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  پيشگفتار 
 از وظايف ي ، يكيرسان  ساالنه به منظور ارائه تحليل و اطالعي ، اجتماعيتهيه گزارش اقتصاد

چرا كه بررسي خصوصيات . باشد  يم )  سابقيسازمان مديريت و برنامه ريز ( يمهم معاونت برنامه ريز
ترين  ها و امكانات توسعه آنها از مهم هاي كشور جهت تعيين قابليت اقتصادي و اجتماعي استان

هاي زماني خاص امكان  بررسي اين خصوصيات در طول دوره. ريزي است هاي مطالعات برنامه ضرورت
تهيه . آورد  اقتصادي و اجتماعي را فراهم ميهاي توسعه در جهت نيل به اهداف ارزيابي عملكرد برنامه

هاست كه عالوه بر ارائه تصويري  هاي ساالنه از اوضاع اقتصادي و اجتماعي از جمله اين بررسي گزارش
، امكان بررسي تحوالت اقتصادي و اجتماعي و ميزان تحقق  از وضع موجود اقتصادي و اجتماعي استان

  .آورد اهداف توسعه را نيز فراهم مي
اي از آمار و اطالعات اساسي و به  نظر به اهميت موضوع و به منظور فراهم آوردن مجموعه

هاي متعددي  هاي گذشته تهيه گزارش   در ساليهاي زماني، معاونت برنامه ريز هنگام به صورت سري 
جتماعي گزارش حاضر با عنوان گزارش اقتصادي و ا. در اين زمينه را در دستور كار خود قرار داده بود

فصل اول با بررسي وضعيت .  در اين راستا و در دو فصل تهيه شده است1387استان اصفهان در سال 
 مختلف ي، جايگاه استان را در قالب بخش ها1387 استان اصفهان در سال يكالن اقتصادي ـ اجتماع

، امور يهنگ به تفكيك امور اجتماعي و فر1387در فصل دوم اوضاع استان در سال . كند معرفي مي
 بخش اقتصادي و اجتماعي استان مورد بررسي 32 و امور توليدي بيان شده و مجموعاً اوضاع يزيربناي

هاي اقتصادي، اجتماعي  اين دو فصل در مجموع تصويري از وضعيت كالن و بخش. قرار گرفته است
  . دهد  را نشان مي1387استان در سال 

ريزي در   اندركاران امر برنامه هاي اجرايي و دست  هگزارش حاضر با همكاري و هماهنگي دستگا
 ي مهم و تعيين كننده در بخش هايجهت تهيه اين گزارش، شاخص ها. سطح استان تهيه شده است
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 و ي تهيه شده و به صورت ساالنه مورد بازبيني اجرائيها مختلف توسط كارشناسان ذيربط در دستگاه
 با استفاده از داده ها و اطالعات ي كالن فرابخشياخص ها از شياريبس.  گيرديتجديد نظر قرار م

 استخراج شده و توسط يهاي بانك مركز  استان و كشور و گزارشي آماريموجود در سالنامه ها
 گيرد كه در فصل اول اين ي قرار مي و توسعه مورد تحليل و ارزيابيكارشناسان گروه مطالعات اقتصاد

 ي مندرج در فصل دوم عالوه بر داده هاي لكن تحليل امور بخش.گزارش به آنها پرداخته شده است
 باشد كه هر ي ذيربط استان مي از دستگاه ها و سازمان هاي بر اطالعات دريافتي، متكيسالنامه آمار

 گيرند كه الزم ي و بودجه قرار مي نزديك با دفتر برنامه ريزي را تكميل و در همكاريساله جداول ارسال
  . و تقدير نماييمي آنان سپاسگزاريو همراهاست از مساعدت 

 اصفهان كه در كليه يريزي استاندار  همكاران محترم معاونت برنامهيدر پايان از تمام
  . شودياند، صميمانه تشكر و قدرداني م هاي مربوط به تهيه و تدوين اين گزارش ما را ياري كرده فعاليت

  
  ريزي و بودجه دفتر برنامه
   و توسعهيصادگروه مطالعات اقت



  
  
  

 

  
  

  :فصل اول 
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   استان اصفهانيچشم انداز اقتصاد

   مقدمه- 1

  تعريف چشم انداز
تصوير مطلوب و آرمان قابل دستيابي جامعه در يك افق زماني : چشم انداز عبارت است از

 . گردد هاي نظام و مردم تعيين مي معين بلندمدت كه متناسب با مباني ارزشي و آرمان
بخش،  دهنده اداره جامعه و همچنين الهام بر اينكه برانگيزاننده، هدايتگر و جهت نداز عالوها چشم

گـرايي، ارزشگرايي و  نگري، واقع هاي آينده آفرين و قابل فهم براي همه اقشار است بايد از ويژگي وحدت
ملي را جهت  نگري برخوردار بوده و نسبت به وضع موجود چالش اسـاسي داشته باشد تا عزم جـامع

  .تحقق آن فراهم آورد
  :چشم انداز يا استراتژي بلند مدت عاملي است كه

  . هدف تعيين مي كند  ك از مولفه هاي اصلي جامعه جهت مي دهد و براي آنهايبه هر:  اوال
سازگارو همگرا و هم افزاينده  مجموعه اين عوامل را به هم پيوند داده و از آنها يك نظام: ثانيا

  .  كندايجاد مي
تواند مورد   ميي و آينده نگريدو رويكرد كلي پيش بين انداز بلندمدت در تهيه و تنظيم چشم 

  :نظر قرار گيرد
بيني روشي است كه در آن وضعيت موجود به دقت بررسي شده و بر اساس امكانات،  پيش

  .گردد هاي موجود، تصويري از آينده ترسيم مي ها و فرصت قابليت
ندي است كه در آن ابتدا تصويري از وضع مطلوب و آرماني در نظر گرفته نگري فرآي آينده

  .شود هاي الزم براي رسيدن به آن ايجاد مي ها و قابليت شود و توانايي مي
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   در استاني عملكرد توسعه اقتصاد- 2

    ( GDPR )اي توليد ناخالص داخلي منطقه

قتصادي، رشد و توسعه، رفاه هاي مهم و مسائلي كه براي سنجش توانمندي ا    از شاخص
  .  است" (GDP) توليد ناخالص داخلي "گيرد،  مورد استفاده قرار مي... اجتماعي و 

اي، ستانده به قيمت توليد كننده و مصرف واسطه     براي محاسبه توليد ناخالص داخلي منطقه
. آيد يد كننده به دست ميافزوده به قيمت تول شود و از تفاضل آن ارزش گذاري مي به قيمت خريدار ارزش

درصورت ( افزوده   به قيمت بازار، خالص ماليات بر واردات و ماليات بر ارزش GDPRبراي محاسبه 
از آنجا كه ميزان ماليات و . بايد به كل ارزش افزوده ناخالص به قيمت توليد كننده اضافه شود) وجود آن 

اي كردن خالص ماليات بر   نيست براي منطقهبر واردات در سطح منطقه در دسترس) سوبسيد(يارانه 
هاي مختلفي را به كار گرفت كه در حال حاضر از نسبت كل مصرف  توان روش واردات كل كشور مي

ارزش افزوده و ) 1(جدول شماره . ها به كل مصرف واسطه كشور استفاده شده است استان واسطه
GDPRطبق اين جدول . دهد  نشان مي1387 تا 1384هاي    و جمعيت را براي استان و كشور در سال

 28,49 به يك روند صعودي با 1384 درصد در سال 24,85 از يمت جاريرشد اقتصادي كشور به ق
رشد . افته استي كاهش 1387 درصد در سال 13,5افته و سپس به يش ي افزا1386درصد در سال 

 درصد در سال 32,5 به 1384 در سال  درصد17,65ز به طور مشابه از ي نيمت جاري استان به قياقتصاد
  .افته استي كاهش 1387 درصد در سال 10,95افته و سپس به يش ي افزا1386

به طوري كه در حال نزديك . كند  كشور نيز روندي مشابه را طي ميGDPسهم استان در 
 متوسط شدن به سهم جمعيت استان در كشور است و به عبارتي هر شهروند استان به طور متوسط در حد

  . كند كشور توليد مي
هاي داراي مزيت  توان رشد بخش صنعت در چند سال اخير در استان    علت اين امر را مي

رشد صنعت در ساير استان ها موجب شده است .  به بعد دانست1384نسبي در اين بخش بويژه از سال 
 1387 درصد در سال 05/6 به 1384 درصد در سال 6,14 كشور از GDPكه سهم استان اصفهان در 

  .كاهش يابد
حاكي از )   به جمعيت استان GDPRنسبت (    از طرفي محاسبه درآمد سرانه در استان 

 هزار 26547,24 كه درآمد سرانه استان از يبه طور.  است1387 تا 1384 يها روند صعودي در سال
 است كه ين در حاليا.  استافتهيش ي افزا1387ال در سال ي هزار ر44815,90 به 1384ال در سال ير
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ال در ي هزار ر47813,87 به 1384ال در سال ي هزار ر27974,87 دوره مذكور از يدرآمد سرانه كشور ط
سه با يگردد درآمد سرانه استان را در مقا ده است و همچنانكه مالحظه         ميي بالغ گرد1387سال 

گر، فاصله درآمدهاي سرانه استان و يه عبارت دب.  دهدي نشان مين تريدرآمد سرانه كشور در سطح پائ
 به 1384ال در سال ي هزار ر1427,63از عدد مثبت ) تفاوت درآمد سرانه استان و كشور ( كشور 

ش يافته است و با توجه به اينكه ي افزا1387در سال )  برابر 2ش از ي بيعني( ال ي هزار ر2997,97عدد
توان نتيجه گرفت كه وضعيت رفاهي مردم  تماعي است ميهاي رفاه اج  از شاخصيدرآمد سرانه يك

 كشور GDPنسبت به متوسط كشور به موازات كاهش سهم استان در ) در شاخص درآمد سرانه(استان 
  .  در سطح درآمد سرانه كشور افزايش نيافته است1384 در ساير استان ها از سال يو پيشرفت صنعت

       ارزش افزوده استان 
به اين معني كه . گيرد افزوده به منظور پرهيز از احتساب مضاعف صورت مي رزش    محاسبه ا

شود خود ستانده يك  هاي واسطه يك فعاليت به كار گرفته مي ارزش كاالها و خدماتي كه به عنوان داده
ور به ط. فرآيند توليد بوده و الزم است از ستانده اين فعاليت كسر شود تا ارزش افزوده آن به دست آيد

 ارزش افزوده عبارت است از هر گونه افزايش در ارزش پولي كاال ناشي از انجام يك فعاليت يا يكل
  .خدمت بر روي آن كه موجب تغيير شكل يا تسهيل در مصرف آن كاال شود

هاي  ستانده، مصرف واسطه و ارزش افزوده اقتصاد استان را در سال) 1(   جدول شماره 
افزوده در اقتصاد  ين با توجه به آنكه بخش صنعت داراي بيشترين ارزش همچن. دهد مختلف نشان مي

  . نشان داده شده است) 2( باشد وضعيت اين بخش به صورت جداگانه در جدول شماره ياستان م
سهم استان در ارزش افزوده بخش صنعت كشور از ) 2(بر اساس ارقام مندرج در جدول شماره 

 به خود گرفته است و از يها در ساير استان ها روند نزول يه گذاري با به ثمر رسيدن سرما1384سال 
  . كاهش يافته است1387 درصد در سال 15,13 به 1384 درصد در سال 15,93
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 87       يها  ساليستانده ، مصرف واسطه و ارزش افزوده كشور و استان ط) : 1(جدول شماره 

- 1384  
   »يمت جاريبه ق« 

 1387 1386 1385 1384 سال)    /     با نفت ( كشور 
 5318417,44 4682199,21 3699040,32 2977506,57 )ميليارد ريال(ستانده 

 484055,03 1639515,46 1315183 1032287,36 )ميليارد ريال(مصرف واسطه 
 3461621,68 3042683,75 2383857,32 1945219,21 )ميليارد ريال(افزوده  ارزش

GDP )3471649,96 3058797,28 2380516,25 1941187,58 )يالميليارد ر 
 13,50 28,49 22,63 24,85 )درصد( GDPرشد  

 72607,59 71532,06 70495,78 69390,40 )هزار نفر(جمعيت 
 47813,87 42761,21 33768,21 27974,87 )اليهزار ر (درآمد سرانه

 1387 1386 1385 1384 سال)    /    با نفت ( استان 
 383611,93 338100,61 265339,52 202578,87 )ميليارد ريال(ستانده 

 174653,46 150376,96 122235,55 82987,80 )ميليارد ريال(مصرف واسطه 
 208958,47 187723,65 143103,97 119591,07 )ميليارد ريال (افزوده ارزش

GDPR )209911,76 189201,59 142793,44 119266,99 )ميليارد ريال 
 10,95 32,50 19,73 17,65 )درصد (GDPRرشد 
 6,05 6,19 6,00 6,14 )درصد( كشور GDPسهم در 

 4683,87 4619,02 4559,26 4492,63 )هزار نفر (جمعيت
 6,45 6,46 6,47 6,47 )درصد(سهم در جمعيت كل كشور 

 44815,90 40961,39 31319,46 26547,24 )هزار ريال(درآمد سرانه 
  . اصفهانيتر آمار و اطالعات استانداردف: مأخذ 
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 87          يها  ساليمقايسه ارزش افزوده بخش صنعت در استان و كشور ط) : 2(جدول شماره 

- 1384  
  »مت جاري يبه ق« 

  (*)1387 1386 1385 1384 ارزش افزوده بخش صنعت

 440606,80 386490,77 310325,41 250220,35 )اليارد ريليم(كشور 

 66660,74 62414,27 43688,66 39849,14 )اليارد ريليم(استان 

 14 24,54 24,02 23,81 )درصد(نرخ رشد كشور 

 6,8 42,86 9,64 13,22 )درصد (نرخ رشد استان

 15,13 16,15 14,08 15,93  )درصد(سهم استان 

  . اصفهانيدفتر آمار و اطالعات استاندار: مأخذ
  . باشند ي ميرد برآو1387ارقام سال (*) . 

  

  توسعه اقتصاديي روياروي چالش ها- 3

  مصارف دولتي در استان و كشور
 در استان و كشور را 1384-87هاي  عملكرد بودجه دولت در سال) 4(و ) 3(   جداول شماره 

دهد كه به طور متوسط در اين  نشان مي) 5(مقايسه اين دو جدول در قالب جدول شماره . دهد نشان مي
 به 1384 درصد در سال 6,88نسبت بودجه جاري استان به كشور در حال كاهش بوده است و از ها  سال
  . رسيده است1387 درصد درسال 5,33

 درصد در سال 3,7اي استان از كشور از  هاي سرمايه    همچنين سهم بودجه تملك دارايي
ت به رشد قابل توجه يبا عناافته است كه يش ي افزا1387 درصد در سال 3,94 به يزي با رشد ناچ1384

 به 1384 درصد در سال 1,63 استان از كشور از يسهم درآمدها(ر ي اخيها  استان در ساليدرآمدها
ب يضر( استان يب برداشت درآمدهاين بودن ضريو پائ) افته استيش ي افزا1387 درصد در سال 5,82

 در يبايد تدابير) ده استي رس1387  در سال40 به 1384 در سال 30 از ي استانيبرداشت از درآمدها
 گردد سهم يهمچنانكه مالحظه م(  كشور انديشيده شود يجهت افزايش سهم استان از بودجه عمران

 ي درصد برخوردار بوده است در حال257 معادل ي از رشد1384-87 دوره ي استان از كشور طيدرآمدها
  !).  درصد رشد داشته است33 معادل  دوره مذكوري در طي استانيب برداشت از درآمدهايكه ضر
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 در استان و كشور نيز كه به نوعي GDPاي و تملك دولت به كل  نسبت اعتبارات هزينه
دهد بازگوكننده اين موضوع است كه به طور متوسط  اندازه دولت يا نقش دولت در اقتصاد را نشان مي

 اندازه دولت در استان در حال متعادل اندازه اقتصاد بخش عمومي در استان نسبت به كشور كمتر بوده و
   ).6جدول شماره ( باشد  يتر شدن م 

  
  

 و تملّك ينه ايك اعتبارات هزيبودجه مصوب دولت در استان به تفك) : 3(جدول شماره 
  1384 - 87 يها  ساليط ) ياز منبع استان ( يه اي سرمايها يدارائ

  »ميليارد ريال « 
 سال

  جاري
 )ينه ايهز (

  يه اي سرمايها يرائتملك دا
 )يعمران (

 كل

1384 4162 830,491 4992,491 
1385 6046 1400 7446 
1386 5909 1495 7404 

1387(*)  1175,093 2113,537 3288,63 

   .  .  اصفهاني استانداريزي و بودجه معاونت برنامه ريزيق بودجه دفتر برنامه ريگروه تلف: مأخذ 

  . شده استيد به صورت ملّياد شهيزمان آموزش و پرورش و بن اعتبارات سا1387در سال (*) . 
  
  

اي   و تملك دارائي هاي سرمايهيك جاريها به تفك جمع بودجه مصوب استان) : 4(جدول شماره 
  1384 -  87 سال هاي يدر ط

  »ميليارد ريال « 
 سال

   يجار
 )اي هزينه(

  اي  هاي سرمايه يتملك دارائ
 )يعمران(

 كل

1384 60410,563 22416,018 82826,581 
1385 91848 36222 128070 
1386 89982 43480 133462 

1387(*)  22042,973 53550,2 75593,173 

  .قوانين بودجه ساالنه كل كشور:   مأخذ 
  . شده استيد به صورت ملّياد شهي اعتبارات سازمان آموزش و پرورش و بن1387در سال  (*) . 
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  1384 -87ودجه استان از كشور در سا ل هاي  سهم  ب) : 5(جدول شماره 
  »درصد« 

 سال
  يجار

 )ينه ايهز (
  اي  هاي سرمايه يتملك دارائ
 )يعمران(

 كل

1384 6,88 3,70 6,02 
1385 6,58 3,86 5,81 
1386 6,56 3,43 5,54 
1387 5,33 3,94 4,35 

 .  اصفهان ي استانداريزي ر و بودجه معاونت برنامهيزيق بودجه دفتر برنامه ريگروه تلف: مأخذ 

  نسبت اعتبارات مصوب( اندازه دولت در استان و كشور ) : 6(جدول شماره 
  1384- 87در سال هاي  ) GDPبه كل 

  »درصد « 

 استان كشور سال

1384 4,25 4,18 

1385 5,38 5,21 

1386 4,36 3,91 

1387 2,17 1,56 

   يمحاسبات كارشناس:  مأخذ 

  ستانه در ايل سرمايتشك
ك منطقه يد ي و توليرگذار بر رشد اقتصادي و تأثي، عامل اصلي اقتصاديها ي   بر طبق تئور

 و عامل متعادل ي نوسانات اقتصادي علت اصليباشد و از طرف ي در آن منطقه ميگذار هيزان سرمايم
عامل د و هم يگر هم عامل رشد توليبه عبارت د.  استيگذار هي، سرما  كليكننده عرضه و تقاضا

ك بخش ي به تفكيگذار هيزان سرمايدر سطح كشور م.  دانستيگذار هيتوان سرما ينوسانات آن را م
 و آزاد بودن يات استانياما با توجه به خصوص. شود ي محاسبه مي توسط بانك مركزي و دولتيخصوص

ها به  ر استان ديگذار هيزان سرمايق، محاسبه مي دقيريه بدون ثبت و آمارگيان ورود و خروج سرمايجر
 .شود ي از برآوردها محدود ميمجموعه ا

 در استان اصفهان ، كل يگذار هين گزارش و به منظور برآورد حجم سرمايه اي   در ته
  .م شده استي تقسي و دولتي به دو بخش خصوصيگذار هيسرما
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 و يتان اسيها ييمجموع بودجه تملك دارا« :  عبارتست از ي بخش دولتيگذار هيزان سرماي   م
و  ) ي عمراني پروژه هاي نظارتيها گزارش ( ي استانداريكه اطالعات آن از گروه نظارت دفتر فن» يملّ

 يگــذار هيزان سرمــايم. ــده استي اصفهان اخذ گردي استانداريزيق معاونت برنامه ريگروه تلف
 استان يردولتيغ ش استان به بخيها  بانكيالت پرداختيمجموع تسه« ز به صورت ي نيبــخش خصوص

 يين جدول اعتبارات تملك دارايطبق ا. آورده شده است) 7(اطالعات مذكور در جدول شماره . باشد يم» 
)  درصد -17,2معادل ( ك نرخ رشد كاهنده يال بوده كه با يارد ريلي م5586، بالغ بر 1384 در سال يملّ

 1387ال در سال يارد ريلي م4170تاً به يا و نه1385ال در سال يارد ريلي م4625نسبت به سال قبل به 
 دوره ي در استان طي ملّيي گردد نرخ رشد اعتبارات تملك دارايهمچنانكه مالحظه م. افته استيكاهش 

  . بوده است-25 كاهنده و معادل 87-1384
 1384ال در سال يارد ريلي م2058 درصد رشد از -6,25ز با ي ني استانيي اعتبارات تملك دارا

زان يش مي با توجه به افزا1386افته و مجدداً از سال ي كاهش 1385ال در سال يارد ريلي م1930به
 در استان ي دولتيگذار هيزان سرمايدر مجموع م.  كرده استي را طيشيك روند افزاي ، ي استانيدرآمدها

  .ش داشته استي درصد افزا10، حدود 1384 – 87 يها  ساليط
 1384ال در سال يارد ريلي م42724ش از يك روند افزايز با ين ي بخش خصوصيگذار هي   سرما

 14,6 معادل ي رشديده است كه به طور متوسط داراي بالغ گرد1387ال در سال يارد ريلي م67679به 
  .باشد يدرصد در سال م

ز نشان ين » يگذار هي به مجموع سرماي بخش خصوصيگذار هينسبت سرما«    شاخص 
 ، 88,62 ، 84,82ن سهم يب اي به ترت1387  و 1386 ، 1385، 1384 يها ر سالدهد كه در استان د يم

ل ي در تشكيجه گرفت كه سهم بخش خصوصيتوان نت ي ميبه عبارت.  درصد بوده است88,92 و 89,89
توان ادعا كرد  ي ميشتر بخش خصوصي بييباشد و با توجه به كارآ يش ميه در استان در حال افزايسرما

ن يفه دولت در تأمياما با توجه به وظ. ش استيه در استان در حال افزاي سرمايور بهرهكه احتماالً 
 يها يگذار هي مستلزم سرماي بخش خصوصيگذار هيش حجم سرماين روند و افزاي الزم، ادامه ايربناهايز

  .باشد يربازده مي و دييربنايدولت در امور ز
 را 1387 و 1384  يها  در استان در ساليارگذ  هي روند سرماي كلينما) 1(   نمودار شماره 

  .دهد ينشان م
  



 

 

  1384-87 يها  سالي در استان اصفهان طي و دولتي بخش خصوصيگذار هيزان و سهم سرمايم ) : 7( جدول شماره 
  »ال يون ريليم                                                                                                                      «                                                                                                         

                                                                   سال
                                   شرح

1384 1385 1386 1387 
  87نرخ رشد 
  86نسبت  به 

 )درصد ( 

   دورهينرخ رشد ط
)87-1384(  

 )درصد ( 

 -36/25 -04/9 4170516 4585000 4625900 5586618  *ياعتبارات تملك ملّ

 107 72/84 4262203 2307363 1930137 2058895  **يعملكرد اعتبارات تملك استان

 30/10 35/22 8432719 6892360 6556037 7645513 ي دولتيگذار هيجمع سرما

 يالت پرداختيتسه ( ي خصوصيگذار هيسرما
  ) ***يردولتيها به بخش غ بانك

427243705104001461248016676790575/10 41/58 

 11/51 503698835759605168140376761117767/11  استانيگذار هيجمع كل سرما

 از كل ي بخش خصوصيگذار هيسهم سرما
  استانيذارگ هيسرما

82/84 62/88 89/89 92/88 07/1- 83/4 

 ). باشدي مي برآورد1387اطالعات سال  (ي ، دفتر نظارت بودجه معاونت نظارت راهبردي ملّي عمراني پروژه هايگزارش نظارت: مأخذ * 
  ). شده ي استان– يها و تبصره ها ، ملّ في ، ردياستان: بع مختلف جمع اعتبارات تملك از منا(  اصفهان ي استانداريزيق بودجه معاونت برنامه ريدفتر تلف: مأخذ ** 

  ). باشدي مي برآورد1387اطالعات سال ( استان يها ت امور شعب بانكيري اصفهان و مدي استانداريه گذاريگروه اشتغال و سرما: مأخذ *** 
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سرمايه گذتری دولتی سرمايه گذاری خصوصی

  ان در استان اصفهي و دولتي بخش خصوصيگذار هيزان سرمايم) : 1(نمودار شماره 
  1384-87 يها  ساليط

  »ال يون ريليم« 

  

  پيشنهاد ها  و ي نتيجه گير- 4
 ي كلي، ارزياب1387 تا پايان سال ي منطقه ايها اين گزارش با توجه به وجود اطالعات حساب

 يبر اساس اين ارزياب.  كندي امكانپذير مي استان تا پايان سال ياد شده را تا حديچشم انداز اقتصاد
 به خود گرفته است و ي دو ساله اول برنامه چهارم سيرنزولي كشور طي توليد ناخالص داخلسهم استان در

 از متوسط درآمد سرانه كشور بيشتر بود كمتر از ميزان 1383متوسط درآمد سرانه استان نيز كه تا سال 
ضعيت،  بروز اين وي از علل اصلييك.  باشدي م1387 تا 1384 يمتوسط درآمد سرانه كشور در سال ها

.  شوديكاهش سهم استان در ارزش افزوده بخش صنعت است كه موتور توسعه استان محسوب م
 ب برداشت ازين بودن ضريپائ(  كشور يهمچنين ادامه روند كاهنده سهم استان در بودجه عمران

 ير درآمدهايش چشمگي استان نسبت به كشور با توجه به افزاي و سهم بودجه عمراني استانيدرآمدها
 باعث ي تواند تا حدي م1387 و 1386 يبا وجود توقف اين روند در سال ها) ر ي اخيها  در سالياستان

 ي سال هاي در استان طياطالعات موجود در زمينه سرمايه گذار.  استان شده باشديبروز اين شرايط برا
 ي بروز اين وضعيت كه مبا توجه به.  باشدي از سال به بعد مي از كاهش اعتبارات ملّي نيز حاك87-1384
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 باقيمانده از برنامه چهارم ي سال هايتواند باعث عدم تحقق اهداف چشم انداز و سند توسعه استان ط
  : رسندي در برنامه پنجم قابل توجه به نظر ميپيشنهاد ها ذيل بويژه جهت سياستگذار شود 

 ي محور براي اقتصاد دانايي نوين و توسعه بر مبنايها توجه بيشتر به تقويت و توسعه فن آوري
  .سرعت بخشيدن به روند توسعه استان

 بويژه در حوزه صنايع ي بخش خصوصيها  جذب سرمايه گذاريي بيشتر برايايجاد انگيزه ها
 .44 اصل يها  سياستينوين و تسريع در اجرا

هزينه و اجتناب از ادامه محروم كردن استان از بخش اعظم -تجديد نظر در نظام درآمد
 و سرمايه ي استان جهت تقويت بودجه استاني از درآمدهاي كه بخش بيشتري حاصله به نحويآمدهادر

 . و كمك به توسعه در اختيار استان قرار گيرديگذار
 موجود استان در جهت توسعه به ويژه رونق بيشتر يتوجه بيشتر به توانمندي ها و پتانسيل ها

 . صنعت در ارزش افزوده استان جهت جبران كاسته شدن از سهميصنعت گردشگر
 ي نوسازي براي و ارائه تسهيالت بانكي مالياتي بويژه معافيت هاي مالي اهرم هايبه كارگير

 .صنايع استان
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 جمعيت

  مقدمه- 1
زمينه ... هاي جمعيتي مانند باروري ، مرگ و مير ، مهاجرت و  ارزيابي و تجزيه و تحليل پديده

ها و  استراتژي. آورد جتماعي ، اقتصادي و فرهنگي جامعه فراهم ميهاي ا ريزي را براي برنامه
هاي جمعيتي هنگامي مؤثر و كارآمد است كه روابط بين متغيرهاي جمعيتي و ساير عوامل  مشي خط

ازطرفي ديگر بررسي جمعيت در ابعاد مختلف آن . اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي را مدنظر داشته باشد
  .گردد هاي توسعه آتي مي تر در تحليل روندهاي گذشته و موجود و هدايت برنامهموجب تفكر و تعمق بيش

  :است از  عوامل مؤثر بر رشد جمعيت عبارت
  زاد و ولد 
 ري مرگ و م
   مهاجرت 

ساختار . تعداد مواليد در هر سال به ميزان باروري ، تعداد زنان در سنين باروري بستگي دارد
عالوه بر اين ، بهبود شرايط . عوامل تأثيرگذار بر مرگ و مير است نسبي جمعيت ، يكي از مهمترين 

بهداشتي جامعه ، ارتقاء سطح آگاهي جامعه ، رشد ميزان باسوادي تأثير مستقيمي بر كاهش مرگ و مير 
  .بويژه مرگ ومير كودكان دارد

 ميزان خالص مهاجرت. دهد مهاجرت عامل ديگري است كه حجم جمعيت جامعه را تغيير مي
  .تابعي ازوضعيت اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جامعه مورد نظر است

در ارزيابي عملكرد برنامه چهارم توسعه بخش جمعيت از نتايج سرشماري عموي نفوس و 
ترين  هاي نفوس يكي از عمده چون نتايج سرشماري.  استفاده شده است 1385 و 1375هاي  مسكن سال

ها در  ريزي ، نظارت ، ارزشيابي فعاليت هاي جمعيتي براي برنامه ابزارها جهت شناخت و بررسي شاخص
هاي نرخ رشد جمعيت ،  در اهداف كمي توسعه استان در برنامه چهارم توسعه شاخص. سطح جامعه است 

 ساله ، ميزان مرگ و مير مادران 5ميزان شهرنشيني اميد به زندگي ، ميزان مرگ و مير كودكان كمتر از 
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اين ارزيابي باتوجه به آمار و اطالعات موجود و در . ن برنامه مدنظر قرار گرفته است در شروع و پايا
  .دسترس مورد توجه قرار گرفته است 

  

   استانيهاي جمعيت  بررسي عملكرد شاخص- 2

  جمعيت. 1,2
 1385هاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن ، جمعيت استان اصفهان در سال  براساس داده

جمعيت استان در .  هزار نفر زن بوده است 2224 هزار نفر مرد و 2335ر متشكل از  هزار نف4559برابر 
براساس . دهد    هزار نفر را نشان مي636 ، افزايشي بالغ بر 1375 در مقايسه با جمعيت سال 1385سال 

 1385جمعيت استان درسال ) گزارش ششم(مطالعات توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان 
 بيشتر 1385 هزار نفر از نتايج سرشماري سال 13  هزار نفر برآورد شده است كه حدود 4572معادل 
  .است 

هاي   درصد است ولي با در نظر گرفتن يافته51/1 برابر 1375-85نرخ رشد جمعيت در دهه 
ز نرخ رشد جمعيت كمتر ا) سازمان ثبت احوال و مركز بهداشت استان (آماري ثبتي مواليد و مرگ و مير 

بيني جمعيت برنامه چهارم توسعه در شروع برنامه متوسط رشد  براساس پيش. شود ميزان فوق برآورد مي
اين ميزان با توجه .  درصد برآورد شد 25/1، حدود ) 1388سال (  درصد و در پايان برنامه 06/2جمعيت 

تر است   واقعيت نزديكبه) 1385درسال (به آمارهاي ثبتي مواليد و مرگ و مير و خالص مهاجرت استان 
.  

دهد كه با در   نشان مي1385 و 1375 ، 1365بررسي نتايج سه سرشماري عمومي و مسكن 
هاي سني  شماري در جمعيت گروه هاي سني ، كم نظرگرفتن ساختار جمعيت ، احتمال بقاي جمعيت گروه

شماري قابل  له كم سا0 – 9هاي سني  باالخص در گروه.  مشهود است 1375ساله ، سال  ) 0 – 54(
هاي  هاي جمعيت ، شاخص شماري در سرشماري بايد توجه داشت كه كم. شود  توجهي مشاهده مي

  .كند ها را در حوزه هاي مختلف دچار اشكال مي ريزي گيرد و برنامه تأثير آن قرار مي  جمعيتي تحت
  ساختار سني و جنسي جمعيت. 2,2

تعداد (  ، نسبت جنسي جمعيت استان 1385نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 
 105 نيز برابر 1375اين ميزان در سال .  نشان داده است 105، ) مردان به ازاي هر يك صد نفر زن 
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) 8/106(بيني شده در برنامه چهارم توسعه   از ميزان پيش1385نسبت جنسي جمعيت در سال . است 
  .كمتر است 

در )  هزار نفر1439( درصد 68/36يت استان از  ضريب جواني جمع1375 – 85هاي  درسال
 كاهش يافته ، اين تغيير و تحول كه عامل اصلي آن در 1385 درصد در سال 09/22 به 1375سال 

  دهد  تري را نشان مي بوده است ساختار سني متعادل... آگاهي مردم ، رشد باسوادي ، عوامل اقتصادي و 
جواني جمعيت كه پديده اي مربوط به كاهش زاد نكته حائز اهميت آن است كه كاهش ضريب 

، بر )  ساله0 – 14( از گروه سني 60و ولد در بيش از يك دهه اخير است ، با خروج انبوه متولدين دهه 
 درصد 48/58از )   ساله15 – 64(جمعيت گروه سني  . افزوده شده است )  ساله15 – 64(سهم جمعيت 

 افزايش يافته 1385درسال )  هزار نفر3288( درصد 13/72 به 1375درسال )  هزار نفر2294(جمعيت 
  .است 

 هزار نفر 1148 ساله از 15 – 29همچنين در همين دهه جمعيت جوان واقع در گروه سني 
 64(افزايش شمار جمعيت گروه سني . رسيده است ) 39/35( هزار نفر 1614به بيش از )  درصد26/29(

 ميليون نفر ، تحولي است كه خواه ناخواه به معناي افزايش قابل 3/3  ميليون نفر به3/2سال از ) 15 –
  .مالحظه عرضه نيروي كار است 

)  درصد78/5( هزار نفر 264 ساله وبيشتر را تقريباً 65 حجم جمعيت 1385سرشماري سال 
 درصد كل جمعيت 8/4 هزار نفر و سهم آن 190 برابر 1375دهد ، حجم اين جمعيت در سال  نشان مي

 هزار نفر به جمعيت سالمند استان افزوده شده 74شود در دهه اخير حدود  مشاهده مي. استان بوده است 
  .هاي آتي نيز شدت خواهد گرفت  اين روند در دهه. است 

)  ساله15 – 64( ساله و افزايش سهم جمعيت بالقوه فعال 15كاهش سهم جمعيت كمتر از 
و )  ساله0 – 14نسبت جمعيت ( يا بار تكفل ناخالص موجب كاهش قابل توجه در نسبت وابستگي

 درصد در 6/38 به 1375 درصد در سال 9/70از )  ساله15 – 64( ساله و بيشتر به جمعيت 65جمعيت 
هاي شغلي براي وارد  درصورتي كه كاهش بارتكفل همراه با ايجاد فرصت.  تنزل يافته است 1385سال 

شود و سطح زندگي خانوارها  انداز تقويت مي شرايط براي افزايش پسشدگان به بازار كار و فعاليت باشد 
  .بخشد را بهبود مي
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 و 1375هاي                هاي عمده سني  در سال جمعيت استان برحسب گروه) : 1(جدول شماره 
1385  

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

  . اصفهانيدفتر آمار و اطالعات استاندار: مأخذ 
  

  جمعيت و ميزان رشد. 3,2
 ،  1385جمعيت استان اصفهان ، براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 

 هزار نفر را نشان 636 ، افزايشي بالغ بر 1375 هزار نفر بوده كه در مقايسه با جمعيت سال 4559برابر 
بيني جمعيت در برنامه چهارم توسعه كه با استفاده از نتايج سرشماري عمومي  براساس پيش. دهد  مي

روع ها و آمارهاي ثبتي انجام شد ، جمعيت استان در سال ش  و آمارگيري1375نفوس و مسكن سال 
با رشد ) 1388( درصد و در پايان برنامه 06/2 هزار نفر با متوسط رشد ساالنه 4618برابر ) 1383(برنامه 

 هزار 200اين برآورد در سال شروع برنامه حدود .  هزار نفر برآورد شد 4993 درصد معادل 25/1متوسط 
  . است 1385نفر بيش از جمعيت مبتني بر نتايج سرشماري سال 

ر ، افزايش طبيعي جمعيت استان براساس آمارهاي ثبتي سازمان ثبت احوال كشور ازطرف ديگ
، حدود )  درهزار 5/4 در هزار و ميزان مرگ و مير 15ميزان خام مواليد حدود  ( 1375 – 85درطي دهه 

و مهاجرين ) 1375 – 85(با احتساب خالص مهاجرت استان در دهه . شود   هزار نفر برآورد مي430
متوسط رشد جمعيت استان . شماري بوده است   دچار كم1375رسد سرشماري سال  ، به نظر ميافغاني 

 درصد است ولي با بررسي جمعيت و 51/1 برابر 1385 و 1375هاي  براساس نتايج دو سرشماري سال
هاي سني ، آمارهاي ثبتي همانطور كه اشاره شد ، متوسط رشد جمعيت استان  احتمال بقاء جمعيت گروه

  .شود  درصد برآورد مي51/1كمتر از ) 1375 – 85(هاي  رطول سالد
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  باروري و  مرگ و  مير. 4,2
 تولد اعم از جاري و 66630 ، 1385براساس آمارهاي ثبتي سازمان ثبت احوال كشور ، درسال 

 1000به تعداد مواليد نسبت ( باتوجه به مواليد ثبت شده ، ميزان خام مواليد . معوقه به ثبت رسيده است 
طبق اعالم مركز بهداشت استان ، براساس نتايج . شود   درهزار برآورد مي6/14در اين سال ) نفر جمعيت 

  .دهد  درهزار را نشان مي04/15 ، اين ميزان رقم 1385آمارگيري اين مركز درسال 
ز منتج از اطالعات مرك) ( A.S.F.R هاي سني زنان  با استفاده ازالگوي باروري ويژه گروه

 فرزند برآورد 61/1 ، حدود 1385در استان در سال ) T.F.R   (بهداشت استان ، نرخ باروري كلي
اي است كه به طور متوسط يك زن  تعداد كل فرزندان زنده تولد شده( اين ميزان نشان دهنده  . شود  مي

هرچند كه اين ميزان ) آورد  بدون درنظر گرفتن عامل مرگ و مير ، درطول دوران باروري خود به دنيا مي
سال  ) T.F.R  (دهد ولي در مقايسه با باروري كلي  رقمي كمتر از ميزان واقعي استان را نشان مي

  .  است1375 – 85، نشان دهنده كاهش اين شاخص طي دهه )  نفر45/2( ، 1375
 72/3ه  نفر ب41/4كاهش ميزان خام مواليد و باروري كلي ، يكي از داليل كاهش بعد خانوار از 

  .است) 1375 – 85(نفر در دهه  
 مورد بوده است 22387 ، حدود 1385و ميرهاي جاري و معوقه ثبت شده درسال  تعداد مرگ 

 در هزار برآورد 9/4 ، ميزان خام مرگ و مير 1385كه با استفاده از آن و حجم جمعيت استان در سال 
آخرين اطالعات . دهد  در هزار نشان مي32/5اطالعات مركز بهداشت استان ، اين ميزان را . شود  مي

 7/13، ميزان خام مواليد 1383هاي جمعيتي در سال  دريافتي از مركز بهداشت استان در خصوص شاخص
 درهزار و اميد به 4/21 در هزار ، ميزان مرگ و مير كودكان زير يكسال 2/5درهزار ، ميزان مرگ و مير 

-87 يها  استان را در سالياتي حيشاخص ها) 2(ول شمار جد.  سال گزارش كرده است87/70زندگي 
  : دهد ي نشان م1381





 
 
 
 
  
 

 

  
  1381 - 87هاي  هاي حياتي در استان اصفهان طي سال شاخص) : 2(جدول شماره 

   .ي استان و دانشگاه علوم پزشكي آماريسالنامه ها:                مأخذ 
  

 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 عنوان

 98/12 31/14 31/18 86/17 42/21 57/21 64/21 ميزان مرگ و مير كودكان زير يكسال

 /.72 78/0 96/0 9/0 86/0 31/1 17/1  سال4 تا 1ميزان مرگ و مير 

 52/15 18/17 74/21 06/21 78/24 74/26 33/26  سال5ميزان مرگ و مير زير 

 25/5 19/5 23/5 98/4 21/5 19/5 94/4 ميزان مرگ و مير خام

 14/15 84/14 04/15 76/14 66/13 63/13 73/13 ميزان مواليد

 /.987 965/0 981/0 978/0 845/0 846/0 879/0 معيترشد طبيعي ج

 04/72 76/71 46/71 17/71 87/70 56/70 25/70 اميد به زندگي
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 نشان دهنده كاهش مرگ و مير 1387 تا 1381هاي  هاي مذكور طي سال روند شاخص
يكي از علل اساسي باال . است )  درهزار30(بيني جمعيتي برنامه چهارم توسعه  ت به پيشكودكان نسب

بودن باروري زنان استان در گذشته را مي بايد در عامل مرگ و مير باالي نوزادان و عدم اعتماد 
ها و  ها نسبت به بقاي نوزادان و كودكان به علت فقر شرايط و امكانات زيستي آنان ، بيماري خانواده
  .هاي كم بقاي آنان جستجو كرد سال

  

  ازدواج و طالق . 5,2
 47241 ، برابر 1385هاي ثبت شده در سال  براساس آمار سازمان ثبت  احوال تعداد ازدواج

 و 8/37 ، 1375اين واقعه نسبت به سال . كند  يك سير صعودي را طي مي70مورد بوده است كه از دهه 
  .هد د افزايش را نشان مي درص7/18 ، 1380نسبت به سال 

باتوجه به افزايش جمعيت جوانان واقع در سنين ازدواج نسبت به دهه هفتاد و عليرغم افزايش 
 سال براي پسران ، 53/26 سال براي دختران و 82/22 ، به 1385سن ازدواج دختران و پسران درسال 

زدواج اين رشد را تحت تأثير قرار كند ولي افزايش سن ا آمار تعداد ازدواج يك روند صعودي را طي مي
  .داده است 

 23 ،  1384 مورد بوده كه نسبت به سال 6079 برابر 1385تعداد طالق ثبت شده درسال 
 درصد در 9/12 به 1384 درصد درسال 3/10شاخص نسبت طالق به ازدواج از . درصد رشد داشته است 

  . افزايش يافته است1385سال 

  شهر نشيني . 6,2
 3799 به 1375 هزار نفر در سال 2915هري استان اصفهان با افزايش شديدي از جمعيت ش

 هزار نفر بر شمار جمعيت 884 افزايش يافته و بدين ترتيب طي اين دهه حدود 1385هزار نفر درسال 
 جمعيت شهرنشين از رشدي 1375 – 85بر اين مبنا ، در فاصله دهه . شهرنشين استان افزوده شده است 

 هزار نفر به 1007درهمين مدت جمعيت روستايي از .  درصد در سال برخوردار بوده است 68/2معادل 
 هزار نفر از جمعيت روستايي درطي اين مدت 248 هزار نفر كاهش يافته كه نشان دهنده كاهش 759

  .دهد  درصد درسال را نشان مي– 78/2براين اساس جمعيت روستايي استان نرخ رشد . است 
 به 1385 درصد بوده كه در سال 30/74 ، برابر 1375يني استان در سال ضريب شهرنش

بيني جمعيت برنامه چهارم توسعه ، سهم جمعيت شهرنشين  پيش.  درصد افزايش يافته است 32/83
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.  درصد برآورد كرده است 61/87درصد و در پايان برنامه معادل 3/82استان را در شروع برنامه برابر 
  .شد ، افزايش يافته است ضريب شهرنشيني دراين دهه كمتر از آنچه كه برآورد ميجمعيت شهرنشين و 

يكي از داليل عمده افزايش جمعيت شهرنشين و ضريب شهرنشيني استان ، تبديل شدن 
تعداد شهرهاي استان از . روستاها به شهر و پيدايش شهرهاي جديد و يا ادغام روستاها در شهرها است 

  . افزايش يافته است1385 نقطه در سال 92 به 1375ل  نقطه شهري در سا60

  1385 تا 1375هاي  مهاجرت در سال. 7,2
 نفر در استان اصفهان سكونت خود را ترك 435446 ، مجموعاً 1375 – 85هاي  درطول سال

معادل (  نفر 204386از اين تعداد . اند و در محلي غير از شهرستان محل اقامت قبلي خود ساكن شده
 نفر بقيه 231060اند و  هاي ديگر استان سكونت جديد انتخاب كرده در يكي از شهرستان)  درصد9/46
 نفر 546398همچنين در اين مدت . اند هاي كشور مهاجرت كرده به ساير استان)  درصد1/53معادل (

 2/55ل معاد(  نفر 301763از اين تعداد ، محل اقامت قبلي . باشند  مهاجرين وارد شده به استان مي
هاي ديگر استان  نفر يكي از شهرستان)  درصد4/37معادل  ( 204386هاي ديگر كشور و  ، استان) درصد

نيز محل اقامت )  درصد1/1معادل  ( 5795خارج از كشور بوده است و )  درصد3/6معادل (  نفر 34455، 
  .اند خود را اظهار نكرده

د كـه اسـتان اصـفهان بـه ترتيـب از            دهـ   بررسي وضعيت  مهاجرتي استان اصفهان نشان مـي        
، فـارس  )  درصـد 0/9(، خوزستان )  درصد4/21(، چهارمحال و بختياري     )  درصد 7/21(هاي تهران     استان

همچنين اين بررسي نـشان     . بيشترين تعداد مهاجرين را داشته است       )  درصد 0/4(و لرستان   )  درصد 3/7(
اي ، تهـران ، خوزسـتان ، چهارمحـال و بختيـاري ،        هـ   دهد كه خارج شدگان از استان عمدتاً به استان          مي

 درصـد اسـتان     9/8 درصـد اسـتان تهـران ،         5/34از تعداد كل مهـاجران      . اند    فارس و يزد مهاجرت كرده    
 درصـد اسـتان يـزد را        3/4 درصد استان فارس و      5/6 درصد استان چهارمحال و بختياري ،        8خوزستان ،   

  .اند براي سكونت انتخاب كرده

  پيشنهاد ها گيري و  ه  نتيج- 4
هاي ذاتي و حياتي جمعيت ، كاهش نرخ رشد جمعيت استان از اواخر  باتوجه به متغيرها و مؤلفه

رغم افزايش جمعيت واقع در  علي. ها در زمينه مسايل جمعيتي است   به بعد از مهمترين موفقيت60دهه 
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، روند نزولي نرخ ... هاي اقتصادي و سنين جوانان ، به سبب افزايش سن ازدواج و ميزان تحصيالت فشار
  .باروري ادامه يافته است

كاهش مستمر باروري در دو دهه اخير منجر به تغيير در ساختار سني جمعيت شده و هرم سني 
اين . جمعيت به تدريج از جمعيتي جوان در مسير جمعيت جوانان و جمعيتي سالخورده قرار گرفته است

  .مركز جمعيت در سنين مياني شده است روند در مقطع حاضر منجر به ت
هاي جمعيتي مانند ضريب جواني ، ميانه و ميانگين سني ، شرايط بهتري  با بهبود مشخصه

چون با كاهش جواني جمعيت و افزايش جمعيت در . جهت تسريع در رشد اقتصادي به وجود آمده است 
هاي مصرفي  انداز ، كاهش هزينه  پسهاي سني فعال ، امكان كاهش بار تكفل اقتصادي ، افزايش گروه

ريزان در اين مرحله از انتقال جمعيتي اين است كه  گذاران و برنامه بنابراين وظيفه سياست. شود  فراهم مي
شرايطي فراهم كنند تا از اين جمعيت در سنين فعاليت حداكثر استفاده را در جهت توسعه و شكوفايي 

  . استان به عمل آيد
توان به اشتغال و مسكن انبوه  ازجمله مي. هاي خاص خود را نيز داراست اين مرحله چالش

بنابراين باتوجه به حجم انبوه جوانان در سنين كار و فعاليت ، . جوانان ، ازدواج ، آموزش اشاره كرد
  .ريزي درجهت رفع نيازهاي آنان در اولويت قرار دارد برنامه

   سالمت جامعههاي كنترل جمعيت جهت ارتقاء تداوم سياست. 1
  بازنگري قوانين ناظر بر بازار كار . 2
  )سرمايه، نيروي انساني ، انرژي و غيره(وري عوامل توليد  افزايش بهره . 3
  فراگير و كارآمد شدن نظام تأمين اجتماعي . 4
  پوشش بهتر ثبت وقايع حياتي . 5
  زمينه سازي جهت ايجاد اشتغال جوانان . 6
  ...وانان ازطريق ايجاد شغل ، مسكن ارزان و تسهيل زمينه ازدواج ج . 7
 حمايت از سالمندان درجهت تأمين خدمات بهداشتي و درماني آنان . 8
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  اشتغالزائييها استيبازار كار و س

   مقدمه- 1
استان . هاي مختلف است هاي دولت مباحث بازار كار يكي از مباحث مهم و تأثيرگذار در سياستگذاري

رود در زمينه  هاي صنعتي و خدماتي فراوان يكي از مناطقي است كه انتظار مي  به قابليتاصفهان با توجه
 ساله استان و به تبع آن در اهداف و 20اين مساله در سند چشم انداز . بازار كار در كشور پيشرو باشد

 استان به كاهش نرخ بيكاري. هاي برنامه چهارم توسعه استان نيز مدنظر قرار گرفته است سياستگذاري
 ساله استان سندي بر اين مدعا است كه 20تر از متوسط كشوري آن در چشم انداز  رقمي پايين

اند و بر اين اساس  هاي موجود در استان را باور داشته ها و پتانسيل ريزان اقتصادي استان نيز قابليت برنامه
ش حاضر به بررسي عملكرد برنامه چهارم گزار. اند بيني كرده جايگاه مناسبي را براي بازار كار استان پيش

بدين .  پردازديهاي بازار كار م  در زمينه اهداف و سياستگذاري1384-87هاي  توسعه استان در طول سال
 ساله استان مورد بررسي قرار 20ترتيب ابتدا جايگاه مباحث اشتغال در سند برنامه و سند چشم انداز 

هاي  هاي كليدي بازار كار در طول سال ود عملكرد برخي از شاخصسپس با استفاده از آمار موج. گيرد مي
هاي  در نهايت نيز با استناد به مسائل مورد توجه در برنامه چهارم چالش. گيرد برنامه مورد ارزيابي قرار مي

شوند و بدين ترتيب پيشنهادهائي براي بهبود عملكرد برنامه چهارم  موجود در بازار كار استان معرفي مي
  .گردد سعه استان و دستيابي به اهداف مورد نظر ارايه ميتو
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  هاي كليدي  بررسي عملكرد شاخص- 2
ها و مناطق مختلف استان را  منابع آماري موجود براي ارزيابي وضعيت نيروي كار در بخش

 آمار در گروه اول منابع آماري مربوط به سرشماري قرار دارد كه اين. بندي كرد توان در دو گروه دسته مي
اما با توجه به اينكه آمار مربوط به . اي برخوردار است با توجه به پوشش كامل جامعه از برتري ويژه
هاي  شود و از مطابقت الزم با سال  ساله تهيه مي10هاي  سرشماري عمومي نفوس و مسكن براي دوره

ين گزارش در ارايه يك تواند پاسخگوي هدف ا برنامه برخوردار نيست، لذا استفاده از اين آمار نمي
گروه ديگر از منابع آماري . چارچوب كلي براي ارزيابي عملكرد برنامه چهارم توسعه استان اصفهان باشد

. دهد گيري بوده و تمام افراد جامعه را پوشش نمي شود كه به صورت نمونه هايي مي مربوط به آمارگيري
هاي بيشتر و تمركز بر  ولي به سبب طرح پرسشدهد  اين آمار اگرچه تمام افراد جامعه را پوشش نمي

هاي  هاي اشتغال و بيكاري خانوارها و همچنين مهارت بيشتر ماموران آمارگيري داراي مزيت ويژگي
توان به آمارگيري نيروي كار و آمارگيري از  هاي اين گروه از منابع آماري مي از جمله نمونه. اي است ويژه

بدين ترتيب در گزارش حاضر از منابع اطالعات موجود در . نوار اشاره كردهاي اشتغال و بيكاري خا ويژگي
اين گروه از منابع آماري جهت بررسي و تحليل عملكرد برنامه چهارم توسعه استان اصفهان استفاده شده 

هاي مورد نظر در برنامه چهارم استان در خصوص وضعيت اشتغال و  بر اين اساس در ادامه شاخص. است
  .گيرد ار مورد بررسي قرار ميبازار ك

همانطور كه گفته شد يكي از اهداف كمي برنامه چهارم توسعه استان كاهش نرخ بيكاري به 
 10سهم جمعيت فعال از جمعيت ) 1(بر اين اساس جدول شماره .  درصد در پايان برنامه است8حدود 

شود  همانطور كه مالحظه مي. دده  نشان مي1384-87هاي  ساله و بيشتر در كل استان را در طول سال
 1384 درصد نسبت به سال 8/3در حدود ) 1387تا سال (هاي برنامه  جمعيت فعال استان در طول سال

 درصد و در مورد جمعيت زنان به حدود -8/2اين شاخص در مورد مردان به حدود . كاهش داشته است
  .رسد  درصد مي-3/4
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 يها  سالي ساله و بيشتر در كل استان ط10جمعيت سهم جمعيت فعال از ) :  1(جدول شماره 
87 -1384        

  )درصد                                                                                                                            ( 

 1387 1386 1385 1384عناوين هدف هاي كمي شرح
تغيير           

 در طول دوره

 -8/2 9/64 5/66 7/66 7/67 جمعيت فعال

 مرد -2/1 7/59 5/61 2/60 9/60 جمعيت شاغل

 -6/1 2/5 0/5 5/6 8/6 جمعيت بيكار

 -3/4 0/16 8/17 2/19 3/20 جمعيت فعال

 زن -7/2 6/13 7/14 1/16 3/16 جمعيت شاغل

 -6/1 4/2 1/3 1/3 0/4 جمعيت بيكار

 -8/3 8/40 7/42 4/43 6/44 جمعيت فعال

 كل -1/2 0/37 6/38 6/38 1/39 جمعيت شاغل

 -7/1 8/3 1/4 8/4 5/5 جمعيت بيكار
  . اصفهانيدفتر آمار و اطالعات استاندار: مأخذ

  
هاي  از جمله راهبردهاي بلند مدت توسعه در برنامه چهارم توسعه استان، توسعه و تنوع موقعيت

) 3(و ) 2(بر اين اساس جداول شماره . رساني در نواحي روستايي و عشايري استان استاشتغال و خدمات 
هاي   ساله و بيشتر در مناطق شهري و روستايي استان را در طول سال10سهم جمعيت فعال از جمعيت 

هاي برنامه نرخ فعاليت در مناطق  شود در طول سال همانطور كه مالحظه مي. دهد  نشان مي87-1384
كاهش داشته )  درصد -1/4(  نسبت به مناطق شهري يبا شدت كمتر)  درصد -9/1( تايي استان روس
نيز به مراتب كمتر از )  درصد -/.7( به نحوي كه اين كاهش نرخ فعاليت در ميان مردان روستايي . است

  .  باشديم)  درصد -4/3 ( يمناطق شهر
مناطق شهري و روستايي استان در در مقابل بررسي سهم جمعيت بيكار از كل جمعيت در 

به . اند دهد كه مناطق روستايي از موقعيت مناسبي برخوردار نبوده هاي برنامه چهارم نشان مي طول سال
درصد /. 6اي كه سهم جمعيت بيكار در مناطق روستايي در طول دوره مورد بررسي تنها معادل  گونه

 8/1 استان در همين دوره شاهد كاهش اين در حالي است كه مناطق شهري. كاهش داشته است
هاي اجرايي توسعه استان حمايت از  از آنجايي كه در سياست. اند درصدي سهم جمعيت بيكار بوده
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گذاري در مناطق روستايي و كمتر توسعه يافته مدنظر قرار گرفته است بايستي افزايش  بسترسازي سرمايه
  . تا حدودي ناشي از عدم توجه به مقوله فوق دانستشكاف ميان مناطق شهري و روستايي در استان را 

  
 ي ساله و بيشتر در مناطق شهري استان ط10سهم جمعيت فعال از جمعيت ):  2(جدول شماره  

  1384-87 يها سال
  )درصد  ( 

 1387 1386 1385 1384 عناوين هدف هاي كمي شرح
تغيير         

 در طول دوره

 -4/3 2/64 6/65 1/66 6/67 جمعيت فعال

 مرد -5/1 7/58 3/60 2/59 2/60 جمعيت شاغل

 -2 4/5 3/5 9/6 4/7 جمعيت بيكار

 -2/4 7/14 9/16 7/17 9/18 جمعيت فعال

 زن -2/2 1/12 4/13 4/14 3/14 جمعيت شاغل

 -2 6/2 5/3 3/3 6/4 جمعيت بيكار

 -1/4 8/39 7/41 4/42 9/43 جمعيت فعال

 كل -3/2 7/35 3/37 2/37 38 جمعيت شاغل

 -8/1 1/4 4/4 2/5 9/5 جمعيت بيكار
  . اصفهانيدفتر آمار و اطالعات استاندار: مأخذ
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 ساله و بيشتر در مناطق روستايي استان 10سهم جمعيت فعال از جمعيت ):  3(جدول شماره 
  1384-87 يها  ساليط

  )درصد     ( 

 1387 1386 1385 1384 عناوين هدف هاي كمي شرح
تغيير          

 در طول دوره  

 -/.7 6/67 9/70 1/69 3/68 جمعيت فعال

 مرد /.1 2/64 1/67 0/65 1/64 جمعيت شاغل

 -/.8 4/3 8/3 1/4 2/4 جمعيت بيكار

 -3/4 0/22 4/22 8/25 3/26 جمعيت فعال

 زن -9/3 6/20 1/21 0/24 5/24 جمعيت شاغل

 -/.4 4/1 3/1 8/1 8/1 جمعيت بيكار

 -9/1 5/45 4/47 5/47 4/47 جمعيت فعال

 كل -3/1 1/43 8/44 5/44 4/44 جمعيت شاغل

 -/.6 4/2 6/2 0/3 0/3 جمعيت بيكار
  . اصفهانيدفتر آمار و اطالعات استاندار: مأخذ

  
يشتر خواهد شد و مشكالت هاي آتي فشار عرضه  نيروي كار ب بايد توجه داشت كه در سال

عالوه بر اين عدم . يابد هاي مختلف از جمله بازار كار فارغ التحصيالن افزايش مي بازار كار در عرصه
. هاي جنسيتي در بازار كار با افزايش شديدتر نرخ فعاليت زنان در آينده قابل پيش بيني خواهد بود تعادل

ه در برنامه چهارم توسعه استان بستر سازي براي در اين خصوص يكي از راهبردهاي بلند مدت توسع
در . افزايش مشاركت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي زنان در روند توسعه در نظر گرفته شده است

زمينه دستيابي به اين راهبرد بلند مدت در سند توسعه استان، سياست اجرايي متناسبي نيز طراحي شده 
هاي  ه فراهم كردن شرايط حضور و مشاركت زنان و جوانان در فعاليتتوان ب است كه  از آن جمله مي

  .مديريتي، توليدي، اجتماعي و فرهنگي اشاره كرد
هاي  يكي ديگر از اهداف كمي مورد نظر در برنامه چهارم توسعه استان تغير سهم فعاليت

ن بيشتر متكي بر هاي اقتصادي استا اي كه چارچوب فعاليت به گونه. اقتصادي در استان بوده است
هاي عمده  سهم اشتغال در بخش) 4(بر اين اساس جدول شماره . هاي بخش خدمات باشد فعاليت
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همانطور كه  . اقتصادي استان و مقايسه آن با آهداف كمي برنامه در اين خصوص را نشان داده است
خش خدمات تا حدود شود هدف گذاري برنامه چهارم توسعه استان افزايش سهم اشتغال در ب مالحظه مي

) كشاورزي و صنعت(هاي اقتصادي استان  اين در حالي است كه براي ساير بخش.  درصد بوده است2/53
هاي خدماتي باالخص  در واقع حركت به سوي فعاليت. ريزي شده است كاهش سهم اشتغال برنامه

هاي عمده   بخشخدمات برتر مانند خدمات فني و مهندسي به عنوان هدف گذاري اصلي اشتغال در
  .اقتصادي استان مدنظر قرار گرفته است

دهد كه هدف گذاري انجام شده در  بررسي عملكرد برنامه در طول دوره مورد بررسي نشان مي
اي كه سهم بخش كشاورزي در طول دوره مورد  به گونه. برنامه توسعه استان چندان تحقق نيافته است

 درصد در سال 3/13 به حدود 1384 درصد در سال 4/12ود بررسي در حال افزايش بوده است و از حد
ن سهم بخش صنعت از يهمچن. افزايش يافته است) ش از هدف برنامه ي درصد ب5/3 يعني (1387

 8/41 معادل 1387 شده است كه عملكرد آن در سال ي درصد هدف گذار37ز در برنامه ياشتغال استان ن
در مقابل سهم اشتغال بخش خدمات از .  دهديرا نشان م) مه ش از هدف برناي درصد ب8/4 يعني( درصد 

 1387 كه عملكرد سال ي شده بود در حالي درصد هدف گذار2/53اشتغال كل استان در برنامه معادل 
انگر شكاف موجود با ي دهد كه بيرا نشان م)   درصد كمتر از هدف برنامه 3/8 يعني(  درصد 9/44رقم 

  . باشديهدف برنامه م
سهم اشتغال در بخش هاي عمده اقتصادي استان و مقايسه آن با هدف ):  4( شماره جدول

  1384- 87 يها برنامه در سال
  )درصد                                                                                                            (

 1387 1386 1385 1384 عناوين هدف هاي كمي شرح
هدف 
 برنامه

شكاف موجود     
 با هدف برنامه

 5/3 4/123/129/123/138/9 كشاورزي

 8/4 2/448/443/428/4137 صنعت
سهم 

اشتغال
 -4/439/428/449/442/533/8 خدمات

  . اصفهانيدفتر آمار و اطالعات استاندار: مأخذ

گري بخـش   توان در كاهش تصدي م استان را مي يكي ديگر از اهداف مورد نظر در برنامه چهار        
سهم اشتغال به ) 5(جدول شماره  بر اين اساس. دولتي و در نتيجه آن كاهش تعداد كاركنان دولت دانست

همانطور كـه   . دهد   نشان مي  1384-87هاي    تفكيك بخش خصوصي و عمومي در استان را در طول سال          
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به جز ( ورد بررسي همواره درحال كاهش بوده است       شود سهم بخش عمومي در طول دوره م         مالحظه مي 
هـاي    اين كاهش بيشتر به سبب واگذاري برخـي فعاليـت         ).  داشته است    1386افزايش اندكي كه در سال      
  .بوده است) هاي خدماتي  از جمله فعاليت( دولت به بخش خصوصي 

  
 يها  سالير طسهم اشتغال به تفكيك بخش خصوصي و عمومي در استان د) : 5(جدول شماره 

87 -1384  
  )درصد ( 

 تغيير در طول دوره 1387 1386 1385 1384 عناوين هدف هاي كمي شرح

 4/1 6/82 2/81 6/81 2/81 بخش خصوصي

 -8/0 4/17 2/18 8/17 2/18 بخش عمومي

 -6/0 0/0 6/0 6/0 6/0 ساير

سهم 

 اشتغال

 - 100 100 100 100 كل
  . اصفهانينداردفتر آمار و اطالعات استا: مأخذ

همانطور كه گفته شد يكي از اهداف كمي برنامه چهارم توسعه استان كـاهش تعـداد كاركنـان                  
بـه مقايـسه   ) 6(بر اين اساس جدول شـماره  . در نظر گرفته شده است)  درصد   5ساليانه در حدود    ( دولت  

  . ان پرداخته است است1384-87 يها هاي برنامه با هدف گذاري انجام شده در طول سال عملكرد سال
  تعداد كاركنان دولت در كل استان و مقايسه آن با هدف برنامه) :  6(جدول  شماره 

  )نفر ( 

 1387 1386 1385 1384 عناوين هدف هاي كمي شرح

 170548 167842 --- عملكرد
16748

0 

 138097 145365 153016 هدف برنامه
13119

2 

تعداد 
كاركنان 
 دولت

 36288 32451 22477 ---  برنامهميزان شكاف با هدف

  . اصفهانيدفتر آمار و اطالعات استاندار: مأخذ

  
 هزار نفر 153شود هدف گذاري برنامه كاهش تعداد كاركنان دولت از  همانگونه كه مالحظه مي

امـا  ).  درصد 15 در حدود    ي كاهش يعني(  بوده است    1387  هزار نفر در سال       131 به حدود    1384در سال   
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بـه  (  عملكرد برنامه در طول دوره مورد بررسي قابل مالحظه است تعداد كاركنان دولـت همـواره                آنچه از 
اين موضوع سبب شده تا شكاف موجود با هدف برنامه در . در حال افزايش بوده است    ) 1387جز سال در    

ف برنامه   شكاف موجود با هد    1386هاي مورد بررسي همواره افزايش يابد تا جايي كه در سال              طول سال 
دهد كه  اين مساله نشان مي.  هزار نفر رسيده است36ش از  ي به ب  1387 هزار نفر و در سال       32به بيش از    

اگرچه سهم بخش عمومي در اشتغال استان در حال كاهش بوده است ، اما اين كاهش ناشـي از كـاهش                     
ي و افزايش سهم اين     بلكه اين كاهش سهم به دليل رشد بخش خصوص        . تعداد كاركنان دولت نبوده است    

  .هاي اقتصادي استان به وجود آمده است بخش در فعاليت
  

    چالش هاي موجود-3    
هاي مهم در بازار كار استان در قسمت قبـل نـشان داد كـه اسـتان بـا                     بررسي عملكرد شاخص  

ال كه  برخي از مسائل اساسي استان در خصوص مباحث اشتغ        . هاي فراواني در بازار كار مواجه است        چالش
  : اند عبارتند از در سند توسعه استان در برنامه چهارم مطرح شده

   عدم تناسب عرضه منابع انساني متناسب با نيازهاي بازار كار-
هاي اقتصادي و در نتيجه عـدم تعـادل در عرضـه و               گذاري در بخش     عدم رشد كافي سرمايه    -

  تقاضاي نيروي كار و افزايش بيكاري
   رشد زنان تحصيلكرده جوياي كار با فضا و ديدگاه حاكم بر بازار كارعدم تناسب نرخ روبه -
  هاي اكولوژيكي ها با توان  عدم تناسب توزيع فضايي جمعيت و فعاليت-
  هاي اقتصادي در منطقه مركزي به ويژه كالن شهر اصفهان  تمركز جمعيت و فعاليت-

رم توسعه نيز مشخص شده است      هاي اجرايي توسعه استان در برنامه چها        بر اين اساس سياست   
تـوان در ادامـه       ها كه در ارتباط با مباحث نيـروي كـار و اشـتغال هـستند را مـي                   كه برخي از اين سياست    

  : مالحظه كرد
  گذاري در مناطق روستايي و كمتر توسعه يافته  حمايت از بسترسازي سرمايه-
  ار ايجاد سازوكارهاي مناسب جهت اطالع رساني در زمينه بازار ك-
   توسعه كار شايسته به عنوان گفتمان جديد عرصه كار و توليد-
هـاي مـديريتي، توليـدي،         فراهم كردن شرايط حضور و مشاركت زنان و جوانـان در فعاليـت             -

  اجتماعي و فرهنگي
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هـاي    گذاري جوانان با هدف مايـت از ايجـاد فرصـت            سازي صندوق سرمايه    انداري و فعال     راه -
  شغلي

   اقتصادي و بازار كار استان-هاي دانشگاهي بر مبناي نيازاي علمي  بازنگري رشته-
  هاي كار در پوشش سازمان بين المللي كار  تاكيد بر رعايت مقاوله نامه-

هاي اجرايي مدنظر در برنامـه چهـارم توسـعه اسـتان              بر اين اساس در ادامه با توجه به سياست        
هـاي اساسـي      به طور كلي يكي از چـالش      . گيرد  رار مي هاي بازار كار استان مورد بررسي ق        برخي از چالش  

بازار كار استان باال بودن نرخ بيكاري است كه بدين منظور برنامه چهارم توسعه استان نيـز كـاهش نـرخ                     
اين موضوع باالخص در مورد نرخ بيكاري جوانـان         .  درصد را هدف گذاري كرده است      8بيكاري به حدود    

شـاخص كلـي نـرخ بيكـاري و همچنـين نـرخ             ) 7(اساس جدول شـماره     بر اين   . بسيار حائز اهميت است   
  . كند بيكاري جوانان را به تفكيك جنس بررسي مي

 شاهد كاهش شـاخص كلـي   1384-87 يها شود استان در طول سال      همانطور كه مالحظه مي   
جـز  بـه   (نرخ بيكاري و همچنين كاهش نرخ بيكاري جوانان براي هر دو گروه مردان و زنان بـوده اسـت                    

ايـن موضـوع در ميـان زنـان     ).  گروه مردان افزايش يافته اسـت    ي كه نرخ بيكاري جوانان برا     1385سال  
بـا  ).  افزايش يافتـه اسـت     1386به جز نرخ بيكاري جوانان كه در سال         (شاغل نيز تا حدودي برقرار است       

 ضـرورت   دهـد كـه هنـوز       اين حال دو رقمي بودن نرخ بيكاري براي زنـان و مـردان شـاغل نـشان مـي                  
هـاي    در سياسـت  . شـود   هاي شغلي مناسب براي جوانـان احـساس مـي           گذاري براي ايجاد فرصت     سرمايه

توان به موارد     اجرايي برنامه چهارم توسعه استان نيز اين موضوع مورد توجه بوده است كه از آن جمله مي                
  :زير اشاره كرد

هـاي مـديريتي، توليـدي،        ت فراهم كردن شرايط حضور و مشاركت زنان و جوانـان در فعاليـ             -
  اجتماعي و فرهنگي

هـاي    گذاري جوانان با هدف حمايت از ايجاد فرصـت          سازي صندوق سرمايه    انداري و فعال     راه -
  شغلي
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   ساله و بيشتر در كل استان10مقايسه نرخ فعاليت و نرخ بيكاري جمعيت ) :  7(جدول شماره 
  1384- 87 يها  ساليدر ط

  )درصد (   

 1387 1386 1385 1384 ين هدف هاي كميعناو شرح

 9/64 5/66 7/66 7/67 نرخ فعاليت

 0/8 6/7 6/9 0/10 نرخ بيكاري
جمعيت 
 مردان

 4/15 3/15 2/17 6/15 ) سال15- 24(نرخ بيكاري جوانان 

 0/16 8/17 2/19 3/20 نرخ فعاليت

 0/15 7/17 9/15 9/19 نرخ بيكاري
جمعيت 
 زنان

 8/28 6/32 4/28 1/33 ) سال15- 24 (نرخ بيكاري جوانان
  . اصفهانيدفتر آمار و اطالعات استاندار: مأخذ

  
هاي اجرايـي برنامـه چهـارم توسـعه اسـتان در خـصوص                از جمله موارد ديگري كه در سياست      

بـازنگري  . كـرده اسـت     هاي بازار كار مورد توجه قرار گرفته است مساله بـازار كـار افـراد تحـصيل                  چالش
هـاي اجرايـي       اقتصادي و بازار كار استان يكي از سياست        -نشگاهي بر مبناي نيازهاي علمي    هاي دا   رشته

سـهم  ) 8(بر اين اساس جدول شماره      . تواند در اين راستا موثر واقع شود        برنامه چهارم استان است كه مي     
كـه  دهد    بررسي جدول مذكور نشان مي    . شاغالن بر حسب سطح تحصيالت در استان را نشان داده است          

اي  به گونـه . هاي برنامه همواره در حال افزايش بوده است     سهم شاغالن با تحصيالت عالي در طول سال       
در مقابل سهم شاغالن .  درصد افزايش داشته است   2/2كه اين سهم در طول دوره مورد بررسي در حدود           

 مواجـه بـوده     يررسـ  درصدي در طـول دوره مـورد ب        1/3تر از ديپلم با كاهش        با تحصيالت ديپلم و پايين    
  .است
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 يها سهم شاغالن به تفكيك ميزان تحصيالت در كل استان  در طول سال) :  8(جدول شماره 

87 -1384  
  )درصد( 

 1387 1386 1385 1384 عناوين هدف هاي كمي شرح
تغيير  در 

 طول دوره  

 /.9 3/8 8/7 8/7 4/7 بي سواد
 -1/3 7/74 9/74 9/75 8/77 ديپلم و كمتراز ديپلم
 2/2 0/17 3/17 3/16 8/14 تحصيالت عالي

سهم 
 اشتغال

 - 100 100 100 100 كل
  . اصفهانيدفتر آمار و اطالعات استاندار: مأخذ

  

  پيشنهاد ها  نتيجه گيري و - 4
در گزارش حاضر وضعيت بازار كار استان و عملكرد برنامه چهارم در دستيابي به اهـداف مـورد                  

در اين بررسي مشخص شد كه برنامه چهارم در خصوص دستيابي    . سي قرار گرفت  نظر در برنامه مورد برر    
هـاي    اما اين موضوع الزاماً با كـاهش نـابرابري        . به هدف كاهش نرخ بيكاري تا حدودي مؤفق بوده است         

نرخ بيكاري زنان بـه     ) 1387تا سال   (هاي برنامه     اي كه در طول سال      به گونه . جنسيتي همراه نبوده است   
 درصـد و نـرخ بيكـاري    15نرخ بيكاري زنـان در حـدود       ( برابر نرخ بيكاري مردان رسيده است        8/1حدود  

توان گفت بازار كار هنوز در برخـي از ابعـاد خـود شـاهد عـدم                   بدين ترتيب مي  ).  درصد 8مردان در حدود    
صيالن هاي بيكاري جوانان، زنـان، فـارغ التحـ          توان به نرخ    هاي زيادي است كه دراين خصوص مي        تعادل

  . ها و افراد ساكن در مناطق روستايي اشاره كرد دانشگاه
از سوي ديگر تعديل نيروي كار مازاد در بخش دولتي مطابق با اهداف تعيـين شـده در برنامـه                    

هاي اخيـر   اي كه حتي شكاف موجود با هدف برنامه درطول سال           به گونه . چهارم توسعه استان نبوده است    
هاي پيش بيني شده  توان به دليل عدم اجراي كامل سياست ه اين موارد را مي هم. افزايش نيز داشته است   

هـا و      ساله استان دانـست كـه چـالش        20انداز    در قانون برنامه چهارم توسعه استان و همچنين سند چشم         
تـوان جهـت      پيشنهاد ها زير را مـي       بر اين اساس    . مشكالتي رابراي بازار كار استان به همراه داشته است        

  :هاي مرتبط با بازار كار استان ارايه كرد ود شاخصبهب
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هاي برنامه چهارم توسعه استان در جهت نيل به            تاكيد بر اجراي هماهنگ و منسجم سياست       -
  .اهداف كمي مورد نظر در برنامه

هاي شغلي الزم براي زنان با توجه بـه افـزايش شـديد                اتخاذ تدابير الزم جهت ايجاد فرصت      -
  . در استاننرخ فعاليت زنان

هاي مناسب جهـت بـر طـرف كـردن موانـع موجـود در انجـام                   گذاري  ريزي و سياست     برنامه -
ــا تــشويق بخــش خــصوصي جهــت انجــام    گــذاري ســرمايه هــاي جديــد در ســطح اســتان بــه ويــژه ب
  .هاي الزم  گذاري سرمايه

سـازي زمينـه      هاي شـغلي موجـود و فـراهم          شناسايي مشاغل جديد در جهت تحكيم فرصت       -
  . عاليت براي تازه واردين به بازار كار به ويژه فارغ التحصيالن دانشگاهيف
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 بهره وري

   مقدمه- 1
 ي و فرهنگـ   ي، اجتماع ي  توسعه اقتصاد   ين راهكارها ي از مهمتر  يكي به عنوان    يبهبود بهره ور  

 بـه  يابي دسـت ي از شـروط اصـل  يكـ ي يع روند بهبود بهـره ور يق در تسر يملل مختلف شناخته شده و توف     
 - يطـ يط مح يشـرا .  باشـد    ي مـردم مـ    يش رفـاه زنـدگ    ي و افـزا   يگاه مناسب در صحنه رقابت جهان     يجا

 ي دارا ي بهبود  بهره ور    يكردهاي كند كه رو   يجاب م ي متفاوت كشورها ، ا    ي  و فرهنگ   ي، اقتصاد ياجتماع
ع در روند توسعه    ي و تسر  ي بهره ور  ي كه در ارتقا   يي كشورها ياما آنچه در تمام   .  باشد ي خاص ي ها يژگيو

 در چـارچوب    ي بهـره ور   ي ارتقـا  يت ها ي فعال ي و همبستگ  يموفق بوده اند در خور توجه است ، گستردگ        
  . باشدي ميك حركت ملي

ن يـ  از ا  يف متعـدد  ي وجود ندارد و تعـار     ي اجماع نظر كل   ي بهره ور  يف كاربرد يدر رابطه با تعر   
ـ   ن آنهـا ي تريز ارائه شده است كه كاربرد يواژه بحث انگ   ف يـ ران تعريـ  اي بهـره ور ي از نظـر سـازمان مل

  : راستيز
 ،  يقـه علمـ   يره بـه طر   يـ الت و غ  ي ، تـسه   ي انسان يرويبه حداكثر رساندن استفاده از منابع ، ن       "
 و ي واقعيش دستمزدهاي افزايش اشتغال و كوشش برايد ، گسترش بازارها ، افزاي تولينه هايكاهش هز

  ".ت و جامعه باشديريكه به نفع كاركنان ، مد ، آنگونه ي زندگيبهبود استانداردها
 است كه   يق موضوع يف دق يازمند تعر يل آن ن  ي و تحل  ي است كه بررس   ي نسب ي مفهوم يبهره ور 

بهره . است   يف موضوع ، سطح بهره ور     ي از عناصر تعر   يكي.  قرارخواهد گرفت  ي آن مورد بررس   يبهره ور 
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،اداره و كارگاه   يت ، واحد اقتصاد   ي رشته فعال  ،ي ، بخش اقتصاد   يشامل سطوح مل  ( در سطوح مختلف     يور
  . باشديقابل بحث   م) ، خانواري ، پرسنل و فردي، گروه كار

 و ي اثر بخشيعنيار عملكرد ، ي مستلزم در نظر گرفتن دو معيت مؤثر بهره وريريدر مجموع مد
ر دانـست كـه در آن        را بهـره و    يستمي توان س  ي م يچرا كه تنها هنگام   .  باشد ي به طور همزمان م    ييكارا
 ،  يت بهره ور  يريت مد ينرو است كه موفق   ياز ا .  انجام شوند  ي درست به صورت درست    يت ها يستم فعال يس

  .ك استيت استراتژيري و مدياتيت عمليريان مدي تعادل ميبرقرار
هـا و      قانون برنامه چهارم توسعه كشور، مقرر شده است كه دسـتگاه           5ماده  » الف«براساس بند   

و اختصاصي ، سـهم   وري عمومي هاي بهره گيري شاخص قتصادي كشور ضمن تعريف و اندازههاي ا  بخش
هـاي    گـذاري   وري كل عوامل توليد را در رشد اقتصادي خود تعيين كنند در ضمن با توجه بـه هـدف                    بهره

هاي  وري نيروي كار، سرمايه و كل عوامل توليد، زمينه هاي بهره صورت پذيرفته در خصوص رشد شاخص
وري ايـران بـه       در اين راستا مركـز ملـي بهـره        . هاي يادشده، فراهم آيد     گيري شاخص   اسب براي اندازه  من

وري در سطوح ملي، بخش، دستگاهي  وري در كشور، استقرار نظام سنجش بهره عنوان متولي حركت بهره
  . هاي مركز در دستور كار خود قرار داده است و استاني را به عنوان يكي از استراتژي

نظام برنامه ريزي كشور، افق توسعه را بهره گيري بهينه از كليه منابع و ظرفيت هـاي موجـود                   
يكـي از عوامـل اساسـي در    . ترسيم كرده است به گونه اي كه رشد و توسعه پايدار كشور را تضمين كنـد           

چنـين  .  باشـد  يچشم انداز برنامه ، ارتقاء بهره وري در كليه برنامه هاي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي م                
  نگرشي در حقيقت ، رويكرد بنيادين به تفكر دانايي محوري و دانايي سنجي اهداف و برنامه ها است 

برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور براي نخستين بـار سـهم مشخـصي                
ه چهـارم توسـعه      قانون برنامـ   5در ماده   . وري در رشد اقتصادي كشور تعيين كرده است         براي ارتقاي بهره  

از )  درصـد    25/31 معادل   يعني(  درصدي اقتصاد كشور           8 واحد درصد از رشد      5/2كشور مقرر شده كه     
هـاي    همچنـين متوسـط رشـد شـاخص       . تـأمين شـود   ) TFP(وري كل عوامل توليـد        محل ارتقاي بهره  

بينـي     درصـد پـيش    1 و   5/3هاي برنامه چهارم توسعه به ترتيـب          وري نيروي كار و سرمايه طي سال        بهره
  .شده است
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   در قانون برنامه چهارم توسعهي و بهره ورينرخ رشد اقتصاد) :  1(جدول شماره 

  رم توسعهقانون برنامه چها: مأخذ 
  

 مختلـف تاكيـد     ي در بخش هـا    ي بهره ور  ي ساله و سند توسعه استان نيز بر ارتقا        20در چشم انداز    
 سـرمايه و هـدف      ي نرخ رشد ساالنه بهـره ور      ي درصد برا  1/2طبق سند توسعه استان، هدف      . شده است 

 يبخـش هـا   همچنـين در    . شده است  ي كار پيش بين   ي نيرو ي نرخ رشد ساالنه بهره ور     ي درصد برا  4/4
  . مختلف تاكيد شده است ي در بخش هاي بر رشد بهره وريمختلف اين اسناد استان

   در استاني عملكرد بهره ور- 2
 محاسـبه  ي كه برا" سرمايه در استانيارزش موجود"در اين بخش با توجه به عدم وجود آمار  

همچنين با توجه به عدم     .  شود ي كار پرداخته م   ي نيرو ي است تنها به بهره ور     ي سرمايه ضرور  يبهره ور 
  . باشدي كل عوامل نيز امكانپذير نمي سرمايه در استان، محاسبه بهره وريامكان محاسبه بهره ور

  

  وري نيروي كار  بهره
بـه ايـن    . شـود   وري عوامل توليد به صورت نسبت ستانده به يك عامل توليد تعريـف مـي                بهره

مت ثابت به تعداد نيروي كار يبه ق)  GDP (لص داخلي وري نيروي كار از نسبت توليد ناخا بهره"ترتيب 
هـاي   به دليل عدم وجود اطالعات دقيق در مورد تعـداد شـاغلين در طـول سـال            . شود   حاصل مي  "شاغل

وري   هـا تعيـين بهـره       ها در برخي از اين سـال        مختلف و همچنين عدم محاسبه توليد خالص داخلي استان        
به همين جهت در ادامه . شود  هاي مختلف با اشكال مواجه مي       بخش   اين دوره به ويژه در       ينيروي كار ط  
 بر اساس اطالعات موجود محاسـبه و        1383-87هاي    وري نيروي كار استان اصفهان در سال        بحث، بهره 

 .وري نيروي كار كل كشور مقايسه شده است با بهره

  ميزان رشد شاخص رشد
 )در صد ( 

  گذاري جديد سرمايه
 )درصد ( 

  ارتقاء  بهره وري
 )درصد ( 

 5/2 5/5 8 رشد اقتصادي ساالنه

 25/31 75/68 100 درصد
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 1383-87 يل هـا   سـا  ي كار در استان و كشور را ط       ي نيرو يميزان بهره ور  ) 2(جدول شماره   
 هزار ريال بر نفر در سال 4/21635 كار در استان از    ي نيرو ي اين جدول بهره ور    يبر مبنا .  دهد ينشان م 
اولـين سـال آغـاز       (1384 هزار ريال بر نفر در سال        21485به  )  آخرين سال برنامه سوم توسعه       ( 1383
 متوقف شده است و در ايـن       1385 در سال    يكاهش يافته ، اما اين روند نزول      )  برنامه چهارم توسعه   ياجرا

ب ي به ترت  1387 و   1386 ي هزار ريال بر نفر و در سال ها        3/22600 كار استان به     ي نيرو يسال بهره ور  
بنـابراين هـدف تعيـين شـده در سـند           . ال بر نفر افزايش يافته است     ي هزار ر  23624 و   5/23106به ارقام   

 به نرخ   1387 كار تا پايان سال      ي نيرو يرشد ساالنه بهره ور    نرخ   يبرا)  درصد   4/4 يعني( توسعه استان   
  .جاري تحقق يافته است

 تا  1383وري نيروي كار از سال        كه محاسبه شاخص بهره   ) 3(همچنين بر اساس جدول شماره      
 درصـد افـزايش يافتـه    9/1دهد، اين شاخص در كشور به طور متوسط هر سـال حـدود       را ارائه مي   1387

 گـرفتن   ي باعث پيش  1385 سال   ي كار در استان ط    ي نيرو يبتاً قابل مالحظه بهره ور    است، لكن رشد نس   
 يعلت اين امر را بايد عمدتاً ناش.  نسبت به كشور شده است1385-87 ي سال هايمتوسط رشد استان ط

گذاري متناسب با به كارگيري نيروي كار و افزايش سهم شاغالن داراي تحصيالت بـاالتر               از رشد سرمايه  
   . ويژه آموزش عالي دانستبه

  
  

  1384-87هاي  وري نيروي كار در استان اصفهان و كل كشوردر سال بهره) : 2(جدول شماره 

  . 1383 -87هاي اقتصادي استان در سال هاي  برآورد براساس اطالعات حساب: *                مأخذ 
  .1383-87 سال هاي ي، گزارش اقتصادي رياست جمهوري و نظارت راهبرديمعاونت برنامه ريز: **.                مأخذ 

  . "ن يمت ثابت به تعداد شاغلي به قيد ناخالص داخلي نسبت تول":  كار برابر است با يروي نيزان بهره وريم) . 1               (
  

  يور بهره   هزار ريال بر نفر–سال 
 )1(نيروي كار 

1383 1384 1385 1386 1387 

متوسط رشد 
  دوره

 )درصد ( 

استان 
 *اصفهان

4/
21635 

21485 
3/

22600 
5/

23106 
23624 2/2 

 21013 **كل كشور
4/

21376 
2/

21824 
9/

22083 
7/

22452 
9/1 
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-87هاي  وري نيروي كار در استان اصفهان و كل كشور در سال شاخص بهره) : 3(جدول شماره 
1384  

  يور بهره  هزار ريال بر نفر–سال 
 نيروي كار

1383 1384 1385 1386 1387 

شد متوسط ر
  دوره

 )درصد ( 

 45/10478/10616/1092/2 3/99 100 استان اصفهان
 73/10186/10384/10586/1079/1 100 كل كشور

  . يبرآورد كارشناس: مأخذ 
  

  
   بهره وريي ارتقاي روياروي چالش ها- 3

تي وجود دارد كه بـه عنـوان موانـع و عوامـل          به منظور استقرار بهره وري در كشور تنگنا ها و مشكال              
  :بازدارنده مي بايد به آن پرداخته شود كه عبارتند از 

  فقدان ساختار مناسب براي هدايت فعاليت هاي بهره وري در دستگاه هاي اجرايي 
 وجود رانت هاي اقتصادي وفقدان شرايط مناسب براي افزايش رقابت پذيري در كشور 
لكرد دستگاه هاي اجرايي بر مبناي عملكرد شاخص هاي بهـره وري در           فقدان نظام ارزيابي عم    

بخش ها و زير بخش ها ي اقتصادي و در نتيجه نا مناسب بودن شـرايط الزم بـراي شايـسته                     
 ساالري در انتصابات مديران 

 كمرنگ بودن ارزش كار به جهت وجود درآمد هاي كم زحمت يا بدون زحمت 
  گذاريفقدان امنيت كافي براي سرمايه 
 كارايي پايين در بهره وري از منابع و ثروت ملي 
 ضعف برقراري نظام تشويق وتنبيه متناسب با عملكرد  
 نهادينه نشدن فرهنگ بهره وري 
 وابستگي درآمد ارزي كشور به صادرات نفت خام 
ضعف نظام توليد آمار در جهت فراهم آوردن زمينه اطالعاتي مناسب بـراي محاسـبه شـاخص                  

 وريهاي بهره 
به عالوه رشد مثبت سرمايه انساني، دانش فني و درجه باز بودن اقتصاد و همچنـين كـاهش زمـان               

تـوان    اي را كه مي     يل عمده   دال.وري هستند   ها از جمله عوامل رشد مثبت شاخص بهره         برداري از طرح    بهره
 : به عنوان عوامل كند شدن روند رشد شاخص يادشده در كشور نام برد به شرح زير است

  گري دولت  وجود انحصارات و نقش تصدي–1
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  يپذيري اقتصاد  پايين بودن درجه رقابت–2
  بودن درجه باز بودن اقتصاد  پايين–3
  هاي عمراني ني بودن زمان اجراي طرح  طوال–4
  گذاري  پايين بودن كارآيي سرمايه–5
   عدم استفاده كارآمد از سرمايه انساني–6
  نش فني در فرايند توليد عدم استفاده كارآمد از دا–7
  هاي سرمايه اجتماعي  پايين بودن شاخص–8

شـود را     وري نيروي كار مـي      اي كه موجب عدم رشد بهره       هاي عمده   عالوه بر آن مشكالت و ضعف     
  :به طور كلي مي توان به شرح ذيل برشمرد 

  هاي عمراني نيمه تمام و طوالني شدن دوره ساخت و تكميل آن ها وجود طرح 
  ستوري دستمزدها و نرخ سود تسهيالت بانكيتعيين د 
هـاي نظـام      پائين بودن سطح كيفيت نيروي كار، نبود ارتباط بين نيازهاي بازار كـار و خروجـي                

  آموزشي كشور و كمبود مديران متخصص و آشنا به علوم و فنون جديد
  پائين بودن سطح فن آوري 
  وجود انحصارات 
  خليعدم رشد مستمر و مناسب توليد ناخالص دا 
  وري نبود ارتباط بين دستمزدها و بهره 
  پائين بودن كارايي سرمايه 

  
  پيشنهاد ها  و ي نتيجه گير- 4

وري موضوعي مستقل از مفاهيم عميق ديگري كه در پيوند با آن قرار               براساس آنچه بيان شد، بهره    
مستقل هر يـك   هاست و حل      ت اجتماعي، مستلزم توجه به همه اين پيوستگي         دارند، نيست و حل مشكال    

  .از مفاهيم پيوسته راهگشا نخواهد بود
ها را لحـاظ كنـد كـاري بـس دشـوار و       اي جامع كه تمام اين پيوستگي      از سوي ديگر، تدوين برنامه    

 بر آن   ي با تأثير گذار   ي اصل ي توان با توجه به هر پديده در كليت آن و شناسايي اجزا            يپيچيده است اما م   
به عنـوان مثـال، اسـتراتژي تحريـك         . ح كرد   گر و براي نيل به كليت اصال      ساير اجزا را هماهنگ با يكدي     

وري ساماندهي شـده اسـت دو نقطـه از            وري و دستمزد و بهره      هاي بودجه و بهره     طرف تقاضا كه با پروژه    
از . شود  حات را موجب مي     اي از اصال    كند كه ساماندهي آن شعاع گسترده        را مشخص مي   ي اصل ياين اجزا 



 
 
 
 

  1387 سال -اجتماعي استان اصفهان -گزارش اقتصادي

 

60  

ريزي، نظـام مـديريت منـابع     وري به تدريج نظام برنامه ح نظام بودجه و پيوند دادن آن با بهره    طريق اصال 
شـود و   ح مـي  اصـال ... انساني، نظام نظارت و ارزيابي، نظام بازرسي و محاسباتي، ارتقاي كارآمدي دولت و          

 همـين ترتيـب از      گيرد و بـه     اي متناسب با مقتضيات توسعه شكل مي        آرايش دروني نظام اجرايي به گونه     
وري و پذيرش نظام تسهيم منافع روابـط كـارگر و كارفرمـا، ارتقـاي كمـي و                    طريق پيوند دستمزد و بهره    

قيت و نوآوري و تقويـت انگيـزه          ها، افزايش رضايتمندي نيروي انساني، گسترش خال        كيفي توليد در بنگاه   
  .يابد ش بهبود مي كار و تال

اسـتراتژي  «ت يادشـده نيـز        ي ايران بـراي سـاماندهي مـشكال       ور  استراتژي كليدي مركز ملي بهره    
وري و    عرضـه بهـره   (هاي ديگـر      رسد كه استراتژي    وري است و به نظر مي       در بهره » تحريك طرف تقاضا  

  .يابد گيري تقاضا موضوعيت مي پس از شكل) سازي زمينه
  :شود  وري ، راهكارهاي ذيل پيشنهاد مي بر اين اساس براي افزايش بهره

  تقاي دانش، مهارت وخالقيت نيروي كار استان ار 
 توسعه فرهنگ بهره وري در تمام سطوح جامعه 

 افزايش فضاي رقابت پذيري در فعاليت هاي اقتصادي استان  

 باز نگري در نحوه ارزيابي دستگاه هاي دولتي در استان در حوزه هاي مختلف 

 ترويج تفكر استراتژيك در سطح استان  

 منابع اعتباري در اختيار مديريت استان استفاده بهينه از  

افزايش همگرايي و مشاركت بين دستگاه هاي اجرايي بـراي تحقـق اهـداف اسـتان از طريـق         
 تقويت تفكر سيستمي 

 راهبري حركت بهره وري در بخش هاي اقتصادي استان توسط مديريت استان 

  دراستان HI-TECHايجاد و تقويت صنايع  

 نجمن هاي تخصصي غير دولتي در بخش هاي اقتصادي استان جلب مشاركت نهاد ها و ا 

ترغيب دستگاه هاي اجرايي وبنگاه هاي اقتصادي استان براي بكارگيري برنامه هاي استراتژي              
 محور 
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ارزيابي دستگاه ها و مديران استان با محوريت چگونگي اجراي برنامه هاي بهبود بهـره وري و                  
 حركت در راستاي تعالي سازماني

اندهي اطالعات الزم براي محاسبه وتحليل شاخص هاي بهره وري اسـتان، بخـش هـاي                سام 
 اقتصادي ودستگاهاي اجرايي استان

 اولويت بندي فرايند هاي اختصاصي و مشترك به منظور مهندسي مجدد يا اصالح آنها 

اصالح ساز و كار هاي اعطاي پاداش با محوريت شاخص هـاي بهـره وري در دسـتگا ه هـاي                   
 ي استان اجراي

 ارزيابي ساالنه نيروي كار در دستگاه هاي اجرايي استان بر اساس معيار هاي خالقيت و مهارت 

پيشنهاد لحاظ كردن بند هايي در شرح وظايف كليه دستگاه هاي اجرايـي بـه مراجـع ذيـربط،                    
مبني بر ارتقاي بهره وري در دستگاه و نيز همكاري با متوليان امـر در تـرويج فرهنـگ  بهـره                      

 . وري

 ترويج ساز وكار هايي براي بهبود مديريت پرو ژه هاي عمراني 

 اولويت دادن به تكميل پروژه هاي نيمه تمام درسطح استان 

 و توسـعه اسـتان  بـه اجـرا و پيگيـري              ي برنامـه ريـز    يمكلف كردن كارگروه هاي ذيل شورا      
 اقدامات مربوط به ارتقاي بهره وري در بخش هاي ذيربط

اي تشويقي توسط متوليان بخش هاي استان براي هدايت سرمايه گـذاران            گسترش سازو كاره   
  )HI-TECH  ( باالي با فن آور به سمت صنايع

ملزم كردن دستگاه هاي متولي بخش هاي اقتـصادي بـه بهـره گيـري از نظـرات كارشناسـي           
 نهادها و انجمن هاي تخصصي غير دولتي در تصميم گيري ها 

 وآموزش هاي فني وحرفه اي در سطح استانتوسعه آموزش هاي ضمن خدمت  

شناسايي قوانين ومقررات باز دارنده وپيش برنده بهره وري وپيشنهاد اصالح به مراجع تـصميم                
 گيرنده 

طراحي ساختار مناسب سازماني براي دستگاه ها ي اجرايي استان و ارايـه پيـشنهاد بـه مراجـع         
 ذيربط 
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 هاي اجرايي اسـتان و ارايـه پيـشنهاد بـه مراجـع               انساني در سطح دستگاه    يبرنامه ريزي نيرو   
 ذيربط
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  دولتيبودجه و وضع مال
  

    مقدمه  - 1
به عنـوان ابـزار برنامـه       » بودجه  « ف از   ين وظا ي انجام ا  ي دارد و برا   يف گوناگون يدولت در اقتصاد وظا   

دن بـه اهـداف   يرسـ جـاد تعـادل و   يچـون ا .  كند ي استفاده م  ي و منطقه ا   ي در دو سطح ملّ    ي و مال  يزير
در ... ع عادالنه درآمد و     يها ، توز    متيت ق ي مانند اشتغال ، تثب    ي و منطقه ا   ي در سطوح ملّ   يمختلف اقتصاد 

بـه  » ابـزار بودجـه   «  توانـد  بـا اسـتفاده از    ين ، دولت ميبنابرا. ت قرار دارد    ي در اولو  يهر برنامه اقتصاد  
 ي را بـه سـو     ي اقتصاد ي شوند ، شاخص ها    ياً ثبت م  قيله كه در آن درآمدها و مخارج دق       يك وس يعنوان  

  ت كند ياهداف مطلوب خود  هدا
 ياست مال يبودجه و س  «  خود را انجام دهد ،         يف اقتصاد ي تواند وظا  يق آن م  ي كه دولت از طر    يابزار

پيش بيني درآمدها و برآورد هزينه هاي دولت براي سـال     « : در تعريف عبارتست از     » بودجه  « . است  » 
 ياز دارد و بـرا    يـ نـه كـردن ن    ي ، به هز   ي اقتصاد يها  تيف و مسئول  ي انجام وظا  ي دولت برا  يعني. » نده  آي
« و  » درآمـدها   « در قالـب    » بودجـه   « ازمند اسـت كـه در       ي ن ينه ها به منابع مختلف مال     ين هز ين ا يتأم

در بودجـه كـه     رات درآمدها و مخارج مختلف خـود        ييق تغ يدولت از طر  .  شوند   يثبت م  » يمخارج عموم 
  .   خود را انجام دهد ي اقتصاديها تي تواند مسئولي شود ، ميده مينام » ياست ماليس« اصطالحاً 

به عبـارت   .  كند   يفاء م ينه ا ين زم ي در ا  ي درحال توسعه ، نقش مهم     ي دولت در كشورها   يات مال يعمل
 و  ي اسـت آثـار اقتـصاد      ن كشورها به صورت درست اجـراء شـود ، ممكـن           ي در ا  ياست مال يگر ، اگر س   يد

جـاد  ي ، ا  ي ، ثبـات اقتـصاد     يع اقتـصاد  يه ، اشتغال كامل ، رشد سر      يل سرما ير تشك ي نظ ي مطلوب ياجتماع
  .  به بار آورد يز منابع ماليص مجدد منابع و درآمد و ثروت و تجهي ، تخصيعدالت اجتماع

م ير مـستق يتأث.  گذارد ير مي تأثيبر عملكرد اقتصاد» م يرمستقيغ« و » م يمستق« ق يدولت از دو طر 
ت يـ ا اولوي و يعموم ق ارائه كاالها و خدماتياز طر » ي جارينه هايهز«  توسط يدولت بر رشد اقتصاد   
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 حمـل و    ي و مدرن سـاز    يربنائي ، امور ز   ين اجتماع يامور آموزش و پژوهش ، بهداشت و تأم       : دار از جمله    
م يرمـستق ي بـه طـور غ     يهـا و اقـدامات      تيجام  فعال  ن دولت با ان   يهمچن. رد  ي گ ينقل و ارتباطات صورت م    

 الزم  يزه ها ي ، انگ  ي خصوص يه گذار ي سرما يد نهائ يش تول يق افزا ياز طر  » ي عمران ينه ها يهز« توسط  
 به شمار ي آورد كه خود موتور محرّكه رشد اقتصاديها را    فراهم م يه گذارين نوع سرمايش اي افزايبرا
ل سـرما        « : توان گفت     ي  م  گر ،       يبه عبارت د  .  رود   يم بخـش   ي هـا  يه گـذار  يمخـارج دولـت ، مكمـ 

  . »  شوندي مي تلقّيخصوص
  

  ديي كلي عملكرد شاخص هاي  بررس- 2

   هايافتيمنابع و در) الف 
ط ي از شـرا يكـ ين حال يو در ع»  اقتصاد سالم  « يها  يژگي از و  يكي ،   ي اقتصاد يه ها يبراساس نظر 

«  دولـت بـه      يهـا   يافتيـ اد منـابع در   يـ ار ز ي بـس  ي، اتّكـا   » ي مـال  يها  ستايكارآمد بودن س   « يمؤثّر برا 
ن اصل در گذشته مورد توجه خـاص برنامـه سـوم و در قـانون برنامـه                  يا.  باشد   يم » ياتي مال يدرآمدها
گر ، منابع حاصل از فروش نفت خام با در نظـر داشـتن   ي دياز سو. ز مورد توجه واقع شده است   يچهارم ن 

 نفت  ي نفت ، عرضه جهان    ي جهان ي از جمله تقاضا   ي برون زاست و به عوامل خارج      يها ، عامل    يژگير و يسا
د يـ ن نبا يبنابرا.  گذارد   ي بر جا  ي بر اقتصاد داخل   ي فراوان ي تواند اثرات منف   ي دارد كه م   يو رفتار رقبا بستگ   
  .رد ي مورد استفاده قرار گي جارين بودجه هاي تأميبه عنوان منابع برا

 دولـت بـه درآمـدها ، منـابع حاصـل از           ي هـا  يافتيـ  ، منـابع و در     يزين بودجه ر  ي نظام نو  بر اساس 
ر ي و سـا   ياتي مال يدرآمدها شامل درآمدها  .  شود   ي م يم بند ي تقس ي و مال  يه ا ي سرما يها  ي دارائ يواگذار

ام ،   از اقـالم  فـروش نفـت خـ          يه ا يسرما يها  ي دارائ ي از واگذار  ي ناش ي ها يافتيدر.  باشد   يدرآمدها م 
ل شـده   ير اقـالم تـشك    يسـا  رمنقول و يغ زات ، اموال منقول و    ين آالت و تجه   ي ، ماش  ي دولت يها  ساختمان

 ،  يالت خارج ي شامل فروش اوراق مشاركت ، تسه      ي مال يها  ي دارائ ي از واگذار  ي ناش ي ها يافتيدر. است  
  .  ر موارد است ي و ساي دولتيها  شركتيواگذار
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 GFS1 ) دولت            ي ماليد آمارهاي جدي چارچوب طبقه بند دولت دريها يمصارف و پرداخت

ـ      ) ياعتبارات جـار   ( ينه ا ياعتبارات هز . ل شده است    ي از سه جزء تشك    (  يهـا  ي، اعتبـارات تملـك دارائ
   . ي مالي هايو اعتبارات تملك دارائ ) ياعتبارات عمران ( يه ايسرما
 ي اسـالم ي ساله جمهور20 در سند چشم انداز يو استان ي دولت در قالب ملّ    ي سنوات يل بودجه ها  يتحل

 ير صورت مين دو متغيز بر اساس ا  ي ن ي و فرهنگ  ي اجتماع -ي توسعه پنجساله اقتصاد   يران و برنامه ها   يا
  .   رد يگ

   : ياتي ماليدرآمدها)    الف – 1
ن را   درصـد آ   88ال بـوده كـه      يـ ون ر يـ لي م 3295829 اسـتان معـادل      ي كـل درآمـدها    1384در سال   

ب معادل  ي به ترت  1387 و   1386 ،   1385 يها  ن سهم در سال   يا.  داده است    يل م ي تشك ياتي مال يدرآمدها
 نسبت به 1385 استان در سال ياتي مالين درآمدهايهمچن.  درصد بوده است 87 درصد و 87 درصد ، 88

 نـسبت بـه   1387 درصد و در سـال  42ش از ي ب1385 نسبت به 1386 درصد و در سال  4/8 حدود   1384
 ياتيـ  مال ين دوره ، سـهم درآمـدها      ي هم يكه در ط  يدرحال.  درصد كاهش داشته است      -7/6 حدود   1386

 درصـد بـوده اسـت و        30 درصـد و     31 درصـد ،     32 درصـد ،     24ب معـادل    يكشور از كل درآمدها به ترت     
 4/36عـادل   ب م يـ  به ترت  1387 و   1386 ،   1385 يها   كشور در سال   ياتي مال ين نرخ رشد درآمدها   يهمچن

  . درصد بوده است 1/15 درصد و 6درصد ، 

  :   ر درآمدها يسا)   الف – 2
 درصد  12ب معادل   ي به ترت  1387 تا   1384 يها   سال ي استان ، در ط    ير درآمدها از كل درآمدها    يسهم سا 

 نسبت به   1385 استان در سال     ير درآمدها ين سا يهمچن.  درصد بوده است     13 درصد و    13 درصد ،    12،  
 نسبت بـه  1387 درصد و در سال 7/43 حدود 1385 نسبت به    1386 درصد و در سال      3/27 حدود   1384
 كشور از ير درآمدهاين دوره ، سهم سا ي هم يكه در ط  يدرحال.  درصد رشد داشته است      -4/3 حدود   1386

ن نـرخ  ي درصد بـوده اسـت و همچنـ   70 درصد و69 درصد ، 68 درصد ، 76ب معادل يكل درآمدها به ترت 

                                           
١١  ..  GGoovveerrnnmmeenntt    FFiinnaannccee    SSttaattiissttiiccss 
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 4/14 درصـد ،  -8/8ب معـادل  يـ  بـه ترت 1387 و 1386 ، 1385 يها  كشور در سال ير درآمدها يرشد سا 
  .   درصد بوده است 6/18درصد و 

 از  يحـاك »  كـشور    ي استان بـه كـل درآمـدها       ينسبت درآمدها  « يها  گر ، محاسبه شاخص   ي د ياز سو 
  :آنست كه 

 بـه   1387 تا   1384 يها   كشور در خالل سال    ياتي مال ي استان از كل درآمدها    ياتي مال يسهم درآمدها  . 1
  .  درصد بوده است 0,76 درصد و 095. درصد ، 0,74 درصد ، 0,61ب معادل يترت
 بـه   1387 تـا    1384 يهـا    كشور در خـالل سـال      ير درآمدها ي استان از كل سا    ير درآمدها يسهم سا  . 2
  .ده است  درصد بو0,14 درصد و 0,17 درصد ، 0,14 درصد ، 0,1ب معادل يترت
  :انگر آنست كه يج به دست آمده ، بينتا
   ." برخوردار بوده است يشيك روند افزايباً از ي كشور ، تقري استان از كل درآمدهاي سهم درآمدها"

  .نشان داده شده است ) 3(و ) 2(، ) 1(ج مذكور در جداول شماره ي نتا



 

 

   استان اصفهانيدرآمدها) : 1(جدول شماره 
 )سهم به درصد  ال ويون ريليمبلغ به م( 

1387 1386 1385 1384 

 مبلغ سهم مبلغ سهم مبلغ سهم مبلغ سهم

                       سال

 عنــــوان

 جمع 3،295،829 100 4،079،404 100 5،802،151 100 5،439،624 100

 يتاي ماليدرآمدها 2،896،426 88 3،570،985 88 5،071،482 87 4،733،567 87

 ر درآمدهايسا 399،403 12 508،419 12 730،669 13 706،057 13

  .  اصفهان ي استانداريزي و بودجه معاونت برنامه ريزيق بودجه دفتر برنامه ريگروه تلف: مأخذ 
  
  
  
  



 
 
 
 

 

  
   كشوريدرآمدها) : 2(جدول شماره 

 )سهم به درصد  ال ويون ريليمبلغ به م( 

1387 1386 1385 1384 

 مبلغ سهم مبلغ سهم مبلغ سهم مبلغ سهم

    سال           

  عنــــوان

100 720،341،380 100 
612،645،29

8 
100 548،570،961 100  جمع 537،337،891

30 216،565،036 31 
188،135،91

5 
32 177،617،257  ياتي ماليدرآمدها 130،160،400 24

70 503،776،344 69 
424،509،38

3 
68 370،953،704  ر درآمدهايسا 407،177،491 76

 .  اصفهان ي استانداريزي و بودجه معاونت برنامه ريزيق بودجه دفتر برنامه ريگروه تلف:              مأخذ 

  
  
  
  



 

 

  
   كشوري استان از كل درآمدهايسهم درآمدها) :  3(جدول شماره 

  )سهم به درصد ( 

  .محاسبات كارشناسي:        مأخذ
  
  
  

1387 1386 1385 1384 

  سهم 
 )درصد ( 

  سهم 
 )درصد ( 

  سهم 
 )درصد ( 

  سهم 
 )درصد ( 

                                                                          سال                          
  

                                               شاخص

  استانبه كشورينسبت كل درآمدها 0,61 0,74 0,95 0,76

  كشورياتي مالي استان به درآمدهاياتي مالينسبت درآمدها 0,61 0,74 0,95 0,76

  كشورير درآمدهاي استان به ساير درآمدهاينسبت سا 0,10 0,14 0,17 0,14
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   هايمصارف و پرداخت) ب 
ـ يبراساس نظام طبقه بنـد    ـ ي ب         ( ينـه ا ي هز ، اعتبـارات ( GFS ) دولـت  ي آمارهـا ين الملل

 يهـا   ي پرداخت ياجزاء اصل  ) ياعتبارات عمران  ( يه ا ي سرما يها  يو اعتبارات تملك دارائ    ) ياعتبارات جار 
 در طـول    يه ا ي سـرما  يهـا   ي و تملك دارائ   ينه ا يپرداخت اعتبارات هز  .  دهد   يل م يبودجه دولت را تشك   

 يهـا   يافتي كند ، بلكه تابع در     ينم يروي پ يخاص  از قاعده  ي مواجه بوده است و بطور كلّ      يزمان با نوسانات  
  . داشته است يشي همواره روند افزاينه اي بوده است ، هرچند اعتبارات هزيبودجه عموم

   ) :ياعتبارات جار ( ينه اياعتبارات هز)   ب – 1

 ينه هـا ي درصد آن را هز 78ال بوده كه    يون ر يلي م 5321000 بودجه كل استان معادل        1384در سال   
 درصد ،   81ب معادل   ي به ترت  1387 و   1386 ،   1385 يها  ن سهم در سال   يا.  داده است    يل م ي تشك يجار
د و امـور  ياد شهي شدن بودجه سازمان آموزش و پرورش و سازمان بنيل ملّيبه دل(  درصد 36 درصد و  80
 نـسبت بـه   1385ال  استان در سـ    ) ينه ا يهز    ( ين اعتبارات جار  يهمچن. بوده است   ) ثارگران استان   يا

 نسبت بـه  1387 درصد و در سال -3/2 حدود 1385 نسبت به 1386 درصد و در سال    2/45 حدود   1384
 كـشور از    ين دوره ، سهم اعتبارات جار     ي هم يكه در ط  يدرحال.  درصد رشد داشته است      -80 حدود   1386

ن يده اسـت و همچنـ      درصد بـو   67درصد و   67 درصد ،    72 درصد ،    73ب معادل   يكل بودجه كشور به ترت    
 52ب معـادل    يـ  بـه ترت   1387 و   1386 ،   1385 يها  كشور در سال   ) يجار ( ينه ا ينرخ رشد اعتبارات هز   

  . درصد بوده است 6/19 درصد و -2درصد ، 
   ) :ياعتبارات عمران ( يه اي سرمايها ياعتبارات تملك دارائ)   ب – 2

 ياستان از كل بودجه استان ، در طـ         ) يت عمران اعتبارا ( يه ا ي سرما يها  يسهم اعتبارات تملك دارائ   
(  درصد بوده است             64 درصد و    20 درصد ،    19 درصد ،    22ب معادل   ي  به ترت   1387 تا   1384 يها  سال
 ، بـه   1387 درصد در سال     64 درصد در سنوات قبل به       20 استان از حدود     يش سهم اعتبارات عمران   يافزا
ـ  يـ  استان نبوده بلكه صرفاً بـه دل       يرات عمران ش سهم اعتبا  ي افزا يچ وجه به معنا   يه  شـدن بودجـه     يل ملّ

 ينه ايثارگران استان و كاهش سهم اعتبارات هز      يد و امور ا   ياد شه يسازمان آموزش و پرورش و سازمان بن      
استان در سـال     ) ياعتبارات عمران  ( يه ا ي سرما يها  يتملك دارائ  ن اعتبارات يهمچن! ) .   باشد ياستان م 

 درصـد و در سـال       8/6 حدود   1385 نسبت به    1386 درصد و در سال      8/20 حدود   1384ه   نسبت ب  1385
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ن دوره ،  سـهم      ي همـ  يكـه در طـ    يدرحال.  درصد رشـد داشـته اسـت         2/41 حدود   1386 نسبت به    1387
 27ب معـادل    يـ كشور از بودجـه كـل بـه ترت         ) ياعتبارات عمران  ( يه ا ي سرما يها  ياعتبارات تملك دارائ  

ـ   ي درصد بوده است و همچن33 درصد و  33د ،    درص 28درصد ،     يهـا  ين نرخ رشد اعتبـارات تملـك دارائ
 درصد  6/61ب معادل   ي  به ترت   1387 و   1386 ،   1385 يها  كشور در سال   ) ياعتبارات عمران  ( يه ا يسرما

  .   درصد بوده است 2/23 درصد و 20، 
 از آنست كـه  يحاك»  كل كشور نسبت بودجه استان به بودجه « يها گر ، محاسبه شاخصي دياز سو 

:  
كشور  ) ينه ا ياعتبارات  هز   ( ياستان از كل بودجه جار     ) ينه ا ياعتبارات هز  ( يسهم بودجه جار   . 1

 09/1 درصـد و  57/6 درصـد ،    58/6 درصـد ،       89/6ب معادل   ي به ترت  1387 تا   1384 يها  در خالل سال  
  . درصد بوده است 

اسـتان از كـل اعتبـارات تملـك          ) ياعتبارات عمران  ( يه ا ي سرما يها  يسهم اعتبارات تملك دارائ    . 2
ب معـادل  يـ   بـه ترت 1387 تا   1384 يها  كشور در خالل سال    ) ياعتبارات عمران  ( يه ا ي سرما يها  يدارائ
  . درصد بوده است 95/3 درصد و 44/3 درصد ، 87/3 درصد ، 17/5

  :انگر آنست كه يج به دست آمده ، بينتا
ـ     ) يجـار  ( ينه ا ي هز  سهم اعتبارات  " ـ  ( يه ا ي سـرما  يهـا   يو تملـك دارائ اسـتان از كـل      ) يعمران

ـ  ( يه ا ي سـرما  يها  يو تملك دارائ   ) يجار ( ينه ا ياعتبارات هز  ـ    يـ كـشور ، از      ) يعمران  يك رونـد نزول
   ."! برخوردار بوده و همواره درحال كاهش بوده است 

  . داده شده است نشان) 6(و ) 5(، ) 4(ج مذكور در جداول شماره ينتا
  

  
  
  
  
  





   

 

  بودجه استان اصفهان) : 4(جدول شماره 
 )ال و سهم به درصد يون ريليمبلغ به م ( 

  . اصفهان ي استانداريزي و بودجه معاونت برنامه ريزيق بودجه دفتر برنامه ريگروه تلف: مأخذ 

                                           
ـ   يد و امـور ا ياد شـه يـ ك بودجه سازمان آموزش و پرورش و  سازمان بن  ي ، تفك  1387استان در    ) يجار ( ينه ا يعلت كاهش اعتبارات هز    . (1)  شـدن  يثـارگران اسـتان و ملّ

 .    باشد يبودجه آنها م

1387 1386 1385 1384 

 مبلغ سهم مبلغ سهم مبلغ سهم مبلغ سهم

                      سال

  عنـــــوان

100 3،288،630 100 7،404،938 100 7،446،777 100 5،321،000  جمع

36 1،175،093    
)1( 

80 5،909،005 81 6،046،259 78 4،162،000  ياعتبارات جار

64 2،113،537 20 1،495،933 19 1،400،518 22 1،159،000
اعتبارات تملك 

يه اي سرمايها يدارائ



 
 
 
 

 

  بودجه كل كشور) : 5(جدول شماره 
  ))ال و سهم به درصد ال و سهم به درصد ييون رون رييللييمبلغ به ممبلغ به م( ( 

1387 1386 1385 1384 

 مبلغ سهم مبلغ سهم مبلغ سهم مبلغ سهم

                                    سال

     عنــــوان

100 161،207،373 100 133،456،059 100 128،070،016  معج 82،826،581 100

67
 

107،657،173  ياعتبارات جار 60،410،563 73 91،847،624 72 89،975،359 67

33

 

53،550،200 33 43،480،700 28 36،222،392 27 22،416،018 
 يها ياعتبارات تملك دارائ

 يه ايسرما

 .  اصفهان ي استانداريزي و بودجه معاونت برنامه ريزيق بودجه دفتر برنامه ريگروه تلف: مأخذ 

  
  
  



   

 

  سهم بودجه استان از بودجه كل كشور) : 6(جدول شماره 
  )سهم به درصد  ( 

   . يبات كارشناسمحاس:          مأخذ 
  

1387 1386 1385 1384 

  سهم 
 )درصد ( 

  سهم 
 )درصد ( 

  سهم 
 )درصد ( 

  سهم 
 )درصد ( 

                                                                          سال

                          شاخص

 نسبت بودجه استان به بودجه كشور 6,42 5,81 5,55 2,04

  كشوري استان به اعتبارات جارينسبت اعتبارات جار 6,89 6,58 6,57 1,09

3,95 3,44 3,87 5,17 
 استان يه اي سرمايها ينسبت اعتبارات تملك دارائ

  كشوريه اي سرمايها يبه اعتبارات تملك دارائ
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   )  ينه اي و هزي درآمديها شاخص(  ي ماليدي كليها  شاخصيريمحاسبه و اندازه گ) ج 
ـ   يتول« و   » يمخارج عموم « ،   » ياتي مال يدرآمدها « يرهاينرخ رشد و سهم متغ      »  يد ناخالص داخل

  . شوند ي محسوب مي اقتصاديدي كليها ن شاخصياز مهمتر
  

  :  نه ها ي نرخ رشد درآمدها و هزيابيرزمحاسبه و ا)   ج – 1

 42 درصـد ،  23ب معـادل  يـ  به ترت1387 تا 1385 يها  در خالل سال( t ) استان ياتي ماليدرآمدها
ب از يـ ز بـه ترت ي ن( g ) استان ين دوره ، مخارج عمومي هميدر ط.  درصد رشد داشته است -7درصد و 
د ناخـالص  يـ ن ، توليهمچنـ .  برخوردار بوده اسـت   درصد-56 درصد و   -1 درصد ،    40 معادل   ينرخ رشد 

 25 درصـد ،  21ب معـادل  يـ ها به ترت ن سالي اي ، در طي جاريها متي به ق( GDPR ) استان يداخل
  . درصد رشد داشته است 25درصد و 
ب معـادل  يـ  به ترت1387 تا 1385 يها  در خالل سال( T ) كشور ياتي ماليگر ، درآمدهاي دياز سو

 G )  دولـت  ين دوره ، مخـارج عمـوم  ي هميدر ط.  درصد رشد داشته است 15 درصد و 6 درصد ، 36

ن ،  يهمچنـ .  درصد برخـوردار بـوده اسـت         21 درصد و    4 درصد ،    55 معادل   يب از نرخ رشد   يز به ترت  ين(
 23ب معـادل  يـ ها بـه ترت  ن سالي اي ، در طي جاريها متي به ق( GDP ) كشور يد ناخالص داخليتول

  . درصد رشد داشته است 25درصد و  25درصد ، 
  

  :نه ها ي سهم درآمدها و هزيابيمحاسبه و ارز)   ج – 2

 بـه  1387 تـا  1384 يهـا   در خالل سال( t / g ) استان ي به مخارج عمومياتي مالينسبت درآمدها
ن ،  يهمچنـ .  درصـد بـوده اسـت        94/143 درصد و    49/68 درصد ،    95/47 درصد ،    43/54ب معادل   يترت

ب يـ ن دوره بـه ترت يـ  ايط در ( t / GDPR ) استان يد ناخالص داخلي به تولياتي ماليدرآمدهانسبت 
  . درصد  بوده است 10/2 درصد و 81/2 درصد ، 47/2 درصد ، 43/2معادل 

 يهـا   در خـالل سـال  ( T / G ) كـشور  ي به مخارج عمومياتي ماليگر ، نسبت درآمدهاي دياز سو
 درصد بوده 34/134 درصد و 97/140 درصد ، 69/138 درصد ،    15/157ب معادل   ي به ترت  1387 تا   1384
ن يـ  اي در طـ ( T / GDP ) كشور يد ناخالص داخلي به تولياتي مالين ، نسبت درآمدهايهمچن. است 
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ج بـه  ينتـا .  درصـد بـوده اسـت    83/5 درصد و   33/6 درصد ، 46/7 درصد ، 71/6ب معادل يدوره به ترت 
  :اشد كه  بي از ميدست آمده ، حاك

 اسـتان  ي استان ، همواره بودجه عمـوم ي درآمدهايش نسبيرغم افزاي ، علي دوره مورد بررسي در ط  "
  .نشان داده شده است ) 8(و )  7(ج مذكور در جداول شماره ينتا . "افته است يكاهش 

  



 
 
 
 

 

   و مخارج استانياتي مالي ، درآمدهايد ناخالص داخليتول) : 7(جدول شماره 
  )ال و نرخ رشد به درصد يون ريليمبالغ به م( 

  .  استان و كشور يار اصفهان و سالنامه آمي استانداريزي و بودجه معاونت برنامه ريزيق بودجه دفتر برنامه ريگروه تلف: مأخذ 
  

                                           
 .  باشد يثارگران استان ميد و امور اياد شهيازمان بن شدن بودجه سازمان آموزش و پرورش و سيل ملّيد مخارج استان ، به دليكاهش شد . (1 )

 .ده است ي، با توجه به روند نرخ رشد بلند مدت آن ، برآورد گرد( GDPR )  استان يد ناخالص داخليتول . (2)

 .ده است ي، با توجه به روند نرخ رشد بلند مدت آن ، برآورد گرد( GDP )  كشور يد ناخالص داخليتول . (3)

1387 1386 1385 1384 

نرخ
نرخ مبلغ رشد

نرخ مبلغ رشد
نرخ مبلغ رشد

 مبلغ رشد

 سال                                      
                   عنوان

  )t(  ياتي ماليدرآمدها 2،896،426  3،570،985 23 5،071،482 42 4،733،567 7-

  )g(  يمخارج عموم 5،321،000  7،446،777 40 7،404،938 1- (1) 3،288،630 56-

25 225،250،957) 2( 25 180،532،946 21 144،692،591  119،243،443   يد ناخالص داخليتول
 GDPR( ي جار 

ان
ست
ا

 

15 216،565،036 6 188،135،915 36 177،617،257  130،160،400   )T(  ياتي ماليدرآمدها

  )G(  يمخارج عموم 82،826،581  128،070،016 55 133،456،059 4 161،207،373 21

25 3،714،423،522  
)3( 25 2،973،917،952 23 2،381،039،193  

1،940،809،0
51 

  يد ناخالص داخليتول
  )GDP( ي جار 

شور
ك

 



   

 

  
   و مخارج استانياتي مالي ، درآمدهايد ناخالص داخليتول) : 8(جدول شماره 

 )سهم به درصد ( 

1387 1386 1385 1384 

 سهم سهم سهم سهم

                                                                  سال

                                     عنوان

143,94 68,49 47,95 54,43 
  يات به مخارج عمومينسبت مال

 )t / g(  

2,10 2,81 2,47 2,43 
  يد ناخالص داخليات به تولينسبت مال

 ) t / GDPR(  

 استان

134,34 140,97 138,69 157,15 
  يات به مخارج عمومينسبت مال

 )T / G(  

5,83 6,33 7,46 6,71 
  يص داخلد ناخاليات به تولينسبت مال

 ) T / GDP(  

 كشور

  .  استان و كشور ي اصفهان و سالنامه آماري استانداريزي و بودجه معاونت برنامه ريزيق بودجه دفتر برنامه ريگروه تلف:         مأخذ 
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  ها   و  پيشنهاديريجه گي نت- 3
مخـارج  . دولت حجيم ايران هزينه هاي بسيار و گاه بيجايي را بـر اقتـصاد كـشور تحميـل مـي كنـد                     

هنگفت دولت كه با برداشت از درآمدهاي نفتي صورت مي گيرد ، فشار تقاضاي داخلي را باال بـرده و بـر                      
نكته مهم ديگر آنكه دولـت      . د  يشتاب و سرعت تورم و آسيب پذيري در قبال كاهش قيمت نفت مي افزا             

نگام كاهش قيمـت هـاي      تحت تأثير رشد درآمدهاي نفتي ، بودجه عمومي را افزايش مي دهد ،  ليكن ه               
جهاني نفت و محدودتر شدن درآمدها ، دولت   نمي تواند از حجم بودجه بكاهد و مخارج خود را كـاهش                      

  . دهد 
هنگامي كه درآمدهاي نفتي افزايش مي يابد ، مخارج واقعي دولت بيـشتر مـي شـود و دولـت از ايـن                  

، صنعت و خدمات را موجب مي شـود ،          طريق و با انجام هزينه هاي بيشتر،  رونق بخش هاي كشاورزي             
از سوي ديگر،   . هاي بخش خصوصي شود       لذا بايد افزايش درآمدهاي نفتي ، سبب گسترش حجم فعاليت         

هاي بخش خصوصي ، دولت را قادر مي سازد تا ماليات بيشتري از اين بخش هـا دريافـت                     توسعه فعاليت 
 سهم اين نوع درآمدها در بودجه افزايش مي يابد و از بنابراين با افزايش درآمدهاي نفتي ، از يكسو  .  دارد  

هاست ، افـزوده مـي شـود و           سوي ديگر ، برحجم درآمدهاي مالياتي دولت كه ناشي از رونق ساير بخش            
هايي كه در آمدهاي نفتـي   در سال . حتي كسر بودجه كشور نيز تحت تأثير درآمدهاي نفتي قرار مي گيرد             

دجه دولت به طور عمده افزايش مي يابد و از اين جهت است كه وابستگي كاهش مي يابد ، مقدار كسر بو
هاي اخير ، يك مشكل ساختاري ايجاد كرده و پيامـدهاي             بيش از حد  به درآمدهاي نفتي در بودجه سال         

ران ، بـه هـم      يـ در ا »   بودجه و نفت    «  كه     يبگونه ا . ناگواري را  براي اقتصاد كشور به بار آورده است           
  .وند است ين پيبرآمده از ا» ران  ي اقتصاد ايماريب«  رده اند و  گره خو

 دولـت و    ي ، كـاهش مخـارج جـار       ي بودجـه ا   يبراساس برنامه كـالن دولـت ، در بخـش راهبردهـا           
ـ  يها  ض ها و اتمام طرح    يت ها و تبع   ي ، رفع محروم   يه گذار يص درآمد نفت به سرما    يتخص مـه  ي ن ي عمران

برنامـه  . مد نظـر قـرار گرفتـه اسـت          »  ده  ينه و پرفا  يدولت كم هز  « جاد    ي از اسراف و ا    يريتمام ، جلوگ  
 سـاله  20دن به اهداف واال از جمله اهداف سند چشم انداز   ي رس ي كشور برا  يچهارم توسعه بعنوان راهنما   

 ساالنه به نفت ، به صراحت با ارائه ارقام  و اعداد آورده اسـت كـه                  ي بودجه ها  يباشد ، در بخش وابستگ    
 است ،   ي نفت ين ارقام كه نشانگر منابع بودجه از درآمدها       يا. ابد  ي كاهش   ين وابستگ يد ا ي به سال  با    سال
 ي بـرا  ي نفتـ  يارد دالر از درآمـدها    يلي م 16د معادل   يبا ) 1384سال  ( د كرده كه درسال اول برنامه           يتأك

ز يـ  سوم  و چهـارم ن      يها  ر سال ارد دالر و د   يلي م 4/14ب در سال دوم     ين ترت يبودجه استفاده شود و به هم     
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( ان برنامـه    يارد دالر در پا   يلي م 10تا به حدود    يابد و تا نها   يارد دالر كاهش    يلي م 11,6 و   12,9ن سهم به      يا
 14 ي به جا1385در بودجه سال .  دهد ي را نشان ميگريز دياما آنچه اتِّفاق افتاد چ. برسد  ) 1388سال 

  1387 و   1386 ي وابسته بود و در سال هـا       ي نفت يارد دالر به درآمدها   يلي م 44ارد دالر ، بودجه حدود      يليم
ار فراتر رفتـه و دولـت بـه دنبـال آن بـوده كـه                ي دولت بس  ي سنوات ين ارقام در بودجه ها    ينگاه دولت به ا   

  .  باالتر را تجربه كرده است ي نفتي با درآمدهاين ارقام داشته باشد و بودجه اي فراتر از اينگاه
شود يشنهاد مير پيج فوق ، موارد زيه به نتابا توج    :  

ار ي بسي نفتيك سو درآمدهاياز : به نفت ، چرا كه »  دولت  ي جار ي بودجه ها  يكاهش وابستگ  « -1
 برون زا   يمتغّرها( ن الملل   يدار  ب  ير و ناپا  يط و تحوالت متغ   يداً متأثّر از شرا   يدار بوده و شد   ي ثبات و ناپا   يب

ـ   « و                  » ه  يسرما« د به عنوان    يگر ، نفت با   ي د ي سو  باشد و از   يم)  ـ  » يثـروت ملّ  شـده و در     يتلقّ
د شـود و نبا  ي هايه گذاري از آن صرف سرما    ي ناش يآمدها  و ي جـار ينـه هـا  يد آن را صـرف هز يـ  مولـِّ

 ي بخـش هـا    ي كـاهش و قطـع وابـستگ       يگر ،  تالش در راسـتا      يبه عبارت د  .   كرد   يمصرف اُمور جار  
« و    » يعـ ي منابع طب  يِده شوم يپد« و   » ياقتصاد تَك محصول  «  از ي و رهائ  ي نفت يه درآمدها  ب ياقتصاد

ـ       . »  سبز   GDP ي در جهت حركت به سو     يعزم ملّ « و  » نِ نفت   ينفر  يچنانكه مطابق اهـداف سـند ملّ
ن ايـ تـا پا  ) 1384 -1388( و قانون برنامه چهارم توسـعه كـشور       ) 1384 – 1404(  ساله   20چشم انداز   

ن شود كـه    يتأم » يرنفتي غ يدرآمدها« د از محلّ    ي دولت با  ي بودجه عموم  ي جار ينه ها يبرنامه ، كل هز   
  :  باشد ير مير از انجام اقدامات زين راستا و به منظور تحقّق آن ، دولت ناگزيدر ا

  ياتي ماليه هايش پاي  اصالح و افزا–الف 
  ياتي ماليش نرخ هاي  اصالح و افزا–ب 
   ياتي نظام ماليش درآمديح و افزا  اصال–ج 
  ش ارزش افزوده كلي و افزايه اقتصاديت بني  تقو–د 
  يرنفتيت و توسعه صادرات غي  تقو–ه 
نـه و   يص به يتخـص « و  » ع منـابع و امكانـات       يـ  بـاز توز   يها  استيس« د نظر در    ي و تجد  ي بازنگر -2

 و ي علمـ يزيـ  خـدمات و برنامـه ر       ، صنعت و   ي كشاورز يان بخش ها  يم » يه گذار يمناسب منابع سرما  
  .  اقتصاد كشور يها ن بخشين بين و پسيشي پيوندهايجاد پي ايدرست در راستا

ف ي وظا يص بودجه بر مبنا   ي كه تخص  ي به نحو  ياتين بودجه كشور براساس نظام بودجه عمل      ي تدو - 3
  .رد ي دستگاه صورت پذيات اجرائيو عمل
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ش ي آن و افزا   ياتي مال يه ها ي و بسط پا   "ات بر ارزش افزوده   ي قانون مال  " يل ، اصالح و اجرا    ي تكم -4
 .   آن يعيشتر بر آثار توزيات و توجه بين مالي و استفاده مناسب از اياتي مؤثّر مالينرخ ها

 آنهـا و    ي اقتـصاد  يت هـا  يـ  ثبـت فعال   ي قانون ي و اتّخاذ راهكارها   ي خدمات يت ها ي فعال ي  شناسائ  - 5
 GDPن بخش از ي و ارزش افزوده اياتي مشاغل از درآمد مالات بريمتناسب ساختن سهم مال

ـ  اقشار كم درآمد بر اساس نـرخ تـورم و حـذف كل             ياتي مال يت ها ي  اصالح فعال   - 6 يت هـا  يـ ه معاف ي 
 .د مواجه است ي كم درآمد با ترديها  كه اصابت آن به گروهياتيمال

ه يـ  توسعه و اصالح پا    ياف برنامه ها   در جهت تحقق اهد    ياتي مال ياست ها ي از س  ي  استفاده ابزار   - 7
  اقتصاد كالنيرهايط و متغي بر اساس شراياتي ماليها و نرخ ها

 ات يان و درآمد مشمول مالي مؤدي شناسائي براي نظام اطّالعات چند سطحي  برقرار- 8
 بـا   يان و اسـت   يع متعادل و متوازن اعتبارات ملّ     يه حجم بودجه دولت و توز     ي رو يش ب يز از افزا  ي پره -9

 ي و منطقه اي بالقوه ملّيل هايت ها و پتانسيتوجه به ظرف
10-مه تمام ي ني در جهت اتمام طرح ها و پروژه هاي اهتمام جد.  
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 نظام درآمد و هزينه استان

  مقدمه- 1
به تبع تالش هايي كه در راستاي كاهش حجم دولت در كشور صورت پذيرفت ، موضوع تمركززدايي                 

 ويژه از برنامه دوم توسعه اهميت فراواني يافت ، ليكن از آن جايي كه دستور العمل هاي صريح اجرايي   به
و ضوابط و معيارهاي مشخصي وجود نداشت ، عمالً تجربه تمركز زدايي از برنامه سـوم بـه مرحلـه اجـرا                

ن ها براي نخستين بار     در پي حركت به سوي تمركز زدايي و اعطاي اختيارات بيشتر به استا            . گذارده شد   
 GFS هزينه استاني در قالب نظامي غير متمركز با ساختاري نوين تحـت عنـوان نظـام                  -نظام    درآمد      
  .شكل گرفت 

هاي اساسي در توسعه و تعادل   هزينه استان گام   -بنابراين در برنامه سوم توسعه با تشكيل نظام درآمد          
 اجتمـاعي  -هـاي اقتـصادي    ها در بهبود شـاخص  ن گامترديدي نيست كه اي. مناطق كشور برداشته شد   

ايجاد حس تعلق و وابستگي بـه        و مناطق ، تأثير گذار بوده است اما بي توجهي و فقدان نگرش مشاركتي            
روند توسعه منطقه، عدم وجود اسناد توسعه منطقه اي و نبود نظام تنظيم بودجه استاني ، ميزان اثرگذاري                  

  .ل بخشي و منطقه اي را كاهش داده است تالش هاي برنامه هاي تعاد
 هزينه استان طي برنامه سوم ، با آغاز برنامه چهارم فرصـتي بـراي ايجـاد                 -پس از ايجاد نظام درآمد      

اسناد توسعه استاني و نظام تنظيم بودجه استاني فراهم شد كه عالوه بر مديريت توسعه اسـتاني و منـابع                    
ها  و استعدادهاي دروني منطقه در         اركت منطقه با تكيه بر قابليت     مالي منطقه اي زمينه براي حضور و مش       

( ، تـصميم سـاز      ) ريزي و توسعه    شواري برنامه (ريز    نهادهاي برنامه . امور توسعه و برنامه ريزي تقويت شد      
سـتاد درآمـدو تجهيـزو      ( و نهادهـاي مـالي      ) هاي تخصصي و گروه هـاي كارشناسـي ذيـل آن              كارگروه

هاي اجراي برنامه سوم شـكل گرفتنـد و     در طول سال82 تا 70 در قالب موادقانوني    )تخصيص اعتبارات   
اين امر در قانون برنامه چهارم در قالب بخشي از مواد قانوني فصل ششم بـا عنـوان آمـايش سـرزمين و                       

حوه ادامه يافت  از مؤلفه هاي اساسي اين نظام ، درآمدهاي استاني و ن              ) 83 و   82ماده  (توازن منطقه اي    
  .تخصيص و تفكيك آن از درآمد ملّي است 
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  هاي كليدي   بررسي عملكرد شاخص- 2
 هزينه استان وابسته كردن اعتبارات عمراني استاني هر استان به درآمـدهاي آن اسـتان                –نظام درآمد   

  .ضرايب برداشت از درآمد استاني را نشان مي دهد )  1(جدول شماره . است 
ار كشور كه ضرايب برداشت كمتر از صد درصد دارند ، نـه تنهـا هيچگونـه                 معموالً استان هاي برخورد   

كمكي از منابع درآمد هاي ملي براي توسعه و عمران استان خود دريافت نمي كننـد ، بلكـه موظـف انـد                       
بخشي از درآمد خود را نيز به خزانه ملي واريز كنند تا بخشي از كمك مالي از منابع ملي باشد كـه بـراي                        

  .هاي كمتر توسعه يافته كه ضريبي باالتر از صد درصد دارند ، پرداخت شود  تانتوسعه اس
 35 ،   1386همانگونه كه مشاهده مي شود ضريب برداشت استان اصفهان طبق قانون بودجه در سال               

هـا و بـا توجـه بـه ايـن كـه               درحاليكه طبق نظر پيشنهادي دفتر هماهنگي امور استان       . درصد شده است    
وسعه يافته نظير استان اصفهان جهت توسعه و عمـران اسـتان خـود بايـستي از درآمـدهاي                   هاي ت   استان

 درصد در قانون كاهش     35 درصد به    61مند شوند ، ضريب مذكور از         بهره) ضريب برداشت   ( استاني خود   
  .يافت

ظـور   هزينه استان غيرمتمركز كردن امور برنامه ريزي و بودجه ريزي هـر اسـتان بـه من     –نظام درآمد   
هـا و سـند بودجـه سـاالنه           شتاب بخشيدن به فرآيند توسعه استان درچارچوب اسناد توسـعه ملـي اسـتان             

آمـايش سـرزمين و     ( ها از مهمترين اهداف مواد قانوني فصل ششم قانون برنامه چهارم توسـعه                      استان
 استان براي دسـتيابي      هزينه –تقويت نهادها و سازوكارهاي قانوني نظام درآمد        . است  ) توازن منطقه اي    

هـاي    به چنين اهدافي الزم است ، برهمين مبنا شـوراي برنامـه ريـزي و توسـعه اسـتان هـا و كـارگروه                       
تخصصي آن نقش اساسي را در هدايت فرآيند توسعه ، اصالح ساختار مديريتي و اداري اسـتان كماكـان                    

مد و تجهيـز منـابع اسـتان و كميتـه     دارا است و نهادهاي تأمين منابع و تخصيص منابع در قالب ستاد درآ      
تخصيص اعتبارات به فعاليت خود ادامه مي دهد و ضرايب برداشت از درآمـدهاي اسـتاني كـه براسـاس                    

ها شـكل گرفتـه اسـت ، ميـزان منـابع مـالي اسـتاني ،                   يافتگي و عدم توسعه يافتگي استان       ميزان توسعه 
  .ها را مشخص مي كند  استان

 درصـد  35 ضريب اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي استان اصفهان 1386براساس قانون بودجه سال  
  .قراردارد)  درصد15(محاسبه شده است كه از نظر كمترين سهم بعد از استان تهران 

 هزينه در بودجه هاي سال هاي قبـل و بعـد از برنامـه سـوم ، بيـانگر افـزايش                      –ارزيابي نظام درآمد    
 نـسبت  1386 بطوري كه درآمد مزبور در استان اصفهان در سال     .چشمگير حجم درآمدهاي استاني است      
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 درصد رشد داشته اسـت و   18 حدود   1386 نسبت به سال     1387 درصد و سال     42,5 حدود   1385به سال   
 درصـد  5,827 بـه  1386 درصد در سال 5,686 از  ي از ملّ  ي استان ي آن است كه سهم درآمدها     ياين گو يا

  ) 2جدول شماره  ( .افته استيش ي افزا1387در سال 
 بيـانگر   1387 الي   1384هاي    بررسي اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان اصفهان طي سال          

 نـسبت بـه     1387درصد و سال    /. 6 حدود   1385 نسبت به سال     1386آنست كه اعتبارات مذكور در سال       
اعتبارات تملك دارايي   شايان ذكر است افزايش چشمگير      .  درصد رشد داشته است    87,5 حدود   1386سال  

  . به علت انتقال وظايف ملّي به استان است 1386 نسبت به سال 1387هاي سرمايه اي در سال 
  

  هاي موجود    تنگناها و چالش- 3
  :توان به موارد ذيل اشاره كرد  هزينه مي–هاي موجود در نظام درآمد  از چالش

درآمدها در مـوارد عـدم تحقـق درآمـد موجـب      ها به بعضي از   وابسته كردن هزينه بعضي از دستگاه     -
  .شود تحميل رقمي معادل ارقام تحقق نيافته به بودجه عمومي مي

هنگـام اجـراي احكـام ايجـاد اشـكال و ابهـام               اي در قوانين مختلف ، به        هزينه – تعدد احكام درآمد     -
  .كند مي

 كه در   1386رداشت سال   مانند ضريب ب  ( عدم توجه به نظرات كارشناسي در تعيين ضرايب برداشت           -
 درصد تعيين گرديده 51ها  تصويب شد ، ليكن براساس مدل ارائه شده توسط دفتر امور استان           % 35قانون  

  ).بود
   

  پيشنهاد ها  گيري و   نتيجه– 4
  ها در جهت تسريع در اجراي بودجه بندي عملياتي  اصالح چگونگي بودجه ريزي در استان-1
  تشكيالتي استان ها متناسب با حوزه وظايف جديد واگذار شده به آنها  تسريع در اصالح ساختار -2
 تهيه سياست هاي اجرايي واقدامات اولويت دار و كاربردي در جهت تحقق اهـداف اسـناد توسـعه                   -3

  ها  ملي استان
   تقويت چگونگي تخصيص منابع براساس امكان سنجي توسعه درونزاي مناطق-4
دهاي مردمي و مدني در نظام برنامه ريزي و تصميم گيرهاي مربوط             تقويت و گسترش جايگاه نها     -5

  به حوزه وظايف محلي 
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هـا از اعتبـارات ملـي در جهـت            هـاي سـرمايه اي اسـتان         افزايش سهم اعتبـارات تملـك دارائـي        -6
  هاي ملي  تمركززدايي از طرح

  ها و مكانيسم هاي تشويقي در جهت افزايش درآمد استاني  اجراي سياست-7
ها و نهادهاي ملي و استاني در جهت تحقق اهداف اسناد             تهيه برنامه جامع عملياتي توسط دستگاه      -8

  ها  توسعه ملي استان





 
 
 
 

 

  
  1384 – 87 يها  سالي طي استانيضرائب برداشت از درآمدها) : 1(جدول شماره 

  )درصد ( 

 1384سال  1385سال  1386سال  1387سال 

  *يشنهاديپ **قانون بودجه   *يشنهاديپ **قانون بودجه   *يشنهاديپ **قانون بودجه   *يدشنهايپ **قانون بودجه 

 نام استان

 اصفهان 39 30 54 43 61 35 68 40

  ئت دولتيب در هي كشور جهت تصويزيت و برنامه ريري سازمان مديها  امور استاني دفتر توسعه و هماهنگيشنهاديپ            * . 
   به استانيصيه اعتبارات تخصي بودجه كل كشور و با احتساب كلقانون            ** . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  1384 – 87 يها در سال) بدون نفت (  دولت ي از درآمد عمومي استانيسه درآمدهايمقا) : 2(جدول شماره 

  )ال يارد ريليم( 

 1384سال  1385سال  1386سال  1387سال 

سهم  ي استانيدرآمدها ي استانيدرآمدها ي استانيدرآمدها ي استانيمدهادرآ
 ياستان
  ي از ملّ

 )درصد(
 مصوب عملكرد

سهم 
  ياستان
  ي از ملّ

 )درصد(
 مصوب عملكرد

سهم 
  ياستان
  ي از ملّ

 )درصد(
 مصوب عملكرد

سهم 
  ياستان
  ي از ملّ

 )درصد(
 مصوب عملكرد

نام 
 استان

اصفهان 2761,3 3273,5 1,634 3274,9 4007,5 1,734 4299,4 5713,4 5,686 5289,274 6727,366 5,827
  . اصفهان ي استانداريزي و بودجه معاونت برنامه ريزيق بودجه دفتر برنامه ريگروه تلف: مأخذ 

  
  
  
  



 
 
 
 

 

  
  1384 – 87 يها زان رشد آن در سالي و مي استانيه اي سرمايها يسه اعتبارات تملك دارائيمقا) : 3(جدول شماره 

  )ال يارد ريليم( 
 1384سال  1385سال  1386سال  1387سال 

رشد  ي استانيتملك دارائ ي استانيتملك دارائ ي استانيتملك دارائ ي استانيتملك دارائ
عملكرد 
نسبت 
به سال 
  قبل

)درصد(

 مصوب ملكردع

رشد 
عملكرد 
نسبت 
به سال 
  قبل

)درصد(

 مصوب عملكرد

رشد 
عملكرد 
نسبت 
به سال 
  قبل

)درصد(

 مصوب عملكرد

رشد 
عملكرد 
نسبت 
به سال 
  قبل

)درصد(

 مصوب عملكرد

نام 
 استان

87,50 2113,537 2113,537 .60 1127,191 1495,933 184,77 اصفهان 830,49 393,445 22- 1400,518 1120,414

  . اصفهان ي استانداريزي و بودجه معاونت برنامه ريزيق بودجه دفتر برنامه ريگروه تلف: مأخذ 
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  توزيع درآمدرفاه اجتماعي و 
 

   مقدمه- 1
توجه به رفاه اقشار مختلف جامعه از طريق مطالعـه توزيـع درآمـد، ثـروت و متغيرهـاي ديگـر از                           

 اقتصاد در دو قرن اخير بوده است، چرا كـه يكـي از اهـداف مهـم هـر نـوع سياسـتگذاري                        يمباحث اصل 
  . جوامع استاقتصادي بهبود رفاه عمومي و به طور مشخص افزايش رفاه اقشار فقير

    عملكرد اقتصاد استان در بعد تحقق عدالت اجتماعي مي تواند از طريـق مطالعـه تحـوالت توزيـع                   
  .هاي كمي بررسي شود ها به صورت شاخص درآمد، فقر، رفاه اجتماعي و يارانه

 بايـد   انـداز   كند كه جامعه ايراني در افـق چـشم          انداز ملّي در بخش توزيع درآمد تأكيد مي             سند چشم 
هاي برابـر، توزيـع منـابع درآمـد ، نهـاد              برخوردار از سالمت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصت        

  .  مند از محيط زيست مطلوب باشد مستحكم خانواد، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره
هـارم، ارتقـاء     و سند ملي توسعه اسـتان در برنامـه چ          1404انداز بيست ساله در افق            همچنين چشم 

سطح كيفيت زندگي از طريق افزايش شاخص سطح سالمت، تأمين اجتماعي و رفاه بـا تأكيـد بـر بهبـود              
  .آموزش، كيفيت نيروي انساني، رفع فقر و تحقق عدالت اجتماعي را از اهداف خود قرار داده است

  
بر آن تأكيـد داشـتند زدودن    گذار فقيد آن نيز همواره            يكي از اهداف عالي انقالب اسالمي كه بنيان       

زسوي ديگر ، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي كه در سال              . فقر از چهره جامعه بوده است       
هاي رفاهي بـه منظـور توسـعه عـدالت اجتمـاعي و بـراي                  در راستاي ايجاد انسجام كالن سياست      1383

، اقتـصادي ، طبيعـي و پيامـدهاي آن ، برقـرار             حمايت از همه افراد كشور در برابر رويدادهاي اجتمـاعي           
اي ، امـدادي ، حمـايتي و توانبخـشي تعريـف و      گرديده است ، نظام تأمين اجتماعي را در سه حوزه بيمـه     

  .كند اي نظام جامع را معرفي مي هاي كلي ساختاري ، مالي ، اقتصادي ، اجرايي و يارانه اصول و سياست
هاي مندرج در قـانون اساسـي جمهـوري           ها در تحقق آرمان      يارانه     همچنين باتوجه به اهميت بحث    

اسالمي ايران در جهت كاهش فقر ، برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتمـاعي و فرهنگـي كـشور تأكيـد              
  :ها در جهت اهداف كلي زير كرده است اي بر اصالح و بازنگري در نظام يارانه ويژه
  اقتصادي برقراري عدالت و ثبات اجتماعي و – 1
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  هاي الزم براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاري ها و مزيت  فراهم كردن زمينه– 2
 تأمين غذاي سالم و كافي ، تضمين خدمات بهداشـتي ، درمـاني و توانبخـشي رايگـان و تـأمين                      – 3

  مسكن ارزان قيمت براي نيازمندان
ملي توسعه استان در برنامه چهارم ، امنيـت        انداز بيست ساله استان اصفهان و سند          به اين ترتيب چشم   

پايدار و دوري از تبعيض در ابعاد اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي را از اهداف اصلي خود قرار داده اسـت و                      
هـاي عـدالت اجتمـاعي بـر پايـه تـساوي دربرابـر قـانون ، وجـود امكانـات                       براين اساس بهبود شـاخص    

هـاي    بينـي شـاخص     از اين رو پيش   . كند    مد منابع را دنبال مي    هاي مساوي وتوزيع عادالنه و كارآ       وفرصت
  :رفاه و توزيع درآمد طي برنامه چهارم به شرح جدول زير بوده است 

  
اهداف كمي توسعه استان در بخش رفاه و توزيع درآمد در برنامه چهارم ) : 1(جدول شماره 

   )1383- 88( توسعه  

 هاي هدف شاخص رديف
  واحد
 گيري اندازه

  سال
1383 

  سال
1388 

 850 637 ميزان شاخص رفاه اجتماعي 1

 7 15 درصد جمعيت زير خط فقر نسبي 2

3 
نسبت هزينه دهك ثروتمندترين به دهك فقيرترين 

 )شهري(ها   خانواده
 13 16 برابر

4 
نسبت هزينه دهك ثروتمندترين به دهك فقيرترين 

 )روستايي(ها   خانواده
 12 15 برابر

5 
دو دهك ثروتمندترين به دو دهك نسبت هزينه 

 ها فقيرترين خانواده
 6 11 برابر

6 
هاي خانوار   نسبت هزينه غيرخوراكي به كل هزينه

 )شهري(
 82 74 درصد

7 
هاي خانوار   نسبت هزينه غيرخوراكي به كل هزينه

 )روستايي(
 75 67 درصد

سند ملي توسعه استان اصفهان در برنامه چهارم  هجري شمسي و 1404انداز بيست ساله استان اصفهان در  چشم: مأخذ 
  .توسعه 
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 در بخش رفاه و توزيـع درآمـد مـستلزم           1384-87هاي        لذا بررسي عملكرد برنامه چهارم طي سال      
نجـا  يهاي قابل تحليل در اين بخش است كـه در ا  الذكر و ساير شاخص هاي فوق  بررسي وضعيت شاخص  

  .پردازيم به آن مي
  
  
  

  هاي كليدي  كرد شاخص بررسي عمل- 2

   رفاه اجتماعي -1 - 2
وي .  اسـت  1هاي سنجش رفاه يك جامعه شـاخص رفـاه اجتمـاعي آمـار تياسـن                     از جمله شاخص  
  . كند  را چنين تعريف مي( W )شاخص رفاه اجتماعي 

W= µ  (1-G)  
مشاهده ) 2(طور كه در جدول شماره  همان.  ضريب جيني استG  درآمد سرانه واقعي و    µ كه در آن    

 بـه رقـم    1383در سـال    )  1383به قيمت ثابت سال     ( ميليون ريال    161/12شود، اين شاخص از رقم        مي  
به قيمت ثابت   ( ميليون ريال    003/14 ،   1384در سال   ) 1383به قيمت ثابت سال     ( ميليون ريال    636/12
 افزايش و  1386ر سال   د) 1383به قيمت ثابت سال     ( ميليون ريال    282/18 و   1385در سال   ) 1383سال  

 آن يكاهش يافته است كه علّت اصـل ) 1383به قيمت ثابت سال     (ال  يون ر يلي م 98/14 به   1387در سال   
به ايـن   .  باشد ي م 1387 در سال    5/185 به   1386 در سال    8/147از  ) مت  يشاخص ق ( ش نرخ تورم    يافزا

 بوده است كه بيشترين نرخ رشد        برخوردار ي درصد 41/14ترتيب به طور متوسط در هر سال از نرخ رشد           
-87(ن نرخ رشـد مربـوط بـه مقطـع                     ي درصد و كمتر   5/30با نرخ رشد    ) 1385-86(مربوط به مقطع    

افزايش درآمـد سـرانه از      ) 1383-86(در مجموع طي دوره     .  درصد است  -06/18معادل نرخ رشد    ) 1386
ن شـاخص از رونـد صـعودي برخـوردار          يك سو و بهبود توزيع درآمد از سوي ديگر باعث شده است تا اي             

  .باشد
بيني برنامه چهارم نرخ رشـد شـاخص رفـاه اجتمـاعي طـي دوره          اين در حالي است كه براساس پيش      

  . درصد درنظر گرفته شده بود94/5به طور متوسط ) 88-1383(
                                           

١.Amartya Sen 





 

 

  1383-86شاخص رفاه اجتماعي استان اصفهان طي دوره ) : 2(جدول شماره 

   .يدفتر آمار و اطالعات استانداري استان اصفهان ، محاسبات كارشناس:                                         مأخذ 

 سال

خلي به توليد ناخاص دا
  قيمت جاري

 )ريال  ميليون( 

  جمعيت
 )نفر ( 

  قيمت شاخص 
)1383=

100( 

  درآمد سرانه واقعي
 )ريال  ون يليم(

شاخص بهبود 
 توزيع درآمد

  رفاه اجتماعي شاخص
)1383=100(  

 )اليون ريليم( 

عملكرد نرخ رشد 
شاخص رفاه 
  اجتماعي

 )درصد ( 

بيني نرخ رشد شاخص  پيش
   چهارماجتماعي در برنامه رفاه

 )درصد ( 

1383 101355,150 4427975 100 890/22 531/0 161/12 - - 

1384 119266,99 4492633 112,2 23/660 534/0 636/12 904/3 940/5 

1385 142793,44 4559256 125,6 24/935 554/0 003/14 817/10 940/5 

1386 189201,59 4619022 147,8 27/714 665/0 282/18 556/30 940/5 

1387 209911,8 4683868 185,5 24/160 560./ 98/14 06/18- 940/5 

متوسط دوره 
 )درصد (

152505,794 4466551 134,22 24/672 568./ 41/14 80/6 940/5 
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    توزيع درآمد - 2- 2
   نسبت هزينه دهك باال به دهك پائين -1 -  2-2

هاي مختلف جامعه، بررسي سهم          يكي از ابزارهاي متعارف بررسي توزيع امكانات معيشتي بين گروه         
بدين منظور نيز به طور معمول خانوارها برحسب سطوح درآمد يا . ها يا درآمدها است اين گروه ها از هزينه

رين سطح به باالترين سطح مرتب شده و سپس به ده گروه مساوي تقسيم شده و سهم هر                  هزينه از كمت  
دهك اول شامل غير برخوردارترين ده درصد خانوارها و به ترتيـب دهـك              . گروه از كل محاسبه مي شود     

برخـوردارترين ده درصـد خانوارهـا در دهـك          . هاي باالتر نشان دهنده افزايش برخورداري خانوارها است       
  . قرار دارنددهم

هاي سنجش توزيع درآمد نسبت هزينه دهك دهم به دهـك اول اسـت و هرچـه                       از جمله شاخص  
 جوامـع   ين نـسبت را بـرا     يا) 3(جدول شماره   . اين نسبت بزرگتر باشد، نشان دهنده نابرابري بيشتر است        

) 1384-87 (اين نسبت طـي دوره    .  دهد ي نشان م  1384-87 دوره   ي استان اصفهان ط   ي و روستائ  يشهر
 كاهش و سپس بـه      1386 در سال    02/10 به   1384 در سال    816/11در جوامع شهري استان اصفهان از       

 1385 در سـال     190/17افته در حالي كه بيشترين ميزان خـود را بـا رقـم              يش  ي افزا 1387 در سال    9/13
 در  522/24ن از   همچنين اين نسبت در همين دوره در جوامع روستايي اسـتان اصـفها            . تجربه كرده است  

متوسط اين نسبت طي مـورد      .  كاهش يافته است   1387 در سال    11/16 به   يك روند نزول  ي با   1384سال  
 بوده كه نشان مي دهـد       85/15 و در روستايي استان      23/13 استان   يدر جوامع شهر  ) 1384-87 (يبررس

 برخـورداري دهـك دهـم     برابر دهك اول بوده و16 استان حدوداً يبرخورداري دهك دهم جوامع روستائ  
متوسط عملكرد نرخ كاهش ساليانه اين نسبت در جامعـه          . است    برابر دهك اول   13جامعه شهري حدوداً    

بينـي برنامـه چهـارم بـه      واحد بوده كه در مقايـسه بـا پـيش   /. 37واحد و در جامعه روستايي      /. 17شهري  
  .تري برخوردار است  واحد از عملكرد پايين-0/.6ميزان
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  نسبت هزينه دهك دهم به دهك اول در استان اصفهان) : 3(ماره جدول ش
                                  سال

                   عنوان
1384 1385 1386 1387 

  دوره ميانگين
)87-84( 

 23/13 816/11190/17020/109/13 شهري

 85/15 522/24391/11389/1111/16 روستايي

سبت عملكرد نرخ كاهش ن
 شهري

-375/1 374/5 -170/7 88/3 17./ 

عملكرد نرخ كاهش نسبت 
 روستايي

906/9 
-
131/13

-002/0 72/4 37./ 

بيني نرخ كاهش نسبت  پيش
 -/.6 -/.6 -/.6 -/.6 -/.6 شهري در برنامه چهارم

بيني نرخ كاهش نسبت  پيش
 -/.6 -/.6 -/.6 -/.6 -/.6 روستايي در برنامه چهارم

  . سند ملي توسعه استان اصفهان در برنامه چهارم توسعه ،آمار و اطالعات استانداري استان اصفهاندفتر : مأخذ 

   نسبت هزينه دو دهك باال به دو دهك پايين-2 -  2-2
هاي حدي هستند شاخص ديگـري كـه مـي توانـد بـراي                هاي اول و دهم حالت           از آنجا كه دهك   

اين نسبت نيـز در جامعـه       . ال به دو دهك پايين درآمدي است      مقايسه به كار رود نسبت سهم دو دهك با        
 در  44/13 كاهش و مجدداً بـه       1386 در سال    5/6 به   1384 در سال    39/8شهري استان اصفهان از رقم      

 51/7 بـه    1384 در سال    51/11ز از رقم    يافته و در جامعه روستايي استان اصفهان ن       يش  ي افزا 1387سال  
متوسط عملكرد نرخ كـاهش     . ش يافته است  ي افزا 1387 در سال    35/8 به    كاهش و مجدداً   1386در سال   

  واحـد بـوده كـه در مقايـسه بـا             -/.2 واحد و در جامعه روستايي     15/1ساليانه اين نسبت در جامعه شهري     
  .تري برخوردار است واحد از عملكرد پايين) -1(بيني برنامه چهارم به ميزان منفي يك    پيش
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  نسبت هزينه  دو دهك باال به دو دهك پايين در استان اصفهان) : 4(جدول شماره 

  . سند ملي توسعه استان اصفهان در برنامه چهارم توسعه ،تان اصفهاندفتر آمار و اطالعات استانداري اس:    مأخذ 

  

    ضريب جيني -3 -  2-2
هـاي    از جملـه شـامل گـروه      (هاي تحليل توزيع درآمد كه شرايط كلي توزيـع            يكي ديگر از شاخص      
 يتر باشد، نـشان دهنـده نـابرابر      ز نشان مي دهد ضريب جيني است كه هرچه به يك نزديك           يرا ن ) مياني

   ).  G  <o> 1(  و توزيع بهتر درآمد است يتر باشد، نشان دهنده برابر بيشتر و هرچه به صفر نزديك
رات ضريب جيني در جوامع شهري و روسـتايي اسـتان           ييروند تغ ) 1(و نمودار شماره    ) 5(جدول شماره   
شـود    هده مـي  مشا) 5(همان طور كه در جدول شماره       .  دهد ي را نشان م   1383-87 يها  اصفهان در سال  

 كـاهش و    1386 در سـال     33/0 بـه    1383 در سال    48/0اين ضريب در جامعه شهري استان اصفهان از         
 بـه   1383 در سـال     39/0ز از   يـ افته و در جامعه روستايي استان ن      يش  ي افزا 1387در سال   /. 35مجدداً به   

توسط ضـريب جينـي     م. ش يافته است  ي افزا 1387در سال   /. 38 كاهش و مجدداً به      1386 در سال    36/0

                              سال                 
                     عنوان

1384 1385 1386 1387 
  دوره ميانگين

)87-84( 

 96/8 44/13 50/6 51/7 39/8 شهري

 7/8 35/8 51/7 50/7 51/11 روستايي

عملكرد نرخ كاهش نسبت 
 شهري

42./- 88./- 02/1- 94/6 15/1 

عملكرد نرخ كاهش نسبت 
 روستايي

39/2 4- 01/0 84./ 2./- 

بيني نرخ كاهش نسبت  پيش
 -1 -1 -1 -1 -1 شهري در برنامه چهارم

بيني نرخ كاهش نسبت  پيش
 -1 -1 -1 -1 -1 روستايي در برنامه چهارم
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 بـوده   38/0 و در جامعـه روسـتايي        42/0حدود  ) 1383-87 (يجامعه شهري استان اصفهان در دوره زمان      
  .است و از اين رو نابرابري در جامعه شهري استان اصفهان بيش از جامعه روستايي است

  

  )1383-87( ضريب جيني شهري و روستايي استان اصفهان ) : 5(جدول شماره 
  

        سال        
  دوره ميانگين 1387 1386 1385 1384 1383   عنوان

)87-1383( 

 /.42 /.35 33/0 46/0 /.48 48/0 شهري

 /.38 /.38 36/0 36/0 /.41 39/0 روستايي

  .دفتر آمار و اطالعات استانداري استان اصفهان:         مأخذ 
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وامع شهري و روستايي استان اصفهان در رات ضريب جيني در جييروند تغ) : 1(نمودار شماره 
  1383-87 يها سال

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

13
83

13
84

13
85

13
86

13
87

روستائی شهری

 ضريب جينی

سال

  
   هزينه ناخالص خانوار- 3- 2

) 6(    مقايسه ارقام هزينه ناخالص خانوارهاي شهري و روستايي اسـتان اصـفهان در جـدول شـماره                  
متوسط رشد هزينـه سـاالنه خـانوار        ) 1383-87(دهد كه در دوره       سه نشان مي  ين مقا يا. آورده شده است  

 درصد بـوده اسـت      07/17 درصد و براي خانوار روستايي معادل        97/14هاي جاري معادل    هري به قيمت  ش
 درصـد و    55/3 براي خانوار شـهري معـادل        1383در حالي كه متوسط رشد هزينه ساالنه به قيمت ثابت           

آمد او فـرض    در واقع اگر مصرف خانوار را تابعي از در        . درصد بوده است  /. 22براي خانوار روستايي معادل     
  . كنيم طي دوره فوق درآمد اسمي خانوارها در مناطق شهري و روستايي بيش از تورم افزايش يافته است
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  متوسط هزينه ساالنه خانوارهاي شهري و روستايي استان اصفهان) : 6(جدول شماره 

  )هزار ريال ( 
 1383به قيمت ثابت  به قيمت جاري

 روستايي شهري روستايي شهري سال

نسبت هزينه 
خانوار شهري  

 ه  روستاييب

1383 67/50886 79/37410 67/50886 79/37410 36/1 

1384 84/56493 81/49545 02/50351 17/43347 16/1 

1385 83/69059 42/51046 94/54983 03/40005 37/1 

1386 52/81725 86/64576 67/55294 07/43282 28/1 

1387 93/88508 292/6866041/58335 10/36595 59/1 
متوسط نرخ رشد 

  دوره  ساالنه طي 
)87 -1383( 

97/14 07/17 55/3 22./ 35/1 

  . دفتر آمار و اطالعات استانداري استان اصفهان:     مأخذ 
  

دهد كه متوسط ايـن شـاخص              همچنين شاخص نسبت هزينه خانوار شهري به روستايي نشان مي         
 برابر بودن هزينه خانوار شـهري       35/1 واحد بوده است كه به مفهوم        35/1ش از   يب) 1383-87(طي دوره   

  .نسبت به خانوار روستايي در استان اصفهان است
 درصـد از    3/77ش از   يب) 1384-87(نيز نشان مي دهد به طور متوسط طي دوره          ) 7(    جدول شماره   

 خـانوار روسـتايي اسـتان        درصـد از هزينـه كـل       6/69ش از   يهزينه كل خانوار شهري استان اصفهان و ب       
مقايـسه عملكـرد نـرخ افـزايش سـهم هزينـه            . هاي غيرخوراكي اختصاص داشته است      اصفهان به هزينه  

دهد، كه استان اصفهان در اين بخـش از عملكـرد قابـل            غيرخوراكي با پيش بيني برنامه چهارم نشان مي       
  .قبولي برخوردار نبوده است
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هاي خانوار شهري و روستايي  غيرخوراكي به كل هزينههاي  نسبت هزينه) : 7(جدول شماره 
  استان اصفهان

  )درصد   ( 
                                  

  سال
                            عنوان

1384 1385 1386 1387 
  دوره ميانگين

)87-1384( 

 6/77 63/76 59/78 71/76 شهري
38/77  

 

 61/69 7/67 03/70 32/70 42/70 ييروستا

عملكرد نرخ افزايش سهم هزينه 
 غيرخوراكي شهري

53/0 88/1 96/1- 97./ 35./ 

عملكرد نرخ افزايش سهم هزينه 
 غيرخوراكي روستايي

67/0 11./- 29./- 33/2- 51./- 

بيني نرخ افزايش سهم هزينه  پيش
 غيرخوراكي شهري در برنامه چهارم

6/1 6/1 6/1 6/1 6/1 

بيني نرخ افزايش سهم هزينه  پيش
 غيرخوراكي روستايي در برنامه چهارم

6/1 6/1 6/1 6/1 6/1 

  . سند ملي توسعه استان اصفهان در برنامه چهارم توسعه ،دفتر آمار و اطالعات استانداري استان اصفهان: مأخذ 
  

    نسبت هزينه غيرخوراكي به هزينه هاي خوراكي-1 -  2-3
هـاي    هاي مهم بـراي بررسـي تغييـرات سـطح رفـاه خـانوار، نـسبت هزينـه                    از شاخص      يكي ديگر 

به طور معمول باال بودن اين سهم نشان دهنده افزايش سطح رفـاه خـانوار               . غيرخوراكي به خوراكي است   
مشاهده مي شود اين نسبت در جامعه شهري همـواره بـيش از             ) 8(همان طور كه در جدول شماره       . است

ايـن مـسأله    . هاي ميانه و باالتر بسيار چشمگير و قابل توجه اسـت            ي و اين تفاوت در دهك     جامعه روستاي 
هاي خانوارهاي روستايي را هزينه هاي خوراكي تشكيل مي دهـد و   نشان مي دهد كه بخش عمده هزينه  

ـ            ـ ياين تفاوت بين خانوارهاي شهري و روستايي با افزايش درآمد خانوار ، ب  ش افـزايش مـي يابـد   يش از پ
  ).8جدول شماره (
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   فقــر- 4- 2
هاي تعيين    گيرد يكي از روش        شناسايي افراد فقير به طور معمول در قالب تعيين خط فقر صورت مي            

نـصف  (بندي خانوارها براساس هزينه خانوار است كه بر اين اساس نصف هزينه خانوار ميانه                 خط فقر رتبه  
خط فقر  ) 9(جدول شماره   . گيرد  بي مورد استفاده قرار مي    به عنوان خط فقر اول نس     ) ميانگين هزينه خانوار  

.  دهـد  ي نـشان مـ    1383-87 يهـا    دوره سـال   ي استان اصفهان را ط    ي و روستائ  ي شهر ي خانوارها ينسب
براساس نتايج به دست آمده مي توان مشاهده كرد كه خط فقر نسبي در جامعه روستايي استان اصـفهان                   

 هزارريال افـزايش    3823 به   1387ارريال بوده است كه در سال        هز 1558 به قيمت جاري     1383در سال   
 بـه قيمـت جـاري       1383همچنين خط فقر نسبي در جامعه شهري استان اصـفهان در سـال              . يافته است 

گر، خـط   ي د ياز سو .  هزارريال افزايش يافته است    4927 به   1387 هزارريال بوده است كه در سال        2120
 2120ب از   يـ ز بـه ترت   يـ  استان ن  ي و روستائ  ي شهر ي خانوارها ي برا 1383مت ثابت سال    ي به ق  يفقر نسب 
افته است و يش ي افزا1387ال در سال ي هزار ر2012ال و  ي هزتر ر  2737ال به   ي هزار ر  1558ال و   يهزار ر 

 ي جامعـه روسـتائ    يال و بـرا   يـ  هزار ر  2391 استان معادل    ي جامعه شهر  يبرا) 1383-87(ن دوره   يانگيم
  )9جدول شماره .  (ال بوده استيزار ر ه1831استان معادل 

لذا شدت  . شود  به عنوان خط فقر دوم تعريف مي      ) ربع ميانگين هزينه خانوار   (    ربع هزينه خانوار ميانه     
سـهم  ) 10(بدين ترتيب جدول شـماره      . فقر براي خانوارهاي زير خط فقر دوم بيشتر از خط فقر اول است            

براساس نتايج به . دهد  عه شهري و روستايي استان اصفهان نشان مي       خانوارهاي زيرخط فقر دوم را در جام      
 به 1383 درصد در سال 38/20دست آمده سهم خانوارهاي شهري زير خط فقر دوم در استان اصفهان از            

افتـه و سـهم   يش ي افـزا  1387 درصـد در سـال       8,62 كـاهش و سـپس بـه         1386 درصد در سـال      86/6
 درصد در 29/5 به 1383 درصد در سال 13,96م در استان اصفهان از خانوارهاي روستايي زير خط فقر دو

مقايسه روند عملكرد نـرخ     . ش يافته است  ي افزا 1387 درصد در سال     7,97 كاهش و سپس به      1386سال  
بيني نرخ كاهش سهم خانوارهـاي فقيـر در          استان و پيش   ي و روستائ  ير شهر ي فق يكاهش سهم خانوارها  

 از عملكـرد    1386 تـا    1383 يد كه استان اصفهان در اين ارتباط در دوره زمان         برنامه چهارم نشان مي ده    
 يش را نشان مـ    ي كاهش ، افزا   ين نرخ به جا   ي ا 1387 در سال    ينسبتاً قابل قبولي برخوردار بوده است ول      

  ). استان ي روستائي خانوارهاي برا2,68 استان و ي شهري خانوارهاي برا1,77( دهد 
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هاي غيرخوراكي به خوراكي خانوارهاي شهري و روستايي استان  سبت هزينهن) : 8(جدول شماره 

  1384- 87اصفهان طي دوره 

1384 1385 1386 1387 
  متوسط دوره

)87-1384( 
   سال
  
 روستائي شهري يروستائ يشهر روستائي شهري روستائي شهري يروستائ شهري دهك

1 29/1 29/1 50/1 44/1 50/1 08/1 87/ 303/ 29/1 03/1 

2 02/2 02/2 20/2 59/1 53/2 63/1 64/1 80/1 09/2 76/1 

3 21/2 21/2 46/2 42/1 44/2 74/1 31/3 58/1 61/2 74/1 

4 54/2 54/2 56/2 63/1 60/2 76/1 85/3 67/1 88/2 9/1 

5 56/2 56/2 69/2 66/1 74/2 80/1 92/2 42/1 73/2 86/1 

6 81/2 81/2 90/2 76/1 00/3 85/1 93/2 49/1 91/2 98/1 

7 01/3 01/3 35/3 04/2 06/3 45/1 78/2 52/1 05/3 01/2 

8 99/2 99/2 14/4 96/2 84/3 74/2 21/3 63/1 55/3 58/2 

9 23/4 23/4 79/4 12/3 84/3 74/2 75/2 78/1 90/3 97/2 

10 34/3 34/3 79/4 12/3 84/3 74/2 94/3 31/2 98/3 88/2 
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  خط فقر نسبي خانوارهاي شهري و روستايي استان اصفهان) : 9(جدول شماره 
  ) ريال –ماهانه ( 

  . دفتر آمار و اطالعات استانداري استان اصفهان: مأخذ 
  در استان اصفهانسهم خانوارهاي شهري و روستايي زير خط فقر دوم ) : 10(جدول شماره 

  )درصد ( 

  ن دورهيانگيم
)87-1383( 

 عنوان 1383 1384 1385 1386 1387

 يشهر 20,38 15,85 9,81 6,85 8,62 12,30

 يروستائ 13,96 21,44 6,79 5,29 7,97 11,09

-2,33 1,77 -2,96 -6,04 -4,54 - 
ر ي فقيعملكرد نرخ كاهش سهم خانوارها

 يشهر

-1,2 2,68 -1,51 -14,65 7,48 - 
ر ي فقيعملكرد نرخ كاهش سهم خانوارها

 يروستائ

1,6-  -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 - 
 ي نرخ كاهش سهم خانوارهاينيش بيپ

  در برنامه چهارمير شهريفق

1,6-  -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 - 
 ي نرخ كاهش سهم خانوارهاينيش بيپ

  در برنامه چهارمير روستائيفق

  . اصفهانيتانداردفتر آمار و اطالعات اس:  مأخذ 

 1383به قيمت ثابت  به قيمت جاري
 سـال

 روستايي شهري روستايي شهري

1383 2120278 1558783 2120278 1558783 

1384 2353910 2009854 2097959 1758402 

1385 3386292 2690694 2696092 2108695 

1386 3405230 2565541 2303945 1719532 

1387 4927689 3823921 2737605 2012590 

ميانگين دوره 
 )87 -1383( 

3238680 2529760 2391176 1831600 
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  ها   و پيشنهاديري  نتيجه گ- 4
 به 1383-87متوسط عملكرد نرخ رشد شاخص رفاه اجتماعي در استان طي دوره)  الف

  .محقق گرديده است)  درصد94/5به ميزان ( درصد است كه بيش از هدف برنامه چهارم 8/6ميزان
 برابر 9/13رهاي شهري  نسبت هزينه دهك دهم به دهك اول براي خانوا1387در سال )  ب

در حالي كه مطابق با هدف برنامه چهارم اين نسبت در سال .  برابر است11/16و در خانوارهاي روستايي 
با . بيني گرديده است  برابر پيش12 برابر و براي خانوارهاي روستايي 13 براي خانوارهاي شهري 1388

/. 17 براي خانوارهاي شهري1384-87هتوجه به اين نكته كه متوسط نرخ كاهش اين نسبت طي دور
برابر محقق گرديده است كه در مقايسه با هدف برنامه چهارم به /. 37برابر و براي خانوارهاي روستايي 

  . برنامه استينيش بي گرفتن عملكرد از پيبرابر در هر سال ، حاكي از دور ) -6/0(ميزان 
 پائين براي خانوارهاي شهري  نسبت هزينه دو دهك باال به دو دهك1387در سال ) ج

مطابق با هدف برنامه چهارم نسبت هزينه دو .  برابر است35/8 برابر و براي خانوارهاي روستايي 44/13
برابر ) 6( براي خانوارهاي شهري و روستايي به ميزان 1388دهك باال به دو دهك پايين در سال 

 براي 1384-87ش اين نسبت طي دوره اما از سوي ديگر متوسط نرخ كاه. بيني گرديده است پيش
  برابر در هرسال محقق گرديده است كه -/.2 برابر و براي خانوارهاي روستايي15/1خانوارهاي شهري 

برابر نشان دهنده عملكرد ضعيف اين بخش در محقق ساختن ) -1(در مقايسه با هدف برنامه به ميزان 
  .اين شاخص هدف است

 به 1384هاي خانوار شهري و روستايي در سال  ي به كل هزينههاي غيرخوراك نسبت هزينه)  د
- 87 درصد و متوسط دوره 7/67 و 6/77 معادل 1387 درصد و در سال 42/70 و 71/76ترتيب معادل 

 به ترتيب 1388 سال يبيني برنامه برا  درصد است در حالي كه پيش61/69 و 38/77 به ترتيب 1384
با توجه يه اين مسأله كه نرخ .  استان بوده استي و روستائير شهي خانوارهاي درصد برا75 و 82

 درصد -/.51درصد و براي خانوارهاي روستايي/. 35ساليانه افزايش اين سهم براي خانوارهاي شهري    
 6/1ها  هاي غيرخوراكي به كل هزينه محقق گرديده است و برآورد برنامه براي نرخ افزايش سهم هزينه

  .شود بيني مي لذا عدم تحقق اين شاخص مطابق با هدف برنامه پيش. استدرصد در سال بوده 
 درصد در 96/13 و 38/20سهم خانوارهاي زيرخط فقر براي جامعه شهري و روستايي از ) هـ

-87افته و ميانگين آن طي دوره ي كاهش 1387 درصد در سال 97/7 و 62/8 به ترتيب به 1384سال 
.  درصد در هر سال بوده است09/11 و 30/12 به ترتيب معادل يئ و روستاي جوامع شهري برا1383
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  درصد و -32/2عملكرد اين شاخص با روند كاهش سهم خانوارهاي فقير شهري و روستايي به ميزان 
در حالي كه هدف برنامه براي كاهش سهم خانوارهاي فقير .  درصد در هر سال همراه بوده است-2/1

شود  بنابراين مشاهده مي. بيني گرديده است  درصد در هر سال پيش-6/1شهري و روستايي به ميزان  
  .عملكرد اين شاخص در مقايسه با هدف برنامه در اين بخش رضايت بخش است

  ها   چالش- 1 – 4
 به عنوان مبنا كـه      1383هاي برنامه هاي چهارم در سال         عدم صحت تخمين برخي از شاخص     )  الف  

  .هاي هدف در مقايسه با عملكرد آن طي برنامه چهارم گرديده است موجب غيرواقعي گرديدن شاخص
هاي ميـاني افـزايش       هاي حدي به سمت دهك      آمد با حركت از دهك      نابرابري نسبي در توزيع در    )  ب

  .يافته است
 برابر قدرت خريد واقعي خانوارهاي روسـتايي        35/1قدرت خريد واقعي خانوارهاي شهري بيش از        )  ج
  .است
به ميزاني بوده است كه عليرغم بهبـود نـسبي          ) 1384-87(ش قيمت مواد خوراكي طي دوره       افزاي)  د

ها گرديـده   هاي غيرخوراكي در كل هزينه وضع معيشتي خانوارها طي اين دوره ، مانع افزايش سهم هزينه         
  .است

   پيشنهادهاي الزم براي بهبود عملكرد- 2 – 4
  برنامه  چهارم مطابق بانتايج حاصل ازبازخورداجرايبرنامه  هدف هاي بيني شاخص پيش اصالح) الف
هاي كسب درآمد در مناطق روسـتايي بـه منظـور بهبـود قـدرت خريـد واقعـي                     توسعه و تنوع راه   ) ب  

  .روستاييان در مقايسه با ساكنين شهرها
  هاي روستائيان پوشش صددر صدي بيمه)  ج 
 منظـور كـاهش نـابرابري در توزيـع          گسترش بخش خصوص و ايجاد فضاي رقابت در اقتصاد بـه          ) د  

  درآمد 
وري در بخش كشاورزي و دامپروري به منظور بهبود سطح درآمد روستائيان فعال در  افزايش بهره) هـ 
  هاي مذكور  بخش
ها به ويژه قيمت كاالهاي ضروري از طريق كنترل حجـم نقـدينگي و                كنترل افزايش سطح قيمت   ) و  

  انضباط مالي دولت 
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رسد بهبود رفاه و توزيع درآمد خانوارها بيشتر حاصل فرآيند اقتصاد اثباتي است تـا                 نظر مي    اگرچه به   
گيـري   ثبات و هماهنگي در تصميم: هاي اصلي اقتصاد شامل  يك حكم دستوري و وابسته به بهبود مؤلفه 

سـازي  گـذاري ، آزاد     ، شفافيت حقوق مالكيت، منطقي بودن حجم واقعي دولـت ، ارتقـاء امنيـت سـرمايه                
اقتصادي، ارتقاء كيفي و كمي نظام اطالعات به منظور ايجـاد بـستري مناسـب جهـت گـسترش بخـش                     

هـا    گذاري آن  است كه از نتايج آن افزايش توليد ، تعديل سطح قيمـت                خصوصي و  افزايش توان سرمايه     
  .بهبود توزيع درآمد و ارتقاء سطح رفاه اجتماعي خواهد بود



  
  
  

   1387 سال -اجتماعي استان اصفهان -گزارش اقتصادي
 

 
 

113  

 توسعه انساني

  مقدمه - 1
دف از علم ، ارتقاء سطح زندگي بشر است اما در مسير رسيدن به اين مهم گاهي وسـيله در جايگـاه                      ه

اين اتفاق در علوم اجتماعي و اقتصاد بيشتر نمايان است به عبارتي علـوم انـساني                . هدف واقع شده است     
يـاز بـراي   كه عمده بحث مستقيم آنها سطح زندگي بشر است گاهي به جـاي مهيـا كـردن ابـزار مـورد ن                 

در ايـن بـين     . دستيابي به اين هدف در پيچيدگي وسائل گرفتار شده و هدف آنها تنها ارتقاء ابزار مي شود                
بـه  . ديـد   ) نشستن هدف بـه جـاي وسـيله         (علم اقتصاد تا چند دهه قبل بيشترين آسيب را از اين ناحيه             

ايـن طـرز تفكـر را       .  حاكم بـود     استراتژي رشد بر برنامه هاي توسعه كشورها       1970عبارت ساده تا دهه     
  :محبوب الحق در جمله اي به نقد مي كشد 

باشيم، زيـرا ايـن كـار فقـر را بـر      )  GNP (به ما ياد داده شده است كه به فكر توليدناخالص ملّي « 
. را حل مي كند)  GNP (اجازه بدهيد به فكر فقر باشيم، زيرا اين كار توليد ناخالص ملي . طرف مي كند

حتـي بـيش از نـرخ رشـد آن     )  GNP (ن ديگر اجازه بدهيد در مورد محتوي توليد ناخالص ملـي  به بيا
  ».نگران باشيم

هاي قبل باعث شد رسيدن به رشد بيشتر هر وسيله اي را توجيه كند تا آنجا                  توسعه رشد محور در دهه    
غييراتـي داشـته اسـت و در        هاي اخير ديدگاه علم اقتصاد ت       اما در سال  . ها قرباني آن شدند       كه حتي انسان  

اما همچنـان بـا وجـود       . برنامه هاي پيشرفت اقتصاد كشورها ديدگاه رشد ، به هر قيمتي كمتر شده است             
اينكه در گزارش توسعه انساني سازمان ملل، توسعه انساني هدف و رشد اقتصادي وسـيله پنداشـته شـده                   

  .ار داده شده است است باز مهمترين هدف آينده براي قرن حاضر رشد اقتصادي قر
 وسيله كه صدمات زيادي را به كرامت انساني و محـيط زيـست پيرامـون                –به هر حال تناقض هدف      
هاي جديدي در زمينه توسعه به وجود آيد كه هدف اصلي آنها توسعه انساني          بشر زد باعث شد كه ديد گاه      

  به وجود آمـد كـه اصـالتي بـيش از           1هايي نظير ديدگاه گريفين و نايت       در اين  بين ديدگاه    . بوده است   
هاي مردم در نظر      ديگران براي انسان در مباحث توسعه قائل شد و هدف رشد اقتصادي را ارتقاي توانائي              

  .به كار برد» توسعه انسان « گرفت و توسعه را به مفهوم 

                                           
١- Griffin& Knight ١٩٩٢ 
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ز مفهـوم توسـعه     هاي اخير در تعابيري كه ا       تودارو ،تيرل وال و ميسرا اقتصاد داناني هستند كه در سال          
هاي توسعه و اصالت انـسان در آن توجـه             ارائه داده اند عميق تر از ساير دانشمندان به هدف اصلي تالش           

هاي اساسي توسعه را تأمين معاش ، اعتماد به نفس ، آزادي و احتـرام بـه حقـوق                     آنها شاخص . كرده اند   
ر مسكن ، پوشاك ، غذا و آموزش ، اعتماد          تأمين معاش را در تأمين نيازهاي اساسي د       . ديگران مي دانند    

به نفس را در احساس احترام به خود و داشتن استقالل و زير سلطه ديگران نبـودن و آزادي را رهـايي از                       
سه اهريمن نياز ، جهل و بدبختي به طوري كه مردم بيشتر به تعيين سرنوشت خود قادر باشند تعبير مـي                     

  ).1382بهشتي  (كنند 
يل ترين تعريف را از توسعه مربوط به ديدگاه ميسرا دانست ، كه به تعبير او توسعه هـم                   شايد بتوان اص  

هـاي تحقـق      هاي فرهنگي است و هدف از آن ايجـاد زمينـه            در محتوا و هم در عينيت خود داراي ويژگي        
توسـعه در ايـن ديـدگاه    . زندگي پرثمري است كه مشخصات آن توسط فرهنگ جوامع تعيـين مـي شـود            

  .هاي فرهنگي خويش ت از دستيابي فزاينده انسان به ارزشعبارت اس
گزارش هاي توسعه انساني نيز از فرايد تكامل        . اين تعبير همان مفهوم توسعه انساني به شمار مي رود         

فرد در مفهوم توسعه انساني ، به اين تعريف از توسـعه نزديـك شـده اسـت و توسـعه انـساني را فرآينـد                          
 1 در بستر فضاي اجتماعي قابليت زا براي دستيابي به زندگي بهتر مي داند               گسترش انتخاب هاي انساني   

  .و بدون ترديد  مفهوم زندگي بهتر توسط فرهنگ تعريف و توسعه مي يابد
تـر تبيـين      رويكرد توسعه انساني در مفهوم توسعه ، در مقايسه با رويكرد هاي ديگر مي توانـد روشـن                 

تصادي، مصرف كاال و خدمات را بر اساس زندگي بهتـر مـي دانـد در                به عنوان مثال رويكرد رفاه اق     . شود
حالي كه رويكرد توسعه انساني مصرف كاال و خدمات را تنها يكي از عناصر تشكيل دهنده زمينه تحقـق                   

هـا بـه ويـژه از         زندگي بهتر مي داند و در كنار آن عناصر ديگري چون نيازهاي روحي و گسترش ظرفيت               
هـا و     همچنين رويكرد منابع انساني گرچه بر ايجـاد ظرفيـت         .  توجه قرار مي گيرد    طريق آموزش نيز مورد   

بر خالف رويكرد توسعه انساني، هدف آن نـه دسـتيابي بـه              هاي انساني توجه دارد ولي      پرورش توانمندي 
  .زندگي بهتر و تعالي انسان ، كه دستيابي به ابزار، بهره وري و در نهايت رشد اقتصادي است

 توسعه انساني با رويكرد ياد شده از مفهوم توسـعه، سـعي در انـدازه گيـري زمينـه هـا و                    گزارش هاي 
بدين منظور سـه    .هاي اصلي موجود در جوامع براي سنجش ميزان تحقق توسعه انساني كرده اند                ظرفيت

ظرفيت اساسي يعني كسب دانش و آگاهي ، دسترسي به زمينه هاي مادي تحقـق يـك زنـدگي بهتـر و                      
                                           

 1387 سازمان برنامه و بودجه ، اولين گزارش توسعه انساني جمهوري اسالمي ايران - 1
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ها ، استفاده از شـاخص هـاي    اين ظرفيت. ي از سالمت و طول عمر را مورد توجه قرار مي دهد      برخوردار
مربوط به نرخ باسوادي و ثبت نام در مقاطع تحصيلي ، قدرت خريد و اميد به زندگي در بدو تولد را انـدازه       

  .گيري و با يك ميانگين وزني ساده به شاخص توسعه انساني تبديل مي كنند
ظرفيت هاي ديگري نيز براي سنجش ميزان تحقق توسعه انـساني بايـد مـورد توجـه قـرار                   بي ترديد   

گيرندكه غالباً به دليل عدم دسترسي جامع به ارقام شاخص هاي الزم و همچنين پرهيز از ايجاد ابهام در                   
 تصوير كلي توسعه انساني و كاهش اهميت ظرفيت هاي اساسي از دخالت دادن مستقيم آنها در محاسـبه                 

توان به شاخص هاي مختلـف از         از مهمترين آنها     مي       . شاخص هاي توسعه انساني خود داري مي شود       
هاي مديريت مشاركتي  بيكاري و اشتغال ، آزادي و مشاركت سياسي مردم ، رويكرد غالب در روش       : قبيل  

  .و اختيار و مسئوليت ، اعتياد ، امنيت و اعمال مجرمانه اشاره كرد
ن كه اين شاخص تركيبي از سه شاخص درآمد سرانه ، اميد به زندگي و آموزش است مي با توجه به اي 

 HDIتوان به صورت تلويحي هر گزاره اي كه مربوط به شاخص هاي يادشده باشد را به نحوي مؤثر بر                    
 در جداول پيوست سند برنامه چهارم استان درج گـشته و بهبـود   HDI به همين دليل شاخص1. دانست
در صورتيكه در اين .  به عنوان هدف قرار گرفته است 1388 در سال 83/0 به 1383در سال /. 789آن از 

 بـه عنـوان هـدف در هـر     HDI به صورت خطي در نظر گرفته شود ، مقدار      HDIجدول روند افزايش    
  .هاي برنامه به صورت جدول زير خواهد بود يك از سال

  
  

  1384 – 88 ي سال هايط ) HDI ( ي انسانروند افزايش شاخص توسعه) : 1(جدول شماره 
 1388 1387 1386 1385 1384 1383 سال شاخص

HDI ) 1( 789./ 792./ 805./ 813./ 821./ 83./ 

  .سند ملي توسعه استان اصفهان در برنامه چهارم توسعه : مأخذ 
 بـه آمـوزش و   يان دسترسزي ، مي درآمدسرانه واقعين وزنيانگي م":  برابر است با    يشاخص توسعه انسان  ) . 1(

  ." يد به زندگيام

                                           
 Human development Index:  مي توان به )HdI(  براي آشنايي با نحوه محاسبه اين شاخص -2

& measurement كرد مراجعه. 
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  1383-87هاي   طي سالHDI بررسي عملكرد شاخص - 2
HDI    هاي دولتي به تنهـا يـي متـولي بهبـود       از شاخص هاي فرابخشي است كه هيچ يك از دستگاه

از ) ن موزون   يانگيم( همانطور كه اشاره شد اين شاخص تركيبي        . وضعيت و محاسبه اين شاخص نيست       
 HDIلذا بـراي محاسـبه        .  است   "اميد به زندگي  " و   "آموزش" ،   "توليد سرانه "هاي سه گانه    شاخص  

امـا شـاخص هـاي اميـد بـه زنـدگي و آمـوزش بـه جـز در                    . ابتدا بايد اين سه شـاخص محاسـبه شـود           
هاي عمومي نفوس و مسكن به طور دقيق قابل دسترسي نيست ، به همـين دليـل در بخـش                      سرشماري
 سطح استان اصفهان از متوسط مقادير محاسبه شده اين شاخص ها در سـطح كـشور     در HDIمحاسبه    

هـاي منطقـي      شاخص توليد سرانه نيز با استفاده از اطالعات مربوط به نتايج حـساب            . استفاده شده است    
  .براي استان اصفهان به دست آمده است

ازمان ملـل متحـد بايـد بـر     الزم به ذكر است كه اشاره شود شاخص توليد سرانه بر اساس توصـيه سـ          
 به دست آيد اما با توجه به اينكه امكان محاسبه آن در استان وجود ندارد                1 "برابري قدرت خريد  "اساس  

هـاي كـشور بـر        ، اين شاخص از نسبت تفاضل توليد سرانه استان با حداقل توليد سـرانه در بـين اسـتان                  
هـاي كـشور بـه        حداقل توليد سرانه در بين استان     هاي كشور با      تفاضل حداكثر توليد سرانه در بين استان      

  .نتايج حاصل از محاسبات اين شاخص ها در جدول ذيل آورده شده است. دست آمده است
 – 88 ي سال هايط ) HDI( ل دهنده شاخص يروند عملكرد اجزاء تشك) : 2(جدول شماره 

1384  

  
ي از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و شاخص توليد سرانه شاخص آموزش و اميد به زندگ: مأخذ 

  ) .هاي توليد استان  اطالعات اوليه از نتايج حساب ( يمحاسبات كارشناس
  . باشدي به صورت پيش بيني و برآورد م1387  اطالعات سال٭

                                           
٢- Purchasing  power  parity (ppp)  

 سال
شاخص     توليد 

 سرانه
 شاخص آموزش

شاخص اميد به 
 زندگي

  خصشا
 HDI 

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 167./ 853/0 801/0 606./ 815./ 

1387* 165./ 854./ 808./ 609./ 818./ 
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ع اين است كـه در هـر         محاسبه شده با اين شاخص در ساير مناب        HDIنكته مهم در مقايسه شاخص      
منبع به روش مخصوص به خود اقدام به برآورد و پيش بيني شاخص هاي سه گانه كرده اند ، لـذا نتـايج                       

 به يـك روش،     1387 تا   1383اما با توجه به اينكه از سال        . اين تحقيقات با يكديگر قابل مقايسه نيستند        
طي زمان مورد بررسي براي اسـتان قابـل مقايـسه    برآوردها و پيش بيني ها انجام شده ، لذا اين اعداد در         

  .است
، عـدد   1383 در سـال     HDIاز طرف ديگر با توجه به اينكه در سند توسعه برنامه چهارم استان براي               

 ذكر شده و اين نكته كه مباني روش محاسبه اين عدد در دسترس        نيست، لذا براي تطبيـق                          789/0
 بـه   1383 سال   HDI محاسبه شده براي     587/0 سند برنامه ، عدد      اعداد محاسباتي توسط اين مطالعه و     

  .عدد برنامه همگن شده و ساير اعداد محاسبه شده با توجه به اين تغيير مبنا به به دست آمده اند
  :دهد  يهاي مختلف را نشان      م جدول زير عملكرد ، هدف و درصد تحقق اهداف برنامه در سال

  
 – 88    ي سال هاي طHDI ، هدف و درصد تحقّق اهداف شاخص عملكرد) : 3(جدول شماره 

1384  

 1387 1386 1385 1384 سال

HDI821 813/0 805/0 797/0  هدف./ 

HDI818 /.815 805/0 785/0  عملكرد./ 

 63/99 23/100 95/99 47/98 درصد تحقق هدف
  يمحاسبات كارشناس:            مأخذ 

  

  بهبود شاخص توسعه انساني در استان اصفهان  چالش هاي موجود در زمينه - 3
با عنايت به اين نكته كه استان اصفهان يك استان توسـعه يافتـه در سـطح كـشور اسـت و متوسـط                        

 در آن از متوسط كشوري باالتر است و از طرفي درصد تحقـق              HDIشاخص هاي سه گانه در محاسبه         
، لذا چالش عمده اي بر سر راه آن ، براي بهبود  اهداف برنامه در زمينه اين شاخص خوب ارزيابي مي شود         

  .وجود ندارد
هاي انجام شده در زمينه شاخص هاي بهداشـتي و آمـوزش ،               از سوي ديگر با توجه به سرمايه گذاري       

لذا تنها امكان موجود براي .  در استان از طرف اين دو شاخص مورد تهديد واقع نمي شود        HDIشاخص    



 
 
 
 

  1387 سال -اجتماعي استان اصفهان -گزارش اقتصادي

 

118  

 دور شدن از اهداف برنامه اين شاخص را مي توان كاهش درآمد سـرانه اسـتان      ايجاد روند نزولي در آن و     
  .دانست

  1: هاي عمده بر سر راه بهبود وضعيت شاخص توسعه انساني به قرار زير           است  اما چالش
چالش هاي موجود در عرصه بهبود شـاخص هـاي توسـعه انـساني را مـي تـوان در عرصـه هـاي                 . 1

در عرصه اقتصادي براي دستيابي به رفاه پايدار و ريشه كني فقـر بـه               . ي جستجو كرد    اقتصادي و اجتماع  
فـساد  . دولتي كارآمد و شفاف نياز است كه در چار چوب آزادي هاي مدني و حكمراني خـوب عمـل كنـد                

هـا   يكي از عارضه هاي مهم و بيماري اكثر اقتصاد هاي در حال توسعه است كه از ضعف بنيـادين دولـت        
به واقع يك حكومت توانمند با نهادهاي دولتي شايسته و شفاف، پيوندي مستقيم با رشد               . مي شود   ناشي  

در كشورهايي كه نهادهاي دولتـي كارآمـد و         . درآمدها و افزايش ثروت ملي و دستاوردهاي اجتماعي دارد        
نون به شيوه اي  مبتني بر شايسته ساالري وجود دارد قوانين و مقررات ساده و شفاف هستند و حاكميت قا               

رسانه هاي گروهـي صـداي مـستقلي دارنـد كـه پاسـخگويي دولـت را اعـتال                   . منصفانه اعمال مي شود   
تـر    بخشند و درآمدها ، سرمايه گذاري هاي و رشد اقتصادي ، افزايش و اميـد بـه زنـدگي را طـوالني                       مي
  .سازد اين موضوع به لحاظ تجربي در بسياري از كشورها مشاهده شده است مي

تسريع در روند توسعه انساني نيازمند كاهش نارسايي بازارها و تدوين سياست ها و مقررات الزم در                 . 2
يكي از وظايف اصلي دولت تأمين خدمات و كاالهاي عمومي الزم براي دسـتيابي بـه                . اين عرصه است    

ي اتخاذ كنـد  دولت به هر نحو كه چارچوب هاي تنظيمي كار آمد و صريح       . رشد پايدار و كاهش فقر است     
  . و مزاحمت هاي ديوان ساالرانه را از بين ببرد به رشد اقتصادي كمك كرده است 

موفقيت هر نوع حكومتي در رسيدن به رشد اقتصادي باال تـر نيازمنـد بـه يـك دولـت پاسـخگو ،                       . 3
ت و  ارايه اطالعات و تضمين حقوق مالكي     . شفاف، وجود مشاركت اجتماعي و شرايط رقابتي وابسته است          

  .كاهش هزينه مبادله در بخش هاي مختلف اقتصادي گامي مهم در اين عرصه محسوب مي شود
كيفيت رفاه زندگي به عنوان عنصر اساسي شاخص توسعه انساني مستلزم پاسخگويي دولت،  وجود                .4

ثبات سياسي و اثر بخشي دولت از نظر كيفيت سياستگذاري است و حفاظت از حقوق مالكيت و اسـتقالل           
بنابراين اصالح ايـن امـور      . ضايي و كنترل فساد از ديگر ضرورت هاي سياستگذاري در اين عرصه است            ق

طبيعي است كه نقصان ايـن عوامـل        . شود  مستقيم و غير مستقيم كيفيت زندگي و بهبود آن را موجب مي           
                                           

 و نظارت بر عملكرد دوساله اول برنامه چهارم 1385  اين قسمت برگرفته از گزارش اقتصادي سال - 1
 .استتوسعه كشور 



  
  
  

   1387 سال -اجتماعي استان اصفهان -گزارش اقتصادي
 

 
 

119  

و موجـب   وري عوامل توليد را درپي خواهد داشـت           كاهش رشد اقتصادي و سرمايه انساني و كاهش بهره        
بنابراين دولت كارآمد و پاسخگو از طريق سالم سازي  ساز . شود  اختالل در نظام اقتصادي و اجتماعي مي

  .و كارهاي حركتي در بهبود شاخص توسعه انساني و ريشه كني فقر نقش مهمي ايفا مي كند
 و اجتماعي را    وجود فساد در هر نظام اقتصادي و اجتماعي دسترسي آحاد مردم به خدمات اقتصادي             . 5

كاهش مي دهد و در واقع در هر اقتصادي ، فساد ، كاهش رشد اقتصادي را به دنبال مـي آورد، وضـعيت                       
فقرا را بدتر مي كند ، دسترسي گروه هاي آسيب پذير به خدمات اجتمـاعي ماننـد آمـوزش و بهداشـت را            

اهش داده ، كـسب و كارهـاي        كاهش مي دهد ، سرمايه گذاري زير بنايي به نفع تهيدستان و فقـرا را كـ                
كوچك را از دسترسي به امكانات كار آفريني باز مي دارد و منابع را از روستاها به سمت شـهرها هـدايت                      

دسترسي نابرابر به آموزش به ويژه در مناطق محروم و افزايش مخاطرات ، سـرمايه گـذاري را                  . مي كند   
برخـي از صـاحب نظـران     .  را افـزايش خواهـد داد      براي گروه هاي فقير ناممكن ساخته و نابرابري و فقـر          

اقتصادي به  اين نتيجه رسيده اند كه فساد، مرگ و مير نوزادن را افـزايش داده و طـول عمـر و سـواد را                  
سرمايه گذاري و رشد كمتر و سهم كمتر فقرا از رشد ، دسترسي نامناسـب بـه خـدمات                   . كاهش مي دهد  

نتيجه كليه موارد فوق كـاهش رشـد        . الفصل اين پديده است     عمومي و فقدان بهداشت و آموزش پيامد ب       
  .شاخص توسعه انساني است

دليل فساد در اقتصاد كشورها فقدان حقوق سياسي و آزادي مدني ، مالكيـت گـسترده دولـت ، وجـود                     
  .مقررات افراطي و بكارگيري قوانين گزينشي و وجود انحصار در اقتصاد است

وجود موانع براي ورود و خروج به يك        . وجب كاهش فساد مي شود    طبيعي است كه شايسته ساالري م     
  .فعاليت يا صنعت از ديگر موانع مهم در اين زمينه محسوب مي شود

  پيشنهاد ها  نتيجه گيري و - 4
هاي مورد   نشان مي دهد كه اين شاخص در طول سالHDIنتايج مربوط به بررسي شاخص  

 استان به واسطه كاهش در شاخص توليد HDI شاخص 1384بررسي در حال رشد بوده است اما درسال 
درصد تحقق هدف برنامه در زمينه اين شاخص نشان مي دهد كه . سرانه كاهش اندكي داشته است 

  .استان مسير مناسبي را در اين جهت طي مي كند 
و هم در سطح كشور بر ) بر اساس محاسبات انجام شده (  هم در سطح استان HDI  يبه طور كل

علت اصلي اين رشد ، بهبود برآوردها از . اساس محاسبات سازمان ملل در حال رشد و بهبود است 
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اين دو شاخص با توجه به سرمايه گذاري انجام شده در . شاخص هاي اميد به زندگي و آموزش است 
شاخص توليد اما رشد . استان در اين زمينه احتماالً تا چند سال آينده روند صعودي خود را حفظ مي كند 

ممكن است به واسطه كاهش در آمدهاي نفتي با نقصان روبرو شود، لذا ) متأثر از كشور ( سرانه استان 
نقصان و كندي در رشد ) و در كشور(   در استان HDIهاي آتي تنها مجراي كاهش در رشد   در سال

  . آمد سرانه  مي تواند باشد شاخص در
  : پيشنهاد ها زير ارائه   مي شود  در استان HDIر شاخص در هر صورت براي بهبود هر چه بيشت

  افزايش پوشش تحصيلي تحت پوشش قراردادن جمعيت الزم التعليم  .١
  سرمايه گذاري در زمينه بهداشت و درمان به منظور افزايش اميد به زندگي  .٢
 آمد سرانه  سرمايه گذاري در زمينه ايجاد اشتغال و افزايش توليد در استان به منظور افزايش در .٣

  HDIكوشش در جهت رفع چالش هاي عنوان شده بر سر راه بهبود  .٤
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  توسعه علوم و فناوري
 

   مقدمه - 1
توسعه . بنيان  است      توسعه علوم و فناوري به عنوان شرط الزم توسعه اقتصاد دانائي محور يا دانش             

در . و اطالعات بنيان شـده اسـت        اقتصاد دانائي الگويي است كه نظام توليد آن براساس دانائي ، نوآوري             
امـروزه در   . هاي علمي اقتصاد است       دانائي كاربرد علم در عرصه    . اين الگو دانائي عامل اصلي توليد است        

شـود و كـشورها اهميـت       وري محسوب مي    اكثر كشورهاي دنيا دانائي منشأ رشد اقتصادي و افزايش بهره         
دانـائي انباشـت تجـارب علمـي     . ر اقتصاد خود قائل هستند    اي براي توليد و افزايش انباشت دانائي د         ويژه

هـاي عملكـرد كـالن        هاي اصلي آن شـاخص      وكاربرد آن دريك نظام اقتصادي و اجتماعي است و مؤلفه         
اقتصادي ، نظام انگيزشي و تدبير اقتصادي ، نوآوري و ايجاد جريان دانـائي ، آمـوزش و منـابع انـساني و                      

د دانائي محور ازطريق افزايش سهم دانش در توليد كاال و خدمات نظـام       اقتصا. زيرساخت اطالعات است    
در اقتصاد دانائي محور سهم عمـده ارزش افـزوده از صـنايع و خـدمات دانـش         . كند    توليد را دگرگون مي   
هـاي    در اقتصاد دانائي محور توليد و مصرف دانائي نقش مهمي در فرآيند فعاليـت             . آيد  محور به دست مي   

 بـيش از    1997دهد كه در سـال         نشان مي  OECDتجربه كشورهاي   . كند  اجتماعي ايفا مي  اقتصادي و   
درواقـع انقـالب دانـائي      .  درصد از ارزش افزوده اقتصاد آنها منبعث از صنايع دانائي محور بوده اسـت                51

  .تحوالت عظيمي را به وجود آورده است 
هاي نظري ، كـاربردي       ني ازطريق آموزش      الزمه تحقق اقتصاد دانائي محور افزايش سرمايه انسا       

هـاي عملـي اقتـصاد از طريـق           كردن علوم از طريق نهادهاي تحقيق و توسعه و كسب دانائي در عرصـه             
هـاي تحقيقـاتي و پژوهـشي مـشترك           گذاري مشترك و فعاليـت      گذاري مستقيم خارجي و سرمايه      سرمايه
هاي   يد و مصرف دانائي و كاربرد آن در عرصه        روشن است كه اقتصادهاي مبتني بر دانائي ازنظر تول        . است

  .اند مختلف اقتصادي و اجتماعي تحوالت قابل توجهي را تجربه كرده
      توليد دانائي ازطريق افزايش سرمايه انساني ،  تربيت نخبگان و گسترش تحصيالت تكميلي از               

يـادي و كـاربردي در      هـاي بن    يك سو و افزايش نـوآوري و اختراعـات از سـوي ديگـر و انجـام پـژوهش                  
  .پذير است  هاي اقتصادي و اجتماعي امكان هاي مختلف فعاليت عرصه
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اي از واحدها و مراكز پژوهش دانشگاهي وابسته بـه وزارت                   بخش علم و فناوري طيف گسترده     
اي ه  ها و دستگاه    علوم و تحقيقات و فناوري ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، ديگر وزارتخانه               

اجرايي ، مراكز تحقيق و توسعه وابسته به صنايع ، واحدهاي پژوهشي مستقل خصوصي ، مؤسسات ملـي                  
هـاي مـالي      هـاي تفكـر و صـندوق        هاي علم و فنـاوري ، كـانون         ها ، مراكز رشد ، پارك       تحقيقات ، شبكه  

ت صـنعتي ،    هـا شـامل تحقيقـات بنيـادي ، تحقيقـا            اي از فعاليـت     گيرد كه مجموعه    خطرپذير را دربر مي   
  .مهندسي معكوس ، توسعه ، انتقال و انتشار فناوري را بر عهده دارند

     به دليل عدم وجود يك نظام جامع آماري كارآمد در زمينه پژوهش و فنـاوري از  ميـزان ارقـام                     
مربوط به كليه متغيرهاي اساسي بخش در استان و كشور اطالع دقيقي در دست نيست تا بتـوان درمـورد      

  .آوري در استان و كشور اظهار نظر كرد   تحقق كليه اهداف كمي بخش پژوهش و فنميزان
برخوردار از دانش پيـشرفته ،      : اي است     انداز جامعه   انداز كشور ايران در افق چشم       براساس سند چشم  

 سـند   توانا در توليد علم و فناوري ، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملـي در                    
  :برنامه چهارم هدف آرماني بخش توسعه علم و فناوري بر دو محور زير مورد تأكيد قرار گرفته است

  ارتقاي سطح جامعه اطالعاتي ، علمي و فناوري كشور ) الف 
  دسترسي برابر به محصوالت علمي و اطالعات براي كليه افراد جامعه) ب 

  وم و فناوريهاي كليدي بخش توسعه عل  بررسي عملكرد شاخص- 2

  ها ، مراكز رشد علم و فناوري و كريدور علم فناوري   گسترش بانك- 1- 2
 :هاي علم و فناوري   پارك-2-1-1

هاي مهم اقتصاد مبتني بر دانائي در سند ملي توسعه اسـتان كـه در چـارچوب توسـعه                     شاخص     
  .است آمده ) 1(توان به آنها اشاره كرد ، در جدول شماره  علوم و فناوري مي
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  هاي مهم اقتصاد مبتني بر دانائي در سند ملي توسعه استان شاخص) : 1(جدول شماره 

 يريواحد اندازه گ  هدفيشاخص ها
  هيسال پا
1383 

  سال هدف
1388 

 5/92 1/92 درصد  ساله و باالتر6نسبت جمعيت باسواد 

 5 2 تعداد )انكوباتورها ( تعداد مراكز رشد

 2 1 تعداد يناور علم و فيها تعداد پارك

 1 1 تعداد ي علم و فناوريدورهايتعداد كر

  . استان اصفهانيقاتي و تحقيشهرك علم:   مأخذ 
هـا و مراكـز رشـد علـم و               قانون برنامه چهارم توسعه مبني بر گـسترش پـارك          45در راستاي ماده    

هاي علم   تعداد پارك. ست هاي علم و فناوري و مراكز رشد مورد توجه بوده ا         فناوري ايجاد و توسعه پارك    
 پارك بوده كه عناوين آنهـا پـارك فنـاوري فـوالد و پـارك         2و فناوري در استان اصفهان در حال حاضر         

پارك علم و فناوري شيخ بهائي به عنوان بستر تجميـع واحـدهاي فنـاوري بـا     . فناوري شيخ بهائي است  
ناوري دانش محور در زمينـي بـه وسـعت          هاي الزم براي رشد و توسعه واحدهاي ف         هدف ايجاد زيرساخت  

واحـدهاي فنـاوري علـم و       . گيـري اسـت      هكتار از اراضي شهرك علمي و تحقيقاتي در حال شكل          5/36
. باشـند   هاي چنـد مـستأجره، اراضـي و يـا در هـر دو محـل مـستقر مـي                  بهائي در ساختمان    فناوري شيخ 

 واحـد افـزايش يافتـه    51 بـه  1386 سال  واحد بوده كه در  19 ،   1384واحدهاي مستقر در پارك در سال       
 متـر مربـع و تعـداد پـالك          34580 ،   1386است و ميزان اراضي واگذار شده در اين پارك تا پايان سـال              

  . پالك بوده است 41واگذار شده 
  :آوري شيخ بهائي به شرح ذيل است ساير اقدامات اجرائي انجام شده در خصوص پارك فن

  تخصصي فوالد تكميل طرح پيشنهادي شهرك -
   پيگيري مراحل اوليه جهت تشكيل مركز جذب برونسپاري فناوري اطالعات و ارتباطات-
  :اجتماعي وفرهنگي شامل ،  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي47هائي ازماده   اجراي بخش-
  هاي مالياتي واحدهاي فناوري مستقر معافيت •
 اجراي روابط كار براساس قانون مناطق آزاد •

  هاي ساختماني يت از عوارض مختلف ازجمله عوارض صدور پروانهمعاف •
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    مراكز رشد علم و فناوري-2-1-2

 تعداد اين 1386 يك مركز بوده كه در سال 1384تعداد مراكز رشد علم و فناوري استان در سال    
تعداد . ته است   مراكز به دو مركز رشد جامع فناوري و مركز رشد فناوري اطالعات و ارتباطات افزايش ياف               

 افزايش يافته 1386 واحد در سال 79 مركز بوده كه به68 ، 1384واحدهاي مستقر در مراكز رشد در سال 
نكته قابل اشاره اين است كه اگرچه ظرفيت پذيرش واحدها تنها در طول دو سال اجـراي برنامـه                   . است  

اندازي   شد استان پس از موفقيت در راه       واحد افزايش يافته ولي بسياري از واحدهاي مستقر در مراكز ر           11
 واحـد فنـاوري مـستقر در مركـز رشـد فنـاوري       24از . انـد   كسب و كار تجاري از مراكز رشد خارج شـده       

 24 درمجمـوع    1386 واحد فناوري مستقر در مركز رشد جامع فناوري در سال            51اطالعات و ارتباطات و     
انـد و از      اندازي كسب و كار تجاري گرديده       احد موفق به راه    و 18از اين تعداد    . اند    واحد فناوري خارج شده   

 واحد فنـاوري در پـارك علـم و فنـاوري شـيخ بهـائي مـستقر        7بين اين واحدهاي فناوري موفق ، تعداد       
  .اند شده

   شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان -2-1-3
 كه بسياري از كشورها     تأثير فزاينده علم و فناوري و نوآوري در اقتصاد جامعه موجب شده است                 

ها   عالوه بر اقدامات معمول در حمايت از توسعه علوم و فناوري به سازوكارهاي جديدي نظير ايجاد پارك                
هاي صنعتي ،تضمين حقـوق       هاي بين مراكز علمي و بخش       و مراكز رشد علم و فناوري ، تقويت همكاري        

هاي كوچك و متوسط، كـارآفريني        شركتمالكيت فكري ، ارائه خدمات مشاوره اي دانش محور ، تقويت            
آميـز و ماننـد اينهـا روي          هاي مخاطره   گذاران ريسك پذير در پروژه      آوري ، حمايت از سرمايه      مبتني بر فن  

  . آورند
 ايجـاد شـد بـا       1381   به منظور تحقق اين اهداف شهرك علمي و تحقيقاتي استان كـه در سـال                

ريزي كشور به سمت و سوي توسعه مبتنـي بـر             رش برنامه آگاهي از اهميت اين موضوعات و توجه به نگ        
كـسب  . كنـد     تر دنبال مي    هاي اجراي برنامه چهارم پرشتاب      هاي خود را در سال      دانائي اهداف و مأموريت   

عنوان پارك و مراكز رشد برتر كشور در هفته پژوهش و فنـاوري و اخـذ موافقـت قطعـي پـارك علـم و                         
كايت از تالش مسئوالن شهرك علمـي و تحقيقـاتي جهـت تحقـق         ح 1386فناوري شيخ بهائي در سال      

انداز بيست ساله     هاي سند چشم    اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور ، آرمان           
  . كشور و استان و اهداف مندرج در سند ملي توسعه استان دارد 

هـا و تحقـق    اجرايي كردن سياستمهمترين اقدامات شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان در راستاي       
  :اهداف برنامه چهارم توسعه در استان عبارتند از
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هاي مرتبط با نانوفناوري و حمايت مـستقيم از چنـدين پـروژه               سازي پژوهش   حمايت از تجاري   – 1
  . كاربردي در اين زمينه–تحقيقاتي 

 در دانـشگاه صـنعتي    برگزاري نخستين نمايشگاه نيازهاي فني و تحقيقاتي واحـدهاي فنـاوري        – 2
  .اصفهان 
ها و لوايح قانوني براي حمايت از واحدهاي فنـاوري و تـصويب در مراجـع             پيگيري تدوين طرح   - 3

 قانون برنامه چهارم توسعه به عنوان يك قانون دائمـي ، ارائـه نقطـه                47ذيصالح نظير دائمي شدن ماده      
  .ها و مراكز رشد علم و فناوري ون پاركنظرات پيرامون نقشه جامع علمي كشور و پيگيري تصويب قان

هاي كوچك و متوسط با        پيگيري ايجاد مركز رشد تخصصي بانوان به منظور حمايت از شركت           – 4
  .آفرين حضور بانوان فن

 3گذاران و واحدهاي فناوري مستقر و اجرايـي شـدن              فراهم كردن امكان مذاكره ميان سرمايه      – 5
  .مورد فروش دانش فني 

  .آموزي اندازي مركز رشد دانش نامه با سازمان آموزش و پرورش جهت راه ه تفاهم مبادل– 6
 اجراي طرح ارتباط سه جانبه دانشگاه ، شـهرك و صـنعت ازطريـق جريـان نيروهـاي مـستعد                     – 7

  .هاي مختلف  هاي فناوري و اجراي پروژه تشكيل سلول دانشگاه و
  .ور اجراي طرح چرخش مغزها براي نخستين بار در كش– 8
 قـانون برنامـه چهـارم       47مندي واحدهاي فنـاوري مـستقر در شـهرك از مزايـاي مـاده                  بهره – 9

  .هاي مالياتي و نيز روابط كار درخصوص معافيت
هـاي واحـدهاي فنـاوري مـستقر در شـهرك بـه                مورد پيشنهاديه پـروژه    160 ارسال بيش از     – 10
  ها و صنايع  سازمان

ها و  تشكيل شوراي علمي ، كارگروه آفريني شيخ بهائي ، ره ملي فن آغاز به كار دبيرخانه جشنوا– 11
  .هاي اجرايي و انجام اقدامات مربوطه كميته

  . هزار نفر از پارك علمي كودكان و نوجوانان 24 فراهم كردن امكان بازديد بيش از – 12
   كريدور علم و فناوري-2-1-4

هاي علـم و فنـاوري ، مراكـز     ها ، پارك نشگاهكريدورهاي علم و فناوري تركيب منسجمي از دا           
هـاي    پذير ، امكانـات و زيرسـاخت        هاي با فناوري برتر سرمايه هاي مخاطره        تحقيقي و پژوهشي ، شركت    

فيزيكي و نهادي و سرمايه انساني هستند كه در يك محدوده كامل جغرافيائي با يك مديريت متمركـز و                   
. كننـد   ر مصرف ، محصوالت و خدمات دانش محور توليـد مـي           ساختار حقوقي خاص با اتصال به يك بازا       
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هـاي   گيـري از ظرفيـت   اي براي بهره درحقيقت كريدورهاي علم و فناوري يك برنامه جامع توسعه منطقه       
هاي صنعتي با فناوري برتـر در   گيري خوشه هاي الزم براي شكل     موجود در يك منطقه و ايجاد زيرساخت      

  .اند  كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه نسبت به آن اهتمام ورزيدهآن منطقه هستند كه بسياري از
هـاي اجرايـي و       هـاي دسـتگاه          به پيشنهاد شهرك علمـي و تحقيقـاتي اصـفهان و بـا پيگيـري              

.  تأسيس كريدور علـم وفنـاوري را مـصوب كـرد             1384استانداري اصفهان هيأت محترم وزيران درسال       
ت استاندار اصفهان در اولين جلسه خود مـسئوليت دبيرخانـه كريـدور را بـه                هيأت اجرايي كريدور به رياس    

  .شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان محول كرد
     كريدور علم و فناوري اصفهان كه ازطرف هيأت محترم وزيران مأموريت طراحي الگـوئي ملـي                

ع بـه صـورت ملـي و        در توسعه مناطق دانش بنيان را يافته است طي دوسال گذشته ضمن معرفي موضو             
محلي ، مجموعه مطالعات و اقدامات الزم براي اخذ مجوزهاي قانوني و ورود به فاز طراحي را بـه اتمـام                     

هاي اجراي برنامـه چهـارم در         در مجموع از مهمترين اقدامات اجرايي انجام گرفته در سال         . رسانده است   
  :توان به موارد ذيل اشاره كرد  استان ميهاي مربوط به استقرار كريدور علم و فناوري چارچوب فعاليت

 1385 كه در اواخر سال      " طرح اجرائي تأسيس كريدور علم و فناوري اصفهان        " پيگيري تصويب    –
  .به شوراي ملي آمايش سرزمين ارائه گرديد

  . تشكيل مداوم جلسات شوراي طرح كريدور در محل دبيرخانه-
   و فناوري اصفهان تدوين شرح خدمات طراحي تفصيلي كريدور علم-
   تدوين اساسنامه سازمان عامل -
 تشكيل كميته اجرائي كريدور به رياست استاندار اصفهان و برگزاري جلسات بـا حـضور اعـضاء و              -

  .اخذ مصوبه براي شروع طراحي كريدور از منابع استاني 
اسـتاني و    طـرح محـوري      6 قرار گرفتن طرح ايجاد و توسعه كريدور اصفهان به عنـوان يكـي از                -

  .ريزي و توسعه استان تصويب آن در شوراي برنامه

   شبكه غيردولتي پژوهش و فناوري- 2- 2
وقفه تكنولوژي واقعيتي انكارناپذير است كه به لحاظ فراگير           حركت شتابناك و رشد سريع و بي      

هـاي بـسيار در تمـام         بودن در سطح جهاني و آهنگ سريع تغييـرات مـداوم ضـمن پديـد آوردن چـالش                 
مجال تسلط فكري و تدوين چارچوب فلسفي و تئوريـك ايـن            ... هاي فرهنگ ، اقتصاد ، سياست و          وزهح

  . حركت را از بسياري انديشمندان شرق و غرب عالم سلب كرده است 
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تر با ايـن تغييـرات        هاي ارائه شده جهت مواجهه معقول       كارگيري برخي رويكردها و روش      به ناگزير به  
ناپـذير بـوده و       دهد اجتناب   رخ مي   ا در كشورهاي مبدع و صاحبان اصلي تكنولوژي       كه البته پيش از هركج    

بايستي توسط دانشمندان ، محققان و به ويژه اهل پژوهش و فناوري به كار گرفته شود تا در غوغـاي                      مي
  .اين رشد و حركت سريع از گردونه خارج نگردند

هاي مختلـف اجتمـاعي ، فرهنگـي ،           وزههاي تخصصي در ح     ها ، ظهور شبكه          يكي از اين روش   
صنعتي و اقتصادي است كه گردآمدن استعدادها و امكانات در زيـر چترهـاي همگـون را فـراهم آورده و                     

هاي به شدت متغير ، سخت        شود و در نبود آن مواجهه با واقعيت         باعث هم افزايي و رشد و توسعه آنها مي        
ها و خطرها و نيز همگامي با اطالعـاتي            مشاركت در هزينه   سازي امكان   شبكه.  شود    آور مي   و گاهي زيان  

آيـد كـه در       هاي نويني به وجود مي      ها امكان   در درون شبكه  . كند    شود را فراهم مي     كه پيوسته روزآمد مي   
در وضعيت تحول سريع تكنولوژيك همانگونـه كـه         . شود    اي دشوار مي    ها بقا به نحو فزاينده      بيرون شبكه 

هـا   ها و نه شركت پردازند شبكه هاي اساسي آن مي  اي به بررسي و تدوين پايه       معه شبكه تئوري پردازان جا  
  .شوند به واحدهاي عملياتي واقعي تبديل مي
عنوان   هاي موجود، ايده شبكه پژوهش و فناوري استان اصفهان به                  براين اساس و پيرو ضرورت    

يـت شـهرك علمـي و تحقيقـاتي اصـفهان            با حما  1380نخستين شبكه پژوهش و فناوري كشور درسال        
 به عنوان مؤسسه غيرانتفاعي پژوهش و فناوري به ثبت حقوقي رسيد و پس              1383شكل گرفت و درسال     

اي از  هاي پژوهش و فنـاوري بـه عنـوان مجموعـه     ها تالش و تفكر خبرگان و فرهيختگان عرصه    از سال 
انداز پژوهش و فناوري كشور در ارتباط          در چشم  اي نقطه اميدي را     اعضاي توانمند و با ساختار ويژه شبكه      

  .با توسعه علم و فناوري رقم زد
  :باشند عبارتند از مخاطبان اصلي شبكه پژوهش و فناوري كه همانا عمده اعضاي شبكه مي

  ها هاي پژوهش و فناوري دانشگاه ها و هسته  پژوهشكده-
   مراكز پژوهش و فناوري دولتي يا وابسته به دولت -
 هاي خصوصي پژوهشگر و فناور كت شر-
  مهندسي–هاي طراحي و خدمات فني   شركت-
 ها ها و سازمان  واحدهاي تحقيق و توسعه وابسته به شركت-
 هاي علمي  محققين منفرد و گروهي ، مبتكرين ، مخترعين و شخصيت-
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 از   عـضو حقـوقي متـشكل      100اكنـون بـا بـيش از               شبكه پژوهش وفناوري استان اصفهان هم     
  عضو حقيقي كه عمدتاً از اعضاء هيأت         27ها ، واحدها و مراكز كوچك و بزرگ فني و پژوهشي و               شركت

افزائي بين اعضاء ، تـسهيل     هاي عمده خود كه همانا هم       باشند درجهت تحقق رسالت     ها مي   علمي دانشگاه 
هـاي بـزرگ ،        انجام پروژه  هاي تحقيقاتي و    ارائه خدمات و ارتباطات دروني بين اعضاء ، ايجاد كنسرسيوم         

هاي نـسبي پژوهـشي و        ها و مزيت    برداري بهينه از منابع و تبادل آنها ، مشاركت در شناسايي اولويت             بهره
تنها به دنبـال پـذيرش اعـضاي      راه نه   اي است تالش مستمر كرده و دراين        بسترسازي تحقيقات بين رشته   

وهشگران و فناوران كشور درجهت غنا و تعالي جديد است كه آمادگي الزم جهت جلب همكاري تمامي پژ
  .هرچه بيشتر شبكه پژوهش و فناوري استان است

 

   صندوق غيردولتي پژوهش و فناوري - 3- 2
 قانون برنامـه سـوم      100    صندوق غيردولتي پژوهش و فناوري استان اصفهان براساس مفاد ماده           

نويـسي در سـال     توسعه پس از طي مراحل پذيره قانون برنامه چهارم45توسعه و تنفيذ مجدد آن در ماده        
هـاي دولتـي و بخـش          با مشاركت دولت به نمايندگي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، سـازمان              1384

هـاي    اين صندوق طي سال   .  ميليارد ريال تأسيس و به ثبت رسيده است          8اي معادل     خصوصي با سرمايه  
هـاي كـاربردي و تجـاري     هاي خود كه انجـام پـژوهش     تگذشته در راستاي اجرايي كردن اهداف و رسال       

 410هاي اجرايي و ساختاري       ها بوده توانسته است عالوه بر تدوين دستورالعمل         سازي مطالعات و پژوهش   
هاي فني و اقتصادي مـورد تـصويب نهـايي قـرار      هاي پژوهشي و فناوري را پس از بررسي  طرح در زمينه  
جـدول  . ال به متقاضيان واجد شرايط پرداخت يا تعهد پرداخت كنـد             ميليون ري  11435000داده و معادل    

پيوست خالصه وضعيت عملكرد صندوق پژوهش و فناوري استان را  در رابطـه بـا اعطـاي تـسهيالت و                     
  .دهد هاي اجراي برنامه چهارم در استان نشان مي حمايت از توسعه پژوهش و فناوري طي سال

ساسـي در رابطـه بـا ايـن صـندوق مطـرح اسـت وجـود                 درحال حاضر آنچه به عنوان معضل ا      
هـاي دانـش      متقاضيان متعدد و محدوديت امكانات و منابع صندوق است تا بتواند درجهت حمايت از ايده              

  .بنيان متقاضيان و گسترش فناوري درسطح استان و كشور اقدامات مؤثرتري را به انجام رساند
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 يها  ساليتعداد اعضاء شبكه پژوهش و فناوري استان براساس فعاليت ط) : 2(جدول شماره 
87 – 1384  

  . استان اصفهانيقاتي و تحقيشهرك علم: مأخذ 
  

  پيشنهاد ها گيري و   نتيجه- 3
امور اجرايـي ، كـاهش زيـان و         سازي فرآيند      گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات ازطريق بهينه       -

  .هاي اجرايي ، خدماتي و توليدي استان  هزينه انجام كارها و بهبود كيفيت در كليه بخش
  .رساني ، استقرار جامعه اطالعاتي و تضمين دسترسي آسان و گسترده به آن  گسترش نظام اطالع-
هـاي حاصـل از      فنـاوري گـذاري در      پـذير بـراي سـرمايه        ايجاد و حمايت از نهادهاي مالي ريسك       -
  .تحقيق
  . تسريع در استقرار كريدور علم و فناوري استان-
  .هاي علم و فناوري استان  حمايت از ايجاد و يا توسعه مراكز اشاعه فناوري در پارك-
گذاري اقتصادي كشور به منظـور        هاي سرمايه   گذاري پژوهش براساس اولويت     گيري سرمايه    جهت -

  .اي تحقيق و توسعه ه افزايش اثربخشي هزينه
هـاي   افزائـي فعاليـت    تالش درجهت توسعه شبكه غيردولتي پژوهش و فناوري استان جهـت هـم     -

  .هاي تحقيقات و مطالعات تحقيق و توسعه و كاهش هزينه
هاي كوچـك و متوسـط بخـش خـصوصي بـراي انجـام                 حمايت مالي مستقيم از مراكز و شركت       -

  .شود ها مي ، اختراع و ارتقاي محصوالت و روشاي كه منجر به ابداع  تحقيقات توسعه

 1384 تيموضوع فعال فيرد
 ( تعداد عضو )

1385 
 ( تعداد عضو )

1386 
 ( تعداد عضو )

1387 
 ( تعداد عضو )

 12 6 6 4 ك و مخابراتيبرق، الكترون 1
 21 21 21 17  اطالعاتيوتر و فناوريكامپ 2
 7 6 6 4 ي و شهريخدمات ساختمان 3
 36 23 22 20 ع، معادن و فلزاتيصنا 4
 29 21 21 20 ي و مهندسيخدمات فن 5
 22 15 15 13 يماع و اجتيعلوم انسان 6

 127 92 91 78 جمع
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هـاي    سـازي فنـاوري     هاي غيردولتي پژوهش و فناوري درجهت تجـاري          كمك به توسعه صندوق    -
  ها حاصل از پژوهش
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  بازرگاني داخلي
  

   مقدمه- 1
ام خود  بخش بازرگاني شامل ابعاد وسيع و گوناگوني با ماهيت فرابخشي است و در مفهوم ع                     

ها و اقدامات در جهت تاثيرگزاري بر عوامل موثر در عرضه و تقاضـاي محـصوالت ، تعـديل                     كليه برنامه 
هـاي توسـعه اقتـصادي و     ها ، تامين نيازهاي عامه ، هدايت تجارت خارجي درراستاي تحقق برنامه       قيمت

در بخـش بازرگـاني كـشور ،        هاي دولت     طور خالصه مسئوليت    به. گيرد    تامين رفاه آحاد جامعه را دربرمي     
هـاي پـولي ، مـالي و ارزي           مديريت بهينه عرضه و تقاضاي كل كاال و خدمات از طريق اعمال سياسـت             

آنچـه در پـي   . هاي خرد و كالن اسـت  هاي تجاري براي دستيابي به تعادل مناسب و هماهنگ با سياست   
 سـال اول برنامـه      3ي داخلي در طـول      هاي  دولت در حوزه بازرگان       خواهد آمد نگاهي گذرا به اهم فعاليت      

  .هاي الزم را نيز براي بهبود نظام تصميم گيري و اجرا فراهم سازد  چهارم توسعه تا اثر بخشي
  

  داخليي  بررسي عملكرد متغييرهاي كمي بخش بازرگان- 2

  

  :تامين كاالهاي اساسي. 1,2
نياز مردم به قيمت مناسب براسـاس               با توجه به اهتمام دولت به تامين كاالهاي اساسي مورد           

 قانون برنامه چهارم توسـعه دولـت مكلـف بـه            103هاي كلي برنامه چهارم توسعه مندرج درماده          سياست
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تامين و پرداخت يارانه كاالهاي اساسي شامل گندم ، برنج ، روغن نباتي ، قند و شكر ، شير و ساير موارد                      
اي از طريق كـاهش   منطقي كردن مصرف كاالهاي يارانه    اهداف اساسي از تكليف سند مذكور       . شده است 

ها و جايگزين كردن تدريجي  هاي باال و افزايش سهم طبقات با درآمد پائين از يارانه        سهم طبقات با درآمد   
  .هاي رفاه اجتماعي به جاي پرداخت يارانه است طرح

ول ذيل بين خانوارهاي تهيه و توزيع قند و شكر از طريق كاال برگ اعالمي بر اساس جدا. 1,1,2
   1387 لغايت سال 1384شهري ، روستايي و عشايري از سال 

  1384-87 يها  سالي استان اصفهان طيت شهرين جمعيع كاال برگ قند و شكر بيروند توز) : 1(جدول شماره 
  

  
  .سازمان بازرگاني استان : مأخذ 

  
  

كه هاي دريافتي توسط سازمان بازرگاني استان در هر سال است  منظور از جمعيت تعداد كل كاال برگ
  .ممكن است با آمار جمعيت سرشماري عمومي نفوس و مسكن متفاوت باشد 

  
  
  
  
  
  
  

 سال
قطعه ( تعداد كاالبرگ اعالم شده 

( 
  جمعيت روستايي

 تان اس
  سرانه يك كاال برگ

 )گرم (
  برنج تحويلي

 )تن (

1384 6 3702722 1200 26659/60 

1385 6 3798533 1200 27349/44 

1386 6 3851347 1200 27729/70 

1387 4 3851347 1200 18486465/6 
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 ي استان اصفهان طيت روستائين جمعيع كاال برگ قند و شكر بيروند توز) : 2(جدول شماره 
  1384-87 يها سال

 سال
قطعه ( تعداد كاالبرگ اعالم شده 

( 
  جمعيت روستايي

  استان
  سرانه يك كاال برگ 

 )گرم(
  ج تحويلي برن

 )تن(

1384 9 588851 1200 6359/59 

1385 9 604409 1200 6527/62 

1386 9 610638 1200 6594/89 

1387 8 610638 1200 5862124/8 
  .سازمان بازرگاني استان : مأخذ 

  
  

 ي استان اصفهان طيريت عشاين جمعيع كاال برگ قند و شكر بيروند توز) : 3(جدول شماره 
  1384-87 يها سال

 سال
  تعداد كاال برگ اعالم شده

 )قطعه  ( 
  جمعيت روستايي

  استان
  سرانه يك كاال برگ

 )گرم(
  برنج تحويلي

 )تن (

1384 7 47956 3600-4800 1496/23 

1385 6 50069 3600-4800 1391/92 

1386 8 51717 1200-4800 1055/03 

1387 8 57120 1200 548352 
   .سازمان بازرگاني استان: مأخذ 
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تهيه و توزيع روغن نباتي از طريق كاال برگ اعالمي براساس جداول ذيل بين خانوارهاي  . 2,1,2
  1387 لغايت سال 1384شهري ، روستايي و عشايري از سال 

  
 يها  سالي استان اصفهان طيت شهرين جمعيع كاال برگ روغن بيروند توز) : 4(جدول شماره 

87 -1384  

 سال
( م شده تعداد كاال برگ اعال

 )قطعه 
  جمعيت روستايي

  استان
  برنج تحويلي)گرم(سرانه يك كاالبرگ 

 )تن (

1384 6 3702722 900 19994/70 

1385 6 3874505 900 1743527 

1386 6 3928376 900 3535550 

1387 6 3928376 900 3535550 
  .سازمان بازرگاني استان : مأخذ 

  
 ي استان اصفهان طيت روستائين جمعي برگ روغن بع كااليروند توز) : 5(جدول شماره 

  1384-87 يها سال

 سال
( تعداد كاال برگ اعالم شده  

 )قطعه 
  جمعيت روستايي

  استان
سرانه يك كاال برگ 

 )گرم(
  برنج تحويلي 

 )تن(

1384 6 588851 900 3179/80 

1385 6 616499 900 277424 

1386 6 622850 900 560568 

1387 6 581265 900 523139 
  .سازمان بازرگاني استان : مأخذ 
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 ي استان اصفهان طيريت عشاين جمعيع كاال برگ روغن بيروند توز) : 6(جدول شماره 
  1384-87 يها سال

 سال
( تعداد كاال برگ اعالم شده 

 )قطعه 
  جمعيت روستايي

  استان
  برنج تحويلي)گرم(سرانه يك كاال برگ 

 )تن (

1384 6 47956 900 25896 

1385 6 51070 900 22982 

1386 6 62951 900 47476 

1387 6 21635 900 19472 
  .سازمان بازرگاني استان : مأخذ 
  

توزيع برنج از طريق كاال برگ اعالمي براساس جداول ذيل بين خانوارهاي شهري،  و تهيه . 3,1,2
  1387 لغايت سال 1384عشايري از سال  و روستايي
  

 يها  سالي استان اصفهان طيت شهرين جمعيع كاال برگ برنج بيروند توز: ) 7(جدول شماره 
87 -1384  

 سال
( تعداد كاال برگ اعالم شده 

 )قطعه 
  جمعيت روستايي

  استان
 )گرم(سرانه يك كاال برگ 

  برنج تحويلي 
 )تن(

1384 2 3702722 3000 22216/33 

1385 2 3798533 3000 22791/20 

1386 2 3851347 3000 23108/08 

 .برنج از سهميه بندي كاال خارج گرديده است  1387

  .سازمان بازرگاني استان : مأخذ 
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 يها  سالي استان اصفهان طيت روستائين جمعيع كاال برگ برنج بيروند توز) : 8(جدول شماره 
87 -1384  

 سال
( تعداد كاال برگ اعالم شده 

 )قطعه 
  جمعيت روستايي

  استان
 )گرم(رگ سرانه يك كاال ب

  برنج تحويلي
 )تن (

1384 2 588851 3000 353311 

1385 2 604409 3000 362645 

1386 2 610638 3000 366383 

 .برنج از سهميه بندي كاال خارج گرديده است  1387
  .سازمان بازرگاني استان :  مأخذ 

  
 يها  ساليصفهان ط استان ايريت عشاين جمعيع كاال برگ برنج بيروند توز) : 9(جدول شماره 

87 -1384  

 سال
( تعداد كاال برگ اعالم شده 

 )قطعه 
  جمعيت روستايي

  استان
 )گرم(سرانه يك كاال برگ 

  برنج تحويلي
 )تن (

1384 2 47956 3000 28774 

1385 2 50069 3000 30041 

1386 2 51717 3000 31030 

 .برنج از سهميه بندي كاال خارج گرديده است  1387
  . سازمان بازرگاني استان :مأخذ 
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  86-87 لغايت 84- 85توزيع شير مدارس بر اساس جدول ذيل از سال تحصيلي  . 4,1,2

  
 يها  سالير در استان اصفهان طيع شيزان توزيتعداد دانش آموزان و م) : 10(جدول شماره 

87 -1384  

 سال
  تعداد دانش آموزان تحت پوشش

 )نفر ( 
  ع شده ير توزيزان شيم

 )ن ت( 

84-85 590000 7788/6 

85-86 585000 7977/0 

86-87 580000 8000 
  .سازمان آموزش و پرورش استان : مأخذ 

  
  

  اي در استان  توزيع شير يارانه . 5,1,2
  

 اسـتان  يا ارانـه ير يع شيه روزانه توزين خانوارها سهمي بيارانه اير يع شيبا توجه به اهتمام دولت در توز    
  . افته است يش ي افزا1384 تن در روز، در سال 405 به مقدار 1383 ، در سال تن در روز380از 

  : دهد ي مختلف استان را نشان   ميها ر در شهرستانيع شيرات توزيي تغيچگونگ) 11(جدول شماره 
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ك شهرستان در ي استان به تفكيارانه اير يع شيزان توزيعملكرد م) :  11(جدول شماره 

  1384 -  87 يها سال

 1387 1386 1385 1384 سال/  نام شهرستان 

 2150 1806 1649 1605 آران و بيدگل
 715 452 438 495 اردستان
 80303 73986 75198 72600 اصفهان
 2325 - - - برخوار

 1005 903 816 935 تيران و كرون
 473 301 300 300 چادگان

 7363 5539 5520 6115 خميني شهر
 525 422 417 380 خوانسار
 556 301 300 300 دهاقان
 690 482 480 465 سميرم

 5678 6923 6900 8025 شاهين شهر و ميمه
 3013 2408 2400 2601 شهرضا
 1100 964 960 1050 فريدن

 363 241 222 230 فريدونشهر
 4201 3582 3540 3363 فالورجان
 8213 6412 6330 6490 كاشان
 1515 1204 1100 935 گلپايگان
 5795 4937 4890 5050 لنجان
 2950 2469 2460 2426 مباركه
 1085 843 840 830 نائين

 8163 7224 7200 7175 نجف آباد
 651 512 360 420 نطنز

 138832 121911 122320 121790 جمع كل
  . استان يسازمان بازرگان: مأخذ 
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 مراكز آموزشي استان بر اساس اي در تهيه و توزيع مرغ منجمد و گوشت قرمز يارانه . 6,1,2
  1387 تا 1383جدول ذيل از سال 

  
 استان ي در مراكز آموزشيارانه ايع گوشت قرمز و مرغ منجمد يعملكرد توز) : 12(جدول شماره 

  1384-87 يها  ساليط
  ميزان توزيع مرغ منجمد سال

 )تن ( 
  ميزان توزيع گوشت قرمز

 )تن ( 
1384 2007,6 999,8 
1385 997,7 1092,7 
1386 783,8 843,4 
1387 822/7 842/9 

  .شركت پشتيباني امور دام استان :  مأخذ 
  توزيع مرغ منجمد و گوشت قرمز در بين خانوارها به منظور كنترل و تنظيم قيمت آنها  . 7,1,2

كنندگان، توزيع كاالهاي اساسي با قيمت مناسـب   يكي از اقدامات دولت به منظور حمايت از مصرف 
هايي كه قيمت آن كاال به دليـل كمبـود عرضـه و يـا      ت كه اين اقدام معموالً در مواقع بحراني و زمان اس

در اين هنگام دولت بـا عرضـه        . افتد    اتفاق مي ) هاي مختلف   عيد نوروز و مناسبت   (افزايش ناگهاني تقاضا    
شود و از اين  ها مي متكاال با قيمت مناسب از محل كاالهايي كه از قبل ذخيره كرده بود سبب كاهش قي         

بايـد  . بابت اختالف بين قيمت موجود در بازار و قيمت عرضه شده را به صورت يارانه پرداخـت مـي كنـد                    
كه يارانه پرداختي در اين بخش شامل هزينه نگهداري كاالي ذخيـره شـده در انبـار ، هزينـه                     متذكر شد 

نشان دهنده عرضه دو كاالي ) 13(ره جدول شما. پرسنل و اختالف بين قيمت خريد و قيمت فروش است
  .مرغ منجمد و گوشت قرمز بين خانوارها به منظور تنظيم قيمت اين دو كاالي اساسي مصرفي است

 يها  استان در ساليعملكرد توزيع مرغ منجمد و گوشت قرمز بين خانوارها) : 13(جدول شماره 
87 -1384  

  ميزان توزيع مرغ منجمد سال
 )تن ( 

  وشت قرمزميزان توزيع گ
 )تن ( 

1384 4/1079  2/650  
1385 3/3080  3/1351  
1386 2/6874  6/1702  
1387 8/5346  9/940  

  .شركت پشتيباني امور دام استان : مأخذ 
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  هاي اتخاذ شده در زمينه آرد ونان  عملكرد سياست . 8,1,2
وزيـع بـين خانوارهـاي      ت(هاي شهري ، روستايي و خـام روسـتايي          تهيه و توزيع آرد مورد نياز خبازي      

و آرد مـورد    ) توزيع بين خانوارها جهت پخت نـان خـانگي        ( ريال ، آرد خام شهري       75با قيمت   )  روستايي
 ريال بر اساس جدول ذيل از جمله اقدامات اجرايي انجام شـده             450نياز مراكز توليد نان فانتزي با قيمت        

  . كنندگان در اين زمينه بوده است جهت حمايت از مصرف
 يها  سالي استان طياي در مناطق شهري و روستائ ميزان توزيع آرد يارانه) : 14(دول شماره ج

87 -1384  
   )ارقام به تن( 

 توزيع آرد در مناطق شهري به تفكيك توزيع آرد در مناطق روستايي به تفكيك
جمع  سال

 روستايي
 نانوايي ها

  خانوار
 )خام ( 

جمع 
 شهري

 ها نانوايي
  خانوار

 ) خام (
 فانتزي

 جمع كل

1384 72937 40192 32745 
36805

8 
30792

5 45429 14704 44099
5 

1385 75229 40839 34390 37432
0 

31411
2 43440 16768 44954

9 
1386 74484 40052 34432 

36641
1 

32018
1 27838 18392 44089

5 
1387 72243 34478 37765 373725 323732 30183 19810 445968 
  .غله و خدمات بازرگاني منطقه ده اصفهان شركت : مأخذ 

  هاي تضميني كاالهاي اساسي كشاورزي خريد . 2,2
    فعاليت خريد تضميني گندم- الف

اي برخـوردار    از افـزايش قابـل مالحظـه     1385 تا سال    1383خريد تضميني گندم در استان از سال        
ش خريد در كل كشور ما بـا كـاهش   رغم افزاي  علي1386شود در سال  بوده ولي همانطور كه مالحظه مي  

  . ايم  خريد نسبت به سال قبل مواجه بوده
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  1387 تا 1384عملكرد خريد تضميني گندم در استان اصفهان از سال ) : 15(جدول شماره 
  254 شماره -معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ، نشريه برنامه: مأخذ 

  .   شركت غلّه و خدمات بازرگاني منطقه ده اصفهان -
  

  
  به جر گندم خريد هاي تضميني محصوالت كشاورزي –ب 

عمده خريد هاي محصوالت كشاورزي بجر گندم مربوط به آفتـابگردان ، پنبـه ، پيـاز، جـو ، سـيب         
بـه دليـل    ) گلزا ، گلرنگ و آفتـابگردان     (زميني ، گلرنگ و گلزا است كه خريدهاي بابت دانه هاي روغني             

ميني بـه منظـور حمايـت از      ز  انحصار خريد در اقالم مذكور است و خريدهاي بابت پنبه ، پياز ، جو و سيب               

 خريـدهاي تـضميني محـصوالت       1385در سـال  .توليد كننده به دليل كاهش قيمت اين محصوالت است        
 رسيده 85 تن در سال 9550 به 84 تن درسال 60903كشاورزي به شدت كاهش يافته بطوريكه از مقدار 

 حمـايتي دولـت در      هـاي   كشاورزان بر روي كشت گندم بخـاطر سياسـت         علت آن تمركز   است كه عمده  
  . باشدين موضوع مي ايايگو) 16(و ) 15(جداول شماره . راستاي خودكفايي گندم است

 1387 1386 1385 1384 سال

  مقدار خريد تضميني در استان
 )هزار تن ( 

499 481 306 300 

  مقدار خريد تضميني در كل كشور
 11600 12500 11404 10927 )هزار تن ( 

  سهم استان از كل كشور
 5/2 45/2 22/4 57/4 )درصد ( 
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  1387 تا 1384عملكرد خريدهاي تضميني بجز گندم دراستان از سال ) : 16(جدول شماره 

  . تعاون روستايي استان سازمان توسعه: مأخذ 
  

  هاي دامي و دام زنده   خريد تضميني فرآورده- ج
به منظور حمايت از توليد كنندگان دولت به هنگام كاهش قميـت در ايـن بخـش اقـدام بـه خريـد                       

كنندگان  هاي دولت مربوط به خريد گوشت مرغ و گوساله مازاد بر نياز مصرف كند عمده خريد تضميني مي 
 راس دام زنـده عـشايري   35775 به خاطر وجود خشكسالي تعداد 1387م فوق در سال است عالوه براقال 

  . تن گوشت قرمز خريداري گرديده است 2868به منظور پرواربندي و
 يها  ساليهاي دامي و دام زنده در استان ط عملكرد خريد تضميني فرآورده) : 17(جدول شماره 

87 -1384  
 1387 1386 1385 1384 سال

  غخريد مر
 )تن ( 

5000 3725 6030 14158 

  خريد گوشت قرمز
 )تن ( 

444 143 39 2698 

  خريد تخم مرغ
 )تن ( 

0 31 0 61 

  خريد دام عشايري
 )رأس ( 

0 0 0 35775 

  .شركت پشتيباني امور دام استان : مأخذ 

  پيشنهاد ها   نتيجه گيري و -3 
ساسي حجم نسبتاً بااليي از بودجـه عمـومي و          با شيوه فعلي پرداخت يارانه به كاالهاي ا       . 1,3      

شود كه شايد به لحاظ اقتـصادي و رفـاه            منابع دولت صرف پرداخت يارانه به افراد و طبقاتي از جامعه مي           

 1387 1386 1385 1384 سال

  مقدار خريد
 )تن ( 

60903 9550 56636 40075 
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اين روش پرداخت برابر به آحاد جامعه ، فـارغ  . گونه نيازي به استفاده از يارانه نداشته باشند     اجتماعي هيچ 
. اي نيـست       امكانات چيزي جز اتالف منابع و عدم تخصيص بهينه اعتبارات يارانه           از سطح رفاه و درآمد و     

اي و تفاوت بسيار زياد قيمت آنها با قيمت بازار         گذاري كاالها و خدمات يارانه      از سوي ديگر مكانيزم قيمت    
 فضاي رقابتي رويه ، ناكارآمدي در بخش توليد و توزيع و ممانعت از ايجاد            بي  زمينه فساد ، قاچاق ، مصرف     
 هاي بسياري را به همراه دارد ، لـذا بـا   جويي كند كه خود به خود عدم صرفه توليدات كاالها را فراهم مي

حمايتي دولت،  عنايت به هدر روي پرداخت يارانه ها و عدم بهره مندي گروه هاي هدف از سياست هاي
پرداخـت نقـدي در قالـب     بـه طريـق  لزوم اصالح شيوه پرداخت يارانه ها از وضـعيت فعلـي و تغييـر آن    

اما ذكر اين نكته ضروري به نظر مـي رسـد كـه             . آيد   يك ضروت به شمار مي     "هدفمند كردن يارانه ها   "
يافتـه   اي باشد كه پرداخت يارانه به خانوارهاي پردرآمد كاهش يارانه ها بايد به گونه بحث هدفمند سازي

  . يابد به خانوارهاي كم درآمد افزايشو يا حذف شود و در مقابل ميزان يارانه اعطايي 
تواند پاسخگو باشـد و       ي تنها در كوتاه مدت م     ي محصوالت كشاورز  ينيد تضم ياست خر ي س .2,3    
ت يـ در نها )نظير سيب زميني و پيـاز      (ي برخي محصوالت كشاورز   ينيد تضم ي است ، خر   ي مقطع يراهكار

ـ   ينيد تضم ي دولت به صورت خر    تيل حما يرا اوالً كشاورزان به دل    يست ز ي ن ياست مطلوب يس ر ييـ  تغ ي در پ
 وزارت جهـاد  يهـا  هـا و برنامـه   اسـت ياز كـشور كـه جـزء س      يد محصوالت مورد ن   ي تول ي كشت برا  يالگو

 يـي ن موضـوع عـالوه بـر اجرا       يـ  خود ادامه خواهند داد و ا      ي است نخواهند بود و به كشت سنت       يكشاورز
م ير مـستق  يـ م و غ  ي مـستق  يهـا   انيـ ، هر ساله ز    ي دولت در بخش كشاورز    يها  ها و برنامه    استينشدن س 

  . دولت و كشاورزان به همراه خواهد داشت يز برايرا ن) نه فرصتيهز(
 ي ثبـات  ي توسط دولت و بعضاً ب     ينيد تضم ينان كشاورزان از خر   ياست واطم ين س ي ا ي اجرا ياً در پ  يثان

ت محـصوالت ،    يـ فيش ك ي افـزا  يد كه ضـمن عـدم تـالش بـرا         ين محصوالت باعث خواهد گرد    يد ا يتول
 كشور بـه همـراه      يز برا يدار را ن  ي پا ي نباشد و در آمد صادرات     يز بازار با ثبات   ين محصوالت ن  يبازارصادرات ا 
  . نداشته باشد 
ت از بخـش    يـ  باشـد كـه ضـمن حما       يد به گونه ا   ي با ي محصوالت كشاورز  ينيد تضم ين خر يبنابرا

ژه يـ بـه و  (از كـشور    يـ  و مورد ن   يصوالت اساس د مح ي تول يد در راستا  ي تول ي ، منجر به جهت ده     يكشاورز
اي در واردات دارنـد نظيـر ذرت و انـواع             ر گندم و محصوالتي كه سهم عمـده       يك نظ يمحصوالت استراتژ 

  . شود) هاي روغني دانه



  
  
  

  1387 سال -اجتماعي استان اصفهان -گزارش اقتصادي
 

 

144  

د قبل از انجام عمل كشت ، بـه كـشاورزان           ي با ي محصوالت كشاورز  ينيد تضم يمت خر يهمچنين ق 
ز يـ ت محـصول و ن    يد تا كـشاورزان قبـل از كـشت محـصولي ، وضـع              شو ين كار سبب م   ياعالم شود ، ا   

ا نكاشتن آن   ين سطح كشت و كاشتن      يي كرده و براساس آن نسبت به تع       يابيآن را ارز   ي اقتصاد ي صرفه
  .  و اقدام كنند يزيبرنامه ر
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   خارجييبازرگان
  

   مقدمه- 1
شـود و     ي آن جامعه محسوب   مي      هاي مهم اقتصاد     از بخش  ي خارجي هر كشور يك    يبخش بازرگان 

 از آن به عنوان     يات اقتصاد ي كه در ادب   ي دارد ، به طور    ي در رشد و توسعه اقتصاد     ينقش قابل مالحظه ا   
هاي اقتصادي و نظريات رشد نشان دهنـده رابطـه            بررسي سياست .  شود   يموتور محركه رشد نام برده م     

 خدمات به ويژه كاالهـاي سـرمايه اي و واسـطه اي              خارجي از طريق مبادله كاالها و      يمثبت بين بازرگان  
تجارت خارجي با بهبود تخصيص منابع ، دسترسي به فنـاوري      . منجر به انتقال دانش و فناوري بوده است       

استفاده از صرفه هاي ناشي از مقياس توليد ، افزايش رقابت داخلي و ايجـاد                 و كاالهاي واسطه اي بهتر ،       
 از توسـعه    يريق به رقابـت سـالم ، جلـوگ        يتشو. د اقتصادي تأثير مي گذارد      محيط مناسب ابداعات بر رش    
 يايـ گـر مزا يه از دين  و انتقال سـرما  ي مدرن ، تبادل دانش و افكار نو       ي ها يانحصارات ، انتقال تكنو لوژ    

اد شـده ، تفـسيرهاي متفـاوتي از تـأثير تجـارت             ياگر چه با وجود شواهد تجربي       .  است   ي خارج يبازرگان
ن قسمت  ياقتصاد استان در ا    ن بخش در  يت ا يبا توجه به اهم   . است دهي بر رشد اقتصادي ارائه گرد     خارجي
  . شود ين حوزه در سه سال اول برنامه چهارم توسعه پرداخته مي عملكرد ايبه بررس

   خارجي ي بازرگاني هايژگي نقش و و- 2
صـد از مـساحت كـشور از         در 57/6 كيلو متـر مربـع و داشـتن          3/17044استان اصفهان با مساحت     

فاصله مركـز اسـتان بـا دور تـرين     . هاي كشور در بخش مركزي ايران است بزرگترين و مهم ترين استان  
شهرستان ها در جهت هاي مختلف جغرافيايي نسبتاً يكسان بوده كه اين موقعيـت جغرافيـايي دسترسـي                  

هاي مختلف جغرافيـايي بـا هـشت        اين استان در جهت     . شهرستان ها را به مركز استان متوازن مي كند          
فارس و كهگيلويه و بوير احمـد در جنـوب و    استان شامل ، مركزي ، قم و سمنان در شمال، يزد در شرق،      

استان بـا موقعيـت طبيعـي خـاص خـود يعنـي             . چهارمحال و بختياري و لرستان در غرب همسايه است          
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يد كاال و محصوالت و به تبع آن صـادرات          ها و دشت كوير شرايط متنوعي را در تول          مجاورت با رشته كوه   
از همين رو اصفهان به دليل موقعيت استراتژيكي از لحاظ استقرار جغرافيايي و از لحـاظ                . روبه رو مي كند   

هاي مطلوب به صورت بالقوه و بالفعل است و اين موقعيت جايگـاه ويـژه اي را                   اقتصادي داراي توانمندي  
  .براي استان تعريف كرده استدر بازارهاي جهاني و بين المللي 

هاي تجاري و نيز قوانين و مقـررات          آگاهي و مطلع شدن بازرگانان از تحوالت بين المللي و فرصت          
مرتبط با صادرات و آگاهي از خريداران كاالهاي صادراتي و رقباي تجاري ايـران در بازارهـاي جهـاني و                    

ضـمن  . رگاني خارجي استان محسوب مي شـود        روند تغييرات صادرات در كشورها از مهمترين اهداف باز        
هـاي    ش كيفيت كاالهاي صادراتي، اسـتفاده ازمزيـت       يجاد راهكارهاي الزم به منظور بهبود و افزا       ينكه ا يا

هـاي صـادراتي و اسـتفاده از          مبتني در بخش صادرات و چگونگي بهره گيـري از آنهـا ، تقويـت تـشكل                
هـاي تـشويق      ساني در خـصوص مناسـب تـرين سيـستم         هاي آنها در بخش صادرات ، اطالع ر         توانمندي

هـاي    صادرات ، تشويق و جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي در عرصه هاي توليـد و صـادراتي، روش                  
  . باشد ين بخش در استان مي منحصر به فرد اي هايژگيكاهش هزينه در بخش هاي توليد ، از و

  
  ي  خارجي بخش بازرگاني كمير هاي عملكرد متغي بررس- 3

 ي نشان م1387 تا 1384 ي استان اصفهان را در سال هاي خارج يعملكرد بازرگان ) 1(جدول شماره   
ون يـ لي م2284895 از ي تن و از نظر ارزش207493 از ي استان از نظر مقداريرنفتيزان صادرات غ يم. دهد

. اسـت  ده يـ  بـالغ گرد   1387ال در سـال     يـ ون ر يـ لي م 4385646 تـن و     419743 بـه    1384ال در سال    ير
 2784779ن ارزش آن در حـدود       يانگيـ  تن و م   319553 استان   يرنفتيزان صادرات غ  ين متوسط م  يهمچن

 يرنفتـ يانه صـادرات غ   يست كه متوسط رشد سال    ين در حال  يا.  بوده است  1384-87 دوره   يال ط يون ر يليم
   . درصد بوده است46,23 معادل ي درصد و از نظر ارزش19,51 معادل ياستان از نظر مقدار

 و از 1387 تن در سال  184435 به   1384 تن در سال     39386زان واردات استان از     يگر م ي د ياز سو 
 1387ال در سال يون ريلي م5323828به 1384ال در سال يون ريلي م2795281ز از ينظر  ارزش واردات ن

 درصـد و از     109,3 معادل يكه متوسط ساالنه رشد واردات استان از نظر مقدار        يبطور. افته است   يش  يافزا
  .  دهدي درصد رشد را نشان م24,22نظر ارزش معادل 

  
  





  
  
  

 

 

  
  

 1384 – 87 يها  استان اصفهان در سالي خارجيآمار عملكرد بازرگان) : 1(جدول شماره 
  )ال يون ريلي م–تُن ( 

 فيرد شــــرح 1384 1385 1386 1387 متوسط دوره

 استانيرنفتيدرات غزان صايم 207،493 276،268 394،706 419743 319553

 استانيرنفتيزان صادرات غيرشد م 5,7 23,1 42,9 6,34 19,51
1 

 استانيرنفتيارزش صادرات غ 2،284،895 2،108،235 2،360،339 4385646 2784779

 استانيرنفتيرشد ارزش صادرات غ 102,0 7,7- 12,0 78,63 46,23
2 

 واردات استانزانيم 39،386 56،953 124،929 184435 101426

زان واردات استانيرشد م 123,2 44,6 119,4 15 109,3
3 

ارزش واردات استان 2،795،281 2،286،351 2،773،157 5323828 13178617

رشد ارزش واردات استان 9,2 18,2- 21,3 84,56 24,22
4 

)بدون نفت (  استان ي خارجيتراز بازرگان 510،286- 178،116- 412،818- 938182 509851 5 
  .گمرك استان اصفهان :   مأخذ 
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نشان ) 2( استان ارائه شده در جدول شماره ي خارجي عملكرد بازرگاني كميدر مجموع شاخص ها
كه نسبت تجارت استان به محصول ي باشد ، بطوري برنامه چهارم مين حوزه در طي ايدهنده بهبود نسب

 سهم.  درصد رشد داشته است3,65بطور متوسط سالنه رغم نوسانات موجود ي استان عليناخالص داخل
 5,9 به 1384 درصد در سال 2,41 درصد از 2,94ز با متوسط رشد ساالنه ين   استانيرنفتيصادرات غ

ز بطور متوسط در طول ين سهم واردات استان از كشور  نيهمچن.  ده استي بالغ گرد1387درصد در سال 
  .  است درصد بوده0,66 حدود 1384-87دوره 

  
  
  

 87         يها  استان اصفهان در سالي خارجي عملكرد بازرگانيشاخص ها) : 2(جدول شماره 
– 1384  

  )درصد ( 

  .ران ي مركز آمار اي منطقه ايها  استان و حسابيسالنامه آمار:     مأخذ 
  
  
  

   چالش ها و موانع موجود - 4
  

هـا و     صتبراي رسيدن به اهداف بلندمدت در توسعه صادرات غيرنفتي با بررسي و كنكاش دقيق فر              
هـاي    هـا و ضـعف      توان به رفـع محـدوديت       تهديدهاي پيش روي اقتصاد ايران در حوزه جهاني شدن، مي         

  متوسط 
 دوره

 فيرد شرح 1384 1385 1386 1387

3,65 4,6 2,7 3,04 4,28 
نسبت تجارت به  محصول 

  استانيناخالص داخل
1 

2,94 5,9 1,66 1,76 2,41 
 يفترنيسهم صادرات غ

 استان از كل كشور
2 

0,66 0,65 0,62 0,60 0,79 
  سهم واردات استان از 

 كل كشور
3 



  
  
  

  1387 سال -فهاناجتماعي استان اص -گزارش اقتصادي
 

 

154  

ها   چون حمل و نقل، پايانهيهاي ان حوزهين ميهاي مرتبط با صادرات پرداخت كه در ا         در زيرساخت  موجود
  .  دارند يه اژيت وياهم...  و ين الملل ، امور حقوقي ، امور بيابيبندي ، بازار ، بسته

 از مهم   ير نفت ي در جهت بهبود صادرات غ     ي تجار يك استراتژ ي فقدان   يان و در حالت كل    ين م يدر ا 
هاي اقتصاد ايـران در   بنابراين با در نظر گرفتن مزيت. نه بوده است  ين زم يش رو در ا   ي پ ين چالش ها  يتر

ادسازي تجارت جهاني، گرايش به توليد      ساله بايد با توجه به آز     20انداز    هاي توسعه و چشم     چارچوب برنامه 
بندي تا تبليغات، راهبردهاي صـادراتي كـشور    هاي الزم براي صادرات موفق از بسته    گرا و مهارت    صادرات

توان بـدون داشـتن اسـتراتژي تجـاري و برنامـه              زيرا نمي . در كنار راهبردهاي تجارت تهيه و تنظيم شود       
ها حتي راهبردهـا در حـوزه         هر گونه متناقض بودن سياست    . بودصادراتي از صادرات قابل توجه برخوردار       

زنـد، بنـابراين ضـروري اسـت در حـوزه          ها به نوسـازي و تحـول در اقتـصاد ايـران لطمـه مـي                 وزارتخانه
  . ها اقدامات اساسي به عمل آيد سازي و هماهنگي سياست يكپارچه

هـاي رقـابتي،      مـالي توليـد، چـالش     هـاي     وري پايين و باال بودن هزينه        مسائلي چون بهره   ياز طرف 
هـا،    در حـالي كـه مـشوق      . گـذارد   ها در روند صادرات تاثير منفي بر جاي مـي           الزامات قانوني و محدوديت   

هاي بالقوه و بالفعل در امر صادرات، الزامات فني و تكنولوژيكي كشور را در مسير رسيدن به اهداف                    مزيت
  . دهد صادراتي قرار مي

 رفع آن   ي در كشور است كه برا     ير نفت ي توسعه صادرات غ   ي از مشكالت جد   ينت س ياتكا به بازارها  
مت صادرات  يش ق ي افزا يل شود و برا   ي هر منطقه تسه   ي صادرات يند حضور بنگاه ها در قطب ها      يد فرا يبا

  . ل شودي تشكي بزرگ صادراتيت صادرات و شركت هايري مديد شركت هايز بايمحصوالت ن
 يكيا  ي دن ي با اغلب كشورها   ي عدم انعقاد موافقتنامه بازرگان    ياسان اقتصاد  از كارشن  ياريبه گفته بس  

 ي دارا يست كـه كـشورها    ين در حال  يا.  كشور است    ير نفت ي در گسترش صادرات غ    يديگر از موانع اساس   
  .ت محروم بوده است ين مزي برخوردارند و كشور از اينيار پائي بسي از تعرفه هايموافقت نامه بازرگان

 و  يابي صادرات و فنون بازار    ي به مسائل حقوق   يراني از صادركنندگان ا   ياري بس ي عدم آشنائ  نيهمچن
 در كشور بوده است كـه عـالوه بـر سـلب             ير نفت يگر موانع عمده در جهت تحقق صادرات غ       يمذاكره از د  

  .  بر صادركنندگان شده است يري جبران ناپذيان هاي هدف موجب زياعتماد كشورها
 اسـت   ير نفتـ  يگر موانع عمده در بخش صادرات غ      ي كشور از د   ي صادرات يدن كاالها ر نبو يرقابت پذ 

،   بنـدي اثرگـذار     چرا كه الزمه بازاريابي مناسب در بازارهاي هدف عالوه بربهره مندي از تبليغات و بـسته               .
 .پذير در بازار جهاني است داشتن كاالهاي رقابت
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 ، ممنوعيـت صـادرات      يرات بخش خصوص  ت از صاد  ي دولت در جهت حما    ياست ها يق س يعدم توف 
هاي نفتي به واسطه مبارزه با قاچاق كـاال،   فرآورده ها ، محدوديت صادرات سيمان، كنترل دستوري قيمت

گـذاران   سبد حمايتي با وجود تصريح قانون بودجه، نگراني سـرمايه  خارج نشدن محصوالت پتروشيمي از
ها در اعطـاي تـسهيالت    رگ مالي، محدودسازي بانكبرخوردهاي مسئوالن با عمليات بز بزرگ كشور از

بـاال و   تر شدن رونـد اعطـاي تـسهيالت،    گذاران ، كندتر و ديوانساالرانه به صادركنندگان و سرمايه بزرگ
تأثيرات آشكار و نهـان    هستند كهيگر موانعياز د... هاي وارداتي و پايين بردن متوالي و بدون هدف تعرفه

  .اند  گذاشتهخود را بر صادرات كشور
 

  ها   و پيشنهاديريجه گي نت- 5
نكه در ي و اي مقام معظم رهبريب آن از سو ي و تصو  1404ران  يم سند چشم انداز ا    يت به ترس  يبا عنا 

ران به عنوان قدرت اول منطقـه مـورد نظـر اسـت و بـا توجـه بـه            ي ا ي اسالم يست ساله ، جمهور   يافق ب 
ـ  ير نفتـ  يـ  ، توجه خاص به صـادرات غ       يقتصاد مل ن تحوالت ا  ير و همچن  ي اخ ين الملل يتحوالت ب  ش از ي ب

 و  يازمند اقدامات اساسـ   ي ن ير نفت يست ساله ، صادرات غ    ي چشم انداز ب   يدر راستا . ابدي يت م يگذشته اهم 
  : شود يشنهاد ميل پي از آنها به شرح ذي است كه برخي و فرابخشي در سطح مليعمده ا
  ير نفتير سند راهبرد توسعه صادرات غيحركت در مس -

   ير نفتي غي صادرات گراي هايه گذاريتوسعه سرما -
  ي صادراتيت هايالت به فعاليسوق دادن تسه -

  كشور ي صادراتير ساخت هايتوسعه ز -

 هـدف و    يران در خارج از كشور با هـدف گـسترش بازارهـا           ي ا ي ها يندگيش دفاتر و نما   يافزا -
 ل تجارت يتسه

 ين المللي بيپلماسيژه به صادرات و تجارت در ديتوجه و -

 ك ي الزم در تجارت الكترونير ساخت هايجاد زيع در ايتسر -

  ين و مقررات تجاريثبات در قوان -

  ي ، لغو انحصارات و مشاركت بخش خصوصي سازيع در خصوصيل و تسريتسه -

 ي و حقوقين تجاري ، مذاكره و قوانيابي بازاريك هايآشنا ساختن تجار و بازرگانان با تكن -



  
  
  

  1387 سال -فهاناجتماعي استان اص -گزارش اقتصادي
 

 

156  

 ي صادراتيخوشه هاجاد و گسترش يا -
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  ـمـــهيب

   مقدمه- 1
ك طـرف   ي شود كه از     ي محسوب م  ي ومال ي اقتصاد ي نهادها  ني از مهمتر  يكيمه  يامروزه صنعت ب  

ل يت وتـشك  يـ نان و امن  يجاد اطم يگر با ا  ي دارد واز طرف د    ي نقش اساس  ي واجتماع يه اقتصاد يت بن يدر تقو 
مه به عنوان   يصنعت ب .  كند ي را فراهم م   يوخدمات يدي تول يت ها ينه گسترش فعال  ي زم ي مل يپس اندازها 

 عوامل  يريه وتحرك پذ  ين شكل به انباشت سرما    يفه دارد به كاراتر   ي وظ ي اقتصاد ير بخش ها  ي از ز  يكي
. اورديـ ن بيي را پـا ي اقتـصاد يت هـا  يـ فعال) سكير(نه مخاطره   يمت ، هز  ين ق يد كمك كند وبا ارزانتر    يتول

گـر را از    يسك را نگهداشته و قـسمت د      ي از ر  ير خود ، بخش   يه وذخا يز باتوجه به سرما   يمه ن ي ب يها  شركت
  ع و يـ مـه درتوز  ي ب يهـا   ن شـركت  يبنـابرا . ندي نما يمه واگذار م  ي ب يها  گر شركت ي به د  ييمه اتكا يق ب يطر

 نقـش   ين الملل يد به بازار ب   ي آ يك كشور كه از حوادث گوناگون به وجود م        ي يان اقتصاد يانتقال ضرر و ز   
 ينـه هـا  يع اسـت و در هـر كـشور زم       يار وس يمه بس ي ب يت شركت ها  يدامنه فعال . ندي نما يمفا  ي را ا  يمهم

  .  آن كشور ارتباط دارد ي و اجتماعيت اقتصادي و فعاليرد كه با نحوه زندگي گي را در بر ميگسترده ا
  

  مه يف بخش بي نقش و وظا- 2
مه بـه عنـوان   ياول نقش ب . دي نمايفا مي ايمه دو نقش محور ين ، صنعت ب   ي نو يستم اقتصاد يدر س 

. ه يج پس اندازها و توسعه دهنده بـازار سـرما      يمه به عنوان ابزار بس    يسك و دوم نقش ب    يساز وكار انتقال ر   
مـه  ي ب يك طرف شـركت هـا     يگرند ، از    يكدي مكمل   ي به طور كل   يستم اقتصاد ين دو نقش در متن س     يا

ان يـ  بلنـد مـدت جر     يگر از پـس انـدازها     ي د از دارند و از طرف    يه ن ي سرما يسك به نگهدار  ي قبول ر  يبرا
از . د  يـ  نما يسك كمـك مـ    يت نقش جذب ر   ي كند كه  به تقو     ي م ين مال ي را تام  ي آت ي ها يه گذار يسرما

 ، ي بازرگـان يمـه هـا  يم انـواع ب ي توان از توسـعه و تعمـ   يك كشور م  يمه در اقتصاد    يف بخش ب  ياهم وظا 
 ذخـائر   يه گذار يق سرما يه از طر  ي ، توسعه بازار سرما    يمه اتكائ يزم ب يق مكان ي از خروج ارز از طر     يريجلوگ

ق يـ  از طر  يمـه جهـان   يسك كـشور در بـازار ب      يع ر ي كشور و توز   ي ها يه ها و دارائ   يانت از سرما  ي ، ص  يفن
  .  نام برد يمه اتكائيزم بيمكان
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  مه ي صنعت بي كمير هاي عملكرد متغي بررس- 3
مـه بـا شـروع      يت ب يت است كه وضع   ين واقع ير ا انگيمه در استان اصفهان ب    ي ب يآمارها و شاخص ها   

) 1( ارائه شده در جداول شماره       يشاخص ها .  برخودار بوده است     يك بهبود نسب  يبرنامه چهارم توسعه از     
  . دهند يمه استان را نشان ميت عملكرد بخش بيوضع) 5(تا 

 ي متعـدد  ي خـصوص  يمه در استان، شركت ها    ي بخش ب  يري رقابت پذ  ير در راستا  ي اخ يدر سال ها  
 يمه در اسـتان اصـفهان مـ   ي بي بخش خصوصيانگر بهبود نسبيز بيت اخذ كرده اند و آمارها ن    يمجوز فعال 

  .باشد 
 صادر شده در استان توسـط بخـش         يمه نامه ها  ي، تعداد ب  ) 1( كه بر اساس جدول شماره       يبه طور 

 مـورد در    1425723 درصـد بـه      27,06 معادل   ي با نرخ رشد   1386 مورد در سال     1112103 از   يخصوص
 33,66 درصـد و     41,55 درصد ،    117,41ب با   ين نرخ رشد به ترت    يشتريده است كه ب   ي بالغ گرد  1387سال  

  .مه حوادث بوده استيمه شخص ثالث و مازاد و بيت ، بيمه مسئوليدرصد متعلّق به    ب
ال يـ ون ريليم 1935579ز از يمه ن ي ب يها  د شده شركت  يمه عا ي، مبلغ حق ب   ) 2(مطابق جدول شماره    

ده اسـت كـه     يال رسـ  يـ ون ر يـ لي م 2405657 درصد بـه رقـم       24,29 معادل   ي با نرخ رشد   1386در سال   
 يمـه هـا   ي درصـد مربـوط بـه ب       58,44 درصـد و     74,65 درصد ،    80,31ب با   يزان رشد به ترت   ين م يشتريب

  . و حوادث در استان بوده است يت ، درمانيمسئول
 1386 مورد در سال     144602 واقع شده در استان از       يها  ارت، تعداد خس  ) 3(بر اساس جدول شماره     

ن نـرخ   يشتريافته است كه ب   يش  ي افزا 1387 مورد در سال     165031 درصد به    14,13 معادل   يبا نرخ رشد  
عمر  ( يمه زندگيت ، بيمه مسئولي درصد مربوط به ب21,87 درصد و 25,48 درصد ، 130ب با يرشد به ترت

  .بوده است ) بدنه( ل يمه اتومبيو ب) 
ال در  يـ ون ر يـ لي م 1183123ز از   ي واقع شده در استان ن     يها  ، مبلغ خسارت  ) 4(مطابق جدول شماره    

ده يـ  بـالغ گرد   1387ال در سـال     يـ ون ر يلي م 1344831 درصد به    13,67 معادل   ي با نرخ رشد   1386سال  
 درصـد ،  143,47ب بـا  يـ مـه گـر بـه ترت   ي ب يها   توسط شركت  يزان خسارات پرداخت  ين م يشترياست كه ب  
  .  بوده استي و آتش سوزيت ، مهندسي مسئوليمه هاي درصد مربوط به ب62,49 درصد و 127,85

سه آن بـا    يـ مـه در اسـتان و مقا      ي بخـش ب   يدي كل ي شاخص ها  يز عملكرد برخ  ين) 5(جدول شماره   
ل مـه اسـتان از كـ      ين جدول ، سهم ارزش افزوده بخـش ب        يمطابق ا .  دهد يمه كشور را نشان م    يصنعت ب 
 كـشور  يافتي دريمه هاي استان به خالص حق بيافتي دريمه هاينسبت خالص حق ب ( مه كشور   يصنعت ب 
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. افتـه اسـت  ي درصـد كـاهش   6,71 درصـد بـه    -22,22 معادل   ي با نرخ رشد   1386 درصد در سال     9از  ) 
 درصـد در  1,02استان  از )  GDP (ي به محصول ناخالص داخليافتي دريمه هاين نسبت حق بيهمچن

ب يضـر . ده اسـت  ي بالغ گرد  1387 درصد در سال     1,15 درصد به    12,75 معادل   ي با نرخ رشد   1386ال  س
د شـده در    يـ  عا يمه ها ي واقع شده در استان به مبلغ حق ب        يها  نسبت مبلغ خسارت  ( مه استان   يخسارت ب 

در سال   درصد   55,90 درصد به    -8,54 معادل   ي با نرخ رشد   1386 درصد در سال     61,13ز ، از    ين) استان  
 درصد بـوده  55,96 معادل 1384-87 دوره يمه استان ط يب خسارت ب  يافته و متوسط ضر   ي كاهش   1387

  .  باشديكمتر   م)  درصد 73,71(  دوره مذكور يمه در كشور طيب خسارت بيكه از متوسط ضر



  
  

 

 

 1384-87 يها  ساليمه در استان اصفهان طيمه نامه صادر شده برحسب نوع بيتعداد ب) : 1(جدول شماره 
  )تعداد ( 

  1387نرخ رشد  
 مهينوع ب 1384 1385 1386 1387 متوسط دوره 1386نسبت به 

 جمع 874،050 936،534 1،122،103 1،425،723 1،089،603 27,06
 يآتش سوز 98،427 82،543 80،798 79،861 85،407 1,16-
 )بدنه ( ل ياتومب 70،569 88،823 97،150 106،095 90،659 9,21

 يباربر 13،210 13،509 13،098 11،149 12،742 14,88-
 پول 43 65 87 93 72 6,90
 حوادث 57،572 61،670 86،505 115،622 80،342 33,66
 يدرمان 2،197 2،481 2،754 3،236 2،667 17,50
 )عمر  ( يزندگ 21،232 34،573 22،975 17،678 24،115 23,06-
 شخص ثالث و مازاد 587،134 628،087 719،087 1،017،842 738،038 41,55

 )بدنه  ( يكشت 0 0 0 0 0 0
 يمهندس 2،771 296 389 370 957 4,88-
 يمائيهواپ 12 6 13 15 12 15,38

 ينفت و انرژ 0 0 0 0 0 0
 اعتبار 0 0 0 0 0 0

 تيمسئول 0 24،436 33،892 73،684 33،003 117,41
 ريسا 20،883 45 14 78 5،255 457,14

   استان اصفهانيسالنامه آمار:   مأخذ   



 

 
 

  
  1384-87 يها  ساليمه در استان طيد شده برحسب نوع بيمه عايمبلغ حق ب) : 2(جدول شماره 

  )ال يون ريليم( 
   1387نرخ رشد 
 مهينوع ب 1384 1385 1386 1387 متوسط دوره 1386نسبت به 

 جمع 1،223،572 1،499،827 1،935،579 2،405،657 1،766،159 24,29
 يآتش سوز 61،103 80،778 128،058 115،408 96،337 9,88-
 )بدنه ( ل ياتومب 145،138 194،866 212،182 268،527 205،178 26,56
 يباربر 48،709 52،498 68،207 62،742 58،039 8,01-
 پول 105 182 517 610 354 17,99
 حوادث 33،619 29،472 38،969 61،743 40،951 58,44
 يدرمان 133،531 169،874 134،168 234،325 167،975 74,65
 )عمر  ( يزندگ 79،094 86،015 108،504 154،443 107،014 42,34
 شخص ثالث و مازاد 644،421 807،024 1،060،259 1،258،842 942،637 18,73

 )بدنه  ( يكشت 0 0 0 0 0 0
 يمهندس 21،215 10،242 13،181 14،222 14،715 7,90
 يمائيهواپ 859 1،823 8،284 11،843 5،702 42,96

 ينفت و انرژ 0 0 0 0 0 0
 اعتبار 0 0 0 0 0 0

 تيمسئول 0 66،892 123،477 222،642 103،253 80,31
 ريسا 55،778 161 202 310 14،113 53,47

   استان اصفهانيسالنامه آمار: مأخذ 



  
  

 

 

  1384-87 يها  ساليمه در استان طيبتعداد خسارت واقع شده برحسب نوع ) : 3(جدول شماره 
  )تعداد ( 

 نسبت به 1387نرخ رشد 
 مهينوع ب 1384 1385 1386 1387 متوسط دوره 1386

 جمع 134،792 164،036 144،602 165،031 152،115 14,13
 يآتش سوز 645 4،764 549 463 1،605 15,66-
 )ه بدن( ل ياتومب 21،912 22،140 13،881 16،917 18،713 21,87
 يباربر 372 359 331 91 288 72,51-
 پول 0 7 1 0 2 100,00-
 حوادث 11،172 5،292 5،747 5،388 6،900 6,25-
 يدرمان 35،131 23،532 59،840 69،280 46،946 15,78
 )عمر  ( يزندگ 4،962 4،383 2،367 2،970 3،671 25,48
 و مازادشخص ثالث  51،008 96،109 53،850 64،176 66،286 19,18

 )بدنه  ( يكشت 0 0 0 0 0 0
 يمهندس 7،964 172 50 155 2،085 210,00

 يمائيهواپ 1 0 0 1 0,5 0
 ينفت و انرژ 0 0 0 0 0 0
 اعتبار 0 0 0 0 0 0

 تيمسئول 0 7،276 2،430 5،589 3،824 130,00
 ريسا 1،625 2 0 1 407 0

   استان اصفهانيسالنامه آمار: مأخذ 



 

 
 

  1384-87 يها  ساليمه در استان طيمبلغ خسارت واقع شده برحسب نوع ب) : 4(جدول شماره 
  )ال يون ريليم( 

   1387نرخ رشد 
 مهينوع ب 1384 1385 1386 1387 متوسط دوره 1386نسبت به 

 جمع 562،782 911،866 1،183،123 1،344،831 1،000،651 13,67
 يزآتش سو 23،336 13،327 29،213 47،469 28،336 62,49
 )بدنه ( ل ياتومب 76،613 139،895 129،985 179،470 131،491 38,07
 يباربر 8،135 14،559 17،981 2،242 10،729 87,53-
 پول 0 0 27 0 7 100,00-

 حوادث 12،456 12،162 11،172 11،577 11،842 3,63
 يدرمان 47،896 85،673 100،283 161،125 98،744 60,67
 )عمر  ( يزندگ 31،197 44،991 33،288 38،531 37،002 15,75
 شخص ثالث و مازاد 338،460 557،767 744،555 790،830 607،903 6,22

 )بدنه  ( يكشت 0 0 0 0 0 0
 يمهندس 2،151 2،563 4،399 10،023 4،784 127,85
 يمائيهواپ 33 0 16،012 2،003 4،512 87,49-

 ينفت و انرژ 0 0 0 0 0 0
 اراعتب 0 0 0 0 0 0

 تيمسئول 0 25،662 41،699 101،525 42،222 143,47
 ريسا 22،505 15،267 9 36 9،454 300,00

   استان اصفهانيسالنامه آمار: مأخذ 
  



  
  

 

 

 1384-87 يها  ساليمه استان اصفهان طي صنعت بيدي كليعملكرد شاخص ها) : 5(جدول شماره 
  )درصد ( 

   87نرخ رشد 
 86نسبت به 

 شاخص 1384 1385 1386 *1387 متوسط دوره

  مه استان يسهم ارزش افزوده بخش ب 15,70 9,91 9 6,71 10,33 22,22-
 مه كشورياز كل صنعت ب

   يافتيمه درينسبت حق ب 1,03 1,05 1,02 1,15 1,06 12,75
  استانيبه محصول ناخالص داخل

 استان 46 60,80 61,13 55,90 55,96 8,54-

 كشور 78,51 75,03 72,11 69,19 73,71 4,04-

 مهيب خسارت بيضر

   استان اصفهان و كشوريسالنامه آمار:  مأخذ 
  . باشند ي مي برآوردي كشور ، داده ها1387ر مربوط به سال يمقاد* . 
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  ها   و پيشنهاديريجه گي  نت- 4
  
  .يمه دولتي بيع تر شركت هاي هرچه سري سازيمه با خصوصي در صنعت بيري رقابت پذ-
  .ي اجرائير دستگاه هاي سازمان ها و سايمه گريات خود بي از انجام عمليري جلوگ-
 .يمه ايت و نظارت امور بي توسعه ، تقوي متخصص براي انسانيروي جذب ني رفع موانع قانون-
 به عنوان عامل مهم و تأثيرگـذار        ي زندگ يجاد زمينه الزم و بستر مناسب جهت توسعه بيمه ها         ي ا -

 .مهدر توسعه صنعت بي
 كـه  ي و مطالعه شده از قيد و بند تعيين نـرخ حـق بيمـه بـه صـورت تعرفـه ا           ي تدريج ي آزادساز -
 . مناسب جهت رقابت سالم ايجاد كنديبستر

 و فروش   ي در نتيجه توسعه بازارياب    ي زندگ ي جامعه در زمينه بيمه ها     ي عموم ي سطح آگاه  ي ارتقا -
  . و تأمين آتيه اقشار مختلف جامعه يها با هدف باالبردن رفاه اجتماع اين بيمه نامه
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  ي و فرهنگيامور اجتماع) الف 

 آموزش و پرورش

   مقدمه- 1
 يهـا بـرا   يي از اسـتعدادها و توانا     يريـ  با موضوع آموزش و پـرورش ، و بهـره گ           يتوسعه منابع انسان  

 يان آموزش و پرورش عموم ين م يدر ا .كار دارد ر قابل ان  ي غ يوندي پ ي و فرهنگ  ي اجتماع يشرفت اقتصاد يپ
ط الزم ي و فراهم آوردن شـرا ي اجتماعينه هاي ،تحقق اهداف مشترك ،كاهش هزيدر رشد فضائل اخالق 

ن يـ در ا .  شـود  ي محسوب مـ   ي بوده و شالوده توسعه منابع انسان      ي اساس ي نقش ي مشاركت مردم دارا   يبرا
 ي گسترده در آن رويه گذاري كشورها به سرماين بخش تمامي قابل توجه ايل بازدهيژه به دليراستا به و  
  . آورده اند

 و  ي اصل يها  ه آموزش يه ،ارا يم دانش پا  ي با هدف انتقال مفاه    ي در كشور ما آموزش و پرورش عموم      
  :شود  يم مي باالتر به دو گروه عمده تقسياز سطوح آموزشيش نيپ

ن ي و همچنـ   يلي تحـص  ي و راهنمـائ   يي،ابتـدا  ي آمـادگ  يلي تحص يه شامل دوره ها     يآموزش پا ) الف
 يهـا    جزو آموزش  يلي تحص ييان دوره راهنما  ي بزرگساالن و آموزش تا پا     ي سواد آموز  ير رسم يآموزش غ 

  . شودي محسوب مياجبار
  يش دانشگاهي و پي شامل دوره متوسطه نظري نظريمه تخصصيآموزش ن) ب

ه و  يـ  پا يهـا   ر مجموعه آموزش  ي ز يآموزش يها  گر گروه يز هوش از د   ي و ت  ييآموزش كودكان استثنا  
  . استيمه تخصصين

   بخش يها يژگيف و وي وظا- 2
 انقالب  يروزي پس از پ   يها  ن بخش در سال   ي بارز ا  ي ها يژگي آموزش از و   يموضوع رشد تقاضا برا   

 الزم و   ي آموزش يروي ن يري و بكارگ  ي آموزش ين فضا ين حجم از تقاضا تام    يارائه آموزش به ا   .  بود ياسالم
 اول و دوم توسـعه رونـد        يدر برنامـه هـا    . ديطلب  ي را م  ي كوتاه ي در فرصت زمان   يحتاج آموزش يارك ما تد

  توسعه
نده ي بخش در جهت پاسخ به رشد فزاي آموزش و پرورش بر آمادگيها تيش حجم فعالي و افزا يكم

د بـر   يـ اكت منـابع و ت    يت دادن به آموزش در منـاطق محـروم ، هـدا           ياولو. د داشت ي تاك ي آموزش يتقاضا
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 بود كه به تبع آن      ييها  استي آموزش و پرورش از جمله س      يت برنامه ها  ي تقو ي برا ياستفاده از منابع دولت   
ـ    يـ ر با كـاهش رشـد جمع      يدر دهه اخ  . كرد  يز مشخص م  ي بخش را ن   ي كل يها  يريجهت گ   آن  يت و در پ

  .ديراهم گرد بخش و ارتقا استانداردها فيفي فرصت توجه به بهبود كيت دانش آموزيكاهش جمع
  : بخش عبارتند از يف قانونياهداف و وظا

   دانش آموزاني اعتقاديم مبانيت و تحكي ،تقوي رشد فضائل اخالقيط مساعد برايجاد محي  ا
  ان دوره متوسطهي همه ملت تا پايگان برايل آموزش و پرورش رايفراهم ساختن وسا

نـه  ي زم يه ابتكار در تمام   يت روح ي،تقو دانش آموزان    يشناخت و شكوفا كردن و پرورش استعدادها        
   ي ، فرهنگي علميها

   يشرفته جوامع بشرياستفاده از علوم و فنون و تجارب پ
ـ يهـا  استيف بخش آموزش و پرورش در سند چشم انداز و س         يت و تكال  ي وضع  قـانون برنامـه   ي كل

  : باشد ير ميچهارم توسعه به شرح ز
 از سـند  2بنـد  . (يد علـم وفنـاور  يشرفته و توانا در تولي پ برخوردار از دانش  ي به جامعه ا   يابيدست-1

  )چشم انداز
 آگـاه ، عامـل بـه حقـوق و     يهـا   انـسان ي ، دارايه انـسان  ي بر سرما  ي متك ي به جامعه ا   يابيدست-2

  ي ، واجد وجدان اجتماعي و عموميف فرديتكال
   تحقق چشم اندازيرا بين منابع انساني تامي كشور و كارآمد كردن آن براياصالح نظام آموزش-3
  نه كردن آني و نهاديني دي مردم ساالرين و استحكام مبانييتالش در جهت تب-4
 از ييها  سطح شاخصي برابر و ارتقايجاد فرصت هاي و ايتالش در جهت تحقق عدالت اجتماع -5

  ن سالمتيل آموزش و تاميقب
 بـه   ي برابـر آموزشـ    ي ها  به فرصت  ين دسترس ي تضم ي برا يموظف شدن دولت به انجام اقدامات     -6

ژه يـ  بـه و   يه انـسان  ي سـرما  ي بهره ور  يافته،گسترش دانش ،مهارت و ارتقا    يژه در مناطق كمتر توسعه      يو
  ي آموزش عموميفي و كي دختران و توسعه كميبرا
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  ديي كليرهاي عملكرد متغي بررس- 3

 ليي تحصي براساس دوره هايعملكرد اهداف كم :ي برنامه ايابيارز. 3- 1

مجمـوع  .  دهـد ي بخش آموزش و پرورش استان را نـشان مـ       يدي كل يها  شاخص) 1(ره  جدول شما 
 نفر  793027 ،   1387 استان در سال     ي آموزش و پرورش عموم    يلي مختلف تحص  يدانش آموزان دوره ها   

 درصـد كـاهش     12,5 حـدود    1384 نفر در سـال      906560ت  نسبت به   يبوده كه به تبع كاهش رشد جمع      
 ادامـه خواهـد     1393 تا سال    يت دانش آموز  ي جمع ير نزول ي دهد كه س   ينشان م برآوردها  .  دهد ينشان م 
ـ )  نفر 839861( نسبت به هدف برنامه      1387عملكرد تعداد كل دانش آموزان در سال        . داشت  5,5ش از   يب

  .درصد كمتر است
  آموزش قبل از دبستان. 1-1-3
م ي و مفـاه   يط آموزشـ  ي با محـ   يي ،آشنا يلي تحص ينه آمادگ ي ساله زم  5ن دوره  با پوشش كودكان       يا

 درصـد   30 بـا    1384 نفـر در سـال       39308ن دوره از    يـ تعداد نوآمـوزان ا   .  آورد ي را فراهم م   يه آموزش يپا
 نفر هـدف مـصوب برنامـه        42500ن تعداد از    يا. افته است ي كاهش   1387 نفر در سال     27439كاهش به   

 52,98بـه   1384 درصد در سـال      8/51ز  ز ا يسهم نو آموزان دختر ن    . كمتر است )  درصد 35,4( نفر   15061
 .افته استيش ي افزا1387درصد در سال 

   ييآموزش ابتدا. 2-1-3
 يارهاين مقطع از معي ايها ت ؛ شاخص  ي است و به لحاظ اهم     ي آموزش يها  تيه فعال ي پا ييدوره ابتدا 

 327755تان   اس يي تعداد دانش آموزان ابتدا    1384در سال   . شود  ي محسوب م  ي نظام آموزش  يابي ارز ياصل
سه بـا  يـ ن تعداد در مقايا. افته استي كاهش 1387 نفر در سال 327011  به يي جزيريينفر بوده كه با تغ    

 . دهدي برنامه را نشان مي درصد107شتر بوده و تحقق ي نفر ب22506 نفر هدف برنامه 304505
ر قابل توجه به    يي بدون تغ  1384 درصد در سال     48,7 از   يلين دوره تحص  يسهم دانش آموزان دختر ا    

  . رسديباً ثابت به نظر ميد كه تقري رس1387 درصد در سال 48,78
 نفـر بـوده     21,01 ، 1387ن مقطع در سال     يدر ا ) يدولت(عملكرد شاخص نسبت دانش آموز به معلم        

ن يـ ا. دهـد   يش نـشان مـ    ي درصـد افـزا    4,2 حـدود    1384 نفر مربوط به سال      20,15زان  يكه نسبت به م   
  . نداردياختالف محسوس)  نفر20,74( با هدف برنامه سهيشاخص در مقا
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  يلي تحصييآموزش دوره راهنما. 3-1-3
 يلير تحـص  ي دانش آموزان در انتخاب رشته و مـس        يه و راهنما  ين بخش از آموزش پا    ين دوره آخر  يا
ه  ادامـ يين مقطع به دنبال كاهش تعداد دانش آموزان دوره ابتـدا يروند كاهش شمار دانش آموزان ا   . است

 1387  نفر در سـال       196360 درصد به  18ي با رشد منف   1384 نفر در سال     239801 كه از    يافته به طور  ي
 .افتيكاهش 

 درصـد در سـال   47,9 از   ي درصـد  1,1م  يـ  با رشـد مال    يلين دوره تحص  يسهم دانش آموزان دختر ا    
  . افته استيش ي افزا1387 درصد در سال 48,44 به 1384

 نفر كاهش   16,42 نفر به    18,4 از   يلين مقطع تحص  ي در ا  يمعلم دولت ن نسبت دانش آموز به      يهمچن
 و الـزام بـه    يت دانش آمـوز   ي جمع يموضوع پراكندگ . دهد  ي را نشان م   ي درصد 10,7 يافته كه رشد منف   ي

  . شده استي موجب استفاده نامطلوب از منابع انسانيل كالس با حداقل دانش آموز تا حديتشك
  يش دانشگاهيو پ يآموزش متوسطه نظر. 4-1-3

ـ   يتعداد دانش آموزان متوسطه نظر      بـا   1384 نفـر در سـال       294461 اسـتان از   يش دانـشگاه  ي و پ
 هـدف  ي درصـد 86ده كـه تحقـق   ي رس1387 نفر در سال 236920به )  درصد19,5( نفر كاهش    57541

 درصـد   52,84  بـه  7/53ز از   ير نـاچ  ييز با تغ  ين مقطع ن  يسهم دانش آموزان دختر ا    . دهد  يبرنامه را نشان م   
 .افته استيكاهش 

 نفـر   14,07 نفـر بـه      7/14 از   يلين مقطـع تحـص    ين شاخص نسبت دانش آموز به معلم در ا        يهمچن
  . دهدي را نشان مي درصد95,5زان تحقق ي نفر هدف برنامه م14,73سه با يده كه در مقايرس

  ييآموزش استثنا.5-1-3
 درصـد   1,5 معـادل    ي نفر بوده كه با رشد     5235  برابر با  1384 در سال    ييتعداد دانش آموزان استثنا   

 . دهدي هدف برنامه را نشان مي درصد100افته است كه تحقق يش ي افزا1387 نفر در سال 5315به 
   ير دولتيآموزش غ. 6-1-3

.  اسـت  ير دولت ي و توسعه مدارس غ    ي مردم ين بخش جلب مشاركت ها    ي مطرح در ا   يها  استياز س 
 آمـوزش نقـش     يفـ ي بخش ، توسعه رقابت و  ارتقاء ك        يان در كاهش بار مال    ن دانش آموز  يش تعداد ا  يافزا
 نفر  86237 از ير دولت يتعداد دانش آموزان غ   . شود  ي مهم بخش محسوب م    يها   داشته و از شاخص    ياساس

 درصـد بـه   51/9ن دانـش آمـوزان از   يافته اما سهم ايكاهش 1387 نفر در سال 84321 به  1384در سال 
ز در مقطع   يش ن ين افزا يشتري ب يضمن آنكه به طور نسب    . افته است يش  ي افزا 1387 درصد در سال     10,63

 . شود يده ميمتوسطه د
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  دانش آموزان دختر. 7-1-3
ت در عملكرد آموزش    ي موفق يها   دختران و پسران از شاخص     ي برابر برا  ي آموزش يجاد فرصت ها  يا

 1387 تا 1384 دوره يان استان در طسهم دانش آموزان دختر از كل دانش آموز   . رود  يو پرورش بشمار م   
 . نداشته استيريي درصد ثابت بوده و تغ50,2باً در حد يتقر

   ي سواد آموزيها تيفعال. 8-1-3
 بـوده و شـامل چهـار دوره         ي آموزش و پرورش عموم    ير رسم ي غ يها  تي از فعال  يت سواد آموز  يفعال
 نفـر  39537 معـادل  1384ادآموزان در سـال  تعداد سو.  و پنجم بزرگسال استياني ، پا يلي ، تكم  يمقدمات

 نفر هدف 36043سه با يده است كه در مقاي رس1387 نفر در سال 38427 درصد كاهش به2,8بوده كه با 
 .ده استي درصد هدف محقق گرد107برنامه حدود 

 ي درصد بوده كه با رشد     87,5 معادل   1386شتر استان در سال     ي ساله و ب   6ت  ي جمع يدرصد با سواد  
 هدف برنامه ي درصد 93 از تحقق    يافته  حاك  يش  ي افزا 1387 درصد در سال     88,12 درصد به    0,7دل  معا

  . باشديم)  درصد94,8(
 باشـد كـه تفـاوت قابـل         ي نفـر مـ    97275 معادل   1387 ساله استان در سال      6-39سوادان  يتعداد ب 

 يدم گـسترش كـاف     از عـ   ي توانـد ناشـ    ين موضـوع مـ    ي برنامه دارد كه ا    ي نفر هدف كم   9625 با   يتوجه
  . باشدي اقتصاديط اجتماعي و شراي سواد آموزيها تيفعال

  

   عمده آموزش و پرورش عمومييعملكرد شاخص ها. 3- 2
 1384 درصد در سال     107ن شاخص از    ي ا يي دوره ابتدا  ي ظاهر يلي شاخص پوشش تحص   يدر بررس 

ن سـال كمتـر     ينامه در ا   درصد هدف بر   106ده كه از    ي رس 1387 درصد در سال     103 درصد كاهش به   4با  
 103 به 1384 درصد در سال    2/106 نشان دهنده كاهش از      يين شاخص در دوره راهنما    يعملكرد ا . است

 يدر دوره متوسطه نظـر    .  درصد هدف برنامه كمتر است     104سه با   ي است كه در مقا    1387درصد در سال    
افته كه  يش  ي افزا 1387ر سال    درصد د  80,2 به   1384 درصد در سال     1/77 از   يليزان پوشش تحص  يز م ين

 عملكـرد   يش دانشگاه يدر دوره پ  . افته است ين هدف تحقق    ي برنامه ا  ي درصد هدف كم   81,5با توجه به    
 درصد از   101دهد و   يش نشان م  ي افزا 1384 درصد سال    6/35 درصد است كه نسبت به       38,2ن شاخص يا

 از  يتواند ناشـ    ي م يي و راهنما  ييا مذكور در مقاطع ابتد    يها  كاهش شاخص .هدف برنامه محقق شده است    
  . باشديلي گذشته و كاهش افت تحصيها  ساليل طيتحت پوشش قرار گرفتن افراد بازمانده از تحص
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 درصد هـدف    99 درصد بوده كه     105 ، معادل    1387 در سال    يي به راهنما  يي ابتدا ي نرخ گذر ظاهر  
 بـه   يش دانـشگاه  يطه و متوسطه به پ     به متوس  يي راهنما ينرخ گذر ظاهر  .  برنامه محقق شده است    يكم
 يبخـش .  درصد هدف برنامه محقق شده است      103 و   95ب  ي درصد بوده كه به ترت     63,87 و   93,63بيترت

  . جستجو كردي نظام آموزشي داخلييد در كاراي به متوسطه را بايي شاخص گذر از راهنماياز روند منف
 بـاالتر و در مقطـع   ي و راهنمائ يابتدائشاخص عملكرد تراكم دانش آموز در كالس درس در مقاطع           

 24,32يين شاخص در دوره ابتدا    يا. ن تر از نسبت آن در هدف برنامه است        يي پا يش دانشگاه يمتوسط و پ  
ل آن را   ي نفر و كمتر از هدف برنامه بوده كه دل         25,87 يش دانشگاه ي و متوسطه و پ    24,72 يينفر، راهنما 

سه بـا   يـ ژه در مقا  يـ ن شـاخص بـه و     ين بودن ا  ييپا. م جستجو كرد  يت الزم التعل  يد در روند كاهنده جمع    يبا
نـه از منـابع را نـشان    يگر عدم استفاده بهي و از طرف دي آموزشيفيط كي ارتقا شراي قبل از طرف يها  سال

  .دهد يم
 كـاهش   1387 در سـال     1,19 به   1384 در سال    5/1 از   يي از كالس دوره ابتدا    يب بهره بردار  يضر

 109ن شـاخص  يعملكرد ا.  استي آموزشيط مناسب تر در استفاده از فضاها  يده شرا افته كه  نشان دهن    ي
  .درصد هدف بوده است

 بـه  1,04 ي و دوره متوسـطه نظـر  1,16 يي از كـالس در دوره راهنمـا      يب بهره بردار  يعملكرد ضر 
ر ين شـاخص هماننـد سـا      يـ ا. دهـد   ي را نشان م   1387 درصد هدف برنامه در سال       90 و   97ب تحقق   يترت
 را  يتـ ي جمع ي هـا  ييل جابجـا  يـ ژه به دل  ي استان بوده و تفاوت مناطق به و       يت كل يانگر وضع يها ب   اخصش

  . دهدينشان نم

   انساني يروين. 3- 3
چنانكـه  .  برخوردار است يت خاص يت آموزش از اهم   يفين عامل در ك   ي به عنوان مهمتر   ي انسان يروين

(  اسـتان    ي در بخش آموزش و پرورش دولتـ       ي انسان يرويزان رشد ن  ي دهد ، م   ينشان م ) 2(جدول شماره   
هـا و سـتاد و         مناطق ، سازمان   ي ، ادار  يش دانشگاه ي ، متوسط و پ    ي ، راهنمائ  ياعم از كودكستان ، ابتدائ    

 27زان يـ ن كـاهش بـه م  يشتريـ ب.  دهـد  ي درصد كاهش را نشان م4 معادل 1384-87 دوره  يط) ر  يسا
ن كاهش بـه  ي و دفتردار بوده و كمتر    يبه كارمندان ادار   درصد مربوط    23 و   يدرصد مربوط به كادر خدمات    

 يليث مقـاطع تحـص    ين ار ح  يهمچن. ر معلم و معلم ورزش بوده است      ي درصد مربوط به معلم ، مد      7زان  يم
 درصـد   2زان  يـ ن كـاهش بـه م     ي درصد مربوط به مقطع كودكستان و كمتر       80زان  ين كاهش به م   يشتريب

  . باشدي ميمربوط به مقطع ابتدائ
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-87 دوره ي طـ يك رشته شـغل  يسهم كاركنان آموزش و پرورش استان را به تفك        ) 3( شماره   جدول
 درصد 63,5ر معلم و معلم ورزش از ي شود ، سهم معلم ، مد يهمچنانكه مالحظه م  .  دهد ي نشان م  1384

 درصـد  13,3ر معاون و مـشاور از  يكه سهم مديافته است ، درحالي درصد كاهش  62,76 به   1384در سال   
 و ين سـهم كاركنـان ادار  يهمچنـ . افتـه اسـت   يش  ي افـزا  1387 درصد در سال     17,63 به   1384سال  در  
ان يـ كه سـهم مرب   يافته ، درحال  يش  ي افزا 1387 درصد در سال     7,7 به   1384 درصد در سال     9,9 از   يدفتر

سـهم  . افتـه اسـت   يش  ي افـزا  1387 درصد در سال     4,1 به   1384 درصد در سال     3 و بهداشت از     يپرورش
افته و  ي كاهش   1387 درصد در سال     3,32 به   1384 درصد در سال     4ز از   يشگاه و كتابدار ن   يان آزما يدمتص

  .افته است ي كاهش 1387 درصد در سال 4,49 به 1384 درصد در سال 6,3ز از ي نيسهم كادر خدمات

  رت با اهداف برنامهين علل مغاييج و تبي نتايابي ارز- 4
 مختلـف  ي بخش از جنبه هـا يفي توسعه گذشته ،توسعه كيبرنامه هاسه با  يدر برنامه چهارم در مقا    

ها از    استي اهداف و س   ي و عمل  يي اجرا ينه ها ياز آنجا كه زم   .  قرار گرفته است   يشتريد ب يمورد توجه و تاك   
ده در عمل امكـان     ين بخش  فراهم نگرد    ي الزم در ا   يوه نامه ها  ين ش ين ،ضوابط و تدو   يل اصالح قوان  يقب

 به  ي مربوط به توسعه دسترس    يها  استيدهد كه س    يشواهد نشان م  . سر نشده است  يداف م تحقق كامل اه  
 در  يابيـ ارز. افته بخش اسـت   ي تحقق   يها  استين س ي از جمله مهمتر   ي آموزش يها  يآموزش ، رفع نابرابر   

هـا     عملكرد ها دشوار بوده و به وضوح آموزش و پرورش با مشكل عدم اصالح روش               يفيخصوص جنبه ك  
 و يت منـابع مـال  ي همـواره بـا محـدود   يار بـه منـابع دولتـ   ي بـس يل وابستگين به دل يوده و همچن  مواجه ب 
موضـوع  .  دهـد  ي بخش را م   يفي توجه به بعد ك    ي برا ين دست روبروست كه مجال كمتر     ي از ا  يمشكالت

نه ي متناسب با كاهش شمار دانش آموزان بوده كه هز         ين عدم كاهش متناسب عوامل آموزش     يگر همچن يد
 ،عـدم   ي انـسان  يرويع نامتعادل ن  يتوز.ش داده است  ين خدمات را افزا   يمت تمام شده ا   ي و ق  يل آموزش عوام

ر ي نسبت به سا   ي، غلبه اعتبارات پرسنل   ي انسان يروي ن يريع و بكارگ  ياست مشخص در جذب ،توز    يوجود س 
  . بخش استيط فعلي از شرايي و اجراي اداريز تمركز در ساختارهاياعتبارات و ن

   آموزشييها  و شاخصياف كماهد. 4- 1
بـا  يپوشـش تقر  .  اسـت    يت آموزش و پرورش در تحقق اهداف كمـ        يشاخص ها نشان دهنده موفق    

 مقطـع  يليپوشش تحـص . از آن نمونه است  يلي تحص يي مقطع راهنما  ي و به طور نسب    ييكامل مقطع ابتدا  
 .ده گرفتيد نادين مورد نباي را در اير آموزشير عوامل غيمتوسطه در حد قابل قبول نبوده ضمن آنكه تاث
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 درصـد از  12سواد كه حـدود  يت بيار، وجود جمع ي  بس  يها   رغم تالش  ي عل يدر خصوص سواد آموز   
  . طلبدي را ميشتري شوند توجه بي ساله و باالتر را شامل م6ت يكل جمع

  يي اجرايها استيس. 4- 2
الت يقــاء ســطح تحــصن برنامــه جــامع ارتير تــدويــ نظي اقــداماتيــي اجرايهــا اســتينــه سيدر زم
ران و معلمان ، انعطاف در      ي مد يابي،بهبود نظام انتخاب،آموزش و ارزش    يت معلمان چند رشته ا    يمعلمان،ترب
  . فراهم نشده است ي درسيبرنامه ها

  ت ها و مشكالت يموانع ،محدود. 4- 3
  : كردن اهداف عبارتند ازياتي در عملييها و مشكالت اجرا تين موانع ،محدوديمهمتر
  يي مقررات و ضوابط اجراي و رفع موانع قانونيي اجراي سازوكارهاينيش بي پعدم

  ياتي عملي برنامه هايابين و ارزي جهت تدوي كارشناسيها تي به ظرفيكمبود و كم توجه
 و  ي آموزشـ  يهـا   تيـ  در فعال  ير دولتـ  ي به مشاركت بخش غ    يط مسا عد وكم توجه    يعدم وجود شرا  

  يولتد بخش به اعتبارات دي شديوابستگ
  ن مناطقي بي انسانيرويع نامتعادل نيز توزي وني انسانيروين طرح جامع نيعدم تدو

  ين ،مصوبات و مقررات عموميش از حد آموزش و پرورش از قواني بيرير پذيتأث
  راني مديار كافي و فقدان اختي آموزشيها يريم گيش از حد در تصميتمركز ب

  ي درس وي آموزشيزيعدم انعطاف الزم در برنامه ر
  ر استاندارد و نوبت دوم ي ، غيجاري كالس درس است11500وجود بالغ بر 
 و لزوم ارتقـا     يلي تحص يي و راهنما  ييپلم در مقاطع ابتدا   ي مدرك د  ي نفر معلم دارا   5500وجود بالغ بر  

   باالتريليآنان به سطوح تحص
  

  ها  و پيشنهاديريجه گي  نت- 5
  ياتي عملين برنامه هاي تدوي برايت كارشناسيش ظرفي و افزايالتي و تشكيبهبود ساختار سازمان

  ي و انسانيت ها و منابع مالي در استفاده مطلوب از ظرفي و قانوني نهاديبستر ساز
  ياتي عملين برنامه هاي تدوي خاص برايف واحدهاي و تعري و ادارياصالح ضوابط مال
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ـ  يهـا    سطح دانش ، مهارت    ين برنامه ارتقا  يه و تدو  يته ـ     يفـه ا   و حر  ي عمل  ينـ يش ب ي معلمـان و پ
  الزامات تحقق آن

  ي تحقق اهداف كمي براي منطقه ايزيق و توسعه برنامه ريتشو
  ي منعطف درسين برنامه هاي و تدوي آموزشيها  ، روشيد نظر در محتويتجد

  ي و اقتصاديكرد توجه به ابعاد ماليع منابع با رويجاد تعادل در توزيا
   بخشيه گذاري در سرماير دولتيشتر بخش غيور هر چه ب مناسب جهت حضيجاد سازوكارهايا

 . به مناطقي تعادل بخشي براي انسانيرويت ني وضعيسامانده



  
  
  

 

  1384-87 ي بخش آموزش و پرورش استان اصفهان در سال هايدي كليعملكرد شاخص ها) : 1(جدول شماره 
 1387سال  1386سال  1385سال 

 واحد ياهداف كم
  عملكرد

  دفه 1384سال 
  برنامه

 عملكرد
  هدف
  برنامه

 عملكرد
  هدف 
 برنامه

 عملكرد

 39308 41500 37489 42000 27673 42500 27439 نفر يش دبستانينو آموز پ

 327755 313330 326223 305043 327252 304505 327011 نفر ييدانش آموز ابتدا

 239801 228222 221034 215679 206454 212041 196360 نفر يلي تحصييدانش آموز راهنما

 294461 289700 267083 281100 250863 275540 236920 نفر يش دانشگاهي و پيدانش آموز متوسطه نظر

 5235 5265 5203 5270 5501 5275 5315 نفر ييدانش آموز استثنا

 906560 878017 857032 849092 817743 839861 793027 نفر جمع دانش آموزان

 86237 84667 84067 86031 85649 88344 84321 نفر ير دولتيكل دانش آموزان غ

 9,51 9,64 9,81 10,13 10,47 10,51 10,63 درصد  از كلير دولتيسهم دانش آموزان غ

 39537 39940 40859 37943 46231 36043 38427 نفر كل سوادآموزان

 93 93,4 87,53 94,1 87,5 94,8 88,12 درصد  ساله و باالتر6ت ي جمعيدرصد با سواد

 24732 19170 21411 14170 107303 9625 97275 نفر  ساله6-39 سواد يتعداد ب

 107 107 106,5 106 104 106 103 درصد يي ابتداي ظاهريليپوشش تحص

 106,2 105 105 104 102 104 103 درصد يي راهنماي ظاهريليپوشش تحص

 77,1 78 77,9 80 77,9 81,5 80,2 درصد ي متوسطه نظري ظاهريليپوشش تحص

 35,6 37,5 37,9 37,5 38 37,5 38,2 درصد يش دانشگاهي پي ظاهريليپوشش تحص

 50,2 50,5 50,2 50,5 50,2 50,5 50,2 درصد سهم دانش آموزان دختر از كل دانش آموزان

  



  
  
  
 

 

  1384- 87 يها بخش آموزش و پرورش استان اصفهان در سال يدي كليعملكرد شاخص ها) : 1(ادامه جدول شماره 
 1387سال  1386سال  1385سال 

 واحد ياهداف كم
  عملكرد

  هدف 1384سال 
  برنامه

 عملكرد
  هدف
  برنامه

 عملكرد
  هدف 
 برنامه

 عملكرد

 51,8 51,3 53,8 51,24 53,8 51,38 52,98 درصد يش دبستانيسهم نو آموز  دختر  پ

 48,7 49 48,6 49 48,7 49 48,78 درصد ييسهم دانش آموز  دختر ابتدا

 47,9 49 47,9 49 48 49 48,44 درصد ييسهم دانش آموز  دختر  راهنما

 و يسهم دانش آموز  دختر  متوسطه نظر
 53,7 52,6 53,9 52,6 53,5 52,6 52,84 درصد يش دانشگاهيپ

 106,4 105 105,1 106 101 106 105 درصد يي به راهنمايي ابتداينرخ گذر ظاهر

 98 98,2 103,1 98,5 94,4 98,7 93,63 درصد  به متوسطهيياهنما رينرخ گذر ظاهر

 61,07 61,5 68,7 61,5 65 62 63,87 درصد يش دانشگاهي متوسطه به پينرخ گذر ظاهر

 20,15 21,13 21,43 20,7 20,8 20,74 21,01 نفر )يدولت(يينسبت دانش آموز به معلم ابتدا

 يلي تحصينسبت دانش آموز به معلم راهنما
 18,4 18 18,5 17,8 17,9 17,5 16,42 نفر )يدولت(

ش ينسبت دانش آموز به معلم متوسطه و پ
 14,7 15,08 15,8 14,6 16,9 14,73 14,08 نفر )يدولت (يدانشگاه

 يير ابتدايتراكم دانش آموز در كالس دا
 22,4 22,4 23,4 21,7 23,5 21,2 24,32 نفر )يدولت(

 يير راهنمايتراكم دانش آموز در كالس دا
 25,9 25,5 24,8 25 24,4 24,5 24,72 نفر )يدولت(يليتحص



  
  
  

 

  1384- 87 ي بخش آموزش و پرورش استان اصفهان در سال هايدي كليعملكرد شاخص ها) : 1(ادامه جدول شماره 
 1387سال  1386سال  1385سال 

 واحد ياهداف كم
  عملكرد

  هدف 1384سال 
  برنامه

 عملكرد
  هدف
  برنامه

 ردعملك
  هدف 
 برنامه

 عملكرد

ر متوسطه يتراكم دانش آموز در كالس دا
 26,3 27,7 26,7 27,5 26,2 27,3 25,87 نفر ) روزانهيدولت (يش دانشگاهي و پينظر

 1,5 1,09 1,13 1,09 1,13 1,09 1,19 --- يي از كالس ابتدايب بهره برداريضر

 يي از كالس راهنمايب بهره برداريضر
 1,15 1,24 1,13 1,22 1,2 1,2 1,16 --- يليتحص

 از كالس متوسطه و يب بهره برداريضر
 1,2 1,16 1,07 1,16 1,07 1,16 1,04 --- يش دانشگاهيپ

  .سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان :     مأخذ 



  
  
  
 

 

  1384-87 دوره ي طيك رشته شغلي بخش آموزش و پرورش استان به تفكي انسانيرويزان رشد نيم) : 2(جدول شمار 
.       

سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان: مأخذ   

 عنوان
ر معلم ، يمعلم ، مد

 معلم ورزش
ر ، معاون و يمد

 مشاور
 و دفتر يكارمند ادار
 دار

 و  ي پرورشيمرب
 بهداشت

شگاه و ي آزمايمتصد
 كتابدار

 جمع يكادر خدمات

 -80 -28 --- -100 67- -24 -60 كودكستان

22- 16 -4 ييابتدا  45 59- 26- 2- 
 -8 -33 27 -8 -3 26 -12 ييراهنما

 0 -27 -2 -16 -51 20 -4 يش دانشگاهيمتوسطه و پ
 -6 -25 --- --- 0 ---- --- ها و ستاد  مناطق ،سازمانيادار

 66 -25 -3 153 67 --- -4 ريسا

 -4 -4 4 27 -32 23 -7 جمع
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-87 دوره ي طيك رشته شغليورش استان به تفكسهم كاركنان آموزش و پر) : 3(جدول شماره 
1384  

 1384 1385 1386 1387 عنوان

 63,5 64,2 61,5 62,76 ر معلم ، معلم ورزشيمعلم  ، مد

 13,3 15 18,2 17,63 ر معاون و مشاوريمد

 9,9 8,1 7,9 7,7  و دفتر داريادار

 3 3,4 3,3 4,1  و بهداشتي پرورشيمرب

 4 4 4,3 3,32 ارشگاه و كتابدي آزمايمتصد

 6,3 5,3 4,8 4,49 يكادر خدمات

 100 100 100 100 جمع

  .سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان : مأخذ 
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  آموزش عالي

   مقدمه - 1
     بخش آموزش عالي در كشور ، متولّي امر آموزش در سـطوح عـالي و تـأمين و تربيـت نيـروي                      

 13831هاي مربو ط به اين بخش تا سال           فعاليت. اي مختلف است  انساني متخصص در مقاطع و رشته ه      
يـك  ( برنامـه    8 در قالب    13842و در سال    )  برنامه غيرآموزشي  6 برنامه آموزشي و     7( برنامه   13در قالب   

دو برنامــه ( برنامــه 6 در قالــب 13864 و 13853و در ســال )  برنامــه غيرآموزشــي 7برنامــه آموزشــي و 
هـاي    دسـتگاه . انجـام شـده اسـت     ) حقيقاتي و فناوري و دو برنامه فرهنگي و رفاهي        آموزشي، دو برنامه ت   

اجرايي آموزشي عالي شامل دانشگاه ها و مؤسـسات آمـوزش عـالي و ابـسته وزارت علـوم ، تحقيقـات و            
فناوري ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه آزاد اسالمي، مراكز آموزش عالي وابسته به                 

  .باشند  غيرانتفاعي مي–ها و مراكز آموزش عالي غيردولتي  ستگاهساير د
ها و مؤسسات آموزش عالي و قوانين و مقررات ناظر بـر آن              با نگاهي اجمالي به وضعيت دانشگاه     

اي قابل قبول تبيين كرد و به عبارت ديگر مي تـوان بـه                مي توان مسير و رويكرد اهداف كلي را تا اندازه         
هاي هر مؤسسه در قالب اهداف كلي مزبـور تعيـين و تـدوين      رسيد كه اهداف و خط مشي     بندي  اين جمع 

  . شود مي
هاي و مؤسسات آمـوزش عـالي دولتـي، آزاد و غيرانتفـاعي               استان اصفهان با برخورداري از دانشگاه     

د يكي از مراكز مهم آموزش عالي در كشور محسوب مي شود به طوري كه از حيث تعداد دانشجو و تعـدا                    
مقام دوم را در كشور داشته اسـت و         ) حق التدريس و يا پاره وقت     (اعضاي هيأت علمي و غيرهيأت علمي       

  . درصد از پژوهشگران كشور را به خود اختصاص داده است9/7 درصد از دانشجويان كشور و 8/7
  

                                           
 1383قوانين بودجه سال .  1

  قوانين بودجه سال.  2

 1385قوانين بودجه سال .  3

  قوانين بودجه سال.  4
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  هاي بخش آموزش عالي   وظايف و ويژگي- 2 
هايي است كه با هدف       ده و مجري مجموعه فعاليت    ريزي، هدايت كنن       بخش آموزش عالي ، برنامه    

وزارت علـوم،  "ها توسـط دو حـوزه سـتادي      اين فعاليت . شود  انساني انجام مي    توليد علم و تشكيل سرمايه    
 و تعداد زيادي واحد اجرايي با عنـوان         "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي     " و   "تحقيقات و فناوري  

  .گيرد دو بخش دولتي و غيردولتي صورت ميدانشگاه و مؤسسه آموزش عالي در 

  :وظايف اين بخش عبارتند از 
  توسعه و تأمين نيروي انساني متخصص مورد نياز)  الف
  زمينه سازي براي ايجاد بسترهاي الزم و محيط هاي مشوق نوآوري و خالقيت ) ب 
  شناسايي و هدايت نيروهاي مستعد و خالق به سمت رفع نيازهاي جامعه) د 

   فراهم آوردن زمينه الزم براي افزايش دانش عمومي در سطح جامعه)هـ 
  نوسازي بخش با توجه به تحوالت جهاني در عرصه هاي علمي و فناوري ) و 
  سازي مشاوره به جامعه و فرهنگ) ز 

  :هاي اين بخش عبارتند از  ويژگي
  .كانون علم، تفكر و نوآوري است) الف
  .بيشترين نخبگان ، انديشمندان و متخصصان در اين بخش فعالتي دارند) ب 
  .مؤثرترين بخش در تأمين توسعه پايدار در كشور است) ج 
  .از حيث دسترسي به سرمايه انساني،به عنوان مهمترين عامل توليد خودكفا است) د 

چـه بـه لحـاظ مرتبـت     بخش آموزش عالي چه به دليل جايگاه خاص آن در نظام حكـومتي و          ) هـ  
  .اجتماعي مورد توجه خاص مديران ارشد نظام از يك سو و آحاد جامعه از سوي ديگر قرار دارد

بخش آموزش عالي، چه به لحاظ جغرافيايي و چه به لحاظ پوشـش اجتمـاعي در اقـصي نقـاط                    ) و  
  .هاي اجتماعي حضور فعال دارد كشور و در بين تمام گروه

پويا و توسعه يابنده است و همگـام بـا تحـوالت علـم و فنـاوري در                  بخش آموزش عالي بخش     ) ز  
  .دارد جهان گام بر مي

  .درصد بااليي از جمعيت دانشجويي كشور در گروه علوم انساني اشتغال به تحصيل دارند) ح 
  .ها و مؤسسات آموزش عالي حضور فعال و چشمگير دارند دانشگاه) ط 



  
  
  

   1387 سال -اجتماعي استان اصفهان -گزارش اقتصادي
 

 

187  

  
  زيابي شاخص هاي كليدي بررسي عملكرد متغيرهاي كمي و ار- 3

در اين قسمت از بين متغيرهاي كليدي بخش آموزش عالي تنها تعداد دانشجويان به تفكيك دولتي                
در سـال   : به طور خالصه آمده اسـت       ) 7(تا  ) 1(و غيردولتي و تعداد اعضاء هيئت علمي در جداول شماره           

وزارت بهداشت و درمـان     (ان دولتي   تعداد دانشجوي ) سال شروع برنامه چهارم توسعه     (1384-85 يليتحص
هـاي وابـسته بـه آمـوزش و            كاربردي و دانشكده ها و آموزشـكده       –و وزارت علوم، دانشگاه جامع علمي       

 186788)  غيرانتفـاعي  –دانشگاه آزاد اسالمي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي         (و غيردولتي   ) پرورش
 افـزايش   1378-88 يلي دانشجو در سـال تحـص       نفر 329633 درصد به    76ش از   ينفر بوده كه با رشدي ب     

  . يافته است
 يلي نفر در سـال تحـص      101345 درصد از    140   در بخش دولتي تعداد دانشجويان با رشدي حدود         

 درصـد را    47از اين تعـداد     .   افزايش يافته است    1378-88 يلي نفر در سال تحص    243064  به    85-1384
 درصـد دانـشجويان در مقطـع        72همچنـين از ايـن تعـداد        . دهنـد    درصد را زنان تشكيل مي     53مردان و   

كمتـرين   (ي و تخصـص ي حرفـه ا  ي درصد دانشجويان در مقطع دكترا     2,5و  ) بيشترين مقدار   (كارشناسي  
  .مشغول به تحصيل بوده اند) مقدار 

 يلي نفر در سال تحص    85443 درصد از    1,3   در بخش غيردولتي تعداد دانشجويان با رشدي معادل         
 درصـد را  60از ايـن تعـداد      .  افزايش يافتـه اسـت     1378-88 يلي نفر در سال تحص    86569 به   85-1384

 درصـد دانـشجويان در مقطـع        64همچنـين از ايـن تعـداد        .  درصد را زنان تشكيل مي دهند      40مردان و   
مشغول ) كمترين مقدار (اي و تخصصي   درصد در مقطع دكتراي حرفه5/1و ) بيشترين مقدار   (يكارشناس

  .به تحصيل بوده اند
هاي كارداني از موارد مورد تأكيد در اهـداف كمـي و مهـم            با توجه به اين كه رشد و توسعه دوره        
 61479 درصـد از     20ن مقطع تحصيلي با رشـدي معـادل         يكليدي آموزش عالي است، تعداد دانشجويان ا      

ايـن  . فـزايش يافتـه اسـت      ا 1387-88 يلي نفر در سال تحص    73836 به   1384-85 يلينفر در سال تحص   
 درصد رشد داشته است  112درحالي است كه در اين دوره سه ساله در اين مقطع تحصيلي ، بخش دولتي                

  .دهد  درصد رشد نشان مي-15و بخش غيردولتي 
 بـا رشـدي   1384-85 يلي نفـر در سالتحـص     9664هاي استان از          تعداد كاركنان آموزشي دانشگاه   

اين افزايش در بخش دولتـي      .  رسيده است  1387-88 يلي نفر  در سال تحص     14696 درصد به    52معادل  
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 يهـا    دانـشگاه  يدر بين كاركنان آموزش   .  درصد بوده است   205ش از   ي درصد و در بخش غيردولتي ب      -31
 يعنـ ي(  نفـر    5773 تعـداد    1384-85 يليدر سال تحص  ) رهيأت علمي   ياعضاي هيأت علمي و غ    ( استان  
ل  داده اند كه     يرا مردان تشك  )  درصد   40 معادل   يعني(  نفر             3891ان و تعداد    را زن )  درصد   60معادل  

 57 معـادل    يعنـ ي(  نفـر    8381ب بـه    يـ  زنان و مردان به ترت     ي برا 1387-88 يلين ارقام در سال تحص    يا
  . افته استير ييتغ)  درصد 43 معادل يعني(  نفر 6315و ) درصد 

  
خـش آمـوزش عـالي در برنامـه چهـارم توسـعه، نوسـازي و        هاي اسـتراتژيك ب         يكي از سياست  

ها و راهبردهاي آموزش به منظور توانايي پاسخگويي مراكـز در فـضاي رقابـت فزاينـده                  بازسازي سياست 
 قـانون   43به منظور تحقق اين سياست راهبردي كـه در مـاده            . هاي برنامه است    عرصه جهاني طي سال   

هاي شيوه آموزش از طريق پيـام نـور، علمـي كـاربردي،               سياستبرنامه چهارم به تصويب رسيد، نوسازي       
، اداره 49هاي مـاده   يكي از اهداف سياست. فرآگير و نوبت دوم ، به منظور افزايش دانشجو صورت گرفت          

ها و مقررات اداري، مالي ، اسـتخدامي و           و مؤسسات آموزش عالي و پژوهش براساس آئين نامه          ها  دانشگاه
ها تهيه و     هاي مالي و معامالتي دانشگاه      تنظيم آئين نامه  . هاي امناء است    هيئـتتشكيالتي خاص مصوب    

هـا براسـاس جمعيـت     هدف ديگر تعيين اعتبارات دانـشگاه . به تصويب هيئـت امناي مربوطه رسيده است    
  .دانشجويي در قالب هزينه سرانه است
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  1384-85سال تحصيلي تعداد دانشجويان استان اصفهان در ) : 1(جدول شماره 
   )نفر( 

                            نوع دانشگاه آزاد دولتي
 جمع مرد زن جمع مرد زن                  مقطع

 29304 17688 11616 23163 13684 9479 كارداني

 52640 27374 25266 70432 22275 48157 كارشناسي

 2373 1599 774 3692 2160 1532 كارشناسي ارشد

 1126 364 762 4058 2206 1852 اي و تخصصي دكتراي حرفه

 85443 47025 38418 101345 40325 61020 جمــع

   .1387 استان اصفهان در سال يسالنامه آمار:  مأخذ
  

  1385-86تعداد دانشجويان استان اصفهان در سال تحصيلي ) : 2(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

   .1387 استان اصفهان در سال يسالنامه آمار: مأخذ 
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  1386-87تعداد دانشجويان استان اصفهان در سال تحصيلي ) : 3(جدول شماره 
  )نفر ( 

                    نوع دانشگاه آزاد دولتي
 جمع مرد زن جمع مرد زن            مقطع

 28619 19284 9335 26429 13771 12658 كارداني

 50506 27814 22692 145388 87271 58117 كارشناسي

 3232 1934 1298 7227 4017 3210 كارشناسي ارشد

 1145 364 781 4806 2523 2283 اي و تخصصي دكتراي حرفه

 83502 49396 34106 183850 107582 76268 جمــع

   .1387 استان اصفهان در سال يسالنامه آمار:  مأخذ
  

  1387-88تعداد دانشجويان استان اصفهان در سال تحصيلي ) : 4(جدول شماره 
  )نفر ( 

                     نوع دانشگاه آزاد دولتي
 جمع مرد زن جمع مرد زن            مقطع

 24703 17940 6763 49133 31946 17187 كارداني

 55716 31541 24175 175107 72284 102823 كارشناسي

 4787 2642 2145 12592 6663 5929 كارشناسي ارشد

 1363 413 950 6232 2906 3326 اي و تخصصي دكتراي حرفه

 86569 52536 34033 243064 113799 129265 جمــع

   .1387 استان اصفهان در سال يسالنامه آمار: مأخذ
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 يها  ساليهاي استان ط التحصيالن دانشگاه شدگان و فارغ تعداد پذيرفته) : 5(جدول شماره 
87 -1384  

  )نفر ( 
                                 نوع دانشگاه آزاد دولتي

 جمع مرد زن جمع مرد زن       وضعيت
85 -1384 16739 11331 28070 14094 10211 24305 
86 -1385 21015 13226 34241 17125 9984 27109 
87 -1386 21814 28813 50627 (*) (*) (*) 

 پذيرفته شدگان

88 -1387 29301 21080 50381 (**) (**) (**) 
85 -1384 8267 7790 16057 5322 4565 9887 

86 -1385) 1(11431 9875 21306 6780 4485 11265 

87 -1386) 2(6939 6342 13281 6911 7824 14735 

  
  

  التحصيالن فارغ
 88 -1387) 3(18001 16703 34704 7119 8302 15421 

  .1387 استان اصفهان در سال يسالنامه آمار: مأخذ
  .رفته شدگان را ارائه نكرده است ي آمار پذيدانشگاه آزاد اسالم1386-87 يليدر سال تحص(*) 

  .رفته شدگان را ارائه نكرده است ي آمار پذيدانشگاه آزاد اسالم1387-88 يليدر سال تحص(**) 
ام نور آمار فارغ ي و پي كاربردي اصفهان ، دانشگاه جامع علميوم پزشك دانشگاه عل1385-86 يليدر سال تحص) 1(
  .الن را ارائه نكرده اند يالتحص

 .الن را ارائه نكرده است يام نور آمار فارغالتحصي دانشگاه پ1386-87 يليدر سال تحص) 2(
  .الن را ارائه      نكرده اند يام نور آمار فارغ الحصي و پي كاربردي دانشگاه جامع علم1387-88 يليدر سال تحص) 3(
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  1387 سال -اجتماعي استان اصفهان -گزارش اقتصادي
 

 

192  

  1384-87 يها هاي استان در سال تعداد كاركنان آموزشي دانشگاه) : 6(جدول شماره 
  )نفر ( 

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

85-1384 1143 5129 6272 701 2691 3392 
86-1385 1294 5763 7057 881 2907 3788 

87-1386) 1( 1128 3163 4291 990 2878 3868 
88-1387) 2( 859 3466 4325 2170 8201 10371 

   .1387 استان اصفهان در سال يسالنامه آمار:  مأخذ
 اصفهان و ي اصفهان ، كاشان ، هنر ، علوم پزشكي اصفهان ، صنعتيها دانشگاه:  استان شامل ي دولتيها دانشگاه) 1(

  .كاشان 
 اصـفهان و  ي اصـفهان ، كاشـان ، هنـر ، علـوم پزشـك       ي اصفهان ، صنعت   يها  دانشگاه:  استان شامل    ي دولت يها  دانشگاه) 2(

  .كاشان 
  

هاي استان   دانشگاه) هيأت علمي و غيرهيأت علمي(تعداد كاركنان آموزشي ) : 7(جدول شماره 
  1384-87 يها  ساليط

  )نفر(
            نوع دانشگاه آزاد دولتي

 جمع مرد زن جمع مرد زن  تحصيليسال

85-1384 3395 2877 6272 2378 1014 3392 
86-1385 3465 3592 7057 2551 1237 3788 

87-1386) 1( 2144 2147 4291 2604 1264 3868 
88-1387) 2( 2160 2165 4325 6221 4150 10371 

   .1387 استان اصفهان در سال يسالنامه آمار:  مأخذ
 اصـفهان و  ي اصـفهان ، كاشـان ، هنـر ، علـوم پزشـك       ي اصفهان ، صنعت   يها  دانشگاه:  استان شامل    ي دولت يها  دانشگاه) 1(

  .كاشان 
 اصـفهان و  ي اصـفهان ، كاشـان ، هنـر ، علـوم پزشـك       ي اصفهان ، صنعت   يها  دانشگاه:  استان شامل    ي دولت يها  دانشگاه) 2(

  .كاشان 
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  پيشنهاد ها گيري و    نتيجه- 4

  گيري نتيجه
تـوان تحـول اساسـي در پيـشبرد           هاي علمي را مي     هاي انجام شده براي تحقق قطب       اگرچه فعاليت 

هاي علمي و توزيع اعتبـارات        هاي قطب   اهداف براي آن ارزيابي كرد اما محدوديت اعتبارات براي فعاليت         
ينده خواهد بود كه در ايـن       هاي علمي در آ     ها يكي از موانع اصلي فعاليت       محدود بين تعداد زيادي از قطب     
هاي قطب علمي بر      هاي قطب علمي و تمركز اعتبارات مربوط به رديف          زمينه محدود كردن رشته ، محل     

  .تعداد محدودتر ، نتيجه بهتري خواهد داشت
  :پيشنهادهاي كلي در ارتباط با بخش )  الف

رنامـه از طريـق   هاي مختلـف بـا اهـداف كمـي ب       هماهنگي بين توسعه آموزش عالي در بخش      
  )شوراي گسترش آموزش عالي(گيري در مورد توسعه آموزش عالي  مراجع تصميم

  هاي كالن توسعه آموزش عالي در برنامه چهارم   رعايت و اجراي سياس
  كارآمـد كــردن نظــام ارزيـابي مؤســسات آمــوزش عــالي از طريـق نهادهــا و مراجــع مــستقل    

  اعتبارسنجي علمي
هاي هـر دانـشگاه در        ها و مؤسسات آموزش عالي و تعيين مأموريت         نشگاه  تدوين طرح جامع دا     

  .المللي اي ، ملي و بين ابعاد منطقه
  .  افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در مقاطع تحصيالت تكميلي 

  تعيين تعداد پذيرش برحسب گروه تخصصي و سطوح تحـصيلي بـراي هـر دانـشگاه در طـول              
  گذاري شده در برنامه د دانشجويان هدفبرنامه چهارم با توجه به تعدا

  
  :پيشنهادهاي اجرايي )  ب 

هـا و همچنـين تـدوين         هاي درسي با تفويض اختيار بـه دانـشگاه            روزآمد كردن محتواي رشته     
ها و مؤسسات آمـوزش       نامه اجرايي برنامه تربيت، جذب و بهبود تركيب اعضاي هيئت علمي دانشگاه             آئين
  .عالي

هـاي    هاي علمي ، كـاربردي فعاليـت        اي الزم در جهت ارتباط برنامه درسي رشته       ه  ريزي    برنامه  
هـا اقتـصادي منـاطق مختلـف      ها و شناخت قابليـت  يابي فعاليت   مراكز خدماتي و صنعتي با توجه به مكان       

  .كشور باشد



  
  
  

  1387 سال -اجتماعي استان اصفهان -گزارش اقتصادي
 

 

194  

هـاي اجرايـي در    آموزش عـالي دسـتگاه     تجميع امكانات فيزيكي و منابع مالي مربوط به فعاليت  
  .زارتخانه متولي از طريق تصويب قوانين الزمو

ريزي ، اتخاذ و اجراي شيوه مديريت متناسب و هماهنگي با الزامات نظام آمـوزش از راه                     برنامه  
  .دور

هاي متولي و     ريزي آموزشي و درسي در وزارتخانه         ايجاد و تقويت واحدهاي كارشناسي و برنامه        
  هاي آموزش عالي آزاد مهها جهت طارحي و اجراي برنا دانشگاه
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 اي آموزش فني و حرفه

   مقدمه - 1
رونـد،از    از مهمترين مضامين برنامه چهارم توسعه به شـمار مـي     يپذيري اقتصاد   رشد سريع و رقابت   

هاي   شود و آموزش    وري نيروي كار محقق نمي        بدون ارتقاء و توسعه سرمايه انساني و افزايش بهره          يطرف
امـروزه  . كنـد   هاي فني و كارآفريني در اين امـر نقـش مهمـي ايفـا مـي                 ي با ايجاد ظرفيت      ا فني و حرفه  

العمر ، نه تنها افراد را در تمام طول مدت زندگي             اي براي همه و به صورت مادام        هاي فني و حرفه     آموزش
 به اقتصاد متنـوع و      گذار از اقتصاد مبتني بر منابع طبيعي        براي نيل به پيشرفت توانا مي سازد، بلكه امكان        

  .آورد متكي بر فناوري را فراهم مي
اي انجام آن نوع فعاليت هـايي اسـت كـه فـرد را بـراي       طبق مصوبات موجود، آموزش فني و حرفه  

احراز شغل، حرفه و كسب و كار آماده كرده و يا كارايي و ي  را درانجام  آنها افزايش مي دهد و يا باعث                         
  .ه به كاهش مخارج و افزايش كيفيت زندگي او منجر مي شودايجاد مهارت هايي مي شود ك

  
   بخش يدي كلي عملكرد شاخص هاي بررس- 2

  اي غيررسمي هاي فني و حرفه  آموزش- 1- 2
 ياستان را ط ) ير رسميغ ( ي و حرفه اي آموزش فنيدي كل يعملكرد شاخص ها  ) 1(جدول شماره   

  . دهد ي نشان م1384-87 يها سال
 هزار 52932 به ميزان 1384اي غيررسمي استان اصفهان در سال         ني و حرفه  هاي ف   مجموع آموزش 

 – هـزار نفـر   90907 و 89976 ،  77029 بـه    1387 و   1386 ،   1385 يهـا    ساعت  بوده كه در سال      -نفر
 درصـد  97 درصـد و  106 درصد ، 99 مذكور هدف برنامه معادل   يها   سال ي ط يعنيافته  يش  يساعت افزا 

 درصـد افـزايش     5/45 ،   1384 نسبت بـه سـال       1385ها در سال      كرد اين آموزش  عمل. افته است يتحقق  
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 هـزار   89976 بـه    1386ها در سـال       مجموع اين آموزش  .  درصد از هدف برنامه فاصله دارد      1يافته و تنها    
ايـن    ن عملكـرد  يهمچنـ .  درصد از هدف تعيين شده در اين سال بيـشتر اسـت              6 ساعت رسيده كه     -نفر  

  .دهد  درصد رشد را  نشان مي90 ، حدود 1386 نسبت به سال 1387 ها در سال آموزش
 يهـا    نفر ساعت  و در سال      - هزار   36677 ،   1384ها در سال      عملكرد بخش غيردولتي اين آموزش    

 نفر ساعت بوده كـه معـادل        - هزار   77898 و   77306 ،   65729ب معادل   ي به ترت  1387 و   1386 ،   1385
هـا    مجموع اين گونه آمـوزش    .  دهد يد تحقق هدف برنامه را نشان م       درص 101 درصد و    106 درصد ،    98

 درصـد و    17 حدود   1385 نسبت به    1386 درصد رشد ، در سال       79 حدود   1384 نسبت به    1385در سال   
نكتـه مهـم آن اسـت كـه سـهم           .   دهد ي درصد رشد را نشان م     1 كتر از    1386 نسبت به    1387در سال   
 1384-87 ي سـال هـا    ياي غيررسـمي در طـ       هاي فني و حرفـه       غيردولتي از محل آموزش    يها  آموزش
  . درصد بوده كه مطابق با اهداف برنامه است85همواره 

 سـاعت   - هزار نفـر     7777 معادل   1384اي در سال      هاي فني و حرفه     عملكرد بخش دولتي آموزش   
 ،  11300ب معـادل    يـ  بـه ترت   1387 و   1386 ،   1385  يهـا   ن بخـش در سـال     يدهد كه ا  يبوده و نشان م   

 درصـد ،    100ها ارائه شده كه معادل         ساعت به متقاضيان اين گونه آموزش      – هزار نفر    13008 و   12770
هـاي دولتـي       ميـزان آمـوزش    1386در سال   . ها است    درصد  اهداف برنامه در اين سال       78 درصد و    105
هـاي   لكرد آمـوزش عم.  درصد از اهداف برنامه بيشتر است5 نفر ساعت رسيد كه معادل      - هزار   12770به

  . درصد رشد  داشته است2، حدود 1386 نسبت به سال 1387دولتي در سال 
 سـاعت بـوده     - هزار نفر  33630،  1384اي غيررسمي زنان در سال        هاي فني و حرفه     ميزان آموزش 

 سـاعت   – هـزار  نفـر       63901 و   63261 ،   53240ب بـه    ي به ترت  1387 و   1386 ،   1385 يها  كه در سال  
 دوره مذكور ي درصد ط101 درصد و 106 درصد ،  98زان  يانگر تحقق هدف برنامه به م     يه و ب  افتيش  يافزا
 درصد 1 معادل 1386اي زنان نسبت به سال       هاي فني و حرفه      ، عملكرد آموزش   1387در سال   .  باشد يم

ل  درصد از كـ    70اي غيررسمي زنان حدود       هاي فني و حرفه     به اين ترتيب آموزش   .  دهد يرشد را نشان م   
  . را تشكيل داده استيررسمي غي و حرفه اي فنيها آموزش

 - هزار نفر 2295 در بخش دولتي   1384اي غيررسمي زنان در سال        هاي فني و حرفه     ميزان آموزش 
ش ي ساعت افزا– هزار نفر 6441 و 6140 ، 4688 به 1387 و 1386 ، 1385 يها ساعت بوده كه در سال

 دوره مـورد    ي درصـد طـ    100,5 درصـد و     105 درصـد ،     100زان  ي به م  انگر تحقق اهدف برنامه   يافته و ب  ي
  .   باشدي ميبررس
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  هزار نفر ساعت بوده كه در 31335 معادل 1384عملكرد بخش غيردولتي در اين خصوص در سال 

دا كرده كه   يش پ ي ساعت افزا  – هزار نفر    57460 و   57120 ،   48552 به   1387 و   1386 ،   1385 يها  سال
.   دوره فـوق دارد    ي درصـد طـ    101 درصـد و     106 درصـد ،     98زان  يـ ق اهداف برنامه به م    ت از تحق  يحكا

درصـد رشـد   . 5  حـدود   1386 نسبت بـه سـال       1387عملكرد آموزشي زنان در بخش غيردولتي در سال         
  . دهدينشان م
  

اي ارائه شده      ساعت آموزش فني و حرفه     37به ازاي هر يك نفر جمعيت فعال استان         1384در سال   
 يز بـا رشـد   يـ  ن 1386ده و در سـال      ي بالغ گرد  1385 ساعت در سال     49 به   ي درصد 32,4با نرخ رشد    كه  

انگر تحقق هدف برنامـه بـه       يافته است و ب   ي ساعت ارتقاء    57 به   1385 درصد نسبت به سال      16,3معادل  
  .  باشدي م1387 تا 1385 يها  درصد در سال102 درصد و 82,6 درصد ، 71زان يم

اي غيررسمي بـه ويـژه در بخـش           هاي فني و حرفه     وان نتيجه گرفت ميزان آموزش    ت  در مجموع مي  
  .غيردولتي و براي زنان بيش از اهداف برنامه محقق شده است

 





 

 

  1384 -87 يها استان در سال) غيررسمي ( اي  هاي كليدي آموزش فني و حرفه عملكرد شاخص)  : 1(جدول شماره 

  .اي استان اصفهان اداره كل فني و حرفه: مأخذ 

 1387سال  1386سال  1385سال 

 عنوان رديف
واحد 
 متعارف

  هدف 1384سال 
 برنامه

 عملكرد
درصد 
 تحقق

  هدف 
 برنامه

 عملكرد
درصد 
 تحقق

  هدف 
 هبرنام

 درصد تحقق عملكرد

ميزان آموزش هاي فني و حرفه اي  1
 غيررسمي

هزار نفر 
 ساعت

52932 78148 77029 99 84697 89976 106 93576 90907 97 

ميزان آموزش ها فني و حرفه اي  2
 )دولتي(غيررسمي 

هزار نفر 
 ساعت

7777 11295 11300 100 12197 12770 105 16726 13008 78 

ا فني و حرفه اي ميزان آموزش ه 3
 )غيردولتي(غيررسمي 

هزار نفر 
 ساعت

36677 66851 65729 98 72500 77206 106 76850 77898 101 

ميزان آموزش هاي فني و حرفه اي  4
 غيررسمي زنان

هزار نفر 
 ساعت

33630 54067 53240 98 59503 63261 106 63294 63901 101 

ميزان آموزش هاي فني و حرفه اي  5
 )دولتي(زنانغيررسمي 

هزار نفر 
 ساعت

2295 4686 4688 100 5865 6140 105 6408 6441 100,5 

ميزان آموزش هاي فني و حرفه اي  6
 )غيردولتي(غيررسمي زنان 

هزار نفر 
 ساعت

31335 49381 48552 98 53638 57120 106 56885 57460 101 

سهم بخش غيردولتي از آموزش هاي  7
 فني و حرفه اي غيررسمي

 105 86 82 100 85,8 85,6 99,8 85,3 85,5 69 صددر

سهم زنان از آموزش هاي فني و حرفه  8
 اي غيررسمي

 103 70 68 88 74 84 100 73,8 73,8 85 درصد

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

 فعال استان
 102 58 57 82,6 57 69 71 49 69 37 ساعت
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  اي و كار و دانش  آموزش متوسطه فني و حرفه- 2- 2
 (  و كـار و دانـش         ي و حرفه ا   ي آموزش متوسطه فن   يدي كل يعملكرد شاخص ها  ) 2(جدول شماره   

  . دهد ي نشان م1384-87 يها  سالياستان را ط ) يرسم
 نفر بـوده    63001 معادل   1384اي و كاردانش در سال        آموزان متوسطه فني و حرفه         مجموع دانش 

ت از  يـ د كـه حكا   ي نفر رس  49773 و   53755 ،   62253ب به   ي به ترت  1387 و   1386 ،   1385 يها  و در سال  
 1387 تـا    1385 يهـا    سال ي درصد ط  77 درصد و    85 درصد ،      97,7زان تحقق  اهداف برنامه معادل       يم
 يهـا    نفـر  و در سـال       25141 معـادل    1384اي در سال      تعداد دانش آموزان شاخه فني و حرفه      .  باشد يم

 88 درصـد و  93 درصد ، 99,5 نفر بوده كه  22191 و   23541 ،   25180ب  ي به ترت  1387 و   1386 ،   1385
 40830 معـادل    1384آموزان كار و دانش در سال         تعداد دانش . ه است درصد از هدف برنامه محقق گرديد     

 درصد  96,5 نفر بوده كه معادل      27582 و   30214 ،   37073ب  ي به ترت  1387 تا   1385 يها  نفر  و در سال    
 ي و حرفـه ا    يآموزان متوسطه فن    مجموع دانش .  درصد از هدف برنامه محقق شده است       73 درصد و    80،  

.  درصد اهداف برنامه محقق شـده اسـت        77 نفر رسيده كه معادل      49773 به   1387و كارو دانش در سال      
 درصد اهـداف برنامـه و       88 نفر بوده كه     22191،  1387اي در سال      آموزان شاخه فني و حرفه      تعداد دانش 
  . درصد اهداف برنامه محقق گرديده است73 نفر بوده كه 27582آموزان كار و دانش  تعداد دانش

 معـادل   1384اي و كار و دانش بخش دولتـي در سـال              آموزان متوسطه فني و حرفه      نش    تعداد دا 
 99 نفر بوده كه معـادل       46712 و   50289 ،   57758ب  ي به ترت  1387 تا   1385 يها   نفر و در سال    60897
  .  مذكور محقق شده استيها  سالي درصد هدف برنامه ط81 درصد و 88درصد ، 

 5073 معـادل    1384اي و كار و دانش در سال          هاي فني و حرفه        عملكرد بخش غيردولتي آموزش   
 دهـد  ي نفر بوده كه نشان مـ     3061 و   3365 ،   4495ب  ي به ترت  1387 و   1386 ،   1385 يها  نفر و در سال   

  . درصد از هدف برنامه محقق گرديده است45 درصد و 56 درصد  ، 83
اي و كـار و دانـش         ش از كل فني و حرفه     اي و كار و دان      آموزان غيردولتي فني و حرفه         سهم دانش 

 6,2 درصـد ،  7,2ب معـادل  يـ  بـه ترت 1387 تـا    1385 يها   سال ي درصد و در ط    8 برابر با    1384در سال   
ك يـ انگر يـ  دهـد ب يز نشان ميزان درصد تحقق اهداف برنامه ني درصد بوده كه همچنانكه م6,1درصد و   
اي غيردولتي طي     آموزان فني و حرفه     هش سهم دانش  كا.  باشد   ي برنامه بوده م   يها   سال ي ط يروند نزول 

هاي فنـي ، توسـعه و         بر بودن رشته    ها ، سرمايه     برنامه به دليل افزايش شهريه اين گونه آموزش        يها  سال
  .ن بخش بوده استيهاي مناسب از ا  و عدم حمايتيگسترش بخش دولت



  
  
  

   1387 سال -اجتماعي استان اصفهان -گزارش اقتصادي
 

 

201  

اي و كار و دانش در سال   و حرفه آموزان شاخه فني         در مجموع مي توان گفت هر چند تعداد دانش        
 درصد اهداف برنامه محقق شـده اسـت، امـا عملكـرد             77 به ميزان    1387 و در سال     85 به ميزان    1386

كار و دانش     تر از بخش غيردولتي بوده و شاخه        بخش دولتي در جذب دانش آموزان به اين دو شاخه موفق          
گـذاري مناسـب    تواند ناشي از سرمايه اين امر مي  . اي داشته است    ، عملكردي بهتري از شاخه فني و حرفه       

آموزان به تحصيل در مدارس دولتي به دليل وجـود فـضا و تجهيـزات                 بخش دولتي و ميل و رغبت دانش      
  .مناسب باشد

 نفر   27849 معادل   1384اي و كار و دانش در سال          آموزان دختر فني و حرفه          عملكرد تعداد دانش  
 95ت از تحقـق     يـ  نفر بوده كـه حكا     19849 و   22094 ،   26362ب  ي به ترت  1387 تا   1385 يها  و در سال  

سـهم دختـران از كـل       . نـي شـده در برنامـه دارد       يب   هـدف پـيش    ي درصـد  72 و   ي درصـد  80 ،   يدرصد
 41,1 درصـد ،     42,3 درصـد ،     44,2ب برابـر بـا      يـ  به ترت  1387 تا   1384 دوره   يآموزان اين دوره ط     دانش

  . باشديبيني شده در برنامه م تر از هدف پيش درصد بوده كه كم39,8درصد و 
 8826 بـا    1385 نفر  و در سـال        8899 با   1384اي در سال      آموزان دختر فني و حرفه         تعداد دانش 

ب معـادل    ي نفر به ترت   7797 و   8145 با   1387 و   1386 يها   عملكرد برنامه بوده و در سال      100نفر معادل   
  .يني شده است دصد  كمتر از هدف پيش ب14 درصد و 9

 يهـا    نفـر و در سـال      18949برابـر بـا     1384آموزان دختر در شاخه كار و دانش در سال            تعداد دانش 
 درصد 75 درصد ،   93ب معادل   ي نفر به ترت   12052 نفر و    13949 نفر ،    17536 با     1387 و   1386 ،   1385

  .  درصد از هدف برنامه بوده است65و 
 به  1387 تا   1384 يها   سال ي و كار و دانش ط     ي و حرفه ا   ينآموزان ف      سهم دختران از كل دانش    

 شـده   ينـ يش ب يزان تحقق اهداف پ   ي درصد و م   39,9 درصد و    41 درصد ،    42,4 درصد ،    42ب معادل   يترت
  . درصد بوده است93 درصد و 94 دصد ، 98ب  برابر با ي به ترت1387 تا 1385 يها  ساليدر برنامه ط



  
  
  

 

 

  1384 – 87 يها استان در سال سال ) يرسم( اي و كار و دانش  هاي كليدي آموزش متوسطه فني و حرفه خصعملكرد شا) : 2(جدول شماره 
 1387سال  1386سال  1385سال 

 عنوان رديف
واحد 
 متعارف

 1384سال 
 عملكرد هدف برنامه

درصد 
 تحقق

 عملكرد هدف برنامه
درصد 
 تحقق

 عملكرد هدف برنامه
درصد 
 تحقق

موزان متوسطه فني و حرفه مجموع دانش آ 1
 77 49773 64237 85 53755 63223 97,7 62253 63732 63001 نفراي و كار و دانش

 88 22191 25295 93 23541 25260 99,5 25180 25314 25141 نفرتعداد دانش آموزان فني و حرفه اي 2

 73 27582 37942 80 30214 37963 96,5 37073 38418 40830 نفرتعداد دانش آموزان متوسطه كار و دانش 3

تعداد دانش آموزان فني  و حرفه اي و كار و  4
 81 46712 57492 88 50289 57216 99 57758 58315 60897 نفر)دولتي(دانش 

مجموع دانش آموزان متوسطه فني و حرفه  5
 45 3061 6745 56 3365 6006 83 4495 5407 5073 نفر)غيردولتي(اي و كار و دانش 

مجموع دانش آموزان متوسطه فني و حرفه  6
 72 19849 27698 80 22094 27569 95 26362 27684 27849 نفر)دختر(اي و كار و دانش 

 86 7797 9106 91 8145 8967 100 8826 8859 8899 نفر)دختر(تعداد دانش آموزان فني و حرفه اي  7

 65 12052 18592 75 13949 18602 93 17536 18825 18949 نفر)تعداد دانش آموزان كار و دانش دختر 8

9 
تعداد دانش آموزان دختر فني و حرفه اي و 
كار و دانش از مجموع دانش آموزان فني و 

حرفه اي كار و دانش
 93 39,9 43 94 41 43,6 98 42,4 43,4 42 درصد

  .اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان : مأخذ 
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   بخشيات هي امكانات و محدود-3 

   ظرفيت ها و قابليت ها - 1- 3
برخورداري از مربيان و كارشناسان با سابقه و آشنا به فلسفه وجودي و ضرورت اجراي آموزش هاي                 

  فني و حرفه اي و مهارت آموزي در استان 
امكانات اجرايي مناسب فني و فيزيكي مناسب در دستگاه هاي دولتي و غيـر دولتـي بـا پراكنـدگي                    

  ها  ده در استان وشهرستانجغرافياييگستر
هاي اخير    وجود زمينه هاي مناسب مشاركت بخش غيردولتي و افزايش مشاركت اين بخش در سال             

  به تناسب افزايش نسبي تسهيالت اعتباري و كمك هاي مالي دولتي 
ارتقاي نسبي منزلت آموزش هاي فني و حرفه اي و مهارت آموزي وافزايش اقبال عمـومي از ايـن                   

   در سال هاي اخيرآموزش ها
  وجود رشته هاي مهارتي جديد متناسب با تحوالت فناوري اطالعات در بازار كار 

تاكيد مجامع آموزشي بين المللي بر آموزش هاي فني وحرفه  اي و مهارت آموزي براي همه و بـه                    
  صورت مادام العمر

 در سال هـاي اخيـر    توجه سياستگذاران و مسئوالن به آموزش هاي فني وحرفه اي ومهارت آموزي           
  به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي جديد و حمايت از كارآفرينان و خود اشتغالي

  ت ها و تنكناهاي  محدود- 2- 3
هاي آموزشي    قانون برنامه چهارم موضوع دوره    ) 54(     مهمترين مشكالت درخصوص اجراي ماده      

هاي مورد نياز و    صحيح از رشته   ضمن خدمت كاركنان دولت، عدم تخصيص بودجه كافي، نبود نيازسنجي         
  . هاي اجرايي است هاي آموزشي مديران توسط دستگاه اجراي دوره نيز محدوديت

و    موضوع انجام طرح جامع توسعه منابع انساني بخـش آمـوزش فنـي             55ماده  ) د(   درخصوص بند   
 آئين نامه مصوب به شماره      تر از ضوابط    اي ، از آنجا كه تكليف مقرر در مفاد بند ياد شده بسيار جامع               حرفه
 است و مفاد آئين نامه ياد شده به تنهـايي نمـي توانـد بيـانگر طـرح                  22/1/1385 مورخ   34801ت/4914

هاي فنـي و      جامع جذب انگيزش، ارتقاء شغلي آموزشي، بهسازي و نگهداري نيروي انساني بخش آموزش            
  .ح استمستلزم بازنگري و اصال. اي اعم از رسمي و غيررسمي باشد حرفه
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عدم توسعه ظرفيت هاي مورد نياز در استان جهت هدايت هنرجويان هنرستانها به آموزشكده ها ي                 •
فني و حرفه اي موجب كاهش ورود دانش آموزان به شـاخه هـاي فنـي و حرفـه اي و كـارودانش                       

  .گرديده است 
اهها از  توسعه بي رويه آموزش عالي وراهيابي كليه دانـش آمـوزان رشـته هـاي نظـري بـه دانـشگ                     •

  جذابيت رشته هاي فني و حرفه اي و كارودانش كاسته است 
عدم سرمايه گذاري الزم جهت به روزرساني تجهيزات و عدم ارايه آموزشهاي بهنگام در شاخه فني                 •

  و حرفه اي و كارودانش 
اشباع برخي رشته هاي شاخه فني وحرفه ا ي و كارودانش در مناطق كوچك و عدم استقبال دانش                   •

  ن اينگونه رشته ها آموزا
فقدان هنرستانهاي فني و حرفه اي و كارودانش شبانه روزي و تخصيص كم ظرفيت شـبانه روزي                  •

  موجود به آموزشهاي فني و حرفه اي وكارو دانش
تشكيالت سازماني نامناسب و غير منعطف در دستگاه هاي دولتي ارئه دهنده آموزش هـاي فنـي و              •

 حرفه اي ومهارت آموزي 
  

  پيشنهاد ها  جه گيري و  نتي- 4

    نتيجه گيري - 1- 4
    درخصوص اقدامات اساسي تعيين شده بـراي گـسترش دانـش و مهـارت نيـروي كـار، برعـدم                    

ها و عدم تناسب آن با اهداف مندرج در  هاي آموزشي مراكز مجري به آموزش تخصيص نامتناسب ظرفيت 
عدم تخصيص اعتبار كـافي بـراي     .  شده است  هاي اجرايي اقدامات تعيين     سند توسعه به عنوان محدوديت    

هـاي    سياسـت   اي، عدم اعتقاد به ضرورت دوره كارداني پيوسته، جهت گيري           هاي پايه فني و حرفه      آموزش
آموزشي عالي به سمت افزايش كمي بدون توجه به ضرورت جـذب روسـتائيان و كـشاورزان و  امكانـات              

حد اقل ضريب بازگشت به بخش كشاورزي و همچنين گذاري در جذب دانشجو با  مراكز آموزشي، سرمايه
تخصيص ظرفيت باال و نامتناسب مراكز آموزشي به پذيرش دانشجو و به طور عمده دختران شهري و بـا                   

ــون  ــده از ســاير آزم ــپلم غيركــشاورزي و بازمان ــوان ديگــر   هــاي ورودي دوره دي ــه عن ــالي را ب هــاي ع
  .اجرايي در اين خصوص به شمار مي رود محدوديت
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     در مورد اقدامات اساسي تعيين شده براي ايجاد ارتباط منطقي بيان آموزش ها و نيـاز بازاركـار ،         
هاي مسئول و مجـري در امـر ايجـاد     نبود اطالعات درخصوص نيازهاي آموزشي و عدم همكاري دستگاه   

  .هاي اجرايي عنوان شده است ارتباط بين مراكز مجري ، از مهمترين محدوديت

   ها نهاد پيش- 2- 4
هاي اجرايي بخش آموزش فنـي و         با توجه به نتايج حاصل از بررسي عملكرد مواد قانوني و سياست           

اي در سال دوم و سوم برنامه چهار توسـعه و بـه منظـور رفـع موانـع اجرايـي و بهبـود عملكـرد در                     حرفه
  :شود هاي بعد برنامه چهارم توسعه موارد زير پيشنهاد مي سال

اي به منظور استقرار نهاد سياستگذار        يرخانه ستاد هماهنگي آموزش فني و حرفه          ضروري است دب  
هـاي موفـق سـاز        هـاي انجـام شـده و تجربـه          ها با توجه به نتايج پژوهش       و هماهنگ كننده اين آموزش    

هـا،    دخالت دولت در ارائه ايـن آمـوزش         كشورها در اين خصوص و با درنظر گرفتن اهداف، داليل و حيطه           
اي را تهيه و براي تصويب بـه          هاي فني و حرفه     جرايي مناسب براي راهبري و هماهنگي آموزش      ساختار ا 

  .مراجع ذيربط پيشنهاد كند
  .اي تدوين و براي تصويب به مراجع ذيربط ارائه شود و حرفه طرح جامع توسعه آموزش فني •
و اسـتانداردهاي جديـد     استاندارد جهاني بر اساس الگوهاي جهاني مورد بازنگري و اصالح قرار گيرد              •

اي با توجـه بـه تغييـر در           هاي فني و حرفه     آموزي و آموزش    الزم بين مهارت    آموزشي تدوين و انعطاف   
  .محتواي مشاغل ايجاد شود

  .ها درسي و محتواي آموزشي براساس تغييرات فناوري مورد بازنگري مستمر قرار گيرد برنامه •
يابد و عملكرد كيفي آموزشي، تعـداد كـارآموز و نـوع            اي افزايش     اعتبارات بخش آموزش فني و حرفه      •

  .رشته آموزش در نحوه توزيع اعتبار منظور شود
ها با اسـتفاده از       منابع موجود در اين بخش به سمت افزايش كيفيت آموزش، توسعه كمي اين آموزش              •

  .حداكثر مشاركت بخش غيردولتي دنبال شود
آموزشهاي فنـي و حرفـه اي و كـارودانش و واگـذاري             حمايت از سرمايه گذاران غيردولتي در توسعه         •

  مديريت به آنها به منظور افزايش بهره وري 
نهاد سازي مناسب در سطح ملي و استاني براي تحليل بازار كارو نياز سـنجي مـداوم جهـت اجـراي                      •

  برنامه هاي توسعه آموزشهاي فني و حرفه اي 
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 ميزان انطباق آموزش ها با نيازهاي بازار كـار و  تدوين و بهنگام سازي استاندارهاي آموزش و افزايش  •
  اشتغال
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 بهداشت و درمان

   مقدمه- 1
بخش بهداشت و درمان به منظور تأمين، حفظ و ارتقاء سطح سـالمت جـسمي، روانـي و اجتمـاعي                   
جامعه در چارچوب سياستها و خط مشي هاي تعيـين شـده ، مجموعـه نظـام يافتـه اي از فعاليـت هـا و                          

ترين اين فعاليت ها عبارتند از آموزش سالمت ، پيشگيري و كنترل بيماريهاي               مهم.  است عمليات اجرائي 
واگير و غير واگير، سالمت خانواده و مدارس ، بهداشت و سالم سازي محيط ، تأمين و تـدارك داروهـاي                     

خدمات درمـان   اساسي ، بهبود تغذيه جامعه ، ايجاد و راه اندازي مراكز و واحدهاي بهداشتي و ارائه كننده                  
  . سرپائي و بستري ، تأمين و آموزش نيروي انساني ارائه دهنده خدمات سالمت

بنابر تعريف ، نظام سالمت مشتمل بر تمام سازمان ها و منابعي است كه به ارائه اقـدامات سـالمت                    
 مي پردازد و اقدام سالمت عبارت است از هرگونه تالشي كه خواه در مراقبت سـالمت فـردي ، خـدمات                    
سالمت عمومي و يا از طريق برنامه هاي بين بخشي انجام مي گيرد و هدف اصلي آن ارتقـاي سـالمت                     

به جرأت مي توان گفت كه در جهان امروز انسان محور توسعه پايـدار و سـالمتي يكـي از اركـان                      . است
زندگي آنهـا   نظام سالمت مسئوليتي حياتي و مداوم نسبت به افراد در كل دوره             . اساسي اين توسعه است     

دارد نظام سالمت با اعاده حفظ و بهبود وضعيت سالمت افراد خانواده ها و جوامع در جهت ارتقاء سطح و                    
هدف اساسـي نظـام سـالمت تـأمين ، حفـظ و ارتقـاي               . كيفيت زندگي آحاد جامعه ايفاي نقش مي كند         

ئلي ماننـد مـشاركت     سالمت است اما اهداف دروني تري نيز براي آن مطرح است ايـن اهـداف بـه مـسا                  
عادالنه مردم در تأمين هزينه هاي سالمت و نحوه پاسخ نظام سالمت به انتظارات مردم اشاره دارد نظام                  
سالمت بايد بتواند به درستي به آنچه مردم از آن انتظار دارند پاسخ دهد و در سهم مشاركت آنها در توليد                     

  . ، توزيع و مصرف خدمات رعايت عدالت را بكند 

   بخش بهداشت و درمانيوظايف و ويژگي شها - 2
ارائه خدمات در قالب ايجاد سازوكارهاي مناسب براي كنترل بيماريهـاي واگيـر دار ، غيرواگيـردار ،                  

فقر ، كمبود تغذيه اي پروتئين انـرژي و ريزمغـذي هـا ، روابـط                ( كنترل مخاطرات تهديد كننده سالمت      
 فاضالب و مواد زائد ، دود ناشي از سوخت هـاي جامـد در               جنسي غير ايمن ، روشهاي غير بهداشتي دفع       

محيط هاي بسته پرفشاري خون ، كلسترول باال ، مصرف دخانيات و الكـل ، كمبـود فعاليـت فيزيكـي ،                      
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، تأمين و ارتقاي سالمت خانواده ، سالمت محيط كار، كنتـرل مواليـد بـازتواني و    ) افزايش وزن و  چاقي   
  :ن بخش است كه در حال حاضر در قالب چند دسته بزرگ ارائه مي شوند  از وظايف ايينوتواني برخ

   خدمات پيشگيري و آموزش و ارتقاي سالمت-
  تأمين سالمت مادر و كودك-
   سالمت باروري و تنظيم خانواده -
 –اي ، سـالمت روان         كنترل بيماري هاي واگيردار و غيرواگيردار، سالمت محيط ، بهداشت حرفه           -

  س بهداشت مدار
   بهداشت دهان و دندان -
   بهبود تغذيه-
   خدمات باليني مشتمل بر تشخيص و مراقبت و مديريت -
   بازتواني و نوتواني-
   پاسخگويي به خطرات و باليا در كشور-
 سرمايه گذاري در توليد منابع انساني و فيزيكي ، تأمين و تربيت نيروي انساني ماهر و متخـصص     -

زيرا عملكرد مطلوب   . ي برعهده دانشگاه هاي علوم پزشكي گذاشته شده است          در گروه بهداشتي و پزشك    
نظام سالمت در تمام جنبه ها از قبيل خدمات بهداشتي و درماني ، پژوهش ، مديريت و رهبري و آموزش        
به طور كامل به دانش ، مهارت ها و توانائي هاي فارغ التحصيالن دانشگاههاي علـوم پزشـكي بـستگي                    

 .دارد 
رمايه گذاري در پژوهش ، ساختمان و تجهيزات و تدارك دارو و ملزومات پزشكي نيز از جملـه                   س -

  .كاركردهاي نظام سالمت در اين زمينه است 
  

   كمي ي عملكرد متغيرهاي بررس- 3
  : مورد نظر سالمت خانواده و جمعيت در برنامه چهارم توسعه عبارتند ازيشاخص ها

   درصد هزار تولد زنده 25دود  كاهش ميزان مرگ مادران به ح-1
  1394 درصد تا سال 25 كاهش ميزان سزارين به ميزان -2
 درصد تا سال    93به ميزان بيش از     )  بار   6حداقل  (  افزايش پوشش مراقبت هاي دوران بارداري        -3
1394  
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   1394 درصد تا سال 96 افزايش پوشش زايمان ايمن به ميزان بيش از -4
 درصد تا سال    82به ميزان بيش از     )  بار   3حداقل  ( هاي پس از زايمان      افزايش پوشش مراقبت     -5
1394   

  1394 درصد تا سال 50 افزايش پوشش زايمان بدون درد داروئي و غير داروئي به ميزان -6
  سال پايه % 10 كاهش اختالالت شايع دوره سالمندي و عوارض ناشي از آنها بميزان -7
  %60يشگيري از بارداري بميزان  افزايش پوشش روش هاي مدرن پ-8
  ) درصد5رسيدن به ميزان  ( Unmet Need كاهش ميزان -9 

   درصد10 كاهش ميزان حاملگي ناخواسته -10
   سال در اثر بيماريهاي شايع 5 كاهش مرگ كودكان زير -11
   درصد5 سال در كشور بميزان 5 كاهش بار بيماريهاي اولويت دار در كودكان زير -12
   در هزار مواليد زنده 17 ميزان مرگ نوزادان به زير  كاهش-13
   در هزار مواليد زنده 10 ماهه به كمتر از 59 كاهش مرگ كودكان يك تا -14

  
آمار تجمعي خونگيري درصد اهدائي و توليد فـرآورده هـاي سـلولي در اداره كـل                 ) 1(جدول شماره   

  . دهد ي را نشان م1384-87انتقال خون اصفهان در سالهاي 
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آمار تجمعي خونگيري درصد اهدائي و توليد فرآورده هاي سلولي در اداره كل ): 1(جدول شماره 
  1384- 87انتقال خون اصفهان در سالهاي 

  اداره كل انتقال خون استان: مأخذ
ي و شاخص هاي برنامه چهارم در برنامه هاي         شاخص هاي استاني با ارقام كشور     ) 2(جدول شماره   

مختلف واحد سالمت خانواده و جمعيت را بر اساس نتايج طرح پايش و ارزشيابي برنامـه هـاي بهداشـت                    
  : كند يهاي آماري مقايسه م  و نتايج حاصل از گزارش1384در سال  ) IMES( باروري 

 در بخـش   ي و كـشور   ي هـدف اسـتان    يسه شـاخص هـا    يـ مقا) : 2(جدول شـماره    

  1384 – 94 دوره يبهداشت و درمان ط

گلبول  خون كامل خونگيري سال
 قرمزمتراكم

پالسماي 
گلبول قرمز  پالكت CPP كرايو تازه

 شسته شده

1384 100054 1853 95598 46254 45975 45670 34603 2361 

1385 100670 2510 94355 61188 33178 33178 33669 3107 

1386 100843 2176 96563 74866 22402 21878 32053 2829 

1387 82914 1322 80490 62059 17701 17701 31412 2973 
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   استانيدانشگاه علوم پزشك: مأخذ

  استان شاخص رديف
1384 

  كشور
1384 

  هدف استاني
 1388تا سال 

  هدف كشوري
 1394تا سال 

 22 تا18 18 27 18 ميزان مرگ مادران در صدهزار تولد زنده 1

درصد پوشش مراقبت هاي پس از  2
 98 91 1/87 9/90  )42 بار تا روز2حداقل( زايمان 

 __ 50 4/18 8/22 رصد پوشش مراقبت قبل از بارداريد 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

درصد پوشش مراقبت هاي دوران  6
 98 98 3/94 7/97 ) بار 6حداقل ( بارداري 

 50 50 9/0 9/1 ئيدرصد زايمان بدون درد و غير دارو 7

 25 25 3/42 2/58 درصد سزارين 8

درصد سالمندان آموزش ديده به طور  9
 25  __ 5/23 كامل

 17  __ 5/14 ميزان مرگ و مير نوزادان 10

 10  __ 7/5  ماهه59 تا1ميزان مرگ و مير كودكان  11

 __  __ 19/20  سال5ميزان مرگ و مير كودكان زير  12
 __  9/87 8/83 يم خانوادهپوشش كلي تنظ 13
 60  6/59 5/61 پوشش روش مدرن 14

 10  3/27 8/24 درصد بارداري ناخواسته 15

 __  6/80 96 پوشش آموزش قبل از ازدواج 16

درصد رضايتمندي از جلسات قبل از  17
 __  4/87 7/88 ازدواج

آگاهي از روش اورژانس پيشگيري از  18
 __  6/69 6/74 بارداري

19 

كساني كه  ( Unmet needدرصد 
تمايلي به داشتن فرزند بيشتر ندارند ولي 

از روشي هم براي پيشگيري از بارداري 
 )استفاده نمي كنند 

1/5 9/5  5 



  
  
  

  1387 سال -اجتماعي استان اصفهان -گزارش اقتصادي
 

 

212  

 ي سـالها  ي در بخش بهداشت و درمـان طـ        ي هدف استان  يشاخص ها )  3(جدول شماره   
  : دهد يفهان را نشان م در استان اص1387  تا1384

 در بخش بهداشت و درمـان       ي هدف استان  يسه شاخص ها  يمقا) : 3(جدول شماره   
  1384 – 87 ي سالهايط

  . اصفهان يدانشگاه علوم پزشك:     مأخذ 

  
ق طـرح   ي از آمار و اطالعات مربوط به بخش بهداشت و درمان ، از طر             يبرخ:  باشد كه    يالزم به ذكر م   

 يكبـار انجـام مـ   ي ن طرح هر چهار ساليا(  شود ي  محاسبه م IMESيابيش و ارزشي نظام پايبررس
  ) .رد يگ

  
  

 1387 1386 13841385شاخص رديف
 99,8 99,7 99,3 100 دهيمان توسط فرد دوره ديدرصد زا 1
 11,82 10,58 12,84 14,5 ر نوزادانيزان مرگ و ميم 2
 20,17 17,18 21,81 20,19  سال5ر ير كودكان زيمزان مرگ و يم 3
 73,85 80,6 73 83,3 م خانوادهي تنظيپوشش كل 4
 1,5 1,51 1,48 1,38 كسالير ي زيدرصد گروه سنّ 5
 7,14 6,95 6,83 6,67  سال5ر ي زيدرصد گروه سنّ 6
 8,26 7,97 7,7 7,75  سال به باال65 يدرصد گروه سنّ 7
 63,33 42,69 62,27 62,15  سال15 -49ار درصد زنان  شوهرد 8
 1,6 1,55 1,6 1,6 ي كليزان باروريم 9

 53,06 51,53 52,55 52,17 ي عموميزان باروريم 10
 5,2 5,19 5,23 4,98 زان مرگ خاميم 11
 15,22 14,84 15,05 14,76 زان تولد خاميم 12
 7,5 7,77 7,19 7,7  گرم2500وزن كمتر از  13
 60 60 59,5 58,2 نياردرصد سز 14
 5 4 10 1,9 مان بدون درديدرصد زا 15
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  پيشنهاد ها  و ي نتيجه گير- 4
     با توجه به انتقال بار بيماريها از واگير به غير واگير و تغييرات شيوه زندگي كـه نتيجـه افـزايش                     

است و از طرف ديگر توانمنديهاي نظـام ارائـه مراقبتهـاي            ) خصوصاً حومه شهرهاي بزرگ     ( شهرنشيني  
) بيماريهاي واگير ، بهداشت محيط و تنظـيم خـانواده           ( مبناي نيازهاي پيشين مردم     سالمت كه عمدتاً بر   

بوده است لزوم بازنگري در نظام ارائه خدمات سالمت كه بتواند هرچه بيشتر پاسخگوي نيازهـاي جديـد                  
لويـت  پيشنهاد ها مطرح شده در گزارش پيرامون اقدامات او          پيشنهاد ها زير در تكميل        مردم باشد نتايج و     

  . شود يدار و محرك توسعه استان در بخش بهداشت و درمان ارائه م
تفويض اختيار به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشـتي درمـاني در جهـت اصـالح سـاختار                    -1

نظام سالمت براساس تكاليف محوله جديد نظير برنامه جامعه ايمن ، برنامه جامع كنترل دخانيات ، برنامه         
  ... دم در جهت مراقبت از سالمت خود و حفظ ارتقاء سالمت در محل كار و توانمندسازي مر

   توانمند سازي كاركنان نظام سالمت براي ارائه تكاليف و تعهدات جديد -2
 رفع موانع و ايجاد بستر مناسب جهت مشاركت و فعاليت بخـش غيـر دولتـي در ارائـه خـدمات                      -3

  سالمت 
   درصد وضعيت موجود 50دجه ساليانه دولت به ميزان  افزايش سرانه خدمات سالمت در بو-4
در سالمت مـردم بـا توجـه بـه          ) ادارات و نهادهاي مختلف     (  تبيين مسئوليت بخشهاي مختلف      -5

  اهميت موضوع 
   الزام بخشهاي مختلف مسئول حوزه سالمت مردم به پرداخت تعهدات قانوني خود -6
امالك استان جهت صدور سـند بـراي محلهـايي كـه             تفويض اختيار به اداره كل ثبت  اسناد و           -7

  )147خارج از تبصره .   ( جهت ارائه خدمات بهداشتي درماني در اختيار دانشگاه علوم پزشكي است 
هـاي جـاري هماننـد برنامـه           و جدا كردن برنامه هاي اعتبـاري بودجـه         49 تجديد نظر در اصل      -8

  ... ، برنامه بهداشت محيط و خدمات دارويي ، برنامه بهبود استاندارد واحدها
 تفويض اختيار به استانها در قالب مصوبات هيأت امنا و مطابق با طرح گسترش شبكه بـا توجـه                    -9

به تغيير سيماي مرگ ، بررسيهاي اپيدميولوژيك مبني بر تغيير شيوه زندگي و تغييرات ايجاد شده در بـار                   
سطح بعدي ارجاع مراكز بهداشـتي درمـاني بـويژه در           بيماريها ، ايجاد مراكز سالمت منطقه اي به عنوان          

  .مورد بيماريهاي غير واگير
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 كه  نظام نوين اداره بيمارستان ها كه در ابتدا با هدف افزايش ميـزان كـارآئي و                   يهمچنين از آنجاي  
اثر بخشي كاركنان بخش بهداشت و درمان بـه ويـژه بـه كـارگيري واسـتفاده هرچـه بيـشتر از خـدمات                        

) كارانه   ( Percase 1ان و در ادامه وسعت بخشيدن به طرح هاي كلينيك ويژه و طرح              تخصصي پزشك 
تهيه و تنظيم شده در عمل با مشكالتي از جمله ناهماهنگي در پرداخت هاي پزشكان متخـصص و غيـر                    
متخصص همچنين پزشكان جراح و ساير متخصصان پزشكي و پيراپزشكان مواجه است  اين امر موجـب          

اركنان در واحدهاي بيمارستاني و نبود انگيـزه كاركنـان در واحـدهاي بيمارسـتاني و نبـود                  عدم رضايت ك  
انگيزه كاري پزشكان در مناطق محروم و مراجعت پزشـكان متخـصص از شـهرهاي كوچـك و منـاطق                    
محروم به مراكز پرجمعيت و مركز استان شده است به اين ترتيب به نظر مي رسد در عمـل نظـام نـوين                       

  .ر بيمارستان ها نياز به بازنگري و اصالح دارد اداره امو
عالوه بر آن عمده ترين چالش هاي برنامه سالمت خـانواده و جمعيـت در حـوزه سـالمت مـادران                     

  :عبارتند از
  :  عدم حمايت قانون از برنامه ترويج زايمان طبيعي به دليل-1
  و سزارين عدم كاهش تعرفه سزارين با نزديك كردن تعرفه زايمان طبيعي -  
   عدم حمايت از پزشكان متخصص كه زايمان طبيعي انجام مي دهند-
 عدم حمايت قانوني درمورد فروش پمفلت ، پوستر و ساير مواد كمـك آموزشـي توليـد شـده در                     -2

  حوزه به بخش خصوصي
  :همچنين دوچالش مهم در برنامه سالمت مادران عبارتند از 

مسائل مالي مراجعه نمي كنند و يا ديرهنگام مراجعـه مـي             مشكل مادران افغاني كه به علت        –الف  
  كنند و به علت وضعيت اجتماعي ، اقتصادي عمدتاً داراي بارداري پرخطر هستند 

 زايشگاههاي استان آمار زايماني كاملي ندارند و تعطيل كردن آنها به راحتي امكان پذير نيست –ب 
محـروم و دورافتـاده الزم اسـت مـصوبات قـانون            با توجه به نيازهاي آحـاد مـردم بخـصوص منـاطق             ( 

  ).درخصوص تأسيس و راه اندازي مراكز تسهيالت زايمان در مناطق دور افتاده و محروم مدنظر قرارگيرد
  : رسنديپيشنهاد ها ذيل قابل توجه به نظر م      در برنامه سالمت سالمندان 

  ي در شهرستان هاسالمند) رفرال ( تجهيز فضاهاي مورد نياز مراكز ارجاع -
                                           

شود تا پزشك به جاي اشتغال در  ان تشكيل ميهايي هستند كه خارج از وقت اداري در بيمارست درمانگاه. 1
 .مطب در آن واحد با تعرفه دولتي به خدمت به پردازد
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   تأمين نيروي انساني مورد نياز -
 تخصص و فوق تخصص     MPH پيش بيني درخصوص تدوين دوره هاي آموزشي فوق ليسانس           -

 ويژه طب سالمندي در دانشگاههاي علوم پزشكي 
  اعتبارات درخصوص ادغام مراقبت هاي بهداشتي درماني سالمندان -
 سالم در دوران سالمندي اعتبارات درخصوص آموزش شيوه زندگي -
  اعتبارات درخصوص شهر دوستدار سالمند-

 : رسدي   در برنامه سالمت كودكان نكات ذيل قابل توجه به نظر م
  »حمايت از زنان و كودكان «   تدوين برنامه پنجم توسعه با محوريت-
   افزايش طول مدت مرخصي زايمان به يكسال -
 اجتماعي و آموزشي جهـت مقابلـه بـا انـواع خـشونت هـاي                 ايجاد قوانين مناسب و قواي اجرائي      -

  جسمي و روحي كودكان از خانه رانده شده يا مورد غفلت قرار گرفته 
 مشخص شدن سهم معاونت درمان در شناسائي علل مرگ وميـر نـوزادان و طراحـي  مـداخالت                    -

  الزم جهت كاهش ميزان مرگ و مير كودكان 
  : باشديرد ذيل قابل توجه م    در برنامه تنظيم خانواده موا

 حمايت قانوني از برنامه مشاركت مردان در برنامه هاي تنظـيم خـانواده و بهداشـت بـاروري از                    -1
  :طريق

 ايجاد پروتكل مشخص درخصوص شرح وظايف كاركنان مرد در بهداشت بـاروري و تنظـيم                –الف  
  خانواده

  ومي اختصاص اعتبار جهت تجهيز و راه اندازي مراكز وازكت–ب 
  : حمايت قانوني بيشتر از برنامه مشاوره و آموزش هاي قبل از ازدواج از طريق-2

   ايجاد سياست روشن و واضح در مورد آموزش مسائل جمعيت و تنظيم خانواده به جوانان–الف 
  ...)فيلم ، جزوه و(  استاندارد كردن مطالب آموزشي جهت آموزش به داوطلبين ازدواج -ب
دن فضاي فيزيكي ، نيروي انساني ، زمان و ساعت آموزش از طريق گروه توسـعه                 استاندارد كر  –ج  

  و گسترش شبكه ها
   حمايت قانوني بيشتر از برنامه تنظيم خانواده در بيمارستان هاي دولتي و خصوصي-3
  )149تلفن (  حمايت و پشتيباني بيشتر از سيستم تلفن گوياي نداي بهشت -4
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  ظيم خانواده  حمايت بيشتر از قانون تن-5
  : ساير پيشنهادها در زمينه تدوين برنامه پنجم توسعه در بخش بهداشت و درمان –
 هزينـه هـاي     –تدوين مواد قانوني درخصوص تأمين هزينه هاي سـربار بيمارسـتانهاي آموزشـي              -

 50 بازسازي ونوسازي بيمارستانهاي با قـدمت بـاالي          –بيمارستانهاي سوختگي ، رواني و مناطق محروم        
  سال ، ايجاد و توسعه مراكز ويژه ترك اعتياد و دخانيات

 الزام دستگاههاي دولتي به تدوين و اجراي برنامه هاي استراتژيك و عمليـاتي براسـاس ارزيـابي                  -
  عملكرد ساليانه و تأمين بودجه مورد نياز جهت اجراي آن 

   افراد  تهيه پرونده سالمت آحاد جامعه به صورت الكترونيكي با درج كد ملي-
 ارائه تسهيالت رفاهي و اجتماعي به بازنشستگان و سالمندان از طريـق كارتهـاي الكترونيكـي و                  -
  منزلت 
 دقيقه ابتداي ساعت كاري كاركنان دولت به منظور ارتقاي سالمت و توسعه ورزش              30 اختصاص   -

  در ابعاد مختلف 
مله عائله مندي و اوالد ، عيدي، بن از ج(  تمركز پرداخت كليه هزينه هاي مربوط به بازنشستگان     -

  در وزارت رفاه ...) و 
   سياستگذاري و تدوين برنامه نظام گزارش دهي و ثبت بيماريهاي ناشي از غذا -
 تدوين برنامه هاي مرتبط با ارزيابي و تعيين عوامـل تهديـد كننـده سـالمتي در حـوزه بهداشـت                      -

  محيط و مواد غذايي 
  ع صحيح پسماندها و زباله هاي عفوني و غير عفوني  سياستگذاري در راستاي دف-
 ارتقاي كمي و كيفي منابع انساني متخصص ويژه اورژانسهاي كشور در راستاي كـاهش مـرگ و                  -

 مير و افزايش رضايتمندي مراجعين
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  و تأمين اجتماعييستيبهز

   مقدمه - 1
د را آغاز كرد تـا ايـن برنامـه     دولت در جهت تهيه برنامه چهارم توسعه اقدامات خو1381   در سال   

هاي توسعه كه     در اين راستا هيأت محترم وزيران تهيه طرح       .  تدوين شود  1383-88هاي    سال  براي فاصله 
مدت توسعه استان باشد تـصويب        حاوي اهداف بلندمدت ، راهبردهاي كالن و اقدامات ميان مدت و كوتاه           

 ساله و   20 چشم اندار بلندمدت توسعه كشور در افق         از آنجايي كه سند توسعه ملي با رويكرد تعريف        . كرد
بندي با سند توسعه استاني       گريري گسترده و مشاركت جمعي در دستور كار بود لزوم انطباق و جمع              با بهره 

را سند توسعه كشور را ايجاب مي كرد تا هر دو اين اسناد از وحدت رويه برخوردار باشد به دنبال طرح آن                      
هـاي كلـي      نبال كرد كه در اين راستا نيز سازمان بهزيستي استان با توجه بـه سياسـت               استان نيز كار را د    

سازمان بهزيستي كشور اقدامات الزم شروع و برنامـه چهـارم توسـعه بخـش را تـدوين كـه در گـزارش                       
  .بيني و تحقق يافته و علل مغايرت با برنامه و پيشنهادها الزم آورده شد پيش

  
  ش  وظايف  و ويژگي هاي بخ- 2

  :وظايف
 شوراي انقالب و اصالحيه آن در تاريخ        24/3/59   سازمان بهزيستي كشور بر اساس مصوبه مورخ        

 سازمان نهاد و موسسه و انجمـن تـشكيل گرديـد و سـپس بـا                 16 از ادغام حدود     1359 تير ماه سال     25
 تـشكيل سـازمان   هدف عمده و اساسـي شـوراي انقـالب از    .  موسسه به كار خود ادامه داد      13تغييراتي با   

  : قانون جمهوري اسالمي ايران و براي انجام  وظائف زير بود29 و 21بهزيستي تحقق مفاد اصول 
   برنامه ريزي، هماهنگي، نظارت وارزشيابي و تهيه استانداردهاي خدمات به جامعه هدف

ب ديـدگان   توسعه و گسترش مراكز ارائه خدمات به زنان ، كودكان ، معلولين ، سالمندان و آسـي   
  اجتماعي و اقشار آسيب پذير

   فراهم آوردن زمينه مشاركت عمده مردم و گروههاي داوطلب در ارائه خدمات به جمعيت هدف
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  :ويژگي ها 
 اين سازمان در سه حوزه تخصصي توانبخشي، اجتماعي و پيشگيري خدمات تخصـصي خـود را بـه      

  جامعه ارائه مي كند
سرپرست ، كودكان نيازمند و همچنين كودكـان  پـيش دبـستاني،             حوزه اجتماعي خانواده هاي زن        

زنان و دختران در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي كودكان  خياباني، معتادين و دختران فراري                 
  را تحت پوشش دارد

  .دهد حوزه توانبخشي به معلوالن اعم از ذهني ،جسمي حركتي ،رواني و سالمندان خدمات  ارائه مي
يري برنامه ريزي پيشگيري از بروز  و تشديد معلوليت، آسيب هاي  اجتماعي و فقر را به         حوزه پيشگ 
  .عهده دارد

  
   امور اجتماعي

  :وظايف
  حمايت و نگهداري وتربيت  كودكان و اطفال بي سرپرست و بدسرپرست •
  ساماندهي ،حمايت و نگهداري از كودكان خياباني •
  جتماعي از آنانتجديد تربيت منحرفين اجتماعي وحمايتهاي ا •
  ارائه خدمات مختلف به آسيب ديدگان اجتماعي وافراد در معرض آسيب •
  حمايت و توانمند سازي اقشار آسيب پذير ونيازمندان •
  ارائه خدمات ياددهي يادگيري به كودكان پيش دبستاني و نظارت بر عملكرد مهدهاي كودك •

 
 :ويژگي ها

ي فردي خانوادي و اجتماعي از جمله ايجاد و         گسترش خدمات و برنامه هاي مداخله در بحرانها        •
  گسترش مراكز مداخله اي  و اورژانس اجتماعي

سرپرسـت و      تامين و عرضه خدمات اجتماعي براي كليه گروههاي سـني وخانوادههـا وافرادبـي              •
  بدسرپرست و نيازمند و شناخت نيازها و گروههاي نيازمند به خدمات بهزيستي

   گروههاي نيازمند زير خط فقر با اولويت كودكان وزنانتامين هزينه زندگي و  آموزش •
  ايجاد فرصتهاي شغلي برابر براي افراد تحت پوشش •
  هدفمند كردن يارانه ها در جهت حمايت از اقشار آسيب پذير •
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  توسعه كمي و كيفي نظام ياددهي يادگيري براي كودكان پيش دبستاني •
  ب ديدگان اجتماعيارائه خدمات تخصصي به افراد در معرض آسيب و آسي •
  

   امور توانبخشي
  :وظايف

  ارائه خدمات توانبخشي و توانپزشكي به معلوالن، سالمندان،بيماران رواني مزمن •
  ارائه آموزشهاي الزم ويژه گروههاي فوق •
تهيه و تحويل وسايل و لوازم بهداشتي و كمك توانبخشي به معلـوالن وسـالمندان و بيمـاران                   •

  رواني مزمن
  تانداردهاي خدمات تخصصي توانبخشي و نظارت بر حسن اجراي آنهاتهيه وتدوين اس •

 :ويژگي ها 

تامين و عرضه خدمات مختلف بـه معلـولين قابـل توانبخـشي از طريـق اجـراي برنامـه هـاي               •
  توانبخشي اجتماعي، اموزشي ،حرفه اي وتوانپزشكي

 همكاري بخـش    نگهداري ومراقبت از معلولين غير قابل توانبخشي درواحدهاي استاني و جلب           •
  غير دولتي

  اجراو گسترش برنامه هاي توانبخشي مبتني بر جامعه •
  ارائه خدمات به سالمندان و نگهداري و مراقبت از آنها •
  ساماندهي بيماران رواني مزمن •

 
   امور پيشگيري 

  :وظايف
  ارائه مشاوره و خدامت روانشناختي از طريق مراكز مشاوره •
  ارائه خدمات مشاوره پزشكي ژنتيك •
گاهسازي آحاد جامعه نسبت به آسيبهاي اجتماعي و روشهاي پيشگيري از انهـا  بـا همكـاري                  آ •

  سازمانهاي مردم نهاد
  پيشگيري از اعتياد به روش اجتماع محور در محالت  •
  درمان و بازتواني  معتادان •
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اجراي برنامه هـاي كـاهش آسـيب  و عـوارض بهداشـتي و اجتمـاعي اعتيـاد و پيـشگيري از                        •
  ري ايدزگسترش بيما

  آموزش مهارتهاي زندگي در واحدهاي آموزشي كارگري  وخانواده ها و زوجين •
  تهيه و تدوين استانداردهاي خدمات تخصصي پيشگيرانه و نظارت بر حسن اجراي نهاد •

  :ويژگي ها 
  توسعه پژوهشهاي كاربردي به منظور شناخت علل بروز وشيوع آسيبهاي اجتماعي ومعلوليتها •
ه منظور افزايش توانايي هاي مقابله اي و ايمني انان با شرايط و مـشكالت               آگاهسازي جامعه ب   •

  اجتماعي
پيشنهاد اصالح قوانين و مقررات موجود بـه منظـور ارتقـاي حقـوق انـساني كودكـان و زنـان                      •

  وسالمندان
  تهيه و اجراي طرح هاي پيشگيري از معلوليت و اسيبهاي اجتماعي •
  

  امور مشاركتهاي مردمي
  :وظايف 

  امه ريزي وتامين موجبات جلب و جذب مشاركتهاي مردمي و خدمات داوطلبانه مردميبرن •
ساماندهي كمك هاي مردمي در جهت اجراي اهداف سازمان وتامين نيازهاي جمعيت هدف بر               •

  اساس اولويتهاي خدماتي
  گسترش و حمايت وتوانمند سازي موسسات خيريه و غير دولتي •
  يت براي تاسيس مراكز غير دولتي بهزيستيصدور موافقت اصولي  وپروانه فعال •

  :ويژگي
تعيين و اعالم ضوابط و معيارهاي صريح اجرايي جهت واحدهاي تابعه و ساير موسسات خدمت                •

  دهنده غير دولتي در چارچوب وظايف سازمان
تشويق و ترغيب و اگاهسازي احاد مردم،  شخصيتهاي حقوقي و موسسات ونهادها بر فوايـد  و                 •

  ت بيشتر در انجام فعاليتهاي بهزيستيآثار  مشارك
توسعه فرهنگ استفاده از انديشه هاي تخصصي و برنامه ريزي و نظارت بر جلب مـشاركتهاي                 •

 مردمي و هزينه كردن انها در زمينه خدمات اجتماعي و پيشگيري و توانبخشي 
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  ن اجتماعيي بررسي عملكرد متغيرهاي كمي در بخش رفاه و تأم- 3

يامور اجتماع- 3- 1





 

 

 1384 - 87 دوره ي مربوط به امور اجتماعي طيعملكرد شاخص ها) : 1(جدول شماره 

1384 1385 1386 1387 
 عنوان خدمت

  واحد
  بيني پيش يرياندازه گ

 
  عملكرد

 
  عملكرد بيني پيش

 
  بيني پيش

 
  عملكرد

 
  بيني پيش

 
  عملكرد

 
 29 29 28 30 25 26 25 26 واحد ديدگان اجتماعي مراكز پذيرش آسيب

( آسيب ديدگان اجتماعي پذيرش شده 
 )موارد جديد 

 13891 13800 11424 14000 9225 12000 8926 10000 نفر

 94267 90000 83793 80000 67664 70000 65397 70000 نفر خدمات حمايتي ارائه شده
 10189 10170 8076 8000 7686 7800 7500 7500 خانوار مددجويان تحت پوشش دفتر زنان

 40 32 40 42 32 35 30 30 گروه وههاي هميارگر
 23 17 17 20 14 14 10 10 مركز كلينيك هاي مددكاري

 67 67 68 75 68 70 70 70 مورد ساماندهي انجمنهاي خيريه
 60 54 67 80 100 100 60 60 مورد وديعه مسكن

 - - 1704 2000 1704 2000 1704 2000 نفر بيه اجتماعي زنان و خانواده
 45 30 65 65 40 40 50 50 خانوار انمند سازي مددجويانتو

 10 8 10 8 0 4 0 2 مورد گروههاي هميار  كلينيكهاي مددكاري
 550 480 440 440 400 400 570 570 مورد جهيزيه به نوعروسان

 5135 470 - - 432 450 300 350 نفر پرداخت هزينه تحصيلي دانشجويان
 4500 40000 40000 4500 5914 5000 4833 4500 نفر طرح بهبود تحصيلي

 1850 1700 1636 1600 6500 6500 6190 6000 نفر بهبود تغذيه
 1035 1000 28 30 25 26 25 26 واحد تعداد مهدهاي كودك

تعداد كودكان تحت پوشش مهدهاي 
 كودك

 43011 42000 41903 55000 50251 53000 45703 50000 نفر



  
 

 

  1384 -  87 دوره ي مربوط به امور اجتماعي طيعملكرد شاخص ها) : 1(جدول شماره ) ادامه  ( 
1384 1385 1386 1387 

  واحد عنوان خدمت
  بيني پيش يرياندازه گ

 
  عملكرد

 
  عملكرد بيني پيش

 
  بيني پيش

 
  عملكرد

 
  بيني پيش

 
  عملكرد

 
تعداد كودكان تحت پوشش طرح پيشبرد 

 منافع عاليه
 2949 2000 1538 1300 1364 1200 0 0 نفر

تعداد كودكان تحت پوشش طرح تامين 
 يك وعده غذاي گرم

 9276 9000 8192 7000 0 0 0 0 نفر

 - - 17 5 1 2 1 1 واحد تاسيس آدينه مهد

 2349 2192 1887 985 1362 974 725 940 مورد نظارت و ارزيابي عملكرد مهدهاي كودك

 35 31 32 33 31 30 29 29 مركز مراكز نگهداري كودكان بي سرپرست

 681 500 537 550 500 450 462 400 نفر فرزندان امداد بگير
و  فرزندان تحت پوشش خانه هاي كودك

 نوجوان
 499 310 379 400 368 420 325 400 نفر

 5 3 3 5 0 0 0 0 گروه گروههاي هميار فرزندان ترخيصي
پرونده هاي واگذار شده به كلينيكهاي 

 مددكاري
 113 85 85 90 80 80 0 0 پرونده

 48 21 146 150 76 85 49 60 نفر تعداد فرزندان ترخيص شده

 103 73 379 380 223 225 200 200 نفر )موارد جديد ( سرپرست بي كودكان پذيرش

 450 311 379 380 223 225 200 200 نفر بيمه آتيه فرزندان

 91 53 45 45 54 54 51 50 نفر فرزند خواندگي

 41 32 60 60 42 45 15 15 درصد  فرزندان ترخيصيتوانمند سازي
  . استان اصفهان يستياداره كل بهز: مأخذ 

  . در سازمان اجرا نشده است1387طرح بيمه اجتماعي زنان و خانواده از ابتداي سال : توضيح 
  



 

 

   امور پيشگيري- 3- 2
  

  1384 – 87 دوره ي مربوط به امور پيشگيري طيعملكرد شاخص ها) : 2(جدول شماره 
 

1384 1385 1386 1387 
  واحد عنوان خدمت

  بيني پيش يرياندازه گ
 

  عملكرد
 

  بيني پيش
 

  عملكرد
 

  بيني پيش
 

  عملكرد
 

  بيني پيش
 

  عملكرد
 

پذيرش در مراكز درمان و باز تواني 
 7075 7500 6256 6500 3400 3500 1800 2000 نفر اعتياد

 181 150 130 150 100 12 90 90 نفر پذيرش در مراكز اجتماع درمان مدار
 27 30 30 30 15 17 6 7 مركز مراكز درمان و باز تواني اعتياد

 1 2 2 3 2 2 2 2 مركز مراكز اجتماع درمان مدار
 23 30 19 19 10 10 0 - مركز MMTمراكز 

 3 3 3 3 3 3 1 1 مركز تعداد مراكز كاهش آسيب
 11 11 11 15 11 12 3 5 ميت تعداد تيم هاي كاهش آسيب

 84 50 30 35 20 24 10 12 مركز مراكز سرپناه شبانه روزي

10000 82000 85000 83500 86000 85185 85000 نفر طرح پيشگيري از تنبلي چشم
0 88750 

 - - - - 570 550 400 400 نفر پيشگيري از معلوليتهاي جسمي حركتي
 48600 50000 49500 5000 4500 4500 3500 3700 نفر سازي آگاه

 5300 5000 1300 1450 850 900 141 140 نفر غربالگري شنوايي
 3254 5000 4550 4700 4463 450 3800 4000 نفر مشاوره ژنتيك

 - - 60554 60554 52850 52850 - - مورد كم كاري تيروئيد
 900 800 600 700 430 450 320 350 نفر سالمت روان تعدادهمياران
 7 10 6 9 3 5 3 4 گاهيپا پايگاه سالمت

 29  32 35 28 30 16 15 مركز مراكز مشاوره

  
  



  
 

 

  1384 – 87 دوره ي مربوط به امور پيشگيري طيعملكرد شاخص ها) : 2(ادامه جدول شماره 
 

1384 1385 1386 1387 
  واحد عنوان خدمت

 يرياندازه گ
  بيني پيش

 
  عملكرد

 
  بيني پيش

 
  عملكرد

 
  بيني پيش

 
  عملكرد

 
  بيني پيش

 
  ملكردع

 

 21160 20000 17051 2300 20212 22000 18764 20000 نفر )148( تلفني  مشاوره خدمات 
  خدمات مشاور حضوري

  19524 15000 12011 1400 12119 12500 10122 10000 نفر )دولتي و غيردولتي  ( 
 

 - - - - 85 90 292 200 مربي تربيت 
 آموزش پيش از ازدواج

 3300 3000 - 3500 2370 2500 580 600 مخاطب

 30 20 - 35 20 20 - - مربي  تربيت 
 زندگي خانواده آموزش

 490 500 - 500 30 35 - - مخاطب
مربي  تربيت

 2575 2000 - 3000 60 75 105 120 دبستان

مربي  تربيت
 0 - - - - - 70 80 راهنمايي

مربي  تربيت 
 40 - - - - - - - بزرگسالي

  
  
  

 هاي زندگي  مهارت آموزش 
مربي  تربيت
 188 - - - 126 150 - - دبستاني پيش

  
  . استان اصفهان يستياداره كل بهز: مأخذ 

  

   امورتوانبخشي- 3- 3
  



 

 

  1384 - 87 دوره ي مربوط به امور توانبخشي  طيعملكرد شاخص ها) : 3(جدول شماره 

1384 1385 1386 1387 
 عنوان خدمت

  واحد
  بيني پيش يرياندازه گ

 
  كردعمل

 
  بيني پيش

 
  عملكرد

 
  عملكرد بيني پيش

 
  عملكرد بيني پيش

 

 7250 7500 6934 7000 6672 6500 5400 5500 نفر يارانه بگيران مراكز توانبخشي

 14194 15000 15128 15000 14432 14500 12629 14000 خانوار توانبخشي بگيران مستمري

 - برخورداري از خدمات آموزشي
 كمك توانبخشيتوانپزشكي و وسايل 

 20075 21000 21232 21000 18521 20000 17096 17000 نفر

شناسايي و ارائه  (CBRخدمات 
توانبخشي ) معلولين روستايي به خدمات

 مبتني بر جامعه
  23 23 23 23 18 18 14 14 شهرستان

 

شناسايي معلولين روستايي توانبخشي 
 مبتني بر جامعه

 21600 19000 19000 20000 12000 12500 7200 7500 نفر

ارائه خدمات به معلولين 
 توانبخشي مبتني بر جامعه روستايي

 14700 14000 13000 13000 7000 7000 4500 4500 نفر

 113 105 97 100 92 95 82 85 مركز تعداد كل مراكز تحت پوشش

  . استان اصفهان يستياداره كل بهز: مأخذ 
  
  



  
 

 

  هاي مردمي  امور مشاركت- 3- 4
  1384 - 87 دوره يهاي مردمي ط  مربوط به امور مشاركتيعملكرد شاخص ها) : 4(اره جدول شم

1384 1385 1386 1387 
 عنوان خدمت

  واحد
  بيني پيش يرياندازه گ

 
  عملكرد

 
  بيني پيش

 
  عملكرد

 
  بيني پيش

 
  عملكرد

 
  بيني پيش

 
  عملكرد

 

 175 1200 1020 1100 450 450 100 100 واحد طرح احسان و اسكان

 915 760 867 870 259 260 75 75 مورد صدور پروانه فعاليت

فعاليتهاي مربوط به 
 داوطلبان و همياران

 - 0 - 0 - نفر

 2766شناسايي
نفر 

   زمينه تفكيك به
 همكاري

2800 
 نفر به 2800

تفكيك 
 تخصص

 سهام عدالت
تهيه بانك 
اطالعات 
 مددجويان

  برگ62000  برگ62000  برگ52000

 60 60 60 40 45 30 27 20 ارديليم  مردميمشاركت جلب

 60000 - - قطعه توزيع بن غيرنقدي
 قطعه 66000
  ريالي175000

  قطعه75000
 قطعه 78000
  ريالي320000

   قطعه65000
  يريال320000
 

   قطعه77000
 ي ريال360000
  و

   قطعه155000
 يريال60000

  . استان اصفهان يستياداره كل بهز: مأخذ 
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 پيشنهاد ها يري و گ   نتيجه- 8
مند كردن ارائه خدمات حمايتي و تعيين سرانه خدمات با  تكيه بر گـسترش و ارتقـاي نظـام                    نظام -

  مددكاري اجتماعي
   بستر سازي براي انجام  پژوهش هاي توسعه اجتماعي و ارتقاي  سالمت در حوزه هاي تخصصي -
نه كردن كمك هزينه هـاي پرداختـي        افزايش حمايت از مراكزغير دولتي از طريق منطقي و عادال         -
  به آنان 
  حمايت هدفمند از مراكز خصوصي تحت نظارت به منظور افزايش رقابت پذيري-
 )اورژانس هاي اجتماعي و خدمات اجتماعي سيار(تقويت و توسعه مراكز مشاوره تخصصي -
  توانمند سازي گروههاي هدف در چارچوب تعاوني هاي خودكفا-
 بر مراقبت از فرزندان به كلينيك هاي مدد كاري و موسسات غيـر دولتـي در                 واگذاري امر نظارت  -

  جهت كاهش تصدي دولت
شناسايي نقاط آسيب خيز و بحرا ن زاي اجتماعي در بافت شهري و حاشيه شهر وتمركز بخشيدن                 -

اي به حمايت هاي اجتماعي،خدمات  مدد كاري ،مشاوره اجتماعي و ارائه خدمات ياددهي يادگيري مهد ه               
كودك و اموزشهاي پيشگيرانه  با اعمال راهبرد همكاري بـين بخـشي و سـامانه مـديريت آسـيب هـاي                      

  اجتماعي در مناطق ياد شده
برگزاري دوره هاي آموزشي جهت بدنه كارشناسي سازمان و پرسنل مراكز و شهرستانها به منظور               -

تخصـصي ومهـارتي بـويژه نظـارت و         وظرفيتهاي آنان و ارتقاي تـوان       . فعليت بخشيدن به توانمندي ها      
  ارزيابي تخصصي

مخاطب شناسي  وتفكيك و رده بندي نيازهاو ويژگي هاي مددجويان و جامعه هدف  با استفاده از                 -
  مهارتهاي ذهني و عملي  و تجربيات نيروها

ايجاد چارچوب ونظام مدون بازخورد براي مدد جويان حوزه  و جمع آوري داده  هـاي مربـوط بـه                     -
  نجي به منظور برنامه ريزي براي فعاليتهانظر س

گسترش فعاليت هـاي پيـشگيرانه از اعتيـاد و معلوليتهـا و اسـيبهاي اجتمـاعي و مـصون سـازي                      -
  ،بازپروري و اصالح و ارزيابي مستمر در   مقوله آسيب هاي اجتماعي

ي  و   برنامه ريزي جهت اطالع رساني  و آگاهسازي جامعـه نـسبت بـه جايگـاه سـازمان بهزيـست                   -
  آشنايي باخدمات  
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  تالش در جهت افزايش رضايتمندي كاركنان و ارباب رجوع-
  تهيه و تدوين استانداردهاي خدمات تخصصي حمايتي  و نظارت بر حسن اجراي آنها-
فراهم كردن بستر مناسب و الزم براي مشاركت گسترده تر بخش غير دولتي در ارائـه خـدمات  و      -

  يخريد خدمات از بخش غير دولت
  تقويت و حمايت از نهادهاي غير دولتي مدافع حقوق زنان و دختران-
سـطح  ( ايجاد بستر الزم جهت دسترسي سريع واسان و ارزان جمعيت نيازمند به خدمات حمـايتي               -

  )بندي خدمات
ايجاد امكانات و توزيع عادالنه امكانات متناسب با استعداد و ظرفيت مناطق جهـت ارائـه خـدمات                  -
  حمايتي
  رش پوشش حمايتي براي خانواده هاي زن سرپرست و كودكان بي سرپرستگست-
طراحي و تدوين شاخص هاي متناسب ملي و منطقه اي  و ايجاد بانـك اطالعـاتي فقـر بمنظـور                      -

  برنامه ريزي و سنجش نتايج مرتبط با فقر در سه دهك پائين در امدي
عهـده دار مـسئوليتهاي اجتمـاعي در    زمينه سازي براي توسعه كمي و كيفي نهادهاي غير دولتـي    -

  جهت توانمند سازي گروههاي مختلف اجتماعي
گسترش آموزش مهارتهاي  جامع زندگي براي مقاوم سازي افراد در برابر آسيب هاي اجتمـاعي و                 -

  ارتقاي سالمت روان و پيشگيري از معلوليتها
 و كودكان بي سرپرست     گسترش برنامه هاي اشتغال حمايت شده براي خانواده هاي زن سرپرست          -
مند كردن خدمات حمايتي در ايجاد بستر الزم براي اشتغال زايي و اشتغال پايدار گروههاي توانمند                  و نظام 

  شده  و تامين خدمات مشاوره و مددكاري حقوقي براي شاغلين مورد حمايت
زي و شكـست    پرهيز از پرورش روحيه وابستگي افراد و اتخاذ سياستهاي توانمند سازي وقـادر سـا              -
  يهاي وابستگي باتكيه بر ارائه خدمات هدايت شده اجتماع حلقه

 
  
  
  
  
  



  
  
  

   1387 سال -اجتماعي استان اصفهان -گزارش اقتصادي
 

 

233  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فرهنگ و هنر

   مقدمه - 1
 انسانها شـكل    ي و روح  يست درون ي و در رابطه تنگا تنگ با وجود و ز         يات بشر يفرهنگ در بستر ح   

ر و ييـ كم بـر سـاخت،تحول و تغ    د،ارزشها و صور مختلف آنها،قواعد حـا      يان عقا يدر واقع رابطه م   . ردي گ يم
 ي قرار مـ ي مورد بررسيات اجتماعير فرهنگ بر حي و تعامل افراد،نهادها و تاثيات اجتماعيرابطه آنها با ح   

  . رديگ
ل يـ ه استوار است ، كه همواره به دل       ين پا يخچه استان اصفهان بر ا    يبدون شك مقوله فرهنگ در تار     

 رو بـه رشـد در بخـش    يني كـارآفر ي قـو يد پتانـسل هـا   و و جو  ي كهن فرهنگ  يخيدارا بودن قدمت تار   
 و  ي ، معمـار   ي ، آثـار ارزشـمند هنـر       يخي مكتوب تار  يراث غن ي آن اعم از م    يت ها ي و وجود مز   يفرهنگ

 موثر برتعامالت در سـطح كـشور و جهـان باعـث شـده از                يشمندان فرهنگ ي ، هنرمندان و اند    يشهرساز
 يبه گونـه ا   .  كشور شناخته شود   يخي تار ي استان فرهنگ  ني ، به عنوان اول    ي شهرساز ي عال يطرف  شورا  

 يران شـناخته مـ    يـ  ا يباي ز ين شهر مهد هنرها   ين بوده و ا   يكه نام پرآوازه اصفهان همواره با فرهنگ قر       
 بوده اسـت و در  يم كار مليه دار توسعه فرهنگ و هنر در تقسين استان به حق همانند گذشته طال  يشود ا 

ت ي تمدن ها و فرهنگ ها از چنان موقع        ي از اركان گفتگو   يزه به عنوان ركن    كشور امرو  يمناسبات فرهنگ 
گر تمدن ها و ي باشد و دين حركت مليشگام ايشنهاد دهنده و پي تواند پي برخوردار است كه م    يگاهيو جا 
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ران كـه وجهـه     يـ  ا ي ، انقـالب اسـالم     يگر سو ياز د .  رودررو فرابخواند  يفرهنگ ها را به تعامل و گفتگو      
گـر در   يش از هر وقت د    ي را ب  ي فرهنگ ير ابعاد غلبه و رجحان داشته است ، دغدغه ها         ي آن بر سا   يفرهنگ

ختگان و عموم مردم به جوشش در آورده        يزان ، فره  يران ، برنامه ر   يم رهبران ، مد   يشه و تصم  يذهن و اند  
ـ  يتي را بـه عنـوان اولـو       يت فرهنگ ي و حفظ هو   يو توسعه فرهنگ    و  ي اصـل  ياسـت هـا   ي س ي فـرآرو  ي مل

اسـتمداران و مـسئوالن     ي است كه س   ييت بخش فرهنگ تا آنجا    ياهم.  قرار داده است   ي محور يراهبردها
 20 كالن و بلند مدت سند چـشم انـداز           ياستهاين اهداف و س   يين و تع  ي دارد تا در  تدو     ياستان را برآن م   
و مهم جامعه محسوب  ي فرهنگ قائل باشند و فرهنگ را از اركان اساسي برايژه ايگاه ويساله استان جا  

 ير ساختها و فراهم كردن بـسترها يجاد زين استان از جمله ا    ي ا ي فرهنگ يتهايوجود امكانات و قابل   . بكنند
 ،  ي بخـش فرهنـگ باعـث تحقـق رشـد اقتـصاد            ي نهـاد  يتهاينه از ظرف  ي و استفاده به   يمناسب فرهنگ 

 آحـاد مـردم     ي بر حق دسترس   ين و عدالت مب   يگر با توسعه فرهنگ   ي د ي شده و از سو    ياسي ، و س   ياجتماع
 از ياري موجود توانست در بـس يمناطق مختلف از جمله مناطق محروم استان به كاال ها و خدمات فرهنگ        

  .شگام باشدي كشور پير استانهاي نسبت به ساي فرهنگيشاخص ها
ش ي كوچك و مهاجرت از روستا به شهرها ، افزاي، گسترش شهرهايني روند رو به گسترش شهرنش

، ير دولتـ ي و غي اعم از دولتي، دانشگاه ها و مراكز آموزش عال     يمات عموم ي در سطح تعل   يليشش تحص پو
 يهـا ي، ظهـور فناور   يت ها و مصرف فرهنگـ     ينده در فعال  يت جوان استان ، تنوع فزا     ير جمع يدرصد چشمگ 

و، يـ  راد ريـ  نظ ي از كاالهـا و خـدمات فرهنگـ        يزان اوقات فراغت، بهره منـد     يش م يجه افزا ين و در نت   ينو
 ي، سـفرها  ي و مـذهب   يخي تـار  يلم، موزه ها، بناهـا    ي، ف يقينما، تئاتر، موس  يون، مطبوعات، كتاب، س   يزيتلو
 و ي و مـذهب ينـ ي ديت هايشگاهها، جشنواره ها، شركت در مراسم و فعاليد از نما ي، بازد يحي و تفر  يارتيز

ن ركـن   يمهمتـر .  شـود  ياخته م ك جامعه شن  ي آحاد   يل امروزه به عنوان حقوق فرهنگ     ين قب ي از ا  يموارد
ن يـ د بـر ا   ين مهم و تاك   يتوجه به ا  .  آن است  ي عناصر فرهنگ  ينه و غنا  يشيك جامعه، پ  يت بخش در    يهو

 ير لـوا  يـ  كشور برخـوردار اسـت كـه ز        ين فرهنگ ها  يل تر ين و اص  ينكته كه استان اصفهان از كهن تر      
   .افته استيز ي نيشتري بيپرچم اسالم غنا

  

   بخش يا هيژگيف و وي وظا- 2
 در جهـت پـرورش ذوق و اسـتعداد و           ي آن است كه همگـ     ي فرهنگ يتهاي مشترك فعال  يژگييك و 

 خـاص   يا   را به گونـه    ي فرهنگ يازهايز ن يهر جامعه كوچك ن   .  مردم شكل گرفته اند    يت زندگ يفيبهبود ك 



  
  
  

   1387 سال -اجتماعي استان اصفهان -گزارش اقتصادي
 

 

235  

 ي خاصـ  يژگيت و و  ي قابل يك از مناطق دارا   ير جوامع هر    يدر استان اصفهان همانند سا    .  سازد يبرآورده م 
 ي فرهنگ ياستعدادها. كرد ي و فاقد استعداد معرف    يه ا ي را حاش  ي توان منطقه ا   ي كه نم  يهستند ، به طور   

ع يـ  توز ي ، فرهنگـ   يكيزيز امكانات ف  ي و ن  ي ، قدرت و توان اقتصاد     يخيت ، سابقه تار   يبسته به بافت جمع   
  :ن بر شمردي توان چني را  مي بخش فرهنگيهايژگيف و ويوظا. شده است

ق توسعه مصرف كاالها و محصوالت      ي از طر  ي و انقالب  ي و مل  يني د ي شدن و ارتقاء فرهنگ    ي درون -
   مورد قبولي و شناخت ارزشها و باورها و هنجارهايداخل

ق جلب مشاركت   ياد شده از طر   ي موجود و توسعه مراكز      ي و هنر  يت مراكز فرهنگ  يق و حما  ي تشو -
  ي و تعاوني عموميهايهش آگاي و افزاي و تعاوني خصوصي مردميها

 جامعه و ي و فرهنگي و بزرگداشت مفاخر علمي و هنري فرهنگي برجسته و الگويه نمونه هاي ارا -
 ژه در جوانان و زناني در جامعه به ويه ابداع و نوآوريق روحيتشو

  ي وهنري فرهنگيهاياستگذاريها و سيزي جوانان و زنان در برنامه ريازهاي توجه به ن-
 ي و هنري فرهنگيت موسسه ها وانجمن ها و تشكل هايق و تقوي و تشوي سامانده-
  جامعهيت فرهنگيت هوي و حفظ استقالل و تقويم وحدت و انسجام ملي تحك-
 يجـاد فرصـت هـا     ي و ا  ي و هنـر   ير شدن مصرف كاالها و خدمات فرهنگ      ي تالش در جهت فراگ    -

 يعادالنه مصرف فرهنگ
  جوانان و زنان و پركردن اوقات فراغتيژه براي بويهنر و ي توسعه وگسترش امكانات فرهنگ-
 بخـش  يتهـا ي فعال يبانيت و پـشت   يـ  تقو ي بـرا  يالت دولتـ  يارانه هـا و تـسه     ي استمرار در پرداخت     -
 ي و تعاونيخصوص
 ي و هنري فرهنگيت و توسعه آموزشهاي تقو-
 در غنـا    ي پژوهـش  يت و توسعه امر پژوهش در حوزه فرهنگ و هنر و استفاده از دسـتاوردها              ي تقو -
  مربوطهي هاياستگذاري و سي و هنري فرهنگينش هايدن به آفريبخش

ن موجـود و  ي قـوان ي و اصـالح و بـازنگر   ي فرهنگـ  يتهـا ياز فعال يـ ن مورد ن  يب قوان ين و تصو  ي تدو -
 ي و هنريد آورندگان آثار فرهنگي از حقوق پديت قانونيحما

 اسـتان ،فقـدان   يف فرهنگـ يدن به وظـا يقق بخش تحي استان درراستا يتهاياز جمله امكانات و قابل    
نه ي از گنجي ، واقع شدن در مركز كشور برخورداري و اقتصادياسيت سي ، امن يله ا ي وقب يمسائل حاد قوم  

ع وتمركـز   يج مـذهب تـش    يژه سابقه درخـشان در تـرو      ي به و  يخ ، فرهنگ ، تمدن و هنر اسالم       يم تار يعظ
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گر ي د ي ، و از سو    ي هنر ي متنوع در اكثر رشته ها     ياز سبكها  ي و هنرمندان و برخوردار    ي هنر يتهايفعال
ه هـا ،    ينيا ، حـس   يـ  ، تكا  ينـ ي، د ي وتراكم و تعدد مراكـز علمـ       ي مذهب يتهايز با اقل  ي مسالمت آم  يستيهمز

 ي را برا  يط مناسب يام شرا يم اال يكه از قد  . روند ي برتر استان به شمار  م      ي ها يژگياز جمله و  .... مساجد و   
  . ن مرز و بوم فراهم آورده استي هنر در اگسترش فرهنگ و

  
   عملكرد متغيرهاي كميي بررس- 3

 ي بخش فرهنگ و هنـر اسـتان اصـفهان را در طـ             يدي كل يعملكرد شاخص ها  )  1(جدول شماره   
 از رشـد    ي در بخش كتابخانـه هـا  حـاك         يدي كل يعملكرد شاخص ها  . دهد ي نشان م  1384-87 يسالها

 كه عالوه بر تحقق اهداف      ي بوده به طور   1384-87 ين سالها ي ا ين ط  استا يمناسب تعداد كتابخانه ها   
ش تعداد كتابخانـه  يافزا. ده استي رسي برنامه كتابخانه به بهره بردار  ينيش ب يشتر از پ  ي ب يبرنامه تا حدود  

شتر از ي بي كه درصد تحقق اهداف حتيز اضافه شود بطور  يت كتابخانه ن  يها در استان باعث شده كه ظرف      
 در  ي صـندل  7309ز از   يـ ت كتابخانه ها ن   يش باعث شده كه ظرف    ين افزا ين سالها باشد، ا   ي ا ي ط ينيش ب يپ

 1387آمار تعداد مراجعان به كتابخانه ها در سال         . برسد1386 در سال    ي صندل 8177 به تعداد    1384سال  
ز سـال   ر ا يـ  درصد رشد داشته و عملكـرد آن بـه غ          5,2 نفر بوده كه نسبت به سال قبل         1585053معادل  
ش از هدف برنامه بـوده و       ي دهد همواره ب   ي درصد كاهش نسبت به هدف برنامه نشان م        4كه حدود 1385

  .  گذاشته استي را از خود به جايرشد مناسب
هـزار  1357 به   1384هزار نسخه در سال     1212ز از   ي استان ن  ي موجود در كتابخانه ها    يتعداد كتابها 

 از تحقـق اهـداف برنامـه چهـارم در طـول           يعداد كتاب حاك  عملكرد ت . ده است ي رس 1387نسخه در سال    
  . باشديبرنامه م

 منتشر شده   ين كتابها ي نشان دهنده عملكرد تعداد عناو     ينه امور فرهنگ  يدر زم ) 1(آمار جدول شماره  
 عملكرد بـا هـدف      1385افته است و در سال      يتحقق  )  درصد   104( ش از هدف برنامه     ي ب 1384در سال   

ن منتشر شده نسبت به هدف برنامه حدود        ي تعداد عناو  1387 و   1386 ي در سالها  يده ول برنامه متناسب بو  
ن منتشره شده به علـت كـاهش اعتبـار          ين كاهش تعداد عناو   ي درصد  كاهش داشته استكه ا      4 درصد و    2

  . ن بخش بوده استياختصاص داده شده به ا
 باالتر از هدف برنامه      ي عملكرد ي همواره دارا  1386 به جز سال     ي منتشر شده ط   يشمارگان كتابها 

  .  درصد محقق نشده است12,5 هدف برنامه حدود 1386 در سال يبوده ول
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ز شـمارگان آن ، همـواره       ي منتشر شده در بخش كودك و نوجوان و ن         ين كتابها يعملكرد تعداد عناو  
و تعـداد  ن موضوع اسـت كـه شـمارگان كتابهـا     ين اين دو شاخص مبيش از صد درصدبوده و عملكرد ا     يب

 و  672 معـادل    يب از رشد  ي نسبت به سال قبل به ترت      1387كتابها در بخش كودكان و نوجوانان در سال         
ن يـ  ا ين بخش طـ   يژه به ا  ي درصد نسبت به سال اول برنامه  برخودار هستند كه نشان دهنده توجه و              2,5

  .برنامه بوده است
ده و  ي رسـ  1387 عدد در سال     320 به   1384 عدد در سال     262ز از   يعملكرد تعداد انتشارات استان ن    

  . داردي برنامه همخوانينيش بيزان انتشارات استان با پين سالها مي ايط
 ي داشته وليهمخوان ) 1385 و 1384( ز با هدف برنامه در دو سال اول يعملكرد تعداد چاپخانه ها ن  

 درصـد كمتـر از هـدف        5و   درصد   1,5عملكرد برنامه حدود     ) 1387 و   1386(  سوم و چهارم     يدر سالها 
 موجود در صنعت چـاپ اسـتان صـدور مجـوز            ي از مشكالت و تنگناها    يكيقابل ذكر است كه     . قرار دارد 

زان يـ ن مشكل در برنامه چهارم و با متناسـب كـردن م    ي ا يياز استان است كه با شناسا     يچاپخانه مازاد بر ن   
نكـه در   يگام برداشته شده است و با وجود ا       ن مشكل   ياز موجود استان در جهت رفع ا      ين چاپخانه ها با ن    يا

ن ي هدف تامي بر مبنا1387 و  1386 يم ، در سالها   ي از اهداف برنامه جلوتر بوده ا      1385 و   1384 يسالها
ت ين عملكرد ظرف  يهمچن. ده است ي باب رس  319 و   335زان  يافته و به م   ياز استان، هدف برنامه كاهش      ين

  .  ها متناسب با هدف برنامه بوده استن سالي استان در فاصله ايچاپخانه ها
 يمـ .  نداشـته اسـت    يشي افزا 1384 نسبت به سال     1387 در سال    ي و هنر  يتعداد موسسات فرهنگ  

امـا  . ن علت عدم رشد آنها بوده است      ين موسسات عمده تر   ي ا ي صدور مجوز برا   يند طوالن يتوان گفت فرا  
  .وست محقق شده استيدر كل اهداف برنامه بر طبق جدول پ

 عنـوان در    76د شده از  ين تئاتر تول  ين است كه تعداد عناو    يانگر ا ي ب ي امور هنر  يعملكرد شاخص ها  
ن سـالها معـادل     يـ  ا يبر اساس هـدف برنامـه طـ       . ده است ي رس 1387 عنوان در سال     254 به   1384سال  

 شيده كه همواره بي درصد هدف برنامه محقق گرد189,5 درصد و   103,1 درصد ،    124,2 درصد ،    108,6
ش نـسبت بـه اهـداف برنامـه در          ي و نما  يقي موس ي صحنه ا  يعملكرد تعداد اجرا  .   باشد ي م ينيش ب ياز پ 
 31ش در هر سـال حـداقل  ي نماي صحنه ايگر تعداد اجراي د ي برنامه جلوتر  بوده و از سو       ي سالها يتمام

  .اجرا افزون بر اهداف برنامه بوده است
 يده است كه حاكي رس1387 باب در سال 6 به 1384سال  باب در  2 تعداد نگارخانه ها در استان از       

 ي مـ  ين مكان فرهنگ  ي در رشد و توسعه ا     يار خوب ي بوده است كه جهش بس     ييك رشد متناسب و باال    ياز  
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ده يت مطلوب نرسـ ياز آن به احداث نگارخانه هنوز به وضع    يت استان و ن   يزان جمع يگرچه نسبت به م   . باشد
  .ز كامالً محقق شده استيم و اهداف برنامه ني داشته ايه چهارم رشد خوبم ، اما نسبت به اهداف برناميا

 بـاب  4 بـه  1385زان در سـال  ين مي بوده است كه ا1384 باب در سال     2 ي هنر يتعداد هنرستانها 
 بـاب  3 بـاب ،  4ن ياز ا.  داردي نكرده و عملكرد با هدف برنامه همخوانيرييافته و پس از آن تغ يش  يافزا

 و  ي مختلف تجـسم   يج هنرها ي توسعه و ترو   يبرا.  باشد يز در شهرستان م   ي باب ن  1استان و   آن در مركز    
با .  شود يت استان احساس م   ي پرجمع يك هنرستان در شهرستانها   ياز به حداقل    يدر استان ن  ...  و   يشينما

هـداف برنامـه    باً ثابت بوده است و      يز تقر يان هنرستانها ن  يوجود ثابت بودن تعداد هنرستانها ، تعداد هنرجو       
  . ن سالها محقق گشته استي ايط

 بـاب در سـال      313 بـه    1384 باب در سال     199زان  ي در استان از م    ي آزاد هنر  يتعداد آموزشگاهها 
 برنامـه بـه   1386 تا 1384 ي سالهايط.  دهدي درصد را نشان م57 معادل يده است كه رشد ي رس 1387

ش يافـزا .  صادر شده اسـت يرنامه ، مجوز آموزشگاه هنر    باب مازاد بر اهداف ب     10 ،   19 ،   19ب تعداد   يترت
 يقي ، موسـ   يشي نما ي هنرها يريش عالقه به فراگ   ي در استان، نشان دهنده افزا     ي هنر يتعداد آموزشگاها 

 طلبدكـه   ين حوزه را م   ي در ا  ي و آموزش  يش مراكز تخصص  ياز به افزا  يان مردم است كه ن    ي در م  يو تجسم 
ه رشته  ي و در كل   ي در سطح دانشگاه   ي آموزش ي دوره ها  ي راه انداز  ياستان موجود   يبا توجه به استعداد ها    

 در اسـتان    ي باشد كه باعث هر چه شكوفاتر شدن حوزه هنـر          ي م يدي مف ي از راهكارها  يكي ي هنر يها
ت در اسـتان بـا      يـ زان متناسب بـا رشـد جمع      يش و تئاتر به م    ي نما ي اجرا ياز به ساخت سالنها   ين.  شود يم

 در اسـتان داشـته      1387 تـا    1384 ي سـالها  ين هنر چند صد ساله در ط      ي تماشاگران ا  زاني كه م  يشيافزا
  . شودياست به شدت احساس م

 از تحقق اهداف    ي حاك ي صادر شده جهت فروش محصوالت فرهنگ      يعملكرد صدور تعداد مجوزها   
  . باشدي برنامه مي سالهايبرنامه ط

 استان در فاصـله     ي ادب يعداد انجمن ها   دهد كه ت   ي نشان م  ي امور ادب  يدي كل يعملكرد شاخص ها  
 97 بـه    1387 در سـال     ي انجمن ثابت بوده ول    36 نداشته و همواره در حد       ي رشد 1386 تا   1384 يسالها

  .دا كرده كه متناسب با اهداف برنامه بوده استيانجمن ارتقاء پ
 6به جـز    ( ود       شده ب  ينيش ب ي بزرگداشت در برنامه پ    2ا  ي 1تعداد مراسم بزرگداشت مفاخر در سال       

 50 1387 درصـد و در سـال        100 به طور    1386 تا   1384 ي سالها يكه عملكرد ط   ) 1385مورد در سال    
  .درصد محقق شده است
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 كه فقـط    يبطور.  دارد ي كاهش محسوس  1384 برگزار شده در استان در سال        ي ادب يتعداد نشستها 
. رد با هدف برنامه متناسب بوده است   گر برنامه عملك  ي د ي در سالها  ي درصد هدف محقق شده است ول      37

جـاد  يا.  باشـد  ين بخش م  ي ، به علت كمبود اعتباراختصاص داده شده به ا         1384كاهش عملكرد در سال     
 ، ي قـانون يل بـه انجمـن هـا   ي در استان به منظـور تبـد      ي ادب ي گروه ها  ي مناسب جهت سوق ده    يفضا

 انجـام   ي مناسـب بـرا    يهت بستر ساز   ج ي هنر -ي فرهنگ ي انجمن ها  ي و اعضا  ي دولت يآموزش نهادها 
ل بـه   يـ  جهت ن  يشنهادي پ ي آنها در استان ، از راهكارها      يفيشتر و ارتقاء سطح ك    ي ب ي فرهنگ يت ها يفعال

  . باشدي مي ادبياهداف برنامه چهارم توسعه در حوزه انجمن ها
  شامل تعداد مجوز صـادر شـده       ي و بصر  ي و سمع  يينماي حوزه امور س   يدي كل يعملكرد شاخص ها  

نماها دراسـتان ،    يت سـ  يـ د شـده ، ظرف    ي تول ي كوتاه مستند و تجرب    يلم ها ينما در استان ، تعداد ف     ي س يبرا
 در اسـتان و تعـداد       يلم سـاز  ي دفاتر ف  ينما تعداد مجوزصادر شده برا    ي س يلم در سالنها  يتعدادتماشاگران ف 

 ياهـداف برنامـه طـ      از رشد متناسب با      ي حاك ي فروشگاه عرضه محصوالت فرهنگ    يمجوز صادرشده برا  
 در اسـتان درسـال      ي كوتاه و مستند و تجرب     يلم ها يد ف ي تعداد تول  يبررس.  بوده است  ي مورد بررس  يسالها
نما هـا   يت س يظرف.  رشد داشته است   1384 درصد نسبت به سال      10زان  ي عنوان بوده كه به م     67 ،   1386

تعداد تماشـاگران   . ده است ي رس 1387 در سال    ي صندل 9021 به   1384 در سال    ي صندل 8771در استان از    
درصد ) -10( حدود   ي كاهش داشته و از رشد     1387 تا   1384 ينما در فاصله سالها   ي س يلم در سالن ها   يف

 در سال   ي درصد 150 رشد   يينماي آزاد س  ي آموزشگاهها يتعداد مجوز صادر شده برا    . برخوردار بوده است  
 عرضـه   ي فروشـگاه هـا    يجوز صادر شـده بـرا     اما تعداد م  .  دهد ي را نشان م   1384 نسبت به سال     1387

تعـداد  .  درصـد كـاهش داشـته اسـت        15 حدود   1384 نسبت به سال     1387 در سال    يمحصوالت فرهنگ 
افتـه و   يش  ي افزا 1386 تا   1384 ين سالها ي در استان در فاصله ا     يلم ساز ي دفاتر ف  يمجوز صادر شده برا   

  .دا كردي مورد كاهش پ2 به 1387 و در سال دي رس1386 مورد در سال 12  به 1384 مورد در سال 9از 
 و  يير بنـا  يـ  در حـوزه ز    يار مثبتـ  ي بـس  ين سالها در استان گامهـا     يالزم به ذكر است كه در فاصله ا       

 يز سـالنها  يـ ر و تجه  يـ شتر شـامل تعم   يـ  برداشته شده است كـه ب      يينماي محصوالت و مراكز س    يساختار
  .ز شده استي و تجهيما استان بازسازني س8ن راستا ي در سطح استان بوده و در ايينمايس

غات رشد خوب و    ي عملكرد در حوزه مطبوعات و تبل      يدي كل يشاخصها) 1( به جدول شماره     يبا نگاه 
بـه  . ده انـد ي اهداف برنامه چهارم توسعه را تحقـق بخـش      يادي دهند كه تا حدود ز     ي را نشان م   يقابل قبول 

 ي حوزه هـا مثـل تعـداد كانونهـا         ي است و در برخ     كه در تمام بخشها اهداف برنامه محقق شده        يگونه ا 
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 تعـداد  1387در سـال  . مي باب از اهداف برنامه جلوتر بوده ا 20 بطور متوسط در هر سال به تعداد         يغاتيتبل
ـ  1384ه بوده كه نـسبت بـه سـال          ي نشر 126 در حال انتشار در استان برابر با         يات محل ينشر  31ش از   ي ب

 يات سراسري نشري دفاتر سرپرستيد شده برايد مجوز صادر شده و تمدتعدا.  دهديدرصد رشد را نشان م
 دهـد و در     ي درصد رشد نشان م    180 حدود   1384 مجوز بوده كه نسبت به سال        14 تعداد   1386در سال   

 فـروش   يتعداد دكه هـا   . افت  ي مجوز كاهش    8 درصد كاهش نسبت به سال قبل به         42,8 با   1387سال  
.  بوده اسـت ي درصد65ك رشد ي ي دارا1387 تا 1384 يز در فاصله سالهايمطبوعات موجود در استان ن 

 نكرده و در سـال      يريي تغ 1384نسبت به سال    1386 صادر شده در استان در سال        يتعداد كارت خبرنگار  
 يغاتي تبليتعداد كانونها.  هدف برنامه استي درصد33 از تحقق يافته كه حاكي مورد كاهش   2 به   1387

 يزان رشد يده كه م  ي رس 1387 باب در سال     425 و   1386 باب در سال     521 به 1384سال   باب در    371از  
تعـداد صـدور مجـوز كتـاب     . داشـته اسـت   ) 1384سـال  (  درصد نسبت به سال اول برنامه 14,5برابر با   

 ي را نـشان مـ     1384  نسبت به سال      ي درصد 80زان رشد   يافته و  م   يش  ي افزا 1387ز در سال    ي ن يغاتيتبل
  . داردي سال برنامه همخواني طينيش بي با پيطي محيرهايلكرد تعداد صدور مجوز تصوعم. دهد

ژه يـ ز امكانات الزم ، خاصه كتابخانه ويات نظارت ، احداث و تجهي هيع در صدور مجوز از سو   يتسر
 از  يد كـشور  يـ  در عرصـه رقابـت بـا جرا        يد محل يت از جرا  ي و حما  ي مطبوعات يتهايعلوم ارتباطات و فعال   

  . باشدين حوزه در استان مي الزم جهت بهبود ايردهاراهب
 در اسـتان    يينماي و س  ي و هنر  ي فرهنگ ينارهايشگاه ها و سم   ي جشنواره ها و نما    يدر حوزه  برگزار   

ن حـوزه،   يـ  ا ي درصـد  208رشـد   . مي شاهد هست  1384 نسبت به سال     1387 را در سال     يار خوب يرشد بس 
در تمـام  .  در اسـتان بـوده اسـت   ي فرهنگـ ي هنريتهاي فعال در جهت انجامي از اهتمام و توجه جد يحاك

. ميافته است، از اهداف برنامه جلوتر بوده اي درصد اهداف برنامه تحقق 95 كه 1385ر از سال يسالها به غ  
  . باشدي علت عدم تحقق كامل اهداف برنامه م1385ن حوزه در سال يافته در ايكمبود اعتبار اختصاص 
 يينماي و سـ   ي و هنـر   ي فرهنگ ي از تعداد پژوهشها   ي حاك ي امور پژوهش  يدي كل يعملكرد شاخصها 

 ي سـالها  ياما عملكرد بـا اهـداف طـ       .  كاهش داشته است   1384نسبت به سال    1387انجام شده در سال     
  .برنامه متناسب بوده است

 يكـشورها . ك كشور اسـت   ي توسعه   ين شاخصها ي از مهمتر  يكيق  يگسترش حوزه پژوهش و تحق    
ق، يـ چـرا كـه بـا پـژوهش و تحق    . دهندين حوزه قرار م  ي خود را در ا    يه گذار ين سرما يشتريبافته  يتوسعه  

دار و  يـ ك توسـعه پا   يـ دن بـه    ي شود تا در جهت رس     ي شناخته م  ي هر كشور  يهاييشه مشكالت و نارسا   ير
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 در خصوص يك اهتمام جديجه لزوم يدر نت. دين تنگناها اقدام الزم به عمل آيهمه جانبه در جهت رفع ا     
  . شودين امر، احساس مي به ايق در استان و اختصاص بودجه كافيسترش حوزه پژوهش و تحقگ

 مساجد نه تنها در تمام سالها اهداف        ي و هنر  ي فرهنگ ي تعداد كانونها  يدي كل يعملكرد شاخص ها  
  . ن شده در برنامه مجوز كانون صادر شده استييش از اهداف تعيافته بلكه  هر ساله بيبرنامه تحقق 

  
  ها  و پيشنهاديريجه گي نت- 4

 شـده در  ينيش بين سه برنامه با اهداف پي ا ي بخش فرهنگ ط   يدي كل ي  عملكرد اكثر شاخص ها   
 از شاخص ها نسبت به هدف برنامه جلـوتر بـوده ،            ياري در بس  ي دارد و حت   يبرنامه چهارم توسعه هماهنگ   

گاه زنـان در جامعـه بـه تنـوع و     يجاش نقش و يت نوجوان و جوان و افزايت و رشد جمعيجوان بودن جمع 
 دهد چنانچه محصوالت    ي ها نشان م   يده است و بررس   ي انجام ي فرهنگ ي در مصرف كاالها   يريتحول پذ 

 از يدر بعـض . افـت ير مجاز رونق خواهـد  ي غيت الزم برخودار نباشد ، رشد مصرف كاالها     ي از جذاب  يداخل
زان يـ م.  آنها به عهـده دولـت اسـت        ي كه تصد  ييهات  ينه فعال ي در زم  يل قلت اعتبارات دولت   يموارد به دل  
  . نامطلوب استيت ها تا حدودي فعاليفي وكيسطح كم

  : توان برشمردين مي اتخاذ شده را چنياستهايل در روند تحقق سياهم مسائل دخ
 ي در اجـرا   يت ها و فقـدان همـاهنگ      يطه فعال ي بخش، تداخل در ح    ياستگذار متول ي س يتعدد نهادها  -١

   آنهاياقدامات از سو
ارانـه هـا   ي كه با اسـتفاده از  يجاد موسساتي و ايي و اجرا يگر  ي در امر تصد   ي ستاد ياشتغال نهادها  -٢

  . تنگ كرده اندي دولت عرصه را بر بخش خصوصيوكمك ها
   يني و دي بخش فرهنگي امور در حوزه ساماندهيف و پراكندگي، تداخل وظاي موازيت هايفعال -٣
   بخش فرهنگ يت هايبر روند فعالر بخش ها يد تحوالت ساير شديتاث -٤
 از  ي ها و بهره بردار    يي نارسا يي جهت شناسا  يق و كاربرد  يعدم توجه مطلوب به نقش مطالعات عم       -٥

   به اهداف يابي دستيآنها برا
   ي و هنري نبودن مراكز عرضه كاال و خدمت فرهنگيكاف -٦
  ت بخش يو رونق و تقي در بخش در راستاي قانوني به اصالحات اساسيعدم توجه كاف -٧
 ت وجود آمار، اطالعات، شاخص ها و استانداردها در بخشيعدم توجه به اهم -٨
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 : عبارتند از ي تخصصي از مشكالت مهم در بخشهايبعض

  ن يگزيد و جاي جدي و نبود بازارهاي تجسمي هنرهاي بازار سنتيجيان رفتن تدرياز م -٩
ـ       ي مناسب و انگ   يفقدان فضاها  -١٠ ان و يـ د بـه هنرجو يش اسـات زه الزم جهت انتقـال تجـارب و دان

  عالقمندان
 يهاين توانمنـد يـ  حداقل امكانات و منـابع موجـود جهـت شناسـاندن ا       يريعدم توجه به بكارگ    -١١

  ...) و ي و فراملي مليشگاههاي نماييبرپا: وه نمونه يبه ش (يهنر
 اسـتان و عـدم  احـداث    ي تئاتر در سطح شهر و حتـ     ير استقبال عامه از اجراها    يكاهش چشمگ  -١٢

 ئاتر شهر سالن ت
 لم در استان يش و ساخت في روز آمد در حوزه نمايهاينبود فناور -١٣
 تخت و انحصار  آن توسط چند شركت محدود ي در پايينما ي سيتهايتمركز فعال -١٤
  متخصصي انسانيروي كوتاه و بلند مدت دائم جهت آموزش نيفقدان دوره ها -١٥
   به جهت عدم صدور مجوز روزنامهي رقابتينبود امكان فضا -١٦
 يفـ ي مـوارد ك   ي و برخـ   ي مال يت ها ي به جهت عدم حما    ي در رقابت با مطبوعات كشور     يناتوان -١٧

  چون محتوا
 زات ي و تجهي حرفه ايش هاي به لحاظ گرايغاتي تبلي كانونهايعدم دسته بند -١٨
   يغاتي مختلف به خدمات تبلي بخش هاياز فعلي از نيفقدان اطالع رسان -١٩
 ت استان يش از ظرفي بيصدور مجوزها چاپ و ياز دستگاههايورود افزون بر ن -٢٠
   ي جهانينده استان به خدمات چاپ با توجه به استانداردهاي و آياز فعلينامشخص بودن ن -٢١
 ع مناسب درداخل و خارج استان يسم توزينبود مكان -٢٢
  ي مدني به نهادهاي در عرصه اجتماعي فرهنگيت هاي مسئولي بر واگذاريفقدان اعتقاد مبن -٢٣
ن يـ  اعـضاء ا  ييد و نـا آشـنا     يـ  در جامعـه جد    ي مدن يوص كاركرد نهادها  فقدان آموزش در خص    -٢٤

 يتهـا يش به تبع ، محدود شـدن انجمـن هـا بـه فعال             ي خو ي و اجتماع  ي رسالت فرهنگ  انجمن ها از  
 يصرف آموزش

  : الزم به منظور بهبود عملكرد عبارتند از يشنهادهايپ
 يگاه قـانون  ي منزلت و جا   يرتقاء بخش  كشور، به منظور ا    ين كالن فرهنگ  ي در قوان  ي اساس ي بازنگر -

   كشور يبخش فرهنگ
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   دولت در بخش فرهنگ و هنر ي توسعه نقش نظارت-
   يي اجرايتهاي فعالي و اجتناب از تصديتي به امور حاكمي و دولتي حكومتي نهادهاي اكتفا-
داخـت  وه پر ي در ش  ي، بازنگر يتي هدفمند كردن پرداخت اعتبارات حما     ي برا ي تالش و اهتمام جد    -

   يتياعتبارات حما
   يدات فرهنگيع و تولي مربوط به صناير ساختهايجاد و توسعه زي ا-
ت گذاشـتن   يـ ن و در اولو   ي و روز آمد نبـودن قـوان       ي قانون ي رفع خالء ها   ي انجام اقدامات الزم برا    -

   الزم در بخش ياصالحات قانون
ن يگزي و جاي دولتي دستگاه هاي انسانيرويت نيژه وضعي بخش، به و  يت منابع انسان  ي بهبود وضع  -

  روها ين ني جذب ايدات الزم براي تمهينيش بيلكرده و پي كارآمد و تحصيروهاي با ني خروجيروهاين
   مختلف ي شده با استفاده از ابزارهاينيش بير پي تدابيشتر دستگاه ها در اجراي جلب مشاركت ب-
   به اهداف توسعه بخش يابي دستي برايجاد عزم ملي ا-
 يت كاالهـا  يـ فيت و ك  يـ جاد عرصه رقابت در بخش فرهنـگ بـه منظـور بهبـود كم             ي تالش در ا   -
   با حفظ شئون مربوطه يفرهنگ

 موجـود و    يتهايش ظرف ي به منظور افزا   ي و خصوص  ير دولت يشتر بخش غ  ي جلب مشاركت هر چه ب     -
   دولتي اقتصاديهايكاهش تصد

  ع منابع بخش يدنظر در توزي تجد-
 بخـش بـا ادغـام دسـتگاه     يالتي وتشكي سازمان يف و نابسامان  ي، تداخل وظا  ي مواز ي حذف كارها  -

   ير دولتي غي حكومتي و نهادهاين دستگاه دولتيه بي و وحدت رويجاد هماهنگي و اي موازيها
   در بخش ياستگذاريه و تمركز سي وحدت رو-
ز ارائـه   و گـسترش مراكـ  ي و هنـر ي همگان از محصوالت و خـدمات فرهنگـ        ي توسعه بهره مند   -

  محصوالت و خدمات مربوطه 
  .: قابل ذكر استي تخصصي بخشهايز در بعضير نيها ز پيشنهاد

   در استانيقي به هنر موسي جهت غنا بخشي فرا منطقه ايهايت همكاري تقو-
ل هنرها در   ين قب ي به صاحبان ا   ي و هم ارج گذار    ي تجسم يژه هنرها يشگاه و يس موزه و نما   ي تاس -

 يمجامع عموم
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 خاصه ي تجسميه شده در حوزه هنرهايج استفاده از محصوالت تهي و تروي سنتي بازارهاياياح  -
  مرجعي گروه هاياز سو

 مـوثر  يع مربوط به حوزه تجسمي جهت حضور صناين المللي و بي مليهايت و توسعه همكار ي تقو -
 ي و خارجي داخليدر بازارها

 امكانـات الزم جهـت      يق فراهم آور  يه از طر   خاص يشي نما ي تئاتر و گروهها   يت از كانونها  ي حما -
 ي هنريتهايانجام فعال

رنـده  يم گي تـصم ينما بـه نهادهـا  ي مربوط به صنعت سـ يتهاي امور مربوط به توسعه فعال   ي واگذار -
  مركزي گري و كاهش نقش تصدياستان

ران  روزنامـه نگـا  ي مرتبط چون كانون خبرنگاران  و انجمـن صـنف       يت از كانونها و انجمنها    ي حما -
 يشتر اجتماعين رفاه بيجهت تضم

 ي اقتـصاد يل به مولفه ها   ي به منظور ن   ي و فرامل  ي مل يغات در حوزه ها   ي از صنعت تبل   يري بهره گ  -
 ي و خارجي داخلي به بازارهاي و هنري فرهنگيع و عرضه كاالهاي توزيبرا

  مناسب به بخش چاپي با درصد كارمزدي بانكي اختصاص وامها-
 به منظور توسعه    يق به جذب بخش خصوص    ي جهت تشو  يريژه و اتخاذ تداب   يت و اليش تسه ي افزا -

 ي و خارجي داخليصنعت نشر و توان رقابت با بازارها
   ي ادبي همچون انجمن هاي مدني  نهادهاي برايتيت نقش حمايژه و تقويالت وي لحاظ تسه-

  
  
  
  



 

 

  1384 – 1387ان اصفهان در سال هاي عملكرد شاخص هاي كليدي بخش فرهنگ و هنر است) : 1(جدول شماره 
 1387سال  1386سال  1385سال  1384سال 

يف
رد

 

 عناوين هدف هاي كمي
واحد 
 عملكرد هدف متعارف

درصد 
 تحقق

 عملكرد هدف
درصد 
 تحقق

 عملكرد هدف
درصد 
 تحقق

 عملكرد هدف
درصد   
 تحقق

1 
تعداد كتابخانه هاي عمومي 

 استان
 100 152 152 3/101 152 150 1/104 151 145 4/101 142 140 تعداد

2 
ظرفيت كتابخانه هاي عمومي 

 استان
   8177 2/102 8177 8000 7/112 8450 7500 4/104 7309 7000 صندلي

3 
تعداد مراجعان به كتابخانه 

 هاي عمومي
 2/105 1585 1507 4/100 1507 1500 9/95 1391 1450 6/104 1465 1400 هزار نفر

4 
موجود در تعداد كتابهاي 

 كتابخانه هاي عمومي استان
هزار 
 نسخه

1200 1212 0/101 1240 1230 2/99 1280 1295 2/101 1295 1357 78/104 

5 
تعداد عناوين كتابهاي منتشر 

 شده
 08/96 1129 1175 9/97 1175 1200 6/100 1157 1150 0/104 1144 1100 عنوان

 شمارگان كتابهاي منتشر شده 6
ميليون 
 جلد

4 735/3 7/103 4 008/4 5/105 4 501/3 5/87 501/3 977/3 5/113 

7 
تعداد عناوين كتابهاي منتشر 

شده در موضوع كودك و 
 نوجوان

 4/102 124 121 8/100 121 120 4/126 139 110 0/109 109 100 عنوان

8 
شمارگان كتابهاي منتشر شده 

 در موضوع كودك و نوجوان
هزار 
 نسخه

650 670 0/103 750 1121 5/149 850 901 9/105 901 780 5/86 

 6/106 320 300 0/100 300 300 0/100 262 262 0/100 262 262 تعداد تعداد انتشارات استان 9
 2/95 319 335 5/98 335 340 1/102 337 330 2/102 327 320 تعداد تعداد كل چاپخانه ها در استان 10
   824 0/103 824 800 2/100 661 660 9/101 652 640 ورق ظرفيت چاپخانه هاي استان 11



  
  
  

 

 

  1384 – 1387عملكرد شاخص هاي كليدي بخش فرهنگ و هنر استان اصفهان در سال هاي ) : 1(ادامه جدول شماره 
 1387سال  1386سال  1385سال  1384سال 

يف
رد

 

 عناوين هدف هاي كمي
واحد 
 عملكرد هدف متعارف

درصد 
 تحقق

 عملكرد هدف
درصد 
 تحقق

 عملكرد دفه
درصد 
 تحقق

 عملكرد هدف
درصد 
 تحقق

 5/189 254 134 1/103 134 130 2/124 149 120 6/108 76 70 عنوان تعداد عناوين تئاتر توليد شده 12

13 
تعداد اجراي صحنه اي موسيقي و 

 نمايش
 4/196 2157 1098 1/109 1098 340 0/113 1051 330 4/115 672 260 دفعه

 100 6 6 0/120 6 5 0/100 2 2 0/100 2 2 باب  هاتعداد نگارخانه 14
 100 4 4 0/100 4 4 0/100 4 4 0/100 2 4 باب تعداد هنرستانهاي هنري 15
 74/85 403 470 0/100 470 470 0/100 368 368 0/100 399 399 نفر تعداد هنرجويان هنرستان 16
 25/88 313 390 6/102 390 380 8/106 299 280 6/110 199 180 باب تعداد آموزشگاههاي آزاد هنري 17

18 
تعداد كل تماشاگران نمايشها و 

 تئاترهاي اجرا شده
 82/89 389 433 0/100 433 433 0/100 765 765 0/100 143 143 هزار نفر

19 
تعداد مجوز صادر شده براي 

فروشگاه نوار كاست و سي دي 
 مجاز

 - - 11 0/100 11 11 0/100 12 12 0/100 17 17 تعداد

 4/269 97 36 0/100 36 36 0/100 36 36 0/100 36 36 تعداد تعداد انجمن هاي ادبي استان 20
 116 7 6 0/100 6 6 0/100 8 8 5/37 3 8 تعداد تعداد نشست هاي ادبي استان 21
 50 1 2 0/100 2 2 0/100 6 6 0/100 1 1 تعداد تعداد مراسم بزرگداشت مفاخر 22

23 
ر شده براي سينما تعداد مجوز صاد

 در استان
 - - 1 0/100 1 1 0/100 2 2 0/100 1 1 تعداد

24 
تعداد فيلم هاي كوتاه، مستند و 

 تجربي توليد شده
 -  67 0/100 67 67 0/100 78 78 0/100 61 61 عنوان

 4/99 9021 9071 0/100 9071 9071 0/100 9071 9071 0/100 8771 8771 صندلي ظرفيت سينماها در استان 25

26 
تعداد تماشاگران فيلم در سالن هاي 

 سينما
 24/98 1066 1085 0/100 1085 1085 0/100 1305 1305 0/100 1184 1184 هزار نفر

 92/76 10 13 0/100 13 13 0/100 11 11 0/100 4 4 باب تعداد آموزشگاههاي آزاد سينمايي 27

  
  



 

 

  1384 – 1387خش فرهنگ و هنر استان اصفهان در سال هاي عملكرد شاخص هاي كليدي ب) : 1(ادامه جدول شماره 
 1387سال  1386سال  1385سال  1384سال 

يف
رد

 

 عناوين هدف هاي كمي
واحد 
 عملكرد هدف متعارف

درصد 
 تحقق

 عملكرد هدف
درصد 
 تحقق

 عملكرد هدف
درصد 
 تحقق

 درصد تحقق عملكرد هدف

28 
تعداد مجوز صادر شده براي فروشگاه 

 والت فرهنگيعرضه محص
 160 32 20 0/100 20 20 0/100 66 66 0/100 39 39 تعداد

29 
تعداد مجوز صادر شده براي دفاتر 

 فيلمسازي در استان
 6/16 2 12 0/100 12 12 0/100 6 6 0/100 9 9 تعداد

 73/106 111 104 0/100 104 104 0/100 104 104 0/100 103 103 تعداد تعداد مؤسسات فرهنگي، هنري و ادبي 30
 4/102 126 123 5/102 123 120 0/100 105 105 0/101 96 95 تعداد تعداد نشريات محلي در حال انتشار 31

32 
تعداد مجوز صادر شده و تمديد شده براي 

 دفاتر سرپرستي نشريات سراسري
 14/57 8 14 0/100 14 14 0/100 16 16 0/100 5 5 تعداد

 4/104 94 90 0/100 90 90 0/100 79 79 0/100 57 57 دكه تعداد مراكز فروش نشريات 33

34 
تعداد كارت خبرنگاري صادر شده در 

 استان
 3/33 2 6 0/100 6 6 0/100 13 13 0/100 6 6 تعداد

 57/81 425 521 2/104 521 500 4/104 470 450 0/106 371 350 تعداد تعداد كانونهاي تبليغاتي 35
 75/118 38 32 0/100 32 32 0/100 34 34 0/100 21 21 تعداد يغاتيتعداد صدور مجوز كتاب تبل 36
 57/103 87 84 0/100 84 84 0/100 89 89 0/100 93 93 تعداد تعداد صدور مجوز تصويرهاي محيطي 37

38 
 همايش - سمينارها–تعداد نمايشگاهها 

 ها و جشنواره هاي فرهنگي و هنري
 54/152 389 255 5/127 255 200 0/95 114 120 5/114 126 110 تعداد

39 
تعداد پژوهش هاي فرهنگي هنري و 

 مطبوعاتي و سينمايي انجام شده
 100 3 3 0/100 3 3 0/100 9 9 0/100 5 5 تعداد

 29/161 500 310 3/103 310 300 3/109 153 140 5/112 125 120 باب تعداد كانونهاي فرهنگي هنري مساجد 40

. استان اصفهان ي ارشاد اسالماداره كل فرهنگ و: مأخذ 
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  و گردشگرييراث فرهنگيم
  مقدمه- 1

ميراثي كه امروز در دست ما و مايه ماندگاري و هويت ماست، همان كه شناسنامه ايـران و ايرانـي گفتـه                      
حمايـت از ميـراث فرهنگـي در ايـران،          . مي شود، بازمانده از گذشته اي سراسر افتخار و سربلندي اسـت           

.  شمسي شروع و در قرن حاضر با تشكيل سازمان ميراث فرهنگي كامل تر شـد       1286النخستين بار درس  
، مجلس شوراي اسالمي ، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را تشكيل داد و در نتيجـه              1382در سال   

مديريت بخش گردشگري كشور با هدف ارتقاء حفاظت و معرفي ميراث فرهنگي درسطح داخلـي و بـين                  
 *.وعه وظايف و اهداف سازمان افزوده شدالمللي  به مجم

 ي كالن در سطح مل    ياستهايار متفاوت است و با س     ي در جوامع مختلف بس    ياهداف كالن توسعه گردشگر   
 توسـعه   يدر هـر صـورت در اكثـر كـشورها هـدف اصـل             .  در ارتبـاط اسـت     ين الملل ين روابط ب  يو همچن 
 اغلب دولت ها مفهـوم توسـعه        يبرا.  شود ي جوامع عنوان م   ي، كمك به رشد و توسعه اقتصاد      يگردشگر
 ياستمداران توسعه منطقـه ا    يزان و س  ي از  برنامه ر    ياري است و بس   ي، مترادف با توسعه اقتصاد    يگردشگر

ـ  يز توسـعه گردشـگر    ي ن يدر موارد متعدد  . ندي نما ي منوط  م   يجاد اشتغال را به توسعه گردشگر     يو ا  ن ي ب
ن نكـات  ي شود كه ا  يع ثروت منتج م   ي به توز  يه ا يو در سطح ناح   جاد اشتغال   ي، ا ي منجر به ارز آور    يالملل

  .  شودي محسوب مياز عوامل مهم توجه دولتها و نظام حاكمه به توسعه گردشگر
 شـود،   ي م ي تلق يران كه برنامه بلند مدت نظام اسالم      ي ا ي اسالم يست ساله جمهور  يدر سند چشم انداز ب    

 سند چشم انداز، توسعه كشور 1 كه براساس بندي؛ به گونه اده است ين مهم توجه گرد   ي به ا  يبا نگاه خاص  
ق ين مـصاد ي تري كشور محقق شود؛ از جمله اصليخي و تاريياي، جغرافيات فرهنگي مقتضيد در راستا يبا

راث يـ  مياء و نگهـدار يـ لذا بدون توجه به حفظ ، اح.  استيراث فرهنگ ين مرز و بوم م    يخ ا يفرهنگ و تار  
ن هـدف  يـ ه توسعه گردشگري و بالتبع گام برداشتن در جهت محقـق سـاختن ا   دن ب ي، امكان رس  يفرهنگ

  .  وجود ندارد
 يگـاه اول اقتـصاد  يدن به جاي را مد نظر قرار داده و آن رس        يگري د ي سند چشم انداز ، هدف آرمان      6  بند  

، يصادد بر رشد پرشتاب و مستمر اقت      يز مگر با تاك   ين مهم ن  يا.  است   ي جنوب غرب  يايدر سطح منطقه آس   
ز يـ ن راسـتا ن   يـ در ا . ش نرخ اشتغال و مشاركت حاصل نخواهد شـد        ي سطح درآمد سرانه و افزا     يارتقاء نسب 

جـاد رشـد پرشـتاب      يل بـاال درجهـت ا     ي پتانـس  ي كه هم دارا   ي توان از نقش توسعه صنعت گردشگر      ينم
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بـا جهـان فـراهم      جاد تعامل سازنده وموثر     يله ا ي است وهم موجبات باال بردن مشاركت را به وس         ياقتصاد
  .  كرديچشم پوش)  سند چشم انداز8بند ( آورد يم

 به سازمان ميراث فرهنگي و گردشـگري، احيـا، حفاظـت و             1385با ادغام سازمان صنايع دستي در سال        
 صنايع دستي نيز به مجموعه وظايف سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و             يارتقاء و آموزش رشته ها    
  .گردشگري اضافه گرديد

جاد اشتغال مولد درجهـت  ي تواند با اي ميع دستي و صنا يتوسعه اين دو بخش مهم يعني توسعه گردشگر       
فاء نقش  ي ا ييافته و روستا  يش درآمد سرانه ، به خصوص درمناطق كمترتوسعه         ي و افزا  يكاريكاهش نرخ ب  

ـ    وكاهش فقر  يع دست يد محصوالت صنا  ي برتول ي متك يم نهاد خانواده ها   يكرده و باعث تحك    ن يـ ن ا ي در ب
 ) سندچشم انداز توسعه4بند . (اقشارشود

جـاد  يان مدت پنجساله است تـا بـه تـوان بـا ا            ي م ي به برنامه ها   يالزمه تحقق سند چشم انداز توجه جد      
ر توسعه همه جانبـه     يان مدت با سند چشم انداز ،كشور را در مس         ي م ين برنامه ها  ي ب يي و همگرا  ييهمسو

  . د تا در راستاي اين برنامه ها قدم برداشته شودد كوشش كريلذا با. قرار داد 
  
   بخش يهايژگيف و وي وظا- 2

ـ  ي و فرهنگ  ياسي ، س  ي ، اجتماع  يبرنامه چهارم توسعه اقتصاد     در جهـت    يـي ن برنامـه اجرا   ي اول
ن برنامـه در  يـ  ايلذا لزوم  نقد و بررسـ  .  شود يران محسوب م  ي ا ي اسالم يتحقق سند چشم انداز جمهور    

ش از  ير ب ين مس ي كشور در ا   ي فرا رو  ير چشم انداز و شناخت چالشها     يگاه كشور در مس   يجهت شناخت جا  
 برنامه چهارم توسعه در بخش ميراث فرهنگي،صنايع دستي         يبه منظور نقد و بررس    .  شود يان م يش نما يپ

ن يـ ا.  شـود  يگاه استان اصفهان ، وظايف  سـازمان مـذكور مـرور مـ             ي و با هدف شناخت جا     يو گردشگر 
 به عنوان ي و فرهنگياسيس ،   ي، اجتماع ي تر كردن برنامه پنجم توسعه اقتصاد      يي در جهت اجرا   اطالعات

 .ران مورد استفاده قرار خواهد گرفتي اي اسالميان مدت در سند چشم انداز جمهورين برنامه ميدوم
  :مهمترين وظايف سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي وگردشگري  عبارتست از

محوطه ها،تپه ها، بناها و مجموعه هاي تاريخي و تهيه فهرسـت جـامع از آنهـا و               بررسي و شناسايي     
  نقشه هاي باستانشناسي 

انجام انواع پژوهشهاي مرتبط با فعاليتهاي سازمان خصوصا پژوهشهاي مرمت، باستانشناسي ، مـردم                
  شناسي وهنرهاي سنتي،انسان شناختي زيستي و شناخت فرهنگ بومي مناطق مختلف كشور
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  رسي و شناسايي ، ثبت و حفاظت آثار ارزشمند منقول و غير منقول فرهنگي تاريخي استانبر 
  . طرحهاي الزم باهدف مرمت آثار، بناها ومجموعه هاي باارزش فرهنگي،تاريخييتهيه واجرا 
  انجام كليه امور حقوقي مربوط به ميراث فرهنگي و طرح دعاوي كيفري عليه 
  ترداد اموال فرهنگي ايران درسطح ملي و بين المللياقدامات الزم جهت شناسايي و اس 
تهيه و اجراي طرحهاي الزم به منظور حراست، حفاظت  و مرمت و احياي آثار، بناها و مجموعه هاي                   

  تاريخي-با ارزش فرهنگي
ت ضـوابط خـاص     يـ تعيين حريم بناها، مجموعه ها، محوطه ها و تپه هاي تاريخي ثبت شـده بـا رعا                 

  اخل حريممعماري و طراحي د
  ايجاد،توسعه واداره موزه ها درسطح كشورومعرفي آثار با ارزش ازطريق موزه ها و نمايشگاهها 
ايجاد مركز اسناد و مدارك ميراث فرهنگي، معرفي آثار فرهنگي از طريـق نـشر و چـاپ مطالعـات و                      

 تظيم و انتشار دايره المعارف آثار و ابنيه تاريخي ايران
  ميراث فرهنگيايجاد و گسترش انجمنهاي  
  ايجاد، اصالح، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري 
  ايجاد، توسعه و بهره برداري از سياستهاي ايرانگردي و جهانگردي  
) وام هاي بانكي كم بهره، قابل پرداخت بلند مدت، سوبـسيدهاي دولتـي    (فراهم كردن تسهيالت الزم    

  جهت توسعه زيرساختهاي گردشگري
  ذبه هاي گردشگريمعرفي جا 
  شركت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي به منظور معرفي جاذبه هاي گردشگري 
  توسعه مناطق نمونه و روستاهاي هدف گردشگري 
  توسعه بخش طبيعت گردي و توريسم 
  كمك در جهت حفظ، آموزش و ارتقاء انواع رشته هاي صنايع دستي و هنرهاي سنتي  
  ليدي صنايع دستي و هنرهاي سنتي كمك به ايجاد، حفظ كارگاههاي تو 
  توسعه و ترويج صنايع دستي و هنرهاي سنتي 
 حمايت از توليد و بازرگاني و صادرات صنايع دستي 
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  ديي كليرهاي عملكرد متغي بررس- 3
 يداده ها (يسه عمودي اطالعات و شاخص ها به صورت مقايابي و ارزين نوشتار نحوه بررسي در ا   

سه يـ  گذشته خـود مقا    ي با سال ها   ي مورد بررس  يگر تنها شاخص ها   يه عبارت د  ب.  باشد يم) ي زمان يسر
 .ده استياستفاده نگرد) ي مقطعيداده ها(يسه افقي از مقاي آماريت هايت به محدوديشده و با عنا

ن جـدول   يـ همانگونـه كـه در ا     . آمده است ) 1( بخش در جدول شماره      يدي كل يعملكرد شاخص ها  
ده اسـت  يـ  گرديزده شاخص معرفـ ين قسمت سي عملكرد بخش در ا    يابي ارز  شود، به منظور   يمشاهده  م  

 ي و فرهنگ  ي، اجتماع ي برنامه چهارم توسعه اقتصاد    ي سالها ي نسبي بخش ط   يكه با توجه به هدف گذار     
راث يـ ق سـازمان م   يزان توف ي شده، م  ي معرف ي، بر اساس روند عملكرد و شاخص ها       ييتوسط دستگاه اجرا  

بر اساس  . ردي گ ي قرار م  يابيك از شاخص ها مورد ارز     ي استان در هر   يگردشگر و   يع دست ي، صنا يفرهنگ
 ،تعـداد   ي وگردشـگر  يع دست ي، صنا يراث فرهنگ ي و اطالعات سازمان م    ي دفتر فناور  يآمار منتشره از سو   

در . اسـت  ن صورت بـوده   ي بد ي و داخل  يك خارج ي برنامه به تفك   ي سالها ي به استان ط   يگردشگران ورود 
 بـه   1385ن تعـداد در سـال       يـ ا.  به اسـتان وارد شـده انـد        يراني نفر گردشگر ا   371315اد   تعد 1384سال  

ده است كـه نـشان از       ي نفر رس  465581 به   1387 نفر و در سال      443457 به 1386 نفر ، در سال    421494
ت در خـصوص  ين وضـع يـ ا.  دارد1384-87 دوره يانه طـ ي  درصد به طـور سـال  8 معادل يميانگين رشد 

  . باشديانه مي درصد به صورت سال11 معادل ي رشديز به صورت مشابه و داراي نيجگردشگران خار
 6871 برنامه چهـارم از رقـم        ي سالها يز ط ي به صورت تور ن    ي ورود يث تعداد گردشگران خارج   ياز ح   - أ

انه ي درصد به صـورت سـال  56 بالغ بر ين رشديانگي از ميده است كه حاكي نفر رس11146نفر به رقم    
 . باشدي م1384-87 دوره يط

ن رقـم در  يـ  باشد كـه ا ي  م1384 در سال 1 شدهي تخت طبقه بند4273 از وجود يآمار منتشره حاك    - ب
انه ي درصد بـه صـورت سـال       3,4 بالغ بر    ين رشد يانگي از م  يده و حاك  ي تخت رس  4725 به   1387سال  

 . باشدي م1384-87 دوره يط
ن هـدف   يـ براساس ا .  باشد ي م يه گردشگر  مناطق نمون  يي از اهداف برنامه چهارم توسعه شناسا      يكي  - ت

 منطقـه   60 ، تعـداد     1386رفت ، اما در سـال     ي صورت نپذ  يت خاص ي، فعال 1385 و   1384يدر سال ها  
 يرسـاخت هـا   يجـاد ز  ينـه ا  ي در زم  ييد و هم اكنون اقدامات اجرا     ي و مصوب گرد   يي شناسا يگردشگر

                                           
 .  منظور تخت ثابت در مهمانخانه هاي درجه بندي شده است1
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 در  يطق نمونـه گردشـگر     جهت مشاركت در توسعه منـا      يق بخش خصوص  ياز به منظور تشو   يمورد ن 
 . باشديدست اقدام م

 بـه عمـل آمـده از    ي هـا  ي، بازرسـ  يزات گردشگر يسات و تجه  يت تاس يفي ارتقاء ك  ي از روش ها   يكي  - ث
 ي مـورد بازرسـ  1342 تعداد   1384ن هدف در سال     يبراساس هم .  باشد ي م يت خدمات گردشگر  يفيك

 مـورد و در سـال       1059 بـه    1386 در سـال   ي از خدمات گردشـگر    يتعداد بازرس . رفته است يانجام پذ 
 دوره  يانه طـ  ي درصد بـه صـورت سـال       15 معادل   يانگر كاهش يافته كه ب  ي مورد كاهش    751 به   1387

 .  باشدي م87-1384
 يع دستي، صنايراث فرهنگيارتقاء سطح اطالعات عمومي مردم در خصوص مباحث مرتبط با بخش م  - ج

ن هـدف ، تعـداد      يـ لذا به اسـتناد ا    .  ود مي ش  ين بخش تلق  ي مدنظر ا  ي از هدف ها   يكي يو گردشگر 
قـرار   ي برنامـه مـورد بررسـ      ي سـالها  يار طـ  يك مع ي به عنوان    يافت كننده خدمات آموزش   ينفرات در 

ن تعـداد در سـال   يـ افت كـرده انـد كـه ا   ي  نفر خدمات آموزش در5349 تعداد  1384در سال   . گرفت
 نفـر كـاهش     11051 به   1387 سال   ش و در  ي نفر افزا  19486 به   1386 نفر ، در سال      8700 به   1385

 . باشدي م1384-87 دوره يانه طي درصد به صورت سال47,8 برابر با يانگر رشديافت كه بي
 در خـصوص    ي و گردشـگر   يع دست ي،صنايراث فرهنگ ي، سازمان  م   يف سازمان ي انجام وظا  يدر راستا   - ح

رمنقول اقـدام   يآثـارغ  ي و مـستندساز   ييد نسبت به شناسـا    ي با يراث فرهنگ ي م ياء و نگهدار  يحفظ، اح 
رمنقـول مـستند    ي اثـر غ   300ن تعداد   ين ب ي شده و از ا    يي اثر شناسا  1770 تعداد 1384لذا درسال   . دينما
 اثـر مـستند     243 شـده و تعـداد       يي اثر شناسا  17600 به   1386ن رقم در سال     يا. ده است ي گرد يساز
ده ي شـده رسـ  ي مستند ساز اثر 400 شده و    ي اثر شناسائ  18740 به تعداد    1387 شده و در سال      يساز

 ي درصـد  15رمنقول و رشـد     ي آثار غ  يي درصد در بخش شناسا    264 معادل   ي از رشد متوسط   يكه حاك 
 . باشدي م1384-87 دوره يانه طي به صورت ساليدر بخش مستندساز

بـه  . شـود   ين بخش محسوب     م       ي ا يف سازمان يز از جمله وظا   ي آثار منقول ن   ي و مستندساز  ييشناسا  - خ
ن تعـداد در    يـ ا. ده انـد  ي گرد ي و مستندساز  يي اثر منقول شناسا   17742 تعداد 1384ر سال    كه د  ينحو

 ي درصد 16,8انگر رشد يافته كه ب  يش  ي اثر افزا  28006 به   1387 اثر و در سال      27144 به   1386سال  
ه يـ  آثـار منقـول، كل     ييالزم به ذكر است پس از شناسا      .  باشد ي م 1384-87 دوره   يانه ط يبه طور سال  

 ي شده بـا آثـار مـستندساز       يي گردند، لذا در هر سال تعداد آثار منقول شناسا         ي م يار مستندساز ن آث يا
 . باشديشده برابر م
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ازمنـد  ي شـده ، ن    ييه آثار شناسا  ي قانون برنامه چهارم كل    165 ماده   " الف " كردن بند  يي اجرا يدر راستا   - د
راث يـ گـان حفاظـت از م     يراث گرانبها، به    ين م يص داده شده و جهت حفظ و حراست ا        يحفاظت تشخ 

 . درصد منظور كرد100ن بخش ي توان عملكرد استان را در ايلذا م.  شودي مي معرفيفرهنگ
 ثبـت  يط ، در فهرست آثار ملي درصورت احراز شراي و مستندسازيي پس از شناسا   يخيه تار يآثار و ابن    - ذ

 اثـر بـه     1770ز مجمـوع   اثر ا  462 تعداد 1384 سال   ين راستا دراستان اصفهان ط    يدرا. ديخواهند گرد 
 شـده و در  يي اثر شناسا17600 از مجموع ي اثر ثبت769 به 1386ن تعداد درسال  يا. ده است يثبت رس 

انگر كاهش نسبت آثار ثبت شده      يده و ب  ي شده رس  ي اثر شناسائ  18740 از   ي اثر ثبت  877 به   1387سال  
نظر به اينكه در بحـث  .  باشدي درصد م 4 درصد به  26 شده از  يي به كل آثارشناسا   يدر فهرست آثار مل   

شناسايي آثار تاريخي و همچنين ثبت آثار تاريخي، عملكرد مطلوبي دراين دوره مـشاهده مـي شـود،                  
كاهش نسبت آثار ثبتي به آثار شناسايي شده تنها به دليل انجام طرح ارزشمند شناسايي آثار فرهنگي                 

 . رسيده است17600 به 1770ار از تاريخي در سطح استان بوده است كه در نتيجه آن تعداد آث
 و  يع دسـت  ي، صـنا  يراث فرهنگـ  يـ ، سـازمان م   )يذيـ تنف( قانون برنامه سوم     166 ماده   "د"باستناد بند   - ر

ن اسـاس در سـال      يبـرهم .  را برعهده دارد   يخي تار ي اماكن و بناها   يايفه مرمت و اح   ي وظ يگردشگر
 و در ي اثر مرمت244 به1386اد در سالن تعديده كه اي مرمت گرد يخيه تار ي اثر و ابن   171 تعداد   1384
-87 دوره   يانه طـ  ي به صورت سال   ي درصد 7,4ده و نشان از رشد      ي رس ي اثر مرمت  199 به   1387سال  
اين ارقام تعداد آثاري كه در آنها پروژه مرمتي انجام مي شـود را نـشان مـي دهنـد، امـا                      .  دارد 1384

 .زمان انجام مي پذيردهمواره در هر اثر تعداد زيادي پروژه مرمتي بطور هم
 تعداد  1384ء الزم به مرمت اضطراري در سال        ي  ش  200 از مجموع    يخياء تار يدر خصوص مرمت اش     - ز

ء  الزم به مرمت اضـطراري ، تنهـا          ي ش 100ز از  مجموع     ي  ن  1386در سال   . ديء مرمت گرد  ي ش 102
ده كـه   يـ  مرمت گرد  ءي ش 1 تنها   يازمند مرمت اظطرار  يء ن ي ش 20 از تعداد    1387ء و در سال     ي ش 37
 . باشدي      م1387 و 1386 ين نسبت در سالهاي از كاهش ايحاك

 و  يع دسـت  ي، صـنا  يراث فرهنگـ  يـ ف سـازمان م   ي از وظا  يكي قانون برنامه ،     114 ماده   "و"باستناد بند   - س
ن يبـر همـ   .  باشـد  ي مـ  ي و تخصـص   ي خصوص يت موزه ها  ي ، صدور مجوز تاسيس و فعال      يگردشگر

 موزه و 7 به 1385ن تعداد در سال ي موزه در استان فعال بوده است كه ا6د  تعدا1384اساس در سال 
-87 دوره   يانه طـ  ي به صورت سال   ي درصد 10انگر رشد   يافته كه ب  يش  ي موزه افزا  8 به   1387در سال   
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 2 به   1385 وجود داشته كه در سال       1384 در سال    ي موزه خصوص  1ن تعداد   يهمچن.  باشد ي م 1384
 .افته استيش ي موزه افزا3به  1387موزه و در سال 

 و  يع دسـت  ي، صـنا  يراث فرهنگ ي، سازمان م  )1( در جدول شمار     ي مورد بررس  ياز مجموع شاخص ها   
 در بخـش، نـسبت      يافت كننده خدمات آموزش   ي فعال در  يروهاي برنامه در تعداد ن    ي سالها ي ط يگردشگر

ازمنـد  ي حفاظت شده به كـل آثـار ن         شده، نسبت آثار   ييرمنقول به كل آثار شناسا    ي شده غ  يآثار مستندساز 
ار مناسب داشته   ي بس ي شده ، عملكرد   يي به آثار شناسا   يحفاظت و نسبت آثار ثبت شده در فهرست آثار مل         

ع ي ، صنا  يراث فرهنگ ين مهم است كه سازمان م     ين ا ي بخش، مب  يدي كل ي شاخص ها  يم بند يتقس. است
 تـوان از نقـش      ين نم ين ب يداشته كه در ا    ي در حوزه حفاظت و مرمت عملكرد مطلوب       ي و گردشگر  يدست
ز ي نيع دستين سازمان در حوزه صناين ايهمچن.  كردي چشم پوشيراث فرهنگ يگان حفاظت از م   ي يديكل

 .  مقام برتر بوده استيدر سطح كشور دارا
 به استان،   ي درخصوص تعداد گردشگران ورود    ي وگردشگر يع دست ي، صنا يراث فرهنگ ي   سازمان م 

 شـده منقـول بـه كـل آثـار           ي شده ومستندساز  يي به صورت تور، نسبت آثار شناسا      ير ورود تعداد گردشگ 
 يي شناسـا يخي تـار ي به كل اماكن و بناهايخي تارير و مرمت اماكن و بناهاي شده و نسبت تعم    ييشناسا

  . برنامه بوده استي سالهاي طي عملكرد نسبتاً مناسبيشده دارا
 عملكـرد   ي در خصوص مناطق نمونه گردشـگر      ي گردشگر  و يع دست ي، صنا يراث فرهنگ يسازمان م 

 ،  يي نگذاشته كه عمدتاً متأثر از عدم اختصاص و جذب اعتبار در امر مطالعه ، شناسـا                يمناسبي ازخود بجا  
البتـه الزم بـه     .  باشـد  ي مـ  ياز در مناطق نمونـه گردشـگر      ي مورد ن  يرساخت ها يجاد ز ي و ا  يامكان سنج 

 مطالعـات   ي و گردشـگر   يع دسـت  ي ، صـنا   يراث فرهنگ ي، سازمان م  ذكراست كه براساس مستندات موجود    
 انجام دهـد    يرمتمركز ازمحل منابع مل   يست به صورت غ   ي با ي را م  ي مناطق نمونه گردشگر   يامكان سنج 

 يع دسـت  ي،صـنا يراث فرهنگ يـ  متوجه سازمان م   ي،قصوريق مل ي آن از طر   ين مال يكه با توجه به عدم تام     
  . دراستان نخواهد بوديوگردشگر
اء ي شده، نـسبت اشـ     ي طبقه بند  ي شاخص تعداد تخت اقامت    6ن اين سازمان در محقق كردن       يهمچن

 يت خدمات گردشـگر   يفي از ك  ي نظارت ي ها يازمند مرمت، تعداد بازرس   ي ن يخياء تار يمرمت شده به كل اش    
 نبـوده   ي عملكـرد مطلـوب    يز دارا يـ  ن يي اجرا ي وابسته به دستگاهها   يتخصص-ي پژوهش يوتعداد موزه ها  

  .ز وجود داشته استين مشكل در سطح كشور نيد اذعان كرد، هميسه با كشور بايالبته در مقام مقا. است
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 ها  و پيشنهاديريجه گي نت- 4

 ياسـتها يرگذاردرعـدم تحقـق س    ي توان  به مسائل تاث     ي از مباحث مطروحه م    يريجه گ يبه منظور نت   •
 :اتخاذ شده ،اشاره كرد

از در  يـ  مـورد ن   يرسـاختها يجـاد ز  ي وا ي،امكان سـنج  يي، شناسـا  عدم اختصاص اعتبار به امر مطالعه      •
  ي از محل منابع مليمناطق نمونه گردشگر

 يتهايل وجود موانـع ومحـدود     ي به دل  ي در امر توسعه گردشگر    يعدم مشاركت فعال بخش خصوص     •
 ن بخش ي ورود به ايقانون

ك سو وتعـدد  يمنابع از ل كمبود   ي در دست اجرا به دل     ين طرح ها  يع نامناسب اعتبارات بخش ب    يتوز •
 .گري ديي دردست اجرا ازسويطرح ها

 . شده درسندينيش بي اعتبارات بخش بمنظور تحقق اهداف پيعدم تكافو •

 يژه درحوزه توسعه گردشگري وي مادرتخصصيعدم وجود مشاوران و شركتها •

 .ي بخش به اعتبارات دولتيوابستگ •

 درجهـت   يهـا    اتخاذشده ، پيـشنهاد    ياستهاير گذار درعدم تحقق س    يت به عوامل ومسائل تاث    يباعنا •
 . شوديل ارائه ميبهبود عملكرد برنامه به شرح ذ

ـ  ي گردشـگر  ي مناسب در كنار قطب هـا      يرساخت ها يجاد ز يا • ـ  ي ب ـ  ين الملل  در  ي و منطقـه ا    ي، مل
  .تي مزيمناطق دارا

راحـل بعـد   بر جذب گردشـگران داخلـي و در م   به اين ترتيب كه ابتدا تمركز: اي ريزي مرحله برنامه •
 .گردشگران خارجي صورت گيرد

 .اي درخصوص گردشگران خارجي استفاده از فنون بازاريابي مجازي و شبكه •

 .غيردولتي واگذاري امور تصدي به بخش •

 .داند تكيه بر بودجه دولتي قابل حل مي ت را با زدودن تفكري كه مشكال •

ي بـه منظـور جلـب گردشـگران         هابه عنوان منـاطق ويـژه گردشـگر         تعيين برخي مناطق واقامتگاه    •
 .خارجي

 . الزمي و اصالحات قانوني قانوني رفع خألهايانجام اقدامات الزم برا •

 . فعال در سازمان وبخشي انسانيروي نيتوانمندساز •
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 ي به عرصه گردشگريردولتيانجام اقدامات الزم جهت ورود بخش غ •

 .يرابخش فياست هاي اهداف و سي در اجرايي اجرايجلب مشاركت دستگاه ها •

 .ف محولهي و وظاي سازمانيت هايع منابع بخش براساس اولويتوز •

 در منـاطق    يحي و تفر  ي توسعه امكانات اقامت   ي برا ي قانون يت ها ير حما ي و سا  يارائه تسهالت بانك   •
 .تي مزيدارا

 و جلب   ي و گردشگر  يراث فرهنگ ي م ينه ها ي در زم  يه گذار ي سرما ي فرصت ها  يي و شناسا  يبررس •
 .ي و خارجيه گذاران داخليمشاركت سرما

 يجاد و توسعه سامانه نظام جامع آماريا •

 .يراث فرهنگيگان حفاظت از ميت و توسعه يحما •

 .يخي مناسب ازبناها و اماكن تاري بمنظور بهره برداري مجوزكاربرياعطا •

 .ري مرتبط با عشاي در شهرستانهايليجاد مراكز حفظ آثار و فرهنگ ايا •



 

 

  1384- 87 ي استان اصفهان در سالهاي و گردشگريع دستي ، صنايراث فرهنگي بخش ميدي كليد شاخص هاعملكر) : 1(جدول شماره 
 فيرد عنوان واحد متعارف 1384 1385 1386 1387

يرانيا 371315 421493 443357 465581
69384 60921 50701 50909 

 نفر
يخارج

 1 به استانيتعداد گردشگران ورود

* به صورت تور يتعداد گردشگران ورود نفر 6871 19946 8061 11146 2 
)تعداد تخت مهمانخانه ها (  شده ي طبقه بنديتعداد تخت اقامت تخت 4273 4309 4564 4725 3 
يت خدمات گردشگريفي از كي نظارتي هايتعداد بازرس يبازرس 1342 1501 1059 751 4 

يفت كننده خدمات آموزشاي فعال دريروهايتعداد ن نفر 5349 8700 19486 11051 5 
** شده يرمنقول به كل آثار شناسائي غينسبت آثار مستند ساز تعداد اثر در اثر 300/1770 244/15466 243/17600 400/18740 6 
 7 شدهي منقول به كل آثار شناسائينسبت آثار مستند ساز تعداد اثر در اثر 17742/17742 4551/4551 4851/4851 862/862

ازمند حفاظتينسبت آثار حفاظت شده به كل آثار ن تعداد اثر در اثر 1770/1770 15466/15466 17600/17600 18740/18740 8 
 9 شدهي به كل آثار شناسائينسبت آثار ثبت شده در فهرست آثار ملّ تعداد اثر در اثر 462/1770 165/15466 142/17600 108/18740

199/18740 244/17600 230/15466 171/1770 
تعداد اماكن و 

بناها در مكان و 
 بنا

 يخي تاري به كل اماكن و بناهايخي تارير و مرمت اماكن و بناهاينسبت تعم
 10 شدهيشناسائ

اء در يتعداد اش 102/200 420/500 37/100 1/20
 يش

*** آماده مرمت يخياء تاري مرمت شده به كل اشيخياء تارينسبت اش 11 

يدولت 5 5 5 5
3 2 2 1 

 موزه
يخصوص

****عداد موزه فعال ت 12 

 13 *****ي وابسته به دستگاه اجرائي تخصص- ي پژوهشيتعداد موزه ها موزه 2 2 2 2
  . استان اصفهان ي و گردشگريع دستي ، صنايراث فرهنگيسازمان م: مأخذ 

اء مرمت شده و يصورت تعداد اش.         ***  قرار داده شده استي به صورت تجمع11 تا 6 يف هاي شده در مخرج ردي شناسائتعداد آثار**  باشد             ي به صورت تور مي وروديمنظور گردشگر خارج* 
  . دهدياء قابل مرمت در سال مورد نظر را نشان ميمخرج تعداد اش

  ). ي با شهرداريبه صورت مشاركت1387(و برزك ) 1385(، گز و برخوار ) 1383(انارك :  شامل يصوصن و  خير نائيانه ، كوين كاشان ، ابي ، فيني تزئي چهلستون ، هنرهايخيموزه تار: شامل **** 
  ).ي و سنّتيني تزئي هنرهايمعرف ( يني تزئيو موزه تخصص ) ي و باستانشناسي صفويتخصص(  چهلستون يموزه تخصص***** 
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  تربيت بدني و ورزش

    مقدمه   - 1
 بسيار مهم و اساسي تعلـيم و تربيـت وتـأمين سـالمت و نـشاط                ورزش به عنوان يكي از عوامل     

گـذاري بيـشتر در آن موجـب          هاي مبارزه با تهاجم فرهنگـي بـوده و سـرمايه            جامعه و يكي از بهترين راه     
شود   هاي فردي و اجتماعي مي      ها در بخش بهداشت و درمان و پائين آمدن سطح ناهنجاري            كاهش هزينه 

گيري داشته واثرات مستقلي را بر توليد ناخالص ملي كشور بـه              ز نقش چشم  ورزش در بهره وري ملي ني     . 
اثرات اقتصادي ورزش در ساير بخش هاي كالن هم قابل توجه است و توسعه بيش از حـد                  . همراه دارد   

هاي ورزشـي دليـل       گذاري بخش خصوصي در امر توليد و برنامه         هاي ورزشي و سرمايه     مطبوعات و رسانه  
ر و يرات انكارپـذ يتـاث .  رود  گذاري و فراگير بودن مخاطبين آن بـه شـمار مـي     د و سرمايه  روشني بر اقتصا  

ش محـل توجـه برنامـه       يش از پ  يده ب ين پد يل ا يل ذ ي وزرش موجب شده است كه امروزه به دال        يذووجه
  :رديزان قرار گير

 -يجتمـاع ن بخش ا  ين و فعال تر   يل ورزش به بزرگتر   يران، ضرورت تبد  ي بافت جوان جمعيت ا    -الف
  . كنديجاب مي اي كشور را پس از آموزش و پرورش وآموزش عالياقتصاد

ت كشور را افـراد     يدرصد جمع 70ش از   ين كه ب  يكسو، با توجه به ا    يش گفته از    ي به دنبال مورد پ    -ب
) خودكـار (ك يـ د اتوماتيـ ش روز افـزون بـه تول  يگـر سـو، گـرا   ي دهنـد و از د   يل م ي سال تشك  30كمتر از   

 در  ي؛ موجـب شـده اسـت ورزش حرفـه ا          يون در جهان كنـون    ير اتوماس يده اجتناب ناپذ  يمحصوالت و پد  
  .ديفا نماي را اي نقش برجسته اييند اشتغال زايفرآ

 وارد مـدار  يك مانند خـدمات ورزشـ  يچيع هيج و شا  يان خدمات را  ي به زعم صاحب نظران، در م      -ج
 داشـته،   ي خصيـصه كـامالً جهـان      يشـ  ورز يم ها ي كه امروزه ت   ي شدن اقتصاد نشده است به طور      يجهان

جـه  ي تـوان نت   ين اساس مـ   يبر ا .  را دارند  ي جهان يورزشكاران به درجات متفاوت فرصت جذب در بازارها       
 يقت بـه منزلـه صـادرات خـدمات، از بـازار سـودآور             ي پرورش ورزشكار در حق    ي كنون يايگرفت كه در دن   

ده اغماص يك كشور به ديد توسعه همه جانبه ني توان در فرآي است كه نميده اين پديبرخوردار است و ا
  .ستيبه آن نگر

به اعتبار مطالب فوق، اداره كل تربيت بدني به عنوان متولي بخش تربيت بدني و ورزش استان بـر                   
انداز   مندي از حداكثر ظرفيت قانون برنامه چهارم توسعه كشور و تأكيد برچارچوب چشم              آن است تا با بهره    
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بيني شـده     ي تعيين شده با همكاري نهادهاي ذيربط نسبت به تحقق تكاليف پيش           ها  بلند مدت و سياست   
  .در اين برنامه اقدام كند

  
  ت بدنيي بخش تربي هايژگيف و وي وظا- 2

توجه به عمومي ( هاي ورزشي   توسعه كمي و كيفي مشاركت اقشار جامعه در برنامه–2- 1
  )كردن ورزش

  افزايش ظرفيت امكانات و منابع  
 ها ادالنه منابع امكانات و فرصتتوزيع ع 
 ارتقاء استاندارد امكانات ، تجهيزات و خدمات 
 پاسخگويي معقول به نيازهاي جامعه در بخش تربيت بدني و ورزش 

 هاي بخش غير دولتي  توسعه مشاركت–2- 2

تي در  تمركز در امر مديريت كالن بخش تربيت بدني و ورزش استان و واگذاري امور اجرايي به بخش غير دول                   
  گري دولت  راستاي تحقق هدف كاهش تصدي

 )ها و قوانين تسهيل روش( گذاري بخش غيردولتي در ورزش  توجه به جذب و حمايت از سرمايه 

  توسعه علمي تربيت بدني و ورزش–2- 3

  ايجاد ارتباط و تعامل مناسب بين بخش تربيت بدني و ورزش با مراكز تحقيقاتي و پژوهشي 
 پژوهش و تحقيقات و بكارگيري نتايج حاصله در فرآيند توسعه بخش تربيت بدني و ورزشتوجه به امر توسعه  
 توجه به امر آموزش فراگير منابع انساني 

  اصالح ساختار و مديريت –2- 4

ساله توسعه بخش تربيت بدني و ورزش در انطباق با نظام جامع توسعه تربيت بـدني و ورزش                 تدوين برنامه پنج   
  كشور
ها و ايجاد ساختار نو براساس مباني نظام جامع توسـعه تربيـت بـدني و ورزش           ر تشكيالت و رويه   اصالح ساختا  

 كشور و علوم روز
 تدوين نظام نظارت ، كنترل و ارزيابي در بخش تربيت بدني و ورزش 
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  توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات–2- 5

  ايجاد نظام اطالعاتي يكپارچه از وضعيت موجود 

 گ ورزش در جامعه توسعه فرهن–2- 6

  اي جهت ترويج فرهنگ ورزش در جامعه        گيري از مستندات مذهبي ، قانوني و ابزارهاي رسانه بهره 
 هاي ورزشي توسعه انگيزش اجتماعي جهت مشاركت در برنامه 

  توجه به توسعه مباني اخالقي در محيط ورزش – 2- 7

  مبارزه با دوپينگ و تخلفات ورزشي 
 ورزشي با تأكيد بر توسعه مباني فرهنگ در ميادين و محيط ورزش با تأكيد بـر      سازي فضاهاي   سالم 

 گسترش فضايل اخالقي

 هاي پايه                      توجه و حمايت از توسعه ورزش پرورشي و ورزش- 2- 8

اندركاران پيشكسوتان و متخصصان بخش تربيت بدني و    گسترش حمايت از دست- 2- 9
  ورزش

  فرهنگ داوطلبي در ورزش توسعه – 10-2

   توجه ويژه به رشد و توسعه ورزش هاي بومي و محلي– 11-2

   استفاده از منابع انساني كارآمد و متخصص–12-2

   تنوع بخشي منابع مالي– 13-2

   توجه به امر استعداديابي– 14-2

  هاي استاني و مراودات ورزشي  حمايت از رشد و توسعه ليگ– 15-2
  

   و ورزشيت بدنيتغيرهاي كمي در بخش ترب بررسي عملكرد م- 3
  .را نشان مي دهد هاي عملكرد مهمترين شاخص هاي بخش در سال) 1(      جدول شماره 
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 سرانه فضاهاي ورزشي روباز و سرپوشيده بخش تربيت بدني در طول برنامه چهارم ، با عنايت بـه                   -
احـداث فـضاهاي ورزشـي ، در خـالل          رشد اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي به منظـور توسـعه و              

ش يمترمربـع افـزا   /. 19مترمربـع بـه     /. 16 درصد از    75/18 معادل   ي با نرخ رشد   1387 تا   1384 يسالها
  .افته استي

 20000 بـه    1384 نفر در سـال      130000  ميزان مشاركت زنان در برنامه هاي ورزش همگاني از            -
 مواجـه بـوده     1384-87 دوره   ي در صد ط   85/53دل   ارتقاءيافته است كه با رشدي معا      1387نفر در سال    

 . است
  بـه    1384 نفـر در سـال       205000  ميزان مـشاركت مـردان در برنامـه هـاي ورزش همگـاني از                 -

 1384-87 دوره ي در صـد طـ  95/21افته كـه از رشـدي معـادل    ي افزايش 1387 نفر در سال       250000
  .برخوردار بوده است 

رسيده 1387 نفر در سال 120920 به 1384 نفر در سال 90843از  جمعيت ورزش قهرماني مردان     -
 . باشدي م1384-87 دوره ي درصد ط11/33 معادل يانگر رشدياست كه ب

 افـزايش  1387 نفر در سال 63622 به 1384 نفر در سال 51994 جمعيت ورزش قهرماني زنان از      -
 . دهديان م نش1384-87 دوره ي درصد را ط36/22 معادل ييافته است كه رشد

 عـدد  76 به 1384 عدد در سال   32 تعداد مدال هاي كسب شده در بازي هاي آسيايي و جهاني از              -
 ي اسـتان مـ    ي برا 1384-87 دوره   ي ط ي درصد 5/137ك رشد   ي از   يرسيده است كه حاك   1387در سال   

 .باشد
ود و آخـرين ايـن    به دليل اينكه بازي هاي المپيك و پاراالمپيك هر چهار سال يكبار برگزار مي ش           -

برگزار شده است، لذا عناوين هدف   ) هجري شمسي   1383برابر با سال    ( ميالدي   2004رويداد ها در سال     
» تعداد مدال هاي كسب شده در بازي هاي المپيـك و پاراالمپيـك              « تحت عنوان     و      8كمي رديف هاي      
 .فاقد عملكرد است

 و 1386 ي باشـگاه در سـالها  3 بـه  1384ر سال  باشگاه د2 تعداد باشگاه هاي ورزش حرفه اي از     -
 . باشدي م1384-87 دوره ي درصد ط50افته كه نشانگر رشدي معادل ي افزايش 1387
 رسـيده   1387 نفر در سـال      1000 به   1384 نفر در سال     550 تعداد ورزشكاران حرفه اي استان از        -
  . باشدي م1384-87 دوره ي درصد ط82/81 معادل يانگر نرخ رشديكه ب





 

 

  1384-87 ي استان در سالهايت بدني بخش ورزش و تربيدي كليعملكرد شاخص ها) : 1(ه جدول شمار
   دورهينرخ رشد ط

) 87-1384( 
     87نرخ رشد 
 86نسبت به 

1387 1386 1385 1384 
  واحد 
 متعارف

 فيرد عنوان

دهيرپوش روباز و سي ورزشيسرانه فضاها متر مربع 0,16 0,17 0,19 0,19 2,70 18,75 1 

ي همگانيزان مشاركت زنان در برنامه هايم نفر 130000 165000 180000 200000 11,11 53,85 2 

ي همگانيزان مشاركت مردان در برنامه هايم نفر 205000 215000 225000 250000 11,11 21,95 3 

 4 مردانيت ورزش قهرمانيجمع نفر 90843 96967 113264 120920 6,76 33,11

 5 زنانيت ورزش قهرمانيجمع نفر 51994 55110 64169 63622 0,85- 22,36

ي و جهانيائي كسب شده آسيتعداد مدال ها تعداد 32 57 50 76 52,00 137,50 6 

 تعداد * * * * * *
 يهاي كسب شده در بازيتعداد مدال ها

كيالمپ 7 

 تعداد * * * * * *
 يهاي كسب شده در بازيتعداد مدال ها

كيمپپاراال 8 

ي حرفه اي ورزشيتعداد باشگاهها تعداد 2 2 3 3 0,00 50,00 9 

يتعداد ورزشكاران حرفه ا نفر 550 600 900 1000 11,11 81,82 10 

. استان اصفهانيت بدنياداره كل ترب: مأخذ 
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ها  و پيشنهاديريجه گي نت- 4  
، اهـم   » تربيـت بـدني    «  با توجه به تحقق و عدم تحقق اهداف تعيين شده در سند توسـعه بخـش               

  :ن بخش را به شرح زير مي توان خالصه كرديمسائل و مشكالت ا
پردازش و توزيـع اطالعـات        آوري،   فقدان شبكه ملي اطالع رساني ورزش و نظام جامع ملي جمع           -1
  ورزشي
عدم پيروي از استانداردهاي خاص در ساخت و ساز اماكن ورزشي و توزيـع عادالنـه امكانـات در                   -2
  كشور

 وابستگي شديد منابع مالي بخش به درآمدهاي عمومي-3
 عدم تمايل بخش خصوصي به سرمايه گذاري در ورزش-4
 عدم وجود ساختار مديريتي مناسب ورزش با مقتضيات ورزش-5
 فقدان نظام شناسايي استعداد هاي ورزشي-6
ه هاي دولتي    عدم ايفاي نقش كامل سازمان تربيت بدني به عنوان متولي بخش ورزش در عرص              -7

شناسـي دقيـق در       مي بايست سازمان مذكور به انجام يك آسـيب        . و غير دولتي عليرغم داشتن اين داعيه      
شناسايي و بـراي رفـع آنهـا     قانوني را اين خصوص اقدام كند و محدوديت ها و تنگناها را از ابعاد مديريتي،    

  .اقدام هاي الزم را به عمل آورد
 اسـتان اصـفهان در      يت بدن يت ترب يريت از آن دارد كه مد     يرج حكا ن گزارش و جداول مند    يهر چندا 

 از اهداف برنامه منظـور نائـل شـده          ياري برخوردار بوده و به بس     يچارچوب برنامه چهارم از عملكرد مناسب     
ار غني برخوردار اسـت؛ الزم      ي بس ي ورزش يت ها ي باال و ظرف   يه انسان ياست، اما از آنجا كه استان از سرما       

  :ل اعمال شودي ذيشنهادهايجه به نقاط ضعف موجود پاست، با تو
ل ي ورزشـكاران، در برنامـه از ضـرورت تبـد          ي و تزكيه اخالق   ي به توسعه فرهنگ   يرغم توجه كاف  ي عل

ن نقيصه  الزم اسـت بـه دو         يلذا جهت رفع ا   . شدن ورزش به بخش بزرگ، فعال اقتصاد غفلت شده است         
  : شوديل توجه كافيموضوع ذ
 يات مـ  يـ  اسـت كـه در حكـم مال        يفي تكل ي وابسته به بودجه ها    يت بدن يسترش ترب  رشد و گ   -الف  

ك درصد اعتبـارات  يص ي قانون برنامه در مورد تخص117ماده » ب«به عنوان نمونه، اعتبارات بند      . باشند
ات به  يك درصد درآمد مشمول مال    ي جز اختصاص    يزيقت چ ي؛ در حق  )16( موضوع ماده    يه دستگاه ها  يكل
ت يـ ، تقويك امـر تجـار  يل آن به يلذا به منظور كاهش بار ورزش از دوش دولت و تبد          . ستينورزش    امر
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ه يـ ن بخش جهت حضور در كل     ي به ا  يازات قانون يارانه ها و امت   يار نهادن   يق در اخت  ي از طر  يبخش خصوص 
 يزات ورزشـ يـ د تجهيـ  ، تولي ورزش ي چون ساخت فضاها   - مربوط به امر ورزش    يت ها يعرصه ها و فعال   

 .رسد ي به نظرمي ضرور-...
وه يبه ش. ده در امر صدور خدمات است   ين پد يع تر ين بخش اقتصاد و شا    ي شده تر  ي ورزش جهان  -ب  

ن ي سـنگ  ين مانع عقـد قرارداهـا     ي جهان امروزه بزرگتر   ي اصل ي ورزشكاران بازبان ها   يينمونه فقدان آشنا  
ن دسـت بـه     يـ  از ا  ي رفع مـوانع   ي لذا برا  .دي آ يخارج به شمار م     ي ورزش يران با بازارها  يان ورزشكاران ا  يم

 شامل سـالن هـاي بـدن    -ي خدمات ورزش  يها  د احداث مجتمع  ي با يت بدن ي ترب يها  رسد در برنامه    ينظرم
ژه و  يـ  و ي چند منظوره، رستوران هـا     ي، كالس زبان، البراتور زبان، درمانگاه ها      يحات پرورش ي، تفر يساز
 يت از عـوارض شـهر     يـ  و معاف  ياتي مال يت ها ي معاف يريگ   است در نظر   يعيطب. ردي مورد توجه قرار گ    -...
  . شودين عرصه مي جهت ورود به ايق بخش خصوصيك و تشوين گونه خدمات خود باعث تحري ايبرا

 ي ورزش استان با دستگاه ها و نهادها       ي به عنوان متول   يت بدن يكل ترب   جاد تعامل توسط اداره   ي ا -2 
ژه يعهده دارد به و   با امر ورزش را بر     ي مواز ياست ها يف س يتكال ي كه به نوع   يير دستگاه ها  يربط و سا  يذ

، يدولتـ   ريـ  غ ي عمـوم  ي شهر و روستا، نهادها    ي اسالم ي ها، شورا  ي، شهردار يسازمان مسكن و شهرساز   
 ي ، تـشكل هـا و بخـش هـا     ي و حرفـه ا    ي، سـازمان فنـ    يآموزش و پرورش،  اداره كار و امـور اجتمـاع          

  يخصوص
 يت بدني و قانون بخش تربيتيري، مدين اصالح ساختار سازما-3
  يت بدني بخش تربي به منابع مالي تنوع بخش-4
ژه در  يـ  بـه و   ي ورزشـ  يت ها ي حضور در عرصه ها و فعال      ي برا يت بخش خصوص  ي كمك به تقو   -5

  يزات ورزشيد تجهي، تولي ورزشي، ساخت فضاهايا  و حرفهي قهرمانيبخش ها
 يت ها يكردن فعال    تر ي و دانشگاه ها در جهت علم      يقاتي تحق -يشتر با مراكز علم   يجاد ارتباط ب  ي ا -6
  يورزش

 ي ورزش ي در جهت رشد و گسترش رشته ها       يزي مناطق و برنامه ر    ي ورزش ي توجه به استعدادها   -7
 ن ورزش هايمستعد و سوق دادن منابع و امكانات به ا

 يهـا    روش ي جـا   بـه  ي فرهنگـ  يهـا   د بـر روش   يـ  با تاك  ين ورزش ياديط ها و م   ي مح يسالم ساز -8
 يسي پل-يتيامن

 ) نونهاالن، نوجوانان، جوانان خاصه در روستاها( ن يژه از سطوح پائيه به وي پايتوجه به ورزش ها-9
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 بـا   ي توسعه و گسترش ورزش همگـان      ي استان به سمت و سو     ي مال يت منابع و كمك ها    يهدا-10
  جامعهيهدف سالم ساز
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 اطالعات و ارتباطات جمعي

  ه  مقدم- 1
از آنجا كه به عقيده صاحبنظران،      . ارتباطات يكي از زيرمجموعه هاي بخش فرهنگ هر جامعه است         

 باشد مي توان به نقش ارتبـاطي        يشرط اوليه براي تحقق توسعه همه جانبه م       » فرهنگ مناسب وپويا    « 
 اطالعات كشور و    بديهي است توجه به نظام ارتباطات و      . جامعه در توسعه و رابطه متقابل اين دو آگاه شد         

لكن در  . تقويت زير ساختها و در كنار آن برنامه هاي محتوايي آثار و تبعات مثبتي به دنبال خواهد داشت                   
شرايط فعلي به نظر مي رسد رابطه و نقش متقابل و موثر ارتباطات و توسعه هنوز در جامعه ايران نهادينه                    

ر و عوامل اصلي توسـعه، مـشاركت فعـال و واقعـي          كارشناسان براين باورند كه يكي از عناص      . نشده است 
گروهها و قشرهاي مختلف در فعاليتهاي اجتماعي است و اين مهم بدون وجود يك نظام جامع اطالعاتي                 

  .و ارتباطي كه بتواند مردم را در جهت هدف هاي ملي تجهيز و ياري كند، ممكن نيست
ي شمـسي كـه مبنـاي برنامـه ريـزي،            هجـر  1404سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق         

 آينـده   ي گيرد ، ويژگي هاي جامعـه ايرانـي را در سـالها            يسياست گذاري و تصميم سازيهاي ملي قرار م       
بي ترديد رسانه هاي جمعي در تحقق اين ويژگي ها و اهداف تعيين شده نقـش عمـده و       .  كند يترسيم م 

در كشور بدون حمايت وپـشتيباني افكـار عمـومي          در واقع پيشبرد برنامه هاي توسعه اي        . راهبردي دارند 
  . ممكن نيست

كارشناسان براي اين منظور از بسيج افكار عمومي نام مي برند و رسانه ها در اين بين نقـش واسـط                     
نظام ارتباطي و رسـانه اي ايـران پـشتوانه تحقـق            . را برعهده دارند  ) افكار عمومي (ميان حاكميت و ملت     

  .ز بيست ساله كشور به حساب مي آيداهداف مندرج در چشم اندا
 

   بخش اطالعات و ارتباطات جمعيي هاي وظايف و ويژگ- 2
 ي جامعـه اطالعـات    يهـا يژگي در تحقـق و    ي مهـم و راهبـرد     ي از نقـش   ي اطالعات و ارتباطات جمعـ    

 ي افكـار عمـوم    يبانيت و پـشت   ي دركشور بدون حما   ي توسعه ا  يشبرد برنامه ها  يبرخوردار است و درواقع پ    
صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران زبان گوياي ملت و چشم و گـوش حـساس كـشور                  . ستي ن ممكن

نيازها و مشكالت مردم را به اطالع مسئولين برساند و مردم را در          ها ،   است ، از اين رو وظيفه دارد خواست       
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 و در جهـت     ها و مشكالت نهادهاي قـانوني كـشور قـرار دهـد             ها، پيشرفت   برنامه  ها ،   جريان كامل فعاليت  
ن يـ  چـون ا   ياز طرف . برقراري تفاهم و ارتباط هر چه عميق تر مسئولين و اقشار مختلف مردم تالش كند              

سازمان متعلق به تمامي ملت است و بايد منعكس كننده زندگي و احوال تمـامي اقـوام و اقـشار مختلـف                      
، اقتـصادي   )مـسلمانان   (تقاديكشور باشد ، بديهي است كه در اين ميان تكيه اصلي بايد بر اكثريتهاي اع              

 توان گفت صدا و سـيما بايـد بـه مثابـه           ي م يبه طوركل . باشد) كودكان و نوجوانان  (و سني   ) مستضعفان  (
هاي گوناگون مكتبي ، سياسي ، اجتماعي         يك دانشگاه عمومي به گسترش آگاهي و رشد جامعه در زمينه          

  . ، فرهنگي ، اقتصادي و نظامي كمك كند
  

    كمييكرد متغيرها عملي بررس- 3
عملكرد شاخص هاي كليدي بخش اطالعات و ارتباطات جمعي سازمان صدا و            ) 1(در جدول شماره    

  . سيماي استان اصفهان براساس اهداف كمي پيش بيني شده دربرنامه چهارم مشاهده مي شود
 نظر گرفته    استان با توجه به اهداف در      يماي، سازمان صدا و س    ) 1(بر اساس اطالعات جدول شماره      

 يما و شـبكه اسـتان     ي صـدا و سـ     ي سراسـر  يش پوشش شبكه هـا    يشده در برنامه چهارم درخصوص افزا     
  . كرده استي را طيعملكرد روبه رشد

 درصـد   99ش از   ي همواره ب  1384-87 ي سالها يما در استان ط   يك س يش پوشش شبكه    يزان افزا يم
 يز ط يما در استان ن   يش پوشش شبكه دو س    ياافز. ن شده است  ي شده در برنامه تأم    ينيش ب يبوده و هدف پ   

افتـه و هـدف     يش  ي افـزا  1387 درصد در سـال      99,99 به   1384 درصد در سال     97,5 مذكور ، از     يسالها
 يما در اسـتان طـ  يش پوشـش شـبكه سـه سـ    يزان افزايم. ده استي شده در برنامه محقق گرد   ينيش ب يپ

 ي از تحقـق هـدف برنامـه مـ         يافته كه حـاك   ي  درصد ارتقاء  99,5 درصد به    97 از   1387 تا   1384 يسالها
 1387 درصـد در سـال       94  بـه  1384 درصد در سال     92ما از   يش پوشش شبكه چهار س    يزان افزا يم. باشد

ما در استان يش پوشش شبكه خبر س   يافزا. باشد ي هدف برنامه م   ي درصد 102انگر تحقق   يرشد كرده كه ب   
 ي درصـد 105 از رشـد  يافته كـه حـاك  يش يافزا 1387 درصد در سال 95 به 1384 درصد در سال    75از  

ما در اسـتان    ي سـ  ي اسـتان  يش پوشـش شـبكه هـا      يافـزا .  شده در برنامه است    ينيش ب ينسبت به هدف پ   
افتـه و هـدف برنامـه بطـور         يش  ي افزا 1387 درصد در سال     99,1 به   1384 درصد در سال     90اصفهان از   

 90 به 1385 درصد در سال 30در استان از   ش پوشش شبكه آموزش     يزان افزا يم. افته است يكامل تحقق   
 ي شده در برنامه م    ينيش ب ي هدف پ  ي درصد 112,5 از تحقق    يده كه حاك  ي بالغ گرد  1387درصد در سال    
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 ي رونـد صـعود    1384 برنامه  نسبت بـه سـال         يز در طول سالها   يدر رابطه با پوشش شبكه قرآن ن      . باشد
افتـه و هـدف   ي ارتقـاء  1387 درصد در سـال  91 به 1384 درصد در سال    3 كه از    يداشته است ، به طور    

  .ده استي درصد محقق گرد103برنامه 
  
  

 87هاي كمي اطالعات و ارتباطات جمعي درطي سالهاي      عملكرد شاخص) :  1(جدول شماره 
– 1384  

 1387سال  1386سال  1385سال 

يف
رد

 

 عناوين هدف كمي
  واحد
 متعارف

  عملكرد
 عملكرد هدف عملكرد هدف عملكرد هدف 1384سال 

1 
افزايش پوشش 
 شبكه يك سيما

  درصد
 جمعيت

85/99 1/99 85/99 98/99 99/99 100% 9999/99 

2 
افزايش پوشش 
 شبكه دو سيما

  درصد
 جمعيت

5/97 2/99 5/97 2/99 1/99 100% 999/99 

3 
افزايش پوشش 
 شبكه سه سيما

  درصد
 جمعيت

97 96 97 98 99 5/99 5/99 

4 
شش افزايش پو

 شبكه چهار سيما

  درصد
 جمعيت

92 89 92 90 92 94 96 

5 
افزايش پوشش 
 شبكه خبر سيما

  درصد
 جمعيت

75 81 85 86 87 90 95 

6 

افزايش پوشش 
هاي استاني  شبكه

 سيما

  درصد
 جمعيت

90 92 90 96 97 99 1/99 

7 
افزايش پوشش 
 شبكه آموزش

  درصد
 جمعيت

- 33 30 58 57 80 90 

8 
افزايش پوشش 

 ه قرآنشبك

  درصد
 جمعيت

3 73 75 85 84 88 91 

  .صدا و سيماي مركز استان اصفهان : مأخذ 
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عملكرد برخي ديگر از شاخص هاي كليدي سازمان صـدا و سـيماي اسـتان در              ) 2(در جدول شماره    
 مورد در سال    5د برنامه از    ي به تول  ي منته يتعداد پژوهش ها  . طول سالهاي برنامه چهارم آورده شده است      

 يونيـ زيد برنامه تلو  يزان تول يم. ده است ي رس 1387 مورد در سال     9 درصد به    8 معادل   ي با نرخ رشد   1384
افتـه كـه   يش ي افـزا 1387 ساعت در سال 380 به 1384 ساعت در سال   350ژه كودكان و نوجوانان از      يو
ورد در سـال   مـ 9500از  ) ما  يصـدا و سـ     ( يريد خبر تـصو   يتول.  دهد ي درصد رشد را نشان م     8,5ش از   يب

د خبـر   يـ زان تول يـ م. افته است ي ارتقاء   1387 مورد در سال     11500درصد به   21 معادل ي با نرخ رشد   1384
 15ده كـه    ي رسـ  1387 مـورد در سـال       15000 به   1384 مورد در سال     13000از  ) ما  يصدا و س  ( مكتوب  

 1384 مورد در سـال      14000در استان از    ) ما  يصدا و س  ( يوئيد خبر راد  يتول.  دهد يدرصد رشد را نشان م    
د بـه پخـش     ينسبت تول .  دهد ي درصد رشد را نشان م     21ده كه   ي بالغ گرد  1387 مورد در سال     17000به  

درصد 920 و 1386 درصد در سال 95 درصد رشد به 4,3 با 1384 درصد در سال 91 صدا از يشبكه استان
 39 بـه    1384 درصد در سال     36 ما از ي س يد به پخش شبكه استان    ينسبت تول . ده است ي رس 1387در سال   

  . دهدي درصد رشد نشان م14افته كه حدود يش ي افزا1387درصد در سال 
 ين جدول روند رو به رشـد      ي مندرج در ا   ي، عملكرد شاخص ها   ) 2(براساس اطالعات جدول شماره     

ه ن شـاخص هـا رابطـ      يـ الزم به ذكر اسـت عملكـرد ا       .  شود   ي برنامه چهارم مشاهده م    ي متوال يدرسالها
  .  با اختصاص اعتبارت داشته استيميمستق

  
  
  
  
  



 

 

  
  1384 – 87هاي كليدي سازمان صدا و سيماي استان در طول سالهاي  عملكرد شاخص) :  2(جدول شماره 

 1387سال  1386سال   1385سال   1384سال  واحد متعارف هاي كمي عناوين هدف رديف

 9 10 8 5 تعداد هاي منتهي به توليد برنامه تعداد پژوهش 1

 380 371 360 350 ساعت توليد برنامه تلويزيوني ويژه كودكان و نوجوانان 2

 11500 11500 11000 9500 تعداد )صدا و سيما(توليد خبر تصويري  3

 15000 14000 13500 13000 تعداد )صدا و سيما(توليد خبر مكتوب  4

 17000 17000 15000 14000 تعداد )صدا و سيما(توليد خبر راديويي  5

 92 95 93 91 درصد نسبت توليد به   پخش شبكه استاني صدا 6

 39 39 43 36 درصد نسبت توليد به پخش شبكه استاني سيما 7

   .صدا و سيماي مركز استان اصفهان:          مأخذ 
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  پيشنهاد ها   و ي نتيجه گير- 4
عات و ارتباطات جمعي عملكـرد      از مجموع شاخص هاي كليدي درنظر گرفته شده براي بخش اطال          

مربوط به پوشش شبكه هاي صدا و سيما تقريبا منطبق باارقام پيش بيني شده در قـانون برنامـه چهـارم                     
لكن عملكرد مابقي شاخص هاي كليدي به نسبت اعتبار توزيع شده كمتر از مقادير پيش بيني شده                 . است

ل تخصيص كمتـر اعتبـارات بـه اهـداف          يه به دل  بطورمثال تعدادپژوهش هاي منتهي به توليد برنام      .است  
 يهمچنين با وجود پيشرفت فراوان دربسياري از زمينه ها، چالش ها و مشكالت           .  رسد يپيش بيني شده نم   

فراروي بخش اطالعات و ارتباطات جمعي كشور قرار داردكه باعث مغايرت عملكرد با اهداف برنامه شده                
  :است كه مهمترين آنها عبارتند از

 قانون اساسي بر لزوم دولتي و انحصاري بودن سازمان صدا وسيما و نبود 44يد اصل تاك -1
  امكان حضور و رقابت بخش خصوصي و غير دولتي 

  نبود نظام جامع اطالعاتي و ارتباطي كشور و عملكرد پراكنده بخش هاي مختلف  -2
وب از فن فراهم نبودن زيرساختهاي الزم براي گسترش و استفاده بهينه و باكيفيت مطل -3

 ..... و ADSL آوريهاي نوين اطالعات و ارتباطي مانند خطوط فيبر نوري ،
كمبود نيروي انساني متخصص شاغل در رسانه ها وبه طوركلي در حوزه اطالعات و  -4

 ارتباطات جمعي 
 عدم توجه جدي به مقوله توليد وتوزيع اطالعات و اطالع رساني شفاف  -5
يهاي نوين اطالعاتي كه اين امر موجب فاصله فاصله وضعيت رسانه ها با  فن آور -6

مديريت رسانه اي كشور با ارائه برنامه هاي مطلوب و برنامه ريزي مناسب جهت مصون 
 .سازي فرهنگي مي شود

 . چالشهاي فرهنگي و اجتماعي موجود بر سر راه استفاده از فن آوريهاي نوين ماهواره اي -7
مورد استفاده در حوزه اطالعات و ارتباطات فرسوده واز رده خارج بودن اغلب تجهيزات  -8

 . جمعي

  
  
  
  



  
  
  

   1387 سال -اجتماعي استان اصفهان -گزارش اقتصادي
 

 

279  

  
  
  
  
  

  ر بنائييامور ز) ب 

  عمران شهري

   مقدمه - 1
مند از محيط زيست مطلوب با تأكيد بر حفظ و كرامت و       جامعه برخوردار از سالمت ، رفاه و بهره

سعه كشور همراه با تحقق ها را بايد با دستيابي به جايگاه ويژه بخش عمران شهري در تو حقوق انسان
  . جستجو كرد1400اهداف آرماني اين بخش در چشم انداز توسعه 
انداز بيست ساله كشور، هدف بخش عمران شهري را        برمبناي اهداف آرماني سند چشم

مندي از محيط زيست مطلوب همراه   برخورداري جامعه شهري از سالمت، امنيت، رفاه و بهره"توان  مي
 "هاي فرهنگي، جغرافيايي و طبيعي   موزون و پايدار در مناطق و نواحي ، متناسب با ويژگيبا توسعه
  .دانست
  

  هاي بخش عمران شهري   وظايف و ويژگي- 2
مند ساختن جامعه  ساله را بايد در بهره انداز بيست كرد جايگاه عمران شهري متناسب با آرمان چشم

از به همراه بهبود خدمات رساني به مردم ، همراه با تالش هاي مورد ني شهري از زيربناها و زيرساخت
ريزي شده مراكز جمعيتي همراه با تبيين نقش و كاركرد  براي حفظ محيط زيست ، توسعه موزون و برنامه

آنها در عرصه نواحي و مناطق مختلف كشور و استان ، هويت بخشي به سيماي شهري همراه با اعتالي 
و باالخره اصالح ساختار و بهبود مديريت شهري و گسترش و تعميق مشاركت  اسالمي -يمعماري ايران

  .گري دولت تصوير كرد عمومي مردم در اداره شهرها همراه با كاهش تصدي



  
  
  

 

 

   بخش عمران شهريي بررسي عملكرد متغيرهاي كم- 3
  1384 -  87  طي دوره  )يشركت آب و فاضالب شهر( هاي كليدي بخش عمران شهري   عملكرد شاخص) : 1(جدول شماره 

1384 1385 1386 1387 
 هاي كمي عناوين هدف رديف

  واحد
هدف  متعارف

 برنامه
 عملكرد

درصد 
 تحقق

هدف 
 برنامه

 عملكرد
درصد 
 تحقق

هدف 
 برنامه

 عملكرد
درصد 
 تحقق

هدف 
 برنامه

 عملكرد
درصد 
 تحقق

 برنامه ساماندهي اب و فاضالب 1

1-1 
افزايش  جمعيت تحت پوشش شبكه 

 فاضالب شهري
 60 3 5 5/109 3/2 1/2 100 1/2 1/2 3/14 3/0 1/2 درصد

 افزايش ظرفيت تأسيسات تصفيه فاضالب 2-1
هزار متر مكعب 

 در روز
15 16 7/106 7/14 16 88/1 164 13 3/79 9/19 79/9 2/45 

 تعداد انشعابات واگذار شده فاضالب شهري 3-1
هزار فقره 
 ساالنه

7/36 2/38 104 1/18 1/18 100 7/6 4/6 5/95 71/22 352/25 111 

4-1 
آوري  شده به پساب جمع نسبت پساب تصفيه

 شده
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 درصد

 92 245 266 8/59 275 460 5/78 259 320 4/90 226 250 كيلومتر ساالنه احداث شبكه فاضالب شهري 5-1
 برنامه آب شهري 2

1-2 
يش جمعيت تحت پوشش شبكه آب افزا

 شهري
 100 8/0 8/0 75 3/0 4/0 75 3/0 4/0 250 1 4/0 درصد

 500 5 1 140 8/2 2 150 7/2 8/1 3/8 1/0 2/1 درصد بهبود كاهش هدررفت آب شهري 2-2
 5/107 161/24 473/22 4/100 26/33 13/33 5/100 869/28 724/38 6/100 105/24 96/23 هزار فقره ساالنه تعداد انشعابات واگذار شده آب شهري 3-2
 130 1/243 187 2/78 172 220 3/83 175 210 5/75 151 200 كيلومتر ساالنه احداث و توسعه شبكه آب شهري 4-2
 7/25 4/193 750 2/33 261 785 27 195 720 2/15 103 670 كيلومتر ساالنه اصالح و بازسازي شبكه آب شهري 5-2

 ره  شبكه آب شهرييتوسعه مخازن ذخ 6-2
هزار متر مكعب 

 ساالنه
35 1/1 4/4 22 55/1 7 22 23 5/104 18 15 3/83 

  . استان يشركت آب و فاضالب شهر: مأخذ 
 



 

 

  1384 - 87 دوره ي طيعملكرد شاخص هاي كليدي بخش عمران شهر) : 2(جدول شماره 
 1387سال  1386سال  1385سال  1384سال 

 عناوين اهداف كمي بر حسب برنامه و فعاليت رديف
واحد 
هدف  متعارف

 برنامه
 عملكرد

درصد 
 تحقق

هدف 
 برنامه

 عملكرد
درصد 
 تحقق

هدف 
 برنامه

 عملكرد
درصد 
 تحقق

هدف 
 برنامه

 عملكرد
درصد 
 تحقق

 برنامه حمل و نقل شهري 3

 66 2 3 60 1,2 2 40 0,8 2 100 2 2 درصد *ش سهم اتوبوس از كل سفرهاي شهري يافزا 2-3
 رنامه خدمات شهريب 4

 123 1,6 1,3 123 1,6 1,3 84,6 1,1 1,3 30,8 0,4 1,3 متر مربع *ش سرانه كل فضاي سبز شهري يافزا 1-4

2-4 
 افزايش نسبت زباله بازيافت شده به كل زباله توليدي

* 
 60 2,4 4 50 1 2 16 0,8 5 10 0,2 2 درصد

3-4 
 بهره مند از خدمات يت شهريش نسبت جمعيافزا

ت ي و دفع زباله به كل جمعيزه جمع آوريانمك
 * يشهر

 70 3,5 5 40 2 5 20 1 5 380 19 5 درصد

4-4 
افزايش نسبت جمعيت تحت پوشش خدمات ايمني و 

 *آتش نشاني 
 46 2,3 5 40 2 5 60 3 5 200 10 5 درصد

 برنامه ساماندهي كالبدي شهري 5

1-5 
نسبت تهيه طرح هاي توسعه شهري به كل شهرهاي 

 استان
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 78 78 درصد

 57 38,2 67 62,9 37,73 60 96 48,04 50,03 77,7 25,98 33,45 هكتار سطح بافت هاي بهسازي شده شهري 2-5

  اسـتان  يسالنامه آمار ران و   ي ا يشركت عمران مسكن سازان منطقه مركز      استان اصفهان ،     ي ، اداره كل مسكن و شهرساز      ي استاندار ي اصفهان ، دفتر فن    ي استاندار يدفتر امور شهر  : مأخذ  
.  

  . باشديز مي قبل ني شامل عملكرد سال ها1383ه يدر اهداف مذكور ، ارقام مربوط به سال پا* 
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  1384- 87 ي سالهاي در استان اصفهان طيتعداد ناوگان حمل و نقل عموم) : 3(جدول شماره 
  

  . استان ي اصفهان ، سالنامه آماريدفتر آمار و اطالعات استاندار: مأخذ 

  
 

شركت آب و ( هاي كليدي بخش عمران شهري  نمايانگر عملكرد شاخص) 1(جدول شماره 
قابل ذكر است در سند ملي توسعه استان در برنامه . ها  است بر حسب برنامه و فعاليت ) يفاضالب شهر
دو شاخص عمده در بخش آب شهري و فاضالب شهري مدنظر قرار گرفته ) 1384-88(چهارم توسعه 

 درصد جمعيت تحت 10,7 درصد جمعيت تحت پوشش آب شهري و 2به ترتيب افزايش است كه 
 1387با توجه به اين كه تا پايان سال . هاي برنامه مورد نظر است سال پوشش فاضالب شهري طي

در بخش .  درصد بوده لذا اين شاخص تحقق يافته است100ميزان جمعيت تحت پوشش آب شهري 
نسبت )  درصد 3(  ، رقم خالص افزايش اين شاخص 1387ه تا پايان سال فاضالب شهري عليرغم اين ك

برداري رسيدن برخي از  كمتر بوده است ، اما به دليل تداوم و احتماالً به بهره)  درصد 5( به هدف برنامه 
ش ي مشروط بر افزا1388هاي فاضالب شهري در استان تأخير در تحقق هدف تا پايان سال  پروژه

هاي مهمي  ميزان هدر رفتن آب نيز از شاخص. پذير باشد  مي تواند توجيهييرفع موانع اجرااعتبارات و 
كه عملكرد شاخص بهبود كاهش هر ي برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار گرفته بطورياست كه در ط
 ي درصد500ت از تحقق يافته كه حكاي بهبود 1387 در سال 5 به 1384در سال /. 1 از يرفت آب شهر

  . شده در برنامه دارد ينيش بينسبت به هدف پ
  

نه برنامه حمل و يهاي كليدي بخش عمران شهري در زم نمايانگر عملكرد شاخص) 2(جدول شماره 
ش سهم حمل و نقل يافزا. ها    است  بر حسب برنامه و فعاليتي و برنامه خدمات شهرينقل شهر

 درصد در سال 3,5 درصد رشد به 118 با 1384 در سال 1,6 استان از ي شهري از كل سفرهايعموم

                                     سال                         
                         تعداد

 1387 1386 1385 1384 واحد

 ي درون شهريناوگان حمل و نقل عموم
  )ي بوس و تاكسينياتوبوس ،م( 

 31642 28333 21891 19887 دستگاه
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با توجه به برآوردهاي انجام . باشد ي هدف برنامه مي درصد70انگر تحقق يافته كه بيش ي افزا1387
 مترمربع در پايان 7/16 مترمربع در ابتداي برنامه به 6/13گرفته، سرانه فضاي سبز شهري از متوسط 

 برابر 1386رانه فضاي سبز شهر اصفهان در پايان سال قابل ذكر اين كه س.  رسيده است1387سال 
 ، ي شهري كالبدي در برنامه ساماندهي از اهداف كميكين كه يبا توجه به ا.  مترمربع بوده است6/22
 چهار ساله اول برنامه ي باشد عملكرد آن طي هزار م50 ي باالي شهرهاي جامع برايه طرح هايته

ا سه شهر يده و بعضاً طرح دو يه گرديه شهرها طرح جامع تهي كليران قرار است كه بيچهارم توسعه بد
ه ي كلي جامع برايه طرح هاي ، ته1386هر چند كه در اواخر سال . د نظر بوده است يز در دست تجدين

افته ، ي شهر خاتمه 18ه طرح جامع  ي شهر استان ته97ن از مجموع يبنابرا. ده استي گرديشهرها الزام
ن يب و تأميز تصوي شهر ن77ه طرح يد نظر بوده و اعتبار الزم جهت تهيدست تجد شهر در 2طرح 
  . ده است يگرد

در چهار ) بوس و تاكسي  اعم از اتوبوس ، ميني( شهري  افزايش ناوگان حمل و نقل عمومي درون
كور چنانكه در جدول مذ. ارائه گرديده است) 3(سال اول برنامه و روند افزايشي آن در جدول شماره 

 دستگاه بود در 19887 برابر با 1384مشاهده مي شود، تعداد ناوگان حمل و نقل عمومي كه در سال 
ن سهم حمل يهمچن. دهد  برابري را نشان مي6/1 دستگاه رسيد كه افزايش 31642 به 1387پايان سال 

طول چهار ساله  درصد بوده است در 17كه در ابتداي برنامه ) با اتوبوس ( و نقل عمومي درون شهري 
  . درصد افزايش يافته است23اول برنامه به 

  

   و پيشنهاد اتيريجه گي نت- 4
    براي تحقق اهداف و راهبردهاي برنامه چهارم در زمينه اصالح ساختار مديريت شهري ، افزايش 

ع كنندگان و توزي رساني شهري، تأمين هزينه خدمات عمومي به وسيله استفاده پوشش و تقويت خدمات
  :بخشي به سيما و كالبد شهري پيشنهادهاي زير ارائه مي شود  هاي دولت و نيز هويت  متناسب كمك 

هاي اجرايي مرتبط با مديريت شهري در جهت    اصالح ساختار تشكيالتي و سازماني دستگاه 
  استقرار نظام هماهنگ و يكپارچه مديريت توسعه شهري ؛

شهرسازي و مديريت شهري ، لغو و اصالح قوانين  ينههاي پژوهشي در زم   گسترش فعاليت 
  مغاير و بستر سازي براي اجراي بهتر قوانين موجود ؛



  
  
  

  1387 سال -اجتماعي استان اصفهان -يگزارش اقتصاد
 

 

286  

هاي توسعه شهري با تأكيد بر تقويت   تدوين و برقراري نظام كنترل و نظارت بر اجراي طرح 
  بعد حاكميتي و نظارتي دولت ؛

) داخلي و خارجي(گذاري بخش خصوصي    شناسايي و ارائه راهكارهاي تشويق و جذب سرمايه
  گردشگري ؛  با قابليتيها و زيربنا هاي شهري به ويژه درشهرها گذاري در زيرساخت  براي سرمايه

  هاي حمل و نقل عمومي ؛ ها براي گسترش و بهبود سامانه  هدفمند كردن يارانه 
هاي دستگاه  ع بدهيها ، پيگيري جدي موضو  هزينه شهرداري–  ايجاد نظام منطقي درآمد 

  ها ؛  يهاي دولتي به شهردار 
مديريت  ها و ايجاد نظام بهينه  كالنشهري نظارت دولت بر عملكرد بودجه شهرداري ها

  كالنشهرها ؛
  ها ؛   اصالح قانون زمين شهري و واگذاري امور مديريت زمين به شهرداري 

ويژه اصفهان از طريق گازسوز كردن  تسريع در مهار و كاهش آلودگي هواي شهرهاي استان به 
  هاي فرسوده ؛ كلت يخودروها، كنترل و معاينه فني خودروها و نيز از رده خارج كردن خودروها و موتورس

 از آلودگي منابع آب و پشتيباني يري جلوگيهاي بازدارنده برا  ايجاد ساختار، تبيين و اعمال روش
  فيه فاضالب ؛  صحيح دفع و تصيها  از روشيفني و كارشناس
   كردن قيمت خدمات و ايجاد تأسيسات آب و فاضالب با توجه به هزينه تمام شده آنها ؛ي منطق
  . هاي عمومي   يهاي نوين آموزش همگاني به منظور ارتقاء آگاه ه  گيري از شيو  بهره
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  مســـكـن

   مـقـدمـه - 1
كننده  نيك سرپناه ، بلكه تأميت كه نه تنها  خانواده هاسي اساسيازهاي از نيكي        مسكن 

در كليه كشورها سطح سرانه مسكن و تراكم خانوار در واحد مسكوني .   استي و اقتصاديت اجتماعيامن
مسكن را نمي توان جدا از اشتغال و توليد در نظر . از شاخص هاي مهم توسعه يافتگي محسوب مي شود

بدين دليل حل مشكل مسكن با حل معضل بيكاري و . د داردگرفت و ارتباط ناگستني ميان آنها وجو
  . افزايش سطح درآمد مردم مرتبط است

  

  هاي بخش مسكن  وظايف و ويژگي- 2
 برداشته شده ي مؤثري در بخش مسكن گامهاي و تخصصي فنينه هاي     به طور كلي در زم

 ياستهايت و اعمال سين، حمان مسكي تأمين در استان برايت زميريف مديتوان وظا ازجمله مي. است 
 ينيه نشي از توسعه حاشيرين مسكن اقشار كم درآمد،جلوگي و مشاركت در تأمي جهت انبوه سازيقيتشو

 يابي شهرها، مكانين ابعاد كالبديي فرسوده، تعي بافتهاي و ساماندهيت شهريا تمركز جمعي يو پراكندگ
  ي استان، احداث ساختمانهاي اقتصاديدادهان بر اساس استعيش سرزميتوسعه شهر ها در چارچوب آما

 يج فرهنگ و تفكر اصولي و كنترل ساختمان و تروي نظام مهندسيت هاي، گسترش فعالي و دولتيعموم
  .  ساختمان استان را  برشمرد يت ضوابط و مقررات ملي بناها با رعايو فن

   و كليدي ي بررسي عملكرد متغير هاي كم- 3
 ي سالهاي بخش مسكن استان اصفهان را طيدي و كلي كميشاخص هاعملكرد ) 1(جدول شماره 

بر اساس نتايج بررسي فعاليتهاي ساختماني بخش خصوصي در مناطق .  دهدي نشان م1387 تا 1384
 ي واحد مسكون59927 تعداد 1387 واحد مسكوني و در سال 62352 تعداد 1386شهري استان در سال 

اين .  برابر گرديده است 5/2ش از ي ب1384ه كه نسبت به سال ديدر مناطق شهري استان احداث گرد
 شروع شده بود، در سال 1382آمار حاكي از آن است كه روند نزولي توليد مسكن در استان كه از سال 

 100000 هدف توليد واحدهاي مسكوني در استان معادل 1387در سال .  اين روند پايان يافت1386
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 ي را نشان مي درصد60  واحد صورت پذيرفته كه درصد تحقق 59927ن واحد بوده است كه عملكرد آ
  .دهد

 ، بر اساس فعاليتهاي ساختماني بخش 1386متوسط زير بناي هر واحد مسكوني شهري در سال 
 متر مربع بوده است كه عالوه بر افزايش نسبت به سال ما قبل ، با 129خصوصي در مناطق شهري 

اين آمار حاكي از آن است كه سياست كوچك سازي . نيز فاصله دارد ) ربع مترم100(ميزان هدف برنامه 
اين مسئله ريشه در موضوعات فرهنگي، اقليمي، . واحدهاي مسكوني توفيق چنداني نداشته است

  .اقتصادي و بسياري از موضوعات ديگر دارد
ساختمان در بر اساس همين گزارش سهم ساختمان هاي داراي سه واحد مسكوني و بيشتر از كل 

اين شاخص . افته است يش ي ، اين سهم افزا1385 درصد بوده است كه نسبت به 26 معادل1387سال 
كه نشان دهنده ميزان انبوه سازي است از اهميت قابل توجهي در بخش مسكن برخوردار است، به گونه 

 از مصالح ساختماني، اي كه افزايش آن حاكي از بهره برداري بيشتر از زمين، صرفه جويي در استفاده
  .تاحدودي صنعتي سازي و مقاوم سازي است

شاخص مهم ديگر براي نشان دادن ميزان انبوه سازي، متوسط تعداد واحد مسكوني در ساختمان 
است كه از حاصل تقسيم تعداد كل واحد هاي مسكوني تكميل شده بر تعداد ساختمان هاي تكميل شده 

 افزايش يافته است كه نشان 1387 در 2,5 به 1385 در 1,94از ميزان اين شاخص . به دست مي آيد
  .  دهنده افزايش تمايل به انبوه سازي و نزديك شدن به هدف برنامه است

نه از منابع و ي و استفاده بهيش گرفته شده جهت انبو ه سازي در پياستهاين با توجه به سيهمچن
  .افته است يمتركاهش  به  1384ال متر درس  از ي هر واحد مسكونين بناين متوسط زميزم

 در 1,09 به 1375 در سال 14/1شاخص تراكم خانوار در واحد مسكوني در نقاط شهري استان از 
گرچه اين .  كاهش يافته است كه هدف برنامه محقق شده است 1387 در سال 1,07 و 1385سال 

دهاي مسكوني در نقاط شهري دهنده پيشرفت در فعاليت توليد مسكن است اما ساخت واح شاخص نشان
  .مختلف از توزيع ميزان مناسبي برخوردار نيست

  
  
  



 

 

  1384 -  87هاي بخش مسكن استان اصفهان طي سالهاي   عملكرد شاخص) : 1(جدول شماره 
1384 1385 1386 1387 

  واحد هاي كمي عناوين هدف رديف
هدف  متعارف

درصد  عملكرد برنامه
 تحقق

هدف 
صد در عملكرد برنامه

 تحقق
هدف 
درصد  عملكرد برنامه

درصد  عملكرد هدف برنامه تحقق
 تحقق

( توليد واحدهاي مسكوني  1
 )شهري 

واحد 
 %60 59927 100000 8/98 62352 63102 35 523/20 58374 43 23329 54000 مسكوني

  توليد زيربناي مسكوني 2
 )شهري  ( 

ميليون 
 102 7/9 5/9 102 8/8 6/8 35 8/2 9/7 43 9/2 7/6 متر مربع

تراكم خانوار درواحد  3
 99/0 07/1 06/1 16 08/1 12/1 97 09/1 12/1 - 05/1 - - )شهري ( مسكوني 

4 
سهم ساختمانهاي داراي سه 
واحد مسكوني و بيشتر به 

 ها كل ساختمان
 58/0 26 45 50 22 45 63 22 35 - 22 - درصد

متوسط تعداد واحد مسكوني  5
 %5/62 5/2 4 5/67 7/2 4 55 94/1 5/3 - 07/2 - متر مربع در ساختمان

متوسط زيربناي هر واحد  6
 %86 110 95  129 100  124 103 - 123 - متر مربع مسكوني شهري

. استان اصفهان ياداره كل مسكن و شهرساز: مأخذ 
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 166131 معادل  1384 – 87 طي سالهاي ي مسكونيد واحدهاي صادره ، توليبا توجه به پروانه ها
 275476ساختمانها (  بوده كه نسبت به مجموع اهداف چهار ساله مزبور                    يواحد مسكون

 درصد اين شاخص محقق گرديده 60 واحد مسكوني ساخته نشده است و 109345حدود ) واحد مسكوني 
اين كمبود جبران  ساله 99هاي مسكن در طرح مسكن مهر  و طرح  است ولي اميد است باتوجه به برنامه

  .شود
هاي هدف بخش مسكن در برنامه چهارم توسعه استان افزايش  قابل ذكر است كه از جمله شاخص

 درصد در پايان 53 به 1383 درصد در سال 35نسبت ساختمانهاي با مصالح بادوام به كل ساختمانها از 
 واحد مسكوني در 8/6يت از همچنين توليد ساالنه مسكن به ازاي هر هزار نفر جمع.  است 1388سال 
  . است1388 واحد مسكوني در پايان سال 2/13 به 1383سال 

 يجاري ، استي دولتيجارياست ( ي مسكوني و احداث واحدهايزان آماده سازيم) 2(جدول شماره 
در استان را )  ساله 99 ين پروژه هاين زمين و تأمي زمي ، آماده سازي مشاركتي ، انبوه سازيخصوص
 در دست اجراء در ي دولتيجاري استي مسكوني و احداث واحدهايزان آماده سازيم.  دهدينشان م
. افتي واحد آن خاتمه 736 و 396 واحد بوده كه 384  و 3175ب معادل ي به ترت1387 و 1386 يسالها

 ي به اتمام و بهره بردار1387 در سال 1386 سال يمانده در دست اجراي باقي از  واحدهاي بخشيعني
ز در سال ي در دست اجراء ني خصوصيجاري استي مسكوني و احداث واحدهايزان آماده سازيم. ديرس

 واحد 389ز معادل ي ن1387افت و در سال ي واحد آن خاتمه 159 واحد بوده كه 637 حدود 1386
زان يل ركود بخش مسكن مي به دل1387ن در سال يهمچن.  در دست اجرا وجود داشته استيمسكون
زان يم. افتي كاهش 1387 واحد در سال 389 به 1386سال   واحد در2076 از ي مشاركتيسازانبوه 

. دا كرديش پي افزا1387 واحد در سال 1863  به 1386 واحد در سال 1462ز از ين ني زميآماده ساز
 1386ن مسكن مهر ، در سال يه و تأمياست دولت نهم در خصوص تهي سي اجراين در راستايهمچن
  .دين گردي شهر استان تأم2 واحد در 73016ن جهت احداث ي هكتار زم987حدود 
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 – 87سازي و احداث  واحدهاي مسكوني استان  طي سالهاي               آماده) : 2(جدول شماره 
1384  

 1387سال  1386سال  1385سال  1384سال 

در دست  عنوان رديف
 اجراء

  خاتمه
 يافته

  دردست
 اجراء

  خاتمه
 يافته

ر دست د
 اجراء

  خاتمه
 يافته

در دست 
 اجراء

  خاتمه
 يافته

1 
استيجاري 

 دولتي
4524 1450 3973 800 3175 396 384 736 

2 
استيجاري 
 خصوصي

939 216 1057 40 637 159 320 136 

3 
انبوه سازي 
 مشاركتي

510 144 1726 - 2076 38 389 - 

4 
سازي  آماده 

 زمين
549 1443 1462 531 1462 0 1863 - 

5 
تأمين زمين 

هاي  پروژه
  ساله99

  
   هكتار987تأمين 

 73016جهت احداث 
  شهر استان2واحددر 

 

  . استان اصفهان ياداره كل مسكن و شهرساز: مأخذ 
  

همانگونه كه در قسمت مقدمه اشاره گرديد يكي از فعاليتهاي سازمان مسكن و شهرسازي احداث 
احداث ساختمانهاي دولتي در قالب هدف كمي به  . ساختمانهاي دولتي و خانه هاي سازماني است

 13,5اي به ملكي ساختمانهاي دولتي در ابتداي برنامه چهارم  هاي اجاره اي است كه نسبت ساختمان گونه
لذا سطح زير بناي مورد .  درصد تا پايان برنامه است 12صد بوده است و هدف برنامه كاهش آن به  در

  .است ) 3(ل شماره نياز آن به شرح اطالعات جدو
 مترمربع در 12000 از ي دولتي ساختمانهايربناي، سطح ز) 3( مطابق با اطالعات جدول شماره 

 مترمربع را 30000افت كه عملكرد آن معادل يش ي افزا1387 مترمربع در سال 40000 به 1384سال 
  .  استدهي شده در برنامه محقق گردينيش بي درصد از هدف پ75 يعني دهد ، ينشان م
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 – 87هاي دولتي استان  طي دوره            عملكرد اهداف كمي در ساختمان) :  3(جدول شماره 
1384  

 1387سال  1386سال  1385سال  1384سال 
 واحد عنوان برنامه

 عملكرد هدف عملكرد هدف عملكرد هدف عملكرد هدف

 مسكن

سطح زيربناي 
ساختمانهاي 

 دولتي

متر 
 مربع

12000 13050 15000 13715 18000 8285 40000 30000 

  . استان اصفهان ياداره كل مسكن و شهرساز: مأخذ 
  

 در استان موجود بوده و باتوجه به تعداد ي واحد خانه سازمان686 در ابتداي برنامه چهارم تعداد 
سازماني به ازاء هاي  باشند ، لذا نسبت تعداد خانه  نفر مي91300كاركنان دولت در سطح استان كه بالغ بر 

 اين 1388بيني گرديده كه در سال   بوده پيش5/0 كه ميزان آن 83هر صد نفر كاركن از مبناي سال 
لذا درطول برنامه .  واحد خانه سازماني است 1367 برسد و در نتيجه نياز به 5/1شاخص به عدد 

  .  واحد خانه سازماني ساخته شود 681بايستي  مي
 خانه سازماني طي چهار ساله مزبور احداث گرديده 132 آن است كه تعداد نشانگر) 4(جدول شماره 

  . واحد خانه است دارد520كه فاصله زيادي با هدف اين فعاليت كه 
  1384 – 87هاي سازماني استان طي دوره  عملكرد هدف كمي خانه) :  4(جدول شماره 

 1387سال  1386سال  1385سال  1384سال 
 واحد عنوان برنامه

 عملكرد هدف عملكرد هدف عملكرد هدف عملكرد هدف

 مسكن

هاي  تعداد خانه
  سازماني

احداث شده 
 ساالنه

 80 108 34 142 10 260 8 10 واحد

   استان اصفهانياداره كل مسكن و شهرساز: مأخذ 
  

خ ي قانون اساسي در تار123د عرضه مسكن كه در اجراي اصل يت از تولي و حمايقانون سامانده
ها ، موسسات   آن كليه وزارتخانه8د تا مطابق با ماده يب رسي به تصو14901/691 به شماره 6/3/1387

اند ، به منظور   باشند مكلف شدهيه و سهام آنها متعلق به دولت  مي كه صد درصد سرماي و شركتيدولت
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ن مطابق د يا ساخت مسكي خرين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضيكمك به تام
ان مدت اجاره استفاده كنندگان يت خود را پس از پاي در مالكي سازماني مصرف مسكن، خانه هايبا الگو

 9/7/1365 مصوب ي سازمانيها ت  قانون فروش خانهين نامه مربوط بدون الزام به رعاي بر حسب آئيفعل
 كل كشور يله خزانه داري وس كه بهي به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حسابيده عموميق مزاياز طر

هاي  شود واريز كنند تا معادل صددرصد آن در بودجه ران افتتاح ميي اي اسالمي جمهوريدر بانك مركز
  :رديل مورد استفاده قرار گيسنواتي منظور شود و به شرح ذ

عه و اجاره مسكن به منظور استفاده كاركنان شاغل ي پرداخت ودي برايافتيوجوه در% 20معادل  -١
 ن مقام دستگاه يص باالتري به تشخيديلك

ن مسكن ياز فاقدين نيار دولت  قرارخواهد گرفت  تادر جهت تامي در اختيوجوه وصول%  80معادل  -٢
 .دينه نماين قانون هزي ايط در قالب برنامه هايواجد شرا

 پروژه 1386 و قانون فروش آن از سال ي سازمانيت  احداث  خانه هايبا توجه به ممنوع
دي شروع نگرديده و عمال با توجه به قانون فوق الذكر تحقق اهداف برنامه چهارم در اين جدي

  . بخش امكان پذير نيست

  پيشنهاد ها  و يريجه گي نت- 4
يكي از اهداف عمده در برنامه هاي بخش مسكن افزايش تعداد واحد هاي مسكوني توليد شده به 

 1382جود شرايط ركودي در بخش مسكن كه از سال و. منظور تعادل بخشي به بازار مسكن بوده است
شروع شد باعث گرديد سرمايه مورد نياز به بخش مسكن وارد نشده و توليد مسكن نيز با ركود مواجه 

 39,8با ) در كل كشور( مانده تسهيالت اعطايي بانك ها به بخش مسكن 1384با وجود آنكه در . شود 
م اعتبارات مي توانست بخش مسكن را با شوك بزرگي مواجه درصد افزايش مواجه بوده است و اين حج

كند، ولي افزايش قيمت مصالح ساختماني ، افزايش قيمت زمين ، نگراني هاي سياسي و ساير عوامل 
به تبع اين مسئله ،ساير اهداف بخش مسكن از .  افزايش پيدا نكند 1385باعث شده كه توليد مسكن در 
  . نيز تحت تاثير واقع شده و از ميزان مورد هدف برنامه كمتر بوده اندقبيل انبوه سازي ،كوچك سازي

در خصوص خانه هاي سازماني طبق جدول مربوطه به دليل محدويت قانوني جهت ايجاد خانه 
هاي سازماني جديد و تاكيد بر تكميل پروژه هاي نيمه تمام و در دست اجرا سرعت كار در اين بخش 

  .كند گرديده است
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 تحقق اهداف و راهبردهاي برنامه چهارم در زمينه مسكن ، پيشنهادهاي زير ارايه مي به منظور
  :شود

اطالع رساني صحيح و گسترده به مردم در راستاي مقاوم سازي ، استفاده از مصالح استاندارد و  -
  تجهيزات كاهنده مصرف انرژي

  برنامه چهارمپيگيري به موقع و مكرر از دستگاه هاي متولي هر يك از مواد قانوني -
كاهش بوروكراسي اداري در ارايه تسهيالت بانكي يارانه دار به مردم به منظور پيشرفت سريع  -

 عمليات نوسازي بافت هاي قديمي شهرها و روستا ها
 تالش براي ايجاد نهادهاي اجاره داري در سطح كشور و گسترش فرهنگ اجاره داري -
 ساخت مسكن با تمركز بر سريع سازي ، ارزان سازي و شناسايي و استفاده از جديدترين فناوري هاي -

 مقاوم سازي
 ايجاد امنيت سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران در زمينه احداث مسكن -
 تو سعه و ترويج استفاده از مصالح پيش ساخته -
 افزايش جاذبه هاي سرمايه گذاري در مسكن در مناطق كمتر برخوردار -
 يمت مسكن در مناطق مختلف كشورارايه تسهيالت مسكن متناسب با ق -
 واگذاري مديريت شركتهاي دولتي فعال در زمينه ساخت مسكن به بخش خصوصي  -
 گسترش و تشويق تعاوني هاي توليد مسكن -
گسترش و تشويق موسسات اعتباري خصوصي به منظور ايجاد رقابت در نظام تامين مالي بخش  -

 مسكن
  سكنتامين ضمانت هاي كافي براي پيش خريداران م -
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  عمران روستايي و عشايري
    مقدمه- 1

 درصد جمعيت استان در روستاها ساكن هستند و سـهم مهمـي از   18     با عنايت به اين كه حدود      
توليدات مواد خوراكي را به عهده دارند، توجه و حمايت از اين بخش بسيار با اهميت است، از اين رو تهيه                     

 روستايي و ارائه خدمات زيربنايي جهت افزايش سطح زندگي و بهبـود          هاي توسعه و عمران     و اجراي طرح  
هاي مردمي و حمايت از نهادهاي تأمين كننده و ارائه دهنده تسهيالت              كيفيت آن، همراه با تقويت تشكل     

توانـد يكـي از مهمتـرين         وري مناسب از امكانـات موجـود مـي          به روستائيان جهت افزايش اشتغال و بهره      
  .مدت و بلندمدت باشد هاي كوتاه مدت، ميان  برنامهاهداف دولت در

  
  هاي بخش   وظائف و ويژگي- 2

افـزايش جمعيـت    : هاي توسعه روسـتايي از قبيـل          وظايف اصلي عمران روستايي ارتقاء شاخص         
هاي هادي روستايي، بهـسازي       روستايي تحت پوشش آب آشاميدني سالم و بهداشتي، تهيه و اجراي طرح           

هـاي عمرانـي و       هاي مردمي جهـت مـشاركت در طـرح          ت با ارزش روستاها، تقويت تشكل     و نوسازي باف  
  .هاي موجود است همچنين حفظ و نگهداري از سرمايه

هـاي مناسـبي    اي است كه چنانچه روستاها از زيرساخت        هاي اصلي در اين بخش به گونه            ويژگي
ارائه نشود، جمعيت روستايي به شهرها مهاجرت       رساني مناسب به آنها       برخودار نباشند يا به داليلي خدمات     

نـشيني در     پذيري توليدات مواد خوراكي كشور، به دليل مهاجرت به شـهرها حاشـيه              كنند كه ضمن آسيب   
  .شهرها افزايش خواهد يافت
هاي مستمر و با كيفيت در سطح روستاها ادامه يابد، وظايف اصـلي روسـتاها                     چنانكه اين فعاليت  

است ، حفظ و اين بخش اهميت و جايگاه         ... هاي كشاورزي، باغداري ، دامداري و         ه فعاليت كه همان ادام  
  .خود را پيدا خواهد كرد

   بررسي عملكرد متغيرهاي كمي در بخش عمران روستائي- 3
 دوره  ي اسـتان اصـفهان را طـ       ي بخـش عمـران روسـتائ      يديـ  كل يشاخص ها ) 1(   جدول شماره   

 خـانوار داراي  50 درصد روستاهاي باالي 9/65، معادل 1384 در سال . نشان مي دهد 1384-87 يسالها
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 درصد را براي استان پيش      6/73 هدف برنامه براي اين بخش       1385در سال   . طرح هادي روستايي بودند   
 درصـد را نـشان   102زان تحقق هدف برنامه معـادل  ي درصد بوده و م 75بيني كرده است كه عملكرد آن       

 خـانوار اسـتان داراي طـرح        50 درصد روستاهاي باالي     3/81بيني شده كه      پيش 1386در سال   .  دهد يم
ـ . تحقق يافته اسـت   )  درصد   100( هادي باشند كه در اين سال كليه اهداف پيش بيني شده              ينـ يش ب يپ

)  درصـد    100معادل  (  درصد بوده كه هدف برنامه به طور كامل          95,8ز معادل   ي ن 1387 سال   يبرنامه برا 
  .استافته يتحقق 

 خانوار استان طرح هادي در آنها اجرا شده         100 درصد روستاهاي باالي     14 معادل   1384   در سال   
 خانوار استان بهـسازي شـوند       100 درصد روستاهاي باالي     25 پيش بيني گرديده كه      1385در سال   . بود

 پيش بينـي    1386براي سال   .  درصد بوده است   76 درصد و ميزان تحقق هدف برنامه        19كه عملكرد آن    
 درصـد و    23 خانوار استان بهسازي شود كه عملكـرد آن          100 درصد روستاهاي باالي     28گرديده بود كه    

ـ   40ز  ي ن 1387 سال   يهدف برنامه برا  .  درصد بوده است   23زان تحقق هدف برنامه معادل      يم ش ي درصد پ
 بافـت بـا ارزش      يرا دا ي روستاها ي بهساز 1385از سال   . افته است ي درصد تحقق    100 شده بود كه     ينيب
ـ     ي قرار گرفت كه م    ياد مسكن انقالب اسالم   يز مورد توجه و در دستور كار بن       ين  يزان تحقق عملكـرد اجرائ

 درصـد ،    25ب معـادل    يـ  به ترت  1387 تا   1385 ي سالها ي شده در برنامه ط    ينيش ب يآن نسبت به هدف پ    
  . درصد بوده است75 درصد و 25

  
  
  





  
  
  

 

 

  
  1384-1387 طي دوره ييدي بخش عمران روستائشاخص هاي كل) : 1(جدول شماره 

1385 1386 1387 

 رديف
  هاي كمي  عناوين هدف

 بر حسب برنامه و فعاليت
واحد 
 متعارف

عملكرد 
  هدف 84سال 

 برنامه
 عملكرد

  درصد
 تحقق

  هدف
 برنامه

 عملكرد
  درصد
 تحقق

  هدف
 برنامه

 عملكرد
  درصد
 تحقق

 ييبرنامه ساماندهي كالبدي شهري و روستا 1

بهره مندي روستاهاي استان از طرح هادي  1-1
  خانوار50روستاهاي باالي 

 %100 95,8 95,8 %100 81,3 81,3 %102 75 73,6 65,9 درصد

  اجراي طرح هادي روستايي 2-1
 ) خانوار100روستاهاي باالي  (

 %100 40 40 %82,1 23 28 %76 19 25 14 درصد

 %100 1 1 %30 0,3 1 %70 0,7 1 0 تهيه
  بهسازي روستاهاي داراي 3-1

  ارزش بافت با
 اجرا

 روستا

 4 1 25% 4 1 25% 4 3 75% 

 . استان اصفهانياد مسكن انقالب اسالميبن: مأخذ 
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 اسـتان را    ي بخش عمـران روسـتائ     يه ا ي سرما ي ها يعملكرد اعتبارات تملك دارائ   ) 2(جدول شمار   
ـ    درصد تحقق عمل  .  دهد   ي نشان م  1384-87 دوره   يط  در  يه ا ي سـرما  ي هـا  يكرد اعتبارات تملك دارائ
 ، 1385 ،  1384 ي سـالها  ي ط ي خانوار استان از طرح هاد     50 ي باال ي روستاها ينه شاخص بهره مند   يزم

درصـد  .  دهـد  ي را نشان مـ    100 درصد و    71 درصد ،    83,5 درصد ،    100ب معادل   ي به ترت  1387 و   1386
 درصد ، 92,9 دوره مذكور معادل يز طي خانوار ن 50 ي باال ي روستاها ي هاد ي طرحها يزان اجرا يتحقق م 

ه ي سـرما  ي هـا  ين عملكرد اعتبارات تملك دارائ    يهمچن.  باشد ي درصد م  94,6 درصد و    85 درصد ،    93,9
 درصـد محقـق     100 به طور    1384-87 دوره   يز ط ي ن ي با ارزش روستائ   ي بافتها ي در خصوص بهساز   يا

  .ده استيگرد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

 

 

  1384-1387 طي دوره يشاخص هاي كليدي بخش عمران روستائ : )2(جدول شماره 
  ي هاياعتبارات تملك دارائ

 1384 سال 

  ي هاياعتبارات تملك دارائ
 1385 سال 

  ي هاياعتبارات تملك دارائ
 1386 سال 

  ي هاياعتبارات تملك دارائ
 1387 سال 

 فيرد
 بر ين هدف كميعناو

 تيحسب  برنامه و فعال
  واحد 
 متعارف

 عملكرد صوبم
  درصد
  تحقق

 عملكرد مصوب
 درصد 
 تحقق

 عملكرد مصوب
  درصد 
 تحقق

 عملكرد مصوب
  درصد 
 تحقق

 ي و روستائي شهري كالبديبرنامه سامانده 1

1-1 
 ي روستاهايبهره مند

 ياستان  از طرح هاد
  خانوار50 ي بااليروستاها

 100 4060 4060 71 1999,3 2816 83,5 6182 7400 100 4468,6 4468,6 درصد

2-1 
 ي طرح هادياجرا
 يروستاها ( يروستائ
 ) خانوار50يباال

 94,6 82583,8 87230 85 61817,1 72726 93,9 94179,6 100258 92,9 73072,8 78621 پروژه

 بافت با ارزش يبهساز 3-1
 يروستائ

 100 1970 2970 100 2709,7 2709,7 100 762,7 762,7 100 1025,2 1025,2 روستا

ت به يصدور سند مالك 4-1
 انيروستائ

 . شود يافت ميان دري قانون برنامه چهارم توسعه از متقاض33ماده ) د( بند ين نامه اجرائي آئ16 مصوب ماده ياز صدور سند به استناد تعرفه هاياعتبار مورد ن سند

. استان اصفهان ياد مسكن انقالب اسالميبن: مأخذ 
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-87 دوره   ي اسـتان را طـ     ي شركت آب و فاضالب روستائ     يدي كل يعملكرد شاخص ها  ) 3(جدول شماره   
ت يـ  جمع ي ، عملكـرد شـاخص بهـره منـد         ي و روستائ  يدر بخش برنامه آب شهر    .  نشان مي دهد   1384

 درصد در 77,54 به   1385 درصد در سال     7,49از  )  خانوار   20 يباال(  استان از آب شرب سالم       يروستاها
 شـده در برنامـه      ينيش ب ين كه درصد تحقق آن نسبت به هدف پ        افته است ضمن آ   يش  ي افزا 1387سال  

 ي درصد را نـشان مـ      93,8 درصد و    96,3 درصد ،    10,3ب معادل   ي به ترت  1387 تا   1385 ي سالها يز ط ين
 يت روسـتاها يـ  جمع يز عملكرد شـاخص برخـوردار     ي پساب و فاضالب ن    يدر بخش برنامه سامانده   . دهد

ـ     )  خانوار   200 يباال( ب       و دفع فاضال   ياستان از شبكه جمع آور      شـده در    ينـ يش ب ينسبت به هـدف پ
  . ده استي درصد محقق گرد3,56 درصد و 4,51 درصد ، 6,35 معادل 1387 تا 1385 ي سالهايبرنامه ط
  
  
  
  
  



  
  
  

 

 

  
  1384- 1387 استان اصفهان طي دوره يشاخص هاي كليدي شركت آب و فاضالب روستائ) : 3(جدول شماره 

1385 1386 1387 
 رديف

كمي بر حسب عناوين هدفهاي 
 برنامه و فعاليت

 واحد متعارف
عملكرد سال 

  هدف  84
 برنامه

 عملكرد
  درصد
  تحقق

  هدف 
 برنامه

 عملكرد
  درصد
  تحقق

  هدف
  برنامه

 عملكرد
  درصد
  تحقق

 برنامه آب شهري و روستايي 2

1-2 
بهره مندي جمعيت روستاهاي 

باالي ( استان از آب شرب سالم 
 )وار  خان20

 93,874 77,54 82,6 96,382 74,6 77,4 10,331 7,49 72,5 67,9 درصد

 برنامه ساماندهي پساب و فاضالب 3

1-3 
برخورداري جمعيت روستاهاي 
استان از شبكه جمع آوري و 

  دفع فاضالب
 )خانوار 200باالي  ( 

 3,5606 0,235 6,6 4,5192 0,235 5,2 6,3514 0,235 3,7 0,235 درصد

  . استان اصفهان يشركت آب و فاضالب روستائ: مأخذ 
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 اسـتان   ي شركت آب و فاضالب روستائ     يه ا ي سرما ي ها يعملكرد اعتبارات تملك دارائ   ) 4(جدول شماره   
 در خصوص بهره    ي عملكرد شركت آب و فاضالب روستائ      يبررس.  دهد   ي نشان م  1384-87 دوره   يرا ط 
 150293زان اعتبـار مـصوب از       يـ  دهـد كـه م     يشان م  استان از آب شرب سالم ن      يت روستاها يجمعيمند
افته است  يش  ي افزا 1387ال در سال    يون ر يلي م 192444 درصد رشد به     28 با   1384ال در سال    يون ر يليم
 ي از آن اسـت كـه طـ        يز حاك ي شده در برنامه ن    ينيش ب يزان تحقق عملكرد نسبت به هدف پ      ي م يبررس .

 هـدف برنامـه محقـق       100 درصد و    80 درصد ،    88درصد ،    84ب معادل   ي به ترت  1387 تا   1384 يسالها
  .ده استيگرد
 اسـتان از شـبكه جمـع        ي روسـتاها  ينه برخـوردار  ي در زم  ي عملكرد شركت آب و فاضالب روستائ      يبررس
ال يـ ون ريلي م6000زان اعتبار مصوب از ي دهد كه مينشان م)  خانوار 200 يباال(  و دفع فاضالب     يآور

 يبررسـ . ده اسـت    يـ  بـالغ گرد   1387ال در سـال     يون ر يلي م 18000صد رشد به     در 200 با   1384در سال   
 ي سـالها  ي از آن اسـت كـه طـ        يز حاك ي شده در برنامه ن    ينيش ب يزان تحقق عملكرد نسبت به هدف پ      يم

 درصـد از هـدف برنامـه محقـق          83 درصد و    71 درصد ،    58 درصد ،    25ب حدود   ي به ترت  1387 تا   1384
  .ده استيگرد

  
  
  
  
  



  
  
  

 

 

  1384- 1387 استان اصفهان طي دوره يشاخص هاي كليدي شركت آب و فاضالب روستائ) : 4(شماره جدول 
  )ال يون ريليم( 

  هاي عملكرد اعتبارات دارايي
 84 سال 

  هاي عملكرد اعتبارات دارايي
 85 سال 

  هاي  عملكرد اعتبارات دارايي
 86ال س

  هاي عملكرد اعتبارات دارايي
 87 سال 

 رديف
عناوين هدفهاي كمي بر 
 حسب برنامه و فعاليت

واحد 
 متعارف

 عملكرد بودجه مصوب
درصد 
 تحقق

 عملكرد بودجه مصوب
درصد 
 تحقق

 عملكرد بودجه مصوب
درصد 
 تحقق

 عملكرد بودجه مصوب
درصد 
 تحقق

 برنامه آب شهري و روستايي 1

1-2 
بهره مندي جمعيت 

روستاهاي استان از آب 
 شرب سالم

ميليون 
 ريال

150293 140863 94 139650 122924 88 131581 104873 80 192444 192444 100 

 برنامه ساماندهي پساب و فاضالب 2

1-3 
برخورداري روستاهاي 
استان از شبكه جمع 

آوري و دفع فاضالب     
 ) خانوار 200باالي ( 

ميليون 
 ريال

6000 1500 25 9200 5293 58 5600 3976 71 18000 14888 83 

 . استان اصفهان يشركت آب و فاضالب روستائ: مأخذ 
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   ارزيابي نتايج عملكرد و تبيين علل مغايرت برنامه در عمران روستاها - 4

  ): هاي هادي روستايي  طرح(برنامه ساماندهي كالبدي شهري و روستايي )  الف
 خـانوار تمـامي اهـداف    50روستاهاي بـاالي  هاي مطالعاتي براي     در اين بخش هرچند در قسمت طرح 

بينـي شـده      بيني شده تحقق يافته است ولي در بخش اجراي طرح هاي هادي روستايي اهداف پيش                پيش
هـا ، عـدم همكـاري مناسـب           ترين دليل آن ، كمبـود اعتبـار، تعـدد پـروژه             كامالً تحقق نيافته است مهم    

هـاي اخيـر    طـي سـال  . اسـت ...        ها و    و دهياري روستائيان ، عدم تجهيز و تقويت شوراهاي اسالمي         
ها زياد و برعكس سهم اعتبـار         ازحد اهالي روستاها براي اجراي بهسازي تعداد پروژه         دليل تقاضاي بيش    به

  .ها طوالني گرديده است آنها كاهش يافته و در نتيجه زمان اجراي پروژه

  آب روستايي ) ب 
بود اعتبار، پراكندگي روستاها، وسعت استان، كمبـود منـابع تـأمين        در بخش آب روستايي به دالئل كم    

هاي موجـود آبرسـاني، عـدم تجهيـز و تعميـر بـه موقـع تأسيـسات آب                   آب، فرسودگي بيش از حد شبكه     
  .بخشي از اهداف برنامه تحقق نيافته است... آشاميدني، عدم همكاري مطلوب و مناسب اهالي روستاها و 

  :پساب و فاضالب برنامه ساماندهي ) ج 
رود، سنگي بودن زمين و بعضاً بـاال بـودن سـطح                  به دليل تراكم بيش از حد روستاها در حاشيه زاينده         

آب زيرزميني و در نتيجه مشكل در حفر چاه جذبي پساب بسياري از روستائيان واقع در حاشيه زاينده رود                   
ها بسيار      به دليل موارد فوق هزينه اجراي پروژه        پساب خود را به زاينده رود روانه مي كنند، در اين بخش           

  .ها بسيار كند است لذا با عنايت به محدوديت اعتبار در استان سرعت اجراي اين نوع پروژه. باالست
  

  پيشنهاد ها گيري و    نتيجه- 5

  نتيجه گيري) الف 
 است اگر اقدامات اساسي و          با عنايت به جايگاه عمران روستايي توجه به آن از اهميت بسزايي برخودار            

ريزي دقيق همـراه   شود، برنامه زيربنايي صورت نگيرد روستاها روز به روز خالي تر و توليد كم  و كمتر مي           
روستاها جهت دستيابي بـه اهـداف       ... هاي اجرايي متناسب با شرايط اقتصادي، اجتماعي          با اتخاذ سياست  

  .بيني شده ضروري است پيش
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ن نتيجـه گرفـت كـه عملكـرد بخـش در سـه سـاله اول برنامـه چهـارم توسـعه                          در مجموع مـي تـوا     
هــا از جملــه  بينــي شــده در بــسياري از فعاليــت بخــش بــوده و درصــد بــااليي از اهــداف پــيش رضــايت
هـاي ارزشـمند روسـتايي، سـند دار كـردن             هاي هادي روستايي ، بازسازي و نوسـازي بافـت           طرح  مطالعه
  .آشاميدني براي روستائيان استان تحقق يافته استهاي روستايي، تأمين آب  خانه

  پيشنهاد ها ) ب
  :به منظور بهبود عملكرد و رفع موانع توسعه بخش موارد زير پيشنهاد مي شود

   افزايش سطح كيفي آب
   تأمين آب مورد نياز براي روستائيان 

  هاي موجود در روستا  اصالح و نگهداري از شبكه
  ش افزايش سهم اعتبار بخ
  هاي تأثيرگذار در عمران روستاها هاي مردمي و نهادها و سازمان  استفاده بيشتر از كمك

   اصالح تعرفه آب آشاميدني
  رود  توجه و اهميت بيشتر به دفع پساب و فاضالب روستائي بخصوص در حاشيه زاينده

  هاي هادي روستايي  افزايش اعتبار در بخش اجراي طرح
  ها  و كاهش سهم اعتباري هر يك از آنها تعداد پروژه جلوگيري از افزايش 

  هاي عمراني  ها جهت كمك به اجراي طرح  تقويت و تجهيز شوراهاي اسالمي روستا و دهياري
 رساني به روستاها و سلسله مراتبي كردن خدمات در روستاها  ارتقاء خدمات
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 فناوري اطالعات و ارتباطات

  :پست بخش ) الف 
  : مقدمه- 1

پست به عنوان يكي از اركان حيات سياسي ، اداري ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگـي وهمچنـين عامـل                     
. همبستگي ملي وجهاني شناخته شده ودر برقراري ارتباطات و فعاليتهاي جوامـع نقـش زيـر بنـايي دارد                    

ي هم چنان جايگـاه خـود را نـزد        امروزه عليرغم وجود وسايل ارتباطي نظير اينترنت وپيامك، خدمات پست         
 باعث حذف ساختار سـنتي      ي  شيوه هاي نوين پست     يفي وك يش كم ي  افزا  ياز طرف .عموم حفظ كرده است   

در دوران پـس از   . ده  و اجراي مكانيزاسيون واتوماسيون شبكه پـستي را گـسترش داده اسـت              يپست گرد 
هز شده كه اين وسايل نقش ارزنده اي        انقالب اسالمي شبكه پستي كشور به وسايل پيشرفته ارتباطي مج         

در اين خصوص وزارت ارتباطات و فنـاوري        . در تسهيل ، تسريع ، سرعت ودقت شبكه پستي داشته است          
اطالعات به منظور ارائه خدمات و ارتقاء و توسعه كاربرد فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات كـشور و توليـد                      

هاي الزم جهت دسترسـي   ات فني و مهندسي و زيرساختافزاري و ايجاد زمينه صدور خدم    هاي نرم   برنامه
ان كننده عملكـرد سـه سـاله        يگزار ش حاضر ب   . دي نما يت م يبرداري عموم مردم از آنها، فعال       و بهبود بهره  

  . باشدياول برنامه چهارم در بخش پست دراستان م
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  بررسي عملكرد متغيرهاي كمي بخش پست- 2

)   1(براساس سند برنامه چهارم توسعه به شرح جدول شماره          برخي از شاخص هاي اصلي زير بخش پست         
  .است
ن شاخص عبارت است از تعداد مرسوالت پـستي جـذب شـده كـه درصـد                 يا : يتعداد مرسوالت پست   •

 89,9 برابـر    1386 درصد ، در سـال       90 برابر 1385 درصد ، در سال      99 برابر 1384تحقق آن در سال     
ت يـ  لغا 43روند افزايش تعداد مرسوالت پـستي از سـال          .  درصد بوده است   73 1387درصدو در سال    

 21ون مرسوله رسيده است كه بيانگر  نـرخ رشـد حـدود              يلي  م  50,87ون مرسوله به    يلي م 42 از   1387
  . درصد است 8 بوده و متوسط نرخ رشد ساليانه حدود يدرصد

كه درصد تحقـق آن  ت استان  ي به جمع  يعبارت است از تعداد مرسوالت پست      : يسرانه مرسوالت پست   •
 درصـد   73 درصـد و     90,6   و     90  ،    87 به ترتيب برابر   1387  و    1386 و   1385 و   1384ي سالها يط

 بـه   9,2 نشان مي دهد كـه از        1387ت  ي لغا 1384روند افزايش سرانه مرسوالت پستي از سال        . است  
سط نـرخ رشـد    بوده و متوي درصد 15 مرسوله  رسيده است كه بيانگر متوسط نرخ رشد حدود            10,56

 . درصد است6,5 حدود 1387الي 1384عملكرد ساليانه تعداد مرسوالت پستي درطي سالهاي

 ي پست ي به تعداد واحدها   يك پست ين تعداد نشان دهنده تراف    يا : ي هر واحد پست   يتعداد مرسوله به ازا    •
جهـت   ي و كاهش دفاتر مشترك پست و مخابرات عـامل         يك پست يش تراف يافزا.  باشد يدر هر سال م   

 در ي هـر واحـد پـست   يدرصد تحقق برنامه در تعداد مرسوله بـه ازا .  باشديدن به تحقق برنامه م    يرس
 درصد و در سال     81 برابر 1386 درصد ، در سال      97 برابر   1385 درصد ، در سال      89 برابر   1384سال  
 نـشان  1387ت يـ  لغا 1384روند تعداد مرسوله به ازاي هر واحد پستي از سال           .  درصد است  73 1387

 1387 هـزار مرسـوله در سـال         49,15 و   1386 هزار مرسـوله در سـال        59,3  به    54,2مي دهد كه از   
 درصد بوده و متوسط نرخ رشـد عملكـرد سـاليانه تعـداد              -9 حدود   يرسيده است كه بيانگر نرخ رشد     
 . درصد است-1,5 برابر1387 الي 1384مرسوالت پستي درطي سالهاي

 جذب شـده توسـط هركارمنـد        يك پست ين تعداد نشان دهند تراف    يا: رمند   هركا يتعداد مرسوله به ازا    •
.  باشـد  يشتر مـ  يش ب يدن به افزا  يك  حاصله نشان دهنده تالش كارمندان جهت  رس         يتراف. بوده است 

 به ايـن شـرح اسـت كـه از           1387ت  ي لغا 1384 هركارمند از سال     يروند افزايش تعداد مرسوله به ازا     
 هركارمنـد در    يدرصد تحقق برنامه در تعداد مرسوله به ازا       .   رسيده است    هزار مرسوله  69,8 به   56,8
 171,7 درصد تحقق آن 1386 درصد ، در سال 157 برابر1385 درصد ، در سال   131 برابر 1384سال  
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 درصد بوده و متوسط نـرخ       22,8 معادل   ي درصد است و بيانگر نرخ رشد      157 1387درصد و در سال     
 .  درصد است8 برابر 1387الي 1384د مرسوالت پستي درطي سالهايرشد عملكرد ساليانه تعدا

ن است كـه    ي نشان دهنده ا   ي پست ينسبت مساحت استان به واحدها    : ي هر واحد پست   يپوشش مساحت  •
. لومترمربع از مساحت استان را پوشش دهـد         ي ك 102,9مي بايست   1387ان سال ي تا پا  يهر واحد پست  

ت بهتر در يفي قبل كمتر باشد نشان دهنده كيبت به سالها   نس يهر چقدر درصد تحقق پوشش مساحت     
 درصد  98 برابر   1384 در سال    ي هر واحدپست  يدرصد تحقق پوشش مساحت   .  است يارائه خدمات پست  

 112 درصـد تحقـق آن       1386 درصد مي رسد و در سال        93 درصد تحقق به     1385است كه در سال     
 1384 از سال ي هر واحد پستيد پوشش مساحترون.  درصد است99,5 معادل  1387درصد  و در سال      

افته و نشان   ي كاهش   1387 كيلومترمربع در سال   103,4 به   137 به اين شرح است كه از        1387ت  يلغا
 درصـد در اسـتان      24,5 است كه قـدر مطلـق آن معـادل           ي هر واحدپست  يدهنده رشد پوشش مساحت   

 . باشدياصفهان م

 در هرسال نشان دهنده     ين اصفهان به تعداد واحد پست     ت استا يجمع : يتي هر واحد پست   يپوشش جمع  •
 قبل كمتر باشد نـشان  ي نسبت به سالهايتيهرچقدر درصد تحقق پوشش جمع .  است يتيپوشش جمع 

 در يت هر واحـد پـست    يدرصد تحقق پوشش جمع   .  باشد ي م يت بهتر در ارائه خدمات پست     يفيدهنده ك 
 درصـد و در  112 برابـر   1386درصـد ، در سـال        93 برابر   1385 درصد ، در سال      98 برابر 1384سال  
ت يـ  لغا1384 از سـال  يتـي هـر واحـد پـست    يروند پوشش جمع.  درصد است  99,5 معادل   1387سال  
 ي درصـد 21در واقع قدر مطلـق  .  نفر رسيده است4657 نفر به 5895 به اين شرح است كه از  1387
 . استين شاخص نشان دهنده رشد پوشش جمعيتي هر واحدپستيدر ا

 و  1385 و   1384 در سـال     ي شـهر  يدرصد تحقق دفاتر خدمات ارتباط    : ي شهر يدفاتر خدمات ارتباط   •
روند عرضه خدمات پستي در دفاتر .  درصد است471 و 104 و 29 و 50 به ترتيب برابر1387 و   1386

 14 به اين شرح است كـه از         1387ت  ي لغا 1384خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات شهري از سال         
 درصد در   471 معادل   ي رسيده است كه نشان دهنده نرخ رشد       1387 دفتر در سال   80ر شهري به    دفت

 بـه عملكـرد سـال       1387 باشد و نرخ رشد ساليانه عملكرد دفاتر شهري در سـال             ياستان اصفهان م  
  درصد است 160 برابر 1384

 تأسيس   مي گرديده       دفتر مي بايست   92 طبق برنامه    1386در سال   : ي روستائ يدفاتر خدمات ارتباط   •
 درصـد   333 تاسيس شده كه رشد عملكرد نسبت به برنامه برابر         ي واحد روستائ  306كه در همان سال     
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 يستيـ  باي مـ ي دفتـر خـدمات روسـتائ   22 مطابق هدف برنامـه تعـداد   1387ن در سال  يهمچن. است
 هـدف   نـسبت بـه    ي درصد 582 از عملكرد    ي و حاك  يس گرد ي دفتر تأس  128ده كه   ي گرد يس م يتأس

 . باشديبرنامه م
  
  
  
  
  
  
  
  
  





  
  

 

 

  1384 - 87هاي كليدي بخش پست استان اصفهان در سالهاي   عملكرد شاخص) : 1(جدول شماره 
 87سال  86سال  85سال  84سال 

 عنوان شاخص
  واحد

 عملكرد برنامه گيري اندازه
درصد 
 تحقق

 عملكرد برنامه
درصد 
 تحقق

 عملكرد برنامه
درصد 
 تحقق

 عملكرد برنامه
درصد 
 تحقق

 73 87/50 96/69 94/89 0/59 6/65 90 1/51 5/56 0/99 0/42 4/42 ميليون مرسوله تعداد مرسوالت پستي

 73 56/10 52/14 58/90 5/12 8/13 90 9/10 1/12 0/87 2/9 6/10 مرسوله سرانه مرسوالت پستي

 73 15/49 2/67 01/81 3/59 2/73 97 5/67 3/69 0/89 2/54 8/60 هزار مرسوله تعداد مرسوله به ازاي هر واحدپستي

 157 8/69 4/44 71/171 3/78 6/45 157 4/69 1/44 0/131 8/56 2/43 هزار مرسوله تعداد مرسوله به ازاي هر كارمند

 5/99 4/103 9/102 00/112 107 120 93 141 131 98 137 134 كيلومتر مربع پوشش مساحتي هر واحد پستي

 5/99 4657 4635 00/112 4742 5298 93 6172 5733 98 5895 5755 نفر پستيپوشش جمعيتي هر واحد 

عرضه خدمات پستي در دفاتر خدمات 
 فناوري اطالعات و ارتباطات شهري

 471 80 17 00/104 43 41 29 8 27 50 14 28 دفتر

عرضه خدمات پستي در دفاتر خدمات 
 فناوري اطالعات و ارتباطات روستايي

 582 128 22 00/333 306 92 0 0 7 0 0 0 دفتر

  .اداره كل پست استان اصفهان : مأخذ 
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  پيشنهاد ها  نتيجه گيري و - 4
  : ها ذيل ارائه  مي شود  به منظور بهبود عملكرد برنامه در بخش پست پيشنهاد

   يت و توسعه بانك اطالعاتي ، تقويبهنگام ساز •
 يي و روستاي در مناطق شهريگسترش  دفاتر خدمات ارتباط •

 ي اطالعات به منظـور عرضـه خـدمات پـست          ي و فناور  يشخوان دولت در دفاتر ارتباط    يتحقق پ  •
 از شهروندانيمورد ن

  درصد90زان ي تا ميان از ارائه خدمات پستي مشتريت منديزان رضايبهبود م •

 هي درصد نسبت به سال پا50زان ي به ميعات مرسوالت پستيزان ضايكاهش م •

 يش تعداد مرسوالت پستيافزا •

 ) شهرستانهاين مراكز اصليب ( ي عادير مرسوالت پستيكاهش زمان س •

  ي هر واحد پستيبهبود پوشش مساحت •

 يي و روستايه دفاتر شهري استان به كلvpnتوسعه  •

 ي خدمات پستيجاد و توسعه ساماندهيا •

  يه انسانيآموزش و توسعه سرما •
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 :بخش مخابرات) ب 

  : مقدمه - 1
ن در يـ ا.  باشـد ي مـ يگاه اول در منطقه از جمله اهداف اصليدن به جايرس  ساله كشور 20در چشم انداز 

ن ارتباطـات   ي نـو  ي از دسـتاوردها   ي ناشـ  يتهاي است كه ابزار رشد وارتقاي جوامع با توجه به قابل          يطيشرا
  اطالعات و ارتباطـات بـه        ياما فناور . روبرو كرده است     ي اطالعات ، كشورها را با چالش متفاوت       يوفناور

د ، بدل كرده وامـروزه ، كنـار گذاشـتن نـه     يك بايدها را به ي تردي منحصر به فرد خود تمام  يژگيجهت و 
كميـت وكيفيـت    .  دي آ يرفتن ، تنها راه مواجه باآن به شمار م        ي ندارد ، بلكه ، پذ     يين مقوله معنا  يتنها در ا  

حروميـت مخـابراتي   م. نـد ي آي مهم توسعه به شمار ميدار از شاخصهايجهت توسعه پا خدمات مخابراتي
ي پايــدار   هاي بلنـدي بـه سـمت توسـعه       اما امروزه گام  . درمناطق محروم نسبت به شهرها مضاعف بوده      

در اين خصوص شركت مخابرات استان اصفهان در راستاي اجـراي وظـايف واهـداف      . برداشته شده است  
را ، بهره بـرداري ، نگهـداري        سازماني در ارائه خدمات مخابراتي با كيفيت  مطلوب  در زمينه طراحي ، اج              

  ( ITU )تجهيزات و تاسيسات مخابراتي مطابق با مقررات و توصيه هاي اتحاديه جهاني مخابرات       
  .ديت مي نمايفعال
  
   بررسي عملكرد متغيرهاي كمي زير بخش مخابرات- 2

.  باشد ير كشور م  آمار حاكي از جهش به سمت بهره مندي از دستاوردهاي ارتباطات وفناوري اطالعات د             
 36تعداد مشتركان تلفن ثابت دركـشور  بـه   ) 1388سال (ان برنامه چهارم توسعه يده تا پاي گردينيش ب يپ
ن تمـام شـهرها،   يهمچن.  درصد فراتر رود50ز از   يب نفوذ آن ن   يزان  ضر  ي هزار مشترك و م    300ون و   يليم

 مشترك تلفن ثابت در سراسـر       790ر و  هزا 957ون  يلي م 23 تعداد   1386در سال   . رند  يتحت پوشش قرارگ  
 و همراه بـا     32,57ب نفوذ جهاني در دو مقوله تلفن ثابت با          يپشت سرنهادن ضر  . كشور وجود داشته است   

 تلفـن   512 هزار 310 برابر 1386 و راه دور دركل كشور در سال         ي شهر يتلفن همگان .  درصد است  22,20
 6280 در كل كـشور بـه        1386ان سال   يرتباط در پا   ا ي دارا ي و راه دور بوده ، نقاط شهر       ي شهر يهمگان

ب نفـوذ آن    ي  و ضر   714 هزار   509ون  يلي م 24برابر1386ان سال   ي تلفن همراه در پا    يريدا.  رسد ينقطه م 
 37 تحت پوشـش تلفـن همـراه معـادل           ي  شهر و جاده ها     1035 تحت پوشش      ي و شهرها  34,20برابر  

 4382000ش از   يب) اي تال –رانسل  يا (ير دولت ي توسط بخش غ   ن تاكنون يعالوه بر ا  .  باشد يلومتر م يهزار ك 
ـ  يدر واقع م(تلفن همراه واگذار شده است     ).  دانـست 28891000ش از ي توان رقم تلفن همراه كـشور را ب
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  در سراسـر     BTSش آنـتن    يش از همه منـوط بـه افـزا        ي تلفن همراه ب   ي شبكه   يت آنتن ده  يفيبهبود ك 
ت رو بـه گـسترش بخـش        يـ ده كه بـا فعال    يستگاه رس ي ا 14927 به   1386ان سال   ي باشد و در پا    يكشور م 
 باشـند  ي ارتباط مي روستا دارا52792ن سال يدر هم. ن هم فراتر خواهد رفتين عملكرد از ا  ي ا يخصوص

  .ده استي  دفتر رس5672 به 1386ان سال ي در پاICT روستاها از خدمات دفاتر ي بهره منديو در راستا
هاي مـرتبط در اسـتان را         ي از فعاليتهاي شركت مخابرات در قالب برخي از شاخص         برخ) 2(جدول شماره   

  . دهدينشان م
درصد تحقق عملكرد نسبت به برنامه در خصوص فعاليت خـالص نـصب             : تعداد خالص نصب تلفن ثابت      
ابر  بر 1386 درصد ، در سال      140 برابر   1385 درصد ، در سال      98 برابر 1384تلفن ثابت در استان در سال       

ش تعداد خالص نصب تلفن ثابت  از سـال          يروند افزا .  درصد بوده است     100 1387 درصد و در سال      140
ت ي وضـع  ( تلفن ثابت رسيده اسـت 2497881 به 1616348 به اين شرح است كه از 1387ت ي لغا1383

به دست آمـده     شده ،    ي كه منجر به راه انداز     يي با احتساب منصوبه ها    1386ان سال   يتلفن منصوبه در پا   
  ).است 

 تلفن ثابـت دراسـتان   يريدرصد تحقق عملكرد نسبت به برنامه در خصوص فعاليت دا   :  تلفن ثابت    يريدا
 درصد و در سال 50  برابر1386 درصد ، در سال 80 برابر 1385 درصد ، در سال 138 برابر1384در سال 

 بـه ايـن   1387ت  يـ  لغا 1383  از سال      تلفن ثابت  يريروند افزايش تعداد دا   .  درصد است  66 معادل   1387
  . تلفن ثابت رسيده است1876017 به1383663شرح  است كه از 

ب نفوذ تلفن ثابت يدرصد تحقق عملكرد نسبت به برنامه در خصوص فعاليت ضر: ب نفوذ تلفن ثابت يضر
 درصد 42 ر براب1386 درصد ، در سال 80 برابر 1385 درصد ، در سال 126 برابر1384در استان در سال 

 1387ت يـ  لغا1383ب نفوذ تلفن ثابت از سال       يروند افزايش ضر  .  درصد است  53 معادل   1387و در سال    
ب نفوذ تلفن ثابـت     ير موجود در ضر   ييتغ(   درصد رسيده است      40,31  به    31,88به اين شرح  است كه از        

  ). باشد ي م1385ل ت ساي از محاسبه آن بر اساس سرشماري جمعي ناش1387 و 1386ان سال يدر پا
 يدرصد تحقق عملكرد نسبت به برنامه در خصوص فعاليت تلفن همگـان           :  و راه دور   ي شهر يتلفن همگان 

 107 ،  95 ، 13 به ترتيب برابـر  1387 و 1386 ، 1385 ، 1384 و راه دور دراستان ودر سال هاي         يشهر
 بـه ايـن   1387ت ي لغا1383از سال  و راه دور  ي شهر يروند افزايش تعداد تلفن همگان    .  درصد است  39و  

 يت تلفـن هـا    يوضـع (  و راه دور رسيده اسـت        ي شهر ي  تلفن همگان   16891 به 9250شرح  است كه از      
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 ينـه و جمـع آور     يد و به  يـ  جد يستمهاي س ينيگزيجه جا ينت1386ان سال   ي وراه دور در پا    ي شهر يهمگان
 ).مي است ي قديستمهايس

 ارتبـاط در    ي دارا يلكرد نسبت به برنامه در خـصوص روسـتاها        درصد تحقق عم  :  ارتباط ي دارا يروستاها
.  درصد اسـت   100 و   106 ،   101 ،   101 به ترتيب برابر     1387 و   1386 ،   1385 ،   1384استان در سالهاي    

 به  1273 به اين شرح  است كه از         1387ت  ي لغا 1383 ارتباط از سال     ي دارا يروند افزايش تعداد روستاها   
ان يـ  در پا  ي ارتبـاط تلفنـ    ي دارا ير موجود در روسـتاها    ييتغ( ارتباط رسيده است     ي دارا ي  روستاها  1937
  ).  باشد ي م1385ت سال ي جمعي از محاسبه آن براساس سرشماري ناش1386سال 
 1387 شروع گرديد و تا پايان سال        1384 از سال    يي روستا ICTراه اندازي  دفاتر     : يي روستا ICTدفاتر  

 دفاتر زيادي تجهيز شـدند كـه بهـره بـرداري از آنهـا در سـال       1385در سال .  دفتر رسيده است  425به  
) بخش پست و مخابرات ( الزم به ذكر است اين فعاليت بين دو دستگاه    .  صورت گرفت1387 و 1386

 . مشترك است
ت ي سـا  يانـداز   درصد تحقق عملكرد نسبت بـه برنامـه در خـصوص فعاليـت راه             : BTSت  ي سا يانداز  راه

BTS درصـد   100 و   94 ،   75 ،   136 به ترتيب برابر   1387 و   1386 ،   1385 ،   1384 استان در سالهاي    در 
 به  298 به اين شرح  است كه از         1387ت  ي لغا 1383 از سال    BTSت  ي سا يروند افزايش راه انداز   . است

  .  رسيده استBTSت ي سا1312
 تلفن همراه دراستان    يرياليت دا درصد تحقق عملكرد نسبت به برنامه در خصوص فع        :  تلفن همراه  يريدا

رونـد  .  درصـد اسـت  130 و 416 ، 114 ، 100 به ترتيب برابر  1387 و   1386 ،   1385 ،   1384در سالهاي   
 بـه   410598 بـه ايـن شـرح  اسـت كـه از              1387ت  يـ  لغا 1383 تلفن همراه از سال      يريافزايش تعداد دا  

 .  تلفن همراه رسيده است2659865
 ي دارا يدرصد تحقق عملكرد نسبت به برنامه در خـصوص فعاليـت شـهرها            : تاي ارتباط د  ي دارا يشهرها

 100 و 100 ، 86 ، 50 بـه ترتيـب برابـر    1387 و 1386 ، 1385 ،  1384تا در استان در سالهاي      يارتباط د 
 به اين شرح  است     1387ت  ي لغا 1383تا از سال    ي ارتباط د  ي دارا يروند افزايش تعداد شهرها   . درصد است 

  . تا رسيده استي ارتباط دي شهر دارا94 به 36كه از 





  
  
  

 

 

  1384 -  87هاي كليدي بخش مخابرات  استان اصفهان در سالهاي   عملكرد شاخص) : 2(جدول شماره 
 87سال  86سال  85سال  84سال 

 عنوان شاخص
  واحد

 عملكرد برنامه گيري اندازه
درصد 

 تحقق
 عملكرد برنامه

درصد 

 تحقق
 عملكرد برنامه

درصد 

 ققتح
 عملكرد برنامه

درصد 

 تحقق

 100 80270 80270 140 219645 156945 140 351824 251429 98 229794 233767 شماره خالص نصب

 66 63268 96266 50 92820 185000 80 143302 180000 138 192964 140000 شماره *دايري 

 53 77/0 45/1 42 43/1 42/3 80 71/2 4/3 126 52/3 79/2 درصد ضريب نفوذ

تلفن همگاني شهري و 
 **راه دور 

 39 1642 4200 107 3566 3322 95 2094 2200 13 339 2600 دستگاه

 100 22 0 106 215 202 101 212 210 101 215 212 روستا روستاهاي داراي ارتباط

 156 119 76 196 178 91 2 2 91 138 126 91 دفتر روستايي  ICTدفاتر 

 100 188 188 94 388 414 75 258 346 136 180 132 ايتس BTSاندازي سايت  راه

 130 707151 542960 416 734111 176529 114 533270 465868 100 274735 273939 شماره دايري تلفن همراه

شهرهاي داراي ارتباط 
 ديتا

 100 2 2 100 4 4 86 24 28 50 28 56 شهر

  .شركت مخابرات استان اصفهان : مأخذ 
  .فن بروز بوده و متقاضي نداشته است دايري تل* 

 .ازلحاظ تلفن همگاني به حد اشباع رسيده است ** 
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  پيشنهاد ها  نتيجه گيري و - 3
 . ها ذيل ارائه  مي شود به منظور بهبود عملكرد برنامه در بخش مخابرات پيشنهاد

  مجرب مشاورين از استفاده با ارتباطي هاي شبكه توسعه جامع هاي طرح تهيه • 
 چارچوب در شبكه زيرساخت، ويژه به استاني، و ملي مخابراتي هاي شبكه توسعه هاي طرح اجراي • 

  )حساب صورت و گذاري شماره هاي ضوابط طرح و اصول رعايت با(كشور مخابرات جامع طرح
 سرويس 4 جمله از(اطالعات  فناوري خدمات گسترده عرضه رويكرد با ارتباطي هاي شبكه  طراحي • 

 )اصلي
 را آن عرضه تعاوني توان و خصوصي هاي بخش كه هايي زمينه در دولت گري تصدي كاهش • 

 دولت حاكميت حفظ با دارند،
 سيار ارتباطات ها،شركت استان مخابراتي هاي شركت آماده سازي و بخش ساختار اصالح و بازنگري • 
 نها آ سهام واگذاري براي اطالعات فناوري شركت و
 دي نسل جدي همزمان با مطالعه ضرورت و مراحل گذار به شبكه هاip بر ي مبتنيها سي توسعه سرو • 
 )VPNمانند(جديد  سرويسهاي عرضه وINهوشمند  هاي شبكه تجهيز و  توسعه • 
 سيستم(مكانيزه   صورت به مشتركين به خدمات عرضه و مداري مشتري و مشتري حقوق به توجه • 

فراهم  و جهاني استانداردهاي درحد سرويس رعايت كيفيت اب ) صورتحساب صدور و مداري مشتري
تلفن و  – الكترونيك پست(ارتباطي  شبكه هاي ازطريق مخابراتي هاي دريافت سرويس امكان كردن

(...  
  مشتريان به شده روز به حساب صورت عرضه • 
 منظوره چند همگاني هاي تلفن از استفاده • 
 خدمات يارائه  كيفيت تضمين سيستم ايجاد • 
 در بخش گذاري سرمايه كل از دولتي غير هاي بخش سرمايه گذاري سهم افزايش • 
 اشتغال كل از بخش سهم افزايش • 
 بخش در انساني نيروي و سرمايه عوامل، كل وري بهره افزايش • 
 شوراي از مربوطه هاي اخذ مصوبه و قيمت گذاري نظام در مخابراتي پايه خدمات عرضه نرخ تعيين • 

 اقتصاد
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 سرمايه بازدهي ارتقاي نرخ جهت اطالعات فّناوري و ارتباطي خدمات قيمت گذاري نظام اصالح • 
 مقررات تنظيم نهاد بازار توسط شرايط و مشتريان حقوق رعايت با بخش در گذاري

 ارتقاء و مشاركتي هاي ايجاد شركت منظور به كنندگان توليد هدايت و تشويق هاي سياست اعمال • 
 و كشور نياز مورد و گسترده ابعاد در استاندارد توليد تجهيزات براي آنها فناوري و فني دانش حسط

 جهاني بازارهاي به آنها و مهندسي فني خدمات صدور
 براي آنان توانمندي منظور افزايش به داخلي اپراتورهاي و خدمات كننده عرضه شركتهاي از حمايت • 

 جهاني ارهايباز از كشور سهم افزايش و حضور
 و شبكه پااليش امنيت و سخت افزارهاي و م افزارها نر داخلي توليد از معنوي و مادي مؤثر حمايت • 

 رمزنگاري
 ها شركت بين مالي اقتصادي روابط برقراري جهت شركتها توسط ترافيكي اطالعات عرضه و توليد • 

 مقررات تنظيم سازمان ضوابط براساس
 فركانس مجوز صدور فرآيند در تصادياق توجيهات كردن لحاظ • 
 تمامي در مجوز فركانس صدور فرآيند كردن مند ضابطه منظور به فني معيارهاي و ضوابط تدوين • 

 راديويي هاي سرويس
 نوين هاي از فّناوري استفاده با خدمت حين و بدو تخصصي هاي آموزش اجراي و ريزي برنامه • 
هزينه  تأمين و غيراقتصادي حاكميتي هاي فعاليت از اقتصادي هاي فعاليت مرز و محدوده تفكيك • 

 جبراني روشهاي با اخير هاي فعاليت هاي
 و دولتي هاي مخابراتي شركت دركليه شده تمام بر قيمت مبتني حسابداري سيستم سازي پياده •  

 غيردولتي
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 انــرژي 

  برق) الف

   مقدمه- 1
ايـن صـنعت بـه    . شكوفايي صنعتي بدون توسعه صنعت برق ممكن نيـست     توسعه اقتصادي و          

هـاي قبـل همچنـان     هـاي صـورت گرفتـه در سـال     به رغم تـالش   . باشند  مند مي   برق و خدمات آن بهره    
اي و همچنين ساختار صنعتي و      مشكالت زيادي بر سر راه توسعه اين صنعت عموماً به دليل ساختار يارانه            

 كه بررسي و شناسايي اين مشكالت و يافتن راهكارهاي اجرايي براي رفع آنها              اقتصادي كشور وجود دارد   
اي را در     عنوان صنعتي زيربنايي و اساسي سـهم عمـده        .تواند مسير توسعه  اين صنعت را هموارتر  كند           مي

 درصد جمعيت شهري و بـيش از        100حدود  . هاي اقتصادي و اجتماعي داراست      سازي بيشتر فعاليت    زمينه
  صد جمعيت روستايي استان هم اكنون از مزاياي انرژي  در99
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  هاي بخش برق  وظايف و ويژگي- 2
به منظـور  .    توليد، انتقال و توزيع انرژي برق به شهرها و روستاها از وظايف اصلي اين بخش است 

  :دستيابي به آرمان مذكور بخش برق وظايف اصلي ذيل را بر عهده دارد 
  :هت توليد انرژي برق ها ج  احداث نيروگاه-1-2

هـاي   هـاي فـسيلي و توسـط نيروگـاه           در كشور ما عمدتاً انرژي الكتريكي از انرژي ناشي از سوخت          
هـاي آبـي و يـا سـيكل           همچنين بخشي از انرژي الكتريكي توسط نيروگاه      . شود  بخاري و گازي توليد مي    

  . شود هاي ديزلي توليد مي و نيز نيروگاه) گازي –بخاري( تركيبي 
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   انتقال و توزيع برق از نيروگاه تا كاربران نهايي-2-2
هـاي زيـر زمينـي و         هاي فشار قوي، خطوط و كابل       اي از ايستگاه     به طور كلي شبكه برق مجموعه     

ديگر تجهيزات برقي است كه به منظور جابجايي انرژي برق از نيروگاه تا كاربران نهايي به هـم پيوسـته                    
هـاي    ها به مراكز بزرگ مصرف و شـبكه         هاي باال از نيروگاه      برق را در ولتاژ    شبكه انتقال ، انرژي   . شود  مي

تـراكم  .  رسـاند   شبكه پخش يا توزيع نيز انرژي برق را به كاربران نهـايي مـي             . كند  فوق توزيع منتقل مي   
هـاي خوزسـتان،    در غرب استان است كـه گـذرگاه بـرق توليـدي در اسـتان       كيلوولت عمدتا400ًخطوط  

 كيلوولت عمدتاً در شهرسـتان اصـفهان و    230هران است اين در حالي است كه تراكم خطوط          مركزي و ت  
  .شود شرق استان ديده مي

هاي مختلف مصرف انرژي و يـا كـاربران انـرژي عبارتنـد از مـصارف خـانگي، عمـومي،                          بخش
 ميليـون   16099 ،   1386ميزان مصرف بـرق در سـال        . كشاورزي، صنعتي، تجاري و روشنايي معابر است      

  . كيلووات ساعت بوده است كه در مقايسه با ميزان توليد نشان مي دهد كه استان صادركننده انرژي است
هاي ملـي قابـل       محيطي و زيرساخت    هاي بنيادي برق از چهار ديدگاه فني، اقتصادي، زيست          ويژگي

  .است بررسي
  ديدگاه فني ) الف

و تنوع نيروي انساني در اجـراي عمليـات           تخصص احداث تأسيسات نيازمند فناوري سطح باال و         
  .آن است

  بر بودن ساخت تأسيسات  زمان
  برداري تأسيسات  لزوم ايمني، دقت و استاندارد باال در بهره

   سهولت تبديل به ديگر انواع انرژي 
   راحتي انتقال برق

  .سازي نيست  برق در مقياس تجاري و كالن قابل ذخيره
تبـديل انـرژي حرارتـي بـه     (ها به انرژي الكتريكي   هنگام تبديل ديگر انرژي بازدهي متوسط به  

جويي در مـصرف بـرق        گيرد لذا هر ميزان صرفه       درصد صورت مي   5/36الكتريكي با بازده متوسط      انرژي
  ).هاي فسيلي است صرفه جويي در سوخت معادل سه برابر
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  ديدگاه اقتصادي )  ب
 به دليل باال بـودن سـطح فنـاوري و اسـتانداردها، پيچيـدگي               هاي صنعت برق    بر بودن طرح    سرمايه 

  ارزبري تأسيسات عمليات و
 گران بودن انرژي الكتريكي 

 پايين بودن نرخ بازگشت سرمايه  
  :ديدگاه زيست محيطي ) ج 

  انرژي پاك در هنگام مصرف 
 محيطي در صنعت برق هاي زيست امكان كنترل آسانتر آلودگي 

  ملي هاي  ديدگاه زيرساخت)  د
   زيرساخت رشد صنعتي

   زيرساخت مؤثر در رفاه اجتماعي
  هاي ديگر خدمات شهري  وابستگي

  
   بررسي عملكرد متغيرهاي كمي بخش- 3

ارائـه  ) 1(   عملكرد متغيرهاي كليدي بخش برق درخصوص اهداف كمي در قالب جـدول شـماره               
 1384 يو عملكرد بخش برق طي سـالها      گرديده است كه اهم نتايج آن در رابطه با مقايسه هدف برنامه             

  : به شرح زير است1387تا 
 1384هاي تحت مديريت شبكه برق منطقه اي اسـتان  در سـال                 ميانگين قدرت عملي نيروگاه    

 46/29ايـن رقـم بـا رشـد     .  درصد هدف برنامه تحقـق يافتـه اسـت   4/77 مگاوات بوده كه  2505معادل  
 هـدف برنامـه بـوده و        ي درصـد  100ده كه نشانگر تحقق      مگاوات رسي  3243 به   1385درصدي در سال    

متوسط رشد ساليانه قـدرت     .  بوده است  1385علت آن ورود بخش غيردولتي به چرخه توليد برق در سال            
  . درصد بوده است4/7 برابر 1384-87هاي  در استان اصفهان طي سال1ها  عملي نيروگاه

 درصـد  6/98 ميليارد كيلووات سـاعت بـوده و       618/16) ناويژه(، توليد انرژي برق     1384 در سال    
 ميليـارد كيلـو وات      071/17 بـه    1385 درصـدي در سـال       7/2هدف برنامه تحقق يافته است كه با رشد         

                                           
 منظور از قدرت عملي نيروگاه، بيشترين توان قابل استحصال از يك مولد با درنظر گرفتن شرايط محل 1

 باشد لي و فني ميهاي عم نصب و محدوديت
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 100 ميليارد كيلووات ساعت افـزايش يافتـه كـه           223/17 اين رقم به     1386در سال   . ساعت رسيده است  
 درصد رشـد    1/7د برق با    يزان تول يز م ي ن 1378ال  در س . درصد هدف برنامه در اين سال محقق شده است        

ميانگين رشـد   .   درصد هدف برنامه محقق شده است        100ده كه   يلووات ساعت رس  يارد ك يلي م 447/18به  
 درصد بوده كه به طـور       7/2، معادل   1384-87ساليانه توليد برق ناويژه در استان اصفهان طي سال هاي           

  .شده است درصد هدف برنامه محقق 3/100متوسط 
 ريال به ازاي هر كيلو وات ساعت بوده         300 معادل   1384 متوسط هزينه تمام شده برق در سال         

 درصـد   13/68اين رقم با رشد متوسط ساليانه       .  درصد هدف برنامه در آن سال محقق شده است         100كه  
لـو  ي هـر ك ي ازاال بهي ر634 به 1387 ريال به ازاي هر كيلووات ساعت و در سال       848 به   1386در سال   

 به اين دليـل     86  نسبت به     85 درصدي سال    4/173الزم به ذكر است افزايش      . وات ساعت رسيده است   
هاي سوخت حذف گرديده و قيمت تمام شده برق افزايش يافته در حـالي كـه                   يارانه 86است كه در سال     

  .اي محاسبه شده است هاي قبل اين ارقام با سوخت يارانه در سال
 ميليارد كيلووات ساعت بوده است در حالي كه هدف 047/14 مصرف برق استان 1384 در سال    

 هزار مشترك جديد تا سال 154اين ميزان با افزايش .  ميليارد كيلو وات ساعت بوده است 680/13برنامه 
 ميليارد كيلووات ساعت رسيده است كه در آن سـال نيـز بـيش از هـدف برنامـه بـرق                764/15 به   1386

. ده اسـت  ي معادل هدف برنامه رسيعنيارد كيلووات ساعت يلي م 737/16 به   1387شده و در سال     مصرف  
 درصـد بـوده اسـت كـه         7/4 معادل   1384-87هاي    متوسط رشد ساليانه مصرف برق در استان طي سال        

  .اندكي عملكرد مصرف بيش از هدف مصرف بوده است
 بـه  84 مشترك بوده كه نـسبت بـه سـال          هزار 1710 برابر   1387 تعداد مشتركين برق در سال       

 محقـق   1384-87 درصد هدف برنامه در طي سـالهاي         100 درصد رشد داشته كه      4طور ميانگين حدود    
شده است و در همين ارتباط ميتوان يكي از علل افزايش عملكرد مـصرف نـسبت بـه هـدف مـصرف را                       

تعداد مشتركين و نيز افـزايش ميـزان        علل افزايش   . افزايش تعداد مشتركين بيش از هدف برنامه دانست         
مصرف برق را مي توان به عواملي همچون افزايش جمعيت، افزايش واحـدهاي مـسكوني تـك خـانوار،                   

  .نسبت داد... هاي كشاورزي ، افزايش صنايع كوچك و  رساني به روستاها، برقدار كردن چاه برق
 61/36 با راندمان 1384ت به سال  درصد بوده كه نسب93/34 راندمان نيروگاهها 1387 در سال 

كاهش اندك راندمان نيروگاهها عمدتاً ناشي از ورود نيروگاه گازي          . درصد كاهش داشته است      5/4درصد،  
به مدار و بارگيري از نيروگاه هاي گازي به صورت نيمه بار به دليل الزامات بهره      ) جنوب اصفهان   ( جديد  
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بخار نيروگاه جنوب اصفهان و عملكرد آن به صـورت چرخـه            برداري بوده است كه با اضافه شدن بخش         
  .تركيبي در سال هاي بعد اين كاهش جبران خواهد شد

  پيشنهاد ها  نتيجه گيري و - 4
در راستاي نائل شدن به اهداف برنامه اين بخش مشكالتي وجود دارد كه بارفع آنها مـسير توسـعه                   

  :ا اشاره شده است بخش برق هموار مي شود كه در زير به برخي از آنه
هـاي جـاري و       بيني شده براي صنعت برق در بودجه كشور با هزينـه             عدم موازنه منابع مالي پيش     -
  اي آن سرمايه
 -هاي مختلف اين صـنعت     عدم وجود بستر مناسب براي ورود سرمايه بخش خصوصي به بخش -

  از مشتركان با مصارف باالكافي نبودن سازوكارهاي مناسب و قانوني براي وصول مطالبات به ويژه
 اي بودن نرخ فروش برق   واقعي نبودن و يارانه

هـاي جديـد در       گـذاري   فرسودگي تجهيزات مربوط به توليد، انتقال و توزيع و كافي نبـودن سـرمايه             
 هاي مختلف اين صنعت  بخش

تـر از سـاير     تلفات انرژي در شبكه كه در اين ارتباط عليرغم اينكه تلفات انرژي بـرق در اسـتان كم                 
 .استانهاي كشور است ولي هنوز نسبت به استاندارد جهاني مقدار آن باالست 

  پيشنهادها
هاي اجرايي راهكارهاي زير پيـشنهادهاي         به منظور حل مشكالت بخش و عملياتي كردن سياست        

  :شود  زير ارائه مي
گذاري برمبناي هزينـه تمـام      اي و برقراري نظام قيمت        هاي تكليفي و يارانه       تغيير در نظام تعرفه     -

  ها و قيمت برق شده و واقعي كردن تعرفه
  ها  ها براي كمك به عملكرد رقابتي نيروگاه  واقعي كردن قيمت سوخت تحويلي به نيروگاه-
گذاران داخلي  هاي مختلف برق و نيز سرمايه گذاري در بخش  ايجاد بسترهاي مناسب براي سرمايه-

  ايع در اوج باربا توجه به نيازهاي آتي صن
  هاي معوقه بدهكاران عمده برق  برقراري قوانين و الزامات اجرايي درخصوص دريافت و اخذ بدهي-
   تخصيص منابع كافي جهت توسعه تاسيسات و بهينه سازي شبكه -
هـايي از قبيـل تقويـت شـبكه،            مديريت مصرف انرژي برق در جهت كاهش تلفات برق بـا روش            -

  هاي ديگر تعادل كردن جريان فازها و روشاصالح ساختار شبكه، م
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 ايجاد بازار برق واقعي با استفاده از موارد اشاره شده فوق و بستر سـازي قـانوني بـراي مـشاركت                      -
  شركت هاي خصوصي در بخشهاي توليد و توزيع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





 

 

 1384-87 عملكرد شاخص هاي كليدي بخش برق استان اصفهان طي سالهاي ) :1(جدول شماره 

 

 1387سال  1386سال  1385سال  1384سال 
 هاي كمي عناوين هدف رديف

  واحد
 عملكرد هدف برنامه عملكرد هدف برنامه عملكرد هدف برنامه عملكرد دف برنامهه متعارف

 3243 3243 3243 3243 3243 3243 2505 3238 مگاوات ها ميانگين قدرت عملي نيروگاه

 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2505 2505 مگاوات دولتي

 733 733 733 733 733 733 - 733 مگاوات غير دولتي

 3188 3188 3188 3188 3188 3188 2451 3183 مگاوات  حرارتي–الف 

 2455 2455 2455 2455 2455 2455 2451 2451 مگاوات دولتي

 733 733 733 733 733 733 - 733 مگاوات غير دولتي

 5/55 5/55 5/55 5/55 5/55 5/55 5/55 5/55 مگاوات  برقابي–ب 

 - - - - - - - - مگاوات  برق بادي–ج 

1 

 - - - - - - - - مگاوات اي  هسته–د 

 )ناويژه ( توليد انرژي برق  2
ميليارد كيلووات 

 ساعت
862/16 618/16 739/16 071/17 223/17 223/17 447/18 447/18 

 مصرف برق 3
ميليارد كيلووات 

 ساعت
680/13 047/14 487/14 850/14 573/15 764/15 737/16 737/16 



  
  
  

 

 

  
 1384- 87عملكرد شاخص هاي كليدي بخش برق استان اصفهان طي سالهاي ) : 1(ادامه جدول شماره 

  .تان اصفهان  اسيشركت برق منطقه ا: مأخذ 
  . با سوخت يارانه است 85 و 84متوسط قيمت تمام شده برق در سالهاي *  

  به حاصلضرب قدرت عملي  نيروگاه و طول زمان دوره مربوط به ساعت) عموماً دوره يكساله ( نسبت كل انرژي توليد شده در يك نيروگاه طي يك دوره مشخص ** 
  درصد ضريب بهره برداري نيروگاه) =  د ناويژه انرژي تولي / 8760×  قدرت عملي ( × 100

  
  

 هاي كمي عناوين هدف رديف 1387سال  1386سال  1385سال  1384سال 
  واحد
 عملكرد هدف برنامه عملكرد هدف برنامه عملكرد هدف برنامه عملكرد هدف برنامه متعارف

 3370 3550 3461 3400 3118 3200 3027 2950 مگاوات )پيك بار( حداكثر نياز مصر  4

 *متوسط هزينه تمام شده برق  5
ريال به ازاي 
 كيلووات ساعت

300 300 310 310 848 848 773 634 

6 
نيروگاهي ) اسمي (افزايش ظرفيت 

 ازطريق مشاركت با بخش خصوصي
   733 733 733 733 - 733 مگاوات

 1710 1710 1629 1630 1550 1546 1475 1474 هزار مشترك تعداد مشتركين 7

 76/85 - 06/94 - 02/92 - 4/90 - درصد **ها  برداري از نيروگاه ضريب بهره 8

 93/34 - 5/36 - 44/36 - 61/36 - درصد راندمان 9
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  )نفت و گاز ( انرژي هاي كربني ) ب

   مقدمه- 1
     بخش انرژي با گستره وسيع و دارا بودن نقش مؤثر در تعـامالت اقتـصاد بـين المللـي ، ايجـاد                      

 طرف ديگـر    از. اشتغال و كارآفريني و توليد از جمله عوامل ضروري براي توسعه كشور محسوب مي شود              
همچنـين مـصرف انـرژي بـه        . مصرف انرژي منجر به كاهش و در نهايت اتمام منابع انـرژي مـي شـود               

به همين دليل . هاي فسيلي، مهم ترين عامل آلودگي هوا و تغييرات آب و هوايي هستند     خصوص سوخت 
ايدار مـدنظر   مستقل كردن توسعه اقتصادي از مصرف انرژي همواره به عنوان يك هدف مهم در توسعه پ               

  .پذير است برداري از منابع انرژي امكان بوده ، كه اين امر با بهينه سازي و بهبود روش هاي بهره
    به دليل نقش حياتي انرژي به ويژه نفت و گاز در اقتصاد كشور براي حركـت صـحيح در مـسير                     

هـاي    دت از قبيـل برنامـه     هاي بلندمدت و ميـان مـ        رشد و توسعه، در فرآيند سياستگذاري و تدوين برنامه        
  .پردازيم هاي بعدي بدان مي انداز به اين بخش توجه ويژه اي شده كه در قسمت توسعه و چشم

  
  هاي بخش نفت و گاز  وظايف و ويژگي- 2

هاي اكتـشاف و توليـد نفـت خـام و گـاز طبيعـي ، پـااليش و                     بخش نفت و گاز شامل زيربخش        
   :هاي نفتي و گاز طبيعي است فرآورده پخش

   اكتشاف و توليد نفت خام و گاز طبيعي -1
عمليـات  (هـاي اكتـشافي نفـت و گـاز         هاي اصلي در اين بخـش شـامل انجـام فعاليـت                  فعاليت

، توسعه منابع نفت و گاز در مناطق خشكي و      ) سنجي  سنجي و مغناطيس    شناسي ، لرزه نگاري ، ثقل         زمين
اين بخش به طور كلي شامل زنجيـره اكتـشاف ، حفـاري ،    . دريايي و توليد نفت خام و گاز  طبيعي است   

 درصـد از درآمـد   80توليد ، انتقال ، بازاريابي و  صدور است كه عالوه بر تأمين نيازهـاي اصـلي ، حـدود                 
  ارزي كشور به وسيله صدور نفت

نظـور  در ايـن ارتبـاط ، توليـد گـاز طبيعـي بـه م              . هاي نفتي پااليش يافته تأمين مي شـود         خام و فرآورده  
  .پاسخگويي به تقاضاي داخلي و يا صادراتي به طور عمده از منابع گاز مستقل انجام مي گيرد

  هاي نفتي  پااليش و پخش فرآورده-2
     اين بخش شامل عمليات فرآورش و توليد انوع فرآورده هاي نفتي، تأمين و توزيع انواع فرآورده                

سازي ،  هاي وارداتي به انبارهاي ذخيره اليشگاه ها و فرآوردههاي توليد پا هاي نفتي اصلي ، انتقال فرآورده
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ها، احداث خطوط لولـه و        بازاريابي و صدور فرآورده هاي توليدي مازاد بر مصرف داخلي، ساخت پااليشگاه           
  .هاي مخابراتي مراكز عملياتي و ستادي است شبكه

   گاز طبيعي-3
ي است كه منابع و ذخاير آن عمدتاً در مناطق             اين بخش شامل عمليات پااليش و توزيع گاز طبيع        

گيري از مزيـت      از اهداف مهم بخش گاز، بهره     . اند  جنوبي كشور در نزديكي آبهاي خليج فارس قرار گرفته        
المللي گاز طبيعـي      هاي مبادالت بين    نسبي گاز طبيعي، در تأمين انرژي داخلي كشور و نيز گسترش برنامه           

  .المللي است ان در بازارهاي بيندر راستاي ارتقاي جايگاه اير
  

    بررسي متغيرهاي كمي بخش نفت و گاز- 3
، پيرامـون اهـداف كمـي در قالـب جـداول      ) نفت و گـاز ( عملكرد متغيرهاي كليدي بخش انرژي     
  :ارائه گرديده است كه نتايج آن به طور خالصه به شرح زير است ) 3(و ) 2(شماره 

 به دليل عدم افزايش ظرفيت اسمي پااليشگاه اصـفهان ميـزان               طي چهار سال اول برنامه چهارم     
 ي باق 1384باً در حد عملكرد سال      يرات تقر يي تغ يخوراك پااليشگاه فاقد رشد متوسط بوده است و با اندك         

  .افته است ي شده در برنامه تحقق ينيش بي مزبور هدف پي سالهايمانده است ، هرچند در ط
د ، نفت كوره و گاز      ي ، نفت گاز ، نفت سف      ين معمول يبنز( ه نفتي   عمد  مجموع توليد پنج فرآورده    

 درصد وضـعيت    101,9 معادل   يعني هزار متر مكعب     18566,475 معادل   1387در سال   ) ع  يما
 ( ياين در حالي است كه به طور متوسط توليد چهار فـرآورده نفتـ  . مورد انتظار در برنامه است    

 بـيش از اهـداف      1384-87 دوره   يدر طـ  ) ع  ي و گاز مـا    ديبنزين معمولي ، نفت گاز ، نفت سف       
در . تعيين شده در برنامه بوده و توليد نفت كوره كمتر ميزان اهداف پيش بيني شده بوده است                  

 نسبت به سال قبـل      1387د و گاز مايع در سال       ي ، نفت سف   ين معمول ياين بين ميزان توليد بنز    
  . روند نزولي داشته است 

د ، نفـت كـوره و   ي ، نفت گاز ، نفت سفين معمول يبنز( عمده نفتي     آوردهمجموع مصرف پنج فر    
 درصـد وضـعيت   101,9 معـادل  يعنـ ي هزار متر مكعب 8871 معادل 1387در سال  ) ع  يگاز ما 

 ( ياين در حالي است كه به طور متوسط مصرف سه فرآورده نفتـ            . مورد انتظار در برنامه است      
 بيش از اهداف تعيين شده در       1384-87 دوره   يدر ط ) ره  بنزين معمولي ، نفت گاز و  نفت كو        

در . ع كمتر ميزان اهداف پيش بيني شده بوده اسـت         يد و گاز ما   يبرنامه بوده و مصرف نفت سف     
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 نسبت به سال قبـل رونـد نزولـي          1387د و گاز مايع در سال       ياين بين ميزان مصرف نفت سف     
  . داشته است 

 1386ن مصرف بنزين ، گاز مايع و نفت سـفيد در سـال              زايم) 2(بر اساس ارقام جدول شماره       
نسبت به سال قبل كاهش يافته كه عمدتاً به دليل اجراي سياست جايگزين كردن سوخت گاز                

 مجدداً شاهد 1387 در سال ياست ول طبيعي در وسائط نقليه و تغيير سوخت در مصارف خانگي 
ت گاز نيز به دليل توسـعه ناوگـان         افزايش مصرف نف  . م  ي باش ين م يزان مصرف بنز  يش م يافزا

اي ذكر شده است كه در آينده با ادامه سياست جايگزين كردن سـوخت گـاز                  حمل و نقل جاده   
  .طبيعي جهت خودروهاي ديزلي شاهد كاهش مصرف اين فرآورده نيز خواهيم بود

 جدول  توسعه كمي و كيفي گازرساني به شهرها ، روستاها و صنايع استان براساس آمار و ارقام                
 معـادل   يعنـ ي شـهر    87مندي بيش از      بهره. به روشني گوياي مؤفقيت در اين بخش است       ) 3(

 583 درصد از شهرهاي استان از نعمت گاز طبيعي و همچنين مؤفقيت در گازرسـاني بـه      94,5
اين در حاليـست    . شود   از عملكردهاي مثبت اين بخش محسوب مي       1387روستا تا پايان سال     
ال عالوه بر برخورداري شهر هاي جديد از اين نعمت طبيعي ، خدمات گاز              كه طي اين چهار س    

 نيز گسترش پيدا كرده و تعـداد مـشتركين          1384رساني به شهرهاي داراي گاز تا قبل از سال          
  .اين مناطق نيز افزايش يافته است 

سط  در استان اصفهان ، به طور متو1387 تا 1384 يد طي  سالهايعملكرد نصب انشعابات جد
 معادل  1384اين ميزان براي سال .  درصد اهداف پيش بيني شده در آن سالها است 8/167معادل 
 214 1387 درصد و در سال 178,9 معادل 1386 درصد ، سال 150,5 معادل 1385سال  درصد ،127,9

درصد است كه گسترش مصرف گاز طبيعي به جاي ساير سوخت ها از جمله سوخت هاي فسيلي را نشان 
  .مي دهد 

 ، همچنين 1387 تا 1384 ي  در طول سالهاCNGهاي     توجه به احداث جايگاه
به طوريكه تعداد . نيز قابل توجه است) 3(هاي صنعتي با توجه به آمار جدول شماره  گازرساني به شهرك

  .شده است )  برابر 6/3(  بيش از سه برابر 1384 نسبت به سال 1387 در سال CNGجايگاه هاي 
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  پيشنهاد ها   نتيجه گيري و - 4
  : مسائل و مشكالت بخش نفت و گاز 

   آنچه مسلم است تحقق كامل اهداف مرتبط با بخش نفت و گاز در برنامه چهارم مستلزم 
هاي كشف ، استخراج، پااليش و توليد  هاي باقيمانده در زمينه تالش مضاعف در جهت رهايي از وابستگي

  .رود پااليش گاز طبيعي در عرصه توليد سايرمحصوالت پتروشيمي استهاي نفتي و و فرآورده
هاي نفتي و گاز طبيعي  و عدم دريافت قيمت تمام شده اين     فراواني محصوالت و فرآورده

اي كه  جويي در آن شده است به گونه محصوالت از مصرف كنندگان موجب عدم مصرف بهينه و صرفه
ها و اماكن تجاري ، مسكوني و صنعتي عمدتاً  از الگوهاي گذشته  در فرآيند ساخت و ساز ساختمان

پيروي مي شود اين موضوع حتي در ساخت و سازهاي دولتي نيز از قبيل ادارات دولتي، مدارس، 
  .شود نيز مشاهده مي...)  ها و  بيمارستان

د در جهت هاي جدي آوري     عدم توجه و دقت توليد كنندگان وسائط نقليه در استفاده از فن
كاهش مصرف سوخت، عدم كارايي، و باال بودن عمر مصرف وسائط نقليه موجود در سطح جامعه نيز از 

آيد كه الزم  هاي نفتي از جمله بنزين و نفت گاز به شمار مي رويه فرآورده عوامل تأثيرگذار در مصرف بي
  .است در اين خصوص نيز تدابير جدي تري انديشيده شود

هاي انرژي در حال  گاز طبيعي و جايگزين كردن آن به جاي ديگر حامل   هرچند مصرف 
حاضر از لحاظ مسائل زيست محيطي و مسائل اقتصادي مقرون به صرفه است ليكن ادامه اين روند در 
بلندمدت به دليل تجديدناپذيري گاز طبيعي خود نوعي تهديد و مشكل در آينده نه چندان دور به شمار 

  .آيد مي
گذاري در مناطق مختلف به ويژه مناطق  هاي باالي اجراي خطوط لوله گاز و شبكه   هزينه

  .شود هاي انتقال اين حامل انرژي مي روستايي نيز موجب افزايش هزينه
هاي نو    عدم وجود يك نظام جامع مصرف انرژي در كشور و عدم دسترسي كامل به انرژي

هاي  علت مصرف باالي حامل...  باد، آب ، نورخورشيد و هاي قابل توجه از جمله عليرغم وجود پتانسيل
  .انرژي تجديد ناپذير شده است
  :پيشنهادهاي الزم 

هاي ميعانات گازي به منظور رفع نياز روزافزون داخلي به     تسريع در ايجاد پااليشگاه
  .ها پتروشيمي  بنزين و ساير فرآورده
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 از هدر رفتن انرژي در ساخت و سازهاي    اهتمام به رعايت الگوهاي مصرف و جلوگيري
جويي درمصرف  هاي نوين صرفه در استفاده از روش... اماكن عمومي، خصوصي، تجاري، صنعتي و

  .هاي انرژي  حامل
  .....  افزايش توان فني و تكنولوژي در توليد وسائط نقليه در جهت كاهش مصرف سوخت

هاي نو و ايجاد بستر الزم در جهت   انرژيهاي گذاري در مطالعه و اجراي پروژه   سرمايه
، )امواج دريا، جذر و مد(هاي تجديدپذير از جمله انرژي خورشيدي ، انرژي بادي، انرژي آبي  مصرف انرژي

  ...و ) مناطقي كه مي توان از گرماي زمين جهت ايجاد حرارت استفاده كرد(انرژي گرمايشي زمين 
هاي  هاي برق ، به جاي مصرف انرژي سعه شبكههاي توليد برق و تو   توسعه نيروگاه

 .تجديدناپذير
 
 

  
  
  
  
  





 

 

 1384 - 87 ي سالهايهاي كليدي بخش نفت در استان اصفهان ط  عملكرد شاخص) : 2(جدول شماره 
1384 1385 1386 1387 

يف
رد

 

 عناوين اهداف كمي
  واحد
هدف  متعارف

 برنامه
 عملكرد

درصد 
 تحقق

هدف 
 برنامه

 عملكرد
درصد 

 حققت

هدف 
 برنامه

 عملكرد
درصد 
 تحقق

 درصد تحقق عملكرد هدف برنامه

 99,95 360,171 360,346 100 375 375 3/100 364 363 0/100 375 375 هزار بشكه در روز ها خوراك پااليشگاه 1

 106,49 4233,522 3975,492 4/106 4396 4132 8/103 4044 3896 3/95 3811 4000 هزار متر مكعب بنزين معمولي

 108,89 6932,772 6366,936 5/97 6746 6933 9/97 6571 6711 4/103 6881 6731 هزار متر مكعب نفت گاز

 87,46 1738,500 1987,746 3/119 2124 1780 6/153 1950 1278 6/73 2033 2763 هزار متر مكعب نفت سفيد

 96,71 4621,116 4778,496 80 4338 5399 8/90 4502 4956 1/117 4919 4199 هزار متر مكعب نفت كوره

 90,55 680,394 751,398 8/99 778 780 1/103 780 756 6/126 815 644 هزار متر مكعب گاز مايع

2 

توليد 
هاي  فرآورده
 نفتي

 101,90 18566,475 18220,414 7/96 18383 18913 4/101 17847 17597 0/99 18455 18327 هزار متر مكعب جمع

 2/101 1822 1801 9/99 1753 1755 9/99 1929 1930 4/100 1807 1800 هزار متر مكعب بنزين معمولي

 4/100 3187 3173 100 2971 2970 9/99 2933 2935 3/100 2608 3600 هزار متر مكعب نفت گاز

 6/72 230 317 3/97 282 290 4/99 308 310 6/97 332 340 هزار متر مكعب نفت سفيد

 1/107 3421 3193 100 2889 2890 0/100 2351 2350 3/99 1983 2000 هزار متر مكعب نفت كوره

 5/95 211 221 3/99 213 215 0/100 218 218 8/100 238 236 هزار متر مكعب گاز مايع

3 

ف مصر
هاي  فرآورده
 نفتي

 9/101 8871 8705 9/99 8108 8120 9/99 7739 7743 9/99 6968 6976 هزار متر مكعب جمع

  . استان اصفهان ي نفتيع فرآورده هاي توزياصفهان ،  شركت مل) شگاه يپاال( ش نفت يشركت پاال: مأخذ 



  
 

 

  1384 -  87 ي سالهايهاي كليدي بخش گاز در  استان اصفهان ط  عملكرد شاخص) : 3(جدول شماره 
1384 1385 1386 1387 

يف
رد

 

 عناوين اهداف كمي
  واحد
 عملكرد ههدف برنام متعارف

درصد 
 تحقق

 عملكرد هدف برنامه
درصد 
 تحقق

 عملكرد هدف برنامه
درصد 
 تحقق

 عملكرد هدف برنامه
درصد 
 تحقق

 - 1073 - - 1006 - - 936 - - 863 - هزار مشترك )تجمعي(تعداد مشتركين گاز طبيعي 

گازطبيعي  پوشش تحت خانوارهاي
 )تجمعي(

 92,5 1303931 1409825 8/91 1155759 1258773 9/87 1075910 1233686 4/83 996533 1210112 خانوار

جمعيت كل تحت پوشش گاز 
 )تجمعي(طبيعي

 84 3892 4640 8/83 3879 4628 9/80 3636 4499 2/76 3388 4449 هزار نفر

 - 1500 - - 952 - - 942 - - 942 - كيلومتر )جديد(گذاري  عمليات شبكه

 214 38496 18000 9/178 30956 17300 5/150 34687 23050 9/127 39644 31000 عدد نصب انشعابات جديد

 94,5 87 92 2/90 83 92 7/83 77 92 6/82 76 92 شهر )تجمعي(مند از گاز  تعداد شهرهاي بهره

 - 583 - - 406 - - 327 - - 239 - روستا )تجمعي(مند از گاز  تعداد روستاهاي بهره

 - 1026712 - - 960669 - - 893187 - - 826503 - تعداد )عيتجم(مصرف كنندگان خانگي 

 - 39262 - - 36898 - - 33611 - - 30425 - تعداد )تجمعي(مصرف كنندگان تجاري  

 - 3478 - - 2925 - - 2342 - - 1693 - تعداد )تجمعي(مصرف كنندگان صنعتي 

 - 27 - - 23 - - 17 - - 13 - شهرك صنعتي هاي صنعتي گازرساني به شهرك

برداري و   مورد بهره CNGتعداد جايگاه 
 - 112 - - 72 - - 64 - - 31 - جايگاه در دست احداث

4 

ميليون متر  مصرف گاز
 4/94 14816 15698 99 14415 14561 8/100 13700 13594 5/91 12850 14050 مكعب

  . گاز استان اصفها ن يشركت ملّ: مأخذ 
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 حمل و نقل

   مقدمه- 1
 صنعت حمل و نقل در هر كشور بيانگر وضعيت اقتصادي و ميزان توسعه صنعتي آن كشور   

به طوري كه حمل و نقل را بايد يكي از عوامل مهم در توسعه اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، . است
اهميت اين صنعت چنان است كه انديشمندان اقتصادي دنيا معتقدند اگر در . اي دانست سياسي هر جامعه

 كشورهاي توسعه نيافته به اين صنعت توجه الزم را نداشته باشند، رشد و توسعه اين 21ز قرن آغا
بر  لذا با توجه به ويژگي زيربنايي بودن اين صنعت از يك سو و سرمايه. كشورها به حداقل خواهد رسيد

  . بخش انجام گيرداي براي توسعه اين  شده ريزي كامالً حساب بودن آن از سويي ديگر ، الزم است برنامه
 استان ، 8   استان اصفهان، با دارا بودن مركزيت و موقعيت جغرافيايي ويژه، همجواري با 

هاي گردشگري، جمعيت و نيروي انساني ماهر، وجود  استقرار صنايع مادر و مهم كشور، وجود جاذبه
ياري از داليل ديگر، به اي، پيمانكاري ، ترانزيتي و خدماتي و بس هاي بزرگ و توانمند مشاوره شركت

هاي مهم و تأثيرگذار در زمينه حمل و نقل كشور  عنوان چهار راه مركزي حمل و نقل و يكي از استان
  .است

شامل (    مباحث مربوط به حمل و نقل عمدتاً در سه زيربخش اصلي حمل و نقل زميني     
قل هوايي و حمل و نقل آبي مورد ، حمل و ن) » آهن  راه« اي و حمل و نقل ريلي  حمل و نقل جاده
گيرد كه زيربخش حمل و نقل آبي به خاطر عدم امكان استفاده از آن ، در استان قابل  بررسي قرار مي

  .طرح نيست
  

  ها ي بخش    وظايف و ويژگي- 2
اي با بيشترين سهم  هاي حمل و نقل ، حمل و نقل جاده     در طي ساليان اخير، در بين روش

هرچند كه . ترين روش حمل و نقل در كشور مطرح بوده است ال و مسافر به عنوان عمدهاز جابجايي كا
اين مسئله تا حدودي به شرايط خاص جغرافيايي كشور بستگي داشته، ليكن تنوع انواع وسيله نقليه و 
دسترسي جاده به اقصي نقاط كشور از جمله مهمترين عوامل در انتخاب جاده در حمل كاال و جابجايي 

طي ده سال گذشته ميزان رشد جابجايي كاال در سطح . ها بوده است سافر در مقايسه با ديگر روشم
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 درصدي داشته 12 درصد بوده است كه نرخ رشد ساالنه 171كشور براساس آمارهاي ثبت شده معادل 
  .است كه اين نرخ با درنظر گرفتن ميزان حمل واقعي كاال، بدون شك داراي افزايش چشمگيري است

    صنعت حمل و نقل در استان طي چند سال اخير راه پر نشيب و فرازي را پيموده و در اين 
 11105به طوري كه در حال حاضر، استان با دارا بودن . مسير تحوالت بسياري را به دنبال داشته است

 كيلومتر 1211ي ،  كيلومتر راه اصل2439 كيلومتر بزرگراه ، 1412 كيلومتر آزادراه، 396كيلومتر راه شامل 
اي كشور، ايفا   كيلومتر راه روستايي ، نقش بسيار مهمي در بخش حمل و نقل جاده5647راه فرعي و 

  .كند مي
 درصد بزرگراه هاي 23ها و   درصد آزادراه25    اهميت اين نقش با علم به اين موضوع كه 

 كيلومتر راه 21161جه به وجود همچنين با تو. كشور در اين استان قرار گرفته ، پررنگ تر مي شود
 است كه در مقايسه 3/10هاي همسنگ استان معادل  كيلومتر مربع، تراكم راه107045همسنگ در سطح 

  .تري از كشور قرار گرفته است هاي كل كشور ، از نظر اين شاخص، در سطح پائين  راه7/10با تراكم 
 درصد و 1/13 اصفهان با دارا بودن هاي حمل بار و جابجايي مسافر ، استان    از نظر شاخص

  . درصد از حمل بار و جابجايي مسافر كشور، به ترتيب داراي رتبه اول و چهارم در سطح كشور است4/7
لومتر انواع خطوط راه ي ك952     در بخش حمل و نقل ريلي، استان اصفهان در مجموع داراي 

 كيلومتر خط تجاري و صنعتي 66و مانوري ، كيلومتر خط فرعي 187 كيلومتر خط اصلي، 699آهن شامل 
اين بخش از نظر حمل بار مقام دوم و از نظر حمل .  ايستگاه باز و بسته در مناطق مختلف خود است37و 

اي و حمل و نقل هوايي ، در مقام سوم حمل و نقل استان قرار گرفته  مسافر پس از حمل و نقل جاده
  .است

، استان اصفهان با تراكم ) كيلومتر مربع 100تر خط راه آهن در كيلوم(   از نظر تراكم راه آهن 
 است ، اگرچه در وضعيت بهتري قرار 44/0 نسبت به ميزان اين شاخص در كل كشور كه تراكم 84/0

  .گرفته است، ولي در مقايسه با كشورهاي مختلف جهان، فاصله بسياري تا وضع ايده آل دارد
اصفهان داراي پنج فرودگاه، شامل فرودگاه شهيد بهشتي، در بخش حمل و نقل هوايي، استان 

پور است كه تنها فرودگاه شهيد بهشتي در زمينه حمل و نقل عمومي فعاليت  هسا، بدر ، كاشان و وطن
  .باشند هاي نظامي مي ها به صورت خصوصي و عمدتاً داراي كاربري داشته و ساير فرودگاه
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ها از نظر حمل مسافر ، پس  ستان در بين ساير بخش   در حال حاضر حمل و نقل هوايي در ا
ا ي در رتبه دوم و از نظرحمل بار، با سهمي اندك از جابجايي بار، در رتبه سوم قرار  از حمل و نقل جاده

  .دارد

   بررسي عملكرد متغيرهاي كمي بخش حمل و نقل- 3
، ) 1(ل شماره  شاخص كليدي مطابق با جدو15   جهت ارزيابي عملكرد بخش حمل و نقل ، 

  .تعريف گرديده است
 شده در ينيش بيها نسبت به هدف پ اي، عملكرد كليه شاخص     در بخش حمل و نقل جاده

هاي حمل كاال و   شاخص1387به طوري كه در سال .  درصد محقق گرديده اند100ش از يبرنامه ب
 درصد ، شاخص 106 درصد و 106با  ) يجاده ا( جابجايي مسافر از طريق ناوگان حمل و نقل عمومي 

 ي درصد ، نسبت طول را ها400 شده با ينسبت نقاط پر حادثه بر طرف شده به كل نقاط شناسائ
 درصد ، شاخص طول 102 درصد ، طول بزرگراه ها با 107 آسفالته با ي به طول كل راه هايروستائ
 درصد 100ه هاي فرعي با هاي فرعي آسفالته به كل را  درصد و شاخص طول راه100ها با  آزادراه

  .اند بيشترين مقدار دستيابي به عملكرد باالتر از هدف تعيين شده در برنامه را به خود اختصاص داده
  

هاي اصلي به بزرگراه و  رغم تبديل برخي از راه هاي اصلي نيز علي     در شاخص طول راه
، با وضعيت مناسبي در سطح استان هاي اصلي جديد هاي فرعي و احداث راه آزادراه ، در بهسازي راه

  .. دهد ي درصد را نشان م95 يمواجه مي باشيم ، چنانكه درصد تحقق باال
   در شاخص نسبت نقاط پر حادثه بر طرف شده به كل نقاط پر حادثه شناسايي شده ، علي 

تالش  اداره  ، با كمك اعتبارات استاني و 1384رغم حذف اعتبار ملي طرح رفع نقاط پر حادثه در سال 
  .ايم  درصدي هدف تعيين شده ، بوده400كل راه و ترابري استان به عنوان دستگاه اجرايي ، شاهد تحقق 

هاي فرعي نيز، شاهد تحقق هدف كل برنامه كه آسفالته شدن      در زمينه آسفالته شدن راه
  .باشيم  مي1374-87هاي فرعي استان بوده، در فاصله دو سالهاي  كليه راه

 درصد 97 درصد و 90  در بحث حمل و نقل ريلي، دو شاخص حمل بار و جابجائي مسافر با   
 مواجه مي باشيم كه گوياي اين واقعيت است كه جهت باالبردن سهم 1387تحقق هدف برنامه در سال 

ريزي  گذاري و برنامه ها ، بايستي سياست اين بخش در حمل بار و جابجايي مسافر از مجموع بخش
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 درصد 94,9 درصد و 19,2هرچند كه عملكرد اين دو شاخص ، داراي.  تر و جدي تري انجام گيردمناسب
  . بوده است1387 تا سال 1384رشد از سال 

 ي   در شاخص طول انواع خطوط راه آهن استان ، هر چند كه شاهد عدم تغيير اين طول در ط
 شيراز در محدوده – شهرضا –صفهان  در سطح استان مي باشيم ولي خط آهن ا1386 تا 1384 يسالها

 ، در مراحل پاياني ساخت بوده و به طول 1386 كيلومتر، در پايان سال 126استان به طول تقريبي 
لومتر در ي ك902جه طول انواع خطوط راه آهن استان از يده است كه درنتيخطوط ريلي استان اضافه گرد

  . فته استايش ي افزا1387لومتر در سال ي ك952 به 1384سال 
 100   از نظر شاخص نسبت خطوط بهسازي شده به كل خطوط ريلي استان ، شاهد تحقق 

 درصدي خطوط 7 مي باشيم، به طوري كه با رقم 1387 تا 1384 ي سالهاي هدف برنامه در طيدرصد
كشور هاي   ، استان اصفهان يكي از باالترين عملكردها را در بين ساير استان1387بهسازي شده در سال 

  .دارا است
 درصدي 151,5    در بخش حمل و نقل هوايي، در شاخص حمل كاال ، با افزايش چشمگير 

 درصد ، هدف پيش بيني شده در 95 مواجه مي باشيم كه 1384 نسبت به سال 1387عملكرد سال 
  .برنامه ، تحقق يافته است

هداف برنامه در سال  درصد تحقق ا93    از نظر شاخص جابجايي مسافر اين بخش نيز با 
  . ، مواجه مي باشيم1387

 سورتي پرواز از 13494 ، معادل 1387    از نظر تعداد پروازهاي داخلي و خارجي ، در سال 
 5,4 حدود 1384طريق فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان انجام گرفته است كه نسبت به عملكرد سال 

 9بيني شده برنامه در حدود  به هدف پيشن شاخص نسبت ين عملكرد ايهمچن. درصد رشد داشته است
  .درصد كاهش يافته است

 5,4ش ي نسبت به افزايق هوائياز طر) بار (  حمل كاال ي درصد151,5    با توجه به افزايش 
 ، مي توان نتيجه گرفت كه در مجموع عملكرد 1387 در سال ي و خارجي داخلي تعداد پروازهايدرصد

الزم به ذكر است كه در آمار حمل و نقل .  ، افزايش يافته است1384هر سورتي پرواز نسبت به سال 
  .هوايي ،آمار مربوط به پروازهاي حج نيز اضافه گرديده است

  
  



 

 

  1384 – 87 ي بخش حمل و نقل استان اصفهان در سالهاي كميرهايعملكرد متغ) : 1(جدول شمار 
  نرخ رشد  1384سال  1385سال  1386سال  1387سال 

   دورهيط
 )درصد ( 

 درصد 
 تحقق

 عملكرد
  هدف
  برنامه

 درصد 
 تحقق

 عملكرد
  هدف
  برنامه

 درصد 
 تحقق

 عملكرد
  هدف
  برنامه

 درصد 
 تحقق

 عملكرد
  هدف
  برنامه

  واحد 
 متعارف

 فيرد ي كمين هدف هايعناو

 هزار تن 32000 33809 105 34000 35767 105 36000 39352 109 38000 40524 106 19,9
ق حمل و يال از طرحمل كا

ينقل جاده ا  
1 

 هزار نفر 15000 15630 104 16000 16679 104 17000 18317 107 18000 19166 106 22,6
ق ي مسافر از طريجابجائ

يحمل و نقل جاده ا  
2 

 درصد 20 47 235 20 15 75 20 78,8 394 20 80 400 70,2
نسبت نقاط پر حادثه بر 
طرف شده  به كل نقاط 

ه شديشناسائ  
3 

 4 طول آزاد راه ها لو متريك 305 305 100 365 365 100 396 396 100 396 396 100 29,8

 5 طول بزرگراه ها لو متريك 1190 1186 99,6 1240 1245 101 1300 1301 100 1380 1412 102 19,1

يل اصيطول راه ها لو متريك 2479 2479 100 2509 2414 96 2539 2443 96 2569 2439 95 1,6-  6 

 درصد 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 25,0
 ي فرعينسبت طول را ها

آسفالته به طول كل را ه 
ي فرعيها  

7 

 درصد 55 55 100 57 58 101 59 64,2 109 61 65 107 18,2
 ينسبت طول راه ها

 به طول كل راه يروستائ
  آسفالتهيها

8 

 
 



  
  

 

 

 
 1384 – 87 ي بخش حمل و نقل استان اصفهان در سالهاي كميرهايمتغعملكرد ) : 1(ادامه جدول شمار 

  نرخ رشد  1384سال  1385سال  1386سال  1387سال 
   دورهيط
 )درصد ( 

 درصد 
 تحقق

 عملكرد
  هدف
  برنامه

 درصد 
 تحقق

 عملكرد
  هدف
  برنامه

 درصد 
 تحقق

 عملكرد
  هدف
  برنامه

  درصد
 تحقق

 عملكرد
  هدف
  برنامه

  واحد 
 متعارف

 فيرد ي كمين هدف هايعناو

19,2 90 4430 4949 72 4110 5677 94 4111 4364 86 3717 4328 
ون يليم

 -تن 
 لومتريك

ق خطوط يحمل كاال از طر
يلير  

9 

 هزار نفر 500 452 90 600 564 94 800 714 89 900 881 97 94,9
ق ي مسافر از طريجابجائ

يليحمل و نقل ر  
10 

 11 طول انواع خطوط راه آهن لومتريك 902 902 100 902 902 100 902 902 100 952 952 100 5,5

 درصد 8,3 8,3 100 6 6 100 6 6 100 7 7 100 15,7-
 شده ينسبت خطوط بهساز

يليبه كل خطوط ر  
12 

 تن 4850 4412 90 6620 5827 88 12980 10644 82 11680 11096 95 151,5
ق حمل و يحمل كاال از طر

ينقل هوائ  
13 

 هزار نفر 1640 1443 88 1770 1540 87 1730 1471 85 1376 1280 93 11,3-
ق ي مسافر از طريجابجائ

يحمل و نقل هوائ  
14 

 يسورت 15000 12797 85 15927 14351 90 15110 13908 92 14820 13494 91 5,4
 پرواز

ي و خارجيتعداد پرواز داخل  15 

 . استان اصفهان يانه هاي اصفهان ، اداره كل راه آهن اصفهان  ،  اداره كل حمل و نقل و پايد بهشتي شهين المللين ، فرودگاه ب استان اصفهاياداره كل راه و ترابر: مأخذ 
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  پيشنهاد ها   نتيجه گيري و - 4
رغم  هاي كمي و كيفي انجام گرفته در بخش حمل و نقل و علي     با توجه به ارزيابي

اي ، ريلي و هوايي، همچنان با مشكالتي در  هاي حمل و نقل جاده هاي صورت گرفته در بخش فعاليت
بخش مواجه مي باشيم كه از مهمترين آنها مي توان به نامناسب بودن سهم جابجايي بار و مسافر در سه 

گذاري و هماهنگي مناسب در جابجايي كاال  و  اي ، ريلي و هوايي ، عدم سياست بخش حمل و نقل جاده
اي ، فرسودگي  اي به ريلي ، استهالك شبكه حمل و نقل جاده  بار و مسافر جادهمسافر جهت هدايت

هاي استان،  ناوگان باري و مسافربري عمومي در هر سه بخش ، وجود نقاط پر حادثه در سطح راه
آهن، عدم  تصادفات و تلفات بسيار زياد در سطح شبكه راه هاي استان ، استهالك شبكه راه

 جهت گسترش شبكه ريلي در مناطق مختلف استان، تمركز مديريت حمل و نقل گذاري مناسب سرمايه
ريلي و هواي در مركز كشور، ضعف فرهنگ ترافيكي و عدم برخوداري از ساختمان فرودگاهي مناسب 

  .خصوصاً در ترمينال خارجي ، اشاره كرد
 نظر موقعيت هاي باالي استان خصوصاً از      ولي آنچه كه مسلم است، با وجود پتانسيل

هاي اقتصادي، صنعتي ، علمي  جغرافيايي ويژه ، نيروي انساني ماهر، بخش خصوصي قوي و تمركز قطب
ها  ها ، بزرگراه هاي استان و احداث آزادراه هاي بهسازي ، روكش، و نگهداري راه و توريستي ، با ادامه طرح

ها، توسعه و  اط پر حادثه در سطح راهها و كنارگذرها، برطرف كردن نق هاي روستايي، كمربندي ، راه
اي ، آموزش  هاي امداد جاده هاي خدماتي و پايگاه ها و مجتمع بهسازي پاسگاه هاي پليس راه، تير پارك

فراگير فرهنگ ترافيكي در سطح جامعه خصوصاً پرسنل شاغل در بخش حمل و نقل عمومي، استفاده از 
 استان به سامانه كنترل هوشمند ، شاهد افزايش ظرفيت هاي فناوري هاي نوين و پوشش كامل شبكه راه

هاي استان ، برقراري تردد روان و ايمن و كاهش زمان و هزينه سفر ، كاهش  ترافيك عبوري شبكه راه
اي و افزايش دسترسي سريع به كليه نقاط سكونتگاهي شهري و روستايي در  تصادفات و تلفات جاده
  .سطح استان خواهيم بود

 13مفاد تبصره (نين با توجه بيشتر به توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي      همچ
، گامي اساسي در بهبود كيفيت حمل بار و جابجايي مسافر و حفظ ) كل كشور1386قانون بودجه سال 

  .محيط زيست برداشته خواهد شد
 از گذاري در سطح كالن جهت منطقي كردن سهم هر يك     عالوه بر اين ، سياست

هاي مختلف حمل و نقل و توجه هرچه بيشتر به بخش حمل و نقل ريلي ، داراي اهميت ويژه  بخش
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گذاري دولتي و مشاركت بيشتر بخش خصوصي ، جهت تقويت شبكه ريلي  چنانكه با ادامه سرمايه. است
ود، بلكه و تقويت و نوسازي ناوگان عمومي آن، نه تنها باعث تقويت اين بخش در سطح استان خواهيم ب

ها خواهيم  هاي ديگر حمل و نقل ، موجب افزايش كارايي و اثربخشي آن بخش با كاهش فشار بر بخش
  .بود

 تهران، خط -السير اصفهان هاي بسيار مهم قطار سريع     در اين راستا، با خاتمه يافتن پروژه
شهرضا ، گام بسيار  – آبنيل – زرين شهر – شيراز و دو بانده كردن محور سيستان –آهن اصفهان 

مهمي جهت باال بردن سهم جابجايي مسافر و حمل بار بخش حمل و نقل ريلي استان و كشور، برداشته 
 – اصفهان - ازنا-شهر هاي مطالعات خط آهن زرين ضمن اين كه با اجرايي شدن پروژه. خواهد شد
ن به كشوربه نحو چشمگيري  گرمسار ، نيز اتصال شبكه خطوط ريلي استا– اهواز  و بادورد –شهركرد 

  .بهبود خواهد يافت
هاي ريلي استان، موجب حفظ      همچنين توجه هرچه بيشتر به بهسازي و بازسازي مستمر راه

هاي استان، خواهد  راه تر و سريع تر در سطح اين سرمايه هاي ملي و به وجود آمدن تردد ايمن تر ، روان
  .شد

راي طرح جامع فرودگاهي استان، گام مؤثر در     در بخش حمل و نقل هوايي، با اج
  .دهي فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان ، برداشته خواهد شد سازي وضعيت خدمات بهينه

    در بخش حمل و نقل هوايي، توجه هرچه بيشتر بر اجراي طرح جامع فرودگاه اصفهان ، 
خدمات پروازي  و رفاهي ، تقويت ناوگان هوايي، كاهش تأخيرات پروازي و باال بردن كيفي و كمي 

  .مندي و مطلوبيت بيشتر بخش خواهد شد موجبات افزايش سطح رضايت
    در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه ، با توجه به ملي بودن بخش هاي حمل و نقل 
ريلي و هوايي، نيل به اهداف و بهبود عملكرد اين دو زير مجموعه از حمل ونقل ، نياز به عزم ملي و 

  .هاي كالن در سطح كشور است مال سياستاع
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  دييامور تول) ج 
  عيي و منابع طبيكشاورز

   مقدمه - 1
       قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور برخاسته از سند چشم 

  مديريت ايران يب برا ايجاد و تحكيم بسترهاي رشدي مناسي ساله  توسعه كشور بوده و  در پ20انداز
 بر اساس سند ملي توسعه استان  با توجه به ياز طرف.. باشديفردا وايجاد مباني جديد توسعه در ايران م

قابليتها ، تنگناها و سطح توسعه يافتگي ، توسعه استان چند وجهي   در نظر گرفته شده كه يكي از 
  . باشد ي استان ميه مورد توجه ، كشاورز ن وجويمهمتر

 با اتكاء به منابع ييت غذاين امني در تأمياتي از نقش حيل برخورداري  به دليبخش كشاورز
از . شود ي در كشور و استان محسوب مي اقتصادين بخشهايدار از مهمتري و توسعه اشتغال پايداخل

. اشدب ي وسند برنامه چهارم،  شاخص مي كليها استي ساله ،س20گاه آن در سند چشم انداز يرو جا نيا
 689ش از يد از جمله بي قابل توجه منابع و عوامل توليهايل دارا بودن توانمندياين بخش در  استان به دل

هاي متنوع آب  ون مترمكعب آب قابل استحصال ، اقليميلي م7500 ، ي مستعد كشاورزيهزار هكتار اراض
ري، يسردس و يري گرمسع محصوالتيد وسيت تولي ، قابلي متنوع داميپ هاي،  وجود اكوتييو هوا
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 از ي اقتصادير بخش هايسه با سايدكنندگان پرتالش ،در مقايبرداران و تول ، بهره  متخصصيروهاين
 ي استان تلقي توسعه اقتصادي اساسيربناي زيتوان آن را به درست ي برخوردار است كه ميتيچنان قابل

- 87 ي استان طي سالهايعيع طبدر گزارش حاضر كوشش شده كه عملكرد بخش كشاورزي و مناب. كرد
ن بخش در برنامه ي بر بهبود عملكرد ايرگذاريرد تا عالوه بر تأثي قرار گيابي مورد بررسي وارز1384

  .ن برنامه پنجم توسعه شودي تدويچهارم ، راهگشا

 و منابع ي بخش كشاورزيدي كلي و شاخص هاي كميرهاي عملكرد متغي بررس- 2
  عييطب

   كشاورزي- 1- 2
 يي غذايازهاين ني خاص در ارتباط با تأميهايژگي وي استان دارايجا كه بخش كشاورزاز آن

تر از آن بخش در  ر روشني در ارائه تصوييگاه آن در كشور نقش بسزاي باشد مشخص كردن جايجامعه م
 درصد 6,09 سهم ارزش افزوده استان به كل كشور 1385بر اساس آمار سال .  خواهد داشت ياقتصاد مل

 درصد بوده 5,91 و 8,54ب ي كشور به ترتي به كل استان وكشاورزيسهم ارزش افزوده بخش كشاورزو 
 درصد از 2,8 ، استان اصفهان با 84-85 ي سال زراعي طين آمار وزارت جهاد كشاورزيطبق آخر. است

ان از سهم است. ن استانها قرار دارد يركشت محصوالت ساالنه كشور در رتبه چهاردهم بي زيكل اراض
 ين استانها   مي رتبه دوازدهم در بي درصد و دارا2,77در  كل كشور  )يباغ (يسطح محصوالت دائم

د ي درصد با رتبه چهارم و تول6,19 سهم استان به كل كشور يد محصوالت ساالنه آبيدر تول. باشد
 در رتبه يات دامدياستان اصفهان از لحاظ تول.  باشد ي درصد با رتبه دوازدهم م3,13 يمحصوالت باغ

 درصد 0,5الت در رتبه دوازدهم با يد شيد كل كشور و از لحاظ توليزان تولي درصد م7,7سوم با دارا بودن 
 تعداد 1385ران در سال ي مركز آمار ايج سرشماريبراساس نتا. باشديالت كشور ميدات شيكل تول
درصد رانشان 0,5 رشد حدود  1375نفر بوده كه نسبت به سال 158714 استان ين بخش كشاورزيشاغل

  . دهديم
 ي استان را در سالهاي كالن بخش كشاورزي شاخص هايعملكرد برخ) 1( جدول شماره 

 7 با 1384 هزار تن در سال 4336 از يد محصوالت زراعيعملكرد تول.  دهدي نشان م1387 تا 1384
 هزار تن 3300رصد كاهش به  د29افته و سپس با يش ي افزا1386 هزار تن در سال 4649درصد رشد به 

د يعملكرد تول). افته استي درصد از هدف برنامه تحقق 69,1 يعني(افته است ي كاهش 1387در سال 
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 1386 هزار تن در سال 569 درصد رشد به 24 با 1384 هزار تن در سال 460 از يمحصوالت باغ
 يعني( افته است يكاهش  1387 هزار تن در سال 282 درصد كاهش به 50افته و سپس با يش يافزا

 با 1384 هزار تن در سال 775 از يد محصوالت داميتول). افته استي درصد از هدف برنامه تحقق 43,1
 درصد هدف برنامه تحقق 112,4 يعني( ده است ي بالغ گرد1387 هزار تن در سال 982 درصد رشد به 27
 112,8 با 1384 هزار هكتار در سال 3,9  باغات ازينيگزيزان سطح توسعه و اصالح و جايم). افته استي

 درصد هدف برنامه تحقق 159,6 يعني( افته است يش ي افزا1387 هزار هكتار در سال 8,3درصد رشد به 
 هزار 25,1 درصد رشد به 28 با 1384 هزار هكتار در سال 19,6ات آب و خاك از يحجم عمل). افته استي

جدول ).  درصد از هدف برنامه محقق شده است73,2 يعني( افته است يش ي افزا1387هكتار در سال 
 1384-87 ي دوره سالهاي استان   طي بخش كشاورزيدي كلي عملكرد شاخص هايايگو) 2(شماره 

  .  باشد يم
  

   برنامه آب و خاك-2-1-1
 يش مشاركت كشاورزان و ارتقاء بهره وريكرد افزاي استان با روي آبيت اراضيريبه منظور بهبود مد

 مدرن ي در اراضيز و نوسازيات تجهي تحت فشار ، عملياري آبيستم هاي ، توسعه سيارياندمان آبو ر
گر ين مرمت قنوات از دي و همچني عمومياري آبي كانا لهاياحداث و بهساز.  شودي اجرا ميوسنت

 1384 در سال ي اراضيز و نوسازين راستا عملكرد تجهي باشدكه در اين بخش مي در اياقدامات بهبود
ات در ين عمليا. ده استي درصد محقق گرد35,8 هكتار بوده كه نسبت به هدف برنامه 215حدود 
 هكتار اجرا گرديده است 310ز ي ن1387 هكتار و در سال 260 و 420ب ي به ترت1386 و 1385هاي  سال

ز در ي نيم عموياري آبيزان احداث كانالهايم. ده استي درصد محقق گرد56,4برنامه  كه نسبت به هدف
لومتر كه بدين ترتيب درصد تحقق برنامه ي ك110 و 91 ، 168 ، 107ب ي  به ترت1387 تا 1384 يسالها
 ي به مزارع در طي دسترسيزان احداث جاده هايم.  درصد بوده است 36,7 و 26 ، 56 ، 42,8ب يبه  ترت
 76 ، 20انگر يمتر بوده كه بلوي ك22 و 120 ، 38 ، 10ب ي به ترت1387 و 1386 ، 1385 ، 1384 يسالها

  . باشدي مذكور مي درصد تحقق هدف برنامه در سالها44 و 24، 
  ن آبي برنامه تأم-2-1-2

 1387 و 1386 ، 1385 ، 1384 ي سالهاي در طي انحرافي كوتاه و بندهايحجم احداث سدها
 71,4 و 53,3 ، 40 ، 100زان تحقق يون متر مكعب بوده كه ميلي م5 و 3,2 ، 2 ، 5ب معادل يبه ترت
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نه طرح يزان تحقق هدف برنامه در زميم.  دهدي فوق نشان مي سالهاي هدف برنامه را طيدرصد
 درصد بوده 173,3 و 8000 ، 12 ، 166,7ب معادل ي دوره مذكور به ترتيز طيم آب ني تنظياستخرها

 شده است كه يي اجرااء و مرمت قنوات استانيات احيلومتر از عملي ك35 در حدود 1384در سال . است
 1387 و 1386 و 1385 يدرصد تحقق برنامه در سالها.  درصد از برنامه را پوشش داده است7/46بالغ بر 

لومتر در ي ك5ز از ي نيزان طرح لوله گذاريم.  درصد بوده است93,9 و 20 و57,3ب ين بخش به ترتيدر ا
  .ده استي بالغ گرد1387لومتر در سال ي ك49 به 1384سال 

   برنامه  زراعت -2-1-3
 ي بر اساس اهداف تعيين شده در برنامه چهارم ميزان توليدات زراعي زراعيتهايدر بخش فعال

سال آخر برنامه  (1383اين ميزان در مقايسه با سال . دي هزار تن خواهد رس5067 به حدود 1388در سال 
بررسي عملكرد . درصد خواهد داشت 31 حدود يكه به عنوان سال پايه در نظر گرفته شده افزايش) سوم

 هزار تن رسيده 3300 نشان مي دهد كه ميزان توليدات اين بخش به حدود 1387بخش زراعت در سال 
 درصد كاهش نشان مي دهد 30حدود )  هزار تن 4773( كه در مقايسه باهدف پيش بيني در اين سال 

 به درصد هدف يابيم به ذكر است دستالبته الز.  باشدي هدف برنامه مي درصد70 از تحقق يكه حاك
  .  و بحران كمبود آب روبرو بوده استيط خشكساليافته است كه استان با شراي تحقق يطيمذكور در شرا

   برنامه باغباني-2-1-4
 405در بخش باغباني براساس اهداف تعيين شده ميزان توليدات باغي طي سالهاي برنامه از 

 73به عبارت ديگر حدود .  خواهد رسيد1388 هزارتن در سال 700ود  به حد1383هزارتن در سال پايه 
-87بررسي عملكرد اين بخش در سالهاي . درصد نسبت به سال پايه افزايش توليد بايد داشته باشيم 

 1386 تا 1384 ي نشان مي دهد كه عليرغم وجود شرايط نامساعد آب و هوايي استان ، طي سالها1384
 درصد عملكرد 96,4 و 113 ، 96,2 مذكور ي سالهاي تحقق يافته به نحوي كه در طاهداف برنامه تقريباً

 درصد 43,1زان تحقق عملكرد نسبت به هدف برنامه ي م1387 در سال ينسبت به اهداف داشته ايم ول
  . ر بوده استي اخي آن تشديد بحران خشكسالي در سالهايبوده است كه علّت اصل

  ور ي برنامه دام و ط-2-1-5
ور ميزان توليدات دامي در سال يبراساس اهداف تعيين شده برنامه چهارم در بخش دام و ط

اين ميزان در مقايسه با . دي هزار تن خواهد رس964 باشد به حدود ي كه سال آخر برنامه چهارم م1388
درصد  37 حدود يكه به عنوان سال پايه در نظر گرفته شده افزايش) سال آخر برنامه سوم (1383سال 

 در صد تحقق 102 هزار تن بوده كه 775 حدود 1384 استان در سال يدات داميزان توليم. خواهد داشت
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بررسي عملكرد . ده است ي هزار تن رس982به1387 دهد و در سال ي شده را نشان مينيش بياهداف پ
يني در اين  نشان مي دهد كه ميزان توليد اين بخش در مقايسه باهدف پيش ب1387بخش دام در سال 

در واقع اين ميزان توليد نزديك به هدف .  درصد افزايش نشان مي دهد12,3حدود )  هزار تن874(سال 
 يدر مجموع بخش دامداري طي چهار سال مورد بررس.  باشديان برنامه مي پا1388تعيين شده در سال 

 توليد هدف طي اين سالها  هزار تن توليد داشته كه در مقايسه با مجموع ميزان3502حدود ) 87-1384(
  .  درصد افزايش عملكرد را نشان مي دهد7,5حدود )  هزارتن 3259(

  التي برنامه ش-2-1-6
 به 1388  در سال يان پرورشيد آبزيالت بر اساس اهداف برنامه چهارم ميزان توليدر بخش ش

كه به عنوان ) مه سومسال آخر برنا (1383اين ميزان در مقايسه با سال . دي تن خواهد رس3720حدود 
 ي عملكرد بخش نشان ميبررس.  درصد خواهد داشت60 حدود يسال پايه در نظر گرفته شده افزايش

ش از هدف ي درصد ب6,8 تن بوده كه 12147 حدود 1384-87 ي سالهايان طيد آبزيزان توليدهد كه م
  . برنامه است

  جي برنامه ترو-2-1-7
 معادل ي با نرخ رشد1384 هزار تن در سال 26 از يج در بخش كشاورزيعملكرد برنامه ترو

 دهد كه ين بخش نشان مي عملكرد ايبررس. ده استي بالغ گرد1387 هزار تن در سال 32 درصد به 23
ش از هدف ي درصد ب2,7 هزار تن بوده كه 113 حدود 1384-87 ي سالهايج طيات ترويزان عمليم

  .برنامه است
  . دهدي را نشان مي در بخش كشاورزيبارات استانز عملكرد اعتين) 3(جدول شماره 

  عيي منابع طب- 2- 2
 ي سازمان جنگل ها و مراتع كشور و آمار موجودكل عرصه هايبند طبقه آخرين براساس

 يون هكتار آن تحت پوشش مراتع ميلي م6,29ون هكتار بوده كه حدود يلي م10,35 استان معادل يعيطب
 3,2 استان حدود ياباني بيون هكتاروسطح عرصه هايلي م0,86 استان يكل سطح جنگل ها .باشد

داشته است  ادامه استان  مراتع  دريتخريب و نابود ر  سيري اخي سالهايدر ط.  باشديون هكتار ميليم
 درصد بوده 0,47 و حدود ي منف1385 ي ال1375 ي سالهايانه طي كه متوسط نرخ رشد ساليبه گونه ا

 درصد بوده 1,3ن سالها حدود ي همي دست كاشت استان  طيل هامتوسط نرخ رشد سطح جنگ. است
 دوره ده يابانها در طيت گسترش بيوضع.  نداشته استي دارير معنيي تغيعي طبي سطح جنگل هايول
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 درصد بوده كه نشان دهنده 0,14 و حدود يانه منفي است كه رشد متوسط ساليگونه ا ساله فوق به
 115 از يي استان اصفهان بخش هاييايدر محدوده جغراف. در استان استن سالها ي اي طييابانزايكاهش ب
ژه يش ويمتوسط فرسا.  شوديلومتر مربع را شامل مي ك107041 معادل يز وجود دارد كه سطحيحوزه آبخ

شرفت يدرصد پ) 4(جدول شماره  . باشدي تن در هكتار درسال م8 استان حدود يها خاك كل حوزه
 در ي بحراني و كنترل كانونهايابانزدائي و بيزداري جنگل و مرتع ، آبخيبخش هار ي در زييات اجرايعمل
  . دهدي ساالنه را نشان ميها  در قالب برنامه1387 تا 1384 ي سالهايط

  يز داري برنامه آبخ- 1- 2- 2 
ات انجام ي دهد كه عملي نشان م1387 ي ال1384 ي اتخاذ شده در سالهاياست ها ي سيابيارز
 مصوب بوده است و با وجود عدم تحقق ياست هاي در چهار چوب سيزداريات آبخي عمليشده در اجرا

در اثر اجراي طرحها و پروژه هاي آبخيزداري . ند آن مثبت بوده استينه ها برآي زميكامل اهداف در برخ
 ميليون مترمكعب آب 230از مقدار فرسايش و رسوب كنترل و به ميزان % 70در اين حوزه ها حدود 

اي  اجراي عمليات آبخيزداري در سطح حوزه هاي آبخيز شامل فعاليت هاي سازه. تحصال شده است اس
از قبيل احداث بندهاي خاكي ، بندهاي بتني ، احداث بانكت ، احداث فارو ، سيل برگردان ، تراسبندي و 

، نهالكاري ديم كاري ، بذرپاشي  تسطيح اراضي شيب دار همچنين اجراي فعاليتهاي بيولوژيكي شامل كپه
  .  باشديم

 و يزداريات حفلظت از خاك و آبخيزان عملي دهد كه مين بخش نشان مي عملكرد ايبررس
 درصد كمتر از 13 هكتار بوده كه حدود 124090 معادل 1384-87 ي سالهايل طي مهار سيريشگيپ

 تا 1384 يدر سالهاشود  ي دهد و چنانكه مالحظه       ميرا نشان م)  هكتار 142649( هدف برنامه 
 درصد 100 هدف برنامه 1387زان عملكرد برنامه كمتر از هدف بوده و تنها در سال ي همواره م1386

  .محقق شده است
  برنامه جنگل و مرتع - -2-2-2
ات يپوشش عمل  استان تحتياباني بي هزار هكتار از اراض115ش از ي ب1384-87 ي سالهايدر ط
 و يجنگل كار( ات      ين مدت عمليدر ا.  دست كاشت بوده استياه  و حفاظت از جنگلينگهدار

ده ي هكتار اجرا گرد72136 و 8270ب در سطح يبه ترت) د علوفهي و توليمرتعدار(و ) يتوسعه درختكار
  . است
د ي و تولي مرتعداريزان پروژه هاي دهد كه مي نشان مير بخش مرتعداري عملكرد برنامه در زيبررس

(  درصد كمتر از هدف برنامه 1,6 هكتار بوده كه حدود 94126 معادل 1384-87 يا سالهيعلوفه ط
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 تن بوده 90ن دوره ي اي طيد بذور مرتعين عملكرد پروژه توليهمچن.  دهديرا نشان م)  هكتار 95650
  . دهديرا نشان م)  تن 85( ش از هدف برنامه ي درصد ب5,8كه 
 و يات جنگلكاريزان عمليانگر آنست كه مي بيه درختكار و توسعي جنگلكاري عملكرد پروژه هايبررس

 درصد كمتر از هدف 2 هكتار بوده كه حدود 9782 معادل 1384-87 ي سالهاي طيتوسعه درختكار
ن ي اي استان طي از جنگلهايعملكرد پروژه مراقبت و نگهدار.   دهديرا نشان م)  هكتار 9975( برنامه 
د نهال يات پروژه توليعمل.  باشدي هدف برنامه مي درصد100تحقق انگر ي هكتار بوده كه ب2597دوره 

 6171(  درصد كمتر از هدف برنامه 5,4 هزار اصله نهال بوده كه حدود 5840ن دوره معادل ي هميط
 1384-86  سالهاييره گاه طي و ذخيريات پروژه محاوط بذرگيحجم عمل.  دهديرا نشان م) هزار اصله 

ن ي دهد و ايرا نشان م)  هكتار 2320(  درصد كمتر از هدف برنامه 8,75 هكتار بوده كه 2117معادل 
 يه طرح بهره برداريات پروژه تهيزان عملكرد عملين ميهمچن. ده استي متوقف گرد1387پروژه در سال 

 202700(  درصد كمتر از هدف برنامه 10,6 هكتار بوده كه 181200 معادل 1384-87 ي سالهايط
  . دهديرا نشان م) هكتار 

  
  ي بحراني و كنترل كانونهايابانزدائي برنامه  ب-2-2-3

و پروژه ) ك يولوژيات بيعمل ( ياباني بياء اراضير بخش پروژه احين برنامه تحت عنوان دو زيعملكرد ا
 ( ياباني بياء اراضي عملكرد پروژه احيبررس.  شودي در دست كاشت انجام مي و حفاظت جنگلهاينگهدار

 معادل 1384-87 ي سالهايك انجام شده طيولوژيات بيزان عمليانگر آنست كه ميب) ك يولوژيات بيعمل
 يبررس.  دهديرا نشان م)  هكتار 34294( ش از هدف برنامه     ي درصد ب12,5 هكتار بوده كه 38605

 هزار هكتار 1075ن دوره معادل ي ايز طي در دست كاشت ني و حفاظت جنگلهايعملكرد پروژه نگهدار
 از عملكرد نسبتاً يرا نشان داده و حاك)  هزار هكتار 1095 ( درصد كمتر از هدف برنامه 1,8بوده كه 

  .  باشدين بخش ميمناسب و مطلوب ا
 تا 1384 ي سالهاي طيعي در بخش منابع طبيعملكرد اعتبارات استانن) 6(و ) 5(ن جداول شماره يهمچن
  . دهدي ساالنه را نشان ميها  در قالب برنامه1387
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  يعي و منابع طبيت هاي  بخش كشاورزيود امكانات و محد-3 

  امكانات و قابليت ها- 1- 3

  وجود منابع طبيعي و اقليمي متنوع به عنوان زيرساخت محرك فعاليتهاي بخش كشاورزي    •
   در استان   ي توليد كشاورزي  بااليوجود منابع خاك مستعد و ظرفيت ها •
   در سطح استاني غني دامي متنوع و سرمايه هاي زيستيگونه هاوجود  •
  هاى آبريز بردارى منابع آبى از طريق انتقال آب از ساير حوزه امكان توسعه و بهره •
ها  جهت توسعه  سارها و نيز زهكش هاى آبرسانى چشمه هاى مصنوعى ، سدهاى ذخيره آب ، كانال وجود درياچه •

  ان سردآبى پرورى به ويژه ماهي آبزى
 اى وكشت دوم   امكان توسعه كشت محصوالت صادراتى همچون گياهان دارويى، بذور مختلف و گلخانه •

 در استان ي وبهداشتي گسترده و امكان توسعه خدمات فنيهاي دام وجود سرمايه •

  ت ها و تنگناهاي محدود- 2- 3
  مختلف استان ي از استان و فرسايش خاك در نواحي بودن بخش بزرگي و كويريبيابان •

   ي و زيرزميني منابع آب سطحي و كيفيمحدوديت كم •
  كمبود نزوالت آسماني ، دوره خشكسالي طوالني  و پراكنش نامناسب زماني و مكاني بارش ها •
  ر انتقال و توزيع استان و هدر رفت زياد آب دي در اكثر مناطق و دشت هاي آبرساني بودن شبكه هايناكاف •
 يانبار ، سيلو ، سردخانه ، بارانداز ، پايانه ها (ي بودن امكانات ، تاسيسات و تجهيزات مورد نياز بازرگانيناكاف •

  ...) ويصادرات
  ي كشاورزيكوچك  و پراكنده بودن قطعات زمينها •
بودن ساختار  خدمات پس از آالت و ادوات كشاورزى و استهالك زود هنگام تجهيزات و نارسا  كمبود ماشين •

  .فروش
 هاى اجتماعى مشاركت روستاييان و توليدكنندگان ناكافى بودن زيرساخت •

عدم توسعه هماهنگ صنايع پيشين و صنايع تبديلى، تكميلى و نگهدارى محصوالت كشاورزى با توليدات  •
  .كشاورزى در استان به ويژه در محصوالت دامى و باغى

  . نظام بيمه از نظر پوشش خدمات براى توليدات كشاورزىمحدوديت و نارسايى •
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 ن سنگالخى بودن اراضى در غرب و جنوبيوجود اراضى شور و قليايى در شرق و شيب زيادوهمچن •

 ي مسائل اساس- 3- 3

  ....)جنگل، مرتع و(استفاده نامناسب و بيش از ظرفيت از منابع طبيعي استان •
 ي باالدست و ميانيها ها در حوزه سكونتگاه و  براثر توسعه نامناسب صنايعي مستعد كشاورزي اراضيير كاربر تغي •

  آبريز زاينده رود و ديگر مناطق استان
   كمبود منابع آب الزم براي توسعه فعاليتهاي كشاورزي •
تان به دليل استقرار صنايع  اسي در منطقه مركزيمحيط  شديد آب و خاك و ساير مشكالت زيستيها ي آلودگ •

  سنگين اين  نقاط
   كار از روستا به شهرها بعلت  فراهم نبودن بستر مناسب توليد در روستاها و نبود  درآمد كافى ي مهاجرت نيرو •
 مناطق ي از مراتع در  برخيبردار  و بهرهي كشاورزي در فعاليتهاي سنتي و وجود روشهاي سطح پائين تكنولوژ •

  استان
  ي و آبرساني  آبياريها  و كارا نبودن سيستمي از منابع آب و پائين بودن راندمان آبياري غير اصوليبردار هره ب •
  )كشاورزي تكميلي و صنايع تبديلي(نبودن زنجيره توليد دربخش كشاورزي   تكميل •
  كاهش منابع ذخاير آبي و بحراني شدن وضعيت سفره هاي آب زيرزميني  •

  
  ها  و پيشنهاديريجه گي نت- 4

  : نظرات و سياستهاي پيشنهادي بخش در استان در زمينه هاي مختلف به شرح زير است 

    سياستهاي حمايتي- 1- 4
  گسترش كمي وكيفي خدمات بيمه براي كليه محصوالت زراعي ، باغي ودامي  •
   درآمد كشاورزان و توليدكنندگان كمك به ايجاد صندوق تثبيت •
  اصالح ساختار و ايجاد نظام مناسب و كارآمد در امر تهيه ، تدارك و توزيع به موقع نهاده ها وخدمات كشاورزي  •
  كنندگان  منظور حمايت ازتوليدكنندگان و مصرف تالش درجهت تنظيم بازار محصوالت كشاورزي و دامي به •
   توليدكنندگان موادغذايي با كيفيت جهت دادن كمك هاي دولت به •
 هدفمند كردن يارانه ها و كمك هاي دولت  •
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    تحكيم امنيت غذايي- 2- 4
  افزايش سطح زيركشت آبي استان از طريق تامين آب و بهبود راندمان آبياري   •
  م از سبك به سنگين افزايش توليدات دامي از طريق بهبود راندمان و تغيير تركيب دا •
  افزايش توليد فرآورده هاي طيور از طريق استفاده از ظرفيتهاي ايجاد شده   •
  ترويج كشت محصوالت پربازده و با راندمان باال با توجه به خشكي نسبي استان   •
  افزايش كيفيت و استاندارد كردن محصوالت دامي استان   •
   مراحل مختلف توليد كاهش ضايعات محصوالت زراعي و باغي در •
  تعيين الويت هاي كشت و توليد باتوجه به الگوي مصرف مواد غذايي استان  •
  تقويت و گسترش صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي جهت انتقال و نگهداري سالم فرآورده هاي مختلف بخش  •
   افزايش توليد محصوالت علوفه اي به عنوان پيش نياز توليد مواد پروتئيني    •
  گسترش آبزي پروري در آبهاي سطحي و مناطق مستعد استان    •
  استفاده پايدار از منابع پايه در بخش  •

    نيروي انساني و اشتغال- 3- 4
  ازكار افتاده    و جاي افراد سالخورده  تحصيلكرده به و  تالش در جهت بكارگيري نيروهاي جوان  •
  اد اشتغال در مناطق كمتر توسعه يافته استان مخصوصاً در صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي  حمايت از ايج •
  توسعه آموزشهاي فني و حرفه اي مرتبط با بخش در نقاط روستايي و دورافتاده استان  •
  توسعه دامپروري و كشت باغات باتوجه به كاربربودن فعاليتهاي يادشده    •
هاي كشاورزي  ايت از بكارگيري نيروهاي تحصيلكرده در مزارع، مراكز توليدي و قطبتشويق كارفرمايان درحم •

  جهت نظارت فني و بهبود مديريت 
ايجاد ساز و كار مناسب جهت جلوگيري از اشتغال نيروي كارخارجي و جايگزيني آنها با نيروهاي ماهر و نيمه  •

 ماهر داخلي 

 
    و تحول كيفي نظام پژوهشي ، ترويج و آموزش توسعه علوم و فن آوري- 4- 4
  هاي مربوطه  اولويت بخشيدن به تحقيقات كاربردي در بخش و ترويج يافته •
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ايجاد پژوهشكده و ايستگاه تحقيقاتي بين المللي كوير و بيابان در يكـي از منـاطق كـويري مناسـب                     •
  استان   

  كنولوژي و مهندسي ژنتيك در استان توسعه تحقيقات بيوتكنولوژي ، نانوت •
  ارائه دانش فني حاصل از تحقيقات به بخش خصوصي و متقاضيان اطالعات  •
 كاربردي مرتبط با بخش براي تامين نيروي انساني متخـصص و            –توسعه دوره هاي آموزشي علمي       •

  تكنيسين در استان 
ر بخشهاي اجرايي دولت و نيز تـشكلهاي        ايجاد انسجام و هماهنگي كافي بين مراكز تحقيقاتي با ساي          •

 مردمي وبهره برداران بخش خصوصي 

  
   توسعه آمايشي وتوازن منطقه اي بخش در استان- 5- 4
  تعيين الگوي كشت براي مناطق مختلف استان براساس پتانسيلهاي مناطق  •
   توجه به قابليت مناطق و شرايط اقليمي آنها برنامه ريزي براي توليد محصوالت كشاورزي و دامي با •
شناسايي مناطق كشت تخصصي براساس مزيت نسبي اراضـي مختلـف بـراي تعيـين رژيـم كـشت                    •

مناسب و برنامه ريزي براي جلوگيري از كشت و كار تصادفي به منظور جلوگيري از اختالل در بـازار                   
  عرضه     

 توسعه و اسكان عشاير در شهرستانهاي اصفهان ، شهرضا مطالعه و هماهنگي در ساماندهي كانونهاي   •
  ، سميرم ، فريدونشهر و چادگان 

  زمينه سازي براي ايجاد صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي در مناطق غرب و جنوب غرب استان     •
توسعه زيرساختهاي آبزي پروري در مناطق غرب و جنوب غرب استان با توجه به منابع آبـي فـراوان                    •

  اين مناطق    
حمايت از ايجاد و توسعه صنايع بسته بندي و فرآوري فرآورده هاي توليـدي دام و طيـور در منـاطق                      •

 –اصـفهان   (مركزي استان با توجه به تمركز واحدهاي دامپروري و مرغداري صنعتي در اين منـاطق                
  )      برخوار و شاهين شهر و ميمه –اردستان 

 –شهرسـتانهاي كاشـان     ( گل محمدي و صنايع وابسته درشمال اسـتان          توجه به توسعه كشت باغات     •
  )    نطنز و شاهين شهر و ميمه 
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تجهيز وتقويت واحدهاي كوچك بهره برداري زراعي و باغي از طريق ايجـاد تـشكل هـاي خـدمات                    •
  پشتيباني توليد و صنايع تبديلي در نواحي كوهپايه اي و حاشيه كوير    

 بري و محدوديت بارگذاري صنايع آالينده و غير مرتبط در نواحي كشاورزي استانممنوعيت تغيير كار •
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تحقق 
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36/319/654/063/416/645/637/615/441/034/325/173/2هزار هكتار 

كل توليد محصوالت باغي در سال افق

شاخص هاي هدف  
واحد 

اندازه گيري

سال  1387سال  1386سال  1385

مأخذ:  سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان . 

سال  1384

كل توليد محصوالت دامي در سال افق

سطح  توسعه، اصالح  و جايگزيني  باغات

عمليات آب و خاك

جدول شماره (1) :   عملكرد شاخص هاي كالن بخش كشاورزي و منابع طبيعي در برنامه چهارم توسعه

كل توليدمحصوالت زراعي در سال افق 

  
  
  
  
  



 

 

عملكردمصوب 
درصد 
تحقق 

عملكردمصوب 
درصد 
تحقق 

عملكردمصوب 
درصد 
تحقق 

عملكردمصوب 
درصد 
تحقق 

-------------
60021535/870042060/080026032/555031056/4هكتار
25010742/830016856/03509126/030011036/7كيلومتر
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جدول شماره (2) :   عملكرد شاخص هاي كليدي استان در سالهاي 1384-87

سال  1387سال  1386سال  1385سال  1384

برنامه زراعت

طرح استخرهاي تنظيم آب
طرح احياء و مرمت قنوات

احداث جاده هاي دسترسي به مزارع
برنامه تأمين آب

مأخذ:  سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان . 

اهداف
واحد 

اندازه گيري
شاخص هاي هدف  

برنامه ترويج
برنامه شيالت

احداث سدهاي كوتاه و بندهاي انحرافي

طرح لوله گذاري 
برنامه دام و طيور

برنامه باغباني

برنامه آب و خاك
تجهيز و نوسازي اراضي سنتي

كانال هاي آبياري عمومي

عملكردمصوب 
درصد 
تحقق 
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135045033/313501358100/6125089271/413502280168/9ميليون ريال

برنامه آب و خاك
تجهيز و نوسازي اراضي سنتي

كانال هاي آبياري عمومي
احداث جاده هاي دسترسي به مزارع

جدول شماره (3) :   عملكرد شاخص هاي كليدي استان در سالهاي 1384-87

شاخص هاي هدف  
واحد 

اندازه گيري

اعتبارات استاني 
1385سال  1384 1386سال سال  1387سال
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تحقق 
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تحقق
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------------هكتار
1298012980100401093956398/4204901959395/62199021990100هكتار
1332246/2271970/4251976/02020100تن

970097001009700970010097009700100/097009700100هزار هكتار
------------هكتار 
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1336120089/8151015101001615142087/917101710100هزار اصله
6255008090090010079571790/2000هكتار
26000260001001100009350085400003500087/52670026700100هكتار

-------------

489504643294/9340111834153/9373183694799/02237022370100هكتار

-------------
54106920127/91091213412122/9971610017103/182568256100هكتار

11511510032032010033030090/9340340100هزار هكتار

برنامه جنگل و مرتع
طرح بهبود و اصالح مراتع

پروژه مرتعداري و توليد علوفه 
پروژه توليد بذور مرتعي  

جدول شماره (4) :  عملكرد شاخص هاي كليدي بخش منابع طبيعي استان در سالهاي 1384-87

شاخص هاي هدف  
واحد 

اندازه گيري

سال  1387

پروژه تهيه طرح بهر برداري
برنامه آبخيزداري

طرح حفاظت و حمايت از جنگلها و مراتع
طرح جنگلداري، توسعه درختكاري و فضاي سبز

پروژه جنگلكاري ، توسعه درختكاري
پروژ مراقبت و نگهداري

مأخذ:  اداره كل منابع طبيعي استان اصفهان     . 

سال  1386سال  1385سال  1384

طرح حفاظت خاك و آبخيزداري و پيشگيري مهارسيل

برنامه بيابانزدائي و آنترل آانونهاي بحراني

(عمليات بيولوژيك)پروژه احياء اراضي بياباني 
پروژه نگهداري و حفاظت جنگلهاي دست آاشت  

پروژه توليد نهال 
پروژه محاوط بذرگيري و ذخيره گاه

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

عملكردمصوب 
درصد 
تحقق

عملكردمصوب 
درصد 
تحقق

عملكردمصوب 
درصد 
تحقق 

عملكردمصوب 
درصد 
تحقق

------------
------------هكتار
1298012980100/0401903956398/4204901959395/62199021990100/0هكتار
1332246/2271970/4251976/02020100/0تن

97009700100/097009700100/097009700100/097009700100/0هزار هكتار
------------هكتار 
825965117/044884488100/03150281789/415121512100/0هكتار 
517517100/0465465100/0770770100/0845845100/0هكتار

1336120089/815101510100/01615142087/917101710100/0هزار اصله
62550080/0900900100/079571790/2000/0هكتار
2600026000100/01100009350085/0400003500087/52670026700100/0هكتار

------------

489504643294/9340111834153/9373183694799/02237022370100/0هكتار 
------------

54106920127/91091213412122/9971610017103/182568256100/0هكتار
115115100/0320320100/033030090/9340340100/0هزار هكتار

برنامه جنگل و مرتع   
طرح بهبود و اصالح مراتع 
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جدول شماره (5) :  عملكرد شاخص هاي كليدي بخش منابع طبيعي استان در سالهاي 1384-87
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طرح جنگلداري، توسعه درختكاري و فضاي سبز 

پروژه جنگلكاري ، توسعه درختكاري  
پروژ مراقبت و نگهداري  
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عنوان عمليات 
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طرح حفاظت و حمايت از جنگلها و مراتع   

طرح جنگلداري، توسعه درختكاري و فضاي سبز 

طرح زراعت چوب 

طرح بيابانزدائي و آنترل آانونهاي بحراني

برنامه آبخيزداري 

طرح حفاظت خاك و آبخيزداري و پيشگيري مهارسيل    

برنامه بيابانزدائي و آنترل آانونهاي بحراني

مأخذ:  اداره كل منابع طبيعي استان اصفهان     . 

جدول شماره (6) :  عملكرد شاخص هاي كليدي بخش منابع طبيعي استان در سالهاي 1384-87

عنوان عمليات 

اعتبارات  (ميليون ريال )
سال  1387سال  1386سال  1385سال  1384

برنامه جنگل و مرتع   

طرح بهبود و اصالح مراتع 
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  منابع آب

    مقدمه- 1
سي و زير بنايي اجتماعـات بـشري تـامين آب سـالم و كـافي و جمـع آوري ،                        از نيازمنديهاي اسا  

  .تصفيه و دفع بهداشتي پساب هاي حاصل ازمصرف آب است
    هر سال با افزايش تدريجي جمعيت ، حجم تقاضاي مستقيم و غير مستقيم براي آب فزوني مي                 

دمت گرفـت و حجـم  افـزون تـري از            يابد و به ناچار بايد حجم بيشتري از منابع را تامين كـرد و بـه خـ                 
اين در حالي است كه ناموزوني تمركز جمعيت و         .پسابهاي حاصل از مصرف آب را به منابع آبي باز گرداند          

نياز هاي زماني و مكاني آن با پراكندگي منابع آبي ، مسئو لين اين بخش را ناچار به اجراي طرح هاي پر                      
  .الني آب ساخته استهزينه جابجايي ميان حوضه اي و انتقال طو

 30متر است كـه حـدود       يلي م 120 استان متوسط بارش ساالنه استان       يالن آب ين ب ي   بر اساس آخر  
د شـونـده سـاالنه اسـتان حـدود       يزان آب تجـد  يمـ. ه بصورت باران است     يدرصد آن به صورت برف و بق      

 كـه متوسـط     يد در حـال    باشـ  ي    م    ي جو يزش ها ي درصد حجم ر   9/32ارد متر مكعب معادل     يلي م 95/3
ت ، افزايش   ي جمع ي باال " آب به علت رشد نسبتا     ي است ، تقاضا برا    يحجم كل منابع آب استان رقم ثابت      

  . ـش اسـت ي و صنعت در حال افـزايمصرف بخش كشاورز
ارد متـر مكعـب     يـ لي م 5/7 مختلف اسـتان حـدود       يزان مصرف آب در بخش ها     ي   در حال حاضر م   

ها ،  ي گذشته ، خشكسالي كالن انجام گرفته در سال هاي هايه گذاري رغم سرمايعل. برآورد شده است 
 ي صنعتي هايق آلودگيت منابع آب از طريفيب كي و تخرينيرزمي زير آب هاي اضافه از ذخايبرداشت ها

.  منـابع آب افـزوده اسـت         يفي و ك  يت كم ي از محدود  ي ناش ي برنگران يائيمي ، كودها و سموم ش     يو شهر 
ژه در هنگـام    يـ  از نقاط اسـتان بـه و       يارين منابع ومصارف آب در بس     ي است كه عدم توازن ب     يحالن در   يا

  .كند  يل مي را به بحران تبدي ، مشكل كم آبيخشكسال
 از يد شونده ، ناش يزان آب تجد  يـش مقـدار مصرف آب در استان نسبت به م        يالزم به ذكر است افزا    

 و اضـافه  ياريـ  از آبي ناشـ "نفوذ مـصرف "ر و آب در چرخه  مجاوي تونلها از  حوضه ها     يجمع آب ورود  
  . : باشديل مي  بشرح ذينيرزميبرداشت از منابع آب ز

  ارد متر مكعب يلي م864/3 =: " نفوذ مصرف" آب در چرخه-
  ارد متر مكعبيلي م25/0=:  اضافه برداشت از سفره ها -
  ارد متر مكعبيلي م143/1=:  تونلها و حوضه مجاور ي ورود-
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=:  بـه رودخانـه      ياريـ  در خود استان و برگشت آب آب       ي از سهم بارندگ   ي ناش ي مصارف آب سطح   -
  ارد مترمكعبيليم065/1

  ارد مترمكعبيليم178/1) = :اه يخالص مصرف گ(  استان ينيرزمي مصارف آب ز-
  

  بخشي هايژگيف و ويوظا- 2

  ف بخش آبيوظا) الف
 و  ي از جمله شرب ، بهداشت ، كـشاورز        ي اساس يازهاين ن ي تأم ي برا يعرضه آب مطمئن و كاف       

بـه منظـور   .  باشد ين بخش مي ايف اصلي منابع آب از وظا    يفي و ك  يدار كم يت پا يريصنعت به همراه مد   
ئن و قابـل     شامل عرضه آب مطمـ     ياصل ) يت ها يمأمور( ف  ي به آرمان مذكور ، بخش آب وظا       يابيدست

م يالبها و تنظـ   ي ، كنتـرل سـ     ي سطح ي آبها يره ساز ي جهت ذخ  ي مخزن يق احداث سدها  يمصرف از طر  
 منابع آب و كنترل     يفي و ك  يت كم يرين تا نقطه مصرف ، مد     يان رودخانه ها و انتقال آب از محل تأم        يجر

ت تقاضـا   يريست ، مد  يط ز يه مح ياز پا ين ن ي و تأم  ي آب يستم ها ي منابع آب ، حفاظت از اكوس      ي ها يآلودگ
ز را بـر  ي آبريدار حوضه هايو كنترل مصرف آب ومطالعات توسعه منابع اب با نگرش بلند مدت و حفظ پا  

  .عهده دارد

   بخش آبي ها و ساختار كليژگيو) ب
 يارنـدگ  ب ي و مكان  ي ونامناسب بودن پراكنش زمان    ي كم جو  يزش ها يل ر ي    استان اصفهان به دل   

 سـاالنه در اسـتان     يمتوسـط بارنـدگ   . مه خشك وكم بارش كشور است       ي خشك و ن   يها در زمره استانها   
  . كشور است يك دوم متوسط مقدار بارندگي معادل "بايمتر است كه تقريلي م120حدود 

حدود ) اردمتر مكعبيلي م95/3( درسطح استاني ازبارندگي ناشيعيدشونده طبي تجديها     ازكل آب
 بـه منـابع     ي نفوذ يان ها يارد متر مكعب را جر    يلي م 2/1 و ي سطح يان ها يارد متر مكعب را جر    يلي م 75/2
 يارد متر مكعب آن از استان خارج ميلي م35/2 فوق يان سطحي دهند و از مقدار جريل م ي تشك ينيرزميز

  .شود
اسـت كـه    ارد متر مكعـب بـرآورد شـده         يلي م 5/7 مختلف حدود    يزان مصرف آب در بخش ها     ي   م

بـه  ) درصـد 6(ارد متر مكعـب   يليم45/0 و   يبه بخش كشاورز  ) درصد  6/90(ارد مترمكعب   يلي م 79/6حدود  
  .ع اختصاص دارد يبه بخش صنا)  درصد5/3(ارد متر مكعب يليم26/0بخش شرب و
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 هـا ،    يژه هنگـام خشكـسال    ي از نقاط استان به و     يارين منابع و مصارف آب در بس      ي     عدم توازن ب  
 يان تقاضـا و عرضـه آب ، بخـش هـا           يـ ش شكاف م  يبا افزا .  كند   يل م ي رابه بحران تبد   يآبمشكل كم   

ن يـ  از بـروز ا    يينمادهـا .  شـوند    ي روبرو م  يل كمبود آب مطمئن با چالش جد      ي و صنعت به دل    يكشاورز
ـ            يچالش در استان ، كاهش سرانه منابع آب تجد          ، گـسترش    يد شونده و ورود استان بـه مرحلـه تـنش آب

د بحران كمبود آب در دشـتها ،        ي و تشد  ينيرزمي آب ز  يمنابع آب ، اضافه برداشت آب از سفره ها         يآلودگ
 و اثـرات    ي واقتـصاد  ي فنـ  يد بدون توجه به مطالعات جامع آب از نظر امكان سنج          ي جد يل طرحها يتحم

ـ      ين و پر هز   ي سنگ ي طرحها يل اجرا ي آنها ، تحم   يطيست مح يز ز يـ  آبر ين حوضـه هـا    ينـه انتقـال آب ب
  . توان نام برد ي و منازعات بر سرآب را مي اجتماعيد بحران هايشدوت

  
    كميير هاي عملكرد متغي  بررس- 3

    برنامهيابي ارز- 1- 3
ن ي ذيل  فصل منابع آب در قوان       ي در بخش آب شامل برنامه ها      يدي كل ين شاخص ها  ي    مهمتـر

 قانون برنامه چهارم توسـعه  79ن برنامه ها در استان بر اساس آئين نامه اجرايي ماده       يا.  باشند   يمبودجه  
 باشـند و عمليـات      ي مـ  ي كـاربرد  ي رودخانه و سواحل وپژوهش ها     ين و عرضه آب  ، مهندس      يشامل تأم 

 ،  2 و   1اري درجـه    اصلي اين برنامه ها عبارتند از احداث سد ، تونل ، بند انحرافي ، احداث كانالهـاي آبيـ                  
مرمت و باز سازي ، ايستگاه پمپاژ ، آبرساني به شهر ها و صنايع و تعيين حريم و بـستر و سـاماندهي رود                     

 شـركت   –دستگاههاي اجرايي مرتبط با اين امور شركت سهامي آب منطقـه اي اصـفهان               . خانه ها است  
  . آب و فاضالب استان و كاشان و سازمان جهاد كشاورزي استان هستند

 1384-87 ي بخش منـابع آب اسـتان را در سـالها          يت عملكرد شاخص ها   يوضع) 1(جدول شماره   
  . دهدينشان م
  

   بخشيدي كليل عملكرد شاخص هاي تحل
  ن و عرضه آبيبرنامه تأم–الف 

  :ن برنامه عبارتند از ي اين شاخص هايمهم تر
   سدها يميت آب تنظي ظرف– 1
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ق يـ  اسـتان از طر ي مطمئن از منابع آبيم و بهره بردارينظن آب ، كنترل ، ت   ي از تأم  يهدف اصل   
 ي با اجرا  1384-87در طي سالهاي    .  باشد   ي پرآب استان م   ي رودخانه ها  ي بر رو  ي مخزن ياحداث سدها 

زان هـدف  يشرفت داشته و ميون متر مكعب پيلي م23,3 و 37 ، 43 ، 75اين طرحها عملكرد آن به ترتيب   
  . درصد حاصل شده است 72,8 درصد و 82درصد ،  43 درصد ، 62برنامه معادل 

  ي و زهكشياريجاد شبكه آبي ا– 2
تـا محـل    ) سـدها   (ن  ي انتقال آب از محل تأم     ي و كانال ها   ي و زهكش  ياري آب ي    احداث شبكه ها  

  :ردي گي دو منظور صورت ميبرا ) ي كشاورزياراض( مصرف 
 ي مشروب مـ   ي سنت ي از راه ها   " كه قبال  يراض در ا  ياريانتقال آب مطمئن و بهبود راندمان آب      )  الف

  .شدند 
  . ندارندي سنتيوه هاي را به شي كه امكان استفاده از منابع آبي قابل كشتياراض توسعه  )ب 

 ياري هزار هكتار شبكه آب    4/2 و   8/1 ،   2 ،   4يات اجرائ ي به ترتيب ، عمل    1384-87   درطي سالهاي   
 خاتمه و بـه بهـره       ي با شبكه سنت   يق كانال اصل  ي وتلف ي مل ي طرح ها  ي اصل ي شامل شبكه ها   يو زهكش 

 درصـد و    90 درصـد ،     82 درصـد ،     90زان  يـ  شده در برنامه به م     ينيش ب يده است كه هدف پ    ي رس يبردار
  .ده استي درصد محقق گرد61,3

    از مهم ترين پروژههاي طرح ايجاد شبكه هاي آبياري و زهكشي مي توان به موارد ذيـل اشـاره          
  :كرد

 ي هكتـار اراضـ    2790ن آب   يرم بـا هـدف تـام      ي پادنا سـم   ي و زهكش  ياري شبكه آب  ي  ادامه اجرا   
  ). ون مترمكعب درساليلي م22حدود  (يكشاورز

   . هكتار650زان ي باهدف توسعه كشت به مي خاصجوياري كانال آبي ادامه پوشش بتن
  . هكتار500ربكران باهدف توسعه كشت يالرت و پي پي كردن مادي  ادامه بتن

  . هكتار توسعه كشت500 سد كمانه باهدف ي و زهكشياري  اتمام مطالعات شبكه آب
 ي هكتـار اراضـ    2000دن باهدف توسعه و بهبـود     ي سد آغچه فر   ي و زهكش  ياريه آب   احداث شبك   

  . از سد آغچهياريتحت آب
 هكتـار توسـعه     6500باهـدف   ) دانيـ نهرم(گـان ي دشـت گلپا   ياري آب ي كردن كانالها  ي  اتمام بتن   

  .كشت
  . هكتار توسعه كشت250كردن نهر ابلوالن  باهدف  ي  اتمام بتن



  
  
  

  1387 سال -اجتماعي استان اصفهان -زارش اقتصاديگ
 

 

376  

 5400 هكتـار بهبـود و   4000 اتمام شبكه آبياري و زهكشي حنا با هدف تامين آب براي وسعت      
  1384هكتار توسعه در سال 

 هكتـار بهبـود و      23000 جنوبي به منظور آبيـاري        ادامه اجراي شبكه آبياري و زهكشي رودشت       
 هكتار از آن بـه بهـره        13000 حدود   1386توسعه اراضي كشاورزي در جنوب شرقي اصفهان كه تا پايان           

  .برداري رسيده است
مي توان به تكميـل كانـال       ) شبكه هاي آبياري و زهكشي      (    از ديگر پروژههاي كانالهاي آبياري      

  .تني كردن مادي گركن فالورجان و كانالهاي آبياري دشت گلپايگان اشاره كردانتقال آب جرقويه ، ب
  
  عي به شهرها و صناي آبرسان– 3

سات مناسب جهت انتقال آب بـه نقـاط         يع ، احداث تأس   ي به شهرها و صنا    ي    هدف از برنامه آبرسان   
مـصرف شـهرها و      مـورد    ياز آب شـرب و بهداشـت      ي مورد ن  يه خانه ها  يز ساخت تصف  ي و ن  ي صنعت يشهر
  . باشد يع ميصنا

 8/33 ،   43زان  ي استان به ترتيب به م     ي شهرها ي برا ي آبرسان ي با اجرا  1384- 87   درطي سالهاي 
ن و انتقـال    ي تـأم  ي و صـنعت   ي مصارف شرب و بهداشـت     يد برا يون متر مكعب آب جد    يلي م 23,3 و   7/27،  
 درصـد   68,5 درصد و    93 درصد ،    62د ،    درص 48زان تحقق هدف برنامه معادل        يانگر م يافته است كه ب   ي
  :مهم ترين پروژههاي اين برنامه عبارتند از.  باشديم

  1386درسال.هيتر در ثاني ل135ت يرم با ظرفي به سمي اتمام پروژه طرح آبرسان
هـدف از اجـراي ايـن       .1386ن درسـال  يي به نا  يخط آبرسان  يلومتر انتها يست و شش ك   ي افتتاح ب  

 شهر  170 ليتر در ثانيه براي      1200طرح تكميل نياز آبي شهرهاي شرقي اصفهان و نايين از طريق تامين             
 و روستا ي منطقه

ــ تكم ــصفي ــا ظرف يل طــرح توســعه ت ــزرگ اصــفهان ب ــه ب ــه خان  مترمكعــب 5/12ت كامــل ي
 1386درسال.هيدرثان

 به شهرضاجهت تامين و انتقال آب آشاميدني سالم و بهداشـتي بـه ميـزان                ي افتتاح طرح آبرسان   
    1385 ليتر در ثانيه درسال 500

ركه و شهرهاي اطراف از طريـق       ادامه اجراي آبرساني به مباركه جهت تامين آب شرب شهر مبا           
  ليتر در ثانيه855تصفيه خانه اصفهان به مقدار 
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  ادامه اجراي آبرساني به خوانسار 
 ادامه اجراي آبرساني به اصفهان بزرگ جهت تـامين و انتقـال آب آشـاميدني مـورد نيـاز شـهر                      

  روستا2502 شهر و 30فهان و حدود اص
 1386 كاشان در سال يمه و وزوان از خط آبرساني به مي آبرسان

  .دگل ،نطنزوبادرودي به كاشان ،آران و بي آبرساني طرحهاي ادامه اجرا
  ودبازده كوچك زيها  ظرفيت آب تنظيمي طرح– 4

 2/5 و   27/21 ،   95/30 ،   5/15بـه ترتيـب برابـر       1384  -87   عملكرد اين برنامه درطي سالهاي        
 درصـد و    72 درصـد ،     58 درصـد ،     58,5زان تحقق هدف برنامه را معادل       يميليون متر مكعب است كه م     

  .. دهدي دوره مذكور نشان مي درصد ط81,2
ونل هاي برنامه تامين و عرضه آب مي توان بـه مـوارد                  از مهمترين پروژههاي اجراي سدها و ت      

  :ذيل اشاره كرد
ميليون متـر مكعـب در سـال        3  اتمام طرح سد ميدانك در فريدونشهر با ظرفيت تنظيم ساالنه             

1386 
م يت تنظ ي ميليون متر مكعب و سد آغچه باظرف       5/5م  يت تنظ ي سد كمانه با ظرف    ي  اتمام طرحها   

   1386ون مترمكعب درساليلي م5/3ساالنه 
  1385 ميليون متر مكعب درسال 7/1ا با ظرفيت تنظيم ي كرد علي  اتمام سدخاك

ون مترمكعـب   يـ لي م 5/1ن آب   يت تـام  يـ زان قابل ي به م  ييشگوه موگو ي طرح پمپاژ پ   ي  ادامه اجرا   
  .درسال

  .ون مترمكعب درساليلي م20زان ي كمه به مي به اراضي  ادامه مطالعات طرح آبرسان
  .يالنه جهت كشاورزم ساي مترمكعب تنظ262000زان ي سد قادر خوانسار به مي ادامه اجرا

ون يلي م 87/2(م ساالنه   يون مترمكعب تنظ  يلي م 22/4زان  ي سد باغكل خوانسار به م     ي  ادامه اجرا   
  )ون شربيلي م35/1 و يكشاورز

تـر مكعـب آب از رودخانـه       ميليـون م   195 ادامه اجراي سد و تونل چشمه لنگان جهـت انتقـال             
  .سيبك ،سرداب و خدنگستان از سر شاخه هاي دز به زاينده رود

ميليون متر مكعب آب از حوضه 255 ادامه اجراي سد و تونل سوم كوهرنگ جهت انتقال ساليانه    
  .كارون به  زاينده رود
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  .يم ساالنه جهت كشاورزيون مترمكعب تنظيلي م21زان يرم به مي سد قره آقاج سميه اجرا ادام
م يون متر مكعب تنظـ    يلي م 8زان  يبه م ) دانك دوم يسدم(دونشهر  ي كوتاه فر  ي سدها ي  ادامه اجرا   

  .ساالنه
ون مترمكعـب جهـت بهبـود و        يـ لي م 5/15ن آب   يدن با هدف تام   يد بلطاق فر    ادامه مطالعات س    

  .توسعه كشت
 از ديگر سدهاي در دست مطالعه و اجرا مي توان به سد برزك كاشان ،سد گردنه خاكي سميرم                   

  .و سد سرداب فريدونشهر اشاره كرد
  ت از منابع آب و حفاظيبرنامه بهبود بهره بردار) ب 

، ييـ رزمي ز يد سطح آب سـفره هـا      ي از افت شد   يري جلوگ ي برا يه مصنوع ي و تغذ  ي     تعادل بخش 
 سدها به منظـور  ي و بهسازيداري ، پاينيرزمي و زي سطحي آبها يري اندازه گ  يز شبكه ها  يل و تجه  يتكم
 يفـ ي ك يه منظور ارتقـا   سات آب شرب شهرها ب    ي از تأس  ي بهره بردار  ينه ساز يد آنها ، به   يش عمر مف  يافزا

  . باشدي و حفاظت از منابع آب مي برنامه بهبود بهره برداريتهايآب از جمله فعال
مترمكعـب    ونيـ لي م 15 و   4/41 ،   4/23 ،   18 برابـر    1384 -87ن برنامه درطي سالهاي   ي   عملكـرد ا 

 137 درصـد ،  120  دصـد ، 100انگر يـ  باشد كـه ب ي و تثبيت آنها م  ي آبرفت ي جبران افت آبخوان ها    يبرا
هاي تغذيه مصنوعي در      همچنين عملكرد اجراي پروژه   .  باشد ي درصد تحقق هدف برنامه م     71,4درصد و   

ميليون متر مكعب جهـت تقويـت سـفره         /. 55 و   7/9 ،   7/11 ، 5طي سالهاي مورد بررسي به ترتيب برابر        
  . هاي آب زير زميني است

   رودخانه ها و سواحليبرنامه مهندس) ج
 يان رودخانـه هـا و مطالعـه واجـرا         يـ الب ها و طغ   ي كاهش اثرات س   ي رودخانه ها برا   يامانده    س

در طـي   .  باشـد    ي رودخانه ها و سـواحل مـ       يم رودخانه ها ،در چارچوب برنامه مهندس      ين بستر و حر   ييتع
 ،  81 ،   68 رودخانـه و     يلومتر سـامانده  ي ك 8,3 و   12,85 ،   5 ،   13 به ترتيب به ميزان      1384  -87سالهاي

  .م رودخانه صورت گرفته استين بستر و حريي تعيلومتر اجراي ك53,3 و 343
  
   ي بودجه ايابي ارز-3-2

ك ملـي ،    يـ  فـصل منـابع آب بـه تفك        يه ا ي سرما يهايع اعتبارات تملك دارائ   يتوز) 2(جدول شماره   
  . دهدي را نشان م1387 و 1386 ، 1385 ، 1384 ياستاني و ساير رديف هاي اعتباري در سال ها
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شامل استاني ،   ( در مجموع اعتبار مصوب طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي فصل منابع آب               
 ،  776322 ،   1/1005772 به ترتيـب برابـر       1384-86در طي سالهاي    ) ملي و ساير رديف هاي اعتباري       

 5/536061 ، 5/903602 ميليون ريال بوده كه عملكرد آن در سال هاي فوق برابر 1501134 و 980355
 درصد ،   69 درصد ،    90انگر  ي ميليون ريال است كه نسبت عملكرد به مصوب ب         1272774 و   6/732059،  

  .  باشدي شده در برنامه مينيش بي درصد تحقق هدف پ84,7 درصد و 75
  
   ارزيابي نتايج عملكرد-3-3

 نظـر در طـي         با توجه به بررسي انجام شده مي توان گفت در صد تحقق اكثر شاخص هاي مورد               
 درصد بوده كه تفكيـك آن بـه شـرح ذيـل             135,85 الي   8/53سالهاي مورد مطالعه به طور ميانگين بين        

  :است
هاي مورد  درصد تحقق عملكرد نسبت به هدف برنامه در طي سال :   ظرفيت آب تنظيمي سدها       

  .تر است   از هدف برنامه عقب درصد بوده كه77,95بررسي به طور ميانگين 
درصد تحقـق عملكـرد نـسبت بـه هـدف           ) : 2 و   1شبكه اصلي   (هاي آبياري و زهكشي         شبكه  

  .تر است  درصد بوده  كه از هدف برنامه عقب80,8هاي مورد بررسي به طور ميانگين  برنامه در طي سال
هاي مورد بررسي بـه طـور    درصد تحقق عملكرد نسبت به هدف برنامه در طي سال:    آبرساني    

  .تر است  درصد بوده كه از هدف برنامه عقب67,55ميانگين 
درصد تحقـق عملكـرد نـسبت بـه هـدف           : هاي كوچك تأمين آب          ظرفيت آب تنظيمي طرح      

  .تر است  درصد بوده  كه از هدف برنامه عقب67,4هاي مورد بررسي به طور ميانگين   طي سالبرنامه در
هاي مورد بررسي به      درصد تحقق عملكرد نسبت به هدف برنامه در طي سال         :   تغذيه مصنوعي     

  . درصد بوده  كه عقب تر از هدف برنامه  است95,1طور ميانگين 
درصـد تحقـق   : هاي سنجش منابع آب سـطحي و زيرزمينـي      تأسيس، تجهيز و نوسازي شبكه  
 درصد بـوده  كـه از        93,25هاي مورد بررسي به طور ميانگين         عملكرد نسبت به هدف برنامه در طي سال       

  .تر است هدف برنامه عقب
) : هـاي ممنوعـه     هـاي دشـت     ها و كاهش برداشت از سـفره        جبران افت آبخوان  ( تعادل بخشي     

 درصد  107,1هاي مورد بررسي به طور ميانگين         درصد تحقق عملكرد نسبت به هدف برنامه در طي سال         
  .بوده  كه جلوتر از هدف برنامه است
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درصد تحقق عملكرد نـسبت بـه هـدف برنامـه در طـي        : ستر و حريم      مطالعه و اجراي تعيين ب      
  .تر است  درصد بوده  كه از هدف برنامه جلو117هاي مورد بررسي به طور ميانگين  سال

هاي مورد بررسي  درصد تحقق عملكرد نسبت به هدف برنامه در طي سال :   ساماندهي رودخانه     
  . درصد بوده  كه جلوتر از هدف برنامه است135,85ميانگينبه طور 

 تـا   1384هـاي     درصد تحقق عملكرد نسبت به هدف برنامه در طي سـال          :   تحقيقات كاربردي     
تر است و نسبتاً خـوب عمـل شـده و در              درصد بوده كه از هدف برنامه عقب       95,3 به طور ميانگين     1386

  . گزارش نشده استي مورد1387ل سا
درصـد تحقـق عملكـرد نـسبت بـه هـدف برنامـه در طـي                 :   سدهاي انحرافي مستقل و پمپاژ        

تـر اسـت و در سـال           درصد بوده كه از هدف برنامه عقب       53,8 به طور ميانگين     1386 تا   1384هاي    سال
  . گزارش نشده استي مورد1387

  
  تبيين علل مغايرت با برنامه  -4

  عدم تامين اعتبارات الزم و كافي براي سرمايه گذاري در طرح هاي تـامين و عرضـه آب كـه                      
  .موجب گرديده برخي از زير بخش هاي فعاليت ها ، از هدف برنامه عقب بمانند

 قـانون اساسـي واگـذاري       44 به اينكه يكي از اهداف برنامه چهـارم بـر اسـاس اصـل                  با توجه   
بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي است اين نكته قابل ذكر اسـت كـه سـرمايه گـذاري در بخـش آب                      
همواره براي بخش خصوصي با ريسك مواجه است و اين بخش از سرمايه گذاري در سدها و شـبكه هـا                     

  . ده است ي آبرساني بهره مند نش
    كامل نبودن تخصيص اعتبارات مصوب 

    تورم و باال رفتن هزينه ها
      بـه        ها و بالطبع باالرفتن بخشي از هزينه ها ي اجرا به ويـژه در                 ارتقاء كيفيت اجراي پروژه     

  ) مشاور (كارگيري دستگاه نظارت 
  ها  نتيجه گيري و پيشنهاد-5

هـا    خشكـسالي  ها به ويژه  ريزي درجهت مقابله با سيالب     منظور برنامه     اعمال مديريت ريسك به     
  .و اعمال مديريت اولويت تخصيص منابع آب
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هـاي آب زيرزمينـي در        وري آب و ايجـاد تعـادل بـين تغذيـه و برداشـت سـفره                   افزايش بهـره    
  .هاي با تراز منفي  دشت

  .كردن مديريت منابع آب استان هاي محلي آب به همراه يكپارچه ها و مديريت   ايجادتشكل
آباد به فالت مركزي و انتقـال آب از           هاي مجاور ازجمله انتقال آب ازبهشت       انتقال آب از حوضه     

  .رودخانه گوكان
   .4 و 3هاي  هاي مدرن كشاورزي به ويژه شبكه   اصالح و تكميل شبكه

 .گذاري د آب و استفاده اختصاصي از منابع آب و تدوين نظام نرخ توجه جدي به مقوله اقتصا
 .هاي سطحي استان ازطريق احداث سدهاي خاكي   مهار آب

هـاي آبيـاري ، تغييـر الگـوي كـشت ،                 استحصال منابع آب جديـد ازطريـق افـزايش رانـدمان            
هاي فاضالب شهري و روستايي ، آبهـاي برگـشتي از آبيـاري در                هاي همگاني ، استفاده از پساب       موزشآ

  .هاي آبياري بخش كشاورزي و صنعت ، اصالح و بازسازي شبكه
  جلب سرمايه گذاري بخش خصوصي در اجراي طرحهاي آب با توجه به تكيه بيش از حـد بـه                     

  بع مالي عمومي و محدوديت اين منابعمنا
 قانون برنامه چهارم نـسبت بـه توزيـع          32بندي كارشناسانه طرحها مطابق با مفاد ماده            اولويت  

  .بودجه بين طرحهاي اولويت دار متناسب با اهداف برنامه اقدام شود





 

 

  1384 -  87هاي بخش منابع آب استان اصفهان در سالهاي   عملكرد شاخص) : 1(دول شماره ج
1384 1385 1386 1387 

يف
رد

 

 هاي كمي عناوين هدف
  واحد
 متعارف

هدف 
 برنامه

 عملكرد
درصد 
 تحقق

هدف 
 برنامه

 عملكرد
درصد 
 تحقق

هدف 
 برنامه

 عملكرد
درصد 
 تحقق

هدف 
 برنامه

 عملكرد
درصد 
 تحقق

  فيت آب تنظيمي سدهاظر
 )طرحهاي در دست  اجراء ( 

 8/72 3/23 32 82 37 45 95 43 45 62 75 120 ميليون متر مكعب

شبكه ( هاي آبياري و زهكشي  شبكه
  )2 و 1اصلي 

 2/61 5/2393 8/3905 90 1787 2000 82 2061 2500 90 4051 4500 هكتار
1 

 2/67 3/20 2/30 93 7/27 75/29 62 8/33 43/54 48 43 43/89 ميليون متر مكعب آبرساني

ب تنظيمي طرحهاي كوچك ظرفيت آ
 تأمين آب 

 2/81 2/5 4/6 72 27/21 5/29 58 95/30 25/53 5/58 5/15 5/26 ميليون متر مكعب
2 

 2/81 55/0 77/0 3/92 7/9 5/10 117 7/11 10 100 5 5 ميليون متر مكعب نوعيتغذيه مص

هاي    تجهيز و نوسازي شبكهتأسيس ،
 سنجش منابع آب سطحي و زيرزميني

 3/96 26 27 7/85 36 42 91 61 67 100 36 36 ايستگاه

3 
جبران افت آبخوانها و كاهش ( شي تعادل بخ

 )هاي دشتهاي ممنوعه  برداشت از سفره
 4/71 25 21 137 1/41 30 120 4/23 5/19 100 18 18 ميليون متر مكعب

 82 3/53 7/65 5/171 343 200 7/115 81 70 100 68 68 كيلومتر  و اجراي  تعيين بستر و حريممطالعه 
4 

 4/86 3/8 6/9 257 85/12 5 100 5 5 100 13 13 كيلومتر ساماندهي رودخانه

 - - - 100 10 10 100 7 7 86 6 7 پروژه  كاربرديتحقيقات 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

  .ان  سازمان جهاد كشاورزي استان ، شركت آب و فاضالب استان ، شركت آب و فاضالب كاش–اي اصفهان  شركت سهامي آب منطقه:  مأخذ 



  
  

 

 

   به تفكيك ملي و استاني و ساير 1384 – 86اي در بخش منابع آب طي سالهاي  هاي سرمايه عملكرد اعتبارات  تملك دارايي) : 2(جدول شماره 
  هاي اعتباري رديف

  )ميليون ريال ( 
  ي        دستگاه اجرائ

  
 منبع تأمين اعتبار

  اعتبار مصوب
1384 

  عملكرد سال
1384 

  درصد
 تحقق

   مصوباعتبار
1385 

  عملكرد سال
1385 

  درصد
 تحقق

  اعتبار مصوب
1386 

  عملكرد سال
1386 

  درصد
 تحقق

  اعتبار مصوب
1387 

  عملكرد سال
1387 

  درصد
 تحقق

اي  شركت آب منطقه
 اصفهان

2/926594 835807 90 67077 446191 68 788700 5/579697 74 1135499 944084 1/83 

 6/86 746941 862264 69 3/61729 89750 67 61448 91981 92 1/172954 3/188465 استاني

 1/72 197143 273235 74 9/479293 651000 70 367288 525096 90 9/650858 9/722738 ملي

    81 3/38674 47950 44 17455 40000 78 11994 15390 ساير رديفهاي اعتباري

 4/86 64455 74575 80 1/56833 71255 68 5/37300 54804 79 40344 9/50863 سازمان جهاد كشاورزي

 4/86 64455 74575 80 1/56833 71255 68 5/37300 54804 79 40344 9/50863 استاني

             ملي

             ساير رديفهاي اعتباري

شركت آب و فاضالب 
 استان

19109 19109 100 50441 40097 79 72800 53422 73 264960 238135 8/89 

 100 169050 169050 73 42422 57800 79 40097 50441 100 19109 19109 ياستان

 72 69085 95910 73 11000 15000       ملي

             ساير رديفهاي اعتباري

شركت آب و فاضالب 
 كاشان

9205 5/8342 91 14000 12473 89 47600 42107 88 26100 26100 100 

 100 26100 26100 88 42107 47600 89 12473 14000 91 5/8342 9205 استاني



 

 

   به تفكيك ملي و استاني و 1384 – 86هاي  اي در بخش منابع آب طي سال هاي سرمايه عملكرد اعتبارات  تملك دارايي) : 2(ادامه جدول شماره 
  هاي اعتباري ساير رديف

  )ميليون ريال ( 
  ي        دستگاه اجرائ

  
 منبع تأمين اعتبار

   مصوباعتبار
1384 

  عملكرد سال
1384 

  درصد
 تحقق

  اعتبار مصوب
1385 

  عملكرد سال
1385 

  درصد
 تحقق

  اعتبار مصوب
1386 

  عملكرد سال
1386 

  درصد
 تحقق

  اعتبار مصوب
1387 

  عملكرد سال
1387 

  درصد
 تحقق

             يمل

             هاي اعتباري ساير رديف

 9/88 1006546 1131989 76 4/203091 266405 72 5/151318 211226 90 6/240749 2/267643 بارات استانيجمع اعت

 1/72 266228 369145 74 9/490293 666000 70 367288 525096 90 9/650858 9/722738 بارات مليجمع اعت

    81 3/38674 47950 44 17455 40000 78 11994 15390 ها بارات ساير رديفجمع اعت

 7/84 1272774 1501134 75 6/732059 980355 69 5/536061 776322 90 5/903602 1/1005772 اعتباراتجمع كل 

  . شركت آب و فاضالب كاشان - شركت آب و فاضالب استان - سازمان جهاد كشاورزي استان –اي اصفهان  شركت سهامي آب منطقه: مأخذ 
 درصد 2     – كمك استانداري – حوادث غيرمترقبه –بيني نشده  هاي پيش  هزينه– مازاد درآمد – متمم بودجه – 3 بند الف  تبصره –اي   سرمايههاي اعتبارات تملك دارائي: اعتبارات استاني شامل : توضيح 

   اعتبارات خاص–نفت و گاز 
   منابع داخلي – 3بند ب تبصره : هاي اعتباري شامل   ساير رديف- بند چ تبصره – اوراق مشاركت –اي ملي  هاي سرمايه اعتبارات  تملك دارايي: اعتبارات ملي شامل 
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  تعاون

   مقدمه- 1
ده اسـت  ي كشور قلمداد گردي اقتصاديه هاي بخش تعاون از پا   يقانون اساس ) 44(ت به اصل    يبا عنا 

 ،بـر بخـش     ي اجتمـاع   وتحقق اهداف عـدالت    يز كه ضوابط نظام اقتصاد    ي ن يقانون اساس ) 43(در اصل   . 
گـاه بخـش تعـاون در    ي در برنامه چهارم توسعه با توجه به جا    يده است از طرف   ي گرد يژه ا يد و ي تاك يتعاون

 بـه   ير دولتـ  يـ  غ ي به بخش ها   يت عموم ي از مالك  ين انتقال بخش  ي و همچن  يجاد عدالت اجتماع  يجهت ا 
 برنامه چهـارم ،     ي كل يها  استيس)  48 و   47 يبندها         ( ي از اختالف فاحش طبقات    يريشگيمنظور پ 

در . افتـه اسـت   يز از قانون برنامه چهارم به توسعه بخش تعاون اختصاص           ين) 102ماده  (ك ماده مستقل    ي
 و  ي بخش تعاون در استقرار عـدالت اجتمـاع        يها  تيكرد استفاده موثر  از قابل     يده با رو  ين ماده مقرر گرد   يا

 كوچـك ،    يه هـا  يع سـرما  يـ ق تجم ي از طر  يه گذار ي سرما يم برا ن منابع الز  يع عادالنه درآمدها ،تام   يتوز
ت ي وگسترش مالك  ي دولت ي ها ي و كاهش تصد   ي اقتصاد يها   بنگاه ي و توانمندساز  يش قدرت رقابت  يافزا

 مورد  ي در جهت اهداف و محورها     ي اقدمات موثر  ي اقتصاد يت ها يو توسعه مشاركت عامه مردم در فعال      
م ي تقـد  ي اسالم يب به مجلس شورا   يامه چهارم توسعه انجام و جهت تصو      قانون برن ) 102(اشاره در ماده    

  .شود
ـ  ياسـت هـا   يگاه بخـش تعـاون در س      ي جا يت به موارد فوق تا حدود     يبا عنا   كـشور   ي اقتـصاد  ي كل
 كه  ي در انجام رسالت   يريگين و مقررات و پ    يت قوان ي موصوبات ورعا  يد است با اجرا   ي شودوام يمشخص م 
  .مي باشير مثبت آن در اقتصاد ميده شاهد تاثن بخش نهاده شيبه عهده ا

  

   ي كميرها ي عملكرد متغي بررس- 2
نـه اداره تعـاون درجـدول       يدر چارچوب برنامه ها ، شاخص هاي كليدي براساس مفاد موافقتنامه هز           

 و  يديـ  تول ي هـا  يتعاونجاد و گسترش    ين جدول ، برنامه ا    يمطابق اطالعات ا  . ارائه شده است  ) 2(شماره  
 واحـد در    611 درصـد بـه      208ش از   ي ب ي با رشد  1384 واحد در سال     198 اشتغالزا در استان ، از       يخدمات
 بـه   1384 نفر در سال     559ن دوره از    ي ا يز در ط  ي اشتغالزا ن  يها  يشاغالن تعاون . ده است ي رس 1387سال  
 در سـال    ي تعـاون  400 اشـتغالزا از     يها  ياونش تعداد تع  يافزا. افته است يش  ي افزا 1387 نفر در سال     4460
ده ي رسـ  ي به بهره بـردار    ي اشتغالزا يها  ي تعاون ياعضا. ده است ي رس 1387 در سال    ي تعاون 652 به   1384
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ـ (  نفر   19796 به   1384 نفر در سال     3361ز از   يفعال ن  ده يـ  بـالغ گرد   1387در سـال    )  برابـر    5,8ش از   يب
ك نـرخ   يبا  )  كوچك و متوسط     يها   بنگاه يش قدرت رقابت  يافزا ( ها  يجاد و گسترش تعاون   يبرنامه ا . است
 1385ال در سـال     يـ ون ر يـ لي م 569324 بـه    1384ال در سـال     يـ ون ر يلي م 375485 از   ي درصد 52رشد  
د و  ي بالغ گرد  1386ال در سال    يون ر يلي م 716875 به   ي درصد 26ك نرخ رشد    يافته و مجدداً با     يش  يافزا

 از ركـود    يدا كرد كه احتماالً ناشـ     يال كاهش پ  يون ر يلي م 106547ش به    درصد كاه  85 با   1387در سال   
 يهـا  ين تعـداد تعـاون  يهمچن.  بوده استيط اقتصاد جهاني آن از شرايريرپذي و تأثيحاكم بر اقتصاد داخل 

 610ز از   يـ ش و تعداد شاغالن آن ن     ي افزا 1387 واحد در سال     22 به   1384 واحد در سال     14از از   ين ن يتأم
  .افته استي كاهش 1387 نفر در سال 111 به 1384سال نفر در 
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 - 87    يها  بخش تعاون استان اصفهان در ساليدي كليعملكرد شاخص ها) : 1(جدول شماره 

1384  
 عملكرد

 برحسب برنامه ي كمين هدف هايعناو
 واحد تيو فعال

 1384سال 
  سال

 1385 

  سال
 1386 

 1387سال 

  متوسط دوره
)87-1384( 

جاد و گسترش يمه ابرنا
 ي و خدماتيدي توليها يتعاون

 اشتغالزا
 198 559 1935 611 825,75 يتعاون

 يها يش شاغالن تعاونيافزا
ده ي رسيبه بهره بردار( اشتغالزا 

( 
 559 1535 2892 4460 2361,5 هزار نفر

 400 881 2038 652 992,75 يتعاون  اشتغالزايها يش تعداد تعاونيافزا

 يها ي تعاونيش اعضايافزا
ده ي رسياشتغالزا  به بهره بردار

 فعال
 3361 333139 23809 19796 95026,25 هزار نفر

جاد و گسترش يبرنامه ا* 
 يش قدرت رقابتي افزايها يتعاون

  كوچك و متوسطيها بنگاه
 375485 569324 716875 106547 442057,75 اليون ريليم

 يها يش شاغالن تعاونيافزا
 ازين نيتأم

 610 137 175 111 258,25 زار نفره

ن ي تأميها يش تعداد تعاونيافزا
 ازين

 14 25 24 22 21,25 يتعاون

  .اداره كل تعاون استان اصفهان : مأخذ 
  . باشدي استان ميه گذاريرخانه كارگروه اشتغال و سرمايها به دب  طرحيال و مربوط به معرفيون ريليمبلغ به م* 
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  ها  و پيشنهاديريجه گي نت- 3

   :يريجه گينت
 فراهم شود تا امكان حضور مردم به        ياتديد تمه يدر بخش تعاون با   يدرصد25دن به سهم    يجهت رس 

  .دي بوجود آيها در مشاركت اقتصاد ي تعاونيعنوان اركان اصل
 از دوران دبـستان شـروع شـود تـا در           يجـ ي و ترو  يد كار آموزش  ي با يبه علت عدم فرهنگ كار جمع     

ن يـ  ا ي جامع برا  بودجه مشخص با برنامه   . دا كرده باشند  ي پ ي كامل با كار تعاون    ييدوران اشتغال افراد آشنا   
 ي خاصيها تيد اولويها دارند با    يجاد تعاون يل به ا  ينكه اكثر اقشار كم درآمد تما     يبا توجه به ا   .از است يكار ن 
  .عتر خواهد بودينكار توسعه مدنظر سريبا ا. ها درنظر گرفت ي تعاونيبرا

ضمناً بـه   . ش ندارند ن بخ يل به حضور در ا    يها تما   ي در تعاون  يگذاران به جهت برابر بودن رأ       هيسرما
 يگـذار   هيگذارها كمتر رغبت به سرما      هي شاغل باشند سرما   ي در تعاون  ي تعاون ي اعضا ٪50د  ينكه با يعلت ا 
گذار  هي نفر سرما7ن ي نفر اشتغال داشته باشد كه اگر ا50 نفره ممكن است 7 يك طرح تعاونيچون  . دارند

ه ين فاقد سرما  ينكه اكثر شاغل  يالخصوص ا   يند عل يان را عضو نم   ي نفر از شاغل   25باشند حاضر نخواهند بود     
  .د رفع شوديز بايباشد و قسمت دوم ن ي در حال رفع شدن م44البته قسمت اول كار با قانون اصل . هستند

دار شـناخته   يـ جاد اشـتغال پا   يها جهت ا    ر دستگاه ين سا يك بخش مؤثر و كارا در ب      يتعاون به عنوان    
  .واگذار شود) ي تعاونيها  شركتيبرا( منجمله صدور مجوز به تعاون ها ف دستگاهي از وظايشود و بخش

 در بخـش تعـاون   يگاه واقعيدن به جايها فوق امكان رس ها و رفع آنها و پيشنهاد   چالش يبند  با جمع 
  .وجود دارد

  

  :ها  پيشنهاد
رد تـا   يـ د مـدنظر قـرار گ     يارد كه با   وجود د  يدن به اهداف موردنظر در بخش تعاون موارد       ي رس يبرا

  .شود ي از آنان اشاره ميا الً به پارهي حاصل شود ذييسالمت كار و مقصود نها
. باشـد   ي مـ  يگـذار   هياز بـه سـرما    ي در آحاد مردم ن    ي جمع يه همكار يش روح ي به جهت لزوم افزا    -1
  .ابديش يزا افيد به سطح معقول و قابل قبوليج و سپس آموزش باين بودجه بخش ترويبنابرا
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. ابـد ير  يي تغ يد و تخصص  ي، به صورت جد   يمي و قد  يد از حالت عموم   ي آموزش در بخش تعاون با     -2
بـه همـراه   ...  وي، علـوم اجتمـاع  ي كار جمعـ ي روانشناسيها  از آموزشي عموميها  در كنار آموزش يعني

  . استفاده شوديل و لوازم كمك آموزشيوسا
  ياز عمومي مورد ني آموزشيها دوره در يه اعضاء تعاوني الزام حضور كل-3
  . شودياتي و عملييشود اجرا ي بخش تعاون درنظر گرفته مي كه براييها تي اولو-4
 شود  يت تلق يك الزام و مسئول   يبه صورت   ) ي و مل  ياستان (ي تخصص يها  ر دستگاه ي سا ي همكار -5
  .نه اجبار
  .د ساختار شودي تجديرت سازمانت و چايها تقو  وزارت تعاون و ادارات استاني بدنه كارشناس-6
  .ل شودي بانك توسعه تعاون هرچه زودتر تشك-7
  . شودياتيها عمل ي تعاوني برا44د شده در قانون اصل يژه قيالت وي تسه-8
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  صنعت و معدن

   مقدمه- 1
هاي توسعه يافته مبـين ايـن واقعيـت اسـت كـه             بررسي روند تاريخي تحوالت اقتصادي كشور       

هاي خاص و منحصر به فرد خود ،          اي به لحاظ برخورداري از ويژگي       بخش صنعت به ويژه صنايع كارخانه     
در نتيجـه   . بديلي را در فرايند رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي مذكور ايفـا كـرده اسـت                   نقش بسيار بي  

ريـزي    اتژي مناسب براي رشد ، توجه سياستگذاران و برنامـه         صنعتي شدن و توسعه صنعت به عنوان استر       
هاي توسـعه آن   كشورهاي درحال توسعه را به خود معطوف ساخته و به عنوان مهمترين رويكرد در برنامه         

با عنايت به مراتب فوق و نيز باتوجـه بـه           . كشورها به صورت خاص مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است            
ي كشور ، ضرورت ايجاد رشد سريع ، با ثبـات و پايـدار اقتـصادي ، در راسـتاي                    شرايط و وضعيت اقتصاد   

هـاي اقتـصاد ملـي و در نهايـت تحقـق اهـداف توسـعه           مندي از قابليت    هاي موجود ، بهره     غلبه بر چالش  
ناپذير بوده و بـرهمين       اقتصادي كشور ، گسترش بخش صنعت نه يك انتخاب بلكه يك ضرورت اجتناب            

هاي مختلف توسعه كشور ازجمله در قانون برنامه چهـارم توسـعه جهـت تحقـق اهـداف                    اساس در برنامه  
بيني شده به ويژه دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي مستمر ، با ثبـات و پرشـتاب نقـش و جايگـاه                         پيش
  .اي براي بخش صنعت تعريف گرديده است ويژه

ه استان هاي مستعد جهـت توسـعه        هاي مورد اشار    درجهت اجراي احكام قانون برنامه در زمينه        
تري در اين زمينه از آنها مـورد انتظـار            بخش صنعت ، از بيشترين اهميت برخوردار بوده و عملكرد مناسب          

در همين راستا ، براي استان اصفهان ، به لحاظ نقش و اهميت آن در بخش صنعت كـشور و              . بوده است   
بالفعل فراوان در اين زمينه ، قطعاً نقش بسيار حائز اهميتي ها و پتانسل هاي بالقوه و  برخورداري از قابليت

انـداز    بيني گرديده است كه در سـند چـشم          در تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه در اين زمينه پيش          
  .بيست ساله و نيز سند ملي توسعه استان اين موضوع مورد تأكيد قرار گرفته است

 سه سال اول برنامـه چهـارم        يكرد استان اصفهان در ط    در اين گزارش ، به منظور بررسي عمل         
شود تا ضمن اشاره به اهـداف         شناسي آن ، تالش مي      در بخش صنعت و معدن و آسيب      )1384-86(توسعه
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هـاي    انداز بيست سـاله و سياسـت        بيني شده براي استان در اين بخش ، جايگاه بخش در سند چشم              پيش
 اطالعات موجود وضعيت و عملكـرد بخـش صـنعت و معـدن              كلي برنامه چهارم تبيين و براساس آخرين      

هاي برنامه چهارم بررسي و مهمترين اقدامات انجام شده به همراه مسائل و مشكالت                استان در طي سال   
هاي مناسـب جهـت تحقـق هرچـه بهتـر اهـداف               موجود در استان در اين بخش و نيز راهكارها و توصيه          

  .ريح شودتوسعه در اين بخش از اقتصاد استان تش
  

   هاي بخش صنعت و معدن  وظايف و ويژگي– 2
توان اظهار كرد كـه امـروزه         به طور كلي ، در بيان اهميت صنعت در يك جمله به اختصار چنين مي              

بـرهمين اسـاس صـنعتي      . اي مفهومي مترادف با توسعه كسب كرده است           صنعت به ويژه صنايع كارخانه    
در . س مباحث توسعه در كشورها و مناطق درحال توسعه و كمتر توسعه يافته قرار گرفته است شدن در رأ

لـذا ،  . شـود   واقع درحال حاضر از صنعتي شدن و توسعه صنعت به عنوان ابزار پويا براي رشد نام برده مي          
جتمـاعي و   ضروري است كه اكثر كشورها و مناطق مختلف كه به دنبال رشد اقتصادي سريع ، پيشرفت ا                

بهبود كيفيت زندگي مردم و ساكنين خود هستند ،  هدف اصلي خود را تسريع توسعه صـنعتي و تـشويق                     
ترين علل اهميت صنعتي شدن و توسعه صنعت براي كشورها  به طور كلي عمده. صنعتي شدن قرار دهند 

  :و مناطق درحال توسعه ، به اختصار به شرح زير است
   كننده منابع اقتصاديصنعت به عنوان عامل ايجاد

 صنعت به عنوان مشوق تغييرات ساختاري اقتصادي
 صنعت به عنوان عامل ايجاد تغيير در تكنولوژي

 صنعت به عنوان عامل گسترش ارتباطات و پيوندهاي اقتصادي
 صنعت به عنوان عامل توسعه بخش خدمات

 ي ارزيصنعت به عنوان عامل توسعه صادرات و تنوع درآمدها
 عنوان عامل كاهش فقر و نابرابري اقتصاديصنعت به 

 هاي اقتصادي و اجتماعي صنعت به عنوان عامل ايجاد پيشرفت
 صنعت به عنوان عامل ايجاد اشتغال پايدار و مولد

 ي و اجتماعيصنعت به عنوان عامل توسعه روستايي و عدالت اقتصاد
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نجـام شـده در گذشـته ، از حـدود           هاي گسترده ا    گذاري  استان اصفهان ، به لحاظ اقدامات و سرمايه       
هـاي صـنعتي كـشور ، در بخـش صـنعت كـشور از                 ترين قطب   دويست سال قبل به عنوان يكي از عمده       
اين استان نـه تنهـا بـه دليـل موقعيـت جغرافيـايي و امكانـات                 . جايگاه قابل توجهي برخوردار بوده است       

د توانـسته اسـت نقـش بـسيار مـؤثر و            زيربنايي بلكه به اتكاي قابليت كارآفريني صـنعتگران خـالق خـو           
ها در داخـل و       ترين استان   بديلي را در فرآيند توسعه صنعتي كشور ايفا كرده و به عنوان يكي از صنعتي                بي

هـاي اساسـي و       گـذاري   برهمين اساس ، از حدود يكـصد سـال قبـل سـرمايه            . خارج كشور شناخته شود     
تـرين منـاطق      جموع اين استان را به يكـي از مناسـب         زيربنايي زيادي در اين استان صورت گرفته و در م         

اي  اي كه بخش عمده به گونه. هاي داخلي و خارجي صنعتي تبديل كرده است         براي جذب سرمايه گذاري   
هاي نفتي در اسـتان    از صنايع پايه و مادر ازقبيل صنايع فوالد ، سيمان ، شيميايي ، توليد انرژي و فرآورده                

.  زمينه بسيار مناسبي را جهت توسعه صنعت در كشور و منطقه فراهم كرده است                اصفهان استقرار يافته و   
در نتيجه اين استان به مكاني مناسب جهت رشد و توسعه صنايع بـا رويكـرد توسـعه صـنايع نـوين و بـا                         

تواند در راستاي رفع موانـع و مـشكالت توسـعه كـشور و                تكنولوژي باال تبديل گشته و درحال حاضر مي       
  . ايفا كنديهاي توسعه نقش محوري و اساس اف برنامهتحقق اهد

هـاي مختلـف صـنعتي و حـدود           استان اصفهان با دارا بودن حدود ده هزار واحـد صـنعتي در رشـته              
 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت كشور را به خود           8/14هزار كارگاه توليدي كوچك صنعتي حدود         سي

عالوه بـر جايگـاه   . ان در رتبه دوم كشور قرار گرفته است     اختصاص داده و از اين حيث پس از استان تهر         
برجسته صنعت استان در بخش صنعت كشور ، نقش بخش صـنعت در اقتـصاد اسـتان نيـز بـسيار حـائز                       

 درصد از ارزش افزوده كل استان به بخـش صـنعت اختـصاص داشـته                30اهميت بوده و همواره بيش از       
  .است 

هـاي   ركز آمار ايران ، استان اصفهان در بين كليه رشد فعاليت         اي م   هاي منطقه   براساس نتايج حساب  
هـاي داراي مزيـت       عمده صنعتي در صنايع زير در كل كشور رتبه اول را كسب كرده و لذا در اين زمينـه                  

  .بوده و نقش استان منحصر به فرد است
  توليد فلزات اساسي 
 اي هاي هسته هاي نفتي و سوخت توليد كك ، فرآورده

 سوجاتتوليد من
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ار فراوانـي   يهـاي بـس     عالوه بر صنايع فوق استان در صنايع كاني غير فلزي و بازيافت نيز از قابليت              
هـاي    هـا و ظرفيـت      به طور كلي استان اصفهان جهت توسعه بخش صنعت داراي قابليت          . برخوردار است   

  :ترين آنها به شرح زير است فراواني است كه برخي از عمده
   در استان يا تجربه كارآفريني صنعتوجود پتانسيل قوي و ب

 هاي گذشته گذاري وجود سرريز دانش و منابع مالي حاصل از اقدامات و سرمايه
 ها و امكانات زيربنايي مناسب در اكثر مناطق استان  وجود زيرساخت

برخورداري از موقعيت جغرافيايي مناسب ازحيث دسترسي به بازارهاي بزرگ كشور و منطقه و قـرار                
 هاي اصلي كشور ن در مسير راهگرفت

 هاي گسترده و متنوع معدني مورد نياز بخش صنعت وجود ذخاير و پتانسيل
 هاي با سابقه و قدرتمند بخش خصوصي و تعاوني در استان وجود تشكل

 هاي صنعتي در استان وجود منابع طبيعي و اقليمي متنوع به عنوان محرك فعاليت
 اني متخصص و با تجربه در استانوجود سرمايه انساني و نيروي انس

 ها و مراكز آموزش عالي بزرگ و تخصصي و مراكز تحقيق و توسعه  وجو دانشگاه
 برخورداري از ظرفيت باالي توليد ، ذخيره و انتقال انرژي در كشور 

 استقرار واحدهاي بزرگ صنعتي در استان 
 رار صنايع ها و نواحي صنعتي در كليه مناطق استان جهت استق توسعه شهرك

همانگونه كه مالحظه گرديد ، در استان اصفهان بستر مناسب جهت توسـعه هرچـه بيـشتر بخـش                   
ريزي مناسـب و      صنعت و در نتيجه بهبود وضعيت اقتصادي استان و كشور فراهم بوده و در صورت برنامه               

 الزم  يشور از آمادگ   تحقق اهداف قانون برنامه چهارم و چشم انداز استان و ك           يرفع برخي موانع در راستا    
  . باشدي برخوردار ميو كاف

هاي تأمين كننده مواد اوليـه        ترين بخش   هاي عمده اقتصادي ، بخش معدن از عمده            دربين بخش 
شود و برهمين اساس ، ذخاير غني معدني به عنوان يك عامل بالقوه ، نقش كليدي ،                   صنايع محسوب مي  

استان اصفهان در اين بخش     . كند     مناطق مختلف ايفا مي    محرك و راهبردي در توسعه صنعتي كشورها و       
از اقتصاد كشور البته بدون احتساب معادن نفت و گاز نيز از جايگاه بسيار برجسته و حائز اهميتي برخوردار                 

قرار گرفتن استان در مركز ايران كه از حيث ساختار زمين شناسي مـوقعيتي خـاص داشـته و نيـز                     . است  
اي در شرق ، جنوب شرق و شمال شرق استان باعث ايجاد بـستر مناسـب                  و درياچه وجود مناطق كويري    
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جهت تشكيل ذخاير و امالح معدني با ارزش نظير پتاس ، سولفات سديم و نمك طعام در استان گرديـده                    
  .است 

 مـواد   يريـ هاي بازيك و فوق بازيك در شهرستان نائين زمينه شـكل گ                 عالوه بر آن، وجود سنگ    
هـاي نفـوذي و آذريـن در     وميت ، گل سفيد ، منيزيت و تالـك را فـراهم سـاخته و نيـز سـنگ          كر يمعدن

هاي نائين ، اردستان ، نطنز ، كاشان و گلپايگان باعث تشكيل معادن سرب ، طـال ، سـيليس ،                       شهرستان
رضه و  هاي تزئيني و نما از قبيل سنگ گرانيت ، گابرو سبز و سياه و نيز ذخائر غني مرمريت قابل ع                     سنگ

اي را بـراي اسـتان در ايـن           هاي بالقوه و بالفعل گسترده      جه مزيت يرقابت در بازارهاي جهاني شده و در نت       
  .زمينه ايجاد كرده است 

 معدن فعال وجـود دارد كـه از ايـن           304بر اساس آمار و اطالعات موجود ، در استان اصفهان تعداد            
استان با توليد ساالنه بيش از هفده ميليون تن  .  است   هاي كشور قرار گرفته     حيث در رتبه سوم بين استان     

مواد معدني حدود ده درصد از كل توليدات معدني كشور را به خود اختصاص داده و پس از استان كرمـان                     
همچنـين اسـتان اصـفهان در زمينـه توليـد و اسـتخراج          . از اين نظر در رتبه دوم كشور قرار گرفته اسـت          

و باريت از جايگاه ويژه برخوردار بوده و مقام اول كشور را كسب كرده است               هاي تزئيني ، دولوميت       سنگ
بنابراين استان اصفهان در زمينـه بخـش        . كه حاكي از اهميت اين بخش از اقتصاد استان در كشور است             

بيني شده براي ايـن بخـش در          تواند در تحقق اهداف پيش      هاي فراواني است كه مي      معدن داراي پتانسيل  
هـاي    به طور كلي برخي از مهمتـرين قابليـت        . وسعه كشور و استان نقش بسيار مؤثري را ايفا كند           اسناد ت 

  :استان در اين زمينه به شرح زير هستند
  راني و قرارگرفتن در مركز اين شناسيث زميموقعيت جغرافيايي مناسب استان از ح

   پتانسيل معدني باالهاي داراي تنوع آب و هوايي و گستردگي استان و همجواري با استان
 وجود بيش از چهل نوع ماده معدني و انواع مختلف معادن در استان 

 ها و تاالب حاوي ذخاير معدني بسيار با ارزش  وجود درياچه
 هاي معدني و استفاده كننده از مواد معدني وجود واحدهاي بزرگ صنعتي مرتبط با فعاليت

 هاي تزئيتي  و غير مدرن فرآوري سنگهاي متعدد مدرن  ها و كارخانه وجود كارگاه
 ... ويوجود معادن بزرگ به ويژه در زمينه استحصال طال و سرب و رو

 هاي انجام شده در اين زمينه گذاري قدمت زياد فعاليت معدنكاري در استان و سرمايه
 هاي قوي غير دولتي در اين زمينه وجود نيروي انساني متخصص و با تجربه و تشكل
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  ن بخش در استاني كننده ايبانيشت÷ آموزشي و تحقيقاتي متعدد دولتي و خصوصي وجود مراكز

   بخش صنعت و معدني كميرهاي عملكرد متغي بررس- 3
-88( توسعه استان اصفهان در بخش صـنعت و معـدن در برنامـه چهـارم توسـعه                 ياهداف كم   

  : باشدير ميرح جدول ز توسعه استان به شي، مندرج درسند مل) 1384
  

  اهداف كمي توسعه بخش صنعت و معدن استان در برنامه چهارم توسعه) : 1(جدول شماره 
)88 – 1384(  

 گيري واحد اندازه شاخص هدف
  سال 
1383 

  سال 
1388 

سهم بخش صنعت و معدن در توليد ناخالص داخلي 
 استان

 4/38 41 درصد

 37 38 درصد سهم بخش صنعت و معدن در اشتغال استان

  1385ريزي استان ، سند ملي توسعه استان سال  سازمان مديريت و برنامه: مأخذ 
  

ث يـ  از ح  1384-87 يهـا    سـال  يعملكرد استان اصفهان در بخش صنعت و معـدن طـ            
  .ر نشان داده شده استي عمده در جداول زيشاخص ها
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 87      يها ن اصفهان در سالاهداف كمي توسعه بخش صنعت و معدن استا) : 2(جدول شماره 

- 1384  
 شاخص هدف

  واحد
 گيري اندازه

  سال
1384 

  سال
1385 

  سال
1386 

  سال
1387(*)  

سهم بخش صنعت و معدن  
 در توليد ناخالص داخلي استان

 32,53 33,79 31,15 33,94 درصد

سهم بخش صنعت و معدن در 
 اشتغال استان

 41,7 42,3 44,6 44,1 درصد

  . اصفهانيمار و اطالعات استانداردفتر آ: مأخذ 
  . باشدي مي برآورد1387ارقام سال (*) 

  
  

 صنعت و معدن استان از كل ارزش افزوده كشور در يسهم بخش ها) : 3(جدول شماره 
  1384-87 يها سال

 )درصد ( 

 ت هايشرح فعال 1384 1385 1386 1387(*)

 (**)صنعت  15,92 14,07 16,15 15,13

 معدن 15. 16. 22. 21.

 صنعت و معدن 16,07 14,23 16,37 15,34

  . اصفهانيدفتر آمار و اطالعات استاندار:  مأخذ 
  . باشدي مي برآورد1387ارقام سال (*) 

  . باشديم» صنعت ساخت « آمار مربوط به (**) 
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-87 يها  صنعت و معدن از كل ارزش افزوده استان در ساليسهم بخش ها) : 4(جدول شماره 
1384 

 )درصد ( 

 ت هايشرح فعال 1384 1385 1386 1387(*)

 (**)صنعت  33,32 30,52 33,24 31,9

 معدن 53. 55. 81. 77.

 صنعت و معدن 33,85 31,07 34,05 32,67

 . اصفهانيدفتر آمار و اطالعات استاندار:  مأخذ 
  . باشدي مي برآورد1387ارقام سال (*) 

  . باشديم»  ساخت صنعت« آمار مربوط به (**) 
  
  

- 87   يها  سالين بخش صنعت در استان طياطالعات تعداد كارگاه و شاغل) : 5(جدول شماره 
1384 

  )تعداد ( 

 شرح 1384 1385 1386 1387

4085 3،640 3،079 2،662 
 نفر 10 ي صنعتيتعداد كارگاه ها

 شتريكاركن و ب

181792 158،223 135،996 119،069 
 ي صنعتياه هاتعداد شاغالن كارگ

 شتري نفر كاركن و ب10

535 843 637 396 
 از ي بهره برداريتعداد پروانه ها
 ي صنعتيواحدها

 . ع و معادن استان اصفهانيسازمان صنا:  مأخذ 
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ده استان در ي رسي به بهره برداري صنعتيه و اشتغال پروانه هايزان سرمايم) : 6(جدول شماره 
 1384-87 يها سال

  اشتغال 
 )نفر ( 

  هيسرما
 )ال يون ريليم( 

                                موضوع
                         سال

13331 5224523,87 1384 

18148 6562612,61 1385 

23735 11972725,73 1386 

14993 31608601,08 1387 

10,03 90,68 
  متوسط نرخ رشد ساالنه

 )درصد ( 
  ع و معادن استانياسازمان صن:          مأخذ 

  
  

 سال ي در استان اصفهان طي معدني اكتشافيت هاي فعاليسه ايآمار مقا) : 7(جدول شماره 
  1384-87 يها

           موضوع
       سال

 يها تعداد درخواست
واصل شده به سازمان

تعدادپروانه اكتشاف 
  صادره

 )فقره (  

  گواهينامه كشف
 )فقره ( 

  سرمايه گذاري
  )هزارريال( 

  ذخيره
 )ميليون تن ( 

1384 1115 130 38 8043200 74/36 

1385 1129 86 39 7178500 3/43 

1386 1742 160 49 18887500 6/520 

1387 2543 160 83 19539000 1055,3 

نرخ رشد 
متوسط    

 )درصد ( 
33,85 17,7 32,5 51,9 407,6 

  معادن استانع و يسازمان صنا: مأخذ 
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 سال ي در استان اصفهان طي معدني بهره برداريت هاي فعاليسه ايآمار مقا) : 8(جدول شماره 
  1384-87 يها

                 موضوع
            سال

  تعداد معادن فعال
 )فقره ( 

  ميزان كل استخراج
 )تن ( 

  يحقوق دولتي  وصول
 )ميليون ريال  (

  سرمايه گذاري
  )ميليون ريال( 

  شاغلين
 )نفر ( 

1384 227 14339254 24850 530261 5250 

1385 256 15977478 40355 625278 5761 

1386 304 17073524 38255 791779 6311 

1387 345 20327265 38943 993603 6842 

نرخ رشد 
متوسط      

 )درصد ( 
15 12,4 19,6 23,3 9,2 

  . دن استان سازمان صنايع و معا: مأخذ 
  

  ها  و پيشنهاديريجه گي نت- 4
ز مـورد   يـ جه گرفت كه استان اصفهان همانگونه كه در اسناد توسعه ن          ي توان نت  ي م يبه طور كل    

ن يـ بـا ا  . باشـد  ي در بخش صنعت برخوردار م     يادي بالقوه و بالفعل ز    يل ها يد قرارگرفته است از پتانس    يتاك
 انباشته شـده  ي و خصوصيم دولتي عظيه هايامات گسترده انجام شده در گذشته و سرما      رغم اقد يحال عل 

 مواجـه بـوده و در   ين بخش از اقتصاد استان ، صنعت و معدن استان با چالش ها و مشكالت متعدديدر ا 
ن بخش از اقتـصاد اسـتان قـادر         ينه منابع و امكانات موجود ا     يص به ي مناسب و تخص   يزيصورت برنامه ر  

ز در  يـ  ن يفا كرده و حضور گسترده تر و مـوثرتر        ي را در اقتصاد استان و كشور ا       يهد بود نقش فعال تر    خوا
  .  داشته باشديعرصه اقتصاد جهان

  : شوديشنهاد مير پي زياستي سيه هاين منظور توصي ايبرا
 از بخشي مورد ني و اعتبارين منابع ماليدار جهت تاميدات مناسب و پاياتخاذ تمه -
  توسعه صنعت و معدن در استاني استراتژي و اجرانيتدو -
 در بخـش در محـور       يه گـذار  ياز جهت گسترش سـرما    ي موردن يربناهاين بستر مناسب و ز    يتأم -

  توسعه بخش در استانيها
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 ي خارجيع استان در بازارهاي صنايريش قدرت رقابت پذي مناسب جهت افزاياتخاذ راهكارها -
 در  ي رقابت يت ها يت دار و برخوردار از مز     ي اولو ينه ها ين در زم  ص منابع و امكانات استا    يتخص -

 بخش صنعت و معدن استان
  بخشي سطح فناوري ارتقايق و توسعه در راستاي تحقيت هاي در فعاليه گذاريش سرمايافزا -
 در  ي مـواد معـدن    ي و فـراور   يد جهت اكتشاف،بهره بردار   ي جد ي ها ياستفاده از ابزار و تكنولوژ     -

 استان
د و صـدور    يـ  بـاال جهـت تول     يع با تكنولـوژ   يش سهم صنا  يكرد افزا ياصالح ساختار بخش با رو     -

  با ارزش افزوده باالييمحصوالت نها
  دار در استانيل به توسعه پاي ني بخش در راستايطيست محي زيت استانداردهايتقو -
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  محيط زيست

  : مقدمه - 1
ترديد حفاظت از محيط زيست يكي از دل مشغولي ها و نگراني هاي جوامع كنـوني بـشري بـه                       بي
برداري غيرمعقول ازمنابع طبيعي ، تخريب و دگرگوني كاهش يابنـده             افزايش جمعيت ، بهره   . رود  شمار مي 

 گوناگون جهـان را تحـت       تنوع زيستي ، گسترش روزافزون آلودگي ها اعم از هوا ، خاك و آب به انحاي               
تأثير اثرات زيانبار قرار داده است و باالخره موجب تنزل كيفيت زندگي طبيعي انسان ها در نتيجـه بـرهم                    

ها، سـازمان هـا و مجـامع بـين            ن رو  دولت   ياز ا . خوردن تعادل و تناسب محيط زيست موجب شده است        
از آلودگي و تخريب محـيط زيـست مبـادرت          المللي به تدوين و اجراي قوانين و مقرراتي براي جلوگيري           

كـشور پـس از انقـالب         هاي كالن توسـعه     ريزي  زيست در برنامه    تحوالت قانونگذاري محيط    سير. كرده اند 
محيطي    باشد روند افزايشي كمي وكيفي قوانين و مقررات زيست           ياساسي م   متكي بر اصل پنجاهم قانون    

  .گواه صادقي بر اين مدعا استمندرج در برنامه هاي اول تا چهارم توسعه ، 
به دلپل ابعاد گسترده مسائل و مشكالت زيست محيطي كشور كماكان موانع و تنگناهاي گوناگوني               
درخصوص حفاظت از محيط زيست مشاهده مي شود كه در صورت رفع اين گونه موانع و مشكالت مـي                   

چهـارم    در قانون برنامه    . ا ميسر ساخت  توان بر بسياري از مشكالت فائق آمد و دستيابي به توسعه پايدار ر            
زيـست     بـه حفـظ محـيط      72 تـا    59، فصل پنجم مـشتمل بـر مـواد          11/6/1383توسعه كشور ، مصوب     

زيست بيـانگر     گذاري به اين مسأله و تعدد موادقانوني در زمينه محيط           اختصاص داده شده است كه اهميت     
محيطـي آن هنگـام بـوده     مردمي در مباحث زيستلزوم پاسخگويي قانوني به نيازها و مطالبات روزافزون        

  .است
  

    كليديي بررسي عملكرد شاخص ها- 2
 اداره كل حفاظت محيط زيست در قالب چهار برنامـه بـا عنـوان برنامـه حفاظـت از                    1386در سال   

، برنامـه مـديريت     هاي خشكي ، برنامه ارتقاي فرهنـگ و اخـالق زيـست محيطـي                 ها و گونه    بوم  زيست  
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هـاي داخلـي و       هـاي آب    هـا و گونـه      آالينده ها و پسماندها و برنامه حفاظت و بهره برداري از زيست بوم            
  . هدف در چارچوب وظايف جاي و اهداف برنامه چهارم توسعه فعاليت كرده است23دريايي و با 

تنامه ها جدول شـماره     در چارچوب برنامه ها و اهداف و شاخص هاي كليدي و بر اساس مفاد موافق              
 نشان مي 1384-87شاخص هاي كليدي محيط زيست را به تفكيك هدف و عملكرد طي سال هاي ) 1(

  . دهد
 ي هـوا در طـ     يار سـنجش آلـودگ    ي ثابت و س   يها  ستگاهي ا ين بخش در راه انداز    ي عملكرد  ا   يبررس

تحقـق  ) ستگاه يـ  ا20 (  درصد نسبت به هدف برنامـه  65ستگاه بوده كه    ي ا 13 تعداد   1384-87 يها  سال
ن دوره يـ  اينـده رود طـ  ي رودخانـه زا ينده هايش آالي پا يها  ستگاهيجاد ا يعملكرد بخش در ا   . افته است ي

عملكرد . دا كرده استيتحقق پ) ستگاه ي ا60(  درصد نسبت به هدف برنامه 96ستگاه بوده كه ي ا58تعداد 
 ( يستيـ ط ز ي محـ  ي شاخص هـا و اسـتانداردها      ارها ، ين و نظارت بر ضوابط ، مع      ين بخش در حوزه تدو    يا

ده يـ محقق گرد)  مورد 2500(  درصد نسبت به هدف برنامه 95 مورد بوده كه حدود   2372 ) يبهره بردار 
 مهـم   يش به كل رودخانه ها    ي مهم پا  ين بخش در خصوص شاخص نسبت رودخانه ها       يعملكرد ا . است

نه نظارت  ي عملكرد بخش در زم    يبررس.  است افتهي درصد تحقق    100 به طور    1384-87 دوره   ياستان ط 
(  درصد نسبت بـه هـدف برنامـه          85 نمونه بوده كه     23198تعداد  ) اصفهان  (  بزرگ   ي شهرها يبر آلودگ 
ن دوره تعـداد    يـ  ا ينده رود ط  ي رودخانه زا  يعملكرد نظارت بر آلودگ   . ده است يمحقق گرد )  نمونه   27000

 باشد علـت    يم)  نمونه   720( نسبت به هدف برنامه                ي درصد 56 از تحقق    ي نمونه بوده كه حاك    405
نده رود بوده كه نمونه     ي و خشك شدن رودخانه زا     يده خشكسال يد پد ي عدم تحقق آن مربوط به تشد      ياصل
نـه نـسبت    ين بخـش در زم    يـ  عملكـرد ا   يبررسـ . ده است ير نگرد ير رودخانه امكان پذ   ي از كل مس   يبردار

) بدون احتساب مناطق شكار ممنـوع       ( به كل مساحت استان     ست  يط ز يمساحت مناطق تحت كنترل مح    
 40(  درصـد نـسبت بـه هـدف برنامـه            37 درصد بوده كه حدود      14,92 حدود     1384-87 يها   سال يط

د و نظارت بـر منـاطق       يزان بازد ين بخش در خصوص م    ين عملكرد ا  يهمچن. ده است يمحقق گرد ) درصد  
 از  ي دهد كه حاك   ي نفر ساعت را نشان م     1449576كور   دوره چهار ساله مذ    يچهارگانه و تحت پوشش ط    

  . باشديم)  نفر ساعت 2000000(  نسبت به هدف برنامه ي درصد72تحقق 
  
  
  



  
  
  

 

 

 1384 – 87 يها  ساليست استان اصفهان طيط زيهاي كليدي بخش مح عملكرد شاخص) : 1(جدول شماره 

 1384سال  1385سال  1386سال  1387سال 

  درصد
  هدف  عملكرد  تحقق

 برنامه
 درصد 
  هدف  عملكرد تحقق

 برنامه
 درصد 
  هدف عملكرد تحقق

  برنامه
 درصد 
  هدف عملكرد تحقق

  برنامه

  واحد 
 فيرد يعنوان هدف كم متعارف

ار ي ثابت و سيها ستگاهي ايراه انداز ستگاهيا 2 2 100 2 2 100 8 4 50 8 5 62,5
 1  هوايسنجش آلودگ

 ينده هايش آالي پايها ستگاهيا ستگاهيا 15 13 100 15 15 100 15 15 100 15 15 100
 2 نده روديرودخانه زا

 مورد 500 450 90 600 604 100 700 668 95 700 650 92

ارها ين و نظارت بر ضوابط ، معيتدو
ط ي محي، شاخص ها و استانداردها

   يستيز
  )يبهره بردار ( 

3 

ش به ي مهم پاينسبت رودخانه ها درصد 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 4  مهم استانيكل رودخانه ها

تعداد  6500 5100 78 6500 5400 83 7000 5900 84,2 7000 6798 97
 نمونه

(  بزرگ ي شهرهاينظارت بر آلودگ
 5 )اصفهان 

تعداد  180 50 27,7 180 174 96,6 180 90 50 180 91 50,5
 نمونه

نده ي رودخانه زاينظارت بر آلودگ
 6  *رود

 درصد 10 3,2 3,2 10 3,2 32 10 4,26 42 10 4,26 42

نسبت مساحت مناطق تحت كنترل 
ست  به كل مساحت يط زيمح
بدون احتساب مناطق شكار ( استان 

 )ممنوع 

7 

نفر  500000 256608 51 500000 330968 66 500000 284000 57 500000 578000 115
 ساعت

د و نظارت بر مناطق چهارگانه يبازد
 8 و تحت پوشش استان

  .اداره كل محيط زيست استان : مأخذ 
  .د ير نگردير رودخانه امكان پذي از كل مسينمونه بردارنده رود ، ي و خشك شدن رودخانه زايل خشكساليبه دل* 
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   موجودي چالش ها و تنگناها- 3
در خالل سال هاي گذشته تأكيد صرف بر رشد اقتصادي و شتاب بخشيدن به فعاليت هاي مختلـف بـه                    

مات گوناگون در ايران بـه ماننـد بـسياري از كـشورهاي در حـال                دليل افزايش تقاضا براي كاالها و خد      
توسعه باعث در حاشيه قرار گرفته محيط زيست شده است و به همين دليل نيز اثربخشي محيط زيـست                   

خوشبختانه در خـالل سـال هـاي        . در سياست ها و برنامه هاي توسعه از وزن الزم برخوردار نبوده است            
م توسعه جايگاه محيط زيست در نظام برنامه ريزي كـشور ارتقـاء يافتـه و                گذشته و خصوصاً برنامه چهار    

اثربخشي آن در نظام برنامه ريزي بهبود يافته است، به نحوي كه در حال حاضر ارزيابي پيامدها زيـست                   
محيطي بسياري از طرح ها و پروژه ها پيش از اجرا و در مرحله مكان يابي و امكـان سـنجي منـوط بـه                         

  . ات زيست محيطي شده استرعايت مالحظ
هـاي بـارز آن    ابهام در برخي از آيين نامه ها نيز از موانع دستيابي به اهداف پيش بيني شده كه از نمونـه                

 قانون برنامه چهارم توسعه درخصوص ايجـاد صـندوق ملـي محـيط زيـست      63مي توان به بند ب ماده      
هاي صـندوق در راسـتاي كـاهش          ي انجام فعاليت  براساس مفاد اين قانون منابع مورد نياز برا       . اشاره كرد 

هاي بخش غيردولتي داخلي و كمك هاي خارجي قيد           آالينده ها و تخريب محيط زيست از طريق كمك        
شده است كه عمالً چنين منابع پس از گذشت سه سال از برنامه محقق نشده و صندوق مزبور هيچ گونه     

هادينه نشدن موضوع حفاظـت محـيط زيـست در          ضعف آگاهي هاي مردمي و ن     . عملكردي نداشته است  
از جنبه ديگر،   . بين اقشار مختلف جامعه و بي توجهي به حفاظت از محيط زيست نيز از ديگر موانع است                

بخشي از مسايل و مشكالت مـي تـوان كمبـود نيـروي انـساني متخـصص و تجهيـزات نـوين و عـدم                        
و اعطاي يارانه هاي سنگين در بخش هاي        هاي اجرايي با حفاظت محيط زيست         هماهنگي ساير دستگاه  

. كننده انرژي كه انگيزه ها را براي كاهش مصرف و كاهش انتشار آالينده ها از بـين    مـي بـرد               مصرف
همچين وجود حدود هفت هزار واحدهاي توليدي و صنعتي در استان كه به فراخور توليد و مصرف انرژي 

كمبـود اعتبـارات،   . كند  و استان را متأثر از اين آلودگي مي   هاي زيست محيطي را افزايش داده       بار آلودگي 
هاي باالي تعمير و نگهداري ايستگاه هاي سنجش ، تخريب زيستگاه هـا و بـه تبـع آن انقـراض                       هزينه
هاي كمياب ، بهره برداري نامعقول و بيش از ظرفيت باز توليد منـابع طبيعـي و زيـست محيطـي و                        گونه

  . پهنه سرزمين نام برداستقرار ناموزون جمعيت در
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  ها گيري وپيشنهاد   نتيجه- 4

  گيري  نتيجه- 1- 4
زيست طي چهـار برنامـه توسـعه و           پايه و پيرو در زمينه محيط       نگاه جامع به سير صعودي تصويب قوانين      

اي مصوب، ما را به اين نتيجه سوق مي دهـد كـه          ه  بررسي علل كاميابي و ناكامي تحقق برخي از برنامه        
 ساله ، با اعمال ضـمانت       20بيني شده درسند چشم انداز        محيطي پيش   هاي زيست   نيل به اهداف و برنامه    

هاي مختلف حاكميت نظـام،       اجرايي قوي، نظارت جامع و كارآمد و حمايت قانوني مستمر از سوي بخش            
  اين زمينه امكان پذير است درهمراهي بخش خصوصي و جلب  مشاركت مردم 

  :پيشنهاد ها  - 2- 4
o ن برنامه پنجم عبارتند ازيشنهادها به منظور بهبود عملكرد بخش در ادامه برنامه چهارم وتدويپ :  
o              ،رو   در اجرا بـا شكـست روبـه       از آنجايي كه قوانين مصوب بدون ابزار مؤثر و حمايت نهادهاي جوامع

هـاي اقتـصادي كـشور و تـوان           شود در محتواي قانون برنامه پنجم به واقعيت         شد پيشنهاد مي    خواهد
تقويت ساختاري و محتوايي تشكيالت     . نهادين جامعه براي اجراي آنها  توجه و عنايت بيشتري شود          

ن از يك سو و فراهم ساختن ابزار، زير         ريز كشور و تفويض اختيارات مورد نياز به آنا          نظارتي  و برنامه   
هـا و منـابع مـالي معتبـر مـستمر در جهـت كنتـرل، ارزيـابي و پـژوهش در زمينـه عملكـرد                         ساخت
تواند ضمانت اجرايي     هاي نظارتي ازسوي ديگر، مي      توسط دستگاه ... هاي اجرايي، فرهنگي و       دستگاه

  .ندگي كشور ايجاد كندپنجم ساز مناسبي براي تحقق مفاد مندرج در قانون برنامه
o    شود بـراي عمليـاتي       هاي مجري قوانين برنامه، پيشنهاد مي       بودن وظايف دستگاه    با توجه به مشخص

قانوني مصوب، تأخير در اجرا  و يـا تعويـق در    ها؛ جلوگيري از معطل ماندن اجراي مواد ساختن برنامه 
هـاي مـشابه      حقـوقي يـا پـست       هـاي   ونتهاي اجرايي برخي از مصوبات، معا       نامه  تدوين يا ابالغ آئين   

هاي مجري، به عنوان عوامل پيگير تحقق مفاد قانوني مرتبط بـاهر بخـش در مـتن                   دستگاه  ستادي  
  .پنجم، تعيين شوند قانون برنامه

o شود بـه منظـور پيـشگيري از آزمـون و خطـا در مبحـث قانونگـذاري برنامـه اي ، مـتن                   مي  پيشنهاد
ايـران    م سازندگي پايدار فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي جمهوري اسـالمي        پنج  شده قانون برنامه    تدوين

اين امر . نهايي آنان در خصوص مفاد مندرج در قانون اخذ شود هاي مجري توزيع و نظر    بين  دستگاه  
شود بلكـه در      عالوه بر اينكه موجب ترغيب بيشتر در عملياتي ساختن موادقانوني توسط مجريان مي            
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اً جزئي كه به صـرف هزينـه و تـضييع وقـت بـسيار بـراي اجرايـي كـردن مفـاد                   رفع اشكاالت احيان  
  . كند انجامد، كمك مي فرابخشي قانون مي

o شنهاد مي شوديز جهت اثربخشي در سياست هاپيل نيعالوه بر موارد ذكر شده  موارد ذ:  
o              داري از تنـوع    بر  ارتقاي توان علمي، فني و تجهيزاتي حفاظت محيط زيست به منظور حفاظت و بهره

  ) . درصد مساحت استان10(زيستي و افزايش سطح مناطق تحت مديريت به استاندارد جهاني 
o ها توليدي و زيربنايي  ادغام مالحظات زيست محيطي در اجراي كليه طرح ها و پروژه.  
o ا ايجاد سازوكارهاي الزم براي خود اظهاري صنايع و واحدهاي آلوده كننده جهت پايش آلودگي ه  
o                         استفاده از ساز و كارهاي مناسب بـراي جلـوگيري از مـصرف بـي رويـه سـموم،دفع آفـات نبـاتي و

  .كودهاي شيميايي و تشويق بيشتر استفاده از كود كمپوست و اشاعه بازيافت زباله ها
o               افزايش آگاهي هاي عمومي در زمينه حفاظت از محيط زيست و ارتقاء و توانمندسازي تـشكل هـاي

  . زيست محيطي براي اشاعه آموزش هاي زيست محيطيغيردولتي
o ترويج استفاده از انرژي هاي پاك  
o           آوري ، تـصفيه و دفـع پـسماندهاي           ساماندهي و تجهيز شهرها و مراكز صنعتي به سيستم هاي جمع

  .شهري و صنعتي و استفاده از شيوه هاي جديد توليد
o به تناسب توان باز توليد آنهابهره برداري از تنوع زيستي آبي و خشكي و مراتع .  
o      با توجه به ظرفيت ها و بـسترهاي  ) گردشگري طبيعي (ايجاد زيربناها به منظور گسترش اكوتورسيم

  .موجود به منظور ايجاد اشتغال درآمد براي جوامع روستايي
o                   وا ايجاد نظام همكاري بين بخشي جهت نيل به اهداف و سياست ها در زميه كاهش آلودگي آب، هـ

  .و خاك، ارتقاي فرهنگ زيست محيطي و حفاظت و احياي منابع طبيعي
o                      ارتقاي كيفي منابع آب و مصرف بهينه آن در كليه بخش هاي مـصرف كننـده شـهري، كـشاورزي

  .وصنعتي
o                    كاهش آلودگي هوا از طريق توسعه سيستم حمل و نقل عمومي و از رده خارج كردن كليه خودروهـا

  .سودهو موتورسيكلت هاي فر
o اجرايي كردن نظام مديريت سبز.  
o                 محاسبه هزينه هاي اقتصادي تخريب و آلودگي محيط زيست در توجيهات فني، اقتصادي طرح ها و

  هاي عمراني  پروژه
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o   هـاي مقـام در ايجـاد و توسـعه      ل غرس نها(تكميل و اجراي طرح كمربندي سبز در شهرهاي بزرگ
  )فضاي سبز 

o ير كشوها و توسعه فناوري هاي نوين در زمينه حفاظت از محيط زيستاستفاده از تجارب سا. 
o  استفاده از سازوكارها و ابزارهاي اقتصادي نظير ماليات بر آلودگي براي حفاظت از محيط زيست .  
o        در تصفيه خانه فاضالب در شهرك ها و نواحي          14000استقرار سيستم مديريت زيست محيطي ايزو 

  .صنعتي
o زسيستم آبياري تحت فشاراستفاده ا.  
o ارتقاء مناطق شكار ممنوع به مناطق چهارگانه.  
o  تكميل شبكه پايش آلودگي هاي هوا، صدا ، آب و خاك  
o  ارتقاء مناطق امن قابليت دار در مناطق چهارگانه به پارك ملي.  
o ارتقاء تاالب گاوخوني به پناهگاه حيات وحش.  
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