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  پیشگفتار
 يها برنامه میجهت تنظدر  یو فرهنگ یاجتماع ،يو تحوالت اقتصاد اتیخصوص لیو تحل یبررس 

گزارش  نهیزم نیاست و در ا ياهداف رشد و توسعه استان ضرور شبردیپ يمدت برا و بلند مدت انیم
 نگذشته و وضع موجود، امکا طیشرا یاست که با بررس یاز جمله مطالعات یو فرهنگ یاجتماع ،ياقتصاد

. گزارش حاضر که بر اساس اقدامات و دکن یرا فراهم م ينگر ندهیآ هیاول يها نهیزم تیو در نها لیتحل
 نی) تدو1390- 1395برنامه پنجم توسعه ( يها سال یهاي اجرایی استان ط دستگاه یتمام يها برنامه
اجرایی محسوب  ايه مطلوب ارزیابی و پایش عملکرد دستگاه يها و ساز و کارها است، از روش دهیگرد

 تیاساس شناخت وضع نیدهد. بر ا در استان را نشان میو میزان تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه  شود یم
از روند تحوالت  یبه موازات آگاه یو فرهنگ یاجتماع ،ياقتصاد يها ها و فرابخش بخش طیکالن و شرا

مختلف مورد  يها شده بخش نییتع شیاهداف از پ سهیمقا يبه عنوان مبنا تواند یمهم م يها شاخص
  .سازد انیشده نما يزیر به اهداف برنامه دنیضعف آنها را در جهت رس استفاده قرار گرفته و نقاط قوت و

به اهمیت موضوع، مجموعه حاضر با عنوان گزارش اقتصادي و اجتماعی استان اصفهان در  نظر
و ارزیابی عملکرد برنامه پنجم توسعه در دو حوزه بخشی و فرابخشی تهیه شده است. در این  1395سال 

درآمد  امآموزشی و اجتماعی در حوزه بخشی و نظ امور زیربنایی و امور فرهنگی،  امور تولیدي،  مجموعه،
محیط زیست در حوزه  جمعیت، توسعه علوم و فناوري و  وري ، و هزینه، بودجه و وضع مالی دولت، بهره

در مجموع تصویري از وضعیت اقتصادي، اجتماعی استان  کتابگیرد. این  فرابخشی مورد بررسی قرار می
را در قالب ارائه یک مقدمه  نیاجراي برنامه پنجم توسعه در برش استا يها و عملکرد سال 1395ر  سال د

به منظور نشان دادن اهمیت و جایگاه حوزه ذیربط هر دستگاه اعم از بخش و  مبحثکلی براي هر 
رد برنامه (ارزیابی عملک 1390-95هاي  فرابخش، عملکرد تکالیف دستگاه برحسب مواد قانونی طی سال

هاي کلیدي ( بخشی و فرابخشی )، عملکرد  هاي اجرایی، عملکرد متغیر پنجم توسعه)، عملکرد سیاست
اي )، بررسی تحلیلی از عملکرد، ارائه نقاط قوت و  سرمایه يها ییاي و تملک دارا اي ( هزینه بودجه

  .دهد ضعف و پیشنهادها، نشان می
 موجود اطالعات و ها داده از استفاده با فرابخشی النک هاي گزارش حاضر ، بسیاري از شاخص در

هاي بانک مرکزي تحلیل گردیده است، لکن تحلیل امور  اري استان و کشور و گزارشآم هاي سالنامه در



 
 

متکی بر  عالوه بر توجه به الزامات قانون برنامه پنجم توسعه کشور،  بخشی مندرج در این گزارش، 
هاي ذیربط استان و با استفاده از اسناد راهبردي بخش در برنامه  ها و سازمان اطالعات دریافتی از دستگاه

  پنجساله توسعه تهیه شده است. 
برنامه و بودجه  یکارشناسان معاونت هماهنگبویژه  سازماندر تمامی همکاران ذیربط در خاتمه از 

از کلیه  نیکرده و همچن دردانیصمیمانه تشکر و ق اند،  و تدوین گزارش را برعهده داشته هیکه ته
  الزم را نمودند يهمکار ازیآمار و اطالعات مورد ن ل،یهاي اجرایی استان که با ارائه تحل دستگاه

  .مینما یو تشکر م ریتقد
  
  
  

  اهللا اکبري نعمت                                                     
  ریزي استان اصفهان برنامهرئیس سازمان مدیریت و                                                          



 
 

  
  
  
  
  
  

 

  

  خش اولب
 

  امور تولیدي
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 فصل اول

  منابع آب
  

  
  
  
  
  
  مقدمهـ 1
 وضعیت منابع آب استان- 1-1

هاي مهم جاري در استان  رود به عنوان بزرگترین رودخانه مرکزي ایران، یکی از رودخانه زاینده     
آید. این رودخانه  شمار می کننده اصلی منابع آب سطحی و زیرزمینی استان به مینتاًاصفهان است که 

عنوان رگ حیاتی استان پس از دریافت جریان رودخانه پالسجان به سد زاینده رود ریخته و با  به
نمودن  تغذیهاز   دستکن پس هاي دیگري ازجمله شور دهاقان، مرغاب و دریافت جریان رودخانه

شهر و  لنجان، مبارکه، خمینی ،آباد هاي چادگان، نجف کشاورزي در شهرستان ضیها و ارا دشت
هاي آب گوکان و هرگان، آب میدانک، ماربر، حنا  شود. رودخانه اصفهان به تاالب گاوخونی منتهی می

 1شکل شماره  هاي جاري استان هستند. آقاچ و گلپایگان (قمرود) از دیگر رودخانه (سمیرم)، قره
  دهد. می   هاي استان را نشان ودخانهموقعیت ر
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  :  موقعیت رودخانه هاي استان 1شکل 

 
 
  

طی چند سال اخیر با دو دوره خشکسالی  رود در استان اصفهان و باالخص حوضه رودخانه زاینده     
بع آب، این عامل اصلی هر آبادانی، در حوزه عمل شرکت آب کم سابقه مواجه شده است. کمبود منا

میزان کمبود آب با نیازهاي  1اصفهان به یک امر پایدار تبدیل گشته است. جدول شماره اي  منطقه
  دهد. رود را نشان می کنونی و آبدهی نرمال حوضه زاینده
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  : میزان کمبود آب در حوضه زاینده رود با نیازهاي کنونی و آبدهی نرمال ( تابلو منابع و مصارف ) 1جدول 
 

 

  
  اي استان اصفهان. مأخذ: شرکت آب منطقه            

  

  حجم منبع آب

  (م،م،

 متر مکعب) 

  حجم حقوق/تعهدات/مصارف

  (م،م،

 متر مکعب) 

 کمبود

حق
ان 

حب
صا

به 
ق 

تعل
م

 

رود  زاینده
 طبیعی

  419 داران طوماري حقابه 845

تونل  آب الحاقی
 اول

293 

 176 حقابه محیط زیست

 655 1361سهمابه بران تا سال 

 3/40 حقابه صنعت

 30 1361شرب تا پایان سال 

جمع منابع متعلق به صاحبان 

 حق

 -3/182 3/1320 جــمع 1138

لت
 دو

یار
خت

در ا
بع 

منا
 

 224 2کوهرنگ 
  330 شرب اصفهان بزرگ و کاشان

 66 شرب یزد

 چشمه لنگان و
 خدنگستان

 120 صنعت 130

 160 پساب
 300 ها حق اشتراکی

 227 تخصیص هادرچ م ب و برداشت

 - 529 1043 جمع مصارف تعهد شده دولت 514 جمع منابع در اختیار دولت

 -3/711  جمـع کل کمبودها
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این جدول که توسط گروه تخصیص کـالن آب و آبفـا وزارت نیـرو در دومـین جلسـه همـاهنگی            
دهد که حتی در شـرایط نرمـال نیـز حوضـه بـا       نشان می ،رود طرح شده است مدیریت حوضه زاینده
گـردد کـه    ینـی مـی  ب پـیش  اًمیلیون متر مکعب در سال مواجه است. ضـمن  700کمبود آبی قریب به 

آبـاد و   هـاي بهشـت   رود در شرایط آتی با لحاظ اضافه شدن منـابع آبـی از طریـق طـرح     حوضه زاینده
میلیـون مترمکعـب در    400طور جایگزینی پساب در صنایع، همچنـان بـا بـیش از     کوهرنگ و همین

وضـه  سال کمبود آب مواجه باشد (مصوبات چهارمین شوراي هماهنگی مـدیریت بـه هـم پیوسـته ح    
  تـوان   هاي این کمبود که به مرور جلـوه بیشـتري یافتـه مـی    ). از نشانه7/7/93رود مورخ  آبریز زاینده

هاي قبل، ممنوعه شـدن   هاي مختلف در مقایسه با دهه رود در ماه به روند نزولی ذخیره آب سد زاینده
د. تشـدید رونـد   هـاي مسـتعد اسـتان و .... اشـاره نمـو      و سپس تبدیل به ممنوعه بحرانی شدن دشت

باشد. اولی متوازن نبـودن تقاضـاها بـا     کمبود منابع آب در استان اصفهان ناشی از دو عامل اصلی می
همچنین تـواتر  ها، شدت و  هاي متوالی. رخداد خشکسالی ظرفیت منابع آب و دیگري بروز خشکسالی

هـاي صـورت    لیه برنامـه اثر شدن ک آن درحال حاضر تشدید گشته و نتیجه آن به مخاطره افتادن و بی
  باشد. گرفته در زمینه مدیریت منابع آب و اتخاذ تدابیر ویژه و به بیان دیگر اعمال مدیریت بحران می

  
  خشکسالی بر ورودي به سد زاینده رود تاًثیر - 1-2

دو دوره خشکسالی شدید استان اصفهان و در کلیت خود کشور را  ،طی حدود دو دهه اخیر     
هاي اخیر موجب گردیده که ظرفیت نفوذ مناطق  سال ات خشکسالیتاًثیرارداده است. قر تاًثیر تحت

افزایش یافته، در نتیجه باعث شده که کاهش رواناب در کشور به مراتب از کاهش بارندگی (در مقایسه 
آن  تاًثیربا سال قبل و درازمـدت ) بیشتر باشد. به منظور مقایسـه وضعیت بارندگی و تولید رواناب و 

ترین منبع آب استان، وضعیت بارش در ایستگاه چلگرد  عنوان مهم رود به بر حجم مخزن سد زاینده
   عنوان شاخص حوضه مورد بررسی قرار گرفته است. به
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نشان  1350-1395ي ها روند بارش متوسط ساالنه ایستگاه چلگرد را درطول سال 2شکل شماره 
گردد که میزان متوسط ساالنه بارش ایستگاه چلگرد در این دوره با کاهشی حدود  می  دهد. مالحظه می
تغییر شاخص بارش برف در ایستگاه چلگرد را  3درصد مواجه بوده است. همچنین شکل شماره  10

برف در ایستگاه چلگرد درصدي شاخص نزول  55دهنده میزان کاهش  دهد. این نمودار نشان نشان می
  باشد. می

   
  

  
 
 
 

 : روند متوسط بارش ساالنه ایستگاه چلگرد 2شکل 
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  : تغییرات شاخص نزول برف در ایستگاه چلگرد 3شکل 

  
  

وضعیت هیدرولوژیکی سد رود و همچنین  وضعیت بارندگی در حوضه زاینده 3و  2جداول شماره      
گردد که متوسط حجم ورودي به سد  دهد. مالحظه می نشان می 1395-1396رود را در سال آبی  زاینده

درصدي نسبت به میانگین بلندمدت مواجه بوده است.  6/73و حجم آب سد با کاهش  4/13با کاهشی 
  رود  سال آبی سد زاینده خروجی و ذخیره در پایان حجم ساالنه آب ورودي، 4همچنین شکل شماره 

سه شاخص بخصوص در دهه اخیر به وضوح  دهد. روند نزولی هر سال گذشته را نشان می 45در دوره 
  شود. دیده می
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  هاي منتخب حـوضه زایـنـده رود وضعیت بارندگی ایستگاه -2جدول 

        ) 96لغایت پایان شهریور  95( ابتداي مهر                                                  
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  رود تغییرات پارامترهاي هیدرولوژیکی سد زاینده -  3دول ج
  

  )1395-96شهریور سال آبی  اول مهر لغایت سی و یکم از (

در رتبه  739 و کمینه 2523دي به سد منتهی به تاریخ گزارش طی دوره دراز مدت با پیشینهمیزان حجم تجمعی وروـ    
  بیست و هشتم قرار دارد.

در رتبه  568و کمینه  2545منتهی به تاریخ گزارش طی دوره دراز مدت با پیشینه خروجی از سدمیزان حجم تجمعی ـ    
  سی و دوم قرار دارد.

در رتبه چهل و دوم قرار  136. کمینه  1267 گزارش طی دوره دراز مدت با پیشینهبه تاریخ آب سد منتهی میزان حجم ـ    
  دارد.

  هاي سطحی) هاي گروه مطالعات آب داده ایش(تهیه شده در مرکز پ
  

  

  واحد  پارامتر  رحش  ردیف
  نسبت به  درصد تغییرات  درازمدت  سال آبی  سال آبی

دوره   سال گذشته  ساله 46  1394- 95  1395- 96
  درازمدت

1  
متوسط 
  ورودي

  به سد 
  ---   ---   8/43  9/34  0/38  متر مکعب بر ثانیه

2  
  حجم ورودي

  به سد 
  - 4/13  9/8  0/1386  5/1102  6/1200  میلیون متر مکعب

3  
متوسط 

  وجی خر
  از سد

  ---   ---   9/43  8/41  5/37  بر ثانیه متر مکعب

4  
  حجم خروجی

  از سد 
  -  7/14   - 5/10  1/1389  2/1323  3/1184  میلیون متر مکعب

   - 6/73  8/7  2/778  1903  1/205  میلیون متر مکعب  حجم آب سد  5

   -  2/1  1/0  3/2044  4/2019  6/2020  متر  سطح آب سد  6
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  ن سال آبی سد زاینده رودحجم ساالنه آب ورودي، خروجی و ذخیره در پایا – 4شکل 
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  هاي مهم ـ عملکرد شاخص1

هاي اجرایی اساس برنامه هاي ذیل فصل منابع آب برها در بخش آب شامل برنامهترین برنامه مهم     
و عرضه آب، مهندسی  تاًمینهاي و عملیاتی بخش آب کشور در برنامه پنجم توسعه شامل برنامه

 ها، باشد و عملیات اصلی این برنامههاي کاربردي میبرداري و پژوهشها و سواحل، بهبود بهرهرودخانه
، آبرسانی به شهرها و صنایع، هکشیهاي آبیاري و زعبارت از احداث سد، تونل، بند انحرافی، شبکه

، عملکرد 4 باشد. براین اساس جدول شمارهها و ... میها و ساماندهی آنتعیین حریم و بستر رودخانه
  اي را مربوطه به حوزه عمل شرکت آب منطقه 1395تا  1390هاي هاي مهم در سالشاخص

  دهد. نشان می
  
  
  
  
  
  



 
 

  
 1390 -1395هاي هاي مهم در سالعملکرد شاخص  - 4جدول

 

 1395 1394 1393 1392 1391 1390  واحد عنوان شاخص ردیف

 0 0 45 0 44 4/5 میلیون متر مکعب یت آب تنظیمی سدها **ظرف 1

 154 634 834 1326 1583 5338 هکتار شبکه هاي آبیاري اصلی 2

 1/6 2/0 2/0 1/0 7/0 4/0 میلیون متر مکعب هاآبرسانی به شهر 3

 - - 0/0 0/5 1/0 1/0 میلیون متر مکعب هاي زیر زمینیتغذیه مصنوعی آب 4

5 
 هاي زیر زمینی و کاهش برداشت از بران افت آبتعادل بخشی (ج

  سفره هاي ممنوعه )
 57 38 18 12 20 20 میلیون متر مکعب

 83 27 67 45 40 - کیلومتر هاتعیین حریم و بستر رودخانه 6

 80 61 8 2 25 60 کیلومتر هاساماندهی رودخانه 7

 113 110 153 126 169 144 میلیون متر مکعب حجم آب عرضه شده به بخش صنعت 8

 62/5 61/3 60/0 60/8 78/6 79/5 درصد ریزي به حجم کل پساب تولیدي نسبت حجم پساب قابل برنامه 9

 87/6 88/2 88/0 89/3 88/8 88/8 درصد نسبت حجم آب مصرفی در بخش کشاورزي به حجم کل آب مصرفی 10

   ات آبی نظیر سد و تونل براي ذخیره و تنظیم حجم آب جدید در آن سال است.تأسیسزان افزایش قابلیت **مقادیر درج شده مربوط به می                              
  اي استان اصفهان. مأخذ: شرکت آب منطقه                     



 
 

  جایگاه بخش/ فرابخش درکشور-3  
  ارائه شده است: 5ر جدول ها با توجه به سهم استان در کشور د سهم استان در بخش آب به تفکیک اهم شاخص    
  

  1390-95جایگاه استان در کشور  -5جدول 
 

یف
رد

 

 سال شرح واحد عنوان شاخص
1390 1391 1392 1393 1394 1395 

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

 ظرفیت آب تنظیمی سدها * 1
  میلیون 

 متر مکعب

  0 0 0 7/11 45 0 0 7/2 44 5/2 5/4 استان

      3/384  2/217  1/1611  5/217 کل کشور

 هکتار هاي آبیاري اصلی شبکه 2
  154  634 1/3 834 2/4 1326 6/2 1583 4/7 5338 استان

      27200  31500  61230  7206 کل کشور

 هاآبرسانی به شهر 3
  میلیون

 متر مکعب

  6/1  2 2/4 2 4/0 1 5/4 7 7/0 4 استان

 2/548 کل کشور
 6/155  260  7/47      

4 
  هايمصنوعی آب  تغذیه

 زیر زمینی

  میلیون
 متر مکعب

        5/0  1 7/4 1 استان

            1/21 کل کشور

 
 
 
 
 



 
 

 1390-95جایگاه استان در کشور  - 5جدول ادامه 
 

یف
رد

 

 سال شرح واحد عنوان شاخص
1390 1391 1392 1393 1394 1395 

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

5 

  تعادل بخشی (جبران افت
هاي زیر زمینی و کاهش آب

هاي  برداشت از سفره
 ممنوعه )

  میلیون
 متر مکعب

 38 4/4 18 1/4 12 9/5 20 8/6 20 استان
 

57  

  3/406  5/236  295 کل کشور
 

     

6 
  ن حریم و تعیی

 هابستر رودخانه
 کیلومتر

  83  27 1/5 67 6/2 45 7/1 40 0  استان

      3/1302  1719  2374  3815 کل کشور

 کیلومتر ها **ساماندهی رودخانه 7
  80  61 2/15 8 6/1 2 5/14 25 6/78 60 استان

      6/52  127  173  3/76 کل کشور

  ات آبی نظیر سد و تونل براي ذخیره و تنظیم حجم آب جدید در آن سال است. تأسیسمربوط به میزان افزایش قابلیت ج شده مقادیر در *               
  این شاخص در استان بر اساس طول الیروبی و ساماندهی در نظر گرفته شده است. **                  

  اي استان اصفهان. آب منطقه مأخذ: شرکت                                            
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  هاي اجرایی و  اهداف کمی سیاست تحلیل عملکرد بخش /فرابخش براساس تکالیف قانونی،-4

  باشد:می 141و  140مواد قانونی مرتبط با بخش آب در قانون برنامه پنجم توسعه، مواد 
  ذیل است:  شرح اي بههاي آب منطقهمرتبط با شرکت شده دراین مواد قانونی عیینالزامات عمده ت

    بند الف : 140ماده 
هاي کشور، هاي آب زیرزمینی در کلیه دشتدر راستاي ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از سفره

  وزارت نیرو نسبت به اجراي :
هاي ممنوعه هاي کشور با اولویت دشتاي درسطح تمامی دشتاي و غیرسازهسازههاي  پروژه )1

 آبی.

 زیرزمینیهاي غیرمجاز از منابع المنفعه نمودن برداشتجلوگیري و مسلوب و اقدامات حفاظتی )2

 هاي آب فاقد پروانه.در چهارچوب قانون تعیین تکلیف چاه

 هاي آب محفوره داراي پروانه با هزینه مالکان آن.نصب کنتورهاي حجمی برروي کلیه چاه )3

 هاي حمایتی و تشویقی.اعمال سیاست )4

هاي آبریز و استانی اجراي نظام مدیریتی آب کشور براساس سه سطح ملی، حوضهاجراي  )5
هاي آب زیرزمینی در نحوي که تا پایان برنامه با توجه به نزوالت آسمانی، تراز منفی سفره به

درصد ازمحل 5/12صد (پنج در و ها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل بیستاین دشت
درصد ازطریق آبخیزداري و آبخوانداري) با مشارکت وزارت 5/12هاي سطحی وکنترل آب

هاي موضوع برداري مناسب از دشتنیرو و جهاد کشاورزي بهبود یافته و با استقرار نظام بهره
 این بند، اهداف پیش بینی شده را تحقق بخشد.

 

  بندهاي الف و ب : 141ماده 
ها  رو مکلف است نسبت به اصالح تخصیصوري آب کشاورزي، وزارت نی افزایش بهره منظور) به الف     

بران به نحوي اقدام نماید که ساالنه  هاي آبهاي موجود آب و تحویل حجمی آب به تشکلو پروانه
 هاي با بیالن آب زیرزمینی منفی،%) از حجم آب مصارف موجود به ویژه در دشت1حداقل یک درصد (

   در جهت توسعه اراضی جدید بخش کشاورزي یا سایر مصارفی شده یجوکاهش یابد تا آب صرفه
  هاي نوین آبیاري مورد استفاده قرار گیرد.با روش
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هره برداري آب براي ب) وزارت نیرو مکلف است تا پایان برنامه به تدریج نسبت به صدور سند ب     
تمامی حقابه داران و دارندگان مجوز تخصیص آب، اقدام نماید. مبادله این اسناد با اطالع وزارت نیرو 

و با رعایت قانون حفظ کاربري اراضی زارعی و باغات و اصالحات بعدي آن و  اي)(شرکت آب منطقه
  همچنین رعایت حفظ سطح کشت در بازارهاي محلی، مجاز است. 

دهد و هاي برنامه پنجم نشان میاي را طی سال ، عملکرد مواد قانونی شرکت آب منطقه6ول شمارهجد
هاي اتخاذ شده در جهت دسترسی به اهداف مذکور ارائه شده ، نیز عملکرد سیاست7در جدول شماره

   ارائه شده است. 8در جدول شماره  1395تا  1390هاي مهم در سال است. عملکرد شاخص
ارائه  9نیز در جدول شماره  1390-95هاي  اي طی سال هاي سرمایه اعتبارات تملک دارایی عملکرد

  .شده است
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  عملکرد مواد قانونی در طول برنامه پنجم توسعه -6جدول 

  

  ردیف

شماره 
ماده 

قانونی 
  مرتبط

  عملکرد و اهم اقدامات  عیین شدهتکلیف ت  موضوع
میزان 
  تحقق

  (درصد)

1  140  
مدیریت جامع و 

  توسعه پایدار
 منابع آب 

هاي احداث و تکمیل شبکه
آبیاري اصلی و فرعی پایاب 

 سدها و منابع آبی

هاي آبیاري پادنا، قره اقاچ و  شبکه
کمانه  به اتمام رسیده و شبکه 

شبکه آبیاري سد   رودشت و 
 حل پایانی قرار دارند.آغچه در مرا

74 

2  140  
مدیریت جامع و 

  پایدارتوسعه 
 منابع آب 

انجام تحقیقات کاربردي و 
  پژوهشی در زمینه

 مسائل آب کشور 

  پروژه تحقیقاتی20تعداد 
 به اتمام رسیده است . 

80 

3  140  
مدیریت جامع و 

  توسعه پایدار
 منابع آب 

توسعه شبکه سنجش کمی و 
 آب کیفی منابع و مصارف

  ایستگاه 4ساخت و تجهیز 
   حفاريگیري سطحی،  اندازه 

اي،  متر چاه مشاهده 8000بیش از 
دستگاه دیتا الگر  70خرید و نصب 

 درون چاهی و ...

70 

4 140 
مدیریت جامع و 

  توسعه پایدار
 منابع آب 

کنترل میزان برداشت از 
 منابع آب زیرزمینی

ضمن جلوگیري از اضافه برداشت 
حلقه چاه مجاز،  303غیر مجاز 

حلقه چاه غیر مجاز   2300تعداد
نیز پر شده که حاصل آن 

میلیون متر 164جلوگیري از 
 مکعب اضافه برداشت بوده است .

87 

5  140 
مدیریت جامع و 

  توسعه پایدار 
 منابع آب

  هاي استفاده از روش
  اي در جهت کاهشسازه 

 هاتراز منفی آبخوان

چ اجراي تغذیه مصنوعی خم پی
خوانسار و مطالعات مرحله دوم  

تغذیه مصنوعی طالخونچه و 
مرحله اول وردشت انجام شده 

 .است

56 
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 عملکرد مواد قانونی در طول برنامه پنجم توسعه - 6ادامه جدول 

  

  ردیف

شماره 
ماده 

قانونی 
  مرتبط

  عملکرد و اهم اقدامات  ن شدهتکلیف تعیی  موضوع
میزان 
  تحقق

  (درصد)

6  140  
مدیریت جامع و 

  توسعه پایدار
 منابع آب 

مطالعه و اجراي حد بستر و 
 حریم پیکرهاي آبی

کیلومتر رودخانه تعیین  262
 اند حریم و بستر شده

57 

7  140  
مدیریت جامع و 

  توسعه پایدار 
 منابع آب

مطالعه و اجراي ساماندهی 
 هارودخانه

هاي الیروبی و ساماندهی رودخانه
و مسیل هاي  استان به میزان 

 کیلومتر انجام است . 236
47 

8  140  
مدیریت جامع و 

  توسعه پایدار
 منابع آب 

انجام طرح تعادل بخشی 
 منابع آب زیرزمینی

  میلیون  165جبران حدود 
 متر مکعب افت سطح آب

87 

9  140  
مدیریت جامع و 

  توسعه پایدار
 ع آبمناب 

مطالعه امکان سنجی استقرار 
 بازار محلی آب

مطالعه امکان سنجی استقرار بازار 
 محلی آب در دشت برخوار 

50 

  اي استان اصفهان مأخذ: شرکت آب منطقه      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  هاي اجرایی در طول برنامه پنجم توسعه عملکرد سیاست -7جدول 
  

  اثربخشی سیاست  م اقدامات اجرایی صورت گرفتهاه  هاي اجرایی اتخاذ شده سیاست  ردیف
  برآورد اثربخشی

  (درصد)

ات آبی و اصالح تأسیس نگهداريتعمیر و   1
 شبکه توزیع آب شرب شهري

هاي مشکالت سدهاي مخزنی و همچنین شبکه
آبیاري وزهکشی درحد اعتبار موجود، مرتفع 

 گردیده است

ات آبی در طول عمرمفید آنها، نیازمند تأسیس
باشند که موجب افزایش میر و نگهداري میتع

 گرددراندمان بهره برداري آنها می

55 

2  
  هايمطالعه و اجراي پروژه

 هامهندسی رودخانه 

هاي استان در راستاي این سیاست، رودخانه
 شوندمطالعه، تعیین حریم و بستر و ساماندهی می

  هاي حد حریم و بستر از تجاوزبا اجراي طرح
 آیدنها، جلوگیري بعمل میبه حریم آ 

30 

3  
هاي انتقال آب خدنگستان، تکمیل طرح

،، تونل گالب و شروع عملیات 3کوهرنگ
 ایران   مرکزي فالت به انتقال آب طرحهاي اجرایی

طرح خدنگستان به اتمام رسیده و حفاري تونل 
کوهرنگ پایان یافته و طرح تونل انتقال   آب گالب 

 می گذارد.مراحل پایانی را پشت سر 

  توان بخشی از کمبود ها می با تکمیل این طرح
 رود را جبران نمود  آب حوضه رودخانه زاینده 

30 

  هاي تکمیل، تجهیز و توسعه ایستگاه  4
 آب سنجی و هواشناسی

هاي آب و هواشناسی و تکمیل و تجهیز ایستگاه
 کنترل میزان برداشت از منابع آب

ولوژي از داشتن اطالعات هواشناسی و هیدر
 ها است. حوضه آبریز، پایه و اساس سایر تحلیل

80 

5  

هاي غیرمجاز، نصب کنتورهاي انسداد چاه
هاي حجمی هوشمند، احداث و توسعه شبکه

هاي تغذیه پیزومتري و مطالعه و اجراي طرح
 هاي آب زیرزمینی مصنوعی سفره

ها و اجراي طرح تعادل تغذیه مصنوعی آبخوان
 رزمینیبخشی منابع آب زی

ها، بخشی از افت سطح آب  با اجراي این طرح
  ها جبران خواهد شدزیرزمینی در دشت

 

60 

  



 
 

  هاي اجرایی در طول برنامه پنجم توسعه عملکرد سیاست - 7ادامه جدول 
  

  برآورد اثربخشی  اثربخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  هاي اجرایی اتخاذ شده سیاست  ردیف
  (درصد)

  ه طرح جامع مدیریت  یکپارچهتهی  6
 رود حوضه زاینده 

فاز اول طرح مدیریت یکپارچه حوضه زاینده رود  
با همکاري وزارت نیرو و وزارت علوم کشور آلمان 

 انجام شده و فاز دوم  درحال مطالعه  می باشد .

در راستاي حصول به توسعه پایدار در بخش آب، 
اساسی مدیریت یکپارچه حوضه زاینده رود گامی 

 شود.محسوب می
70 

  شناسایی و رفع منابع آالینده منابع   7
 آب استان

هاي برداري و آزمایش نمونهمورد نمونه 3995
مورد  2600شبکه پایش رودخانه زاینده رود و 

 گیري بارمعلق و.... اندازه

شک کیفیت آب به اندازه کمیت آن، مورد  بی
منابع توجه است و با افزایش مصارف آب و کمبود 

آب، آلودگی منابع آب رو به افزایش است و الزم 
است تا منابع آالینده شناسایی شده و اقدامات 

 الزم صورت پذیرد

70 

8  
هاي آموزشی از طریق تهیه و پخش برنامه

  هاي عمومی و اطالع رسانیرسانه
 مناسب همگانی 

شرکت در نمایشگاه هاي مرتبط با صنعت آب و 
 18000جلد کتابچه و  60000برق وچاپ و توزیع

عدد  2500نسخه پوستر طرح داناب تهیه و توزیع 
لوح فشرده آموزشی  5000جلیقه ناجیان آب و 

 انیمیشن آب  و...

داشتن آگاهی و دانش کافی از منابع آب در 
دسترس و مشکالت و وضعیت منابع و مصارف آب 
از محورهاي اساسی توسعه پایدار در بخش آب، 

 گرددمحسوب می

80 

اجراي قابل قبول تاالب گاوخونی و سایر   9
 هاي محیط زیستاکوسیستم

هاي شرب و کشاورزي اقدام خاصی صورت به دلیل خشکسالی پی در پی و کمبود شدید آب در بخش
  -  نگرفته است

  اي استان اصفهان. مأخذ: شرکت آب منطقه                       



 
 

  اي مهم براساس اهداف کمی برنامه بخش منابع آبها و متغیره عملکرد شاخص -8جدول 
  

ماده   ردیف
  واحد  عناوین هدف کمی  قانونی

1390  1391  1392  
هدف 
  نسبت عملکرد به  عملکرد  برنامه

  هدف (درصد)
هدف 
نسبت عملکرد به   عملکرد  برنامه

  هدف (درصد)
هدف 
نسبت عملکرد به   عملکرد  برنامه

  هدف (درصد)

 سدها ظرفیت آب تنظیمی  140  1
  میلیون

 متر مکعب 
4/5 4/5 100 65 44 68 9 0 0 

 100 1326 1326  53 1583 3000 80 5338 6700 هکتار هاي آبیاري اصلیشبکه  140  2

 آبرسانی به شهرها  140  3
  میلیون

 متر مکعب 
4/0 4/0 100 7/0 7/0 100 2/0 1/0 50 

 هاي پمپاژایستگاه  140  4
  میلیون

 متر مکعب 
2/4 0 0 2/4 0 0 10 0/0 0 

هاي تغذیه مصنوعی آب  140  5
 زیر زمینی

  میلیون
 متر مکعب 

1/0 1/0 100 1/0 1/0 100 0/5 0/5 100 

6  140  

تعادل بخشی (جبران افت 
زیر زمینی و کاهش  آبهاي

هاي  سفره  از برداشت 
 ممنوعه) 

  میلیون
 متر مکعب 

30 20 67 30 20 67 30 12 40 

تعیین حریم و بستر   140  7
 هاخانهرود

 21 45 210 100 40 40 - 0 0 کیلومتر

  
 



 
 

 
  ها و متغیرهاي مهم براساس اهداف کمی برنامه بخش منابع آب عملکرد شاخص - 8ادامه جدول 

  

ماده   ردیف
  واحد  عناوین هدف کمی  قانونی

1390  1391  1392  
هدف 
  نسبت عملکرد به  عملکرد  برنامه

  هدف (درصد)
هدف 
رد به نسبت عملک  عملکرد  برنامه

  هدف (درصد)
هدف 
نسبت عملکرد به   عملکرد  برنامه

  هدف (درصد)
 2 2 115 25 25 100 100 60 60 کیلومتر هاساماندهی رودخانه  140  8

  حجم آب عرضه شده   140  9
 به بخش صنعت

  میلیون
 متر مکعب 

193 144 74 193 169 87 193 126 65 

10  140  
نسبت حجم آب مصرفی 

  در بخش کشاورزي 
 جم کل آببه ح

 99 89/3 90 99 88/8 90 99 88/8 90 درصد

                پی حجم آب تنظیمی سدها کاهش یافته است. درصد عملکرد مربوط به همان سال می باشد. در هاي پی  بدلیل وقوع خشکسالی  
  اي استان اصفهان. مأخذ: شرکت آب منطقه         

  
  
  
  

  
  
  
  



 
 

  و متغیرهاي مهم براساس اهداف کمی برنامه بخش منابع آبها  عملکرد شاخص - 8ادامه جدول 
  

ماده   ردیف
  واحد  عناوین هدف کمی  قانونی

1393  1394  1395  
هدف 
  نسبت عملکرد به  عملکرد  برنامه

  هدف (درصد)
هدف 
نسبت عملکرد به   عملکرد  برنامه

  هدف (درصد)
هدف 
نسبت عملکرد به   عملکرد  برنامه

  هدف (درصد)

 ب تنظیمی سدهاظرفیت آ  140  1
  میلیون

 متر مکعب 
60 45 75 8 0 0 15 0 0 

 26 154 600 37 634 1700 45 834 1850 هکتار هاي آبیاري اصلیشبکه  140  2

 آبرسانی به شهرها  140  3
  میلیون

 متر مکعب 
2/6 2/0 77 4 2/0 50 2/6 1/6 62 

 هاي پمپاژایستگاه  140  4
  میلیون 

 متر مکعب
20 0/0 0 - - - - - - 

هاي تغذیه مصنوعی آب  140  5
 زیر زمینی

  میلیون 
 متر مکعب

2/0 0/0 0 - - - - - - 

6  140  

تعادل بخشی (جبران افت 
هاي زیر زمینی و آب

  کاهش برداشت از
 هاي ممنوعه)سفره 

  میلیون
 متر مکعب 

30 18 59 30 38 127 40 57 142 

  
  
  
  



 
 

  ساس اهداف کمی برنامه بخش منابع آبها و متغیرهاي مهم برا عملکرد شاخص - 8ادامه جدول 
  

ماده   ردیف
  واحد  عناوین هدف کمی  قانونی

1393  1394  1395  
هدف 
  نسبت عملکرد به  عملکرد  برنامه

  هدف (درصد)
هدف 
نسبت عملکرد به   عملکرد  برنامه

  هدف (درصد)
هدف 
نسبت عملکرد به   عملکرد  برنامه

  هدف (درصد)

تعیین حریم و بستر   140  7
 هارودخانه

 92 83 90 77 27 35 84 67 80 کیلومتر

 84 80 95 76 61 80 15 8 55 کیلومتر هاساماندهی رودخانه  140  8

  حجم آب عرضه شده   140  9
 به بخش صنعت

  میلیون
 متر مکعب 

193 153 79 193 110 57 193 113 59 

10  140  
نسبت حجم آب مصرفی 

  در بخش کشاورزي 
 به حجم کل آب

 97 87/6 90 98 88/2 90 98 88/0 90 درصد

         در پی حجم آب تنظیمی سدها کاهش یافته است. درصد عملکرد مربوط به همان سال می باشد. پی هاي  بدلیل وقوع خشکسالی  
  

  اي استان اصفهان. مأخذ: شرکت آب منطقه       
  
  
  



 
 

  (ارقام میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اي طی سال هاي سرمایه عملکرد اعتبارات تملک دارایی -9جدول 
  

  عنوان برنامه  نوع اعتبارات
1390  1391  1392  

  حققت درصد   عملکرد  مصوب  درصد تحقق  عملکرد  مصوب  درصد تحقق  عملکرد  مصوب
  57 488،098 856،272 66 747،866 1،134،642 7 649،926 9،830،333  و عرضه آب تاًمینبرنامه   ملی

 30 78،707 263،850 90 116،610 130،000 96 97،656 102،050  آب و عرضه تاًمینبرنامه   استانی

                    و عرضه آب تاًمینبرنامه   درآمد اختصاصی
  گذاري سرمایه

                    و عرضه آب تاًمینبرنامه   خصوصی و تعاونی بخش 

                    و عرضه آب تاًمینبرنامه   گذاري خارجی سرمایه
                    و عرضه آب اًمینتبرنامه   گذاري بانکها سرمایه

                    و عرضه آب تاًمینبرنامه   تسهیالت بانکی
  .    508، 000              و عرضه آب تاًمینبرنامه   اوراق مشارکت

سایر 
(با ذکر 

  نوع)

ملی و 
 20 507،710 2،500،000 58 2،008،919 3،481،050 34 1،434،011 4،157،500  و عرضه آب تاًمینبرنامه   استانی ملی

 0 0 9،300 23 24،284 107،000 58 100،240 172،000  و عرضه آب تاًمینبرنامه   استانی

 26 1،074،515 4،137،422 60 2،897،679 4،852،692 16 2،281،833 14،261،883  جمع کل  



 
 

  )(ارقام میلیون ریال 1390 – 95هاي  اي طی سال هاي سرمایه عملکرد اعتبارات تملک دارایی - 9جدول ادامه 
  

  عنوان برنامه  نوع اعتبارات
1393  1394  1395  

درصد   عملکرد  مصوب
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

درصد   عملکرد  مصوب  تحقق
  حققت 

 82 1،820،672 2،213،413 54 1،002،832 1،842،149 72 630،373 873،737  وعرضه آب تاًمینبرنامه   ملی

  37،223 78،743 88 46352,2 52،750 99 88،500 89،800  وعرضه آب تاًمینبرنامه   استانی
                    وعرضه آب تاًمینبرنامه   درآمد اختصاصی

  گذاري سرمایه
  وعرضه آب تاًمینبرنامه   خصوصی و تعاونی بخش 

                  

                    وعرضه آب تاًمینبرنامه   گذاري خارجی سرمایه
                    وعرضه آب تاًمینبرنامه   گذاري بانکها سرمایه

                    وعرضه آب تاًمینبرنامه   ت بانکیتسهیال
  .           9 188،278 2،000،000  وعرضه آب تاًمینبرنامه   اوراق مشارکت

  سایر
  (با ذکر نوع) 

ملی و 
  استانی ملی

 8 28،000 350،000 0 0 424،000 4 47،950 1،192،500 وعرضه آب تاًمینبرنامه 

 4 75،323 1،789،423 26 192،124 736،923 30 311،806 1،055،650 وعرضه آب تاًمینبرنامه   استانی

 44 1،961،218 4،431،579 41 1،241،308 3،055،822 24 1،266،907 5،211،687  جمع کل

      ریال مربوط به برنامه عرضه آب می باشد نمیلیو 711،269آب و  تاًمینریال مربوط به برنامه   میلیون 1،788،187، مبلغ  1395سال  میلیون ریال اعتبارات مصوب 4،431،579از مبلغ.  
     آب می باشد. عرضه ریال مربوط به برنامه  میلیون  614،600آب ومبلغ  تاًمینریال مربوط به برنامه   میلیون 1،190،935، مبلغ 1395سال    عملکرد  اعتبارات  ریال میلیون 1،961،218از مبلغ  

 اي استان اصفهان. نطقهأخذ: شرکت آب مم                   



 
 

  1395گزارش اقتصادي و اجتماعی استان اصفهان در سال   26
  

  بندي و پیشنهادها: جمع
  شود. هاي کلیدي بخش آب پرداخته می در این قسمت ابتدا به تحلیل عملکرد شاخص

  
  و انتقال و توزیع آب (ظرفیت آب تنظیمی سدها) : تاًمینالف) برنامه  

برداري مطمئن از منابع آبی استان ازطریق احداث کنترل، تنظیم و بهرهرنامه این بهدف اصلی      
، میزان آب باشد. منظور از آب تنظیمی سدهاهاي پرآب استان میسدهاي مخزنی بر روي رودخانه

 1395تا  1390هاي باشد. مقادیر این شاخص در سالعبوري از دریچه سدها جهت اهداف مختلف می
  درصدي این شاخص است. 58ن متر مکعب بوده که به معنی عملکرد میلیو 94برابر 

  
  کشی):هاي آّبیاري و زهو انتقال و توزیع آب (شبکه تاًمینب) برنامه 

  آب (سدها) تا محل مصرف  تاًمینهاي انتقال آب از محل و کانال هاي آبیاري و زهکشیاحداث شبکه
  : گیرد ( اراضی کشاورزي) براي دو منظور صورت می

  شدند. انتقال آب مطمئن و بهبود راندمان آبیاري در اراضی که قبالً به صورت سنتی مشروب میـ 1     
ـ توسعه اراضی قابل کشت که امکان استفاده از منابع آبی را به روش سنتی ندارند. عملکرد این 2     

ها در این  ن پروژهتری هکتار بوده و مشخصات مهم 9869برابر  1395تا  1390هاي  شاخص در سال
  شاخص به شرح زیر بوده است:

  
 کشت .هکتار بهبود و توسعه  23000آب  تاًمینکشی رودشت جنوبی با هدف ادامه اجراي شبکه آبیاري و زه -

  هکتار اراضی زیر کشت .  2200آب  تاًمیناتمام عملیات اجرایی شبکه آبیاري سد قره آقاچ سمیرم جهت  -
  هکتار اراضی زیر کشت. 700آب  تاًمینآبیاري سد کمانه سمیرم جهت اتمام عملیات اجرایی شبکه  -
  هکتار اراضی زیر کشت. 800آب  تاًمینادامه عملیات اجرایی شبکه آبیاري سد آغچه فریدن جهت  -

  درصد بوده است. 74میزان تحقق این شاخص در طول برنامه پنجم توسعه 
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  و انتقال و توزیع آب (آبرسانی به شهرها و صنایع): تاًمینج) برنامه 
ات مناسب جهت انتقال آب به نقاط تأسیسهدف از برنامه آبرسانی به شهرها و صنایع، احداث      

هاي مورد نیاز آب شرب و بهداشتی مورد مصرف شهرها و شهري صنعتی و نیز ساخت تصفیه خانه
  اند.هاي زیر دردست اجرا بودههاي برنامه پنجم طرحاشد. درطول سالبصنایع می

  متر مکعب آب شرب وبهداشتی. میلیون 37ساالنه  تاًمینطرح آبرسانی به نائین وانارك با هدف  )1
میلیون مترمکعب آب شرب و  315ساالنه  تاًمینطرح آبرسانی به اصفهان بزرگ با هدف  )2

 بهداشتی.

 شرب و بهداشتی. میلیون مترمکعب آب 40ساالنه  تاًمیناهدف طرح آبرسانی به کاشان ب )3

  
 ها:د) برنامه مهندسی رودخانه

ها و مطالعه و اجراي تعیین حد ها و طغیان رودخانهها براي کاهش اثرات سیالبساماندهی رودخانه     
هاي برنامه طول سالگیرد. در ها انجام میها در چارچوب برنامه مهندسی رودخانهبستر و حریم رودخانه

کیلومتر نیز البروبی ساماندهی  236ها تعیین حریم و بستر و ها و مسیلکیلومتر از رودخانه 262پنجم 
  اند. شده

  
  برداري و حفاظت از منابع آب: ه) برنامه بهبود بهره

تکمیل هاي زیرزمینی، بخشی و تغذیه مصنوعی براي جلوگیري از افت شدید سطح آّب سفره تعادل     
برداري  هاي برنامه بهبود بهرهله فعالیتهاي سطحی وزیرزمینی، ازجمگیري آبهاي اندازهو تجهیز شبکه

  باشد. و حفاظت از منابع آب می
هاي تغذیه مصنوعی خور وبیابانک و خم پیچ خوانسار اجرا و هاي برنامه پنجم طرحدرطول سال     

الخونچه و مرحله اول وردشت سمیرم به اتمام رسیده است. مطالعات مرحله دوم طرح تغذیه مصنوعی ط
 حلقه چاه غیرمجاز نیز پر  2300حلقه چاه مجاز، تعداد 303جلوگیري از اضافه برداشت غیر مجاز  ضمن

  بوده است.  اضافه برداشت  میلیون مترمکعب 165آن جلوگیري از  حاصل  شده که
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  و) نقاط قوت و ضعف:

  الف) نقاط قوت :
رود، ماربر، حنا، گلپایگان، خمیران و ... و سدهاي احداث شده بر  هاي دائمی زایندهوجود رودخانه     

رود، حنا، گلپایگان و ... که علی رغم شرایط بحرانی خشکسالی در این ها نظیر سد زایندهاین رودخانه
  اند. میلیون مترمکعب آب را در خود ذخیره و تنظیم نموده 1137توسط میزان طور م سالها  به
 هاي متمرکز زاگرس و حوضه آبریز کارون بزرگ مزیتی اساسی براي همجواري با رشته کوه

هاي انتقال آب بین هاي برنامه پنجم نیز طرحگردد. در طول سالرود محسوب میحوضه زاینده
حل جبران بخشی از کمبود  به عنوان تنها راه 3تان، تونل کوهرنگ اي نظیر تونل خدنگسحوضه

دلیل مشکالت  هآب حوضه فعال بودند. ولی متاسفانه طرح انتقال آب به فالت مرکزي ایران ب
اجتماعی و سیاسی ایجاد شده متوقف شده است . تونل خدنگستان حفاري آن به اتمام رسیده و 

 نیز پایان یافته است. 3حفاري تونل کوهرنگ برداري از آن آغاز شده است. بهره

  
ها و مراکز علمی متعدد آموزشی در بخش تحقیقات کاریردي مورد نیاز، با توجه به وجود دانشگاه     

عالی دراستان در این سال نیز تعدادي طرح تحقیقاتی به انجام رسید که از نتایج آن در دسترسی به 
 ري از منابع آب استفاده خواهد شد.برداهاي نوین استحصال و بهرهروش

  
  ب) نقاط ضعف: 

 موقع آنها . کافی و به عدم تخصیص  و  آب تاًمینهاي کمبود اعتبار مورد نیاز اجراي پروژه  
 رود گشـته اسـت .    درپی که سـبب بـروز بحـران در حوضـه زاینـده     وقوع خشکسالی متعدد و پی

رود، علیرغم افتتاح طرح چشمه لنگـان در   دهبراساس آمار و اطالعات، ورودي آب به دریاچه زاین
خصوصاً طی چند سـال   درصد کاهش داشته است. 35 دهه هشتاد نسبت به دهه هفتاد بیش از

 درصدي نسبت به آب ورودي دهه هفتاد وجود داشته است. 50گذشته که کاهش بیش از
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 هـاي زیرزمینـی    اي بوده کـه مخـازن آب   ن برداشت آب از منابع آب زیرزمینی به گونهعالوه بر آ  
  ها، خشک و تعدادي نیز کـاهش آبـدهی داشـته اسـت.     به حداقل رسیده و تعداد زیادي از دشت

رود افـزایش یافتـه و تعـادل     هاي شرب، صنعت و باالدسـت زاینـده   ازطرفی مصرف آب در بخش
رود در سـالیان اخیـر  در محـدوده قابـل      ز بین رفته و رودخانـه زاینـده  منابع و نیازها به شدت ا

رود بـه رودخانـه فصـلی     رود که رودخانـه زاینـده   توجهی از مسیر خود خشک شده و بیم آن می
محیطـی   هـاي اجتمـاعی، اقتصـادي و فرهنگـی و خصوصـاً زیسـت       تبدیل شود و یقینـاً بحـران  

 اي را به همراه خواهد داشت. گسترده

  وجود سیستم مدیریت به هم پیوسته منابع آب در سطح حوضه .عدم 

  هـاي زیـر زمینـی در اثـر برداشـت بـی رویـه از منـابع آب         میزان افت بیش از حد مجاز سطح آب سـفره
 هاي استان .زیرزمینی و نشست زمین در برخی از دشت

 عت و کشاورزي .هاي صنآلوده شدن منابع آب سطحی و زیرزمینی توسط مصرف کنندگان مختلف بخش  
 هاي مختلـف  هاي شرب و صنعت به دلیل رشد جمعیت و استقرار فعالیتافزایش تقاضا براي آب در بخش

 اقتصادي در مناطق مختلف استان بدون در نظر گرفتن محدودیت منابع آب .
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  ز) پیشنهادها:
ها در تمام مناطق، آب است. در بعضی از مناطق پتانسیل تأمین آب در  ترین زیرساخت یکی از اصلی     

خود منطقه وجود داشته و در بعضی از مناطق این پتانسیل وجود ندارد. در مناطق مرکزي و شرق 
ترین  عمدهکشور این پتاسیل وجود ندارد. پس انتقال آب به این مناطق اجتناب ناپذیر خواهد بود. اما 

  شرح ذیل خالصه نمود : توان به راهکارهاي غلبه بر بحران آبی حوضه اعمال نمود را می
  
  ـ احیاء اصل مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه:1

یکی از اقدامات اساسی که بایستی جهت حل بحران آبی حوضه زاینده رود مدنظر قرار گیرد      
حوضه است. در غیاب این موضوع هرگونه اقدام دیگري بازگشت به اصل مدیریت یکپارچه منابع آب 

فاقد کارایی الزم است شرکت آب منطقه اي اصفهان پس از بروز بحران خشکسالی در کشور و استان و 
تشکیل شوراي عالی آب و شوراي هماهنگی حوضه رودخانه زاینده رود همواره تالش نموده تا مصوبات 

هاي جدید بر رودخانه  طور کامل اجرا نموده و از بارگذارياین شورا را درحوضه اختیارات خود ب
خودداري نماید. درحالی که متاسفانه استان همجوار مصوبات شوراي عالی آب را بطور کامل اجرا نکرده 

  هاي توسعه خود را  رغم تاکید شوراي عالی آب بر منع هرگونه بارگذاري جدید همچنان طرح و علی
میلیون مترمکعبی سهم چهارمحال و بختیاري  227بر این علیرغم تصریح رقم دردست اجرا دارد. عالوه 

هاي نرمال، آب تحویلی به دو استان یاد شده در  طور رقم اختصاص یافته به یزد براي سال و همین
  باشد.  شرایط اقلیمی خشک نیز کمتر از مقادیر تخصیص یافته نمی

 
  آب مصوب: و انتقال تاًمینهاي  اجراي طرح و جبران کمبود منابع آب حوضه با تکمیل -  2

برد واقعیتی  رود به شدت از کمبود منابع آبی رنج می این واقعیت که استان اصفهان و حوضه زاینده     
آب  تاًمیناست انکارناپذیراست، ازطرفی هرگونه توسعه اجتماعی و اقتصادي در این منطقه مستلزم 

غیر قابل حذف و یا بازگشت به گذشته است لذا یکی از است و مصارف تعریف شده در حوضه نیز 
و استحصال آب  تاًمینهاي  آب مورد نیاز این منطقه اجراي طرح تاًمینراهکارهاي مهم در جهت 

  آمده است . 9ترین آنها در جدول شماره  باشد که مهم می
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  بینی شده  و انتقال آب پیش تاًمینهاي  طرح -  9جدول 
  

  واحد متعارف  نام طرح  ردیف

 9/6 میلیون مترمکعب اجراي سد و شبکه آبیاري بلطاق  1

2  
  اجراي سد گردنه خاکی

 ** ( مطالعه سد آغداش)
 8/8 میلیون مترمکعب

 39 میلیون مترمکعب اجراي سد و شبکه آبیاري تنگ آب  3

 8/7 میلیون مترمکعب د میدانکاجراي سد و شبکه آبیاري س  4

 10 میلیون مترمکعب اجراي سد و شبکه آبیاري دهان  5

 275 میلیون مترمکعب مطالعه و اجراي انتقال آب رودخانه ماربر به دشت شهرضا  6

 120 میلیون مترمکعب سد و تونل سوم کوهرنگ  7

 21 میلیون مترمکعب اجراي سد سرداب  8

 480 میلیون مترمکعب ل گوکان و یالنمطالعه و اجراي سد و تون  9

 5/968 میلیون مترمکعب  جمع کل

**در بازنگري مطالعات منابع آب به علت کاهش شدید منابع آب سطحی در منطقه ادامه طرح گردنه خاکی              
  طرح آغداش (در پایین دست) جایگزین گردید. و متوقف 

  اي استان اصفهان. مأخذ : شرکت آب منطقه  
  

  
  رود : ـ اجراي طرح ساماندهی نقاط برداشت آب زاینده3

شاخه اصلی و چند شاخه فرعی است  2رود داراي  رود در منطقه باالدست سد زاینده رودخانه زاینده     
رود تا باتالق گاوخونی ادامه دارد. برداشت از این  رود نیز با نام رودخانه زاینده و پس از سد زاینده

درمناطق باالدست در سالیان اخیر بوسیله پمپاژ به ارتفاعات روند صعودي به خود  رودخانه خصوصاً
گیري دبی هستند و الزم است  هاي پمپاژ فاقد مجوز و تجهیزات اندازه گرفته است اغلب این ایستگاه

ش از نسبت به ساماندهی آنها اقدام گردد و پمپاژهاي فاقد مجوز و نیز پمپاژهایی که آب را به ارتفاع بی
  آوري گردند. دهند جمع متر  انتقال می 150
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هاي غیر مجاز، کلیه انهار برداشت آب  درمنطقه پایین دست نیز الزم است عالوه بر توقف برداشت
  گیري دبی مجهز گردند. سازي شده و به تجهیزات اندازه سردهانه

  
  ور هرگونه تخصیص و بارگذاري جدید بر رودخانه :ـ عدم صد4

رویه صنعت در منطقه مرکزي ایران امکان کنترل بحران  درصورت تداوم رشد جمعیت و توسعه بی     
  اي در این منطقه باید با  آبی این حوضه تحت هیچ شرایطی فراهم نخواهد شد. هرگونه برنامه توسعه

هاي  ی آن مورد بررسی قرار گیرد زیرا امکانات انتقال آب از حوضهها و کمبود آب درنظر گرفتن محدودیت
منطقه  هاي زیاد آن تنها قادر به پاسخگویی کمبود نیازهاي آبی فعلی این نظر از هزینه مجاور نیز صرف

رود باالخص در نواحی باالدست حوضه  باشد. لذا ازهرگونه بارگذاري جدید برمنابع آب حوضه زاینده می
  د و یا مناطق خارج از حوضه باید خودداري شود .رو زاینده

  
  سازي مصارف آب درحوضه : ـ بهینه 5

 تاًمینرود جهت  هایی که در منطقه مرکزي ایران و باالخص در حوضه زاینده با توجه به محدودیت     
است.  ناپذیر سازي مصارف آبی در این حوضه امري ضروري و اجتناب منابع جدید آبی وجود دارد، بهینه

هاي مصرف وجود دارد و بر پایه این تعاریف  سازي مصرف آب درهریک از بخش تعاریف متفاوتی از بهینه
اقدامات زیادي نیز تاکنون در مقوله مصرف بهینه آب در استان شده است . بسیاري از این اقدامات به 

ارهاي فرهنگی است ولی شود که الزمه آن انجام ک برداران و فرهنگ استفاده از آب مربوط می بهره
و خطوط آبرسانی است که با توجه به  ات آبیتأسیسبخشی دیگر از اقدامات مربوط به بهسازي و نوسازي 

باشد که از آن جمله  اعتبار ازطریق دولت می تاًمینریزي و  عمر زیاد و فرسودگی آن نیازمند برنامه
  توان به موارد زیر اشاره نمود : می

  ی شرب استان با توجه به عمر زیاد و فرسودگی آن.نوسازي شبکه آبرسان )1
 هاي آبیاري قدیمی با توجه به قدمت زیاد و فرسودگی آن. نوسازي شبکه )2

 .4و  3هاي درجه  تکمیل و توسعه شبکه کانال )3

 هاي آبیاري. اصالح و بهبود روش )4

 گیري حجمی آب. تجهیز کلیه نقاط برداشت آب در بخش کشاورزي به ادوات اندازه )5

 اده از الگوهاي کشت با نیاز آبی کمتر و افزایش تولید به ازاء واحد آب مصرفی.استف )6

   آب آنها با استفاده از پساب و همچنین بازچرخانی آب. تاًمیناستقرار صنایع کم آب بر و  )7
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  آب تاًمینهاي واقعی تولید و  هاي مصرف آب متناسب با هزینه ـ اصالح تعرفه 6

هاي  پوشش کامل هزینه الزم براي  تر از میزان  ها اغلب پایین از تعرفه در کشورهاي ما درآمد ناشی     
کنندگان و  هاي درست درسطح عموم به مصرف آب است و الزم است با دادن آگاهی تاًمینهاي  سیستم

انه درسطح عموم شاخص مصرف بهینه را انتخاب هاي اقتصادي مردم آگاه باتوجه به مقایسه فرصت
  هاي اقتصادي دارد. اي بر دیگر شاخه اقتصاد خدمات آب و فاضالب تاثیر زنجیره نمایند و تفهیم شود،

گذاري واقعی نبوده، صرفا از دیدگاه  گذاري آب نیز اصالح شود زیرا طرح قیمت طرح قیمت  مسئله     
ست و مفاهیم اجتماعی، سیاسی فرهنگی آن درکشور شناسانده مدیریت فعال آب درنظرگرفته شده ا

شود،  شده آن منظور می عنوان قیمت تمام هبر قیمتی که براي آب ب نشده است. ازبعد اقتصادي، عالوه
بایست ارزش ریالی نیز به نام ارزش ذاتی آب به قیمت تمام شده آب اضافه نمود تا  آبی که تعرفه  می

  امل قیمت تمام شده و ارزش ذاتی باشد.شود ش روي آن بسته می
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  فصل دوم

  کشاورزي و منابع طبیعی

  

  
  
   مقدمهـ 1

ترین مسائل مطرح در مجامع  غذا و امنیت غذایی براي جمعیت رو به رشد کره زمین از مهم تاًمین     
 تاًمینهاي مختلف داشته، هاي چشمگیري که بشر در زمینهرغم پیشرفت  بهلی بوده و المل ملی و بین

به عنوان یک معضل فزاینده مطرح است. رشد فزاینده جمعیت کره  مچنانغذا و مبارزه با گرسنگی ه
هاي  هاي قابل کشت، کاهش بارندگی و خشکسالی زمین از یک طرف و کاهش منابع از قبیل زمین

وري در تولید راهی را به جز اندیشیدن به افزایش بهره ،از آن و دیگر عوامل مؤثر پیاپی حاصل
بخش گذارد. بنابراین،  محصوالت کشاورزي و دامی و نیز استفاده بهینه از منابع طبیعی باقی نمی

ه امنیت غذایی با اتکاء به منابع داخلی و توسع تاًمینحیاتی در  کشاورزي به دلیل برخورداري از نقش
گردد. این بخش در استان به  هاي اقتصادي در کشور محسوب می ترین بخش از مهم اشتغال پایدار

هاي اخیر با مشکالت زیادي روبرو بوده است در نتیجه  مواجهه با خشکسالی به ویژه طی سالدلیل 
اي  نهکشت گلخاتوسعه هاي نوین و  وري و بکارگیري روش تغییر الگوي کشت به موازات افزایش بهره

استان در تولید  دامداريبا این وجود بخش کشاورزي و  .بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است
باشد و سهم این بخش در ایجاد اشتغال و تولید ناخالص  برخی از محصوالت داراي رتبه کشوري می

  داخلی استان همچنان مورد توجه است.
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 و حفظ بخش، هاي سیاست مهمترین از یکی غذایی محصوالت تأمین راستاي درعالوه بر آن،      
 کاهش و غذا سالمت و غذایی امنیت به دستیابی جهت عمومی بهداشت و محصوالت بهداشت ارتقاء

 بازارهاي در کشاورزي محصوالت حضور و ورود نهایت در و سموم و داروها بقایاي از ناشی مخاطرات
  .دارد شدن جهانی به گرایش تولیدي محصوالت همه که دورانی در ویژه به است جهانی

توسعه  پنجم برنامه هاي سال طی استان طبیعی منابع و کشاورزي بخش عملکرد حاضر گزارش در
  گرفته است. قرار ارزیابی و بررسی ) مورد1390 -1395( اقتصادي، اجتماعی

  
  ي مهم :ها ـ عملکرد شاخص 2

 1395استان اصفهان در سال  اي، دامی) (زراعی، باغی و گلخانه مجموع تولیدات بخش کشاورزي     
 درصد بیشترین سهم را دارند. 40این مقدار تولیدات زراعی با  میلیون تن بوده است که از 5,9 حدود

  )1/1و  1ول درصد بوده است. (جدا 8حدود  1390 – 95هاي  متوسط نرخ رشد تولیدات طی سال
  
  ـ تولیدات زراعی و باغی :2ـ1

این  باشد. میدرصد از مساحت استان)  5هزار هکتار ( 568حدود  مجموع اراضی کشاورزي استان    
ها  تولیدات حاصل از این فعالیت .دهد درصد از اراضی کشاورزي کشور را تشکیل می 9/3میزان حدود 

است که نسبت میلیون تن بوده  5,9حدود  1395ال در سعلیرغم شرایط خشکسالی حاکم بر استان 
  افزایش داشته است. درصد 23حدود  1390به سال 

  
  تولیدات زراعی :

حبوبات   اي، سبزیجات و شامل کشت غالت، گیاهان علوفه اًهاي زراعی استان عمدت فعالیت     
 خشکسالی حدود از شیوجود مشکالت نا علیرغم 1395استان درسال  مجموع تولیدات زراعی. باشد می
همچنین  .دهد نشان میافزایش  درصد 19 حدود 1390 که نسبت به سال میلیون تن بوده 3,6

زمینی رتبه سوم،  رتبه پنجم، سیب اول، پیاز  زمینی رتبه اول، مینی تیوبر سیب گلرنگ رتبه درتولید
  ود اختصاص داده است.اي رتبه ششم، جو رتبه ششم، خربزه رتبه چهارم کشوري را به خ ذرت علوفه
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  تولیدات باغی  :

استان اصفهان یکی از ، انواع محصوالت باغی دیتول به دلیل شرایط اقلیمی خاص حاکم بر استان و     
شامل اً عمدت یباغ يها تی. فعالگردد یهاي مهم تولید محصوالت باغی در کشور محسوب م قطب

درصد  79محصوالت حدود  نی. اباشد یانگور آبی، پسته و گردو م کاشت درختان سیب، انار، بادام آبی،
  دارد.  یصادراتباشد که جنبه  ترین محصول می دهند و از بین آنها سیب عمده باغات را تشکیل می

سطح کشور و با تولید  درصد 21هکتار  2271,9با سطحی برابر  »به«بین محصوالت باغی استان  در
درصد سطح کشور و با  10هکتار  21583,4 تن رتبه دوم کشور و سیب با سطحی برابر 22171,7

درصد سطح کشور و با تولید  11 هکتار 8630,5تن رتبه سوم و انار با سطحی برابر  239136,2تولید 
رصد سطح کشور و د 15هکتار  26688محمدي با سطحی برابر  تن رتبه سوم کشور و گل 101820
 یمحصوالت باغ داتیخود اختصاص داده است . مجموع تول  هتن رتبه دوم کشور را ب 7907,4با تولید 

رغم تشدید  به 1390سه با سال یکه در مقا هزار  تن بوده است 564حدود  1395استان در سال 
  درصد روبرو بوده است. 22شرایط خشکسالی با افزایش حدود 

  
  اي: تولیدات گلخانه

توسعه هاي گذشته به لحاظ مشکالت ناشی از کاهش منابع آب و بروز شرایط خشکسالی  طی سال     
  1546به  1395سال  ها در بنحوي که سطح گلخانه اي برخوردار بوده است ها از اهمیت ویژه گلخانه
ده که تن بو هزار 235حدود  1395رسید. میزان تولیدات سبزي و صیفی این بخش در سال هکتار 

درصدي روبرو بوده و امکان کسب رتبه سوم کشوري را در تولید  60با رشد  1390نسبت به سال 
 همیلیون شاخ 52حدود  دهیتولید ساالنه گل شاخه برهمچنین میزان  براي استان فراهم نموده است.

. در ته استپی داش بوده که  رتبه چهارم را براي استان درمیلیون نشاء  34فصلی  -هاي نشایی و گل
  ست.ا تولید گل شب بو، استان رتبه اول کشور را دارا نهیزم
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  ـ تولیدات دام و طیور وآبزیان:2ـ1

تن  بوده است که نسبت  1557576حدود   1395دام و طیور و آبزیان در سال تولیدات میزان       
درصد بوده است. این  26سی درصد افزایش داشته است. این میزان در سطح کشور  1390به سال 

 درصد، تولید گوشت مرغ حدود 36درصد، تولید شیر حدود  21قرمز افزایش در تولید گوشت  میزان
ه تولید گوشت مرغ و سایر ماکیان باشد. استان در زمین درصد می 3مرغ حدود  درصد و تولید تخم 19

میلیون قطعه و تولید سالیانه  بیش  36,6واحد مرغداري گوشتی به ظرفیت بیش از  1850با داشتن 
هزار تن گوشت مرغ رتبه نخست کشوري را در تعداد واحدهاي مرغداري گوشتی و رتبه دوم  192از 

واحد پرورش بوقلمون گوشتی  100تولید گوشت مرغ را دارا بوده است.  همچنین با دارا بودن تعداد 
واحد  187تعداد  تن گوشت بوقلمون در سال مقام اول و با 7000هزار قطعه و تولید  655فیت به ظر

  هزار تن  92,4میلیون قطعه و تولیدحدود  10,5گذار به ظرفیت نزدیک به  مرغداري تخم
مرغ درسال رتبه دوم کشوري و درتولید گوشت و محصوالت شترمرغ رتبه دوم کشور را دارا  تخم
بیوتیک  هاي پیشرو در تولید گوشت مرغ ویژه بدون مصرف آنتی هان بعنوان یکی از استانباشد. اصف می

یکی از پنج مرکز اصالح نژاد و تکثیر  باشد و تن گوشت مرغ ویژه در سال می 2000با تولید حدود 
 رمرغ بومی کشور در آن واقع شده است. این مرکز  با تولید بیش از یک میلیون و دویست و پنجاه هزا

  .روزه و توزیع درسطح کشور مقام اول را به خود اختصاص داده است قطعه جوجه یک
 1193بر   بالغ انهیسال دیخام در کشور رتبه اول را با تول ریش دیتولاز نظر  تولیدات دامی  استان در     

و با تولید  دیرا کسب نما يریگاو ش رأسهر  يبه ازا ریش دیتول نهیرتبه اول در زم نیهزارتن و همچن
استان از نظر  هزار تن گوشت قرمز در سال رتبه پنجم کشوري را به خود اختصاص داده است. 67

در  يور بهره شیازنظر افزا نیو همچن لیاص يریگاو ش یو ارزش اصالح يریش يها يتعداد گاودار
  .باشد یرتبه اول کشور را دارا م یصنعت يها يگاودار
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   1390 – 95هاي  هاي مهم در سال عملکرد شاخص – 1جدول 

  

عنوان     ردیف
  1395  1394  1393  1392  1391  1390  واحد  شاخص 

1  

تولیدات 
  گیاهی

تولیدات 
  3574256  3394303  3209328  3216945  3397284  3012404  تن  زراعی

  تولیدات  2
  564633  511783  641983  559011  579395  461700  تن  باغی

تولیدات   3
  235000  210000  195000  168000  167000  147000  تن  اي گلخانه

  4373889  4116086  4046311  3943956  4143679  3621104  تن  مجموع  4

تولیدات   5
  دامی

  تولیدات
  1557576  1512400  1446555  1332658  1291490  1195029  تن  دامی

  5931465  5628486  5492866  5276614  5435169  4816133  تن  مجموع

  مأخذ : سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان.      
 
  

  1395هاي مختلف ازمجموع میزان تولیدات در سال  . سهم بخش1-1جدول 
 

  استان اصفهان. مأخذ : سازمان جهاد کشاورزي      
 
 

درصد افزایش نسبت به   درصد  1395  واحد  شاخص عنوان 
  1390سال 

  نرخ رشد
  )90 – 95ساالنه (

  تولیدات گیاهی

تولیدات 
  5/3  7/18  3/60  3574256  تن  یزراع

  تولیدات
 1/4  3/22  5/9  564633  تن  باغی

تولیدات 
  8/9  9/59  4  235000  تن  اي گلخانه

  8/3  8/20  7/73  4373889  تن  مجموع

  تولیدات  تولیدات دامی
  4/5  3/30  3/26  1557576  تن  دامی

  3/4  2/23  100  5931465  تن  مجموع
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هاي واگیر و انگلی دام، میانگین  در زیربخش دامپزشکی در زمینه عملیات مبارزه و کنترل بیماري     

 سال هاي واگیر دار به کل تعداد دامها در پوشش بهداشتی در برابر بیماري هاي تحت کشوري، دام
 این  رتبه استان اصفهان در کهبینی شده  درصد در برنامه پنجم توسعه پیش 77,7میزان  ، به1395

و   باشد. همچنین در زمینه پوشش کنترل کیفی و بهداشتی تولیدات خام دامی درصد می 79,3 رابطه 
  درصد رسیده است.  8/95شیالتی، میانگین 

  
  
  
  

  1390 – 95هاي  هاي مهم در سال عملکرد شاخص – 1جدول ادامه 
 

  مأخذ : اداره کل دامپزشکی استان اصفهان.   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1395  1394  1393  1392  1391  1390  واحد  شاخص عنوان   ردیف

1  
عملیات پوشش 

بهداشتی دامها دربرابر 
  هاي دامی بیماري

هزار نوبت سر 
  259350  273627  121271  100930  83712  115090  دام) واکسیناسیون(

2  

عملیات پوشش کنترل 
کیفی و بهداشتی 

  تولیدات خام
   دامی و شیالتی 

  مورد 
  (کنترل و بازدید)

109340  112622  39076  161778  154820  182530  
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  1390 – 95هاي  هاي مهم در سال عملکرد شاخص – 1جدول ادامه 
 

  مأخذ : اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1395  1394  1393  1392  1391  1390  دواح  شاخص عنوان   ردیف

1  
افزایش سطوح اجرایی 

  داري هاي مرتع طرح
  80,35  209,578  325  250  42,5  116  هزار هکتار

2  
  کاري و توسعه جنگل

  فضاي سبز کشور 
  3,863  10,156  1,445  210  1,275  2,52  هکتار

  8,6  10  0  400  62,5  361  هزار اصله  توسعه زراعت چوب  3
  4,221  4,93  6,251  14,5  1,606  4,196  هکتار  بیابانزدایی اجراي عملیات  4

5  
ممیزي اراضی و تفکیک 

  مستثنیات (اخذ سند)
  160  100  80  132  11,19  150  هزار هکتار

6  

ارتقاء وضعیت حفاظت و 
ها و مراتع  حمایت از جنگل

  کشور (کمربند حفاظتی)
  137  109  127  134  20  138  کیلومتر مربع

7  

یزداري اجراي عملیات آبخ
در حوزه آبخیز سدها و 

  هاي سایر مناطق حوزه
  36930  54671  69610  35000  15000  31245  هکتار

  1,677  3,22  3,199  4,052  3,456  8,806  هکتار  احیاء و اصالح مراتع  8
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  جایگاه بخش / فرابخش در کشور-3
نیازهاي غذایی جامعه  تاًمینهاي خاص درارتباط با  از آنجا که بخش کشاورزي استان داراي ویژگی     

تر از سهم بخش در  ه تصویر روشنئمشخص نمودن جایگاه آن در کشور نقش بسزایی در اراباشد  می
سهم استان اصفهان درمجموع تولیدات کشاورزي  ،ودهاي موج اقتصاد ملی خواهد داشت. براساس داده

باشد. این سهم در تولیدات  می 1395درصد در سال  5(زراعی ،باغی،گلخانه و دامی) کشور حدود 
باشد.  درصد می 12اي حدود  درصد و در تولیدات گلخانه 4باغی -در تولیدات زراعی ،درصد11دامی 

دهد که  در کشور نشان می1395تا  1390هاي  ان طی سالاست  مقایسه روند تغییرات جایگاه کشاورزي
درصد کاهش یافته که این امر به علت تشدید  4درصد به  5در محصوالت زراعی سهم استان از 

درصد بوده که در روند آن تغییري حاصل  3 خشکسالی بوده است. سهم استان در محصوالت باغی
  درصد افزایش یافته است. 11درصد به  10استان از  نگردیده است. اما در تولید محصوالت دامی ،سهم

هاي واگیر و انگلی دام ، میانگین  بخش دامپزشکی در زمینه عملیات مبارزه و کنترل بیماري در     
، 1395ها در سال تعداد دام هاي واگیردار به کل پوشش بهداشتی در برابر بیماري کشوري دام هاي تحت

 79,3 بینی شده و رتبه استان اصفهان در این رابطه ه پنجم توسعه پیشدرصد در برنام 77,7به میزان 
باشد. همچنین در زمینه پوشش کنترل کیفی و بهداشتی تولیدات خام دامی و شیالتی ،  درصد می

که بود بینی شده  درصد در برنامه پنجم توسعه پیش 94,1به میزان 1395میانگین کشوري، در سال
  باشد. درصد می 97استان اصفهان عملکرد 

  
 



 
 

 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  کشاورزي و منابع طبیعی استان اصفهان در کشور طی سال.2جدول 
 

  شاخص
1390  1391  1392  1393  1394  1395  

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

  زراعت

تولید  
  (تن)

  4  3574256  4  3394303  4  3209328  5  301216945  5  3397284  5  3012404  استان
  100  82991709  100  77038833  100  74072295  100  68073735  100  65506427  100  65437250  کشور

سطح 
  هکتار)(

  2  260823  2  248033  2  240138  2  252303  2  268123  2  232524  استان
  100  11766487  100  11377037  100  11837908  100  12163231  100  12376461  100  11854284  کشور

  باغداري

تولید  
  (تن)

  3  564633  3  511783  4  641983  4  559011  4  579395  3  461700  استان
  100  19020951  100  17648462  100  16520478  100  15956384  100  14902926  100  14455791  کشور

سطح 
  هکتار)(

  3  74798  3  72750  3  71270  4  82582  4  80189  4  78551  استان
  100  2397302  100  2296369  100  2225603  100  2194982  100  2000839  100  1959782  کشور

  گلخانه

تولید  
  (تن)

  12  235000  12  210000  -  195000  0  168000  0  167000  0  147000  استان
  100  2000000  100  1730000  -  -  -  -  -  -  -  -  کشور

سطح 
  هکتار)(

  1/0  1546  1/0  1410  -  1241  -  942  -  907  -  794  استان
  100  900000  100  800000  -  -  -  -  -  -  -  -  کشور

جمع 
زراعت، 

باغداري و 
  گلخانه

تولید  
  (تن)

  4  4373889  4  4116086  4  4046311  5  3943956  5  4143679  5  3621104  استان
  100  104012660  100  96417295  100  90592773  100  84030119  100  80409353  100  79893041  کشور

سطح 
  هکتار)(

  2  337167  2  322193  2  312649  2  335827  2  349219  2  311869  استان
  100  15063789  100  14473406  100  14063511  100  14358213  100  14377300  100  13814066  کشور

 
 
 



 
 

 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  . جایگاه  بخش کشاورزي و منابع طبیعی استان اصفهان در کشور طی سال 2ادامه جدول 
 

  شاخص
1390  1391  1392  1393  1394  1395  

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

تولیدات 
  دامی

گوشت قرمز  
  (تن)

  8  67500  8  63500  8  64900  8  63000  8  61000  8  55800  استان
  100  82000  100  806000  100  785000  100  755000  100  747000  100  740800  کشور

گوشت  مرغ  
  (تن)

  9  192000  8  171600  7  151127  8  165000  8  153793  9  161672  استان
  100  2069200  100  2122500  100  2033000  100  1967000  100  1871000  100  1783400  کشور

  شیر (تن) 
  12  1193000  13  1175000  13  1130000  12  1008000  12  983000  11  878000  استان
  100  9653000  100  9140000  100  8800000  100  8268000  100  7952000  100  7686000  کشور

تخم مرغ  
  (تن)

  10  92400  100  94700  10  91730  10  88000  9  83200  13  89715  استان
  100  940500  100  931000  100  925000  100  893000  100  913000  100  700300  کشور

  عسل  (تن)
  5  3800  3  2400  5  3787  5  3958  7  4733  9  4722  استان
  100  81500  100  77400  100  77800  100  74600  100  71100  100  50700  کشور

گوشت  
  ماهی  (تن)

  1  6576  1  5200  1  5011  1  4700  1  5764  1  5120  استان
  100  1062300  100  957670  100  916100  100  863500  100  726100  100  638200  کشور

  جمع تولیدات دامی 
  (تن)

  11  1555276  11  1512400  11  1446555  10  1332658  11  1291490  10  1195029  استان
  100  14629500  100  14034570  100  13536900  100  12821100  100  12280200  100  11599400  کشور

تولیدات 
  صنعتی

   جذب
مواد خام  

  (هزار تن)

  7  2912  5  2200  5  2048  5  1857  -  1369  -  1168  استان
  100  44523  100  42572  100  39151  100  35235  100  -  100  -  کشور

مجموع 
  تولید (تن)  تولیدات

  5  5932077  5  5630686  5  5494914  5  5278471  6  5436538  5  4817301  استان
  100  118686683  100  110494437  100  104168824  100  96886454  100  92689553  100  91492441  کشور

  مأخذ :  سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان.                  



 
 

  
   (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  کشاورزي و منابع طبیعی استان اصفهان در کشور طی سال. جایگاه بخش 2جدول 

 

  ردیف
عنوان 
  شاخص

  شرح
1390  1391  1392  1393  1394  1395  

  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  ددرص  میزان  درصد  میزان

1  

عملیات 
پوشش 

بهداشتی 
  ها  دام

در برابر 
هاي  بیماري

  دامی

  79,3  259350  75,3  273627  71,6  121271  65,5  100930  62,2  83712  59,2  115090  استان

  77,7  586986  74  559035  70,8  532415  65,3  486695  64  478008  60,8  452158  کشور

2  

عملیات 
پوشش 
کنترل 
کیفی و 

بهداشتی 
تولیدات 
  خام دامی

  و شیالتی 

  97  182530  93,2  154820  89,8  161778  85,9  39076  82,1  112622  78  109340  استان

  94,1  81177467  90  78813075  87,3  76517549  83,5  74750534  79,8  72926871  75,9  70774973  کشور

  کی استان اصفهان.مأخذ :  اداره کل دامپزش       
  
  
  
 



 
 

 
 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  طی سالدر کشور بخش کشاورزي و منابع طبیعی استان اصفهان  جایگاه .  2جدول ادامه 

  

  ردیف
عنوان شاخص هاي 
کلیدي (مهمترین 

  اهداف کمی)
  شرح  واحد

1390  1391  1392  1393  1394  1395  

  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  صددر  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان

1  
  افزایش 

  سطوح اجرایی
  طرح هاي مرتعداري 

هزار 
  هکتار

  0  80,35  0  209,58  1  325  1  250  33  42,5  5  116  استان
کل 

  کشور
2187  100  37068  100  41152  -  45592  100  50600  100  31384  100  

  جنگلکاري و  2
  توسعه فضاي سبز کشور 

هزار 
  هکتار

 48  3,86  7  10,16  2  1,45  386  210  39  1,28  24  2,515  ناستا

کل 
  کشور

10  100  67  100  54  -  64  100  137  100  8  100  

  توسعه  3
  زراعت چوب 

هزار 
  اصله

  0  8,6  26  10  0  0  1356  400  40  62,5  3  361  استان
کل 

  کشور
11969  100  26  100  30  -  27  100  39  100  2545  100  

  اجراي  4
  نزداییعملیات بیابا 

هزار 
  هکتار

  5  4,22  1  4,93  1  6,25  3  14,5  64  1,61  32  4,2  استان
کل 

  کشور
13  100  501  100  501  -  501  100  501  100  90  100  

5  
ممیزي اراضی و تفکیک 

  مستثنیات
  (اخذ سند) 

هزار 
  هکتار

  2  160  10  100  4  80  3  132  19  11  6  150  استان
کل 

  100  9300  100  1000  100  2000  -  5000  100  5000  100  2623  کشور


 



 
 

 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  طی سالدر کشور بخش کشاورزي و منابع طبیعی استان اصفهان  جایگاه .  2جدول ادامه 
 

  ردیف
عنوان شاخص هاي 
کلیدي (مهمترین 

  اهداف کمی)
  شرح  واحد

1390  1391  1392  1393  1394  1395  

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

6  

ارتقاء وضعیت 
  حفاظت و حمایت

  از جنگل ها و 
مراتع  کشور  

  (کمربند حفاظتی)

  کیلومتر
  -  137  -  109  -  127  -  134  25  20  14  138  استان

کل 
  -  -  -  -  -  -  -  -  100  -  100  1015  کشور

7  

اجراي عملیات 
آبخیزداري در حوزه 

  و آبخیز سدها 
  حوزه هاي

  سایر مناطق 

  هکتار

  0  37  3  54671  4  69610  2  35000  18  15000  3  31245  استان

کل 
  کشور

979291  100  1465000  100  1648000  -  1687000  100  1807000  100  650000  100  

  احیاء و اصالح  8
  مراتع 

هزار 
  هکتار

  0  1,68  0,2  3,22  0,3  3,2  0,4  4,05  62  3,46  12  8,81  استان

کل 
  -  -  100  1488  100  1190  -  952  100  761  100  76  کشور

  مأخذ :  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان اصفهان.            
 
  
  
  



 
 

  
  بخش کشاورزي و منابع طبیعی براساس تکالیف قانونی عملکردتحلیل 

 1390- 95 هايسالطی عملکرد مواد قانونی . 3جدول

 

 مادهشماره   ردیف
 و اهم اقدامات عملکرد  هشد تکلیف تعیین  عموضو  بطقانونی مرت

 میزان تحقق
  (درصد)

1 143  

حفظ ظرفیت تولید و نیل 
خودکفایی در تولید  به

محصوالت اساسی 
  کشاورزي و دامی و ...

  

بند الف ماده: ارتقاء راندمان آبیاري بخش به حداقل چهل درصد 
  %) در سال آخر40(

اورزي و هاي ساماندهی اراضی کش اجراي طرح
 1394راندمان در سال  .هاي نوین اجراي روش

  درصد رسید. 46به حدود 
100  

وري مصرف آب در بخش  بند ج ماده: ارتقاء شاخص بهره  143  2
  کشاورزي و افزایش تولید محصول به ازاء واحد حجم مصرفی

  هاي آب و خاك و تدوین اجراي طرح
  46  الگوي کشت 

3  143  
هاي گیاهی،  رزه تلفیقی با آفات و بیماريبند د ماده: گسترش مبا

شناختی  مصرف بهینه سموم، کود شیمیایی، مواد زیست
  (بیولوژیک) و داروهاي دامی و ...

هزار 310اجراي طرح کنترل آفات در سطح
و مبارزه تلفیقی با آفات و 95در سال هکتار 
درصد وتولید 12هاي گیاهی به میزان بیماري

ز باقیمانده سموم و محصوالت کشاورزي عاري ا
  درصد اهداف 100ها به میزان آنتی بیوتیک

   پیش بینی شده

100  

هاي غیرحاکمیتی و  سپاري فعالیت ماده: برون ه  بند  143  4
  هاي خصوصی و تعاونی هاي بخش کشاورزي به بخش گري تصدي

گري قابل  هاي حاکمیتی و تصدي احصاء فعالیت
ام امور هاي انج واگذاري و واگذاري فعالیت

برداري  استعالمات و انجام نقشهپاسخگویی به 
  اراضی ملی و دولتی و اخذ اسناد مالکیت

  

100  

  
  



 
 

  1390-95 هايسالطی عملکرد مواد قانونی . 3جدولادامه 
  

 مادهشماره   ردیف
 میزان تحقق  و اهم اقدامات عملکرد  هشد تکلیف تعیین  عموضو  قانونی مرتبط

  (درصد)

5 143  

لید و نیل حفظ ظرفیت تو
به خودکفایی در تولید 

محصوالت اساسی 
  کشاورزي و دامی و ...

  

آالت کشاورزي و توسعه  بند و ماده: نوسازي ماشین
  سازي ماشینی

اسب بخار 1,8افزایش ضریب مکانیزاسیون به 
  100  در هکتار

بند ز ماده: ترویج استفاده از کودهاي آلی، زیستی و اندامی   143  6
  هاي کشور ح مزارع و باغ(ارگانیک) در سط

هاي آموزشی و تولید  حمایت و تشکیل کالس
کمپوست و  تخصیص اعتبار به منظور خرید 

  ها ادوات مورد نیاز تشکل
45  

7    
بند ط ماده: گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزي و 

%) تولیدات تا 50عوامل تولید به میزان حداقل پنجاه درصد(
  پایان برنامه

هاي مختلف  نفر در بخش 102674بیمه 
میلیارد ریال  557کشاورزي و پرداخت حدود  
  دیده به افراد خسارت

62  

هاي  بند ي ماده: کمک به تشکیل و افزایش سرمایه صندوق  143  8
  غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزي

هاي نقدي به صندوق حمایت  کمک تاًمین
  100  توسعه کشاورزي

9 144  

شاورزي، حمایت از بخش ک
پایداري تولید و توسعه 

پذیري و  صادرات و رقابت
  شده کاهش قیمت تمام

 حمایت هدفمند از استقرار و گسترش صنایع تبدیلی، تکمیلی و 
  اساسی کشاورزي توسط بخش غیردولتی نگهداري محصوالت
  هاي تولیدي در قطب 

اعتباري تعیین سهمیه  هاي فنی و ارائه کمک
 بخش کشاورزي و تسهیالت از طرح توسعه 

  نفر سهم بیمه کافرما 5اجراي طرح معافیت 
100  

  امنیت غذایی تاًمین  149  10
 هاي صنعتی و  بند الف ماده: حمایت مالی از توسعه کشتارگاه

صنعتی توسط بخش غیردولتی  هاي سنتی و نیمه بهبود کشتارگاه
 به منظور ارتقاء شاخص بهداشت کشتار انواع دام

 

هاي دام  ختار کشتارگاهپیگیري اصالح سا
  100  ها استان در قالب طرح ساماندهی کشتارگاه

  
 



 
 

  1390-95 هايسالطی عملکرد مواد قانونی . 3جدولادامه 
  

 مادهشماره   ردیف
 میزان تحقق  و اهم اقدامات عملکرد  هشد تکلیف تعیین عموضو  قانونی مرتبط

  (درصد)

سطح کلی حمایت از کشاورزي به حداقل بند ب ماده: ارتقاء   امنیت غذایی تاًمین 149 11
  ارزش تولید این بخش  %)35درصد ( و پنج سی

هاي اي ـ برگزاري دورههاي یارانهانجام حمایت
مین أآموزشی ـ انجام امور زیر بنایی ـ ت

  سرمایه موردنیاز بخش
48  

بند ج ماده: حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل از       12
  ور و آبزیانانواع دام، طی

  
اصالح ساختار جمعیت دامی و ایجاد تعادل  -

  برداري متناسب با منابع و نظام بهره
هاي دامی در  بهسازي و نوسازي جایگاه ـ

هاي سنتی و همچنین پرورش صنعتی  دامداري
 طیور و بهبود تغذیه دام و طیور

هاي روستایی از طریق  ساماندهی دامداري -
نژاد، اماکن دامی و  بهبود وضعیت تغذیه، اصالح

  بهداشت دام
اصالح نژاد دام و طیور با تآکید بر توسعه  -

اصالح نژاد دام روستایی و عشایري، همراه با 
  جلب مشارکت بخش خصوصی

  

30  

  ساله پنجم توسعه و سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان. مأخذ :  قانون برنامه پنج       
 
 
 



 
 

 
  1390-95 هايسالطی نونی عملکرد مواد قا. 3جدولادامه 

  

 مادهشماره   ردیف
 میزان تحقق  و اهم اقدامات عملکرد  هشد تکلیف تعیین عموضو  قانونی مرتبط

  (درصد)

  تأمین امنیت غذایی  149ماده  1
  هاي صنعتی و بهبود حمایت مالی از توسعه کشتارگاه

  هاي سنتی و نیمه صنعتی توسط بخش غیر دولتی کشتارگاه
  قاء شاخص بهداشت کشتار انواع دامبه منظور ارت

هاي دام پیگیري اصالح ساختار کشتارگاه
  ها الب طرح ساماندهی  کشتارگاهقاستان در

  
33,3  

ي ها يماریب مراقبت هوشمند سامانه استقراربند ج ماده:  1تبصره   تأمین امنیت غذایی  149ماده   2
  کشوری دام تیجمع نمودن دار تیهو وی دام

  ها در برابر ماپوشش بهداشتی د
  96  دامی هايبیماري

هاي ها در برابر بیماريپوشش بهداشتی دام
  97  دامی قابل انتقال بین انسان و دام

پوشش کنترل کیفی و بهداشتی تولیدات خام 
  دامی و شیالتی

  
93,4  

  اصفهان.ساله پنجم توسعه و اداره کل دامپزشکی استان  مأخذ :  قانون برنامه پنج       
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  1390-95 هايسالطی عملکرد مواد قانونی . 3جدولادامه 

  

 فردی
 مادهشماره 

 میزان تحقق  و اهم اقدامات عملکرد  هشد تکلیف تعیین عموضو  قانونی مرتبط
  (درصد)

1  140 
  مدیریت جامع

(به هم پیوسته) و توسعه  
 پایدار منابع آب در کشور

بخشی و استقرار نظام  هاي تعادلبند ب ماده : اجراي طرح
 هاي کشوربرداري  مناسب دشت بهره

  سطح در آبخیزداري مطالعات و عملیات اجراي
   پیمانی و  امانی صورت به هکتار 202496

 عملیات شامل  استانی مکانیکی هاي پروژه( 
. . .  و بندي گابیون چینی، خشکه سنگی، خاکی،
  و يکار بادام عنوان با آن بیولوژیک هاي وپروژه

 هاي طرح داخل در)  کاري کپه( کاري علوفه
   95- 90 هاي سال طی استانی شده آماده

 .)اند درآمده اجرا مرحله به

80 

 فعالیتهاي سپاري برون  143  2
  غیرحاکمیتی

 هاي تصدیگري و غیرحاکمیتی هاي فعالیت سپاري برون -هـ
   بر تأکید با تعاونی و خصوصی هاي بخش به  کشاورزي بخش

 نظام سازمان عضو شده صالحیت تعیین کارشناسان رگیريکا به
   دامپزشکی نظام  سازمان و طبیعی منابع و کشاورزي مهندسی

 دامی واحدهاي و کشاورزي مزارع فنی مشاور یا و ناظر عنوان  به
   هاي تشکل و ها تعاونی پروري، آبزي و دامپروري و

  کشاورزي بخش 

  ایستگاه نگهداري و مدیریت واگذاري
 تولید ایستگاه واگذاري- کاشان نهال تولید 

- سال چهار  مدت هب  اردستان میل چهار بذر
   بمدت اردستان زواره ایستگاه واگذاري

-  سال 6  آران آباد نصر ایستگاه   -سال سه
 به پاسخگوئی امور انجام هاي فعالیت واگذاري

 و ملی اراضی  برداري نقشه وانجام استعالمات
  .مالکیت اداسن اخذ ، دولتی

80  

3 147 
توانمندسازي ساختار 

مدیریت منابع طبیعی و 
 آبخیزداري کشور

بند الف ماده : مالك عمل قرار دادن ارزش اقتصادي منابع طبیعی 
 هاها و پروژهسنجی طرح در مطالعات امکان

 و  باشد می ها جنگل سازمان متولی)   الف
   صورت  اقدامی اعتبار تخصیص  عدم بدلیل

 .  است تهنگرف
- 



 
 

  1390-95 هايسالطی عملکرد مواد قانونی . 3جدولادامه 
  

 فردی
 مادهشماره 

 میزان تحقق  و اهم اقدامات عملکرد  هشد تکلیف تعیین عموضو  قانونی مرتبط
  (درصد)

4  147 
توانمندسازي ساختار 

مدیریت منابع طبیعی و 
 آبخیزداري کشور

  داري، توسعه وبند ج ماده : واگذاري مدیریت، احداث، نگه
 هاي جنگلیپارك برداري بهره 

 - بدون عملکرد

5  148 
برداري از  اصالح الگوي بهره

  ها، مراتع وجنگل
 آب و خاك 

  بند الف ماده : جایگزینی سوخت فسیلی 
 به جاي سوخت هیزمی

 سطح در  ملی  اعتبارات ازمحل 90 سال در
  استانی اعتبارات محل از و  هکتار 4990

  .است گردیده اقدام هکتار 2000 درسطح 
   یارانه محل از  تسهیالت پرداخت 1391 سال در

 میلیون 300 مبلغ  هب دولت  ویژه هاي حمایت
 نصب و فریدونشهر منطقه متقاضیان به ریال

 استمرار بر تاکید و خورشیدي هاي آبگرمکن
 جاي به فسیلی سوخت جایگزینی طرح اجراي

 محل از 1392 در سال -   هیزمی سوخت
  زاگرس هاي جنگل از صیانت پروژه اعتبارات

 مبلغ  کل اداره صیانت کمیته در وتصویب
 مستمر پروژه اجراي جهت  ریال میلیون400

 حمل یارانه بصورت  سوخت جایگزینی سالیانه
   نیز ریال میلیون300 مبلغ و.سیلندر توزیع و

 تخصیص خورشیدي آبگرمکن دستگاه 17
 درسطح آن توزیع که گردید وخریداري

   همچنین..است گرفته صورت ها شهرستان
جایگزینی  هکتار 4000 میران 94 سال در

 . است گرفته صورت فسیلی سوخت

70 



 
 

    
  1390-95 هايسالطی عملکرد مواد قانونی . 3جدولادامه 

  

 فردی
 مادهشماره 

 میزان تحقق  و اهم اقدامات عملکرد  هشد تکلیف تعیین عموضو  قانونی مرتبط
  (درصد)

6  148 
برداري از  اصالح الگوي بهره

  ها، مراتع و جنگل
 آب و خاك 

بند ب ماده : توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب 
و محصوالت جنگلی و مرتعی و حذف تعرفه واردات چوب 

 آوري نشده عمل

هکتار  346میزان  94 – 90ـ در سه سال 
توسعه زراعت چوب (صنوبرکاري) با مشارکت 

  ش خصوصی صورت گرفته است.بخ
20 

7  148  
برداري از  اصالح الگوي بهره

  ها، مراتع وجنگل
 آب و خاك 

بند د ماده : ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی براساس 
 قوانین و مقررات ذیربط

 - بدون عملکرد

8  148  
برداري از  اصالح الگوي بهره

  ها، مراتع وجنگل
 آب و خاك 

 هاي دست کاشتعه جنگلبند ه ماده : توس

 1390 سال در  کاشت دست هاي جنگل توسعه
 و سازي غنی  بشکل  هکتار 340 سطح در

 توسعه و کاري جنگل  و  بذر با جنگل توسعه
 1391 سال در   و.است گرفته انجام درختکاري

 و سازي غنی  بشکل  هکتار  2   سطح در
 و کاري جنگل هکتار 24  و  بذر با جنگل توسعه

 سال رد. است گرفته انجام درختکاري عهتوس
 توسعه  و بذر با سازي غنی قالب در 1392

 گردبده اقدام  هکتار 210 معادل نهال با جنگل
 قالب در هکتار 70 میزان1393 سال در.  است
 جنگل توسعه قالب در هکتار 555 و سازي غنی

  .است گرفته صورت عملیات نهال با
 سازي یغن هکتار 20 میزان1394 سال در

 توسعه تاعملی هکتار 253و نهال با جنگل
  .است آمده در اجرا به نهال با جنگل

 

  



 
 

  
  1390-95 هايسالطی عملکرد مواد قانونی . 3جدولادامه 

  

 فردی
 مادهشماره 

 میزان تحقق  و اهم اقدامات عملکرد  هشد تکلیف تعیین عموضو  قانونی مرتبط
  (درصد)

9  148 
ز برداري ا اصالح الگوي بهره

  جنگلها ، مراتع و
 آب و خاك 

 بند و ماده: اجراي عملیات آبخیزداري

 در  1390 سال در آبخیزداري عملیات اجراي
  استانی و ملی اعتبارات محل واز استان سطح

 متنوع عملیات هکتار هزار 70 معادل
  1391 سال در. است گرفته صورت آبخیزداري

 و ملی اعتبارات محل واز استان سطح در
 متنوع عملیات هکتار 15000  معادل  نیاستا

   .است گرفته صورت آبخیزداري
اجراي عملیات آبخیزداري در  1392درسال 

 1393هزار هکتار بوده است. در سال  35سطح 
هکتار عملیات اجرایی  13000به میزان 

 24327در سطح  1394آبخیزداري و در سال 
هکتار  15300در سطح  1395هکتار و در سال 

   ت متنوع آبخیزداري انجام گرفته است.عملیا
  

85  

10  148  
برداري از  اصالح الگوي بهره

  جنگلها ، مراتع و
  آب و خاك 

  هاي بحران زدایی و کنترل کانون بند ز ماده: اجراي عملیات بیابان

 بروز و بادي فرسایش از جلوگیري بمنظور
 سطحی در  90 سال در آن از ناشی خسارات
 هکتار 661رکاري،هکتاربذ 2200 معادل
 از  قرق و حفاظت هکتار 230000 و نهالکاري

   عملیات هکتار 500 و استانی اعتبارات محل

  



 
 

 
  1390-95 هايسالطی عملکرد مواد قانونی . 3جدولادامه     

  

 فردی
 مادهشماره 

 میزان تحقق  و اهم اقدامات عملکرد  هشد تکلیف تعیین عموضو  قانونی مرتبط
  (درصد)

     10ادامه 

 اعتبارات محل از هرزآب مدیریت و نهالکاري
 آبیاري عملیات صرفا 1391 سال در ، ملی

 هکتار 300000 و قبل سال هاي پروژه سنواتی
 محل از 1392 سال در و قرق و حفاظت
 450 نهالکاري، هکتار 265 ملی اعتبارات

 طرح اجراي هکتار 360 هرزابها، مدیریت هکتار
 استانی تباراتاع محل از و تاغزارها پرورشی

 عمیات 296000 و  نهالکاري هکتار 227 نیز
 سال در. است گرفته انجام قرق و حفاظت

 250  و نهالکاري هکتار 828 میزان به 1393
 صورت منظور این به هرزاب مدیریت هکتار

  .است گرفته
 523 سطح در هدف این با 1394 سال در

 954 سطح در1395 سال در و نهالکاري هکتار
   .است گرفته صورت کاري نهال هکتار

  

1  

 اصفهان. خذ: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و اداره کل منابع طبیعی استانأم           
 



 
 

  هاي اجرایی در طول برنامه پنجم توسعه . عملکرد سیاست4جدول   
  

 اثربخشی سیاست  گرفته اهم اقدامات اجرایی صورت شده هاي اجرایی اتخاذ سیاست فردی
برآورد اثربخشی 
 سیاست (درصد)

1  
افزایش راندمان آبیاري در کلیه مراحل تأمین، 

  انتقال، توزیع، تحویل و مصرف آب
هاي انتقال آب موجود به منظور  نوسازي و اصالح شبکه

  کاهش تلفات آب
  درصد 45افزایش راندمان آبیاري از 

  درصد 46 به 
30  

2  
هاي  حاجراي طر  گذاري در ایجاد تعادل سرمایه

  تأمین آب با مصارف آب
آب مانند احداث بندهاي  تاًمینهاي کوچک  اجراي طرح

  30  "  انحرافی، احداث سدهاي ذخیره و تنظیمی آب و ...

3  

تجهیز و نوسازي اراضی و به ویژه  ،توسعه
هاي کشاورزي  زهکشی و بهبود ماده آلی خاك

ها و عوامل تولید  بهبود کارایی مصرف نهاده  و
  کشاورزي

سازي اراضی و تجهیز و نوسازي اراضی زیر سدهاي  یکپارچه
  30  "  هاي آبیاري و زهکشی مخزنی و اراضی سنتی، تکمیل شبکه

4  
تعیین الگوي کشت بهینه در راستاي افزایش 

  10  کاهش سطح محصوالت داراي بازده پایین  استان انجام مطالعات الگوي کشت  در  هاي تولید وري عوامل و نهاده بهره

5  
نوسازي و بازسازي ادوات، تجهیزات و 

   1,44افزایش ضریب مکانیزاسیون از   تراکتور وکمباین و توسعه مکانیزاسیون برنج تاًمین  آالت در بخش کشاورزي ماشین
  100  اسب بخار 1,8به 

6  
  برداري بهینه از منابع و کاهش ضایعات  بهره

  در تولید و فرآوري محصوالت کشاورزي
  ت  بخش کشاورزيفرآوري  محصوال

و منابع وري در مصرف  افزایش بهره
  100  کاهش ضایعات

  اصفهان. خذ: سند راهبردي بخش در برنامه پنجم توسعه و سازمان جهاد کشاورزي استانأم
  
  
  



 
 

  هاي اجرایی در طول برنامه پنجم توسعه . عملکرد سیاست4جدول ادامه   
  

 اثربخشی سیاست  گرفته اجرایی صورتاهم اقدامات  شده هاي اجرایی اتخاذ سیاست فردی
برآورد اثربخشی 
 سیاست (درصد)

حمایت از توسعه و گسترش صنایع تبدیلی و   7
  تکمیلی کشاورزي

حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزي جهت انتقال   -
  هاي مختلف بخش و نگهداري سالم فرآورده

  هاي تولیدي جدیداحداث واحد -

هاي  ها طی سال با انجام این حمایت -
هزار تن 1032حدود  1395 تا 1390
 21که حاصل شده ظرفیت تولید افزایش

  باشد.برنامه می بینی پیشاز  درصد بیش

100 

8  
  گذاري در بخش و هاي سرمایه توسعه صندوق

هاي مشاوره  ایجاد و گسترش شرکت
  گذاري سرمایه

  تاًمینهاي صندوق  تخصیص تسهیالت براي توسعه فعالیت-
مشاوره  شرکت هاي سترشگ -

  گذاري سرمایه
  گذاري سرمایه  توسعه صندوق -

100  

9  
هاي دامی در  بهسازي و نوسازي جایگاه

هاي سنتی و همچنین پرورش صنعتی  دامداري
  طیور و بهبود تغذیه دام و طیور

  مصالح بهسازي و نوسازي الگویی تاًمینکمک به  -
 الگویی صورته مصالح ساخت سیلو ب تاًمینکمک به  -

 ها تجمیع دامداري -
 هاي دامداري احداث  و تکمیل مجتمع -

  گذار هاي گوشتی و تخم بهبود مدیریت مرغداري -

 ها تجمیع دامداري -
 افزایش تولید شیر  -

افزایش تولیدات دام و طیور و  بهبود و -
  خدمات دامپروري

70  

10  
هاي روستایی از طریق  ساماندهی دامداري

ذیه، اصالح نژاد، اماکن دامی و بهبود وضعیت تغ
  بهداشت دام

 دار کردن دام سنگین تعیین هویت و شناسنامه -
  گذار هاي گوشتی و تخمبهبود مدیریت مرغداري -
  مصالح بهسازي و نوسازي الگویی تاًمینکمک به  -

  صورت الگویی همصالح ساخت سیلو ب تاًمینکمک به  -
 والت دامی استانافزایش کیفیت و استاندارد نمودن محص -

  حفظ و حراست منابع ژنی -
 هااصالح نژاد دام -

افزایش کیفیت و استاندارد نمودن -
  محصوالت دامی استان

20  

  اصفهان. خذ: سند راهبردي بخش در برنامه پنجم توسعه و  سازمان جهاد کشاورزي استانأم
 



 
 

  وسعههاي اجرایی در طول برنامه پنجم ت . عملکرد سیاست4ادامه جدول   
  

 اثربخشی سیاست  گرفته اهم اقدامات اجرایی صورت شده هاي اجرایی اتخاذ سیاست فردی
برآورد اثربخشی 
 سیاست (درصد)

11  
بر توسعه اصالح  کیدتاًاصالح نژاد دام و طیور با 

نژاد دام روستایی و عشایري، همراه با جلب 
  مشارکت بخش خصوصی

  اد دام روستائیژاصالح ن -
  دامپروري گاو بومیاد ژاصالح ن -

  حفظ و حراست منابع ژنی -
  25  هااصالح نژاد دام -

ایجاد زمینه الزم براي افزایش تولیدات   12
  محصوالت زراعی و باغی در واحد سطح

ریزي براي تولید محصوالت کشاورزي با توجه به  برنامه -
 قابلیت مناطق و شرایط اقلیمی آنها

  غی در مراحل باو  کاهش ضایعات محصوالت زراعی -
 مختلف تولید

گسترش کمی وکیفی خدمات بیمه براي کلیه محصوالت -
  زراعی ، باغی

تالش در جهت تنظیم بازار محصوالت به منظور حمایت از  -
 کنندگان کنندگان و مصرف تولید

  اي و دامداري در مناطق هاي گلخانه تکمیل مجتمع-
 مستعد استان 

هاي  کشت هاي نوین نظیر گیري به سمت روش جهت-
  هاي مدرن و .... به منظور استفاده  اي، نهالستان گلخانه

  کارا از منابع محدود

  تولید محصوالت زراعی -
 هزار تن3370به میزان 

  تولید محصوالت باغی  -
  هزار تن 731به میزان

77  

 
 

  



 
 

  هاي اجرایی در طول برنامه پنجم توسعه . عملکرد سیاست4ادامه جدول   
  

 اثربخشی سیاست  گرفته اهم اقدامات اجرایی صورت شده اجرایی اتخاذهاي  سیاست فردی
برآورد اثربخشی 
 سیاست (درصد)

  افزایش تولید محصوالت  13
  دامی و آبزي 

  آبزي درمراحل مختلف تولید و دامی محصوالت ضایعات کاهش-
  گسترش کمی وکیفی خدمات بیمه دامی -

منظور تالش در جهت تنظیم بازار محصوالت دامی به  -
  کنندگان کنندگان و مصرف حمایت از تولید

  

  تولید محصوالت دامی و آبزي -
  100  1394در سال  هزار تن1512به میزان 

اي و  هاي کاربردي و توسعه توسعه پژوهش  14
  آموزش و ترویج با رویکرد خصوصی محوري

هاي اجرایی با مراکز تحقیقاتی  ارتباط مستمر بخش-
  هاي دانش محور زمینه توسعه برنامههاي استان در  ودانشگاه

  هاي ترویجی و مهارتیاجراي آموزش -
هاي انجام امور پاسخگوئی به استعالمات واگذاري فعالیت -

  برداري اراضی ملی ودولتی ، اخذ اسناد مالکیت نقشه  وانجام
  نظارت بر امور پروژه هاي حفاظت اراضی ملی و دولتی ،  -

  ي ، امور حقوقی و...کار آوري اطالعات ، جنگل فن
  

  مهارت تولیدکنندگان افزایش -
  30  ها کاهش هزینه -

  اصفهان. خذ: سند راهبردي بخش در برنامه پنجم توسعه و  سازمان جهاد کشاورزي استانأم                                                   
  
  
  
  
  



 
 

  مه پنجم توسعههاي اجرایی در طول برنا . عملکرد سیاست4ادامه جدول   
  

 اثربخشی سیاست  گرفته اهم اقدامات اجرایی صورت شده هاي اجرایی اتخاذ سیاست فردی
برآورد اثربخشی 
 سیاست (درصد)

  هايعملیات مبارزه و کنترل بیماري  1
  واگیر و انگلی دام 

 واکسیناسیون دام -
  سم پاشی اماکن دامی -

  
کنترل و کاهش تلفات دامی و افزایش -

  د  راندمان تولی
هاي انگلی و ها و بیماريکنترل آلودگی -

  افزایش راندمان تولید
  

66  

  هايپوشش بهداشتی دام و فراورده  2
  هاي خام دامیبازدید و بازرسی فراورده  خام دامی و شیالتی 

  
  هايافزایش سطح بهداشتی فراورده

  خام دامی و شیالتی 
  

82  

  اداره کل دامپزشکی استان اصفهان.برنامه پنجم توسعه و  خذ: سند راهبردي بخش در أم                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  هاي اجرایی در طول برنامه پنجم توسعه . عملکرد سیاست4ادامه جدول   
  

 اثربخشی سیاست  گرفته اهم اقدامات اجرایی صورت شده هاي اجرایی اتخاذ سیاست فردی
برآورد اثربخشی 
 سیاست (درصد)

1  
 و کشاورزي التحصیالن غفار ظرفیت از استفاده
 در خصوصیبخش توسعه و طبیعی منابع

 نوین خدمات

هاي انجام امور پاسخگوئی به استعالمات واگذاري فعالیت -
  برداري اراضی ملی و دولتی و اخذ اسناد مالکیتوانجام نقشه

  ،هاي حفاظت اراضی ملی و دولتینظارت بر امور پروژه -
 ، امور حقوقی و...کاري، جنگلآوري اطالعاتفن 

  تسهیل در اجراي امور
  جبران کمبود نیروي انسانی -

 بکارگیري بخش خصوصی -
90  

استفاده از توان بخش غیر دولتی در نظارت بر   2
  هااجراي طرح

هاي انجام امور پاسخگوئی به استعالمات و واگذاري فعالیت
  انجام نقشه برداري  اراضی ملی و دولتی، اخذ اسناد مالکیت

  هاي حفاظت اراضی ملی و دولتی ، نظارت بر امور پروژه
  ، امور حقوقی و...کاري، جنگلآوري اطالعات فن

  تسهیل در اجراي امور
  جبران کمبود نیروي انسانی
  بکار گیري بخش خصوصی

  

90  

3  

 اطالعات و آمار جامع نظام یجاد ا و ساماندهی
 تأکید با طبیعی منابع و کشاورزي بخش بهنگام

 کاداستر و مکانی و اطالعات توصیفی تولید رب
  کشاورزي اراضی و طبیعی منابع

اقدام به راه اندازي بانک اطالعات معادن و به هنگام نمودن  
  اطالعات ساالنه معادن

   سازي بستر الزم جهت ایجاد فراهم
  60  اطالعات و آمار جامع نظام

  حساس مناطق و هاکانون کنترل  4
  تاناس در بادي فرسایش 

 از ناشی خسارات بروز و بادي فرسایش از جلوگیري بمنظور
 661هکتار بذرکاري، 2200 معادل سطحی در  90 سال در آن

 محل از  قرق و حفاظت هکتار 230000 و نهالکاري هکتار
 مدیریت و نهالکاري عملیات هکتار 500 و استانی اعتبارات

  ، ملی اعتبارات محل از هرزآب
 هاي پروژه سنواتی آبیاري عملیات صرفا 1391 سال در

   سال در و قرق و حفاظت هکتار 300000 و قبل سال
  

 قاچاق کاهش وقرق حفاظت بخش در
 هاي جنگل حفظ زغال، تولید و چوب
 تصرف و تخریب خطر از کاشت دست

 هاي پروژه دیگر در. باشد می توجه قابل
 و گرفته صورت اقدامات ارزیابی اجرایی،
 نیازمند فرسایش نهساال کاهش محاسبه

 سنجی رسوب هاي ایستگاه احداث
  باشد می

  درصد  95
در بخش 

  حفاظت و قرق



 
 

  هاي اجرایی در طول برنامه پنجم توسعه . عملکرد سیاست4ادامه جدول   

 اثربخشی سیاست  گرفته اهم اقدامات اجرایی صورت شده هاي اجرایی اتخاذ سیاست فردی
برآورد اثربخشی 
 سیاست (درصد)

  مه ادا
4   

 450 نهالکاري، هکتار 265 ملی اعتبارات محل از 1392
 پرورشی طرح اجراي هکتار 360 هرزابها، مدیریت هکتار
  نهالکاري هکتار 227 نیز استانی اعتبارات محل از و تاغزارها

 1393 در. است گرفته انجام قرق و حفاظت عمیات 296000 و
 قرق و حفاظت هکتار 95000 و بذرکاري هکتار 857 میزان به
  ؛سنواتی آبیاري هکتار 20 بذرکاري،و هکتار 118 ، 1394  در و

 سنواتی آبیاري هکتار 1060و بذرکاري هکتار 564 ، 1395  در
 صورت گرفته است.

   

 طبیعی منابع یکپارچه مدیریت استقرار طرح  5
 آبخیز هاي حوزه در

  درقالب آبخیز هاي حوزهتفصیلی   مطالعاتی هاي طرح تهیه
 براساس  متمرکز بصورت  آبخیز هاي حوزه  جامع مدیریت

   20/7/90 مورخ 40064 شماره ابالغیه
  و مراتع کشور جنگلها سازمان

 منابع یکپارچه و الگویی حوزه تصویب
 -چادگان  و دهاقان شهرستان در طبیعی
 –ها  فعالیت تمرکز و  رویه وحدت ایجاد

 موازي  جلوگیري از اقدامات

 تحقق صورت در
 اثرات تواند می

 در مفید بسیار
 ها، پروژه اجراي

 و ها هزینه
  بندي زمان

  باشد داشته 

6  
کاري ، مرتعداري  و  عملیات جنگل اجراي

  بیابانزدایی  با مشارکت  مردم و
 هاي دولتی دستگاه 

اجراي پروژه ها با مشارکت بهره برداران و سایر نهادها:  
دایی درسطح بیابانز –هکتار 95191مرتعداري درسطح 

 –هکتار  213کاري درسطح جنگل –هکتار  347220
کیلومتر   111اجراي  - هزار هکتار  15آبخیزداري در سطح 

  کمربند حفاظتی

فعال سازي همیاري و مشارکت مردمی 
  100  ها کاهش هزینه –ها  دراجراي پروژه

  اصفهان. اره کل منابع طبیعی استاناد : سند راهبردي بخش در برنامه پنجم توسعه و مأخذ                  
 



 
 

 1395- 1390.عملکرد شاخص ها ومتغیرهاي مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش کشاورزي و منابع طبیعی سال هاي 5جدول
    

ماده   ردیف
واحد   عنوان هدف کمی  قانونی

  متعارف

1390  1391      1392  
هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

  71,2  3216,7  4521  78,4  3397,1  4332  72,4  3012,3  4160 تن هزار  افزایش تولیدات زراعی  143  1
  119,5  727,6  608,7  162,1  746,6  460,6  153,9  608,6  395,5 تن هزار باغی  تولیدات افزایش  143  2
  97,5  1332,6  1366,9  101,7  1291,4  1270,2  101,2  1192,9  1178,7 تن هزار دامی تولیدات افزایش  143  3

 مکانیزاسیون ضریب افزایش  143  4
 بخار اسب

 هکتار بر
1,44  1,44  100  1,53  1,58  103,3  1,62  1,62  100  

  38  45,3  49  54  45,14  47  100  45  45 درصد آبیاري راندمان افزایش  143  5

 آفات کنترل  143  6
 هزار

 هکتار
265  275  103,8  275  275  100  285  285  100  

   و آفات با تلفیقی مبارزه  143  7
 گیاهی هاي بیماري

  73,3  11  15  100  10  10  110  5,5  5 درصد

 از عاري کشاورزي محصوالت تولید  143  8
 ها بیوتیک آنتی و سموم باقیمانده

  128  320  250  86,8  217  250  132,8  332  250 تن هزار

 کاربري حفظ و مالکیت ساماندهی  149  9
 باغی و زراعی اراضی

 هزار
 هکتار

520  520  100  530  530  100  540  540  100  

  و سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان.در برنامه پنجم ملی پیشرفت استان اصفهان و مجموعه اسناد بخشی و فرابخشی  : سند مأخذ          
 
  
  



 
 

 1395- 1390رنامه بخش کشاورزي و منابع طبیعی سال هاي .عملکرد شاخص ها ومتغیرهاي مهم بر اساس اهداف کمی ب5جدولادامه 
    

ماده   ردیف
واحد   عنوان هدف کمی  قانونی

  متعارف

1393  1394  1395  

درصد   عملکرد  هدف برنامه
درصد   عملکرد  هدف برنامه  تحقق

  تحقق
هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

  71,7  16204,1  22592  69,1  3370  4880  68,3  3208  4699 تن هزار  افزایش تولیدات زراعی  143  1
  121,7  3650,6  3000,6  90,8  731,2  805  114,5  836,5  730,8 تن هزار باغی  تولیدات افزایش  143  2
  100,4  6785,7  6758,9  102,8  1512,4  1471,584  99  1456,4  1471,584 تن هزار دامی تولیدات افزایش  143  3

 مکانیزاسیون ضریب افزایش  143  4
 بخار اسب

 هکتار بر
1,71  1,7  100,6  1,8  1,8  100  1,8  1,8  100  

  37  46,7  53  37  46,7  53  41  46,3  51 درصد آبیاري راندمان افزایش  143  5

 آفات کنترل  143  6
 هزار

 هکتار
295  295  100  310  310  100  310  310  100  

 و آفات با تلفیقی مبارزه  143  7
 گیاهی هاي بیماري

  48  12  25  48  12  25  55  11  20 درصد

8  143  
 عاري کشاورزي محصوالت تولید

 و سموم باقیمانده از
 ها بیوتیک آنتی

  125  1559  1250  148  370  250  128  320  250 تن هزار

 حفظ و مالکیت ساماندهی  149  9
 باغی و زراعی اراضی کاربري

 هزار
 هکتار

550  550  100  570  570  100  570  570  100  

  و سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان.در برنامه پنجم اصفهان و مجموعه اسناد بخشی و فرابخشی  ملی پیشرفت استان : سند مأخذ          
 



 
 

 1395- 1390.عملکرد شاخص ها ومتغیرهاي مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش کشاورزي و منابع طبیعی سال هاي 5جدول
    

ماده   ردیف
واحد   عنوان هدف کمی  قانونی

  متعارف

1390  1391      1392  
هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

 برابر در دامها بهداشتی پوشش  143  1
 دامی هاي بیماري

  94,7  62  65,5  96,5  60  62,2  92,9  55  59,2 درصد

2  143  
 برابر در دامها بهداشتی پوشش

  انتقال قابل دامی هاي بیماري
 دام و انانس بین 

 درصد
86,1  80  92,9  87,6  85  97  90,3  88  97,5  

 بهداشتی و کیفی کنترل پوشش  143  3
 شیالتی و دامی خام تولیدات

  90,8  78  85,9  91,4  75  82,1  94,9  74  78 درصد

4  143  
 و تکثیر مزارع بهداشتی پوشش
 کرم و عسل ،زنبور طیور پرورش

 ها ريبیما برابر در ابریشم

 درصد
55  45  81,8  65  50  76,9  75  52  69,3  

 مراکز آبزیان بهداشتی پوشش  143  5
 آبی منابع پرورش و تکثیر

  74,4  18  24,2  78,3  17  21,7  95,2  16  16,8 درصد

   شرعی کنترل و نظارت پوشش  143  6
 شیالتی و دامی خام تولیدات بر

  85,6  85  99,3  81,1  80  98,7  75,4  74  98,1 درصد

 
 
 
 
  



 
 

 1395- 1390ص ها ومتغیرهاي مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش کشاورزي و منابع طبیعی سال هاي .عملکرد شاخ5جدولادامه 
    

ماده   ردیف
واحد   عنوان هدف کمی  قانونی

  متعارف

1393  1394  1395  
هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

 برابر در دامها بهداشتی پوشش  143  1
 دامی هاي بیماري

  95,8  76  79,3  95,4  72  75,3  97,8 70  71,6 درصد

2  143  
 برابر در دامها بهداشتی پوشش

  انتقال قابل دامی هاي بیماري
 دام و انسان بین 

  98,6  95  96,3  97,6  92  94,3  97,2 90  92,6 درصد

 بهداشتی و کیفی کنترل پوشش  143  3
 تیشیال و دامی خام تولیدات

  95,8  93  97  98,7  92  93,2  89,1 80  89,8 درصد

4  143  
 و تکثیر مزارع بهداشتی پوشش
 کرم و عسل ،زنبور طیور پرورش

 ها بیماري برابر در ابریشم

  59,4  57  96  57,9  55  95  63,5 54  85 درصد

 مراکز آبزیان بهداشتی پوشش  143  5
 آبی منابع پرورش و تکثیر

  67,2  27  40,2  70,4  25  35,5  64,2 19  29,6 درصد

  شرعی کنترل و نظارت پوشش  143  6
 شیالتی و دامی خام تولیدات بر 

  96  96  100  95  95  100  90,1 90  99,9 درصد

  ملی پیشرفت استان اصفهان و مجموعه اسناد بخشی و فرابخشی در برنامه پنجم و اداره کل دامپزشکی استان اصفهان. : سند مأخذ          
  
  

 



 
 

 1395- 1390شاخص ها ومتغیرهاي مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش کشاورزي و منابع طبیعی سال هاي .عملکرد 5جدول
    

ماده   ردیف
واحد   عنوان هدف کمی  قانونی

  متعارف

1390  1391      1392  
هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

1  148  
 از  برداري بهره و توسعه ، احیاء
 تورانی ایرانی و هاي زاگرس جنگل

 هزار
 هکتار

40  38  94  62  39  63  100  248,8  249  

 خاك حفاظت و آبخیزداري  148  2
 هزار

 هکتار
975  504  52  1312  506  39  1817  540,7  30  

3  148  
  تثبیت و زایی بیابان با مقابله

 روان هاي شن

 هزار
 هکتار

169  129  76  213  131  61  257  145,3  57  

4  148  
  برداري بهره و توسعه احیاء

 مراتع از

 هزار
 هکتار

880  845  96  933  891  95  986  1144,8  116  

  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 1395- 1390.عملکرد شاخص ها ومتغیرهاي مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش کشاورزي و منابع طبیعی سال هاي 5جدولادامه 
    

ماده   ردیف
واحد   عنوان هدف کمی  قانونی

  متعارف

1393  1394  1395  
هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

1  148  
 از برداري بهره و توسعه ، احیاء
 تورانی ایرانی و هاي زاگرس جنگل

 هزار
 هکتار

150  250,245 167  200  260,401  130  200  264,237  132  

 خاك حفاظت و زداريآبخی  148  2
 هزار

 هکتار
2573  610,355 24  2848  665,026  23  2848  701,956  25  

3  148  
  تثبیت و زایی بیابان با مقابله

 روان هاي شن

 هزار
 هکتار

301  151,557 50  345  156,487  45  345  160,569  47  

4  148  
  برداري بهره و توسعه احیاء

 مراتع از

 هزار
 هکتار

1039  1473,013 141,8  1092  1685,811  154  1092  1815,338  166  

  اصفهان. پنجم و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان برنامه در وفرابخشی بخشی اسناد ومجموعه اصفهان استان پیشرفت ملی سند :ماخذ         
  
  
  
  
 
 
 
 
 



 
 

 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  سال اي  بخش کشاورزي و منابع طبیعی استان اصفهان طی . عملکرد اعتبارات هزینه 6جدول 
 

وع 
ن

ات
بار

اعت
  

  عنوان برنامه
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

درصد   عملکرد  مصوب
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

درصد   عملکرد  مصوب  تحقق
  درصد  عملکرد  مصوب  تحقق

درصد   عملکرد  مصوب  تحقق 
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

  تحقق

  استانی
  

رویج و ت
توانمندسازي 

جوامع محلی و 
  برداران بهره

52933  52933  100  53579  53579  100  60220  60220  100  103394  103394  100  94208806  203028  2 ،97  244374  244374  100  

ارتقاء ضریب 
  مکانیزاسیون

  کشاورزي 
2086  2086  100  2350  2350  100  2490  2490  100  5506  5506  100  6835  6835  100  6910  6910  100  

افزایش تولید 
  100  16225  16225  100  8060  8060  100  5770  5770  100  5037  5037  100  4750  4750  100  4690  4690  آبزیان پرورشی

افزایش 
  100  19050  19050  100  10398  10398  100  11395  11395  100  8740  8740  100  8260  8260  100  8130  8130  محصوالت باغی
افزایش تولید 

محصوالت دام و 
  طیور

55450  55450  100  46150  46150  100  52291  52291  100  55602  55602  100  57210  57210  100  68760  68760  100  

اافزایش 
  100  52960  52960  100  91327  91327  100  444086  444086  100  601111  601221  100  180510  180510  97  326751  336951  محصوالت زراعی

ساماندهی 
کیت و صدور مال

سند اراضی 
  کشاورزي

          100      100      100      100  41842  41842  100  

حفظ کاربري 
اراضی زراعی و 

  باغی
10210  10210  100  10530  10530  100  11175  11175  100  12596  12596  100  13280  13280  100  41770  41770  100  

ورزي  بهبود بهره
آب در عرصه 

  کشاورزي
45720  45720  100  39060  39060  100  42580  42580  100  45993  45993  100  54005  43810  1 ،81  70030  70030  100  

بهبود و فرآوري 
و کاهش ضایعات 

محصوالت 
  کشاورزي

9060  9060  100  9170  9170  100  9710  9710  100  10979  10979  100  11550  11550  100  26900  26900  100  

  



 
 

 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  کشاورزي و منابع طبیعی استان اصفهان طی سال بخشاي   . عملکرد اعتبارات هزینه 6جدول 

  

وع
ن

  
 

ات
بار

اعت
  

  عنوان برنامه
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

درصد   عملکرد  مصوب
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

درصد   عملکرد  مصوب  تحقق
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

   درصد  عملکرد  مصوب  تحقق
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

  تحقق
تنظیم بازار 

داخلی محصوالت 
  کشاورزي

          100      100              2100  2100  100  

  استانی

کنترل و مبارزه 
با آفات و 

هاي  بیماري
گیاهی و 

  هاي هرز علف

13800  13800  100  10960  10960  100  11710  11710  100  13158  13158  100  13595  13595  100  42999  42999  100  

هاي   پژوهش
  100  955  955              100      100            کاربردي 

توسعه دولت 
  100  1345  1345              100      100            الکترونیک

ارائه خدمات 
اجتماعی ، 
فرهنگی ، 
ورزشی به 
  ایثارگران

9600  9600  100  9720  9720  100  9050  9050  100  10466  10466  100        300  300  100  

ربوط هاي م  هزینه
به بازنشستگان 

  دولت
69490  69490  100  80020  80020  100  49240  49240  100  49910  3190  7 ،31              

                          100  1050  1050  100  2000  2000  پرداخت دیون

 
 



 
 

 میلیون ریال)(ارقام :  1390 – 95هاي  کشاورزي و منابع طبیعی استان اصفهان طی سالبخش اي   . عملکرد اعتبارات هزینه 6جدول 
 

وع 
ن

ات
بار

اعت
  

  عنوان برنامه
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

درصد   عملکرد  مصوب
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

درصد   عملکرد  مصوب  تحقق
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

درصد   عملکرد  مصوب  تحقق
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

  تحقق

  ملی
  

هاي مربوط  هزینه
                                100  218  218  به بازنشستگی

راهبري افزایش 
تولید محصوالت 

  باغی
133  133  100                                

افزایش تولید 
                    100  150  150        100  439  439  محصوالت دامی

                                100  556  556  واحدهاي تولیدي 
        100  75  75        100  30  30        100  70  70  امور زنان خانواده

  عالیت مرتبطف
        100  356  356                    100  1294  1294  با زراعت 

  100  839  839                                آفات نباتی
فعالیت مرتبط با 

دفتر آمار و 
  فناوري

250  250  100                                

فعالیت مرتبط با 
  100  11806  11806  100  7409  7409  100  2310  2310  100  2969  2969  100  1850  1850  100  3434  3434  امور اراضی

راهبري تنظیم 
بازار (حفظ 

نباتات) یارانه 
هاي  نهاده

  کشاورزي

21636  21636  100  18670  18670  100  30918  30918  100  394731  394731  100  15410  15410  100  19941  19941  100  

                    100  50  50  100  50  50  100  240  240  بسیج جوانان
  



 
 

  (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  کشاورزي و منابع طبیعی استان اصفهان طی سالبخش اي   بارات هزینه. عملکرد اعت 6جدول 
  

وع 
ن

ات
بار

اعت
  

  عنوان برنامه
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

درصد   عملکرد  مصوب
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

درصد   عملکرد  مصوب  تحقق
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

درصد   عملکرد  مصوب  قتحق
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

  تحقق

  ملی
  

  100  531  531        100  2095  2095        100  200  200        ایثارگران
                          100  260  260        سایر منابع

ایفاي تعهدات 
خاص کاالهاي 

  اساسی 
150  150  100                                

   جمع کل

64
85

40
  63

83
40

  

43 ،
98  47

71
39

  47
71

39
  

100  89
75

81
  89

74
71

  

100  116
30

90
  112

13
70

  

4 ،
96  49
83

96
  48

24
23

  

8 ،
96  66

96
87

  66
96

87
  

100  

  اصفهان. خذ: سازمان جهاد کشاورزي استانأم              
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 



 
 

 ریال) (ارقام : میلیون 1390 – 95هاي  کشاورزي و منابع طبیعی استان اصفهان طی سالبخش اي   . عملکرد اعتبارات هزینه 6جدول 
 

وع 
ن

ات
بار

اعت
  

  عنوان برنامه
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

درصد   عملکرد  مصوب
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

درصد   عملکرد  مصوب  تحقق
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

  درصد  عملکرد  مصوب  تحقق
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق 

  تحقق

  ملی
  

پوشش بهداشتی 
بیماریها، پوشش 

م و طیور بهداشتی دا
  ها و برنامه یارانه

12263  12263  100  12260  12540  99  25462  25462  100                    

پوشش بهداشتی 
              100  2490  2490                    بیماریهاي مشترك

              100  6640  6640                    دامها واکسیناسیون
              100  600  600                    واردات گوشت قرمز

  هاي بیماري
              100  650  650                    ی اسکینلمپ 

              100  2440  2440                    ماهیVhsبیماري 
              100  2626  2626                    قانون ذبح شرعی
کنترل کیفی و 

بهداشتی تولیدات 
  خام دامی و شیالتی

                        337  337  100  2280  2280  100  

پیشگیري و مبارزه با 
هاي دام و  بیماري

  ر و آبزیانطیو
                        140142  140142  100  72594  72594  100  

پیشگیري و مبارزه با 
هاي مشترك  بیماري

  انسان و دام
                        2200  2200  100  8000  8000  100  

نظارت بر دارو درمان 
  100  970  970                                و تشخیص

 
 
 



 
 

 
 

 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  کل دامپزشکی استان اصفهان طی سال اي اداره . عملکرد اعتبارات هزینه 6ادامه جدول 
 

وع 
ن

ات
بار

اعت
  

  عنوان برنامه
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

درصد   عملکرد  مصوب
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

درصد   عملکرد  مصوب  تحقق
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

درصد   عملکرد  مصوب  تحقق
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

  تحقق

  استانی
  

هاي مربوط به  هزینه
              100  6620  6620  100  6290  6290  100  109269  109269  100  11646  11646  بازنشستگان دولت

هاي مربوط به  هزینه
  هاي خانواده

  شاهد و ایثار 
1404  1404  100  1433  1433  100  2321  2321  100  247302  247302  100              

  پوشش بهداشتی
  دام، طیورو آبزیان 

  دربرابر  بیماریها 
27483  27483  100  29652  29652  100  34953  34952  9 ،99  40760  40760  100              

کنترل کیفی و 
بهداشتی تولیدات 

  شیالتی خام دامی و
25152  25152  100  24455  24455  100  4 ،31732  7 ،31701  9 ،99  5 ،48057  5 ،48057  100  6 ،28487  6 ،28487  99        

کنترل و پرداخت 
(دیون و بازخریدي 

  کارکنان)
894  894  100        9 ،41  9 ،41  100                    

پیشگیري و مبارزه با 
  هاي دام،  بیماري

  طیور و آبزیان
                        4 ،37906  1 ،36652  6 ،96  61940  6 ،6136  5 ،99  

کنترل کیفی دارو، 
واکسن و مواد 

  بیولوژیک
                        6  ،2133  08 ،2133  9 ،99        

نظارت بر دارو درمان 
  96، 5  10219  10590                                ها و تشخیص بیماري

  100  203  203                                هاي کاربردي پژوهش

  



 
 

 
 

 ال)(ارقام : میلیون ری 1390 – 95هاي  اي اداره کل دامپزشکی استان اصفهان طی سال . عملکرد اعتبارات هزینه 6ادامه جدول 
 

ات
بار

اعت
وع 

ن
  

  عنوان برنامه
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 

  استانی
  

فناوري اطالعات 
و توسعه دولت 

  الکترونیک
                        2 ،4734  2 ،4734  100  1040  977  9 ،93  

پیشگیري و 
مبارزه با 

هاي  بیماري
  مشترك انسان

  و دام 

                        8 ،49740  49201  9 ،98  49698  49363  3 ،99  

کنترل کیفی و 
بهداشتی 

تولیدات خام 
  دامی و شیالتی

                              53381  4 ،52616  5 ،98  

  جمع  کل

78
84

2
  78

84
2

  

100  59
08

6
  79

006
  

8 ،
99  

8 ،
100

79
9

  

1 ،
100

76
8

  

97 ،
99  113

35
7

  113
35

7
  

100  

5 ،
142

83
1

  140
78

7
  

88 ،
98  26

069
6

  25
79

80
  

9 ،
98  

  أخذ:  اداره کل دامپزشکی استان اصفهان.م     
  
  



 
 

  
  (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اي  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان اصفهان طی سال . عملکرد اعتبارات هزینه 6جدول 

  

وع 
ن

ات
بار

اعت
  

  عنوان برنامه
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

درصد   عملکرد  مصوب
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

درصد   عملکرد  مصوب  تحقق
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

درصد   عملکرد  مصوب  تحقق
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

  تحقق

  استانی
  

به هاي مربوط  هزینه
 0  0  0  0  0  0  100  21084  21084  100  22487  22487  100  23582  6405  100  24213  24213  بازنشستگان دولت

هاي مربوط به  هزینه
  هاي خانواده

  شاهد ایثارگر 
3180  3180  100  3100  3105  100  3630  3630  100  3905  3300  85  0  0  0  0  0  0  

  آبخیزداري و
  99، 8  35431  35488  96  34534  35806  100  27512  24168  100  21886  21886  100  21367، 34  17575  100  17145  17145  حفاظت  خاك 

احیاء ، توسعه و 
برداري اصولی از  بهره

  هاي استان جنگل
7525  7525  100  7785  7791  100  9329  9329  100  11324  10480  93  24676  24517  99  35378  35378  100  

احیاء ، توسعه و 
از  برداري اصولی بهره

  مراتع استان
8435  8435  100  8770  8503  97  9970  9970  100  11385  11150  98  30724  30663  100  35662  35449  99  

ارتقاء سطح پوشش 
حفاظتی و حمایت از 

  جنگلها و مراتع
17590  17590  100  18120  17792  98  19046  19046  100  23059  19914  86  24255  23922  99  2910  2910  100  

مالکیت ساماندهی 
  100  27733  27733  100  27779  27779  99  10153  10260  100  8196  8196  100  7117  7117  100  7520  7520  اراضی ملی

مقابله با بیابانزایی و 
  100  28406  28406  0  0  0  100  27744  25901  100  22751  22751  99  21370  21530  100  20062  20062  هاي روان تثبیت شن

پرداخت و دیون و 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100  6  6  0  181  0  100  1540  1540  رید کارکنانبازخ

  100  230  230  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  هاي کاربردي پژوهش

    



 
 

 
 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اي  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان اصفهان طی سال . عملکرد اعتبارات هزینه 6ادامه جدول 

 

وع 
ن

ات
بار

اعت
  

  عنوان برنامه
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

  درصد   عملکرد  مصوب
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

درصد   عملکرد  مصوب  تحقق
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

درصد   عملکرد  مصوب  تحقق
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

  تحقق

  ملی
  

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100  1070  1070  مالکیت اراضی
ابالغیه حقوق 

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100  330  330  سرباز

 درامد هزینه ردیف
٥٣٠٠٠ – ٧٣  1610  1610  100  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

راهبري ارتقاء 
  100  ؟؟؟  ؟؟؟؟  0  0  0  حفاظتی

4600  

370  0  0  0  0  840  840  100        

  ردیف متفرقه
 63  - 530000  0  0  0  480  480  100  1500                      

  ردیف متفرقه
 63  - 530001  0  0  0  500  500  100  700  0  0  0  0  1340  1340  100  0  0  0  

ترویج و 
        100  670  670  0  0  0  0  1530  100  1100  1100  0  0  0  رسانی اطالع

  0  0  0  100  5710  5710  0  0  0  0  150  100  800  800  0  0  0  نظارت و ارزیابی
ارزیابی نظارت و 

  ردیف
 77 – 530000  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  200  200  100  0  0  0  

  ردیف متفرقه
 57 - 530000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8880  8880  100  0  0  0  0  0  0  

  ردیف متفرقه
 86 - 530000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2100  2100  100  0  0  0  0  0  0  

  0  0  0  0  0  0  0  100  400  400  0  0  0  0  0  0  0  0  حفاظت و حمایت
 10حفاظت ماده 
(مقابله با 

  سوزي) آتش
0  0  0  0  0  0  0  0  0  350  350  100  0  0  0  0  0  0  

  آبخیزداري و
  100  800  800  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  حفاظت خاك 

 



 
 

 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95ي ها اي  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان اصفهان طی سال . عملکرد اعتبارات هزینه 6ادامه جدول 
 

ات
بار

اعت
وع 

ن
  

  عنوان برنامه
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

درصد   عملکرد  مصوب
  عملکرد  مصوب  تحقق

درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  ملی
  

ه و احیاء ، توسع
برداري اصولی  بهره

  هاي کشور از جنگل
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1060  1060  100 

احیاء ، توسعه و 
برداري اصولی  بهره

  از مراتع کشور
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  360  360  100 

ارتقاء سطح پوشش 
حفاظتی و حمایت 
  از جنگلها و مراتع 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1290  1290  100 

ساماندهی مالکیت 
 100  3830  3830  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  اراضی ملی

مقابله با بیابانزایی 
  و تثبیت

  هاي روان شن 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  300  300  100 

آموزش رسمی 
 100  700  700  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  کوتاه مدت

جمع کل اعتبارات 
  اي ملی هزینه

  و استانی 
110222  110222  100  94001  114407  100  121901  121551  100  142816  143067  100  152000  150175  99  200247  199977  100  

  أخذ:  اداره کل دامپزشکی استان اصفهان.م       
  

 
  



 
 

 (ارقام:میلیون ریال) 1390- 95سالهاي  طی اي بخش کشاورزي و منابع طبیعی سرمایه.عملکرد اعتبارات تملک دارایی هاي 7جدول 
 

وع 
ن

ات
بار

اعت
  

  عنوان برنامه
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

  درصد  عملکرد  مصوب
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق 

درصد   عملکرد  مصوب  تحقق
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

درصد   عملکرد  مصوب  تحقق
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

  تحقق

  استانی
  

  38  50703  133464  29  39914  137432  59  38201  64621  71  96295  134814  30  47770  160990  70  66393  94715  و عرضه آب تاًمین
افزایش تولید 
  22  2904  13007  51  2670  5272  54  3552  6574  60  3540  5870  16  570  3636  70  1488  2114  محصوات زراعی

افزایش تولید 
  34  3300  9770  29  2066  7233  53  6021  11350  20  5026  25030  7  1431  19287  64  8092  12742  محصوالت باغی

ترویح و 
توانمندسازي 

جوامع محلی و 
  برداران بهره

4790  3578  75  10368  5058  49  7325  2013  27  8270  5415  65  8875  5691  64  11461  6991  61  

افزایش تولید 
  محصوالت 
  دام و طیور

5802  3940  68  6120  366  6  8865  1919  22  13656  5316  39  7335  2732  37  7445  2470  33  

افزایش تولید 
  43  1343  3090  55  1139  2059  52  1079  2059  5  410  8665  0  0  2390  70  1357  1930  آبزیان پرورشی

، توسعه، تاًمین
سازي ، تعمیر  مقاوم

و تجهیز و نگهداري 
فضاها، ساختمانها، 

  آالت اماکن و ماشین

17617  14248  81  16055  34124  100  24285  5697  23  22914  15200  66  24880  16390  66  35780  28457  80  

وري آب  بهبود بهره
  17  14058  82977  4  3573  84625  45  12191  26961  53  33158  62558  37  12138  32617  72  34292  47907  در عرصه کشاورزي

ساماندهی و صدور 
سند اراضی 

  کشاورزي
2877  2030  71  5400  4470  83  9000  2870  32  10850  8915  82  13467  9747  72  15030  9362  62  

 



 
 

 (ارقام:میلیون ریال) 1390- 95طی سالهاي  اي بخش کشاورزي و منابع طبیعی سرمایه.عملکرد اعتبارات تملک دارایی هاي 7دامه جدول ا
 

وع 
ن

ات
بار

اعت
  

  عنوان برنامه
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

 عملکرد  مصوب
درصد 
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

درصد   عملکرد  مصوب  تحقق
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

درصد   عملکرد  مصوب  تحقق
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

  تحقق

  استانی
  

کنترل و مبارزه با 
هاي  آفت و بیماري

  هرز هاي علف و گیاهی
3435  2410  70  12322  11594  94  5940  2465  41  7655  5820  76  11430  5263  46  13970  12554  90  

  41  132142  325994  29  89185  302608  58  101710  174910  52  153393  292552  44  117521  269185  71  137828  193929  جمع کل   

  ملی

  100  185263  185263  100  141120  141120  100  146846  146846  100  188475  188475  100  40202  40202  100  664332  664332  و عرضه آب تاًمین
افزایش تولید 
  100  4366  4366  0  0  0  100  3055  3055  100  3583  3583  100  2978  2978  100  7361  7361  محصوات زراعی

افزایش تولید 
  100  55  55  100  60  60  100  4120  4120  100  4405  4405  100  1272  1272  100  13428  13428  محصوالت باغی

ترویح و توانمندسازي 
جوامع محلی و 

  ارانبرد بهره
2701  2701  100  0  0  0  474  474  100  2070  2070  100  583  583  100  0  0  0  

افزایش تولید 
  0  0  0  100  635  635  100  1290  1290  100  1781  1781  100  170  170  100  1235  1235  محصوالت دام و طیور

افزایش تولید آبزیان 
  0  0  0  0  0  0  100  100  100  100  90  90  0  0  0  100  290  290  پرورشی

، توسعه، تاًمین
سازي ، تعمیر و  مقاوم

تجهیز و نگهداري 
فضاها، ساختمانها، 

  آالت اماکن و ماشین

600  600  100  0  0  0  90  90  100  500  500  100  300  300  100  0  0  0  

  
 
  
  



 
 

 قام:میلیون ریال)(ار 1390-95طی سالهاي  اي بخش کشاورزي و منابع طبیعی سرمایه.عملکرد اعتبارات تملک دارایی هاي 7جدول ادامه 
 

وع 
ن

ات
بار

اعت
  

  عنوان برنامه
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

  درصد  عملکرد  مصوب
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق 

درصد   عملکرد  مصوب  تحقق
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

درصد   عملکرد  مصوب  تحقق
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

  تحقق

  ملی
  

کنترل و مبارزه 
با آفت و 

هاي  ريبیما
گیاهی و 

  هاي هرز علف

633  633  100  195  195  100  538  538  100  560  560  100  500  500  100  200  200  100  

وري  بهبود بهره
آب در عرصه 

  کشاورزي
611443  611443  100  23693  23693  100  339526  339526  100  330896  330896  100  172341  172341  100  1129193  1129193  100  

ساماندهی و 
صدور سند 

اراضی 
  کشاورزي

0  0  0  210  210  100  0  0  0  0  0  0  1850  1850  100  7270  7270  100  

  100  695  695  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100  1230  1230  ها سایر برنامه

  100  1327042  1327042  100  317389  317389  100  489440  489440  100  538962  538962  100  68720  68720  100  1303253  1303253  جمع کل

  مأخذ :  سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان.        
  
  
  
  

 
  



 
 

 (ارقام:میلیون ریال) 1390-95هاي  طی سال اي بخش کشاورزي و منابع طبیعی سرمایههاي  .عملکرد اعتبارات تملک دارایی7جدول 
 

وع 
ن

ات
بار

اعت
  

  عنوان برنامه
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

  درصد  عملکرد  بمصو
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق 

  درصد   عملکرد  مصوب  تحقق
  درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

درصد   عملکرد  مصوب  تحقق
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

  تحقق

  استانی
  

پیشگیري و 
مبارزه با 

  ،دام هاي بیماري
  طیور و ابزیان

8486  16/6493  52/76  11357  74/4357  37/38  14792  4148  04/28  14115  9774  24/69  17476  48/9402  7/53  36407  06/19872  58/54  

ترویج و 
توانمندسازي 

جوامع محلی و 
  برداران بهره

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1650  924  56  

، توسعه، تاًمین
سازي ،  مقاوم

تعمیر و تجهیز 
و نگهداري 

فضاها، 
ساختمانها، 

اماکن و 
  آالت ماشین

1870  04/756  43/40  1300  1/664  08/51  3150  852  04/27  3839  2796  83/72  6040  28/3339  3/55  10583  2/5492  9/51  

تعمیرات  تاًمین  ملی
و تجهیزات 
  آزمایشگاهی

70  70  100  0  0  0  300  300  100  500  500  100  900  900  100  0  0  0  

  54  26/26288  48640  9/55  76/13641  24416  82/70  13070  18454  29  5300  18242  67/39  84/5021  12657  2/70  2/7319  10426  جمع کل

 مأخذ :  اداره کل دامپزشکی استان اصفهان.      
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وع 
ن

ات
بار

اعت
  

  عنوان برنامه
  95سال   94سال   93 سال  92سال   91سال   90سال 

  درصد  عملکرد  مصوب
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق 

درصد   عملکرد  مصوب  تحقق
  درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

  درصد  عملکرد  مصوب  تحقق
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق 

  تحقق

  استانی
  

احیا و توسعه و 
برداري اصولی از  بهره

  مراتع کشور
5392  3774  70  4520  44/1057  23  4530  1135  25  2740  1684  61  3150  52/1946  62  4265  2111  49  

احیاء و توسعه اصولی 
  56  14567  25965  44  64/9993  22515  75  12567  16830  27  5410  20170  12  1701  14698  70  10703  15290  هاي کشور از جنگل

زایی  مقابله با بیابان 
  57  10670  18800  64  86/25056  38940  39  1600  4110  37  1077  2950  92  3448  3755  70  4344  6205  هاي روان تثبیت شن

آبخیزداري و حفاظت 
  52  10380  20120  4/59  6/19701  33170  70  7065  10120  12  9900  15852  4/31  3181  10115  4/71  7660  10729  خاك

ترویج و توانمندسازي 
جوامع محلی و 

  برداران بهره
0  0  0  0  0  0  200  84  42  640  361  56  680  52/377  5/55  1230  509  41  

، توسعه، تاًمین
سازي ، تعمیر و  مقاوم

تجهیز و نگهداري 
فضاها، ساختمانها، 

  آالت اماکن و ماشین

2650  1906  72  3545  1180  3/33  4170  940  23  9382  8851  94  6205  96/3642  7/58  8250  3840  47  

  سایر  
  38  117538  3075  0  0  0  9  7658  86900  100  1000  1000  100  5000  5000  75  15000  20000  ستانی)اهاي  (تبصره 

    85/159614  81705  0  0  0    39786  130722    11546  48872    44/15567  41633    43387  60266  جمع کل
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وع 
ن

ات
بار

اعت
  

عنوان 
  برنامه

  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 
  درصد  عملکرد  مصوب

درصد   عملکرد  مصوب  تحقق 
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

  درصد   عملکرد  مصوب  تحقق
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

درصد   عملکرد  مصوب  تحقق
  تحقق

  ملی
  

احیا و توسعه 
برداري  و بهره

اصولی از 
  مراتع کشور

5834  4/5911  100  6143  55/1482  24  4295  5/4353  100  3463  5/2602  75  3327  1876  56  4300  1244  29  

احیاء و 
توسعه اصولی 

هاي  از جنگل
  کشور

7/9898  2/8793  89  1,292  3/2126  21  9314  8816  95  13176  11595  88  29570  19187  65  21875  8232  38  

مقابله با 
زایی  بیابان

تثبیت 
  نهاي روا شن

2146  1995  93  26900  550  2  24003  12803  53  25503  12450  49  37834  21880  58  35920  22311  62  

آبخیزداري و 
  26  21218  82000  34  22320  65992  48  28425  59068  44  33397  75862  4  2400  54010  84  53693  63905  حفاظت خاك

ممیزي 
  25  3121  12320  17  5/1438  8448  86  2268  2648  87  9477  10920  17  1290  7484  100  8676  8441  اراضی

ترویج و 
توانمندسازي 
جوامع محلی 

  برداران و بهره

0  0  0  435  202  46  387  325  84  1840  605  33  3498  1043  30  1664  0  0  

  36  56126  158079  46  67744  148669  55  57945  105697  55  69171  124781  8  8051  105264  88  79069  7/90224  جمع کل
تسهیالت 

 –بانکی 
هاي  کمک

  فنی اعتباري

300  300  100  0  0  0  0  0  0  1700  1700  100  0  0  0  1600  0  0  

  مأخذ :  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان اصفهان.         
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  :جمعبندي و پیشنهادها - 6
  

  :نقاط قوت و ضعف
هکتار) به اراضی کشاورزي  568000درصد از مساحت (معادل  3/5اصفهان حدود  ر استاند     

آب مورد  تاًمینهزار هکتار در شرایط عادي از نظر  400اختصاص دارد که از این میزان ساالنه حدود 
به علت تشدید  1395این میزان در سال  .گیرد تحت کشت محصوالت زراعی و باغی قرار می نیاز
محدودیت  وجودبا استان همچنین  .یافته استکاهش  هزار هکتار 300ط خشکسالی به حدود شرای

 محصوالت کشاورزي درصد از 4 حدوددرصد کشور  2سطح زیرکشت حدود داشتن شدید منابع آب با 
تولید محصوالت اساسی مانند تولید شیر و گوشت در  وکند  کشور را تولید می (زراعی ، باغی،دامی)

 .باشد در کشور می ل و درتولید گوشت مرغ، تخم مرغ داراي رتبه دومرتبه او

ترین  هاي بالقوه این بخش همواره در فهرست مهم توسعه بخش کشاورزي و استفاده از ظرفیت     
بلندمدت توسعه کشور قرار داشته است. این توجه ویژه به بخش کشاورزي و  هاي ها و برنامه آرمان

به استراتژیک این بخش در تأمین امنیت غذایی و از سوي دیگر  به دلیل نقش سو کیمنابع طبیعی از 
  باشد.  یاز نظر اصول و مبانی توسعه م هاي اولیه فرآیند توسعه مادلیل قرار گرفتن این بخش در گ

ریزي  برنامه هاي بالقوه قابل توجهی در بخش کشاورزي و منابع طبیعی وجود دارد که با ظرفیت    
عمال مدیریت مناسب و درصورت تأمین امکانات و الزامات مورد نیاز، دستیابی به اهداف صحیح و ا

تنوع اقلیمی و شرایط آب و هوایی متنوع ازجمله  باشد. کشاورزي قابل تحقق می توسعه بخش
که کشور ایران تمامی  است به طوري ترین نقاط فرصت و قوت بخش کشاورزي و منابع طبیعی مهم

دیگر نقاط  همچنین شورهاي جهان به استثناي اقلیم قطبی و اقلیم استوایی را دارد.تنوع اقلیمی ک
قوت این بخش شامل: منابع ژنتیکی متنوع گیاهی، دامی و آبزیان، منابع پایه تولید (آب و خاك)، 

این عوامل سبب شده است به رغم برخی . ی و امکانات پژوهشی و خدماتی استصادرات هاي ظرفیت
اي از نیازهاي غذایی کشور، جایگاه مناسبی در تعیین  بخش عمده بر تأمین  این بخش عالوهکمبودها، 

  هاي کالن اقتصاد کشور داشته باشد. شاخص
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 شوند: بندي می هاي بخش کشاورزي استان به شرح ذیل طبقه راین اهم قابلیتببنا

  
 وت:نقاط ق

سنجی) با قابلیت تجهیز به  هزار هکتار اراضی آبی (طبق مطالعات امکان150وجود  بیش از  -
 .فشار سیستم آبیاري تحت

  .یی در سطح استان در بخش آب و خاكهزار هکتار مطالعات اجرا 30انجام بیش از  -
  .درصد 55درصد وضع موجود به حداقل باالي  46امکان افزایش راندمان آبیاري از  -
گوسفند  و  نایینی گلپایگانی،گوسفند هاي بومی مناسب دراستان نظیرگاو د اکوتیپوجو -

  .بختیاري
هاي  هاي گذشته به ویژه در فعالیت هاي باالي تولیدي ایجاد شده طی سال وجود ظرفیت -

  .دامداري
برداري از آب قنوات  در سطح استان و پراکنش گسترده آن و امکان بهره ها وجود رشته قنات -

 .ر کشاورزي، بدون صرف انرژيدر ام

ها  سارها و زهکش هاي آبرسانی، چشمه هاي مصنوعی، سدهاي ذخیره آب، کانال وجود دریاچه -
 .پروري  جهت آبزي

  .هاي متنوع گیاهی جهت استفاده در صنایع مختلف وجود گونه -
  ش برداران عالقمند، خوش ذوق و پرتال باال بودن توان فنی و کارشناسی استان وجود بهره -

 .ها در بخش کشاورزي و منابع طبیعی وردهآدر زمینه تولید انواع فر

هاي دامی و امکان کنترل کیفی دارو ،  و مراکز تشخیص بیماري مرجعهاي  وجود آزمایشگاه -
واکسن و مواد بیولوژیک دامی و تشخیص بقایاي دارویی در مواد غذایی با منشأ دامی و 

 .هاي دامی در استان همچنین امکان تشخیص برخی از بیماري

اي در سراسر استان توسط بخش  گسترش شبکه مراکز بهداشتی ، درمانی و قرنطینه -
 هاي بهداشتی و درمانی. غیردولتی دامپزشکی و همچنین امکان توسعه این بخش در فعالیت

آبزیان بدون مصرف داروهاي آنتی بیوتیکی در سطح  گسترش و ترویج پرورش دام ، طیور و -
 استان.
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  ی و لبنی دام زنده.استانداردسازي جهت امکان صادرات محصوالت شیالت -
هاي  ه وجود بخش خصوصی قوي و سازماندهی شده در زمینه مطالعات، طراحی و اجراي پروژ -

  )(NGO'sیردولتی هاي غ وجود سازمانو  قانون اساسی 44مرتبط در راستاي اجراي اصل 
 .هاي بخش درجهت پشتیبانی از سیاست

هاي کالن درجهت ایجاد  دراختیار داشتن اراضی ملی و دولتی جهت اجرایی نمودن سیاست -
 .اشتغال و گسترش تولید

  .وجود مواد اولیه و پتانسیل هاي مناسب در زمینه توسعه صنایع کشاورزي و دامی -
ها و نواحی صنعتی جهت  شهرك وکمیلی کشاورزي وجود واحدهاي فعال صنایع تبدیلی و ت -

 .ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزي

  .رتبه باالي استان در تولید برخی محصوالت کشاورزي مانند شیر و مرغ -
 ،واحدهاي ساخت ماشینها وادوات کشاورزيو وجود واحدهاي فنی تخصصی مکانیزاسیون  -

  .هاي کشاورزي  وري از ماشین افزایش بهره برداري و بمنظور بهبود نظام بهره
  .يساله توسعه مکانیزاسیون کشاورز 12تدوین طرح جامع  -
کشاورزي و صنایع تبدیلی و مناسب در توسعه مکانیزاسیون  و  هاي خالی وجود ظرفیت -

  .تکمیلی
  هاي تولید  گیري کشاورزان در استفاده از مکانیزاسیون کشاورزي بمنظور کاهش هزینه جهت -

حذف برخی از  اي کارگري وکاهش وه هزینه موقع عملیات ، هها، انجام ب ر مصرف نهاده(د
 .عملیات)

  
  :نقاط ضعف

 .شده در برنامه و عدم تخصیص کامل اعتبارات مصوب دستگاه بینی اعتبارات پیشکمبود  -

وابستگی شدید میزان تولیدات  و محدودیت کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی -
این محدودیت در مناطق مرکزي ،شمال شرق و  .ه کمیت و کیفیت منابع آبیکشاورزي ب

   جنوب استان از شدت بیشتري برخوردار است.
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هاي زیر زمینی در مناطق با استفاده  منفی شدن بیالن آب عدم مدیریت مناسب منابع آب، و -

 .و قناتتوامان از چاه 

  .هاي آبخیز تخریب و فرسایش شدید خاك در حوزه -
  .ها و مراتع و منابع آبزیان رویه، حفاظت ناکافی و تخریب جنگل برداري بی بهره -
  .زایی و کاهش توان بیولوژیک خاك افزایش روند بیابان -
  .هاي توسعه در پهنه استان توزیع نامتعادل منابع اقلیمی و طبیعی محرك فعالیت -
  .هاي بخش هاي سنتی در  برخی از فعالیت دن سطح  تکنولوژي و استفاده از روشبو پایین -
  .برخی از زیر بخشها عدم تکمیل زنجیره تولید در -
جنوب   و  غرب سنگالخی با شیب زیاد در  اراضی شرق ور قلیایی د اراضی کویري، شور و وجود -

 .استان

  .یی بخش بنا گذاري در امور زیر کمبود منابع مالی براي سرمایه -
  .پایین بودن سرانه زمین در استان و کوچک بودن ابعاد قطعات -
  .ضعف مدیریت فنی و بهداشتی در برخی از واحدهاي تولیدي دامی  -
هاي اجرایی به علت عدم جایگزینی در زمان  مجرب در دستگاه کاهش نیروهاي متخصص و -

  .بازنشستگی
بینی شده در واحدهاي  هاي پیش یتین عوامل تولید و عدم استفاده از ظرفیوري پا بهره -

 .تولیدي

  .عدم برخورداري نیروي کار از دانش و مهارت الزم در واحدهاي تولیدي صنایع تبدیلی -
  .هاي تخصصی تولیدي در بخش صنایع تبدیلی کمبود تشکل -
 .عدم وجود شرایط و امکانات الزم جهت جلب و جذب سرمایه گذاران خارجی -

هاي کشاورزي (فقدان  برداران در کاربري ماشین بهره ربران ودانش الزم کا کمبود مهارت و -
 و  ي کشاورزي یا سرویسها یک برنامه مدون کاربردي درزمینه آموزش کاربرد ماشین

محیطی  هاي زیست یپایین بودن آگاه و برداران وکاربران ) تربیت درسطح بهرهجهت نگهداري 
 برداران و تولیدکنندگان. فنی بهره و دانش
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 .هاي تحقیقاتی و آموزشی درحوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزي رنگ بودن فعالیت کم -

 .خصوص منابع پایه و تولیداترکمبود آمار و منابع اطالعاتی صحیح، منسجم و بهنگام د -

ت موجود و نظارت ضعیف بر اجراي قوانین تعارض، توازي و ناکارآمدي برخی از قوانین و مقررا -
 .حفاظت از منابع طبیعی و منابع پایه

  
  ها:پیشنهاد

گیري کاراتر از  هاي موجود و بهره با توجه به عملکرد برنامه اهم پیشنهادات الزم به منظور رفع کاستی
 منابع و امکانات استان عبارتند از:

شده در برنامه و تخصیص کامل  بینی پیشأمین بودجه ساالنه دستگاه برمبناي اعتبارات ت -
 .اعتبارات مصوب دستگاه

 .هاي مناطق تعیین الگوي کشت براي مناطق مختلف استان براساس پتانسیل -

 .سازي مصرف انرژي در واحدهاي تولیدي بخش کشاورزي هاي بهینه اجراي پروژه -

ق و شرایط ـت مناطبا توجه به قابلی یـدامکشاورزي و د محصوالت ـریزي براي تولی برنامه -
 .اقلیمی آنها

هاي برخوار، مهیار، جرقویه و رودشتین  هاي کنونی کشت آبی با تاکید بر دشت تجهیز محدوده -
سازي اراضی و استقرار واحدهاي نوین  هاي آبیاري و زهکشی، یکپارچه تکمیل شبکه از طریق

 .کشاورزي تجاري

 .تعد استاندامداري در مناطق مساي و  گلخانههاي  تکمیل مجتمع -

 .تعیین نقاط آسیب پذیر استان از نظر خشکسالی -

 .نمودن محصوالت دامی استان دافزایش کیفیت و استاندار -

 .در مراحل مختلف تولید و دامی باغی ،کاهش ضایعات محصوالت زراعی -

به   مختلف زراعی مقاوم  هاي خشکی ونیز واریته به  کشت محصوالت زراعی مقاوم و  ترویج -
 .خشکی

هاي  صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزي جهت انتقال و نگهداري سالم فرآورده یت ازحما -
 .مختلف بخش
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هاي مدرن و ....  اي، نهالستان هاي گلخانه هاي نوین نظیر کشت گیري به سمت روش هتج -
 .منظور استفاده کارا از منابع محدود به

 .ها و افزایش راندمان مکانیزاسیون به منظور کاهش هزینه و اصالح  قویتت -

 .ات آبفهاي انتقال آب موجود به منظور کاهش تل نوسازي و اصالح شبکه -

 .دامی کیفی خدمات بیمه براي کلیه محصوالت زراعی ، باغی و گسترش کمی و -

کنندگان و  ایت از تولیدتالش در جهت تنظیم بازار محصوالت کشاورزي و دامی به منظور حم -
 .کنندگان مصرف

 .گذاران بخش برداران و سرمایه رسانی به بهره هاي نوین در اطالع استفاده از روش -

هاي استان در زمینه توسعه  دانشگاه هاي اجرایی با مراکز تحقیقاتی و ارتباط مستمر بخش -
 .هاي دانش محور برنامه

منظور ارتقاء سطح حفاظتی به نحوي که  ت) بهو تجهیز نیروهاي حفاطتی (یگان حفاظ تاًمین -
 درصد از گستره استان را شامل گردد. 10تا سطح 

 ار دامی و مشترك بین انسان و دام.هاي واگیرد کنترل و مبارزه با بیماري -
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  فصل سوم

  صنعت، معدن و تجارت
  
  
  
  
 قدمهـ م1

 44طرح نیمه تمام و  5000واحد فعال و  بیش از  8700استان اصفهان با دارا بودن بیش از      
شود و  ترین قطب صنعتی ایران شناخته می به عنوان اصلی صنعتی مصوبناحیه  29و  صنعتی شهرك 

می، پاالیشگاه و پتروشی ،صنایع مادر همچون واحدهاي ذوب فلزات اساسی توجه به استقراربا 
  .نماید ایفا می کشورنقش کلیدي در فرآیند توسعه صنعتی  ،اکریل و واحدهاي تولید سیمان پلی
 ایران، سنگ فرآوري هاي مجموعه بزرگترین و کیفیت با سنگ وجود معادندرهمین راستا،      

شیمیایی، باعث شده این استان، نقش  و دارویی صنایع فوالدي، محصوالت و ورق تولید واحدهاي
 در مرکز ایران و قرارگیري در شاهراه مؤثري در مسیر توسعه ایفا نماید. موقعیت جغرافیایی استان

واسطه  هاي توسعه، دسترسی به نیروي انسانی متخصص به کشور، امنیت باال، وجود زیرساخت  ترانزیتی
ن استان ژوهشی از دیگر مزایاي ای هاي متعدد دولتی و خصوصی، مراکز علمی و پوجود دانشگاه
نسبت به  1395صادرات غیرنفتی استان در سال هاي موجود،  گردد. با توجه به ظرفیتمحسوب می

سهم صادرات غیرنفتی برهمین اساس درصد افزایش داشته است.  16 از لحاظ ارزش 1394سال 
درصد صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل  3درصد و از لحاظ ارزش 2استان اصفهان از لحاظ وزنی

هاي مرتبط با این بخش در استان در سال  ترین شاخص در جدول (الف) وضعیت برخی از مهمدهد.  می
  شود. به عنوان آخرین سال اجراي برنامه پنجم توسعه مشاهده می 1395
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  1395سال جدول الف: وضعیت کلی بخش صنعت، معدن و تجارت استان در 
 

  میزان  عنوان
  درصد 5/43  سهم اشتغال بخش صنعت در استان

  درصد 4/6  سهم  جمعیت استان از کل کشور
  1  رتبه توسعه یافتگی صنعتی و معدنی استان در کل کشور

  شهرك و ناحیه 73  ها و نواحی صنعتی مصوبتعداد شهرك
  واحد 8712  تعداد واحدهاي صنعتی فعال

 میلیارد ریال 194227 برداري، کارت شناسایی وگواهی صنعتیهاي داراي پروانه بهرهگذاري واحدسرمایه

 نفر 244572 برداري،کارت شناسایی وگواهی صنعتیهاي بهرهاشتغال ناشی از پروانه

  مورد 809  تعداد معادن استان
 نفر 9173 اشتغال معادن استان

 ریالمیلیارد  6/4996 هاي صورت گرفته در معادن استانگذاريسرمایه

  میلیون دالر 1192  صادرات غیر نفتی
  میلیون دالر 8/1352  ثبت سفارش واردات کاال

  18  تعداد نمایشگاه عرضه مستقیم کاال
  188929  واحدهاي صنفی داراي مجوز در سامانه ایرانیان اصناف

  .ره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهانمأخذ: ادا     
  

  
  
  

 



 
 

 :هاي مهم اخصعملکرد ش-2

  (صنعت و معدن) 1390-  95هاي هاي مهم در سال . عملکرد شاخص1جدول 
  

 ردیف
 

  1395  1394 1393 1392  1391 1390 واحد عنوان شاخص

  831  768  1065  971  970  718  فقره  واحدهاي صنعتی جواز تأسیس صادره 1
  28058  29294  41988  34245  25441  27161  لمیلیارد ریا  واحدهاي صنعتی گذاري جواز تأسیس صادرهمیزان سرمایه 2
  14648  15551  24399  25552  23195  38330  نفر  واحدهاي صنعتی ایجاد اشتغال جوازهاي تأسیس صادره 3
  485  416  433  320  275  455  فقره  صنعتی هاي بهره برداري صادره واحدهايپروانه 4
  7486  6480  7719  6927  6673  10460  نفر  اشتغال ایجاد شده در بخش صنعت 5
  15335  11549  14712  11083  7645  22276  میلیارد ریال  گذاري ایجاد شده در بخش صنعتسرمایه 6
  119  95  107  108  93  157  فقره           واحدهاي صنعتی مجوزهاي طرح توسعه صادره 7
  8294  3770  6079  8086  7732  5372  میلیارد ریال           واحدهاي صنعتی هاي توسعه صادرهگذاري طرحسرمایه 8
  3377  1805  2722  3662  3451  4388  نفر  واحدهاي صنعتی هاي توسعه صادرهایجاد اشتغال طرح 9
  31  49  65  46  110  170  فقره          معادن صدور پروانه اکتشاف 10
  45  28  40  50  105  89  فقره          معادن صدور گواهی کشف 11
  59  83  71  49  60  69  فقره  ادنعبرداري مصدور پروانه بهره 12
  7/297  3/362  421  1/230  6/328  2/402  میلیارد ریال  برداري صادره معادن سرمایه پروانه بهره 13

  مأخذ : اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان.               
  



 
 

  
  (صنعت و معدن) 1390- 95هاي هاي مهم در سال. عملکرد شاخص1دول ادامه ج

  
 ردیف
 

  1395  1394 1393 1392  1391 1390 واحد عنوان شاخص

  413  527  740  409  573  865  نفر  برداري صادره معادن پروانه بهرهزایی اشتغال 14
  49  32  20  35  62  94  فقره  صادره جواز تأسیس واحدهاي فنی مهندسی 15
  19  16  15  25  14  34  فقره  پروانه واحدهاي فنی مهندسی صادره 16
  15  7  9  12  14  18  فقره  حقیق و توسعه صادرهگواهی ت 17
  12  6  2  9  9  9  فقره  پروانه تحقیق و توسعه صادره 18
  12040  16224  6620  5283  13051  5148  ساعت –نفر   آموزش کارکنان سازمان 19

  .مأخذ: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان               
  

  



 
 

  ها و نواحی صنعتی) (شهرك 1390- 95هاي هم در سالهاي م. عملکرد شاخص1جدول ادامه 
  

 ردیف
 

  1395  1394 1393 1392  1391 1390 واحد عنوان شاخص

  0  1 1 1 1  1 شهرك  هاي فن آوري در دست ساخت تعداد شهرك 20
  1  0 0 0 0 0 شهرك  هاي فناوري به بهره برداري رسیده تعداد شهرك 21
  0  3 1 1 5 4 شهرك/ناحیه راي آبتعداد شهرکها ونواحی صنعتی دا 22
  0  1 0 1 2 2 شهرك/ناحیه تعداد شهرکها ونواحی صنعتی داراي برق 23
  1  3 1 0 2 1 خانه تصفیه برداري رسیده هاي فاضالب به بهره خانه تعداد تصفیه 24
  2  3 2 6 5 8 شهرك/ناحیه تعداد شهرکها ونواحی صنعتی داراي گاز 25
  53  53 65 65 25 5 خوشه  استعدادیابی شده هاي صنعتی تعداد خوشه 26
  4  3 3 0 4 8 خوشه   هاي صنعتی در دست اجرا تعداد خوشه 27
  223  228 359 303 240 608 واحد صنعتی )sme.irتعداد واحدهاي صنعتی عضو پایگاه ( 28
  11069  4763 5464 5928 3343 3000 نفر تعدادواحدهاي آموزش دیده مشاغل در واحدهاي صنعتی 29
  18  18 16 12 11 13 تور برگزاري تورهاي صنعتی 30
  3  1 0 4 2 2 نامه پایان هاي کارشناسی ارشد و باالتر مورد حمایت نامه تعداد پایان 31
  5  6 9 0 0 0 شهرك واداره امورشهرکها ) مالکیت (واگذاري خصوصی هاي واگذارشده به بخش شهرك 32
  15169  17999 5470 23000 59200 8000  میلیون ریال  اضیانجذب اعتبارات بانکی براي متق  33
  814/15  174/49 027/83 48/40 29/8 798/98  میلیارد ریال  ها جذب اعتبارات عمرانی و ملی براي زیرساخت  34

  اطالعات به صورت تجمعی ارائه شده است.  27و  26،  21،  20هاي  براي ردیف  
  هاي صنعتی استان اصفهان. مأخذ:  شرکت شهرك               



 
 

  
  ( استاندارد و تحقیقات صنعتی) 1390- 95هاي هاي مهم در سال. عملکرد شاخص1جدول ادامه 

  
 ردیف
 

  1395  1394 1393 1392  1391 1390 واحد عنوان شاخص

  410  418  434  514  671  446  فقره  صدور پروانه 35
  749  1589  1613  1956  1559  1651  فقره  تمدید پروانه 36
  9575  9066  9216  8668  7740  4706  عدد  بازدید فنی 37
  11450  11126  10432  10065  10983  8714  عدد  نمونه برداري 38
  8727  8359  10409  10065  9287  8714  عدد  نمونه مورد آزمون 39

  مأخذ:  اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان.               
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  ( بازرگانی) 1390- 95هاي هاي مهم در سال. عملکرد شاخص1جدول ادامه 

  
 ردیف
 

  1395  1394 1393 1392  1391 1390 واحد عنوان شاخص

 8/1352 85/1063 8/2071 010/2691 016/301 026/1056 میلیون دالر ثبت سفارش واردات کاال 40

 1192 5/1029 1081 690/2152 983/3015 750/2770 میلیون دالر صادرات غیر نفتی 41

  -  -  -  109550  105527  102702  تعداد  شده در سامانه ثبت نام پروانه کسب صنفی ثبت واحدهاي 42
  18  -  28  25  20  10  نمایشگاه تعداد  تنظیم بازار (عرضه مستقیم کاال) 43

  توزیع کاالهاي اساسی 44

  برنج

  تن

5802  6142  13534  972   -  3501  
  -  -  -  -  627  600  روغن

  821  -  760  2109  1964  1793  کرش
    -  187  1987  1898  1747  گوشت قرمز
  -  -  183  105908  105527  102702  مرغ منجمد

  مأخذ:  اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اداره کل گمرکات استان اصفهان.               
  
  



 
 

  ایگاه بخش در کشورج -2
  ( صنعت و معدن) 1390- 95 هايسال . جایگاه استان در کشور در 2جدول 

  عنوان شاخص  ردیف
  سال

  واحد
1390  1391  1392  1393  1394  1395  

  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  شرح

 صادره  تأسیس  جواز  1
  واحدهاي صنعتی

  4/5  831  1/5  768  1/6  1065  4/5  971  6/6  970  9/4  718  تعداد  استان
  100  15510  100  15070  100  17532  100  17924  100  14760  100  14692  ورکش

2  
  برداري پروانه بهره

واحدهاي  صادره
  صنعتی

  استان
  تعداد

455  7/7  275  1/7  320  3/7  433  3/8  416  2/8  485  6/8  
  100  5653  100  5099  100  5239  100  4372  100  3882  100  5870  کشور

3  
  طرح توسعه

واحدهاي  صادره
  صنعتی

  استان
  تعداد

157  2/12  93  2/10  108  1/8  107  4/9  95  4/9  119  1/8  
  100  1479  100  1008  100  1141  100  1340  100  916  100  1287  کشور

4  
گذاري  میزان سرمایه

 صادره  تأسیس جواز 
  واحدهاي صنعتی

  میلیون  استان
  ریال

27161094  6/3  25441148  2/4  34244930  3  41987784  4  29293668  4/2  28057504  4/2  
  100  1195985779  100  1221636965  100  1074498970  100  1131458616  100  2/600962410  100  7/751463953  کشور

5  
گذاري  میزان سرمایه

  برداري پروانه بهره
واحدهاي  صادره

  صنعتی

  استان
  میلیون

  ریال

22275573  1/14  7644505  4/8  11082798  7/7  14711666  8/9  11549207  5/6  15334817  2/5  

  100  294228259  100  178123319  100  150530291  100  143039235  100  2/91534963  100  3/158277157  کشور

6  
گذاري  میزان سرمایه

  طرح توسعه
واحدهاي  صادره

  صنعتی

  استان
  میلیون

  ریال

5371695  1/8  7732110  9/12  8085698  6  6078819  3/7  3770091  4/5  8293955  6  

  100  138735295  100  70050062  100  83028782  100  133847194  100  3/59914709  100  8/66007583  کشور

7  
جواز ایجاد اشتغال 

 صادره  تأسیس 
  واحدهاي صنعتی

  استان
  نفر

38330  7/8  23195  9/6  25552  7/5  24399  1/6  15551  3/4  14648  2/4  
  100  347778  100  359219  100  400988  100  449966  100  336696  100  442703  کشور

  مأخذ : اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان.    



 
 

  
  ( صنعت و معدن) 1390- 95هاي سال . جایگاه استان در کشور در2جدول ادامه 

  

  عنوان شاخص  ردیف
  سال

  واحد
1390  1391  1392  1393  1394  1395  

  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  انمیز  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  شرح

8  

ایجاد اشتغال 
  برداري پروانه بهره

واحدهاي  صادره
  صنعتی

  استان

  نفر

10460  6/9  6673  2/9  6927  9  7719  3/9  6480  3/8  7486  4/8  

  100  89066  100  78525  100  82686  100  77580  100  72281  100  108454  کشور

9  
طرح ایجاد اشتغال 

 توسعه صادره
  ي صنعتیواحدها

  استان
  نفر

4388  5/11  3451  1/12  3662  5/9  2722  5/8  1805  1/7  3377  4/8  

  100  40379  100  25474  100  32104  100  38669  100  28564  100  38089  کشور

10  
  برداري پروانه بهره

  معادن صادره
  استان

  تعداد
69 6/6 60 3/7 49 3/5 71 2/7 83 5/10 59 7/6 

 100 875 100 792 100 988 100 926 100 821 100 1040  کشور

11  
سرمایه پروانه 

  برداري بهره
  صادره  معادن

  میلیون  استان
  ریال

402200 18/4 328600 48/4 230100 5/2 421000 7/2 362282 6/37 297662 7/30 

 100 970000 100 964000 100 17107000 100 9128900 100 7328100 100 9622200  کشور

12  
پروانه  اشتغال

  برداري بهره
  صادره معادن

  استان
  نفر

865 3/8 573 7/7 409 08/4 740 9/7 527 4 413 29 

 100 1420 100 13190 100 9352 100 10026 100 7485 100 10415  کشور

  مأخذ:  اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان.               
  



 
 

  ها و نواحی صنعتی) ( شهرك 1390-  95هاي سال ر . جایگاه استان در کشور د2جدول ادامه 
  

  عنوان شاخص  ردیف
  سال

  واحد
1390  1391  1392  1393  1394  1395  

  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  شرح

هاي  تعداد شهرك  13
  * ساخت دردست آوري فن

  استان
  شهرك

1  20  1  25  1  25  1  33,3  1  50  0  -  
  -  0  100  2  100  3  100  4  100  4  100  5  کشور کل

  هاي فناوري  تعداد شهرك  14
 به بهره برداري رسیده*

  16,7  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  شهرك  استان
  100  6  100  5  100  4  100  3  100  3  100  2  ناحیه  کشور کل

تعداد شهرکها و نواحی   15
 صنعتی داراي آب

  0  0  9,1  3  1,7  1  4  1  12,8  5  9,8  4  شهرك  استان
  100  10  100  33  100  58  100  25  100  39  100  41  ناحیه  کشور کل

تعداد شهرکها ونواحی   16
 صنعتی داراي برق

  0  0  3,8  1  0  0  3,1  1  7,1  2  4,1  2  شهرك  استان
  100  12  100  26  100  33  100  32  100  28  100  49  ناحیه  کشور کل

17  
هاي  خانه تعداد تصفیه

برداري  فاضالب به بهره
 رسیده

  استان
  خانه تصفیه

1  3,6  2  13,3  0  0  1  7,7  3  12,5  1  10  
  100  10  100  24  100  13  100  12  100  15  100  28  کشور کل

تعداد شهرکها ونواحی   18
 صنعتی داراي گاز

  7,1  2  7,3  3  4,6  2  13  6  7,8  5  11,1  8  شهرك  استان
  100  28  100  41  100  43  100  46  100  64  100  72  ناحیه  کشور کل

هاي صنعتی  تعداد خوشه  19
 استعدادیابی شده *

  13,4  53  13,7  53  15,4  65  16,7  65  12,4  25  2,6  5  خوشه  استان
  100  396  100  388  100  423  100  388  100  202  100  192  کشور کل

  هاي تعداد خوشه  20
 در دست اجرا *

  10، 5  4  8، 1  3  10، 3  3  0  0  8، 5  4  14  8  خوشه  استان
  100  38  100  37  100  29  100  25  100  47  100  57  کشور  لک

تعداد واحدهاي صنعتی   21
 )sme.irعضو پایگاه (

  6,5  223  6,5  228  7,2  359  4,8  303  4,6  240  14,7  608  واحد صنعتی  استان
  100  3415  100  3495  100  4959  100  6254  100  5250  100  4129  کشور کل



 
 

  ها و نواحی صنعتی) ( شهرك 1390-  95هاي سال ر کشور در . جایگاه استان د2جدول ادامه 

  عنوان شاخص  ردیف
  سال

  واحد
1390  1391  1392  1393  1394  1395  

  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  شرح

22  
تعداد واحدهاي 

مشاغل   دیده آموزش  
 در  واحدهاي صنعتی

  استان
  نفر

3000  6,4  3343  6,5  5928  10,3  5464  9,3  4763  8,1  11069  8  
 کل

  100  138295  100  58755  100  59001  100  57544  100  51490  100  47071  کشور

برگزاري تورهاي   23
 صنعتی

  استان
  تور

13  4,4  11  3,5  12  3,3  16  4,4  18  4,9  18  5,5  
 کل

  100  329  100  368  100  366  100  363  100  312  100  295  کشور

24  
هاي  نامه تعداد پایان

کارشناسی ارشد و 
 باالتر مورد حمایت

  استان
  نامه پایان

2  1,8  2  1,3  4  2,3  0  0  1  4  3  9,4  
 کل

  100  32  100  25  100  115  100  175  100  158  100  109  کشور

25  

  اگذارشده و هاي شهرك
  به بخش خصوصی 

( واگذاري مالکیت و 
 ها ) اداره امور شهرك

  استان

  شهرك

0  -  0  -  0  0  9  9,3  6  10,2  5  3,6  

 کل
  100  14  100  59  100  97  100  81  -  0  -  0  کشور

جذب اعتبارات بانکی   26
  براي متقاضیان **

میلیون   استان
  ریال

8000  -  59200  -  23000  -  5470  -  17999  -  15169  -  
 کل

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  کشور

27  
  جذب اعتبارات

عمرانی و ملی براي 
  ها** ساختزیر

  استان
میلیارد 

  ریال

798/98  -  29/8  -  48/40  -  027/83  -  174/49  -  814/15  -  
 کل

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  کشور

  جدول، اطالعات به صورت تجمعی درج شده است.  20و  19، 14،  13هاي   درخصوص ردیف *  
  .باشد کشور در اختیار این شرکت نمیبانکی، عمرانی و ملی درسطح  ** اطالعات مربوط به جذب اعتبارات

  استان اصفهان هاي صنعتی شرکت شهرك مأخذ:    



 
 

  ( استاندارد و تحقیقات صنعتی) 1390-  95هاي سال . جایگاه استان در کشور در 2جدول ادامه 
  

  عنوان شاخص  ردیف
  سال

  واحد
1390  1391  1392  1393  1394  1395  

  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  صددر  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  شرح

  صدور پروانه  28
  استان

  فقره
446 51/4 671 4/15 417 10  434 11  418 5/12 410 5/10  

 100 3875 100 3356 100  3960  100 4055 100 4361 100 9880  کشور کل

  پروانه تمدید  29
  استان

  فقره
1651 8/14 1559 03/10 1956 11  1613 37/8 1589 6/9 749 5/8 

 100 8793 100 16495 100 19273  100 18567 100 15544 100 11115  کشور کل

  بازدید فنی  30
  استان

  عدد
4706  93/9 7740 24/14 8668 15  9216 15 9066 15 9575 17 

  100  56054  100  60395  100  60928  100  57183  100 54347 100 47395  کشور کل

  برداري نمونه  31
  استان

  عدد
8714 12/11 10983 22/9 10056 4/11 10432 12  11126 11  11450 6/14 

 100 78317  100 100054  100 84459 100 88251 100 119115 100 78376  کشور کل

  نمونه مورد آزمون  32
  استان

  عدد
8714 6/13 9287 7/9 10056 5/13 10409 13  8359 6/11  8727 12 

 100 74030  100 71658  100 78328 100 74266 100 95655 100 64212  کشور کل

  مأخذ:  اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان.        
  
  
  
  



 
 

  ( بازرگانی) 1390-  95هاي سال . جایگاه استان در کشور در 2جدول ادامه 
  

  عنوان شاخص  ردیف
  سال

  واحد
1390  1391  1392  1393  1394  1395  

  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  شرح

33  
واحدهاي صنفی 
داراي مجوز در 

  ایرانیان  سامانه

  استان
  تعداد

102483  4/6  105527  2/6  125542  7  159036  -  181026  -  188929  -  
  -  -  -  -  -  -  100  1800297  100  1693593  100  1595000  کشور

34  
شاغلین واحدهاي 

  نهصنفی در ساما
  استان

  تعداد
12015  7/3  12673  8/3  16807  8/4  31988  -  34255  -  33510  -  

  -  -  -  -  -  -  100  344689  100  333699  100  325047  کشور

35  
هاي  درخواست

  اخذ پروانه کسب
  استان

  تعداد
117982  2/6  118336  2/6  118806  1/6  206446  -  247368  -  292228  -  

  -  -  -  -  -  -  100  1946364  100  1922463  100  1902579  کشور

36  
  هاي درخواست

  تأیید شده 
  استان

  تعداد
105011  2/6  105530  2/6  105979  2/6  166655  -  192387  -  219664  -  

  -  -  -  -  -  -  100  1701594  100  1694035  100  1682879  کشور

37  
  تجهیز واحدهاي

   POSصنفی به  
  (تجمعی)

  استان 
 تعداد

81265  7/7  92810  8  102984  4/7  112776  -  130000  -  144158  -  

  -  -  -  -  -  -  100  1401132  100  1163900  100  1058090  کشور

38  
  تجهیز واحدهاي  صنفی

  به  صندوق مکانیزه 
 (تجمعی)

  استان 
 تعداد

43442  8/5  49429  5/6  53648  6/6  57069  -  61421  -  63891  -  
  -  -  -  -  -  -  100  812814  100  756491  100  753411  کشور

39  
تجهیز واحد 

صنفی به ترازوي 
  دیجیتال

  استان
  تعداد

1049  2/0  1583  4/0  2187  6/0  31625  -  35362  -  34988  -  
  -  -  -  -  -  -  100  402219  100  399848  100  398000  کشور



 
 

  ( بازرگانی) 1390-  95هاي سال . جایگاه استان در کشور در 2جدول ادامه 
  

  عنوان شاخص  ردیف
  سال

  حدوا
1390  1391  1392  1393  1394  1395  

  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  شرح

40  
محصوالت 
کشاورزي و 

 صادر شده غذایی

 استان 
میلیون 

  دالر

2/34 92/0 55 3/1 9/69  4/1  7/27 6/0 72  5/1  68,6  4/1  

  100  4900  100  4800  100  4623  100  4998  100  4241  100  3727  کشور

41  

محصوالت صنعتی 
  و شیمیایی

 صادر شده 
 

 استان
میلیون 

  دالر

7/751 3/6 1175 9/7 1010  5/5  722/769 4/5 08/535  4  84/619  4,3  

  100  14340  100  13134  100  14241  100  18292  100  14813  100  11977  کشور

  کاالهاي معدنی  42
 صادر شده 

میلیون  استان
  دالر

8/6 28/0 4/7 26/0 6/10  32/0  92 8/3 22/185  7/0  56/214  8/0  
  100  25000  100  24500  100  2399  100  3309  100  2853  100  2456  کشور

  صنایع دستی  43
 صادر شده 

   میلیون استان
  دالر

6/170 9/28 2/143 14/30 32/156  5/62  576/181 47 35/154  6/38  8/178  40  
  100  450  100  400  100  386  100  598  100  475  100  589  کشور

  مأخذ:  اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اداره کل گمرکات  استان اصفهان.        
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و پرداخت تسهیالت ویژه  1387تا  1385هاي  هاي حمایت مالی دولت در سال با اتخاذ سیاست     
تمام صنعتی (جواز تاسیس ایجادي و طرح توسعه) و نیز با توجه به امنیت سرمایه،  هاي نیمه حطر

هاي انقباضی و  با اتخاذ سیاست پس از آنگذاري در استان اصفهان افزایش یافت.  تمایل به سرمایه
احدهاي تمایل به توسعه و 1388عدم تامین اعتبار یارانه سود تسهیالت از سوي بانک مرکزي در سال 

  . ه استگذاري جدید کاهش یافت موجود و انجام سرمایه
گذاري ایجاد شده  المللی، سرمایه هاي بین همزمان با تشدید تحریم، 1391تا سال  1389از سال      

همراه با اتخاذ  1392الزم به ذکر است از سال  در بخش صنعت با کاهش همراه بوده است.
هاي اقتصادي کشور به منظور تحقق اهداف  ودن فعالیت بخشبنیان نم هایی درجهت دانش سیاست

هاي اقتصادي پیشین و با توجه به تصویب قانون  و رفع برخی از تحریم 1392اقتصاد مقاومتی از سال 
ی مرتبط، بازنگري یهاي اجرا نامه ینیو ابالغ آ 1393گذاري در سال  رفع موانع تولید و سرمایه

خصوصی و نظر به شرایط مساعد  گوي دولت و بخش و وراي گفتی استان در شیهاي اجرا سیاست
هاي  استان از حیث علم و فناوري و خدمات فنی و مهندسی موجود،  نوین سازي و ارتقاء سیستم

هاي توسعه متناسب با نیاز بازار مصرف ملی و  هاي جدید و اجراي طرح تولید متناسب با فناوري
  هان روند صعودي به همراه داشته است. گذاري در استان اصف فراملی، سرمایه

ن مشکالت ناشی از آبه دنبال شرایط رکود اقتصادي، مشکالت خشکسالی و کم آبی استان و      
صنایع شیمیایی، تمایل شدید به  بر صنایع غذایی و هاي آب آب مورد نیاز برخی از طرح تاًمین

تر به منابع و خدمات) و  ل دسترسی راحتکیلومتري مرکز استان (به دلی 50گذاري در شعاع  سرمایه
هاي مربوطه (کمیته کاهش آلودگی هوا و کارگروه  ریزي و توسعه استان و کمیته مصوبات شوراي برنامه

هاي مناسب و امکانات  مین زیرساختأمبارزه با پدیده گرد و غبار)، باالبودن قیمت زمین و عدم ت
گذاري در استان را در  ستان، همچنان ریسک سرمایهها و نواحی صنعتی ا زیربنایی در برخی شهرك

  یک حالت ثابت و نزدیک به متوسط قرار داده است.
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قانون برنامه پنجم توسعه، به تناسب تخصیص اعتبارات عمرانی  158هاي ماده  با توجه به ظرفیت      
هاي شهرکها و نواحی صنعتی استان شده است. براین مبنا درطول  و بهسازي زیرساختاقدام به توسعه 

خانه فاضالب در  شهرك، تصفیه 6شهرك، برق در  14هاي برنامه پنجم توسعه، زیرساخت آب در  سال
سازي شده است. همچنین طی این برنامه، شهرك فناوري  شهرك ایجاد و بهینه 26شهرك و گاز در  8

مناسب براي استقرار  آوري زیرساخت برداري رسیده است که ضمن فراهم اث و به بهرهاصفهان احد
اي، با  گردآوري و تجمیع اجزاي دخیل در توسعه فناوري،  واحدهاي فناور تولیدي، خدماتی و مشاوره

افزاري الزم جهت ایجاد کسب و کارهاي تولیدي خرد،کوچک و متوسط  هاي نرم زمینه ارائه حمایت
هاي جدید در کسب و  هاي جدید را فراهم آورده، ازطرف دیگر با اشاعه فناوري بر فناوري مبتنی

  .آورد هاي آنها را پدید می کارهاي تولیدي زمینه ارتقاي توان رقابتی و توسعه فعالیت
براي استانداردسازي و تعیین و تضمین کیفیت کاالها و خدمات تولیدي در استان، مجموعه       

گردد.  برداري و آزمون نمونه انجام می قالب صدور و تمدید پروانه، بازدید فنی، نمونه ری دهای فعالیت
ها، اقداماتی همچون  سازي این فعالیت هاي برنامه پنجم توسعه در استان براي بهینه طول سال در

 سپاري و کار، برون کسب به عنوان استانداردسازي هاي فعالیت در خصوصی بخش دادن مشارکت
 کارشناسان دانش سطح استان، ارتقاء سطح در استاندارد نظارت گري، توسعه تصدي هاي الیتفع

 بر اجراي  نظارت سامانه اندازي جامعه و راه اقشارمختلف بین در استاندارد فرهنگ استاندارد، ترویج
وانه استاندارد انجام شده است. با این اقدامات در برنامه پنجم توسعه، سهم استان در صدور پر

درصد در انتهاي برنامه افزایش یافته است.  5/10درصد در ابتداي برنامه به  51/4استاندارد از کشور از 
درصد، در  17درصد به  93/9همچنین سهم استان در کشور در این مدت در شاخص بازدید فنی از 

  درصد  6/13ن از درصد و در تعداد نمونه مورد آزمو 6/14درصد به  12/11برداري از  تعداد نمونه
درصد  5/8به  8/14درصد رسیده است. کاهش سهم استان در تعداد تمدید پروانه استاندارد از  12به 

  می باشد. سال سه به سال یک استاندارد از عالمت کاربرد پروانه اعتبار به دلیل افزایش مدت زمان
 کشور، بازرگانی مقررات و ها مشی خط ها، سیاست اجراي و تنظیم متولی که در حوزه بازرگانی     

   توزیع شبکه تجهیز و توسعه بر نظارت و کشور به وارده کاالهاي و داخلی تولیدات تعادل حفظ
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 یجادهاي برنامه پنجم توسعه، ا طول سال ترین اقدامات استان اصفهان در ، مهمباشد می کاالرسانی و

 هاي نمایشگاه تکمیل ساختمان فرودگاه، پیگیري و گمرکات اولویت با صادراتی مجهز سردخانه و پایانه
 سیستم نمودن استان، مکانیزه اقتصادي در ویژه منطقه سازي مقدمات ایجاد استان، فراهم المللی بین

اصفهان بوده  استان صنافا فراگیر آموزش طرح استان و اجراي صنفی امور مجامع نظارت با کاال توزیع
هاي برنامه پنجم در استان، تعداد واحدهاي صنفی داراي مجوز،  است. با اقدامات انجام شده طی سال

ها افزایش یافته  کسب و تایید درخواست پروانه اخذ هاي صنفی، تعداد درخواست واحدهاي شاغلین
سیون واحدهاي صنفی و بهبود روند هاي این برنامه در راستاي مکانیزا است. از دیگرسو در طی سال

دیجیتال  مکانیزه و ترازوي ، صندوقPOS به صنفی مجهز واحدهاي مبادالت کاالها و خدمات، تعداد
 و کشاورزي اند. همچنین درطی این برنامه سهم استان اصفهان از ارزش ارزي محصوالت افزایش یافته

صد افزایش یافته است. سهم استان در ارزش در 4/1به  92/0شده نسبت به کل کشور از   صادر غذایی
 40درصد در ابتداي برنامه پنجم به  9/28شده نسبت به کل کشور از   صادر دستی ارزي صنایع

 معدنی درصد در سال پایانی این برنامه افزایش یافته است. این سهم درخصوص ارزش ارزي کاالهاي
درصد افزایش یافته است. سهم استان  8/0به  28/0اي که از  گونه شده نیز افزایش یافته است به صادر

  درصد در ابتداي برنامه  3/6شده با کاهش از  شیمیایی صادر و صنعتی در ارزش ارزي محصوالت
   درصد در پایان برنامه مواجه بوده است. 3/4به 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  هاي اجرایی و اهداف کمی تحلیل عملکرد بخش براساس تکالیف قانونی، سیاست – 4
  

  . عملکرد مواد قانونی درطول برنامه پنجم توسعه (صنعت و معدن)3جدول 
  

ماده قانونی   ردیف
میزان تحقق   عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف  تعیین شده  موضوع  مرتبط

  (درصد)

  با  ها تسهیل ارتباط دانشگاه  16بند الف ماده   1
  هاي اجرایی از جمله صنعتدستگاه

  (زیرساخت نرم) ایجاد
  نه فناوري و سامانه مشاغلساما

  ایجاد سامانه مرتبط  از سوي معاونت آموزش، پژوهش و فناوري وزارت متبوع 
  30  در دست اقدام بوده که در صورت ابالغ از وزارت متبوع عملیاتی خواهد شد.  

  حمایت مالی از ایجاد بورس ایده و   17بند د  ماده   2
  بازار فناوري

  (زیرساخت نرم) ایجاد
  100  هاي آنانراه اندازي فن بازارها و کاهش هزینه  ه فناوريسامان

  150ماده   3
  ارتقاء ارزش افزوده صنعت و معدن 

  در قالب تدوین راهبرد توسعه
  صنعتی و معدنی 

تدوین راهبرد توسعه صنعتی و معدنی 
و کمک به ارتقاء ارزش افزوده بخش 

  صنعت و معدن

دن و تجارت استان و تصویب در تهیه برنامه پنجم پیشرفت بخش صنعت، مع
  ریزي و توسعه استانشوراي برنامه

تدوین سند راهبردي بخش صنعت،معدن و تجارت و نهایی شدن برنامه  
  استان

100  

مندي صنایع کشور ارتقاء سطح رقابت  150بند الف ماده   4
  هاي فناوريبا تأکید بر توسعه قابلیت

هاي نسبی از مواد اولیه و تعیین مزیت
فناورانه و خلق هاي  تواناییام به خ

  هاي رقابتی مزیت

  هاي صنعتی و معدنیتعیین  ا و لویت 
هاي صنعتی در برنامه راهبردي استان با تمرکز بر تعیین اولویت 

گسترش سطح فناوري، نوع تولید، نیاز کشور و اهمیت کاالهاي تولیدي 
  با تاکید بر صنایع هایتک و فناوري برتر

80  

  150ماده  بند و   5
ساز و کارهاي تمهیدي و نظارتی تقویت

اجراي قانون حداکثر استفاده از توان 
 ها ژه فنی و مهندسی در اجراي پرو

حمایت و تشویق واحدهاي فنی و 
  مهندسی و ایجاد تسهیالت الزم

  براي آنها 

  پروانه فنی مهندسی در استان  88جواز فنی مهندسی و  208صدور 
  در طول برنامه پنجم

  

  
50  



 
 

  . عملکرد مواد قانونی درطول برنامه پنجم توسعه (صنعت و معدن)3جدول ادامه 
  

ماده قانونی   ردیف
میزان تحقق   عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف  تعیین شده  موضوع  مرتبط

  (درصد)

 ایجاد نظام مهندسی صنعت  153ماده   6
  تشوبق بخش غیر دولتی جهت

  0  -  ایجاد نظام مهندسی صنعت 

  حمایت از واحدهاي تولیدي  154ده ما  7
بندي واحدهاي تولیدي و اعطاء طبقه

تسهیالت متناسب با میزان تولید، 
  هاي صنعتی و معدنیمنطقه ورشته

هاي صنعتی و معدنی در استان و جذب سرمایه گذاري تعیین اولویت
پیگیري  - 95اجراي طرح رونق تولید از سال  - ها براساس اولویت
ت سرمایه ثابت به طرح هاي صنعتی متقاضی دریافت پرداخت تسهیال

بررسی درخواست طرح هاي صنعتی در کارگروه تسهیل و  -تسهیالت 
  رفع موانع تولید استان

100  

هاي الزم حمایت از تکمیل زیرساخت  هاي معدنی توسعه فعالیت  157بند ج ماده   8
  50  زیرساخت معادن تاًمینپیگیري جهت   براي معادن بزرگ

  حمایت از استقرار صنایع   158ند ب ماده ب  9
  ها و نواحی صنعتیدر شهرك

برداري براي واحدهاي صدور پروانه بهره
صنعتی احداث شده در شهرك ها و 

  نواحی صنعتی

برداري براي متقاضیان واحدهاي فعال که مقررات را صدور پروانه بهره
  100  بوده است. اند و  پاسخ استعالم محیط زیست آنها مثبترعایت نموده

   صنایع استقرار از حمایت  158بند ج ماده   10
  صنعتی نواحی و ها شهرك در

صدور جواز تأسیس در موارد غیر 
  هاي مالیاتیبرخوردار از معافیت

صدور جواز تأسیس براي اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی پس از 
  100  استعالم از اداره کل محیط زیست استان

 138معافیت موضوع ماده  افزایش  159ماده   11
  هاي مستقیمقانون مالیات

معرفی واحدهاي صنعتی جهت استفاده 
  هاي مالیاتی موضوعاز معافیت

  138ماده  

هاي مالیاتی مزبور به معرفی کلیه واحدهاي متقاضی استفاده از معافیت
برداري از طرح توسعه، تأیید طرح اداره امور مالیاتی استان به شرط بهره

  فنی و اقتصادي و تأییدیه حسابرستوجیه 
100  

  مأخذ:  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران و اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان اصفهان.        



 
 

  
  ها و نواحی صنعتی) . عملکرد مواد قانونی درطول برنامه پنجم توسعه (شهرك3ادامه جدول 

  

ماده قانونی   ردیف
  عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف  تعیین شده  ضوعمو  مرتبط

میزان 
تحقق 

  (درصد)

و  80بندالف ماده   12
  150بند ج ماده 

ها و  گیري و توسعه شبکه شکل
  هاي صنعتی خوشه

برقراري پیوند مناسب صنایع کوچک، 
متوسط و بزرگ وحمایت از  شکل 

  گیري خوشه هاي صنعتی

  ن حمایت و تعداددر بندهاي اشاره شده تکلیفی درخصوص میزا
ه ـکن با توجه بیاي مشخص نشده است ل ه خوشهـهاي توسع برنامه 

هاي  هاي مشخص شده، توسعه خوشه و براساس اولویت  هاي حمایتی سیاست
هاي عمل آنها در دستور کار قرار گرفته  و   کسب و کار و حمایت از برنامه

  اجرایی شده است.

100  

بند الف ماده   13
158  

هاي صنعتی در جهت  ركکمک به شه
  ها زیرساخت تاًمین

اجازه به دولت در جهت کمک به 
  ها و نواحی صنعتی به ویژه  شهرك

  در امور راه، آب، برق، گاز و تلفن 
تا ورودي واحدهاي مستقر در این 

  اي سنواتی ه شهرك ها در قالب بودجه

 تاًمینباوجود تخصیص اعتبار به شرکت شهرك هاي صنعتی استان براي 
  هاي  ها، عدم تخصیص اعتبار به دستگاه هاي داخل شهرك زیرساخت

ها  رسان (آب ، برق گاز، مخابرات و راه ) ارائه خدمات تا درب شهرك خدمت
  صورت  مناسب عملیاتی نشده است . به

50  

  هاي صنعتی استان اصفهان. مأخذ:  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و شرکت شهرك        
  
  
  
  



 
 

  . عملکرد مواد قانونی درطول برنامه پنجم توسعه (استاندارد و تحقیقات صنعتی)3جدول  ادامه
  

ماده قانونی   ردیف
میزان تحقق   عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف  تعیین شده  موضوع  مرتبط

  (درصد)

  توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی  234ماده   14
کلیه تولیدات داخلی که داراي شناسه 

د باید استاندارد هاي الزم صنعتی هستن
  را کسب نمایند.

  قلم کاالي جدید در دست بررسی می باشد تا 366تعداد 
استاندارد اجباري  مشمول تایید طی آگهی روزنامه رسمی از  پس

  پوشش قرارگیرد. تحت ،اعالم گردیده

  
طبق آگهی روزنامه 

% 95باالي  ،رسمی
پوشش قرار  تحت

  گرفته است.
  انون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران و اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان.مأخذ:  ق        

  
  
  
  
  
  

  
  
  



 
 

  م توسعه (بازرگانی). عملکرد مواد قانونی درطول برنامه پنج3ادامه جدول 
  

ماده قانونی   ردیف
ق میزان تحق  عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف  تعیین شده  موضوع  مرتبط

  (درصد)

 بند الف 80ماده   15
  ایجاد اشتغال پایدار و

 توسعه کارآفرینی 

هاي ها و زنجیرهتشویق و توسعه خوشه
تولیدي و توسعه مراکز اطالع رسانی و 

 تجارت الکترونیک براي آنها
  60 هاي صنعتیشناسایی خوشه

 بند ج 80ماده  16
 توسعه و پایدار اشتغال ایجاد

 کارآفرینی
  60 آموزش به بافی قالیبافان –گسترش بیمه قالیبافان  کار خانگی گسترش کسب و

 بند ب 101ماده  17
  شفاف سازي فرآیند

 توزیع کاال و خدمات 
 ساماندهی واحدهاي صنفی بدون پروانه

هماهنگی مجامع امورصنفی استان با ادارات انتظامی اماکن عمومی 
 جهت تعطیلی واحدهاي بدون پروانه

75  

 کاهش تصدي هاي بازرگانی 102ماده   18
اجراي طرحهاي تنظیم بازار توسط 
بخش خصوصی و تسهیل عرضه 
 مستقیم کاال به مصرف کنندگان

هاي صنفی جهت برگزاري نمایشگاه و تنظیم اثربخش  حمایت از تشکل
 بازار از طریق توزیع کاالهاي اساسی

75  

  90 ها در توسعه صادرات غیرنفتیافزایش سهم تشکل الهاي غیرنفتیحمایت از صادرات کا هاي صادراتیمشوق بند الف 104ماده   19

  الزام استفاده صنوف از سامانه  شفافیت در مبادالت اقتصادي  121ماده   20
 صندوق مکانیزه فروش 

  67 تجهیز واحدهاي صنفی به صندوق هاي مکانیزه فروش

  ی ایران و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان.مأخذ:  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالم        
  
  

  



 
 

  هاي اجرایی درطول برنامه پنجم توسعه (صنعت و معدن) . عملکرد سیاست4جدول 
  

برآورد اثربخشی   اثربخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  هاي اجرایی اتخاذ شده سیاست  ردیف
  (درصد)

  تجارت و نمعد صنعت، آمایش تهیه طرح جامع  1

 تجارت و معدن صنعت، آمایش تهیه پروپزال طرح جامع -
  توسط مشاوران متقاضی اجراي طرح

  بررسی و انتخاب مشاور -
  عقد قرارداد با مشاور منتخب از طرف شهرك علمی و -

  تحقیقاتی استان 

  صنفی و صنعتی واحدهاي متوازن توزیع
  
100  
  

2  
  گروه سیس و طرح توسعه به دوأتفکیک جوازهاي ت

  دار (الف) و فاقد اولویت (گروه ب) و الزام واحدهااولویت
 طرح توجیه فنی ، اقتصادي و مالیبه تهیه  

  هاي صنعتی و معدنی استانتهیه اولویت-
  اندازي سامانه صدور جواز تأسیسراه -

  تعیین اولویت مجوزها به طور متمرکز توسط وزارت متبوع -
  دي و مالی از متقاضیاندریافت طرح توجیه فنی، اقتصا -

مالی  و اقتصادي ، فنی تعیین توجیه
  100  واحدهاي تولیدي

3  
  معدنی استان در هرسال و هاي صنعتیتعیین اولویت

هاي سنجی وبررسی وضعیت بازار وپتانسیل ظرفیت به باتوجه 
  گذاران داخلی و خارجیو ارائه به سرمایه استان

  انهاي صنعتی و معدنی استتهیه اولویت-
  100  حرکت در جهت توسعه متوازن استان  تعیین اولویت مجوزها به طور متمرکز توسط وزارت متبوع -

 هاي صنعتی توسعه خوشه  4

  هاي صنعتی فعال استانشناسایی خوشه-
خوشه صنعتی استان (آجر، سنگ،  8تقویت و توسعه -

  محصوالت پالستیکی، طال و جواهرات، فرش ماشینی، 
  شهر و بافی آدریان خمینی باد، حولهبافی کردآ برزنت

  ملحفه بافی درچه)

جغرافیایی واحدهاي تولیدي و  تمرکز
 تکمیل در خدماتی با ویژگی همکاري

 خدمات و تولیدات یکدیگر، هاي فعالیت
 و ها چالش طور همین و مشترك

  مشترك هاي فرصت

100  

  



 
 

  توسعه (صنعت و معدن)هاي اجرایی درطول برنامه پنجم  . عملکرد سیاست4ادامه جدول 
  

برآورد اثربخشی   اثربخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  هاي اجرایی اتخاذ شده سیاست  ردیف
  (درصد)

   ITتالش در جهت توسعه امکانات و ارائه خدمات   5
  به صنعت استان

  اندازي سامانه صدور جواز تأسیس واحدهاي صنعتی راه-
  سانی واحدهاي صنعتی فعالروزراندازي سامانه به راه -

 اصالح سامانه اطالعات واحدهاي صنعتی و معدنی -

  هاي اقتصاديانجام امور مربوط به هدفمندسازي یارانه بنگاه -

 تر به متقاضیانارائه خدمات مطلوب

  100  

  به متقاضیان اعتبارياعطاء تسهیالت   6

  تانهاي نیمه تمام و متقاضی سرمایه در گردش اسشناسایی طرح - 
  تعیین نیاز واحدها  به تسهیالت جهت تکمیل و ادامه فعالیت  - 
  هاي عامل جهت اعالم وهاي مرتبط و  بانک همکاتبه با دستگا  - 

  تخصیص مانده اعتبارات 

بهبود وضعیت تولید و سودآوري 
  100  واحدهاي صنعتی

تشویق واحدهاي صنعتی متوسط و بزرگ به راه اندازي   7
  وسعه و دریافت مجوزهاي الزمتتحقیق و  واحدهاي

  شناسایی واحدهاي صنعتی بزرگ و مبتنی بر -
  هاي روز و تشویق آنها به دریافت مجوز واحدهايفناوري

  تحقیق و توسعه 
  هاي آموزشی ضروريبرگزاري دوره -

  

  اثربخشی سیاست در سطح متوسط 
دیگر  موضوعاتدهی به  باشد. اولویتمی 

ردیده توسط واحدهاي صنعتی باعث گ
  نتایج مطلوبی حاصل نشود.

50  

  
  
  
  



 
 

  صنعت و معدن)زیربخش هاي اجرایی درطول برنامه پنجم توسعه ( . عملکرد سیاست4ادامه جدول 

برآورد اثربخشی   اثربخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  هاي اجرایی اتخاذ شده سیاست  ردیف
  (درصد)

8  

هاي گذاريمایهسر گذاران جهت تشویق و حمایت سرمایه
هاي پایین دستی پتروشیمی، فوالد و صنایع کالن درپروژه

  هاي برتربا فناوري
  

  گذارانهاي استان و تشویق سرمایهشناسایی پتانسیل-
 گذاريجهت سرمایه

وتسهیالت  پیگیري و مکاتبات متعدد جهت دریافت زمین، آب -
  مجتمع پترو پاالیشگاه شمال

رستان شهرضا با توجه به تأیید هاي شهشناسایی پتانسیل-
  اتیلن و متانول صنعتی خوشه ایجاد جهت اقتصادي شهرضا آزاد منطقه

گذاري در محور شرق اصفهان به ویژه پیگیري و جذب سرمایه -
  سایت اراضی شرق سگزي جهت احداث واحدهاي فوالدي

  مجوزهاي صادر شده در حوزه فوالدبه روز رسانی -

اثربخشی  رغم اهمیت موضوع ، علی
باشد. علت سیاست در سطح متوسط می

این امر موانع موجود در سطح استان 
جهت واگذاري زمین، تأمین آب و 

  باشد.پرداخت تسهیالت می

50  

  حمایت از واحدهاي صنعتی  احداث شهرك فناوري اصفهان  هاي علمی و فناوري توسعه شهرك  9
  50  بنیان و فناور دانش 

صی در فعالیت هاي مشارکت دادن بخش خصو  10
  استانداردسازي به عنوان کسب وکار

هاي تایید  ها وشرکت ارزیابی متقاضیان ایجاد آزمایشگاه
  95 تسهیل فرآیند استانداردسازي  صالحیت و کارشناسان حقیقی و حقوقی استاندارد 

ید صالحیت شده بخش واگذاري آزمونها به آزمایشگاه هاي تای  استاندارد گري هاي تصدي سپاري فعالیت برون  11
  95  استانداردسازي فرآیند تسهیل  خصوصی و نظارت بر صحت انجام کار توسط آزمایشگاه مرجع

نمایندگی  تأسیس پیشنهادات و پیگیري تشکیالت الزم براي  توسعه نظارت استاندارد در سطح استان  12
  استان هاي استاندارد واداره در شهرستان

ي نمایندگی در شهرستان ها تأسیس
  80  کاشان و گلپایگان

 ارتقاء سطح دانش کارشناسان استاندارد  13
برگزاري دوره هاي آموزشی در جهت ارتقاء سطح علمی و 

  95  افزایش توان نظارتی  مهارتی کارشناسان 

  



 
 

  هاي اجرایی درطول برنامه پنجم توسعه (زیربخش صنعت و معدن) . عملکرد سیاست4ادامه جدول 
  

برآورد اثربخشی   اثربخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  یی اتخاذ شدههاي اجرا سیاست  ردیف
  (درصد)

  مختلف جامعه ترویج فرهنگ استاندارد در اقشار  14
  هاي اصحاب رسانه  برگزاري نشست 

رسانی و ترویج درسطوح  هاي اطالع استفاده ازانواع روش 
  مختلف سنی و شغلی

 ارتقاء سطح آگاهی جامعه در امور
 استاندارد کاالها و خدمات

100 

  100  تسهیل صدور پروانه استاندارد  استاندارد  براجراي نظارت سامانه اندازي  راه  هاي روز در صدور پروانه استاندارد استفاده از فناوري  15

 کاالي ورود يومبادی صادرات هدفي بازارها توسعه  16

  يهايندتوانمیمعرفجهتیاختصاصيهاشگاهینمايبرگزار-
  یداخل دیتول 

  ی منظورمعرف بهي اقتصادي هاتأیه رشیپذ-
  یصادراتي هايتوانمند

  یصادرات هدفي بازارها مطالعه -
  صادرات توسعه تهیکم جلساتي برگزار -
 فرش دصادراتیجدي بازارهایی شناسا -

 100 بهبود وضعیت تجارت خارجی

 هاو تعاونی ،هااتحادیه ها،انجمن نقشء وارتقا ت،توسعهیحما  17
 گرا صادرات هايتشکل

  نمونه صادرکنندگان قیوتشو صادراتی روزملي برگزار-
  صادرکنندگان اطالعات بانکی روزرسانه ب -

 یبازرگان کارت دیتمد و صدور
 100 صادراتي هانهیهز کاهش

 هاشگاهینماي وبرگزاري تجاري هافرصتی رساناطالع  18

  هیته و استاني ارتجي ها فرصتي هاشیهماي برگزار-
  یصادراتي هايتوانمند مستندات

ی آموزشي هادوره و هاکارگاهي برگزار از تیحما -
 و خدمات کاال، صادرات حوزهی تخصص

 الملل نیب تجارت

  یصادرات دانشی روزرسانه ب
 ياقتصاد فعاالن 

100 



 
 

  بازرگانی)زیربخش  هاي اجرایی درطول برنامه پنجم توسعه ( . عملکرد سیاست4ادامه جدول 
  

برآورد اثربخشی   اثربخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  هاي اجرایی اتخاذ شده سیاست  ردیف
  (درصد)

 100 ترویج برندسازي کاال و خدمات هاي ایجاد و توسعه برندحمایت از برگزاري همایش توسعه مدیریت برند  19

  100  حمایت از مصرف کنندگان کاال و خدمات   خابات و تشکیل انجمن حمایت از مصرف کنندهبرگزاري انت اجراي قانون حمایت از مصرف کننده  20
  100  ها،کاالها و خدماتبندي بنگاهرتبه  سازي سامانه ورود اطالعاتطراحی و پیاده  هاپذیري بنگاهارتقاء توانمندي و رقابت  21

  ارتقاء عملکرد شبکه توزیع  22
  هاي پروانه جهت شرکت اجرایی نمودن آیین نامه صدور

  65  کاهش ضایعات در چرخه توزیع کاال  کننده کاال  توزیع

  کاالهاي اساسی تاًمینتنظیم بازار و   23
  هاي عرضه مستقیم کاال، حمایت از برگزاري نمایشگاه

  هاي بزرگ وبخش خصوصی درجهت استقرار فروشگاه
  هاي تجاريمجتمع 

  تسهیل عرضه مستقیم کاال به
  100  ندگان استانکن مصرف 

 POSتجهیز واحدهاي صنفی به دستگاه   آوري در اتحادیه ها و اصنافتوسعه فن  24
  به کارگیري دانش روز در واحدهاي

  75  عرضه کاال و خدمات

  .مأخذ: سند راهبردي بخش صنعت، معدن و تجارت در برنامه پنجم توسعه و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان     
  
  
  
  
  
  



 
 

 1395-1390هاي  سال، معدن و تجارت صنعت.عملکرد شاخص ها ومتغیرهاي مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش 5جدول

    

ماده   ردیف
واحد   عنوان هدف کمی  قانونی

  متعارف

1390  1391      1392  
هدف 
  برنامه

  عملکرد
درصد 
  تحقق

هدف 
  برنامه

  عملکرد
درصد 
  تحقق

هدف 
  برنامه

  عملکرد
درصد 
  تحقق

1  

ماده 
150 

قانون 
برنامه 
پنجم 
  توسعه

  108  971  900  114  970      850      90      718      800      فقره صنعتیواحدهاي  جواز تأسیس صادره

میزان سرمایه گذاري جواز تأسیس   2
  واحدهاي صنعتی صادره

میلیارد 
  86  34244  40000  73  25441         35000      91      27161      30000      ریال

 جوازهاي تأسیس صادره ایجاداشتغال  3
  98  25552  26000  97  23195         24000      183      38330      21000      نفر  واحدهاي صنعتی

  46  320  700       46  275        600      91      455      500      فقره  برداري صادره واحدهاي صنعتیهاي بهرهپروانه  4
  60  6927  11500      70  6673        9500      139      10460      7500      نفر  د شده در بخش صنعتاشتغال ایجا  5

گذاري ایجاد شده در بخش سرمایه  6
  صنعت

میلیارد 
  111  11083  10000      90  7645         8500      318      22276      7000      ریال

  مجوزهاي طرح توسعه صادره  7
  5/67  108  160       62  93        150      112      157      140      فقره       واحدهاي صنعتی 

 هاي توسعه صادرهطرح گذاريسرمایه  8
  واحدهاي صنعتی

  میلیارد       
  135  8086  6000  141  7732        5500      107      5372      5000      ریال        

 هاي توسعه صادرهایجاد اشتغال طرح  9
  73  3662  5000  77  3451        4500      110      4388      4000      نفر  هاي صنعتیواحد

  23  46  200  61  110  180  25/106   170  160 فقره  معادن صدور پروانه اکتشاف  10
  



 
 

 1395-1390هاي  سال، معدن و تجارت صنعت.عملکرد شاخص ها ومتغیرهاي مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش 5جدول

    

ماده   فردی
واحد   عنوان هدف کمی  قانونی

  متعارف

1393  1394  1395  
هدف 
  برنامه

  عملکرد
درصد 
  تحقق

هدف 
  برنامه

  عملکرد
درصد 
  تحقق

هدف 
  برنامه

  عملکرد
درصد 
  تحقق

1  

ماده 
150 

قانون 
برنامه 
پنجم 
  توسعه

  7/118  831  700  83  831  1000  112  1065 950  فقره واحدهاي صنعتی جواز تأسیس صادره
میزان سرمایه گذاري جواز تأسیس   2

  واحدهاي صنعتی صادره
میلیارد 

  2/112  28057  25000  59  29294  50000  93  41988  45000  ریال

 جوازهاي تأسیس صادره ایجاداشتغال  3
  6/104  14648  14000  52  15551  30000  87  24399  28000  نفر  واحدهاي صنعتی

برداري صادره هاي بهرهپروانه  4
  4/139  485  348  46  416  900       54  433  800      فقره  صنعتی واحدهاي

  4/143  7486  5220  42  6480  15500       2/57  7719  13500      نفر  اشتغال ایجاد شده در بخش صنعت  5
  گذاري ایجاد شدهسرمایه  6

  در بخش صنعت 
میلیارد 

  3/176  15335  8700  89  11549  13000       128  14712  11500  ریال

 مجوزهاي طرح توسعه صادره  7
  واحدهاي صنعتی

  3/107  119  110  53  95  180  61  107  170  فقره

 هاي توسعه صادرهطرح گذاريسرمایه  8
  واحدهاي صنعتی

  میلیارد
  9/165  8294  5000  54  3770  7000       94  6079  6500  ریال 

 هاي توسعه صادرهایجاد اشتغال طرح  9
  8/168  3377  2000  30  1805  6000       5/49  2722  5500  نفر  واحدهاي صنعتی

  1/86  31  36  20  49  240  5/29  65  220  فقره  معادن صدور پروانه اکتشاف  10
   است. ، اهداف برنامه در این سال براساس مقادیر تعیین شده در وزارت متبوع در برنامه عملیاتی استان اعالم شده1395باتوجه به تمدید برنامه پنجم توسعه در سال  



 
 

  
 1395-1390هاي  سال، معدن و تجارت صنعت.عملکرد شاخص ها ومتغیرهاي مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش 5جدولادامه 

    

ماده   ردیف
واحد   عنوان هدف کمی  قانونی

  متعارف

1390  1391      1392  
هدف 
  برنامه

  عملکرد
درصد 
  تحقق

هدف 
  برنامه

  عملکرد
درصد 
  تحقق

هدف 
  برنامه

  عملکرد
رصد د

  تحقق
11  

ماده 
150 

قانون 
برنامه 
پنجم 
  توسعه

 50      50       100      117      105     90      111,25      89      80      فقره          معادن صدور گواهی کشف

 4/54      49       90      1/7      60     85      25/86      69      80      فقره  ادنبرداري معصدور پروانه بهره  12

  جواز تأسیس واحدهاي فنی  13
  50  35  70      4/95  62     65       157       94      60      فقره  مهندسی صادره 

  125  25  20       78  14     18       5/212       34      16      فقره  پروانه واحدهاي فنی مهندسی صادره  14
  4/41  12  29       8/53  14     26       3/78       18      23      فقره  گواهی تحقیق و توسعه صادره  15
  25/56  9  16       3/64  9     14       67       9      12      فقره  پروانه تحقیق و توسعه صادره  16

 –نفر   آموزش کارکنان سازمان  17
  4/70  5283  7500       186  13051     7000       2/79       5148      6500      ساعت

  
  
  
  
  
  



 
 

 1395-1390هاي  سال، معدن و تجارت صنعت.عملکرد شاخص ها ومتغیرهاي مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش 5جدول

    

ماده   ردیف
واحد   عنوان هدف کمی  قانونی

  متعارف

1393  1394  1395  
هدف 
  برنامه

  عملکرد
درصد 
  تحقق

هدف 
  برنامه

  عملکرد
درصد 
  تحقق

هدف 
  برنامه

  عملکرد
درصد 
  تحقق

11  

ماده 
150 

قانون 
برنامه 
پنجم 
  توسعه

 225       45      20        23       28        120      4/36      40      110       فقره          معادن صدور گواهی کشف

 3/84       59      70        83       83       100      7/74      71      95       فقره  ادنبرداري معصدور پروانه بهره  12

  جواز تأسیس واحدهاي فنی  13
  153/1  49      32        40  32  80       27  20  75       فقره  مهندسی صادره 

  پروانه واحدهاي فنی   14
  118/7  19       16        67  16  24       2/68  15  22       فقره  مهندسی صادره

  100  15      15        20  7  35       28  9  32      فقره  گواهی تحقیق و توسعه صادره  15
  120  12       10        30  6  20       11  2  18      فقره  پروانه تحقیق و توسعه صادره  16

 –نفر   آموزش کارکنان سازمان  17
  120/4  12040  10000        191  16224  8500       83  6620  8000      ساعت

   اهداف برنامه در این سال براساس مقادیر تعیین شده در وزارت متبوع در برنامه عملیاتی استان اعالم شده است.1395باتوجه به تمدید برنامه پنجم توسعه در سال ،  
  اصفهان واداره کل استاندارد و هاي استان  ، شرکت شهركصنعت، معدن و تجارت استان اصفهاناداره کل  ، برنامه پنجممجموعه اسناد بخشی و فرابخشی در  ، ملی پیشرفت استان اصفهان مأخذ: سند      

  تحقیقات صنعتی استان اصفهان.             
  
  

  
  



 
 

 1395-1390هاي  سالصنعت، معدن و تجارت .عملکرد شاخص ها ومتغیرهاي مهم براساس اهداف کمی برنامه بخش 5جدولادامه 
    

ماده   ردیف
واحد   عنوان هدف کمی  قانونی

  متعارف

1390  1391      1392  
هدف 

  مهبرنا
درصد   عملکرد

  تحقق
هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

18  

ماده 
و  150

158 
قانون 
برنامه 
پنجم 
  توسعه

  هاي فن آوري تعداد شهرك
 در دست ساخت 

 100 1 1 100 1 1 100 1 1 شهرك

  هاي فناوري تعداد شهرك  19
 به بهره برداري رسیده 

 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 شهرك

  نواحی صنعتی ها و تعداد شهرك  20
 داراي آب 

 7,1 1 14 71,4 5 7 80,0 4 5 شهرك/ناحیه

  ها ونواحی صنعتی  تعداد شهرك  21
 داراي برق

 14,3 1 7 100,0 2 2 100,0 2 2 شهرك/ناحیه

  هاي فاضالب  خانه تعداد تصفیه  22
 برداري رسیده به بهره

 0,0 0 1 100,0 2 2 100,0 1 1 خانه تصفیه

 صنعتی  نواحی و  شهرکها تعداد  23
 گاز  داراي 

 46,2 6 13 38,5 5 13 100,0 8 8 شهرك/ناحیه

تعداد خوشه هاي صنعتی   24
 استعدادیابی شده

 _ 65 _ _ 25 _ _ 5 _ خوشه

 _ 0 _ _ 4 - _ 8 _ خوشه اجرا دردست صنعتی هاي تعدادخوشه  25

  تعداد واحدهاي صنعتی  26
 )sme.irه (عضو پایگا 

 121,2 303 250 120,0 240 200 101,3 608 600 واحد صنعتی



 
 

 1395-1390هاي  سالصنعت، معدن و تجارت ها ومتغیرهاي مهم براساس اهداف کمی برنامه بخش  .عملکرد شاخص5جدولادامه 
    

ماده   ردیف
واحد   عنوان هدف کمی  قانونی

  متعارف

1393  1394  1395  
هدف 
  برنامه

صد در  عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

18  

ماده 
و  150

158 
قانون 
برنامه 
پنجم 
  توسعه

  هاي فن آوري  تعداد شهرك
 در دست ساخت

 0,0 0 0 100,0 1 1 100 1 1 شهرك

  هاي فناوري تعداد شهرك  19
 به بهره برداري رسیده 

 100,0 1 1 0,0 0 0 0,0 0 0 شهرك

  ها ونواحی صنعتی تعداد شهرك  20
 داراي آب 

 0,0 0 1 60,0 3 5 50,0 1 2 شهرك/ناحیه

  ها ونواحی صنعتی  تعداد شهرك  21
 داراي برق

 0,0 0 0 25,0 1 4 0,0 0 0 شهرك/ناحیه

  هاي فاضالب  خانه تعداد تصفیه  22
 برداري رسیده به بهره

 100,0 1 1 100,0 3 3 100,0 1 1 خانه تصفیه

 66,7 2 3 100,0 3 3 66,7 2 3 شهرك/ناحیه گاز داراي صنعتی ونواحی تعدادشهرکها  23

تعداد خوشه هاي صنعتی   24
 استعدادیابی شده

 _ 53 _ _ 53 _ _ 65 _ خوشه

 _ 4 _ _ 3 _ _ 3 _ خوشه اجرا دردست صنعتی هاي تعدادخوشه  25

  تعداد واحدهاي صنعتی  26
 )sme.irعضو پایگاه ( 

 111,5 223 200 114,0 228 200 119,7 359 300 تیواحد صنع



 
 

 1395-1390هاي  سالصنعت، معدن و تجارت ها ومتغیرهاي مهم براساس اهداف کمی برنامه بخش  .عملکرد شاخص5جدولادامه 
    

ماده   ردیف
واحد   عنوان هدف کمی  قانونی

  متعارف

1390  1391      1392  
هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  مهبرنا

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

27  

ماده 
و  150

158 
قانون 
برنامه 
پنجم 
  توسعه

تعدادواحدهاي آموزش دیده 
 مشاغل در واحدهاي صنعتی

 197,6 5928 3000 111,4 3343 3000 100,0 3000 3000 نفر

 120,0 12 10 110,0 11 10 130,0 13 10 تور برگزاري تورهاي صنعتی  28

هاي کارشناسی  نامه تعداد پایان  29
 ارشد و باالتر مورد حمایت

 80,0 4 5 66,7 2 3 66,7 2 3 نامه پایان

30  
هاي واگذارشده به بخش  شهرك

خصوصی ( واگذاري مالکیت و اداره 
 امور شهرکها )

 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 شهرك

  جذب اعتبارات بانکی  31
 براي متقاضیان 

 _ 23000 _ 455,4 59200 13000 _ 8000 _ میلیون ریال

  جذب اعتبارات عمرانی و ملی  32
 براي زیرساختها 

 _ 48/40 _ _ 29/8 _ _ 798/98 _ میلیارد ریال

  
  
  
  



 
 

 1395-1390هاي  سالصنعت، معدن و تجارت ها ومتغیرهاي مهم براساس اهداف کمی برنامه بخش  .عملکرد شاخص5جدولادامه 
    

ماده   ردیف
واحد   نوان هدف کمیع  قانونی

  متعارف

1393  1394  1395  
هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

27  

ماده 
و  150

158 
قانون 
برنامه 
پنجم 
  توسعه

تعدادواحدهاي آموزش دیده 
 مشاغل در واحدهاي صنعتی

 49,3 11069 22454 89,9 4763 5300 103,1 5464 5300 نفر

 105,9 18 17 150,0 18 12 160,0 16 10 تور برگزاري تورهاي صنعتی  28

هاي کارشناسی  نامه تعداد پایان  29
 ارشد و باالتر مورد حمایت

 100,0 3 3 50,0 1 2 0,0 0 4 نامه پایان

30  
هاي واگذارشده به بخش  شهرك

  خصوصی ( واگذاري مالکیت و
 اداره امور شهرکها ) 

 71,4 5 7 24,0 6 25 9/52 9 17 شهرك

جذب اعتبارات بانکی براي   31
 متقاضیان

 27,6 15169 55000 120,0 17999 15000 _ 5470 _ میلیون ریال

  جذب اعتبارات عمرانی و ملی  32
 براي زیرساختها 

 _ 814/15 _ _ 174/49 _ _ 027/83 _ میلیارد ریال

  
  
  
  



 
 

 1395-1390هاي  سالصنعت، معدن و تجارت تغیرهاي مهم براساس اهداف کمی برنامه بخش ها وم عملکرد شاخص .5جدولادامه 

ماده   ردیف  
واحد   عنوان هدف کمی  قانونی

  متعارف

1390  1391      1392  
هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

ماده   33
234 

قانون 
برنامه 

  مپنج

  5/128  514  400  5/89  671  750 8/81 446  545 فقره صدور پروانه
  %100  1956  1949  %107  1559  1451  114  1651  1450 فقره تمدید پروانه  34
  %169  8668  5137  %119  7740  6486  %103  4706  4580 مورد بازدید فنی  35
  %118  10065  8562  %169  10983  6509  %100  8714  8714  مورد  نمونه برداري  36
  %118  10065  8562  %143  9287  6509  %100  4/87  4/87  مورد  آزمون نمونه مورد  37

  و اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان. برنامه پنجمملی پیشرفت استان اصفهان و مجموعه اسناد بخشی و فرابخشی در  مأخذ: سند       
  

 1395-1390سال هاي  ( استاندارد و تحقیقات صنعتی)مهم براساس اهداف کمی برنامه بخش عملکرد شاخص ها ومتغیرهاي  .5جدولادامه 

ماده   ردیف  
واحد   عنوان هدف کمی  قانونی

  متعارف

1393  1394  1395  
هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

ماده   33
234 

قانون 
برنامه 

  مپنج

  %126 410  325  %119  418  352  %79  434 552 فقره صدور پروانه
 %122  749  614  %92  1589  1728  %91  1613  1774 فقره تمدید پروانه  34

  %117  9575  8155  %148  9066  6129  %103  9216  8912 مورد بازدید فنی  35
  %132  11450  8681  %154  11126  7220  %127  10432  8230  مورد  نمونه برداري  36
  %101  8727  8681  %116  8359  7220  %126  10409  8230  مورد  آزمون نمونه مورد  37

  



 
 

  1395-1390هاي  سالصنعت، معدن و تجارت ها ومتغیرهاي مهم براساس اهداف کمی برنامه بخش  عملکرد شاخص .5جدولادامه 
 

ماده   ردیف
واحد   عنوان هدف کمی  قانونی

  متعارف

1390  1391      1392  
هدف 

  نامهبر
درصد   عملکرد

  تحقق
هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

ماده   38
80  

 93 14000  15000  146  19000  13000 170 17000 10000 تعداد بافانگسترش بیمه قالی

 479 138000 28800  0  0  27600 4/36 9600 26400 نفر ساعت بافانبه بافی قالی آموزش

ماده   39
101  

 40 400 1000  35  700  2000 30 900 3000 تعداد پروانه بدون صنفی واحدهاي ساماندهی
و صدور  هاي پخشساماندهی شرکت

 مجوز براي واحدهاي جدید
 80 4 5  220  11 5 40 2 5 تعداد

 هايمجوز فروشگاه صدور و ساماندهی
 و خرده فروشی ايبزرگ و زنجیره

 200 45 12  160  15  9 0 0 6 تعداد

 9/86 34778 40000  82  24604  30000 6/130 13059 10000 تعداد ** posدستگاه  به صنفی تجهیزواحدهاي

ماده   40
104  

-صادراتی توانمندهايبرگزاري نمایشگاه
 استان

 3/8 1 12  1/9  1  11 1/9 1 11 تعداد

 33 1 3  50  1  2 0 0 1 تعداد هاي تجاري و بازاریابیپذیرش هیأت
  هايدرنمایشگاهاستانحضور

 المللیبینخارجی
 5/62 5 8  6/28  2  7 7/66 4 6 تعداد

 71 70 98  7/86  78  90 100 71 71 تعداد کشورهاي هدف صادرات

 9/198 69/2152 1082  6/301  983/3015  1000 3/297 75/2770 932 میلیون دالر میزان صادرات کاالهاي غیرنفتی

ماده   41
121  

  به  صنفی يتجهیز واحدها
 **هاي مکانیزه فروشصندوق 

 43 17198 40000  3/43  12979  30000 9/69 6992 10000 تعداد

            



 
 

  1395-1390هاي  سالصنعت، معدن و تجارت ها ومتغیرهاي مهم براساس اهداف کمی برنامه بخش  .عملکرد شاخص5جدولادامه 

ماده   ردیف
واحد   عنوان هدف کمی  قانونی

  متعارف

1393  1394  1395 *  
هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

ماده   38
80  

 102/7 15399  15000 77  13126  17000  75/43  7000 16000 تعداد بافانگسترش بیمه قالی
 16/4 119652 120000  28  9070  32400  250  78080  31200 نفر ساعت بافانبه بافی قالی آموزش

ماده   39
101  

 62 620 1000  50  500  1000  45  450  1000 تعداد پروانه بدون صنفی واحدهاي ساماندهی
و صدور  هاي پخشساماندهی شرکت

 مجوز براي واحدهاي جدید
 95 19 20  273  41  15  190  19  10 تعداد

 هايمجوز فروشگاه صدور و ساماندهی
 خرده فروشی و ايبزرگ و زنجیره

 100 10 10  89  16  18  0  0  15 تعداد

 105/5 75952 72000  103  61794  60000  1/89  44570  50000 تعداد  ** posدستگاه  به صنفی تجهیزواحدهاي

ماده   40
104  

-صادراتی توانمندهايبرگزاري نمایشگاه
 استان

 133/3 20 15  129  18  14  7/7 1  13 تعداد

 115/4 15 13  475  19  4  200  8  4 تعداد و بازاریابیهاي تجاري پذیرش هیأت
  هايدرنمایشگاهحضوراستان
 المللیبین خارجی

 133/3 20 15  200  16  8  5/112  9  8 تعداد

 108/9 98 90  74  81  110  80  84  105 تعداد کشورهاي هدف صادرات
 76 1192 1569  81/7  1029/5  1260  4/92  1081  1170 میلیون دالر میزان صادرات کاالهاي غیرنفتی

ماده   41
121  

  به  صنفی تجهیز واحدهاي
 ** هاي مکانیزه فروشصندوق 

 43/1 27441 63600  6/41  24971  60000  2/41  20619  50000 تعداد

  هاي صنعتی استان اصفهان، اداره کل استاندارد و  تحقیقات       ان، شرکت شهركمأخذ: سند راهبردي بخش صنعت، معدن و تجارت دربرنامه پنجم توسعه استان ، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفه    
  صنعتی استان اصفهان و سامانه ایرانیان اصناف .    
  باشد براساس برنامه عملیاتی مصوب  وزارت صنعت، معدن و تجارت می 1395*  اطالعات مربوط به اهداف سال    
  باشد. هاي مشمول و غیر مشمول به صورت تجمعی در مقطع زمانی برنامه پنجم توسعه می ساالنه باتوجه به رسته ** آمار ارائه شده در خصوص عملکرد  



 
 

  اي عملکرد بودجه –٥
  
  
  

 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  استان اصفهان طی سالصنعت، معدن و تجارت بخش اي  . عملکرد اعتبارات هزینه 6جدول 
 

نوع 
  اعتبارات

عنوان 
  رنامهب

  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  مصوب

درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  ملی
  

صنعت، 
معدن و 
  تجارت

31652  31652  100  196789 196789  100  266186  266186  100  150579  150579  100  28333 28333  100  32604  32604  100  

  استانی
صنعت، 
معدن و 
  تجارت

63639  63639  100  78936  78936  100  71748  71236  3/99  90278  88777  3/98  105866  105747  9/99  141672  138222  5/97  

  جمع کل
صنعت، 
معدن و 
  تجارت

95291  95291  100  275725  275725  100  337934  337422  8/99  240857  239356  4/99  134199  134080  9/99  174276  170826  98  

  مأخذ:  اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان.
  
  
  
  



 
 

 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  استان اصفهان طی سالصنعت، معدن و تجارت  بخش اي . عملکرد اعتبارات هزینه 6جدول ادامه 
 

نوع 
  اعتبارات

  ن برنامهعنوا
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  مصوب

درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  ملی
  

نظارت بر 
اجراي 

  استاندارد
8903  8903  100  12589  12589  100  20884  20884  100  18258 18258  100  8364  8364  100  13373  13373  100  

  100  2117  2117 -  -  -  -  -  -  100  244  244  -  -  -  -  -  -  التحقیق حق
ترویج و 

  -  -  -  -  -  -  100 1940  1940  100  154  154  7/95  268  280  100  1197  1197  رسانی اطالع

تدوین 
  100 404  404  100  1044  1044  4/96  1950  2022  100  405  405  5/59  144  242  -  -  -  استاندارد

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  100  510  510  100  85  85  100  338  338  آموزش
آموزش 

غیررسمی 
  مدت  کوتاه

-  -  -  -  -  -  -  -  -  679  679 100  -  -  -  397  397  100  

  جمع اعتبارات ملی

104
38

 104
38

  

100  13
196

  13
08

6
  

99  22
197

  22
197

  

100  22
89

9
  22

82
7

  99
/7

  94
08

  94
08

  

100  16
29

1
  16

29
1

  

100  

  استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان. مأخذ:  اداره کل
  
  
  



 
 

 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  طی سالبخش صنعت، معدن و تجارت  اي . عملکرد اعتبارات هزینه 6جدول 
 

نوع 
  اعتبارات

  عنوان برنامه
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  مصوب

  درصد
  تحقق 

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  استانی
  

هاي  هزینه
مربوط به 

شهدا و   خانواده
  ایثارگر

-  - -  -  -  - 484  482  99/6  501  501  100  -  -  -  -  -  -  

تدوین 
  -  -  -  8/99  848  850  100  532  532  8/99  447  448  -  -  -  -  -  -  داستاندار

ترویج و 
  4/99  4190  4217  5/99  4770  4793  100 5688  5688  8/99 4690  4700  9/99  1219  1220  %100  1052 1052  رسانی اطالع

نظارت بر 
اجراي 

  استاندارد
14021  14156  101  16235  16377  100/9  16292  16248  99/7  19965  19965  100  28795  28492  98/9  36645  36049 98/4  

پرداخت دیون 
و بازخرید 

  کارکنان
231  231  100  200  179  5/89  62  62  100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

آموزش 
  استاندارد

959  959  100  1104  1104  100  723  722  9/99  869  869  100  -  -  -  -  -  -  

  اصفهان.مأخذ : اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان 
  

  
  



 
 

 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  طی سالبخش صنعت، معدن و تجارت  اي . عملکرد اعتبارات هزینه 6جدول 
 

نوع 
  اعتبارات

  عنوان برنامه
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  لکردعم  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  مصوب

  درصد
  تحقق 

  درصد تحقق  عملکرد  مصوب

  استانی
  

هزینه مربوط 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  0  6/75  404  534  4/77 463  598  بازنشستگان به

هاي  پژوهش
  100 787  787  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  کاربردي

توسعه دولت 
  100  171  171  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  الکترونیک

آموزش 
غیررسمی کوتاه 

  مدت
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1364  1360  7/99  1991  1867  4/93  

  استانیجمع اعتبارات 

16
86

1
 16

86
1

  

100  192
83

  192
83

  

100  22
70

9
  22

65
1

  

7/
99  27

55
5

  27
55

5
  

100  35
80

2
  35

47
0

  

1/
99  43

81
1

  43
06

4
  

3/
98  

  عتی استان اصفهان.مأخذ:  اداره کل استاندارد و تحقیقات صن
  
  
  

  
  



 
 

 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  طی سالبخش صنعت، معدن و تجارت  اي هاي سرمایه تملک دارایی. عملکرد اعتبارات  7جدول 
 

  عنوان برنامه  نوع اعتبارات
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  مصوب

  درصد
  تحقق 

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  مصوب

  درصد
  تحقق 

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  ملی
  

ها و  خانه تصفیه
  0  0  64500  8/44  35228  78550  9/69  50914  72846  4/72  39085  53961  7/11  6790  57805  3/99  56300 56700  شهرك فناوري

هاي  زیرساخت  استانی
  2/18  15814  86713  15  13946  93226  57,9  32113  55450  1/2  1395  66770  1/2  1500  70742  66  42498  64443  معدنی و صنعتی

 درامد اختصاصی
ایجاد و توسعه 
صنایع، معادن و 

هاي  زیرساخت
  صنعتی و معدنی

هاي  زیرساخت
صنعتی و 

  معدنی
533729  533411  9/99 536270  612557  2/114  586378  773007  8/131  792303  950829  120  1139266  974083  5/85  1064586  1073076  8/100  

   گذاري سرمایه
بخش خصوصی و 

  تعاونی
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

گذاري  سرمایه
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  خارجی

گذاري  سرمایه
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  بانکها

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  تسهیالت بانکی
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اوراق مشارکت

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ذکرنوع) سایر(با

  جمع  کل

65
48

72
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  هاي صنعتی استان اصفهان. مأخذ:  شرکت شهرك



 
 

  
  

 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  طی سالبخش صنعت، معدن و تجارت  اي هاي سرمایه تملک داراییعملکرد اعتبارات  .7ه جدول ادام
 

نوع 
  اعتبارات

  عنوان برنامه
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  مصوب

  درصد
  تحقق 

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  مصوب

درصد 
  تحقق

  ملی
  

  احداث و 
تکمیل خرید 

هاي  ساختمان
  سازمان استاندارد 

  در استانها

- -  -  300  300  100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

استانداردسازي و 
نظارت بر کلیه 

محصوالت 
  صنعتی

-  -  -  876  876 100  421  421  100  5650  5650  100  270  270  100  -  -  -  

طرح کنترل بازار 
بر  نظارت

  استاندارد اجراي
-  -  -  5000  5000  100  250  250  100 -  -  -  -  -  -  1610  1610  100  

 تاًمینطرح 
تجهیزات و تعمیر 

هاي  ساختمان
اداري مرکز و 

  استانها

-  -  -  319  319  100  -  - -  433  433  100  -  -  -  -  -  -  

طرح توسعه و 
کمیل خرید و ت

تعمیرات اساسی 
تجهیزات  تاًمینو 

  آالت ماشین

1460  1460 100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  100  1610  1610  100 270  270  100  6083  6083  100  671  671  100 6495  6495  100  1460  1460  جمع کل
    مأخذ:  اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان.



 
 

 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  طی سالاي بخش صنعت، معدن و تجارت  سرمایه هاي تملک دارایی. عملکرد اعتبارات  7جدول ادامه 
 

نوع 
  اعتبارات

  عنوان برنامه
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  مصوب

  درصد
  تحقق 

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  مصوب

  درصد
  تحقق 

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 

  استانی
  

تعمیر و تجهیز 
 -  -  -  1/48  1348  2800  -  -  -  0  0  500  -  -  -  -  - -  داريا   ساختمان

تعمیر و تجهیز 
  -  -  -  -  -  -  2/38 420  1100  70  70  100  66  33  50  -  -  -  استاندارد  ساختمان

تکمیل و تجهیز 
  -  -  -  -  -  -  93  930  1000  22  330  1500  12  180  1500  68/9  1172  1700  استاندارد هاي ایشگاهآزم

  3/43  1322  3050  -  -  -  -  -  -  7/6  100  1500  -  -  -  -  -  -  تعمیر و تجهیز ساختمان
تکمیل و تجهیز 

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  69/7  209 300  ازمایشگاه

تعمیر و تجهیز   
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  50  50  100  -  - -  آزمایشگاه

  3/43  1322  3050  1/48  1348  2800  3/64  1350  2100  9/13  500  3600  9/15  263  1650  69 1381  2000  جمع کل
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  درآمد اختصاصی

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  تعاونی و خصوصی بخش گذاري سرمایه
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  گذاري خارجی مایهسر

  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  ها گذاري بانک سرمایه
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  تسهیالت بانکی
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اوراق مشارکت

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  سایر (با ذکر نوع)

  بخش جمع کل

65
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  مأخذ:  اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان.
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  بندي و پیشنهادها: معج – 6

 هاي اهشاهر در گرفتن قرار و جغرافیایی مناسب موقعیت کشور، در اصفهان استان مرکزیت     
 و تنوع صنعت، بخش در فعالیت طوالنی قدمت غرب، به شرق و جنوب به شمال ترانزیتی ارتباطی

   دلیل به لزيف غیر و فلزي معدنی متنوع ذخائر صنعتی، واحدهاي تولیدي محصوالت گستردگی
   سیرجان - سنندج زون یعنی ایران ساخت زمین و شناسی زمین مهم زون سه هر از بخشی وجود

 و جنوب در خورد چین زاگرس زون گاوخونی، مرداب تا گلپایگان و کاشان منطقه از)  دختر - ارومیه(
 منطقه(استان  رقش شمال در مرکزي ایران زون و  سمیرم تا شهر فریدون منطقه از استان غرب جنوب

 صنایع ،DMT ایران، اکریل پلی پتروشیمی، همچون مادر صنایع استقرار همچنین و)  بیابانک و خور
 صنایع گذاري سرمایه هاي شرکتخودروسازي و  صنایع آهن، ذوب مبارکه، فوالد مجتمع سیمان،

 تاًمین منظور به هک وابسته دستی ینیپا صنایع و صنعت بخش محرکه قواي عنوان به ایران شیمیایی
 در بزرگ واحدهاي تولیدي خام مواد فرآوري همچنین و بزرگ واحدهاي نیاز مورد تجهیزات

   را باالیی بسیار بالفعل و بالقوه پتانسیل اند، گردیده تشکیل صنعتی مناطق و صنعتی هاي شهرك
    .م نموده استفراه تجارت و معدن صنعت، هاي عرصه تمام در بالندگی و توسعه و رشد زمینه در

برداري بهینه از استعدادها، منابع و  اقدامات اجرایی به منظور بهره توسعه پنجم برنامه هاي سال درطول
  باشد: هاي موجود در استان انجام شده که برخی از این اقدامات به شرح زیر می پتانسیل

 هاي صنعتی. وملی طرح فنی،اقتصادي  توجیه کنترل آالیندگی درطرح هاي سیستم کردن هزینه ـ   لحاظ              

هاي عملیاتی جهت مدیریت پسماندهاي صنعتی هنگام اجبار واحدهاي صنعتی به تدوین برنامه - 
  .برداريدریافت پروانه بهره

از صنایع نانو، بیوتکنولوژي و صنایع الکترونیک  هاي ویژه احداث کریدور فناوري در استان و حمایت - 
 .ماهنگی و همکاري شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهانبا ه و مکاترونیک

  .استان در خشک بندر ایجاد جهت اولیه اجرایی اقدامات - 
شبکه آموزش و  و فناوري استان، کنسرسیوم خدمات فنی و مهندسی تقویت شبکه پژوهش - 

  .واحدهاي صنعتی
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  .شهر لکترونیک خمینیاو الکترونیک با فناوري باال در شهرك برق و  رقتجمیع واحدهاي ب - 
هاي )، سلولزي، زبالهی به روش غیر اسیدي (تقطیر در خألحمایت از صنایع بازیافت شیمیای -

 .بیمارستانی، فلزي و الکترونیکی و صنایع تبدیلی (کودهاي شیمیایی)

هاي روز و بر فناوري اع شهرها و مبتنیاستقرار صنایع آجر، آهک، گچ و سنگ در خارج از شع -
 .محیطی حداکثر استانداردهاي زیست

دباغی در خارج از شعاع شهرها به همراه نصب  و استقرار واحدهاي فرآوري پوست، چرم  -
  .هاي تصفیه فاضالب صنعتی و مدیریت دفع پسماندهاي صنعتیدستگاه

  .بیشتر از ابزارهاي نوین اطالعاتی هرچه استفاده -
به صنعت استان به منظور جذب و هدایت  ITدر جهت توسعه امکانات و ارائه خدمات  تالش -

  .وسعه تجارت الکترونیکخارجی و ت يگذارسرمایه
هاي اجرایی مرتبط به منظور اعطاء تسهیالت مالی به ها و دستگاهتعامل بیشتر با بانک -

   .استان اصفهانافزایش سهم تسهیالت متقاضیان و 
  .طرح پدافند غیرعامل براي واحدهاي صنعتی استراتژیک و مهم استانتهیه و اجراي  -
 دادن در واگذاري زمین و ...صنعتی از طریق اولویتهايحمایت از گسترش نانوایی -

ها و نواحی صنعتی شامل آب، برق، گاز، مخابرات،  تکمیل هرچه بیشتر زیرساخت شهرك -
 .هاي دسترسی خانه فاضالب، فضاي سبز  و راه تصفیه

 .احداث شهرك فناوري و حمایت از واحدهاي صنعتی جهت استقرار در شهرك -

 ها و نواحی صنعتی به بخش خصوصی. حرکت در راستاي واگذاري مدیریت شهرك -

 راستاي در صنعتی تورهاي برگزاري و آموزشی هاي فعالیت و انجام هاي صنعتیتوسعه خوشه -
 .صنعتی هاي خوشه توسعه اهداف

 .آنها توسعه کمی وقفت  و  شهري مبلمان ایجاد با صنعتی نواحی و ها شهركافزایش سطح کیفی  -
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هاي خدماتی در ارائه خدمات زیربنایی  تالش براي کسب مشارکت مسئولین استانی و شرکت -
  .ها و نواحی صنعتیدر شهرك

 .اجراي استاندارد اندازي سامانه نظارت بر راه -

  .گري استانداردسازي کاالها و خدمات تولیدي هاي تصدي سپاري فعالیت برون -
  .هاي بازرسی و کارشناسان استانداردرفع موانع قانونی در تأیید صالحیت شرکت -
  هاي خصوصی و تعاونی استانداردسازي و ارزیابی انطباق سیس شرکتأحمایت از توسعه و ت -

 .ن شدهدر چارچوب اهداف تعیی

 .فرهنگ استاندارد در اقشارمختلف جامعه جیترو -

  .هاي بازرگانی استان تهیه و تدوین سند راهبردي آمایش تجاري در زیرساخت -
  .اندازي چارتر هوایی پایانه صادرات بار هوایی فرودگاهرفع موانع موجود در راه -
  .غیردولتی و تعاونیونقل در استان توسط بخش المللی حملهاي بینحمایت از ایجاد شرکت -
هاي سال خانوار با هدف تنظیم بازار درطول مؤثر در سبد حمایتی اقالم بررسی ومطالعه  -

   .برنامه
  شرایط. ازاحراز پس کنندگان به واحدهاي تولیديحقوق مصرف نامه رعایتصدور گواهی  پیگیري -
  .هاي صنفیه در شهركسنجی در زمینه استقرار صنوف آالیند امکانانجام مطالعات مربوط به -
  .هاي صنفی جهت انتقال صنوف آالیندههاي ایجاد کننده شهركحمایت از شرکت -
  .خصوصی حمایت از توسعه مراکز کارگاهی متمرکز و غیرمتمرکز بخش -
  .سازي استفاده از فرش دستباف به منظور افزایش اشتغالزاییفرهنگ -

  .مکانیزاسیون واحدهاي صنفی -
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  نقاط قوت وضعف
   :الف ) نقاط قوت

 ن.هاي صنعتی کشور در استا درصد از کل کارگاه 11وجود  -

هاي  هاي حاصل از تصفیه نفت و سوخت مزیت نسبی استان در صنایع ساخت کک، فراورده -
آالت صنعتی، ابزار  ناي، ساخت فلزات اساسی و سایر محصوالت کانی غیرفلزي، ماشی هسته

% از ارزش افزوده 70پزشکی و اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت و بازیافت  و تمرکز حدود 
 .صنعتی استان در این صنایع

 .سازي دانش فنی باال در صنایع فوالد، نساجی، فرش ماشینی و دستی، قطعه و ماشین و توان -

به ویژه منابع  وژي ، سرمایه ، نیروي انسانی دسترسی آسان و سریع به منابع  مواد اولیه ، انر -
  .معدنی 

ر و نگهداري کرده و متخصص در زمینه ارائه خدمات تجهیز، تعمی وجود نیروهاي تحصیل -
 خطوط تولید در استان.

ایجاد کنسرسیوم خدمات فنی و مهندسی ( تپکو) به منظور ارائه خدمات فنی مهندسی به  -
 .واحدهاي فعالمتقاضیان احداث واحدهاي صنعتی و 

برخورداري استان از چند منطقه ویژه اقتصادي همچون منطقه ویژه اقتصادي شهرضا با زون  -
  آالت و قطعات. ولید خودرو و ماشینصنایع شیمیایی و باالدستی نفت و کاشان با زون ت

  .سنگ ایران در استان اصفهانفوالد ومحصوالت فوالدي، نساجی و سیمان، صنعتی وجود قطب -
  .سازان خودرو در استان و ایجاد کنسرسیوم صنعت خودرو قطب صنعتی قطعهوجود  -
هاي تزئینی، آجر، طال، فرش گذاري در صنایع کوچک شامل سنگ هاي سرمایهوجود ظرفیت -

 .ماشینی و پالستیک، صنایع دستی و فرش دستباف

 .ها و نواحی صنعتی امکانات مناسب زیرساختی در شهرك -

ها  هاي صنعتی استان و نزدیکی شهرك نعتی در نواحی و شهركتجمیع اکثریت واحدهاي ص -
   ها. به مراکز شهرستان
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 .هاي صنعتی جهت توانمندسازي صنایع کوچک ایجاد خوشهشناسایی و  -

 .هاي مرتبط با استانداردسازي کاال و خدمات سپاري بخشی از فعالیت برون -

 .هاي استانداردسازي کاال و خدمات به سطوح شهرستانی تفویض و واگذاري فعالیت -

 .افزایش کاالها و خدمات مشمول استاندارد اجباري -

 .گسترش فرهنگ استفاده از کاالهاي استاندارد -

 .از سیستم توزیع کاال عنوان بخشی درصدي استان درکشور ازنظر تعداد واحد صنفی به 8سهم  -

 .اي هاي بزرگ و زنجیره گذاران جهت تاسیس فروشگاه رمایهافزایش جذب س -

  
  ب ) نقاط ضعف:

 .جانمایی نامناسب و متوازن نبودن توزیع صنایع در استان -

دلیل تفاوت مرکز استان و   هاي اطراف اصفهان به شهرستان گذاري در تمایل به سرمایه -
 .به امکانات زیرساختی اقتصادي، نوع ارائه خدمات و دسترسی بنیه لحاظ ها از شهرستان

هاي مورد نیاز واحدهاي صنعتی  خصوصی در تأمین منابع و زیرساخت بخش پایینسهم بسیار  -
 .استان

سازي (طرح توسعه صنایع) و ارتقاي سیستم ظرفیت  عدم وجود مدیریت ظرفیت و ظرفیت -
 .تولید درجهت افزایش تولید محصوالت صادراتی در اکثر صنایع استان

آالت  ماشین تولید موجود درصنایع و معادن استان باتوجه به فرسودگی هاي ن روشبر بود هزینه -
 .هاي تولید و تجهیزات و سیستم

 .عدم ثبات و کنترل قیمت مواد اولیه مورد نیاز -

ود در هاي موج گیري صحیح از ظرفیت فاصله گرفتن از مقیاس بهینه تولید به دلیل عدم بهره -
 استان.

آالت  نگهداري ماشین تعمیر و دلیل هزینه باالي تجهیز، ت خط تولید بهآال عدم بازسازي ماشین -
 .و عدم تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدها
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 .شده با کاالهاي مشابه خارجی عدم رقابت مناسب تولیدات استان ازنظر کیفی و قیمت تمام -

اي که  هاي داراي پتانسیل به گونه اي صنعتی در برخی مناطق و شهركه عدم تکمیل خوشه -
 گردد. شده محصوالت می باعث افزایش قیمت تمام

استفاده جهت توسعه صنایع مورد نیاز در استان  صرف هزینه و بکارگیري بخشی از منابع قابل -
 .هاي آمایشی تاستان بدون درنظر گرفتن اولوی برخی نقاط در هاي صنعتی شهرك درجهت ایجاد

  برخی شده در هاي تأمین و بالاستفاده بودن زیرساخت  نامناسب  کیفیت بودن، فرسوده -
 .هاي صنعتی استان شهرك

شده ایجاد فرصت شغلی) و طوالنی شدن مدت  هاي نیروي کار ( قیمت تمام باال بودن هزینه -
ها و نواحی  شهرك تمام صنعتی در برخی هاي نیمه برداري رسیدن برخی طرح زمان به بهره

 .صنعتی استان نسبت به سایر مناطق

هاي صنعتی) در بسیاري از نقاط  هاي تولیدي (بویژه پساب هاي پساب خانه عدم وجود تصفیه  -
 .استان

 .عدم نظارت کامل بر رعایت استاندارد کاال و خدمات تولیدي و عرضه شده در بازار -

ع ـرك از منابـبردار در استفاده مشت بهرهوجود مشارکت و تعامل بین واحدهاي صنعتی   عدم -
 استان. نقل ریلی موجود در  و  هاي حمل جمله گمرکات و سیستم از

هاي استان و عدم توسعه  نقل کاال بین شهرستان  و  نابرابري توزیع امکانات مختلف حمل -
ش نقل کاال و بار متناسب با توسعه واحدهاي فعال صنعتی و افزای  و  هاي حمل زیرساخت

 .تعداد واحدها

  .هاي فنی و عدم ارتباط مناسب دانشگاه و صنعت کاربردي نبودن سیستم آموزشی رشته -

 .هاي مدیریت صادرات فقدان برنامه در ایجاد و توسعه شرکت -

 .سازي  هاي ذخیره انبارهاي ناکافی و عدم توسعه زیرساخت -

 .ه)سازي خرد (انبار و سردخان دار نبودن واحدهاي ذخیره شناسنامه -

   .فرآیند توزیع کاال دراستان رسانی روز ههاي ب سیستم با استان توزیعی و صنفی آشنایی واحدهاي عدم -
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 .هاي توزیع هاي توزیع کاال در استان به دلیل طوالنی شدن کانال افزایش هزینه -

دلیل عدم توازن در تعداد و استقرار  هاي توزیع استان به مو ضعف کارآیی سیست پایینبازدهی  -
 .کننده کلی و جزئی واحدهاي توزیع

کننده کاال و خدمات  عدم وجود اطالعات و آمار دقیق از نحوه فعالیت واحدهاي صنفی توزیع -
 .استان

تبع آن متوازن نبودن توزیع صنوف در استان و فقدان  عدم وجود طرح آمایش اصناف و به -
 .هاي صنفی یابی جهت احداث شهرك العات مکانمط

 .محیطی هاي صنفی داراي تکنولوژي تولید مغایر با ضوابط زیست وجود رسته -

 .هاي صنفی ضعف جانمایی استقرار صنوف آالینده در شهرك -

هاي صنفی و ضعف بازرسی و نظارت بر عملکرد  گریزي اتحادیه ضعف در برخورد با قانون -
 .هاي صنفی اتحادیه

ارجی خالمللی در داخل کشور جهت گردشگران  هاي اعتباري بین م امکان استفاده از کارتعد -
 .مایل به خرید فرش و صنایع دستی
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  : پیشنهادها
سبی و رقابتی هاي نها و مزیتپتانسیلهاي توسعه بر مبنايصدور جوازهاي تأسیس و طرح -

منظور حمایت از  اي بههاي هدفمند مالیاتی، گمرکی و  بیمهاستان و لحاظ نمودن معافیت
 .هاي شناسایی شده گذاري درمناطق جغرافیایی و زمینه سرمایه

دار  از مشاور صالحیت  استفاده  تأسیس جهت  موظف نمودن واحدهاي صنعتی از بدو -
ها و بهبود کیفیت)، بازاریابی و فروش و دیریت (سیستمکارخانه، فنی، م  هاي طراحی درحوزه

 .پرداخت یارانه مشاوره

نفر  250اجباري نمودن ایجاد واحدهاي تحقیق و توسعه در واحدهاي صنعتی با بیش از -
 گردند. پرسنل و یا صنایعی که جزء صنایع نوین محسوب می

 .و خطوط تولید ها سازي سیستم حمایت و تالش در جهت نوسازي، ارتقاء و بهینه -

 .هاي صنعتی با فناوري و ارزش افزوده باال هدایت تسهیالت به سمت طرح  -

گذاري و پرداخت یارانه مشاوره به شناسایی واحدهاي همگن و عالقمند به تجمیع سرمایه -
هاي وابسته (جهت هاي بزرگ و شرکتهاي متوسط و کوچک به منظور ایجاد بنگاهبنگاه

 .وري)و ارتقاء بهرهتکمیل زنجیره تأمین 

یابی هاي معتبر مشاوره جهت عارضههاي همکاري با مراکز دانشگاهی و شرکتنامهعقد تفاهم -
 .یابیهاي عارضهها و پرداخت بخشی از هزینهو شناسایی مشکالت رشد و توسعه بنگاه

  مدت   ههاي کوتااي در زمینه آموزشحرفه و هاي همکاري با سازمان فنینامه عقد تفاهم -
و همچنین  پذیريهاي اقتصادي براي رقابتو پرسنل بنگاه منظور توانمندسازي مدیران به

هاي جامع علمی و کاربردي و تخصیص و تخصصی در دانشگاه هاي کاربرديتعریف رشته
 .هاي اقتصاديسهمیه به بنگاه

گاز و  برق، ،آب هاي شبکه تکمیل و ارتباطات و اطالعات فناوري هاي توسعه زیرساخت -
 .یصنعت نواحی و ها فاضالب در شهرك
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 .گیري از تجارب موفقافزایی و بهرههاي صنعتی تخصصی به منظور همایجاد و توسعه خوشه -

  مات هاي استاندارد سازي کاال و خد خصوصی در فعالیت مشارکت دادن هر چه بیشتر بخش -
 .عنوان کسب وکار به

 .بین اقشارمختلف جامعه ترویج فرهنگ استاندارد در -

 .هاي پژوهش و فناوري و به رسمیت شناختن جایگاه حقوقی و قانونی آنها  ایجاد شبکه -

المللی هاي بینحمایت از حضور و ارائه محصوالت واحدهاي صنعتی کوچک و متوسط در نمایشگاه -
 .مرزي تخصصی برون

 .ها هاي حمل و نقل در شهرستان خصوصی در جهت توسعه پایانه هاي بخش از ظرفیت استفاده -

هاي کوچک و متوسط با قابلیت صادرات ایجاد و گسترش وب سایت تجاري ویژه محصوالت بنگاه - 
هاي  (نمایشگاه مجازي) و تعریف مکانیزم  قانونی و حقوقی اجراي تجارت الکترونیک  براي پرداخت

 .المللی سطح بینالکترونیکی در 

جایزه صادراتی، افزایش تعرفه و حمایت قاطع دولت از تولیدات داخلی به وسیله ارائه تسهیالت  -
هاي دولتی،  سازي جهت خرید محصوالت با کیفیت داخلی توسط سازمانوارداتی و فرهنگ
 .خصوصی و مردم

 .استان يتجار و يدیتولي واحدها لهیوس به برند ثبت از تیحما و قیتشو -

ي ها پارك ،يتجاري هامجتمع بزرگ،ي ها فروشگاه استقراری سنج امکان به مربوط مطالعات انجام -
 .کاال پخشي هاشرکت وی صنف

 .کشور يوربهره بهبود جامع برنامه دستورالعمل براساس بازرگانان و اصناف اطالعات بانکروزرسانی  به -

 .یصنفي واحدها تزایتجه و آالت نیماشی کیتکنولوژي نوساز از تیحما -

 .یصنفي هاشهرك به ندهیآال صنوف منظورانتقال به بهره کم التیتسهي اعطا -

 .دستباف فرش ادیالمپ و جشنوارهي برگزار -

 .لوهایسها و  ، سردخانههاانبارو توسعه  ومرمتي بهساز منظور به التیتسهي اعطا -
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  صل چهارمف

  تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  
  
  
  
 ـ مقدمه1

سوي  هاي ابالغی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در راستاي اجراي سیاست     
هاي  بینی شده برنامه هاي پیش دف تحقق آرمانـهاي باالدستی با ه وع و سایر دستگاهـوزارت متب

هاي مدیریتی پشتیبانی و توسعه  ي از توان کارشناسان مجرّب در حوزهگیر ساله توسعه، ضمن بهره پنج
منابع انسانی، روابط کار، امور اجتماعی و فرهنگی، اشتغال و کارآفرینی و تعاون، تمامی تالش خود را 

ها و خدمات  تر به جامعه هدف بکار گرفته که در زیر به اهم فعالیت در ارائه خدمات هرچه بهتر و سریع
  گردد: هاي مختلف اشاره می حوزه

  
 فرهنگی حوزه اموراجتماعی و -1-1

اعتالي خدمات  مبانی اسالمی، تعاون براساس اصول و و این معاونت درراستاي توسعه فرهنگ کار   
نمایدکه شامل چهارحوزه  تفریحی جامعه هدف خدمت می هاي ورزشی و توسعه فعالیت اجتماعی و

هاي اجتماعی ، اداره امور  رفرهنگی ورزشی کارگران، اداره حمایت وآسیباداره امو اداره اموراجتماعی و
  :باشد ن شامل موارد زیر میآاي است که وظایف  بیمه

هاي مرتبط با امور رفاهی واجتماعی جامعه  ها و دستورالعمل نامه ینیبر اجراي قوانین، آ نظارت -
 .هدف به ویزه کارگران
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طریق ترغیب و تشویق کارفرمایان به ایجاد  ساختن امکانات رفاهی جهت کارگران از  فراهم -

مسکن و  تاًمینها و ایجاد تسهیالت الزم درجهت  ات و ارائه خدمات رفاهی در کارگاهتأسیس
  .انجام سایر اقدامات حمایتی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط

هاي ورزشی، تفریحی و فرهنگی کارگران با هماهنگی و  بر مجموعه  و نظارت ریزي برنامه -
  .ها همکاري واحدهاي ستادي ذیربط و سایر دستگاه

 هاي ابالغی از واگذاري سهام در جامعه هدف با مالحظه دستورالعمل بر  پیگیري و نظارت -
  .سوي وزارتخانه

ها براساس  ا فرهنگ اسالمی کار در کارگاههاي مرتبط ب ها و برنامه تهیه و تنظیم و اجراي طرح -
  .هاي وزارتخانه وظایف و برنامه

  .سوي وزارتخانه هاي مربوط به الگوهاي برتر استانی ابالغی از ها و دستورالعمل نامه ینیاجراي آ -
  .جامعه هدف و هاي اقتصادي بنگاه کارآفرینی وتقویت روحیه خالقیت ونوآوري در ترویج فرهنگ -
هاي پیشگیرانه  منظور انجام سیاست هاي اجرایی ذیربط استانی به گی با دستگاهتعامل و هماهن -

  .هاي اجتماعی در جامعه هدف، در حدود قوانین و مقررات مربوطه آسیب
هاي امور  بخشی درحوزه بخشی و بین هاي تعامالت درون مدیریت و نظارت در زمینه همکاري -

  .اجتماعی استان و سطوح متعدد پیشگیري
  .رفاه اجتماعی و توانبخشی در استانهاي  مستمر وضعیت مؤلفه تحلیل -
  .هاي غیردولتی فعال درحوزه رفاه اجتماعی سازمان اي و  تعامل با نهادهاي حمایتی و بیمه -
  .ایجاد هماهنگی و تعامل بین نهادهاي متولی بیمه اجتماعی و درمان در سطح استان -
  .تاناي در اس بر نحوه اجراي قوانین بیمه  نظارت -
  .هاي اجتماعی و درمان هاي پوشش جمعیتی درحوزه بیمه تحلیل و ارزیابی شاخص -
  .هاي آمار با واحدهاي ستادي ذیربط مشارکت و همکاري در زمینه تهیه و اجراي طرح -
 هاي ستادي مرتبط (رفاه، فرهنگی و اجتماعی) در ارائه گزارشات تحلیلی مستمر به حوزه -

  .هاي ابالغی ازسوي ستاد وزارتخانه ها و دستورالعمل ها، برنامه مورد اجراي سیاست
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  اداره  امور اجتماعی
جشنواره هاي ملی و استانی امتنان  

 هاي کار نمونه کارگران و گروه )1

 واحد نمونه )2

 کارگران و مدیران نمونه زن سرپرست خانوار  )3

 وران و قهرمانان کارگرورزشکاران، مدال آ )4

  
  :هاي کار نمونه کارگران و گروه- 1

  پژوهش، خالقیت و نوآوري از شروط اساسی است که توسعه علمی و به تبع آن توسعه پایدار      
   قانون کار 195ماده کند، طبق  و استقالل هر ملت و کشوري را در جهان معاصر تضمین  می

ساله  اقدام به شناسایی  صص، مخترع و مبتکر، این حوزه همهو به منظور تشویق نیروهاي مولد، متخ
  نماید . کارگران مخترع، مبتکر و خالق از سراسر استان می

  
  1396گزارش مراسم تجلیل از کارگران نمونه استان اصفهان اردیبهشت ماه 

  نفرمی باشد. 2705تعداد کارگران ثبت نام شده درسایت کارگر نمونه  
 مورد 185ه در مرکز استان تعداد طرح بررسی شد  
  نفر شامل 66تعداد کارگر نمونه استانی  

  
  گروه کار  نمونه استانی  کارگر نمونه فردي  استانی

  نفر زیر گروه) 35گروه (باتعداد 11  نفر 20
  

نفر مدیر واحد اقتصادي فعال براي  3بهبان  نمونه فعال در طرح کاج و تقدیر از  نفر 3و تجلیل از 
  .طرح کاج 
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  واحدهاي نمونه  - 2

گذاري  وري، سرمایه کار، افزایش بهرهو نوآوري نیرويکار، خالقیت منظورگسترش وارتقاء فرهنگ به     
تخاب و تعمیم هرچه بیشتر فرهنگ خودباوري وخوداتکایی انو توسعه اشتغال، تولید، صادرات، تقویت 

  .گیرند و معرفی واحدهاي نمونه انجام می
  به جامعه کار، تولید وتعاون معرفی گردید.  96واحد نمونه استانی در مراسم هفته کارگر سال 4
  
  کارگران و مدیران نمونه زن سرپرست خانوار - 3

دگی در با هدف ارج نهادن به مقام زن و مادر، گسترش فرهنگ کار و تعمیق جایگاه کار و سازن     
هاي اجتماعی و فرهنگی  خانواده و محیط کار و افزایش میزان مشارکت فعال زنان کشور در عرصه

  است.
  
  آوران و قهرمانان کارگر ورزشکاران، مدال - 4

سالمت نیروي انسانی کار و  تاًمینمنظور اشاعه فرهنگ ورزش در جامعه کارگري با هدف  به      
قانون کار، الزاماً شاغل در بنگاههاي اقتصادي (کشاورزي، صنعتی،  تولید، ورزشکاران کارگر مشمول

سایر  کار هستند که درسطح ملی، آسیایی یا جهانی مدال آورده و دربین خدماتی) مشغول به
  گردد. اند انتخاب و  به جامعه کار و تولید معرفی می امتیاز بیشتري کسب کردهورزشکاران 

  
  هاي بهداشت کارگري * خانه

هاي  فصل هشتم قانون کار طرح مشترك ارائه مراقبت147قانون اساسی و ماده  29 به استناد اصل     
گیرد. این طرح با  هاي بهداشت کارگري انجام می اولیه بهداشتی به کارگران درقالب ایجاد خانه

ن هاي تعاون ،کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازما مشارکت وزارتخانه
  و سالمت کارگران و خانواده آنها، ارتقاء دانش تاًمینطرح، این از شود. هدف انجام می اجتماعی تاًمین
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و تأثیرگذاري غیرمستقیم آن برخانواده ایشان و  ایجاد رفتارهاي مناسب بهداشتی درکارگران
  ار است.کسازي محیط سالم

  
  تعداد کارگران برخوردار  هاي بهداشت کارگري تعداد خانه

  نفر 105312  269
  

 هاي بهداشت کارگري رتبه اول کشور از جهت کارگران برخوردار از خدمات خانه  
 رتبه اول کشور ازنظر باالترین تعداد کارشناس به عنوان مسئولین خانه بهداشت کارگري  
  متبوع وزارت 90براساس آمارنامه سال  
 هاي اجتماعی در محیط کار  پیشگیري ازآسیب  

  
منظور بهسازي محیط کار و تقلیل و رفع عوارض شغلی، جسمی، روانی، فردي، خانوادگی و  به     

اجتماعی اعتیاد برگزاري کالس براي نمایندگان کارگر، برگزاري نمایشگاه درخصوص معرفی مواد 
انتقال این تجارب به کلیه کارگران موجب حفظ  گیري از آن وآموزش شیوه پیش ها و گردان مخدر و روان

نیروهاي سالم خواهد شد که در نتیجه به باال رفتن تولید و بهره منجر خواهد گردید. تعداد کارگران 
   4881هاي اجتماعی  حوزه ارتقاء سطح آگاهی اجتماعی و پیشگیري از آسیب آموزش دیده در

  باشد . می نفر
  ی حي سهام ترجینظارت بر واگذار

هاي  و قانون اجراي سیاست 20/12/87مصوب   ترجیحیبه موجب آئین نامه نحوه واگذاري سهام      
% سهام واحدهاي اقتصادي دولتی 5فقط به کارگران ،کارکنان، مدیران و بازنشستگان   44کلی اصل 

سوي کارگران واحد  % از5گیرد و درصورت عدم تکمیل سقف  شوند تعلق می که در بورس واگذار می
نامه جاري با شرایط سایر سهام به فروش  مورد واگذاري، مابقی تا سقف مورد نظر به موجب آئین

  رسد. می
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  زائرسراهاي کارگري *استراحتگاه و
گرانی که مشمول قانون کار و بیمه آسایش کار تاًمینوزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی جهت      

  اجتماعی باشند تسهیالت زیارتی و سیاحتی از قبیل زائر سراهاي مشهد و قم و استراحتگاه  تاًمین
ریزي  که با ارائه درخواست و طبق برنامه بندر انزلی جهت کارگران و خانواده ایشان فراهم نموده است

  شوند. هاي فوق معرفی می به مجموعه
  

  ور فرهنگیاداره ام
  بازدید از نمازخانه واحدهاي اقتصادي * توسعه و ترویج فرهنگ نماز و

ریزي براي حضور امام  ارسال بروشور با موضوع نماز براي کارگران واحدهاي اقتصادي و برنامه     
هاي اقتصادي در ابتداي امر، اعزام مبلغ و روحانی به این واحدها که از بنیه مالی  جماعت در واحد

پذیري و تعهد  ناسبی هم برخوردار نیستند منجر به ایجاد فضاي معنوي، حس تعهد و مسئولیتم
  نسبت به انجام کار خواهد شد.

 ها و واحدهاي تحت  ارسال دستورالعمل استاندار محترم درخصوص نماز به کلیه شهرستان
  .پوشش جهت اهتمام جدي به موضوع نماز

 نیز بازدید مشترك با ستاد  جات توسط همکاران وهاي کارخان بازدید مساجد و نمازخانه
 .نماینده ستاد اقامه نماز اداره کل نمازاستان و اقامه

 هاي فرهنگی و تدوین بانک اطالعاتی  هماهنگی با ستاد اقامه نماز استان و اجراي برنامه  
  .ها نمازخانه

 حدهاي نمونهمالك قرار دادن توجه کارفرمایان به مسائل فرهنگی در مرحله انتخاب وا.  
  

  نهج البالغه  *مسابقات استانی قرآن کریم و
البالغه و انتقال فرهنگ و  جامعه عظیم کار و تولید با فراگیري معارف ارزشمند قرآن کریم و نهج     

  خصوص کار و ارزش و  پذیري در بر باال بردن تعهد و مسئولیت باورهاي دینی در محیط کار عالوه
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  ی و تالش بیشتر در تولید ویجایگاه آن در رشد و تکامل شخصیت انسان و جامعه با انگیزه و دانا
در این راستا همه ساله مسابقات استانی ویژه کارگران و خانواده ایشان  ساخت کشور گام برمی دارد.

   95ه کار وتالش سالبرگزار می شود. برگزاري مسابقات قرآن جامع
  

  برگزیدگان کشوري  برگزیدگان استانی  تعداد شرکت کنندگان
  نفر 2  نفر 12  نفر 253

  
 کسب رتبه اول ملی در رشته حفظ بیست جزء خواهران  
 کسب رتبه دوم ملی در رشته حفظ کل برادران  

  
  شهداي کارگر  *

هستند. تداوم انقالب اسالمی نیز ترین ذخایر و پشتوانه انقالب اسالمی  شهداي گرانقدر مهم     
خصوص دبیرخانه دائمی یادواره  باشد. دراین این عزیزان می  هون زنده نگه داشتن یاد و خاطرهمر

آوري  شهداي کارگر با هدف حفظ و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت تشکیل شده و درحال جمع
و شهداي ارجمند کارگر است انواده  ها و آثار و مصاحبه با خ نوشته زندگینامه، وصایا، خاطرات، دست

  شد. برگزار نیز کنگره شهداي کارگر 95در این راستا در سال 
  

  * توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی 
  .باشد نظارت، توسعه و تجهیز کتابخانه واحدهاي اقتصادي از جمله برنامه هاي این اداره کل می     

 و هاي دهاقان، نایین وخور ي اقتصادي شهرستانجلد کتاب بین واحدها 150بالغ از  95در سال 
  توزیع گردید. بیابانک
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  * بازدید از مراکز اقتصادي وصنعتی ( اردوهاي کارآفرینی)
یدي، ایجاد تول صنعتی و آموزان با مشاغل گوناگون و فضاي فیزیکی مراکز منظور آشنایی دانش به     

 هاي علمی وامکانات پژوهشی مرتبط با صنایع گوناگون و انگیزه و روحیه کار وتالش ، معرفی قطب
نفر  2000از   گردد. بیش برگزار می  یـکارآفرین  موزان، اردوهاي آ داد دانشـشکوفایی استع و رشد

ها و  ید و با الگوها و خالقیتهاي کارآفرینان در محیط کار بازد آموزان و دانشجویان از فعالیت ازدانش
  اند. نوآوري و ابتکارات کارآفرینان از نزدیک آشنا شده

  
  مذهبی هاي ملی و * مناسبت

  هفته دفاع مقدس  -ماه مبارك رمضان -هفته کارگر -دهه فجر 
نشاط اجتماعی در کارگران واحدهاي اقتصادي  ها، الگوها و ایجاد روحیه شور و منظورحفظ ارزش به    
  گردد.    هاي مختلف برگزار می هاي خاص ملی و مذهبی مراسم مناسبت در
  حوزه تعاون -1-2

طبق  د تعاونی یکی از سه بخش اقتصادي در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران است که براقتصا    
و  هاي تخصصی وزارت تعاون، کار یکی از بخشقانون وظایفی را برعهده دارد. مدیریت تعاون به عنوان 

برعهده دارد . ازجمله این  است که اجراي وظایف قانونی در قانون اساسی را  در استانها  رفاه اجتماعی
هاي تعاونی و  تعاون در شرکتبر اجراي دقیق قانون  نظارتتشکیل،توسعه، هدایت، حمایت، وظایف 

اداره  3توسط ت که ها اس وري هرچه بیشتر در تعاونی منظور بهره اي الزم بهه همچنین ارائه آموزش
گیرد. الزم به ذکر است   انجام می برداري و  تحقیقات، آموزش و ترویج تشکیل و توسعه، نظارت و بهره

ناپذیر  هاي اجرایی امري اجتناب با توجه به فرا بخشی بودن بخش تعاون، لزوم همکاري کلیه دستگاه
  است. 

 حوزه روابط کار -1-3

هاي تخصصی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به تبع آن از  ی از بخشحوزه معاونت روابط کار یک     
  بر اجراي دقیق مفاد قانون کار  باشد که نظارت هاي مهم و تخصصی اداره کل درسطح استان می بخش
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ها،  ل قانون کار، حفظ و صیانت از نیروي کار در کارگاههاي مشمو جمهوري اسالمی ایران در کلیه کارگاه   
تنظیم روابط کار فی مابین کارگران و کارفرمایان و مسائل حقوقی کارگران، آموزش کارفرمایان و کارگران 

ی و توسعه و ارتقاء مباحث شرکاي اجتماعی دولت، کارفرما و کارگر یهاي کارگري و کارفرما و توسعه تشکل
  .باشد این بخش میازجمله وظایف 

هاي کارگري و  اداره : روابط کار ،حمایت و پایداري مشاغل، بازرسی کا ر، تشکل 5این معاونت شامل 
  باشد. کارفرمایی و مرکز تحقیقات و تعلیمات کار می

  
  حوزه کارآفرینی و اشتغال -1-4

اشتغال اتباع خارجی و  درحوزه کارآفرینی و اشتغال توسط سه اداره اشتغال و هدایت نیروي کار،     
  هاي مورد نیاز گذاريدبیرخانه کارگروه اشتغال استان، برآورد علمی و کارشناسی میزان دقیق سرمایه

هاي اشتغال و هاي مختلف اقتصادي جهت تحقق اهداف مدنظر در بازار کار، شناخت فرصتدر بخش
اندازي  وري در تولید، راهی جهت ارتقاي بهرهکارآفرین حمایت مالی، شناسایی نیازهاي بازارکار، تعیین مسیر

افزار سامانه بازار اشتغال، کاهش نرخ بیکاري و  ها به استفاده از نرمسامانه بازار اشتغال و الزام کاریابی
هاي استان در معرفی هاي شغلی براي نیروي کار ایرانی، تعامل سازنده با دستگاهعملیاتی شدن فرصت

هاي توسعه در راستاي استفاده از نیروي انسانی شویق واحدهاي موجود به ایجاد طرحها، تها به بانکطرح
بیشتر، تشویق واحدهاي موجود در بخش صنعت به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تعامل پویا با 

از  خصوصی با استفاده نهادهاي استانی فعال در زمینه کارآفرینی، تهیه و اجراي برنامه جامع توسط بخش
سازي بین کارآفرینان مراکز، تهیه و اجراي برنامه ارتقاء فرهنگ کارآفرینی در استان  متخصصان، شبکه

سازي و ارائه ها و تهدیدهاي موجود بر سر راه کارآفرینان استان، مدلتوسط این مراکز، شناسائی فرصت
بر مراکز مشاوره،  ماندهی و نظارتهاي نسبی استان، کمک به ایجاد، ساکارآفرینی متناسب با مزیت الگوهاي

خصوصی و استفاده از فارغ التحصیالن و متخصصان جهت ترفیع امور  سپاري امور دولتی به بخش برون
  کارآفرینی در دستور کار بوده است.
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  حوزه پشتیبانی و توسعه منابع انسانی -1-5
بودجه و نیروي انسانی کارآمد جهت انجام اهداف اداره کل را به عهده دارد و  تاًمینین حوزه وظیفه ا     

  باشد. آوري اطالعات، تحول اداري و بودجه می امور اداري، امور مالی و گروه فن سه اداره شامل 
  
  عملکرد شاخص هاي مهم-2

  .شود در ادامه بررسی می هاي اصلی بخش شاخص
  

  1390 – 95هاي  هاي مهم در سال ملکرد شاخصع . 1دول ج
 

  

  1395  1394  1393  1392  1391  1390  واحد  شاخص عنوان   ردیف

1  

برگزاري جشنواره امتنان شامل: 
انتخاب و امتنان از کارگران و 

  وانتخاب  –هاي کار نمونه  روه
تالشگر   کارگران  از  امتنان
انتخاب و امتنان از  -نمونه

تا  90(ازسال کارآفرینان برتر 
در این حوزه انجام گرفته  92

انتخاب و امتنان از  است).
اب ـانتخ  – ونهـنم  دهايـواح

نمونه   وامتنان از زنان ومدیران
انتخاب  - سرپرست خانوار

وامتنان از ورزشکاران قهرمان 
انتخاب و امتنان از  - آور ومدال

   خانواده الگو در جامعه کارگري.

  5  5  5  7  7  5  برنامه

2  
هاي آموزشی و  برگزاري دوره

بازآموزي ویژه مسئولین 
  هاي بهداشت کارگري خانه

  12  12  12  12  11  11 دوره
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  1390 – 95هاي  هاي مهم در سال عملکرد شاخص . 1دول ادامه ج

 

  
  

  1395  1394  1393  1392  1391  1390  واحد  شاخص عنوان   ردیف

3  

برگزاري دوره هاي آموزشی 
هاي زندگی وپیشگیري  مهارت

ویژه  هاي اجتماعی آسیب از
  تولید جامعه کار و

        18  11  5 دوره

  سهام عدالت کارگران  4
  فصلی وساختمانی 

 تعداد
  (سهام/
 خانوار)

-  -  
  سهام486578

  خانوار166879/
  

-  -  -  

  3530  3020  2670  2400  1090  785 نفر  استراحتگاه وزائر سراي کارگري  5

6  
توسعه وترویج فرهنگ نماز 

  نمازخانه وبازدید از
  واحدهاي اقتصادي 

        50  45  45  بازدید

مسابقات استانی و ملی قرآن   7
  2  2  2  2  2  2  برنامه  نهج البالغه کریم و

  برگزاري یادواره هاي  8
  کنگره  1  1  1  1  6  5  برنامه  شهداي کارگر 

هنگ توسعه وترویج فر  9
  12  12  12  12  10  9  مورد  کتابخوانی

بازدید از مراکز اقتصادي   10
  58  56  55  55  50  40  بازدید  وصنعتی (اردوهاي کارآفرینی)

  4  4  4  4  4  4  برنامه  مناسبت هاي ملی ومذهبی  11

ها راهبري صادرات تعاونی  12
  46951  46549  32797  46756  17805  15871  هزار دالر  هاواتحادیه

  139  157  137  194  248  242  تعداد  تعاونی تشکیل  13
  3028  6950  3344  6509  9597  7401  نفر  جذب عضو  14
  2088  2346  1707  2372  11908  3866  نفر  فرصت شغلی  15

  تشکیل تعاونی توسعه و  16
  2  1  0  1  0  0  تعداد  عمران شهرستانی 

  2318  4843  8019  13029  13906  4031  واحد  واحدهاي مسکونی  17
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  1390 – 95هاي  هاي مهم در سال عملکرد شاخص . 1دول ادامه ج

  
  

  1395  1394  1393  1392  1391  1390  واحد  شاخص عنوان   ردیف

18  
هاي مالی اتحادیه و  بررسی صورت

  هاي تعاونی با توجه به شرکت
  برنامه ابالغی 

  1361  1517  1752  1996  1948  1570  تعداد

19  
انجام بازدید مالی از اتحادیه و 

  هاي تعاونی با توجه به شرکت
  برنامه ابالغی 

  316  297  277  364  531  181  تعداد

20  
انجام حسابرسی از اتحادیه و 

  برنامه به توجه با تعاونی هاي شرکت
  ابالغی

  58  84  77  95  151  90  تعداد

21  
انجام حسابرسی از اتحادیه و 

هاي تعاونی از محل بودجه  شرکت
  ملی براساس  اعتبار ابالغی

  5  _  1  8  9  33  تعداد

  آموزش اعضا و کارکنان  23
  56892  102318  68297  108900  98030  106465  نفرساعت  هاي تعاونیشرکت 

  7109  6844  6068  6228  4555  3622  راي  صدور آراي سازشی  23

24  

اجراي برنامه هاي آموزشی در 
فنی و بهداشت کار زمینه حفاظت 

در مرکز و واحدهاي تولیدي، 
  صنعتی، خدماتی

  40788  24417  19903  33675  20043  11615  نفر ساعت

ارائه محصوالت فرهنگی آموزشی   25
  (پوستر ، سی دي و...)

برگ ، لوح 
  19600  18630  19686  10300  9000  8400  فشرده

26  

  گیري عوامل زیان آور اندازه
مشاوران محیط کار با مشارکت  

حفاظت فنی و خدمات 
ایمنی(یررسی واندازه گیري عوامل 

  محیط کار آور زیان

واحد 
صنعتی  و 

  نمونه
46  46  70  67  61  62  

  بگیران  تعداد کل مقرري  27
  23235  20338  17774  17810  19403  17666  نفر  بیمه بیکاري 

  30889  31783  28505  31307  25578  20982  مورد  هاي انجام شده تعداد بازرسی  28
  594  647  666  440  402  548  تشکل  کارفرمایی و کارگري هاي تشکل تعداد  29



  
  
  
  

 
 

  157  1395گزارش اقتصادي و اجتماعی استان اصفهان در سال 
  
  

  1390 – 95هاي  هاي مهم در سال عملکرد شاخص . 1دول ادامه ج
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  1395  1394  1393  1392  1391  1390  واحد  شاخص عنوان   ردیف
  131  101  110  90  _  _  عدد  پروانه کار صدور  30
  1421  1380  1039  1044  _  _  نفر  جایگزینی نیروي کار  31

ساماندهی متقاضیان اشتغال و   32
  هاي شغلی جدید ایجاد فرصت

  58795  99066  85786  141793  30942  14254  نفر

33  
سهم مؤسسات مشاوره شغلی و 

ها در تعداد به کار  کاریابی
  شدگان گمارده

  21346  26590  31567  22060  5422  10124  نفر

انتخاب وامتنان از کار آفرینان   34
  برتر(جشنواره کار آفرینان برتر)

  1  1  1  1  1  1  جشنواره

عرضه نیروي کار: جمعیت فعال =   35
  جمعیت شاغل و بیکار

  1779366  1684376  1697679  1605006  1697222  1611938  نفر

تقاضاي نیروي کار(جمعیت   36
  شاغل)

  1519569  1452288  1487645  1430778  1464397  1397229  نفر

  259797  232087  210033  174428  232825  214709  نفر  جمعیت بیکار  37
  6/14  8/13  4/12  9/10  8/13  2/13  نرخ  نرخ بیکاري  38
  4/40  4/40  6/43  7/38  7/39  6/39  نرخ  نرخ مشارکت  39



  
  
  
  

 
 

  در کشور / فرابخشایگاه بخشج -3
  گیرد: میها با توجه به سهم استان در کشور در این قسمت مورد تجزیه وتحلیل قرار  اهم شاخص استان در بخش به تفکیک سهم

  
   1390- 95هاي سال . جایگاه استان در کشور در 2جدول 

  

یف
رد

  

  عنوان شاخص
  1395  1394  1393  1392  1391  1390  سال
  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  شرح

انتخاب و امتنان از   1
  نمونه کار هاي گروه و کارگران

  4، 17  گروه کار 1  3، 70  گروه کار 1  -  -  --   -  7، 14  1  55، 88  1  استان
  100  24  100  27  -  -  -  -  100  14  100  17  کل کشور

2  
مسابقات استانی وملی قرآن 

کریم ونهج البالغه ویژه 
  ید وتعاونجامعه کاروتول

  8، 33  3  13، 89  5  -  -  5، 55  2  -  -  -  -  استان

  100  36  100  36  -  -  100  36  -  -  -  -  کل کشور

  -  46951  -  46549  -  32797  -  46756  -  17805  -  15872 استان  هاصادرات تعاونی  3
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  کل کشور

  تشکیل تعاونی  4
  28، 1  139  27  157  31  137  39  194  50  248  39، 5  242  استان

  -  3905  -  4279  -  4192  -  7576  -  11401  -  9568  کل کشور

  30  3028  15,1  6950  22  3344  32  6509  18  9597  34,4  7401  استان  جذب عضو  5
  --   89637  -  104749  -  73045  -  206852  -  169018  -  254560  کل کشور

 
  
  



  
  
  
  

 
 

   1390-  95ي هاسال . جایگاه استان در کشور در 2جدول ادامه 
  

یف
رد

  

  عنوان شاخص
  1395  1394  1393  1392  1391  1390  سال

  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  شرح

  فرصت  شغلی  6
  31,2  2088  26  2346  33  1707  56,5  2372  18,5  11908  32,2  3866  استان

  -  64895  -  61346  -  55846  -  133827  -  219634  -  124452  کل کشور

تشکیل تعاونی توسعه و   7
  عمران شهرستانی

  15  2  10  1  0  0  33  1  0  0  0  0  استان
  -  13  -  10  -  5  -  3  -  2  -  0  کل کشور

  واحدهاي مسکونی  8
  -  2318  -  4843  -  8019  -  13029  -  13906  -  4031 استان

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  کل کشور

9  

یه و انجام حسابرسی از اتحاد
هاي تعاونی از محل  شرکت

بودجه ملی بر اساس اعتبار 
  ابالغی

  -  170  -  -  3,5  33  10  200  -  175  3,8  300  استان

  -  -  -  -  100  940  100  2000  -  -  100  7800  کل کشور

آموزش اعضا وکارکنان   10
  هاتعاونی

  -  56892  -  102318  -  68297 -  108900  -  98030  -  106465  استان
  -  -  -  -  -  -  -  -  -    -  -  کل کشور

  تعداد طرح پژوهشی  11
  انجام شده 

  -  2  -  3  -  -  -  9  -  6  -  13  استان
  -  -  -  -  -  -  -  -  -    -  -  کل کشور

  4/22  7109  2/34  6844  26  6068  30  6228  7/24  4555  25  3622  استان  درصد آراي سازشی  12
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  کل کشور

  
  



  
  
  
  

 
 

  
   1390- 95هاي سال اه استان در کشور در. جایگ2جدول ادامه 

  

یف
رد

  

  عنوان شاخص
  1395  1394  1393  1392  1391  1390  سال

  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  شرح

تعدادکل مقرري  بگیران   13
  بیمه بیکاري

  -  23235  -  20338  -  17774  -  17810  -  19403  -  17666  استان
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  کل کشور

هاي کارگري و  تعداد تشکل  14
  کارفرمایی

    594    647    666    440    402    548  استان
                          کل کشور

  هاي  تعداد بازرسی  15
  انجام شده

  -  30889  -  31783  -  28505  -  31307  -  35578  -  20982  استان
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  کل کشور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
  

 
 

  هاي اجرایی و اهداف کمی تحلیل عملکرد بخش/ فرابخش براساس تکالیف قانونی، سیاست -4
مجموعه اسناد بخشی  سند ملی پیشرفت استان اصفهان و"اهداف کمی مندرج در  ، سیاست هاي اجرایی و"قانون برنامه پنجم توسعه کشور"این قسمت با توجه به تکالیف 

  .استبه ارزیابی وضعیت بخش اختصاص یافته  "توسعه وفرابخشی در برنامه پنجم

  
  . عملکرد مواد قانونی درطول برنامه پنجم توسعه 3جدول 

  

ماده قانونی   ردیف
میزان تحقق   عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف  تعیین شده  موضوع  مرتبط

  (درصد)

1  

–فصل اول 

فرهنگ  اسالمی 
- بند د–ایرانی 
(برنامه  6ماده 

  پنجم توسعه)
 -هشتم  فصل

   150ماده 
  قانون کار

منظور احداث یا اختصاص  اقدام به
ونگهداري فضاي کافی ومناسب براي 

  نمازخانه مسجد و

کارفرمایان مکلفند مکان مناسب و 
 شرایط الزم جهت انجام فرایض دینی و

برگزاري مراسم به مناسبتهاي ملی 
  مذهبی فراهم آورند

  يهاي واحدهاي اقتصاد نظارت برنمازخانه-
  تهیه بانک اطالعاتی از ائمه جماعات واحدهاي اقتصادي-

  هاي ادارت تابعه تجهیز نمازخانه -
  تقدیر از فعاالن نماز واحدهاي اقتصادي -

  هاي کارخانجات نمازخانه نظارت بر -
  اجراي مسابقات قرآنی ویژه کارگران و خانواده هاي آنان -

100%  

 
 
 



  
  
  
  

 
 

  رطول برنامه پنجم توسعه . عملکرد مواد قانونی د3ادامه جدول 
 

ماده قانونی   ردیف
میزان تحقق   عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف  تعیین شده  موضوع  مرتبط

  (درصد)

2  

–فصل هفتم 
دفاعی ،سیاسی 

  –وامنیتی 
بند ب ماده  

2090  
  (ب.پ.ت)

  اجراي طرح جامع فرهنگ 
  عفاف وحجاب

مناسب سازي محیط کار با اقتضائات 
  جامعه اسالمی

  در جلسات ستاد صیانتشرکت  -
  اجراي برنامه هاي عفاف وحجاب بر اساس وظیفه دستگاه -

هاي  خصوص عملیاتی نمودن برنامه با ستاد صیانت در مؤثرهمکاري  -
  هاي تابعه و واحدهاي اقتصادي عفاف وحجاب در اداره کل و شهرستان

  هاي بازدید از محیط هاي کار ازطریق برنامه 
  ندات عملکردي به وزارت متبوع و استانداريآوري وارائه مست جمع -

100%  

3  

علم  –فصل دوم 
ماده –وفناوري 

  (ب.پ.ت)18
- فصل دوازدهم 

قاون  195ماده 
  کار

هاي هدفمند مادي ومعنوي از  حمایت
  نخبگان ، نوآوران علمی وفناوري

تشویق نیروهاي کارگري مولد، 
متخصص مخترع ،کار آفرینان وکلیه 

  تولیدمنتخبین جامعه کار و

  :شامل امتنان جشنواره برگزاري
  نمونه کار يوگروهها کارگران از وامتنان انتخاب -

  نمونه يها واحد از وامتنان انتخاب -
  خانوار سرپرست نمونه رانیومد زنان از وامتنان انتخاب -

  آور ومدال قهرمان ورزشکاران از امتنان و انتخاب -

100%  

4  

 –فصل سوم 
ماده –اجتماعی 

  .ت)(ب.پ43
 –فصل دوازدهم 

 196ماده 
  کار قانون

پیگیري استفاده کارگران واحدهاي 
اقتصادي از مراکز مشاوره وآموزش 

  هاي زندگی مهارت

نظارت در استفاده کارگران ازمراکز 
مشاوره ونظارت براجراي دوره هاي 
آموزشی پیشگیري از آسیب هاي 

  اجتماعی در واحدهاي اقتصادي

  کز خدمات مشاوره موجوداستفاده کارگران از مرا-
  هاي اجتماعی برگزاري دوره هاي آموزشی پیشگیري از آسیب-

  هاي تخصصی برگزاري همایش-
100%  



  
  
  
  

 
 

 
  . عملکرد مواد قانونی درطول برنامه پنجم توسعه 3ادامه جدول 

 

ماده قانونی   ردیف
میزان تحقق   عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف  تعیین شده  موضوع  مرتبط

  (درصد)

5  

ل چهارم فص
نظام اداري _

ماده  _ومدیریت 
  (ب.پ.ت) 61

نظارت بر توزیع سهام عدالت کارگران   44هاي کلی اصل  اجراي سیاست
  فصلی وساختمانی

  پیوست فرم هاي ارسالی از اداره کل دارایی -
  رسانی ازطریق پیامک، تلفن، سهامداران اطالع -

  ها توزیع سهام از طریق ادارات شهرستان -
100%  

6  

صل نهم ف
بودجه ونظارت _
  (ب.پ.ت)230_

 - فصل دوازدهم 
   195ماده 

  قانون کار

تحکیم بنیان خانواده ،پیشگیري از 
هاي اجتماعی ،گسترش فرهنگ  آسیب

عفاف وحجاب ،مشاغل خانگی ویژه 
  بدسرپرست زنان سرپرست خانوار و

تشویق کارگران ومدیران زن نمونه  -
  سرپرست خانوار

  زنان هاي ارتقاء توانمندي -
  هاي اجتماعی پیشگیري از آسیب -

  در جامعه کار وتولید 
  ارتقاء کرامت زنان در محیط کار-

  شناسایی ومعرفی کارگران ومدیران زن نمونه سرپرست خانوار -
  هاي آموزشی ،جلسات ،همایش ها برگزاري  دوره -

  
100%  

7  
 124بند ج ماده 

قانون برنامه 
  پنجم توسعه

تا پایان برنامه  ارتقاء سهم بخش تعاون
  % اقتصاد ملی25به 

گري بخش تعاون و  واگذاري تصدي
  هاي تعاونی دیگر تشکل

هاي تعاونی به اتاق تعاون  واگذاري کمیسیون ماده پنج و داوري شرکت
  %100  استان اصفهان و شهرستان کاشان

8  
 96ماده  1تبصره 

قانون برنامه 
  پنجم توسعه 

اد و اخذ مجوز از بانک مرکزي جهت ایج
  هاي اعتبار ثبت تعاونی

هاي  پیگیري تطبیق مدارك شرکت
  %100  هاي تعاونی اعتبار ثبت مجامع عمومی شرکت  تعاونی اعتبار با مقررات بانک مرکزي



  
  
  
  

 
 

 
  . عملکرد مواد قانونی درطول برنامه پنجم توسعه 3ادامه جدول 

 

  ماده قانونی مرتبط  ردیف
میزان تحقق   داماتعملکرد و اهم اق  تکلیف  تعیین شده  موضوع

  (درصد)

9  

ج سیاست  7بند 
اجرایی سند توسعه 

 66و  65 مواد و تعاون
  تعاون بخشی قانون

  افزایش نظارت بر فعالیت 
  ها  و عملکرد تعاونی

  به روز رسانی اطالعات در 
  ها سامانه

هاي نظارت جامع  ها ازطریق سامانه انجام امور مربوط به نظارت بر تعاونی
  %100  و سامانه جامع آمارهاي ثبتیها  بر تعاونی

10  

ج سیاست  7بند 
اجرایی سند توسعه 

و  65تعاون و مواد 
قانون بخشی  66

  تعاون

  افزایش نظارت بر فعالیت 
  ها و عملکرد تعاونی

ها و ارائه مشاوره،  افزایش آگاهی
راهنمایی و آموزش مدیران و 

هاي  حسابداران اتحادیه و شرکت
ا و استانداردهاي ه نامه تعاونی با آئین

ها و قانون و  حسابداري و دستورالعمل
رسانی اطالعات  مقررات مالی و به روز

  ها در سامانه

ها در محل  طی برنامه ابالغی توسط کارشناسان ستاد و شهرستان
هاي  هاي تعاونی بازدید مالی بعمل آمده و فرم اتحادیه و شرکت

کتبی به اتحادیه و  استاندارد مربوطه تکمیل و نتایج آن طی نامه
گردد  هاي تعاونی و بازرسان جهت اصالح و رفع اشکاالت ابالغ می شرکت

  گردد. می سامانه برته با توجه به برنامه ابالغی ثبت در همچنین نتایج آن و
هاي مالی پایان هر دوره و گزارشات حسابرسی ارائه شده اتحادیه  صورت

ها،  سی ستاد و شهرستانهاي تعاونی توسط کارشناسان حسابر و شرکت
ها و  ها، دستورالعمل نامه بررسی و طبق استانداردهاي حسابداري، آئین

قانون و مقررات مالی اشکاالت و ایرادات آنها طی نامه کتبی به اتحادیه 
هاي تعاونی و بازرسان جهت اصالح و رفع اشکاالت ابالغ  و شرکت

گرددو باتوجه به  ت میواعتبار ثب گردد و نتایج آن درسامانه نظارت می
 ابالغی وزارت متبوع عملکرد ماهیانه درسامانه آماري برنامه ثبت برنامه

  گردد. می 

  



  
  
  
  

 
 

  . عملکرد مواد قانونی درطول برنامه پنجم توسعه 3ادامه جدول 
 

ماده قانونی   ردیف
میزان تحقق   عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف  تعیین شده  موضوع  مرتبط

  (درصد)

11  

و  80اده م  ھبند 
قانون  124ماده 

برنامه پنجم 
  توسعه

حمایت از بخش غیر دولتی جهت 
هاي کسب وکار ، کار  گسترش آموزش

 - آفرینی وفنی وحرفه اي علمی 
  کاربردي

کار  –هاي کسب وکار  گسترش آموزش
  اي کار آفرینیآفرینی و فنی و حرفه

اون و هاي آموزشی بخش تعاون به اتاق تعواگذاري برخی از  پودمان
  %100  هاي آزاد جهت اجرا آموزشگاه

 کار روابط مقررات و کار قانون اصالح 73  12
 اختالفات فصل و حل پذیري انعطاف

 کارفرمایی و کارگري

 ایین کامل اجراي سازشی، آراي صدور طریق از اختالفات فصل و حل
 کار،کاهش روابط کارشناسی هماهنگی جلسات برگزاري کار، دادرسی

 قبل سال نسبت به رسیدگی زمان مدت

100%  

  گسترش  اصالح قانون کارو مقررات روابط کار  73ماده   13
  بیمه بیکاري

  هاي استانی و برقراري مقرري بیمه بیکاري برگزاري کمیته
  %100  ترین زمان درکوتاه 

14  
قانون  73ماده 

برنامه پنجم 
  توسعه

  راییتقویت سه جانبه گ  اصالح قانون کار و مقررات روابط کار
هاي آموزشی و یژه کارگران و کارفرمایین ، اعزام  برگزاري کارگاه

  المللی هاي کارگري و کارفرمایی به سازمان بین نمایندگان تشکل
  کار براي اجالس ساالنه 

100%  

15  
قانون  73ماده 

پنجم  برنامه 
  توسعه 

تقویت تشکل هاي کارگري و   اصالح قانون کار و مقررات روابط کار
  اییکارفرم

هاي صنفی کارگري و کارفرمایی و شوراهاي اسالمی کار و  انجمن تأسیس
  %100  ها نمایندگان کارگران در کارگاه

 
 



  
  
  
  

 
 

  
  . عملکرد مواد قانونی درطول برنامه پنجم توسعه 3ادامه جدول 

 

ماده قانونی   ردیف
میزان تحقق   عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف  تعیین شده  موضوع  مرتبط

  (درصد)

16  
قانون  73اده م

برنامه پنجم 
  توسعه

هاي جدید کار تقویت شرایط و وضعیت  اصالح قانون کار و مقررات روابط کار
  براساس تکنولوژي جدید

  هاي آموزشی در زمینه ایمنی و بهداشت کار، آموزش برگزاري دوره
روزرسانی سایت بازرسی کار ، برگزاري  هاي رادیویی، بهازطریق برنامه

، برگزاري همایش  92و 91هاي  هاي حفاظت برتر سال همایش کمیته
مدیریت بحران در خصوص حوادث غیرمترقبه،  برگزاري مانورهاي 

هاي  ایمنی، برگزاري انتخابات مسئولین ایمنی و فنی و انجمن
سازي دبیرخانه  مبارکه و نجف آباد، فعال - شهر هاي شاهین شهرستان

(بدوي و تجدیدنظر) ، برگزاري کمیته تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران 
  –هاي آموزشی کارفرمایان متقاضی تایید صالحیت ایمنی  دوره

  سازي دبیرخانه کمیته تایید صالحیت مسئولین ایمنی فعال 
  

100%  

  
  
  
  
  



  
  
  
  

 
 

  هاي اجرایی درطول برنامه پنجم توسعه  . عملکرد سیاست4جدول 
  

برآورد اثربخشی   اثربخشی سیاست  صورت گرفته اهم اقدامات اجرایی  هاي اجرایی اتخاذ شده سیاست  ردیف
  (درصد)

1  

  : ایرانی اسالمی هاي آموزه اساس بر کار فرهنگ ارتقاء
  برگزاري و اقتصادي واحدهاي هاي نمازخانه بر نظارت -

  نماز مسابقات
  کریم قرآن استانی مسابقات برگزاري -
  مذهبی ملی مناسبتهاي گرامیداشت -

  ائمه جماعات واحدهاي اقتصادي تهیه بانک اطالعاتی از -
  تهیه وارسال بروشور وکتاب و مسابقه با موضوع نماز -

 هاي اجرایی و دستگاه برگزاري همایش دبیران ستاد اقامه نماز -
  واحدهاي اقتصادي

 اسالمی  هاي وارزش فرهنگ توسعه
  وتقویت دینی هاي آگاهی ،افزایش
  اجتماعی هاي بنیان 

100%  

  اقتصادي واحدهاي هاي تابخانهک تجهیز و نظارت  2
  کتا بخوانی مسابقات برگزاري -

  هاي واحدهاي اقتصادي نظارت برکتابخانه -
  %100  کتابخوانی فرهنگ وترویج  توسعه  اهدائ کتاب به واحدهاي اقتصادي -

  %100  ترویج فرهنگ ایثار وشهادتتوسعه  و  (گلپایگان) ها شهرستان کارگر شهداي یادواره برگزاري  کارگر شهداي هاي یادواره برگزاري  3

4  

  :شامل امتنان جشنواره يبرگزار
  نمونه کار يوگروهها کارگران از وامتنان انتخاب -

  نمونه تالشگر کارگران از وامتنان انتخاب -
  برتر نانیآفر ازکار وامتنان انتخاب -

  )برتر نانیآفر کار جشنواره( 
  نمونه يها واحد از وامتنان انتخاب -

  خانوار سرپرست نمونه رانیومد زنان از وامتنان بانتخا -
  آور ومدال قهرمان ورزشکاران از وامتنان انتخاب -
  يکارگر جامعه در الگو خانواده از وامتنان انتخاب -

  برگزاري جشنواره -
  برگزاري همایش -

 ابتکار باوري،افزایش خود فرهنگ تقویت
 ، وري بهره ،افزایش وخالقیت و نوآوري

 فناوري،تشویق طحس ارتقاء
 و مهارت آگاهی افزایش انگیزه، وایجاد

 فرهنگ وتولید، ارتقاء کار جامعه در
 گروهی، اصالح کار فرهنگ کار،تقویت

 کار، ترویج زمینه رد فرهنگی نگرش
  کوشی و سخت کاري وجدان

100%  



  
  
  
  

 
 

  هاي اجرایی درطول برنامه پنجم توسعه  . عملکرد سیاست4جدول ادامه 
  

برآورد اثربخشی   اثربخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  ي اجرایی اتخاذ شدهها سیاست  ردیف
  (درصد)

5  

   مسئولین ویژه وبازآموزي آموزشی هاي دوره برگزاري
  :کارگري بهداشت هاي خانه

  اعتیاد از پیشگیري هاي آموزش برگزاري -
کار(فصل هشتم  قانون اموزشی ترویجی   هاي برگزاري دوره-

  هاي حفاظت فنی بهداشت کار نامه م) وآیینچهار–

  کارگري بهداشت هاي خانه مسئولین دانش سطح ارتقاء
  ارتقاء دانش اجتماعی کارگران کارفرمایان

 هاي خانه مسئولین توانمندسازي
  کارگري بهداشت

  آشنایی کارگران، کارفرمایان به قوانین
100%  

6  

  :  عملکرد ارزیابی و نظارت
  کارگري هاي كمهدکود بر نظارت -

  کارگران ترجیحی سهام واگذاري بر نظارت -
  ادارات اجتماعی فرهنگی عملکرد ارزیابی بر نظارت -

  اقتصادي واحدهاي و تابعه
  ساختمانی و فصلی کارگران عدالت  سهام بر توزیع  نظارت -

  کارگران  رفاهی  ازخدمات حمایت
 ترجیحیواگذاري سهام  نظارت بر

  دریافت سهام وآموزش کارگران جهت
  اساسی) قانون 44 (اصل

100%  

  هاي زندگی  هاي آموزشی مهارت برگزاري دوره  هاي زندگی برگزاري دوره هاي آموزشی مهارت  7
  %100  ارتقاء سطح فرهنگی اجتماعی کارگران  در واحدهاي اقتصادي

ها و  داردها از تعاونیپیگیري جهت اخذ آمار و جزییات استان  هاکمک به اخذ استانداردها توسط تعاونی  8
  100  افزایش آمار اخذ استانداردها  درعملکرد شرکت آن اثرات استانداردها و لزوم اخذ درجهت آنان توجیه

کارهاي الزم به منظور توسعه بستر سازي و اتخاذ راه  9
  هاي استان صادرات تعاونی

هاي تعاونی به دادن آمار صادرات خود به اداره کل و  ترغیب شرکت
  چنین ترغیب آنان به صادرکردن محصوالت خود هم

 افزایش چشمگیر صادرات استان در
  100  1392 سال



  
  
  
  

 
 

  هاي اجرایی درطول برنامه پنجم توسعه  . عملکرد سیاست4ادامه جدول 
  

برآورد اثربخشی   اثربخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  هاي اجرایی اتخاذ شده سیاست  ردیف
  (درصد)

  ها از جمله برگزاري مجمع عمومیبر تعاونینظارت   10

ها به خصوص  حضور کارشناسان ادارات در مجامع تعاونی
  دار و انتخاب کسانی که مطابق قانون و هاي مشکل تعاونی

اساسنامه  صالحیت الزم براي تصدي امر مدیریت و بازرسی 
  ها دارند تعاونی

هاي  کاهش تعداد شکایات از تعاونی
  100  دار مشکل

  ها جهت داوري ارجاع شکایات به اتاق و اتحادیه  ها و اعضاتعامل همکاري و داوري بین تعاونی  11
حل اختالف و داوري بین اعضا و 

ها ازطریق اتاق تعاون و مراجعه  تعاونی
  کمتر به مراجع قضایی

100  

  ها و تعیین تکلیف  تعاونیسازي  تشکیل کمیته فعال  هاي غیر فعالپیگیري و تعیین تکلیف فعال نمودن تعاونی  12
  100  ها درسامانه به روز شدن تعاونی  هاي غیرفعال تعاونی

13  
ها وري در تعاونیانجام اقدامات الزم در راستاي افزایش بهره

  هاوري درتعاونیو کمک به استقرار چرخه بهره
اعطاي کمک بالعوض به  شرکت  تعاونی برتر در زمینه اخذ 

  ها وري در تعاونی مجوزها و افزایش  بهره

ها جهت  ترغیب و تشویق تعاونی
هاي  وري درسال استقراي چرخه بهره

  گذشته
100  

تر مشکالت ادراي  حل شدن سریع  هاي تعاونی به دستگاه ها ازطریق نامهمعرفی شرکت  هاحمایت و پشتیبانی از تعاونی  14
  100  شرکت هاي تعاونی

15  
اونی اعم از بررسی هاي تع نظارت مالی بر اتحادیه و شرکت

هاي مالی، بازدید مالی و حسابرسی از اتحادیه و  صورت
  دار هاي تعاونی مشمول و مشکل شرکت

ها و  ریزي جهت حضور کارشناسان حسابرسی در اتحادیه برنامه
هاي تعاونی  و راهنمائی و ارشاد و اعالم نتیجه بازدید  شرکت

  ها جهت رفع اشکاالت و ایرادات  مالی به آن

هاي  ارت مالی بر اتحادیه و شرکتنظ
ها، تحقق  تعاونی، به روز شدن سامانه

  هاي ابالغی وزارت متبوع،  برنامه
  



  
  
  
  

 
 

  هاي اجرایی درطول برنامه پنجم توسعه . عملکرد سیاست4ادامه جدول 
  

برآورد اثربخشی   اثربخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  هاي اجرایی اتخاذ شده سیاست  ردیف
  رصد)(د

ادامه 
15    

هاي مالی و اظهارنامه مالیاتی و  در تهیه و تنظیم صورت
دار و یا  هاي تعاونی مشکل حسابرسی از اتحادیه و شرکت

هاي مالی ارسال شده به  مشمول حسابرسی و بررسی صورت
  ها ادارات و ثبت در سامانه

کنندگان جلوگیري  کاهش تعداد مراجعه
هاي  کتها و شر از متضرر شدن اتحادیه

تعاونی به علت عدم آشنایی کامل با 
  هاي مالیاتی تهیه و تنظیم اظهارنامه

100  

  100  ترویج  برگزاري همایش هاي ترویجی تعاون  برگزاري همایش  16

  هاي ترویجی به منظور ارتقاء اجراي برنامه  17
  فرهنگ تعاون در جامعه

و تقویت فرهنگ تعاون در بین اقشار مختلف جامعه ،شناسایی 
معرفی الگوهاي موفق تعاونی استفاده از ابزارهاي مناسب 

ها و مراکز  ترویجی براي ترویج فرهنگ تعاون همکاري با دانشگاه
سازي فرهنگ تعاون تهیه،  آموزش عالی براي ترویج و نهادینه

 تولید و انتشار متون و محصوالت ترویجی.

  ها و تشکیل و توسعه شرکت
    هاي تعاونیاتحادیه

هاي  نامه هاي تحقیقاتی و پژوهشی، پایانحمایت از پروژه  هاي تحقیقاتی و پژوهشی درحوزه تعاون و کار جراي برنامها  18
  دانشجویی و مقاالت

رفع موانع موجود در بخش تعاون ، 
  اتحصیالن آشنایی دانشجویان و فارغ

  با بخش تعاون و ایجاد انگیزه براي  
  هاي تعاونی کارآفرینی درقالب شرکت

100  

  100  تنظیم روابط کار با تأکید بر کار شایسته کار روابط کردن پذیر انعطاف رسیدگی، زمان مدت میانگین کاهش کار روابط گانه 47 هاي دستورالعمل اجراي و پیگیري 19

  



  
  
  
  

 
 

  هاي اجرایی درطول برنامه پنجم توسعه . عملکرد سیاست4ادامه جدول 
  

برآورد اثربخشی   اثربخشی سیاست  اقدامات اجرایی صورت گرفته اهم  هاي اجرایی اتخاذ شده سیاست  ردیف
  (درصد)

 طریق از کارفرما و کارگر روابط ارتقاي جهت ریزي برنامه  20
 اختالف حل مراجع توانمندسازي و سازش

  100  پذیر کردن روابط کار انعطاف اختالف، حل  مراجع برتر راي از تقدیر و انتخاب

   وآموزش راهنمایی مشاوره، ئهارا و ها آگاهی افزایش  21
 کار بهداشت و کار روابط زمینه در

  100  پذیر کردن روابط کار انعطاف دادخواست طرح از قبل تابعه ادارات کلیه سطح در مشاوره ارائه

یل پوشش قرار گرفتن بیمه بیکاري نیروي کار تعد پیگیري تحت  حمایت ازنیروهاي کارتعدیل شده از طریق قوانین حمایتی  22
  100  گسترش سطح پوشش بیمه بیکاري  واستانی هاي بیمه بیکاري شهرستانی برگزاري کمیته شدهازطریق

بهینه سازي واحدهاي تولیدي و صنعتی از نقطه نظر ایمنی و   23
در بهبود مستمر ایمنی و بهداشت کار   برگزاري دوره هاي آموزشی ایمنی و تخصصی  بهداشت کار و ارتقاء سطح سالمت کارگران

  100  زیست، کار ، جامعه

بهینه سازي واحدهاي تولیدي و صنعتی از نقطه نظر ایمنی و   24
  بهداشت کار و ارتقاء سطح سالمت کارگران

تهیه، تدوین و طراحی جزوات، نشریات، پوسترهاي آموزشی و 
  تکثیر، چاپ وانتشار

  بهبود مستمر ایمنی و بهداشت کار 
  100  در زیست، کار ، جامعه

وزش تشکل هاي کارگري و کارفرمایی در راستاي آم  25
  برگزاري جلسات آموزشی ویژه تشکل هاي کارگري و کارفرمایی  هماهنگی در محیط کار

و اعتراضات کارگري درسطح  کاهش تنش
کارگاه و تعامل هرچه بیشتر با کارفرما و 

  هاي حمایتی سایر دستگاه
100  

26  
ر راستاي افزایش هاي کارگري و کارفرمایی و د توسعه تشکل

  هماهنگی و تعامل بین نیروي کار و
  هاي اقتصادي بنگاه 

انجمن هاي صنفی کارگري و کارفرمایی ، شوراهاي  تأسیس
  100  جانبه گرایی تقویت سه  ها اسالمی کار و نمایندگان کارگران در کارگاه

ارتقاي استانداردهاي حفاظت و بهداشت و ایمنی کار   27
  سند کار شایستهدرجهت نیل به اهداف 

 و تایید بررسی –تایید صالحیت ایمنی پیمانکاري  و بررسی
  انتخاب گزارش بازرسی - مسئولین ایمنی   صالحیت 

  برتر و بازرس کار برتر  
  100  حفظ و صیانت از نیروي کار

  مأخذ :  سند ملی پیشرفت استان اصفهان و مجموعه اسناد بخشی و فرابخشی در برنامه پنجم.  



  
  
  
  

 
 

  ساس اهداف کمی برنامه بخش / فرابخش.عملکرد شاخص ها ومتغیرهاي مهم بر ا5جدول
 

یف
رد

  

  واحد   عنوان هدف کمی  ماده قانونی
  متعارف

1390  1391      1392  
هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

1  
   –فصل دوم 

–علم وفناوري 
  18ماده 

  :شامل امتنان جشنواره يگزاربر
 کارگران از وامتنان انتخاب -

  نمونه کار يها وگروه
  

  مراسم
  همایش

  جشنواره
6  6  100  5  5  100  7  7  100  

2  
 –فصل سوم 
  –اجتماعی 

  43ماده 

تشویق کارفرمایان جهت معرفی 
  کارگران براي استفاده از 

  خدمات مراکز مشاوره
  100  50  50  100  45  45  100  35  35  تعداد

3  
   –فصل دوم 

–علم وفناوري 
  18ماده 

بازدید از مراکز اقتصادي 
  وصنعتی

  ( اردوهاي کارآفرینی) 
  100  55  55  100  50  50  100  45  45  بازدید

   44اصل   4
  قانون اساسی

  سهام عدالت کارگران
  فصلی وساختمانی 

  تعداد
48  -  -  -  -  -  -  (سهام/خانوار)

65
78

/
166

87
9

  

48
65

78
/

166
87

9
  

100  

5  
قانون  124 ماده

برنامه پنجم 
  توسعه

  209  46756  22400  52  17805  34243  79  15872  20000  هزاردالر  هاها و اتحادیهصادرات تعاونی



  
  
  
  

 
 

  ساس اهداف کمی برنامه بخش / فرابخش.عملکرد شاخص ها ومتغیرهاي مهم بر ا5جدولادامه 
 

یف
رد

  

  واحد   عنوان هدف کمی  ماده قانونی
  متعارف

1393  1394  1395  
هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

1  
   –فصل دوم 

–علم وفناوري 
  18ماده 

  :شامل امتنان جشنواره يبرگزار
 کارگران از وامتنان انتخاب -

  نمونه کار يها وگروه
  

  مراسم
  همایش

  جشنواره
5  5  100  4  4  100        

2  
 –فصل سوم 

  –اعی اجتم
  43ماده 

تشویق کارفرمایان جهت معرفی 
کارگران براي استفاده از خدمات 

  مراکز مشاوره
        100  60  60  100  55  55  تعداد

3  
   –فصل دوم 

–علم وفناوري 
  18ماده 

بازدید از مراکز اقتصادي 
  وصنعتی

  ( اردوهاي کارآفرینی) 
        100  70  70  100  62  62  بازدید

   44اصل   4
  قانون اساسی

ام عدالت کارگران فصلی سه
  وساختمانی

  تعداد
    -  -  -  -  -  -  -  -  (سهام/خانوار)

5  
قانون  124ماده 

برنامه پنجم 
  توسعه

          46549  35200  103  32797  32000  هزاردالر  هاها و اتحادیهصادرات تعاونی



  
  
  
  

 
 

 ساس اهداف کمی برنامه بخش / فرابخش.عملکرد شاخص ها ومتغیرهاي مهم بر ا5جدولادامه 
    

یف
رد

  

  واحد   عنوان هدف کمی  ماده قانونی
  متعارف

1390  1391      1392  
هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

6  
قانون  124ماده 

برنامه پنجم 
  توسعه

کمک به اخذ ایران کد و استانداردها 
  123  55  45  107  41  38  200  2  1  تعاونی  وريواستقرار چرخه بهره

7  
قانون  124ماده 

برنامه پنجم 
  توسعه

  نظارت بر مجامع عمومی
  159  2732  1725  141  2791  1980  120  1687  1408  تعاونی  هاها و اتحادیهتعاونی 

8  
قانون  124ماده 

برنامه پنجم 
  توسعه

  144  1135  791  126  1458  1160  128  907  708  تعاونی  ها اجراي نظارتی تعاونی

9  
سند توسعه بخش 
تعاون (قسمت ث 

  )1- 1ردیف  1بند 
  115,5  194  168  76  248  327  51,5  242  470  تعاونی  تشکیل تعاونی

قانون  124ماده   10
  473  6509  1376  115,5  9597  8316  22,5  7401  32940  نفر  جذب عضو  پنجم توسعه برنامه

قانون  124ماده   11
  141  2372  1680  361  11908  3290  26  3866  14878  نفر  فرصت شغلی  پنجم توسعه برنامه

  
  



  
  
  
  

 
 

 ساس اهداف کمی برنامه بخش / فرابخش.عملکرد شاخص ها ومتغیرهاي مهم بر ا5جدولادامه 
    

یف
رد

  

  واحد   عنوان هدف کمی  ماده قانونی
  متعارف

1393  1394  1395  
هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

6  
قانون  124ماده 

برنامه پنجم 
  توسعه

کمک به اخذ ایران کد و استانداردها 
          41  35  120  48  40  تعاونی  وريواستقرار چرخه بهره

7  
قانون  124ماده 

برنامه پنجم 
  توسعه

  نظارت بر مجامع عمومی
          1887  1060  214  1861  870  تعاونی  هاها و اتحادیهتعاونی 

8  
قانون  124اده م

برنامه پنجم 
  توسعه

          1473  1260  124  1104  890  تعاونی  ها اجراي نظارتی تعاونی

9  
سند توسعه بخش 
تعاون (قسمت ث 

  )1- 1ردیف  1بند 
          157  143  82  137  167  تعاونی  تشکیل تعاونی

قانون  124ماده   10
          6950  2163  98  3344  3426  نفر  جذب عضو  پنجم توسعه برنامه

قانون  124ماده   11
          2346  1843  100، 5  1707  1700  نفر  فرصت شغلی  پنجم توسعه برنامه

  
  



  
  
  
  

 
 

  ساس اهداف کمی برنامه بخش / فرابخشعملکرد شاخص ها ومتغیرهاي مهم بر ا .5جدول
 

یف
رد

  

  واحد   عنوان هدف کمی  ماده قانونی
  متعارف

1390  1391      1392  
هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

 هدف
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

12  

آیین نامه  3ماده 
اجرایی قانون و 

سند  3- 3بند
توسعه بخش 
تعاون/ قانون 

هاي  شرکت تاسیس
تعاونی توسعه و 
  عمران شهرستانی

  تشکیل تعاونی توسعه و 
  50  1  2  0  0  2  0  0  1  تعاونی  عمران شهرستانی

قانون  124ماده   13
 پنجم توسعه برنامه

  352  13029  3700  -  13906  -  130  4031  3100  واحد  واحدهاي مسکونی

قانون  124ماده   14
 پنجم توسعه برنامه

  هاهاي مالی تعاونیبررسی صورت
  266  1996  750  130  1948  1500  121  1570  1300  تعداد  هاو اتحادیه 

قانون  124ماده   15
 پنجم توسعه برنامه

وحسابرسی)  الیم مالی (بازدید نظارت
  188  467  249  117  691  592  111  337  304  تعداد  هاي تعاونی بر اتحادیه و شرکت

16  
قانون  124ماده 

برنامه پنجم 
 توسعه

تولید و انتشار ابزارهاي ترویجی 
  تعاون (نشریه، پوستر، بروشور،

گیري دي،کتابچه ترویجی)، بهره سی 
برگزاري   و  مکتوب  هاي از رسانه

  رویجیمسابقات ت

 1348 472  35  303  248  82  618  278  45  عنوان



  
  
  
  

 
 

 ساس اهداف کمی برنامه بخش / فرابخشعملکرد شاخص ها ومتغیرهاي مهم بر ا .5جدول
    

یف
رد

  

  واحد   عنوان هدف کمی  ماده قانونی
  متعارف

1393  1394  1395  
هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   لکردعم
  تحقق

12  

آیین نامه  3ماده 
اجرایی قانون و 

سند  3- 3بند
توسعه بخش 
تعاون/ قانون 

هاي  شرکت تاسیس
تعاونی توسعه و 
  عمران شهرستانی

  تشکیل تعاونی توسعه 
          1  1  0  0  1  تعاونی  و عمران شهرستانی

قانون  124ماده   13
 پنجم توسعه برنامه

          4843  8000  100، 2  8019  8000  واحد  واحدهاي مسکونی

قانون  124ماده   14
 پنجم توسعه برنامه

  هاي مالیبررسی صورت
          1517  935  201  1752  870  تعداد  هاها و اتحادیهتعاونی 

قانون  124ماده   15
 پنجم توسعه برنامه

وحسابرسی)  مالی مالی (بازدید نظارت
          381  285  124  355  286  تعداد  هاي تعاونی بر اتحادیه و شرکت

16  
قانون  124ماده 

برنامه پنجم 
 توسعه

تولید و انتشار ابزارهاي ترویجی 
  تعاون (نشریه، پوستر، بروشور،

گیري دي،کتابچه ترویجی)، بهره سی 
برگزاري  و   مکتوب هاي  از رسانه

  مسابقات ترویجی

        301  300  117  335  30  عنوان



  
  
  
  

 
 

 ساس اهداف کمی برنامه بخش / فرابخشبر ا عملکرد شاخص ها ومتغیرهاي مهم .5جدولادامه 
    

یف
رد

  

  واحد   عنوان هدف کمی  ماده قانونی
  متعارف

1390  1391      1392  
هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

17  
قانون  124ماده 

برنامه پنجم 
 توسعه

برگزاري گردهمایی، جشنواره و 
هاي ترویجی، برگزاري همایش

ها، مراسم هفته تعاون و جشنواره
  هاي ترویجیمشارکت در برنامه

  196  222  113  118  124  105  96  101  105  همایش

قانون  124ماده   18
 پنجم توسعه برنامه

  از  هايمونوگرافی  تهیه
  100  3  3  113  9  8  78  7  9  مونوگرافی  نمونه هايتعاونی

19  
قانون  124ماده 

برنامه پنجم 
 توسعه

هاي عمومی آموزش مهارت
 132 108900  82460  102  98030  95930  100  106465  106432  نفرساعت  وتخصصی به تعاونگران

20  
قانون  124ماده 

برنامه پنجم 
 توسعه

هاي ترویجی و برگزاري نمایشگاه
  100  1  1  50  1  2  100  1  0  نمایشگاه  ايهاي منطقهبرگزاري نمایشگاه

21  
قانون  124 ماده

برنامه پنجم 
 توسعه

ترا، دک و ارشد هاينامه از پایان حمایت
هاي تحقیقاتی کاربردي، انجام طرح

  هاي کاربردي کوچکاجراي طرح
  100  9  9  75  6  8  160  16  10  پروپوزال

  5/124 6228 5000 91 45555 5000 124 6219 5000 راي ذیربط مراجع در سازش آراي صدور  73 22

  
  



  
  
  
  

 
 

 ساس اهداف کمی برنامه بخش / فرابخشعملکرد شاخص ها ومتغیرهاي مهم بر ا .5ولجدادامه 
    

یف
رد

  

  واحد   عنوان هدف کمی  ماده قانونی
  متعارف

1393  1394  1395  
هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

17  
قانون  124ماده 

برنامه پنجم 
 عهتوس

برگزاري گردهمایی، جشنواره و 
هاي ترویجی، برگزاري همایش

ها، مراسم هفته تعاون و جشنواره
  هاي ترویجیمشارکت در برنامه

          42  21  104  115  110  همایش

قانون  124ماده   18
 پنجم توسعه برنامه

-ازتعاونی هايمونوگرافی تهیه
          0  0  133  4  3  مونوگرافی  نمونه هاي

19  
قانون  124ماده 

برنامه پنجم 
 توسعه

هاي عمومی آموزش مهارت
        102318  98850  70  68297  98850  نفرساعت  وتخصصی به تعاونگران

20  
قانون  124ماده 

برنامه پنجم 
 توسعه

هاي ترویجی و برگزاري نمایشگاه
          5  2  100  2  0  نمایشگاه  ايهاي منطقهبرگزاري نمایشگاه

21  
قانون  124ماده 

پنجم برنامه 
 توسعه

ارشدودکترا،  هاينامه حمایت از پایان
هاي تحقیقاتی کاربردي، انجام طرح

  هاي کاربردي کوچکاجراي طرح
          6  6  57  4  7  پروپوزال

      6844 5000 3/121 6068 5000 راي ذیربط مراجع در سازش آراي صدور  73 22

  
  



  
  
  
  

 
 

 داف کمی برنامه بخش / فرابخشساس اهعملکرد شاخص ها ومتغیرهاي مهم بر ا .5جدولادامه 
    

یف
رد

  

  واحد   عنوان هدف کمی  ماده قانونی
  متعارف

1390  1391      1392  
هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

23  
قانون برنامه پنجم 

 91توسعه و ماده 
  قانون کار

  
  % عوامل10گیري  اندازه

  آور محیط کار زیان
 
  

  100  26  25  100  46  25        صنعتی

              100  86640    نفر ساعت  %برنامه  آموزشی ایمنی10و افزایش   "  24

25  "  
بررسی حفاظت فنی تجهیزات 

  60  44  40  100  48  40        نفر  وآالینده سنجی

26  "  

 تهیه،تدوین وطراحی جزوات،
 آموزشی و نشریات،پوسترهاي
 انتشار تکثیر،چاپ و

  

                    رگ  لوح فشردهب

  %87  18635  21200  %90  20072  22143  %129  19391  15000  نفر  برقراري بیمه بیکاري  73  27
  %103  19607  18950  %96  18193  18839  %104  16723  16000  نفر  اجتماعی تاًمینمعرفی به   73  28

  
  
  



  
  
  
  

 
 

  
 امه بخش / فرابخشساس اهداف کمی برنعملکرد شاخص ها ومتغیرهاي مهم بر ا .5جدولادامه 

    

یف
رد

  

  واحد   عنوان هدف کمی  ماده قانونی
  متعارف

1393  1394  1395  
هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

23  
قانون برنامه پنجم 

 91توسعه و ماده 
  قانون کار

  % عوامل10اندازه گیري 
  زیان آور محیط کار 

 
  

          16    90  26  25  صنعتی

          24417  20000        نفر ساعت  %برنامه  آموزشی ایمنی10و افزایش   "  24

25  "  
بررسی حفاظت فنی تجهیزات 

              100  41  40  نفر  وآالینده سنجی

26  "  

تهیه،تدوین وطراحی 
آموزشی  جزوات،نشریات،پوسترهاي

 وتکثیر،چاپ وانتشار
  

          21779  20000        برگ  لوح فشرده

          24599  24000  %115  20974  18200  نفر  برقراري بیمه بیکاري  73  27
          25449  24150  %125  21022  16800  نفر  اجتماعی تاًمینمعرفی به   73  28

  سند ملی پیشرفت استان اصفهان و مجموعه اسناد بخشی و فرابخشی در برنامه پنجم.مأخذ :   
  
  



  
  
  
  

 
 

  اي عملکرد بودجه – 5
 

  
  

  (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اي تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان طی سال عملکرد اعتبارات هزینه . 6جدول 
 

وع 
ن

ات
بار

اعت
 

 عنوان برنامه
 95سال  94سال  93سال  92سال  91سال  90سال 

 عملکرد مصوب
درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
  درصد

 تحقق 
 عملکرد مصوب

درصد 
 تحقق

 کردعمل مصوب
  درصد

 تحقق 
 عملکرد مصوب

درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
درصد 
 تحقق

  ملی
 

سیاستگذاري و 
 مدیریت اشتغال

٠ ٠     ٠   7،381 7،381 100 4،350 4،350 100 14،220 14،220 100 12،505 12،505 100 ٠   ٠   ٠   

 100 3،520 3،520   ٠   ٠ ٠ 100 2،300 2،300 100 8،280 828 100 3،875 3،875   ٠   ٠   ٠ تنظیم روابط کار

   ٠   ٠   ٠ ٠   ٠     ٠ 81 331 410 100 284 284 100 1،746 1،746   ٠   ٠   ٠ پرداخت دیون

   ٠   ٠   ٠ 100 350 350 100 160 160 100 669 669 98 3،641 3،725   ٠   ٠   ٠ اجتماعی  هاي حمایت

ساماندهی اشتغال 
 اتباع خارجی

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 ،10 440 ،10 100 

 
  
  
  



  
  
  
  

 
 

  (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اي تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان طی سال . عملکرد اعتبارات هزینه 6جدول ادامه 
 

وع 
ن

ات
بار

اعت
 

 عنوان برنامه
 95سال  94سال  93سال  92سال  91سال  90سال 

 عملکرد مصوب
درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
  درصد

 تحقق 
 عملکرد مصوب

درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
درصد 
 تحقق

 استانی

سیاستگذاري و مدیریت 
 0 0 0 100 30066 30066 100 32741 32741 100 24،553 24،633 100 19،556 19،556   ٠   ٠   ٠ اشتغال

 100 90235 90235 98 63746 65026 94 44488 44519 100 33،685 33،685 99/61 26،902 27،007   ٠   ٠   ٠ تنظیم روابط کار

 100 43065 43065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ٠ ٠ ٠ توسعه کارآفرینی 

 100 170 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ٠ ٠ ٠ ساماندهی اتباع خارجی

توسعه و توانمندسازي 
 100 49806 49806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ٠ ٠ ٠ تعاونی ها 

آموزش غیر رسمی 
 کوتاه مدت 

٠ ٠ ٠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 525 525 100 

 100 785 785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ٠ ٠ ٠ توسعه دولت الکترونیک 

  
  
  

  



  
  
  
  

 
 

  (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اي تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان طی سال . عملکرد اعتبارات هزینه 6جدول ادامه 
 

وع 
ن

ات
بار

اعت
 

 عنوان برنامه
 95سال  94سال  93سال  92سال  91سال  90سال 

 عملکرد مصوب
درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
  درصد

 تحقق 
 عملکرد مصوب

درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
درصد 
 تحقق

 استانی

 100 583 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ٠ ٠ ٠ پژوهشهاي کاربردي

 100 14420 14420 100 8547 8547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ٠ ٠ ٠ توسعه خدمات فرهنگی

 0 0 0 0 0 0 80 1159 1450 100 16 16 100 823 823 ٠     ٠   ٠ پرداخت دیون

 100 300 300 0 0 0 100 291 291 100 407 407 100 210 210   ٠   ٠ ٠   حمایت هاي اجتماعی

 0 0 0 0 0 0 100 90 90 100 1،361 1،361 100 4،194 4،194   ٠   ٠ ٠   بازنشستگان

 0 0 0 0 0 0 100 2193 2193 100 1939 1939 100 2064 2064 0 0 0 شاهد وایثارگر

 0 0 0 100 35488 35488 100 33438 33438 100 25590 25590 100 20963 20963 0 0 0 ساماندهی امورتعاون 
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 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  طی سال اي تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان هاي سرمایه تملک دارایی. عملکرد اعتبارات  7جدول 
 

وع 
ن

ات
بار

اعت
  

  عنوان برنامه
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

  عملکرد  مصوب
صد در

  تحقق
  عملکرد  مصوب

  درصد
  تحقق 

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  مصوب

  درصد
  تحقق 

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  مصوب

درصد 
  تحقق

  ملی
           0  0  3000  0/998  5387  5400  99/23  19578/69  19730  99  2482/5  2500  100  15675  15675  ورزش کارگري 

  100  4490  4490  100  3490  3490  1  4650  4650  100  4700  4700  99  996/248  1000  100  2550  2550  ات تأسیسساختمان و 

 استانی

  آموزش غیر رسمی
  43  1505  3500  48  2208  4600  32/22  2900  9000  25/42  1000  3934  0  0  1500  64/29  2250  3500  اي  فنی وحرفه 

  13/41  6087  45390  43  2809  6500  77/66  3650  4700  15/04  1000  6650  43  2594/58  5950  70  2116  3031  ات تأسیسساختمان و 

    0  0  0  0  0  99  5387  5400   0  0  1850   0  0  3400  70  3710  5300  ورزش کارگري 

1307  55680  48  8507  17590  70  17087  24420  71  26278/69  36864  42  6073/33  14350  88  26301  30056  جمع کل
0  23  

  استان اصفهان.اه اجتماعی ماخذ : اداره کل تعاون ، کار و رف
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  : پیشنهادها بندي و جمع – 6
  

  حوزه اجتماعی
 معاونت فرهنگی اجتماعی این اداره کل با توجه به عدم اختصاص بودجه فرهنگی اجتماعی سعی     

هاي  تشکل واحدهاي اقتصادي استان و ي اجرایی،ها ازطریق تعامل وهمکاري با دستگاهنموده است 
  اساس اهداف برنامه پنجم اجرا نماید. کارگري کارفرمایی کلیه اهداف کمی وکیفی خود را بر

  
  نقاط قوت امور فرهنگی

  .قانون کار) 150مله ماده جفصل هشتم قانون کار (از -
 .بند د) – 6(فصل اول برنامه پنجم توسعه ماده  قوانین و اسناد باالدستی -

جمله  هاي استان در توسعه امور فرهنگی وکارآفرینی از استفاده از ظرفیت و پتانسیل دانشگاه -
  .آوري اصفهانمرکز پارك فن

  .تولید و مجموعه فرهنگی و ورزشی فعال جهت ارائه خدمات فرهنگی به جامعه کار 14وجود  -
همکاري آنان در اجراي  منظور مشارکت و ارفرمایی بهک و  برخورداري از تشکالت کارگري -

  .هاي فرهنگی برنامه
  .فرهنگی هاي منظور مشارکت وهمکاري آنان در اجراي برنامه هاي مختلف کارگري بهوجود تعاونی -
 .اشتیاق کارگران به کارگروهی به منظور ترویج فرهنگ کار گروهی -

هاي فرهنگی  صهاي الزم در حوزه فرهنگی و اجتماعی براي ارتقاء شاخ برخورداري از زیرساخت -
ات، ـه جماعـها، ائم (وجود کارگروه فرهنگی و اجتماعی، نمازخانهد ـو اجتماعی جامعه کار و تولی

  .رابطین فرهنگی)
  .هاي بالقوه و بالفعل در حوزه منابع انسانی ظرفیت -
  .هاي اخیر ارتقاء خودباوري واعتماد به نفس در سال -
 .افزایش سطح دانش، فرهنگ و بصیرت -
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 هاي فرهنگی و هاي اجرایی براي ارتقاء شاخص وجود عزم راسخ در مدیریت کالن استان ودستگاه -

  .اجتماعی
  .هاي فرهنگی واحدهاي اقتصادي وجود رابط -
  .واحدهاي اقتصادي کتابخانه در وجود نمازخانه و -
 .در واحدهاي اقتصادي مذهبی هاي ملی و گرامیداشت مناسبت -

و بزرگ در استان که از واحدهاي فرهنگی مناسب برخوردار   وجود واحدهاي اقتصادي متوسط -
 باشند. می

ریزي در راستاي مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه  وجود کارگروه فرهنگی و اجتماعی و برنامه -
 کارگري.

  
  نقاط ضعف امور فرهنگی

  .هعدم تعیین ردیف و سرفصل مشخص بودج -
  .تنزل فرهنگ کار در جامعه -
  .وري و مزد شایستهعدم تناسب فرهنگ کار با بهره -

  
  فرهنگی امور بهبود عملکرد محور

 .هاي فرهنگی اجتماعی ورفاهی کارگران ارتقاء شاخص کمک به -

هاي عامل استفاده کننده از اعتبارات  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز جزء دستگاه -
  اعی قرار گیرد.فرهنگی، اجتم

   .هاي دینی ترویج و تقویت فرهنگ کار، کارآفرینی وآموزه -
 .اجتماعی هاي فرهنگی ومعنوي از برنامه حمایت مالی و -

   .هاي فرهنگی جامعه کار و تولیدهاي پژوهشی تحقیقی درحوزه ارتقاي شاخصتقویت برنامه -
 .ها تانهاي فرهنگی اجتماعی در شهرسحضور و مشارکت فعال در کارگروه -
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  نقاط قوت امور اجتماعی
 .از فصل هشتم قانون کار 147قانون کار و ماده  195قانون کار ماده  196ماده  -

و ماده  18(فصل دوم برنامه پنجم توسعه ماده  195فصل سوم قانون برنامه پنجم ماده  43ماده  -
هاي استان در  جمهوري اسالمی ایران استفاده از ظرفیت و پتانسیل دانشگاه قانون اساسی 29

  .)هاي آموزشی وري و اجراي برنامه توسعه کارآفرینی، ارتقاء و بهره
 .قوانین و اسناد باالدستی -

مجموعه فرهنگی و ورزشی فعال جهت ارائه خدمات فرهنگی ورزشی جهت ارتقاء  14وجود  -
  .هاي اجتماعی ز آسیبنشاط اجتماعی و پیشگیري ا

 .وجود کارآفرینان موفق و معرفی آنان به عنوان الگو به جامعه کاروتولید و جوانان -

هاي  منظور مشارکت وهمکاري آنان دراجراي برنامه وکارفرمایی به برخورداري ازتشکالت کارگري -
 .آموزشی استفاده از پتانسیل

زجمله معاونت اجتماعی دادگستري، معاونت ا اجراییهاي  استفاده از پتانسیل موجود در دستگاه -
هاي  برنامه اجراي وستاد مبارزه با مواد مخدراستان جهت اجتماعی نیروي انتظامی،سازمان بهزیستی

  .هاي اجتماعی در محیط کار آموزشی پیشگیري از آسیب
ی و هاي فرهنگ هاي اجرایی براي ارتقاء شاخص وجود عزم راسخ در مدیریت کالن استان و دستگاه -

 .اجتماعی

وجود کارگران نخبه وکارآفرینان نمونه و وجود فارغ التحصیالن رشته هاي ایمنی و بهداشت و  -
  .دانشگاهی استان

وجود واحدهاي اقتصادي متوسط و بزرگ دراستان که داراي مراکز آموزشی و مراکز بهداشت کار  -
 .می باشند

ارآفرینی دانشگاه ها جهت توسعه و ترویج استفاده از اساتید مجرب دانشگاهی و ارتباط بامراکز ک -
  .فرهنگ کارآفرینی

  .)147و154و153و152فصل هشتم قانون کار (ماده -
 .برخورداري از تشکالت کارگري وکارفرمایی -
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  .هاي بهداشت کارگرياستقبال کارخانجات براي تشکیل خانه -
  .هاي بهداشت کارگري استان لتحصیالن رشته بهداشت براي خانهاوجود فارغ -
  .هاي کارگري استقبال کارخانجات و کارگران از استراحتگاه -
  هاي فرهنگی واحدهاي اقتصادي.وجود رابط -

 
 نقاط ضعف اموراجتماعی

هاي آموزش پیشگیري از  عدم تعیین ردیف و سرفصل مشخص بودجه به منظور حمایت از برنامه -
  .اي اجتماعیه آسیب

هاي فرهنگی و عدم تعیین وجود ردیف وسرفصل مشخص بودجه بمنظور حمایت از برنامه -
 .اجتماعی

امکانات مورد نیاز جهت تجهیزات داخلی خانه بهداشت توسط اعضاي شوراي  تاًمینعدم  -
  .قانون کار) 147اجتماعی و مرکز بهداشت) (ماده تاًمینهماهنگی (

 .هاي رفاهی در استانهاکمبود اماکن و استراحتگاه -

 
 اجتماعی امور عملکرد محور بهبود

درجهت  دادگستري، نیروي انتظامی، سازمان بهزیستی هاي موجوداستان استفاده بهینه از پتانسیل -
 هاي اجتماعی در محیط کار.پیشگیري از آسیب

هاجم فرهنگی) و هاي در راستاي مقابله با ت ها و کنگره ریزي کالن استانی (برگزاري همایشبرنامه -
 .هاي مناسب در راستاي نشاط اجتماعی زمان اجراي برنامه هم

   .هاي اجتماعی هاي آموزشی و پیشگیري از آسیب کمک به ارتقاء شاخص -

کننده از اعتبارات آموزشی  هاي عامل استفادهاداره کل تعاون، کارورفاه اجتماعی نیز جزء دستگاه -
ي آموزشی و هاستاد مبارزه با مواد مخدر جهت برنامه قرار گیرد (اختصاص اعتبارات استانی

 پیشگیري از اعتیاد).
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اي جهت گنجاندن  بین مراکز آموزشی ازجمله اداره کل آموزش فنی و حرفه مؤثرارتباط  -

 .کارگاهی آموزشی کارآموزان لهاي اجتماعی درسرفصهاي آموزشی پیشگیري از آسیبمجموعه

هاي  پیشگیري از آسیب هاي فرهنگی اجتماعی و برنامه تعیین ردیف اعتبار مالی براي برگزاري -
 .رفاهی در قانون بودجه سالیانه و ابالغ به وزارت متبوع اجتماعی و

و  توسعه اماکن تفریحی و رفاهی براي جامعه کارگري بصورت متمرکز و غیرمتمرکز با پشتیبانی -
 .حمایت مجموعه مدیریت استان، و مشارکت واحدهاي تولیدي اقتصادي 

اعتبار جهت تجهیز  تاًمیناجتماعی بمنظور توجه و  تاًمینالزام وزارت بهداشت و سازمان  -
هاي اولیه بهداشتی به کارگران  (برنامه مشترك ارائه مراقبت هاي بهداشت کارگري براساس خانه

 .وزارت متبوع 31/4/91مورخ  65843شماره  ) و نامه91بیمه شده تیرماه

هاي کارگري وکارفرمائی باتوجه به اینکه  هاي بسیار خوب تشکلستفاده از پتانسیل و ظرفیتا -
 هان یک استان کارگري است.استان اصف

  
  

  بندي و پیشنهادها : جمع

  :نقاط قوت
  .طریق تشکیل تعاونی کمک به ایجاد اشتغال جدید از -
  .جمله تخفیفات مالیاتی  ه براي بخش تعاون ازوجود امتیازات ویژ -
  .هاي شغلی جدید ترویج فرهنگ تعاون با اعالم فرصت -
  .افزایش سطح عمومی اشتغال -
  .التحصیالن ها، افکار و نظرات فارغ ستفاده از خالقیتا -
 .التحصیالن و بخشی از دانشگاهیان با بخش تعاون آشنایی  فارغ -

 .یقات ترویج وتحق جود اعتبارات آموزش،و -
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  .هاي تحقیقاتی ها و دانشجویان در انجام طرح همکاري دانشگاه -
  .التحصیالن ها، افکار و نظرات فارغ ستفاده از خالقیتا -
  .المللی تعاون زمره اصول بین وجود اصل آموزش در -
 .هاي آموزشی رایگان برگزاري دوره -

اجراي اي داراي کد اعتبارسنجی و واگذاري  حرفه  و  هاي فنی استفاده از آموزشگاه امکان -
   هاي آموزشی به آنها. برنامه

  .هاي الزم ها از طریق ارائه آموزش ارتقاي سطح دانش و آگاهی مدیران، کارکنان و اعضاي  تعاونی -
  

  : ها نقاط ضعف و چالش
 .ضعیف بودن فرهنگ کار گروهی در جامعه -

 44هاي اجرایی و تخصصی در ارائه آمار و اطالعات و اجراي اصل  همکاري برخی از دستگاهعدم  -
  .قانون اساسی

  منابع مورد نیاز خاص بخش تعاون. عدم تخصیص تسهیالت و -
  .اختصاص دیرهنگام اعتبارات -
 .کمبود اعتبارات  -

  .ها توسعه تعاونی ها نسبت به اهمیت اصل آموزش در اي از مدیران تعاونی عدم اعتقاد بخش عمده -
   .هاي بخش تعاون در بین اقشار مختلف مردم عدم اطالع از مزیت -
 .هاي تعاونی عدم اجراي  قانون تخفیف بیمه سهم کارفرما براي شرکت -

تسهیالت اعتباري  ارائهقانون اساسی باالخص در زمینه  44اصل » ب«عدم اجراي کامل بند  -
 .هاي کشور وسیله کلیه بانکحمایتی ب

خصوص اعطاي تسهیالت وجوه اداره شده  قانون اساسی در 44اصل » د«اجراي کامل بند عدم  -
  .یافته ها در مناطق کمتر توسعه براي تقویت تعاونی

  



  
  
  
  

 
 

  1395گزارش اقتصادي و اجتماعی استان اصفهان در سال   192
  
 

هاي دولتی به نسبت  قانون بخش تعاون درخصوص ارائه کمک 8ماده  1عدم اجراي تبصره  -
  .ها اعضاي شاغل در تعاونی

  .سازي مناسب در تثبیت اندیشه تعاونی عدم فرهنگ -
  .ها فقدان الگوي استراتژیک در توسعه و پیشبرد تعاونی -
 .هاي مربوط بین بخش دولتی و بخش تعاونی چالش -

هاي  اجراي برنامه خصوص نحوهها در مشکل تمرکز گرایی وعدم تفویض اختیار کامل به استان -
 .ه در حوزه تحقیقات.ابالغی بویژ

هاي ابالغی وتضاد با سیاست  عدم کفایت اعتبار تخصیصی آموزش براي تحقق کامل برنامه -
  .ها سپاري فعالیت برون

  .ها محدودیت در ابزارهاي نظارت بر عملکرد تعاونی -
 هاي تعاونی کاهش تخصیص اعتبارات جهت حسابرسی از اتحادیه و شرکت -

  
  پیشنهادها:

  .هاي تعاونی قالب تشکل جمعی درترویج فرهنگ کار  -
  .ها هاي اجرایی در واگذاري امور به تعاونی بخشی دستگاه اولویت -
  .ها  وري تعاونی بهره ها و بهبود کیفیت تولیدات تعاونی -
  .اختصاص مناسب و به موقع اعتبارات  -
 .زمان با ابالغ برنامه  تخصیص اعتبار مربوطه در ابتداي سال هم -

قانون بخش  4ها به استناد ماده  هاي اجرایی در واگذاري امور به تعاونی بخشی دستگاه  اولویت -
 .قانون اساسی 44تعاون و اصل 

درنظر گرفتن سهمیه مشخص در استفاده از تسهیالت ریالی و ارزي از بودجه جاري و صندوق  -
  .توسعه ملی به منظور ارتقاي بخش تعاون

 .لزوم اجرایی شدن سند توسعه بخش تعاون -
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هاي تعاونی به منظور  هاي دولتی به شرکت فراهم نمودن شرایط الزم براي واگذاري شرکت -

 44قانون اصل  20و19هاي گسترده به استناد مواد  توانمندسازي بخش تعاون براي ایفاي فعالیت
 .قانون اساسی و سند توسعه تعاون

 خصوص در آنان به هسازيها و نوسازي و ب ت وجوه اداره شده براي تقویت تعاونیاعطاي تسهیال -
 .قانون اساسی 44اصل » د«مناطق کمتر توسعه یافته به استناد بند 

 .هاي تعاونی قانون بخش تعاون ازطریق تخصیص تسهیالت به شرکت 1اجراي کامل ماده  -

 .هاي ایجادي تعاونیتخصیص اعتبارات جهت خرید مکان براي انجام فعالیت  -

هاي جدید براي  هاي آموزشی مرتبط با ساخت مسکن و استفاده از تکنولوژي برگزاري دوره -
 .هاي مسکن مدیران تعاونی

  .هاي استان محور براساس مزیت هاي کارآفرینی دانش بنیان و نوآورایجاد مراکز فعالیت -
  .یان و مشاغل نوبن آموزي مشاغل دانش شناسایی و تدوین استانداردهاي مهارت -
 .ها ازطریق تخصیص بودجه هزینه آموزش تعاونی تاًمین -

صورت  نحوي که آموزش مجازي تعاونگران به هاي مجازي، به اصالح شیوه کنونی اجراي آموزش -
 کارآمد قابل اجرا باشد.

 .رفاه اجتماعی  و لزوم ایجاد کتابخانه دیجیتال در سایت وزارت تعاون ، کار -

 .ها  تفویض اختیار به استان عدم تمرکزگرایی و -

 .منظور افزایش دانش آنها در حوزه تعاون  آموزش تخصصی کارشناسان به -

 .اختصاص مناسب و به موقع اعتبارات حسابرسی -
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  1395گزارش اقتصادي و اجتماعی استان اصفهان در سال   194
  

  
  پنجمفصل 

  انــرژي
  

  
 مقدمه ـ 1

ضر همچون قرن گذشته یکی از معیارهاي رشد اقتصادي در جهان، تولید و مصرف در عصر حا     
رشد آمده و منشأ صورت یک کاالي گرانبها در نحوي که انرژي در بازارهاي جهانی به باشد، به انرژي می

بدون تردید یکی از بزرگترین مصنوعات بشر در طول تاریخ،  .رود شمار می و شکوفایی کشورها به
  هاي منحصر به فرد آن ها، انرژي الکتریکی به دلیل مزیتدر میان انواع انرژي .ق بوده استنیروي بر

گیري از آن، ازجمله امکان تبدیل آن به انواع مختلف انرژي، انتقال به فواصل طوالنی، سادگی بهره
مکان رشد و چنانچه ا. باشد  اي برخوردار میگردش صنایع و ایجاد کار و رفاه انسان از اهمیت ویژه
  .باشد شکوفایی جوامع بشري، بدون انرژي الکتریکی متصور نمی

هاي مختلف ازجمله خانگی، تجاري، باعنایت به نرخ رشد باالي مصرف انرژي الکتریکی در بخش     
منظور  هاي اصفهان و چهارمحال و بختیاري و همچنین بهصنعتی، کشاورزي و غیره در استان

هاي جدید ن رشد پرشتاب، ضروري است که این صنعت از تجهیزات و فناوريپاسخگویی منطقی به ای
  .مند گرددافزاري، بهره افزاري و هم نرم هم در حوزه سخت

شرکت توزیع «در استان اصفهان، امر تولید، انتقال و توزیع انرژي برق به شهر و روستا از طریق     
اي که شرکت گونه گردد، بهمحقق می »تانشرکت توزیع نیروي برق شهرس«و » نیروي برق استان

وبختیاري را  انرژي نیروي برق در سطح استان اصفهان و چهارمحال تاًمیناي اصفهان وظیفه  منطقه برق
سازي بهینه و برداري، توسعهرکت توزیع نیروي برق استان، وظیفه نگهداري، بهرهش باشد. دار می عهده

شهرستان تابعه استان  23انی به کلیه مشترکین در محدوده رس  همچنین مسئولیت برق شبکه برق و
  هاي توزیع در سطح کشور عنوان یکی از بزرگترین شرکت دار بوده و بهشهرستان اصفهان را عهده جز به



  
  
  
  

 
 

  195  1395گزارش اقتصادي و اجتماعی استان اصفهان در سال 
  

و کل مشترکین این شرکت به مشترك جدید، جذب  37743، تعداد 1395شود. در سال محسوب می
میلیون کیلو وات ساعت بود.  9027مشترك رسید. در این سال، فروش انرژي حدود   1374228

کیلومتر  20045کیلومتر شبکه فشار ضعیف،  17817تأسیسات زیر بار شرکت در پایان سال حدود 
 478517تعداد و  مگاولت آمپر  5395 دستگاه پست با ظرفیت حدود 32262شبکه فشار متوسط، 

باشد. شرکت توزیع نیروي برق شهرستان اصفهان نیز وظیفه توزیع برق دستگاه چراغ روشنایی می
پوشش، واگذاري انشعاب و خدمات پس از آن به متقاضیان درقالب  پایدار و مطمئن به مشترکین تحت

  دارد.هاي وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی توانیر را برعهده نامه ها و آیینسیاست
باشد. این شرکت در سال پوشش این شرکت،حوزه فرمانداري شهرستان اصفهان می ناحیه تحت    

% نسبت به سال قبل، کل 7/3انشعاب جدید به متقاضیان با رشد  48000با واگذاري بیش از  1395
 300مشترك رسانده است، که این امر با احداث  991180پوشش خود را به رقم  مشترکین تحت

دستگاه ترانس، میسر گردید. در مجموع با توسعه این حجم از شبکه و  350لومتر شبکه و نصب کی
هاي توزیع به کیلومتر و کل پست 12500مدیریت این شرکت به رقم  هاي تحتپست کل شبکه

  رسید. 1395در پایان سال  مگاولت آمپر 1547دستگاه با مجموع ظرفیت  9565
که با تکیه  ایران است مجموعه شرکت ملی گاز هاي زیر یکی از شرکت شرکت گاز استان اصفهان     

خدمات مستمر و ایمن توزیع گاز  ارائهکنندگان توانمند خویش، در زمینه  و تأمین بر کارکنان متعهد
تأسیسات گازرسانی، جهت  و ها طبیعی ازطریق عملیات طراحی، اجرا، بهره برداري و نگهداري شبکه

درسطح استان، با رعایت استانداردها و ضوابط فنی   خانگی مشترکین تجاري، صنعتی، رفاه  و رفع نیاز
ها و وظایف شرکت  (الزم به ذکر است پاالیش و انتقال گاز طبیعی درحیطه مسئولیت نماید فعالیت می

با  1395در همین راستا این شرکت توانسته است در پایان سال  .باشد) گاز استان اصفهان نمی
  نفر از جمعیت روستایی استان،  613073نفر از جمعیت شهري و  4507309نی به بیش از گازرسا

مند کند  درصد جمعیت روستایی را از این نعمت الهی بهره 96درصد جمعیت شهري و  6/99بیش از 
روستاي گازدار سکونت دارند و گازرسانی به آنها ازطریق  1337شهر و  103که این جمعیت در 

 گیرد. تر شبکه گاز درسطح استان صورت میکیلوم 25000



  
  
  
  

 
 

 :هاي مهم عملکرد شاخص-2

   1390-  95هاي هاي مهم در سال. عملکرد شاخص1جدول 
  

 ردیف
 

  1395  1394 1393 1392  1391 1390 واحد عنوان شاخص

  8,09  8,11  8,22  10,79  8,8  8,97  درصد  تلفات توزیع 1
  1,22 1,707 1,96  2,065  1,917  1,017  سالدقیقه در   میزان خاموشی به ازاي هر مشترك 2
  1374228  1338372  1288694  1238563  1172878  1109452 مشترك تعداد مشترکین 3

 فروش انرژي 4
  میلیون

 کیلووات ساعت 
7965  7997  8239  8780  8772  9027  

  37862  36957  35958  34939  34518  33608 کیلومتر طول خطوط موجود 5
  5395  5253  5069  4866  4547  4366 ولت آمپرمگا  ظرفیت منصوبه 6
  ) 26( 2/12  0  0  )1( 2  0  )4( 15 مگاوات(تعداد)  ظرفیت تولید پراکنده 7
  )148( 1142  )31(  300   0  )88( 444  0  0  کیلووات(تعداد)  انعقاد قراردادخرید از منابع انرژي نو و پاك 8
 درصد بهبود داشته است. 1,44به میزان  95ر سال د 06/7به  90در سال  50/8تلفات از   درصد کاهش تلفات 9

  1214  1215  1230  1288  1431  1563  مگاوات ساعت  صرفه جویی در مصرف (مدیریت مصرف) 10
  2775  -  -  -  -  - دستگاه  استفاده از کنتورهاي هوشمند 11
  0  893  872  872  872  872  مگاوات  هاي تولید برق ظرفیت عملی نیروگاه  12

  میلیون  یروي برقتولید کل ن  13
  0  4906  2589  4106  4220  5489  کیلووات ساعت 

  



  
  
  
  

 
 

  
   1390- 95هاي هاي مهم در سال. عملکرد شاخص1جدول ادامه 

  
 ردیف
 

  1395  1394 1393 1392  1391 1390 واحد عنوان شاخص

  9744,7  9723,2  9643,2  9494,2  9180,1  9070,4  کیلومتر مدار  مجموع طول خطوط انتقال و فوق توزیع 14
  19996  19098,5  17981  17763,5  16231  15786  مگاولت آمپر  مجموع ظرفیت پست هاي انتقال و فوق توزیع 15
  23/19  45/20  04/19  7/15  3/15  6/15  میلیارد مترمکعب  میزان مصرف گاز خانگی/تجاري/صنعتی 16
  24971  24533  24117  23210  21987  20501  کیلومتر  میزان شبکه گذاري گاز 17
  1004840  988822  969009  942785  914718  886308  عدد  تعداد انشعاب گاز 18
  1692193  1630254  1567502  1495381  1408125  1319955  عدد  تعداد مشترکین گاز 19
  2012915  1947477  1882921  1809717  1706481  1615501  خانوار  تعداد خانوارهاي تحت پوشش گاز 20
  برق و گاز استان اصفهان. هاي مأخذ: شرکت            

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

 
 

  
  جایگاه بخش انرژي استان در کشور -3
  

 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  طی سالانرژي استان اصفهان در کشور بخش  . جایگاه 2جدول 
  

  شرح  عنوان شاخص  ردیف
1390  1391  1392  1393  1394  1395  

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

 تلفات توزیع  1
  -  8,09  -  8,11  -  8,22  -  10,79  -  8,8  - 8,97  استان

  100  11,54  100  11,9  100  12,93  100  14,83  100  15,03  100  14,74  کل کشور

  مشترکین کل تعداد  2
  (هزار مشترك)

  4,1  1374  4,1  1338  4,1  1289  4,1  1239  4,1  1173  4,1  1109  استان

  100  33824  100  32831  100  31672  100  30257  100  28752  100 27158  شورکل ک

3  
  

  انرژي فروش
  3,8  9027  3,9  8772  4  8780  4,1  8239  4,1  7997  4,3  7965  استان

  100  237436  100  227311  100  219814  100  203088  100  194148  100  183905  کل کشور

 طول خطوط موجود  4
  4,9  37862  4,9  36957  4,9  35958  4,9  34939  5  34518  5  33608  استان

  100  769482  100  751783  100  734490  100  712825  100  695100  100  678599  کل کشور

  
  



  
  
  
  

 
 

 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  طی سالانرژي استان اصفهان در کشور بخش  . جایگاه 2ادامه جدول 
  

  شرح  عنوان شاخص  ردیف
1390  1391  1392  1393  1394  1395  

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

 ظرفیت منصوبه  5
 4,7  5395  4,8  5253  4,8  5069  4,9  4866  4,7  4547  4,8  4366  استان

  100  114945  100  110458  100  105357  100  99843  100  95848  100  91874  کل کشور

ظرفیت عملی تولید   6
 وگاهها (مگاوات)برق نیر

 %6,5 4311 %6,5 4195 %6,5 4174 %6,8 4174 %6,9 4174 %7,2 4174  استان

 %100 66598 %100 64708 %100 63987 %100 61907 %100 60723 %100 57522  کل کشور

  برق  نیروي تولید  7
 ساعت) کیلووات (میلیون

 %7,8 22746 %9,4 26472 %7,3 20297 %9,7 25656 %9,7 24864 %9,4 22746  استان

 %100 289196 %100 280689 %100 274480 %100 262192 %100 254265 %100 240063  کل کشور

8  
میزان مصرف گاز 

 خانگی/تجاري/صنعتی
 6/15  استان

2/3 
3/15  

3/3  
7/15  

4/3  
04/19  

6/3  
45/20  

7/3  
23/19  

3/3  
  574  546  520  461  453  483  کل کشور

  اري گازگذ میزان شبکه  9
  20501  استان

6/9  
21987  

3/9  
23210  

2/9  
24117  

1/9  
24533  

5/8  
24971  

0/8  
  309862  287279  263712  251818  236562  213249  کل کشور

  
  



  
  
  
  

 
 

  (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  طی سالانرژي استان اصفهان در کشور بخش  . جایگاه 2ادامه جدول 
  
  

  شرح  عنوان شاخص  ردیف
1390  1391  1392  1393  1394  1395  

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

تعداد انشعاب   10
  گاز

 886308  استان

3/10 

914718  
10  

942785  
9/9  

969009  
8/9  

988822  
6/9  

1004840  
کل   3/9

  10721161  10295219  9818230  9483133  9115571 8580684  کشور

تعداد مشترکین   11
  گاز

  1319955  استان
9  

1408125  
5/8  

1495381  
4/8  

1567502  
3/8  

1630254  
1/8  

1692193  
کل   96/7

 21252012 20147714 18924884 17682572 16422936 14671853  کشور

تعداد خانوارهاي   12
  پوشش گاز تحت

  1615501  استان
8/8  

1706481  
5/8  

1809717  
5/8  

1882921  
4/8  

1947477  
2/8  

2012915  
کل   1/8

 24827897 23602308 22419363 21229862 20104272 18328292  کشور

          هاي برق و گاز استان اصفهان. مأخذ: شرکت              
  
  
 
 
 



  
  
  
  

 
 

  هاي اجرایی و اهداف کمی تحلیل عملکرد بخش براساس تکالیف قانونی، سیاست – 4
  نونی درطول برنامه پنجم توسعه (انرژي). عملکرد مواد قا3جدول 

  

ماده قانونی   ردیف
میزان تحقق   عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف  تعیین شده  موضوع  مرتبط

  (درصد)

  ظرفیت تولید پراکنده  133بند الف ماده   1

هاي  با استفاده از منابع حاصل از فروش نیروگاه
 هاي داراییموجود یا در دست اجراء و سایر اموال و 

شرکتهاي مذکور و با رعایت قانون نحوه اجراي 
) نسبت به 44وچهارم ( سیاستهاي کلی اصل چهل

ان برق گپرداخت یارانه خرید برق از تولیدکنند
هاي تولید برق  پراکنده با مقیاس کوچک و ظرفیت

مشترکین از طریق عقد قراردادهاي بلندمدت و 
) مگاوات 12,000هزار ( همچنین تبدیل تا دوازده

  .یروگاه گازي به سیکل ترکیبی اقدام نمایندن

-  -  

  انعقاد قراردادخرید از منابع  133بند ب ماده   2
  انرژي نو و پاك 

انعقاد قراردادهاي بلندمدت خرید تضمینی برق 
هاي پاك با  هاي نو و انرژي تولیدي از منابع انرژي

  اولویت خرید از بخشهاي خصوصی و تعاونی

گذاران  گري در جذب سرمایه سریع و تحلیل ایجاد سازوکار پاسخگویی - 1
  کوچک در این حوزه در مجموعه دفتر بازار برق

 احداث  انـمتقاضی  درخواست  ثبت  و  ات غیرحضوري پذیرشـارائه خدم - 1
 کوچک(سامانه هاي برق خورشیدي) هاي نیروگاه 

 ارائه مستندات مرتبط در سایت شرکت -2
 پوشش درشبکه تخت تجدیدپذیر رقتولیدب واجدصالحیت   پیمانکاران  معرفی -3
این  رانگذا گري بیشتر سرمایه انتخاب محریان طرح به منظور تسهیل - 4

حوزه و انجام اقدامات نظارتی شرکت در این بخش از طریق واگذاري کار به 
  مجریان

  %0- 90سال
  %0-91سال 

- 92سال 
99,77%  

  %0- 93سال 
  %30-94سال 

- 95سال
22,84%  



  
  
  
  

 
 

  د قانونی درطول برنامه پنجم توسعه (انرژي). عملکرد موا3جدول ادامه 
  

ماده قانونی   ردیف
میزان تحقق   عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف  تعیین شده  موضوع  مرتبط

  (درصد)

  کاهش تلفات  133بند ز ماده   3

چنانچه بخش خصوصی با سرمایه خود تلفات 
انرژي برق را در شبکه انتقال و توزیع کاهش دهد، 

ست نسبت به خرید انرژي وزارت نیرو موظف ا
بازیافت شده با قیمت و شرایط در دوره زمانی که 

رسد اقدام و یا مجوز  به تصویب شوراي اقتصاد می
  .همان میزان را صادر نماید صادرات به

  کاهش یافته است. 95در سال  06/7به  90در سال  50/8تلفات از 
 -کابل کراسلینگ تعویض کابل روغنی به - بازارایی شبکه فشار ضعیف هوایی

متعادل سازي بار - نصب ترانس جدید و متعادل سازي بار ترانسهاي موجود
تعویض کنتورهاي -نصب کنتور هوشمند -پیک سایی -فیدرهاي فشار متوسط

معیوب و نیز شناسایی انشعابات غیرمجاز،اهم اقدامات شرکت در این زمینه 
  ت.بوده و منابع داخلی صرف انجام این اقدامات شده اس

67%  

  رعایت الگوي مصرف  133بند ح ماده   4

قیمت انرژي براي واحدهایی که مصرف ساالنه 
سوخت آنها بیش از دوهزار مترمکعب معادل نفت 

کوره و یا قدرت مورد استفاده آنها بیش از دو 
مگاوات است، در صورت عدم رعایت معیارها و 
ضوابط موضوع دستورالعملهاي این ماده، که به 

رسد، با ارائه فرصت  وراي اقتصاد میتصویب ش
  .یابد مناسب افزایش می

 به موظف استاندارد نیرو،اداره وزارت سوي از ابالغی العمل دستور مطابق
 زمینه در اشکاالت اصالح عدم صورت در و کار راه ارائه و صنایع این ممیزي
 در جریمه اعمال و توانیر به اعالم به نسبت ، الکتریکی انرژي مصرف

 بازدید به نسبت اداره ان خصوص این در ،لذا نماید  اقدام مشترك ورتحسابص
  .نگردیدند جریمه مشمول کدام هیچ و اقدام مگاوات2 باالي صنایع کلیه از

100%  

اعمال مشوقهاي مالی جهت رعایت الگوي مصرف و   رعایت الگوي مصرف  134ماده   5
  سازي مصرف انرژي بهینه

  ارياد هاي ساختمان ممیزيـ 1
  %90  دیماندي مشترکین جهت بار مدیریت هاي طرح اجرايـ2

  صرفه جویی در مصرف  134ماده  1تبصره   6

شود، براي  اجازه داده می اجراییبه دستگاههاي 
جویی در مصرف انرژي با حفظ و عدم کاهش  صرفه

مندي قبلی، نسبت به انعقاد قرارداد با  میزان بهره
  م نمایند. اقدا تعاونی و  خصوصی  هاي بخش

  

 انجام به نسبت ساختمان 20 شده ممیزي هاي ساختمان و ادارات مجموع از
  %60  نمودند اقدام سازي بهینه اصالحات



  
  
  
  

 
 

  . عملکرد مواد قانونی درطول برنامه پنجم توسعه (انرژي)3ادامه جدول 
  

ماده قانونی   ردیف
  ق (درصد)میزان تحق  عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف  تعیین شده  موضوع  مرتبط

ادامه 
  صرفه جویی در مصرف  134ماده  1تبصره   6

جویی ناشی از  مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه
کاهش مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه 

  .متبادله با معاونت قابل تأمین و پرداخت است

 انجام به نسبت ساختمان 20 شده ممیزي هاي ساختمان و ادارات مجموع از
  %60  نمودند اقدام سازي هینهب اصالحات

  استفاده از کنتورهاي هوشمند  134ماده  2تبصره   7
وزارت نیرو مجاز است براي مدیریت بار شبکه برق 
کشور در طول برنامه، مشترکین کشور را به کنتور 

  .هوشمند مجهز نماید

عددي سازمان  11921عدد کنتور هوشمند دیماندي از سهمیه  3750دریافت  - 1
  سابا

تعیین پیمانکار ذیصالح و آموزش و بکارگیري نیروهاي پیمانکاري به تعداد   -2
  الزم

% مشترکین  27
  دیماندي

% مشترکین 54
  دیماندي کشاورزي

8  
برنامه  134ماده 

 20پنجم و ماده 
  برنامه چهارم

جویی، تشویق و  اعمال صرفه
حمایت از مصرف کنندگان در 
راستاي منطقی کردن و اصالح 

رف انرژي برق و حفظ الگوي مص
ذخایر انرژي کشور و حفاظت از 
محیط زیست، اعمال مشوقهاي 

مالی جهت رعایت الگوي مصرف و 
بهینه سازي مصرف انرژي، تولید 

  مصرف و با  محصوالت کم 
  استاندارد باال

-  

هاي  هاي شرکت پخش فرآورده سازي مصرف انرژي در ساختمان منظور بهینهب
زم اتخاذ گردیده  و نیز پروژه هاي ممیزي و مدیریت نفتی و گاز ،تمهیدات ال

انرژي در این شرکت ها انجام پذیرفته است که می توان به اقداماتی شامل : 
ایجاد واحد مدیریت انرژي در شرکت پخش فرآورده ها به منظور پیگیري 
مصوبات و قوانین مربوط به مصرف انرژي، افزایش راندمان انرژي مصرفی و 

کري با همه کارکنان براي بهبود و اصالح الگوي مصرف انرژي ، ایجاد هم ف
اقدامات درون سازمانی شرکت پخش شامل استفاده از پنجره هاي دو جداره، 

مصرف ، دوبله کردن درهاي ورودي ، استفاده از فتوسلو تایمر و  هاي کم المپ
ادیاتور سنسور ، استفاده گسترده از سیستم هاي هوشمند موتور خانه ، تجهیز ر

به شیر ترموستاتیک درخالل دوره برنامه چهارم و پنجم توسعه  بخش خصوصی 
  بخـش دولتی گري  در فعالیت هاي افزایش بهره وري در راستاي کاهش تصدي

100%  

  



  
  
  
  

 
 

  . عملکرد مواد قانونی درطول برنامه پنجم توسعه (انرژي)3ادامه جدول 
  

ماده قانونی   ردیف
میزان تحقق   عملکرد و اهم اقدامات  شدهتکلیف  تعیین   موضوع  مرتبط

  (درصد)

ادامه 
8  

 134ماده ادامه 

برنامه پنجم و ماده 

  برنامه چهارم 20

  -  

هاي مختلف مشارکت نموده است و در حوزه بهینه سازي مصرف  در بخش 
انرژي نظیر ساخت تجهیزات و سامانه هاي کنترل و پایش مصرف سوخت در 

تی و حمل و نقل مورد استفاده قرار گرفته است واحدهاي تجاري ، خانگی ، صنع
به عالوه طرح گاز سوز کردن خودروها در کاهش مصرف بنزین موتور و کاهش 
واردات فراورده هاي نفتی مؤثر بوده است. پیگیري و بازدید از صنایع براي 
ایجاد و فعال سازي واحد مدیریت انرژي با هدف نظارت مستمر بر فعالیت 

پیگیري دستورالعمل و استانداردهاي موجود در مصرف انرژي،  مستمر انرژي ،
 کلیه  بر  شناسایی فرآیندها و تجهیزات انرژي بر با راندمان باالتر، نظارت

  هاي مؤثر بر مصرف انرژي در آن واحد و ممیزي داخلی انرژي فعالیت 

100%  

9  
   22ماده 

  برنامه چهارم

سوز کردن خودروها  دوگانه
   CNGضه گاز هاي عر وجایگاه

با حمایت از بخش خصوصی و 
  تعاونی و همکاري شهرداریها 

  در این زمینه

  %100  جایگاه تاکنون. 153به  CNGگاز  شده عرضه اندازي هاي راه جایگاه تعداد افزایش  -

10  
بند ب  30ماده 

 برنامه پنجم

ایمن سازي سیستم هاي خدماتی 
آب، برق، گاز، مخابرات و 

اده ار آخرین رسانی با استف سوخت
ها به منظور عدم اختالل  فناوري
 رسانی در اثر بروز حوادث خدمات

هاي نوین  تجهیز انبارهاي نفت و امکانات ایمنی آتش نشانی الزم و استقرار نظام -
  .HSEمدیریتی نظیر 

100%  



  
  
  
  

 
 

  
  . عملکرد مواد قانونی درطول برنامه پنجم توسعه (انرژي)3ادامه جدول 

  

 ماده قانونی  ردیف
میزان تحقق   عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف  تعیین شده  موضوع  مرتبط

  (درصد)

  70و  67و  62واد م  11
  برنامه پنجم

  
فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی 
منوط به اخذ مجوز اعم از گواهی، 
پروانه و جواز و...،کمک به اشخاص 
حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات 

  قوانین بودجه سنواتی، اخذ
هاي اقتصادي از  فعالیتمجوز  

  دستگاه هاي متعدد
 

 طبق بار یک براي پذیري اشتراك در گردد. تخفیف می اقدام موردي صورت به  -
 باشد. می مشمول مشترکین از یک هر  پرونده ضمیمه قانون،

100%  

  هاي برق و گاز استان اصفهان. مأخذ: شرکت        
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

 
 

  در طول برنامه پنجم توسعههاي اجرایی  . عملکرد سیاست4جدول   
  

 اثربخشی سیاست  گرفته اهم اقدامات اجرایی صورت شده هاي اجرایی اتخاذ سیاست فردی
برآورد اثربخشی 
 سیاست (درصد)

  براي کلیه مشترکین مستقیم شرکت کنتور هوشمند  نصب  مجهز شدن مشترکین به کنتور هوشمند  1
  گردیده است  . 

ي مشترکین  نصب و قرائت هوشمند کنتور ها
شرکت برق منطقه اي اصفهان (براي کلیه 
مشترکین شرکت کنتور هوشمند نصب 

  گردیده است.)

100% 

متقاضیان مربوطه شناسائی و مجوزات الزم براي ایجاد نیروگاه با   توسعـــه نیــروگاهها  با مقیاس کوچک تولید برق  2
  مقیاس کوچک صادر گردیده است  .

اث نیروگاه بررسی پیشنهادات متقاضیان احد
 %100  و مجوزات الزم صادر گردیده است  .

  دردست اجرا است  .  BOOاحداث سه نیروگاه به روش   افزایش توان تولید برق  3
% و احداث  100نیروگاه هاي کاشان و اردستان 

  نیروگاه هرند توسط بخش غیردولتی
  در دست اجرا  است  . 

100% 

  هاي خورشیدي و بادي ریزي براي احداث نیروگاه برنامه  تولید برق تجدید پذیر و پاك  4
  فزونی مصرف انرژي برق نسبت به تولید برق 

هاي  درسطح کشور، لزوم استفاده از انرژي
  طلبد. خورشیدي و بادي را می

100%  

  اجراي برنامه تعمیرات ساالنه صنایع در فصل تابستان  مدیریت مصرف انرژي  5
هاي  ص طی سالخصو با همکاري صنایع در این

جویی خوبی در زمان پیک  برنامه پنجم صرفه
  مصرف برق صورت گرفته است.

100%  

  %100 کاهش پیک بارشرکت نسبت به پیش بینی  هاي بهره برداري ، مشترکین وروابط عمومی انجام اقدامات دربخش  هاي کاهش پیک انجام فعالیت  6

  %100  بینی به پیش بارنسبت پیک و انرژي مصرف کاهش رهنگی ومطالعاتی مدیریت مصرفانجام اقدامات ف هاي مدیریت مصرف انجام فعالیت  7

  



  
  
  
  

 
 

  هاي اجرایی در طول برنامه پنجم توسعه . عملکرد سیاست4جدول   
  

 اثربخشی سیاست  گرفته اهم اقدامات اجرایی صورت شده هاي اجرایی اتخاذ سیاست فردی
برآورد اثربخشی 
 سیاست (درصد)

  رشد بهره وري  8
توسعه فناوري اطالعات و  –توسعه فناوري  - توسعه پژوهش

وري و  افزایش بهره –توسعه مدیریت دانش –ارتباطات 
  نوآوري در خدمات -توانمندسازي کارکنان

هاي پژوهشی/  درصد جذب بودجه پروژه
سرانه آموزش/ سرانه پیشنهادات/ تعداد 
تجارب مستند شده/ تعداد تکنولوژیهاي ارتقا 

صد فرایندهاي مکانیزه شده/ درصد یافته/ در
  خدمات الکترونیکی شده

81%  

  هاي درآمدي توسعه فرصت  9
توسعه  –بهینه سازي هزینه ها  –انضباط مالی  –کاهش مطالبات 

بهبود دقت و  - افزایش سهم جایگزینی گاز طبیعی - برداري بهره
  صحت سنجش مصرف

میزان فروش/ نسبت مطالبات به فروش/ 
بالتسویه/ درصد انطباق با  هاي درصد پیمان

بودجه/ درصد خانوار تحت پوشش/ درصد 
صنایع تحت پوشش/ میزان جایگزینی گاز 
طبیعی به جاي سایر سوختها/ درصد انحراف 
گاز دریافتی و فروخته شده/ درصد 

هاي تجهیز شده به تصحیح کننده/  ایستگاه
  هاي اشتباه/ درصد نبودخوانی درصد قرائت

89%  

  سرآمدي در عملیاتچابکی و   10

ثبات و پایداري  -کاهش زمان ارائه خدمات –نوآوري در خدمات 
سازي، نوسازي و نگهداري بهینه شبکه و  مقاوم - جریان گاز

توسعه تعالی و  - تامین با کیفیت و به هنگام - تاسیسات
  هاي مدیریتی سیستم

درصد فرایندهاي مکانیزه شده/ درصد 
مان نصب خدمات الکترونیکی شده/ متوسط ز

هاي  علمک/ متوسط زمان رسیدگی به پیام
امداد فوري/ ساعات قطع گاز اضطراري 
مشترکین عمده و صنعتی/ درصد تحقق برنامه 

  نگهداري

85%  

  



  
  
  
  

 
 

  هاي اجرایی در طول برنامه پنجم توسعه . عملکرد سیاست4دول ادامه ج
  

 اثربخشی سیاست  گرفته اهم اقدامات اجرایی صورت شده هاي اجرایی اتخاذ سیاست فردی
برآورد اثربخشی 
 سیاست (درصد)

  ادامه
    چابکی و سرآمدي در عملیات  10 

و تعمیرات/ درصد تحقق برنامه زمانبندي 
یابی/ درصد کاالي تامین شده طبق  نشت

برنامه/ امتیاز سطح تعالی سازمانی در جوایز 
  ملی

85%  

  شهروند خوب بودن  11
ارتقا ایمنی  -و مردم ارتقا سطح رضایتمندي مشتریان، جامعه

 - اطالع رسانی خدمات و فرهنگ سازي مصرف بهینه -مشترکین
  سطح ایمنی و بهداشت کارکنان ءارتقا

عدد رضایتمندي مشترکین/ عدد رضایتمندي 
جامعه/ سرانه شکایات مشترکین/ نسبت 
تعداد فوتی ها ناشی از مصرف گاز طبیعی به 

  تعداد مصرف کنندگان

88%  

  هاي برق و گاز استان اصفهان. مأخذ: شرکت                
  
  
  
  
  
  

 
 



  
  
  
  

 
 

 1395-1390سال هاي  برنامه بخش انرژيعملکرد شاخص ها ومتغیرهاي مهم بر اساس اهداف کمی  .5جدول
    

ماده   ردیف
واحد   عنوان هدف کمی  قانونی

  متعارف

1390  1391      1392  
هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

  %100  872  872  %100  872  872  %100  872  872  مگاوات  ظرفیت عملی تولید برق نیروگاهها    1

  تولید کل نیروي برق    2
میلیون 
کیلووات 

  ساعت
5862  5489  94%  4312  4220  98%  4462  4106  92%  

  فروش نیروي برق به مشترکین    3
میلیون 
کیلووات 

  ساعت
6300  6565  104%  6451  6878  107%  7270  7243  99,6%  

 حجم خرید گاز    4
  میلیون

  -  7/15  -  4/94  3/15  2/16  7/84  6/15  4/18  متر مکعب 

  132  27850  21000  135  28410  21000  107  41193  38500  عدد  تعداد انشعاب گاز    5
  184  78256  42500  207  88170  42500  151  93176  61600  عدد  تعداد مشترکین گاز    6
  243  103236  42500  214  90980  42500  201  123844  61600  عدد  تعداد خانوارهاي تحت پوشش گاز    7
  6/75  113500  150000  170  153700  90000  242  218000  90000  متر مکعب  حجم گاز جایگزینی در صنایع    8

  
 
 
  
 



  
  
  
  

 
 

 1395-1390سال هاي  ش انرژيبرنامه بخ.عملکرد شاخص ها ومتغیرهاي مهم بر اساس اهداف کمی 5جدولادامه 
    

ماده   ردیف
واحد   عنوان هدف کمی  قانونی

  متعارف

1393  1394  1395  
هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

  -  -  -  %100  893  893  %100  872  872  مگاوات  ظرفیت عملی تولید برق نیروگاهها    1

  ید کل نیروي برقتول    2
میلیون 
کیلووات 

  ساعت

2954  2589  88%  4198  4906  117%  -  -  -  

  فروش نیروي برق به مشترکین    3
میلیون 
کیلووات 

  ساعت

7510  7571  101%  7820  6820  87%  6160  6156  99,9%  

 حجم خرید گاز    4
  میلیون 

  متر مکعب 
- 04/19  -  5/20  4/20  5/99  0/20  2/19  96  

  5/91  16018  17500  2/58  19813  34000  6/93  26224  28000  عدد  گازتعداد انشعاب     5
  123  61939  50000  4/78  62752  80000  120  72121  60000  عدد  تعداد مشترکین گاز    6
  130  65438  50000  7/80  64556  80000  122  73204  60000  عدد  تعداد خانوارهاي تحت پوشش گاز    7
  102  133660  130000  9/98  118740  120000  1/99  118980  120000  عبمتر مک  حجم گاز جایگزینی در صنایع    8
   هاي برق و گاز استان اصفهان. مأخذ: شرکت        

  
  



  
  
  
  

 
 

 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  طی سال اي انرژي استان اصفهان هاي سرمایه تملک دارایی. عملکرد اعتبارات  7جدول 

ن  
نوا

ع
گاه

دست
ات  

بار
اعت

وع 
ن

  

  برنامهعنوان 
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  مصوب

  درصد
  تحقق 

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  مصوب

  درصد
  تحقق 

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

طقه
 من

رق
ت ب

شرک
 

ان
صفه

ي ا
ا

  

  ملی
  (درآمد
  )عمومی

  انتقال   طرح
 0,00 0 105006 54,29 38000 70000 65,49 32745 50000 26,68 21636 81080 0,00 0 56375 77,34 38616 49928  قنیروي بر  

  استانی

برق  تاًمین
شهرکها و نواحی 

  صنعتی
33367 23890 71,60 3800 0 0,00 - -                     

برقرسانی طرح 
                   19,42 2000 10300 58,64 5278 9000 94,00 23500 25000  مسکن مهر

سایر 
هاي   موافقتنامه
  استانی

22000 19000 86,36 4000 0 0,00 - -                     

وام و 
تسهیالت 

 27,75 728038 2623395 32,28 397031 1229900 0,00 0 1249000 %0 0 650000 0,00 0 149000 0,00 0 2583    خارجی

وام و 
تسهیالت  

 0,00 0 189515 0,00 0 451160 0,00 0 178500 0,00 0 510000 0,00 0 148750 0,00 0 200000    خلیدا

اوراق 
 0,00 0 88355 0,00 0 178500 0,00 0 178500 0,00 86434 583000 44,09 241938 548750 0,00 0 500000    مشارکت

  سایر
طرح انتقال نیروي 
برق ازمحل منابع 

  داخلی
446457 610920 136,84 144089 473989 328,96 321684 802422 249,44 618845 1053677 170,27 462083 912103 197,39 633935 564615 0,89 

  جمع  کل

1279335
  715926
 

0,56
 1063764

 721205
 

0,68
 2156064

 912492
 

42,32
 

2274845
 1086422
 

47,76
 2391643

 1347134
 

56,33
 3640206

 1292653
 

35,51
 



  
  
  
  

 
 

  
 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  طی سال اي انرژي استان اصفهان هاي سرمایه تملک دارایی. عملکرد اعتبارات  7جدول ه ادام

 

ن  
نوا

ع
گاه

دست
ات  

بار
اعت

وع 
ن

  

  عنوان برنامه
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  ردعملک  مصوب

  درصد
  تحقق 

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  مصوب

  درصد
  تحقق 

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

رق 
ع ب

وزی
ت ت

شرک
ان

ست
ا

  

 44,78 28824 64369 48,45 25977 53620 71,32 24000 33650 17,30 16650 96233 61,00 52974 86633 44 31641 71333  برق  استانی

زیرساخت مسکن   سایر
       100,00 8000 8000 100,00 13600 13600                    مهر سهم دولت 

 44,78 28824 64369 55,14 33977 61620 79,58 37600 47250 17,30 16650 96233 61,15 52974 86633 44,36 31641 71333  جمع  کل

رق 
ع ب

وزی
ت ت

شرک
تان

رس
شه

  

       100,00 3000 3000 100,00 6500 6500 99,00 2970 3000 100,00 500 500        طرح مسکن مهر  ملی

  استانی
بهینه سازي 
شبکه برق 
  روستایی

18820 11262 59,84 15000 1708 11,39 15000 1708 11,39 4000 84500 2112,50 3200 1536 48,00 4000 1800 45,00 

 45,00 1800 4000 73,16 4536 6200 866,67 91000 10500 25,99 4678 18000 14,25 2208 15500 59,84 11262 18820  جمع  کل

ی 
ت مل

شرک
تان

 اس
گاز

  

بودجه ابالغی از   ملی
 131,22 1،324،132 1،009،082 61,27 1،050،002 1،713،678  ستاد ملی گاز

1،729،32
8 

1،655،191 95,71 1،790،893 1،656،386 92,49 1،858،042 1،388،582 74,73 2،187،195 1،628،030 74,43 

  هاي برق و گاز استان اصفهان. تمأخذ: شرک 
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  : بندي و پیشنهادهاجمع
برداري،  هاي بهرهکاهش پیک مصرف دربخش و  هاي مدیریت مصرفدر راستاي اجراي فعالیت -

بینی به پیشخدمات مشترکین، مهندسی و فرهنگی و روابط عمومی، اقدام و پیک بار نسبت 
  کاهش یافته است.

هاي اقدامات مناسبی در زمینه تعدیل مصرف روشنایی معابر، اصالح شبکه 1395در سال -
گیري مشترکین، تعویض کنتورهاي مکانیکی با فشار متوسط و ضعیف، تست لوازم اندازه

و دیجیتال، انجام اقدامات فرهنگی و سایر موارد مربوط به مدیریت مصرف و جهت کنترل 
  کاهش مصرف و پیک صورت گرفته است.

  علیرغم کمبود شدید نقدینگی، کاهش تلفات انرژي محقق گردیده است. -
  
  گردد: پیشنهادهاي زیرارائه می  و هاي اجرایی،راهکارهاعملیاتی کردن سیاست و  حل مشکالت منظور به

ي بر مبناي هزینه اي و برقراري نظام قیمت گذارهاي تکلیفی و یارانهتغییر در نظام تعرفه -
  ها. ها وقیمت برق با اجراي کامل قانون هدفمندنمودن یارانهواقعی نمودن تعرفه شده و تمام

  شده برق نسبت به تعرفه تکلیفی. التفاوت قیمت تمامپرداخت مابه -
هاي مختلف برق با توجه به نیازهاي آتی گذاري در بخشایجاد بسترهاي مناسب براي سرمایه -

  بار. صنایع در اوج
هاي معوقه بدهکاران عمده  خصوص دریافت واخذ بدهیرالزمات اجرایی د  و  برقراري قوانین -

  برق.
  سازي شبکه.ات و بهینهتأسیستخصیص منابع اعتباري کافی جهت  -
هایی از قبیل شبکه، اصالح ساختار مدیریت انرژي برق جهت کاهش تلفات برق با روش -

  هاي دیگر.روششبکه، متعادل نمودن جریان فازها و 
  هاي انرژي تا پایان برنامه ششم توسعه. اصالح قیمت حامل -
 اصالح نظام اقتصاد صنعت برق درقالب بنگاه اقتصادي. -
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ا ارتقاء سطح تکنولوژي صنایع استان در راستاي مصرف بهینه انرژي و توسعه تولید کاالهاي ب -
  بازدهی بهینه ( براساس شاخص شدت مصرف انرژي) و کاهش مصرف انرژي.

ارتقاء فرهنگ صرفه جویی و مدیریت مصرف انرژي و اعمال مدیریت کارا و تصحیح الگوي  -
  هاي خدمات انرژي. مصرف دربخش انرژي وکاهش شدت انرژي وحمایت از توسعه شرکت

هاي صنعت گاز و فراهم نمودن  راي طرحمالی براي اج تاًمینهاي مختلف  استفاده از روش -
  گذاري بخش غیردولتی. جذابیت سرمایه

هاي  فناوري در تجهیزات و فرآیندهاي زنجیره انرژي و افزایش میزان استفاده از فناوري ارتقاء -
  نوین دنیا.

هاي  هاي مختلف در راستاي کاهش سهم فرآورده تداوم تغییرالگوي مصرف انرژي دربخش -
  سهم برق.نفتی و افزایش 

ارتقاء سطح ایمنی عوامل تولید تا مصرف و صیانت از حقوق و افزایش سطح رضایتمندي  -
  هاي مختلف انرژي. ذینفعان در بخش

  هاي تجدیدپذیر در سبد انرژي مصرفی استان. افزایش سهم انرژي -
 المللی. بهبود کیفیت محصوالت و خدمات بخش انرژي متناسب با استانداردهاي بین -
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  فصل ششم
  مسکن و شهرسازي

  
  
  
  

  

  
  مقدمه 

هاي محرك عنوان یکی از بخش هاي اقتصادي بهدلیل ارتباطات قوي با سایر بخش بخش مسکن به     
استا با این ر در. گردد هاي وابسته میرشد اقتصادي مطرح و موجب رشد تولید و اشتغال در سایر بخش

هاي مؤثري در زمینه فنی وتخصصی تولید انبوه مسکن، مدیریت بهینه  گام ،هاي دولتتوجه به برنامه
ریزي در هاي تشویقی و حمایتی و افزایش مبلغ تسهیالت و وام مسکن و برنامهزمین، اعمال سیاست

هندسی و کنترل هاي نظام متأمین مسکن اقشار کم درآمد و تولید مسکن اجتماعی،گسترش فعالیت
ساختمان و ترویج فرهنگ و تفکر ایجاد اصولی و فنی بناها با رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان 

  برداشته شده است. 
درچارچوب طرح آمایش  یابی توسعه شهرهادر بخش عمران شهري تعیین ابعادکالبدي شهرها، مکان     

یلی، جلوگیري از صهاي جامع و تفتکمیل طرح سرزمین براساس استعدادهاي اقتصادي استان، تهیه و
هاي فرسوده شهري از نشینی و تمرکز جمعیت شهري و ساماندهی و تعیین محدوده بافتتوسعه حاشیه

هاي باشد. درحال حاضر وضعیت شهرهاي استان نسبت به کشور از لحاظ طرحاقدامات مهم این بخش می
طرح  19طرح جامع مصوب و  101وري که داراي ط هتوسعه و عمران شهري وضعیت خوبی داشته ب

  باشد. اي و مجموعه شهري مصوب می طرح ناحیه 5یلی و صتف
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  هاي مهم: عملکرد شاخص -2

  گیرد: بخش مسکن ، در سه حوزه ذیل مورد بررسی قرار میهاي مهم  عملکرد شاخص
  
  و اجرایی  حوزه فنی- 2-1

هایی شامل  هاي دولتی پروژه هاي احداث ساختمان در حوزه برنامه 1395سال طی برنامه پنجم توسعه و در     
فرمانداري اردستان، مدیریت بحران استان، فرمانداري اصفهان، بخشداري کویرات، هاي  احداث ساختمان

هاي  بیمارستانهمچنین  و زیست گلپایگان و محیط بیدگل و فرمانداري چادگان، بخشداري چنارود، فرمانداري آران
سال  هاي ازپیش تعیین شده بعمل آمده است که دراین راستا در اقدامات عمرانی و اجرایی مطابق با برنامهدولتی 
متر مربع بیمارستان دولتی در دست اجرا و یا به به بهره برداري رسیده است که مشروح  24000در حدود  1395

   بیان گردیده است. 1آن در جدول 
  
  مسکن و ساختمان حوزه  - 2-2

هاي شاخصی درخصوص مسکن مهر شهرهاي باالي  الخصوص مسکن شهري فعالیت در بخش مسکن علی     
بر   افزون 1395لغایت  1390 هاي عاً از سالنفر و مسکن شهري بعمل آمده که مجمو 25000نفر و زیر  25000

واحد تا زمان  8625مسکن افتتاح شده  1395گرفته است که سال  قرار  افتتاح مسکن شهري مورد  163000
  ارائه گزارش می باشد.  

  
 حوزه معماري و شهرسازي : - 2-3

باشد.  هاي این حوزه می فصیلی از اهم برنامهتهاي جامع و  در حوزه شهرسازي تهیه، بررسی و تصویب طرح     
دولت، تهیه طرح جامع براي کلیه شهرهاي استان در دستور کار محترم  هیأتو باتوجه به مصوبه  1386از سال 

  شهر استان داراي طرح جامع مصوب استانی  101، کلیه 1395قرار گرفته است. براین اساس تا پایان سال 
هاي مربوطه ابالغ گردیده و تصویب و ابالغ سایر  شهر به شهرداري 94باشد که از این میان طرح جامع   می

  باشد. ن توسط شورایعالی شهرسازي و معماري در دست اقدام نهایی میشهرهاي استا
باشند که تهیه و  شهر استان داراي طرح تفصیلی مصوب می 19همچنین تا پایان برنامه پنجم توسعه،      

  در دستور کار می باشد. 95شهر استان نیز تا پایان سال  17بررسی 
  گیرد. میتحلیل قرار  ول ذیل مورد تجزیه وجد در ادامه و در قالبشاخص هاي اصلی بخش 

  



  
  
  
  

 

 

 1390 -1395هاي هاي مهم در سالعملکرد شاخص. 1جدول

 

 1395 1394 1393 1392 1391 1390  واحد عنوان شاخص ردیف

  6،179،153  6،540،000  2،197،978  64،874،053  24،179،862 187،471،216 مترمربع تحصیل اراضی(محدوده و حریم) 1
  3،072،571  2،658،000  580،973  1،366،794  2،418،938  6،560،780  مترمربع  غیرمسکونی)-اراضی(مسکونیواگذاري  2
  101  96  93  85  78  70  تعداد  طرح جامع مصوب (شهر)  3
  19  19  18  18  18  15  تعداد  طرح تفصیلی مصوب (شهر)  4
  106  114  71  98  122  114  تعداد  تعداد جلسات  کمیسیون ماده پنج  5
  15  20  18  21  30  25  تعداد  جلسات کارگروه تخصصی تعداد  6
  2،038  2،004  4،625  26،365  19،539  18،648  واحد مسکونی  نفر (افتتاحیه ها) 25000مسکن مهر شهرهاي باالي   7
  1،080  2،160  2،767  10،680  5،813  6،095  واحد مسکونی  (افتتاحیه ها)25000مسکن مهر شهرهاي زیر   8
  5،507  9،855  6،725  13،585  4،198  5،613  واحد مسکونی  دید (افتتاحیه ها)مسکن مهر شهرهاي ج  9
  8،625  14،019  14،117  54،530  30،150  41،747  واحد مسکونی  افتتاحیه مسکن مهر شهري   10
  10  11  24  65  53  52  تعداد  هاي دولتی و عمومی هاي ساختمان پروژه   11
  24،000  15،688  76،000  77،138  31،529  30،520  مترمربع  احداث دردست هاي دولتی و عمومی زیربناي ساختمان  12
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  هاي کلی نظام در حوزه مسکن و عمران شهري به شرح ذیل است:سیاست
  مسکن و توسعه شهر و روستا درچهارچوب استعداد اراضی و  تاًمینبراي مدیریت زمین

هاي توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهاي ها و ضوابط شهرسازي و طرحتسیاس
  .جدید

 هاي کارآمد هاي فرسوده شهري و روستایی ازطریق روشبافت احیاي.  
 درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و  هاي کم مسکن گروه تاًمیندولت درجهت ریزي  برنامه

  .مسکن اقشار محروم تاًمینی براي تقویت مؤسسات خیریه و ابتکارهاي مردم
 پذیر از سوانح جامع براي بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیبریزي  برنامه

  هاي بومی.طبیعی و متناسب با ویژگی
 ها و ایجاد بانک زمین و مسکنو اصالح نظام مالیات ایجاد.  
 اي، انبوه و صنعتی مسکناز تولید حرفه حمایت.  
 جویی انرژيهاي صرفهطرح ساختمان و وساز ومقررات ملیدن استانداردهاي ساختکر اجباري.  
 هاي فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانوادهارزش رعایت.  
  پژوهش و ارتقاء سطح دانش علمی در حوزه مسکنتقویت.  
 اساس استعدادهاي  چهار چوب طرح آمایش سرزمین و بر توسعه شهرها در یابی مکان

از منابع آب و خاك کشاورزي و   رعایت معیارهاي زیست محیطی و مراقبت اقتصادي و با
  .ها و شبکه شهريمقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیر ساخت ایمنی در

  اسالمی و با  -ابعاد کالبدي شهرها در گسترش افقی و عمودي با تأکید بر هویت ایرانیتعیین
دي، امنیتی، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و رعایت مالحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصا

  .الزامات زیست محیطی و اقلیمی 
 هاي مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام مدیریت تهیه، تصویب و اجراي طرح سازي هماهنگ

 .توسعه و عمران شهري و روستایی

  
  



  
  
  
  

 

 

  219  1395گزارش اقتصادي و اجتماعی استان اصفهان در سال 

  
 بر نظام درآمد یدار براي توسعه و عمران و مدیریت شهري و روستایی با تأکیدمنابع پا تاًمین- 

   .هاي مصوباي و درچهار چوب طرحهزینه
  هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیاي تاریخی و بهسازي یا نوسازي حفظ

  .هاي قدیمیدیگر بافت
 اي و نامناسب هاي حاشیهبافت نشینی در شهرها و ساماندهیاز گسترش حاشیه جلوگیري

  .موجود
  کارآمد کردن نظام مهندسیتقویت و.  
 سازي محیط شهري و روستاییسازي و مقاوم ایمن.  
  هویت تاریخی و معنوي شهرها در توسعه و بهسازي محیط شهري بویژه شهرهایی از رعایت

  .مشهد قبیل قم و
 هارویه کالن شهربیشهرهاي کشور و جلوگیري از افزایش و گسترش  بندي سطح.  
 نیاز به آسایش جانبازان و معلوالن در طراحی فضاي شهري واماکن عمومی رعایت. 



 

 
 

  جایگاه بخش و فرابخش در کشور  -3
  باشد. می 2کشور به شرح جدول شماره  دراستان جایگاه بخش مسکن 

  
  )1390- 95.جایگاه بخش مسکن استان در کشور ( 2جدول شماره 

 

  سال                    واحد  عنوان شاخص  ردیف
  1395  1394  1393  1392  1391  1390  شرح 

1  
  واحد  تعداد واحدهاي مسکونی موجود شهري

  1375379  1355411  1328981  1287961  1212591  1186881  استان

  17452066  17044791  16564131  15243826  15011935  14782114  کشور  2

3  

4  

  

  تعداد خانوار شهري
  خانوار

  1411624  1395587  1374691  1343707  1292876  1243968  اناست

  18125488  17667541  17143600  16833740  16115470  15427848  کشور

5  
  نفر  بعد خانوار شهري

  2/3  2/3  2/3  22/3  28/3  35/3  استان

  3/3  3/3  3/3  3/3  4/3  48/3  کشور  6

7  
  واحد  هاي صادرهتعداد واحد مسکونی براساس پروانه

  31713  42350  39719  78417  62346  60457  ستانا

  344597  358231  400164  809843  459530  357874  کشور  8

  .، اداره کل راه و شهرسازي استان اصفهان1395ماخذ: نتایج سرشماري سال  



 

 
 

  هاي اجرایی واهداف کمی سیاست ،عملکرد بخش مسکن  براساس تکالیف قانونیتحلیل  -4           
  

سند ملی "اهداف کمی مندرج در  ، سیاست هاي اجرایی و"قانون برنامه پنجم توسعه کشور"عملکرد بخش مسکن براساس تکالیف قانونی با توجه به تکالیف      
  باشد. می 3مطابق جدول شماره  "فرابخشی در برنامه پنجم توسعه مجموعه اسناد بخشی و پیشرفت استان اصفهان و

  
  1390- 1395هايانونی طی سالعملکرد مواد ق .3جدول 

  

 ردیف
ماده قانونی 

 مرتبط
 عملکرد و اهم اقدامات تکلیف تعیین شده موضوع

  میزان تحقق
 (درصد)

 167ماده  1
پرداخت تسهیالت جهت 

  حمایت از تولید مسکن

هاي برنامه مسکن کشور جهت با توجه به شاخص
  تولید مسکن به هر واحد مسکونی تسهیالت

  ی به افراد واجد شرایط پرداخت میلیون ریال 200 
هاي نوین در ساخت استفاده شود.چنانچه از فناوريمی

 یابد.میلیون ریال افزایش می 250شود به 

هزار واحد در دست ساخت است  216در استان بیش از
  هزار نفر بعهده اداره کل  25000که در شهرهاي باالي 

ر بعهده هزار نف 25000راه و شهرسازي و در شهرهاي زیر 
بنیاد مسکن و در شهرهاي جدید استان با شرکت  

  مجلسی  و  عمران شهر جدید فوالدشهر، بهارستان
 باشد.  می 

60 

 168ماده  2

ها سازي ساختمانمقاوم
و اصالح الگوي مصرف 
  به ویژه مصرف انرژي

ختمان و ادر بخش س 
 مسکن

در   ملی ساختمان  رعایت مقررات  درجه الزام -
 ها واي ساختمانی صادره توسط شهرداريه پروانه

  صدور پایان کار برمبناي رعایت کامل مقررات
 

لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان از طریق نظام 
هاي صادره ها در پروانهمهندسی و از طریق شهرداري

  گرددلحاظ می
60  



 

 
 

  1390-1395هايعملکرد مواد قانونی طی سال .3جدول ادامه 
  

 ردیف
ی ماده قانون
 مرتبط

 عملکرد و اهم اقدامات تکلیف تعیین شده موضوع
  میزان تحقق

 (درصد)

ادامه 
      2ردیف 

  لهزپذیري زلانجام مطالعات الزم براي کاهش خطر -
حمایت از تولیدکنندگان مصالح استاندارد مقاوم در  -

  بخش ساختمان

یید و أهاي نوین و استاندارد را بررسی،  تفناوري
  نماید.ي الزم راصادر میتسهیالت و مجوزها

بندي زلزله مطالعات مربوط به شناسایی و پهنهانجام  -
  .راه و شهرسازيتوسط اداره کل 

  

  169ماده   3
تدوین و ترویج الگوهاي 

معماري و شهرسازي 
  اسالمی

سازي ساختمان و هاي مناسبتهیه وتدوین طرح -
  حرکتی و معلولین جسمی براي روستایی و شهري فضاي

هاي  دستگاه از نمایندگان تشکیل کارگروهی مرکب با -
هاي معماري، نظران و متخصصان رشتهذیربط و صاحب

هاي شهرسازي و حوزوي نسبت به انجام پژوهش
، سیاستگذاري، تدوین ضوابط  و مقررات و کاربردي

  ترویج الگوهاي مورد نظر

شهرسازي اسالمی در اداره  ایجاد دبیرخانه معماري و -
  و شهرسازيکل راه 

  وشهرسازي اسالمی در استان همایش معماري برگزاري -
هاي توسعه شهري کلیه در تهیه و تصویب طرح -

ها و رعایت  سازي ساختمانمناسب مقررات مبنی بر
شهرسازي شهري جهت معلولین در استان  معماري و

 لحاظ گردیده است.

60 

  170ماده   4

  تحقق توسعه پایدار 
 در مناطق شهري و
روستایی و تهیه 

  هاي توسعه عمران طرح

هاي توسعه عمران شهري(مجموعه شهري) تهیه طرح
جامع و تفصیلی شهري با رویکرد اولویت  هايطرح

  توسعه درون شهرها

  و بقیه شهرها  شهر طرح جامع تهیه  101تاکنون جهت
  60  اشد.بدر  دست مطالعه می

  



 

 
 

  1390- 1395يها.عملکرد مواد قانونی طی سال3جدول ادامه 
  

 ردیف
ماده قانونی 

 مرتبط
 عملکرد و اهم اقدامات تکلیف تعیین شده موضوع

  میزان تحقق
 (درصد)

  بهسازي و نوسازي  171ماده   5
  هاي فرسودهبافت

مناطق و تعیین محدوده نیازمند بهسازي و  ءاحصا -
  هاي فرسودهنوسازي در بافت

رت هاي فرسوده شهري به صواحیا و بازسازي بافت -
% منابع و اعتبارات و 50% و اختصاص 10ساالنه حداقل 

تسهیالت اعطایی بخش مسکن از جمله مسکن مهر ، 
هاي مسکن جوانان و نیازمندان در محدوده بافت

  فرسوده شهري
  

ها و موریتأتشکیل هیئت عامل استان جهت انجام م -       
  وظایف مربوط به بافت فرسوده

شهر  72هکتار بافت فرسوده  14000شناسایی و تصویب  - 
  باشد.می  استان در کشور هايدرصد بافت20 استان حدود

مسکن مهر  واحد از تسهیالت هزار 170حدود  تاکنون-    
 اندبرداري رسیدهواحد به بهره 163180استفاده نموده و 

 باشند.می  و مابقی درحال اتمام

60  

  172ماده   6
  

  ساماندهی مناطق
  حاشیه نشین

اماندهی و توانمندسازي مناطق حاشیه نشین جهت س
  ارتقا شرایط محیطی ساکنان مناطق

  
پروژه ساماندهی دراستان تعریف شده که   9تاکنون      

خمینی شهر  –هاي اصفهان  منطقه در شهرستان 4براي 
طرح تهیه شده و خوراسگان ، آران و  شهرضا - کاشان –

  بیدگل و نایین و اردستان 
  د.رحال تهیه طرح می باشند        

  

60  

  



 

 
 

  1390- 1395هاي.عملکرد مواد قانونی طی سال3جدول ادامه 
  

 ردیف
ماده قانونی 

 مرتبط
 عملکرد و اهم اقدامات تکلیف تعیین شده موضوع

  میزان تحقق
 (درصد)

  176ماده   7
مین منابع مالی براي أت

مدیریت زمین و 
  پرداخت نصاب مالکانه

 
(سازمان ملی و زمین و و شهرسازي  راهوزارت 

مسکن)مکلف است به منظور نصاب مالکانه اعم از 
موات و غیرموات و خرید اراضی مورد نیاز اجراي 

هاي جوان و  هاي مسکن به ویژه مسکن زوج طرح
درآمد، اراضی شهري دراختیار خود را به  کم  اقشار

 .صورت مزایده به فروش رساند
 

  گذاري داشته استمتر مربع وا 3، 000، 000در حدود  
درسطح شهرهاي استان منابع آن به مالکان این بند  

  .پرداخت شده است
60  

  .ماخذ: قانون برنامه پنجم توسعه و اداره کل راه و شهرسازي استان اصفهان



 

 
 

  1390-1395هايطی سالهاي اجرایی  سیاست. عملکرد  4جدول 
 

 اثر بخشی سیاست ی صورت گرفتهاهم اقدامات اجرای هاي اجرایی اتخاذ شدهسیاست ردیف
  برآورد 

 اثر بخشی (درصد)

1  

  برنامه مسکن خانوارهاي کم درآمد -
  اي و شهرستانی مسکنهاي منطقهبرنامه -

  مین مسکن خانوارهاي کم درآمدأت -
تقویت بخش خصوصی در راستاي احداث واحدهاي  -

  هاي نوینمسکونی و استفاده از فناوري
  زینه مسکنحذف قیمت زمین از ه -

هزار واحد  200تشکیل مستمر شوراي مسکن استان و ساخت 
مسکونی در قالب مسکن مهر و خود مالکین و بافت فرسوده و 

هزار  واحد آن به  163مسکن روستایی در استان که تاکنون بیش از 
  مرحله افتتاح و بهره برداري رسیده است

طرح مسکن مهر و پرداخت 
مت تسهیالت باتوجه به حذف قی

زمین براي اقشار کم درآمد 
مین مسکن آنان أبراي ت یفرصت

  بوده است.

40  

2  
شناسایی محدوده بافت فرسوده و ساماندهی  مطالعه و

  نشینیحاشیه سمی ورهاي غیرسکونتگاه
  

اند بوده شهرکه داراي اولویت 72مطالعه شناسایی محدوده  تاکنون
ی در شهرها و نشینجلوگیري از گسترش حاشیه .انجام شده است

نشین و نامناسب موجود و همچنین حاشیه هايساماندهی بافت
  شهر  9نشینی هاي غیررسمی و حاشیهمطالعات سکونتگاه

  در حال اجرا است

هاي فرسوده گام شناسایی بافت
 ثري جهت توسعه و احیاؤم

  هاي فرسوده ایجاد  بافت
  نموده است

20 

3  

معیارهاي زیست  یابی و توسعه شهرها با رعایت مکان-
  محیطی و مراقبت از منابع آب و خاك و کشاورزي

اي (برقراري توازن توسعه) هاي منطقهکاهش نابرابري-
  و توسعه پایدار شهرها

  تاکید برتوسعه درونی شهرها با استفاده از-
  هاي مرتبطها و برنامههاي موجود و تهیه طرحظرفیت 

  دید استان تهیه ویابی و توسعه شهرها و شهرهاي جمکان -
با رعایت معیارهاي زیست محیطی و مراقبت از منابع آب  و خاك 

  ها و شبکه شهريکشاورزي با امکان استفاده از زیر ساخت
  هاي توسعه و عمران شهريتکمیل مطالعات طرح -

  کید بر توسعه درونی شهرهاأهاي فرسوده شهري با تاحیا بافت -
  براي شهرهاي داراي طرح جامعهاي موضوعی و موضعی تهیه طرح-

هاي جامع موجب توسعه طرح
ریزي شهرها توسعه متوازن و برنامه

مطلوب باتوجه  و حفظ محیط زیست
هاي مناطق شده به اقلیم و  ظرفیت

هاي فرسوده و است و توجه به بافت
هاي پرداخت تسهیالت و سیاست

تشویقی موجب توسعه درونی 
  شهرها شده است.

20  

  



 

 
 

  1390-1395هايطی سالهاي اجرایی  سیاست. عملکرد  4ول جدادامه 

 اثر بخشی سیاست اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته هاي اجرایی اتخاذ شدهسیاست ردیف
  برآورد 

 اثر بخشی (درصد)

  ها در برابرسازي شهرها و ساختمانایمن  4
  حوادث طبیعی 

هري و هاي توسعه شبکارگیري اصول پدافند غیر عامل در طرح -
 هااحداث ساختمان

 مکانیابی و توسعه شهرها با رویکرد کاهش حوادث طبیعی -
 ها و استقرار جمعیت در مجموعه شهري اصفهانساماندهی فعالیت -
هاي شهري با رعایت مقررات و کنترل و نظارت بر تهیه و اجراي طرح-

  قوانین

ها در استان باتوجه به وجود گسل
ي از اصفهان به منظور پیشگیر

حوادث طبیعی مانند زلزله مطالعات 
  بندي زلزله انجام شده و پهنه

یابی و توسعه شهرها با لحاظ مکان
  شود.مطالعات فوق انجام  می 

20  

  حفظ و گسترش فرهنگ معماري و شهرسازي  5
  اسالمی -ایرانی  

  بکارگیري ضوابط و معیارهاي الگوي معماري و شهرسازي-
  هاطرح ایرانی اسالمی در تهیه 

  ایجاد دبیرخانه شهرسازي و معماري اسالمی -
توسعه فرهنگ معماري ایرانی 

  20  اسالمی

  هاي کم درآمد و اقشار ویژهمسکن گروه تاًمین  6
  استفاده از اراضی موجود در بافت -

 ساله و مسکن مهر 99 –اي احداث و عرضه مسکن اجاره  -
 ریزي و مدیریت جامع زمینبرنامه  -

 مالی مسکن تاًمینا اثر بخشی نظام ارتق  -
 افزایش توان مالی خانوارها با افزایش مبلغ  تسهیالت بانکی  -

  ریزي احداث مسکن مهر و مددجویانبرنامه  -

  20  رفع کمبود مسکن شهري

  ارتقا کمی و کیفی تولید و عرضه مسکن  7

 تغییر شیوه تولید ساختمان از سنتی به صتعتی -
هاي بهبود کیفیت ساخت استاندارد سازي وطرح –عت ساختمان ارتقا صن -

 صرفه جویی در مصرف انرژي
 تقویت و کارآمد کردن نظام  مهندسی ساختمان -
 هاي موجودسازي ساختمانالزامات مقاوم تأسیس -

 سازي و اصالح الگوي مصرف انرژي در ساختمانفرهنگ -
 گسترش بیمه کیفیت ساختمان -

  مسکن گذاري در بخشهاي سرمایهشرکت تأسیس -

  هاي نوین توسعه فناوري
  20  در ساختمان 

  ه کل راه و شهرسازي استان اصفهان.مأخذ : سند راهبردي بخش در برنامه پنجم توسعه و ادار     



 

 
 

  هم بر اساس اهداف کمی برنامه بخشعملکرد شاخص ها ومتغیرهاي م
  

  ها ومتغیرهاي مهم براساس اهداف کمی برنامه بخش عملکرد شاخص .5جدول
 

ماده   ردیف
  واحد  عناوین هدف کمی  قانونی

1390  1391  1392  

درصد   عملکرد  هدف برنامه
درصد   عملکرد  هدف برنامه  تحقق

درصد   عملکرد  هدف برنامه  تحقق
  تحقق

  %100  64،874،053  64،874،053  %100  24،179،862  24،179،862  %100  187،471،216  187،471،216  مترمربع  تحصیل اراضی(محدوده و حریم)  -  1
  %100  1،366،794  1،366،794  %100  2،418،938  2،418،938  %100  6،560،780  6،560،780  مترمربع  غیرمسکونی)- واگذاري اراضی(مسکونی  -  2
  %100  85  85  %100  78  78  %100  70  70  تعداد  طرح جامع مصوب (شهر)    3
  %100  18  18  %100  18  18  %100  15  15  تعداد  طرح تفصیلی مصوب (شهر)    4
  %100  98  98  %100  122  122  %100  114  114  تعداد  تعداد جلسات  کمیسیون ماده پنج    5
  %100  21  21  %100  30  30  %100  25  25  تعداد  تعداد جلسات کارگروه تخصصی    6

7  _ 
نفر  25000مسکن مهر شهرهاي باالي 

  (افتتاحیه ها)
واحد 

  %100  26،365  26،365  %100  19،539  19،539  %100  18،648  18،648  مسکونی

8  _  
 25000مسکن مهر شهرهاي زیر  

  (افتتاحیه ها)
واحد 

  %100  10،680  10،680  %100  5،813  5،813  %100  6،095  6،095  مسکونی

  مسکن مهر شهرهاي جدید (افتتاحیه ها)  _  9
واحد 

  %100  13،585  13،585  %100  4،198  4،198  %100  5،613  5،613  مسکونی

  %100  54،530  54،530  %100  30،150  30،150  %100  41،747  41،747  مسکونی  احدو  افتتاحیه مسکن مهر شهري  _  10
  %100  65  65  %100  53  53  %100  52  52  تعداد  عمومی و دولتی هاي ساختمان پروژه هاي  _  11

12  _  
هاي دولتی و عمومی  زیربناي ساختمان

  %100  77،138  77،138  %100  31،529  31،529  %100  30،520  30،520  مترمربع  در دست احداث



 

 
 

  ها ومتغیرهاي مهم براساس اهداف کمی برنامه بخش .عملکرد شاخص5جدولادامه 
 

ماده   ردیف
  واحد  عناوین هدف کمی  قانونی

1393  1394  1395  

درصد   عملکرد  هدف برنامه
درصد   عملکرد  هدف برنامه  تحقق

درصد   عملکرد  هدف برنامه  تحقق
  تحقق

  %124  6،179،153  5،000،000  %131  6،540،000  5،000،000  %110  2،197،978  2،000،000  مترمربع  تحصیل اراضی(محدوده و حریم)  -  1
  %123  3،072،571  2،500،000  %106  2،658،000  2،500،000  %116  580،973  500،000  مترمربع  غیرمسکونی)- واگذاري اراضی(مسکونی  -  2
  %100  101  101  %100  96  96  %100  93  93  تعداد  طرح جامع مصوب (شهر)    3
  %100  19  19  %100  19  19  %100  18  18  تعداد  طرح تفصیلی مصوب (شهر)    4
  %100  106  106  %100  114  114  %100  71  71  تعداد  تعداد جلسات  کمیسیون ماده پنج    5
  %100  15  15  %100  20  20  %100  18  18  تعداد  تعداد جلسات کارگروه تخصصی    6

7  _ 
نفر  25000مسکن مهر شهرهاي باالي 

  (افتتاحیه ها)
واحد 

  %100  2،038  2،038  %100  2،004  2،004  %100  4،625  4،625  مسکونی

8  _  
 25000مسکن مهر شهرهاي زیر  

  (افتتاحیه ها)
واحد 

  %100  1،080  1،080  %100  2،160  2،160  %100  2،767  2،767  مسکونی

  مسکن مهر شهرهاي جدید (افتتاحیه ها)  _  9
واحد 

  %100  5،507  5،507  %100  9،855  9،855  %100  6،725  6،725  مسکونی

  %100  8،625  8،625  %100  14،019  14،019  %100  14،117  14،117  مسکونی  واحد  افتتاحیه مسکن مهر شهري  _  10
  %100  10  10  %100  11  11  %100  24  24  تعداد  عمومی و دولتی هاي ساختمان پروژه هاي  _  11

12  _  
هاي دولتی و عمومی  زیربناي ساختمان
  %100  24،000  24،000  %100  15،688  15،688  %100  76،000  76،000  مترمربع  ت احداثدر دس

  مأخذ : سند ملی پیشرفت استان اصفهان و مجموعه اسناد بخشی و فرابخشی در برنامه پنجم. 
  



 

 
 

  اي عملکرد بودجه-5
اي با توجه به قرارگیري فصل  است در قسمت بودجه هزینه . الزم بذکرارائه گردیده است 7و  6ول شماره قالب جد اي این فصل در عملکرد بودجه     

  باشد. ، مربوط به هر دو فصل می 6هاي اداره کل راه و شهرسازي، آمار جدول شماره  نقل در ذیل فعالیت  و  مسکن و فصل حمل
  

 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اي طی سال . عملکرد اعتبارات هزینه 6جدول 
 

نوع 
  اعتبارات

  عنوان برنامه
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  مصوب

درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  ملی
  -  0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  استانی

توسعه حمل و 
  100  212908  212908  100  175339  175339  100  133970  133970  100  111078  111078  100  106247  106247 100 101300 101300  نقل جاده اي

توسعه دولت 
 100  1917  1917 100  4960  4960 0  0  0 0  0  0 0  0  0 0 0 0  الکرونیک

اجراي امور 
مربوط به حوزه 

ساختمان و 
  مسکن

0 0 0 0  0  0 0  0  0 0  0  0 4960  4960  100 13291  13291  100 

کمک به 
سازمانهاي 

  نظام مهندسی
1605 1605 100 1362  1362  100 1443  1443  100 1661  1661  100 4960  4960  100 1906  1906  100 

ساماندهی 
کالبدي شهري و 

  روستایی
5192 5192 0 5446  5446  100 5400  5400  100 6164  6164  100 4960  4960  100 5706  5706  100 



 

 
 

 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اي طی سال . عملکرد اعتبارات هزینه 6جدول ادامه 
 

نوع 
  اعتبارات

  عنوان برنامه
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  بمصو

درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  استانی
  

هاي  پژوهش
 100  2216  2216 100  1655  1655    0  0      0    0  0 0 0 0  کاربردي

هزینه هاي 
مربوط به 

  بازنشستگان
21575 21575 100 24090  24090  100  13308  13308  100  480  480  100              

هزینه هاي 
مربوط به 

هاي  خانواده
  ثارگرشاهد و ای

973 973 100 770  770    875  875    0  0                

  راهبردي
              100  9204  9204  100  8200  8200  100  8168  8168 100 7516 7516  امور اراضی 

  راهبردي
              100  7738  7738  100  6800  6800  100  6809  6809 100 6187 6187  امور مسکن 

هاي  ساختمان
              100  6164  6164  100  5400  5400  100  5446  5446 100 4825 4825  عمومی و دولتی

پرداخت دیون 
و بازخریدي 

  کارکنان
287 287 100 566  566  100  1192  1192  100  2760  2760  100              

کل اعتبارات 
  100  237،944  237،944  100  196،834  196،834  100  168،142  168،142  100  153،697  153،697  100  158،904  158،904 100 149،464 149،464  اي هزینه

  



 

 
 

 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  سالاي طی  هاي سرمایه تملک دارایی. عملکرد اعتبارات  7جدول 
 

  عنوان برنامه  نوع اعتبارات
  92سال   91سال   90سال 

  درصد تحقق  عملکرد  مصوب  درصد تحقق  عملکرد  مصوب  درصد تحقق  عملکرد  مصوب

اعتبارات   ملی
  83  970،626  1،174،908  59  539،756  911،888  67  566،007  847،233  انیعمر

 اعتبارات  استانی
  50  301،123  599،018  35  219،891  633،536 83  462،156  558،721  عمرانی

  درآمد
 0 0 0 0 0 0 0  0  0  _  اختصاصی

سرمایه گذاري 
خصوصی  بخش

  وتعاونی
_  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

سرمایه گذاري 
 0 0 0 0 0        0 0 0 0  _  خارجی

سرمایه گذاري 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  _  بانک ها

تسهیالت 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  _  بانکی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  _  اوراق مشارکت
  سایر 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  _  (با ذکر نوع)

  72  1،271،749  1،773،926  49  759،647  1،545،424  73  1،028،163  1،405،954  _  جمع کل
  
  



 

 
 

  
 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  سالاي طی  هاي سرمایه تملک دارایی. عملکرد اعتبارات  7جدول امه اد

 

  عنوان برنامه  نوع اعتبارات
  95سال   94سال   93سال 

  درصد تحقق  عملکرد  مصوب  درصد تحقق  عملکرد  مصوب  درصد تحقق  عملکرد  مصوب
  51  1،031،602  2،028،290  44  1،098،664  2،509،439  78  1،322،970  1،688،727  اعتبارات عمرانی  ملی

  49  409،207  831،569  36  260،345  725،066  60  441،035  730،983  عمرانی اعتبارات  استانی
  درآمد

 0 0 0 0 0 0 0 0  0  _  اختصاصی

سرمایه گذاري 
خصوصی  بخش

  وتعاونی
_  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

سرمایه گذاري 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  _  خارجی

سرمایه گذاري 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  _  بانک ها

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  _  تسهیالت بانکی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  _  اوراق مشارکت
  سایر 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  _  (با ذکر نوع)

  50  1،440،809  2،859،859  42  1،359،009  3،234،505  73  1،764،005  2،419،710  _  جمع کل
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  بندي وپیشنهادها: جمع - 6
 

 الف ) نقاط قوت

 راستاي در ايمنطقه و شهري توسعه زمینه در مطالعاتی متعدد هايطرح از برخورداري 
  .شهري تفصیلی هايبرنامه هدایت

 مهاجرین و بزرگ شهرهاي سرریز جمعیت جذب جهت جدید شهرهاي وجود.  
 جهانی شده ثبت آثار و تاریخی ارزشمند هايبافت داشتن و قلیمیا و محیطی تنوع.  
 صادرکننده و تولید و 85 سال در استان در ساختمانی مصالح تولیدي واحد 2067 وجود 

 وافزایش مسکن  وکیفی کمی درابعاد فزاینده  و مثبت تحول در ساختمانی مصالح اقالم تمامی
 .ملکی تصرف

 و مسکن زمینه در گذاريجهت سرمایه کارآمد خصوصی بخش و پیمانکاران مشاوران، وجود 
  .شهري عمران

 گانه هفت  مختلف هايرشته در مهندسی  نظام سازمان  عضو هزار مهندس16 زا بیش  وجود 
 .ساختمان

 

 ) نقاط  ضعف ب

 درآمد کم هايگروه(اول  دهک 5  مخصوصاً مسکن تملک و ناتوانی خانوارها در خرید(.  
 اصفهان کالنشهر منطقه) و خاك آب هوا،( حیطیم زیست مشکالت.  
 کوچک ايدرمحدوده فضایی انباشت و تورم(استان  مرکز در امکانات و توسعه تمرکز 

  .)استان از ايعمده بخش  شدن ايحاشیه و
 استان شهرهاي اکثر در دولت مالکیت با شهري زمین وجود عدم.  
 ستانا در دوام کم سازي ساختمان هايشیوه بودن رایج. 

  
  
 

 



 

 
 

  1395گزارش اقتصادي و اجتماعی استان اصفهان در سال   234
 

 پیشنهادها:
  

 هاي توسعه و عمران شهريتکمیل مطالعات طرح.  

 نفر جمعیت 25000ها و شهرهاي باالي هاي تفصیلی براي مراکز شهرستانتهیه طرح.  

 ها.قع در آنسازي ساکنان واهاي غیرمتعارف و توانمند هاي سکونتگاهتهیه طرح 

 وسازهاي غیرمجاز خارج از محدودهاعمال ممنوعیت ارائه کلیه خدمات زیربنایی و ساخت.  

 گیري از دانش و فناوري نوین در عرصه توسعه و عمران فضاهاي شهريبهره.  

  هاي  اسالمی در تهیه طرح –بکارگیري ضوابط ومعیارهاي الگوي معماري و شهرسازي ایرانی
  .توسعه شهري

 هاي مربوطها و برنامهید بر توسعه درونی شهرها و تهیه طرحتأک.  

 رد توسعه ـهزار نفر جمعیت با رویک 100ري براي شهرهاي بیش ازـتهیه طرح مجموعه شه
 .درونی شهرها

 هاي موضوعی و موضعی براي شهرهاي داراي طرح جامعتهیه طرح. 

 فهانها و استقرار جمعیت در مجموعه شهري اصساماندهی فعالیت. 

 تر در احداث ساختمانهاي مقاومها و استفاده از شیوهسازي ساختمانمقاوم.   
 هاي نوین در صنعت ساختمان ها و تکنولوژياستفاده از فناوري. 

 هاي محلی و کمربند سبز حاشیه شهرهاتوسعه فضاهاي سبز و پارك.  

 صنعتی و  هايعه فعالیتهاي آالینده و ممانعت از استقرار و توسانتقال صنایع و کارگاه
 کارگاهی در حاشیه شهرها.

 برداري از طرح قطار شهري اصفهان و حومهتکمیل و بهره.  

 معوض اراضی تاًمینخدماتی و هاي نظامی براي تحقق اراضیدراختیار ارگان آزادسازي اراضی.  

 جهت احیاء و نوسازي بافت فرسوده. ايافزایش پرداخت تسهیالت یارانه 

 هاي مردمی.منظور جلب مشارکت سازي دربافت فرسوده بههاي یکپارچهلعات طرحانجام مطا 

 هاي مسکن.تغییر رویکرد در پرداخت یارانه 

 هاي مسکونی با انتظارات ، فرهنگ و عالیق مردمسازي طرحمتناسب.  
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 بت به توان درآمدي خانوارهاپرداخت تسهیالت ساخت مسکن نس. 

 ازار به سمت اهداف ـزاري براي هدایت بـعنوان اب ههاي مالیاتی بمشوق  و  تخفیف مالیاتی
 گذاري. سیاست

  به اراضی بایر10اخذ مالیات سالیانه %. 

 ریزي احداث مسکن مددجویان بهزیستی و کمیته امدادبرنامه.  

 هاي مختلفآمدي دهکاحداث واحدهاي مسکونی متناسب با توان در. 

 درآمدي. 5 تا 1 هايهاي بخش مسکن به دهکپرداخت یارانه 

 هاي موجود استانسازي ساختمانالزامات مقاوم تاًمین. 

 خصوصی. پرداخت تسهیالت بانکی بلندمدت با کارمزد پایین به بخش 

 سازگذاري و کمک خیرین مسکن استفاده از سرمایه. 

  هاي کالن مسکن هماهنگ با سیاست مالی تاًمینساماندهی فرآیند. 

 زمین براي واگذاري مسکن در شهرها.برداري از حق بهره واگذاري 

 استفاده از اراضی موجود در بافت فرسوده. 

 (افزایش تراکم ساختمانی) هاي توسعه درونی شهرهااستفاده از ظرفیت. 

 سازي و اصالح الگوي مصرف انرژي در ساختمانفرهنگ.  

 هاي آب و هوایی و ترویج آن در  اسالمی مسکن براساس اقلیم – رانیتهیه الگوي ای
  .هاي دولتی و عمومیساختمان

 گذاري در بخش مسکنهاي سرمایهشرکت تأسیس.  

 هاي آن هاي دولتی به بخش مسکن و زیرساختاعطاي کمک. 

 گسترش بیمه کیفیت ساختمان. 

  افزایش سهم تسهیالت پرداختی به نسبت تورم. 
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  فصل هفتم

  پسـت 
  
  
  
  
 ـ مقدمه1

ترین شرکت خدماتی کشور نقشی زیـر بنـایی    عنوان گسترده شرکت ملی پست جمهوري اسالمی ایران به     
جهـت   تا در نماید. این صنعت بزرگ انسانی همواره کوشیده است در توسعه اقتصادي و بهره وري ملی ایفا می

افزایش سهم از بازار خدمات پستی، رشد و توان اقتصادي، نوآوري در خدمات و محصـوالت، ارتقـاي کیفیـت    
هاي بلنـدي را   رضایت ذینفعان، توانمندسازي و توسعه سرمایه انسانی گام تاًمینهاي پستی ،  خدمات و فعالیت

 .بردارد

  
  ن اصفهانهاي فناورانه اداره کل پست استا و پروژه ها طرح
  پایگاه نشانی ملی مکان مرجع(GNAF)  
 (سامانه یکپارچه مدیریت امالك کشور) سیماك  
  سامانه پست و دانشگاهunipost.ir  
   تجارت الکترونیک 

   پست رسانه  
   پست آگهی  
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 سامانه جامع استعالم خدمات نیابتی  
  مدیریت هزینهسامانه  
  تجهیز دفاترICT  روستاهاي منتخب از محل اعتبارات  
     لویـت  وتجهیز مرکز مبادالت اصفهان براي کنترل کیفیت مرسوالت پسـت نامـه هـاي بـا ا

  .(RFID)خارجه وارده به آنتن مجهز به فناوري سیستم شناسایی امواج رادیویی 
  

  دستاوردها
هـاي   گروه شرکت هاي عمومی واختصاصی در شاخصکسب رتبه اول اداره کل پست استان اصفهان 

  .95ها در سال  ها و بیمه دولتی ، بانک
 نگاري اتحادیه جهانی  کسب رتبه اول اداره کل پست استان اصفهان مسابقات نامه

  .2017 پست در سال
  کسب لوح تقدیر ازسوي معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

کاري شرکت ملی پست در اجراي طرح ملی سرشماري عمومی جهت مشارکت و هم به
  .95نفوس و مسکن سال 

  دریافت جایزه برنز عمکرد سرویس پیشتاز توسط شرکت ملی پست جمهوري اسالمی
  .95ایران در مهرماه 

  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  هاي مهم: ـ عملكرد شاخص2
  گيرد. ميل ذيل مورد تجزيه و تحليل قرار تكميل جدو در قالب هاي اصلي بخش شاخص

  
 1390 -1395هاي هاي مهم در سالعملكرد شاخص  .1جدول

 

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 واحد عنوان شاخص رديف

 16382 28823 29872 26759 40030 33312 هزار مرسوله تعداد كل مرسوالت پستي 1

 3,4 5,9 6,1 4/5 1/8 85/6 ولهمرس سرانه مرسوالت به ازاي هر نفر جمعيت 2

 105 102 101 100 100 98 كيلومتر مربع پوشش مساحتي براي هر واحد پستي 3

 4802 4656 4590 4569 4481 4460 نفر پوشش جمعيتي براي هر واحد  پستي 4

 26 7 7 3 3 3 تعداد تعداد خدمات نوين 5

 80 78 82 98 86 - درصد تحقق سير مرسوالت پستي عادي 6

 15 1,4 3,9 7 10 7/6 مورد در ميليون ها به كل مرسوالتتعداد بي ترتيبي 7

 
 
 
 
 
 
 

  
  



 

 
 

  جایگاه بخش/ فرابخش درکشور-3
  گیرد: میجدول ذیل مورد تجزیه و تحلیل قرار  در قالبها  به تفکیک اهم شاخص پست کشور سهم استان در بخش    

  
  
  

 1390-95جایگاه استان در کشور  -2جدول 
 

 سال شرح عنوان شاخص ردیف
1390 1391 1392 1393 1394 1395  

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

 تعداد کل مرسوالت پستی 1

     26759 4,8 29872 4,7 28823 5,0 16382 3,3 استان

     562706 100 632594 100 575610 100 495334 100 کل کشور

                توسط دستگاه اجرایی تکمیل شده است. مورد نیاز، اطالعات عدم وجوددلیل  به 1391و  1390هاي  سال  

  
  باشد. هاي درآمدي رتبه سوم بعد از تهران و خراسان رضوي را دارا می  اداره کل پست استان اصفهان درمجموع شاخص

 
 

  
  
  



 

 
 

  اهداف کمی یی وهاي اجرا تحلیل عملکرد بخش/ فرابخش براساس تکالیف قانونی، سیاست-4
 سند ملی پیشرفت استان اصفهان و"اهداف کمی مندرج در  هاي اجرایی و ، سیاست"قانون برنامه پنجم توسعه کشور"این قسمت با توجه به تکالیف      

  :ده استمیل شاختصاص یافته وجداول ذیل بر این اساس تکپست  به ارزیابی وضعیت بخش "مجموعه اسناد بخشی وفرابخشی در برنامه پنجم توسعه
  

  .عملکرد مواد قانونی در طول برنامه پنجم توسعه3جدول 
  

ماده قانونی   ردیف
میزان تحقق   عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف  تعیین شده  موضوع  مرتبط

  (درصد)

  46ماده   1

آوري اطالعات و  منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فن به

  فرهنگی اقدامات زیر انجام پذیرد:و اقتصادي هايدرحوزه وري افزایش بهره

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه 

شبکه ملی اطالعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهناي باند مناسب 

هاي عمومی غیر دولتی، اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخش

عت مبتنی بر توافقنامه سطح خصوصی و تعاونی امکان دسترسی پرسر

هاي خدمات را به صورتی فراهم نماید که تا پایان سال دوم، کلیه دستگاه

% خانوارها و کلیه کسب و 60اجرایی و واحدهاي تابعه و تا پایان برنامه، 

 کارها بتوانند به شبکه ملی اطالعات متصل شوند.

حذف خدمات فیزیکی و توسعه 

  هايسرویس

 هوشمند پستی 

 سعه سرویس هاي الکترونیکی پست،تو

ها و ادارات و انعقاد قرارداد با سازمان

 انجام ثبت نام اینترنتی آنها

90  



 

 
 

  
  .عملکرد مواد قانونی در طول برنامه پنجم توسعه3جدول ادامه 

  

ماده قانونی   ردیف
میزان تحقق   عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف  تعیین شده  موضوع  مرتبط

  (درصد)
الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک و  تجارت دولت الکترونیک، توسعه  48ماده   2

 اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیک و کاهش اسناد کاغذي
 95 راه اندازي و توسعه اتوماسیون اداري کاهش اسناد کاغذي

  54ماده   3
  شود درحدود وظایف قانونی خود و هاي اجرایی اجازه داده میبه دستگاه

ضوابط و استانداردهاي مورد تأیید شوراي عالی آمار، نسبت  در چهارچوب
 به تولید آمار تخصصی حوزه مربوطه خود اقدام نمایند.

تهیه آمارهاي الزم از فرآیندها و 
 هاي پستیسرویس

  هاي اختصاصی و بانک تهیه
 عمومی دستگاه

95 

سی آسان و وري نظام اداري، افزایش رضایت عمومی و دستر بهبود بهره  71ماده   4
 سریع شهروندان به خدمات عمومی و دولتی

 هاي تحول اداريانجام برنامه
طرح تکریم، اتوماسیون اداري، هوشمند 

 هاي پستینمودن سرویس
65 

  120ماده   5

سازمان امور مالیاتی مکلف است پایگاه اطالعات مودیان مالیاتی شامل 
یان برنامه واشخاص اي اشخاص حقیقی را تا پااطالعات درآمدي و هزینه

-حقوقی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به پایان رساند . کلیه دستگاه
هاي اجرایی و نهادهاي عمومی و ذیربط که اطالعات مورد نیاز پایگاه فوق 
را در اختیار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطالعات با حفظ 

صادي و دارایی در سال اول برنامه محرمانه بودن که توسط وزارت امور اقت
رسد، این اطالعات را در اختیار تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می

 سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

تسهیل و تسریع خدمات ثبت 
 ها و مفاصا حساباظهارنامه

 100 انعقاد قرارداد با سازمان امور مالیاتی

  جمهوري اسالمی ایران. قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه  مأخذ:
  



 

 
 

  
  هاي اجرایی در طول برنامه پنجم توسعه . عملکرد سیاست4جدول   

  

 اثربخشی سیاست  گرفته اهم اقدامات اجرایی صورت شده هاي اجرایی اتخاذ سیاست فردی
برآورد اثربخشی 
 سیاست (درصد)

 بازنشستگی زودتر از موعد و ادغام واحدهاي مرتبط . اصالح ساختار  1
م واحدهاي تجزیه و مبادالت ، پیتشاز و ادغا

  نقلیه که با ایجاد مدیریت واحد خروجی مثبت 
 به دنبال داشته است

100 

 مدیریت هزینه  2

توقف جذب نیرو وساماندهی مناسب، برون سپاري خطوط پستی 
، کاهش هزینه هاي غیر ضروري، یکپارچه سازي شبکه توزیع ، 

هاي شهري و  ایندگیساماندهی نظارت فیزیکی ، ایجاد نم
ده ازطریق فروش یا  روستایی به جاي دفاتر ، واگذاري دفاتر زیان

 اجاره

با اعمال این سیاست و اقدامات انجام شده 
 هزینه ها کاهش یافته است

100 

 نوآوري در توسعه بازار  3

افزایش بازارهاي کالن، توسعه پست مستقیم و استفاده از 
ها با مشارکت  توسعه سرویسرسانی پست ،  ظرفیت هاي اطالع

بخش خصوصی ، ساماندهی فضاي خالی و بالاستفاده ، توسعه 
 هاي نوین پستی سرویس

نوآوري در توسعه بازار باعث ایجاد بازارهاي 
جدید و افزایش خدمات و مشتریان می شود. و 

اعمال این سیاست میتوان خدمات درسطح 
 نمود  عرضه گسترده

100 

هاي  اجرایی منتاسب با ظرفیت بندي واحدهاي طبقه  4
 اجتماعی ، اقتصادي و فرهنگی

هاي هر بخش و و در نظر گرفتن پرداختها  در نظر گرفتن قابلیت
 متناسب با عملکرد و ظرفیت 

با توجه به یکسان نبودن ظرفیت هاي واحدهاي 
مختلف بر اساس شاخصها، واحدها را باید 

  بندي  و براساس هرطبقه  طبقه
بندي نمود تا واحدهاي باظرفیت  هاقدام به رتب

هاي پایین تر نیز با انگیزه بیشتري به ارائه 
 خدمات بپردازند

100 

  
  



 

 
 

  هاي اجرایی در طول برنامه پنجم توسعه . عملکرد سیاست4ادامه جدول 
  

 اثربخشی سیاست  گرفته اهم اقدامات اجرایی صورت شده هاي اجرایی اتخاذ سیاست فردی
برآورد اثربخشی 

 (درصد) سیاست

 آموزش هاي مهارت محور نوآوري در افزایش کیفیت  5
این سیاست، باعث افزایش درآمد و باالتر 

هاي هاي کیفی و ارائه سرویسرفتن شاخص
 با کیفیت باالتر به مشتریان گردیده است.

100 

 کردن کلیه فرایندهاي پستی داستاندار استانداردسازي  6

مچنین در راستاي بهبود کیفیت خدمات و ه
ها و ارائه خدمات مطلوب تر کاهش  هزینه

به مشتریان، استانداردسازي الزم براي کلیه 
هاي پستی صورت گرفته و  سرویس

رضایتمندي مشتریان را از خدمات ارائه 
 شده به دنبال داشته است

100 

 تمرکززدایی با رویکرد مسئولیت پذیري  7
تدوین برنامه هاي مربوط با رویکرد حد اقل 

 الت/حداکثر نظارت و پاسخگویی بیشتردخ
با اعمال این سیاست افکار و تخصص و 
 خالقیت کارمندان به کار گرفته می شود.

100 

 روستایی ICTمدیریت دفاتر خدمات شهري و  تعیین پست به عنوان درگاه خدمات دولت  8

ارائه خدمات پایه پستی درنقاط شهري و 
ر روستایی براساس نظام عرضه و تقاضا د
یک فضاي رقابتی که موجب دسترسی 

آسان مردم به خدمات پستی و بهره مندي 
 از آن شده است

100 

  مأخذ:  سند ملی پیشرفت استان اصفهان و مجموعه اسناد بخشی و فرابخشی در برنامه پنجم.                  
  

  



 

 
 

 1395- 1390ال هاي س پست.عملکرد شاخص ها ومتغیرهاي مهم براساس اهداف کمی برنامه بخش 5جدول
    

ماده   ردیف
واحد   عنوان هدف کمی  قانونی

  متعارف

1390  1391      1392  
هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

  درصد تحقق  عملکرد

       مرسوله سرانه مرسوالت  46  1
9/8 4/5 61 

 تعداد تعداد خدمات نوین 120 2
      

3 3 100 

3 54 
بهنگام سازي اطالعات بانک 
 اطالعاتی کد پستی ده رقمی

  هزار 

 رکورد
      

1586 544 34 

4 71 
  ها تعداد بی ترتیبی

 به کل مرسوالت 

  مـورد

 در میلیون 
      7 3 100باالي 

5 71 
  تحقق زمان سیر مرسوالت

 پستی عادي 
 درصد

      80 98  100باالي 

  
    توسط دستگاه اجرایی تکمیل نشده است. ،ازیعدم وجود اطالعات مورد ندلیل  به 1391و  1390هاي   سال  
  
  

  



 

 
 

  
 1395- 1390.عملکرد شاخص ها ومتغیرهاي مهم براساس اهداف کمی برنامه بخش پست سال هاي 5جدول

    

ماده   ردیف
واحد   عنوان هدف کمی  قانونی

  متعارف

1393  1394  1395  
هدف 
  برنامه

د درص  عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

درصد   عملکرد
  تحقق

هدف 
  برنامه

  درصد  عملکرد
  تحقق 

 50 3,4 6,8 75,6 5,9 7,8 93,8 6,1 6,5 مرسوله سرانه مرسوالت  46  1

 100 26 26 100 7 7 100 7 7 تعداد تعداد خدمات نوین 120 2

3 54 
بهنگام سازي اطالعات بانک 
 اطالعاتی کد پستی ده رقمی

 100 1527 1500 100 3100 3100 48 575 1200 هزار رکورد

4 71 
  ها بهتعداد بی ترتیبی

 کل مرسوالت 

مـورد در 
 میلیون

 100باالي 1,5 7 100باالي 1,4 7 100باالي 3,9 7

5 71 
  تحقق زمان سیر مرسوالت 

 پستی عادي
 100باالي 85 80 100 80 80 100باالي 82 80 درصد

  

  
  



 

 
 

  1395ان اصفهان در سال گزارش اقتصادي و اجتماعی است  246
 

  اي عملکرد بودجه – 5
  :ه استدرقالب جدول ذیل ارائه شدپست استان اي  در این قسمت، عملکرد بودجه     

  
  

  (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اي پست استان اصفهان طی سال . عملکرد اعتبارات هزینه 6جدول 
  

  عنوان برنامه  نوع  اعتبارات
1395  

  درصد  عملکرد  مصوب
 GNAF 3476 3476 100 هاي ملی طرح

 100 14762 14762 فناوري و ... هاي ملی طرح

 100 472934 472934    جاري

 100 491172 491172    جمع کل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  247  1395گزارش اقتصادي و اجتماعی استان اصفهان در سال 

  
  :دي وپیشنهادهاجمع بن - 6
 

  نقاط قوت:
بیشترین نقاط دسترسی مشتریان در اقصی نقاط کشور حتی در روستاها (دفاتر داراي  -

  .و واحدهاي پستی دولتی ) ICTدفاتر  –ارتباطی 
 .رسانان اعتماد مشتریان به پست و نامه -

 .سرعت باال در توزیع مرسوالت ویژه -

تحویل  ارائه کد رهگیري مرسوالت به مشتري که امکان مشاهده سیر مرسوالت خود از ابتداي -
 ضاء از گیرنده را فرآهم می نماید.مرسوله به پست تا زمان توزیع و اخذ ام

 .بیمه کلیه مرسوالت پستی با توجه به نیاز مشتري -

 .وجود شبکه پستی گسترده -

بر  متنوع بودن خدمات پستی قابل ارائه و توسعه خدمات پستی جدید با ارزش افزوده مبتنی -
  .هاي نوین آوري فن

  .ه خدمات متنوع پستیئاراتوانمندي در  -
  .توانمندي ارائه خدمات پیشخوان دولت -
  .افزار افزار و نرم وجود سیستم اطالعاتی شامل زیرساخت، سخت -
  .امکان ارائه خدمات با قیمت رقابتی -
  .هاي نوین قیمت مناسب و قابل قبول براي سرویس -
  عدم نیاز به مراجعات حضوري. -
  .هاي جدید استفاده از تکنولوژي -
 .هاي پست در زمینه پست لجستیک سریع بار در تمام نقاط کشور با توجه به قابلیت توزیع -

  .ITوجود تجهیزات گسترده و مبتنی بر  -
 .هاي اطالعاتی برخورداري از پایگاه اطالعاتی مکانی و سایر بانک -
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  .مند به یادگیري اي با تجربه ، متخصص و عالقهبرخورداري از کارکنان و نیروه -
  .اي  هاي به روز و تجهیزات رایانه تمسوجود سی -
  .وجود مطالعات پژوهشی  -
  .ها با کد مشخص ترتیبی هاي پستی و ورود اطالعات بی ترتیبی افزار یکپارچه بی وجود نرم -
   .کشوري و استانی با کد صورت افزار به هاي پستی در نرم ترتیبی امکان ورود اطالعات انواع بی -
صورت استانی  افزار مذکور به ها با توجه به فراوانی آنها در نرم ترتیبی امکان تجزیه و تحلیل بی -

  .و کشوري
  .ها ترتیبی به منظور کاهش بی مؤثرریزي دقیق و  برنامه -
ریزي دقیق با استفاده از بخش  آوري مرسوالت پستی از واحدهاي پستی براساس برنامه جمع -

  .خصوصی
  زار جامع قبول و تجزیه و رهسپاري.اف جلوگیري از رسوب مرسوالت با استفاده از سیستم نرم -

  
  نقاط ضعف:

  .عدم تخصیص اعتبارات استانی  -
عدم امکان قبول مرسوالت ویژه براي نقاط دوردست به دلیل تعهد زمانی یک روزه توزیع  -

  .مرسوالت ویژه
 .مشتریان وفادار به پستعدم امکان تخفیف به مشتریان انبوه و  -

 .هاي مرتبط در خدمات پستی هاي الزم با سایر دستگاه نبودن هماهنگی -

عدم وجود سیستم حمل و نقل هوایی منظم و کارا به منظور رعایت مدت زمان سیر  -
  .مرسوالت و ایفاي تعهد به مشتریان 

  .، اطالع رسانی و آموزش همگانی ضعف در توجه ویژه به حوزه تبلیغات -
  .سپاري  م تخصیص بودجه جهت برونعد -
  .هاي آن  ها و باال بودن هزینه طوالنی بودن مدت اجراي پروژه -
 .سازي  هاي انجام شده براي بهنگام بینی اسب با پیشنتعداد کم  نیروي انسانی مت -
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  .ستیهاي نوین پ عدم آگاهی جامعه از سرویس -
  .عدم امکان جذب و نگهداري نیروهاي متخصص -
  .نامناسب بودن نظام کنترلی و نظارتی  -
  .هاي پستی به روز نبودن برخی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت -
  .نبودن واحد تحقیق و توسعه  -

  
  پیشنهادها:

  .تخصیص بودجه مناسب به پست -
  به پست.انبوه و مشتریان وفادار  انیامکان ارائه تخفیف به مشتر -
 ایجاد بستر مناسب در راستاي تعمیم پست ویژه در کل کشور حتی نقاط دوردست . -

 .هاي نوین پستی معرفی سرویس -

  .سازي چرخه بهبود عملکرد پیاده -
  نقل. گسترش خطوط و ناوگان حمل و -
  .هاي نوین پستی  تبلیغات گسترده براي سرویس -
  .رونیکی پستسازي جهت استفاده عموم جامعه از خدمات الکت فرهنگ -
  .هاي بازار الکترونیکی  نظارت دقیق بر فعالیت -
  .توسعه ایجاد واحد تحقیق و -
  .سازي  خصوصی جهت بهنگام استفاده از بخش -
  .تخصیص متناسب بودجه براي برون سپاري -
  .مرسوالت عادي وتوزیع  کنترل و نظارت بیشتر برفرآیندهاي قبول،جمع آوري، رهسپاري اعمال -
  .به صورت موردي در کنترل مدت سیر مرسوالت عادي RFID استفاده از سیستم -
  .اصالح سیستم حمل و نقل  -
 .ارسال مرسوالت عادي توجیه و راهنمایی و تشویق مشتریان به استفاده از لفاف مناسب جهت -
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  فصل هشتم

  روستایی عمران 
  
  
  
  
  
  
  
  ـ مقدمه1
درصد جمعیت استان در روستاها  57/14حدود  1395با عنایت به این که براساس سرشماري سال     

اند و سهم مهمی از تولیدات مواد خوراکی را به عهده دارند، توجه و حمایت از این بخش  ساکن بوده
ئه خدمات و عمران روستایی و اراهاي توسعه  باشد، از این رو تهیه و اجراي طرح بسیار با اهمیت می

هاي  وکشاورزان و کاهش نابرابري زندگی روستائیان بهبود کیفیت و درآمدزیربنایی جهت افزایش سطح 
هاي مردمی و حمایت از نهادهاي  همراه با تقویت تشکلموجود بین جامعه روستایی و جامعه شهري، 

وري مناسب از امکانات  هدهنده تسهیالت به روستائیان جهت افزایش اشتغال و بهر تأمین کننده و ارائه
  مدت و بلندمدت باشد. هاي کوتاه مدت، میان ترین اهداف دولت در برنامه یکی از مهم دتوان موجود می
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  هاي مهم ـ عملکرد شاخص2
  
  

   1390 – 95هاي  هاي مهم در سال عملکرد شاخص – 1جدول 
  

  1395  1394  1393  1392  1391  1390  واحد  شاخص عنوان   ردیف

تهیه طرح هادي و   1
 تعیین محدوده روستا

  15  15  15  15  20  20  طرح

اجراي طرح هادي   2
 روستایی

  10  10  10  10  6  20  طرح

اجراي طرح بهسازي   3
 بافت باارزش روستایی

  5  5  5  5  20  20  طرح

طرح ویژه مقاوم سازي   4
 مساکن روستایی

  9850  -  5394  -  4006  5500  فقره

صدور اسناد مالکیت   5
 روستایی

جلد 
  4045  4595  3166  2655  1185  1457  سند

  8622  32680  1000  -  -  -  تن  اي توزیع قیر یارانه  6

  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان.مأخذ :       
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  در کشورعمران روستایی ایگاه بخش ج -2
  

   1390- 95هاي سال ان در کشور در . جایگاه است2جدول 
  

  عنوان شاخص  ردیف
  1395  1394  1393  1392  1391  1390  سال

  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  درصد  میزان  شرح

تهیه طرح هادي و تعیین   1
  محدوده روستا

  15  52  15  69  15  128  15  36  20  53  20 56  استان
                         کشور

  اجراي طرح هادي روستایی  2
  10  47  10  58  10  42  10  15  6  12  20 82  استان
                         کشور

اجراي طرح بهسازي بافت   3
  باارزش روستایی

  5  1  5  1  5  1  5  1  20  1  20 1  استان
                         کشور

تسهیالت طرح ویژه   4
  بهسازي مسکن روستایی

  44  9850  -  -  90  5394  -  -  90  4006  80  5500  استان
  40  200000  _  _  56  200000  _  _  48  255400  74  192700  کشور

صدور اسناد   5
  روستایی مالکیت

  100  4045  100  4595  100  3166  100  2755 100  1185  100  1457  استان
                          کشور

  100  8622  100  32680  100  1000  -  -  -  -  -  -  استان  اي توزیع قیر  یارانه  6
                          کشور

  مأخذ : بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان.
  
  



 

 
 

  براساس تکالیف قانونیعمران روستایی بخش  عملکردتحلیل  -  4
  

 
 1390- 95 هايسالطی عملکرد مواد قانونی . 3جدول

 

  ردیف
 مادهشماره 

 و اهم اقدامات عملکرد  هشد تکلیف تعیین  عموضو  قانونی مرتبط
 میزان تحقق

  (درصد)

تهیه طرح هادي و تعیین   194 1
 محدوده روستا

هاي هادي روستایی و تعیین محدوده روستاها در  تهیه طرح
  گردد. سراسر کشور زیر نظر بنیاد مسکن تهیه می

مشخص نمودن روستاهاي واجد شرایط براي 
وهمچنین تعیین  تهیه طرح هادي و بازنگري

 محدوده با توجه به شاخصهاي برنامه
100  

 بهسازي، نوسازي ساختار کالبدي محیط روستا اي طرح هادي روستاییاجر  194  2
اجراي طرح هادي روستایی در روستاي باالي 

 خانوار 100
66  

اجراي طرح بهسازي بافت   194  3
 باارزش روستایی

روستایی مبتنی بر  بهسازي و نوسازي ساختار کالبدي محیط
 ایرانی با مشارکت مردم -الگوي معماري اسالمی

ي طرح مرمت محورهاي تاریخی در اجرا
 تاریخی -روستاهاي داراي بافت باارزش فرهنگی

60  

تسهیالت طرح ویژه نوسازي و   138  4
  87  مقاوم سازي واحدهاي مسکونی روستایی  مقاوم سازي واحدهاي مسکونی روستایی  بهسازي مسکن روستایی

 نفر 25000زیر  صدور سند روستایی و شهرهاي صدور اسناد مالکیت روستایی  194  5
اقدام قانونی در جهت صدور سند با همکاري 

 اسناد استان ثبت  کل  ادارات  
100  

  100  اي توزیع قیر یارانه  اي توزیع قیر یارانه  اي توزیع قیر یارانه    6
   مأخذ : بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان.              
  



 

 
 

  طول برنامه پنجم توسعههاي اجرایی در  . عملکرد سیاست4جدول   
  

 اثربخشی سیاست  گرفته اهم اقدامات اجرایی صورت شده هاي اجرایی اتخاذ سیاست فردی
برآورد اثربخشی 
 سیاست (درصد)

هاي  هاي بهسازي بافت و محیط گسترش فعالیت  1
  روستایی تا سطح معابر فرعی درجه دو

تمام از برنامه چهارم  نیمه هادي طرحهاي اجراي تکمیل
  سعه یا برنامه هاي قبلی در برنامه پنجم توسعهتو

بهبود محیط زندگی روستائیان و عبور و 
  مرور روستا

70  

بهره مندي روستاهاي استان از طرح هادي   2
  خانوار 20روستایی در تمامی روستاهاي باالي 

  تا 20مطالعات و تهیه طرح هادي در روستاهاي بین 
  خانوار 50 

ان و هدایت ایجاد زمینه توسعه و عمر
  روستا

90  

برطرف نمودن مشکالت اجرایی در روستاهایی که   3
برطرف نمودن نیازهاي روز روستا از نظر   بازنگري طرحهاي هادي روستایی  قبالً طرح هادي تهیه شده است

  کاربري زمین
90  

ء کیفی سکونت و توسعه پایدار ارتقا  اجراي طرح هادي روستاهاي داراي پتانسیل اقتصادي  محیط زندگی روستائیان  ارتقاء  4
  روستاها

80  

تهیه و اجراي طرح بهسازي بافت باارزش در روستاهاي   در روستاهاي استان هاي گردشگري فعالیت توسعه  5
  90  گسترش فعالیتهاي ایرا نگردي  مستعد گردشگري

ن نظارت فنی بر ساخت و سازهاي روستایی به منظور ایم  ایمن سازي مساکن جدید روستایی  6
  سازي مساکن جدید روستایی

ایجاد مساکن امن در بافت مسکونی 
  جدید روستاها

80  

افزایش توان اقتصادي روستائیان در جهت   7
  80  تزریق سرمایه به بازار مسکن روستایی  پرداخت تسهیالت بانکی به بافتهاي فرسوده روستایی  تشویق آنان به ساخت و ساز

  70  کاهش خسارات ناشی از بالیاي طبیعی  بند، کانال) هاي عمرانی حوادث (سیل اجراي پروژه و کمیلت  کاهش میزان خطر پذیري روستاها  8

  100  اعتبار بخشیدن به مالکیتهاي روستایی  صدور اسناد روستایی ایجاد ارزش حقوقی براي مالکیتهاي روستایی  9

  مأخذ : بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان.                
  



 

 
 

 عمران روستایی ها و متغیرهاي مهم براساس اهداف کمی برنامه بخش شاخصعملکرد . 5ولجد

  

  ماده  ردیف
واحد   عنوان هدف کمی  قانونی 

  متعارف

1390  1391  1392  1393  1394  1395  
هدف 
  درصد  عملکرد  برنامه

  تحقق
  هدف

  درصد  عملکرد  برنامه 
  تحقق

هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
هدف 
درصد   کردعمل  برنامه

  تحقق
هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق

1  194  
تهیه طرح هادي 
و تعیین محدوده 

 روستا
  100  52  52  100  69  69  100  128  128  100  36  36  100  53  53  100  56  56  طرح

اجراي طرح   194  2
 هادي روستایی

  100  47  47  100  58  58  100  42  42  100  15  15  8/21  12  55  100  82  82  طرح

3  194  
اجراي طرح 

بهسازي بافت 
 باارزش روستایی

  100  1  1  100  1  1  100  1  1  100  1  1  100  1  1  100  1  1  طرح

4  138  
سازي  مقاوم

واحدهاي مسکونی 
  روستایی

  44  4339  9850        90  4835  5394  -  -  -  92  3696  4006  80  4430  5500  فقره

صدور اسناد   194  5
 مالکیت روستایی

د درص
  100  4045  4045  100  4595  4595  100  3166  3166  100  2755  2755  100  1185  1185  100  1457  1457  سهمیه

6  194  
توزیع قیر 

  اي یارانه
  100  8622  8622  100  32680  32680  100  1000  1000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  تن

  اصفهان. ماخذ : بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
  
  



 

 
 

  اي عملکرد بودجه – 5
  
  :ه استقالب تکمیل دو جدول ذیل و تحلیل آنها ارائه شد دربخش اي  ر این قسمت، عملکرد بودجهد 

  
  
  

 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اي طی سال . عملکرد اعتبارات هزینه 6جدول 
 

نوع 
  اعتبارات

عنوان 
  برنامه

  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

  عملکرد  مصوب
درصد 

  حققت
  عملکرد  مصوب

درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  مصوب

درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  ملی
    5500  5500  80  4006  3696  92  -  -  -  5394  4835  90  -  -  -  9850  4339  44  

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  استانی
  44  4339  9850  -  -  -  90  4835  5394  -  -  -  92  3696  4006  80  5500  5500    جمع کل

  اصفهان. ماخذ : بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
  
  
  
  
  

  
  



 

 
 

 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  استان اصفهان طی سالتعاون روستایی  اي هاي سرمایه تملک دارایی. عملکرد اعتبارات  7جدول 
 

  نوع اعتبارات
عنوان 
  برنامه

  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  مصوب

  درصد
  تحقق 

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  مصوب

  درصد
  تحقق 

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 

  ملی
  

برنامه 
ساماندهی 
کالبدي 
شهري و 
  روستایی

68910 49791  3/72  10992  10992  100  51029  51029  100  66230  66230  100  41759  41759  100  8757  8757  100  

  31  116765  374915  43  137191  314561  53  169656  315977  20  46862  259899  22  46612  211536  97  175822  181186  اجراي طرح  استانی
                          57  2187  3892  9/99  4180  4185  تهیه طرح

درامد 
  اختصاصی

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

   ريگذا سرمایه
بخش خصوصی 

  و تعاونی
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

گذاري  سرمایه
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    خارجی

گذاري  سرمایه
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    بانکها

  44  4339  9850  -  -  -  90  4835  5394  -  -  -  92  3696  4006  80  5500  5500    تسهیالت بانکی
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    اوراق مشارکت

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    ذکرنوع) سایر(با
  30  129861  393522  50  178950  356320  60  240721 387601  30  97891  310928  27  63487  230426  90  235293  259781    جمع  کل

  : بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان.مأخذ
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  بندي و پیشنهادها: جمع – 6
  

ها، آنچه  هایی خواهد بود که از میان این ویژگی انداز داراي ویژگی چشم جامعه ایرانی در افق سند     
  باشد: و عشایري مرتبط است به شرح زیر می بیشتر با مقوله توسعه و عمران روستایی

یافته و با تاکیدبر عدالت اجتماعی و حفظ کرامت حقوق انسانها  روستایی توسعه جامعه -
  پیشرفت نماید.

 محیط زندگی (بافت و مسکن روستایی) و بهبود کیفیت آن.  ارتقاء -

درآمد مکفی به دور هاي برابر نظیر برخورداري از محیط کالبدي مناسب،  برخورداري از فرصت -
  از فقر و تبعیض.

در عمران روستاها بعنوان  مؤثرهاي  ایجاد مدیریت قوي و مناسب با توجه به تجارب سازمان -
منظور کاهش شکاف بین شهر و روستا براي دستیابی به جامعه روستایی  ترین ابزار به مهم

  توسعه یافته خواهد بود.
ته همراه با افزایش کیفیت زندگی روستاییان و عشایر یاف استانی برخوردار از روستاهاي توسعه -

هاي اجتماعی و فرهنگی، ساختار اقتصادي،  متناسب با شرایط محیط طبیعی و بومی، مشخصه
گرایی، سرزندگی،  اقلیمی، جغرافیایی و تاریخی قلمرو زیستی بوده و برخوردار از پایداري، واقع

هاي موجود همراه با تکامل فرد و تحقق  ريمعناداري، کارایی و عدالت جهت کاهش نابراب
نیازها باتوجه به زمان، تکنیک و مشارکت عمومی بوده و توانا در تولید علم و فناوري همگام با 

هاي اجتماعی موجود در  بنیان جهانی (باتوجه به منابع انسانی و سرمایه جامعه دانش
  روستاهاي استان) باشد.

  : انداز هاي چشم ویژگی - 1-6
شده در  هاي انقالبی و الزامات تعیین تاهاي توسعه یافته متناسب با اصول اخالقی و ارزشروس -

  الگوي اسالمی، ایرانی پیشرفت مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبري.
  مندي روستاها از محیط زیست مطلوب و پایدار. بهره -
 .ي توسعه و عمران (هادي) ها برخورداري روستاهاي بیشتري از طرح -
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  برخوداري روستاهاي بیشتري از محیط مطلوب کالبدي. -
  برخورداري از سالمت و رفاه و تامین اجتماعی. -
  .اي شهر و روستا در روند توسعه مؤثرهاي برابر و داراي تعامل سازنده و  دستیابی به فرصت -
  دن به اشتغال کامل.ارتقاء نسبی سطح درآمد و رسی -
  مندي روستاها از محیط زیست مطلوب و پایدار. بهره -
  توسعه و رشد پرشتاب و پایدار اقتصادي در روستاها و مناطق عشایري استان. -
  هویت بخشی به سیماي روستاهاي استان. -
هاي توسعه یافته و دانش پیشرفته به همراه تولید علم و فناوري در  برخورداري از زیرساخت -

د پرشتاب تکنولوژي و عصر ارتباطات و اطالعات با توجه به سهم برتر نیروي انسانی و رون
  اي. هاي اجتماعی نواحی روستایی در تولید ملی و منطقه سرمایه

  جو. پذیر و مشارکت برخورداري از افرادي آگاه، توانا، مسئولیت -
 ساماندهی به عشایر داوطلب اسکان و ساماندهی به عشایر کوچنده. -

  
  
  هاي توسعه: ترین قابلیت نقاط قوت و اصلی - 2-6

هایی همچون  وجود یک تشکیالت قانونی و اداري منسجم (بنیاد مسکن) با دارا بودن پشتوانه -
منظور تهیه و  مجموعه قوانین و مقررات عمران روستایی، نیروي انسانی متخصص و مجرب به

 هاي مختلف عمران روستایی. اجراي طرح

هاي مناسب موجود در روستاها جهت ایجاد راه ، شبکه انتقال انرژي  رساختها و زی پتانسیل -
 …برق، خطوط انتقال گاز و نفت شبکه مخابراتی، شبکه بانکی و 

دینی پایدار، سیستم اخالق  و  هاي اجتماعی مانند پیشینه مذهبی برخورداري از مولفه -
مند غیر رسمی، ظرفیت  ابطهاصناف داراي تجربه غنی، نهادهاي اجتماعی خود ض  ،اي حرفه

 …علمی و تخصصی و 
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هاي گیاهی، جانوري و اقلیمی متنوع جهت توسعه  برخورداري از منابع طبیعی، مراتع، گونه -

 محیطی در روستاها. هاي اقتصادي خصوصاً دربخش کشاورزي و زیست فعالیت

  سطح روستاها و کل استان و پراکنش گسترده  و رشته قنات در ها وجود چشمه -
 برداري از آب قنوات درامر کشاورزي بدون صرف انرژي. نقاط روستایی وامکان بهره آن درتمام     

  نقاط  گستردگی شبکه سازمان تعاون روستایی در اقصیوجود مراکز خدمات روستایی و  -
 روستایی استان.     

  برداري از آن بعنوان  رود و امکان بهره ز روستاهاي استان با رودخانه زایندههمجواري بسیاري ا -
 یک منبع تامین آب.     

  اثر ثبت شده در فهرست  1600غناي تاریخی و فرهنگی روستاهاي استان با توجه به وجود  -
  رود) ،  زاینده و روستایی عالوه بر وجود آثار طبیعی (رودخانه هاي تاریخی شهري بافت و آثار ملی     
  هاي  تنوع اقلیمی و مورفولوژي روستاهاي استان و امکان استفاده ازآن جهت توسعه فعالیت     
 گردشگري روستایی و عشایري جهت افزایش اشتغالزایی.     

  جایگاه هویت فرهنگی و هنري صنایع دستی مرتبط با آداب و رسوم ویژه هر روستا و وجود  -
 برداري از آن. ل و بالقوه روستاها جهت بهرهاستعدادهاي بالفع     

 هاي صنعتی. توان عملیاتی روستاها در توسعه خوشه -

 .دهیاري مصوب در روستاهاي استان. 743وجود تعداد  -

 هاي هادي مصوب. % روستاها از طرح90دارا بودن  -

 روستاي استان از شوراي اسالمی روستایی. 833برخورداري  -

  از خدمات اجتماعی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی و فضاهاي برخورداري روستاهاي استان  -
 آموزشی و ورزشی.     

  وسیصد وپنجاه هزار هکتار از اراضی مرتعی استان. گستره قلمرو عشایر استان در یک میلیون -

  هاي روستایی، برخورداري تقریباً گاه هاي هادي (بهسازي) بافت کالبدي سکونت افزایش طرح -
 



 

 
 

  261  1395و اجتماعی استان اصفهان در سال گزارش اقتصادي 
  

 
   15500خانوار استان از طرح هادي مصوب و برخورداري حدود  50تمامی روستاهاي باالي      
  مسکونی روستایی از سند مالکیت رسمی زمینه مناسبی جهت ارتقاء کیفیت و ادامه واحد      
  براي سرمایه گذاري جهت دستیابی به توسعه سکونت در نقاط روستایی و امکان ایجاد انگیزه      
 فراهم کرده است. کالبدي را     

  هاي ساختمانی استاندارد ازطریق اعطاء تسهیالت طرح ویژه بهسازي مسکن  توسعه فعالیت -
 روستایی و نظارت بر ساخت و ساز با ایجاد دفاتر نظام فنی روستایی.     

 

  ت:حدودیت پیشرفترین تنگناها و م نقاط ضعف و عمده - 3-6
  پذیري شدید روستاها درمقابل سوانح طبیعی و پایین بودن ضریب ایمنی آنها. آسیب -
همچنان محیط کالبدي   هاي توسعه، ریزي انجام شده درطول برنامه علیرغم تالشها و برنامه -

  تعدادي از روستاها نامناسب است.
  ي عمرانی، تولیدي در روستاها.ها گذاري در زمینه هاي الزم براي سرمایه عدم وجود انگیزه -
خصوصی در ارتقاء کیفیت سکونت و  گذاري بخش ناچیز بودن سهم تسهیالت بانکی در سرمایه -

  فعالیت در جوامع مذکور.
  هاي صنعتی در روستاها. ناکافی بودن زیربناهاي الزم براي توسعه فعالیت -
آن کاهش کیفیت زیست  تبع هاي اقتصادي و سکونتی روستاها و به کاهش روزافزون جذابیت -

  و ناپایداري آنها در ابعاد مختلف و گسترش روند مهاجرت و تخلیه روستاها.
  توجهی وارد نموده است. هاي مکرر که به بخش کشاورزي آسیب قابل خشکسالی -
  هاي شغلی در مناطق روستایی. هاي تامین فرصت عدم وجود یا ناچیز بودن زمینه -
هاي توسعه اقتصادي،  وستاها و شهرها از نظر شاخصعدم تعادل و افزایش شکاف بین ر -

  اجتماعی و انسانی.
 هاي تولید و توزیع تولیدات مناطق روستایی. عدم ارتباط حلقه -

 هاي روستایی و ناپایداري بسیاري از آنها. گاه پراکندگی و تعدد بسیار زیاد سکونت -
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  ودیت منابع آب و خاك براي استقرار و اسکان عشایر.محد -
 عدم کفایت قوانین و مقررات موجود براي تسریع در امر اسکان عشایر. -

  
  ها: ترین فرصت اصلی - 4-6

  :باشد. ها براي توسعه بخش به شرح ذیل می ترین فرصت مهم   
و جلوگیري از  ایجاد نظم و ساماندهی توسعه کالبدي به منظور کنترل و گسترش روستاها -

  ها. تبدیل اراضی مرغوب کشاورزي به سایر کاربري
منظور ایجاد مهاجرت معکوس به روستا و اسکان  ایجاد محیط مناسب کالبدي در روستاها به -

  جمعیت سرریز شهرها در مناطق روستایی.
  خدمات زیربنایی و اقتصادي روستاهاي استان. -تدوین نقشه راه توسعه کالبدي -
  هاي الزم جهت نوسازي و بازسازي مسکن روستایی. ها و محرك وجود زمینه -
  رود. هاي آبریز کارون به حوضه زاینده امکان انتقال آب از حوضه -
  هاي اقتصادي. منظور گسترش فعالیت هاي مناسب در استان به وجود زیرساخت -
  صادي.هاي اقت برخورداري استان اصفهان ازمنابع طبیعی واقلیمی متنوع جهت توسعه فعالیت -
نظیر و منحصر به فرد بودن برخی از محصوالت تولیدي کشاورزي در استان اصفهان  کم -

  همچون سیب درختی سمیرم و پرورش گل محمدي در کاشان.
هاي  کرده و مستعد کارآفرینی و نوآوري در زمینه استان از جوانان و زنان تحصیل برخورداري -

  م هر روستا.هنري خصوصاً صنایع دستی مرتبط با آداب و رسو
هاي  باشد و با دارا بودن جاذبه هاي گردشگري کشور می ترین قطب استان اصفهان یکی از مهم -

  گردشگري (طبیعی و میراث فرهنگی) زمینه توسعه این فعالیت را دارد.
 روستایی. مناطقدر صنعتی نواحی هاي فعالیت براي گسترش هاي مناسب ها وزیرساخت زمینه وجود -

  رود. شمار می کشور بهموفق هاي  درآمدهاي مالیاتی یکی از استانکسب زنظر استان اصفهان ا -
 هاي بالقوه در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزي و معادن در روستاها. وجود ظرفیت -
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  ترین تهدیدها: عمده - 5-6
هاي اخیر  ها، تداوم خشکسالی راکنش نامناسب زمانی و مکانی بارشهاي ساالنه، پ ود بارشکمب -

 هاي ساالنه و بالتبع هاي آب زیرزمینی در اثر کاهش بارش و بحرانی شدن وضعیت سفره
هاي کشاورزي و غیره در روستاها خصوصاً نواحی شرقی  آب الزم جهت انجام فعالیت کمبود 

  ن.هاي ناشی از آ رود و مهاجرت حاشیه زاینده
بروز حوادث غیرمترقبه ازجمله سرمازدگی، تگرگ و خشکسالی به دلیل تغییرشرایط اقلیمی  -

شود و همچنین  پذیري عشایر به دلیل عدم برخوداري این قشر از بیمه می که باعث آسیب
  کند. خسارات قابل توجهی را به تولیدات برخی روستاها و بعضاً کل روستاهاي استان وارد می

  یه روستاها.مهاجرت و تخل -
  ایین بودن سطح مکانیزاسیون در روستاها.پ -
  توزیع ناعادالنه امکانات در سطح روستاهاي استان. -
وجود جو روانی حاکم بین شهر و روستا و احساس عدم رسیدگی و تبعیض نسبت به  -

  روستائیان.
  عدم انطباق شغل و مهارت در روستاها. -
  رسانی کارآمد در روستاها. نبود سیستم اطالع -
هاي انجام شده با توان و ظرفیت اکولوژیکی با  عدم برخورداري از تعادل بین فعالیت -

) و تغییر کاربري اراضی …بردراي بیش از ظرفیت از منابع طبیعی (جنگل، مرتع و  بهره
ها در  گاه مستعد کشاورزي در روستاهاي استان بر اثر توسعه نامناسب صنایع و سکونت

رود که  وجه به حفظ محیط زیست در روستاهاي حاشیه زایندههاي باالدست و عدم ت حوزه
  گردد. محیطی مناطق روستایی می باعث تخریب رو به رشد منابع طبیعی و زیست

  فقر فرهنگی و پایین بودن سطح سواد و مهارت کارآموزان روستایی. -
ستان و روند رو به رشد نیروي جویاي کار با توجه به ساختار جمعیتی جوان در روستاهاي ا -

 عدم پاسخگویی مناسب به نیازها.
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هاي اساسی نظیر آب، برق و گاز در مناطق غیربرخوردار روستایی براي ارائه  نبود زیرساخت -
  خدمات زیربنایی به موقع جهت ایجاد نواحی صنعتی.

  هاي استان. ي انجام وظایف محوله به دهیاريعدم اختصاص اعتبارات دولتی مناسب برا -
 و همچنین از بین رفتن میان بندهاي بین ییالق و قشالق عشایر. هاي ملی محدود شدن عرصه -

  
  مسائل اساسی توسعه: - 6-6

ساماندهی و اصالح بافت روستاها، تعیین میزان و نحوه استفاده از زمین و گسترش آتی  -
ي عمومی و خدماتی روستاها، تهیه نقشه وضع موجود و روستاها، بررسی کمبودها و نیازها

مقاوم در مقابل حوادث  هاي پیشنهادي روستا به همراه صدور اسناد روستایی، ساخت مسکن
ترین مسائل  هاي با ارزش تاریخی در آینده از مهم طبیعی و هویت بخشی به سیماي بافت

  اساسی توسعه بافت کالبدي روستاها خواهد بود.
  رود. هاي همجوار به زاینده ب از حوزه آبریز استانانتقال آ -
منظور کاهش اثرات خشکسالی  سازي مصرف آب دربخش کشاورزي به هاي بهینه اجراي طرح -

  باشد. می
  هاي موجود آب آشامیدنی، برق، گاز. توسعه شبکه خدمات زیربنایی و اصالح بازسازي شبکه -
فاضالب در روستاهاي استان بخصوص  آوري و دفع جمع دستیابی به بهداشت محیط ازطریق -

بهداشت محیط   ترین موضوعات بخش رود از اساسی طول رودخانه زاینده در واقعروستاهاي 
  است.

  گسترش شبکه ارتباطات دیجیتال درمناطق روستایی. -
  جذب اعتبارات بانکی توسط ساکنین روستاها. -
  در روستاها.هاي شغلی  منظور ایجاد فرصت احداث نواحی صنعتی روستاها به -
ینی شده ب هاي پیش هاي مناسب (زیربنایی و شغلی) براي اسکان عشایر در کانون ایجاد زمینه -

 سازمان امور عشایري.توسط 
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  مشکالت مرتعی جامعه عشایري استان. -
  روستائیان و کاهش فقر درمناطق روستایی.هاي الزم براي افزایش میزان درآمد  ایجاد زمینه -
  کاهش میزان فضاهاي فرهنگی و ورزشی درمناطق روستایی. -
هاي تاریخی و همچنین خطرات ناشی  جلوگیري از روند رو به زوال آثار و ابنیه باستانی و بافت -

هاي الزم براي  از انحطاط میراث فرهنگی و هنري و صنایع دستی روستاها و کمبود سرمایه
 ها و جاذبه گردشگري. ظ، احیاء و گسترش آنها جهت توسعه فعالیتحف

  

  ها و راهبردهاي بلند مدت متناظر با مسائل اساسی: هدف - 7-6
در توسعه روستایی طبق  اسالمی -عایت الزامات و اهداف موجود در الگوي پیشرفت ایرانیر -

 مقام معظم رهبري.فرمایشات 

 -ایرانیبر الگوي معماري  هاي روستایی مبنی اهبهبود وضعیت کالبدي سکونتگ  توسعه و -
 با مشارکت مردم، دولت و نهادهاي دولتی. اسالمی

 پذیري ناشی از بالیاي طبیعی درمناطق روستایی. کاهش آسیب -

 هاي مناسب براي مقابله با زلزله و سیالب. مدیریت و طراحی برنامه -

 ساماندهی نظام مالکیت اراضی مسکونی در روستاها. -

 سازهاي روستایی.  و  هاي نظارتی بر ساخت فعالیت توسعه -

 هاي غیرکشاورزي. هاي شغلی و درآمدي در بخش ها و افزایش فرصت تنوع بخشی از فعالیت -

 هاي مناطق روستایی (مخابرات، برق، آب آشامیدنی ، گاز و فاضالب). توسعه شبکه زیرساخت -

 کنین روستاها.هاي بانکی و اعطاء تسهیالت بیشتر به سا گسترش فعالیت -

 گسترش نواحی صنعتی در مناطق روستایی. -

  هاي کشاورزي، صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه  حمایت از گسترش فعالیت -
، کشاورزي کوچک و متوسط و همچنین توسعه صنایع دستی و  هاي صنعتی ها و زنجیره خوشه

 گردشگري. هیت توسعها و روستاهاي داراي قابل خدمات گردشگري در مراکز دهستان
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 هاي فاقد شوراي اسالمی. آبادي درتعیین الگوهاي مدیریت  -

هاي تشویقی درجهت مهاجرت معکوس (از شهر به روستا) و تثبیت نسبی  تدوین سیاست -
 جمعیت روستایی.

 و ساماندهی خانوارها. هاي توسعه عشایر ازطریق اسکان  ارتقاء شاخص -

  
  هاي اجرایی و اقدامات اساسی: سیاست - 8-6

  هاي اجرایی :  سیاست
  برنامه پنجم توسعه. طیتمام آغاز شده  هاي عمرانی نیمه تکمیل فعالیت -
هاي اجراي طرح  طریق افزایش فعالیت هاي کیفیت محیط زندگی روستائیان از ارتقاء شاخص -

  هادي در مناطق روستایی.
هاي فرسوده روستایی ازطریق افزایش میزان تسهیالت بانکی، گسترش  سازي بافت و ایمن بازسازي -

  هاي دفاتر نظام فنی روستایی و ترویج فرهنگ مشارکت مردم در این زمینه. فعالیت
  هاي مقابله با حوادث طبیعی غیرمترقبه در سطح روستاها و ساماندهی عوامل طبیعی  اجراي طرح -

  روستاها. حادثه خیز در محدوده
سند براي امالك واقع در بافت مسکونی  برطرف نمودن موانع موجود بر سر راه گسترش صدور -

  روستاها.
توسعه کالبدي روستاها و تهیه و اجراي طرح هادي براي روستاهاي واقع در حریم کالن شهرها و  -

  آنها. حد رشد طبیعی درمعرض سوانح طبیعی با رویکرد کنترل محدوده روستاهاي مذکور در
بنیاد مسکن انقالب اسالمی  بینی اختصاص اراضی مناسب توسط سازمان راه و شهرسازي، پیش -

بیتی ، براي احداث مسجد و خانه عالم جهت تثبیت مسجد بعنوان اصلی ترین پایگاه عبادي و تر
  .سیاسی، اجتماعی و فرهنگی،

 رود. دههاي همجوار به حوزه زاین هاي انتقال آب از استان اجراي برنامه -
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وري  جدي به بازسازي و نوسازي تاسیسات آبرسانی موجود جهت افزایش بهره الزام بخشی و اولویت -
  و به حداقل رساندن هدر رفت آب.

  هاي روستایی نسبت به احداث راه روستایی. اولویت نگهداري راه -
یان با هدف توانمندسازي براي ارائه و استفاده از یاي مستمر روستا اي فنی و حرفهه توسعه آموزش -

  هاي صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات. خدمات نوین و مشارکت در فعالیت
  ثرتر.ؤرسانی بهتر و م منظور خدمات هاي روستایی به قالب مجموعه ساماندهی روستاها در -
  کان و ساماندهی خانوارها.هاي توسعه عشایر ازطریق اس ارتقاء شاخص -
ه سود و کارمزد جهت توسعه هاي مالی ازطریق اعطاء تسهیالت، وجوه اداره شده یاران حمایت -

تقویت مدیریت  هاي محلی و بومی و نیز خانوارهاي روستایی و عشایري با اولویت روشاشتغال 
ي از خرد شدن منظور جلوگیر هاي حقوقی به هاي با تشکل طریق مشارکت یکپارچه اراضی از

 اراضی و تجمیع مدیریت اراضی خرد کشاورزي.

  
  اقدامات اساسی: -6- 9

اي استان جهت انجام بهسازي (تهیه  هاي سرمایه درصد از اعتبارات تملک دارایی 8اختصاص  -
  و اجراي طرح هادي روستایی) به بنیاد مسکن.

هاي سرمایه اي  ک داراییاعتبار مورد نیاز جهت تهیه طرح هادي ازمحل اعتبارات تمل تاًمین -
 .(اعتبارات استانی)

نفر طبق  25000افت مسکونی روستاها وشهرهاي زیرب براي امالك واقع در اسناد صدور -
 بینی شده سالیانه. برنامه پیش

سازي ساختار کالبدي محیط و  ها مرتبط با بهسازي، نوسازي، بازسازي و ایمن گسترش فعالیت -
 از طریق: اسالمی  - ایرانیمعماري مسکن روستایی مبتنی بر الگوي 

  خانوار و تهیه  20تهیه و اجراي طرح هادي و تعیین محدوده براي تمامی روستاهاي باالي
 گذرد. سال و بیشتر می 10طرح بازنگري براي روستاهایی که از زمان تهیه طرحشان 
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  روستاي استان. 5طرح بهسازي بافت با ارزش روستایی حداقل در تهیه و اجراي 

 هاي جدید  سازي مسکن منظور ایمن وسازهاي روستایی به نظارت فنی بر تمامی ساخت
  روستایی همراه با نظارت فنی صدور پروانه ساختمانی توسط دفاتر نظام فنی روستایی.

 وستایی.هاي فرسوده ر اعطاء تسهیالت بانکی براي نوسازي بافت  
 بازسازي و نوسازي مناطق …کانال و   تمام حوادث (احداث سیل بند، هاي نیمه تکمیل پروژه (

  سانحه دیده روستایی.
 هاي  تملک و واگذاري اراضی جهت ساخت مسکن در مناطق روستایی، تهیه و تصویب طرح

  تفکیکی برابر ضوابط شهرسازي توسط بنیاد مسکن.
  
 مور خدمات زیربنایی مناطق روستایی عبارتند از :اقدامات اساسی مرتبط با ا  

 آوري دفع و  جمع اتتأسیستوزیع آب شرب و بهداشتی و انتقال و  اتتأسیسو توسعه  تاًمین
  تصفیه فاضالب متناسب با افزایش تقاضا درمناطق روستایی استان با رعایت معیارهاي فنی.

  ي خطوط لوله گاز توسط وزارت نفت.کیلومتر 5گازرسانی به کلیه روستاهاي استان در شعاع  
 هاي برق روستایی  سازي شبکه فرسوده روستایی و افزایش پایداري شبکه ادامه اصالح و بهینه

  محل منابع مالی، استانی و داخلی. اعتبار از تاًمینصورت هاي جدید در با استفاده از فناوري
 هاي تلفن سیار و  شبکه پوشش ارتباطی مناطق روستاي و عشایري با استفاده از تاًمینWLL .  
  ایجاد و تقویت جامعه روستایی به دفاتر و خدمات ارتباطات و فناوري اطالعات و ارتباطات و

هاي الزم جهت الکترونیکی کردن روستاها و بکارگیري فناوري اطالعات و  توسعه زیرساخت
  استفاده از دولت الکترونیک در روستاها.

 اي روستایی.ه توسعه و تجهیز و ایمنی راه  
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 زیست عبارت است از : ترین اقدامات اساسی در ارتباط با محیط مهم  
 دفت و بازیافت   هاي مدیریت پسماند درخصوص (جمع آوري، حمل، نظارت براي اجراي طرح

  هاي روستایی) زباله
 محیطی بخصوص  پسماند در روستاها و توجه به مسائل زیستهاي دفت  ایجاد تقویت شبکه

  مدیریت پسماند.
 .محدودیت احداث صنایع آالینده و غیر مرتبط در نواحی مستعد کشاورزي  

  
مناطق روستایی عبارتند ازترین اقدامات اساسی در ارتباط با کارآفرینی و ایجاد اشتغال در  مهم:  

 یی جهت توسعه مهارت آموزشی کارجویان روستایی و هاي مشاغل خانگی روستا برگزاري دوره
هاي  هاي ارزشمند به طرح حمایت مالی و معنوي از کارآفرینان روستایی در راستاي تبدیل ایده

خصوصی  گذاري بخش اي به سرمایه  هاي مشاوره اقتصادي و اجرایی نمودن آنها همراه با کمک
جوانان  التحصیالن و فارغ براي کارآفرینان ومشاوره  منظور توسعه روستایی و ایجاد مراکز به

  .وکاهش نرخ بیکاري راستاي اشتغال پایدار جهت ارتقاء شاغلین روستایی در
 هاي کارآفرینی و اشتغال زایی کوچک و متوسط تولید و خدماتی  ساماندهی و استقرار فعالیت

  هاي مالی و اعتباري. در مناطق روستایی ازطریق ارائه مشوق
 منظور جذب  حی صنعتی و استقرار صنایع کوچک درمناطق روستایی و عشایري بهتکمیل نوا  

طریق متمرکز کردن اعتبارات استانی در  گذاران، افزایش تولید و کاهش ضایعات از سرمایه
  رسانی به این نواحی. رسانی و آب نواحی صنعتی با اولویت برق

 هاي گلپایگان،  ر روستاها و شهرستانایجاد و توسعه صنایع تبدیلی کشاورزي و مواد غذایی د
تیران و نیز شهرستان نطنز  –گیري محور صنعتی گلپایگان  خوانسار، داران و تیران جهت شکل

 ،معدن وتجارت.، توسط سازمان صنعت

 شناسی زیستی نگاري، انسان شناسی و مردم هاي مردم ، مطالعات و پژوهشها توسعه زیرساخت  
 
 



 

 
 

  1395اعی استان اصفهان در سال گزارش اقتصادي و اجتم  270
  

 
فرهنگ بومی، مرمت و احیاء اماکن تاریخی جهت جذب، توسعه و تقویت گردشگري و 

 درمناطق روستایی استان.

 سازي جهت دسترسی عادالنه به زمین و سایر منابع تولید به ویژه براي زنان و جوانان  زمینه
  روستایی.

  سازي اراضی  هاي یکپارچه منظور اجراي طرح هدر بخش کشاورزي ب ترجیحیتخصیص وام هاي
آالت  با مدیریت مدرن و پیشرفته همراه با ارائه تسهیالت جهت نوسازي ماشین  و کشت همراه

برداري دربخش کشاورزي متناسب با  هاي نوین بهره و افزایش ضریب مکانیزاسیون و سایر روش
  مناطق مختلف.

 ورزي در راستاي بهبود مدیریت و تجهیز منابع.هاي تولیدي (سندیکا) کشا حمایت از تشکل  
 کارهاي مدیریت و بازاریابی در کشاورزي، صنایع دستی و گردشگري همچنین  توسعه ساز و

هاي بازارهاي  هاي داراي قابلیت توسعه و هسته توسعه بازارهاي محلی با اولویت مراکز دهستان
ها براي مبادله  ردن دست واسطهصادراتی و ساماندهی به بازار تولید و مصرف، کوتاه ک

  کنندگان. منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف محصوالت کشاورزي و غیرکشاورزي به
  تدوین قوانین و مقررات براي حفاظت از اراضی کشاورزي جهت استمرار تولید با توجه به نقش

  کلیدي روستاها در تولیدات کشاورزي استان.
 بر  هاي ریسک در بخش کشاورزي عالوه گذاري و صندوق ایجاد صندوق حمایت از سرمایه

درصد  50گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزي و عامل تولید به میزان حداقل 
  تولیدات تا پایان برنامه.

 پذیر روستایی. افزایش پایداري و حفاظت از منابع پایه تولید در مناطق آسیب  
 محیطی درهرمنطقه. ناسب با توان وظرفیت زیستها مت و فعالیت  جمعیت سازي الگوهاي متعادل  
 برداري بهینه از منابع پایه، ذخایر ژنتیکی و منابع طبیعی. حفظ، اصالح، احیاء و بهره  
 هاي آموزشی و ترویجی براي مراقبت از منابع طبیعی در ارتباط با مدیریت  اندازي دوره راه

   محلی.
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 ترین اقدامات اساسی در ارتباط با توسعه فضاهاي فرهنگی،مذهبی و ورزشی درمناطق روستایی  مهم
  عبارت است از:

 دانلود آزاد کتب جازي در روستاهاي استان با قابلیتهاي سیار و کتابخانه م ایجاد کتابخانه.  
 ر نفر جمعیت از کانون فرهنگی و برخورداري تقریباً یک چهارم از مساجد روستاهاي باالي هزا

  هنري جهت برقراري عدالت فرهنگی.
 هاي ورزشی دردست  هاي ورزشی براي جامعه روستایی ضمن تکمیل مکان مکان  بینی پیش

  احداث روستاها.
 منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهاي  طور رایگان به واگذاري اراضی ملی غیرکشاورزي به

زیست و خارج  نی به استثناء اراضی واقع درمناطق چهارگانه محیطورزشی به سازمان تربیت بد
  از حریم شهرها و محدوده روستاها.

 هاي داراي کاربري عمومی (طبق طرح هادي) با جلب رضایت و مساعدت  آزادسازي زمین
  صاحبان خصوصی آنها.

 هاي انجام شده. سازي ایجاد، توسعه و نگهداري فضاي سبز روستایی با زمینه  
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  فصل نهم

  آب و فاضالب روستایی
  
 
  
  
  
  
  
  ـ مقدمه1

آب آشامیدنی سالم و  بهداشتی و همچنین  تاًمینفاضالب روستایی استان اصفهان با هدف  شرکت آب و     
  مندي از آب آشامیدنی  وانسته است شاخص بهرهت 1395دفع بهداشتی فاضالب روستاهاي استان تا پایان سال 

(جمعیت روستایی برخوردار از آب آشامیدنی  دهد درصد ارتقاء 71 بالغ براستان را  سالم و بهداشتی در روستاهاي
 76/72مندي از آب آشامیدنی سالم معادل  نفر)، این درحالی است که شاخص کشوري بهره 500000 بالغ بر

مندي از  شاخص بهره ،اعتبارات مورد نیاز تاًمیندر صورت توسعه در پایان برنامه ششم  تااست در نظر  باشد. می
  .یابد درصد ارتقاء 65/84شتی به میزان آب آشامیدنی سالم و بهدا

طول برنامه پنجم و  در بخشدر زمینه دفع بهداشتی فاضالب روستاهاي استان یکی از اهداف مهم این  
آب بوده  تاًمینهاي دفع بهداشتی فاضالب روستاهاي باالدست منابع  ایجاد سامانه ،توسعه همچنین برنامه ششم

است ولی متأسفانه تاکنون ردیف اعتباري خاص این موضوع در اعتبارات سنواتی اختصاص داده نشده است و 
تنها  وسعهتکه در پایان برنامه پنجم بطوري تنها اعتبارات ناچیزي از محل اعتبارات ملی اختصاص داده شده 

(معادل  شدندآوري و دفع بهداشتی فاضالب برخوردار  درصد جمعیت روستایی استان از سامانه جمع 1/1حدود 
  ).نفر جمعیت روستایی 7000
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  هاي مهم عملکرد شاخص-2
  

  1390 – 95هاي  هاي مهم در سال عملکرد شاخص – 1جدول 
  

  1395  1394  1393  1392  1391  1390  واحد  شاخص عنوان   ردیف

1  
مندي روستاهاي استان  بهره

اصفهان از آب آشامیدنی بهداشتی 
  خانوار) 20(باالي 

 26/71 78/69 3/69 81 5/80 77  درصد

شاخص روستایی برخوردار از   2
 1/1 1/1 1/1 1/1 1 1  درصد  خانوار) 20سیستم فاضالب ( باالي 

  
  مندي از آب آشامیدنی سالم  و بهداشتی : شاخص بهرهـ 1

شایان ذکر  هاي گروه بندي بوده است. مندي  از آب آشامیدنی یکی دیگر از مالك شاخص بهره     
ات تأسیسبراساس میزان فرسودگی  مندي، کل روستاهاي استان شاخص بهره تهیهبراي  است که  
 اند: سطح تقسیم شده 3آبرسانی به 

  درصد باشد. 30 آنها کمتر از ات آبرسانیتأسیسروستاهایی که استهالك   :ي سطح یکهاروستاالف: 
 .باشد درصد 80 تا 30بین آنهاات آبرسانی تأسیسروستاهایی که استهالك  ي سطح دو :هاب :  روستا

  درصد باشد. 80بیشتر از  آنهاات آبرسانی تأسیسروستاهایی که استهالك   :ي سطح سههاج: روستا
خطوط  -2آب  مینتأمنابع  -1« گیرد مورد بررسی قرار می بندي روستاها پنج متغیر براي تعیین سطح

باتوجه به که  » ایستگاه پمپاژ -5 مخازن ذخیره آب -4هاي توزیع و انشعابات آب  شبکه  -3انتقال آب 
شامیدنی از روش میزان برخورداري از آب آ پنج متغیر گفته شده، و تجزیه و تحلیل اطالعات  بررسی

  زیر قابل محاسبه است:
  

   )1سطح (جمعیت روستاهاي +   0,27)  * 2سطح(عیت روستاهاي جم                        

  سالم و بهداشتی از آب آشامیدنی  بهره منديشاخص      =------------ -----------  *  100   
    استان اصفهان معیت روستاهايکل ج                                                
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  : 1393-1392الیل کاهش شاخص بهره مندي استان از د

  آب شرب و نیاز روز افزون به  تاًمیناستمرار خشکسالی در استان اصفهان و کاهش سرانه
  .آبرسانی سیار

 راته شدن و افزایش سختی آب و نبود منابع آبی پایدارکاهش کیفیت منابع آب ازجمله نیت. 

 اعتبار کافی براي اصالح آنها تأمیندلیل متوسط عمر باال و عدم   ها به فرسودگی شدید شبکه. 

  
الذکر با هماهنگی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و پس از بررسی  بنابه دالیل فوق    

یافت که کاهش  1393لم در کل استانها در سال شاخص بهره مندي از آب آشامیدنی سا ،مجدد
  مندي از آب آشامیدنی سالم  کاهش شاخص بهره .باشد تنها مختص استان اصفهان نمی این امر

  .شده استمشخص  2درسطح کشور در جدول شماره 

  در کشور: جایگاه بخش – 3
  

  1390 – 95هاي  سال درجایگاه بخش آب و فاضالب در کشور  – 2جدول 
  

  1395  1394  1393  1392  1391  1390  واحد  شاخص عنوان   ردیف

1  
شاخص بهره مندي از آب 
 آشامیدنی روستاهاي کشور

 76/72 25/72 01/71 09/74 22/75 04/76 درصد

2  
شاخص بهره مندي از دفع 

بهداشتی فاضالب روستاهاي 
 کشور

 36/0 35/0 35/0 3/0 25/0 17/0 درصد

  

مندي از آب آشامیدنی سالم و دفع بهداشتی فاضالب  هاي بهره نظر شاخصجایگاه این شرکت از توضیح:     
باالتر از شاخص کشوري بوده که پس از تعدیل  1392- 1390هاي  در کشور در طی برنامه پنجم در طی سال

رتیه استان اصفهان  پس از  تر از شاخص کشوري قرار گرفت و  پایین 1395- 1393هاي   شاخص در طی سال
گزارشی دراین تا کنون و فاضالب کشور اعالم گردد که  انها باید ازسوي شرکت مهندسی آبمقایسه است

  امکانپذیر گردد.جایگاه کشوري  تا تعیین منتشر نشده استخصوص 
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  اهداف کمی هاي اجرایی و اساس تکالیف قانونی،سیاست تحلیل عملکرد بخش بر – 4
  

  عملکرد مواد قانونی درطول برنامه پنجم توسعه – 3جدول 
  

 ردیف
  شماره ماده

 قانونی مرتبط 
 تکلیف تعیین شده موضوع

  و  عملکرد
 اهم اقدامات 

میزان 
 تحقق(درصد)

-  -  -  -  -  -  

 ماخذ : قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران             

  

  
) تماماً مربوط  142و  141، 140( مواد  بخش منابع آبکام برنامه پنجم توسعه در زمینه همه اح     

 194نیز ماده  توسعه روستاییباشد و در بخش  اي و سازمان جهاد کشاورزي می به شرکت آب منطقه
 مینأت خصوصحکم قانونی شفاف و روشنی در  در این زمینهباشد و  عمدتاً مربوط به بنیاد مسکن می

  نشده است.مطرح ب آشامیدنی روستایی آ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  هاي اجرايي در طول برنامه پنجم توسعه عملكرد سياست -4جدول 

  اثربخشي سياست  اهم اقدامات اجرايي صورت گرفته  هاي اجرايي اتخاذ شده سياست  رديف
 برآورد اثربخشي

  (درصد)

1  
 

  از آب آشاميدني ارتقاء شاخص بهره مندي
 

 6 كاهش هدررفت آب ات آبرسانيتأسيساصالح و بازسازي

 و انتقال آب شرب از منابع پايدارتاًمين
 و ايجاد مجتمع هاي آبرساني روستايي

 180ارتقاي كيفيت آب آشاميدني و برخورداري 
 روستا از منابع آب پايدار

 
14 

 جمع آوري و دفع بهداشتي فاضالب  2

هاي فاضالب در روستاهاي شهرستاناجراي پروژه
آباد و  آباد ، سعيد (كرچگان، موركان و رحمت لنجان

 آباد شهرستان اصفهان چم تقي)  و هاشم

ارتقاء  بهداشت و سالمتي روستاييان و حذف 
 بخش از آلودگي آب سد چم آسمان

 
 درحد مطلوب

  . وفرابخشي در برنامه پنجمسند ملي پيشرفت استان اصفهان ومجموعه اسناد بخشي  ماخذ:     
  

  
  

 1395-1390هاي  طي سالمتغيرهاي مهم بر اساس اهداف كمي برنامه بخش  .عملكرد شاخص ها و5جدول
    

ماده   رديف
  واحد متعارف  عنوان هدف كمي  قانوني

1390  1391      1392  

درصد  عملكرد  مصوب
درصد  عملكرد  مصوب  تحقق

درصد  عملكرد  مصوب  تحقق
  تحقق

 389 55/4 17/1 432 05/5 17/1 325 983/3 2/1 ميليون مترمكعب آبتاًمينفزايش  ظرفيتا 194 1

 40 2023 5100 35 1836 5200 27 1726 6400 كيلومتر حجم مخزن ذخيره آب 194 2

 87 163 187 170 275 162 97 150 155 كيلومتر طول شبكه توزيع آب 194 3



 

 
 

  
 1395-1390بخش/ فرابخش سال هاي .عملکرد شاخص ها ومتغیرهاي مهم بر اساس اهداف کمی برنامه 5جدولادامه 

    

ماده   ردیف
  واحد متعارف  عنوان هدف کمی  قانونی

1393  1394  1395  

درصد   عملکرد  مصوب
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

درصد   عملکرد  مصوب  تحقق
  تحقق

 173 9/1 10/1 104 14/1 10/1 607 47/7 23/1 میلیون مترمکعب آب تاًمینافزایش  ظرفیت   194  1

 53 3150 6000 37 2202 6000 113 5886 5200 کیلومتر جم مخزن ذخیره آبح  194  2

 166 361 217 04/1 226 217 98 210 214 کیلومتر طول شبکه توزیع آب  194  3

  .ماخذ :سند ملی پیشرفت استان اصفهان ومجموعه اسناد بخشی وفرابخشی در برنامه پنجم
  
  
  

  توسعه:دالیل عملکرد بیش از مصوب طی برنامه پنجم 
  آب منجر به انجام عملیات اجرایی بیش از برنامه مصوب شده است. مینأتهاي آبرسانی براي افزایش ظرفیت  وجود خشکسالی  و اضطرار براي انجام و تکمیل پروژه .1
 هاي عمرانی و نامه ار تعریف شده در موافقتآب در برنامه کم برآورد شده است و مالك عمل، حجم ک تاًمینبینی است که افزایش ظرفیت  اعداد برنامه تقریبی و پیش .2

 باشد. تخصیص اعتبار می

  
  



 

 
 

  اي عملکرد بودجه – 5
  
  

 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  طی سال آب و فاضالب روستایی استان اصفهان شرکت اي . عملکرد اعتبارات هزینه 6جدول 
 

  نوع اعتبارات
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  مصوب

درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  
  ملی
  

- -  -- - - - - - - - - - - - - - - - 

  استانی
کمک 
  به زیان

39127 39127 100 36271 32644 90 51685 51685 100 57100 57100 100 53190 50097 94 63408 63408 100  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  
 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  استان اصفهان طی سالاي شرکت آب و فاضالب روستایی  هاي سرمایه تملک دارایی. عملکرد اعتبارات  7جدول 

 

  نوع اعتبارات
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

  عملکرد  مصوب
د درص

  تحقق
  عملکرد  مصوب

  درصد
  تحقق 

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  مصوب

  درصد
  تحقق 

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  مصوب

  درصد
  تحقق 

  ملی
  

 100 349066 349066 38 242471 623000 100 62580 62580 0 0 0 0 0 0 0 0 0  آب
 100 16500 16500 31 6000 19000 76 10000 13000 43 6100 14000 12 1900 15000 100 10000 10000  فاضالب

 34 142569 421952 31 152808 488764 39 228006 588914 51 131383 258255 45 99800 222028 87 245853 284209  آب  استانی
 10 140 1400 0 0 1000 32 943 2910 34 300 883 21 576 2717 80  2875 3592  فاضالب

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0 0  درامد اختصاصی
بخش    گذاري سرمایه

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0 0  خصوصی و تعاونی

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0 0  گذاري خارجی سرمایه
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0 0  گذاري بانکها سرمایه

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0 0  تسهیالت بانکی
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0 0  اوراق مشارکت

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0 0  ذکرنوع) سایر(با
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0 0  جمع کل
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  :ها) توسعه بخش هاي (قوت ترین قابلیت اصلی
  وفاضالب استان اصفهان به شرح زیر است: اي شرکت آب توسعه  هاي توانمندي و ها ترین قابلیت صلیا

  .هاي موجود آبرسانی و دفع بهداشتی فاضالب روستایی زیرساخت -
  .وجود نیروي انسانی متخصص و ماهر و داراي تجربه کاربردي -
لم پایدار و ارائه خدمات آب شرب سا تاًمینهاي آبرسانی روستایی به منظور  ایجاد مجتمع -

   .مناسب و بهنگام
با  1523وجود سامانه پاسخگویی و اطالع رسانی حوادث درسطح استان اصفهان (سامانه   -

  .رویکرد مدیریت سریع و بهنگام حوادث)
  .خصوصی  هاي اجرایی و نگهداري به بخش واگذاري فعالیت -
  .ها شبکه ها و نگهداري وجود سیستم نظارتی مناسب در اجراي پروژه -
هاي  فاضالب و گروه  و  هاي مهندسین مشاور و پیمانکاران توانمند درحوزه آب وجود شرکت -

 .بنیان دانش
 

  ها) توسعه بخش: هاي (ضعف ترین تنگناها و محدودیت عمده 
  .عدم وجود سیستم مدیریت یکپارچه در منابع آب استان -
  .هاي مدیریت مصرف بهینه آب عدم الگوسازي طرح -
  .آبی در مناطق روستایی استان  آبی و کم شرایط خشکسالی و بحران بی استمرار -
عدم وجود آب مناسب با استاندارهاي تعریف شده در بعضی از مناطق استان به دلیل وجود  -

 .روي آب شور) (آلودگی منابع آب و پیش سختی باال و تغییرات کیفی نظیر نیتراته شدن

  .هاي غیردائم روستایی معیت وتوسعه سکونتگاهدلیل رشد ج افزایش تقاضاي مصرف آب به -
هاي انجام شده در بخش آب  گذاري حراست از سرمایه  و  کمبود اعتبارات کافی جهت حفظ -

 .و فاضالب

 .آب آشامیدنی به دلیل پراکندگی نقاط روستایی مینأًتمشکالت  در  -

 .ستانهاي ا هاي آبرسانی روستاها به دلیل قدمت باالي شبکه فرسودگی زیرساخت -
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 بندي  نتایج عملکرد  ج: جمع

 تمامی روستاهاي  لنگان به  چشمه  طریق طرح آبرسانی انتقال آب آشامیدنی از -
  .هاي فریدن و بوئین و میاندشت شهرستان 

 .رستان و روستاهاي تابعهشه 14دوم آبرسانی اصفهان بزرگ به  انتقال آب ازطریق سامانه -

 .انتقال آب از رودخانه ماربر به روستاهاي جنوب استان اصفهان -

روستاي دچار بحران کمبود آب آشامیدنی  100اي براي تعداد  هاي دو شبکه اجراي پروژه -
 .استان اصفهان

منظور ارتقاء  مجتمع آبرسانی روستایی به 38برداري رساندن تعداد  تکمیل و به بهره -
 .برخورداري از آب آشامیدنیشاخص 

هاي  روستاي داراي شبکه 200ات آبرسانی، تعداد تأسیس و  ها شبکه  بازسازي  و  اصالح -
 .فرسوده

 .روستاي مطالعه شده 40آوري و دفع بهداشتی فاضالب در تعداد  اجراي سامانه جمع -

  
  دها:پیشنها

و ناپایدار، ایجاد  آب فصلی تاًمینجاي منابع پایدار آب ب تاًمینجایگزینی منابع  -
  آب  تجهیز منابع  و  تاًمین مدیریت تقاضاي آب،  هاي انجام برنامه  هاي آبرسانی، مجتمع

 .کیفیت آب ءهاي نوین براي ارتقا آوري محلی به فن

ات آبرسانی و خطوط انتقال و شبکه توزیع تأسیسریزي جامع جهت مطالعه و اجراي  برنامه -
  .آب روستاهاي داراي هدررفت باالي

  .هاي آبرسانی اعتبارات شرکت در جهت اصالح شبکههدایت  -
اي آب ه اي اصالح تعرفه موقع اعتبارات تملک دارایی سرمایه و تخصیص به تاًمین پیگیري -

  روستایی، توسط وزارت نیرو.
 .سازي کمک زیان پرداختی با زیان واقعی شرکت بودجه و متناسباصالح  -
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  فصل دهم

  عشـایـر
  
 
  
  
  
  
  ـ مقدمه1

ترکیب جمعیت کشورمان متشکل از سه جامعه متمایز شهري، روستایی و عشایري است.      
 مان مذکور بوده و درأحیات اجتماعی در این سرزمین از دیرباز متأثر از روابط متقابل و زندگی تو

کننده در سرنوشت سیاسی و حیات اقتصادي  نقش بارز و تعیین میان، جامعه عشایري همواره  این
 1200000خانوار و  212000حال حاضر کل جمعیت عشایر کشور درحدود  کشور داشته است. در

نفر عشایر  53000% جمعیت استان اصفهان را مشتمل بر 1اي که در حدود  باشد به گونه نفر می
 1,000,000یري استان اصفهان با دارا بودن حدود همچنین جامعه عشا .دهند کوچنده تشکیل می

هاي  % مواد پروتئینی و سایر فراورده20تن گوشت قرمز،  10000رأس دام سبک در سال بالغ بر 
 60000باشد. عشایر استان اصفهان ساالنه  % صنایع دستی تولیدي مربوط به عشایر می35دامی و 

  بر آن  باشد و عالوه م متعلق به عشایر میکند و باغات سیب سمیر تن سیب درختی تولید می
 خود هستند. مؤثرهاي سیاسی و اجتماعی کشور درحال تالش و ایفاي نقش  ثر درعرصهؤباحضور م

 ارات و امکانات، کمک حداکثري بهچهار طرح درحد اعتب برنامه ساماندهی به عشایر مشتمل بر
  .کند عشایري را دنبال میجامعه 
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  ییطرح عملیات اجرا )1
  طرح خدمات پشتیبانی به کوچندگان )2
 هاي پاك طرح سوخت فسیلی و انرژي )3

 طرح مطالعات مناطق عشایري )4

  
پیش حائز اهمیت است اینکه جمعیت عشایري مانند جوامع شهري و   از  اي که بیش ولی نکته

ه برآورده کردن آنها مستلزم درگیرشدن هرچه بیشتر تمام روستایی نیازهاي متفاوت دارند ک
  باشد. هاي اجرایی می دستگاه

  
  
  
  هاي مهم ـ عملکرد شاخص2
  

   1390 – 95هاي  هاي مهم در سال عملکرد شاخص – 1جدول 
  

  1395  1394  1393  1392  1391  1390  واحد  شاخص عنوان   ردیف
 2300 2200 2100 2000 1800 2000 خانوار آب آشامیدنی  1

 2250 2150 2050 1950 1850 1750 خانوار راه دسترسی  2

 آب کشاورزي  3
  لیتر

 بر ثانیه 
100 100 100 

100 100 100 

4  
سوخت فسیلی و 

  استفاده از
 هاي پاك انرژي 

  
 1500 2000 2500 خانوار

  
1800 

  
2000 

  
2000 
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 25طور مستمر براي  هر سال به ،با توجه به اعتبارات تخصیص یافتهطول برنامه پنجم، در .1
تانکرهاي خودکششی ) آب شرب سالم و بهداشتی بوسیله خانوار 2000درصد از عشایر (

خانوار بوسیله خط انتقال آب  100حدود  نهبر آبرسانی سیار ساال که عالوه شده است تاًمین
خیره آب به این مهم (آب شرب سالم) دسترسی پیدا ذمنابع  با لوله و همچنین ساخت

  کنند. می
هاي  هاي عشایري و جاده تسهیل در امور زندگی عشایر با مطالعه جغرافیایی کانوندرجهت  .2

احداث ابنیه فنی  هاي جدید، کور اقدام به احداث جاده اصلی و فرعی مناطق و شناسایی نقاط
که این امر  شدهخانوارهاي عشایري  ها) جهت استفاده (جادهراهها  زنی ایل بازگشایی و تیغ و

تر عشایر به مراکز شهري جهت استفاده از  در برگیرنده مزایایی چون دسترسی سریع
تر ستادهاي  پشتیبانی سریع ها و مراکز خدمات دهی براي رفع نیازهاي ضروري، بیمارستان

  لذا  باشد. هاي کوچ و... می تر در زمان تر و سریع بحران در مواقع اضطراري ، جابجایی آسان
خانوار 100حدود   سال براي هرتوسعه با توجه به اعتبار تخصیص یافته درطول برنامه پنجم 

البته الزم به ذکر است که این  گردد، هاي قدیمی مرمت می جاده هاي جدید احداث و راه
 اند و ها بهره برده ین جادهصورت مستقیم از ا باشد که به تعداد تنها مربوط به عشایري می

شود بخش اعظمی از عشایر و حتی  هاي اصلی انجام می راه بر روي ایلکه بعضاً  یعملیات
  گردند. جوامع غیرعشایري مثل جوامع روستایی نیز ذینفع می

هاي با اهمیت درطول برنامه طرح استحصال آب کشاورزي بوده که شامل  پروژه یکی دیگر از .3
هاي  حداث سد خاکی، حفر و تجهیز چاه، مرمت و بازسازي قنوات، ایستگاهمانند: ا یعملیات

پمپاژ آب، احداث استخرهایی با ابعاد مختلف براي ذخیره و مدیریت مصرف آب و 
ثانیه آب کشاورزي  لیتر بر 100سال  باشد، که هر انتقال آب می و  گذاري جهت هدایت لوله

 ه است.برداري قرار گرفت مورد بهره  و  استحصال
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  هاي جنگلی که  هاي پاك جهت جایگزینی سوخت جایگزینی سوخت فسیلی و انرژيطرح  .4

  پنجم  طول برنامهعشایري قرار گرفته است، در به دلیل مزایاي فراوان مورد توجه جامعه
ساله حدود  هر اند و مند شده مر از این طرح بهرهطور مست خانوار به 2000هر سال حدود 

مند گردیدند،  هاي خورشیدي و پکیج خورشیدي بهره خانوار عشایري از حمام 200
هاي خورشیدي امکاناتی چون روشنایی حداقل دو چادر عشایري و ایجاد شرایطی  پکیج

هاي عشایري  وادهبراي خانرا جهت شارژ موبایل و وسایل الکترونیکی و استفاده از رادیو 
  سازد. محقق می

  
با تخصیص توسعه طول برنامه ششم این است که درهدف  ذکر است، در همین راستا الزم به 

  مند گردند. هاي نو بهره خانوارهاي عشایري از انرژي اعتبار کافی همه
  

   ال)(ارقام : میلیون ری 1390 – 95هاي  استان اصفهان در کشور طی سال. جایگاه بخش عشایر 2
 

  ردیف
عنوان 
  شاخص

  شرح
1390  1391  1392  1393  1394  1395  

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

1  
ساماندهی 
  به اسکان

 1 96 1 96 1 96 1 92 1 89 3/1 120  استان

 2 4400 4/2 5103 8/2 6000 1 455 1/1 2374 9/1 4026  کشور  کل

هاي توسعه عشایري و  اجراي عملیات عمرانی و زیربنایی اسکان در کانون  ،طرحهدف این  )1
سازي سایت اسکان درمناطق  ها به خدماتی از قبیل راه، آب، برق و آماده تجهیز این کانون

اهدافی چون جلوگیري از مهاجرت به حاشیه  با اجراي این طرح،. عشایري کشور است
کوچ نداشته و داوطلب اسکان هستند، ارتقاي میزان شهرها توسط عشایري که تمایل به 

هاي اقتصادي عشایر، افزایش کیفیت زندگی و رفاه خانوار عشایري و  تولیدات و توانمندي
 کاهش فشار بر مراتع محقق شده است.ایجاد تنوع در تولید و 
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که  صورت پیوسته اقداماتی جهت اسکان عشایر صورت پذیرفت، هدرطول برنامه پنجم ب )2
  سالیانه حداقل اسکان یک درصدي درطول برنامه مشاهده گردید. در رابطه با اسکان 

اي الزم صورت پذیرفت، که ه هرساله بالغ بر نود خانوار درجهت اسکان کمک و حمایت
 شود. ا شامل میخانوار ر 576بیش از توسعه درطول برنامه پنجم  مجموعاً

  
  هاي اجرایی و اهداف کمی انونی، سیاستقعشایر براساس تکالیف بخش  عملکردتحلیل  -  4

  
  مواد قانونی در طول برنامه پنجم توسعه . عملکرد3جدول 

  

  ردیف
شماره ماده 

قانونی 
  مرتبط

  تکلیف تعیین شده  موضوع
عملکرد و اهم 

  اقدامات

میزان 
  تحقق

  (درصد)
 30 خانوار576 خانوارعشایر1860اسکان اسکان عشایر 194 1

 خانوار930اشتغال  اعطائ تسهیالت بانکی 194 2
اشتغالزایی 

 خانوار600
64 

 مین آب کشاورزيأت 194 3
استحصال آب کشاورزي 

 برثانیهلیتر   1000
 60 ثانیه بر لیتر 600

4 194 
آب شرب انسان ودام  تاًمین

 (آب آشامیدنی بهداشتی)
 100 2000 خانوار 2000

5 194 
توسعه راه مناسب 
 عشایري(کیلومتر)

300 180 60 

6 194 
برخورداري از سوخت 

 فسیلی
11250 11250 100 

7 194 
  برخورداري از بیمه

 خدمات درمانی 
 82 43447 نفر 52984
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گیري و اقدامات  پی هاي اتخاذ شده یاستهاي اجرایی در راستاي س عملکرد سیاست )1
توان به ایجاد  هاي اتخاذ شده می جمله سیاست از ،ه استاجرایی الزم صورت پذیرفت

هاي مناسب اسکان که عالوه بر داشتن شرایط زندگی عوامل ثانوي مثل پایداري  کانون
وار عشایري خان 576معیشتی را  نیز در خود داشته باشد، اشاره کرد، که موجبات اسکان 

  را فراهم نمود.
خانوار گردید، این تسهیالت همانطور که  600زایی  اعطاي تسهیالت بانکی موجب اشتغال )2

  باشد. اند، ضروري می تازگی اسکان یافته پایداري معیشتی خانوارهایی که به شد جهت اشاره
ت دنبال هاي اخیر با جدی آب کشاورزي جامعه عشایري نیز با توجه به خشکسالی تاًمین )3

  . گردیدانیه جهت مصارف کشاورزي مهیا لیتر برث 600شد و درمجموع 
خانوار  2000هاي آب شرب سالم و بهداشتی عشایري (انسان و دام)   براي تکمیل طرح )4

در این و  درصد خانوار تعیین و تکلیف شده 100 گرفته، که از این تعدادپوشش قرار  تحت
  .وره در دستور کار قرار گرفته استد

قبیل  کیلومتر انجام شد، از180هاي مناسب عشایري به طول  عملیات اجرایی توسعه راه )5
هاي ناشی از  هاي جدید جهت کوتاه کردن مسیرهاي کوچ و اصالح خرابی راه ساخت ایل

  دود شود.سهاي عشایري م راه گردید ایل صدمات بارندگی و سیل که باعث می
   1750طور مستمر براي حدود  برنامه پنجم بهسوخت فسیلی هرساله طبق  تاًمینپروژه  )6

انرژي نو  نفت سفید و مندي از سیلندر گاز مایع ، خانوار عشایري جهت بهره 2000تا 
 گردد.  انجام می

 هاي هاي آموزشی توسط تیم بر گذراندن دوره  در بحث خدمات درمانی و پزشکی عالوه )7
نفر از  43000گردد، بیش از  پزشکی سیار که باعث ارتقاي سالمت زندگی عشایري می

و گرفته عشایر استان درجهت برخورداري از بیمه خدمات درمانی مورد حمایت قرار 
  تر شود. تدابیري انجام شد که پروسه برخورداري از بیمه خدمات درمانی آسان

  



 

 
 

  هاي اجرایی در طول برنامه پنجم توسعه عملکرد سیاست -4جدول 
  

  اثربخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  ذ شدههاي اجرایی اتخا سیاست  ردیف
  برآورد اثربخشی

  (درصد)

1 
  هاي توسعه مناسب ایجادکانون

 براي اسکان عشایر داوطلب 

  آماده سازي شهرك هاي عشایري
 گل افشان و شهسوار درسمیرم

برنامه ریزي جهت یکجانشینی عشایر حدود 
 خانوار1000

30 

 اي عشایرایجاد اشتغال پایدار بر 2
احداث -تامین آب کشاورزي (ایستگاه پمپاژ

 قنوات) - پوشش انهار- حفرچاه- استخر
 60 لیتر بر ثانیه آب کشاورزي 600استحصال حدود 

 آموزش وترویج عشایر 3
 –صنایع دستی  –آموزش فنی و حرفه اي 

 آموزش کشاورزي-سوخت فسیلی-آموزش 

  هاي  تالش درجهت استفاده بهینه از پتانسیل

 اطق عشایريمن
70 

 100 ارائه خدمات به دامداران برخورداراز اب،برق گاز مطالعه و طراحی یک باب مجتمع دامپروري ایجاد مجتمع هاي دامپروري 4

5 
  تکمیل وتوسعه واستفاده از

 هاي فسیلی سوخت 

   –حمل و توزیع سیلندر گاز 

 استفاده از انرژي هاي پاك 

توسعه علوفه،  کمک به تعادل دام و مرتع، افزایش
 تسهیل درپخت وپز روستایی

20 

 25 برخورداري از اب آشامیدنی احداث منبع ذخیره آب وخط انتقال آب مین آب شرب انسان ودامأت 6

 25 خانوار) 2000برخورداري از راه مناسب(سالیانه حدود  احداث و مرمت راه هاي عشایري راه مرمت و بازسازي ایل 7
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خانوار در  1000ریزي براي اسکان حدود  هاي عشایري برنامه سازي شهرك آماده در )1

درصد  30و شهسوار شهرستان سمیرم انجام شده که تاکنون  افشان هاي توسعه گل کانون
  این هدف محقق گردیده است. 

باشد که  آب کشاورزي می تاًمینثر بوده ؤر مهایی که در اشتغال پایدار عشای یکی از طرح )2
کند بخشی از علوفه مورد  کمک می گردد و منجر به تولید محصوالت کشاورزي و باغی می

  گردد. تاًمیننیاز دام عشایر 
تغییر روش  در زندگی عشایر بحث آموزش و ترویج از اهمیت خاص برخوردار است، )3

 بهداشت در زمینه غذا، شت عمومی و فردي،هاي بهدا باال بردن سالمت با آموزش زندگی،
 هاي گوشتی و لبنی، فراورده هاي غذایی خصوصاً هاي جدید تولید فراورده آموزش روش

باال بردن تولیدات باغی و زراعی با  گیري از علوم کشاورزي، بهینه نمودن مصرف آب با بهره
  شود. نها توجه خاص میآ شآموز است که به علمی و... ازجمله نکاتی و هاي نوین آموزش روش

 230پروژه مجتمع دامپروري با  ،انجام درمناطق عشایري  هاي خوب و قابل یکی از طرح )4
رأس) براي عشایر متقاضی درطول برنامه پنجم مطالعه  2300(مجموع  رأسی 100واحد 

ي درجهت بهبود کیفیت مؤثرهاي  و طراحی گردیده است، که با انجام این پروژه گام
وري در تولید گوشت و افزایش درآمد  م، خروج دام از مرتع ، افزایش بهرهگوشت دا

  خانوارهاي عشایري برداشته شد.
 خانوار عشایر، 200(توزیع سیلندر گاز و انرژي نو) حدود  طرح توزیع سوخت فسیلی )5

  گیرد. طور مستمر انجام می هرساله به
بر  استان و کشور مبنی هاي چند سال اخیر و تأکید مسئولین با توجه به خشکسالی )6

آب و بدون آّب  ساله براساس اعتبارات تخصیص یافته به نقاط کم رسانی سیار هر آّب
  شود. دستگاه تانکر خودکششی عملیات آبرسانی سیار انجام می 15با  مناطق عشایري، در

در جامعه عشایري جهت تبادل کاال و تردد دام، تسهیل در زندگی و ارتباط با جامعه  )7
که  هاي عشایري بر کسی پوشیده نیست ها درخصوص جاده ري ضرورت انجام پروژهعشای

هاي اصلی موجود را انجام  راه هرساله با توجه به اعتبارات تخصیص یافته، بازگشایی ایل
 گردد.  هاي جدید نیز احداث می اساس نیازهاي عشایري راه داده و در بعضی ازمناطق بر



 

 
 

  
 تغیرهاي مهم براساس اهداف کمی برنامه بخش/ فرابخشها و م شاخصعملکرد . 5جدول

  

  ماده  ردیف
واحد   عنوان هدف کمی  قانونی 

  متعارف

1390  1391  1392  1393  1394  1395  

  درصد  عملکرد  هدف برنامه
  تحقق

  هدف
  درصد  عملکرد  برنامه 

درصد   عملکرد  هدف برنامه  تحقق
  تحقق

هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
هدف 
درصد   ردعملک  برنامه

  تحقق
هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق

1 194 
  بینی پیش

 اسکان عشایر 
  33  100  310 30 96 310 30 96 310 30 92 310 28 89 310 39 120 310 خانوار

2 194 
ارائه خدمات 

 پشتیبانی
  100  9605  9605 100 9605 9605 100 9605 9605 100 9605 9605 100 9605 9605 100 9605 9605 خانوار

3 194 
مطالعات جامع 
 مناطق عشایري

  63  380  600 60 360 600 60 360 600 60 360 600 60 360 600 60 360 600 خانوار

4 194 
  طرح 

 سوخت فسیلی
  100  2000  2000 100 2000 2000 100 2000 2000 75 1500 2000 100 2000 2000 90 1800 2000 خانوار
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  جمع بندي وپیشنهادها : - 6
  

  تحلیل عملکرد- محور اول
  عملکرد تکالیف دستگاه برحسب مواد قانونی

برنامه ریزي، راهبري،  در زمینه سیاست گذاري، مکلف است به منظور بهبود وضعیت عشایردولت      
د، ایجاد فرصت شغلی و کیفیت زندگی هاي اجرایی، ارتقاي سطح درآم نظارت و هماهنگی بین دستگاه

 : ارتقاياقداماتی ازجمله عشایري، روستایی و هاي موجود بین جامعه شهري، کاهش نابرابري وعشایر 
 طايطریق اع حمایت ملی از طریق اسکان وساماندهی خانوارها، هاي توسعه عشایر از شاخص

اشتغال خانوارهاي عشایري با اولویت وجوه اداره شده، یارانه سود وکارمزد جهت توسعه  تسهیالت،
طریق  پوشش صددرصد آن از وگسترش بیمه روستایی و همچنین تعمیم  بومی و هاي محلی و روش

  تقویت صندوق بیمه اجتماعی عشایر را صورت دهد.
قالب برنامه ساماندهی خانوارهاي عشایر و فصل مسکن  مناطق عشایري در در ها فعالیت اهم اقدامات و

  باشد: اقدامات ذیل می ها و گیرد که شامل طرح  عشایري و... انجام می روستایی و ن شهري،عمرا و
 خانوار از جامعه عشایري استان براي  310 توسعه استان، ساالنه حدود سند برنامه پنجم و در

  بینی گردیده است. ساماندهی پیشنهاد و پیش
  ًها و  ر عشایر به نوعی از طرحخانوا 9605در طرح ارائه خدمات به کوچندگان مجموعا

احداث  -تأمین آب شرب انسان و دام –هاي مختلف شامل تأمین آب کشاورزي  پروژه
توسعه راه مناسب عشایري و ...   -سوخت فسیلی -آموزش و ترویج -هاي عشایري شهرك

  آورده شده است. 2و  1گردند که اطالعات آن به تفکیک در جدول شماره  مند می  بهره
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  هاي اجرایی عملکرد سیاست
دهد که اهم اقدامات  را نشان میتوسعه هاي اجرایی برنامه پنجم  ، عملکرد سیاست4جدول شماره      

  اجرایی صورت گرفته براساس اعتبارات تخصیصی به انجام رسیده است.
  

  عملکرد متغیرهاي کلیدي
هاي اجرایی دردست اقدام، شامل کل جامعه عشایري چه درحال اسکان و چه کوچرو  طرح     
 1860دهد، هدف برنامه، اسکان  هاي کمی نشان می هدف 5باشد. لذا دراین راستا جدول شماره  می

مات اند. همچنین ارائه خد ن اسکان یافتهآخانوار  576خانوار عشایر بوده که تا پایان برنامه پنجم تعداد 
باشد. از طرفی تمام مطالعات جامع مناطق عشایري شامل  خانوار مهیا می 9605پشتیبانی تعداد 

 2000خانوار انجام گرفته است. از سوي دیگر با توجه به این جدول قرار بوده است هر سال به  1500
عمت برخوردار خانوار سوخت فسیلی داده شود که تا پایان برنامه پنجم همان تعداد خانوار از این ن

  اند. شده
  

  نقاط قوت و ضعف -محور دوم
  الف) نقاط قوت:

تمام  ها و رشته قنات در سطح روستاها و کل استان و پراکنش گسترده آن در وجود چشمه -
برداري از آب قنوات در امر کشاورزي بدون صرف  نقاط روستایی و عشایري و امکان بهره

  .انرژي
  .نی در راستاي ساماندهی و اسکانبه یکجانشی عشایرتمایل و عالقه  -
هاي دامپروري با توجه به داشتن حدود یک میلیون رأس دام و  حمایت از دامداري و مجتمع -

 .درصد گوشت قرمز استان توسط عشایر 25تولید 
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بط با آداب و رسوم ویژه عشایر و وجود هنري صنایع دستی مرت جایگاه و هویت فرهنگی و -
 .برداري از آن استعدادهاي بالفعل و بالقوه مردم عشایر جهت بهره

 .میلیون هکتار 2ي حدود دوجود منابع ملی مرتعی خدادا -

وجود کشاورزي و باغات سیب عشایر، به نحوي که یک سوم باغات سیب متعلق به عشایر  -
 .هکتار) 12000(حدود  است

 .ماده به کار و تولیدقمند و آجوانان عال -

 .تمایل عشایر به انتقال از زندگی دامداري به زندگی کشاورزي و سایر مشاغل -

 .متر) میلی 500(بیش از  خوب در مناطق عشایري ًنسبتامیزان بارندگی  -

توسعه باغات، باالخص باغات سیب، افزایش سطح زیرکشت کشاورزي و انجام آبیاري  -
 .فشار تحت

هاي دامپروري بزرگ) و حتی تبدیل دام کوچک عشایر به دام بزرگ  (مجتمع ها احداث شهرك -
 .در هنگام ساماندهی و اسکان

 .هاي تولیدي و اقتصادي  فعالیت و مشارکت مناسب زنان عشایر در عرصه -

  
  :ب) نقاط ضعف

  .العبور بودن مناطق عشایري و محل زیست آنها پراکندگی، کوهستانی و صعب -
  .شایر درمقابل حوادث و باالیا، باالخص خشکسالیپذیر بودن ع آسیب -
آالت کشاورزي و دامپروري  برداري از وسایل و ماشین عدم آشنایی عشایر با اصول علمی و بهره -

  .صنعتی
  .هاي آن و فقیرتر شدن تدریجی عشایر مد سرانه خانوار عشایر نسبت به هزینهآعدم تطبیق در -
صنایع دستی عشایري به دلیل پایین بودن درآمد و هاي  منزوي شدن و نابودي برخی از رشته -

 .فقدان بازار مصرف
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  .هاي توسعه عدم برخورداري عشایر از شاخص -
  .ها بندها وچشمه تدریجی مراتع، میان  تصرف  و  واگذاري -
  .. درمناطق عشایري ها و .. ها، پروژه کمبود اعتبار جهت انجام طرح -
  .کمبود بارش در چند سال اخیر و در نتیجه فراوانی خسارت به این جامعه -
 - بهداشت -آموزش -رسانی سوخت -امانی - ( کارهاي پیمانی هاي تمام شده باال بودن قیمت -

  .علوفه و ... در مناطق عشایري)
  .ضامن)(نداشتن وثیقه و  مشکل بودن استفاده از تسهیالت بانکی براي عشایر -
  .مناطق عشایري خصوصی به حضور در گذار بخش گذاري و عدم تمایل سرمایه عدم سرمایه -

  
  پیشنهادها - محور سوم

هاي توسعه منابع انسانی و صیانت از کرامت انسانی  سازي جهت دسترسی به شاخص زمینه -
  .باشد) تولیدي و اقتصادي میکوچک چادر عشایري یک کارگاه   (در حقیقت هر سیاه

هاي  طریق ایجاد کارگاه و قطب هش وابستگی به مراتع، ایجاد تعادل بین دام و مرتع ازکا -
  .تولیدي کشاورزي، دامداري و خدماتی

 .هاي موجود در مناطق عشایري منظور شناخت دقیق از پتانسیل انجام مطالعات به -

یر و ریزي جهت باالبردن سطح درآمد عشایر ازطریق تغییر در شیوه زندگی عشا برنامه -
بر آموزش و  هاي موجود با تأکید بخشی به تولیدات عشایر و استفاده بهینه از ظرفیت تنوع

 .ترویج

 .جلب مشارکت عشایر هاي توسعه با هاي مورد نیاز در کانون تجهیز و ایجاد زیرساخت -

 .بکارگیري تسهیالت بانکی در پیشبرد اهداف توسعه در زندگی عشایر -

 .ها و منابع تولیدي عشایر  ه در سرمایهاهمیت به ایجاد ارزش افزود -

برداري بهینه  ها، استعدادها و بهره ارتقاء همه جانبه تولید، آموزش و ترویج با توجه به پتانسیل -
 .در مزرعه
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دامداري به کشاورزي و هاي مناسب براي تغییر معیشت  الوصول نمودن واگذاري عرصه سهل -
 و ... هاي دیگرمانند مباحث گلخانه، قارچ، زنبورداري دررشته هاي تولیدي وایجاد قطب دامپروري

 .هاي کاربردي تولید افزایش کمی و کیفی تولیدات و ارائه الگوها و مدل -

هماهنگی با سایر دستگاه هاي استانی و ذیربط جهت کمک و ارائه خدمات جهت رفاه و  -
(راه و ترابري، نوسازي، مدارس، آموزش  اي پایدار مناطق عشایري و دستیابی به توسعهتوسعه 

 .و پرورش، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزي، بنیاد مسکن و ..)

هدایت و ساماندهی جمعیت از نقاط پراکنده در مناطق عشایر به مراکز جمعیتی با  -
 .ریزي الزم هاي بیشتر جهت برنامه قابلیت

 بر مطالعات انجام شده و همچنین کارهاي عمرانی و به کوچ و اسکان با تکیهساماندهی  -
 .اشتغالزایی درحال انجام

  داراي  هاي توسعه کانون هاي اسکان درمناطق و سازي سایت آماده مکانیابی و طراحی و -
 .اشتغال

هاي  احداث مجتمع -طریق (تأمین آب کشاورزي هاي شغلی از تالش درجهت ایجاد فرصت -
 .برخورداري بیشتر از تسهیالت بانکی) -افزایش سطح زیرکشت باغات -مپروري و دامداريدا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





 

 
 

  1395گزارش اقتصادي و اجتماعی استان اصفهان در سال   296
  
  

  فصل یازدهم

  نقل  و  حمل
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  مقدمه
اي  ریایی و لولهاي، ریلی، هوایی، د جاده و نقل  حملشامل پنج زیر برنامه  و نقل  حملفصل      
ها،  ها، فرودگاه اي، ریلی، پایانه افزاري (توسعه و نگهداري شبکه جاده باشد که از دو دیدگاه سخت می

افزاري (مدیریت زمان دسترسی، سازگاري و تناسب ناوگان با زیرساخت، تکنولوژي  بنادر و ...) و نرم
  می گیرد. اطالعات و...) مورد توجه و بررسی کارشناسان هر بخش قرار

اي با بیشترین سهم از  جاده و نقل  حمل، و نقل  حملهاي  بین روش درطی سالیان اخیر، در     
رح بوده است. هرچند که ـدر کشور مط و نقل  حملعنوان عمده ترین روش  جابجایی کاال و مسافر به

نواع وسیله نقلیه و ه تا حدودي به شرایط خاص جغرافیایی کشور بستگی داشته، لیکن تنوع اـاین مسئل
جمله مهم ترین عوامل در انتخاب جاده در حمل کاال و  قصی نقاط کشور ازادسترسی جاده به 

اي بیشترین استفاده کننده را  جاده و نقل  حمل ها بوده است. جابجایی مسافر در مقایسه با دیگر روش
اختصاص داده است. ارائه به خود جذب کرده و سهم بیشتري از جابجایی بار و مسافر را به خود 

یک مسیر به مسیر دیگر، انعطاف پذیري باال در انتخاب مسیر، سهولت دسترسی  خدمات جابجایی از
اي درسطح استان و کشور،  به مراکز تولید و جذب بار و مسافر، گستردگی نسبتاً مطلوب شبکه جاده

  وده است.ها ب ازجمله دالیل استقبال عمومی از این بخش نسبت به سایر بخش
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بوده است و  و نقل  حملهاي  ترین بخش ترین و ایمن ریلی، که اقتصادي و نقل  حملبخش    

باشد، با افزایش سرعت و بهبود امکانات رفاهی  درکشورهاي توسعه یافته داراي اهمیت بسیار زیادي می
هاي اخیر،  اي، در سال شبکه جاده پایینهوایی و ضریب ایمنی  و نقل  حملن گرانی قطارها و همچنی

گذاري را جهت  مورد توجه روزافزونی جهت حمل بار و جابجایی مسافر، قرار گرفته و بیشترین سرمایه
  نماید. ، طلب میو نقل  حملهاي مختلف  تعدیل سهم بخش

، به دلیل قرار گرفتن استان در مرکز کشور و در اي در استان ریلی و جاده و نقل  حملدو بخش 
غرب که خود جزئی از کریدورهاي اصلی آسیایی  -جنوب و شرق -مسیرهاي اصلی کریدورهاي شمال

و   هاي حمل از نظر خدمات مختلف بخش باشند. باشند، از پتانسیل نسبی بسیار باالیی برخوردار می می
عهده دارد ولی در بخش ریلی  گري را به کلیه امورتصدي تقریباً اي، بخش خصوصی  هنقل در بخش جاد

هاي  هوایی در حوزه زیرساخت و نقل  حملباشد. در بخش  تقریباً کلیه امور در انحصار بخش دولتی می
هاي خصوصی  فرودگاهی تقریباً کلیه امور در انحصار بخش دولتی ولی خدمات پروازي توسط شرکت

و   حملها از نظر  هوایی در استان اصفهان در بین سایر بخش و نقل  لحمحال حاضر  گردد. در ارائه می
  ازنظر حمل بار در رتبه سوم قرار دارد.  اي در رتبه دوم ، و جاده و نقل  حملمسافر پس از  نقل

  
اي، محورهاي داراي عملکرد فرا استانی و ملی، مانند  جاده و نقل  حملالزم به ذکر است در بخش      

هاي اجرایی اتخاذ  ها و سیاست گذاري ریلی و هوایی، کلیه هدف و نقل  حملهاي  ط به بخشامور مربو
صورت متمرکز در کشور انجام گرفته و واحدهاي استانی خصوصاً در امور ساخت و توسعه،  شده، به

  باشند. هاي اتخاذ شده درسطح ملی می ملزم به عمل در راستاي سیاست
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  هاي مهم عملکرد شاخص
  
  اي و نقل جاده برنامه حمل -1
  بخش ساخت و توسعه راهها- 1-1
  

اقدامات مختلفی  1395تا  1390هاي رغم کمبود اعتبارات مورد نیاز، طی سال در این بخش علی     
سطح، احداث  دستگاه تقاطع غیرهم 41 احداث هاي بزرگراهی و اصلی، کیلومتر راه 775شامل: احداث 

هاي روستایی  کیلومتر راه 291سفالت آهاي روستایی و همچنین روکش  کیلومتر راه 373و بهسازي 
احداث دربرگیرنده این بخش  1395. همچنین عملکرد سال انجام شده است 1391و1390هاي در سال

هاي  کیلومتر از راه 61 درکنار بهسازي ها کیلومتر راه 140برداري از دستگاه پل و همچنین بهره 7
توان به تکمیل زیرسازي و  هاي مهم استانی مربوط به این فعالیت، می باشد. ازجمله پروژه استان می

آباد،  نیک –آباد  حسن –آسفالت راه روستایی پیشکوه به پشتکوه، بهسازي و روکش آسفالت راه ورزنه 
طالخونچه ، احداث کمربندي –اردستان، باند دوم مبارکه–صفهانابر کوه ، باند دوم ا -احداث راه رامشه

–خمین، گلپایگان  –گلپایگان  - بیدگل ،احداث باند دوم موته شهر، احداث کمربندي آران و خمینی

  بروجن اشاره نمود. - شهرکرد و احداث باند دوم دهاقان  –خوانسار، تکمیل باند دوم محور زرین شهر 
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  اي جاده و نقل  حملبخش راهداري و - 1-2
  

جنوب و غرب به شرق  -با توجه به  قرار گرفتن استان اصفهان در تقاطع مواصالتی ترانزیت شمال     
نقش مهم  اي جاده و نقل  حملو دارا بودن بیشترین آزاد راه، بزرگراه و راه اصلی درسطح کشور، بخش 

 مینأتبه حجم گسترده سفرهاي بار و مسافر و لزوم  عنایتبا  ضمناًکند. اي را در استان ایفا می و ارزنده
تبع آن ادارات  اي و به جاده و نقل  حملها، مسئولیت سازمان راهداري و  شرایط و تجهیزات ایمنی جاده

ریزي دقیق و  بوده و مستلزم برنامه اي استان داراي حساسیت زیادي جاده و نقل  حملکل راهداري و 
باشد. اعتبارات استانی و ملی این بخش با  دهی مناسب به کاربران بخش می گسترده جهت سرویس

  تمام هزینه گردیده است.  بازده و نیمه هاي زود اولویت عملیات راهداري و رفع نقاط پرحادثه، پروژه
سطح  همسطح در هاي غیر هداري راه ، احداث تقاطعهاي این بخش فعالیت نگ ترین فعالیت از مهم     

باشد که درنهایت موجب  م ایمنی و... ، میئسازي راهها با نصب نیوجرسی، گاردریل، عال راهها، ایمن
هاي این بخش  ترین شاخص اي شده است. از مهم خیزي مسیرها و کاهش تصادفات جاده کاهش حادثه

استان (با بارنامه )، مبدأ جا شده از  استان، میزان بار جابه مبدأز جا شده ا توان به تعداد مسافر جابه می
، اشاره نمود که  هاي استان سازي راه اي و نگهداري و ایمن تعداد متوفیات ناشی از تصادفات جاده

  ، ارائه گردیده است.1در جدول شماره  1395تا  1390هاي  عملکرد هر شاخص درطول سال
  
  
  لیری و نقل  حملبرنامه -2

کیلومتر خط  270کیلومتر خط اصلی،  562استان اصفهان با موقعیت ممتاز در مرکز کشور، داراي      
  ایستگاه) و  26ایستگاه باز ( 37 صنعتی و  کیلومتر خط تجاري و 112و مانوري،   فرعی

 100ن در آه آهن (کیلومتر خط راه باشد.  از نظر تراکم راه ایستگاه) درمناطق مختلف خود می 9بسته (
  باشد.  می 89/0کیلومتر مربع)، استان اصفهان داراي تراکم 
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هاي احداث خط دوم محور  توان به پروژه ریلی استان می و نقل  حملهاي  ترین پروژه از مهم     
خط در استان اصفهان قرار دارد) ، احداث خط  کیلومتر از این 150محمدیه (که –میبد  -شهر زرین

 18سیستان بطول  –کیلومتر، بازسازي محور ورتون 42طول   هآباد ب حسن-دوم دوخطه دیزیچه
هاي  آباد و بازگشایی ایستگاه هاي مدآباد وده ابیازان، احداث ایستگاه -بازسازي محور اسپیدان کیلومتر،

  حملبرداري رسیدن آنها گامی بلندتر جهت دستیابی به اهداف  رهفیروزآباد وگز اشاره نمود که با به به
ریلی استان شامل ارتقاي ایمنی، ارتقاي کیفی خدمات و افزایش ظرفیت بار و اقدامات ترافیکی  و نقل

تخلیه و تن کیلومتر  توان به تناژ بارگیري و هاي این بخش می ترین شاخص از مهم برداشته خواهد شد.
در  1395تا  1390هاي  ها درطی سال جابجا شده اشاره نمود که مقادیر این شاخصخالص و ناخالص 

  ارائه گردیده است. )1(جدول شماره 
  
  هوایی و نقل  حملبرنامه -3

هوایی استان اصفهان داراي پنج فرودگاه، شامل فرودگاه شهید بهشتی،  و نقل  حملدر بخش      
باشد که تنها فرودگاه شهید بهشتی اصفهان در زمینه  ر میپو فرودگاه کاشان و شهید وطن هسا، بدر ،

هاي نظامی  داراي کاربري عمدتاً و صورت خاص ها به عمومی فعالیت داشته وسایر فرودگاه و نقل  حمل
  باشند. می

شده  تعداد کل پروازهاي داخلی و خارجی ، تعداد کل مسافران داخلی و خارجی و میزان بار حمل     
  ها  باشند که مقادیر این شاخص هاي این بخش می شاخص ترین لی و خارجی از مهمپروازهاي داخ

  ارائه گردیده است. )1(در جدول شماره  1395تا  1390هاي  درطی سال
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  1390 -  95هاي  هاي مهم در سال . عملکرد شاخص1جدول 
 ردیف
 

  1395  1394  1393  1392  1391  1390 واحد عنوان شاخص
 198 509 430 208 296 293 کیلومتر اصلی، فرعی و روستایی راههاي آسفالت روکش و بهسازي   1

 7 7 7 10 4 4 دستگاه احداث تقاطع غیرهمسطح و تکمیل پل   2

 115 166 158 239 144 110 کیلومتر احداث راههاي اصلی، فرعی و روستایی   3

 15601 16870 17440 15854 17000 16444 هزار نفر مسافر جابه جا شده از مبدا استان 4

 44042 41246 42524 43218 43900 43620 هزار تن بار جابجا شده از مبدا استان (با بارنامه) 5

 619 638 1128 1113 1189 1249 نفر اي جادهتعداد متوفیات ناشی از تصادفات  6

 (مستمر) 12570 مستمر)( 12400 مستمر)( 12240 (مستمر) 12000 مر)(مست 12000 (مستمر) 12000 کیلومتر  نگهداري و ایمن سازي راه هاي استان 7

 2990420 2819676 2771142 1550683 1701241 1862533 تن تناژ بارگیري از خطوط ریلی استان 8

 12045501 11862641 11377670 10017376 11321672 10986767 تن تناژ تخلیه از خطوط ریلی استان 9

 4247564667 3973381327 4064079510 3321241107 6510314316 6442855409 کیلومتر-تن جابجا شده از خطوط ریلیتن کیلومتر خالص  10

 7732712951 7070531839 7083678364 5802838783 6510314316 6442855409 کیلومتر-تن تن کیلومتر ناخالص جابجا شده از خطوط ریلی 11

 19074 15827 15422 14659 14719 15349 پروازسورتی  تعداد کل پروازهاي داخلی 12

 4298 3743 3041 2676 2352 2433 سورتی پرواز تعداد کل پروازهاي خارجی 13

 2135871 1776695 1706773 1636629 1571539 1536679 نفر تعداد کل مسافران پروازهاي داخلی 14

 520303 477305 515846 467004 394123 431850 نفر تعداد کل مسافران پروازهاي خارجی 15

 16262 13972 13516 12587 11873 11032 تن میزان بار حمل شده پروازهاي داخلی 16

 8235 8065 9160 8113 6925 7997 تن میزان بار حمل شده پروازهاي خارجی 17
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  ونقل در کشورجایگاه بخش حمل

شرق  -جنوب و غرب  - توجه به  قرار گرفتن در تقاطع محورهاي ترانزیت شمال بااستان اصفهان      
کیلومتر راه همسنگ شامل  25244هاي مواصالتی و دارا بودن ترین شریان کشور و برخورداري از مهم

کیلومتر  3777کیلومتر راه شریانی (معادل  2220 کیلومتر آزاد راه، بزرگراه و راه اصلی و 4637
اي در  کیلومتر راه روستایی ، سهم عمده 4517کیلومتر راه فرعی و 1242بصورت رفت و برگشت) و 

  هاي کشور به خود اختصاص داده است. جابجایی بار و حمل مسافر در بین سایر استان
 6/9و  ها درصد بزرگراه 5/11ها و  درصد آزادراه 1/18اهمیت این نقش با علم به این موضوع که      

 11134گردد. با توجه به وجود  تر می هاي اصلی کشور در این استان قرار گرفته، پررنگ درصد راه
کیلومتر  4/10هاي استان معادل  کیلومتر مربع، تراکم راه 107045کیلومترراه (غیر همسنگ) درسطح 

ور، ازنظر این شاخص، هاي کل کش راه 1/13باشد که در مقایسه با تراکم  کیلومتر مربع می 100راه در 
  تر برخورداري قرار گرفته است. درسطح پایین

 3/9درصد و  4/11هاي حمل بار و جابجایی مسافر، استان اصفهان با دارا بودن  از نظر شاخص     
  باشد. درصد از حمل بار و جابجایی مسافر کشور، به ترتیب داراي رتبه اول و سوم در سطح کشور می

کیلومتر خط  337کیلومتر خط اصلی،  620ریلی، استان اصفهان داراي  نقلو   حملدر بخش     
ایستگاه  37انوري ) و ـکیلومتر خط م 6/224تی و تجاري و ـکیلومتر خط صنع 15/112فرعی (شامل 

باشد. این بخش از نظر حمل بار مقام  ایستگاه) در مناطق مختلف خود  می 9ایستگاه) و بسته ( 26باز (
 و نقل  حملهوایی، در مقام سوم  و نقل  حملاي و  جاده و نقل  حملحمل مسافر پس از  دوم و از نظر

کیلومتر مربع)، استان  100استان قرار گرفته است. از نظر تراکم راه آهن (کیلومتر خط راه آهن در 
  باشد،  می 789/0نسبت به میزان این شاخص در کل کشور که داراي تراکم  894/0اصفهان با تراکم 

در وضعیت بهتري قرار گرفته است، ولی در مقایسه با کشورهاي مختلف جهان، فاصله بسیاري تا وضع 
(بطور نمونه در کشورهاي جمهوري چک، آلمان و انگلستان، این شاخص بترتیب برابر  آل دارد ایده
  .باشد)  می 67/6و  55/9،  26/12
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هاي کشور  آهن پردرآمدترین راه هاي مهم و آهن استان اصفهان یکی از مجموعه ازنظر اقتصادي، راه     
هاي هرمزگان و یزد در جایگاه سوم کشور ازلحاظ ارائه خدمات  است و درحال حاضر بعد از استان

  .حمل بار و کسب درآمد قرار دارد



 

 
 

  )1390- 95ن در کشور (. جایگاه بخش حمل و نقل استا2جدول 

 سال واحد عنوان شاخص ردیف
1390 1391 1392 1393 1394 1395 

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

 کیلومتر طول آزادراه  1
 6/16 399 6/16 399 6/16 399 18 398 18/2 398 4/19 398 استان

 100 2401 100 2401 100 2401 100 2203 100 2185 100 2053 کشور

 کیلومتر طول بزرگراه  2
 10/4 1735 11/0 1695 11/4 1646 12/6 1634 11/9 1542 13 1520 استان

 100 16627 100 15462 100 14488 100 12969 100 12968 100 11652 کشور

 کیلومتر طول راه اصلی  3
 8/2 2104 8/8 2100 8/8 2198 10/1 2183 10/8 2291 10/3 2272 استان

 100 25538 100 23879 100 24886 100 21628 100 21234 100 22052 کشور

 کیلومتر طول راه فرعی  4
 2/9 1242 2/8 1220 2/9 1268 2/6 1223 2/8 1250 2/5 1083 استان

 100 42601 100 43628 100 43323 100 46484 100 44453 100 43258 کشور

5 
  طول

 اه روستاییر 
 کیلومتر

 3/5 4520 3/5 4517 3/5 4590 4/4 5719 4/4 5681 3/7 5625 استان

 100 128394 100 128395 100 132008 100 129534 100 129074 100 150043 کشور

6 

جا  مسافر جابه
شده از مبدا 

 استان

 هزار نفر
  9,3 15601 9,4 16870 9,2 17440 7,5 15854 7,5 17000 7 16444 استان

 100 166988 100 178948 100 190139 100 211279 100 225549 100 235788 کشور



 

 
 

  )1390- 95. جایگاه بخش حمل و نقل استان در کشور (2ادامه جدول 

 سال واحد عنوان شاخص ردیف
1390 1391 1392 1393 1394 1395 

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

7 
جا شده از  بار جابه

 مبدا استان
 هزار تن

 ١١,٤ ٤٤٠٤٢ ١١,٥ ٤١٢٤٦ ١١ ٤٢٥٢٤ ١١,٣ ٤٣٢١٨ ١١,٧ ٤٣٩٠٠ ١٢,٣ ٤٣٦٢٠ استان

 ١٠٠ ٣٨٧٥١٤ ١٠٠ ٣٥٩٩٥٥ ١٠٠ ٣٨٥٠٦٩ ١٠٠ ٣٨٠٩٣٤ ١٠٠ ٣٧٤٥٠٢ ١٠٠ ٣٥٥٨٢٣ كشور

8 
تعداد متوفیات ناشی 

 اي از تصادفات جاده
 نفر

 ٦,٤ ١٠٢٠ ٦,٧ ١١٠٤ ٦,٧ ١١٢٨ ٦,٢ ١١١٣ ٦,٢ ١١٨٩ ٦,٢ ١٢٤٩ استان

 ١٠٠ ١٥٩٣٢ ١٠٠ ١٦٥٨٤ ١٠٠ ١٦٨٧٢ ١٠٠ ١٧٩٩٧ ١٠٠ ١٩٠٨٩ ١٠٠ ٢٠٠٦٨ كشور

9 
 بارگیري ریلی  تناژ

 تن
 ٤/٧ ٢٩٩٠٤٢٠ ٩/٧ ٢٨١٩٦٧٦ ٩/٧ ٢٧٧١١٤٢ ٧/٤ ١٥٥٠٦٨٣ ٥ ١٧٠١٢٤١ ٦/٥ ١٨٦٢٥٣٣ استان

 ١٠٠ ٤٠٢٨٢٤٠١ ١٠٠ ٣٥٦٤٧٣٣٥ ١٠٠ ٣٤٩٢٤٠٠٥ ١٠٠ ٣٢٦٩٣٢٦٣ ١٠٠ ٣٤٢٧٥٧٦١ ١٠٠ ٣٣١٠٣٥١١ كشور

10 
  تعداد پروازهاي
 فروند داخلی و خارجی

 ٥/٥ ٢٣٣٧٢ ٤/٥ ١٩٥٧٠ ٤/٥ ١٨٤٦٣ ٣/٥ ١٧٣٣٥ ٥/٣ ١٧٠٧١ ٦/٥ ١٧٧٨٢ استان

 ١٠٠ ٤٢٣٣٤٦ ١٠٠ ٣٦٥٦٢٧ ١٠٠ ٣٤٤٩٦٥ ١٠٠ ٣٢٨٤٧٣ ١٠٠ ٣٢١٠٩٢ ١٠٠ ٣١٩٧٠١ كشور

11 
کل مسافر 

 نفر جابجاشده (هوایی)
 ٥ ٢٦٥٦١٧٤ ٥ ٢٢٥٤٠٠٠ ٢/٥ ٢٢٢٢٦١٩ ٤/٥ ٢١٠٣٦٣٣ ١/٥ ١٩٦٥٦٦٢ ٥ ١٩٦٨٥٢٩ استان

 ١٠٠ ٥٢٩٣٢٧١٢ ١٠٠ ٤٤٨٢٦٧٠٩ ١٠٠ ٤٢٩٨٢٨٦٤ ١٠٠ ٣٩١٤٥٤٦٤ ١٠٠ ٣٨٦٤١٨٦٨ ١٠٠ ٣٨٩٨١٥٣٢ كشور

12 
کل بار جابجا 
 تن شده(هوایی)

 ٩/٤ ٢٤٤٩٧ ٩/٤ ٢٢٠٣٧ ٢/٥ ٢٢٦٧٥ ٣/٥ ٢٠٧٠٠ ٩/٤ ١٨٧٩٩ ٨/٤ ١٩٠٢٩ استان

 ١٠٠ ٥٠٤٦٧٤ ١٠٠ ٤٤٨١٩٠ ١٠٠ ٤٤٠١٣١ ١٠٠ ٣٨٧٢٣٤ ١٠٠ ٣٨٣١١٦ ١٠٠ ٣٩٩٣٠٦ كشور

 .اي ، اداره کل راه آهن و اداره کل فرودگاه هاي استان اصفهان جاده و نقل  حملمأخذ: اداره کل  راه و شهرسازي ، اداره کل راهداري و   



 

 
 

  یو نقل براساس تکالیف قانونتحلیل عملکرد بخش حمل
مجموعه  سند ملی پیشرفت استان اصفهان و"اهداف کمی مندرج در  ، سیاست هاي اجرایی و"قانون برنامه پنجم توسعه کشور"باتوجه به تکالیف 

  گردیده است. و جداول ذیل بر این اساس تکمیلشده ارزیابی وضعیت بخش  "فرابخشی در برنامه پنجم توسعه اسناد بخشی و
  

  درطول برنامه پنجم توسعهانونی مواد ق. عملکرد 3جدول 
  

ماده قانونی   ردیف
  عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف  تعیین شده  موضوع  مرتبط

میزان 
تحقق 

  (درصد)

اده
ل ج

و نق
مل 

ح
 

ي 
ا

  

 163ماده   1
سامانه حوادث و سوانح 

 حمل و نقل کشور
ایجاد سامانه حوادث و 
 سوانح حمل و نقل کشور

اي به همراه اطالعات مربوط به  کشور جهت ثبت وقایع جاده و نقل  حملوسوانح  اندازي سامانه حوادث راه
 اطالع رسانی  و ساعت 24اطالعات در روز رسانی هاحمر و ... با قابلیت ب راه، اورژانس، هالل ، پلیس هواشناسی

100 % 

 اي کاهش تلفات جاده 163ماده  2
  درصد 10کاهش ساالنه 

 اي تلفات جاده 

 دوربین نظارت تصویري، 36ثبت تخلف سرعت، نصب و راه اندازي   دوربین 108 اندازي نصب  و راه
آموزش شاغلین   در راههاي برون شهري استان اصفهان ، اي جادهاجراي پروژه ارزیابی ریسک تصادفات 

سازي مقامات شهرستانی درخصوص  بخش حمل و نقل، تشکیل کمیته تصادفات با هدف حساس
اي،  حوادث جاده دیدگان ها مانند همایش یاوران راه ایمن و همایش آسیب شبرگزاري همای  تصادفات،

هاي مسافربري و باربري استان، احداث بزرگراه، راه اصلی و  نظارت مستمر و روزانه برعملکرد شرکت
هاي  هاي موجود ، لکه گیري و روکش آسفالت راه هاي شریانی، اصالح تقاطع، اجراي پروژه بهسازي راه

ها شامل خرید، نصب و راه اندازي نیوجرسی ، تابلوهاي انتظامی و اخطاري و  ه ایمنی حریم راهمربوط ب
، چراغ هاي چشمک زن، VMSو  VSLمسیرنما، سیستم روشنایی، حفاظ بتنی، تابلوهاي پیام متغیر 

 هاي شریانی، احداث پل عابر پیاده آسان رو و ... انجام خدمات ممیزي ایمنی راه

36% 



 

 
 

  درطول برنامه پنجم توسعهمواد قانونی . عملکرد 3دول ادامه ج

ماده قانونی   ردیف
  عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف  تعیین شده  موضوع  مرتبط

میزان 
تحقق 

  (درصد)

اده
ل ج

و نق
مل 

ح
 

ي 
ا

  

3 
- 163ماده 

 بند الف
دریافت درآمد و 
 هاعوارض از طریق راه

دریافت درآمد و عوارض 
 هااز طریق راه

  100 زم طبق برنامه توسط شرکت ساخت وتوسعه زیر بناهاي کشور صورت پذیرفته استاقدامات ال

4 
 -163ماده 

 بندج

دریافت خسارت وارده 
به ابنیه فنی و 

 هاات راهتأسیس

دریافت خسارت وارده 
  به ابنیه فنی و 

 هاات راهتأسیس
  100 اقدامات الزم طبق برنامه صورت پذیرفته است

5 
 - 163ماده 
 ددبن

  واگذاري مجوز 
هاي خدمات مجتمع

بین راهی به بخش 
 هاخصوصی و تعاونی

  واگذاري مجوز 
  هاي خدمات مجتمع

بین راهی به بخش 
 هاخصوصی و تعاونی

  70 اقدامات الزم طبق برنامه صورت پذیرفته است

6 
– 163ماده 

 بند ه
  نوسازي ناوگان

 حمل و نقل 
  نوسازي ناوگان

 ونقلحمل 
  65 زم طبق برنامه توسط وزارت متبوع صورت پذیرفته استاقدامات ال

7 
– 163ماده 

 بند و 
ایجاد بانک جامع 

 ونقلحمل
  ایجاد بانک جامع

 ونقلحمل 
 100 اقدامات الزم طبق برنامه صورت پذیرفته است

یی
هوا

ل 
و نق

مل 
ح

  

– 161ماده   8
 بند  الف

  برداري ازبهره
هاي امکانات شرکت 

 داخلی و خارجی

  برداري ازرهبه
هاي امکانات شرکت 

 داخلی و خارجی
  70 اقدامات الزم طبق برنامه صورت پذیرفته است

9 
 – 161ماده 

 بندب
  آزادسازي نرخ 

 ونقل هوائیحمل
  آزادسازي نرخ

 نقل هوائیوحمل 
  50 اقدامات الزم طبق برنامه صورت پذیرفته است

  



 

 
 

  رنامه پنجم توسعهدرطول بمواد قانونی . عملکرد 3ادامه جدول 
  

ماده قانونی   ردیف
  عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف  تعیین شده  موضوع  مرتبط

میزان 
تحقق 

  (درصد)

یی
هوا

ل 
و نق

مل 
ح

  

 – 161ماده   10
 بندج

پذیري و ارتقا رقابت
 افزایش کیفیت پروازها

پذیري و ارتقا رقابت
 افزایش کیفیت پروازها

  60 ه استاقدامات الزم طبق برنامه صورت پذیرفت

– 161ماده   11
 بند د

  60 اقدامات الزم طبق برنامه صورت پذیرفته است ارتقا ایمنی پروازها ارتقا ایمنی پروازها

 166ماده   12
  تقویت شبکه

  ونقل هواییحمل 
 المللبین 

ونقل تقویت شبکه حمل
 المللیهوائی بین

  20 اقدامات الزم طبق برنامه صورت پذیرفته است

ل و
حم

 
لی

ل ری
نق

  

 164ماده   13

  
  

توسعه و بکارگیري 
  بخش خصوصی

  
 

توسعه و بکارگیري 
 بخش خصوصی

 70 اقدامات الزم طبق برنامه صورت پذیرفته است

  .اداره کل فرودگاه هاي استان اصفهان اي ، اداره کل راه آهن و اداره کل  راه و شهرسازي ، اداره کل راهداري و حمل و نقل جادهمأخذ: سند راهبردي بخش در برنامه پنجم توسعه و    

  
  



 

 
 

  
  هاي اجرایی در طول برنامه پنجم توسعه عملکرد سیاست .4جدول 

 

برآورد اثربخشی   اثربخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  هاي اجرایی اتخاذ شده سیاست  ردیف
  سیاست (درصد)

 100 ال رفتن ایمنی و کاهش زمان سفربا احداث باند دوم راههاي اصلی استان ها توسعه بزرگراه 1

2 
  رفع نقاط پرحادثه درسطح

 هاي استان راه      

  هاي استان ایجاد باندهاي سبقت نقطه پرحادثه در طول راه 67شناسایی 
  هاي اصلی تجهیز پلیس راه به امکانات هوشمندهاي راهدر گردنه

 کنترل و نظارت ترافیک  

  درسطح اي کاهش تصادفات و تلفات جاده
 هاي استانراه

100 

3 
  استفاده از عالئم ایمنی هوشمند

 جهت اطالع رسانی 
 در جاده ها VSLتابلوي 56و   VMSتابلوي 16نصب 

  ايافزایش ایمنی و کاهش تصادفات جاده
 با خودکارسازي و مکانیزاسیون 

100 

4 
هاي ایمنی و افزایش ارتقاء زیرساخت

 فرهنگ ترافیک

  امکانات هوشمند کنترل و نظارت ترافیک و ترددشمارتجهیز پلیس راه به 
  و...)  WIM( دوربین هاي ثبت تخلف ، سامانه کنترلی سپهتن ، 

ها تهیه فیلم آموزش آوري اطالعات  تصادفات و تخلفات در راهسیستم جمع
 اي ( صدا و سیما ، جرائد و ...)براي عموم مردم و رانندگان حرفه

  اي دفات جادهافزایش ایمنی و کاهش تصا
آموزش  وبا توجه به افزایش فرهنگ ترافیک  

 مردمبه شاغلین بخش و عموم 
100 

5 

افزایش خدمات راهداري نوین، 
سازي به استفاده از سایت فرهنگ

بینی هواشناسی و توجه به پیش
 وضعیت مسیر

  اندازي نصب سامانه هوشمند ماشین آالت راهداري ،ها راهبهسازي رویه راه
اندازي ، حاوي اطالعات ماشین آالت راهداري ، راه CMMSاندازي سامانه راه  

 اي و خودکار و تجهیز مراکز آنهاي هواشناسی جادهایستگاه

  هاي اي به سیستم تجهیز شبکه هاي جاده
  دسترسی عموم مردم حمل و نقل هوشمند، 
  هواشناسی و سوانح  به اطالعات ترافیکی، 

 صورت بهنگاماي در هر زمان و به  جاده

100 

6 
  هاي هوشمنداستفاده از سیستم

 ITSحمل و نقل  
تجهیز خدمات راهداري و مدیریت  ITSونقل بار و مسافر به تجهیز ناوگان حمل

 ITSها مبتنی بر سیستم راه
  جویی وري و صرفه باال رفتن بهره

 در هزینه ها 
100 

7 
  هايبهبود کمی و کیفی مجتمع

 اهیخدمات رفاهی بین ر 

اي در مجتمع خدمات بین راهی حمایت از تجمیع خدمات راهداري ، امداد جاده
  گذاري در واحدهاي اقامتی و رفاهی بین راهیسرمایه

 

 100 ايافزایش ایمنی و آرامش در سفرهاي جاده



 

 
 

  هاي اجرایی در طول برنامه پنجم توسعه . عملکرد سیاست4ادامه جدول 
  

برآورد اثربخشی   اثربخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  ذ شدههاي اجرایی اتخا سیاست  ردیف
  سیاست (درصد)

8 
بهبود امر بازرسی و نظارت بر اجراي 

 قوانین و مقررات

  هاي مدیریت سرعتتوسعه و بهبود برنامه
هاي مدیریت توزین تقویت کنترل نامحسوس وسایل نقلیه  توسعه و بهبود برنامه

یانی توسعه نظام ثبت و تحلیل اطالعات تصادفات و تخلفات هاي شردر شبکه راه
 اي در حمل و نقل جاده

 100 سهولت در اجرا و مدیریت جامع

9 
افزایش منابع مالی بمنظور اجراي 

  هاي راهسازيپروژه
 اي، ریلی، فرودگاهی)(جاده 

تخصیص اعتبار درآمد حاصل از تفاوت فروش قیر به راه و ترابري اخذ هزینه 
 هاي زیرساخت از کاربران راه نی بر ظرفیتمبت

  هاي عمرانیتسریع در اجراي فعالیت
 نیمه تمام 

100 

10 
  اصالح قانون تملک اراضی

 قبل از انقالب 
اجراي قانون وحدت رویه دیوان عدالت اداري مبنی بر عدم پرداخت وجه به 

 هاي قبل از انقالب پروژه
 100 اصالح قوانین

11 
نقل ترکیبی براي برقراري حمل و 

 مدیریت صحیح منابع و ترافیک

ونقل ترکیبی هاي حملهاي استانی و ملی جهت ایجاد پایانهتوزیع منابع، بودجه
  گذاري واصالح قوانین جهت تشویق مشارکت بخش خصوصی در سرمایه

 ) HUBبرداري اجراي بارانداز منطقه شرق اصفهان (بهره 
 100 ونقل روان سهولت در حمل

12 
  هايایجاد بنادر خشک و شهرك

 ونقلحمل 

یابی بنادر خشک هاي ذیربط در طراحی و مکانتعامل و همکاري با دستگاه
نقل وهاي مختلف حملریزي و هماهنگی الزم جهت استقرار امکانات بخشبرنامه

  هاي صنفی و بخش غیردولتی بر ایجاد در بنادر خشک ترغیب تشکل
 ونقلهاي حملشهرك

یش اشتغال و ساماندهی و پر رونق نمودن افزا
 بخش حمل و نقل

50 

 70 کاال ومسافر درجابجایی ریلی ونقلحمل سهم افزایش ریلی ونقلحمل یا توسعه ناوگان خصوصی براي احداث گذاران بخشسرمایه ترغیب توسعه خطوط ریلی 13

 ونقل هواییها و حملتوسعه فرودگاه 14
  خصوصی در توسعه فرودگاه  گذاران بخشترغیب سرمایه

 اجراي طرح کسب و کار فرودگاه 
ونقل هوایی در جابجایی افزایش سهم حمل

 کاال و مسافر
70 

.هاي استان اصفهان آهن و اداره کل فرودگاه ره کل راهاي ، ادا جاده و نقل  حملکل راهداري و  راه و شهرسازي ، اداره  اداره کل و  وفرابخشی در برنامه پنجم ومجموعه اسناد بخشی سندملی پیشرفت استان اصفهانمأخذ: 



 

 
 

  نقل  و ها و متغیرهاي مهم براساس اهداف کمی برنامه بخش حمل. عملکرد شاخص5جدول 
  

  1390  واحد متعارف  عناوین هدف هاي کمی قانونیماده  ردیف
  درصد تحقق عملکرد مصوب

1 

اده
ل ج

و نق
مل 

ح
 

 اي

ده 
ما

163 

 %200 100 50 کیلومتر گراهاحداث و تکمیل بزر
 %200 60 30 کیلومتر هاي اصلیاحداث و تکمیل راه 2

3 
هاي  خانوار به طول کل راه 20هاي روستایی آسفالته باالي نسبت طول کل راه

 خانوار 20روستایی باالي 
 %100 8 8 درصد

 %100 20 20 صددر هاي استان رفع نقاط پرحادثه شناسایی شده و اولویت دار در جاده 4
 %100 20 20 درصد هاهاي اصلی و فرعی نیازمند بهسازي و آسفالت به طول راهنسبت طول راه 5

 100 14193 14193 هزار تن اي جاده  و نقل حمل کاال از طریق حمل 6

 100 1788 1788 هزارنفر اي جابجایی مسافراز طریق حمل و نقل جاده 7

8 

لی
ل ری

ونق
مل 

ح
 

ده 
ما

164 

 100 14193 14193 هزار تن حمل کاال از طریق خطوط ریلی

 100 1788 1788 هزار نفر ریلی و نقل  حملجابجایی مسافر از طریق  9

 4/85 935 1095 کیلومتر نگهداري طول انواع خطوط راه آهن 10

 100 1,3 1,3 درصد نسبت خطوط بهسازي شده به کل خطوط ریلی 11

12 

قل 
 و ن

مل
ح

هوا
 یی

ده 
ما

و  161
166 

 100 17664 17664 تن حمل کاال از طریق حمل و نقل هوایی

 100 1914 1914 هزارنفر هوایی و نقل  حملجابجایی مسافر از طریق  13

 100 18005 18005 سورتی پرواز تعداد پرواز داخلی و خارجی 14

  



 

 
 

  ونقلکمی برنامه بخش حملها و متغیرهاي مهم براساس اهداف . عملکرد شاخص5جدول ادامه 
  

  1395  1394  1393  1392  1391  ردیف
  درصد تحقق  عملکرد  مصوب  درصد تحقق  عملکرد  مصوب  درصد تحقق  عملکرد  مصوب  درصد تحقق  عملکرد  مصوب  درصد تحقق  عملکرد  مصوب

1  60 139 232 60 139 232 110 100 100 160 160 232 105 105 232 

2  40 40 100 69 69 100 48 48 100 41 41 100 55 55 100 

3  8 8 100 8 8 100 8 8 100 7 7 100 8 8 100 

4  20 20 100 20 20 100 17 17 100 17 17 100 18 18 100 

5  20 20 100 20 20 100 19 19 100 23 23 100 25 25 100 

6  57600 43980 76/3 57600 43980 76/3 57600 43980 76/3 57600 43980 76/3 57600 43980 76/3 

7  20000 17492 87/5 20000 17492 87/5 20000 17492 87/5 20000 17492 87/5 20000 17492 87/5 

8  19000 19000 100 19000 19000 100 19000 19000 100 19000 19000 100 19000 19000 100 

9  2057 1283 62/4 2057 1283 62/4 2057 1283 62/4 2057 1283 62/4 2057 1283 62/4 

10  1095 935 4/85 1095 935 4/85 1095 935 4/85 1095 935 4/85 1095 935 4/85 

11  5/1 0 0 5/1 0 0 5/1 0 0 5/1 0 0 5/1 0 0 

12  20601 21556 6/104 20601 21556 6/104 20601 21556 6/104 20601 21556 6/104 20601 21556 6/104 

13  2096 2099 14/100 2096 2099 14/100 2096 2099 14/100 2096 2099 14/100 2096 2099 14/100 

14  20350 17442 7/85 20350 17442 7/85 20350 17442 7/85 20350 17442 7/85 20350 17442 7/85 

  هاي  اي ، اداره کل راه آهن و اداره کل فرودگاه اداره کل  راه و شهرسازي ، اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده فرابخشی در برنامه پنجم و سند ملی پیشرفت استان اصفهان ومجموعه اسناد بخشی ومأخذ:        
  .استان اصفهان               

  



 

 
 

  اي عملکرد بودجه – 5
 و نقل  حملاي با توجه به قرارگیري فصل مسکن و فصل  ذکر است در قسمت  بودجه هزینه  ارائه گردیده است. الزم به 7و  6قالب جدول شماره  فصل دراي این  عملکرد بودجه
  باشد. ، مربوط به هر دو فصل می 6هاي اداره کل راه و شهرسازي ، آمار جدول شماره  در ذیل فعالیت

  
  (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اي طی سال . عملکرد اعتبارات هزینه 6جدول 

 

نوع 
  اعتبارات

  عنوان برنامه
1390  1391  1392  1393  1394  1395  

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  مصوب

درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  ملی
  -  0  0  0  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0  0  0  0  

توسعه حمل  استانی
 اي جاده نقل و

101300 101300 100 106247 106247 100 111078 111078 100 133970 133970 100 175339 175339 100 212908 212908 100 

توسعه دولت  استانی
 الکرونیک

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4960 4960 100 1917 1917 100 

 استانی

اجراي امور 
مربوط به 

ساختمان  حوزه
 و مسکن

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4960 4960 100 13291 13291 100 

 استانی
کمک به 

سازمانهاي 
 نظام مهندسی

1605 1605 100 1362 1362 100 1443 1443 100 1661 1661 100 4960 4960 100 1906 1906 100 

 استانی
ساماندهی 

کالبدي شهري 
 و روستایی

5192 5192 0 5446 5446 100 5400 5400 100 6164 6164 100 4960 4960 100 5706 5706 100 



 

 
 

  (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اي طی سال . عملکرد اعتبارات هزینه 6جدول ادامه 
 

نوع 
  اعتبارات

  عنوان برنامه
1390  1391  1392  1393  1394  1395  

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  دعملکر  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  مصوب

درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

هاي  پژوهش استانی
 کاربردي

0 0 0 0 0  0   0 0  1655 1655 100 2216 2216  100  

 استانی
هاي  هزینه

مربوط به 
 بازنشستگان

21575 21575 100 24090 24090 100 13308 13308 100 480 480 100         

 استانی
هاي  هزینه

مربوط به 
هاي  خانواده

 شاهد و ایثارگر

973 973 100 770 770  875 875  0 0          

راهبردي امور  استانی
 اراضی

7516 7516 100 8168 8168 100 8200 8200 100 9204 9204 100         

راهبردي امور  استانی
 مسکن

6187 6187 100 6809 6809 100 6800 6800 100 7738 7738 100           
ساختمانهاي  استانی

 دولتی و عمومی
4825 4825 100 5446 5446 100 5400 5400 100 6164 6164 100           

پرداخت دیون و  استانی
بازخریدي 

 کارکنان
287 287 100 566 566 100 1192 1192 100 2760 2760 100           

 استانی
کل اعتبارات 

 اي هزینه
149،464 149،464 100 158،904 158،904 100 153،697 153،697 100 168،142 168،142 100 196،834 196،834 100  237944  237944  100  

  باشند.* ها بصورت مشترك با بخش مسکن می این برنامه ماخذ: اداره کل راه وشهرسازي استان اصفهان *
  



 

 
 

  (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  طی سالاي  سرمایه هاي تملک دارایی. عملکرد اعتبارات  7جدول 
 

  نوع اعتبارات
عنوان 
  برنامه

1390  1391  1392  1393  1394  1395  

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  مصوب

درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

 ملی
  هتوسع

حمل و نقل  
 جاده اي

847،233 566،007 67 911،888 539،756 59 1،174،908 970،626 83 1،688،727 1،322,970 78 2،509،439 1،098,664 44 2،028،290 1،031،602 51 

 استانی
  توسعه

حمل و نقل  
 جاده اي

558،721 462،156 83 633،536 219،891 35 599،018 301،123 50 730،983 441،035 60 725،066 260،345 36 831،569 409،207 49 

  درآمد
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ اختصاصی

سرمایه گذاري 
  بخش

خصوصی 
 وتعاونی

_ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

سرمایه گذاري 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ خارجی

سرمایه گذاري 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ بانک ها

تسهیالت 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ بانکی

اوراق 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ مشارکت

  سایر 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ (با ذکر نوع)

 -  جمع کل

1،4
05

،95
4

 1،0
28

،16
3

 

73 
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45
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24

 

75
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47
 

49 
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72 
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،00
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  بندي و پیشنهادها: جمع – 6
  

  نقاط قوت و ضعف :
  الف) نقاط قوت :

  استان دیگر 9قرار گرفتن استان در مرکز کشور و همسایگی با.   
 کیلومتر راه همسنگ، از جمله آزاد راه و بزرگراه در استان 25000 به را بودن نزدیکدا. 

 وجود نیروهاي متخصص، با تجربه و توانمند استان. 

 هاي اقتصادي، صنفی، باربري و مسافري در استان نسبت به بقیه مناطق کشور تعدد بنگاه. 

 ء.گذاري و اجرا خصوصی کارآمد جهت سرمایه وجود بخش 

 و   حملهاي  توسعه صنعت و زیرساختبر ها مبتنی  هاي مدیریت راه د بسترها و زیرساختوجو
 .نقل

 اي براي توزیع مطلوب بار هاي ریلی و جاده ارتباط مناسب شبکه. 

 السیر کشور) تهران (اولین قطار سریع –السیر اصفهان  پروژه قطار سریع. 

 المللی با توجه  هوایی بین و نقل  حمله مکان مناسب فرودگاه شهید بهشتی اصفهان براي توسع
 .به مرکزیت استان 

 ب ) نقاط ضعف:

  ریلی و هوایی از جابجایی بار و مسافر و نقل  حملکمبود سهم.  
 ترافیک باال و سنگین بخاطر مرکزیت استان در کشور و وجود صنایع بزرگ در استان. 

 هاي موجود کمبود منابع مالی متناسب براي نگهداري راه.  
 هاجود مناطق سردسیر و کوهستانی استان و محدودیت زمان اجراي پروژهو .  
  المللی بین و نقل  حملفقدان رانندگان متخصص در امر. 

  و فرسوده بودن ناوگان  و نقل  حملوجود مالکیت تک خودرویی (خویش فرمایی) در حوزه
 .کشور و نقل  حمل

 المللی بین و نقل  حملهاي  کمبود شرکت. 
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 هاي ب شهركالباربري درق و نقل  حملهاي هاي مناسب براي استقرار شرکتعدم وجود مکان
  .و نقل  حمل

 عدم تناسب منطقی افزایش قیمت اجرا با اعتبارات اختصاص یافته.  
 ايجاده و نقل  حملر بخش عدم استفاده از سیستم هوشمند براي مدیریت ترانزیت کاال د.  
  جایی بار و مسافر در آنجابه پایینکمبود شبکه ریلی و سهم.  
 مشکل کمبود منابع مالی جهت توسعه فرودگاه شهید بهشتی.   
  محل منابع ملی و استانی از و نقل  حملکمبود اعتبارات اختصاص یافته در بخش.  
 ها ارات دولتی براي اجراي پروژهعدم تناسب منطقی بین هزینه ساخت و نگهداري و اعتب. 

 هاي گذشته عدم تملک اراضی واقع در مسیرهاي ساخته شده در سال. 

 هاي استان نسبت به کشور با توجه به تردد  اي در جاده باال بودن میزان تلفات وسوانح جاده
 .باالي کاربران راه

 هاي استان به علت ترافیک ترانزیت کاال کاهش کیفیت رویه راه. 

 سنگین و عدم اختصاص اعتبار  شده تولید وسایل نقلیه سنگین و نیمه هاي تمام بودن هزینهباال
 منظور تجهیز و نوسازي این بخش. کافی به

 
  پیشنهادها:

 ها هاي راهداري و ساختار توسعه راه افزایش اعتبارات متناسب با فعالیت.  
 اي  جاده و نقل  حمل ها دربخش راه ها وتوسعه وساخت راه درامر نگهداري وتشویق پیمانکاران تقویت

.  
 و   حملمنظور افزایش سهم  ریلی و هوایی به و نقل  حملریزي درجهت توسعه شبکه  برنامه

  .بار و مسافر نقل
 و نقل  حملهاي  برداري رساندن پروژه گذار جهت به بهره تشویق و ترغیب سرمایه. 

       و جلوگیري از   حیاتی و  هاي مهم پروژه بندي اعتبارات استان جهت تخصیص آن به اولویت  
  .ها هاي غیرمهم در شهرستان شروع پروژه        

  





 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  خش سومب
 

  جتماعیامور فرهنگی، آموزشی و ا
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  فصل دوازدهم

  آموزش عمومی
  
 
  
  
  
  ـ مقدمه1

فرهنگی کشور و به دنبال آن سند تحول قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و      
 و  هاي آموزشهایی را متناسب با وظایف و مأموریتپرورش احکام و سیاست  و  بنیادي آموزش

هاي برنامه  پرورش تعیین کرده است. گزارش عملکرد آموزش و پرورش استان اصفهان در سال
با  و پرورشی این بخش رادهاي آموزشی ) دستاور1395- 96تا  1390- 91پنجم (از سال تحصیلی

  دهد. توجه به مفاد این اسناد نشان می
با عنایت به  6-3-3اساس نظام  هاي آموزشی بر پرورش درپی استقرار ساختار دوره  و آموزش     

هاي اساسی در هدایت، راهبري، گیريسند تحول بنیادین به عنوان پایه، مالك و راهنماي تصمیم
نیازها  اسالمی، متناسب با بر فلسفه تعلیم و تربیت  پرورش با تکیه  و  زشنظارت و استقرار نظام آمو

حوزه کلیدي دنبال  5هاي خود را در  و شرایط و تحقق تحوالت محتوایی و ساختاري بخش، برنامه
،  هاي عادالنه دسترسی به آموزش، ارتقاء کیفیت آموزش ها شامل ایجاد فرصت کند: این حوزه می

، تربیت و تاًمینرشی، تربیت بدنی و سالمت، توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات و توسعه امور پرو
   :زیر است شرح پرورش به و راهبردي آموزش سند هاي کلی سیاست بهسازي منابع انسانی است. اهداف و

گر و آزادمنش ، انسانی مؤمن، پرسشگر و فکور، خالق و کارآفرین، با نشاط، انتخاب تربیت )1
 جو ، وطن دوست، استقالل طلب و ظلم ستیز، پذیر ، عدالت خواه و صلحا و نظمگرقانون
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براي   شغلی تربیت تخصصی و  آماده ورود به پذیر وپاکدامن، مسئولیت توانا، شجاع، و دانا
  .زندگی

سازي براي تکوین  در رشد و تعالی کشور، زمینه نقش نظام تربیت رسمی و عمومی ارتقاي )2
ایرانی با تأکید بر تعمیق معرفت و بصیرت دینی و سیاسی، التزام به  -تمدن اسالمی

هاي اخالقی، وفادار به نظام جمهوري اسالمی، اعتقاد به اصل والیت فقیه و ارزش
، ارتقاي  اجتماعیهاي ساالري دینی، تقویت روحیه علمی، رعایت حقوق و مسئولیت مردم

  .هاي زندگی، بهداشتی و زیست محیطیآداب و مهارت
  .عدالت تربیتی همه جانبه تاًمینگسترش و  )3
  .نظام اثر بخش و کارآمد مدیریت منابع انسانی برقراري )4
  .جانبه در نظام تربیت رسمی و عمومی هاي همه مشارکت افزایش )5
  .اوري بخشهاي کالبدي، مالی و فنو تحول در زیرساخت بهسازي )6
  .وري و افزایش کارآیی و اثربخشی در نظام تربیت رسمی و عمومی بهره ارتقاي )7

 زاینده جایگاه تربیتی کشور درسطحموقعیت نخست تربیتی در منطقه و ارتقاي ف کسب )8
  جهانی.
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  هاي مهم ـ عملکرد شاخص2
  دهد: هاي اصلی بخش آموزش عمومی را نشان می روند عملکرد شاخص )1شماره (جدول 

  1390 – 95هاي  هاي مهم در سال عملکرد شاخص – 1جدول 
  

  1395  1394  1393  1392  1391  1390  واحد  شاخص عنوان   ردیف
 6 جمعیت  باسوادي نرخ  1

 باالتر  و  ساله
 90 7/89 3/89 89 6/88 3/88 درصد

 2/87 8/86 4/86 86 6/85 2/85 درصد زنان نرخ باسوادي  2

 7/92 4/92 2/92 9/91 7/91 4/91 درصد نرخ باسوادي مردان  3

  آموزانتعداد دانش  4
 مقطع ابتدایی 

 443310 430494 416688 406920 396521 329736 نفر

  آموزانتعداد دانش  5
 مقطع متوسطه اول 

 189631 187959 125878 128183 130614 196502 نفر

  آموزانتعداد دانش  6
 مقطع متوسطه دوم 

 145517 145652 207664 211448 205019 207729 نفر

 778458 764105 750230 746551 732154 733967 نفر کل دانش آموزان  7

  نرخ گذر از ابتدایی  8
 به متوسطه اول 

 3/99 8/99 7/99 8/99 90/99 45/99 درصد

نرخ گذر از متوسطه اول   9
 وسطهبه مت

 9/94 ** 9/96 2/97 09/85 35/80 درصد

 ** 24/95 60/94 35/90 35/85 32/86 درصد نرخ قبولی اول متوسطه  10

پژوهشی به  اعتبارات سهم  11
 کل اعتبارات

 0 0 0 030/0 030/0 030/0 درصد

  آموز تراکم دانش  12
 در کالس

 22/24 30/24 16/24 09/24 11/24 11/24 نفر

وزان آمدرصد دانش  13
 مدارس غیر دولتی

 7/15 8/14 0/14 6/12 7/11 2/11 درصد

میانگین عمر ساختمان   14
 مدارس دولتی

 2/25 2/24 2/23 2/22 2/21 2/20 سال

تخریب و بازسازي   15
 مدارس فرسوده

کالس 
 26 191 69 78 437 300 تحویلی
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  1390 – 95هاي  هاي مهم در سال عملکرد شاخص – 1جدول امه اد

  
  1395  1394  1393  1392  1391  1390  واحد  شاخص عنوان   ردیف
  استانداردسازي   16

 هاي گرمایشی سیستم
 1775 1973 4167 2163   کالس

آموز به معلم نسبت دانش  17
 در مدارس دولتی

 09/22 24/21 90/19 81/17 4/17 7/17 نفر

  یانگین سطح م  18
 تحصیالت معلمان

 85/15 71/15 63/15 53/15 5/15 34/15 سال

سهم معلمان با مدرك   19
 فوق لیسانس و باالتر

 18/14 25/12 04/10 2/8 15/7 67/6 درصد

سرانه آموزش ضمن   20
 خدمت معلمان

 25/52 35/31 47/28 35/45 45/19 74/18 ساعت

21  
  آموزان سهم دانش

 پایه دوم و سوم  
 هاي مختلف در شاخه

درصد 
 –و  نیف

  کاردانش
63/38 83/40 95/47 96/42 26/42 04/40 

درصد 
 96/59 74/57 04/57 05/52 17/59 37/61  نظري

فارغ التحصیالن پایه سوم   22
 نظري(بدون بزرگساالن)

 78/87 62/85 61/86 41/87 15/85 36/77 درصد

 50/46 10/50 50/47 59/60 1/65 63/61 درصد قبولی کنکور سراسري  23

قبولی در کنکور سراسري   24
 علوم ریاضی

 40/73 20/73 10/70 23/82 78 75/73 درصد

قبولی در کنکور سراسري   25
 علوم تجربی

 10/36 40/41 80/41 40/50 7/59 66/57 درصد

قبولی در کنکور سراسري   26
 علوم انسانی

 10/72 30/72 50/60 89/79 8/83 64/80 درصد

  اصفهان. : اداره کل آموزش و پرورش استانمأخذ
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درصد در  90ابتداي برنامه به  درصد در 3/88سال و باالتر استان از  6نرخ باسوادي جمعیت      
صد رسید و استان در 7/87افزایش یافت. در این سال نرخ باسوادي درسطح کشور به  1395سال 

نفر  4643498از مجموع  1395ها قرار گرفت. درسال  اصفهان در این شاخص در رتبه پنجم استان
 115796اند که از این تعداد  سواد بوده نفر آنان بی 465806ساله و باالتر استان تعداد  6جمعیت 
 50دي در جمعیت زیر سوا دهد که درصد بی مقایسه دیگر نشان می اند. بودهسال سن  50نفر زیر 

درصد باسوادي  ،درصد بوده است. در پایان برنامه 33سال  50و در جمعیت باالي  2/3سال استان 
بوده و تغییرات این شاخص بهبود  7/92و براي مردان  2/87سال استان  6جمعیت زنان باالي

  دهد . نسبی باسوادي در جمعیت زنان نسبت به مردان را نشان می
آموزي با یک روند صعودي (با متوسط نرخ  هاي برنامه پنجم آمار جمعیت دانش سالطی  در      
افزایش یافته است.  1395نفر در سال 778458به  1391نفر در سال 733947درصدي) از  18/1

با اجرایی کردن طرح خرید  1393-94آموزان غیردولتی از سال تحصیلی شاخص سهم دانش
 1395-96درصد در سال تحصیلی  7/15درصد به  2/11تی ازخدمات آموزشی از مدارس غیردول

آموزان از نظام آموزشی از کاهش روند خروج دانش گذر حاکیهاي نرخافزایش یافته است. شاخص
آموزان، افزایش سهم هاي آموزشی، توجه بیشتر و نیز تشویق دانشاست. از نظر گرایش به رشته

طوري که در پایان  دنبال داشت. به ها را بهت به دیگر شاخهاي نسبحرفهو  آموزان شاخه فنیدانش
اي و  وحرفههاي فنیآموزان پایه دوم و سوم متوسطه استان در رشتهدرصد از دانش 04/40برنامه 

آموز در کالس تغییر محسوسی نداشته، اما افزایش مشغول به تحصیل بودند. تراکم دانش کاردانش
بیانگر تنگناهاي موجود در  09/22نفر در ابتداي برنامه به  7/17 آموز به معلم ازنسبت دانش

ساماندهی و بکارگیري نیروي انسانی بخش است. تغییرات شاخص سطح تحصیالت کارکنان و 
هاي  درصد نشانگر توجه به شاخص 2/14افزایش سهم دارندگان مدارك فوق لیسانس و باالتر به 

ه کل اعتبارات به دلیل تنگناهاي اعتباري بخش کیفی بخش است. سهم اعتبارات پژوهشی ب
 تغییري نداشته است.

  



 

 
 

  جایگاه بخش در کشور-3
  دهد: در کشور را نشان میاي استان  فنی و حرفهموزش آجایگاه  2جدول شماره 

 
 1390-95جایگاه استان در کشور  -2ول جد

 

یف
رد

 

 سال شرح واحد  عنوان شاخص
1390  1391 1392 1393 1394 1395 

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

1 
  نامنرخ خالص ثبت
 دوره ابتدایی

 -  8/99 -  7/99 -  7/99 -  7/99 -  7/99 -  6/99  استان درصد

 -  9/98 -  9/98 -  8/98 -  8/98 -  7/98 -  4/98 کشور کل  درصد

2 
  نامنرخ خالص ثبت

 دوره متوسطه اول

 -  6/95 -  0/95 -  4/94 -  1/94 -  9/93 -  2/95  اناست درصد

 -  0/91 -  5/90 -  3/90  7/89  5/88  6/90 کشور کل  درصد

  نامنرخ خالص ثبت  3
 دوره متوسطه

 -  6/86 -  3/85 -  5/84 -  5/83 -  2/82 -  1/87  استان درصد

 -  9/80 -  4/79 -  6/78 -  5/77 -  6/76 -  3/76 کشور کل  درصد

  نآموزادانش  4
 استعداد درخشان

 7/5 7581 4/5 7652 3/5 7721 2/7 7068 9/5 5508 5/5 4907 استان نفر

 100 132642 100 142441 100 146898 100 98548 100 92658 100 88981 کشور کل نفر

 ها تعداد آموزشگاه  5
 80/4 5108 82/4 5109 89/4 5171 82/4 5042 -  5251 6/4 5547 استان  تعداد

 100 106499 100 105968 100 105792 100 104624 100 ** 100 120201 کشور کل  تعداد

  
  



 

 
 

 1390-95جایگاه استان در کشور  -2ول جد ادامه
 

یف
رد

 

 سال شرح واحد عنوان شاخص
1390  1391 1392 1393 1394 1395 

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

6 
  تعداد

 آموزاندانش 

 01/6 778458 01/6 763977 04/6 751720 03/6 746551 97/5 732047 8/5 733947  استان نفر

 100 12949167 100 12707087 100 12440776 100 12377614 100 12241903 100 12732709 کشور کل نفر

7 
  تعداد کارمندان

 رسمی و پیمانی 

 02/6 54567 80/5 53825 81/5 55540 89/5 57691 8/5 56931 7/5 50568  استان نفر

 100 906225 100 927571 100 955397 100 979228 100 981869 100 892188 کشور کل نفر

  اصفهان. مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان
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درصد از نیروي شاغل  89/5ها و درصد آموزشگاه 8/4آموزان  رصد دانشد 01/6استان اصفهان      
نام در مقطع ابتدایی باالتر از میانگین  وپرورش کشور را داراست . نرخ خالص ثبت در بخش آموزش

نظر از خطاهاي آماري توجه بیشتر به درصد نزدیک شده است. صرف100کشور بوده و به مرز 
بازماندگان از تحصیل در این مقطع ضروري است. در سایر مقاطع  بهبود این شاخص و شناسایی

  .دهد تان نسبت به کشور را نشان میتر اس نام وضعیت مناسبشاخص نرخ ثبت

  

  بخش آموزش عمومی براساس تکالیف قانونی  تحلیل عملکردـ 4
ي کشور در سه هانیازها و اولویت تاًمیندر راستاي ارتقاء کیفی نظام آموزش عمومی با هدف      

هاي دولتی آموزان دستگاهحوزه دانش، مهارت و تربیت و نیز افزایش سالمت روحی و جسمی دانش
اند. این حوزه شده قانون برنامه پنجم موظف به اقداماتی در 19ماده  "ه"تا  "الف"در بندهاي

 دهد. ترین اقدامات صورت گرفته جهت تحقق این تکالیف را نشان می مهم 3جدول 
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  مواد قانونی در طول برنامه پنجم توسعه . عملکرد3جدول 
  

  ردیف
شماره ماده 

قانونی 
  مرتبط

  عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف تعیین شده  موضوع
میزان 
  تحقق

  (درصد)

 19ماده  1
 1(الف) بند

-تحول در برنامه
هاي آموزشی و 

درسی  پرورشی و
جهت کسب 

شایستگی هاي 
مورد نیاز فرد 
ایرانی توسط 

دانش آموختگان 
دوره آموزش 

عمومی مبتنی بر 
فلسفه تعلیم و 

تربیت اسالمی و 
نیاز سنجی و 

 بکارگیري فناوري

 و بنیادین آموزش تحول در سند زیر مطروحه موارد
  : پرورش

سازي بیانیه ارزشی موضوع زمینه 5 بند
و تعالی  ر راستاي تکوینهاي پایه دشایستگی

پیوسته هویت دانش آموزان در ابعاد فردي، 
 خانوادگی و اجتماعی 

: بهسازي و تحول در نظام 6 کالن شماره هدف
  ریزي آموزشی و درسی، مالی و اداري وبرنامه 

  هاي کالبديزیرساخت 
: طراحی و تدوین و اجراي برنامه درسی 1-1راهکار

ردي و بازتولید ملی براساس اسناد تحول راهب
  درسی موجود با تأکیدبر: هاي برنامه

  درسی کتابهاي محتواي  و  سازي حجم متناسب -
  محتوا تولید در تربیتی رویکردفرهنگی اکمیتح-

هاي عملیاتی در راستاي : تدوین برنامه1-2راهکار
   تقویت مستمر و تحکیم فضایل اخالقی  ترویج،

 تربیتی و شیآموز هاي ظرفیت تمام از  تفادهسابا 

اجراي ساختار شش سه  -
 2600سه در استان با ایجاد 

  کالس در پایه ششم
فرهنگ سازي درون و  -

برون سازمانی در زمینه 
تحول تقویت امکانات 
 فناوري در مدارس و

اندازي سایت  راه
سیارفناوري براي مدارس 

 روستایی
تشکیل پرونده  -

 الکترونیکی مشاوره
 نیقرآ مدارس اندازي راه -

تولید محتواي -
 الکترونیکی کتابهاي درسی

95 

2  

هدایت تحصیلی 
بر اساس عالیق و 

  ویژگی هاي 
آموزان، دانش

توسعه بخش 
اي و وحرفهفنی

سرمایه انسانی 
 مورد نیاز کشور

  فصل پنجم آیین نامه اجرایی 
 سه ساله دوره متوسطه 

ارائه خدمات مشاره و  -
آموزي با  راهنمایی دانش

   هاي مونآز اجراي
هاي  مشاوره اي و فرم

  و تحصیلی هدایت
پرتال  تقویت و سازي فعال

  همگام در حوزه مشاوره
افزایش سهم دانش آموزان  -

فنی و حرفه اي از دوره 
  متوسطه

  تهیه راهنماي شغلی -
  آموزان دانش 

  اي)هاي مشاوره(آزمون
برگزاري نمایشگاه معرفی  -

  مشاغل (متمرکز)
ي انتخاب هاتشکیل پایگاه -

  رشته
اي، بازدیدهاي علمی،حرفه -

 مشاغل درهفته ..مهارتی و 

100 
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  مواد قانونی در طول برنامه پنجم توسعه . عملکرد3جدول ادامه 
  

  ردیف
شماره ماده 

قانونی 
  مرتبط

  اتعملکرد و اهم اقدام  تکلیف تعیین شده  موضوع
میزان 
  تحقق

  (درصد)

3 
 19ماده 

 3(الف) بند

اصالح نظام 
   ارزشیابی
پیشرفت 

تحصیلی با تأکید 
بر رویکرد 

ارزشیابی براي 
تحقق فرآیند 

- یاددهی
یادگیري درکلیه 

هاي دوره
تحصیلی و تحقق 
کامل این فرایند 

 تا پایان برنامه

 نظام تغییر 19 عملیاتی هدف 19-2راهکار

 کیفی رویکرد ارزشیابی با ارزشیابی تحصیلی

 سال از یاددهی یادگیري فرآیند بر توصیفی مبتنی

 چهارم تا اول هايدرصدي پایه 100و پوشش 1380

  1392ماه خرداد پنجم تا پایه درصدي30و 
 هاشناسایی تارکین تحصیل و جذب حداکثري آن

اجراي برنامه ارزشیابی  -
کیفی توصیفی مبتنی بر 
  فرآیند یاددهی یادگیري

هاي ضمن برگزاري دوره -
هاي خدمت و کارگاه

آموزشی مرتبط براي کلیه 
مدیران و  –معلمان 

  معاونین آموزشی 
 نواحی و مناطق

تارك  204شناسایی -
  نفر 91تحصیل و جذب 

 از آنها در مدارس عادي 

100 

4 
 19ماده 

 4(الف) بند

بسترسازي و 
ایجاد انگیزه الزم 

-براي ورود دانش
آموزان مستعد به 

هاي علوم رشته
 انسانی

 آموزاندانش کل از درصد 30 تشویق و هدایت

 علوم انسانی هايرشته نظري به متوسطه

هاي برگزاري کالس
توجیهی براي معلمان و 
افزایش تعداد مدارس 

فرهنگ با رویکرد ورود 
آموزان مستعد به دانش
 هاي علوم انسانیرشته

100 

 19ماده   5
 6(الف) بند

سازي بستر
اسب براي من 

کسب حداقل یک 
شایستگی و 

مهارت با توجه به 
نیاز بازارکارتا 

پایان برنامه براي 
 آموزان دانش تمامی

 نظري متوسطه دوره

  بند یک سند تحول بنیادین آموزش و پرورش:
یک  حداقل کسب الزم براي تمهیدات اجراي

 کالس آموزاندانش کلیه مهارت براي و شایستگی

 نظري دوم شاخه

وهاي جهادي و طرح ارد -
  3هجرت 

هاي مهارت آموزي کارگاه-
 هاي فرهنگی تربیتیکانون

مسابقات هنرهاي دستی  -
  و تجسمی

بازدید از مراکز صنعتی،  -
 تولیدي و دانشگاهی

95 

6  
 19ماده 

  (الف)
 8بند 

سنجش و ارتقاي 
صالحیت هاي 

حرفه اي نیروي 
انسانی موجود و 
مورد نیاز آموزش 

 و پرورش 

  
مطروحه زیر در سند تحول بنیادین آموزش  موارد

تعیین  2-10راهکار  8- 6و پرورش : راهکار 
استانداردهاي حرفه اي معلمان از جهت دانش، 

 رفتار و عملکرد

انعقاد تفاهم نامه معاونت 
آموزش ابتدایی با نواحی و 

  با  استان  مناطق 
 هاي آموزشی  اولویت

  
  
100  
  
  
 



 

 
 

  1395ی استان اصفهان در سال گزارش اقتصادي و اجتماع  328
  

  مواد قانونی در طول برنامه پنجم توسعه . عملکرد3جدول ادامه 
  

  ردیف
شماره ماده 

قانونی 
  مرتبط

  عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف تعیین شده  موضوع
میزان 
  تحقق

  (درصد)

ادامه 
6 

 19ماده 
  (الف)

 8بند 

  براساس 
هاي  شاخص 

آموزشی و 
  پرورشی 

  
  
  
 

ح همگام با قرآن در سطح مدارس اجراي طر -
 متوسطه

ارزیابی علمی تخصصی از 
  کارکنان دوره ابتدایی

برگزاري آزمون جامع 
علمی از کلیه کارکنان 

  دوره ابتدایی 
ارتقاي مهارتهاي حرفه اي 
با برگزاري آموزش ضمن 

  خدمت 
برگزاري همایش و 

سخنرانی ارسال کتب و 
  جزوات آموزشی 

برگزاري همایش ، 
ه و دوره هاي جشنوار

توانمندسازي، مربیان و 
 معاونین آموزشی پرورشی 

  
  
100  
  
  
  
  
  
  
 

7 
 19ماده 

 9(الف) بند

ارائه برنامه جامع 
آموزش قرآن 

روخوانی و فهم 
قرآن و برنامه 
تلفیقی قرآن، 

معارف اسالمی و 
عربی با اهداف 

 قرآنی

  
عملیاتی سند تحول بنیادین  هدف1-3راهکار 

  آموزش و پرورش:
 24/1/89 عالی مورخ شوراي جلسه815 صوبهم -

در  قرآن آموزش قطعی برنامه اجراي  با موضوع
  ابتدایی سوم پایه

  عالی مورخ شوراي جلسه815 مصوبه -
درس   هفتگی افزایش جلسات  با موضوع 11/5/90 

  ابتدایی دوره در قرآن
  نمادین هايجشن برگزاري -

  جشن شکوفایی) و (جشن آغازین 
  رس قرآنیمدا تشکیل -

  اجراي طرح همگام با قران  -
 در سطح مدارس متوسطه 

انتخاب و آموزش مدرسین  -
میانی براي اجراي برنامه 

  هاي قرآنیارتقاي آموزش
  اجراي صددرصدي طرح -

 در محضر 

  اجراي مسابقه احکام -
 دانش آموزان دختر 

هاي تدوین محتواي کتاب -
  پیش دبستانی با 

 رویکرد قرآنی

مگام با قرآن در کلیه طرح ه -
 مدارس متوسطه.

95 

 19ماده   9
 11(الف) بند

تقویت وگسترش 
  نظام مشاوره

  انوادهخآموزودانش 
با هدف سالمت  

  آموزانروحی دانش
 

  امر مشاوره جهت نیروهاي تخصصی بکارگیري -
 مشاوره هايهسته نمودن فعال -

الکترونیکی نمودن 
  هاي مشاورهپرونده

 آموزاندانش 
95 
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  مواد قانونی در طول برنامه پنجم توسعه . عملکرد3جدول ادامه 
  

  ردیف
شماره ماده 

قانونی 
  مرتبط

  عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف تعیین شده  موضوع
میزان 
  تحقق

  (درصد)

10 

 19ماده 
(الف) 

 12بند

  
برداري از بهره

رزشی اماکن و
  سازمان

  تربیت بدنی 
  در ساعات

باال استفاده  
جهت ارتقاء 

سالمت جسمی  
  آموزاندانش

  
  
 

 بدنی جهت تربیت اماکن ورزشی از استفاده

  ساعات ورزشی استفاده
 آموزاندانش 

با توجه به واگذاري اماکن 
اداره کل ورزش و جوانان به  
بخش خصوصی براساس ماده 

قانون تنظیم امکان  88
ده، کمتر وجود داشته استفا

ولی در برخی موارد بخصوص 
  هادر شهرستان

ی صبـح   از فرصـت زماـن
هاي تربیت بدنی در ورزشگاه

ازاء در اختیار نهادن فرصت 
  زمانی بعدازظهر

  شوپرور آموزش يورزشگاهها
 گردد.استفاده می

50 

14 
  (ه)  19ماده 

 1بند

منعطف سازي 
مدارس و 

گسترش اجراي 
هاي برنامه

 تلفیقی و فراگیر

فراگیر  نامه تلفیقی آیین اجراي قطعی و تمدید
نیازهاي ویژه  آموزان دارايدانش و کودکان

 شوراي عالی 854و   2/6/89 مورخ 828مصوبه

 وپرورشآموزش

مرکزرسیدگی به  15ایجاد  -
  اختالالت یادگیري در استان

کسب رتبه نمونه کشوري  -
 مرکز استان 2توسط 

هاي گاهبرگزاري کار -
آموزشی براي معلمان داراي 

 آموزان با نیازهاي ویژهدانش

تشکیل کارگاه آموزشی  -
اختالالت یادگیري براي 

کارشناس مسئوالن آموزش 
ابتدایی، اعضاي هسته 
مشاوره و مدیران مراکز 

  اختالالت یادگیري
  جذب حداکثري -

  آموزان تلفیقیدانش 
 در مدارس عادي 

زان آمومعرفی مجدد دانش -
 مرزي جهت انجام سنجش

100 

15 
(ه)  19ماده 

 3بند

تقویت طرح 
سنجش کودکان 

 عمرو افزایش 

  در مدارس سالمت مدارس مروج طرح اجراي -
 و دندان دهان سالمت برنامه -

 

ارتقا آموزش و مراقبت -
آموزان با اجراي  سالمت دانش

 طرح دانش آموزان 

100 
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  مواد قانونی در طول برنامه پنجم توسعه . عملکرد3جدول ادامه 

  

  ردیف
شماره ماده 

قانونی 
  مرتبط

  عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف تعیین شده  موضوع
میزان 
  تحقق

  (درصد)

ادامه 
15 

(ه)  19ماده 
 3بند

مشاوره در این  
 مدارس

 سالم ساماندهی پایگاه تغذیه طرح -

ر سالمت، مدارس مروج سفی 
  سالمت و پوشش 

  حداکثري دانش آموزان 
توسعۀ نظام مراقبت از -

جسمانی و   سالمت
  آموزان مراقبتی دانش خود

با اجراي طرح آهن یاري،  
افزایش دامنه نظارت بر 
تسهیالت بهداشتی و 

پایگاههاي تغذیه سالم، 
  هاي ویژة پدیکلوز، آموزش

با اولویت ابتدایی و متوسطۀ  
  ول؛ تجهیز اتاقا
  بهداشت مدارس 

اجراي مرحله تکمیلی  -
  سنجش سالمت

انجام طرح سنجش کودکان  -
 هاي سیارروستایی توسط پایگاه

100 

11  
 19ماده 

(الف) 
 13بند

افزایش سرانه 
فضاهاي ورزشی 

 آموزاندانش

تشویق  و ورزشی هايفعالیت کیفیت بهبود
 انجام ورزش به آموزاندانش

هاي سالناولویت تکمیل 
 ورزشی در دست احداث

100 

12  
 19ماده 

(الف) 
 14بند

به کارگیري فناوري 
ارتباطات و  

اطالعات در کلیه 
فرآیندها جهت 
تحقق عدالت 

و تسهیل  آموزشی
  فرآیندهاي موجود

هاي و ارائه برنامه 
آموزشی و دروس 

هاي تحصیلی دوره
  صورت الکترونیکیب

 

ی و  الکترونیک وکتاب کیف طرح اجراي -
  مدارس هوشمندسازي

سازي تجهیزات نظارت بر استفاده و بهینه -
  مرکز داده

 توسعه و تجهیز مدارس به تجهیزات فناوري -

آموزان و درصد دانش25 -
معلمان دوره مقطع ابتدایی و 

تحت پوشش  متوسطه اول
  هاي الکترونیکی کتاب

  اند.بوده
توسعه و تجهیز مدارس به  -

 تجهیزات فناوري

90 
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  مواد قانونی در طول برنامه پنجم توسعه . عملکرد3جدول ادامه 
  

  ردیف
شماره ماده 

قانونی 
  مرتبط

  عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف تعیین شده  موضوع
میزان 
  تحقق

  (درصد)

13  
 19ماده 

(الف) 
 15بند

ایجاد تعامل 
مؤثر با وارتباط 

هاي دیگرنظام
آموزشی در کشور 
از جمله آموزش 
عالی به عنوان 
  زیر نظام یک 

 نظام واحد

پژوهشی  متعدد هايطرح اجراي و تهیه -
 پرورش  و نیازهاي آموزش با متناسب

 و دانشجویان و پژوهشگران محققان از حمایت -
 دوره دکتري

 80 هاي پژوهشیاجراي طرح

(ه)  19ماده   16
 4بند

سعه مدارس تو
استثنایی و 
کودکان با 

نیازهاي خاص و 
فراهم آوردن 

شرایط و امکانات 
خاص الزم جهت 
توانمندسازي و 

مهارتهاي  افزایش
  مورد نیاز 

آموزش  گونهاین
  پذیران

 

با  آموزانقراردادن کلیه دانش  پوشش تحت
 استثنایی در مدارس خاص شرایط

افزایش پوشش تحصیلی  -
  یآموزان استثنایدانش
اجراي آموزش  -

  اي براي  حرفه پیش
  آموزان دانش

 کم توان ذهنی
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  .مأخذ: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان      

  

هاي اجرایی برگرفته از سند راهبردي بخش آموزش عمومی در برنامه پنجم توسعه و سند سیاست
  آمده است. 4ورش در جدول تحول بنیادین آموزش و پر

  

  

  



 

 
 

  هاي اجرایی در طول برنامه پنجم توسعه عملکرد سیاست -4جدول 
  

  اثربخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  هاي اجرایی اتخاذ شده سیاست  ردیف
برآورد 
  اثربخشی
  (درصد)

1 
تربیت انسانی مؤمن و متخلق به 

اخالق اسالمی، پرسشگر و  فکور، 
آفرین، سالم و با نشاط، خالق و کار
 گر و آزادمنش و ....انتخاب

 اضافه شدن درس تفکر و پژوهش کار و فناوري در پایه ششم - 
  هاي ضمن خدمتدوره هاي آموزشیبرگزاري کارگاه - 

 لفینؤبا دعوت از م
 تحلیل و اعتبار سنجی محتواي کتب جدید التألیف - 

  والیت مداري تأکید بر آموزش قرآن و تقویت روحیه دینی و - 
ارتباط روزانه کارکنان دوره ابتدایی  با قرآن و تشکیل محافل  - 

 انس با قرآن
 درجدول برنامه درسی دوره ابتدایی قرآن درس یک ساعت افزایش - 

 آموزيعمره دانش - 
 طرح ملی حفظ قرآن - 

 راه اندازي مدارس قرآنی - 
 اردوهاي راهیان نور - 

 آموزانخالقیت و پژوهش در دانشگري، پرورش روحیه تفکر، پرسش - 
 ایجاد زمینه مناسب براي پاسخگویی به سواالت  و دانش افزایی همکاران - 

 هافرصت  به  هاچالش تبدیل ص نقاط قوت وضعف و تالش برايیتشخ - 
 شادابی سیستم اجتماعی مدرسه و افزایش دانش قرآنی  - 

 ب حاکم بر مدرسهروحیه معنوي همکاران و روابط انسانی مطلوارتقاء  - 
 پذیري، دین باوريتقویت روحیه مسؤولیت - 

  آموزانخوانی قرآن  در میان دانشتقویت روخوانی و روان - 
تقویت مهارت هاي علمی، عملی و کارآفرینی دانش آموزان و هنرجویان با - 

توسعه پژوهش سراهاي دانش آموزي، برگزاري جشنواره و مسابقات تخصصی و 
  ملی رشته هاي رباتیک، شیمی، نجوم، هوافضا و ... شرکت در مسابقات
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2  

ارتقاي نقش نظام تربیت رسمی و 
تعالی کشور و عمومی در رشد و 

  اعتالي فرهنگ عمومی و  
سازي براي تکوین تمدن زمینه 

 ایرانی-اسالمی

         ها در برگزارياردوگاهو  هاي فرهنگی تربیتیهاي کانونفعالیت -
  و مختلف هايها و نمایشگاهها، سخنرانیشنوارهها،جهمایش

  هاي اوقات فراغتفعالیت  
 ها و مدارسهاي تابستانه در کانونتشکیل پایگاه-

 پژوهشی وبرگزاري مسابقات فرهنگی، ادبی  -
  یاران کتاب  طرح مهر  پرسش  فراخوان  اجراي  -

 آموز دانش ن خبرنگارا 
  

 زانآموسازي اوقات فراغت دانشغنی -

  هاي فرهنگی هنري و تمدن اصیل اسالمی ایرانیتقویت ایمان، معرفت دینی، و زمینه -
 آموزانهاي دانشفراهم آوردن بستر مناسب براي پرورش و بروز استعداد - 

 آموزانارتقاء سطح مهارتی دانش -
 آموزان به موضوع نمازفراهم آوردن زمینه توجه و اهتمام بیشتر دانش -

  دت به فرهنگ مطالعه و کتابخوانیترویج عا -
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  هاي اجرایی در طول برنامه پنجم توسعه عملکرد سیاست -4جدول 
  

  اثربخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  هاي اجرایی اتخاذ شده سیاست  ردیف
برآورد 
  اثربخشی
  (درصد)

ادامه 
2  

 آموزي هاي دانش تشکل - 
 

 در زمینه اطالع رسانی و خبرنگاري آموزانشکوفا نمودن استعداد دانش -
  آموزانهادینه کردن فرهنگ مشارکت اجتماعی در دانشن -

آموزش مهارتهاي اساسی زندگی با راهبري اجراي طرح مدرسه دوستدار  -
زندگی و کیفیت بخشی به تدریس درس تفکر و سبک زندگی و کمک به 

  برنامه فوقهاي  آموزان در بستر فعالیت هاي زندگی به دانش آموزش مهارت
 

 

  همه جانبه تاًمینگسترش و  3
 عدالت تربیتی 

سازي والدین، مدیران مدارس، شوراي اسالمی محل و .... آگاه-
 براي جذب بازماندگان از تحصیل

  آموزان با نیازهاي ویژهسازي معلمان داراي  دانشآگاه-
  برگزاري و توسعه محافل قرآنی براي هر سه دوره تحصیلی -

  آموزان در مراسم مذهبی  و ملی ایش شرکت دانشافز -
  معلمانهاي پژوهشیشرکت در طرح -

 )برتر یا اقدام پژوهی(تجربیات 
 

 افزایش پوشش تحصیلی- 
  گري، خالقیت و پژوهش پرورش روحیه تفکر، پرسش-

توسعه عدالت آموزشی در فرصت هاي یادگیري با شناسایی کودکان -
به اصالح فرآیند ثبت نام دانش آموزي از طریق  بازمانده از تحصیل با توجه

  سامانه سناد و ارتباط با سامانه ثبت احوال کشور
این  تجهیزتوسعه آموزش و پرورش عشایري با تعریف مدارس عشایري و -

  مدارس با همکاري اداره کل امور عشایر
 آموزان با نیازهاي خاص وي برخورد با دانشمعلمان با شیوه کردن  آشنا -

  چگونگی ارجاع به مراکز بهبود اختالالت یادگیري
 هاي قرآنیشناسایی و پرورش استعدادهاي برتر در حوزه فعالیت -

 آموزانسازي بیشتر نماز در بین دانشفرهنگ -
  تقویت روحیه پژوهشگري در موضوعات مذهبی-

 

90 

  
  



 

 
 

  هاي اجرایی در طول برنامه پنجم توسعه عملکرد سیاست -4جدول 
  

  اثربخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  هاي اجرایی اتخاذ شده سیاست  ردیف
برآورد 
  اثربخشی
  (درصد)

برقراري نظام اثربخش و کارآمد   4
 مدیریت منابع انسانی

  هاي نیروي انسانی در آموزش ابتدایی وشناسایی توانمندي - 
 هاتجلیل از آن 

  هاي آموزشی،هاي علمی معلمان، کارگاهاجراي آزمون -
 سازي وب سایت آموزشغنی 

  هاي یاددهی یادگیري دورهاجراي جشنواره فعالیت -
 دبستانیپیش 

، توانمندسازي  اجراي برنامه تدبیر در مدارسارتقا مدیریت آموزشگاهی با -
، راهبري طرح کارآمد در مدارس ابتدایی  ریزي آموزشگاهی مدیران در برنامه

  ش راهبران آموزشیو افزایش مدارس تحت پوش
  اي آنان حرفه صالحیت ءافزایش انگیزه معلمان و ارتقا -

 درسی هاياببا تغییرات کت متناسبمعلمان و مربیان  آموزش -
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افزایش مشارکت همه جانبه در   5
 نظام تربیت رسمی وعمومی

، با همکاري سازمان بسیج سازندگی 3اجراي طرح هجرت  -
 شهرداري و نوسازي

  هاي تمدن با مشارکت سازمانح آیهاجراي طر -
 بسیج سازندگی 

با همکاري هاي مختلف ها و گردهماییشرکت در راهپیمایی -
  ستاد امر به معروف و  ،استانداري ،بسیج ،نیروي انتظامی

  نهی از منکر
  آموزان ابتدایی)(دانشویژهطرح اردوهاي یکروزه  -

 با همکاري بسیج
  برگزاري مانور زلزله -

 هاي مهدویت با همکاري بنیاد مهدویتدوره -

  افزایش مشارکت بخش غیر دولتی در پوشش تحصیلی -
سازي اوقات فراغت ها و مشاغل و غنیآموزان با حرفهآشنایی بیشتر دانش-

 آموزاندانش
 تقویت روحیه سلحشوري، رشادت و ایثار-

 آموزان بسیجیارتقاي علمی دانش -
 اي مشارکتیهآموزان در طرحتقویت  دانش -

100 

6  
هاي بهسازي وتحول در زیرساخت
 کالبدي ، مالی و فناوري

 

  اجراي جشنواره تقویت امکانات فناوري در مدارس و  -
  راه اندازي سایت سیار فناوري براي مدارس روستایی

توسعۀ و هاي اطالعاتی  ارتباطی، سیستمارتقاي زیرساخت ساماندهی و -
 80  یلو تکم یندها و خدماتافر ۀکلی نمودنی الکترونیکدولت الکترونیک با 

  



 

 
 

  هاي اجرایی در طول برنامه پنجم توسعه عملکرد سیاست -4جدول 
  

  اثربخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  هاي اجرایی اتخاذ شده سیاست  ردیف
برآورد 
  اثربخشی
  (درصد)

  6ادامه 
هاي بهسازي وتحول در زیرساخت

 ريکالبدي ، مالی و فناو
 

  کالس به امکانات فناوري 3600تجهیز تعداد-
اندازي سامانه راه -اختصاص اعتبارات الزم به مناطق و نواحی -

 آموزاناي دانشالکترونیکی پرونده مشاوره
 افزایش تعداد مراکز مشاوره تحصیلی -

 آوري در حوزه پرورشیتوسعه فن-
  هاها و کانونتوسعه فضاهاي اردوگاه-

  

  ، مشارکت بخش خصوصیبا  ،العاتی مربوطهاي اط بانک
جامع هاي یکپارچۀ تحت وب مالی،  اندازي کامل سامانه توسعه و راه-

 و منابع انسانی آموزي دانش
  یابی مدارس براساس سامانه آمایش سرزمینسازي مقدمات نظام مکانآماده-

  آموزان از رایانه براي تقویت درس کار و فناوري در استفاده دانش -
  ایه ششمپ

 

7  
وري و افزایش کارایی ارتقاي بهره

و اثربخشی در نظام تربیت رسمی 
  و عمومی

 

  
اجراي برنامه ارزشیابی کیفی توصیفی مبتنی بر فرآیند  -

 درصدي 100یاددهی یادگیري با پوشش 
تدوین شیوه نامه اجرایی برنامه در کنار استفاده از دفتر -

 فرآیند مدیریت کالس درس
ارزشیابی توصیفی و پاسخگویی به سواالت  تشکیل قطب-

 معلمان مجري برنامه
 

راهبري سازماندهی بهینه عوامل آموزشی و افزایش بهره وري منابع انسانی -
با کنترل کالسهاي قابل ادغام، مدیریت تشکیل مدارس دولتی، افزایش 

 نسبت شاخص معلمان به کارکنان آموزشی 
آموزان، افزایش ارتقا خودارزیابی دانشتأکید بر ارزشیابی فرآیند مدار، -

  هاي اجتماعی  و کاهش اضطرابمهارت
 اجراي طرح راهبران آموزشی براي ارزیابی کیفیت آموزش -
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  اصفهان.سند راهبردي بخش در برنامه پنجم توسعه و اداره کل آموزش و پرورش استان مأخذ:         

  
  
  
  



 

 
 

 1395- 1390هاي  آموزش عمومی سالبر اساس اهداف کمی برنامه بخش عملکرد شاخص ها ومتغیرهاي مهم  .5جدول
    

واحد   عنوان هدف کمی  ردیف
  متعارف

1390  1391  1392  
هدف 
  برنامه

  عملکرد
درصد 
  تحقق

هدف 
  برنامه

  عملکرد
درصد 
  تحقق

هدف 
  برنامه

  عملکرد
درصد 
  تحقق

 1/94 2/54  6/57  7/92  3/52  4/56  2/107  2/59  2/55 درصد ساله  5 سنی  در گروه  تحصیلی  پوشش   1

  وزان دختر»آ سهم دانش  2
 98 7/48 6/49  8/98  6/48  2/49  6/99  7/48  9/48 درصد  ابتدایی

 4/98 6/48 4/49  6/98  4/48  1/49  6/99  6/48  8/48  درصد  متوسطه اول

 101 9/50 1/50  103  2/52  7/50  8/100  7/51  3/51  درصد  متوسطه

وزان »آ سهم دانش  3
  ییروستا

 9/78 0/12 2/15  1/79  1/12  3/15  6/91  1/14  4/15 درصد  ابتدایی

 71 4/9 1/13  4/74  9/9  3/13  6/75  2/10  5/13  درصد  متوسطه اول

 7/66 8/3 7/5  4/76  2/4  5/5  1/81  3/4  3/5  درصد  متوسطه

تراکم در کالس (دایر)   4
  دولتی

 96 7/24 9/23  102  5/24  24  6/99  1/24  2/24 نفر  ابتدایی

 99 9/24 7/24  6/101  3/25  9/24  4/102  7/25  1/25  نفر  متوسطه اول

 114 2/22 3/25  6/90  1/23  5/25  5/96  7/24  6/25  نفر  متوسطه

  پوشش تحصیلی   5
  ظاهري

 99 102 103  99  102  103  101  104  103 درصد  ابتدایی

 1/97 99 102  99  101  102  101  103  102  درصد  متوسطه اول

 6/103 3/92 1/89  5/99  4/88  8/88  8/98  6/87  7/88  رصدد  متوسطه

  
  
  
  



 

 
 

 1395-1390هاي  آموزش عمومی سال.عملکرد شاخص ها ومتغیرهاي مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش 5جدولادامه 
    

واحد   عنوان هدف کمی  ردیف
  متعارف

1390  1391  1392  
هدف 
  برنامه

  عملکرد
درصد 
  تحقق

هدف 
  برنامه

  عملکرد
د درص

  تحقق
هدف 
  برنامه

  عملکرد
درصد 
  تحقق

  آموز به  نسبت دانش  6
  معلم (دولتی)

 5/99 5/24 4/24  5/106  2/26  6/24  6/103  7/25  8/24 نفر  ابتدایی

 113 2/16 3/18  1/95  5/17  4/18  2/102  8/18  4/18  نفر  متوسطه اول

 113 4/14 3/16  7/92  2/15  4/16  7/92  2/15  4/16  نفر  متوسطه

  نه فضاي آموزشی سرا  7
  در مناطق شهري

 48/90 9/1 1/2  2/95  2  1/2  95  9/1  2 متر مربع  ابتدایی

 6/81 4 9/4  8/98  4/4  9/4  6/89  3/4  8/4  متر مربع  متوسطه اول

 4/85 1/4 8/4  5/87  2/4  8/4  4/85  1/4  8/4  متر مربع  متوسطه

 5/93 8/74 80  3/99  5/69  70  8/103  3/62  60 درصد  مند از نمازخانه درصد مدارس بهره  8

 8/103 54/0 52/0  8/93  45/0  48/0  8/97  45/0  46/0  متر مربع  سرانه فضاي ورزشی سرپوشیده و روباز  9

 7/67 6/0 9/0  5/87  7/0  8/0  1/97  68/0  7/0  درصد  اموز نسبت مربی بهداشت به دانش  10

آموزان تحت پوشش برنامه پیشگیري از  دانش  11
 2/87 680 780  4/83  642  770  5/84  642  760  هزار نفر  و غیر واگیردار هاي واگیردار بیماري

 2/102 46 45  5/102  41  40  7/105  37  35  درصد  مدارس داراي اتاق بهداشت  12

آموزان تحت پوشش برنامه  درصد دانش  13
 5/102 82 80  7/105  74  70  1/103  67  65  درصد  سالمت دهان و دندان

  
  
  



 

 
 

 1395-1390هاي  آموزش عمومی سالص ها ومتغیرهاي مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش .عملکرد شاخ5جدولادامه 
    

واحد   عنوان هدف کمی  ردیف
  متعارف

1390  1391  1392  
هدف 
  برنامه

  عملکرد
درصد 
  تحقق

هدف 
  برنامه

  عملکرد
درصد 
  تحقق

هدف 
  برنامه

  عملکرد
درصد 
  تحقق

  کشی درصد مدارس مجهز شده به لوله  14
 8/97 88 90  6/97  83  85  100  80  80  درصد  صابونمایع  

  آموزان تحت پوشش پیشگیري درصد دانش  15
 7/94 8/75 80  9/96  8/67  70  5/107  5/64  60  درصد  هاي اجتماعی از آسیب 

 8/93 1/68 6/72  4/97  1/70  72  7/106  2/76  4/71  درصد  ینسبت معلم به کارکنان آموزش  16

 9/88 16 18  1/94  16  17  100  16  16  انجمن  مانهاي علمی معل تعداد انجمن  17

18  

میانگین سطح تحصیالت کارکنان(کمتراز 
.فوق 12.دیپلم10دیپلم

.فوق 16.لیسانس14دیپلم
  )20.دکتري18لیسانس

 4/99 7/15 8/15  7/98  3/15  5/15  100  3/15  3/15  سال 

 6/95 22 23  7/95  22  23  100  22  22  مرکز  تعداد مراکز تحقیقات معلمان  19

 1/118 2/13 6/15  3/86  8/13  16  2/90  8/14  4/16  درصد  درصد مدارس دو نوبته  20

 IT   2/27  5/28  8/104  8/28  6/29  8/102  1/30 4/31 3/104مند از  درصد مدارس بهره  21

 100 08/0 08/0  100  07/0  07/0  100  07/0  07/0  درصد  درصد اعتبارات تحقیقاتی به کل اعتبارات  22

  
  
  



 

 
 

 1395- 1390هاي  رد شاخص ها ومتغیرهاي مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش آموزش عمومی سال.عملک5جدول
    

واحد   عنوان هدف کمی  ردیف
  متعارف

1393  1394  1395  
هدف 
  برنامه

  عملکرد
درصد 
  تحقق

هدف 
  برنامه

  عملکرد
درصد 
  تحقق

هدف 
  برنامه

  عملکرد
درصد 
  تحقق

  5/65    3/104  6/62  60  2/102  1/60  8/58 درصد لهسا  5 سنی  در گروه  تحصیلی  پوشش   1

  وزان دختر»آ سهم دانش  2
  5/48   97  5/48  50  4/97  6/48  9/49 درصد  ابتدایی

  9/48   2/98  1/49  50  4/98  9/48  7/49  درصد  متوسطه اول

  2/52   107  3/52  9/48  6/103  2/51  4/49  درصد  متوسطه

وزان »آ سهم دانش  3
  روستایی

  4/11   3/77  6/11  15  2/76  5/11  1/15 درصد  ابتدایی

  1/9   3/70  0/9  8/12  70  1/9  13  درصد  متوسطه اول
  9/2   7/51  1/3  6  7/62  7/3  9/5  درصد  متوسطه

تراکم در کالس (دایر)   4
  دولتی

  9/25   5/108  5/25  5/23  3/106  2/25  7/23 نفر  ابتدایی

  2/26   5/104  6/25  5/24  4/102  2/25  6/24  نفر  متوسطه اول

  8/22   2/89  3/22  25  7/87  1/22  2/25  نفر  متوسطه

  پوشش تحصیلی   5
  ظاهري

  102   99  102  103  1/98  101  103 درصد  ابتدایی

  99   1/97  99  102  1/97  99  102  درصد  متوسطه اول

  91   2/102  5/91  5/89  9/101  91  3/89  درصد  متوسطه

  
  
  
  



 

 
 

 1395-1390هاي  ها ومتغیرهاي مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش آموزش عمومی سال .عملکرد شاخص5ادامه جدول
    

واحد   عنوان هدف کمی  ردیف
  متعارف

1393  1394  1395  
هدف 
  برنامه

  عملکرد
درصد 
  تحقق

هدف 
  برنامه

  عملکرد
درصد 
  تحقق

هدف 
  برنامه

  عملکرد
درصد 
  تحقق

  آموز به  نسبت دانش  6
  معلم (دولتی)

  9/25   4/110  5/26  24  4/100  3/24  2/24 نفر  ابتدایی
  3/19   5/105  1/19  1/18  1/95  3/17  2/18  نفر  متوسطه اول

  0/15   2/111  9/14  1/16  8/93  2/15  2/16  نفر  متوسطه

  سرانه فضاي آموزشی   7
  در مناطق شهري

         3/2      2/2 متر مربع  ابتدایی
         1/5      5  متر مربع  متوسطه اول

         5      9/4  متر مربع  متوسطه
  5/78   5/78  5/78  100  2/87  5/78  90 درصد  مند از نمازخانه درصد مدارس بهره  8

  45/0   6/77  45/0  58/0  8/81  45/0  55/0  متر مربع  سرانه فضاي ورزشی سرپوشیده و روباز  9
  6/0   60  6/0  1  2/63  6/0  95/0  درصد  اموز نسبت مربی بهداشت به دانش  10

آموزان تحت پوشش برنامه پیشگیري از  دانش  11
  778   5/95  764  800  1/86  680  790  هزار نفر  هاي واگیردار و غیر واگیردار بیماري

  55   7/86  52  60  96  48  50  درصد  مدارس داراي اتاق بهداشت  12

آموزان تحت پوشش برنامه  درصد دانش  13
  80   80  80  100  9/88  80  90  درصد  سالمت دهان و دندان

  
  
  



 

 
 

 1395-1390هاي  آموزش عمومی سالها ومتغیرهاي مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش  .عملکرد شاخص5جدولادامه 
    

واحد   عنوان هدف کمی  ردیف
  متعارف

1393  1394  1395  
هدف 
  برنامه

  عملکرد
درصد 
  تحقق

هدف 
  برنامه

  عملکرد
درصد 
  تحقق

هدف 
  برنامه

  عملکرد
درصد 
  تحقق

  کشی دارس مجهز شده به لولهدرصد م  14
  95   92  92  100  7/94  90  95  درصد  مایع صابون 

  آموزان تحت پوشش پیشگیري درصد دانش  15
  83   83  83  100  7/91  5/82  90  درصد  هاي اجتماعی از آسیب 

  9/59   6/81  4/60  74  82  3/59  3/72  درصد  نسبت معلم به کارکنان آموزشی  16

  24   110  22  20  3/105  20  19  انجمن  معلمانهاي علمی  تعداد انجمن  17

18  

  میانگین سطح تحصیالت کارکنان
  .12.دیپلم10(کمتراز دیپلم

  .16.لیسانس14فوق دیپلم
  )20.دکتري18فوق لیسانس

  7/15   1/95  4/15  2/16  95  2/15  16  سال 

  24   96  24  25  100  24  24  مرکز  تعداد مراکز تحقیقات معلمان  19

     2/68  1/10  8/14      2/15  درصد  نوبته درصد مدارس دو  20

  5/32   6/95  5/32  34  9/100  5/32  2/32  درصد ITمند از  درصد مدارس بهره  21

  08/0   80  08/0  1/0  9/88  08/0  09/0  درصد  درصد اعتبارات تحقیقاتی به کل اعتبارات  22

  .آموزش و پرورش استان اصفهانمأخذ: سند راهبردي بخش در برنامه پنجم توسعه و اداره کل             
  
  



 

 
 

  عملکرد اعتبارات
  ارائه شده است. 7و  6اي بخش در جداول  هاي سرمایه اي و تملک دارائی عملکرد اعتبارات هزینه

  
  (ارقام: میلیون ریال) 1390 – 95هاي  طی سالبخش آموزش عمومی اي  اعتبارات هزینهعملکرد  .6جدول

  
  نوع

  1392  1391  1390  عنوان برنامه  اعتبارات 
  درصد  عملکرد  مصوب  درصد  عملکرد  مصوب  درصد  عملکرد  مصوب

  ملی

 100 32،371 32،371  100  9،876  9،876  100  15،310  15،310 آموزانورزش و سالمت دانش
 100 875 875  100  580  580  100  560  560 آموزان استثناییتوانبخشی دانش

 100 280 280  0  0  0  100  2،545  2،545 یثارگرهاي شاهد و اهاي مربوط به خانوادههزینه
 100 2،599 2،599        100  15،080  15،080 حمایت از فرهنگیان

 100 2،668 2،668  100  1،025  1،025  100  1،000  1،000 هاي مبارزه با سوء مصرف مواد مخدرهزینه
 100 62،143 62،143  100  80،326  80،326  0  0  0 بهبود تغذیه

 100 7،229 7،229  100  4،700  4،700  100  13،383  13،383 اي معلمانارتقاي حرفه
 100 30،145 30،145  100  7،219  7،219  100  13،111  13،111 آموزانپرورشی و امور تربیتی دانش

 100 87،555 87،555  100  42،694  42،694  100  2،450،142  2،450،142 آموزشیهايراهبري فعالیت
 100 22،158 22،158  100  533،366  533،366  100  515،055  515،055 ید کارکنانپرداخت دیون و بازخر

  100 634،524 634،524  100  137،044  137،044  100  241،342  241،342  آموزش کار دانش
 100 700 700  0  0  0  0  0  0  آموزش قبل از دبستان

 100 401,667 401،667  100  7،503  7،503  100  101،874  101،874  آموزش استثنایی

  
  



 

 
 

  (ارقام: میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اي بخش آموزش عمومی طی سال اعتبارات هزینهعملکرد  .6جدولادامه 
  

  نوع
  1392  1391  1390  عنوان برنامه  اعتبارات 

  درصد  عملکرد  مصوب  درصد  عملکرد  مصوب  درصد  عملکرد  مصوب

  ملی

 100 378،193 378،193  100  800،739  800،739  100  268،439  268،439 ايحرفهوآموزش متوسطه فنی
 100 3،636،187 3،636،187  100  2،867،194  2،867،194  100  1،030،785  1،030،785 آموزش متوسطه نظري

 100 2،419،271 2،419،271  100  2،137،298  2،137،298  100  1،147،056  1،147،056 آموزش راهنمایی تحصیلی
 100 2،901،799 2،901،799  100  2،017،057  2،017،057  100  1،356،678  1،356،678 آموزش ابتدایی

 100 155،778 155،778  100  24،605  24،605  100  52،104  52،104 سوادآموزي
  100  10،637،832  10،637،832  100  8،567،500  8،567،500  100  7،163،475 7،163،475 جمع

  اختصاصی

 100 37،173 37،173  76/95  22،121  23،100  48/78  29،011  36،968 آموزش ابتدایی
 100 19،331 19،331  34/92  15،421  16،700  97/45  12،265  26،683 آموزش راهنمایی تحصیلی

 100 38،474 38،474  56/93  18،983  20،290  100  31،390  31،390 آموزش متوسطه نظري
 100 12،980 12،980  65/98  15،202  15،410  52/20  3،142  15،310 ايوحرفهفنی آموزش متوسطه
 100 166،216 166،216  72/99  149،334  149،750  35/91  70،337  77،000 هاي آموزشیراهبري فعالیت

 100 9،082 9،082  13/92  33،397  36،250  0  0  0 آموزاندانش  پرورشی و امور تربیتی
 100 283،256 283،256  18/97  254،125  261،500  01/78  146،145  187،351  جمع

 100  10،921،088 10،921،088  92/99  8،821،625 8،829،000  44/99  7،309،620 7،350،826 جمع

  100  27255  27255  100  19219  19219  100  14954  14954  نوسازي توسعه مدارس  استانی
  100  10،948،343  10،948،343  92/99  8،840،844  8،848،219  44/99  7،324،574 7،365،780 جمع کل

  
  
  



 

 
 

  (ارقام: میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اي بخش آموزش عمومی طی سال عملکرد اعتبارات هزینه .6جدولادامه 
  

  نوع
  1395  1394  1393  عنوان برنامه  اعتبارات 

  درصد  عملکرد  مصوب  درصد  عملکرد  مصوب  درصد  عملکرد  مصوب

  ملی

 100 26،803 26،803  100  23،300  23،300  100  52،006  52،006 آموزانورزش و سالمت دانش
 100 2،041 2،041  100  1،222  1،222  100  460  460 آموزان استثناییتوانبخشی دانش

 0 0 0  0  0  0  0  0  0 هاي شاهد و ایثارگرهاي مربوط به خانوادههزینه
 100 1،208،939 1،208،939  100  1،093  1،093  100  1،683  1،683 حمایت از فرهنگیان

 100 1،869 1،869  100  2،264  2،264  0  2،025  2،025 وء مصرف مواد مخدرهاي مبارزه با سهزینه
 100 171،039 171،039  100  120،806  120،806  100  93،083  93،083 بهبود تغذیه

 100 8،617 8،617  100  4،770  4،770  0  0  0 اي معلمانارتقاي حرفه
 100 52،291 52،291  100  43،985  43،985  100  44،050  44،050 آموزانپرورشی و امور تربیتی دانش

 100 21،204 21،204  100  744،977  744،977  100  768،616  768،616 آموزشیهايراهبري فعالیت
 0 0 0  0  0  0  100  12،819  12،819 پرداخت دیون و بازخرید کارکنان

  100 904،816 904،816  100  861،986  861،986  100  426،983  426،983  آموزش کار دانش
 100 7،105 7،105  0  0  0  100  7،023  7،023  آموزش قبل از دبستان

 100 402،000 402،000  100  414،020  414،020  100  257،189  257،189  آموزش استثنایی

  
  
  
  
  



 

 
 

  (ارقام: میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اي بخش آموزش عمومی طی سال اعتبارات هزینه.عملکرد 6جدولادامه 
  

نوع 
  1395  1394  1393  برنامه عنوان  اعتبارات

  درصد  عملکرد  مصوب  درصد  عملکرد  مصوب  درصد  عملکرد  مصوب

  ملی

 100 671،831 671،831  100  889،841  889،841  100  329،929  329،929 ايحرفهوآموزش متوسطه فنی
 100 3،994،606 3،994،606  100  3،159،851  3،159،851  100  2،996،213  2،996،213 آموزش متوسطه نظري

 100 3،561،478 3،561،478  100  2،838،393  2،838،393  100  2،532،317  2،532،317 آموزش راهنمایی تحصیلی
 100 7،602،843 7،602،843  100  5،327،061  5،327،061  100  4،231،026  4،231،026 آموزش ابتدایی

 100 135،291 135،291  100  183،605  183،605  100  163،509  163،509 سوادآموزي
 100 18،772،773 18،772،773  100  14،617،174  14،617،174  100  11،981،931  11،981،931 جمع

  اختصاصی

 45/97 309،606 317،708  81  65،476  80،834  65/96  22،344  23،119 آموزش ابتدایی
 75/95 149،357 155،993  59/75  47،238  62،494  65/98  31،328  31،757 آموزش راهنمایی تحصیلی

 66/91 87،440 95،398  07/88  56،854  64،558  23/97  30،915  31،797 آموزش متوسطه نظري
 67/79 36،042 45،241  64/43  18،513  42،424  34/62  9،059  14،531 ايوحرفهفنی آموزش متوسطه
 0 0 0  92/98  304،152  307،480  70/99  239،951  240،676 هاي آموزشیراهبري فعالیت

 0 0 0  32/85  69،971  82،010  52/93  82،412  88،120 آموزاندانش  امور تربیتیپرورشی و 
 81/94 582،445 614،340  87/87  562،204  639،800  75/96  416،009  430،000  جمع

 84/99 19،355،218 19،387،113  49/99  15،179،378  15،256،974  89/99  12،397،940  12،411،931 جمع

  100  46850  46850  100  36349  36349  100  32775  32775  رسنوسازي توسعه مدا  استانی
  84/99  19،410،068  19،433،963  49/99  15،215،727  15،293،323  89/99  12،430،715 12،444،706 جمع کل

  .مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

  
  



 

 
 

  (ارقام: میلیون ریال) 1390 – 95هاي  سالاي بخش آموزش عمومی طی  هاي سرمایه اعتبارات تملک دارایی.عملکرد 7جدول
  

نوع 
  1392  1391  1390  عنوان برنامه  اعتبارات

  تحقق  درصد  عملکرد  مصوب  تحقق  درصد  عملکرد  مصوب  تحقق  درصد  عملکرد  مصوب

  ملی

 100 17657 17657       100 6699 6699 آموزشی وکمک آموزشی فضاهاي گسترش
 100 6683 6683  100  1500  1500  60  30115  50192 ها و تجهیزاتساختمان

 100 665 665            0 هاي نوینحمایت از توسعه علوم و فناوري
 1/58 150847 259690  5/39  139477  352687  100  417064  417064 تخریب و بازسازي مدارس فرسوده
 3/48 23956 49551  4/19  8488  43764  80  18562  23202 تکمیل فضاهاي نیمه تمام مردمی

هاي سرمایشی استاندارد سازي سیستم
 گرمایشی مدارس

5687  4038  71  11495  1138  9/9  185919 132622 71/3 

 0  0 0  0  0  0  100 15،000 15،000  تعمیرات مدارس شبانه روزي
  گسترش فناوري اطالعات و 

 100  7،427  7،427  100  3،120  3،120  100 1،328 1،328  هوشمند سازي مدارس

 0  0  0  0  0  0  100 5،000 5،000  ارس استیجاريخرید مد
 0  0  0  0  0  0  100 366 366  تجهیزات کمک آموزشی

 100  320  320  100  450  450  100 464 464  تعمیر و تجهیز اردوگاه ها و کانون ها
 0  0  0  100  4،930  4،930  0  0  0  یارانه مسکن فرهنگیان

 100  6،180  6،180  100  2،950  2،950  100 2،905 2،905  تجهیز هنرستان ها
 100  1،355  1،355  100  1،113  1،113  100 3،049 3،049  تجهیزات و ماشین آالت ورزشی تاًمین

 94/64 347،712 535،447  66/38  163،166  422،009 03/95 504،590 530،956  جمع

  
  
  



 

 
 

  (ارقام: میلیون ریال) 1390 – 95هاي  الاي بخش آموزش عمومی طی س هاي سرمایه اعتبارات تملک دارایی.عملکرد 7جدولادامه 
  

نوع 
  1392  1391  1390  عنوان برنامه  اعتبارات

  تحقق  درصد  عملکرد  مصوب  تحقق  درصد  عملکرد  مصوب  تحقق  درصد  عملکرد  مصوب

  استانی

 42/3 27650 65400  6/24  18520  75225 75 58600 78192 آموزش ابتدایی
 6/9 385 5620  3/17  2568  14798 77 9625 12500 آموزش استثنایی

 42/5 10760 25335  4/19  10215  52465 77 43266 56185 آموزش متوسطه اول
 0 0 2000  8/29  565  1895 6/75 1890 2500 آموزش کاردانی

 31/9 8320 26070  17  7489  43797 71 34595 48710 ايآموزش متوسطه فنی وحرفه
 48/8 26350 53946  9/17  14745  81962 3/67 53720 79875 آموزش متوسطه نظري

 6/8 1850 27099  18  3572  19800 73 17905 24500 ها و تجهیزاتساختمان
 100 2000 2000  8/18  711  3775 8/96 3350 48000 فضاهاي آموزشی و کمک آموزشی

 70/14  1،945  13،234  37/12  1،012  8،182  70 4،211 6،015  تعمیر و تجهیز ادارات  
 91/35 79،260 220،704  67/19  59،397  301،899  72/63 227،162 356،477 عجم

 47/56 426،972 756،151 74/30  222،563  723،908 46/82 731،752 887،433  جمع کل
  22  5،500  25،000  58/57  14،396  25،000  14/99  10،000  10،087  تعمیر و تجهیز مراکز  درآمد اختصاصی

گذاري بخش  سرمایه
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  تعاونی خصوصی و

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  گذاري خارجی سرمایه
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ها گذاري بانک سرمایه

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  تسهیالت بانکی
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اوراق مشارکت

  22  5،500  25،000  58/57  14،396  25،000  14/99  10،000  10،087    جمع
  36/55  432،472  781،151  64/31  236،959  748،908  64/82  741،752  897،520  جمع کل

  



 

 
 

  (ارقام: میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اي بخش آموزش عمومی طی سال هاي سرمایه اعتبارات تملک دارایی.عملکرد 7جدولادامه 
  

نوع 
  1395  1394  1393  عنوان برنامه  اعتبارات

  تحقق  درصد  عملکرد  مصوب  تحقق  ددرص  عملکرد  مصوب  تحقق  درصد  عملکرد  مصوب

  ملی

                آموزشی وکمک آموزشی فضاهاي گسترش
  7/56  12561  22164  7/17  2865  16179    ها و تجهیزاتساختمان

                هاي نوینحمایت از توسعه علوم و فناوري
  6/10  30699  289376  5/90  190903  210919  85 176340 207545 تخریب و بازسازي مدارس فرسوده
  8/12  16519  129000  7/34  19400  84521  4/98 30879 31376 تکمیل فضاهاي نیمه تمام مردمی

هاي سرمایشی استاندارد سازي سیستم
 گرمایشی مدارس

286422 238178 1/83  324791  167754  6/51  240514  212361  3/88  

                    تعمیرات مدارس شبانه روزي
  العات و گسترش فناوري اط

  0  0  0  100  3،323  3،323  100  6،012  6،012  هوشمند سازي مدارس

  0  0  0  100  3،314  3،314  100  3،500  3،500  خرید مدارس استیجاري
  0  0  0  100  55  55  100  1،840  1،840  تجهیزات کمک آموزشی

  0  0  0  100  50  50  100  300  300  تعمیر و تجهیز اردوگاه ها و کانون ها
                    ن فرهنگیانیارانه مسک

  0  0  0  100  3،950  3،950  100  9،950  9،950  تجهیز هنرستان ها
  0  0  0  100  1،300  1،300  100  1،640  1،640  تجهیزات و ماشین آالت ورزشی تاًمین

  96/39  272،140  681،054  60/60  392،914  648،402 43/85 468،639 548،585  جمع
  
  
  



 

 
 

  (ارقام: میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اي بخش آموزش عمومی طی سال هاي سرمایه ملک داراییاعتبارات ت.عملکرد 7جدولدامه ا
  

نوع 
  1395  1394  1393  عنوان برنامه  اعتبارات

  تحقق  درصد  عملکرد  مصوب  تحقق  درصد  عملکرد  مصوب  تحقق  درصد  عملکرد  مصوب

  استانی

  4/28  29425  103575  6/26  25720  96790 65 52950 81450 آموزش ابتدایی
  28  1345  4800  42  2355  5600 60 5100 8500 آموزش استثنایی

  5/22  20157  89750  7/23  18370  77400 62 34225 55200 آموزش متوسطه اول
                آموزش کاردانی

  6/26  17975  67450  3/26  13500  51250 5/62 29100 46500 ايآموزش متوسطه فنی وحرفه
  8/30  31220  101500  9/21  20485  93425 8/61 47250 76350 نظريآموزش متوسطه 

  4/30  28904  95017  3/27  18262  66933 2/66 35697 53901 ها و تجهیزاتساختمان
                فضاهاي آموزشی و کمک آموزشی

  45  6،896  15،324  80/70  5،664  11،800  60/67  15،337  22،687  تعمیر و تجهیز ادارات  
  47/28  135،922  477،416  13/26  104،356  403،198 75/63 219،659 344،588 جمع

  22/35  408،062  1،158،470  46/47  497،270  1،051،600 06/77 688،298 893،173  جمع کل
  93/30  56،126  181،460  01/77  77،006  100،000  27/94  44،965  47،700  تعمیر و تجهیز مراکز  درآمد اختصاصی

گذاري بخش  سرمایه
                      خصوصی و تعاونی

                      گذاري خارجی سرمایه
                      ها گذاري بانک سرمایه

                      تسهیالت بانکی
  100  43،075  43،075  0  0  0  0  0  0    اوراق مشارکت

  18/44  99،201  224،535  01/77  77،006  100،000  27/94  44،965  47،700    جمع
  68/36  507،263  1،383،005  87/49  574،276  1،151،600  93/77  733،263  940،873    جمع کل

  اصفهان.  مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل نوسازي ، توسعه و تجهیز مدارس استان        
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  پیشنهادها : بندي و جمع
  
  حلیل عملکردت

 آموزي متوقف و از سالهاي جمعیتی روند کاهش جمعیت دانشو جابجایی دنبال تحوالت هب       
  درسالنفر  733967آموزان  از استان رو به افزایش نهاد. تعداد دانش آموزانشمار دانش 1392
آموزان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و  رسید. سهم دانش 1395نفر در سال  778458به  1390

،  57درصد بود که در پایان برنامه به  3/28و  8/26، 45ترتیب  ه بهمتوسطه دوم درابتداي برنام
به دلیل اجراي نظام جدید آموزشی و تغییر پایه  . این تغییر عمدتاًدرصد تغییر یافت 7/18و  4/24

آموزان در هر سه مقطع تحصیلی رو به  آموزان روستایی از کل دانش ها بود. سهم دانش کالس
و پرورش دبستانی آموزش  درصد پوشش ظاهري نوآموزان دوره پیش کاهش بوده است. همچنین

درصد افزایش یافت. شاخص تراکم در کالس درس  5/65درصد در ابتداي برنامه به  2/59استان از 
   7/24و  7/25،  1/24، متوسطه اول و متوسطه به ترتیب  هاي ابتدایی مدارس دولتی در دوره

از افزایش   ها حاکی نفر رسید. درمجموع شاخص 8/22و  2/62،  9/25نفر بود که در پایان برنامه به 
 1/10به  8/14نفر است. کاهش درصد مدارس دو نوبته از  22/24نفر به  11/24تراکم در کالس از 

از توزیع مناسبتر امکانات آموزشی بین مناطق حکایت دارد گرچه تفاوت این شاخص بین مناطق 
نواحی شهري قابل توجه است. افزایش نرخ گذر تحصیلی از مقطع ویژه در  گانه آموزشی به 41

ابتدایی به متوسطه اول حاکی از پوشش جمعیتی و کاهش ترك تحصیل بوده  درعین حال کاهش 
  نرخ گذز از دوره متوسطه اول به دوم نیازمند توجه بیشتر است .

اندازي طرح خرید خدمات،  هآموزان مدارس غیردولتی به دلیل را با وجود افزایش سهم دانش     
  پاسخگویی به نیازهاي مالی آموزش و پرورش نیازمند تنوع بیشتر منابع مالی و مشارکت بخش 

  ها  هاي پرسنلی بخش نسبت به سایر هزینه غیردولتی است. باال بودن قابل توجه سهم هزینه
  هاي تنگناهاي مالی بخش است . ازجمله نشانه
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  :نقاط قوت و ضعف
  :الف) نقاط قوت

 .در محتوا باوري ودین پژوهش و سطح خالقیت ارتقاي هاي درسی وتوجه بهمحتواي کتاب تغییر -

ارتقاي سطح مدرك تحصیلی نیروي انسانی شاغل در بخش با تسهیل امکان ادامه تحصیل  -
 .کارکنان

 .ت یادگیري و استفاده از نیروهاي متخصص در این حوزهتوسعه مراکزآموزش اختالال -

ویژه در مناطق  التعلیم در سراسر استان بهفراهم نمودن زمینه تحصیل کودکان واجب -
 جمعیت. محروم و کم

 .بکارگیري مربیان متخصص در آموزش متربیان داراي نیازهاي ویژه (طرح تلفیقی) -

 .هت آموزش متربیان (کتاب الکترونیک) مندي از تجهیزات و امکانات هوشمند جبهره -

یري از گخصوص در مناطق روستایی و امکان بهرهپرورشی به _هاي آموزشیوجود مجتمع - 
 مدیریت جامع در این مناطق.

 .ساله) 5و  4دبستانی (در دو دوره  افزایش جذب نوآموز پیش -

 ی.کارآفرین آموزي و ساز وکارهاي قانونی جهت ترویج فرهنگ مهارت وجود -

اي و شغلی مربیان, مشاورین و معاونین پرورشی از طریق برگزاري هاي حرفهارتقاء سطح مهارت - 
 ها و مجامع علمی و مسابقات.ها, همایشهاي آموزشی مختلف,کارگاهدوره

 .رویکرد تربیتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش -

 .آموزان و استقبال مربیانشهاي پرورشی با توجه به استعداد و عالئق دانتنوع برنامه -

 .هاي پرورشی و آموزشیآموز محوري در فعالیترویکرد دانش -

 .هاي تحصیلیشناختی در تمام دورهتوسعه خدمات مشاوره و روان -

 .هاي مختلف آموزشی و پرورشی در بخشهاي نوین استفاده از فناوري -

 .وجود مدارس تخصصی قرآن -
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  :ب) نقاط ضعف
ولی ـهاي متف دستگاهـش و محدوده وظایـها در مورد نقن و دستورالعملـابهام قوانی -

  .دبستانی  هاي پیش آموزش
 . التألیف جدید هايکتاب براي متربیان هاينیاز و خدمت ضمن هاي آموزشیدوره بین عدم تناسب -

 .ها یت بخشی آموزشعدم تخصیص اعتبار کافی براي کیف -

 .هانبود انگیزه کافی مربیان و ضعف در شیوه ارزشیابی آن -

تجهیزات و فضاي فیزیکی مدارس متناسب  با نیازها و استانداردهاي  تاًمینکمبود اعتبار  - 
  .آموزشی

هاي نوین آموزش پژوهش محور، پرورش عدم وجود زمینه مناسب براي اجراي شیوه -
 .خالقیت و ارزشیابی توصیفی

عدم هماهنگی سیستم مکانیزه سنجش با شیوه ارزشیابی توصیفی در مقطع ابتدایی و  -
 هاي مدیریتی.ناکارآمد بودن سیستم در ارائه گزارش

ها به  مقطع ابتدایی در تجربه و ورود نیروهاي سایر دوره جذب نیروهاي غیرمتخصص و کم -
 .هاي اخیر سال

 .هاي حوزه پرورشیهعدم تخصیص اعتبارات مکفی جهت اجراي برنام -

 .خروج نیروهاي کارآمد و مرتبط از حوزه پرورشی و ورود برخی نیروهاي غیر مرتبط به این حوزه - 

 . آموزانهاي پرورشی با نیازهاي روز دانشناهمخوانی برخی فعالیت -

 . مدیریت نامناسب فضاي مجازي در محیط رسمی و غیر رسمی آموزش و پرورش -

هاي وي انسانی درحوزه پرورشی و کاهش کیفیت فعالیتنگري درساماندهی نیر کمی -
 .پرورشی و فرهنگی 

دبستانی در مناطق روستایی آموزان پیشنام دانش عدم ترغیب برخی والدین در ثبت -
 .دلیل غیردولتی شدن این مراکز به

 .سهم پایین اعتبارات و عدم اهتمام جدي به موضوع پژوهش در امور آموزشی -

 .ها و ابزارهاي نوین آموزشیو ترغیب معلمان به استفاده از شیوه توجهی به آموزش کم -
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  :پیشنهادها 
 .GISاجرا و استقرار پایگاه اطالعات مکانی مدارس با استفاده از -

  .تمام آموزشی ههاي نیموتکمیل پروژه ساز و براي تسریع درساخت خاصطراحی یک برنامه  -

 .توسعه متوازن فضاهاي آموزشیبراي ساز ترغیب و تشویق خیران مدرسه -

 .تجهیزات آزمایشگاهی و فناوري افزایش اعتبارات کیفیت بخشی -

 .آموزي در مدارس پرتراکم شهريکاهش تراکم دانش -

 .خروج نیروهاي ناکارآمد ازحوزه آموزش -

 . اي براي معلم و مدیربرقراري نظام مشاوره -

 .آموزاندانش مؤثر در ترك تحصیل عواملاستفاده از ساز وکاهاي قانونی در برابر  -

 .دبستانیاجباري کردن دوره پیش -

ها و ساختار سازمانی حوزه معاونت پرورشی متناسب با نیازهاي روز بازنگري در برنامه -
  .هاي دستگاهجامعه و مأموریت

 .هاقویت کتابخانه آموزشگاهتوجه بیشتر به  فرهنگ کتاب و کتابخوانی و ت -

 .هاي آموزشی و پرورشیتر اولیاء دانش آموزان در فعالیت ایجاد زمینه مشارکت فعال -

 .گیريسطوح تصمیم مسائل پرورشی وانعکاس نتایج به کاربردي پیرامون هايتوسعه پژوهش -

 .هاي بیشتر جهت توسعه ظرفیت آموزشی بخش غیردولتیایجاد مشوق -

اي و کمتر توسعه یافته و  معیت بازمانده از تحصیل مناطق حاشیهتوجه بیشتر به ج -
 .آموزان  جلوگیري از ترك تحصیل دانش
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  فصل سیزدهم

  اي  فنی و حرفه
  
 
  
  ـ مقدمه1

.  رود پنجم توسعه به شمار می ترین مضامین برنامه پذیري اقتصادي از مهم رشد سریع و رقابت     
هاي فنی  گردد. آموزش وري نیروي کار محقق نمی ، افزایش بهره بدون ارتقاء و توسعه نیروي انسانی

کند. آموزش  هاي فنی و کارآفرینی در این امر نقش مهمی را ایفا می اي با ایجاد ظرفیت و حرفه
 : اي، انجام فعالیتی است که فنی و حرفه

  .نماید احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده میفرد را براي  -1
  .دهد کارآیی فرد را در انجام کار افزایش می -2
افزایش کیفیت زندگی   به کاهش مخارج ومنجر شود که  هایی می باعث ایجاد مهارت -3

 گردد. می

 بر سهم برتر سرمایه انسانی در  و متکی دار از دانش پیشرفته رنظر به تبیین جایگاهی برخو     
انداز بلند مدت کشور، جایگاه  هاي مهارتی در سند چشم د ملی و پوشش گسترده آموزشیتول

   :اي در قانون برنامه پنجم توسعه عبارتند از هاي فنی و حرفه آموزش
بر ساخت وساز با بکارگیري نیروهاي متخصص و تربیت نیروي   مدیریت و نظارتبهبود  -

اي و استفاده از  هاي فنی و حرفه هندسی و تشکلکار ماهر در کلیه سطوح و تقویت نظام م
 خیز . هاي موفق کشورهاي پیشرفته زلزله تجربه

منظور افزایش کارآمدي و  هاي الزم به اي و سایر حمایت هاي فنی و حرفه آموزشتوسعه  -
 ها. توانمندسازي تعاونی
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اي، آموزش عالی  شامل آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه  آموزشی کشور، نظاماصالح  -
  .انداز  منابع انسانی مورد نیاز جهت تحقق اهداف چشم تاًمینو کارآمد نمودن آن براي 

هاي مهارتی به جوانان  عنوان متولی آموزش اي استان اصفهان به کل آموزش فنی و حرفهاداره 
 54و دانشجویان و ارتقاء مهارت شاغلین صنایع و صنوف، با دارا بودن  فارغ التحصیالن جویاي کار،

میلیون  19غیردولتی، سالیانه بیش از  آموزشگاه بخش 1254 اي دولتی و مرکز آموزش فنی و حرفه
  باشد را اجرا  اي کشور می هاي فنی و حرفه % آموزش7هاي مهارتی که تقریبا  نفر ساعت آموزش

 توان به  موارد زیر اشاره نمود: می 1395این اداره کل در سال  مؤثر نماید. از اقدامات می

نقره،  6مدال طال،  6حضور فعال در مسابقات ملی مهارت و کسب رتبه اول کشوري با اخذ  - 
   . 56مدالیون افتخار و کسب امتیاز  8برنز و  3

ا در ه هاي اختصاصی و مجموع شاخص هاي عمومی، شاخص هاي اول در شاخص کسب رتبه - 
   .ی، فرهنگی و آموزشی بیستمین جشنواره شهید رجاییمگروه عل

اي با مشارکت  حرفه  برداري از مراکز آموزش فنی و استفاده از ظرفیت شرکاي مهارتی و بهره - 
از   درصد فضاي آموزشی به بخش غیردولتی و جذب بیش 5/13بخش غیردولتی و واگذاري 

 دولتی.گذاري بخش غیر میلیارد ریال سرمایه 5

نامه  تفاهم 52از  محوري وانعقاد بیش اساس تقاضا بر  آموزش  ها، آموزش نمودن  هدفمند - 
 .استانی

از برنامه  "اي و کسب و کار بازار محور هاي فنی و حرفه ارتقاء مهارت "اجراي کامل پروژه  - 
د مصوب ستاد فرماندهی اقتصا "عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی"ملی 

 .ساعت -نفر 980755مقاومتی به میزان 

هاي  گاه هاي اجتماعی (زندان، سکونت توجه به عملکرد بخشی مانند بخش کاهش آسیب   - 
 .ها، دانشجویان غیر رسمی و ... ) پادگان

هاي بخش دولتی از خدمات به بخش صنعت و کشاورزي جهت ایجاد  تغییر ترکیب آموزش - 
 .آموزي در رشد اقتصادي کشور  فزایش سهم مهارتارزش افزوده و اشتغال پایدار و ا

سالن سنجش الکترونیک در مرکز  10الکترونیکی نمودن خدمات و تجهیز و راه اندازي  - 
  .اشاره نمود  ها استان و شهرستان



 

 
 

  هاي مهم ـ عملکرد شاخص2
  1390 – 95هاي  هاي مهم در سال عملکرد شاخص – 1جدول 

  

رشد متوسط دوره   1395  1394  1393  1392  1391  1390  واحد متعارف  عنوان شاخص
  برنامه (درصد)*

اي (دولتی و  میزان آموزش غیر رسمی اداره کل آموزش فنی و حرفه
 )غیر دولتی 

 0,44 21400 18600 20528 22647 21023 43130 هزارنفرساعت

 0,12 10495 9311 9441 11045 10441 11247 هزارنفرساعت )حرفه اي  (دولتی  و کل آموزش فنی آموزش غیر رسمی اداره میزان
 0,75 10905 9289 11087 11602 10582  31883 ساعت هزارنفر میزان آموزش فنی و حرفه اي غیر دولتی(آموزشگاههاي آزاد)

 0,32 50,95 49,9 54 51,2 50,3 73,9 درصد سهم آموزش غیر دولتی از کل آموزش فنی و حرفه اي
 2,3- 11,85 11,5 14,7 14 13,04 26,8 ساعت فعال سرانه آموزش غیر رسمی جمعیت

 0 54 54 54 54 54 53 مرکز آموزش فنی و حرفه اي ثابت آموزشی سازمان تعداد مراکز
 4,26 981 761 958 991 830 805 هزارنفرساعت رفه اي غیر رسمی به روستائیان و عشایرحو هاي فنی میزان آموزش

 28,37 258 185 179,6 262 95 62 نفرساعت ارهز آموزش دانشجویان در بخش دولتی
 5,26 1245 1383 1375 1372 1014 934 آموزشگاه هاي آزاد فنی و حرفه اي تعداد آموزشگاه

  –اي در زمینه صنعت  سهم آموزش غیر رسمی فنی و حرفه
 سازمان آموزش فنی و حرفه اي)

 4 55 60 56 52 47 - درصد

  –اي در زمینه خدمات سهم آموزش غیر رسمی فنی و حرفه 
 سازمان آموزش فنی و حرفه اي

 6,27.- 35,5 31 33 39 46 - درصد

-سهم آموزش غیر رسمی فنی و حرفه اي درزمینه کشاورزي
 سازمان آموزش  فنی و حرفه اي

 7,93 9,5 9 11 9 7 -  درصد      

  
  
  



 

 
 

  1390 – 95هاي  هاي مهم در سال عملکرد شاخص – 1جدول ادامه 
  

رشد متوسط دوره   1395  1394  1393  1392  1391  1390  واحد متعارف  خصعنوان شا
  برنامه (درصد)*

اي غیر رسمی به آسیب دیدگان اجتماعی  حرفه و میزان آموزش فنی
 و افراد در معرض آسیب اجتماعی (دولتی و غیر دولتی)

 19,45 629 715 477 369 - - هزارنفر ساعت

 14,09 1120 986 1019 855 661 550 حرفه آموزشی تنوع حرفه هاي آموزشی

غیر  هاي آموزشی بصورت مشارکت با بخش برداري از کارگاه بهره
 دولتی(نسبت فضاي آموزشی واگذار شده به کل فضاي آموزشی)

 - 13,5 10 4 0 0 0 درصد

 - 10 1 0 0 0 0 سالن تعداد سالن هاي  آزمون الکترونیک

 - 46987 20745 0 0 0 0 نفرآزمون کترونیکتعداد آزمون هاي  برگزار شده بصورت ال

 کسب مدال در مسابقات ملی مهارت
 مدال 
 امتباز

 طال 4
  نقره 1
  برنز 4
 امتیاز 27

 طال 3
  نقره 2
  برنز 1
 امتیاز 34

 طال 5
  نقره 3
  برنز 3 

 امتیاز 41

 طال 3
  نقره 5
  برنز 2
 امتیاز 41

 طال 5
  نقره  2
  برنز 4
 امتیاز 42

 طال 6
  نقره 6
  برنز 3
 امتیاز 56

13,28 

 -  رتبه  کسب مقام در جشنواره شهید رجایی در گروه مربوطه
کسب رتبه دوم 

هاي  شاخص
 عمومی

کسب رتبه اول  
شاخصهاي 
 اختصاصی

- 
کسب رتبه اول 

در مجموع 
 شاخصها

 

  مغایرت،  در محاسبه رشد متوسط لحاظ نگردیده است .   ال دلیل احتمه ب 90راه اندازي گردیده و اطالعات آموزش در سال  91* بانک اطالعاتی جامع سازمان از سال 
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  ها: میزان آموزش
هاي غیررسمی  اطالعات مندرج در جدول یک، درطول برنامه پنجم توسعه آموزشبراساس      

و   هاي فنی در بخش دولتی آموزش عنوان متولی اصلی به اي حرفه اداره کل آموزش فنی و
میلیون نفر ساعت افزایش یافته است. حجم  24,1درصد به  0,44غیردولتی با رشد متوسط ساالنه 

اي کشور درطول  هاي سازمان آموزش فنی و حرفه درصد از کل آموزش 7ها تقریبا  این آموزش
  بوده است .توسعه برنامه پنجم 

دهد میزان آموزش  بخش دولتی و غیردولتی نشان می ها در بررسی عملکرد میزان آموزش     
هاي برنامه پنجم  استان در بخش دولتی طی سال اي حرفه غیررسمی اداره کل آموزش فنی و

رشد متوسط ساالنه روبرو بوده است. از  0,75درصد و در بخش غیردولتی با  0,12توسعه با 
تبع رکود  هاي تولیدي به کاهش تقاضاي بخشتوان به  ترین دالیل پایین بودن نرخ رشد می مهم

هاي صنعتی به خدمات اشاره نمود. در بخش  ها از بخش موجود و نیز تغییر ترکیب آموزش
هاي دولتی  دولتی و ورود دستگاه مشکالت اقتصادي، رقابت بخش بر موارد مذکور، دولتی عالوه غیر

تسهیالت  ارائهنی، عدم حمایت کافی در هاي ف ها و صنایع بزرگ به مقوله آموزش ازجمله شهرداري
هاي آزاد و نیز موضوع اصالح آمار و اطالعات با توجه به اجراي طرح بانک اطالعات  به آموزشگاه

  بوده است. مؤثرهاي غیردولتی در این کاهش  آموزش
طول برنامه  اي به جمعیت فعال در هاي فنی و حرفه درپی این تغییرات، شاخص سرانه آموزش

. این سرانه با توجه به کمبود نیروهاي متخصص بازار  درصدي مواجه بوده است 2,3با کاهش پنجم 
اي بر رشد  هاي فنی و حرفه آموزش تاًثیرکار، متناسب با نیازهاي جامعه نبوده است. نظر به 

ساعت تا پایان  15ریزي جهت تحقق سرانه آموزشی جمعیت فعال به میزان  اقتصادي کشور،  برنامه
  .امه ششم صورت پذیرفته استبرن

  هاي خاص : آموزش گروه
اي  حرفه و هاي فنی ها، بررسی عملکرد بخش، گویاي توسعه آموزش رشد آموزش با وجود نرخ پایین    

  هاي فنی و  که میزان آموزش پذیر است. به طوري براي روستاییان، عشایر، دانشجویان و اقشار آسیب
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درصد از  4,26ول برنامه پنجم توسعه با رشد متوسط ساالنه رطاي به روستائیان و عشایر د حرفه    
  افزایش یافته است.  1395هزار نفر ساعت در سال  981به  1391هزار نفرساعت در سال  830

  روستاییان و عشایر دنبال شد. هاي مهارتی  این افزایش در اجراي طرح توانمندسازي و آموزش
هاي مهارتی به دانشجویان نیز درطول برنامه پنجم با افزایش متوسط ساالنه  میزان آموزش

  دهد.  درصدي گرایش دانشجویان به کسب مهارت و اشتغال را نشان می 28,37
انه طول برنامه پنجم با رشد متوسط سالی هاي اجتماعی نیز در ها در بخش آسیب میزان آموزش

هاي اجتماعی  هزار نفر ساعت رسیده است. این افزایش با توجه به گسترش آسیب 629به  19,45
   .رسد نظر می هضروري ب

  ها : ترکیب آموزش
کشاورزي   نفع آموزش بخش صنعت و  هاي بخش دولتی به طی برنامه پنجم ترکیب آموزش    

اي صنعت، خدمات و کشاورزي از ه ، سهم بخش 1391که در سال  تغییر نموده است. به طوري
درصد  9,5و  35,5،  55درصد بوده که در پایان برنامه پنجم به  7و  46،  47ها به ترتیب  آموزش

هاي مهارتی، آموزش  بر بودن آموزش تغییر کرده است. دربخش غیردولتی نیز با توجه به هزینه
   .بوده است خدمات فعالیت غالب

بخش  هاي آموزشی فعال کشور در درصد از دوره 30بیش از  هاي آموزشی حیث تنوع حرفه از
  شود.  ه میئاي در استان ارا فنی و حرفه

  :تعداد و ظرفیت فضاهاي آموزشی 

اي استان درطول برنامه پنجم تغییر  تعداد مراکز ثابت دولتی اداره کل آموزش فنی و حرفه      
خدمات  ها و بیشتر شهرهاي استان از ننیافته است. لیکن با ایجاد شعبات شهري کلیه شهرستا

اي غیردولتی استان نیز  هاي فنی حرفه اند. تعداد آموزشگاه اي بهره مند گردیده آموزش فنی و حرفه
  واحد افزایش یافته است.  1245واحد بوده که در پایان این برنامه به  934در ابتداي برنامه پنجم 

(تعهد)  اي پذیرش ساالنه کارآموزان فنی حرفهدهد که مجموع ظرفیت  مقایسه دیگر نشان می
  طور متوسط  هثابتی داشته است . این ظرفیت ب اًدر بخش دولتی درطول برنامه پنجم روند تقریب

  باشد. ساعت در سال می میلیون نفر 10درحدود 
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به  ها ظرفیت بالاستفاده آموزشی نیز رو میزان آموزشها با توجه به کاهش  طی این سال
درصد از ظرفیت  40درصد از ظرفیت بخش دولتی و  10گردد که بیش از  افزایش بوده و برآورد می

بخش غیردولتی بالاستفاده باشد. رکود بخش تولید، عدم نیازسنجی و رعایت نکردن مالحظات 
با سیاست  1392بخش دولتی این روند از سال  سند آمایش استان ازجمله دالیل آن  است . در

که  خصوصی رو به کاهش بوده به طوري ها توسط بخش واگذاري فضاهاي آموزشی و ارائه آموزش
. از  کارگاه آموزشی به بخش غیردولتی واگذار شده است 52بالغ بر  1391-95هاي  طی سال

خصوصی (تجهیز  ال سرمایه بخشمیلیارد ری 50توان به جذب بیش از  مزایاي این واگذاري می
هزار نفرساعت در فضاهاي واگذار  600)، آموزش بیش از  هاي عمرانی هاي آموزشی و هزینه کارگاه

   .نفر و ...  اشاره نمود 300شده و اشتغال 
  ها :  سایر فعالیت

اي شهر اصفهان همواره حضور فعالی در مسابقات ملی مهارت  اداره کل آموزش فنی و حرفه
 90که در سال  وارد مرحله جدیدي گردیده، بطوري  ه است.  این حضور درطول برنامه پنجمداشت

 6با اخذ  95گردیده لیکن در سال  27برنز موفق به اخذ امتیاز  4نقره ،  1مدال طال ،  4با اخذ  
رفته در رتبه اول کشوري قرار گ 56مدالیون افتخار و کسب امتیاز  8برنز و  3نقره ،  6مدال طال ، 

است. تیم آکواترونیک (مدیریت آب و فاضالب ) کشور متشکل از نخبگان مهارتی استان موفق به 
 94کسب رتبه دوم و دریافت مدال نقره از چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت برزیل درسال 

  درصد بوده است.13,28گردید. رشد متوسط ساالنه امتیاز مدال نیز در این بخش 
هاي کلی نظام اداري بصورت جدي در دستور کار  پنجم توسعه اجراي سیاستطول برنامه  در

 و  گروه توسعه مدیریت که ضمن تشکیل و تقویت کار بطوري این اداره کل قرارگرفته است
گانه نسبت به اجراي برش استانی برنامه سه ساله اصالح نظام اداري اقدام نموده  هاي پنج کمیته

هاي  شاخص  هاي عمومی، هاي مذکور کسب رتبه اول در شاخص است. نتایج اجراي برنامه
ها در گروه علمی، فرهنگی و آموزشی در فرآیند ارزیابی عملکرد سال  اختصاصی و مجموع شاخص

  .(سال پایانی برنامه پنجم توسعه ) بوده است 95
  



 

 
 

  جايگاه بخش در كشور-3
  دهد: را نشان مي استان در كشوراي  فني و حرفهموزش آجايگاه  2جدول شماره 

 
 1390-95جايگاه استان در كشور  -2ول جد

 

 عنوان شاخص رديف
  سال

 شرح 

1390  1391 1392 1393 1394 1395 

 درصد ميزان درصد ميزان درصد ميزان درصد ميزان درصد ميزان درصد ميزان

1 
ميزان آموزش غير رسمي فني و 

  حرفه اي  در بخش دولتي
 هزار نفر ساعت) ( 

 7,5 10495 6,9 9311 7,1 9441 8,2 11045 5,0 10441 7,0 11247 استان

 100 140455 100 134919 100 133094 100 134732 100 208844 100 161585 كل كشور

 هاي آزاد تعداد آموزشگاه  2
 9,5 1245 11,9 1383 11,6 1375 11,4 1372 8,6 1014 9,0 934 استان

 100 13148 100 11599 100 11902 100 12017 100 11740 100 10404 كل كشور

3  
ميزان آموزش غير رسمي فني و 

حرفه اي در بخش دولتي و خصوصي 
 هزار نفر ساعت) (

 7,6 21400 6,7 18600 6,4 20528 6,4 22647 5,6 21023 8,9 43130 استان

 100 282147 100 276810 100 321824 100 351386 100 374392 100 482199 كل كشور

 تعداد مراكز ثابت آموزشي  4
 9,2 54 7,7 54 8,0 54 8,0 54 8,5 54 8,9 53 استان

 100 * 586 100 698 100 673 100 673 100 635 100 595 كل كشور

  است.در استانها نيز اعمال شده  96سال باشد. اين تغيير در  اي مي تغيير تعريف مركز ثابت در ادبيات سازمان آموزش فني و حرفه * علت كاهش تعداد مراكز ثابت كشور ،
  

  



 

 
 

  هاي اجرایی و اهداف کمی تحلیل عملکرد بخش براساس تکالیف قانونی، سیاست – 4
  

  )اي توسعه (فنی و حرفه. عملکرد مواد قانونی درطول برنامه پنجم 3جدول 
  

ق میزان تحق  عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف  تعیین شده  موضوع  ماده قانونی مرتبط  ردیف
  (درصد)

  21بند (الف) ماده   1
گسترش شایستگی حرفه اي از طریق 

 افزایش دانش و مهارت 

  استمرار نظام کارآموزي و کارورزي
 ،هاي رسمی متوسطه وعالی در آموزش 

  غیر رسمی فنی و حرفه اي و  
 کاربردي  –علمی 

 70 ساعت در بخش دولتی و خصوصی - میلیون  نفر 147آموزش 

  21اده بند (الف) م  2
گسترش شایستگی حرفه اي از طریق 

 افزایش دانش و مهارت 

  فراهم سازي ارتقاء مهارت در کشور 
 طریق اعطاء تسهیالت مالی از

میلیارد ریال تسهیالت به آموزشگاههاي آزاد فنی و  14ارائه بیش از 
 حرفه اي استان جهت توسعه مهارت آموزي 

50  

  21بند (ج) ماده   3
حرفه اي از طریق  گسترش شایستگی

 افزایش دانش و مهارت 

  افزایش و تسهیل مشارکت 
هاي فنی و  بهره برداران از آموزش

 اي در بخش دولتی و غیر دولتی  حرفه

میلیون نفرساعت در بخش صنایع استان ، آموزش در  5آموزش بیش از  
هاي اجتماعی ، پادگان، روستا و عشایر ،  هاي مختلف شامل آسیب بخش

 شاغلین صنوف  و...  ، کارجویان ،زندان 
100 

گسترش شایستگی حرفه اي از طریق    21بند (د) ماده   4
  افزایش دانش و مهارت 

گذاري و مدیریت  هماهنگی در سیاست
هاي فنی و  در برنامه ریزي آموزش

اي کشور به عنوان یک نظام  حرفه
  منسجم و پویا متناسب با نیاز کشور

 شهرستان  23استان و اسناد مهارت تدوین سند جامع مهارت  -
  و مهارتی اي تدوین  نظام جامع آموزش وتربیت فنی، حرفه در همکاري-

  تشکیل شوراي مهارت ذیل کارگروه اشتغال استان ، -
100  

  
  



 

 
 

  اي) . عملکرد مواد قانونی درطول برنامه پنجم توسعه (فنی و حرفه3ادامه جدول 
  

میزان تحقق   عملکرد و اهم اقدامات  ف  تعیین شدهتکلی  موضوع  ماده قانونی مرتبط  ردیف
  (درصد)

گسترش شایستگی حرفه اي از طریق    21بند (و) ماده   5
  افزایش دانش و مهارت 

الزم و حمایت به منظور  زصدور مجو
تاسیس و توسعه مراکز آموزش دوره 
  کاردانی در بخش خصوصی و تعاونی

ن در راستاي تحقق این اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان اصفها
مرکز علمی و کاربردي مهارت نموده است .  3یند اقدام به دریافت مجوز 

   .دانشجوصورت پذیرفته است وآموزش توسعه،پذیرش پنجم درطول برنامه
100 

6  
 21بند (ز) ماده 

برنامه پنجم 
  توسعه 

گسترش شایستگی حرفه اي از طریق 
  افزایش دانش و مهارت 

اي  حرفه و آموزش فنی رتبه بندي مراکز
هاي  شاخص رسمی وغیر رسمی براساس

هاي آزاد  مدیریت اجرایی آموزشگاه
  اي فنی و حرفه

مرکز  43فرایند اعتبار سنجی مراکز آموزش فنی و حرفه اي به تعداد  –
آموزشگاه  1100هاي آزاد استان به تعداد  واجد شرایط و رتبه آموزشگاه

   .انجام گرفته است
100  

بهبود وضعیت آموزشی و مهارتی    194(و) ماده بند   7
  روستاها 

نیازسنجی و تهیه تدوین برنامه 
  آموزشی روستائیان و عشایر مطابق

هاي  طرح توانمندسازي و آموزشبا  
 مهارتی روستائیان ،

  عشایر، مناطق محروم و مرزي 
 با رویکرد اشتغال پایدار

هاي فنی  ارتقاء مهارتو اجراي پروژه 
و کسب و کار بازار محور از اي  حرفه

 پروژه مصوب اقتصاد مقاومتی
  

هاي استان و انعقاد  نیاز سنجی آموزش روستایی در کلیه شهرستان -
  تفاهم نامه با فرمانداران   24

   –میلیون نفر ساعت براي روستائیان و عشایر  4,5آموزش  -
اي و  هاي فنی حرفه ارتقاء مهارتاجراي کامل پروژه اقتصاد مقاومتی 

   95هزار نفر ساعت در سال  980کسب و کار بازار محور به میزان 

100  

  



 

 
 

  اي) . عملکرد مواد قانونی درطول برنامه پنجم توسعه (فنی و حرفه3ادامه جدول 
  

میزان تحقق   عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف  تعیین شده  موضوع  ماده قانونی مرتبط  ردیف
  (درصد)

اي از طریق  رفهگسترش شایستگی ح   21ماده   8
  افزایش دانش و مهارت

توسعه شوراي نظارت ، ارزیابی و 
هاي فنی و حرفه اي و  گسترش آموزش

  تشکیل شوراي مهارت در استان

شوراي نظارت  و ارزیابی و گسترش آموزشهاي فنی و حرفه اي در 
  استان اصفهان تشکیل و جلسات بصورت ماهیانه برگزار می گردد

یل کارگروه اشتغال و سرمایه گذاري استان شوراي مهارت استان ذ
  تشکیل گردید .

 

90 

استقرار نظام واحد جهت هماهنگی و    194ماده   9
  هاي مهارتی انسجام آموزش

  
هاي  گذاري واحد در امر آموزش سیاست

مهارتی و لزوم رعایت استانداردهاي 
  آموزشی سازمان آموزش فنی و 

  اي و اخذ مجوز از سازمان حرفه
  

م پیگیري هاي صورت گرفته ، نامه بصورت مطلوب توسط سایر علیرغ
  20  ها و نهادها اجرا نشده است دستگاه

  مأخذ : قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران.     
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  هاي اجرایی در طول برنامه پنجم توسعه . عملکرد سیاست4جدول   
  

 اثربخشی سیاست  گرفته م اقدامات اجرایی صورتاه شده هاي اجرایی اتخاذ سیاست فردی
برآورد اثربخشی 
 سیاست (درصد)

1  
استفاده  از ظرفیت بخش غیر دولتی در ارائه 

برون سپاري و کاهش  –هاي مهارتی  آموزش
  گري دولت با رویکرد اقتصاد مقاومتی تصدي

درصد از کل فضاي  13,5واگذاري فضاهاي مازاد به میزان  
قانون وصول برخی از درآمدهاي  86ماده  آموزشی در قالب

 دولت و مصرف آن در موارد معین
  

 جذب سیاست نتایج و اثربخشی اجراي این
 گذاري سرمایه ریال میلیارد 50 به قریب
 و فنی هاي آموزش امر در دولتی غیر بخش
 شغلی فرصت 300 از بیش ایجاد ، اي حرفه
 آموزشی هاي حرفه تنوع افزایش  و پایدار

 در جدید حرفه 200 از بیش موزشآ با
  می باشد شده واگذار فضاهاي

100  

کسب مدال نقره از  –شرکت در مسابقات جهانی  مهارت   هاي بین المللی مشارکت فعال در عرصه  2
  94چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت برزیل در سال 

هاي مهارتی در نظام  بهبود جایگاه آموزش
  70  نخبگان مهارتی  ورشپر و ، شناسایی کشور آموزش

  افزایش نقش مهارت گرایی در اشتغال زایی   3
  با رویکرد کارآفرینی 

هاي فنی و حرفه اي و افزایش سرانه  توسعه آموزش
  50  توسعه فرهنگ کار و کارآفرینی  آموزش فنی و حرفه اي غیر رسمی 

  تدوین استانداردهاي آموزشی متناسب   4
  نیاز آموزشی   با

  عدد 136ن استاندارهاي شغل و شایستگی تهیه و تدوی
  عدد  30بازنگري استاندارهاي شغل و شایستگی 

  افزایش تناسب آموزشها و نیاز بازار کار -
  ایجاد رشته هاي تخصصی  -
  آموزشی هاي محتواي دوره به روز شدن -

75  

        
  

  
  



 

 
 

  هاي اجرایی در طول برنامه پنجم توسعه . عملکرد سیاست4ادامه جدول 
  

 اثربخشی سیاست  گرفته اهم اقدامات اجرایی صورت شده هاي اجرایی اتخاذ سیاست فردی
برآورد اثربخشی 
 سیاست (درصد)

تقویت بخش مشاوره شغلی در مراکز آموزش   5
  فنی و حرفه اي

ایجاد واحد مشاوره و هدایت آموزشی ، شغلی در کلیه 
  مراکز آموزشی

کسب و کار و  استقرار واحد کاریابی و واحد مشاوره -
کارآفرینی در مراکز آموزش فنی  حرفه اي با استفاده از 

  ظرفیت بخش غیر دولتی

  اي حرفه و هاي فنی هدفمند شدن آموزش -
  تکمیل چرخه هدایت  آموزش و اشتغال -

  
100  

اي  و حرفه هاي فنی آموزش پذیر نمودن سفارش  6
  و آموزش بر اساس نیاز بازار کار

  ت استان و اسنادتدوین سند جامع مهار
  شهرستان 23مهارت  

  هاي مهارتی افزایش اثربخشی آموزش -
  ریزي آموزشی منطبق با نیاز برنامه -

  بازار کار 
  

100  

  .سند ملی پیشرفت استان اصفهان ومجموعه اسناد بخشی وفرابخشی در برنامه پنجم ماخذ:       
  
  
  
  
  

  
  
  
  



 

 
 

 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  استان اصفهان طی سالاي  ساس اهداف کمی برنامه بخش فنی و حرفهها و متغیرهاي مهم برا شاخص . عملکرد 5جدول 
 

ماده 
  قانونی

عنوان هدف 
  کمی

واحد 
  متعارف

  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 
هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
هدف 
صد در  عملکرد  برنامه

  تحقق
هدف 
  درصد  عملکرد  برنامه

  تحقق 
  هدف

درصد   عملکرد  برنامه 
  تحقق

هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
 21ماده 

قانون 
برنامه 
پنجم 
 توسعه

هاي  آموزش
اي  و حرفه فنی

  دولتی

هزار نفر 
  ساعت

10727  11247  105 11422  10441  91  10260  11045  107  8980  9441  105  9633  9311 97  110000  10495  95  

  .فرابخشی در برنامه پنجم مجموعه اسناد بخشی و سند ملی پیشرفت استان اصفهان و ماخذ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  اي عملکرد بودجه – 5
  

  (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  استان اصفهان طی سالاي  فنی و حرفهاي  . عملکرد اعتبارات هزینه 6جدول 
 

نوع اعتبارات
  

  عنوان برنامه
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  مصوب

درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  ملی
  

برنامه آموزش 
 99 130553 131557 99 135509 137009 100 97903 97972 100 96287 96287 100 73808 73808 100 101667 101667  غیر رسمی

برنامه تامین 
بازنشستگان 

 ردیف 
2455  2455 100 2764 2764 100 170 123 72 74 74 100 0 0   0 0   

دیون پرسنلی 
 ردیف 

870  870 100 300 300 100 4524 4524 100 1000 1000 100 0 0   0 0   

   0 0     0 100 150 150 100 600 600 100 1000 1000 100 980  980 غذایی مواد یارانه
   0 0 100 917 917   0 0   0 0   0 0 100 186  186 تدوین استاندارد

سنجش (ازمون و  
 المپیاد)

2814  2814 100 700 700 100 1521 1519 100 562 562 100 1272 1272 100 955 955 100 

حقوق و مزایا بند 
  19(و) تبصره 

32091  32091 100 37361 37361 100 46467 46467 100 62110 62110 100 71471 71471 100 123984 123984 100 

درامد هزینه 
و درامد  17ماده 

 اجاره 
5019  5019 100 12532 12532 100 17421 16861 97 13333 13333 100 5002 5002 100 7985 7985 100 

 100 1935 1935 100 2192 2192 100 2696 2696 100 3568 3568 100 3210 3210 100 3157  3157 سایرمنابع 
         0 0   0 0   0 0 0 0 0   0 0 0  استانی

 100 265412 266416 99 216363 217863 100 177828 177897 99 169949 170558 100 131675 131675 100 149239 149239  جمع  کل

  
  
  



 

 
 

  (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  استان اصفهان طی سالاي  فنی و حرفهاي  هاي سرمایه اراییتملک د. عملکرد اعتبارات  7جدول 
 

  نوع  
  تباراتاع

  عنوان برنامه
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  بمصو

درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  آموزش  ملی
 غیر رسمی   

22970  22970 100 4658 4658 100 9636 9436 98 11120 11120 100 3224 3224 100 0 0   

  آموزش  استانی
 86 49604 57820 56 6700 11862 78 9572 12287 22 3367 15164 100 6923 6923 61 9162  15110  غیر رسمی   

رآمد د
                        0      0  0 0  اختصاصی

 86 49604 57820 66 9924 15086 88 20692 23407 52 12803 24800 100 11581 11581 84 32132 38080  جمع کل

  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  1395گزارش اقتصادي و اجتماعی استان اصفهان در سال   370
  
  

  پیشنهادها : بندي و جمع
  

  نقاط قوت:
هاي مهارتی و  ه انواع آموزشئاي غیر رسمی و امکان ارا ذیري نظام آموزش فنی حرفهپ انعطاف -

  .خدمات فنی به تمامی اقشار و صنوف

  .هاي مهارتی گستردگی و تنوع قابل توجه آموزش -

اي و سامانه مشاوره و سنجش جهت نظارت  مند از سامانه جامع سازمان آموزش فنی و حرفه بهره -
 آموختگان. ، هدایت شغلی و رصد مهارت وزشیهاي آم و پایش دوره

اي در  افزاري و سرمایه انسانی جهت اجراي نظام صالحیت حرفه ، نرم افزاري وجود امکانات سخت -
 هاي غیر رسمی .  بخش آموزش

ها، نهادها و بخش  هاي آموزشی با تمامی ارگان نامه زایی و ظرفیت انعقاد تفاهم قابلیت درآمد -
 .غیردولتی

هاي  المللی مهارت و شناسایی نخبگان مهارتی در آموزش و بین  رگزاري مسابقات ملیتجربه ب -
 .غیررسمی

هاي  آزمون آموختگان واستفاده از ارزشیابی مهارت سنجش و سازوکارهاي مناسب سیستم وجود -
 .الکترونیکی در بخش آموزش غیر رسمی

  :ضعفنقاط 
هاي فنی  اي متنوع مرتبط با آموزشه منظور هماهنگی دستگاه گذاري واحد به عدم سیاست -

  .اي در استان حرفه

  .اي متناسب با نیازهاي جدید هاي فنی و حرفه عدم توسعه و پویایی آموزش -

 .اي رسمی کمبود تجهیزات آموزشی به روز در مراکز آموزش فنی حرفه -

 .اي هاي فنی حرفه هاي پرهزینه آموزش پایین بخش غیردولتی در رشته  استقبال -

  



 

 
 

  371  1395زارش اقتصادي و اجتماعی استان اصفهان در سال گ 
  
  

  ها: فرصت
 .جمعیت جوان و جویاي کار -

 اي تخصصی. هاي فنی حرفه هاي صنعتی و صنفی متنوع و متعدد متقاضی آموزش بخش -

 .هاي صنعتی و صنفی قابل توجه در استان به ویژه درصنایع بزرگ ظرفیت -

 علم و فناوري. هاي هاي علمی تحقیقاتی و پارك شهرك -

 .هاي هدف عنوان گروه التحصیالن دانشگاهی به آموزش عالی و فارغدانشگاهها، مؤسسات  -

 .هاي الزم براي مشارکت بخش غیردولتی بسترها و زمینه -

 هاي الزم  هاي مختلف هنر و وجود زمینه سابقه تاریخی، شهرت و اعتبار جهانی استان در رشته -

 هاي هنري. براي توسعه هنرستان -

  

  تهدیدها:
 .ناشناخته بودن نیازهاي کمی و کیفی بازار کار ازنظر مهارتی -

هاي  خصوص در آموزش هاي الزم براي حضور بخش غیردولتی به ضعف ساز و کارهاي تشویقی و انگیزه -
 صنعتی.

  .اي اجرا نشدن نظام صالحیت حرفه شغلی و هاي مهارتی و ضعف ارتباط میان بازار کار وآموزش -

 .هاي جدید  هاي مهارتی در رشته آموزش ارائهدن پرهزینه بو -

 .هاي مهارتی کاهش استقبال جوانان از شرکت در دوره -

  .ها هاي جدید در مشاغل و مهارت تحوالت سریع صنایع و فناوري -
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  ها و پیشنهادها: چالش
  

  پیشنهادات  عنوان مشکالت

 طل ماندن بخشی از ظرفیت هاي آموزشیمع

هاي آموزشی مراکز کشور تا حدود زیادي ناشی از  خالی ماندن بخشی از ظرفیت
شود قوانین و  پیشنهاد می هاي مالی بخش دولتی است. از این رو محدودیت

برداري از مراکز  خصوصی در بهره مقررات موجود با رویکرد تسهیل مشارکت بخش
 اي اصالح گردد. آموزش فنی و حرفه

نابرابري کیفیت در خروجی  و کاري موازي
عدم وجود ضمانت اجرایی الزم در و  آموزش

تمکین قوانین و مقررات موجود به منظور 
 هاي غیرمجاز دستگاه

و   محوریت هاي مهارتی با بستر قانونی الزم جهت تشکیل شوراي آموزش
راهبري،   ارت،ظضمنا ناي ایجاد گردد.  مسئولیت سازمان آموزش فنی وحرفه

هاي مهارتی و اختیارات الزم  تعیین استاندارد، تطبیق و مدیریت کیفیت آموزش
  .سسات غیر مجاز به این شورا اعطا گرددؤجهت برخورد با م

 اي و مهارتی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه "با استفاده از ظرفیت 

گذاري واحد درخصوص  سیاست " 96مصوبه مجلس شوراي اسالمی در آبان ماه 
 .ها ایجاد گردد  هاي مهارتی و تضمین کیفیت آموزش ارائه آموزش

 

  متخصص و کمبود نیروي انسانی
 ها وظایف و ماموریتمتناسب با  

طبق مصوبه مجلس شوراي  96و  95نظر به جذب مربیان حق التدریس در سال 
یکن تناسب بین عرضه و نیاز اسالمی، مشکل کمبود نیروي انسانی وجود ندارد. ل

  :شود نیروي انسانی  مطلوب نیست. پیشنهاد می
اعتبارات الزم جهت تربیت مربیان و کارشناسان براساس نیازسنجی انجام شده -

  .بینی گردد. پیش
 .بستر الزم جهت  جذب نیروي انسانی متخصص بصورت پاره وقت فراهم گردد -

  هاي خالی در وجود ظرفیت
  اي آزاد کشوره آموزشگاه 

مصوب  اي براي اشتغال به کار هاي فنی و حرفه قانون الزام فراگیري آموزش -
 .مجلس شوراي اسالمی اجرا گردد

هاي  مشوق و تعیین وکارجویان هاي مهارتی درمسیر شغلی شاغلین جایگاه آموزش -
  .هاي مهارتی ایجاد گردد. الزم جهت ترغیب جوانان به آموزش

هاي مهارتی با  جهت توجه خانواده و جامعه به آموزش سازي الزم فرهنگ -
  .هاي موجود صورت پذیرد استفاده از ظرفیت

هاي آزاد  هاي آموزشی آموزشگاه تسهیل خرید خدمات آموزشی از ظرفیت -
  .ها صورت پذیرد توسط سایر دستگاه
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  ها و پیشنهادها: شادامه چال
  

  پیشنهادات  عنوان مشکالت

هاي آزاد از عرصه  خروج بسیاري از آموزشگاه
  سسات ؤرقابت در مواجهه با م

و  هاي غیرمجاز فعال درحوزه آموزش
سسات فنی و ؤناکارآمدي قوانین حمایتی از م

 بهمشا ؤسساتاي در مقایسه با سایر م حرفه

وانین و مقررات و ارائـه تسهیالت بخش غیردولتی با تسهیل ق حمایت از -
  بهره، تخفیف مالیات و عوارض و بیمه انجام شود. کم
تصویب و  اي آزاد هاي فنی و حرفه و مدیران آموزشگاه ؤسساتطرح بیمه م -

  اجرا  گردد.
  هاي آموزشگاه هاي آموزشی بخـش دولتی به از ظرفیت واگذاري بخشی  قانـون -
 آزاد تدوین گردد .   

گذاران توانمند بخش  رود سرمایهعدم و
دلیل  به  مهارتی هاي خصوصی به امرآموزش

  ها نبودن فعالیت بازده بودن و اقتصادي کم

  بندي صنایع، اعطاء  هایی از قبیل تخفیف مالیات و عوارض، رتبه با اعمال مشوق  -
  ر هاي اقتصادي به سرمایه گذاري د نشان ملی مهارت و... صنایع ، صنوف و بنگاه  
  آموزي ترغیب گردند. امر مهارت  
  

هاي مهارتی  راستا نبودن بخشی از ظرفیت هم
  و آموزشی با نیازهاي بازار کار

اي با نیازهاي بازارکار به مفهوم عدم  هاي فنی و حرفه عدم انطباق کامل آموزش -
هاي اقتصادي، معرفی خدمات آموزشی  توانایی در شناسایی نیازهاي واقعی بنگاه

هاي با کیفیت است. شناسایی  ها با ارائه آموزش ان و جلب اعتماد بنگاهسازم
هاي  هاي آمادگی شغلی بنگاه نیازهاي مهارتی مستلزم رصد دقیق شاخص

ها و ویژگی  هاي مهارتی متناسب با ظرفیت ریزي آموزش برنامه و اقتصادي
گاهی هاي میدانی با ن اي است. استناد به مالحظات آمایشی و بررسی منطقه
  پژوهانه، ضرورت این اقدام است. آینده

هاي هر منطقه  ها و ویژگی شود با بررسی و ارزیابی دقیق ظرفیت پیشنهاد می -
استانی و   جغرافیایی و تدوین سند جامع مهارتی در همه سطوح (کشوري،

  اي نزدیک گردد. شهرستانی) الگوي اجراي آموزش به نیازهاي منطقه
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  فصل چهاردهم

 فرهنگ و هنر
  
  
  
  
  
  ـ مقدمه1

اي مساعد براي  زمینهکشور شناخته شده و مرکزیت سیاسی و اقتصادي عنوان   از دیرباز به اصفهان     
دیده سبب گر این موضوع .در آن فراهم آمده است يهاي گوناگون و خلق آثار فرهنگی و هنر توسعه دانش

، مکاتب و آثار ادبی فخیم،  هنرهاي زیبا و عنوان شهري فرهنگی هنري بشناسند همگان، اصفهان را به که
  دد، ـهاي زبانی متع ها و گویش ان و مذاهب متفاوت، قومیتـهاي پیشین، ادی ماندگار، آثار تاریخی سده

باشند، که  نري اصفهان میهاي اصلی هویت فرهنگی و ه ري، شاخصهـو مراکز فرهنگی هن و ساختارها
اي است که باید در زمینه آن به سنجش،  لفهترین مؤ مورد اخیر (ساختارها و مراکز فرهنگی هنري) مهم

  ریزي پرداخت. شناسی و برنامه آسیب
وجود ساختارهاي فیزیکی و مراکز مرتبط با  ،اي بدیهی است که شرط انجام هرگونه فعالیت در هرحوزه     

  مستثنی نیستند و این ساختارها و مراکز به نیز هاي فرهنگی و هنري راین رابطه فعالیتد .موضوع است
بر آن   نبوده و عالوه مناسبی آنها یاند، هرچند توزیع جغرافیا صورت نسبی در استان اصفهان توسعه یافته

  ت.فضاهاي فیزیکی کامالً مشهود اس نیاز به افزایش ساختارها و مجموع در
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باشند، با توجه به کارکرد  هاي فرهنگی هنري می از یک چهارم مساجد استان داراي کانون  بیش     
  ها  اندازي و تجهیز آنها الزم است توسعه این کانون براي راهناچیز   ها و هزینه نسبتاً قبول این تشکل قابل

  قرار گیرد. نظر در استان مد
هاي حوزه  خصوصی و نیز سپردن فعالیت  که اهداف کالن حاکمیت در توسعه بخش  درصورتی     

هایی اتخاذ شود که در گام  نظر قرار گیرد، الزم است سیاست گري به مؤسسات فرهنگی هنري مد تصدي
این هدف  هاي متفاوت فرهنگی و هنري فعال گردند، درصورت تحقق اول مؤسسات موجود در بخش

  دهاي وابسته ـها و واح رش کمی مؤسسات نیز پرداخت. هرچند گسترش کمی چاپخانهـتوان به گست می
   .آنها نباید مورد اغماض قرار گیرد هاي قابل توجه است، اما گسترش کیفی و هدفمند نمودن فعالیت

سازي جهت  ن و زمینههاي چاپ و نشر از مرکز کشور به اصفها از فعالیت  دراین راستا انتقال بخشی
عنوان یک هدف قابل  تواند به گسترش توزیع کتب چاپ شده و ایجاد مرکز توزیع کتاب در اصفهان می

مجموع نشریات استانی بخش قابل توجهی به نشریات عمومی اختصاص یافته  وصول مورد عنایت باشد. از
ده است، اما توسعه نشریات ش تاًمینو در این بخش به لحاظ کمی نیازهاي استان به صورت نسبی 

 تواند مدنظر باشد. میهاي مختلف  حوزهتخصصی در 

هاي هنري،  هاي تبلیغاتی، آموزشگاه هاي ادبی، کانون وضعیت کلی استان درمقوالت دیگر چون انجمن    
 توان از گسترش کمی و کیفی آنها و صورت نسبی وضعیتی مطلوب است، اما نمی ها، به ها و موزه کتابخانه

غافل بود. آنچه پس از این خواهد آمد، عملکرد اداره کل  ها حوزهی این یتوجه به تناسب در توزیع جغرافیا
مبناي اهداف برنامه پنجم توسعه و سایر قوانین و مقررات  فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان را بر

  نماید . مربوط بیان می
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  هاي مهم ـ عملکرد شاخص2
  

  1390 – 95هاي  هاي مهم در سال عملکرد شاخص – 1جدول 
  

  عنوان مرکز  ردیف
  تعداد

در سال 
1390  

  تعداد
در سال 

1391  

  تعداد
در سال 

1392  

  تعداد
در سال 
1393  

  تعداد
در سال 
1394  

  تعداد
در سال 
1395  

  478 449 421  391  372 344 ها چاپخانه  1
  1326,25  1260,25  1212,75  1198,75  1180,25  968  ها (ورق) ظرفیت چاپخانه  2
  252  234  214  192  174  159  انتشارات  3
  97  71  46  27  17  4  فرهنگی هنري (تک منظوره) مؤسسات  4
  121  112  104  95  90  49  فرهنگی هنري (چند منظوره) مؤسسات  5
  131  92  92  78  61  43  فرهنگی قرآنی مؤسسات  6
  449  496  424  278  255  398  هاي آگهی و تبلیغات کانون  7
  85  85  85  79  77  67  ها دکه  8
  226  188  137  116  105  74  نشریات محلی عام  9
  26  20  17  13  10  8  هاي آزاد سینمایی آموزشگاه  10
  45  35  35  30  28  22  هاي تولید فیلم شرکت  11
  8941  8462  7021  6771  6771  6771  تعداد ظرفیت سینماهاي فعال(صندلی)  12
  22  17  15  12  12  9  هاي آزاد تئاتر آموزشگاه  13
  106  80  53  55  54  50  هاي آزاد موسیقی آموزشگاه  14
  271  243  221  196  192  189  هاي آزاد تجسمی آموزشگاه  15
  17  9  9  6  5  5  ها نگارخانه  16
  1731  1550  1506  1479  1337  1243  هاي فرهنگی هنري مساجد کانون  17
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  1390 – 95هاي  هاي مهم در سال عملکرد شاخص – 1جدول ادامه 
  

  1395  1394  1393  1392  1391  1390  هاي فرهنگی هنري آثار و فعالیت  ردیف
  1651  1695  2031  1536  1332  1522  هاي منتشر شده تعداد کتاب  18
  2452370  2400706  3915429  3506536  3496600  3712248  هاي منتشر شده کتابشمارگان   19
  131  227  177  132  85  90  اي موسیقی تعداد اجراي صحنه  20
  259  429  332  244  193  178  تعداد دفعات اجراي موسیقی  21
  132477  135425  82530  50520  31230  41855  اي تعداد تماشاگران موسیقی صحنه  22
  204  176  189  165  248  203  اي تئاتر اجراي صحنهتعداد   23
  2534  966  1411  1202  1673  279  تعداد دفعات اجراي تئاتر  24
  236693  131829  125170  147983  214390  214085  اي تعداد تماشاگران تئاتر صحنه  25
  79  109  100  102  70  70  هاي کوتاه و مستند  تعداد فیلم  26
  1357350  857135  1168578  238916  667476  691718  تعداد تماشاگران سینما  27

  
  
  



 

 
 

  
  جایگاه بخش درکشور- 3

 1390- 95جایگاه استان در کشور  - 2ول جد
 

 عنوان شاخص ردیف
  سال

 شرح 

1390  1391 1392 1393 1394 1395 

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

 ید شدههاي تول عناوین کتاب 1
  1,86  1651  2,1  1695  2,78  2031  2,1  1536  2,1  1340  2,2  1523 استان

  100  88619  100  80582  100  72877  100  73316 100  63976  100  68656  کل کشور

 هاي تولید شده عناوین نمایشگاه 2
  2,94  204  2,96  176  3,84  189  3,32  164  5,05  247  4,1  194 استان

  100  6924  100  5944  100  4910  100  4938  100  4891  100  4712  کل کشور

 هاي فرهنگی هنري مساجد کانون 3
  7,69  1731  7,05  1550  7,49  1506  8,9  1604 8,9  1424  9,2  1233 استان

  100  22482  100  21975  100  20096  100  17949  100  15941  100  13338  کل کشور

 مؤسسات فرهنگی هنري 4
  3,55  218  3  183  2,63  150  2,4  130  2,4  121  2,4 117 استان

  100  6132  100  6088  100  5703  100  5327  100  4960  100  4834  کل کشور

 تعداد مؤسسات قرآنی 5
  16,3  131  14,8  92  14,8  92  19,3  75  26,2  59  53,4  43 استان

  100  800  100  620  100  620  100  388  100  225  100 80  کل کشور

 شارتعداد نشریات محلی درحال انت 6
  3,73  226  2,26  188  2,03  137  1,83  116  1,87  105  2,28  74 استان

  100  6049  100  8287  100  6745  100  6327  100  5605  100  3235 کل کشور
  
  



 

 
 

  
 1390- 95جایگاه استان در کشور  -2ول ادامه جد

 

 عنوان شاخص ردیف
  سال

 شرح 

1390  1391 1392 1393 1394 1395 

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

 هاي تبلیغاتی تعداد کانون 7
  5,78  449  5,30  496  5,06  424  5,4  415  5,4  372  5,3  311 استان

  100  7767  100  9341  100  8372  100  7595  100  6808  100  5842  کل کشور

  هاي آزاد هنري آموزشگاه  8
  10,3  399  9,61  340  9,4  289  8,9  263  10  258  8,77  248 استان

  100  3852  100  3536  100  3050  100  2946  100  2851  100  2825  کل کشور

  ظرفیت سینماهاي استان  9
  6,93  8941  6,66  8462  6,52  7021  5,4  6771 4,9  6771  4,78  6771 استان

  100  128943  100  127009  100  107670  100  124233  100  138116  100  141379  کل کشور

  هاي آزاد  سینمایی موزشگاهآ  10
  11,3  26  8,19  20  9,13  17  7,42  13  5,64  10  4,25  8 استان

  100  230  100  244  100  186  100  175  100  177  100  188  کل کشور

  تعداد  ناشران استان  11
  1,87  252  1,8  234  1,74  214  1,66  192  1,6  174  1,5  159 استان

  100  13456  100  12955  100  12234  100  11513  100  10939  100  10621  کل کشور
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  هاي اجرایی و اهداف کمی تحلیل عملکرد بخش براساس تکالیف قانونی، سیاست – 4
  

  . عملکرد مواد قانونی درطول برنامه پنجم توسعه (فرهنگ و هنر)3جدول 
  

  ماده قانونی   ردیف
قق میزان تح  عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف  تعیین شده  موضوع  مرتبط

  (درصد)

 بندهاي 3 ماده  1
  »ه« تا »الف«

هاي  حمایت از فعالیت
  بخش غیر دولتی

ی یجراهاي ا برنامهحمایت از 
  فرهنگیدینی، مذهبی، هنري، 

  هاي استانی فجر  جشنواره
  هاي موسیقی استان در جشنواره فجر شرکت گروه

  هاي داخلی استان جشنواره مطبوعات و خبرگزاري
  مراسم روز خبرنگار

  کت متمرکز در جشنواره مطبوعات کشورشر
  نگاري هاي آموزش روزنامه برگزاري دوره
  هاي آموزشی تبلیغات برگزاري دوره

  همایش مؤسسات فرهنگی و هنري
  هاي شعري استان همایش ادبی انجمن

  بزرگداشت خادمان فرهنگ مکتوب
  نمایشگاه بزرگ کتاب استان

  نمایشگاه کتاب ناشران استان
  هاي رضوي در هنرهاي سنتی وهجشنواره ملی جل

  )تئاتر(روز جهانی تئاتر اردیبهشت 
  استان تئاتر جشنواره

  ها حمایت از گروه هاي نمایشی جهت شرکت در جشنواره
  هاي استان در شهرستان تئاتربرگزاري جشنواره 

100 

  



 

 
 

  . عملکرد مواد قانونی درطول برنامه پنجم توسعه (فرهنگ و هنر)3ادامه جدول 
  

  ده قانونی ما  ردیف
میزان تحقق   عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف  تعیین شده  موضوع  مرتبط

  (درصد)

ادامه 
1  

 بندهاي 3 ماده
  »ه« تا »الف«

هاي  حمایت از فعالیت
  بخش غیر دولتی

طراحی، تولید، توزیع، انتشار و 
صدور خدمات و محصوالت 

  اي فرهنگی، هنري ، رسانه
  
  
  

هاي  توسعه تولیدات و فعالیت
، فرهنگی و هنري اي انهرس

  افزارهاي  نرم دیجیتال و
و نیز حضور فعال  اي چندرسانه

  گذار در فضاي مجازي تاًثیرو 

  انتشار کتاب
  تولید فیلم مستند

  تولید فیلم داستانی
  انتشار نشریات عمومی و تخصصی

  تولید آثار تبلیغات محیطی
  انتشار آگهی نامه

  هانگرديج-برگزاري دوره هاي زبان آموزي فرهنگی
  برگزاري دوره هاي فرهنگی هنري مهارتی آزاد
  برگزاري دوره هاي فرهنگی هنري کار و دانش

  برگزاري دوره هاي آموزشی موسیقی
  سینما و نمایشبرگزاري دوره هاي آموزشی 

  تولید آثار صوتی
  ی نمایشگاه هاي تجسمییبرپا

  تولید و اجراي نمایش هاي صحنه اي
  اجراي کنسرت هاي موسیقی

  هاي هنري راحی و اجراي سایت ویژه آموزشگاهط
  ها ارائه لوح فشرده متن کتاب به انضمام کتاب

  ها جهت دریافت رایگان درج متن مجازي کتب در سایت
  طراحی و اجراي تارنماي هنري

  
  
  
  
  
  
90  
  
  
  
  
  
  
  
80 

  
  



 

 
 

  . عملکرد مواد قانونی درطول برنامه پنجم توسعه (فرهنگ و هنر)3ادامه جدول 

  ماده قانونی   ردیف
میزان تحقق   عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف  تعیین شده  موضوع  مرتبط

  (درصد)

      
اندازي مؤسسات،  توسعه و راه

هاي فرهنگی،  هیأتها و تشکل
  و قرآنی اي، دینی ، رسانههنري

  قرآنی مؤسساتو توسعه  تأسیس
  چند منظوره و تک منظوره مؤسساتو توسعه  تأسیس
  هنري آموزشگاه هاي تأسیس

  ساماندهی سینماهاي استان
  شرکت هاي تولید فیلم تأسیس

  توسعه و راه اندازي نشریات محلی
  مراکز توزیع و فروش نشریات تأسیس

  صدور مجوز خبرنگاري
  ها اپخانه، انتشارات و چ کانون هاي تبلیغاتی تأسیس
  و تئاتر و فعالیت گروه هاي نمایشی تأسیس
  آموزشگاه هنرهاي تجسمی تأسیس

  و فعال سازي گالري هاي هنري سیستأ
  آموزشگاه موسیقی تأسیس

100  

توسعه فضاهاي مذهبی و   »و«بند  6  2
  فرهنگی

هاي فرهنگی و  کانون تأسیس
هنري در حداقل یک چهارم 

  مساجد شهرها و روستاها

باب کانون (تعداد مساجد استان در حدود  1800بیش از  تأسیس
  است) 5000

100  
  

      

دانش و مهارت ، آگاهیارتقاء 
هاي  تقویت رسانه ،همگانی

اي و اینترنتی همسو و  رهاماهو
هاي معارض  مقابله با رسانه

  خارجی

  اي صدور و یا تمدید مجوز استفاده از تجهیزات ماهواره
  سایت هاي خبري و تحلیلی وابسته به نشریات تأسیس

ارائه بسته هاي حمایتی و معافیت مالیاتی جهـت تبلیـغ تولیـدات    
  .ی که پیوست فرهنگی مناسب دارندداخل

  ثبت و انتشار نرم افزار

80  

  
  



 

 
 

  
  . عملکرد مواد قانونی درطول برنامه پنجم توسعه (فرهنگ و هنر)3ادامه جدول 

  

  ماده قانونی   ردیف
میزان تحقق   عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف  تعیین شده  موضوع  مرتبط

  (درصد)

  »ب«بند  10  3
اي  ساماندهی فضاي رسانه

جهت مقابله با تهاجم 
  فرهنگی

ساماندهی، نظارت و پاالیش 
محتواي دیداري، شنیداري و 

اي  نوشتاري در فضاي رسانه
  کشور

  نویس کتب ارائه شده جهت اخذ مجوز پیش بررسی محتوایی
  بررسی تطبیقی کتب چاپ شده

هـاي   هـاي تولیـد فـیلم، آموزشـگاه     از شـرکت  بازرسی محتوایی
ز آموزش گریم، مراکز داراي مجـوز نصـب   سینمائی، سینماها، مراک

  اي و مراکـز   اي، مراکز فروش محصـوالت رایانـه   تجهیزات ماهواره
  اي هاي رایانه بازي

  هاي تئاتر بازبینی نمایش نامه ها و بازبینی اجراي صحنه اي گروه
  ییبررسی آثار موسیقا

  وموسیقی هاي هنرهاي تجسمی برفعالیت آموزشگاه نظارت  و  بازرسی
  ها رسی از چاپخانهباز

  ها ی و شکلی نشریات عمومی و تخصصی و نیز بولتنیبررسی محتوا
  

80  

  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  هاي اجرایی در طول برنامه پنجم توسعه . عملکرد سیاست4جدول   
  

 اثربخشی سیاست  گرفته اهم اقدامات اجرایی صورت شده هاي اجرایی اتخاذ سیاست فردی
برآورد اثربخشی 

 سیاست (درصد)

  100  هاي مورد نظر فعالیت بیش از پیش تشکل  ها و نظارت بر شیوه انتخاب مدیران ساماندهی تشکل  اي فرهنگی هنري هاي حرفه ویت تشکلتق  1
  90  حمایت عملی از هنرمندان  عضویت اکثر هنرمندان در صندوق حمایت  توسعه پوشش حمایتی از هنرمندان  2
  90  ارتقاء علمی سطح کاري ارباب جرائد  هاي عملی هاي آموزشی و کارگاه زاري دورهبرگ  اي و علمی خبرنگاران ارتقاء سطح حرفه  3

  ساماندهی تبلیغات محیطی  4
  بندي موضوعی تبلیغات محیطـی و الـزام اسـتفاده     دسته

از فضاي فیزیکی تبلیغاتی جهت ارائه تبلیغـات فرهنگـی   
  (در فاصله اتمام زمان تبلیغات قبل و نصب تبلیغات جدید)

ئی تابلوهاي غیر مجاز، نصب تبلیغات شناسا
فرهنگی و مذهبی در زمان خـالی بـین دو   

  سفارش
95  

  100  ها و تولیدات قرآنی افزایش برنامه  ها گروه بندي و تنوع بخشی به فعالیت  قرآنی مؤسساتساماندهی   5
  100  مجوزهاي مربوطصدور و تمدید سریع   تسریع در صدور مجوز و تمدید آن  فرهنگی و هنري مؤسساتساماندهی   6

انجام امور مربوط به صدور مجوز نشر به صورت   7
  100  دسترسی سریع به اطالعات ناشرین  ثبت اطالعات ناشرین در سامانه نشر استان  مجازي با استفاده از سامانه جامع نشر

ی در برابـر  یگسترش تولید آثار فاخر موسـیقا   8
ــراي   ند نمودن آموزش هاي مربوطم ضابطه  اي صدور بی رویه مجوز اجراهاي صحنه ــر اج ــارت ب ــب نظ ــررات و در قال مق

  90  هاي تعریف شده دستگاه

اسـتان و   تئـاتر حداکثر حمایت مالی و اداري از گروه هاي   هاي بومی نمایشی ساماندهی و حمایت از گروه  9
  100  افزایش کمی و کیفی تولیدات نمایشی  انجمن نمایش

  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  1390 – 95هاي  ا و متغیرهاي مهم براساس اهداف کمی برنامه بخش فرهنگ و هنر استان اصفهان طی ساله . عملکرد شاخص 5جدول 
 

ماده 
  قانونی

عنوان 
  هدف کمی

واحد 
  متعارف

  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 
هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
هدف 
  درصد  عملکرد  برنامه

  تحقق 
  هدف

درصد   عملکرد  برنامه 
  تحقق

هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
بند  6ماده 

قانون » و«
   برنامه
پنجم 
 توسعه

   تأسیس
هاي  کانون

فرهنگی 
 وهنري

  -  1731  -  -  1550  -  -  1506  -  -  1479  -  -  1337  -  -  1243  - کانون

   3ماده 
 »د«بند 

 تأسیس
هاي  کانون

 بلیغاتت
  -  449  -  -  496  -  -  424  -  -  278  -  -  255  -  -  398  - کانون

   3ماده 
 »ب«بند 

ظرفیت 
 ها اپخانهچ

  -  1326  -  -  1260  -  -  1212  -  -  1198  -  -  1180      968   ورق
   3ماده 

 »ب«بند 
انتشار 

 مطبوعات
  -  226  -  -  188  -  -  137  -  -  116  -  -  105      74   عنوان

   3ماده 
 »د«بند 

 تأسیس
 تشاراتان

  -  252  -  -  234  -  -  214  -  -  192  -  -  174  -  -  159  - واحد

   3ماده 
 »ب«بند 

کتاب  چاپ
   اً(صرف

در سال 
1392( 

  -  1651  -  -  1695  -  -  2031  -  -  1536  -  -  1332      1522  - عنوان

   3ماده 
 »د«بند 

 تأسیس
 - آموزشگاه

هاي آزاد 
 هنري

  -  399  -  -  340  -  -  289  -  -  263  -  -  258    -  248 - واحد

   3ماده 
 »ب«بند 

ظرفیت 
هاي  سالن

 سینما
  -  8941  -  -  8462  -  -  7021  -  -  6771  -  -  6771  -  -  6771 - صندلی

  
  



 

 
 

  1390 – 95هاي  طی سال کمی برنامه بخش فرهنگ وهنراستان اصفهان ها ومتغیرهاي مهم براساس اهداف . عملکرد شاخص 5جدول ادامه 
 

ماده 
  قانونی

عنوان 
  هدف کمی

 واحد
  متعارف

  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 
هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
هدف 
  درصد  عملکرد  برنامه

  تحقق 
  هدف

درصد   عملکرد  برنامه 
  تحقق

هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق

   3ماده 
 »الف«بند 

تعداد 
عناوین 
نمایش 
  (صرفا

در سال  
1392( 

  -  204  -  -  176  -  -  189  -  -  164  -  -  247  -  -  194  - عنوان

   3ماده 
 »د«بند 

 تأسیس
 مؤسسات

فرهنگی و 
 هنري

  -  218  -  -  183  -  -  150  -  -  130  -  -  121  -  -  117  - موسسه

   3ماده 
 »د«بند 

 تأسیس
 مؤسسات
فرهنگی 

 قرآنی

  -  131  -  -  92  -  -  92  -  -  75  -  -  59  -  -  43  - موسسه

  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  اي عملکرد بودجه – 5
  

  (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اي فرهنگ و هنر استان اصفهان طی سال . عملکرد اعتبارات هزینه 6جدول 
 

ات
بار

اعت
وع 

ن
یی 

جرا
اه ا

ستگ
د

 

 عنوان برنامه
 95سال  94سال  93سال  92سال  91سال  90سال 

 عملکرد مصوب
درصد 
 تحقق

 عملکرد وبمص
  درصد

 تحقق 
 عملکرد مصوب

درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
  درصد

 تحقق 
 عملکرد مصوب

درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
درصد 
 تحقق

لی
م

  

می
سال

اد ا
رش

 و ا
گ

رهن
ل ف

ه ک
دار

ا
 

کمک به 
فعالیتهاي 
فرهنگی 

 30278هنري

4780 4780 100 4950 4950 100 4108 4108 100 5450 5450 100 0 0 0 0 0 0 

کتاب و بررسی 
بازدید از 

ها چاپخانه
30239 

50 50 100 50 50 100 30 30 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  آموزش هنر
  ستانهاهنر در 

30247 
231,5 231,5 100 105,5 105,5 100 740,1 740,1 100 564 564 100 0 0 0 0 0 0 

پیشگیري از 
اعتیاد به مواد 

 30443مخدر
0 0 0 206 206 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

کمک به 
فعالیتهاي 

 هنري فرهنگی
302060 

0 0 0 0 0 0 7840 7840 100 0 0 0 7394 7394 100 0 0 0 

کمک به 
 مؤسسات

فرهنگی مدنی 
30278استانها

)123 -520000( 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2069 2069 100 0 0 0 0 0 0 

  
  



 

 
 

  (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  ستان اصفهان طی سالاي فرهنگ و هنر ا . عملکرد اعتبارات هزینه 6ادامه جدول 
 

لی
م

  

می
سال

اد ا
رش

 و ا
گ

رهن
ل ف

ه ک
دار

ا
 

 عنوان برنامه
 95سال  94سال  93سال  92سال  91سال  90سال 

 عملکرد مصوب
درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
  درصد

 تحقق 
 عملکرد مصوب

درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
  درصد

 تحقق 
 عملکرد مصوب

درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
درصد 
 تحقق

اجاره 
ها و  ساختمان

 دولتی  اراضی
30278)68 -

530000( 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 375 100 0 0 0 0 0 0 

آموزش 
متوسطه فنی 

 30105 اي حرفه
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1600 1600 100 0 0 0 

  توسعه نشر
و ترویج  

کتابخوانی 
30239 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 100 0 0 0 

حمایت و 
هدایت 

هاي  فعالیت
فرهنگی دینی 

ردیف 
)530000111(

30260111 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 519,581 519,6 100 0 0 0 

حمایت و 
هدایت 

هاي  فعالیت
فرهنگی دینی  

استانها 
1703022000 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7356 7356 100 

  
  



 

 
 

  (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اي فرهنگ و هنر استان اصفهان طی سال عملکرد اعتبارات هزینه.  6ادامه جدول 
 

لی
م

  

می
سال

اد ا
رش

 و ا
گ

رهن
ل ف

ه ک
دار

ا
 

 عنوان برنامه
 95سال  94سال  93سال  92سال  91سال  90سال 

 عملکرد مصوب
درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
  درصد

 تحقق 
 عملکرد مصوب

درصد 
 تحقق

 عملکرد وبمص
  درصد

 تحقق 
 عملکرد مصوب

درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
درصد 
 تحقق

اخذ عوارض از 
واردات کاالها و 

محصوالت 
فرهنگی

1703022000 
)53000-108( 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6385 6385 100 

درامد اجاره 
ساختمانها و اراضی 

دولتی 
1703022000 

)530000 -162( 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 100 

حمایت و صیانت از 
موسیقی  ملی 
1703025000 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 340 100 

حمایت و گسترش 
تجسمی  هنرهاي

1703027000 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 750 100 

حمایت و گسترش 
نمایشی هنرهاي

1703028000 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 560 100 

حمایت  و ارتقاي 
مطبوعات

1705015000 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 100 

آموزش دور دوم 
متوسطه فنی و 

حرفه اي 
1802001000 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3033 3033 100 

  
  



 

 
 

  (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  صفهان طی سالاستان افرهنگ و هنر اي  . عملکرد اعتبارات هزینه 6ادامه جدول 
 

نی
ستا

ا
  

می
سال

اد ا
رش

 و ا
گ

رهن
ل ف

ه ک
دار

ا
 

 عنوان برنامه
 95سال  94سال  93سال  92سال  91سال  90سال 

 عملکرد مصوب
درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
  درصد

 تحقق 
 عملکرد مصوب

درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
  درصد

 تحقق 
 عملکرد مصوب

درصد 
 قتحق

 عملکرد مصوب
درصد 
 تحقق

توسعه دولت 
 0,38 1310 3450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الکترونیک

هاي  فعالیت گسترش
 0,78 507 650 100 300 300 100 544 544 100 450 450 100 445 445 100 417 417 درساجد  فرهنگی

هاي  فعالیت از حمایت
فرهنگی هنري 

 ها دینی استان
41891 41891 100 50952 50952 100 60998 60711 101 77807 77807 100 96495 93522 0,97 97408 109001 112 

هاي  پژو هش
 0,84 420 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کاربردي

  آموزش دوره
دوم متوسطه  

 اي حرفه و فنی
5055 5055 100 4836 4836 100 5253 5253 100 6348 6348 100 6062 6062 100 8700 11220 129 

آموزش غیر رسمی 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مهارتی و اي حرفه و فنی

آموزش غیر رسمی 
 0,13 551 4150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کوتاه مدت

پرداخت دیون و 
 0 0 0 0 0 0 0,8 72 90 100 574 574 100 481 481 100 366 366 بازخریدي کارکنان

هزینه مربوط به 
 0 0 0 0 0 0 100 289 289 100 2116 2116 100 6948 6948 100 4965 4965 بازنشستگان دولت

هزینه مربوط به 
 0 0 0 0 0 0 100 240 240 100 260 260 100 252 252 100 389 389 و ایثارگر شهدا خانواده

  141883 133732  109438 112411  93758 93776  82082 82369  69226 69226  58145 58144,5 جمع کل 

  



 

 
 

  (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اي حوزه هنري استان اصفهان طی سال . عملکرد اعتبارات هزینه 6ادامه جدول 
  

وع 
ن

ات
بار

اعت
اه   

ستگ
د

یی
جرا

ا
  

  عنوان برنامه
 95سال  94سال  93سال  92سال  91سال  90سال 

 عملکرد مصوب
درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
  درصد

 تحقق 
 عملکرد مصوب

درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
  درصد

 تحقق 
 عملکرد مصوب

درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
درصد 
 تحقق

نی
ستا

ا
ري  

 هن
زه 

حو
  

 وهدایت حمایت
 هاي فعالیت
  دینی- فرهنگی

35187 23630 67 1140  1140  100  12843  12843  100  16394  16394 100  18495  18495  100        

حمایت از تولید 
  100 8055  8055                                وآثار نمایشی

حمایت از خلق 
وارتقاي آثار 

  تجسمی
                              4008  4008  100  

حمایت وترویج 
  100  5964  5964                                موسیقی ملی

حمایت وگسترش 
  86,5  3271  3781                                امور ادبی

هاي  پژوهش
  100  136  136                                ديکاربر

  100  21434  21434  100  18495  18495  100  16394  16394  100  12843  12843  100  1140  1140  67  23630  35187  جمع کل

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  یلیون ریال)(ارقام : م 1390 – 95هاي  اي فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان طی سال هاي سرمایه . عملکرد اعتبارات تملک دارایی 7جدول 
  

وع 
ن

ات
بار

اعت
اه   

ستگ
د

یی
جرا

ا
  

  عنوان برنامه
 95سال  94سال  93سال  92سال  91سال  90سال 

 عملکرد مصوب
درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
  درصد

 تحقق 
 عملکرد مصوب

درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
  درصد

 تحقق 
 عملکرد مصوب

درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
درصد 
 تحقق

نی
ستا

ا
  

گ 
رهن

ل ف
ه ک

دار
ا

می
سال

اد ا
رش

و ا
  

تعمیر و تجهیز 
هاي  ساختمان

 اداري اداره کل
4100 3110 0,76 3060 878,3 0,28 5440 1740 0,32 7485 5846,8 0,78 13060 6611 0,5 17100 14105 0,82 

احداث و 
ها  کتابخانه تکمیل

 و مراکز فرهنگی
3280 1596 0,48 1600 381,5 0,24 1850 190 0,1 2750 1673 0,61 7040 2144 0,3 2400 1113,2 0,46 

تکمیل مراکز 
 آموزش هنر

12299 5083 0,41 2300 250 0,11 3000 1500 0,5 4800 3500 0,73 1500 743,7 0,49 2500 1136,5 0,45 

احداث و تکمیل 
ها و  کتابخانه
هاي  مجتمع

 فرهنگی

4600 1842,5 0,4 800 60 0,07 2500 370 0,15 1000 585 0,58 3200 1568 0,49 3000 910,55 0,3 

احداث و تکمیل 
ها و  کتابخانه
هاي  مجتمع

 فرهنگی

20848 8100 0,39 6100 2260 0,37 9592 4195 0,44 6420 4333 0,67 11850 9468 0,79 1800 841,5 0,46 

احداث و تکمیل 
ها و  کتابخانه
هاي  مجتمع

 فرهنگی

9515 7585 0,79 1000 900 0,9 1500 200 0,13 300 300 100 200 108 0,54 1300 585 0,45 

تعمیر و تجهیز 
هاي  هنرستان

 فرهنگ و ارشاد 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 520 0,86 600 100,4 0,17 900 405,4 0,45 

  
  



 

 
 

  (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  سال اصفهان طی ارشاد اسالمی استان و اي فرهنگ سرمایه هاي دارایی . عملکرد اعتبارات تملک 7ادامه جدول 
  

وع 
ن

ات
بار

اعت
اه   

ستگ
د

یی
جرا

ا
  

  عنوان برنامه
 95سال  94سال  93سال  92سال  91سال  90سال 

 عملکرد مصوب
درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
  درصد

 تحقق 
 عملکرد مصوب

درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
  درصد

 تحقق 
 عملکرد مصوب

درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
درصد 
 تحقق

نی
ستا

ا
  

اد
می

سال
اد ا

رش
 و ا

گ
رهن

ل ف
ه ک

ار
  

احداث و تکمیل 
ها و  کتابخانه

 مراکز فرهنگی
0 0 0 3042 381,5 0,125 3300 1300 0,39 7000 2182 0,31 0 0 0 6890 3484 0,5 

تعمیر و تجهیز 
 -مراکز و مجتمع
 هاي فرهنگی

10670 9159 0,86 1600 816 0,51 7050 362 0,05 10258 3032 0,29 4050 1797,2 0,44 0 0 0 

احداث و تکمیل 
هاو مراکز  مجتمع

 فرهنگی استان
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2700 1130 0,42 492 376 0,764 0 0 0 

احداث و تکمیل 
 ها کتابخانه

400 280 0,7 700 87 0,12 500 150 0,3 850 845 0,99 800 792,9 0,991 700 700 100 

  ها کتابخانه احداث
هاي  و مجتمع

 فرهنگی
1600 1120 0,7 1500 5 0,003 2500 1130 0,45 6750 3897 0,58 1000 469,1 0,47 1000 1000 100 

تعمیر و تجهیز 
ها و آثار  موزه

 فرهنگی 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 48 0,48 0 0 0 

تسویه بدهی اداره 
و ارشاد  کل فرهنگ

  اسالمی استان
 به شهرداریها 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14156 14156 100 

تعمیر و تجهیز 
هاي فرهنگی  کانون

 هنري مساجد
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800 330,9 0,18 

  
  



 

 
 

  (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  سال اصفهان طی ارشاد اسالمی استان و اي فرهنگ سرمایه هاي دارایی . عملکرد اعتبارات تملک 7ادامه جدول 
  

وع
ن

ات 
بار

اعت
اه   

ستگ
د

یی
جرا

ا
  

  عنوان برنامه
 95سال  94سال  93سال  92سال  91سال  90سال 

 عملکرد مصوب
درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
  درصد

 تحقق 
 عملکرد مصوب

درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
  درصد

 تحقق 
 عملکرد مصوب

درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
درصد 
 تحقق

نی
ستا

ا
  

می
سال

اد ا
رش

 و ا
گ

رهن
ل ف

ه ک
دار

ا
  

عمیر و تجهیز ت
فضاهاي فرهنگی 

 و هنري
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2650 1340,5 0,5 

تعمیر و تجهیز 
 مراکز هنر

600 420 0,7 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

احداث و تکمیل 
کتابخانه ها و 

 فرهنگی هاي مجتمع
2520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

احداث و تکمیل 
راکز فرهنگی و م

هاي  کتابخانه
 استان

2140 1498 0,7 4580 250 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ده 
 ما

ایر
س

18
0

 
شور

ت ک
کانا

ز ام
ن ا

واز
 مت

اده
ستف

ن ا
انو

ق
  

احداث و تکمیل 
کتابخانه ها و 

هاي  مجتمع
 فرهنگی

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2300 2000 0,87 0 0 0 3500 0 0 

احداث و تکمیل 
ها و  کتابخانه
هاي  مجتمع

 فرهنگی

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 1820 0,91 0 0 0 5800 0 0 

احداث و تکمیل 
ها و  کتابخانه

 مراکز فرهنگی
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 980 0,98 3000 275,4 0,09 2200 0 0 

  
  



 

 
 

  (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  سال اصفهان طی انارشاد اسالمی است و اي فرهنگ سرمایه هاي دارایی . عملکرد اعتبارات تملک 7ادامه جدول 
  

وع 
ن

ات
بار

اعت
اه   

ستگ
د

یی
جرا

ا
  

  عنوان برنامه
 95سال  94سال  93سال  92سال  91سال  90سال 

 عملکرد مصوب
درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
  درصد

 تحقق 
 عملکرد مصوب

درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
  درصد

 تحقق 
 عملکرد مصوب

درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
درصد 
 تحقق

ده 
ر ما

سای
18

0
 

ات
کان

ز ام
ن ا

واز
 مت

اده
ستف

ن ا
انو

ق
می  

سال
اد ا

رش
 و ا

گ
رهن

ل ف
ه ک

دار
ا

  

احداث و تکمیل 
مراکز فرهنگی 

 استان
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6950 0 0 

  احداث
هاي  مجتمع 

 فرهنگی
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 

تعمیر و تجهیز 
هاي  کانون

  فرهنگی 
 هنري مساجد

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3300 0 0 

تعمیر و تجهیز 
فضاهاي 

فرهنگی و 
 هنري

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4200 0 0 

تعمیر و تجهیز 
ادارات فرهنگ 
و ارشاد اسالمی 

 استان

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 0 0 

لی
م

  

تعمیر و تجهیز 
رهنگی مراکز ف

  و هنري استانها
 

6300 6300 100 2000 2000 100 1100 1100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
  
  



 

 
 

  
  (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  سال اصفهان طی ارشاد اسالمی استان و اي فرهنگ سرمایه هاي دارایی . عملکرد اعتبارات تملک 7ادامه جدول 

  

وع 
ن

ات
بار

اعت
گاه   

دست
یی

جرا
ا

  

  رنامهعنوان ب
 95سال  94سال  93سال  92سال  91سال  90سال 

 عملکرد مصوب
درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
  درصد

 تحقق 
 عملکرد مصوب

درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
  درصد

 تحقق 
 عملکرد مصوب

درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
درصد 
 تحقق

    

احداث مجتمع 
فرهنگی هنري 

 کاشان
12720 10411 0,82 19704 19704 100 4450 4274 0,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

موزه هنرهاي 
 معاصر اصفهان

12720 12720 100 2272,3 2272 100 1950 1950 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  40108,6 89646  24502 46892  32644 56213  18461 45232  30245 50258  69225 104312  جمع کل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اي حوزه هنري استان اصفهان طی سال هاي سرمایه ت تملک دارایی. عملکرد اعتبارا 7ادامه جدول 
  
  

ات
بار

اعت
وع 

ن
یی  

جرا
اه ا

ستگ
د

  

  عنوان برنامه
 95سال  94سال  93سال  92سال  91سال  90سال 

 عملکرد مصوب
درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
  درصد

 تحقق 
 عملکرد مصوب

درصد 
 تحقق

 لکردعم مصوب
  درصد

 تحقق 
 عملکرد مصوب

درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
درصد 
 تحقق

نی
ستا

ا
ري  

 هن
زه 

حو
  

 تاًمینو تعمیرات
تجهیزات 

مراکزحوزه 
هنري استان 

  اصفهان

1700 1190 70                

مرمت ابنیه 
تاریخی واثار 

  باستانی
1760  
 

1340 76 800 0  800 350 43 800 800 100 3900 280/1871 48    

احداث وتکمیل 
مراکزفرهنگی 
استان ( حوزه 
  هنري اصفهان)

88/5433 164/4123 75                

تعمیر و  تجهیز 
فضاهاي 

فرهنگی هنري 
 استان اصفهان

   2000 420 21             

مطالعه واحداث 
مراکز فرهنگی 
 وهنري استان

   3000 600 20             

تعمیر وتجهیز 
کز فرهنگی مرا

وهنري ( حوزه 
هنري تبلیغات 

 اسالمی )

         5500 4450 80       

  

تعمیر وتجهیز   
مراکز فرهنگی 
وهنري ( حوزه 
هنري تبلیغات 

  اسالمی )

      6000 3450 57             



 

 
 

  
  (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95ي ها اي حوزه هنري استان اصفهان طی سال هاي سرمایه . عملکرد اعتبارات تملک دارایی 7ادامه جدول 

  

ات
بار

اعت
وع 

ن
یی  

جرا
اه ا

ستگ
د

  

  عنوان برنامه
 95سال  94سال  93سال  92سال  91سال  90سال 

 عملکرد مصوب
درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
  درصد

 تحقق 
 عملکرد مصوب

درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
  درصد

 تحقق 
 عملکرد مصوب

درصد 
 تحقق

 عملکرد مصوب
درصد 
 تحقق

نی
ستا

ا
ري  

 هن
زه 

حو
  

تعمیر وتجهیز 
مراکز فرهنگی 
وهنري ( حوزه 
هنري تبلیغات 

 اسالمی )

            4200 240/2118 50    

 واحداث مطالعه
 فرهنگی مراکز

 استان وهنري
               700 329 47 

 ابنیه مرمت
 واثار تاریخی

 باستانی
               4400 2068 47 

 تعمیر تکمیل
 مراکز وتجهیز
 حوزه فرهنگی

 هنري

               5300 2646 49 

    5043  10400  520/3989 8100  5250 6300  3800 6800  1020 5800  164/6653 8893 جمع کل 
  
  
  
  
  
  
 
 
  



 

 
 

  399  1395گزارش اقتصادي و اجتماعی استان اصفهان در سال  
  

  :تحلیل عملکرد

  :الف) تحلیل جداول

فرهنگـی هنـري    سسـات مؤسسـات قرآنـی،   مؤهنـر اسـتان در زمینـه     کیفی فرهنگ و  ی ووضعیت کم     
هـاي آزاد هنـري،    اي فرهنگـی هنـري مسـاجد، تعـدد عنـاوین نشـریات، آموزشـگاه       هـ  چندمنظوره، کـانون 

هاي بـه روي صـحنه رفتـه درحـد انتظـار بـوده و        هاي تبلیغاتی، آثار تبلیغات محیطی و تعداد نمایش کانون
پـیش   از  توجـه صـرف افـزایش بـیش     هاي آتی عمـده   شده در سال  خصوص موارد یاد باشد در می ضروري
از سوي دیگر سطح کیفی نشریات استان، توجه عامـه بـه موسـیقی ارزشـمند و      .گردد ها لفهؤماین کیفیت 

گـردد   یتعدد ناشرین استان و نیز تعدد عناوین کتب منتشر شده درحد انتظار ارزیابی نمـ  ،فخیم و با محتوا
  قرار گیرند. هاي آینده این مقوالت مورد توجه بیشتر در سالاست که ضروري 

  
  

  ها و تهدیدها: اط قوت و ضعف، فرصتنقب) 
  نقاط قوت:

   .هاي فرهنگی هنري گسترش فعالیت ثر درؤم فعالین هاي بالقوه و بالفعل توانمندي )1

 .این حوزه لق خاطر فعالین حوزه فرهنگ و هنر بهعت )2

تارها، نیروي انسانی و مراکز علمی و آموزشی متعدد و توانمند در مرکـز اسـتان و سـایر    وجود ساخ )3
 .ها شهرستان

 .اي و محلی ها و آداب و رسوم گوناگون و ارزشمند منطقه وجود فرهنگ )4

  
 
  
  
  



 

 
 

  1395گزارش اقتصادي و اجتماعی استان اصفهان در سال   400
  

  نقاط ضعف:
 .کند بودن نسبی روند اعطاي مجوزها )1

روزآمد هاي  هاي فرهنگی و هنري و نیز عدم توجه به آموزش سطح نازل و ناکافی آموزش در حوزه )2
 .هاي مربوط در برخی زمینه

  .هاي فرهنگی و هنري از حوزه برخی تعداد محدود افراد توانمند فعال در )3

 بندي مراکز، عوامل و آثار در حوزه فرهنگ و هنر. رتبه عدم )4

نگی و هنري در سبد خانوار به ویژه آثار فرهنگی و هنري ارزشمند عدم تعریف خرید آثار فره )5
 .پدید آمده در کشور

هاي مناسب جهت ترغیب آحاد جامعه  و نیز نبود مشوق مؤثرسازي و کمبود تبلیغات  عدم فرهنگ )6
 .به خرید و استفاده از آثار فرهنگی و هنري ملی

 .هاي فرهنگی و هنري یت در بعضی حوزهحد به بعد کمی و عدم توجه مناسب به کیف از توجه بیش )7

 .کنندگان آثار فرهنگی هنري درخصوص انتخاب آثار مفید سردرگمی و عدم آگاهی مصرف )8

 .هاي فرهنگی ضعف هماهنگی فکري و عملیاتی بین مدیران سطوح و دستگاه )9

 .عدم تعریف مناسب از اهمیت و جایگاه فرهنگ و هنر بومی و ملی در ساختار فرهنگی )10

 .و مشکالت شخصی پیشکسوتان فرهنگی و هنري ها ییی به نقش، تواناتوجه کم )11

 .استعدادهاي موجود سازي شکوفا تبع آن عدم وهنري و به فرهنگی استعدادهاي جوان شناساییعدم  )12

مراکز  تأسیسصالحیت علمی و فنی متقاضیان نبود ساختار قانونی الزم و کافی جهت احراز   )13
 .فرهنگی و هنري

 وانین و مقررات حوزه فرهنگ و هنر.هاي ادواري و منظم در ق نی و بازنگريروز رسا عدم به )14

ها و  هاي مربوط و نیز انجام پروژه کمبود اعتبارات فرهنگی جهت پیگیري شرح وظایف دستگاه  )15
 .هاي فرهنگی برنامه

  
 



 

 
 

  401  1395گزارش اقتصادي و اجتماعی استان اصفهان در سال  
  

  
 .ها و فرهنگ بومی مناطق فرهنگ به فراموشی سپرده شدن خرده )16

 .هاي اجتماعی هاي فرهنگی و هنري در بروز آسیب لفهؤعدم توجه به نقش کاهنده م )17

 .کمبود نسبی سرانه فضاهاي فرهنگی درسطح استان )18

 .گذار به جنبه هدایتی و حمایتی و نگاه کلی به جنبه نظارتی عدم توجه قانون )19

جامعه که در مواردي جایگزین آثار ناب و ارزشمند ارزش در  نازل و بیفرهنگی وجود محصوالت  )20
 دند.گر فرهنگی هنري می

 توجهی به هنرمندان جوان در مقایسه با سایر هنرمندان مطرح. کم  )21

 .سطوح مختلف ) و کاربردي (تاکتیک) درکعدم تدوین برنامه راهبردي (استراتژی  )22

 .و مسائل فرهنگی و هنري ها از مفاهیم ها و دستگاه مدیران سایر بخشکافی عدم آگاهی   )23

 .هاي بخش خصوصی ریزي مناسب جهت گسترش فعالیت عدم توجه و برنامه  )24

  
  ها: فرصت

  .هاي فرهنگی هنري لفهقالب مؤ تنوع و تکثر موضوعات قابل عرضه در .1
هـاي فرهنگـی و    لفـه ؤکیفـی م   و  ساز گسترش کمـی  هنگ و تمدن غنی ایرانی اسالمی که زمینهفر .2

  .هنري معاصر است
  .یفتگی و عالقه سایر ملل به آثار فخیم فرهنگی هنري ایرانش .3
  .اجراییهاي  آموخته و هنرمند در برخی مسئولیت ضور بخشی از مدیران فرهیخته، دانشح .4
 .هاي خیرین استان درجهت گسترش ساختارهاي فرهنگی و هنري  وانائیت .5

 
  
  
 
  



 

 
 

  1395گزارش اقتصادي و اجتماعی استان اصفهان در سال   402
  

  :هدیدهات

در اهی خصوصـاً  دستگ ، استانداري و سایر مراجع برونخانهکند بودن فرآیند ارتباطات اداري با وزارت .1
 جوزها و ارائه تسهیالت.صدور م

هاي فرهنگی  و هنري بـه واسـطه عـدم عنایـت      هاي الزم و کافی به فعالین حوزه عدم ارائه حمایت .2
 .سازمانی (به صورت مشخص) کافی مراجع برون

ــاث .3 ــی  یرت ــائل سیاس ــذاري مس ــاثیر آن      و  گ ــز ت ــري و نی ــی و هن ــان فرهنگ ــر فرهیختگ ــاحی ب جن
 .هاي فرهنگی و هنري برآفرینش

 .عدم ثبات در مدیریت فرهنگی .4

هاي فرهنگی نادرست که در فضاي مجـازي و سـایر    توجهی از مخاطبان به الگو  گرایش بخش قابل .5
 شوند. ها ترویج داده می رسانه

 .نامناسب جهت حمایت از حقوق معنوي آثار فرهنگی و هنري اجراییو  ساختارهاي قانونی .6

 .هاي با کاربري فرهنگی به کاربري تجاري و یا مسکونی گسترش تبدیل کاربري عرصه .7

  
  پیشنهادها:ج) 

دهی، تقویت و تثبیت هویت فرهنگی ارزشمند و  هاي فرهنگی و هنري براي شکل لفهؤم بکارگیري .1
  .شناسی فرهنگ و هنر فتارهاي فرهنگی نامناسب، از منظر جامعهاز میان بردن عادات و ر

رهنگی و هاي ف خصوصی در توسعه تمامی فعالیت هاي مردمی و فعالیت بخش مشارکت گسترش .2
  هنري.

شناسی، جهت  سنجی، بازاریابی و مخاطب ویژه به اقتصاد فرهنگ و هنر و نیز نیاز توجه .3
 .شدن تولید آثار فرهنگی  ه فرهنگ و هنر و رقابتیسازي افراد و مراکز فعال در حوز توانمند

 هاي فرهنگی هنري. هاي نوین جهت رشد و توسعه ساختارها و مؤلفه آوري نگاه به فن .4
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ري، مراکز فرهنگی و هن مؤثرشناساندن و معرفی براي ها  ویژه به تبلیغات و رسانهتوجه  .5
 .پدیدآورندگان پیشین و معاصر، آثار جدید و نیز آثار ارزشمند همراه با گسترش نقد آثار

هاي دینی، علمی، سیاسی، اجتماعی، روحی و  به بایدها و نیازهاي اساسی افراد در زمینهتوجه  .6
 اي جذاب. هاي فرهنگی و هنري به شیوه گیري از مؤلفه روانی و تفریحی با بهره

و آثار فرهنگی  مکانات الزم جهت دسترسی آسان و فراگیر آحاد جامعه به ساختارهاآوردن ا فراهم .7
 و هنري گوناگون.

 .کننده و مخاطب شده براي مصرف ی و هنري خلقجذاب نمودن و ارتقاي محتواي آثار فرهنگ .8

 .گذار به جنبه هدایتی و حمایتی در وضع قوانین درکنار جنبه نظارتی قانون قانونتوجه  .9

 .به استعدادها و افکار نو یشترتوجه ب  .10

 .و ارائه آثار فرهنگی و هنري با رویکرد به محتواي اصیل ایرانی اسالمیخلق  .11

 .و رفتار اجتماعی ادبیات در اثربخشی مثبت بر روحیات عموم درخصوص نقش هنرو بخشی به آگاهی .12

لتی به نهادهاي دومحدود شدن نقش هاي فرهنگی و هنري و  از دولتی شدن فعالیتپرهیز  .13
 .هدایت، حمایت و نظارت

 .هاي جامعه پیش به مسائل اجتماعی و آسیب  از  بیشتوجه   .14

اي  حرفه اي و غیر حرفه  آوري جوانان و نوجوانان به فعالیت جهت افزایش روي درتالش  .15
 .هاي گوناگون فرهنگی و هنري درحوزه

آثار سطحی، قالبی و  طردبه آثار ارزشمند، کیفی و با محتوا و  براي پرداختنجامعه هدایت  .16
 .محتوا (بازاري) بی

 .هاي فرهنگی هنري لفهؤجهت رشد و توسعه ساختارها و مهاي نوین  آوري فنبه دستیابی  .17

نگاه وتوجه ویژه به شیفتگی وعالقه سایر ملل به آثار فخیم فرهنگی هنري ایران و گسترش عرضه  .18
 الملل. ر درسطح بیناین آثا

انی و هنري در بین کشورهاي هم فرهنگ منقطه با هدف تقویت پیوستگی فرهنگی، زبگسترش  .19
 .الملل هنر ایرانی در سطح بین  و  جایگاه فرهنگ
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 .وهنر فرهنگ گوناگون هاي حوزه صورت خاص نسل جوان به مندي و رویکرد عموم و به عالقه افزایش .20

 .ات اداري، انجام ممیزي، ارائه تسهیالت و صدور مجوزهاي مربوطزمان عملی کاهش .21

 .سطح آموزشی کارشناسان و فعالین حوزه فرهنگ و هنرارتقاء  .22

  بالیدن ایشان و ذهنی خالقیت هنري جهت استمرار و عرضه آثار بدیع وجدید فرهنگی فعالین به.هدایت 23
    مراکـز فرهنگـی و هنـري،     مـؤثر ندن و معرفی اي براي شناسا سازوکارهاي تبلیغی و رسانهگسترش . 24

  .پدیدآورندگان پیشین و معاصر، آثار جدید و نیز آثار ارزشمند، همراه با گسترش نقد آثار     
  .هاي فرهنگی و هنري لفهؤاختصاصی درابعاد گوناگون تمامی م هاي عمومی و نظرسنجی. گسترش 25
  .فرهنگی و هنري هاي مختلف پیش حوزه  از  شناسی بیش . آسیب26
  هـاي   هدایت وحمایت از مراکز و فعالین حوزه فرهنگ و هنر استان جهت ارتقاء فعالیت سازي،. بستر27
  .مورد نظر    
  مراکـز   تأسـیس ساختار قانونی الزم و کافی جهت احراز صالحیت علمـی و فنـی متقاضـیان     . تدوین28
  .فرهنگی و هنري    
هـاي فرهنگـی    و هنري با هدف توزیع مناسب فرصت و مراکز فرهنگیها، ساختارها  برنامه. گسترش 29

  هاي استان. در سطح شهرستان
و توسـعه خانـه هنرمنـدان و     فضاهاي فیزیکی جدید جهت افزایش سرانه فضاهاي فرهنگی ت. ساخ30

  فرهنگیان.
  .هاي فرهنگی هنري مندي از توان مالی خیرین در توسعه فضاها و مولفه بهرهگسترش  .31
  هاي عمومی. هاي علمی فرهنگی ادواري در فضاي کتابخانه . برگزاري برنامه32
  خصوص جایگـاه و احتـرام اجتمـاعی     توجه بیش از پیش به مسائل خاص فرهنگیان و هنرمندان به. 33

  .و نیز امنیت اقتصادي ایشان
  .پذیري منفعالنه ثیراز تا هاي نوین فرهنگی هنري معاصر به دور ها و مکتب سازي تکنیک میبوو . نقد34
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  هنري ارزشمند پدید آمـده   و خرید آثار فرهنگی و هنري در سبد خانوار به ویژه آثار فرهنگی . تعریف35
  .در کشور    
  .بانک اطالعاتی جامع فعالین و آثار فرهنگی و هنري. ایجاد 36
  هـاي فرهنگـی هنـري جهـت ارتقـاء هدفمنـد        زمان با اجراي برنامه هاي علمی هم نجینظرس انجام .37
  .ها گونه برنامه این    
هـاي کـاري    رسانی درخصـوص مسـائل حقـوقی و قـانونی مـرتبط بـا حـوزه        ، تشریح و اطالع. تبیین38

  .وهنر فرهنگ
  تغییـرات ایجـاد شـده در     هاي مستمر جهت ارتباط دائم با جامعه هدف و شناخت سنجی نیاز. انجام 39
  درخصوص قوت و ضعف آثـار فرهنگـی هنـري     ها و دریافت دیدگاه ذائقه فرهنگی و هنري مخاطبان    
  .ارائه شده    
  .هاي فرهنگی وهنري فعالیت  توسعه در وخصوصی دولتی  موجود  فضاهاي  تمامی از. استفاده 40
  هنري درخارج از کشور جهت ایجـاد بازارهـاي    وهاي فرهنگی  مستمر وهدفمند نمایشگاهبرگزاري  . 41
  .جدید و حفظ بازارهاي سنتی    
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  فصل پانزدهم

 اسالمی تبلیغات
  
  
  
  
  
  ـ مقدمه1

توجه به این مهم با . باشد گردشگري و... کشور می ،فرهنگ ،اقتصاد مهم يها استان اصفهان از قطب     
نیازهاي  تاًمینتبیین و  ،این استان ضروریست تا با شناسائی منظور ایفاي نقش تبلیغی در وتالش به

، اجتماعی و  هاي فرهنگی آحاد مردم به ویژه نسل جوان و ارائه خدمات متنوع و مطلوب در حوزه تبلیغی
تحکیم و تقویت  ،و معارف اهل بیتتبلیغی جهت تعمیق معرفت و بصیرت دینی و گسترش حقایق اسالم 

هاي  هاي انحرافی و فرهنگ پرستی و اندیشه هاي انقالب اسالمی و مقابله با تحجر، خرافه مبانی و ارزش
حفظ و  ،م، تکریمـبر تعظی تأکیدهاي موجود دراستان با  ها و قابلیت گیري از ظرفیت طریق بهره مهاجم از

مردمی و منادیان و حامالن فرهنگ غنی  هاي دینی و مذهبی، تشکلارتقاء جایگاه و منزلت مساجد، اماکن 
  پذیر خواهد بود و  بیت عصمت و طهارت امکان هاي اسالمی، انقالبی و مکتب اهل اساس ارزش اسالمی بر

تبلیغات که همان شناساندن « ؛در این راستا به فرموده رهبر کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی
راهکاري  »ها و نشان دادن راه گریز و منع از آن است به انجام آن و ترسیم بديها و تشویق  خوبی

 ضروري و الزم است.

هاي  کوشد تا ظرفیت ترین دستگاه تبلیغ دین می سازمان تبلیغات اسالمی به عنوان اصلی جهتدر این      
  باتوجه به فلسفه وجودي  تبلیغی موجود را به شکلی هماهنگ و منسجم جهت انجام این امر بسیج نموده و
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باشد با بکارگیري  جانبه حقایق و معارف اسالمی منبعث از قرآن و عترت می خود که همانا تبلیغ همه     
هاي آموزشی اقشار  یت، ساماندهی امور تبلیغی، توسعه فعال ها و ابزارهاي نوین درعرصه تبلیغات دینی شیوه

هاي  هاي راهبردي، حمایت و هدایت فعالیت تاثیرگذار، فضاسازي فرهنگی، ارتقاء و حمایت از پژوهش
افزاري مراسم و مناسک مذهبی، ساماندهی و  قرآنی، تقویت سهم کتابخوانی درحوزه دین، تغذیه نرم

  .هاي دینی و مذهبی و ... اقدام نماید هاي تشکل حمایت از فعالیت
  
  هاي مهم ـ عملکرد شاخص2

  
  1390 – 95هاي  هاي مهم در سال عملکرد شاخص – 1جدول 

  
  1395  1394  1393  1392  1391  1390  واحد  شاخص عنوان   ردیف

1 
اعزام مبلغ و مبلغه 

 عمومی
 66622 86091 86842 46367 45337 80575 نفر/ روز

2 
  هاي کتابخانه

 شبستان مساجد 
 150 142 135 127 100 88 باب

3 
روحانی مستقر در مناطق 

 مورد نیاز
 181 175 124 111 99 75 نفر

4 
  هاي عالم تعداد خانه

 در سطح استان 
 355 338 315 296 280 250 باب

دینی(مدارس هاي گفتمان  5
 دانشگاه ها) -مساجد -

 450 430 455 480 530 420 گفتمان 

هاي  گسترش فعالیت  6
 فرهنگی در مساجد 

 435 420 370 310 280 250 باب

7  
 آموزش تخصصی اقشار
تاثیر گذار(روحانیون، 
مسئولین تشکل ها، 

 مداحان و...)

 84 78 67 55 42 28 دوره

هاي  حمایت از فعالیت  8
 فرهنگی اقشار تاثیرگذار

 540 510 470 435 380 340 نفر
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  1390 – 95هاي  هاي مهم در سال عملکرد شاخص – 1جدول ادامه 
  

  1395  1394  1393  1392  1391  1390  واحد  شاخص عنوان   ردیف

9 

هاي دینی ثبت  تشکل
(هیئات مذهبی ،  شده

هاي فرهنگی،  کانون
 هاي اسالمی) انجمن

 4658 4443 4248 4038 3865 3680 تشکل

 60 60 70 90 90 120 پایگاه پایگاه هاي اوقات فراغت 10

11 
  حمایت از برگزاري 

 مراسم هاي دینی و ملی
 40 35 30 25 10 5 مراسم

12 
ساماندهی و حمایت از 

هاي فرهنگی  فعالیت
 هاي دینی تشکل

 120 130 160 185 185 195 مورد

13 
ها،  حمایت از پژوهش

  ها، مقاالت نامه پایان
 حوزه دین 

 24 22 21 18 15 13 مورد

14 
تعداد مدارس علوم و 
 معارف اسالمی صدرا

 11 11 10 9 8 6 باب

15 
 آموز تعداد قرآن

(روخوانی، روانخوانی، 
 ترجمه، مفاهیم، تفسیر)

 29580 24680 23500 10750 10690 10770 نفر

16 
  تربیت مربی قرآن

 در سطوح مختلف 
 292 340 235 265 960 700 نفر

17 
برگزاري مسابقات 

 فرهنگی مذهبی و قرآنی
 42 40 34 30 25 20 مسابقه

18 
  و  مؤسساتتعداد 
 هاي قرآنی خانه

 380 350 198 190 182 150 باب

19 
هاي  حمایت از فعالیت

 تبلیغی در فضاي مجازي
 1 1 1 4 5 3 مرکز

20 
هاي نقد  برگزاري کارگاه

 هاي انحرافی فرق و نحله
 600 400 300 210 400 2000 نفر
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  جایگاه بخش در کشور- 3

هاي مختلف فرهنگی در سطح استان و مقایسه آن  انجام شده در خصوص اجراي فعالیتهاي  با بررسی     
پروري  هاي قرآنی به ویژه تفسیر قرآن، حفظ قرآن و نخبه با کل کشور این اداره کل در اجراي اکثر فعالیت

تشکل فرهنگی (هیئات  4658خوب کشوري قرار گرفته، همچنین با وجود هاي  در امور قرآنی در رتبه
کشوري بوده و در فعالیت حمایت از دانش آموزان مدارس دوم هاي فرهنگی) در رتبه  مذهبی و کانون

  کشوري قرار دارد.سوم دبیرستان در سطح استان در رتبه  11پوشش داشتن  معارف اسالمی صدرا با تحت
چهارم هاي  روحانی مستقر درسطح استان در رده 181 خانه عالم و استقرار 355 با وجودهمچنین 

استانی و از نظر تعداد  ستاد اول کشوري قرار گرفته است. در زمینه فعالیت حجاب و عفاف رتبه 
  کشوري بوده است. اول ساماندهی شئون فرهنگی در رتبه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

 1390- 95جایگاه استان در کشور  - 2ول جد
 

  سال  عنوان شاخص ردیف
 شرح 

1390  1391 1392 1393 1394 1395 

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

1 
  اعزام مبلغ و مبلغه عمومی

  (نفر /روز)
 

 1/4 100000 7/3 84750 1/4 86000 1/2 40000 5/3 51000 5/3 49500 استان

 100 2400000 100 2290000 100 2072000 100 1862000 100 1498000 100 1410000 کل کشور

  کتابخانه هاي شبستان مساجد 2
 

 6/3 140 5/3 135 2/3 120 3/4 110 3 100 3 88 استان

 100 3840 100 3760 100 3650 100 1505 100 3600 100 2900 کل کشور

  روحانی مستقر در مناطق مورد نیاز 3
 

 9/6 165 7/6 155 4/5 120 9/4 100 8/3 100 4 95 استان

 100 2380 100 2300 100 2199 100 2025 100 2740 100 2330 کل کشور

  هاي عالم تعداد خانه 4
 

  350  330  310  290  270  250 استان

  -  -  -  -  -  - کل کشور

5 
   -هاي دینی(مدارس گفتمان

  دانشگاه ها) - مساجد
 

 4 450 1/4 390 2/4 381 9/1 185 7/2 530 4/2 420 استان

 100 11250 100 9444 100 9015 100 9671 100 20000 100 18000 کل کشور

6 
  هاي فرهنگی گسترش فعالیت

 در سطح استان در مساجد 

 2/9 650 2/9 600 4/9 550 8/9 500 5/9 450 5/9 400 استان

 100 7000 100 6500 100 5800 100 5100 100 4700 100 4200 کل کشور

7  
  آموزش تخصصی اقشار

(روحانیون، مسئولین  تاثیر گذار
 ها، مداحان و...) تشکل

 6/3 80 6/3 70 4/3 60 5/3 50 4/3 40 3 30 استان

 100 2200 100 1900 100 1750 100 1400 100 1150 100 1000 کل کشور

  



 

 
 

 1390- 95جایگاه استان در کشور  -2ول ادامه جد
 

  سال  خصعنوان شا ردیف
 شرح 

1390  1391 1392 1393 1394 1395 

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

8 
  هاي فرهنگی حمایت از فعالیت

 گذار اقشار تاثیر 

 7/4 600 6/4 550 7/4 500 9/4 450 7/4 400 8/4 350 استان

 100 12600 100 11800 100 10500 100 9100 100 8400 100 7200 کل کشور

9 
  هاي دینی ثبت شده تشکل

هاي فرهنگی،  (هیئات مذهبی ، کانون
 هاي اسالمی) انجمن

 6/4 4600 7/4 4500 7/4 4300 7/4 4100 7/4 3900 7/4 3700 استان

 100 98000 100 94000 100 90000 100 86000 100 82000 100 78000 کل کشور

 اغتپایگاه هاي اوقات فر 10
 7/5 500 5/5 450 5/5 400 3/5 350 1/5 300 9/4 250 استان

 100 8700 100 8100 100 7200 100 6600 100 5800 100 5100 کل کشور

11 
  هاي  حمایت از برگزاري مراسم

 دینی و ملی

 2/5 25 8/4 20 6/4 15 9/3 10 5/2 5 6/2 5 استان

 100 480 100 410 100 320 100 255 100 190 100 180 کل کشور

12 
هاي فرهنگی  حمایت از فعالیت

 هاي دینی تشکل

 1/5 250 5 240 6/4 210 2/4 180 7/3 150 2/3 120 استان

 100 4900 100 4770 100 4510 100 4230 100 4050 100 3670 کل کشور

ها،  نامه ها، پایان حمایت از پژوهش  13
 مقاالت حوزه دین

 7/6 22 5/6 20 4/6 18 9/5 16 7/4 14 2/5 12 استان

  100  325  100  305  100  280  100  268  100  245  100  230  کل کشور

14  
  تعداد مدارس علوم و معارف

  اسالمی صدرا 
 

 10 15 10 14 8/9 12 9 10 3/8 8 8/6 6 استان

  100  150  100  138  100  122  100  110  100  96  100  88  کل کشور

  



 

 
 

 1390- 95کشور جایگاه استان در  -2ول ادامه جد
 

  سال  عنوان شاخص  ردیف
 شرح 

1390  1391 1392 1393 1394 1395 

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

15 
(روخوانی،  آموز تعداد قرآن

 روانخوانی، ترجمه، مفاهیم، تفسیر)

 1/3 8000 9/2 7500 9/2 7000 8/3 4819 8/2 6800 3 6550 استان

 100 258000 100 252000 100 240000 100 126551 100 238000 100 220000 کل کشور

 تربیت مربی قرآن در سطوح مختلف 16
 2 110 8/1 100 3/1 100 5/1 90 2/3 300 2/4 320 استان

 100 5440 100 5265 100 7187 100 5700 100 9297 100 7600 کل کشور

17 
  ی مذهبیبرگزاري مسابقات فرهنگ

 و قرآنی 

 6 40 6/5 35 3/5 30 3/5 25 2/5 20 6/4 15 استان

 100 660 100 620 100 560 100 470 100 380 100 320 کل کشور

 هاي قرآنی و خانه مؤسساتتعداد  18
 8/5 290 7/5 270 2/5 240 8/4 210 6/4 180 2/4 150 استان

 100 5000 100 4700 100 4550 100 4300 100 3900 100 3500 کل کشور

19 
  هاي تبلیغی حمایت از فعالیت

 در فضاي مجازي(گیگا بایت) 

 3 5/5 9/2 5 8/2 5/4 6/2 4 8/2 5/3 7/2 3 استان

 100 178 100 170 100 160 100 154 100 125 100 110 کل کشور

  هاي نقد فرق و برگزاري کارگاه  20
 هاي انحرافی نحله 

 8/4 400 5 400 1/5 400 5/5 420 2/8 600 9/4 350 استان

 100 8200 100 8000 100 7800 100 7600 100 7250 100 7100 کل کشور

  
  

  



 

 
 

  هاي اجرایی و اهداف کمی تحلیل عملکرد بخش براساس تکالیف قانونی، سیاست – 3
  

  . عملکرد مواد قانونی درطول برنامه پنجم توسعه (تبلیغات اسالمی)3جدول 
  

ماده قانونی   ردیف
میزان تحقق   عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف  تعیین شده  موضوع  مرتبط

  (درصد)
1  

  3ماده  
  بند الف 

  هاي  حمایت از فعالیت
  بخش غیر دولتی

  هاي اجرایی دینی، حمایت از برنامه
  مذهبی و فرهنگی

 60 حمایت از مساجد محوري

 60 حمایت از کانونهاي فرهنگی محوري  2

 60 هاي اسالمی محوريحمایت از انجمن   3

 50 قرآنی مؤسساتحمایت از اتحادیه ها و   4

 50 حمایت از خانه هاي قرآن روستایی  5

 60 حمایت از جلسات دائمی آموزش قرآن  6

 40 حمایت از طالب علوم دینی  7

 60 حمایت از جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی  8

 30 ابطین فرهنگی عشایري و مناطق محرومحمایت از ر  9

 60 حمایت از فعالیتهاي فرهنگی ائمه جماعات  10

 50 حمایت از مدیران فرهنگی مجالس اعتکاف  11

 55 ملی و بومی-هاي دینی حمایت از مراسم و مناسبت  12

 60 حمایت از فعالیتهاي ستاد تفسیر قرآن کریم  13
 60 مداحان) کانون – میانی  (شوري هیئات مذهبی هاي دینی از تشکل حمایت  14

 60 حمایت از مراکز آموزش مداحی  15

 40 حمایت از نشریات حوزه دین  16

 60 حمایت از دانش آموزان علوم و معارف اسالمی صدرا  17

 30 هاي دانشگاهی نامه حمایت از پایان  18



 

 
 

  ی درطول برنامه پنجم توسعه (تبلیغات اسالمی). عملکرد مواد قانون3ادامه جدول 
  

ماده قانونی   ردیف
میزان تحقق   عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف  تعیین شده  موضوع  مرتبط

  (درصد)
19  

  3ادامه ماده 
  بند الف

  هاي  حمایت از فعالیت
  بخش غیر دولتی

  هاي اجرایی دینی، حمایت از برنامه
  مذهبی و فرهنگی

 20 هاي سازمان ناظر به فعالیت هاي حمایت  از پژوهش

 45 هسته هاي فرهنگی جوان) –حمایت از برگزاري فعالیتهاي اوقات فراغت (بوستانهاي معرفت   20

 50 حمایت از برگزاري مراسم و محافل قرآنی  21

 60 دانشگاه ها  و  حمایت از برگزاري گفتمان هاي دینی در مدارس مساجد  22

 40 نمایشگاه ها و جشنواره هاي قرآنیحمایت از   23

 50 هاي آموزشی ویژه اقشار تأثیرگذار حمایت از برنامه  24

 60 هاي قرآنی در سطوح مختلف حمایت از کالس  25

هاي بخش  حمایت از فعالیت  بند ج 3ماده   26
  غیر دولتی

  حضور فعال و تأثیرگذار در
 60 رهنگی در فضاي مجازيهاي ف حمایت از توسعه فعالیت  فضاي مجازي 

27  

هاي بخش  حمایت از فعالیت  بند  د 3ماده 
  غیر دولتی

  اندازي مؤسسات توسعه و  راه
  ها ها و  تشکل هیئت  

 50 هاي قرآن و توسعه مراکز و مؤسسات قرآنی و خانه تأسیس

 40 توسعه مراکز آموزش مداحی  28

 60 ثبت هیئت هاي مذهبی در سطح استان  29

 60 ثبت کانونهاي فرهنگی در سطح استان  30

 40 ثبت انجمن هاي اسالمی در سطح استان  31

  
  
  
  

  



 

 
 

  هاي اجرایی در طول برنامه پنجم توسعه عملکرد سیاست - 4جدول 
  

  اثربخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  هاي اجرایی اتخاذ شده سیاست  ردیف
  برآورد اثربخشی

  (درصد)

 ی و پشتیبانی امور مبلغین و مبلغاتسامانده 1
  سطح بندي مبلغین و برگزاري دوره هاي آموزشی 

 نیاز مورد
  ارتقاء سطح علمی مبلغین واثربخشی بیشتر

 بر مخاطبین 
80 

 ساماندهی امور روحانیون مستقر 2
  انجام هماهنگی هاي الزم جهت استقرار روحانیون

 در مناطق مورد نیاز 
 90 هنگی تبلیغی در روستاهاهاي فر افزایش فعالیت

 70 رفع شبهات در میان دانش آموزان و دانشجویان ها مساجدودانشگاه درمدارس طرح گفتمان دینی اجراي جوان ورفع شبهات نسل نیازهاي فکري بررسی 3

 90 ختالفات موجودارتقاء جایگاه هیئات مذهبی و رفع ا تشکیل شوراي هیئات مذهبی در شهرستانها هاي دینی ساماندهی تشکل 4

 80 افزایش فعالیتها و اثر بخشی بیشتر در ارائه آموزشها تشکیل کانون مداحان هاي دینی ساماندهی تشکل 5

 90 هاي قرآنی و هماهنگی بیشتر ارتقاء فعالیت تشکیل اتحادیه قرآنی هاي قرآنی ساماندهی فعالیت 6

 تمرکز زدائی از برنامه هاي قرآنی 7
  هاي آموزش عمومی و تخصصی  کالسواگذاري اجراي 

 قرآنی مؤسساتبه 
 90 ترویج فعالیتهاي قرآنی در سطح استان

 100 سطح استان و پرورش استعدادهاي قرآنی در شناسایی اندازي مرکز تخصصی قرآنی راه هاي قرآنی نخبه پروري در فعالیت 8

 60 افزایش تعداد حفاظ قرانی در سطح استان تخصصی به حفاظ قرآنیبرگزاري آزمون اعطاي مدرك  هاي قرآنی ایجاد رقابت در فعالیت 9

 70 ترویج و گسترش برنامه هاي قرآنی در سطح جامعه برگزاري جشنواره ها، نمایشگاه هاو محافل قرآنی هاي تبلیغی و ترویجی قرآنی گسترش فعالیت  10

 تربیت نیروهاي متخصص قرآنی  11
  ممتحن قرآنیاجراي دوره هاي تربیت معلم داور 

 در رشته هاي مختلف 
 80 ارتقاء سطح آموزش قرآن در جامعه

 70 نهادینه شدن فرهنگ سبک زندگی قرآنی در جامعه قرآنی مسابقات اجراي و تفسیرومفاهیم هاي کالس برگزاري تعمیق مفاهیم قرآنی در سطح جامعه  12

 50 ارتقاء سطح معلومات قرآنی کارمندان رمنداناجراي دوره هاي قرآنی ویژه کا آموزش قرآنی کارکنان دولت 13

14 
هاي  حمایت ، نظارت و هدایت فعالیت

 هاي اسالمی هاي فرهنگی و انجمن کانون
 70 هاي فرهنگی در سطح جامعه ارتقاء فعالیت هاي فرهنگی صدور مجوز و نظارت بر فعالیت

  
  



 

 
 

  توسعه هاي اجرایی در طول برنامه پنجم عملکرد سیاست -4ادامه جدول 
  

  اثربخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  هاي اجرایی اتخاذ شده سیاست  ردیف
  برآورد اثربخشی

  (درصد)

15 
هاي مذهبی مطابق با  ساماندهی مناسبت

 اسناد باالدستی
 90 هاي مذهبی هاي احتمالی مراسم رفع و دفع آسیب تشکیل جلسات ویژه ساماندهی شئون مذهبی

 60 هاي فرهنگی مذهبی در مساجد ارتقاء سطح فعالیت هاي فرهنگی در مساجد ها و فعالیت ارائه برنامه هاي فرهنگی مساجد فعالیتحمایت از  16

17 
هاي تخصصی ویژه اقشار  گسترش آموزش

 تاثیرگذار
هاي آموزشی ویژه اقشار تاثیرگذار  (ائمه  اجراي دوره

 )مسئولین تشکلهاي دینی -دبیران پرورشی - جماعات
 70 ارتقاء سطح فرهنگی جامعه

18 
  ارتقاء سطح دانش اخالق کسب و کار 

 در اصناف
 50 افزایش سطح آگاهی هاي موردنیاز در صنوف مختلف اجراي دوره هاي آموزشی ویژه اصناف

 هاي دینی حمایت و هدایت پژوهش 19
  ها و نامه حمایت از تالیفات دینی ، پایان

 هاي کاربردي پژوهش 
 40 اوین مورد نیاز در موارد مربوطهافزایش عن

 رسانی دینی گسترش اطالع 20
  هاي فرهنگی دینی  حمایت از توسعه فعالیت

 در فضاي مجازي
دسترسی سریع به منابع دینی ، مذهبی جهت اقشار 

 مختلف جامعه
80 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

 ریال) (ارقام : میلیون 1390 – 95هاي  استان اصفهان طی سالاسالمی تبلیغات ها ومتغیرهاي مهم براساس اهداف کمی برنامه بخش  . عملکرد شاخص 5جدول 
 

ماده 
  قانونی

عنوان هدف 
  کمی

واحد 
  متعارف

  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 
هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
هدف 
  درصد  عملکرد  برنامه

  تحقق 
  هدف

درصد   عملکرد  برنامه 
  تحقق

هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
   3ماده 

 بند الف
اعزام مبلغ و 
 مبلغه عمومی

 79 66622 83750 101 86091 84750 100 86842 86000 115 46367 40000 88 45337 51000 162 80575 49500 نفر/ روز

 3ماده 
 بند الف

هاي  کتابخانه
شبستان 

 مساجد
 107 150 140 105 142 135 115 135 120 115 127 110 100 100 100 100 88 88 باب

 3ماده 
 بند الف

مستقر  روحانی
در مناطق 
 مورد نیاز

 109 181 165 112 175 155 103 124 120 111 111 100 99 99 100 78 75 95 نفر

 3ماده 
 بند الف

هاي  خانه تعداد
  عالم در

 سطح استان 
 101 355 350 102 338 330 101 315 310 102 296 290 36 280 770 100 250 250 باب

 3ماده 
 بند الف

گفتمان هاي 
دینی(مدارس

 - مساجد -
 دانشگاه ها)

 115 450 450 110 430 390 119 455 381 259 480 185 43 230 530 100 420 420 گفتمان 

 3ماده 
 بند الف

گسترش 
فعالیتهاي 

  فرهنگی
 در مساجد  

 66 435 650 70 420 600 67 370 550 62 310 500 62 280 450 62 250 400 باب

 3ماده 
 بند الف

آموزش 
تخصصی 

  اقشار
 تاثیر گذار

(روحانیون، 
مسئولین 
تشکل ها، 
 مداحان و...)

 105 84 80 111 78 70 111 67 60 110 55 50 105 42 40 93 28 30 دوره

  



 

 
 

 ریال) (ارقام : میلیون 1390 – 95هاي  اف کمی برنامه بخش تبلیغات اسالمی استان اصفهان طی سالها ومتغیرهاي مهم براساس اهد . عملکرد شاخص 5جدول 
 

ماده 
  قانونی

عنوان هدف 
  کمی

واحد 
  متعارف

  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 
هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  قتحق
هدف 
  درصد  عملکرد  برنامه

  تحقق 
  هدف

درصد   عملکرد  برنامه 
  تحقق

هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق

 3ماده 
 بند الف

حمایت از 
فعالیتهاي 

فرهنگی اقشار 
 تاثیر گذار

 90 540 600 92 510 550 94 470 500 96 435 450 95 380 400 97 340 350 نفر

 3ماده 
 بند الف

هاي  تشکل
دینی ثبت 

هیئات  شده(
مذهبی ، 
کانونهاي 
فرهنگی، 

انجمن هاي 
 اسالمی)

 101 4658 4600 98 4443 4500 98 4248 4300 98 4038 4100 99 3865 3900 99 3680 3700 تشکل

 3ماده 
 بند الف

پایگاه هاي 
 اوقات فراغت

 12 60 500 13 60 450 17 70 400 25 90 350 30 90 300 48 120 250 پایگاه

 3ماده 
 بند الف

حمایت از 
برگزاري 

مراسم هاي 
 دینی و ملی

 160 40 25 175 35 20 200 30 15 250 25 10 200 10 5 100 5 5 مراسم

 3ماده 
 بند الف

حمایت از 
فعالیتهاي 
فرهنگی 

تشکل هاي 
 دینی

 48 120 250 54 130 240 76 160 210 102 185 180 123 185 150 162 195 120 مورد

 3ماده 
 بند الف

حمایت از 
پژوهش ها، 

ها،  نامه پایان
  مقاالت 

 حوزه دین

 109 24 22 110 22 20 116 21 18 112 18 16 107 15 14 108 13 12 مورد

  
  



 

 
 

 ریال) (ارقام : میلیون 1390 – 95هاي  ها ومتغیرهاي مهم براساس اهداف کمی برنامه بخش تبلیغات اسالمی استان اصفهان طی سال . عملکرد شاخص 5جدول 
 

ماده 
  ونیقان

عنوان هدف 
  کمی

واحد 
  متعارف

  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 
هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
هدف 
  درصد  عملکرد  برنامه

  تحقق 
  هدف

درصد   عملکرد  برنامه 
  تحقق

هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
 3ماده 

 د الفبن

تعداد مدارس 
علوم و معارف 
 اسالمی صدرا

 73 11 15 78 11 14 83 10 12 90 9 10 100 8 8 100 6 6 باب

 3ماده 
 بند الف

  تعداد
 قرآن آموز 
روخوانی، (

روانخوانی، 
ترجمه،مفاهیم

 ، تفسیر)

 369 29580 8000 329 24680 7500 335 23500 7000 223 10750 4819 157 10690 6800 164 10770 6550 نفر

 3ماده 
 بند الف

تربیت مربی 
قرآن در 

 سطوح مختلف
 265 292 110 340 340 100 235 235 100 294 265 90 320 960 300 218 700 320 نفر

 3ماده 
 بند الف

برگزاري 
مسابقات 
فرهنگی 
مذهبی و 

 قرآنی

 105 42 40 114 40 35 113 34 30 120 30 25 125 25 20 133 20 15 مسابقه

 3ه ماد
 بند د

تعداد 
و  مؤسسات

خانه هاي 
 قرآنی

 131 380 290 129 350 270 82 198 240 90 190 210 101 182 180 100 150 150 باب

 3ماده 
 بند الف

حمایت از 
فعالیتهاي 
تبلیغی در 

 فضاي مجازي

 18 1 5,5 20 1 5 22 1 4,5 100 4 4 142 5 3,5 100 3 3 مرکز

 3ماده 
 بند الف

برگزاري 
  هاي کارگاه

نقد فرق و  
هاي  نحله

 انحرافی

 100 600 400 50 200 400 75 300 400 50 210 420 66 400 600 100 2000 350 نفر

  
  



 

 
 

  اي عملکرد بودجه – 5
ها از سازمان  هاي فرهنگی مذهبی در راستاي ابالغ برنامه اي در فصول مختلف جهت اجراي فعالیت با عنایت به تقسیم اعتبارات هزینه      

  محور فعالیت ابالغی  67% از کل اعتبار تخصیصی نسبت به اجراي  13یعنی معادل  5میلیون ریال در فصل  7730رکزي با تخصیص م
  درحالی که  گیرد میدر رده هفدهم اعتباري قرار   5هاي دیگر در فصل  است که با توجه به اعتبارات استان شدهدرسطح استان اقدام 

  :نفر در رده سوم جمعیتی کشور قرار دارد 850/120/5با دارا بودن  1395ن اصفهان طبق سرشماري سال نظر سرانه جمعیتی استا از
  
  

 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 94هاي  ستان اصفهان طی سالتبلیغات اسالمی ااي  . عملکرد اعتبارات هزینه 6جدول 
 

وع 
ن

ات
بار

اعت
  

  عنوان برنامه
  94 سال  93سال   92سال   91سال   90سال 

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  مصوب

درصد 
  تحقق

 - - - - - - - - - - - - -- - -    ملی

  استانی

از   حمایت
هاي  آموزش

فرهنگی  دینی،
 وهنري

10846 10846 100 1345 1345 100 1345 1345 100 1345 1345 100 - - - 

برگزاري 
مسابقات قرآنی 

 و دینی

1027 1027 100 1123 1123 100 1123 1123 100 1123 1123 100 - - - 

  
  
  



 

 
 

 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 94هاي  ستان اصفهان طی سالتبلیغات اسالمی ااي  . عملکرد اعتبارات هزینه 6جدول ادامه 
 

نوع 
  اعتبارات

عنوان 
  برنامه

  94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  مصوب

درصد 
  تحقق

  استانی

ترویج و 
  تشویق

 قرآن آموزي 
1146 1146 100 1261 1261 100 1261 1261 100 1261 1261 100 2230 2230 100 

حمایت و 
ت هدای

فعالیتهاي 
فرهنگی و 

 دینی

19223 19223 100 20112 20112 100 15537 15537 100 28838 28838 100 24823 24823 100 

شناسائی ، 
جذب و 

آموزش و 
اعزام 

روحانیون و 
 مبلغان دینی

2605 2605 100 2868 2868 100 2868 2868 100 2868 2868 100 7500 7500 100 

  

گسترش 
هاي  فعالیت

در  فرهنگی
 مساجد

1605 1605 100 1769 1769 100 1969 1969 100 1769 1769 100 1800 1800 100 

 100 44563 44563 100 37204 37204 100 24103 24103 100 28478 28478 100 36452 36452 جمع کل

  
  
  



 

 
 

 میلیون ریال)(ارقام :  1395  ستان اصفهان طی سالتبلیغات اسالمی ااي  . عملکرد اعتبارات هزینه 6جدول 
 

  1395  عنوان برنامه  نوع اعتبارات
  درصد تحقق  عملکرد  مصوب

  ملی
       
       

  استانی

 100 1636 1636 آموزش غیر رسمی کوتاه مدت 

 100 8064 8064 ترویج و تشویق قرآن آموزي

 100 5379 5379 هاي فرهنگی در مساجد حمایت از فعالیت

 100 21325 21325 هاي اقشار تاثیر گذار فرهنگی دینی یتتوانمند سازي و حمایت از فعال

 100 5379 5379 حمایت و سازماندهی اجراي مراسم ملی و مذهبی

 100 10603 10603 سازماندهی و پشتیبانی از اعزام روحانیون و مبلغان دینی

 100 2690 2690 رسانی و تبلیغات دینی هدایت ،اطالع

 100 2690 2690 ساماندهی امور جوانان

 100 262 262 هاي کاربردي پژوهش

 100 483 483 توسعه دولت الکترونیک

 100 58511 58511 جمع کل  

  
  
  



 

 
 

  (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  استان اصفهان طی سالاي  اي فنی و حرفه هاي سرمایه تملک دارایی. عملکرد اعتبارات  7جدول 
 

ع  
نو

ات  
بار

اعت
  

  هعنوان برنام
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  مصوب

درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  ملی
                                      

                                      

  استانی

  هدایت،
اطالع رسانی و  

 بلیغات دینی ت

26856  13025 5/48 14705 1188 8 15150 6440 5/42 18183 9780 7/53 15390 7849 51 20645 9084 44 

، توسعه، تاًمین
مقاوم سازي، تهمیر 
و تجهیز و نگهداري 
فضاها، ساختمانها، 

 آالت ماشین و اماکن

1690 826 5/48 970 390 40 2020 845 5/42 2010 1080 7/53 1730 904 51 7650 3996 44 

 جمع کل
 

28546 13851 5/48 15675 1578 10 17170 7285 5/42 20193 10860 7/53 17120 8753 51 28295 13080 46 
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  جمعبندي و پیشنهادها:

  
  تحلیل عملکرد:

اداره و نمایندگی در  22با دارا بودن  1395تا پایان سال اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان      
هاي ابالغی و  واگذار شده نسبت به انجام مأموریت  هاي مختلف استان با توجه به اعتبارات شهرستان

 4658، ثبت  خانه عالم روستایی 355هاي تبلیغی همچون احداث و تکمیل بیش از  توسعه زیرساخت
خانه قرآن   144دادن پوشش قرار خانه قرآن روستایی و تحت 155دادن  هیئت مذهبی ، تحت پوشش قرار

  نقاط استان فعالیت نموده است. هاي عمومی وتخصصی در اقصی سسه قرآنی و ارائه آموزشمؤ 93شهري و 
هیئت مذهبی فعال درسطح استان، لزوم  8000مسجد و 5000از  بدیهی است با وجود بیش     

برداري بهینه از  اعتبارات متناسب با نیازهاي فرهنگی، تبلیغی به منظور بهره ریزي جدي و تخصیص برنامه
هاي فرهنگی و مذهبی  بر فعالیت فضاها و امکانات موجود درسطح استان جهت ساماندهی، هدایت و نظارت

  امري ضروري و داراي اولویت خواهد بود.
ها و مفاسد اجتماعی در  کاهش آسیب وهمچنین باعنایت به کارکرد طرح استقرار روحانی در روستاها 

هاي عالم  روستایی و استقرار  مناطقی که روحانی در آنها فعالیت مستمر داشته است، لزوم احداث خانه
نفر جمعیت) داراي  1000ها و نیازها (با اولویت روستاهاي باالي  روحانی در آنها را متناسب با درخواست

ها و  ها، بخشداري و پیگیري ازطرف ائمه محترم جمعه، فرمانداري یدتأکباشد که مورد  اي می اهمیت ویژه
  شوراهاي اسالمی روستا نیز بوده است که درصورت واگذاري اعتبارات مناسب این طرح قابل گسترش 

  درسطح استان خواهد بود.
ان و هاي قرآنی، ساماندهی تبلیغات دینی درسطح است منظور توسعه و گسترش فعالیت همچنین به     

هاي دینی، متناسب با نیازهاي فکري نسل جوان نیازمند  افزایش امکان دستیابی آحاد جامعه به آموزه
بسترسازي تولید محصوالت فرهنگی متناسب با مخاطبین و توزیع عادالنه امکانات درسطح استان خواهد 

  بود.
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  وت:نقات ق
سسات و مراکز مؤها، هیئات مذهبی،  وجود بسترهاي مناسب اجتماعی مانند: مساجد، حسینیه )1

  هاي مذهبی. هاي فرهنگی و همچنین ایام و مناسبت قرآنی، کانون
ثبات سیستمی و مدیریتی سازمان تبلیغات اسالمی  به دلیل انتساب به دفتر مقام معظم رهبري  )2

 (مدظله العالی).

اي انسانی توانمند و ظرفیت ارتباط و تعامل با اقشار  هاي معنوي و سرمایه نگیزهمندي از ا بهره )3
 تاثیرگذار جامعه.

مندي از توانمندترین  گستردگی جغرافیایی ساختار و دراختیار داشتن شبکه وسیع تبلیغ و بهره )4
 هاي قرآنی. ساختار و تشکیالت تخصصی جهت توسعه فعالیت

هاي ارتباطی جدید به عنوان  اطالعات و ظهور و بروز فناوري و  وجود فضاي فراگیر ارتباطات )5
 ابزاري براي تبلیغ دینی. 

هاي تخصصی، شبکه مدارس علوم و  هاي پژوهشی و آموزشی (آموزش از ظرفیت برخورداري )6
 .معارف اسالمی صدرا و .... )

 .هاي هنري جهت اشاعه فرهنگ دینی درسطح استان  برخورداري از ظرفیت )7

وسیع ارتباطی و ساختار توانمند و تخصصی در حوزه فرهنگ و تبلیغ با توجه به  وجود شبکه )8
 .هاي حوزوي عالم و متقی و اساتید فرهیخته ها و شخصیت هاي علمیه و دانشگاه وجود حوزه

 .نهاد و فعال درحوزه فرهنگ دینی استان هاي مردم ظرفیت باالي سازمان )9

 .هاي گوناگون کشور ها و قومیت حل تالقی فرهنگقرار گرفتن در مرکز جغرافیایی کشور و م  )10
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  نقاط ضعف:
، اینترنـت،   هاي مـاهواره اي  هاي نوین جنگ نرم دشمن با استفاده از فضاي سایبر، شبکه افزایش شیوه )1

  .هاي مکتوب داخل و خارج کشور و رسانه
  هاي هنري براي ارائه مفاهیم دینی. ها و ظرفیت ب از قالبضعف استفاده مناس )2
  .ها موریتأعدم تناسب کمیت و کیفیت نیروي انسانی سازمان با ساختار تشکیالتی و م )3
 نگـاه اسـتراتژیک و  هـاي فرهنگـی اسـتان وکمبـود      فعالیـت  هـاي متـولی در   انسـجام دسـتگاه    ضعف )4

  ه.ریزي شد برنامه
  .ار در حوزه فرهنگ و عدم ارتباط مناسب با فعاالن فرهنگینداشتن بانک جامع اطالعات و آم )5
سـطح   کمبود امکانات، ساختمان، تجهیزات و منـابع مـالی و توزیـع نامناسـب اعتبـارات فرهنگـی در       )6

    .متولیان فرهنگی استان
بر هدف ، فرایند و نتیجه و عـدم شـفافیت در ارزیـابی      فقدان سیستم مناسب سنجش عملکرد مبتنی )7

 .رهنگی به دلیل فرابخشی بودن امر تبلیغهاي ف شاخص

  .فقدان نگاه فرایندي به امر تبلیغ (نیازسنجی ، مخاطب شناسی و ... ) )8
 .هاي کاربردي مندي از پژوهش فقدان مکانیزم الزم در بهره )9

 .هاي فرهنگی ها و فعالتی عدم رعایت آمایش سرزمین در برنامه  )10

 رگذار.فقدان نظام کارآمد آموزشی براي اقشار تأثی  )11

هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی، زیربنـایی   هاي توسعه در بخش فرهنگی در طرحعدم وجود پیوست   )12
 .و تولیدي
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  پیشنهادها:

علیـه جامعـه   ها و ترفنـدهاي تبلیغـاتی سـوء و تهـاجم فرهنگـی       تحقیق و بررسی درخصوص شیوه )1
 سازي و مقابله با آنها و تنویر افکار عمومی. می و اتخاذ تدابیر الزم جهت خنثیاسال

هـاي بیـان شـده     هاي فرهنگ عمومی جامعه بـا توجـه بـه اولویـت     ها و شاخص تثبیت و رشد مؤلفه )2
 توسط مقام معظم رهبري (مدظله العالی).

ي تاثیرگذار فرهنگـی و هنـري   ها هاي مناسب براي فعالیت افراد و گروه فراهم کردن شرایط و زمینه )3
 و ارائه تسهیالت و امکانات الزم براي عرضه آثار آنان در راستاي گسترش تبلیغات اسالمی.

هـاي هنرمندانـه و نیـز برگـزاري گفتمـان       بیان فلسفه احکام و دستورات الهی بـا اسـتفاده از شـیوه    )4
 هاي انحرافی و ... هاي اجتماعی، نحله درخصوص حجاب و عفاف، آسیب

هاي دینی و مردمـی و   مدیریت محیط تعاملی و افزایش ظرفیت تعامل با نهادهاي غیردولتی، تشکل )5
 اقشار تاثیرگذار.

تولید آثار و محصوالت فرهنگی متناسب بـا سـن، زبـان، جنسـیت و تحصـیالت مخـاطبین و تنـوع         )6
 فرهنگی استان با محتواي غنی.

 نی و تبلیغ دین.هاي دی افزایش امکان دستیابی آحاد جامعه به آموزه )7

 حال و آینده تبلیغ.شرایط سازي سرمایه انسانی با  متناسب )8

 هاي فرهنگی، مذهبی و قرانی در سطح جامعه. توسعه، اعتالء و گسترش معرفت و فعالیت )9

 هاي مشمول برنامه پنجم توسعه. ساماندهی تبلیغات دینی در کلیه دستگاه  )10

 هاي حوزه فرهنگ دینی. ریزي محوري و نگاه عالمانه در برنامه پژوهش  )11

 هنري. –هاي فرهنگی  مدیریت بهینه منابع مالی و امکانات و زیرساخت )12

 افزاري. افزاري و نرم اعتالي فضاي فرهنگی استان اعم از سخت  )13

 هاي فرهنگی دینی. مسجد محوري در فعالیت  )14

 یه.هاي علم مند با مراکز پژوهشی مؤسسات آموزش عالی و نیز حوزه تدوین ارتباط نظام )15
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نظران و اساتید متخصص و متعهد جهت بهبـود   هاي فکر ازمیان صاحب اقتبازشناسی نقش اساسی ا )16

 .هاي فرهنگ دینی جامعه و ارتقاء فعالیت

 .عه اسالمیهاي کاربردي درخصوص مسائل و نیازهاي دینی و تبلیغی جام انجام مطالعات و بررسی )17

 .بخشی وارتقاء فرهنگ دینی اصفهان به بصیرت درصدي ازفضاهاي تبلیغاتی شهر واستان اختصاص  )18

 .حوزه فرهنگ افراد تاثیرگذار در هاي نوین به وآموزش فناوري افزاري نرم و بانک اطالعات دینی تأسیس  )19

  تهیه طرح نظام جامع مدیریت فرهنگی استان (نقشه راه).  )20
هاي فرهنگی، مدارس علمیه  ها، مساجد، مجتمع هاي دینی شامل: مصلی زیرساخت توسعه و تجهیز  )21

  .هاي عالم درسطح استان و خانه
ها در راستاي توسعه کتابخوانی و  هاي مساجد و حسینیه ، توسعه و تجهیز کتابخانهتأسیسکمک به  )22

  .تبلیغات دینی
هاي  و ساماندهی کانون یستأسهاي مردمی ازطریق صدور مجوز  جلب مشارکت و هدایت همکاري )23

  هاي اسالمی. هاي مذهبی و انجمن هاي قرانی، تشکل تبلیغی، کانون -فرهنگی
هاي فرهنگی و هنري استان درجهت  ها و فعالیت هاي ارزیابی برنامه تدوین و تصویب شاخص )24

 .ها انسجام بخشی به فعالیت
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  فصل شانزدهم

  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري
  
 
  
  
  
  
  ـ مقدمه1

بر  ءهاي صنعت گردشگري با اتکا هاي کشور در عرصه فعالیت ترین استان استان اصفهان یکی از مهم     
و نقش منحصر به فردي در اقتصاد گردشگري کشور و  بودهفرهنگی، هنري و طبیعی خود  -منابع تاریخی

  .رفی فرهنگ اصیل ایرانی اسالمی داردمع
  

 وظایف بخش میراث طبیعی و فرهنگی

 تهیه فهرست جامع از آنها و هاي تاریخی و مجموعه ها، بناها وها، تپهبررسی وشناسایی محوطه -
  .شناسیهاي باستان نقشه

سی، شنا هاي مرمت، باستان پژوهش هاي بخش خصوصاً هاي مرتبط با فعالیت انجام انواع پژوهش -
  .بومی مناطق مختلف استان شناختی زیستی وشناخت فرهنگ شناسی وهنرهاي سنتی، انسان مردم

 .تاریخی استان -بررسی و شناسایی، ثبت و حفاظت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی -

 .هاي با ارزش فرهنگی و تاریخی هاي الزم با هدف مرمت آثار، بناها و مجموعه اجراي طرحتهیه و  -

 .جام کلیه امور حقوقی مربوط به میراث فرهنگی و طرح دعاوي کیفري ان -
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  .المللی اقدامات الزم جهت شناسایی و استرداد اموال فرهنگی ایران درسطح ملی و بین -
  هاي  ي آثار، بناها و مجموعهمنظور حراست، حفاظت، مرمت و احیا هاي الزم به تهیه و اجراي طرح -

  .تاریخی -با ارزش فرهنگی
هاي تاریخی ثبت شده با رعایت ضوابط خاص معماري و  ها، محوطه تعیین حریم بناها، مجموعه -

  .طراحی داخل حریم
  .ها ها و نمایشگاه طریق موزه سطح کشور و معرفی آثار با ارزش از ها در ایجاد، توسعه و اداره موزه -
طریق نشر و چاپ مطالعات و  سناد و مدارك میراث فرهنگی، معرفی آثار فرهنگی ازایجاد مرکز ا -

  .المعارف آثار و ابنیه تاریخی ایران هتنظیم و انتشار دایر
 .هاي میراث فرهنگی ایجاد و گسترش انجمن -

 
 وظایف بخش گردشگري

 .مدیریت و نظارت بر بخش گردشگري استان -

 ه در بخش گردشگري.گذاري و مدیریت یکپارچه توسع سیاست -

 .مدیریت منابع انسانی بخش گردشگري -

 .هاي گردشگري استانآمایش و ساماندهی منابع و جاذبه -

  .بازاریابی کالن و توسعۀ بازارهاي داخلی و خارجی گردشگري -
 .گردي توسعه اکوتوریسم و طبیعت -

 .مدیریت و ساماندهی گردشگري شهري -

 .المللی نمایشگاه ملی استان و بین ها و برگزاري و مشارکت در برگزاري همایش -
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  گذاري هیوظایف بخش سرما

 .سیسات گردشگريتأبندي  ایجاد، اصالح، تکمیل، درجه -

 يها ها و پروژه طراحی درخصوص زیرساخت یابی و مکان ، ارزیابی شناسایی، دتدوین استاندار -
 هاي کلی تعیین شده سازمان. چارچوب سیاست ي استان درگردشگر

 .هاي مختلف زمینه هاي گردشگري استان در درخصوص شناسایی ظرفیت ریزي برنامه -

 .گذاري توسعه گردشگري  هاي سرمایه تدوین ارائه بسته فرصت -

 .بخش گردشگري توسعه در گذاري و مدیریت یکپارچه سیاست -

 .عه اقتصاد گردشگريهاي الزم براي توسایجاد زمینه -

(درقالب  خصوصی ،گذاري با بخش غیردولتی هاي مشارکتی و سرمایه تدوین و پیشنهاد طرح تهیه، -
 .گذاري) هاي سرمایه بسته

توسعه مناطق نمونه و روستاهاي هدف گردشگري نظارت بر قراردادهاي مشارکتی و پیگیري روند  -
  .گذاري هاي سرمایه اجرایی پروژه

 و  ریزي امهبرنهاي معاونت  طرح  و  ها اجراي پروژه  و  براي مطالعات  شرایط  ن واجدمشاورا  انتخاب  -
   .گذاري سرمایه 

  ها.  سایر دستگاه یابی و جانمایی اراضی مورد نیاز طرح هاي توسعه گردشگري با همکاري مکان -
 .هاي استان هاي مرتبط در فعالیت توسعه و تقویت جایگاه سمن -

 .ات گردشگريتأسیسارجی در ایجاد گذاري خ جذب سرمایه -

 .گذاري  هاي سرمایه المللی فرصت ها و نمایشگاه ملی استان و بین مشارکت در برگزاري همایش -
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  دستیوظایف بخش صنایع
 مدیریت بازار و اقتصاد صنایع دستی. -

 و صادرات صنایع دستی.حمایت از تولید، بازرگانی  -

 هاي تولید و مصنوعات صنایع دستی. حفظ اصالت روش -

 احیاي صنایع دستی و هنرهاي سنتی منسوخ شده. -

 هاي جهانی. افزایش توان رقابت بخش خصوصی در عرصه -

 هاي صنایع دستی و هنرهاي سنتی. کمک در جهت حفظ، آموزش و ارتقاء انواع رشته -

 ه صادرات صنایع دستی.ایجاد بسترهاي الزم براي توسع -

  
  :1395اهم دستاوردهاي سال 

 میراث فرهنگی :بخش  دستاوردهاي

توان ثبت سه اثر تاریخی استان در فهرست آثار جهانی  ترین دستاورد حوزه میراث فرهنگی را می مهم -
با ثبت سه قنات مون اردستان، قنات وزوان و قنات میمه به همراه هشت  سازمان یونسکو برشمرد.

هاي ایران، استان اصفهان از چهار اثر تاریخی جهانی به هفت اثر و  ت ایرانی دیگر در پرونده قناتقنا
 اول کشوري در این زمینه دست یافت.کسب رتبه 

اثر تاریخی در فهرست حرایم آثار ملی  282با ثبت حریم  1395همچنین استان اصفهان در سال  -
اثر ثبت حریم شده در پایان  449هاي پیش، به آمار  سالاثر ثبت حریم شده در  167، از تعداد  کشور
 و رتبه نخست کشوري دست یافته است. 1395سال 

ت بناها و ـقرارداد پیمانکاري با موضوع پژوهش و یا مرمت و حفاظ 270از  ، بیش1395سال  در -
رمتی ترین اقدامات م از مهم هاي تاریخی و نظارت مستمر بر اجراي آنها منعقد گشته و محوطه

قاپو، مرمت ایوان چهلستون، ادامه مرمت گنبد  توان به ادامه عملیات مرمت ایوان عالی یافته می انجام
  مدرسه چهارباغ (مرمت ترك پنجم و آغاز مرمت ترك ششم) ، ادامه مرمت گنبد مسجد امام (مرمت 
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هاي  هاي ایوان غربی مسجد، مرمت تزئینات و بام هفتم و هشتم) و مرمت کاشیهاي ششم و  ترك

مسجد جامع عتیق، مرمت قنات مون اردستان، ادامه عملیات مرمت تزئینات تاالر اشرف و ادامه 
  خانه جهانگردي اشاره نمود. سازي موزه صنایع دستی و عملیات آماده

   مؤثرجمله اقدامات  خصوصی از  اختیار بخش خی درخانه تاری 178همچنین مشارکت در تعمیر  -   
هاي پیش از آن افزایش  در زمینه حفاظت آثار تاریخی سطح استان بوده و این آمار نسبت به سال

  چشمگیري داشته است.
  این سال بوده است. اقدامات مهم از 1395 ابنیه سال بهاي مرمت روزرسانی فهرست همچنین تدوین و به -    

توان به شناسایی و کشف محوطه زیرزمینی دستکند شهر کوهپایه،  وزه باستان شناسی نیز میدرح -   
شناسایی و کشف محوطه زیرزمینی دستکند روستاي موغان فریدن، شناسایی و کشف محوطه زیرزمینی 
 دستکند روستاي کردعلیا تیران و کرون، شناسایی، کشف و حفاظت بقایاي معماري کاخ جهان نما دروازه

  اشاره کرد. دولت اصفهان
  

 دستاوردهاي بخش گردشگري:

هاي  ها و دستگاه منظور هدایت مسافران نوروزي با همکاري ارگان به ستاد هماهنگی خدمات سفر -
اکیپ امدادي در سراسر استان  1200پایگاه اطالع رسانی و  270 اندازي اجرایی استان موفق به راه

 ،افزار سالم میراث اندازي پایگاه اینترتی، ارائه نرم راه بروشور، نقشه و 000/000/2گردید و با توزیع 
دریافت پیشنهادهاي مسافران ازطریق سیستم پیام کوتاه ،سامانه گویاي مسافران نوروزي و همچنین 

 .ورزید بر این مهم اهتمام ات گردشگريتأسیسنحوه ارائه خدمات  با نظارت مستمر بر

اجراي  شهرداري، ردي با همکاري دفاترخدمات مسافرتی وهمچنین اجراي تورهاي اصفهان گ -
 رود. شمار می ازجمله اقدامات بهها  هاي فرهنگی، هنري با همکاري شهرداري برنامه
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   راهنمایانهاي مختلفی نظیر  مدت گردشگري در رشته هاي کوتاه در بخش آموزش گردشگري دوره -
مدیر فنی دفاترخدمات مسافرتی، مدیریت   ،»گردي) و زمین گردشگري (طبیعت فرهنگی، بومگردي« 

هاي بین راهی و...  هاي سنتی و رستوران عمومی هتل، فرانت آفیس، رانندگان وسایل نقلیه، سفرخانه
تی و گردشگري هاي داراي مجوز از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس سسات و شرکتمؤزیرنظر 

  برگزار شد.
  آزمون جامع سراسري راهنمایان (فرهنگی، بومگردي، زمین گردشگري) و مدیرفنی دفاتر خدمات

  نفر. 700با شرکت  1395سال  در مسافرتی 
 مدیران فنی دفاترخدمات مسافرتی و مصاحبه زبان انگلیسی و غیرانگلیسی  مصاحبه زبان انگلیسی

  .آموزش معاونت گردشگري واحد زیرنظر المللی راهنمایان بین
 صورت ارائه پروژه  (فرهنگی، بومگردي، زمین گردشگري) فارسی زبان به مصاحبه راهنمایان داخلی

  زیرنظر شرکت مربوطه.نامه  پایان
 اي بخش گردشگري و  هاي آموزشی توانمندسازي نیروهاي انسانی و شاغلین حرفه برگزاري دوره

جهان.  آموزش معاونت گردشگري در دانشگاه علمی کاربردي نقشمرتبط زیرنظر واحد  هاي دستگاه
  باشد: هاي آموزشی توانمندسازي به شرح ذیل می عناوین دوره

 .اي کوتاه مدت گردشگريه مدرسان دوره -

 .عوامل اجرایی کاروان راهیان نور -

 .ستاره 5، 4، 3هاي  پرسنل داخلی هتل -

 .ینعوامل اجرایی مدارس محل استقرار و اسکان مسافر -

 .هاي تاریخی راهنمایان موزه و محوطه -

 .پلیس انتظامی و راهور -

 .راهی عوامل اجرایی و کارکنان واحدهاي بین -

 .هاي سنتی خانه مدیران رستورانها و سفره -
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 .(تکمیلی) مدیران فنی دفاتر خدمات مسافرتی -

 .(تکمیلی) گردي و جهانگرديراهنمایان ایران -

 .(تکمیلی) CRMمدیریت ارتباط و رفتار با مشتري  -

 .(تکمیلی) رانندگان وسایل نقلیه گردشگري -

 . دهیاران روستاهاي هدف -

  .آشنایی با گردشگري سالمت -
 

درصدي گردشگران ورودي  20رشد  توان به حوزه می  این در 1395دهاي چشمگیر سال راز دستاو
 رد.اشاره ک(خارجی) 

  
و دفتر  خانه جهانگردي فعالیت مستمر اقدامات حوزه بازاریابی و تبلیغات گردشگري:  -

بناي  6رسانی و ارائه اقالم تبلیغاتی در  میز اطالع 6، استقرار واقع در میدان امام اصفهان رسانی اطالع
راهنماي نقشه  ،زبانه راهنماي گردشگري اصفهان 7کتاب تاریخی شاخص، طراحی بازنگري و تهیه 

قشه راهنماي و نیز ن راهنماي گردشگريو  استان اصفهانو  منطقه مرکزي کشورگردشگري 
 شهرستان 24روشور و نقشه راهنماي گردشگري ،  طراحی و تهیه بزبان 7گردشگري شهر اصفهان به 

 هاي جاذبه پستال کارتو  طراحی و تهیه پوستر ،زبانه گردشگري استان DVD 7استان، تهیه 
  سایت گالري عکس و فیلم و گردشگري مجازي، ایجاد و پشتیبانی  4فیروزه،   cdري استان،گردشگ

، تهیه و بارگذاري گنجینه صوتی، تصویري و تور )Tourism.isfahancht.irزبانه گردشگري استان( 7
گانه گردشگري استان،  28گردشگري مجازي بناهاي تاریخی، سامانه مسافریار، تعیین مسیرهاي 

وي را قابلیت دانلود بسایت استان  گردشگري استان در  خدمات وامکانات محورهاي  شناسه  تعیین
 .موبایل
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  ها : ها و نمایشگاه در زمینه شرکت و برگزاري در همایش
 سیستان و  گلستان، ن وهاي اصفهان، تهرا استانهاي گردشگري  نمایشگاه در فعال حضور

  .بلوچستان و هرمزگان
 برگزاري سالیانه نمایشگاه ملی گردشگري در استان اصفهان.  
 هاي گردشگري خارجی امارات  خصوصی در نمایشگاه  ریزي با مشارکت بخش برنامه هماهنگی و

  .عمان اسپانیا، چین، روسیه، هلند، آلمان، ایتالیا، متحده عربی،
 هاي استان گردي در شهرستان دشگري توسعه پایدار و بومهاي گر برگزاري همایش.  
 هاي گردشگري برگزاري استارتاپ.  
 برگزاري تورهاي آشناسازي گردشگري ویژه فعالین گردشگري داخلی و خارجی.  
 همکاري در برگزاري جشنواره مشارکت ملی گردشگري. 

 جشنواره سیب سمیرم، هاي استان ازجمله برگزاري جشنواره هاي متعدد گردشگري در شهرستان :
سوگواره  سنتی تیران ، هاي اردهال، نمایش شویان مشهد قالی گیري قمصر ونیاسر، انار بادرود،گالب

هاي برفی بوئین میاندشت،  مجسمه هاي بومی و محلی کاشان، هاي محلی اردستان، بازي تعزیه
ر کویر و شترسواري هاي محلی نایین، عسل خوانسا فریدونشهر، گویش گردشگري ورزشی (اسکی)

 شرق اصفهان، انگور و گردشگري حسن رباط، زعفران و گردشگري ازان، توت علویجه .

  
  توان به موارد ذیل اشاره کرد: زمینه برنامه ریزي توسعه گردشگري میدر 

  روزه 5تا  1معرفی مسیرهاي گردشگري منطقه یک کشور با طراحی تورهاي.   
 اي گردشگري استان.ه تقویم رویدادهریزي تهی برنامه  
 ه.شد هاي گردشگري کمتر شناخته شناسایی و معرفی جاذبه 

 طق مختلف استان اصفهاناگردي درمن هاي توسعه بوم ریزي و برگزاري همایش برنامه. 
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 :در حوزه دفاتر خدمات مسافرتی

 امانه الکترونیکی جامع ثبت دفاتروز دفاتر خدمات مسافرتی ازطریق سکلیه امور صدور مج انجام.  
  مورد 46صدور موافقت اولیه جهت اخذ مجوز بند ب.  
  جلسه 46تشکیل جلسه کمیسیون فنی دفاتر خدمات مسافرتی. 

 78 مسافرین از دفاتر خدمات مسافرتی رسیدگی به شکایات مورد.  
  ردمو 220» ب«بررسی پرونده متقاضیان صدور مجوز بند. 

  مورد 14دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردي  تأسیسجهت » ب«صدور مجوز بند.  
  دمور 178بررسی سامانه خوداظهاري دفاتر خدمات مسافرتی. 

  مورد  178صدور کارت مدیریت جهت مدیران دفاتر خدمات مسافرتی.  
 

 :گذاري دستاوردهاي حوزه  سرمایه

 .ل بیمارستان در استانمجوز دهکده سالمت و هت نیاولصدور  -

تمام ) به ریاست معاونت محترم امور  هاي نیمه کمیته توسعه گردشگري (طرحتشکیل  -
براي نخستین بار در استان به منظور بررسی و رفع موانع و مشکالت تأسیسات  عمرانی استانداري
  .گردشگري استان

گذاري  ن فنی سرمایهجلسه کمیسیو 14ه هاي توسعه گردشگري طی دوره یاد شد در بخش طرح -
مجوز احداث  60موافقت اصولی و  21 موافقت اصولی اولیه، 217تشکیل که به صدور تعداد 

 ها و مراکز تفریحی و سرگرمی و... ات اقامتی شامل هتل، هتل آپارتمان، کمپینگتأسیسدرقالب 
 گردیده است.منجر 

مورد خانه  31ات گردشگري ستأسیهاي تاریخی و تبدیل آن به  مرمت و احیاي خانهدر زمینه  -
اقامتگاه سنتی  23سفره خانه سنتی  8تاریخی، مرمت و احیا گردیده که منجر به صدور مجوز 

 شده است.
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دربخش مناطق نمونه گردشگري برگزاري سه جلسه کارگروه میراث فرهنگی ،صنایع و گردشگري  -

منجر به تصویب طرح مجتمع گردشگري خوانسار، مجتمع گردشگري گلپایگان و طرح جامع که 
 گردشگري منطقه نمونه گردشگري سد قره قاچ گردید. 

 در بخش گردشگري اشتغال ایجاد شده است. نفر 1711دربخش کارآفرینی وتسهیالت تعداد  -

یون ریال در کارگروه میل 1610غ درخصوص تسهیالت مشاغل خانگی مستقل صنایع دستی مبل -
میلیون ریال از صندوق  420مبلغ  هاي عامل معرفی گردیدند و اشتغال استان تصویب و به بانک

 درخصوص مشاغل خانگی پشتیبان مصوب و پرداخت گردید.(ع) مهر امام رضا 

هاي گردشگري که منجر به  هاي یارانه سود و کارمزد تسهیالت طرح مورد از پرونده 19تکمیل  -
 میلیون ریال گردید. 32239ها به مبلغ  پرداخت یارانه همه موارد از پرونده ب وتصوی

  
  دستاوردهاي بخش صنایع دستی:

گاه هنر، صنعت و مهد پرورش استعدادهاي درخشان و  شهر اصفهان درطول تاریخ کهن خود آفرینش     
  کنین این خطه بوده است.ساز شکوفایی شخصیت سختکوش و خالق سا زمینه

  جغرافیایی و اقتصادي را در کشور داشته و  این شهر کهن از گذشته تاکنون موقعیتی مناسب ازنظر     
را یکی از مراکز تولید صنایع دستی و توسعه اقتصادي ایران زمین دانست که مورد توجه  توان آن می

  صاحبان هنر و دوستداران آن بوده است. 
گروه  18رشته در  299درحال حاضر  ،و صنایع دستی ایران طبق آخرین آمار معاونت هنرهاي سنتی     

بندي جدید  دسته ه درکگروه ذکر گردیده  15رشته و در  370اند ( این آمار قبال  بندي شده طبقه
در استان اصفهان است) که از این تعداد رشته بیش از دو سوم آنها ها تجمیع گردیده  سري از رشته یک

رشته به عنوان اولین شهر کشور هم ازلحاظ تعداد و هم  60با بیش از  شهر اصفهان ثبت شده است و
  شود. ها شناخته می ازلحاظ تنوع در رشته
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 صنعتگر از هنرمند و 9000کارگاه انفرادي و گروهی و وجود  بیش از  8000همچنین با بیش از      
هاي موجود  ترین رشته شود. از مهم ظ جمعیت شغلی نیز به عنوان اولین شهر کشور شناخته میلحا
سازي سنتی ، نگارگري و . . .   کوبی، کاشی فیروزه کاري، میناي نقاشی، توان به قلمزنی، قلمکار، خاتم می

هاي ملی از  هان و نشانالمللی از سازمان یونسکو در ج اشاره کرد. بر همین اساس بیشترین تعداد نشان بین
باکیفیت  اصفهان وآثار فاخر و گردشگري به هنرمندان شهر و  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی

  شهر اختصاص دارد.  هنرمندان این
فقره پروانه تولید انفرادي و کارت شناسایی هنرمندان و  4282صدور و تمدید  1395در سال  -

  م شده است.فقره پروانه تولید کارگاهی انجا 775
صورت  استان اصفهان به در 1395نام هنرجویان از بهار  در بخش آموزش صنایع دستی ثبت -

هاي صنایع دستی در این  با توجه به گستردگی رشته .غیرحضوري و الکترونیکی آغازگردید
  استان، معاونت صنایع دستی استان در راستاي توسعه و ترویج این صنایع اقدام به برگزاري 

نفر و صدور  784آموزي براي  هاي آموزش کوتاه مدت در سه مقطع مقدماتی، پیشرفته و  به دوره
 گواهی پایان دوره براي هنرجویان نموده است. 

هاي مختلف  نفر در دوره 364تعداد  1395در بخش آموزش شاغلین صنایع دستی نیز طی سال  -
 آموزش دیده و گواهی صادر شده است.

صادرات صنایع دستی استان اصفهان بدون  1395ستی، در سال در بخش صادرات صنایع د -
 میلیون دالر بوده است.  4716احتساب فرش و زیورآالت سنتی 

   اصیل ،صنایع بومی احیاء صنایع دستی استان اصفهان براي حفظ و معاونت هنرهاي سنتی و -
و احیاء م به حفظ اقدا هنرهاي سنتیهاي  اندازي کارگاه با راه 1370از دهه  ،و درحال منسوخ

منسجم و منظم ضمن توسعه این  یک برنامهه و با اجراي نمودهاي مختلف منسوخ شده   رشته
جهت اشاعه آنها اقدام نموده  مدت در مدت و میان هاي آموزشی کوتاه ها، با برگزاري دوره کارگاه
  است.
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هاي احیاء شده توسط معاونت هنرهاي سنتی و صنایع دستی  استان  ر تعداد رشتهدرحال حاض -

ها مشغول  اصفهان شانزده رشته به شرح ذیل می باشد که توسط هنرمندان واستادکاران این رشته
 فعالیت است:

 ردیف نام رشته

 1 زري بافی
 2 زیلوبافی

 3 بافی مخمل
 4 شعربافی

 5 بافی ماشته
  6  بافی چادرشب

  7  عبابافی
  8  بافی ترمه
  9  بافی گلیم
  10  بافی قالی
  11  سازي قفل
  12  چینی گره

  13  ماشه پاپیه
  14  سفالگري

  15  چینی الیه
  16  سازي گالبتون

-  
 
ها و  هاي آموزش، نمایشگاه هاي مختلف استان در حوزه نامه همکاري با سازمان انعقاد تفاهم -

مداد امام خمینی (ره) ، سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش، بازرگانی صنایع دستی با کمیته ا
 اي. سازمان زندانها و سازمان آموزش فنی و حرفه
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نمایشگاه  138شامل  1395هاي داخلی و خارجی طی سال  برگزاري و مشارکت در نمایشگاه -

هاي استان و حضور  هاي سایر استانها، برگزاري و حضور در نمایشگاه مایشگاهمشارکت در نازجمله 
 هاي خارجی. در نمایشگاه

هاي نوروز و سیمرغ در چهلستون و  ها و نمایشگاه هاي استان اصفهان شامل شهرستان نمایشگاه -
  ر شده در نقش خانه هنرهاي سنتی.هاي برگزا همچنین نمایشگاه

   .توسط واحد تسهیالت معاونت صنایع دستی 1395گی در سال مجوز مشاغل خان 240صدور  -

  
 هاي ترویج صنایع دستی:  خانه

هاي مهم و زیربنایی معاونت هنرهاي سنتی و  جمله برنامه هاي ترویج صنایع دستی از اندازي خانه راه    
هاي آموزشی  نامهمنظور معرفی، توسعه و ترویج صنایع دستی و همچنین اجراي بر صنایع دستی بوده که به

شاهد افتتاحیه خانه  1395شود. طی سال  و حمایتی از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی انجام می
  ترویجی صنایع دستی روستاي محمدآباد آران و بیدگل بودیم. 
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 1395 1394 1393 1392  1391 1390 واحد عنوان شاخص حوزه ردیف

1 
میراث فرهنگی

 
 3 4 4 4 4 3 تعداد ثبت آثار غیر منقول در فهرست آثار جهانی

 21 17 30 0 30 23 تعداد ثبت آثار غیر منقول در فهرست آثار ملی 2

 32 6 0 0 27 3 تعداد ثبت آثار ناملموس (معنوي) در فهرست آثار ملی 3

 1500 1100 300 11215 493 2448 تعداد تاریخی شناسایی و مستندنگاري شدهتعداد آثار منقول فرهنگی  4

 79 89 50 110 6 20 تعداد آثار منقول تاریخی فرهنگی حفاظت و مرمت شده دتعدا 5

 270 192 175 120 169 209 تعداد تعداد آثار غیر منقول فرهنگی تاریخی مرمت شده 6

 4 2 3 2 1 6 تعداد تان شناسیتعداد کارگاه هاي فعال پژوهش باس 7

8 
  تعداد آزمایشات انجام یافته بر روي نمونه هاي دریافتی از

 آثار منقول و غیر منقول تاریخی 
 442 430 445 440 282 460 تعداد

9 
هاي دریافتی از  بررسی میکروسکوپی انجام یافته بر روي نمونه

  آثار منقول و غیر منقول تاریخی در آزمایشگاه مرمت
 120 101 83 60 583 84 تعداد

صنایع دستی 10
 2723 2507 2342 2094 1860 1574 فقره اهیگتعداد صدور پروانه تولید کار 

 1357 1076 1384 2850 5004 3128 فقره تعداد صدورکارت شناسایی هنرمندان و پروانه تولید انفرادي 11

 784 1196 1405 1409 1863 3217 نفر تعداد آموزش هنرآموزان رشته هاي صنایع دستی 12

 عدم برگزاري 187 عدم برگزاري 99 عدم برگزاري 59 تعداد تعداد کارگاه هاي  صنایع دست داراي نشان استاندارد ملی 13

صنایع دستی 14
 25 0,7 11 32 4 32 میلیون دالر ارزش دالري کل صنایع دستی صادرشده 

 364 97 400 580 125 550 نفر شاغلین آموزش دیده 15

16  
 

 104 برگزاري   عدم عدم برگزاري عدم برگزاري 48 عدم برگزاري نشان سال یکبار)2هر(تعداد دریافت نشان بین المللی مرغوبیت کاال 
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 1395 1394 1393 1392  1391 1390 واحد عنوان شاخص حوزه ردیف

صنایع دستی 17
  تعداد دریافت نشان ملی مرغوبیت کاالي صنایع دستی  

 سال یکبار ) 2( هر
 برگزار نشده 187 برگزار نشده 99 برگزار نشده 59 نشان

 6607 6017 6397 8547 8996 7536 نفر تعداد شاغلین صنایع دستی 18

19 

'
گردشگري

  

 854880 656160 565000 516000 430000 560554 نفر و...)داخلی (مقیم در هتل ،هتل آپارتمان  تعدادگردشگران

 351105 250102 183100 110860 61556 45566 نفر خارجی (مقیم در هتل ،هتل آپارتمان و...) تعدادگردشگران 20

 1598 1053 1587 110 538 241 نفر تعدادشاغلین آموزش دیده بخش گردشگري 21

 102 90 87 86 77 74 تعداد تعداد هتل 22

 145 129 110 79 70 65 تعداد تعداد مهمانپذیر 23

24 

سرمایه
 

گذاري
 154 98 51 34 72 67 تعداد اصولی اولیه)–(اصولی  تعداد موافقت اصولی صادره 

 38 16 17 14 15 16 تعداد تعداد مجوز احداث 25

26 
تسهیالت معرفی شده به بانک هاي عامل (صنایع دستی و 

 گردشگري)

لیون می
 ریال

121510 407400 200000 67900 1504950 2939920 

  :26توضیحات بند شماره 
 هیچگونه تسهیالتی به بخش گردشگري اختصاص پیدا نکرده است. 1393هاي عامل در سال  درخصوص تسهیالت معرفی شده به بانک  

   اعتبار مورد نیاز کاهش چشمگیري داشته است . تسهیالت بخش مشاغل خانگی صنایع دستی به دلیل عدم تخصیص 1393و 1392در سال  
  هاي فنی و اعتباري  براي  نشده و تنها ازمحل اعتبارات کمک  در بخش تسهیالت مشاغل خانگی صنایع دستی هیچگونه اعتباري تخصیص داده 1395در سال

 توسعه صادرات توسط بانک توسعه تعاون استان تسهیالت اعطا گردیده است. 

  



 

 
 

  لکرد بخش براساس تکالیف قانونییل عمتحل – 4
  

  . عملکرد مواد قانونی درطول برنامه پنجم توسعه (میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري)3جدول 
  

ماده قانونی   ردیف
میزان تحقق   عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف  تعیین شده  موضوع  مرتبط

  (درصد)

1 
برنامه  11ماده 

 پنجم

ایجاد، حفظ و 
نظارت بر مراکز 

فرهنگی و 
 گردشگري

فراهم نمودن امکان ایجاد 
مراکز فرهنگی و گردشگري، 
چگونگی تاسیس و حفظ و 

 نظارت بر فعالیت آنها

  صدور و تمدید مجوز ایجاد واحدهاي اقامتی و پذیرایی،دفاتر خدمات مسافرتی و نیز نظارت بر فعالیت آنها.
  سفره خانه و اقامتگاه سنتی تغییر کاربري بناهاي تاریخی به گردشگري به منظور ایجاد

گردي که موجب جلوگیري از مهاجرت جوانان  هاي روستایی به منظور ایجا اقامتکاه بوم مرمت و احیاء خانه
 به گردشگران گردید. روستایی به شهرها و شناسایی فرهنگ و آداب و رسوم مناطق مختلف

100 

2 
برنامه  11ماده 

 پنجم

حمایت از مالکین 
 تاریخیآثار و اموال 

دفاع از حقوق و مالکیت قانونی 
بناها وآثار و اشیاي  مالکین

 منقول

فرهنگی –و پانصد شیء تاریخی از مجموعه داران خصوصی تحت حمایت گروه حفاظت اموال تاریخی  حدود هزار
 و زیر نظر کارشناسان این اداره مستند نگاري وداراي شناسنامه گردید. قرار گرفت 

100 

3 
 12ماده 

 امه پنجمبرن

هاي  انجام فعالیت
فرهنگی به منظور 

هاي  تعمیق ارزش
 دینی و فرهنگی

توسعه امکانات و فعالیتهاي 
فرهنگی و خدمات زیارتی  و 

گردشگري و اجراي پروژه هاي 
 زیر بنایی مورد نیاز

-و....   هاي گوناگون در شهرهاي مختلف استان ازقبیل جشنواره انار بادرود  ها و جشنواره برگزاري همایش
ریزي تورهاي ارزان قیمت  هماهنگی و برنامه- هاي گردشگري کمتر شناخته شده  شناسایی و معرفی جاذبه

ریزي و برگزاري  برنامه ،برگزاري همایشهاي راهبردي و گردشگري، (تورهاي گردشگري، زیارتی ، فرهنگی )
 جشنواره هاي فرهنگی

100 

4 
برنامه  46ماده

 پنجم

تهیه سامانه 
 ات مکانیاطالع

هاي مکانی  زیرساخت ملی داده
  هاي آن فراهم و داده

 تولید شود. 

استان اصفهان، مرکزي، قم به عنوان  مثلث گردشگري  3هاي تخصصی و انعقاد تفاهم نامه  ریزي، نشست برنامه
گانه گردشگري  28تعیین مسیرهاي  - کشور در زمینه رونق گردشگري داخلی و جذب گردشگران ورودي 

ا قابلیت دانلود روي ب،تعیین شناسه خدمات و امکانات محورهاي گردشگري استان در سایت استان  استان
تهیه و بارگذاري گنجینه  -شهرستان استان 24طراحی و تهیه بروشور و نقشه راهنماي گردشگري  - موبایل

  صوتی ، تصویري و تور گردشگري مجازي بناهاي تاریخی، سامانه مسافر یار
 

100 

  



 

 
 

  . عملکرد مواد قانونی درطول برنامه پنجم توسعه (میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري)3ه جدول ادام
  

ماده قانونی   ردیف
میزان تحقق   عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف  تعیین شده  موضوع  مرتبط

  (درصد)

5 
  46ماده

 برنامه پنجم

  اتصال به شبکه 
 ملی اطالعات

هاي اطالعاتی  هتکمیل پایگا
 بتحت و

با قابلیت سینک  واحد استانی در مراکز شهرستانها ایجاد دبیرخانه - ات اداري گردشگري بایجاد سامانه مکات
 مناقصات اتصال به سامانه کشوري خرید-کشوري با ادارات کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگري کشور

-وال و حسابداري در یک سامانه جامع هاي مالی ،کارگزینی ،انبار و ام تجمع کلیه سامانه –و مزایده کشور 
افزاري مناسب تحت وب، ورود اطالعات و  افزاري وسخت الکترونیکی نمودن چند فرآیند، فراهم نمودن بستر نرم

خصوصی و  فعال بودن آن، اجرایی نمودن فرآیند الکترونیکی مکاتبات اداري براي واحدهاي گردشگري بخش
هاي آموزشی صنایع دستی ،صدور  مان،الکترونیکی کردن فرایند ثبت نام دورهارتباط آن با اتوماسیون اداري ساز

  مجوزهاي سه گانه صنایع دستی
 

75 

6 
  54ماده

 برنامه پنجم
 تولید آمار تخصصی

یکپارچه سازي، ساماندهی و 
 رفع موازي کاري در نظام 

  هاي و تولید داده آماري
 آماري تخصصی 

 90 اي و بخشی لف و تجزیه تحلیل و مقایسه آمارهاي دورههاي مخت هاي خام در بخش تولید داده

7 
 71ماده 

 برنامه پنجم

بهبود بهره وري 
 نظام اداري

  ها و تالش محاسبه شاخص
  در جهت بهره ور نمودن  

 ها سایر فعالیت

   گردد. مستندات بهره وري دستگاه در ارزیابی عملکرد هاي بهره وري به صورت سالیانه محاسبه می شاخص
 .1395ال س 

80 

  
  
  

  



 

 
 

  1395هاي اجرایی سال  عملکرد سیاست- )4( شماره جدول

 اثر بخشی سیاست اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته سیاستهاي اجرایی اتخاذ شده ردیف
  برآورد

اثر بخشی  
 سیاست (درصد)

1  
و  اجراییها و فرآیندهاي استانداردسازي روش

 المللی مرتبط بااستقرار استانداردهاي بین
  هاي اداره کلفعالیت

و گره چینی به سازمان استاندارد ارائه  پیشنهاد تدوین دو رشته صنایع دستی مشبک فلز
  شد.و مراحل تدوین و ثبت آن انجام  گردید

کمک به حفظ صنایع دستی و آثار 
حمایت از  ،تاریخی -فرهنگی

  تولیدکنندگان صنایع دستی
100  

2 
   تالش درجهت افزایش تعداد آثار ثبت

 ملی و جهانی
اثر تاریخی  و ثبت  7کسب مقام اول ثبت اثر در فهرست آثار جهانی در کشور با ثبت جهانی 

 1395اثر معنوي تا پایان سال  90بنا ،ثبت ملی  1742ملی 
کمک به حفظ هویت، تاریخ، فرهنگ و 

 هنر کشور
100 

3 
  هاي فرابخشی جهت تقویت همکاري رتالش د

 و  بین بخشی 

، شهرداریها، سازمان بهزیستی، فنی و (ره) اهم نامه با کمیته امداد حضرت امامانعقاد تف
هاي مرتبط  سازمان زندانها ،جهاد دانشگاهی و سایر دستگاه اي، کانون اصالح و تربیت، حرفه

 هاي سازمان با موضوع فعالیت
 100 هاي فرهنگی دولتی هماهنگی بخش

 شناسایی بازارهاي هدف و بازاریابی 4

تعیین شناسه خدمات  ،زاري جشنواره هاي آیینی و گردشگري  مختلف در سطح استانبرگ
تهیه --ا قابلیت دانلود روي موبایلبو امکانات محورهاي گردشگري استان در سایت استان 

 آوري اطالعات ملیت گردشگران ورودي به منظور شناسایی بازارهاي هدف گردشگري و جمع
 نقشه، بروشور) ،cd(کتاب، زبانه گردشگري 7تبلیغاتیطراحی،تهیه و توزیع اقالم  -

  افزایش گردشگران ورودي
 

100 

5 
  جلوگیري از تولید انبوه و صنعتی از طریق

  برداري از صنایع دستی و نظارت بر نسخه 
 کیفیت و اصالت آن 

هاي  هاي الزم با اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت ها همکاري درجهت حفظ حقوق تولیدکننده
مندي از مزایاي حمایتی ثبت آن در حفظ  معنوي از تولیدات و بهره  منظور حمایت عتی بهصن

عنوان معرف و متضمن منشاء و  المللی در حوزه صنایع دستی به و رونق تجارت داخلی و بین
المللی  مهر اصالت بین پذیرفته و همچنین اخذ نشان کنندگان صورت کیفیت کاال براي مصرف

دارد ملی از اداره استاندارد براي آثار صنایع دستی و هنرهاي سنتی نشان از پروانه استان و
 کیفیت و اصالت آثار  هنرمندان اصفهانی دارد.

  شناساندن هر چه بهتر کاالهاي استاندارد
درسطح جهانی و ملی و حفظ و فروش  

 بیشتر صنایع دستی و هنرهاي سنتی
100 

6 
  تیفراهم سازي بستر مشارکت بخش غیر دول

 در امر مرمت و احیاي بافت و اماکن تاریخی 

اثر تاریخی در فهرست حرایم آثار ملی  282با ثبت حریم  1395استان اصفهان در سال 
اثر ثبت حریم شده  449اثر ثبت حریم شده در سالهاي پیش، به آمار  167ایران ، از تعداد 

از سی پرونده دیگر نیز  و رتبه نخست کشوري دست یافته است. بیش 1395در پایان سال 
 در این خصوص در دست اقدام می باشد.

باال رفتن کیفیت و سرعت مرمت آثار 
فرهنگی، منجر به حفظ بهتر  -تاریخی

 آثار می شود.
100 

  .ردشگري استانماخذ: سند راهبردي بخش میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگري در برنامه پنجم توسعه و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگ 
  



 

 
 

  استان اصفهان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگريها و متغیرهاي مهم براساس اهداف کمی برنامه بخش  شاخص . عملکرد 5جدول 
  (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  طی سال 

 
ماده 
واحد   عنوان هدف کمی  قانونی

  متعارف
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
هدف 
  درصد  عملکرد  برنامه

  تحقق 
  هدف

درصد   عملکرد  برنامه 
  تحقق

هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق

 11ماده 
برنامه 
 پنجم

تعداد آثار 
فرهنگی  تاریخی

ثبت شده در 
فهرست جهانی 

 یونسکو

 100 7 7 0 0 0 100 4 4 0 0 0 133 4 3 150 3 2 اثر

 11ماده 
برنامه 
 پنجم

تعداد آثار 
فرهنگی  تاریخی

  ثبت ملی
 (غیر منقول)

 5 2 8 18,8 17 90 33,3 30 90 0 0 80 37,5 30 80 32,8 23 70 اثر

 11ماده 
برنامه 
 پنجم

تعداد آثار طبیعی 
 ثبت ملی

 12,5 1 8 0 0 8 0 0 6 0 0 5 0 0 5 0 0 5 اثر

 11ماده 
برنامه 
 پنجم

تعداد آثار غیر 
 ملموس ثبت ملی

 800 32 4 150 6 4 0 0 4 0 0 4 675 27 4 75 3 4 اثر

 11ماده 
برنامه 
 پنجم

 ها تعدادکل موزه
 تحت نظارت

 162 26 16 166 25 15 146 22 15 175 21 12 180 18 10 170 17 10 موزه

 11ماده 
برنامه 
 پنجم

  تعداد
بازدیدکنندگان  
  ز موزه ها و بناها ا

 

 36 2685 7464 43 2693 6220 50 2562 5184 60 2593 4320 104 3747 3600 102 3067 3000 هزار نفر

  
  



 

 
 

  استان اصفهانها و متغیرهاي مهم براساس اهداف کمی برنامه بخش میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري  شاخص . عملکرد 5جدول ادامه 
  (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  طی سال 

 
ماده 
واحد   عنوان هدف کمی  قانونی

  متعارف
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
هدف 
  درصد  عملکرد  برنامه

  تحقق 
  هدف

درصد   عملکرد  برنامه 
  تحقق

هدف 
درصد   عملکرد  امهبرن

  تحقق

 11ماده 
برنامه 
 پنجم

تعداد اماکن 
–فرهنگی 

تاریخی ثبت شده 
 و قابل بازدید

 86 80 93 94 80 85 103 80 77 114 80 70 115 75 65 120 71 59 تعداد

 11ماده 
برنامه 
 پنجم

تعداد سازمانهاي 
مردم نهاد فعال 

)NGO( 
 145 64 44 105 42 40 84 31 37 59 20 34 45 14 31 36 10 28 تعداد

 11ماده 
برنامه 
 پنجم

تعداد دریافت 
  نشان اصالت

  المللیبین 
  در صنایع دستی  

 سال(توضیح: یک
در میان این 

نشان اختصاص 
 می یابد. )

نشان 
 اصالت

 144 104 72 عدم برگذاري عدم برگذاري عدم برگذاري 106 48 45 عدم برگذاري

 11ماده 
برنامه 
 پنجم

ارزش کل 
ت صنایع محصوال

 دستی صادر شده

میلیون 
 دالر

21 32 152 24 4 17 28 32 114 32 11 34 36 7. 2 41 25 61 

 11ماده 
برنامه 
 پنجم

تعداد دریافت 
نشان ملی 

 مرغوبیت کاال

نشان 
 ملی

 عدم برگذاري 1168 187 16 عدم برگزاري 825 99 12 عدم برگذاري 1180 59 5

 11ماده 
برنامه 
 پنجم

 نعداد رشته هاي
شده  سازي زنده باز

 صنایع دستی

 58 18 31 67 18 27 75 18 24 76 16 21 83 15 18 87 13 15 رشته



 

 
 

  استان اصفهانها و متغیرهاي مهم براساس اهداف کمی برنامه بخش میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري  شاخص . عملکرد 5جدول ادامه 
  (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  طی سال 

  
ماده 
  عنوان هدف کمی  قانونی

واحد 
متعار

  ف
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
هدف 
  درصد  عملکرد  برنامه

  تحقق 
  هدف

درصد   عملکرد  برنامه 
  تحقق

هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
 11ماده 

برنامه 
 پنجم

هاي  پروانه تعداد
تولید کارگاهی 

 صادر شده

 120 2723 2273 125 2507 2000 126 2342 1850 130 2094 1600 132 1860 1400 131 1574 1200 پروانه

 54ماده
برنامه 

-پنجم
 ج

تعداد گردشگر 
داخلی (اقامت در 
هتل و مهمانپذیر 

 و......)

 70 854880 1228481 61 656160 1068252 61 565000 928914 64 516000 807751 61 430000 702393 92 560554 610777 نفر

 54ماده
برنامه 

-پنجم
 ج

تعداد گردشگر 
خارجی (اقامت 

در هتل و 
 مهمانپذیر و ....)

 330 351105 106322 270 250102 92454 227 183100 80394 158 110860 69908 101 61556 60790 86 45566 52860 نفر

 54ماده
برنامه 

-پنجم
 ج

  مدت ماندگاري
گردشگران                                  

 خارجی در استان

  نفر/
 روز

9/2 5/2 86 3 20/2 73 1/3 5/2 80 2/3 1/2 65 3/3 2/2 69 4/3 19/2 64 

 54ماده
برنامه 

-پنجم
 ج

مدت ماندگاري 
گردشگران 

 داخلی در استان

  نفر/
 روز

7/1 7/1 100 9/1 6/1 84,2 1/2 8/1 85,7 3/2 4/1 61 5/2 6/1 64 8/2 5/1 53,5 

 54ماده
برنامه 

-پنجم
 ج

مجموع تعداد 
-تخت اقامتگاه

هاي استان (هتل، 
مهمانپذیر و هتل 

 آپارتمان و...)

 10005 تخت

9081 91 

11505 

9127 79 

13230 

9530 72 

15215 

9841 65 

17500 

10406 60 

20125 

11896 59 

9231  92  9247  80  9740  73  9931  66  11306  65  14176  70  



 

 
 

  استان اصفهانها و متغیرهاي مهم براساس اهداف کمی برنامه بخش میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري  شاخص . عملکرد 5جدول ادامه 
  (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  طی سال 

  
ماده 
  قانونی

عنوان هدف 
  کمی

واحد 
  متعارف

  95سال   94سال   93سال   92سال   91ال س  90سال 
هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
هدف 
  درصد  عملکرد  برنامه

  تحقق 
  هدف

درصد   عملکرد  برنامه 
  تحقق

هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق

 12ماده 
برنامه 
 پنجم

ایجاد اشتغال 
مستقیم در  

هاي  بخش
گردشگري و 
  صنایع دستی

 در استان 

 34 2385 6960 35 2051 5800 54 2638 4850 114 4592 4030 189 6362 3360 183 5144 2800 نفر

  .ماخذ: سند راهبردي بخش میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگري در برنامه پنجم توسعه و اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگري استان
  .مقام اول کشور کسب اثر ثبت شده 7با و اثر  3  ثبت جهانی :1ره بند شما

   گردد و در صورت حضور نماینده سازمان ملل محقق می شود. سال یکبار برگزار می المللی در صنایع دستی هر دودریافت نشان اصالت بین  :9بند شماره 
 گمرك استان اصفهان و بدون احتساب صادرات  سنگ هاي قیمتی و فرش  می باشد. شایان ذکر است بخش اعظمی از : آمار ارائه شده شده به استناد آمار اخذ شده از 10بند شماره 

  آمار لحاظ نگردیده است .صادرات صنایع دستی استان از طریق سایر گمرك ها  و مرزهاي کشور و همچنین همراه با مسافران به صورت چمدانی صادر می گردد، که در این 
  دریافت نشان ملی مرغوبیت کاال هر دوسال یکبار برگزار می گردد.  :11 بند شماره

و عدم  92و 93((در خصوص کاهش تسهیالت در سالهاي   3جدول شماره 26توجه به ارتباط مستقیم میزان اشتغال با  تسهیالت و با استناد به توضیحات ارائه شده در بند  : با19بند شماره 
  در حوزه گردشگري ))  اشتغال  کامل محقق نگردیده است.1393حوزه صنایع دستی و همچنین عدم تخصیص اعتبار در سال  در 95تخصیص اعتبار در سال

  
  
  



 

 
 

  اي  عملکرد بودجه- 5
  (ارقام به میلیون ریال) 1390اي بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري در سال  عملکرد اعتبارات هزینه ):6جدول شماره (

  
1390 

 نوع اعتبارات عنوان دستگاه نامهعنوان بر
 مصوب عملکرد درصد تحقق

 تامین، حفاظت و مرمت غیر منقول 5/6441 5/6441 100

میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
 گردشگري

 ملی

 (بودجه عمومی)

 تشویق گردشگري خارجی 500 500 100

 گسترش خدمات موزه اي 2/8698 2/8698 100

 صنایع دستیترویج  6048 6048 100

 کل اعتبارات   ملی 7/21687 7/21687 100

 تامین، حفاظت و مرمت غیر منقول 318/28091 318/28091 100

میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
 گردشگري

 استانی

 پژوهش و اکتشاف باستان شناختی 1746 1746 100

 گسترش خدمات موزه اي 6198 6198 100

 ردشگري داخلیتشویق گ 3838 3838 100

 ترویج صنایع دستی 4348 4348 100

 حمایت از صادرات صنایع دستی 3497 3497 100

 تامین، حفاظت و مرمت اشیاء با ارزش تاریخی و فرهنگی 3837 3837 100

 هزینه هاي مربوط به بازنشستگان دولت 2693 2693 100

 نانپرداخت دیون و بازخریدي کارک 5/682 5/682 100

 استانی                                                                                            جمع کل                                                             818/54930 818/54930 100

 



 

 
 

  (ارقام به میلیون ریال) 1391رهنگی، صنایع دستی و گردشگري در سال اي بخش میراث ف عملکرد اعتبارات هزینه ):6شماره ( جدولادامه 

  

1391 
 نوع اعتبارات عنوان دستگاه عنوان برنامه

 مصوب عملکرد درصد تحقق

 تامین، حفاظت و مرمت غیر منقول 125 125 100

میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
 گردشگري

 ملی

 (بودجه عمومی)

 ري داخلیتشویق گردشگ 5190 5190 100

 گسترش خدمات موزه اي 4075 4075 100

 حمایت صادرات صنایع دستی 5/2498 5/2498 100

 برنامه جذب گردشگران ورودي کشور 4200 4200 100

 کل اعتبارات ملی 5/16188 5/16188 100

 تامین، حفاظت و مرمت غیر منقول 36294 36294 100

میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
 دشگريگر

 استانی

 پژوهش و اکتشاف 2051 2051 100

 اي گسترش خدمات موزه 6165 6165 100

 تشویق گردشگري داخلی 4506 4506 100

 ترویج صنایع دستی 4145 4145 100

 حمایت از صادرات صنایع دستی 4107 4107 100

 رهنگیتامین، حفاظت و مرمت اشیاء با ارزش تاریخی و ف 4505 4505 100

 هزینه هاي مربوط به بازنشستگان دولت 2812 2812 100

 پرداخت دیون و بازخریدي کارکنان 629 629 100

 استانی                                                                             جمع کل                                                           65214 65214 100

  



 

 
 

  (ارقام به میلیون ریال) 1392اي بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري در سال  عملکرد اعتبارات هزینه ):6شماره ( جدولادامه 

  

1392 
 نوع اعتبارات عنوان دستگاه عنوان برنامه

 مصوب عملکرد درصد تحقق

 اکتشاف و باستان شناختی تاریخی  0 0 0

نگی، صنایع میراث فره
 دستی و گردشگري

 ملی
 (بودجه عمومی)

 برنامه تامین،حفاظت ومرمت میراث غیرمنقول با ارزش تاریخی و فرهنگی 10160 10160 100

 برنامه  تامین ، حفظ و مرمت اشیاء با ارزش فرهنگی و تاریخی  0 0 0
 برنامه تشویق گردشگري داخلی وخارجی  1100 1100 100
 برنامه گسترش خدمات موزه اي  5600 5600 100

 برنامه ترویج صنایع دستی  154 154 100

 جمع 17014 17014 100
 اکتشاف و باستان شناختی تاریخی  3414 3414 100

میراث فرهنگی، صنایع 
 دستی و گردشگري

 استانی

 خی و فرهنگیبرنامه تامین،حفاظت ومرمت میراث غیرمنقول با ارزش تاری 34899 34869 99,9
 برنامه  تامین ، حفظ و مرمت اشیاء با ارزش فرهنگی و تاریخی  4558 4558 100
 برنامه تشویق گردشگري داخلی  5400 5400 100
 اي  برنامه گسترش خدمات موزه 7765 7765 100
 برنامه ترویج صنایع دستی  5170 5170 100

 
 ع دستی حمایت از صادرات صنای 4817 4817 100

 
 پرداخت دیون و بازخریدي کارکنان 1630 1630 100

 
 هاي مربوط به بازنشستگان هزینه 881 881 100

 
 استانی                                                                                  جمع کل                                   68534 68504 99,96

  می باشد. 92میلیون ریال عملکرد به میزان تخصیص ابالغ شده در سال  68504به مبلغ 1392یح : با عنایت به ابالغ تخصیص اعتبارات هزینه اي سال  توض
  



 

 
 

  (ارقام به میلیون ریال) 1393اي بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري در سال  عملکرد اعتبارات هزینه ):6شماره ( جدولادامه 

  

1393 
 نوع اعتبارات عنوان دستگاه عنوان برنامه

  مصوب  عملکرد  درصد تحقق
  حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول باارزش فرهنگی تاًمین 4288 4288  100

میراث فرهنگی، صنایع دستی 
 و گردشگري

  ملی
  (بودجه عمومی)

 گسترش خدمات موزه اي 17042 17042  100
 خلیتشویق گردشگري دا 900 900  100
 پرداخت دیون و بازخریدي کارکنان 1000 1000  100
 جذب گردشگران ورودي به کشور 2480 2480  100
 رشد تولیدات صنایع دستی 950 950  100
 ترویج صنایع دستی برنامه 750 750  100

 حمایت از صادرات صنایع دستی 3652 3634  99,52
 جمع 31062 31044  99,94
  شناختی و تاریخی اکتشاف باستان  3022  3022  99,94

میراث فرهنگی، صنایع دستی 
 استانی و گردشگري

 حفظ و مرمت میراث منقول فرهنگی 50467 50467 100
 حفظ و مرمت اشیاء فرهنگی تاریخی 6678 6678 100
  تشویق گردشگري داخلی 6678 6678 100
 برنامه گسترش خدمات موزه اي 9168 9168 100
 پرداخت دیون و بازخریدي کارکنان 592 592 100
 برنامه ترویج صنایع دستی 86 86 100
 برنامه رشد تولیدات صنایع دستی 6679 6679 100
 حمایت از صادرات صنایع دستی برنامه 5976 5976 100

 استانی                                                                                  جمع کل                                       89348 89348 100

   .باشد یم 92 سال در شده ابالغ صیتخص زانیم به عملکرد ریال ونیلیم 68504 مبلغ به 1392  سال يا نهیهز اعتبارات صیتخص ابالغ به تیعنا با:  توضیح
  



 

 
 

 (ارقام به میلیون ریال) 1394اي بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري در سال  هزینهعملکرد اعتبارات  ):6شماره ( جدولادامه 

 1394 
 نوع اعتبارات عنوان دستگاه عنوان برنامه

  مصوب  عملکرد  درصد تحقق
  حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول باارزش فرهنگی تاًمین 18598 18598 100

میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
  گردشگري

  ملی
  (بودجه عمومی)

 تشویق گردشگري داخلی 1600 1600 100

 جذب گردشگران ورودي به کشور 200 200 100
 گسترش خدمات موزه اي 4750 4750 100
 آموزش غیر رسمی فنی و حرفه اي 1000 1000 100
 برنامه ترویج صنایع دستی 250 250 100
 رشد تولیدات صنایع دستی 170 170 100
  از صادرات صنایع دستی حمایت 500 500 100
 جمع 27068 27068 100
 باستانشناختی و تاریخی اکتشاف 3929 3929 100

میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
 گردشگري

 استانی

 حفظ و مرمت میراث منقول فرهنگی 59036 56106  95,04

 حفظ و مرمت اشیاء فرهنگی تاریخی 6650 6650 100
  تشویق گردشگري داخلی 7650 7650 100
 برنامه جذب گردشگران ورودي کشور 5650 5650 100
 برنامه گسترش خدمات موزه ایی 7600 7600 100
 برنامه ترویج صنایع دستی 5650 5650 100
  برنامه رشد تولیدات صنایع دستی 5650 5650 100
 ایع دستیحمایت از صادرات صنبرنامه   5650 5650  100

 کل اعتبارات    استانی                                                                     104,465 104,535 97,27

 .باشد یم 92 سال در شده ابالغ صیتخص زانیم به عملکرد ریال ونیلیم 68504 مبلغ به1392  سال يا نهیهز اعتبارات صیتخص ابالغ به تیعنا با:  توضیح
 



 

 
 

 (ارقام به میلیون ریال) 1395اي بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري در سال  عملکرد اعتبارات هزینه ):6شماره ( جدولادامه 

1395 
 نوع اعتبارات عنوان دستگاه عنوان برنامه

  مصوب  عملکرد  درصد تحقق
 یخیوتاری فرهنگ زشباار رمنقولیغ راثیم ومرمت حفاظت تاًمین 11930 11530 96,64

میراث فرهنگی، صنایع دستی 
  و گردشگري

  ملی
  (بودجه عمومی)

 اي هموز خدمات گسترش 15000 15000 100
 کشور بهي ورود گردشگران جذب 4710 4688 99,54
 یداخلي گردشگر توسعهي راهبر 4900 3977 81,18

 یدست عیصنا جیترو 5100 5100 100
 یدست عیصنا ازارتقاءصادرات تیحما 2470 2007 81,27
 یدست عیصنا داتیاءورشدتولیاح 750 748 99,76
  ملی کل جمع  44860  43052  95,96

 اکتشاف و باستان شناختی و  تاریخی  4909 4909 100

میراث فرهنگی، صنایع دستی 
 و گردشگري

 استانی

 تامین،حفاظت ومرمت میراث غیرمنقول فرهنگی 74210 74210 100
 تامین ، حفظ و مرمت اشیاء با ارزش فرهنگی    6170 6170 100
 برنامه گسترش خدمات موزه اي  7400 7400 100
  برنامه جذب گردشگران ورودي به کشور  8630  8630  100
  برنامه راهبردي توسعه گردشگري داخلی 8934 8934  100
 احیا و رشد تولیدات صنایع دستی 8934 8934 100
 ترویج صنایع دستی 8934 8934 100
 حمایت از ارتقائ صادرات صنایع دستی 8630 8630 100

  پژوهشهاي کاربردي 770 95 12,33
  توسعه دولت الکترونیک 1000 1000 100
 آموزش غیر رسمی فنی و حرفه اي و مهارتی 200 200 100

 جمع کل استانی 138722 138021 99,49



 

 
 

 
  (ارقام به میلیون ریال) 1390وگردشگري درسال  میراث فرهنگی،صنایع دستی اي بخش هاي سرمایه اي تملک دارایی ): عملکرد بودجه7اره (شم جدول

 
 

1390 
  نوع اعتبارات  عنوان دستگاه  عنوان برنامه

  مصوب  عملکرد  درصد تحقق

 تامین ،حفاظت و مرمت 109965 109965 100

 تی و گردشگريمیراث فرهنگی، صنایع دس

  
 ملی

  (بودجه عمومی)

 پژوهش و اکتشاف  2025 2025 100

 گسترش خدمات موزه اي 5650 3650 6/64

  توسعه زیرساختهاي گردشگري 13960 13960 100
  جمع کل   131600 129600  48/98
  تامین، حفاظت و مرمت  70365  51988  88/73

 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري

 

  نیاستا
 (بودجه عمومی)

  پژوهش و اکتشاف  2600  1728  46/66
  گسترش خدمات موزه اي  6640  5848  07/88
  توسعه زیر ساختهاي گردشگري  14480  1/9779  53/67
  ایجاد و توسعه صنایع دستی  5155  5/3638  58/70

  ساختمان و تجهیزات  1330  931  70

 جمع کل                                                         استانی                                                                                 100570  6/73912  49/73

 
  
  
  



 

 
 

  یون ریال)(ارقام به میل 1391وگردشگري درسال  میراث فرهنگی،صنایع دستی اي بخش هاي سرمایه اي تملک دارایی ): عملکرد بودجه7شماره ( جدول

 
 

1391 
  نوع اعتبارات  عنوان دستگاه  عنوان برنامه

  مصوب  عملکرد  درصد تحقق

 تامین ،حفاظت و مرمت 1131 1131 100

 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري
  

 ملی
  (بودجه عمومی)

 پژوهش و اکتشاف  - - -
 گسترش خدمات موزه اي 4252 3877 18/91

  زیرساختهاي گردشگريتوسعه  2300 2300 100
 ایجاد و توسعه صنایع دستی 115  115  100
 ساختمان و تجهیزات  3000 3000 100

  جمع کل   10798  10423  96053
  تامین، حفاظت و مرمت  60605  15067  9/24

 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري
 

  استانی
 (بودجه عمومی)

  پژوهش و اکتشاف  2330  74  03/0
  گسترش خدمات موزه اي  4320  1110  7/25

  توسعه زیر ساختهاي گردشگري  10030  52/1806  18
  ایجاد و توسعه صنایع دستی  6380  2200  35

  ساختمان و تجهیزات  2310  120  2/5

 جمع کل                                                         استانی                                                                                     85975  20377  96,53

 1391% بوده است. جمع اعتبارات تخصیص یافته استانی در سال 30% نفت و گاز  و مصوبات خاص 94/48% و منابع مازاد،  93/21، 1391تخصیص اعتبارات منابع استانی در سال   توضیح:
  %  بوده است.100برابر با  1391ریال بوده است. نسبت کل هزینه شده استانی به تخصیص استانی در سال میلیون 52/20377برابر با 

میلیون ریال و از سر جمع اعتبارات ملی 89/101قانون بودجه سال به تفکیک از سر جمع اعتبارات استانی مبلغ   89درصد اعتبارات پژوهش و توسعه علمی و دانش فناوري بند 5/0  جهت
  میلیون ریال کسر گردید. 99/53



 

 
 

  (ارقام به میلیون ریال) 1392وگردشگري درسال  میراث فرهنگی،صنایع دستی اي بخش هاي سرمایه اي تملک دارایی ): عملکرد بودجه7شماره ( جدول

 
1392 

  نوع اعتبارات  عنوان دستگاه عنوان برنامه
  مصوب  عملکرد  درصد تحقق

 تان شناختی تاریخی اکتشاف و باس 2500 2500 100

  میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
 گردشگري

  

  ملی
  (بودجه عمومی)

 برنامه تامین،حفاظت ومرمت میراث غیرمنقول با ارزش تاریخی و فرهنگی 54863 54863 100

 برنامه  تامین ، حفظ و مرمت اشیاء با ارزش فرهنگی و تاریخی  200 200 100

 ویق گردشگري داخلی برنامه تش 11000 11000 100

 برنامه گسترش خدمات موزه اي  7370 7370 100

 برنامه ترویج صنایع دستی  0 0 0

 حمایت از صادرات صنایع دستی  550 550 100

 جمع 76483 76483 100

  اکتشاف و باستان شناختی تاریخی 3245 321 9,9

  میراث فرهنگی، صنایع دستی و
 گردشگري 

  

  استانی
  ودجه عمومی)(ب

 برنامه تامین،حفاظت ومرمت میراث غیرمنقول با ارزش تاریخی و فرهنگی 62835 18987 30,2

 برنامه  تامین ، حفظ و مرمت اشیاء با ارزش فرهنگی و تاریخی  50 0 0

 برنامه تشویق گردشگري داخلی  6033 1100 18,2

 برنامه گسترش خدمات موزه اي  4800 500 10,4

 برنامه ترویج صنایع دستی  4870 1060 21,8

 حمایت از صادرات صنایع دستی  1350 787 58,3

 یجمع کل                   استان                        83183 22755 27,36

  .باشد یم 92 سال در شده ابالغ صیتخص زانیم به عملکرد1392  سال یاستان يا هیسرما يها ییدارا تملک اعتبارات صیتخص کاهش به تیعنا با  توضیح:

  
  



 

 
 

  (ارقام به میلیون ریال) 1393وگردشگري درسال  میراث فرهنگی،صنایع دستی اي بخش هاي سرمایه اي تملک دارایی ): عملکرد بودجه7شماره ( جدول

( 
1393 

 نوع اعتبارات  عنوان دستگاه  عنوان برنامه
  مصوب  عملکرد  درصد تحقق

 ساماندهی و تعمیر بناهاي مهم تاریخی 11100 1224  65

  
  
  

میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و 

  گردشگري

  ملی
  (بودجه عمومی)

 هاي دولتی تعمیر و مرمت آثارو بناهاي ثبت شده دراختیار دستگاه 2270 489 21,54
 احیاء وبهسازي کاروانسراها وابنیه و تبدیل آنها به واحدهاي اقامتی 311 284 91,33
 هاي حفاظتی و پژوهشی میراث کشور احداث تعمیر تکمیل و تجهیز پایگاه 850 181 21,40
 هاي مفاخر هاي تاریخی وبقاع متبرکه وآرامگاه ها و باغ ساماندهی ومرمت محوطه 1700 672 39,54
 ها ایجاد سیستم حفاظتی وساخت مخازن امن درموزه ها وکاخ موزه 4500 593 13,18
 سازي ومرمت آثارثبت شده کشور در فهرست جهانی حفاظت وآماده 24100 11507 47,75
 خرید حریم و ابنیه و اشیا با ارزش تاریخی 3482 3290 94,49

 هاي بخش غیر دولتی مشارکت در تعمیرومرمت ابنیه و اشیا تاریخی وتکمیل موزه 23430 4790 20
 هاي تاریخی کشور مطالعه مرمت و حفاظت بافت 5740 2553 44,49
 ها احداث تکمیل تجهیز و مرمت موزه ها و کاخ موزه 4000 1587 39,69
 هاي هنرهاي سنتی و تولیدات فرهنگی ملی ایجاد وتجهیز سایت موزه ها و کارگاه 4760 422 8,89

 آماده سازي و اداره موزه ها و ابنیه تاریخی تاًمین 21500 16249 75,58

 هاي خدمات گردشگري مطالعه و ایجاد اردوگاهها و مجتمع 4500 1239 27,54
 هاي مورد نیاز در مناطق سنجی و ایجاد زیرساخت مطالعه شناسائی و امکان 6500 1319 20,30

 هاي گردشگري و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع توسعه زیرساخت 7050 0 0

 جمع 125793 52404 41، 66

   شناختی تاریخی هاي باستان کاوش 300 177 59

 

   شناختی تاریخی کاوشهاي باستان 400 125 31,42
   شناسائی و مستندنگاري ابنیه تاریخی و آثار طبیعی و معنوي 900 103 11,44

   شناسائی و مستندنگاري اشیاء با ارزش تاریخی 90 0 -
   شناختی تاریخی هاي باستان کاوش 200 121 60,85



 

 
 

  (ارقام به میلیون ریال) 1393وگردشگري درسال  میراث فرهنگی،صنایع دستی اي بخش هاي سرمایه اي تملک دارایی ): عملکرد بودجه7شماره ( جدولادامه 

1393 
  عنوان برنامه

میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و 

  گردشگري

  استانی 
 (بودجه عمومی)

  مصوب  عملکرد  درصد تحقق

 اري هنرهاي سنتی و صنایع دستیشناسائی ومستندنگ 200 0 -
 هاي مفاخر فرهنگی حفاظت و مرمت ابنیه تاریخی و آرامگاه 18120 9294 51,29
 هاي مفاخر فرهنگی حفاظت و مرمت ابنیه تاریخی و آرامگاه 3860 2615 67,76
 حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی وتاریخی تاًمین 6370 2872 45,09
 حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی وتاریخی تاًمین 4130 2527 61,20
 حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی وتاریخی تاًمین 4110 2161 52,59
 حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی وتاریخی تاًمین 7250 1396 19,26

 نتی و تولیدات فرهنگی استان اصفهانتوسعه هنرهاي س 8000 6000 75
 حفظ و نگهداري باغات ایرانی 1670 961 57,55
 احداث و توسعه زیربناهاي مجموعه هاي گردشگري استان اصفهان 100 99 99,94

 احداث و توسعه زیربناهاي مجموعه هاي گردشگري 1500 300 20
 هاي گردشگري استان اصفهان احداث و توسعه زیربناهاي مجموعه 200 198 99,47
 هاي گردشگري ایجاد و توسعه زیرساخت 700 150 21,43

 توسعه امکانات گردشگري مذهبی 4000 0 0
 هاي گردشگري ایجاد و توسعه زیرساخت 2200 242 11

 ایجاد و توسعه زیرساختهاي رفاهی گردشگري 500 263 52,71
 هاي گردشگري ساختایجاد و توسعه زیر 950 350 36,84
 ایجاد امکانات اطالع رسانی و معرفی جاذبه هاي گردشگري 1350 880 65,19
 ساماندهی و تجهیز موزه هاي استان 8050 992 12,33
 ساماندهی و تجهیز موزه هاي استان 300 250 83,33
 فرهنگی تکمیل و تجهیز و تعمیر ساختمانهاي اداري سازمان میراث 3314 1646 49,67
 ایجاد و توسعه صنایع دستی 4115 2338 56,84
  جمع کل                             استانی 82879 36068 43,52
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  نوع اعتبارات  عنوان دستگاه  عنوان برنامه

  مصوب  عملکرد  درصد تحقق

 ساماندهی و تعمیر بناهاي مهم تاریخی 2500 2570 62,83

میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و 

 گردشگري

  

 ملی
  (بودجه عمومی)

 هاي دولتی تعمیرومرمت آثارو بناهاي ثبت شده در اختیار دستگاه 500 5 1,04
 ها تعمیر تکمیل و تجهیز پایگاه 2980 1090 36,59

 سیستم حفاظت الکترونیک و انبار موزه ها 2570 1198 46,62

 ها حفاظت وآماده سازي ومرمت پایگاه 13050 8757 67,11
 مرمت ابنیه تاریخی وفق شرح عملیات و مشارکت در تعمیر 490 200 40,82

 هاي تاریخی کشور مطالعه مرمت و حفاظت بافت 800 0 0
 گ گردشگريتکمیل کمپین 2500 638 25,54

 تکمیل زیرساخت منطقه نمونه گردشگري 1800 918 51
 ایجاد زیرساختهاي گردشگري 700 525 75
 احداث تکمیل تجهیز و مرمت موزه ها و کاخ موزه ها 2500 1500 60

 مطالعه سایت موزه 1300 275 21,19
 تاریخی  آماده سازي و اداره موزه ها و ابنیه تاًمین 2500 2166 86,66
 جمع 34190 18845 55,12
 هاي رفاهی و گردشگري ایجاد و توسعه زیرساخت 1450 200 13,79

میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و 

 گردشگري

  

 استانی

  (بودجه عمومی)

 حفظ و نگهداري باغات ایرانی 7000 6937 99,11
 گردشگري ایجاد امکانات اطالع رسانی و معرفی جاذبه هاي 1250 247 19,82
 احداث و توسعه زیربناهاي مجموعه هاي گردشگري 200 193 96,69
 هاي مفاخر فرهنگی حفاظت و مرمت ابنیه تاریخی و آرامگاه 1100 200 18,18
 ساماندهی و تجهیز موزه هاي استان 13360 5559 41,61
 فرهنگی حفاظت و مرمت ابنیه تاریخی و آرامگاههاي مفاخر 18300 6253 34,17
 حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و  تاًمین 2680 1051 39,24
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  نوع اعتبارات  عنوان دستگاه  عنوان برنامه

  مصوب  عملکرد  درصد تحقق

 احداث و توسعه زیربناهاي مجموعه هاي گردشگري استان 3350 681 20,34

فرهنگی،  ثمیرا
صنایع دستی و 

 گردشگري
  

 استانی
  (بودجه عمومی)

 حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول باارزش فرهنگی و تاًمین 1000 50 5
 حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول باارزش فرهنگی  تاًمین 1464 300 20,50
 حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول باارزش فرهنگی  تاًمین 5150 1100 21,36
 هاي گردشگري  ایجاد و توسعه زیرساخت 2050 730 35,61

 ایجاد و توسعه صنایع دستی 200 0 0
 هاي گردشگري ایجاد و توسعه زیرساخت 3890 1132 29,12

 شناختی تاریخی  هاي باستان کاوش 1000 50 5
 هاي اداري سازمان میراث  تکمیل و تجهیز و تعمیر ساختمان 400 0 0

 توسعه هنرهاي سنتی و تولیدات فرهنگی استان اصفهان 1870 547 29,26
 حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول باارزش تاریخی تاًمین 1600 910 57
 هاي گردشگري استان تامبن زیرساخت 3450 1000 29

 یل  تجهیز و مرمت موزه هاي محلیتکم 114 400 35,91
 تعیین حریم شناسایی ثبت و مستندنگاري ابنیه تاریخی 1000 480 48

 شناسائی و مستندنگاري هنرهاي سنتی و صنایع دستی 1550 350 22,58
 شناسائی و مستندنگاري و مرمت اشیا باارزش تاریخی 200 0 0
 ی شناسی و تاریخ کاوشهاي باستان 100 0 0
 احداث و توسعه زیربناهاي مجموعه هاي گردشگري استان 850 0 0
 هاي گردشگري استان زیرساخت تاًمین 9750 0 0

 یجمع کل                   استان 85328 28374 33,25
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1395 
  نوع اعتبارات  عنوان دستگاه  عنوان برنامه

  مصوب  عملکرد  درصد تحقق

 یدولت هاي دستگاه دراختیار شده ثبت بناهاي و آثار مرمت و تعمیر 2000 1500  75

میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و 

 گردشگري
  

 ملی

  (بودجه عمومی)

 جهانی فهرست در کشور دهش ثبت آثار مرمت و سازي وآماده حفاظت 36150 34782 96,21
 پژوهشی و حفاظتی هاي پایگاه ومرمت سازي آماده حفاظت 26270 25187 94,30
 تاریخی ارزش با واشیاء وابنیه حریم خرید 1730 1718 99,31
 تاریخی مهم بناهاي وتعمیر ساماندهی 15000 13371 89,14
 مفاخر هاي وآرامگاه متبرکه بقاع-تاریخی ايه وباغ ها محوطه ومرمت ساماندهی 2080 2079 99,97
 غیردولتی بخش دراختیار هاي موزه وتکمیل واشیاءتاریخی ابنیه درتعمیرومرمت مشارکت 36600 31079 84,91

 کشوری تاریخ بافتهاي وحفاظت مرمت مطالعه 5500 4895 89
 یخیتار هاوابنیه موزه واداره سازي آماده تامین 17015 16657 97,89

 ها  موزه وکاخ ها موزه تجهیزومرمت تکمیل احداث 3800 3368 88,64

 ها موزه وکاخ ها درموزه امن مخازن وساخت حفاظتی سیستم ایجاد 1150 1150 100
 ملی فرهنگی تولیدات و سنتی هنرهاي هاي وکارگاه ها وزهم  سایت تجهیز و ایجاد 400 400 100
 دستی وصنایع فرهنگی میراث ازبخش وحمایت گردشگري تاسیسات هاي رساختزی توسعه 1000 1000 100
 ملی      جمع     149135 137190 92
 گردشگري هاي  مجموعه زیربناهاي وتوسعه احداث 1950 0 0

میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و 

 گردشگري
  

  استانی
  )(بودجه عمومی

 فرهنگی مفاخر هاي وآرامگاه تاریخی ابنیه ومرمت حفاظت 15044 7925 52,68
 استان هاي موزه تجهیز و ساماندهی 12150 9399 77,36
 فرهنگی مفاخر هاي وآرامگاه تاریخی ابنیه مرمت و حفاظت 2193 1392 63,49
 وتاریخی فرهنگی باارزش غیرمنقول میراث ومرمت حفاظت تامین 4265 843 19,77

 استان يها موزه تجهیز و ساماندهی 30 0 0
 وتاریخی فرهنگی باارزش غیرمنقول میراث ومرمت حفاظت تامین 1450 792 54,62
  وتاریخی فرهنگی باارزش غیرمنقول میراث ومرمت حفاظت تامین 8230 2964 36,01
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  عنوان برنامه

میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و 

 گردشگري
  

  استانی
  (بودجه عمومی)

  مصوب  عملکرد  درصد تحقق

 وتاریخی فرهنگی باارزش غیرمنقول میراث ومرمت حفاظت تامین 2030 1062 52,34
 وتاریخی فرهنگی باارزش غیرمنقول میراث ومرمت حفاظت تامین 950 200 21,05

 محلی هاي موزه مرمت و تجهیز تکمیل 200 0 0
 استان گردشگري هاي زیرساخت تامین 337 0 0
 استان هاي شهرستان شناسی استانب بررسی 600 0 0

 وتاریخی فرهنگی باارزش غیرمنقول میراث ومرمت حفاظت تامین 7924 2548 32,16
 ناستا هاي شهرستان گردشگري هاي جاذبه معرفی 1720 165 9,63
 وگردشگري دستی صنایع فرهنگی میراث اداري هاي تجهیزساختمان و تعمیر 5350 2143 40,05
 دستی صنایع هاي رشته ترویج و آموزش 5100 1458516000 28,59

 گردشگري موردنیاز هاي وزیرساخت امکانات تکمیل 13822 0 0
 دستی صنایع هاي اهکارگ تجهیز و اندازي،تعمیر راه و توسعه 1850 983 53,13
 ایرانی باغات ونگهداري حفظ 9000 7273 80,81

 تاریخی شناختی باستان هاي کاوش 300 0 0
 تاریخی شناختی باستان هاي کاوش 750 157 20,93
 استان تاریخی ابنیه وثبت حریم تعیین مستندنگاري، شناسائی، 3210 935 29,12

 استان هاي شهرستان گردشگري يها زیرساخت تکمیل 300 300 100
 اصفهان ن استا گردشگري اي مجموعه زیربناهاي وتوسعه احداث 200 0 0
 گردشگري هاي زیرساخت توسعه و ایجاد 300 0 0
 گردشگري هاي زیرساخت توسعه و ایجاد 4000 0 0
 استان محلی هاي موزه تجهیز و تعمیر 2400 0 0
 گردشگري رفاهی هاي زیرساخت توسعه و ایجاد 7900 0 0

 جمع کل استانی 113615 40544 35,70

  .باشد یم 95سال در شده ابالغ صیتخص زانیم به عملکرد1395 سال یاستان يا هیسرما يها ییدارا تملک اعتبارات صیتخصیا عدم  کاهش به تیعنا با  توضیح:
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  : جمع بنديـ 6
  تحلیل عملکرد –محور اول 

  
 :حوزة مدیریت کالن توسعه

هاي اطالعاتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی  اندازي سیستم و راهء مطالعه، طراحی سیستم، اجرا -
 ).MISو  GISو گردشگري (ازقبیل 

گذاري واجد اولویت هاي سرمایه منظور اجراي فرصت خصوصی به  گذاري و جذب بخشمدیریت سرمایه -
 براي توسعه درحوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان.

جلب مشارکت در توسعه ) به منظورNGOهاي مردم نهاد ( خصوصی و سازمانمدیریت حمایتی از بخش -
 دستی وگردشگري استان.فرهنگی، صنایع میراث

  
 :فرهنگیحوزة میراث 

ل با محوریت تالش در ثبت فهرست آثار تاریخی استان در فهرست اقدامات انجام یافته در این سا -
% 175رشد  باهاي سازمان میراث فرهنگی کشور بوده  ترین اهداف این سال آثار جهانی که از مهم

  باشد. خصوص، نشان دهنده پیشرفت چشمگیر استان در این حوزه می  در این
اثر تاریخی دراختیار  178رکت در تعمیر کارگاه مرمت بنا در استان و مشا 270همچنین احداث  -

این آمار نیز  .دهد سطح استان را نشان می کارگاه فعال در 448خصوصی رقم قابل قبول   بخش
، رقم مطلوبی عداد بناهاي تاریخی نیازمند مرمتهرچند به دلیل عدم کفایت اعتبار نسبت به ت

 دهد. ، پیشرفت مناسبی را نشان میزههاي گذشته در این حو نیست اما در قیاس با عملکرد سال

  عملکرد مؤثري نداشته است اما 1395هاي استان، این اداره طی سال  اندازي موزه در حوزه راه -
بینی  طبق پیش ،و سال پیش از آن شش موزه درسطح استان احداث شدهدباتوجه به اینکه طی 

 د.برنامه پنجم توسعه استان در این حوزه همچنان وضعیت مطلوبی دار
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آثار تاریخی استان بوده  پیشرفت ملموس در ثبت جرائم،  1395سال از دیگر نکات قابل توجه در  -
 269شد در سطح کشور منجر گشته است. ر که این پیشرفت به کسب مقام نخست استان

 1395طی سال  از مؤثرترین دستاوردها 1394ال س به آمار استان در این سال نسبتدرصدي 
 رود. شمار می به

افزایش تعداد میراث ناملموس ثبت شده استان در فهرست آثار ملی ایران از توجه به  همچنین با -
جایگاه استان را در  %155و رشد  1395پرونده در پایان سال  90به  1394پرونده در سال  58

 رود. شمار می به دستاورد مطلوبی کهل رسانده هاي تراز او کشور به سطح استان

  
 :حوزه صنایع دستی

 .هاي موقت و دائم صنایع دستی اندازي و استقرار بازارچه راه -

  وخارجی صنایع دستی. هاي داخلی ومشارکت در نمایشگاه  برگزاري  و  توسعه صادرات صنایع دستی -
 .توسعه هنرهاي سنتی و تولیدات فرهنگی استان اصفهان -

 .زش و توسعه و ترویج صنایع دستیآمو -

 کارگاهی).  تأسیسجواز ، روانه تولید، پگانه (کارت شناسایی صدور مجوزهاي سه -

 .شدن و در شرف منسوخ هاي منسوخ شده شناسایی، مستندنگاري و حفظ و احیاء رشته -

هاي  اهینامههاي تولید و صدورگو روش تدوین استانداردهاي الزم براي مواد اولیه، ابزار وتجهیزات و -
 سسه استاندارد و تحقیقات صنعتی.اي سنتی و صنایع دستی با همکاري مؤدرجه کیفیت هنره

 .هنرهاي سنتی  و  حوزه صنایع دستی در  آموزشی  نیازسنجی -

 هاي ترویج صنایع دستی. ریزي، ایجاد و توسعه خانه برنامه -

هاي فروش مجازي کاالهاي  یتاندازي سا منظور راه هاي تجارت الکترونیک به مشاوره به شرکت -
   .صنایع دستی

 تاًمیناجتماعی،  تاًمینطریق اجرایی نمودن قانون بیمه  حمایت از هنرمندان و صنعتگران از -
 ی.تسهیالت و منابع بانک
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 : حوزه گردشگري

  ورت سالیانه درشهر اصفهان.ص هالمللی گردشگري ب برگزاري نمایشگاه بین -
 صورت سالیانه در شهر اصفهان. ههاي تخصصی ـ علمی گردشگري ب برگزاري همایش -

 ات گردشگري.تأسیساستانداردسازي  -

 ها و مسیرهاي دسترسی به جاذبه تابلوهاي تبلیغاتی در نصب عالئم راهنمایی و بهبود وضعیت و -
  گردشگري. مقاصد

نظارت  طریق طراحی محتوا و پذیرایی از خدمات اقامتی و منابع انسانی بخش مدیریت توسعه -
  هاي آموزشی. دوره مستمر بر

 صورت سالیانه.  ههاي استان ب شهرستان مرکز و هاي موضوعی در برگزاري جشنواره -

  .دوره راهنمایان جهانگردي هاي آموزش مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرتی و برگزاري دوره -
  .کشور 150ی ترکیش ایر از اصفهان به یمابرقراري پرواز مستقیم هواپی -
 .ات گردشگري تحت نظارتتأسیساندازي سامانه مکاتبات اداري با  راه -

 )CD/DVDزبانه گردشگري (نقشه ، بروشور،کتاب ، 7، تهیه وتوزیع اقالم تبلیغاتی طراحی -

  
  :ها  معاونت سرمایه گذاري و طرح

 راثیم کارگروه لیذ( )تمام مهیني ها رحط(گردشگري  توسعه تهیکم باعنواني ا تهیکمتشکیل  -
 مشکالت و موانع رفع وی بررس منظور به) استاني گردشگر و  یدست عیصنا ،یفرهنگ

 مشکالت از مورد 12موجب آن   که بهاستان  ي درگردشگر اتتأسیسگذاران در سرمایه
 .قرارگرفتی بررس مورد جلسه سه درگذاران  سرمایه 
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ات گردشگري تأسیسهاي مختلف  موافقت در حوزه 298ي گردشگر توسعهي ها طرح بخش در -

  .یدگردصادر
 اتتأسیس به آن لیتبد وی خیتارو بناهاي  ها خانه ءایاح و مرمت گذاران به تشویق سرمایه -

بناي  31ن که در همین راستا هاي موجود استا استفاده بهینه از ظرفیت در جهتي گردشگر
 .خانه سنتی تغییر کاربري داده شدند تاریخی به اقامتگاه و سفره

  ي گردشگر درصنعت يگذار هیسرما با محور غرب و جنوب استان آشنایی و تشویق روستائیان -
والن شهرستانها، موجب توسعه چشمگیر ئي متعدد با مس ها ها و نشست طریق برگزاري همایش از

  گردي و رونق گردشگري در مناطق یاد شده گردید. هاي بوم قامتگاهایجاد ا
 يگردشگر جامع طرح و گانیگلپا يگردشگر مجتمع خوانسار، يردشگرگ مجتمع طرح بیتصو -

   . قاچ قره سد يگردشگر نمونه منطقه
  .ي نام بردگردشگر بخش در نفر 1711 تعداداشتغال  توان از از دیگر اقدامات مهم می -

 
  :نقاط قوت و ضعف  -محور دوم

هاي این بخش قبالً در سند راهبردي  ها و نقاط ضعف و محدودیت ترین قابلیت نقاط قوت و اصلی     
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري تدوین شده که در این مجال به عمده ترین نقاط قوت و ضعف 

  .گردد اشاره می 1394در سال 
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  :نقاط قوت - الف
 میراث طبیعی و فرهنگی 

 غناي تاریخ و فرهنگ استان. -

 هاي دوران تاریخی ـ اسالمی کشور.مرکزیت میراث فرهنگی در زمینۀ ابنیه، آثار و محوطه -

 نظیر بودن آثار باستانی دوران قبل از اسالم به ایران.منحصر به فرد و بی -

 المللی.اریخ، فرهنگ و میراث مادي و غیرملموس استان در سطح بیناعتبار جهانی ت -

 فرهنگی در سطح استان. پایگاه ملی میراث 6پایگاه جهانی و  7وجود  -

اثر تاریخی  20000اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی و همچنین وجود نزدیک به  1800وجود  -
  ارزشمند.

 جهانی یونسکو. تعدد آثار واجد شرایط جهت ثبت در فهرست میراث -

 هاي فلکلوریک استان.هاي فرهنگ عامه و جلوهویژه در عرصه  بهتنوع مظاهر فرهنگ غیر ملموس  -

 اثر طبیعی واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی میراث طبیعی. 308وجود  -

 
   صنایع دستی 

 .عنوان یک برند هدستی بصنایع المللی نام اصفهان در عرصهو بین شهرت و اعتبار ملی -

 اشتغالزایی نسبت به سایر و باالترین حجم تولید دستی،هاي صنایعکارگاه وجود بیشترین -
 هاي کشور. استان

 دستی استان. تنوع محصوالت و تولیدات صنایع -

رتبه اول صنایع دستی در زمینه دریافت نشان برتري و کیفیت یونسکو (مهر اصالت آثار صنایع  -
 ثار صنایع دستی.دستی) و نشان ملی کیفیت و برتري آ

دستی و هنرهاي  آموزش عالی مربوط به صنایع هاي بودن مراکز، مؤسسات و دانشگاهمتعدد  -
 سنتی در استان.
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 هاي حوزه صنایع دستی. هاي یک و پنج ساله متناسب با توانمندي بینی فعالیت ریزي و پیش برنامه -

 .معرفی اصفهان به عنوان دومین شهر جهانی صنایع دستی -

  .اندازي دبیرخانه اصفهان شهر جهانی صنایع دستی راه -

  
 گردشگري

 سفر. و نقل  حملها و امکانات  وجود زیرساخت -

 .هاي گردشگري طبیعی، فرهنگی و انسان ساخت تعدد و تنوع جاذبه -

 اي دسترسی به تمامی نقاط استان.هاي مورد نیاز گردشگران برتنوع و گستردگی زیرساخت -

 المللی کشور.عنوان یکی از پنج محور گردشگري بین هرود برودخانه زاینده -

هاي باالي گردشگري استان مانند  تنوع اقلیمی جغرافیایی و مورفولوژي استان، پتانسیل و ظرفیت -
اورزي، گردي، گردشگري ورزشی، گردشگري کشژئوتوریسم، کویرگردي، اکوتوریسم، طبیعت

 ی، گردشگري عشایر و غیره.یگردشگري صنعتی، گردشگري درمانی و سالمت، گردشگري روستا

از گردشگري ترانزیت و  رهنگی وف  ـاجتماعی امکان استفاده اقتصادي و  موقعیت ژئواستراتژیک -
 عبوري.

 باالتر بودن سطح کیفیت و استانداردهاي تأسیسات گردشگري موجود در استان نسبت به سطح -
 عمومی کشور.

 
  ها  سرمایه گذاري و طرح

هاي مختلف  حوزه در گذاري هاي باالي سرمایه ظرفیت ،  جغرافیایی و مورفولوژي استان تنوع اقلیمی -
گردي، گردشگري ورزشی، گردشگري استان مانند ژئوتوریسم، کویرگردي، اکوتوریسم، طبیعت
ی، یالمت، گردشگري روستاگردشگري کشاورزي، گردشگري صنعتی، گردشگري درمانی و س

 گردشگري عشایر و غیره.

 .گذاري تاریخی با ارزش انجام امور توسط نیروي جوان، متخصص و متعهد در حوزه سرمایه -
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 .به گردشگري امالكاستقبال مالکین ابنیه تاریخی از تغییر کاربري  -

ي گردشگر اتتأسیس گذاران هیسرما مشکالت و موانع رفع وی بررس منظور به سعهتو تهیکم لیتشک -
 .ناستا در

 
  :نقاط ضعف - ب

  میراث طبیعی و فرهنگی 
 ).GISو  MISهاي اطالعاتی (از قبیل  ضعف نظام -

 فرهنگی واجد ارزش در استان. میراث متعدد  ابنیه و آثار ءاحیا و  مرمت منظورحفاظت، به منابع  حدودیتم -

 .مؤثرگیر و هاي متعدد تصمیمفقدان مدیریت یکپارچه براي نهادها و دستگاه -

 و بازسازي دارند. ءکه نیاز به مرمت، احیا اي شکنندگی و حساسیت باالي ساختار فیزیکی آثار و ابنیه -

 ضعف فرهنگ عمومی در نگهداري و حراست از آثار و ابنیۀ تاریخی و میراث فرهنگی. -

  
  صنایع دستی

 کامل اعتبارات.یص عدم تخص -

  هاي الزم در حوزه آموزش و توسعه و ترویج صنایع دستی در استان. عدم وجود زیرساخت -
ها و شرح وظایف معاونت  با حوزه فعالیتمتناسب  منابع انسانی)-امکانات کافی (منابع مالیوجود عدم  -

 صنایع دستی. 

 هاي تخصصی.فقدان نظام جامع آماري و پایگاه داده -

ثر مؤهاي صنایع دستی به دلیل پایین بودن درآمد و عدم امکان دستیابی برخی از رشته منزوي شدن -
 به بازارهاي مصرف.

 .هاي اقتصادي هاي اقتصادي نسبت به سایر بخش دستی در جذب سرمایهرقابت دشوار صنایع -
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 گردشگري

 المللی. جهت گردشگري خارجی.هاي اعتباري بینانه کارتساموجود عدم  -

 .رود خشکی رودخانه زاینده -

دستی و گردشگري استان در بازارهاي هدف فرهنگی، صنایعضعف معرفی سیماي عمومی میراث -
 داخلی و خارجی.

 .تبلیغات گردشگري اعتبارات کافی جهت بازاریابی ووجود عدم  -

  شگران خارجی به دلیل کمبود خدمات بانکی و ارزي مورد نیاز کرد گردمحدود شدن سرانه هزینه -
 المللی.هاي اعتباري بینوسیله کارت هات ناشی از محدودیت پرداخت بتاًثیرویژه  به

  ها  گذاري و طرح سرمایه
 .هاي الزم قانونی در زمینه مناطق نمونه گردشگريدکافی بودن استاندارنا -

 .گذاران  ه جهت تشویق سرمایهعدم کفایت اعتبارات در قانون بودج -

 هاي اقتصادي. هاي اقتصادي نسبت به سایر بخش رقابت دشوار گردشگري در جذب سرمایه -

 ).TISو  MIS، GISهاي اطالعاتی (از قبیل  ضعف نظام -

رود و خارج از دسترس  تفریحی و شهري در حاشیه زاینده ،هاي خدماتی فعالیت ،بارگذاري صنایع -
 تفاده براي گردشگري.نمودن اراضی قابل اس

 تخریب برداري طرح و عدم تخصیص کامل اعتبارات که موجب ناتمام ماندن و طوالنی شدن زمان  بهره -
 کار رفته شده است. هبرخی مصالح ب

 .ها و نداشتن طرح معماري و اجرایی   انجام نشدن مطالعات در بسیاري از طرح -

 ت.رات و عدم تخصیص کامل اعتباراناکافی بودن اعتبا -

 .ات گردشگريتأسیسعدم وجود قوانین و ضوابط احداث شفاف نبودن و بعضاً  -

 .گذاران طوالنی بودن زمان واگذاري زمین به سرمایه -

  .ها تسهیالت جهت تکمیل طرح ناکافی بون منابع بانکی و -
  .محاسبه و پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیالت گردشگري هاي دستورالعملبودن  متغیر -
 .هاي اجرایی و اجراي قوانین حمایتی گردشگري ازسوي دستگاه عدم تمکین -
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  :پیشنهادها  -محور سوم

سند راهبردي مصوب پیشنهادها و اهداف و راهبردهاي بلندمدت متناظر با مسائل اساسی توسعه در اهم 
  به شرح ذیل است :

  
  فرهنگیمیراث طبیعی  و 

  .بخشی بین ، فرابخشی وسازمانی هاي بینجهت تقویت همکاري تالش در -
هاي همجوار در حوزة تبادل تجارب مشترك و مدیریت آثار، ابنیه  با استان همکاريهماهنگی و تقویت  -

  هاي میراث طبیعی و فرهنگی مشترك بین استانی.و محوطه
 المللی.قرار استانداردهاي بینی و استیها و فرآیندهاي اجرااستانداردسازي روش -

  سازي بستر مشارکت بخش غیردولتی در مرمت و احیاي بافت و اماکن تاریخی. فراهم -
 جهت افزایش تعداد آثار ثبت ملی و جهانی. تالش در -

 برداري صحیح از آثار و بهره و  حفاظت نهاد براي مشارکت درمدیریت، هاي مردم تعداد سازمان  افزایش -
 ابنیه.

 هاي استان.هاي تخصصی در دانشگاهد و توسعه مراکز علمی و رشتهایجا -

 باستانی و تعیین حریم آنها. -تهیۀ بانک اطالعات جامع ابنیه، محوطه و آثار تاریخی  -

 
  صنایع دستی

  .بخشی بینفرابخشی و هاي تالش در جهت تقویت همکاري -
 رسطوح کالن.ی بازارهاي هدف و بازاریابی براي صنایع دستی استان دیشناسا -

برداري از صنایع دستی و نظارت بر حفظ کیفیت و  جلوگیري از تولید انبوه و صنعتی ازطریق نسخه -
 دستی استان.اصالت صنایع

عنوان یکی  بهاندازي گالري یا بورس تخصصی جهت خرید و فروش آثار فاخر و هنري صنایع دستی  راه -
 هاي جنبی موزه. از بخش
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هاي تجاري  هاي  هیئت المللی صنایع دستی  به کمک در نظر گرفتن جایگاه ویژه جهت بازرگانی بین -

  براي صنایع دستی.
به ویژه استادکاران و  سطح معیشتی شاغالن صنایع دستی ت ارتقاءتصویب قوانین حمایتی جه -

  پیشکسوتان.
  

  گردشگري
  .المللی بندي واحدهاي گردشگري براساس استانداردهاي ملی وبین طبقه نداردسازي واستا بندي، درجه -
سسات فعال در زمینه گردشگري مؤها و  و پیشنهادات گردشگران داخلی، سازمان ءنیازسنجی و اخذ آرا -

  .منظور اصالح و تقویت سیستم جاري گردشگري داخلی به
 هاي داخلی و خارجی.عرصه ی بازارهاي هدف و بازاریابی گردشگري دریشناسا -

ها با همکاري  ایجاد تسهیالت صدور روادید، رفع موانع، ارائه اطالعات و خدمات رفاهی در سفارتخانه -
 واحدهاي ذیربط.

تبادل تجارب مشترك و مدیریت فضاها و  حوزههاي همجوار در با استان همکاريهماهنگی و تقویت  -
 ارچه.شگري مشترك بصورت جامع و یکپمحورهاي گرد

  
  ها  سرمایه گذاري و طرح

 .اجراییهاي ها و پروژهاراضی ملی به طرح مدیریت تخصیص بهینه -

هاي گردشگري سالمت و هاي جذب گردشگران داخلی و خارجی در حوزه فراهم کردن زیرساخت -
 گردشگري ورزشی.

 .هاي راکد داخلی و محلی استان به بخش گردشگري هدایت سرمایه -

 .سازمانی و بین بخشی  هاي بینهمکاريتالش درجهت تقویت  -
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برداري رسیدن و تکمیل  منظور به بهره  توزیع شاخصمند اعتبارات و تخصیص آن در زمان مناسب به -
 .پروژه

مراکز ، اردوگاه ،گاه ات گردشگري ازجمله تفرجتأسیسپیشنهادي در برخی ضوابط  تهیه قوانین و -
مراکز گردشگري سالمت  زائرسرا، مراکز اقامتی جوانان، ها بامالکیت زمانی، اقامتگاه تفریحی و سرگرمی،

مناطق نمونه وارائه آنها به مراجع ذیصالح  ها ، ضوابط کمپینگ و ارائه اصالحیه الزم در قوانین و
 .گذاري قانون

 .عالم و انجام فرایند قانونیتط جهت اخذ اسهاي ذیرب ایجاد سامانه هماهنگی بین دستگاه -

 .هاي ذیربط هاي سازمان به دستگاه العمل معرفی و ابالغ قوانین و دستور -
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  فصل هفدهم

  ورزش
  
 
  
  
  
  
  ـ مقدمه1

هاي توسعه  شود و حفظ شاخص توسعه پایدار محسوب میترین عنصر  توجه به سرمایه انسانی برجسته     
هاي دستگاه ورزش دارد. در همین راستا اداره کل ورزش و  موریتأدر بعد انسانی، ارتباط تنگاتنگی با م

یافتگی  هاي توسعه جوانان تالش دارد براساس سهم خود در توسعه کالن استان و با توجه به شاخص
انداز خود موجب، سالمتی، نشاط، عزت و اقتدار ملی و توسعه  ند که در چشمهایی را به انجام رسا موریتأم

  سرمایه اجتماعی گردند. 
هاي ورزش  شود فعالیت توسعه ورزش همگانی به عنوان راهبرد عمده دستگاه است و تالش می

اصلی  . فلسفهریزي اوقات فراغت از کار تبدیل گردد همگانی به انتخاب اصلی شهروندان براي برنامه
جبرانی جامعه است.  –هاي درمانی ها؛ حفظ سالمتی و کاستن از هزینه اقدامات در این بعد از فعالیت

هاي اداره کل اضافه  ها نیز پیرو انتظارات شکل گرفته در شهروندان به فعالیت شاخص توسعه زیرساخت
  شود تا با ارتقاء دسترسی، موانع پرداختن به ورزش کاهش یابد.  می

یابند  عملکردهاي ورزشی امکان ظهور می ه ورزش قهرمانی نیز بخشی از نخبگی جامعه که دردر توسع
  آید.  المللی به وجود می هاي افتخارآمیز ملی و بین شود و شرایطی براي نمایش سازماندهی می
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سبک زندگی به اثبات رسیده  ر پرورش سرمایه انسانی و ارتقاءلذا امروزه نقش راهبردي ورزش در مسی
ها به تمام  اهمیت بسیار یافته است . توسعه ورزش نیازمند توجه دولت  و توسعه ورزش در تمامی کشورها

افزاري  افزار است. به همین دلیل در سالیان اخیر توسعه سخت افزار و نرم در ورزش شامل سخت مؤثرابعاد 
لویت خاصی برخوردار و در نتیجه سرانه ورزشی با رشد مناسبی روبرو بوده است. در رویکرد ورزش از او

شده  تأکیدافزاري  افزاري و نرم بر رشد متوازن و برقراري تناسب میان رشد سخت ،آمایشی به این بخش
دو  زم در هرهاي ورزش کشور ناگزیر باید تناسب ال ترین قطب عنوان یکی از مهم است و استان اصفهان به

 افزار ورزش را مطابق با طرح آمایش بخش تربیت بدنی استان برقرار نماید .   افزار و سخت بخش نرم

توسط اداره کل ورزش و جوانان  1395انجام شده در این بخش طی سال ثر مؤترین اقدامات  مهم
  عبارتند از :

  
  .سال 30 از پس اصفهان جهان نقش نفري 75000 ورزشگاهافتتاح  .1

  .ینخیریکی از  توسط نصر شهید شمشیربازي ورزشگاه اندازي راه .2

 مواد نامه آیین 3 ماده ب بند موضوع هاي شاخص برش براساس ورزشی تقویم شاکله تدوین .3
 امکان رویه، وحدت ایجاد هدف با ورزشی هاي تأهی به ابالغ و استان اختصاصی 82 و 81

  .استان ورزشی هاي تأهی هاي برنامه و اطالعات تحلیل و تجمیع

 3 ماده ب بند موضوع استانی هاي شاخص برش اساس بر کمی اهداف نامه تفاهم فرم بازنگري .4
  .82 و 81 مواد نامه آیین

هاي سنتی انتخاب  بازنگري در شیوه و استان ورزش هاي تأهی رئیس انتخاب فرآیند تدوین .5
 هاي ورزشی. ساي هیاترؤ
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  .مسئولین باحضور) خورزوق شهداي زورخانه( باستانی ورزش ورزشگاه زنی کلنگ آیین .6

  .1395 ها بهمن 22 الی 18 ها سمن دستاوردهاي درنمایشگاه استان جوانان هاي سمن  شرکت .7

 خصوصی. بخش  به  پوشش اماکن تحت واگذاري بر تأکید و خصوصی بخش مشارکت تقویت .8

) براي جلب مشارکت خیرین در تکمیل و 2هاي قانونی قانون الحاق ( از ظرفیت استفاده .9
 ورزشی. هاي احداث پروژه

 ورزشی. اماکن بندي سطح و ارزیابی نظام بکارگیري .10

 .هاي بخش ورزش ایجاد اشتغال ازطریق واگذاري تصدي .11

 مجوز. فاقد اماکن از برخی پلمپ دستور صدور و ها باشگاه عملکرد بر نظارت .12

 تجاري. و ورزشی اماکن واگذاري رقابتی راستاي در مزایده جلسات رگزاريب .13

 .سازي سایت اداره کل ورزشی و فعال رویدادهاي درخصوص رسانی هاي اطالع ارتقاء شیوه .14

بینی اهداف کمی  ارتقاء علمی و مهارتی نیروي انسانی فعال در حوزه  ورزش ازطریق پیش .15
  شی.هاي ورز تأپیشرونده در تفاهم با هی
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 بر عملكرد. ريزي مبتني سازي نظام بودجه ها و پياده دارايي شناسايي .16

  هاي اجرا شده دهه مبارك فجر. يكصد و بيست مورد برنامه .17

   بار ليناو براي) سيما( استان ورزشي هاي تأهي آمار مديريت يكپارچه سامانه اندازي راه .18
  .ايران در

  .كل اداره افزاري سخت هاي سيستم روزرساني به .19

و نيروي انساني  كل به واحدهاي تابعه اداره استقرار نظام مديريت عملكرد و انتشار ارزيابي .20
  پوشش در سراسر استان. تحت

 .پوشش تحت هاي كميته و كل اداره مديريت توسعه گروه كار جلسات برگزاري .21

 عملكرد در استان و وزارت متبوع.بر   ستمر با مبادي نظارتبرقراري تعامالت م .22

   ):1بررسي اطالعات مندرج در جدول شماره (
درصدي  /03) جدول، سرانه فضاهاي ورزشي استان اصفهان، رشد 1هاي رديف ( براساس داده .1

 دهد كه با توجه به افزايش جمعيت اعالم سرانه ورزشي درآخرين سال مورد محاسبه را نشان مي
  .صورت گرفته است 1395سال شده در سرشماري 
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  هاي مهم ـ عملکرد شاخص2

  
  1390 – 95هاي  هاي مهم در سال عملکرد شاخص – 1جدول 

  1395  1394  1393  1392  1391  1390  واحد  شاخص عنوان   ردیف
1 

سرانه فضاهاي ورزشی 
  35/0  32/0  32/0 32/0  32/0  3/0  مترمربع  سرپوشیدهروباز و 

2 
  میزان مشارکت مردان 

  139515  131774  142084  133256  146877  139449  نفر  هاي ورزشی  در برنامه

  115707  105621  108602  97902  105400  95511  نفر  میزان مشارکت زنان 3

4 
هاي کسب شده  مدال

  120  83  66  57  85  86  تعداد  جهانی-آسیایی

  هاي کسب شده مدال  5
  1  -  -  -  -  -  تعداد  در المپیک 

  هاي کسب شده مدال  6
  -  -  -  -  -  -  تعداد  در پارالمپیک 

  هاي ورزش  باشگاه  7
  7  7  7  7  7  7  تعداد  اي حرفه

  3701  3701  3472  3700  3449  2541  نفر  اي ورزشکاران حرفه  8

هاي ورزش رایگان  پایگاه  9
  152  117  178  170  270  250  تعداد  در استان

10  

اماکن ورزشی واگذار 
شده به بخش خصوصی 
(مدت قرارداد ساالنه 

  است)

  165  135  128  127  115  200  تعداد

هاي داراي مجوز  باشگاه  11
  1000  754  744  670  632  539  تعداد  فعالیت ورزشی

  اشتغال ایجاد شده  12
  4000  3016  2976  2680  2528  2156  تعداد  در بخش ورزش 

  هاي فعال تهیا  13
  51  49  48  48  48  49  تعداد  مرکز استان 

 اصفهان. اداره کل ورزش و جوانان استان ماخذ:
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) کاهش مشارکت مردان و افزایش مشارکت زنان در 1جدول شماره ( 3و  2هاي ردیف  داده .2

بیمه ورزشی باشد.  ناشی از افزایش تعرفه تواند  می این امر دهد. هاي ورزشی را نشان می فعالیت
هاي  گیري مشارکت افراد در فعالیت هاي اندازه سنجی شیوه تر و روایی هاي دقیق اما محتاج بررسی

ها خارج از چتر پوششی بیمه ورزشی  ورزشی است. درحال حاضر درصد قابل توجهی از مشارکت
گیري قریب به دقیق  و کار فراگیر جایگزین براي اندازه ازگیرد و بخش ورزش هنوز س صورت می

 اختیار ندارد.هاي ورزشی را در میزان مشارکت مردم در  فعالیت

 جهانی در سال هاي آسیایی و هاي کسب شده در رقابت ) تعداد مدال1( جدول شماره 4ردیف  .3
سهم استان در ارتقاء  ید افزایشمؤباشد و  ، متضمن روند رشد می گیري ي اندازه پایانی بازه

  افتخارات ملی است . 

  دهد. المپیک  هاي کسب شده در المپیک را نشان می ) تعداد مدال1جدول شماره ( 5ردیف  .4
بدون شک مدال  باالترین سطح از نمایش ورزش بوده و ،ترین رویداد ورزشی جهان عنوان مهم به

ه آن دست یابد. در سال پایانی دوره  تواند ب المپیک بزرگترین افتخاري است که یک ورزشکار می
  سازي  گیري نماینده اعزامی از استان اصفهان توانسته است به این افتخار نایل آید. آماده اندازه

هاست و ارتقاء  المللی در حوزه اقدامات فدراسیون هاي بین هاي ملی و حضور موفق در عرصه تیم
  . باشد می نهاریزي ازسوي آ عملکرد در این شاخص محتاج برنامه

هاي پاراالمپیک  توسط ورزشکاران کشورمان  نشان از سهیم بودن اصفهان در کسب مدال 6ردیف  .5
 کند. یید میأشناسی وضع موجود ، مداخله عوامل متعدد را ت ندارد. آسیب
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اي در استان مطرح  عنوان حامیان اصلی ورزش حرفه  به، 7وضوع ردیف اي م هاي حرفه باشگاه .6
اي در استان است . اما تعداد  ها نشانه پیشرفت ورزش حرفه افزایش تعداد این باشگاه هستند.
هاي  ها و رشته رسد . لذا تعداد تیم اي به تنهایی شاخص مناسبی به نظر نمی هاي حرفه باشگاه

تواند به توسعه متوازن  ، شاخص عملکردي است که میاي هاي حرفه پوشش باشگاه ورزشی تحت
  ورزش استان کمک کند . 

اي فعالیت ورزشی  صورت حرفه به تبع پایداري یا رشد عملکرد شاخص فوق، تعداد افرادي که به .7
هاي  اي براساس یافته کنند افزایش خواهد یافت اما راهبري سازمان یافته در ورزش حرفه می

  توجهی داشته باشد.  ها نیز کمک قابل لکرد سایر شاخصتواند به عم آمایش می

هاي  از تکالیف دستگاه اجرایی است و در سال ) یکی1جدول شماره ( 10ها موضوع ردیف  واگذاري .8
  .به تناسب اماکن داراي قابلیت واگذاري، از عملکرد مناسبی برخوردار بوده است بررسیمورد 

حسب  شده است که بر و تخریب اماکن واگذار تهدید متوجه عملکرد این شاخص، استهالك
میزان خسارت موجب حذف مکان از لیست قابل واگذاري شده و روند عملکرد شاخص را با نوسان 

هاي  منظور ضمانت هزینه گونه اقدام براي افزایش هزینه واگذاري به که هر حالی کند. در روبرو می
و یا کاهش آن گردد. درآمدهاي حاصل از  تواند منجر به عدم مشارکت نگهداري از مکان، می

نسبت به گذشته، جهش چشمگیري داشته اما همچنان مانع از تکافوي درآمد   چه ها اگر واگذاري
هایی براي رعایت معیارهاي  شود . دستورالعمل براي جبران خسارات وارده به اماکن ورزشی می

اي دستگاه  هاي سرمایه ت از داراییمختلف برقراري شاخص ازجمله حفظ استاندارد خدمات، حراس
 تواند منجر به اثربخشی شاخص گردد  .  که ضمناً  مشوق متقاضیان به مشارکت بیشتر باشد، می

قالب  هاي مختلف ایجاد شده و عموماً در هاي ورزش رایگان در استان، با مشارکت بخش پایگاه .9
صورت   د. عملکرد این شاخص بهگرد ها و اماکن ورزشی برگزار می ورزش صبحگاهی در ایستگاه

 شود.  اي محاسبه و گزارش می مداخله
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تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در راستاي  88واگذاري واحدهاي عملیاتی ازطریق ماده  .10
عات حقوقی دستگاه هاي اخیر ارتقاء اطال گیرد. در سال گري دولت صورت می کاهش تصدي

ها  محل واگذاري شده ، موجب رشد آورده مالی از هاي ابالغ تر دستورالعمل موجب کاربست دقیق
 ها شده است .  یند واگذاريآو شفافیت فر

هاي دستگاه در راستاي جلب مشارکت بخش غیردولتی براي  ، یکی از فعالیتصدور مجوز باشگاه .11
باشد. پیامدهاي این راهبرد، ایجاد اشتغال و  ارتقاء سرانه میرقابتی نمودن ارائه خدمات عمومی و 

 به اعتبارات دولتی است .  ءتوسعه اقتصاد ورزشی بدون اتکا

 ئه خدمات پرمخاطب است. عرضه همگامهاي مولد مهارت براي ارا بخش ورزش یکی از حوزه .12
  متمایل به  ي اشتغالجویا  جوانان اي از وجود آورده، بخش عمده تقاضا، توسعه متوازنی را به

اند. تهدید عمده در این بخش انحراف  هاي ورزشی شده تأهی هاي مختلف فعالیت در شبکه جنبه
هاي تشکیالت دولتی  تواند با اصالح شرایط احراز در تصدي از استانداردهاي خدمات است که می

را  مؤثرتريت، راهبري به نظار ءوظایف این بخش از اجرا  ورزش و جوانان کشور ، مترتب بر تغییر
 رتقاء خدمات ورزشی اعمال نماید.بر حفظ استانداردها و ا

هاي فعالیت بخش عمومی غیردولتی هستند و  ترین شبکه یافته هاي ورزشی، یکی از سازمان هیات .13
آورند. فرایندهاي این شبکه  هاي متنوعی براي ایجاد و توسعه فرهنگی جامعه به وجود می ظرفیت

ت گسترش و هاي جهانی، قابلی المللی و فدراسیون هاي بین قسیمات کشور تا تشکلاز خردترین ت
  انتشار فعالیت دارند.
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در سال  دهد نشان میمیان سرانه فضاهاي ورزشی دراختیار استان اصفهان با کل کشور   مقایسه .14
این اختالف  1391متر مربع بوده و در سال  12/0استان با میانگین کشور ، اختالف سرانه 1390

متر مربع رسیده است. این بدان 12/0این اختالف به  مجدداً 1392متر مربع و در سال  11/0به 
معناست که سرعت رشد سرانه در استان با سرعت رشد سرانه کشور همگام است اما کماکان 

باشد. در  تم را از حیث سرانه ورزشی در بین سایر استانها دارا میاستان اصفهان رتبه بیست و هف
  ها تغییر یافته است. استان آوري اطالعات سرانه هاي بعد فرایند جمع سال

در سال  نشانگر آن است کهتعداد ورزشکاران سازمان یافته مرد زن در کشور و استان اصفهان  .15
درصد از 5/11و  اصفهانی را ورزشکاران مرد درصد از جمعیت ورزشکاران مرد کشور 8/7،  1391

اند که این رقم  داده کشور را ورزشکاران زن اصفهانی تشکیل می یافته زن ورزشکاران سازمان
درصد کاهش یافته است. این 05/11براي زنان به  درصد و 2/7 به  براي مردان 1392درسال 

جذب شده در متوسط کشور نسبت دهند، سهم زنان اصفهانی که به سمت ورزش  اعداد نشان می
هاي موجود  به مردان اصفهانی بیشتر بوده و این آمار لزوم توجه به توسعه مشارکت زنان و ظرفیت

هاي بعد تا زمان تهیه گزارش نیز سهم  دهد. در سال کید قرار میتأخاص این گروه را مورد 
  باالتري داشته است .  هاي ورزش کشور در مقایسه با مردان روند مشارکت زنان در فعالیت

جهانی توسط ورزشکاران استان به دلیل عدم  -هاي کسب شده آسیایی  تعداد مدال از لحاظ .16
ضعیت استان در کشور این حوزه، تعیین و برقراري چرخۀ تبادل اطالعات مربوط به کشور در

  میسر نگردید.

موفق به  استان اصفهانهاي المپیک و پارا المپیک لندن  فهان از مدالاص استانسهم درخصوص  .17
 کسب یک مدال شده است.

  

 



 

 
 

  1395گزارش اقتصادي و اجتماعی استان اصفهان در سال   486
  

هاي مختلف به  عنوان یک طرح ابتکاري است که با مداخله بخش هاي ورزش رایگان به پایگاه .18
  ندارد. دیگري در کشور وجود دراین زمینه، نمونه افزایی منجر شده است. و هم مؤثر  راهبرد

سفانه آمار کشوري درخصوص تعداد اماکن ورزشی واگذار أگرفته، مت هاي صورت رغم تالش علی .19
پذیر  شاخص امکان کشور در این همین دلیل مقایسه وضعیت استان با کل شده به دست نیامد و به

 نگردید.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  اهداف کمی هاي اجرایی و تحلیل عملکرد بخش براساس تکالیف قانونی، سیاست – 4
  

  بخش ورزشبرنامه پنجم توسعه . عملکرد مواد قانونی درطول 2جدول 
  

ماده قانونی   ردیف
میزان تحقق   عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف  تعیین شده  موضوع  مرتبط

  (درصد)

1  
 13بند الف ماده 

قانون برنامه 
  پنجم

   وسعه ورزش همگانیت  

   توسعه ورزش قهرمانی  

   وستایی ، عشایري توسعه ورزش ر  

   هاي ورزشی توسعه زیرساخت  

اي  هاي سرمایه بینی اعتبارات تملک دارایی پیش
  هاي مستقل  اي مورد نیاز در ردیف و هزینه

  هاي سنواتی  قالب بودجه در

  توسعه ورزش همگانی
  توسعه ورزش قهرمانی

  توسعه ورزش روستایی ، عشایري
  توسعه زیرساخت ها

55  
55  
60  
59  

2  

 13ب ماده بند 
سال میان برنامه 

  چهارم و پنجم
   

  سازي خصوصی

تامین اعتبار مورد نیاز براي پرداخت تسهیالت 
در قالب وجوه اداره شده ، یارانه سود و کارمزد و 

یا کمک هاي بالعوض به متقاضیان بخش 
  خصوصی و تعاونی 

  پرداخت تسهیالت به 
 بخش خصوصی

40 

  واگذاري اماکن ورزشی به
  40  خصوصیبخش  

  در برنامه پنجم ابقاء نشده است . 13بند ب ماده  

هاي ورزشی اشاره شده است که در این ماده قانونی باید  اي و زیرساخت برنامه پنجم توسعه، توسعه ورزش قهرمانی، حرفه 13در بند الف ماده  
  رنامه نیز مورد توجه قرار گیرند.هاي سنواتی ب موضوعات اشاره شده در بودجه



 

 
 

  
  بخش ورزش هاي اجرایی در طول برنامه پنجم توسعه عملکرد سیاست - 3جدول 

  

  برآورد اثربخشی  اثربخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  هاي اجرایی اتخاذ شده سیاست  ردیف
  (درصد)

اجرا و اصالح برنامه  مسئولیتتفویض   1
 راهبردي به حوزه هاي صفی و ستادي

ه هاي همگانی، قهرمانی و فرهنگی و برنامه ها به حوز ارائه
  50  ئولیتجلب مشارکت و پذیرش مس  اجماع نظرات

  استمرار اجرا به وسیله برخی از هیات هاي ورزشی  استعدادیابی  2
پوشش پراکنده برنامه متناسب با رویکرد 

  60  هیات ها

هاي محلی سامان یافته حفظ دسترسی واحد  91توقف در توسعه و حفظ موقعیت سال   محله محور نمودن ورزش  3
  70  91در سال 

  توسعه ورزش روستایی  4
ایجاد خانه روستایی ورزش ، تجهیز و مدیریت فعالیت ها 

عشایري ، برگزاري مسابقات و –به وسیله هیات روستایی 
  دوره هاي آموزشی ویژه روستائیان

افزایش مشارکت روستائیان در فعالیت هاي 
  85  ورزشی

هماهنگی بین بخشی به منظور ایجاد شرایط مناسب براي   ن و بازنشستگانتوسعه ورزش سالمندا  5
  استفاده از خدمات ورزشی ویژه بازنشستگان و سالمندان

ایجاد شبکه هاي دسترسی به سالمندان و 
  70  بازنشستگان دستگاه

  50  حفظ رابطه ارگانیک دوایر بهبود  گیري از دوایر بهبود گزارش  بهره وري  6
  65  حفظ استانداردهاي فنی خدمات  هاي آموزش ، ارتقاء و بازآموزي برگزاري کارگاه  جامعه ورزش دانش افزایی  7

نامه با هیات هاي ورزشی مطابق با  تنظیم تفاهم  تنظیم تقویم رویدادهاي ورزشی  8
  70  گیري فعالیت هدفدار و قابل اندازه  هاي برنامه و سرفصل هاي تقویمی سیاست

هاي  ورزش قهرمانی رشته سازي در ظرفیت  اجرا به وسیله برخی ازهیات هااستمرار   نخبه پروري  9
  -  فعال

صدور مجوز براي فعالین  –تشکیل مجمع خیرین   سمن ها -جلب مشارکت بخش غیردولتی  10
  ستادهاي ساماندهی امور جوانان - غیردولتی بخش ورزش

  کاهش –توسعه سرانه ورزشی استان 
  16  جلب همکاري جوانان -گري تصدي 



 

 
 

  
هاي خود در بخش ورزش و  هاي اصلی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان براي تحقق ماموریت به استراتژي 3در جدول شماره 

  تحقق اهداف در هر بخش پرداخته شده است .    هاي اجرایی و میزان . در این جدول به سیاستگردیدجوانان اشاره 
  

   (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  مهم براساس اهداف کمی برنامه بخش ورزش استان اصفهان طی سال ها و متغیرهاي . عملکرد شاخص 4جدول 
 

ماده 
  قانونی

واحد   عنوان هدف کمی
  متعارف

  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 
هدف 
  برنامه

  عملکرد
درصد 
  تحقق

هدف 
  برنامه

  عملکرد
درصد 
  تحقق

هدف 
  برنامه

  عملکرد
صد در

  تحقق
هدف 
  برنامه

  عملکرد
  درصد

  تحقق 
  هدف

  برنامه 
  عملکرد

درصد 
  تحقق

هدف 
  برنامه

  عملکرد
درصد 
  تحقق

مأخذ : 
سند 

راهبردي 
بخش در 

برنامه 
پنجم 
  توسعه

( بندالف  
) 13ماده 
وم س اصل

قانون 
 اساسی

سرانه فضاهاي 
ورزشی روباز و 

  سرپوشیده

متر 
  59  0,35  0,6  53  0,32  0,6  53  0,32  0,6  53  0,32  0,6  53  0,32  0,6  50  0,3  0,6  مربع

میزان مشارکت 
مردان در 

  ورزشی هاي برنامه
  107  139515  0,5  106  131774  0,5  114  142084  0,5  108  133256  0,5  118  146877 0,5  112  139449  0,5  نفر

میزان مشارکت 
زنان در 

  ورزشی هاي برنامه
  91  115707  0,5  87  105621  0,5  90  108602  0,5  81  97902  0,5  88  105400  0,5  79  95511  0,5  نفر

هاي  تعداد مدال
کسب شده 

  جهانی –آسیایی 
  -   238  -   -   83  -   -   66  -   -   57  -   -   85  -   -   86  -   تعداد

هاي  تعداد مدال
کسب شده 

  المپیک
  -   1  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   تعداد

هاي  تعداد مدال
  کسب شده

  پارا المپیک 
  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  - -  تعداد



 

 
 

  
 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  ها و متغیرهاي مهم براساس اهداف کمی برنامه بخش ورزش استان اصفهان طی سال . عملکرد شاخص 4جدول ادامه 

 
ماده 
  قانونی

واحد   عنوان هدف کمی
  متعارف

  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 
هدف 

  رنامهب
  عملکرد

درصد 
  تحقق

هدف 
  برنامه

  عملکرد
درصد 
  تحقق

هدف 
  برنامه

  عملکرد
درصد 
  تحقق

هدف 
  برنامه

  عملکرد
  درصد

  تحقق 
  هدف

  برنامه 
  عملکرد

درصد 
  تحقق

هدف 
  برنامه

  عملکرد
درصد 
  تحقق

مأخذ : 
سند 

راهبردي 
بخش در 

برنامه 
پنجم 
  توسعه

( بندالف  
) 13ماده 
وم س اصل

قانون 
 اساسی

هاي  باشگاه
  -   7  -   -   7  -   -   7  -   -   7  -   -   7  -   -   7  -   تعداد  اي ورزش حرفه

ورزشکاران 
  -   3701  -   -   3701  -   -   3472  -   -   3700  -   -   3449  -   -   2541  -   نفر  اي حرفه

هاي  تعداد پایگاه
  ورزش رایگان

  در استان 
  -   152  -   -   117  -   -   178  -   -   170  -   -   270  -   -   250  -   تعداد

اماکن ورزشی 
به  واگذار شده

  بخش خصوصی
  3/67  165  245  4/61  135  220  8/59  128  214  5/55  127  229  54  115  214  100  190  190  تعداد

  مأخذ : سند راهبردي بخش در برنامه پنجم توسعه ؛ اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان.
  



 

 
 

  491  1395گزارش اقتصادي و اجتماعی استان اصفهان در سال    
 

  هاي  مترمربع سرانه هدف براي مجموعه فعاالن بخش ورزش در سال 2/1 مینتاًسهم دستگاه در
مترمربع تعیین شده بود که عمدتاً به دلیل انسدادهاي اعتباري ناشی از  6/0برنامه پنجم توسعه ، 

هاي ناتمام  تعارضات اراضی ورزشگاه بزرگ، اعتبارات عمرانی براي تحقق سرانه هدف، به پروژه
 .تزریق نشده است 

 درصدي جمعیت را  5بینی  مجموع پیش هاي ورزشی، در زنان و مردان استان در فعالیت مشارکت
اساس سرشماري  بر 96نموده و عملکرد این شاخص براي تحقق هدف کمی براي سال  تاًمین

 جدید خواهد بود . 

 به سقف هاي ورزشی، الزمه دسترسی  سوي فدراسیون  مرزي از هاي برون گذاري براي فعالیت فهد
مشمول  6،  5، 4هاي  کند. شاخص باشد و دامنه سهم استان را تعریف می هدف این شاخص می

 تواند، اطالعات عملکردي را در این جدول وارد نماید .  چنین شرطی است و استان حداکثر می

 هاي  اي ورزش به این جدول صرفاً براي انعکاس خروجی هاي حرفه ودن شاخص فعالیتافز
اي  ابعاد فعالیت بوده است و در برنامه عملیاتی دستگاه اجرایی اعتبار و برنامه ورزشی و فرایندهاي

 هاي ورزشی اختصاص ندارد. به این بعد از فعالیت

 کند می تاًمیناي دسترسی مردم را  شاخص داراي عملکرد فرابخشی است و به صورت مداخله این.  
  سوي یکی از عوامل صورت گیرد.  تواند از یاي نم هاي مداخله تعریف هدف کمی براي فعالیت

 درحال حاضر رویکرد هرچه بیشتر بر عملکرد این شاخص حاکم است. 

 گیرد و پیامد آن  گري دولت انجام می واگذاري اماکن به بخش غیردولتی در راستاي کاهش تصدي
اساس  گذاري در این شاخص بر رویه بدنه دولت بوده است. هدف جلوگیري از حجیم شدن بی

گیري ،  هاي اندازه گیرد. نوسان استاندارد در سال تعداد اماکن داراي قابلیت واگذاري صورت می
که فاصله گرفتن عملکرد  در حالی استهالك مکان و خروج از مشخصات قابل واگذاري است. مؤید

 و یا فقدان 88هاي ابالغی به غیراز ماده  واگذاري طی دستورالعملاز از هدف شاخص ناشی 
 .متقاضی براي واگذاري مکان بوده است



 

 
 

  (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  استان اصفهان طی سالورزش و جوانان اي  . عملکرد اعتبارات هزینه 5جدول 
  

  بخش ورزش
نوع 

  اعتبارات
  عنوان برنامه

  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  مصوب

درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  ملی
  

  گسترش
 ورزش همگانی

5094  5094  100  900  900  100  5484  5484  100  10578  10577  100  6618  6618  100  7983  7983  100  
  گسترش

  100  1782  1782  100  2728  2728  100  921  921  100  817  817  100  3793  3793  100  5440  5440  ورزش قهرمانی
هاي  پژوهش

  100  150  150  100  450  450  100  400  400  0  0  0  100  120  120  100  400  400  کاربردي
توانمندي  ءارتقا

  0  0  0  0  0  0  100  750  750  100  200  200  100  1625  1625  100  2095  2095  جوانان
هاي  برنامه حمایت از
  0  0  0  0  0  0  100  400  400  100  1062  1062  100  1000  1000  100  450  450  فراغتاوقات 

هویت دینی ارتقاء  
  0  0  0  0  0  0  100  457  457  0  0  0  100  300  300  100  450  450  ملی جوانان و

  حمایت از
  0  0  0  0  0  0  100  144  144  0  0  0  100  150  150  0  0  0  اجتماعی هاي تشکل

  ساماندهی
  100  1660  1660  0  0  0  100  830  830  100  730  730  100  270  270  0  0  0  نازدواج جوانا

برنامه فرهنگی 
  100  450  450  100  899  899  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  وتربیتی جوانان

  100  61062  61062  100  32136  32136  100  18246  18246  100  5475  5476  0  0  0  100  4893  4893  درآمد
  گسترش

  100  100  100  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  ورزش بانوان



 

 
 

  
  (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  استان اصفهان طی سالورزش و جوانان اي  . عملکرد اعتبارات هزینه 5جدول ادامه 

  بخش ورزش
نوع 

  عنوان برنامه  اعتبارات
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

درصد   عملکرد  مصوب
درصد   عملکرد  صوبم  تحقق

درصد   عملکرد  مصوب  تحقق
  درصد  عملکرد  مصوب  تحقق

درصد   عملکرد  مصوب  تحقق 
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

  تحقق

  استانی
  

هاي مربوط  هزینه
  0  0  0  0  0  0  100  40  40  100  1140  1140  100  5588  5588  100  3152  3152  بازنشستگان دولت

هاي مربوط به  هزینه
 هاي شاهد و خانواده
  یثارگرا

2869  2869  100  3339  3339  100  3227  3227  100  6678  6678  100  0  0  0  0  0  0  

  گسترش 
  99  84797  85080  96  65079  67119  100  71551  71551  99  59805  59865  100  52960  52960  100  31752  31752  ورزش همگانی

  گسترش
  100  25651  25651  100  19353  19353  100  4400  4400  100  5000  5000  100  8476  8476  100  19137  19137  ورزش قهرمانی 

  آموزش
  0  0  0  0  0  0  100  1770  1770  100  820  820  100  1270  1270  100  1400  1400  تخصصی ورزشی 

 پرداخت دیون و
  0  0  0  0  0  0  100  321  321  100  250  250  100  393  393  100  781  781  بازخرید کارکنان

ساماندنی 
  100  19219  19219  100  5350  5350  100  2300  2300  100  1040  1040  0  0  0  0  0  0  امورجوانان

آموزش غیررسمی 
  100  333  333  100  6300  6300  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  کوتاه مدت

 برنامه فرهنگی و
  100  9766  9766  100  8400  8400  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  تربیتی جوانان

هاي  برنامه پژوهش
  98  495  501  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  کاربردي

  99  213448  213737  99  147313  148353  100  119786  119786  99  85051  85111  100  80184  80184  100  77913  77913  جمع کل   سایر



 

 
 

  یون ریال)(ارقام : میل 1390 – 95هاي  استان اصفهان طی سالاي ورزش و جوانان  هاي سرمایه تملک دارایی. عملکرد اعتبارات 6جدول 
 

  بخش ورزش
نوع 

  عنوان برنامه  اعتبارات
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  مصوب

درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  ملی
  

10224056  5000 5000  100  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
30508010 700  490  70  390  390  100  2500  486  19  31  31  100  142  142  100  0  0  0  
30508033  576  576  100  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
30508036  4365  4365  100  500  500  100  1342  0  0  814  319  39  1930  283  14  0  0  0  
30508047  3260  3260  100  0  0  0  7625  7625  100  23000  19500  84  3480  1600  45  0  0  0  
30508050  13317  13317  100  24700  22477  91  21000  4456  21  10250  4725  46  30100  16458  54  0  0  0  
30508065  125149  64354  51  0  0  0  29400  5219  17  7000  629  8  0  0  0  0  0  0  
30508074  0  0  0  0  0  0  782  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
30508075  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11750  1000  8  3250  0  0  0  0  0  
30508076  0  0  0  0  0  0  0  0  0  20579  2426  11  17742  0  0  0  0  0  
1702004016  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  56996  11291  19  
1702004018  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7500  550  7  
1702004035  0  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3000  2300  76  

  استانی
  

گسترش ورزش 
  همگانی

28880
3  

10685
7  37  112206  17952  16  12597

4  32123  25  219628  92243  42  135537  81067  59  168890  68342  40  

گسترش ورزش 
  40  445  1100  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  بانوان

ساختمان 
  40  1537  3800  59  2051  3476  42  3572  5632  25  971  3230  16  1183  2877  37 3040  7406  وتجهیزات

  



 

 
 

  
  (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  استان اصفهان طی سالاي ورزش و جوانان  هاي سرمایه تملک دارایی. عملکرد اعتبارات  6جدول ادامه 

 
  بخش ورزش

نوع 
  عنوان برنامه  اعتبارات

  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 
درصد   عملکرد  مصوب

درصد   عملکرد  مصوب  تحقق
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

  درصد  عملکرد  مصوب  تحقق
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق 

درصد   عملکرد  مصوب  تحقق
  تحقق

درآمد 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  اختصاصی

-سرمایه 
گذاري 
بخش 

خصوصی 
 وتعاونی

0  0  0  0  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  

-سرمایه 
گذاري 
 خارجی

0  0  0  0  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  

-سرمایه 
گذاري 
  بانک ها

0  0  0  0  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  

تسهیالت 
 بانکی

0  0  0  0  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  
اوراق 

  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  مشارکت
  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0  0  57  13670  23977  0  0  0  وزارت نفت  سایر

  35  84465  241286  51  101601  195657  41  124445  298684  26  50880  191853  34  56172  164650  44 201259  448576  جمع کل
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  اي تخصیص یافته به اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان  هاي سرمایه اراییداعتبارات تملک      
میلیون ریال  88420به  1392میلیون ریال بوده که این رقم در سال  68748ا برابر ب 1391در سال 

دهد اما  اي نشان می هاي سرمایه هاي تملک دارایی درصدي را در بودجه 28رسیده است. این ارقام افزایش 
 هاي ورزش را در استان متوقف نموده است. زیرساخت  توسعه هاي اداره کل عمالً  برداشت مکرر از حساب

اعتبار، تکمیل  کاملاین بخش، عدم تخصیص  بینی مناسب اعتباري در رغم پیش از سوي دیگر علی
هاي عمرانی را به تعویق انداخته و موجب تحلیل پیشرفت محقق نیز شده است. علیهذا اداره کل  پروژه

مک به خیرین براي کاز هاي جایگزین مانند دعوت  ورزش و جوانان استان اصفهان با اجراي سیاست
ساخت و سازهاي ورزشی، درصدد مرتفع نمودن بخشی از این مشکالت بوده است. آنچه مشخص است با 

گذاري غیردولتی، باید فرایندهاي  تمام و لزوم جلب مشارکت سرمایه هاي نیمه توجه به تعداد باالي پروژه
  بینی و ضمانت شود.  گذاري، پیش کننده سرمایه حقوقی تسهیل

  
  
 : و پیشنهادها بندي جمع  - 6

در بازه زمانی گزارش اخیر، حل بحران ورزشگاه بزرگ به عنوان شاخص توانمندي مدیران اداره کل      
ها به افزایش سرانه متمرکز در  موریتمأها از مجموعه  گیري اولویت ورزش و جوانان استان موجب سمت

سازد، صدور احکام  بعیت از روند مذکور میهایی که مدیران را ناگزیر به ت ورزشگاه بزرگ، شده است. الزام
اي از اعتبارات جاري و عمرانی دستگاه بوده که این امر اختالالت  قضایی ناظر بر برداشت حجم عمده

ورزشگاه  ایلستادي به وجود آورده است . هرگونه نوسان در مس ها اعم از صفی و مستمري در سایر فعالیت
  ریزي و تزریق منابع براي تحقق  داخته و به تبع آن امکان برنامهبزرگ ثبات مدیریت را به مخاطره ان

گیرد. در دو سال پایانی مورد نظر گزارش، پیگیري حقوقی مسایل ورزشگاه  هرگونه هدفی را از مدیر می
مبارکه سپاهان، نه تنها از ابتالئات دستگاه کاسته بلکه موجب تحقق رویکرد  بزرگ و واگذاري آن به فوالد

  ها و جلب مشارکت براي ارائه خدمات بهتر به مردم شده است.  ر کاهش تصديدولت د
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سیر صعودي داشته و  1395سال ها در دو سال آخر منتهی به  بر این منابع حاصل از واگذاري  عالوه     

هاي ناظر بر واگذاري موجب  گاه براي تسهیل فرایندها و دستورالعملهاي متعدد تیم مدیریتی دست رایزنی
) شده است. 2الحاق ( 27قانون تنظیم و  88رفع ابهامات و شفافیت مراحل قانونی واگذاري درقالب مواد 

گرفته در   از تضییع حقوق دولت و افشاي مفاسد صورت  موارد بسیاري مانع عملکرد حقوقی دستگاه در
به التهابات مزمن مربوط به و و واگذاري معوض به معارضین اراضی ورزشگاه بزرگ شده روند تعیین 

 ، پایان بخشیده است.موضوع

شود.  ها، لزوم بازنگري در شرایط احراز مشاغل تخصصی دستگاه به شدت احساس می موریتمأدر سایر     
اختاري از سازمان به وزارتخانه، دانش و ها از اجرا به نظارت و تغییرات س موریتمأانتظارات ناشی از تغییر 

هاي تحصیلی واجد شرایط احراز در موقعیت قبل از  طلبد که با رشته هاي متناظر با خود را  می مهارت
  هاي فیزیکی مترتب بر معرفی ورزش  شود. اقبال فزاینده جامعه به فعالیت ها برآورده نمی موریتمأتغییر 

طور طبیعی محتاج تقویت بخش  سالمتی و نشاط فردي و اجتماعی، به عنوان عمده ترین راهبرد حفظ  به
  هاي توسعه را ضرورت  هاست و خروج دستگاه ورزش از حاشیه به متن برنامه عمومی راهبر این فعالیت

المللی موجود در بخش ورزش و جوانان کشور ، مستعد توسعه اشتغال،  هاي ملی و بین بخشد. ظرفیت می
به  بسیاري مشکالت مبتال رفت از متی، توریسم و دیپلماسی فعالی است که امکان برونآموزش، تربیت، سال

شود با  آورد. علیهذا در تقسیم و توزیع منابع ملی و استانی می می دجمعیت عمدتاً جوان کشور را به وجو
رد توجه دهد، مو هاي بعدي را نیز مطمح نظر قرار می هاي دورتري که مصالح نسل نگرش راهبردي، افق

جتماعی و عنوان رهیافتی که واجد پیامدهاي فرهنگی، اقتصادي، ا قرار داد و در این راستا با ورزش به
  مواجه شد. ،بهداشتی است
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  فصل هجدهم

  یـزیستـبه
 
  
 
  
  
  
  
  ـ مقدمه1

   25 درتاریخ آن اصالحیه و انقالب شوراي 24/3/59 مورخ مصوبه براساس کشور بهزیستی ازمانس    
 تغییراتی با سپس و گردید تشکیل انجمن و مؤسسه و نهاد سازمان 16 حدود ادغام از 1359 سال ماه تیر

 بهزیستی سازمان تشکیل از انقالب شوراي اساسی و عمده هدف. داد ادامه خود کار به مؤسسه 13 با
 :بود زیر فیوظا انجام براي و ایران اسالمی اساسی جمهوري انونق 29 و 21 اصول مفاد تحقق

  هدف. جامعه به خدمات استانداردهاي تهیه و ارزشیابی و نظارت هماهنگی، ریزي، برنامه -
     دیدگان آسیب و سالمنـدان معـلولین، کودکان، زنـان، به خدمات ارائه مراکز گسترش و توسعه -

  یر.پذ آسیب اقشار و اجتمـاعی   
  هدف. جمعیت به خدمات ارائه در داوطلب هاي گروه و مردم عمده مشارکت زمینه آوردن فراهم -

  
 جامعه به را خود تخصصی خدمات ،پیشگیري و اجتماعی توانبخشی، تخصصی حوزه سه در سازمان این
  نماید. می ارائه
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 و زنان دبستانی، پیش کودکان همچنین و نیازمند کودکان سرپرست، زن هاي خانواده اجتماعی حوزه     

  تحت را فراري دختران و معتادین خیابانی، کودکان ،اجتماعی دیده  آسیب و آسیب معرض در دختران
  دارد. پوشش

الب خدمات مستمر و ق در( سالمندان و روانی حرکتی، جسمی ذهنی، از اعم معلوالن به توانبخشی حوزه
  دهد. می ارائه  روزي و ...) خدمات غیرمستمر و آموزش و نگهداري در مراکز روزانه و شبانه

  .دارد بعهده را فقر و اجتماعی  هاي آسیب معلولیت، تشدید و بروز از پیشگیري ریزي برنامه پیشگیري وزهح
 ،توسعهسسات خیریه، ؤاد خیر و ممشارکت افر جذب و هاي مردمی شامل جلب اهداف حوزه مشارکت

  اشتغال و سرپناه مناسب و ایجاد مسکن و ،)خیریه و (خصوصی غیردولتی مراکزبر   نظارت گسترش و
روستایی  خدمات بهزیستی هاي ساختار مجتمع جامعه هدف، همچنین ارتقاء خدمات و  ییخودکفا

 باشد. می
  :اجتماعی امور

 :1395آخرین وضعیت در سال 

 خانوار. 9852پوشش  هاي تحت نوادهتعداد خا 

 مورد. 49هاي خیریه طرف قرارداد  انجمن 

 مورد. 25هاي مددکاري  تعداد کلینیک 

  مورد. 750تعداد مهدهاي کودك 

 مورد. 37هاي کودك و نوجوان  تعداد خانه 

 نفر. 432هاي کودك و نوجوان  تعداد فرزندان مستقر درخانه 

 نفر. 240ك و نوجوان هاي کود شدگان در خانه تعداد پذیرش 

 نفر. 91هاي کودك و نوجوان  خانه شدگان در تعداد ترخیص 

 عدد 17هاي طرف قرارداد  تعداد مجتمع. 

 عدد 126هاي مالی خرد  تعداد گروه. 

 17هاي طرف قرارداد  مجتمع تعداد. 
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 126هاي مالی خرد  تعداد گروه. 

  سازي زنان سرپرست خانوار  توانمندهاي  طرحتعداد. 

 مورد 310پرداخت ودیعه مسکن به تعداد.   
 مورد (کودك) 1810هاي چندقلو به تعداد  پرداخت یارانه خانواده.  
  نفر 1770پرداخت بیمه زنان سرپرست خانوار تا پایان سال به تعداد.  
  مورد 143پرداخت سرمایه کار بالعوض به تعداد. 

 مورد 1850یمه زنان روستایی و عشایر ب. 

 673ها به تعداد  بازتوانی خانواده  . 

  مورد. 750تعداد مهدهاي کودك 

 مورد. 37هاي کودك و نوجوان  تعداد خانه 

 نفر. 432هاي کودك و نوجوان  تعداد فرزندان مستقر در خانه 

 نفر. 240هاي کودك و نوجوان  شدگان در خانه تعداد پذیرش 

 نفر. 91هاي کودك و نوجوان  شدگان در خانه صتعداد ترخی 
 

  :1395ترین دستاوردها در سال  مهم
 گسترش کیفی و کمی مهدهاي کودك اصفهان. 

 خیز و محروم. ارائه یک وعده غذاي گرم به کودکان مهدهاي کودك حاشیه شهر و مناطق آسیب 

 هاي جدید افزایش ظرفیت پذیرش فرزندان به خانه. 

 (محرمیت) ی فرزندخواندگیتوسعه مشاوره اسالم. 

 هاي فرزندان نزد خانواده (پایش امدادبگیران) سازي و غربالگري پرونده یکسان. 

 ها در زمینه کار تیمی مرور برنامه تیم مراقبت و ارتقاي سطح دانش کلیه مربیان خانه. 

  گروه مالی خرد  126اجراي. 

  اجراي طرح اجتماع محور با رویکرد فقرزدایی. 
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 ها. سرپرست خانوار در کلیه دستگاه ملی با محوریت زنان برگزاري جلسات تقسیم کار 

 هاي نمونه. برگزاري همایش خانواده 

 هاي چندقلو. برگزاري همایش خانواده 

 زنان سرپرست خانوار معترض به حذف یارانه.گویی  پاسخ 

 حقوق شهروندي برگزاري همایش.  

 
  :توانبخشی امور

 :1395آخرین وضعیت در سال 

  اند که هرکدام با توجـه بـه    هزار معلول در بانک اطالعات ثبت شده 83حدود  1395در پایان سال
 اند. مند شده شرایط و نیازشان و با توجه به امکانات از خدمات بهره

  تري ارائه شده است.مؤثرل، خدمات % اعتبارات درحوزه توانبخشی نسبت به سال قب7با رشد 

 
  :1395مهمترین دستاوردها در سال 

 کسب رتبه عالی در ارزیابی کشوري. 

 اجراي طرح استقالل حمایت شده. 

 برگزاري جشنواره فرهنگی ورزشی معلولین. 

 المللی تئاتر معلولین امیدآفرین برگزاري چهارمین جشنواره بین. 

  المندان درسطح استانمرکز آموزشی توانبخشی و س 5افتتاح. 

  اجراي برنامهCBR (افاغنه) ویژه اتباع خارجی. 

 اجراي طرح توانمندسازي معلولین آسیب نخاعی. 

  
  : پیشگیري امور

 :1395آخرین وضعیت در سال 

  مرکز غیر دولتی. 371ارائه خدمات پیشگیري به جامعه هدف ازطریق 
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 مرکـز درحـوزه مشـاوره     31 مرکـز درحـوزه مشـاوره،    155مرکز درحوزه اعتیاد،  98تعداد  فعالیت
  ژنتیک.

 انجمن و جمعیت در زمینه ارتقاي سالمت. 40فعالیت 

  دسـتگاه غربـالگري    28و   دستگاه غربالگري بینـایی  25معاینه کودکان دربرنامه غربالگري ازطریق
 شنوایی.

  
  :دمیهاي مر مشارکت امور

  :1395آخرین وضعیت در سال   

  شکرانه سالمت«تداوم اجراي طرح«. 

 اجراي طرح حامی در کل استان با فرمت یکسان. 

 هاي مردمی منظور جلب و جذب مشارکت ههاي خاص ب اجراي برنامه در مناسبت. 

 اجراي طرح سفیران خدمت. 

  هـاي   در یکـی از سـاختمان  م نمـودن یـک بـاب اتـاق مسـتقل      هاستقرار خانه خیرین استان با فـرا
 .بهزیستی

 اندازي درگاه پرداخت اینترنتی راه. 

 اندازي سامانه صداي خوش نیکوکاري راه. 

 هاي ذیربط، اداره کل تعاون، کار و رفـاه اجتمـاعی، بانـک     ا و توان سایر دستگاهه استفاده از ظرفیت
ر پیشبرد اهـداف و کمـک بـه    هاي عامل و ... د اي، بانک کارآفرین امید، سازمان آموزش فنی وحرفه

 ایجاد شرایط توانمندسازي شغلی و بازتوانی اقتصادي جامعه هدف.

 ها الحسنه بانک هاي قرض هاي خوداشتغالی مددجویان ازطریق پرداخت وام کمک به ایجاد طرح. 

 هاي دولتی. دستگاه %3محل سهمیه  پیگیري استخدام معلولین از 

 ها ت بیمه ازمحل هدفمندي یارانهطریق پرداخ کمک به ایجاد اشتغال از. 

 کمک به تثبیت و پایداري اشتغال جامعه هدف 
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 هاي خـویش فرمـایی، کارفرمـایی و ارتقـاء      کمک به ایجاد و پایداري اشتغال ازطریق پرداخت بیمه
 .کارایی معلولین

 براي معلولین. کاریابی 

 مک به فروش محصوالت تولیدي مددجویان (جامعه هدف)ک 

      هماهنگی و تعامل با ادارات کل راه و شهرسازي و بنیاد مسکن اسـتان جهـت اسـتفاده از امکانـات
 .مسکن مددجویان تاًمینکمک به  منظور هب

         پرداخت تسهیالت بالعوض جهت احداث یـا خریـد واحـد مسـکونی ازمحـل اعتبـارات کشـوري و
 .استانی

 مسکن به مددجویان تحت پوشش از طریق تسهیالت بنیاد مسکن تاًمیناخت تسهیالت وام پرد. 

  
  :92ترین دستاوردها در سال  مهم  

  هاي دولتی بـه   سپاري فعالیت سسات غیردولتی جهت برونمؤصدور و تمدید مجوز فعالیت مراکز و
 .گري بخش دولتی بخش غیردولتی و کاهش بار مالی و تصدي

 طریق پرداخت تسهیالت بانکی به کارآفرینان د اشتغال جامعه هدف ازکمک به ایجا. 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  1395گزارش اقتصادي و اجتماعی استان اصفهان در سال   504
 

  هاي مهم عملکرد شاخص

 هاي مردمی پیشگیري و مشارکت اجتماعی، توانبخشی، تخصصی حوزه چهار در بهزیستی سازمان     
 عملکرد تخصصی هاي حوزه این از یک هر با ارتباط در. دهد می ائهار جامعه به را خود خدمات
  .است شده ارائه ادامه در  1390 - 1395 هاي سال در مهم هاي شاخص

  
  1390-95هاي  هاي مهم در سال . عملکرد شاخص1جدول 

  هاي حوزه اجتماعی عملکرد شاخص

  
  1395  1394  1393  1392  1391  1390  واحد  شاخص عنوان   ردیف

1  
 پذیرش افراد دادتع

 اورژانس در شده
 اجتماعی

 -نفر
 مراجعه

3540 1652 1293 1681  1491  1734  

2  
 اورژانس تلفن خط

 مصاحبه( اجتماعی
 )حضوري و تلفنی

  8653  5501  8416 8676 7973 6826 مراجعه

3  
 و سیار خدمات
 اجتماعی اورژانس

  2137  1510  1361 965 2969 5992 مراجعه

4  
 خدمات پایگاه

 اعیاجتم
  815  887  940 817 824 684 مراجعه

  9532  8952  6896 7584 4144 3014 نفر طالق  5
  64  51  25 31 39 42 نفر سالمت خانه  6
  34  32  29 18 29 33 نفر زنان بازپروري  7
  349  158  129 259 247 274 نفر خیابانی کودکان  8
  1260  1300  1347 856 767 858 نفر متکدیان  9

10  
 مهدهاي تعداد

 کودك
  866  824  791 842 862 1028 مرکز

  
  



 

 
 

  505  1395گزارش اقتصادي و اجتماعی استان اصفهان در سال    

  
  

  1390-95هاي  هاي مهم در سال . عملکرد شاخص1جدول ادامه 
  هاي حوزه اجتماعی عملکرد شاخص

  
  1395  1394  1393  1392  1391  1390  واحد  شاخص عنوان   ردیف

11  
 کودکان تعداد

   شده پذیرش
 کودك مهد در

  38283  36482  36735 40009 37321 43835 نفر

  538  502  522 512 524 670 نفر بگیران امداد تعداد  12

  مراکز تعداد  13
 خانواده شبه 

  37  36  38 39 36 35 مرکز

 همیار هاي گروه  14
 ترخیصی فرزندان

  6  3  3 3 3 6 مرکز

15  
 فرزندان تعداد

   شده پذیرش
 خانواده شبه در

  240  201  395 400 460 420 نفر

 فرزندان تعداد  16
 شده ترخیص

  91  58  80 206 260 262 نفر

 هاي کلینیک نعداد  17
 مددکاري

  21  27  20 29 27 26 مرکز

18  
 هاي گروه تعداد

 زنان همیار
 خانوار سرپرست

  23  25  20 35 36 36 مرکز

 زنان توانمندسازي  19
 خانوار سرپرست

  673  816  520 1576 1576 927 نفر

  .مأخذ: اداره کل بهزیستی استان اصفهان
  
  

  
  



 

 
 

  1395گزارش اقتصادي و اجتماعی استان اصفهان در سال   506
  
 

  1390-95هاي  هاي مهم در سال . عملکرد شاخص1جدول 
  هاي حوزه توانبخشی عملکرد شاخص

  
  1395  1394  1393  1392  1391  1390  واحد  شاخص عنوان   ردیف

1  
  معلولین تعداد

 مراکز از گرفته دمتخ 
 دولتی غیر توانبخشی

  3945  3834  3686 9085 9062 8400 نفر

2  

   معلولین تعداد
 خدمات که شرایط واجد

 دریافت توانبخشی
 اند نموده

  نفر
 در 

 سال
44825 54830 64206 79896  80320  87665  

 هاي کارگاه تعداد  3
 معلولین حمایتی تولیدي

  8  8  6 6 6 6 کارگاه

4  

 در که لولینیمع تعداد
 اي حرفه توانبخشی مراکز

 اي، حرفه فنی مراکز و
   اي حرفه هاي مهارت

 اند گرفته فرا را

  2840  2635  2575 1965 1770 1500 نفر

 و روزانه مراکز تعداد  5
 توانبخشی روزي شبانه

  156  99  96 141 141 130 مرکز

6  
 که معلولینی تعداد

 را LSE آموزش
 اند فراگرفته

  5740  5830  5600 5630 4850 4200 نفر

7  

 کل تعداد( *100
 و عمومی هاي مکان
 سازي مناسب اداري

 کل تعداد /شده
 و عمومی هاي ن مکا

 )استان اداري

  64  56  49 42 38 34 درصد

8  

 هاي پرونده تعداد
 که توانبخشی مددکاري

 واگذار خصوصی بخش به
 است گردیده

  13332  9377  9377 9527 9527 8400 پرونده

  .ذ: اداره کل بهزیستی استان اصفهانمأخ



 

 
 

  507  1395گزارش اقتصادي و اجتماعی استان اصفهان در سال    

  
  1390-95هاي  هاي مهم در سال . عملکرد شاخص1جدول 

  هاي حوزه پیشگیري عملکرد شاخص

  
  1395  1394  1393  1392  1391  1390  واحد  شاخص عنوان   ردیف

1  
 سنجش و غربالگري
  کودکان بینایی

 سال 6- 3
  196463  158809  186293 176992 159071 156429 نفر

2  
  و غربالگري

 شنوایی سنجش 
 کودکان و نوزادان

  59784  52732  46572 45780 46749 41900 نفر

  خدمات  3
 ژنتیک مشاوره

  13441  11806  10234 9416 7540 10348 نفر

4  

  خانواده آموزش
 توان ارتقاء منظور به

  کودکان ذهنی
 لسا 2 زیر

 3803 2787 خانواده

برنامه 
حذف 
شده 
 است

برنامه 
حذف 
شده 
 است

برنامه 
حذف 

 شده است

  برنامه 
  حذف

 شده است 

5  
  جامعه سازي آگاه

  پیشگیري منظور به
 معلولیتها از

  202527  157168  73236 71559 117700 57926 نفر

6  
 هاي مهارت آموزش
 مقاطع در زندگی

 وتحصیلی سنی مختلف
  110943  115400  112380 128905 40226 45000 نفر

  23345  15225  13750 11590 3751 3374 نفر ازدواج از پیش آموزش  7
  25585  17520  14480 19492 8797 8882 نفر خانواده زندگی آموزش  8

 بازتوانی و درمان  9
 معتادان

  31377  30591  29594 26078 50054 19125 نفر

10  
 هاي آسیب کاهش

  از ناشی بهداشتی
 مواد مصرف ءسو

/ نفر
 مراجعه

8050 9744 11076 1752  1946  2258  

  109424  891200  771350 594447 190000 170000 نفر پیشگیري از اعتیاد  11

12  
 خدمات و مشاوره

 حضوري،( روانشناختی
 )تلفنی

  174145  131167  117380 80135 141263  120923 نفر

  .مأخذ: اداره کل بهزیستی استان اصفهان



 

 
 

  1395زارش اقتصادي و اجتماعی استان اصفهان در سال گ  508
  

  
  1390-95هاي  هاي مهم در سال . عملکرد شاخص1جدول 

  هاي مردمی عملکرد حوزه مشارکت

  
  1395  1394  1393  1392  1391  1390  واحد  شاخص عنوان   ردیف

1  

 ارزش کل جلب و
هاي  جذب مشارکت

 مردمی (نقدي،
 خدماتی) غیرنقدي،

  درصد
(میلیارد 

  ریال)
161 270 177 215  493  418  

کمک به ایجاد اشتغال   2
 وکاریابی مددجویان

  5034  6238  4699 5000 5156 6851 نفر

3  
کمک به تأمین مسکن 

(ساخت یا خرید) 
 خدمت گیرندگان

  2799  2190  2025 1252 1234 1057 واحد

4  
صدور وتمدید مجوز 

  مراکز غیر دولتی
 (خصوصی وخیریه)

  1044  1386  850 423 1076 655 مرکز

  .مأخذ: اداره کل بهزیستی استان اصفهان

  
  
  

  

  



 

 
 

  جایگاه بخش/فرابخش درکشورـ 3

  :گردد می ارائه ذیل جدول شرح به کشور در آن جایگاه و بهزیستی هاي شاخص از یک اصفهان درهر استان سهم
  

  )1390 – 95جایگاه اداره کل بهزیستی استان اصفهان در کشور ( - 2جدول 
 اه حوزه اجتماعی در کشورجایگ

 

یف
رد

 عنوان شاخص 
  سال
 شرح

1390 1391 1392 1393 1394 1395 

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

  تعداد افراد پذیرش شده 1
 در  اورژانس اجتماعی

  5,11  1744  4,4  1491  5,28  1681 5,36 1378  5,46  1652  12,12  3540 استان

  100  34101  100  33832  100  31833 100 25684  100  30247  100  29194  کل کشور

2 
 اجتماعی اورژانس تلفن خط

 )حضوري و تلفنی مصاحبه(

  4,98  8654  3,7  5501  6,3  9335  5,42 8676  4,33  7973  7,05  6826 استان

  100  173725  100  145784  100  148065  100 159993  100  183984  100  96809  کل کشور

 اجتماعی اورژانس و سیار خدمات 3
  2,3  2137  0,38  457  1,12  1361  0,81 965  4,82  2969  10,83  5992 استان

  100  90958  100  118719  100  120453  100 118939  100  61591  100  55304  کل کشور

 اجتماعی خدمات پایگاه 4
  0,14  815  2,4  887  0,43  940  2,01 817  2,67  824  1,01  684 استان

  100  565791  100  36187  100  218356  100 40509  100  30759  100  67200  کل کشور

 
 
 
 



 

 
 

  )1390 – 95جایگاه اداره کل بهزیستی استان اصفهان در کشور ( -2جدول ادامه 
 جایگاه حوزه اجتماعی در کشور

 

یف
رد

 عنوان شاخص 
  سال
 شرح

1390 1391 1392 1393 1394 1395 

 درصد میزان درصد میزان درصد میزان درصد میزان درصد انمیز درصد میزان

 طالق 5
  5,48  9533  1,5  2270  4,3  6896  5,3 7584  4,67  4144  6,08  3014  استان

  100  173940  100  180380  100  1575 100 143027  100  88630  100  49518  کشور کل

 سالمت خانه 6
  7,6  64  8,1  51  4,9  25  7,56 31  9,8  39  8,67  42  استان

  100  839  100  627  100  506  100 410  100  396  100  484  کشور کل

 زنان بازپروري 7
  2,06  34  1,9  32  1,89  29  2,38 18  3,87  29  3,68 33  استان

  100  1649  100  1668  100  1529  100 754  100  748  100  895  کشور کل

 خیابانی کودکان 8
  6,07  349  2,9  15  2,16  129  5,29 259  4,61  247  5,96  274  استان

  100  5747  100  5428  100  5949  100 4894  100  5356  100  4597  کل کشور

 متکدیان 9
  -  1260  -  1513  -  1347  - 856  -  767  -  858  استان

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  کل کشور

  تعداد مهدهاي کودك 10
  -  866  4,92  727  4,64  710  5,01 842  5,94  862  7,54  1028  استان

  -  -  100  14758  100  15276  100 16781  100  14493  100  13629  کشور کل

 
  



 

 
 

  )1390 – 95جایگاه اداره کل بهزیستی استان اصفهان در کشور ( -2جدول ادامه 
 جایگاه حوزه اجتماعی در کشور

 

یف
رد

 عنوان شاخص 
  سال
 شرح

1390 1391 1392 1393 1394 1395 

 درصد میزان درصد میزان درصد زانمی درصد میزان درصد میزان درصد میزان

11 
  تعداد کودکان پذیرش شده

 در مهد کودك

  -  38283  5,70  36482  5,53  36735  5,66 40009 5,56  37321  7,36 43835  استان

  -    100  649648  100  663319  100 705952  100  670548  100  595473  کشور کل

  تعداد امدادبگیران 12
  -  538  4,5  502  3,79  522  3,93 512  7,59  524  7,66  670  استان

  -    100  11082  100  13763  100 13000  100  6900  100  8739  کشور کل

 تعداد مراکز شبه خانواده 13
  -  37  6,26  36  6,6  38  7,01 39  7,36  36  7,15  35  استان

  -    100  575  100  575  100 556  100  489  100  489  کشور کل

 یهاي همیار فرزندان ترخیص گروه 14
  -  6    3    3   3    3    6  استان

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  کشور کل

15 
تعداد فرزندان پذیرش شده در 

 شبه خانواده

  -  240  1,97 201  4,09  395  4,27 400  4,50  460  4,53  420  استان

  -    100  10185  100  9639  100 9348  100  10222  100  9262  کشور کل

 تعداد فرزندان ترخیص شده 16
  -  91  1,07  58  4,35  80  6,87 206  7,64  260  7,44  262  استان

  -    100  5398  100  1836  100 3000  100  3400  100  3520  کشور کل

  



 

 
 

  )1390 – 95جایگاه اداره کل بهزیستی استان اصفهان در کشور ( -2جدول ادامه 
 جایگاه حوزه اجتماعی در کشور

 

یف
رد

 عنوان شاخص 
  سال
 شرح

1390 1391 1392 1393 1394 1395 

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

 هاي مددکاري تعداد کلینیک 17
    23  6,1  27  5,40  20  8,72 30  10,90  35  9,06 30  استان

  100    100  386  100  370  100 344  100  321  100  331  کشور کل

18 
ان نهاي همیار ز تعداد گروه

 سرپرست خانوار

    26  0,25  25  0,21  20  4 35  4,21  36  4,15  36  استان

  100    100  814  100  900  100 875  100  854  100  867  کشور کل

19 
  توانمندسازي زنان 

 سرپرست خانوار

    673  8,6  816  5,30  520  10,14 1576  10,47  1576  7,15  927  استان

  100    100  14251  100  14687  100 15541  100  15051  100  12952  کشور کل

  .مأخذ: اداره کل بهزیستی استان اصفهان

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  )1390 – 95جایگاه اداره کل بهزیستی استان اصفهان در کشور ( -2جدول ادامه 
  جایگاه حوزه توانبخشی در کشور

 

یف
رد

 عنوان شاخص 
  سال
 شرح

1390 1391 1392 1393 1394 1395 

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

1 
 مراکز از گرفته خدمت معلولین تعداد

 دولتی غیر توانبخشی

  5,44  3945  505  3834  5,5  3686 14 1085  13,98  9062  13,97  8400 استان

  100  72402  100  69150  100  66200 100 64800  100  64787  100  60098  کشور کل

2 
 که شرایط واجد معلولین تعداد
 اند نموده  افتیدر شیتوانبخ خدمات

  15,05  87665  14,81  80320  14,21  79896 12,59 64206  10,99  54830  10,99  44825  استان

  100  582401  100  570400  100  562140  100 510321  100  498479  100  407541  کشور کل

3 
  تولیدي هاي کارگاه تعداد

 معلولین حمایتی

  8,69  8  9,6  8  8,6  6 12,5 6  12,5  6  12,5 6  استان

  100  92  100  83  100  69  100 48  100  48  100  48  کشور کل

4 
 توانبخشی مراکز در که معلولینی تعداد

 اي، حرفه فنی مراکز و اي حرفه
 اند گرفته فرا را اي حرفه هاي مهارت

  14,44  2756  14,52  2635  14,94  2575 12,93 1965  11,97  1770  11,94 1500  استان

  100  19084  100  18140  100  17228  100 15202  100  14785  100  12560  کشور کل

5 
  و روزانه مراکز تعداد
 توانبخشی روزي شبانه

  9,86  156  9,30  144  9,28  142 1,41 141  9,41  141  9,48 130  استان

  100  1582  100  1547  100  1530  100 1498  100  1498  100  1371  کشور کل

6 
  آموزش که معلولینی تعداد

LSE اند اگرفتهفر را 

  16,83  5740  17,58  5830  17,25  5600 17,79 5630  15,99  4850  15,98 4200  استان

  100  34089  100  33150  100  32460  100 31476  100  30327  100  26267  کشور کل

  



 

 
 

  

  )1390 – 95جایگاه اداره کل بهزیستی استان اصفهان در کشور ( -2جدول ادامه 
  جایگاه حوزه توانبخشی در کشور

 

یف
رد

 عنوان شاخص 
  سال
 شرح

1390 1391 1392 1393 1394 1395 

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

7 

 و عمومی هاي مکان کل تعداد*(100
 کل تعداد/شده سازي مناسب اداري
 )استان اداري و عمومی هاي مکان

 

  65  64  56  56  49  49 42 42  38  38  34 34  استان

  100  100  100  100  100  100 100 100  100  100  100  100  کشور کل

تعداد پرونده هاي مددکاري توانبخشی   8
 ردیده استگ خصوصی واگذار بخش به که

  4,93  13332  3,5  93770  4,34  93771 14,99 9527  14,99  9527  14,99 8400  استان

  100  270240  100  266515  100  21741 100 63555  100  63523  100  56027  کشور کل

  .مأخذ: اداره کل بهزیستی استان اصفهان

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  )1390 – 95جایگاه اداره کل بهزیستی استان اصفهان در کشور ( - 2جدول 
  جایگاه حوزه پیشگیري در کشور

 

یف
رد

 عنوان شاخص 
  سال
 شرح

1390 1391 1392 1393 1394 1395 

 درصد میزان درصد میزان درصد یزانم درصد میزان درصد میزان درصد میزان

1 
  بینایی سنجش و غربالگري

 سال 6- 3 کودکان 

  6,44  196463  5,2  158809  6,09  186293 6,24 176992  6,38  159071  7,17  156733  استان

  6,44  3052389  100  3052389  100  3056899 100 2833897 100  2490000  100  2185351  کشور کل

2 
 نواییش سنجش و غربالگري

 کودکان و نوزادان

  100  59784  5,43  56732  4,31  46572 5,05 45780  5,42  46749  5,3  41900  استان

  5,8  1044661  100  1044661  100  1079284 100 905710  100  861000  100  789837  کشور کل

 ژنتیک  مشاوره خدمات 3
 

  100  13441  9,06  11802  10,11  10234 9,53 9416  8,37  7540  11,84  10348  استان

  10,3  130201  100  130201  100  101232 100 98714  100  90000  100  87375  کشور کل

4 
 ارتقاء منظور به خانواده آموزش

 سال 2 زیر کودکان ذهنی توان

  -  -  -  -  -  - - -  10,86  3803  7,96  2787  استان

  -  -  -  -  -  - - -  100  35000  100  35000  کشور کل

5 
 منظور به جامعه سازي آگاه

 ها معلولیت از پیشگیري

  12,72 202527  9,87  157168  6,78  73236 8,39 71599 14,71  117700  7,88 57926  استان

  100  1591729  100  1591729  100  1079284 100 853159  100  800,000  100  734851  کشور کل

6 
  زندگی هاي مهارت آموزش

 تحصیلی و سنی مختلف مقاطع در 

  6,64  110943  6,9  115400  8,02  112380 10,06 128905  8,89  84410  4,5  45000  استان

  100  1670874  100  1670874  100  1400105 100 1281303  100  949365  100  1000000  کشور کل

  



 

 
 

  )1390 – 95جایگاه اداره کل بهزیستی استان اصفهان در کشور ( -2جدول ادامه 
  جایگاه حوزه پیشگیري در کشور

 

یف
رد

 شاخص عنوان 
  سال
 شرح

1390 1391 1392 1393 1394 1395 

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

 ازدواج از پیش آموزش 7
 

  9,2  233345  5,99  15225  5,41  13750 5,8 11590  1,81  3751  2,67  3499  استان

  100  254019  100  254019  100  254019 100 200398 100  206643  100  130651  کشور کل

 خانواده زندگی آموزش 8
 

  7,7  25585  5,3  17520  4,35  14480 9,44 19492  5,08  9072  0,84  8882  استان

  100  333025  100  333025  100  333025 100 204261 100  178573  100  103992  کشور کل

 معتادان بازتوانی و درمان 9
 

  3,1  31377  3,02  19100  3,02  29594 3,35 26078  15,09  50054  9,67  19125  استان

  100  1012014  100  1012014  100  980429 100 777571 100  331651  100  197651  کشور کل

10 
  بهداشتی هاي آسیب کاهش

 مواد مصرف سوء از ناشی
 

  2,3  2258  2,31  1946  1,55  1752 11,13 11076  5,42  9744  10,72  13255  استان

  100  84100  100  84100  100  113174 100 99527 100  179856  100  123642  کشور کل

 اعتیاد از پیشگیري 11
 

  7,4  1094024  6,01  891200  4,99  771350 4,5 594447  1,82  190000  2,49  150450  استان

  100  14836068  100  14836768 100  15451381 100 13326449 100  10445536  100  6019443  کشور کل

12 
 روانشناختی خدمات و مشاوره
 )تلفنی حضوري،(

  12,52  174145  9,43  131167  9,9  117380 6,99 80135  13,47  141263  11,95 120930  استان

  100  1390977  100  1390977  100  1185241 100 1146521  100  1048016  100  1011271  کل کشور

 
  



 

 
 

  )1390 – 95جایگاه اداره کل بهزیستی استان اصفهان در کشور ( - 2جدول 
  هاي مردمی در کشور جایگاه حوزه مشارکت

 

یف
رد

 عنوان شاخص 
  سال
 شرح

1390 1391 1392 1393 1394 1395 

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

1 
جذب  ارزش کل جلب و

  هاي مردمی  مشارکت
 (نقدي،غیر نقدي،خدماتی )

  7,4  418  10,33  493  5,05  215  5,95  177  18,4  270  12,18  161  استان

  100  5643  100  4770  100  4277 100 2972 100  1521  100  1321  کشور کل

2 
  

  کمک به ایجاد اشتغال و
 کاریابی مددجویان

  10,33  5034  13,61  6238  11,82  4699  10,35  5000  11,21  5156  22,7  6851  استان

  100  48753  100  45854  100  39776 100 48274 100  51470  100  30147  کشور کل

3 
  کمک به تأمین مسکن

  (ساخت یا خرید) 
 خدمت گیرندگان 

  25,77  2799  18,32  2190  18,64  2025  11,52  1252  10,41  1234  11,1 1157  استان

  100  10861  100  11954  100  10861 100 10861 100  11845  100  11000  کشور کل

4 
  تمدید مجوز مراکز  صدور و

 (خصوصی وخیریه) ردولتیغی

  6,81  1044  12,19  1386  7,55  850  1,92  423  23,03  1076  19,64 655  استان

  100  15324  100  11362  100  11252 100 22000 100  4672  100  3334  کشور کل

  .مأخذ: اداره کل بهزیستی استان اصفهان

  
  
  

  



 

 
 

  هاي اجرایی و اهداف کمی لیف قانونی، سیاستبراساس تکااداره کل بهزیستی استان اصفهان تحلیل عملکرد  – 4
  

  هاي اجرایی وضعیت بخش بهزیستی مورد ارزیابی قرار گرفته است و  قانون برنامه پنجم توسعه کشور و سیاستباتوجه به تکالیف 
 در جداول ذیل بررسی شده است.

  هـاي بهزیسـتی ارتبـاط دارد کـه      بـا فعالیـت   زیـر  مسـتقیماً   ) مواد1390 -1395ن (در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایرا
  در گزارش فوق از این مواد استفاده شده است.

  برنامه پنجم توسعه . عملکرد مواد قانونی درطول 3جدول 

ماده قانونی   ردیف
میزان تحقق   عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف  تعیین شده  موضوع  مرتبط

  (درصد)

1 

بند ك  20ماده 
رنامه پنچ قانون ب

ساله پنجم 
توسعه جمهوري 

  اسالمی ایران

شهریه دانشجویان تحت پوشش 
  بهزیستی

شهریه دانشجویان تحت پوشش سازمان 
بهزیستی از محل اعتبارات ردیف مستقل 

  معاونت تامین شود.

دسته دانشجویان معلول و  2شهریه دانشجویان در بهزیستی به 
دانشجویان معلول و دانشجویان نیازمند تقسیم می شود. کلیه 

نیازمند که طبق ضوابط بهزیستی تحت پوشش می باشند از شهریه 
نفر و  1126دانشجویی برخوردار هستند که تعداد دانشجویان معلول 

  نفر می باشند. 700دانشجویان نیازمند 

95  

2  

   39ماده 
  بند الف

قانون برنامه پنچ  
ساله پنجم 

مهوري ج توسعه
  اسالمی ایران

بندي خدمات  م سطحطراحی نظا
حمایتی وتوانمندسازي افراد و 

هاي نیازمند به ویژه زنان  گروه
  سرپرست خانوار و معلوالن متناسب

  با شرایط بومی 

طراحی نظام سطح بندي خدمات حمایتی 
ویژه بوتوانمند سازي افراد و گروههاي نیازمند 

زنان سرپرست خانوار و معلوالن متناسب با 
ي حداکثر تا پایان سال شرایط بومی، منطقه ا

اول برنامه و فراهم نمودن ظرفیت هاي الزم 
  براي استقرار نظام مذکور در طول برنامه

هاي ایجاد توانمندسازي معلوالن و مددجویان تشکیل  یکی از روش
هاي همیار است؛ که بر اساس شرایط اقلیمی و بومی توسط زنان  گروه

ون خیاطی، آرایشگري، هایی همچ سرپرست خانوار در قالب فعالیت
نانوایی، فروشگاه و ... شکل گرفته است که بودجه اولیه و اعتبارات 

  اصلی این گروهها توسط سازمان بهزیستی پرداخت می شود.

84  

3 

بند ب  39ماده 
قانون برنامه پنج 

ساله  پنجم 
توسعه جمهوري 

  اسالمی ایران

هاي توانمندسازي افراد و  اجراي برنامه
ازمند به ویژه زنان هاي نی گروه

  سرپرست خانوار و معلوالن

هاي توانمندسازي حداقل ساالنه  اجراي برنامه
پوشش  %) خانوارهاي تحت10ده درصد (

هاي حمایتی ب استثناء سالمندان و  دستگاه
معلولین ذهنی، توانمند شده و خروج آنان از 

  هاي مستقیم پوشش حمایت

پرداخت سرمایه کار، وام  با توجه به محور اصلی فعالیت بهزیستی،
  اشتغال و اشتغال یابی و ... خانوارها و افراد داراي شرایط بازتوانی

  از جمله تمهیدات صورت گرفته در این بخش است. 
96  



 

 
 

  . عملکرد مواد قانونی درطول برنامه پنجم توسعه 3ادامه جدول 

ماده قانونی   ردیف
میزان تحقق   داماتعملکرد و اهم اق  تکلیف  تعیین شده  موضوع  مرتبط

  (درصد)

4  

بند ج  39ماده 
قانون برنامه پنج 

ساله پنجم 
توسعه جمهوري 

  اسالمی ایران

بیمه تامین اجتماعی زنان سرپرست 
افراد بی سرپرست و  خانوار نیازمند،

  معلولین نیازمند

تامین حق سرانه بیمه تامین اجتماعی زنان 
سرپرست و  افراد بی سرپرست خانوار نیازمند،

  هاي اجراي برنامه نیازمند درطول سال علولینم

پوشش  برقراري بیمه تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت
نفر صورت  1601هاي استان به تعداد  شهري در کلیه شهرستان

  پذیرفته است.
97  

5  

بند د  39ماده 
  قانون برنامه

پنج ساله پنجم  
توسعه جمهوري 

  اسالمی ایران

پروانه پرداخت هزینه صدور 
هاي  هزینه و شهرداري ساختمانی،عوارض

  انشعابات واحدهاي مسکونی

پو.شش سازمانها و نهادهاي  معافیت افراد تحت
حمایتی از پرداخت هزینه صدور پروانه 

هاي  ساختمانی، عوارض شهرداري و هزینه
انشعابات آب، فاضالب، برق و گاز براي کلیه 

  واحدهاي مسکونی اختصاص یافته به آنها
  فقط براي یک بار 

مددجویان تحت پوشش بهزیستی از پرداخت هزینه صدور انشعابات 
واحد از  985تعداد  1391براي یک بار معاف هستند که در سال 

  پرداخت هزینه انشعاب معاف شدند.
شهرداریها از معافیت پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی  "ضمنا

  نمایند. خودداري و قانون را اجرا نمی

99  

6  

قانون  67ماده 
برنامه پنج ساله 

پنجم توسعه 
جمهوري اسالمی 

  ایران

اخذ شماره ملی اشخاص حقیقی 
گیرنده کمک و یا سهمداران اصلی و 
صاحبان سهم الشرکه و اعضاء هیات 

مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی 
اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج 

  آن در بانک اطالعتی

جریه که به موجب کلیه دستگاههاي قوه م
قوانین بودجه سنواتی مجاز به کمک به 

اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات 
قوانین یاد شده می باشند، موظفند با رعایت 
تخصیص اعتبار که در مرکز توسط معاونت و 
در استانها توسط کمیته تخصیص اعتبارات 

  استان طبق ضوابط ابالغی معاونت انجام
خذ شماره ملی اشخاص می شود، نسبت به ا

حقیقی گیرنده کمک و یا سهمداران اصلی و 
صاحبان سهم الشرکه و اعضاء هیات مدیره و 

بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی 
گیرنده کمک و درج آن در بانک اطالعتی که 
توسط معاونت براي این منظور ایجاد می گردد 

اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت 
  هاي محل منابع و ردیف نمایند.کمک از

  دراختیار معاونت نیز مشمول این حکم است. 

شماره ملی اکثریت مددجویان تحت پوشش بهزیستی، چه مستمري 
بگیران و چه مابقی مددجویان اخذ گردیده است که تعداد آنها 

  نفر می باشد. 145,418
99  

  .ی مربوطهمأخذ: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و نام دستگاه اجرای  



 

 
 

  1395هاي اجرایی در سال  . عملکرد سیاست4جدول 
  

  برآورد اثربخشی  اثربخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  هاي اجرایی اتخاذ شده سیاست  ردیف
  (درصد)

1  

  
  ها ها و برنامه بندي سیاست ـ اولویت

سازي به منظور استقرار نظام مدیریت  بستر ـ
  خشریزي یکپارچه ب و برنامه

  هاي انجام کار ـ بهبود ساختارها و روش
  هاي نظارتی ـ ارتقاي نظام

  ـ ارتقاء و بهبود فناوري در مدیریت بخش
  و هاي بین بخشی  ـ تقویت هماهنگی

هاي  گذاري یاستسو گیري تصمیم در بخشی برون
  بخش 

  خدماتـ ارتقاي کیفیت مدیریت 

ش پوش اندازي بانک اطالعات مراکز و واحدهاي تحت راه
  هاي اطالعاتی موجود بخش و تقویت و بروز رسانی بانک

و دسترسی رسانی  افزایش سرعت در اطالع
  آسان و به موقع به اطالعات

98  

استقرار نظام ارزیابی عملکرد و مدیریت کیفیت در کلیه 
  سازمانهاي زیر مجموعه

تشخیص نفاط قوت و ضعف و ارتقاء سطح 
ر راستاي د عملکرد و بهبود کیفیت فعالیتها

  رسانی به جامعه هدف خدمت

94  

مطالعه و سنجش اثربخشی خدمات و هزینه فایده 
  هاي بخش رفاه وتامین اجتماعی استان فعالیت

دار و  هاي اولویت ها و برنامه شناسایی طرح
از امکانات بر  مؤثراثربخش و استفاده مفید و 

  اساس اولویت نیازهاي جامعه هدف

94  

وري بخش رفاه  کمیته بهره ه پیشنهادات وسازي کمیت فعال
  و تامین اجتماعی استان

ها در اجراي اهداف و  استفاده از بهترین نظریه
  ارائه راهکارهاي مفید

93  

  92  ها هاي تازه براي مقابله با چالش خلق ایده  راه اندازي اتاق فکربخش رفاه و تامین اجتماعی استان
هاي مشترك در ارتباط با  ارهبرگزاري نمایشگاهها و جشنو

  94  تعامل و تقویت ارتباط درون بخشی  بخش خدمات مدیریت

2  

  توسعه کمی و کیفی خدمات بخش بویژه ـ 
  در بخش غیر دولتی

هاي مشاوره و آموزش و  ارتقاي شاخص ـ 
سازي و اشتغال و توانمندسازي توسعه  گاهآ

  کمی و کیفی خدمات بخش بویژه در بخش
  غیر دولتی 

هاي مشاوره و آموزش و  اي شاخصارتقـ
 سازي و اشتغال و توانمندسازي گاهآ

صدور مجوز فعالیت براي بخش خصوصی و غیر دولتی 
 متقاضی ارائه خدمت بویژه بخش سیار

هاي غیردولتی و  استفاده بهینه از پتانسیل
  97  هاي دولتی کاهش هزینه

نی  رسا هاي آموزشی و نظام اطالع به روز رسانی کوریکولوم
  موجود متناسب با نیازهاي مشتریان

  هاي آموزشی و قابل دسترس بودن برنامه
  96  باال رفتن سطح سواد و آگاهی 

هاي  مهارت- از ازداوج پیش-خانواده هاي آموزش طرح اجراي
-پیشگیري از اعتیاد  -پیشگیري از معلولیتها-زندگی

سنجش سالمت جسمی و روانی - همیاران سالمت روان
- پوشش مهدهاي کودك یر شش سال تحتکودکان ز

آموزش کارفرمایان - هاي بینایی و شنوایی غربالگري
  اطالع رسانی نظام ارجاع  و ....-- صنوف

توجه به سالمت بهداشت روانی و اجتماعی 
هاي  ها و آسیب جامعه و پیشگیري از معلولیت

  اجتماعی و جلوگیري از توسعه آن در جامعه
  

96  



 

 
 

  1395هاي اجرایی در سال  سیاست . عملکرد4ادامه جدول 
  

  برآورد اثربخشی  اثربخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  هاي اجرایی اتخاذ شده سیاست  ردیف
  (درصد)

ادامه 
2  

  توسعه کمی و کیفی خدمات بخش بویژه ـ 
  در بخش غیر دولتی

هاي مشاوره و آموزش و  ارتقاي شاخص ـ 
ازي توسعه سازي و اشتغال و توانمندس گاهآ

  کمی و کیفی خدمات بخش بویژه در بخش
  غیر دولتی 

هاي مشاوره و آموزش و  ارتقاي شاخص ـ
  سازي و اشتغال و توانمندسازي گاهآ

هاي همکاري مشترك با واحدهاي مختلف  تشکیل کمیته
  هاي بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی معاونت

  هاي فوق درجهت اجراي بهینه طرح

ت بین بخشی و استفاده از افزایش تعامال
مختلف و افزایش تعداد  هاي هاي دستگاه ظرفیت

  ها مند از طرحها و کاهش هزینه افراد بهره
95  

هاي اجتماع محور و ایجاد اشتغال  توسعه برنامه  هاي همیار اندازي گروه راه تقویت  و
  96  و خودکفایی بخشی از جامعه هدف

بازتوانی و خودکفایی جامعه هدف و کمک به   هره جهت اشتغالب الحسنه کم اعطاي وام هاي قرض
  96  هاي شغلی ایجاد فرصت

  90  تسهیل تردد معلولین  سازي اماکن عمومی پیگیري مناسب
اي مددجویان  هاي فنی و حرفه اجراي طرح آموزش مهارت

و ایجاد فضاهاي اموزشی ویژه مددجویان، افراد با نیازهاي 
  خاص و جامعه هدف

  جاد بستر مناسب در آینده شغلی مددجویانای
  94  با نیازهاي خاص

  ارتقاي سالمت خانواده و پیشگیري از  اجراي طرح کاهش طالق و مفاد سند کاهش طالق استان
  94  هاي اجتماعی آسیب

(تهیه  هاي اجتماعی سیبآمطالعه و بررسی میزان شیوع 
- امعلولیته- اعتیاد-هاي اجتماعی استان) نقشه آسیب

در استان و بررسی  - حوادث ناشی از کار و ... –بیکاري 
  راهکارهاي موجود براي ارتقاي خدمات

  هاي مبتنی بر جامعه ریزي برنامه
  91  

  95  تمرکز زدایی  بندي خدمات اجراي نظام سطح
اجراي برنامه تکمیلی پوشش بیمه خدمات درمانی (بیمه 

  روستاییان و شهرهاي زیر بیست هزار نفر)
  ارتقاي سالمت جسمی و پیشگیري از

  95  هاي جسمی ناتوانی

  انجام طرح بررسی هزینه  فایده تعهد بیمه ها به
  94  برآورد اثربخشی و توجیه مالی طرح  خدمات غربالگري

  تهیه وتدوین نظام اخالقی حاکم براقدامات و ارائه 
  خدمات بخش

هاي سازمان با هنجارهاي مذهبی  انطباق فعالیت
  جتماعی و اطالع رسانی به جامعه هدفو ا

95  
  



 

 
 

  1395هاي اجرایی در سال  . عملکرد سیاست4جدول ادامه 

  برآورد اثربخشی  اثربخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  هاي اجرایی اتخاذ شده سیاست  ردیف
  (درصد)

3 

  سازي کمی و کیفی منابع ـ متناسب

زاتی و ـ توزیع عادالنه منابع انسانی و تجهی
پوشش  تحت واحدهاي درمراکزو  فیزیکی فضاي
  بخش

ـ مدیریت خدمات پشتیبانی با رویکرد کاهش 
  گري تصدي

  ـتوانمندسازي کارکنان

ـ توجه بیشتر به رفاه کارکنان بخش و افزایش 
  هاي شغلی آنان انگیزه

هاي علمی وکاربردي و  ـ انجام پژوهش
  گسترش تحقیق و توسعه در بخش

گرایی در استخدام و  م شایستهـ استقرار نظا
  انتصاب و ارتقاي منابع انسانی

  کار بین دستمزد وکارایی نیروي ارتباط ـ ایجاد

  ـ ارتقا و بهبود فناوري اطالعات

  

استفاده بهینه از منابع موجود و امکانات در حل   بازسازي ساختمانها و منابع فیزیکی و تجهیزات بخش
  96  مشکالت جامعه هدف

افزایش سطح علمی و کارایی و بهره وري   ترده دوره  هاي آموزش ضمن خدمت کارکناناجراي گس
  96  کارکنان

سنجش اثر بخشی دوره هاي آموزشی درارتقا و بهبود 
  94  افزایش کیفیت کارها  کارایی کارکنان

سازي نظام جامع اطالعات منابع  بخش  طراحی و عملیاتی
  رفاه  وتامین  اجتماعی استان

  مالی و فیزیکی)-عات منابع انسانیال(اط 
  افزایش سطح ارائه خدمات به جامعه هدف

  94  

هاي  و دانشگاه مؤسساتهاي همکاري با  نامه انعقاد تفاهم
  استان به منظور جاذب نیروهاي بخش جهت ادامه تحصیل

  افزایش سطح ارائه خدمات به جامعه هدف
  92  (کمی و کیفی) 

  93  افزایش رضایت شغلی کارکنان  اي تامین آتیه کارکنانه قانونمند نمودن صندوق

  اعطاي تسهیالت خاص رفاهی (طوالنی و کم بهره) 
  منظور افزایش انگیزه آنها به کارکنان بخش به

  بهبود کیفیت و سالمت کار و افزایش 
  94  انگیزه کارکنان

برگزاري جشنواره کارکنان و مدیران شایسته  بخش  و 
عملکرد مدیران  و کارکنان  و تقدیر از  تهیه کارنامه

  مدیران و کارمندان نمونه
  اافزایش عملکرد کارکنان و اشاعه فرهنگ کار

  96  

هاي اطالعاتی درارتباط با خدمات بخش و  اندازي بانک راه
  97  سرعت بخشی به تبادل آمار و اطالعات  هاي موجود تقویت بانک

و کارشناسان  تشکیل کمیته علمی متشکل از نخبگان
هایی که   ها و دانشکده علمی بخش و هیات علمی  دانشگاه

  قادر به تربیت نیروي هاي تخصصی جهت استخدام
 باشند در بخش  می 

  هاي نیروي کار و جذب  افزایش توانایی
  90  کارکنان توانمند

  



 

 
 

  1395هاي اجرایی در سال  . عملکرد سیاست4جدول 
  

  برآورد اثربخشی  اثربخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  دههاي اجرایی اتخاذ ش سیاست  ردیف
  (درصد)

4 

نهادهاي مدنی و خیریه  مؤثرـ جلب مشارکت 
واجرا  گذاري غیرددولتی درسیاست مؤسساتو

  و نظارت بر خدمات نه فقط مشارکت مادي

  غیردولتی مؤسسات از نهادها و حمایت شـ افزای

رکت بخش رفع موانع و تسهیل روند مشا ـ
  مردمی و غیردولتی در خدمات بخش

سازي سهم بخش غیردولتی و دولتی  ـ متعادل
  در اجراي خدمات

المللی و  ـ تعامل گسترده با نهادهاي بین
  خیرین داخل و خارج از کشور

  ـ جلب حمایت مسئوالن کشوري و استانی
  ـ مدیریت هزینه  و بهینه سازي مصارف

انمند سازي تو ـ ارتقاي شاخص هاي اشتغال و
در جهت قطع وابستگی هاي جامعه هدف و 

  کاهش هزینه هاي تحمیلی به بخش

-هاي تخصصی نشست -اي هاي رسانه افزایش فعالیت
سازانه در ارتباط  نمایشگاه و چاپ و انتشار بروشورهاي اگاه

  با خدمات بخش

  هاي هدف اطالع رسانی به گروه
  94  

  95  کمک آنها استفاده از و خیرین سریعتر به دسترسی  رین استانایجاد و راه اندازي بانک اطالعات خی

  تعیین قیمت تمام شده خدمات
  

استفاده از خدماتی که قیمت تمام شده آنها به 
نسبت خدمتی که انجام می دهند مقرون به 

  صرفه باشد و واگذاري مابقی خدمات
97  

 اندازي بانک اطالعات خیرین  ایرانی مقیم ایجاد  وراه
  المللی مرتبط با خارج از کشور و نهادهاي بین
  خدمات بخش

  91  استفاده از منابع بین المللی

کننده براي افزایش  هاي تسهیل نامه تدوین مقررات و آیین
  96  هاي بخش غیر دولتی استفاده از توانمندي  مشارکت بخش غیردولتی

اشتغال و -اي و هاي فنی و حرفه هاي  آموزش اجراي طرح
هاي  ها و گروه اندازي تعاونی اریابی  جامعه هدف و راهک

  همیار جهت  توانمندسازي جامعه هدف  و کاهش
  هاي تحمیلی به بخش هزینه 

  97  هاي هدف و کاهش وابستگی آنها بازتوانی گروه

اجراي طرح ها و آموزش هاي پیشگیرانه به منظور 
  معلولیتها و ...و کاهش- حوادث- جلوگیري از آسیبها

  هاي تحمیلی به بخش هزینه

 
  کاهش آسیبها و معلولیتها

  
97  

  97  ها تر با برنامه تخصیص منابع اعتباري متناسب رایزنی نمایندگان مجلس به منظور افزایش بودجه بخش

  .مأخذ: سند راهبردي بخش در برنامه پنجم توسعه و  نام دستگاه اجرایی مربوطه 
  



 

 
 

 ریال) (ارقام : میلیون 1390 – 95هاي  اصفهان طی سالبهزیستی اي مهم براساس اهداف کمی برنامه بخش ها ومتغیره . عملکرد شاخص 5جدول 
 

هاي   عنوان شاخص
  هدف

واحد 
  متعارف

1390  1391  1392  1393  1394  1395  
هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
هدف 
  درصد  لکردعم  برنامه

  تحقق 
  هدف

درصد   عملکرد  برنامه 
  تحقق

هدف 
درصد   عملکرد  برنامه

  تحقق
    5034        %82         6238        7594        %92         4699        5062          %148         5000         3375         %116        5156         2250         %456         6851         1500      نفر           اشتغال     

    2799         %25         2190        8709        %28         2025       7258         %20         1252         6048         %24        1234         5040        %27         1157        4200       باب          مسکن تاًمین     

    418        %175        493       281        %87         215       247        %86          177         216         %142        270         190        %97          161         166       ریال میلیارد      مردمی ايه مشارکت جلب

    1044       %92       1386        1513        %58         850      1453        %30         423         1398         %79         1076        1348        %50         655      1303       مرکز          تعداد مراکز غیردولتی        
دیدگان  حمایت از آسیب

    44332         %77        42221         54890         %75          37120      49322         %77         33584         43699         %88         33643         38286         %96         31263         32618         نفر          اجتماعی

دیدگان  بازتوانی آسیب         
    152        %88         146         165          %89          135       152         %77         107        139        %79         99         126        %76         85          112        نفر         اجتماعی

    28422         %84          27432         32580        %88           27342       30968         %90         26742          29496        %95         26742          28051         %95         25342          26710        نفر  حمایت از نیازمندان       

    673       %90         816        903        %64        520       807        %212         1576          742         %234          1576         672         %160           972          608        نفر  بازتوانی نیازمندان        

پوشش  کودکان تحت        
    38282        %60         37533         62300       %61          37998        61567         %71          40009         55970          %74          37321          50410        %100               43835          43835        نفر  مهدهاي کودك

    65520         %68        42506        62758          %97            53530       55051         %96          46705          48718         %97        42245  43498         %97         37890          39188         نفر  حمایت از معلولین     

    23312        %67        16310         24359        %74         14717        19966          %76         12750        16778        %79        11320       14341         %84         10454         12470        نفر  بازتوانی معلولین     

خدمات درمان و      
  یشگیري از اعتیادپ

  1094024         %320        896737         280000          %325         802696         246500  %269         631601          234000         %117        249798         212500         %103          197175         191000          نفر
  

شگیري از خدمات پی       
  آسیب هاي اجتماعی

  293277         %78          279312           360000         %82         257990        315000         %86         240122         280000          %77         194047          250000         %61          137639         225000         نفر
  

دمات پیشگیري از خ       
  معلولیت ها

  402527          %81         380515           375000         %94         316335         337000  %102         303747         299000          %125         334863  266000          %115          269390         233500        نفر
  

  .سند ملی پیشرفت استان اصفهان و مجموعه اسناد بخشی و فرابخشی در برنامه پنجم مأخذ: 

  



 

 
 

  اي عملکرد بودجه – 5
  :ه استشد و تحلیل ول ذیل ارائه اقالب جد اي در بودجه  در این قسمت، عملکرد

  
 رقام : میلیون ریال)(ا 1390 – 95هاي  اصفهان طی سالاداره کل بهزیستی استان اي  . عملکرد اعتبارات هزینه 6جدول 

 

وع 
ن

ات
بار

اعت
  

عنوان 
  برنامه

  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  مصوب

درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  ملی
  

حمایت از 
خانواده و 

  نفرزندا
-  -  -  8049  8049  100%  5340  5340  100%  9355  9355  100%  55075  55075  100% 71924  71924  100% 

خدمات 
 %100  535446  535446 %100  401683  401683 %100  300854  300854  %100  220324  220324  %100  191645  191645  %100  162708  162708  توانبخشی

کنترل و 
کاهش 
  آسیبها

-  -  -  4940  4940  100%  3581  3581  100%  2205  2205  100% 12358  12358  100% 22276  22276  100% 

حمایتهاي 
 %100  71924  71924 %100  12073  12073 %100  13478  13487  %100  7630  7630  %100  8579  8579  %100  7025  7025  اجتماعی

تامین 
مسکن 

نیازمندان و 
 معلولین

-  -  -  5000  5000  100%  12500  12500  100%  5910  5910  100% 12910  12910  100% 21505  21505  100% 

حمایتهاي 
 %100  38393  38393  -  -   %100  31150  31150  %100  21635  21635  %100  21291  21291  %100  29735  29735  اجتماعی

اشتغال و 
  -  -  -  -  -   %100  16303  16303  %100  8879  8879  %100  4348  4348 %100  4796  4796  کارآفرینی

ان درم
اقشار 

  آسیب پذیر
50496  50496  100% 36846  36846  100%  38451  38451  100%  30593  30593  100% 8614  8614  100% 10637  10637  100% 

اي ه بیمه
 اجتماعی

2199  2199  100% 5258  5258  100%  8351  8351  100%  9741  9741  100% 24298  24298  100% 26389  26389  100% 

 



 

 
 

 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اصفهان طی سالاداره کل بهزیستی استان اي  اعتبارات هزینه. عملکرد  6جدول ادامه 
 

وع 
ن

ات
بار

اعت
  

عنوان 
  برنامه

  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  مصوب

درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  
تامین 

هزینه هاي 
 معیشتی

154524  154524  100% 114324  114324  100%  7278  7278  100%  10161  10161  100% 13186  13186  100% 12914  12914  100% 

  ملی
  

خدمات 
فرهنگی و 

 آموزشی
568  568  100% 1125  1125  100%  1691  1691  100%  430  430  100% 906  906  100% 840  840  100% 

درمان و 
بازتوانی 
آسیب 
 معتادان

841  841  100% 537  537  100%  4406  4406  100%  4090  4090  100% 3628  3628  100% 5000  5000  100% 

شهریه 
       %100  30166  30166 %100  19226  19226  %100  17207  17207  -  -  -  -  -  -  دانشجویان

امنیت غذا 
       %100  16824  16824 %100  10096  10096  %100  90  90  -  -  -  -  -  -  و تغذیه

کمک 
هزینه 

اجتناب 
 ناپذیر

-  -  -  12077  12077  100%  8045  8045  100%            5670  5670  100%  

            101ردیف 
034  -  -  -  3045  3045  100%  4065  4065  100%  1403  1403  100% 3979  3979  100%       

اعتبار 
وزارت 

تعاون و 
 رفاه

 اجتماعی

-  -  -  0  0  0  23967  23967  100%  -  -  -  -  -  -  834529  834529  100%  

  ردیف
 2 -131500  -  -  -  0  0  0  2271  2271  100%  2544  2544  100% 1632  1632  100% 2760  2760  100%  

ردیف 
520000  -  -  -  667  667  100%  0 0 0       130  130          



 

 
 

 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اصفهان طی سالره کل بهزیستی استان ادااي  . عملکرد اعتبارات هزینه 6جدول ادامه 
 

وع 
ن

ات
بار

اعت
  

  عنوان برنامه
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  مصوب

درصد 
  تحقق

  عملکرد  بمصو
درصد 
  تحقق

       %100  47145  47145 %100  24883  24883  0 0 0  %100  14105  14105       154004ردیف   ملی

       %100  945  945       0 0 0  %100  1164  1164       550000ردیف 

  استانی

برنامه  
 توانبخشی

81481  81481  100% 254850  254850  100%  110778 110778 100%  134498  134948  100%  146122  146122  100%  142010  142010  100%  

برنامه 
 پیشگیري

44602  44602  100% 91356  91356  100%  49382 48952 99%  72508  72273  .99,7%  64980  63309  97,5%  115113  115113  100%  

برنامه 
هاي  حمایت

 اجتماعی
68860  68860  100% 71960  71960  100%  80031 80031 100%  93483  93483  100%  15111  14722  97,5%  214285  214285  100%  

برنامه 
 آموزشی

2000  2000  100% 1000  1000  100%  1000 1000 100%  -  -  -  9409  7939  84,4%  1140  1440  100%  

برنامه 
 بازنشستگان

25097  25097  100% 29300  29300  100%  14391 14391 100%  -  -  -  12000  8692  72,5%  -  -  -  
برنامه دیون 

 يوبازخرید
3019  3019  100% 5000  5000  100%  5811 5811 100%  973  973  100%  105072  105072  100%  -  -  -  

  مأخذ:  اداره کل بهزیستی استان اصفهان.
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اصفهان طی سالاي اداره کل بهزیستی استان  هاي سرمایه تملک دارایی. عملکرد اعتبارات  7جدول 
 

وع 
ن

ات
بار

اعت
  

  عنوان برنامه
  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  مصوب

درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  ملی

  تکمیل
 %100  10779  10779 %100  129  129  %100  400  400  %62 250 400  %100  950  950  %100  7165  7165 مراکز حمایتی 

  تکمیل
مرکز حمایتی  

 میاندشت و بوین
-  -  -  -  0-  0-  

  300 300 100%  300  300  100%  492  492  100% 300  1000  100% 

طرح شماره 
  30401ص 010

تکمیل مراکز 
 حمایتی

-  -  -  700  700  100%  1100 450 45%  900  900  100% 974  974  100% 1200  1200  100% 

تعمیر و تجهیز 
 %100  200  200 %100  10690  10690 %100  9010  9010  28 2780 9840  %100  7,260  7,260  -  -  - مراکز حمایتی

تکمیل مراکز 
  -  -  - %100  100  100 %100  200  200  0 0 200  %100  200  200  %100  8280  8280 توانبخشی

تامین 
هاي  دستگاه

و سنجی شنوایی
سنجی و  اییبین

جلوگیري از 
 معلولیت

-  -  -  -  -  -  2000 1800 90  5340  5340  100% -  -  -  -  -  -  

تکمیلی مراکز 
 %100  1800  1800 %100  6800  6800  -  -  -  - - 550  %100  150  150  -  -  - توانبخشی

تعمیر و تجهیز 
 %100  20593  20593 %100  262  262  -  -  -  %32 2250 6960  %100  5,710  5,710  -  -  - مراکز توانبخشی

تعمیر و تجهیز 
ساختمانهاي 

 اداري بهزیستی
-  -  -  3,420  3,420  100%  4380 2650 60%  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

تکمیل ساختمان 
اداره بهزیستی 

 فریدونشهر
-  -  -  200  200  100%  500 200 40% -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  



 

 
 

 (ارقام : میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اصفهان طی سالاي اداره کل بهزیستی استان  ههاي سرمای تملک دارایی. عملکرد اعتبارات  7جدول ادامه 
 

وع 
ن

ات
بار

اعت
  

عنوان 
  برنامه

  95سال   94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
  درصد

  تحقق 
  عملکرد  مصوب

درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

درآمد 
  اختصاصی

طرح شماره 
 30401ص003

تکمیل مراکز 
 حمایتی

-  -  -  -  -  -  840 820 97% 882  882  100% 36  36  100% 295  295  100%  

تکمیل 
حمایتی 
بوئین 

 میاندشت

-  -  -  100  100  100% 150 150 100% 300  300  100% 1241  1241  100% -  -  -  

تعمیر و 
کز تجهیز مرا
 حمایتی

-  -  -  100  100  100%  500 490 98% 150  150  100% 567  567  100% 250  250  100%  

تعمیر و 
تجهیز مراکز 

 توانبخشی
-  -  -  300  300  100% 144 144 100%  1095  1095  100%  -  -  -  -  -  -  

تعمیر و 
تجهیز 

ساختمانهاي 
  اداري

 بهزیستی

3285  3285  100%  1,080 1,080  100% 1110 1080 97%  1470  1470  100%  -  -  -  6033  6033  100%  

احداث و 
تکمیل 

ساختمانهاي 
  ادارات کل

1000 1000  100%  319  319  100% - - -  1104  1104  100%  1052  1052  100%  -  -  -  

  مأخذ:  اداره کل بهزیستی استان اصفهان.
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  : و پیشنهادهاجمع بندي  -  6   

  نقاط قوت :   
 .ها با حوزه توانبخشی تعامل و همکاري معاونت -

  .سازي در امور توانبخشی مدیریت مناسب -

 .آگاهی خوب کارشناسان به امور معلولین -

 .ها پیگیري مناسب کارشناسان جهت اجراي برنامه -

 .دسازي معلولین توسط بهزیستی کشورنهاي توانم ارائه طرح -

هاي  منظور جلب و جذب مشارکت هاي مردمی به  نوین در دفتر مشارکتهاي  اجراي طرح -
 مردمی.

 هاي مشابه. هاي مردمی نسبت به سال درصدي درآمد مشارکت 20ارتقاء  -

انجمن خیرین  بنیاد مسکن، چندجانبه با اداره کل راه و شهرسازي،هاي  نامه انعقاد تفاهم -
هاي چند  پوشش بویژه خانواده  مسکن جامعه هدف تحت تاًمینمنظور ه ساز ب مسکن

 .معلولین

 .اي در سطح استان غیردولتی و خیریهتوسعه مراکز  -

بیمه  طریق پرداخت تسهیالت خوداشتغالی، پوشش از سازي اشتغال مددجویان تحتبستر -
 .کاریابی و ارتقاء کارآیی معلولین فرمایی، بیمه خویش کارفرمایی،

 .یوجود انگیزه در مسئولین و مدیران استان -

 .نظر در استان وجود کارشناسان خبره و صاحب -

 .گر در استان هاي مردم نهاد و تسهیل استقبال تشکل -

 .وجود محتوي و منابع آموزشی در استان -

شناسی اجتماعی با گرایش پیشگیري  هاي دانشگاهی مرتبط در استان (آسیب وجود رشته -
 .از اعتیاد)
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  نقاط ضعف:   

 .ها کمبود نیروي انسانی تخصصی در اکثر شهرستان -

 .کمبود منابع مالی -

 .آگاهی اندك عموم مردم از وظایف سازمان بهزیستی به ویژه در حوزه توانبخشی -

 پوشش. هزینه ازدواج مددجویان تحت جهیزیه و کمک تاًمیناعتبارات  کمبود -

 .کارگیري نیروهاي داوطلب ههاي ب العملموجود در دستور  نواقص -

 .بهره کارگشایی جهت جامعه هدف سازمان بویژه در بخش مسکن وجود تسهیالت کم عدم  -

  .هاي ویژه از مددجویان ها در پرداخت تسهیالت و درخواست ضامن گیري بانک سخت -

-فرمایی بیمه خویش-اعتبارات بالعوض درزمینه اشتغال مددجویان(بیمه کارفرمایی کمبود -
  .ارتقاءکارایی)

  .در تخصیص اعتبارات ابالغی تأخیر -

 .تغییر و جابجایی نمایندگان در کمیته پیشگیري -

 .ها مشکالت در زمینه پایش و ارزیابی اثربخشی برنامه -

  .بخشی هاي بین مشکالت در زمینه هماهنگی -

  
  نتایج عملکرد:

 .نفر حق پرستاري 10522واریز  -

 .نفر 15060به  وسایل سونداژ پانسمانتوزیع  -

 .نفر 900واریز کمک هزینه تحصیلی براي  -

 .پوشش عدد کارت شناسایی معلولین تحت 12250صدور  -

 .باب منزل مسکونی معلولین 158دستگاه خودرو معلولین و  90سازي  مناسب -

 .پرونده معافیت در کمیسیون نظام وظیفه 384بررسی  -
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 .پرونده توانبخشی به مراکز خصوصی 1400واگذاري  -

 کمیسیون استانی. 8برگزاري  -

 .هاي استانی پرونده در کمیسیون 185بررسی  -

 .نفر از واجدین شرایط جامعه هدف 32978اشتغال براي تعداد ایجاد  -

داد پوشش به تع هاي مسکونی مددجویان واجد شرایط تحت به خرید یا احداث واحدکمک  -
 پروژه مسکن در برنامه پنجم توسعه. 10657

  اي  بخش دولتی و خیریه 2هاي مردمی (نقدي ،غیرنقدي و خدماتی) در  مشارکت درآمد -
 .ریال  000/000/000/734/1به مبلغ 

 اي. پروانه فعالیت براي مراکز غیردولتی و خیریه 5434صدور تمدید تعداد  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   





 

 
 

  533  1395و اجتماعی استان اصفهان در سال  گزارش اقتصادي   

  
  
 

  فصل نوزدهم

  بهداشت و درمان
  
  
  
  
  
  ـ مقدمه1

کیلومتر  122717به استانی با وسعت  درحال حاضر، بخش سالمت استان ارائه خدمات سالمت     
 گستردههاي  نفر جمعیت را برعهده دارد. این بخش که به اتکاي فعالیت 5190739مربع و 

دهنده خدمات سالمت در  هاي ارائه ترین بخش عنوان یکی از برجسته مختلف آن، بههاي  قسمت
استانی با مردمی داراي باالترین (انداز استان اصفهان  شود و با توجه به چشم کشور شناخته می

 )ترین و پاسخگوترین نظام سالمت در کشور ترین، عادالنه سطح سالمت و برخوردار از پیشرفته
هاي کارشناسی شده و  اجرا و نظارت  ریزي، هماهنگی، برنامه  ذاري،گ  انجام سیاست متعهد است با

ت ـ، حفظ و ارتقاي سطح سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوي جمعیتاًمینعلمی در راستاي 
ها  توانمنديدي از ـمن وده و با بهرهـت نمـپذیر، فعالی اي آسیبـه ود با تأکید بر گروهـپوشش خ تحت
  کانات خود و تعامل با سایر نهادهاي مؤثر در امر سالمت و نیز رعایت حقوق و ام

ترین  گیرندگان خدمات نظام سالمت، کیفی محوري و تکریم اسالمی، انسانی، توجه به اصل عدالت
ترین  در کوتاه  پزشکی با کمترین هزینه و علوم در پژوهش خدمات سالمت را در بستر آموزش و

  ه نماید. زمان به آنان ارائ
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 کاشان، مسئولیت اصلی تحقق این رسالت را با علوم پزشکی مستقل اصفهان ودو دانشگاه    

اجتماعی،  تاًمینجمله بخش درمان  خصوصی (از هاي دولتی، غیردولتی و ظرفیتاستفاده از 
ستان به عهده دارند و در کنار آنها، به سبب تأثیرگذاري مستقیم و انتظامی و ...) در ا نیروهاي

نهادهاي دیگري نیز به انجام این مهم مشغولند  غیرمستقیم متغیرهاي متفاوت بر مقوله سالمت، 
گر نقش مستقیم  هاي بیمه سازمان که بعضی از این نهادها نظیرکارگروه سالمت و امنیت غذایی و 

  و اجرا دارند.گذاري سالمت  در سیاست
 551بخش سالمت استان با استفاده از امکانات و منابع فیزیکی خود مشتمل بر درحال حاضر      

مرکز بهداشتی درمانی شهري و  238پایگاه بهداشتی و پایگاه سالمت،  319خانه بهداشت، 
 و اورژانس پایگاه135  بیمارستان، 51مرکز آموزشی درمانی و  15روستایی و مرکز سالمت جامعه، 

  باشد. مشغول به فعالیت می بیمارستانی تخت 8745
  
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  535  1395گزارش اقتصادي و اجتماعی استان اصفهان در سال    

  
  هاي مهم عملکرد شاخص- 2
  

    :ارائه گردیده است زیرجدول بهداشت و درمان در  هاي اصلی بخش شاخص
 

 1390- 95هاي  هاي مهم در سال .عملکرد شاخص1جدول 
 

هاي  شاخص
  آموزشی

  دانشجویی
  پژوهشی

  

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 واحد عنوان شاخص ردیف

1 
 دوره دانشجویان نسبت

  تکمیلی تحصیالت
  دانشجویان کل به  

  19,2  18 17  15  12,5 12 درصد

  5/9 9,2 8,9 9,2 9,5  10  مربع متر  آموزشی فضاي سرانه  2

 گاهخواب فضاي سرانه  3
  7,8 7,6  7,6 7,7 7,9  8  مربع متر  دانشجویی

 مقاالت تعداد نسبت  4
  50/0  40/0  35/0  42/0  46/0  51/0  درصد  درمجالت شده ایندکس

5  
 مادران مرگ میزان

 عوارض علل به باردار
   زایمان و حاملگی

در صد هزار 
  15,6  16,1  19,6  19,82  20,2     21  تولد زنده

و میر   میزان مرگ  6
  داننوزا

هزار  در تعداد
  7,3  6,7  7  7,1  7,2  7,9  تولد زنده

  میزان مرگ کودکان  7
  زیر یک سال  

  در هزار
 9,1  9,4  9,8  9,7  9,9  4/11  تولد زنده 

  امید به زندگی  8
  در بدو تولد 

  81  78,8  78,4  74,1  72,4  72,4  زنان 
  77  75  73,8  72,9  71,6  71,4  مردان 

  میزان مرگ کودکان  9
  پنج سالزیر  

در هزار تولد 
  12  12,1  12,2  12,2  12,5  12,9  زنده

10  
  علت به مرگ
  حوادث و سوانح

 مورد در صد
  14,3  14,6  15,8  16,3  16,9  17,1  هزار جمعیت

11  
 بیماري علت به مرگ

  44,5  43,2  43,5  44,8  45,7  46,3 درصد  عروقی و قلبی
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  ادامه 
هاي  شاخص

  آموزشی
  دانشجویی
  پژوهشی

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 واحد عنوان شاخص ردیف

  سرطان علت به مرگ 12
مورد در 
صدهزار 
  جمعیت

  185  175  169  160  143,6  152,9  زن

  178  173  161,6  141,8  156,5  141,5  مرد

  6320  6229  6139  6127  6102  6122  تعداد  تعداد تخت بیمارستانی  13

  850  810  782  753  732  702  تعداد  تعداد تخت ویژه  14

زمان حضور بر بالین   15
  7,4  7,4  7,4  7,9  7,1  6  دقیقه  بیماران اورژانس درشهر

16 
زمان حضور بر بالین 

 درجاده اورژانس بیماران
  10,2 10,4 12,9 13,3 9,5 10 دقیقه

  فرآورده خونی  17
  339  340  336  318  321 295  عداد درهزارت  شده تاًمین 

 129  128 127  122  124  117  تعداد در هزار  شده تاًمینکیسه خون   18

  تجهیز و راه اندازي  19
  99,4  99,2  98,9  98,7  98,7  97,8  درصد  هاي بهداشت خانه 

تجهیز و راه اندازي   20
  77  76,5  76,2  76  75,9  75,9  درصد  هاي بهداشت پایگاه

هاي  اد پایگاهتعد  21
 133  122  115  110  108  104  تعداد  اورژانس

دسترسی به شبکه   22
  99,7  99,6  99,8  99,8  99,9  99,7  درصد  عمومی آب

  



 

 
 

  جایگاه بخش/ فرابخش درکشور- 3  
  باشد. توجه به سهم استان در کشور می ها با سهم استان در بخش / فرابخش ذیربط به تفکیک اهم شاخص    

 1390- 95اه استان در کشور جایگ - 3جدول 

یف
رد

 

 سال شرح واحد عنوان شاخص
1390 1391 1392 1393 1394 1395 

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

  میزان مرگ نوزادان 1
تعداد در هزار 

 تولد زنده

 7/3 598 6/7 549 7 574  7  574  1/7  582  8/7  586  استان

 10/6 10818 10/4 10613 10/5 10716  5/10  10716  7/10  10920  71/10  11220  کشور کل

  میزان مرگ مادران باردار 2
درصد هزار 

 تولد زنده

 15/5 18 15/8 19 15/8 19  16  20  2/16  21  2/16  21  استان 

 19/1 103 19/1 103 19/5 107  3/20  114  36/20  116  37/20  119  کل کشور

 درصد  بدو تولدر دامید زندگی  3

  76 - 75 - 75  -  4/73  -  2/72  -  2/72  استان 

 - 75/8 - 6/73 - 74  -  5/72  -  3/72  -  2/72  کل کشور

  هاي تعداد تخت 4
  بیمارستانی فعال

 تعداد

 86/3 6200 85/9 617094 85/7 6139  9/85  6153  86  6158  86  6207  استان 

 96/4 106300 96/3 106150 95/8 105500  5/95  105100  95  104600  92  103500  کشور

 تعداد  ویِژه فعال هاي  تعداد تخت 5

 93/7 850 93 810 92/2 782  6/90  753  89  732  87  702  استان

 98/5 10980 96 10700 94/5 10300  93  10100  92  9992  91  8624  کشور

   



 

 
 

  رایی و اهداف کمیهاي اج براساس تکالیف قانونی، سیاست / فرابخش تحلیل عملکرد بخش – 4
  
مجموعه  سند ملی پیشرفت استان اصفهان و"اهداف کمی مندرج در  هاي اجرایی و ، سیاست"قانون برنامه پنجم توسعه کشور "این قسمت با توجه به تکالیف در    

  .درمان پرداخته شده است بخش بهداشت وبه ارزیابی وضعیت  "فرابخشی در برنامه پنجم توسعه اسناد بخشی و
  

  . عملکرد مواد قانونی درطول برنامه پنجم توسعه 4جدول 
  

ماده قانونی   ردیف
میزان تحقق   عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف  تعیین شده  موضوع  مرتبط

  (درصد)

   3تبصره   1
  سطح بندي خدمات  32ماده 

 -بهداشتی واحدهاي تغییر و توسعه ایجاد،
   تجهیزات توزیع و وتخصیص تأمین درمانی،

  سالمت خدمات بندي سطح رچوبچها در

  
  بازنگري برنامه سطح بندي خدمات با توجه به

  اهداف برنامه پنجم توسعه 
  

  
85  

2    
  34بند ج ماده 

، توسعه و  تاًمینیکپارچگی در 
  تخصیص عادالنه منابع

  عمومی سالمت 

تهیه فهرست مواد و فرآورده هاي غذایی سالم و 
  اي ه ایمنی و سبد غذایی مطلوب براي گروه

  سنی مختلف

  هاي سنی مختلف تهیه سبد غذایی مطلوب براي گروه-
  مکاتبه با سازمان غذا و دارو جهت تهیه فهرست-

  فرآورده هاي غذایی سالم و ایمن 

  
88  

3    
  35بند الف ماده 

یکپارچگی در مدیریت دانش و 
  اطالعات حوزه سالمت

  ارائه خدمات الکترونیکی سالمت و استقرار
  ه الکترونیکی سالمت ایرانیانسامانه پروند 

  استقرار سامانه سالمت در روستا-
  70  استقرار سخت افزار و پیگیري زیر ساخت در شهر-

  اعطاي تسهیالت ویژه به پزشکان شاغل   تسهیالت کار در مناطق محروم  36بند الف ماده   4
  90  برقراري نظام پرداخت ثابت به مناطق محروم-  در مناطق محروم

  
  



 

 
 

  . عملکرد مواد قانونی درطول برنامه پنجم توسعه 4دول جادامه 
  

ماده قانونی   ردیف
میزان تحقق   عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف  تعیین شده  موضوع  مرتبط

  (درصد)

پیشگیري و مبارزه با بیماریها و   37بند الف ماده   5
  عوامل خطرساز سالمتی

  تعیین فهرست اقدامات و کاالهاي آسیب رسان
و داروها با احتمال سوء مصرف و تعیین به سالمت 

درصد عوارض براي این کاالها و پیگیري جهت 
  ابالغ آن

  تشکیل جلسات منظم و کارگروههاي تخصصی-
  جلب همکاري سایر وزارتخانه هاي مرتبط-

  
75  

  37بند ب ماده   6
 شرط و قید بدون و فوري درمان

 سوانح و حوادث مصدومین
  رانندگی

  ارستانها و گرفتناطالع رسانی به بیم

  آمار و اطالعات مصدومین

  توجه به درمان مصدومین ترافیکی با 

  اعتبار اختصاص یافته 
  
98  

پیشگیري و مبارزه با بیماریها و   37بند ج ماده   7
  عوامل خطرساز سالمتی

  ءهماهنگی در ارتقا

  هاي بهداشت در کشور رشد شاخص

  هاي پیشگیري و ریزي و ادغام برنامه برنامه-
  هاي غیرواگیر کنترل بیماري 

  هاي غیرواگیر مراقبت بیماري پایش و-
85  

8  
  
  38ماده 

  استقرار نظام ارجاع و
  پزشک خانواده

تعریف خدمات بیمه پایه سالمت براي عموم افراد 

  توسعه یکسان بتدریج تا پایان برنامه کشوربصورت

  استقرار کامل پزشک خانواده در روستا-
  اجراي پزشک خانواده در شهر ایجاد امکان و آمادگی-

  
50  

9  
  

  40بند ب ماده 
  هاي انسانی و ارتقا ظرفیت

هاي الزم براي بهبود  زیرساخت 
  وضعیت ایمنی در کشور

  هاي همگانی و  افزایش و گسترش آموزش

  عمومی امداد و نجات در کشور
  تعریف برنامه ارتقاء آمادگی بالیا در سطح خانوار

  

  
75  

  رنامه ساماندهی امور جوانانب  41بند ج ماده   10
سازي وظیفه سازمان در مواجهه  بازنگري و شفاف

  هاي فراروي جوانان با مسائل و چالش
نویس نقشه جامع سالمت نوجوانان و جوانان  تدوین پیش-

  بازنگري نقشه سالمت باروري نوجوانان و جوانان-

  
88  

  



 

 
 

  ي اجرایی و اهداف کمیها تحلیل عملکرد بخش براساس تکالیف قانونی، سیاست – 4
  
 سند ملی پیشرفت استان اصفهان ومجموعه اسناد بخشی و"اهداف کمی مندرج در  هاي اجرایی و ، سیاست"قانون برنامه پنجم توسعه کشور "با توجه به تکالیف    

  تکمیل گردیده است. جدول زیر "نجم توسعهفرابخشی در برنامه پ
  

  طول برنامه پنجم توسعه هاي اجرایی در . عملکرد سیاست4جدول 
  

  برآورد اثربخشی  اثربخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  هاي اجرایی اتخاذ شده سیاست  ردیف
  (درصد)

1  
  

  استقرار برنامه پزشک خانواده و
  نظام ارجاع 

  نفعان هاي هدف برنامه و ذي شناسایی کلیه گروه-
  سرپایی و بستري آوري آمار و اطالعات منابع تخصصی اعم از جمع-

  نام از متقاضیان جهت شرکت در برنامه اجرا و ثبت فراخوان نیروهاي تخصصی-

سازي بستر اجراي برنامه  فراهم
 پزشک خانواده

75 

2  

  
  

  تقویت  پایش و ارزشیابی مراکز درمانی
بستر سازي استقرار نظام اعتباربخشی 

 مراکز درمانی

  هاي مورد نیاز برگزاري آموزش -
  نیازهاي الزم در مراکز درمانی جهت اجراي نظام اعتبار بخشی پیش  تهیهپیگیري -

  هاي راهبردي مراکز درمانی پیگیري تدوین برنامه-
  نظارت فعال و مستمر بر مراکز درمانی-

  ارزیابی عملکرد متخصصین-
  و فعالیت آنها در بخش خصوصی ءتاثیر عملکرد متخصصین بر نحوه ارتقا-

ز درمانی ارتقاي نظارت بر مراک
 و اعتبار بخشی بیمارستان

75 

3  
  تقویت حاکمیت بالینی 

  ارتقاي کیفیت خدمات و 
 هاي سالمت مراقبت

  از مراکز درمانی منتخب حاکمیت بالینی و تقدیر استانی جشنواره نخستین برگزاري-

  برگزاري منظم جلسات هماهنگی حاکمیت بالینی-

  براي پرسنل بیمارستانها ات بالینیحاکمیت خدم آموزشی نظام هاي کالس برگزاري-

  
  

  استقرار نظام حاکمیت بالینی

  
  
75  
  



 

 
 

  
  هاي اجرایی در طول برنامه پنجم توسعه . عملکرد سیاست4ادامه جدول 

  

  برآورد اثربخشی  اثربخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  هاي اجرایی اتخاذ شده سیاست  ردیف
  (درصد)

4  
  مدیریتاستقرار و تقویت نظام 
 خطر و خطاها

  

ها و... جهت اخذ  هاي نظام پزشکی، پزشکی قانونی، بیمه هماهنگی با سازمان -
 لیست خطاهاي سیستمی،

 مدیریت خطا و خطر آموزش-
  هاي مرگ و میر در ستاد و مراکز درمانی برگزاري منظم کمیته-

دهی  هاي گزارش توسعه برنامه
 و تحلیل خطا

65 

5  

  
  

  ی به شکایاتارتقاي نظام رسیدگ
 در مراکز درمانی

 نصب صندوق شکایات، پشنهادات و انتقادات در هر بخش-
  ، صدور ابالغ و اعالم شرح وظایفدر مراکز درمانی  تعیین مسئول واحد شکایات -

  طراحی و پایش فرایند رسیدگی به شکایات-
  اختصاص دادن شماره تلفن مستقیم و سامانه پیام کوتاه جهت دریافت شکایات-

  درمان بخش بهداشت و رسیدگی به شکایات مراجعین در-

  
 مند نمودن فرآیند نظام

  90  رسیدگی به شکایات

6  

  
  

  هاي افزایش همراهی همه سازمان
  در سند سالمت مؤثر

آموزش و پرورش  –شهرداریها  -هاي ذیربط مانند تشکیل جلسات متناوب با ارگان
هاي مرتبط  ب همکاري در زمینهبسیج و ... جهت جذ –دامپزشکی  - هالل احمر –

با سالمت و میان مسئله و بدست آوردن راهکارهاي مناسب جهت استفاده از منابع 
  و امکانات آنها

  مدارس در تغذیه وضعیت بهبود-
خدمات در مناطق -بهبود ارائه 

  محروم با استفاده از
  نیروهاي بسیج

  ایجاد نسبی امنیت غذایی-
  ذیربط هاي با همکاري ارگان

  
  
60  

هاي  گسترش عدالت در تمامی زمینه  7
  ارائه خدمات به مردم

خدمات سالمت بستگی دارد با  بودن عدالت در سالمت به میزان دسترسی و فراهم
 توجه به استقرار برنامه پزشک خانواده در روستا و شهر

دسترسی مردم به خدمات 
  85  بهداشتی درمانی بطور کامل

  و توانمندسازي مردم براي حفظ   8
  ارتقاي آگاهانه سالمت خود

  شناسایی محیط هاي حامی سالمت-
  هاي حامی سالمت برگزاري جلسات آموزشی در محیط-

  ها هاي آموزشی در این محیط توزیع رسانه-

ارتقاء کمی و کیفی سطح 
  70  آگاهی جامعه در زمینه سالمت



 

 
 

  اي عملکرد بودجه – 5
 ارائه شده است: و اداره کل انتقال خون استان اصفهانپزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی کاشان اي دانشگاه علوم  در این قسمت، عملکرد بودجه

  
  (ارقام: میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اي بخش بهداشت و درمان طی سال اعتبارات هزینهعملکرد  .6جدول

  نام 
  عنوان برنامه  نوع اعتبارات  دستگاه

1390  1391  1392  
  تحقق درصد  عملکرد  مصوب  تحقق درصد  عملکرد  مصوب  تحقق درصد  عملکرد  مصوب

  دانشگاه
علوم 

پزشکی 
  کاشان

 ملی

  100  455173  455173  99,9  342620  342857  100  288144  288144 بهداشت و درمان (جاري)
  100  653812  653812  100  404390  404390  100  414270  414270 بهداشت و درمان (اختصاصی)

  100  233936  233936  94  174318  184756  100  269584  269584 (جاري)آموزش و پژوهش 
  100  6600  6600  66  3998  6000  100  5612  5612 آموزش و پژوهش (اختصاصی)

  100  1349521  1349521  98,6  925326  938003  100  977610  977610 جمع کل
  
  

  (ارقام: میلیون ریال) 1390 – 95هاي  سال اي بخش بهداشت و درمان طی اعتبارات هزینهعملکرد  .6جدولادامه 
  نام 

  عنوان برنامه  نوع اعتبارات  دستگاه
1393  1394  1395  

  تحقق درصد  عملکرد  مصوب  تحقق درصد  عملکرد  مصوب  تحقق درصد  عملکرد  مصوب

  دانشگاه
علوم 

پزشکی 
  کاشان

 ملی

  100  756665  756665  100  662865  662865  100  547561  547561 بهداشت و درمان (جاري)
  100  150728  150728  100  1343803  1343803  100  806940  806940 بهداشت و درمان (اختصاصی)

  100  429125  429125  100  319312  319312  100  277814  277814 آموزش و پژوهش (جاري)
  86  39412  46000  71  28226  40000  93  11147  12000 آموزش و پژوهش (اختصاصی)

  99,5  1375930  1382518  99,5  2354206  2365980  99,9  1643462  1644315 جمع کل
  



 

 
 

  (ارقام: میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اي بخش بهداشت و درمان طی سال اعتبارات هزینه.عملکرد 6جدولادامه 
  نام 

  عنوان برنامه  نوع اعتبارات  دستگاه
1390  1391  1392  

  تحقق درصد  عملکرد  مصوب  تحقق صددر  عملکرد  مصوب  تحقق درصد  عملکرد  مصوب

  دانشگاه
علوم 

پزشکی 
  اصفهان

 ملی

 بهداشت و درمان (جاري)
  

4073977  
  

3845310 

  

  
94  

  
5536360  

  
5236178  

  
95  

  
8253745  

  
7379755  

  
89  

  80  13316  1660  94  9260  9820  90  6069  6700 بهداشت و درمان (اختصاصی)
  94  1062745  1129708  7/88  777274  875922  4/94  663398  702763 آموزش و پژوهش (جاري)

  100  5762410  5762410  7/97  3483947  3564340  6/94  223690  22365100 آموزش (اختصاصی)
  89  13528701  15162523  95  9506659  9986442  94  6751679  7148540 جمع کل

  
  

  (ارقام: میلیون ریال) 1390 – 95هاي  لاي بخش بهداشت و درمان طی سا اعتبارات هزینه.عملکرد 6جدولادامه 
  نام 

  عنوان برنامه  نوع اعتبارات  دستگاه
1393  1394  1395  

  تحقق درصد  عملکرد  مصوب  تحقق درصد  عملکرد  مصوب  تحقق درصد  عملکرد  مصوب

  دانشگاه
علوم 

پزشکی 
  اصفهان

 ملی

 بهداشت و درمان (جاري)
  

10771065  
  

10165887  
  

  
94  

  
13846723  

  
12476972  

  
90  

  
15462522  

  
14625409  

  
95  

  80  22630  28255  92  20207  9422000  89  15590  17460 ودرمان (اختصاصی) بهداشت
  3/98  1882079  1915428  5/99  1536256  1543441  5/99  1279944  1286185 وپژوهش (جاري) آموزش

  92  10432653  11297464  86  8674077  10049219  92  7121933  7732152 آموزش (اختصاصی)
  9/93  26962721  28703669  89  22707512  25461303  8/93  18583324  19806862 جمع کل

  



 

 
 

  (ارقام: میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اي بخش بهداشت و درمان طی سال اعتبارات هزینهعملکرد  .6جدولادامه 
  

  نام 
  عنوان برنامه  نوع اعتبارات  دستگاه

1390  1391  1392  
  تحقق درصد  عملکرد  مصوب  تحقق درصد  عملکرد  مصوب  تحقق درصد  کردعمل  مصوب

اداره 
کل 

انتقال 
خون 

استان 
  اصفهان

 ملی

ارتقاء سالمت خون و 
 هاي خونی فرآورده

  
10220  

  
10220  

  
100  

  
4770  

  
4770  

  
100  

  
16407  

  
16407  

  
100  

 هاي کاربردي پژوهش
  
220  

  
220  

  
100  

  
200  

  
200  

  
100  

  
0  

  
0  

  
0  

  استانی
  

ارتقاء سالمت خون و 
 هاي خونی فرآورده

  
29364  

  
29364  

  
100  

  
38398  

  
38398  

  
100  

  
42732  

  
42732  

  
100  

  100  59139  59139  100  43368  43368  100  39804  39804 جمع کل
  
  

  (ارقام: میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اي بخش بهداشت و درمان طی سال اعتبارات هزینهعملکرد  .6جدولادامه 
  

  م نا
  عنوان برنامه  نوع اعتبارات  دستگاه

1393  1394  1395  
  تحقق درصد  عملکرد  مصوب  تحقق درصد  عملکرد  مصوب  تحقق درصد  عملکرد  مصوب

اداره 
کل 

انتقال 
خون 

استان 
  اصفهان

 ملی
ارتقاء سالمت خون و 

 هاي خونی فرآورده
  

23748  
  

23748  
  
100  

  
25804  

  
25804  

  
100  

  
42564  

  
42564  

  
100  

  تانیاس
  

ارتقاء سالمت خون و 
 هاي خونی فرآورده

  
54192  

  
54192  

  
100  

  
65111  

  
65111  

  
100  

  
107245  

  
105825  

  
98,6  

 هاي کاربردي پژوهش
  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
256  

  
256  

  
100  

  99,05  148645  150065  100  90915  90915  100  77940  77940 جمع کل



 

 
 

  (ارقام: میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اي بخش بهداشت و درمان طی سال سرمایههاي  اعتبارات تملک دارایی.عملکرد 7جدول
  

  نام 
  دستگاه

  نوع اعتبارات
  1392  1391  1390  عنوان برنامه

  تحقق درصد  عملکرد  مصوب  تحقق درصد  عملکرد  مصوب  تحقق درصد  عملکرد  مصوب
  75  84220  112600  79  67762  85763  80  53330  66444 درمان 

  81  20840  25700  46  12131  26606  78  9826  12558 وزشآم

  استانی
  34  26108  76850 بهداشت 

  
57353  

  
11461  20  63134  15160  24  

  52  18100  34650  12  6950  56450  79  50453  63577 درمان 
  0  0  0  0  0  0  70  700  1000 آموزش

  58,6  138320  236084  43,4  98304  226172  63,6  140327  220429 جمع کل
  
  

  (ارقام: میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اي بخش بهداشت و درمان طی سال هاي سرمایه اعتبارات تملک داراییعملکرد  .7جدولادامه 
  

  نام 
  دستگاه

  نوع اعتبارات
  1395  1394  1393  عنوان برنامه

  تحقق درصد  عملکرد  مصوب  تحقق درصد  عملکرد  مصوب  تحقق درصد  عملکرد  مصوب
  30  22111  72730  15  9150  61000  71  79763  112090 مان در

  87  27310  31456  19  6050  32000  100  30749  30749 آموزش

  13  20029  156040  23,8  34896  146560  60  41511  69579 بهداشت  استانی
  18  15826  87241  20,6  17330  84265  52  85538  164460 درمان

  24,5  85276  347467  20,8  67426  323825  63  237561  376878 جمع کل
  



 

 
 

  (ارقام: میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اي بخش بهداشت و درمان طی سال هاي سرمایه اعتبارات تملک دارایی.عملکرد 7جدول
  

  نام 
  1392  1391  1390  عنوان برنامه  نوع اعتبارات  دستگاه

  تحقق درصد  عملکرد  مصوب  تحقق درصد  عملکرد  مصوب  تحقق درصد  عملکرد  مصوب

  دانشگاه
علوم 

پزشکی 
  کاشان

 ملی

  70  13952  19931  -  -  -  20193  28847  28847 بهداشت و درمان
  70  29191  41700  57  11831  20633  79  10813  13774 درمان 
  71  24160  34000  60  22924  38208  77  30731  39702 آموزش

  37  8474  23000  11  1794  15637  56  12274  22100 بهداشت و درمان  استانی
  63,6  75417  118631  49  36549  74478  79,2  82765  104423 جمع کل

  
  

  (ارقام: میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اي بخش بهداشت و درمان طی سال هاي سرمایه اعتبارات تملک دارایی.عملکرد 7جدولادامه 
  

  نام 
  1395  1394  1393  عنوان برنامه  نوع اعتبارات  دستگاه

  تحقق درصد  عملکرد  مصوب  تحقق درصد  عملکرد  مصوب  تحقق درصد  عملکرد  مصوب

  دانشگاه
علوم 

پزشکی 
  کاشان

 ملی

  62  45474  73385  34  20773  62000  36  11844  33180 بهداشت 
  11  7975  74639  34  16300  48000  50  33022  65705 درمان 
  19  3341  17660  53  28500  53500  98  3811  14162 آموزش

  22  7495  33980  19  5676  30000  46  20612  45000 بهداشت و درمان  نیاستا
  32  64285  199664  36,9  71249  193500  43,8  69289  158047 جمع کل

  
  



 

 
 

  (ارقام: میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اي بخش بهداشت و درمان طی سال هاي سرمایه تملک دارایی عملکرد .7جدول
  

  نام 
  ن برنامهعنوا  نوع اعتبارات  دستگاه

1390  1391  1392  
  تحقق درصد  عملکرد  مصوب  تحقق درصد  عملکرد  مصوب  تحقق درصد  عملکرد  مصوب

اداره 
کل 

انتقال 
خون 

استان 
  اصفهان

 ملی
  تجهیز و اتوماسیون 

  هاي انتقال خون پایگاه
 

  
300  

  
300  

  
100  

  
-  

  
-  

  
-  

  
1700  

  
1700  

  
100  

  استانی
  

  تعمیر و تجهیز
 خون هاي انتقال پایگاه

1930  1351  70  6250  17202  27,5  4950  3500  70  

  78,2  5200  6650  27,5  17202  6250  74,04  1651  2230 جمع کل

  
  

  (ارقام: میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اي بخش بهداشت و درمان طی سال هاي سرمایه تملک دارایی عملکرد .7جدول
  

  نام 
  عنوان برنامه  نوع اعتبارات  دستگاه

1393  1394  1395  
  تحقق درصد  عملکرد  مصوب  تحقق درصد  عملکرد  مصوب  تحقق درصد  عملکرد  مصوب

اداره 
کل 

انتقال 
خون 

استان 
  اصفهان

 ملی
  تجهیز و اتوماسیون 

  هاي انتقال خون پایگاه
 

  
3500  

  
3500  

  
100  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  استانی
  

  تعمیر و تجهیز 
 هاي انتقال خون پایگاه

3990  2700  67  6540  2658  40,6  13930  8874  63,7  

  63,7  8874  13930  40,6  2658  6540  82,8  6200  7490 جمع کل
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  نقاط قوت:
 .امکان ارائه طیف متنوعی از خدمات سالمت در استان -

 .دهنده خدمات دسترسی مناسب آحاد جامعه به واحدهاي ارائه -

 .تجهیزات پزشکی) –آوري دارویی (فن دو مرکز رشد تأسیس -

 .تخصصی در علوم پزشکی  هاي مختلف تخصصی و فوق وجود رشته -

  هاي مختلف  بنیان در حیطه هاي دانش وجود مراکز تحقیقاتی متعدد، مراکز رشد و شرکت -
 علوم پزشکی.

 .وجود نیروهاي متخصص و اساتید علمی توانمند -

  .نظام اعتباربخشی در مراکز درمانی استاناستقرار حاکمیت بالینی و  -

 .وجود زیرساخت فیزیکی گسترده و تجهیزاتی مناسب در نظام ارائه خدمات سالمت -

 .نهاد سالمت در استان هاي مردم سسات خیریه و سازمانمؤوجود خیرین و  -

 .خصوصی فعال مرتبط با سالمت در استان  وجود بخش -

 .هاي بالینی کشور ح کشور،تغذیه بالینی کشور ومهارتتشری آموزشی علوم علمی اخذعنوان قطب -

 استان ونظارت  هاي دانشگاهی سطح استقرار تحول نظام سالمت درشش برنامه در بیمارستان -
  .بر اجراي صحیح آن 

  .هاي نوین علوم پزشکی و تغذیه و علوم دارویی هاي فناوري اندازي دانشکده و راه تأسیس -

  .گاه علوم پزشکی اصفهان و پذیرش دانشجو در آنالملل دانش شعبه بین تأسیس -
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  نقاط ضعف:

 .غلبه نگرش درمان محوري بر سالمت محوري -

 .دهنده خدمات بهداشتی درمانی عدم تناسب هزینه و درآمد واحدهاي ارائه -

 .انیباال بودن نرخ جابجایی منابع انس -

 .ضعف در نظام انگیزش کارکنان -

 .توزیع نامتناسب نیروي انسانی -

 .هاي غیر بومی وابستگی به تکنولوژي -

 .نیاز به تجهیزات گران قیمت -

 .گر هاي بیمه تعدد سازمان -

 .ضعف در اجراي کامل نظام ارجاع -

 .گر هاي بیمه هاي شرکت به موقع نبودن پرداخت  -

 .ها هاي بهداشت درمان شهرستان شبکهدر  ITمحدودیت زیرساخت مناسب و امن  -

ولیت خطیر محوله به ئشده و مس عدم انطباق تعرفه خدمات تشخیصی درمانی با قیمت تمام -
 اثربخشی و ایجاد سیکل معیوب. کاهش کارآیی، بالتبعدرمانگران و 

 هاي سرطانی. بیماري و MS ویژه هاي خاص و مزمن به افزایش بار بیماري -

  
  
  
  
  
  
  
  





 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خش چهارمب
 

  امور فرابخشی
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  فصل بیستم

  نظام درآمد و هزینه
  
  
  
  
  
  
  ـ مقدمه1

   ریزي درسطوح مختلف است.ریزي غیرمتمرکز عبارت از انجام فرآیند برنامه طبق تعریف، برنامه     
هاي مربوط به گذارياست که تدابیر و سیاست ریزياي از برنامهعبارت دیگر، تمرکززدایی شیوه به

شود. براین اساس، گذار از یک هاي مرکزي آن انجام نمیهاي توسعه صرفاً توسط دولت و دستگاهبرنامه
اي به یک نظام نامتمرکز مستلزم این است که تغییرات، اصالحات ریزي متمرکز به هر درجهنظام برنامه

  سوي دیگر به وجود آید.  هاي انجام امور ازوهو بهبودهایی در راهکارها و شی
هزینه استان در برنامه  -ریزي، نظام درآمدگیري سیاست تمرکززدایی در امور برنامهبه دنبال شکل     

وجود آمد و یک گام اساسی در توسعه و تعادل مناطق کشور برداشته شد. اما به دلیل نامشخص  سوم به
هاي الزم در نظام هاي مناسب و آماده نبودن سیاستجود زیرساختهاي قانونی، عدم وبودن رویه

هایی روبرو شده ولی با توجه به ضرورت چنین اي با چالشاجرایی و اداري کشور، ایجاد چنین برنامه
  سیاستی، این سیاست در برنامه چهارم توسعه نیز منظور گردید.
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با آغاز برنامه چهارم توسعه، فرصتی براي ایجاد اسناد توسعه استانی و نظام تنظیم بودجه استانی      

اي سرمایه هاي فراهم گردید، تا براین اساس تدریجاً وظایف عمرانی دولت و نیز اعتبارات تملک دارایی
هاي ال اختیار تعیین اولویتح درعین استان به درآمد آن استان معطوف گردد و استانی هر

هاي مختلف و همچنین تهیه برنامه عملیاتی توسعه استان به نهادهاي استانی گذاري در بخش سرمایه
ریزي و بودجه کشور بودند که در برنامه واگذار گردد. در واقع این اقدامات، شش رویکرد مهم در نظام

آمایش سرزمین و «عنوان   قانونی فصل ششم تحتقالب بخشی از مواد  قانون برنامه چهارم توسعه در
  هزینه منظور و متجلی گردید. -در راستاي نظام درآمد  »ايتوازن منطقه

هاي پیشین مرتبط با بحث تمرکززدایی و اصالح قوانین و طور کلی آنچه در قوانین و برنامه به     
  پنجم توسعه نیز بر آن تأکید شده است. منظور تسهیل در امر توسعه مناطق بوده، در برنامه مقررات، به

  
  :بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه پنجم توسعه  -2

 ها ازجملهکردن این سیاست نهو نهادیاي تغییرات ساختاري در تمرکززدایی، توسعه متعادل منطقه     
رکز ـرفته تم وجود آمدند و رفته وم و چهارم توسعه بهـهاي سهایی بودند که درطی برنامهفعالیت
سطوح   گیري درهاي غیرمتمرکز تصمیمکه، شیوهطوري ها در استان نهادینه گردید. بهگیريتصمیم
پذیري و پاسخگو بودن و ارتقاي سطح مدیریت استانی در مشارکت تر از ملی، گسترش مسئولیتپایین

جهت تعیین عناوین  تی درها تقویت شد و اقدامادر تأمین مصارف با تصویب اسناد ملی توسعه  استان
هاي عمرانی دولت با کارکرد استانی، از یک طرف و تهیه سند بودجه ساالنه استان از طرف دیگر، برنامه

مورد توجه قرارگرفت. در برنامه پنجم توسعه نیز این روند ادامه یافته است. براین اساس، عملکرد این 
  ) ارائه شده است. 2-1نظام برابر مواد قانونی مربوطه در قالب جدول (
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 هاي برنامه پنجم توسعه: عملکرد مواد قانونی طی سال2-1جدول

 

شماره ماده   ردیف
 قانونی مرتبط

  عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف تعیین شده در ماده قانونی

  و توسعه استانریزي تشکیل شوراي برنامه  178ماده   1

ریزي و توسعه ادامه فعالیت شوراي برنامه
) تنفیذي قانون 70استان براساس ماده(

  )83برنامه سوم توسعه موضوع ماده (
نامه  قانون برنامه چهارم، اصالح آیین 

  70اجرایی ماده 

  179ماده   2

  منابع و مصارف استانی و نحوه توزیع آن -
  وسعه استانریزي و ت اختیارات شوراي برنامه -

  به منظور توزیع اعتبارات 
  تهیه سند بودجه ساالنه استان -

 خزانه معین استان -
  کمیته تخصیص اعتبارات استان -

هاي هاي تملک دارائیها و طرحواگذاري فعالیت -
  اي از ملی به استانی سرمایه

هاي مربوط به شوراي ادامه فعالیت
یت ریزي و توسعه استان، ادامه فعال برنامه

خزانه معین استان و همچنین ادامه فعالیت 
  کمیته تخصیص استان

  هاي اجرایی مربوطه نامه ینیاصالح آ

  .معاونت هماهنگی برنامه و بودجه ،ریزي استانسازمان مدیریت و برنامهمأخذ: قانون برنامه پنجم توسعه و 

  
  :هاي اجراییبررسی عملکرد سیاست -3

ام ـمحدوده استانی، سازوکار اجرایی نظ ار دولت درـی و اصالح ساختمنظور تحقق تمرکززدای به     
ماده قانونی درج شده است. اجزاي  13در فصل هشتم قانون برنامه سوم در  هاهزینه استان - درآمد

  باشد.ریزي و نظارت میریزي و اجرا، درآمد و بودجههزینه، شامل برنامه -نظام درآمد 
اي، شش عنوان آمایش سرزمین و توازن منطقه امه چهارم توسعه تحتدر فصل ششم قانون برن     

ریزي کشور درقالب بخشی از مواد قانونی در راستاي تقویت ریزي و بودجهرویکرد مهم در نظام برنامه
ها، ایجاد تهیه و تدوین اسناد ملی توسعه استانه تجلی یافته است که عبارتند از: هزین - نظام درآمد 
  ها، تمرکززدایی در زمینه وظایف عمرانی دولت، وابسته کردن اعتبارات تملک بودجه استان نظام تنظیم
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- هاي سرمایهاستان به درآمد آن استان، واگذاري اختیار تعیین اولویت اي استانی هردارایی سرمایه

  ف به نهادهاي استانی و تهیه برنامه عملیاتی توسعه استان.هاي مختلگذاري در بخش
  قانون برنامه چهارم، سند توسعه استان، سندي راهبردي است که  155طبق بند (ب) ماده      

ها در زمینه جمعیت گیريترین جهتها و تنگناهاي توسعه استان، اصلیها، محدویتباتوجه به  قابلیت
هاي کمی هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و هدفیعی، زیربناها و فعالیتو نیروي انسانی، منابع طب

مدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهاي کالن برنامه چهارم و سند ملی  کیفی بلندمدت و میان و
نماید. در بند (و) ماده هاي توسعه عمران و اسناد ملی توسعه بخشی تبیین میآمایش سرزمین و طرح

  هاي اجرایی استان را موظف نموده است تا برنامه اجرایی و عملیاتی خود را کلیه دستگاهمذکور نیز 
ریزي کشور تهیه و پس از تصویب قالب اسناد توسعه استانی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه در

چهارم، تهیه قانون برنامه  81ریزي و توسعه استان به مرحله اجرا در آورند. در ضمن ماده شوراي برنامه
داند. این سند که تعهدات شوراي ها را براساس سند ملی توسعه استانی، الزم میبودجه ساالنه استان

ریزي کشور براي اجراي برنامه توسعه استان را مشخص ریزي استان و سازمان مدیریت و برنامهبرنامه
هاي ییبارات تملک دارااعت  هاي هدف هر بخش،بر اهداف کمی استان، شاخص نماید، مشتملمی

  باشد. اي استان میاي و اعتبارات هزینهسرمایه
اي از مواد قانونی و راهکارهاي اجرایی در برنامه سوم عنوان مجموعه هزینه استان به - نظام درآمد 

  هاي زیر مورد توجه قرار گرفته است:توسعه درپی تحقق هدف
 ریزي استانی به مدیریت استانبودجه و ریزيبرنامهگیري بیشتر درزمینه واگذاري اختیار تصمیم.  
 تعیین و تعریف وظایف عمرانی استانی. 

 افزایش درآمدهاي استانی.  
 ی و درآمدهاي استانی در هر استان.هاي عمرانی استانبرقراري ارتباط بین هزینه  
 هاي کشورتهیه و تنظیم سند برنامه سوم براي هریک از استان.  
  استان و گزارش بودجه استانیتهیه عملکرد مالی.  
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صـورت    انـد کـه یـا بـه    بینی شدههایی پیشهاي فوق، سیاستیابی به هریک از هدفمنظور دست به     
هـاي  و مجموعـه مواد قانونی یا به شکل راهکارهاي اجرایی در قوانین برنامه سوم و برنامه چهارم توسـعه  

ریـزي و  ریزي و اجرا، درآمد و بودجههزینه را برنامه -اند. اجزاي نظام درآمد پیوست قوانین تصریح شده
هزینـه را   -ریزي نظام درآمد قانون برنامه سوم که بعد برنامه 77،71،70دهد که مواد نظارت تشکیل می

  ذ شده است.قانون برنامه چهارم تنفی 83قالب ماده  شوند درشامل می
هاي ذیل آنها (موادتنفیذي از برنامه سوم) زمینه قانونی و تبصره 71و 70، مواد83قالب ماده  در     

نامه اجرایی  ساز را مشخص کرده است. براساس این مواد، آینگیر و تصمیمگیري نهادهاي تصمیمشکل
  ریزي و توسعه استان رنامهبه تصویب هیأت وزیران رسید به نحوي که شوراي ب 1379آنها در سال 

اي عنوان نهادهاي مشاوره هاي تخصصی آن بهگیر وکارگروهبه ریاست استاندار به منزله نهاد  تصمیم
اند. باگذشت چندین سال از اجراي این ماده و بررسی نتایج آن ها استقرار یافتهساز در استانتصمیم

نامه جدیدي  آیین  ها،آوري نظرات استاندارد. با جمعنامه نیاز به اصالح و بازنگري  مشخص شد که آیین
  ها ابالغ گردید.به استان ءبراي اجرا 1384و 1382هاي ت وزیران در سالأتهیه و پس از تصویب هی

ریزي و توسعه تنفیذ شده از برنامه سوم توسعه به وظایف شوراي برنامه 71ازسوي دیگر ماده      
  پردازد.ها میمدت در استان ریزي میانامههاي مختلف برناستان در حوزه

هزینه استان پرداخته است.  - قانون برنامه چهارم به بعد مالی نظام درآمد  83،82،81،80،79،78 مواد
کند. اي استانی هر استان را تعیین میهاي سرمایهحکم قانونی سقف اعتبارات تملک دارایی 78ماده 

د که درصد معینی از درآمدهاي واریزي به خزانه معین هر استان دارطور مشخص این ماده مقرر می هب
محل درصد  اي) ازهاي سرمایهتأمین اعتبارات عمرانی (تملک دارایی درقالب بودجه سنواتی به

باقیمانده درآمدهاي آن استان اختصاص یابد و نسبت درآمد و هزینه هر استان، پس از پیشنهاد 
  کشور به تصویب هیأت وزیران برسد.ریزي سازمان مدیریت و برنامه

ل اساسی، ئها و تنگناها، مساهاي اصلی استان، محدویتسند ملی توسعه استان شامل قابلیت     
  هاي کمی با توجه به هاي توسعه بلند مدت و راهبردهاي توسعه بلندمدت استان همراه با هدفهدف
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  الزامات ذیل تهیه و تنظیم شده است:

 تأکیدبر افزایش نقش نهادهاي مدنی و مردمی در توسعه استان.   
 دولت (با تأکیدبر وظایف عمرانی) بین ملی و استانی تأکید و تقویت مرزبندي وظایف.    
 هویت بخشیدن به منابع استانی.   
 درونی کردن فرآیند توسعه استان.   
 ریزي محلیقویت مبناي برنامهریزي و تپی.  

  
ادامه تمرکززدایی  منظور ، به»ايتوسعه منطقه«عنوان  در فصل ششم قانون برنامه پنجم توسعه تحت    

هزینه استانی در ماده  –ها، مباحث نظام درآمد جهت توسعه و عمران استان و افزایش اختیارات در
، درآمدهاي استانی را وصول و ازطریق 179ده ) منظور گردیده است. دولت طبق بند الف ما179(

نماید تا در اجراي وظایف جاري و عمرانی استان هزینه داري کل به خزانه معین استان، واریز میخزانه
قانون برنامه پنجم، تهیه سند بودجه ساالنه استان است. این سند  179نماید. از دیگر بندهاي ماده 
درخصوص اجراي  سازمان برنامه و بودجه کشورو توسعه استان و ریزي شامل تعهدات شوراي برنامه

  باشد.برنامه توسعه استان می
هاي پیشین مرتبط با تمرکززدایی و اصالح قوانین و مقررات و طور کلی آنچه در قوانین و برنامه به     

ت و هدف از منظور تسهیل در امر توسعه مناطق بوده در برنامه پنجم نیز به آن تأکید شده اس به
-بسته سیاسی در افزایش اختیار آن بوده است و هزینه استان، تقویت و -استمرارکارکرد نظام درآمد

کوتاه کردن فرآیند انتقال و   اجرایی مربوط هم به مواردي نظیر افزایش اختیارات ستاد درآمد استان،  
ها بیانجامد و افزایش وصولی سازوکارهایی که به تشویق بینیاستفاده از درآمدهاي استانی، پیش

بخشی تسهیالت  منظور توزیع بین ریزي و توسعه استان بههمچنین افزایش اختیارات شوراي برنامه
  اي، اشاره شده است.گذاري اختصاص یافته در هر استان متناسب با نیازهاي منطقهسرمایه
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  :هزینه استان  –اي نظام درآمد بررسی عملکرد بودجه -4
  
  : بخش منابع -4- 1

عنوان یک جزء اساسی  به "درآمد استانی" هزینه استان،  -از دیدگاه تأمین منابع، در نظام درآمد      
نی رود مدیریت استاآید. بنابراین براي حصول این امر انتظار میدر اجرایی نمودن این نظام به شمار می

  عمل آورد. در اینجا  تالش خود را به استان سعی و  براي آن در وصول منابع مشخص شده 
دهد. عملکرد نشان می 1395تا  1390) وضعیت عملکرد درآمدهاي استانی را از سال 4-1جدول (

ها به مصوب درآمد که نسبت ریال بوده میلیون 46713829بر  بالغ 1395درآمدهاي استانی درسال
نسبت  1395درصد تحقق یافته است. مصوب درآمد استان در سال  3/75میلیون ریال)،  62000212(

  درصد رشد داشته است. 4/17، 1394به سال
  
  

  1390 - 95هاي  عملکرد درآمدهاي استانی استان طی سال : وضعیت 4- 1جدول 

  سال
   درآمد استانی  مصوب

 (میلیون ریال)

  رشد
  (درصد)

  درآمد استانی  عملکرد
  میلیون ریال)(

  رشد
  (درصد)

  میزان تحق 
  (درصد) درآمد استانی

1390  12749720  -  14800681  -  116  
1391  20625046  8/61  20345871  5/37  6/98  
1392  30969774  2/50  30455800  7/49  3/98  
1393  38511229  35/24  41497853  25/36  8/107  
1394  52816450  14/37  38173946  8  -  3/72  
1395  62000212  4/17  46713829  37/22  3/75  

  .معاونت هماهنگی برنامه و بودجه اصفهان، سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان - مأخذ
  
  
  
  



 

 
 

  
  557  1395گزارش اقتصادي و اجتماعی استان اصفهان در سال    

  
  :بخش مصارف  -2-4
  
 :ايهیهاي سرماییاعتبارات تملک دارا  - 1-2-4

هاي اقتصادي، اجتماعی هاي عمرانی مربوط به برنامهباراتی که جهت اجراي طرحاعت کلی طور به     
شود را اعتبارات تملک بینی میساله و بودجه عمومی ساالنه دولت پیش هاي پنجدولت در برنامه

که  هاي جدید هستند، به طورينامند. این نوع از اعتبارات ایجادکننده ظرفیتاي میهاي سرمایهدارایی
کنند. این افزوده و دوام آن را تثبیت می دهند و یا به عمر آنهامیهاي موجود را توسعه فیتظر

محل درآمدهاي عمومی یا سایر منابع که شامل منابع داخلی، تسهیالت و فروش اوراق  اعتبارات از
   گردند.می مینأًت ،باشندمشارکت می

 4/34با  1395اي استانی درسال هاي سرمایهیی) اعتبارات تملک دارا4-2توجه به جدول ( با     
میلیون ریال رسیده است. عملکرد اعتبارات تملک  3010000به  1394درصد رشد نسبت به سال 

از  درصد 52میلیون ریال است و درواقع  1564476درحدود  1395اي در سال هاي سرمایهدارائی
) بیانگر وضعیت 4-2تحقق یافته است. جدول (اي استانی هاي سرمایهییاعتبارات مصوب تملک دارا

  باشد.می 1395تا  1390هاي اي استانی طی سالهاي سرمایهییاعتبارات تملک دارا
  

  1390 – 95هاي  طی سالاي استانی  هاي سرمایه اعتبارات تملک دارایی : وضعیت 4- 2جدول 

  سال
  مصوب  اعتبارات 

 (میلیون ریال)

  رشد
  (درصد)

  عملکرد اعتبارات
  (میلیون ریال)

  رشد
  (درصد)

هاي  میزان تحقق اعتبارات تملک دارایی
  اي استانی (درصد) سرمایه

1390  2345867  -  1851541  -  79  
1391  3054615  2/30  627981  66 -  21  
1392  3180823  1/4  837396  34/33  32/26  
1393  2389852  9/24  -   1701505  103  2/71  
1394  2239800  3/6 -   1292865  24 -   7/57  
1395  3010000  4/34  1564476  21  52  

  معاونت هماهنگی برنامه و بودجه اصفهان، سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان - مأخذ
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  :اياعتبارات هزینه -4- 2-2
کنند و همچنین را حفظ و نگهداري میهاي ایجاد شده توسط دولت اي ظرفیتاعتبارات هزینه     

  گردد.می تاًمیننمایند. این اعتبارات از محل درآمدهاي عمومی می تاًمینهاي اعمال حاکمیت را هزینه
درصد رشد نسبت  33/14با  1395اي استان در سال ) مصوب اعتبارات هزینه4- 3با توجه به جدول (

   1395اي درسال است. عملکرد اعتبارات هزینهمیلیون ریال رسیده  4485381به  1394به سال 
اي تحقق یافته درصد از اعتبارات مصوب هزینه 2/99میلیون ریال است که درواقع  4452897درحدود 

  باشد.می1395تا  1390هاي اي استان طی سال) بیانگر وضعیت اعتبارات هزینه4-3است. جدول (
  

  1390 – 95هاي  طی سال اي استان اعتبارات هزینه : وضعیت 4- 3جدول 

  اي هزینهمصوب  اعتبارات   سال
 (میلیون ریال)

  رشد
  (درصد)

  اي هزینه عملکرد اعتبارات
  (میلیون ریال)

  رشد
  (درصد)

  میزان تحقق اعتبارات 
  (درصد) اي  هزینه

1390  2339166  -  2338934  -  100 

1391  2304331  5/1- 2304195 5/1-  100  
1392  2591489  5/12  2589342  4/12 100  
1393 2887693  4/11 2791372  8  6/96  
1394  3923032  36 3861997  35/38  4/98  
1395 4485381  33/14 4452897  3/15  2/99  

   .معاونت هماهنگی برنامه و بودجه اصفهان، ریزي استانسازمان مدیریت و برنامه - مأخذ      
  

اي (شامل اعتبارات هزینه 1395در سال  هاي مصوب استانطور کلی مجموع مصارف و پرداختی به    
میلیون ریال است که نسبت  7495381بر  اي مصوب) بالغهاي سرمایهییمصوب و اعتبارات تملک دارا

درصد رشد داشته است. همچنین مجموع عملکرد مصارف استان در سال  6/21حدود  1394به سال 
  اي استانی) هاي سرمایهییرات تملک دارااي و عملکرد اعتبا(شامل عملکرد اعتبارات هزینه 1395

درصد رشد داشته است.  73/16حدود  1394میلیون ریال است که نسبت به سال  6017373بر  بالغ
درصد آن به مصارف استان اختصاص  9/12، 1395به عبارتی از کل درآمد استانی کسب شده در سال 

  یافته است.
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  یکم و فصل بیست

  بودجه و وضع مالی دولت
  
  
  
  
  
  
  ـ مقدمه1

باشد. اقتصاد را  دجه میمحدودیت و کمیابی موضوع مشترك علومی مانند اقتصاد و مدیریت و بو     
بودجه  و کارآمد از منابع مادي و مالی و انسانی و ابع کمیاب، مدیریت را هنر استفاده مؤثرمن علم اداره

کنند. در هر سه مقوله، استفاده بهینه از منابع قابل  تبدیل منابع مالی به اهداف انسانی تعبیر می را ابزار
  طور بهینه مدیریت شوند. اند و ضرورت دارد که این منابع کمیاب به  توجه است، چرا که منابع کمیاب

در اقتصاد معموالً  دولت میزان مداخله در اقتصاد، نقش و اندازه دولت است. مطرحیکی از موارد عمده 
ترین  از مهم ب اقتصاددانان یکیـطوري که اغل شود، به گیري می اندازهدولتی م بودجه ـحج به وسیله

  عمومی دولت  ي میزان مداخله دولت در اقتصاد را نسبت بودجه ها معیارها و شاخص
)Government Expenditures(  داخلی  ناخالص  تولید  به )Gross National Product( 

اه دولت در اقتصاد و میزان مداخله آن در جامعه است و جایگ هندهد یک کشور، نشان بودجهدانند.  می
صحیح امور مالی دولت، نقش مهمی در بهسازي نظام اقتصادي و نظام اداري یا مدیریت بخش  اداره

  دولتی دارد.
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هاي علمی  هاي دولتی و پیشرفت روش تر شدن سازمان هاي دولت و پیچیده با گسترش فعالیت     
اي از  ریزي، سیستم پیچیده هاي اطالعاتی، امروزه بودجه ریزي و ظهور تکنولوژي مدیریت و برنامه

ریزي را نیز  حساس برنامههاي سیاسی و اقتصادي، نقش مهم و  بر نقش ها بوده و عالوه ها و برنامه طرح
   هاي سیاسی،اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جامعه است. ریزي انواع برنامهکننده  دار شده و منعکس عهده

ریزي و  به عنوان ابزار برنامه» بودجه«دولت در اقتصاد وظایف گوناگونی دارد و براي انجام این وظایف از 
کند. چون ایجاد تعادل و رسیدن به اهداف مختلف اي استفاده میمالی در دو سطح ملی و منطقه

  د و... ـع عادالنه درآمـها، توزیال، تثبیت قیمتـاي مانند اشتغوح ملی و منطقهـاقتصادي در سط
  » ابزار بودجه« تواند با استفاده از در هر برنامه اقتصادي در اولویت قرار دارد. بنابراین، دولت می

ي اقتصادي را به سوي  ها شوند، شاخصدرآمدها و مخارج دقیقاً ثبت می عنوان یک وسیله که در آن به
تواند  طریق آن می ترین ابزاري که دولت از اهداف مطلوب خود هدایت کند. به عبارت دیگر، مهم

بودجه و «تثبیت اقتصادي) را انجام دهد،  وظایف اقتصادي خود (تخصیص منابع، توزیع درآمد و ثروت،
  .است» سیاست مالی

چون مفهوم بودجه از آغاز پیدایش تاکنون تغییر و تحول بسیار یافته است، از این رو تعریف      
هاي گذشته و زمان حال باشد، کار دشواري است. تمام مفاهیم آن در دوره دهجامعی که در برگیرن

هاي  ها و مکان در زمان خاطر مند هستند و به همین مند و مکان ها و تعاریف، زمان ها، نظریهدیدگاه
  متفاوت تعاریف متفاوتی ارائه شده است.

». هاي دولت براي سال آینده بینی درآمدها و برآورد هزینه پیش«در تعریف عبارت است از: » بودجه«
این  تاًمینهاي اقتصادي، به هزینه کردن نیاز دارد و براي یعنی دولت براي انجام وظایف و مسئولیت

» مخارج عمومی«و » درآمدها«قالب  در» بودجه«ف مالی، نیازمند است که در ها به منابع مختل هزینه
سیاست «شوند. دولت ازطریق تغییرات درآمدها و مخارج مختلف خود در بودجه که اصطالحاً  ثبت می

  هاي اقتصادي خود را انجام دهد.تواند مسئولیتشود، می نامیده می» مالی
  

  
  



 

 
 

  
  561  1395استان اصفهان در سال گزارش اقتصادي و اجتماعی    

  
کند. به عبارت حال توسعه، نقش مهمی در این زمینه ایفا می عملیات مالی دولت در کشورهاي در     

دیگر، اگر سیاست مالی در این کشورها به صورت درست اجراء شود، ممکن است آثار اقتصادي و 
سریع اقتصادي، ثبات اقتصادي، ایجاد اجتماعی مطلوبی نظیر تشکیل سرمایه، اشتغال کامل، رشد 

  عدالت اجتماعی، تخصیص مجدد منابع و درآمد و ثروت و تجهیز منابع مالی را به بار آورد. 
گذارد. تأثیر مستقیم بر عملکرد اقتصادي تأثیر می» غیرمستقیم«و» مستقیم«طریق  دولت از دو     

دار ارائه کاالها و خدمات عمومی و یا اولویت از طریق» هاي جاريهزینه«دولت بر رشد اقتصادي توسط 
و  و نقل  حملسازي ی و مدرنیاجتماعی، امور زیربنا تاًمیناز جمله: امور آموزش و پژوهش، بهداشت و 

طور غیرمستقیم توسط  ها و اقداماتی بهفعالیت گیرد. همچنین دولت با انجامارتباطات صورت می
هاي الزم براي گذاري خصوصی، انگیزه ی سرمایهیتولید نها ازطریق افزایش» هاي عمرانیهزینه«

  رود. آورد که خود موتور محرکه رشد اقتصادي به شمار میها را فراهم می گذاري افزایش این نوع سرمایه
  ».شوندخصوصی تلقی می هاي بخشگذاري مخارج دولت، مکمل سرمایه«توان گفت:  عبارت دیگر، می به

مر که دولت ایران بیش از دو سوم درآمدهاي اقتصاد ملی یا اقتصاد کالن را به خود توجه به این ا     
هاي عمومی در اختصاص داده و معادل همین مبلغ را (با فرض نداشتن کسري بودجه) درقالب هزینه

دهی به و نقش بودجه را در هدایت و جهت کند، اهمیتهاي خود خرج میها و فعالیت انواع برنامه
توان گفت که هر نوع  که به جرأت میکند. به طوريي مختلف اقتصادي کشور آشکار میها بخش

قالب  ریزي عملیات دولت درهاي گوناگون اقتصاد جامعه، مدیون برنامه بخش پیشرفت و توسعه در
هاي مختلف اقتصادي جامعه را نیز  ماندگی و عدم توسعه در بخشبودجه بوده و برعکس هر نوع عقب

  بندي نسبت داد.به نواقص و کمبودهاي نظام بودجه توان می
  هاي دولت ریزي عملیات و فعالیتبندي به عنوان یک ابزار مهم و حساس براي برنامهنظام بودجه     

  به موازات رشد و توسعه دولت و جامعه، مراحل و تحوالت مهمی را پشت سر گذاشته و امروزه 
  درآمده است. صورت یک نظام پیچیده فنی و مالی به
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ساختمان تشبیه نماییم، اصول بودجه فونداسیون و اسکلت یک ریزي کشور را به اگر نظام بودجه      
چه برمبناي اصول علمی و منطق اقتصادي استوارتر باشد، قطعاً نتایج  هر شود و آن محسوب می

گرفته از قانون اساسی، قانون محاسبات  در ایران نشأتدنبال خواهد داشت. اصول بودجه  تري بهمطلوب
  باشد. نظران و کارشناسان اقتصادي می هاي صاحبعمومی، قانون برنامه و بودجه و دیدگاه

  
  ساله 20انداز  جایگاه بخش بودجه در سند برنامه پنجم و چشم -2

قانون برنامه و  )1( براساس مادهشود و  در ایران نیز، وظایف دولت ازطریق بودجه ساالنه اعمال می     
هاي قالب اهداف و سیاست دولت است که در اجراییبودجه ساالنه، برنامه عملیات "بودجه کشور، 

  ."شود ساله، تهیه و تدوین می هاي توسعه پنج مندرج در برنامه
عمومی، قانون بنابراین، بودجه ساالنه کل کشور براساس الزامات قانونی (قانون اساسی، قانون محاسبات 

هاي سنواتی ساله، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تعهدات دولت در بودجه برنامه پنج
  گردد. وتدوین می ها و مؤسسات دولتی تهیهبر بودجه عمومی و بودجه شرکت هاي گذشته) مشتمل سال

)، 183)، (181)، (180)، (179)، (178)، (117)، (80)، (68)، (51)، (50)، (1براساس مواد (
) قانون برنامه پنجم توسعه، 234) و (225)، (220)، (219)، (217)، (216)، (215)، (214)، (213(

ی را براي اشتغال پایدار و بهبود فضاي کسب و کار، رشد سریع اقتصادي، یهادولت موظف است، زمینه
الگوي "حاکمیت دولت بر مبناي اي و نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشی آمایش سرزمین و توازن منطقه

ترین عنوان کلیدي فراهم آورد. ازجمله موارد حائز اهمیت در این بین که به "ایرانی -توسعۀ اسالمی
ریزي  بودجه«قانون برنامه پنجم درخصوص  219توان به موضوع ماده  هدف طراحی گردیده، می

  ها اشاره نمود. اثربخشی برنامه ی وایریزي بر مبناي عملکرد) و ارتقاي کار (بودجه» عملیاتی
اي  این جمله "هاي سنواتی به درآمدهاي نفتی باید کاهش یابدوابستگی بودجه"ازسوي دیگر،      

اندرکاران گفته شده است و سرانجام به برنامه و چراغ راه است که بارها ازسوي کارشناسان و دست
  توسعه نیز به صراحت آمده است.قانون برنامه پنجم  117آینده تبدیل شده و در ماده 
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اي، کاهش مخارج جاري دولت و تخصیص براساس برنامه کالن دولت در بخش راهبردهاي بودجه      

تمام،  ههاي عمرانی نیم ها و اتمام طرحها و تبعیضگذاري، رفع محرومیت درآمد نفت به سرمایه
  مدنظر قرار گرفته است.» هزینه و پرفایده دولت کم«جلوگیري از اسراف و ایجاد 

هاي کلی اساس برنامه پنجم توسعه و سیاست هاي بخش بودجه دولت را برگیريطور کلی جهت به
  توان بیان نمود: کشور به شرح ذیل می ساله 20انداز  سند چشم نظام و

 صاديایجاد نظم مالی و انضباط اقت.  
 منظور دستیابی به هدف اقتصاد بدون نفت تجهیز منابع بودجه دولت به.  
 سازي ساختار بودجه کل کشور به روش هدفمند و عملیاتی و سازي و شفاف اصالح، بهینه  

  .شده خدمات صورت قیمت تمام به
 ا، ه هاي مالی و جریان منابع و مصارف بودجه دولت ازجمله: مالیات حساب ایجاد شفافیت در

 ها.عوارض و پرداخت یارانه

 اشاعه فرهنگ باور به نظم مالی و پرداخت مالیات.  
 ها و مدیریت نظام مالیاتیبر قانون مالیات اصالح نظام مالیاتی مشتمل. 

 اي که تا پایان برنامه، اعتبارات گونه محل درآمدهاي غیرنفتی به اي ازاعتبارات هزینه تاًمین
 تاًمینطریق درآمدهاي مالیاتی و سایر درآمدهاي غیرنفتی  از طور کامل اي دولت بههزینه
 گردد. 

 تمام. هاي نیمه و پروژه  اهتمام جدي جهت اتمام طرح 

 گذاري مورد نیاز توسعه و توجه  سرمایه تاًمیننوان منبع ع از صادرات نفت به  تلقی منابع حاصل
 .به منابع انسانی و فیزیکی کشور

 سازي اندازه دولت ش مشارکت مردم در اداره امور کشور و کوچکوافزای  هاکاهش حجم تصدي.  

  کسري بودجه ازطریق استقراض از بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و  تاًمینممنوع بودن
 .سیستم بانکی

 هاي دولتی ازطریق ادغام و تجدید سازمان واگذاري، انحالل و یا اصالح ساختار شرکت
 .هاي دولتی شرکت
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 ی و عشایريیي توسعه روستا ها ارتقاي شاخص. 

 زیست ی، منطقی کردن مصرف انرژي و حفاظت از محیطیجو اعمال صرفه. 

 سازي دستاوردهاي پژوهشی و  بنیان، تجاري ی محور و دانشیگسترش بازار محصوالت دانا
 .عنوان جایگزین بخش دولت دراین قلمرو تعاونی به خصوصی و نوآوري و گسترش نقش بخش

 مدار، خالق و کارآفرین، منطبق با  سازي و تربیت نیروي انسانی متخصص و متعهد، دانشزمینه
 .افزاري نیازهاي نرم

  متناسب کردن تعداد کارکنان هردستگاه با اهداف و مأموریت اصلی آن و تطبیق نحوه انجام
  .ها و احکام بخش توسعه مدیریت دولتا سیاستب اجراییهاي  وظایف دستگاه

  درتدوین اسناد ملی، بخشی و استانی و الزامات و راهکارهاي الزم براي تحقق آنها از یک
وري  ارتقاي بهره"، ضروي است که "ور محور اقتصاد بهره"به یک  "محور  اقتصاد نهاده"

 مدنظر قرار گیرد.  "تولید

براساس متغیرهاي کلیدي  1395تا  1390هاي اصفهان درطول سالدر ادامه، بودجه عمومی استان 
  گیرد.مورد تحلیل و ارزیابی قرار می

  
 ي کلیدي ها بررسی عملکرد شاخص -3

هاي دراین بخش، وضعیت بودجه و وضع مالی دولت در استان اصفهان براساس قوانین بودجه براي سال
  گیرد.مورد ارزیابی قرار می 1395تا  1390

  
  هامنابع و دریافتی -1-3

هاي اقتصاد سالم و درعین حال یکی از شرایط مؤثر هاي اقتصادي، یکی از ویژگیبراساس نظریه     
هاي دولت به درآمدهاي غیرنفتی هاي مالی، اتکاي بسیار زیاد منابع دریافتیبراي کارآمد بودن سیاست

هاي سوم و چهارم نیز ورد توجه خاص برنامهباشد. این اصل در گذشته م به ویژه درآمدهاي مالیاتی می
  واقع شده و در قانون برنامه پنجم توسعه هم بر آن تأکیده گردیده است.
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ست و زا ا ها، عاملی برونازسوي دیگر، منابع حاصل از فروش نفت خام با درنظر داشتن سایر ویژگی     

تواند  به عوامل خارجی ازجمله تقاضاي جهانی نفت، عرضه جهانی نفت و رفتار رقبا بستگی دارد که می
هاي بودجه تاًمینعنوان منابع براي  اثرات منفی فراوانی براقتصاد داخلی برجاي گذارد. بنابراین، نباید به

  جاري، مورد استفاده قرار گیرد.
هاي دولت به درآمدها، منابع حاصل از واگذاري نابع و دریافتیریزي، مبراساس نظام نوین بودجه

شود. درآمدها شامل  بندي می مالی تقسیم هاي داراییاي و منابع حاصل از واگذاري  سرمایه هاي دارایی
اي از سرمایه هاي داراییهاي ناشی از واگذاري باشد. دریافتی درآمدهاي مالیاتی و سایر درآمدها می

آالت و تجهیزات، اموال منقول و غیرمنقول و سایر  هاي دولتی، ماشین فت خام، ساختماناقالم فروش ن
مالی شامل فروش اوراق مشارکت،  هاي داراییهاي ناشی از واگذاري اقالم تشکیل شده است. دریافتی

  هاي دولتی و سایر موارد است.تسهیالت خارجی، واگذاري شرکت
از سه جزء  )GFS1(بندي جدید آمارهاي مالی دولت ارچوب طبقههاي دولت درچمصارف و پرداختی    

 هاي داراییاي (عمرانی) واعتبارات تملک سرمایه هاي داراییاي (جاري)، اعتبارات تملک  هزینه اعتبارات
  انداز  قالب ملی و استانی در سند چشم هاي سنواتی دولت درمالی تشکیل شده است. تحلیل بودجه

اجتماعی و فرهنگی نیز  -ساله اقتصادي  هاي توسعه پنج المی ایران و برنامهساله جمهوري اس 20
  گیرد. براساس این متغیرها صورت می

) 3-1در جدول ( 1395تا  1390هاي آمار و اطالعات مربوط به درآمدهاي استان اصفهان از سال     
هاي ي استانی مصوب طی سالتوان بیان نمود که درآمدها) می3-1آورده شده است. مطابق با جدول (

روند صعودي داشته است. براساس این جدول، درآمدهاي استانی مصوب استان  1395تا  1390
 62000212درصد به  17با نرخ رشدي معادل  1394میلیون ریال درسال  52816450اصفهان از 

فته در استان افزایش یافته است. همچنین درآمدهاي استانی تحقق یا 1395میلیون ریال در سال 
 46713829درصد به  22با نرخ رشدي معادل  1394میلیون ریال در سال  38173946اصفهان از 

  افزایش یافته است. 1395میلیون ریال در سال 
  

                                                   
١. Government Finance Statistics. 
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  (میلیون ریال))         1390 -  95( :خالصه درآمدهاي استانی استان اصفهان3-1جدول
  شرح                                           

  سال      
  ها  دریافتی

  (مصوب)
  ها  دریافتی

  (عملکرد)

1390  12749720  14800681  
1391  20625046  20345871  
1392  30969774  30455800  
1393  38511229  41497853  
1394  52816450  38173946  
1395  62000212  46713829  

   .معاونت هماهنگی برنامه و بودجه اصفهان، ریزي استانسازمان مدیریت و برنامه - مأخذ      
  

  1390تا  1395هاي : مقایسه درآمد استانی مصوب و تحقق یافته طی سال3- 1نمودار                
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توان بیان کرد که ) می3-1میزان درآمد استانی مصوب و تحقق یافته مطابق با نمودار (با مقایسه      

همواره درآمد استانی تحقق یافته کمتر از درآمد استانی مصوب بوده  1393و  1390هاي به جز سال
معادل  1394طوري که نسبت درآمد استانی تحقق یافته به درآمد استانی مصوب در سال  است، به

  درصد بوده است. 3/75معادل  1395درصد و در سال  3/72
  
  هاي درآمديبه تفکیک بخش ی استان اصفهاندرآمدهاي استان -1-1-3
رو به  به منابع درآمد عمومی دارد. ازاین ناپذیري اجتنابهاي عمومی نیاز دولت براي جبران هزینه     

درآمد  ،شوده خزانه دولت واریز میقانون محاسبات عمومی وصول و ب 10درآمدي که به موجب ماده 
  شود. عمومی گفته می

ها و قانون محاسبات عمومی، درآمد عمومی عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه 10طبق ماده      
هاي دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر مؤسسات دولتی، مالیات و سود سهام شرکت

  شود.عنوان درآمد عمومی منظور می کل کشور تحتدرآمدهایی که در قانون بودجه 
به همین منظور، در این بخش به بررسی درآمدهاي عمومی مصوب و تحقق یافته در استان اصفهان 

  شود. هاي درآمدي پرداخته می) برحسب بخش1390 - 1395طی دوره زمانی (
) 1390–1395زمانی (  دوره اصفهان طی ) درآمد عمومی مصوب استان3-2جدول ( طورکلی باتوجه به به

)، 3-2هاي درآمدي در جدول (همواره روند صعودي داشته است. همچنین با بررسی هر یک از بخش
توان مشاهده کرد که درآمدهاي مالیاتی همواره بیشترین سهم را در درآمد عمومی مصوب استان می

  درصد بوده است. 7/94ی برابر با سهم درآمدهاي مالیات 1395دارا بوده است. به عنوان مثال در سال 
و  1390هاي ) درآمد تحقق یافته در استان اصفهان به جز سال3-2همچنین براساس جدول (     

نسبت درآمد  1395همواره کمتر از میزان درآمد مصوب بوده است. به عنوان مثال در سال  1393
صد بوده است که این درصد بیانگر این در 3/75تحقق یافته به درآمد مصوب در استان اصفهان برابر با 

  درصد از درآمدهاي مصوب استان تحقق یافته است. 75تقریباً  1395است که در سال 
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توان مشاهده نمود که درآمدهاي مالیاتی بیشترین سهم را ) می3-2همچنین با توجه به جدول (     
سهم  1395اند. به عنوان مثال در سال ها داشتهدرآمدهاي تحقق یافته استان طی این سال در

  درصد بوده است. 95درآمدهاي مالیاتی در درآمد تحقق یافته استان برابر با 
  

  (میلیون ریال)) 1390- 95هاي درآمدي (: درآمدهاي عمومی استان اصفهان بر حسب بخش3-2جدول
  1395  1394  1393  1392  1391  1390  شرح

  مالیاتی
  58728510  50548225  36756095  29744691  19580671  11813785  مصوب
  44530110  35816851  39734872  28830157  19236407  13851056  عملکرد

  انحصارات
  7450  5450  3250  35185  49938  43333  مصوب
  802  358  619  25395  11968  20490  عملکرد

  خدمات و کاال
  1224385  1115490  814064  722817  620887  550487  مصوب
  1376105  1501833  1201318  930235  700810  648906  عملکرد

جرائم و 
  خسارات

  947657  757671  647409  393846  292450  280600  مصوب
 802950 751981 507471 567804 359689 244418  عملکرد

  متفرقه
 1092210 389614 290411 73235 84100 61515  مصوب

 3862 102923 53573 102191 36997 35810  عملکرد

  جمع کل
 62000212 52816450 38511229 30969774 20628046 12749720  مصوب

 46713829 38173946 41497853 30455782 20345871 14800680  عملکرد

  .بودجه معاونت هماهنگی برنامه و اصفهان، ریزي استانسازمان مدیریت و برنامه - مأخذ    
  
  
 :هامصارف و پرداختی -2-3

اي (جاري) و ، اعتبارات هزینه(GFS)المللی آمارهاي مالی دولت  بندي بین براساس نظام طبقه     
هاي بودجه دولت را تشکیل اي (عمرانی) اجزاء اصلی پرداختیسرمایه هاي داراییاعتبارات تملک 

  دهد. می
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اي درطول زمان با نوساناتی مواجه بوده سرمایه هاي داراییاي و تملک پرداخت اعتبارات هزینه     

  باشد. هاي بودجه عمومی میکند، بلکه تابع دریافتیطور کلی از قاعده خاصی پیروي نمی است و به
در جدول  1395تا  1390هاي ن اصفهان از سالهاي استاآمار و اطالعات مربوط به مصارف و پرداختی 
میلیون  6162832هاي مصوب استان اصفهان از ) آورده شده است. براساس این جدول، پرداختی3-3(

افزایش  1395میلیون ریال در سال  7495381درصد به  22با نرخ رشدي معادل  1394ریال در سال 
میلیون ریال در سال  5154862ن اصفهان از هاي عملکرد در استایافته است. همچنین پرداختی

  افزایش یافته است. 1395میلیون ریال در سال  6017373درصد به  17با نرخ رشدي معادل  1394
  
  

  (میلیون ریال) ) 1390 – 95هاي استان اصفهان ( خالصه مصارف و پرداختی : 3-3جدول
  1395  1394  1393  1392  1391  1390  شرح

 7495381 6162832 5277545 5772312 5358946 4685033  ها ( مصوب) پرداختی

 4485381 3923032 2887693 2591489 2304331 2339166  اي هزینه

 3010000 2239800 2389852 3180823 3054615 2345867  اي هاي سرمایه تملک دارایی

 6017373 5154862 4492877 3426738 2932176 4190475  ها (عملکرد) پرداختی

 4452897 3861997 2791372 2589342 2304195 2338934  اي هزینه

 1564476 1292865 1701505 837396 627981 1851541  اي هاي سرمایه تملک دارایی

   .معاونت هماهنگی برنامه و بودجه اصفهان، ریزي استانسازمان مدیریت و برنامه - مأخذ   
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  1390تا  1395هاي هاي مصوب و عملکرد طی سال: مقایسه پرداختی3- 2نمودار
  
  

-2مطابق با نمودار ( 1395تا  1390هايعملکرد طی سال هاي مصوب وبا مقایسه میزان پرداختی    
ي عملکرد بوده هاهاي مصوب بیشتر از میزان پرداختیتوان بیان کرد که همواره میزان پرداختی) می3

 6/83معادل  1394هاي مصوب در سال هاي عملکرد به پرداختیطوري که نسبت پرداختی است، به
  درصد بوده است. 2/80معادل  1395درصد و در سال 
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  :اي (جاري) اعتبارات هزینه -1-2-3

در  1395تا  1390هاي اي استان اصفهان طی سالعات مربوط به اعتبارات هزینهآمار و اطال     
 1395اي مصوب استان اصفهان در سال ) آمده است. براساس این جدول اعتبارات هزینه3-3جدول (

اي عملکرد مطابق درصد افزایش داشته است. همچنین اعتبارات هزینه 14حدود  1394نسبت به سال 
درصد افزایش داشته است. با مقایسه  15حدود  1394نسبت به سال  1395درسال ) 3-3با جدول (

توان می 1395تا  1390هاي سال اي مصوب و عملکرد در استان اصفهان طیمیزان اعتبارات هزینه
اي استان اصفهان، مقداري کمتر از اعتبارات مصوب آن بیان کرد که میزان عملکرد اعتبارات هزینه

اي استان اصفهان به اعتبارات مصوب آن در سال طوري که نسبت عملکرد اعتبارات هزینه بوده است، به
  درصد بوده است.  99معادل  1395درصد و در سال  98معادل  1394

  

  
  1390تا  1395هاي اي مصوب و عملکرد طی سال: مقایسه اعتبارات هزینه3- 3نمودار
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 اي (عمرانی)هاي سرمایهییاعتبارات تملک دارا -3- 2-2

هاي اي استان اصفهان درطول سالسرمایه هاي داراییآمار و اطالعات مربوط به اعتبارات تملک      
 هاي دارایی) آورده شده است. براساس این جدول اعتبارات تملک 3-3درجدول (1395تا  1390
درصد رشد برخوردار  4/34از  1394نسبت به سال  1395ستان اصفهان در سال اي مصوب در اسرمایه

 1395اي هزینه شده در استان اصفهان در سال هاي سرمایهبوده است. همچنین اعتبارات تملک دارائی
  درصد افزایش داشته است.  21حدود  1394نسبت به سال 

اي مصوب و هزینه شده در استان اصفهان طی ایههاي سرماعتبارات تملک دارائیبا مقایسه میزان      
اي سرمایه هاي داراییتوان بیان کرد که میزان عملکرد اعتبارات تملک می 1395تا  1390هايسال

طوري که نسبت عملکرد اعتبارات  استان اصفهان همواره کمتر از اعتبارات مصوب آن بوده است، به
درصد و  58معادل  1394به اعتبارات مصوب آن در سال  اي استان اصفهانسرمایه هاي داراییتملک 

  درصد بوده است. 52معادل  1395در سال 

  
  

  1390تا  1395هاي : مقایسه اعتبارات عمرانی مصوب و هزینه شده طی سال3- 4نمودار
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  بندي و پیشنهادها :جمعـ 4
  

طریق  شود و دولت ازاین یابد، مخارج واقعی دولت بیشتر مینگامی که درآمدهاي نفتی افزایش میه     
گردد، لذا باید  هاي کشاورزي، صنعت و خدمات را موجب می هاي بیشتر، رونق بخش و با انجام هزینه

هاي بخش خصوصی شود. ازسوي دیگر، توسعه  افزایش درآمدهاي نفتی، سبب گسترش حجم فعالیت
دریافت دارد.   سازد تا مالیات بیشتري از این بخش،خصوصی، دولت را قادر می هاي بخش فعالیت

  یابد و سو سهم این نوع درآمدها در بودجه افزایش می بنابراین، با افزایش درآمدهاي نفتی، از یک
گردد و  یهاست، افزوده م ازسوي دیگر، برحجم درآمدهاي مالیاتی دولت که ناشی از رونق سایر بخش

  گیرد. درآمدهاي نفتی قرار می تاًثیر حتی کسر بودجه کشور نیز تحت
اي، کاهش مخارج جاري دولت و تخصیص براساس برنامه کالن دولت، در بخش راهبردهاي بودجه     

تمام،  هاي عمرانی نیمه ها و اتمام طرحها و تبعیضگذاري، رفع محرومیت درآمد نفت به سرمایه
  مدنظر قرار » دولت کوچک و کارآمد«یا » هزینه و پرفایده دولت کم«سراف و ایجاد جلوگیري از ا

  گرفته است.
  گردد: با توجه به نتایج فوق، موارد زیر پیشنهاد می

یک سو درآمدهاي نفتی بسیار  به نفت، چرا که: از» هاي جاري دولتکاهش وابستگی بودجه« )1
الملل  شرایط و تحوالت متغیر و ناپایدار بین ثبات و ناپایدار بوده و شدیداً متأثر از بی

» ثروت ملی«و » سرمایه«عنوان  باشد و ازسوي دیگر، نفت باید به زا) می (متغیرهاي برون
هاي مولد گردد و نباید آن را صرف گذاري تلقی شده و درآمدهاي ناشی از آن صرف سرمایه

ها در راستاي کاهش و قطع تالشهاي جاري ومصرف امور جاري کرد. به عبارت دیگر، هزینه
که مطابق اهداف سند  هاي اقتصادي به درآمدهاي نفتی باید تمرکز یابد.چنان وابستگی بخش

) 1390-1395) و قانون برنامه پنجم توسعه کشور (1384-1404ساله ( 20انداز  ملی چشم
  »هاي غیرنفتیدرآمد«هاي جاري بودجه عمومی دولت باید ازمحل تا پایان برنامه، کل هزینه
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  باشد:  منظور تحقق آن، دولت ناگزیر از انجام اقدامات زیر می شود که دراین راستا و به تاًمین
  هاي مالیاتی.الف) اصالح وافزایش پایه
  هاي مالیاتی.ب) اصالح و افزایش نرخ

  نظام مالیاتی. ج) اصالح و افزایش درآمدي 
  افزوده کل. د) تقویت بنیه اقتصادي و افزایش ارزش

  ) تقویت و توسعه صادرات غیرنفتی.ه

تخصیص بهینه و مناسب «و » هاي باز توزیع منابع وامکاناتسیاست«بازنگري وتجدیدنظر در   )2
علمی و درست  ریزيهاي کشاورزي، صنعت وخدمات وبرنامه میان بخش» گذاري منابع سرمایه

 هاي اقتصاد کشور. و پسین بین بخشدر راستاي ایجاد پیوندهاي پیشین 

مبناي  نحوي که تخصیص بودجه بر ریزي عملیاتی به بودجه کشور براساس نظام بودجهتدوین   )3
  دستگاه صورت پذیرد. اجراییوظایف و عملیات 

افزایش  تی آن وهاي مالیاافزوده و بسط پایه بر ارزش  تکمیل، اصالح و اجراي قانون مالیات  )4
  هاي مؤثر مالیاتی و استفاده مناسب از این مالیات و توجه بیشتر بر آثار توزیعی آن. نرخ

هاي اقتصادي آنها و واتخاذ راهکارهاي قانونی ثبت فعالیت هاي خدماتیشناسائی فعالیت  )5
  .GDPافزوده این بخش از  متناسب ساختن سهم مالیات بر مشاغل از درآمد مالیاتی و ارزش

هاي مالیاتی درآمد براساس نرخ تورم و حذف کلیه معافیت هاي مالیاتی اقشار کماصالح فعالیت )6
  درآمد با تردید مواجه است. هاي کم که اصابت آن به گروه

هاي  ها و نرخهاي توسعه و اصالح پایه هاي مالیاتی درجهت تحقق اهداف برنامهاز سیاست  استفاده  )7
  متغیرهاي اقتصاد کالن.مالیاتی براساس شرایط و 
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  برقراري نظام اطالعات چندسطحی براي شناسائی مؤدیان و درآمدهاي مشمول مالیات.   )8

رویه حجم بودجه دولت و توزیع متعادل و متوازن اعتبارات ملی و جلوگیري از افزایش بی  )9
  اي.هاي بالقوه ملی و منطقهها و پتانسیلبه ظرفیتاستانی با توجه 

  تمام. هاي نیمه ها و پروژه اهتمام جدي درجهت اتمام طرح  )10
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  دوم و فصل بیست

  وري بـهره
  
  
  
  
  
  
  ـ مقدمه1

عنوان  وري به دهد. بهبود بهره کارایی و اثربخشی را نشان میوري مفهومی است که ترکیبی از  بهره     
 از اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی شناخته شده تا جایی که بسیاريترین راهکارهاي توسعه  یکی از مهم
کنند. شرایط و محیط اجتماعی،  می محسوب اقتصاد درازمدت رشد کلید را وري بهره اقتصاددانان،

هاي  وري، داراي ویژگی کند که رویکردهاي بهبود بهره کشورها، ایجاب می اقتصادي و فرهنگی متفاوت
اند  وري وتسریع در روند توسعه موفق بوده ارتقاي بهره خاصی باشد. اما آنچه درتمامی کشورهایی که در

چارچوب یک حرکت ملی  وري در هاي ارتقاي بهره گستردگی و همبستگی فعالیت درخور توجه است،
 بودن حیاتی .دارد تکیه بیرونی و درونی عوامل تعامل و ارتباط سازي بهینه بر وري هباشد. بهر می

 بر افزودن بدون وري، بهره افزایش با بیان، ترین ساده به که شود می ناشی آنجا از وري بهره به دستیابی
  .شود می افزوده فعالیت یا تولید دستاورد و حاصل فعالیت، در یا تولید در عوامل مقدار
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نظر کلی وجود ندارد و تعاریف متعددي از این واژه  اجماع ،وري در رابطه با تعریف کاربردي بهره     
  وري ایران، تعریف زیراست:  ترین آنها ازنظر سازمان ملی بهره انگیز ارائه شده است که کاربردي بحث

کثر رساندن استفاده از منابع، نیروي انسانی، تسهیالت و غیره به طریقه علمی، کاهش به حدا«
هاي تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و کوشش براي افزایش دستمزدهاي واقعی و بهبود  هزینه

  ».گونه که به نفع کارکنان، مدیریت و جامعه باشد استانداردهاي زندگی، آن
نسبی است که بررسی و تحلیل آن نیازمند تعریف دقیق موضوعی است که  وري مفهومی بهره     
وري است.  از عناصر تعریف موضوع، سطح بهره وري آن، مورد بررسی قرارخواهد گرفت. یکی بهره
وري درسطوح مختلف (شامل سطوح ملی، بخش اقتصادي، رشته فعالیت، واحد اقتصادي، اداره و  بهره

  باشد. بحث می ل و فردي، خانوار) قابلکارگاه، گروه کاري، پرسن
وري مستلزم درنظر گرفتن دو معیار عملکرد، یعنی اثربخشی و کارایی  درمجموع، مدیریت مؤثر بهره     

ور دانست که در آن سیستم،  توان سیستمی را بهره باشد. چرا که تنها هنگامی می زمان می طور هم به
وري، برقراري  شوند. ازاین رو است که موفقیت مدیریت بهرهصورت درستی انجام  هاي درست به فعالیت

  تعادل میان مدیریت عملیاتی و مدیریت استراتژیک است.
  

  مقاومتی اقتصاد کلی هاي وري در برنامه پنجم توسعه و سیاست جایگاه بهره
رشد وري در  قانون برنامه پنجم توسعه کشور، در راستاي ارتقاء سهم بهره 79براساس ماده      

ریزي، سیاستگذاري، راهبري، پایش و ارزیابی  منظور برنامه اقتصادي به یک سوم در پایان برنامه و به
  وري کلیه عوامل تولید ازجمله نیروي کار، سرمایه، انرژي و آب و خاك، مقرر شد که سازمان  بهره

وري و نظام اجرایی  بهرههاي استاندارد  وري کشور شامل شاخص وري ایران، برنامه جامع بهره ملی بهره
هاي اجتماعی، اقتصادي و  ها درکلیه بخش ها و مسئولیت وري، دربرگیرنده توزیع نقش ارتقاء بهره

  هاي االجراء براي تمامی بخش صورت برنامه الزم هاي دولتی و غیردولتی، به از بخش فرهنگی اعم
  وزیران برساند.  تصویب هیأت شده را تدوین نماید و به یاد  
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%) ازهر مرحله 3وري در برنامه پنجم توسعه تاحدي بود که حداکثر سه درصد ( اهمیت ارتقاي بهره     
و دیگر  79هاي اجرایی منوط به رعایت مصوبات موضوع ماده  اي دستگاه تخصیص اعتبارات هزینه
 8درصد از نرخ  3وري گردید. درمجموع براساس قانون برنامه پنجم باید  هرهتکالیف قانونی مربوط به ب

  کرد. گذاري جدید تحقق پیدا می درصد از محل سرمایه 5وري و بقیه  درصد رشد اقتصادي از محل بهره
) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، وظایف سازمان ملی 79نامه ماده ( آیین همچنین براساس

  ن به شرح زیر تعیین گردید:وري ایرا بهره

  وري کشور. الف) تهیه برنامه جامع بهره
وري کلیه عوامل تولید ازجمله  گذاري، راهبري، پایش و ارزیابی بهره ریزي، سیاست ب) برنامه

  نیروي کار، سرمایه، انرژي، آب و خاك.
  اي اجرایی.ه وري به تمامی دستگاه هاي تخصصی ارتقاء بهره ریزي و ارائه آموزش ج) برنامه
هاي اثرگذار بر  هاي اجرایی در شناسایی متغیرها و اجراي سیاست بر عملکرد دستگاه  د) نظارت

  وري. رشد بهره
وري و اثر  هاي اجرایی در انتشار اطالعات مربوط به تغییرات بهره بر عملکرد دستگاه  هـ) نظارت

  آن بر رشد اقتصادي.
ارتقاء  انجام تکالیف قانونی مربوط به  درخصوص هاي اجرایی بر عملکرد دستگاه  و) نظارت

  وري و اخذ گزارشات از آنها. بهره
ها و متغیرهاي  وري، سیاست هاي بهره هاي مربوط به تعیین شاخص ز) تهیه و ابالغ دستورالعمل

  وري. اثرگذار بر رشد بهره
  هاي اجرایی. ستگاهوري ازسوي د هاي چگونگی انتشار اطالعات بهره ح) تهیه و ابالغ دستورالعمل

  
وزیران رسید. براساس این برنامه   به تصویب هیئت 1390در سال  نیز کشور وري بهره جامع برنامه     

وري بر این  وري ارائه کرده و سازمان ملی بهره ساله ارتقاء بهره ساله و یک ها باید برنامه پنج همه دستگاه
  ها نظارت کند.  برنامه
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گذاري  وري خود باید با امکانات موجود و بدون اقدام به سرمایه هاي اجرایی در برنامه بهره دستگاه     

   فیمابین تعامالت برقراري راستاي دادند. عالوه بر آن، در درصد افزایش می 3جدید، رشد اقتصادي را 
. گردید ابالغ 1394سال  در وري بهره متولیان نامه نظام کشور، اجرایی هاي دستگاه وري بهره متولیان با

 درخصوص  مقاومتی اقتصاد کلی هاي سیاست اهداف به دستیابی هدف با جلساتی برگزاري رابطه، دراین
 وري بهره اهمیت شناساندن درجهت تالش و کشور وري بهره جامع برنامه مفاد اجراي وري، بهره ارتقاي
 دستور در وري بهره ارتقاي در متناقض و موازي اقدامات از جلوگیري و مدیریتی هاي الیه ترینبه باال

  گرفت. قرار ایران وري ملی بهره سازمان کار
 ملی برنامه که نموده است ملی برنامه 12 تدوین به اقدام مقاومتی فرماندهی اقتصاد ستاد همچنین     

 فرماندهی ستاد توسط طرح 4 برنامه این ذیل شود. در ا محسوب میه از این برنامه وري یکی بهره ارتقاي
 وري بهره ارتقاي کار، طرح نیروي وري بهره ارتقاي طرح :شد که عبارتنداز گرفته درنظر مقاومتی اقتصاد

 آب.  وري بهره ارتقاي انرژي و طرح وري بهره ارتقاي سرمایه، طرح

  شود. انداز توسعه استان اصفهان اشاره می مه و چشموري در اسناد برنا در ادامه به جایگاه بهره
  

  ساله استان 20انداز  وري در سند برنامه و چشم جایگاه بهره
هاي مختلف تأکید  وري در بخش ساله و سند توسعه استان نیز بر ارتقاي بهره 20انداز  در چشم     

وري سرمایه و هدف  ه بهرهدرصد براي نرخ رشد ساالن 1/2شده است. طبق سند توسعه استان، هدف 
هاي  بینی شده است. همچنین در بخش وري نیروي کار پیش درصد براي نرخ رشد ساالنه بهره 4/4

هاي مختلف تأکید شده است که برخی از موارد آن  وري در بخش مختلف این اسناد استانی بر رشد بهره
  باشد: به شرح ذیل قابل توجه می

 بر افزایش  انداز مطلوب با تکیه شد اقتصادي کشور در چشمتحقق رشد اقتصادي باالتر از ر
   .هاي نوین آوري وري سرمایه انسانی و فن بهره

 هاي اقتصادي و عوامل تولید وري و افزایش آن در بخش سازي بهره نهادینه. 

 هاي اقتصادي و عوامل تولید وري در بخش ایجاد سازوکارهاي الزم و حمایت از افزایش بهره. 

 وري در صنایع و معادن ن بهرهباال برد. 
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 وري و استفاده بهینه از امکانات موجود در زمینه انرژي افزایش بهره.  
 هاي نفتی و  هاي مختلف در راستاي کاهش سهم فرآورده تغییر الگوي مصرف انرژي در بخش

 .وري .... و افزایش بهره افزایش سهم گاز طبیعی، برق و

 هاي  وري و اجراي طرح توسعه کشاورزي استان با استفاده بهینه از منابع پایه درجهت بهره
 .نوین و اولویت تخصیص منابع در بخش در راستاي توسعه پایدار

 پروري، گسترش صنایع تبدیلی و  هاي کشاورزي، توسعه آبزي وري فعالیت افزایش بهره
 .برداري دربخش کشاورزي درمناطق مستعد استان هاي نوین بهره روش

 هاي  ها واستعدادهاي نظام مدیریتی استان براي جلب همکاري و همراهی بخش توسعه ظرفیت
 وري. مختلف جامعه در راستاي ارتقاء بهره

  
  وري در استان عملکرد بهره

دهد. با توجه به اینکه  می وري نتیجه ترکیب کارایی و اثربخشی را نشان همچنان که اشاره شد، بهره    
منظور محاسبه  باشد در این قسمت به وري حاصل نسبت داده به ستانده می شکل عمومی شاخص بهره

خالص ستانده به داده از نسبت ارزش افزوده به مصرف واسطه استفاده شده است یعنی ارزش کاالها و 
شود به نوبه خود ستانده فرایند تولید  می کار گرفته هاي واسطه یک فعالیت به عنوان داده خدماتی که به

  ) 1آید. جدول شماره ( دیگري بوده و با کسر کردن ستانده از این فعالیت، ارزش افزوده بدست می
وري  (قیمت جاري)، به مقایسه شاخص بهره اي هاي منطقه با استفاده ازآخرین آمار منتشرشده از حساب

  اختصاص یافته است.  1390-93هاي  سال ستان اصفهان طیهاي اقتصادي کشور وا کل در رشته فعالیت
 بخش کشاورزي استانروري د شود، متوسط بهره ) مشاهده می1همچنان که درجدول شماره (      

تر است و  وري کل در کشور پایین از متوسط بهره 1390-92هاي  وجود روند افزایشی آن طی سال با
  رسد این امر  دچار وقفه گردیده که به نظر می 1393سال وري این بخش در استان طی  افزایش بهره

  هاي اخیر باشد. آبی و خشکسالی سال تاحدي ناشی از شرایط نامساعد اقلیمی و کم
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 غیرشرکتی، برداري بهره نظام از ناشی عمدتاً را بخش این وري بهره نازل سطح توان بر آن، می عالوه     
 کار نیروي قدیمی، فناوري سنتی، تولید سازمان مقیاس، کوچک و مالکی خرده برداري بهره نظام

 نظام و نامناسب کشت الگوي المللی، بین بازارهاي از دورافتادگی ،ناکارآمد گذاري قیمت نظام غیرماهر،
   سموم و ها کش آفت انواع از استفاده به فزاینده گرایش به باید آن، بر عالوه. دانست غیرکارآمد مالی

  .است شده موجب را آب و خاك آلودگی و محصوالت کیفیت افت که نمود اشاره کشاورزي دربخش
تغییر چندانی نداشته و با  1390-93هاي  استان در بخش ماهیگیري طی سالمتوسط وري  بهره     

وگاز طبیعی)   بخش معدن (بدون احتساب نفت خام وري کشور دراین بخش برابر است. در متوسط بهره
هاي مورد بررسی روند نزولی داشته و درمجموع از متوسط  وري در استان و کشور طی سال بهره
  وري کل در کشور کمتر بوده است.  بهره
  وري استان نسبت به کشور در این بخش،  در حوزه صنعت نیز با وجود باالتر بودن متوسط بهره     
 1393در سال  56/0به  1392در سال  62/0حوزه کاسته شده و از  وري استان در این یزان بهرهاز م

 عمدتاً کشور صنعت بخش اصلی مشکالت شده، انجام هاي بررسی و مطالعات رسیده است. براساس
 کار، و کسب فضاي نبودن مناسب کالن، اقتصاد ثبات عدم صنعتی، ساختارهاي پذیري آسیب از ناشی
 بزرگ، هاي بنگاه از توجهی قابل دربخش دولتی مدیریت و مالکیت رقابتی، فضاي ضعف و انحصار وجود

 فناوري سرمایه، موجودي از مهمی بخش بودن مستهلک خارجی، مستقیم گذاري سرمایه کمبود
  سیاست کارایی فقدان و شفافیت عدم غیرماهر، انسانی نیروي مازاد ماهر، انسانی نیروي کمبود قدیمی،
. است اداري ادـفس و باال مبادالتی هاي هزینه نتیجه در دـتولی باالي هزینه ارزي،  و تجاري مالیاتی،

 بیشتر صنعتی بزرگ هاي بنگاه وري بهره تحوالت که است آن از حاکی مطالعات این از برخی نتایج
   خرد عوامل ،کوچک و متوسط هاي بنگاه درباره آنکه حال است اقتصاد کالن متغیرهاي تاثیر تحت

  .گذارند اثر
آب، برق و گاز طبیعی با وجود روند نزولی آن طی  تاًمینوري استان در بخش  متوسط بهره

باشد اما این روند باعث شده که  وري در کشور بیشتر می نسبت به متوسط بهره 1390-93هاي  سال
  یابد. کاهش 1393در سال  74/9به  1390در سال  2/15وري استان از  متوسط بهره
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 ها در سطح باالتري قرار دارد که تشکیل وري در این بخش نسبت به سایر بخش با این وجود بهره     
 نرخ پایداري عوامل از توان می را جمعیت مثبت رشد و) برق و گاز( انرژي بخش در مستمر سرمایه

 نبودن روزآمد همچنین و انرژي و آب انتقال خطوط فرسودگی .نمود قلمداد بخش این در رشد
 تراکم توازن عدم و گاز هاي پاالیشگاه و ها لوله فشار، تقلیل هاي ایستگاه و برق هاي نیروگاه و تجهیزات

  گردد. می محسوب بخش این هاي چالش جمله از جمعیتی بافت و
هاي مورد  ستان و کشور تقریباً برابر بوده و طی سالوري در ا دربخش ساختمان متوسط بهره     

 بنادر، سدها، در بویژه کشور ساختمان بخش مشکالت بررسی تغییر چندانی نداشته است. عمده
 فناوري ساخت، در پایین استانداردهاي خارجی، مستقیم گذاري سرمایه کمبود شامل غیره و ها جاده
 براي مناسب فضاي ایجاد و نمودن پذیر زیست منظور به الزم امکانات و ها زیرساخت فقدان مانده، عقب

 بین سازگاري و هماهنگی قوي، ارتباطی نظام فقدان غیرشرکتی، فعالیت نظام کار، و کسب و سکونت
  .است بخش با مرتبط هاي سیاست شفافیت عدم و گیر تصمیم دولتی واحدهاي

کاالها  و نقلیه وسایل تعمیر فروشی، خرده ،فروشی وري استان دربخش عمده همچنین متوسط بهره     
 1390در سال  22/2باالتر بوده و از  1390-93هاي  وري این بخش در کشور طی سال از متوسط بهره

  افزایش یافته است.  1393در سال  51/6به 
دربخش هتل و رستوران با وجود اهمیت ویژه گردشگري در رشد و توسعه استان، متوسط      
هاي مورد بررسی تغییر قابل  وري کل در کشور کمتر بوده و طی سال در استان از متوسط بهرهوري  بهره

  اي نداشته است. مالحظه
وري کل  وري تقریباً درسطح متوسط بهره ارتباطات متوسط بهره و انبارداري ،و نقل  حملدربخش      

کن این روند نزولی در سال روند کاهشی داشته لی 1390-92باشد اما میزان آن از سال  کشور می
  ترین اصلی از یکی عنوان به و نقل  حمل دربخش وري بهره است.ارتقاي متوقف شده 1393

 و مستقیم صورت به اقتصاد کل وري بهره بر بارزي نمود و تاثیر خدمات بخش هاي زیرمجموعه
   .دارد غیرمستقیم
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وري در استان و کشور در سال  مالی با وجود برابري نسبی متوسط بهره هاي گري دربخش واسطه     

هاي مورد بررسی بیش از کاهش پدید آمده در  روند نزولی شاخص استان در این حوزه طی سال 1390
  رسیده است. 1393در سال  92/0به  1390در سال  67/2کشور بوده و از 

وري  کار از متوسط بهره و کسب خدمات و کرایه وري کل استان دربخش مستغالت، بهرهمتوسط      
وري در  کاهش یافته و متوسط بهره 1393کل در کشور بسیار کمتر بوده لیکن این فاصله در سال 

  رسیده است.  1393در سال  59/4به  1390در سال  21/3استان از 
وري کل در استان از کشور بیشتر بوده و  هري، متوسط بهرهدر بخش اداره امور عمومی و خدمات ش     

هاي مورد بررسی نیز شاخص این حوزه در کشور و استان روند افزایشی داشته است. همچنین  طی سال
 عمومی، خدمات اجتماعی، و سایر مددکاري و هاي آموزش، بهداشت وري استان در بخش متوسط بهره

  وري کشور بیشتر بوده است. از متوسط بهره 1390-93 هاي خانگی طی سال و شخصی اجتماعی
باشد با این  تر می وري کل استان از میزان متوسط آن در کشور پایین اما درمجموع، متوسط بهره     

وري  وري در کشور، متوسط بهره رغم نوسان نسبتاً نزولی میزان بهره هاي مورد بررسی به وجود در سال
وري در استان و کشور با توجه  اشته است لیکن توجه بیشتر به ارتقاي بهرهدر استان تغییر چندانی ند

وري در ردیف یکی از  هاي مختلف و قرار گرفتن بهره به اهمیت آن در ایجاد و تقویت رونق در بخش
  رسد. هاي ملی اقتصاد مقاومتی، ضروري به نظر می برنامه
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  1390-93هاي  اصفهان در سال اقتصادي کشور و استان هاي وري کل در رشته فعالیت . مقایسه شاخص بهره1جدول

یف
رد

  

  ها فعالیت
  وري کل شاخص بهره

1390  1391  1392  1393  
  استان  کشور  استان  کشور  استان  کشور  استان  کشور

  12/1  76/1  18/1  74/1  95/0  49/1  93/0  41/1  کشاورزي، شکار و جنگلداري  1
  44/1  46/1  44/1  46/1  46/1  46/1  45/1  46/1  ماهیگیري  2
  57/1  16/2  23/2  74/2  47/2  39/3  19/2  03/3  معدن (بجز نفت و گاز طبیعی)  3
  56/0  47/0  62/0  48/0  53/0  47/0  64/0  47/0  صنعت  4
  74/9  34/7  45/8  53/7  24/13  55/7  2/15  58/7  آب، برق و گاز طبیعی تاًمین  5
  77/0  76/0  78/0  76/0  74/0  73/0  72/0  70/0  ساختمان  6

فروشی،  فروشی، خرده عمده  7
  51/6  65/3  36/6  56/3  24/2  45/3  22/2  43/3  تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

  92/0  28/1  91/0  26/1  9/0  24/1  91/0  28/1  رستوران و هتل  8

  نقل، و حمل  9
  04/2  01/2  96/1  99/1  96/1  02/2  17/2  02/2  ارتباطات و انبارداري 

  92/0  5/1  61/1  94/1  23/2  52/2  67/2  98/2  مالی هاي گري واسطه  10

  و کرایه مستغالت،  11
  59/4  16/6  54/4  06/6  84/4  04/6  21/3  3/6  کار و کسب خدمات 

  عمومی، امور اداره  12
  35/4  05/4  04/4  67/3  23/4  94/3  4/3  15/3  شهري خدمات و 

  9/5  67/4  39/4  91/3  44/5  53/5  65/5  67/5  آموزش  13
  82/5  92/4  62/5  81/4  35/5  6/4  15/5  67/4  اجتماعی مددکاري و بهداشت  14

  عمومی، خدمات سایر  15
  19/3  68/2  07/3  66/2  41/3  78/2  37/3  68/2  خانگی و شخصی اجتماعی 

  21/1  57/1  23/1  62/1  12/1  56/1  2/1  68/1  جمع
  .1390- 93هاي  اي) مرکز آمار ایران سال هاي منطقه هاي ملی ایران (حساب س نتایج حسابمأخذ: محاسبه بر اسا
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  وري نیروي کار: بهره
باشد که در این گزارش  هاي مهم در عملکرد اقتصادي می شاخصوري نیروي کار نیز یکی از  بهره     
 جدول با توجه به آمار مندرج در 1390-93هاي  در سال شاغالن تعداد به افزوده نسبت ارزشاز 

   .است شده ) محاسبه3و درقالب جدول شماره () 2( شماره
اي و تعداد  هاي منطقه ) و با استناد به آخرین آمار منتشر شده از حساب3برمبناي جدول شماره (     

درصد  86/5بین حداکثر  1390- 93هاي  نیروي کار استان طی سالوري  شاغلین استان و کشور، بهره
باشد.  وري نیروي کار کشور کمتر می از بهره 1392درصد در سال  54/0و حداقل  1390در سال

که  میلیون ریال بوده است درحالی 9/287معادل  1390وري نیروي کار استان در سال  اساس بهره براین
میلیون ریال محاسبه شده است. البته  9/305درصد بیشتر و  86/5دل وري نیروي کار کشور معا بهره

وري نیروي کار استان و کشور باتوجه به متوسط رشد بیشتر استان در مقایسه با کشور،  فاصله بین بهره
درصد  54/0به کمترین میزان آن یعنی حدود  1392طی این دوره بتدریج کاهش یافته و در سال 

وري نیروي کار استان و  استمرار نیافته و فاصله بین بهره 1393روند در سال رسیده است. اما این 
درصد رشد متوسط بیشتر تعداد شاغلین  5/0کشور در آن سال بار دیگر بیشتر شده و با وجود حدود 
کشور و استان در این سال  کار وري نیروي کشور نسبت به تعداد شاغلین استان، فاصله بین بهره

وري نیروي کار در استان بیشتر  درصد از بهره 5/4وري نیروي کار کشور حدود  و بهره افزایش یافته
  .شده است
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 1390- 93هاي  . ارزش افزوده و تعداد شاغلین در استان اصفهان و کل کشور در سال2جدول

 شرح
ط رشد متوس نفر – میلیون ریال

 1393  1392 1391 1390 دوره (درصد)

  1/22 762415344 671535720 513758029 418791919  ارزش افزوده استان
  76/0 1487645 1430778 1508240 1454298  تعداد شاغلین استان
  16/22 11438919292 10073022722 7352581522 6274404478  ارزش افزوده کشور

  27/1 21304302 21346179 2062825 20510025  تعداد شاغلین کشور
   و وزارت تعاون، کار و رفاه  1390-93هاي  اي) سال هاي منطقه هاي ملی ایران (حساب مأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج حساب     

  هاي بازار کار.  مرکز آمار و اطالعات راهبردي، شاخص اجتماعی،      
  
  

  1390- 93هاي  ستان اصفهان و کل کشور در سالوري نیروي کار در ا . میزان بهره3جدول

 وري نیروي کار بهره
متوسط رشد  /نفرمیلیون ریال

 1393  1392 1391 1390 دوره (درصد)

 18/21 5/512  3/469 6/340 9/287  استان

 62/20 9/536  9/471 4/356 9/305 کشور

  ."زوده به تعداد شاغلیننسبت ارزش اف "وري نیروي کار برابر است با:  . میزان بهره1     
  و گزارش وزارت   1390-93هاي  اي) سال هاي منطقه هاي ملی ایران (حساب مأخذ: برآورد براساس: مرکز آمار ایران، نتایج حساب     
  ک هاي کشوربه تفکی وري نیروي کار استان تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز آمار و اطالعات راهبردي، بررسی تطبیقی بهره     
  .  1393هاي عمده اقتصادي سال  بخش     

  
  :وري هاي رویاروي ارتقاي بهره چالش

عنـوان موانـع و عوامـل     وري در کشور تنگناها و مشـکالتی وجـود دارد کـه بـه     منظور استقرار بهره به     
  بازدارنده بایستی به آن پرداخته شود که عبارتند از:

 وري. بهره بهبود هاي برنامه ازجمله ها برنامه کلیه اهداف تحقق جهت اجرایی هاي ضمانت فقدان 

 هاي اجرایی. وري در دستگاه هاي بهره فقدان ساختار مناسب براي هدایت فعالیت 
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  سازي خصوصی نسبی توفیق عدم و گري تصدي هاي فعالیت و اقتصاد در دولت باالي سهم •

  پذیري در کشور. هاي اقتصادي و فقدان شرایط مناسب براي افزایش رقابت و وجود رانت
وري در  هاي بهـره  هاي اجرایی برمبناي عملکرد شاخص فقدان نظام ارزیابی عملکرد دستگاه •

ــربخش بخــش ــا و زی ــراي    ه ــرایط الزم ب ــودن ش ــب ب ــاي اقتصــادي و در نتیجــه نامناس ه
 ان.ساالیري در انتصاب مدیر شایسته

 زحمت یا بدون زحمت. بودن ارزش کار به جهت وجود درآمدهاي کمکمرنگ  •

 گذاري. فقدان امنیت کافی براي سرمایه •

 وري از منابع و ثروت ملی. کارایی پایین در بهره •

 ضعف برقراري نظام تشویق وتنبیه متناسب با عملکرد. •

 وري. نهادینه نشدن فرهنگ بهره •

 رات نفت خام.وابستگی درآمد ارزي کشور به صاد •

ضعف نظام تولیـد آمـار درجهـت فـراهم آوردن زمینـه اطالعـاتی مناسـب بـراي محاسـبه           •
 وري. ي بهره ها شاخص

آن، رشد مثبت سرمایه انسانی، دانش فنی و درجه باز بودن اقتصاد و همچنین کاهش زمان عالوه بر     
اي را  تند. همچنین دالیل عمدهوري هس ها ازجمله عوامل رشد مثبت شاخص بهره برداري از طرح بهره

  در کشور نام برد به شرح زیر است:  توان به عنوان عوامل کند شدن روند رشد شاخص یاد شده که می
 .گري دولت وجود انحصارات و نقش تصدي )1

 ..پذیري اقتصادي پایین بودن درجه رقابت )2

  .پایین بودن درجه باز بودن اقتصاد )3
 .مرانیهاي ع طوالنی بودن زمان اجراي طرح )4

  .گذاري پایین بودن کارایی سرمایه )5
  .عدم استفاده کارآمد از سرمایه انسانی )6
  .عدم استفاده کارآمد از دانش فنی در فرایند تولید )7
 .ي سرمایه اجتماعی ها پایین بودن شاخص  )8
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طور  گردد را به وري نیروي کار می که موجب عدم رشد بهرهاي  هاي عمده عالوه مشکالت و ضعف به     
  توان به شرح ذیل برشمرد: کلی می
 و تکمیل آنها.شدن دوره ساخت  تمام و طوالنی هاي عمرانی نیمه وجود طرح  
 تعیین دستوري دستمزدها و نرخ سود تسهیالت بانکی.  
      ـا ـاط بـین نیازهـاي ب هـاي نظـام    زار کـار و خروجـی  پایین بودن سطح کیفیت نیروي کار، نبـود ارتب

  .آموزشی کشور و کمبود مدیران متخصص و آشنا به علوم و فنون جدید
 آوري بودن سطح فن پایین.  
 عدم رشد مستمر و مناسب تولید ناخالص داخلی.  
 وري نبود ارتباط منطقی بین دستمزدها و بهره.  
 .پایین بودن کارایی سرمایه 

  
  گیري و پیشنهادها: نتیجه

وري موضوعی مستقل از مفاهیم عمیق دیگري که در پیوند با آن قرار  س آنچه بیان شد، بهرهبراسا     
 هاست و حل مستقل هر همه این پیوستگی دارند، نیست وحل مشکالت اجتماعی، مستلزم توجه به

  گشا نخواهد بود. یک از مفاهم پیوسته، راه
ها را لحاظ کند، کاري بس دشوار و  وستگیاي جامع که تمام این پی ازسوي دیگر، تدوین برنامه     

توان باتوجه به هر پدیده در کلیت آن و شناسایی اجزاي اصلی با تأثیرگذاري بر  پیچیده است. اما می
آن، سایر اجزا را هماهنگ با یکدیگر و براي نیل به کلیت اصالح  کرد. به عنوان مثال ، استراتژي 

وري، ساماندهی شده است دو  وري و دستمزد و بهره ه و بهرههاي بودج تحریک طرف تقاضا که با پروژه
از اصالحات را موجب  کند که ساماندهی آن شعاع گسترده نقطه از این اجزاي اصلی را مشخص می

ریزي، نظام  وري به تدریج نظام برنامه شود. ازطریق اصالح نظام بودجه و پیوند دادن آن با بهره می
نظارت و ارزیابی ،  نظام بازرسی و محاسباتی،  ارتقاي کارآمدي دولت و ... مدیریت منابع انسانی، نظام 

  گیرد و  اي متناسب با مقتضیـات توسعه شکل می گونه و آرایش درونی نظام اجرایی بهشود  الح میـاص
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وري و پذیرش نظام تسهیم منافع در روابط کارگر و  مزد و بهرهبه همین ترتیب ازطریق پیوند دست     

ها، افزایش رضایتمندي نیروي انسانی، گسترش خالقیت و  کارفرما، ارتقاي کمی و کیفی تولید در بنگاه
  یابد. نوآوري و تقویت انگیزه کار و تالش، بهبود می

استراتژي «ی مشکالت یادشده نیز وري ایران براي سامانده استراتژي کلیدي سازمان ملی بهره     
وري و  هاي دیگر (عرضه بهره رسد که استراتژي وري است و به نظر می در بهره» تحریک طرف تقاضا

  یابد. گیري تقاضا موضوعیت می سازي) پس از شکل زمینه
  گردد: وري، راهکارهاي ذیل پیشنهاد می براین اساس براي افزایش بهره

  یت نیروي کار استاندانش، مهارت و خالقارتقاي.    
 مختلف درسطوح وري بهره دقیق گیري وري درتمام سطوح جامعه و اندازه فرهنگ بهره توسعه.  
  هاي اقتصادي استان. یري در فعالیتپذ فضاي رقابتافزایش  
 هاي مختلف هاي دولتی در استان در حوزه در نحوه ارزیابی دستگاه بازنگري.  
 تفکر استراتژیک درسطح استان ترویج .  
 کامـل نظـام   شـدن  اجرایـی  بر  بهینه از منابع اعتباري دراختیار مدیریت استان و تأکید استفاده 

  .عملکرد بر مبتنی ریزي بودجه
  طریق تقویـت  هاي اجرایی براي تحقق اهداف استان از همگرایی و همکاري بین دستگاهافزایش

  تفکر سیستمی.
 ایجاد و تقویـت   و توسط مدیریت استان هاي اقتصادي استان وري در بخش حرکت بهره راهبري

  در استان. HI-TECHصنایع 
 استان. هاي اقتصادي هاي تخصصی غیردولتی در بخش مشارکت نهادها و انجمن جلب  
 استراتژي محور هاي کارگیري برنامه براي به هاي اقتصادي استان بنگاه و اجرایی هاي دستگاه ترغیب.    
 وري و  هـاي بهبـود بهـره    با محوریت چگونگی اجـراي برنامـه  ها و مدیران استان  دستگاه ارزیابی

  .حرکت در راستاي تعالی سازمانی
  هـاي   وري اسـتان، بخـش   ي بهـره  هـا  اطالعات الزم براي محاسـبه و تحلیـل شـاخص   ساماندهی

 .هاي اجرایی استان اقتصادي و دستگاه
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 نها منظور مهندسی مجدد یا اصالح آ فرایندهاي اختصاصی و مشترك بهدي بن اولویت.  
 استان اجرایی هاي وري دردستگاه ي بهره ها با محوریت شاخص سازوکارهاي اعطاي پاداش اصالح.  
  هاي اجرایی استان براساس معیارهاي خالقیت و مهارت ساالنه نیروي کار در دستگاهارزیابی.  
 و پیگیـري اقـدامات    ءریزي و توسعه استان به اجرا ي ذیل شوراي برنامهها نمودن کارگروه مکلف

  .هاي ذیربط وري در بخش مربوط به ارتقاي بهره
 بـر   هاي اجرایـی بـه مراجـع ذیـربط، مبنـی      نمودن بندهایی در شرح وظایف کلیه دستگاه لحاظ

  .وري هرهوري در دستگاه و نیز همکاري با متولیان امر در ترویج فرهنگ ب ارتقاي بهره
 هاي عمرانی سازوکارهایی براي بهبود مدیریت پروژه ترویج.  
 تمام درسطح استان هاي نیمه دادن به تکمیل پروژه اولویت.  
  گـذاران   هاي اسـتان بـراي هـدایت سـرمایه     سازوکارهاي تشویقی توسط متولیان بخشگسترش  

  .) (Hi-Tech آوري باال با فن به سمت صنایع
 گیري از نظرات کارشناسـی نهادهـا    هاي اقتصادي به بهره متولی بخش هاي نمودن دستگاه ملزم

  .ها گیري هاي تخصصی غیردولتی در تصمیم و انجمن
  اي درسطح استان هاي فنی وحرفه هاي ضمن خدمت وآموزش آموزشتوسعه.  
  وري بهره حوزه و استان در کشور اطالعات و آمار تولید نظام روزآمدسازي وتوسعه.  
 وري و پیشـنهاد اصـالح بـه مراجـع      برنـده بهـره   ین و مقـررات بازدارنـده و پـیش   قـوان  شناسایی

  .گیرنده تصمیم
 هاي اجرایی اسـتان و ارائـه پیشـنهاد بـه مراجـع       ساختار مناسب سازمانی براي دستگاه طراحی

    .ذیربط
 و ارائه پیشنهاد به مراجع ذیربط هاي اجرایی استان نیروي انسانی درسطح دستگاهریزي  برنامه. 
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  سوم و  فصل بیست

  جمعیت
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
، »طرفداران رشد و ازدیاد جمعیت«شامل سه نظریه  با درخصوص ارتباط جمعیت و توسعه پایدار

دازان درخصوص پر مواجه هستیم. برخی از نظریه »هواداران ثبات جمعیت«و  »مخالفان رشد جمعیت«
این  دستیابی به یک توسعه پایدار بر تناسب میان جمعیت و منابع طبیعی موجود تأکید دارند تا از

مند شوند و هم با کاهش آسیب بر  طریق هم از مزایاي رشد جمعیت و تأثیر آن بر توسعه اقتصادي بهره
  منابع طبیعی بر پایداري رشد در بلندمدت توجه نمایند. 

رسد آن است که، افزایش یا کاهش جمعیت تنها زمانی  آنچه واقعی و عینی به نظر میترتیب  بدین
ید قرار گیرد. به عبارت دیگر، أیهاي توسعه مورد ارزیابی و ت شود که درچارچوب برنامه مطلوب تلقی می

کند.  این برنامه توسعه و نیازهاي ساختاري آن است که سیاست جمعیتی هر کشور را مشخص می
هاي مناسب جمعیتی  ل با توجه به وجود ارتباط متقابل جمعیت و توسعه، اهمیت اتخاذ سیاستبهرحا

ریزي  در راستاي دستیابی به رشد اقتصادي پایدار به وضوح مشخص می باشد. بخشی از ملزومات برنامه
سیر بتوان م آنها شناختی است که با استفاده از هاي جمعیت توسعه نیز، اطالعات جمعیتی و تحلیل

  حرکت به سمت اهداف تعیین شده را مشخص نمود.
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اي که تغییرات  عنوان سه مؤلفه ومیر و مهاجرت به به این ترتیب در این گزارش به باروري، مرگ
مورد از وقایع حیاتی جمعیت  عنوان دو دهند و همچنین ازدواج و طالق به قرار می تاًثیر جمعیت را تحت

  شود.  پرداخته می
تعداد موالید درهر سال به میزان باروري زنان در سنین باروري بستگی دارد. ساختار سنی جمعیت، 

بر این، بهبود شرایط بهداشتی جامعه و ارتقاء  ومیر است. عالوه گذار بر مرگتاًثیرترین عوامل  یکی از مهم
میر کودکان دارد. مهاجرت عامل  و ویژه مرگ میر به و ستقیمی بر کاهش مرگم تاًثیرسطح آگاهی جامعه، 

دهد. میزان خالص مهاجرت تابعی از وضعیت  دیگري است که حجم جمعیت جامعه را تغییر می
باشد. در تهیه گزارش بخش جمعیت، از سالنامه  اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جامعه مورد نظر می

ارهاي جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور و نتایج سرشماري عمومی نفوس و آماري استان، سالنامه آم
هاي نفوس و  استفاده شده است. چرا که نتایج سرشماري 1395و  1385،1390هاي  مسکن سال

نظارت  ریزي، ي جمعیتی براي برنامه ها ترین ابزارها جهت شناخت و بررسی شاخص مسکن یکی از عمده
  طح جامعه است.ها درس و ارزشیابی فعالیت

  
 

  ي جمعیت ها بررسی شاخص
  جمعیت )1

، جمعیت استان اصفهان 1395سال  عمومی نفوس و مسکن  هاي سرشماري براساس داده     
  باشد.نفر زن می 2521373نفر مرد و  2599477نفر متشکل از  5120850
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  هاي جمعیت استان اصفهان به تفکیک نقاط شهري و روستایی گزیده شاخص .1جدول
  1385 – 95هاي طی سال 

  

 سال
 جمعیت

 نسبت جنسی
تعداد 
 خانوار

متوسط بعد 
 خانوار

متوسط رشد ساالنه 
 زن مرد مرد و  زن (درصد)

  کل

1385 4559256 2335399 2223857 105 1224763 7/3 51/1 

1390 4879312 2476021 2403291 103 1454826 4/3 37/1 

1395 5120850 2599477 2521373 103 1605305 3/2 97/0 

  نقاط شهري

1385 379872
8

1941855 1856873 105 1025827 7/3 68/2 

1390 4168219 2109775 2058444 102 1243968 4/3 87/1 

1395 4507309 2282289 2225020 103 1409997 3/2 1/58 

  روستایی نقاط

1385 760528 393544 366984 107 198936 8/3 78/2- 

1390 711093 366246 344847 106 210858 4/3 30/1- 

1395 613073 316951 296122 107 195151 3/1 -2,92 

  .1395و  1390،  1385مأخذ: نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن  
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  )ساختار سنی و جنسی جمعیت2

باشد.  می103(تعداد مردان به ازاي هر صد نفر زن)،  1395نسبت جنسی جمعیت استان در سال      
 1395ال هاي عمده سنی جمعیت در س بوده است. نسبت گروه 105برابر با  1385این میزان در سال 

  باشد: به شرح جدول زیر می
  

  1395 - هاي عمده سنی زیع نسبی جمعیت بر حسب گروه. تو3جدول 
 ساله و بیشتر) 65(  ) ساله15- 64( ) ساله14- 0( گروه سنی

 05/7 4/71 55/21 1395سال 

  .1395مأخذ: نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن                 

  

درصد  55/21ه ب 1385هزار نفر) درسال  1439درصد ( 1/22 ضریب جوانی جمعیت استان از     
کاهش یافته است. عامل اصلی این تغییر و تحول در کاهش میزان باروري و تعداد  1395درسال 

اي مربوط باشد. نکته حائز اهمیت آن است که کاهش ضریب جوانی جمعیت، پدیده فرزندان خانوار می
  ه) نیز ازسال 15 – 64بیش از یک دهه اخیر است. جمعیت گروه سنی ( ولد در و به کاهش زاد

بر این   کاهش یافته است. عالوه 1395درصد درسال  4/71ه ب 1385سال  درصد جمعیت در 1/72 
دهد.  درصد کل جمعیت نشان می 05/7ساله و بیشتر را  65، حجم جمعیت 1395هاي سرشماري  داده

زایش درصد کل جمعیت استان بوده است، که نشان از اف 8/5برابر 1385درصد این جمعیت در سال 
  هاي آتی نیز شدت خواهد گرفت.  درصدي جمعیت سالمند در این مدت دارد. این روند در دهه 2/1

درصد  7تا  4سال کشوري بین  65طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی اگر درصد گروه سنی باالي     
باشد. میتعریف، جمعیت استان رو به سالمندي  که بر اساس این باشد آن کشور رو به سالمندي است

سال نسبت به جمعیت بالقوه  65ت باالي ـسال و جمعی 15ش سهم جمعیت کمتر از ـافزایش یا کاه
  بسزایی در افزایش یا کاهش نسبت وابستگی یا بار تکفل ناخالص دارد.  تأثیرساله)  15 – 64ال (ـفع
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  یزان رشد)جمعیت و م3

 5120850، معادل 1395براساس نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن  اصفهان، جمعیت استان    
دهد. متوسط  نفر را نشان می 241538 ، افزایشی بالغ بر1390مقایسه با جمعیت سال  نفر بوده که در

شد جمعیت باشد. مقایسه متوسط ر درصد می 97/0برابر  1390-95 هاي رشد جمعیت استان طی سال
جمعیت  ) با متوسط رشد37/1( 1385-90هاي  درصد) و سال51/1( 1375-85هاي  طی سال

هاي آتی با  حاکی از کاهش نرخ رشد جمعیت در استان بوده و به تبع آن در سال 1390-95هاي  سال
  سال به باال مواجه خواهیم بود. 65ساله و افزایش گروه سنی  0 – 14 کاهش گروه سنی

  
  ي و مرگ و میربارور) 4

تولد به ثبت رسیده است.  83810، 1395براساس آمارهاي ثبتی سازمان ثبت احوال کشور، درسال     
نفر جمعیت) در این  1000باتوجه به موالید ثبت شده، میزان خام موالید (تعداد موالید نسبت به 

  باشد.میتولد  85178، تعداد 1394درهزار بوده است. این ارقام براي سال 3/16سال
نفر در  7/3نفر به  41/4کاهش میزان خام موالید و باروري کلی، یکی از دالیل کاهش بعد خانوار از 

  باشد. می 1385 -95 هاي نفر طی سال 2/3) و 1375 – 85دهه (
نفر بوده است که با استفاده از آن و  21868، 1395میرهاي جاري ثبت شده درسال  و  تعداد مرگ     

باشد. این رقم براي سال  در هزار می 27/4، میزان خام مرگ و میر، 1395استان در حجم جمعیت 
 1395باشد. میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در سال  فوت ثبت شده می 21937برابر با  1394

  مورد در هزار تولد زنده ثبت شده بوده است. 7/8در حدود 
  
  ازدواج و طالق)5

مورد  37628، برابر 1395هاي ثبت شده در سال  ثبت احوال، تعداد ازدواج براساس آمار سازمان     
یک سیر  1370ها از دهه  دهد ازدواجنشان می 90تا  70ها از دهه بوده است. مقایسه تعداد ازدواج

مورد گزارش شده ) و  54890ها تعداد ازدواج1387کند ( سال  طی می 80صعودي را تا اواخر دهه 
مورد بوده  37471، معادل 1394تعداد ازدواج ثبت شده در سال ه کاهش بوده است. بعد از آن روب

  است. 
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که این رقم  1394مورد بوده که نسبت به سال  11061برابر  1395تعداد طالق ثبت شده درسال      
سال  د افزایش یافته است. شاخص نسبت طالق به ازدواج دردرص 3/11 مورد بوده،  9938برابر با 
  درصد تغییر یافته است. 3/29به  1395سال  درصد بوده که در 84/12 برابر 1385

  
  )شهرنشینی6

 1395نفر در سال  4507309به  1390نفر در سال  4168219جمعیت شهري استان اصفهان از      
نفر برشمار جمعیت شهرنشین  339090، 1390–95ي ها افزایش یافته و به این ترتیب طی سال

جمعیت شهرنشین از رشدي  1390–95هاي  استان افزوده شده است. بر این مبنا، در فاصله سال
نفر به  711093درصد در سال برخوردار بوده است. درهمین مدت، جمعیت روستایی از  57/1معادل 

نفر از جمعیت روستایی در طی این مدت  98020دهنده کاهش  نفر کاهش یافته که نشان 613073
دهد. میزان  درصد در سال را نشان می -92/2این اساس جمعیت روستایی استان، نرخ رشد  است. بر

درصد افزایش  01/88به  1395درصد بوده که درسال  42/85، معادل 1390شهرنشینی استان درسال 
  یافته است. 

و ضریب شهرنشینی استان، تبدیل شدن روستاها به شهر  یکی از دالیل افزایش جمعیت شهرنشین     
نقطه  104و پیدایش شهرهاي جدید و یا ادغام روستاها در شهرها است. تعداد شهرهاي استان از 

دهنده رشد جمعیت  افزایش یافته است. آمارها نشان 1395نقطه درسال  107به  1390شهري درسال 
درصد جمعیت استان در نقاط شهري،  88، حدود 1395شهري استان است، به نحوي که درسال 

  اند. سکونت داشته
  
  مهاجرت)7

اند یا در بین  نفر مهاجر وارد استان اصفهان شده 299284، مجموعاً  1390-95درطول سال هاي      
نفر  147413درصد) مرد و  7/50نفر ( 151871 اند که از این تعداد،هاي استان جابجا شدهشهرستان

  د) زن هستند.درص 3/49(
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درصد) نفر  1/54( 162951هاي دیگر کشور،  درصد) استان 6/42نفر (  127517محل اقامت قبلی      

 1482 تعداد درصد)، خارج از کشور بوده است. 8/2نفر ( 8334هاي دیگر استان و  یکی از شهرستان
  اند. درصد) نیز محل اقامت قبلی خود را اظهار نکرده 59/0نفر (

هاي  دهد که استان اصفهان به ترتیب از استان بررسی وضعیت مهاجرتی استان اصفهان نشان می
  درصد) و  13/6درصد)، تهران ( 75/6درصد)، چهارمحال و بختیاري ( 96/9خوزستان (

  است. درصد) بیشترین تعداد مهاجرین را داشته  68/2فارس (
  
  و میزان باسواديوضع سواد  )8

درصد )، باسواد و  92/89نفر ( 4175845ساله و بیشتر استان،  6نفر جمعیت  4643498از     
درصد) نیز وضعیت سواد خود را اظهار 05/0نفر ( 1847سواد بوده و  درصد )، بی 03/10نفر ( 465806

سوادي برابر با  درصد و درصد بی 8/87ر با براب 1390اند. درحالی که درصد باسوادي درسال  نکرده
  درصد بوده است. 7/11

  

    1395ل سساله و بیشتر بر حسب جنس در نقاط شهري و روستایی  6. درصد باسوادان 4جدول
  

 کل شهري روستایی

 سواد بی 

 (درصد )

باسواد 
 (درصد )

 سواد بی

 (درصد )

 باسواد

 (درصد )

سواد  بی
 (درصد )

باسواد 
 (درصد )

 مرد و زن 92/89 03/10 98/90 97/8 13/82 86/17

 مرد 65/92 30/7 42/93 53/6 06/87 92/12

 زن 13/87 84/12 48/88 48/11 84/76 14/23

  .1395مأخذ: نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن               
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ساله و بیشتر  6نفر  1112074از جمعیت  1395اطالعات سرشماري سال  همچنین براساس    
  درصد 41/11درصد در مقطع راهنمایی، 2/16درصد در مقطع ابتدایی،  42/39درحال تحصیل استان، 

  درصد 45/0درصد در مقطع عالی،  24/25دانشگاهی،  درصد در مقطع پیش 94/6در مقطع متوسطه، 
  اند. درصد در خارج از کشور مشغول به تحصیل بوده35/0هاي تحصیلی و  در سایر دوره

  
  بندي و پیشنهادها: جمع

 اجتماعی در اقتصادي و  هاي توسعه طراحان برنامه ریزان و ترین متغیري که برنامه مهم  
هاي آن  گیرند، جمعیت و دگرگونی عنوان مبناي محاسبات در نظر می هاي خود به سیاستگذاري 

هاي  ویژه در سال ي گذشته، به تحوالت جمعیت استان درطول چند دهه .ده استدرگذشته، حال و آین
گیر بوده است. اما بررسی این روند درطول چند دهه  پس از پیروزي انقالب اسالمی، گسترده و چشم

ترین  به بعد از مهم 1360دهد که کاهش نرخ رشد جمعیت استان از اواخر دهه  اخیر نشان می
رغم تنوع در شرایط  ها حاکی از آن است که علی ل جمعیتی است. بررسیئه مساها در زمین واقعیت

هاي ایران، نوعی همگرایی در رفتارهاي باروري به وجود آمده و  اقتصادي اجتماعی و فرهنگی استان
  فراگیر شده است. ،باروري زیرسطح جایگزینی

ص مواجه است. ازیک سو توزیع جنبه بسیار خا هاي جمعیتی با دو در استان اصفهان مشخصه     
دهد که سهم جمعیت جوان در استان شرایط  هاي سنی مختلف نشان می نسبی جمعیت برحسب گروه

  کرده   سوي دیگر سهم جمعیت تحصیل بهتري جهت تسریع در رشد اقتصادي را فراهم آورده است. از
جمعیتی مستلزم بکارگیري   تچنین موقعی است. بنابراین استفاده از  یافته  شدت افزایش  نیز به

  باشد. کرده جامعه می ویژه براي قشر تحصیل اي شغلی بهه هاي متناسب جهت افزایش فرصت سیاست
ازسوي دیگر کاهش مستمر باروري در دو دهه اخیر منجر به تغییر در ساختار سنی جمعیت شده و 

  قرار گرفته است.سال  هرم سنی جمعیت به تدریج از جمعیتی جوان در مسیر جمعیت میان
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سال و  هاي خاص خود را در راستاي حمایت از گروه سنی میان چنین شرایطی نیز سیاستگذاري     

  طلبد.  نگري براي افزایش جمعیت پیر در استان را می آینده
نظر گرفتن  ها بایستی با در وجه داشت که این سیاستهاي جمعیتی باید ت در اجراي سیاست     

تحوالت جمعیتی موجود طراحی و همواره مورد ارزیابی و تجدیدنظر قرار گیرند. عدم شناخت درست 
هاي  ها و برنامه نگري وضعیت جمعیت موجب ارائه طرح تحوالت جمعیتی و عدم توجه به آینده

تواند منجر به  که درصورت اجرا در برخی موارد می شود زده می صورت ناقص و یا شتاب هجمعیتی ب
نتیجه بر سایر متغیرهاي اقتصادي و اجتماعی  رسانی به فرایندهاي جمعیتی در استان شده و در آسیب

  منفی داشته باشد. تأثیرنیز 
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  چهارم  و  فصل بیست

  ه علوم و فناوريتوسع 
  

  
  
  
  
  ـ مقدمه1

 بخش کنونی عصر در محور تکنولوژي محصوالت سازي تجاري و نوآوري توسعه ایجاد ظرفیت براي     
 از  بسیاري درنتیجه دهد، می تشکیل را اقتصادي قدرت کسب براي المللی بین رقابت از  مهمی

 خود فناوري و نوآوري علمی، نظام تتقوی جهت مؤثري هاي گام اقتصادي، حوزه در قدرتمند کشورهاي
  .آورند فراهم را خود ملی اقتصاد از بنیان دانش اقتصاد سهم افزایش موجبات طریق این از تا اند برداشته

 ،اطالعات محور، الگویی است که نظام تولید آن براساس دانایی، نوآوري و توسعه اقتصاد دانایی     
 اقتصاد تحقق الزمه .شوند می محسوب تولید اصلی عامل يفناور و علم درواقع بنیان شده است و

 نهادهاي ازطریق علوم کردن کاربردي نظري، هاي آموزش ازطریق انسانی سرمایه افزایش محور دانایی
 و خارجی مستقیم گذاري سرمایه ازطریق اقتصاد عملی هاي درعرصه دانایی کسب و توسعه و تحقیق
 اقتصادهاي که  است روشن. باشد می مشترك پژوهشی و تحقیقاتی هاي وفعالیت مشترك گذاري سرمایه
 اجتماعی و اقتصادي مختلف هاي عرصه در آن کاربرد و دانایی مصرف و تولید نظر از دانایی بر مبتنی

  .اند نموده تجربه را توجهی قابل تحوالت
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 علوم وزارت به وابسته دانشگاهی پژوهش مراکز و واحدها از اي گسترده طیف فناوري و علم بخش     

 هاي دستگاه و ها وزارتخانه دیگر پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت فناوري، و تحقیقات و
 ملی مؤسسات خصوصی، مستقل پژوهشی واحدهاي صنایع، به وابسته توسعه و تحقیق مراکز اجرایی،
 خطرپذیر مالی هاي صندوق و تفکر هاي کانون فناوري، و علم هاي پارك رشد، مراکز ها، شبکه ات،تحقیق

 مهندسی صنعتی، تحقیقات بنیادي، تحقیقات شامل ها فعالیت از اي مجموعه که گیرد دربر می را
  .دارند عهده بر را فناوري انتشار و انتقال توسعه، معکوس،

 و دارد اقتصادي موضوعات و ها بخش همه به جامعی نیز نگاه ومتیمقا اقتصاد کلی هاي سیاست     
 شده، تکرار مختلف هاي بخش و بندها در و اشاره مورد مؤکد صورت  به ها سیاست این در که آنچه

 طور به .است فناوري و دانش انتقال و کارآفرینی و نوآوري به توجه ضرورت بنیان، دانش اقتصاد موضوع
 اجراي و سازي پیاده لزوم بنیان،  دانش اقتصاد پیشتازي موضوع به ها سیاست ینا دوم بند در خاص،
 و محصوالت صادرات و تولید سهم افزایش و نوآوري ملی نظام ساماندهی و کشور علمی جامع نقشه

 یا صریح صورت به نیز بندها سایر در آن بر  عالوه. است شده تأکید بنیان دانش و باال فناوري با خدمات
 دهد می نشان موضوع این که شده تأکید وري بهره و افزایش نوآوري و فنآوري انتقال موضوع به نیضم

 و گذاران سیاست و دارد وجود باالیی ارتباط بنیان دانش اقتصاد و مقاومتی اقتصاد مفهوم میان
  .دباشن داشته راهبردي و استراتژیک نگاه موضوع این به باید کشور اقتصادي و علمی مسئوالن

 هاي برنامه در شده بینی پیش اهداف به رسیدن و بنیان دانش اقتصاد تحقق که داشت توجه باید     
 بستر در که آید می دست به بنیان دانش هاي شرکت فعالیت و تالش با کشور مدت بلند و مدت میان
 و شده اخذ هاي تصمیم طبیعی طور به و کنند می فعالیت باالدستی نهادهاي توسط شده ایجاد
 به ها شرکت این دستاوردهاي در را خود غیرمستقیم و مستقیم تأثیرات نهادها شده اجرا هاي برنامه

 فناوري و پژوهش زمینه در کارآمد آماري جامع نظام یک وجود عدم دلیل به .گذاشت خواهد نمایش
 اطالع کشور و استان علوم و فنآوري در فرابخش اساسی متغیرهاي کلیه به مربوط ارقام میزان از

 در فناوري و پژوهش بخش کمی اهداف کلیه تحقق میزان درمورد بتوان تا نیست دست در دقیقی
  .نمود اظهارنظر کشور و استان
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 که بخش این با مرتبط کیفی و کمی متغیرهاي از برخی به گزارش این در جهت همین به     
   .است شده اشاره باشد، می اصفهان تحقیقاتی و علمی شهرك به مربوط آن اطالعات

و واحدهاي فنآور مستقر اصفهان  یقاتیو تحق یشهرك علم يدستاوردهاترین اقدامات و  از مهم یبرخ
  عبارتند از:1395سال در 

  هـاي  پـارك  لمللـی ا بـین  انجمن جهانی کنفرانس وپنجمین سی میزبان عنوان به شهرك انتخاب 
  .2018 سال در )IASP( نوآوري مناطق و فناوري و علم

 آسـیا  علمـی  هـاي  پارك انجمن طالیی جایزه کسب )ASPA( شـرکت  توسـط  2016 سـال  در 
  پیشگام. پلیمر آریا بنیان دانش

 و شـهرك  از المللـی  بـین  هـاي  شرکت مدیران و مقامات ها، شخصیت از نفر 220 از بیش بازدید 
  مستقر. فناور احدهايو دستاوردهاي

 سپاهان. فناورپالستیک صنایع  شرکت توسط اصفهان استان ملی نمونه صادرکننده عنوان کسب  
 ــاوري انتخــاب ــیج« فن ــوین هــاي پک ــراي فاضــالب تصــفیه ن ــات ب    شــرکت »کوچــک اجتماع

 المللـی  بـین  رویـداد  در برتـر  ایـده  چهـار  از یکـی  عنـوان  به نیلفام کاشفان مهندسی بنیان دانش
Brokerage & Venturing .ایتالیا  

 و مؤسسـات  هـا  شـرکت  توسـط  فناورانـه  محصـوالت  و خـدمات  دالر میلیون 9 از بیش صادرات 
  کشور. 14 به مستقر بنیان دانش

 در بنیـان  دانـش  هاي شرکت وسازهاي ساخت اعیانی مالکیت سند صدور شدن اجرایی و پیگیري 
  بهایی.  شیخ فناوري و علم پارك اراضی

 سسـات مؤ و هـا  شـرکت  بـه  بهایی  شیخ فناوري و علم پارك اراضی از مربع متر 25,000 واگذاري 
 ابتـداي  از واگـذاري  میـزان  بیشـترین  و 1394 سـال  به نسبت درصدي 56 افزایش( بنیان دانش

  .)پارك تأسیس
 بیـدگل  و آران وهنـر،  فرهنگ شکوفایی و خالقیت مراکز و نایین شهرستان رشد مرکز اندازي راه 

  شهر. شاهین و
 مستقر. فناور واحدهاي توسط تومان میلیارد 1,300 بر بالغ اقتصادي ظرفیت ایجاد 
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 دانشگاهی. التحصیالن فارغ براي جدید شغل 393 ایجاد  
 شهرك. در رمستق فناور واحدهاي توسط فناورانه خدمت و محصول 160 از بیش سازي تجاري  
 در اصـفهان  تحقیقـاتی  و علمـی  شـهرك  فنـاوري  واحـدهاي  رشد مرکز توسط اول رتبه کسب 

  نانو. فناوري هاي برترین جشنواره یازدهمین
 اسـتان  فنـاوري  و علم پارك و فناوري رشد مراکز در بنیان دانش موسسه و شرکت 164 پذیرش 

  بهایی.  شیخ -اصفهان
 مقامـات  حضـور  با اصفهان تحقیقاتی و علمی شهرك ستأسی سالگرد بیستمین جشن برگزاري 

  استانی. و ملی
 و کسـب  طـرح  ملـی  المپیـاد  دومین و بهایی شیخ آفرینی فن ملی جشنواره دوازدهمین برگزاري 

  دانشجویی. کار
 در مسـتقر  بنیان دانش مؤسسات و ها شرکت هاي فناوري بر مبتنی تولید خط و صنعت 14 ایجاد 

  ریال. میلیارد 786 بر بالغ ارزشی با شهرك
 هـاي  شـرکت  اسـتقرار  جهـت  کالبـدي  فضاي تاًمین منظور به فناوري برج احداث عملیات تداوم 

  خصوصی. بخش و شهرك مشارکت با بنیان دانش
 فنـاوري  و علـم  پارك اراضی در بنیان دانش  هاي شرکت گذاري سرمایه طرح شش از برداري بهره 

  دارایی. و اقتصادي امور وزیر حضور با ریال ردمیلیا 155 بر بالغ ارزشی با بهایی شیخ
 پژوهشـی،  مراکـز  عنـوان  بـه  فـام  نیل کاشفان و سپاهان فراکوش بنیان دانش هاي شرکت انتخاب 

  تجارت. و معدن صنعت، فناوري و پژوهش جشنواره پنجمین در برتر معدنی و صنعتی
 نـوآوري  و فنـآوري  ملی نکال طرح مجري عنوان به آریا زیست معین بنیان دانش شرکت انتخاب 

 فنـاوري  و علمـی  معاونت سوي از »خودجوش روش به غیرمتعارف هاي آب زدایی نمک سامانه«
  جمهوري. ریاست

 سـال  در کشور پژوهشی نمونه واحد عنوان به نیلفام کاشفان مهندسی بنیان دانش شرکت انتخاب 
  اصفهان. استان تجارت و معدن صنعت، خانه و سازمان ازسوي 1394

 دوره چهـارمین  در کیـان  پاسـارگاد  پـرداز  ایـده  بنیـان  دانش شرکت توسط تعهد نشان ریافتد 
 نوآوري. و فنآوري مدیریت ملی جایزه
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 آریا. سپهر فراسو بنیان دانش شرکت توسط کنعانی پروفسور جشنواره سوم مقام کسب  
 ایـران  اختراعـات  بـزرگ  جایزه المللی بین فستیوال نخستین برتر اختراع طالیی تندیس دریافت 

  کامیاب. فرآوران پویا بنیان دانش شرکت مدیرعامل توسط
 هـاي  شـرکت  عامـل  مـدیران  توسـط  1394 سال در اصفهان استان برتر کارآفرین عنوان کسب 

  صفاهان. پونه گل و سپاهان الوار پالست بنیان دانش
 در سـپاهان  سـبز  مکعـب  نـوین  پیشـتازان  بنیـان  دانش شرکت توسط نمونه حدوا عنوان کسب 

 اصفهان. استان کوچک صنایع از حمایت روز نکوداشت مراسم

  
    هاي مهم: عملکرد شاخص

  1390-95هاي  هاي مهم در سال .عملکرد شاخص1جدول 
 1395 1394 1393 1392 1391 1390 عنوان  دوره ردیف

  108  106  102  86 68 57  رشد مقدماتی  1
  183  167  141  134 121 104 مراکز رشد علم و فناوري  2
  190  182  161  117 108 98 بهایی فناوري شیخ و پارك علم  3

  481  455  404  337  297  259  جمع
 .خذ: شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهانأم        

  
 

  شهركانسانی شاغل در واحدهاي فناوري  يوضعیت نیرو. 2جدول 

  عنوان
1390  1391  1392  1393  1394  1395 

تمام 
  وقت

پاره 
  وقت

تمام 
  وقت

پاره 
  وقت

تمام 
  وقت

پاره 
  وقت

تمام 
  وقت

پاره 
  وقت

تمام 
  وقت

پاره 
  وقت

تمام 
  وقت

پاره 
  وقت

  327  124  308  112  299  104  280  93  265  76  251  66 دکترا
  773  817  742  768  671  684  600  595  522  550  454  442  کارشناسی ارشد

  913  2549  851  2468  791  2386  739  2268  648  2137  560  1838  کارشناسی
  353  571  293  492  285  450  257  513  226  480  190  427  سایر
  2366  4061  2194  3840  2046  3624  1876  3469  1661  3243  1455  2773  جمع

  .خذ: شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهانمأ 
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 1390- 95هاي  هاي مهم در سال عملکرد شاخص .3جدول 

  1395  1394  1393  1392  1391  1390  واحد  عنوان شاخص  ردیف

  164  159  177  147  132  120  واحد  وريتعداد پذیرش واحدهاي فنا  1

2  
 و ها فناوري محصوالت، ارزش صدور

 خدمات
  9682 3612 2381 1136 629  407 هزار دالر

3  
 محصوالت و دستاوردها فروش مجموع

 مستقر فناور واحدهاي فناورانه
  6,698  6,037  3,950  1,867  812  627 ریال میلیارد

  13,120  12,350  9,968  7,458  4,985  3,756 ریال اردمیلی مستقر فناور واحدهاي مالی گردش  4

5  
 فناوري و پژوهشی قراردادهاي حجم

 مستقر فناور واحدهاي
  1,963  1,744  926  635  219  178 ریال میلیارد

 161 151 132 85 58  33 مورد سال طی شده تجاري فنی دانش تعداد  6

7  
 برمبناي ایجادي تولید خطوط تعداد
 فناور واحدهاي زسا صنعت هاي فناوري

 14 11 9 7 5  2 مورد

  23  18  14  7  4  2 مورد شده ثبت) برند( تجاري نشان تعداد  8

9  
   واحدهاي به شده واگذار اراضی میزان

   فناوري و علم پارك در فناور
 )تجمعی( بهایی شیخ

  89,900  70,100  48,100  37,450  35,500  25,900 مربع  متر

10  
  براي پروژه پیشنهادیه ارسال
 ها سازمان و صنایع 

  470  397  289  113  103  92 پیشنهادیه

11 
  داراي مستقر فناور واحد تعداد

 بنیان دانش مجوز 
  149  132  112  2  0  0 فناور واحد

  .خذ: شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهانأم  
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توانند با عقد  خصوصی می سسات بخشمؤها و  در فضاهاي استیجاري، شرکت بر استقرار عالوه     
گذاري نسبت به ایجاد فضاهاي کالبدي اختصاصی خود اقدام  قرارداد بلندمدت اجاره زمین و سرمایه

  دهد. گذاري را نشان می اطالعات مربوط به این سرمایه 4کنند. جدول شماره 
  

 

  کالبدي فضاهاي توسعه رد خصوصی بخش گذاري سرمایه. 4جدول 

 عنوان
  مقدار کل از ابتدا

 1395پایان سال  تا 

  عملکرد
 1395سال  

 مترمربع 24,809 مترمربع 89,900  در پارك اراضی واگذار شده به واحدهاي فناوري

 پالك 20 پالك 90 پارك هاي واگذار شده در تعداد پالك

 پالك 15 پالك 63 پارك برداري شده در هاي در حال ساخت و ساز و بهره پالك

 مربع متر 36,500 متر مربع 107,500 پارك برداري شده و در دست احداث در هاي بهره زیربناي ساختمان

 میلیارد ریال 140 میلیارد ریال 3200 بنیان در اراضی دانش مؤسساتها و  گذاري شرکت میزان سرمایه

  .خذ: شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهانأم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

    تحلیل عملکرد فرابخش توسعه علوم و فناوري بر اساس تکالیف قانونی
  

  

  1395 سال قانونی مواد عملکرد. 5جدول 

شماره ماده   ردیف
میزان تحقق   عملکرد و اهم اقدامات تکلیف تعیین شده  موضوع  قانونی مرتبط

  (درصد)

1 

قانون  16ماده 
برنامه پنجم 

  بند (د) -توسعه

ایجاد، 
و  اندازي راه

تجهیز 
آزمایشگاه 

  کاربردي

  
  یشگاهیآزما توسعه فضاهاي 

  دراختیار واحدهاي  کارگاهی و
  حمایت  فناوري درجهت
  از آنها

  

 مستقر يفناور يبه آن دسته از واحدها یشگاهیآزما ژهیامکان ارائه خدمات و جادیا -1
 ازمندیپروژه خود ن ایکه جهت انجام تعهدات  در شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان

  .خاص هستند طیشرا ایدر زمانها  ها شگاهیاستفاده از آزما
ی در شگاهیاستفاده از خدمات آزما انیبه متقاض یشگاهیدر ارائه خدمات آزما عیتسرـ 2       

  .شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان
پردازش سیگنال دیجیتال،  ،ينانو فناور يها شگاهیو گسترش مجموعه آزما زیتجه -3        

  و... يفناور ستیز ،یحرارت زیآنال
  .خارج از استان يگسترش دامنه ارائه خدمات به بازارها يتالش برا - 4       
علمی و  شهرك يها تیبا توجه به گسترش فعال دیجد يها شگاهیآزما يانداز راه -5       

 .يفناور يواحدها ازیو ن تحقیقاتی اصفهان

جدید  زاتیتجه يانداز موجود و نصب و راه زاتیتجه ندمایچ يساز نهیبرنامه به انجام -6       
  .شده يداریخر
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  1395 سال قانونی مواد عملکرد. 5جدول ادامه 

شماره ماده   ردیف
 عملکرد و اهم اقدامات تکلیف تعیین شده  موضوع  قانونی مرتبط

میزان تحقق 
  (درصد)

2  

قانون  16ماده 
ساله  5برنامه 

  -پنجم توسعه 
  8جزء (ه) بند 

  

  يزیر برنامه
درجهت تحقق 

 يها شاخص
  يفناور

  
  جینتا يساز يتجارکمک به 

  درجهت تحقق قاتیتحق
  يعلم و فناور يها شاخص

  
  

در شهرك  گذاران و واحدهاي فناوري مستقر فراهم کردن امکان مذاکره میان سرمایه -1
 . مورد فروش دانش فنی 8و اجرایی شدن  علمی و تحقیقاتی اصفهان

با هدف ترویج و توسعه آفرینی شیخ بهایی  دوره جشنواره ملی فن برگزاري شش ـ2
 .آفرینی (دوره هفتم تا دوازدهم)  فن

گذاري در  جلسات کارگروه اشتغال و سرمایه تحقیقاتی اصفهان در و حضور شهرك علمی ـ3
  .فرمانداريو استانداري، اداره کار 

مستقر در شهرك علمی و  يفناور يواحدها يدستاوردها شگاهینما یروز رسان هب ـ4
 .يساز يهدف کمک به تجار تحقیقاتی اصفهان با

 بنیان مستقر در شهرك  هاي دانش گذاري شرکت طرح سرمایه 27برداري از  بهره ـ5

 .بهایی شیخ-در اراضی پارك علم و فناوري استان اصفهان

 هرك قرارداد پژوهشی و فناوري براي واحدهاي فناوري مستقر در ش 493انعقاد ـ 6

هاي واحدهاي  سازي فناوري سیستماتیک براي فرآیند تجاري تهیه ساختاري مدون وـ7
 .تحقیقاتی اصفهان و در شهرك علمی مستقر

نخستین مرکز رشد تخصصی فوالد و نخستین مرکز رشد  تأسیساخذ موافقت اصولی با ـ8
 .تخصصی هنر کشور در شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان

، جانبه سه  بنیان هاي دانش سازي طرح از تجاري  جهت حمایت مه همکارينا انعقاد تفاهم ـ9
معاونت علم و فناوري ریاست جمهوري و  مابین شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان، فی

  .فناوري  و  صندوق پژوهش
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  1395 سال قانونی مواد عملکرد. 5جدول ادامه 

شماره ماده   ردیف
میزان تحقق   عملکرد و اهم اقدامات  ن شدهتکلیف تعیی  موضوع  قانونی مرتبط

  (درصد)

ادامه 
ردیف 

2  

قانون  16ماده 
ساله  5برنامه 

  -پنجم توسعه 
  8جزء (ه) بند 

  

   يزیر برنامه
درجهت تحقق 

 يها شاخص
  يفناور

  جینتا يساز يتجارکمک به 
  در جهت تحقق قاتیتحق

  يعلم و فناور يها شاخص
  

از شهرك در  دهطرح برگزی 19و انتخاب  يگذار هیقرارداد سرمامورد  21انعقاد  ـ10
 .جشنواره علم تا عمل چهارمین

اصفهان در  یقاتیو تحق یشهرك علم يتوسط مرکز رشد فناور برترکسب رتبه  ـ11
 1395تا  1391هاي  طی سال هاي فناوري نانو جشنواره برترین

شنواره ملی ر چهاردهمین جبهایی د کسب عنوان برتر پارك علم و فناوري شیخ ـ12
  تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر.

100  

3  
قانون  17ماده  

برنامه پنجم 
  بند (و) -توسعه 

و  تاًمین
پرداخت 
بخشی از 

ثبت   هزینه
  اختراع

  توجه به مبحث انتقال
  و مباحث يفناور
  يفکر تیمالک

توسط واحدهاي فناوري مستقر در شهرك علمی و  اختراع در داخل کشور 117ثبت  -1
  .قیقاتی اصفهانتح
  .ي و مدیریت تکنولوژيمعنو تیمالک رزمینهدآموزشی  هاي کارگاهوها  شیهمابرگزاري  -2
  .يفناور يبه واحدها ازیامت فروش و دیخر ایمحصول  يگذار ارزش نهیارائه مشاوره درزم -3
  .پتنت لیجستجو و تحل یاطالعات يها بانک دیخر -4
 .يکردن محصوالت فناور يتجار يبرا گذاران هیتعامالت با سرما شیافزا -5
 .و فروش دانش فنی سازي ياز ثبت اختراعات، تجار تیتدوین و بهبود فرآیند حما - 6
 .گذاران هیبانک اطالعات سرما یروز رسان و به جادیا -7
 .يفناور يگذار ارزش يساز و ساختارمند بهبود - 8
 نیا یدانش فن یفناور مستقر در شهرك جهت بررس يجلسات با واحدها يبرگزار -9

 .اختراع خارج از کشور یو ثبت احتمال يگذار ارزش يها براواحد
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  1395 سال قانونی مواد عملکرد. 5جدول ادامه 

شماره ماده   ردیف
میزان تحقق   عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف تعیین شده  موضوع  قانونی مرتبط

  (درصد)

4 

قانون  17ماده 
ساله  5برنامه 

  -پنجم توسعه 
  بند الف و ب

  الی ازحمایت م
  هاي تقاضا پژوهش

  محور و حمایت مالی و
  گیري و تسهیل شکل

  هاي رکتتوسعه ش
  کوچک و متوسط و

  ها تعاونی
  

  يها تیگسترش حما
  از يو معنو یمال

  يفناور يواحدها
  منظور به انیبن دانش

  يها تیرشد فعال
  نوآورانه

  و علم   اركفناوري و پ  مقدماتی، مراکز رشد واحد فناوري در دوره رشد 899پذیرش  -1
  .طی برنامه بهایی فناوري شیخ

تحقیقاتی اصفهان با هدف تسهیل در برقراري ارتباط  و شهرك علمی پورتالاندازي  راه -2
  .دانش بنیان مؤسساتها و  با شرکت

  .یابیارز ستمیس يساز نهیو به يفناور يخدمات ارائه شده به واحدها یابیانجام ارز -3
  .واحدهاي فناوري ه ب یو تخصص یعموم هاي رائه مشاورها -4
ي مستقر در شهرك علمی و فناور يواحدها يبرا یآموزش دوره 250بیش از  يبرگزار -5

  .تحقیقاتی اصفهان
حضور در دانشگاهها و مراکز آموزشی استان با هدف معرفی مراکز رشد فناوري،  - 6

 ياه يفناور یابیمختلف در جهت بازار يو سازمانها عیدعوت از صناها و امکانات  حمایت
 .مستقر  يمربوط به واحدها

هدایت و کمک به واحدهاي فناوري براي جذب تسهیالت از صندوق مهر امام رضا(ع)  -7
 .و صندوق پژوهش و فناوري استان اصفهان

هاي  آشنایی هرچه بیشتر با شرکت جلسه عصرانه کاري در شهرك باهدف 16برگزاري  - 8
و ارتباطات، شیمی و صنایع فوالد، فناوري اطالعات هاي  مستقر در شهرك درحوزه

بنیان مستقر در شهرك  هاي دانش تشیمیایی و خدمات شهري باحضور مدیران عامل شرک
 .هاي مربوطه حوزهو مسئولین استانی مرتبط با 

 شهرك برتر فناوري واحدهاي از تقدیر مراسم و رشد دوره پایان جشن 6 برگزاري -9
  .اصفهان تحقیقاتی و علمی
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  1395 سال قانونی مواد عملکرد .5جدول ادامه 

شماره ماده   ردیف
 عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف تعیین شده  موضوع  قانونی مرتبط

میزان تحقق 
  (درصد)

5 

  قانون 17ماده 
  ساله 5برنامه 

  پنجم توسعه
  بند ج، و

  19ماده  
  قانون برنامه

  ساله پنجم 5
  توسعه

هاي قانونی  حمایت
در راستاي  الزم

هاي  طرف تشویق
خارجی وایجاد 
  تعامل آموزشی
سازنده با سایر 

  کشورها
  

توجه به توسعه 
و  یالملل نیب  ارتباطات

 يها شبکه تیتقو
  استانی،مناسبات 

  یو فرامل یمل
  

  .مستقر درشهرك يفناور يبه واحدها یالملل نیتوسعه ارتباطات ب نهخدمات درزمی ارائه -1
 يعلم و فناور يها مستقر در پارك يفناور يها شرکت نیبرتر زهیکسب جا -2

 بنیان شرکت دانش 6 میالدي توسط 2016تا  2011 هاي  سال  ASPA Awardایآس
  .شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهانمستقر در 

 يها شگاهینما رمستقر در شهرك د يفناور ياز حضور واحدها تیارائه مشاوره و حما -3
 .یالملل نیب
مهندسی ، کاراپاالیه، انسپاه ، الوارپالستسپاهان هاي بهیارصنعت حضور شرکت -4

ان مستقر در شهرك علمی هاي دانش بنی سپاهان از شرکتفام، کاوش نیرو  اشفان نیلک
 .جنوبی شهر دائجون کشور کره High Tech Fairدر نمایشگاه  اصفهان حقیقاتیو ت

(آکادمی  TWAC/COMSTECHکسب کمک هزینه ارزي تحقیقاتی مشترك  -5
هاي اسالمی) توسط  لمی و فناوري سازمان همکاريهاي ع علوم جهان و کمیته همکاري

بنیان پارسیان پیشرو صنعت پلیمر از شرکتهاي مستقر در شهرك علمی و  شرکت دانش
 . تحقیقاتی اصفهان

ها و مراکز رشد علم و فناوري در کشور  برگزاري کارگاه آموزشی ایجاد و توسعه پارك - 6
  .نیجریه

 يفناور يبه واحدها يو واگذار یالملل نیب يها جذب پروژه يبرا طیفراهم نمودن شرا -7
  .مستقر در شهرك

  . WTA،IASP،ASPAاز جمله  یالملل نیب يدر سازمانها تیادامه عضو - 8
و  یاز شهرك علم یالملل نیب نیمتخصص دیالزم در جهت بازد يها یانجام هماهنگ -9

  . اصفهان یقاتیتحق
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  1395 سال قانونی مواد عملکرد. 5جدول ادامه 

  ردیف
ماره ماده ش

  عملکرد و اهم اقدامات تکلیف تعیین شده  موضوع  قانونی مرتبط
میزان تحقق 

  (درصد)

ادامه 
ردیف 

5  

 قانون 17ماده 
 ساله 5برنامه 

  پنجم توسعه
  19بند ج، و ماده 
  قانون برنامه

  ساله پنجم 5
  توسعه

  هاي حمایت
  قانونی الزم
  در راستاي

  تشویق
  هاي طرف

  خارجی و
  ایجاد تعامل

  یآموزش
  سازنده با سایر

  کشورها

  
  توجه به توسعه ارتباطات

  تیو تقو یالملل نیب
  مناسبات يها شبکه

  یو فرامل یملاستانی، 
  

 2011سال  در )ASPA-IASPفناوري ( و علم هاي پارك المللی بین کنفرانس برگزاري -10
پردازي شعله آریا به عنوان برترین جوان کارآفرین در  انتخاب مدیرعامل شرکت داده - 11

 .کشور ژاپن 2015المللی  هاي بین قابتر
جنوبی  هاي کره نوآوري مدال طالي مسابقات جهانی اختراعات و 3کسب  - 12

)WIC2015پارسی پاسارگاد بنیان تیام ) توسط شرکت دانش. 

شرکت  "هاي نوین تصفیه فاضالب براي اجتماعات کوچک پکیج"انتخاب فناوري  - 13
از چهار ایده برتر در رویداد  عنوان یکی کاشفان نیلفام به بنیان مهندسی دانش

 .ایتالیا Brokerage &Venturingالمللی  بین

هاي علم و  المللی پارك جهانی انجمن بین پنجمین کنفرانس و یکسب میزبانی س -14
  .میالدي 2018) در سال IASP( و مناطق نوآوري فناوري

90  

6  

  قانون 150ماده 
  ساله 5برنامه 

  پنجم توسعه
  151، ماده (ه)بند 

  قانون برنامه
  ساله پنجم 5

  توسعه بند (الف)

  تعامل واحدهاي
  فناوري مستقر در
  شهرك علمی و

  تحقیقاتی اصفهان
  ایع مرتبطبا صن

  با علوم و
  هاي حوزه فناوري

  نفت و گاز و فوالد
  در سطح استانی و

  اي منطقه

  تعمیق تعامل مناسبات
  بین واحدهاي فناوري و
  صنایع مختلف بخصوص
  صنایع مرتبط با نفت و

  گاز و فوالد

هاي تحقیقات  اجرا و تمدید قرار داد باز با شرکت فوالد مبارکه در زمینه اجراي پروژه -1
  .دي مورد نیاز فوالد مبارکهکاربر

هاي تحقیقات  اجرا و تمدید قرار داد باز با شرکت نفت و گاز در زمینه اجراي پروژه -2
  .کاربردي مورد نفت و گاز

  .آغاز احداث پارك علم و فناوري ابوریحان با موضوعیت انرژي و نفت -3
 .مبادله تفاهم نامه با شرکت گاز استان اصفهان -4
  . باز با سازمان صنایع دفاعاجرا و تمدید قرار داد  -5
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 طول برنامه پنجم توسعههاي اجرایی در  عملکرد سیاست.6جدول 

  اثر بخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  هاي اجرایی اتخاذ شدهسیاست  ردیف
برآورد اثر بخشی 

  (درصد)

1  

و  ها شگاهیآزما زتوسعه و تجهی -1
شهرك به منظور ارائه  يها کارگاه

 يبه واحدها شتریب یتخصص خدمات
  .مستقر در شهرك يفناور

 شیافزا  و  درجهت بهبود تالش -2
و  یشگاهیشده آزما خدمات ارائه 

مستقر  يفناور يبه واحدها یکارگاه
  .در شهرك

 يفناور يدسته از واحدها به آن یشگاهیآزما ژهیامکان ارائه خدمات و جادیا -1
در  ها شگاهیاستفاده از آزما زمندایپروژه خود ن ایمستقر که جهت انجام تعهدات 

  .خاص هستند طیشرا ایزمانها 
 ستیز ،یحرارت زیآنال ،ينانو فناور يشگاههایو گسترش مجموعه آزما زیتجه -2

 و... يفناور
هاي جدید با توجه به گسترش فعالیتهاي شهرك ونیاز  اندازي آزمایشگاه راه -3

 .واحدهاي فناوري

 زاتیتجه يموجود و نصب و راه انداز زاتیتجه دمانیچ يساز نهیبرنامه به انجام -4
  .شده يداریخرجدید 

  هاي فعالیت پیشبرد به کمک
  پژوهشی و فناوري

  و بنیان هاي دانش شرکت
  طریق از اقتصادي هاي بنگاه

  ارائه خدمات آزمایشگاهی
  

90  

2  

تالش درجهت جذب واحدهاي  -1
فناوري موفق در پارك علم و فناوري 

 بهایی. شیخ
واحدهاي  تالش درجهت جذب -2

ها و صنایع  تحقیق و توسعه شرکت
  .منطقه

 .بنیان استان و کمک به استقرار آنها در شهرك هاي دانش شناسایی شرکت -1

ها و مراکز آموزشی استان با هدف معرفی مراکز رشد فناوري،  حضور در دانشگاه  -2
 یابیمختلف در جهت بازار يها و سازمان عیدعوت از صناها و امکانات  حمایت

 . مستقر يمربوط به واحدها يها يرفناو

بنیان و  دانش مؤسساتها و  کمک به اجرایی شدن قانون حمایت از شرکت -3
 .ها و اختراعات سازي نوآوري تجاري

هاي ارتباطی و مالی داخلی و خارجی به منظور رشد و توسعه  جذب حمایت -4
 .ها واحدهاي فناوري و به نتیجه رسیدن ایده

  

  ایجاد محیطی مناسب براي
  نوآوري و رقابت،

  هاي بهره برداري از ظرفیت
  اقتصاد مبتنی بر دانایی

  استان
  

95  

 
 



 

 

 طول برنامه پنجم توسعههاي اجرایی در  عملکرد سیاست.6جدول 

  اثر بخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  هاي اجرایی اتخاذ شدهسیاست  ردیف
برآورد اثر بخشی 

  (درصد)

3 

حمایت مالی ریزي به جهت  برنامه -1
 و معنوي از واحدهاي فناوري

 يواحدها به ارائه خدمات قابل ارتقاء -2
 يفناور

 گذاران هیتعامالت با سرما شیافزا -3
 يکردن محصوالت فناور يتجار يبرا
  

بنیان و  دانش مؤسساتها و  کمک به اجرایی شدن قانون حمایت از شرکت -1
 .ها و اختراعات سازي نوآوري تجاري

 و پارك  فناوري  رشد  مقدماتی، مراکز  رشد  اوري در دورهواحد فن 899پذیرش  -2
 .بهایی فناوري شیخ و  علم 

واحدهاي فناوري مستقر در شهرك علمی و ه ب یو تخصص یرائه مشاوره عموما -3
 .تحقیقاتی اصفهان 

هدایت و کمک به واحدهاي فناوري براي جذب تسهیالت از صندوق مهر امام  -4
  .وري استان اصفهانرضا(ع) و صندوق پژوهش و فنا

ي مستقر در شهرك علمی و فناور يواحدها يبرا یآموزش دوره 250 يبرگزار -5
  .تحقیقاتی اصفهان

و تبادل قرارداد  ییهم افزا يایاز مزا يبه برخوردار يفناور يواحدها تیهدا - 6
 .يا چند رشته يها مستقر در اخذ طرح يها شرکت نیمابیف

  .براي واحدهاي فناوري مستقر در شهركقرارداد پژوهشی و فناوري  493 انعقاد -7

 سکیهدف کاهش ر ) باMentoring( ينظام راهبر یفیک و یتوسعه کم - 8
  .يفناور يواحدها

مناطق آزاد و  نیمستقر در پارك از قوان انیبن دانش يها شرکت يبرخوردار -9
  .انیدانش بن مؤسساتها و  از شرکت تیقانون حما

  کمک به افزایش ثروت در
  توسعه جامعه از طریق

  تشویقو اقتصاد دانش محور 
  حمایت از تشکیل و

  هاي نوپا و فناور شرکت
  اشتغال پایدارجهت ایجاد  به

100  



 

 

 طول برنامه پنجم توسعههاي اجرایی در  عملکرد سیاست.6ادامه جدول 

  اثر بخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  هاي اجرایی اتخاذ شدهسیاست  ردیف
شی برآورد اثر بخ
  (درصد)

4  

بخشی  تاًمینمنظور  ریزي به برنامه -1
هاي خدمات ارائه شده به  از هزینه

واحدهاي فناوري در زمینه انتقال 
  فناوري

توسط واحدهاي فناوري مستقر در شهرك علمی و  اختراع در داخل کشور 117ثبت  -1
  .تحقیقاتی اصفهان

توسط واحدهاي  راختراع در خارج از کشو 5از ثبت  تیارائه خدمات درجهت حما -2
  .فناوري با حمایت شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان

  .تکنولوژي مدیریت و يمعنو تیمالک رزمینهد آموزشی هاي کارگاه و ها  شیهمابرگزاري  -3
 يبه واحدها ازیفروش امت و دیخر ایمحصول  يگذار ارزش نهیارائه مشاوره در زمـ 4

  يفناور
  پتنت لیلجستجو و تح یاطالعات يها بانک دیخر ـ5
مربوط جهت ثبت اختراع در  يها دهیا ینخبگان و بررس یعلم ادیبا بن يهمکار ـ 6

  خارج از کشور
  .و فروش دانش فنی سازي ياز ثبت اختراعات، تجار تیتدوین و بهبود فرآیند حماـ 7

  هاي آشنایی شرکت
  بنیان با فرآیندهاي دانش

  انتقال فناوري و لزوم
  حفظ مالکیت معنوي

  

100  

5  

ریزي مناسب به منظور   برنامه -1
حضور شهرك در مجامع استانی و 

  المللی ملی و بین
کمک به توسعه ارتباطات استانی  -2

المللی واحدهاي فناوري  و ملی و بین
  مستقر در شهرك

 درشهرك مستقر يفناور يواحدها به یالملل نیب ارتباطات توسعه نهخدمات در زمی ارائه -1
 آسیا يعلم و فناور يها مستقر در پارك يفناور يها شرکت نیبرتر زهیکسب جاـ  -2

ASPA Award  مستقر  بنیان شرکت دانش 6 میالدي توسط 2016تا  2011 هاي  سال
  .شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهاندر 

مهندسی ، کاراپاالیه، سپاهان ، الوارپالستسپاهان هاي بهیارصنعت شرکتحضور ـ 3
ان مستقر در شهرك هاي دانش بنی کتسپاهان از شرفام، کاوش نیرو  اشفان نیلک

شهر دائجون کشور  High Tech Fairدر نمایشگاه  اصفهان حقیقاتیعلمی و ت
  .جنوبی کره

  افزایش حضور و مشارکت
  تخصصی شرکت هاي

  فناوري در سطح داخلی و
  المللی بین

  

90  

 



 

 

 طول برنامه پنجم توسعههاي اجرایی در  عملکرد سیاست.6ادامه جدول 

  اثر بخشی سیاست اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  هاي اجرایی اتخاذ شدهسیاست  ردیف
برآورد اثر بخشی 

  (درصد)

ادامه 
ردیف

5  
  

(آکادمی  TWAC/COMSTECHـ کسب کمک هزینه ارزي تحقیقاتی مشترك 4
هاي اسالمی)  هاي علمی و فناوري سازمان همکاري علوم جهان و کمیته همکاري

سیان پیشرو صنعت پلیمر از شرکتهاي مستقر در شهرك بنیان پار توسط شرکت دانش
  . علمی و تحقیقاتی اصفهان

ها و مراکز رشد علم و فناوري در  برگزاري کارگاه آموزشی ایجاد و توسعه پارك ـ 5
  .کشور نیجریه

 يبه واحدها يو واگذار یالملل نیب يها جذب پروژه يبرا طیفراهم نمودن شراـ 6
  .مستقر در شهرك يفناور

  . WTA،IASP،ASPAاز جمله  یالملل نیب يها در سازمان تیادامه عضو ـ 7
و  یاز شهرك علم یالملل نیب نیمتخصص دیالزم در جهت بازد يها یانجام هماهنگ ـ 8

 . اصفهان یقاتیتحق
 .2011درسال  )ASPA-IASPفناوري ( و علم هاي پارك المللی بین کنفرانس  برگزاري ـ9
پردازي شعله آریا به عنوان برترین جوان کارآفرین  کت دادهانتخاب مدیرعامل شر ـ10

 .کشور ژاپن 2015المللی  هاي بین در رقابت
جنوبی  هاي کره نوآوري مدال طالي مسابقات جهانی اختراعات و 3کسب  ـ11
)WIC2015پارسی پاسارگاد بنیان تیام ) توسط شرکت دانش. 

شرکت  "هاي نوین تصفیه فاضالب براي اجتماعات کوچک پکیج"انتخاب فناوري  ـ12
بنیان مهندسی کاشفان نیلفام به عنوان یکی از چهار ایده برتر در رویداد  دانش

 . ایتالیا Brokerage &Venturingمللی ال بین
هاي علم و  المللی پارك ی و پنجمین کنفرانس جهانی انجمن بینکسب میزبانی س ـ13

  . 2018) در سال IASP( و مناطق نوآوري فناوري

  هاي  آشنایی شرکت
بنیان با فرآیندهاي  دانش

انتقال فناوري و لزوم حفظ 
  مالکیت معنوي

100  

أخذ: سند راهبردي بخش در برنامه پنجم توسعه و شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان.م                 



 

 

  1390 - 1391هاي  طی سال توسعه علوم و فناوري بخشفراها و متغیرهاي مهم براساس اهداف کمی برنامه  عملکرد شاخص .7جدول 
 

 عناوین هدف کمی  ماده قانونی ردیف
 واحد

  متعارف 
1390  1391  

  درصد تحقق  عملکرد  هدف برنامه درصد تحقق  عملکرد  هدف برنامه

1 

ساله  5قانون برنامه  16ماده 
  8توسعه، بند و جزء 

ساله  5قانون برنامه  18ماده 
  توسعه، بند  ز

ارسال پیشنهادیه پروژه براي صنایع و 
 94  103  110 92  92 100  پیشنهادیه  هاي اجرایی سازمان

2 

ساله  5قانون برنامه 17ماده 
  بندهاي ب و ج توسعه،

ساله  5قانون برنامه  80ماده 
  توسعه، بند ز

  100  132  130  100  120  120  واحد فناوري  تعداد پذیرش واحدهاي فناور
هاي  تعداد واحدهاي فناوري مستقر (هسته

فناوري مستقر در دوره رشد مقدماتی، 
مستقر در مراکز رشد و  مؤسساتها و  شرکت

  پارك علم و فناوري)

  100  297  290  96  259  270  وريواحد فنا

  هاي آموزشی برگزار شده تعداد دوره
 براي فنآوران 

  100  38  35  100  36  35 دوره آموزشی

ساله  5قانون برنامه  18ماده  3
  توسعه بند م

  تعداد ثبت اختراعات واحدهاي فناوري
 مستقر 

  85  17  20  100  12  10  اختراع

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  1392 – 1393هاي  طی سال توسعه علوم و فناوري بخشفرارهاي مهم براساس اهداف کمی برنامه ها و متغی عملکرد شاخص .7جدول 
  

 عناوین هدف کمی  ماده قانونی ردیف
 واحد

  متعارف 
1392  1393 

 درصد تحقق  عملکرد  هدف برنامه درصد تحقق  عملکرد  هدف برنامه

1 

ساله  5قانون برنامه  16ماده 
  8توسعه، بند و جزء 

ساله  5قانون برنامه  18ماده 
  توسعه، بند  ز

ارسال پیشنهادیه پروژه براي صنایع و 
  100  289  250 94  113 120  پیشنهادیه  هاي اجرایی سازمان

2 

ساله  5قانون برنامه 17ماده 
  توسعه، بندهاي ب و ج

ساله  5قانون برنامه  80ماده 
  توسعه، بند ز

  100  177  160  100  147  140  واحد فناوري  تعداد پذیرش واحدهاي فناور
هاي  تعداد واحدهاي فناوري مستقر (هسته

فناوري مستقر در دوره رشد مقدماتی، 
مستقر در مراکز رشد و  مؤسساتها و  شرکت

  پارك علم و فناوري)

  100  404  390  100  337  310  واحد فناوري

  هاي آموزشی برگزار شده تعداد دوره
 براي فنآوران 

  100  44  40  100  41  40 دوره آموزشی

ساله  5قانون برنامه  18ماده  3
  توسعه بند م

  تعداد ثبت اختراعات واحدهاي فناوري
 مستقر 

  50  15  30  53  16  30  اختراع

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  1394 – 1395هاي  طی سال توسعه علوم و فناوري بخشفراها و متغیرهاي مهم براساس اهداف کمی برنامه  عملکرد شاخص .7جدول 

  

 عناوین هدف کمی  ماده قانونی ردیف
 واحد

  متعارف 
1394  1395 

 درصد تحقق  عملکرد  هدف برنامه درصد تحقق  عملکرد  هدف برنامه

1  

ساله  5قانون برنامه  16ماده 
 8توسعه، بند و جزء 

ساله  5قانون برنامه  18ماده 
  توسعه، بند  ز

ارسال پیشنهادیه پروژه براي صنایع و 
  100  470  450 100  397 350  پیشنهادیه  هاي اجرایی سازمان

2  

ساله  5قانون برنامه 17ماده 
  توسعه، بندهاي ب و ج

ساله  5قانون برنامه  80ماده 
  توسعه، بند ز

  94  164  175  94  159  170  واحد فناوري  تعداد پذیرش واحدهاي فناور
هاي  تعداد واحدهاي فناوري مستقر (هسته

فناوري مستقر در دوره رشد مقدماتی، 
مستقر در مراکز رشد و  مؤسساتو ها  شرکت

  پارك علم و فناوري)

  98  481  490  100  455  450  واحد فناوري

  هاي آموزشی برگزار شده تعداد دوره
 براي فنآوران 

  97  39  40  100  41  40 دوره آموزشی

ساله  5قانون برنامه  18ماده   3
  توسعه بند م

  تعداد ثبت اختراعات واحدهاي فناوري
 مستقر 

  63  19  30  57  17  30  اختراع

  مأخذ : سند راهبردي بخش در برنامه پنجم توسعه و شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان.                 
  
  
  
  



 

 

  اي: عملکرد بودجه
  (ارقام به میلیون ریال)  1390 – 92هاي  سالطی علوم و فناوري توسعه اي  اعتبارات هزینه. عملکرد 8جدول 

 عنوان برنامه   عنوان دستگاه نوع اعتبارات
1390 1391  1392 

درصد   عملکرد  مصوب
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

درصد   عملکرد  مصوب  تحقق
  تحقق

 ملی
  (بودجه عمومی)

شهرك علمی و 
  تحقیقاتی اصفهان

 آفرینی برنامه توسعه فن
  برنامه مدیریت و راهبري علم و فناوري

  هاي علمی و فناوري برنامه حمایت از همکاري
38000  32525  86  62578  41393  66  62554  58545  94  

  استانی
  (بودجه عمومی)

شهرك علمی و 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -  تحقیقاتی اصفهان

شهرك علمی و   درآمد اختصاصی
  100  84419  65000  99  39041  39200  95  32671  34500  درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی  تحقیقاتی اصفهان

  100  142964 127554  79  80434 101778  90  65196 72500  جمع کل
  

  (ارقام به میلیون ریال)  1393 – 95هاي  سالطی علوم و فناوري توسعه اي  . عملکرد اعتبارات هزینه8جدول ادامه 

 عنوان برنامه   عنوان دستگاه نوع اعتبارات
1393 1394  1395 

درصد   عملکرد  مصوب
درصد   عملکرد  مصوب  تحقق

صد در  عملکرد  مصوب  تحقق
  تحقق

  ملی
  (بودجه عمومی)

شهرك علمی و 
  تحقیقاتی اصفهان

 آفرینی برنامه توسعه فن
  برنامه مدیریت و راهبري علم و فناوري

  هاي علمی و فناوري برنامه حمایت از همکاري
69011  61445  89  86002  83777  97  108205  98723  91  

  استانی
  (بودجه عمومی)

شهرك علمی و 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -  تحقیقاتی اصفهان

شهرك علمی و   درآمد اختصاصی
  95  124950  130977  94  113186  120000  99  91462  92150  درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی  تحقیقاتی اصفهان

  94  223673 239182  96  196963 206002  95  152907 161161 جمع کل
مأخذ : شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان.



 

 

  
  (ارقام به میلیون ریال)  1390 – 92هاي  علوم و فناوري طی سالتوسعه اي  هاي سرمایه تملک داراییاعتبارات  . عملکرد9جدول 

  

 عنوان برنامه  نوع اعتبارات

1390 1391 1392 

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  ملی
  (بودجه عمومی)

  53  53010  100150  20  11988  60492  77  32588  42134 ناوريفضاهاي پژوهشی و ف تاًمین
  56  2173  3851  18  676  3772  78  2545  3242  آالت  ماشین و تجهیزات خریدو  تعمیرات اساسی

  25  11275  45500  0  0  0  0  0  0  اصفهان فناوري و علم ویژه منطقه براي سازي زمینه

  استانی
  (بودجه عمومی)

  75  1800  2400  0  0  0  0  0  0  هاي علمی و تحقیقاتی ركتکمیل مراکز پژوهشی و شه
  100  2800  2800  100  1600  1600  100  13700  13700  اي و تدوین راهبردها تحقیقات توسعه

  67  200  300  100  2331  2331  100  3300  3300  تکمیل مراکز پژوهشی و شهرکهاي علمی و تحقیقاتی اصفهان
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -  تسهیالت

  46  71258  155001  24  16595  68195  84  52133  62376  لجمع ک
 
  
  
  
  



 

 

  
  (ارقام به میلیون ریال)  1393 – 95هاي  اي علوم و فناوري استان اصفهان طی سال هاي سرمایه . عملکرد اعتبارات تملک دارایی9جدول ادامه 

  

 عنوان برنامه  نوع اعتبارات

1393 1394  1395 

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

 عملکرد  مصوب
درصد 
  تحقق

  ملی
  (بودجه عمومی)

  100  117500  117500  50  37500  75000  51  28823  56991 فضاهاي پژوهشی و فناوري تاًمین
  100  4296  4296  24  665  2772  70  1386  1980  آالت  ماشین و تجهیزات خریدو  تعمیرات اساسی

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  اصفهان ناوريف و علم ویژه منطقه براي سازي زمینه

  استانی
  (بودجه عمومی)

  100  5000  5000  48  1200  2500  27  2300  8400  هاي علمی و تحقیقاتی تکمیل مراکز پژوهشی و شهرك
  0  0  0  0  0  0  100  1000  1000  اي و تدوین راهبردها تحقیقات توسعه

  0  0  0  48  48  100  100  150  150  تکمیل مراکز پژوهشی و شهرکهاي علمی و تحقیقاتی اصفهان
  100  50000  50000  100  43600  43600  100  46400  46400 -  تسهیالت

  100  176796  176796  67  83013  123972  70 80059  114921 جمع کل
  مأخذ: شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان .
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  نهادها:بندي و پیش جمع
  

  :علمی و تحقیقاتی اصفهان بندي عملکرد شهرك محوراول: جمع

 فناوري در و دانش انتقال و کارآفرینی و نوآوري به توجه ضرورت بنیان، دانش اقتصاد موضوع     
آن  مختلف هاي بخش و بندها در و اشاره مورد مؤکد صورت به مقاومتی اقتصاد کلی هاي سیاست

  .است شده تکرار
 هاي برنامه در شده بینی پیش اهداف به رسیدن و بنیان دانش اقتصاد تحقق که داشت توجه ایدب     
 بستر در که آید می دست به بنیان دانش هاي شرکت فعالیت و تالش با کشور بلندمدت و مدت میان
 و شده اخذ هاي تصمیم طبیعی طور به و کنند می فعالیت باالدستی نهادهاي توسط شده ایجاد

   ها شرکت این دستاوردهاي در را خود غیرمستقیم و مستقیم تاثیرات نهادها شده اجرا هاي مهبرنا
  .گذاشت خواهد نمایش به

 نبود دارد، وجود ایران در بنیان دانش اقتصاد گیري شکل در که اساسی مسأله حاضر درحال     
 خود نوبه به نیز سائلم این که چند هر نیست، نو هاي فناوري به دسترسی حتی یا متخصص نیروي
   سو، ازیک دانش تولید مراکز میان ساختاري و ارگانیک ارتباط نبود اساسی مساله. دارند اهمیت

   است مطرح ایران اقتصاد در که است ها سال مشکل این. است دیگر ازسوي آن متقاضی مراکز و
 این مؤثري طور به هنوز اما است، شده انجام آن رفع براي گذشته هاي سال در هایی تالش اگرچه و

  .دارد وجود لهأمس
 دانایی بر مبتنی توسعه هدف با مستقل سازمان یک عنوان به اصفهان تحقیقاتی و علمی شهرك     

 را الزم زمینه بنیان، دانش هاي شرکت  فعالیت توسعه براي مناسب بستري ایجاد با تا کند می تالش
  .آورد فراهم خارجی و داخلی هاي گذاري رمایهس جذب و آنها دستاوردهاي سازي تجاري براي
 900حدود  تشکیل با 1395 سال پایان هاي برنامه پنجم توسعه و تا طی سال راستا دراین      

 و است شده  تجاري آنها توسط فنی دانش 846 شهرك، حمایت بنیان با دانش موسسه و شرکت
 ایجاد ها شرکت این ساز صنعت هاي وريفنا بر مبتنی استان در پیشرفته صنعت 66 تعداد همچنین

  .است شده
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 :محور دوم : نقاط قوت و ضعف عملکرد شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان

ترین  توسعه، مهم پنجم برنامه هاي سال باتوجه به عملکرد شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان درطی
 :شود ت در زمینه توسعه فناوري به شرح زیر خالصه مینقاط قو
 .التحصیالن و کارآفرینان دانشگاهی داشتن پتانسیل اشتغال بویژه براي فارغ )1

تجربه موفق در ایجاد و مدیریت اولین مراکز رشد فناوري و پـارك علـم و فنـاوري داراي     )2
 .موافقت قطعی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در ایران

 ،IASP، ASPA نظیـر  فناوري حوزه هاي فعالیت با المللی مرتبط مؤثر درمجامع بینحضور  )3
WTA. 

 .فناور مستقر در شهرك يواحدها تیفعال نهیتنوع زم )4

 کمک به واحدهاي فناوري جهت حفظ مالکیت معنوي دستاوردهاي آنها )5

نجـام  (ازجملـه ا  اسـتان  يا توسعه يها شهرك در انجام مطالعات و پروژه يریپذ تیولئمس )6
 .مطالعات طرح آمایش استان)

مـرتبط بـا    يهـا  يریگ میو مشارکت در تصم یو مل یحضور فعال شهرك درمجامع استان )7
 .يحوزه فناور

فنـاور مسـتقر و امکـان     يشده توسط واحدها دیتول یدانش فن یفیو ک یکم يسطح باال )8
 عیصـنا  يورارتقاء سطح فنـا  نیو همچن دیجد شرفتهیپ عیصنا جادیا يآنها برا يریبکارگ

 .موجود در استان

  و  فناور مسـتقر درشـهرك   يبر دانش واحدها یمبتن فناورانه و يها يتوانمند يسطح باال )9
قطـب    جـاد یا واحدها و نیمشارکت ب قیازطر یمل و  یکالن استان يها پروژه يامکان اجرا

 . يفناور

 .و فناوريهاي علم  حفظ جایگاه نخست در زمینه مدیریت مراکز رشد و پارك) 10  

ـ و بـه  یبا مراکـز دانشـگاه   يمناسب شهرك ازلحاظ همجوار یمکان تیموقع)11  دانشـگاه   ژهی
 .اصفهان یصنعت

  ی.و خصوص یدولت يها ارتباط و تعامل مناسب شهرك با نهادها و سازمان يبرقرا) 12  
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توسـعه،   پـنجم  برنامه هاي سال رد شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان درطیبا توجه به عملک

 : شود ترین نقاط ضعف در زمینه توسعه فناوري به شرح زیر خالصه می مهم

 .بزرگ درشهرك عیوتوسعه صنا قیتحق  استقرار واحد يها برا ها ومشوق محرك تیکفا عدم )1

 .یکارگاه يفضاها ژهیو فناور به ياستقرار واحدها يموجود برا یکیزیف يفضاها تیمحدود )2

 .هاي برنامه پنجم توسعه هاي مصوب به شهرك دراغلب سال عدم تخصیص کامل بودجه )3

 .یاعتبارات دولت صیبه تخص ادیز یشهرك و وابستگ يتنوع کم منابع درآمد )4

 راتیـ شـهرك و ضـرورت انجـام تعم    یو کارگـاه  یشـگاه یآزما زاتیروز نبودن اکثر تجه هب )5
 .موجود يکالبد ياز فضاها یدر برخ یاساس

 يسـاز  آگـاه  يشـهرك در راسـتا   يسـاز  و فرهنگ یغاتیتبل يها تیفعال زانینبودن م یکاف )6
 .و نوآور دهیو جذب افراد صاحب ا یافکار عموم

  .افتهیفناور رشد  يخدمات ارائه شده به واحدها یفیو ک یبودن سطح کم نییپا )7
  

  :د عملکرد شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهانبهبوجهت ها  محورسوم: الف: پیشنهادها و توصیه
 هاي تـظرفی و ها قابلیت معرفی تـجه یـاجرای هاي وسازمان صنایع با اطـارتب گسترش 

  .شهرك بنیان دانش هاي شرکت
 و ها چالش از آگاهی جهت مستقر بنیان دانش سساتمؤ و ها شرکت با تعامل افزایش 

  آنها. رفع درجهت ریزي برنامه و آنها مشکالت
 بنیان دانش مؤسسات و ها شرکت به ارائه قابل خدمات کیفیت ارتقاي.  
 اصفهان فناوري و علم (کریدور) ویژه منطقه استقرار و اندازي راه پیگیري.  
 استان مستعد نقاط در جدید شهرستانی و تخصصی رشد مراکز اندازي راه. 

 المللی بین رشد مرکز یک اندازي راه مطالعه. 

  بنیان دانش سساتمؤ و ها شرکت ساز صنعت هاي يفناور ازحمایت ویؤه. 

 شهرك عمرانی هاي فعالیتبخشی به  سرعت. 

  صنعتی دانشگاه محدوده شناسایی براي شهر خمینی و اصفهان شهرداري با مکاريهتوسعه 
 .دانشی نمونه شهر یک عنوان به شهرك و اصفهان

 ریاضی و شیمی وعموض دو در نوجوانان و کودکان علمی پارك پایلوت اندازي راه. 
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 درقالب آنها جذب ازطریق دانشگاهی التحصیالن فارغ اشتغال افزایش درجهت تالش 

  .بنیان دانش هاي شرکت
 محصوالت تولید راستاي در شهرك امکانات از بیشتر استفاده و وري بهره افزایش 

  .ملی محور دانش
 همکاري نوآوري قطب به اصفهان تبدیل منظور به اصفهان شهر بزرگ هاي دانشگاه با املتع 

  .ارتباطات توسعه و
  

  ...و صادرات بنیان، دانش خدمات و محصوالت تولید روي پیش ومشکالت موانع رفع هاي ب: ضرورت
 از حمایت قانون مفاد کامل اجراي در ذیربط هاي دستگاه فعال مشارکت و همراهی 

  .بنیان دانش مؤسسات و ها کتشر
 در موجود هاي ظرفیت از صنعتی و اقتصادي اجرایی، هاي بخش برداري بهره و کافی توجه 

  .فناوري و علم هاي پارك و شهرك در مستقر بنیان دانش هاي شرکت
 فناوري و علم هاي پارك و شهرك در مستقر بنیان دانش مؤسسات و ها شرکت مالی تاًمین 

  ...و فیزیکی هاي زیرساخت توسعه تجهیزات، خرید فناوري، توسعه ازجمله ها بخش همه در
 نیازهاي تحقق درجهت فناوري واحدهاي تحقیقات نتایج سازي تجاري از مالی حمایت 

  .کشور فناورانه
 هاي پارك و شهرك در مستقر بنیان دانش هاي شرکت با اجرایی هاي دستگاه قرارداد انعقاد 

 تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون) 56( ماده مفاد اجراي راستاي در فناوري و علم
  .1393 سال مصوب )2( دولت مالی مقررات از بخشی

 آنها براي اولویت گرفتن درنظر و دولتی مناقصات در بنیان دانش هاي شرکت حضور تسهیل.  
 دواح ایجاد به بزرگ معدنی و صنعتی واحدهاي ترغیب درجهت تشویقی هاي بسته ایجاد 

 افزایش به کمک که فناوري و علم هاي پارك و شهرك درمحل کارا و فعال توسعه و تحقیق
  .کرد خواهد آنها تولیدات کیفیت و وري بهره سطح

  به آنها ازطریق تسهیالت ارائه و فناوري و پژوهش هاي صندوق تقویت و توسعه به کمک 
 .بنیان دانش هاي شرکت
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 داتـتولی هـتوسع براي المللی بین و داخلی هاي سرمایه و فنی دانش ذبـج به کمک 

  .بنیان دانش
 خصوصی پذیر ریسک گذار سرمایه هاي صندوق و ها شرکت فعالیت از حمایت و پیگیري 

  .بنیان دانش تولیدات از حمایت منظور به
 موانع رفع قانون مفاد اجراي منظور به متولی اجرایی هاي دستگاه توسط مجدانه پیگیري 

 محترم هیأت مصوبه کامل اجراي پیگیري بویژه کشور مالی نظام ارتقاء و پذیر رقابت تولید
  ."بنیان دانش محصوالت تولید توسعه برنامه" درخصوص 1394 سال در وزیران

 توسعه براي كشهر در المللی بین و خارجی هاي شرکت استقرار شرایط شدن فراهم 
 .بنیان دانش هاي شرکت المللی بین ارتباطات
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  پنجم  و  فصل بیست
  محیط زیست

  
  
  
  
  
  
  ـ مقدمه1

اگرچه دستگاه حاکمیتی نظارتی حفاظت محیط زیست کشور و به تبع آن واحدهاي استانی      
دار حفاظت از  به مفاد اصل پنجاهم قانون اساسی و وظایف سازمانی، عهده  زمان با عنایتاین سا

ات اجتماعی ـسازي براي حی انسان ساخت در راستاي زمینه هاي محیط زیست طبیعی و هـعرص
هاي  هاي آتی است و به همین دلیل این سازمان دستگاهی با رسالت روبه رشد نسل امروز و نسل

مدت و  ت محیط زیست در میانـدادهاي حفاظ رونـآید لیکن کارکرد و ب مار میش اجتماعی به
  مستقیم و غیرمستقیم بر حوزه اقتصاد جامعه است. تأثیردرازمدت داراي بیشترین 

عرصه تولیدات صنعتی،  تعامل گسترده این سازمان با فعاالن اقتصادي در لزوم ارتباط و     
هاي مشترك با نهادهاي  اي و بین المللی با همکاري بعاد منطقهخدماتی و کشاورزي و فعالیت در ا

قوانین اثرگذار   متحد همچنین اعمال  برنامه توسعه ملل  و  جهانی گذار همچون بانکتاًثیرالمللی  بین
هاي کالن اقتصادي نظیر مدیریت سبز، مدیریت پسماند و  نظایر این قوانین که نیمی از  درحوزه

اي آن  عنوان اقتصاد سبز و مباحث زیر مجموعه دهد، مبحثی با ه را تشکیل میتعامالت این دستگا
هاي تجدیدپذیر، معماري سبز، ترابري سبز،  شامل: مشاغل سبز، مالیات سبز، استفاده از انرژي
سازد بطوري که اقتصاد محیط زیست را در  مدیریت آب، مدیریت زمین و بازیافت را مطرح می

  دهد. سازمان قرار میهاي کاري این  اولویت
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آید  شمار می بنابراین گزارش اقتصادي با رویکرد محیط زیست موضوعی گسترده و فرابخشی به     

  بخشی  گذار درونتاًثیرصرفاً دربردارنده عملکرد  مباحث مطرح شده در این فصل، و
باشد که می 1395 تا 1390هاي ست استان اصفهان درحوزه اقتصاد طی سالحفاظت محیط زی

سازان و فعاالن حوزه اقتصاد و محیط زیست استان  ریزان، تصمیم امید است مورد استفاده برنامه
  واقع گردد.

هاي مهم، عملکرد مواد قانونی مرتبط، عملکرد ترتیب جداول عملکرد شاخصدر ادامه به     
اي، اعتبارات متغیرهاي مهم، عملکرد اعتبارات هزینه و هاشاخص اجرایی، عملکردهاي سیاست

  شده است. ارائهبندي اي و در پایان جمعهاي سرمایهتملک دارایی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  



 

 

 :هاي مهم عملکرد شاخص-2

  )محیط زیست( 1390-  95هاي هاي مهم در سال. عملکرد شاخص1جدول 
  

 ردیف
 

  1395  1394  1393  1392  1391  1390 واحد عنوان شاخص

 35 25 20 13  7/11  07/9 درصد اند به کل واحدهاي آالینده شناسایی شده . تعداد واحدهاي تولیدي که رفع آلودگی نموده  1

هاي صنعتی و  هاي کشاورزي و  فاضالب برداري منابع آب سطحی، زیرزمینی ، پساب نمونه  2
 ها ها و آنالیز کیفی منابع آب، هوا و آالینده ز در آزمایشگاهها و آنالی شهري و خروجی دودکش

  5918 11634 5762 4385  4229  1263 تعداد

 14 13 12 12  12  9 تعداد آوري فاضالب هاي صنعتی داراي شبکه جمع شهرك  3

 13 11 10 9  8  8 تعداد خانه فاضالب هاي صنعتی داراي تصفیه شهرك  4

 15 15 20 20  19  11 تعداد یت هواهاي سنجش کیف تعداد ایستگاه  5

 7 7 7 7  6  4 تعداد هاي نمایشگر کیفیت هوا نصب تابلو  6

 11370 10552 6360 3105  2943  - تعداد واحدهاي تولیدي و خدماتی آالینده مورد پایش  7

 95 90 85  82  80  75 درصد شده به پسماند کل میزان پسماند شهري مدیریت  8

 90 90 80  80  7/0  5/0 درصد مدیریت شده به پسماند کلمیزان پسماندهاي ویژه   9

 95 90 76 60  9/0  7/0 درصد میزان پسماندهاي صنعتی مدیریت شده به پسماند کل  10

 65 60 55  45  40  30 درصد میزان پسماند کشاورزي مدیریت شده به پسماند کل  11

 90 85 80  80  75  40 درصد میزان پسماند پزشکی مدیریت شده به پسماند کل  12

 50 50 50 50  4  4  درصد مناطق داراي طرح مدیریت جامع به کل مناطق مورد نیاز طرح  13



 

 

  
  (محیط زیست) 1390- 95هاي هاي مهم در سال. عملکرد شاخص1جدول ادامه 

  
 ردیف
 

  1395  1394  1393  1392  1391  1390 واحد عنوان شاخص

  8  5/7  5/7 5/7  5/7  5 درصد احیاء هاي احیا شده به قابل ها و زیست بوم زیستگاه  14
 32733  25481  23794 22437  18638  18000 تعداد خواران از طریق سرشماري در مناطق چهارگانه استان جمعیت علف برآورد  15

 29 27  27 27  25  22 تعداد هاي نظارتی احداث پاسگاه به میزان مورد نیاز به منظور اجراي فعالیت  16

 140938 135638  111460 70424  204812  240485 نفرساعت محیطی آموزش همگانی زیست  17

 5 21  18 11  9  6 عنوان محیطی نشریات چاپی و الکترونیکی زیست  18

 . مأخذ: اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

محقق نشد و طی این مدت بدلیل قدمت و فرسودگی و تحمیل هزینه هاي گزاف  95تا  92هاي  سال منابع مالی افزایش تعداد ایستگاه هاي سنجش کیفیت هوا طی تاًمینبدلیل عدم  5توضیح : درخصوص ردیف 
  .نیز مستهلک گردید موجود   ایستگاه 5تعداد 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  نی:براساس تکالیف قانومحیط زیست تحلیل عملکرد بخش  – 3
  

  برنامه پنجم توسعه  . عملکرد مواد قانونی درطول3جدول 

 ماده قانونی  ردیف
میزان تحقق   عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف  تعیین شده  موضوع  مرتبط

  (درصد)

1  188 

تدوین ضوابط واستانداردهاي زیست محیطی درچهارچوب 
قوانین براي یک دوره پنج ساله توسط سازمان حفاظت 
محیط زیست باهمکاري وزارتخانه هاي صنایع ومعادن و 

 جهادکشاورزي

برعهده سازمان حفاظت 
 یست می باشدمحیط ز

  اصالح استانداردهاي خروجی دودکش واحدهاي صنعتی-
  اصالح استانداردهاي خروجی خودروهاي دیزلی و بنزینی-

در این دو 
موضوع 

100%  

2  189 
  هاي عمومی و دستیابی به توسعه پایدار ارتقاي آگاهی

 هاي اثرگذار با تاکید برگروه

برگزاري دوره هاي 
آموزشی،همکاري با 

 گروهی رسانه هاي

 و روستایی براي مخاطبین مختلف شهري  سمینارهاي آموزشی دوره کارگاه برگزاري -
هاي آموزشی  محیطی در طرح هاي زیست پوشش قرار دادن مدارس با آموزش تحت -

 محیط یار ، یکساعت با محیط بان و مدیریت مصرف انرژي
 برگزاري دهها مورد همایش -
 اي آموزشی و فرهنگیبرگزاري جشنواره، نمایشگاه و مسابقه ه -
انعقاد تفاهم نامه بین دستگاهی در بخش دولتی و غیر دولتی ( اداره کار ، تعاون و  -

 شوراي اسالمی شهر ) –رفاه اجتماعی 
  تعامل بین دستگاهی در بخش دولتی و غیر دولتی و جلب مشارکت همگانی -

50  

3  190 
هاي مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست  اعمال سیاست

 ي اجراي برنامه مدیریت سبزبرا

معرفی واحدهاي خدماتی و 
صنعتی حائز شرایط واحد 

 سبز

 خدماتی –انجام مکاتبه با واحدهاي صنعتی -

  بررسی دستگاه هاي دولتی در خصوص اجراي مبانی مدیریت سبز -
  

55  

4  191 
هاي حساس، محدود کردن پروانه حمل  بوم مدیریت زیست

 غیرمجازهاي  آوري سالح اسلحه شکاري،جمع

معرفی متخلفین به مراجع 
قضایی،ضبط سالح هاي 

 شکاري غیرمجاز
  45  در استان غیرمجاز يشکار يسالح ها ضبطو  یمتخلفین به مراجع قضای یمعرف



 

 

  برنامه پنجم توسعه . عملکرد مواد قانونی درطول3جدول ادامه 

ماده قانونی   ردیف
میزان تحقق   اتعملکرد و اهم اقدام  تکلیف  تعیین شده  موضوع  مرتبط

  (درصد)

5  192 

  اي  انجام خوداظهاري  و نصب سیستم پایش لحظه
منظورکاهش عوامل آلوده کننده ومخرب محیط زیست  به

  کلیه واحدهاي بزرگ تولیدي،صنعتی،عمرانی،خدماتی
 و زیربنایی 

  پایش واحدهاي
 صنعتی 

امتر جهت پایش پار 380دستگاه حسگر با قابلیت سنجش  بیش از  180نصب بالغ  بر ـ 
 واحد تولیدي و صنعتی در سطح  استان 30برخط و لحظه اي 

صدور مجوز احداث  واحد هاي صنعتی و خدماتی پس از ارزیابی زیست محیطی ـ 
 مورد بررسی قرار گرفت 95پروژه مشمول ارزیابی که در سال  12تعداد 

 95واحد صنعتی در سال  12680پایش ـ 
 اري از خروجی پساب و هواي واحدهاي صنعتیمورد نمونه برد940تعداد ـ 
هاي اداره کل و ادارات تابعه در بخش  پارامتر در آزمایشگاه 5420گیري تعداد  اندازهـ 

 آب و فاضالب و هوا
مورد توسط بخش  750پایش واحد هاي صنعتی  در قالب طرح خود اظهاري به میزان ـ 

 زیست) خصوصی ( آزمایشگاه هاي معتمد سازمان حفاظت محیط
ارتقاء تعداد آزمایشگاه هاي معتمد استان از نظر پارامترهاي مورد تایید جهت آنالیز ـ 

 وانجام خود اظهاري واحدهاي صنعتی وتولیدي
نظارت بر عملکرد آزمایشگاه هاي معتمد ( تست مشترك، بازدید سرزده ، کنترل ـ 

 وبررسی نتایج خود اظهاري ، نمونه برداري مشترك و...
،افزایش 1395ایستگاه سنجش آلودگی آب در استان اصفهان تا پایان سال 3رار استقـ 

  یک ایستگاه آب (در حال احداث)
مدیریت پسماندهاي صنعتی وویژه واحدهاي صنعتی و خدماتی استان با انجام نظارت ـ     ـ 

بر نوع پسماند تولیدي ونحوه مدیریت آن شامل  امحاء، دفن در محل هاي مجازو 
 ه به عنوان ماده اولیه سایر فرایندهاي صنعتی مرتبط به شرح  بندهاي ذیل:استفاد

 اجراي شیوه نامه هاي اجرایی ساماندهی پسماندهاي عمرانی و ساختمانیـ          
 تهیه گزارش روند پیشرفت تخصیص مراکز دفع پسماند ویژه در استانـ          
 ها در داخل کشورنظارت بر نقل و انتقاالت پسماندـ          
  گزارش آماري پسماندهاي الکتریکی و الکترونیکیـ         

100 



 

 

  برنامه پنجم توسعه (محیط زیست) . عملکرد مواد قانونی درطول3جدول ادامه 

ماده قانونی   ردیف
میزان تحقق   عملکرد و اهم اقدامات  تکلیف  تعیین شده  موضوع  مرتبط

  (درصد)

  بند ب 193  6

حیط زیست مکلف است تمهیدات الزم سازمان حفاظت م
براي کاهش آلودگی هوا تا حد استانداردهاي جهانی با ا ر

هاي انتشار ریزگردها و مهار  اولویت شناسایی کانون
  آن،کنترل و کاهش میزان انتشارگازهاي گلخانه اي را

 .فراهم آورد

شناسائی کانونهاي 
تولیدریزگرد محلی و 

 مهارآن

  جامع کنترل کیفی هواي اصفهان تدوین و تصویب برنامه -
پیگیري و اجراي مصوبات ملی و استانی کاهش آلودگی هوا با تشکیل کارگروه هاي -

  اصلی و فرعی کاهش آلودگی هوا
تدوین برنامه جامع مدیریت و مقابله با پدیده گردو غبار و ارائه برنامه عملیاتی توسط -

  هریک از دستگاه هاي مرتبط
استانی غبار و انجام مکاتبات مختلف ازطریق دبیرخانه کمیته  هاي تشکیل کارگروه -

ملی کنترل غبار (حفاظت محیط زیست استان)جهت دریافت اقدامات و پروژهاي 
  زایی و کنترل غبار هاي مرتبط جهت جلوگیري از بیابان پیشنهادي دستگاه

 ممنوعیت بهره برداري جدید از معادن گچ و خاك درمنطقه بحرانی اصفهان -
 منوعیت بهره برداري معدن نمک تاالب گاوخونیم -
  اخذ موافقت صنایع و معادن جهت ارتقاء سطح حفاظت تاالب گاوخونی ـ

  

60  

  اصفهان. : قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اداره کل حفاظت محیط زیست استان ذمأخ
  
  
  
  
  
  



 

 

  1395هاي اجرایی در سال  . عملکرد سیاست3جدول 

ایی هاي اجر سیاست  ردیف
  برآورد  اثربخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  اتخاذ شده

  اثربخشی درصد)

کاهش صنایع   1
  آالینده استان

  مورد از واحدهاي صنعتی وخدماتی استان  12000پایش بیش از  -
  مورد 5148بررسی وپاسخ به استعالم استقرار صنایع جهت مجوز احداث وبهره برداري واحدهاي صنعتی به تعداد  -
  بازدید از واحدهاي صنعتی بزرگ استان -
  خانه هاي صنعتی اصفهان درخصوص اتصال فاضالب واحدهاي صنعتی به تصفیه شهرك جلسات متعدد با شرکت تشکیل -
هاي مازوت سوخت مجاور شهر اصفهان و تحقق مصرف سوخت گاز در واحدهاي مذکور  تامین سوخت گاز براي نیروگاه -

  تاکنون ادامه داردکه  93از سال 
  گاز سوز شدن تعداد قابل توجهی از صنایع  که منجر به کاهش  آالیندهاي ناشی از مصرف سوخت هاي مایع شده است -
واحد تولیدي وصنعتی بزرگ مقیاس استان جهت بررسی  HSEبرگزاري نشست تخصصی با مدیران ارشد و مسئوالن  -

  کارشناسی ومعضالت زیست محیطی هر واحد
  ازدید از واحدهاي صنعتی بزرگ استانب -
 انجام عملیات میدانی (بازدید کارشناسی ونمونه برداري از بخش هاي مختلف هر صنعت)-
هاي هوا وپساب  بر عملکرد واحدهاي صنعتی بزرگ استان که نسبت به نصب سیستم پایش لحظه اي در خروجی نظارت -

  خود اقدام نموده اند.
  که رفع آلودگی ننموده اند به مراجع قضایی  معرفی واحدهاي آالینده -
تشکیل جلسه مربوطه در اداره کل و تعیین تکلیف هر دستگاه جهت انجام امور محوله در راستاي کاهش صنایع  -

  آالینده استان
  برگزاري جلسات طرح جامع کنترل کیفی هواي اصفهان-
انجام شده ومدارك دال بر رفع آلودگی واحدهاي تشکیل کمیته تخصصی در اداره کل جهت مستند سازي اقدامات  -

 اند. صنعتی که از فهرست صنایع آالینده خارج گردیده
پساب  بر عملکرد واحدهاي صنعتی بزگ استان  که نسبت به نصب سیستم پایش لحظه اي در خروجی هاي هوا و نظارت -

  خود اقدام نموده اند.

اقدامات فوق باعث نصب  سیستم 
واحد  142در  جذب آلودگی هوا

صنعتی بزرگ و کوچک در سطح 
استان گردیدکه  نتیجه آن  کنترل و 
کاهش آلودگی واحدهاي مزبور می 

باشد.  از طرفی حجم قابل توجهی از 
فاضالب تولیدي در واحدهاي صنعتی 

هاي  به شبکه فاضالب تصفیه خانه
هاي صنعتی متصل شده که  شهرك

باعث کاهش  تخلیه بار آلودگی به 
  .گردیده است محیط

85  



 

 

  1395هاي اجرایی در سال  . عملکرد سیاست3ادامه جدول 

هاي اجرایی  سیاست  ردیف
  برآورد  اثربخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  اتخاذ شده

  اثربخشی درصد)

کاهش صنایع   1
  آالینده استان

  انهاي فاضالب شهري است خانه نمونه برداري مستمر خروجی تصفیه پایش و -
  برداري از خروجی واحدهاي صنعتی استان نمونه پایش و -
  شهرك صنعتی دیگر شامل شهرك صنعتی بزرگ، جی 2جهت احداث تصفیه خانه یري پیگ -
  راه اندازي مدول دوم تصفیه خانه شهرك صنعتی جی -
  راه اندازي  فاز دوم  تصفیه خانه  شهرك  صنعتی رنگسازان رازي ، -
  خانه شهرك صنعتی منظریهراه اندازي تصفیه  -
  بهینه سازي و اصالح تصفیه خانه امیر کبیر کاشان -
  نصب سیستم پایش لحظه اي در خروجی پساب شهرك هاي صنعتی جی، رنگسازان رازي، مورچه خورت -
  همکاري فعال با برنامه اجرایی ایمنی آب شرب شهر اصفهان -
  جلسه 2برگزاري جلسات شوراي حفاظت کیفی زاینده رود ( -

  جلسه)60، کارگروه مدیریت پسماند استان  وشهرستانها(بیش از 
  نظارت بر نحوه نقل وانتقاالت پسماند در داخل کشور -
  بانحوه مدیریت پسماند در انواع پسماندها شامل صنعتی ، شهري، ویژه ، پزشکی وکشاورزي مکاتبات مرتبط انجام -
  نه هاي تولید کود کمپوست ، محل هاي دفع نخاله و..بازدید از مراکز دفن پسماند شهري ، کارخا -
  صدور اخطار رفع آلودگی جهت واحدهاي متخلف در زمینه نحوه غیر اصولی دفع پسماند تولیدي -
  بازدید از مراکز بیمارستانی ودرمانی استان جهت نظارت بر نحوه بی خطر سازي پسماندهاي پزشکی -
  پسماند  پزشکی دفن شرایط اصولی منظور کنترل به استان پسماندهاي پزشکی دفن مصوب جهت هاي بازدید از لندفیل -
  پیگیري کلیه امور مربوط به موضوع مدیریت پسماند شامل بررسی استعالم هاي به عمل آمده از این اداره کل -
 پیگیري مصوبات جلسات یاد شده  با دستگاههاي مربوطه -
ن تکلیف هر دستگاه جهت انجام امور محوله در راستاي کاهش صنایع تشکیل جلسه مربوطه در اداره کل و تعیی -

  آالینده استان

  85  



 

 

  1395هاي اجرایی در سال  . عملکرد سیاست3ادامه جدول 

هاي اجرایی  سیاست  ردیف
  برآورد  اثربخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  اتخاذ شده

  اثربخشی درصد)

کاهش صنایع   1
  آالینده استان

  شرکت در جلسات مربوط به منابع آب استان -
  95مورد گزارش استقرار واحدهاي صنعتی ، خدماتی ومعدنی مشمول ارزیابی در سال  12بررسی -
  جلسه بررسی گزارش هاي ارزیابی پروژه هاي مشمول 4برگزاري  -
ث، بهره برداري، توسعه ، مورد استعالم در بخش محیط زیست انسانی شامل درخواست مجوز احدا 5148پاسخگویی به  -

  95افزایش ظرفیت ، تغییر خط تولید و....در سال 
  زیست  محیط ضوابط استقرارسازمان حفاظت 7رده  جلسه کمیته کارشناسی جهت واحدهاي مشمول 20برگزاري بیش از  -
فهرست صنایع گیري کارشناسی به منظور تعیین  برگزاري جلسات مربوط به بررسی وضعیت صنایع استان و تصمیم -

  آالینده استان

  85  

2  

مطالعه ،نظارت بر 
ارتقا ، توسعه 

  هاي سیستم
آوري و تصفیه  جمع 

  و بازچرخانی
  پساب و فاضالب 

ها  نسبت به انجام اصالح سیستم و  خانه در صد تصفیه 25، می بایست  95براساس  هدف تعیین شده  در برنامه در سال  
خانه  تصفیه 23منظور باز چرخانی پساب اقدام نمایند.که با توجه به  تصفیه تکمیلی به ارتقاء کیفیت و همچنین بکارگیري

 سپاهان شهر و...) در زمینه ارتقايشمال ،  ،خانه جنوب  تصفیه خانه ( تصفیه 5بیش از  95فاضالب بهداشتی در سال 
تکمیلی در واحدهاي تولید کننده  هاي تصفیه کیفیت اقدامات قابل توجهی به عمل آورده اند ، همچنین  نصب سیستم

که  هاي صنعتی نیز صورت گزفته است  بطوري هاي شهرك  خانه وتصفیه ها پساب نظیر پاالیشگاه ، فوالد مبارکه ، نیروگاه
گیرد. لذا بر این اساس هدف برنامه  متر مکعب در ثانیه در این واحدها بازچرخانی پساب صورت می 2000حجمی بیش از 

  گردیده است اًمینتبطور کامل 

  100  

  پایش منابع زیستی  3

  تابلوي نمایشگر کیفیت هوا 7ایستگاه پایش کیفی هوا و 15راهبري  -
  آوري استخراج وآنالیز اطالعات مرکز پایش کیفی هوا وثبت در سایت اداره کل جمع -
  نی وضعیت کیفی هوا از طریق سایت اداره کل و همچنین اپلیکیشنااطالع رس -
  )BTEXهاي خاص در هواي محیط (  برداري و آنالیز آالینده نمونه -
  دستگاه غبارسنج محیطی 5به روز رسانی تعداد  -

    



 

 

  1395هاي اجرایی در سال  . عملکرد سیاست3ادامه جدول 

هاي اجرایی  سیاست  ردیف
  برآورد  اثربخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  اتخاذ شده

  اثربخشی درصد)

ادامه 
دیف ر

3  
  پایش منابع زیستی

  محیط زیست استان رود و ارائه اطالعات در سایت اداره کل اي بر روي زاینده نصب ایستگاه پایش لحظه -
  آوري استخراج وآنالیز اطالعات مرکز پایش کیفی هوا وثبت در سایت اداره کل جمع -
  رود هاي آنالین نصب شده در طول رودخانه زاینده راهبري ایستگاه -
: بر اساس  هاي صنعتی و شهري و آنالیز در آزمایشگاه ها و فاضالب برداري از منابع آب سطحی،زیر زمینی و پساب نمونه -

مورد نمونه برداري وآنالیز پارامتر شیمیایی ومیکروبی مورد نظر بوده است    5600انجام  تعداد  95هدف برنامه در سال 
مورد نمونه برداري و پارامتر بیش از هدف برنامه عملکرد وجود   5918ع انجام  که با توجه به عملکرد این بخش  با مجمو

  داشته است.
الزم به توضیح است این اقدامات شامل نمونه برداري از منابع ابهاي سطحی وزیر زمینی ، نمونه برداري از پساب خروجی 

ستان ، نمونه برداري از بنزین وسایر تصفیه خانه اي فاضالب هاي بهداشتی  وصنعتی واحدهاي صنعتی وخدماتی ا
  ترکیبات آلی ونمونه برداري از خاك هاي الوده می باشد.

  تعیین ایستگاه پایش مستمر و غیر مستمر
  ارائه اطالعات ایستگاه هاي سنجش  آب زاینده رود در وب سایت اداره کل -

 رامترپا 22گیري  و اندازه رود نمونه برداري ماهیانه از آب رودخانه زاینده-  
  )WQiمحاسبه شاخص کیفی آب  سطحی وزیر زمینی(-  
 ارائه نتایج محاسبات شاخص کیفی بر روي سایت اداره کل-  

  تهیه بانک اطالعاتی از  وضعیت کیفی رودخانه زاینده رود -
  برگزاري شوراي حفاظت کیفی زاینده رود -
  عضویت در کمیته تدوین نظام نامه مدیریت جامع منابع آب استان -
  پایش نقاط تخلیه پساب ورواناب به رودخانه زاینده رود -
  نمونه برداري از ابهاي زیر زمینی در صورت وجود گزارش از وضعیت در معرض تهدید بودن نظیر آلودگی نفتی -

  100  



 

 

  1395هاي اجرایی در سال  . عملکرد سیاست3ادامه جدول 

هاي اجرایی  سیاست  ردیف
  برآورد  اثربخشی سیاست  صورت گرفتهاهم اقدامات اجرایی   اتخاذ شده

  اثربخشی درصد)
ادامه 
ردیف 

3  
  همکاري مؤثر و فعال با برنامه ایمنی آب شرب شهر اصفهان با دبیري مرکز بهداشت استان-  پایش منابع زیستی

  100    شرکت در جلسات کمیته بحران آ ب استان و همچنین مدیریت بحران استانداري -

پایش واحدهاي   4
  خدماتی صنعتی و

واحد تولیدي  30اي  پارامتر جهت پایش برخط و لحظه 380دستگاه حسگر با قابلیت سنجش  بیش از  180بر   نصب بالغ -
  و صنعتی در سطح  استان

  پایش خروجی دود کش واحدهاي صنعتی استان و انجام نمونه برداري وکنترل کیفیت هواي خروجی از دودکش -
  تشکیل جلسات کارشناسی تهیه فهرست صنایع آالینده استان هر سه ماه یکمرتبهشناسایی واحدهاي آالینده،  -
  پایش  پساب خروجی کلیه تصفیه خانه هاي فاضالب استان ، انجام نمونه برداري و آنالیز پارامترهاي شاخص آلودگی -
هاي صنعتی فعال استان   هاي صنعتی استان :بر اساس هدف برنامه از مجموع شهر ك خانه فاضالب شهرك احداث تصفیه -

برداري  هاي صنعتی را ملزم به احداث وبهر ه هاي الزم ، شرکت شهرك بایست این اداره کل با انجام مکاتبات وپیگیري می
 11،  95هاي صنعتی بنماید لذا براساس هدف تعیین شده در برنامه سال  آوري وتصفیه فاضالب در شهرك سیستم جمع

شهرك داراي  11 شده و تاًمینشدند، که  درحال حاضر نیز این هدف  خانه می سیستم تصفیهبایست مجهز به  شهر ك می
  باشند صنعتی می آوري وتصفیه فاضالب بهداشتی و سستم جمع

  بررسی خود اظهاري واحدهاي صنعتی و خدماتی استان -
د و ارتقاء ،  صحت سنجی ، مکاتبات انجام کلیه امور مربوط به اخذ گواهینامه آزمایشگاه هاي معتمد  در زمینه تمدی -

  مربوط به نواقص خود اظهاري و...
  صدور اخطار و پیگیري قضایی واحدهاي صنعتی داراي آلودگی  -

امکان پایش متمرکز وسریع 
واحدهاي صنعتی بزرگ استان از نظر 

  وضعیت زیست محیطی،
رفع آلودگی واحدهاي داراي آلودگی، 

جلوگیري از فعالیت واحدهاي 
ینده، پایش کیفیت هواي استان و آال

  منابع آب

100  

5  

 70رشد بیش از 
درصدي مدیریت 

پسماند استان اصفهان 
  1395در سال 

  نظارت بر نحوه نقل وانتقاالت پسماند در داخل کشور -
انجام مکاتبات مرتبط با نحوه مدیریت پسماند درانواع پسماندها شامل صنعتی، شهري، ویژه ، پزشکی وکشاورزي  -

  وتکمیل پرسشنامه هاي مربوطه
  اي  ها بصورت دوره هاي مدیریت پسماند در استان و شهرستان برگزاري کارگروه -

نحوه مدیریت  تفکیک انواع پسماندها و
محیط نظارت توسط اداره کل  جداگانه و

که منجر به مدیریت اصولی زیست استان 
 پسماند به میزان قابل توجهی شده است.

80  



 

 

  1395هاي اجرایی در سال  . عملکرد سیاست3ادامه جدول 

هاي اجرایی  سیاست  ردیف
  برآورد  اثربخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  اتخاذ شده

  اثربخشی درصد)

ادامه 
ردیف 

5  
  

  بازدید از مراکز دفن پسماند شهري ، کارخانه هاي تولید کود کمپوست ، محل هاي دفع نخاله و.. -
  آلودگی جهت واحدهاي متخلف در زمینه نحوه غیر اصولی دفع پسماند تولیدي صدور اخطار رفع -
  بازدید از مراکز بیمارستانی ودرمانی استان جهت نظارت بر نحوه بی خطر سازي پسماندهاي پزشکی -
  یکنترل شرایط اصولی دفن پسماند پزشک منظور استان به پزشکی پسماندهاي دفن جهت مصوب هاي بازدیداز لندفیل -
 پیگیري کلیه امور مربوط به موضوع مدیریت پسماند شامل بررسی استعالم هاي به عمل آمده از این اداره کل -
  اي، ترانزینت نامناسب و.. بازدیدازحوادث ناشی از  تخلیه مواد االینده خاك شامل ته کشی تانکرها، حوادث جاده -
  عدم مدیریت اصولی پسماندتولیدي پیگیري قضایی واحدهاي صنعتی وخدماتی متخلف در خصوص -
  انجام مکاتبات با مسئولین اجرایی که در زمینه پسماندهاي شهري اقدام مناسب انجام نداده اند -
  نظارت بر نحوه واردات وصادرات پسماند واحدهاي صنعتی -

  80  

6  

اجراي برنامه کاهش 
آلودگی هواي کالن 

 10شهر اصفهان در 
  محور

  یل نقلیه با سن بیش از میزان مصوبجلوگیري از تردد وسا-
اعمال قانون  - 11940اعزام به تعمیر گاه  -33020اعمال قانون دودزایی  - 149143قانون فاقد معاینه فنی:  اعمال-

نسبت به سال مبنا  % افزایش 68برابر  95ماهه سال  10نسبت به  (میانگین 360780زوج وفرد  - 119996کامیون 
اقدامات فوق باعث گردید روند انجام   درصد افزایش) 91

افزایشی روزهاي مطلوب ( پاك و 
کامالً  95تا  92هاي  سالم) طی سال

روز در سال  108محسوس و از تعداد 
  برسد. 95روز در سال  294به  92

60  
  انجام آزمون صحت کاتالیست کانورتور و کربن کنیستر در معاینه خودروها: -
  هاي معیوب ظ دارا بودن برچسب معاینه فنی و اجبار در تعویض کاتالیستکنترل خودروهاي عمومی به لحا -
یشگاه اصفهان و توزیع در توسط پاال( به مقدار محدود) ام  پی پی 50و دیزل با گوگرد کمتر از 4تولید بنزین یورو-

  توسط شرکت پخش ، ها جایگاه
 است.در کالن شهر اصفهان در حال توزیع  93این نوع سوخت از سال 

  افزایش سهم حمل و نقل عمومی: -
  درصد) 21درصد به  19(افزایش سهم حمل و نقل توسط اتوبوس ها از  سهم حمل نقل عمومی



 

 

  1395هاي اجرایی در سال  . عملکرد سیاست3ادامه جدول 

هاي اجرایی  سیاست  ردیف
  برآورد  اثربخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  اتخاذ شده

  ربخشی درصد)اث

ادامه 
ردیف 

6  
  

  است شده اضافه ناوگان به 94 سال در دستگاه 200 -
  است شده بسته اتوبوس دستگاه 500 قرارداد 95 سال در -
  .است شده فرسوده هاي اتوبوس جایگزین متري18 اتوبوس دستگاه 4تعداد ،95 سال در -
 هاي اتوبوس جایگزین دستگاه 140 سال جمعاً پایان تا که شده جایگزین اتوبوس دستگاه 103 حاضر درحال -

  .شد خواهد فرسوده
  است شده نوسازي اخیر سال 3 طی در اتوبوس 350 جمعا

    

  سواران : ساماندهی معابر و تسهیل عبور و مرور عابران پیاده و دوچرخه -
 کیوسک دوچرخه مجهز به شبکه ارتباطی و تحویل مکانیزه 51 -
کنترلردر تقاطعات سطح شهر که از این تعداد  344 –دوچرخه  وجودم مسیرهاي از دیگر کیلومتر 30 بهسازي -

  باشد عدد آنها هوشمند می  171
هاي نظارت تصویري دیجیتالی جهت کنترل کامل مبادي ورودي طرح ترافیک و همچنین نصب تابلو  نصب دوربین -

  الکترونیکی مسیریاب شهري:
  معبر شهري 23دوربین پالك خوان در  34نصب - -
  دوربین) 500تصویر تا کنون نصب شده است . (کل برنامه 443سامانه نظارت تصویري با  371  نصب -
سامانه کد گرفته و در مرحله بهره برداري است  و  16سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز نصب شده است ( 41 -

  گردد) سامانه در مرحله کد پلیس است و بهره برداري نمی 25
سامانه کد پلیس گرفته و درحال  45سامانه ،  64شده است ( از این   سرعت نصبسامانه ثبت تخلف  64 -

  گردد سامانه در مرحله دریافت کد پلیس است و بهره برداري نمی 19برداري است و  بهره
  منظوره به دو منظوره سوخت (بنزین و گاز): هاي تک تبدیل جایگاه -
  جایگاه  تک سویه  نصب شده است 17 -
  40: 96هاي دو منظوره در سال  گاهتعداد جای -



 

 

  1395هاي اجرایی در سال  . عملکرد سیاست3ادامه جدول 

هاي اجرایی  سیاست  ردیف
  برآورد  اثربخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  اتخاذ شده

  اثربخشی درصد)

ادامه 
ردیف 

6  
  

  60: 96منظوره در سال  هاي تک تعداد جایگاه -
 CNGجایگاه متوسط ظرفیت  تاًمینقطعه زمین مناسب براي  20 تاًمینري براي اعالم آمادگی شهردا -
  منظوره وجود ندارد. هاي دومنظوره به تک بدلیل مشکالت ترافیکی تبدیل جایگاه -
همدانیان) امکان اضافه  -شهید خرازي -تره بار میوه و-جهان نقش- ها به غیر از این جایگاه (فرزانگان سایر جایگاه -

  راي استقرار مستقل یک سکوي بنزین وجود نداردکردن فضا ب

    

  افزایش سالیانه یک متر مربع به سرانه فضاي سبز شهري:-
  آب مورد نیاز هدف اصلی حفظ شرایط موجود است. تاًمینبا توجه به عدم 

  لیتر پساب تصفیه خانه سپاهان شهر 140تملک  -
  92سال % سطح  آبیاري تحت فشار نسبت به 7افزایش ساالنه  -
  بهبود عملیات زراعی -
  گونه تغییر -
  هاي انتقال موجود نگهداري و تعمیرات شبکه  -
  هاي پمپاژ ارتقاء ایستگاه -
  هاي موجود نصب کنتورهاي حجمی بر چاه -
  استحصال آب مورد نیاز از منابع زیر زمینی -
 ل ایستگاه تصفیه تکمیلیشهر به مح خانه سپاهان ایجاد شبکه انتقال پساب تصفیه نشده از تصفیه -
  ایجاد شبکه انتقال پساب تصفیه نشده به مخزن ژئو ممبران بختیار دشت -
  ایجاد بخشی از خطوط انتقال پساب در محدوده هزار دره، اتوبان شهید کشوري -
  ایجاد بخشی از شبکه انتقال پارك جنگلی صفه  -
  ار استقالل، شهرك بختیار دشتشهر اتوبان معلم، بلو ایجاد شبکه انتقال پساب شاهین  -
  



 

 

  1395هاي اجرایی در سال  . عملکرد سیاست3ادامه جدول 

هاي اجرایی  سیاست  ردیف
  برآورد  اثربخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  اتخاذ شده

  اثربخشی درصد)

ادامه 
ردیف 

6  
  

  ین شده:هاي صنعتی تا درمحدوده تعی ممنوعیت ایجاد صنایع در خارج از شهرك-
  کیلومتري اصفهان50% ممانعت از ایجاد صنایع در شعاع 100 -

    

 -هاي تجدید ها و واحدهاي تولیدي مستقر در محدوده و حریم با انرژي ها، کارگاه انجام فرایندهاي احتراقی تمام کارخانه-
  پذیر یا گاز:

  وخت مایع داشته باشدوجود ندارددرحریم ومحدوده شهري کارخانه وکارگاهی که درفرآیندتولیدنیازبه س -
  درصد مصرف سوخت مایع مربوط به واحدهاي صنعتی و بعضا معدنی فاقد شرایط گازکشی درکل استان می باشند. 20 -
درصدي مصرف  11هاي اخیر منجربه کاهش  در واحدهاي صنعتی، معدنی طی سال سازي مصرف سوخت گازکشی و بهینه -

  نفت کوره) در این واحدها گردیده است.سوخت مایع (نفت سفید،نفت گاز،
هاي  هاي کنترل آلودگی و سیستم تجهیز تمام واحدهاي صنعتی آالینده موجود در محدوده و حریم شهرها به سیستم-

  پایش بر خط:
دي واحد تولی 30اي  پارامتر جهت پایش برخط و لحظه 380بیش از   دستگاه حسگر با قابلیت سنجش 180نصب بالغ  بر  -

  و صنعتی درسطح  استان
  تبدیل صنایع آلوده به صنایع پاك:-
  هاي پیشرفته گري به روش مجوز تاسیس و بهره برداري در زمینه تولید ریخته 157صدور تعداد  -
  هاي پیشرفته مجوز تاسیس و بهره برداري در زمینه تولید آجر به روش 7صدور تعداد  -
  هاي مدرن تونلی پس از مصوبات نهایی کارگروه هاي صنعتی واحد آجر داراي کورهاقدام الزم درخصوص اصالح مجوز -
 32حدود 96مورد،  24حدود 95مورد،  19حدود 94مورد، 20حدود 93آالت (درسال  صدور مجوزهاي جایگزینی ماشین -

  اند. افیت گردیدهواحدمشمول مع 1388واحدمجوز ورودماشین آالت و 299تعداد 95تاپایان مهر 92مورد )  از شهریور
  انتقال واحدهاي صنعتی باقیمانده در حریم شهرها: -
  ریزي استان طرح موضوع در جلسات متعدد در شوراي برنامه -
  مطالعات و جانمایی آن توسط سازمان صنعت ، معدن و تجارت -



 

 

  1395هاي اجرایی در سال  . عملکرد سیاست3ادامه جدول 

هاي اجرایی  سیاست  ردیف
  برآورد  اثربخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  خاذ شدهات

  اثربخشی درصد)

ادامه 
ردیف 

6  
  

  ها: تامین سوخت گاز نیروگاه
اخذ حکم عدم استفاده از سوخت مازوت در دو نیرگاه اصفهان و  - پیگیري جدي موضوع ازطریق مراجع قضایی -

  93روگاه در اواخر خرداد ماه سال مشعل مازوت سوز در دو نی 156پلمپ تعداد –منتظري 

    

  هاي هوشمند انرژي: هاي اداري و تجاري به سیستم هاي ساختمان تجهیز موتورخانه-
  هاي طرح جامع کنترل کیفی هوا ریزي جهت پیگیري موضوع از طریق کارگروه برنامه -
  نصب سیستم کنترل مصرف گاز در ساختمانهاي اداري شهرداري اصفهان -
  .موستاتتر نصب -
  .رادیاتور ترموستاتیک شیر نصب -
  بندي کشی و عایق ارتقاء و بهبود لوله  -
  ها ات موتورخانهتأسیستهیه لیست تجهیزات و  -
  ها گیري مصارف گاز در موتورخانه اندازه -
  عقد قرارداد خرید تجهیزات کنترل -
  نصب تجهیزات کنترل مصرف -
  نگهداري و تعمیرات -
  هاي سنجش آلودگی هوا: اهتعداد ایستگ-
  هاي پایش کیفی هوا در شهر اصفهان. عقد قرار داد جهت سرویس و نگهداري بخشی از ایستگاه -
  هاي آموزشی مرتبط: تولید و پخش برنامه-
 یستز یطمح یننامه ب و کارشناسان مرتبط و انعقاد تفاهم یرکلبا حضور مد یزیونیو تلو یوراد هاي متعدد  ي برنانهاجرا -

  یزیونیو پخش دهها برنامه تلو یهمرکز استان جهت ته یمايو صدا وس
  و ... چاپ و تکثیر کتاب ، بروشور آموزشی -
  سخنرانی مراکز آموزشی در سطوح مختلف و همچنین در همایشها و کارگاههاي آموزشی مرتبط -
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ي اجرایی ها سیاست  ردیف
  برآورد  اثربخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  اتخاذ شده

  اثربخشی درصد)

7  
  
  
  
  
  
  
8  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقابله با پدیده
  گرد و غبار 

  
  
  
  
  

هاي  مهار کانون
کننده  محلی تولید
  ریزگرد

  تدوین برنامه جامع مدیریت و مقابله با پدیده گرد وغبار-
  هکتار 222500هکتار از  44500هاي بحرانی فرسایش بادي ي و مهار کانونبند شناسایی، اولویت -
  هکتار 200هزار هکتار 150هاي آبخوانداري و پخش سیالب اجراي طرح -
  میلیون هکتار 1,5هاي مرتع داري و مدیریت چرا در جهت حفظ شرایط موجود و بهبود مراتعاجراي طرح -
میلیون  177نیاز دایم  94میلیون متر مکعب در سال  87رود  وخونی و رودخانه زایندهالمللی گا آبه تاالب بین حق تاًمین -

  متر مکعب
  کیلومتر 18کیلومتر از  2هاي منتهی به تاالب گاوخونی با تأکید بر رودخانه زاینده رود  ساماندهی رودخانه -
  استان یستز یطخط مح بر یشو توسعه مرکز پا یلتکم-
  المللی گاوخونی بومی تاالب بین زیستتدوین برنامه مدیریت  -

  ایستگاه 12ایستگاه از  4توسعه شبکه پایش ذرات معلق درسطح استان 
  رسانی عمومی (کمیته مهار) اندازي مرکز پایش و اطالع راه -
  مطالعه منشایابی ذرات معلق (دانشگاه صنعتی) در حال اجرا -
  اجراي برنامه مدیریت زیست بومی -
  مربوطه درمحدوده برنامه آهک وآجر ومعادن و صدور مجوز جدیدواحدهاي گچ آهک، عدم و هاي تولید گچهکارخان تعطیلی -
هاي سنتی تولید آجر و واحدهاي فعال  پیگیري جهت ساماندهی و تعیین تکلیف واحدهاي تولید آجر(حذف شیوه -

  غیرمجاز)
  مرکز 15ر یک مرکز از توسعه مرکز داده دیتا سنتر و پشتیبانی سازمان هواشناسی کشو -
تمدید ادامه فعالیت سه معدن گچ خاکی در مناطق بحرانی فرسایش بادي و همچنین پیگیري جهت جلوگیري از تمدید  -

 پروانه دو معدن دیگر در مناطق مزبور
  ممنوعیت فعالیت معادن خاك سطحی در مناطق حساس و بحرانی -
  قبلی هاي نظارت بر برداشت معادن جدید وپنج مورد مخالفت با صدور مجوز  -

  هاي مدیریتی  اعمال سیاست
  منظور مقابله با پدیده گرد وغبار به

  در استان موفق بوده است 
  جلوگیري از تخریب منابع طبیعی 

  هاي استخراج و ازطریق فعالیت
 مؤثربرداري از معادن تا حدي  بهره 

  بوده است

30  



 

 

  1395سال هاي اجرایی در  . عملکرد سیاست3ادامه جدول 

هاي اجرایی  سیاست  ردیف
  برآورد  اثربخشی سیاست  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  اتخاذ شده

  اثربخشی درصد)

9  
شناسایی و مدیریت 

هاي  بوم زیست
  حساس

هزار هکتار در  53منطقه گلستانکوه به عنوان منطقه واجد شرایط براي ارتقاء به عنوان شکار ممنوع با مساحت -
 سار شناسائی و تحت مدیریت قرار گرفته استشرستان خوان

 پیگیري ارتقاء مناطق شکار ممنوع موجود به حفاظت شده -
  ارائه برنامه جامع مدیریت تاالب گاوخونی -

در این راستا مناطق خارو یخاب وکوه 
و کالته براي ارتقاء تحت  بزرگی

بوده اند همین طور شناسائی  پیگیري
مله مناطق شکار ممنوع جدید از ج

منطقه گلستانکوه انجام شده است 
بوده است در مورد  مؤثرکه بسیار 

تاالب گاوخونی نیز براي  مدیریت آن 
تحت اقدام  93طرح مدیریت از سال 

  بوده است

50  

  سند راهبردي بخش در برنامه پنجم توسعه اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان.  : ذمأخ

  
  
  
  
  
  
  



 

 

  1395ا و متغیرهاي مهم براساس اهداف کمی برنامه فرابخش محیط زیست در سال ه . عملکرد شاخص 4جدول 

  واحد متعارف  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته  ماده  قانونی  ردیف
1395  

  درصد تحقق  عملکرد  هدف برنامه
  83  75  90  درصد  واحدهاي تولیدي آالینده مدیریت  192ماده   1
  105  5918  5600  تعداد نمونه  هاي صنعتی و شهري و پساب مدیریت کیفی منابع آب 192ماده   2
      5:5  نسبت  واحد هاي صنعتی مدیریت آلودگی هواي 192ماده   3
  (فرابخشی )50  13  24  تعداد  شهرك هاي صنعتی مدیریت فاضالب 192ماده   4

  42  15  35  تعداد  (ایستگاه)  مدیریت پایش کیفی هواي استان اصفهان 192ماده   5
  53  7  13  نمایشگر تابلو

  100  %172  20  درصد  کاهش آلودگی کالن شهر اصفهان 192ماده   6
  560  11370  2000  تعداد  مدیریت پایش واحدهاي تولیدي و خدماتی آالینده 192ماده   7
  180  9  5  تعداد  ها توانمندسازي آزمایشگاه 192ماده   8

  مدیریت پسماند استان  190  9

  95  95  100  پسماند عادي (در صد)
  90  8/1  2  پسماند ویژه (تعداد)

  65  65  100  پسماند کشاورزي (درصد)
  95  8/3  4  پسماند صنعتی (تعداد)

  90  90  100  پسماند بیمارستانی (در صد)
 80 80 100 درصد مدیریت تحت مناطق بر نظارت 191  10
 70 70 100 درصد ها بوم زیست و ها زیستگاه مدیریت 191  11
  80  80  100  درصد چهارگانه مناطق علفخواران جمعیت بر نظارت و کنترل  191  12
  90  90  100  درصد بازرسی و نظارت واحد توسط ملی پارکهاي و شده حفاظت مناطق بر جامع نظارت  191  13
 233 24692 10583  نفر ساعت  ارتقاء سطح علمی کارکنان شاغل محیط زیست  189  14
 103 140938 135638  نفر ساعت  م مردم و عالقمندان به مسائل زیست محیطیارتقاء سطح دانش عمو  189  15

  سند راهبردي بخش در برنامه پنجم توسعه اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان.  :مأخد



 

 

  
  اي : عملکرد بودجه-  4
  

  
  

  (ارقام به میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اي طی سال . عملکرد اعتبارات هزینه 5جدول 
  

ع نو
  اعتبارات

1390  1391  1392  1393  1394  1395  
  درصد  عملکرد  مصوب  درصد  عملکرد  مصوب  درصد  عملکرد  مصوب  درصد  عملکرد  مصوب  درصد  عملکرد  مصوب  درصد  عملکرد  مصوب

 100 2115 2115 100 753 753 100 2517 2517 100 933 933  100  872  872 100  2267  2267  ملی

 98، 6 119577 121276 98، 6 87230 88438 99، 6 65359 65594 100 57658 57658 100 42566 42642 100 34611 34611  استانی

 - 121692 123391 - 87983 89191 - 67876 68111 - 58591 58591 - 43438 43514 - 36878 36878  جمع کل

  أخذ :  اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان.م
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

  (ارقام به میلیون ریال) 1390 – 95هاي  اي طی سال هاي سرمایه ات تملک دارایی. عملکرد اعتبار 6جدول 
  
  

نوع 
  اعتبارات

1390  1391  1392  1393  1394  1395  
  درصد  عملکرد  مصوب  درصد  عملکرد  مصوب  درصد  عملکرد  مصوب  درصد  عملکرد  مصوب  درصد  عملکرد  مصوب  درصد  عملکرد  مصوب

  100  16900  16900  100  20529  20529  100  16770  16770  100  13385  13385  100  9140  9140  100  14833,5  14833,5  ملی
 64 24990 39046 40 23235 57854 54,4 8500 15625 44,8 7750 17280 32,3 3952 12245 79,6 15150 19029  استانی

 - 41890 55946 - 43764 78383 - 25270 32395 - 21135 30665 - 13092 21385 -  29983,5 33862,5  جمع کل

  أخذ :  اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان.م
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  جمع بندي وپیشنهادها : - 5
  تحلیل عملکرد- محور اول

  ، محیط زیست استانیافته به  زان اعتبارات تخصیصـاساس می بر 1395سال  درعملکرد      
  .باشد.  دار که اهم آن در ذیل عنوان شده است، می هاي اجرایی و اقدامات اولویت هارچوب سیاستدر چ

  اجراي برنامه جامع کنترل کیفی هواي اصفهان. -

  .رود اي آب رودخانه زاینده هاي پایش لحظه هاي سنجش آلودگی هوا و ایستگاه راهبري ایستگاه -

  .ولید برق استانهاي ت نظارت بر گاز سوز بودن مستمر نیروگاه -

  .در کالن شهر اصفهان 4توزیع بنزین یورو  نظارت بر تولید و -

  .بر همکاري در زمینه تهیه طرح آمایش سرزمین با رویکرد جلوگیري از توسعه صنایع آب -

ها به  اتی نظیر نیروگاهمتعدادي از مراکز بزرگ خد تجهیز واحدهاي صنعتی بزرگ استان و -
  .پساب خروجی هواي دودکش واي در بخش  سیستم پایش لحظه

ها و واحدهاي صنفی و صنعتی آالینده و مزاحم به  پیگیري جانمایی و ساماندهی کلیه کارگاه -
  مناطق مناسب. 

جهت توسعه شبکه توزیع گاز به واحدهاي صنعتی مجاور مناطق مسکونی با اولویت  تالش در -
  کیلومتر. 50صنایع مستقر در شعاع

   .نیازمند استان خدماتی-تولیدي واحدهاي در فاضالب موجود هاي خانه فیهتص فرایند اصالح و بهسازي -

 .خانه فاضالب متمرکز هاي صنعتی داراي تصفیه ارتقاء شهرك -

  هاي خصوصی و تعاونی . هاي معتمد صرفاً درقالب شرکت آزمایشگاه  افزایش -

  .هاي معتمد استان نظارت مستمر بر عملکرد آزمایشگاه -

  .محیطی هاي زیست یش استان در زمینه آنالیز شاخصتوانمندسازي مرکز پا -

بر تأکید   هاي عمرانی استان با پروژه یافته در نظام هاي علمی و بر استفاده از روش  تاکید -
 گذاري زیستی. ارزش
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  محیطی . طریق انجام پایش زیست کاهش صنایع آالینده استان از -

  .گیرنده پسماند مدیریت انواع پسماندهاي استان ونظارت بر کلیه مراکز تحویل -

هاي اجرایی مطابق  و باعنایت به سیاستمحیط زیست استان با توجه به رویکرد نظارتی اداره کل      
ري هاي حساس، پیگی بوم ها نظیر ارتقاي آگاهی عمومی، مدیریت زیست جداول عملکرد در برخی زمینه

  هاي مهمی برداشته شده است. ها جهت کاهش آلودگی کالن شهر اصفهان گام فعالیت
خاك ازطرق مختلف ازجمله ارزیابی واحدهاي صنعتی و خدماتی  و  جلوگیري از آلودگی منابع آب     

انواع  مدیریت  پساب واحدهاي صنعتی، جهت استقرار در استان اصفهان، کنترل خروجی هوا و
رسطح استان، شناسایی واحدهاي صنعتی و خدماتی سبز، انجام نظارت و بازرسی درمناطق پسماندها د

هاي سنجش آلودگی هوا  محیطی، نصب ایستگاه هاي زیست مدیریت محیط زیست، تعریف پروژه -تحت
عنوان  هاي معتمد بهکارگیري آزمایشگاه هاي محیط زیست استان و به و آب، توانمندسازي آزمایشگاه

هاي  هاي شاخص فعالیت حمایتی درخصوص انجام خوداظهاري واحدهاي صنعتی از دیگر جنبهبازوي 
موفقیت  ) بوده است.6 و 5 با توجه به اعتبارات ملی و استانی (جداول 1395اداره کل در سال 

محدود بوده است ولی نسبت به سال قبل  هاي تولید ریزگرد نسبتاًها در شناسایی و مهار کانونفعالیت
  پیشرفت داشته است. ا توجه به گاز سوز شدن تعدادي از واحدهاي تولید آجر،ب

  

  نقاط قوت و ضعف -محور دوم

  نقاط قوت -الف
  .استان مرکز پایش ووجود بخش کارشناسی توانمند (از نظر کیفی) در مجموعه محیط زیست  -
واحدهاي  کسب تجارب فنی در زمینه کنترل آلودگی واحدهاي صنعتی به علت تنوع و تعدد -

  .صنعتی استان
  .هاي دولتی جهت کنترل آلودگی منابع آب، خاك و هوا همکاري سایر دستگاه -
 .افزایش آگاهی عمومی در شناسایی واحدهاي آالینده -
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  نقاط ضعف - ب

  .المللی گاوخونی تاالب بین د ورو هاي زیست محیطی رودخانه زاینده آبه حق تاًمینعدم  -
هاي پایش مستمر توسط واحدهاي صنعتی بزرگ و وجود  بر بودن نصب سیستم هزینه -

 .هاي مالی جهت این امر محدودیت

بر بودن خدمات بخش خصوصی در پایش واحدهاي صنعتی (انجام خوداظهاري توسط  هزینه -
  .واحدهاي صنعتی)

ه فاضالب شهري و ایجاد مشکالت بهداشتی و هاي تصفیعدم انجام گندزدایی پساب واحد -
  .عدم آگاهی کشاورزان در عدم استفاده از پساب غیراستاندارد در کشت مثمر 

  .هاي سنجش آلودگی  منظور حفظ و نگهداري ایستگاه فقدان اعتبار کافی به -

  

  

  

   پیشنهادها: - سوم محور

ل اساسی توسعه در سند راهبردي اهم پیشنهادها و اهداف و راهبردهاي بلندمدت متناظر با مسائ
  مصوب به شرح ذیل است:

 .المللی گاوخونی تاالب بین هاي زیست محیطی رودخانه زاینده رود و آبه حق تاًمین -

  .هاي جامع آمایش سرزمین تعمیق مالحظات زیست محیطی در برنامه تقویت و -
 .رود کیفیت آب رودخانه زاینده مدیریت بهینه منابع آب درراستاي بهبود -

  .تعمیم بازچرخانی پساب در کلیه واحدهاي آب بر استان  -
  .محیط زیست بسترسازي جهت انتقال تکنولوژي روزآمد درحوزه مدیریت انرژي، آب و -
گیرانه از باغات واراضی کشاورزي و محدودیت بارگذاري صنایع آالینده  حفاظت جدي و سخت -

 کیلومتري شهراصفهان. 50وصا ًشعاع و غیرمرتبط در محدوده استان اصفهان، خص
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رویکرد به شناسایی دقیق وضع موجود آلودگی وسهم منابع آالینده ازطریق ایجاد بانک  -
  اطالعاتی.

لحاظ پتانسیل علمی و مرکزیت  محیطی در استان اصفهان به احداث شهرك فناوري زیست -
  اصفهان. 

  هاي روز دنیا جهت مدیریت کلیه پسماندهاي تولیدي در استان. ز تکنولوژياستفاده ا -
مواقع  محیطی مهم در انجام آنالیزهاي زیست محیط زیست استان جهت توانمندسازي  -

 .حساس
  

ارائه و   هاي ذیل قابل گفته و درچارچوب سند راهبردي فرابخش، پیشنهاد براساس توضیحات پیش
  پیگیري است:

  .هاي رفع آلودگی مالی سیستم تاًمینگذاري و  اي صنعتی در سرمایهکمک به واحده -
  .آموزش واحدهاي صنعتی در پیشگیري از آلودگی -
  .هاي قدیمی در تولید و پایش  هاي جدید و حذف روش استفاده از تکنولوژي -
  .هاي فاضالب شهري در کشت مثمر در استان خانه هاي تصفیه جلوگیري از استفاده از پساب -
 .هاي الزم جهت مسئوالن واحدهاي صنعتی جهت پایش و کاهش آلودگی آموزشانجام  -

  .منظور قلع و قمع واحدهاي متخلف درحال احداث و یا ساخته شده تصویب قانون به -
  .هاویژه کارگاه با واحدهاي آالینده به  تصویب قانون برخورد فوري -
  .زیست جهت اهداف حفظ محیط ارتقاء فرهنگ عمومی در -
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  اصفهان استان 1395گزارش اقتصادي، اجتماعی سال  کننده فهرست اسامی کارشناسان تهیه

  تهیه کنندگان  عنوان فصل  فصل  امور  بخش  حوزه

  بخشی

  تولیدي  اول

  مریم منوچهري  منابع آب  اول
  نیآزیتا سلیما  کشاورزي و منابع طبیعی  دوم
  محمود خالقی  و تجارت معدن ،صنعت  سوم

  بهمن مرادي  تعاون کار و رفاه اجتماعی  چهارم

  زیر بنایی  دوم

  احمدرضا کاظمی  انرژي  پنجم
  فرهاد حیدري  مسکن و شهرسازي  ششم
  سید حسین میرمحمدصادقی  پست  هفتم
  احمدرضا کاظمی  عمران روستایی  هشتم
  سید حسین میرمحمدصادقی  روستاییآب و فاضالب   نهم
  سید حسین میرمحمدصادقی  عشایر  دهم

  فرهاد حیدري  حمل و نقل  یازدهم

  سوم
فرهنگی ، 
آموزشی و 

  اجتماعی

  حمید زهتاب  آموزش عمومی  دوازدهم
  بهمن مرادي  اي و حرفه فنی  سیزدهم

  حمید زهتاب، فرزانه جواهري  فرهنگ و هنر  چهاردهم
  اله توکلی ولی  تبلیغات اسالمی  دهمپانز

  حمید زهتاب، فرزانه جواهري  میراث فرهنگی و گردشگري  شانزدهم
  مریم شمس  ورزش  هفدهم
  مریم شمس  بهزیستی  هجدهم
  مهري خیراللهی  بهداشت و درمان  نوزدهم

  فرابخشی  چهارم  فرابخشی

  حی، بهزاد الماسی، محمدرضا صالالهه زرمهر  نظام درآمد و هزینه  بیستم
  الهه زرمهر، محمدرضا صالحی، بهزاد الماسی  بودجه و وضع مالی دولت  بیست و یکم
  سعادت طهماسبی  وري بهره بیست و دوم
  محمد میرزایی  جمعیت بیست و سوم

  سعادت طهماسبی  توسعه علوم و فناوري بیست و چهارم
  محمد وحید  محیط زیست بیست و پنجم
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