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  مقدمه

  
ظـايف مهـم    از وي يكـ  ،يرسان   ساالنه به منظور ارائه تحليل و اطالع       ي ، اجتماع  يتهيه گزارش اقتصاد  

 جهـت تعيـين      اقتصادي و اجتماعي اسـتان     چرا كه بررسي خصوصيات      باشد ي م يمعاونت برنامه ريز  

بررسـي ايـن   . ريـزي اسـت   هـاي مطالعـات برنامـه    ترين ضرورت  از مهمنها و امكانات توسعه آ  قابليت

 نيل به   هاي توسعه در جهت     هاي زماني خاص امكان ارزيابي عملكرد برنامه        خصوصيات در طول دوره   

تهيه گزارشات ساالنه از اوضاع اقتصادي و اجتماعي از         . آورد  اهداف اقتصادي و اجتماعي را فراهم مي      

، امكان    هاست كه عالوه بر ارائه تصويري از وضع موجود اقتصادي و اجتماعي استان              جمله اين بررسي  

  .آورد  مياهمبررسي تحوالت اقتصادي و اجتماعي و ميزان تحقق  اهداف توسعه را نيز فر

 در ايـن    1386گزارش اقتصادي و اجتماعي استان اصـفهان در سـال           چكيده  گزارش حاضر با عنوان     

 اين گزارش در بر گيرنده مجموعه بسيار فشرده اي از مطالب تهيه شده تحت               .تهيه شده است  راستا  

كـرد برنامـه   عنوان آسيب شناسي برنامه چهارم توسعه در استان مي باشد كه بـا هـدف ارزيـابي عمل              

  .تهيه شده بودچهارم در استان 

 بخـش  29 دربرگيرنده مطـالبي در  1386اجتماعي استان اصفهان در سال     -چكيده گزارش اقتصادي  

مي باشد كه هر بخش در يك صفحه، ضمن اشاره بسيار كوتاهي به وضـعيت موجـود در آن حـوزه،                      

  .جداول كمي عملكرد شاخص هاي مهم بخش را ارائه مي كند



 ٣

  جمعيت) 1
، امكـان كـاهش بـار       استانهاي سني فعال       كاهش جواني جمعيت و افزايش جمعيت در گروه        بدنبال

بنـابراين وظيفـه    . شـود     هـاي مـصرفي فـراهم مـي         انداز ، كاهش هزينه     تكفل اقتصادي ، افزايش پس    
نـد تـا    ريزان در اين مرحله از انتقال جمعيتي اين است كه شرايطي فراهم كن              گذاران و برنامه    سياست

  .  حداكثر استفاده در جهت توسعه و شكوفايي استان به عمل آيد،از اين جمعيت در سنين فعاليت
بـراي  مـسكن   نياز بـه    توان به اشتغال و       ازجمله مي . هاي خاص خود را نيز داراست       اين مرحله چالش  

در سـنين كـار و      بنابراين باتوجه به حجـم انبـوه جوانـان          .  آموزش اشاره كرد   وانبوه جوانان ، ازدواج     
  .ريزي درجهت رفع نيازهاي آنان در اولويت قرار دارد فعاليت ، برنامه

  1385 و 1375هاي  هاي عمده سني در سال جمعيت استان برحسب گروه): 1(جدول شماره 

1375  1385  
  هاي  سني گروه

  درصد  هزار نفر   درصد  هزار نفر
  100  4559  100  3923  جمعيت كل

  09/22  1007  68/36  1439  ساله) 0 – 14(
  13/72  3288  48/58  2294  ساله) 15 – 64(

  78/5  264  80/4  190  ساله + 65
  

  1381 - 86هاي  هاي حياتي در استان اصفهان طي سال شاخص): 2(جدول شماره 

  1386 1385  1384  1383  1382  1381  عنوان
 31/14 31/18 86/17  42/21 57/21  64/21  ميزان مرگ و مير كودكان زير يكسال  

  78/0  96/0  9/0  86/0  31/1  17/1   سال4 تا 1ميزان مرگ و مير 
 18/17 74/21  06/21 78/24 74/26 33/26   سال5ميزان مرگ و مير زير 
  19/5  23/5  98/4  21/5  19/5  94/4  ميزان مرگ و مير خام

 84/14 04/15 76/14  66/13 63/13 73/13  ميزان مواليد
 965/0 981/0 978/0 845/0 846/0 879/0  رشد طبيعي جمعيت

 76/71 46/71 17/71 87/70 56/70 25/70  اميد به زندگي 
  



 ٤

  توسعه انساني) 2
و ) بر اساس محاسـبات انجـام شـده         ( هم در سطح استان      HDI ي شاخص توسعه انساني   به طور كل  

اين علت اصلي   . هم در سطح كشور بر اساس محاسبات سازمان ملل در حال رشد و بهبود مي باشد                 
اين دو شاخص با توجه به      . رشد ، بهبود برآوردها از شاخص هاي اميد به زندگي و آموزش مي باشد               

سرمايه گذاري انجام شده در استان در اين زمينه احتماالً تا چند سال آينده رونـد صـعودي خـود را      
  .كندحفظ مي 

ـ HDI به صورت خطي در نظر گرفته شود ، مقدار  HDI روند افزايش   اگر ه عنـوان هـدف در هـر     ب
  :يك از سالهاي برنامه به صورت جدول زير خواهد بود

  سال  1383  1384  1385  1386  1387  1388

83/0  821/0  813/0  805/0  792/0  789/0  HDI  
  سند ملي توسعه استان اصفهان در برنامه چهارم توسعه: مأخذ

HDI            متولي بهبود   يي به تنها   از شاخص هاي فرابخشي مي باشد كه هيچ يك از دستگاههاي دولتي 
اين شاخص تركيبي از شـاخص هـاي سـه گانـه توليـد              . وضعيت و محاسبه اين شاخص نمي باشند        

در جـدول   شاخص هاي سه گانـه      نتايج حاصل از محاسبات     . سرانه ، آموزش و اميد به زندگي است         
  .ذيل آورده شده است

  سال
شاخص توليد 

  سرانه
  شاخص آموزش

شاخص اميد به 
  زندگي

  HDI خصشا
HDI همگن شده با 

  سال پايه 
 )1383(  

1383  174/0  847/0  740/0  587/0  789/0  
1384  150/0  849/0  755/0  584/0  785/0  
1385  165/0  851/0  782/0  599/0  805/0  

1386*  
154/0  
180/0  

853/0  801/0  
602/0  
611/0  

810/0  
821/0  

اطالعات اوليه از   (يزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري شاخص توليد سرانه محاسبات نگارنده            شاخص آموزش و اميد به زندگي از معاونت برنامه ر         : مأخذ
  ) نتايج حسابهاي توليد استان

  . لذا پيش بيني در دو حد باال و پائين انجام شده است. به صورت پيش بيني است1386اطالعات سال   ٭
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  رفاه اجتماعي و توزيع درآمد) 3
 درصد مـي باشـد      093/15به ميزان   ) 1384-86(اه اجتماعي طي دوره     متوسط نرخ رشد شاخص رف    

سهم  .محقق گرديده است)  درصد 94/5به ميزان   ( برابر هدف برنامه چهارم      5/2كه در سطح بيش از      
 29/5 درصـد و  85/6 بـه ترتيـب   86خانوارهاي زيرخط فقر براي جامعه شهري و روستايي در سـال   

 درصـد در هـر سـال بـوده          17/11 و   84/10به ترتيـب    ) 1384-86(درصد و ميانگين آن طي دوره       
) -51/4(عملكرد اين شاخص با روند كاهش سهم خانوارهاي فقير شهري و روستايي به ميزان               . است

در حالي كه هدف برنامه بـراي كـاهش سـهم           . درصد در هر سال همراه بوده است      ) -89/2(درصد و   
بنابراين . بيني گرديده است     درصد در هر سال پيش     -6/1خانوارهاي فقير شهري و روستايي به ميزان      

  .باشد شود عملكرد اين شاخص در مقايسه با هدف برنامه در اين بخش رضايت بخش مي مشاهده مي
  

  1383-86شاخص رفاه اجتماعي استان اصفهان طي دوره ) : 1(جدول شماره 

ريــزي اســتانداري اســتان   ايــران ، مركــز آمــار ايــران ، محاســبات كارشناســي معاونــت برنامــهبانــك مركــزي جمهــوري اســالمي: مأخــذ 
  .اصفهان

  ضريب جيني شهري و روستايي استان اصفهان): 2(جدول شماره 

  سال
  عنوان

  دوره  ميانگين  1386  1385  1384  1383
)86-84(  

  42/0  33/0  46/0  48/0  48/0  شهري
  38/0  36/0  36/0  41/0  39/0  روستايي

  .مركز آمار ايران ، محاسبات كارشناسي معاونت برنامه ريزي استانداري استان اصفهان: مأخذ 

  سال

توليد ناخاص داخلي به 
  قيمت جاري 

  )ريال ميليون(

  قيمت شاخص
)1383=100(  

درآمد سرانه 
  واقعي

  )ريال ميليون(

شاخص بهبود 
  توزيع درآمد

رفاه  شاخص
  اجتماعي 

)1383=100(  
  )ريال ميليون(

عملكرد نرخ رشد 
  شاخص 

  رفاه اجتماعي
  )درصد(

بيني نرخ رشد  پيش
شاخص 

اجتماعي در  رفاه
  برنامه چهارم 

  )درصد(

1383  101355150  1  890/22  531/0  161/12  -  -  
1384  119243443  122/1  661/23  534/0  636/12  904/3  940/5  
1385  144692591  256/1  268/25  554/0  003/14  817/10  940/5  
1386  188164302  478/1  496/27  665/0  282/18  556/30  940/5  
  940/5  556/14  974/14  584/0  475/25  285/1  150700112  دوره  متوسط
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  چشم انداز توسعه اقتصادي استان) 4
 بخـود گرفتـه     ي دو ساله اول برنامه چهارم سـيرنزول       ي كشور ط  يسهم استان در توليد ناخالص داخل     

 از متوسط درآمد سرانه كشور بيشتر بود در     1383است و متوسط درآمد سرانه استان نيز كه تا سال           
.  باشـد  ي م 1385 و   1384 يدو سال ياد شده كمتر از ميزان متوسط درآمد سرانه كشور در سال ها             

 بروز اين وضعيت، كاهش سهم استان در ارزش افـزوده بخـش صـنعت اسـت كـه                   ي از علل اصل   ييك
ـ        همچنين ادامه روند كاهن   .  شود يموتور توسعه استان محسوب م      يده سهم اسـتان در بودجـه عمران

 ي باعث بروز اين شرايط برا     ي تواند تا حد   ي م 1384-86 يكشور با وجود توقف اين روند در سال ها        
 نيـز   1384-85 ي سال ها  ي در استان ط   ياطالعات موجود در زمينه سرمايه گذار     .  باشد دهاستان ش 

 ي مـ   اين وضعيت  استمرار. اشد ب ي م 1384 نسبت به سال     1385 از كاهش اين ميزان در سال        يحاك
 باقيمانـده از برنامـه      ي سـال هـا    يتواند باعث عدم تحقق اهداف چشم انداز و سند توسعه استان طـ            

   شودهارمچ
  ستانده، مصرف واسطه و ارزش افزوده كشور و استان ) : 1( شماره جدول 

  »به قيمت جاري « 
)             با نفت(كشور 

 سال
1382  1383  1384  1385  

 1/3679305 5/2977506 8/2426603 7/1858421 )ميليارد ريال(ستانده 
 5/1290356 8/1032665 2/881020 8/674033 )ميليارد ريال(مصرف واسطه 

 5/2388948 6/1944840 6/1545583 8/1184387 )ميليارد ريال(افزوده  ارزش
GDP) 1/2381039 1940809 1554413 6/1189178  )ميليارد ريال 
 7/22 8/24 7/30 6/20 )درصد (GDPرشد  

 7/70495 4/69390 7/68344 8/67314 )هزار نفر(جمعيت 
 66/33775 41/27969 72/22743 39/17665  )هزار ريال(درآمد سرانه 
)           با نفت(استان 

 سال
1382 1383  1384  1385  

 6/261864 8/202578 4/174309 128928 )ميليارد ريال(ستانده 
 2/116458 3/83011 2/73692 5/54961 )ميليارد ريال(مصرف واسطه 

 5/144692 4/119243 1/101355 74357 )ميليارد ريال(افزوده  ارزش
GDP) 5/144692 4/119243 1/101355 74357 )ميليارد ريال 
 34/21 64/17 3/36 6/28 )درصد (GDPرشد  

 07/6 14/6 52/6 25/6 )درصد (GDPسهم در 
 2/4559 6/4491 9/4427 2/4365 )هزار نفر(جمعيت 

سهم در جمعيت كل كشور 
 46/6 47/6 47/6 48/6 )درصد(

  3/31736  26548  1/22890  17034  )هزار ريال(درآمد سرانه 
  .مركز آمار ايران، حساب هاي توليد استان ها: مأخذ 
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  بازار كار) 5
اما ايـن   . هدف كاهش نرخ بيكاري تا حدودي موفق بوده است        برنامه چهارم در خصوص دستيابي به       

هـاي    اي كـه در طـول سـال         به گونه . هاي جنسيتي همراه نبوده است      موضوع الزاماً با كاهش نابرابري    
نـرخ  ( برابر نرخ بيكاري مـردان رسـيده اسـت           5/2نرخ بيكاري زنان به حدود      ) 1386تا سال   (برنامه  

توان گفـت     بدين ترتيب مي  ).  درصد 6/7خ بيكاري مردان در حدود       و نر  7/17بيكاري زنان در حدود     
باشـد كـه درايـن خـصوص          هـاي زيـادي مـي       بازار كار هنوز در برخي از ابعاد خود شاهد عدم تعادل          

هـا و افـراد سـاكن در منـاطق            هاي بيكاري جوانان، زنان، فـارغ التحـصيالن دانـشگاه           توان به نرخ    مي
  . روستايي اشاره نمود

ديگر تعديل نيروي كار مازاد در بخش دولتي مطابق با اهداف تعيين شده در برنامه چهـارم                 از سوي   
هـاي اخيـر      اي كه حتي شكاف موجود با هدف برنامه درطول سـال            به گونه . توسعه استان نبوده است   
هـاي پـيش      توان به دليل عدم اجـراي كامـل سياسـت           همه اين موارد را مي    . افزايش نيز داشته است   

 ساله اسـتان دانـست      20انداز    ده در قانون برنامه چهارم توسعه استان و همچنين سند چشم          بيني ش 
  .براي بازار كار استان به همراه داشته است ها و مشكالتي را كه چالش

  
  سهم اشتغال در بخش هاي عمده اقتصادي استان و مقايسه آن با هدف برنامه):  1(جدول شماره 

  )درصد(    

عناوين هدف   شرح
  هدف برنامه  1386  1385  1384  1383  ي كميها

شكاف موجود با 
  هدف برنامه

  1/3  8/9  9/12  3/12  4/12  8/10  كشاورزي

  3/5  37  3/42  8/44  2/44  5/43  صنعت
سهم 

 اشتغال
  -4/8  2/53  8/44  9/42  4/43  7/45  خدمات

  هاي مختلف سالنامه آماري استان در سال: ماخذ



 ٨

  بهره وري) 6
ريزي، نظـام مـديريت       وري به تدريج نظام برنامه      ام بودجه و پيوند دادن آن با بهره       ح نظ   از طريق اصال  

ح   اصـال ... منابع انساني، نظام نظارت و ارزيابي، نظام بازرسي و محاسباتي، ارتقاي كارآمـدي دولـت و               
گيـرد و بـه        توسعه شـكل مـي     مقتضياتاي متناسب با      به گونه  شود و آرايش دروني نظام اجرايي       مي
وري و پـذيرش نظـام تـسهيم منـافع روابـط كـارگر و                 ن ترتيب از طريق پيوند دستمزد و بهـره        همي

هـا، افـزايش رضـايتمندي نيـروي انـساني، گـسترش              كارفرما، ارتقاي كمي و كيفي توليـد در بنگـاه         
  .يابد ش بهبود مي قيت و نوآوري و تقويت انگيزه كار و تال خال

  
   در استان اصفهان و كل كشوروري نيروي كار بهره): 1(جدول شماره 

  1383-85هاي  در سال

  . 1384 -86ي استان در سال هاي هاي اقتصاد برآورد براساس اطالعات حساب: * مأخذ  
  .1383-85 يي سال ها، گزارش اقتصادمعاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري**. 

  
  

  وري نيروي كار در استان اصفهان و كل كشور شاخص بهره): 2(جدول شماره 
  1383-85هاي  در سال

وري نيروي  بهره   هزار ريال بر نفر–سال 
  كار

1383 1384 1385 
  )درصد(ه متوسط رشد دور

 48/1 45/104 3/99 100 استان اصفهان
 29/1 86/103 73/101 100 كل كشور

  . كارشناسيبرآورد : مأخذ                
  

وري نيروي  بهره   هزار ريال بر نفر–سال 
  كار

1383 1384 1385 
  )درصد(متوسط رشد دوره 

 46/4 3/22600 21485 4/21635 *استان اصفهان
 29/1 2/21824 4/21376 21013 **كل كشور



 ٩

   بودجه و درآمدهاي استان)7
 درصـد آن را     88 ميليـون ريـال بـوده كـه          3295829 كل درآمدهاي استان معـادل       1384در سال   

 بـه ترتيـب     1387 و   1386 ،   1385اين سهم در سالهاي     . ي تشكيل مي داده است      درآمدهاي ماليات 
همچنين درآمدهاي ماليـاتي اسـتان در سـال     .  درصد بوده است     87 درصد و    87 درصد ،    88معادل  
 درصـد و در     42 بيش از    1385 نسبت به    1386 درصد و در سال      4/8 حدود   1384 نسبت به    1385
  . درصد كاهش داشته است -7/6 حدود 1386 نسبت به 1387سال 

 درآمدهاي استان اصفهان): 1(جدول شماره 

  ))سهم به درصد سهم به درصد   مبلغ به ميليون ريال ومبلغ به ميليون ريال و( ( 

13871387  13861386  13851385  13841384  

  مبلغمبلغ  سهمسهم
سهسه
  مبلغمبلغ  سهمسهم  مبلغمبلغ  سهمسهم  مبلغمبلغ  مم

  
  سالسال

  
  عنــــــوان عنــــــوان 

  جمع  جمع    3،295،8293،295،829  100100  4،079،4044،079،404  100100  5،802،1515،802،151  100100  5،439،6245،439،624  100100

8787  4،733،5674،733،567  8787  5،071،4825،071،482  8888  3،570،9853،570،985  8888  2،896،4262،896،426  
درآمدهاي درآمدهاي 

  مالياتيمالياتي
  ساير درآمدهاساير درآمدها  399،403399،403  1212  508،419508،419  1212  730،669730،669  1313  706،057706،057  1313

   . .گروه تلفيق بودجه دفتر برنامه ريزي و بودجه معاونت برنامه ريزي استانداري اصفهانگروه تلفيق بودجه دفتر برنامه ريزي و بودجه معاونت برنامه ريزي استانداري اصفهان: : مĤخذ مĤخذ                   

  

 بودجه استان اصفهان): 2(جدول شماره 

  ))مبلغ به ميليون ريال و سهم به درصد مبلغ به ميليون ريال و سهم به درصد ( ( 
13871387  13861386  13851385  13841384  

  مبلغمبلغ  سهمسهم  مبلغمبلغ  سهمسهم  مبلغمبلغ  سهمسهم  مبلغمبلغ  سهمسهم

  
  سالسال

  
  

  عنــــــوان عنــــــوان 

  جمع  جمع    5،3215،321،000،000  100100  7،446،7777،446،777  100100  7،404،9387،404،938  100100  3،288،6303،288،630  100100
3636      1،175،0931،175،093        

))11((  
   اعتبارات جاري اعتبارات جاري  4،162،0004،162،000  7878  6،046،2596،046،259  8181  5،909،0055،909،005  8080

6464  2،113،5372،113،537  2020  1،495،9331،495،933  1919  1،400،5181،400،518  2222  1،159،0001،159،000  
 اعتبارات تملك  اعتبارات تملك 
  دارائيهاي سرمايه ايدارائيهاي سرمايه اي

  . . انداري اصفهان انداري اصفهان گروه تلفيق بودجه دفتر برنامه ريزي و بودجه معاونت برنامه ريزي استگروه تلفيق بودجه دفتر برنامه ريزي و بودجه معاونت برنامه ريزي است: : مĤخذ مĤخذ                 

  
                                                 

 ، تفكيك بودجه سازمان آموزش و پرورش و سازمان بنياد شـهيد و امـور                 ، تفكيك بودجه سازمان آموزش و پرورش و سازمان بنياد شـهيد و امـور                13871387استان در   استان در   ) ) جاري  جاري  ( ( علت كاهش اعتبارات هزينه اي      علت كاهش اعتبارات هزينه اي      . .   ((11))
  .   .   يثارگران استان و ملّي شدن بودجه آنها مي باشد يثارگران استان و ملّي شدن بودجه آنها مي باشد اا



 ١٠

   نظام درآمد و هزينه)8
 درصد  35 معادل 1386 ضريب برداشت استان اصفهان طبق قانون بودجه در سال           طبق جدول ذيل  

ها و با توجـه        در حالي كه طبق نظر پيشنهادي دفتر هماهنگي امور استان          .از درآمدهاي استان است   
ان جهت توسعه و عمران استان خود بايـستي از          هاي توسعه يافته نظير استان اصفه       به اين كه استان   

 درصـد در  35 درصد به 51مند شوند ضريب مذكور از  بهره) ضريب برداشت(درآمدهاي استاني خود   
  .كاهش يافتبودجه قانون 

  
   ضرايب برداشت از درآمدهاي استاني): 1(شماره جدول 

متوسط پنج ساله برنامه سوم 
  1386سال   1385ل سا  1384سال   توسعه

  نام استان  رديف
مصوب 
  دولت

قانون 
قانون   ٭پيشنهادي  بودجه

  ٭٭بودجه
پيشنهادي

  ٭
قانون 
  ٭٭بودجه

پيشنهادي
  ٭

قانون 
  ٭٭بودجه

  65  73  78  72  65  64  53  43  مركزي  1
  81  105  95  101  74  86  77  63  گيالن  2
  73  97  86  92  70  79  76  68  مازندران  3
  72  99  85  94  67  80  59  55  آذربايجان شرقي  4
  135  133  135  127  101  109  97  85  آذربايجان غربي  5
  186  149  227  156  162  145  197  188  كرمانشاه  6
  120  100  118  104  92  96  88  81  خوزستان  7
  85  105  93  96  66  76  73  67  فارس  8
  75  121  103  110  82  88  86  81  كرمان  9
  79  116  87  104  55  83  75  62  خراسان رضوي  10
  35  61  43  54  30  39  29  25  اصفهان  11
  91  76  97  78  74  72  93  82  هرمزگان  12
  235  372  291  354  277  304  299  241  سيستان و بلوچستان  13
  209  226  263  226  215  200  269  251  كردستان  14
  143  205  162  191  130  158  130  114  همدان  15
  166  255  212  242  177  193  193  175  لرستان  16
  270  191  403  221  276  228  392  368  ايالم  17
  104  139  128  138  121  122  110  104  زنجان  18
  190  187  257  202  205  190  265  244  چهارمحال وبختياري  19
  380  258  400  275  309  262  336  300  كهكيلويه وبويراحمد  20
  86  121  103  121  99  104  108  93  سمنان  21
  72  79  87  76  66  63  62  47  يزد  22
  72  51  73  64  61  70  117  108  وشهرب  23
  15  7  14  7  12  5  18  16  تهران  24
  142  184  183  182  153  163  205  187  اردبيل  25
  88  96  106  94  81  74  77  62  قم  26
  65  76  63  72  57  60  35  31  قزوين   27
  162  215  216  215  185  197  179  156  گلستان  28
  314  _  374  _  316  _  _  _  خراسان جنوبي  29
  239  _  353  _  311  _  _  _  خراسان شمالي  30

  پيشنهادي دفتر توسعه وهماهنگي امور استانهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت تصويب در هيئت دولت.  ٭         
   قانون بودجه كل كشور و با احتساب كليه اعتبارات تخصيصي به استان**.       



 ١١

  بازرگاني خارجي) 9
 حوزه در سـه  ني ا ي استان نشان دهنده بهبود نسب     ي خارج ي عملكرد بازرگان  يهادر مجموع شاخص    

 برنامـه   يي سه سال ابتـدا    ي شاخص ها  نيانگي م سهي با مقا  كهي باشد ، بطور   يسال اول برنامه چهارم م    
 بـه   ي خارج ي كه نسبت بازرگان   افتي ميچهارم با متوسط شاخص ها در سه اول برنامه سوم در خواه           

 اسـتان از  ي نفتـ ريـ  درصد و سهم صـادرات غ 66/3 درصد به 62/1 استان از ياخلمحصول ناخالص د  
 كه متوسط سـهم     ست ا ي در حال  نيا.  داشته است    شي درصد افزا  95/1 درصد به    95/0كل كشور از    

درصـد كـاهش داشـته    /. 67درصـد بـه   /. 73واردات استان از كل واردات در كشور در دوره مشابه از    
 دو  ي استان  در مقابل كاهش سهم واردات در ط         يرنفتي سهم صادرات غ   يسب بهبود ن  انگرياست كه ب  

  . باشديدوره مذكور م
 يدر شهرسـتان هـا    چهارگانه اسـتان    اقتصادي  با توجه باينكه تاكنون تاسيس مناطق ويژه        همچنين  

اجرائي نگرديده است موارد زير در راسـتاي بهبـود عملكـرد ايـن              كاشان ،اصفهان ، لنجان و شهرضا       
  :زه در استان پيشنهاد مي گرددحو

  تسريع در تصويب اليحه ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در استان توسط مجلس شوراي اسالمي 
 تسريع در ايجاد زير ساخت هاي الزم در مناطق ويژه اقتصادي 
 .رفع چالش هاي موجود و برنامه ريزي در جهت جذب سرمايه گذاري هاي آتي در مناطق ويژه 

  

  



 ١٢

  بيمه) 10
 بـا شـروع     مـه ي ب تي است كـه وضـع     تي واقع ني ا انگري در استان اصفهان ب    مهي ب يمارها و شاخص ها   آ

سـهم  ،   ارائه شده  يبر اساس شاخص ها   .  برخودار بوده است     ي بهبود نسب  كيبرنامه چهارم توسعه از     
 سال(  سوم   برنامه ياني سال پا  ني درصد در آخر   83/3 استان از كل كشور از       مهيارزش افزوده بخش ب   

.  داشـته اسـت  شي درصد در سال دوم برنامه چهارم افـزا 44/6 و  84 درصد در سال     35/4به  ) 1383
درصـد  /. 19 از رقم    مهي سهم ارزش افزوده بخش ب     زي استان ن  ي داخل ي در ساختار اقتصاد   نكهيضمن ا 

 بـه  مـه ي نـسبت حـق ب   ياز طرفـ  .  پررنگ تـر شـده اسـت         85 سال   انيدرصد در پا  /. 43 به   83سال  
 و  84 درصـد در سـال       03/1 به   83 سال   اني درصد در پا   77/0 از   زي استان ن  ياخالص داخل محصول ن 

  .  است دهي رس85 درصد در سال 04/1
 درصـد   4/55 درصد به    7/65 در سه سال اول برنامه سوم توسعه از          زي ن مهي خسارت ب  بي ضر متوسط

 يملكرد مثبت شركت ها    برنامه چهارم كاهش داشته است كه نشان از ع         يدر متوسط سه سال ابتدائ    
   در صـدور    شي افـزا  رغميـ  عل ي و كـاهش قابـل توجـه خـسارات پرداختـ           مـه ي در جـذب حـق ب      مهيب
  . باشديد مي جدي ها نامهمهيب

  

  



 ١٣

  تعاون) 11
. قانون  اساسي بخش تعاون از پايه هاي اقتصادي كشور قلمداد گرديده اسـت    ) 44(با عنايت به اصل     

 فراهم شود تا امكان حـضور مـردم         يداتي تمه دي تعاون با   بخش در يدرصد25 به سهم    دنيجهت رس 
گذاران به جهت برابر بـودن        سرمايه .دي بوجود آ  ي در مشاركت اقتصاد   ها ي تعاون يبه عنوان اركان اصل   

 اعضاي تعـاوني    ٪50ضمناً به علت اينكه بايد      . ها تمايل به حضور در اين بخش ندارند         رأي در تعاوني  
 7چون يك طرح تعـاوني      . گذاري دارند   گذارها كمتر رغبت به سرمايه      ايهدر تعاوني شاغل باشند سرم    

گذار باشـند حاضـر نخواهنـد          نفر سرمايه  7 نفر اشتغال داشته باشد كه اگر اين         50نفره ممكن است    
البتـه  . الخصوص اينكه اكثر شاغلين فاقد سـرمايه هـستند           نفر از شاغلين را عضو نمايند علي       25بود  

  .باشد و قسمت دوم نيز بايد رفع شود  در حال رفع شدن مي44قانون اصل قسمت اول كار با 
  

   تعاونبخش) اهداف كمي(عملكرد شاخصهاي كليدي : ) 1(  جدول شماره

  

  واحد   هاي كمي برحسب برنامه و فعاليت عناوين هدف  عملكرد سال
1384  1385  1386  

برداري  به بهره(زا  هاي اشتغال افزايش شاغالن تعاوني
  )سيدهر

  2,892  1,535  0,559  هزار نفر

  2038  881  400  تعاوني  زا افزايش تعداد تعاونيهاي اشتغال
برداري  زا به بهره افزايش تعداد اعضاي تعاونيهاي اشتغال

  رسيده فعال
  23,809  333,139  3,361  هزار نفر

  0,175  0,137  0,61  هزار نفر  افزايش شاغالن تعاونيهاي تأمين نياز
  24  25  14  تعاوني  اد تعاونيهاي تأمين نيازافزايش تعد



 ١٤

  شآموزش و پرور) 12
 رفـع نابرابريهـاي آموزشـي از جملـه مهمتـرين            وسياستهاي مربوط به توسعه دسترسي به آمـوزش         

 دشـوار بـوده و بـه    اارزيابي در خصوص جنبه كيفي عملكـرد هـ       . سياستهاي تحقق يافته بخش است    
 بـه دليـل وابـستگي       ن همچني .مي باشد الح روشها مواجه     اص موضوح آموزش و پرورش با مشكل عد      

 مجـال   هبسيار به منابع دولتي همواره با محدوديت منابع مالي و مشكالتي از اين دست روبروست كـ                
موضوع ديگـر همچنـين عـدم كـاهش متناسـب           . د كيفي بخش را مي ده     دكمتري براي توجه به بع    

 كه هزينه عوامل آموزشي و قيمـت تمـام          ه بود عوامل آموزشي متناسب با كاهش شمار دانش آموزان       
توزيع نامتعادل نيروي انساني ،عدم وجود سياست مشخص در         .شده اين خدمات را افزايش داده است      

 نيز تمركـز    وجذب،توزيع و بكارگيري نيروي انساني، غلبه اعتبارات پرسنلي نسبت به ساير اعتبارات             
  . بخش استدر ساختارهاي اداري و اجرايي از شرايط فعلي

   آموزش و پرورشبخش) اهداف كمي(عملكرد شاخصهاي كليدي :  )1(  جدول شماره

  1386سال   1385سال 

عملكرد سال   واحد  هدف هاي كمي
هدف   1384

هدف   عملكرد  برنامه
  عملكرد  برنامه

  27673  42000  37489  41500  39308  نفر   پيش دبستانيزنو آمو

  327252  305043  326223  313330  327755  نفر  دانش آموز ابتدايي

  206454  215679  221034  228222  239801 نفر  دانش آموز راهنمايي تحصيلي

  250863  281100  267083  289700  294461 نفر   دانشگاهيشدانش آموز متوسطه نظري و پي

  5501  5270  5203  5265  5235 نفر  دانش آموز استثنايي

  817743  849092  857032  878017  906560 نفر  جمع دانش آموزان

  85649  86031  84067  84667  86237 نفر  كل دانش آموزان غير دولتي

  10,47  10,13  9,81  9,64  9,51  درصد  سهم دانش آموزان غير دولتي از كل

  46231  37943  40859  39940  39537  نفر  كل سوادآموزان

  ----  94,1  87,53  93,4  93  درصد  ر ساله و باالت6درصد با سوادي جمعيت 

  ----  14170  21411  19170  24732  نفر   ساله 6-39تعداد بيسواد 

  48,7  49  48,6  49  48,7 درصد  سهم دانش آموز  دختر ابتدايي

  48  49  47,9  49  47,9 درصد  سهم دانش آموز  دختر  راهنمايي

  53,5  52,6  53,9  52,6  53,7 درصد    دختر  متوسطه نظري و پيش دانشگاهيزسهم دانش آمو



 ١٥

  اي فني و حرفهآموزش ) 13
درخصوص اقدامات اساسي تعيين شده براي گسترش دانش و مهارت نيروي كـار، برعـدم تخـصيص                 

ها و عدم تناسب آن با اهداف مندرج در سند          هاي آموزشي مراكز مجري به آموزش       نامتناسب ظرفيت 
د اقدامات اساسي   در مور  .اشاره مي شود  هاي اجرايي اقدامات تعيين شده        توسعه به عنوان محدوديت   

يان آموزش ها و نياز بازاركـار ، نبـود اطالعـات درخـصوص              متعيين شده براي ايجاد ارتباط منطقي       
هاي مسئول و مجري در امر ايجاد ارتباط بين مراكز مجري    نيازهاي آموزشي و عدم همكاري دستگاه     

  .دانسته مي شودهاي اجرايي  ، از مهمترين محدوديت
  

  اي غيررسمي  هاي كليدي آموزش فني و حرفه ملكرد شاخصع: ) 1(  جدول شماره
 1386سال   1385سال 

يف
رد

  

  عنوان
سال   واحد متعارف

  عملكرد  برنامه هدف  عملكرد  برنامه هدف  1384

  89976  84697 77029  78148 52932  هزارنفرساعت  اي غيررسمي هاي فني و حرفه ميزان آموزش  1
  12770  12197 11300  11295  7777هزارنفرساعت  )دولتي(غيررسمي اي  ها فني و حرفه ميزان آموزش  2
  77206  72500 65729  66851 36677هزارنفرساعت  )غيردولتي(اي غيررسمي  ها فني و حرفه ميزان آموزش  3
  63261  59503 53240  54067 33630هزارنفرساعت  اي غيررسمي زنان هاي فني وحرفه ميزان آموزش  4
  6140  5865  4688  4686  2295هزارنفرساعت  )دولتي(اي غيررسمي زنان  ني و حرفههاي ف ميزان آموز  5
  57120  53638 48552  49381 31335هزارنفرساعت  )غيردولتي(اي غيررسمي زنان  هاي فني و حرفه آموزش ميزان  6
  8/85  6/85  3/85  5/85  69 درصد  اي غيررسمي هاي فني و حرفه سهم بخش غيردولتي از آموزش  7
  74  84  8/73  8/73  85 درصد  اي غيررسمي هاي فني و حرفه سهم زنان از آموزش  8

9  
اي غيررسمي به ازاي يك نفر  هاي فني و حرفه ميزان آموزش

  جمعيت فعال كشور
  57  69  49  69  37 ساعت

  53755  63223 62253  63732 63001  نفر  اي و كارودانش آموزان متوسطه فني و حرفه مجموع دانش  10
  23541  25260 25180  25314 25141 نفر  اي آموزان فني و حرفه د دانشتعدا  11
  30214  37963 37073  38418 40830 نفر  متوسطه كارودانش آموزان تعداددانش  12
  50289  57216 57758  58315 60897 نفر  )دولتي(اي و كارودانش  آموزان فني و حرفه تعداددانش  13

14  
اي و كارودانش  حرفهآموزان متوسطه فني و  مجموع دانش

  )غيردولتي(
  3365  6006  4495  5407  5073 نفر

15  
اي و كار و دانش  آموزان متوسطه فني و حرفه مجموع دانش

  )دختر(
  22094  27569  26362  27684 27849 نفر

  8145  8967  8826  8859  8899 نفر  )دختر(اي  وحرفه فني آموزان تعداددانش  16
  13949  18602 17536  18825 18949 نفر  )دختر(نش آموزان كار و دا تعداد دانش  17

18  
اي و كارودانش از مجموع  و حرفه آموزان دخترفني تعداد دانش

  ا و كارودانش آموزان فني و حرفه دانش
  41  6/43  4/42  4/43  42 درصد



 ١٦

  آموزش عالي) 14 
در پيـشبرد   تـوان تحـول اساسـي         هاي علمـي را مـي       هاي انجام شده براي تحقق قطب       اگرچه فعاليت 

هـاي علمـي و توزيـع     هـاي قطـب    اهداف براي آن ارزيابي كرد اما محدوديت اعتبارات بـراي فعاليـت           
هاي علمي در آينده خواهـد        ها يكي از موانع اصلي فعاليت       اعتبارات محدود بين تعداد زيادي از قطب      

مربـوط بـه    هـاي قطـب علمـي و تمركـز اعتبـارات              بود كه در اين زمينه محدود كردن رشته ، محل         
  .هاي قطب علمي بر تعداد محدودتر ، نتيجه بهتري خواهد داشت رديف

  
  1384-85تعداد دانشجويان استان اصفهان در سال تحصيلي ) : 1(جدول شماره 

  )نفر(

 نوع دانشگاه  آزاد  دولتي
  جمع  مرد  زن  جمع  مرد  زن  مقطع

  29592  17487  12105  31887  16445  15442  كارداني
  55283  29162  26121  85659  26706  58953  كارشناسي

  2695  1788  907  4059  2305  1754  كارشناسي ارشد
  1306  412  894  4510  2489  2021  اي و تخصصي دكتراي حرفه

  88876  48849  40027  126115  47945  78170  جمــع

  .زي جمهوري اسالمي ايران، بانك مرك1385هاي كشور در سال  گزارش اوضاع اقتصادي و اجتماعي استان: مأخذ          
  

  ) هيأت علمي و غيرهيأت علمي(تعداد كاركنان آموزشي ) : 2(جدول شماره 
  )نفر(                              هاي استان اصفهان                    دانشگاه

 نوع دانشگاه  آزاد  دولتي
  جمع  مرد  زن  جمع  مرد  زن  سال تحصيلي

84-1383  3454  2234  5688  2175  762  2937  
85-1384  3395  2877  6272  2378  1014  3392  
86-1385  3465  3592  7057  2551  1237  3788  

  .، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايرانهاي مختلف لهاي كشور در سا گزارش اوضاع اقتصادي و اجتماعي استان: مأخذ

  



 ١٧

   بهداشت و درمان)15
بخش بهداشت و درمان به منظور تأمين، حفظ و ارتقاء سطح سـالمت جـسمي، روانـي و اجتمـاعي                    
جامعه در چارچوب سياستها و خط مشي هاي تعيين شده ، مجموعه نظام يافته اي از فعاليت هـا و                    

ترين اين فعاليت هـا عبارتنـد از آمـوزش سـالمت ، پيـشگيري و كنتـرل                    مهم. عمليات اجرائي است  
ي واگير و غير واگير، سالمت خانواده و مدارس ، بهداشت و سالم سـازي محـيط ، تـأمين و                     بيماريها

تدارك داروهاي اساسي ، بهبود تغذيه جامعه ، ايجاد و راه اندازي مراكز و واحدهاي بهداشتي و ارائـه         
  .تكننده خدمات درمان سرپائي و بستري ، تأمين و آموزش نيروي انساني ارائه دهنده خدمات سالم

  در جهان امروز انسان محور توسعه پايدار مي باشد و سـالمتي يكـي از اركـان اساسـي ايـن توسـعه                       
 بـا  ونظام سالمت مسئوليتي حياتي و مداوم نسبت به افراد در كل دوره زندگي آنهـا دارد             . مي باشد   

يت زندگي  اعاده حفظ و بهبود وضعيت سالمت افراد خانواده ها و جوامع در جهت ارتقاء سطح و كيف                
  .آحاد جامعه ايفاي نقش مي كند 

  
  بخش بهداشت و درمانهاي كليدي  عملكرد شاخص: ) 1(  جدول شماره

  استان  شاخص  رديف
1384  

  كشور
1384  

  هدف استاني
  1388تاسال

  هدف كشوري
  1394تاسال

  22تا18  18  27  18  درصدهزار تولد زنده)1386درسال (ميزان مرگ مادران   1
  98  91  1/87  9/90  )42بارتاروز2حداقل( هاي پس اززايماندرصدپوشش مراقبت  2
  __  50  4/18  8/22    درصد پوشش مراقبت قبل از بارداري  3
  99  100  7/98  6/99  درصد پوشش زايمان ايمن در مكان امن  4
  100  100  8/99  100  درصد زايمان توسط فرد دوره ديده  5
  98  98  3/94  7/97  )ربا6حداقل (درصد پوشش مراقبت هاي دوران بارداري   6
  50  50  9/0  9/1  درصد زايمان بدون درد و غير داروئي  7
  25  25  3/42  2/58  درصد سزارين  8

  



 ١٨

  بهزيستي) 16
 نظيـر تالش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتهاي برابـر و ارتقـاي سـطح شاخـصهايي                   

يجادنظـام جـامع تـامين اجتمـاعي        ا و همچنين    مد سرانه و مبارزه با فساد     آافزايش در    ،بهبود تغذيه 
براي حمايت از حقوق محرومـان و مستـضعفان و مبـارزه بـا فقـر و حمايـت از نهادهـاي عمـومي و                         

  . از اهداف مهم اين بخش استموسسات خيريه مردمي با رعايت مالحظات ديني و انقالبي
  

  بخش بهزيستيهاي كليدي  عملكرد شاخص: ) 1(  جدول شماره

  عملكرد  عنوان خدمت
  84سال 

  عملكرد
  85سال 

  عملكرد
  86سال 

  28  25  25  ديدگان اجتماعي مراكز پذيرش آسيب
  نفر11424  نفر9225  نفر8926  )موارد جديد(آسيب ديدگان اجتماعي پذيرش شده
  نفر83793  نفر67664  نفر65397  خدمات حمايتي ارائه شده

  وارخان8076  خانوار7686  خانوار7500  مددجويان تحت پوشش دفتر زنان 
   مورد68   مورد68  مورد70  ساماندهي انجمنهاي خيريه
  نفر1704  نفر1704  نفر1704  بيه اجتماعي زنان و خانواده
  خانوار65  خانوار40  خانوار50  توانمند سازي مددجويان
  مورد440  مورد400  مورد570  جهيزيه به نوعروسان
  نفر40000  نفر5914   نفر4833  طرح بهبود تحصيلي

  نفر1636  نفر6500  نفر6190  بهبود تغذيه
  28  25  25  تعداد مهدهاي كودك

  نفر41903  نفر50251  نفر45703  تعداد كودكان تحت پوشش مهدهاي كودك
  1538  1364  0  تعداد كودكان تحت پوشش طرح پيشبرد منافع عاليه

  8192  0  0  تعداد كودكان تحت پوشش طرح تامين يك وعده غذاي گرم
  مورد1887  مورد1362  مورد725  دهاي كودكنظارت و ارزيابي عملكرد مه

  32  31  29  مراكز نگهداري كودكان بي سرپرست
  نفر537  نفر500  نفر462  فرزندان امداد بگير

  نفر379  نفر368   نفر325  و نوجوان فرزندان تحت پوشش خانه هاي كودك
   نفر146   نفر76   نفر49  تعداد فرزندان ترخيص شده

  نفر379   نفر223   نفر200  )رد جديدموا(سرپرست بي  كودكان پذيرش
  نفر379  نفر223  نفر200  بيمه آتيه فرزندان
  نفر45  نفر54  نفر51  فرزند خواندگي

  60  42  15  توانمند سازي فرزندان ترخيصي
  نفر6256  3400  نفر1800  پذيرش در مراكز درمان و باز تواني اعتياد
  فرن130  نفر110  نفر90  پذيرش در مراكز اجتماع درمان مدار

  30  15  6  مراكز درمان و باز تواني اعتياد
  3  3  1  تعداد مراكز كاهش آسيب

  600  430  320  سالمت روان تعدادهمياران
  6  3  3  پايگاه سالمت
  32  28  16  مراكز مشاوره

  نفر17051  نفر20212  نفر18764  )148( تلنفي مشاوره خدمات
  نفر12011  نفر12119   نفر10122  )دولتي و غيردولتي(خدمات مشاور حضوري 



 ١٩

  فرهنگ و هنر) 17
عملكرد اكثر شاخص هاي كليدي بخش فرهنگ طي اين سه برنامه با اهـداف پـيش بينـي شـده در          
برنامه چهارم توسعه هماهنگي دارد و حتي در بسياري از شاخص ها نسبت به هـدف برنامـه جلـوتر                    

ش و جايگاه زنان در جامعـه       بوده ، جوان بودن جمعيت و رشد جمعيت نوجوان و جوان و افزايش نق             
ــشان     ــذيري در مــصرف كاالهــاي فرهنگــي انجاميــده اســت و بررســي هــا ن ــه تنــوع و تحــول پ   ب
  مــي دهــد چنانچــه محــصوالت داخلــي از جــذابيت الزم برخــودار نباشــد ، رشــد مــصرف كاالهــاي 

  در بعــضي از مــوارد بــه دليــل قلــت اعتبــارات دولتــي در زمينــه . غيــر مجــاز رونــق خواهــد يافــت
ميزان سطح كمي وكيفي فعاليت هـا تـا حـدودي           . فعاليت هايي كه تصدي آنها به عهده دولت است        

  .نامطلوب است
  فرهنگ و هنر بخش) اهداف كمي(عملكرد شاخصهاي كليدي : ) 1(  جدول شماره

  1386سال   1385سال 
عملكرد سال   واحد  هدف هاي كمي

  عملكرد  هدف برنامه  عملكرد  هدف برنامه  1384

 152 150 151  145  142 تعداد داد كتابخانه هاي عمومي استانتع

 8177 8000 8450  7500 7309 صندلي ظرفيت كتابخانه هاي عمومي استان

1450000139087315000001506579 1465034  نفر  تعداد مراجعان به كتابخانه هاي عمومي
 1295 1280 1230 1240 1212 خههزارنستعداد كتابهاي موجود در كتابخانه هاي عمومي 

 1175 1200 1157 1150 1144 عنوان تعداد عناوين كتاب هاي منتشر شده 

 501/3 4 008/4 4 735/3 جلد ميليون شمارگان كتابهاي منتشر شده

 262 262 262 262 262 تعداد تعداد انتشارات استان

  335  340  337  330  327 تعداد  تعداد كل چاپخانه ها در استان

  9071  9071  9071  9071  8771 صندلي ظرفيت سينماها در استان

  123  120  105  105  96 تعداد تعداد نشريات محلي در حال انتشار

  521  500  470  450  371 تعداد تعداد كانونهاي تبليغاتي

  310  300  153  140  135 باب تعداد كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد

  2  2  2  2  2 باب يتعداد مدارس علوم و معارف اسالم

  207  205  160  150  120 باب )برنامه اي(تعداد مساجد مورد حمايت 



 ٢٠

  ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري) 18
  :در اين بخش عبارتند ازدرعدم تحقق سياستهاي اتخاذ شده  مسائل تاثيرگذار

مورد نيـاز   عدم اختصاص اعتبار به امر مطالعه، شناسايي،امكان سنجي وايجاد زيرساختهاي            
 در مناطق نمونه گردشگري از محل منابع ملي

 عدم مشاركت فعال بخش خصوصي در امـر توسـعه گردشـگري بـه دليـل وجـود موانـع و                     
 محدوديتهاي قانوني ورود به اين بخش 

توزيع نامناسب اعتبارات بخش بين طرح هاي در دست اجرا به دليل كمبود منـابع از يـك                   
 .سويي ديگر را ازتعدد طرح هاي دردست اج سو و

 .عدم تكافوي اعتبارات بخش بمنظور تحقق اهداف پيش بيني شده درسند 
 عدم وجود مشاوران و شركتهاي مادرتخصصي ويژه درحوزه توسعه گردشگري 
 .وابستگي بخش به اعتبارات دولتي 

  
 

  ير و گردشگي دستعي صنا،ي فرهنگراثيم) اهداف كمي (مهمعملكرد شاخصهاي : ) 1(  جدول شماره

عملكرد سال   واحد  هدف هاي كمي
1384  

عملكرد سال 
1385  

عملكرد سال 
1386  

 443357 421493 371315 نفر تعداد گردشگران ورودي به استان

 8061 19946 6871 نفر تعداد گردشگران ورودي به صورت تور

 4564 4309 4273 تخت تعداد تخت اقامتي طبقه بندي شده

 60 0 0 منطقه تعداد مناطق نمونه گردشگري

 1059 1501 1342 بازرسي تعداد بازرسي هاي نظارتي از كيفيت خدمات گردشگري

 19486 8700 5349 نفر تعداد نيروهاي فعال دريافت كننده خدمات آموزشي

  7  7  6 موزه تعداد موزه فعال
 تخصصي وابسته به دستگاه -تعداد موزه هاي پژوهشي 

ا ا
  2  2  2 موزه

 



 ٢١

  بيت بدني تر)19
 يعني  )10(و) 9( و) 1(هاي    هاي رديف   از شاخص    به غير     بدني استان   به استناد عملكرد اداره كل تربيت     

 ،»؛  تعداد ورزشكاران حرفـه اي        هاي ورزش حرفه اي     ي روباز و سرپوشيده؛تعداد باشگاه      سرانه فضاها «
از سوي سازمان تربيـت     مشخصي   جهت مابقي شاخص هاي برنامه چهارم توسعه تعريف استاندارد و         

  بــدني كــشوربراي اســتان اصــفهان ارائــه نگرديــده اســت لــذا بــه طــور دقيــق ومــشخص            
 نشانگر رشد كمي بـوده و       ي ذيل ها  بنابراين عمده شاخص  .نمي توان تحقق يا عدم تحقق را نشان داد        

  ژه اجـراي آن    از نقطه نظر كيفي آنچنان نـشان دهنـده وضـعيت فعاليـت هـاي بخـش ورزش بـه وي                    
تعـداد مـدال هـاي كـسب شـده در بـازي هـاي آسـيايي و                  «) 6(مي باشد هر چند شاخص شماره       ن

تواند به نوعي اين نقيصه را جبران نمايد و از ارتقاء سطح كيفي ورزش به ويژه                   مي  تاحدودي» جهاني
اعـزام بـه       و   اردوهـاي آمـادگي      مربيـان متخـصص،     دربخش قهرماني كه شامل پروسه اي ازآموزش،      

ت حكايت دارد و اين امردرتخصيص اعتبارات قابل توجه به بخش ورزش طي سال هاي اخيـر             مسابقا
  .تاثير گذار بوده است

  
 )اهداف كمي(عملكرد شاخص هاي كليدي بخش : ) 1(  جدول شماره

 1385سال 1384سال واحد متعارف عناوين هدف هاي كمي رديف 1386

 در صد تحقق عملكرد هدف برنامه

 25,71 0,18 0,7 0,17 0,16 متر مربع فضاهاي ورزشي روباز و سرپوشيده بخش تربيت بدنيسرانه  1
 - 315000 -249251268826 نفر ميزان مشاركت مردان در برنامه هاي ورزش همگاني 2
 - 212000 -161101191570 نفر ميزان مشاركت زنان در برنامه هاي ورزش همگاني  3
 - 115291 - 97018 90752 نفر ردانجمعيت ورزش قهرماني م 4
 - 66243 - 55059 51993 نفر جمعيت ورزش قهرماني زنان 5
 - 50 - 57 44 تعداد تعداد مدال هاي كسب شده در بازي هاي آسيايي و جهاني 6
 - - - - - تعداد تعداد مدال هاي كسب شده در بازي هاي المپيك 7
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 ٢٢

  مسكن) 20
 بـه   يكي از اهداف عمده در برنامه هاي بخش مسكن افزايش تعداد واحد هاي مسكوني توليـد شـده                 

وجود شرايط ركودي در بخـش مـسكن كـه از سـال             . منظور تعادل بخشي به بازار مسكن بوده است       
 شروع شد باعث گرديد سرمايه مورد نياز به بخش مسكن وارد نشده و توليـد مـسكن نيـز بـا                      1382

 مانده تسهيالت اعطايي بانك ها بـه بخـش مـسكن            1384  سال با وجود آنكه در   . ركود مواجه گردد    
 درصد افزايش مواجه بوده است و اين حجـم اعتبـارات مـي توانـست بخـش              39,8با  ) ل كشور در ك (

مسكن را با شوك بزرگي مواجه نمايد، ولي افزايش قيمت مصالح ساختماني ، افزايش قيمت زمـين،                 
به .  افزايش پيدا نكند     1385  سال نگراني هاي سياسي و ساير عوامل باعث شده كه توليد مسكن در           

كوچك سازي نيز تحت تـاثير واقـع        و  ساير اهداف بخش مسكن از قبيل انبوه سازي          مسئله،تبع اين   
  .شده و از ميزان مورد هدف برنامه كمتر بوده اند

  
  عملكرد شاخصهاي بخش مسكن: ) 1(  جدول شماره

1384  1385  1386  

يف
رد

  

عناوين هدفهاي 
  كمي

واحد 
هدف   متعارف

  برنامه
درصد   عملكرد

  تحقق
هدف 
  مهبرنا

درصد   عملكرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملكرد
  تحقق

1  
توليد واحدهاي 

  مسكوني 
  )شهري( 

واحد 
  98,8  62352  63102  35  20523  58374  43  23329  54000  مسكوني

2  
توليد زير بناي 

  مسكوني 
  )شهري( 

ميليون 
  102  8/8  6/8  35  8/2  9/7  43  9/2  7/6  مترمربع

3  
تراكم خانواردر 

  واحدمسكوني
  )هريش ( 

__  __  05/1  -  12/1  09/1  97  12/1  08/1  96  

4  

سهم 
ساختمانهاي 

داراي سه واحد 
مسكوني وبيشتر 
  به كل ساختمانها

  50  22  45  63  22  35  -  22  __  درصد

5  
تعداد متوسط 

واحدمسكوني  
  در ساختمان

  67,5  7/2  4  55  94/1  5/3  -  07/2  __  مترمربع

6  
متوسط زيربناي 

واحد مسكوني هر
  شهري

    105  100    134  103  -  123  __  ربعمترم



 ٢٣

  عمران شهري) 21
ضعف عملكرد يـا عملكـرد   . اند  هاي مورد نظر برنامه عملكرد نسبتاً مناسبي داشته         در مجموع سياست  

هـا بـه انجـام        ها نيز يا به حيطه گسترده آنها و ضرورت اتخاذ اين سياسـت              متوسط بخشي از شاخص   
مربوط مي شود كه امكان انجـام آن در طـول يـك سـال               هاي كارشناسي وسيعي      مطالعات و بررسي  

هاي موجود براي اجراي سريع برخي اقدامات مورد نظر        مقدور نمي باشد و يا به دليل نبود زيرساخت        
بـا كنـدي پيـشرفت      ) سازي فضاهاي شهري براي حركت معلولين و سـالمندان          مانند مناسب (برنامه  

 بين بخشي براي تسريع در اجراي آنها در طول برنامـه            هاي  گردد كه البته انجام هماهنگي      مواجه مي 
بيني شده و بعضاً نيـز كمتـر    هاي كمي برنامه بعضاً به ميزان پيش شاخص. در حال پيگيري مي باشد  

  .اند از ميزان پيش بيني برنامه پيشرفت داشته
  
  

  بخش عمران شهري) اهداف كمي (مهمعملكرد شاخصهاي : ) 1(  جدول شماره

عملكرد سال   واحد  يهدف هاي كم
1384  

عملكرد سال 
1385  

عملكرد سال 
1386  

 7/54 4/52 3/50 درصد جمعيت تحت پوشش شبكه فاضالب شهري

 4/6 1/18 2/38 هزار فقره ساالنه تعداد انشعابات واگذار شده فاضالب شهري

 275 259 226 كيلومتر ساالنه احداث شبكه فاضالب شهري

 33260 28869 24105 هزار فقره ساالنه آب شهريتعداد انشعابات واگذار شده 

 261 195 102 كيلومتر ساالنه اصالح و بازسازي شبكه آب شهري

 7/16 1/15 14 متر مربع سرانه كل فضاي سبز شهري

  20  19  2/18 درصد نسبت زباله بازيافت شده به كل زباله توليدي

  90  88  85 درصد  آتش نشانينسبت جمعيت تحت پوشش

  1199  04/48  98/25  هكتار  افت هاي بهسازي شده شهريسطح ب

  28333  21891  19887  دستگاه  ي درون شهريناوگان حمل و نقل عموم



 ٢٤

  عمران روستايي) 22
اگـر  زيـرا    توجه به آن از اهميـت بـسزايي برخـودار مـي باشـد                ،با عنايت به جايگاه عمران روستايي     

شـود،    روز به روز خالي تر و توليد كم و كمتـر مـي            اقدامات اساسي و زيربنايي صورت نگيرد روستاها        
هاي اجرايي متناسب با شرايط اقتصادي، اجتماعي روسـتاها   ريزي دقيق همراه با اتخاذ سياست  برنامه

  .بيني شده ضروري مي باشد جهت دستيابي به اهداف پيش
سـعه  در مجموع مي تـوان نتيجـه گرفـت كـه عملكـرد بخـش در سـه سـاله اول برنامـه چهـارم تو                         

  ها از جملـه مطالعـه     بيني شده در بسياري از فعاليت       بخش بوده و درصد بااليي از اهداف پيش         رضايت
هاي   هاي ارزشمند روستايي، سند دار كردن خانه        هاي هادي روستايي ، بازسازي و نوسازي بافت         طرح

  . تأمين آب آشاميدني براي روستائيان استان تحقق يافته است وروستايي
  

  بنياد مسكن انقالب اسالمي)اهداف(شاخص هاي كليدي برحسب برنامه : ) 1(  رهجدول شما
1385  1386  

يف
رد

  

هاي كمي برحسب برنامه  عناوين هدف
  و فعاليت

  واحد
  متعارف

عملكرد 
  هدف  84سال 

  درصد  عملكرد  برنامه
  تحقق

  هدف
  درصد  عملكرد  برنامه

  تحقق

  برنامه ساماندهي كالبدي شهري و روستايي   1
ــره 1-1 ــدي روســتاهاي اســتان از   به من

 100  3/81  3/81 102  75 6/73  9/65  درصد  خانوار50باالي روستاهاي هادي طرح
بـاالي  (اجراي طرح هادي روستايي      1-2

  82  23  28  76  19  25  14  درصد  ) خانوار100
ــتاهاي   3-1  30  3/0  1  70  7/0  1  0  تهيه ــسازي روس به

  طرح اجراي  داراي بافت باارزش 
  25  1  4  25  1  4    روستا

  .بنياد مسكن انقالب اسالمي استان اصفهان: مأخذ 
  

  هاي كليدي شركت آب و فاضالب روستايي استان اصفهان  عملكرد شاخص) :  2(جدول شماره 

هاي كمي بر حسب برنامه  عناوين هدف  رديف  1386  1385
  و فعاليت

  واحد
  متعارف

  عملكرد
  عملكرد  نامههدف بر  عملكرد  هدف برنامه  84 سال

  برنامه آب شهري و روستائي  2
مندي جمعيت روستاهاي استان  بهره  2-1

  از آب آشاميدني سالم
  6/74  4/76  8/67  5/71  9/66  درصد

  برنامه ساماندهي پساب و فاضالب  3
برخورداري روستاهاي استان از   3-1

آوري و دفع فاضالب  شبكه جمع
  ) خانوار200باالي (

 235/0  2/5 235/0  7/3  235/0  درصد

   شركت آب و فاضالب روستايي استان اصفهان:مأخذ 



 ٢٥

  پست و مخابرات) 23
 سـاله   جبا توجه به اينكه اهداف شركت پست در استان طي دوره زماني يعنـي در پايـان  برنامـه پـن                     

چهارم  قابل سنجش مي باشد وبا عنايت به اينكه عملكرد سه ساله برنامـه چهـارم در ايـن گـزارش                      
ي گردد معهذا اين شركت توانسته است كليه اهداف برنامه را با درصد بـاال اجـراء نمايـد و                    بررسي م 

  .حتي در بعضي از شاخصها  از اهداف برنامه، پيشي گرفته است
 كليـه   نشان مي دهد   1384-1386ميانگين درصد تحقق اهداف طي سالهاي       در بخش مخابرات نيز     

 سـاله چهـارم  قابـل    جاني يعني در پايـان  برنامـه پـن       اهداف شركت مخابرات در استان طي دوره زم       
سنجش مي باشد وبا عنايت به عملكرد سه ساله برنامه چهارم، اين شركت توانسته است كليه اهداف                 

و حتي در بعضي از شاخصها  از اهـداف برنامـه ،          شور اجرا نمايد   ك برنامه را با درصد باالنسبت به كل      
  .پيشي گرفته است

  
  پست و مخابراتبخش ) اهداف كمي (مهمعملكرد شاخصهاي : ) 1(  جدول شماره

  1386عملكرد سال   1385عملكرد سال   1384عملكرد سال   واحد  هدف هاي كمي

 59 1/51 42 مرسوله ميليون رسوالت پستيمتعداد 

 5/12 9/10 2/9 مرسوله سرانه مرسوالت پستي

 3/59 5/67 2/54 مرسوله هزار واحد پستي تعداد مرسوله به ازاي هر

 2417611 2197966 1846142 شماره خالص نصب

 1812749 1719929 1576627 شماره دايري

 54/39 11/38 4/35 درصد ضريب نفوذ

  1952714  1218603  685333 شماره دايري تلفن همراه

  92  88  64 شهر شهرهاي داراي ارتباط ديتا

  



 ٢٦

  نفت و گاز) 24
يل عدم افزايش ظرفيت اسمي پااليشگاه اصفهان ميزان خوراك         طي سه سال اول برنامه چهارم به دل       

 عمده نفتي در استان در طول سه سال          مصرف چهار فرآورده   .استپااليشگاه فاقد رشد متوسط بوده      
 درصـد نـسبت بـه    1/98اول برنامه چهارم تقريبا معادل ميزان اهداف آن بوده و تنها نفت سـفيد بـا    

  .ص داده است هدف كمترين سهم را بخود اختصا
  

  بخش نفت و گاز) اهداف كمي (مهمعملكرد شاخصهاي : ) 1(  جدول شماره

 عناوين اهداف كمي رديف
 واحد

  متعارف
 1384سال 

    عملكرد
 1385سال 

    عملكرد
 1386سال 

    عملكرد
 375 364 375 هزار بشكه در روز ها خوراك پااليشگاه 1

 4396 4044 3811 هزار متر مكعب ليبنزين معمو

 6746 6571 6881 هزار متر مكعب نفت گاز

 2124 1950 2033 هزار متر مكعب نفت سفيد

 4238 4502 4915 هزار متر مكعب نفت كوره

 778 780 815 هزار متر مكعب گاز مايع

2 
هاي  توليد فرآورده
 نفتي

 18282 17847 18455 هزار متر مكعب جمع

 1753 1929 1807 هزار متر مكعب بنزين معمولي

 2971 2933 2608 هزار متر مكعب نفت گاز

 282 308 332 هزار متر مكعب نفت سفيد

 2889 2351 1983 هزار متر مكعب نفت كوره

 213 218 238 هزار متر مكعب گاز مايع

3 
هاي  مصرف فرآورده

 نفتي

 8108 7739 6968 هزار متر مكعب جمع

 1006 936 863 هزار مشترك )تجمعي(  طبيعي تعداد مشتركين گاز  1

 1155759 1075910 996532 خانوار )تجمعي(خانوارهاي تحت پوشش گاز طبيعي 2

 3879 3639 3388 هزار نفر )تجمعي(جمعيت كل  تحت پوشش گاز طبيعي  3

 952 942 942 كيلومتر )جديد(گذاري  عمليات شبكه 6

 30956 34687 39644 عدد نصب انشعابات جديد  7

 83 77 76 شهر )تجمعي(تعداد شهرهاي بهره مند ازگاز  8

 406 327 239 روستا )تجمعي(تعداد روستاهاي  بهره مند ازگاز  8

 960669 892187 826502 تعداد )تجمعي(مصرف كنندگان خانگي  8

 36898 33611 30425 تعداد )تجمعي(مصرف كنندگان تجاري  9

 2925 2342 1693 تعداد )تجمعي(مصرف كنندگان صنعتي  10

 23 17 13 شهرك صنعتي گازرساني به شهرك هاي صنعتي 11

 72 64 21 جايگاه  مورد بهره برداري و دردست احداثCNGتعدادجايگاه  12

 14415 13700 12850 ميليون متر مكعب مصرف گاز  13



 ٢٧

  راه و ترابري) 25
هـاي    رغـم فعاليـت     ته در بخش حمـل و نقـل و علـي          هاي كمي و كيفي انجام گرف       با توجه به ارزيابي   

اي ، ريلي و هوايي، همچنـان بـا مـشكالتي در بخـش                هاي حمل و نقل جاده      صورت گرفته در بخش   
مواجه مي باشيم كه از مهمترين آنها مي توان به نامناسب بودن سهم جابجايي بار و مـسافر در سـه                     

گذاري و همـاهنگي مناسـب در جابجـايي           ستاي ، ريلي و هوايي ، عدم سيا         بخش حمل و نقل جاده    
اي ،  اي به ريلي ، اسـتهالك شـبكه حمـل و نقـل جـاده      كاال و مسافر جهت هدايت بار و مسافر جاده    

هاي   فرسودگي ناوگان باري و مسافربري عمومي در هر سه بخش ، وجود نقاط پر حادثه در سطح راه                 
آهـن، عـدم      ه هاي استان ، استهالك شبكه راه      استان، تصادفات و تلفات بسيار زياد در سطح شبكه را         

گذاري مناسب جهت گسترش شبكه ريلي در مناطق مختلف استان، تمركز مديريت حمـل و                 سرمايه
داري از ساختمان فرودگـاهي  ر در مركز كشور، ضعف فرهنگ ترافيكي و عدم برخو  يينقل ريلي و هوا   

  .مناسب خصوصاً در ترمينال خارجي ، اشاره نمود
 نكته ضروري است كه ، با توجه به ملي بودن بخش هاي حمل و نقل ريلي و هوايي، نيل به                     ذكر اين 

هـاي    اهداف و بهبود عملكرد اين دو زيرمجموعه از حمل ونقل ، نياز به عزم ملـي و اعمـال سياسـت                    
  .باشد كالن در سطح كشور مي

  
  عملكرد متغيرهاي كمي بخش حمل و نقل: ) 1(  جدول شماره

  عملكرد  واحد متعارف  هاي كمي  عناوين هدف  1386سال 
   هدف  1384سال

  برنامه
   درصد  عملكرد

  تحقق

  4/100  1301  1296  1186 كيلومتر  ها طول بزرگراه

  102  2443  2400  2479 كيلومتر  هاي اصلي طول راه
  100  902  902  902 كيلومتر  طول انواع خطوط راه آهن

  106  57329  54000  49705  نهزارت  اي جاده ونقل حمل كاال ازطريق حمل
  107  19224  18000  16747 هزارنفر  اي ادهججابجايي مسافرازطريق حمل و نقل 

  108  1457  1350  1343 هزارنفر  ونقل هوايي جابجايي مسافر از طريق حمل

  97  12650  13000  12797 سورتي پرواز  تعداد پرواز داخلي و خارجي 

  



 ٢٨

  كشاورزي و منابع طبيعي) 26
 در برنامـه بـوده      بينـي   پـيش   از  ميزان توليدات زراعي و باغي همواره بيش       1384-86لهاي  در طي سا  

حدود  درصد و ميزان توليدات باغي       5/6 ميزان توليدات زراعي     طي سالهاي مذكور  كه   بنحوي،  است  
 6در بخش توليدات دامي نيز بطور متوسـط حـدود           .  است تحقق يافته  درصد بيش از هدف برنامه       2

بنابراين در طي سـالهاي برنامـه تحقـق اهـداف در حـد      .  از هدف برنامه توليد داشته ايم     درصد بيش 
  . ايي بهبود يافته استكفمطلوب بوده و با رشد محصوالت عمده زراعي ضريب خود

  
  بخش كشاورزي و منابع طبيعي) اهداف كمي (مهمعملكرد شاخصهاي : ) 1(  جدول شماره

عملكرد سال   واحد  هدف هاي كمي
1384  

عملكرد سال 
1385  

عملكرد سال 
1386  

 4649 4718 4336 هزار تن كل توليد محصوالت زراعي 

 569 599 460 هزار تن كل توليد محصوالت باغي 

 924 821 775 هزار تن كل توليد محصوالت دامي 

 6,9 10,6 4,2 هزار هكتار سطح توسعه ،اصالح وجايگزيني باغات

 568  968 658 هزار هكتار عمليات آب وخاك

 36947 18341 46432 هزار هكتار عمليات آبخيزداري

  



 ٢٩

  منابع آب) 27
  : عدم تحقق اهداف برنامه در اين بخش عبارتند ازلل ع

عدم تامين اعتبارات الزم و كافي براي سرمايه گـذاري در طـرح هـاي تـامين و عرضـه آب كـه                   
  . برنامه عقب بمانندموجب گرديده برخي از زير بخش هاي فعاليت ها ، از هدف

 ايـن    بنگاههاي دولتي به بخـش خـصوصي،        واگذاري  بر  قانون اساسي  44 اصل   تاكيد  با توجه به      
نكته قابل ذكر است كه سرمايه گذاري در بخش آب همواره براي بخش خصوصي با ريـسك مواجـه                   

  . ت است و اين بخش از سرمايه گذاري در سدها و شبكه هاي آبرساني بهره مند نشده اس
ارتقـاء   بمـوازات    تورم و بـاال رفـتن هزينـه هـا         افزايش  و    كامل نبودن تخصيص اعتبارات مصوب        

ها و بالطبع باالرفتن بخشي از هزينه هـا ي اجـرا بـويژه در بكـارگيري دسـتگاه                     كيفيت اجراي پروژه  
  .)مشاور (نظارت 

  بخش آب) اهداف كمي (مهمعملكرد شاخصهاي : ) 1(  جدول شماره

اضالب اسـتان، شـركت      سازمان جهادكشاورزي استان ، شركت آب و ف        –اي اصفهان     ذ شده از شركت سهامي آب منطقه      گزارشات اخ : مĤخذ  
  آب و فاضالب كاشان

1384  1385  1386  
       
  هاي كمي عناوين هدف  رديف

  واحد 
هدف   متعارف

  برنامه
  عملكرد

در صد 
  تحقق

هدف 
  برنامه

  عملكرد
در صد 
  تحقق

هدف 
  برنامه

  عملكرد
د در ص
  تحقق

ظرفيت آب تنظيمي 
  )طرحهاي دردست اجراء(سدها

  82  37  45  95  43  45  62  75  120  ميليون متر مكعب

شبكه هاي آبياري و 
  )2و1شبكه اصلي(زهكشي

  90  1787  2000  82  2061  2500  90  4051  4500  هكتار
1  

  93  7/27  75/29  62  8/33  43/54 48 43 43/89 ميليون متر مكعب  آبرساني 

2  
آب تنظيمي طرحهاي ظرفيت 

  كوچك تامين آب 
  72  27/21  5/29  58  95/30  25/53  5/58  5/15  5/26  ميليون متر مكعب

  3/92  7/9  5/10  117  7/11  10  100  5  5  ميليون متر مكعب  تغذيه مصنوعي 
تأســـيس ، تجهيـــز و نوســـازي 
شبكه هـاي سـنجش منـابع آب        

  سطحي و زيرزميني 
  7/85  36  42  91  61  67  100  36  36  ايستگاه 

3  

ــشي   ــادل بخ ــت(تع ــران اف جب
ــت از   ــاهش برداش ــا و ك آبخوانه

  )سفره هاي دشتهاي ممنوعه 
  137  1/41  30  120  4/23  5/19  100  18  18  ميليون متر مكعب

مطالعه و اجراي تعيين بستر و 
  حريم 

  4  5/171  343  200  7/115  81  70  100  68  68  كيلومتر 

  257  85/12  5  100  5  5 100 13 13 كيلومتر  ساماندهي رودخانه 

  100  10  10  100  7  7  86  6  7  پروژه  تحقيقات كاربردي  5

  54  09/7  15/13  46  15/5  22/11  4/61  6/6  75/10  ميليون متر مكعب  سدهاي انحرافي مستقل و پمپاژ  6



 ٣٠

  صنعت و معدن) 28
  به طور كلي استان اصـفهان همانگونـه كـه در اسـناد توسـعه نيـز مـورد تاكيـد قرارگرفتـه اسـت از                 

رغم اقـدامات   به  با اين حال    .پتانسيل هاي بالقوه و بالفعل زيادي در بخش صنعت برخوردار مي باشد           
مايه هاي عظيم دولتي و خصوصي انباشته شده در اين بخـش از      گسترده انجام شده در گذشته و سر      

اقتصاد استان ، صنعت و معدن استان با چالش ها و مـشكالت متعـددي مواجـه بـوده و در صـورت                       
برنامه ريزي مناسب و تخصيص بهينه منابع و امكانـات موجـود ايـن بخـش از اقتـصاد اسـتان قـادر                      

تان و كشور ايفا نموده و حضور گسترده تر و موثرتري نيز     خواهد بود نقش فعال تري را در اقتصاد اس        
  .در عرصه اقتصاد جهاني داشته باشد

درصد

838485شرح فعاليت ها

0.190.150.16معدن 
17.4215.9314.75صنعت 

17.6116.0714.90صنعت و معدن
ماخذ : نتايج حساب هاي ملي ، مركز آمار ايران 

 سهم بخش هاي صنعت و معدن استان اصفهان از كل كشور 

  
  

درصد

838485شرح فعاليت ها

0.590.530.54معدن 
35.0833.5031.17صنعت 

35.6834.0431.72صنعت و معدن
ماخذ : نتايج حساب هاي ملي ، مركز آمار ايران 

 سهم بخش هاي صنعت و معدن از كل ارزش افزوده استان اصفهان 

  
  

1383138413851386شرح 

2,3752,6623,0793,640تعداد كارگاه هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيشتر 

106,345119,069135,996158,223تعداد شاغالن كارگاه هاي صنعتي 10 نفر كاكن و بيشتر 

390396637843تعداد پروانه هاي بهره برداري از واحد هاي صنعتي 

ماخذ:سازمان صنايع و معادن استان 

تعداد - ميليون ريال  اطالعات تعداد كارگاه و شاغلين بخش صنعت  در استان اصفهان 

  



 ٣١

  محيط زيست) 29
زيـست طـي چهـار برنامـه          رو در زمينـه محـيط     شپايه و پي    نگاه جامع به سير صعودي تصويب قوانين      

 ما را به ايـن نتيجـه سـوق    هاي مصوب، توسعه و بررسي علل كاميابي و ناكامي تحقق برخي از برنامه   
 سـاله ،    20بيني شده درسند چشم انداز        محيطي پيش   هاي زيست   مي دهد كه نيل به اهداف و برنامه       

با اعمال ضـمانت اجرايـي قـوي، نظـارت جـامع و كارآمـد و حمايـت قـانوني مـستمر از سـوي                   تنها  
 ايـن زمينـه      هاي مختلف حاكميت نظام، همراهي بخش خصوصي و جلب  مشاركت مـردم در               بخش

  .امكان پذير است
  

  بخش محيط زيست) اهداف كمي (مهمعملكرد شاخصهاي : ) 1(  جدول شماره

عملكرد سال   واحد  هدف هاي كمي
1384  

عملكرد سال 
1385  

عملكرد سال 
1386  

  8  2  2  ايستگاه  راه اندازي ايستگاههاي ثابت و سيار سنجش آلودگي هوا 
  2  3  4  ايستگاه  رود خانه زايندهايستگاه هاي پايش آْالينده هاي رود

هــا و  تــدوين و نظــارت بــر ضــوابط، معيارهــا، شــاخص     
  668  604  450  مورد  )برداري بهره(زيستي  استانداردهاي محيط

هـاي مهـم      نسبت رودخانه هاي مهم پايش به كـل رودخانـه         
  100  100  100  درصد  استان

  5900  5400  5100  تعداد نمونه  )اصفهان(نظارت بر آلودگي شهرهاي بزرگ  
  90  174  50  تعدادنمونه  ) نظارت بركاهش آلودگي رودخانه زاينده رود

نسبت مساحت مناطق تحت كنترل محيط زيـستي بـه كـل            
  26/4  3,2  2/3  درصد  )بدون احتساب مناطق شكار ممنوع(مساحت استان 

  284000  330968  256608  نفرساعت  بازديد و نظارت بر مناطق چهار گانه و تحت پوشش استان
  8  2  2  ايستگاه  راه اندازي ايستگاههاي ثابت و سيار سنجش آلودگي هوا 

  2  3  4  ايستگاه  رود ايستگاه هاي پايش آْالينده هاي رودخانه زاينده
  


