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  پیشگفتار

گام در راه تحقق   نیومسعنوان ه ب، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ششمساله برنامه پنج

شم    سند چ سوب م     ست یانداز باهداف  شور مح ضوعات   ندیدگاه جامعبرنامه با  نی. اگرددیساله ک گر و نگاه ویژه به مو

، ضمن تأکید بر رشد تولید رقابتی مبتنی بر    یمقام معظم رهبر یابالغ کلی یهااست یس خاص با سرلوحه قرار دادن  

به عنوان اولین   ،اسااالمی و تعامل سااازنده با جهان  -وری در چارچوب اقتصاااد مقاومتی و فرهنا ایرانیدانش و بهره

 است. دهیگرد نیتدوهای اقتصاد مقاومتی ی سیاستبرنامه مبتنی بر مبانی نظر

برخوردار است.  یاژهیو گاهیاااز ج یاستانو  یامنطقه یهابرنامه یو اجرا تدوینتوجه به  ،برنامهاین  هیهت یدر راستا

 یرهنگو ف ی، اجتماعیدر توسعه اقتصاداصفهان استان  گاهیش و جانقبا توجه به  ریزی استانسازمان مدیریت و برنامه

 برنامه سند نیتدو ،ییاجرا یهادستگاه یهاتیفعال در یانگرش برنامه و یو بخش یاستان یهادلتعا جادیکشور و ا

 .باشدکه مجموعه اسناد حاضر نتیجه آن می را در دستور کار خود قرار داد استان توسعه ششم

ل اساسی ئبندی مساتبیین و اولویتاز  پس (1396-1400) استانششم توسعه  برنامه پنج سالهدر فرآیند تدوین 

شده ل استان در افق برنامه ارائه ئمند برای حل مساهای مشخص و نظامگامها، فراروی توسعه استان به تفکیك بخش 

 ترینصلیا با فرابخش و بخش هر در شده ارائه انداز چشم بین متقابل ارتباط حفظ ضرورت بر کیدأت با این برنامه .است

 بلند راهبردهای و هاهدف ،اساسی مسائلو با لحاظ  توسعه هایمحدودیت و تنگناها ترینعمده و توسعه ایهقابلیت

کشد. را به تصویر می ششم برنامه در کمی اهداف و اساسی اقدامات و اجرایی هایسیاست را مشخص نموده و مدت

 :شده است تدوین و تهیه زیر اصول رعایت با وشی های فرابخ( و حوزه2( و )1های بخشی )این اسناد در سه مجلد حوزه

 مقاومتی اقتصاد بر حاکم محورهای و کلی هایسیاستو  رهبری معظم مقام ابالغی کلی هایسیاست کامل تحقق -1

 اساسی قانون 44 اصل کلی هایسیاستو 

 استان ساله بیست ازاندچشم راستای در فرابخش و بخش هر اندازچشم در شده ترسیم جایگاه به دستیابی -2

 اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، مختلف ابعاد در اسالمی -ایرانی توسعه الگوی راهنمای خطوط به توجه -3

 امید و تدبیر دولت رویکردهای و هابرنامه -4

 ششم برنامه در کشور ریزیبرنامه ملی نظام دادن قرار اصل و قانون به پایبندی و رعایت -5

 استان توسعه پایه نظریه و استان آمایش طرح تمطالعا بر کیدأت -6

 دولتی غیر عمومی و تعاونی خصوصی، هایبخش مشارکت جلب -7

 .موجود نابعم از بهینه استفادهو  برنامه اجرایی ضمانت بینی پیش و پذیری نظارت ، هاسیاست و تصمیمات شفافیت -8

کی منابع اعم از طبیعی، فیزی وریبهرهارتقای  نظیر برنامه اصلی عناصر به توجهدر فرایند تدوین این اسناد،  همچنین

 دهنش استفاده هایظرفیت احصای و فناوری و دانش پذیری،رقابت ای،منطقه توازن خصوصی، بخش حضور ،و انسانی

 وسعهتتحقق اهداف میزان  یابیارزضمن  یاستان یو فرابخش یبخش توسعه برنامه ششم اسنادبوده است.  کیدأت مورد

 نیو تدو هااستیراهبردها، س ها، الزامات،تنگناها و چالشدربرگیرنده  ،پنجم و توصیف وضعیت موجوداستان در برنامه 

 نیدر تدو نی. همچنباشدریزی استراتژیك میرویکرد برنامهاستفاده از  با ششمدر برنامه  یو اقدامات اساس هایاستراتژ

 و هاتیمتناسب با قابل یافتگیمتوازن در درون استان به مفهوم توسعه پیشرفت جادیا و نیسرزم شیآما، اسناداین 

شکیل تو های کارشناسی تخصصی بخشی و فرابخشی، سازماندهی گروه-های علمیگروهاستفاده از  و تریمحو، تنگناها



نظران صاحب هایهدگایاستان و استفاده از د ییاجرا یهاهمه جانبه دستگاه یبرنامه با همکارو تدوین  قیتلف تهیکم

 .استحوزه و دانشگاه مدنظر قرار گرفته 

تهیه   بندی و تلفیق برنامه استان و ، جمعآنچارچوب  های اجرایی درتدوین برنامه و هدایت دستگاه  تهیه دستورالعمل 

  خانه)دبیرسازمان   معاونت هماهنگی برنامه و بودجههای کالن استان براساس اسناد فرادستی در     نویس سیاست  پیش

انجام شده است، که از مساعی مجموعه مدیران      1395در سال  های اجرایی استان  و با همکاری دستگاه تدوین برنامه( 

سان این دفتر    شنا ستان  های اجرایی دستگاه تمامی مشارکت فراگیر  و و کار های  و چالشل ئرفع مسا  گردد.تقدیر میا

برنامه استان و تخصیص منابع     های ملحوظ درراهبردها و سیاست  استان در گرو پایبندی به اهداف،   توسعه پیش روی 

سترده          شارکت گ ست که با توجه به م سی آن ا سا سانی و مالی به اقدامات ا ستان در فرآیند       ان سان ا شنا مدیران و کار

 .رسدبه نظر میاین اهداف قابل تحقق برنامه، و اجرای تدوین 

ستاندار و ری دانم که از در پایان الزم می شورای برنامه   ا ست محترم  ستان    ا سعه ا که ما را در این امر یاری و  ریزی و تو

 تشکر و قدردانی نمایم. ،دریغ خود قرار دادندمورد حمایت بی
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 فصل اول

 منابع آب
 

 بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود -1 -1

  توصیف و تحلیل وضع موجود -1 -1-1

دقيقه عرض 27درجه و 34دقيقه تا  43درجه و  30هزار کيلومتر مربع بين  108استان اصفهان با مساحت حدود 

 دقيقه طول شرقي قرار گرفته است. 32درجه و  55دقيقه تا  38درجه و  49شمالي و 

ت وذ رطوبهاي زاگرس در قسمت غرب آن مانع نفآب و هواي استان از نوع بياباني است که وجود رشته کوه

گردد. از طرفي وجود نواحي پست و کويري شرق استان هواي بخش وسيعي به نواحي مرکزي و شرق استان مي

 ،آباد، مرغاب نجفهاي ماربر در سميرمندين رودخانه از جمله رودخانه. چ دهداز آن را تحت تاثير خود قرار مي

ود رهاي داخلي فالت مرکزي ايران زايندهزرگترين رودخانهگلپايگان و غيره در سطح استان جريان دارد اما يكي از ب

اوخوني گ باتالقاست که از ارتفاعات زردکوه بختياري سرچشمه گرفته و سپس با جهت غرب به جنوب شرق به 

شادابي و سرسبزي  ،نقش بسزايي در طراوت که در صورت جاري بودن، گرددمنتهي مياصفهان  ستانواقع در شهر

 کند.و اقتصادي ايفا مي يمحيط همجوار به ويژه از نظر زيستمحيط شهرهاي 

 



 (1396 -1400اسناد راهبردی برنامه ششم توسعه استان اصفهان)/ 2

 
 2موقعیت استان و حوضه های آبریز درجه (. 1 -1شکل)

کارون، گاوخوني، درياچه نمک، کوير ريگ زرين و  هاي آبريزحوضه شامل استان اصفهان هاي آبريزحوضه

بختگان وسعت بسيار ناچيزي را از استان به  –سيرجان و مهارلو  -ز ابرقودو حوضه آبري)کوير مرکزي مي باشد

درصد را شامل  34حوضه آبريز گاوخوني بيشترين سهم و وسعت از استان يعني در حدود (. خود اختصاص مي دهند

ده از  محدو 3آبريز کارون بزرگ،  حوضهمحدوده از  5گاوخوني، تلفيق  حوضهمحدوده مطالعاتي از  17 شود. مي

محدوده از حوضه آبريز کوير مرکزي  4و  ريگ زرينمحدوده از حوضه آبريز کوير  6آبريز درياچه نمک،  حوضه

نشان  2ه هاي آبريز درجه موقعيت استان اصفهان را در بين حوض (1-1)شكل باشد.در استان اصفهان واقع مي

 دهد.مي

 هیدروژئولوژی منطقه -2 -1-1

گيرند و يا مرز سياسي )محدوده هاي مطالعاتي( که داخل استان اصفهان قرار مي 3هاي آبريز درجه حوضه تعدادکل

اي اصفهان قرار محدوده تحت پوشش شرکت آب منطقه 35که  باشدمحدوده مي 60کند استان آنها را قطع مي

هايي هستند که ها شامل ارتفاعات و دشتحدودهاين م گيرند.درصد از وسعت استان را در بر مي 91دارند و حدود 

 دهد.هاي مطالعاتي نشان ميحدودهموقعيت استان را نسبت به م (2-1)شكل باشند.هاي آبرفتي ميدربرگيرنده پهنه



   3/ منابع آب

 

 
 مطالعاتی های محدوده و استان موقعیت(. 2 -1شکل)

 های کمی آبخوانمشخصه -3 -1-1

محدوده مطالعاتي واقع در استان  35منابع آب زيرزميني استان شامل چاه، چشمه و قنواتي است که در سطح 

درصد آب مصرف  7/78 حدود پراکنده هستند. بار اصلي تأمين آب استان را منابع آب زيرزميني بر عهده دارند که

 دهد.ب زيرزميني استان را نشان ميمنابع آ موقعيت (3-1)شكل باشد.شده استان از اين منبع مي
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 های استانموقعیت چاه ، چشمه و قنات(. 3 -1شکل)

 دهد که متأثر از برداشتنشان مي را وجود نوساناتي در سطح آب زيرزميني ،هابررسي وضعيت آب در دشت 

ميزان مصرف از منابع آب زيرزميني استان در سال  اشد.بهاي مخزن مياز مخازن و ايجاد تغييرات در ورودي

  بوده است.ميليارد متر مكعب  4/4حدود  93-94آبي

 آن دنبال به و داشته درپي را استان وزيرزميني سطحي هايآب منابع کاهش ،اخير هايخشكسالي وقوع

 اعثب استان زيرزميني آب منابع از زياد برداريبهره .اندشده آب بي ويا آب کم هاوچشمه قنوات ، هاچاه از بسياري

نه ميزان ميانگين ساال. گردند مواجه ايمالحظه قابل حجم وکاهش ايستابي سطح افت با منابع اين که گرديده

 مهيارشمالي، هايآبخوانباشد. مي ميليون متر مكعب در سال  320از منابع آب زيرزميني بيش از اضافه برداشت 

 افت با هايآبخوان جمله از خورت ومورچه جنوبي مهيار اردستان، گلپايگان، داران، - امنهد ، برخوار – اصفهان

و  داشته ايستابي سطح افت متر 15 از بيش برداريبهره دوران طول در بطوريكه هستند يبايستا سطح زياد بسيار

 ابيايست سطح النهسا متوسط افت.  گزارشات متعددي در خصوص نشست زمين در اين مناطق داده شده است

 – اناصفه هايآبخوان در افت مقدار و متر يک از وبيش زياد بسيار دامنه ، گلپايگان ، شمالي مهيار هايآبخوان

 متر يک تا 5/0 بين وکاشان قبرکيخا خورت، مورچه اردستان، مهيارجنوبي، مهرگرد، کمه، آباد، بادخالد برخوار،

 دامنه ، آبادنجف جمله از دارند زميني زير و سطحي منابع از تلفيقي برداريبهره که مطالعاتي هايدرمحدوده .است

 سوء تاثير زميني زير آب منابع بر ،آبياري هايشبكه و هاکانال آب و هارودخانه جريان کاهش وگلپايگان داران

هنده درفتي نشانهاي آببررسي هيدروگراف واحد آبخوان .افزايدمي زيرزميني آب منابع کاهش برشدت و داشته



   5/ منابع آب

 

باشد. الزم به ذکر است عالوه بر توسعه برداشت، کاهش هاي استان در دهه گذشته ميافت مداوم در اغلب آبخوان

تأثير بسزايي داشته است. به منظور  ،هاي گذشته نيز در مقادير افت مشاهده شدهتغذيه از نزوالت جوي در سال

 برداري و ادامههاي گذشته از نظر توسعه بهرههاي منطقه طي سالانتوقف و يا کاهش افت، تعداد زيادي از آبخو

هاي زيرزميني در تمام و برداشت جزو مناطق ممنوعه و يا محدود منظور شده است و بدين طريق برداشت از آب

تان هاي مطالعاتي استغييرات سطح آب زيرزميني را در محدوده  (4-1)شكل باشد.هايي از سفره ممنوع مييا بخش

 دهد.نشان مي

 
 استان مطالعاتی هایمحدوده در زیرزمینی آب سطح تغییرات(. 4 -1شکل)

 وضعیت منابع آب سطحی استان -4 -1-1

-ينت که تامرود به عنوان بزرگترين رودخانه مرکزي ايران ، يكي از رودخانه هاي مهم دراستان اصفهان اسزاينده

آيد . اين رودخانه به عنوان رگ حياتي استان پس از کننده اصلي منابع آب سطحي و زيرزميني استان به شمار مي

هاي ديگري از جمله شور با دريافت جريان رودخانه رود ريخته وزاينده دريافت جريان رودخانه پالسجان به سد

هاي چادگان، نجف آباد ها و اراضي کشاورزي در شهرستاندهاقان ، مرغاب ودستكن پس از مشروب نمودن دشت

ه گان)چشمهاي آب گوکان وهرشود. رودخانهشهر واصفهان به تاالب گاوخوني منتهي ميلنجان، مبارکه، خميني

اي ههاي رود کارون، حنا)سميرم( قره اقاچ وگلپايگان)قمرود( از ديگر رودخانههربراز سرشاخلنگان(، آب ميدانک ما

 دهد.هاي استان را نشان ميودخانهموقعيت ر (5-1)شكل ي استان هستند.جار
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 های استانموقعیت رودخانه(. 5 -1شکل)

خشكسالي کم سابقه  رود در طي چند سال اخير با دو دورهاستان اصفهان و باالخص حوضه رودخانه زاينده

به يک امر پايدار  اصفهان ايآب منطقه در حوزه عمل شرکت بع آبکمبود منا مواجه شده است به صورتي که

را نشان رود حوضه زاينده نرمال آبدهي و کنوني نيازهاي باميزان کمبود آب  (1-1) جدول تبديل گشته است.

 دهد.مي

 (مصارف و منابع تابلو)نرمال بدهیآ و کنونی نیازهای با رودزاینده حوضه در آب کمبود میزان(. 1 -1جدول)

 کمبود حجم حقوق/تعهدات/مصارف حجم منبع آب

متعلق به 

صاحبان 

 حق

 419 حقابه داران طوماري 845 زاينده رود طبيعي

 
 293 آب الحاقي تونل اول

 176 حقابه محيط زيست

 655 1361سهمابه بران تا سال 

 30 1361شرب تا پايان سال 

 -142 1280 جــمع 1138 متعلق به صاحبان حق جمع منابع

منابع در 

اختیار 

 دولت

 224 2کوهرنگ 
 330 شرب اصفهان بزرگ

 

 63 شرب يزد، کاشان، نطنز، نايين

چشمه لنگان و 

 خدنگستان
130 

 120 صنعت

 300 حق اشتراکي ها

 200 محال و بختياريچهار در هابرداشت و تخصيص

 -659 1013 جمع مصارف تعهد شده دولت 354 اختيار دولت جمع منابع در

 -801 جمــــع کل کمبودها
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که توسط گروه تخصيص کالن آب و آبفا وزارت نيرو در دومين جلسه هماهنگي مديريت حوضه  (1-1)جدول

ي قريب ببا کمبود آدر شرايط فعلي دهد که حتي در شرايط نرمال نيز حوضه زاينده رود طرح شده است نشان مي

ا رود در شرايط آتي بگردد که حوضه زايندهبيني مي. ضمنا پيشميليون مترمكعب در سال مواجه است 800به 

آباد و کوهرنگ و همينطور جايگزيني پساب در صنايع، هاي بهشتلحاظ اضافه شدن منابع آبي از طريق طرح

باشد)مصوبات چهارمين شوراي هماهنگي  در سال کمبود آب مواجه ميليون مترمكعب 400همچنان با بيش از 

که به مرور جلوه بيشتري  کمبودهاي اين از نشانه .(7/7/93رود مورخ مديريت به هم پيوسته حوضه آبريز زاينده

 هاي قبل، ممنوعه شدنهاي مختلف در مقايسه با دههرود در ماهتوان به روند نزولي ذخيره آب سد زايندهيافته مي

 اشاره نمود. ...هاي مستعد استان و ممنوعه بحراني شدن دشت و سپس تبديل به

ودن اولي متوازن نب :باشدناشي از دو عامل اصلي مي اًعمدت تشديد روند کمبود منابع آب در استان اصفهان

ها، شدت و همچنين تواتر آن رخداد خشكسالي ،ي متواليهاتقاضاها با ظرفيت منابع آب و ديگري بروز خشكسالي

ينه هاي صورت گرفته در زماثر شدن کليه برنامهحال حاضر تشديد گشته و نتيجه آن به مخاطره افتادن و بيدر 

 باشد.مديريت منابع آب و اتخاذ تدابير ويژه و به بيان ديگر اعمال مديريت بحران مي

رد توجه از دير باز موهاي مختلف کننده نياز آبي استان در بخشترين منبع تامينرود بعنوان اصليسد زاينده

آغاز گشته و طي  1350برداري از سد مذکور از سال بهره ريزان منابع آب بوده است.کارشناسان، مديران و برنامه

چند دهه همواره متناسب با وضعيت هيدرولوژيكي آن سال نسبت به برآورد نيازهاي تعريف شده، از جمله تامين 

يک دوره خشكسالي آغاز و با تداوم  1377 –78گرديده، لكن با آغاز سال آبي هاي نكوآباد و آبشار اقدام آب شبكه

رود پديد ساله وضعيت نامطلوبي را براي استان و به خصوص مهمترين حوضه آن يعني زاينده سهآن در يک دوره 

بمانند  ن آببدودر يكسال هاي آبشار و نكوآباد تفكر اينكه شبكه ،آورد. تا قبل از رخداد خشكسالي دوره ذکر شده

لكن متاسفانه اين امر به وقوع پيوست و  شدمحال تلقي ميرود به خشک رود تبديل گردد، امري و رودخانه زاينده

 کنندگان و مديران بخش آب فراهم نمود.اي را براي مصرفمشكالت و معضالت عديده

به وقوع  1377-80شكسالي شديد دوره خرود حدود چهاردهه سپري گرديد تا برداري از سد زايندهاز آغاز بهره

رود در شهر اصفهان صورت عيني به خود گرفت. پيوست که مشخصه بارز آن يعني خشک شدن رودخانه زاينده

و  يافت موننسبت به سابق رخنلكن با گذشت کمتر از يک دهه خشكسالي ديگري و با ابعاد و گسترش بيشتري 

 1386ي قبلي قدعلم ننموده بود که يک دوره خشكسالي ديگر از سال استان که هنوز از عواقب زيانبار خشكسال

ميليارد  55/1رود از رقم متوسط زاينده سد شروع و تا کنون ادامه يافته است. در طي خشكسالي اخير آورد حوضه

 7ر طي د ،مترمكعب در سال کاهش يافته است که در نتيجه آن ميليارد يکحدود کمتر از متر مكعب در سال به 

رود تحقق نيافته است و اين امر زاينده سد ميليارد مترمكعب از آورد مورد انتظار در حوضه 4سال اخير قريب به 

هاي کشاورزي، صنعت، اقتصادي و اجتماعي نمود پيدا کرده موجب شده تا پيامدهاي اين خشكسالي در تمام زمينه

نمايان سازد که در پي آن مديريت منابع آب  ر زمينيوفشار مضاعف را بر آب زي و اثرات مخرب خود را بر استان

 هاي بيشماري مواجه شده است.هاي اخير با مشكالت و چالشاين حوضه در سال
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 سد زاینده رود تاثیر خشکسالی بر ورودی به -5 -1-1

کشور را تحت تأثير قرارداده  دو دوره خشكسالي شديد استان اصفهان و در کليت خود ،طي حدود دو دهه اخير

هاي اخير موجب گرديده که ظرفيت نفوذ مناطق افزايش يافته، در نتيجه باعث شده است. تاثيرات خشكسالي سال

که کاهش رواناب در کشور به مراتب از کاهش بارندگي)در مقايسه با سال قبل و درازمدت( بيشتر باشد. به منظور 

تان رود بعنوان مهمترين منبع آب اسرواناب و تاثير آن بر حجم مخزن سد زايندهمقايسه وضعيت بارندگي و توليد 

روند بارش ، (1-1نمودار) وضعيت بارش در ايستگاه چلگرد بعنوان شاخص حوضه مورد بررسي قرار گرفته است.

زان گردد که ميدهد. مالحظه مينشان مي 1350-1393هاي متوسط ساالنه ايستگاه چلگرد را در طول سال

-1نمودار)همچنين  درصد مواجه بوده است. 10متوسط ساالنه بارش ايستگاه چلگرد در اين دوره با کاهشي حدود 

درصدي  55دهنده ميزان کاهش دهد. اين نمودار نشانتغيير شاخص بارش برف در ايستگاه چلگرد را نشان مي، (2

 باشد.ميشاخص نزول برف در ايستگاه چلگرد 

 
 روند متوسط بارش ساالنه ایستگاه چلگرد(. 1 -1نمودار)
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 تغییرات شاخص نزول برف در ایستگاه چلگرد(. 2 -1نمودار)

 1380مدت سه سال تا سال هشروع شده و ب 1378دوره اول خشكسالي از سال  دوره اول خشكسالي : -الف

زان بارندگي ساالنه نسبت به بارش دراز مدت ايستگاه چلگرد مقايسه شده و مقدار کمبود در هر ادامه داشت که مي

گردد در اين دوره خشكسالي ميزان کمبود ( نشان داده شده است. همانگونه که مشاهده مي2-1سال در جدول)

درصد کاهش در ميزان  36ميليمتري برخوردار بوده است که برابر  1605بارش نسبت به دراز مدت آن از کمبود 

-80 ساله سه دوره طي رودزاينده سد به ورودي وضعيتنيز ( 3-1)جدول باشد.بارندگي نسبت به دراز مدت مي

گردد طي اين دوره جدول مالحظه مي اين همانگونه که دردهد. را نشان مي (مترمكعب ميليون برحسب)1377

رود نسبت به درازمدت از کاهش ناب ورودي به سد زايندهتبع آن رواه ه و بضخشكسالي کاهش بارندگي در حو

برابر حجم ورودي دراز مدت  3/1ميليون متر مكعب را شاهد بوده است. که حدود  1906قابل مالحظه اي معادل 

 باشد.رود ميساالنه به مخزن سد زاينده

 )برحسب میلیمتر(1377-80سه ساله  وضعیت بارش ایستگاه چلگرد طی دوره(. 2 -1جدول)

 جمع 80-1379 79-1378 78-1377 پارامتر

 2871 907 1042 922 میزان بارندگی

 4476 1492 1492 1492 بارندگی دراز مدت

 1605 585 450 570 میزان کمبود

 36 39 30 38 درصد کمبود بارش
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 )برحسب میلیون مترمکعب(1377-80رود طی دوره سه ساله زایندهوضعیت ورودی به سد (. 3 -1جدول)

 جمع 80-1379 79-1378 78-1377 پارامتر

 2588 737 907 944 حجم ورودی

 4494 1498 1498 1498 دراز مدت

 1906 761 591 554 کمبود

 42 51 39 37 درصد کمبود

دوره خشكسالي ميزان بارندگي سه ساله  گونه که از جداول فوق مشهود است علي رغم اينكه در اينهمان

 علت افزايش ضريب نفوذ و کاهش شديد منابع آبه داري با يكديگر نداشته ولي بايستگاه چلگرد تفاوت معني

ود رسطحي و زير سطحي منطقه موجب شده که حجم رواناب ايجاد شده و همچنين ميزان آورد به مخزن سد زاينده

درصد کاهش  38با  1377-78که در سال آبي طوريهي محسوسي روبرو گردد. بدر طي اين دوره با روند کاهش

 1379-80 که در سال آبيايم در حاليدرصد کاهش آورد به سد با کاهش مواجه بوده 37در مقدار ساالنه بارش، با 

  گردد.درصدي در حجم ورودي به سد مشاهده مي 51درصد کمبود در بارش ساالنه کاهش  39با 

( وضعيت بارش ساالنه 4-1کنون ادامه دارد. در جدول)شروع و تا 1387اين دوره از سال  ره دوم خشكسالي:دو -ب

ايستگاه چلگرد نسبت به بارش دراز مدت ايستگاه مذکور مقايسه شده و مقدار کمبود در هر سال نشان داده شده 

د بارش نسبت به درازمدت آن از کمبود گردد در اين دوره خشكسالي ميزان کمبوگونه که مشاهده مياست. همان

برابر ميزان بارش ساالنه در دراز مدت  4/1ميليمتري برخوردار بوده است که اين مقدار کمبود در بارش  2046

گردد در طي اين دوره خشكسالي، کاهش ( مالحظه مي5-1همچنين با توجه به جدول) باشد.ايستگاه مذکور مي

ميليون مترمكعب برخوردار است که  2747ود نسبت به درازمدت از کاهشي برابر با ررواناب ورودي به سد زاينده

 باشد.رود در طول يكسال ميبرابر حجم آورد دراز مدت به مخزن سد زاينده 9/1معادل 

 )بر حسب میلیمتر(1386-93وضعیت بارش ایستگاه چلگرد طی دوره (. 4 -1جدول)

 مجموع ل آبیسا پارامتر
1386-87 1387-88 1388-89 1389-90 1390-91 1391-92 1392-93 

 7652 1154 1187 1090 981 1291 1094 855 میزان بارندگی

 9968 1424 1424 1424 1424 1424 1424 1424 مدتبارندگی دراز

 2317 271 237 334 443 133 330 569 میزان کمبود

درصد کمبود 

 بارش
40 23 9 31 23 17 19 23 
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 )برحسب میلیون مترمکعب(1386-93رود طی دوره وضعیت ورودی به سد زاینده(. 5 -1جدول)

 مجموع سال آبی پارامتر
1386-87 1387-88 1388-89 1389-90 1390-91 1391-92 1392-93 

 6723 1004 1025 848 910 1233 867 836 حجم ورودی

 9877 1411 1411 1411 1411 1411 1411 1411 دتمدراز

 3155 408 386 563 501 178 544 575 کمبود

 32 29 27 40 36 13 39 41 درصد کمبود 

بايد به اين نكته توجه داشت که اگر چه وضعيت نزوالت در دوره خشكسالي اخير نسبت به دوره خشكسالي 

 و خشک هاي اخيرزآينده بر منابع آب سطحي و زير زميني در سالتر بوده ولي به خاطر فشار فقبل تا حدي مطلوب

هاي ها و قنوات مناطق مختلف استان و افت سطح آب زيرزميني، موجب شده که بارششدن بسياري از چشمه

ها و تنگناهاي موجود در منابع آب را جبران نموده و موجب هاي آبي اخير نتواند کاستيکمتر از ميانگين سال

ه خشكسالي هيدرولوژيكي با شدت بيشتري نسبت به دوره گذشته بر استان مستولي گردد و عالوه بر آن گرديد

 هاي مختلف آن نيز موجب تشديد خشكسالي گرديده است. رشد فزاينده تقاضاي آب در بخش

د در رو(، مقايسه ميزان کمبود بارش و ميزان ورودي به سد زاينده93-86جداول در دوره خشكسالي اخير)

 91-92نسبت سال آبي  92-93بارش سال آبي  خصوصدهد در بازه زماني هر سال نسبت به سال قبل نشان مي

شود علي رغم اين امر با ادامه اين روند و تشديد وضعيت مشابه و کمي کمتر داشته است ولي مشاهده مي

تغييرات ساالنه حجم مخزن، ( 5-1)الي( 3-1نمودارهاي) خشكسالي، بحران در زمينه آب دور از انتظار نيست.

 1351-1393هاي در طول سالکه بيانگر روندي کاهشي است را رود را حجم ورودي و حجم خروجي از سد زاينده

 دهد.نشان مي

 
 رود در پایان سال آبی)میلیون متر مکعب(تغییرات ساالنه حجم سد زاینده(. 3 -1نمودار)
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 )میلیون متر مکعب(رودتغییرات ساالنه حجم آب ورودی به سد زاینده(. 4 -1ار)نمود

 

 )میلیون متر مکعب(رودتغییرات ساالنه حجم آب خروجی از سد زاینده(. 5 -1نمودار)
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 استان در آب رفمصا وضیت به نگاهی -6 -1-1

 هايحوضه تفكيک به زيرزميني و سطحي هايآب منابع از پنجم برنامه هايسال طول در آب مصارف متوسط

 حدود موجود شرايط در استان آب کل مصرف که گرددمي مالحظه. است شده ارائه (6-1نمودار) و جدول در آبريز

 حجم اين از درصد 3و  9، 88 ترتيب به نعتص و شرب کشاورزي، هايبخش و است مكعب متر ميليارد 3/6

 هب گاوخوني تاالب و رودزاينده رودخانه محيطي زيست نياز اخير ساليان در. اندداده اختصاص خود به را مصرف

 .است بوده تامين قابل سال در مترمكعب ميليون 50 ميزان به متوسط طور

 یزآبر هایحوضه تفکیک به مختلف هایبخش در پنجم برنامه در استان بآ مصارف وضعیت(. 6 -1جدول)

 نام زیر حوضه
 های برنامه پنجم توسعه)میلیون مترمکعب(متوسط مصرف سال

 جمع
 مجموع کشاورزی مجموع صنعت مجموع شرب

 4588 3966 170 452 برش استان اصفهان -گاوخونی

 346 328 1 17 کویر سیاه کوه

 43 39 1 3 ایران کویر مرکزی

 941 868 10 63 دریاچه نمک

 366 340 20 6 مجموع کارون

 6284 5541 202 541 مجموع کل استان

 

 
 میلیون)آبریز هایحوضه تفکیک به مختلف هایبخش در استان آب مصارف وضعیت(. 6 -1نمودار)

 (مترمکعب
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 پیش بینی وضعیت مصارف آب در شرایط آتی -7 -1-1

حفظ  -1به عنوان پايان برنامه ششم وضعيت مصارف آب در دو گزينه قابل انتخاب  1400سال  با در نظر گرفتن

ارائه شده ( 7-1)هاي مصرف بهينه و بهبود راندمان برآورد و در جدولاعمال سياست -2روند وضعيت موجود و 

 .است

 وضعیت مصارف آب استان اصفهان در پایان برنامه ششم توسعه)میلیون متر مکعب((. 7 -1جدول)

 جمع کشاورزی صنعت شرب سناریو

 6368 5541 247 580 حفظ روند وضعیت موجود

 5917 5100 247 570 های مصرف بهینه و بهبود راندماناعمال سیاست

 ميليون مترمكعب آب که در تابلو 176ها در جهت تامين نياز ريزيبراي مصارف زيست محيطي نيز برنامه

گونه که در اين جدول آمده است در منابع و مصارف استان)مصوب شوراي عالي آب( آمده است خواهد بود. همان

 6284 رقم گانه ازهاي سهحالت حفظ وضعيت روند فعلي در پايان برنامه ششم مجموع مصارف آب استان در بخش

هاي مصرف بهينه و بهبود راندمان ميليون مترمكعب افزايش خواهد داشت و در حالت اعمال سياست 6368 به

 کاهش خواهد يافت. 5917هاي شرب، صنعت و کشاورزي به رقم مجموع مصارف استان در بخش

ه دگونه صنايع بزرگ و جديدي در حوضه مستقر نشافزايش مصارف در بخش صنعت بر اساس حالتي که هيچ

هاي فوالد مبارکه و ذوب آهن تهيه شده است. در بخش کشاورزي و تنها نياز نيروگاهي و ظرفيت نهايي شرکت

نيز کاهش مصارف از طريق جلوگيري از اضافه برداشت از منابع آب زيرزميني و همچنين بهبود راندمان در بخش 

 ريزي خواهد شد.کشاورزي برنامه

 لکرد اهداف کمی بخش آب در استانعم -2 -1

 هاي اجرايي و عملياتي بخشهاي ذيل فصل منابع آب براساس برنامهها در بخش آب شامل برنامهمهمترين برنامه

ها و سواحل، بهبود هاي تأمين و عرضه آب، مهندسي رودخانهآب کشور در برنامه پنجم توسعه شامل برنامه

ها، عبارت از احداث سد، تونل، بند انحرافي، و عمليات اصلي اين برنامه بودهي هاي کاربردبرداري و پژوهشبهره

...  ها و ساماندهي آنها وکشي، آبرساني به شهرها و صنايع، تعيين حريم و بستر رودخانههاي آبياري و زهشبكه

مربوطه به حوزه  برنامه چهارم و پنجمطول در  هاي مهم، عملكرد شاخص(8-1)باشد. بر اين اساس جدولمي

 دهد.اي را نشان ميعمل شرکت آب منطقه
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 عملکرد اهداف کمی بخش آب(. 8 -1جدول)

 واحد عنوان شاخص ردیف

های برنامه سال

 چهارم توسعه
 های برنامه پنجم توسعهسال

1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

1 
ظرفيت آب تنظيمي 

 سدها)*(

ميليون متر 
 مكعب

120 0/16  5/4  0/44  0/0  0/45  0 

 634 834 1326 1583 5338 1547 6900 هكتار هاي آبياري اصليشبكه 2

 آبرساني به شهرها 3
ميليون متر 

 مكعب
53 0/4  4 7 1 2 2 

 هاي پمپاژ ايستگاه 4
ميليون متر 

 مكعب
2/4  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  

5 
هاي تغذيه مصنوعي آب

 نيزيرزمي

ميليون متر 
 مكعب

2/1  0 1 1 0 0 0 

6 

 تعادل بخشي 
هاي )جبران افت آب

زيرزميني و کاهش 
هاي برداشت از سفره
 ممنوعه(

ميليون متر 
 مكعب

18 20 20 12 8 10 10 

7 
تعيين حريم و بستر 

 هارودخانه
 25 15 5 40 0 30 68 کيلومتر

 9 8 2 25 60 10 13 کيلومتر هاساماندهي رودخانه 8

 7 2 3 4 1 2 2 پروژه تحقيقات کاربردي 9

 هاتنگناها و چالش -3 -1

 ش آب استان به شرح ذيل است:خها و تنگناهاي بمهمترين چالش

 شكساليخ وقوع و هابارش مكاني و زماني نامناسب پراکنش و آسماني نزوالتو کاهش  کمبود اقليم، ريتغي-

 .متعدد هاي

 و يسطح آب منابع کيفي و کمي دليل محدوديته شونده ب آب تجديد عهم سرانه منابکاهش شديد س 

 و افزايش جمعيت.زيرزميني 

 ناچيز بسيار آبي منابع با فراخشک اقليم در استان از وسيعي بخش گرفتن قرار. 

 ريتمدي اعمال به توجه با آبريز هايحوضه سطح در آب منابع پيوسته هم به مديريت سيستم وجود عدم 

  .رود زاينده حوضه پاياب و سراب در متفاوت

 (صنعت و کشاورزي ،شربمصرف)هاي بخشتمام  دررف آب امص عدم استفاده صحيح دروري پايين و بهره 

  .کشاورزي بخش در "خصوصا آب از استفاده صحيح دانش ترويج و مصرف الگوهايو عدم استقرار 
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 نشست و زيرزميني آب منابع از رويهبي برداشت اثر در مينيزيرز هايسفره آب سطحمتوالي و پيوسته  افت 

 .استان هايدشت از برخي در زمين

 تلفمخ هايفعاليت استقرار و جمعيت رشد دليلهب صنعت و شرب هايبخش در آب براي تقاضا افزايش 

  .آب منابع محدوديت گرفتن نظر در بدون استان مختلف مناطق در اقتصادي

 و رزيکشاو و صنعت هايبخش مختلف کنندگانمصرف توسط زيرزميني و سطحي آب منابع شدن آلوده 

 جدي رانبح يک ايجاد ساززمينه تواندمي که مناطق بعضي در انساني هايفاضالب اصولي غير دفع همچنين

 .باشد آب کيفيت بحث در نزديک آينده در

 آبو انتقال  تأمين هايپروژه اجراي نياز مورد اعتبار کمبود.   

  آبهاي خاکستري(. منابع آب غير متعارف عدم توجه کافي به مديريت( 

 کنندگانوجود فاصله زياد بين هزينه تمام شده توليد و قيمت فروش آب به مصرف. 

  هادولتي و عدم تنوع درتامين منابع مالي براي اجراي طرح مالياتكاء زياد بخش آب به منابع. 

 صيهاي بخش خصوهاي مورد نياز جهت توسعه مشارکتيزه و جذابيتفقدان بستر مناسب براي ايجاد انگ.  

 بردارانهاي بهرهبرداري و نگهداري تاسيسات آب و آبياري به تشكلواگذاري مديريت بهره ضعف در. 

 برنامه راهبردی  -4 -1

گردد. در اين بخش اهداف کمي مي چنينو همها به آن يابيراهبردهاي دست راهبردي شامل اهداف کلي وبرنامه 

 ها و اقدامات اساسي متناظر با آنها ذکر خواهد شد.نيز راهبردها و سياست

 اهداف کلی و راهبردی -1 -1-4

 ارائه شده است. (9-1)جدولبه شرح بخش آب  برنامه ششم اساسي در اهداف کلي و راهبردهاي رئوس 

 اهداف کلی و راهبردهای بخش آب(. 9 -1جدول)

 راهبرد دستیابی به هدف کلی هدف کلی ردیف

1 

مديريت به  هم پيوسته منابع آب استقرار 
ايجاد تعادل  هاي آبريز ودر سطح حوضه

بين منابع ومصارف آب به منظور بهره 
 برداري پايدار از منابع آب

ته بهم پيوس فرآيند مديريت اصول و استقرار حكمراني خوب براساس 
منابـع آب مبتني بــر مديريت تقاضا  در سطح  استان، حوضه هاي آبريز 

 هاي مردمي   توسعه نهادها و تشكل ومحلي، ايجاد و
محيط پايداري منابع طبيعي و برداري بهينه با تاکيد براستقرار نظام بهره

گام هنهب پايش دقيق و زيست وتعادل بخشي در عرضه وتقاضاي آب و
 مصارف آب  کمي وکيفي منابع و

همكاري کليه  استقرار ديپلماسي آب واجراي الزامات آن با مشارکت و
 ذيمدخالن ذينفعان و

ارتقاي مشارکت بهره برداران وذينفعان درمديريت منابع آب وتاسيسات 
 آبي 

-هنده آب بکنهاي مصرفارتقاي بهره وري وصرفه جويي درکليه بخش
 بخش کشاورزي براي دستيابي به پايداري سرزمين ويژه در
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 راهبرد دستیابی به هدف کلی هدف کلی ردیف

کاهش نسبت حجم آب مصرفي کل  2
 استان به حجم منابع آب تجديد شونده

-کننده آب بههاي مصرفجويي درکليه بخشصرفه وري وارتقاي بهره
 بخش کشاورزي براي دستيابي به پايداري سرزمين ويژه در

3 
رد نياز آحاد جامعه براي تامين پايدار آب مو
شهرها ، روستاها و در مصارف شرب 

 عشاير

زيربنايي  کشاورزي ، –هاي صنعتي فعاليت ساماندهي سكونتگاه و
 وخدماتي براساس توان اکولوژيكي 

 برداري از آب هاي غيرمتعارف بارعايت مالحظات زيست محيطيبهره

اعمال  حفظ وصيانت از منابع آب  و 4
 في منابع آبمديريت کي

يشگيري پ استقرارنظام مديريت کيفي منابع و ارتقاي کيفيت آن با تاکيد بر
 از آلودگي منابع آب 

-هاي جمعتوسعه سامانه هاي کشاورزي وبآساماندهي کمي وکيفي زه
فاده است بازچرخاني و هاي مصرف وتصفيه فاضالب کليه بخش و آوري

ب با نوع مصرف و رعايت مجدد از اين منابع با کيفيتي متناس
 هااستانداردهاي محيط پذيرنده طبيعي درتخليه آن

احيا ء وتعادل بخشي منابع آب زيرزميني  5
 آب وکاهش مصرف منابع

يط پايداري منابع طبيعي و مح داري بهينه با تاکيد براستقرار نظام بهره
کمي  مابهنگ پايش دقيق و زيست وتعادل بخشي درعرضه وتقاضاي آب و

 مصارف آب  وکيفي منابع و
-کننده آب بههاي مصرفجويي درکليه بخشصرفه وري وارتقاي بهره

 بخش کشاورزي براي دستيابي به پايداري سرزمين ويژه در
 سازي در راستاي اصالح الگوي آب لفعا آموزش و

  ريزکنترل سيالب ، فرسايش و رسوبات در حوضه هاي آب

 صاد صنعت آبساختار اقت حاصال 6

 زيست مديريت اقتصادي آب با رعايت مالحظات اجتماعي، امنيتي و
وري در کل هاي مصرف به منظور ارتقاي بهرهمحيطي در تمامي بخش

 توسعه بازارهاي محلي آب واستقرار چرخه توليد ومصرف، ساماندهي 
 اههاي آب و واگذاري طرحگذاري طرحتنوع بخشي منابع مالي در سرمايه

 44هاي کلي اصل تاسيسات آبي در اجراي سياست و

افزايش بهره وري آب از ابعاد کمي، کيفي  7
 اقتصادي و

مديريت اقتصادي آب با رعايت مالحظات اجتماعي، امنيتي وزيست 
هاي مصرفي به منظور ارتقاي بهره برداري در تمامي بخش محيطي در

 ار محلي آب کل چرخه توليد ومصرف آب، ساماندهي وتوسعه باز
يژه وکننده آب بههاي مصرفجويي درکليه بخشوري وصرفهارتقاي بهره

 بخش کشاورزي براي دستيابي به پايداري سرزمين در

 اهداف کمی -2 -1-4

خش ملياتي بهاي اجرايي و عهاي ذيل فصل منابع آب براساس برنامهها در بخش آب شامل برنامهمهمترين برنامه

دل احيا و تعاها و سواحل، هاي تأمين و عرضه آب، مهندسي رودخانهتوسعه شامل برنامه ششمآب کشور در برنامه 

عمليات  و باشدميهاي کاربردي و پژوهش برداريبخشي منابع آب زيرزميني، مطالعات پايه منابع آب، بهبود بهره

 کشي، آبرساني به شهرها وهاي آبياري و زهل، بند انحرافي، شبكهها، عبارت از احداث سد، توناصلي اين برنامه

 وضعيت، (10-1)باشد. بر اين اساس جدولها و ساماندهي آنها و ... ميصنايع، تعيين حريم و بستر رودخانه

 دهد.اي را نشان ميمربوطه به حوزه عمل شرکت آب منطقه ششمطول برنامه در  هاي مهمشاخص
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 توسعه ششم برنامه در آب بخش کمی اهداف(. 10 -1جدول)

 واحد های هدفشاخص ردیف

سال 

پایه 

1393 

جمع  ششمهای برنامه سال

 پنجم چهارم سوم دوم اول کل

ب 1
ن آ

تامی
ظرفيت آب تنظيمي  

 سدها
ميليون 
 مترمكعب

1758 0 0 78/127  21 9/16  68/165  

 حجم مخازن سدها 2
يليون م

 مترمكعب
9/1596  0 0 265 42 2/28  2/335  

ب 3
انتقال و توزیع آ

 4320 1200 1620 0 0 1500 193535 هكتار هاي آبياري اصليشبكه 

 آبرساني به شهرها 4
ميليون 
 مترمكعب

417 87 36 38 36 8/51  8/248  

 هاي پمپاژايستگاه 5
ميليون 
 مترمكعب

2/4  0 0 5/10  0 0 5/10  

6 

احیا و تع
ی

ب زیرزمین
ی منابع آ

ش
خ

ادل ب
 

تقويت آبخوان از طريق 
بازسازي ، نگهداري و 

هاي برداري طرحبهره
تغذيه مصنوعي و 

 پخش سيالب

ميليون 
متر 
 مكعب

5/12  0 0 1 2 5/0  5/3  

7 
ها به ابزار تجهيز چاه

 اندازه گيري هوشمند
 34000 4500 6500 10000 8000 5000 2000 دستگاه

8 

 کنترل نظارت و
مسلوب المنفعه نمودن 

هاي آب فاقد پروانه چاه
برداري مضر به بهره

مصالح عمومي، 
جلوگيري از اضافه 

هاي مجاز برداشت چاه
هاي و تعديل پروانه

 برداري کشاورزانبهره

ميليون 
متر 
 مكعب

210 30 80 115 110 110 445 

9 

ی از رودخانه 
ت و بهره بردار

حفاظ

سواحل
ها و 

 

 رتعيين حريم و بست
 هارودخانه

 290 75 75 70 50 20 635 کيلومتر

 241 61 60 50 38 32 139 کيلومتر هاساماندهي رودخانه 10

11 
اجراي عمليات 

رپرگذاري حد بستر 
 هارودخانه

 85 20 20 20 10 15 187 کيلومتر

12 

ت پایه
مطالعا

 

ب
منابع آ

 

تكميل  و تجهيز 
-هاي اندازهايستگاه

گيري در محدوده عمل 
-هاي آب منطقهرکتش

 اي

 380 68 82 83 85 62 221 ايستگاه
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 واحد های هدفشاخص ردیف

سال 

پایه 

1393 

جمع  ششمهای برنامه سال

 پنجم چهارم سوم دوم اول کل

13 

ت و
حقیقا

ت ت
مطالعا

ب و آبفا 
ی آ

ستاندارد ها
ا

 

 27 7 5 6 5 4 12 پروژه تحقيقات کاربردي

ی 14
بهبود بهره بردار

 

ارتقاء ايمني عالج 
بخشي مرمت و 
بازسازي سدهاي 

 مخزني

 27 7 6 5 5 4 18 تعداد سد

15 

مرمت و بازسازي 
ي و بهسازي اساس
هاي آبياري و شبكه

 زهكشي

تعداد 
 تاسيسات

21 5 6 6 7 8 32 

 راهبردها ، سیاست ها واقدام های اساسی -3 -1-4

 .ارائه شده است( 11-1)راهبردها در جدولاين 

 ببخش آ اقدامات اساسی ها وراهبردها ، سیاست(. 11 -1جدول)

 سیاست راهبرد ردیف

1 

استقرار حكمراني خوب براساس اصول 
فرآيند مديريت بهم پيوسته منابع  و

آب مبتني بر مديريت تقاضا، ايجاد 
 تشكل هاي مردمي  وتوسعه نهادها و

 

 رودتهيه طرح جامع مديريت يكپارچه حوضه زاينده 
 آب زيرزميني  اي جهت کاهش تراز منفي غيرسازه اي وهاي سازهاعمال روش

 تقويت آبخوان از طريق طرح هاي تغذيه مصنوعي وپخش سيالب
 پايدار بردارياي وبهرهمصارف با رويكرد حوضه مديريت يكپارچه منابع و ريزي وبرنامه

 از منابع آب 
 برداران اعمال مديريت بهينه تقاضاي آب با مشارکت بهره

 دارانبرهاي بهرهتوسعه تشكل ايجاد و
 هاي آبياري اصلي انتهاي شبكه تحويل حجمي آب در

2 

برداري بهينه با استقرار نظام بهر ه
تاکيد بر پايداري منابع طبيعي ومحيط 

تعادل بخشي در عرضه  زيست و
م بهنگا پايش دقيق و وتقاضاي آب و

 کمي وکيفي منابع ومصارف آب

 هاي غيرمجاز برداشت جلوگيري از سطحي و هاي زيرزميني وحفاظت از آب
يت تقو برداري مناسب مبني برهاي بهرهايجاد مباني الزم به منظور استقرار نظام

 هاي محلي آب مديريت
 برداري موجودهاي بهرهظرفيت سازي نظام توانمندسازي و
-بهره پدافند غيرعامل در طراحي، ساخت و پذيري)ريسک( وبحران ومديريت خطر

 فاضالب تاسيسات آب و توزيع آب و طرح هاي تامين وبرداري از 
 ي اتوازن منطقه هاي سرزمين وبرداري پايدار براساس ظرفيتهاي بهرهطراحي نظام

3 

با رعايت   گذاري اقتصاد آبارزش
مالحظات اجتماعي، امنيتي و زيست 

هاي مصرف محيطي در تمامي بخش
وري در کل هبه منظور ارتقاي بهر

 وليد ومصرف آب، ساماندهي وچرخه ت
 توسعه بازارهاي محلي آب

هاي آبريز براي تعيين ارزش اقتصادي آب براي مصارف مختلف درهريک از حوضه
 هاي مصرفبرنامه توسعه بخش استفاده در

 ايجاد وتوسعه بازارهاي محلي آب 

ادي، گذاري آب در مصارف مختلف با توجه به مالحظات اقتصاصالح نظام تعرفه

 زيست محيطي  اجتماعي و
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 سیاست راهبرد ردیف

4 

 هايها وفعاليتساماندهي سكونتگاه
صنعتي ، کشاورزي ، زير بنايي 

وخدماتي براساس توان اکولوژيكي 
 هاي آبريزحوضه

 افزايش ظرفيت تامين آب شرب شهري، روستايي وعشايري

 سازي الگوي کشت متناسب با اقليم مناطق مختلف استانبهينه

5 

جويي درکليه صرفه وري وارتقاي بهره
کننده آب به ويژه هاي مصرفبخش

بخش کشاورزي براي دستيابي به  در
 پايداري سرزمين

 کاهش ميزان مصرف منابع آب تجديد شونده 
 هاي جديد شهري طراحي هدر رفت آب خصوصاً در کاهش ميزان مصرف سرانه و

 هاي مصرفافزايش بهره وري آب در تمامي بخش
 حمايتي  هاي تشويقي واعمال سياست سازي الگوي بهينه مصرف آب وادهپي

 توانمندسازي ذينفعان هاي فراگير مردمي وفرهنگ عمومي، مشارکت ارتقاي آگاهي و
 برداي بهينه از منابع آب مدخالن جهت حفاظت وبهرهوذي

ي باز به از فضاصيفي  انتقال توليد سبزي و ها وگلخانه هاي متراکم وتوسعه کشت
 عدم توسعه کشت افقي استفاده از کشت نشايي به جاي کشت بذر و گلخانه و
 هاي نوين آبياريتوسعه سامانه هاي آبياري سنتي وبهبود روش اصالح و

 حمايت از توليد محصوالت کم آب بر با استفاده از اصالح بذور
 منابع آب مصرف  هاي نوين دراستحصال واستفاده از فناوري

 بهداشتي  حمايت از طرح هاي کاهش مصرف آب شرب و

6 
نظام مديريت کيفي منابع آب  استقرار

 و ارتقاي کيفيت آن با تاکيد بر
 پيشگيري از آلودگي منابع آب

 ارتقا وحفظ کيفيت آب شرب

 هاي فاضالبخانهبرداري از تصفيهالزام واحدهاي آالينده به احداث وبهره

برداري از آب هاي غيرمتعارف با بهره  7
 رعايت مالحظات زيست محيطي

 اصالح ساختار تامين آب شرب
 جهت استفاده از منابع آب غير متعارف  استفاده از پتانسيل بخش خصوصي در

 تامين آب صنايع با استفاده از پساب و رعايت الزامات زيست محيطي مربوطه
 وزيع آب شرب استفاده از سيستم هاي چندگانه ت

 ايجاد سامانه هاي نوين تامين وتوزيع آب شرب
 مصرف منابع آب  استفاده از فناوري هاي نوين دراستحصال و

شور و  يهاها ، آبآبها ، زههاي غيرمتعارف از قبيل پساببرداري از آبتوسعه بهره
 لب شور به عنوان منابع آب جديد توسط بخش غيردولتي 

 هاي جديد درزمينه باروري ابرها وجمع آوري باران در مناطق مستعده از فناورياستفاد

8 

هاي بآساماندهي کمي وکيفي زه
هاي جمع کشاورزي وتوسعه سامانه

-آوري و تصفيه فاضالب کليه بخش
بازچرخاني و استفاده  هاي مصرف و

مجدد از اين منابع با کيفتي متناسب با 
ردهاي رعايت استاندا نوع مصرف و

 اهمحيط پذيرنده طبيعي درتخليه آن

مناطق  هاي جمع آوري فاضالب درها وشبكهخانهتوسعه ظرفيت تصفيه ايجاد و
 شهري و روستايي 

مصرف بهينه سم وکود وجايگزين کودهاي آلي وسموم بيولوژيک با کودها وسموم 
 شيميايي 

جهت تخصيص جايگزين براي  هااستفاده از بازچرخاني آب واستفاده مجدد از پساب
 بخش کشاورزي  تامين آب  مورد نياز صنايع و

9 

-تنوع بخشي منابع مالي درسرمايه
فاضالب و  گذاري طرح هاي آب و

 ها وتاسيسات آبي درواگذاري طرح
 44هاي کلي اصل ي سياستااجر

 سابپ گذاري بخش خصوصي از طريق افزايش خريد تضمين آب وتشويق سرمايه
 هاي بهره برداراناري طرح ها وتاسيسات آبي به تشكلواگذ

ايجاد بسترهاي الزم جهت حضور بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در طرح هاي 
 آبفا بخش آب و

 توانمندسازي تشكل ها و واگذاري امور تصدي آب به تشكل ها

10 
ارتقاي مشارکت بهره برداران و 
ذينفعان درمديريت منابع آب 

 ت آبيوتاسيسا

 توانمند سازي ذينفعان ارتقاي آگاهي وفرهنگ عمومي ، مشارکت هاي فراگيرمردمي و
 برداي بهينه از منابع آب و ذيمدخالن جهت حفاظت وبهره

هاي نوين استحصال آب و ظرفيت سازي نيروي به کارگيري روش تحقيق و توسعه و 
 انساني وآموزش در موضوعات خاص وجديد
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 الزامات  -5 -1

 باشد:تحقق اهداف برنامه ششم توسعه ملزم به انجام موارد ذيل مي

 هدف استفاده پايدار از منابع آب توجه به مبحث اقتصاد مقاومتي در بخش آب با. 

 از حمايت و ايجاد طريق از آب مصرف و توزيع ريزي،برنامه فرآيند در بردارانبهره مشارکت توسعه 

 .کشاورزي بران آب و برداريهرهب هايتشكل

 ريزي کاهش نسبت حجم آب مصرفي استان به حجم منابع آب تجديد شونده براساس آب قابل برنامه

 .مصوب شوراي برنامه ريزي آب

 ناي هاي اقتصادي بر مبهدايت فعاليت آمايش سرزمين در استان و درنظرگرفتن منابع آب به عنوان محور

 .هاظرفيت منابع آبي حوضه

 تقرارتالش در جهت اس گيري درزمينه مديريت منابع آب وهاي آبريز براي تصميممحور قرارگرفتن حوضه 

ذيمدخالن در فرآيند مديريت  شوراي هماهنگي مديريت منابع آب حوضه آبريز جهت مشارکت ذينفعان و

 .حوضه

  شتر از بارگذاري بيظرفيت منابع آبي مناطق مختلف استان وجلوگيري  ايجاد تناسب بين جمعيت و

 .جمعيتي بر کالن شهرها درجهت امكان تامين پايدار آب شرب

 هاآن از برداري بهره چگونگي مطالعه و کارستيک آب منابع شناسايي. 

  ونيتاالب گاوخ هاي آبي نظيرتعيين نياز زيست محيطي پيكره هاي حساس وتامين آب زيست بوم. 

  ير هاي غگير براي انسداد چاهمراجع تصميم هاي اجرايي استان وهاي الزم بين دستگاهايجاد هماهنگي

 .انجام اقدامات عملياتي در اين زمينه مجاز و

  وري آب بخصوص در بخش کشاورزي با استفاده از تمام ساز وکارهاي الزم)اقتصادي، ارتقاي بهره

 ..(.. اجتماعي، سياسي، فرهنگي و

  هاتوجه به اولويت اصالح الگوي کشت مناطق مختلف استان با. 

 تخصيص مجوز دارندگان و دارانحقابه براي آب برداريبهره سند صدور و آب حقوق صاحبان شناسايي 

 .آب

 شرب غير مصارف براي استفاده و سطحي هايآب با شور و شور لب هايآب اختالط مقوله به توجه. 

  از اين طريق هاي اقتصادي غير آب بر و توجه به ايجاد اشتغالتوسعه فعاليت. 

  ي و توسعه االزام به ممنوعيت کاشت محصوالت توليدي در فضاي باز با قابليت انتقال به فضاي گلخانه

 .جلوگيري از تبخير هاي کنترل شده وکشت درمحيط

  مكان مورد تقاضا به  روز شده در زمان وهتحويل حجمي آب براساس سند ملي الگوي بهينه مصرف ب

 .تامين اعتبارات الزم براي اين امر هاي محلي آب وبه منظور تقويت مديريتبران هاي آبتشكل

 عادالنه هايقيمت به توجه با آب هايتعرفه سازي آزاد و سازيشفاف جهت در تالش. 
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 آب رقابتي بازار ايجاد از حمايت.   

 مالي نابعم تأمين در بخش تنوع و فاضالب تصفيه و تأمين و توليد در خصوصي بخش مشارکت افزايش 

   .ايتوسعه هايطرح

 منابع مالی مورد نیاز تحقق اهداف کمی از محل درآمدهای عمومی -6 -1

هاي برنامه ششم از محل درآمدهاي عمومي در منابع مالي مورد نياز براي تحقق اهداف کمي در طول سال

  ارائه شده است.( 12-1)جدول



 

 

 (ریال میلیون)عمومی درآمدهای محل از کمی اهداف تحقق نیاز مورد مالی منابع(. 12 -1جدول)   

 هدف کمی  ردیف
 منابع مالی مورد نیاز از محل درآمدهای عمومی

 جمع کل
 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

ن  1
تامی

ب
آ

 ظرفيت آب تنظيمي سدها 
2,377,250 2,822,000 1,909,000 450,000 479,000 8,037,250 

 حجم مخازن سدها 2

انتقال و  3

ب
توزیع آ

 

هاي آبياري اصليشبكه  33,250 102,500 102,500 194,000 450,000 882,250 

 18,330,000 4,730,000 4,450,000 3,510,000 3,300,000 2,340,000 آبرساني به شهرها 4

هاي پمپاژايستگاه 5  13 ,500 101,000 145,000 200,000 200,000 677,500 

6 

ب 
ی منابع آ

ش
خ

احیا و تعادل ب

ی
زیرزمین

 

تقويت آبخوان از طريق بازسازي، نگهداري و 
هاي تغذيه مصنوعي و بهره برداري طرح

 پخش سيالب
8,000 11,000 11,000 7,500 2,000 39,500 

ها به ابزار اندازه گيري هوشمندتجهيز چاه 7  530 ,600 577,500 869,500 707,500 587,800 3,047,900 

8 

-کنترل نظارت و مسلوب المنفعه نمودن چاه

هاي آب فاقد پروانه بهره برداري مضر به 
مصالح عمومي، جلوگيري از اضافه برداشت 

هاي بهره هاي مجاز و تعديل پروانهچاه
 برداري کشاورزان

23,000 39,000 62,000 66,000 71,000 261,000 

9 

ی 
ت و بهره بردار

حفاظ

از رودخانه
سواحل

ها و 
 

هاتعيين حريم و بستر رودخانه  600 1,650 2,541 3,000 3,300 11,091 

هاساماندهي رودخانه 10  210,000 288,000 420,000 600,000 684,000 2,202,000 

,2 2,000 1,000 1,500 اجراي عمليات رپرگذاري حد بستر رودخانه ها 11 000  2,000 8,500 



 

 هدف کمی  ردیف
 منابع مالی مورد نیاز از محل درآمدهای عمومی

 جمع کل
 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

12 

ب
ت پایه منابع آ

مطالعا
 

هاي اندازه گيري در تكميل  و تجهيز ايستگاه
ايمحدوده عمل شرکتهاي آب منطقه  

9,655 16,145 14,160 13,095 9,325 62,380 

13 

ت و 
حقیقا

ت ت
مطالعا

ب و آبفا
ی آ

ستاندارد ها
ا

 

 13,500 3,500 2,500 3,000 2,500 2,000 تحقيقات کاربردي

14 

ی
بهبود بهره بردار

ارتقاء ايمني عالج بخشي مرمت و بازسازي  
 سدهاي مخزني

7,000 8,400 10,100 12,100 14,500 52,100 

15 
-مرمت و بازسازي اساسي و بهسازي شبكه

 هاي آبياري و زهكشي
8,000 9,600 11,500 13,800 16,600 59,500 

,7 6,721,495 7,072,301 7,280,295 5,357,355 جمع 532 ,025 33,684,471 

 



 

 

 فصل دوم

 کشاورزی و منابع طبيعی
 

 

 مقدمه

هاي خردمندانه ابالغ شده از سوي راهبردي بخش کشاورزي و منابع طبيعي استان در راستاي تحقق سياست سند

انداز بيست ساله و با رويكرد مبنايي پيشرفت و عدالت، براي تدوين مقام معظم رهبري در چارچوب سند چشم

ي اي متكها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعهکه رشد و بالندگي انساناسالمي  - ايراني توسعه الگوي

 تهيه شده است. ،ي را به همراه داردي عدالت اجتماعي و اقتصادهاشاخصو انقالبي و تحقق  هاي اسالميارزشبر

ستفاده با اکشاورزي پايدار که ابي به دستي :چشم انداز توسعه بخش کشاورزي در اين سند عبارت است از

تأمين امنيت  و حياتى در ايجاد عدالت اجتماعى ينقش برداران بخش،طبيعي همراه با ساماندهي بهرهبهينه از منابع 

 استان خواهد داشت. توسعه پايدارو زيستي جامعه داشته و سهم قابل توجهي در  غذايى
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 طبیعی منابع و کشاورزی بخش موجود وضع تبیین و گذشته عملکرد بررسی -1 -2

 موجود وضع تحلیل و توصیف -1 -2-1

 کشاورزی بخش رشد نرخ و افزوده ارزش -

درصد  5/7هزار ميليارد بوده که حدود  54به ميزان  1392ميزان ارزش افزوده بخش کشاورزي در سال 

روندي کاهنده داشته و در  1389تا  1384هاي اين سهم طي سال .دهدرا تشكيل مي ارزش افزوده کل استان

   .(1-2هاي برنامه پنجم اين سهم افزايش يافته است)جدول طول سال

 های گذشتهارزش افزوده بخش کشاورزی استان طی سال(. 1 -2جدول)

 شرح 1384سال  1389سال  1392سال 

 ارزش افزوده بخش کشاورزی 2/9335 6/20612 6/53677

 تولید ناخالص داخلی 119591 303738 708667

 سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی 8/7 8/6 57/7

از ارزش افزوده بخش کشاورزي کل  1392در سال  سهم ارزش افزوده بخش کشاورزي استان اصفهان 

درصد است. سهم ارزش  74/13ق همجوار حدود طبخش کشاورزي منادرصد و ارزش افزوده  25/4کشور حدود 

 .درصد است 57/7افزوده بخش کشاورزي استان از کل ارزش افزوده استان حدود 

و لذا با در  باشدالزم به ذکر است که ارقام فوق صرفاً بيانگر تاثير مستقيم بخش بر ميزان ارزش افزوده مي

درصد  30ها، اين سهم حدود رزي در ميزان ارزش افزوده ساير بخشنظر گرفتن نقش و تاثيرات بخش کشاو

 خواهد بود.

 وری بهره و اشتغال -

 يبررسدرصد شاغلين استان بوده است.  13هزار نفر يا  170حدود  1390شاغلين بخش کشاورزي در سال 

 يبخش ط نيا نيکه شاغل دهدمينشان  1390تا  1385 هايسال يط يبخش کشاورز نيروند تعداد شاغل

 170928به  1385 سالنفر در  158650نفر از 12278حدود  يشيداشته و با افزا يشيافزا يمذکور روند هايسال

 .است دهيرس 1390در سال نفر 

هايي مانند افزايش راندمان آبياري، افزايش ضريب مكانيزاسيون، فعاليت وريدر زمينه افزايش بهره

به  پنجم هاي برنامههاي کاربردي طي سال آموزشي و انجام پژوهشهاي هاي ترويجي، اجراي دورهآموزش

در خصوص عدم . درصد تحقق يافته است 100درصد تا  70بين عنوان شاخص مد نظر قرار گرفتند که انجام آنها 

وري عمدتاً توسط بخش هاي بهرههاي مرتبط با شاخصها الزم به ذکر است که فعاليتتحقق بعضي از شاخص
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رويجي هاي تها مانند فعاليتباشند. لذا عدم تحقق تعدادي از شاخصنجام شده و تحت تاثير اعتبارات ميدولتي ا

 بوده است.شده در برنامه بينيار پيشبعدم تأمين اعتعمدتاً ناشي از 

 کشاورزی آب منابع موجود وضع تحلیل و تبیین -

بخش هاي ريزياثيرگذار و محدودکننده در برنامهامل مهم، توع از يآببا توجه به شرايط اقليمي استان منابع 

اي از استان با مشكالت شديد کم آبي روبرو هاي عمدهو درحال حاضر بخش شودکشاورزي استان محسوب مي

که مهمترين آنها صنعت و شرب )گسترش  هابخشهاي دهه گذشته و افزايش تقاضا توسط ساير خشكسالي هستند.

تنها باعث روند رو به کاهش حجم تامين آب سطحي براي بخش کشاورزي شده، بلكه شهر نشيني( مي باشد، نه 

جه نيز در دهه گذشته گرديده است. با تو هابخشباعث نرخ رشد منفي)کاهشي( سهم اين بخش در مقايسه با ساير 

شرکت آب  اي توسطهاي تامين آب از طريق انتقال بين حوزههاي صورت گرفته، هر چند که طرحبينيبه پيش

ي مختلف از جمله کشاورزي درحال پيگيري است، ولي در نظر هابخشاي به منظور تامين کسري نيازهاي منطقه

اي در خصوص بيني خوش بينانهتوان پيشگرفتن حجم تامين آب و هزينه اجرائي هر يک، نشان از آن دارد که نمي

ي از يهااز طرفي حضور پديده تغييرات اقليمي نيز نشانهبه مرحله بهره برداري رسيدن آنها در کوتاه مدت داشت. 

ها بر تاثير آن اخير و هايسالهاي پيش رو دارد.  با توجه به  روند عوامل فوق طي ادامه روند خشكسالي در سال

آتي با کاهش سطح  هايسالتوان انتظار داشت که در صورت تدوام روند موجود طي زراعي مي هايفعاليتسطح 

  اين بخش روبرو باشيم. هاييتفعال

به منظور بهبود مديريت اراضي آبي استان با رويكرد افزايش  الزم به ذکر است با توجه به مشكالت فوق

هاي آبياري تحت فشار و عمليات تجهيز و وري و راندمان آبياري، توسعه سيستممشارکت کشاورزان و ارتقاء بهره

هاي آبياري عمومي از ديگر اقدامات در گردد. احداث و بهسازي کانالمينوسازي در اراضي مدرن و سنتي اجرا 

 هکشاخص مورد نظر براي تعيين ميزان دستيابي به اهداف در اين بخش راندمان آبياري بوده . باشدمياين بخش 

عدم مهمترين عامل عدم دستيابي به اهداف برنامه در اين بخش  درصد رسيده است. 47به حدود  1394در سال 

 و ناکافي بودن اعتبارات تخصيص يافته بوده است.شده در برنامه بينيار پيشبتأمين اعت

دهد که بخش عمده هاي کشاورزي و تنش آبي در نقاط مختلف استان نشان ميبررسي توزيع فعاليت 

هاي مورد ده استراتژياند. لذا با توجه به مطالعات انجام شکشاورزي استان در مناطق با تنش آبي شديد قرار گرفته

 نظر در خصوص منابع آبي عبارتند از:

 )کاهش سطح زير کشت محصوالت زراعي با نياز آب باال(، و باغي هاي زراعيتحديد فعاليت ـ استراتژي

  ،تثبيت وضع موجود)حفظ الگوي کشت کنوني(ـ 

 .توسعه وضع موجودـ 

 باشد.خصوص منابع آبی می های مختلف دردهنده استراتژی شهرستاننشان( 2-2)جدول
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 استراتژی های پیشنهادی نواحی چهارگانه استان بر اساس وضعیت منابع آب*(. 2 -2جدول)

 استراتژی هاشهرستان ناحیه

 تحديد کاشان، آران و بيدگل، نطنز، اردستان، نائين، خور شمال شرق

 يدن، چادگانگلپايگان، خوانسار، فريدونشهر، فر غرب
 تحديد)گلپايگان(، تثبيت)خوانسار، فريدن، چادگان(، 

 توسعه ) فريدونشهر(

 مرکز
اصفهان، برخوار و ميمه، خميني شهر، نجف آباد، 

 تيران و کرون، فالورجان، لنجان، مبارکه

تحديد)اصفهان، برخوار و ميمه، خميني شهر، نجف آباد، 

 و کرون( فالورجان، لنجان، مبارکه(، تثيبت) تيران

 تحديد)شهرضا، دهاقان(، توسعه)سميرم( شهرضا، سميرم، دهاقان جنوب

 ( صورت گرفته است.1375ماخذ:يافته هاي مطالعه                       *ناحيه بندي بر اساس طرح کالبدي ملي ايران)

 بررسی جایگاه کشاورزی استان در تولیدات کشاورزی  -2 -2-1

هاي بالقوه قابل توجه در بخش کشاورزي و منابع طبيعي ظرفيتدهنده بررسي وضع موجود کشاورزي استان نشان

ريزي صحيح و اعمال مديريت مناسب و در صورت تأمين امكانات و الزامات مورد نياز، دستيابي برنامه که با باشدمي

 .نمايدپذير ميکشاورزي تحقق به اهداف توسعه بخش

جايگاه بررسي  93و  92هاي به آمار ميزان توليدات کشاورزي در سالبا توجه  :ت زراعی و باغیتولیدا

باشد. به وري بيشتر استان در توليدات زراعي و باغي ميدهنده بهرهنشان کشاورزي استان در توليدات کشاورزي

 درصد از سطح کشور، 16/2نحوي که استان اصفهان در بخش زراعت و باغداري از نظر سطح زير کشت حدود 

 درصد از سطح منطقه مرکزي را به خود اختصاص داده است. 7/52هاي همجوار ودرصد از سطح استان 35/7

هزميني ، پياز، جو و ذرت علوف، استان در توليد محصوالتي مانند سيبز نظر توليد انواع محصوالت زراعيا

 اختصاص داده است.اي در سطح کشور رتبه هاي سوم تا پنجم را به خود 

به ، همچنين  هاي دانه دار نظير سيب، گالبي،توليد محصوالت باغي استان اصفهان در توليد ميوهدر زمينه 

 را دارد. 5تا  2هاي کشور رتبه هاي گياهان دارويي در مقايسه با ساير استان وزعفران  انار، بادام،

ننده مين توليدکاردر سطح کشور برخوردار بوده و چه اه مناسبيگنيز استان از جاي ايگلخانهتوليدات  در 

درصد از  88/29 کشور، ايگلخانهدرصد از محصوالت  33/12اين استان  .باشدمي ايگلخانهمحصوالت 

 نمايد.منطقه مرکزي را تامين مي ايگلخانه درصد از محصوالت 8/33هاي مجاور و استان ايگلخانه محصوالت

که  ويباشد به نحيز استان اصفهان از جايگاه مناسبي در سطح کشور برخوردار ميدر بخش توليدات دامي ن

درصد از کل واحد دامي کشور ساالنه توليد کننده بيش از يک ميليون تن توليدات دامي)گوشت قرمز و  6با حدود 

يد شير تول ،يدشير خاماين استان از نظر ميزان تول درصد از توليدات دامي کشور است. 1/9شير( مي باشد که حدود 

هاي شيري و ارزش اصالحي گاو شيري اصيل و همچنين از تعداد گاوداري ،ازاي هر راس گاو شيري صنعتيه ب

 . باشدميهاي صنعتي رتبه اول کشور را دارا وري در گاودارينظر افزايش بهره

 واحد مرغداري گوشتي با 1809استان اصفهان داراي حدود در زمينه توليدات طيور : تولیدات دام و طیور

واحد  153در صد ظرفيت کشور( و همچنين  11 ريزي در هر دوره)حدودميليون قطعه جوجه 34ظرفيت حدود 
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 .باشدميدرصد ظرفيت کشور( در سال 9هزارقطعه) 500 و ميليون 8مرغداري تخمگذار با ظرفيت نزديک به 

تخم مرغ درصد 10ات مرغ کشور و درصد توليد 8حدود دهد که نشان ميتوليدات طيور استان مقايسه جايگاه 

رتبه نخست کشوري را در تعداد واحدهاي مرغداري  اين استان در حال حاضر شودکشور دراستان اصفهان توليد مي

واحد پرورش بوقلمون گوشتي  48 دارا است. همچنين با دارا بودن تعداد را گوشتي و رتبه دوم در توليد گوشت مرغ

هزار تن تخم مرغ  88توليد  تن گوشت بوقلمون در سال مقام اول و با 5000هزار قطعه و توليد  302به ظرفيت 

 باشد.مرغ رتبه سوم کشور را دارا مي محصوالت شتر توليد گوشت و در درسال رتبه سوم کشوري و

ان اصفهان در است 1390بر اساس مطالعات آمايش استان در سال در زمينه توليدات دامي الزم به ذکر است 

هاي که در شاخصهاي همجوار وضعيت بهتري دارد، بطورياستان ها از ميانگين کشوري واکثر شاخص

توليدگوشت قرمز)ميزان توليد به واحد دامي(، توليد شير)ميزان توليد به واحد دامي(، تخم مرغ)ميزان توليد به تعداد 

وليد تخمها بجز تاز ميانگين کشوري باالتر و در همين شاخص قطعه( و ماهيان گرم آبي)ميزان توليد به متر مربع(

هاي همجوار شرايط بهتري را دارا بوده است. در زمينه توليد عسل)ميزان توليد به تعدادکندو( مرغ نيز از تمام استان

. با تهاي چند سال اخير ميانگين توليد عسل در هر کندو وضعيت مناسبي نداشته اسنيز با توجه به خشكسالي

هكتار( بسيار  236توجه به شرايط اقليمي)گرم و خشک( مساحت استخرهاي پرورش ماهيان سرد آبي در استان )

يت کمي مهكتار( مي باشد و توليد ماهيان سرد آبي در استان اصفهان از اه 43722کمتر از ماهيان گرم آبي)

ي ر توليدات اصلي زير بخش دام شرايط مناسبنتيجه گرفت که استان اصفهان د توانميبرخوردار است. بنابراين 

 در سطح منطقه و کشور دارد. 

هاي مجاور نشان مقايسه  وضعيت صنايع تبديلي و تكميلي استان با کشور و استان تولیدات صنایع تبدیلی:

هاي مجاور در استان درصد استان 16/22درصد ازظرفيت صنايع تبديلي و تكميلي کشور و  46/6که  دهدمي

 صفهان قرار دارد.ا

پوشش ايران به شمار مي رود.  از لحاظ پوشش گياهي استان اصفهان از جمله مناطق کممنابع طبیعی: 

دليل دارا بودن آب و هواي بياباني داراي پوشش گياهي ناچيزي  رود، بهبيشتر نواحي استان به استثناي حوزه زاينده

 هاند. اين محدودآسيا قرارگرفته -ر روي کمربند صحاري آفريقا که مناطق مرکزي ايران ب هستند. با توجه به اين

 110بارندگي ساليانه  فالت دروني ايران، از جمله استان اصفهان، با از رطوبت و باران اندکي برخوردار است.

ه متر بلندي از سطح دريا به عنوان يک منطق 1600گراد و درجه سانتي 15متر و ميانگين حرارت ساليانه ميلي

  .بياباني و نيمه بياباني شناخته شده است

درصد از توليد علوفه  11/5درصد از سطح مراتع کشور و  46/7در بخش منابع طبيعي استان اصفهان حدود 

 مراتع را به خود اختصاص داده است .
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 1393کشور سال  جایگاه بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان درمنطقه و(. 3 -2جدول)

سهم استان از منطقه 

مرکزی)اصفهان ،یزد، چهار 

 محال بختیاری ـ درصد(

 8سهم استان از منطقه)

 استان همجوار ـ درصد(

سهم استان از 

 کشور)درصد(
 نوع فعالیت

    سطح زیر کشت
 زراعت

    تولید

    سطح زیر کشت
 باغداری

    تولید

    سطح زیر کشت
 گلخانه

    تولید

   مجموع  سطح زیر کشت

  باغی زراعی و   تولید

    گوشت قرمز

 دام

    شیر

    گوشت مرغ

    تخم مرغ

    عسل

    مجموع تولیدات دامی

    واحد دامی

    جذب مواد خام

  صنایع   ظرفیت

    میزان اشتغال

    های بیابانیپدیده

 ع طبیعیبمنا
    جنگل

    مراتع

    علوفه خشک مراتع
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 هاچالش و تنگناها  -3 -2-1

 موفقیت عدم و موفقیت دالیل تحلیل -

به دليل برخورداري از نقش حياتي در تأمين امنيت غذايي با اتكاء به منابع داخلي و توسعه  بخش کشاورزي

-گردد. اين بخش در  استان به دليل دارا بودن توانمنديهاي اقتصادي محسوب ميشتغال پايدار از مهمترين بخشا

 .تبرخوردار اسمناسبي ي هاقابليت ازهاي قابل توجه منابع و عوامل توليد 

 غذايي سبد رد نياز مورد ميزان به حيواني تئينپرو نياز تامين امكان درکشور ژنتيكي غني ومنابع ذخاير وجود

 کمبود دليل به کشور، نيازهاي تامين براي اتكا قابل و بالقوه هايظرفيت وجود با ليكن است نموده فراهم را

 و کريس کاهش در اندك بسيار گذاريسرمايه بويژه و پسين و پيشين هايبخش در گذاريسرمايه و هازيرساخت

 امينت وجود با نياز، مورد مختلف هايحمايت سازماندهي گيچگون و باشدمي مواجه آن با بخش اين که مخاطراتي

 از شيبخ و اساسي هاينهاده از بخشي غذايي امنيت ايجاد منظور به کشور، غذايي نيازهاي از توجهي قابل بخش

 ختهاندا همخاطر به را داخلي توليد پايه بر غذايي امنيت آن، تداوم که شودمي تامين خارج از غذايي اساسي نيازهاي

عمده که بخش اين اساسي هايچالش رفع انداز چشم سند اهداف به توجه و نمايدمي نگراني ايجاد آينده براي و

 بازار توسعه و پسين و پيشين هايبخش همچنين و توليد ساختاري مشكالت رفع و گذاريسرمايه توسعه آن ترين

 .بود خواهد ناپذير اجتناب امري باشدمي مرتبط فناوري و دانش نفوذ و صنايع و

 در ...و مالی فیزیکی، انسانی، منابع تولید، پایه منابع حوزه در فعلی هایچالش و تنگناها ارزیابی -

 دولتی غیر بخش و دولت بخش

وسعه ت بستر در و آن توسعه مسير تداوم در کشور طبيعي منابع و کشاورزي بخش که ليئمسا مجموعه از

 يينا تبي و آينده در هاآن روند تداوم چگونگي به نسبت بايدمي برنامه تدوين مقطع در و بوده مواجه هاآن با ملي

 اصلي هايشامل دغدغه نمايد گيريتصميم نظام، اندازچشم سند اهداف با متناسب و مطلوب و خاص شرايط

 ارزيابي که ستا طبيعي و منابع کشاورزي بخش توسعه ششم برنامه تدوين و تنظيم فرايند در بخش سياستگذاران

 و رايندهاف بررسي و کار و کسب بر محيط موثر متغيرهاي شناسايي به ابتناء با ها،چالش و تنگناها مجموعه اين

 يلدال تحليل در .است گرديده پذيرامكان توسعه پنجم و چهارم هايبرنامه در بخش عملكرد تحليل و تجزيه

 به توانمي پنجم و چهارم هايبرنامه در شده بيني شپي اهداف از بخشي به دسترسي در بخش هايموفقيت

 رغمعلي موفقيت ديگر دليل کرد و اشاره ،است آن بودن مردمي و خصوصي که بخش اساسي و عمده ويژگي

 نگناهات تحليل در عليهذا است زيربنايي در امور بسترها ايجاد به دولت نسبي توجه اشاره، قابل هايکاستي تمامي

 :باشند مي تاکيد مورد زير نكات ليفع هاي چالش و

 اساسي مواجه هايچالش با حاضر حال در ژنتيكي ذخاير مراتع، جنگل، آب، خاك، شامل پايه منابع –

 و دج طور به را غذايي کشور امنيت آنها از هريک به مربوط ساختاري مشكالت رفع به توجهي بي و باشندمي
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 رد اندازچشم سند اهداف تحقق الزم براي شرط موجود واقعيات به ناداست با لذا انداخت خواهد مخاطره به قطعي

 .باشدمي فعلي هاي چالش حل کشاورزي بخش

 منظور ايجاد به گذاريسرمايه توسعه از هادولت تاريخي غفلت جبران شامل بخش زيربنايي امور مسايل –

پارچهيك بخش، هاي اقتصاديفعاليت در ريسک مديريت و گذاريسرمايه مخاطرات کاهش ها،ساخت زير توسعه و

 گذاريهسرماي از حمايت اراضي، در کاربري تغيير از جلوگيري و مناسب برداريبهره هاينظام توسعه اراضي، سازي

 .شودمي تلقي بخش لئمسا ديگر از عرضه هاي زنجيره توسعه و پسين و پيشين صنايع در

 مصرف کنندگان از حمايت ها،قيمت کنترل محصوالت، گذاريقيمت نظام شامل بخش؛ اقتصادي لئمسا –

 توليد از مندهدف غذايي، حمايت امنيت ايجاد در حاکميت وظايف با دولت تعامل چگونگي تكليف تعيين موادغذايي،

 .باشد مي زمينه در اين دولت قاطع تصميم نيازمند محصوالت بازار ساماندهي توليدکننده، و

ها ارزيابي در ديگر مهم بسيار مساله کشاورزي بخش به دولت رويكردهاي حوزه به مربوط هايموضوع –

 شامل بخش کشاورزي مسايل مورد در دولت پيكره در واحد سياست و هدف نبود دهد مي نشان هابررسي .است

 ماعي،اجت تامين آب، بخش صنعت، قبيل از بخش با مرتبط هايدستگاه و اجرايي نظام در همسو غير هايسياست

 زا حفاظت و کشاورزي بخش براي توسعه گيري تصميم فرايندهاي در ريختگي هم در موجب... و عالي آموزش

 .است شده حاکميت وظايف مثابه به پايه منابع

 ريو بكارگي انتقال و کاربردي تحقيق براي مناسب سازوکارهاي نمودن فراهم و نوين هايفناوري و دانش –

 شرايط از عبور در ناپذير اجتناب راهي نيز مردمي هايتشكل ساماندهي از يتحما با خصوصي بخش بدنه در آن

 .است فعلي

 ن اجتماعيتامي و آموزشي رفاهي، فرايندهاي بين شكاف تداوم و عشايري جامعه و روستاها نيافتگي توسعه –

. است اشتهد شاورزيک رشد بخش شدن گيرزمين در شگرفي تاثير شهري جوامع با عشاير و روستاييان و کشاورزان

 .شودمي کشاورزي محسوب بخش توسعه براي الزم شرط يافته توسعه روستاهاي
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 طبیعی منابع و کشاورزی بخش هایچالش -

  توليد منابع وبرخي از عوامل  وري بهره بودن پايين –

 آب مصرف مديريت ناکارآمدي –

 کشاورزي پذيري خطر و دسترس قابل آب کمبود –

 اقليمي تغييرات از ناشي آثار و زاييانبياب خشكسالي، –

 کشاورزي راهبردي محصوالتبعضي از  توليد در اتكايي خود ضريب نسبي بودن پايين –

 منابع اين از مناسب برداري بهره و حفاظت عدم و پايه منابع و طبيعي منابع تخريب روند –

 زيکشاور بخش با مرتبط هاي زيرساخت در گذاريسرمايه بودن ناکافي –

 اقليمي و اقتصادي شرايط با متناسب کشت بهينه الگويکامل  اعمال عدم –

 .کشاورزي برداري بهره واحدهاي بعضي از اندازه نبودن اقتصادي –

 قانونی و حقوقی های محدودیت و هاظرفیت ساختارها، -

 به طور انتو مي را طبيعي منابع و کشاورزي بخش در قانوني و حقوقي هايظرفيت و موثر ساختارهاي

 :نمود تبيين زير موارد به خالصه

مي خاصي برخوردار هايويژگي از پذيردمي صورت آن توسط توليد عمده که غيردولتي بخش ساختار –

 که است آورده فراهم بخش مناسب توسعه بستري نهاد مردم هايسازمان و هاتشكل وجود حاضر حال در. باشد

 جمله آن از عرضه هايزنجيره ايجاد قبيل از بهره ور و کارا ساختارهاي و دهبو سازماندهي از حمايت به نيازمند

 .گرددمي محسوب

هو سرماي مالي منابع تامين هدف با غيردولتي بخش در کارآمد مالي نهادهاي و ساختارها ايجاد از حمايت –

 .شودمي تلقي بخش نيازهاي ديگر از گذاري

 ر دورهد ايشان زندگي تامين در بمناس هايمكانيزم طريق از دوم يهال در توليدکنندگان اجتماعي تامين –

 .انجامدمي کشاورزي هايفعاليت در جذابيت ايجاد به بازنشستگي

 و ونگاهي ن کشاورزي ترويج و آموزش تحقيق، حوزه در بايستمي ترديد بدون دولتي بخش ساختار در –

 نابعم تزريق ايجاد ساختار، در دولت ويژه هايحمايت تلزممس اين و شود حاکم بخش امروز نيازهاي با متناسب

 .است يادگيرنده سازماني ايجاد در نوين هايروش و کارآمد و تخصصم انساني

 شت،بهينه ک الگوي اجراي منظور به حقوقي الزامات تامين به نيازمند دولتي بخش ،حقوقي هايحوزه در –

 جرايا الزامات منابع پايه، از حفاظت در بخش تجهيز اراضي، ريکارب تغيير از جلوگيري آب، تقاضاي مديريت

 و ريدخ تضمين قانون اجراي تامين الزامات متولي، دستگاه در کشاورزي بخش اختيارات و وظايف تمرکز قانون
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 پاييزه و بهاره هاي کشت در محصوالت براي به تفكيک تضميني قيمت تعيين پذيري امكان ضميني،ت هاي خريد

 .دباشمي

 راهبردی برنامه -

 برداريبهره و توسعه احيا، توسعه پايدار کشاورزي يكي از اهداف کلي است که تحقق آن از طريق حفظ،

يان، ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستايهاي محيطي، از منابع طبيعي و منابع پايه، حفظ و گسترش توانمندي پايدار

ليد و هاي مناسب توناطق کشاورزي و رفع فقر با تقويت زيرساختکشاورزان و عشاير، توسعه پايدار روستاها و م

 ارتقاي ،هاي مكمل و اقتصادي بويژه صنايع تبديلي و روستايي و خدماتي نوينتنوع بخشي و گسترش فعاليت

 در غذايي امنيت ضريب شاخص ارتقاي کشاورزي، بخش در هافعاليت و عوامل منابع و وري بهره

 و محصوالت صادرات و بازار کشاورزي، توسعه محصوالت فرآوري و توليد يشافزا و محصوالت اساسي

پذير است. امكان کشاورزي بخش توليد در و گذاريسرمايه امنيت سطح ارتقاي و کشاورزي هايفرآورده

 منابع تامين فرايند بهبود مكانيزاسيون، توسعه و آوري فن بخش خصوصي، ارتقاي جانبه حضور همه تقويت

 همچنين و توسعه ريلي و نقل و حمل نظام و برداشت هايسيستم بهبود با محصول ضايعات کاهشمالي، 

 ارتقاي باشد.دار مييتلونوين از ديگر اهداف او هايسيستم توسعه و آبياري بهبود و آبي هايتنش با مقابله

سازي نوين و بومي بر مبناي دانش کشاورزي بخش توليدکنندگان و بردارانبهره مهارت و بينش دانش،

هاي ا و ساير تشكلهتربيت، حفظ و تجهيز نيروي انساني مورد نياز، توسعه و تقويت تعاوني ،هاي روزآوريفن

 ترويج و ، توسعه آموزشهارقابتي نمودن فعاليت ،اقتصادي، اجتماعي، صنفي و تخصصي با مشارکت آحاد جامعه

ديگر اهدافي است که در بخش  کشاورزي از بخش در مدارمشتري و محور تحقيقات تقاضا کاربردي، توسعه

هايي که ها و رويكردبنابراين با توجه به اسناد فرادست  بخش کشاورزي  اهم سياست کشاورزي بايد دنبال شود.

 الزم است در تدوين سند توسعه برنامه ششم استان در نظر گرفته شوند عبارتند از:

 مانراند و آب وريبهره ارتقاء ويژه به کشاورزي هاينهاده و محصوالت توليد منابع و عوامل وريبهره ـ ارتقاء

 آبياري

  کشاورزي محصوالت بازار نظام اصالح و توليد فرآيند ساماندهي و مؤثر ـ حمايت

 شاورزيک محصوالت بازار تا توليد از ارزش زنجيره در هاآن آفرينينقش افزايش و هاتشكل توسعه از ـ حمايت

 کشاورزي تلويزيوني ملي شبكه اندازي راه و هاادهنه و

  راهبردي محصوالت تجارت و مصرف و توليد تعادل ايجاد سامانه ـ طراحي

  زاييبيابان با مقابله و پايه منابع از برداريبهره و حفاظت و ـ آبخيزداري

  سطح واحد در عملكرد افزايش و آب مصرف وري بهره و خاك توليد توان ـ افزايش

 کنترل هايدرمحيط توليد افزايش و نوين و زيستي هايفناوري از استفاده کاربردي، هايپژوهش ـ افزايش

  شده
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  آن انتشار و انتقال کسب، و کشاورزي بخش در فناوري نفوذ و ـ توسعه

  المللي بين مراکز و مؤسسات با فني و علمي هايهمكاري ـ توسعه

  توليد عوامل يرسا و آب خاك، منابع کيفيت ـ پايش

  راهبردي محصوالت توليد ايمنطقه فرا هايظرفيت ـ شناسايي

  دارشيب اراضي در باغات توسعه و رقابتي مزيت داراي باغي محصوالت توليد افزايش از ـ حمايت

 ارتباطي و اطالعاتي هايزيرساخت گسترش بخش، توليدکنندگان و توليد از حمايت ابزارهاي بخشي ـ تنوع

 صادرات و ها نهاده کشاورزي، محصوالت بازار تنظيم و توسعه سازي،سالم راستاي در کشاورزي بخش

 .هاتشكل و خصوصي بخش توانمندسازي و ـ توسعه

 راهبردها و کلی اهداف -

 کشاورزی و منابع طبیعی اهداف کلی و راهبردهای بخش(. 4 -2جدول)

 کلی هدف به بیدستیا راهبرد کلی هدف

 منابع از بهينه برداري بهره و ـ حفاظت1

 توليدي بسترهاي و طبيعي پايه،منابع

 پايدار توسعه درچارچوب

 عوامل و منابع وريبهره افزايش ـ2

 آب ويژهبه توليدکشاورزي

 در اتكايي خود ضريب افزايش ـ 3

 کشاورزي محصوالت راهبردي

 اعمال و کشاورزي آب مصرف در جوييصرفه و کشاورزي خاك و آب وريبهره ارتقاي ـ1

 تقاضا مديريت

 کشاورزي محصوالت غني سازي و سالمت غذايي، امنيت ـ ارتقاي2

 جوامع و مردم مشارکت ارتقاء رويكرد استان با  مراتع و هاجنگل از صيانت و ـ حفاظت3

 و زابيابان رانيهاي بح کانون مهار و تثبيت آبخوانداري، و آبخيزداري عمليات اجراي محلي،

 داخلي غبار و گرد انتشار مراکز

 عرضه هايزنجيره و کشاورزي صنايع توسعه ـ 4

 قيق،تح ساختار نوسازي و انساني منابع توانمندسازي و کشاورزي ساختن بنيان ـ دانش5

 ترويج کشاورزي و آموزش

 کشاورزي کبان سرمايه افزايش و منابع تامين و تجهيز و مالي نظام در بخشي ـ تنوع6

 داخلي بازار تنظيم و راهبردي مطمئن ذخاير ـ تأمين7

 



 

 سازی محصوالت کشاورزی)بخش زراعت( اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سالمت و غنی(. 5 -2جدول)

 سال پایه های برنامه ششمسال

(1393) 
 شاخص های هدف واحد

 سال اول ال دومس سال سوم سال چهارم سال پنجم

       گندم آبی توليد ـ هزار تن

       جو توليد ـ هزار تن

       شلتوک توليد ـ هزار تن

       چغندر قند توليد ـ هزار تن

       ایذرت دانه توليد ـ هزار تن

       ایذرت علوفه توليد ـ هزار تن

550 525 500 475 450 440  ایسایر محصوالت علوفه توليد ـ هزار تن

       حبوبات توليد ـ هزار تن

       پنبه توليد ـ هزار تن

       سیب زمینی توليد ـ هزار تن

       پیاز توليد ـ هزار تن

       کلزا توليد ـ تن

       زیتون توليد ـ تن

       های روغنیسایر دانه توليد ـ تن

      تولیدات زراعی آبیمجموع  هزار تن 3190

      تولیدات زراعی دیممجموع  هزار تن 18

 جمع تولیدات زراعی هزار تن 3208 3350 3499 3654 3815 3984

  



 

 

 اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سالمت و غنی سازی محصوالت کشاورزی)بخش باغبانی((. 6 -2جدول)

 سال پایه سال های برنامه ششم

(1393) 
 خص های هدفشا واحد

 سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم

      تولیدات باغی آبی هزار تن 630

      تولیدات باغی دیم هزار تن 1

      ایتولیدات گلخانه هزار تن 195

      زعفران گل محمدی و تولید گیاهان داروئی، هزار تن 17

 جمع تولیدات باغی هزار تن 842 899 983 1058 1182 1340

 زی و صیفیبسطح گلخانه س هكتار 1108 1399 1564 1764 2229 2879

 اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سالمت و غنی سازی محصوالت کشاورزی)بخش دام و طیور((. 7 -2جدول)

 سال پایه سال های برنامه ششم

(1393) 
 شاخص های هدف واحد

 سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم

     65  تولید گوشت قرمز هزار تن

     161  یر ماکیاناتولید گوشت مرغ و س هزار تن

     92  تولید تخم مرغ هزار تن

     1130  تولید شیر هزار تن

     83  تولید عسل هزار تن

     05  تولید آبزیان هزار تن



 

 تقاضا مدیریت اعمال و کشاورزی آب مصرف در جویی صرفه کشاورزی خاک و آب وریبهره ارتقای راهبرد کمی اهداف(. 8 -2جدول)

 سال پایه برنامه ششمسال های 

(1393) 
 شاخص های هدف واحد

 سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم

052 051 050 049 048 346 راندمان آبیاری درصد 

8170 8157 8144 2130 6115 0101 ظرفیت استحصال آب ميليون متر مكعب 

31438 61284 91128 7973 9816 0660 ظرفیت صرفه جویی يون متر مكعبميل 

 احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی هكتار 1898 3500 18420 18470 18420 18420

 توسعه سامانه های نوین آبیاری هكتار 6320 11321 11321 11321 11321 11321

 بران آب تشکلهای ساماندهی و ایجاد تشكل - 7 13 13 13 13

 کشاورزی خاک بهبود و اصالح هكتار - 10000 10000 10000 10000 10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اهداف کمی راهبرد حفاظت و صیانت از منابع طبیعی کشور و توسعه آن در چارچوب اصولی توسعه پایدار(. 9 -2جدول)

 سال پایه سال های برنامه ششم

(1393) 
 شاخص های هدف واحد

 سال اول سال دوم سومسال  سال چهارم سال پنجم

 های بحرانی فرسایش بادی و مقابله با بیابانزاییکنترل کانون هزار هكتار 301 317 333 349 365 381

 سطح کشت گیاهان دارویی و صنعتی هزار هكتار 3 12 21 30 39 48

 کاهش و حذف عوامل تخریب منابع طبیعی درصد 52 64 70 76 81 87

 ترویج و توانمندسازی تشکل ها و جوامع محلی در حفظ و احیای منابع طبیعی صددر 15 21 27 33 39 45

 کاداستر منابع طبیعی و ایجاد سامانه اطالعات ملی هزار هكتار 160 827 1494 2161 2828 3495

 مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه ها هزار هكتار 649 1189 1278 1367 1456 1545

 افزایش سهم دولت در صندوق توسعه منابع طبیعی درصد 10 15 25 35 45 55

 مدیریت پایدار مراتع هزار هكتار 1750 1809 1860 1930 2010 2100

 های مرتعداری(بهبود و اصالح و احیای مراتع )اجرا و واگذاری طرح هكتار 111328 123328 135328 147328 159328 171328

 های عرضهاهداف کمی راهبرد توسعه صنایع کشاورزی و زنجیره(. 10 -2جدول)

 سال پایه سال های برنامه ششم

(1393) 
 شاخص های هدف واحد

 سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم

 توسعه ظرفیت صنایع تبدیلی وتکمیلی بخش هزار تن 2048 2362 2763 3109 3324 3558

 واحد 38 36 41 51 58 65
حمایت از بازسازی و نوسازی واحدهای 

 تکمیلی بخش صنایع تبدیلی و



 

 بخش کشاورزی و منابع طبیعی اساسی های اقدام و ها سیاست راهبردها،(. 11 -2جدول)

 اقدامات اساسی سیاست ها راهبرد ردیف

1 

 آب بهره وري ارتقاي

 خاك کشاورزي و

مصرف  در جوييصرفه

 اعمال و کشاورزي آب

 مديريت تقاضا

 بردارانبهره مشارکت با( ايغير سازه و اي سازه)خاك و آب عمليات توسعه –

 سبزي توليدات انتقال و ايگلخانه هاي توسعه کشت و کشت الگوي بهينه سازي –

 گلخانه به باز فضاي از و صيفي

 زيرکشت کل سطح توسعه و عدم سطح واحد در عملكرد افزايش و بهبود –

 لتحوي منظور به برداري بهره هاي ساماندهي نظام و بران آب هايتشكل توسعه –

 حجمي آب

 وليدت از ارزش زنجيره در آنها نقش آفريني ايش افز و ها تشكل توسعه از حمايت –

 رزيکشاو تلويزيوني ملي اندازي شبكه راه و هانهاده و کشاورزي بازارمحصوالت تا

 حسط واحد در عملكرد افزايش و مصرف آب وري بهره و خاك توليد نتوا افزايش –

 اراضي کشاورزي ساماندهي و نوسازي تجهيز، –

 تاسيسات آبي  راندمان بهبود و وري بهره ارتقاء –

 آب کاهنده مصرف و بر آب کم وسايل توليد از حمايت –

 شده گلخانه اي کنترل هاي محيط در توليد افزايش –

 و بادي و آبي فرسايش هايمهار کانون و خاك حفاظت و آب ابعمن از حفاظت –

 اثرات خشكسالي تعديل

 ريآبيا راندمان افزايش قراردادن در اولويت و کشاورزي بخش آب مديريت ارتقاي –

 نوين آبياري هاي روش براجراي تأکيد با مراحل در کليه

 زارعم سطوح در تاکيد با کشاورزي در اراضي خاك و آب عمليات اجراي ظرفيت توسعه –

 اقليم و گياه خاك، آب، متناسب اجرا ايجاد و و

 اكخ حاصلخيزي تقويت بر با تاکيد گياهي تغذيه مديريت کردن متنوع و بهبود –

 آبياري هايشيوه بهبود و نوين آبياري هايسامانه اجراي و استقرار توسعه، –

 نهاد مردم هايتشكل و غير دولتي بخش امكانات و پتانسيل از گيري بهره –

 خاك و آب امور زيربنايي احداث در موجود هايفناوري توسعه –

 بهره دانش ارتقاي و خاك و آب از منابع بهره برداري در نوين هايفناوري از استفاده –

 برداران

گلخانه  و کنترل قابل هاي محيط صيفي به و سبزي انتقال طريق از آب جويي صرفه –

 اي

 بهره برداران مشارکت طريق از آب ايتقاض مديريت –

 بران هاي آبتشكل و برداري بهره هاي نظام توسعه –

گياهان  کشت از حمايت و هاي کشاورزي خاك حاصلخيزي و خاك آلي ماده بهبود –

 کشت تناوب بهبود و حاصلخيزکننده

 فرعي و اصلي هاي تكميل شبكه و احداث اراضي، نوسازي و تجهيز –

 توليد هاينهاده و عوامل وري بهره افزايش در راستاي کشت الگوي تعيين –

 عوامل توليد ساير و آب خاك، منابع کيفيت پايش –

 دار شيب اراضي در باغات توسعه و اصالح کاربري رويكرد با کشاورزي اراضي حفاظت –
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 غذايي، امنيت ارتقاي

 و سالمت

 محصوالت غني سازي

 کشاورزي

 طريق از کشاورزي اساسي هاي و نهاده محصوالت خوداتكايي ضريب افزايش –

 خاك و آب ه وري افزايش بهر

 غذايي سبد در( آبزي دامي و) حيواني پروتئين سهم سازي متناسب –

 يمحصول توليد و آبزي و دامي و محصوالت گياهي سازي غني و سالمت ارتقاي –

 کيفي سالم و

 در باغات توسعه و رقابتي مزيت باغي داراي محصوالت توليد افزايش از حمايت –

 دار  اراضي شيب

 هاي صادراتي مزيت داراي باغي محصوالت افزايش –

 توليد سهم افزايش جهت در بهره وري ارتقاء و گذاري سرمايه توسعه از حمايت –

 طحس حداقل و غذايي امنيت حد تأمين در کشور نياز تامين در اساسي داخل کاالهاي

 خوداتكايي

 کشاورزي هاي نهاده داخلي توليد افزايش –

 کود، شده، اصالح هاي و نهال بذور شامل بخش موردنياز هاينهاده داخلي تأمين –

 کشاورزي و ادوات آالت ماشين سم،

 آنها خوداتكايي ارتقاء ضريب و راهبردي محصوالت توليد افزايش –

 بهبود و راهبردي محصوالت بويژه توليد محصوالت کيفي و کمي افزايش زمينه ايجاد –

 وري بهره ارتقاي و سطح واحد در عملكرد وافزايش

 توليد هاي نهاده و عوامل کليه

 و مناطق اکولوژيک شرايط با شده متناسب اصالح هاي نهال و بذور توليد و تأمين –

 آنها از ترويج استفاده

 عمليات موقع به انجام و تسهيل ها ماشين و تجهيزات ادوات، بازسازي و نوسازي –

 اعيزر

 لقبي از شيميايي هاي کود و ويژه سموم به ها نهاده مصرف بهينه هاي روش توسعه –

 آبياري کود

 و شوري) تنشها به متحمل و ارقام زودرس به دستيابي داخلي بذور کيفي بهبود –

 (خشكي

 مستقيم کشت و خاك ورزي عمليات حداقل هاي روش بكارگيري –

 رزي حفاظتيکشاو اصول رعايت با دوم کشت توسعه –

 محصوالت کشت در عمليات زراعي به و نژادي به هاي فناوري توسعه –

 محصوالت دامي توليد يكپارچه زنجيره توسعه و ايجاد –

 و کيفي ميک ارتقاي و بهبود دام ساماندهي، ژنتيكي هايترکيب تثبيت و توسعه توليد، –

 عشايري و روستايي دامداري توليدات واحدهاي

 بكارگيري و انرژي مصرف سازي هدف بهينه با دامپروري واحدهاي رساختا اصالح –

 نو انرژي هاي

 استان دام نمودن جمعيت دار هويت و دام جامع سامانه ايجاد –

اصالح  خدمات مراکز و دامپروري ايهاي مشاوره شرکت گسترش و از ايجاد حمايت –

 نژادي
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 مديريت بهبود و سنتي و يهاي صنعت دامداري در دامي اماکن نوسازي و بهسازي –

 و طيور دام تغذيه

ف وظاي واگذاري و مربوطه هاي تشكل طريق تقويت از دامي محصوالت بازار ساماندهي –

 هاي ذيربط تشكل به توليدي هاي نهاده توزيع و تأمين

 جهت در ها آن نمودن توانمند و ها توسعه تشكل از حمايت و هاگريتصدي کاهش –

 مرتبط ايفوظ واگذاري تدريجي

 آبزيان ذخاير بازسازي و مديريت –

 آبزيان ضايعات وکاهش کيفيت بهبود –

 پروري آبزي هايفعاليت در آب راندمان افزايش –

 آبزيان عرضه و بندي بسته هايشيوه بهبود –

 شيالتي محصوالت هدف بازارهاي گسترش –

 آبزيان برداري و بهره توليد مدبريت بهبود –

 مزرعه مديريت مناسب ايهروش بكارگيري –

 سالم غذاي مصرف الگوي توسعه ترويج و ارگانيک، و سالم محصوالت توسعه از حمايت –

 زيعتو شبكه در استانداردها اعمال بر و نظارت محصوالت کيفي استانداردهاي طراحي –

 سالمت ارتقاي و آفات با در مبارزه اي هسته ويژه به نوين هايروش از برداري بهره –

 اغذ

هاي يماريب کنترل و انسان و حيوان بين قابل انتقال هايبيماري شاخص کنترل ارتقاء –

 آبزيان و طيور دام،

 و دارو دام، خوراك و دامي خام فراورده هاي بهداشت و سالمت هاي شاخص ارتقاء –

 هاي بيولوژيکفرآورده



 

 

 اقدامات اساسی سیاست ها راهبرد ردیف

 در – GMP, HACCP.... هاي سامانه نقل و استقرار و حمل ناوگان بهداشت ارتقاء –

 دامپزشكي با خدمات مرتبط و عرضه توزيعي، توليدي، واحدهاي

 زيستي امنيت هاي شاخص ارتقاء –

 مصرف و کيفي کنترل ثبت با غذا، تامين سالمت در مربوطه هاي دستگاه ساختار اصالح –

 خاك از حفاظت و و سم کود

 کشاورزي بخش هاييتفعال در ريسک و کاهش مديريت جهت الزم سازوکارهاي ايجاد –

 طبيعي و منابع

 و ارگانيک طبيعي سالم، محصوالت توسعه از حمايت –

 ميني،ز سيب شكر، برنج، گندم، اساسي مانند محصوالت خوداتكايي ضريب افزايش –

 مرغتخم و شير گوشت، انواع پنبه، حبوبات، هاي روغني،دانه

 آبزيان و طيور و بهداشتي دام پوشش و دامپروري جامع نظام اجراي –

 مراتع بر تأکيد با منابع با دامي متناسب جمعيت تعادل ايجاد و ساختار اصالح –
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 از صيانت و حفاظت

 و طبيعي کشور منابع

چارچوب  در آن توسعه

 پايدار توسعه اصول

 اثرات تعديل و داريخاك، آبخوان از حفاظت آبخيزداري، عمليات توسعه –

 خشكسالي

 مردم مشارکت با درختكاري اقتصادي بر تاکيد با کاري، جنگل توسعه –

 غبار و گرد هاي بحراني کانون کنترل و زايي بيابان با مقابله –

 اب دولتي و ملي اراضي و( ها، مراتع جنگل) طبيعي منابع از صيانت و حفاظت –

 محلي مشارکت جوامع جلب

 هاي منابععرصه در صنعتي و دارويي ازگياهان بهره برداري و داريمرتع توسعه –

 محلي  جوامع و مردم مشارکت با طبيعي

 نگاري حد ، مراتع و ها جنگل اصولي از برداري بهره و توسعه احياء، حفاظت، –

 کشاورزي اراضي و طبيعي منابع (کاداستر)

 خاك وحفاظت داريآبخوان و بخيزداريآ عمليات اجراي –

 چوب زراعت و جنگل کاري توسعه –

 زا بيابان بحراني هاي کانون و کنترل شن تثبيت و زدايي بيابان عمليات اجراي –

 مراتع و ها جنگل از اصولي صيانت و حفاظت –

 صنعتي و دارويي گياهان از برداري و بهره کشت توسعه و مرتعداري هاي طرح اجراي –

 طبيعي منابع عرصه هاي رد

 منابع احياي و حفاظت در جوامع محلي و روستاييان ويژه به مردم مشارکت ارتقا –

 طبيعي
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 هرهب و حفاظت در مردم و مشارکت طبيعي منابع مديريت توانمندسازي و ارتقاء –

 برداري
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 صنايع توسعه

 و کشاورزي

 عرضه هايزنجيره

 کشاورزي محصوالت ضايعات کاهش –

 وليدت آمايش اساس بر پسين کشاورزي و پيشين صنايع استقرار و ساماندهي –

 کشاورزي

 صنايع ساختار اصالح و ارتقاي تكنولوژي نوسازي، و بازسازي از يتحما –

 کشاورزي

 فرآوري و توليد ضايعات در کاهش محصوالت، فرآوري افزايش –

 هاي توليدقطب در کشاورزي صنايع واحدهاي استقرار –

 کشاورزي صنايع شده واحدهاي احداث خالي هايظرفيت از حداکثري استفاده –

 هب آنها تجهيز و کشاورزي صنايع و نوسازي بازسازي و تمام نيمه هايطرح تكميل –

 روز متناسب فناوري هاي

 التمحصو نگهداري بندي و بسته تكميلي، و تبديلي صنايع از حمايت و توسعه –

 کشاورزي

 توليد زنجيره در کشاورزان با اولويت خصوصي بخش هايتشكل دادن مشارکت –

 انيجه و ملي استانداردهاي و به معيارها تكميلي و تبديلي صنايع واحدهاي تجهيز –

 ضايعات کاهش در اي ويژه هسته به نوين هاي فناوري و دانش از استفاده –

 محصوالت جديد توليد افزايش و نوآوري از حمايت –

 بخش کشاورزي ماشيني ناوگان نوسازي و تجهيز –
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 ساختن بنيان دانش

و  کشاورزي

 منابع توانمندسازي

 و نوسازي نيانسا

 تحقيق، ساختار

 و ترويج آموزش

 کشاورزي

 قشن افزايش و کشاورزي فناوريهاي کاربردي و علوم توسعه و تحقيقات نوسازي –

 کشاورزي توسعه در خبرگان متخصصان و

 يدتول مديريت ارتقاي راستاي در و کارآمد نوين متنوع، هاي فناوري از استفاده –

 تجاري سوي کشاورزي به معيشتي کشاورزي از حرکت –

 دانش و مديريت ترويج نوين نظام استقرار و آموزش توسعه –

 انشد انتقال در خصوصي و بخش المللي بين تحقيقات نهادهاي نقش تقويت –

 کشاورزي بخش به و بنياني کاربردي

 راهبردي براي محصوالت کاربردي هاي پژوهش گسترش –

 منابع وليدت بر تاکيد با غذايي تامين امنيت تحقق منظور به علمي هاي فعاليت تقويت –

 پايدار هبرداري و بهر داخلي

 غذايي به امنيت دستيابي در تحقيقاتي هاي يافته از استفاده –

نهاده  توليدو منابع و عوامل وري قاي بهرهمنظورارت به بنيان دانش کشاورزي گسترش –

 کشاورزي هاي

 داخلي فناوري و نوآوري دانش، از حمايت –

 اقليمي شرايط با منطبق و هاي نوين فناوري بر مبتني نهال و بذور ارقام ايجاد –

 القوهب ظرفيت بر تاکيد با بخش کشاورزي آينده برداران بهره و کشاورزان تربيت –

  روستايي جوانان
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 عرضه ،توليد فرآيند در ارتباطي و اتيهاي اطالع زيرساخت از پشتيباني و حمايت –

 محصوالت و بازار

 

 نيازهاي به کمک براي بخش هاي صنفينظام و ها تشكل ظرفيت از گيري بهره –

 کشاورزي آموزشي بخش

 ريقط از کشاورزي محصوالت در توليد دانش نفوذ ضريب افزايش براي سازي زمينه –

 مهارتي مدت هاي کوتاهآموزش

 و پرورش و آموزش وزارت با در تعامل کشاورزي رسمي آموزش توسعه از حمايت –

 اولويت با انساني بخش نيروي سازي جوان منظور به اي و حرفه فني سازمان

 روستازادگان

 اني،سازم انسجام طريق از طبيعي و منابع کشاورزي ترويج نوين نظام اجراي و طراحي –

 خدمات ارائه و مراکز جهادکشاورزي تجهيز و دانش مديريت شبكه ايجاد بندي و پهنه

 ششم در برنامه کشاورزي بخش راهبردهاي براساس ارانبهره برد به نوين دانش

 کشاورزي تلويزيوني شبكه مستقل ايجاد زيرساختهاي توسعه سازي زمينه –

 و افزايي هم درراستاي ها و رسانه متخصصان توامان ظرفيت از گيري بهره –

 هدف بر گروههاي تأثيرگذاري

 يها فعاليت پوشش ريبض منظور افزايش به محلي جوامع ظرفيت از گيري بهره –

 انسجام افزايش و...( و آالت ماشين مرغوب، بذر دانش، انتقال در زمينه) ترويجي

 ترويجي هاي فعاليت اثربخشي ارتقاء سنجش و سازماني

 نوين هايفناوري شدن متقاضيان کاربردي و بنيان دانش هاي شرکت از حمايت –

 خدمات دفاتر و آموزش و يجترو مشاوره اي خصوصي هاي شرکت گسترش و ايجاد –

 يطبيع منابع و التحصيالن کشاورزي فارغ ظرفيت از استفاده و و تخصصي فني

6 

 نظام در بخشي تنوع

 تامين و و تجهيز مالي

 منابع

 کشاورزي بخش سرمايه براي بازار در مالي نهادهاي توسعه و ايجاد –

 منابع تجهيز و تأمين ابزارهاي سازي متنوع –

 غيرفعال و فعال نيمه نمودن واحدهاي فعال جهت نياز مورد تسهيالت تأمين –

 ايحمايتي و توسعه پوشش بيمه سازوکارهاي و مناسب حمايت –



 

 اقدامات اساسی سیاست ها راهبرد ردیف

 محصوالت توليد کاهش خطرپذيري و مناسب اي بيمه وششپ و توسعه –

 خصوصي بخش با محوريت کشاورزي

 بخش در گذاريمايهسر تجهيز و جهت تامين مالي نهادهاي توسعه و ايجاد طراحي، –

 مردم مشارکت با منابع طبيعي کشاورزي و

7 

 

 مطمئن ذخاير تأمين

 بازار و تنظيم راهبردي

 داخلي

م سال راستاي در کشاورزي بخش و ارتباطي اطالعاتي هاي زيرساخت گسترش –

 صادرات و ها نهاده محصوالت کشاورزي، بازار تنظيم و توسعه سازي،

 کشاورزي محصوالت بازار نظام و اصالح توليد فرآيند ساماندهي و مؤثر حمايت –

 ذيربط صنوف محوريت با آن هايه و فرآورد کشاورزي محصوالت بازار تنظيم –

 کشاورزي خارجي محصوالت تجارت مقررات سازي روان و تثبيت –

 و داخلي مصرف براي عرضه محصوالت و توليد زنجيره تكميل و تقويت –

 صادرات

 گياهان باغي، زراعي،) شده مواد فرآوري و کشاورزي محصوالت صادرات توسعه –

 (مرتعي و جنگلي و شيالتي دارويي،دامي،

 کشاورزي محصوالت برندسازي –

 ، دتولي فرايند در ارتباطي و هاي اطالعاتي ساخت زير از پشتيباني و حمايت –

 محصوالت و بازار عرضه

 صادراتي و توليدي هاي تشكل توانمندسازي –

 نتفعم با بويژه بخش و توليدکنندگان توليد از حمايت ابزارهاي بخشي وعتن –

 محصول نهايي فروش از حاصل درآمد در بردار نمودن بهره

 کشاورزي محصوالت صادرات واردات و بر مؤثر اي تعرفه نظام اجراي–

 راهبردي محصوالت وتجارت مصرف و توليد تعادل ايجاد سامانه طراحي –

 با روغن گوشت، شكر، برنج، جمله گندم، از راهبردي صوالتمح سازي ذخيره –

 خصوصي محوريت بخش

وين ن توزيع هايشبكه توسعه و بازار يكپارچه مديريت نظام ايجاد از حمايت و طراحي –

 محصوالت

 صادراتي هايمشوق تامين و دامي و محصوالت ها نهاده واردات و صادرات مديريت –

 مشترك گذاري سرمايه حمايت از و صادراتي هدف بازارهاي سازي متنوع –

 أمينت وظايف واگذاري و مربوطه هايتقويت تشكل طريق از محصوالت بازار ساماندهي –

 ذيربط هاي تشكل به توليدي هاي نهاده و توزيع

 صادرات توسعه جهت بين المللي استانداردهاي با مطابق محصوالت توليد –

 همس افزايش و تقاضا و عرضه با مكانيزم گذاري قيمت و کااليي هاي بورس تقويت –

 بورس در شده عرضه محصوالت کل به محصوالت کشاورزي

 الكترونيک گسترش تجارت منظور به الزم هاي زيرساخت استقرار –

 



   47/ کشاورزی و منابع طبیعی

 

 ـ الزامات

 هماهنگي مسئولين اقتصادي کشور در زمينه تأمين امنيت غذايي ـ 

 هاي صادراتي رفع محدوديت هاي بازرگاني خارجي وياستثبات در سـ 

 همسويي سياست هاي کالن اقتصادي)پولي و مالي( با اقتصاد بخش کشاورزي ـ 

 همسويي سياست هاي صنعتي با نيازهاي بخش کشاورزي ـ 

 ها منطقي کردن نظام قيمت گذاري محصوالت کشاورزي و سرکوب نكردن قيمتـ 

 وليدکنندگان پوشش حمايت هاي بيمه اي از محصوالت و درآمد تـ 

 هاي خدماتي در بخش کشاورزي حمايت از توسعه شرکتـ 

 توسعه، تحقيق و ترويج توسط بخش غيردولتي ـ 

 فراهم سازي بستر انتقال و انتشار فناوري هاي نوين در بخش کشاورزي ـ 

 حمايت از تشكيل و ساماندهي تشكل هاي توليدکنندگان ـ 

 خت ها تأمين منابع مالي براي توسعه زيرساـ 

 حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش غيردولتي ـ 

 حمايت از تأمين ماشين آالت و تجهيزات مورد نياز بخش کشاورزي ـ 

 تأمين تسهيالت ارزان قيمت به منظور حمايت از سرمايه گذاري بخش غيردولتي ـ 

 تأمين منابع به منظور هدفمندسازي حمايت هاي حاکميت از امنيت غذايي ـ 

 يل حجمي آب در زمان و مكان مورد نياز توليدکننده و امكان اعمال مديريت مصرف تحوـ 

 حمايت از تأمين امكانات ذخيره سازي راهبردي در پهنه سرزمينـ 

 



 

 میلیون ریال -( 1400-1396) پیش بینی منابع سرمایه گذاری مورد نیاز بخش کشاورزی و منابع  طبیعی در برنامه ششم(. 12 -2جدول)

 بخش سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم جمع برنامه

       زراعت

       باغبانی

       امور دام

       آب و خاک

       صنایع

       مکانیزاسیون

       ترویج

       اضیامور ار

       حفظ نباتات

       های پژوهشیاجرای طرح

       منابع طبیعی

       دامپزشکی

       یرعشا

       مجموع

 

 



 

 

 میلیون ریال -(  1400-1396پیش بینی محل تامین منابع سرمایه گذاری مورد نیاز بخش کشاورزی و منابع طبیعی در برنامه ششم )(. 13 -2جدول)

 ترکیب منابع سرمایه گذاری)میلیون ریال( سال اول سال دوم سومسال  سال چهارم سال پنجم جمع برنامه

       استانی

       ملی

       یتعاون بخش خصوصی، تسهیالت بانکی؛

       جمع

 درصد  -(  1400-1396پیش بینی محل تامین منابع سرمایه گذاری مورد نیاز بخش کشاورزی و منابع طبیعی در برنامه ششم )(. 14 -2جدول)

 محل تامین منابع مورد نیاز سال اول ومسال د سال سوم سال چهارم سال پنجم میانگین برنامه

       استانی

       ملی

       نیتعاو بخش خصوصی، تسهیالت بانکی؛

       جمع



 

 



 

 
 

 فصل سوم

 تجارتصنعت، معدن و 

 مقدمه

ي شمال هاي ارتباطي ترانزيتگرفتن در شاهراهمرکزيت استان اصفهان در کشور، موقعيت مناسب جغرافيايي و قرار 

به جنوب و شرق به غرب، قدمت طوالني فعاليت در بخش صنعت، تنوع و گستردگي محصوالت توليدي واحدهاي 

بخشي از هر سه زون مهم زمين شناسي و زمين  به دليل وجود ر متنوع معدني فلزي و غير فلزييذخاصنعتي، 

خورد  زون زاگرس چين، سيرجان از منطقه کاشان و گلپايگان تا مرداب گاوخوني -ساخت ايران يعني زون سنندج 

در جنوب و جنوب غرب استان ازمنطقه فريدون شهر تا سميرم و زون ايران مرکزي در شمال شرق استان)منطقه 

ن، ، صنايع سيماDMTو همچنين استقرار صنايع مادر همچون پتروشيمي، پلي اکريل ايران،  خور و بيابانک(

گذاري صنايع شيميايي ايران و ... به هاي سرمايهآهن، صنايع خودروسازي، شرکتمجتمع فوالد مبارکه، ذوب

عنوان قواي محرکه بخش صنعت و صنايع پايين دستي وابسته که به منظور تامين تجهيزات مورد نياز واحدهاي 

ي صنعتي و مناطق صنعتي تشكيل هابزرگ و همچنين فرآوري مواد خام توليدي واحدهاي بزرگ در شهرك

گرديده اند، پتانسيل بالقوه و بالفعل بسيار بااليي را در زمينه رشد و توسعه و بالندگي در تمام عرصه هاي صنعت، 

 معدن و تجارت دارا مي باشد.  

  



 (1396 -1400اسناد راهبردی برنامه ششم توسعه استان اصفهان)/ 52

 خشه فراباسناد فرادست توسعه ملی و استانی جهت تعیین جایگا مروری اجمالی بر -1 -3

 صنعت، معدن و تجارت

 جمهوری اسالمی ایران قانون اساسیدر  صنعت، معدن و تجارتجایگاه  -1 -3-1

براساس اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، دولت موظف است براي نيل به اهداف نظام جمهوري 

همه  اهنظامي و مانند اين صنعت و کشاورزي و امور ،م و فنونتامين خودکفايي در علواسالمي ايران، به منظور 

 امكانات خود را بكار گيرد.

کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي کنبراي تامين استقالل اقتصادي جامعه و ريشه، 43اصل براساس 

 شود:مياستوار  زيراساس ضوابط  انسان در جريان رشد، باحفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسالمي ايران بر

 اشتغال کامل و قراردادن وسايل کار در اختيار  تامين شرايط و امكانات کار براي همه به منظور رسيدن به

يا هر راه  ، از راه وام بدون بهرهکارند ولي وسايل کار ندارند، در شكل تعاوني همه کساني که قادر به

هاي خاص منتهي شود و نه دولت را گروه دست افراد و مشروع ديگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در

ريزي برنامه هاي حاکم بربزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت به صورت يک کارفرماي

 گيرد.عمومي اقتصاد کشور در هر يک از مراحل رشد صورت

 کشي از کار ديگرياز بهره جلوگيري رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاري معين و. 

 توليد، توزيع و خدماتگذاري، سرمايهون مربوط به اقتصاد، اعم ازمصرفئمنع اسراف و تبذير در همه ش ،. 

 توسعه و پيشرفت اقتصاد کشور.استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي 

 کشور. جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد 

 عمومي را تامين کند و کشور را به مرحله  ، دامي و صنعتي که نيازهايتأکيد بر افزايش توليدات کشاورزي

 خودکفايي رساند و ازوابستگي برهاند.

، تعاوني و خصوصي با بخش دولتي نظام اقتصادي جمهوري اسالمي ايران برپايه سه، 44اصل براساس 

 .ار استاستوصحيح ريزي منظم وبرنامه

، تامين ، بيمه، بانكداري، معادن بزرگخارجي، صنايع مادر، بازرگانيبخش دولتي شامل کليه صنايع بزرگ

، راه و يراني، کشت، هواپيماييتلفن ، پست و تلگراف و، راديو و تلويزيونهاي بزرگ آبرسانيشبكه نيرو، سدها و

 .يت عمومي و در اختيار دولت استصورت مالكآهن و مانند اينها است که بهراه

است که در شهر و روستا برطبق ضوابط  ها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيعبخش تعاوني شامل شرکت

 شود.اسالمي تشكيل مي

شود که مكمل فعاليتتجارت و خدمات مي ،، صنعت، دامداريبخش خصوصي شامل آن قسمت از کشاورزي

 .ي استهاي اقتصادي دولتي و تعاون



   53/ جارتصنعت، معدن و ت

 
 

 باشد و از محدوده قوانين اسالم خارج مالكيت در اين سه بخش تا جايي که با اصول ديگر اين فصل مطابق

قانون جمهوري اسالمي  توسعه اقتصادي کشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت نشود و موجب رشد و

 .است

 جمهوری اسالمی ایرانز اندادر سند چشمتجارت  صنعت، معدن وجایگاه  -2 -3-1

کشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري  ايران، 1404براساس سند چشم انداز در افق 

زنده و مؤثر در روابط در سطح منطقه، با هويت اسالمي و انقالبي، الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سا

 خواهد داشت: را در حوزه توليد ناخالص ملي هاييچنين ويژگير افق چشم انداز ، که دالمللبين

  برخوردار از دانش پيشرفته، توانا و توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي

 .در توليد ملي

 ياي نوب غربي)شامل آسي آسياي جدست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه

و  افزاري و توليد علم، رشد پرشتابميانه، قفقاز، خاورميانه و کشورهاي همسايه(، با تأکيد بر جنبش نرم

 . مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل

 های کلی اقتصاد مقاومتیسیاست -3 -3-1

گانه حاکم برسياست هاي کلي ابالغي اقتصاد مقاومتي، همگي به طور مستقيم و غير  14محورهاي به طور کلي 

 مستقيم به فعاليت هاي منسجم و پايدار بخش صنعت، معدن و تجارت مرتبط است، باالخص درمحورهاي:

 اصالح زمينه فعاليت فعالين اقتصادي 

 احترام به محصوالت ساخت داخل 

 انش بنيانتأکيد بر فعاليت هاي د 

 ين آوردن درجه آسيب پذيري کشور در جريان مبادالت خارجييپا 

  استفاده از حداکثر ظرفيت هاي توليد و حمايت از تكميل زنجيره هاي توليد داراي مزيت و حمايت از

 هاي آسيب پذيرها و بخشفعاليت

 جلوگيري از تعطيل شدن واحدهاي توليدي و کارخانه هاي کشور 

با استفاده از نقاط قوت  کشور اي کهبه گونه ياقتصادمديريت ف اقتصاد مقاومتي به عنوان که بنا بر تعري 

در مسير و روند پيشرفت بلند مدت خود، به صورت پايدار، مستمر و شتابان حرکت نمايد و با پوشش نقاط ضعف 

ردهاي انائي بازگشت به کارکهاي داخلي و خارجي کمترين آسيب را ببيند و توها و تكانهكخويش در مواجهه با شو

عادي خود را پس از مواجهه با شوك داشته باشد، بنابراين اتكا به دو رکن اصلي منظور شده براي اقتصاد مقاومتي، 

ايجاد زمينه تحقق پيشرفت پايدار استان را با استفاده از نقاط قوت بخش صنعت، معدن و تجارت و کاهش آسيب 

بان سرمايه اين بخش ها در مقابله با مخاطرات با پوشش نقاط ضعف آنان، انتظار هاي اقتصادي صاحپذيري فعاليت

 مي رود.



 (1396 -1400اسناد راهبردی برنامه ششم توسعه استان اصفهان)/ 54

 ماموریت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  -4 -3-1

رت، توانمندسازي سرمايه انساني، توليد و تجا معدن،صنعت،  ريزي، نظارت، حمايت و پشتيباني از بخشبرنامه

گذاري و توليد صادرات محور، افزايش سهم ش توسعه يافتگي، رشد ارزش افزوده بخش مبتني بر سرمايهافزاي

 هاي منطقه اي مبتني بر آمايش سرزمين.بخش صنعت، معدن و تجارت استان در توليد ناخالص با تاکيد بر قابليت

 1404تان در افق چشم انداز بخش صنعت، معدن و تجارت اس -5 -3-1

هاي داخلي و خارجي در حوزه دانش باجذب مطلوب سرمايه گذاريسرمايهدستيابي به ظرفيت هاي کامل توليدي و 

با تاکيد بر صادراتي شدن  (High Techفني و انتقال تكنولوژي توليد و استقرار صنايع سبز و با فناوري برتر)

  ت.توليدا

 معدن و تجارت استان در برنامه پنجم توسعه صنعت، -2 -3

عملكرد کمي بخش صنعت، معدن و تجارت استان با توجه به اهداف کمي تعريف شده در سند برنامه پنجم توسعه 

    بخش تهيه و به شرح ذيل گزارش گرديده است.

 1390-93تی استان طی سال های تحقیقا –عملکرد شاخص های مهم شهرک علمی (. 1 -3جدول)

 1393 1392 1391 1390 واحد عنوان شاخص ردیف

 132 85 52 36 تعداد دانش فني تجاري شده 1

 5670 5345 4904 4228 نفر اشتغال ايجاد شده 2

 15 11 10 6 تعداد برندهاي ايجاد شده 3

 934 814 318 205 هزار دالر هاي صادر شدهارزش فناوري 4

 10 6 6 4 تعداد مورد هدف صادرات فناوري کشورهاي 5

 425 1447 5/311 5/271 هزار دالر ارزش محصوالت صادر شده 6

 6 4 4 3 تعداد ورهاي مورد هدف محصوالت صادراتيشک 7

 مأخذ: شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان



 

 
 

 1388-93نعتی استان طی سال های های صهای مهم شرکت شهرکعملکرد کمی شاخص(. 2 -3جدول)

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 واحد عنوان شاخص ردیف

 179 198 281 194 278 191 هكتار ها و نواحي صنعتيمساحت اراضي واگذار شده در شهرك 1

 37/4 69/6 45 60 77 48 ليتربرثانيه ها و نواحي صنعتيميزان آب تأمين شده در شهرك 2

 18 15 24 27 36 45 مگاوات ها و نواحي صنعتيتأمين شده در شهركميزان برق  3

 2 6 5 8 4 3 شهرك صنعتي هاي داراي گاز روشنتعداد شهرك 4

 1 0 2 1 2 3 خانهتصفيه برداري رسيدههاي فاضالب به بهرهخانهتعداد تصفيه 5

 25 40 15 18 20 57 هكتار ها و نواحي صنعتيمساحت فضاي سبز شهرك 6

 371 190 236 314 183 229 واحد صنعتي ها و نواحي صنعتيبرداري رسيده در شهركتعداد واحدهاي به بهره 7

 6556 3560 4575 6584 2714 9987 نفر ها و نواحي صنعتيبرداري رسيده در شهركاشتغال واحدهاي به بهره 8

 مأخذ: شرکت شهرك هاي صنعتي استان اصفهان        

 
 
 
 
 
 
 



 

 1388-93عملکرد کمی شاخص های مهم شرکت شهرک های صنعتی استان در کشور طی سال های (. 3 -3جدول)
 

 عنوان شاخص ردیف
 سال

 شرح
 واحد

1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 درصد میزان درصد میزان درصد میزان درصد میزان درصد میزان درصد میزان

1  
 واگذارشده درمساحت اراضي 

  ها و نواحي صنعتيشهرك

  استان
  هكتار

191  8/10 278  11  194  6/7 281  2/14 198  9  179  61/9 

  100  1862  100  2106  100  1974  100  2565  100  2524  100  1767  کل کشور

2  
  ميزان آب تامين شده

  نواحي صنعتي و هاشهرك در 

ليتر بر   استان
  ثانيه

48  9/7 77  9/9  60  7  45  1/6 69/9  -  4/37 51/3  

  100  729  100  -  100  734  100  857  100  776  100  604  کل کشور

3  
 ميزان برق تأمين شده در

  ها و نواحي صنعتيشهرك

  استان
  مگاوات

45  7/11 36  1/6 27  2/6 24  6  15  7/2 18  06/4 

  100  443  100  559  100  397  100  439  100  591  100  386  کل کشور

4  
هاي داراي گاز شهرك تعداد

  روشن

شهرك   استان
  صنعتي

3  8/5 4  4/7 8  1/11 5  5/7 6  13  2  7/4 

  100  43  100  46  100  67  100  72  100  54  100  51  کل کشور

5  
هاي فاضالب خانهتصفيه تعداد

  رسيده برداريهرهبه ب

تصفيه   استان
  خانه

3  4/9 2  5/10 1  8/2 2  4/8 0  0  1  8/3  

  100  13  100  12  100  42  100  36  100  19  100  32  کل کشور

6  
ها مساحت فضاي سبز شهرك

  و نواحي صنعتي

  استان
  هكتار

57  8/9 20  4/4  18  8/2 15  2/4 40  10/1 25  47/7 

  100  323  100  394  100  355  100  643  100  459  100  582  کل کشور

7  

برداري واحدهاي به بهره تعداد
نواحي  و هاشهرك رسيده در

  صنعتي

واحد   استان
  صنعتي

229  8/8  183  3/8 314  6/13 236  8/11 190  8/17 371  8/11 

  100  2296  100  2068  100  2005  100  2310  100  2202  100  2591  کل کشور

8  

اشتغال واحدهاي به 
 هابرداري رسيده درشهركبهره

  نواحي صنعتي و

  استان

  نفر

9987  2/19 2714  8/6 6584  15  4575  8/10 3560  9/9  6556  5/17 

  100  37515  100  35979  100  42537  100  43852  100  39986  100  52056  کل کشور

 مأخذ: شرکت شهرك هاي صنعتي استان اصفهان



 

 

 1388-93عملکرد کمی شاخص های مهم اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان در کشور طی سال های (. 4 -3جدول)

 ردیف
عنوان 

 شاخص

 سال

 شرح
 واحد

1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 درصد میزان درصد میزان درصد میزان درصد میزان درصد نمیزا درصد میزان

 صدور پروانه 1
 استان

 فقره
250 86/8 378 24/11 446 51/4 671 15/4 417 10 434 16/9 

 100 4736 100 4055 100 4361 100 9880 100 3364 100 2822 کل کشور

 تمديد پروانه 2
 استان

 فقره
1145 68/10 1422 06/12 1651 14/8 1559 03/10 1956 11 1879 15/9 

 100 20534 100 18567 100 15544 100 11115 100 11789 100 10718 کل کشور

 بازديد فني 3
 استان

 مورد
3053 6/4 5419 91/9 4706 93/9 7740 24/14 8668 15 24761 87/7 

 100 314716 100 57183 100 54347 100 47395 100 54634 100 49258 کل کشور

 نمونه برداري 4
 استان

 مورد
11055 8/4 9670 27/10 8714 11/12 10983 22/9 10056 4/11 10432 75/8 

 100 119172 100 88251 100 119115 100 78376 100 90207 100 131711 کل کشور

5 
نمونه مورد 

 آزمون

 استان
 مورد

11055 58/8 9670 10/9 8714 6/13 9287 7/9 10056 5/13 10409 10 

 100 104124 100 74266 100 95655 100 64212 100 88715 100 124865 کل کشور

 مأخذ: اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان اصفهان

 
 
 
 
 
 
 



 

 مجوزهای صادره(  )از نظر تعداد 1388-93های مهم بخش صنعت استان در کشور طی سال های عملکرد کمی شاخص(. 5 -3جدول)

  عنوان شاخص  ردیف
  سال

  شرح
  واحد

1388  1389  1390  1391  1392  1393  

  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان

  جواز تأسيس  1
  استان

  تعداد
827  22  908  8  717  5  974  7  986  5  1057  6  

  100  17491  100  17946  100  14709  100  14677  100  14675  100  12270  رکشو

2  
 پروانه بهره برداري

 

  استان
  تعداد

670  11  585  9  485  8  336  9  383  7  491  8  

  100  6106  100  4996  100  4281  100  6389  100  6917  100  6678  کشور

  طرح توسعه  3
  تاناس

  تعداد
147  40  196  23  157  14  94  8  109  8  107  4/9 

  100  1141  100  1334  100  918  100  1287  100  1181  100  1052  کشور

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 )از نظر سرمایه مجوزهای صادره(1388-93ش صنعت استان در کشور طی سال های عملکرد کمی شاخص های مهم بخ(. 6 -3جدول)

  ردیف
 عنوان

  شاخص

  سال

  شرح
  واحد

1388  1389  1390  1391  1392  1393  

  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان

1  
جواز 
  تأسيس

  ميليون  استان
  لريا

51133838  13  43647279  7  27155094  4  25539878  5  36240443  3  42437740  4  

  100  1106160324  100  1194150319  100 2/631364903  100 74/751396419  100 26/830389384  100 93/780218703  کشور

2  

  پروانه
-بهره

  برداري

  استان
 ميليون

  ريال 

5/23549446 8  5/10620394 3  8/22271057 8  5/7644504 8  11161275  6  15274304  10/1  

  100  151981546  100  154790435  100 62/92680267  100  15986084681  100 53/194210389  100 22/207564387  کشور

3  
طرح 
  توسعه

 ميليون  استان
  ريال 

25445818  45  6923468  18  5371695  10  7955910  12  7426918  5  4820293  6/6  

  100  73108341  100  214933329  100 3/64231193  100  659848028  100 51/44879894  100 6/76698268  کشور

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 )از نظر اشتغال مجوزهای صادره(1388-93ص های مهم بخش صنعت استان در کشور طی سال های عملکرد کمی شاخ(. 7 -3جدول)

  ردیف
عنوان 

  شاخص

  سال

  شرح
  واحد

1388  1389  1390  1391  1392  1393  

  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان

1  
جواز 
  تأسيس

 1/6  24184  5  26386  7  23166 5/7  38322  6/6  28575 7/9  32809  نفر  استان

  100  399719  100  450996  100  336000  100  442597  100  436149  100  418180  نفر  کشور

2  

  پروانه
-بهره 

  برداري

 5/9  7933  8  7013  6  6724  9/9  11010  4  10045  7  22351  نفر  استان

  100  83196  100  79149  100  73207  100  111442  100  131432  100  140324  نفر  کشور

  طرح توسعه  3

 5/8  2717  8  3677  10  3500  13  4388  22  5387  32  6549  نفر  استان

  100  32141  100  37358  100  28734  100  38066  100  30490  100  36611  نفر  کشور

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

 

 

 

 

 



 

 

  1388-93عملکرد کمی شاخص های مهم بخش معدن استان در کشور طی سال های (. 8 -3جدول)

  ردیف
عنوان 

  شاخص

  سال

  شرح
  واحد

1388  1389  1390  1391  1392  1393  

  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  زانمی  درصد  میزان

1  

 تعداد
پروانه بهره  

  برداري

  استان

  تعداد

90  10/84 86  63/8 88  46/8 61  43/7 49  3/5 76  7/7  

  100  988  100  926  100  821  100  1040  100  997  100  830  کشور

2  

 سرمايه 
 پروانه بهره

  برداري

  استان
 ميليون 

  ريال

383000  8/81  538500  35/9 402200  18/4 328600  48/4 230100  5/2 421000  7/2 

  100  17107000  100  9128900  100  7328100  100  9622200  100  5761600  100  4345000  کشور

 اشتغال  3

  استان

  نفر

925  10/4  1066  4/10 865  3/8 573  7/7  409  08/4 740  9/7 

  100  9352  100  10026  100  7485  100  10415  100  10244  100  8918  کشور

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

 
 
 
 
 
 
 



 

  )بازرگانی داخلی(1388-93های های مهم بخش تجارت استان طی سالعملکرد کمی شاخص(. 9 -3جدول)

 ردیف عنوان شاخص واحد 1388 1389 1390 1391 1392 1393

 1 ثبت سفارش واردات کاال ميليون دالر 755/577 492/753 026/1056 016/301 01/2691 235/258

 2 صادرات غير نفتي ميليون دالر 661/983 073/1856 2770/ 750 983/3015 690/2152 7/1081

 3 واحدهاي صنفي ثبت شده در سامانه ثبت نام پروانه کسب تعداد 98000 101200 102702 105527 109550 454/130

 4 تنظيم بازار)عرضه مستقيم کاال( تعداد نمايشگاه 5 8 10 20 25 33

972 13534 6142 5802 4998 4584 

 تن

 برنج

 5 توزيع کاالهاي اساسي

 روغن 497 587 600 627 - -

 شكر 1681 1769 1793 1964 2109 760

 گوشت قرمز 1485 1600 1747 1898 1987 187

 مرغ منجمد 27000 101200 102702 105527 105908 183

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

 

 



 

 

 )اصناف(1389-93عملکرد کمی شاخص های مهم بخش تجارت استان طی سال های (. 10 -3جدول)

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

  عنوان شاخص  ردیف
سال 

  شرح
  واحد

1389  1390  1391  1392  1393  

  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان

1 
 پروانه کسب صادر شده 
 در سامانه ايرانيان اصناف

 استان
 تعداد

1427 1 1873 2/1 3044 08/3 20015 75/18 27078 3/8 

 100 326107 100 106704 100 98593 100 155275 100 141000 کشور

2 
 اشتغال ثبت شده احدهاي صنفي 

 در سامانه ايرانيان اصناف 

 استان
 تعداد

600 03/4 503 65/3 658 6/7 4134 76/3 12265 76/7 

 100 157933 100 109900 100 8652 100 13762 100 14870 کشور

3 
 دههاي ثبت شدرخواست

 اخذ پروانه کسب 

 استان
 تعداد

117277 2/6 117982 2/6 118336 2/6 118806 1/6 

دسترسي به اطالعات 
 امكان پذير نمي باشد.

 100 1946364 100 1922463 100 1902579 100 1886214 کشور

4 
 هايدرخواست

 تأييد شده

 استان
 تعداد

104965 3/6 105011 2/6 105530 2/6 105979 2/6 

 100 1701594 100 1694035 100 1682879 100 1671201 کشور

5 
 تجهيز واحدهاي صنفي

 POSبه  

 استان
 تعداد

75027 7/7 80961 7/7 86187 4/7 93011 6/6 108252 8/7 

 100 1388395 100 1401132 100 1163900 100 1058090 100 970725 کشور

6 
تجهيز واحدهاي صنفي به 

 صندوق مكانيزه

 استان
 تعداد

65929 9/8 66112 8/8 66508 9 67419 2/8 80781 2/9 

 100 875882 100 812814 100 756491 100 753411 100 750118 کشور

7 
تجهيز واحد صنفي به ترازوي 

 ديجيتال

 استان
 تعداد

891 2/0 1049 2/0 1583 4/0 2187 6/0 29980 5/6 

 100 458739 100 402219 100 399848 100 398000 100 397102 کشور



 

 

  )بازرگانی خارجی( 1393-88عملکرد کمی شاخص های مهم بخش تجارت استان طی سال های (. 11 -3جدول)

 عنوان شاخص ردیف
 شرح

 سال
 واحد

1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 درصد میزان درصد میزان درصد میزان درصد میزان درصد میزان درصد انمیز

1 
محصوالت کشاورزي و 

 غذايي صادر شده

 استان اصفهان

 ميليون دالر

7/31 85/0 44/3 19/1 3/34 92/0 55 1/3 9/69 4/1 7/25 6/0 

 100 4623 100 4998 100 4241 100 3727 100 3729 100 3728 کل کشور

2 

صنعتي و محصوالت 
 شيميايي
 صادر شده

 استان اصفهان

 ميليون دالر

471 7/4 561 6/5 7/751 3/6 1175 7/9 1010 5/5 722/645 4/5 

 100 14241 100 18292 100 14813 100 11977 100 9989 100 9979 کل کشور

3 
 کاالهاي معدني

 صادر شده

 استان اصفهان

 ميليون دالر

5/5 02/0 22/6 24/0 8/6 28/0 4/7 26/0 6/10 32/0 92 8/3 

 100 2399 100 3309 100 2853 100 2456 100 2571 100 25135 کل کشور

4 
 صنايع دستي
 صادر شده

 استان اصفهان

 ميليون دالر

177 2/30 3/240 9/40 6/170 9/28 2/143 14/30 32/156 5/62 576/181 47 

 100 386 100 598 100 475 100 589 100 588 100 586 کل کشور

 مأخذ: اداره کل گمرکات استان اصفهان



 

 

 
 

 برنامه پنجم توسعههای رد مواد قانونی بخش صنعت و معدن طی سالعملک  (.12 -3جدول)

 ردیف

ماده 

قانونی 

 مرتبط

 موضوع
تکلیف تعیین 

 شده
 عملکرد و اهم اقدامات

میزان 

 تحقق)درصد(

1 
ماده  3تبصره 

62 

هاي اجرايي از جمله صنعت، معدن و تجارت در مقابل ارائه خدمات يا اعطاء تگاهدس

انواع مجوز حتي با توافق، مجاز به اخذ مبالغي بيش از آنچه که در قوانين و مقررات 

باشند. تخلف از اجراي اين حكم و ساير احكام اين قانوني تجويز شده است،  نمي

 ( قانون مجازات اسالمي است. 600ماده مشمول مجازات موضوع ماده ) 

عدم دريافت وجه 

خارج از قوانين و 

مقررات براي اعطاء 

 مجوز

دستورالعمل ضوابط صدور جواز تأسيس به شماره  5مطابق ماده 

، در هنگام صدور جواز جهت حق تمبر، 04/10/87مورخ  9/5002

 1000000در هزار سرمايه ثابت تا سقف  5/0ريال و  100000

 گردد.ريال دريافت مي 50000اي تمديد جواز ريال و بر

 

100 

 

2 
تبصره ج ماده 

46 

 هاي اجرايي مكلفندکليه دستگاه

تا پايان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دريافت الكترونيكي کليه استعالمات  -1

بين دستگاهي و واحدهاي تابعه آنها با استفاده از شبكه ملي اطالعات و رعايت 

 نمايند.امنيت اقدام 

تا پايان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الكترونيكي از طريق شبكه  -2

ملي اطالعات عرضه نمايند و نيز کليه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري 

خود و قابل واگذاري يا برونسپاري را به دفاتر پستي و پيشخوان خدمات دولت که 

ود، شم از خصوصي يا تعاوني ايجاد و مديريت ميهاي غير دولتي اعتوسط بخش

هاي مذکور که اين نوع خدمات را ارائه واگذار کنند. ساير دفاتر داير فعلي دستگاه

کنند بايد به دفاتر پيشخوان دولت محدوده فعاليت و نهادهاي مشمول و نيز مي

ن اضوابط مربوط به دفاتر پيشخوان و خصوصيات اشخاص تشكيل دهنده و متصدي

 کند.آنها را قانون مشخص مي

ارسال و دريافت  -

الكترونيكي استعالم 

بين دستگاهي و 

 واحدهاي تابعه

ارائه خدمات به  -

صورت الكترونيكي و 

برونسپاري خدمات 

 قابل واگذاري

انداري هااز طريق استارسال و دريافت الكترونيكي کليه استعالم -

ها اهتباطي بين دستگاصفهان در حال پيگيري است. زير ساخت ار

آوري در حال راه اندازي است و اطالعات توسط مجري طرح جمع

 گرديده است.

ليست کليه خدمات دستگاه از طريق پرتال سازمان، استانداري  -

و پرتال مردم اطالع رساني گرديده است. از آن جايي که کليه 

 هاي اين سازمان به صورت حاکميتي و غير قابل واگذاريفعاليت

است ، فقط مرحله اول ثبت نام متقاضيان جواز در سامانه هاي 

 مرتبط در حال واگذاري به دفاتر پيشخوان است.

100 

 مأخذ: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان          



 

 

 های برنامه پنجم توسعهعملکرد مواد قانونی بخش صنعت و معدن  طی سال (. 12-3)ادامه جدول 

 موضوع ماده قانونی مرتبط ردیف
تکلیف تعیین 

 شده
 عملکرد و اهم اقدامات

میزان 

 تحقق)درصد(

 231ماده  3

و  هااي و امنيت فناوريبه منظور ارتقاء سطح حفاظت از اطالعات رايانه
اجراي سند امنيت فضاي تبادل اطالعات، اقدامات ذيل انجام خواهد 

 گرفت:
 هاي غيردولتيهاي اجرايي، نهادهاي عمومي و شرکتليه دستگاهالف( ک

ها و سازي زيرساختهاي حياتي موظفند به منظورامنداراي زيرساخت
حفظ امنيت اطالعات در مقابل حمالت الكترونيک در چهارچوب سند 
امنيت فضاي تبادل اطالعات )افتا( تا پايان سال دوم برنامه امنيت فضاي 

 خود را ارتقاء بخشند. تبادل اطالعات
هاي اجرايي و اشخاص حقوقي ارائه دهنده خدمات ب( کليه دستگاه

عمومي موظفند از سال دوم برنامه نسبت به اجراي سامانه مديريت 
ها و استانداردهاي اطالعات اقدام نموده و نسبت به اجراي دستورالعمل

 )افتا( از سال اول برنامه اقدام نمايند.

رنامه الف( ارتقاء ب
امنيت فضاي تبادل 

 اطالعات  ) افتا (
ب( اجراي سامانه 

مديريت اطالعات و 
اجراي دستورالعمل 
ها و استانداردها ) 

 افتا(

موارد امنيتي و حفاظت از اطالعات از طريق 
هاي کميته راهبردي امنيت اطالعات در سازمان

صنايع و معادن و بازرگاني سابق، طرح و اجرا 
 گردد.مي

ند افتا منوط به ابلغ آن از طريق وزارت تدوين س
 متبوع است

100 

 16بند الف ماده  4
 ها با تسهيل ارتباط دانشگاه

 هاي اجرايي از جمله صنعتدستگاه

ايجاد)زير ساخت 
 نرم(

سامانه فناوري و 
 سامانه مشاغل

ايجاد سامانه فناوري براي هماهنگ ساختن 
هنگ دستاوردهاي علمي و سامانه مشاغل براي هما

 ساختن کيفيت و کميت منابع انساني
100 

5 
 بند الف 

 80ماده 
هاي توليدي، هاو زنجيرههاخوشهحمايت مالي و تشويق توسعه شبكه

 هاي کوچک و متوسط بزرگ و ...ايجاد پيوند مناسب بين بنكاه
گسترش همكاري 

 هابين بنگاه
ها در طول يا هماهنگي جهت تعامل ميان بنگاه

 اي تأمينهعرض زنجيره
100 

 مأخذ: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان

 



 

 

 (. عملکرد مواد قانونی بخش صنعت و معدن  طی سال های برنامه پنجم توسعه12-3ادامه جدول )

 ردیف
ماده قانونی 

 مرتبط
 عملکرد و اهم اقدامات تکلیف تعیین شده موضوع

میزان 

 صد(تحقق)در

 حمايت مالي از ايجاد بورس ايده و بازار فناوري 17بند د ماده  6
 ايجاد)زير ساخت نرم(

 سامانه فناوري
 70 هاي آنانراه اندازي فن بازارها و کاهش هزينه

 150ماده  7
 ارتقاء ارزش افزوده صنعت و معدن

 در قالب تدوين راهبرد توسعه صنعتي و معدني 

تدوين راهبرد توسعه 
و معدني و کمک به  صنعتي

ارتقاء ارزش افزوده بخش 
 صنعت و معدن

تهيه برنامه پنجم پيشرفت بخش صنعت، معدن و تجارت استان و _
 ريزي استانتصويب در شوراي برنامه

همكاري در تدوين سند راهبردي بخش صنعت، معدن و _
 تجارت کشور توسط وزارت متبوع

 ) در حال نهايي شدن( 

100 

8 
 بند  الف

 150ه ماد
 مندي صنايع کشور ارتقاء سطح رقابت

 هاي فناوريبا تأکيد بر توسعه قابليت

هاي نسبي از تعيين مزيت
-مواد اوليه و خام به توانايي

-هاي فناورانه و خلق مزيت

 هاي رقابتي

 توسط استان 1392هاي صنعتي و معدني سالاولويت تعيين_
ت به صور 1392هاي صنعتي در سال تعيين اولويت _

متمرکز توسط وزارت متبوع  مبتني بر سطح فناوري، نوع 
 توليد، نياز کشور و اهميت کاالهاي توليدي

100 

9 
 بند  ج

 150ماده 
 توسعه پيوند ميان صنايع کوچک، متوسط و بزرگ

 هاي صنعتيگيري خوشهبا شكل 

هاي صنعتي به ايجاد خوشه
منظور ارتقاء رقابت و  برند 

 سازي

آجر، سنگ، محصوالت خوشه صنعتي 8ز تقويت و توسعه ا
پالستيكي، طال و جواهرات ، فرش ماشيني، برزنت بافي 
 کردآباد ، حوله بافي آدريان خميني شهر و ملحفه بافي درچه

100 

10 
 بند  د

 150ماده 
 ايتوسعه زنجيره ارزش پايين دستي صنايع واسطه

 ()پتروشيمي، فلزات اساسي،محصوالت مواد معدني غير فلزي 

توسعه زنجيره ارزش پايين 
ا اي بدستي صنايع واسطه

هاي تأکيد بر ايجاد شهرك
 صنعتي تخصصي غيردولتي

پيگيري امور مربوط به واگذاري زمين مجتمع پترو 
پااليشگاه شمال اصفهان و پيگيري صدور مجوز و واگذاري 

 زمين مجتمع فوالدي شرق اصفهان
100 

 توسعه و سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهانمأخذ: قانون برنامه پنجساله پنجم 

 

 



 

 (. عملکرد مواد قانونی بخش صنعت و معدن  طی سال های برنامه پنجم توسعه12-3ادامه جدول )

 عملکرد و اهم اقدامات تکلیف تعیین شده موضوع ماده قانونی مرتبط ردیف
میزان 

 تحقق)درصد(

11 
 بند  ه 

 150ماده  
اي هايع مبتني برفناوريافزايش مستمر سهم صن

 برتر در ترکيب توليد صنعتي
هاي فناوري و گسترش تعامل با شهرك

 هاي نوينصنايع با فناوري

سازي شهرك فناوري در کنار شهرك صنعتي بزرگ شمال آماده_
 اصفهان مبتني بر مواد پيشرفته

 طرح فناوري نوين و تأييد آنها توسط وزارت متبوع 2بررسي  _
80 

12 
 و  بند 

 150ماده  
ساز و کارهاي تمهيدي و نظارتي اجراي قانون تقويت

 هاژهحداکثر استفاده از توان فني و مهندسي در اجراي پرو
حمايت و تشويق واحدهاي فني و 

 مهندسي و ايجاد تسهيالت الزم براي آنها
 پروانه فني مهندسي در استان 34جواز فني مهندسي و  97صدور _
 1392ت به علت عدم اعتبار در سالعدم تخصيص تسهيال_

 
50 

 ايجاد نظام مهندسي صنعت 153ماده  13
تشوبق بخش غير دولتي جهت ايجاد نظام 

 مهندسي صنعت
 - اقدام خاصي در سطح استان در اين زمينه صورت نگرفته است.

 154ماده  14
بندي واحدهاي توليدي و نحوه اعطاء طبقه

وليد، ان تتسهيالت و تخفيفات متناسب با ميز
 هاي صنعتي و معدنيمنطقه و رشته

بندي واحدهاي توليدي و اعطاء طبقه
تسهيالت متناسب با ميزان توليد، منطقه 

 هاي صنعتي و معدنيورشته

هاي صنعتي و معدني در استان و وزارت متبوع در تعيين اولويت-
»  و« الف » و صدور جوازهاي تأسيس به تفكيک اولويت 94سال
 «ب 
تنها بررسي شرايط فعاليت واحد توليدي متقاضي  1393سال از  -

 تسهيالت معرفي شده از سوي بانک صورت مي پذيرد.

30 

 156ماده  15

استفاده از مزايا و مقررات قانون تأسيس شرکت 
هاي هاي صنعتي برايايجاد شهركشهرك

تخصصي غيردولتي درزمينه صنايع مياني 
 آنها دراتيپتروشيمي و گسترش زنجيره ارزش صا

هاي صنعتي غيردولتي مندي شهركبهره
صنايع مياني پتروشيمي از مزايا و امتيازات 

 هاي صنعتيشهرك

در زمينه صنايع مياني پتروشيمي مجوز شهرك غيردولتي صادر 
 نشده است.

50 

16 
 بند ج

 157ماده 
هاي الزم براي معادن بزرگ و تكميل زيرساخت

 معدني مناطق معدني و صنايع انرژي بر
هاي الزم حمايت از تكميل زيرساخت
 براي معادن بزرگ

مكاتبه جهت تأمين برق معادن منطقه تجره با شرکت توزيع برق 
شهرستان کاشان و مذاکره و پيگيري جهت تكميل جاده معادن 

 هفتومان
15 

 مأخذ: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان

 



 

 

 های برنامه پنجم توسعه(. عملکرد مواد قانونی بخش صنعت و معدن  طی سال12-3دامه جدول )ا

 عملکرد و اهم اقدامات تکلیف تعیین شده موضوع ماده قانونی مرتبط ردیف
میزان 

 تحقق)درصد(

17 
 بند  ب 

 158ماده 

 برداري بالمانع بودن صدور پروانه بهره
 براي واحدهاي صنعتي احداث شده در

 ها و نواحي صنعتيشهرك 

صدور پروانه 
برداري براي بهره

واحدهاي صنعتي 
 احداث شده

برداري براي متقاضيان واحدهاي صدور پروانه بهره
اند و  پاسخ استعالم فعال که مقررات را رعايت نموده

 محيط زيست آنها مثبت بوده است.
100 

18 
 بند  ج

 158ماده  

تنها در مواردي که  صدور پروانه تأسيس» حذف جمله 
باشد مجاز است  از برخوردار از معافيت مالياتي مي

 66انتهاي ماده 

صدور جواز تأسيس در 
موارد غير برخوردار از 

 هاي مالياتيمعافيت

صدور جواز تأسيس براي اشخاص حقيقي و حقوقي 
ها و نواحي صنعتي متقاضي جهت استقرار در شهرك

ي شخصي با مقياس هاو در ساير موارد همچون زمين
صنعتي و اراضي ملي پس از استعالم از اداره کل 

-محيط زيست استان خارج از شعاع شهر و  دستگاه

صادر  1390جواز تأسيس در سال 716هاي ذيربط) 
 شده است(

100 

19 
بند  الف  و  ب   ماده 

159 
هاي قانون ماليات 138معافيت موضوع ماده  افزايش
 مستقيم

معرفي واحدهاي 
نعتي جهت استفاده از ص

هاي مالياتي معافيت
 138موضوع ماده 

اي همعرفي کليه واحدهاي متقاضي استفاده از معافيت
مالياتي مزبور به اداره امور مالياتي استان به شرط 

برداري از طرح توسعه، تأييد طرح توجيه فني و بهره
 اقتصادي و تأييديه حسابرس

30 

 نجم توسعه و سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهانمأخذ: قانون برنامه پنجساله پ

 
 
 
 
 



 

 برنامه پنجم توسعههای عملکرد مواد قانونی بخش صنعت و معدن  طی سال(. 13 -3جدول)

 عملکرد و اهم اقدامات تکلیف تعیین شده موضوع ماده قانونی مرتبط ردیف
میزان 

 تحقق)درصد(

1 158 
اه، آب، برق ، گاز و تلفن تا ورودي واحدهاي صنعتي تأمين ر

 هاي ذيربطها توسط دستگاهمستقر در شهرك
حمايت از استقرار صنايع در 

 ها و نواحي صنعتيشهرك

متأسفانه علي رغم پيگيري هاي شرکت به 
دليل محدوديت منابع دولتي در برنامه بخش 

 عمده اي از آن عملياتي نشده است. 
10 

 اي جديدهاي سرمايههاي تملک دارايينهاد طرحپيش 215 2
تأمين اعتبار جهت آبرساني و 
برق رساني و اجراي تصفيه 

 هاي جديدخانه شهرك

با وجود تخصص اعتباري طي برنامه به دليل 
محدوديت منابع تأمين نيازها محقق نشده 

 است.
10 

 تي استان اصفهانهاي صنعمأخذ: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و شرکت شهرك

 برنامه پنجم توسعههای عملکرد مواد قانونی بخش صنعت و معدن  طی سال(. 14 -3جدول)

 عملکرد و اهم اقدامات تکلیف تعیین شده موضوع ماده قانونی مرتبط ردیف
میزان 

 تحقق)درصد(

1 

 234ماده 
 بند و

 

 توسعه و تقويت نظام استاندارد ملي

ا توجه به قانون ارتقا کيفي ب
خودرو وساير محصوالت 

صنعتي کليه توليدات داخلي 
که داراي شناسه صنعتي 
هستند بايد استانداردهاي 

 الزم را کسب نمايند

قلم کاالي جديد در دست بررسي  366تعداد 
مي باشد تا پس ازتأييد طي آگهي روزنامه 
رسمي سازمان ملي استاندارد اجباري اعالم 

 ه و تحت پوشش قرار گيرد.گرديد

24 

 مأخذ: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و اداره کل استاندارد  و تحقيقات صنعتي استان اصفهان

 
 

 



 

 

 های برنامه پنجم توسعهعملکرد سیاست های اجرایی در سال(. 15 -3جدول)

 اثربخشی)درصد( برآورد اثربخشی سیاست اجرایی صورت گرفتهاهم اقدامات  های اجرایی اتخاذ شدهسیاست ردیف

1 
تهيه طرح جامع آمايش صنعت، معدن و تجارت به 

 منظور توزيع متوازن واحدهاي صنعتي و صنفي

 تهيه پروپزال طرح توسط مشاوران متقاضي اجراي طرح -
 بررسي و انتخاب مشاور -

و عقد قرارداد با مشاور منتخب از طرف شهرك علمي  -
 تحقيقاتي استان

با توجه به اهميت موضوع، اثربخشي سياست 
باشد و طرح در مرحله در سطح بااليي مي

 باشد.تهيه گزارش فاز شناخت مي

 
50 
 

2 
سيس و طرح توسعه به دو گروه أتفكيک جوازهاي ت

دار )الف( و فاقد اولويت )گروه ب( و الزام واحدها اولويت
 ادي و ماليطرح توجيه فني ، اقتصبه تهيه 

 1392هاي صنعتي و معدني استاني در سال تهيه اولويت -
 اندازي سامانه صدور جواز تأسيس توسط وزارت متبوعراه -

تعيين اولويت مجوزها به طور متمرکز توسط وزارت  -
 متبوع

 دريافت طرح توجيه فني، اقتصادي و مالي از متقاضيان -

 با توجه به اهميت موضوع، اثربخشي سياست
باشد.اقدامات الزم جهت در سطح بااليي مي

ها و صدور مجوز در سامانه تعيين اولويت
 الكترونيكي در حال انجام است.

100 

3 

هاي صنعتي و معدني استان در هر سال با تعيين اولويت
توجه به ظرفيت سنجي  و بررسي وضعيت بازار و 

و گذاران داخلي و ارائه به  سرمايه هاي استانپتانسيل
 خارجي

 1392هاي صنعتي و معدني استان در سالتهيه اولويت -
تعيين اولويت مجوزها به طور متمرکز توسط وزارت  -

 متبوع

با توجه به اهميت موضوع، اثربخشي سياست 
ي هاي صنعتباشد. اولويتدر سطح بااليي مي

 و معدني تعيين شده است.
100 

 هاي صنعتيحرکت در راستاي توسعه خوشه 4

 هاي صنعتي فعال استانشناسايي خوشه -
 خوشه صنعتي استان 8تقويت و توسعه  -

با عنوان آجر، سنگ، محصوالت پالستيكي، طال و 
جواهرات، فرش ماشيني، برزنت بافي کردآباد، حوله بافي 

 شهر و ملحفه بافي درچهآدريان خميني

با توجه به اهميت موضوع، اثربخشي سياست 
د. با شناسايي باشدر سطح بااليي مي

هاي مهم استان، اقدامات الزم جهت خوشه
 تقويت آنها صورت پذيرفته است.

75 

5 
به  ITتالش در جهت توسعه امكانات و ارائه خدمات 

 صنعت استان

 راه اندازي سامانه صدور جواز تأسيس واحدهاي صنعتي -
 روزرساني واحدهاي صنعتي فعالراه اندازي سامانه به -

 نه اطالعات واحدهاي صنعتي و معدنياصالح ساما -
هاي انجام امور مربوط به هدفمندسازي يارانه بنگاه -

 اقتصادي

با توجه به اهميت موضوع، اثربخشي سياست 
باشد در راستاي ارائه در سطح بااليي مي

 هايتر به متقاضيان، سامانهخدمات مطلوب
اندازي مورد نياز در سطح وزارت متبوع راه

 اند.شده

100 

 معدن و تجارت استان اصفهانمأخذ : سند راهبردي بخش صنعت و معدن در برنامه پنجم توسعه و سازمان صنعت ،



 

 های برنامه پنجم توسعهعملکرد سیاست های اجرائی در سال(. 15-3)ادامه جدول

 اثربخشی سیاست اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته های اجرایی اتخاذ شدهسیاست ردیف
 برآورد

 اثربخشی)درصد(

6 
هاي اجرايي مرتبط به ها و دستگاهتعامل بيشتر با بانک

 خواهيمنظور اعطاء تسهيالت مالي به متقاضيان و سهم
 بيشتر در استان اصفهان

 هاي نيمه تمام و متقاضي سرمايه در گردش استانشناسايي طرح  -
 حدهاتعيين نياز آنها به تسهيالت جهت تكميل و ادامه فعاليت وا -

مكاتبه با وزارت متبوع، استانداري و اداره کل تعاون، کار و رفاه  -
 اجتماعي جهت اعالم نياز استان

 هاي عامل جهت اعالم و تخصيص مانده اعتباراتمكاتبه با بانک  -

علي رغم اهميت موضوع، 
اثربخشي سياست در سطح پاييني 

باشد. با وجود شناسايي مي
 اصمتقاضيان به علت عدم اختص

اعتبار براي تسهيالت، نتيجه 
 مطلوبي حاصل نشده است.

25 

7 
تشويق واحدهاي صنعتي متوسط و بزرگ به راه اندازي 

 وسعه و دريافت مجوزهاي الزمتتحقيق و  واحدهاي

 زهاي روشناسايي واحدهاي صنعتي بزرگ و مبتني بر فناوري -
 تشويق آنها به دريافت مجوز واحدهاي تحقيق و توسعه -
هاي آموزشي ضروري براي اعطاء مجوزهاي برگزاري دوره -

 مذکور
 1390پروانه تحقيق و توسعه در سال  6گواهي و  18صدور -

اثربخشي سياست در سطح متوسط 
باشد.اهميت کم موضوع و مي

اولويت موارد ديگر نزد واحدهاي 
صنعتي باعث گرديده نتايج مطلوبي 

 حاصل نشود.

50 

8 

-گذاريگذاران جهت سرمايهمايهتشويق و حمايت از سر

هاي پايين دستي پتروشيمي، فوالد و هاي کالن در پروژه
 هاي برترصنايع با فناوري

 

 گذاران جهتهاي استان و تشويق سرمايهشناسايي پتانسيل -
 گذاريسرمايه

پيگيري و مكاتبات متعدد جهت دريافت زمين، آب و تسهيالت  -
 مجتمع پترو پااليشگاه شمال

 هاي شهرستان شهرضا با توجه به تأييد منطقهشناسايي پتانسيل -
 آزاد اقتصادي شهرضا جهت ايجاد خوشه صنعتي متانول و اتيلن

گذاري در محور شرق اصفهان به ويژه پيگيري و جذب سرمايه -
 سايت اراضي شرق سگزي جهت احداث واحدهاي فوالدي

علي رغم اهميت موضوع، 
سط واثربخشي سياست در سطح مت

باشد. علت اين امر موانع موجود مي
در سطح استان جهت واگذاري 
زمين، تأمين آب و پرداخت 

 باشد.تسهيالت مي

8 

 معدن و تجارت استان اصفهانمأخذ : سند راهبردي بخش صنعت و معدن در برنامه پنجم توسعه و سازمان صنعت ،



 

 

 

 های برنامه پنجم توسعهطی سال شرکت شهرک های صنعتی استان های اجرائی عملکرد سیاست(. 16 -3جدول)

 اثربخشی سیاست اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته های اجرایی اتخاذ شدهسیاست ردیف
 برآورد

 اثربخشی)درصد(

 هاي صنعتيحرکت در راستاي توسعه خوشه 1

 ب وکار استانهاي کسانجام مطالعه فراگير شناسايي و اولويت بندي خوشه 

  خوشه کسب و کارشامل: )خوشه پوشاك  5انجام مطالعات امكان سنجي
گالب، عرقيات واسانس کاشان و کفش خورزوق، گزاصفهان، نساجي دهق ،

 اصفهان(

  هاي کسب وکار نساجي دهق خوشه کسب و کارشامل: )خوشه 3اجراي توسعه
 گالب ، عرقيات و اسانس کاشان و کفش اصفهان(،

دن امكان اجراي برنامه هاي فراهم ش
اي و زمينه رفع اي خوشهتوسعه

مشكالت پيش روي واحدهاي 
هاي کسب و کار و توليدي خوشه

همچنين رشد و توسعه اقتصادي 
 خوشه هاي کسب و کار

80 

2 
گذاري فراهم نمودن موجبات توسعه سرمايه

 بخش غيردولتي در مناطق کمتر توسعه يافته
 ميليارد ريال 150وسعه يافته به ميزان تخفيف در مناطق کمتر ت

گذار براي استقرار در ترغيب سرمايه
 هاي صنعتيشهرك

80 

3 
ها و نواحي هاي شهركتكميل زيرساخت

 صنعتي
 %120ميليارد ريال از منابع داخلي با  413ها به ميزان ارائه خدمات زيربنايي در شهرك

 تحقق برنامه
ا هحمايت از استقرار صنايع در شهرك

 و نواحي صنعتي
85 

4 
ها و نواحي اجراي فضاي سبز در شهرك

 صنعتي
 100 کمک به رفع آلودگي هوا هكتار ايجاد فضاي سبز 40

 60 هاي صنعتيتوسعه خوشه پروژه امكان سنجي شده و عملياتي شده 5خوشه شناسايي شده و  40 هاي صنعتيارائه خدمات زيربنايي خوشه 5

6 
 نابع انساني و نيازسنجيايجاد نظام توسعه م

 آموزشي
نفر ساعت و حمايت از آموزش پرسنل واحدهاي  3762آموزش پرسنل شرکت به ميزان 

 نفر 5928صنعتي براي 
 100 افزايش سطح علمي

7 
هاي خرد براي  سازي براي تأمين وامزمينه

 آغاز کسب و کار
 ميليون ريال 20000ها براي معرفي واحدهاي صنعتي به بانک

گذار براي استقرار در يب سرمايهترغ
 هاشهرك

100 

 مأخذ: شرکت شهرك هاي صنعتي استان اصفهان

 



 

 برنامه پنجم توسعهطی سال های  استاندارد و تحقیقات صنعتی استان عملکرد سیاست های اجرائی (. 17 -3جدول)

 ردیف
های سیاست

 اجرایی اتخاذ شده
 اثربخشی سیاست رایی صورت گرفتهاهم اقدامات اج

 برآورد

 اثربخشی)درصد(

1 

مشارکت دادن بخش 
 هايخصوصي در فعاليت

استانداردسازي به عنوان 
 کسب و کار

ميزان انجام  % 60واگذاري و تدوين استاندارد ملي به بخش خصوصي )حقيقي و حقوقي( به عنوان کسب و کار که 
 د حقيقي و حقوقي انجام شده است.شده در استان با عقد قرارداد با افرا

اثربخشي سياست باتوجه به کسب رتبه اول کشوري 
نشاندهنده اثربخشي  93به عنوان تدوين ممتاز سال 
 اين فعاليت بطور کامل است

% 100 

2 
اي هبرون سپاري فعاليت

 تصديگري
 -ازيب شهر -لهاي ثابت و همكفاوزان و مقياسها )باسكو -بازرسي و نمونه برداري  -آموزش ميزان کنترل کيفيت 

 آزمايشگاههاي همكار -رهاي بخاديگ -بازلهاي سوخت  -آسانسور

با توجه به کمبود پرسنل وحجم باالي کار اين 
واگذاري جواب ورضايت ارباب رجوع را به همراه 

 داشته است

% 100 

 

3 
 توسعه نظارت استاندارد

 در سطح استان
و بازرسي از مراکز توزيع تمرکز و عرضه کاال توسط کارشناسان استاندارد همچنين باتوجه به اجراي طرح کنترل بازار 

 شرکتهاي بازرسي بطور کامل پوشش الزم در استان داده شده است.

کاهش چشمگير توزيع کاالي بي کيفيت و استاندارد 
 ايهاي زنجيرهبخصوص در فروشگاه

% 90 

 

4 
 ارتقا سطح دانش

 کارشناسان استاندارد
عمومي براي کليه کارشناسان استاندارد و مسوالن کنترل کيفيت  -مديريتي  -هاي آموزشي تخصصي اري دورهبرگز

 کارشناسان اجراي توليد بطور کامل انچام گرديد. سطح دانشهاي مختلف و رايگان باتوجه به برپايي دوره

هاي نظر سنجي از کارشناسان در پايان هر طبق برگه
 شده است دوره رضايتمندي حاصل

% 100 

 

5 
 استانداردترويج فرهنگ 

ارمختلف شدربين اق
 جامعه

رساني انعقاد تفاهم نامه با صدا و سيما و خبرگزاري و روزنامه هاي معتبر در راستاي آگاهي بخشي، پاسخگوئي، اطالع  -1

 و ارتقا فرهنگ استاندارد

 موزش عالي )اساتيد و دانشجويان(برقرارنمودن ارتباط موثر و دو سويه با دانشگاه و مراکز آ -2

 فراهم آوردن امكان بازديدهاي عمومي بويژه دانشجويان دانش آموزان بعنوان نيروي کار صنعت در آينده -3

تهيه بسته هاي ترويج فرهنگ استاندارد) لوح فشرده کتاب برشور و..( ويژه خانواده ها علي الخصوص کودکان بعنوان  -4

 سرمايه هاي کشور

 کليپ و تيزر و زير نويس  از صدا و سيما و تلويزيون هاي شهري سطح استان اصفهان تهيه و اکران -5

 ارسال پيامک هاي ترويجي با مضامين استاندارد براي شهروندان -6

 برگزاري مراسم روز جهاني استاندارد و تقدير از واحدهاي توليدي تحت پوشش برتر و مديران کنترل کيفيت برتر -7

 ارد ملي ايران در سطح مدارس مختلفاجراي نمايش نشان استاند -8

ارتقاء فرهنگ استاندارد و بر انگيختن حساسيت  -1

عمومي در راستاي توجه به کيفيت و استاندارد کاالها 

 و خدمات

ارتقاء سطح دانش  و آگاهي داشجويان و دانش  -2

آموزان نسبت به موضوع استاندارد  و کيفيت، بعنوان 

 نيروي کار آينده  صنعت

و تشويق واحدهاي توليدي و  ايجاد انگيزه -3
 خدماتي جهت ارائه محصوالت و خدمات با کيفيت

% 100 

 

 مأخذ : اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان اصفهان

 



 

 

 طی سال های برنامه پنجم توسعه مهم براساس اهداف کمی بخش صنعت استان ها و متغیرهایعملکرد شاخص(. 18 -3جدول)

 عناوین هدف کمی ردیف
سال 

 شرح
 واحد متعارف

1390 1391 1392 1393 

 عملکرد میزان عملکرد میزان عملکرد میزان عملکرد میزان

 جواز تأسيس صادره 1
 عملكرد

 فقره
717 87 974 114.5 986 110 1057 112 

 100 950 100 900 100 850 100 800 مصوب

2 
 گذاريميزان سرمايه

 جواز تأسيس صادره  

 عملكرد
 ميليارد ريال

27000 90 25500 73 36000 90 42000 93 

 100 45000 100 40000 100 35000 100 30000 مصوب

3 
 ايجاد اشتغال

 جوازهاي تأسيس صادره 

 عملكرد
 نفر

38300 182 23100 96.25 26300 101 24100 86 

 100 28000 100 26000 100 24000 100 21000 مصوب

4 
 برداريهاي بهرهپروانه

 صادره  

 عملكرد
 فقره

485 97 336 56 383 54.7 490 61.25 

 100 800 100 700 100 600 100 500 مصوب

 اشتغال ايجاد شده 5
 عملكرد

 نفر
11000 147 6724 71 7013 61 7933 59 

 100 13500 100 11500 100 9500 100 7500 مصوب

 گذاري ايجاد شده سرمايه 6
 عملكرد

 ميليارد ريال
22200 317 7640 90 11100 111 15300 133 

 100 11500 100 10000 100 8500 100 7000 مصوب

7 
 مجوزهاي

 طرح توسعه صادره 

 عملكرد
 فقره

157 112 94 63 109 68 107 63 

 100 170 100 160 100 150 100 140 مصوب

8 
 گذاري سرمايه

 هاي توسعه صادرهطرح

 عملكرد
 يالرميليارد 

5300 106 7900 144 7400 123 4800 74 

 100 6500 100 6000 100 5500 100 5000 مصوب

9 
 ايجاد اشتغال

 هاي توسعه صادرهطرح 

 عملكرد
 نفر

4388 110 3500 78 3677 73.5 2717 49.4 

 100 5500 100 5000 100 4500 100 4000 مصوب

 ت استان اصفهانمأخذ: سند راهبردي بخش صنعت و معدن در برنامه پنجم توسعه و سازمان صنعت، معدن و تجار



 

 های برنامه پنجم توسعهطی سال ژوهش و فناوری استانمهم براساس اهداف کمی بخش آموزش، پ ها و متغیرهایعملکرد شاخص(. 19 -3جدول)

 عناوین هدف کمی ردیف
سال 

 شرح
 واحد متعارف

1390 1391 1392 1393 

 عملکرد میزان عملکرد زانمی عملکرد میزان عملکرد میزان

1 

 جواز تأسيس
واحدهاي فني مهندسي 

 صادره

 عملكرد

 فقره

94 157 62 4/95 35 50 20 3 

 100 75 100 70 100 65 100 60 مصوب

2 

 پروانه
واحدهاي فني مهندسي 

 صادره

 عملكرد

 فقره

34 5/212 14 78 25 125 15 2/68 

 100 22 100 20 100 18 100 16 مصوب

3 
 واهيگ

 تحقيق و توسعه صادره

 عملكرد

 ميليارد ريال

18 3/78 14 8/53 12 4/41 9 28 

 100 32 100 29 100 26 100 23 مصوب

4 
 پروانه

 تحقيق و توسعه صادره

 عملكرد

 فقره

9 67 9 3/64 9 25/56 2 11 

 100 18 100 16 100 14 100 12 مصوب

 امه پنجم توسعه و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهانمأخذ: سند راهبردي بخش صنعت و معدن در برن

 

  



 

 

 طی سال های برنامه پنجم توسعه مهم براساس اهداف کمی استاندارد و تحقیقات صنعتی استان ها و متغیرهایعملکرد شاخص(. 20 -3جدول)

 

 مأخذ: سند راهبردي بخش صنعت و معدن در برنامه پنجم توسعه و اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان اصفهان

 واحد متعارف سال شرح عناوین هدف کمی ردیف
1390 1391 1392 1393 

 عملکرد میزان عملکرد میزان عملکرد میزان عملکرد میزان

 صدور پروانه 1
 فقره عملكرد

545 106 671 90 417 104 434 78* 
 100 552 100 400 100 750 100 446 مصوب

 تمديد پروانه 2
 عملكرد

 فقره
1450 88 1559 107 1956 100 1744 101 

 100 1774 100 1949 100 1451 100 1651 مصوب

 تدوين استاندارد ملي 3
 عملكرد

 فقره
17 85 11 55 28 140 101 101 

 100 100 100 20 100 20 100 20 مصوب

 آزمون باسكول همكف 4
 عملكرد

 دستگاه
138 11 1060 - 1201 92 1463 112 

 100 1300 100 1300 100 - 100 1300 مصوب

 آزمون ساير وسايل سنجش 5
 دعملكر

 دستگاه
5397 - 3893 - 5175 176 5181 39** 

 100 13200 100 3000 100 - 100 - مصوب

 آزمون نمونه توليدوعرضه واحدهاي توليدي 6
 عملكرد

 عدد
9511 109 9287 109 10065 117 10409 126 

 100 8230 100 8562 100 8509 100 8714 مصوب

 ليدينمونه برداري توليد و عرضه واحدهاي تو 7
 عملكرد

 عدد
11838 136 10983 129 12869 150 10432 127 

 100 8230 100 8562 100 8509 100 8714 مصوب

 بازرسي فني 8
 عملكرد

 عدد
4833 105 7150 110 5814 121 8340 101 

 100 8229 100 4800 100 6486 100 4580 مصوب

 آزمون نازل هاي عرضه سوخت 9
 عملكرد

 نازل
2895 68 1233 27 3103 105 5647 114 

 100 4968 100 2950 100 4494 100 4222 مصوب

 آزمون انگ فلزات گرانبها 10
 عملكرد

 عدد
470 31 322 48 1702 167 1259 80 

 100 1600 100 1019 100 675 100 1500 مصوب

 تاييد صالحيت آزمايشگاه همكار 11
 عملكرد

 عدد
27 135 18 257 30 1000 27 540 

 100 5 100 3 100 7 100 20 مصوب

 تاييد صالحيت مراکز آموزشي 12
 عملكرد

 عدد
1 50 12 1200 2 - 9 - 

 100 - 100 - 100 1 100 2 مصوب



 

 

 طی سال های برنامه پنجم توسعه مهم براساس اهداف کمی شرکت شهرک های صنعتی استان ها و متغیرهایعملکرد شاخص(. 21 -3جدول)

 عناوین هدف کمی ردیف
سال 

 شرح

واحد 

 متعارف

1390 1391 1392 1393 

 عملکرد میزان عملکرد میزان عملکرد میزان عملکرد میزان

 ي فن آوري دردست ساختهاتعداد شهرك 1
 عملكرد

 شهرك
1 100 1 100 1 100 1 100 

 0 0 0 0 0 0 100 1 مصوب

 هاي فناوري به بهره برداري رسيدهتعداد شهرك 2
 عملكرد

 شهرك
0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 100 1 100 0 مصوب

 ها و نواحي صنعتي داراي آبتعداد شهرك 3
 عملكرد

 شهرك
4 67 5 84 1 20 1 20 

 100 5 100 5 100 6 100 6 مصوب

 ها و نواحي صنعتي داراي برقتعداد شهرك 4
 عملكرد

 شهرك
2 50 2 50 1 50 0 0 

 100 2 100 2 100 4 100 4 مصوب

 تعداد تصفيه خانه فاضالب به بهره برداري رسيده 5
 عملكرد

 شهرك
1 50 2 100 0 0 1 50 

 100 2 100 2 100 2 100 2 مصوب

 هاي داراي گازتعداد شهرك 6
 عملكرد

 شهرك
8 53 5 33 6 120 3 100 

 100 3 100 5 100 15 100 15 مصوب

 تعداد خوشه هاي صنعتي استعداديابي شده 7
 0 0 0 0 0 0 67 2 خوشه عملكرد

 100 2 100 2 100 2 100 3  مصوب

 رکت شهرك هاي صنعتي استان اصفهانمأخذ: سند راهبردي بخش صنعت و معدن در برنامه پنجم توسعه و ش

 



 

 

 ها و متغیرهای مهم براساس اهداف کمی شرکت شهرک های صنعتی استان طی سال های برنامه پنجم توسعهعملکرد شاخص  (.21-3)ادامه جدول

 سال شرح عناوین هدف کمی ردیف
واحد 

 متعارف

1390 1391 1392 1393 

 عملکرد میزان دعملکر میزان عملکرد میزان عملکرد میزان

 تعداد خوشه هاي صنعتي در دست اجرا 8
 عملكرد

 خوشه
4 100 0 0 3 75 3 100 

 100 0 100 4 0 0 100 4 مصوب

 sme.irتعداد واحدهاي صنعتي عضو پايگاه 9
 عملكرد

 واحد
608 304 240 120 303 150 359 170 

 100 200 100 200 100 200 100 200 مصوب

10 
 آموزش ديده مشاغلتعداد افراد 

 در واحد صنعتي

 عملكرد
 نفر

3000 120 3343 134 5928 230 5464 210 

 100 2500 100 2500 100 2500 100 2500 مصوب

 برگزاري تورهاي صنعتي 11
 عملكرد

 تور
13 130 11 110 12 120 16 160 

 100 10 100 10 100 10 100 10 مصوب

 ي ارشد و دکترانامه هاي کارشناستعداد پايان 12
 عملكرد

 پايان نامه
2 40 2 40 4 80 0 0 

 100 5 100 5 100 5 100 5 مصوب

13 
 هاي واگذار شده به بخش خصوصيشهرك

 

 عملكرد
 شهرك

0 0 0 0 0 0 9 100 

 100 0 100 5 100 5 100 0 مصوب

 جذب اعتبارات بانكي براي متقاضيان 14
 عملكرد

 ميليون ريال
8000 23 0 0 25000 56 14770 30 

 100 50000 100 45000 100 40000 100 35000 مصوب

15 
جذب اعتبارات عمراني و ملي براي 

 هازيرساخت

 عملكرد
 ميليارد ريال

98 33 8 2 40 11 83 28 

 100 400 100 360 100 330 100 300 مصوب

 شهرك هاي صنعتي استان اصفهان مأخذ: سند راهبردي بخش صنعت و معدن در برنامه پنجم توسعه و شرکت



 

 طی سال های برنامه پنجم توسعه مهم براساس اهداف کمی معدن استان ها و متغیرهایعملکرد شاخص(. 22 -3جدول)

 عناوین هدف کمی ردیف
سال 

 شرح
 واحد متعارف

1390 1391 1392 1393 

 عملکرد میزان ردعملک میزان عملکرد میزان عملکرد میزان

 صدور پروانه اکتشاف 1

 عملكرد

 فقره

170 25/106 110 61 46 23 65 5/29 

 100 220 100 200 100 180 100 160 مصوب

 صدور گواهي کشف 2

 عملكرد

 ميليارد ريال

89 111.25 105 117 50 50 40 4/36 

 100 110 100 100 100 90 100 80 مصوب

3 
ري برداصدور پروانه بهره

 معدن

 عملكرد
 نفر

69 25/86 60 1/7 49 4/54 71 7/74 

 100 95 100 90 100 85 100 80 مصوب

 انجام شده گذاريسرمايه 4
 عملكرد

 فقره
295 75/73 327 73 230 46 323 59 

 100 550 100 500 100 450 100 400 مصوب

 اشتغال ايجاد شده 5
 عملكرد

 نفر
633 79 569 4/69 409 7/48 480 8/55 

 100 860 100 840 100 820 100 800 مصوب

 مأخذ: سند راهبردي بخش صنعت و معدن در برنامه پنجم توسعه و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

 
 



 

 

 برنامه پنجم توسعه طی سال های مهم براساس اهداف کمی تجارت  استان ها و متغیرهایعملکرد شاخص(. 23 -3جدول)

 سال شرح عناوین هدف کمی ردیف
واحد 

 متعارف

1390 1391 1392 1393 

 عملکرد میزان عملکرد میزان عملکرد میزان عملکرد میزان

 بافانگسترش بيمه قالي 1
 عملكرد

 تعداد
17000 170 19000 146 14000 93 7000 75/43 

 100 16000 100 15000 100 13000 100 10000 مصوب

 بافانآموزش به قالي 2
نفر  عملكرد

 ساعت

9600 4/36 - 0 138000 479 78080 250 

 100 31200 100 28800 100 27600 100 26400 مصوب

 ساماندهي واحدهاي صنفي بدون پروانه 3
 عملكرد

 تعداد
900 30 700 35 400 40 450 45 

 100 1000 100 1000 100 2000 100 3000 مصوب

4 
 هاي پخش و صدور مجوز ساماندهي شرکت

 براي واحدهاي جديد

 عملكرد
 تعداد

2 40 11 220 4 80 19 190 

 100 10 100 5 100 5 100 5 مصوب

5 
 ساماندهي و صدور مجوز

 ايبزرگ و زنجيرههايفروشگاه 

 عملكرد
 تعداد

- - 15 160 45 200 - - 

 100 15 100 12 100 9 100 6 مصوب

6 
 واحدهاي صنفي به تجهيز

 و مكانيزه فروش posدستگاه  

 عملكرد
 تعداد

6100 61 5600 7/18 7700 25/19 28600 2/57 

 100 50000 100 40000 100 30000 100 10000 مصوب

 استانتوانمندصادراتيهايبرگزاري نمايشگاه 7
 عملكرد

 تعداد
1 9.1 1 9.1 1 3/8 1 7/7 

 100 13 100 12 100 11 100 11 مصوب

 هاي تجاري و بازاريابيپذيرش هيأت 8
 عملكرد

 تعداد
0 0 1 50 1 33 8 200 

 100 4 100 3 100 2 100 1 مصوب

 الملليبينخارجيهايدرنمايشگاهحضوراستان 9
 عملكرد

 تعداد
4 7/66 2 6/28 5 5/62 9 5/112 

 100 8 100 8 100 7 100 6 مصوب

 کشورهاي هدف صادرات 10
 لكردعم

 تعداد
71 100 78 7/86 70 7.1 84 80 

 100 105 100 98 100 90 100 71 مصوب

 ميزان صادرات کاالهاي غيرنفتي 11
ميليون  عملكرد

 دالر

1522 163 1065 5/106 1123 8/103 1081 4/92 

 100 1170 100 1082 100 1000 100 932 مصوب

 مه پنجم توسعه و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهانمأخذ: سند راهبردي بخش صنعت و معدن در برنا
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 ررسی و تحلیل وضعیت موجود بخش صنعت، معدن و تجارت استانب -3 -3

 تحلیل روند گذشته تا کنون صنعت، معدن و تجارت استان -1 -3-3

تواند در هاي موجود ميد و چه از نظر کالن و تبيين چالشنظر خرهاي کسب و کار چه از بررسي وضعيت شاخص

هاي هشمرکز پژوبر اساس آخرين گزارش منتشر شده ايجاد و توسعه فضاي کسب و کار در کشور مثمرثمر باشد. 

برآيند ارزيابي مولفه هاي ملي  و تشكل اقتصادي سراسر کشور 281ارزيابي درخصوص  مجلس شوراي اسالمي

دريافت تسهيالت از بانک »به ترتيب سه مولفه  که دهدمينشان  1394و کار در ايران طي بهار  محيط کسب

م اعمال تحري»و « ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ باالي تامين سرمايه از بازار غيررسمي»، «ها

هاي  زيرساخت»هاي مولفهو در اند نامناسب تر از بقيه مولفه ها ارزيابي شده« هاي بين المللي عليه کشورمان

ردار ها از وضعيت مساعدتري برخونسبت به ساير مولفه« زيرساخت هاي حمل و نقل»و « نظام توزيع»، «تامين برق

 .باشدمي

سب هاي بهبود فضاي کبا توجه به نتايج اعالم شده در پژوهش فوق، وضعيت موجود و روند تغييرات شاخص

مده آمعدن و تجارت استان از منظر آماري مورد بررسي قرار گرفت و نتايج بدست و کار فعاليت بخش صنعت، 

نشان داد که با وجود رکود شديد حاکم بر فضاي کسب و کار در استان به دليل گستردگي فعاليت اقتصادي اين 

 بخش ها، همچنان استان اصفهان سهم بااليي را در ايجاد ارزش افزوده اقتصادي کشور داشته است.

استان اصفهان به عنوان رتبه اول توسعه يافتگي صنعتي، معدني و تجاري کشور بوده که بدليل وجود مزيت 

ميليارد  4/165486بالغ بر  گذاريسرمايهواحد فعال صنعتي با  9099هاي بالقوه و بالفعل اقتصادي و با دارا بودن  

رتبه دوم در تعداد و اشتغال واحدهاي فعال صنعتي را نفر، رتبه اول در سرمايه و  242676و اشتغالي بالغ بر  ريال

درصدي را از نظر  26در کل کشور به خود اختصاص داده است که نسبت به ابتداي برنامه پنجم توسعه رشدي 

 را به همراه داشته است. درصدي را در اشتغال و رشد 39تعداد، رشد 

گذاري بالغ طرح توسعه( با پيش بيني سرمايه س وطرح نيمه تمام صنعتي)جواز تأسي 8663بودن  از نظر دارا

درصدي 128درصدي و  49نفر، به ترتيب با رشدي  272578و پيش بيني اشتغال  ريالميليارد  1/421180بر 

درصدي،  138نسبت به ابتداي برنامه پنجم توسعه، رتبه اول کشوري در سرمايه و اشتغال پيش بيني شده و با رشد 

 تعداد طرح ها را دارا مي باشد.رتبه دوم کشوري در 

معدن فعال رتبه اول کشوري را از نظر تعداد به خود اختصاص داده که نسبت  747استان اصفهان با تعداد 

 1/46درصدي را داشته است. اين معادن با ميزان ظرفيت استخراج اسمي  36به ابتداي برنامه پنجم توسعه، رشد 

ر مواد معدني در کشور( يميليون تن)رتبه پنجم در ذخا  9/3564ذخيره قطعي )رتبه چهارم در کشور( و  ميليون تن

 ميليارد ريال، در حال فعاليت هستند. 3810کل  گذاريسرمايهنفر و  8846و اشتغال 

واحد فعال داراي مجوز، استان اصفهان را  142784درصدي در تعداد واحدهاي صنفي تا  66 همچنين رشد

 هاي اقتصادي کشور تبديل کرده است.به يكي از مهمترين قطب 



   83/ صنعت، معدن و تجارت

 

)تا پایان اسفندماه وضعیت موجود بخش صنعت، معدن و تجارت استان در منطقه و کشور(. 24 -3جدول)

1394)  

 عنوان 
سهم استان از  وضعیت موجود

 کشور )درصد(

سهم استان از 

 کشور منطقه استان منطقه)درصد(

 1/65 5/10 86560 13980 9099 تی فعال)تعداد(واحدهای صنع

گذاری واحدهای فعال سرمایه

 صنعتی)میلیارد ریال(
4/165486 4/279280 7/2341081 1/7 59 

واحدهای فعال  اشتغال ناشی از 

 صنعتی)نفر(
242676 356927 2420154 10 68 

 طرح های نیمه تمام صنعتی در دست

اجرا)جواز تأسیس و طرح 

 داد(توسعه()تع

8663 17200 94724 1/9 4/50 

پیش بینی سرمایه طرح های نیمه 

 تمام صنعتی)میلیارد ریال(
1/421180 5/931615 5/7584538 5/5 45 

 پیش بینی اشتغال ایجادی

 طرح های نیمه تمام صنعتی)نفر( 
272578 478559 2740093 10 60 

 4/54 1/8 9274 1372 747 معادن فعال)تعداد(

 1/42 1/7 125319 21033 8846 دن)نفر(اشتغال معا

 7/54 1/7 2/48453 104/6509 9/3564 میزان ذخیره قطعی معادن)میلیون تن(

 میزان ظرفیت استخراج سالیانه

 )میلیون تن(
1/46 1/112 09/361 8/12 1/41 

 3/70 1/7 2026280 203027 142784 واحدهای صنفی)تعداد(

استان هاي اصفهان، يزد و چهار محال و بختياري مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت



 

 1388-92سهم ارزش افزوده ایجادی بخش صنعت، معدن و تجارت استان در کشور طی سال های (. 25 -3جدول)

 بخش دیفر
 سال

 شرح
 واحد

1388 1389 1390 1391 1392 

 درصد میزان صددر میزان درصد میزان درصد میزان درصد میزان

 صنعت 1
 ميليون استان

 ريال

68،537،360 9/13 86،818،509 8/9 140،554،801 8/15 153،924،786 7/13 227،419،354 6/15 

 100 1،460،826،166 100 1،125،475،989 100 888،014،998 100 888،014،998 100 490،846،501 کشور

 معدن 2
 ميليون استان

 ريال

1،420،350 25/0 1،512،620 15/0 1،699،271 16/0 2،468،794 33/0 2،881،583 26/0 

 100 1،113،403،721 100 738،199،422 100 1،039،952،284 100 1،039،952،284 100 574،168،342 کشور

 خدمات 3
 ميليون استان

 ريال

31،642،754 4/6 35،226،005 03/5 35،311،514 04/5 53،401،202 8/5 72،677،365 01/6 

 100 1،207،893،012 100 925،778،869 100 700،259،527 100 700،259،527 100 494،710،225 کشور

4 

 عمده فروشي
 و

 خرده فروشي

 استان
 ميليون
 ريال

36،115،654 9/6 49،705،036 9/5 66،851،240 9/7 85،380،676 9/7 115،650،319 9/7 

 100 1،459،704،131 100 1،081،799،577 100 847،560،486 100 847،560،486 100 522،041،186 کشور

 ريزي استان اصفهانمأخذ: سازمان مديريت و برنامه

 

 



   85/ صنعت، معدن و تجارت

 

 

 تحلیل وضعیت موجود بخش صنعت استان  -2 -3-3

ن در ساماندهي ااستان و تحليل روند فعاليت است نيروي محرکه اقتصاد استان به عنوان توليدبررسي وضعيت موجود 

 وضعيت اين بخش بالطبع تصويري از دورنماي فعاليت بخش را در برنامه ششم توسعه ترسيم خواهد نمود.

 

 (1394)پایان اسفندماه وضعیت موجود نواحی و شهرک های صنعتی استان(. 26 -3جدول)
 

 عنوان 
سهم استان از  وضعیت موجود

 کشور )درصد(

استان از  سهم

 کشور منطقه استان منطقه)درصد(

ها و نواحی صنعتی شهرک

 مصوب)تعداد(
74 121 945 8/7 2/61 

اراضی و زمین های در اختیار  

 استان)هکتار(
11820 11/21352 131850 9 4/55 

اراضی و زمین های صنعتی در 

 اختیار)هکتار(
6001 96/10064 52259 5/11 6/59 

 سازمان صنايع کوچک و شهرك هاي صنعتي ايران مأخذ:          

  (1394)پایان اسفندماه وضعیت امکانات زیربنایی نواحی و شهرک های صنعتی استان(. 27 -3جدول)

 مساحت

 زمین های واگذار شده

 )هکتار(

 مساحت

 زمین های قابل واگذاری

 )هکتار(

 امکانات زیربنایی موجود

 برق )مگاوات( یتر بر ثانیه(آب )ل

 مورد نیاز موجود مورد نیاز موجود

65/4615 49/1348 89/613 1783 26/627 790 

  مأخذ: شرکت شهرك هاي صنعتي استان اصفهان            

  ( 1394)پایان اسفندماه تحقیقاتی اصفهان در یک نگاه -شهرک علمی(. 28 -3جدول)

 میزان واحد نوانع

 455 واحد  واحدهای مستقر در شهرک

 113 هسته  هسته های فناوری مستقر

 174 شرکت شرکت ها و موسسات نوپای دانش بنیان مستقر

 168 شرکت شرکت ها  موسسات دانش بنیان رشد یافته مستقر

 11 مرکز مراکز رشد فناوری

 انمأخذ: شهرك علمي تحقيقاتي استان اصفه         
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 های شهرک های صنعتی استانخانهمشخصات تصفیه(. 29 -3جدول)

 شهرک/ناحیه صنعتی ردیف

 تصفیه خانه

)متر مکعب در   

 روز(

 وضعیت

 تصفیه خانه 

 وضعیت

شبکه  

 فاضالب

 نوع

محیط  

 پذیرنده

 فضاي سبز بهره برداري بهره برداري 350 امير کبير کاشان 1

 فضاي سبز بهره برداري بهره برداري 1000 شترجانا 2

 فضاي سبز بهره برداري بهره برداري 1000 مبارکه 3

 فضاي سبز بهره برداري بهره برداري 800 مورچه خورت 4

 فضاي سبز بهره برداري بهره برداري 320 1نجف آباد 5

 فضاي سبز بهره برداري بهره برداري 530 علويجه 6

 فضاي سبز بهره برداري بهره برداري 500 رنگسازان 7

 فضاي سبز بهره برداري بهره برداري 600 سروشبادران 8

 فضاي سبز بهره برداري بهره برداري 300 سعيد آباد 9

 فضاي سبز در حال اجرا بهره برداري 1200 (2مورچه خورت)مدول  10

 _ - بهره برداري 1000 مورچه خورت)استحصال پساب( 11

 فضاي سبز بهره برداري بهره برداري 2000 جي 12

 - در حال اجرا در حال اجرا 300 منتظريه 13

 - در حال اجرا در حال اجرا 360 راوند کاشان 14

 - طراحي اتمام طراحي 600 2نجف آباد  15

 - - طراحي 1000 مبارکه)استحصال پساب( 16

 - - طراحي 1000 اشترجان)استحصال پساب( 17

 - طراحي طراحي 2000 انبزرگ اصفه 18

 - طراحي طراحي 1100 دهق 19

 - طراحي طراحي 400 سگزي 20

 - طراحي طراحي 500 کمشچه 21

مأخذ: شرکت شهرك هاي صنعتي استان اصفهان            
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پایان )قه و کشورسهم سرمایه واحدهای فعال صنعتی استان به تفکیک گروه صنعت در منط(. 30 -3جدول)

 (  1394اسفندماه 

 گروه فعالیت صنعت )دو رقمی( ردیف

 استان

)میلیون 

 ریال(

 کشور

)میلیون 

 ریال(

 منطقه

)میلیون 

 ریال(

سهم استان 

 )درصد(

 منطقه کشور

 (27ساخت فلزات اساسي ) 1

 (26سايرمحصوالت کاني غيرفلزي ) 2

 (17ساخت منسوجات ) 3

 (24ساخت موادومحصوالت شيميائي ) 4

 (25محصوالت ازالستيک وپالستيک ) 5

 (15ها )ت غذائي وآشاميدنيمحصوال 6

 (28محصوالت فلزي فابريكي ) 7

 (34وسايل نقليه موتوري ) 8

 (29تجهيزات ) ساخت ماشين آالت و 9

 (23نفت ) ورده هاي حاصل ازآفر کک و 10

 (21محصوالت کاغذي ) و ساخت کاغذ 11

 (31هاي برقي )دستگاه ماشين آالت و 12

 (37افت )بازي 13

 (20محصوالت چوبي بجزمبل ) چوب و 14

 (35سايرتجهيزات حمل ونقل ) 15

 (14استخراج سايرمعادن ) 16

 (19کفش )-چمدان-کيف- چرم-دباغي  17

 (74هاي خدمات مهندسي )سايرفعاليت 18

 (36مبلمان سايرمصنوعات ) 19

 (33ساعت )-دقيق-اپتيكي-ابزارپزشكي 20

 (13استخراج کانه هاي فلزي ) 21

 (22چاپ وتكثير ) و انتشار 22

23 
هاي پشتيباني و کمكي حمل و فعاليت

 (63هاي آژانسهاي مسافرتي )نقل؛ فعاليت


 (32ايل ارتباط )راديوتلويزيون وس 24

 (18پوشاك وعمل آوردن پوست خز ) 25

 (30ماشين آالت دفتري وحسابداري ) 26

 (72هاي مربوطه )کامپيوتروفعاليت 27
 نگ وزارت متبوعمأخذ: سامانه هماه



 (1396 -1400اسناد راهبردی برنامه ششم توسعه استان اصفهان)/ 88

نشان داد که از کل سرمايه واحدهاي فعال در  واحدهاي فعال صنعتي گذاريسرمايهبررسي و مقايسه ميزان 

گذاري درصدي از سرمايه 8گذاري موجود در منطقه و سهم از سرمايه درصدي 66کشور، استان اصفهان سهم 

 .به خود اختصاص داده استموجود بخش صنعت کل کشور را 

اد که به نشان دانجام شده به تفكيک گروه صنعت دو رقمي  گذاريي و مقايسه وضعيت موجود سرمايهبررس

اي از واحدهاي مشابه را هم ترتيب گروه صنعت ساخت فلزات اساسي و ساخت منسوجات بيشترين سهم سرمايه

 اند. اي به خود اختصاص دادهدر سطح ملي و هم در سطح منطقه

پایان )سهم اشتغال واحدهای فعال صنعتی استان به تفکیک گروه صنعت در منطقه و کشور(. 31 -3جدول)

 (  1394اسفندماه 

 گروه فعالیت صنعت )دو رقمی( ردیف
 استان

 )نفر(

 کشور

 )نفر(

 منطقه

 )نفر(

 سهم استان )درصد(

 منطقه کشور

 (17ساخت منسوجات ) 1

 (26سايرمحصوالت کاني غيرفلزي ) 2

 (27ساخت فلزات اساسي ) 3

 (28محصوالت فلزي فابريكي ) 4

 (29تجهيزات ) ساخت ماشين آالت و 5

 (24ت شيميائي )ساخت موادومحصوال 6

 (15ها )محصوالت غذائي وآشاميدني 7

 (25محصوالت ازالستيک وپالستيک ) 8

 (34وسايل نقليه موتوري ) 9

 (31هاي برقي )دستگاه ماشين آالت و 10

 (21ساخت کاغذومحصوالت کاغذي ) 11

 (23فراورده هاي حاصل ازنفت ) کک و 12

 (37بازيافت ) 13

 (20محصوالت چوبي بجزمبل ) چوب و 14

 (35يزات حمل ونقل )سايرتجه 15

 (19کفش )-چمدان-کيف-چرم -دباغي  16

 (36مبلمان سايرمصنوعات ) 17

 (33ساعت )-دقيق-اپتيكي-ابزارپزشكي 18

 (13استخراج کانه هاي فلزي ) 19

 (74هاي خدمات مهندسي )سايرفعاليت 20

 (14استخراج سايرمعادن ) 21

 (32راديوتلويزيون وسايل ارتباط ) 22

 (22انتشاروچاپ وتكثير ) 23

 (18ت خز )پوشاك وعمل آوردن پوس 24
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 گروه فعالیت صنعت )دو رقمی( ردیف
 استان

 )نفر(

 کشور

 )نفر(

 منطقه

 )نفر(

 سهم استان )درصد(

 منطقه کشور

25 
 فعاليتهاي پشتيباني و کمكي حمل و نقل؛

 (63فعاليتهاي آژانسهاي مسافرتي ) 


 (30ماشين آالت دفتري وحسابداري ) 26

 (72کامپيوتروفعاليتهاي مربوطه ) 27

 گ وزارت متبوعمأخذ: سامانه هماهن

ان اصفهان کشور، است اشتغال بخش صنعتبخش صنعت نشان داد که از کل  اشتغالبررسي و مقايسه ميزان 

به درصدي از اشتغال بخش صنعت کشور را  5/10از اشتغال بخش صنعت در منطقه و سهم  درصدي 68سهم 

 .خود اختصاص داده است

عت نشان داد که به ترتيب گروه صنوه صنعت دو رقمي به تفكيک گر بررسي و مقايسه اشتغال ايجاد شده

ساخت فلزات اساسي و ساخت منسوجات بيشترين سهم اشتغال از واحدهاي مشابه را هم در سطح ملي و هم در 

 اند. اي به خود اختصاص دادهسطح منطقه

اسفندماه  )پایانبه تفکیک پیشرفت فیزیکی وضع موجود طرح های نیمه تمام صنعتی استان(. 32 -3جدول)

1394) 

 تعداد حوزه پیشرفت
 پیش بینی سرمایه

 )میلیارد ریال(

 پیش بینی

 اشتغال مجوز )نفر(

 پیشرفت

 درصد 20-0 

 159810 اصفهان

 306012 5/651968 12264 منطقه

 1964816 کشور

 سهم ازکل
 2/52 41 2/43 منطقه

 1/8 8/4 1/7 کشور

 پیشرفت

 درصد 60-20 

 61652 89309 1921 اصفهان

 95098 174512 2720 منطقه

 471704 1170741 11713 کشور

 سهم ازکل

 8/64 3/51 6/70 منطقه

 1/13 6/7 4/16 کشور
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 تعداد حوزه پیشرفت
 پیش بینی سرمایه

 )میلیارد ریال(

 پیش بینی

 اشتغال مجوز )نفر(

 پیشرفت باالتر

 درصد 60از  

 51116 6/64760 1441 اصفهان

 77449 105135 2216 منطقه

 303573 5/891313 8792 ورکش

 سهم ازکل

 9/65 6/61 65 منطقه

 8/16 3/7 4/16 کشور

 مأخذ:سامانه هماهنگ وزارت متبوع

های مهم بخش تحلیل روند گذشته تاکنون بخش صنعت استان)عملکرد کمی شاخص -3 -3-3

 (1384-93صنعت طی سال های 
 

  گذاری در بخش صنعتسرمایه -
 

نيمهو پرداخت تسهيالت ويژه طرح هاي 1386لغايت  1384اتخاذ سياست هاي حمايت مالي دولت از سال 

هاي بهره هاي انجام شده و در نهايت افزايش تعداد پروانه گذاريسرمايهصنعتي، تحقق  فعال و واحدهاي تمام

، گذاريسرمايههاي پشتيباني از ذ سياستبرداري را در کشور به همراه داشت ليكن در استان اصفهان علي رغم اتخا

ي قراردادها و به دنبال آن بروکراسي اداري ايجاد شده در خص ضمانت اجرايبه دليل توجه بيش از اندازه به شا

علي رغم افزايش صدور پروانه بهره برداري و به مرحله توليد رسيدن طرح هاي  صدور مجوزها، موجب گرديد تا

  تان، سرعت رشد صدور پروانه هاي بهره برداري با سرعت رشد کشور انجام نگردد.نيمه تمام صنعتي در اس

کاهش حجم صادرات و از دست  و به دنبال آن 1389از سال  الملليبينبه دليل وجود تحريم هاي همچنين 

زولي را به ها روند نگذاريسرمايهرفتن بازارهاي مصرف فراملي توليدات استان، تحقق و به بهره برداري رسيدن 

 همراه داشته است.

بررسي روند صدور مجوزهاي طرح توسعه صنايع موجود استان نشان داد که ايجاد شرايط کم آبي و خشكسالي 

در استان در سال هاي اخير و تعداد باالي واحدهاي صنعتي و معدني مستقر و نياز باالي آنان به منابع آبي تجديد 

هاي صنعتي، موجب گرديده ده در مرکز استان و برخي شهرستانايجاد شپذير و شرايط آلودگي محيط زيستي 

همراه ليكن روند نزولي داشته باشد.  1391اي در صنايع تا سال توسعه گذاريسرمايهاجراي طرح توسعه و ريسک 

با اتخاذ سياست هاي دانش بنيان نمودن فعاليت بخش هاي اقتصادي کشور در راستاي تحقق اهداف اقتصاد 

ين نامه هاي يو ابالغ آ1393در سال  گذاريسرمايهو تصويب قانون رفع موانع توليد و  1392اومتي از سال مق
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ي مرتبط، بازنگري سياست هاي اجرائي استان در دستور کار شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي ياجرا

موجب گرديد تا با توجه به قرار گرفت و تالش در جهت حذف بروکراسي هاي اداري از سوي مسئولين استاني 

سازي و ارتقاي سيستم هاي شرايط مساعد استان از حيث علم و فناوري و خدمات فني و مهندسي موجود،  نوين

هاي توسعه متناسب با نياز بازار مصرف ملي و فراملي، از با فناوري هاي جديد و اجراي طرح توليد موجود متناسب

 روند صعودي به همراه داشته باشد.صفهان در استان ا گذاريسرمايه 1392سال 

 
استان، منطقه و  1384-93پروانه بهره برداری صادره طی سال های  گذاری(. سرمایه1 -3نمودار)

 به قیمت اسمی(–)میلیون ریال کشور

 
استان در منطقه و  1384-93ره برداری صادره طی سال های پروانه به گذاریسرمایهسهم (. 2 -3نمودار)

 (درصد)کشور
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در استان، منطقه  1384-93را طي سال هاي ايجاد شده در بخش صنعت  گذاريسرمايهميزان  (1-3)نمودار

قه محقق شده در منط گذاريتغييرات سرمايه دهد. نكته جالب توجه در اين نمودار اين است کهميو کشور نشان 

 گذاري منطقه طي ده سال اخيرسهم باالي استان از سرمايهپيروي نموده و  گذاري انجام شده در استانسرمايهاز 

 .(2-3)نمودار موضوع است اينبر تأييدي 

 

-93 صادره استان طی سال های و طرح نیمه تمام صنعتی پروانه بهره برداری گذاری(. سرمایه3 -3نمودار)

 به قیمت اسمی(–)میلیون ریال  1384

در  1384-93گذاري محقق شده طي سال هاي گذاري و سرمايهبررسي و مقايسه ميزان پيش بيني سرمايه

هاي اعطاي بدليل اخذ سياست 85-87گذاري طي سال هاي استان نشان داد که رشد قابل توجه تمايل به سرمايه

بوده که به دنبال آن با يک  1386و  1385هاي ده توسط دولت در سالهاي کوچک زود بازتسهيالت به بنگاه

هاي انجام شده در گذاريبرداري رسيدن طرح هاي نيمه تمام، تحقق سرمايهساله با به بهره 3-4فاصله زماني 

 را به همراه داشته است.  1390سال 

 انهای صنعتی دو رقمی استساختار )ترکیب و سهم سالیانه( گروه فعالیت -
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(. ترکیب و سهم گروه صنعت دورقمی در سرمایه گذاری محقق شده  سالیانه طی سال های 4 -3نمودار)

 )درصد(93-1384
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(17)ساخت منسوجات 

(26)سايرمحصوالت کاني غيرفلزي 

(27)ساخت فلزات اساسي 

(28)محصوالت فلزي فابريكي 

(29)ساخت ماشين آالت وتجهيزات 

(24)ساخت موادومحصوالت شيميائي 

(15)محصوالت غذائي وآشاميدنيها 

(25)محصوالت ازالستيک وپالستيک 

(34)وسايل نقليه موتوري 

(31)ماشين آالت ودستگاههاي برقي 

(21)ساخت کاغذومحصوالت کاغذي 

(23)کک وفراورده هاي حاصل ازنفت 

(37)بازيافت 

(20)چوب ومحصوالت چوبي بجزمبل 

(35)سايرتجهيزات حمل ونقل 

(19)کفش -چمدان-کيف-چرم -دباغي 

(36)مبلمان سايرمصنوعات 

(33)ساعت-دقيق-اپتيكي-ابزارپزشكي

(13)استخراج کانه هاي فلزي 

(74)سايرفعاليتهاي خدمات مهندسي 

(14)استخراج سايرمعادن 

(32)راديوتلويزيون وسايل ارتباط 

(22)انتشاروچاپ وتكثير 

(18)پوشاك وعمل آوردن پوست خز 

مل و نقل؛ فعاليتهاي پشتيباني و کمكي ح
(63)فعاليتهاي آژانسهاي مسافرتي 

(30)ماشين آالت دفتري وحسابداري 

(72)کامپيوتروفعاليتهاي مربوطه 
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گذاري هاي محقق شده حاصل از به بهره برداري رسيدن بررسي سهم گروه صنعت هاي دو رقمي در سرمايه

هاي صنعت ساخت منسوجات، همچنان گروه 1393لغايت  1384ه طي سال هاي نشان داد ک ( 4-3نمودار  واحدها)

هاي انجام شده در گذاريساير محصوالت کاني غير فلزي و ساخت فلزات اساسي بيشترين سهم را در سرمايه

 اند.استان به خود اختصاص داده

ايع مادر استقرار صند که بررسي ساختار صنعتي کشور و سهم استان از گروه فعاليت هاي صنعتي نشان دا

 صنايع خودروسازي، ذوب آهن، صنايع فوالد، صنايع سيمان، ،DMTپلي اکريل ايران، همچون پتروشيمي، مهمي

هاي سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران و صنايع پائين دستي وابسته که به منظور تامين تجهيزات مورد شرکت

هاي صنعتي و مناطق صنعتي خام توليدي واحدهاي بزرگ در شهركنياز واحدهاي بزرگ و همچنين فرآوري مواد 

اند، نظير واحدهاي بزرگ توليد کننده نخ و الياف مصنوعي، صنعت فرش ماشيني، ماشين سازي، تشكيل گرديده

کز ، همچنين با وجود مرا ...قطعه سازي، صنايع ذوب و متالوژي، صنايع توليد کننده مواد شيميايي، داروسازي و

همچون دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشگاه علوم پزشكي و شهرك علمي و  الملليبيني مهمي در عرصه علم

هاي صنعت که منجر به تربيت هاي دانش بنيان فعال و نوآور درتمام عرصهتحقيقاتي اصفهان و استقرار شرکت

ده است، همچنين وجود مراکز ها شنيروهاي انساني تحصيلكرده و فارغ التحصيالن دانشگاهي مطرح در اين رشته

هاي مجهز به ماشين آالت خطوط هاي صنايع خودرو، نساجي و کارگاهحرفه اي مجهز به آزمايشگاه –آموزش فني 

ا براي کار هتوليد که منجر به تربيت نيروهاي کار تجربي و فارغ التحصيالن هنرستاني به منظور آماده نمودن آن

روهاي کار مجرب گرديده است، داراي پتانسيل بالقوه و بالفعل بسيار بااليي در در واحدهاي صنعتي و نهايتاً ني

 .شودهاي صنعت  محسوب ميزمينه رشد و توسعه و بالندگي در تمام عرصه

 

گذاری انجام شده و  اشتغال ایجاد شده صنایع منتخب استان در بخش (. سهم سرمایه5 -3نمودار)

  (درصد)عتصن
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صنايع منتخب استان را  94گذاري انجام شده و سهم اشتغال ايجاد شده در سال سهم سرمايه (5-3)نمودار

دهد که صنعت فوالد و محصوالت فوالدي، نساجي و پوشاك و مواد و محصوالت شيميايي بيشترين نشان مي

ي و مواد و محصوالت شيميايي عالوه هاي انجام شده و صنعت فوالد و محصوالت فوالدگذاريسهم از سرمايه

 اند.بر سرمايه، بيشترين سهم اشتغال ايجاد شده در بخش صنعت استان را به خود اختصاص داده

 اشتغال در بخش صنعت  -

 هاي مختلف و ميزانها از مقياسهاي صنعتي کشور را از نظر سهم تعداد بنگاهترکيب بنگاه( 33-3)جدول

اين اطالعات گويا و گواه اهميت نقش صنايع استان بويژه صنايع متوسط و بزرگ در  ت.زايي نشان داده اساشتغال

 اشتغال منطقه و کشور است.

)لغایت پایان اسفند وضع موجود واحدهای صنعتی استان از حیث اندازه و میزان اشتغال(. 33 -3جدول)

1394)  

 تعداد نفر کارکن
 سهم از کل)درصد( عال واحدهای صنعتی ف

 کشور منطقه کشور منطقه استان

 صنایع کوچک

 نفر کارکن( 49) تا  

 4/10 7/64 80549 12912 8349 واحد )تعداد(

 4/9 8/65 1175088 168439 110818 اشتغال )نفر(

 صنایع متوسط

 نفر کارکن( 100تا  50) 

 7/13 73 3336 624 457 واحد )تعداد(

 11 74 277173 41256 30510 اشتغال )نفر(

 صنایع بزرگ

 نفرکارکن( 100)بیشتر از  

 9/10 65 2675 452 293 واحد )تعداد(

 5/10 8/68 967893 147232 101348 اشتغال )نفر(

 مأخذ:سامانه هماهنگ وزارت متبوع

 1393سال هاي صنعتي استان از اشتغال موجود در بخش صنعت استان را در سهم گروه فعاليت (6-3)نمودار

هاي ساخت دهد که بيشترين سهم اشتغال موجود در بخش صنعت استان به ترتيب مربوط به گروه فعاليتنشان مي

درصدي  و ساخت فلزات اساسي  8/19درصدي، ساخت محصوالت کاني غيرفلزي با سهم  4/20منسوجات با سهم 

اشتغال موجود در بخش صنعت استان  درصد از کل 61/57درصدي مي باشد به نحوي که حدود  41/17با سهم 

 را به خود اختصاص داده است.
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(. سهم اشتغال موجود گروه فعالیت های صنعت دو رقمی از اشتغال موجود بخش صنعت استان 6 -3نمودار)

 (93لغایت پایان اسفند -)به اشتغال مجوزها
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-93(. سهم اشتغال ایجاد شده بخش صنعت استان در منطقه و کشور طی سال های 7 -3دار)نمو

 )اشتغال پروانه های بهره برداری صادره(1384

سهم اشتغال ايجاد شده در بخش صنعت استان از ميزان اشتغال ايجاد شده در منطقه و کشور ( 7-3)نمودار

دهد که استان اصفهان بيش از نيمي از اشتغال ايجاد شده ساليانه در بخش نشان مي 93ايت لغ 84هاي طي سال

درصد از اشتغال کل ايجاد شده در کشور را به خود اختصاص داده  10صنعت در منطقه و به طور متوسط حدود 

هاي اقتصادي بنگاهبه دليل به بهره برداري رسيدن طرح هاي نيمه تمامي که از تسهيالت  1388است. در سال 

درصدي در اشتغال ايجاد شده بخش صنعت  6استفاده نموده اند يک رشد  1386و  1385زود بازده در سال هاي 

 مشاهده گرديد.

 در صنعت  وریبهره -

وري نيروي کار و درصد تغيير آن بر اساس ارزش افزوده ايجادي به ازاي هر نفر بهره( 34-3)در جدول

وري سرمايه و درصد تغيير آن براساس ارزش افزوده و موجودي بهره (35-3)بخش(، جدولاشتغال)تعداد شاغالن 

طي دو برنامه توسعه اخير ارائه شده است. در اين محاسبات مأخذ  1383سرمايه در بخش صنعت بر پايه سال 

زمان صنعت، ارزش افزوده ايجادي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و موجودي سرمايه و نيروي کار، سا

 معدن و تجارت مي باشد.
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 1384-93وری نیروی کار طی سال های شاخص بهره(. 34 -3جدول)

شاخص 

وری بهره

نیروی 

 کار

 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 سال

100-1383 3/104 4/100 5/134 131 98 6/114 6/169 6/176 247 

ه نسبت ب تغييرات
 )درصد( 83سال 

3/4 4/0 5/34 31 2- 6/14 6/69 6/76 147 

 مأخذ: مرکز ملي آمار ايران

 1384-93وری سرمایه طی سال های شاخص بهره(. 35 -3جدول)

شاخص 

وری بهره

 سرمایه

 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 سال

100-1383 8/90 69 73 3 19 3 28 28 37 

تغييرات نسبت به 
 )درصد( 83سال 

2/9- 31- 27- 97- 81- 97- 72- 72- 63- 

 مأخذ: مرکز ملي آمار ايران

 ها و تهدیدهای توسعه بخش صنعت استاننقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت -4 -3-3

 نقاط قوت -

  در استان و مزيت نسبي استان با روش ضريب مكاني درصد از کل کارگاه هاي صنعتي کشور  11وجود

اي، ساخت فلزات اساسي هاي حاصل از تصفيه نفت و سوخت هاي هستهوردهآدر صنايع ساخت کک، فر

و ساير محصوالت کاني غيرفلزي، ماشين آالت صنعتي، ابزار پزشكي و اپتيكي، ابزار دقيق و انواع ساعت 

 ش افزوده صنعتي استان در اين صنايعاز ارز %70و بازيافت و تمرکز حدود 

 .... سترسي دتوان دانش فني باال در صنايع فوالد، نساجي، فرش ماشيني و دستي، قطعه و ماشين سازي و

 به ويژه منابع معدني  وآسان و سريع به منابع مواد اوليه ، انرژي ، سرمايه ، نيروي انساني 

 ائه خدمات تجهيز، تعمير و نگهداري خطوط توليد در کرده و متخصص در زمينه اروجود نيروهاي تحصيل

 استان 

  تجميع اکثريت واحدهاي صنعتي در نواحي و شهرك هاي صنعتي استان و نزديكي شهرك ها به مراکز

مرکز استان به دليل دسترسي به نيروهاي متخصص و دريافت خدمات فني و مهندسي  اًها و بعضشهرستان

 مورد نياز

 خوشه صنعتي شناسايي  25و وجود بيش از  عتي جهت توانمندسازي صنايع کوچکهاي صنايجاد خوشه

 شده
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  واحد مهندسي  به منظور ارائه خدمات فني  72ايجاد کنسرسيوم خدمات فني و مهندسي)تپكو( شامل

 مهندسي به متقاضيان احداث واحدهاي صنعتي و واحدهاي فعال

 ون منطقه ويژه اقتصادي شهرضا با زون صنايع برخورداري استان از چند منطقه ويژه اقتصادي همچ

 شيميايي و باالدستي نفت و کاشان با زون توليد خودرو و ماشين آالت و قطعات 

 سنگ ايران در استان اصفهانفوالد و محصوالت فوالدي، نساجي و  سيمان، وجود قطب صنعتي 

 خودرو وجود قطب صنعتي قطعه سازان خودرو در استان و ايجاد کنسرسيوم  صنعت 

 هاي تزئيني، آجر، طال، فرش ماشيني و هاي سرمايه گذاري در صنايع کوچک شامل سنگوجود ظرفيت

 پالستيک، صنايع دستي و فرش دستباف. 

 نقاط ضعف -

  ضعف در جانمايي و متوازن نبودن توزيع صنايع در استان به دليل عدم وجود طرح آمايش سرزمين و

در  رك صنعتيو شرکت هاي انرژي بر در يک منطقه و يا شهآمايش بخش صنعت به نحوي که صنايع 

 اند.استان استقرار يافته

  صرف هزينه و بكارگيري بخشي از منابع قابل استفاده جهت توسعه صنايع ديگر در استان در جهت ايجاد

 هاي آمايشيهاي صنعتي در برخي نقاط استان بدون در نظر گرفتن اولويتشهرك

  در شهرستان هاي اصفهان به دليل شكاف اقتصادي بين مرکز استان و شهرستان ريگذاسرمايهتمايل به

 ...ها در ارائه خدمات مطلوب، دسترسي سريع به امكانات زيرساختي و 

  بخش خصوصي در تأمين منابع و زيرساخت هاي مورد نياز واحدهاي صنعتي استان به  پايينسهم بسيار

 تمام شده پروژه هاي تأمين زيرساخت هاي مورد نياز  دليل طوالني شدن و متفاوت بودن قيمت

  فرسوده بودن، کيفيت نامناسب و بال استفاده بودن زيرساخت هاي تأمين شده در برخي شهرك هاي

 صنعتي استان

  عدم وجود مديريت ظرفيت و ظرفيت سازي )طرح توسعه صنايع( و ارتقاي سيستم ظرفيت توليد در جهت

 دراتي در اکثر صنايع استانافزايش توليد محصوالت صا

 آالت و هاي توليد موجود در صنايع و معادن استان با توجه به فرسودگي ماشينهزينه بر بودن روش

 تجهيزات و سيستم هاي توليد

 عدم ثبات و کنترل قيمت مواد اوليه مورد نياز کارخانجات 

 ان و ظرفيت هاي موجود در است فاصله گرفتن از مقياس بهينه توليد به دليل عدم بهره گيري صحيح از

 رکود حاکم بر بازار

  عدم بازسازي ماشين آالت خط توليد به دليل هزينه باالي تجهيز، تعمير و نگهداري ماشين آالت و عدم

 تأمين نقدينگي مورد نياز واحدها در اين خصوص  
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 به خارجيعدم رقابت مناسب توليدات استان از نظر کيفي و قيمت تمام شده با کاالهاي مشا 

  به نحوي که بعضا )عدم اطالع و آگاهي واحدهاي صنعتي مستقر در يک شهرك از فعاليت ساير واحدها

مراجعه به نقاط ديگر استان در مراحل تكميلي محصوالت توليدي موجب افزايش قيمت تمام شده مي

  (گردد

 والني شدن مدت زمان به باال بودن هزينه هاي نيروي کار ) قيمت تمام شده ايجاد فرصت شغلي( و ط

برداري رسيدن برخي طرح هاي نيمه تمام صنعتي در برخي شهرك ها و نواحي صنعتي استان نسبت بهره

 به ساير مناطق به دليل افزايش قيمت تمام شده توليد در آن مناطق

 نهاي صنعتي( در بسياري از نقاط استاهاي توليدي )بويژه پسابعدم وجود تصفيه خانه هاي پساب 

  عدم وجود مشارکت و تعامل بين واحدهاي صنعتي بهره بردار در استفاده مشترك از منابع از جمله گمرکات

 و سيستم هاي حمل و نقل ريلي موجود در استان 

  نابرابري توزيع امكانات مختلف حمل و نقل کاال بين شهرستان هاي استان و عدم توسعه زيرساخت هاي

 با توسعه واحدهاي فعال صنعتي و افزايش تعداد واحدها حمل و نقل کاال و بار متناسب

  وجود قوانين و مقررات دست و پاگير در توسعه شبكه و احداث خطوط فرعي و اتصال به شهرك هاي

 تم حمل و نقل کاال سصنعتي و کارخانجات به منظور ايجاد هماهنگي در سي

 رشد ظرفيت توليد و در نتيجه کاهش  زيرساخت هاي حمل و نقل کاال همزمان با و تأمين عدم تناسب

 مزيت رقابتي صنايع استان  با ديگر استان ها

 کاربردي نبودن سيستم آموزشي رشته هاي فني و عدم ارتباط مناسب بخش دانشگاه و صنعت  

 تهدیدهای عمده  -

  ها و مناطق مهم شهرستانتنش آبي شديد و سرانه آب تجديد پذير کم در برخي مناطق استان بويژه

 صنعتي با توجه به افزايش نيازهاي آبي جهت توسعه فعاليت بخش صنعت استان

 جلوگيري از پيشرفت و توسعه استان با مطرح شدن آن به عنوان يک استان برخوردار 

 قدينگي ويژه ن موانع کالن اقتصادي ناشي از سياست هاي کنترل تورم، بي ثباتي نرخ ارز، نبود تسهيالت و

 در خريد ماشين آالت و مواد اوليه  الملليبينها و تحريم هاي مند کردن يارانهواحدهاي توليدي، هدف

  مرتبط با استان هاي همجوار در مديريت استفاده از منابع، توسعه صنايع  ايمنطقهنبود سياست هاي کالن

ن عرضه محصوالت و  تأمي ايمنطقهموجود و سيستم هاي حمل و نقل کاال به منظور ايجاد بازارهاي 

 مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز بخش صنعت 

  جديد به دليل تغييرات اقليمي در  گذاريسرمايههاي انجام شده و  گذاريسرمايهمحدوديت در تحقق

 مناطق مختلف استان )وجود اقليم هاي خشک و بياباني و کوهستاني و سرد(



   101/ صنعت، معدن و تجارت

 

 

  ني استان به منابع آب هاي زيرزميوجود وابستگي شديد مصارف بخش صنعت در بسياري از شهرستان هاي

 و سطحي

 کيلومتري کالن شهر اصفهان و عدم  50معدني در شعاع  -مشكالت مربوط به استقرار واحدهاي صنعتي

مديريت صحيح بر گسترش مناطق مسكوني و جلوگيري از هدايت آنان به سمت مناطق و شهرك هاي 

 صنعتي موجود

 رد نياز صنايع و کاهش سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي مهم نقصان تكرار شونده تأمين منابع مالي مو

 و اشتغالزاي استان 

  راهكارهاي حمايتي و قوانين با ضمانت اجرايي در زمينه مالكيت معنوي در  ارائهسهم ناچيز دولت در

 فعاليت هاي صنعتيتوسعه 

 جرايي در قوانين در برخوردضعف قوانين بويژه قوانين کار در حمايت از کارفرما و کارگر و عدم ضمانت ا 

 با توليد کنندگان متخلف

 های عمده توسعه فرصت -

  وجود مراکز گسترده علمي و تحقيقاتي و برخورداري استان از نيروهاي متخصص با تجربه و دانش فني

 بخش توليد استان و کشور  توليد و تعمير ماشين آالت و تجهيزات مورد استفاده در

  مواد اوليه توليد محصوالت در استان بويژه مواد معدني مورد نياز و وجود صنايع در دسترس بودن منابع و

ين دستي در استان هاي يبزرگ و مادر چون ذوب آهن، مجتمع فوالد و .... و تأمين مواد اوليه صنايع پا

 ديگر توسط اين صنايع

 ها و و پراکندگي در شرکتبا توجه به تعداد باال، تنوع  استان صنعت هاي توسعهفراهم بودن زير ساخت

 نواحي صنعتي استان نسبت به ديگر استان هاي کشور

 هاي صنعتي و واحدهاي صنعتي مهم استان به محورهاي ترانزيتي موجود در نزديكي و مجاورت شهرك

 استان 

 قابليت ايجاد بارانداز مرکزي ايران با توجه به وجود منطقه ويژه اقتصادي در استان 

 المللينبيصرف ملي و فراملي توليدات استان با توجه به رشد مستمر تقاضاي داخلي و وجود بازارهاي م 

 براي برخي محصوالت فوالدي، سنگ، سيمان و ...

  ارزش اقتصادي و اشتغالزايي باالي استفاده از برخي منابع در صنعت استان چون آب نسبت به بخش

 کشاورزي 

 استان وجود شبكه گسترده مخابراتي و مواصالتي در 

 بخش صنعت استان در طرح هاي عظيم تأمين زيرساخت هاي مورد نياز بويژه طرح هاي  گذاريسرمايه

 مربوط به  انتقال و تأمين آب 



 (1396 -1400اسناد راهبردی برنامه ششم توسعه استان اصفهان)/ 102

  وجود انرژي خورشيدي در برخي مناطق استان جهت آب شيرين کن هاي خورشيدي با توجه به وجود

 صنايع خاص و کم مصرف در منابع آبمنابع آبهاي شور جهت شيرين سازي و استفاده مستقيم در 

 وجود اکسيد منيزيم در درياچه نمک براي توسعه صنايع مرتبط 

 هاي استان در جهت گسترش صنايع بسته بندي وجود شرايط زيست محيطي مناسب در برخي شهرستان

 کاال و صنايع  تبديلي کشاورزي

  ه زيرساخت هاي حمل و نقل کاال با توجهترانزيت کاال و امكان توسع الملليبينزمينه ايجاد شرکت هاي 

المللي هوايي و عبور کريدورهاي شهيد بهشتي در مسير هشت کريدور بين الملليبينبه قرارگيري فرودگاه 

رب)جاده غ-)آلتيد(، کريدور شرقبجنو -المللي حمل و نقل زميني از استان از قبيل کريدورهاي شمالبين

 و محور تزانزيتي شرق کشور باستاني ابريشم(، بزرگراه آسيايي

  گمرك در استان)اصفهان، کاشان، فرودگاه، فوالد مبارکه و ذوب آهن( 5وجود 



 

 
 

 صنایع منتخب استانهم نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای ا -5 -3-3

 تهدیدها فرصت ها نقاط ضعف نقاط قوت صنعت منتخب

 فوالد

و محصوالت 

 فوالدی

 صنايع مادر توليد کننده فوالد خام رار استق
چون مجتمع فوالد مبارکه، ذوب اهن 

 اصفهان، ذوب آهن نطنز و ....

 قطعات يدکي بومي سازي تجهيزات و 
 مورد نياز توليد کنندگان بزرگ استان

 ها و نيروي انساني وجود دانشگاه
 متخصص در اين زمينه در استان

 اي وجود شرکت هاي تخصصي و مشاوره
زمينه توليد محصوالت دانش بنيان و  در

 نانو فناوري و ايجاد دانش فني

  دسترسي به فناوري هاي نوين ارتقاي
کيفيت محصوالت با عنايت به تحقيقات 

 دانشگاهي  انجام شده در استان

  مصرف محصوالت توليدي استان به
عنوان مواد اوليه مورد نياز صنايع در ساير 

 هااستان

 

 ودرسالي زايندهمشكل کم آبي و خشك 

 عدم دسترسي مناسب به شبكه توزيع-

 حصوالت توليدي(م توزيع ريلي)براي

 هاي عدم پايداري کافي در تأمين حامل
کامل نبودن زنجيره تأمين مواد و  انرژي
 اوليه

 هاي فناوري زيرساخت عدم بروز رساني
اطالعات، مديريت بهينه مصارف، انرژي 

ن و با توجه به طرح آمايش استا و آب
وجود دانش فني و تخصصي موجود در 

 استان

  عدم پايداري کافي در تأمين مطمئن
 قطعات يدکي

  عدم وجود خوشه صنعتي مرتبط با فوالد
 و صنايع وابسته

 

  وجود تقاضاي خريد محصوالت توليدي استان
 در سطح ملي و فراملي

 گذاري خارجي در توليد برخي وجود سرمايه
 محصوالت

  و حمايت دولت از ايجاد و وجود سند راهبردي
 توسعه صنعت در سطح ملي

  افزايش نرخ ارز و به تبع آن سود از محل
 فروش صادراتي

  ايجاد بازارهاي نوظهور مصرف در بخش
 صنعت فوالد و محصوالت وابسته

 

 

 هاي نوين، تجهيزات، قطعات يدکي و مواد اوليه ايجاد محدوديت در خريد و انتقال فناوري
 هاها به واسطه تحريمهاي تأمين آنيش هزينهبه کشور و افزا

  هاي خارجي در عمليات اعتبارات اسنادي و انتقال ارزاعمال محدوديت از سوي بانک 

  عدم همكاري شرکاي خارجي،  استانهاي توسعه بروز مشكل در اجرا يا تكميل طرح(
 و ...( هاي توسعههاي طرحافزايش هزينه

  و احتمال آزادسازي نرخ  شدن معادن ن به دليل خصوصيافزايش هزينه تأمين سنگ آه
 .سنگ آهن و افزايش بهاي تمام شده محصوالت

  هاي تأمين مواد، تجهيزات، قطعات يدکي و دستمزدها به دليل افزايش نرخ افزايش هزينه
 و تاثير منفي آن بر سودآوري شرکت هاي توليد کننده در کشور و رکود حاکم بر بازار تورم

  اي و تأثير آن در قيمت تمام شده محصولهاي حمل و نقل ريلي و جادهيش هزينهافزا 

   محدوديت در دسترسي به منابع آب و ايجاد اشكال در حفظ سطح توليد کنوني و پيشبرد
 هاي توسعهطرح

 ها از جمله معادن سنگ آهن و حمل ونقل عدم رشد متوازن صنايع باالدستي و زيرساخت
 و استان ناسب با رشد ظرفيت فوالد کشوراي متريلي و جاده

 وري عوامل توليدپايين بودن بهره 

 روند کاهش قيمت فروش محصوالت در پي کاهش تقاضاي جهاني فوالد 

 تداوم واردات با تعرفه غيررقابتي و با ارز مبادله اي خصوصاً از روسيه و چين 

 نبدليل تأمي ليديهاي داخلي با قيمت جهاني محصوالت توعدم امكان مقايسه قيمت 
هاي اغلب دولتي يا هاي فوالدسازي بخش خصوصي توسط کارخانهمواد اوليه کارخانه

ا ها و عرضه کمتر از تقاضگذاري اين دست از کارخانهنيمه دولتي و انحصاري بودن قيمت
 انانتنها به خواست 

 ادراتي بهافزايش زمينه هاي رقابت در بازارهاي مصرف جهاني و وابستگي درآمدهاي ص 
 وضعيت بازارهاي خارجي و توسعه يافته  

 



 

صنعت 

 منتخب

 تهدیدها فرصت ها نقاط ضعف نقاط قوت

 

 

 

 

 

 

نساجی 

و 

 پوشاک

 

 

 

 

 

 

  75  ريسندگي و بافندگي،و  از کل واحدهاي الياف سازي %36استقرار % 
و تكميل  از واحدهاي رنگرزي و چاپ  % 6/28از واحدهاي فرش ماشيني و

 کشور در استان لکپارچه 

  روسري  کل کشور در   % 70پارچه باند و گاز و برزنت و  %90توليد حدود
 استان

  وجود شرکت پلي اکريل ايران بعنوان يكي از منحصر بفردترين صنايع مادر
 در عرصه توليد الياف مصنوعي 

  وجود شرکتهاي الياف سازي مطرح و شاخص در استان با ظرفيتهاي توليد
عنوان عمده تامين کنندگان مواد اوليه بسياري از واحدهاي بسيار باال ب

 نساجي پائين دستي در استان و کل کشور . 

  وجود مراکز دانشگاهي معتبر و شرکتهاي فعال نوبنيان در عرصه نساجي 

  واحد فرش ماشيني مستقر در شهرستانهاي کاشان و آران  900وجود حدود
ني از مراحل توليد نخ فرش و بيدگل ، فعال در عرصه صنعت فرش ماشي

ماشيني تا تكميل فرش مجهز به تكنولوژي و ماشين آالت روز دنيا و بعضاً 
فعال در عرصه صادرات و عمدتاً وارد کننده ماشين آالت و تجهيزات خطوط 

 توليد 

 هاي سيستم ريسندگي الياف کوتاهاستقرار عمده واحدهاي توليد کننده نخ 
تامين کننده نياز بسياري از واحدهاي بافندگي در استان اصفهان به عنوان 

 سيستم پنبه اي و الياف مصنوعي در کل کشور 

  از پارچه  %90واحد بافندگي در استان که توليد حدوداً  500وجود بيش از
از روسري نخي در کل کشور را پوشش مي  %70هاي باند و گاز و برزنت و

 دهد . 

 وزه المللي در حرح در عرصه بينوجود صنعتگران و اساتيد صاحبنظر و مط
هاي نساجي که مي توان از نظريات و تجربيات آنها در عرصه سرمايه گذاري

 جديد بهره گرفت . 

  وجود زيرساختها و پتانسيل هاي بالقوه با وجود طرحهاي نيمه تمام متعدد
در استان که عليرغم سرمايه گذاري فراوان تنها بدليل عدم امكان مالي 

مانده و با تامين سرمايه ثابت جهت خريد ماشين آالت ، توان بالتكليف 
 بااليي در ايجاد اشتغال در استان خواهند داشت . 

  وجود بازار مصرف مطرح و بسيار خوب با تعدد و تنوع و انواع سليقه ها در
 زمينه محصوالت و کاالهاي نساجي 

 اي طرح وجود برخي از محدوديت هاي زيست محيطي در خصوص صدور مجوزه
توسعه و افزايش ظرفيت و بروز رساني ظرفيتهاي توليدو مجوزهاي اجازه ورود 

 جهت دستگاهها و خطوط توليد برخي از واحدهاي شاخص و قديمي استان 

  عدم استفاده از تمام ظرفيتها و پتانسيلهاي موجود شرکت پلي اکريل در تامين نياز
  و بازار خوب مصرفواحدهاي پائين دستي ، عليرغم مصرف بسيار باال

  پايبندي اکثر واحدها به ادامه روال توليد به سبک سنتي بخصوص در بخش بافندگي 

  عدم سرمايه گذاري در بخش ريسندگي و توليد نخهاي خاص و فانتزي و نخهاي
 ظريف، نخ کش و ..و وارد کننده نخهاي مذکور عليرغم بازار مصرف داخلي . 

 زمينه توليد پارچه ها، منسوجات و کاالهاي خاص  عدم تمايل به سرمايه گذاري در
نظير پارچه هاي رومبلي، پرده اي، دکوري و تزئيني، کاالهاي نساجي مربوط به 

 دکوراسيون داخلي 

  عدم سرمايه گذاري در زمينه ساخت و انتقال تكنولوژي و دانش فني توليد ماشين
 آالت نساجي و تجهيزات جانبي و قطعات يدکي آنها

 ود واحدهاي صنعتي مطرح و شاخص و مجوز دار در استان اصفهان در عدم وج
حوزه پوشاك بعنوان آخرين حلقه مفقوده و باالترين ارزش افزوده اين بخش در 

 صنعت نساجي با وجود تمام قسمتهاي اين زنجيره از ابتدا تا انتها در استان 

 جي بزرگ عدم بازسازي و نوسازي و بروز نمودن خطوط توليد واحدهاي نسا 

 هاي تكميل جديد بعنوان يكي از مهمترين خطوط توليد عدم جايگزين نمودن شيوه
نساجي و استفاده از روشهاي مبتني بر پروسسهاي تكميل خشک جايگزين شيوه 
هاي تكميل تر به منظور جلوگيري از آاليندگي ها ، صرفه جويي در مصرف انرژي 

 االتر  ، فضاي کمتر و .... ، راندمان و کيفيت ب

   عدم تمرکز بر صدور مجوزهاي صنعتي جهت سرمايه گذاري در عرصه محصوالت
اعم از منسوجات صنعتي، ژئو تكستايل ها، منسوجات  هايتکنوين و نانو، منسوجات 

 منسوجات نانو با فناوريهاي پيشرفته  پزشكي و

 وطهمرب وجود کارکنان مازاد و ناکافي بودن مهارت کارکنان صنايع نساجي در امور 

 

 
 
 
 
 

 وجود خوشه نساجي در استان 

  امكان و قابليت صادارت فرش ماشيني، پتو
و ... با توجه به وجود کارخانجات عمده توليد 

 اين محصوالت 

  وجود بازار مصرف داخلي و خارجي
 محصوالت

  توان رشد سريع با توجه به حضور سرمايه
 گذاران مطرح 

 ه وجود نيروي کار متخصص و ماهر با توج
 به سابقه فعاليت اين صنعت در استان

  ارزان بودن هزينه نيروي کار نسبت به
 سايرصنايع استان

  مرکزيت و قرار گرفتن قطب نساجي در
مجاورت محورهاي ترانزيتي حمل و نقل 

 کاال

  وجود گمرك و فرودگاه 

 
 
 

 گسترده قاچاق واردات  افزايش
 محصوالت نساجي

  عدم امكان رقابت برخي توليد
ان پوشاك با توجه به کنندگ

محدوديت هاي موجود جهت 
دسترسي و حضور در  بازارهاي 

 الملليبين

  عدم نوسازي و به سازي ماشين
آالت و تجهيزات مورد استفاده در 
واحدهاي توليدي با توجه به شرايط 

 اقتصادي موجود

  افزايش مستمر قيمت تمام شده
محصوالت با توجه به افزايش هزينه 

رخ تبديل ارز حقيقي هاي توليد و ن
 موثر

  عدم وجود برنامه هاي مدون در
 جهت حمايت از خوشه نساجي استان  

  عدم وجود جايگاه مناسب براي
تحقيق، توسعه و نوآوري و طراحي 

 در صنايع نساجي

 هاي عدم استفاده از توانمندي
هاي ماشيني و فناوري سيستم

 اطالعات

  کمبود مواد اوليه در داخل و باال
قيمت مواد اوليه وارداتي به  بودن

 هاي باالعلت تعرفه



 

 

 تهدیدها فرصت ها نقاط ضعف نقاط قوت صنعت منتخب

 مواد

 و 

محصوالت 

 شیمیایی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بهره مندي از مزيت نسبي تأمين مواد اوليه
شرکت استقرار از داخل استان به دليل 

 پتروشيمي و شرکت پااليش نفت 

  و وجود نيروهاي متخصصين شيمي
مهندسي شيمي با توجه به وجود دانشگاه 

 هاي برتر 

  وجود شهرك هاي تخصصي و منطقه
ز گرايش صنايع نفت و گاويژه اقتصادي با 

در جنوب اصفهان و قرار  و پتروشيمي
گيري آن در مسير شاهراه هاي ارتباطي و 

 ترانزيتي کشور 

 گذاري اوليه و هزينه پايين سرمايه
د جهيزات موردسترسي به ماشين آالت و ت

 استفاده در احداث واحدهاي توليدي

 

 
 
 
 

  کمبود آب و مشكالت خشكسالي در
 برخي صنايع پايين دستي

  وجود مشكل نقدينگي به منظور تسريع راه
اندازي طرح ها و افزايش واحدهاي جديد 

 و توسعه اي

  فراگير نبودن و تنوع فرآيندهاي توليد مواد
 شيميايي مصرفي

  برخي محصوالت پايين بودن کيفيت
 توليدي استان

  تعامل ناکافي مراکز توليدي و بهره برداري
با شرکت هاي دانش بنيان و واحدهاي 

 تحقيق و توسعه 

  کمبود استانداردهاي ملي متناسب با
 استانداردهاي جهاني در توليد محصوالت

  وجود استهالك باال در ماشين آالت مورد
 ياستفاده به دليل وابستگي ورود و ارتقا

 فناوري توليد به خارج از کشور

  عدم توسعه و استفاده بهينه از ظرفيت
 هاي بخش خصوصي

  جانمايي نادرست استقرار برخي صنايع
شيميايي استان با توجه به گسترش بافت 

 شهري 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  دسترسي واحدهاي توليدي به مواد اوليه مورد
 نياز

  وجود بازارهاي داخلي و خارجي محصوالت
 توليدي

 ولت دسترسي به بازارهاي هدف داخلي و سه
خارجي در تأمين مواد اوليه و صادرات 

 محصوالت

  توجه ويژه سياست گذاران به حمايت از توليد
ملي و خودکفايي در صنايع پايين دستي نفت و 

 پتروشيمي

  قرار گيري استان در مسير انتقال خط لوله گاز
 طبيعي

 وجود گمرك هاي ويژه در استان جهت صادرات 
 محصوالت توليدي 

 

 

 پيمانكاري و توليد و ريزي در ارتقاء توان مهندسي عدم برنامه 
 بخش خصوصي و پشتيباني مستمر در بلوغ اين بخش

  محدود شدن امكان همكاري با شرکت هاي برتر جهاني در
 الملليبه دليل وجود تحريم هاي بين توسعه طرح ها

 مي وراك پتروشيعدم وجود رابطه مالي شفاف در تعيين قيمت خ
 ارائه شده در بورس 

  عدم وجود مديريت کالن در سطح استان به منظور حرکت به
سوي توليد محصوالت صنايع پايين دستي پتروشيمي با توجه 

 به وجود سياست عدم صادرات نفت خام و گاز طبيعي

  استراتژيک بودن برخي از مواد شيميايي مصرفي و نياز مبرم
 آنها به عنوان مواد اوليهمراکز صنعتي استان به 

  افزايش شديد قيمت مواد شيمايي وارداتي به دليل حضور واسطه
 ها در بازار

  افزايش توانمندي هاي کشورهايي چون چين در تأمين افزايه
 ها

 المللي زيست محيطي به استفادهلزوم رعايت استانداردهاي بين 
 از مواد شيمايي و دوستدار محيط زيست

 دانش فني توليد با توجه به وجود شرکت هاي  عدم امكان توسعه
 مطرح واردکننده مواد اوليه مورد نياز

 واردات بي رويه کاالهاي بي کيفيت از مبادي غير قانوني کشور 

  عدم وجود قوانين حمايتي از شرکت هاي صادرکننده محصول
 الملليدر مواجهه با مشكالت بين

 ي بلند مدت عدم ثبات در سياست گذاري ها و جهت گيري ها 
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 خودرو

 ()قطعه سازی

 
 
 

  وجود قطب توليد تجهيزات و قطعات
 خودرو در استان

  وجود تقاضاي داخلي جهت خريد
خودروهاي ارزان قيمت داخلي و توليد 
خودرو متناسب با نياز و سطح رفاه 
خانواده هاي ايراني و متناسب با 

 گ ملي و ميهني فرهن

  قيمت پايين خودروهاي داخلي نسبت به
 نمونه هاي خارجي صرف نظر از کيفيت

  ايجاد شرايط منعطف فروش براي اقشار
 مختلف جامعه همراه با سود مشارکت

  ايجاد مزاياي جانبي توسط شرکت هاي
خودروساز به منظور سطح بندي خدمات 

 پس از فروش 

 ل ومبيايجاد و امكان تنظيمات داخلي ات
 با توجه به نياز مشتريان

  تأمين بخشي از قطعات و تجهيزات
مورد نياز مراکز خدماتي و نمايندگي 

 هاي مجاز  در سراسر کشور

  جذب نيروهاي متخصص در صنعت
 خودرو در بخش خدمات و توليد 

 

 
 

 عدم وجود سيستم مديريت تخصصي و فني 

  عدم بروز رساني تجهيزات سخت افزاري و نرم
 توليدافزاري 

  کمبود ماشين آالت توليد و پايين بودن
 ژي ماشين آالت موجودتكنولو

  عدم وجود واحدهاي تحقيق و توسعه متناسب
 با تغييرات تكنولوژي توليد 

  باالبودن قيمت تمام شده محصوالت و قطعات
،  صنايع فلزيتوليدي به دليل عدم استقرار 

 و ... ي ، پليمري ، پالستيكييغيرفلزي ، شيميا
 قابل کاربرد در توليد خودرو در يک مكان

  عدم بكارگيري خالقيت و نوآوري در طراحي
 ساخت قطعات

  نرسيدن به موقع قطعات اصلي و جانبي توليد
خارج به دليل وجود تحريم ها و افزايش نرخ 

 ارز

  عدم تثبيت قيمت خودرو براي طوالني مدت به
 دليل نوسانات شديد قيمت مواد اوليه

 مناسب و به موقع نمايندگي هاي  عدم رسيدگي
مجاز به نياز مشتريان به دليل عدم تأمين 
 قطعات توسط شرکت هاي سايپا و ايران خودرو

 

 
 
 
 
 
 
 

  امكان رقابت توليدات داخلي با محصوالت
خارجي و بهبود کيفيت محصوالت با استفاده 

 از مقررات گمرکي

  امكان انتقال دانش فني و تكنولوژي توليد
لوازم جانبي با توجه به انتقال و خريد قطعات و 

خط توليد کياسراتو از کره به عنوان محصول 
  2010توليدي سال 

  ايجاد شرايط توليد قطعات خودرو با توجه به
 الملليوجود تحريم هاي بين

  استفاده از فرآيند مهندسي معكوس در  نمونه
هاي خارجي که قابليت انطباق و جايگزيني با 

 را دارند محصوالت داخلي

 

 
 
 
 

   مستهلک شدن ابزار و ماشين آالت
توليدي خارجي و عدم امكان تعمير و 

 تجهيز مجدد آنان

 ژي و فناوري مورد منقضي شدن تكنولو
 استفاده در توليدات

  ورود خودروهاي چيني به بازار مصرف با
توجه به کيفيت باالتر نسبت به توليدات 

اي هداخلي و قيمت ارزانتر نسبت به نمونه 
 خارجي

  عدم توجه مشتريان به توليدات داخلي با
توجه به افزايش يكنواختي در مسائل فني 

 موتوري خودروها 

  تغيير و افزايش قيمت مواد اوليه داخلي
مورد استفاده با توجه به عدم ثبات سيستم 

 هاي مديريتي 

  وجود حمايت هاي دولتي در زمان ايجاد
بحران هاي مالي و توليدي براي 

 يدکنندگانتول

 

 

 



 

 

 تهدیدها فرصت ها نقاط ضعف نقاط قوت صنعت منتخب

 لوازم خانگی

 
 
 
 

  توليد محصول با توجه به استانداردها و معيارها و گريد بندي
 ژي سطح مصرف انر

 17025ها مطابق با استاندارد تجهيز آزمايشگاه  

  وجود مراکز دانشگاهي معتبر در سطح استان و همچنين
کاربردي در کنار بزرگترين واحد -وزش علميوجود مرکز آم

توليدکننده استان با هدف  تربيت نيروي متخصص جديد و 
 بروز رساني دانش فني نيروي کار موجود

  اشتغالزايي باالي اين طرح ها و وجود نيروهاي متخصص
در زمينه مهندسي برق و  الكترونيک، مهندسي مكانيک و 

ليد و خدمات پس از طراحي صنعتي ... در کليه مراحل تو
 فروش

  گستردگي وتنوع نيازهاي خانوارها متناسب با افزايش نسبي
 اسطح رفاه آنه

  ايجاد نخستين مرکز رشد خوشه فناوري هاي لوازم خانگي
 کشور در واحدهاي توليدي استان

 

 

  پايين بودن کيفيت برخي محصوالت توليدي داخلي
که باعث افزايش واردات اين کاالها به صورت 

 غيرقانوني به کشور مي شودو  انونيق

  سهم باالي مواد اوليه در قيمت تمام شده و اثر
مستقيم افزايش قيمت مواد اوليه در رشد قيمت 

 تمام شده

  تأمين مواد اوليه مورد نياز از خارج و وابستگي تهيه
 آن به نوسانات و قيمت ارز

 المللي معتبر محصوالت توليدي عدم وجود برند بين
 ا توجه به وجود بازار صادراتياستان ب

  پايين بودن توان توليدکنندگان داخلي جهت حضور
 در بازارهاي رقابتي موجود

  عدم وجود توجيه اقتصادي براي بهره برداري از
 لفناوري پيشرفته و توسعه بازار براي محصو

  عدم وجود توليد بهنگام و توليد کارگاهي و
وري ههرپيچيدگي فرآيند توليد و پايين بودن ب

 عوامل توليد

 دم ع ضعيف بودن فعاليت هاي تحقيق و توسعه و
وجود واحدهاي طراحي مهندسي پويا در واحدهاي 

 توليدي

  عدم اعمال نظارت کافي و صحيح سازمان استاندارد
 ديي توليهابر کيفيت کاال

 واحدهاي توليدکننده و نيز عدم  کمبود نقدينگي
 ارائه تسهيالت بانكي کم بهره

 

 
 
 
 
 
 
 

  وجود بازار گسترده داخلي و بازارهاي بالقوه
 در کشورهاي همسايه

  قرار گيري لوازم خانگي در صنايع مصرفي با
 دوام در جامعه

  محسوب شدن صنعت لوازم خانگي، بعنوان
يكي از حلقه هاي تكميلي توليد ارزش 

همچون مس، فوالد  افزوده صنايع باالدستي
 و پتروشيمي

 ي صنعت لوازم انجام پژوهش هاي کاربرد
 خانگي در استان 

 

 
 
 
 
 
 
 

  افزايش هزينه هاي توليد  و حواشي سود شرکت
 هاي پايين دستي 

  عدم ثبات در قوانين و مقررات ملي از جمله
 ماليات 

  سرعت بسيار زياد در ايجاد تنوع در محصوالت
 در سطح جهان صنعتاين 

 افزاري سخت تمرکز سياست هاي توليد در بعد
اولويت به عميق تر کردن توليد در  توليد و دادن

جايگزيني واردات و غفلت از روند  داخل از طريق
  سريع تحوالت تكنولوژيک
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 برنامه راهبردی بخش صنعت  -6 -3-3

 اهداف کلی و راهبردها -
 

 راهبردها اهداف ردیف

1 
 ارتقاء 

 رقابت پذيري صنعتي استان

 استان از توليد ناخالص استاني و ملي افزايش سهم بخش صنعت 
 المللي  افزايش کيفيت توليد محصوالت استان مطابق با استانداردهاي ملي و بين 

  افزايش رقابت پذيري صنايع استان با توسعه پيوند مناسب صنايع کوچک، متوسط و بزرگ و شكل
 گيري خوشه هاي متعدد صنعتي

   الملليتوليدکنندگان و صادرکنندگان در بازارهاي داخلي و بينمعرفي توليدات استان و حمايت از حضور 

 استان صنايع اسمي و واقعي آمار و اطالعات ايجاد بانک 

 صنعت استان و منطقه ريزيگيري و برنامهنهادهاي تصميم در انسجام و يكپارچگي ايجاد 

 گذاري هاي انجام شده در استانتحقق سرمايه 

 ي در صنايع استان گذاري مشترك خارججذب سرمايه 

 بازسازي و نوسازي صنايع 2

  ،تغيير در فناوري توليد صنايع استان بويژه صنايع منتخب به سمت صنايع پاك و صنايع با فناوري باال
انرژي بري، آب بري و آاليندگي کمتر با توجه به الزامات زيست محيطي و حفاظت منابع طبيعي ذکر شده 

 در سند امايش استان

 بازسازي خطوط توليد صنايع منتخب استان. نوسازي و 

 مديريت مالي و اقتصادي واحدهاي صنعتي از طريق جذب اعتبارات تسهيالت از صندوق توسعه ملي 

 اي در توسعه صنعتي استان با هدف تمرکز زدايي از ناحيه مرکزيارزيابي توازن منطقه 

3 

 ارتقاء سطح
 مهارت و فناوري صنعت،  

 با تأکيد بر
 صنايع دانش بنيان توسعه 

 توسعه صنايع دانش بنيان 
  افزايش مستمر سهم صنايع مبتني بر فناوري هاي برتر در فناوري توليد صنعتي استان بويژه صنايع

 منتخب

 افزايش سهم توليدات با فناوري متوسط و باال، در ارزش افزوده و صادرات صنعتي استان 

  الملليق با عملكرد بينمهندسي و خدمات تخصصي و خال–توسعه خدمات فني 
 افزايش سهم بخش خصوصي در تأمين زيرساخت هاي مورد نياز صنعت 

  تأمين نيازهاي پژوهشي با قابليت اجرائي بخش صنعت از طريق بهبود ارتباط صنعت با دانشگاه ها و
 پژوهشي استان  -مراکز علمي

4 
 توسعه 

 زنجيره ارزش و تعميق صنعتي
 با الويت صنايع منتخب

 يل زنجيره توليد و ارزش صنايع منتخب استان تكم 

 استفاده بهينه از ظرفيت هاي خالي توليد در صنايع منتخب استان 

 وري ارتقاي بهره 5

 توسعه آموزش هاي کاربردي و مهارت افزايي مستمر نيروي کار بخش صنعت 

  مديريت و بهبود شرايط استفاده صنايع از منابع انرژي استان 

 ي مصرف آب صنايع ورارتقاي بهره 

 احداث و تقويت سيستم هاي تصفيه و بازچرخاني پسماند در بخش صنعت 

 ( بهبود و کارآمد سازي سيستم مديريت ايمني، بهداشت، محيط زيست و انرژيHSEE  در واحدهاي )
 صنعتي استان

 وري در صنايع استاناستقرار سيستم هاي بهره 

 وري سرمايه بخش صنعت استانافزايش بهره 

 وري نيروي کار بخش صنعت استانفزايش بهرها 

 مديريت نوع سوخت مصرفي در صنايع استان بويژه صنايع مستقر در ناحيه مرکزي استان 



 

 
 

 اهداف کمی -

 راهبرد هدف کلی ردیف
 وضعیت موجود هدف کمی

در پایان سال  

94 

هدف برنامه در سال های برنامه ششم 

 توسعه

 پنجم مچهار سوم دوم اول واحد عنوان

1 

 ارتقاء  

رقابت 

پذیری 

صنعتی 

 استان

 افزايش سهم ارزش افزوده بخش صنعت
 33 32 31 30 29 28 درصد استان GDPسهم ارزش افزوده ايجادي بخش صنعت از  

 18 5/17 17 5/16 16 6/15 درصد صنعت کشور GDPسهم ارزش افزوده ايجادي بخش صنعت از  

 استان افزايش کيفيت توليد محصوالت
 المللي  مطابق با استانداردهاي ملي و بين

 3200 2600 2000 1450 950 434 تعداد صدور پروانه استاندارد واحدهاي توليدي استان 

 601 501 401 301 201 101 تعداد تدوين استاندارد ملي محصوالت توليدي  

افزايش رقابت پذيري صنايع استان با توسعه 
 ع کوچک، متوسط و بزرگپيوند مناسب صناي

 و شكل گيري خوشه هاي متعدد صنعتي
 22 21 18 15 11 8 تعداد ايجاد خوشه هاي صنعتي

معرفي توليدات استان و حمايت از حضور 
توليدکنندگان و صادرکنندگان در بازارهاي 

 الملليداخلي و بين

 90 75 60 45 29 13 تعداد هيئت اعزام و پذيرش هيئت هاي تجاري

 95 80 65 45 30 16 تعداد نمايشگاه نمايشگاههاي خارج از کشور توليدي،صادراتي در واحدهاي مشارکت

 270 225 180 135 90 45 تعداد نمايشگاه برگزاري نمايشگاههاي تخصصي و بين المللي در استان

 25 22 20 18 15 15 تعداد تشكيل ميز صادراتي با کشورهاي هدف

 اسمي و واقعي مار و اطالعاتآ ايجاد بانک
 استان صنايع

 13700 9800 7000 5000 3500 300 تعداد واحد بروز رساني اطالعات  واحدهاي فعال و طرح هاي نيمه تمام صنعتي استان

 650 550 450 350 250 120 تعداد واحد ثبت آمار توليد ماهيانه واحدهاي منتخب  

دهاي نها در انسجام و يكپارچگي ايجاد
 صنعت استان  ريزيگيري و برنامهتصميم

 650 550 450 350 300 147 تعداد جلسات برگزاري جلسات ستاد تسهيل و رفع موانع توليد

 8 7 7 5 5 4 تعداد جلسات مرتبط پيگيري مشكالت بخش صنعت از شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي
گذاري هاي انجام شده در تحقق سرمايه

 استان
 2400 2000 1600 1200 800 415 تعداد  ه بهره برداري رساندن طرح هاي نيمه تمام صنعتي استانب

 گذاري مشترك خارجيجذب سرمايه
 
 
 

 گذاري خارجيگذاري براي واحدهاي متقاضي سرمايهجذب سرمايه
 
 

 60 55 46 42 35 31 تعداد واحد متقاضي

 1450 1330 1120 1020 850 766 ميليون دالر 



 

 راهبرد هدف کلی ردیف
 هدف کمی

 وضعیت موجود

در پایان سال  

94 

هدف برنامه در سال های برنامه ششم 

 توسعه

 پنجم چهارم سوم دوم اول واحد عنوان

2 

بازسازی و 

نوسازی 

 صنایع

تغيير در فناوري توليد صنايع استان بويژه 
صنايع منتخب به سمت صنايع پاك و صنايع 

ال، انرژي بري، آب بري و با فناوري با
آاليندگي کمتر با توجه به الزامات زيست 

محيطي و حفاظت منابع طبيعي ذکر شده در 
 سند امايش استان

 15 13 11 9 7 6 تعداد گواهي توسط واحدهاي صنعتي  ISO 14000پيگيري اخذ گواهي 

 افزايش سهم تعداد واحدهاي صنعتي مشارکت کننده
 مللي محيط زيست ايرانالدر نمايشگاه بين 

 تعداد
 شرکت کننده 

14 20 24 28 35 40 

بصورت آنالين در  آلودگيکنترل سيستموخدماتي مجهز به  صنعتيواحدهاي
 بخش هوا و پساب

 36 33 30 27 25 22 تعداد واحد

نوسازي و بازسازي خطوط توليد صنايع 
 *منتخب استان 

 180 160 140 125 110 92 فقره هصدور پروانه واحدهاي تحقيق و توسع
 110 90 70 50 30 14 فقره مهندسي-صدور پروانه واحدهاي خدمات فني

 140 120 95 80 45 23 تعداد باسازي و نوسازي واحدهاي صنعتي توليد فوالد و محصوالت فوالدي
 90 70 50 45 20 11 تعداد بازسازي و نوسازي واحدهاي نساجي و پوشاك

 50 40 30 25 10 4 تعداد ازسازي و نوسازي واحدهاي صنعتي مواد و محصوالت شيمياييب

 بازسازي و نوسازي
واحدهاي صنعتي کاني غير  

 فلزي

 70 50 35 30 10 4 تعداد سنگ

 80 60 50 40 30 20 تعداد آجر

 10 9 7 5 2 3 تعداد کاشي و سراميک
 170 150 130 100 60 42 تعداد استانبازسازي و نوسازي ديگر صنايع 

مديريت مالي و اقتصادي واحدهاي صنعتي 
از طريق جذب اعتبارات تسهيالت از صندوق 

 توسعه ملي
 اعتبارات جذب شده از صندوق توسعه ملي 

 55 50 45 40 37 35 فقره
 800 750 640 590 560 548800 ميليون ريال
 75 60 45 35 20 33/16 ميليون دالر

اي در توسعه صنعتي ارزيابي توازن منطقه
 استان با هدف تمرکز زدايي از ناحيه مرکزي

 
 
 

گانه مصوب شوراي مقابله با پديده  5تأمين زيرساخت هاي الزم مناطق 
 گردو غبار استان جهت جابجائي واحدهاي آجر  داخل شعاع

درصد پيشرفت 
 فيزيكي

0 5 30 50 80 100 

 کيلومتري مرکز استان 50ليت واحدهاي گچ در شعاع محدوديت فعا
درصد پيشرفت 

 فيزيكي
80 100 100 100 100 100 

 گذاري هاي جديد کاشي و سراميکهدايت سرمايه
 به محورهاي نائين و کاشان 

 3 2 2 1 0 0 تعداد

 45000 30000 30000 15000 0 0 ميليون ريال

 خودرو به منطقه ويژه اقتصادي کاشانگذاري هاي قطعات هدايت سرمايه
 10 8 6 4 0 0 تعداد

 220 180 160 120 0 0 ميليون ريال

 گذاري هاي جديد صنايع مواد و محصوالت شيمياييهدايت سرمايه
 به منطقه ويژه اقتصادي شهرضا 

 4 3 1 1 0 0 تعداد

 100000 60000 20000 20000 0 0 ميليون ريال
 ،  تعريف شده است. 1394رد برنامه چهارم و پنجم توسعه و عملكرد سال هزينه باالي بازسازي و نوسازي صنايع و عدم تأمين اعتبارات مالي و عدم اجراي سياست هاي مالي حمايتي دولت ، اهداف براساس متوسط عملك*باتوجه به 



 

 

 راهبرد هدف کلی ردیف
 هدف کمی

 وضعیت موجود

در پایان سال  

94 

های برنامه ششم مه در سالهدف برنا

 توسعه

 پنجم چهارم سوم دوم اول واحد عنوان

3 

 ارتقاء سطح

مهارت و  

فناوری 

 صنعت، 

 با تأکید بر

توسعه  

صنایع دانش 

 بنیان

 توسعه صنايع دانش بنيان

 44 34 24 14 7 2 تعداد گذاري در شهرك فناوري استانافزايش جذب سرمايه

 صنايع دانش بنيان )طرح نيمه تمام( گذاري درجذب سرمايه
 18 16 12 8 4 2 تعداد 

 550 450 350 250 215 194 ميليارد ريال

 * گذاري هاي به بهره برداري رسيدهسرمايه
 50 100 62 32 12 - تعداد 

 500 400 300 200 100 - ميليارد ريال

در  رافزايش مستمر سهم صنايع مبتني بر فناوري هاي برت
 فناوري توليد صنعتي استان بويژه صنايع منتخب **

گذاري هاي جديد و توسعه اي در بخش جذب سرمايه

 ريسندگي ظريف سيستم پنبه اي و الياف مصنوعي

 100 80 60 40 24 10 تعداد 

 2420 1820 1320 920 620 420 سرمايه )ميليارد ريال(

 بخش گذاري جديد و توسعه اي درجذب سرمايه

 توليد منسوجات نوين 

 50 45 40 35 29 25 تعداد 

 895 775 655 535 415 310 سرمايه)ميليارد ريال(

پروسس  گذاري هاي جديد و توسعه اي در بخشجذب سرمايه 

 هاي جديد چاپ، تكميل و رنگرزي در صنعت نساجي

 145 140 136 132 128 125 تعداد 

 3310 2950 2650 2410 2230 2050 سرمايه)ميليارد ريال(

گذاري هاي جديد و توسعه اي در بخش انواع جذب سرمايه 
 کامپوزيت

 35 30 26 23 20 17 تعداد 
 2940 2870 2820 2420 2220 2020 سرمايه)ميليارد ريال(

گذاري هاي جديد و توسعه اي در بخش قطعات جذب سرمايه 
 پالستيكي خودرو

 19 17 15 14 13 11 تعداد 

 382 370 358 352 346 334 سرمايه)ميليارد ريال(

گذاري هاي جديد و توسعه اي در بخش کاغذ از جذب سرمايه 
 کربنات کلسيم

 5 4 3 2 1 0 تعداد 

 420 360 270 180 90 0 سرمايه)ميليارد ريال(

گذاري هاي جديد و توسعه اي در بخش جذب سرمايه 
 ياهي پوشش دارکودهاي گ

 3 2 1 1 1 0 تعداد 

 240 160 80 80 80 0 سرمايه)ميليارد ريال(

گذاري هاي جديد و توسعه اي در بخش انواع جذب سرمايه 
 غشاء

 5 3 2 2 1 1 تعداد 

 500 300 200 200 100 100 سرمايه)ميليارد ريال(

 گذاري جديد و توسعه اي جذب سرمايه
ي نوين طراحي و چاپ واحدهاي کاشي و در سيستم ها

 سراميک

 3 2 1 1 1 0 تعداد 

 300 200 100 100 100 0 سرمايه)ميليارد ريال(

رکت ها در شهرك ) از قبيل  نحوه مالكيت شرکت ها در زمين ها و دفاتر واگذار شده(  و شرايط صدور مجوز  در تحقيقاتي اصفهان در محل شرکت، با عنايت به شرايط استقرار ش-* درخصوص پيش بيني صدور پروانه بهره برداري صنعتي براي واحدهاي دانش بنيان مستقر در شهرك علمي
 وزارت صنعت، معدن و تجارت ، مجوزهاي صادره به صورت استيجاري و با سرمايه ثابت پايين صادر گرديده است. 18/7/1392مورخ  5002بخش نامه شماره 

 گذاري جديد را فراهم مي نمايد.گذاري شده و جذب سرمايهايهگذاري هاي انجام گرفته در استان در قالب طرح هاي کوچک بوده که در صورت راه اندازي و موفقيت در امر توليد، شرايط توسعه طرح هاي سرمطرح ها و تكنولوژي مورد نياز توليد، سرمايه** باتوجه به جديد بودن 



 

 

 راهبرد هدف کلی ردیف

عیت وض هدف کمی

 موجود

در پایان  

 94سال 

 هدف برنامه در سال های برنامه ششم توسعه

 پنجم چهارم سوم دوم اول واحد عنوان

3 

 ارتقاء سطح

 مهارت و فناوری صنعت،  

با تأکید بر توسعه صنایع 

 دانش بنیان

افزايش سهم توليدات با فناوري متوسط و 
باال، در ارزش افزوده و صادرات صنعتي 

 استان

 30 26 24 20 18 18 درصد سهم صنايع با فناوري متوسط و باال از کل صنعت استان

سهم ارزش افزوده صنايع با فناوري برتر از کل ارزش افزوده ايجادي 
 بخش صنعت استان

 16 14 12 10 8 7 درصد

سهم صادرات محصوالت صنايع با فناوري متوسط و باال از کل صادرات 
 استان

 20 16 14 12 10 9 درصد

مهندسي و خدمات  –توسعه خدمات فني 
 الملليتخصصي و خالق با عملكرد بين

 110 90 70 50 30 14 فقره مهندسي-صدور پروانه واحدهاي خدمات فني

 170 150 130 116 104 92 فقره صدور پروانه واحدهاي تحقيق و توسعه

 افزايش سهم بخش خصوصي
 ورد نياز صنعتدر تأمين زيرساخت هاي م 

 10 9 8 7 6 5 تعداد به بهره برداري رساندن شهرك هاي صنعتي خصوصي

 4 4 4 3 1 0 تعداد ايجاد نيروگاه هاي تأمين برق 

تأمين نيازهاي پژوهشي با قابليت اجرائي 
بخش صنعت از طريق بهبود ارتباط صنعت 

پژوهشي -با دانشگاه ها و مراکز علمي
 استان  

 ش هاي کاربردي دانشگاهي در صنعت مديريت پژوه
تعداد 
 جلسات

0 4 8 12 16 20 

 40 30 20 10 0 0 تعداد اجراي طرح تورهاي بازديد دانشگاه از صنعت 
 50 45 40 38 35 30 فقره صدور گواهي و پروانه پژوهشي

4 

 توسعه 

زنجیره ارزش و تعمیق 

با الویت صنایع  صنعتی

 منتخب

 تكميل
 و ارزش صنايع منتخب استان  زنجيره توليد 

 10 7 6 5 2 2 تعداد گذاري جديد و توسعه اي در توليد پوشاكجذب سرمايه
 5 4 4 3 2 1 تعداد گذاري جديد در صنعت چوب و سراميکجذب سرمايه
 4 2 2 1 0 0 تعداد گذاري جديد در توليد بتن هاي پيشرفتهجذب سرمايه
 15 12 10 8 5 4 تعداد توليد مصنوعات سنگي گذاري جديد درجذب سرمايه

 12 10 8 8 5 3 تعداد گذاري جديد در توليد مصنوعات ظريف فلزيجذب سرمايه

 4 3 2 1 0 0 تعداد گذاري جديد در بازيافت نخاله هاي ساختمانيجذب سرمايه

 استفاده بهينه از ظرفيت هاي خالي توليد
 در صنايع منتخب استان 

 ت تسهيالت سرمايه در گردش پرداخ
ميليارد 

 ريال
0 1000 15000 20000 25000 30000 

 20 14 10 6 4 2 درصد افزايش ظرفيت توليد) آمار توليد( واحدهاي منتخب استان

 افزايش سهم توليد بدون کارخانه درصنايع استان
تعداد 
 برند

10 15 25 35 45 55 

 



 

 

 

 

 راهبرد هدف کلی ردیف

 هدف کمی
ضعیت و

 موجود

در پایان سال  

94 

هدف برنامه در سال های برنامه ششم 

 توسعه

 پنجم چهارم سوم دوم اول واحد عنوان

5 
ارتقای 

 وریبهره

توسعه آموزش هاي کاربردي و مهارت افزايي مستمر 
 نيروي کار بخش صنعت

 45 45 40 40 38 35 تعداد دوره حرفه اي متناسب با نياز صنعت–برگزاري دوره هاي آموزشي فني 

برگزاري دوره هاي آموزش و ارتقا مهارت ويژه صنايع کوچک و 
 متوسط

 400 370 340 310 280 255 تعداد دوره

 مديريت و بهبود شرايط استفاده
 صنايع از منابع انرژي استان * 

 40 37 35 32 30 28 درصد وري مصرف برق بهبود شاخص بهره
 30 25 20 15 10 10 درصد ي مصرف گاز طبيعيوربهبود شاخص بهره

 وري مصرف آب صنايع ارتقاي بهره
 35 30 25 20 15 14 درصد وري مصرف آب صنعتبهبود شاخص بهره

 35 30 25 20 15 10 درصد تأمين آب صنعت از آبهاي جايگزين )پساب و ...(

احداث و تقويت سيستم هاي تصفيه و بازچرخاني 
 بخش صنعتپسماند در 

احداث سيستم تصفيه و بازچرخاني پسماند در شهرك هاي صنعتي 
 استان

 12 12 12 11 10 9 تعداد

تقويت سيستم هاي تصفيه و بازچرخاني موجود در شهرك هاي 
 صنعتي 

 7 5 4 3 2 2 تعداد

بهبود و کارآمد سازي سيستم مديريت ايمني، بهداشت، 
حدهاي صنعتي ( در وا HSEEمحيط زيست و انرژي )

 استان
 750 650 550 450 300 250 تعداد در واحدهاي صنعتي استان HSEEاستقرار سيستم 

 125 100 75 70 65 60 تعداد وري در صنايع استاناستقرار سيستم هاي بهره وري در صنايع استاناستقرار سيستم هاي بهره

 وري سرمايه بخش صنعت استانافزايش بهره
وري سرمايه بخش صنعت استان نسبت به سال پايه افزايش بهره

1383 
 60 55 55 50 45 42 درصد

 وري نيروي کار بخش صنعت استانافزايش بهره
وري نيروي کار بخش صنعت استان نسبت به سال پايه افزايش بهره

1383 
 15 12 10 8 5 -63 درصد

مديريت نوع سوخت مصرفي در صنايع استان بويژه 
 ر در ناحيه مرکزي استانصنايع مستق

کيلومتري به سيستم گاز 50تجهيز واحدهاي صنعتي مستقر در شعاع 
 طبيعي

 80 70 60 50 40 30 درصد

 تعيين گرديده است. 1393*براساس ظرفيت اسمي و ارزش افزوده سال 



 (1396 -1400اسناد راهبردی برنامه ششم توسعه استان اصفهان)/ 114

 
 

 راهبردها، سیاست ها و اقدام های اساسی -

 اقدام اساسی سیاست راهبرد ردیف

1 

بهمبود 

 مستمر

سهولت 

انجام کسب و 

 کار

سازي و تسهيل شفاف
 فرآيندهاي اداري

صدور جوازهاي کسب  
 و کار

و بهره برداري هاي  
 صنعتي

 

  بازنگري فرآيندهاي صدور مجوز، تمرکز زدايي و استفاده از رويكرد دولت الكترونيک در
 صدور مجوزهاي صنعتي

 بوع در جهت هماهنگ سازي بررسي قوانين و دستورالعمل هاي ابالغي از سوي وزارت مت
المللي توليد و تجارت باسرمايه و يكپارچگي قوانين و مقررات مربوط به همكاريهاي بين

 گذاران و بازارهاي خارجي در جهت تسهيل و روانسازي توليد
 ارائه کليه خدمات سازماني از طريق سامانه هاي الكترونيكي 

 جارت و انتشار عمومي آنهابروز رساني آمار و اطالعات بخش صنعت، معدن و ت 

کاهش هزينه هاي 
 مبادله اي

  پشتيباني از تشكيل خوشه هاي صنعتي 

  استفاده از توان تشكل ها و اتحاديه ها و انجمن هاي توليدي و توزيعي استان در اصالح
 فرآيندها

تسهيل رقابت، کنترل 
 انحصارات

 و مقابله با بازار شكني 

 مون وضعيت بنگاه هاي دولتي و طرح هاي ملي استان در انجام بررسي هاي الزم پيرا
 زمينه کارآمدي، رقابت، حفظ و ارتقاي توليد و اشتغال آنان

 شناسايي و رصد روندهاي مخل رقابت  صنايع منتخب استان 

  حمايت از شكل گيري قطب هاي مهم صنعتي در برخي شهرستان هاي داراي قابليت
 -شامل توليد مواد اوليه در مناطق ديگر و طراحي فني صنعتي خاص جهت تقويت زنجيره توليد

 مهندسي و مونتاژ در منطقه اصلي

 

ايجاد و توسعه 
 زيرساخت هاي بخش

  پيگيري براي ايجاد يک تعهد با ضمانت اجرايي براي دستگاههاي متعهد به ارائه خدمات
 زيربنايي در شهرکها و نواحي صنعتي استان

 ه اندازي مناطق ويژه اقتصادي مصوب در استان پيگيري تأمين زيرساخت و را 

  پيگيري تأمين و توسعه زيرساخت هاي نرم افزاري و فيزيكي شهرك ها و نواحي صنعتي
 استان مطابق با سند آمايش سرزمين استان

 

توسعه و تجهيز منابع 
 مالي مورد نياز بخش

 ي عه ملپيگيري تخصيص و افزايش سهم تسهيالت منابع بانكي و صندوق توس 

  حمايت از بخش خصوصي در تأمين مالي از خارج اعم از فاينانس، يوزانس، ريفاينانس و
... 

 گذاري پروژه براي جذب منابع از بازار تشويق و حمايت از ايجاد صندوق هاي سرمايه
 سرمايه

 گذاريافزايش سرمايه و توان صندوق هاي حمايتي به منظور توسعه سرمايه 

 تخصصي صنعت و معدن استان افزايش سرمايه بانک 

  پيگيري فعال نمودن استفاده بنگاه هاي توليدي بخش خصوصي از بازار سرمايه از طريق
 انتشار اوراق مشارکت و ساير ابزارهاي مشابه

 
 
 



   115/ صنعت، معدن و تجارت

 

 

 اقدام اساسی سیاست راهبرد ردیف

2 

توسعه 

صنایع 

 مبتنی بر

فناوری  

پیشرفته و 

 دانش بنیان

 ايجاد و توسعه زيرساخت هاي
توسعه فناوري و صنايع 
 پيشرفته و دانش بنيان

  توسعه و بهبود کارکرد نهادها و کانون هاي هم افزايي فناوري مانند شهرك فناوري
 تحقيقاتي-و پارك علمي

  پشتيباني از فعاليت هاي تحقيق و توسعه در واحدهاي صنعتي و افزايش سهم تحقيق
 و توسعه در هزينه هاي بنگاه هاي توليدي

  و تعميق حقوق مالكيت فكري)صنعتي( در زنجيره ارزش ايده تا محصول توسعه 

  برقراري استانداردهاي الزم در حوزه صنايع پيشرفته استان و ارتقاي کيفيت
 محصوالت توليدي

  ،حمايت از توليد محصوالت با فناوري باال و پيشرفتته بويژه توليد فناوري اطالعات
الكترونيک و نوين سازي فرآيندهاي موجود توليد در نانو، بايو، فناوري هسته اي، ميكرو

 استان

پشتيباني از توسعه صادرات 
محصوالت صنايع پيشرفته و 
دانش بنيان و شكل گيري 
 بنگاه هاي فناور صادرات گرا

 پيگيري ايجاد کنسرسيوم شرکت هاي صادرکننده محصوالت پيشرفته و دانش بنيان 

 نايع المللي در صت هاي بزرگ در تراز بينحمايت و پشتيباني از شكل گيري شرک
 پيشرفته استان

هدايت تقاضاي حوزه هاي 
مهم و داراي وزن باال در 

اقتصاد صنعتي و خدمات به 
 توانمندي صنايع پيشرفته

  ،ايجاد شرايط پيش آگاهي  تقاضاهاي طرح ها و صنايع پيشرفته استان به کاالها
 خدمات و تجهيزات مورد نياز

از توسعه نواوري در حمايت 
 قالب 

سامان دهي نظام نوآوري 
 بخشي

 حمايت از تشكيل و توسعه صنايع دانش بنيان 
 مهندسي-حمايت از توسعه فعاليت شرکت هاي صادر کننده خدمات فني 

3 

اشاعه و 

نفوذ فناوری 

در واحدهای 

 صنعتی

توسعه سازوکارهاي هم افزايي 
و کاهش هزينه هاي تحقيق و 

گاه هاي توسعه براي بن
 کوچک و متوسط

 توسعه شهرك فناوري استان 

 پشتيباني از گسترش خدمات فني مهندسي 

   پشتيباني از به بهره برداري رسيدن فعاليت واحدهاي تحقيق و توسعه 
 

نوسازي صنايع )نرم افزاري و 
سخت افزاري( براي ارتقاي 

 وري و توان رقابتيبهره

 لويت هاي نوسازي با هدف افزايش توان آسيب شناسي صنايع فرسوده و تعيين او
 رقابتي استان

  ايجاد و حمايت از شرکت هاي خدمات مشاوره اي و  مهندسي 

  حمايت از ارائه آموزش هاي الزم جهت ارتقاي مهارت هاي فني نيروي کار واحدهاي
 صنعتي استان

 ترغيب بنگاه ها براي بكارگيري فناوري هاي نوين و شبكه هاي اطالعاتي 

  سازي جهت هدايت و حمايت از ارائه آموزش هاي فني الزم به نيروي کار بستر
 واحدهاي معدني و توليدي استان

  حمايت از پروژه ها و پايان نامه هاي دانشجويي در حوزه تحقيقات کاربردي ، فناوري
 و طراحي مهندسي

 پژوهشي دانشگاه هاي استان و هدايت فعاليت-همكاري مستمر با معاونت هاي علمي 
هاي پژوهشي و مهندسي براي کاربردي شدن و درجهت تقويت ارتباط بخش صنعت و 

 دانشگاه
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4 

تکمیل و 

توسعه 

زنجیره 

ارزش و 

پایین دستی 

صنایع مبتنی 

بر منابع 

طبیعی استان 

و صنایع حمل 

 و نقل

حمايت از توسعه زنجيره پايين 
 صنايع مبتني بر منابع دستي

 اهتمام به تكميل زنجيره ارزش صنايع منتخب استان بويژه صنعت نساجي و پوشاك 

  مهندسي  صنايع منتخب استان  -حمايت از توسعه قابليت هاي طراحي 

 ايفاي نقش استان در ارائه خدمات مشاوره و توسعه تكنولوژي در صنايع منتخب منطقه 

 نجيره ارزش و رقابت پذيري استان در گذاري در کل زتعيين چارچوب و ارائه شرايط سرمايه
 منطقه به گونه اي که شرايط انتخاب در طول اجراي برنامه توسعه براي سرمايه گذار فراهم گردد.

حمايت از توسعه زنجيره پايين 
 دستي

 صنايع مبتني بر منابع 

 ارك پ توسعه و بهبود کارکرد نهادها و کانون هاي هم افزايي فناوري مانند شهرك فناوري و
 تحقيقاتي-علمي

  استفاده موثر از موانع فني و استانداردهاي ملي در جهت ارتقاي کيفيت محصوالت 

 المللي شدن بازار فروش محصوالت حمايت از توسعه برندهاي توليد داخل و کمک به بين
 آنان

 حمايت و پشتيباني از فعاليت شرکت هاي بزرگ تأمين کننده مواد اوليه زنجيره هاي تكميل 
 ارزش محصوالت استان، منطقه و کشور

 توسعه روش هاي لجستيک و زنيجره تأمين در صنايع داراي زنجيره پسين گسترده 

 

مديريت واردات براساس ضوابط 
فني و تعرفه اي در جهت افزايش 

 توان رقابت پذيري داخلي

 وليد کنندگان خودداري از ورود ماشين آالت و مواد اوليه فاقد استانداردهاي الزم توسط ت
 استان

توسعه و تعميق صنايع حمل و 
 نقل جاده اي، ريلي و هوايي

 حمايت از اجراي طرح ملي توسعه راه آهن ذوب اهن 

 حمايت از راه اندازي کارگو ترمينال استان 

  ايجاد و گسترش فعاليت شرکت هاي ارائه دهنده خدمات حمل و نقل کاال 

 يت ها و پتانسيل هاي توليدي استان در جهت براورده برنامه ريزي در جهت استفاده از ظرف
 نمودن نياز ناوگان حمل و نقل درون و برون شهري استان 

برون گرايي در توسعه صنعت 
ملي و توليد رقابت پذير در 
بازارهاي جهاني و جذب 

 گذاري خارجيسرمايه

 ف جذب فناوري وگذاري خارجي در صنايع منتخب استان با هتهيه بسته هاي جذب سرمايه 
 توسعه صادرات با همكاري بخش خصوصي

 منظور  المللي بهگذاري مشترك با شرکت ها و برندهاي مطرح بينشناسايي شرايط سرمايه
 ارتقاي توان رقابتي براي انتقال فناوري و توسعه صادرات

 ت حمايت از گسترش فعاليت هاي تربيت و تقويت نيروي ماهر بازاريابي  و صادرات محصوال
 توليدي استان

  حمايت از توليد و گسترش خدمات بازاريابي فروش محصول در داخل براي محصوالت
 الملليصادراتي منطبق با استانداردهاي ملي و بين

 پشتيباني از ايجاد شرکت هاي مديريت صادرات در استان 

  

مشارکت و بهره برداري از 
 زنجيره توليد جهاني

 و مشترك براي توليد رقابتي با توجه به مزيت هاي نسبي استان گذاري مستقيم جذب سرمايه
 و ايجاد برندهاي معتبر جديد در استان

توسعه ساز و کارهاي پيوند و 
همكاري بنگاه هاي کوچک، 

متوسط و بزرگ، پيمانكاري هاي 
فرعي و خوشه ها و شبكه هاي 

 توليد و تجارت

  خدمات خوشه هاي صنعتي موجود استانحمايت از توسعه فعاليت و روزآمد سازي ارائه 
  حمايت از ايجاد  و راه انداري خوشه هاي صنعتي شناخته شده در استان با توجه به مزيت

 ايهاي منطقه
  تشويق و ترغيب واحدهاي توليدي استان به عضويت و انجام فعاليت و همكاري با خوشه

 هاي صنعتي موجود در استان 
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توسعه 

آموزش های 

کاربردی و 

مهارت 

افزایی 

مستمر 

نیروی کار 

 بخش

توسعه آموزش هاي کاربردي توسعه 
 مهارت هاي فني

  جلي همكاري مراکز آموزش فني و موسسات آموزشي دولتي و خصوصي
براي توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي در جوار مجتمع ها و شهرك هاي 

زش هاي مهارتي، مديريتي و بازرايابي متناسب با صنعتي  و طراحي و ارائه امو
 نياز سنجي

 کاربردي موجود واحدهاي صنعتي استان -حمايت از فعاليت مراکز علمي
 در جهت  تربيت نيروي متخصص فني  در ارائه و گسترش خدمات   

حمايت از اجراي برنامه هاي ارتقاي 
 وري در واحدهاي صنعتيبهره

 قيقاتي  طراحي و نحوه اجراي برنامه  کاهش حمايت از پروژه هاي تح
زنجيره توليد صنايع منتخب استان و بويژه صنايع تبديلي کشاورزي با همكاري 

 دستگاه هاي اجرائي مرتبط

 هاي آموزشي حمايت از برگزاري و اطالع رساني در جهت حضور در دوره
 هاي صنعتي استان وري در مراکز و مجتمعارتقاء بهره

مكاري و مشارکت تشكل توسعه ه
هاي تخصصي بخش خصوصي و 
 تعاوني در تصميم سازي هاي بخش

  مشارکت تشكل ها و انجمن هاي تخصصي استان در تصميم سازي هاي
 صنعتي، معدني و تجاري

 گذاري توسعه و ارتقاي فرهنگ صنعتي، جايگاه و منزلت کارآفريني، سرمايه
 و خلق ثروت درسطح ملي

هنگ توليد و ترويج و توسعه فر
 مصرف محصوالت داخلي

 هاي تبليغيتهيه بسته هاي ترويجي چند رسانه اي و انجام فعاليت-
ترويجي در رسانه هاي پر مخاطب استان در جهت برانگيختن انگيزه مصرف 

 توليد داخلي 

  ترغيب و تشويق واحدهاي صنعتي براي تهيه محتواي تبليغاتي در زمينه
 توليد و کيفيت محصولآشناسازي مخاطب با فرآيند 

 هاي تبليغاتي حمايت از فعاليت شرکت هاي توليد و پخش کننده آگهي
 مروج فرهنگ مصرف کاالي توليد داخل  

6 

 ارتقای

وری بهره

 بخش

 کاهش شدت انرژي در بخش

  استفاده از سازوکارهاي تشويقي براي مديريت توليد منابع انرژي در استان
 و تجليل از واحدهاي برتر 

 اهنگي و همكاري با دستگاه هاي متولي انرژي در استان در جهت تهيه هم
و تنظيم سند مصرف انرژي صنايع منتخب استان  بر پايه آمايش سرزمين و 

 شرايط زيست محيطي مناطق استان

  تهيه و اجراي برنامه هاي الزام آور اجراي استانداردهاي الزم در توليد
 ازم خانگي، کولر و ....محصوالت مصرف کننده انرژي بويژه لو

  پشتيباني و حمايت از اصالح خطوط و فناوري توليد در صنايع انرژي بر
 استان 

رعايت الزامات آمايشي اقليم خشک 
در استقرار صنايع آب بر و گسترش 

تصفيه پساب هاي صنعتي و 
بازچرخاني آن در فرآيند توليد 

 واحدهاي صنعتي

 ر در استانعدم صدور مجوز صنايع توليدي آب ب 

  ،حمايت از ايجاد تصفيه خانه هاي پساب هاي صنعتي در صنايع بزرگ
 مجتمع هاي صنعتي و شهرك هاي صنعتي استان 

  استقرار چرخه مصرف آب و بهينه سازي مصرف آن در صنايع آب بر موجود
 استان

  ايجاد شرايط الزام  توسعه  صنايع آب بر استان در صورت بروز رساني
 لوژي توليد  محصولفناوري و تكنو
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 فوالد

و محصوالت 

 فوالدی

 تهيه بانک اطالعاتي صادرکنندگان و توليد کنندگان فوالد استان 

 دهاي سيستم مديريت کيفيتافزايش کيفيت محصول و اخذاستانداردهاي ملي براي محصوالت فوالدي و همچنين استاندار 

 الملليپيگيري تكميل زنجيره تأمين و توليد فوالد و محصوالت فوالدي استان با توجه به نياز بازار مصرف داخلي و بازارهاي بين 

  پيگيري تأمين مالي و حمايت از ايجاد تضمين هاي مورد نياز بخش هاي زنجيره توليد فوالد و محصوالت فوالدي در استان با

 ريالي( و...-يص منابع مالي از جمله فاينانس، گشايش اعتبار اسنادي )ارزيتخص

  ايجاد کنسرسيوم محصوالت فوالدي در استان 

  استان با احداث صنايع پايين دستي تكميل زنجيره توليد فوالدبرقراي توازن و 

  با بروز رساني دانش فني و  ريد و يا ابعادچه از لحاظ گ تمحصوالدر تنوع  خروج از توليد تک محصولي و ايجاد استراتژياجراي

 منابع مورد استفاده و با هدف جلوگيري از ايجاد شرايط بحران در شرايط رکود و  کاهش رقابت بازار

  جلوگيري از تحقق استراتژي تنوع ناهمگون در صنايع پايين دستي و صنايع باالدستي استراتژيک 

 وليد المللي تو حصول شرايط استانداردهاي بينها کاهش هزينه با هدفنساني و انرژي خصوص در حوزه نيروي اوري بهارتقاي بهره

 محصول

 وري و بهينه سازي مصرف انرژي ارتقاي بهره 

 ي مندتسهيل شرايط حمل و نقل کاال از طريق سازمان دهي و توسعه شبكه حمل و نقل جاده اي، ريلي و ... و ايجاد شرايط بهره

 ابع موجود همزمان صنايع از من

2 
نساجی و 

 پوشاک

 . ايجاد و امكان  مشاوره به مراجعه کنندگان عالقمند به سرمايه گذاري در حوزه نساجي 

  . ايجاد کنسرسيوم نساجي و پوشاك در استان اصفهان 

 رد نياز ديگر ه موپيگيري تقسيم متوازن سود و ارزش افزوده محصوالت نساجي بين عوامل توليد و مصرف باتوجه به تأمين مواد اولي

 صنايع و زنجيره هاي توليدي در داخل و خارج از کشور 

  ايجاد اقدامات و زيرساختها و مشوقهاي الزم جهت صدور مجوزهاي سرمايه گذاري در حوزه پوشاك بعنوان آخرين حلقه مفقوده

پوشاك و ايجاد اعتبارات و کيلومتري در خصوص صدور مجوزهاي  50صنعت نساجي در استان اصفهان ) رفع ممنوعيت شعاع 

 تسهيالت بلند مدت با بهره کم و مشوقهاي حمايتي (

 هاي جديد استان در زمينه ساخت و انتقال تكنولوژي و دانش فني توليد ماشين آالت نساجي و تجهيزات جانبي گذاريجذب سرمايه

عه تجارت  و سرمايه گذاري خارجي بخصوص و قطعات و ايجاد تعامل سازمان با سرمايه گذاران خارجي از طريق سازمان توس

شرکتهاي مطرح در دنيا در زمينه ساخت ماشين آالت نساجي نظير شرکتهاي واندويل بلژيک ، اشتورك هلند ، اشالفهورث آلمان ، 

 تروچلر ، ريتر و ...

 در بخش  منظور سرمايه گذاري تشويق واحدهاي فعال در زمينه ريسندگي سيستم پنبه اي و الياف مصنوعي به اجراي طرح توسعه به

 ريسندگي ظريف در سيستم پنبه اي و الياف مصنوعي . 

  نوين و صدورمجوزهاي صنعتي جهت سرمايه گذاري در عرصه محصوالت نانو، منسوجاتHI TECH  ،اعم از منسوجات صنعتي

 منسوجات نانو با فناوريهاي پيشرفته . ژئو تكستايل ها، منسوجات پزشكي و

 وسازي واحدهاي بافندگي به منظور ارتقا سطح کيفي محصوالت آنها و خروج از وضعيت توليد پارچه هاي رايج در بازار بازسازي و ن

هاي الزم در زمينه توسعه واحد هاي مذکور و صدور اي و ... و راهنمايي و مشاوره در خصوص ايجاد مشوقنظير پارچه هاي ملحفه

در زمينه توليد پارچه هاي خاص نظير پارچه هاي رومبلي ، پرده اي، دکوري و تزئيني ، مجوزهاي توسعه به منظور سرمايه گذاري 

 کاالهاي نساجي مربوط به دکوراسيون داخلي و ...

 مجلسي  هايصدور مجوز در زمينه توليد نخهاي فانتزي، روکش دار، نخ کش و ... که مصرف بااليي در توليد البسه هاي شب ، لباس

 سيون هاي داخلي منازل ، پرده ها و پارچه هاي رومبلي دارا مي باشند. ، تزئينات و دکورا

  بازسازي و نوسازي و بروز نمودن خطوط توليد واحدهاي نساجي بزرگ با نظر مشاورين و کارشناسان تخصصي و جايگزين نمودن

ک تني بر پروسسهاي تكميل خششيوه هاي تكميل جديد بعنوان يكي از مهمترين خطوط توليد نساجي و استفاده از روشهاي مب

جايگزين شيوه هاي تكميل تر به منظور جلوگيري از آاليندگي ها ، صرفه جويي در مصرف انرژي ، فضاي کمتر و .... ، راندمان و 

 کيفيت باالتر 
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 مواد

و محصوالت 

 شیمیایی

 خلي و خارجي و صادرات محصوالتتوسعه صنايع شيميايي و پتروشيمي استان در جهت افزايش سهم استان در بازارهاي دا 

 پيگيري تأمين مواد اوليه مورد نياز توسعه صنايع پايين دستي چون گاز طبيعي و ... به جاي استفاده از مشتقات حاصل از پااليشگاه ها 

 و  و هاي نفتي و افزايش سهم گاز طبيعي ، برقهاي مختلف در راستاي کاهش سهم فرآوردهتغيير الگوي مصرف انرژي در بخش ....

 وريافزايش بهره

 تكميل زنجيره هاي تأمين و توليد 

  استقرار طرح هاي مشارکتي و جديد و با ارزش افزوده باال در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي استان با توجه به وجود زيرساخت هاي

 الزم و وجود بخش عمده اي از زنجيره تأمين در منطقه مذکور

 استان در توليد محصوالت با ارزش افزوده با توجه به پتانسيل هاي استاني چون توليد انواع کامپوزيت  گذاريتعريف طرح هاي سرمايه

ها، توليد انواع کودهاي گياهي پوشش دار مورد مصرف بخش کشاورزي، توليد قطعات پالستيكي خودرو، توليد انواع غشا و فيلتر، توليد 

 ت الستيک و ... کاغذ از کربنات کلسيم، ايجاد واحدهاي بازياف

  افزايش ارزش افزوده صنايع شيميايي استان و ارتقاي سهم آنان از توليد ناخالص ملي با ايجاد شرکت تحقيق و توسعه صنايع شيميايي

استان و شرکت صادرات محصوالت شيميايي استان به منظور تقويت حجم صادرات محصوالت غير نفتي و ايجاد تعامالت استاني بين 

 وليد کننده واحدهاي ت

  ستقيم در گذاري غيرماحداث واحدهاي دانش بنيان تحقيق و توسعه به منظور ايجاد شرايط همكاري صنايع شيميايي استان در سرمايه

 مهندسي دانشگاهي -امر جايگزيني تجهيزات آالينده زيست محيطي و ارتقاي دانش تخصصي نيروهاي فني

 ع و آزاد سازي فعاليت هاي اقتصادي تصدي گرايانه تالش در جهت شفاف سازي حقوق مالكيت مشرو 

 گذاري مشترك خارجي از طريق مشارکت در سرمايه، فناوري و تجارتافزايش سرمايه 

 سیمان 4

 توسعه و ايجاد زيرساخت هاي تحقيق و توسعه بخش در استان 

  توسعه و ايجاد زيرساخت هاي الزم صادرات محصول 

 ش کيفيت محصوالت توليدي و پياده سازي استانداردها و بازمهندسي سيستم هاي کيفي موجودحفظ بازار عرضه محصول با افزاي 

 گذاري خارجي به منظور بهره مندي از تكنولوژي موجود در تنوع محصول وري بخش با افزايش توان سرمايهافزايش بهره 

 در حوزه هاي راه سازي و ساختمان سازي کشور با توجه  افزايش سهم استان از بازارهاي مصرف داخلي از جمله تأمين موارد مورد نياز

 به افزايش سهم سازه هاي بتني 

 المللي موجود چون بازار مصرف شناسايي بازارهاي مصرف و افزايش سهم صادرات محصول استان با توجه به بازارهاي مصرف بين

 کشور عراق، افغانستان، کشورهاي آفريقايي و ...

 حصوالت با رويكرد استفاده از طرح هاي جايگزين سازگار با محيط زيستايجاد تنوع در توليد م 

 سنگ 5

 المللياي و بينتوسعه شبكه هاي تأمين مواد اوليه از بازارهاي منطقه 

 وري توليد در حد استانداردهاي جهانيبهبود کيفيت محصول و افزايش بهره 

  فني مديران بخشتوسعه منابع نيروي انساني متخصص و افزايش دانش و توان 

 الملليالمللي به منظور توسعه حضور در بازارهاي هدف بينافزايش تعامالت بين 

 سنگ کنندگان صادرات از حمايتي هاي سياست پيگيري اجراي 

 تزييني سنگ با مرتبط نمايشگاهي و آموزشي و آزمايشگاهي تحقيقاتي، مرکز ايجاد 

 داخلي ناخالص وليداز ت ساختماني هاي سنگ صنعت توليد سهم افزايش 

 سطح ارتقاء با همزمان خودکفايي جهت تحقق در تزييني سنگ صنعت به وابسته صنايع ساير و سازانماشين با تكنولوژيک هايهمكاري 

 کيفيت

 صنايع و فرآوري هاي و کارخانه معادن در وريبهره افزايش و معدني صنايع و فرآوري معدني، مواد توليد در فناوري و علمي سطح ارتقاء 

 معدني

 معدني صنايع و معادن در توسعه و تحقيق هاي فعاليت ارتقاء 

 جهاني بازارهاي در حضور جهت الزم هاي زمينه ايجاد و بازاريابي 

 تحقيقاتي و آموزشي بخشهاي و ها تشكل ساير و اعضاء بين تجربيات و اطالعات گردش و تبادل تسهيل 

 صادرات ضمانت دولتي غير صندوق تاسيس 

 معدني صنايع و فرآوري معدني، مواد با مرتبط مقررات و قوانين لوايح، تدوين و تهيه در دولت با اريهمك 
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 برنامه های عملیاتی صنعت منتخب ردیف
 خارجي و داخلي مراجع مقابل در اعضاء منافع و حقوق از حمايت 

 نسوز 6

 ي نيازهاي شناساي پيگيري اتخاذ سياست هاي حمايتي به منظور توسعه مديريت برند محصوالت استان در بازارهاي داخلي و خارجي و

 بازارهاي هدف  

 المللياي و بينافزايش سهم واحدهاي توليد کننده استان در بازار مصرف محصوالت منطقه 

  ايجاد ارتباط با مراکز علمي و تحقيقاتي داخل و خارج از کشور جهت بهره گيري از تكنولوژي هاي نوآورانه و تقويت زيرساخت هاي

 پايدارموجود و ايجاد شرايط توسعه 

  حمايت از اجراي پروژه هاي توسعه اي موجود  دراستان  به منظور برآورده ساختن نياز بازار از جمله بهبود و توسعه فرآورده هاي

 ديرگداز دولوميتي

 ايجاد سيستم مديريت يكپارچه توليد و ارائه محصول با هدف ايجاد بازار رقابتي و حمايت از واحدهاي صادرکننده 

 دانشگاه و صنعت به منظور استانداردسازي آزمايشگاه ها مراکز توليدي، افزايش توان تخصصي نيروي کار موجود و  ايجاد ارتباط

 هدفمند نمودن پروژه هاي تحقيقاتي متناسب با نياز صنعت استان

 ه زنجيره و توسع وري، حفظ سطح کمي و کيفي محصوالت، ارائه خدمات پشتيبانياتخاذ روش هاي اقتصادي به منظور مديريت بهره

 تأمين 

7 
کاشی و 

 سرامیک

 وري کل عوامل توليد در راستاي افزايش کيفيت مواد اوليه و کاهش قيمت تمام شده محصول با ايجاد و توسعه واحدهاي افزايش بهره

 فرآوري کائولن شوئي و ... در جوار معادن استان 

 تي محصوالت توليدي و افزايش تمايل حضور توليد کنندگان استانيپيگيري کاهش تعرفه هاي گمرکي به منظور افزايش توان رقاب 

 المللياي و بيندر بازارهاي منطقه

  شناسايي بازارهاي هدف صادراتي و تمرکز بر روي توليدات استان با توجه به بازار مصرف داخلي و خارجي و سليقه مصرف کنندگان 

 ر گمرك استانايجاد کريدور صادرات محصوالت سبز کاشي و سراميک د 

 بين المللي و هياتهاي اههايگصادراتي کاشي و سراميک در نمايش -واحدهاي توليدياز برندهاي مطرح و  ور فعالضح از حمايت 

 تجاري و همچنين دعوت از هياتهاي تجاري خارجي 

 رقابتي  ان به منظور افزايش توانايجاد کانال هاي جديد توزيع در استان با حمايت سيستم هاي توزيع واحدهاي توليدکننده بزرگ است

 توليدکنندگان 

 گذاري هاي جديد داخلي و خارجي در جهت تشكيل حلقه هاي صنعتي توليد در استان با هدف بروز رساني خطوط جذب سرمايه

... و توليد  وتوليدي با جايگزين نمودن ماشين آالت و انتقال تكنولوژي روز دنيا اعم از سيستم هاي توليد لعاب، سيستم هاي چاپ 

 محصوالت متنوع و با کيفيت مطلوب 

  بهره گيري از سابقه تاريخي و روش هاي توليد منحصر بفرد داخلي با توجه به وجود سابقه تاريخي استان در توليد کاشي و سراميک

دي و مشكالت تولي با ايجاد ارتباط موثر صنعت و دانشگاه هاي مطرح با هدف گسترش تحقيق و توسعه در استان، رفع کمبودها

 واحدهاي فعال و کسب دانش فني و سيستم هاي جديد طراحي موجود در دنيا

 آجر 8

  تقويت بخش تحقيق و توسعه در جهت بازاريابي، بروز رساني و جايگزيني ماشين آالت مدرن در خط توليد شامل تجهيزات، ميكسر

 و ... به منظور افزايش راندمان توليد

 ارد سازي محصوالت توليدي با تغيير در ترکيب مواد اوليه با هدف توليد محصوالت سبزايجاد تنوع و استاند 

 ايجاد روش هاي منحصر به فرد توليد به منظور گسترش بازار مصرف و توليد 

 رف، صساماندهي واحدهاي توليد کننده با شناسايي و دسته بندي واحدها براساس خط توليد، نوع محصول توليدي، مواد اوليه مورد م

 ميزان آاليندگي و ...

  تعيين واحدهاي غير آالينده و تالش در جهت ادامه فعاليت آنان و تدوين طرح هاي رفع آاليندگي با همكاري سازمان حفاظت از

 محيط زيست به منظور بهينه سازي توليد و رفع مشكالت زيست محيطي موجود  

  راستاي مقرون به صرفه بودن اجراي طرح جانماييپيگيري اعطاي مشوق هاي الزم به واحدهاي آالينده در 

 گذاري مطابق با تغييرات بازار مصرف در صنعت ساخت و ساز و ...هاي سرمايهارائه طرح ها و فرصت 

 



   121/ صنعت، معدن و تجارت

 

 

 برنامه های عملیاتی صنعت منتخب ردیف

 خودرو 9

 گذاري خارجي در بخش با اولويت تأمين قطعات از شرکت هاي داخليتعريف طرح هاي سرمايه 

 بكارگيري فناوري نانو در ساخت قطعات و لوازم جانبي خودرو حمايت از طرح هاي ايجادي در زمينه 

  گسترش مراکز تحقيق و توسعه در داخل و خارج از کشور با هدف بهره مندي از روش هاي توسعه اي صنايع مطرح دنيا و ايجاد

 شرايط مبادله فناوري 

 ه و صنعت با هدف نفوذ دانش و فناوري در توليد و توسعه خدمات مهندسي و مشاوره با ايجاد ارتباط صحيح، موثر و مداوم دانشگا

 بهره مندي از توان شرکت هاي دانش بنيان در گسترش فناوري

 وري بخش، ايجاد فضاي نوآوري سازماني و...توسعه و بهبود سيستم هاي مديريتي نظير سيستم هاي کارشناسي، ارتقاي بهره 

 ا هدف تأمين نياز داخل و اتصال به زنجيره هاي توليد قطعه سازان ايجاد و توسعه شهرك هاي تخصصي قطعه سازان خودرو ب

 الملليبين

 بهبود شرايط و مديريت نحوه ارتباط قطعه سازان و خودروسازان داخلي 

 ايجاد و ارتقاي مراکز طراحي و توليد قطعات به صورت متمرکز و خوشه اي 

 صوالت توليديارتقاي سيستم استاندارد توليد قطعات، ايمني و آاليندگي مح 

 المللي در قالب پاويون حمايت و شرکت دادن توليدکنندگان منتخب قطعات در نمايشگاه هاي بين 

 تالش در جهت ايجاد برند محصوالت قطعات توليدي استان 

  کاهش تدريجي حذف توليد خودرو به روشSKD  وFCKD  

 برقي، هيبريدي، ميكروکارها، انواع موتور، استفاده از وسايل گذاري داخلي و خارجي در استان براي توليد خودروهاي جذب سرمايه

 حمل و نقل فردي چون فايت بات، سگوي و اسكوتر برقي و ايجاد مراکز آزمون توليد و...

 توسعه ظرفيت توليد بنگاه هاي موجود براي بهبود توليد خودروهاي سواري، وانت و قواي محرکه سبک و سنگين 

 نفي متناسب با توسعه صنعت خودرو و صنايع پايين دستيتوسعه مراکز خدمات فني ص 

   ايجاد مراکز بازيافت خودروهاي فرسوده 

 تقويت انجمن ها و تشكل هاي تخصصي مربوط به خودرو با هدف رسيدن به نقطه مشترك جهت تقسيم عادالنه منافع 

 شناسايي و تقويت واحدهاي صنعتي کوچک جهت شكست کار توسط شرکت هاي بزرگتر 

 قويت و تكميل زنجيره توليد قطعات اعم از ريخته گري، فوالدسازي، فوالد هاي آلياژي و ...ت 

  تأسيس شرکت هاي پيمانكاري فرعي 

 لوازم خانگی 10

  ن و خدمات قبل، حي برند پروري و گسترش برند از مرحله طراحي و توليد تاافزايش تنوع و نوآوري در محصوالت توليدي با هدف

 صنعت در سطح منطقه و جهان ا هدف توسعهپس از فروش ب

 وري بخش با استفاده از بروز رساني دانش فني نيروي کار متخصصافزايش بهره 

 ايجاد مراکز تحقيق و توسعه در زمينه محصوالت توليدي و تحقيقات بازار در داخل و در کشورهاي مطرح در زمينه توليد لوازم خانگي 

 سمت توليد محصوالت صادراتي گذاري به گسترش و هدايت سرمايه 

  ز طريق االمللي ايران در بازارهاي بين رقابتي توان همسو با صنعت جهاني با هدف افزايش و  شرکت هاي مادر تشكيلپيگيري

گذاري خارجي در بروزرساني دانش و بهره مندي کليه واحدها از مشارکت سرمايهواحدهاي ذيربط در اين صنعت  همسو سازي توليد

 توليدفني 

 جوينت شدن با برندهاي معروف جهاني و توليد محصوالت مشترك 
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 تحلیل وضعیت موجود بخش معدن استان بررسی و  -7 -3-3

در وضعيتي قرار گرفته که از نظر ساختار زمين شناسي موقعيت خاصي داشته به  استان اصفهان در مرکز ايران و

زون ، سيرجان -هر سه زون مهم زمين شناسي و زمين ساخت ايران يعني زون سنندج  اي که بخشي ازگونه

ها و خصوصيات هر يک از اين واحد زاگرس چين خورد و زون ايران مرکزي را در گستره خود جاي داده که ويژگي

ر متنوع ين ذخاهاي بعدي در اين استاهاي زمين ساختي و آتش فشاني و فرآينداز نظر فعاليت هها باعث گرديد

 .هاي متمادي مورد بهره برداري قرار گرفته بوجود آيدمعدني از فلزي و غير فلزي که طي سال

 : پتانسيل هاي بالقوه استان عبارتند از

 :طالي کالكافي و طالي خوني انارك  -موليبدن  -پتانسيل مس  -الف

ها و مطالعات زمينده که با بررسيموليبدن بو -ي مس معادن قديم ءمنطقه خوني و کالكافي انارك جز

ن طال دار موليبد -به دو صورت نوع پورفيري مس  کاني سازي طال ،صورت گرفته اًاخير شناسي و اکتشافي که

 اساس مطالعات اکتشافي تكميلي با اعتبارات هميناي مورد شناسايي قرار گرفته است بر پلي متال رگه -زون طال 

 .اردملي در اين کانسار ادامه د

 :پتانسيل طالي کوه دم اردستان  -ب 

کيلومتري شمال شرق اردستان با پتانسيل هاي متنوع مس ، آهن ، منگنز ، تنگستن، بسيموت  70کوه دم در

بدليل پتانسيل طال مورد شناسايي قرار گرفته که هم اکنون اکتشاف  و ديگر فلزات که بخشي از آن بنام کوه دم

 .ست اجرا ميباشدآن با اعتبار استاني در د

 : گارنت جندق -ج 

تواند پتانسيل فوق که به صورت گارنت شيست در شرق جندق گسترش دارد عالوه بر قابليت سايندگي مي

 .هاي نيمه قيمتي مورد بررسي قرار گيردبه عنوان سنگ

  پتاس گاو خوني -د

گرفته و داراي گواهينامه کشف بنام هاي گاو خوني به لحاظ دارا بودن پتاس مورد اکتشاف کامل قرار شورابه

 .باشدسازمان زمين شناسي کشور مي

  گارنت فشارك -و 

اين ذخيره به صورت اسكارن گارنت دار مورد اکتشاف قرار گرفته که به عنوان يک پتانسيل معدني گارنت 

 .به منظور توليد پودر ساينده مطرح خواهد بود

و اکتشافي شرکت تكنو اسپورت پتانسيل هاي متعددي از مواد  بر اساس گزارشات مطالعات زمين شناسي -ه 

دارد که بعضا بدليل پرتوزايي در اختيار سازمان انرژي اتمي ايران  معدني فلزي از جمله مس در منطقه انارك وجود

 (.گيرد)مس طالمسيا نجام نمي داشته و هيچگونه فعاليتي روي آنها قرار
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هاي آبريز زاينده رود موجب گرديده تا شرايط مساعد احداث حوضههاي فصلي و همچنين وجود رودخانه

 اي در استان فراهم گردد.معادن شن و ماسه رودخانه

 (1394لغایت پایان اسفند  )وضعیت معادن فعال استان به تفکیک چهار گروه معدنی(. 36 -3جدول)

 عنوان
مصالح 

 ساختمانی

سنگ های 

 تزئینی
 مجموع فلزی یرفلزیغ

 747 40 122 328 260 تعداد

 گذاری سرمایه

 )میلیون ریال(
2/828295 6/2322054 507498 728574 4386423 

میزان استخراج اسمی 

 )هزارتن(
7/28169 25/7593 55/7452 039/2932 539/46147 

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان   

 (1394لغایت پایان اسفند )وضعیت معادن فعال شن و ماسه استان(. 37 -3جدول)

 مجموع تونان خاک رس شن و ماسه عنوان

 156 16 17 123 تعداد

 69809 3973 5424 60412 میزان ذخیره )هزارتن(

 24295514 1300000 1106812 21888702 استخراج اسمی)هزارتن(

 دن و تجارت استان اصفهانمأخذ: سازمان صنعت، مع   

 (1394لغایت پایان اسفند )وضعیت موجود مجوزهای بخش معدن استان(. 38 -3جدول)

تعداد کل پروانه  پروانه اکتشاف به تفکیک چهار گروه معدنی اصلی

 غیرفلزی فلزی مصالح ساختمانی سنگ تزئینی اکتشاف 

119 47 74 41 285 

 کشفگواهی 

 هزینه عملیات )میلیون ریال( ذخیره قطعی )هزارتن( تعداد

108 174089745 51500 

 پروانه بهره برداری

 تعداد
ظرفیت استخراج 

 )هزارتن(
 اشتغال )نفر( ذخیره احتمالی)تن( ذخیره قطعی )تن(

747 539/46147 3/3564933 0 8846 

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان   
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 استان معدنتحلیل روند گذشته تاکنون بخش  -8 -3-3

توسعه نامتوازن و بارگذاري هاي فراتر از  باعث ،توجه نكردن به موضوع آمايش سرزمين در فرآيند توسعه استان

 وآلودگي هوا و خاك شده است. بروز عوارض زيست محيطي  و ظرفيت در برخي نقاط استان

هاي موجود ودگي زيست محيطي دانستن معادن و صنايع معدني به دليل عدم احيا و بهسازي سيستممولد آل

و توسعه ريزي کيلومتري مرکز استان، از سوي شوراي برنامه 50ي معادن از شعاع يو اتخاذ سياست تعطيلي و جابجا

دن شن و ماسه و صنايع معدني ، محدوديت توسعه فعاليت معادن استان و بعضا تعطيلي معا1388در سال استان 

 بويژه صنايع آجر را به همراه داشته است.

افزايش يافته که طبق بررسي انجام شده به  1388سهم استان از پروانه هاي بهره برداري صادره در سال 

در  1388است. ذخاير کشف شده در سال  در استان بودهدليل حجم باالي ذخاير کشف شده مواد اوليه سيمان 

تن مي باشد  000/000/656تن و در خصوص سيمان ساروج  000/000/449ص سيمان خاکستري نايين خصو

نيز ذخيره  1387که همين عامل باعث رشد ناگهاني ذخاير کشف شده در استان گرديده است . همچنين در سال 

 . گرديده است افزايش ذخاير کشف شدهتن باعث  000/000/304کشف شده در خصوص سيمان اردستان به ميزان 

 (میلیون ریال)وضعیت حقوق دولتی معادن وصولی استان(. 39 -3جدول)

 درصد تغییر 1394 1393 درصد تغییر 1393 1392 حوزه

 9/0 1/265799 263488 1/98 263488 133024 اصفهان

 -2/34 1/3287808 1/4996598 -8/15 1/4996598 5934126 کل کشور

 - 1/8 3/5 - 3/5 24/2 هم از کل)درصد(س

 مأخذ: دفتر آمار و فراوري داده هاي وزارت متبوع   

سهم اشتغال ايجاد شده بخش معدن استان را در  (9-3)انجام شده و نمودار گذاريسرمايهسهم  (8-3)نمودار

بخش  گذاريسرمايهوجه استان و تو توسعه ريزي دهد. به دليل مصوبه شوراي برنامهمنطقه و کشور نشان مي

گواهي کشف صادره در استان افزايش داشته فلذا رشد قابل توجه سهم  ،ايروي آهک الشه رودخانه معدن بر

ها كن به دليل عدم توجه به ديگر بخشبه همراه داشته است، لي 1389منطقه را در سال  گذاريسرمايهاستان از 

 کاهش يافته است.  1390سهم استان در سال  ،هک الشههاي معدني استان و اشباع بازار آو پتانسيل
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 (درصد)استان در منطقه و کشورگذاری انجام شده  بخش معدن (. سهم سرمایه8 -3نمودار)

                                                                                                             

 

 (درصد)(. سهم اشتغال ایجاد شده بخش معدن استان در منطقه و کشور9 -3نمودار)

 اهم نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای بخش معدن استان -9 -3-3
 

 های بخش معدن ها و فرصتنقاط قوت ، مزیت -

هاي بخش معدن در استان اصفهان را مي توان در موارد زير خالصه ها و فرصتمهمترين نقاط قوت ، مزيت

 نمود:
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 هيماليا  –مربند فلز زايي آلپ كاني بر روي  بخشي از  کاستعداد معدني استان اصفهان بر اساس استقرار م 

  سيرجان ، اروميه و ايران مرکزي –زون زمين ساختي سنندج  3تنوع زمين ساختي استان از لحاظ وقوع

و به تبع آن ايجاد تنوع در مواد معدني متناسب با زونهاي زمين ساختي نامبرده مزيتي است که باعث 

 .نوع ماده معدني اکتشاف و به بهره برداري برسد 42اصفهان حدود گرديده تاکنون در استان 

 توان به قرار گرفتن از فرصتهاي مناسبي که در مسير توسعه بخش معدن در استان اصفهان وجود دارد مي

غرب ،  –جنوب و شرق  –در مرکزيت جغرافيايي کشور و محل تقاطع مسيرهاي ترانزيتي شمال 

 ني مناسب و پوشش مخابراتي وسيع اشاره نمود. همچنين وجود شبكه برق رسا

 توان به وجود نيروي کارآمد و متخصص در هاي مناسب براي توسعه بخش معدن مياز ديگر فرصت

 استان اشاره نمود.

 قابليت دسترسي مناسب به سطح وسيعي  ،هاي معدني در استانيكي از فرصتهاي مناسب براي فعاليت

درصد از مساحت آن را تشكيل  5زير به طور تخميني، ب العبور استان مناطق صع)باشد از استان مي

  دهد(مي

 گردد شرايط آب و هوايي مناسب در استان فرصتي چون عمده فعاليتهاي معدني در فضاي باز انجام مي

فصل سال و اغلب مناطق استان وجود داشته  چهاررا ايجاد نموده که قابليت اجراي فعاليتهاي معدني در 

د. به نظر نگارنده در برآوردي تخميني ميانگين روزهاي کاري در کل سطح استان از نظر آب و هوايي باش

 روز است .  345در مدت يک سال باالي 

  فرصت ديگري که در صورت برنامه ريزي صحيح مي تواند بخش معدن را تقويت نمايد وجود صنايع

 مادر چرخه توليد فوالد در استان اصفهان مي باشد . 

  قطبهاي صنعتي توليد سنگ تزييني و توليد آجر در استان اصقهان ديگر فرصتي است که به عنوان جذب

 کننده مواد معدني رونق قابل قبولي در اين بخش ايجاد نموده است .

 های بخش  معدن تنگناها و چالش -

 مبود ي و کيكي از مهمترين تهديد هايي که مانعي بر سر راه توسعه بخش معدن مي باشد خشكسال

منابع آب در استان اصفهان مي باشد. علي رغم وجود منابع معدني قابل توجه در استان، تا زماني که 

منابع آب مورد نياز براي وارد شدن به يک فعاليت معدني تأمين نگردد نمي توان انتظار توسعه پايدار 

مي شود بايد به اين موضوع داشته باشيم . بنابراين هر برنامه کاربردي که در بخش معدن طراحي 

 پرداخته باشد . 

 وجود تعارضات در دستگاه هاي حاکميتي درون بخش و قلمرو اختيارات آنان 

   وجود مشكالت و تعارضات حل نشده بين بخشي با حوزه هاي منابع طبيعي و محيط زيستي استان و

 جبهه گيري ادارت مذکور در مقابل شكل گيري فعاليتهاي معدني
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 مزاحمتها و مشكالت اجتماعي فراوان در حاشيه معادن به دليل نقص در رشد فرهنگي  شكل گيري

جامعه در جهت حمايت از توليد و عدم آشنايي عمومي مردم با منافع و تبعات اقتصادي حاصل از توليد 

 در معادن 

 يجه عدم وجود ابزارهاي قانوني براي ظرفيت سنجي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت و در نت

انباشت و تمرکز بيش از حد و خوشه وار برخي معادن و اشباع بازار مصرف در خصوص اينگونه مواد 

معدني که به دليل ارزش افزوده پايين امكان حمل نقل آنها وجود ندارد . مانند سنگ الشه ساختماني 

 و شن و ماسه رودخانه اي . 

  خارجي گذاريسرمايهضعف توان جذب 

 استخراج و قيمت تمام شده محصوالت فرآوري شده به دليل فرسودگي ماشين  افزايش هزينه هاي

 آالت معدني موجود در بخش معدن و عدم دسترسي به ماشين آالت روز و پيشرفته .

  ضعف توانمندي هاي فني مهندسي و ساخت در بخش اکتشاف و صنايع معدني به دليل سنتي و تجربي

در استان و عدم آشنايي عملي با تكنولوژيهاي نوين و دانش  بودن دانش فني اغلب فعاالن بخش معدن

 روز  در جهت بهينه سازي فرآيند و افزايش راندمان. 

  بلوکه شدن بخش وسيعي از مساحت استان توسط ارگانهاي مختلف و خارج شدن اين مناطق از دسترس

 فعاالن بخش معدن .

  جديد و صادرات محصوالت در  گذاريهسرمايمشكالت ناشي از عدم وجود برنامه ريزي صحيح در

 کشور

 عدم ثبات مقررات و تغييرات مكرر در حقوق دولتي 

 اي در سطح استان و عدم  محدوديت هاي اعمال شده درخصوص فعاليت معادن شن و ماسه رودخانه

  شناسايي پتانسيل هاي کوهي مناسب و جايگزين

 ش معدنبرنامه راهبردی بخ -10 -3-3

 اهداف کلی  -
 

 راهبرد اهداف ردیف

1 
 شناسايي منابع و ذخاير معدني 

در مناطق اولويت دار براساس مزيت هاي نسبي 
 استان

  کانه فلزي  4تمرکز بر اکتشاف ، بهره برداري و فرآوري
 غير آهني؛ مس، طال،  روي و سرب

2 
 اجرائي نمودن طرح پتانسيل يابي

  کوهي خاك رس معمولي و شن و ماسه 
  پيگيري و أخذ بودجه عمراني جهت انجام مطالعات

  پتانسيل يابي و تعيين ذخيره قطعي قابل برداشت
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 راهبرد اهداف ردیف

3 

ايجاد تغييرات بنيادي در خصوص آن دسته از 
مواد معدني که با انباشت توليد و رکود در بازار 
مصرف  مواجه هستند با محوريت سنگ الشه 

 آهكي ، شيل  و دولوميت

 صادي حاکم بر معادن استان ) سنگ آهن، رفع رکود اقت
سنگ تزئيني و واحدهاي فرآوري سنگ، سنگ الشه 

 آهكي (
  آغاز فعاليتهاي معدني کاربردي بر روي عناصر نادر

 (  در استان اصفهان REEخاکي) 

  پيگيري جدي تا به ثمر رسيدن ممنوعيت برداشت
خاکهاي کشاورزي جهت توليد آجر به منظور ايجاد 

 ادي الزم جهت ورود شيل به صنعت آجر .عرصه اقتص

  تمرکز بر مطالعه اختصاصي و ارزيابي کاربريهاي متنوع و
 جديد دولوميت در کارگروه مربوطه

 ارتقاء سهم معادن در اقتصاد استان 4

  پيگيري و اخذ بودجه هاي عمراني جهت تأمين
 زيرساختهاي بخش معدن

 م گسترش فعاليت واحدهاي صنعتي فرآوري مواد خا
 معدني

 وري بخشارتقاء بهره 5

 وظايف و ارتقاي سطح دانش فني سازي شرحشفاف
 کارشناسان و مسئولين فني بخش معدن استان 

  رعايت مالحظات زيست محيطي در اکتشاف، استخراج و
 بهره برداري معادن

 توقف برداشت از معادن گچ خاکي، اهک و رس 

  با  شن و طرح جايگزيني معادن شن و ماسه رودخانه اي
 ماسه کوهي

 اهداف کمی -

 هدف کلی ردیف
 وضعیت موجود هدف کمی

سال  در پایان 

93 

 سال های برنامه ششم توسعه

 پنجم چهارم سوم دوم اول واحد عنوان

1 

ايجاد تغييرات 
بنيادي در خصوص 
آن دسته از مواد 

معدني که با انباشت 
توليد و رکود در بازار 

مصرف  مواجه 
ريت هستند با محو

سنگ الشه آهكي ، 
 شيل  و دولوميت

افزايش ظرفيت 
 استخراج 

 سنگ آهن 
 1350 1325 1300 1275 1250 1225 هزارتن

افزايش ظرفيت 
 استخراج

 سنگ تزئيني 
 7560 7520 7480 7440 7400 25/7378 هزارتن

افزايش ظرفيت 
 استخراج

 سنگ آهک الشه 
 2103 20003 19903 19803 19703 19603 هزاتن

افزايش ظرفيت 
 استخراج دولوميت

 1797 1697 1597 1497 1397 6/1297 هزارتن
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 هدف کلی ردیف
 وضعیت موجود هدف کمی

سال  در پایان 

93 

 سال های برنامه ششم توسعه

 پنجم چهارم سوم دوم اول واحد عنوان

2 
ارتقاء سهم معادن در 

 اقتصاد استان

سهم ارزش افزوده 
ايجادي بخش 

 معدن استان
 استان GDPاز   

 5/0 48/0 46/0 44/0 42/0 4/0 درصد

سهم ارزش افزوده 
ايجادي بخش 

 معدن استان
 کشور GDPاز   

 36/0 34/0 32/0 30/0 28/0 26/0 درصد

گذاري سرمايه
 ثابت انجام شده 

ميليارد 
 ريال

3650 4000 4450 4900 5350 5800 

3 
وري ارتقاء بهره
 بخش

 افزايش
 وري سرمايه بهره 

 18 16 14 12 10 93-100 درصد

وري افزايش بهره
 نيروي کار

 13 11 9 7 5 93-100 درصد

وري نرخ رشد بهره
وامل در کل ع

 بخش
 5/2 2 2 5/2 2 - درصد

 راهبردها، سیاست ها و اقدام های اساسی -

 اقدام اساسی سیاست راهبرد ردیف

1 

توسعه 
گذاري، سرمايه

زيرساخت و فناوري 
در حوزه اکتشافات و 
 استخراج مواد معدني

  پوشش ريسک فعاليت هاي معدني اعم از
اکتشافي و استخراجي واحدهاي معدني و 

 دنيصنايع مع
   حمايت از توسعه ظرفيت هاي اکتشاف و

 استخراج داخلي

  حمايت از تحقيق و توسعه در حوزه اکتشاف
 و استخراج

  حمايت از بنگاه هاي توانمند معدني غير
 دولتي با فناوري روز امد

 گذاري خارجي هدفمند و جذب سرمايه
هاي گذاريگيري سرمايهترغيب شكل

ن داخلي براي کسب توا–مشترك خارجي
فناوري و يادگيري در حوزه اکتشاف، 

 استخراج و فرآوري مواد معدني

 

  پيگيري تهيه و تكميل پوشش نقشه هاي زمين
شناسي، ژئو فيزيک هوائي و بررسي مخاطرات و لرزه 

 هاي استانخيزي پهنه 

  رفع مشكالت مالي واحدهاي معدني از طريق معرفي
 گذاري فعاليت هاي معدنيبه  صندوق بيمه سرمايه

   پيگيري آزاد سازي و ارائه پهنه هاي بلوکه شده استان
 به متقاضيان و شرکت هاي مطرح 

 تقويت نظام توليد و نشر داده هاي پايه علوم زمين 

  نياز  معادن و پيگيري تأمين زيرساخت هاي مورد
 مناطق اولويت دار استان   

 قي تشوي-پيگيري تهيه و اعطاي بسته هاي حمايتي
براي سرمايه گذاران در اکتشاف  و بنگاه هاي توانمند غير 

 دولتي 
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 اقدام اساسی سیاست راهبرد ردیف

  خارجي  -حمايت از مشارکت هاي  داخلي
در شناسايي اکتشاف معادن بزرگ و ذخاير 

 مشترك با استان هاي منطقه

  حمايت از فعاليت شرکت هاي توسعه دهنده زنجيره توليد
از معدن تا محصوالت فرآوري شده از طريق تقسيط و 

 حقوق دولتي  اعمال معافيت هاي

 هاي تخصصي صادرات پيگيري ايجاد کنسرسيوم
محصوالت معدني  اولويت دار کشور  به منظور توسعه 

 صادرات متمرکز و شناسايي بازارهاي هدف

2 

وري، ارتقاي بهره
برداشت صيانتي از 

معادن بارعايت 
الزامات زيست 

محيطي در راستاي 
 پذيريافزايش رقابت

 امل در وري کل عوافزايش بهره
 توليدات مواد معدني و صنايع معدني

  حمايت از توسعه قابليت هاي
فناورانه در طراحي و مهندسي و ساخت 

 صنايع معدني راهبردي

  بهبود و کارآمد سازي مديريت
 ايمني، بهداشت ف محيط زيست و انرژي

  ارتقاي مهارت ها و توان تخصصي
 در بنگاه هاي بخش

  رعايت مالحظات آمايشي اقليم
ک در فعاليت هاي فرآوري مواد معدني خش

وري در واحدهاي معدني و و ارتقاء بهره
 صنايع معدني 

 

  ،پشتيباني از ايجاد و توسعه شرکت هاي طراحي
 مهندسي و ساخت در معدن و صنايع معدني استان

  ارتقاي ايمني در معادن از طريق نوسازي و تقويت
 تجهيزات ايمني 

 در واحدهاي  بهينه سازي مصرف اترژي  و آب
 معدني و صنايع معدني

  حمايت از طرح هاي تحقيق و پژوهشجهت
 افزايش راندمان استحصال  مواد معدني در صنايع معدني

  تكميل مشخصات و ضوابط فني بهره برداري از
 معادن و خاير معدني

  استقرار نظام نظارتي کارآمد بهره برداري اصولي
ه از بر حداکثر استفاد و مطابق استاندارد از معادن  با تأکيد

 توان تشكل هاي تخصصي 

   حمايت و تقويت از بهره برداري علمي و اصولي
در استخراج و جلوگيري از تخريب معادن با همكاري 

 سازمان نظام مهندسي معدن

 گذاري در استحصال و استفاده جذب سرمايه
حداکثري از مواد معدني  و عناصر همراه و باطله هاي 

 معدني

 ي از نوسازي ماشين آالت و تجهيزات پشتيبان
 هاي روزمعدني با تأکيد بر فناوري

  پشتيباني از فعاليت  معادن و صنايع معدني در
 يالمللحال فعاليت مطابق با استانداردهاي ملي و بين

  جلب همكاري مراکز آموزش فني و موسسات
هاي فني آموزشي دولتي و خصوصي براي توسعه آموزش

 ني  در نزديكي مناطق معدنيو حرفه اي و ايم
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 اقدام اساسی سیاست راهبرد ردیف

3 
تكميل زنجيره 

ارزش در معدن و 
 صنايع معدني

  پشتيباني از توليد مواد معدني داراي ارزش
افزوده باال و با کاربرد راهبردي در صنايع 

 پيشرفته

 کنترل صادرات موادخام 

 گذاري داخلي و پشتيباني از سرمايه
 خارجي در زتجيره معدن و صنايع معدني

 

 ي صدور مجوز هاي صنايع معدني  متناسب با سامانده
 توازن زنجيره  توليد

  پيگيري تهيه طرح جامع راهبردي توازن مواد اوليه
صنايع معدني کشور به منظور استفاده در سياست هاي 
تجاري صادرات و واردات مواد معدني از طريق وزارت 

 صنعت، معدن و تجارت

 ي ري خارجگذاشناسايي و تهيه  پتانسيل هاي سرمايه
 بخش معدن و صنايع معدني

  توسعه زيرساخت هاي مورد نياز بخش معدن و صنايع
 -گذاري مشترك داخيمعدني از طريق جذب سرمايه

 خارجي

   پيگيري اتخاذ سياست هاي حمايتي از واحدهاي معدني
 داراي واحدهاي فرآوري مواد خام 

4 
بهبود مستمر فضاي 

 کسب و کار

  مجوزهاي معدنيشفاف سازي فرآيندها و 

  رفع تعارض هاي قانوني در جهت تسهيل
 فعاليت هاي معدني

 

 

 هاي پايه و اطالعات اکتشافي مواد معدني از نشر داده
 هاي علوم زمينطريق  پايگاه داده

 )توسعه و تكميل پنجره واحد معادن) کاداستر 
 

 

 استان  جارت تتحلیل وضعیت موجود بخش بررسی و  -11 -3-3

 وضعیت موجود -

 5هزار واحد صنفي، پايانه و  159بودن بيش از  مرکزيت و موقعيت سوق الجيشي استان اصفهان با دارا

از ديرباز ، هزار قالي باف، زيرساخت هاي ذخيره سازي کاال 288، قريب به تجار و بازرگانان خبرهگمرك صادراتي، 

 .شده است به عنوان يک قطب تجاري مهم کشور شناخته

 جایگاه واحدهای صنفی استان در کشور(. 40 -3جدول)

 مجموع خدماتی توزیعی تولیدی حوزه

 159744 55251 63958 40535 اصفهان

 2123677 672067 1005628 445952 کل کشور

% سهم ازکل 1/9  % 4/6  % 2/8  % 5/7  

 مأخذ: سامانه ايرانيان اصناف 
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 وضعیت زیرساخت های موجود حوزه تجارت)بازرگانی داخلی((. 41 -3جدول)

 )هزارتن(ظرفیت  تعداد حوزه

 20131 514 انبار فعال

 380 41 سردخانه فعال

 - 2 نمایشگاه

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان      

 وضعیت زیرساخت های موجود حوزه تجارت)فرش دست بافت((. 42 -3جدول)

 مقدار واحد حوزه

 288 هزار نفر تعداد قالی بافان

 130 فقره تعداد کارگاه های قالیبافی غیرمتمرکز با مدیریت متمرکز

 30 فقره تعداد مجتمع های بزرگ قالی بافی

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان     

 وضعیت زیرساخت های موجود حوزه تجارت)بازرگانی خارجی((. 43 -3جدول)

 مقدار واحد حوزه

 700 تعداد تجار صادرکننده

 ( صادر کننده نمونه ملي 8و  صادرکننده نمونه استاني 20) 28 مورد ی(مل-صادرکنندگان نمونه )استانی

 2000 تعداد دارندگان کارت بازرگانی

 7 تعداد تشکل ها و اتحادیه های صادراتی

 1 تعداد پایانه صادراتی

( فرودگاه-فوالد مبارکه -ذوب آهن-کاشان-اصفهان )  5 تعداد گمرکات  

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان   



 

 
 

 تحلیل روند گذشته تاکنون بخش تجارت استان  -12 -3-3

  1388-93عملکرد کمی شاخص های مهم بخش تجارت استان طی سال های (. 44 -3جدول)

  ردیف  عنوان شاخص  واحد  1388  1389  1390  1391  1392  1393

  1  ثبت سفارش واردات کاال  ميليون دالر 755/577 492/753 026/1056 016/301 01/2691 235/258

  2  صادرات غير نفتي  ميليون دالر 661/983 073/1856 2770/ 750 983/3015 690/2152 7/1081

  3  در سامانه ثبت نام پروانه کسب واحدهاي صنفي ثبت شده   تعداد  98000  101200  102702  105527  109550 130454

  4  تنظيم بازار )عرضه مستقيم کاال(  تعداد نمايشگاه  5  8  10  20  25  33

972  13534  6142  5802  4998  4584  

  تن

  برنج

  5  توزيع کاالهاي اساسي

  روغن  497  587  600  627  -  -

  شكر  1681  1769  1793  1964  2109  760

  گوشت قرمز  1485  1600  1747  1898  1987  187

  مرغ منجمد  27000  101200  102702  105527  105908  183

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان                             

 

 

 
 

 
 

 
 

  

)اصناف(1389-93(. عملکرد کمی شاخص های مهم بخش تجارت استان طی سال های 10 -3نمودار)



 

 
 

 )بازرگانی خارجی( 1393-88مهم بخش تجارت استان طی سال های عملکرد کمی شاخص های (. 45 -3جدول)

  عنوان شاخص  ردیف
  شرح

  سال
  واحد

1388  1389  1390  1391  1392  1393  

  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان

1  
محصوالت کشاورزي و 

  غذايي صادر شده

  هاناستان اصف

 ميليون دالر

7/31 85/0 44/3 19/1 3/34 92/0 55  1/3 9/69 4/1 7/25 6/0 

  100  4623  100  4998  100  4241  100  3727  100  3729  100  3728  کل کشور

2  

محصوالت صنعتي و 
  شيميايي
  صادر شده

  استان اصفهان

 ميليون دالر

471  7/4 561  6/5 7/751 3/6 1175  7/9 1010  5/5  722/645 4/5  

  100  14241  100  18292  100  14813  100  11977  100  9989  100  9979  کل کشور

3  
  کاالهاي معدني

  صادر شده 

  استان اصفهان

 ميليون دالر

5/5  02/0 22/6 24/0 8/6 28/0 4/7 26/0 6/10 32/0 92  8/3 

  100  2399  100  3309  100  2853  100  2456  100  2571  100  25135  کل کشور

4  
  صنايع دستي

  صادر شده 

  استان اصفهان

 ميليون دالر

177  2/30 3/240 9/40 6/170 9/28 2/143 14/30 32/156 5/62 576/181 47  

  100  386  100  598  100  475  100  589  100  588  100  586  کل کشور

 ات استان اصفهانمأخذ: اداره کل گمرک

 

 



 

 

 )بازرگانی خارجی(1394تا  1385اصلی ترین بازارهای هدف صادرات استان اصفهان در سالهای (. 46 -3جدول)

 سیزده بازار هدف اصلی صادرات استان اصفهان به ترتیب ارزش صادرات

 رتبه /سال 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

 1 امارات متحده عربي عراق عراق عراق افغانستان امارات متحده عربي افغانستان قعرا عراق عراق

 افغانستان افغانستان افغانستان
امارات متحده 

 عربي
 افغانستان

امارات متحده 
 عربي

 افغانستان
امارات متحده 

 عربي

امارات متحده 
 عربي

 2 عراق

 عراق عراق عراق پاکستان پاکستان پاکستان
ه امارات متحد

 عربي
 3 افغانستان افغانستان افغانستان

 ترکمنستان
امارات متحده 

 عربي
 پاکستان پاکستان ترکيه

جمهوري عربي 
 سوريه

جمهوري عربي 
 سوريه

 4 کويت کويت ترکيه

امارات متحده 
 عربي

 ترکيه
امارات متحده 

 عربي
 ترکيه

جمهوري عربي 
 سوريه

 ترکيه ترکيه
جمهوري عربي 

 سوريه
 5 ترکيه ارمنستان

 6 ايتاليا ايتاليا کويت کويت ترکمنستان ترکمنستان تاجيكستان ترکمنستان ترکمنستان ترکيه

 پاکستان ترکيه ترکمنستان تاجيكستان کويت ازبكستان
عربستان 
 سعودي

 7 سودان ترکيه ارمنستان

 8 انپاکست عربستان سعودي ايتاليا پاکستان کويت تاجيكستان ازبكستان گرجستان تاجيكستان کويت

 9 ارمنستان سودان ترکمنستان ترکمنستان تاجيكستان کويت قطر ازبكستان قطر قطر

 قطر گرجستان کويت ازبكستان چين
عربستان 
 سعودي

 ارمنستان
عربستان 
 سعودي

جمهوري عربي 
 سوريه

 10 عربستان سعودي

 آذربايجان ارمنستان استراليا
عربستان 
 سعودي

 11 جمهوري عربي سوريه تاجيكستان اکستانپ ايتاليا ايتاليا عربستان سعودي

 12 قزاقستان پاکستان تاجيكستان بحرين ارمنستان ايتاليا کويت ارمنستان آذربايجان تاجيكستان

 چين ارمنستان
عربستان 
 سعودي

 13 آذربايجان آلمان آلمان تاجيكستان قطر ارمنستان ارمنستان

 مأخذ: اداره کل گمرکات استان اصفهان



 

 94تا  85مزیت نسبی صادرات استان اصفهان در سال (. 47 -3جدول)

شاخص باالسا 

برای کل صادرات 

 اصفهان از

 94تا  85سال  

 برای اقالم صادر شده از اصفهان 94تا  85شاخص مزیت نسبی باالسا از سال 

 کد شرح اقالم
HS 

رتبه بر 

اساس 

شاخص کل  

 باالسا

         

            دستبافت فرش 
            سراميک و مصنوعات 
            هاغمص 
            آهن و فوالد 
            هاي گرانبها، طالسنگ 
            هاها و سولفاتنمک 
            لبنيات 
            مصنوعات از چدن و آهن 
            مصنوعات از سنگ 
            مس و مصنوعات 
            فراورده هاي غالت، آرد 
            سرب و مصنوعات 
            شيشه و مصنوعات 
            لباس و اشياي نسجي 
            نمد ريسمان، نخ و 
            شيريني قند و شكر و 
            سوختهاي معدني 
            الياف سنتتيک 
            ورده هاي خوراکي آفر 
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 استان بخش تجارت اهم نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای -13 -3-3

 واردات( -بازرگانی خارجی )صادرات -

 نقاط قوت

 ها و واحدهاي صنعتي و معدني صادرکننده در استانوجود شرکت 

 المللي در استانوجود گمرك و فرودگاه بين 

 صادرات صنايع دستي بومي استان بويژه فرش دستباف وجود پتانسيل بالقوه در حوزه توليد و 

 وجود مواد اوليه توليدات صادراتي در استان نظير مشتقات نفتي ، شيميايي و غيره در استان 

  وجود سايت شرکت نمايشگاههاي بين المللي استان اصفهان 

  ا هالمللي در سايت شرکت نمايشگاهنمايشگاه استاني، ملي و بين 50برگزاري حدود 

 وجود تشكل هاي مانند اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي اصفهان و کاشان 

  اقدامات اجرايي اوليه جهت ايجاد بندر خشک يا هاب لوجستيک در استان 

  وجود پايانه صادراتي استان 

   ....جه و)با تاستقرار واحدهاي بزرگ صنعتي داراي اهميت ملي نظير مجتمع فوالد مبارکه، ذوب آهن و

 به حجم زياد واردات و صادرات کاال و خدمات در اين صنايع(

 نقاط ضعف

  عدم وجود مديريت ظرفيت و ظرفيت سازي )طرح توسعه صنايع( و ارتقاي سيستم ظرفيت توليد در

 جهت افزايش توليد محصوالت صادراتي در اکثر صنايع استان

  قيمت تمام شده با کاالهاي مشابه خارجيعدم رقابت مناسب توليدات صادراتي استان از نظر کيفي و 

  فقدان برنامه در ايجاد و توسعه شرکت هاي مديريت صادرات 

 المللي عدم آشنايي تجار و بازرگانان استان با شيوه هاي نوين بازاريابي و تجارت و قوانين و مقررات بين

 تجارت 

  تانبه حجم باالي توليدات اسسهم بسيار پايين محصوالت توليدي استان در صادرات کشور با توجه 

  ابل غير ق"نسبت به  "قابل تجارت خارجي"پايين بودن سودآوري نسبي زيربخش هاي اقتصادي

 "تجارت خارجي

 با توجه  1386هاي بين المللي در استان )الزم به ذکر است از سال عدم وجود سايت دائمي نمايشگاه

المللي در اصفهان و کاشان، هنوز اقدامات بينسايت نمايشگاهي  2به مصوبه هيات دولت جهت احداث 

 اساسي جهت احداث سايت نمايشگاهي فوق انجام نشده است(
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 اصلی ترین فرصت ها 

  دارا بودن پتانسيل فراوان در حوزه هايي مانند طال، سنگ، نساجي، فوالد، پتروشيمي و محصوالت

 کشاورزي

 غرب و  -جنوب و شرق -يرهاي ترانزيتي شمالموقعيت مكاني ويژه استان )قرار گرفتن استان در مس

 تسهيل در امور بازرگاني داخلي و خارجي  استان ديگر(. 8همجواري با 

  برخورداري از جاذبه هاي گردشگري گوناگون تاريخي، طبيعي و انسان ساخت با ارزش ملي و فراملي

ب مي توان به جذ )با سرمايه گذاري در صنعت گردشگري به عنوان يک قطب مهم گردشگري کشور.

گردشگر داخلي و خارجي که خود باعث اشتغال و ورود ارز به کشور و رونق تجارت در اين بخش مي 

 شود(

 از جمله: قالي بافي، نقره کاري، زربافي، پولک  هاي صنايع دستيوجود توانمندي قوي در زمينه رشته

ترمه،  تذهيب و تحرير انواع  کاري، گچ بري، زري دوزي، قلم کاري،دوزي، تزئينات آجري، کاشي

 کشي، زرکشي، گالبتون دوزي، زنجيره بافي و نساجيکتاب، قرآن و قطعات نگارگري و  نقاشي، سيم

 يم و مستق گذاري خارجي)تعاوني و خصوصي( توانمند زمينه ساز جذب سرمايه وجود بخش غيردولتي

 . ..غير مستقيم و 

  يلي و هواييدسترسي به سه نوع شبكه ترابري زميني، ر 

 گذار خارجي در آن  مناطقوجود مناطق ويژه اقتصادي مصوب در استان و قابليت جذب سرمايه 

 وجود آيين نامه هاي اجرايي حمايت از توسعه خوشه هاي صادرات گرا 

 ايجاد بازارهاي جديد رقابتي با توجه به استراتژي هاي توسعه صادرات خارجي اتخاذ شده 

 و به رشد صادرات غيرنفتي در منطقهايجاد بازارهاي جديد ر 

  وجود ظرفيت هاي صادرات خدمات فني و مهندسي 

 تهدیدهای عمده 

 افزايش هزينه هاي حمل و نقل در جابه جايي مواد اوليه و محصوالت 

  عدم رقابت پذيري بسياري از محصوالت توليدي استان در بازارهاي جهاني از نقطه نظر کيفيت و

 سرعت ارائه خدمات

 گردد صادرات گران و واردات ارزان باشد.يت نرخ ارز که باعث ميتثب  

 تغييرات غير قابل پيش بيني و ناگهاني در قوانين و مقررات تجارت کشور 

 فقدان ظرفيت سازي مناسب براي توسعه توليد کاالهاي صادراتي 

 فقدان مطالعات مربوط به ارتقاء جايگاه استان در صادرات غير نفتي 



   139/ صنعت، معدن و تجارت

 

 مزيت هاي رقابتي فرش دستباف استان به دليل بي توجهي به اصول و مباني بازاريابي و  از بين رفتن

 تجارت در فرآيند توليد

 از بين رفتن بازارهاي مصرف داخلي فرش دستباف به دليل قيمت تمام شده باالي آن 

 کاهش حجم صادرات فرش دستباف به دليل سليقه اي عمل کردن و عدم شناخت کافي متوليان فرش 

 هاي نوين بازاريابيدستباف از سيستم

  غفلت از تأمين و تجهيز زيرساخت هاي مورد نياز فرش دستباف به دليل توجه بيش از اندازه مديران

 به بحث صادراتي

  عدم وجود مديريت ظرفيت و ظرفيت سازي )طرح توسعه صنايع( و ارتقاي سيستم ظرفيت توليد در

 در اکثر صنايع استانجهت افزايش توليد محصوالت صادراتي 

 عدم رقابت مناسب توليدات صادراتي استان از نظر کيفي و قيمت تمام شده با کاالهاي مشابه خارجي 

  کمبود زمين و منابع مالي در جهت احداث و توسعه کارگوترمينال استان به عنوان دومين کارگوترمينال

 حمل و نقل بار در کشور 

 کت هاي مديريت صادرات و حمايت مالي از خوشه هاي صادراتي فقدان برنامه در ايجاد و توسعه شر

 استان

 لمللي اهاي نوين بازاريابي و تجارت و قوانين و مقررات بينعدم آشنايي تجار و بازرگانان استان با شيوه

 تجارت 

 سهم بسيار پايين محصوالت توليدي استان در صادرات کشور با توجه به حجم باالي توليدات استان 

 تجارت  غيرقابل"نسبت به  "قابل تجارت خارجي"هاي اقتصاديبودن سودآوري نسبي زيربخشنپايي

 "خارجي

 هاي ناشيکاالي همراه مسافر و اختالل ها،هاي تجاري )مناطق آزاد، بازارچهضعف يكپارچگي سياست 

 (هاي غيررسمي تجارتاز جريان

 ساس بازارهاي داخلي و نه صادراتيهاي توجيه فني و اقتصادي عمدتاً براضعف در تدوين طرح 

 بندي محصوالت جديد صادراتي متناسب با نيازهاي بازارهاي جهانيضعف در طراحي بسته 

 ها و محصوالت ايران در تقريباً تمامي بازارهاي جهانهاي بنگاهفقدان يا ضعف نام و نشان 

 ريان در بازارهاي صادراتهاي توزيع و مشتکننده ـ مشتري با کانالضعف مناسبات دوربرد تأمين 

 اساس تحقيق و توسعه بازار صادراتي، محصول و فرايند به عنوان  ضعف در توانايي انطباق محصول بر

 يكي از عوامل کليدي موفقيت در بازارهاي صادراتي

 ضعف در دسترسي به بازارهاي بزرگ و پيشرفته 

 المللي هاي بينالمللي و محدوديتروابط ضعيف بين 

 نع نقل و انتقال پولي با کشورهاي هدف بويژه کشورهاي توسعه يافته وجود موا 
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 اختصاص بودجه ناکافي به  تسهيالت بانكي با نرخ سود مناسب به واحدهاي صادراتي 

 کمبود منابع براي اختصاص يارانه حمل و نقل براي کاالهاي صادراتي و مزيت دار استان 

 بازرگانی داخلی)زیرساخت های لجستیکی( -

 قوت نقاط

  برخورداري استان از تشكل هاي توليدي و صادراتي از جمله گمرکات استان، ظرفيت هاي حمل و نقل

اي(، شهرك ها و نواحي صنعتي فعال در استان و همچنين زير استان )حمل و نقل هوايي، ريلي و جاده

اي مكانيزه و سردخانه انبارهو  پايانه هاي صادراتي، سايت نمايشگاهي ساخت هاي صادرا تي استان شامل :

 هاي صادراتي 

  اختصاص بيشترين سهم درصد وزني و ارزش صادراتي استان به محصوالت منتخب استان 

 وجود بازارهاي متعدد هدف صادراتي استان 

 .... وجود مراکز ذخيره سازي کاال از جمله انبار، سيلوها و 

 وجود شرکت هاي حمل و نقل ريلي، جاده اي و هوايي در استان 

  ها و نواحي صنعتي متعدد در استان وجود شهرك 

 نقاط ضعف 

 و نقل و قوانين متعدد و مختلف مربوط به آن،  هاي ضعيف حملهاي ناکافي )زيرساختزيرساخت

آهن هاي ناکافي، شبكه راونقل فرسوده و ناکافي، شبكه جادهزيرساختهاي مخابراتي ناکافي، وسايل حمل

  اندك و قديمي(

 ناکافي و عدم توسعه زير ساخت هاي ذخيره سازي انبارهاي  

 بينانه و عملي،  ريزي اقتصادي واقعهاي اقتصادي )درك ضعيف از اقتصاد رقابتي، ضعف در برنامهچالش

ضعف در تثبيت مسير اقتصادي، بازار کوچک داخلي و کمبود اطالعات در بازار، سيستم بانكي ناکارا و نرخ 

  هاي اقتصادي دولت، ناکارايي نظام مالياتي(ها در حمايتنارسايي هاي بهره باال، مشكالت و

 ري پذيهاي مديريتي )مديريت بروکراتيک و عدم هماهنگي ميان سازماني در زنجيره، عدم انعطافچالش

سيستم، عدم اعتماد بين اجزاي زنجيره و طوالني بودن سيستمهاي قضايي جهت حل و فصل دعاوي، 

  دار(متخصص و صالحيتکمبود نيروي انساني 

 فقدان مطالعات مربوط به زنجيره تامين و فعاليت هاي لجستيكي  

 )شناسنامه دار نبودن واحدهاي ذخيره سازي خرد )انبار و سردخانه  

 



   141/ صنعت، معدن و تجارت

 

 اصلی ترین فرصت ها

 وجود پتانسيل هاي الزم جهت ايجاد زيرساخت هاي تجاري، بازرگاني و لجستيكي  

 دهاي ذخيره سازي کاال )انبار و سردخانه(پيگيري صدور جواز تاسيس واح  

 قرار گرفتن موقعيت استان در ترانزيت شمال به جنوب  

 عمده ترین تهدیدها

  باال بودن قيمت هاي نسبي کاالهاي ايراني در بازارهاي خارجي به جهت افزايش هزينه هاي انبارداري و

 همسايه و ديگر کشورهاحمل و نقل و عدم توان رقابت جهت صادرات کاالها به کشورهاي 

 عدم وجود شبكه يكپارچه لجستيک تجاري در استان، منطقه و کشور 

 عدم شكل گيري مناسب کسب و کارهاي مجازي و اينترنتي 

 وري نظام توزيع  به دليل :پايين بودن بهره 

  عدم توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل کاال و بار متناسب با توسعه بخش اقتصادي و نابرابري

هاي استان و عدم وجود شرکت هاي حمل و نقل بين المللي ع امكانات موجود بين شهرستانتوزي

  در استان جهت توزيع کاالها

 گذاري در بخش تأمين زيرساخت هاي حمل و نقل به دليل عدم تمايل بخش خصوصي به سرمايه

 نياز  طوالني شدن و متفاوت بودن قيمت تمام شده پروژه هاي تأمين زيرساخت هاي مورد

  عدم استفاده از سيستم هوشمند براي مديريت ترانزيت کاال در بخش حمل و نقل بين المللي جهت

  توزيع کاالها

  ... عدم تكميل و کمبود زيرساخت هاي بازرگاني مورد نياز استان جهت ذخيره سازي، نگهداري و

  توليدات استان

 هاي خارجي به جهت افزايش هزينه باال بودن قيمت هاي نسبي کاالهاي ايراني در بازارهاي

انبارداري و حمل و نقل و عدم توان رقابت جهت صادرات کاالها به کشورهاي همسايه و ديگر 

 کشورها 

 افزايش هزينه هاي حمل و نقل در انتقال مواد اوليه و محصوالت 

 اصناف  -

 نقاط قوت 

  ورشي از سيستم توزيع کاال در کشدرصدي استان در کشور از نظر تعداد واحد صنفي به عنوان بخ 8سهم 

  تعيين اولويت هاي صنفي استان به منظور جذب سرمايه گذاران از جمله تاسيس فروشگاههاي بزرگ و

 زنجيره اي 
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  وجود ظرفيت هاي مربوط به ايجاد خوشه هاي صنفي جهت توانمند سازي توليدات سنتي 

 وجود قانون نظام صنفي و آيين نامه هاي مرتبط 

 ه هاي همكاري با دستگاه هاي اجرائي خدمات رسان در شهرستان هاي استان از جمله معاونت وجود زمين

  SDIبرنامه ريزي و فناوري اطالعات شهرداري در خصوص تبادل داده هاي مكاني  

 وجود شعب و نمايندگي فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره اي کشور در استان 

 نقاط ضعف 

 عي استان با سيستم هاي بروز رساني فرآيند توزيع کاال در استان عدم آشنايي واحدهاي صنفي و توزي 

  افزايش هزينه هاي توزيع کاال در استان به دليل طوالني شدن کانال هاي توزيع 

  بازدهي پايين و ضعف کارآيي سيستم هاي توزيع استان به دليل عدم توازن در تعداد و استقرار واحدهاي

 توزيع کننده کلي و جزئي

 رکز عاملين بر فرآيند اجرايي و تعدد کانال هاي توزيع کاال در سيستم هاي توزيع کاالي موجود در عدم تم

 استان

 عدم وجود اطالعات و آمارهاي دقيق از نحوه فعاليت واحدهاي صنفي توزيع کننده کاال و خدمات 

 عدم تعامل بين اصناف و ديگر سيستم هاي توزيع موجود در استان 

  هااصلی ترین فرصت

  موقعيت جغرافيايي استان اصفهان و مرکزيت آن به عنوان شاهراه ترانزيتي کشور در تبادل کاال و خدمات

 به کليه نقاط کشور 

 هاي اصلي گذاري در استان به واسطه بهره مندي از زيرساختوجود حاشيه امنيت مناسب براي سرمايه

دگاه المللي و فروهاي بيني، شرکت نمايشگاهتوسعه در حوزه بازرگاني از جمله گمرکات، پايانه صادرات

 المللي بين

   وجود آيين نامه هاي اجرايي حمايت از توسعه صادرات کاال و خدمات 

  وجود پيشينه و قدمت طوالني بازار اصفهان و صنوف استان، به عنوان يک سرمايه اجتماعي تاثير گذار در

 تصميمات اقتصادي، سياسي و اجتماعي استان

 ي فرصت هاي شغلي ايجاد شده در اصناف نسبت به مشاغل ديگرپايدار 

   باال بودن سهم بخش خصوصي در شرکت ها و سيستم هاي توزيع کاال و خدمات موجود در استان 

 ها و شبكه هاي توزيع و عرضه برخي محصوالت در استان از وجود پتانسيل اصناف استان در ايجاد سيستم

 طال و محصوالت پالستيكي جمله محصوالت فوالدي، نساجي،

 

 



   143/ صنعت، معدن و تجارت

 

 تهديدهاي عمده 

  افزايش فشار مالياتي و اقتصادي بر اصناف استان به دليل اجراي قانون ماليات با ارزش افزوده در دوران

 رکود اقتصادي

  عدم وجود هماهنگي و اصالح شبكه هاي توزيع کاال متناسب با طرح هاي تحول اقتصادي دولت در استان 

  اي مديريت شبكه توزيع کاال و خدمات و تعدد مراکز تصميم گيري در امر توزيع کاالضعف در سيستم ه 

  پايين بودن سهم سيستم هاي توزيعي کاال و خدمات از توليد ناخالص ملي و استاني 

 فرسودگي و عدم توازن زيرساخت هاي مورد نياز بخش توزيع کاال ي استان 

 اجرائي ويژه سيستم هاي توزيع کاال  عدم وجود قوانين و مقررات و آيين نامه هاي 

  فقدان مطالعات امكان سنجي استقرار واحدهاي صنفي و سيستم هاي توزيع مورد نياز استان جهت ارائه به

 سرمايه گذاران

 وجود کاالهاي قاچاق، فاقد کيفيت و ارزان قيمت در بازار استان 

 صنوف در استان و فقدان مطالعات مكان  عدم وجود طرح آمايش اصناف و به تبع آن متوازن نبودن توزيع

 يابي جهت احداث شهرکهاي صنفي 

  وجود رسته هاي صنفي داراي تكنولوژي توليد مغاير با ضوابط زيست محيطي 

  عدم ثبات قيمت مواد اوليه براي واحدهاي توليدي صنفي استان 

 مصرف کنندگان و شده توسط سازمان حمايت عدم تناسب نرخ ماليات صنوف با ميزان سود تعيين

 توليدکنندگان  

 ها هاي صنفي ناشي از فقدان همكاري متقابل شهرداريضعف جانمايي استقرار صنوف آالينده در شهرك

 هاي صنفيبا اتحاديه

 عدم مشارکت و همكاري بعضي از سازمان هاي دولتي در تدوين استانداردهاي توليدات صنفي 

 اي صنفي هاي سنتي در اداره اتحاديه هوجود رويه 

  اخالل در فضاي کسب و تداخل هاي صنفي به دليل قدمت طوالني اساسنامه اتحاديه هاي صنفي و عدم

 بازنگري در ضوابط آن   

  عدم شناسايي و احصاء قوانين و مقررات مانع بهبود فضاي کسب و کار در حوزه اصناف 

 نظارت بر عملكرد اتحاديه هاي  ضعف در برخورد با قانون گريزي اتحاديه هاي صنفي و ضعف بازرسي و

 صنفي

  فقدان سيستم مديريت اطالعات MISبروز رساني آمار و اطالعات واحدهاي صنفي تحت پوشش  در

 اتحاديه هاي صنفي 

 تعداد زياد اتحاديه هاي صنفي مرکز استان 
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  تعارف معدم بازنگري در قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليد کنندگان مبني بر احتساب سود

 خرده فروش و عمده فروش 

  عدم توجه به نقش اصناف در تصميم گيري هاي کالن اقتصادي از جمله وضع قوانين و آيين نامه هاي

 مرتبط با ارزش افزوده 

 وري، بازاريابي ، کاهش قيمت تمام شده توليد، عدم توجه به موضوعات برند سازي، ارتقاء بهره

 يه هاي صنفي  استانداردسازي خدمات توسط اتحاد

  وجود دستورالعملهاي مغاير با بازاريابي و صادرات توليدات صنفي و به تبع آن عدم تشكيل اتحاديه صادراتي

 قانون نظام صنفي 78اصناف موضوع ماده 

 فرش دستبافت  -

 نقاط قوت

 شناخته شدن فرش دستباف بعنوان هنر اصيل ملي و بومي کشور در بين مردم و مسئولين 

 الزايي آسان و با سرمايه و امكانات اندك در اين رشتهامكان اشتغ 

 ساخت داخل بودن کليه ابزارها و عمده مواد اوليه مورد نياز در داخل و ارزبري اندك توليد اين محصول 

 سهولت فراگيري توليد فرش دستباف براي همگان و حتي افراد بيسواد و کم سواد 

 ستان وجود بافندگان متعدد خانگي و کارگاهي در ا 

  تدريس رشته هاي مختلف فرش )طراحي، بافت، رنگرزي و مرمت و رفو ( در هنرستانها و دانشگاههاي

 مختلف استان و وجود فارغ التحصيالن قابل توجه سطوح مختلف تحصيلي در استان

 وجود هنرمندان و طراحان و نقاشان متعدد فعال در استان 

  واحدهاي خدمات پس از توليد )شستشو و پرداخت( در وجود واحدهاي فعال رنگرزي سنتي و گياهي و

 استان

  قرار گرفتن اين محصول در چرخه توليد سبز و غير آالينده 

 نقاط ضعف 

  سنتي بودن فرايند توليد، بازاريابي و فروش 

 ر و تاستفاده از مواد اوليه و ابزارهاي بعضاً نامرغوب در توليد، رنگهاي غيرگياهي و غير ثابت،  الياف پلي اس

... 

  تقلب در شيوه هاي بافت ) دو خفته بافي، چندخفته بافي، بافت گره رو و بي گره( بويژه در مناطق شرق

 استان



   145/ صنعت، معدن و تجارت

 

  تكراري بودن نقشه ها و رنگهاي استفاده شده در فرشهاي توليدي و عدم تناسب آن با مبلمان و دکوراسيون

 داخلي منازل

 ه توليد فرش استان و عدم وجود برنامه هاي الزم براي پايين بودن آمار جذب فارغ التحصيالن در چرخ

 فارغ التحصيالن

 عدم تناسب بين قيمت فرش دستباف و قدرت خريد عموم مردم و نبود تسهيالت مناسب خريداران 

 هاي هاي فرش استان و ناهماهنگي بين آنها و نيز فقدان ساختار يكپارچه و هماهنگ بين تشكلتعدد تشكل

 هاهرستانمرکز استان با ش

 عدم وجود نمايشگاه دائمي و موزه اختصاصي فرش دستباف در استان عليرغم قطب توليد بودن آن 

  عدم ارتباط بين بخش گردشگري استان با بخش توليد و عرضه اين محصول 

 هاي خارجي و رويدادهاي بين المللي مرتبطحضور کمرنگ توليدکنندگان و تجار فرش استان در نمايشگاه 

 دستباف با فرش

 سهم پايين محصوالت توليدي استان در صادرات کشور با توجه به حجم باالي توليدات استان 

 المللي با توجه به ظرفيت توليد استانعدم ثبت برندهاي فرش دستبافت استان در بازارهاي بين 

 ها اصلی ترین فرصت

  عجين بودن نام فرش دستباف با برند مليPersian carpet  نسبت دادن اصالت اين کاال به در جهان و

 ها و فرصت صادرات مستقيم به بازارهاي اروپا وآمريكارفع تحريمبه موازات  ايران

  ثبت ملي و جهاني سه سبک از فرشهاي توليدي استان )اصفهان، نايين و کاشان( در سازمان جهاني ثبت

 مناطق جغرافيايي

 هاي بازاريابي و تجاري، رهاي گردشگري، هياتوجود گردشگران خارجي فراوان در استان در قالب تو

 تورهاي ورزشي و ...

  خاص بودن طرحها و نقشهاي فرش ايران و استان در جهان و عدم امكان کپي شدن فرشهاي هنري توسط

 رقبا

 تهدیدهای عمده  

 .( و .پيدايش و حضور رقباي خارجي قدرتمند در بازارهاي جهاني فرش دستباف )هند، پاکستان، ترکيه، و.

 سهم قابل توجه اين کشورها در صادرات جهاني

 باال بودن قيمت هاي نسبي فرش دستباف ايران نسبت به قيمت کشورهاي رقيب 

  توليد انبوه مبتني بر سفارش در مدت زمان مشخص توسط کشورهاي رقيب بدليل وجود سالنهاي بزرگ

 توليد و نيروي کار فراوان و ارزان در آن کشورها
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 حها و نقشه هاي فرش کشور )فرشهاي عمدتا تجاري( توسط کشورهاي رقيب و عدم امكان کپي شدن طر

پيگيري آن بدليل عدم عضويت کشور در سازمان جهاني تجارت و قوانين مرتبط با کپي رايت و حقوق 

 مالكيت معنوي

 خص در شعدم وجود سالنهاي بزرگ توليد فرش دستباف و توليد انبوه مبتني بر سفارش در مدت زمان م

 کشور

  عدم وجود سياستهاي مناسب تحريک تقاضا براي خروج بازار داخلي فرش از رکود 

  مشكل استفاده از کارتهاي اعتباري بين المللي)ويزا کارت، مستر کارت و...( در داخل کشور جهت گردشگران

 و توريستهاي خارجي مايل به خريد فرش و صنايع دستي ايران

 برنامه راهبردی بخش تجارت -14 -3-3

 اهداف کلی -

 راهبرد هدف کلی ردیف

1 
مديريت اثر بخش واردات و 

 توسعه صادرات غير نفتي استان

 هاي صادرات کاالها و خدماتايجاد، توسعه، تجهيز و بهبود زيرساخت 
 تامين مالي صادرات، خدمات بانكي موردنياز براي صادرات کاالها و خدمات 
 يفيت صادرات کاالها و خدماتمديريت ک 
 مديريت اطالعات تجارت خارجي 
 توسعه صادرات کاالها و خدمات صادراتي 
 و توليد کاالها و خدمات جديد صادراتي استانهاي صادراتي بخشي به ظرفيتتنوع 
 صادراتي کاالها و خدمات يدر بازارها حفظ جايگاه صادرکنندگان استان  

2 
 ذيريوري و رقابت پافزايش بهره

 در فضاي کسب و کار اينترنتي
 مديريت اثر بخش در فضاي کسب و کار اينترنتي 

3 
وري و رقابت پذيري  افزايش بهره

 در نظام توزيع کاال و خدمات

 مديريت اثر بخش عرضه و تقاضاي بازار 

   گسترش فروشگاههاي بزرگ و سيستم هاي نوين توزيع 

  داراي نماد الكترونيكيافزايش سهم استان در توسعه کسب و کارهاي 

 وري و افزايش رقابت پذيري صنوف ارتقاء بهره 

 شفاف سازي و روان سازي نظام توزيع و قيمت گذاري  ساماندهي نظام توزيع و قيمت 4

5 
حفظ، احيا و ارتقاي جنبه هاي 

هنري، فرهنگي و اقتصادي فرش 
 دست بافت

 ارتقا و بهبود سطح کيفي فرشهاي توليدي استان 

 ش سهم صادرات فرش دستبافت استان افزاي 

  حمايت از برند سازي، شناسنامه دار شدن و يا هويت دهي به فرشهاي توليدي استان 

 ارتقاء سهم فناوريهاي نوين در فرايند توليد فرش دستباف استان 

 



   147/ صنعت، معدن و تجارت

 

 اهداف کمی -

 هدف کلی ردیف

وضعیت  هدف کمی

 موجود

در پایان 

 93سال 

 سال های برنامه ششم

 پنجم چهارم سوم دوم اول احدو عنوان

1 

ايجاد، توسعه، 
تجهيز و بهبود 

 هايزيرساخت
صادرات  

کاالها و 
 خدمات

احداث فضاي جديد 
 نمايشگاهي استان

درصد 
 پيشرفت

30 60  80 100 - - 

ايجاد نمايشگاه بين المللي 
 در شهرستان کاشان

درصد 
 پيشرفت

5 10  30 50 70 100 

 ايجاد نمايشگاه 
 ي سنگ استاندائم

درصد 
 پيشرفت

5 15  30 60 90 100 

راه اندازي کارگو حمل 
 هوائي محصوالت صادراتي

درصد 
 پيشرفت

80  90 100 - - - 

 ايجاد گمرك
 در شهرستان کاشان 

درصد 
 پيشرفت

5 10  30 50 70 100 

 ايجاد بندر خشک در استان
درصد 
 پيشرفت

5 10 50 100 - - 

ايجاد مناطق ويژه 
 اقتصادي

 0 0 0 1 0 2 تعداد

2 

تامين مالي 
صادرات، 

خدمات بانكي 
موردنياز براي 
صادرات کاالها 

 و خدمات

تشويق صادرکنندگان 
  نمونه ملي و استاني

 20 20 20 20 20 25 واحد

3 
مديريت کيفيت 
صادرات کاالها 

 و خدمات

برگزاري دوره هاي 
 آموزشي

ويژه تجار و بازرگانان و 
 ستانصادرکنندگان ا

 10 10 10 10 10 10 تعداد

تهيه گزارشات تخصصي و 
آماري در حوزه هاي مرتبط 

 با تجارت خارجي
 4 4 4 4 4 3 تعداد

 1050 1000 950 900 850 800 تعداد صدور گواهينامه  صادراتي 

 1000 1000 1000 1000 1000 1000 تعداد صدور مجوز وارداتي

برداري کاالهاي نمونه
 تي و وارداتيصادرا

 2400 2300 2200 2100 2000 1900 تعداد

نمونه مورد آزمون کاالهاي 
 صادراتي و وارداتي

 1450 1400 1350 1300 1250 1200 تعداد

تاييد صالحيت مؤسسات 
 ارزيابي انطباق

 50 40 30 20 10 0 درصد
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 هدف کلی ردیف

وضعیت  هدف کمی

 موجود

در پایان 

 93سال 

 سال های برنامه ششم

 پنجم چهارم سوم دوم اول احدو عنوان

4 
مديريت 
اطالعات 

 تجارت خارجي

تهيه و بروز رساني فهرست 
مات مزيت دار کاالها و خد

  صادرات استان
 1 1 1 1 1 1 گزارش

تهيه فهرست شرکتهاي 
  توانمند صادراتي استان

 1 1 1 1 1 1 تعداد

  پيگيري و اخذ رتبه بندي
شرکت مديريت صادرات 

  در استان
 2 2 2 2 1 1 تعداد

عضويت و تمديد بانک 
  اطالعات صادرکنندگان

 80 80 80 80 80 80 تعداد

5 

ه صادرات توسع
کاالها و 
خدمات 
 صادراتي

افزايش سهم صادرات 
 استان

 30 25 20 15 10 5 درصد

6 

بخشي به تنوع
هاي ظرفيت
 استانصادراتي 

و توليد کاالها 
و خدمات جديد 

 صادراتي

بازارهاي هدف اصلي 

 صادراتي
 23 20 17 17 15 13 تعداد

مزيت هاي نسبي صادراتي 

 استان
 15 15 15 15 15 14 تعداد

7 

 
 
 
 
 
 

حفظ جايگاه 
صادرکنندگان 

 استان
در بازارها  

صادراتي 
کاالها و 
 خدمات
 
 

پايش تجارت خارجي و  

برگزاري ميزهاي کشوري  

کااليي محصوالت مزيت 

دار صادراتي و ميزهاي 

 خدمات

تعداد 
 جلسات

20 20 20 20 20 20 

 اعزام هيات تجاري،

بازاريابي به کشور هاي 

 هدف

 4 4 4 4 4 3 هيآت

پذيرش هياتهاي تجاري از 

 بازارهاي هدف صادراتي
 12 12 12 12 12 10 هيآت

 واحدهاي مشارکت

 توليدي،صادراتي در

نمايشگاههاي خارج از 

 کشور

 16 16 16 16 16 16 نمايشگاه



   149/ صنعت، معدن و تجارت

 

 هدف کلی ردیف

وضعیت  هدف کمی

 موجود

در پایان 

 93سال 

 سال های برنامه ششم

 پنجم چهارم سوم دوم اول احدو عنوان

 
 
 
 
 
 
 

 برگزاري نمايشگاههاي

 تخصصي و بين المللي
 45 45 45 45 45 45 نمايشگاه

8 

افزايش 
ي و وربهره

 رقابت پذيري
در نظام توزيع 
 کاال و خدمات

ساماندهي شرکت هاي 

 پخش و توزيعي

 فاقد مجوز

 2 4 2 2 4 46 تعداد

 فروشگاه هاي

 بزرگ و زنجيره اي

 از شبكه توزيع

 10 10 10 10 10 42 تعداد

9 

افزايش 
وري و بهره

 رقابت پذيري
در فضاي  

کسب و کار 
 اينترنتي

ساماندهي واحدهاي صنفي 

 بدون پروانه کسب
 8900 8800 8700 8600 8000 43000 تعداد

رديابي الكترونيكي شبكه 

توزيع کاال و خدمات 

(GPS) 

 20 15 10 5 4 - تعداد

تعداد فروشگاه هاي  

 الكترونيكي استان

 )داراي نماد اعتماد(

 50 50 50 40 30 1348 تعداد

سهم تجارت الكترونيكي 

 استان  در سامانه ستاد
 9 7/8 5/8 2/8 8 8/7 درصد

 واحدهاي صنفي

 مجهز شده به

 صندوق مكانيزه فروش

 5000 5000 5000 5000 5000 80871 تعداد

10 

 وريارتقاء بهره
و افزايش  

رقابت پذيري 
 صنوف

 

برگزاري دوره هاي فني و 
حرفه اي ويژه صنوف 

 توليدي استان
 140 140 140 140 140 137 تعداد

 1 1 1 1 1 1 تعداد *اي صنفيايجاد شهرك ه

کز مشاوره اايجاد مر
 تخصصي اصناف

 5 5 5 5 1 0 تعداد

انعقاد تفاهم نامه با مراکز 
آموزش عالي ويژه آموزش 

 **اصناف 
 2 2 2 2 0 0 تعداد

صدورمعافيت ماشين آالت 
 مستعمل

 50 40 30 20 10 0 تعداد
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 هدف کلی ردیف

وضعیت  هدف کمی

 موجود

در پایان 

 93سال 

 سال های برنامه ششم

 پنجم چهارم سوم دوم اول احدو عنوان

ايجاد برند در توليد و 
عرضه محصوالت صنفي 

*** 

 1 1 1 1 0 0 تعداد

مجتمع هاي فني  ايجاد
 اصناف

 1 1 1 1 1 0 تعداد

آزمون ساير وسايل 
 سنجش

 5000 5000 5000 5000 5000 5180 تعداد

11 

حفظ، احيا و    
ارتقاي جنبه 
هاي هنري، 

 فرهنگي
و اقتصادي  

فرش دست 
 بافت

 

 درصد افزايش صادرات 
ميليارد 11

 دالر
10% 12% 12% 12% 12% 

مناطق  جهانيثبت ملي و 
جغرافيايي سبكهاي 
 مختلف فرش استان

 8 7 6 5 4 3 تعداد

مجتمع ها و کارگاه هاي 
بزرگ توليدي فرش 

 دستباف استان
 240 230 220 210 205 205 تعداد

برگزاري و شرکت در 
 تخصصينمايشگاه هاي 

 فرش دست بافت 
 6 5 4 3 2 2 تعداد

 ر کار قرار گرفتن ايجاد شهرك هاي صنفي طال ، کفش و فرش در استان*با عنايت به در دستو

کاربردي اصناف از طريق انعقاد تفاهم نامه آموزشي با مراکز آموزش -** با عنايت به در دستور کار قرار گرفتن  برگزاري دوره هاي آموزشي  و علمي

 عالي استان 

 رند محصالت توليدي اصناف از طريق برگزاري نمايشگاه ارائه محصوالت *** با عنايت به در دستور کار قرار گرفتن  ايجاد ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   151/ صنعت، معدن و تجارت

 

 راهبردها، سیاست ها و اقدام های اساسی -

 اقدام اساسی سیاست راهبرد ردیف

1 

مديريت اثر 
بخش واردات و 
توسعه صادرات 

غير نفتي 
 استان

ايجاد، توسعه، تجهيز و بهبود 
هاي صادرات زيرساخت

 اتکاالها و خدم

 توسعه و ارتقاء زيرساختهاي عمومي مناسب صادرات 

 آمايش سرزميني تجارت 

  استان مناطق ويژه اقتصاديگسترش فعاليت 

تامين مالي صادرات، خدمات 
بانكي موردنياز براي صادرات 

 کاالها و خدمات

 تامين مالي صادرات 

 استان ارتقاء ، بهبود نظام پشتيباني صادرات 

  داخلي و خارجي هايو سرمايهاتصال بازارهاي پولي  

 ادراتيصهاي بيمه گذاريهاي صادراتي و سرمايهتوسعه بيمه 

مديريت کيفيت صادرات 
 کاالها و خدمات

 نظر در مؤسسات مرتبط با کيفيت ايجاد ارتباط مطلوب و هماهنگ با نيروهاي متخصص، ذيصالح و صاحب

 در سطح کشور

  ر مؤسسات ملي غير دولتي مرتبط با کيفيت در داخل و خارج کشور در ايجاد ارتباط فعال و سازنده با ساي

  چارچوب مقررات و ضوابط مربوط

   جهت جلوگيري از  استانايجاد ساز و کار مناسب براي نظارت بر صدور کاالهاي صادراتي در گمرکات

 صدور کاالهاي فاقد کيفيت

  زارشاتگو فهرست کاالهاي صادراتي اس محصوالت صادراتي استان براس هاي کنترل کيفيتبهبود روش 

 بازارهاي هدف آن ها دريافتي از وصولي

  زمينه سازي براي استقرار نمايندگان شرکت هاي بازرسي تأييد صالحيت شده يا تشكل هاي صادراتي

  به منظور ارزيابي انطباق با مشخصات کيفي تعيين شده ي کاالهاي صادراتي گمرکات استانمرتبط در 

   ثبت نشان هاي تجاري در بازارهاي هدفکمک به. 

   ارايه ي پيشنهاد براي اصالح دستور العمل هاي پرداخت مشوق هاي صادراتي به منظور توسعه ي صادرات

 محصوالت با کيفيت باال

   انجام ساير اقدامات آموزشي، پژوهشي، ترويجي و اجرايي به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر در طرح

 يريت کيفيت صادرات ايرانجامع نظام مد

  مقررات و الزامات ملي و بين  تهيه و اجراي برنامه مديريت کيفيت صادرات ) کاالو خدمات ( هماهنگ با

 المللي کيفيت

مديريت اطالعات تجارت 
 خارجي

 کاال:   ردرويك با عملياتي و اجرايي بصورت استان صادراتي هدف کشورهاي به صادرات توسعه سند تدوين 

 ذينفعان مشارکت با شرکت  - دمتخ–

 موجود در استان اطالعاتي هايبانکامار و   استان از طريق بروز رساني مديريت اطالعات تجارت خارجي 

  ي صادراتيهاي اينترنتي بنگاههابازارسايت تجارت الكترونيک به عنوان توانمندسازي و به منزلهگسترش 

توسعه صادرات کاالها و 
 خدمات صادراتي

 توانمند در صادرات و توليد ايتجديد ساختار بنگاهه 

 کمک به کاهش و رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت بنگاههاي صادراتي 

 صادراتي سازي بنگاههاي کوچک و متوسطيكپارچه 

 هاي صادراتيهاي بازرگاني و صنايع و معادن، تعاون، تشكلاتاق 

 هايبخشي به ظرفيتتنوع
ها ليد کاالو تو استانصادراتي 

 و خدمات جديد صادراتي

  انواع خدمات و توليد کاالهاي صادراتي جديدتوسعه و 

 ارتقاء ارزش افزوده کاالها و خدمات صادراتي 

 بندي، سورتينگتأسيس، ارتقاء و بهبود واحدهاي فرآوري، بسته... 

 گراي غيرنفتيهاي مستقيم خارجي صادراتگذاريتشويق و جذب سرمايه 

 هاي صادراتي و مرتبط با صادراتهاي داخلي به فعاليتگذاريههدايت سرماي 
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1 

مديريت اثر 
بخش واردات و 
توسعه صادرات 

غير نفتي 
 استان

حفظ جايگاه صادرکنندگان 
صادراتي  يدر بازارها استان

 کاالها و خدمات

 تحقيقات بازارهاي صادراتي 

  رهاي محصول ـ بازاهاي راهبردي بازاريابي و توصيهبرنامه 

 حفظ و افزايش سهم بازار )محصوالت فعلي در بازارهاي فعلي 

  حضور فيزيكي دايمي در بازارهاياستان از طريق  بخشي به بازارهاي صادراتيتنوعايجاد شرايط ثبات  و 
تخصصي بازاريابي  ، برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي بازاريابي کشور هدف و ارائه خدماتصادراتي
 دگانبه صادرکنن صادراتي

 جاريت پذيرشي و اعزامي هيأتهاي نمايشگاهها،) استان تجاري رويدادهاي هدفمند برنامه ريزي و ساماندهي 
 (سرمايه گذاري و

 رجهاي تجار ايراني مقيم خاتشكل و مشترك بازرگاني هاياتاق حضور فعال در 

2 
مديريت 

اثربخش عرضه 
 و تقاضاي بازار

توسعه شيوه هاي نوين 
بازاريابي و تأمين، توزيع 

 فروش

  ساماندهي واحدهاي غير دولتي پخش کاال و شبكه هاي توزيع و اصالح ساختارهاي غير بهره ور در زنجيره
 توزيع

 ساماندهي صنوف فاقد پروانه کسب 

 ترغيب واحدهاي صنفي به تشكيل واحدهاي بزرگ مقياس از طريق ادغام و يا ايجاد ساختار نوين 

 الزام بكارگيري صندوق هاي مكانيزه فروش در واحدهاي صنفي براساس دستورالعمل هاي مصوب 

 برگزاري نمايشگاه هاي فصلي، دايمي و تخصصي 

 حمايت از  توسعه فعاليت شرکت  نمايشگاه هاي  استان 

وري و افزايش ارتقاء بهره
 پذيري صنوفرقابت

 ايجاد و راه انداز شهرك هاي صنفي 

 ي تمام شده محصوالت و افزايش توان فني واحدهاي توليدي صنفي کاهش بها 

 اصالح فرآيندها و روشهاي توليد در صنوف آالينده 

   انجام مطالعات مربوط به امكان سنجي در زمينه استقرار صنوف آالينده در شهرك هاي صنفي 

 ارتقاء سطح کيفي محصوالت توليدي صنفي از طريق ارتقاء سطح استانداردها 

 ويت رسته هاي صنفي توليدي داراي مزيت صادراتي و ارزش افزوده باال تق 

 توسعه و تقويت اصناف با فناوري هاي نوين توليد 

    مديريت مصرف انرژي در واحدهاي صنفي 

  تقويت سازمان هاي مردم نهاد حمايت از مصرف کننده 

  ايجاد و توسعه خوشه هاي صنفي 

 ت هاي قانوني طرح هاي جامع و تفصيلي ساماندهي اصناف با استفاده از ظرفي 

  اسالمي  –حمايت از برند سازي صنوف با تاکيد بر برند ايراني 

 ارتقاء سطح آموزشي، فرهنگي و قانون مداري اصناف 

  گذاري اصناف متناسب با کشش پذيري مرکز استان و ظرفيت سنجي و تعيين اولويت هاي سرمايه

 شهرستانهاي تابعه 

  خدمات رسته هاي صنفي به منظور رتبه بندي واحدهاي توليدي و خدماتي صنفي با اجراي طرح پايش

 توجه به معيارهاي رقابت پذيري، توان صادراتي و جلب رضايت مصرف کننده 

 محدود نمودن بازار جهت عرضه کاال و خدمات بدون کيفيت و قاچاق 

اصالح شبكه هاي توزيع 
در جهت کاهش هزينه 

نهائي  هاي مبادله و قيمت
 مصرف کننده

 پشتيباني و حمايت از تسيهل فرآيندهاي ايجاد و توسعه فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره اي 
 همكاري مستمر با تشكل هاي توليدي و توزيعي استان در جهت کاهش هزينه هاي مبادله اي 
 مشارکت در اجراي قانون حمايت از مصرف کننده و ساير قوانين حقوق شهروندي 

 اماندهي بازارهاي با عملكرد انحصاري در منطقه  به منظور جلوگير ي از تبعات و انحصاري  شناسايي و س
 طلبي آنان

 باز طراحي شيوه هاي نظارت بر بازار با همكاري دستگاه هاي اجرائي همكار در امر نظارت و بازرسي 



   153/ صنعت، معدن و تجارت

 

 اقدام اساسی سیاست راهبرد ردیف

3 

مديريت 
اثربخش در 

فضاي کسب و 
 کار اينترنتي

فراگير نمودن تجارت 
از جمله سامانه  الكترونيكي

 توليد و تجارت

  ساماندهي جريانات گردش کاال از توليد تا مصرف و ايجاد بانک اطالعاتي جامع مورد نياز مصرف کننده و
 توليد کنندگان

 توسعه تجارت الكترونيكي و گسترش بكارگيري روش هاي نوين تجارت 

 ايه هاي انساني، قانوني، حاکميتي و ارايه تسهيالت و حمايت از ايجاد و توسعه زيرساخت هاي فني، سرم
 امنيتي توسعه تجارت الكترونيكي

 فرهنگ سازي و آموزش تجارت الكترونيكي 

 حمايت از توسعه فعاليت هاي تدارکاتي و معامالتي الكترونيكي 

 اي و ملي در تجارت الكترونيکفراهم سازي زمينه تعامالت منطقه 

 ارهاي داراي نماد الكترونيكي پيگيري افزايش سهم استان در توسعه کسب و ک 

يكپارچه سازي و تقويت 
سيستم هاي هدفمند نظارتي 
و پيشگيري از تخلفات در 
بازار کاال و خدمات با تأکيد 

 ICTو  ITبر استفاده از 

 

  تجهيز شرکت هاي پخش و توزيع کاال به سيستمGIS با هدف نظارت سيستمي بر نحوه توزيع کاال 
  با استانداردها و رويه هاي متعارف جهانيکد گذاري کاال مطابق 

 ساماندهي و نظارت بر عملكرد خدمات قبل، حين و پس از فروش بنگاه هاي اقتصادي 

  پيگيري صدور گواهي نامه رعايت حقوق مصرف کنندگان جهت واحدهاي توليدي پس از احراز شرايط 

4 

شفاف سازي و 
روان سازي 
نظام توزيع و 
 قيمت گذاري

يمت ها بر شكل گيري ق
 مبناي مكانيزم بازار

 )عرضه و تقاضا(

 

 پيگيري اجراي دقيق  قانون حمايت از مصرف کنندگان 
  نظارت بر سيستم قيمت گذاري  کاالهاي اساسي 

تسهيل رقابت، کنترل 
انحصارات و مقابله با بازار 

 شكني

 طقهاي براي  محصوالت داراي مزيت استان  و منايجاد بازارهاي رقابتي منطقه 

 حمايت از ايجاد و گسترش تشكل هاي  تخصصي بازاريابي 

5 

افزايش سهم 
صادرات فرش 
دست بافت 

 استان 

افزايش سهم صادرات فرش 
دستبافت استان  و  حمايت از 

گسترش فعاليت  توليدي 
 فرش دستبافت

 

 ايجاد ساختار منظم و ارتباط زنجيره اي بين تشكلهاي استان در مرکز و شهرستانها 

 ت از حضور موثر فعاالن عرصه توليد و تجارت فرش دستبافت استان در رويدادهاي ملي و بين المللي حماي
 مختلف اعم از رويدادهاي اقتصادي، فرهنگي و هنري

  اعزام و پذيرش هياتهاي خارجي تخصصي در حوزه فرش 

 وردنياز قالي بافي در سطحايجاد مراکز معتبر و فروشگاههاي بزرگ عرضه مواد اوليه و ابزارهاي استاندارد م 
 استان

 برنامه ريزي جهت بكارگيري فناوريهاي نوين در فرايند رنگرزي و توليد الياف باکيفيت باال در سطح استان 

  ايجاد مكانهاي مناسب عرضه و نمايش فرشهاي دستباف استان جهت بازديد و آشنايي توريستهاي داخلي
 و خارجي استان در اماکن اقامتي توريستها

 تدوين و ابالغ استانداردهاي الزم در خصوص ابزارها و مواد اوليه توليد فرش به واحدهاي توليدي 

 بازنگري در تعرفه هاي گمرکي واردات مواد اوليه بمنظور جلوگيري از قاچاق مواد اوليه بي کيفيت 

 ح ياز قالي بافي در سطايجاد مراکز معتبر و فروشگاههاي بزرگ عرضه مواد اوليه و ابزارهاي استاندارد موردن
 استان



 (1396 -1400اسناد راهبردی برنامه ششم توسعه استان اصفهان)/ 154
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6 

حفظ، احيا و 
ارتقاي جنبه 
هاي هنري و 
فرهنگي فرش 

 دست بافت

هاي حفظ، احيا و ارتقاي جنبه
هنري و فرهنگي فرش 

 دستبافت

  انعقاد تفاهم نامه هاي همكاري فيمابين دستگاههاي استان با وزارتخانه ها و دستگاههاي فرا استاني جهت
 هها و امكان استفاده از اعتبارات ساير دستگاهها در پيشبرد اهداف بخشتقسيم وظايف بين دستگا

 ايجاد موزه و نمايشگاه دائمي فرش دستباف استان 

  برگزاري دوره هاي آموزشي کوتاه مدت و ميان مدت براي قاليبافان، صاحبان کارگاههاي توليدي، اتحاديه
و توليدي در حوزه فرش، فروشندگان داخلي  ها و تشكلهاي فرش دستباف، ارائه دهندگان خدمات آموزشي

 و تجار ، بازرگانان و فعاالن اقتصادي اين کاال
  ايجاد جشنواره ها، مسابقات و رويدادهايي در سطح استان جهت فرهنگسازي استفاده گسترده تر از فرش

 دستباف در بين خانوارهاي استان

حمايت از شناسنامه دار 
دهي به شدن و يا هويت

 ي توليدي استانفرشها

 

 

 ثبت ملي مناطق جغرافيايي سبكهاي مختلف فرش استان 

  حمايت از ثبت جهاني برندهاي معروف فرش استان 

 

 

  



 

 

 فصل چهارم

 انرژی

 دمهقم

موضوعي است که  ،هاي کالن اقتصاديترين شاخصعنوان يكي از مهمه باالي اقتصادي ب دستيابي به رشد

است. در اين ميان انرژي بعنوان يكي از مهمترين  تگذاران را به خود جلب کردهو سياس اقتصاددانان همواره نظر

ک انرژي در بازارهاي جهاني بصورت ي . بنابراينکندتوليد داخلي ايفا مي افزايشعوامل توليد نقش مؤثري را در 

 رود.کاالي گرانبها درآمده و منشأ رشد و شكوفايي کشورها به شمار مي

ب در سند چشم انداز، ايران بايد با برخورداري از رشد پر شتاب و مستمر، جايگاه اول براساس اهداف مصو

اقتصادي، علمي و فناوري را در سطح منطقه کسب کرده و سطح مطلوبي از رفاه را براي عموم مردم فراهم آورد. 

ظات فاه جامعه با مالحدر همين راستا يكي از نيازهاي اساسي براي رشد و توسعه اقتصادي و نيز افزايش سطح ر

هاي تجديدپذير( است. بنابراين تحقق اهداف چشم زيست محيطي، توجه به بخش انرژي)نفت، گاز ، برق و انرژي

هاي ريزي علمي در کليه زير بخشهاي توسعه پايدار کشور و استان در گرو راهبري و مديريت و برنامهانداز و برنامه

ي انرژي در اقتصاد کشور براي حرکت صحيح در مسير رشد و توسعه در فرآيند باشد. به دليل نقش حياتانرژي مي

ه اين هاي توسعه بانداز و برنامههاي چشممدت از قبيل برنامههاي بلندمدت و ميانگذاري و تدوين برنامهسياست

 شود.هاي بعدي به آن پرداخته مياي شده که در قسمتبخش توجه ويژه
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 چشم انداز استان یبخش در راستا چشم انداز تبیین

ر د استقرار نظام بهينه توليد، توزيع و مصرف انرژي با رويكرد حفظ محيط زيست و ويژگي هاي ايمن و پايدار

 .استان

 بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود بخش انرژی -1 -4

 ضع موجود بخش انرژیتوصیف و تحلیل و -1 -4-1

 نفت و گاز -

 حکه به طور خالصه به شر ارائه گرديده (1-4شماره)ل در قالب جدو گاز نفت و بخش اهداف کميعملكرد 

 :باشدميزير 

برنامه چهارم و برنامه  هايسالمصرف پنج فرآورده اصلي طي  جمع مصرف پنج فرآورده اصلی نفتی: -

و سپس  1389هزار متر مكعب در سال  7612به   1384تر مكعب در سال هزار م 6877پنجم به ترتيب از ميزان 

درصد در برنامه  05/2متوسط  بالغ گرديده است که نمايانگر رشد 1394مكعب در پايان سال  متر هزار 4922به 

به  1384هزار متر مكعب در سال  1823باشد. مصرف بنزين از ميزان درصد در برنامه پنجم مي -35/8 چهارم و

رسيده که نشانگر  1394مكعب در سال  متر هزار 1894و سپس به  1389هزار متر مكعب در پايان سال  1664

برنامه چهارم منفي و معادل  هايسالدرصدي در برنامه پنجم است. رشد مصرف اين فرآورده طي  62/2رشد 

هزار متر مكعب در  3143ه ب 1384هزار متر مكعب در سال  2608 درصد بوده است. مصرف نفت گاز از  -81/1

درصدي در طول  8/3 شدرسيده که نشانگر ر1394در سال  هزار متر مكعب 2767و سپس به  1389پايان سال 

درصد بوده است. مصرف  52/2برنامه پنجم معادل هايسالبرنامه چهارم است. رشد منفي مصرف اين فرآورده طي 

 1384هزار مترمكعب در سال  332کاهشي داشته و از ميزان  برنامه چهارم و پنجم روند هايسالنفت سفيد طي 

رسيده است و به عبارتي 1394در سال  هزار متر مكعب 52و سپس به  1389هزار متر مكعب در پايان سال  122به 

درصد مصرف اين فرآورده کاهش يافته که عمدتا به دليل جايگزيني سوخت گاز طبيعي با اين نوع سوخت در  84

هزار متر مكعب  2444به  1384هزار متر مكعب در سال  1983گي است. مصرف نفت کوره از ميزانمصارف خان

در سال  هزار متر مكعب 89ادامه يافته و سپس به  1392سال  افزايش وروند افزايشي تا 1389در پايان سال 

 برق ژه در نيروگاههايرسيده که اين کاهش ناشي از جايگزيني سوخت گاز طبيعي با اين فرآورده و به وي 1394

هزار متر مكعب در پايان سال  239به   1384هزار متر مكعب در سال  131استان مي باشد. مصرف گاز مايع از 

کاهش يافته است. قابل ذکر است مصرف پنج  1394در سال  هزار متر مكعب 120افزايش و سپس به 1389

که نسبت به سال  استبه خود اختصاص داده 1393درصد از مصرف کشور را در سال  6فرآورده اصلي استان 

درصد بوده با کاهش مواجه بوده و اين امر ناشي از کاهش قابل توجه مصرف نفت کوره  9که سهم مصرف  1389

 در سال مذکور مي باشد.



   157/ انرژی

 

که از اهداف برنامه چهارم و پنجم بوده  CNGدر راستاي جايگزيني فرآورده هاي نفتي از جمله بنزين با 

 151و سپس به  1389جايگاه در سال  136به  1384جايگاه در سال  4ن از استا CNG، تعداد جايگاههاي است

قبلي اضافه  هايجايگاه به تعداد جايگاه 147 هاي مذکوررسيده است که طي سال 1394جايگاه در پايان سال 

 شده است.

نايع استان بر اساس آمار و ارقام توسعه کمي گاز رساني به شهرها، روستاها و ص پوشش گاز رسانی: -

درصد شهرهاي استان)معادل  96باشد. بهره مندي بيش از جدول مذکور به روشني گوياي موفقيت در اين بخش مي

 1393روستا( تا پايان سال  1250درصد روستاها ) 89شهر( از گاز طبيعي و موفقيت در گاز رساني به بيش از  103

باشد به نحوي که تعداد خانوارهاي تحت از عملكردهاي مثبت اين بخش مي 1394روستا تا پايان سال  1337و 

 1872و سپس به  1389هزار خانوار در پايان سال  1491به  1384هزار خانوار در سال  998پوشش گاز طبيعي از 

د مشترکين نيز رسيده است. تعدا 1394هزار خانوار در پايان سال  1947و تعداد  1393هزار خانوار در پايان سال 

هزار مشترك در پايان  1568و سپس به  1389هزار در پايان سال  1221به  1384هزار مشترك در سال  863از 

افزايش يافته است. قابل ذکر است براي بهره مندي اين تعداد  1394هزار مشترك در سال  1630و  1393سال 

کيلومتر آن طي  5488ري شده است و ميزان شبكه گذا 1394کيلومتر تا پايان سال  24532مشترك جمعاً 

هاي مذکور درصدي شبكه گذاري طي سال 22احداث گرديده است که مبين افزايش  1394تا  1389هاي سال

 17در استان اصفهان نشانگر رشد  1394تا پايان سال  1389باشد. عملكرد تعداد انشعابات طي سال هاي مي

بيعي به جاي ساير سوخت ها از جمله سوخت هاي فسيلي را نشان باشد که گسترش مصرف گاز طدرصدي مي

 مي دهد. 

مصارف خانگي/تجاري/صنعتي گاز طبيعي  مجموع  (1-4مطابق اطالعات جدول شماره) میزان مصرف: -

درصد افزايش داشته است در حالي که اين نسبت در  19، معادل 1389نسبت به سال  1393استان در پايان سال 

 ميليارد 04/19معادل  1393درصد گزارش گرديده است. مصرف گاز طبيعي در پايان سال  13ادل کل کشور مع

است و اين در حاليست که جمعيت درصد مصرف  کشور را به خود اختصاص داده 12متر مكعب بوده که حدود 

عي در صنايع درصد جمعيت کشور را داراست و اين ميزان مصرف مبين مصارف عمده گاز طبي 5/6استان حدود 

با توجه به اينكه استان اصفهان به عنوان اولين قطب صنعتي کشور مطرح است بديهي است که استان است. 

 بيشترين حجم مصرف گاز را بخش صنعت به خود اختصاص دهد.

درصدي در برنامه 99/4( نشان مي دهد مصرف گاز طبيعي استان داراي متوسط رشد 1-4ارقام جدول شماره)

درصد در  68درصدي در برنامه چهارم بوده است. در اين ميان سهم مصارف صنعتي از  55/4رشد  توسطم پنجم و

ميليارد متر مكعب 3/15با ميزان  1394در پايان سال درصد  75به و سپس  1389درصد در سال  72به  1384سال 

ميليارد متر مكعب  1/5درصد معادل  25درصد و سپس به  28درصد به  32خانگي و عمومي از  و سهم مصارف

است که عليرغم افزايش مطلق مصرف گاز استان  نشانگر آن رسيده است. اطالعات مذکور 1394درپايان سال 
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سب مشترك، خانوار و جمعيت با کاهش مواجه بوده است. قابل ذکر است بر حهاي مذکور، سرانه مصرف طي سال

حامل هاي انرژي در حال حاضر از لحاظ مسائل زيست هرچند مصرف گاز طبيعي و جايگزيني آن به جاي ديگر 

محيطي و مسائل اقتصادي مقرون به صرفه است ليكن در سال هاي برنامه پنجم با توجه به محدوديت تامين گاز 

طبيعي مشكل کمبود گاز در بخش صنعت خصوصاً در نيمه دوم سال محسوس بوده است. از سويي هزينه باالي 

هاي اين گذاري در مناطق مختلف به ويژه مناطق روستايي موجب افزايش هزينهشبكه اجراي خطوط لوله گاز و

 شود.حامل انرژي مي



 

 

 نفت و گاز -عملکرد اهداف کمی / شاخصهای بخش انرژی(. 1 -4جدول)

 واحد متعارف عنوان شاخص/ هدف کمی ردیف

 های برنامه چهارمسال
رشد/ متوسط دوره 

رنامه چهارم ب

 )درصد(

رشد/ متوسط  های برنامه پنجمسال

 های برنامه پنجمسال

(1389-1394 )

 )درصد(

1384 1389 1390 1391 1392 1393 
پیش بینی 

 1394سال

1 
مصرف فرآورده هاي 

 نفتي

 62/2 1894 1852 1813 1698 1614 -81/1 1664 1823 هزار مترمكعب 1بنزين 

 -52/2 2767 3296 3272 3203 3341 8/3 3143 2608 كعبهزار مترم 2نفت گاز 

 -68/15 52 62 72 84 101 -15/18 122 332 هزار مترمكعب نفت سفيد

 -45/48 89 289 3558 3421 2876 27/4 2444 1983 هزار مترمكعب نفت کوره

 -87/12 120 210 208 222 226 78/12 239 131 هزار مترمكعب گاز مايع

 -35/8 4922 5709 8923 8628 8158 05/2 7612 6877 هزار مترمكعب هاي نفتيرف فرآوردهجمع مص

4/102 136 4 جايگاه برداريمورد بهره CNGتعداد جايگاه  2  138 145 148 150 153 11/2 

 95/5 1630254 1567502 1486707 1401796 1314366 2/7 1221034 862532 عدد تعداد مشترکين گاز طبيعي 3

 19/3 988822 969009 942785 914718 886308 66/4 845115 672991 عدد تعداد انشعابات گاز طبيعي 4

 21/1 103 103 103 100 99 5 97 76 عدد تعداد شهرهاي گاز رساني شده 5

 46/11 1337 1250 1162 1134 932 41/3 777 657 عدد تعداد روستاهاي گاز رساني شده 6

 48/5 1947477 1871722 1809717 1706481 1615501 37/8 1491413 997712 خانوار ت پوشش گاز طبيعيتعداد خانوارهاي تح 7



 

 واحد متعارف عنوان شاخص/ هدف کمی ردیف

 های برنامه چهارمسال
رشد/ متوسط دوره 

رنامه چهارم ب

 )درصد(

رشد/ متوسط  های برنامه پنجمسال

 های برنامه پنجمسال

(1389-1394 )

 )درصد(

1384 1389 1390 1391 1392 1393 
پیش بینی 

 1394سال

 97/6 6384 7043 6416 5853 5261 12/18 4558 1982 عدد تعداد صنايع گازدار 8

 96/6 42 48 42 36 33 2/18 30 13 عدد تعداد شهرکهاي صنعتي گازدار 9

 19/5 24532 24117 23210 21987 20501 64/8 19044 12578 کيلومتر طول شبكه گاز رساني 10

11 
مصرف گاز 

 استان

 76/2 5.1 4.93 4.95 4.62 4.69 65/1 4.45 4.1 ميليارد متر مكعب خانگي و عمومي

 8/5 15.3 14.12 10.77 10.73 10.94 81/5 11.54 8.7 ميليارد متر مكعب صنعتي

 99/4 20.4 19.04 15.72 15.34 15.64 55/4 15.99 12.8 ميليارد متر مكعب کل مصرف

 - 25 26 31 30 30 - 28 32 درصد درصد مصرف خانگي و عمومي

 - 75 74 69 70 70 - 72 68 درصد درصد مصرف صنعتي

 -85/2 3136 3142 3310 3279 3556 -41/5 3623 4784 متر مكعب سرانه مصرف برحسب مشترکين

 -32/3 2517 2631 2735 2706 2906 -76/6 2980 4228 متر مكعب ارسرانه مصرف برحسب خانو

 -41/3 839 875 915 906 973 -68/6 998 1410 متر مكعب سرانه مصرف برحسب جمعيت

 شرکت گاز استان اصفهان -ماخذ: شرکت پخش فرآورده هاي نفتي استان اصفهان

 
 توضيحات:

 باشد.مي 4ين سوپر و بنزين يوروبنزين شامل فرآورده هاي بنزين معمولي، بنز 1
 

  

 باشد.مي 4گاز يورو گاز کم گوگرد و نفت گاز معمولي، نفت گاز شامل فرآورده هاي نفت نفت 2



   161/ انرژی

 
 

 های پاکو انرژی برق  -

 :باشدميزير  حکه به طور خالصه به شر ارائه گرديده( 2-4)بخش برق در قالب جدول اهداف کميعملكرد 

( ظرفيت عملي نيروگاههاي توليد برق استان اعم از 2-4طبق جدول شماره)ها: ظرفیت عملی نیروگاه -

مگاوات در سال  3975به  84مگاوات در سال  2530برق آبي، تجديدپذير و ديزلي از ، چرخه ترکيبي،بخاري، گازي

سسات تابع مگاوات مربوط به مؤ 909از اين ميزان رسيده است که  1394پايان سال  مگاوات در 4477به  و 1389

درصد از ظرفيت  7باشد. ظرفيت عملي موجود مگاوات مربوط به ساير موسسات مي 3568وزارت نيرو و 

به سال  نسبت 1393نيروگاهها در سال دهد. قابل ذکر است ظرفيت عملي مي نيروگاههاي کل کشور را تشكيل

. باشدا مربوط به بخش خصوصي مياست و اين افزايش عمدتمگاواتي برخوردار گرديده  502از افزايش  1389

 مگاوات بوده است. 1قابل ذکر است ظرفيت نيروگاههاي تجديدپذير استان تنها 

هاي برنامه چهارم و پنجم نوسان زيادي راندمان نيروگاههاي حرارتي استان طي سال راندمان نیروگاهها: -

 است درصد بوده 55/36دل معا 1394مربوط به سال اي که بيشترين مقدار نداشته است به گونه

 ميليارد کيلووات 25 ساعت به ميليارد کيلووات 19از  1384در سال هاي استان توليد برق نيروگاه تولید: -

درصد از  5/8ميليارد کيلوواتساعت رسيده که معادل  23به  1393و سپس در پايان سال  1389در سال ساعت 

 يدرصد 46/5متوسط  داراي رشدهاي برنامه چهارم د برق طي سالباشد. قابل ذکر است توليتوليد برق کشور مي

  داشته است.متوسط درصد رشد  29/2و طي برنامه پنجم 

انرژي مشتمل بر خانگي، عمومي، کشاورزي، صنعتي، تجاري و  فروشهاي مختلف بخش فروش برق: -

ميليارد کيلوواتساعت در  15از  نمشترکيميزان مصرف برق  مربوطهباشد که بر اساس جدول روشنايي معابر مي

رسيده  1393در سال ساعت  ميليارد کيلووات 21 و سپس به 1389کيلوواتساعت در سال ميليارد  18به  1384سال 

رف است. قابل ذکر است ميزان مص اصفهان صادر کننده انرژيدهد استان که در مقايسه با ميزان توليد نشان مي

 درصدي روبرو بوده است. 13/3و  71/3 متوسط پنجم با رشدبرق استان طي برنامه چهارم و 

کيلوولت( استان تا پايان سال  63کيلوولت( و فوق توزيع ) 230و  400طول شبكه خطوط انتقال ) خطوط: -

طول اين  دهد.درصد از اين خطوط در کل کشور را تشكيل مي 4/6کيلومتر رسيده است که  3/7732به  1393

 برخوردار بوده است.درصد  88/1و  21/1برنامه چهارم و برنامه پنجم اي هگونه خطوط طي سال

هاي خوزستان، باشد که گذرگاه برق توليدي در استاناستان مي غربدر  اًکيلوولت عمدت 400تراکم خطوط 

کيلوولت عمدتا در شهرستان اصفهان و شرق  230در حالي است که تراکم خطوط  مرکزي و تهران است اين

 شود.ديده مياستان 

درصد  7/6کيلومتر رسيده است که  48962به  1393استان تا پايان سال کيلوولت(  20توزيع )طول شبكه 

 دهد.از اين خطوط در کشور را تشكيل مي
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هاي برنامه چهارم و پنجم درخصوص تلفات شبكه توزيع روند بررسي ارقام سال تلفات شبکه توزیع: -

 5/7و سپس به  1389درصد در سال  4/9به  1384درصد در سال  8/9اي که از نهبه گودهد کاهشي را نشان مي

 است. رسيده 1394درصد در سال 

 63هاي فوق توزيع )ايستگاه ،کيلوولت( 230و  400هاي انتقال )مجموع ظرفيت ايستگاه ها:ایستگاه -

درصد از ايستگاه 3/7رسيده که  لت آمپرمگاو 24163به  1393استان تا پايان سال  هاي توزيعو ايستگاه کيلوولت(

از رشد متوسط برنامه چهارم و برنامه پنجم هاي ها طي سالظرفيت اين ايستگاه دهد.هاي کشور را تشكيل مي

 است. درصدي برخوردار بوده 73/3و  8/5

سال هزار مشترك در  1903به  84هزار مشترك در سال  1671تعداد مشترکين در استان از  مشترکین: -

دهد. درصد از مشترکين کشور را تشكيل مي 3/7رسيده که  1393مشترك تا پايان سال  2318و سپس به  89

 .درصدي روبرو بوده است 93/4و  63/2متوسط تعداد مشترکين استان طي برنامه چهارم و برنامه پنجم با رشد 

  



 

 
 

 برق -صهای بخش انرژیعملکرد اهداف کمی / شاخ(. 2 -4جدول)

 واحد متعارف عنوان شاخص/ هدف کمی ردیف

 های برنامه چهارمسال
رشد/ متوسط دوره برنامه 

 چهارم )درصد(

های رشد/ متوسط سال های برنامه پنجمسال

 برنامه پنجم

 ( )درصد(1389-1394)
1384 1389 1390 1391 1392 1393 

پیش بینی 

 1394سال

 4/2 4477 4477 4484 4508 4325 4/2 3975 3530 مگاوات هااهظرفيت عملي نيروگ 1

 - 55/36 51/35 06/34 68/34 44/35 - 04/35 42/35 درصد متوسط راندمان نيروگاههاي حرارتي 2

 29/2 28 23 26 25 25 64/5 25 19 ميليارد کيلووات ساعت توليد برق )ناويژه( 3

 13/3 21 21 20 19 19 71/3 18 15 اعتميليارد کيلووات س فروش برق به مشترکين 4

5 
 –حداکثر بار مصرفي )اوج مصرف( 

 حداکثر نياز اوج مصرف
 77/1 4044 4042 4263 3907 3829 11/4 3703 3027 مگاوات

6 
مجموع طول خطوط انتقال و فوق 

 توزيع  
 88/1 3/7799 3/7732 7/7606 5/7451 7316 21/1 5/7103 6688 کيلومتر مدار

 76/2 50818 48962 47629 46451 45679 4 44338 36431 کيلومتر بكه توزيعطول ش 7

8 
مجموع ظرفيت ايستگاههاي انتقال، 

 توزيع و توزيع فوق
 73/3 24718 24163 23794 22026 21280 8/5 20575 15521 مگاولت آمپر

 - 5/7 5/7 8/8 1/9 8/8 - 4/9 8/9 درصد ميزان تلفات شبكه توزيع 9

 93/4 2421 2318 2230 2120 2012 63/2 1903 1671 هزار مشترك مشترکينتعداد  10

 آمار تفصيلي صنعت برق ايران -ساله صنعت برق ايران10ماخذ: روند

 باشد.ن ميصفهاتوضيح: ظرفيت عملي نيروگاههاي توليد برق و توليد نيروي برق در جدول فوق شامل نيروگاههاي بخش هاي دولتي و غير دولتي در سطح استان ا *
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 ارزیابی عملکرد بخش نفت و گاز  -

 :باشدمياقدامات انجام شده در بخش نفت و گاز طي برنامه هاي چهارم و پنجم شامل  موارد زير 

 بخش نفت و گاز  -تحلیل عملکرد مواد قانونی(. 3 -4جدول)

 ردیف
شماره ماده 

 قانونی مرتبط 
 عملکرد و اهم اقدامات  موضوع ماده قانونی 

1 

برنامه  134ماده 

 20پنجم و ماده 

 برنامه چهارم

جويي، تشويق اعمال صرفه

و حمايت از مصرف 

کنندگان در راستاي منطقي 

کردن و اصالح الگوي 

مصرف انرژي برق و حفظ 

ذخاير انرژي کشور و 

حفاظت از محيط زيست، 

اعمال مشوقهاي مالي 

جهت رعايت الگوي مصرف 

ينه سازي مصرف و به

انرژي، توليد محصوالت 

 مصرف و با استاندارد باالکم

به منظور بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان هاي شرکت پخش 

هاي فرآورده هاي نفتي و گاز، تمهيدات الزم اتخاذ گرديده و نيز پروژه

ها انجام پذيرفته است که مي مميزي و مديريت انرژي در اين شرکت

ماتي شامل: ايجاد واحد مديريت انرژي در شرکت پخش توان به اقدا

ها به منظور پيگيري مصوبات و قوانين مربوط به مصرف فرآورده

انرژي، افزايش راندمان انرژي مصرفي و ايجاد هم فكري با همه 

کارکنان براي بهبود و اصالح الگوي مصرف انرژي ، اقدامات درون 

ره هاي دو جداره، المپ سازماني شرکت پخش شامل استفاده از پنج

هاي کم مصرف ، دوبله کردن درهاي ورودي ، استفاده از فتوسل و 

هاي هوشمند موتور خانه، تايمر و سنسور ، استفاده گسترده از سيستم

تجهيز رادياتور به شير ترموستاتيک در خالل دوره برنامه چهارم و 

ر وري دهاي افزايش بهرهپنجم توسعه بخش خصوصي در فعاليت

گري بخش دولتي در بخش هاي مختلف راستاي کاهش تصدي

مشارکت نموده است و در حوزه بهينه سازي مصرف انرژي نظير ساخت 

تجهيزات و سامانه هاي کنترل و پايش مصرف سوخت در واحدهاي 

تجاري، خانگي ، صنعتي و حمل و نقل مورد استفاده قرار گرفته است 

ها در کاهش مصرف بنزين موتور به عالوه طرح گاز سوز کردن خودرو

و کاهش واردات فرآورده هاي نفتي مؤثر بوده است. پيگيري و بازديد از 

صنايع براي ايجاد و فعال سازي واحد مديريت انرژي با هدف نظارت 

مستمر بر فعاليت مستمر انرژي ، پيگيري دستورالعمل و استانداردهاي 

تجهيزات انرژي بر با موجود در مصرف انرژي، شناسايي فرآيندها و 

راندمان باالتر، نظارت بر کليه فعاليت هاي مؤثر بر مصرف انرژي در 

 آن واحد و مميزي داخلي انرژي 

2 

 

برنامه  22ماده 

 چهارم

 

سوز کردن خودروها دوگانه

هاي عرضه گاز وجايگاه

CNG  با حمايت از بخش

خصوصي و تعاوني و 

ها در همكاري شهرداري

 اين زمينه

 4از  CNGش تعداد جايگاه هاي راه اندازي شده عرضه گاز افزاي

 1394جايگاه در پايان سال  153به  1384جايگاه در سال 
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 ردیف
شماره ماده 

 قانونی مرتبط 
 عملکرد و اهم اقدامات  موضوع ماده قانونی 

3 
بند ب  30ماده 

 برنامه پنجم

ايمن سازي سيستم هاي 

خدماتي آب، برق، گاز، 

رساني با مخابرات و سوخت

ها استفاده ار آخرين فناوري

به منظور عدم اختالل 

در اثر بروز رساني خدمات

 حوادث

 تجهيز انبارهاي نفت و امكانات ايمني آتش نشاني الزم

4 
و  67و  62واد م

 برنامه پنجم 70

فعاليت اشخاص حقيقي و 

حقوقي منوط به اخذ مجوز 

اعم از گواهي، پروانه و جواز 

و...،کمک به اشخاص 

حقيقي و حقوقي از محل 

اعتبارات قوانين بودجه 

سنواتي، اخذ مجوز 

هاي اقتصادي از تفعالي

 دستگاه هاي متعدد

 کي براي پذيري اشتراك در گردد. تخفيف مي اقدام موردي صورت به

 شد.بامي مشمول مشترکين از يک هر پرونده ضميمه قانون، طبق بار

 ارزیابی عملکرد بخش برق -

يت بخش برق در هاي اجرايي مرتبط با حوزه فعالعملكرد مواد قانوني برنامه پنجم توسعه کشور و سياست

 است. گرديدهارائه  (4-4)قالب جدول شماره

 بخش برق –تحليل عملكرد مواد قانوني (. 4 -4جدول)

 ردیف
شماره ماده 

 قانونی مرتبط 
 عملکرد و اهم اقدامات  موضوع ماده قانونی 

1 

بند ج سياستهاي 

قانون  44کلي اصل 

 اساسي

تي بخشهاي غيردول سياستهاي کلي توسعه

از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي 

 دولتي

 1540نيروگاه شهيد محمد منتظري با ظرفيت عملي

 مگاوات به بخش خصوصي واگذار گرديده است.

2 
قانون  133ماده 

 برنامه پنجم

سازي تنوع در عرضه انرژي کشور، بهينه

توليد و افزايش راندمان نيروگاهها، کاهش 

 سعه همزمان برق و حرارتتلفات و تو

اقداماتي مؤثر در جهت افزايش راندمان نيروگاههاي توليد 

ه منظور توزيع بهاي انتقال و فوق سازي شبكهبرق و بهينه

 کاهش تلفات صورت گرفته است.

3 
 بند ب 133ماده 

 قانون برنامه پنجم

انعقاد قراردادهاي بلندمدت خريد تضميني 

يهاي نو و برق توليدي از منابع انرژ

انرژيهاي پاك با اولويت خريد از بخشهاي 

 خصوصي و تعاوني 

 

خريد برق از نيروگاههاي خورشيدي و بادي در سطح 

 گيرد.استان به صورت تضميني صورت مي
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 ردیف
شماره ماده 

 قانونی مرتبط 
 عملکرد و اهم اقدامات  موضوع ماده قانونی 

4 
 بند ج 133ماده 

 قانون برنامه پنجم

حمايت از توسعه نيروگاه هاي با مقياس 

کوچک توليد برق توسط بخش خصوصي 

 و تعاوني

متقاضيان مربوطه شناسائي و مجوزهاي الزم براي ايجاد 

که نيروگاه با مقياس کوچک صادر گرديده است به طوري

ايستگاه مولدهاي مقياس کوچک در استان  95تعداد 

مگاوات  712شناسايي شده که جمع قدرت مصوب آنها 

 13مگاوات آن موافقت اوليه و براي  120است و براي 

صورت گرفته است و در حال حاضر مگاوات عقد قرارداد 

 مگاوات ظرفيت خالي وجود دارد. 577

5 
بند د  133ماده 

 قانون برنامه پنجم

افزايش توان توليد برق از طريق سرمايه

گذاري بخش عمومي، تعاوني و خصوصي 

و يا منابع داخلي شرکتهاي تابعه و يا به 

صورت روشهاي متداول سرمايه گذاري از 

 BOOبرداري و تصرف  جمله ساخت، بهره

 BOTو ساخت، بهره برداري و انتقال 

توسط بخش غير دولتي  BOOنيروگاه گازي به روش  3

 255در استان مشتمل بر نيروگاه کاشان به ظرفيت عملي 

 380مگاوات، نيروگاه اردستان)زواره( به ظرفيت عملي 

مگاوات احداث و به بهره برداري رسيده و نيروگاه هرند 

 5مگاوات و با پيشرفت فيزيكي  1000نامي به ظرفيت 

 درصد در دست اجراست. 

6 
قانون  134ماده 

 برنامه پنجم

جويي، تشويق و حمايت از اعمال صرفه

مصرف کنندگان در راستاي منطقي کردن 

و اصالح الگوي مصرف انرژي برق و حفظ 

ذخاير انرژي کشور و حفاظت از محيط 

زيست، اعمال مشوقهاي مالي جهت 

ايت الگوي مصرف و بهينه سازي رع

ف مصرمصرف انرژي، توليد محصوالت کم

 و با استاندارد باال

با همكاري صنايع در خصوص اجراي برنامه تعميرات ساالنه 

به کاهش مصرف  89-93هاي در فصل تابستان طي سال

 مگاوات ساعت منجر گرديده است.  69295معادل 

7 
 3تبصره  134ماده 

 جمقانون برنامه پن

تجهيز مشترکين برق کشور به کنتور 

هوشمند جهت مديريت بار شبكه برق 

 کشور

کليه مشترکين موجود روي ولتاژ فوق توزيع و انتقال نيرو 

در سطح مناطق تحت پوشش اين شرکت به کنتور 

 هوشمند مجهز شده اند.

8 
 139و  133ماده 

 قانون برنامه پنجم

به منظور تنوع در عرضه انرژي کشور 

( و حمايت دولت از بخشهاي 133اده)م

خصوصي و تعاوني در راستاي ايجاد 

زيرساختهاي توليد تجهيزات نيروگاههاي 

بادي و خورشيدي و توسعه کاربرد انرژي

هاي پاك و افزايش سهم توليد انرژيهاي 

 پاك در سبد توليد انرژي کشور

ــفه با ظرفيت  نيروگاه  2کيلووات و  660نيروگاه بادي ص

برداري و پســت پاکدل در محل معاونت بهرهخورشــيدي 

 کيلووات احداث گرديده است. 185جمعا به ظرفيت 
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 هاو فرصت هاقابلیت -2 -4

 رژي هاي انهاي اصلي توليد حاملجايگاه استراتژيک انرژي استان در توسعه کشور به عنوان يكي از قطب

 کشور

 نتقال انرژي آن در مرکز کشور )برق، گاز و فرآورده هاي نفتي(قرار گرفتن استان و شبكه ا 

 هاي انرژي از جنوب به شمال کشور و برعكس )حوزه انتقال و توزيع(وجود تأسيسات انتقال حامل 

 وجود دانش فني بومي و داخلي بهمراه نيروي انساني متخصص و فني مكفي 

 تي و دانشگاهي در زمينه انرژيبرخورداري استان اصفهان از مراکز قوي علمي، تحقيقا 

 فرآورده هاي نفتي ، گاز طبيعي و برق در هاي مناسب جهت مديريت و توزيع انرژي اعم از وجود زيرساخت

 استان 

 وجود سابقه و تجربه طوالني در ارائه خدمت و تعامل با مشتريان 

 هاي انرژي در سطح استانضريب نفوذ باالي توزيع حامل 

  دائمي بهينه سازي مصرف انرژي در استاناستقرار دبيرخانه 

 ريزي استراتژيک و سيستم استفاده از سيستم هاي مديريتي و برنامهGIS در راستاي تحقق اهداف 

 ظرفيت وجود منابع انرژي پاك و تجديدپذير در استان 

 شروط مگذاري در احداث نيروگاههاي خورشيدي و بادي و ساير منابع پاك تمايل بخش خصوصي جهت سرمايه

 بر جذابيت قيمت تضميني.

 هاتنگناها و چالش -3 -4

 تنگناها و چالش هاي بخش انرژي استان شامل موارد زير مي باشد:

 باال بودن شدت انرژي در ايران و بالتبع در استان در مقايسه با کشورهاي توسعه يافته و صنعتي 

 استاندارد در استان عدم تامين انواع سوخت مصرفي با کيفيت 

 باال بودن تلفات در بخشهاي توليد، تبديل و عرضه انرژي در کشور 

 آوريهاي ناکارآمد، پر مصرف )آب، مواد و انرژي( و آالينده در بخش توليد، کشاورزي، صنعت و پايش وجود فن

 محيط زيست استان

 هاي نوينمحدوديت در دسترسي به تكنولوژي 

 اي در بخش انرژي و محدوديت در دسترسي به منابع ارات موردنياز طرحهاي سرمايهکمبود منابع مالي و اعتب

 الملليمالي بين

  موانع و مشكالت پيمانكاري و صنايع سازنده تجهيزات و مشاوران مشتمل بر کمبود ظرفيت، اندك بودن

 سرمايه ثبت شده، ضعف در توان فني و فناوري و ...
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  مانكاران و مشاورانتوانايي مالي و کيفي پيمحدوديت 

 هاي تجديدپذير در سبد انرژي استانسهم بسيار ناچيز انرژي 

 عدم استفاده از ساز و کارهاي مناسب بازار در عرضه محصوالت انرژي 

   وم بازسازي و لز هاي انتقال، فوق توزيع و توزيع انرژي در استانو قدمت بخش قابل توجهي از شبكهفرسودگي

 منظور کاهش تلفات انرژي و کاهش هزينه ها در حوزه توليد و انتقال و توزيعسازي آنها به و بهينه

 هاي انتخابي ناکارا در بخش انرژي )در حوزه توليد، راندمان پايين از جمله عدم توجه کافي به تبديل تكنولوژي

يزات الكتريک جهنيروگاهها به سيكل ترکيبي و در حوزه مصرف کيفيت پايين تجهيزات مصرفي از جمله خودروها، ت

 و تجهيزات سنجش مصرف گاز به لحاظ دقت و صحت(

 عدم تداوم تامين سوخت گاز طبيعي به نيروگاهها و صنايع 

 گذاري بخش خصوصي در تاسيسات انتقال نيروي برق و سرمايه گذاري پايين بخش خصوصي در عدم سرمايه

 بخش توليد نيروي برق

   هاي انرژي هاي حاملمنطقي نبودن قيمت عدم توازن بين منابع و مصارف به دليل 

 ناامني هاي ناشي از نوسان نرخ تورم 

  اثر منفي سياست سهميه بندي کردن مصرف )دسترسي( حاملهاي انرژي در ايجاد اشتغال بخش هاي مختلف

 اقتصادي

 عيوري در اين صناوجود شرايط انحصاري در فعاليتهاي صنعت نفت، گاز و برق و در نتيجه کاهش بهره 

 ريزي و اولويتهاي توزيع انرژي ايجاد محدوديتها در برنامه 

 عدم رعايت نكات ايمني و حريم تاسيسات انرژي توسط شهروندان و ساير دستگاههاي اجرايي 

  افزايش سرقت از تاسيسات و اموال و استفاده غير مجاز از انرژي 

 ت سرمايههاي بخش انرژي و طوالني بودن دوره بازگشسرمايه بر بودن طرح 

 کمبود منابع مالي و اعتبارات مورد نياز طرح هاي سرمايه اي در بخش انرژي 

  محدوديت در دسترسي و تامين برخي از تجهيزات و لوازم با تكنولوژي نوين 

 عدم پاسخگويي تاسيسات موجود به رشد روز افزون مصرف انرژي 

 ليد، انتقال و توزيع انرژيهاي زيست محيطي ناشي از فرآيندهاي ذخيره، تووجود آالينده 

 ايجاد اختالل در توليد و مصرف برق به دليل کمبود آب 

 فقدان نهاد متمرکز تصميم گيري و هماهنگي در زمينه رفع موانع اجراي طرحهاي تاسيسات انرژي 

  تر از نياز مصرف هاي توسعه استان و شهري در جهت برآورد دقيقکمبود اطالعات و عدم هماهنگي در طرح

 نرژي مناطق مختلفا
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   عدم توجه به توانمند سازي منابع انساني در بخش انرژي 

   وجود محدوديت در وصول مطالبات برخي از مشترکين 

  و عدم استفاده از آثار مثبت اقتصادي آن هاي انرژيعدم اجراي صحيح قانون هدفمندسازي يارانه حامل 

 یبرنامه راهبردی انرژ -4 -4

 برنامه راهبردی نفت و گاز -1 -4-4

 اهداف کلی و راهبردها -

 راهبرد دستیابی به هدف کلی اهداف کلی ردیف

1 

افزايش بهره وري و کاهش 

شدت انرژي در استان و بهينه 

 سازي مصرف انرژي

 اصالح قيمت حاملهاي انرژي تا پايان برنامه ششم توسعه

نولوژي صنايع استان در راستاي مصرف بهينه انرژي و توسعه توليد کاالهاي با بازدهي ارتقاء سطح تك

 بهينه )براساس شاخص شدت مصرف انرژي( و کاهش شدت انرژي

ارتقاء فرهنگ صرفه جويي و مديريت مصرف انرژي و اعمال مديريت کارا و تصحيح الگوي مصرف در 

 توسعه شرکتهاي خدمات انرژيبخش انرژي و کاهش شدت انرژي و حمايت از 

2 

ارتقاء امنيت عرضه انرژي 

مطمئن، پايدار و با کيفيت 

 مناسب

تداوم تغيير الگوي مصرف انرژي در بخشهاي مختلف در راستاي کاهش سهم فرآورده هاي نفتي و 

 افزايش سهم گاز طبيعي

براي  ردن کارآيي شبكه گازبهبود و ارتقاي شبكه گاز براي تضمين روند توسعه پايدار کشور و باالب

 جلوگيري از هدر رفت گاز در شبكه

ارتقاء سطح ايمني عوامل توليد تا مصرف و صيانت از حقوق و افزايش سطح رضايتمندي ذينفعان در 

 بخش انرژي

3 

افزايش بازيافت و کاهش هدر 

روي در توليد و مصرف انرژي 

با رعايت مالحظات و 

 استانداردهاي زيست محيطي

هش تلفات انرژي در بخش توليد، انتقال و توزيع تا سطح استانداردهاي ملي به منظور حفظ و صيانت کا

 منابع و محيط زيست

 بهبود کيفيت محصوالت و خدمات بخش انرژي متناسب با استانداردهاي بين المللي

 وشيميايي(ايجاد حداکثر ارزش افزوده در محصوالت زنجيره نفت خام و گاز )پااليشي و پتر

4 

کارآمدتر ساختن ساختار 

سازماني توليد کنندگان و 

عرضه کنندگان انرژي متناسب 

با ساختار شرکتهاي پيشرو در 

 اين عرصه

تفكيک کامل وظايف حاکميتي از تصدي و تسريع حرکت در جهت کاهش تصدي گري دولتي و ايجاد 

 به ويژه صنعت نفت ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاکميتي در بخش انرژي 

اصالح قوانين و مقررات جاري متناسب با استانداردها و شرايط روز با تاکيد بر حداکثر سازي مبادالت 

 تجاري، عملكردهاي بهينه اجرايي و توسعه اي در سطح بين الملل و افزايش جذابيت سرمايه گذاري
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 اهداف کمی -

 ردیف
هدف کلی 

 بخش

وضعیت  هدف کمی

 اندر پای

سال 

1393 

پیش 

بینی 

سال 

1394 

 های برنامه ششمسال

 پنجم چهارم سوم دوم اول واحد عنوان

1 

 

افزايش بهره وري 

و کاهش شدت 

انرژي در استان و 

بهينه سازي 

 مصرف انرژي

کاهش شدت انرژي 

 (1394)نسبت به سال 
 3.5 3.5 3.5 2.5 2 - - درصد

2 

ارتقاء امنيت عرضه 

انرژي مطمئن، 

دار و با کيفيت پاي

 مناسب

اجراي خطوط تقويتي 

 انتقال و تغذيه استاني
 15 30 70 90 100 6/18 32 کيلومتر

اجراي خط تغذيه و انتقال 

جهت گازرساني به 

 شهرها و روستاهاي جديد

 0 50 50 100 160 270 0 کيلومتر

شهرهاي  %100پوشش 

 فاقد گاز از شبكه توزيع

تعداد 

 انشعاب
0 0 2550 2550 340 400 0 

توسعه شبكه گاز در 

 شهرها

 کيلومتر
24117 24533 25000 25500 26000 26300 26500 

روستاهاي  %100پوشش 

 جديد از شبكه توزيع گاز

تعداد 

 انشعاب
- 3092 1500 1000 1000 500 500 

 تعداد مشترکين جديد گاز
هزار 

 مشترك
72 62 55 45 40 30 20 

مصرف 

هاي فرآورده

 فتي ن

 بنزين
هزار متر 

 مكعب
1852 1667 1500 1350 1215 1093 984 

 نفت گاز
هزار متر 

 مكعب
3296 2966 2669 2402 2162 1946 1751 

نفت 

 سفيد

هزار متر 

 مكعب
62 74 89 106 128 141 169 

نفت 

 کوره

هزار متر 

 مكعب
289 289 289 289 289 289 289 

 گاز مايع
هزار متر 

 مكعب
210 126 75 45 27 16 10 

مورد CNG تعداد جايگاه 

 برداريبهره
 448 373 311 259 216 153 150 جايگاه
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 های برنامه ششمسال

 پنجم چهارم سوم دوم اول واحد عنوان
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افزايش بازيافت و 

کاهش هدر روي 

در توليد و مصرف 

انرژي با رعايت 

مالحظات و 

استانداردهاي 

 زيست محيطي

نسبت توليد نفت کوره به 

ساير فرآورده هاي 

 پااليشگاه نفت اصفهان

 درصد

 حجمي
9/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 

نسبت توليد بنزين 

به  EURO4استاندارد 

 کل توليد بنزين موتور

درصد 

 حجمي
5/13 6/32 65 65 65 65 65 

نسبت توليد گازوئيل با 

به  EURO4استاندارد 

 کل توليد گازوئيل

درصد 

 حجمي
89/6 2/11 2/8 10 10 95 95 

 بازيابي بخارات بنزين

مخازن مستقر در 

 جايگاههاي سطح استان

 100 100 100 100 100 - - درصد

بازيابي بخارات بنزين 

مخازن مستقر در 

 جايگاههاي سطح استان

 - - 50 34 17 0 0 تعداد

بازيابي بخارات بنزين 

مخازن مستقر در 

 جايگاههاي سطح استان

درصد 

 پيشرفت
20 90 100 100 100 100 100 

شرکت گاز استان اصفهان -پااليش نفت اصفهانماخذ: شرکت 



 

 
 

 راهبردها، سیاستها و اقدامات اساسی -

 اقدام اساسی سیاست راهبرد ردیف

1 

اصالح قيمـت حاملهـاي انـرژي تـا پايـان       -
 برنامه ششم توسعه

ارتقاء سـطح تكنولـوژي صـنايع اسـتان در       -
ــرژي و توســعه   ــه ان راســتاي مصــرف بهين
ــه   ــازدهي بهينـ ــا بـ ــاي بـ ــد کاالهـ  توليـ

)براساس شـاخص شـدت مصـرف انـرژي(     
 و کاهش شدت انرژي

بهـــره گيـــري از سياســـتهاي قيمتـــي حاملهـــاي  -
 انرژي جهت کنترل نرخ رشد مصرف

ــنعت،     - ــهاي ص ــرژي در بخش ــازدهي ان ــزايش ب اف
 کشاورزي، خانگي و عمومي

ارتقاء سـطح تكنولـوژي صـنايع اسـتان در راسـتاي       -
 کاهش شدت انرژي

ــه  - هــا در جهــت تحقــق کامــل هدفمندســازي ياران
ــاهش     ــره وري و ک ــتغال و به ــد، اش ــزايش تولي اف

 شدت انرژي

بـر اسـتان بـه منظـور تغييـر تكنولـوژي بـراي کـاهش شـدت انـرژي در           کمک مالي و فني به صنايع انرژي -
 قانون اصالح الگوي مصرف 26راستاي تسريع اجراي ماده 

سـازي و نظـارت بـر آن بـراي     تاکيد بر اجراي مقـررات ملـي سـاختمان و اجـراي ضـوابط معمـاري و شهر        -
ــث    ــرژي )مبح ــدت ان ــاهش ش ــه  19ک ــزام ب ــث  ( و ال ــراي مبح ــراي    19اج ــاختمان ب ــي س ــررات مل مق

 ساختمانهاي در دست احداث دولتي، دانشگاهها، مدارس، اماکن عمومي و پروژه هاي انبوه سازي

2 

ارتقــاء فرهنــگ صــرفه جــويي و مــديريت  -
مصرف انـرژي و  اعمـال مـديريت کـارا و     

الگـوي مصـرف در بخـش انـرژي      تصحيح
و کـــاهش شـــدت انـــرژي و حمايـــت از  

 توسعه شرکتهاي خدمات انرژي

استفاده از فناوريهـاي نـوين سـاختماني بـا رويكـرد       -
 کاهش شدت مصرف انرژي

تاکيد بر رعايـت مقـررات ملـي سـاختمان و تـدوين       -
و اجراي ضوابط معمـاري و شهرسـازي بـه منظـور     

 کاهش شدت مصرف انرژي

نــرژي تــا حــد متوســط جهــاني در کــاهش شــدت ا -
 واحدهاي اقتصادي

اتخــاذ تمهيــدات مناســب در زمينــه کــاهش شــدت  -
 انرژي و افزايش بهره وري

ــاري     - ــراي دورک ــب ب ــازي مناس ــر بسترس ــد ب تاکي
 کارکنان دولت در جهت کاهش مصرف انرژي

ادهـاي  حمايت وزارت نفت به منظـور صـرفه جـويي و بهينـه سـازي مصـرف انـرژي از طريـق انعقـاد قرارد          -
قــانون رفــع  12صــرفه جــويي انــرژي از طريــق انعقــاد قراردادهــاي صــرفه جــويي انــرژي موضــوع مــاده  

 موانع توليد

کمــک بــه توســعه سيســتم حمــل و نقــل عمــومي درون شــهري و بــرون شــهري بــا اولويــت اســتفاده از   -
 خودروهاي هيبريدي و گازسوز 

 قطار برقي اصفهان و حومهتوسعه و تسريع امكانات حمل و نقل ريلي استان به ويژه  -

 صرفه جويي مصرف انرژي از طريق بهسازي و بازسازي ساختمانهاي موجود -

ــار مصــرف      - ــين معي ــتانداردهاي تعي ــت اس ــا رعاي ــاختمانها ب ــرژي س ــي شــدن برچســب ان تســريع در اجراي
 انرژي از طريق اعمال سياستهاي تشويقي

 ژيترويج فرهنگ استفاده از تجهيزات انرژي بر با برچسب انر -

ــد و       - ــرژي در خري ــب ان ــتاندارد داراي برچس ــاختماني اس ــات س ــزات و تاسيس ــتفاده از  تجهي ــه اس ــزام ب ال
 توسعه سازمانها و دستگاههاي اجرايي

ترغيب سازندگان مسـكن و امـاکن دولتـي و عمـومي بـه اسـتفاده از شـيوه هـاي نـوين سـاخت و مصـالح             -
 ساختماني استاندارد در راستاي کاهش مصرف انرژي

به فـن آوريهـاي نـوين انـرژي الكتريكـي در طراحـي و اجـراي سيسـتم هـاي روشـنايي و گرمـايش            توجه  -
 ساختمانهاي خصوصي و دولتي
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 مديريت مصرف با تاکيد بر اجراي سياستهاي کلي اصالح الگوي مصرف -

 کمک به تامين مالي جايگزيني خودروهاي فرسوده -

ــه اصــالح خطــوط ســاخت خودروهــاي ســواري کــم مصــرف و نو   - ســازي ناوگــان حمــل و نقــل کمــک ب
 عمومي بار و مسافري

 توسعه دولت الكترونيک توسعه دولت الكترونيک با هدف کاهش مصرف انرژي از طريق کاهش تردد  -

 ايجاد زيرساختهاي الزم به منظور استفاده از خودروهاي هيبريدي عمومي و شخصي    -

 ق بازرسي هاي ادواريتوسعه و نظارت بر حفظ استانداردهاي خودروهاي گازسوز از طري -

حمايــت از مشــارکت در پااليشــگاهها در خــارج از کشــور )بخــش خصوصــي( و حضــور در زنجيــره          -
 پااليش تا توزيع فرآورده ها در بازارهاي هدف

 افزايش کيفيت جايگاههاي توزيع سوخت  -

ي در هـاي آموزشـ  تداوم آموزش و ترويج مصـرف بهينـه انـرژي در کليـه بخشـها از طريـق اجـراي برنامـه          -
  هاي عمومي و ابزارهاي تبلبغاتيسطح مدارس، رسانه

3 

تبديل و توليـد حاملهـاي انـرژي بـا ارزش      -
 افزوده باالتر

ــات     - ــاهش تلف ــگاهها، ک ــدمان پااليش ــزايش ران اف
 انتقال و توزيع و بهينه سازي مصرف انرژي

جـــايگزيني ســـوختهاي گـــران و آالينـــده ماننـــد  -
ــ   ــرفه و پ ــوختهاي باص ــا س ــايع ب ــوختهاي م اك س

 CNGمانند گاز طبيعي و 

ــت         - ــود ظرفي ــازي و بهب ــه س ــاي بهين ــروژه ه ــراي پ ــا اج ــوره ب ــت ک ــد نف ــايي مانن ــرآورده ه ــاهش ف ک
 پااليشگاهها

از جملــه افــزايش تعــداد    CNGايجــاد تمهيــدات و زيرســاختهاي الزم بــه منظــور اســتفاده از گــاز        -
 به ويژه در شهرهاي بزرگ استان CNGجايگاههاي 

هـاي اسـتان بـه طـور کامـل و مسـتمر از گـاز طبيعـي در راسـتاي کـاهش آلـودگي            تامين سـوخت نيروگاه  -
 هواي اصفهان بزرگ

4 

استفاده از روشـهاي مختلـف تـامين مـالي      -
ــذاري     ــرمايه گ ــزايش س ــر اف ــد ب ــا تاکي ب
مســتقيم خــارجي بــراي اجــراي طرحهــاي 
صــنعت نفــت و گــاز و افــزايش ســهم     
مشــارکت بخــش غيــر دولتــي )بــا اولويــت 

 عاوني(بخش خصوصي و ت

اســتفاده از ســرمايه گــذاري خــارجي از طريــق      -
انعقاد قراردادهـاي جديـد نفتـي و تسـهيل اسـتفاده      

 از امكانات صندوق توسعه ملي

 قانون رفع موانع توليد 12استفاده از حداکثر ظرفيتهاي ماده  -

شـارکت  تنظيم مواد قانوني برنامه و بودجـه بـراي تسـهيل اسـتفاده از منـابع صـندوق توسـعه ملـي بـراي م          -
 حداکثري بخش غيردولتي
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گســترش فضــاي رقــابتي در زمينــه توليــد  -
 و عرضه حاملهاي انرژي 

عرضــه حاملهـــاي انـــرژي در بازارهـــاي بـــورس   -
 انرژي 

رفــع موانــع حضــور بخــش خصوصــي و تعــاوني در  -
 بازار انرژي

 تقويت بورس انرژي -

 اصالح بازار انرژي و تقويت حضور بخش غيردولتي در اين بازار -

6 

ــزات و  ار - ــاوري در تجهيـــ ــاي فنـــ تقـــ
فرآينـــدهاي زنجيـــره انـــرژي و افـــزايش 

 ميزان استفاده از فناوريهاي نوين دنيا

ــدمات     - ــد خـ ــاي جديـ ــترش بازارهـ گسـ
 فناوري و صدور محصوالت صنعتي

حمايـــت از شـــرکتهاي دانـــش بنيـــان در حـــوزه  -
 انرژي

ــش و      - ــدور دان ــذب و ص ــتاني ج ــاتر اس ــاد دف ايج
 مهندسي -فناوري و خدمات فني

ــ - ــد کاتاليســتها و    عق ــي و تولي ــه مخــازن نفت ــراي مطالع ــاتي ب ــا دانشــگاهها و موسســات تحقيق ــرارداد ب د ق
 بومي سازي فرآيندهاي پااليشي و پتروشيمي

 استفاده از فناوريهاي نوين در چرخه توليد و مصرف انرژي -

7 

بهبود و ارتقـاي شـبكه گـاز و عملكـرد آن      -
در تامين مطمئن گـاز بـراي تضـمين رونـد     

پايــدار کشــور و بــاالبردن کــارآيي  توســعه
ــوگيري از هــدررفت   ــراي جل ــاز ب شــبكه گ

 گاز در شبكه

صـــيانت از حقـــوق مشـــتريان و عرضـــه  -
 کنندگان انرژي

ــرژي    - ــش ان ــررات بخ ــيم مق ــاي تنظ ــاد نهاده ايج
 )رگوالتوري انرژي(

پيک سـايي در شـبكه گـاز بـا اجـراي طرحهـاي ذخيـره سـازي زيرزمينـي گـاز طبيعـي بـا هـدف کـاهش                -
 سوختهاي مايع در فصول سرد در محدوده شبكه گاز و باالبردن پايداري شبكه مصرف

8 

ــد    - ــش تولي ــرژي در بخ ــات ان ــاهش تلف ک
انتقـــال و توزيـــع  بـــه منظـــور حفـــظ و 

 صيانت منابع و محيط زيست

 کاهش سوخت و ضايعات پااليشگاهها-
هوشــمند کــردن خطــوط انتقــال  و مخــازن جهــت  -

 ينقاط نشت احتمال ييشناسا
و  هيـ الزم مخـازن و خطـوط انتقـال مـواد اول     يمنيا -

 ياز آلــودگ يريبــه منظـور جلــوگ  ينفتـ  يهــافـرآورده 
 آب و خاك و هدررفت منابع

 

 اجراي پروژه هاي بهبود عمليات و بهينه سازي در پااليشگاهها -

 افزايش راندمان توليد انرژي و کاهش تلفات در مسير توليد تا مصرف -

خـانوار و دور از شـبكه گـاز طبيعـي و بـرق بـا روشـهاي         20ي روسـتايي زيـر  افزايش بهره منـدي خانوارهـا   -
 جايگزين مانند انرژيهاي تجديدپذير

اي بـا اسـتفاده از روشـهاي نـوين در بخـش ذخيـره، انتقـال        تقويت و ارتقاء فرآينـد بازديـد و تعميـرات دوره    -
 و توزيع انرژي در استان
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بهبـــود کيفيـــت محصـــوالت و خـــدمات  -
ناســب بــا اســتانداردهاي بخــش انــرژي مت

 بين المللي

 استانداردسازي مصرف انرژي توليدات داخلي  -

حمايــت از توليــد لــوازم مصــرف کننــده انــرژي بــا   -
رانــدمان بــاال و حمايــت از شــرکتهاي خــدمات     

 انرژي

 الزام به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در واردات و ساخت تجهيزات -

ــه اجــراي اســتانداردهاي معيــار م  - ــزام ب ــر مشــمول رعايــت  صــرف انــرژي در صــنايع و ســامانه انــرژي ال ب
 استانداردهاي انرژي و مديريت انرژي

 کاهش هزينه استفاده از تجهيزات کم مصرف انرژي توليد داخل و وارداتي -

10 

ــاکميتي از   - ــايف حـ ــل وظـ ــک کامـ تفكيـ
ــت    ــت در جهـ ــريع حرکـ ــدي و تسـ تصـ

ــاهش تصــدي  ــري دولتــي و ايجــاد   ک گ
يفـاي وظـايف   ساختارهاي مناسـب بـراي ا  

حــاکميتي در بخــش انــرژي بــه ويــژه     
 صنعت نفت 

قـــانون  44اجـــراي صـــحيح سياســـتهاي اصـــل  -
 اساسي

 واگذاري واحدهاي پايين دستي نفت به بخش خصوصي واقعي صاحب صالحيت -

 تداوم فعاليت کميته عالي نظارت بر مخازن هيدروکربوري -

 بازنگري در واحدهاي واگذار شده -
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 برنامه راهبردی برق -2 -4-4

 اهداف کلی و راهبردها -

 راهبرد دستیابی به هدف کلی اهداف کلی ردیف

1 
افزايش بهره وري و کاهش شدت انرژي 

 در استان و بهينه سازي مصرف انرژي

 اصالح قيمت حاملهاي انرژي تا پايان برنامه ششم توسعه

 تصادياصالح نظام اقتصاد صنعت برق در قالب بنگاه اق

ارتقاء سطح تكنولوژي صنايع استان در راستاي مصرف بهينه انرژي و توسعه توليد 

 کاالهاي با بازدهي بهينه )براساس شاخص شدت مصرف انرژي( و کاهش شدت انرژي

ارتقاء فرهنگ صرفه جويي و مديريت مصرف انرژي و اعمال مديريت کارا و تصحيح 

شدت انرژي و حمايت از توسعه شرکتهاي  الگوي مصرف در بخش انرژي و کاهش

 خدمات انرژي

کاهش شدت مصرف انرژي از طريق استانداردسازي به منظور جلوگيري از اتالف انرژي 

در مصرف جهت برقراري تناسب منطقي بين نرخ رشد و مصرف انرژي در بخشهاي 

 مختلف اقتصادي

2 
افزايش ظرفيتهاي جديد و استفاده بهينه 

 ظرفيتهاي بخش انرژي از منابع و

استفاده از روشهاي مختلف تامين مالي براي اجراي طرحهاي صنعت برق و فراهم نمودن 

 جذابيت سرمايه گذاري بخش غيردولتي )با اولويت بخش خصوصي و تعاوني(

3 

افزايش خود اتكايي در توسعه و کاربرد 

هاي پيشرفته با دانش بنيان فناوري

 نمودن حوزه انرژي

فناوري در تجهيزات و فرآيندهاي زنجيره انرژي و افزايش ميزان استفاده از ارتقاي 

 فناوريهاي نوين دنيا

4 
ارتقاء امنيت عرضه انرژي مطمئن، پايدار 

 و با کيفيت مناسب

بهبود و ارتقاي بازار برق و عملكرد آن در تامين مطمئن برق براي تضمين روند توسعه 

 پايدار در استان

الگوي مصرف انرژي در بخشهاي مختلف در راستاي کاهش سهم فرآورده تداوم تغيير 

 هاي نفتي و افزايش سهم برق

ارتقاء سطح ايمني عوامل توليد تا مصرف و صيانت از حقوق و افزايش سطح رضايتمندي 

 ذينفعان در بخش انرژي

 گسترش فضاي رقابتي در زمينه توليد و عرضه انرژي برق

5 
ادي در سبد انرژي تنوع بخشي اقتص

 استان با تاکيد بر انرژيهاي تجديدپذير 

 هاي انرژيهاي تجديدپذير و دوستدار محيط زيستتجاري سازي فناوري

 افزايش سهم انرژيهاي تجديدپذير در سبد انرژي مصرفي استان

 هاي سبز و بهبود کيفيت هوا، آب و خاكتوسعه اقتصاد کم کربن، فناوري

6 

افت و کاهش هدر روي در افزايش بازي

توليد و مصرف انرژي با رعايت 

 محيطيمالحظات و استانداردهاي زيست

کاهش تلفات انرژي در بخش توليد، انتقال و توزيع تا سطح استانداردهاي ملي به منظور 

 حفظ و صيانت منابع و محيط زيست

 لليبين الم بهبود کيفيت محصوالت و خدمات بخش انرژي متناسب با استانداردهاي

7 

کارآمدتر ساختن ساختار سازماني توليد 

کنندگان و عرضه کنندگان انرژي 

متناسب با ساختار شرکتهاي پيشرو در 

 اين عرصه

تفكيک کامل وظايف حاکميتي از تصدي و تسريع حرکت در جهت کاهش تصدي گري 

  يدولتي و ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاکميتي در بخش انرژ

اصالح ساختار سازماني و همچنين قوانين و مقررات جاري متناسب با استانداردها و 

 افزايش جذابيت سرمايه گذاري



 

 
 

 اهداف کمی -

 هدف کلی بخش ردیف

وضعیت  هدف کمی

در پایان 

سال 

1393 

پیش 

بینی 

سال 

1394 

 های برنامه ششمسال

 پنجم چهارم سوم دوم اول واحد عنوان

1 
رفيتهاي جديد و استفاده افزايش ظ

 بهينه از منابع و ظرفيتهاي بخش

 5280 5280 5030 5030 5030 5030 5030 مگاوات ظرفيت نيروگاهها )اسمي(

 32 27 26 23 23 28 23 ميليارد کيلووات ساعت توليد انرژي برق )ناويژه(

2 
ارتقاء امنيت عرضه انرژي مطمئن، 

 پايدار و با کيفيت مناسب

 1/23 3/23 5/23 7/21 8/19 6/18 5/15 ميليون متر مكعب در روز معادل گاز طبيعي نيروگاهها سوخت مصرفي

 28 26 25 24 23 21 21 ميليارد کيلووات ساعت فروش برق به مشترکين

3 
تنوع بخشي اقتصادي در سبد انرژي 

 کشور با تاکيد بر انرژيهاي تجديدپذير

افزايش ظرفيت انرژيهاي تجديدپذير 

 برق آبي( )بجز

نيروگاههاي 

 بادي
 50 40 30 20 10 - 6/0 مگاوات

نيروگاههاي 

 خورشيدي
 200 100 100 150 50 185 - مگاوات

 100 100 100 90 80 80 10 مگاوات نيروگاههاي مقياس کوچک

4 

افزايش بازيافت و کاهش هدر روي در 

توليد و مصرف انرژي با رعايت 

 مالحظات و استانداردهاي زيست

 محيطي

 9/40 6/38 8/36 7/36 6/36 55/36 51/35 درصد متوسط راندمان الكتريكي نيروگاههاي حرارتي

 7/6 9/6 7 2/7 4/7 5/7 5/7 درصد تلفات در شبكه توزيع

 6/14 7/14 8/14 9/13 9/12 1/12 88/10 ميليون تن در سال توليد دي اکسيد کربن در نيروگاهها

 430 477 513 515 517 518 539 گرم بر کيلووات ساعت اهها به توليد برقنيروگ Co2نسبت توليد 

 : افزايش ظرفيت انرژيهاي تجديدپذير و نيروگاههاي مقياس کوچک منوط به تمايل سرمايه گذاران بخش خصوصي مي باشد.3*رديف 

 گرم بر کيلوواتساعت( 600 -700ي باشد )براي نيروگاههاي گازي حدود *ميزان توليد دي اکسيد کربن تابعي از توليد کل و مصرف گاز و راندمان نيروگاهها م

 



 

 

 های اساسیها و اقدامدها، سیاسترراهب -

 اقدام اساسی سیاست راهبرد ردیف

1 

ــان     - ــا پاي ــرژي ت ــاي ان ــت حامله ــالح قيم اص
 برنامه ششم توسعه

ــب   - ــرق در قال اصــالح نظــام اقتصــاد صــنعت ب
 بنگاه اقتصادي

ــوژي صــ    - ــطح تكنول ــاء س ــتان در ارتق نايع اس
راستاي مصـرف بهينـه انـرژي و توسـعه توليـد      
کاالهاي با بـازدهي بهينـه )براسـاس شـاخص     
شـــدت مصـــرف انـــرژي( و کـــاهش شـــدت 

 انرژي

ــرژي    - ــاي ان ــي حامله ــتهاي قيمت ــري از سياس ــره گي به
 جهت کنترل نرخ رشد مصرف

ــنعت،     - ــهاي صـ ــرژي در بخشـ ــازدهي انـ ــزايش بـ افـ
 کشاورزي، خانگي و عمومي

 ه هاي برق براساس قيمت تمام شدهاصالح تعرف -

 اصالحات اقتصادي و مديريتي بخش برق -

بـر اسـتان بـه منظـور تغييـر تكنولـوژي بـراي کـاهش شـدت انـرژي           کمک مالي و فني به صنايع انـرژي  -
 قانون اصالح الگوي مصرف 26در راستاي تسريع اجراي ماده 

ــر اجــراي مقــررات ملــي ســاختمان و اجــراي ضــوابط معمــاري    - ــر آن تاکيــد ب و شهرســازي و نظــارت ب
مقـررات ملـي سـاختمان بـراي      19اجـراي مبحـث   ( و الـزام بـه   19براي کاهش شـدت انـرژي )مبحـث    

 سازيهاي انبوهساختمانهاي در دست احداث دولتي، دانشگاهها، مدارس، اماکن عمومي و پروژه

2 

ارتقــاء فرهنــگ صــرفه جــويي و مــديريت      -
مصــرف انــرژي و اعمــال مــديريت کــارا و     

ــرژي و  ت صــحيح الگــوي مصــرف در بخــش ان
ــعه     ــت از توس ــرژي و حماي ــدت ان ــاهش ش ک

 شرکتهاي خدمات انرژي

ــرد     - ــا رويك ــاختماني ب ــوين س ــاي ن ــتفاده از فناوريه اس
 کاهش شدت مصرف انرژي

تاکيــد بــر رعايــت مقــررات ملــي ســاختمان و تــدوين و  -
ــور      ــه منظ ــازي ب ــاري و شهرس ــوابط معم ــراي ض اج

 کاهش شدت مصرف انرژي

ــاذ  - ــدت    اتخ ــاهش ش ــه ک ــب در زمين ــدات مناس تمهي
 وريانرژي و افزايش بهره

ارتقـــاء بهـــره وري انـــرژي الكتريكـــي در بخشـــهاي  -
 مختلف مصرف از طريق بهينه سازي

تاکيد بر بسترسـازي مناسـب بـراي دورکـاري کارکنـان       -
 دولت در جهت کاهش مصرف انرژي

توسعه فعاليت کـارگروه بهينـه سـازي انـرژي در سـطح       -
 استان

ــت - ــه     حماي ــويي و بهين ــرفه ج ــور ص ــه منظ ــت ب ــاد    وزارت نف ــق انعق ــرژي از طري ــرف ان ــازي مص س
 قراردادهاي صرفه جويي انرژي

کمک بـه سيسـتم حمـل و نقـل عمـومي درون شـهري و بـرون شـهري و مـديريت مصـرف انـرژي در             -
 ساختمانها

 هاي موجودصرفه جويي مصرف انرژي از طريق بهسازي و بازسازي ساختمان -

هـا بـا رعايـت اسـتانداردهاي تعيـين معيـار مصـرف        ايـي شـدن برچسـب انـرژي سـاختمان     تسريع در اجر -
 انرژي از طريق اعمال سياستهاي تشويقي

 ترويج فرهنگ استفاده از تجهيزات انرزي بر با برچسب انرژي -

ــد و      - ــرژي در خري ــب ان ــتاندارد داراي برچس ــاختماني اس ــات س ــزات و تاسيس ــتفاده از تجهي ــه اس ــزام ب ال
 هاي اجراييانها و دستگاهتوسعه سازم

ترغيب سازندگان مسكن و اماکن دولتـي و عمـومي بـه اسـتفاده از شـيوه هـاي نـوين سـاخت و مصـالح           -
 ساختماني استاندارد در راستاي کاهش مصرف انرژي

هـاي روشـنايي و گرمـايش    هاي نـوين انـرژي الكتريكـي در طراحـي و اجـراي سيسـتم      آوريتوجه به فن -
 دولتي هاي خصوصي وساختمان

 مديريت مصرف با تاکيد بر اجراي سياستهاي کلي اصالح الگوي مصرف -

 تعيين الگوهاي مصرف انرژي با کمک ساير نهادها و ارگانهايي مانند سازمان ملي استاندارد -



 

 

 اقدام اساسی سیاست راهبرد ردیف

 توسعه به هنگام و اقتصادي شبكه از طريق ارتقاء و توسعه نظام مديريت تقاضا -

ــافتي   - ــاي بازي ــتفاده از انرژيه ــه اس ــک ب ــاز،    کم ــار گ ــل فش ــاطي تقلي ــاي انبس ــد توربينه ــده مانن و پراکن
 گسترش نيروگاههاي پراکنده و کوچک مقياس  و پتانسيل هاي برق آبي کوچک

 تشكيل کميته هاي تخصصي زير مجموعه جهت مديريت مصرف سوخت -

ايجـــاد تمهيـــدات الزم درخصـــوص اصـــالح مبلمـــان شـــهري از جملـــه اســـتفاده از سيســـتمهاي     -
وشــهاي نــوين نــورپردازي، سيســتمهاي هوشــمند در معــابر شــهري و تقــاطع هــاي غيــر  خورشــيدي و ر

همســطح، توســعه پارکينــگ هــاي عمــومي بــا هــدف کــاهش مصــرف انــرژي و آالينــده هــاي زيســت  
 محيطي

هـاي آموزشـي   تداوم آموزش و تـرويج مصـرف بهينـه انـرژي در کليـه بخشـها از طريـق اجـراي برنامـه           -
 مومي و ابزارهاي تبلبغاتي هاي عدر سطح مدارس، رسانه

3 

ارتقاء سطح ايمني عوامـل توليـد تـا مصـرف و      -
ــطح    ــزايش ســ ــوق و افــ ــيانت از حقــ صــ

 رضايتمندي ذينفعان در بخش انرژي

ــل و     - ــد غيرعام ــد پدافن ــي از بع ــزايش ايمن اف
 کاهش تلفات انرژي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تامين بـرق مشـترکين و متقاضـيان مگـاواتي از طريـق       -
بـين توليدکننـده و مصـرف    مـا فـي عقد قرارداد دو جانبه 

 کننده برق، ارتقاء ايمني برق در سطح استان

ــل     - ــه مح ــي ب ــا و نزديك ــدد نيروگاهه ــدگي و تع پراکن
 مصرف

اصالح قوانين و مقـررات مربـوط بـه اعطـاي مجـوز و فـروش انشـعاب بـرق، مـديريت حـريم تاسيسـات             -
ــور      ــوز حض ــدور مج ــاز، ص ــررات موردني ــا و مق ــتور العمله ــدوين دس ــرق، ت ــرف  ب ــراي مص ــورس ب در ب

 کنندگان عمده، اعطاي انشعاب پشتيبان به مصرف کنندگان عمده

 تسهيل و تسريع در انجام خدمات موردنياز مشترکين، متقاضيان و توسعه خدمات غيرحضوري -

 ارتقاء هماهنگي و همسويي دستگاههاي اجرايي تاثيرگذار بر بخش انرژي استان -

ـ      - ه امـر انـرژي در طرحهـاي توسـعه، جـامع، تفصـيلي و صـنعتي        اتخاذ تمهيـداتي در جهـت توجـه ويـژه ب
 در استان

بيني و تملک کاربريهاي تاسيسات و تجهيزات شهري براساس سرانه هاي انرژي مورد نياز و عدم تصويب پيش -
طرحهاي توسعه اي با افزايش جهشي بارگذاري هاي جمعيتي و ساختماني در مناطق شهري و عدم همخواني 

 ي موجود شبكهآن با ظرفيتها

 آناليز اثر آلودگي صنعت نيروگاهي بر کالن شهر اصفهان -
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ــا ارزش     - ــرژي ب ــاي ان ــد حامله ــديل و تولي تب
 افزوده باالتر

افــزايش رانــدمان نيروگاههــا، کــاهش تلفــات انتقــال و   -
 توزيع و بهينه سازي مصرف انرژي برق

جـــايگزيني ســـوختهاي گـــران و آالينـــده ماننـــد      -
 سوختهاي مايع با برق

 كميل واحدهاي بخش بخار در نيروگاههاي سيكل ترکيبيت -

 تجهيز نيروگاههـاي حرارتـي موجـود بـه سـيكل ترکيبـي و نيروگاههـاي جديـد بـا رانـدمان بـاال ماننـد             -

CHP  در استان 

 شناسايي و پتانسيل سنجي توليد همزمان برق و حرارت در صنايع استان -

5 

ــالي     - ــامين م ــف ت ــهاي مختل ــتفاده از روش اس
اي طرحهـاي صـنعت بـرق و فـراهم     براي اجـر 

ــذابيت ســـرمايه ــذاري بخـــش نمـــودن جـ گـ
ــي و     ــش خصوص ــت بخ ــا اولوي ــي )ب غيردولت

 هاگي و هزينهتعاوني( و مديريت نقدين

اسـتفاده از سـرمايه گـذاري خـارجي و تسـهيل اســتفاده       -
 از امكانات صندوق توسعه ملي

 قانون رفع موانع توليد 12استفاده از حداکثر ظرفيتهاي ماده  -

ــراي     ت - ــي ب ــابع صــندوق توســعه مل ــراي تســهيل اســتفاده از من ــه ب ــه و بودج ــانوني برنام ــواد ق نظــيم م
 مشارکت حداکثري بخش غيردولتي

6 
ــد و     - ــه تولي ــابتي در زمين ــاي رق ــترش فض گس

 عرضه حاملهاي انرژي
عرضـه حاملهــاي انــرژي در بازارهـاي بــورس انــرژي و    -

 رفع موانع حضور بخش غيردولتي در بازار انرژي
 يت بورس انرژي و تقويت حضور بخش غير دولتي در اين بازارتقو -

 توسعه مشارکت و سرمايه گذاري بخش هاي غيردولتي در زمينه تامين، انتقال و مصرف برق  -

7 

ــدهاي    - ــزات و فرآين ــاوري در تجهي ــاي فن ارتق
ــتفاده از   ــزان اس ــزايش مي ــرژي و اف ــره ان زنجي

 فناوريهاي نوين دنيا

ات فنــاوري و گســترش بازارهــاي جديــد خــدم -
 صدور محصوالت صنعتي

 حمايت از شرکت هاي دانش بنيان در حوزه انرژي -

ايجاد دفاتر اسـتاني جـذب و صـدور دانـش و فنـاوري و       -
 مهندسي -خدمات فني

توســعه تحقيقــات و دانــش بنيــان نمــودن صــنايع       -
 باالدستي و پايين دستي بخش انرژي

 حمايت از طرحهاي پژوهشي حوزه انرژيهاي تجديدپذير -

عقـد قــرارداد بـا دانشــگاهها و موسسـات تحقيقــاتي بـراي مطالعــه طرحهـاي پژوهشــي حـوزه انرژيهــاي        -
 تجديدپذير

 استفاده از فناوريهاي نوين در چرخه توليد و مصرف انرژي -

توسعه فعاليتهاي طراحـي و مهندسـي بـراي بهينـه سـازي انـرژي در طراحـي و بهـره بـرداري از شـبكه            -
 هاي انتقال و توزيع

8 

ــو - ــرق و عملكــرد آن در  بهب ــازار ب د و ارتقــاي ب
ــد      ــمين رون ــراي تض ــرق ب ــئن ب ــامين مطم ت
توســعه پايــدار اســتان و بــاالبردن کــارآيي     
شبكه برق بـراي جلـوگيري از تلفـات بـرق در     

 شبكه

ارتقاءسطح ايمنـي عوامـل توليـد تـا مصـرف و       -
ــطح    ــزايش ســ ــوق و افــ ــيانت از حقــ صــ

 رضايتمندي ذينفعان در بخش انرژي

ــد - ــرق   تســهيل فرآين ــررات عرضــه ب ــازي مق و روان س
کليــه توليدکننــدگان )خصوصــي و دولتــي( در بــازار     

 برق

 کاهش خاموشي و بهبود کيفيت توان -

ــرمايه        - ــزايش س ــت اف ــازي جه ــاوني( و بسترس ــي و تع ــي )خصوص ــش غيردولت ــويق بخ ــت و تش حماي
 گذاري در صنعت برق

صـرف و بـاالبردن پايـداري    سـازي و مـديريت م  پيک سـايي در شـبكه بـرق بـا اجـراي طرحهـاي بهينـه        -
 شبكه با تاکيد بر نوسازي، بهسازي و نگهداري تاسيسات

مقــاوم ســازي و و بهينــه ســازي تجهيــزات فرســوده بــا بكــارگيري تجهيــزات جديــد بــا بــازدهي بــاال،    -
 ايمني کافي و رعايت الزامات پدافندغيرعامل و مبلمان شهري در بخش انرژي

 به کنتورهاي هوشمند ساماندهي و تبديل کنتورهاي آنالوگ -
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ــازي فناوريهــــاي انرژيهــــاي   - تجــــاري ســ
 تجديدپذير و دوستدار محيط زيست

ــوين   - افــزايش ســهم انرژيهــاي تجديدپــذير و ن
 در سبد انرژي مصرفي استان

گســـترش نيروگاههـــاي پراکنـــده و کوچـــک  -
 مقياس

حمايــت از شــرکتهاي داخلــي بــراي توليــد محصــوالت  -
 مرتبط با انرژيهاي تجديدپذير

هــاي تجديدپــذير از طريــق خريــد عه بــازار انــرژيتوســ -
 تضميني و بلندمدت

حمايـــت از ســـرمايه گـــذاري داخلـــي و مشـــارکت و   -
ــراي    ــذير ب ــرق تجديدپ ــد ب جــذاب نمــودن قيمــت خري

 تكنولوژيهاي مختلف بخش خصوصي

حمايــت از ســرمايه گــذاري بخــش غيردولتــي )خصوصــي و تعــاوني( در زمينــه انرژيهــاي تجديدپــذير و   -
 12زي مصرف انرژي در چارچوب ماده بهينه سا

پرداخــت تســهيالت بلندمــدت کــم بهــره از طريــق صــندوق توســعه ملــي و يــا يارانــه ســود تســهيالت   -
 وجوه اداره شده

تامين برق روسـتاهاي صـعب العبـور،  دور از شـبكه، پراکنـده و عشـاير بـا اسـتفاده از منـابع تجديدپـذير            -
انـرژي از طريـق انرژيهـاي نـوين ماننـد زيسـت تـوده )        انرژي، نيروگاههاي کوچـک مقيـاس و بازيافـت    

 بيوماس( 

ــد     - ــه تولي ــراي تشــويق بخــش خصوصــي ب ــي ب ــت فن ــي و حماي ــانوني و اجراي ايجــاد بســترهاي الزم ق
انرژي از منـابع تجديدپـذير ماننـد تضـمين پوشـش ريسـک سـرمايه گـذاران خـارجي از طريـق تضـمين            

 بانک مرکزي

10 

ـ     - د، انتقـال  کاهش تلفـات انـرژي در بخـش تولي
ــه منظــور حفــظ و صــيانت منــابع و   و توزيــع ب

 محيط زيست

ــرق و   - ــرژي ب ــد ان ــاهش مصــرف آب در تولي ک
 صنايع

 3/7کــاهش تلفــات انتقــال و توزيــع بــرق بــه حــداکثر   -
 درصد تا پايان برنامه ششم توسعه

 کاهش سهم آب مصرفي -

 افزايش راندمان توليد انرژي و کاهش تلفات در مسير توليد تا مصرف -

 ي پروژه هاي افزايش راندمان و بهينه سازي نيروگاههااجرا -

ــر   - ــتايي زي ــاي روس ــدي خانواره ــره من ــزايش به ــا    20اف ــرق ب ــي و ب ــاز طبيع ــبكه گ ــانوار و دور از ش خ
 روشهاي جايگزين مانند انرژيهاي تجديدپذير

ــژه نيروگاههــا از طريــق بهــره   2تــامين ســهم   - ــه وي ــاز صــنايع ب ــرداري آبهــاي درصــدي آب مــورد ني ب
 تعارف و حقوق آب در حوزه آبخيز منطقهنام

 انتقال پساب جهت حذف مصرف آب نيروگاه اصفهان  -

 کننده هيبريديکننده نيروگاهها به برجهاي خنکتغيير ساختار  برجهاي خنک  -

اسـتفاده از فيلتــر و تجهيــزات کــاهش هارمونيــک هــا در بارهــاي غيرخطــي مصــرف کننــده بــه منظــور    -
 کاهش تلفات انرژي

ــت و - ــرات دوره  تقوي ــد و تعمي ــد بازدي ــاء فرآين ــره،   ارتق ــوين در بخــش ذخي ــتفاده از روشــهاي ن ــا اس اي ب
 انتقال و توزيع انرژي در استان
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بهبــود کيفيــت محصــوالت و خــدمات بخــش   -
 انرژي متناسب با استانداردهاي بين المللي

 استانداردسازي مصرف انرژي توليدات داخلي -

نـدمان بـاال و حمايـت    حمايت از توليد لوازم برقـي بـا را   -
 از شرکتهاي خدمات انرژي

 الزام به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در واردات و ساخت تجهيزات -

ــرژي        - ــامانه ان ــنايع و س ــرژي در ص ــرف ان ــار مص ــتانداردهاي معي ــراي اس ــه اج ــزام ب ــت    ال ــمول رعاي ــر مش ب
 استانداردهاي انرژي و مديريت انرژي

 م انرژي بر توليد داخل و وارداتيکاهش هزينه استفاده از تجهيزات ک -

 و ... 50001و  9001و  18001و14001تاکيد بر استقرار سيستم هاي نوين مديريتي از جمله ايزو   -
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 الزامات -5 -4

 با توجه به روند گذشته بخش لزوم اصالحات به شرح زير ضروري مي باشد:

 کليه مالحظات اجتماعي و اقتصادي و حفظ مزيت نسبي براي هاي انرژي با رعايت اصالح قيمت حامل

 صنايع و توليدات

 هاي اقتصادي و افزايش سهم مشارکت بخش خصوصيحداقل سازي وظايف دولت در فعاليت 

 وري و بهينه سازي مصرف کنترل مضاعف مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان در راستاي افزايش بهره

 انرژي

 ي عرضه کننده انرژي به صورت تفكيک بخشهايي از وظايف، اختيارات، فعاليتهااصالح ساختار بنگاه

وري و تمرکز ها و بنگاههاي بخش انرژي و تجميع آن در يک وزارتخانه به منظور افزايش بهرهها و دارايي

 گذاري در بخش انرژي کشورسياست

  اين زمينه کاهش تمرکز تصميمات مرتبط با انرژي و افزايش اختيارات استاني در 

 مالی مورد نیاز تحقق اهداف کمی منابع -6 -4

 )میلیون ریال(گاز -مالی مورد نیاز تحقق اهداف کمی فصل انرژی منابع -1 -4-6

 نوع منبع

سال پایه 

)پایان 

1393) 

متوسط  سال های برنامه ششم

نرخ رشد 

ساالنه 

 )درصد(

جمع 

ای هسال

 برنامه
 پنجم چهارم سوم دوم اول

منابع 

 داخلی
- 2043846 2248231 2473054 2720359 2992395 10 12477885 

 ماخذ: شرکت گاز استان اصفهان

                                                            )میلیون ریال(                   برق -مالی مورد نیاز تحقق اهداف کمی فصل انرژی منابع -2 -4-6 

 نوع منبع

سال 

پایه 

)پایان 

1393) 

متوسط  سال های برنامه ششم

نرخ رشد 

ساالنه 

 )درصد(

جمع 

های سال

 برنامه
 پنجم چهارم سوم دوم اول

 4356640 - 1219440 1011200 846000 700000 580000 16887 استانی

 13135353 - 3514775 3028979 2584149 2186791 1820659 39245 ملی

 0 0 0 0 0 0 0 0 درآمد اختصاصی

 19101590 - 5086704 4338920 3715767 3196472 2763727 3084394 منابع داخلی

 17118600 - 4790600 3988000 3315000 2750000 2275000 30000 تسهیالت بانکی
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 نوع منبع

سال 

پایه 

)پایان 

1393) 

متوسط  سال های برنامه ششم

نرخ رشد 

ساالنه 

 )درصد(

جمع 

های سال

 برنامه
 پنجم چهارم سوم دوم اول

گذاری سرمایه

بخش خصوصی و 

 تعاونی

007500  2606840 3128208 3753850 12004620 12905543  34399060 

نهادهای عمومی 

 غیردولتی
0 0 0 0 0 0 0 0 

گذاری سرمایه

 بانکها
0 100000 120000 144000 172800 207360  744160 

گذاری سرمایه

 خارجی
0 0 0 0 0 0 0 0 

 1328326  370138 308448 257040 214200 178500 0 اوراق مشارکت

سایر )خیرین و 

)... 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 111008609  33542040 29583367 18712806 15825671 13344726 5806992 جمع منابع

 باشد.ها مياعتبارات لحاظ شده مربوط به طرح* 

 باشد.*تسهيالت بانكي شامل وام داخلي و وام خارجي مي

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 فصل پنجم

 حمل و نقل

 بررسی عملکرد گذشته وتبیین وضع موجود بخش حمل و نقل استان اصفهان -1 -5

 توصیف و تحلیل وضع موجود -1 -5-1

پذير هاي مختلف از طريق حمل و نقل امكانحمل و نقل يكي از زيربناهاي اصلي توسعه بوده و ارتباط کاربري

سازد. ارتباط بين ز سكونت و مراکز اشتغال، آموزش و تفريح را فراهم مياست. حمل و نقل مسافر ارتباط بين مراک

معادن و صنايع ، توليد کنندگان و مصرف کنندگان و واردات و صادرات کاال از طريق حمل و نقل بار صورت مي

ناوگان و نيروي هاي حمل و نقل مانند راه، راه آهن و فرودگاه، امكانات حمل و نقل مانند پايانه، پذيرد. زيرساخت

د. توسعه و سند آمايش هستن هايبرنامهانساني و ميزان سطح سرويس استفاده از زيرساختها از موضوعات مهم در 

اي که توسعه اين شود بگونهها محسوب ميادي کشوربخش حمل و نقل از جمله مهمترين ارکان حيات اقتص

شود. زيرا اين بخش ها قلمداد ميتصادي و اجتماعي کشورهاي اقاي جهت توسعه ساير بخشبخش، زيربنا و پايه

عبور از  هاي مختلف جوامع بابا ايفاي نقش رابط ميان بازار مصرف و توليد به مثابه زيربناي پلي است که بخش

 نمايند.آن به سمت توسعه پايدار حرکت مي
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وسعه اقتصادي، خود نيز در روند توسعه در جهان امروز اين بخش عالوه بر تحت تاثير قراردادن فرآيند ت

 باشد.ناگزير به تغيير و تحول مي

حوزه عملكرد بخش حمل و نقل صرفاً به امور اقتصادي کشور محدود نيست و در بخشهاي صنعتي،   

باشد. اساسا ساختار حمل و نقل هر کشور شامل دو بخش اجتماعي، فرهنگي، سياسي و غيره نيز مربوط مي

ها، بنادر و ...( و ها، فرودگاههاي مواصالتي، پايانهاي، ريلي، راه)توسعه و نگهداري شبكه جادهافزاري سخت

 افزاري )مديريت زمان دسترسي، سازگاري و تناسب ناوگان با زيرساخت، تكنولوژي اطالعات و...( است.نرم

تغيير مكان کاالها، خود  هاي بخش حمل و نقل در زمينه جابجايي بار به عنوان عملياتهرچند فعاليت 

ور، در هاي ملي کشهاي اقتصادي و حساببندي فعاليتشود لكن در طبقهبخشي از عمليات توليد محسوب مي

 شود.بخش خدمات قرار داده مي

گيرد. در کشور ما نوع اي، ريلي ، هوايي و دريايي انجام ميهاي حمل و نقل به چهار روش جادهفعاليت

اي نيز نقش قابل ل در حيطه وظايف بخش انرژي است و همچنين حمل و نقل رودخانهاي حمل و نقلوله

هاي بخش حمل و نقل بسيار وسيع بوده و در تمامي اي را دارا نمي باشد. گستره جغرافيايي فعاليتمالحظه

 .نمايدهاي توليدي، توزيعي و مصرفي نقش جابجايي کاال و انسان )بار و مسافر( را ايفا ميعرصه

 باشد.شايان ذکر است استان اصفهان بدليل عدم دسترسي شبكه هاي آبي ، داراي حمل و نقل دريايي نمي

از سوي ديگر در طول چهار دهه گذشته حمل و نقل به دليل اثرات چشمگير در بخش هاي مختلف مانند 

يار جتماعي به يک مسئله بسکالن، اقتصاد خرد، اشتغال و رفتارهاي ا محيط زيست، سالمت افراد جامعه، اقتصاد

مهم و چالش برانگيز براي دولت ها و ملت ها تبديل شده است. زماني که سيستم هاي حمل و نقل کارا باشند 

آورند که در نهايت به اثرات فزاينده مثبت نظير دسترسي بهتر مزايا و فرصت هاي اجتماعي و اقتصادي فراهم مي

هاي حمل و نقل شوند. در سوي مقابل، سيستمگذاري بيشتر منجر ميرمايهبه صنايع و مراکز فروش و اشتغال و س

هاي کمتري براي جامعه فراهم مي ناکارآمد ضمن افزايش هزينه هاي تمام شده کاالهاي جابجا شده، فرصت

محيطي و اجتماعي بيشتري نيز دارند. مجموعه تم هاي ناکارآمد اثرات مخرب زيستآورند. عالوه بر اين، سيس

نقل  براي آينده بخش حمل و ريزيبرنامهآنچه که ذکر شد، لزوم شناخت وضعيت کنوني، بررسي سير تحوالت و 

 سازد.را در تمامي سطوح اعم از جهاني، ملي، استاني و شهري را مشخص مي

 تبخش حمل و نقل در ايران در سال هاي اخير مسير پر فراز و نشيبي را پيموده است و در اين مسير تحوال

بسيار زيادي داشته است. در اين بين استان اصفهان با قرارگيري در ناحيه مرکزي فالت ايران و دارا بودن مساحتي 

استان  8کند. همجواري با ، نقش کليدي در حمل و نقل کشور ايفا ميدرصد از سطح خاك کشور 5/6ديک به نز

غرب کشور، استقرار صنايع مادر نظير فوالد  –جنوب و شرق  -ديگر، قرار گيري در محورهاي ارتباطي شمال 

ها از جمله هاي کشاورزي، گردشگري و ديگر فعاليتهاي قابل توجه استان در زمينهمبارکه و ذوب آهن و پتانسيل

 نمايند. پر رنگ ميرا مواردي هستند که اهميت بخش حمل و نقل استان اصفهان و کشور 



   187/ حمل و نقل

 

 ای استانحمل و نقل جاده -

افر . جابجايي بار و مسباشدمي ايجاده، مهمترين زير بخش حمل و نقل کشور، حمل و نقل به صورت سنتي

 باشد.ميهاي مهم اين زير بخش ، از جمله شاخصايجادهبعنوان برونداد سيستم حمل و نقل 

اه اصلي ، کيلومتر ر 2159کيلومتر بزرگراه ،  1646راه،   کيلومتر آزاد 399در حال حاضر، استان با دارا بودن 

اي کشور، کيلومتر راه روستايي ، نقش بسيار مهمي در بخش حمل و نقل جاده 5531 وکيلومتر راه فرعي  1199

 نمايد.ايفا مي

ها در اين استان قرار گرفته، ها و بزرگراهدرصد آزادراه 22اهميت اين نقش با علم به اين موضوع که بيش از 

 گردد.پررنگ تر مي

که در مقايسه با تراکم  باشدميکيلومتر مربع  100کيلومتر در  3/22مسنگ استان معادلهاي هتراکم راه

تر از ميانگين کشور قرار گرفته ينيدرصدي در راههاي همسنگ کل کشور ، از نظر اين شاخص، در سطح پا23

 است.

 3/7حمل بار و درصد  7/12هاي حمل بار و جابجايي مسافر ، استان اصفهان با دارا بودن از نظر شاخص

 .باشدميدرصد از جابجايي مسافر کشور، به ترتيب داراي رتبه اول و سوم در سطح کشور 

 استان اصفهان تا پایان برنامه پنجم ایجادهخالصه وضعیت حمل و نقل (. 1 -5جدول)

 5511 لومتر(طول کل راهها )منهاي راههاي روستايي( )کي 5120 جمعيت )هزار نفر(

 1646 طول کل بزرگراهها )کيلومتر( 107019 (km^2مساحت خاکي )

 399 طول کل آزاد راهها )کيلومتر( اصفهان مرکز استان

 2015 طول راههاي شرياني )کيلومتر( 24 تعداد شهرستان

 15982 تعداد پلهاي استان 107 تعداد شهر

 29 تعداد راهدارخانه هاي استان 127 تعداد دهستان

 6 تعداد پايانه هاي کاال و شهرکهاي حمل و نقل فعال    

 25 تعداد پايانه هاي عمومي مسافري فعال 22192 کيلومتر کاالي طي شده عبوري از استان )ميليون(-تن

 36 رفاهي فعال-تعداد مجتمع هاي خدماتي 19913 کيلومتر کاالي طي شده از مبدا استان )ميليون(-تن

 13 تعداد پاسگاه هاي پليس راه 42524 ل شده از مبدا استان )هزار تن(ميزان کاالي حم

 68 ايتعداد پايگاه هاي اورژانس جاده 2651 تعداد سفرهاي باري از مبدا استان )هزار سفر(

 33 ايتعداد پايگاه هاي هالل احمر جاده 34 سهم پايانه ها از جابجايي کاالي استان )درصد(

 8 تعداد مراکز معاينه فني مكانيزه 4382 ي شده عبوري از استان )ميليون(کيلومتر مسافر ط-نفر

 8 تعداد پارك هاي ترافيک موجود 4034 کيلومتر مسافر طي شده از مبدا استان )ميليون(-نفر

 458 تعداد شرکتها و موسسات فعال باري 17 ميزان مسافر جابجاي شده از مبدا استان )ميليون نفر(

 137 تعداد شرکتها و موسسات فعال مسافري 1136 مسافري از مبدا استان )هزار سفر(تعداد سفرهاي 
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های تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی)بدون راه روستایی( در سطح (. طول راه1 -5نمودار)

 کیلومتر -1393کشور تا پایان سال 

کیلومتر راه برون شهری)بدون راه  100(. شاخص طول آزادراهها و بزرگراهها به ازاء هر 2 -5نمودار)

 کیلومتر -1393روستایی( تا پایان سال 

 

 

 



   189/ حمل و نقل

 

های شریانی تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی در سطح کشور تا پایان (. طول راه3 -5نمودار)

 کیلومتر -1393سال 

 دستگاه -1393های کشور تا پایان سال متر به باال در جاده 10ی (. تعداد پل های با دهانه4 -5نمودار)
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ور تا پایان برداری در سطح کشهای حمل و نقل در حال بهرههای کاال و شهرک(. تعداد پایانه5 -5نمودار)

 1393سال 

میلیون)با  -1393در سطح کشور در سال  کیلومتر کاالی حمل شده از استان مبدا -(. میزان تن6 -5نمودار)

 بارنامه(
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 حمل و نقل ریلی استان -

 از راهبردهاي اين شيوه از حمل و نقل بعنوان حمل و نقل سبز و مرجح شناخته شده و همواره بعنوان يكي

 نظام حمل و نقل کشور محسوب گرديده است. 

اي عمدتا توسط سرمايه هايداراييهاي تملک احداث شبكه راه آهن از محل منابع عمومي و در قالب طرح

. ليكن بهره برداري و نگهداري شبكه توسط گيردميشرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور انجام 

 و در 44هوري اسالمي ايران انجام مي شود و بر اساس قانون اجراي سياستهاي کلي اصل شرکت راه آهن جم

ها از وظايف حاکميتي، عمده ناوگان خصوصا واگنهاي باري و مسافري به بخش خصوصي راستاي تفكيک تصدي

 واگذار شده است. 

اشد که بحمل و نقل ريلي مي روند کاهشي ميزان جابجايي مسافر درز اهميت در بررسي آمار فوق، ئنكته حا

 اشدبميتقارن آغاز اين کاهش با زمان واگذار شرکت قطارهاي مسافري رجا به تامين اجتماعي در قالب رد ديون 

 . باشدميکه بيانگر اشكاالت اين شيوه خصوصي سازي 

باشد. طي هاي احداث خطوط جديد، طول خطوط اصلي کشور همواره در حال افزايش ميبا توجه به پروژه

کيلومتر در  10376به  1384کيلومتر در سال  8391کيلومتر افزايش يافته و از  2768سال مورد بررسي معادل  10

کيلومتر  200هاي مورد بررسي به طور متوسط ساالنه حدود بالغ گرديده است. به عبارت ديگر در سال1393سال 

 .خط احداث شده است

گذاري هنگفت در اجراي طرحهاي حمل و نقل ريلي و نياز به سرمايهشايان ذکر است که به دليل ماهيت 

ت. بديهي گرديده اسارائه براي حل مشكالت موجود پيشنهاداتي براي برنامه ششم ريلي و نيز آالت ناقله ريلي، 

تحول مثبت چشمگيري در نظام حمل و نقل ريلي کشور به وجود نخواهد است در صورت استمرار رويه کنوني، 

 مد.آ

کيلومتر خط  620، استان اصفهان داراي   1393بر اساس سالنامه آماري حمل ونقل ريلي در پايان سال 

کيلومتر صنعتي وتجاري  113کيلومتر خط فرعي)شامل  337کيلومتر خط دوم(،  22کيلومتر خط اصلي و 598اصلي)

باشد. اين بخش از نظر حمل بار مقام مي ايستگاه باز و بسته در مناطق مختلف خود 37و  کيلومتر مانوري ( 224و 

اي و حمل و نقل هوايي، در مقام سوم حمل و نقل استان قرار دوم و از نظر حمل مسافر پس از حمل و نقل جاده

 گرفته است.

هاي استان اصفهان مي توان به ايستگاه راه آهن اصفهان، زرين شهر، بادرود و سجزي از مهمترين ايستگاه

 اشاره کرد.

نسبت به ميزان اين شاخص در کل کشور که تراکم  84/0از نظر تراکم راه آهن استان اصفهان با تراکم   

، اگرچه در وضعيت بهتري قرار گرفته است، ولي در مقايسه با کشورهاي مختلف جهان، فاصله باشدمي 44/0

 آل دارد.بسياري تا وضع ايده
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ر ين بودن متوسط سرعت سير مسافاز حمل و نقل ريلي، پايه استفاده از جمله مهمترين داليل عدم تمايل ب

در باشد. آهن مي دهنده متوسط سرعت سير مسافر و بار در راهباشد. نمودار زير نشانو بار در اين سيستم مي

ن سير يياستفاده از قطارهاي پرسرعت در دنيا رواج روزافزوني دارد. سرعت پابدليل افزايش ارزش زمان، مقايسه، 

باشد. ار نيز ضمن کاهش ظرفيت عملي بخش ريلي، در عدم جذب بار ريل پسند توسط راه آهن  نيز بسيار موثر ميب

الزم به ذکر است که به دليل تک خطه بودن اغلب مسيرهاي ريلي کشور و استان ، اولويت در سير قطارها، با 

 .هن بسيار پايين مي باشدر شبكه راه آن سير و انتقال بار دقطارهاي مسافري مي باشد و لذا سرعت ميانگي

 

 مقایسه وضعیت حمل و نقل ریلی استان اصفهان تا پایان برنامه پنجم(. 7 -5نمودار)

 تجاری طول خطوط اصلی وفرعی شامل مانوری صنعتی و(. 2 -5جدول)

  نواحی

  ط فرعی)کیلومتر(خطو  خطوط اصلی)کیلومتر(
جمع کل 

  جمع  خط دوم  خط اصلی  خطوط
صنعتی و 

  تجاری
  جمع  مانوری

395324275/81  جنوب 3/100 8/181 8/608 

156015674/28  لرستان 4/35 4/191 

28802884/66  اراک 6/62 129417

477313790611912521042  تهران

40004005/28  شمال 425/70 5/470 

27019289492/22  قم 2/71 2/360 

5/535  شرقشمال 5/535 107162/67 4/66 02/134 02/1205 

45727473163/66  خراسان 56/194 19/261 19/992 

5340534427/92  شمالغرب 7/134 7/668 

468046891183274742  آذربایجان

5982262015/112  اصفهان 6/242 75/336 75/956 
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  نواحی

  ط فرعی)کیلومتر(خطو  خطوط اصلی)کیلومتر(
جمع کل 

  جمع  خط دوم  خط اصلی  خطوط
صنعتی و 

  تجاری
  جمع  مانوری

16701676/77  زاگرس 236/100 6/267 

947094731371401087  شرق

4070407114455462  جنوبشرق

4720472385492564  کرمان

484048455/5  فارس 9/79 45/85 45/569 

68906894816/127  یزد 16/175 16/864 

623597122057/146  هرمزگان 8/162 37/309 37/1529 

5/8367  جمع 5/1792 1016052/1002 62/1835 283812998

 

 تجاري و خطوط مانوري(-شايان ذکر است که استان اصفهان از لحاظ دارا بودن خطوط فرعي )خطوط صنعتي

تي استان و ناشي هاي تشكيالدر رتبه اول در بين همه استان هاي کشور قرار دارد که نشان دهنده اهميت ايستگاه

 .باشدمياز نقش مهم صنايع بزرگ مانند ذوب آهن و فوالد مبارکه 

متر است که اين ميزان مساوي سهم  31149عدد پل به طول  3219همچنين خطوط راه آهن استان داراي 

ر مي درصدي از کل طول پل هاي راه آهن کشور است و استان را پس از استان هرمزگان در رتبه دوم قرا 8/10

 کيلومتر طول آنها است.  1361تونل در استان اصفهان وجود دارد که در مجموع  4دهد. عالوه بر اين، 

در رتبه دوم و از نظر  ايجادهدر حال حاضر حمل و نقل ريلي در استان از نظر حمل بار پس از حمل و نقل 

م قرار گرفته است. هر چند که از لحاظ اي و حمل و نقل هوايي، در رتبه سوحمل مسافر پس از حمل و نقل جاده

سياري به دليل عدم وجود ارتباط ريلي با ب اًامنيت سفر قطار ايمن ترين طريقه سفر است، ليكن سهم کم آن اساس

هاي کشور، سرعت کم لكوموتيوها و در نتيجه افزايش مدت زمان سفر است. در زمينه حمل بار نيز عدم از استان

رده در سراسر کشور، بخش حمل و نقل ريلي علي رغم صرفه اقتصادي آن، جايگاه مطلوبي وجود ارتباط ريلي گست

در سطح کشور ندارد. کروکي راه آهن تحت کنترل استان اصفهان در نقشه ارائه شده است. راه آهن استان اصفهان 

ه شهرضا، نائين و مبارک شهرستان اصفهان، کاشان، آران و بيدگل، نطنز، اردستان، فالورجان، لنجان، 10تنها از 

هاي اصفهان، شهرضا و کاشان از مرز استان خارج شده و به ترتيب به استان عبور مي کند و از طريق شهرستان

 هاي يزد، فارس و قم راه پيدا مي کند.
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 (. کروکی راه آهن منطقه اصفهان1 -5شکل)

 حمل و نقل هوایی استان -

اهميت بسياري در فرآيند توسعه کشورها ايفا مي يي به عنوان سريعترين شيوه حمل و نقل، حمل و نقل هوا
 نمايد. 

 باشد:سيستم حمل و نقل هوايي شامل سه رکن به شرح زير مي

 گيرد.سيستم حاکميتي يا رگوالتوري که در ايران توسط سازمان هواپيمايي کشوري انجام مي 

 گيرد.هاي کشور انجام ميکه توسط شرکت مادر تخصصي فرودگاهها و کمک ناوبري سيستم فرودگاه 

 گيرد. ها انجام ميهاي هواپيمايي که جابجايي مسافر و بار توسط اين شرکتسيستم ايرالين ها يا شرکت 

ها از سازمان هواپيمايي کشوري، موقعيت سازمان هواپيمايي هاي اخير پيرو انتزاع شرکت فرودگاهدر سال
گرتضعيف گرديده که اين امر ايمني هوانوردي را در کشور تحت تاثير منفي قرار داده ان نهاد تنظيمکشوري بعنو

 است. 
در بخش حمل و نقل هوايي، استان اصفهان داراي پنج فرودگاه، شامل فرودگاه شهيد بهشتي، هسا، بدر ، 

قل عمومي فعاليت داشته و ساير باشد که تنها فرودگاه شهيد بهشتي در زمينه حمل و نپور ميکاشان و وطن
 باشند.هاي نظامي ميها به صورت خصوصي و عمدتاً داراي کاربريفرودگاه
ها از نظر حمل مسافر ، پس از حمل و نقل در حال حاضر حمل و نقل هوايي در استان در بين ساير بخش   

 در رتبه سوم قرار دارد.اي در رتبه دوم و از نظرحمل بار، با سهمي اندك از جابجايي بار، جاده

ها نشانگر آنست که تقاضاي سفر هوايي در کشور بسيار باال بوده و متاسفانه بدليل محدوديتهاي ناوگان بررسي

 تا کنون امكان پاسخگويي به آن به نحو مطلوب وجود نداشته است.و ضعف خدمات، 
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فروند آن زمينگير بوده و  102ود دارد که فروند هواپيما در کشور وج 250در زمينه ناوگان نيز در حال حاضر 

 باشد. فروند آن عملياتي مي 148صرفا  

 سهم مقاصد در پروازهای داخل کشور از استان اصفهان(. 3 -5جدول)

 )درصد(سهم مسافر مجموع مسافر تعداد پرواز مقصد

 53/35 260941 1901 مشهد

 19/26 192324 2466 مهرآباد

 37/13 98184 812 کیش

 52/6 47866 535 اهواز

 52/3 25835 296 بندرعباس

 01/3 22103 264 عسلویه

 71/2 19919 319 شیراز

 80/1 13195 120 آبادان

 73/1 12725 157 خارک

 50/1 11044 105 ماهشهر

 87/0 6377 54 تبریز

 وازهای خارج کشور از استان اصفهان(. سهم مقاصد در پر4 -5جدول)

 )درصد(سهم مسافر مجموع مسافر تعداد پرواز مقصد

 74/32 72052 218 جده

 80/13 30374 262 دبی

 41/13 29508 153 بغداد 

 92/10 24021 154 دمشق

 55/9 21006 189 نجف

 27/7 15989 52 مدینه

 12/5 11256 83 آتاتورک -استانبول

 28/4 9421 97 کویت

 هواشناسی و خدمات کمک ناوبری استان -

ايستگاه هواشناسي  64 ايستگاه سينوپتيک اصلي، 180 در بخش هواشناسي زيرساخت هاي عمده شامل:

يک ايستگاه ازن رادار هواشناسي،  8اي، ايستگاه هواشناسي جاده 66ايستگاه هواشناسي دريايي،  20فرودگاهي، 

 باشد.اي هواشناسي ميسامانه اطالعات ماهواره 26شناسي و ايستگاه خودکار هوا 423سنجي، 

 توان بيان نمود: هاي هواشناسي کشور را به صورت زير ميبرخي از مهمترين مشكالت و محدوديت
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 هاي هاي اجرايي در تبادل اطالعات عليرغم در اختيار داشتن زيرساختعدم همكاري برخي دستگاه

 هواشناسي

 ها بدون هماهنگي با سازمان هواشناسيوجود برخي موازي کاري 

  محدوديت ظرفيت پردازش اطالعات وDATA .به واسطه عدم دسترسي به تجهيزات روز دنيا 

ايستگاه هواشناسي اعم از ايستگاههاي سينوپتيک اصلي، سينوپتيک  158در بخش هواشناسي استان داراي 

هاي هواشناسي و اي، فرودگاهي و ايستگاهجادهتكميلي، اقليم شناسي، باران سنجي، ايستگاههاي خودکار، 

به مبادله اطالعات جوي و پيش بيني   WMOکشاورزي بوده که مطابق دستورالعمل سازمان هواشناسي جهاني 

هاي زماني مختلف مي پردازد. وجود ايستگاه ازن آلودگي شيمي جو که در سطح خاورميانه تنها وضعيت هوا با بازه

-از ويژگي (Data center)ي ازن سطحي و عمودي بوده و همچنين مرکز پشتيباني ب کشور ايستگاه اندازه گير

 باشد.هاي منحصر به فرد هواشناسي استان اصفهان مي

 های حمل ونقل در استانتنگناها و چالش -2 -5-1

 مل و نقل داخلي استان و اي و پايين بودن سهم حمل و نقل ريلي در حسهم غالب حمل و نقل جاده

 کشور و مشكالت تبعي آن نظير باال بودن مصرف انرژي 

 برداريعدم نگهداري مناسب از راههاي در دست بهره 

 ايفرسودگي ناوگان حمل و نقل استان و بخصوص در بخش هوايي و حمل بار جاده 

 اي و مشكالت در حوزه ايمني تلفات باالي جاده 

 اي هاي سرمايههاي تملک داراييلت جهت اجراي طرحسهم غالب منابع عمومي دو 

 اي استانوجود پديده خودمالكي در ناوگان حمل و نقل بار جاده 

 هاي بخش حمل و نقلهاي نيمه تمام در دست اجرا و طول عمر زياد پروژهتعداد بسيار زياد طرح 

 هاي حمل و نقل ترانزيتعدم استفاده مناسب از ظرفيت 

 نگين بخاطر مرکزيت استان در کشور ترافيک باال و س 

 الملليو فقدان رانندگان متخصص در امر حمل و نقل بين الملليکمبود شرکتهاي حمل و نقل بين 

 ايعدم استفاده از سيستم هوشمند براي مديريت ترانزيت کاال در بخش حمل و نقل جاده 

 مشكل آزادسازي زمين  فرودگاه شهيد بهشتي جهت توسعه آن 

 هاي خودکار هواشناسي درشهر اصفهان و سطح استان.يستگاهکمبود ا 
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 برنامه راهبردی بخش حمل و نقل -2 -5

 اهداف کلی و راهبردها -1 -5-2

گار زهدف کلي سيستم حمل و نقل استان اصفهان، استاني با شبكه حمل و نقل متوازن، ايمن، روان، اقتصادي و سا

اي، ارتقاء با محيط زيست، با در نظرگرفتن محورهاي: رشد پايدار، توسعه مبتني بر آمايش سرزمين و توازن منطقه

. ليكن براي اي استجادهها در راستاي کاهش تلفات بهبود مداوم ايمني جاده سالمت، بهبود کيفيت زندگي و

هاي اي کلي ابالغي اقتصاد مقاومتي و نيز سياستهتعيين اهداف کلي جهت تدوين برنامه ششم توسعه، سياست

 کلي برنامه ششم توسعه بعنوان اسناد باالدستي مورد توجه قرار گرفته است.

 استان نقل و حمل بخش ششم برنامه در راهبردها وی کل اهداف(. 5 -5جدول)

 راهبرد دستیابی به هدف کلی هدف کلی

المللي يت و ارتقاي نقش بينافزايش ترانز •
 سيستم حمل و نقل استان

ارتقاي ايمني در کليه شقوق حمل و نقل و  •
 کاهش تلفات

 افزايش سهم حمل و نقل ريلي •

 هايبهبود شرايط زيست محيطي فعاليت •
ها با تاکيد بخش و کاهش انتشار انواع آالينده

 بر کاهش سوخت مصرفي ناوگان حمل و نقل

 يت خدمات حمل و نقل بار و مسافرارتقاي کيف •

هاي حمل و ارتقاي کمي و کيفي زيرساخت •
 نقل

 هاي زيرساختافزايش کارايي در اجراي طرح  •

 ارتقاي خدمات هواشناسي •

 (MultiModalتوسعه حمل و نقل ترکيبي و چند وجهي )  •

 ايتوسعه و اصالح شبكة حمل و نقل با توجه به نگرش شبكه •

 ميان شقوق مختلف حمل و نقل از نظر جابجايي بار و مسافر تعادل بخشي •

 متنوع سازي شيوه هاي تامين مالي بخش •

 الملليايجاد بندر خشک با کارکرد بين •

 يهاي شرياني مطابق با استانداردهاي فناي استان با اولويت راهبهبود کيفيت شبكه جاده •

 هاي نوين ريليآوريارتقاي بهره گيري از ظرفيتها و بكارگيري فن •

 هاي خارج از چارچوب طرح جامع حمل و نقلممنوعيت احداث طرح •

 ايجاد منابع مالي پايدار نگهداري شبكه با عوارض متداول بر جاده و سوخت و وسيله نقليه •

 ITSهاي هوشمندهاي حمل و نقل از طريق ايجاد سامانهمديريت يكپارچه کليه شيوه •

 اهداف کمی -2 -5-2

 5باشد که با فرض افزايش ميليون نفر مي 17مسافر جابجا شده از مبدا استان در حال حاضر برابر  کل جابجايي

خواهد رسيد. با هدف اصالح نظام حمل و نقل مسافري  1399ميليون نفر در پايان سال 18 به حدوددرصدي، 

آهن و هواپيمايي به طور خاص مد نظر قرار گرفته که نشانگر توجه ويژه افزايش جابجايي مسافر توسط راه استان، 

اشد. ليكن به باستان مي به تالش براي اصالح سيستم در برنامه ششم توسعه با در نظر گرفتن امكانات کشور و

 در پايان برنامه تفاوت محسوسي پيدا نكند.در کل،  ايجادهرسد سهم حمل و نقل نظر مي
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 (. اهداف کمی بخش حمل و نقل6 -5جدول)

 ردیف
عنوان شاخص های 

 هدف کمی

واحد اندازه

 گیری

وضعیت در 

پایان سال 

1394 

سال 

 اول

سال 

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم

1 

سهم حمل و نقل 

اي از جابجايي بار جاده

 استان

6/75  76  76 درصد   17/75   17/71   1/69   

2 

هم حمل و نقل س

اي از جابجايي جاده

 مسافر استان

  73  9/75  5/82  1/83  6/83  9/83 درصد

3 
سهم حمل و نقل ريلي 

 از جابجايي بار استان
  87/30  8/28  8/24  37/24  97/23  97/23 درصد

4 
سهم حمل و نقل ريلي 

 از جابجايي مسافر استان
  18 1/15  5/8  3/8  8 8/7 درصد

5 
ل و نقل هوايي سهم حم

 از جابجايي بار استان
  03/0  03/0  03/0  03/0  03/0  03/0 درصد

6 
سهم حمل و نقل هوايي 

 از جابجايي مسافر استان
  9  9  9  6/8  4/8  3/8 درصد

 ها و اقدامات اساسیراهبردها، سیاست -3 -5

 راهبردها-الف 

 وجهي  توسعه حمل و نقل ترکيبي و چند 

 اي توسعه و اصالح شبكة حمل و نقل با توجه به نگرش شبكه 

 تعادل بخشي ميان شقوق مختلف حمل و نقل از نظر جابجايي بار و مسافر 

 متنوع سازي شيوه هاي تامين مالي بخش 

 الملليتوسعه بندر خشک با کارکرد بين 

 با استانداردهاي فني اي استان با اولويت راههاي شرياني مطابقبهبود کيفيت شبكه جاده 

 هاي نوين ريليارتقاي بهره گيري از ظرفيتها و بكارگيري فن آوري 

 هاي موجود در استانارتقاء و تجهيزفرودگاه 

 هاي خارج از چارچوب طرح جامع حمل و نقل استانممنوعيت احداث طرح 

 هاي حمل و نقلمديريت يكپارچه کليه شيوه 

 ههاي تخصصي متناسب با پارامترهاي موثر در توسعه زيربنايي.ارتقاء تجهيزات هواشناسي و ايستگا 
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 هاسیاست -ب

 توسعه بزرگراهها و اصالح شبكه با تاکيد بر کريدورها و راههاي شرياني 

 رفع نقاط پر حادثه در سطح راههاي استان 

 هاي ايمني و افزايش فرهنگ ترافيکارتقاء زيرساخت 

 هاي هواشناسي و پيش بيني وضعيت ي استفاده ازدادهافزايش خدمات نوين راهداري ، فرهنگ ساز

 مسير

 استفاده از سيستم هاي هوشمند حمل و نقلITS  و استفاده از عالئم ايمني هوشمند جهت اطالع

 رساني

 هاي خدمات اي، ريلي و هوايي و بهبود کمي و کيفي مجتمعبهبود کيفيت خدمات حمل و نقل جاده

 رفاهي بين راهي

 اي، ريلي، فرودگاهي(ابع مالي خارجي بمنظور اجراي پروژه هاي حمل و نقل )جادهافزايش تامين من 

 برقراري حمل و نقل ترکيبي براي مديريت صحيح منابع و ترافيک 

 گذاري بخش خصوصي براي ايجاد و بهره هاي حمل و نقل و جذب سرمايهايجاد بندر خشک و شهرك

 ستيک(برداري از بندر خشک و مراکز لجستيكي )هاب لج

 هاي جديداي در طرحتوسعه خطوط ريلي و تقدم توسعه ريلي به جاده 

 توسعه فرودگاهها و حمل و نقل هوايي و رقابت پذير کردن نرخ خدمات فرودگاهي 

  تامين ادوات و تجهيزات هواشناسي و ايستگاههاي تخصصي متناسب با پارامترهاي موثر در توسعه

 ارنده شبكه مستقل هواشناسيهاي دزيربنايي و همكاري با سازمان

 هاي مرتبط با آخرين دستاوردهاي علمي در زمينه علم هواشناسيانجام پژوهش و آموزش 

 شهريشهري و برونو نقل عمومي درون توسعه و بهبود حمل 

 کاهش شدت مصرف سوخت از طريق افزايش سهم حمل و نقل ريلي در جابجايي کاال و مسافر 

 اي، ريلي و هواييريق نوسازي انواع ناوگان عمومي حمل و نقل جادهکاهش شدت مصرف سوخت از ط 

 هاي مختلف حمل و نقل و کاهش زمان سفرسازي ظرفيت شيوهمتناسب 

 توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل 

  اتخاذ تدابير حمايتي با اولويت پرداخت بخشي از مابه التفاوت سود تسهيالت ارائه شده به بخش

 خصوصي

  ها با رويكرد کاهش زمان و هزينه احداثهاي نوين مهندسي در احداث زيرساختز فناورياستفاده ا 
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 شهرها و شهرهاي جديد به منظور کاهش مصرف هاي عمومي باالخص ريلي در کالنتقويت سامانه

 انرژي

   توسعه خطوط حمل و نقل ترکيبي–ارتقاء کيفي و تسهيل حمل ونقل ترانزيتي 

  ي نوين به ويژه هااستفاده از فناوريICT .در انجام امور مربوط به محموالت ترانزيتي 

 اقدامات-ج

 احداث باند دوم راههاي اصلي استان 

 شناسايي نقاط پرحادثه در طول راههاي استان 

 هاي راههاي اصليايجاد باندهاي سبقت در گردنه 

 تجهيز پليس راه به امكانات هوشمند کنترل و نظارت ترافيک 

 نصب تابلوهاي VMS  وVSL  و تابلوهاي هوانما 

 تجهيز پليس راه به امكانات هوشمند کنترل و نظارت ترافيک و ترددشمار 

 سيستم جمع آوري اطالعات  تصادفات و تخلفات در راهها 

  بهسازي رويه راهها 

  راه اندازي سامانه هوشمند ماشين آالت راهداري 

 تجهيز مراکز آن اي و خودکار وراه اندازي ايستگاههاي هواشناسي جاده 

  تجهيز ناوگان حمل و نقل بار و مسافر بهITS 

  تجهيز خدمات راهداري و مديريت راهها مبتني بر سيستمGIS 

 اي در مجتمع خدمات بين راهيتجميع خدمات راهداري ، امداد جاده 

  حمايت از سرمايه گذاري در واحدهاي اقامتي و رفاهي بين راهي 

 ديريت سرعت و مديريت توزينتوسعه و بهبود برنامه هاي م 

 تقويت کنترل نامحسوس وسايل نقليه در شبكه راههاي شرياني 

 ايتوسعه نظام ثبت و تحليل اطالعات تصادفات و تخلفات در حمل و نقل جاده 

 تخصيص اعتبار در آمد حاصل از تفاوت فروش قير به حمل و نقل 

 ه هاي زير ساخت از کاربران رااخذ هزينه مبتني بر ظرفيت 

 هاي قبل از انقالب اجراي قانون وحدت رويه ديوان عدالت اداري مبني بر عدم پرداخت وجه به پروژه 

 هاي حمل و نقل ترکيبي توزيع منابع ، بودجه هاي استاني و ملي جهت ايجاد پايانه 

 بردارياصالح قوانين جهت تشويق مشارکت بخش خصوصي در سرمايه گذاري و بهره 



   201/ حمل و نقل

 

 اهنگي الزم جهت استقرار امكانات بخشهاي مختلف حمل و نقل در بندر خشکريزي و همبرنامه 

 ترغيب تشكل هاي صنفي و بخش غير دولتي بر ايجاد شهرك هاي حمل و نقل 

 گذاران بخش خصوصي براي احداث يا توسعه ناوگان حمل و نقل ريلي ترغيب سرمايه 

 گذاران بخش خصوصي در توسعه فرودگاه ترغيب سرمايه 

 طرح کسب و کار فرودگاه  اجراي 

 ها و اطالعات مربوط به هوا هاي مختلف هواشناسي جهت توليد و تبادل دادهايجاد هماهنگي در فعاليت بخش

 الملليو اقليم بر اساس استانداردهاي پذيرفته شده بين

 واشناسي در ها و اطالعات هنگهداري، تجهيز و تاسيس سامانه هاي مخابراتي بمنظور تسريع در تبادل داده

 سطح استان، کشور و سطح جهاني با شكل گيري مرکز ديتا سنتر

 الملليانجام پژوهش در سطح ملي، منطقه اي و جهاني و آموزش افراد حرفه اي تا سطوح شناخته شده بين 

 اقدامات اساسـی و اولویت دار -1 -5-3

 عناوین اصـلی اقدامات ردیف

 ایقل جادهبخش حمل و ن

 مبارکه –احداث آزاد راه اصفهان  1

 شيراز –احداث آزاد راه اصفهان  2

 احداث آزاد راه کنار گذر شرق اصفهان 3

 تكميل احداث آزاد راه کنار گذر غرب اصفهان 4

 اليگودرز –داران   –تكميل باند دوم سه راهي دامنه  5

 ادنجف آب –تكميل باند دوم کمربندي خميني شهر  6

 مشهد اردهال –احداث باند دوم کاشان  7

 گرمسار –تكميل راه اصلي جندق  8

 سه راهي سد –احداث باند دوم چادگان  9

 خمين –گلپايگان   -خوانسار  –تكميل باند دوم دامنه  10

 علويجه –تكميل باند دوم راه پليس راه  11

 بروجن  –تكميل باند دوم دهاقان  12

 گلپايگان –موته  –ورکان  –کاشان  –دوم راوند احداث باند  13

 بروجن –احداث باند دوم راه زرين شهر  14

 فريدونشهر –تكميل باند دوم سه راهي اوزنبالغ  15

 بروجن –تكميل باند دوم جاده مبارکه  16

 طبس –خور  –انارك  –بهسازي و احداث راه نايين  17

 اردستان –تكميل باند دوم اصفهان  18
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 عناوین اصـلی اقدامات ردیف

 ایقل جادهبخش حمل و ن

 شهرضا –طالخونچه  –تكميل باند دوم جاده مبارکه  19

 احداث کمربندي آران و بيدگل 20

 تكميل کمربندي جنوب غربي اصفهان 21

 احداث کمربندي شمال شرق اصفهان 22

 کنار گذر شرق –احداث راه دولت آباد  23

 تكميل تونل خوانسار به فريدن 24

 چادگان –احداث باند دوم داران  25

 حسين آباد –ابوزيد آباد  –احداث باند دوم کاشان  26

 احداث کمربندي گلپايگان 27

 احداث کمربندي فالورجان 28

 احداث کنار گذر کاشان 29

 نگهداري راههاي اصلي و فرعي و روستايي استان 30

 تامين و تجهيز ايمني و شبكه مخابرات راهها و ماشين آالت راهداري استان 31

 حفاظتي )تک کت، سيلكت و ...( راههاي استان روکش 32

 اي به عموم مردماطالع رساني در زمينه هاي خدمات حمل و نقل جاده 33

 توسعه آموزش به دست اندرکاران بخش و عموم از طريق توليد محصوالت فرهنگي و آموزشي 34

 هاي عمومياستفاده از ابزارهاي رسانه اي جهت ارتقاء سطح آگاهي 35

 الملليآموزش رانندگان و شاغلين حمل و نقل بين 36

 توسعه ، تملک و ساماندهي زير بناهاي حمل و نقل 37

 توسعه حمل و نقل کانتينري 38

 ترويج مديريت لجستيک 39

 توسعه و تكميل نظام جامع آماري و اطالعات 40

 ياايجاد، توسعه و بكارگيري تجارت الكترونيک در حمل و نقل جاده 41

 اي به سيستم هاي حمل و نقل هوشمندتجهيز شبكه هاي جاده 42

 بكارگيري سيستم اطالعات جغرافيايي در فعاليت هاي حمل و نقل 43

 تامين منابع مالي مناسب با بهره پايين و باز پرداخت بلند مدت 44

45 
فناوري بمنظور نظارت بر  هايهاي حمل و نقل از سيستمو استفاده شرکت GISتجهيز ناوگان به سيستم 

 عمليات حمل و نقل

 افزايش ميزان وابستگي ناوگان به شرکتهاي حمل و نقل جهت اصالح وضعيت مديريت ناوگان 46

47 
افزايش سطح ارتباط بين شرکتهاي حمل و نقل از طريق ايجاد شعبه و نمايندگي به منظور تامين بار برگشت 

 ناوگان

 



   203/ حمل و نقل

 

 ماتعناوین اصـلی اقدا ردیف

 بخش حمل و نقل ریلی 

 اصفهان –قم   -تكميل پروژه قطار سريع السير تهران  48

 بهارستان( -مبارکه -مجلسي-احداث قطار شهرهاي جديد اصفهان )فوالدشهر 49

 خوزستان  -چهارمحال  –احداث طرح راه آهن اصفهان  50

 اليگودرز -احداث طرح راه آهن اصفهان  51

 زرين شهر –آهن يزد دوخطه شدن راه  52

 قم -کاشان  –دوخطه شدن راه آهن بادرود  53

 بخش حمل و نقل هوایی 

 تكميل و توسعه ترمينال حجاج فرودگاه 54

 ساخت ترمينال خارجي فرودگاه 55

 بهسازي و روکش باندهاي و سطوح پروازي فرودگاه 56

 فرودگاه  VIP و  CIPاجراي طرح جامع  57

 هواشناسی استان

 اتمام و عملياتي نمودن پروژه ديتا سنتر و کالستر هواشناسي 58

 ارتقاء شبكه اقليم شناسي استان به سامانه خودکار 59

 ارتقاءشبكه باران سنجي با اولويت مناطق سيل خيز به سامانه هاي خودکار 60

 تامين تجهيزات اطالع رساني خصوصاً استوديوي هواشناسي در صدا و سيما 61

 ختصاص زمين مناسب جهت احداث ايستگاه سينوپتيک و آلودگي هوا شهراصفهانا 62

 استفاده از ادوات بروز کمک ناوبري جهت امنيت پرواز در ايستگاه هواشناسي فرودگاه شهيد بهشتي 63

 هاي استانتكميل و عملياتي نمودن ايستگاه هواشناسي شهرستان 64

 اين بر اثر عوامل طبيعي مانند برف و يخبندان و اجرا و نصب ايستگاه هواشناسي جادههاي استاشناخت مناطق پرحادثه راه 65

 

 

  



 

 

 



 

 
 

 فصل ششم

 ارتباطات و فناوری اطالعات
 

 

 

 مقدمه

...  و رسانه ها تنوع مردم، مطالبات و سواد سطح افزايش اطالعات و ارتباطات، فناوري رشد و زمان گذشت با

 و گرددمي محسوب توسعه محور نوعي به بلكه نيست توسعه ابزار تنها ديگر فناوري اطالعات و ارتباطات ،

 در نظر گرفتن بدون آينده در و اکنون هم از جهاني جامعه از فعال عنوان عضوي به کشور حيات يک

باشد. توسعه فناوري اطالعات غيرممكن مي و بعيد محور توسعه و بستر عنوان به اطالعات و ارتباطات فناوري

 رشد به توجه باشد. باهاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي مينياز هرگونه توسعه پايدار در زمينهرتباطات، پيشو ا

 قدم جلو به رو عرصه اين در بايد ما نيز کشور جهان، در اطالعات و ارتباطات افزون فناوري روز پيشرفت و

اي گردد. به منظور نيل به اهداف ويژه نگاه حوزه اين به بايد کشور آينده هايبرنامه طراحي در الجرم و گذارد

مدت در استان الزم هاي حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات وجود يک نقشه راه و يک برنامه عملياتي ميانو آرمان

و ضروري است. بدين منظور و با توجه به ابالغ قانون برنامه ششم توسعه کشور، برنامه پيش رو تهيه و طراحي 

ست. اميد است با اجراي اين برنامه، اين استان به عنوان استان پيشرو در امر ارتباطات و فناوري اطالعات گرديده ا

کشور و قطب اين صنعت معرفي گردد. الزم است از همكاري صميمانه اداره کل تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 

 ر تهيه و تنظيم اين سند تشكر و قدرداني گردد.استان و همچنين اداره کل ارتباطات و فناوري اطالعات استان، د
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سند پيش رو، به منظور تبيين برنامه پنج ساله ششم توسعه ارتباطات و فناوري اطالعات استان، تهيه و تدوين 

گرديده است. در تهيه و تدوين اين سند، اسناد باالدستي نظير سند چشم انداز بيست ساله توسعه کشور، برنامه 

عه کشور و سند آمايش سرزمين استان مورد توجه بوده است. الزم به ذکر است به مفادي از برنامه پنجم ششم توس

سند راهبردي توسعه فناوري اطالعات و توسعه کشور، برنامه پنجم توسعه ارتباطات و فناوري اطالعات استان و 

 به آنها پرداخته شده است. که به طور کامل عملياتي نگرديده است، مجدداً ارتباطات استان اصفهان

-، به بررسي عملكرد استان در شاخصICTدر اين سند ابتدا، به منظور شناخت وضع موجود استان در حوزه 

هاي کشور مقايسه پرداخته شده و در هر شاخص وضعيت استان نسبت به ساير استان ICTهاي مطرح توسعه 

ا پرداخته هو يا توسعه نيافتگي استان در برخي شاخص ماندگيگرديده است. سپس به تحليل علل و عوامل عقب

شده است. در ادامه و در فاز تحليل، نقاط ضعف و قوت و همچنين فرصت و تهديد توسعه ارتباطات و فناوري 

ي توليد محتوا و کاربرد، توسعه زيرساخت، توسعه بخش خصوصي و نهادها، توسعه حوزه 5اطالعات استان در 

به تفصيل ذکر گرديده است. سپس با  UNDPمنابع انساني و آموزش بر مبناي مدل توسعه  راهبردها و توسعه

راهبردهاي الزم جهت تقويت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف و تبديل تهديدات به ،  SWOTاستفاده از تحليل 

نجام شده، ا ارائهي بيني شده و با استفاده از راهكارهاگرديده است. به منظور نيل به اهداف پيش ارائهها، فرصت

 هايالسهايي پيشنهاد گرديده است. سپس اهداف کلي توسعه هر محور به تفكيک اقدامات اساسي و اجراي پروژه

هاي مرتبط با اين اهداف در هر سال از سنوات برنامه، اعتبار مورد نياز برنامه، کمي گرديده و براي پيشرفت پروژه

 بيني شده است.جهت اجرايي شدن پيش

 استان انداز چشم راستای در ارتباطات و فناوری اطالعات استان چشم انداز تبیین -1 -6

نه بايد به عنوان استاني نمونه در زمياستان اصفهان به عنوان قطب توسعه ارتباطات و فناوري اطالعات کشور، مي

هاي مختلف تباطات اعم از توسعه زيرساختبسط و گسترش کليه جوانب و محورهاي فناوري اطالعات و ار

محتوا و کاربردهاي الكترونيک، توسعه بخش خصوص و نهادهاي  تأمينامنيت ارتباطات مذکور،  ارتباطاتي و تأمين

هاي مرتبط، انجام عمليات تحقيقاتي و مطالعاتي، استاني پيشرو و به منابع انساني و آموزش تأمينمرتبط با فاوا، 

 ها قرار گيرد.براي ساير استانعنوان الگويي 

بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود بخش ارتباطات و فناوری اطالعات در  -2 -6

 استان

محورهای هدف برنامه  جهت تعیین استانی و ملی توسعه فرادست اسناد بررسی -1 -6-2

 ششم توسعه استان

 و شوند بازنگري حوزه اين ديدگاه از دستي باال بايد اسناداطالعات مي فناوري بحث اهميت هب توجه با

 شامل: پنجگانه باالدستي اسناد منظور بدين .شود برطرف توسعه ششم برنامه در آن کمبودهاي ها وکاستي



   207/ ارتباطات و فناوری اطالعات

 

 توسعه، پنجم نامهبر قانون توسعه، چهارم برنامه قانون ايران، اسالمي ساله جمهوري 20 انداز چشم سند

 اسناد مجموعه و اصفهان استان پيشرفت ملي سند و  ICTاستاني فرابخش توسعه و سرزمين آمايش سند

 اين مطالعه از آمده بدست نتايج گرفت. قرار بررسي و مطالعه مورد پنجم، برنامه در فرابخشي و بخشي

 قرار استفاده مورد توسعه ششم ت برنامهاطالعا و فناوري ارتباطات بخش تدوين و تهيه در تواندمي اسناد

 .گيرد

 :باشندمي زير شرح بايد در تدوين برنامه ششم توسعه استان مدنظر قرار گيرند، بهمي محورهايي که

 هميشگي مورد نياز عامل عنوان به پايه زيرساخت تقويت و موجود هاي زيرساخت از بهينه استفاده 

 نوين هايتكنولوژي ورود چگونگي يزمينه در اورهمش منظور به علمي قدرتمند نهاد ايجاد 

 هستند. ماندگار فناوري يعرصه در که محصوالتي توليد در گذاريسرمايه 

 حوزه در پايلوت هايپروژه اجراي ICT 

 استاني درون مالي منابع جذب هايشيوه تدوين 

 مربوطه نخبگان افزاييدانش از حمايت و نوين هايفناوري به توجه 

 فناوري يواسطه به کار يچرخه از شده خارج نيروهاي براي ينيکارآفر 

 عامل غير پدافند توسعه و سازي نهادينه 

 ،جايگزين هاي زيرساخت تقويت و ساماندهي شناسايي 

 فناوري نوين خدمات توزيع در ريزي برنامه  

 و برخوردار هايشهرستان زيرساخت ارتقاء و حفظ با استان هاينشهرستا زيرساخت سازييكنواخت 

 )ديجيتالي شكاف کاهش(برخوردار کم و برخوردار نيمه هايزيرساخت شهرستان بهبود و تقويت

 جایگاه بخش ارتباطات و فناوری اطالعات در اقتصاد استان -2 -6-2

ارزش افزوده پست و  ( ، که در آن صرفا2ً-6و  1-6بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ايران )جداول 

هاي چهارم و پنجم تا مخابرات ذکر گرديده است، جايگاه بخش ارتباطات و فناوري اطالعات استان طي برنامه

 حدي قابل ارزيابي است.
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 جایگاه بخش ارتباطات و فناوری اطالعات در اقتصاد استان طی برنامه چهارم(. 1 -6جدول)

 عنوان

 های برنامه چهارمسال پایه سال

 

1389 

 

رشد 

متوسط 

دوره برنامه 

 چهارم

 )درصد(

1383 1384 1385 1386 1387 1388 

  69/19% افزوده استانارزش

افزوده بخش ارزش

ارتباطات و فناوری 

 در استاناطالعات 

2/20% 

افزوده سهم ارزش

افزوده بخش از ارزش

 استان

00758/0 00626/0 00803/000631/000479/000728/000545/047/3 %- 

افزوده سهم ارزش

استان از تولید 

 ناخالص داخلی

37/2- % 

 جایگاه بخش ارتباطات و فناوری اطالعات در اقتصاد استان طی برنامه پنجم(. 2 -6جدول)

 عنوان

رشد متوسط  های برنامه پنجمسال

دوره برنامه 

پنجم 

 )درصد(

رشد متوسط 

انداز دوره چشم

های )برنامه

 چهارم و پنجم

 توسعه(

1390 1391 1392 1393 1394 

 % - - 82/32% 25/26 افزوده استانارزش

افزوده بخش ارزش

ارتباطات و فناوری 

 اطالعات در استان

- - 7/3 % 95/11 % 

افزوده بخش سهم ارزش

 افزوده استاناز ارزش
00391/0 00379/0 00256/0 - - 45/32-% 49/14- % 

افزوده استان سهم ارزش

 از تولید ناخالص داخلی
06664/0 06977/0 07089/0 - - 83/3 % 73/0 % 

 

  



   209/ ارتباطات و فناوری اطالعات

 

 آيد:با بررسي جداول فوق نتايج زير بدست مي

         سبت به برنامه چهارم، رشد متوس ستان طي برنامه پنجم ن  شط ارزبا وجود رشد متوسط ارزش افزوده ا

با نزول از عدد   افزوده به  عدد         %02/20ي بخش  مه چهارم   نا مه پنجم، کاهش      %7/3در بر نا در بر

 چشمگيري نموده است. 

       ستان با نزول از عدد سهم ارزش افزوده بخش از ارزش افزوده ا طي برنامه چهارم  %47/3رشد متوسط 

لي بخش ارتباطات و فناوري اطالعات کاهش شديدي نموده است که بيانگر سير نزو    %-45/32به عدد 

 باشد.در طي برنامه پنجم در استان مي

 ها با رشد در مجموع و طي برنامه چهارم و پنجم توسعه، ارزش افزوده استان اصفهان در تمامي بخش

مواجه بوده است. اين در حالي است که ارزش افزوده بخش ارتباطات و فناوري اطالعات  %25/26متوسط 

افزوده استان با رشد منفي مواجه بوده افزوده بخش از ارزشرشد داشته است و سهم ارزش %95/11تنها 

بوده  %-49/14افزوده استان افزوده بخش از ارزشها رشد متوسط سهم ارزشاست و در پايان اين برنامه

 است.

 1392و  1390، 1389، 1386هاي افزوده بخش ارتباطات و فناوري اطالعات در استان طي سالارزش 

 است. يافتهنسبت به سال قبل خود کاهش 

 1391، 1390، 1389، 1387، 1386، 1384هاي افزوده استان طي سالافزوده بخش از ارزشسهم ارزش 

بيشترين  1392و  1390، 1389، 1387هاي است و در سال يافتهنسبت به سال قبل خود کاهش  1392و 

 زوده استان، رخ داده است.افت سهم ارزش افزوده بخش از ارزش اف

در مجموع، آمار فوق بيانگر اوضاع اقتصادي نامناسب بخش ارتباطات و فناوري اطالعات استان اصفهان در 

هاي اين بخش )نظير ايرانسل، رايتل، بخش خصوصي فعال در باشد و در ساير حوزهي پست و مخابرات ميحوزه

 اقتصادي مناسب نيست. اين بخش و ...( نيز بر اساس برآوردها اوضاع

ی زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات در تحلیل و بررسی وضع موجود استان در حوزه -3 -6-2

 (1395های کشور )تا پایان سال مقایسه با سایر استان

 ثابت و همراه ها در حوزه تلفنوضع موجود زیرساخت استان(. 3 -6جدول)

 نام استان

ضریب 

 تلفن نفوذ

 ثابت

تعداد دایری 

 تلفن ثابت

تعداد کل 

روستاهای 

 استان

درصد 

روستاهای 

دارای 

 ارتباط

ضریب 

 نفوذ

همراه 

 اول

ضریب 

نفوذ 

 ایرانسل

ضریب 

نفوذ 

 رایتل

تعداد 

دایری تلفن 

همراه کلیه 

 اپراتورها

18/42 آذربایجان شرقی  2،712 95/94  84/63  62/33 11/1  3803607 

24/33 آذربایجان غربی  3،266 40/94  55/61  13/28 13/1  2981911 

67/33 اردبیل  1،696 35/99  16/58  63/35 16/1  
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 نام استان

ضریب 

 تلفن نفوذ

 ثابت

تعداد دایری 

 تلفن ثابت

تعداد کل 

روستاهای 

 استان

درصد 

روستاهای 

دارای 

 ارتباط

ضریب 

 نفوذ

همراه 

 اول

ضریب 

نفوذ 

 ایرانسل

ضریب 

نفوذ 

 رایتل

تعداد 

دایری تلفن 

همراه کلیه 

 اپراتورها

89/47 اصفهان  1،831 35/86  29/73  39/39 66/2  

36/3 18/49 با تهران محاسبه شده است. البرز  
اسبه با مح

 تهران

67/25 ایالم  668 74/81  62/75  20/32 88/1  
21/29 بوشهر  623 65/91  47/71  55/48 14/1  
58/53 تهران  1،118 47/89  12/75  28/50 49/5  

چهار محال 

 وبختیاری
39/28  766 69/89  86/67  85/30 59/1  

96/37 راسان جنوبیخ  1،703 59/101  58/59  36/29 70/0  
81/35 خراسان رضوی  3،335 76/88  35/50  64/34 25/1  
12/29 خراسان شمالی  835 41/93  57/45  91/31 55/0  

48/23 خوزستان  4،055 40/72  84/48  35/50 50/1  
87/33 جانزن  935 86/97  75/63  87/28 42/1  

71/47 سمنان  589 49/81  48/71  82/51 26/3  
سیستان 

 وبلوچستان
82/17  6،553 19/75  24/44  50/26 83/1  

97/31 فارس  4،220 59/80  79/64  27/48 02/2  
95/34 قزوین  842 83/100  93/64  56/30 19/2  

49/40 قم  203 86/75  90/71  17/36 15/2  
07/34 کردستان  1،702 77/97  54/72  89/26 22/1  

04/28 کرمان  5،177 71/95  89/57  32/30 49/2  
59/29 کرمانشاه  2،632 55/95  05/70  32/32 16/2  

کهکیلویه و 

 بویراحمد
42/20  1،676 96/96  76/66  55/42 33/3  

77/31 گلستان  1،008 31/99  35/48  50/37 63/1  
67/43 گیالن  2،592 04/99  60/72  16/41 62/2  

28/22 لرستان  2،861 93/89  75/54  96/28 14/1  
25/50 مازندران  2،974 100 77/65  72/57 78/1  
11/41 مرکزی  1،210 23/92  21/66  20/31 12/2  

08/30 هرمزگان  1،731 27/85  92/58  99/60 97/1  
84/33 همدان  1،075 65/100  35/59  06/31 34/1  

40/48 یزد  1،143 43/70  62/81  18/27 38/2  
61،731 93/87 47/61 84/38 41/2  28/38 کشور

   ماخذ: ماهنامه آماري سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي



   211/ ارتباطات و فناوری اطالعات

 

 ها در حوزه پست و ارتباطاتوضع موجود زیرساخت استان(. 4 -6جدول)

 نام استان

تعداد 

مرسوالت 

 پستی

سرانه 

مرسوالت 

 پستی

ضریب نفوذ 

مشترکین 

 اینترنت ثابت

ضریب نفوذ 

مشترکین 

 اینترنت متحرک

 ضریب نفوذ

 مشترکین اینترنت

 ) ثابت و متحرک(

9/38 آذربایجان شرقی 

9/33 آذربایجان غربی 

5/42 لاردبی 

3/49 اصفهان  

8/55 البرز  

5/39 ایالم  

9/52 بوشهر  

 56 تهران

1/36 چهار محال وبختیاری  

 34 خراسان جنوبی

2/39 خراسان رضوی  

1/31 خراسان شمالی  

5/49 خوزستان  

 39 زنجان

5/46 سمنان  

8/27 سیستان وبلوچستان  

7/50 فارس  

8/37 قزوین  

8/55 قم  

2/35 کردستان  

0/44 کرمان  

1/38 کرمانشاه  

5/47 کهکیلویه و بویراحمد  

3/42 گلستان  

7/42 گیالن  

4/43 لرستان  

8/48 مازندران  

4/40 مرکزی  

2/46 هرمزگان  

3/38 همدان  

13/10 یزد 6/47  

 21/63/45 کشور

 اديوييماخذ: ماهنامه آماري سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات ر
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تا  1393های بخش ارتباطات و فناوری اطالعات استان اصفهان از سال عملکرد شاخص(. 5 -6جدول)

1395 

 ردیف
/ عنوان هدف کمی

 شاخص
 واحد متعارف

وضعیت شاخصهای توسعه ارتباطات و فناوری اطالعات استان 

 1395تا  1393از سال 

1393 1394 1395 

 2400 2367 2342 هزار شماره تعداد دايري تلفن ثابت 1

89/47 15/47 15/47 درصد ضريب نفوذ تلفن ثابت 2  

 5871 4907 4601 هزار شماره تعداد دايري تلفن همراه 3

 6/64 درصد ضريب نفوذ تلفن همراه 4

 

6/64 

 

65 

 38/16 48/28 87/29 ميليون مرسوله تعداد مرسوالت پستي 5

22/3 69/5 97/5 مرسوله به ازاي هر نفر وله پستيسرانه مرس 6  

26/61 3/38 1/29 درصد ضريب نفوذ کاربران اينترنت 7  

8 
هاي المللي ايستگاهثبت بين

 راديويي
 sapايستگاه  290 - - ايستگاه

9 
ظرفيت پهناي باند ورودي 

 استان
Gbps - 101 

شبكه ملي اطالعات: 

 7850اينترنت:  87/394

 5/10989اينترانت: 

MPLS :155 

VPLS :47973 

 4/2008 4/2008 003/2339 (KM) توسعه شبكه کابل فيبر نوري 10 

 

 
 1/175 9/394 87/394 (Gbps) افزايش ظرفيت شبكه انتقال 11

 IPافزايش ظرفيت شبكه  12

 داخل
(Gbps) 99 270 270 

13 
مجموع سرويس ديتاي واگذار 

 شده
(Mbps) 16650 38425 139545 

 7740 10950 10255 (Mbps) جموع اينترنت واگذارشدهم 14

 

15 
 برداريميزان پهناي باند بهره

 شده
Gbps - 47 - 

16 
افزايش و توسعه مراکز داده 

 داخلي امن، پايدار
 تعداد ايجاد

مرکز داده دولتي  1

براي کليه دستگاهها، 

مرکز داده خصوصي  2

مرکز داده  6، 

اختصاصي دستگاه 

داده  مرکز 2اجرايي، 

اختصاصي مخابرات و 

 شهرداري

 

مرکز داده دولتي  1

براي کليه دستگاهها، 

مرکز داده خصوصي  2

مرکز داده  6، 

اختصاصي دستگاه 

مرکز داده  2اجرايي، 

اختصاصي مخابرات و 

 شهرداري

 

مرکز داده دولتي براي  1

مرکز  2کليه دستگاهها، 

مرکز  6داده خصوصي ، 

داده اختصاصي دستگاه 

مرکز داده  2، اجرايي

اختصاصي مخابرات و 

 شهرداري

 

 

 



   213/ ارتباطات و فناوری اطالعات

 

 ردیف
/ عنوان هدف کمی

 شاخص
 واحد متعارف

وضعیت شاخصهای توسعه ارتباطات و فناوری اطالعات استان 

 1395تا  1393از سال 

1393 1394 1395 

 تعداد توسعه
مرکز  داده در حال  1

 تجهيز و توسعه

مرکز  داده در حال  1

 تجهيز و توسعه

مرکز  داده در حال  1

 تجهيز و توسعه

 روستاهاي داراي ارتباط 17

 1581 1581 1546 روستا کل روستاها

باالي روستاهاي 

 خانوار 20
 1561 - - روستا

18 
تعداد  دفاتر ارتباطات و 

 فناوري اطالعات شهري
 357 376 373 دفتر

19 
تعداد  دفاتر ارتباطات و 

 فناوري اطالعات روستايي
 363 - - دفتر

20 

عرضه خدمات پستي در دفاتر 

خدمات ارتباطات و فناوري 

 اطالعات شهري

 357 376 373 دفتر

21 

عرضه خدمات پستي در دفاتر 

اطات و فناوري خدمات ارتب

 اطالعات روستايي

 363 - - دفتر

، ه ريزي استان اصفهانماخذ: اداره کل ارتباطات و فناوري اطالعات استان اصفهان، شرکت زيرساخت استان اصفهان، معاونت آمار و اطالعات سازمان مديريت و برنام

 انجمن صنفي دفاتر پيشخوان خدمات دولت استان اصفهان
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های اصلی زیرساخت ارتباطات و فناوری اطالعات استان در مقایسه با سایر شاخصبررسی نموداری  -

 های کشوراستان

 

 (. ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان های کشور1 -6نمودار)

ر قرار دارد ي پنجم در کشودر تلفن ثابت در رتبه 89/47با توجه به آمار فوق، استان اصفهان با ضريب نفوذ 

هاي حياتي ارتباطات ي زيادي دارد. تلفن ثابت به عنوان يكي از زيرساختکشوري فاصله 28/38و از متوسط 

ترنت نقشي ي فناوري کشور به ايننياز جامعه تأمينتواند در ي جهاني اينترنت، ميسيمي در بسط و گسترش شبكه

 بسزا داشته باشد.



   215/ ارتباطات و فناوری اطالعات

 

 
 در استانهای کشوردرصد روستاهای دارای ارتباط (. 2 -6نمودار)

ي اين نكته دهندههاي کشور است، نشانکه نمودار درصد روستاهاي داراي ارتباط در استان( 2-6)نمودار

هاي کشور از ميانگين در استان 23ي درصد روستاي داراي ارتباط و با رتبه 35/86است که استان اصفهان با 

هاي فناوري روستاهاي استان باشد. بدون شک هرچه زيرساختتر ميدرصد نيز يک رتبه پايين 93/87کشوري 

ه به روستاييان فراهم گرديده و اين امر مانع مهاجرت ئهاي مختلف جهت اراسرويس ارائهتقويت يابد، بستر 

وف  اي به روستاها معطه توجه ويژهگردد. امروزه در تمامي کشورهاي توسعه يافتروزافزون روستاييان به شهرها مي

گردد تا روستاها به عنوان نيروهاي مولد کشور، از رفاه نسبي برخوردار گشته و از نيروهاي مولد به مصرف مي

 کننده تبديل نگردند.
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 های کشورضریب نفوذ اپراتور ایرانسل در استان(. 3 -6نمودار)

 

 

 

  

  



   217/ ارتباطات و فناوری اطالعات

 

 

 های کشوراستانضریب نفوذ اپراتور همراه اول  در (. 4 -6) نمودار

با توجه به نمودارهاي فوق، استان اصفهان در ضريب نفوذ تلفن همراه اپراتور همراه اول، پس از خراسان 

کشوري نيز  47/61و از ميانگين  در جايگاه پنجم قرار دارد 29/73جنوبي، يزد، ايالم، تهران و البرز با ضريب نفوذ 

 ي خوبي دارد.فاصله

هاي هرمزگان، مازندران، بعد از استان 39/39در ضريب نفوذ اپراتور ايرانسل استان اصفهان با ضريب نفوذ  

سمنان، خوزستان، تهران، البرز، بوشهر، فارس، کهكيلويه و بويراحمد و گيالن در جايگاه يازدهم قرار دارد و در 

هاي موجود استان، باشد، قرار دارد. بدون شک با توجه به پتانسيلمي 84/38ه باالتر از ميانگين کشوري که يک رتب

 بايد ارتقاء يابد. اين رتبه به هيچ وجه مطلوب نبوده و مي

هاي تهران، البرز، کهكيلويه پس از استان 62/2در ضريب نفوذ اپراتور رايتل، استان اصفهان با ضريب نفوذ 

باشد. در اين اپراتور است، باالتر مي 41/2ويراحمد و سمنان در جايگاه پنجم قرار دارد و از ميانگين کشوري که و ب

 هاي خود، در جايگاه خوبي قرار ندارد.نيز، استان اصفهان با توجه به پتانسيل
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هاي ي آنتنتوسعه هاي استان با دو اپراتور ايرانسل و رايتل جهتي برخي شهرداريعدم همكاري همه جانبه

تواند به عنوان عاملي در جهت کاهش اقبال عمومي راتورها گرديده و ميدهي اين اپموبايل خود، باعث کاهش آنتن

به اين اپراتورها در استان باشد. گرچه عوامل متعدد ديگري همچون بازاريابي ضعيف و يا علل و عوامل ديگر هم 

 هاي کارشناسي بيشتر دارد.اين اپراتورها باشد که نياز به بررسي تواند از علل کاهش اقبال عمومي بهمي

 
 های کشوراستانضریب نفوذ اپراتور رایتل در (. 5 -6) نمودار



   219/ ارتباطات و فناوری اطالعات

 

ي باشد و سرانه مرسوالت پستي شاخصارتباطي کشور، شرکت پست مي کنندگان زيرساختتأمينز ديگر ا

استان در  31باشد. در اين شاخص ارتباطي، استان اصفهان در بين وضعيت شرکت پست ميمناسب جهت بررسي 

جايگاه بيست و سوم قرار داشته و در وضعيت نامطلوبي قرار دارد. گرچه انجام سريع مراسالت پستي توسط 

ستي استان ه مراسالت پتواند از عوامل پايين بودن سرانهاي شرکت پست ميتر از تعرفهي پايينها با هزينهباربري

 .ابي گردديبايد به طور دقيق و کارشناسي بررسي و عارضهباشد ولي بررسي دليل پايين بودن اين سرانه مي

 های کشور(. سرانه مرسوالت پستی در استان6 -6نمودار)
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 های کشوررکین اینترنت ثابت در استانضریب نفوذ  مشت(. 7 -6نمودار)

پس از  28/16اما در شاخص ضريب نفوذ مشترکين اينترنت ثابت در کشور، استان اصفهان با ضريب نفوذ 

تلفن ثابت،  89/47ي چهارم کشور قرار دارد که با توجه به ضريب نفوذ هاي تهران، سمنان و يزد در رتبهاستان

از مشترکين تلفن ثابت اقدام  %33ي اين موضوع است که تنها دهندهوت نشانضريب نفوذ پاييني است. اين تفا

توان اين عدد را با اين موضوع که اينترنت اند. البته ميبه برقراري اينترنت پرسرعت بر روي خطوط خود نموده

ولي با توجه به  گرديده است، توجيه نمود تأمينهاي همراه هاي اخير از طريق تلفنمورد نياز کاربران در سال

ضريب نفوذ متوسط اينترنت همراه استان، اين عدد پايين اينترنت ثابت قابل توجيه نيست و نمي تواند نياز فناوري 

 نمايد.  تأميناستان را 
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 ضریب نفوذ اینترنت همراه در استانهای کشور(. 8 -6نمودار)

نترنت همراه مهمترين شاخص زيرساخت فناوري است، قطعاً جزء مهمترين اگر نگوييم شاخص ضريب نفوذ اي

از نظر ضريب  98/44استان کشور  با ضريب نفوذ  31باشد. استان اصفهان در ميان مي هاي اين حوزهشاخص

از  کي خدمات الكترونينفوذ اينترنت همراه در جايگاه ششم قرار دارد. با توجه به روند رو به رشد مهاجرت کليه

E(Electronic)  به(Moblie) M  لزوم توجه ويژه به گسترش اينترنت همراه در استان الزم و ضروري است. با

ري ي مطلوبي نيست، گرچه اين عدد از ميانگين کشوتوجه به پتانسيل باالي استان اين رتبه براي استان رتبه

 ي رايتل و ايرانسل در استان و به تبع آن پاييني مطلوبي دارد. پايين بودن ضريب نفوذ اپراتورهافاصله 72/41

ثر در پايين بودن ضريب نفوذ اينترنت همراه در استان ؤتواند از عوامل مهم و مبودن ضريب نفوذ اينترنت آنها، مي

 محسوب گردد.



 (1396 -1400اسناد راهبردی برنامه ششم توسعه استان اصفهان)/ 222

 

 

 ای کشورضریب نفوذ مشترکین اینترنت) ثابت و همراه( در استانه(. 9 -6نمودار)

در جايگاه هفتم قرار دارد.  3/49در مجموع ضريب نفوذ اينترنت ثابت و همراه، استان اصفهان با ضريب نفوذ 

کشوري دارد ولي باز هم با توجه به پتانسيلهاي استان، جايگاه  3/45اين جايگاه گرچه فاصله خوبي از ميانگين 

ترنت ه تالش و کوشش بيشتر جهت افزايش ضريب نفوذ اينمطلوبي نيست. با اين وصف، استان اصفهان هنوز نياز ب

. بي شک ضريب نفوذ اينترنت ثابت و همراه، به عنوان مهمترين داردخود و همچنين ارتقاء جايگاه خود در کشور 

نترنت اي ،يافتهباشد. امروزه در کشورهاي توسعهي فناوري اطالعات و ارتباطات استان، ميشاخص بستر توسعه

ر بستر فيبر نوري تا درون تمامي منازل مسكوني گسترش يافته و اين بستر خود در جلوگيري از تردد پرسرعت د

 ،و مفيد واقع گرديده است. در تمامي کشورهاي توسعه يافته مؤثري خود غيرضروري افراد جهت انجام امور روزمره

  گردد.ه ميئهاي همراه با سرعت بسيار زياد، ارااينترنت بر روي گوشي

 های کلی برنامه ششم()سیاست تحلیل فاصله بین ادامه روند وضع موجود با مطلوب -4 -6-2

ضريب نفوذ اينترنت ) ثابت و همراه( به عنوان شاخصي که بيانگر وضعيت کلي زيرساخت فناوري اطالعات استان 

داف تعيين شده براي فناوري اطالعات در برنامه ششم بيني ميزان احتمال تحقق اهتواند ما را در پيشاست، مي



   223/ ارتباطات و فناوری اطالعات

 

ه و دهي اپراتورهاي مختلف تلفن همراتواند به نوعي بيانگر ميزان آنتناستان ياري نمايد. چرا که اين شاخص مي

 همچنين ميزان ضريب نفوذ تلفن ثابت در شهرها و روستاهاي استان نيز باشد. 

 80ي ششم مبني بر دسترسي رنت، با اهداف تعيين شده در برنامهاينت 3/49استان اصفهان با ضريب نفوذ 

 يدرصدي روستاهاي باالي بيست خانوار به چهار خدمت سالمت، آموزش، کشاورزي و بانكداري الكترونيک فاصله

باشند ولي براي استفاده درصد روستاهاي استان داراي ارتباط مي 86فراواني دارد. گرچه در حال حاضر بيش از 

 اشد.بهاي همراه ايشان به اينترنت پرسرعت ميهينه خدمات مذکور در روستاها نياز به اتصال منازل و تلفنب

ا باشد که بميتوسعه ي ششم درصد خدمات دولت به صورت الكترونيک از ديگر اهداف برنامه 100 ارائه

ل پايين بودن پذير نيست. از علمكانزيرساخت فعلي ضريب نفوذ اينترنت استان، دستيابي به اين هدف به آساني ا

توان به پايين بودن ضريب نفوذ اينترنت دو اپراتور ايرانسل و رايتل اشاره نمود. عدم ضريب نفوذ اينترنت استان مي

هاي موبايل خود، از عوامل هاي استان با دو اپراتور مذکور در خصوص گسترش آنتنهمكاري برخي شهرداري

ب بع پايين بودن ضريب نفوذ اينترنت آنها و در نتيجه پايين بودن ضريين دو اپراتور و بالطدهي اودن آنتنپايين ب

 باشد. نفوذ اينترنت استان مي

بايد با افزايش سرعت ارتباطات بين ي ارتباطات بين شهري شرکت زيرساخت استان ميهمچنين در حوزه

 رعت اينترنت استان کمک نمايد.شهري، از طريق گسترش زيرساخت فيبرنوري خود، به افزايش س

قق تواند ما را در پيشبرد تحدر حوزه ارتباطات درون شهري، اتصال خانوارها به شبكه پرسرعت فيبر نوري مي

باطات ي ارتدرصدي دولت الكترونيک ياري نمايد. همچنين، شرکت مخابرات با در اختيار داشتن بخش عمده100

هاي نوين به شهروندان پيشرو باشد که سرويس ارائهاين ارتباطات و  بايد، در بسط و گسترشدرون شهري مي

از هاي مورد نيها مانع ايجاد سرويسگرديدن اين شرکت در برخي موارد نگاه سودآوري به پروژه پس از خصوصي

  .گردد که براي اين شرکت سودآوري چنداني نداردمردم مي

د خدمات دولت به صورت الكترونيک نيازمند عزم جدي درص 100 ارائهي محتواي الكترونيک، در حوزه

باشد. چرا که اغلب مديران استاني در خصوص الكترونيكي نمودن فرآيندهاي مديريتي در سطح کالن کشور مي

معطل مانده است و برخي  هاي خود عمالًخود، اختياري نداشته و اين موضوع تا اقدام يكپارچه از سوي وزارتخانه

ح ها از مطراند. به عنوان مثال بعد از گذشت سالنيز تاکنون اقدام عاجلي در اين خصوص انجام نداده هاوزارتخانه

شدن مباحث سالمت الكترونيک هنوز اقدام عاجلي از سوي وزارت بهداشت در اين خصوص صورت نپذيرفته است. 

دند و گرها به يادگار نگهداري ميموزهي درماني در هاي بيمهيافته امروزه دفترچهدر بسياري از کشورهاي توسعه

كالت اند. رفع تمامي اين مشهاي اينترنتي دادهسايتهاي اختصاصي در وبها جايگاه خود را به پروفايلاين دفترچه

ا صورت هي فرآيندهاي دستگاهبايد با ايجاد عزم ملي در مديران ارشد کشور در خصوص الكترونيک نمودن کليهمي

 باشد.ي اختيارات مديران استاني نميم آن در حيطهپذيرد و انجا

دفتر روستايي  363دفتر شهري و  357دارا بودن ن شهري و روستايي، اين استان با ي دفاتر پيشخوادر حوزه

ب محتواي الكترونيک مناس تأمينخدمات الكترونيک به مردم را دارد ولي عدم  ارائهزيرساخت مناسبي در زمينه 
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ه هاي اخير گرديده است و عدم توجه بکور، منجر به ورشكستگي بسياري از دفاتر روستايي در سالبراي دفاتر مذ

ن دفاتر هاي گذشته در ايگذاري دولت، طي سالاين دفاتر، مخصوصاً دفاتر روستايي، منجر به از بين رفتن سرمايه

 سيستم کامالً تحت وب و الكترونيکخدمات به  ارائهگردد. حمايت از اين دفاتر جهت گذار از سيستم سنتي مي

 الزم و ضروري است.

ال تر بودن هزينه ارسدر شاخص سرانه ارسال مرسوالت پستي همانگونه که پيشتر اشاره گرديد، پايين

هاي شرکت پست، از علل اصلي پايين بودن سرانه ارسال ها نسبت به تعرفهمراسالت پستي از طريق باربري

طريق شرکت پست است. قطعاً ارسال مرسوالت از طريق شرکت پست که توسط دولت مرسوالت پستي استان از 

. از ديگر يابي گرددبايد در اين خصوص عارضهها بوده که ميتر از باربريگردد، قابل اطمينانها تضمين ميو بيمه

پستي  خدمات ئهارابايد شرکت پست به جاي سهم درآمدي خدمات نوين پستي، مي شيافزاسوي به منظور تحقق 

ي اتوماسيون دولت و يا خدمات الكترونيک پستي نظير در اختيار گرفتن مديريت شبكه ارائهسنتي به تدريج به 

 ارسال و مراسالت الكترونيكي بپردازد.

 هاموانع توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و دولت الکترونیک در استان -5 -6-2

 لی واحد و منسجم فناوری اطالعاتفقدان متو -

هاي مختلف و متعددي هر يک به نوعي خود را متولي مديريت و راهبري ها و وزارتخانهدرحال حاضر سازمان

نمايند که اين امر سبب ايجاد خالء سياستگذاري واحد و منسجم، فناوري اطالعات و ارتباطات محسوب مي

برنامگي و هرج و مرج در امر ها و به تبع آن موجب بييف و ماموريتسازي و بروز تداخل وظاآشفتگي در تصميم

ي فناوري اطالعات و ارتباطات سبب فناوري اطالعات و ارتباطات گرديده است. نبود مديريت متمرکز در حوزه

ل وکاري در اين حوزه گرديده است به طوريكه بعضاً دستگاههاي متعدد اقدام به اجراي يک پروژه با محصموازي

ي، منابع اي، منابع انساننمايند که اين امر موجب اتالف منابع مختلف از قبيل اعتبارات بودجهو يا خدمات مشابه مي

ها نيز به طور جامع و کامل نياز مخاطبان را برآورده يک از پروژهگردد و هيچافزاري، زمان و ساير منابع ميسخت

 نمايند. نمي

اقدام به ابالغ ضوابط فني اجرايي  1393فناوري اطالعات، در شهريورماه سال  ي شوراي عاليگرچه دبيرخانه

با رياست معاون توسعه مديريت و سرمايه  «1کميسيون دولت الكترونيک»توسعه دولت الكترونيک نمود که در آن 

ولت د انساني رييس جمهور )رييس فعلي سازمان امور اداري و استخدامي کشور( و با حضور بيشتر متوليان

الكترونيک، موظف به راهبري و توسعه دولت الكترونيک در دستگاههاي اجرايي گرديدند، ولي اين کميسيون نيز 

                                                           
مه و بودجه کشور، معاونت هماهنگي و نظارت معاون اول  ساير اعضاء کميسيون عبارتند از: رييس سازمان فناوري اطالعات ايران)نايب رييس(، سازمان برنا      1

سازمان امور اداري و        ضوع  ستري، معاونت مرتبط با مو شور، وزارت دادگ صادي و دارايي، وزارت ک ستخدامي،    رييس جمهور، وزارت اطالعات، وزارت امور اقت ا
سناد و امالك کشور، سازمان ثبت احوال کشور، شرکت پست، بانک م            14رکزي، دبير شوراي سياستگذاري گواهي الكترونيک کشور، روساي       سازمان ثبت ا

صنف          گانه کارگروه صص فناوري اطالعات و يک نفر نماينده  شخوان خدمات دولت، دو نفر متخ ضوع، رييس کانون دفاتر پي سب مو شه خدمات به تنا هاي خو
 .زمان فناوري اطالعات ايرانمربوطه به انتخاب دبير شوراي عالي فناوري اطالعات، معاون مربوطه در سا
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الخطاب نبودن مصوبات آن، تاکنون نتوانسته است خالء با تشكيل نامنظم جلسات و عدم انسجام الزم و فصل

 گذاري واحد و منسجم در اين حوزه را برطرف نمايد.سياست

ترونيک با ي دولت الكبايد به تقويت و انسجام کميسيون توسعهمحترم به منظور رفع اين نقيصه مي دولت

 و يا معاون يي فناوري اطالعات و ارتباطات با رياست شخص رياست محترم جمهورحضور تمامي متوليان حوزه

هاي اين کميسيون مكلف تگذاريها را به تبعيت از تصميمات و سياسي دستگاهاول ايشان، اقدام نموده و کليه

نمايد و همچنين وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در سطح کالن و ادارات استاني آن در سطح استاني را به 

ي فناوري اطالعات و ارتباطات معرفي نموده و ساير سازي در حوزهعنوان متولي سياستگذاري و تصميم

 هاي آن دستگاه در اين حوزه ملزم نمايد. اريدستگاههاي اجرايي را به تبعيت از سياستگذ

در ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الكترونيک مذکور، به منظور توسعه يكپارچه خدمات الكترونيكي در 

ها به رياست در استان« 1کارگروه توسعه دولت الكترونيک»ها و ايجاد استان الكترونيكي و هوشمند، تشكيل استان

يده است. در کارگروه مذکور نيز برخي متوليان حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات و دولت ، تكليف گرداستاندار

ريزي استان )به دليل ابالغ ضوابط قبل از احياء سازمان(، حضور ندارند. الكترونيک نظير سازمان مديريت و برنامه

 يدقيق وظايف و حيطه عدم تعريف نوع رابطه اين کارگروه با کميسيون کشور و همچنين عدم تعريف شرح

 باشد. اختيارات و وظايف کارگروه نيز، از ديگر نقايص ضوابط ابالغي مذکور مي

 مشکالت زیر ساختی  -

 :ي برون شهري در اختيار شرکت در حال حاضر زيرساخت ارتباطي کشور در حوزه زیرساخت ارتباطاتی

حد بسيار زيادي در اختيار شرکت  ي درون شهري تازيرساخت )به عنوان يک شرکت دولتي( و در حوزه

زيرساخت  مخابرات )به عنوان يک شرکت خصوصي( قرار دارد. به منظور ايجاد بازار رقابتي در حوزه

اينترنت  هايارتباطي و پاسخ به انتظارات ارتباطاتي کشور خصوصاً در زمينه افزايش پهناي باند در حوزه

خصوصي  هاي بخشساير شرکت مخابرات و استفاده از ظرفيت بايد با رفع انحصار از شرکتو اينترانت مي

 ايجاد رقابت و ورود بخش خصوصي به اين بازار فراهم آيد. امكان

خدمات و محصوالت و تغيير رويكرد از  ارائهي همراه در آينده همچنين با توجه به اهميت و جايگاه تلفن

،  3government-Mبه   2government-Eرويكرد از  سيستمهاي تحت وب به سيستمهاي موبايلي، نظير تغيير

هاي همراه و تالش در جهت پوشش نسل چهارم و باالتر توجه ويژه به افزايش سرعت پهناي باند اينترنت تلفن

                                                           
معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري )نايب رييس(، مديرکل ارتباطات و فناوري اطالعات استان )دبير(، مديرکل     ساير اعضاء کارگروه عبارتند از :    1

شوراي هماهنگي بانک          ستان، رييس  شهردار مرکز ا ستان،  صادي و دارايي ا ستان،  امور اقت ستگاه  2هاي ا ستاني به  نفر از مديران فناوري اطالعات د هاي ا
ستگاه اجرايي، ي            شگاه يا د صاحب نظر از دان ستان، يک نفر ستانداري، مديرعامل مخابرات ا ستاندار، مديرکل دفتر فناوري اطالعات ا شنهاد ا فر نماينده ک نپي

 صنف مربوطه.

2 Electronic government 

3 Mobile government 
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ها با سرعت باال به عنوان زيرساخت ارتباطات موبايلي امري هاي موبايلي به منظور انتقال دادهي شبكهدر کليه

 ي است.الزم و ضرور

  :ي فناوري اطالعات امروزه حفظ امنيت اطالعات و ارتباطات از معضالت اساسي حوزهزیرساخت امنیتی

هاي حفظ و نگهداري باشد. با افزايش روزافزون حمالت متعدد اينترنتي هكرها به مراکز و پايگاهمي

ات و حفظ محرمانگي اطالعات، نياز فوري و ضروري به افزايش فاکتورهاي امنيتي حفاظت از اطالع

گردد. به منظور ارتقاء امنيت اطالعات و ارتباطات انجام اقدامات ارتباطات در مسير انتقال داده احساس مي

 هاي عملياتي دولت الكترونيک کشور قرار گيرد:بايد در راس برنامهزير مي

 ( 1ایجاد مراکز صدور گواهی دیجیتالCA:) ين احراز هويت، در حوزه امنيت انتقال داده و همچن

سيم، توجه ويژه و به منظور رمزنگاري اطالعات در حال ارسال، در خطوط ارتباطي سيمي و بي

به ايجاد مراکز صدور گواهي ديجيتال به منظور استفاده در زيرساخت کليد عمومي و رمزنگاري 

قرار  کار گونه مراکز در دستوربايد تشكيل ايناطالعات الزم و ضروري است. بدين منظور مي

 گيرد.

  ایجاد مراکزSOC 2 : )ايجاد مراکز  )مراکز عملیات امنیتSOC به منظور  شناسايي، طبقه-

ا هبندي، تجزيه و تحليل و مستندسازي رخدادهاي امنيتي در زيرساخت فناوري اطالعات استان

ت کشور او در نتيجه مديريت و تحليل ريسک رخدادهاي امنيتي از نيازهاي اساسي امنيت ارتباط

 باشد.مي

 ارائه خدمات در خصوص ارزيابي کنترل کيفيت و امنيت نرم افزار:های نرمایجاد آزمایشگاه 

افزار است. پيگيري ايجاد اين قبيل ها از وظايف آزمايشگاه نرمافزارهاي کاربردي سازمان

اي هاي کاربردي دستگاهافزارهها براي نرمها و الزام اخذ تاييديه از اينگونه آزمايشگاهآزمايشگاه

 افزارهاي کاربردي باشد.تواند گامي مهم در ارتقاء سطح امنيت و کيفيت نرماجرايي مي

 ( زیرساخت اطالعاتی: ایجاد مراکز تبادل اطالعاتیIX)3   : به منظور تسريع در دريافت اطالعات

ستر امن و همچنين ها از يكديگر و انجام استعالمات بين دستگاهي در يک بمورد نياز دستگاه

هاي موازي غيرضرور، ايجاد مرکز تبادل اطالعاتي الزم و جلوگيري از افزونگي ترافيكي در شبكه

ضروري است. اين مراکز به عنوان يک مرکز واسط بين دستگاهها جهت تبادل اطالعات دستگاهها 

 نمايند.با يكديگر، عمليات استعالم سازمانها از يكديگر را تسهيل مي

 

 ان برنامه اجرایی توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیکفقد -

                                                           
1 Certificate Authority 

2 Security Operation Center 

3 Information Exchange 
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ها عموماً فاقد برنامه مدون و اجرايي در خصوص توسعه فناوري اطالعات و هاي اجرايي در استاندستگاه

رخي گرچه ب باشند.ها از وزارت متبوع خود ميباشند و در اين خصوص منتظر ابالغ اينگونه برنامهارتباطات مي

هاي باشند ولي اين بستههاي اجرايي در خصوص توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات ميها داراي بستهوزارتخانه

ها، گردند. از ديگر سو بسياري از وزارتخانهاجرايي اکثراً در حد يک برنامه معطل مانده و به مرحله اجرا وارد نمي

فعاليت در زمينه الكترونيكي نمودن فرآيندها سلب اختيار نموده و موضوع هاي استاني را در خصوص هرگونه دستگاه

اند. با اين وصف مديران استاني حتي در صورت تمايل به را تا تعيين تكليف توسط وزارتخانه مسكوت نموده

 الكترونيكي نمودن فرآيندهاي خود، اختيار چنداني در اين خصوص ندارند. 

 ایمشکالت بودجه -

ها از ديگر مشكالت اين حوزه است. عدم تمايل برخي ار براي توسعه دولت الكترونيک در دستگاهکمبود اعتب

هاي ملي در خصوص توسعه دولت و همچنين کمبود بودجه 1ها در خصوص تخصيص اعتبار به فاوامديران سازمان

 الكترونيک نيز موتور محرکه اين حوزه را دچار مشكل نموده است. 

 مشکالت آموزشی -

 ولين و کارشناسان فناوريئم تكنولوژي و تغيير مداوم دانش فناوري اطالعات، مسئا توجه به ارتقاء داب

هاي آموزشي تخصصي فناوري باشند. هزينه باالي دورهروز شدن ميهها نيازمند آموزش مداوم و باطالعات دستگاه

رشناسان فناوري اطالعات توسط مديران اطالعات و عدم تخصيص بودجه مورد نياز و عدم تقبل هزينه آموزش کا

 باشد. ها از ديگر مشكالت اين حوزه ميدستگاه

 مشکالت رفتار و ساختار سازمانی -

 :ا و هها در پذيرش فناوري اطالعات به عنوان ابزاري در جهت توسعه فعاليتدستگاه فرهنگ سازمانی

ارشناسان تا ک هااز سطوح برخي مديران دستگاهنمايند. اين مقاومت بعضاً تسهيل امور و فرآيندها مقاومت مي

سازي و تالش در جهت تغيير گردد. فرهنگادامه داشته و مانع رشد و نفوذ فناوري اطالعات در دستگاه مي

نگرش مديران به مقوله فناوري اطالعات به عنوان ابزاري در جهت تسهيل امور و حذف فرآيندهاي روزمره 

گردد و نه ابزاري در جهت کاهش اختيارات ايشان، گامي مهم در جهت نيل ميها که مانع چابكي سازمان

تواند به تحقق اين امر ها و سمينارهاي آموزشي ميبه بلوغ سازماني در اين خصوص است. برگزاري دوره

 کمک شاياني نمايد. 

 :پاسخگوي  هاي اجرايي عموماًتعداد کم کارشناسان فناوري اطالعات در دستگاه ساختار سازمانی

نيازهاي متعدد دستگاه نبوده و موجب اتالف وقت کارشناسان در امور روزمره و پشتيباني فناوري گرديده و 

هاي نوآورانه فناوري را از ايشان گرفته است. افزايش تعداد ها و تدوين طرحفرصت تمرکز بر استراتژي

                                                           
 فناوري اطالعات و ارتباطات 1
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 به منظور آزاد شدن وقت کارشناسان جهتسپاري خدمات پشتيباني کارشناسان فناوري اطالعات و يا برون

 باشد.رفت از اين مشكل مياي فناوري، از راهكارهاي برونهاي توسعهتمرکز بر طرح

 مشکالت توسعه بخش خصوصی -

ي خود با مشكالت ي فناوري اطالعات و ارتباطات کشور نيز به نوبهبخش خصوصي به عنوان نيرو محرکه

روزتر باشد، هتر، پوياتر و ب. هر چه بخش خصوصي متخصص در اين حوزه، شادابفراواني در اين مسير مواجه است

باشد. اهم تر ميفناوري اطالعات کشور نيز در مسير خود در جهت سير به اهداف عالي دولت الكترونيک موفق

 مشكالت بخش خصوصي در اين حوزه به شرح زير است:

  :کافي توسط دولت در زمينه فناوري اطالعات که در قطعاً با تخصيص اعتبارات مشکالت تأمین مالی

هاي اجرايي به عنوان يكي از مهمترين مشتريان بخش خصوصي در زمينه به آن اشاره گرديد، دستگاه 4بند 

توانند به رشد و پويايي اين بخش کمک شاياني نمايند. البته فقدان فهرست بهاي فناوري اطالعات، مي

انوني در زمينه هزينه ارائه خدمات و فروش محصوالت فناوري اطالعات که مشخص و مورد تاييد مراجع ق

بخش خصوصي و مشتريان آن ملزم به رعايت آن باشند )شبيه به آنچه در امور فني و پيمانكاران ساختماني 

اي براي بخش خصوصي و مشتريان آنها گرديده است. تهيه و الزام وجود دارد( سبب بروز مشكالت عديده

هاي طلب شده توسط بخش خصوصي در ارائه ي فهرست بها از يک سو در مشتريان نسبت به هزينهقانون

خدمات و فروش محصوالت ايجاد اعتماد نموده و از سوي ديگر منجر به دريافت هزينه ارائه خدمات و يا 

 گردد.گونه شائبه و مشكلي ميفروش محصوالت توسط بخش خصوصي بدون هيچ

  در حال حاضر بسياري از کشورهاي دنيا نظير کشور هندوستان، در حال بین المللی: مشکالت بازاریابی

هاي عامل به ساير افزارهاي کاربردي و سيستمنويسي نرمصدور خدمات فناوري اطالعات نظير برنامه

 شباشند. با وجود پتانسيل بسيار باالي کشورمان در زمينه پروريافته ميکشورها و حتي کشورهاي توسعه

هاي مرتبط با فناوري اطالعات و وجود نخبگان علمي متعدد در اين زمينه، تالش التحصيالن رشتهفارغ

لبد طويژه دستگاه ديپلماسي کشور در خصوص بازاريابي ارائه خدمات فناوري اطالعات در ساير کشورها را مي

اوري اطالعات از کشور و رويه متخصصين فنو قطعاً تحقق اين امر منجر به جلوگيري از مهاجرت بي

 گردد.همچنين رشد و توسعه بخش خصوصي مي

 IDI (ICT Development Index)شاخص توسعه ارتباطات و فناوری اطالعات  -6 -6-2

باشد. اين مي IDIيكي از شاخصهاي نظام پايش فناوري اطالعات و ارتباطات در زمينه توسعه فاوا شاخص توسعه 

شاخص است که براي پايش و مقايسه توسعه در فناوري اطالعات و ارتباطات در کشورها  11شاخص ترکيبي از 

 براي سنجش موارد زير است: IDIشود. اهداف اصلي به کار گرفته مي

  سطح و تكامل توسعهICT در طول زمان در کشورها و نسبت به ساير کشورها 
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  پيشرفت در توسعهICT ه يافته و در حال توسعهدر کشورهاي توسع 

  شكاف ديجيتال، به طور مثال تفاوت بين کشورها از نظر سطح توسعهICT آنها 

  پتانسيل توسعهICT  يا ميزان استفاده کشورها ازICT به منظور ارتقاء رشد و توسعه 

 IDI شود: به سه زيرشاخص تقسيم مي 

 زيرشاخص دسترسي 

 زيرشاخص استفاده 

 زيرشاخص مهارت. 

گيرد. رتبه را در برمي ICTهاي مختلفي از فرآيند توسعه ها و مولفهجنبههاي فوق، از زيرشاخصهر کدام 
بوده است. اميد است استان  7، 8، 4،6،6به ترتيب   95، 94، 93، 92، 91هاي در کشور در سال 1استان اصفهان

 29/4ايران  IDIشاخص  1392سال هاي آتي رتبه خود را در اين شاخص ارتقاء دهد. در اصفهان بتواند در سال
در رتبه ششم کشور قرار داشته و نسبت به  17/4بوده که در آن زمان استان اصفهان در همين شاخص با امتياز 

گرديده  081/6، عدد 1395شاخص کشور از وضعيت ضعيفتري برخوردار بوده است. امتياز استان اصفهان در سال 
باشد ولي اين استان در مقايسه با ساير استانها ضعيت بهتري برخوردار ميکشور از و 1/5است که نسبت به ضريب 

باشد. طي در رتبه هفتم قرار دارد که به هيچ وجه متناسب با جايگاه استراتژيک و استعدادها و منابع اين استان نمي
ده بيشتر که نشاندهن تر گرديده استي استان در کشور ضعيفهاي اخير بر خالف افزايش امتياز استان، رتبهسال

 باشد.ساير استانها نسبت به اين استان مي IDIبودن سرعت رشد شاخصهاي 

 1395( در سال IDIهای شاخص توسعه ارتباطات و فناوری اطالعات استان )شاخص(. 6 -6جدول)

 IDI 1395های نما گرها و زیر شاخص عنوان

 دسترسی

 ICT access 

86/46 نفر 100رسي مشترکين تلفن ثابت به ازاي هر دست  

 64/114 نفر 100مشترکين تلفن همراه به ازاي هر 

 30kb/s پهناي باند به ازاي هر کاربر )بيت بر ثانيه(

 8/55 درصد خانوارهاي داراي کامپيوتر

 3/55 درصد خانوارهاي داراي دسترسي به اينترنت

 استفاده

 ICT use 

 3/49 ران اينترنتدرصد کارب

 18/16 نفر 100مشترکين پهن باند ثابت به ازاي هر 

 71/44 نفر 100مشترکين پهن باند سيار به ازاي هر 

 مهارت

 skills ICT 

 1390بر اساس سرشماري سال  سال :   20باالتر از  نرخ باسوادي بزرگساالن

 95 -94نفر در سال  145530 نويسي در سطح دبيرستان نام

 1394-1393نفر در سال  318826 نويسي در سطح دانشگاه نام

 مآخذ : ماهنامه آماري سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، معاونت آمار و اطالعات سازمان مديريت و برنامه ريزي اصفهان.
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-از سال( IDIهای ات استان)شاخصشاخص توسعه ارتباطات و فناوری اطالع(. 7 -6جدول)

 1395تا سال  1390

 سال ردیف
شاخص 

 دسترسی

شاخص فرعی 

 استفاده

شاخص فرعی 

 مهارت
 IDIشاخص  IDIرتبه 

1 

1390 23/5 85/0 11/7 3 85/3 

1391 35/5 85/0 17/7 4 06/4 

1392 49/5 34/1 17/7 6 17/4 

1393 - - - 6 17/4 

1394 - - - 8 24/5 

1395 - - - 7 081/6 

 ماخذ : اداره کل ارتباطات و فناوري اطالعات استان اصفهان

 برنامه راهبردی بخش ارتباطات و فناوری اطالعات استان در برنامه ششم -3 -6

 رنامه ششمبخش ارتباطات و فناوری اطالعات استان اصفهان طی ب اهداف کلی توسعه -1 -6-3

محور  5توان در اهداف کلي در فناوري اطالعات و ارتباطات را مي UNDP برنامه توسعه ملل متحد يابر اساس 

محتوا و کاربرد، توسعه زيرساخت، توسعه بخش خصوصي و نهادها، توسعه راهبردها، منابع انساني و آموزش  تأمين

ششم  ياطات و فناوري اطالعات استان اصفهان طي برنامهبندي نمود. بر اين اساس اهداف کلي توسعه ارتبطبقه

 محور فوق الذکر به ترتيب زير است:  5در 

 محور تأمين محتوا و کاربرد -1

 توسعه دولت الكترونيک  .1

 توليد محتواي ديجيتال .2

 توسعه محتواي فضاي مجازي .3

 توسعه خدمات نوين پستي .4

 توسعه خدمات پست بانک .5

 محور توسعه زيرساخت -2

 هاي ارتباطي و اطالعاتي در استانتوسعه شبكه .1

 گسترش سطح دسترسي و ضريب نفوذ کاربران اينترنت و اينترانت در استان .2

 ايمن سازي فضاي تبادل اطالعات و امنيت داده در استان .3

 هاي تعامل بين سازمانيتوسعه و گسترش زيرساخت .4
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 محور توسعه بخش خصوصي و نهادها -3

 ارتقاي سطح توانمندي فني بخش خصوصي .1

 حمايت و ارتقاي توان مالي بخش خصوصي .2

 فاواافزايش و جذب سرمايه در زمينه  .3

 استان فاواساماندهي وضعيت صنف  .4

 توسعه اشتغال و کارآفريني .5

 فاواطرح توسعه صادرات  .6

 محور توسعه راهبردها -4

 هاي مدون فناوري اطالعات و ارتباطاتها و برنامهافزايش تعداد و سطح عملياتي طرح .1

 ام راهبري فناوري اطالعات و ارتباطات استانسازماندهي نظ .2

 محور توسعه منابع انساني و آموزش -5

 ارتقاء کمي و کيفي سطح آموزش و فرهنگ  استفاده از رايانه و خدمات الكترونيكي  .1

  تربيت و تامين نيروي متخصص فاوا در استان .2

 تيهاي دولارتقاي سطح دانش کاربري فناوري اطالعات و ارتباطات در سازمان .3

  SWOTتعیین راهبردها بر اساس تحلیل  -2 -6-3

 ی بخش فاواها( توسعههای )قوتترین قابلیتاصلی -

 هاي مناسب در استانوجود زير ساخت 

 اي و برخورداري از پتانسيل استقرار مرکز داده در منطقهمرکز کريدور ارتباطي منطقه 

  هاي دولتي و اجرائي شدن سيستم در ساختار سازماني اکثر دستگاهوجود واحدهاي فناوري اطالعات

 هاي دولتياتوماسيون اداري در دستگاه

 هاي دانش بنيان مرتبط  با هاي علم وفنآوري و همچنين شرکتهاي معتبر، مراکز وپاركوجود دانشگاه

 حوزه فناوري اطالعات 

 اطالعات هاي صنفي مرتبط با حوزه ارتباطات وفناوريوجود تشكل 

 باال بودن ضريب نفوذ موبايل وتلفن ثابت در استان 

 هاي اجرائي استانبرخورداري از شبكه ارتباطي مناسب بين دستگاه 

 هاي صنفي مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوري اطالعاتوجود تشكل 

 درصد پذيرش باالي سيستم فناوري اطالعات در بين کارکنان دولت در استان 

 ب ارتباطي در قالب دفاتر پيشخوان شهري و وجود بستر مناسICT روستايي در استان 
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 ی بخش فاواها(توسعههای)ضعفعمده ترین تنگناها ومحدودیت -

  صنعت گاهيوجا کشوري صنعتي استراتژ نبودنمصوب ICT آن در 

  نهايي نشدن برنامه راهبردي بخشICT 

 هافرصت از تفادهاس وي فناور انتقال در دولت مشخص برنامه و هدف وجود عدم 

 نيا در رقابت ازعدمي ناشكالت مش و ثابتتلفن  بخش در ژهيو هبي مخابراتي هارساختيز در انحصار 

 بخش

 ي و محدوديت تأمين منابع ماليگذارهيسرما باالي نهيهز 

 هاي بزرگ خصوصي در صنعت فراهم نبودن شرايط توسعه بنگاهICT 

 پايين بودن سرعت کيفيت خدمات 

 يالمللنيب انيهمتا باي قاتيمراکزتحق و هاپژوهشكده انيم افتهي نظامي ارتباطي هاحلقه دجايا دمع 

 حوزه نياي كيتكنولوژ راتييتغ کردن دنبال دري داخل دکنندگانيتولي توانمند عدم 

 هاي مندي از ظرفيتضعف در بهرهICT   در کشور 

 خارجي در بخش گذاري هاي غير فني در جلب سرمايهوجود موانع و محدوديتICT 

  سهم پايين بخش خصوصي در صنعتICT 

 شكاف بين نقاط کمتر توسعه يافته و ساير نقاط در دسترسي به خدمات بخش فاوا 

 وجود نگاه بنگاه محور به جاي تحقيقاتي دانش محور 

 گيري و نبود يک متولي واحد در نظام فناوري اطالعات در استانتعدد مراجع تصميم 

 ناسب باند و نبود همكاري مگذاري مناسب در توسعه شبكه پهنباند و عدم سرمايهپهن عدم توسعه شبكه

 بين اپراتورها و نهادهاي عمومي براي توسعه شبكه

 هاي فعال وجود انحصار در حوزه شبكه دسترسي )انحصار شرکت مخابرات ايران و عدم وجود شرکت

 در اليه دسترسي(

 هاي مشخص و نيز عدم تعريف طرح تجاري لي مبتني بر سرويساندازي مراکز داده متأخير در راه

مطلوب با روابط مالي و اقتصادي مشخص در حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات که منجر به حضور 

 کمرنگ بخش غير دولتي در توسعه مراکز مديريتي شبكه شده است.

 گذشته  هايرنت در کشور در سالعدم توجه به توليد خدمات و محتواي بومي: رويكرد توسعه شبكه اينت

به سمت مديريت سرعت و مديريت پااليش يا فيلترينگ بوده و به موضوعات کليدي و مهم همچون 

 توليد محتوا و ارائه خدمات کمتر پرداخته گرديده است.

  عدم استفاده بهينه و اقتصادي از باندهاي فرکانسي. در حال حاضر بخشي از باندهاي فرکانسي که در

باشد به صورت غير يار برخي از نهادها از جمله سازمان صدا و سيما و نهادهاي نظامي و امنيتي مياخت
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هاي اقتصادي استفاده شده که درصورت آزادسازي آنها و جايگزيني با باندهاي فرکانسي ديگر، هزينه

 يابد.هاي تلفن همراه به صورت چشمگيري کاهش ميتوسعه خدمات نوين مبتني بر شبكه

 باندوجود موانع براي ارائه خدمات ارزش افزوده جديد مبتني بر شبكه پهن 

 هاي اجرائيها و دستگاهنبود مديريت مناسب و ساختاري جهت استفاده از فناوري اطالعات در سازمان 

  عدم وجود رديف بودجه اختصاصي استاني در حوزهICT  ها و عدم رويكرد بودجه اختصاصي در سازمان

 هاي اجرائي استان.و دستگاه

 هاي اجرائي به واگذاري خدمات پر تراکنش خود به دفاتر پيشخوان خدمات دولتعدم تمايل دستگاه 

 افزار و هاي نرمعدم وجود مراکز تخصصي امنيت اطالعات کافي مجوزدار در استان مانند آزمايشگاه

 SOCمراکز 

  فقدان بانک اطالعاتي از فعالين حوزهIT قعي منابع انساني در اين حوزههاي واو ظرفيت 

 گذاري براي استفاده از نخبگان و متخصصين فناوري اطالعات استان و جلوگيري عدم توجه به سرمايه

 ها و يا خارج از کشوراز مهاجرت نيروي انساني به ساير استان

 ی بخش فاواهای توسعهترین فرصتاصلی -

 رفتن در مسيرها و کريدورهاي ارتباطي و مسير اصلي موقعيت جغرافيايي مطلوب استان به واسطه قرار گ

 فيبر نوري 

  عزم دولت براي افزايش سهم فناوري اطالعات در توليد ناخالص داخلي کشور 

 صنايع  يي صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات در استان اصفهان به جاي توسعهاعتقاد دولت به توسعه

 ي هواآالينده

 هاي سازماني در دنيا وکشورالكترونيكي و يكپارچه سازي سيستم توسعه ابزارهاي عرضه خدمات 

 گيري از ابزارهايهاي دولت براي برقراري عدالت اجتماعي وتوسعه روستاها و بهرهسياستICT   در اين

 خصوص

 هاي همجوار در حوزه فناوري اطالعاتبرتري و مزيت استان نسبت به برخي از استان 

 المللي بواسطه صنعت توريسم وگردشگري در توسعه فناوري اطالعات اط بينبرخورداري از پتانسيل ارتب

 و ارتباطات

 ی بخش فاواعمده ترین تهدیدهای توسعه -

 هاي فناوري گيري در پروژههاي استاني جهت تصميمها و سازمانيض اختيار به دستگاهوعدم تف

 اطالعات و ارتباطات

 خلفات حوزه ارتباطات و فناوري اطالعاتعدم کفايت مقررات مدون در خصوص جرايم و ت 

 باال بودن هزينه تمام شده تكنولوژي الزم فناوري اطالعات 
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 هاي اجرائي به برون سپاري خدمات پر تراکنش خودعدم تمايل دستگاه 

 عدم توسعه متوازن جغرافيايي فناوري اطالعات و ارتباطات در استان 

 خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات مصوب موجود در  عدم الزام قانوني به استفاده از فهرست بهاي

 هاي استانها و دستگاهسازمان

 ي هاي فناورهاي خصوصي استان در زمينههاي شرکتگذاري و حمايت و استفاده از ظرفيتعدم سرمايه

 اطالعات

 1ت استان اهداف کلی و راهبردها در بخش ارتباطات و فناوری اطالعا -3 -6-3

 5توان در همانگونه که در قسمت اهداف کلي تشريح گرديد، اهداف کلي در فناوري اطالعات و ارتباطات را مي

محتوا و کاربرد، توسعه زيرساخت، توسعه بخش خصوصي و نهادها، توسعه راهبردها، منابع انساني و  تأمينمحور 

زم براي رسيدن به هدف کلي ترسيم شده است. با بندي نمود. براي محورهاي مذکور راهبرد الآموزش طبقه

توان به هدف کلي دست يافت. عموماً اقدامات ها ميبكارگيري راهبردها و انجام اقدامات اساسي و اجراي پروژه

 اعتبارند. تأمينها براي اجرا نيازمند اعتبار ندارند ولي پروژه تأميناساسي نياز به 

 محتوا و کاربرد تأمینمحور  -

)محور تامین محتوا و اهداف کلی و راهبردها در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات استان(. 8 -6)جدول

 کاربرد( 

 پروژه ها اقدامات اساسی راهبرد رسیدن به هدف کلی هدف کلی ردیف

1 
توسعه دولت 

 الكترونيک

  کارهايي جهت يكپارچه ارائه راه
ــو    ــازي خدمات دولتي بصـ رت سـ

ــب بــا               تنــاســ م كي  ي ن ترو ك ل ا
ستاي    نيازمندي ستان و در را هاي ا

ــهيل بهره گيري از کاربردهاي  تس
  الكترونيكي

  ــطح بــه کــارگيري ارتقــاء سـ
هاي مبتني بر وب در    ــتم ــيسـ سـ

  سازمانها در سطح استان

   ي روزرسان توسعه، گسترش و به
يكي در             ن كترو ل محتواي ا درگــاه 

  استان

  يزي جامع در خصـــوص برنامه
عامال  ماني و درون   ت ــاز ت بين سـ

ناي       تان بر مب ــ ماني در اسـ ــاز سـ
  فناوري اطالعات

   ــازمان ــازنده بين س ايجاد تعامل س
نه       يا ــنفي را ظام صـ تان و   ن ــ اي اسـ

ستگاه  ستان در خصوص   د هاي اجرايي ا
ينــدهــاي                  فرآ مودن  ن كي  ي ن ترو ك ل ا

ستان با  پرمخاطب دستگاه  هاي اجرايي ا
ستفاده از راهكارهايي نظير قراردادهاي   ا

BOT 
    گا يابي وب ها و      هارز مان ــاز هاي سـ

ــتان با هدف  ــتگاههاي اجرايي اسـ دسـ
قاء و          عه، ارت ــ يد بر توسـ تاک يت و  ما ح
هاي      ــايت ــريع وب سـ ــازي سـ بارسـ پر

 سازمانهاي استان 

    ــازمان  رايزني با وزارتخانه ها و سـ
صوص       ستگاهها در خ ستي د هاي باالد
ــعه الكترونيكي نمودن فرآيندهاي     توسـ
دستگاه به صورت يكپارچه کشوري و يا  

   صاء فرآيندهاي پرمخاطب اح
ــتگاه ــتان با دس هاي اجرايي اس
ــازي و پياده  BPMSرويكرد  سـ

مات         خد تال  ئه در پور ها و ارا آن
 الكترونيكي

 هاي برخط پياده سازي سامانه
ين                ب كي  ي ن كترو ل عالم ا ت ــ اسـ
مات      ــتعال ماني براي اسـ ــاز سـ

 پرتكرار

  ــتاندار ــعه و اس ــازي توس دس
 پرتال استان 

                ليــه ک مودن  ن يكي  ن كترو ل ا
ــتگاه    هاي  ذخاير اطالعاتي دسـ

 اجرايي استان

   پياده ســازي طرح ســالمت
ــتان با   ــطح اس الكترونيک در س

                                                           
اهبردي توسعه فناوري اطالعات و سند رمفادي از برنامه پنجم توسعه کشور، برنامه پنجم توسعه ارتباطات و فناوري اطالعات استان و  به ،اين بخشدر  1

 .که به طور کامل عملياتي نگرديده است، مجدداً پرداخته شده است ارتباطات استان اصفهان
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 پروژه ها اقدامات اساسی راهبرد رسیدن به هدف کلی هدف کلی ردیف

 ها و سازمانرايزني با وزارتخانه
ــتگاهها در       ــتي دسـ باالدسـ هاي 

  خصوص توسعه فناوري اطالعات

      قاي نه ارت فراهم ســـازي زمي
ــت       فعاليتهاي ســـالمت و بهداشـ
اســـتان با اســـتفاده از کاربردهاي 

 فناوري اطالعات و ارتباطات

 قاي     فراه نه ارت م ســـازي زمي
ستفاده    ستان با ا فعاليتهاي تجاري ا
ناوري اطالعات و       کاربردهاي ف از 
ــتر اينترنت ثابت و  ارتباطات در بس

 همراه

      قاي نه ارت فراهم ســـازي زمي
ــتان با    فعاليت   هاي آموزشـــي اسـ

ناوري        هاي ف کاربرد فاده از  ــت اسـ
 اطالعات و ارتباطات

 اي هگسترش ارتباطات دانشگاه
اکز مختلف اســتاني از اســتان و مر

 طريق انتشار محتواي الكترونيكي

ستاني در اين  تفوي ض اختيار به مديران ا
 خصوص

  ابالغ اســتانداردهاي اعالم شــده از
ستي در حوزه فناوري    سوي مراجع باالد
لت         هاي دو کاربرد نه  عات در زمي اطال
لب            قا ها در  مان به ســـاز يک  الكترون
مه ها و تبيين         نا مه ها و آيين  نا ــ بخشـ
  پيگيري و نظارت بر رعايت استانداردها

    تجميع      تــدوين مــدل و راهكــار
بانكهاي اطالعاتي مرجع موردنياز دولت  
ــتان از طريق برقراري  الكترونيک در اس
به منظور        گاهي  ــت طات بين دسـ با ارت

 استعالم برخط 

                 ظير ن بط  ير جع ذ مرا گيري از  ي پ
عات و وزارت       ناوري اطال مان ف ســـاز
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكي در 
ندازي پروژه ســـالمت     خصـــوص راه ا

 الكترونيک

 ــراري ا ــرق ــا  ب ــاطــات الزم ب ــب رت
ــازمانوزارتخانه ــتي ها و س هاي باالدس

جام        تاي ان ــ جارت در راسـ با ت مرتبط 
ها، جلب صـــحيح و همراســـتاي پروژه

ــاني به   حمايت   هاي الزم و اطالع رسـ
 آنان

   ــوص ارائه ــازي در خص فرهنگ س
 آموزشها از طريق بستر اينترنتي و همراه

         جهــت ارائــه خــدمــات گيري  ي پ
ستگاههاي اجرايي در د  شخوان  د فاتر پي
 روستايي ICTخدمات دولت شهري و 

بط و              ت مر جع  مرا گي  ن ه همــا
ــت، درمــان و  وزارت بهــداشــ

 آموزش پزشكي

   هاي تجارت توسعه زيرساخت
 الكترونيک و همراه در استان

    ساخت هاي بيم سعه زير  هتو
 الكترونيک و همراه در استان

      تــدويــن مــحــتــوي و
ــتــانــداردهــاي محتوا براي  اسـ
يک      هاي آموزش الكترون کاربرد

 استان

  ايجاد و غني ســازي بانكهاي
نيــاز            مورد جع  مر تي  طالعــا ا
يک و همراه در   آموزش الكترون

 استان

 

2 
توليد محتواي 

 ديجيتال

     شد سازي زمينه براي ر فراهم 
تال در    عه محتواي ديجي ــ  و توسـ

 استان

  توســـعه و گســـترش محتواي
ــتــان همــاننــد  ديجيتــالي در اسـ
ــريات  کتابخانه مجازي، کتب و نش

ــگاه هاي مجازي، ديجيتالي، نمايش
  دانش الكترونيكي

             ترويج محتواي علمي مراکز
شگاه    ستان از قبيل دان ا و هعلمي ا

مراکر آموزشـــي اســـتان از طريق 
 انتشار محتواي الكترونيكي

   صورت سهيالت  حمايت مالي به  ت
ــرکت   عال در زمينه    بانكي از شـ هاي ف

توليد محتواي ديجيتال در قالب حمايت       
قاتي از      ــهرك علمي و تحقي هاي شـ

 هاي دانش بنيان استانشرکت

   ــازمان ــازنده بين س ايجاد تعامل س
اي اســتان و مراکز  نظام صــنفي رايانه 

صوص تأمين محتواي     ستان در خ داده ا
 ختالزم جهت اسـتفاده بهينه از زيرسـا  

 موجود در اين مراکز 

     صي بازيهاي ص حمايت از مرکز تخ
اي دانشـــگاه اصـــفهان به عنوان رايانه

نه      تأمين  يا بازيهاي را نده محتواي  ي اکن
 استان

      ايجاد يک مجموعه مجهز به
نات ســـخت افزاري و نرم      امكا

داري، برافزاري توليد محتوا، فيلم
شن در     صدابرداري و توليد انيمي
ــهرك علمي و تحقيقــاتي            شـ
ــتفاده کليه     ــفهان براي اسـ اصـ

کت   ــر يان و    شـ هاي دانش بن
 دانشگاههاي استان
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        ين ب ــازنــده  تعــامــل ســ يجــاد  ا
ــگاه     ــتگاههاي دولتي و دانشـ ها با   دسـ

هاي نو ها به منظور خلق ايدهآپاستارت 
و توليــد محتواي ديجيتــال مورد نيــاز 

 معهجا

3 
توسعه محتواي 

 فضاي مجازي

    فراهم سازي زمينه جهت بسط
س  شبكه   و گ ستفاده از   هايترش ا

 اجتماعي 

 ــوص برنامه ريزي جامع در خص
ــبكه    هاي  ارتقاء ســـطح کيفي شـ

 اجتماعي بومي

 سط    برنامه صوص ب ريزي در خ
افزارهاي ارزش افزوده و توسعه نرم 

 فضاي مجازي

      عه ــ يت از رشــــد و توسـ ما ي ح
 هاي اجتماعي شبكه

     صتها و تهديدات فراگير سي فر برر
ــبكه  ــدن شـ و تعيين هاي اجتماعي   شـ

 راهكارهاي تبديل تهديدات به فرصتها

    افزارهاي ارزش  حمايت از توليد نرم
 افزوده فضاي مجازي 

 

4 
توسعه خدمات نوين 

 پستي

     شد سازي زمينه براي ر فراهم 
و ارتقاء خدمات قابل ارائه به مردم        

 از طريق شرکت پست

     فاده از ــت ــازي اسـ فرهنگ سـ
ــرکت    ــهاي ش ــرويس خدمات و س

شرکت    ست به جاي  هاي حمل و پ
 نقلي

 ــرويس هاي نوين حمايت از ارائه س
 پستي در شرکت پست

   سنجي انجام مطالعات امكان 
در خصوص احصاء خدمات نوين 

 پستي 

      خدمات نوين ــازي  ياده سـ پ
 پستي احصاء شده در استان

5 
توسعه خدمات پست 

 بانک

     برنامه ريزي به منظور افزايش
 تعداد مشتريان پست بانک 

  ست با صاً در    حمايت از پ صو نک خ
 مناطق محروم و روستايي

   شبكه بانكي انجام تعامالت الزم با 
 کشور به منظور حمايت از پست بانک

      خدمات نوين ــازي  ياده سـ پ
 بانكي در پست بانک

 ی زیرساختمحور توسعه -

 ی زیرساخت()توسعهتاناهداف کلی و راهبردها در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات اس(. 9 -6جدول)
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1 

هاي توسعه شبكه

ارتباطي و اطالعاتي در 

 استان

 

   هاي گسترده ارتباطي توسعه شبكه 
 و اطالعاتي در سطح استان

 ــاخت ــعه زيرسـ هاي ارتقاء و توسـ
مخابراتي و ديتاي اســـتان جهت ارائه 

گســترده و با پهناي  خدمات مخابراتي
 باند باال

      تمرکز مرکز داده بخش دولتي و
 غير دولتي در داخل استان

      هاي مختلف يت از اپراتور حما
 تلفن ثابت و تلفن همراه

       عه ــ يت و توسـ يت از تقو حما
شبكه تلفن ثابت و همراه و    سريع 

شهري     و روستايي و شبكه ديتاي 
 فيبر نوري استان

  حمايت از بسط و توسعه شبكه
به منظور افزايش     عات  ملي اطال

    ــاخت ــعه زيرس ارتقاء و توس
شامل    ستان ) ارتباطاتي و ديتاي ا

 خطوط سيمي، فيبر نوري و ... (

   ــاخت هاي الزم  ايجاد زيرسـ
شبكه ملي      سعه  سط و تو جهت ب

 اطالعات 

  تجهيز اســتاندارد اتاق ســرور
 هاي اجرايي استاندستگاه
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    مه نا ــط و   بر هت بسـ ريزي در ج
 توسعه شبكه ملي اطالعات در استان

قال داده در      يت انت ــرعت و امن سـ
 کشور

       ــتفــاده از هم افزايي در اسـ
بسترهاي موجود بخش خصوصي    
پروتكلهــاي             عريف  ت تي و  و دول
ها نظير       عه  باطي بين مجمو ارت

 شبكه فيبر نوري و مراکز داده

  ظارت بر اي جاد مراکز داده از  ن
طريق اداره کل ارتباطات و فناوري 

 اطالعات استان

   ك ني     ت ــا بروز رســ ميــل و 
ــبكــه هــاي     ــاخــت شـ زيرســ

 دستگاههاي اجرايي استان

 ــاني مراکز تجهيز و به روزرس
با همكاري      تان  ــ داده دولتي اسـ
ــازمان فناوري اطالعات ايران  س
و سازمان پدافند غيرعامل و اداره 
کل ارتباطات و فناوري اطالعات  

 استان

2 

گسترش سطح 

دسترسي و ضريب نفوذ 

کاربران اينترنت و 

 ينترانت در استانا

 

    ــي به اينترنت ــترس ــترش دس گس
 پرسرعت و ارزان در استان

  ،ــريب نفوذ تلفن همراه افزايش ض
ترانــت بــا           ن ي ترنــت و ا ن ي بران ا کــار

 هاي نوينگيري از فناوريهبهر

           ــعــه رفع موانع مختلف توسـ
هاي مختلف      خت اپراتور زيرســـا
تلفن همراه بــه منظور افزايش             

 نضريب نفوذ اپراتورها در استا

      ــريع و حمايت از تاکيد بر تسـ
تقويت و توســعه شــبكه ارتباطات 

و  4Gموبايلي استان بر بسترهاي  
 باالتر

   حمايت فني از ايجاد بسترهاي
ــي و    ــترسـ نوين جهت ارتقاء دسـ

 ضريب نفوذ اينترنت

    ندازي ابر جاد و راه ا  wifiاي

 در شهرها و روستاهاي استان 

   تقويت لينک ارتباطي اسـتان
هان      كه ج ــب نت از  به شـ ي اينتر

اينترنت   Gatewayطريق ايجاد  
 در استان

3 

ايمن سازي فضاي 

تبادل اطالعات و امنيت 

 داده در استان

 

  ــاي تبــادل ايجــاد امنيــت فضــ
اطالعــات در تعــامالت درون و بين 
سازماني در استان مطابق با سند افتا و 

 المللياستانداردهاي بين

  ضع آيين ها و مقررات مرتبط نامهو
خت با حوز  ناوري    ه زيرســــا هاي ف

 اطالعات و ارتباطات در استان 

    جاد پيگيري در خصـــوص اي
ساخت مورد نياز جهت     ستر و زير ب
ــاي ديجيتال   بهره برداري از امضـ

 CAدر استان نظير مراکز 

  بخشي  فرهنگ سازي و آگاهي
يدات     هد عمومي در خصـــوص ت
ــاي تبادل اطالعات در  امنيتي فض
حوزه حريم خصــوصــي و تبادالت 

 ي شهروندانمال

   انجام بازنگريهاي الزم و ابالغ
يت         به امن هاي مربوط  مه  نا آيين 
طالعــات        گهــداري ا ن تبــادل و 

 ديجيتال به سازمانها 

     ــازي طرح مديريت پياده سـ
ــبكــه       امنيــت اطالعــات و شـ

(ISMS  در دستگاههاي اجرايي )
 استان 

  نگ ســــازي آموزش و فره
ضاي تبادل اطالعات   امنيت در ف

 در حوزه زير ساخت

     خت امنيتي تأمين زيرســــا
 دستگاههاي اجرايي استان

       به يدگي  ــ جاد مرکز رسـ اي
اي استان )مراکز رخدادهاي رايانه

SOC) 

 جاد  آزمايشــگاه امنيت نرم اي
افزار در يكي از دانشگاهها و اخذ  
حمـايـت و تـاييـديـه از مراجع      

 مربوطه
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     نيازسنجي آموزشي سازمانها و
ــتگاهها و حمايت از برگزاري      دسـ

 دوره هاي مرتبط

      ــعيت تدوين وضـ ــي و  بررسـ
يت      تان در حوزه امن ــ موجود اسـ

ــاي تبادل اطالعات در حوز   ه فضـ
 زير ساخت

   ــدور گواهي ايجاد مراکز صـ
( جهــت تــأمين CAديجيتــال )

زيرساخت امنيت تبادل اطالعات  
 و ارتباطات استان

  

4 

توسعه و گسترش 

هاي تعامل زيرساخت

 بين سازماني

 

 

    ستانداردهاي تعامالت سعه ا ر ي دتو
 حوزه فناوري اطالعات در استان

     ساخت سترش زير سعه و گ هاي تو
ــتم   نرم ــيسـ يه )سـ پا مل،    افزاري  عا

كل  نک         پروت با يت  مدير هاي  ها، 
اطالعاتي، مديريت و امنيت شبكه( در  
استان بصورت استاندارد شده در سطح    

مان     مامي ســـاز هت افزايش    ت ها ج
 سازيپذيري و يكپارچهتعامل

  ضع آيين مقررات مرتبط ها و نامهو
خت    ناوري    با حوزه زيرســــا هاي ف

 اطالعات و ارتباطات در استان 

    مه نا جامع در خصـــوص  بر ريزي 
ــازمــاني و درون       تعــامالت بين ســ
ــتان برمبناي فناوري   ــازماني در اس س

 اطالعات 

  شــناســايي بانكهاي اطالعاتي
گراي موجود دستگاههاي  سرويس 

 اجرايي

   شنامه ابالغ آيين نامه ها و بخ
ــر  ــاي م ــت   ه ــاي ــه رع ــوط ب ب

ستانداردهاي نرم افزارهاي پايه و   ا
استانداردهاي تعامل داده در استان  
ها و پيگيري و        مان ــاز يه سـ به کل

 نظارت بر رعايت آنها

      بادل اطالعات جاد مرکز ت اي
هاي اجرايي )    گاه ــت به  IXدسـ  )

منظور برقراري ارتبــاطــات بين 
 هابانكهاي اطالعاتي دستگاه

   اجرايي شدن طرح زيرساخت
 طالعات مكانمند در استان ا

 ی بخش خصوصی و نهادهامحور توسعه -

ی بخش محور توسعه)اهداف کلی و راهبردها در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات استان(. 10 -6جدول)

 (خصوصی و نهادها

 هاپروژه اقدامات اساسی راهبرد رسیدن به هدف کلی هدف کلی ردیف

1 

ي سطح تقا

توانمندي فني 

 بخش خصوصي

 

    كاري قاء ســـطح هم با   ارت هاي فني 
کت  ــر ناوري      شـ عال در حوزه ف هاي ف

  اطالعات و ارتباطات در سطح استان

            يري گ بكــار ترش  ــ يش و گسـ فزا ا
ــتاندارد هاي المللي و مكانيزمهاي بيناس

کنترلي و نظــارتي مربوطــه در حوزه           
  فناوري اطالعات و ارتباطات استان

  ــت ــياس ــعه برنامهگذس ها اري و توس
خصــوصــي در ســازي بخشجهت فعال

طات در       با عات و ارت ناوري اطال حوزه ف
  سطح استان و نظارت بر اين صنعت

       شويق ستگذاري در ت سيا سنجي و  نياز
هاي خصوصي استان به و ترغيب شرکت

تانداردهاي      دريافت گواهينامه     ــ ها و اسـ
از طرق   مرتبط بــا فنــاوري اطالعــات     

ند ت   مان به اين   مختلف  ياز  خصـــيص امت
 هاموارد در واگذاري پروژه

       شرکت شويق  ستگذاري در ت اي هسيا
بزرگ فناوري اطالعات استان به تشكيل 

سيوم    سر شرکت کن ر هاي کوچكتهايي با 
قاء      براي اجراي پروژه جه ارت ها و درنتي
 ها توان فني شرکت

 هــا و بــرگــزاري هــمــايــش
سمينارهايي با رويكرد تخصصي    

ستاي باال  سطح فني  در را بردن 
 هاي خصوصيشرکت

      ــاوره براي ئه خدمات مشـ ارا
طراحي و اســتقرار نظام مديريت 
کيفيت براســاس اســتانداردهاي 

 مربوطه
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2 

حمايت و ارتقاي 

توان مالي بخش 

 خصوصي

 

 ــطح به کارگيري کاربردهاي ارتقاي س
مختلف فناوري اطالعات و ارتباطات در     

  صنايع مستعد در استان

    سعه و گسترش کاربردهاي فناوري تو
يت        عال طات در ف با عات و ارت هاي  اطال

اقتصادي در راستاي توسعه بازار فناوري    
طات براي بخش غير      با عات و ارت اطال

 دولتي استان 

  جاد راه نه      اي هاي اجرايي در زمي کار
سازمان  آگاه هاي سازي عمومي نهادها و 

ناوري         هاي ف کاربرد نه  تان در زمي ــ اسـ
  اطالعات و ارتباطات

 سي و پيگيري در مورد بهينه سازي برر
ــرح وظايف و تعداد نيروهاي  فاوا مورد ش

ــازمانهاي دولتي و الزام به برون    نياز   سـ
 هاسپاري پروژه

          عات و ناوري اطال گاه ف جاي يت  تقو
ارتباطات در کريدور علم و فناوري استان 

 هاي مرتبطو پيگيري تعريف پروژه

 

     شها سمينارها، هماي برگزاري 
ــگــاه    هــايي جهــت   و نمــايشـ

ســازي نهادها و ســازمانهاي آگاه
دولتي و غير دولتي از کاربردهاي 
عات و عرضــــه     ناوري اطال ف
هاي          تاورد ــ ها و دسـ ندي توانم

 هاي خصوصي استان شرکت

   ايجاد و برپايي مراکز رشــد و
پــارکــهــاي فــنــاوري در     

 شهرستانهاي استان

 

3 

افزايش و جذب 

سرمايه در زمينه 

 فاوا

 
 

 منظور هاي الزم بهســازي زمينهفراهم
تقويت و حمايت از توســعه و شــكوفايي 
صـــنعت فناوري اطالعات و ارتباطات با 

هاي بالقوه بخش   گيري از توانمندي بهره
  خصوصي در استان

   ــرمايه ــنعت فناوري    سـ گذاري در صـ
منظور اطالعات و ارتباطات در اســتان به

عات و           ناوري اطال عال ف بازار ف جاد  اي
  ارتباطات

 ست   ريبرنامه سيا گذاري و نظارت زي، 
ــيص، تجهيز و      تامين، تخصـ هت  در ج
واگــذاري متوازن اعتبــارات، ابزارهــا و  
امكانات فناوري اطالعات و ارتباطات در     

 استان 

      ــي و برنامه ــناسـ ــيب شـ ريزي و آسـ
عه         ــ جاد و توسـ هت اي ــنجي ج يازسـ ن

ــهرك ــنعتي ش ــتان و هاي ص فاوا در اس
  هاي آنشهرستان

 

    بار ــهيالت و اعت ئه تسـ ات ارا
ــرکت ــب به ش هاي الزم و مناس

خصـــوصـــي فعال در حوزه فاوا 
ــعــه       جهــت ايجــاد توان توسـ
ناوري اطالعات و       هاي ف کاربرد

 ارتباطات در استان

 

4 

ساماندهي 

 اوافوضعيت صنف 

 استان

 

 

        ظام ــترش ن جاد و گسـ يت از اي ما ح
  مهندسي در حوزه فناوري اطالعات

  ــترش انجمن ها و مراکز  ايجاد و گسـ
به     مشـــاوره )فني، مالي و...(  حقوقي، 

مان  ــاز هادها در حوزه   سـ ناوري   ها و ن ف
  اطالعات و ارتباطات در استان

 

  ــدن پيگيري جهت تدوين و اجرايي ش
عات و         ناوري اطال ــي ف ندسـ ظام مه ن
ــفهان بعنوان       تان اصـ ــ باطات در اسـ ارت

 پايلوت کشوري

  ــار ماهنامه پيگيري جهت تهيه و انتش
  انفناوري اطالعات و ارتباطات در است

      هت برگزاري يت در ج ما پيگيري و ح
ست   گردهمايي ش صي     ها و ن ص هاي تخ

توسط بخش عمومي و خصوصي استان      
ــنفي   ــط نظام ص ــورت ويژه توس و به ص

 رايانه استان 

         ايجاد زمينه هاي الزم جهت حمايت
نه اي          يا ــنفي را ظام صـ مه هاي ن نا از بر

 استان 

  

  ايجاد ســـيســـتم جامع بانک
ــت  ــرک ــات شــ ــا و اطــالع ه

هاي انفورماتيک استان  فروشگاه 
يانه و      ــنفي را ــط نظام صـ توسـ

 اتحاديه
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5 

توسعه اشتغال و 

 کارآفريني

 

     پارك عه  ــ جاد و توسـ ناطق   اي ها و م
  ديجيتالي در سطح استان

   ايجاد و توســعه مراکز رشــد فناوري
  اطالعات و ارتباطات در شهرهاي استان

 صوص    ارايه راه شويقي درخ کارهاي ت
 حوزهســازي بخش خصــوصــي در فعال

  فناوري اطالعات و ارتباطات در استان

             پرداخــت هي  لويــت د يري او گ ي پ
سهيالت به طرحهاي کارآفريني مرتبط   ت

  فاوابا حوزه 

  تقويت ســـطح علمي کارشـــناســـان
فناوري اطالعات دســتگاهها متناســب با 

 رشد علمي بخش خصوصي 

     ــهرك علمي و يت از شـ حما
با رويكرد       تان  ــ قاتي اسـ تحقي

 فاواتوسعه صنعت 

       شتغال ستم کار و ا سي ايجاد 
ساني    ستان با تمرکز بر اطالع ر ا
در خصــوص نيروهاي انســاني  
فاوا و     با  متخصـــص و مرتبط 

 فاوا هاي مرتبط با شرکت

 

6 

طرح توسعه 

 فاواصادرات 

 

  نه عامالت   زمي ــترش ت ســــازي گسـ
المللي و افزايش ميزان صــــادرات بين

سي در حوزه فناوري   -خدمات فني مهند
  تباطاتاطالعات و ار

            يري گ بكــار ترش  ــ يش و گسـ فزا ا
ــتاندارد هاي المللي و مكانيزمهاي بيناس

کنترلي و نظــارتي مربوطــه در حوزه           
  فناوري اطالعات و ارتباطات استان

   ــعه تعامالت بين المللي از طريق توسـ
 برگزاري تورهاي تخصصي و نمايشگاهي

 

  سطح اطالع ساني ارتقاء  هاي ر
الزم در خصـــوص توانمنديهاي 

ــر ــتاني و به طور کتش هاي اس
ويژه نظام صنفي رايانه و اتحاديه 

 به بازارهاي بين المللي

 ی راهبردها محور توسعه -

ی محور توسعه)اهداف کلی و راهبردها در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات استان(. 11 -6جدول)

 (راهبردها

 پروژه ها اقدامات اساسی کلی راهبرد رسیدن به هدف هدف کلی ردیف

1 

افزايش تعداد و سطح 

عملياتي طرحها و 

هاي مدون برنامه

فناوري اطالعات و 

 ارتباطات

 
 

 

  ريزي هــدفمنــد در    برنــامــه
يان        بازه  مدت، م ند ماني بل هاي ز

مدت در حوزه فناوري مدت و کوتاه
به        طات  با عات و ارت منظور اطال
طرح            مودن  ن تي  ليــا م هــا و  ع

 رتبط با اين حوزههاي مپروژه

  ها و برنامهتدوين ســياســت
عه       ــ نه توسـ هاي اجرايي در زمي
طات در       با عات و ارت ناوري اطال ف
شكاف ديجيتالي     ستان و کاهش  ا

 در استان

  جلب مشارکت و همگام بودن
سازمان  ستي  با  ها و نهادهاي باالد

ناوري      عه ف ــ در خصـــوص توسـ
 اطالعات

 
 
 
 

        ها و نار ــمي يت از برگزاري سـ ما ح
هاي ي آموزشـــي مرتبط با برنامههادوره

با      فاوا جامع   ظايف مرتبط  نه و ، در زمي
 دستگاههاي اجرايي

  پيگيري و تشويق سازمانها به داشتن
مه    نا نه       بر جامع در زمي هاي  ها و طرح

هت           طات ج با عات و ارت ناوري اطال ف
ــب با    دريافت بودجه    هاي مرتبط، متناسـ

 اسناد ملي باالدستي

 هاي انتاکيد بر تعامل بيشــتر ســازم
صلي به منظور       ستگاههاي ا ستاني با د ا
تاي          ــ بارات الزم در راسـ فت اعت يا در

 عملياتي نمودن طرحهاي تدوين شده

 سايت  ايجاد و راه اندازي 
ــاني در زمينــه      اطالع رســ

ضعيت طرحها و پروژه  هاي و
ــت    ــده و در دسـ تدوين شـ

 تدوين در کل استان
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2 

سازماندهي نظام 

راهبري فناوري 

باطات اطالعات و ارت

 استان

   ــتقرار نظام ــازماندهي و اس س
مــديريــت متمرکز و يكپــارچــه         
طات و         با عات و ارت ناوري اطال ف

گيري مؤثر از آن در ســـطوح بهره
بي و      برنــامــه  جرا، ارزيــا يزي، ا ر

 بازنگري در استان

  جلب مشارکت و همگام بودن
سازمان  ستي  با  ها و نهادهاي باالد

ناوري      عه ف ــ در خصـــوص توسـ
 اطالعات

 ــاخت طراحي و ــعه زيرس توس
هــاي مــديريتي الزم در جهــت   
ناوري اطالعات     كارگيري مؤثر ف ب

 و ارتباطات در استان

       ــاء ــق ــت ارت ــه ــري ج ــي ــگ ــي پ
بخش/واحد/مديريت فناوري اطالعات و      
ــازمانها تا ســـطح معاونت          ارتباطات سـ

 فناوري اطالعات و ارتباطات

         برنــامــه ريزي در جهــت تقويــت
گروههاي کارشـناسـي فناوري اطالعات   

ــ کت      اسـ لب مشــــار تان از طريق ج
کارشناسان ارشد فناوري اطالعات جهت    

 الذکرحضور در گروههاي فوق

           تعريف نحوه و فرآينــد نظــارت بر
سازمانهاي   هاي فعاليت ستان و  فاوا کل ا

 آن،

  پيشنهاد راهكار و پيگيري در راستاي
هاي اجرايي       گاه ــت پايلوت نمودن دسـ

ــتان در انجام پروژه   ريزي هاي برنامه   اسـ
ــد ــازمان/ وزارت   شـ ه در طرح جامع سـ

 مربوطه،

          گزاري بر جهــت  يزي  برنــامــه ر
نشستهاي مشترك ادوراي با حضور کليه  
ــئولين فناوري اطالعات و ارتباطات     مسـ

ها جهت اطالع از اقدامات انجام سازمان 
 شده و در دست انجام در سازمانها،

         پيگيري جهــت ارزيــابي دوره اي
ــتان از طريق اندا  ــعيت فاوا در اس زه وض

 گيري شاخصها

    تارت ــ جاد اسـ به  اي آپ 
يت،    منظور  ــويق خالق تشـ

پردازي، کــارگروهي و    ايــده
کارآفريني مبتني بر دانش و  

 نوآوري

 محور منابع انسانی و آموزش -

و محور منابع انسانی )اهداف کلی و راهبردها در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات استان(. 12 -6جدول)

 (آموزش

 هاپروژه اقدامات اساسی راهبرد رسیدن به هدف کلی هدف کلی ردیف

1 

ارتقاء کمي و کيفي 

سطح آموزش و فرهنگ  

استفاده از رايانه و 

 خدمات الكترونيكي

     گاهي و قاي ســـطح دانش و آ ارت
عات و      ناوري اطال نگ عمومي ف فره
 ارتباطات عموم مردم در سطح استان 

  جاد راه هايي براي   اي برطرف  کار
 نمودن شكاف ديجيتالي

 ــهم آموزش هاي مرتبط با ارتقاء س
فناوري اطالعات و ارتباطات در سطوح 
صيالت    شي ابتدايي تا تح مختلف آموز

 عالي

 عات و    بهره ناوري اطال گيري از ف
ــوزش،    ــت آم ــه ــات در ج ــاط ــب ارت

  عامالت الزم يت      برقراري ت ما لب ح و ج
مراکز آموزشـــي اســـتان درحوزه آموزش در 
ــتاي اجرايي نمودن راهكارهاي تدوين       راسـ

 شده در طرح افزايش سطح آموزشهاي فاوا

  ارائه راهكاري فني تخصصي در خصوص
ــي   ــعه امكانات و تجهيزات آموزش نحوه توس
عات و        ناوري اطال هاي ف با آموزش  مرتبط 

 ارتباطات، 

 ــازمان فني و  هايبكارگيري توانمندي س
ستفاده از     ستان در زمينه آموزش ا حرفه اي ا

 رايانه و خدمات الكترونيكي

   سنجي، تهيه طرح نياز
سطح     شنهاد افزايش  و پي

موزش  مي و     آ مو ع هــاي 
ــي مرتبط بــا    تخصـــصـ
ــات و   ــاوري اطــالع ــن ف
ــطوح     ارتبــاطــات در سـ
ستفاده   مختلف با اولويت ا
بزارهــاي         لوژي ا نو ك ت از 

 الكترونيكي و اجراي آن
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شد و    سازي، اطالع فرهنگ ساني و ر ر
 شكوفايي نيروي انساني در استان 

 هاي ها و برنامهتدوين ســـياســـت
ــعــه فنــاوري  اجرايي در زمينــه توسـ
تان و        ــ طات در اسـ با عات و ارت اطال

 کاهش شكاف ديجيتالي در استان

 ها و ها، همايشحمايت از تشـــكل
به منظور پرورش و ارتقاي       اجتماعات 

فه    هارت حر اي نيروي انســـاني در م
حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات در     

  استان

  ريزي در جهــت افزايش نقش       برنــامــه
هاي خصوصي فعال در   ها و شرکت آموزشگاه 

نه و خدمات          يا فاده از را ــت نه آموزش اسـ زمي
 الكترونيكي،  

       ، ــي از برنامه حمايت فني و تخصـــصـ
ي ايدات رسانه ها و نمايشگاه ها و تول همايش

مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات  مؤثر      
در افزايش ســطح فرهنگ و آموزش عمومي 

 ها مخصوصاً صدا و سيما از طريق رسانه

        به يب مردم  غات الزم و ترغ جام تبلي ان
يک در          لت الكترون مات دو خد فاده از  ــت اسـ

ستاي فرهنگ  سازي و آموزش کاربردي با  را
ــبكه دفاتر پ  ــتفاده از ش ــخوان خدمات اس يش

 دولت

2 

تربيت و تامين نيروي 

 متخصص فاوا در استان

 

 ــ اماندهي و ايجاد نظام مديريت، س
رســـاني در خصـــوص نيروي   اطالع

انســاني متخصــص در زمينه فناوري  
 اطالعات و ارتباطات

 ــب  فراهم ــترهاي مناس ــازي بس س
کارگيري و اشــتغال منظور جذب، بهبه

ــاني متخصـــص بومي در  نيروي انسـ
زمينه فناوري اطالعات و ارتباطات در      

  استان

   ــترش گروه عه و گسـ ــ هاي  توسـ
صي   شي با اولويت تح لي الت تكميآموز

ته   ــ ناوري      در رشـ با ف هاي مرتبط 
 اطالعات در جهت توليد علم و دانش

 گيري مؤثر و مناسب از نيروي  بهره
ــتان در   ــص و مجرب بومي اس متخص

 فناوري اطالعات و ارتباطاتحوزه

    ا هآگاه سازي سازمانها از کاربرد تخصص
هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاهي    و  رشته 

ــتانداردهاي ــازي  منطبق با اس نوين و بازارس
ــيالن    فارغ التحصـ ــان و  براي متخصـــصـ

شته  سعه  ر هاي مذکور با توجه به نيازهاي تو
 فناوري اطالعات استان 

  مشاوره در جهت ارائه راهكارهاي  اطالع
ــويق نيروها و ارائه     ــحيح، تشـ ــاني صـ رسـ

ها، تســهيالت در خصــوص شــرکت در دوره
صي خارج از        ص سهاي تخ شها و کنفران هماي

 استان

 ايــت از برنــامــه ، همــايش هــا و حمــ
ــمينارهاي فناوري اطالعات و ارتباطات          سـ
مؤثر در افزايش ســطح دانش تخصــصــي   

 نيروهاي متخصص استان

      ايجاد بانک اطالعات
در سطح    ITمتخصصان   

 استان و شهرستان

  

 

 

3 

ارتقاي سطح دانش 

کاربري فناوري اطالعات 

و ارتباطات در 

 سازمانهاي دولتي

 

 ــهم آ هاي مرتبط با موزشارتقاء س
فنــاوري اطالعــات و ارتبــاطــات در    

  هاي اجرايي استاندستگاه

  ــاخت ــعه زيرس هاي طراحي و توس
مـديريتي الزم در جهـت بكـارگيري    
باطات در       ناوري اطالعات و ارت مؤثر ف

  استان

 

          قاء هت ارت ــب ج ناسـ عامالت م جاد ت اي
سازمان در     سنل و مديران  آگاهي عمومي پر

ي برون سپاري شده از   خالل انجام پروژه ها
 سازمان ها 

 

   سطح آموزش افزايش 
بط بــا          ت مر ثر  مؤ هــاي 
کاربري فناوري اطالعات    
و ارتباطات جهت پرســنل 

 سازمان هاي دولتي

    گزاري دوره هــاي بر
تخصصي ويژه کارشناسان 
ــات و   ــاوري اطــالع ــن ف

مان     ــاز باطات سـ هاي  ارت
 دولتي استان
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 الزامات -4 -6-3

هاي آن در اريذها به تبعيت از سياستگتعيين متولي فناوري اطالعات و ارتباطات در استان و الزام دستگاه -1

 زمينه فناوري اطالعات و ارتباطات

 ريزي استان در کارگروه توسعه دولت الكترونيک استانعضويت سازمان مديريت و برنامه -2

 هاي مليباطات به موازات بودجههاي استاني براي فناوري اطالعات و ارتتخصيص بودجه -3

 موبايلي BTSهاي هاي استان با اپراتورهاي موبايل جهت نصب و راه اندازي آنتنهمكاري شهرداري -4

 همكاري اپراتورهاي موبايلي با يكديگر جهت پوشش سيستم رومينگ -5

ت فناوري ايجاد نظام مهندسي فناوري اطالعات و ارتباطات و پيگيري ايجاد فهرست بهاي ارائه خدما -6

 اطالعات و ارتباطات 

 تدوين فهرست بهاي خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات و ابالغ آن به عنوان قانون کشوري -7

 ايجاد نهادهاي تأمين امنيت ارتباطات سيمي و بيسيم استان -8

 هاي اجرايي فناوري اطالعات و ارتباطات کشوريهاي استاني به اجراي بستهالزام دستگاه -9

اي هر به مديران استاني جهت الكترونيكي نمودن فرآيندهاي پرمخاطب خود توسط وزارتخانهتفويض اختيا -10

 متبوع

 ي ارتباطات با توجه به خصوصي شدن شرکت مخابراتگذاري منسجم توسط دولت در زمينهسياست -11

ي اهها  توسط ساير شرکتهاي ارائه شده توسط شرکت مخابرات و ارائه سرويسرفع انحصار از سرويس -12

 بخش خصوصي

 ي ارتباطاتيهاي باالالزام اپراتورها به ارتقاء و افزايش پهناي باند اينترنت خطوط موبايلي خود و ارتقاء به نسل -13



 

 
 

 بخش  ارتباطات و فناوری اطالعات کمی اهداف بینیپیش -4 -6

 خش ارتباطات و فناوری اطالعاتب کمی اهداف بینیپیش(. 13 -6جدول)

 هدف کلی ردیف

 هدف کمی
وضعیت در 

پایان سال 

1393 

 های برنامه ششمسال

 پنجم چهارم سوم دوم اول واحد عنوان

1 

 
 

 توسعه دولت الكترونيک

 

 100 90 75 60 55 - درصد درصد فرآيندهاي دستگاههاي اجرايي 100الكترونيكي نمودن 

 100 80 60 40 10 صفر درصد درصد استعالمات پرتكرار بين دستگاههاي اجرايي 100الكترونيكي نمودن 

 100 90 80 70 60 50 درصد توسعه و استانداردسازي پرتال استان 

 100 80 70 60 50 - درصد هاي اجرايي استاندرصد ذخاير اطالعاتي دستگاه 100الكترونيكي کردن 

سالمت الكترونيک    سازي طرح  ستانهاي      100در  EHR پياده  شهر صد  در
 استان

 100 60 40 20 - صفر درصد

 100 60 40 20 - - درصد هاي تجارت الكترونيک و همراه در استاندرصدي زيرساخت100توسعه 

 100 60 40 20 - - درصد هاي بيمه الكترونيک و همراه در استاندرصدي زيرساخت 100توسعه 

ــتانداردها ــد کاربردهاي آموزش  100ي محتوا براي تدوين محتوا و اس درص
 الكترونيک استان

 - - 100 50 - صفر درصد

درصــد بانكهاي اطالعاتي مرجع موردنياز آموزش  100ايجاد و غني ســازي 
 الكترونيک و همراه در استان

 - - 100 50 - صفر درصد

 توليد محتواي ديجيتال 2

ــ   100ايجاد يک مجموعه مجهز به      ــد امكانات سـ خت افزاري و نرم  درصـ
 افزاري توليد محتوا، فيلم برداري، صدابرداري و توليد انيميشن

 - 100 50 20 - صفر درصد

صورت وام بدون بهره از   شرکت    100حمايت مالي به  صد  هاي فعال در در
ــهرك علمي و              هاي شـ يت  ما لب ح قا تال در  يد محتواي ديجي نه تول زمي

 نهاي دانش بنيان استاتحقيقاتي از شرکت

 100 75 50 25 - صفر درصد

3 
توسعه محتواي فضاي 

 مجازي
 - - - - - - - افزارهاي ارزش افزوده فضاي مجازيحمايت از توليد نرم



 

 

 هدف کلی ردیف

 هدف کمی
وضعیت در 

پایان سال 

1393 

 های برنامه ششمسال

 پنجم چهارم سوم دوم اول واحد عنوان

4 
توسعه خدمات نوين 

 پستي

 - - - - - - - انجام مطالعات امكان سنجي در خصوص احصاء خدمات نوين پستي 

 - - - - - - - استانپياده سازي خدمات نوين پستي احصاء شده در 

5 
توسعه خدمات پست 

 بانک
 - - - - - - - پياده سازي خدمات نوين بانكي در پست بانک

6 

هاي توسعه شبكه

ارتباطي و اطالعاتي در 

 استان

 

سيمي، فيبر نوري و ... ( به       ستان) خطوط  ساخت ديتاي ا سعه زير ارتقاء و تو
 سرعت درصد خانوارها به اينترنت پر 80منظور دسترسي 

 100 72 64 56 48 83/39 درصد

 100 80 60 40 30 صفر درصد هاي الزم جهت بسط و توسعه شبكه ملي اطالعاتايجاد زيرساخت

 100 90 70 55 35 30 درصد هاي اجرايي استاندرصد استاندارد اتاق سرور دستگاه 100تجهيز 

هاي اجرايي درصد زيرساخت شبكه هاي دستگاه    100تكميل و بروز رساني  
 استان

 100 90 80 70 60 50 درصد

درصـــد مرکز داده ملي با همكاري ســـازمان فناوري اطالعات  100تجهيز 
 ايران و سازمان پدافند غيرعامل

 - - 100 50 - صفر  درصد

7 

گسترش سطح دسترسي 

و ضريب نفوذ کاربران 

اينترنت و اينترانت در 

 استان

 

درصـــد  100شـــهري و روســـتايي در  wifi ايجاد و راه اندازي مراکز ابر 
 شهرستانها و روستاهاي استان

 100 75 50 25 - صفر درصد

ــبكه جهاني اينترنت از طريق ايجاد             ــتان به شـ تقويت لينک ارتباطي اسـ
Gateway اينترنت در استان 

 - - 100 50 - صفر درصد



 

 

 هدف کلی ردیف

 هدف کمی
وضعیت در 

پایان سال 

1393 

 های برنامه ششمسال

 پنجم چهارم سوم دوم اول واحد عنوان

8 

ايمن سازي فضاي تبادل 

اطالعات و امنيت داده 

 در استان

 

( در تمامي ISMSســـازي طرح مديريت امنيت اطالعات و شـــبكه )پياده 
 دستگاههاي اجرايي استان

 100 95 75 65 20 10 درصد

ــاي تبادل اطالعات در حوزه زير       ــازي امنيت در فضـ آموزش و فرهنگ سـ
 ساخت در کل استان

 100 70 50 30 10 صفر درصد

 100 85 70 60 50 40 درصد تأمين زيرساخت امنيتي تمامي دستگاههاي اجرايي استان

 - 100 70 30 - صفر درصد (SOCايجاد مرکز رسيدگي به رخدادهاي رايانه اي استان )مراکز 

ــگاهها و اخذ حمايت و            ــگاه امنيت نرم افزار در يكي از دانشـ ايجاد آزمايشـ
 تاييديه از مراجع مربوطه

 - - 100 50 - صفر درصد

( جهت تأمين زيرســاخت امنيت CAل )ايجاد مراکز صــدور گواهي ديجيتا
 تبادل اطالعات و ارتباطات استان

 - 100 80 60 20 صفر درصد

9 

توسعه و گسترش 

زيرساختهاي تعامل بين 

 سازماني

ــتگاههاي اجرايي )       ( به منظور برقراري  IXايجاد مرکز تبادل اطالعات دسـ
 هاهاي اطالعاتي دستگاهارتباطات بين بانک

 - 100 80 60 20 صفر درصد

 100 90 80 70 50 30 درصد اجرايي شدن طرح زيرساخت اطالعات مكانمند در استان 

10 
ارتقاي سطح توانمندي 

 فني بخش خصوصي

ستاي باالبردن      برگزاري همايش صي در را ص سمينارهاي با رويكرد تخ ها و 
 هاي خصوصيدرصد شرکت 100سطح فني 

 100 80 60 40 20 صفر درصد

ساس     ارائه خدمات م ستقرار نظام مديريت کيفيت برا شاوره براي طراحي و ا
 استانداردهاي مربوطه

 100 80 60 40 20 صفر درصد

11 
حمايت و ارتقاي توان 

 مالي بخش خصوصي

شگاه      شها و نماي سمينارها، هماي سازي نهادها و  برگزاري  هايي جهت آگاه 
و عرضـــه  ســـازمانهاي دولتي و غير دولتي از کاربردهاي فناوري اطالعات

 هاي خصوصي استانها و دستاوردهاي شرکتتوانمندي
 100 90 80 60 40 20 درصد

 100 80 60 40 20 صفر درصد هاي استانهاي فناوري در شهرستانايجاد و برپايي مراکز رشد و پارك



 

 

 هدف کلی ردیف

 هدف کمی
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12 
افزايش و جذب سرمايه 

 فاوادر زمينه 

ي خصوصي فعال در   هاارائه تسهيالت و اعتبارات الزم و مناسب به شرکت   
سعه کاربردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات   حوزه فاوا جهت ايجاد توان تو

 در استان
 100 80 60 40 20 صفر درصد

13 
ساماندهي وضعيت صنف 

 استان فاوا

شرکت      ستم جامع بانک اطالعات  سي شگاههاي انفورماتيک  ايجاد  ها و فرو
 استان توسط نظام صنفي رايانه و اتحاديه

 - - 100 50 - صفر درصد

14 
توسعه اشتغال و 

 کارآفريني

 100 80 60 40 20 صفر درصد اوافحمايت از شهرك علمي و تحقيقاتي استان با رويكرد توسعه صنعت 

صوص           ساني در خ ستان با تمرکز بر اطالع ر شتغال ا ستم کار و ا سي ايجاد 
 وافاهاي مرتبط با نيروهاي انساني متخصص و مرتبط با فاوا و شرکت

 100 80 60 40 20 صفر درصد

هاي هاي شرکت هاي الزم در خصوص توانمندي ارتقاء سطح اطالع رساني   فاواطرح توسعه صادرات  15
 المللياستاني و به طور ويژه نظام صنفي رايانه و اتحاديه به بازارهاي بين

 100 80 60 40 20 صفر درصد

16 

افزايش تعداد و سطح 

ها و عملياتي طرح

هاي مدون فناوري نامهبر

 اطالعات و ارتباطات

هاي ها و پروژهرساني در زمينه وضعيت طرح  اندازي سايت اطالع ايجاد و راه
 تدوين شده و در دست تدوين در کل استان

 - - 100 50 10 صفر درصد

17 

سازماندهي نظام راهبري 

فناوري اطالعات و 

 ارتباطات استان

 

ــتارت   ــويق خالقيت، ايده  ت آپ به منظور  ايجاد اسـ پردازي، کارگروهي و  شـ
 کارآفريني مبتني بر دانش و نوآوري

 100 80 70 60 50 30 درصد
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18 

ارتقاء کمي و کيفي 

سطح آموزش و فرهنگ 

استفاده از رايانه و 

 خدمات الكترونيكي

هاي عمومي و نيازســـنجي، تهيه طرح و پيشـــنهاد افزايش ســـطح آموزش
عات و ارتباطات در ســطوح مختلف با تخصــصــصــي مرتبط با فناوري اطال

 اولويت استفاده از تكنولوژي ابزارهاي الكترونيكي و اجراي آن
 100 80 60 40 20 صفر درصد

19 
تربيت و تأمين نيروي 

 متخصص فاوا در استان
 - - 100 50 20 صفر درصد در سطح استان و شهرستان  ITايجاد بانک اطالعات متخصصان 

20 

ارتقاي سطح دانش 

کاربري فناوري اطالعات 

و ارتباطات در سازمانهاي 

 دولتي

عات و         ناوري اطال کاربري ف با  هاي مؤثر مرتبط  ــطح آموزش  افزايش سـ
 ارتباطات جهت پرسنل سازمان هاي دولتي

 100 90 80 70 60 50 درصد

هاي تخصصي ويژه کارشناسان فناوري اطالعات و ارتباطات      برگزاري دوره
 ستانهاي دولتي اسازمان

 100 80 65 60 40 30 درصد

 

 



 

 
 

 )میلیون ریال( بینی شده از محل درآمدهای عمومیهای پیشپروژه تحقق نیاز مورد مالی منابع -5 -6

 میلیون ریال() بینی شده از محل درآمدهای عمومیهای پیشپروژه تحقق نیاز مورد مالی منابع(. 14 -6جدول)

 عنوان پروژه  هدف محور ردیف

منابع مالی مورد نیاز از 

محل درآمدهای 

 عمومی) میلیون ریال( 

1 

محور 
توسعه 
محتوا و 
 کاربرد

 
 توسعه دولت الكترونيک

ه سازي فرآيندها ب و پياده BPMSهاي اجرايي استان با رويكرد  تدوين معماري سازماني و احصاء فرآيندهاي منتخب دستگاه   
 صورت الكترونيک و ارائه در پورتال خدمات الكترونيكي

1000000 

 10000 هاي برخط استعالم الكترونيكي بين سازماني براي استعالمات پرتكرارپياده سازي سامانه

 5000 توسعه و استانداردسازي پرتال استان

 10000 هاي اجرايي استانالكترونيكي نمودن ذخاير اطالعاتي دستگاه

 100000 در سطح شهرستانهاي استان با هماهنگي مراجع مرتبط و وزارت بهداشت EHRپياده سازي طرح سالمت الكترونيک 

 100000 توسعه زيرساخت هاي تجارت الكترونيک و همراه در استان

 100000  توسعه زيرساخت هاي بيمه الكترونيک و همراه در استان

 10000 تانداردهاي محتوا براي کاربردهاي آموزش الكترونيک استانتدوين محتوا و اس

 5000 ايجاد و غني سازي بانكهاي اطالعاتي مرجع موردنياز آموزش الكترونيک و همراه در استان

 توليد محتواي ديجيتال

سخت افزاري و نرم افزاري توليد محتوا، فيلم  شن در   برداري، ايجاد يک مجموعه مجهز به امكانات  صدابرداري و توليد انيمي
 هاي دانش بنيان و دانشگاههاي استانشهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان براي استفاده کليه شرکت

100000 

شرکت    صورت وام بدون بهره از  شهرك  حمايت مالي به  هاي فعال در زمينه توليد محتواي ديجيتال در قالب حمايت هاي 
 دانش بنيان استانهاي علمي و تحقيقاتي از شرکت

100000 

 5000 افزارهاي ارزش افزوده فضاي مجازيحمايت از توليد نرم توسعه محتواي فضاي مجازي

 توسعه خدمات نوين پستي
 5000 انجام مطالعات امكان سنجي در خصوص احصاء خدمات نوين پستي 

 10000 پياده سازي خدمات نوين پستي احصاء شده در استان

 10000 پياده سازي خدمات نوين بانكي در پست بانک ه خدمات پست بانکتوسع



 

 

 عنوان پروژه  هدف محور ردیف

منابع مالی مورد نیاز از 

محل درآمدهای 

 عمومی) میلیون ریال( 

2 
محور 
توسعه 

 زيرساخت

هاي ارتباطي و اطالعاتي در توسعه شبكه

 استان

 
 

 4000000 ارتقاء و توسعه زيرساخت ارتباطاتي و ديتاي استان )شامل خطوط سيمي، فيبر نوري و ... (

 1000000 توسعه شبكه ملي اطالعات هاي الزم جهت بسط وايجاد زيرساخت

 500000 هاي اجرايي استانتجهيز استاندارد اتاق سرور دستگاه

 500000 تكميل و بروز رساني زيرساخت شبكه هاي دستگاههاي اجرايي استان

 100000 تجهيز مرکز داده ملي با همكاري سازمان فناوري اطالعات ايران و سازمان پدافند غيرعامل

گسترش سطح دسترسي و ضريب نفوذ 

 کاربران اينترنت و اينترانت در استان

 30000 ها و روستاهاي استاندر شهرستان wifiايجاد و راه اندازي ابر 

 20000 اينترنت در استان Gatewayتقويت لينک ارتباطي استان به شبكه جهاني اينترنت از طريق ايجاد 

عات و امنيت ايمن سازي فضاي تبادل اطال

 داده در استان

 
 

ستان با لحاظ پيشنياز امن سازي پايه      ISMSپياده سازي طرح مديريت امنيت اطالعات و شبكه )   ( در دستگاههاي اجرايي ا
 اطالعات

70000 

 10000 آموزش و فرهنگ سازي امنيت در فضاي تبادل اطالعات در حوزه زير ساخت

 400000 ي اجرايي استانتأمين زيرساخت امنيتي دستگاهها

 40000 (SOCايجاد مرکز رسيدگي به رخدادهاي رايانه اي استان )مراکز 

 30000 ايجاد  آزمايشگاه امنيت نرم افزار در يكي از دانشگاهها و اخذ حمايت و تاييديه از مراجع مربوطه

 200000 بادل اطالعات و ارتباطات استان( جهت تأمين زيرساخت امنيت تCAايجاد مراکز صدور گواهي ديجيتال )

توسعه و گسترش زيرساختهاي تعامل بين 

 سازماني

 200000 ها( به منظور برقراري ارتباطات بين بانكهاي اطالعاتي دستگاهIXايجاد مرکز تبادل اطالعات دستگاههاي اجرايي )

 50000 اجرايي شدن طرح زيرساخت اطالعات مكانمند در استان 

3 

محور 
توسعه 
بخش 

خصوصي و 
 نهادها

 ارتقاي سطح توانمندي فني بخش خصوصي
 20000 هاي خصوصيبرگزاري همايشها و سمينارهايي با رويكرد تخصصي در راستاي باالبردن سطح فني شرکت

 10000 ارائه خدمات مشاوره براي طراحي و استقرار نظام مديريت کيفيت براساس استانداردهاي مربوطه

 مايت و ارتقاي توان مالي بخش خصوصيح

 

برگزاري ســمينارها، همايشــها و نمايشــگاههايي جهت آگاه ســازي نهادها و ســازمانهاي دولتي و غير دولتي از کاربردهاي   

 هاي خصوصي استان فناوري اطالعات و عرضه توانمنديها و دستاوردهاي شرکت
5000 

 100000 ري در شهرستانهاي استانايجاد و برپايي مراکز رشد و پارکهاي فناو



 

 

 عنوان پروژه  هدف محور ردیف

منابع مالی مورد نیاز از 

محل درآمدهای 

 عمومی) میلیون ریال( 

شرکت     افاوافزايش و جذب سرمايه در زمينه  سب به  سهيالت و اعتبارات الزم و منا سعه کاربردهاي     ارائه ت صي فعال در حوزه فاوا جهت ايجاد توان تو صو هاي خ
 فناوري اطالعات و ارتباطات در استان

500000 

 2000 ها و فروشگاههاي انفورماتيک استان توسط نظام صنفي رايانه و اتحاديهتم جامع بانک اطالعات شرکتايجاد سيس استان فاواساماندهي وضعيت صنف 

 توسعه اشتغال و کارآفريني
 10000 فاواحمايت از شهرك علمي و تحقيقاتي استان با رويكرد توسعه صنعت 

ص            ساني در خ ستان با تمرکز بر اطالع ر شتغال ا ستم کار و ا سي صص و مرتبط با فاوا و    ايجاد  ساني متخ وص نيروهاي ان
 فاواهاي مرتبط با شرکت

20000 

ستاني و به طور ويژه نظام صنفي رايانه و اتحاديه   ارتقاء سطح اطالع رسانيهاي الزم در خصوص توانمنديهاي شرکت      فاواطرح توسعه صادرات  هاي ا
 به بازارهاي بين المللي

5000 

4 
محور 
ي توسعه

 راهبردها

افزايش تعداد و سطح عملياتي طرحها و 

هاي مدون فناوري اطالعات و برنامه

 ارتباطات

 3000 هاي تدوين شده و در دست تدوين در کل استاناندازي سايت اطالع رساني در زمينه وضعيت طرحها و پروژهايجاد و راه

سازماندهي نظام راهبري فناوري اطالعات و 

 ارتباطات استان
 30000 پردازي، کارگروهي و کارآفريني مبتني بر دانش و نوآوريتشويق خالقيت، ايده آپ به منظور رتايجاد استا

5 
محور منابع 
انساني و 
 آموزش

ارتقاء کمي و کيفي سطح آموزش و فرهنگ  

 استفاده از رايانه و خدمات الكترونيكي
سطح آموزش هاي عمومي و تخ     شنهاد افزايش  سنجي، تهيه طرح و پي صي مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات در   نياز ص

 سطوح مختلف با اولويت استفاده از تكنولوژي ابزارهاي الكترونيكي و اجراي آن
40000 

تربيت و تامين نيروي متخصص فاوا در 

 استان
 3000 در سطح استان و شهرستان  ITايجاد بانک اطالعات متخصصان 

 طالعاتارتقاي سطح دانش کاربري فناوري ا

 يو ارتباطات در سازمانهاي دولت

 5000 افزايش سطح آموزش هاي مؤثر مرتبط با کاربري فناوري اطالعات و ارتباطات جهت پرسنل سازمان هاي دولتي

 10000 هاي تخصصي ويژه کارشناسان فناوري اطالعات و ارتباطات سازمانهاي دولتي استانبرگزاري دوره

 ميليون ريال9483000 جمع
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 بخش( ریال میلیون) از محل درآمدهای عمومی کمی اهداف تحقق نیاز مورد مالی منابع -6 -6

 ارتباطات و فناوری اطالعات طی سالهای برنامه ششم

بخش ( ریال ونمیلی) از محل درآمدهای عمومی کمی اهداف تحقق نیاز مورد مالی منابع(. 15 -6جدول)

 های برنامه ششمارتباطات و فناوری اطالعات طی سال

 هدف کمی ردیف

 منابع مالی مورد نیاز از محل درآمدهای عمومی )میلیون ریال( 

 سال دوم سال اول
سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم
 جمع

1 
مودن            ن كي  ي ن كترو ل ــد   100ا درصــ

 فرآيندهاي دستگاههاي اجرايي


2 

مودن            ن كي  ي ن كترو ل ــد   100ا درصــ
اســتعالمات پرتكرار بين دســتگاههاي 

 اجرايي

10000

5000 توسعه و استانداردسازي پرتال استان  3

4 
ــد ذخــاير    100رقومي کردن     درصــ

 هاي اجرايي استاناطالعاتي دستگاه
10000

5 

سالمت الكترونيک     سازي طرح  پياده 
EHR  درصــد شــهرســتانهاي  100در
 استان

20000100000 

6 
سعه   ساخت هاي    100تو صدي زير در

 تجارت الكترونيک و همراه در استان
20000200002000040000100000 

7 
سعه   ساخت هاي      100تو صدي زير در

 بيمه الكترونيک و همراه در استان
25000250002500025000100000 

8 

تدوين محتوي و اســتانداردهاي محتوا 
درصــد کاربردهاي آموزش  100براي 

 الكترونيک استان

 10000 

9 

ــازي    جاد و غني سـ ــد  100اي درصـ
ياز         عاتي مرجع موردن هاي اطال بانك

 استانآموزش الكترونيک و همراه در 

5000 

10 

جهز بــه            م مجموعــه  يجــاد يــک  ا
ــخت افزاري و 100 ــد امكانات س درص

لم                 ي ف توي،  ح م ليــد  تو فزاري  نرم ا
 برداري، صدابرداري و توليد انيميشن

200003000050000100000 

11 

حمايت مالي به صورت وام بدون بهره  
هاي فعال در درصــد شــرکت  100از 

توي ديجيتال در قالب     زمينه توليد مح  
ــهرك علمي و         حمــايــت هــاي شـ

هاي دانش بنيان تحقيقاتي از شـــرکت
 استان

25000250002500025000100000 



   253/ ارتباطات و فناوری اطالعات

 

 هدف کمی ردیف

 منابع مالی مورد نیاز از محل درآمدهای عمومی )میلیون ریال( 

 سال دوم سال اول
سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم
 جمع

12 
يد نرم     يت از تول ما هاي ارزش  ح افزار
 افزوده فضاي مجازي

- 1000 1000 1500 1500 5000 

13 
ــنجي در         كان سـ عات ام طال جام م ان

 خصوص احصاء خدمات نوين پستي 
- 1000 1000 1500 1500 5000 

14 
پياده سازي خدمات نوين پستي احصاء    

 شده در استان
- 2000 2000 3000 3000 10000 

15 
ــازي خدمات نوين بانكي در       پياده سـ

 پست بانک
- 2000 2000 3000 3000 10000 

16 

تاي        ــاخت دي عه زيرسـ ــ قاء و توسـ ارت
سيمي، فيبر نوري و ...     ستان) خطوط  ا

درصـــد  80ســـترســـي (  به منظور د
 خانوارها به اينترنت پر سرعت

8000008000008000008000008000004000000

17 
ساخت  سط  ايجاد زير هاي الزم جهت ب

 و توسعه شبكه ملي اطالعات
2500002500002500002500001000000 

18 
درصد استاندارد اتاق سرور  100تجهيز 
 هاي اجرايي استاندستگاه

500000 

19 

ــاني    ــد 100تكميل و بروز رسـ درصـ
زيرســاخت شــبكه هاي دســتگاههاي  

 اجرايي استان

     500000 

20 

ــد مرکز داده ملي با   100تجهيز  درصـ
ــازمان فناوري اطالعات       همكاري سـ

 ايران و سازمان پدافند غيرعامل

100000 

21 

  wifiايجاد و راه اندازي مراکز عمومي   

ستانها و       100شهري در   شهر صد  در
 روستاهاي استان

30000 

22 

شبكه     ستان به  تقويت لينک ارتباطي ا
يجــاد             يق ا طر ترنــت از  ن ي ني ا جهــا

Gateway اينترنت در استان 

20000 

23 

مدي    ــازي طرح  ياده سـ يت    پ يت امن ر
( در تمامي ISMSاطالعات و شــبكه )

 دستگاههاي اجرايي استان

     70000 

24 

يت در     ــازي امن آموزش و فرهنگ سـ
ــاي تبادل اطالعات در حوزه زير    فضـ

 ساخت در کل استان

     10000 

25 
ــاخــت امنيتي تمــامي  تــأمين زيرســ

 تاندستگاههاي اجرايي اس
     400000 

26 
به رخدادهاي         يدگي  ــ ايجاد مرکز رسـ

 (SOCرايانه اي استان )مراکز 
     40000 
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 هدف کمی ردیف

 منابع مالی مورد نیاز از محل درآمدهای عمومی )میلیون ریال( 

 سال دوم سال اول
سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم
 جمع

27 

ــگاه امنيت نرم افزار در      ايجاد  آزمايشـ
ــگاهها و اخذ حمايت و        يكي از دانشـ

 تاييديه از مراجع مربوطه

     30000 

28 

تال      ــدور گواهي ديجي ايجاد مراکز صـ
(CA جهت تأمين زيرســـاخت امنيت )

 تبادل اطالعات و ارتباطات استان

     200000 

29 

ايــجــاد مــرکــز تــبــادل اطــالعــات  
ــتگاههاي اجرايي )   ( به منظور  IXدسـ

برقراري ارتبــاطــات بين بــانكهــاي          
 هااطالعاتي دستگاه

      

30 
اجرايي شدن طرح زيرساخت اطالعات  

 مكانمند در استان 
     50000 

31 

ــمينارهايي با   ــها و س برگزاري همايش
ستاي باالبردن     رويكرد تخصصي در را

هاي درصــد شــرکت 100ســطح فني 
 خصوصي

     20000 

32 

ــاوره براي     طراحي و ارائه خدمات مشـ
ساس    ستقرار نظام مديريت کيفيت برا ا

 استانداردهاي مربوطه

     10000 

33 

ها و         ــ مايشـ ها، ه نار ــمي برگزاري سـ
ــازي        ــگاههايي جهت آگاه سـ نمايشـ
هاي دولتي و غير        مان ــاز ها و سـ هاد ن
دولتي از کاربردهاي فناوري اطالعات     
و عرضـــه توانمنديها و دســـتاوردهاي 

 خصوصي استانهاي شرکت

     5000 

34 
ــد و پارکهاي   ايجاد و برپايي مراکز رش

 فناوري در شهرستانهاي استان
      

35 

بارات الزم و     ــهيالت و اعت ئه تسـ ارا
هاي خصوصي فعال    مناسب به شرکت  

ــعه  در حوزه فاوا جهت ايجاد توان توس
ــ    فن بردهــاي  طالعــات و  کــار اوري ا
 ارتباطات در استان

      

36 

ــتم جامع بانک اطالعات   ــيس ايجاد س
شگاههاي انفورماتيک  شرکت  ها و فرو

ــنفي رايانه و    ــط نظام ص ــتان توس اس
 اتحاديه

     2000 
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 هدف کمی ردیف

 منابع مالی مورد نیاز از محل درآمدهای عمومی )میلیون ریال( 

 سال دوم سال اول
سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم
 جمع

37 
حمايت از شـــهرك علمي و تحقيقاتي 

 اوافصنعت استان با رويكرد توسعه 
     10000 

38 

ستان با        شتغال ا ستم کار و ا سي ايجاد 
ــوص   ــاني در خص تمرکز بر اطالع رس
ساني متخصص و مرتبط با    نيروهاي ان

 فاواهاي مرتبط با فاوا و شرکت

     20000 

39 

سانيهاي الزم در     سطح اطالع ر ارتقاء 
هاي شـــرکتخصـــوص توانمنديهاي 

اســـتاني و به طور ويژه نظام صـــنفي 
 رايانه و اتحاديه به بازارهاي بين المللي

     5000 

40 

ساني   ايجاد و راه سايت اطالع ر اندازي 
هاي  در زمينه وضــعيت طرحها و پروژه

ست تدوين در کل     شده و در د تدوين 
 استان

     3000 

41 
ــت ــويق  آپ به منظور ارتايجاد اس تش

يده    يت، ا کارگروهي و  خالق پردازي، 
 کارآفريني مبتني بر دانش و نوآوري

     30000 

42 

هاد      ــن ــنجي، تهيه طرح و پيشـ يازسـ ن
افزايش ســطح آموزش هاي عمومي و 
تخصصصي مرتبط با فناوري اطالعات 
با        ــطوح مختلف  طات در سـ با و ارت

ز تكنولوژي ابزارهاي اولويت اســتفاده ا
 الكترونيكي و اجراي آن

     40000 

43 
  ITايجاد بانک اطالعات متخصصان   

 در سطح استان و شهرستان
     3000 

44 
هاي مؤثر مرتبط افزايش سطح آموزش

با کاربري فناوري اطالعات و ارتباطات 
 جهت پرسنل سازمان هاي دولتي

     5000 

45 
هاي تخصـــصـــي ويژه برگزاري دوره

عات و        ناوري اطال ــان ف ناسـ ــ کارشـ
 هاي دولتي استانارتباطات سازمان

    10000 

 جمع نهایی


 ريالميليون


 ريالميليون


 ريالميليون


 ريالميليون


 لاريميليون


 ريالميليون

 

 

 



 

 

  



 

 

 فصل هفتم

 مسکن و عمران شهری

 الف( مسکن

 بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود مسکن وشهرسازی  -1 -7

با توجه به نقش مسكن در جوامع بشري و اهميت آن در برآورده نمودن نيازهاي اوليه انسان توجه ويژه به 

هاي پيش رو در اين سند مورد بررسي چالش براي تحقق آرمان چشم انداز و ريزيبرنامه جود وشناخت وضعيت مو

 و آسايش شهروندان، مسئولين گيرد. نقش تعيين کننده بخش مسكن در تامين آرامش وارزيابي قرار مي بررسي و

تر به اين نياز اوليه انسان همدون به نحوي شايست دارد تا با ترسيم افق هاي مشخص وآن مي گيران را برتصميم

اي چندگانه تواند نقشمي باشد،ميها که اين بخش زير بناي اشتغال وکارآفريني در ساير بخشبپردازند. از آنجايي

سكن م رونق مسكن و نقل تابعي از رشد و خدمات و حمل و را ايفاء نمايد. ساير بخشهاي اقتصادي اعم از صنعت،

هاي بسيار اساسي و پر رونق بخش که امروزه در ساير کشورهاي جهان نيز مسكن از يانهوه گ، بباشدميسازي 

پرنشاط با تحقق خانه سازي و تامين نياز مسكن براي محرومان و  ترسيم شهري امن و باشد.زايي ميدر اشتغال

مله اهداف اين گذاري در بخش مسكن هستند از جسرمايه احداث و که داراي حداقل تمكن در ساخت و افرادي

روستاها دست يابيم. پيش نياز تحقق اين آرمان  ازاي آن به عدالت اجتماعي در سطح شهرها و تا در ،است برنامه

 متناسب با شرايط نهايتاً ارائه راهبردهاي صحيح و ترسيم افق آينده و انجام برآوردي صحيح از وضع موجود و

 . باشدميان طبيعي است واوضاع جغرافيايي اعم از انساني و
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با  متناسب مسكن داشتن”سي و يكم قانون اساسي بر تامين مسكن به شرح زير تصريح شده است: در اصل

 صوصخ نيازمندترند به ها کهآن براي اولويت با رعايت است موظف . دولتاست ايراني هر فرد و خانواده نياز، حق

 “کند. را فراهم اصل اين راياج زمينه و کارگران روستانشينان

 هاي کالن اقتصادي وارتباط سياستضعف دليل عمومي مسكن در کل کشور بهرغم بهبود وضعيت  به

ابرابري در برخورداري از امكانات و تسهيالت موجود در جامعه، براي دهکن موجبهاي بخش مسكن، سياست

سازي واحدهاي مسكوني نشينان، مقاومماندهي حاشيهمشكالت و تنگناهاي مربوط به سادرآمدي، پايين هاي 

ود ردر اين راستا انتظار مي شده است.در مناطق مختلف کشور هاي فرسوده موجود و بهسازي و نوسازي بافت

 ساله خود بخشي از اين مشكالت را در قالب اسناد فرادست موجود برطرف نمايد.برنامه ششم بتواند طي دوره پنج

اساس آمار و اطالعات مستند و به منظور شناسايي نيازها و کمبودهاي بخش  ش مسكن برشناخت وضع بخ

ه ششم گذاري در برنامگيري و سياستهاي موجود صورت گرفته است تا مبنايي براي تصميمو مشكالت و چالش

 باشد.

 توصیف و تحلیل وضع موجود -7-1-1

ميليون واحد  4/16ميليون واحد بالغ شده است که  65/21حدود به  1393ر در سال تعداد واحدهاي مسكوني کشو

ي هاي جديد، بازسازميليون آن در مناطق روستايي استقرار يافته است. تشكيل خانوار 2/5آن در نقاط شهري و 

ردد تا گيني ميباي است که پيشگونهواحدهاي مسكوني با عمر باال، کاهش تراکم خانوار در واحد مسكوني به

ون واحد مسكوني يميل 5/4بايستي بيش از  1394ميليون واحد مسكوني موجود در سال  22عالوه بر  1399سال 

ميليون واحد بازسازي شده احداث شود تا تراکم خانوار در واحد  8/1ميليون واحد مسكوني جديد و  8/2شامل 

 ابد. در پايان برنامه ششم کاهش ي 01/1به  05/1مسكوني از 

ارقام به ) ییروستا و شهری مناطق خانوار ی ومسکونی واحدهابینی موجود و پیش تعداد(. 1 -7جدول)

 (میلیون

 عنوان

1393 1395-1399 

 خانوار مسکن
نیاز 

 مسکن

 مسکن

ابتدای  

 برنامه

 خانوار
نیاز 

 مسکن
 نوسازی

مسکن 

پایان 

 برنامه

 59/4 8/1 8/2 4/25 1/22 6/1 7/22 65/21 کل کشور

 7/3 2/1 5/2 3/19 8/16 97/0 7/16 4/16 مناطق شهری

 8/0 6/0 2/0 6 3/5 63/0 9/5 25/5 مناطق روستایی

 

 



   259/ مسکن و عمران شهری

 

 توصیف و تحلیل وضع موجود استان

ي جوامع شهري استان از امنيت، سالمت ، رفاه و بهره مندي از محيط زيست مطلوب همراه با ربرخوردا

چشم .. .ون پايدار و همه جانبه در مناطق و نواحي متناسب با ويژگيهاي فرهنگي ، جغرافيايي و طبيعي وتوسعه موز

 به آن توجه مي شود. زدر برنامه ششم توسعه استان ني انداز برنامه پنجم بود و

  درصد  1/7درصد جمعيت کل کشور و همچنين دارا بودن  5/6رتبه سوم جمعيت کشوري با دارا بودن

  85هاي مسكوني کشور درسال واحد

  هزار نفر مهندس عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در رشته هاي هفت گانه  27وجود بيش از

 ساختمان 

  وجود مراکز علمي ، تحقيقاتي و دانشگاهي در راستاي شكل گيري کريدور علم و فن آوري 

  تحول مثبت و فزاينده در ابعاد کمي و ک يواحد توليدي مصالح ساختماني در استان  2067وجود بيش از

 کيفي مسكن

  75و  65نسبت به سالهاي  85افزايش استفاده از اسكلت فلزي يا بتوني بعنوان عمده ترين مصالح در سال 

 (  75= %16و   85=  45%)

  وجود مشاوران و پيمانكاران و بخش خصوصي کارآمد جهت سرمايه گذاري در زمينه مسكن و عمران

 شهري 

 هاي راستاي هدايت برنامه راي داتي در زمينه توسعه شهري و منطقهمتعدد مطالع هايطرحرخورداري از ب

 تفصيلي شهري 

 نقل و انرژي در استان برخورداري از زيرساخت هاي مناسب حمل و 

  وجود شهرهاي جديد جهت جذب جمعيت سرريز شهرهاي بزرگ و مهاجرين 

 هاي ارزشمند تاريخي و آثار ثبت شده جهاني تنوع محيطي و اقليمي و داشتن بافت 

 ت شهرهاي استان رهاي صنعتي در مجاوها، نواحي و خوشهوجود شهرك 

  1393شهر در سال  107به  65شهر درسال  48افزايش تعداد شهرهاي استان از  

 وجود يک نظام سلسه مراتبي خدمات گيري براي ايفاي نقش خدماتي در سطح شهرهاي استان.  

 جمعیت استان و کشورمقایسه (. 2 -7)جدول

 سال کل کشور استان سهم به درصد نرخ رشد کشور نرخ رشد استان

- - 66/6 3294916 49445010 1365 

81/1 96/1 53/6 3923255 60055488 1375 

51/1 62/1 47/6 4559256 70495782 1385 

37/1 29/1 5/6 4879312  75149669  1393 
58/1 68/1 - - - 65-93 
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 مقایسه تطبیقی شاخصهای کمی وکیفی مسکن استان وکشور -2 -7-1

 
 (. مقایسه نرخ رشد جمعیت استان و کشور1 -7نمودار)

 (. تحوالت خانوار استان و کشور3 -7جدول)

 سال
سهم به  تعداد خانوار

 درصد

 نرخ رشد خانوار بعد خانوار

 استان کشور استان کشور استان کشور

1365 9673931 691649 15/7 11/5 76/4 - - 

1375 12398235 888983 17/7 84/4 4/4 2/51 5/2 

1385 17501771 1223684 7 03/4 7/3 51/3 2/3 

1393 22785647 1454326 86/6 55/3 35/3 89/3 5/3 

65-93 - - - - - 18/3 3 

 

 
 (. مقایسه بعد خانوار استان و کشور2 -7نمودار)



   261/ مسکن و عمران شهری

 

 
 (. مقایسه نرخ رشد خانوار استان و کشور3 -7نمودار)

 استان و کشور تحوالت مسکن(. 4 -7جدول)

 سال
 تعداد واحد مسکونی

 سهم به درصد
 نرخ رشد

 استان کشور استان کشور

1365 8240835 550219 67/6 - - 

1375 10770112 776137 2/7 85/2 5/3 

1385 15889926 1118911 05/7 9/3 7/3 

1393 20310721 - - 87/4 - 

65-93 - - - 67/3 - 

 

 
 65-93مقایسه سهم جمعیت، خانوار و مسکن استان از کشور طی سالهای  (.4 -7نمودار)
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 استان و کشور تحوالت نفر و خانوار به واحد مسکونی(. 5 -7جدول)

 سال
 نرخ تخریب نفر به واحد مسکونی خانوار به واحد مسکونی

 استان کشور استان کشور استان کشور

1365 17/1 25/1 6 98/5 - - 

1375 13/1 14/1 5/5 05/5 - - 

1385 09/1 09/1 4/4 07/4 19/0 11/0 

1393 04/1 - 7/3 - - - 

 استان و کشور درصد واحد بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده(. 6 -7جدول)

 سال

 اسکلت و مصالح عمده درصد واحد بر حسب نوع

 استان کشور

 سایر فلزی و بتن آرمه سایر تن آرمهفلزی و ب

1365 -  7/66 90/34 

1375 -  25/67 74/33 

1385 7/37 3/62 72 28 

1393 1/44 9/55 - - 

 استان و کشور نحوه تصرف واحدهای مسکونی(. 7 -7جدول)

 سال

 نحوه تصرف واحدهای مسکونی

 استان کشور

 اجاره ای ملکی اجاره ای ملکی

1365 2/77 12 - - 

1375 4/73 6/15 - - 

1385 9/67 9/22 70 21 

1393 7/62 6/26 - - 

 

 



   263/ مسکن و عمران شهری

 

 استان و کشور واحدهای مسکونی برحسب سال ساخت(. 8 -7جدول)

 ساخت سال
 سال ساخت واحدهای مسکونی برحسب

 استان کشور

 18/16 4/10 55قبل از 

55-64 2/15 34/24 

65-74 5/19 8/23 

75-84 1/30 6/35 

85-93 8/24 - 

 استان و کشور توزیع واحدهای مسکونی خالی(. 9 -7جدول)

 کشور سال
 استان

 سهم به درصد تعداد

1385 633569 73905 7/11 

1393 1663412 140942 8/5 

 استان و کشور کمبود واحد مسکونی(. 10 -7جدول)

 سهم به درصد استان کل کشور سال

1365 1456556 112670 74/7 

1375 1628123 115846 12/7 

1385 1641845 104773 38/6 

1393 875000 - - 

 هاي عمران شهريشاخص -ب

 ی استان و کشورتعداد شهرها(. 11 -7جدول)

 سال
 داد شهرهاتع

 سهم استان )درصد(
 استان کشور

55 373 46 12 

65 496 48 10 

75 612 60 10 

85 1012 92 9 

93 1437 107 8 
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 استان و کشور تراکم جمعیتی)نفر در کیلومتر مربع((. 12 -7جدول)

 استان کشور سال

1355 21 - 

1365 30 30 

1375 37 36 

1385 43 42 

1393 46 46 

 استان و کشورمقایسه جمعیت شهری (. 13 -7جدول)

 سال
 نرخ رشد جمعیت شهری

 استان کشور سهم)درصد( استان کشور

1345 9795810 814740 31/8 - - 

1355 15854680 1370076 64/8 93/4 33/5 

1365 26844561 2112061 86/7 41/5 42/4 

1375 36817789 2914874 91/7 21/3 27/3 

1385 48259964 3798728 87/7 74/2 68/2 

1393 53646661 4168219 77/7 1/2 9/1 

65-93 - - - 8/2 75/2 

 

 
 (. مقایسه نرخ رشد جمعیت شهری کشور و استان5 -7نمودار)



   265/ مسکن و عمران شهری

 

 استان و کشور ت شهرنشینی و افزایش ساالنه میزان شهرنشینینسب(. 14 -7جدول)

 سال
 نسبت شهرنشینی

افزایش ساالنه میزان 

 شهرنشینی

شاخص شتاب گسترش 

 شهرنشینی

 استان کشور استان کشور استان کشور

1345 98/37 19/52 - - - - 

1355 03/47 49/63 9/0 13/1 46/1 36/2 

1365 49/54 40/64 73/0 09/0 37/1 25/0 

1375 31/61 30/74 7/0 99/0 53/1 78/2 

1385 46/68 32/83 72/0 9/0 85/1 51/3 

1393 4/71 4/85 - - - - 

 استان و کشور نرخ رشد خانوار شهری(. 15 -7جدول)

 استان کشور سال

75-65 2/52 4 

85-75 4/55 4/3 

93-85 4/4 3/9 

93-65 4/2 4/14 

 ها در کشور و استانمیانگین کل سرانه کاربری(. 16 -7) دولج
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53/44 24/2 57/4 36/1 43/4 32/4 66/1 06/8 66/23 95/3 78/98 

صد
در

 

08/45 27/2 63/4 38/1 48/4 37/4 68/1 16/8 95/23 4 100 
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88/50 47/2 16/4 49/1 34/4 09/4 58/1 79/7 90/23 44/3 14/104 

صد
در

 

49 37/2 99/3 4/1 16/4 9/3 5/1 48/7 9/22 3/3 100 

 های مسکن در استانتنگناها و چالش -3 -7-1

دهند در قالب محورهاي هاي برنامه ششم تحت تاثير قرار ميهايي که عملكرد بخش مسكن را در سالچالش

 :بندي هستندگانه طرح جامع مسكن به شرح جدول زير قابل گروه8

 مسکن بخشی رو شیپی هاچالشی بندگروه(. 17 -7جدول)

 هاچالش  موضوع

 بازار ساختار کالن 1

 نوسانات شديد قيمت و عدم تعادل مزمن در بازار مسكن •

 سهم باالي زمين در قيمت تمام شده مسكن •

 خرده مالكي و عدم توسعه بخش حقوقي در بازار اجاره •

2 

 مسکن کم درآمدها و 

نابسامان  هایگاهسکونت

 شهری

 درآمدسهم باالي هزينه مسكن در سبد خانوارهاي کم •

 جم باالي واحدهاي فرسوده و نيازمند نوسازيح •

 صنعت ساختمان 3

عدم رعايت استانداردها از جمله استفاده از مصالح استاندارد و رعايت  •

 مقررات ملي ساختمان 19مبحث 

 ويژه زلزلهپذيري واحدهاي مسكوني در قبال حوادث طبيعي بهآسيب •

 هاي نوين در صنعت ساختمانسهم پايين فناوري •

 ايي نظام نظارت بر ساخت وسازهاناکار •

 تامین مالی 4

 مسكنسهم پايين تسهيالت درتامين  •

 هاي بازار سرمايه جهت تامين مالي بخش مسكناستفاده ناکافي از ظرفيت •

 روشفهاي فعلي تامين مالي ساخت مسكن از طريق پيشناکارايي روش •

 

 



   267/ مسکن و عمران شهری

 

 نهای راهبردی بخش مسکبرنامه -2 -7

 اهداف کلی و راهبردها -1 -7-2

 اهداف -

 خاص به مسكن مناسب يهادرآمد و گروهکم يهاگروه يدسترس تسهيل 

 مسكن يندر تام يمال يابزارها يرو سا يبانك يالتسهم تسه يشافزا 

 يشهرباز آفريني  و( نشينييهناکارآمد )بافت فرسوده و حاش يهادر بافت ينوساز يشافزا 

 بازار مسكن يدکاهش نوسانات شد 

 ييجوساختمان با هدف صرفه يمقررات مل 19استانداردها از جمله مبحث  يتنظارت بر رعا يشافزا 

 .يدر مصرف انرژ

 راهبردها -

 مدآناکار يهادر بافت ينوساز يقتشو يتيحما يهابسط روش 

 سوانح يمهساخت مسكن و گسترش ب يفيتک يندر تضم يمهتوسعه صنعت ب  

 ي توسعه مسكن اجتماع 

 يعيدر قبال حوادث طب يريکاهش خطر پذ . 

 ها يارانه يسهم بخش مسكن از منابع هدفمندساز يشافزا 

 از ساختمان ي، اجرا و بهره بردار يدتول يندساختمان در فرا ييو اجرا ينظام فن يارتقا 

 فروش شيدر بازار اجاره و اصالح نظام پ يتدر گسترش فعال ياز بخش حقوق يتحما 

 يننو هاييساخت و ساز با گسترش استفاده از فناور يفيتک يارتقا 

 سیاست ها -

 ينهاي نوبر استفاده از فناوري يدساخت و ساز با تاک يمشارکت ياز طرح ها يتحما 

 ياسالم يتوسعه استفاده از ابزارهاي مال  

 هاي اي تامين مسكن گروه ههاي بهسازي و نوسازي شهري و روستايي با برنامه    بين برنامه يهماهنگ

 درآمدکم

 درآمدها مسكن کم يمال يننظام تام يجادبا ا يمال يها يتحما 

 باز مسكن مناس يدر برخوردار يکاهش نابرابر 

 يدر مصرف انرژ ييساختمان و صرفه جو يدطول عمر مف بهبود 
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 بَرکاهش شدت مصرف انرژي با استفاده از سبک سازي و مصالح کم انرژي 

 از گسترش پهن دشتي شهرها به منظور کاهش حجم و طول سفرهاي شهري جلوگيري 

 ايجاد انطباق و هماهنگي ميان شرايط اقليمي و رعايت الگوي معماري و شهرسازي 

 هاي بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي مسكوني موجود با گذاري جهت اجراي طرحسياست

 هاي قانونياستفاده از ظرفيت

 اقدامات -

 هاي نابساماندهي وتوانمندسازي سكونتگاهامه يكپارچه سامانتهيه برن 

 ريزي مسكن استانلحاظ معيارهاي اجتماعي و فرهنگي در برنامه 

 هاي نابسامان سازي محدودهدهي وتوانمندايجاد مديريت يكپارچه سامان 

  تدوين نظام جامع استاندارد در صنعت ساختمان 

  و صنعتي سازي مسكن استانمقاوم سازي و حمايت از انبوه سازي 

 تدوين و اجراي برنامه صرفه جويي انرژي درساخت واحدهاي مسكوني شهري 

  احداث مسكن با اولويت در شهرهاي مياني با هدف تعادل بخشي به فضا و توزيع جمعيت 

 هاي فرسوده مناطق شهري و هاي بهسازي و نوسازي واحدهاي مسكوني واقع در بافتاجراي پروژه

 با رويكرد کاهش مصرف انرژي استان روستائي

 گسترش آموزش و ترويج مقررات ملّي ساختمان و استفاده از مصالح استاندارد و نوين ساختماني 

 حمايت از کوچک سازي و اصالح الگوي مصرف مسكن 

 هاي فني صادر شده جهت محصوالت صنعتي سازي ها و گواهينظارت عاليه بر نحوه صدور تأييديه

 افزارهاي آني نوين ساختمان با رويكرد ايجاد بانک اطالعاتي و نرمشده و فناور

 نظارت بر توليد محصوالت و مصالح نوين ساختماني 

 ها و تعيين رده انرژي در استانتعريف استانداردهاي مصرف انرژي در ساختمان 

 اني ساختموسازها در جهت حصول اطمينان از رعايت مقررات ملّگسترش نظارت عاليه بر کليه ساخت 

 استفاده از ظرفيت بيمه کيفيت ساختمان 

 ب( عمران شهری 

 ن وضع موجود بخش عمران شهری استانییبررسی عملکرد گذشته و تب -3 -7

هاي اخير افزايش شهرنشيني ناشي از رشد مهاجرت هاي اصلي ساختار جمعيتي در کشور در ساليكي از مشخصه

 26تا کنون حدود  1300باشد. جمعيت شهري ايران از سال ر و مثبت بودن نرخ رشد جمعيت ميروستاييان به شه

 ريزيبرنامهبرابري را تجربه نموده است. ناکارآمدي نظام  3که جمعيت روستايي رشدي برابر افزايش يافته درحالي

شهرداري ها و دهياري ها به  شهري و عدم التزام به اجراي آن توسط نهادهاي ذيربط ، وابستگي منابع درآمد
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 و از طرف ديگر بدليل باشدمياز مهمترين مشكالت اين بخش ... فروش تراکم و تغيير کاربري هاي اراضي و 

فقدان بانک اطالعاتي مدون و عدم پايش طرح هاي توسعه شهري در عمل سياستگذاري هاي پيش بيني شده 

را غير ممكن ساخته است بگونه اي که در بررسي هاي  کالبدي هايطرحدر قالب طرح هاي توسعه شهري و 

درصد از خارج از محدوده قانوني 15بعمل آمده با موضوع ساخت و سازهاي غير مجاز در محدوده شهرها ، حدود 

 درصد در محدوده قانوني واقع شده است. 23شهر و 

 های مختلفبررسی وضع موجود در حوزه -1 -7-3

 ررسی حوزه شهرسازیب -

باشد در مطالعاتي آن مي هايطرحهاي مهم بررسي وضعيت شهرسازي کشور وضعيت يكي از شاخص

شهر داراي طرح هادي مصوب  711شهر داراي طرح جامع مصوب و  565 ،  تعداد1393مجموع تا پايان سال 

 باشند.العه مجدد طرح ميشهر نيازمند بازنگري و مط 700بوده که به دليل پايان افق طرح، حداقل 

 بخش شهرسازیهای تنگناها و چالش 

  . . . کيفيت پايين زندگي شهري از لحاظ ايمني ، زيست محيطي و 

 هاي توسعه شهري فقدان نظام داده يكپارچه و جامع شهرسازي در  مديريت و رصد تحقق طرح 

 العات و تصويب طرح جامع فقدان طرح تفصيلي در تعداد زيادي از شهرها و طوالني شدن روند مط 

 هاي فرسوده و اسكان غيررسمي در استانروند فزاينده گسترش بافت 

  کارايي پايين مديريت زمين شهري 

  تغييرات اقليم و مشكالت ناشي از مهاجرت، افزايش نامتناسب تراکم شهري و تشديد سكونت در مناطق

 غير رسمي 

 گيري اقتصاد پايدار درصد جمعيت شهري( و عدم شكل 2تر از پذيري پايين شهرهاي جديد )کمجمعيت

 ها شهري در آن

 كوني ها به مناطق مسگسترش تخريب و تغيير کاربري باغات و فضاي سبز شهري و روستايي و تبديل آن 

 هاي توسعه شهري و فروش ناپايدار فضاي شهري.ها به طرحعدم پايبندي شهرداري 

  طق با خطر نسبتاً زياد زلزله و سنتي بودن روشهاي توليد مصالح ساختماني شهرهاي استان در منا %58واقع شدن

 و اجراي ساختمان 

 اي وجود شكاف طبقاتي بين گروههاي درآمدي و افزايش تقاضاي مسكن بعنوان يک کاالي سرمايه 

 هاعدم جامعيت برنامه ها در سطح جامعه و عدم هماهنگي بين بخش مسكن و ساير بخش 

  بافتهاي فرسوده کشور( %10تار بافت فرسوده شناسايي شده در سطح شهرهاي استان ) هك 7000وجود 

 ها ناپايداري منابع درآمدي شهرداري 
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 مشكالت زيست محيطي ناشي از وجود صنايع و واحدهاي آالينده در جوار شهرها 

  عدم مديريت شهري يكپارچه 

  درصد از کل جمعيت شهرنشين در  91استان با درصد شهرهاي  70عدم تعادل جمعيت کالن استان ) استقرار

 درصد مساحت استان 22درصد جمعيت استان در  81نواحي دشتي حاشيه زاينده رود (،

 85  ( از نظر توسعه يافتگي در سطح پاييني قرار دارند.  78درصد شهرهاي استان )شهر 

 بررسی حوزه خدمات شهری -

گردد. از اين تعداد در حوزه  تعريف مي 18ف شهرداري در بررسي تجارب ساير شهرهاي جهان ، براي وظاي

حوزه آن هم در اغلب موارد به صورت ناقص و بدون محول کردن تمام اختيارات ، وظايفي براي  7ايران تنها در 

ريزي و طراحي توسعه شهري، خدمات شهري، خدمات حوزه عبارتند از: برنامه 7شهرداري تعريف شده است. اين 

را مي  ها و مديريت مالييحي، حفاظت از محيط زيست، نظارت و کنترل ساختماني، تامين زيرساختتفر -فرهنگي

ها  خدمات ناقص بوده و ساخت تاسيسات آب، برق، گاز توان عنوان نمود. به عنوان مثال در حوزه تامين زيرساخت

جتماعي و بهزيستي، بهداشتي، و فاضالب و همچنين در امور خدمات ثبتي، حقوقي، اجتماعي، انتظامي، رفاه ا

هاي ايران باشد که خارج از حيطه کاري شهرداريآموزشي و تامين مسكن شهروندان نيز از جمله مواردي مي

 باشد. مي

 بخش خدمات شهریهای تنگناها و چالش 

 توزيع نامتوازن خدمات شهري در پهنه شهرهاي استان 

 هاي ها و نيز عدم استفاده از تكنولوژيبازيافت آن عدم رعايت تفكيک پسماند از مبدا و همچنين عدم

 محيطي استان.هاي حساس زيستنوين در زمينه امحاء پسماند به ويژه در پهنه

  توسعه شهرها و صنايع بدون توجه به منابع پايدار تامين آب 

 يزان دن مفرسوده بودن تاسيسات آب و فاضالب و باال بودن نرخ اتالف آب در شبكه آب شهري )باال بو

 هاي بدون درآمد( آب

 خصوص در اثر ها و افزايش روند آلودگي منابع آب استان بههاي روزافزون و فاضالبوجود آالينده

 هاي حاوي باقيمانده کودهاي شيميايي و سمومهاي کشاورزي و ورود زهابفعاليت

 هاي موردنياز جهت توسعه مشارکت بخش خصوصيفقدان جذابيت 

 شهري به منظور مديريت و توسعه بهينه آن ده يكپارچه و جامع حمل و نقل درونفقدان نظام دا 

    باال بودن عمر متوسط ناوگان، باالخص در حمل و نقل عمومي 

  شهري نقليه شخصي در سفرهاي درونافزايش سهم وسيله 

  شهري و نقل عمومي درونواقعي نبودن نرخ حمل 
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 ونقل عمومي يردولتي در بخش حملگذاري دولتي و غپايين بودن سرمايه 

 ونقل باال بودن شدت مصرف انرژي در بخش حمل 

   نبود وجود مديريت يكپارچه تدارکات قطعات، تجهيزات و ناوگان حمل و نقل عمومي 

 شهري پايين بودن سطح ايمني تردد درون 

 رويه روستاها به شهر تبديل روزافزون و بي 

 دوده روستا و حريم شهر، محدوده روستا و حريم عشاير( وجود فضاهاي بدون متولي )بين مح 

 بررسی حوزه آب و فاضالب شهری  -

ده ش هئاند، ولي مهم آن است که عملكرد اراپنجم توسعه، بهبود داشته هاي بخش آبفا در طول برنامهشاخص

اشد )به خصوص در بداري ميها داراي تفاوت معنيشده، در برخي شاخص اي تعييننسبت به اهداف برنامه

 هاي بسيار زياد انجامرغم فعاليتپوشش آب شرب شهري، علي(. در شاخص جمعيت تحت1393و  1392هاي سال

 عمالً خود شاخص، رشد چنداني نداشتهدر برنامه،  شدهبينيشده و فروش انشعاب آب حتي بيش از مقدار پيش

 است. معيت شهري بودهاست که يكي از داليل اين امر، بروزرساني ميزان ج

ز اهميت است که عملكرد بخش آب و فاضالب به دليل ناچيز بودن تعرفه آب و تفاوت ئذکر اين نكته حا

شده، وابستگي زيادي هاي انجامشده و تفاوت درآمد حاصل از اين بخش در مقابل هزينهتمام فاحش آب با قيمت

ه همين دليل با کوچكترين تنش در تأمين اين منابع، ميزان عملكرد به منابع مالي دولتي )اعتبارات عمومي( دارد و ب

يمت شده و اقتصادي نبودن قبودن تعرفه آب نسبت به قيمت تمامدهد. از طرفي پايينافت محسوسي نشان مي

 هاي بسياريهاي اخير پروژه. هرچند طي سالباشدميهاي بخش خصوصي گذاريآب، خود مانعي در جلب سرمايه

متقابل و ... در بخش آب و فاضالب منعقد شده، اما عمالً در حال حاضر تنها ، بيعBOO ،BOTهاي وشبا ر

هم با مكانيزم خريد تضميني آب )که  اند که آنزدايي، آب توليدي خود را وارد چرخه مصرف کردهتأسيسات نمک

 شود.باز هم نوعي اعتبارات عمومي است(، توسط دولت خريداري مي

 های راهبردی بخش عمران شهری برنامه -4 -7

 اهداف کلی و راهبردها -1 -7-4

 اهداف -

 بهبود سطح خدمات شهري استان 

 هاي حمل و نقل عمومي شهري استانبهبود و توسعه سامانه 

 هاي ناکارآمد شهري ارتقاء بهسازي بافت 

  زيست شهري ارتقاء سطح مشخصات محيط 
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 راهبردها -

 هاي توسعه شهري بر مبناي سامانه اطالعات مكاني پايش طرح(GIS)  

  ارتقاء کيفيت محيط زيست شهري 

 ترين روش امحاء پسماند و مديريت بهينه پسماند در هر پهنه بندي استان به منظور تعيين مناسبپهنه 

 ها از طريق فروش پساب به بخش خصوصي تامين مالي طرح 

 سازي ش هدررفت آب شرب از طريق فرهنگکاه 

 محيطي هاي غيرمتعارف با رعايت مالحظات زيستبرداري از آببهره 

  ارتقاي دانش فني مشاوران و بازنگري در طراحي تاسيسات فاضالب 

 ها و اعطاي تسهيالت گذاري بخش خصوصي از طريق افزايش تعرفهجذب سرمايه 

 هاي سبز شهري از طريق استفاده ازو حفظ، نگهداري و توسعه فضا استفاده بهينه از منابع آبي موجود 

هاي هاي گياهي مقاوم و تامين آب مورد نياز فضاهاي نوين آبياري فضاي سبز، استفاده از گونهروش

 سبز شهري از منابع آب غيرشرب اعم از پساب تاسيسات محلي و تصفيه فاضالب شهري.

 هاي حمل و نقل هاي هوشمند در مديريت سامانهنهتوسعه و بهبود استفاده از ساما 

 سازي آن.شهري با رويكرد بوميهاي تامين تجهيزات ريلي درونمديريت يكپارچه طرح 

 هاسیاست -

  اسالمي  -احياي هويت ديني در شهرسازي ايراني 

 سازي براي ايجاد شبكه شهري سلسله مراتبي با اولويت توسعه شهرهاي مياني  استانزمينه 

 بخشي به نقش و عملكرد شهرهاي جديد در استانتنوع 

 دشتي شهرها به منظور کاهش حجم و طول سفرهاي شهري جلوگيري از گسترش پهن 

  قانون ماليات بر ارزش افزوده  38هدفمندسازي کمک بخش دولتي و عوارض موضوع ماده 

 هاي کشور ارتقاء سطح خدمات ايمني در شهر 

 ت پسماند، تفكيک پسماند از مبدا، دفع بهداشتي و مهندسي پسماند و هاي نوين مديريتوسعه روش

هاي حساس هاي نوينِ استحصال انرژي از پسماند به خصوص در پهنهاستفاده از فناوري

 محيطي زيست

 نشاني در شهرها و روستاها به صورت متوازن توسعه سطح پوشش خدمات آتش 

 الب شهريتحت پوشش شبكه آب و فاض افزايش سطح جمعيت  

 افزايش کيفيت آب شرب 

 هاي آبريز هاي جديد براساس توان اکولوژيكي حوضهگيري سكونتگاهمديريت شكل 
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 هاي محلي به منظور کمک به بازچرخاني پساب توليدي و کاهش خانهافزايش سهم تصفيه

 هاي انتقال هزينه

 سازي حمل و نقل عمومي در شهر و حومه يكپارچه 

 ه خودرو متناسب با ميزان آاليندگي عوارض ساليان عوض 

 ساماندهي روستاهاي واقع در پيرامون مرکز استان 

 اقدامات اساسی -

 هاي توسعه شهري پذيري طرحريزي شهري در راستاي تحققاصالح نظام برنامه 

 سازي شهر براي افراد ناتوان و سالخورده تامين تسهيالت و مناسب 

 ي استان هاريزي شهردارياصالح نظام بودجه 

 فرهنگي، بافت فرسوده  -احياء و بهسازي و نوسازي و توانمند سازي و ساماندهي بافت تاريخي

 اي هاي غيررسمي و حاشيهشهري و سكونتگاه

 هاي فرسوده مناطق شهري و هاي بهسازي و نوسازي واحدهاي مسكوني واقع در بافتاجراي پروژه

 روستائي با رويكرد کاهش مصرف انرژي 

 اسالمي  -ه و اجراي طرح هاي توسعه شهري بر اساس الگوي شهر ايرانيمطالع 

 هاي توسعه شهري و تبيين اقتصاد شهر بازنگري در شرح خدمات طرح 

 بندي استان به نشاني در کل استان و پهنهانجام مطالعات جامع در زمينه مديريت پسماند و آتش

 منظور مديريت بهينه 

  ور افزايش تفكيک پسماند از مبدا سازي به منظآموزش و فرهنگ 

 توسعه فضاي سبز مبتني بر تاثيرات زيست محيطي و الگوي کاهش آلودگي هوا 

 شده(ها به قيمت تمامسازي قيمت آب شهري و روستايي )نزديک کردن تعرفهواقعي 

 شهري شهري و بروناتصال مناسب حمل و نقل درون 

 سازي به منظور کاهش سوانحآموزش و فرهنگ  

 برداري در آمد و شد ارتقاء استانداردهاي وسايل نقليه و عمليات بهره 

 گذاران داخلي و خارجي با اولويت توسعه حمل و نقل توسعه حمل و نقل عمومي از طريق سرمايه

  هاي الزم و دريافت هزينه بليط اين خطوط متناسب با قيمت تمام شدهريلي و ارائه مشوق

 و متحرك سامانه هاي ريلي شهري و حومه. سازي تجهيزات ثابتبومي 
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 ها و راهبردهای بلند مدت متناظر با مسائل اساسی استان در کل بخش مسکن وهدف -5 -7

 شهریعمران 

 سالم و در استطاعت مالي خانوار  تأمين مسكن امن و 

  بهبود شاخص تراکم خانوار در واحد مسكوني 

  و افزايش مخارج  متغير مسكن  کاهش مخارج ثابت 

 بهبود شرايط سكونتي با رعايت حفظ فرهنگ و هويت  ارتقاء کمي و کيفي توليد و عرضه مسكن و

 اسالمي و ملي 

 برقراري توازن توسعه( ايکاهش نابرابري هاي منطقه( 

  هاي آمايش استانمسكن و سياست هايبرنامهبهبود مديريت بخش مسكن و ايجاد هماهنگي بين 

 اصفهان 

  توسعه پايدار شهرها با تمرکز توسعه بر سرمايه هاي اجتماعي و متكي بر مشارکت شهروندان بخش

 خصوصي و منابع انساني و غيره 

 ارتقا کيفيت و عملكرد فضاي شهري 

  توسعه نظام مديريت شهري  با استفاده از تكنولوژي ارتباطات و اطالعات با تمرکز بر نهادهاي

 ت آنها با يكديگر و با شهروندان ) شهرهاي هوشمند( مديريتي و مناسب

  ايمن سازي شهرها و ساختمانها در برابر حوادث طبيعي 

  حفظ و گسترش فرهنگ معماري و شهرسازي و ساماندهي ارائه خدمات 

  شهریهای اجرایی و اقدامات اساسی استان در کل بخش مسکن وعمران سیاست -6 -7

 های اجرایی سیاست -1 -7-6

  تغيير شيوه توليد ساختمان از سنتي به صنعتي به منظور توليد انبوه مسكن 

 و مديريت جامع زمين به منظور تأمين نياز استان جهت عمران شهري و مسكن  ريزيبرنامه 

  رهاجا -اجتماعي  -حمايتياتخاذ و بكارگيري سياستهاي متنوع و مناسب با گروههاي هدف ) مسكن

 اي(

  توسعه شهري و احداث ساختمانها ) ايمن سازي و  هايطرحبكارگيري اصول پدافند غير عامل در

 مقاوم سازي ( 

  تامين زمين مناسب براي خدمات عمومي و مسكن 

 و عرضه مسكن  تنظيم بازار و افزايش توليد مسكن و کاهش دامنه نوسانات در توليد 

 صرفه جويي مصرف انرژي  هايطرحاختمان بهبود کيفيت ساخت، استانداردسازي و ارتقاء صنعت س 

 ارتقاء اثربخشي نظام تأمين مالي مسكن در استان 
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  بهبود نظام ماليات و عوارض و ايجاد بانک اطالعاتي زمين  و مسكن 

 اصالح نظام دريافت عوارض نوسازي در راستاي مخارج متغير بيشتر در جهت تعديل جمعيتي 

 درشهرهاي  بزرگ 

  کاهش نابرابريها در برخورداري از مسكن مناسب بين مناطق مختلف 

  توجه به نابرابريهاي درون شهري از طريق توجه به توزيع خدمات شهري 

  افزايش توان مالي خانوارها بر مبناي کمک دولت و سازمانهاي فعال در تأمين مسكن 

  طراحي و تجهيز منابع سرمايه گذاري و جلب فرهنگ سازي ، بستر سازي ، اطالع رساني و

 هايطرحمشارکتهاي مردمي و بخش خصوصي جهت احياء و بازسازي بافتهاي فرسوده شهري و 

 توسعه عمران 

 اي و در چارچوب تأمين منابع پايدار براي توسعه و عمران شهري با تأکيد بر نظام در آمد هزينه

 مصوب  هايطرح

 شهرها و ساماندهي بافتهاي حاشيه نشين و نامناسب موجود  شيني درجلوگيري از گسترش حاشيه ن 

  تقويت و کارآمد کردن نظام مهندسي ساختمان 

  مكانيابي و توسعه شهرها با رعايت معيارهاي زيست محيطي و مراقبت از منابع آب و خاك کشاورزي با

 امكان استفاده از زير ساختها و شبكه شهري 

 شهریاقدامات اساسی و اولویت داراستان در کل بخش مسکن وعمران  -2 -7-6

  تكميل واحدهاي مسكن مهر 

  مقاوم سازي ساختمانها و استفاده از شيوه هاي مقاوم تر در احداث ساختمان 

  استفاده از فن آوريها و تكنولوژيهاي نوين در صنعت ساختمان 

 بند سبز حاشيه شهرها توسعه فضاهاي سبز و پارك هاي محلي و کمر 

 هاي صنعتي و کارگاهي در هاي آالينده و ممانعت از استقرار و توسعه فعاليتانتقال صنايع و کارگاه

 حاشيه شهرها 

  تكميل و بهره برداري از طرح قطار شهري اصفهان و حومه 

  توسعه مراکز فني معاينه خودروهاي سبک و سنگين 

 ها هاي بهبود عبور و مرور شهرداريترافيكي اصفهان و پروژه تكميل و بهره برداري از رينگ چهارم 

 ......بازسازي شبكه هاي فرسوده آب و فاضالب ، برق و 

  تامين و انتقال آب استان  هايطرحتسريع در اجراي 

  افزايش سهم حمل و نقل عمومي 

  مرمت و حفظ آثار تاريخي استان 
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  گردشگري  هايطرحتوسعه 

 هري و افزايش ظرفيت تأسيسات تصفيه فاضالب احداث شبكه فاضالب ش 

 هاي نظامي براي تحقق اراضي خدماتي و تأمين معوض اراضي ارگان آزاد سازي اراضي در اختيار 

  توسعه و عمران شهري  هايطرحتكميل مطالعات 

  نفر جمعيت  25000تفصيلي براي مراکز شهرستانها وشهرهاي باالي  هايطرحتهيه 

  نتگاههاي غير متعارف و توانمندي سازي ساکنان واقع در آنها سكو هايطرحتهيه 

  اعمال ممنوعيت ارائه کليه خدمات زير بنايي و ساخت وسازهاي غير مجاز خارج از محدوده 

  بهره گيري از دانش و فناوري نوين در عرصه توسعه و عمران فضاهاي شهري 

 هايطرحاسالمي در تهيه  –يراني بكارگيري ضوابط و معيارهاي الگوي معماري و شهر سازي ا 

 توسعه شهري 

  مربوط  هايبرنامهو  هاطرحتأکيد بر توسعه دروني شهرها و تهيه 

  هزار نفر جمعيت با رويكرد توسعه دروني  100تهيه طرح مجموعه شهري براي شهرهاي بيش از

 شهرها

  اجراي کامل قانون استفاده از اراضي مازاد دستگاههاي دولتي 

 سهيالت يارانه اي جهت احياء و نوسازي بافت فرسوده پرداخت ت 

  يكپارچه سازي دربافت فرسوده به منظور جلب مشارکتهاي مردمي  هايطرحانجام مطالعات 

  موضوعي و موضعي براي شهرهاي داراي طرح جامع  هايطرحتهيه 

  تغيير رويكرد در پرداخت يارانه هاي مسكن 

  تظارات، فرهنگ و عاليق مردم مسكوني با ان هايطرحمتناسب سازي 

  پرداخت تسهيالت ساخت مسكن نسبت به توان درآمدي خانوارها 

  تخفيف مالياتي و مشوق هاي مالياتي بعنوان ابزاري براي هدايت بازار به سمت اهداف سياست

 گذاري 

  به اراضي باير %10اخذ ماليات ساليانه 

 ري اصفهان ساماندهي فعاليتها و استقرار جمعيت در مجموعه شه 

 احداث مسكن مددجويان بهزيستي و کميته امداد  ريزيبرنامه 

 احداث واحدهاي مسكوني متناسب با توان درآمدي دهكهاي مختلف 

  درآمدي  5 تا 1پرداخت يارانه هاي بخش مسكن به دهكهاي 

 هاي موجود استانتأمين الزامات مقاوم سازي ساختمان 

  کارمزد  پايين به بخش خصوصي پرداخت تسهيالت بانكي بلند مدت با 

 استفاده از سرمايه گذاري و کمک خيرين مسكن ساز 
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 ساماندهي فرآيند تأمين مالي مسكن هماهنگ با سياستهاي کالن 

  (5تا  3احداث و عرضه مسكن اجاره اي ) دهكهاي 

  احداث و عرصه مسكن کوچک ) کارگري و کارمندي ( فاقد مسكن ملكي 

 کوچک اعطاي تسهيالت خريد مسكن 

  واگذاري حق بهره برداري از زمين براي واگذاري مسكن در شهرها 

 استفاده از اراضي موجود در بافت فرسوده 

 ) استفاده از ظرفيتهاي توسعه دروني شهرها ) افزايش تراکم ساختماني 

  فرهنگ سازي و اصالح الگوي مصرف انرژي در ساختمان 

  ليمهاي آب و هوايي و ترويج آن در ساختمانهاي اسالمي مسكن براساس اق –تهيه الگوي ايراني

 دولتي و عمومي 

  تأسيس شرکتهاي سرمايه گذاري در بخش مسكن 

  اعطاي کمک هاي دولتي به بخش مسكن و زير ساختهاي آن 

  گسترش بيمه کيفيت ساختمان 

  افزايش سهم تسهيالت پرداختي به نسبت تورم
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 ردیف
مسائل 

 اساسی

تشریح 

 مسائل
 برنامه ها و پروژه ها سیاستها اهداف خرد اهداف کالن تبیین عامل بروز مسائل

1 
تقاضاي 

 مسكن

وجود شكاف 

طبقاتي در 

هاي هزينه

دسترسي به 

 مسكن

 ر درآمدهاي خانوارـ تفاوت د

ـ نداشتن شغل مناسب و باال بودن بعد خانوار 

 هاي درآمدي پاييندرگروه

پايين بودن سرانه درآمد خانوار نسبت به  -

 هزينه تمام شده مسكن

تأمين مسكن امن و 

سالم و در استطاعت 

 مالي خانوار 

ـ افزايش توان مالي خانوارها 

بر مبناي کمک دولت و 

تأمين سازمانهاي فعال در 

 مسكن           

ـ مقاوم سازي مساکن  

 موجود   

ـ متناسب سازي مسكن با  

شرايط اجتماعي ، اقتصادي ، 

 فرهنگي و اقليمي مناطق 

ـ برنامه مسكن خانوار هاي کم 

 درآمد            

هاي اعتباري ـ برنامه ايجاد صندوق

 ملي و محلي

 ـ برنامه مقاوم سازي مساکن موجود            

ـ هدفمند نمودن يارانه هاي بخش 

مسكن با تأکيد بر خانوارهاي کم 

درآمد               ـ تهيه يک برنامه 

جامع مبني بر نيازهاي مسكن 

 دهكهاي مختلف درآمدي

ـ ساماندهي فرآيند تأمين مالي مسكن هماهنگ با 

 سياست  هاي کالن                   

 ن موجود استان ـ تأمين  االزامات مقاوم سازي مساک

ـ استفاده از سرمايه گذاري و کمک خيرين مسكن 

 ساز 

ـ پرداخت تسهيالت بانكي بلند مدت با کارمزد پايين 

 به بخش خصوصي 

 1تا  5ـ پرداخت يارانه هاي بخش مسكن دهكهاي 

 درآمدي

ـ احداث واحدهاي مسكوني متناسب با توان درآمدي 

 دهكهاي مختلف

ن مددجويان بهزيستي ريزي احداث مسكـ برنامه

 وکميته امداد

مهاجرپذيري 

استان و مهاجرت 

روستائيان به 

شهر مخصوصاً 

شهرستان 

 اصفهان

ـ سرمايه گذاريها و ساختارهاي اقتصادي و به 

 طور کلي ساختار فضايي منطقه اصفهان

ها در شهر ـ افزايش حجم سرمايه گذاري

اصفهان و متمرکز تر شدن بخش مسكن طي 

در مرکز استان با توجه به نرخ  65-85سالهاي 

 بازده باالتر

کاهش نابرابريهاي 

منطقه اي )برقراري 

 توازن و توسعه (

ـ کاهش نابرابريها در 

برخورداري از مسكن مناسب 

 بين مناطق مختلف 

ـ توجه به نابرابريهاي درون  

شهري از طريق توجه به توزيع 

 خدمات شهري 

 انيهاي منطقه اي و شهرستـ برنامه

 مسكن          

ـ برنامه توزيع خدمات شهري در 

 مناطق مختلف دورن شهري   

ـ ايجاد فرصتهاي برابر دربخش  

مسكن و تأمين مسكن خانوارهاي کم 

 درآمد، زنان خود سرپرست و جوانان

ـ ساماندهي فعاليتها و استقرار جمعيت در مجموعه 

 شهري اصفهان              

رخورداري از مسكن مناسب در بين ـ ايجاد تعادل در ب 

 گروههاي درآمدي و مناطق مختلف استان 
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افزايش تقاضاي 
مسكن بعنوان 
يک کاالي 

 ايسرمايه

اي مناسب که ـ عدم وجود بازارهاي سرمايه
 امكان جذب نقدينگي بازار را فراهم کند

ـ عدم وجود مكانيسم تخصيص مناسب در 
 اعطاي تسهيالت بانكي

ن رشد قيمت مسكن نسبت به ـ باالتر بود
 (20به  28ميانگين کاالهاي کشور  )

ـ عدم دخالت موثر دولت در کنترل مديريت بازار 
 مسكن

کاهش مخارج ثابت و 

افزايش مخارج متغير 

 در مسكن 

 ـ بهبود نظام ماليات و عوارض 

ـ تنظيم نظام مالياتي در جهت هدف 

 اصلي 

ـ تنظيم نظام مالياتي در جهت 

الت سودگرانه زمين و کاهش معام

 مسكن              

ـ اصالح نظام دريافت عوارض  

نوسازي در راستاي مخارج متغير 

بيشتر در جهت تعديل جمعيتي 

 درشهرهاي بزرگ 

ـ اصالح نظام ارزش گذاري ملک 

 جهت اخذ ماليات

 درصد بر اراضي باير                     10ـ اخذ ماليات ساليانه 

صدي بر نقل و انتقال قطعي امالك ) در 5ـ ماليات  

يكي از ابزارهاي مداخله دولت براي تنظيم بازار 

 مسكن(                

کل  %35ـ افزايش عوارض نوسازي تاسقف ساالنه 

 درآمد شهرداريها   

ـ تخفيف مالياتي و مشوق هاي مالياتي بعنوان ابزاري 

 براي هدايت بازاز به سمت اهداف سياستگذاري

2 
ليد و تو

عرضه 
 مسكن

کمبود واحدهاي 

 مسكوني مناسب

عدم تعادل بين عرضه و تقاضاي مسكن -

( نرخ 09/1)نرخ خانوار به واحد مسكوني 

خانوار فاقد  279360درصد)  76مالكيت 

 مسكن ملكي(

درصد بافت فرسوده شهري  10ـ دارا بودن 

درصد با توجه به  11کشور و نرخ تخريب 

 پايين بودن کيفيت مسكن

درصد طي  5/2افزايش نرخ رشد خانوار از  ـ

درصد طي سالهاي  2/3به  65-75سالهاي 

85-75 

ـ کاهش توان مالي خانوارها براي تامين 

 هاي مسكنهزينه

 ـ پايين بودن عمر ساختمانها

ـ رشد شتابان شهرنشيني استان نسبت به 

 کشور

بهبود شاخص تراکم 

 خانوار در مسكن 

يد لـ تنظيم بازار، افزايش تو

مسكن و کاهش دامنه 

نوسانات در توليد و عرضه 

 مسكن

ـحمايت از تـأمين مسكن  

 گروههاي کم درآمد 

ـ تقويت بخش خصوصي در راستاي  

 احداث واحد هاي مسكوني

ـ دسته بندي نياز مسكن بر اساس  

 دهكهاي درآمدي جامعه 

 (              3ـ 5اي ) دهكهاي ـ احداث و عرضه مسكن اجاره

احداث و عرضه مسكن کوچک ) کارگري و ـ  

درآمدي فاقد مسكن  5تا  3کارمندي ( دهكهاي 

 ملكي                            

ـ واگذاري حق بهره برداري از زمين براي ساخت  

 مسكن در شهرهاي کوچک و متوسط                                              

مين براي ساخت واگذاري حق بهره برداري از ز - 

 مسكن اجاره اي در شهرهاي بزرگ     

 اعطاي تسيهالت خريد مسكن کوچک            -
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عدم وجود اراضي 

مناسب احداث 

مسكن در اکثر 

 شهر هاي استان

ـ محدوديت تامين زمين مناسب در بعضي 

شهرهاي استان بعلت موقعيت مكاني و استقرار 

 آنها )شيب تند(

ا مالكيت دولت در محدوده ـ عدم وجود اراضي ب

 شهرهاي استان

ـ روند پر شتاب تر نرخ رشد زمين به رشد 

متوسط قيمت مسكن )متوسط سهم زمين از 

 درصد( 35-40کل قيمت مسكن 

ـ رشد افقي شهرها و تراکم پايين ساختماني و 

 وري مناسب زمين شهريعدم بهره

اجراي کامل قانون 

حمايت از 

ساماندهي،توليد  و 

 سكنعرضه م

تأمين زمين مناسب براي 

 مسكن 

ـ تنظيم بازار زمين  تجديد نظر در  

ضوابط و مقررات تراکم ساختمان در 

 هاي تفصيلي                      طرح

ـ حذف قيمت زمين از هزينه مسكن 

 جهت اقشار هدف و مكان مناسب 

 هاي دولتي درـ استفاده از اراضي مازاد ساير دستگاه 

 م شهرها جهت احداث مسكن محدوده و حري

 ـ استفاده از اراضي موجود در بافت فرسوده  

 ـ استفاده از ظرفيت تراکم ساختماني موجود شهرها  
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سنتي بودن روش 

هاي توليد مصالح 

ساختماني و 

 اجراي ساختمان

ـ عدم استفاده از فناوريهاي نوين در توليد 
ساختمان با توجه به واقع شدن استان در پهنه 

 ا خطر باالي زلزلهب
هاي ـ عدم توجه به استانداردها و شاخص

زيست محيطي در توليد مصالح ساختماني و 
 ساختمان سازي

 (1400ـ کمبود مصالح ساختماني در آينده )افق 
ـ استفاده از مصالح کم دوام در توليد مسكن در 

 .دباشاستان که به نسبت کشور باالتر مي
ي دانشگاهي و صنعتـ عدم استفاده از ظرفيتهاي 

استان جهت ايجاد مراکز مطالعه و تحقيق 
ساختمان به منظور ابداع روشهاي نوين و توليد 
مصالح با کيفيت و استاندارد متناسب با 

 سياستهاي کلي نظام در بخش مسكن
عدم تفكيک نيروي متخصص و ماهر ، کمبود -

نيروي کار آموزش ديده و متخصص در بخش 
 مسكن

کيفي ارتقاء کمي و 
توليد و عرضه مسكن 
و بهبود شرايط 
سكونتي با رعايت 
حفظ فرهنگ و هويت 

 اسالمي و ملي

ـ ارتقاء صنعت ساختمان ،  
بهبود کيفيت ساخت، 

 استانداردسازي
ـ حمايت از مصرف کننده ، 

 بيمه کيفيت ساخت 
ـ ايمن سازي و مقاوم سازي  

ساختمانها در برابر حوادث 
 طبيعي 

ريها و ـ استفاده از فناو
تكنولوژيهاي نوين در  صنعت 

 ساختمان 

ـ تهيه و جمع آوري اطالعات کامل 
 مسكن 

ـ تأمين مصالح و اقالم ساختماني  
 مورد نياز

 ـ احداث واحدهاي مسكوني
ارتقاء فن آوري ساخت ، بهبود  -

 کيفيت مسكن        
ـ بهينه سازي ساختمانها در مصرف  

مقررات  19انرژي  ) رعايت مبحث 
 لي ساختمان(   م
ـ هماهنگ سازي و بررسي  

هاي نوين بر اساس اقليم و آوريفن
 اسالمي -فرهنگ ايراني 

ـ فرهنگ سازي اصالح الگوي مصرف انرژي در 
 ساختمان

 ـ بهسازي و بازسازي بافت هاي فرسوده 
 ـ افزايش ظرفيت توليد واحدهاي موجود  

 نوينهاي آوريتامين واحدهاي توليدي جديد با فن -
ـ تغيير روشهاي توليد جهت استانداردسازي و رعايت  

 معيارهاي زيست محيطي
 ـ صنعتي کردن ساخت و ساز

ـ آموزش تخصصي و فني کارگران جهت اجراي  
 ساختمان هاي صنعتي
اسالمي مسكن  براساس  -ـ تهيه الگوي ايراني

هاي هاي آب و هوايي و ترويج آن در ساختماناقليم
 دولتي و عمومي

 ـ گسترش بيمه کيفيت ساختمان
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نارسايي در تامين 

مالي ومحدويت 

سرمايه گذاري در 

 بخش مسكن

ـ عدم استقبال موسسات مالي ، بانكي و غير 
بانكي به سرمايه گذاري در بخش مسكن و 

 کوچک ماندن تامين مالي بازار مسكن 
ـ باال بودن نرخ بهره بانكي و پايين بودن دوره 

 التفروش اقساطي تسهي
کاهش نقش بانكها و دولت در تامين مالي 

 درصد ( 03/0و  7/29بخش مسكن )
گذاري در وري پايين سرمايهـ بازدهي و بهره

هاي ساخت و پايين بخش مسكن جهت شيوه
 بودن عمر ساختماني

 افزايش هزينه هاي جانبي توليد مسكن-
 افزايش قيمت زمين بيش از قيمت مسكن-

يد صرفي در مقايسه با تولـ حاکميت توليد خود م
کالن جهت ارايه به بازار و به منظور فروش يا 

 اجاره
ـ عدم استقبال سرمايه گذاران بخش خصوصي 

 گذاري در بخش مسكناز سرمايه
ـ عدم استفاده از ظرفيت موجود استان در توليد 

 تعاوني مسكن( 790انبوه مسكن )وجود 
ـ عدم استفاده از ظرفيت خيرين جهت 

 گذاري در بخش مسكنسرمايه
ريزي و هماهنگي هدفمند بين عدم برنامه

هاي متولي امور اقشار آسيب پذير جهت دستگاه
 توليد مسكن اجتماعي

پايين بودن سهم بخش تعاوني دولت در توليد  
 درصد ( 8تا  6مسكن )بخش خصوصي 

بهبود مديريت  -
بخش مسكن و ايجاد 
هماهنگي بين 

هاي مسكن و برنامه
اي آمايش سياسته
 استان

ـ بهبود مديريت بخش مسكن 
ريزي ساخت در مراحل برنامه

و بهره برداري                                          
ـ ارتقاء اثر بخشي نظام تأمين 

 مالي مسكن در استان 

هاي مسكن ـ ايجاد هماهنگي برنامه 
 با برنامه استان              

ت مديريـ ارتقاء نگرش سيستمي در 
هاي بخش مسكن و تدوين برنامه

 هماهنگ و يكپارچه       
ـ ارتقاء نقش وسهم استان در تحقق  

اهداف ملي و سياستها ي توسعه ملي 
 و دستيابي به رشد اقتصادي مستمر 

هاي مناسب مالي و پولي در بخش ـ تدوين سياست
 مسكن                                     

 ذاري داخلي و خارجيـ جذب سرمايه گ 
 ـ تاسيس شرکتهاي سرمايه گذاري در بخش مسكن

تقويت منابع بانک مسكن بعنوان بانک تخصصي در  -
 امورمسكن

ـ اعطاي کمک هاي دولتي به بخش مسكن وزير 
 آن ساختهاي

 ـ افزايش سقف تسهيالت پرداختي به نسبت تورم
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قوانين و 
مقررات و 
سياستها و 

هاي برنامه
 اجرايي

وانين و مقررات ق
و سياستها و 

هاي برنامه
 اجرايي
 

ها درسطح جامعه و عدم عدم جامعيت برنامه

 هاهماهنگي بين بخش مسكن و ساير بخش

عدم شمول نگر بودن قوانين وضع شده نسبت 

به تمامي عوامل و مسائل مربوط به توليد، 

 عرضه و تقاضاي مسكن

تدوين قانون جامع 

زمين و مسكن با لحاظ 

دن تمامي مولفه نمو

هاي تاثير گذار و 

ساله در  33تجارب 

 بخش زمين و مسكن

ـ تعيين سياستهاي کلي و 

متناسب با ظرفيتها و شرايط 

مناطق و پرهيز از اتخاذ 

سياست يكسان براي کل 

 کشور

ـ مطالعه و تعيين توان مالي 

هاي درآمدي با هدف دهک

هاي آسيب پذير شناخت گروه

 ن انه مسكو نيازمند دريافت يار

واگذاري امور اجرايي به مردم و اتخاذ  

سياستهاي حمايتي و تشويقي از طرف 

 دولت 

ريزي شده و ـ دخالت موثر و برنامه 

نهادهاي متولي امور خانوارهاي آسيب 

پذير در تأمين مسكن آنان با در نظر 

داشتن شرايط اجتماعي، اقتصادي و 

 فرهنگي آنان

ا در استانهاستفاده از توان مديريتي  -

زمينه تصميم سازي و تصميم گيري 

 )تمرکز زدايي( 

 ـ عدم دخالت دولت در امور اجرايي  

ـ پرداخت تسهيالت ساخت مسكن به نسبت توان و 

 درآمدي و باز پرداخت هريک از گروههاي درآمدي

ـ رعايت نيازها و خواسته هاي واقعي متقاضيان   

هاي حمسكن)فرهنگي،اقتصادي و اجتماعي( در طر

 توسعه مسكن وسياستهااي اجرايي

 ـ تغيير رويكرد در پرداخت يارانه هاي مسكن 

ـ توجه به انتظارات و عاليق مردم در مكانيابي اجراي 

 هاي مسكن طرح
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مديريت 

 شهري

عدم مديريت 

واحد و توسعه 

 يافته

 نگري در تصميم گيري هابخشي -

 ها و برنامه هاعدم هماهنگي بين طرح -

 اخل وظايف اجراييتد -

 عدم جامع نگري قوانين و مقررات-

 عدم وجود بانک اطالعات شهري جامع -

 ضعف نيروي انساني متخصص و مجرب -

هاي عدم مشارکت شهروندان در برنامه -

 توسعه عمران شهري

تحقق مديريت واحد 

شهري )توسعه 

 مديريت شهري(

توسعه نظام مديريت شهري  -

 با استفاده از تكنولوژي

 اطالعات و ارتباطات

کاهش سرانه هزينه  -

 شهروندان

هماهنگي بين سياستها و  -

 برنامه

هاي دستگاههاي اجرايي 

 استان

وري منابع و افزايش بهره -

 نيروي انساني

افزايش مشارکت شهروندان در  -

 هاي شهرياجراي برنامه

تجديد نظر در سياستها و روشهاي  -

 اجرايي

مقررات به  تجديد نظر درقوانين و -

 منظور اجراي مديريت واحد شهري

افزايش کيفيت ارائه خدمات به  -

 شهروندان

تشكيل شوراي سياستگذاري در استان و شهرستان -

 به منظور ايجاد هماهنگي در پيشبرد برنامه ها

 ايجاد بانک اطالعات شهري-

تحقق امر مشارکت شهروندان در توسعه و عمران -

 شهري

 ش شهروندانفرهنگ سازي و آموز-

 وري توسعه و عمران شهريتبيين شاخص هاي بهره-
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مشكالت 

زيست 

 محيطي

عدم استفاده 

بهينه از منابع 

 طبيعي

عدم تعادل جمعيت کالن استان )استقرار  -
درصد جمعيت در  %81شهرهاي استان با  70%
 مساحت استان( 32%
اي کوچک تورم و انباشت فضايي در محدوده -

 بخش عمده اي از استان اي شدنو حاشيه
 تداوم خشكسالي و پيشروي کوير در منطقه -
مختل نمودن تعادل زيست بومي و توسعه  -

 پايدار و بروز عوارض نا مطلوب محيطي
 عدم توسعه حمل و نقل عمومي -

برقراري توازن توسعه 
و تمرکز زدايي از 
منطقه کالن شهر 

 اصفهان

تعريف انتخاب و مناطق  -
ها ساس ظرفيتجديد رشد بر ا

 و امكانات توسعه
تهيه و اجراي طرح آمايش  -

استان با تكيه بر مناطق کمتر 
 توسعه يافته

افزايش اعتبارات مناطق  -
 کمتر توسعه يافته

مكانيابي و توسعه شهرها با رعايت  -
معيارهاي زيست محيطي و مراقبت از 

 منابع آب و خاك کشاورزي
ت يساماندهي فعاليتها واستقرار جمع -

 در مجموعه شهري اصفهان
 توسعه حمل و نقل عمومي -
 
استفاده از فن آوري هاي نوين  -

جهت کاهش آلودگي هاي زيست 
 محيطي

 

امين ت -تغيير روشهاي توليد در صنعت و کشاورزي،  -
-زير ساخت ها جهت توسعه حمل و نقل عمومي، 

 افزايش ناوگانهاي حمل و نقل عمومي
 هاي محلي و کمربند سبزتوسعه فضاي سبز و پارک -

 حاشيه شهرها
انتقال صنايع و کارگاه هاي آالينده ، ممانعت از -

 استقرار و توسعه فعاليتهاي صنعتي درحاشيه شهرها
 شهريتكميل و بهره برداري از قطار شهري و بين -

 اصفهان و حومه
 توسعه مراکز فني معاينه خودرو -
افيكي تكميل و بهره برداري از رينگ چهارم تر -

هاي تأمين و انتقال آب اصفهان، تسريع در اجراي طرح
 هااستان، افزايش سهم حمل و نقل عمومي در طرح

استفاده از فن آوري اطالعات و ارتباطات جهت  -
 کاهش حجم سفرهاي درون شهري

 مكانيابي صحيح فعاليتها و مناطق مسكوني -
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مالي و 
اعتباري 
عمران 
 شهري

ناپايداري منابع 

 رآمديد

 متكي بودن به اعتبارات عمراني دولتي -

افزايش هزينه هاي توسعه زير ساخت هاي  -

 شهري

شهر  91پايين بودن اندازه جمعيتي شهرها )  -

شهر 43نفر جمعيت و از اين تعداد  50000زير 

 باشد(شهر مي –روستا 

پايين بودن درآمد خانوارهاي شهري )شاغلين  -

 بخش خدمات و صنعت (

وجود اراضي با مالكيت دولت و عدم -

هاي خدماتي شهرداريها جهت اجراي طرح

 ومعابر

عدم توجه به ظرفيتهاي بالقوه شهروندان براي -

 مشارکت در عمران شهرها

پايدار نمودن منابع 

 درآمدي شهرداريها

بهبود نظام ماليات و عوارض -

 و ايجاد بانک اطالعات شهري

تامين منابع پايدار براي -

 عمران شهري توسعه و

اصالح نظام دريافت عوارض و -

 نوسازي

تاکيد بر توسعه دروني شهرها با -

استفاده از ظرفيتهاي موجود و تهيه 

 هاي مربوطها و برنامهطرح

تاسيس شرکتهاي سهامي عام جهت -

 سرمايه گذاري توسعه و عمران شهري

 بر اراضي باير %10اخذ ماليات ساليانه 

 امين مالي عمران شهريارتقا اثر بخشي نظام ت-

 هاي گردشگريتوسعه طرح-

اجراي کامل قانون استفاده از اراضي مازاد -

 دستگاههاي دولتي واقع در محدوده و حريم شهرها

هاي افزايش تراکم ساختماني بر اساس مطالعات طرح-

 تفضيلي و جمعيت پذيري شهرها

هاي فروش اوراق مشارکت جهت اجراي طرح-

 عمراني

يزي مديريت جامع زمين به منظور تامين نياز ربرنامه-

 استان جهت عمران شهري
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هاي طرح

توسعه و 

عمران 

 شهري

ناکارآمدي 

ها طرح

درپاسخگويي به 

مسائل و 

 مشكالت شهري

 –عدم تناسب بين تغييرات تكنولوژي  -

 ها )قديمي بودن(اجتماعي و روشهاي تهيه طرح

 عدم مشارکت مردم و نهادهاي عمومي در -

 هاتهيه طرح

عدم وجود اراضي با مالكيت دولت و  -

 شهرداري ها جهت خدماتي ومعابر

عدم مشارکت موثر مديران و کارشناسان  -

دستگاه هاي اجرايي مديريت شهري در تهيه 

 هاطرح

عدم توجه به واقعيتهاي موجود جامعه و تكيه  -

بر ديدگاه نظري يكسان براي کليه شهرها ) 

 مات(ناقص بودن شرح خد

ناهماهنگي بين بخشها ي مختلف مطالعاتي  -

 هادر تهيه طرح

هاي تفصيلي براي اکثر عدم تدوين طرح-

 شهرهاي استان

عدم اجراي کاربريهاي غير مسكوني به دليل  -

 هاي خدمات رسانعدم توان مالي دستگاه

رويكرد نوين در تهيه 

هاي توسعه و طرح

عمران با نگرش بر 

تكنيكها و روشهاي 

تناسب با شرايط م

کالبدي،اجتماعي، 

اقتصادي و فرهنگي 

 جامعه

 

توسعه پايدار شهرها با تمرکز -

بر سرمايه هاي اجتماعي و 

 متكي بر مشارکت شهروندان

ارتقاي کيفيت و عملكرد -

فضاي شهري و ساماندهي 

 ارائه خدمات

حفظ و گسترش فرهنگ -

معماري و شهرسازي ايراني 

 اسالمي

و روشهاي  محلي سازي تكنيكها-

هاي توسعه و عمران جديد تهيه طرح

 جهت استفاده مناسب از آنها

احداث پارك علم و فناوري -

 شهرسازي و معماري ايراني اسالمي

بهره گيري از دانش و فناوريهاي -

نوين در عرصه توسعه و عمران 

 فضاهاي شهري

ها مناسب با اهداف و تدوين شرح خدمات ،تهيه طرح-

 مشكالت

بيرخانه شهرسازي و معماري اسالمي و مرکز ايجاد د-

 پژوهشي

 هاي موضوعي و موضعيتهيه طرح-

آزادسازي اراضي در اختيار ارگانهاي نظامي براي -

 تحقق اراضي خدماتي و تامين معوض

ها و تاکيد بر توسعه دروني شهرها و تهيه طرح-

 هاي مربوطبرنامه

 وبه کار گيري ضوابط و معيارهاي الگوي معماري -

 هاشهرسازي ايراني اسالمي در تهيه طرح

هاي تفصيلي براي مراکز شهرستانها و تهيه طرح-

 نفر جمعيت 25000شهرهاي باالي 
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بافتهاي 

قديمي 

شهري و 

حاشيه 

 نشيني

فرسودگي و نا 

کارآمدي بافت 

هاي قديمي و 

مناطق حاشيه 

 نشين

 نفوذ ناپذيري -

 ريزدانگي -

 ناپايداري -

 ي، اقتصادي، فرهنگيمشكالت اجتماع -

 

احيا و بازسازي 

بافتهاي فرسوده و 

توانمندسازي مناطق 

 حاشيه نشين

مطالعه و شناسايي محدوده -

بافتهاي فرسوده و حاشيه 

 نشين

مطالعه و شناخت نوع -

 فرسودگي

آموزش و ترويج شيوه هاي -

برگزيده از تجارب جهاني و 

 ملي

هدايت و تقويت بخش خصوصي و -

 جهت احيا و بازسازيمالكين بافتها 

سازي و بسترسازي، فرهنگ-

رساني و تجهيز منابع اطالع

 گذاريسرمايه

کنترل و نظارت بر تهيه و اجراي -

هاي عمران شهري با رعايت طرح

 قوانين و مقررات

تهيه و ابالغ دستورالعمل هاي -

اجرايي مناسب با نوع فرسودگي و در 

 جهت افزايش مشارکت ساکنان

مور خريد و فروش، مديريت بر ا-

تجميع و تفكيک و احداث بنا در 

 هابافت

توانمند سازي ساکنان واقع در سكونتگاههاي -

 غيررسمي شهري

 هاي حاشيه نشينهاي سكونتگاهتهيه طرح-

گذاري بخش خصوصي در احيا و حمايت از سرمايه-

 هاي فرسودهبازسازي بافت

 شناسايي نوع فرسودگي-

اي به مالكين جهت احياي پرداخت تسهيالت يارانه-

 بافت فرسوده

انجام مطالعات طرح هاي يكپارچه سازي به منظور -

 جلب مشارکت مردم

ممنوعيت ارائه خدمات زيربنايي به ساخت و سازهاي -

 خارج از محدوده مصوب

 

 (1400-1396شم )ها و اهداف کمی بخش عمران شهری در برنامه شجدول شاخص(. 19 -7جدول)

 واحد شاخص های هدف ردیف
سال پایه 

1393 

متوسط نرخ رشد  سال های برنامه ششم

 پنجم چهارم سوم دوم اول ساالنه )درصد(

1 
 2/2 100 98 96 93 90 85 درصد شهرهاي برخوردار از طرح جامع

 - 5130 4230 3970 3210 1330 - ميليون ريال اعتبار مورد نياز

2 
 20 40 39 32 26 19 17 درصد برخوردار از طرح تفصيلي شهرهاي

 - 7840 19131 8957 13014 7800 - ميليون ريال اعتبار مورد نياز

 - 100 100 100 100 100 100 درصد جمعيت تحت پوشش آب شهري 3



 

 

 واحد شاخص های هدف ردیف
سال پایه 

1393 

متوسط نرخ رشد  سال های برنامه ششم

 پنجم چهارم سوم دوم اول ساالنه )درصد(

 5/2 50/77 98/72 60/68 05/65 95/61 60 درصد جمعيت تحت پوشش فاضالب شهري 4

 4/4 90 85 80 75 70 60 درصد نشانيشش خدمات آتشجمعيت تحت پو 5

 7/10 65 60 55 45 30 20 درصد درصد استفاده از خدمات شهروند الكترونيک 6

 7/6 50 45 42 37 31 25 درصد افزايش سهم حمل و نقل عمومي در سفرهاي شهري 7

8 
 7/71 11 10/3 9/4 8/6 8/1 79/7 متر مربع و ورزشي  افزايش سرانه فضاي سبز

 - 16036 18969 24101 3585 7590 - ميليارد ريال اعتبار مورد نياز

9 
 - 4 4 4 4 4 4 مربع متر آموزشي افزايش سرانه

 - 1291 1291 1291 1291 1291 - ميليارد ريال اعتبار مورد نياز

10 
 - 81/1 73/1 64/1 57/1 51/1 49/1 مربع متر درماني افزايش سرانه بهداشتي

 - 2018 2127 1718 1497 796 - ميليارد ريال ر مورد نيازاعتبا

11 
 2/6 8/1 74/1 66/1 62/1 59/1 58/1 مربع متر افزايش سرانه فرهنگي مذهبي

 - 1661 1957 1215 1013 657 - ميليارد ريال اعتبار مورد نياز

12 
 - 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 مربع متر افزايش سرانه تأسيسات و تجهيزات

 - 1097 1097 1097 1097 1097 - ميليارد ريال اعتبار مورد نياز

13 
 - 700 700 700 700 700 - هكتار احياء بافت هاي فرسوده شهري

 - 70000 70000 70000 70000 70000  ميليارد ريال اعتبار مورد نياز
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 (1400-1396ش مسکن در برنامه ششم )ها و اهداف کمی بخجدول شاخص (. 20 -7جدول)

 ردیف
شاخصهای 

 هدف
 واحد

سال پایه 

1393 
 پنجم چهارم سوم دوم اول

متوسط نرخ 

رشد ساالنه 

 )درصد(

 3 1626 1579 1533 1488 1445 1403 هزار برآورد خانوار 1

2 
نياز بالقوه به 

 مسكن
 2/76 1548 1506 1466 1427 1388 1351 هزار واحد

ميليارد ريال )با  4432ت بانكي مورد نياز جهت جهت احداث واحد هاي مسكوني طي برنامه  ( حجم تسهيال1

 ميليون ريال به ازاي هر واحد(  225فرض پرداخت 

هكتار )با فرض تراکم ساختماني  2189هزار واحد مسكوني طي برنامه 197( بر آورد زمين مورد نياز جهت احداث 2

 واحد( 90طبقه و هر هكتار 3

متر  100متر مربع )با فرض زير بناي متوسط  19700000ر آورد زير بناي احداثي کل واحد هاي مسكوني ( ب3

  مربع براي هر واحد(

 



 

 
 

 فصل هشتم

 عمران روستایی و عشایری

 مقدمه 

چرا  ؛سكونت و فعاليت ملي، نقش مهمي در توسعه ملي ايفا مي کند روستايي به عنوان قاعده نظام توسعه

ست و ا دهنده نظام سرزمينسرزمين در گرو پايداري نظام روستايي به عنوان زيرنظام تشكيل يدارکه توسعه پا

حال اگر  .اي و ملي داشته باشدنقش موثري در توسعه منطقه تواندميپايداري فضاهاي روستايي در ابعاد مختلف 

 اي که نظام روستايي قادر به ايفاي نقشبه گونه ؛اي ايجاد شودوقفه ،روستايي به داليلي در روند پيشرفت و توسعه

هري هاي شروستايي در حوزه لئسازنده خويش در نظام ملي و سرزميني نباشد، در آن صورت آثار و پيامدهاي مسا

بايد به اين موضوع اذعان نمود که توسعه پايدار و  جهتاز اين  .يابدگسترش مي ؛و در نهايت در کليت سرزمين

گاه در اهميت و جاي .است و عشايري روستايي ،، شهريايمنطقهه توسعه پايدار در سطوح معطوف ب يكپارچه ملي

جامعه روستايي و عشايري در امنيت سرزميني و مرزي، در توليد، اقتصاد و ارزش افزوده ملي، حفظ فرهنگ و 

درصد  25، حدود درصد توليد ناخالص داخلي 20ميراث طبيعي و فرهنگي همين نكته کافي است که بدانيم حدود 

درصد نيازهاي غذايي کشور به دستان توانمند زنان و مردان  80الي  70درصد اشتغال کشور،  25صادرات غيرنفتي، 

بخش کشاورزي از شاغالن کل کشور در  درصد 23 زحمتكش روستايي و عشايري تهيه و تامين مي شود و هنوز

 مشغول بكار هستند.
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 آميز و بعضاً تعامل توام با تقابل سه جامعهشاهد شكل گيري و همزيستي مسالمتجامعه ايران از ساليان دور 

درصد ايرانيان به جامعه عشايري  40سال پيش نزديک به  150روستايي، عشايري و شهري بوده است. حدود 

معيت ( نشان از برتري کمي ج1335سال پيش آمارهاي حاصله از اولين سرشماري )سال  60تعلق داشتند و حدود 

نفر  68آن سال نزديک به نفرجمعيت ساکن کشور در  100به طوري که از هر  دادميروستايي به جمعيت شهري 

سال بعد اين ارقام معكوس شده به طوري که  55کردند اما نفر در مناطق شهري زندگي مي 32در روستاها و فقط 

نفر در روستاها  6/28ناطق شهري و فقط نفر در م 4/71بيش از  1390نفر جمعيت کشور در سال  100از هر 

درصد خواهد  25زندگي مي کنند و اين نسبت در افق برنامه ششم در صورتي که اقدامات اساسي صورت نگيرد، به 

شهري يكي از علل آن مي باشد در عين حال تبديل شدن روستاها به  -رسيد. مهاجرت هاي باال و شتابان روستا

هاي حريم کالنشهر و شهرهاي بزرگ، عامل مهمي ديگري در اين روند بوده است. شهر و ادغام نسنجيده روستا

 11که امروزه برآوردها از بيش از نشيني در شهرها و فقر شهري است بطورينتيجه چنين روندي، گسترش حاشيه

 ميليون حاشيه نشين شهري سخن مي گويند.

 روستایی توسعه

 رد گذشته و تبیین وضع موجود فرابخشبررسی عملک -1 -8
هاي اجتماعي ، اقتصادي و کالبدي را ها و خط مشياز سياست ايبخش عمران روستايي و عشايري مجموعه

ن بايد توسعه آگيرد، که براي دستيابي به شود که تمام وجوه توسعه روستايي را در دراز مدت در بر ميشامل مي

 توأمان مورد اقدام قرار گيرند. پايدار و متوازن شهر و روستا،

 376,707خانوار با جمعيتي معادل  20روستاي باالي  956داراي  1390استان اصفهان در سرشماري سال 

باشد. روستاهاي استان اصفهان در سه منطقه جغرافيايي، کوير، کوهستاني و خانوار مي 047,210نفر که شامل 

 باشد:هاي ذيل ميق جغرافيايي شامل شهرستاندشت استقرار يافته است که هريک از مناط

، گلپايگان، خوانساربوئين و مياندشت، هاي سميرم، فريدن، فريدونشهر، چادگان، مناطق کوهستاني:  شهرستان

 نطنز و دهاقان.

 هاي نائين، خور و بيابانک، اردستان، کاشان و آران و بيدگل.مناطق کويري : شهرستان

آباد، لنجان، فالورجان، ي اصفهان، شهرضا، مبارکه، تيران و کرون، نجفهامناطق دشتي: شهرستان

 .شهرشهر و ميمه، برخوار و خمينيشاهين

 روستایی های توسعهتنگناها و چالش -2 -8

 لي اي و محقابليت ها و ويژگي هاي منطقهتوسعه روستايي مبتني بر يكپارچه برنامه الگو و فقدان  -

اي به مناطق روستائي در اي يا ناحيهاي ، پهنههضاي و بخشي به روستاها و عدم نگاه حوبه نگاه نقطهغل -

 ريزي و برنامه هاي توسعهنظام برنامه
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 ريزي توسعه روستايي ضعف نگرش فضايي و رويكرد آمايشي در برنامه -

ر درصد، تسهيالت ارزان فقدان مشوق هاي موثر در جلب و جذب سرمايه گذاري )از قبيل ماليات صف -

 قيمت،کاهش سهم بيمه کارفرما(

 در اقتصاد روستااز نظر ارزش افزوده و اشتغال عدم تناسب سهم بخشهاي عمده  اقتصادي  -

 بهره وري پايين عوامل توليد و کامل نبودن زنجيره تأمين )توليد و توزيع( محصوالت  -

 ايي بر اقتصاد روستا هاي عمده اقتصادي روستتأثير ناچيز ارزش افزوده بخش -

 هاي اقتصادي روستائي پايين بودن سرانه سرمايه گذاري دولت در فعاليت -

 پيوند ضعيف و يا ناچيز اقتصاد روستايي با اقتصاد جهاني  -

 نفوذ پايين فناوريهاي نوين و اقتصاد دانش بنيان در توليد و خدمات مناطق روستائي  -

درمان( اجتماعي، اقتصادي و فضايي بين مناطق  بهداشت وعدم تناسب هاي )درآمدي، اشتغال، سواد،  -

 روستائي و همچنين مناطق روستائي و شهري

 پايين بودن سهم و ميزان تسهيالت اعتباري براي طرح هاي سرمايه گذاري روستايي  -

 گذاري ويژه در حوزه سرمايهه هاي مرتبط با روستا ببرنامه ها و دستورالعمل دم انسجام و تدوين سياستها،ع -

 ي عدم گسترش خدمات بانكي و مالي در حوزه روستاي -

 وجود اشتغال ناقص و فصلي در روستاها  -

 روند منفي نرخ رشد و کاهش جمعيت روستايي و تشديد مهاجرت  -

 روستايي بويژه در مناطق کمتر توسعه يافته  HDIپايين بودن شاخص  -

ز جمله طالق ، تجرد قطعي دختران روستايي، هاي اجتماعي اآسيبها وشيوع و گسترش مسائل، ناهنجاري -

 اعتياد سرپرست خانوار، فقر وزنان بي

 کاهش نسبي کيفيت نيروي کار و ضعف مهارتها  -

 (SPIضعف نظام حمايت هاي اجتماعي کارآمد روستايي و عشايري ) -

 سنددار نبودن عمده امالك ، مستغالت و اراضي روستايي و عشايري  -

 کمبود تشكل هاي مردم نهاد فعالمديريت روستا و  مشارکتهاي مردمي درضعف  -

 اپايداري منابع مالي در دسترس مديريت محلي ن -

 پراکندگي و توزيع نامتعادل جمعيت مناطق روستائي و عشايري در پهنه سرزمين  -

 تغييرات غير اصولي کاربري اراضي در مناطق روستائي  -

 ت هاي محيطي روستاهاتخريب محيط زيست و بهره برداري نامتناسب از قابلي -

 خرد شدن اراضي کشاورزي  -

 روستائي در مقابل مخاطرات طبيعي تاب آوري پايين و آسيب پذيري سكونتگاههاي  -
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صادي ، فرهنگي ، تاريخي،  غلبه نگاه کالبدي در طرح - هاي هادي و کم توجهي به جنبه هاي اجتماعي ، اقت

 اميراثي و طبيعي روست

 وستايي بويژه منابع آب زيرزمينيکاهش شديد منابع آبي نواحي ر -

 توزيع نابرابر زيرساخت ها و خدمات رفاهي در مناطق روستايي  -

 ضعف برخورداري از برخي خدمات زيربنايي و کالبدي مورد نياز در مناطق روستايي  -

 از نظر کالبدی وظایف بخش عمران روستای و عشایری و جایگاه قانونی آن -3 -8

 هاي هادي روستايييه و اجراي طرحته -

 هاي هادي روستايي   بازنگري طرح   -

 طرح تعيين محدوده روستا -

 بهسازي بافت باارزش روستايي -

 صدور اسناد مالكيت اماکن روستايي -

 طرح ويژه بهسازي مسكن روستايي -

 طرح نظام فني روستايي -

 طبيعي و جنگ اجراي بازسازي و نوسازي مناطق مسكوني آسيب ديده در اثر حوادث -

 توسعه پنجم برنامه بخش عمران روستایی تا پایاناجمالی عملکرد  -4 -8

خانوار با  210828داراي  1390روستاهاي استان از لحاظ جمعيت طبق سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 

 باشد.نفر مي 710989جمعيت کل 

  ت خانوار از طرح هادي روستايي مصوب.درصد روستاهاي باالي بيس 100برخورداري 

  درصد روستاهاي داراي طرح هادي مصوب. 40برخورداري از اجراي طرح هادي در حدود 

  واحد مسكوني روستايي در قالب طرح ويژه بهسازي مسكن روستايي. 57000ساخت حدود 

 ي دره برزرودتهيه و اجراي طرح بهسازي بافت باارزش روستايي در تمامي روستاهاي محور گردشگر 

 شهرستان نطنز و شهرستان کاشان.

  درصد از روستاهاي استان از آب شرب. 1/77بهره مندي 

  کيلومترساالنه. 200تكميل و توسعه گازرساني به روستاهاي استان به طول 

  خانوار عشايري در کانون زيستي. 165اسكان 

  خانوار عشايري. 9605ارائه خدمات به 

  نواحي صنعتي.شهرك و  64احداث تعداد 
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 چشم انداز بخش عمران روستایی و عشایری -5 -8

له ها، آنچه بيشتر با مقوهايي خواهد بود که از ميان اين ويژگيجامعه ايراني در افق سند چشم انداز داراي ويژگي

 باشد.توسعه و عمران روستايي و عشايري مرتبط است به شرح زير مي

 يي توسعه يافته و پيشرفت با تاکيد بر عدالت اجتماعي و حفظ کرامت حقوق انسانها متكي جامعه روستا

 بر اقتصاد مقاومتي و توسعه درونزا.

 محيط زندگي )بافت و مسكن روستايي( و بهبود کيفيت آن. ارتقاء 

 ر و از فقهاي برابر نظير برخورداري از محيط کالبدي مناسب، درآمد مكفي به دور برخورداري از فرصت

 تبعيض.

 هاي موثر در عمران روستاها بعنوان مهمترين ايجاد مديريت قوي و مناسب با توجه به تجارب سازمان

 ابزار به منظور کاهش شكاف بين شهر و روستا براي دستيابي به جامعه روستايي توسعه يافته.

 ناسب با ي روستاييان و عشاير متيافته همراه با افزايش کيفيت زندگاستاني برخوردار از روستاهاي توسعه

هاي اجتماعي و فرهنگي، ساختار اقتصادي، اقليمي، جغرافيايي و شرايط محيط طبيعي و بومي، مشخصه

تاريخي قلمرو زيستي و برخوردار از پايداري، واقع گرايي، سرزندگي، معناداري، کارايي و عدالت جهت 

تحقق نيازها باتوجه به زمان، تكنيک و مشارکت هاي موجود همراه با تكامل فرد و کاهش نابرابري

عمومي و توانا در توليد علم و فناوري همگام با جامعه دانش بنيان جهاني )باتوجه به منابع انساني و 

 هاي اجتماعي موجود در روستاهاي استان(.سرمايه

 های چشم اندازویژگی -

 نقالبي و الزامات تعيين شده در الگويروستاهاي توسعه يافته متناسب با اصول اخالقي و ارزشهاي ا 

 اسالمي پيشرفت مطابق با فرمايشات مقام معظم رهبري. -، ايراني

  توسعه روستايي متكي بر خودکفايي اقتصادي )اقتصاد مقاومتي( و ايجاد فرصت هاي توسعه پيشرفت

 براساس مدل توسعه گردشگري طبيعي.

 ار.بهره مندي روستاها از محيط زيست مطلوب و پايد 

 )برخورداري روستاهاي بيشتري از طرح هاي توسعه و عمران )هادي 

 .برخوداري روستاهاي بيشتري از محيط مطلوب کالبدي 

 .برخورداري از سالمت و رفاه و تامين اجتماعي 

 دستيابي به فرصتهاي برابر و داراي تعامل سازنده و موثر در روند توسعه اي شهر و روستا 

  و رسيدن به اشتغال کامل.ارتقاء نسبي سطح درآمد 

 .بهره مندي روستاها از محيط زيست مطلوب و پايدار 

 .توسعه و رشد پرشتاب و پايدار اقتصادي در روستاها و مناطق عشايري استان 
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 .هويت بخشي به سيماي روستاهاي استان 

 وند پرشتاب ر برخورداري از زيرساختهاي توسعه يافته و دانش پيشرفته به همراه توليد علم و فناوري در

تكنولوژي و عصر ارتباطات و اطالعات با توجه به سهم برتر نيروي انساني و سرمايه هاي اجتماعي 

 اي.نواحي روستايي در توليد ملي و منطقه

 .برخورداري از افرادي آگاه، توانا، مسئوليت پذير و مشارکت جو 

 ساماندهي به عشاير داوطلب اسكان و ساماندهي به عشاير کوچنده. 

 های توسعهنقاط قوت و اصلی ترین قابلیت -6 -8

   وجود يک تشكيالت قانوني و اداري منسجم )بنياد مسكن( با دارا بودن پشتوانه هايي همچون

مجموعه قوانين و مقررات عمران روستايي، نيروي انساني متخصص و مجرب به منظور تهيه و اجراي 

 روستايي.هاي مختلف عمران طرح

 هاي مناسب موجود در روستاها جهت ايجاد راه ، شبكه انتقال برق، خطوط ها و زيرساختپتانسيل

 …انتقال گاز و نفت، شبكه مخابراتي، شبكه بانكي و 

 ي، اصناف ابرخورداري از مولفه هاي اجتماعي مانند پيشينه مذهبي و ديني پايدار، سيستم اخالق حرفه

 …دهاي اجتماعي خود ضابطه مند غير رسمي، ظرفيت علمي و تخصصي و داراي تجربه غني ، نها

  برخورداري از منابع طبيعي، مراتع، گونه هاي گياهي، جانوري  و اقليمي متنوع جهت توسعه

 هاي اقتصادي خصوصاً در بخش کشاورزي و زيست محيطي در روستاها.فعاليت

 عاون روستايي در اقصي نقاط روستايي وجود مراکز خدمات روستايي و گستردگي شبكه سازمان ت

 استان.

  اثر ثبت شده در فهرست  1700غناي تاريخي و فرهنگي روستاهاي استان با توجه به وجود بيش از

هاي تاريخي شهري و روستايي عالوه بر وجود آثار طبيعي )رودخانه زاينده رود(، تنوع آثار ملي و بافت

 هاي گردشگريامكان استفاده از آن جهت توسعه فعاليتاقليمي و مورفولوژي روستاهاي استان و 

 روستايي و عشايري جهت افزايش اشتغالزايي.

  جايگاه هويت فرهنگي و هنري صنايع دستي مرتبط با آداب و رسوم ويژه هر روستا و وجود

 استعدادهاي بالفعل و بالقوه روستاها جهت بهره برداري از آن.

  خوشه هاي صنعتي.توان عملياتي روستاها در توسعه 

 .وجود تعداد دهياري مصوب در روستاهاي استان 

 هاي هادي مصوب.برخورداري تمامي روستاها از طرح 

 .برخورداري روستاهاي استان از شوراي اسالمي روستايي 
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  برخورداري روستاهاي استان از خدمات اجتماعي، بهداشتي، درماني، فرهنگي و فضاهاي آموزشي و

 ورزشي.

 و عشاير استان در يک ميليون و سيصد و پنجاه هزار هكتار از اراضي مرتعي استان.گستره قلمر 

 هاي ساختماني استاندارد از طريق اعطاء تسهيالت طرح ويژه بهسازي مسكن روستايي توسعه فعاليت

 و نظارت بر ساخت و ساز با ايجاد دفاتر نظام فني روستايي.

 فاضالب روستايي هاي آبرساني و دفع بهداشتيوجود زير ساخت 

 وجود نيروي انساني متخصص و ماهر و داراي تجربه کاربردي 

  ايجاد مجتمع هاي آبرساني روستايي به منظور تأمين آب شرب سالم پايدار و ارائه خدمات مناسب و

 بهنگام 

   با رويكرد  1523وجود سامانه پاسخگويي و اطالع رساني حوادث در سطح استان اصفهان )سامانه

 سريع و بهنگام حوادث( مديريت

  واگذاري فعاليت هاي اجرايي و نگهداري به بخش خصوصي 

 استفاده از مشارکت و بهره گيري از توان و همياري خيرين در پروژه هاي آبرساني 

 وجود سيستم نظارتي مناسب در اجراي پروژه ها و نگهداري شبكه ها 

 ر حوزه آب و فاضالب و گروه هاي دانش وجود شرکت هاي مهندسين مشاور و پيمانكاران توانمند د

 بنيان

  وجود مراکز آموزشي و پژوهشي در سطح کشور ) پژوهشگاه آب و فاضالب دانشگاه صنعتي و شهرك

 علمي و تحقيقاتي استان اصفهان ، مجتمع صنعت آب و برق(

 نقاط ضعف و عمده ترین تنگناها و محدودیت پیشرفت -7 -8

 يري شديد روستاها در مقابل سوانح طبيعي و پايين بودن ضريب ايمني آنها.آسيب پذ 

  ريزي انجام شده طي ها و برنامهنامناسب بودن محيط کالبدي تعدادي از روستاها با وجود تالش

 هاي پنجساله. برنامه

 ها.هاي الزم براي سرمايه گذاري در زمينه هاي عمراني، توليدي در روستاعدم وجود انگيزه 

  ناچيز بودن سهم تسهيالت بانكي در سرمايه گذاري بخش خصوصي در ارتقاء کيفيت سكونت و فعاليت

 در جوامع مذکور.

 هاي صنعتي در روستاها.ناکافي بودن زيربناهاي الزم براي توسعه فعاليت 

 يداري اهاي اقتصادي و سكونتي روستاها و به تبع آن کاهش کيفيت زيست و ناپکاهش روزافزون جذابيت

 آنها در ابعاد مختلف و گسترش روند مهاجرت و تخليه روستاها.
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 .خشكسالي هاي مكرر که به بخش کشاورزي آسيب قابل توجهي وارد نموده است 

 هاي تامين فرصتهاي شغلي در مناطق روستايي.عدم وجود يا ناچيز بودن زمينه 

 هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و عدم تعادل و افزايش شكاف بين روستاها و شهرها از نظر شاخص

 انساني.

 هاي توليد و توزيع توليدات مناطق روستايي.عدم ارتباط حلقه 

 .پراکندگي و تعدد بسيار زياد سكونتگاههاي روستايي و ناپايداري بسياري از آنها 

 .محدوديت منابع آب و خاك براي استقرار و اسكان عشاير 

 ابع آب استانعدم وجود سيستم مديريت يكپارچه در من 

  استمرار شرايط خشكسالي و بحران بي آبي و کم آبي در مناطق روستايي استان 

  عدم وجود آب مناسب با استاندارهاي تعريف شده در بعضي از مناطق استان به دليل وجود سختي باال و

 تغييرات کيفي نظير نيتراته شدن)آلودگي منابع آب و پيشروي آب شور(

  آب به دليل رشد جمعيت و توسعه سكونتگاه هاي غير دائم روستاييافزايش تقاضاي مصرف 

 کمبود اعتبارات کافي جهت حفظ و حراست از سرمايه گذاري هاي انجام شده در بخش آب و فاضالب 

 .فرسودگي زيرساخت هاي آبرساني روستاها به دليل قدمت باالي شبكه هاي استان 

 هاتاصلی ترین فرص -8 -8 

 باشد:ها براي توسعه بخش عمران روستايي و عشايري استان به شرح ذيل ميمهمترين فرصت

  ايجاد نظم و ساماندهي توسعه کالبدي به منظور کنترل و گسترش روستاها و جلوگيري از تبديل

 ها.اراضي مرغوب کشاورزي به ساير کاربري

 د مهاجرت معكوس به روستا و اسكان جمعيت ايجاد محيط مناسب کالبدي در روستاها به منظور ايجا

 سرريز شهرها در مناطق روستايي.

 هاي طبيعيايجاد زمينه توسعه گردشگري )اکوتوريسم( در مناطق روستايي استان با توجه به پتانسيل 

 هاي اقتصادي.وجود زيرساختهاي مناسب در استان به منظور گسترش فعاليت 

  هاي اقتصاديطبيعي و اقليمي متنوع جهت توسعه فعاليتبرخورداري استان اصفهان از منابع. 

  کم نظير و منحصر به فرد بودن برخي از محصوالت توليدي کشاورزي در استان اصفهان همچون

 سيب درختي سميرم و پرورش گل محمدي در کاشان.

 ي هنريهابرخورداري استان از جوانان و زنان تحصيلكرده و مستعد کارآفريني و نوآوري در زمينه 

 خصوصاً صنايع دستي مرتبط با آداب و رسوم هر روستا.

 هاي نواحي صنعتي در مناطق روستايي.ها و زيرساختهاي مناسب براي گسترش فعاليتوجود زمينه 

 .وجود ظرفيتهاي بالقوه در زمينه صنايع تبديلي و تكميلي کشاورزي و معادن در روستاها 
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 هاي دانش بنيان و مراکز ها، گروهي در قالب دانشگاهوجود زير ساختارهاي پژوهشي و تحقيقات

 تحقيقاتي تخصصي

 هاي بهره گيري از توان مالي بخش خصوصي و نيمه دولتي و منابع خارجي با رويكرد اجراي پروژه

 به شرط تمليک، بهره برداري، خريد تضميني، طرح هاي مشارکتي

 ژه هاي آبرساني و دفع بهداشتي فاضالب هاي خيرين در بهبود روند و تسريع اجراي پروجذب کمک

 روستايي

 شناسايي منابع مالي جديد 

  استقرار سامانه هاي  تله متري و سامانه هاي پايش مكاني و کنترل از راه دور جهت بهبود بهره

 برداري و جلوگيري از هدر رفت آب

  امكان بهره گيري از فن آوري هاي نو و پيشرفته 

 زات ها وشيوه هاي نوين تشخيص آلودگي فلژي، باکتريولوژي، ريز آاليندهاستقرار آزمايشگاهاي بيولو

 سنگين در آب 

  هاي زيستي موجودامكان بهره گيري از توان زيست بوم استان با توجه به پتانسيل 

  امكان بهره گيري از پتانسيل هاي سايبري استان 

  مشترکين غير خانگيبهره گيري از توان پرداخت هزينه هاي تمام شده آبرساني براي 

 ترین تهدیدهاعمده -9 -8

 شدن  ها و بحرانيکمبود بارشهاي ساالنه، پراکنش نامناسب زماني و مكاني بارشها ، تداوم خشكسالي

آب الزم جهت انجام هاي ساالنه و بالطبع کمبود هاي آب زيرزميني در اثر کاهش بارشوضعيت سفره

ورزي و غيره در روستاها خصوصاً نواحي شرقي حاشيه زاينده رود و مهاجرتهاي ناشي هاي کشافعاليت

 از آن.

  بروز حوادث غيرمترقبه از جمله سرمازدگي، تگرگ و خشكسالي به دليل تغييرشرايط اقليمي که باعث

 يآسيب پذيري عشاير به دليل عدم برخوداري اين قشر از بيمه مي شود و همچنين خسارات قابل توجه

 کند.را به توليدات برخي روستاها و بعضاً کل روستاهاي استان وارد مي

 .مهاجرت و تخليه روستاها 

 .پايين بودن سطح مكانيزاسيون در روستاها 

 .توزيع ناعادالنه امكانات در سطح روستاهاي استان 

 نوجود جو رواني حاکم بين شهر و روستا و احساس عدم رسيدگي و تبعيض نسبت به روستاييا. 

 .عدم انطباق شغل و مهارت در روستاها 
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 .نبود سيستم اطالع رساني کارآمد در روستاها 

 بيش  برداريهاي انجام شده با توان و ظرفيت اکولوژيكي با بهرهعدم برخورداري از تعادل بين فعاليت

هاي ا( و تغيير کاربري اراضي مستعد کشاورزي در روست…از ظرفيت از منابع طبيعي )جنگل، مرتع و 

هاي باالدست و عدم توجه به حفظ محيط استان بر اثر توسعه نامناسب صنايع و سكونتگاهها در حوضه

زيست در روستاهاي حاشيه زاينده رود که باعث تخريب رو به رشد منابع طبيعي و زيست محيطي 

 گردد.مناطق روستايي مي

 يي.فقر فرهنگي و پايين بودن سطح سواد و مهارت کارآموزان روستا 

  روند رو به رشد نيروي جوياي کار با توجه به ساختار جمعيتي جوان در روستاهاي استان و عدم

 پاسخگويي مناسب به نيازها.

 هاي اساسي نظير آب، برق و گاز در مناطق غير برخوردار روستايي براي ارائه خدمات نبود زيرساخت

 زيربنايي به موقع جهت ايجاد نواحي صنعتي.

 هاي استان.عتبارات دولتي مناسب براي انجام وظايف محوله به دهياريعدم اختصاص ا 

 بندهاي بين ييالق و قشالق عشاير.محدود شدن عرصه هاي ملي و همچنين از بين رفتن ميان 

  افزايش تقاضاي آب با توجه به محدوديت هاي منابع آب پايدار 

 تعيين تعرفه هاي تكليفي بدون در نظر گرفتن قيمت تمام شده  

  عدم تناسب بين افزايش تعرفه آب و فاضالب و رشد قيمت خريد کاال و خدمات 

 هاي غير قانوني از شبكه هاي آب روستايي نظير) آبياري فضاي سبز روستايي، انشعابات غير استفاده

 مجاز و ....( جهت مصارف غير شرب و بهداشتي ) دام، طيور، اشجار روستايي و ....(

 مسائل اساسی توسعه -10 -8

  ساماندهي و اصالح بافت روستاها، تعيين ميزان و نحوه استفاده از زمين و گسترش آتي روستاها، بررسي

کمبودها و نيازهاي عمومي و خدماتي روستاها، تهيه نقشه وضع موجود و پيشنهادي روستا به همراه 

ادث طبيعي و هويت بخشي به سيماي بافتهاي صدور اسناد روستايي، ساخت مساکن مقاوم در مقابل حو

 با ارزش تاريخي در آينده از مهمترين مسائل اساسي توسعه بافت کالبدي روستاها خواهد بود.

 .انتقال آب از حوضه آبريز استانهاي همجوار به زاينده رود 

 هاي بهينه سازي مصرف آب در بخش کشاورزي به منظور کاهش اثرات خشكسالي.اجراي طرح 

 وسعه شبكه خدمات زيربنايي و اصالح بازسازي شبكه هاي موجود آب آشاميدني، برق، گاز.ت 

  دستيابي به بهداشت محيط از طريق جمع آوري و دفع فاضالب در روستاهاي استان بخصوص روستاهاي

 مستقر در طول رودخانه زاينده رود از اساسي ترين موضوعات بخش بهداشت محيط است.
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 طات ديجيتال در مناطق روستايي.گسترش شبكه ارتبا 

 .جذب اعتبارات بانكي توسط ساکنين روستاها 

 هاي شغلي در روستاها.احداث نواحي صنعتي روستاها به منظور ايجاد فرصت 

 وسط بيني شده تهاي پيشايجاد زمينه هاي مناسب )زيربنايي و شغلي( براي اسكان عشاير در کانون

 سازمان امور عشايري.

 ي جامعه عشايري استان.مشكالت مرتع 

 .ايجاد زمينه هاي الزم براي افزايش ميزان درآمد روستائيان و کاهش فقر در مناطق روستايي 

  جلوگيري از روند رو به زوال آثار و ابنيه باستاني و بافتهاي تاريخي و همچنين خطرات ناشي از انحطاط

هاي الزم براي حفظ، احياء و گسترش ميراث فرهنگي و هنري و صنايع دستي روستاها و کمبود سرمايه

 ها و جاذبه گردشگري.آنها جهت توسعه فعاليت

  تامين آب از نظر کيفي و کمي 

 فرسودگي و عمر باالي تاسيسات آبرساني و خدمات در حوزه آب روستايي 

  ايجاد بستر الزم جهت ارائه خدمات به مشترکين آب و فاضالب بر اساس تعرفه هاي ناشي از قيمت

 م شدهتما

 هدفها و راهبردهای بلند مدت متناظر با مسائل اساسی  -11 -8

 اسالمي در توسعه روستايي طبق فرمايشات  -رعايت الزامات و اهداف موجود در الگوي پيشرفت ايراني

 مقام معظم رهبري.

 سالمي با ا -ري ايرانيهاي روستايي مبني بر الگوي معماتوسعه و بهبود وضعيت کالبدي سكونتگاه

 مشارکت مردم، دولت و نهادهاي دولتي.

 .کاهش آسيب پذيري ناشي از بالياي طبيعي در مناطق روستايي 

 .مديريت و طراحي برنامه هاي مناسب براي مقابله با زلزله و سيالب 

 .ساماندهي نظام مالكيت اراضي مسكوني در روستاها 

 هاي روستايي.توسعه فعاليت هاي نظارتي بر ساخت و ساز 

 هاي غير کشاورزي.هاي شغلي و درآمدي در بخشها و افزايش فرصتتنوع بخشي از فعاليت 

 .)توسعه شبكه زيرساختهاي مناطق روستايي )مخابرات، برق، آب آشاميدني ، گاز و فاضالب 

 هاي بانكي و اعطاء تسهيالت بيشتر به ساکنين روستاها.گسترش فعاليت 

 مناطق روستايي. گسترش نواحي صنعتي در 
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 ها و زنجيره هاي کشاورزي، صنعتي و صنايع روستايي با اولويت توسعه خوشهحمايت از گسترش فعاليت

هاي صنعتي ، کشاورزي کوچک و متوسط و همچنين توسعه صنايع دستي و خدمات گردشگري در 

 ها و روستاهاي داراي قابليت توسعه گردشگري.مراکز دهستان

 شويقي در جهت مهاجرت معكوس )از شهر به روستا( و تثبيت نسبي جمعيت هاي تتدوين سياست

 روستايي.

 هاي توسعه عشاير از طريق اسكان و ساماندهي خانوارها. ارتقاء شاخص 

  دسترسي کل جمعيت روستاهاي استان اصفهان به آب آشاميدني سالم و بهداشتي پايدار از نظر کمي و

 کيفي

 رب و غير شرب جداسازي شبكه هاي تامين آب ش 

 ايجاد مجتمع هاي آبرساني روستايي به منظور استفاده بهينه از منابع آب موجود 

  اصالح و بازسازي شبكه هاي آشاميدني و تاسيسات آبرساني در جهت کاهش هدررفت آب 

 ارتقاء شاخص برخورداري دفع بهداشتي فاضالب در روستاهاي استان اصفهان 

  آوري و دفع بهداشتي فاضالب روستاهاي استان اصفهانمطالعه و اجراي طرح شبكه جمع 

 های اجرایی و اقدامات اساسیسیاست -12 -8

 های اجرایی سیاست -1 -8-12

 هاي عمراني نيمه تمام.تكميل فعاليت 

 هاي اجراي طرح هاديليتارتقاء شاخص هاي کيفيت محيط زندگي روستائيان از طريق افزايش فعا 

 در مناطق روستايي.

 هاي فرسوده روستايي از طريق افزايش ميزان تسهيالت بانكي، گسترش سازي بافتبازسازي و ايمن

 هاي دفاتر نظام فني روستايي و ترويج فرهنگ مشارکت مردم در اين زمينه.فعاليت

 ستاها و ساماندهي عوامل طبيعي هاي مقابله با حوادث طبيعي غيرمترقبه در سطح رواجراي طرح

 حادثه خيز در محدوده روستاها.

  برطرف نمودن موانع موجود بر سر راه گسترش صدور سند براي امالك واقع در بافت مسكوني

 روستاها.

 شهرها و در توسعه کالبدي روستاها و تهيه و اجراي طرح هادي براي روستاهاي واقع در حريم کالن

 ويكرد کنترل محدوده روستاهاي مذکور در حد رشد طبيعي آنها.معرض سوانح طبيعي با ر
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  پيش بيني اختصاص اراضي مناسب توسط سازمان راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقالب اسالمي

ترين پايگاه عبادي و تربيتي ، براي احداث مسجد و خانه عالم جهت تثبيت مسجد بعنوان اصلي

 سياسي، اجتماعي و فرهنگي.

 و الزام جدي به بازسازي و نوسازي تاسيسات آبرساني موجود جهت افزايش بهره وري  اولويت بخشي

 و به حداقل رساندن هدر رفت آب.

 هاي روستايي نسبت به احداث راه روستايي.اولويت نگهداري راه 

 اي مستمر روستائيان با هدف توانمندسازي براي ارائه و استفاده از هاي فني و حرفهتوسعه آموزش

 هاي صنعتي و بهبود کيفيت توليدات.ت نوين و مشارکت در فعاليتخدما

 .ساماندهي روستاها در قالب مجموعه هاي روستايي به منظور خدمات رساني بهتر و مؤثرتر 

 هاي توسعه عشاير از طريق اسكان و ساماندهي خانوارها.ارتقاء شاخص 

 يارانه سود و کارمزد جهت توسعه اشتغال هاي مالي از طريق اعطاء تسهيالت ، وجوه اداره شده حمايت

هاي محلي و بومي و نيز تقويت مديريت يک پارچه خانوارهاي روستايي و عشايري با اولويت روش

هاي حقوقي به منظور جلوگيري از خرد شدن اراضي و تجميع اراضي از طريق مشارکتهاي با تشكل

 مديريت اراضي خرد کشاورزي.

   ب شرب و غيرشرب در روستاهاي استان اصفهان با توجه به منابع آب مطالعه امكان جداسازي آ

 موجود، مسائل و مشكالت فرهنگي و اجتماعي

  هاي آبرساني چند روستاييشناسايي منابع آب پايدار در روستاهاي همجوار و استقرار مجتمع 

   دگي و نظر فرسواولويت بندي شبكه هاي توزيع آب آشاميدني در روستاهاي استان اصفهان از نقطه

 انجام طرح هاي اصالح و بازسازي شبكه

  آوري و دفع بهداشتي فاضالب با توجه اولويت بندي روستاهاي استان اصفهان از نقطه نظر لزوم جمع

 به مسائل زيست محيطي موجود منطقه.

 اقدامات اساسی   -2 -8-12      

  اي استان جهت انجام بهسازي )تهيه و هاي سرمايهت تملک داراييدرصد از اعتبارا 8تا  5اختصاص

 اجراي طرح هادي روستايي( به بنياد مسكن.

 اي )اعتباراتهاي سرمايهتامين اعتبار مورد نياز جهت تهيه طرح هادي از محل اعتبارات تملک دارايي 

 استاني(

 نفر طبق برنامه پيش  25000زير  صدوراسناد براي امالك واقع در بافت مسكوني روستاها و شهرهاي

 بيني شده ساليانه.
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 هاي مرتبط با بهسازي ، نوسازي ، بازسازي و ايمن سازي ساختار کالبدي محيط و گسترش فعاليت

 اسالمي از طريق : –مسكن روستايي مبتني بر الگوي معماري ايراني 

  طرح بازنگري براي روستاهايي  خانوار و تهيه 20تهيه طرح تعيين محدوده براي تمامي روستاهاي زير

 سال و بيشتر مي گذرد. 10که از زمان تهيه طرح شان 

  روستاي استان. 5تهيه و اجراي طرح بهسازي بافت با ارزش روستايي حداقل در 

 هاي جديد روستايينظارت فني بر تمامي ساخت و سازهاي روستايي به منظور ايمن سازي مسكن 

 نه ساختماني توسط دفاتر نظام فني روستايي.همراه با نظارت فني صدور پروا

 هاي فرسوده روستايي.اعطاء تسهيالت بانكي براي نوسازي بافت 

 ( بازسازي و نوسازي مناطق سانحه …کانال و  هاي نيمه تمام حوادث )احداث سيل بند،تكميل پروژه

 ديده روستايي.

 كي هاي تفكييه و تصويب طرحتملک و واگذاري اراضي جهت ساخت مسكن در مناطق روستايي، ته

 برابر ضوابط شهرسازي توسط بنياد مسكن.

 اقدامات اساسی مرتبط با امور خدمات زیربنایی مناطق روستایی عبارتند از  -

  تامين و توسعه تاسيسات انتقال و توزيع آب شرب و بهداشتي و تاسيسات جمع آوري دفع و تصفيه

 روستايي استان با رعايت معيارهاي فني.فاضالب متناسب با افزايش تقاضا در مناطق 

 .گازرساني به کليه روستاهاي واجد شرايط استان 

 با  هاي برق روستاييادامه اصالح و بهينه سازي شبكه فرسوده روستايي و افزايش پايداري شبكه

 استفاده از فناوري هاي جديد در صورت تامين اعتبار از محل منابع مالي، استاني و داخلي.

  پوشش ارتباطي مناطق روستايي و عشايري با استفاده از شبكه هاي تلفن سيار و تامينWLL. 

  ايجاد و تقويت دفاتر و خدمات ارتباطات و فناوري اطالعات و ارتباطات و توسعه زيرساختهاي الزم

جهت الكترونيكي کردن روستاها و بكارگيري فناوري اطالعات و استفاده از دولت الكترونيک در 

 ا.روستاه

 .توسعه و تجهيز و ايمني راههاي روستايي 

 مهمترین اقدامات اساسی در ارتباط با محیط زیست عبارت است از   -

 دفن و بازيافت زباله  هاي مديريت پسماند درخصوص )جمع آوري، حمل ،نظارت براي اجراي طرح

 هاي روستايي(

 ت ئل زيست محيطي بخصوص مديريهاي دفع پسماند در روستاها و توجه به مساايجاد و تقويت شبكه

 پسماند.
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 .محدوديت احداث صنايع آالينده و غير مرتبط در نواحي مستعد کشاورزي 

 .تأمين آب آشاميدني پايدار 

 انتقال آب از رودخانه ماربر به روستاهاي جنوب استان اصفهان 

 دني استان روستاي دچار بحران کمبود آب آشامي 100اي براي تعداد هاي دو شبكهاجراي پروژه

 اصفهان

 هاي آبرساني روستايي به منظور ارتقاء شاخص برخورداري تكميل و به بهره برداري رساندن مجتمع

 از آب آشاميدني

 ها و تاسيسات آبرساني، روستاهاي داراي شبكه هاي فرسودهاصالح و بازسازي شبكه 

 ده.اجراي سامانه جمع آوري و دفع بهداشتي فاضالب در روستاهاي مطالعه ش 

 مهمترین اقدامات اساسی در ارتباط با کارآفرینی و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی عبارتند از  -

  برگزاري دوره هاي مشاغل خانگي روستايي جهت توسعه مهارت آموزشي کارجويان روستايي و

 هايحمايت مالي و معنوي از کارآفرينان روستايي در راستاي تبديل ايده هاي ارزشمند به طرح

گذاري بخش خصوصي به اي به سرمايهاقتصادي و اجرايي نمودن آنها همراه با کمكهاي مشاوره

اء التحصيالن و جوانان جهت ارتقمنظور توسعه روستايي و ايجاد مراکز مشاوره براي کارآفرينان و فارغ

 ماعي.اجت شاغلين روستايي در راستاي اشتغال پايدار و کاهش نرخ بيكاري توسط وزارت کار و امور

 زايي کوچک و متوسط توليد و خدماتي در مناطق هاي کارآفريني و اشتغالساماندهي و استقرار فعاليت

 هاي مالي و اعتباري.روستايي از طريق ارائه مشوق

  تكميل نواحي صنعتي و استقرار صنايع کوچک در مناطق روستايي و عشايري به منظور جذب

کاهش ضايعات از طريق متمرکز کردن اعتبارات استاني در نواحي گذاران، افزايش توليد و سرمايه

 صنعتي با اولويت برق رساني و آب رساني به اين نواحي.

 .ايجاد و توسعه صنايع تبديلي کشاورزي و مواد غذايي در روستاها و شهرستانهاي مستعد 

 .مرمت و احياء اماکن تاريخي جهت جذب، توسعه و تقويت گردشگري 

  جهت دسترسي عادالنه به زمين و ساير منابع توليد به ويژه براي زنان و جوانان روستايي.زمينه سازي 

 هاي يكپارچه سازي اراضي و هاي ترجيحي در بخش کشاورزي به منظور اجراي طرحتخصيص وام

کشت همراه با مديريت مدرن و پيشرفته همراه با ارائه تسهيالت جهت نوسازي ماشين آالت و 

مكانيزاسيون و ساير روشهاي نوين بهره برداري در بخش کشاورزي متناسب با مناطق افزايش ضريب 

 مختلف.

 هاي توليدي )سنديكا( کشاورزي در راستاي بهبود مديريت و تجهيز منابع.حمايت از تشكل 

  توسعه ساز و کارهاي مديريت و بازاريابي در کشاورزي، صنايع دستي و گردشگري همچنين توسعه

هاي بازارهاي صادراتي و هاي داراي قابليت توسعه و هستهلي با اولويت مراکز دهستانبازارهاي مح
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ساماندهي به بازار توليد و مصرف، کوتاه کردن دست واسطه ها براي مبادله محصوالت کشاورزي و 

 غيرکشاورزي به منظور حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان.

 از اراضي کشاورزي جهت استمرار توليد با توجه به نقش کليدي  تدوين قوانين و مقررات براي حفاظت

 روستاها در توليدات کشاورزي استان.

 هاي ريسک در بخش کشاورزي عالوه بر گسترش گذاري و صندوقايجاد صندوق حمايت از سرمايه

درصد توليدات تا پايان  50پوشش بيمه توليدات بخش کشاورزي و عامل توليد به ميزان حداقل 

 رنامه.ب

 .افزايش پايداري و حفاظت از منابع پايه توليد در مناطق آسيب پذير روستايي 

 ها متناسب با توان و ظرفيت زيست محيطي در هر منطقه.متعادل سازي الگوهاي جمعيت و فعاليت 

 .حفظ ، اصالح، احياء و بهره برداري بهينه از منابع پايه، ذخاير ژنتيكي و منابع طبيعي 

  دوره هاي آموزشي و ترويجي براي مراقبت از منابع طبيعي در ارتباط با مديريت محلي.راه اندازي 

مهمترین اقدامات اساسی در ارتباط با توسعه فضاهای فرهنگی، مذهبی و ورزشی درمناطق روستایی  -

 عبارت است از 

 .ايجاد کتابخانه هاي سيار و کتابخانه مجازي در روستاهاي استان 

  ًيک چهارم از مساجد روستاهاي باالي هزار نفر جمعيت از کانون فرهنگي و هنري.برخورداري تقريبا 

 هاي ورزشي در دست احداث هاي ورزشي براي جامعه روستايي ضمن تكميل مكانپيش بيني مكان

 روستاها.

  واگذاري اراضي ملي غيرکشاورزي به طور رايگان به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهاي ورزشي

ان تربيت بدني به استثناء اراضي واقع در مناطق چهارگانه محيط زيست و خارج از حريم به سازم

 شهرها و محدوده روستاها.

 هاي انجام شده.ايجاد، توسعه و نگهداري فضاي سبز روستايي با زمينه سازي 

 توسعه عشایری-ب

 ه عشایریبررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود جامع -13 -8

 هاي زندگي عشاير از نظر کمي و کيفيکه در شرايط کنوني وضعيت شاخص دهدميبررسي هاي انجام شده نشان 

درصد در  50به  1383درصد پايان سال  26ها از در همه زمينه ها بهبود نسبتاً خوبي يافته است و متوسط شاخص

هاي توسعه انساني مناسب، در تعداد زيادي از شاخصرسيده است، اما با وجود اين جهش بسيار  1393پايان سال 

ابتدايي، رفاه و تأمين اجتماعي، نيازهاي فرهنگي  هاز جمله بهداشت و درمان، آموزش و پرورش در مقاطع بعد از دور

 و... هنوز اين جامعه با جوامع روستائي و شهري فاصله قابل توجهي دارد.
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 ه اين هاي اجرايي بتوجهي برخي دستگاهعه عشايري و کمنداشتن ساختار وکارشناس تخصصي ويژه جام

 .جامعه در استان

 هاي اجرايي مواد برنامهعدم تدوين و تصويب و يا طوالني شدن فرايند تصويب آيين نامه. 

 ها و تفاسير متفاوت از مفاهيم توسعه و ساماندهي جامعه عشايريبرداشت 

  آماري جامعکمبود مطالعات علمي، فقدان بانک اطالعاتي و 

 هاي عشايري از دايره ساماندهي به فضاها و مراکز خدمات رسانيخارج بودن زيست بوم 

 فرهنگي–پايين بودن شاخص هاي توسعه درمناطق عشايري بويژه شاخص هاي اجتماعي 

 نفعان وعدم حصول اجماع و توافق دربرنامه هاي توسعهپايين بودن مشارکت ذي. 

 توانا و تحرك بخش به جوامع عشايري( سازمان هاي مردم نهاد) شارکتيضعف ياعدم وجود ساختارهاي م. 

 فرهنگي دارند –حاکميت نگرش مهندسي بر اموري که ماهيت اجتماعي. 

 چندگانگي و نابساماني در مالكيت عرصه و قلمرو مراتع، مديريت سرزمين و کاربري اراضي. 

 تاثيرمضاعف مخاطرات و بالياي طبيعي برزندگي عشاير 

 کندگي گسترده عشايراز بعد مكاني و سختي شرايط کار، ارايه خدمات به خانوارهاي عشايريپرا 

 - عشايري براي مهاجرت به ( جوانان)گرايش روزافزون افراد بانفوذ،تحصيل کردگان ونيروي کار فعال

 .شهرها

 -ت و اقداما اي در ساماندهي به اسكانهاي ايلي و طايفهگيريها،تعصبات وجهتمشكالت خرده فرهنگ

 .محلي

 برنامه راهبردی -14 -8

 راهبردها -1 -8-14

 هاي توسعه انساني، اجتماعي و اقتصادي عشايرها و شاخصارتقاء سطح برخورداري. 

 هاي عشايري، صندوق توسعه بخش کشاورزي عشايريهاي عشايري )تعاونيتقويت و توسعه تشكل، 

 صندوق خرد زنان و..(

  تثبيت حقوق عرفي و قانوني عشاير نسبت به مراتع و ايلراه ها به منظور جلوگيري از تخريب و تصرف

 آنها.

 هاي هاي رسمي و ارتقاي سطح مهارت ودانش عشاير با محوريت توسعه آموزشافزايش پوشش آموزش

 .ايترويجي و فني و حرفه

 رداري پايدار از منابع طبيعي بر مبناي اصول فني، نظام مشارکت، بساماندهي و مديريت کوچ و بهره

 مديريت محلي و دانش بومي عشاير
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 وري نظام توليد و تنوع بخشي به اشتغال و درآمد عشاير و بهبود فضاي ها، ارتقاي بهرهتوسعه فعاليت

 کسب وکار بر پايه فنآوري مناسب.

 از توسعه بخش کشاورزي عشايري.ها و صندوق حمايت توانمندسازي و توسعه تشكل 

 -  هاي اسكان ساماندهي نظام سكونتگاهي و فضاهاي کالبدي محل استقرار )ييالقي و قشالقي( و کانون

 عشاير داوطلب.

 ها و خدمات رساني مؤثر به عشاير براي بهبود هاي توسعه، افزايش سطح برخورداريارتقاي شاخص

 کيفيت زندگي

 محلي عشاير. -اسالمي و بومي -ش هاي ايرانيشناسايي، حفظ و تقويت ارز 

  توسعه گردشگري فرهنگي و طبيعي در مناطق عشايري با محوريت مشارکت جوامع محلي و جوانان

 عشايري

 هاي مشارکت برانگيز نظام مديريت محلي و افزايش کارکردهاي نظام ريش سفيدي در تقويت جنبه

 هاريزيگيري ها و برنامهتصميم

 ل نظام توليد، بهره برداري از منابع موجود و ارتقاي بهره وري منابع توليدتوسعه و تحو 

 هاتوانمندسازي و توسعه زيرساخت هاي مالي، اعتباري وساختار سازماني تشكل 

 وري توليد و ارتقاي ها، افزايش بهرهاستفاده مناسب ازمنابع آب و خاك، توسعه وتكميل زيرساخت

 تصاديهاي توسعه اجتماعي و اقشاخص

 گذاري درمناطق عشايري و ساماندهي نظام توليد و مبادالت، زمينه سازي براي حفظ و افزايش سرمايه

 .حمايت ازمحصوالت و فرآورده هاي توليدي ارگانيک وسالم عشايري

 هاسیاست -2 -8-14

 رد نياز ساماندهي و خدمات رساني تدوين وپيشنهاداصالح قوانين موجود يا قوانين و مقررات جديد مو

 . به عشاير

 هاي سياستگذاري، برنامه ريزي، اجرايي و نظارتي ذيربط با عشاير،در خصوص اطالع رساني به دستگاه

بود ها باتأکيد بر بهتوانمندسازي تشكل قوانين و مقررات مربوط به عشاير و تأکيد بر اجراي آنها

 .و دانائي محوريساالري مديريتي وکارشناسي و شايسته

 کرده و باتجربه درامور هاي علمي و تجارب موفق با بكارگيري نيروهاي تحصيلاستفاده از يافته

 .اقتصادي و بازرگاني

 هاي گذاري وتقويت توان مالي و اقتصادي تشكل ها و گسترش فعاليت آنها در زمينهافزايش سرمايه

 . توليدي عشاير
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  وطههاي مربکشاورزي عشايري با مشارکت عشاير و تشكلافزايش سرمايه صندوق توسعه بخش . 

 ايها با بازرسي و حسابرسي موردي و دورهافزايش نظارت وکنترل موثر بر تشكل 

  زمينه سازي توسعه صادرات محصوالت توليدي عشاير و تأمين نيازهاي آنها با استفاده ازظرفيت

 .هاي عشايري و مراکز مبادالت مرزيتشكل

 هاهاي مختلف مديريت و فعاليت تشكلمشارکت عشاير در زمينه افزايش سطح. 

 هاي مرتعي و فرايندتكميل مميزي مراتعاحقاق حقوق عرفي عشايرنسبت به عرصه. 

 ها،منابع توليد و اشتغال عشايرتنوع بخشي به فعاليت 

 درتشكل ها، بويژه صندوق( سهام) فرهنگ سازي و جلب اعتماد اعضا براي افزايش سرمايه 

 .گذاري بخش کشاورزي عشايريسرمايه

 زمينه سازي براي جذب منابع مالي و اعتباري از طريق موسسات مربوطه دولتي و خصوصي. 

 ي علمي هاهاي قانوني، يافتهها متناسب با ظرفيتاصالح،تقويت و ارتقاي ساختار سازماني تشكل

 .جديد، اساسنامه، اهداف و وظايف و ماهيت فعاليت آنها

 وري فعاليت ها باترويج فنآوري مناسب و روش هاي نوين کشاورزيراندمان توليد و بهره ارتقاي. 

 هاي شغلي براي جواناناستمرار شناسايي و تخصيص منابع توليد با محوريت ايجاد فرصت. 

 گذاري و توسعه مبادالت در مناطق ايجاد سازوکارهاي الزم براي حمايت از جذب و افزايش سرمايه

 .هاي اسكان عشايرمحوريت کانون عشايري با

 -اطالع رساني،تبليغ و معرفي محصوالت توليدي عشاير 

 ساماندهي نظام توليد، بازاريابي و عرضه محصوالت توليدي عشاير با تعريف و اجراي زنجيره توليد.  

 رهاي اتوسعه و ترويج و حمايت ازگسترش توليدات ارگانيک و سالم و معرفي آن به عنوان برند براي باز

 .(مصرف کنندگان) داخلي و خارجي

 اقدامات اساسی -3 -8-14

 تقويت و توانمندسازي تشكل هاي عشايري -

ايجاد و گسترش فعاليت صندوق هاي خرد زنان و ساير تشكل هاي مردم نهاد عشايري براي ورود و  -

 ي داخلي و خارجيگسترش فعاليت تشكل هاي عشايري در امور تجاري و بازرگان

ها تهيه و تصويب قوانين مورد نياز حفظ حقوق عشاير بويژه در زمينه جلوگيري از تعدي و تصرف ايل راه -

 و مراتع و قلمروهاي عشاير

 استمرار مطالعه و برداشت مختصات ايلراه ها، مستندسازي آنها و انتشار اطلس ايل راه هاي عشايري -
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ذيربط براي حفاظت و جلوگيري از تخريب و تصرف ايل راه  هماهنگي و جلب همكاري دستگاه هاي -

 هاي عشايري

 نامه ساماندهي عشايرهماهنگي با دستگاه هاي ذيربط براي اجراي کامل آيين -

 ارائه پيشنهاد براي تكميل و بهنگام  کردن آيين نامه ساماندهي عشاير  -

هاي اير براي ايجاد زير ساختهمكاري با وزارت آموزش و پرورش و ساير مجامع و شوراي عالي عش -

افزاري براي کامل کردن پوشش تحصيلي و کاهش ترك تحصيل فرزندان عشاير به افزاري و نرمسخت

 خاطر نداشتن امكانات آموزشي

مهارتي و ترويجي در مناطق  –هاي اجرايي ذيربط براي گسترش آموزش هاي فني هماهنگي با دستگاه -

 عشايري

 اجرايي ذيربط براي انجام وظايف مربوطه در زمان کوچ عشايرهماهنگي با دستگاه هاي  -

هماهنگي با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور جهت واگذاري مديريت کوچ و مراتع عشاير به  -

 ها و نمايندگان رده هاي ايلي عشايرتشكل

 قي و قشالقي عشايرهاي ييالهاي مناسب و انرژي هاي نو در استقرارگاهآوريافزايش استفاده از فن -

گسترش حوزه مطالعات و طرح هاي پژوهش کاربردي براي تعريف طرح ها و پروژه هاي جديد جهت  -

 حل مسائل و مشكالت جامعه و مناطق عشايري

 هاي نوين مناسب در فعاليت ها و توليدات عشايرتوسعه و ترويج اصول و فناوري -

 منابع و امكاناتبازتعريف و ارائه نظام بهره برداري مناسب از   -

 استفاده از ظرفيت هاي قانوني و مشارکت اعضا براي افزايش سرمايه تشكل  -

گسترش هر چه بيشتر فعاليت صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي عشايري در ارتباط با جامعه  -

 عشايري

 هاي خود جوش عشايرياجراي طرح هادي در کانون -

 تقرار عشاير در قلمروهاي مرتعيايجاد زيربناهاي مورد نياز مناسب براي اس -

 هاي عشايريها و پروژهتهيه چارچوب و شرح خدمات به عنوان پيوست فرهنگي جهت کليه طرح -

 عموميت دادن به برگزاري انتخابات و فعال شدن شوراهاي عشايري -

 شناسايي و تامين نيازهاي فرهنگي عشاير -

 خشي از ميراث معنوي کشورمستندسازي و ثبت فرهنگ، فعاليت و کوچ عشاير بعنوان ب -

انعقاد تفاهمنامه با سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي  براي توسعه گردشگري طبيعي و  -

 فرهنگي در مناطق عشايري

 هاي عشايري براي برگزاري تورهاي گردشگريفعال نمودن تشكل -
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 –اجتماعي  نقش در امورهاي مردم نهاد عشايري براي تصدي و ايفاي حمايت از راه اندازي تشكل -

 ريزي اقتصادي و برنامه

 ريزي و حل و فصل مسائلفعال نمودن نظام ريش سفيدي و مديريت محلي در امور برنامه  -

 هاآوري و تجهيزات مناسب مورد نياز زندگي و فعاليتشناسايي و معرفي انواع فن -

 استفاده اقتصادي از منابع در دسترس ارائه برنامه هاي توانمندسازي، توان افزايي و آگاهي عشاير جهت -

 گذاري در مناطق عشايريها و فرصت هاي سرمايهمعرفي ظرفيت -

 هاي آموزشي و ترويجيتهيه تقويم و برگزاري دوره -

 زا و مكمل معيشت عشايراجراي طرح ها و پروژه هاي اشتغال  -

 محروميت زدايي و تامين امكانات زيربنايي و خدمات مورد نياز عشاير -

 ائه آموزش هاي ترويجي، کمک به استفاده از اصول فني و بهداشتي توليد محصوالت و پروتئين دامي ار -

 توليد محصوالت سالم، کمک به معرفي، بازاريابي و به بازاررساني محصوالت عشاير -

 .برندسازي محصوالت عشايري با توليد محصوالتي با استانداردهاي سالم، پاك و ارگانيک -
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