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  بسمه تعالي
 
 

 ديباچه

فرايند سياستگذاري و مداخله براي ايجاد اشتغال پايدار در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در سه اليه كالن، 
مياني و خرد دنبال مي شود. در اليه خرد، بهسازي ديناميك  كسب و كار و اشتغال مناطق (استاني، منطقه اي، 

اي موضوع اصلي مداخالت هستند. براي  شهرستاني و محلي) و سپس توسعه رسته هاي پر اشتغال منطقه
درك وضعيت هر استان و مناطق زير مجموعه، مطالعه فراگيري به صورت كمي و كيفي صورت مي گيرد، به 
گونه اي كه بتوان روش و مكانيسم مداخله را طراحي و براساس آن برنامه عمل فراگير و مشترك بخش دولتي 

  جرا نمود. و خصوصي جهت اقدام مشترك را تدوين و ا
در اين مطالعه كوشش مي شود تا تحوالت ساختاري از منظر كسب و كار و اشتغال در سطح بخش هاي سه 
گانه كشاورزي، صنعت و خدمات، زير بخش ها و سپس درون رسته هاي كسب و كار شناخته و تحليل شوند. 

تغال، منابع و محيط زيست و همچنين رسته هاي داراي بيشترين ضريب فزاينده از نظر ارزش افزوده و اش
رقابت پذيري منطقه اي و ملي شناسايي و اولويت گذاري شوند. در اين فرايند همه مطالعات، گزارشات و 
مستندات رسمي و غير رسمي موجود مرور شده و مورد استفاده قرار مي گيرند و مهمتر آنكه بخش عمده اي از 

  اني و با حصول به دركي نزديك از وضعيت موجود صورت كار به صورت گردآوري داده ها و اطالعات ميد
  يرد.گمي 

از يافته هاي اين مطالعه، مي توان به ميزان تطابق فعاليت نهاد هاي عرضه نيروي كار (اعم از آموزش 
  مهارتي، تخصصي و غيره) با واقعيت و نياز هاي طرف تقاضا در هر منطقه اشاره نمود كه در اين گزارش 

  به طور محدود به آن نيز پرداخته شده است. 
در مرحله پياده سازي، كوشش مي شود برنامه اصالح ديناميك و توسعه رسته هاي در اولويت به صورت 

  مشاركتي و همراه با گفت و گوي سه جانبه به اجرا درآيد.
  است. مازندرانگزارش حاضر خالصه مديريتي مطالعه مذكور در استان 
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  معرفي استانكليات و 
درصد است كه در  1/12داراي نرخ بيكاريباالي اقتصادي هاي رغم وجود پتانسيلعلياستان مازندران      
سال گذشته  10. وضعيت و ساختار اقتصادي استان مازندران بويژه در طي افزايش يافته است سال اخير 5طي

هاي زيرساختخدمات و رشد شديد  قالبه مهمترين آنها در كبوده داراي تحوالت و تغييرات مشهودي 
تر خدمات به دليل ارزش افزوده باالنمايان شده است. (ويالسازي، خدمات رفاهي و ...) مسافرپذيري 
جابجايي  ،در استان توليد صنعتياقتصادي همچون كشاورزي و هاي فعاليتنسبت به ساير مسافرپذيري 

  است. ارش شده گزبه سمت خدمات سمت كشاورزي و صنعت از نيروي كار 
  جنگلي استان از يك سو هاي آب و هوايي ساحلي و كوهپايههاي ويژگيو در حال حاضر شرايط      

  (و بخشي  خراسان ي همچون تهران وپر جمعيتهاي استاناي و از سوي ديگر فاصله زماني كوتاه مسير جاده
  يز مسافران رتا سرشده است منجر غرب كشور به سمت مشهد مقدس) هاي از زائران عبوري استان

  خدمات ارائه كنندة مسافرپذير و اي افزايش يافته و بافت سنتي و كشاورزي استان به منطقهاستان به 
با ارزش افزوده كمتري همچون هاي اگرچه تغيير مسير استان از فعاليتتغيير شكل پيدا كند.  ،انگردشگربه 

با ارزش افزوده باالتر همراه بوده اما اين تغيير  ش گردشگرانپذيرهاي و صنعتي به سمت فعاليتكشاورزي 
هاي عي ناشي از انتقال فرهنگ استاناهمچون تحوالت اجتم مشكالتياست.  مواجهناگهاني با معضالتي نيز 

، عدم استقبال هبومي منطقهاي و فراموشي اصالت و ارزشها و الگوهاي مصرف مسافري و غلبه خواستهديگر 
  صنايع تبديلي كه به نحوي همراستا  اًادامه مشاغل فاميلي همچون كشاورزي، دامداري و بعضاز نسل جديد 

، رشد چشمگيري مشاغل غيررسمي در حوزه ارائه خدمات كه نيازمند ايمنحصر به فرد منطقههاي با مزيت
افراد بومي  به طور اخص ورود هاي اين معضالت مي باشد.، از نمونه باشدمي سطح حداقلي از دانش و مهارت

رشد در حوزة مسافرپذيري و ارائه خدمات ناقص در حوزة گردشگري و متعاقب آن بدون توجه به الزامات فني 
تفريحي و تخريب محيط زيست هاي كشاورزي به سمت ويالسازي و مجتمعهاي شديد تغييرات كاربري زمين

  شود. مي ين استان بر شمردهپيش روي اهاي يداز جمله مشكالت و تهد
   .شودمي درصد از جمعيت كشور را شامل 1/4نفر است كه  3182000مازندران  جمعيت كل استان     

مازندران  ساكن هستند. هدرصد در نقاط روستايي و غير 3/57درصد در نقاط شهري و  7/42از اين تعداد 
موجود در منطقه  ياز توان بالقوه اقتصاد يرگيبا بهره يندارد ول يناخالص داخل ديدر تول ياز منابع نفت يسهم

   شتريب ياندك يعني يداخل لصناخا ديتول %3/4. اختصاص ديخود را با درآمد مناسب حفظ نما گاهياجتوانسته 
  استان  يو منابع اقتصادهاي تياز مز در حد متوسط كشوري يوربهره ياستان به معن يتياز سهم جمع

   هايكه در سال ايدارد، به گونه ينفت هايبه درآمد يكمتر ياستان وابستگ ي. تحوالت اقتصادباشديم
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نكته قابل توجه ديگر سهم . داشته استقرار  يدرآمد ياستان در رتبه باال نيكشور، ا نيپائ يبا درآمد نفت
هاي صنعت در استان علي رغم كوششدهد كوچك صنعت از توليد ناخالص داخلي استان است كه نشان مي
  .صورت گرفته رشدي متناسب با كشاورزي و خدمات نداشته است

  
  مازندرانمهمترين شاخصهاي اقتصادي استان  -1جدول 

 رتبه در كشور مقدار شاخص
هزار) 182ميليون و 3(سهم از جمعيت كشور  درصد 1/4   8 

 6درصد7/12نرخ بيكاري
 -درصد56/30بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي استان سهم

 -درصد84/17 سهم بخش صنعت از توليد ناخالص داخلي استان
 -درصد6/51 سهم بخش خدمات از توليد ناخالص داخلي استان

وكارشاخص بهبود فضاي كسب  130 6 
 10درصد 1/39 نرخ مشاركت اقتصادي

 1درصد96 نرخ باسوادي
نفوذ اينترنتضريب  درصد 109   2 

  
  مازندرانتحوالت و وضعيت اشتغال استان 

  نفر بيكار است 116،184نفر شاغل و 960،200نفر نيروي كار فعال و  1076384داراي  استان مازندران     
با توجه به مطالعات  .دهدكشوري قرار مي 6) در رتبه %12,1كه اين استان را از لحاظ رتبه نرخ بيكاري(

مسافرپذيري توان چنين بيان داشت كه رشد ناگهاني مشاغل خدماتي به ويژه با محوريت خدمات مي ميداني،
  ه كمتر در منابع رسمي كشده اي مشاغل غيررسمي و ثبت نشدهگيري  در استان مازندران منجر به شكل

بيشترين ميزان اشتغال استان را دهد كه بخش خدمات ها نشان ميآمار .شودمي از سوي نهادهاي متولي اعالم
ميداني نشان از آن دارد كه اين خدمات از نوع خدمات غير مولد بوده و كارشناسي و هاي دارد. اما بررسي

بخش زمين و مسكن و همچنين خرده فروشان و هاي تاثيري در اشتغال پايدار استان نداشته است. واسطه
روستاها زندگي  درصد جمعيت مازندران در 48د. نخدمات را دارعمده فروشان، بيشترين سهم اشتغال در بخش 

  هاي استان در بخش كشاورزي و عمدتا كشاورزي روستائي، انتظار آن است كنند و با توجه به مزيتمي
  هاي ي در حوزهكاروكسبكه اشتغال در اين بخش بيشتر باشد ولي تغيير نگرش عمومي مردم در فعاليت 

گري و همچنين بيشتر، همچون خدمات با محوريت خدمات گردشگري و خدمات واسطهبا ارزش افزوده 
توليد محصوالت كشاورزي منجر به ركود اين بخش شده هاي وري مناسب و باال بودن هزينهنداشتن بهره
ي هاي يك يا دو گردشگردر سال و افزايش هر ساله آن كه مازندران را در رتبهمسافر ميليون  35است. وجود 
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ر چند سال اخير باعث تغيير و تحول در هنجارهاي اقتصادي، دهاي اخير در كشور قرار داده طبيعي در سال
  در مازندران شده است.  ياشتغالي و اجتماعي و همچنين زيست محيط

 
  

 نمايي از روند اشتغال استان در رابطه با ورود گردشگر -1شكل 

  
  
  
  
  

  

  
  
  

وضوح كشاورزي به خدمات را به كاروكسببررسي روند اشتغال استان در بيست سال اخير، تغيير نگرش از 
هاي علت عمده اين دگردسي، گسترش فرهنگ مسافرت در كشور و گسترش زيرساخت .دهدنشان مي

هاي همجوار اين استان و بطور خاص در استان تهران منجر گردشگري باشد. ايجاد يك نوع فرهنگ در استان
را  ساعته خود 4الي  3براي گذراندن تعطيالت آخر هفته، با يك مسافرت  ،به آن شده كه مردمان ساكن در آن
  هاي دو يا سه روزه در اين استان داشته باشند. گسترش اين فرهنگ به استان مازندران رسانده و اقامت

، تغييرات "بايد براي استراحت آخر هفته سفري به شمال كشور و خاصه مازندران داشت"در تهران كه 
 اين تغييرات را به روشني فرهنگي، زيست محيطي و اقتصادي مشهودي در مازندران ايجاد نموده است. روند

  (كه شغل غالب آنها كشاورزي بوده است)  سال اخير مشاهده نمود. بسياري از زمين داران 20توان طي مي
تبديل آن به ويال و مراكز رفاهي اقدام به كسب سود نموده و ديگر تمايل يا خود و هاي با فروش زمين
رزي نشان نمي دهند. اين تغييرات ابتدا از تغييرات پر زحمت و كم سود حوزه كشاوهاي چنداني به شغل
  شروع شده و تا به امروز به شكل تخصصي تري اقامتي هاي هاي كشاورزي به ساخت و سازكاربري زمين

باشد. مي توان به طور عمومي تر تحول مي (و نه صرفا ساخت و ساز)، قابل مالحظه در حوزه ارائه خدمات
  را متاثر از فرآيندهاي زير دانست:  اشتغال در استان مازندران

   مسكونيهاي قيمت زمين شدن برابري 50تا  40، مسكونيهاي كشاورزي به شهركهاي تبديل زمين
افزايش ناگهاني ، خدماتيبه نسبت كشاورزي هاي فعاليت ندير بازده بود، كشاورزيهاي زميندر مقايسه با 

 زمان

 اشتغال كشاورزي
 روند تغييرات  در بخش خدمات اشتغال
مسافرورود  

1375 1395 

 اشتغال صنعت
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عدم همسويي توسعه سازي، و ويالها براي مالكيت زمينمسافران افزايش تمايل ، مسافراننرخ باالي 
 شده است.) مسافرپذيري كشاورزي و گردشگري (نابودي زمين الزام جذب ارزش افزوده ناشي از 

  به موارد زير اشاره كرد:  داليل افزايش نرخ بيكاري استانتوان از مهمترين مي در مجموع نيز 
طور متوسط بكشاوري كه هاي به سمت خدمات و نابودي زمين استانتغيير نگرش عمده در نيروي كار اشتغال 

  افزايش پديده  ،برنامه مدون در بخش گردشگريضرورت  ،اندنفر مشغول به كار بوده 2كتار هدر هر 
  هاي كشاورزي به تغيير كاربري غير اصولي زمين ،كشاورزيهاي خرده مالكي و كوچك شدن زمين

  افزايش تعداد  ،و خاك صحيح از منابع استان مانند آب برداريبهرهعدم  ،هاي مسافرپذيراقامتگاه
  . افزايش عرضه نيرو كار زنانو نهايتاً  مزيتهاي استان و تناسب بابدون نيازسنجي ها فارغ التحصيالن دانشگاه

هاي بنگاهآن در  %39درصد است كه از اين مقدار 76مازندراناشتغال در اقتصاد غيررسمي در استان      
شود. اين ميزان نشان دهنده آن است كه اشتغال مي غيررسمي مشاهدههاي آن در بنگاه %21رسمي و 

  باالي اين مقدار باشد. ميزان مي رسمي نيزهاي غيررسمي شكل گرفته استان، داراي سهم بزرگي در بنگاه
ذيري استان نسبت داد كه عمده كشاورزي و خدمات مسافرپهاي توان به بخشمي از اشتغال غير رسمي را

  باشد. مي در اين بخش نيز به صورت موقت و غيردائمها فعاليت
  

  هاي اقتصادي استانچكيده اطالعات بخش
  

از نظر اشتغال به تفكيك هر بخش مطابق با آخرين  مازندرانهاي مختلف اقتصادي استان سهم بخش     
 باشد:مي به شرح زير 1393آمار و اطالعات سال 

  ؛ درصد 2/20:كشاورزياشتغال بخش 
  ؛ درصد 50: استان خدماتاشتغال بخش 

  .درصد8/29: اشتغال بخش صنعت استان
  

  بخش كشاورزي استان
دستي، استان مازندران از نظر برخورداري از مزيت نسبي كشاورزي هاي موجود در اسناد باالمطابق آمار     

يافتگي كشاورزي در رتبه دهم كشور قرار دارد. اختالف فاحش بين مزيت رتبه سوم كشور و از نظر توسعه
دهد كه اگرچه مازندران داراي مزيت كشاورزي بااليي نشان ميران يافتگي مازندكشاورزي استان و توسعه

 خود وضعيت مطلوبيافتگي با تواند قطب اول كشاورزي كشور تبديل شود ولي در بخش توسعهاست و مي
تغيير آن عبارتند از: كه چند عامل مهم است فاصله زيادي دارد. اين عدم تعادل ناشي از عوامل متعددي 

ضعف مديريت ، نگرش نسل جوان مازندران براي اشتغال در بخش خدمات و عدم اشتغال در بخش كشاورزي
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اجراي مصوبات در امور  گيري ومتمركز بودن تصميمو اجراي برنامه هاي راهبري استان در حوزة كشاورزي، 
، هاي كالن كشور با مديريت استانعدم هماهنگي بين مسئولين عالي استان در مديريت، كشاورزي در تهران

 .بر (برنج و ...) بكاهش منابع آبي بويژه براي محصوالت آ

گوشت قرمز، مازندران در توليد برنج، گيالس، گوجه فرنگي، هلو، شليل، پرتغال، نارنگي، كيوي، چاي،      
هاي در دههباشد. مي 5مرغ، تخم مرغٍ، شير، عسل،ماهيان گرم آبي و سرد آبي داراي رتبه كشوري از يك تا 

پي آن قيمت رويه برنج و دربرنج بوده اما به علت واردات بي كشاورزي مازندران، توليد توليد ترينگذشته عمده
توليد برنج در داخل به علت سنتي بودن شيوه كشت آن پائين اين محصول در كشور و همچنين هزينه باالي 

گيرد، تغيير الگوي و همچنين وجود مصرف بسيار زياد آب براي توليد برنج كه بصورت غرق آبي صورت مي
نكته ديگري كه باعث تغيير  .به وقوع پيوسته است ،داري به عنوان يك رويهكاري به سمت باغكشت از برنج

  هاي كشاورزي و تغيير مالكيت از پدران داري شده، خرد شدن زمينري به سمت باغكاالگوي كشت از برنج
  ها است كه باعث تغيير كاري به علت خرد شدن زمينپي آن عدم صرفه اقتصادي برنجبه فرزندان و در

  داري شده است. به سمت باغ برداريبهره
و همچنين در قسمت غرب استان به علت  الت باغيكاري به محصوها از برنجبه علت تغيير كاربري زمين     

هاي شخصي، عمال سطح پذير گردشگران و همچنين ساخت ويالهاي اقامتتغيير كاربري به ساخت مجتمع
  باشد. لذا كاهش سطح كشت اين محصول زير كشت اين محصول در استان هر روز در حال كاهش مي

توان به كاهش اشتغال در اين از نكات بارز ديگري كه مي. ندارداي جز كاهش اشتغال در اين بخش را نتيجه
همچنين به علت نوع آب و هواي استان و است. هاي كشاورزي بخش اشاره نمود مكانيزه شدن زمين

هاي هاي الزم و حمايتمرغوبيت زمين، به قابليت كشت مجدد در سال توجه چنداني نشده است. آموزش
و اين امر باعث افزايش توليد و همچنين افزايش  هر در سال را در مازندران رواج دادتواند كشت دوبادولتي مي

  .و اشتغال معموال فصلي در اين بخش به اشتغال دائم تبديل گرددگشته اشتغال 
  

  بخش صنعت و معدن استان
رداري از مزيت مطابق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت و اسناد باالدستي كشور، مازندران از نظر برخو     

  كشور قرار دارد. استان مازندران بدليل  15يافتگي صنعتي در رتبه و از نظر توسعه 10نسبي در رتبه 
نداشته  صنايعچنداني در زمينه توسعة هاي خود و همچنين وجود قوانين سختگيرانه زيست محيطي، استعداد
  هاي اساسي صنعتي توان تا رفع نيازمنديرسد كه توسعه صنعتي استان را مي. بنابراين به نظر مياست

تواند راهكار ديگري براي توسعه هاي كوچك و صنايع تبديلي ميدر داخل استان جدي گرفت. توجه به كارگاه
  صنايع كوچك استان باشد. 
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  وضعيت صنعت استان در مازندران -2جدول 

هاي تعداد شهرك
 صنعتي

هاي تعداد واحد
  صنايع مهم اشتغال رسمي  فعال

صنايع غذائي، فلزات اساسي، صنايع چوبي، توليد   89334  3626  37
  منسوجات

 

توان به كاله در بخش باشند ميكه در حال فعاليت مي هايي صنعتي حال حاضر استانترين برنداز مهم     
   بابل اشاره نمود.خودرو در شهرستان لبنيات شهرستان آمل و واحد توليد خودرو ايران

توان صنعت را حداقل در بخش ها ميهاي نسبي استان در بخش صنعت كه با بكارگيري از اين مزيتمزيت
  باشد:مي شامل موارد زير ،درون استاني فعال نمود

وجود مواد اوليه ارزان كشاورزي ، وجود ذخاير غني مواد پروتئيني و درياي خزر و امكان توسعه صنايع شيالتي
هاي آسياي ميانه و اروپا از طريق درياي امكان ارتباط با كشور، ورد نياز صنايع تبديلي و وابسته به كشاورزيم

نرخ باالي باسوادي در بين ، هاي توسعه صنعتيهاي و نواحي صنعتي به عنوان بستروجود شهرك، خزر
گذاري در بخش ت سرمايههاي مالي بخش خصوصي جهقابليتو  جمعيت استان و وجود نيروي تحصيلكرده

 .صنعت

معدن  101معدن فعال و درحال تجهيز و  126داري معدني استان تعداد پروانه بهره 227در بخش معدن از      
سزايي در توليد انواع مواد معدني از جمله: واريزه باشند. استان مازندران سهم بهفعال ميدر حال حاضر غير

  سيليس و  الشه، پوكه معدني، فلورين و باريت، سرب و روي، گچ،سنگ، سنگ آهك و كوهي، زغال
  هاي تزئيني در كشور دارد. سنگ
  توان به موارد ذيل اشاره نمود: هاي معدني استان مازندران نسبت به كشور ميترين رتبهمهم     

از نظر ذخيره سنگ  ،سنگ در كشور رتبه دوماز نظر ذخيره ذغال، از نظر ذخيره فلورين در كشور رتبه اول
هاي توليدي معدني استان متعلق به معادن واريزه كوهي و بيشترين سهم واحد. گرانيت دركشور رتبه اول

  باشد. سنگ و سنگ آهك و الشه ميزغال
  

  بخش خدمات استان مازندران
 2خدمات رتبه دهد كه مازندران از نظر برخورداري از مزيت نسبي در بخش هاي موجود نشان ميآمار     

هاي باشد. با توجه به منابع و مزيترا در كشور دارا مي 6يافتگي در بخش خدمات رتبه كشور و از نظر توسعه
هاي هاي آموزش عالي، مخابرات، حمل و نقل، اتصال به كشورساختطبيعي منطقه و همچنين وجود زير
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قرار داده است.  و زيرساختي سعه بخش خدماتمنطقه درياي خزر، مازندران را داراي قابليت فراوان در تو
خدمات آموزشي، خدمات رفاهي و ي(خرده و عمده فروشي، رتجاهاي در استان كه شامل حوزه بخش خدمات

زائي مازندران بر عهده دارد. درصد از اشتغال بيشترين سهم را در اشتغال 50با دارا بودن  باشدمي )شهري و ...
و  1390اطالعات سرشماري سال  مختلف بخش خدمات نشان داده شده است.هاي در نمودار زير قسمت

درونيابي هاي بعدي نشان مي دهد كه علي رغم تعداد زياد سرانة مسافراني كه در مقايسه با ديگر استانهاي 
هاي فرعي خدماتي در بجز در حوزة معامله امالك و برخي حوزهاستان مازندران  كشور دارد،

ي خدمات مانند سرگرمي، فناوري اطالعات و ارتباطات، عمده فروشي و هاديگر زير بخش
مسافران داري و هتلداري نيز سرانه اشتغالي متناسب با فروشي و حتي رستورانخرده

هاي خدماتي با در نظر در حالي كه بخشي از اين كمبود اشتغال در حوزه ورودي و جمعيت استان ندارد.
  ن وضعيت ممكن استان قابل توجيه است، اما همچنان فاصلة جدي بيمسافرت به داشتن فصلي بودن 

مشابه) و وضعيت موجود قابل مشاهده  ايمنطقهسه با ميانگين كشوري و نه حتي وضعيت مطلوب در (در مقاي
  است. 

  
  سهم ارزش افزوده بخش هاي خدماتي -2شكل 

  
  

استان مسافرپذيري دهد بخش خدمات در استان مازندران بصورت مستقيم از مطالعات ميداني نشان مي     
هاي استان دارد نشان بيشتري نسبت به ساير قسمتمسافر پذيرد. از پيمايش در غرب استان كه ورود تاثير مي

كه آنچه . ها تاثير مستقيم داردنهايت بر اقتصاد خانواردهد كه بخش خدمات به وضوح بر اشتغال و درمي
  متناسب  هاي موجود گردشگري در استانظرفيتدر حال حاضر  مشهود است اين است كه

خدمات در حد اين ميزان  ، نيست وكندبه استان مازندران ورود پيدا مي كهمسافراني با 

30%
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عمده فروشي و خرده فروشي
تامين آب و برق
ساختمان
هتل داري و رستوران
حمل و نقل
بانكداري و خدوات مالي
اجاره مستغالت
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  آنچه  د.نمايرا براي اقامت بيشتر در استان ترغيب نميمسافران وجود ندارد و مسافر 
  در استان مازندران وجود دارد، گردشگري نيست، بلكه مسافرپذيري نيست. 

  
  وضعيت و معرفي نهادهاي عرضه كننده نيروي كار

گردد كه مازندران داراي مراكز هاي موجود و همچنين مشاهده ميداني مشخص ميبا توجه به آمار     
  فراواني اين مراكز مشخص شده است.باشد. در جدول زير خصوص آموزش عالي در كشور ميمتعددي در

  
  فراواني مراكز آموزش عالي در استان -3جدول 

تعداد 
  هنر

تعداد 
  پزشكي

تعداد علوم 
  انساني

هاي تعداد رشته
  فني

تعداد فارغ 
 التحصيل

نوع دانشگاه تعداد

 دانشگاه سراسري  17  14397 13 24 8 2

 پيام نور 17 18840 15 29 3 3

 علوم پزشكي 2 1262 0 0 18 0

11 10 27 14 27427  45 
موسسه عالي 
 غيرانتفاعي

 دانشگاه آزاد 21 29853 15 28 16 5

  جمع كل  102  91779  57  108  55  21
  ماخذ: سازمان سنجش و آموزش كشور

 

هاي رشتهالتحصيالن شود كه سهم فارغمي با پايش مراكز آموزش عالي استان مازندران چنين برداشت     
بسياري از فارغ التحصيالن  كه باشد. بطوريمي هاي استان برخالف غير صنعتي بودن آن بيشترفني دانشگاه

  خدماتي غير مولد مشغول هاي به دليل نبود فضاي صنعتي و بازاركار مناسب به ناچار يا در حوزهها اين رشته
  نمايند.مي ن مهاجرتمجاور همچون استان تهراهاي به كار شده و يا به استان

. اين در حالي است كه رشته استهمانطور كه پيش از اين نيز بيان شد، مزيت شاخص استان گردشگري      
  نشده است. لزوم  يتحصيلي به اين نام و خدمات جانبي آن در مراكز آموزش عالي استان تعريف جامع

  ي مورد نياز توسعه صنعت گردشگري هاداري، تورگرداني و رشتههاي تحصيلي گردشگري، هتلرشته
  باشد.از الزامات مراكز آموزش عالي استان مي

باشد، خيلي همسو با بازار كار هاي استان ميهاي مرتبط به بخش كشاورزي كه باز هم از مزيترشته     
 هاي مختلف كشاورزيهاي الزم در رستهو تخصصاست و دروس تدريس شده بصورت عمومي نبوده استان 

مبناي كاشت برنج و توليد از اقتصاد كشاورزي آن بر ايباشند. براي مثال در استاني كه بخش عمدهرا دارا نمي
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هاي كشاورزي به صورت عمومي وجود دارد ولي رشته تخصصي مناسب با شاليكاري و مركبات است رشته
هاي اورزي با توجه به بروز چالشهاي كشبندي رشتهرو لزوم تقسيم شود. از اينتوليد مركبات تدريس نمي

هاي تخصصي متعدد در حوزه منابع آبي و خشكسالي و همچنين عدم بهره وري مناسب كشاورزان، به رسته
  باشد.ضروري مي

  
  هاي فني و حرفه ايآموزشگاه-4جدول 

 

شود كه اين مي اي استان، مشخصحرفهوهاي آموزشي در مراكز فنياول به ليست مهارتدر نگاه      
  برداري از بقيه مراكز فنيها بنابر ظرفيت تقاضاي نيروي كار استان تعريف نشده و بيشتر يك كپيمهارت

ساختمان كه در تعريف هاي صنعت خودرو و صنعت هاي زياد در رستهباشد. برگزاري دورهاي كشور ميحرفهو
هاي هاي مهارتباشد. آموزشها مياز ايرادات اساسي آموزش مهارت ،اشتغال استان تقاضاي چنداني ندارند

كه نشان از عدم قرابت نزديك به وضعيت اشتغال و پتانسيل است فني برگرفته از مراكز آموزش عالي استان 
  باشد.اين بخش مي

عه گردشگري و خدمات جانبي اين رسته نشان از نبود يك نياز سنجي هاي توسعدم آموزش مهارت     
تواند كمك هاي مهارتي اين رسته ميباشد. توسعه آموزشها در اين استان ميمشخص در آموزش مهارت
دهد در خطوط ساحلي اين مي ميداني نشان شغل در مازندران نمايد. مطالعات شاياني به جستجوكنندگان

هتل داري و رستوران داري از سوي كارفرمايان وجود داشته هاي مهارتي در رشتههاي وزشاستان تقاضاي آم
اما مراكز ارائه خدمات آموزش مهارتي ديده نمي شود. به جز يك مورد دانشگاه علمي كاربردي كه اخيرا در 

  شهرستان بابلسر افتتاح شده است.
  هاي آموزش عالي براساس كه تعريف رشته استيكي از مشكالت عمده نظام آموزشي استان اين      

  هاي موجود در تهران است. حتي اساس كپي نمودن از دانشگاهو بيشتر برنگرفته هاي استان صورت مزيت
هاي تخصصي نيفتاده و هنوز ارشد و دكتري هم به فكر آموزشلي مانند كارشناسييدر مقاطع باالتر تحص

  هاي استان نيست. اين درحالي است كه متقاضيان اشتغال نياز مزيتهاي آموزشي بر اساس تعريف رشته
  كاري داري، گل و گياه، برنجهاي تخصصي كشاورزي مانند باغدر استان بدنبال نيروي كار با مهارت

تعداد هاي آموزش داده شده در مركزعمده حرفه  نوع دانشگاه

خودرو، صنعت ساختمان، مراقبت زيبائي، فن آوري صنعت 
 اطالعات، خدمات مالي

 اي دولتيمراكز آموزش فني و حرفه 35

صنايع، پوشاك، مراقبت زيبائي، فناري اطالعات، امور مالي 
 بازرگاني، عمران

714  اي خصوصيهاي فني و حرفهآموزشگاه

   1395ماخذ: سازمان فني و حرفه اي
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. همچنين در بخش صنعت متخصصان معدن، صنايع غذائي، صنايع هستندو همچنين پرورش مرغ و ماهي 
وجود ندارد و يا بصورت اي باشند كه در استان يا آموزش دهندهآالت كشاورزي ميينتبديلي كشاورزي، ماش
هاي گردشگري، تور گرداني، تبليغات و فروش دهند. فقر زياد نيروي كار با مهارتعمومي آموزش مي

  شود.مي داري از معايب مراكز آموزشي استان بر شمردهگردشگري و هتل
هاي مهندسي و فني، حسابداري صنعتي، علوم استان مازندران در رشتههاي انشگاهالتحصيالن زياد دفارغ     

پايه و اقتصاد نظري علوم انساني و... از يك سو و از سوي ديگر نبود بازار كار مناسب براي آنها موجب 
دهد، مي هاي مجاور و عمدتأ تهران شده است. مطالعات ميداني نشانهاي كار استان به استانمهاجرت نيرو

كه  در ميان مردم شكل گرفته كه حاكي از آن است "مازندران، خوابگاه شاغالن"اصطالحي با عنوان 
  و اشتغال بايستي در استان تهران و استراحت و ايام فراغت در مازندارن متمركز باشد. كاروكسب

  
  هاي اقتصادي و اجتماعي استان  شناسايي و تحليل سيستم

طبيعي مانند مجاورت با درياي مازندران و كوههاي البرز،  مساعداستان مازندران با برخورداري از شرايط      
ملي  جغرافيايي موقعيت سو و از سوي ديگرحاصلخيز، بارش كافي، آب و هواي مطبوع از يك هاي وجود زمين

هاي خراسان، گيالن و سمنان، وجود راهوجود سه راه ارتباطي از مركز كشور، محور ارتباطي مانند و بين المللي 
  حمل و نقل هاي امير آباد، بهره مندي از بنادر مهم و شبكه زميني فراوان با پايتخت كشور، منطقه ويژه

  باشد.مي به ترتيب در سه حوزه گردشگري، كشاورزي و صنعت داراي مزيت از جمله سه فرودگاه فعال،
از غرب به شرق استان در راستاي اي باشد. جادهمي كيلومتري 300ي داراي خط ساحلي تقريب اين استان     

باشد. شهرهاي نزديك به اين خط ساحلي اشتغال عمده مي ساحل كشيده شده كه بنام جاده ساحلي مشهور
  سال گذشته به دليل  15اين منطقه طي . كشاورزي قرار داده اند كمتر برخود را بر محور گردشگري و 

كالن بخش خصوصي شكل و ساختار ستني خود را از دست داده و به قطب گردشگري هاي سرمايه گذاري
ن امتداد دارد، بخش . با فاصله گرفتن از جاده ساحلي كه از غرب به شرق استااستان مازندران تبديل شده است

شود. اين مي كمتر از مناطق غربي ديده وساز و ويالسازيكشاورزي پر رنگ تر شده و تغييرات ناشي از ساخت
هموار و سطحي نسبت به مناطق غربي داراي پتانسيل بيشتري در امر هاي منطقه به دليل برخورداري از زمين

 شود. البته بايستي به اين نكته اشاره شودمي در اين بخش مشاهده كشاورزيكشاورزي بوده و عمده اشتغال 
 استان مازندران از سمت استان تهران و سمنانورودي به هاي اههراز و فيروزكوه كه شاهرهاي جادهكه 
   باشند، منجر به آن شده تا در اطراف اين جاده خدمات مربوط به گردشگري عبوري نيز شكل بگيرد.مي
توان اقتصاد شكل گرفته در استان را به دو منطقه هاي مبتني بر ديناميك اشتغالِ استان، ميتحليلتوجه به با 

 وكاري تقسيم كرد:كسب
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كشاورزي و  يافته حولاشتغال و اقتصاد شكلبا محوريت  استان (سبز رنگ)منطقه شرق و جنوب شرقي -1
بخش و  قائمشهر، سوادكوه شمالي و جنوبيهاي آمل، بابل، شامل شهرستان: گردشگري تر رنگكمرونق 

  باشد.مي ساريشهرستان جنوبي 
رونق گردشگري و  اشتغال و اقتصاد با محوريت استان غرب و نواحي ساحلي مازندران(زرد رنگ)منطقه  -2

هاي رامسر، تنكابن، عباس آباد، چالوس، نوشهر، نور، محمودآباد، فريدونكنار، شامل شهرستان :كشاورزي كمتر
  .بابلسر، جويبار، ساري، نكا، بهشر و گلوگاه

  
  شرق و جنوب شرقي مازندرانمنطقه 

 استان مازندران بين سلسه جبال البرز و    
باشد. در قسمتهاي مي درياي خزر محصور

صله بين دريا و اغربي و شرقي استان، ف
لي در قسمتهاي بوده و كوهها اندك

مركزي و به سمت جنوب اين فاصله 
اين باشد. مي شرايط براي كشاورزي و دامپروري بسيار مناسباي افزايش يافته و با پديد آمدن زمينهاي جلگه

شرايط را دارد، كه در دامنه كوهها پديد آمده و آب و هواي بسيار مطبوع كوهستان جنگلهايي  درحالي است كه
در اين منطقه به دليل دسترسي به مراتع قابل توجه، دامداري نيز . يا نموده استهم نيزبراي بخش گردشگري 

از همين شرايط  كه رتبه اول مازندران در توليد گوشت سفيد كشور برگرفتهبطورياز رونق خوبي برخوردار بوده 
بزرگ و هاي ندانب موجود در اين منطقه و همچنين آبهاي باشد. پرورش ماهي در رودخانهمي مطلوب

باشد. توليدات محصوالت مي زا اين منطقهاشتغالهاي كوچك و استخرهاي پرورش ماهي از ديگر فعاليت
  در حدود بيش  و همچنين باشندمي داراباغي مانند پرتغال، كيوي، نارنگي و شليل كه رتبه اول كشور را 

  شود.مي در اين منطقه توليد و بهره بردارياز نيمي از برنج كشور 
و همچنين وجود ها نفر از اين جادهها وجود دو جاده مواصالتي به پايتخت كشور و جابجائي ساالنه ميليون     

 ،ان به كوههاي البرز كه بلندترين كوه ايراندسترسي فراوهاي بزرگ در اين منطقه و ايجاد جادههاي تاالب
باعث توسعه گردشگري اين بخش هم شده است. عمده آثار تاريخي ، دماوند هم در اين منطقه قرار دارد

است. محوريت قرار گرفتن شده در اين منطقه واقع ، دور به علت سابقه شهر نشينيهاي مازندران از گذشته
  شاورزي در اين منطقه، بارش فراوان، زمين حاصل خيز، اختالف كم دما كشاورزي به علت زمينهاي زياد ك

  باشد. مي در طول شبانه روز و آب فراوان
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 غرب و نواحي ساحلي مازندرانمنطقه 

منحصر به فرد هاي استان كه از مزيتمنطقه دوم 
هاي نوار شامل شهرستانباشد، مي طبيعي برخوردار

به سمت شرق استان از غرب استان بوده كه  ساحلي
از رامسر تا نور از شمال به ساحل درياي مازندران 

و عمال توسط كوه و دريا به حصار  متصل هستندانبوه و كوههاي البرز هاي از جنوب نيز به جنگل .اتصال دارند
  شمال جويبار، از  درآمدند. بعد از شهرستان نور، شهرهاي ساحلي محمودآباد، فريدونكنار، بابلسر، بهنمير،

به ساحل دريا و از جنوب به شهرهاي جنوبي اتصال دارند. در ادامه به سمت شرق شهرهاي ساري، نكا، 
  كه منجر به آن شده  باشندمي هاي جنوبي خود برخورداربهشهر و گلوگاه هم از مزيت دريا و هم از كوه

گفت منطقه گردشگري مازندران  توانمي تا بيشترين تمركز مسافرپذيري متوجه اين منطقه باشد. از اين رو
را منطقه جذاب  منطقه دوم مازندران ،باشد. اين ويژگيهامي و هم داراي ساحل زيبا يهم داراي كوههاي جنگل

اتصالي استان به پايتخت را نيز اضافه هاي گردشگري در كشور نموده است. به اين مزاياي طبيعي بايد جاده
ي به استان مازندران شده است. همچنين استان مازندران در مسير زائران نمود كه باعث انتقال گردشگران زياد

  دليلي بر افزايش گردشگران از اين استان شده است. ،واقع شده كه همين (ع)امام رضا
  هزار گردشگر خارجي كه عمدتا  180ميليون گردشگر از سراسر ايران و در حدود  35ساالنه بيش از      

كنند. اين امر باعث شده تا حوزه گردشگري فارس هستند به استان مازندران سفر مي از كشورهاي حوزه خليج
  موتور محرك و منشأ توسعه قسمت غربي و شمالي استان گردد. 

  وجود گردشگران فراوان و همچنين گسترش اقتصاد در بخش خدمات گردشگري موجب تمركز سرمايه      
ور به اين نقاط استان و كشور شده است. در حال حاضر رشد و و سرمايه گذاران بخش خدمات از سراسر كش

انسراها، مها، مهها ملموس و انكارناپذير است. افزايش هتلتوسعه تصاعدي اين بخش به نسبت ديگر بخش
ها در دو دهه اخير غيرقابل مقايسه ساحلي، رستورانهاي هاي ورزشمراكز تفريحي و گردشگري نظير مجتمع

  ه است. با ادوار گذشت
مهمترين از باشد، مي بخش ديگر اقتصاد در اين منطقه كه از ديرباز رونق داشته حوزه كشاورزي     

توان به كيوي و مركبات تنكابن، ساري، نكا و توت فرنگي بهنمير اشاره مي محصوالت كشاورزي در اين ناحيه
در تمامي اين شهرها اشاره كرد. توسعه توان به وجود زمينهاي كاشت برنج مي از محصوالت زراعي هم نمود.

دامي و صيد ماهي از محصوالت كشاورزي اين منطقه هاي و همچنين فعاليت و بهشهر گل و گياه در تنكابن
توان بدان اشاره كرد اينست كه بخش مي باشد. از نكات بارزي كه با گذر از اين شهرهامي از مازندارن
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هاي كشاورزي از نسلي به نسل ديگر انتقال يافته با معضل خُرده اينكه زمينكشاورزي اين ناحيه اوال به علت 
با كشاورزي چندان آشنا نبوده و  ،باشندمي مالكي مواجه شده، ثانيا نسل جديد كه غالبا متولدين بعد از انقالب

افزوده بيشتر زمينها براي ارائه خدمات گردشگري ارزش  اعتقاد دارند با گسترش گردشگري، استفاده از اين
براي آنان بهمراه دارد. لذا اين تغيير رويكرد تاثير بسزائي بر كشاورزي اين منطقه دارد ولي نمي توان از مزيت 
اين منطقه براي توسعه كشاورزي چشم پوشي نمود. بخصوص توليد محصوالتي كه ارزش افزوده بيشتر براي 

ل و گياه، توت فرنگي و انواع ماهيان باشد. يكي از تواند شامل توليد گمي بخش كشاورزي بهمراه دارد كه
  باشد مي توان به توسعه بخش كشاورزي در اين منطقه كمك نمايد احداث بازارهاييمي نكاتي كه

و اخذ ارزش ها تا با حذف واسطهداده كه كشاورزان محصوالت خود را مستقيما در اختيار گردشگران قرار 
  ه رونق كشاورزي در اين مناطق منجر گردد.  افزوده بيشتر براي كشاورزان ب

) و %25كشاورزي( ،)%65هاي خدمات(مي توان بيان داشت كه شاغلين در اين منطقه به ترتيب در بخش     
 هنبوددر اين منطقه صنعت چندان داراي مزيت  باشند.مي درصد بصورت پراكنده در بخش صنعت فعال )10%(

  . رسدمي شود كه به مصرف منطقهمي يداتي منجرو عمده فعاليت بخش صنعت به تول

  
  مهمترين رويكردهاي استراتژيك  توسعه اشتغال استان

توان به سه دوره مهم تقسيم بندي  را مي همانطور كه در شكل زير نشان داده شده است. اقتصاد مازندران
گيري نقاط عطف استان مازندران را پوشش داده است.  نمود، سه دوره مطروح به نحوي دوران تحول و شكل

اين دوره  درعمال  گردد.مي دوره نخست مازندران به دوران كشاورزي و توليد سنتي و خدمات وابسته باز
  و انگيزه توليد  ترمطلوب ،توليد محصوالت كشاورزي نسبت به دوره حالهاي وضعيت منابع آب و هزينه
شود مي چنين دريافت 70و  60دهه هاي سالهاي ه است. با نگاهي به ارقام و آماربراي كشاورزان بيشتر بود

  بخش صنعت نيز  ،سال هااين بعد از گذر از  كه بوده %60كه سهم اشتغال كشاورزي در اين دوره بيش از 
دوره دوره بعدي كه تا به امروز در حال ادامه است، آن افزوده شده است.  بهبا محوريت صنايع تبديلي 

و از دوره كشاورزي و  كردهخدمات گردشگري و مسافرپذيري استان رشد  كه طي آن استمسافرپذيري 
  الزم به ذكر است  .است نمودهبصورت محدود صنايع تبديلي كشاورزي به دوره مسافرپذيري انتقال پيدا 

دليل مهم اين مطلب آن  شود،مي ياد "گردشگري"و نه  "مسافرپذيري"در اين گزارش از اين دوره با عنوان 
گردشگري خود، مقصد هاي است كه درحال حاضر استان مازندران با برخورداري از منابع طبيعي و مزيت

  و مديريت استان هنوز ها باشد، اين درحالي است كه ظرفيت ها، زيرساختمي جذابي براي مسافران
ان نسبت داد. چيزي كه در حال وقوع است صنعت گردشگري را بهجاري بودن به سطحي نرسيده تا بتوان 

هاي زمين الزم و كافي براي مديريت آن وجود دارد.هاي است عمدتا ورود مسافر بوده و كمتر زيرساخت



 

  24از 15صفحه

 كاروطرح توسعه كسب
 اشتغال پايدارو 

 دوره سوم كه وضعيت آينده را نشان باشد.مي مسكونيهاي كشاورزي مازندران درحال تبديل به مجتمع
اگر اين روند به همين  خست ادامه روند فعلي ترسيم شده كهدهد به دوصورت قابل تصور است، در حالت نمي

  شكل ادامه پيدا نمايد، چيزي جز گسترش ويالسازي و در نهايت تبديل مازندران به سكونتگاههاي دائم و 
جذب مسافر به مرحله توقف هاي غير دائم به همراه نخواهد داشت و ادامه اين روند بدليل از بين رفتن جاذبه

كشاورزي و از دست رفتن هاي . از سوي ديگر ادامه روند فعلي منجر به نابودي زمينانجامدمي رورود مساف
لذا بحران اصلي اين دوره  .مزيت منحصر به فرد توليد محصوالتي همچون برنج، مركبات و ... خواهد شد

تقاضاي مسافر را  كشاورزي تبديل به مناطق مسكوني شده كه ديگرهاي زماني اتفاق خواهد افتاد كه زمين
به دليل  ،ندارد و از آنجايي كه بخش قابل توجهي از اشتغال كشاورزي به بخش خدمات سريز كرده است

كشاورزي ديگر شرايط توليد و بازگشت كشاورزان وجود نداشته و معضل بيكاري بويژه براي هاي نابودي زمين
حالت دوم سعي شده است رويكرد توسعه يافته در  قشر كشاورز تبديل به مهمترين دغدغه استان خواهد شد.

ياد شده است. "توسعه نظام يافته گردشگري"استان متناسب با رويكرد تكاپو ترسيم شود كه از آن با عنوان 
در اين رويكرد تالش شده است تا با درك دقيقي از صورت مساله اشتغال استان با در نظر داشتن ابعاد 

  پيش روي حاصل هاي مدي و فرصتآدرهاي م شود تا طي آن مزيتاقتصادي و اجتماعي مسيري ترسي
  اقتصادي استان قرار گرفته و معضالت ناشي از ارزش افزوده اندك هاي از جذب مسافر همسو با ساير حوزه

  و چالش رشد تصاعدي مشاغل غيررسمي اي اصيل منطقههاي كشاورزي، فراموشي سنتريزي اشتغال  و
 ن مسائل زيست محيطي تا حد موثري پوشش داده شود.و همچنيو بعضا كاذب 

كار و وباشد. اين استان به علت عدم ايجاد كسبمازندران در حال حاضر، مركز گردشگري كشور مي     
اشتغال بر مبناي ورود مسافر، صرفا در حالت مسافرپذيري بوده و شكلي از ارائه خدمات تخصصي گردشگري 

اكه با وجود پذيرش حجم باالي گردشگري، هنوز نتوانسته ايجاد ارزش افزوده در آن شكل نگرفته است. چر
اقتصادي متناسب نمايد. نابودي زمينهاي كشاورزي و همچنين محيط زيست، گسترش پديده زمين خواري، 

باشد. نابودي محيط زيست هاي رايج مسافرپذيري ميجنگل خواري، كوه خواري و اخيرا دريا خواري از پديده
  باشد، بلكه تغيير در اشتغال از كشاورزي مولد و خدمات تنها از پيامدهاي اين پديده مسافرپذيري مي نه

لذا چنين پيش بيني  .استهاي شكل گرفته در استان به سرايداري و بنگاه داري نيز از ديگر ناهنجاري
محيط زيست و از بين رفتن شود كه با ادامه روند فعلي، پديده مسافرپذيري در نهايت به علت نابودي مي

ها و ...) متوقف خواهد شد. توقف مسافرپذيري يكي از عوامل نابودي هاي جذب مسافر(همچون جنگلجاذبه
اشتغال مولد در مازندران و شكل گيري مهاجرت جمعيت عظيم مازندران به ديگر استانها و يا ديگر كشورها 

  خواهد شد.
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  از تحوالت اشتغالي در استان مازندران شمايي-3شكل 
  
  

  
 

  
كارهاي وتغيير اين رويكرد و رسيدن به گسترش نظام يافته گردشگري كه منتج به توسعه هدفمند كسب     

هاي آتي استان بايد باشد. منظور از گسترش نظام يافته گردشگري باشد، از اقدامات اساسي و برنامهاستان مي
رهاي ديگري استان نيز آن است كه توسعه استان با محوريت گردشگري منجر به توسعه ساير كسب وكا

هاي طبيعت گردي، بوم گردي و امثال آن امكان خواهد شد. از طريق توسعه خدمات گردشگري در حوزه
توان از وضع شود. براي تغيير اين رويكرد ميهاي كشاورزي، صنايع دستي و .... مهيا ميتوسعه رسته فعاليت

افراد غير بومي و همچنين گسترش خدمات مولد بر پايه  قوانين خاصي مانند قوانين عدم اجازه ساخت و ساز به
IT كار مولد وو گسترش علمي گردشگري اشاره نمود. گسترش نظام يافته گردشگري باعث ايجاد كسب  

 كارهاي استان نيز اثر خواهد گذاشت.وو اشتغال پايدار شده كه بطور مستقيم بر ساير كسب

  
  
  
  
  

دوره سوم دوره دوم دوره اول
(آينده)

 زمان حال

 ادامه روند فعلي

 توسعه استان



 

  24از 17صفحه

 كاروطرح توسعه كسب
 اشتغال پايدارو 

  اجتماعي در استان مازندران-ست محيطي و فرهنگيحوالت اشتغالي، زيت - 5جدول 
  دوره حال(دوم)-دوره گذشته(اول)

مسائل فرهنگي و 
 اجتماعي

 محيط زيست  اشتغال  نام دوره  دوره

فرهنگ بومي در حوزه  وجود
 توليد و كشاورزي

از منابع موجود بهره برداري
 طبيعي (تخريب)

 ...باغداري، زراعت، دامداري و   كشاورزي  اول

كناره گيري از توليدات بومي، 
 مصرف گرايي و فراموشي اصالت

 بومي

تهديد و تخريب زمين هاي 
آلودگي هاي زيست  كشاورزي،
 محيطي

 فروش و اجاره مستغالت خريد،  مسافرپذيري  دوم

  دوره آينده (درصورت ادامه روند موجود و عدم مداخله توسعه اي)
مسائل فرهنگي و 

 اجتماعي
 محيط زيست  اشتغال  نام دوره  دوره

فاصله گرفتن از فرهنگ بومي، 
تجميع فرهنگهاي مختلف 

 كشور، 

آلودگي آب و هوا، نابودي زمين 
 هاي كشاورزي، 

خدمات سرايداري، خدمات رهن 
و اجاره، خدمات رفاهي، خدمات 

 ساختماني

گسترش 
رويه  بي
 يالسازيو

 سوم

حاشيه نشيني، پيدايش  گسترش
ناهنجاري هاي اجتماعي و 

 ناامني

رشد  آلودگي زيست محيطي،
 سكونتگاه هاي دائم و غير دائم

به دليل  رشد مشاغل كاذب
 نابودي مزيت هاي اقتصادي

توقف 
مسافر 
 پذيري

 چهارم

  دوره آينده (درصورت ورود به مداخالت توسعه)
مسائل فرهنگي و 

 اجتماعي
 محيط زيست  اشتغال  نام دوره  دوره

 حفظ فرهنگ بومي و محلي

جلوگيري از پيشروي زمين 
  هاي كشاورزي

جلوگيري از آلودگي هاي 
 زيست محيطي

  طبيعت گردي توسعه خدمات
 توسعه هدفمند خدمات رفاهي

ردشگريگساختهاي  توسعه زير
 توسعه اقامتگاه هاي روستايي

گسترش 
خدمات نظام 

 يافته
 گردشگري

 سوم

بومي و محلي از توسعه فرهنگ 
طريق رونق اقتصادي شكل 

دستي،  گرفته در صنايع
 كشاورزي و ....

 توسعه مشاغل سبز
و كاهش آلودگي هاي  كنترل

 زيست محيط

افزايش بهره وري از زمين هاي 
 كشاورزي

 مديريت بهينه منابع

توسعه فنĤوري اطالعات
  متناسب با خدمات گردشگري

 توسعه كشاورزي 

 توسعه صنايع تبديلي

توسعه ساير خدمات مرتبط با 
 گردشگري

توسعه 
هدفمند 

كسب و 
ارهاي ك

 منطقه 

 چهارم

  
 
 



 

  24از 18صفحه

 كاروطرح توسعه كسب
 اشتغال پايدارو 

 

  فعاليت هاي شناسايي شده استانرسته -6جدول 
  

 محل تمركز عنوان رسته رديف
تعداد اشتغال 

 (نفر) موجود

 165000 كل استانتوليد و شاليكوبي برنج 1

 130500 كل استانگردشگري 2

 66000 كل استانتوليد و فرآوري مركبات 3

 53000 كل استانساخت و توليد مسكن 4

 18300 كل استانتوليد و فرآوري گوشت قرمز 5

 25000 آمل، بابل، قائمشهر، ساريتوليد و فرآوري مرغ گوشتي 6

7 IT  وICT12000 بابل، ساري، آمل، محمود آباد 

 12000 آمل، بابل، قائمشهر، ساريتوليد و فرآوري شير 8

 8000 آمل، ساري، بابلكاشت و بسته بندي سبزيجات خوراكي 9

 13000 تنكابن، محمو اباد، آمل، بهشهرتوليد گل و گياه 10

 10،800 كل استانپرورش ماهي و صنايع شيالتي 11

 17000 كل استانصنايع دستي 12

 5800 كل استانتوليد دانه هاي روغني 13

 11700 آمل، بابل، قائمشهر، ساريتوليد محصوالت چوبي و مبلمان 14

 4800 كل استانتوليد پوشاك 15

 3200 بهشهر، قائمشهرتوليد پارچه 16

 4700 كل استانتوليد لبنيات سنتي 17

 4500 كل استانتوليد و بسته بندي عسل 18

 3700 كل استانتوليد شليل و هلو 19

 3400 سوادكوه و آملزغال و فلورينتوليد 20

 1200 آملتوليد آب معدني 21

 3800 بابلتوليد خودرو و قعطات يدكي 22

 650 آمل، بابل، قائمشهر، ساريتوليد محصوالت فلزي 23

 350 جويبارتوليد ادوات كشاورزي 24

 578400مجموع

  
  
  
  
  
  



 

  24از 19صفحه

 كاروطرح توسعه كسب
 اشتغال پايدارو 

  : مازندراندر اولويت توسعه اشتغال در استان هاي ستهر
  
  

   ظرفيت اشتغال آنها منتخب وهاي نام رسته- 7جدول 
 

  (نفر)ظرفيت ايجاد اشتغال در فاز اول نام رسته
 3500(بوم گردي و طبيعت گردي و ورزشهاي آبي ) گردشگري

IT  وICT 7000 

 1000توليد گل و گياه

 8000و صنايع تبديلي بخش كشاورزيتوليد و فرآوري مركبات

 2600ماهيگيري و پرورش ماهي و صنايع شيالتي

 2300پوشاك و خدمات پوشاك

 2500توليد و بسته بندي مرغ گوشتي

 1900توليد محصوالت چوبي و مبلمان

 2500توليد و شاليكوبي برنج

 2700توليد و فرآوري گوشت قرمز

 4500و محصوالت لبنيتوليد و فرآوري شير

 2000محصوالت ساختماني و خدمات ساختمانيساخت و توليد 

 45000 جمع كل

 

  
  اي حرفهونياز در حوزه آموزش عالي و فني موردهاي تهشپيشنهاد ر

هاي هاي توسعه استان و ارتباط اين مزيتها با توسعه اشتغال در استان، رستهبا توجه به مزيتها و فرصت
  اي وحرفههاي مهارتي پيشنهادي سازمان آموزش فنيدانشگاهي آموزش عالي مورد نياز و همچنين دوره

  گردند: مي به شرح زير پيشنهاد
  
  
  
  
  



 

  24از 20صفحه

 كاروطرح توسعه كسب
 اشتغال پايدارو 

  
  

  ( پيشنهادي) دانشگاهي مورد نيازهاي رشته -8جدول 

نام رشته 
شهرستانهاي   مقطع  گرايش  دانشگاهي

  پيشنهادي

ظرفيت 
پيشنهادي 

  (نفر)ساالنه

-ارشناسيك  جهانگردي-گردشگري  مديريت
  50  بابلسر، ساري، رامسر ارشد

كارشناسي  علوم اجتماعي مديريت مهاجرت   مديريت 
  20  بابلسر ارشد

  100  كل استان كارشناسي بازاريابي داخلي و پخش و توزيع  مديريت
IT 30  كل استان كارشناسي تجارت الكترونيك  
IT  30  كل استان كارشناسي محتوا و اپليكيشنتوليد  

  100  كل استان كارشناسي طراحي و بسته بندي كاال  بازرگاني
  50  ساري، نوشهر كارشناسي حمل و نقل و ترانزيت  مديريت
مديريت توليد وفرآوري محصوالت  مديريت

  100  بابلسر، نوشهر  كارشناسي شيالت
  50  ساحليشهرهاي  كارشناسي جانوران دريايي  كشاورزي
  50  كل استان كارشناسي صنايع تبديلي  مهندسي

كارداني ،  مديريت گلخانه و كشت گلخانه اي  كشاورزي 
  50  كل استان كارشناسي

  20  كل استان كارشناسي مديريت پسماندهاي كشاورزي  كشاورزي
علوم 
  20  كل استان  كارشناسي  اتيكت فضاي مجازي  اجتماعي

مهندسي پوشاك (طراحي و دوخت  نساجي 
  50  بابل ، سازي ، آمل   كارشناسي  و تكميل )

مهندسي خطوط توليد و بهره وري  نساجي 
  50  بابل ، سازي ، آمل   كارشناسي پوشاك

مديريت بازرگاني صنعت نساجي و  بازرگاني 
 پوشاك

كارداني و
  50  بابل ، سازي ، آمل  كارشناسي

  

  
  
  
  
 

 
 
  



 

  24از 21صفحه

 كاروطرح توسعه كسب
 اشتغال پايدارو 

  ( پيشنهادي) مهارتي  مورد نياز هاي رشته-9جدول 

  نام رشته مهارتي
مدت 
دوره 

  (ساعت)
  شهرستانهاي پيشنهادي

ظرفيت 
پيشنهادي 

  (نفر)ساالنه
  60  كل استان  150 توليد محتوا

  60 كل استان  120  توليد اپليكيشن
  60 كل استان  120  طراحي سايت
استانكل   120  راه اندازي شبكه  60  

  120 كل استان  300  بازرگاني خارجي و تجارت الكترونيك
  90 كل استان 200 بازاريابي

  200 كل استان  300  طراحي بسته بندي كاال و تبليغات كاال
  240 كل استان  200  فروش

  120 كل استان  300  برند سازي
  1000 كل استان  150  وظايف قانوني شركتها
  450 كل استان  300  بازارداري و بازارسازي
  200 كل استان  180  اصول و فنون مذاكره
  1000 كل استان  150  اتيكت فضاي مجازي

  200 كل استان  200  مديريت حمل و نقل و لجستيك
  150 كل استان  180  بازاريابي داخلي و مديريت تقاضا

  250 كل استان  180  تورگرداني
  150 كل استان  220  هتل داري

  250 كل استان  220  رستوران داري
  200 كل استان  180  طبخ غذاهاي محلي
  300 كل استان  180  بازيهاي بومي و محلي

  180 كل استان  180  طراحي و دوخت لباسهاي محلي
دوره حرفه اي تخصصي چرخكاري 5دوخت (

  200 كل استان  200  صنعتي ) 

  
 

  
   



 

  24از 22صفحه

 كاروطرح توسعه كسب
 اشتغال پايدارو 

  
  منابع و ماخذ : 

تحقيقات ميداني و مصاحبه با خبرگان و همچنين منابع و آمار و اطالعات  حاصلعمده منابع اين گزارش 
 باشد.هاي زير ميرسمي سازمان

 اطالعات رسمي مركز آمار ايران -

 ريزي استان مازندران سازمان مديريت و برنامه -

 الملل استانداري مازندراناداره كل هماهنگي امور اقتصادي و بين -

  ن و تجارت استان مازندراناداره كل صنعت، معد -
  اداره كل جهاد كشاورزي استان مازندران -
  اي استان مازندراناداره كل فني و حرفه -
  اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان مازندران -
  اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان مازندران -
  اتاق اصناف استان مازندران -
 صنعت معدن تجارت استان مازندران سازمان -

  
  
 


