ هَسدی :سٍستاّای ضْشستاى تْاس)"ٗ ،ن٤ٞا٥٠
را٦تؼد٦ام ج٨ؿْ ٥ركؿحایي.43-59 ،1)4( ،
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