
 گزارش کیدهچ

 6931وکار در دوره زمستان سال پایش ملی محیط کسب

 

 

)نمره بدترین  08/5 ،شاخص ملیرقم  ،6931 زمستانایران در  وکارکسب محیط پایش ملی حاصل از نتایج بر اساس  

با  6931 پاییزفصل گذشته ) ارزیابی نسبت بهاز وضعیت این شاخص  بهتر تا حدودیکه  شدهمحاسبه ( است 61 ارزیابی

 ،پایش این کننده درفعاالن اقتصادی مشارکت دید از که است آن بیانگر ارزیابی این همچنین .است (58/8ن میانگی

 .است شده مساعدتر تا حدودی، 6931 زمستان در ایران کسب وکار محیط ثر برهای مؤمؤلفه بیش از نیمی ازوضعیت 

  لفهسه مؤترتیب بهپایش، کننده در این فعاالن اقتصادی مشارکت، 6931 زمستاندر  

 (محصوالت و اوليه مواد) هاقيمت بودن بينيپيش غيرقابل و ثباتييب -1

 هادشواری تأمين مالي از بانک -2

 وکارکسبهای اجرایي ناظر به ها، مقررات و رویهثباتي سياستبي -3

 سه مؤلفهو  وکار کشورهای محیط کسبمؤلفه تریننامناسبرا  

 برق به دسترسي محدودیت -1

 ...(و گازوئيل گاز،) سوخت به دسترسي محدودیت -2

 (اینترنت و همراه تلفن) ارتباطات به دسترسي هایمحدودیت -3

دوره  4قابل ذکر است که در  اند.نموده ارزیابیها وکار کشور نسبت به سایر مؤلفههای محیط کسبمؤلفه ینترمناسب را 

 2ر دوکار ارزیابی شده بود اما مؤلفه کسب عنوان نامساعدترینبه هااز بانک دشواری تأمين ماليطرح،  این اجراینخست 

 ، نامساعدترین مؤلفه(محصوالت و اوليه مواد) هاقيمت بودن بينيپيش غيرقابل و ثباتيبي، 6931دوره پاییز و زمستان 

از سوی وکار کسب دوره اجرای طرح مساعدترین مؤلفه 1در هر  برق به دسترسي محدودیتوکار ارزیابی شده است. کسب

 .شده است فعاالن اقتصادی عنوان

 ترتیببه خراسان شماليو  بلوچستانوسيستان ،کرمانشاه هایاستان ،6931 زمستان در های این طرحیافته اساس بر 

دارای بهترین وضعیت محیط ترتیب به زنجانو  قزوین ،مازندرانهای استان و وکارکسبترین وضعیت محیط بد دارای

 اند.شده رزیابیا هانسبت به سایر استان وکارکسب

 وکار به شرح جدول زیر است:شاخص استانی محیط کسب 
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 براى لذا است گیرینمونه روش به طرح این در کنندهمشارکت اقتصادى فعاالن انتخاب که آنجا از است ذکر به الزم   

 فعاالن از قبولى قابل حجم توسط اطالعات تکمیل به نیاز ،هااستان درها داده پردازش آوری وجمع از حاصل نتایج تعمیم

 فصل مشابه      

سال گذشته
فصل گذشته

18/67 -0/50 5/99 6/02 5/87 5/84 5/04 6/31

14/79 1/54 5/89 5/80 5/73 5/77 5/13 5/96

-9/58 0/23 5/96 5/95 6/16 5/50 6/59 6/44

2/20 -1/73 5/98 6/09 5/90 5/70 5/86 5/73

-1/24 0/84 5/85 5/80 5/58 5/65 5/93 5/99

3/91 -2/96 6/12 6/31 5/67 5/82 5/89 6/51

7/95 0/41 5/68 5/66 5/70 5/69 5/26 6/24

4/03 3/08 6/03 5/85 5/65 5/34 5/80 5/54

1/37 3/85 6/19 5/96 5/81 5/90 6/11 6/43

1/24 1/16 5/57 5/51 5/58 5/61 5/50 6/40

-3/64 -2/56 5/81 5/96 5/82 5/22 6/03 5/68

4/75 -0/96 6/28 6/34 6/44 5/78 6/00 6/43

-5/87 0/29 5/69 5/68 5/52 6/06 6/05 6/01

-3/42 -6/48 5/47 5/85 5/70 5/47 5/66 6/30

12/03 2/81 6/00 5/83 5/64 5/88 5/35 5/86

5/22 0/61 6/31 6/27 6/33 6/10 5/99 6/33

-0/16 1/49 5/72 5/64 5/45 5/09 5/73 5/58

-0/28 -2/81 5/45 5/61 5/54 5/65 5/47 6/08

-10/47 -3/26 5/69 5/88 5/80 5/71 6/35 6/48

5/56 1/50 6/17 6/08 5/80 5/41 5/84 6/69

2/69 -3/51 5/79 6/00 5/65 5/77 5/64 6/49

4/03 -0/89 6/32 6/38 6/18 6/07 6/08 5/77

-2/05 -5/22 5/93 6/25 5/84 5/75 6/05 6/88

-17/76 -0/20 5/65 5/66 5/80 5/82 6/87 5/98

5/08 2/29 5/63 5/51 5/28 5/18 5/36 5/55

0/37 -0/73 6/20 6/25 6/28 5/65 6/18 6/14

-8/55 -7/05 5/14 5/53 5/52 5/40 5/63 5/40

2/10 1/04 5/59 5/54 5/47 5/45 5/48 6/32

0/71 -0/09 5/67 5/68 5/83 5/79 5/63 6/07

16/88 -1/93 5/88 5/99 5/93 5/56 5/03 6/14

8/76 3/61 5/82 5/61 5/81 5/40 5/35 6/18

 *: منفی بودن درصد تغییرات به معنای بهبود نسبت به فصل گذشته است.

پایيز 96

* درصد تغییرات فصل زمستان نسبت به

تابستان 96بهار 96زمستان 95پایيز 95استان

کرمان

سيستان و بلوچستان

قزوین

قم

کردستان

سمنان

فارس

اصفهان

البرز

ایالم

بوشهر

خراسان جنوبي

خراسان رضوی

خراسان شمالي

خوزستان

زنجان

آذربایجان غربي

اردبيل

آذربایجان شرقي

زمستان 96

یزد

هرمزگان

مرکزی

تهران

چهارمحال وبختياری

کهگيلویه وبویراحمد

گلستان

لرستان

مازندران

کرمانشاه

گيالن

همدان
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 بوده (اقتصادى فعال) نمونه 2112 ،6931 زمستان در پایش اجراى در پاسخگویان تعداد ولیکن دارد، ضرورت اقتصادى

 در هاداده انتشار سطح ،کنندههای شرکتنمونه تعداد دیگر عبارت، بهاست نظر مورد قبول قابل حدنصاب از کمتر که است

 معتبر شدهآوری جمع داده تعداد سطح در طرح این نتایج بنابراین ،است کرده خارج اپتیمم حالت از راها استان برخى

 صورت زیر قابل مشاهده است:نقشه استانی به .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هایدر مقایسه با بخش خدماتدر بخش  وکارکسب، وضعیت محیط 6931 زمستان اساس نتایج این پایش در بر 

 است. تر ارزیابی شدهمناسب نعتصو  کشاورزی
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  هایفعالیترشته  ،ی اقتصادیهافعالیتدر بین رشته 

  هيتصف یهاتيفعال و فاضالب پسماند، تیریمد ،يرسان آب -1

 عمده فروشي و خرده فروشي، تعمير وسایل و ... )صادرات و واردات( -2

 گيریکشاورزی، جنگلداری و ماهي -3

 هایفعالیترشته  و وکارکسببدترین وضعیت دارای  

 آموزش -1

 هنر، سرگرمي و تفریح -2

 مالي و بيمه -3

 اند.داشتهدرکشور  ی اقتصادیهافعالیت رشته در مقایسه با سایررا  وکارکسببهترین وضعیت 

 61 عدد) 88/1 عدد ،6931 زمستاندر  ایران وکارکسب محیطکارآفرینی شین، شاخص ملی  عمومی نظریه اساس بر 

 پاییزاز وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته ) بهتر تا حدودیبه دست آمده است که است(  ارزیابی بدترین

 عدددر ارزیابی فصل گذشته است که  01/5 عدد محيط اقتصادی ارزیابی میانگین ( است.19/1با میانگین  6931

. ارزیابی شده بود 80/1در فصل گذشته عدد است که  18/1 عدد نهادی محيط میانگین ارزیابی و حاصل شده بود 31/5

ه ترتیب ب 33/7 عددبا  محيط ماليو  10/4 عددبا  محيط جغرافيایي همانند فصل گذشتهدهد نگاه اجمالی نشان می

 اند.بودهکارآفرینی شین  عمومی نظریه اساس ها برو نامساعدترین محیطمساعدترین 

 

 

 

 


