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  مقدمه
 توسـعه  اسـت  كـشوري  هجري شمسي    1404در افق    ايران جمهوري اسالمي    ،چشم انداز بر مبناي سند ملي     

 جهـان  در بخـش  الهـام  انقالبـي،  و اسـالمي  هويـت  با منطقه، سطح در فناوري و علمي اقتصادي، اول جايگاه اب يافته
    .الملل بين روابط در مؤثر و سازنده تعامل با و اسالم

  : نيز در سه بخش ترسيم شده است كه عبارتند از1404چشم انداز استان اصفهان در افق 

 مبتنـي  ، كـشور  در اقتصادي برتر جايگاه به يافته دست استاني :اقتصادي امور در استان انداز چشم 
 و اجتمـاعي  ، اقتـصادي  امنيـت  بر متكي ، اقتصادي پايدار و سريع رشد با همراه ، فناوري و علم بر

  .اكولوژيكي

 ــشم ــداز چ ــتان ان ــور در اس ــي ام ــاعي ، فرهنگ ــي و اجتم ــتاني :امنيت ــا اس ــي ب ــا، مردم    دان
   بـر  متكـي  پايـدار  امنيـت  از برخـوردار  ايرانـي  - اسـالمي  هويـت  داراي نـشاط  با و پذير مسئوليت

  .ديني ساالري مردم

 پايـدار  ، جامع توسعه با استاني :پايدار توسعه و زيست محيط ، آمايش امور در استان انداز  چشم ، 
 بـرداري   بهـره  و زيـست  محـيط  از حفاظـت  بـر  تاكيد با متوازن و متعادل فضايي سازمان و هماهنگ

  .منابع از قيمنط

 در و توسـعه  چهارم برنامه در كمي اهداف متضمن اصفهان استان توسعه ملي سندعالوه بر سند چشم انداز،      
 سـاالنه  رونـد  بر اسـاس   برنامه عملكرد ارزيابي كه اي گونه به باشد، مي برنامه هر با مرتبط هدف هاي شاخص قالب

ــاخص ــاي ش ــشي ه ــشي و بخ ــدف فرابخ ــسر را ه ــي مي ــازد م ــ .س ــر در گ ــشمينزارش حاض ــال اش ــراي س    ج
تنظيم شـده    1384-1388طي سال هاي    ن در سه بخش فوق       ساله كشور بر مبناي چشم انداز استا       20سند چشم انداز    

  .است و به ارزيابي ميزان تحقق اهداف چشم انداز در امور مختلف اشاره مي كند



 ۶

ايـن دوره بـه دليـل عـدم انتـشار       طـي   اندازميزان تحقق اهداف سند چشم      ارزيابي همه جانبه    با اين وجود،     
و اهـداف   عمـده    هـاي  شـاخص  از برخـي  امكانپذير نيست لكن از طريق بررسـي         ،آمار و اطالعات مورد نياز    تمامي  
  در راسـتاي هـدف هـاي        در اسـتان اصـفهان را        اجـراي برنامـه توسـعه     نتـايج   در استان مي توان فرازهـايي از         توسعه

   . تحليل قرار دادمورد تجزيه وسند چشم انداز 

 بـه  رو و مثبت هاي گام سند چشم انداز   اهداف تحقق مسير در كه دهد مي نشان بررسي اين از حاصل نتايج
ــشرفتي ــد. اســتشــده  برداشــته پي ــت رون ــسياري مثب ــن از ب ــدامات اي ــه اق ــدرج در   تفكيــك ب ــور مختلــف من   ام

  .در اين گزارش ارائه شده است چشم انداز استانسند 
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  هداف چشم انداز در امور اقتصاديتحقق ا) 1
   : است ويژگيهايي چنين داراي 1404 افق دراصفهان  استان ،اقتصادي امور در استان انداز چشم مبناي بر

   . اقتصادي پايدار رشد تحقق جهت در مناسب نهادهاي با استاني  .1

   شورك سطح در برتر فناوري و دانش توليد و عالي آموزش قطب عنوان به استاني  .2

   . جهان سراسر ايراني آفرينان كار جذب در توانمند استاني  .3

   . طبيعي و هنري - فرهنگي منابع بر اتكاء با توريسم صنعت در برتر استاني  .4

   و دولتـي  و عمـومي  خـصوصي،  ابعـاد  در هماهنـگ  و شايـسته  اقتصادي مديريت از مند  بهره استاني  .5
   . ملي مقياس در وري بهره شاخصهاي در برتر

وردهاي اقتـصادي اسـتان     به دسـتا  پس از اشاره به شاخص هاي كالن،        در اين بخش با توجه به اهداف فوق،         
حوزه فرابخشي دربرگيرنده ويژگيهـاي     .  در دو حوزه فرابخشي و بخشي پرداخته مي شود         1384-1388طي سال هاي    

ي استان در امور زيربنـايي و توليـدي اشـاره           كالن اقتصادي استان مي باشد و در حوزه بخشي به دستاوردهاي اقتصاد           
  . مي شود



 ٨

  حوزه هاي فرابخشي )الف
  ساختار جمعيت-1

 كه بر اسـاس سرشـماري عمـومي نفـوس و            نفر بوده  3923255 حدود 1375در سال    اصفهان   جمعيت استان 
 4559256 اين رقم به 1385مسكن در سال   بـه سـال    نـسبت 1385تغييـرات جمعيـت در سـال    . نفر رسيده اسـت   

درصـد آن را      64/16 ت اسـتان  يـ ز تعـداد كـل جمع      ا 1385سـال    همچنين در    .درصد بوده است    21/16ر  براب.،1375
 ،1375 هاي  سال در سني عمده هاي  گروه برحسبرا   استان جمعيت جدول ذيل    .جمعيت روستايي تشكيل داده بودند    

  . نشان مي دهدتوسعه چهارم برنامه پايان و شروع سال و 1385

درصدهزار نفر درصدهزار نفر درصدهزار نفر درصدهزار نفر 

3923/00100/004559/00100/004493/00100/004742/00100/00جمعيت كل 

1439/0036/681007/0022/091002/0022/30986/0020/80ساله (14-0)

2294/0058/483288/0072/133230/0071/903481/0073/40ساله (15-64)

190/004/80264/005/78261/005/80275/005/80ساله 65+

گروه سني 
1375138513841388

 

 نفر بوده است كـه بـا اسـتفاده از آن و          20971،  1384ميرهاي جاري و معوقه ثبت شده درسال         و  تعداد مرگ 
اطالعـات مركـز بهداشـت      . شـود    درهزار برآورد مـي    7/4، ميزان خام مرگ و مير       1384حجم جمعيت استان در سال      

ي   هـا    جمعيـت اسـتان درخـصوص شـاخص        براساس نتـايج بـرآورد    . دهد   در هزار نشان مي    32/5استان، اين ميزان را     
 در هزار، ميزان مرگ و مير كودكان زير         6/6 درهزار، ميزان مرگ و مير       2/17، ميزان خام مواليد     1384جمعيتي در سال    

  . سال بدست آمده است71د به زندگي  درهزار و امي26يكسال 

 ميـر كودكـان نـسبت بـه          نشان دهنده كاهش مـرگ و      1388 تا   1384هاي    ي مذكور طي سال     ها  روند شاخص 
يكي از علل اساسي باال بـودن بـاروري زنـان اسـتان در     . باشد  مي)  درهزار 30(بيني جمعيتي برنامه چهارم توسعه        پيش

ها نسبت به بقـاي نـوزادان و كودكـان بـه             گذشته را مي بايد در عامل مرگ و مير باالي نوزادان و عدم اعتماد خانواده              
 جـدول زيـر نـشان دهنـده         .هاي كم بقاي آنان جستجو كرد       ها و سال   ستي آنان، بيماري  علت فقر شرايط و امكانات زي     

  : مي باشد1384 – 88 هاي سال طي اصفهان استان در حياتي ي ها شاخص

  



 ٩

سال 1388سال 1387سال 1386سال 1385سال 1384عنوان 

26/0024/5023/9023/3022/70ميزان مرگ و مير كودكان زير يكسال

1/781/801/821/831/84ميزان مرگ و مير 1 تا 4 سال

30/0029/4028/6027/8027/00ميزان مرگ ومير زير 5 سال

6/606/606/606/606/60ميزان مرگ و مير خام

17/2017/4017/9018/1018/30ميزان مواليد

1/001/081/121/151/17رشد طبيعي جمعيت

71/0071/2071/4071/6071/70اميد به زندگي
  

  1385 – 1405ي ها سال جمعيت استان بيني پيشنتايج : مأخذ                

 78/2طي دهساله اخير بطور متوسط در هـر سـال            جمعيت روستايي استان     ،بر اساس اطالعات ذيل   همچنين  
   درصد در سال مواجه بوده است كه علـت آن  68/2درصد كاهش يافته است و در عوض جمعيت شهري با نرخ رشد          

 شـهر در    60عالوه بر مهاجرت از روستا به شهر، تشكيل شهرهاي جديد بوده است چرا كه تعداد شهرهاي اسـتان از                    
  . شهر رسيد99 به 1388تعداد شهرهاي استان در سال .  رسيده است1385سال  شهر در 92 به 1375سال 

  شاخص هاي مقايسه اي 
 1385 1375 1365 واحد عنوان 1375 -85طي سال هاي

 درصد تغييرات
نرخ رشد 

 )درصد(ساالنه

 62/1  21/16  4559256 3923255  3294916  نفر  جمعيت استان

 03/3 32/30  3798728  2914874  2112061  نفر  جمعيت شهري

 - 46/2 - 65/24  758890  1007087  1182855  نفر  جمعيت روستايي

 - - 2/14  51/1  76/1  1/4  درصد  متوسط نرخ رشد جمعيت استان

 - - 04/18  68/2  27/3  3/4  درصد  متوسط نرخ رشد جمعيت شهري

 - - 95/75  - 78/2  - 58/1  82/3  درصد  متوسط نرخ رشد جمعيت روستايي

 0 0  105  105  107  نفر  نسينسبت ج

 - 56/1 - 65/15  72/3  41/4  76/4  نفر  بعد خانوار

 62/1 22/16  43  37  31  نفر  تراكم جمعيت

 21/1 14/12  32/83  3/74  1/64  درصد  نسبت شهر نشيني

 - 81/0 - 12/8  6  53/6  66/6  درصد  سهم جمعيت استان از كل كشور

 13/0 27/1  8  9/7  9/7  درصد  سهم جمعيت شهري استان از كل كشور



 ١٠

) ازدواج، طالق، مواليد، مـرگ و ميـر  (ها، وقايع چهارگانه ثبتي      ي جمعيتي، نسبت    ها   روند شاخص  ذيلجدول  
ي   ها  اطالعات عمدتا ثبتي و شاخص    . دهد هاي برنامه چهارم را نشان مي       سازمان ثبت احوال و برآورد جمعيت در سال       

  .باشد م با استفاده از نرم افزارهاي جمعيتي ميهاي برنامه چهار منتج از برآورد جمعيت سال

13841385138613871388عنوان 

25/1024/5023/9023/3022/70ميزان مرگ و مير كودكان زير يكسال

30/2029/4028/6027/8027/00ميزان مرگ و مير زير 5 سال

6/606/606/606/606/60ميزان مرگ و مير خام

17/6017/8018/2018/3018/40ميزان مواليد

1/101/121/151/171/18رشد طبيعي جمعيت

71/0071/2071/4071/6071/80اميد به زندگي

4493/004559/004619/004680/004742/00جمعيت (هزارنفر)

51/2051/2051/2051/2051/20درصد جمعيت مردان

48/8048/8048/8048/8048/80درصد جمعيت زنان

---90/70-نسبت باسوادي مردان

---84/20-نسبت باسوادي زنان

1185/001225/001265/001311/001359/00تعداد خانوار (هزار)

3/793/723/653/573/49بعد خانوار

1/321/321/321/321/32نرخ رشد ساالنه جمعيت

105/00105/00104/90104/90104/80نسبت جنسي جمعيت

22/3022/1021/5021/1020/80نسبت جواني جمعيت

5/805/805/805/805/80نسبت سالخوردگي جمعيت

82/5083/3084/4085/5086/60ضريب شهرنشيني

6560866631687937054273591تعداد والدت ثبت شده

2097122387221312894128290تعداد فوت ثبت شده

4778047341505125489051997تعداد ازدواج ثبت شده

49406079565863857228تعداد طالق ثبت شده
 



 ١١

 و اشتغالنيروي انساني  -2

 نـشان  1384-88 هـاي   سـال  طي را استان كل در بيشتر و ساله 10 جمعيت از فعال جمعيت سهم ذيل جدول
 نسبت درصد 7/2 حدود درچهارم   برنامه هاي  سال طول در استان فعال جمعيت شود  مي مالحظه كه همانطور. دهد  مي
 2/4 حـدود  بـه  زنان جمعيت مورد در و 6/1 حدود به مردان مورد در شاخص اين. است داشته كاهش 1384 سال به

 مطلـب  ايـن  بيانگر مردان و زنان جمعيت براي فعاليت نرخ كاهش شدت خصوص در موجود اختالف. ميرسد درصد
 كمتـر  حـضور  ديگر سوي از. است يافته اهشك بيشتري شدت با برنامه هاي  سال طول در زنان فعاليت ميزان كه است
 زنـان  جمعيـت  اگرچه كه اي  گونه به. است داشته دنبال به نيز را بيكار جمعيت كاهش چون مسائلي كار بازار در زنان

 برنامـه  طـول  در زنان بيكاري جمعيت حال اين با ولي رسيده درصد 8/12 به برنامه هاي  سال طول در استان در شاغل
 در زنـان  بيـشتر  و ساله 10 جمعيت كل از زنان بيكار جمعيت سهم كه طوري به است نموده دنبال ار كاهشي روندي
  .است رسيده درصد 3/3 حدود به 1388 سال

شرح
عناوين 

هدف هاي كمي
13841385138613871388

تغيير در طول 
برنامه چهارم

1/6-67/766/766/564/966/1جمعيت فعال 

1/4-60/960/261/559/759/5جمعيت شاغل 

0/2-6/86/55/05/26/6جمعيت بيكار 

4/2-20/319/217/816/016/1جمعيت فعال 

3/5-16/316/114/713/612/8جمعيت شاغل 

0/7-4/03/13/12/43/3جمعيت بيكار 

2/8-44/643/442/740/841/8جمعيت فعال 

2/3-39/138/638/637/036/8جمعيت شاغل 

0/5-5/54/84/13/85/0جمعيت بيكار 

( درصد  )

مرد 

زن

كل

  
  ي مختلفها سالسالنامه آماري استان در : مأخذ                    

 برنامـه  منظور بدين كه باشد  مي يبيكار نرخ بودن باال استان كار بازار اساسي هاي  چالش از يكي كلي طور به
 هـدف  را درصـد  8 حـدود  بـه  بيكـاري  نرخ كاهشجهت تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله،         استان توسعه چهارم
  . است اهميت حائز بسيار جوانان بيكاري نرخ مورد در باالخص موضوع اين. نمود گذاري
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  1388  1387  1386  1385  1384  سال

  12  4/9  6/9  11  3/12  نرخ بيكاري استان

  9/11  4/10  5/10  2/11  5/11  نرخ بيكاري كشور

  .اداره كل كار و امور اجتماعي استان اصفهان :   مأخذ

 مـردان  بيكـاري  نرخ كلي شاخصتوسعه،   چهارم برنامه طول در شود  مي مالحظهدر جدول ذيل     كه همانطور
 بـراي  جوانـان  بيكـاري  نـرخ  همچنـين .  گيرد مي قرار درصد 10 سطح همان در نهايت در است داشته كه نوساناتي با

 بـا  شـاغل  زنـان  ميـان  در موضوع اين. است يافته افزايش درصد 5/0 حدود در برنامه اول سال به نسبت مردان گروه
 سـال  بـه  نـسبت  افـزايش  درصد 8/0 با زنان بيكاري نرخ كلي شاخص كه اي  گونه به. است شده دنبال بيشتري شدت
 نـشان  شـاغل  مـردان  و زنـان  بـراي  بيكـاري  نرخ بودن رقمي دو حال هر در. است رسيده درصد 7/20 به برنامه اول
  . شود مي احساس جوانان براي مناسب شغلي هاي فرصت ايجاد براي گذاري سرمايه ضرورت هنوز كه دهد مي

13841385138613871388عناوين هدف هاي كميشرح 

67/766/766/564/966/1نرخ فعاليت

10/09/67/68/09/9نرخ بيكاري
نرخ بيكاري جوانان

 (15-24 سال)
15/617/215/315/416/1

20/319/217/816/016/1نرخ فعاليت

19/915/917/715/020/7نرخ بيكاري
نرخ بيكاري جوانان

 (15-24 سال)
33/128/432/628/847/4

جمعيت 
مردان 

جمعيت 
زنان 

( درصد  )

  
رد هاي بازار كار مـو      توسعه استان در خصوص چالش     تحقق اهداف چشم انداز   از جمله موارد ديگري كه در       

 سهم شاغالن بر حسب سـطح تحـصيالت         زيرجدول  . توجه قرار گرفته است مساله بازار كار افراد تحصيلكرده است         
دهـد كـه سـهم شـاغالن بـا تحـصيالت عـالي در طـول                   بررسي جدول مذكور نشان مي    . در استان را نشان داده است     

  .ل افزايش بوده است همواره در حامورد بررسيهاي  سال
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13841385138613871388عناوين هدف هاي كمي شرح 
تغيير در طول 
برنامه چهارم

7/47/87/88/38/30/9بي سواد 

4/6-77/875/974/974/773/2ديپلم و پايين تر از ديپلم 

14/816/315/915/618/53/7تحصيالت عالي 

-100/0100/0100/0100/0100/0كل 

سهم 
اشتغال

( درصد  )

  
 را  اقتـصادي  بنگاههـاي  تسهيالت تأمين در عامل بانكهاي كلي عملكردجدول ذيل   اد اشتغال نيز    در زمينه ايج  

  :نشان مي دهد

  )مبالغ به ميليارد ريال (                                                                                                                                                                                      

  .اداره كل كار و امور اجتماعي استان اصفهان : مأخذ             
  

         طرحهاي عقد قرارداد  طرحهاي مصوب بانك  طرحهاي معرفي شده
 عنوان 

  
  
  

  سال
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35493  77806  47127  120651  181021  301672  46163  22294  81234  64067  145301  39865  19353  71026  53835  124861  
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 هزينه استان- نظام درآمد-3

 اسـناد  ايجـاد  بـراي  فرصـتي  چهـارم  برنامـه  آغاز با سوم، برنامه طي استان  هزينه – درآمد نظام ايجاد از پس
 زمينـه  اي  منطقه مالي منابع و استاني توسعه مديريت بر عالوه كه شد فراهم استاني بودجه تنظيم نظام و استاني سعهتو

 تقويت ريزي برنامه و توسعه امور در منطقه دروني استعدادهاي و ها  قابليت بر تكيه با منطقه مشاركت و حضور براي
 كارشناسـي  هـاي   گروه و تخصصي هاي  كارگروه (ساز تصميم ،)وسعهت و ريزي  برنامه شواري (ريز برنامه نهادهاي. شد
 هاي  سال طول در 82 تا 70 موادقانوني قالب در) اعتبارات تخصيص و تجهيز و درآمد ستاد (مالي نهادهاي و) آن ذيل

 عنـوان  با ششم فصل قانوني مواد از بخشي قالب در چهارم برنامه قانون در امر اين و گرفتند شكل سوم برنامه اجراي
 نحوه و استاني درآمدهاي نظام، اين اساسي هاي  مؤلفه از يافت ادامه) 83 و 82 ماده (اي  منطقه توازن و سرزمين آمايش

مـورد   سـالهاي  طـي  اسـتاني  درآمـدهاي  از برداشـت  ضريب زير، جدول .است ملي درآمد از آن تفكيك و تخصيص
  .دهد مي نشان را بررسي

  1388  1387  1386  1385  1384  عنوان

  76  68  61  54  39  *ضرايب برداشت استان از درآمدهاي استاني طبق روش پيشنهادي

  24  40  35  43  30  ضرايب برداشت استان از درآمدهاي استاني طبق قانون بودجه ساالنه

  انحراف عملكرد ضرايب برداشت استان از درآمدهاي استاني

  )قانون بودجه با روش پيشنهادي(

9 -   11 -   26 -   28 -   52 -   

  47  59  79  83  67  ضرايب برداشت كل كشور از درآمدهاي استاني طبق قانون بودجه ساالنهضرايب برداشت كل كشور از درآمدهاي استاني طبق قانون بودجه ساالنه

   .قانون بودجه ساالنه كل كشور: مأخذ            

 كـه  آنـست  بيانگر 1388 الي 1384 هاي  سال طي اصفهان استان اي  سرمايه هاي  دارايي تملك اعتبارات بررسي
 و درصـد  1386،3/41 سـال  بـه  نسبت 1387 سال و درصد 8/4 ،1387 سال به نسبت 1388 سال در مذكور اعتبارات

. اسـت  داشـته  رشـد  درصـد  6/86 ،1384 سـال  به نسبت 1385 سال و درصد 81/6 ،1385 سال به نسبت 1386 سال
 لـت ع به 1384 سال به نسبت 1385 سال در اي  سرمايه هاي  دارايي تملك اعتبارات چشمگير افزايش است ذكر شايان
 اي سـرمايه  دارائيهـاي  تملك و اي هزينه اعتبارات درآمدها، جدول ذيل نشانگر     .باشد  مي استان به ملي وظايف انتقال

  :طي سال هاي مورد بررسي مي باشد اصفهان استان مصوب
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سال
درآمدهاي 
استاني

نرخ رشد
اعتبارات 
هزينه اي

نرخ رشد
اعتبارات تملك 

دارائيهاي 
سرمايه اي

نرخ رشد

13842,761,3024,022,801830,491

13853,274,880196,046,259501,400,51869

13864,299,439315,909,730-21,495,9337

* 13875,289,274231,175,093-802,113,53741

13889,215,361741,390,660181,595,502-25

323-37ميانگين
  

 استان كسر ينه ايارگران از اعتبارات هزثيد و امور اياد شهي سازمان آموزش و پرورش و بنينه اي به بعد اعتبارات هز1387از سال *               
  . باشدي مي است و به صورت ملدهيگرد

هـاي جـاري        درصد آن را هزينه50 ميليون ريال بوده كه 1667351 بودجه كل استان معادل     1384     درسال  
 44 و   36،   42 ،   43 بـه ترتيـب معـادل        1388 و   1387 ،   1386 ،   1385ايـن سـهم در سـالهاي        . داده است     تشكيل مي 

 درصـد و در سـال       9/25 حـدود    1384 نسبت بـه     1385اي استان در سال       همچنين اعتبارات هزينه  . درصد بوده است    
 نـسبت   1388 درصد و درسـال      1/10 حدود   1386 نسبت به    1387 درصد و درسال     3/1 حدود   1385 نسبت به    1386

  . درصد رشد داشته است 18 بيش از 1387به سال 

  )مبلغ به ميليون ريال و سهم به درصد(                                                                                                                                                                           

1384*  1385*  1386*  1387  1388  
  سال

  سهم  مبلغ  سهم  مبلغ  سهم  مبلغ  سهم  مبلغ  سهم  مبلغ

  100  3139412  100  3288630  100  2563398  100  2454045  100  1667351  كل بودجه استان

  44  1390660  36  1175093  42  1067465  43  1053527  50  836860  اي اعتبارات هزينه

هاي  اعتبارات تملك دارائي
  اي استاني سرمايه

830491  50  1400518  57  1495933  58  2113537  64  1748752  56  

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

وط بـه سـالهاي     اي سازمان آموزش و پرورش و سازمان بنياد شهيد ملي گرديده لذا اعتبـارات مربـ                  اعتبارات هزينه  1387باتوجه به اينكه از سال                         * 
  ها كسر گرديده است اي آن سال  سازمان هاي مزبور از كل اعتبارات هزينه1384 – 1386
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 درطـي  ، اسـتان  بودجـه  كـل  از اسـتان ) عمراني اعتبارات ( استاني اي  سرمايه دارائيهاي تملك اعتبارات سهم
 دارائيهاي تملك اعتبارات همچنين.  است بوده درصد 56 و 64 ، 58 ، 57 ، 50 معادل ترتيب به مورد بررسي  سالهاي
 بـه  نـسبت  1386 درسـال  و درصـد  6/68 حـدود  1384 به نسبت 1385 درسال استان) عمراني اعتبارات ( اي  سرمايه
 سـال  بـه  نـسبت  1388 سـال  ودر رشد درصد 2/41 حدود 1386 به نسبت 1387 سال در و درصد 8/6 حدود 1385
   .است داشته كاهش  درصد– 3/17 حدود 1387

 درآمـد  تخصيص و دولت جاري مخارج كاهش اي، بودجه راهبردهاي بخش در دولت، كالن برنامه براساس
 ايجـاد  و اسـراف  از جلوگيري تمام، نيمه عمراني هاي  طرح اتمام و تبعيضها و محروميتها رفع گذاري، سرمايه به نفت

 رسيدن براي 1384-1388شده طي سال هاي     تالشهاي انجام     كه است گرفته قرار مدنظر »پرفايده و هزينه كم دولت«
   .باشدمي  ساله 20 انداز چشم سند اهداف جمله از واال اهداف به



 ١٧

 تجارت خارجي استان -4

 كـردن  نهادينه براي كشورها با سياسي روابط از گيري بهره « به 1404 افق در ايران انداز  چشم سند از 29 بند
 ايران صادراتي بازارهاي گسترش و پيشرفته آوري  فن و خارجي گذاري  يهسرما و منابع جذب افزايش اقتصادي، روابط

  .دارد اشاره » انداز چشم در نظر مورد اقتصادي پرشتاب رشد و جهاني ازتجارت ايران سهم افزايش و

 ارزش ميانگين و تن 439427 استان غيرنفتي صادرات ميزان ساليانه متوسط  1384-1388سال هاي    طول در
 ميليون 472822 ارزش و تني 113829 ميزان ميانگين با مقايسه در كه است بوده ريال ميليون 3684280 حدود در آن

 در اسـتان  در غيرنفتي صادرات ساليانه رشد كه حاليست در اين. است بوده برخودار مناسبي رشد از سوم برنامه ريالي
 بـا  كه است بوده شاهد را رشد درصد 6/51 زشيار نظر از و درصد 4/40 مقداري لحاظ به توسعه چهارم برنامه طول
 رشـد  كـه  گرفـت  نتيجـه  تـوان   مي استان جمعيت رشد با مقايسه در غيرنفتي صادرات ارزشي رشد بودن باال به توجه

  .است بوده مثبت استان غيرنفتي صادرات ارزش خالص

 برنامـه  در تـن  98791 بـه  سـوم  برنامه طي تن 27763 از استان واردات ميزان ساليانه متوسط ديگر سوي از 
 داشـته  افـزايش  مشابه هاي  سال در ريال ميليون 3485056 به 1297327 از نيز واردات ارزش ساليانه متوسط و چهارم
 لحاظ از و درصدي 5/56 رشد ميزان، نظر از چهارم برنامه طول در استان در واردات ساليانه رشد كه طوري به. است
   رقابـت  در توانـائي  و اقتـصادي  رونـق  نـشانه  توانـد   مـي  نيز مسئله اين كه. دهد  يم نشان را درصدي8/16 رشد ارزش
  ):جدول ذيل (گردد تلقي المللي بين

13841385138613871388واحدشرحرديف
متوسط 

ساليانه برنامه 
سوم

متوسط 
ساليانه برنامه 

چهارم 
207493/0276268/0394706/0419743/0898925/0113829/0439427/0تنميزان صادرات غيرنفتي استان

5/733/142/96/3114/2170/840/4درصدرشد ميزان صادرات غير نفتي
ارزش صادرات غير نفتي 

ا
2284895/02108235/02360339/04385646/07282283/0472822/03684279/6ميليون ريال

7/712/085/866/0128/051/6-102/0درصدرشد ارزش صادرات غير نفتي

39386/056953/0124929/0184435/088251/027763/098790/8تنميزان واردات استان

52/219/656/5-123/244/6119/447/6درصدرشد ميزان واردات استان

2795281/02286351/02773157/05323828/04246664/01297327/03485056/2ميليون ريالارزش واردات  استان

20/2180/916/8-18/221/392/0-9/2درصدرشد ارزش واردات استان

5
تراز بازرگاني خارجي استان 

(بدون نفت)
824504/2199223/0-938182/03035619/0-412818/0-178116/0-510386/0-ميليون ريال

1

2

3

4

  
  



 ١٨

دهنـده بهبـود      نـشان  زيـر هاي كمي عملكرد بازرگاني خارجي استان ارائه شده در جدول            در مجموع شاخص  
هاي برنامه چهارم بـا    با مقايسه ميانگين شاخصكه طوري ه  مي باشد بسال هاي مورد بررسي   نسبي اين حوزه در طول      

ها در برنامه سوم در خواهيم يافت كه نسبت بازرگاني خارجي به محصول ناخالص داخلـي اسـتان از            متوسط شاخص 
 درصـد افـزايش   01/3 درصـد بـه   3/1 درصد و سهم صادرات غير نفتي استان از كـل كـشور از   74/3 درصد به   21/2

درصد به  /. 79يست كه متوسط سهم واردات استان از كل واردات در كشور در دوره مشابه از                اين در حال  . داشته است 
دات در  درصد كاهش داشته است كه بيانگر بهبود نسبي سهم صادرات غيرنفتي استان در مقابل كاهش سـهم وار                 /. 68

  .طي دو دوره مذكور مي باشد

13841385138613871388شرحرديف
متوسط 
ساليانه 

برنامه سوم

متوسط 
ساليانه 

برنامه چهارم

1
نسبت تجارت به محصول ناخالص

 داخلي استان
4/283/042/704/604/102/213/74

2
سهم صادرات غير نفتي استان

 از كل كشور
2/411/761/665/903/301/283/01

3
سهم واردات استان 

از كل كشور
0/790/600/620/650/740/790/68

  
  منطقه اي مركز آمار ايراني ها Ĥبسالنامه آماري استان و حس: مأخذ           
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 حوزه هاي بخشي ) ب

   امور زيربنايي-1

   انرژي-1-1
 كارآفريني و اشتغال ايجاد المللي، بين اقتصاد تعامالت در مؤثر نقش بودن دارا و وسيع گستره با انرژي بخش

 كـاهش  به جرمن انرژي مصرف ديگر طرف از. گردد  مي محسوب كشور توسعه براي ضروري عوامل جمله از توليد و
 آلودگي عامل ترين  مهم فسيلي، سوختهاي خصوص به انرژي مصرف همچنين. شود  مي انرژي منابع اتمام نهايت در و

 عنـوان  بـه  همـواره  انرژي مصرف از اقتصادي توسعه كردن مستقل دليل همين به. هستند هوايي و آب تغييرات و هوا
 انـرژي  منـابع  از برداري  بهره هاي  روش بهبود و سازي  بهينه با امر اين كه بوده، مدنظر پايدار توسعه در مهم هدف يك

 مرحله بهره برداري شده مي باشـد        دراستان اصفهان فاقد منابع نفت و گاز        ) اوليه(از نظر توليد انرژي     .است امكانپذير
حامـل هـاي انـرژي       نـده  پااليشگاه ها و نيروگاه هاي مستقر در آن يكي از استانهاي مهم توليد كن              برخورداري از  اما با 

  .در كشور مي باشد ) ثانويه(

  فعاليت هاي بخش انرژي در استان در زيـر بخـش نفـت صـرفاً دريافـت نفـت خـام از طريـق خـط لولـه ،                             
  دريافــت گــاز طبيعــي از شــبكه سراســري و بــاالخره پــااليش و توزيــع فــرآورده هــاي نفتــي در بخــش عظيمــي از 

ر بخش برق نيز اين استان در زمره توليدكننـدگان انـرژي الكتريكـي توسـط     د. مناطق مركزي و شرق كشور مي باشد   
بـه   1384-1388تحوالت مربوط به برخي از شـاخص هـاي بخـش در سـالهاي               . نيروگاه هاي بزرگ در استان است       

  .شرح ذيل مقايسه گرديده است
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 برق   
   در استان اصفهان برقو مصرفميزان توليد 

 )مگا وات ساعت ( 

  ميزان برق مصرفي   ين برق توليدميزا
 سال

 تجاري صنعتي كشاورزي عمومي خانگي  بخاري ديزلي گازي 

1384 450625  993,5 16910897 2831357 832616 1898661 7583563 529528 

1385 3630542205 17340278 2905129,6 887942 1865033 8229739 578664 

1386 3347244241 17455025 3102113 917564 1950637 9157318 640577 

1387 5591096 821,5 18501398 3186104 1011464 2246610 9338114 686697 

1388  5120890 293,1 17697550 3321163 1076036 2272939 9626401 731522 

  نرخ رشد

 1384 - 88 طي دوره 
7,12% 7,41% 0,41% 3,24% 5,26% 3,66% 4,89% 6,68% 

  :توضيحات 

  .  ماخذ اطالعات سالنامه آماري  استان اصفهان    -   

 .هاي خصوصي و برق آبي موجود مي باشد     توليدانرژي با احتساب برق توليدي نيروگاه-   

  

  اساس سند ملي توسعه استان  بربرقعملكرد شاخص هاي هدف كمي بخش 

  1388  1384  واحد اندازه گيري  عنوان شاخص هاي هدف كمي

  3871  3239  مگاوات  گاههاي توليد برقظرفيت عملي نيرو

  99/99  84/99  درصد  نسبت جمعيت برخوردار روستايي از برق
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  گاز  
تـا پايـان سـال       كـه  است بوده شهر 75در استان    طبيعي گاز از مند بهره شهرهاي تعداد ، 1384 سال پايان تا

 از روسـتا  239 تعداد ، 1384 سال پايان تا همچنين. از گاز طبيعي بهره مند شده اند       ديگر جديد شهر 14  تعداد 1388
جدول زير تعـداد مـشتركين      .  روستا رسيده است   686 به   1388اين تعداد در پايان سال       كه بودند مند بهره طبيعي گاز

  :گاز طبيعي را در استان نشان مي دهد

تعداد   1388سال   1387سال   1386سال   1385سال   1384سال 
  75499  67968  70317  72839  70694  مشتركين

  .شركت ملّي گاز استان اصفهان : مأخذ              

   طـي جدول زير روند افزايش مصرف گـاز در سـه بخـش اصـلي خـانگي ، صـنعتي و تجـاري در                        همچنين  
  : را نشان مي دهد 1388 تا 1383هاي  سال

  1388سال   1387سال   1386سال   1385سال   1384سال 
  ميزان مصرف

12775  13934  14099  14816  15180  

  .شركت ملّي گاز استان اصفهان :  مأخذ               
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   راه و ترابري-1-2
 و مادر صنايع استقرار استان، 8 با همجواري ويژه، جغرافيايي موقعيت و مركزيت بودن دارا با اصفهان، استان

   توانمنـد  و بـزرگ  هـاي   شـركت  وجـود  مـاهر،  انـساني  نيـروي  و جمعيت گردشگري، هاي جاذبه وجود كشور، مهم
 يكـي  و نقـل  و حمل مركزي راه چهار عنوان به ديگر، داليل از بسياري و خدماتي و ترانزيتي پيمانكاري، اي، مشاوره

  .باشد مي كشور نقل و حمل زمينه در تأثيرگذار و مهم هاي ناستا از

 مـسير  اين در و پيموده ار فرازي و نشيب پر راه اخير سال چند طي استان در نقل و حمل صنعت شك بدون
 شـامل  راه كيلـومتر  11025 بـودن  دارا با استان حاضر، حال در كه طوري به. است داشته دنبال به را بسياري تحوالت

 5608 و دسترسـي  و فرعـي  راه كيلومتر 1149 اصلي، راه كيلومتر 2448 بزرگراه، كيلومتر 1423 آزادراه، كيلومتر 397
  .مينمايد ايفا كشور، اي جاده نقل و حمل بخش در مهمي سيارب نقش روستايي، راه كيلومتر

 ايـن  در كشور هاي بزرگراه درصد 93/18و ها  آزادراه درصد 3/24 كه موضوع اين به علم با نقش اين اهميت
 سـطح  در راه كيلومتر 11025 و همسنگ راه كيلومتر 23698 وجود به توجه با. گردد مي تر پررنگ گرفته، قرار استان

 بـا  مقايـسه  در كـه  باشـد   مي مربع كيلومتر صد در راه كيلومتر 3/10معادل استان هاي  راه تراكم مربع، كيلومتر 107045
 ي  هـا   شاخص نظر از .است گرفته قرار كشور از پائينتري سطح در شاخص، اين نظر از كشور، كل هاي  راه 1/11 تراكم
 مـسافر  جابجـايي  و بـار  حمـل  از درصـد  3/7 و درصد 7/12 بودن دارا با اصفهان استان مسافر، جابجايي و بار حمل
  .باشد مي كشور سطح در چهارم و اول رتبه داراي ترتيب به كشور،

 و فرعـي  خـط  كيلـومتر  187 اصـلي،  خـط  كيلـومتر  649 داراي اصـفهان  استان ريلي، نقل و حمل بخش در 
 از بخـش  ايـن . باشـد   مـي  خود مختلف ناطقم در بسته و باز ايستگاه 37 و صنعتي و تجاري خط كيلومتر 66 مانوري،

 و حمـل  سوم مقام در هوايي، نقل و حمل و اي  جاده نقل و حمل از پس مسافر حمل نظر از و دوم مقام بار حمل نظر
  .است گرفته قرار استان نقل

 بـه  نـسبت  84/0 تـراكم  با اصفهان استان ،)مربع كيلومتر 100 در آهن راه خط كيلومتر (آهن راه تراكم نظر از
 مقايـسه  در ولـي  است، گرفته قرار بهتري وضعيت در اگرچه باشد،  مي44/0 تراكم كه كشور كل در شاخص اين ميزان

  .دارد آل ايده وضع تا بسياري فاصله جهان، مختلف كشورهاي با

 بـدر،  هـسا،  بهـشتي،  شـهيد  فرودگـاه  شامل فرودگاه، پنج داراي اصفهان استان هوايي، نقل و حمل بخش در
 فرودگاههـا  ساير و داشته فعاليت عمومي نقل و حمل زمينه در بهشتي شهيد فرودگاه تنها كه باشد  مي وطنپور و كاشان
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 بـين  در استان در هوايي نقل و حمل حاضر حال در .باشند مي نظامي كاربريهاي داراي عمدتاً و خصوصي صورت به
 از انـدك  سـهمي  بـا  بـار،  نظرحمل از و دوم رتبه در ي ا جاده نقل و حمل از پس مسافر، حمل نظر از ها  بخش ساير

  .دارد قرار سوم رتبه در بار، جابجايي

 زيـرا  باشـد  مـي  اي جـاده  نقل و حمل برعهـده مسافـر و بـار جابجايي در عمده سهم كماكان مدت ميان در
 و بـار  تقاضـاي  بـه  مسيست اين بايد مي و باشد نمي عملي مدت ميان در اي جاده نقل و حمل عملياتي رفتار در تغيير
   سـهم  از اينكـه  امكـان  ، مـستمر  ريـزي  برنامـه  بـه  اهتمـام  بـا  مـدت  بلنـد  در . دهـد  پاسـخ  استان در موجـود مسافر
 منظـور  ايـن  بـراي . دارد وجود شود افزوده نقل و حمل بخشهاي زير بقيه سهم به و شود كاسته اي جاده نقل و حمل
 كيفـي  توسـعه  راسـتاي  در موجـود  اعتبارات ، اي جاده نقل و حمل شبكه كافي نسبتا كمي توسعه به توجه با بايد مي

  .گردد منتقل ونقل حمل زيربخشهاي ديگر به كمي توسعه اعتبارات و شود هزينه

 بودن صنعتي از ناشي امر اين. باشد مي ريلي نقل و حمل با ، اي جاده زيربخش از پس ، توسعه دوم اولويت
 نيـز  زمينه اين در. باشد مي توليدي محصوالت و توليد هاي نهاده درجابجايي ستمزيرسي اين توسعه ضرورت و استان
 افـزايش  مـسافري  و باري قطارهاي جابجايي سرعت كار اين با زيرا. دارد اولويت حاضر حال در بخش كيفي توسعه

  .دهد مي افزايش را قطار با سفر جذابيت حدودي تا مدت ميان در و يابد مي

 و حمـل  صـنعت  گـسترش  و حفـظ  راستاي در تالش نيز استان توسعه ملي سند و ساله بيست انداز  چشم در
 ايمنـي  افزايش و استانداردها رعايت ريلي، نقل و حمل به ويژه توجه با نقل و حمل مناسب تركيب به دستيابي و نقل
 بخـش  ريگـذا   سـرمايه  ترغيـب  صـادرات،  از حمايـت  راسـتاي  در نقـل  و حمـل  توسعه و گيري جهت وري،  بهره و

 و نگهـداري  سـطح  ارتقـاء  خـصوصي،  بخـش  به مسافربري قطارهاي واگذاري ها،  راه توسعه و احداث در خصوصي
 و هـا   ظرفيـت  از بـرداري   بهـره  و نوسـازي  بهسازي، نگهداري، به بيشتر هرچه تأكيد ريلي، نقليه وسايل از برداري  بهره

 اربـاب  گـسترده  طيـف  تكـريم  مـاهر،  انساني نيروي آموزش نقل، و حمل بخش گذاريهاي  سرمايه و فيزيكي امكانات
 شدت اولويت با قطبهاي و فراملي و ملي ترانزيت در استان نقل و حمل هاي  شبكه نقش بهبود و توسعه بخش، رجوع
  .است گرفته قرار تأكيد مورد استان سطح در تقاضا
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  عملكرد شاخص هاي هدف كمي بخش حمل و نقل بر اساس سند ملي  توسعه استانعملكرد شاخص هاي هدف كمي بخش حمل و نقل بر اساس سند ملي  توسعه استان

سال
طول راه اصلي 

( كيلومتر)
آزاد راه 
( كيلومتر)

بزرگراه
( كيلومتر)

تراكم نسبي كل راههاي استان در 100 
كيلومتر مربع مساحت استان 

( كيلومتر به ازاي هر 100 كيلومتر مربع )
1384247930511869/3

1385241436512549/86

1386244339613019/98

13872439396141210/09

13882448397/2142310/3
نرخ رشد  طي 
دوره 1384-88

%-1/3%30/23%19/98%10/75
  

  شــايان ذكــر اســت علــت اصــلي كــاهش نــرخ رشــد طــول راه اصــلي در جــدول فــوق بــه علــت تبــديل  
 در سالهاي اخير مي باشد كه تبديل راهها بـه بزرگـراه             حمل و نقل استان   هاي اصلي به بزرگراه به دليل برنامه هاي           راه

ردد و تـسهيل در امـر حمـل و          بصورت دوباند مجزاي رفت وبرگشت توانسته عامل اصلي كاهش تصادفات ، ايمني ت            
  .نقل جاده اي باشد

  

  عملكرد شاخص هاي هدف كمي بخش حمل و نقل در برنامه چهارم بر اساس سند ملي توسعه استانعملكرد شاخص هاي هدف كمي بخش حمل و نقل در برنامه چهارم بر اساس سند ملي توسعه استان

  عنوان شاخص هاي

  هدف كمي

  واحد

   اندازه گيري
1384  1385  1386  1387  1388  

نرخ رشد طي 
  1384- 88دوره 

نسبت طول راههاي روستايي 
 طول راههاي كل به آسفالته 

  روستايي
  %45  70  65  64,2  58  55  درصد

نسبت طول راههاي فرعي 
  آسفالته به كل طول 

  راههاي فرعي

  %25  100  100  100  100  80  درصد

  رفع نقاط حادثه خيز 

  در جاده ها
  %25  25  20  20  15  20 درصد



 ٢۵

  هوائيهوائيشاخص فني حمل و نقل استان و ميزان سرويس دهي شبكه حمل و نقل استان در بخش شاخص فني حمل و نقل استان و ميزان سرويس دهي شبكه حمل و نقل استان در بخش 

 سال
نظر  توان جابجايي مسافر از

 )نفر(امكانات فرودگاهي 

1384 1,343,129 

1385 1,533,873 

1386 1,471,480 

1387 1,525,476 

1388 1,791,567 

  

  

   طي برنامه چهارم طي برنامه چهارمآمار حمل بار و مسافر توسط اداره كل راه آهن اصفهانآمار حمل بار و مسافر توسط اداره كل راه آهن اصفهان

 )كيلومترنفر  (مسافر حمل شده )تن كيلومتر (بار حمل شده سال

 84 3،716،974،067 333،272،000سال 

 85 4،111،430،944 395،958،000سال 

 86 4،110،792،633 489،000،000سال 

 87 4،430،265،260 604،652،851سال 

 88 3،913،155،597 1،277،747،968سال 

  % 283  % 3/5  1384- 88نرخ رشد طي دوره 

  .ه آهن اسنان اصفهان ره كل راااد: خذ أ م                  

   



  13881388 الي  الي 13138484هاي هاي   عملكرد متغيرهاي كمي بخش حمل و نقل طي سالعملكرد متغيرهاي كمي بخش حمل و نقل طي سال

هدف 
برنامه

عملكرد
درصد 
تحقق

هدف 
برنامه

عملكرد
درصد 
تحقق

هدف 
برنامه

عملكرد
درصد
 تحقق

هدف 
برنامه

عملكرد
درصد 
تحقق

هدف 
برنامه

عملكرد
درصد
تحقق

32000/033809/0105/034000/035767/0105/054000/057329/0106/042635/040810/096/044891/044274/098/0هزارتنحمل كاال ازطريق حمل ونقل جاده اي1

2
جابجايي مسافرازطريق حمل و نقل 

جاده اي
15000/015630/0104/016000/016679/0104/018000/019224/0107/021146/019513/092/021464/019448/091/0هزارنفر

3
نسبت نقاط پر حادثه بر طرف شده به 

كل نقاط شناسايي شده
20/047/0235/020/015/075/078/878/8100/087/087/0100/0100/0100/0100/0درصد

305/0305/0100/0365/0100/0375/0396/0106/0396/0396/0100/0397/2397/2100/0كيلومترطول آزادراه ها4

1190/01186/099/61240/01245/0101/01296/01301/0100/41412/01412/0100/01423/01423/0100/0كيلومترطول بزرگراه ها5

2479/02479/0100/02509/02414/096/02400/02443/0102/02439/02439/0100/02448/02448/0100/0كيلومترطول راه هاي اصلي6

7
نسبت طول راه هاي فرعي آسفالته به 

طول كل راه هاي فرعي
80/080/0100/0100/0100/0100/092/0100/0109/095/0100/0100/0100/0100/0100/0درصد

8
نسبت طول راه هاي روستايي به طول 

كل راه هاي آسفالته
55/055/0100/057/058/0101/060/464/2106/065/065/0100/070/070/0100/0درصد

حمل كاال از طريق خطوط ريلي9
ميليون تن -
 كيلومتر

4328/03717/086/04364/04111/094/04800/04110/886/04949/04430/090/04635/03913/084/0

500/0452/090/0600/0564/094/0480/0478/099/6881/0881/0100/0929/0929/0100/0هزار نفرجابجايي مسافر از طريق حمل ونقل ريلي10

902/0902/0100/0902/0902/0100/0902/0902/0100/0935/0935/0100/0945/0945/0100/0كيلومترطول انواع خطوط راه آهن11

12
نسبت خطوط بهسازي شده  به كل 

خطوط ريلي
8/38/3100/06/06/0100/05/35/3100/04/44/4100/01/31/3100/0درصد

4850/04412/090/06620/05827/088/06960/011673/0168/016000/015849/091/017000/015604/090/0تنحمل كاال از طريق حمل و نقل هوايي13

1640/01443/088/01770/01540/087/01350/01457/0108/01750000/01525476/085/02000000/01791567/089/0هزارنفرجابجايي مسافر از طريق حمل ونقل 14

15000/012797/085/015927/014351/090/013000/012650/097/016000/013912/085/018500/016666/088/0سورتي پروازتعداد پرواز داخلي و خارجي15

عناوين هدف هاي كميرديف
واحد 
متعارف

سال 1388سال 1387سال 1386سال 1385سال 1384

 

  



  مخابرات و پست -1-3

  پست  
قانون برنامه  چشم انداز بيست ساله و      اهداف كلي راهبردهاي كالن مرتبط در       ي  شركت پست استان در راستا    

  :تبه شرح ذيل انجام داده اسچهارم توسعه فعاليت هايي را 

 و مرسـوله  ميليـون  42 آن عملكـرد  و مرسـوله  ميليون 4/42 برنامه طبق 1384سال در پستي مرسوالت تعداد
 آن عملكـرد  و گرديده بيني  پيش مرسوله ميليون 5/56 برنامه طبق 1385سال در. است درصد 99 برابر آن تحقق درصد

 بينـي   پـيش  مرسـوله  ميليون 6/65 برنامه طبق 1386سال در و درصد 90 برابر آن تحقق درصد و مرسوله ميليون 1/51
 ميليـون  96/69 برنامـه  طبـق  1387سـال  در و درصـد  94/89 برابـر  آن تحقق ودرصد مرسوله ميليون 59 آن وعملكرد
 1388سـال    در و درصـد  73 برابـر  آن تحقـق  درصد و مرسوله ميليون 88/50 آن عملكرد و گرديده بيني  پيش مرسوله

 تعـداد .است درصد 44 برابر آن تحقق درصد و مرسوله ميليون 42/36 آن وعملكرد مرسوله ميليون 83/82 برنامه طبق
 1388 سال پايان در عملكرد اما. رسيد  مي مرسوله ميليون 29/317 ميزان به سال 5 طول در بايست  مي پستي مرسوالت

 ايـن  نشدن محقق عمده اليلد از.است شاخص اين كاهش دهنده  نشان كه است رسيده مرسوله ميليون 4/239 ميزان به
 قـانون  44 اصـل  در شـده  ايجـاد  فـضاي  به توجه با خصوصي بخش از دولتي هاي  ناوسازم ها  نارگا استفاده شاخص
 ايجـاد  پـستي،  مرسـوالت  قبـول  زمينـه  در غيردولتي بخش مناسب افزايش و گري  خودپستچي فرهنگ وجود اساسي،
  .باشد مي پست توسط مراسالت ارسال بجاي كيالكتروني هاي نامه ارسال و IT تكنولوژي وتوسعه

 بينـي   پـيش  برابـر  كـه  اسـت  بوده استان جمعيت نفر هر ازاي به مرسوله 14/9 ابتدا در سرانه مرسوالت پستي  
 ميـزان  بـه  1388 سـال  در و افـزوده  سال پنج طول در مرسوله 76/7 تعداد به بود مقرر مقدار اين توسعه چهارم برنامه

 كه است بوده مرسوله 72/7  معادل 1388 سال پايان در فوق شاخص عملكرد صورتيكه در. يابد افزايش مرسوله 9/16
 افـزايش  ،شـاخص  ايـن  نـشدن  محقق عمده داليل از. است بوده درصد 71/45 برنامه هدف به نسبت آن تحقق ميزان

  .است بوده پستي مرسوالت قبول بخش در غيردولتي بخش فعاليت

 شـد  مقـرر  كـه  اسـت  بـوده  مربع كيلومتر 69/136  برنامه ابتداي تا حد پستي همچنين پوشش مساحتي هر وا    
 بـه  برنامه پايان در وضعيت و يابد كاهش مربع كيلومتر 69/41 ميزان به مقدار اين توسعه چهارم برنامه بيني پيش برابر
  . است بوده عمرب كيلومتر 69/106  معادل1388 سال پايان در مزبور شاخص عملكرد. برسد كيلومترمربع 95
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  اصفهان استان ي در برخي از شاخصهاي پست

  

  بخش پست سند ملي توسعه استان در هاي كمي  عملكرد شاخص

 پيش بيني برنامه واحد اندازه گيري عنوان
عملكرد درپايان 

 مهبرنا
 درصد تحقق

 16,9 7,72 45,71 مرسوله سرانه مرسوالت پستي

 82830 36828 44,46 هزار مرسوله تعداد مرسوالت پستي

 4346,1 4514,69 103,88 نفر پوشش جمعيتي بازاي هرواحد پستي

 95 101,35 106,69 كيلومتر مربع پوشش مساحتي بازاي هرواحد پستي

 47223 50867 107,72 مرسوله مندتعداد مرسوله به ازاء هر نفر كار

 73496 34875 47,45 مرسوله تعداد مرسوله به ازاء هر واحد پستي

  .شركت پست استان اصفهان : مأخذ                  

 )واحد(تعداد واحدهاي پستي شهري وروستايي 

 )واحد(تعداد واحدهاي پستي روستايي  تعداد واحدهاي پستي شهري

 سال

  دفتر پست   

 شهري    

  وآژانس    

 ارتباطي دفتر

 شهر        

  جمع        

 هريدفاتر ش

  نمايندگي   

 روستايي   

دفتر پست  
 روستايي

دفاتر مشترك پست   
 ومخابرات روستايي

Ict 

 روستايي 

  جمع دفاتر 

 روستايي   

ــل  ــع ك جم
 دفاتر پستي

1384 107 115 222 323 6 232 0 561 783 

1385 100 120 220 360 4 174 0 538 758 

1386 93 163 256 318 3 118 306 745 1001 

1387 88 243 331 180 2 87 434 703 1034 

1388 89 332 421 153 2 33 447 635 1056 

نرخ رشد 
طي دوره 

88-1384 

82/16-% 70/188% 64/89% 63/52-% 67/66-% 78/85-% 08/46% 19/13% 87/34% 
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 مخابرات  

اي بـوده كـه       بـه گونـه   1388  پايـان سـال     لغايـت  1384 سـال     ابتداي روند افزايش ضريب نفوذ تلفن ثابت از      
 1388بـه سـال   1384 ضـريب نفـوذ اسـتان از سـال           هـاي سـاليانه     طبق برنامـه  . رصد رسيده است   د 73/40 به   88/31از
از داليل اصـلي عـدم تحقـق        .  درصد بوده است   3/90 درصد مي رسيده كه درصد تحقق آن برابر          11/45بايستي به    مي

  .استبرنامه، عدم مراجعه متقاضي جهت دريافت تلفن ثابت بوده 

عملكردبرنامه
درصد 
تحقق

عملكردبرنامه
درصد 
تحقق

عملكردبرنامه
درصد 
تحقق

عملكردبرنامه
درصد 
تحقق

عملكردبرنامه
درصد 
تحقق

افزايش ضريب 
نفوذ تلفن ثابت

31/882/793/521263/402/32683/421/45422/800/76270/820/8098

1388 1384              سال 

 شاخص

وضعيت 
استان در 
پايان سال 

1383

138513861387

  
 ن اصفهانشركت مخابرات استا :خذأم

 ثابـت  هـاي   تلفن تعداد .اند  گرفته قرار خانگي تلفن پوشش تحت استان نفر 250 باالي روستاهاي و شهر كليه
 1943245 بـه  1388سـال  پايـان  در كـه  بوده تلفن شماره 1383663 برابر1384 سال ابتداي در استان در بكار مشغول
 آن عملكـرد  كـه  رسـيده  مي ثابت تلفن 2027196 به ايستيب مي برنامه طي استان ثابت تلفن تعداد. است رسيده تلفن
  .باشد مي درصد 9/95 برابر آن تحقق درصد كه رسيده ثابت تلفن 1943245 برابر ها سال همين طي

 بـوده  اي  گونـه  به 1388 سال پايان لغايت 1384سال ابتداي از همراه تلفن نفوذ ضريب افزايش روندهمچنين  
 هـاي  برنامـه  طـي  در اسـتان  همراه تلفن نفوذ ضريببر اساس سند توسعه،   . است سيدهر درصد 12/61 به 34/9 از كه

  .است بوده درصد 7/140 برابر آن تحقق درصد كه رسيده مي درصد 45/43 به بايستي مي ساليانه

 روسـتا بـوده كـه ايـن تعـداد در            1273 در كل استان معادل       داراي ارتباط  تعداد نقاط روستايي   1383در سال   
  . اند نفرداراي ارتباط تلفني بوده20كليه روستاهاي باالي  1388روستا رسيده وتا پايان سال 1915به1386سال

عملكردبرنامه
درصد 
تحقق

عملكردبرنامه
درصد 
تحقق

عملكردبرنامه
درصد 
تحقق

عملكردبرنامه
درصد 
تحقق

عملكردبرنامه
درصد 
تحقق

روستاهاي 
داراي ارتباط *

كليه  روستاهاي استان داراي ارتباط مي باشند1273212215101210212101202215106

                 سال 
 شاخص

وضعيت 
استان در 
پايان سال 

1383

13841385138613871388
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    استان توسعه سند اساس براهداف كمي مخابرات 

عنوان شاخص هاي 
 هدف كمي

واحد 
اندازه گيري

13841385138613871388
نرخ رشد طي 

دوره 88 - 
35/937/5539/2540/0940/965/05درصدضريب نفوذ تلفن ثابت

15/3826/724255/862/546درصدضريب نفوذ تلفن همراه

------درصدضريب نفوذ اينترنت
  

روستاييشهري روستاييشهري 

1384133437/5523/415/485821488

1385191439/6626/9726/7281/679/61700

1386292140/9130/214279/4741687

1387414340/8935/3555/879761704

1388639541/7835/6762/579761733
نرخ رشد طي 
دوره 1384-88

624/48/746-1/25- 1/56/3

تعداد روستاهاي 
داراي ارتباط 

تلفني
سال

پورت 
دايري ديتا

ضريب نفوذ تلفن ثابت 
(درصد)

ضريب نفوذ 
تلفن همراه 

(درصد)

ضريب بهره برداري تلفن 
ثابت (درصد)
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   عمران شهري-1-4
 حقـوق  و كرامـت  و حفـظ  بر تأكيد با مطلوب زيست محيط از مند بهره و رفاه سالمت، از برخوردار جامعه

 ايـن  آرمـاني  اهـداف  تحقـق  با همراه كشور توسعه در شهري عمران بخش ويژه جايگاه به دستيابي با بايد را ها  ناانس
  .نمود جستجو 1400 توسعه انداز چشم در بخش

 برخورداري" توان  مي را شهري عمران بخش هدف كشور، ساله بيست انداز  چشم سند آرماني اهداف برمبناي
 منـاطق  در پايدار و موزون توسعه با همراه مطلوب زيست محيط از مندي  بهره و رفاه يت،امن سالمت، از شهري جامعه

  .دانست "طبيعي و جغرافيايي فرهنگي، ويژگيهاي با متناسب نواحي، و

 توجه كشور، توسعه چهارم برنامه در شهري عمران بخش توسعه مشيهاي خط و ها  سياست اتخاذ راستاي در
 هويـت  عمـومي،  ونقل حمل توسعه و كيفيت بهبود مصرف، ساختار اصالح كشور، سعهتو در آب محوري جايگاه به

   بافتهـاي  سـاماندهي  سـالمندان،  و معلـوالن  بـراي  شـهري  فـضاهاي  سـازي  مناسـب  شـهرها،  كالبد و سيما به بخشي
 مـصرف  يهـا   سياسـت  اعمال شهرها، هواي آلودگي ميزان كاهش پسماندها، مديريت برنامه اجراي و ارائه اي، حاشيه
 فراملـي  نقـش  تقويـت  و كالنـشهرها  توان و ها  قابليت از استفاده شهري، نظام در اسكان الگوي تعيين پايه، منابع بهينه
 توسـعه  مهـم  هـاي   سياسـت  از شهرها معماري در اسالمي –ايراني هنري آثار و ها نشانه و نماها كاربرد افزايش ها،  آن

 مرتبط مالي منابع واگذاري بخش، هاي  فعاليت انجام براي الزم مالي منابع تأمين خصوص در. شود  مي محسوب بخش
  .است گرفته قرار مدنظر شهرداريها، به دولتي تصديهاي واگذاري نيز و شهرداريها به شهري هاي فعاليت با

 خودروهـاي  توليـد  چون مضاميني در غالباً چهارم برنامه در شهري عمران با مرتبط مشخص اقدامات اجراي
 اجـراي  عمومي، نقل و حمل گسترش سمت به يارانه پرداخت از سياست تغيير و ها  يارانه كردن هدفمند سوز، دوگانه
 و زلزلـه  بـا  مقابلـه  عمـومي  آموزش ،)CNG (طبيعي گاز تزريق هاي  جايگاه گسترش آب، مصرف مديريت هاي  طرح

 شـبكه  اجـراي  بـه  دهي اولويت كننده، آلوده منابع پايش براي اظهاري خود هاي  طرح اجراي نشده، بيني  پيش حوادث
   نمـود  سـرزمين  آمـايش  طـرح  در تـصويري  اسـناد  مكـاني  اطالعـات  پايگاه ايجاد و اولويت حائز مناطق در فاضالب

  .يابد مي

 بخـش  در عمـده  شـاخص  دو) 1384-88 (توسعه چهارم برنامه در استان توسعه ملي سند در است ذكر قابل
 آب پوشـش  تحـت  جمعيـت  درصـد  2 افـزايش  ترتيب به كه است گرفته رارق نظر مد شهري فاضالب و شهري آب

 ايـن  بـه  توجه با. باشد  مي نظر مورد برنامه هاي  سال طي شهري فاضالب پوشش تحت جمعيت درصد 7/10 و شهري
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 تحقـق  تقريبـاً  شـاخص  ايـن  لذا باشد  مي درصد 9/99 شهري آب پوشش تحت جمعيت ميزان 1388 سال پايان تا كه
 5/5 (شـاخص  ايـن  افـزايش  خـالص  رقـم  ،1388 سال پايان تا كه اين عليرغم شهري فاضالب بخش در. است يافته

 كفايـت  عدم از ناشي 1388 سال پايان تا هدف تحقق عدم اما است، بوده كمتر) 7/10 (برنامه هدف به نسبت) درصد
 در كـه  اسـت  مهمـي  ي  هـا   اخصشـ  از نيـز  آب هدررفت ميزان. باشد  مي فاضالب هاي  طرح اجرايي موانع و اعتبارات
  .است يافته كاهش 1388 سال در درصد 4/25 به) 1384 و 1383 هاي سال در (درصد 30 ميزان از برنامه ابتداي

 1387 سال پايان در بود دستگاه 18487 با برابر 1383 سال در كه عمومي نقل و حمل ناوگان تعدادهمچنين  
 شـهري  درون عمـومي  نقـل  و حمل سهم  و در نتيجه   دهد  مي نشان را يبرابر 7/1 افزايش كه رسيد دستگاه 31642 به
  .است يافته افزايش درصد 26 به برنامه ساله پنج طول در است بوده درصد 17 برنامه ابتداي در كه) اتوبوس با(

 بـه  برنامـه  ابتـداي  در مترمربـع  6/13 متوسط از شهري سبز فضاي سرانه گرفته، انجام برآوردهاي به توجه با
 1388 سـال  پايان در اصفهان شهر سبز فضاي سرانه كه اين ذكر قابل. است رسيده 1388 سال پايان در مترمربع 6/17

  .است بوده مترمربع 9/23 برابر

 بـراي  جـامع  هـاي   طـرح  تهيـه  شـهري،  كالبـدي  ساماندهي برنامه در كمي اهداف از يكي كه اين به توجه با
 شـهرها  كليه براي كه است قرار بدين توسعه چهارم برنامه ساله پنج طي آن عملكرد باشد مي هزار 50 باالي شهرهاي

 سـال  اواخـر  در كـه  چند هر است بوده نظر تجديد دست در نيز شهر سه يا دو طرح بعضاً و گرديده تهيه جامع طرح
، 1388در سـال     استان شهر 97 مجموع از بنابراين. است گرديده الزامي شهرها كليه براي جامع هاي  طرح تهيه ،1386
 شـهر  77 طرح تهيه جهت الزم اعتبار و بوده نظر تجديد دست در شهر 2 طرح يافته، خاتمه شهر 18 جامع طرح تهيه
 دو طـي  كـه  شهرهايي و شد خواهد مطالعه ها  طرح اين كليه 1389 سال پايان تا كه است گرديده تأمين و تصويب نيز
  . شدخواهد مطالعه آتي هاي سال رد نيز اند شده شناخته شهر عنوان به اخير سال

ول ذيـل  ا در جـد  ملي توسـعه اسـتان  سندعملكرد شاخص هاي هدف كمي بخش عمران شهري بر اساس          
  .مشاهده مي شود

  

   



  13881388 الي  الي 13138484هاي هاي    طي سال طي سالعمران شهريعمران شهريعملكرد متغيرهاي كمي بخش عملكرد متغيرهاي كمي بخش 

هدف 
برنامه

عملكرد
درصد 
تحقق

هدف 
برنامه

عملكرد
درصد 
تحقق

هدف 
برنامه

عملكرد
درصد 
تحقق

هدف 
برنامه

عملكرد
درصد 
تحقق

هدف 
برنامه

عملكرد
درصد 
تحقق

هدف 
برنامه

عملكرد
درصد 
تحقق

1

1-1
افزايش جمعيت تحت پوشش شبكه 

فاضالب شهري*
502/100/3014/292/102/10100/002/102/30109/522/200/3015/002/200/5025/0010/705/5052/00 درصد

1-2
افزايش ظرفيت تأسيسات تصفيه 

فاضالب
هزار متر مكعب 

در روز
 1515/0015/00100/0030/0030/00100/0060/0060/00100/0080/0080/00100/0062/0020/0032/26247/00204/0082/59

1-3
تعداد انشعابات واگذار شده فاضالب 

شهري
14/3036/7038/20104/0918/1018/10100/006/706/4095/5022/7125/35111/0017/8022/06123/00101/00148/20146/00هزار فقره ساالنه

1-4
  نسبت پساب تصفيه شده به پساب

 جمع آوري شده
100/00100/00100/00100/00100/00100/00100/00100/00100/00100/00100/00100/00100/00100/00100/00100/00100/00100/00100/00درصد

199/00250/00226/0090/40330/00259/0078/50460/00275/0059/80490/00365/0075/00600/00417/0069/502130/001542/0072/30كيلومتر ساالنهاحداث شبكه فاضالب شهري1-5

2

2-1
افزايش جمعيت تحت پوشش شبكه 

آب شهري*
980/601/00166/000/400/3075/000/400/3075/000/400/2050/000/20/1050/002/001/90100/00 درصد

30/001/000/4040/001/200/900/751/201/192/001/200/9075/001/401/3092/865/004/6092/00درصدبهبود كاهش هدررفت آب شهري*2-2

2-3
تعداد انشعابات واگذار شده آب 

شهري
21/710/2424/1110061/2228/7228/87100/5033/1233/26100/4222/4724/16107/5129/4131/25106/26137/69141/65102/87هزار فقره ساالنه

181/00200/00151/0075/50210/00175/0083/33220/00172/0078/18220/00220/00100/00136/00190/20139/85986/00908/2092/11كيلومتراحداث و توسعه شبكه آب شهري2-4

120200/00102/0051/00220/00195/0088/64220/00210/0095/45230/00227/0098/70237/00213/4990/081107/00947/4985/00 كيلومتراصالح و بازسازي شبكه آب شهري2-5

3/7625/001/104/4022/001/506/8222/0023/00104/5545/0074/40165/33100/00127/00127/00214/00227/00106/07هزار متر مكعبتوسعه مخازن ذخيره آب شهري2-6

رديف
عناوين اهداف كمي 

بر حسب برنامه و فعاليت
واحد متعارف

سال 
پايه 

1383

جمع پنج ساله برنامه
(1384-88)

برنامه ساماندهي پساب و فاضالب

برنامه آب شهري

سال 1388سال 1387سال 1386سال 1385سال 1384
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  13881388 الي  الي 13138484هاي هاي    طي سال طي سالعمران شهريعمران شهريعملكرد متغيرهاي كمي بخش عملكرد متغيرهاي كمي بخش ) ) ادامه جدولادامه جدول((

هدف 
برنامه

عملكرد
درصد 
تحقق

هدف 
برنامه

عملكرد
درصد 
تحقق

هدف 
برنامه

عملكرد
درصد 
تحقق

هدف 
برنامه

عملكرد
درصد 
تحقق

هدف 
برنامه

عملكرد
درصد 
تحقق

هدف 
برنامه

عملكرد
درصد 
تحقق

3

3-1
افزايش سهم حمل و نقل عمومي از 

كل سفرهاي شهري*
47/402/601/6061/545/003/0060/005/003/0060/005/003/0060/0010/005/0050/0027/6015/6056/52درصد

3-2
افزايش سهم اتوبوس از كل 

سفرهاي شهري*
2/002/00100/002/000/8040/002/001/2060/003/002/0066/005/004/0080/0014/0010/0071/43 17درصد

4

13/601/300/4030/771/301/1084/621/301/60123/081/300/5048/001/300/5048/006/504/1063/08متر مربعافزايش سرانه كل فضاي سبز شهري*4-1

4-2
افزايش نسبت زباله بازيافت شده به 

كل زباله توليدي*
182/000/2010/005/000/8016/002/001/0050/004/002/4060/004/004/00100/0017/008/4049/41 درصد

4-3
افزايش نسبت جمعيت شهري بهره 
مند از خدمات مكانيزه جمع آوري 
و دفع زباله به كل جمعيت شهري*

75/0010/0018/00180/006/002/0033/334/002/0050/003/001/0033/332/001/0050/0025/0024/0099/00درصد

4-4
افزايش نسبت جمعيت تحت پوشش 

خدمات ايمني و آتش نشاني*
755/0010/00200/005/003/0060/005/002/0040/005/002/3046/005/003/0060/0025/0020/3080/00 درصد

5

5-1
نسبت تهيه طرح هاي توسعه شهري 

به كل شهرهاي استان
6778/0078/00100/00100/00100/00100/00100/00100/00100/00100/00100/00100/00100/00100/00100/00100/00100/00100/00 درصد

------2/6033/4525/9877/6750/0348/0496/0260/0037/3062/1767/0038/2057/01هكتارسطح بافت هاي بهسازي شده شهري5-2

برنامه ساماندهي كالبدي شهري

برنامه حمل و نقل شهري

سال 1388

برنامه خدمات شهري

جمع پنج ساله برنامه
(1384-88)

سال 1387سال 1386
رديف

عناوين اهداف كمي 
بر حسب برنامه و فعاليت

واحد متعارف
سال 
پايه 

1383

سال 1385سال 1384



  ))13841384--8888((عملكرد شاخص هاي هدف كمي استان در برنامه چهارم عملكرد شاخص هاي هدف كمي استان در برنامه چهارم 

 )هزار متر مكعب(مصارف آب 

  سال
 كشاورزي صنعتي تجاري خانگي

خانوارهاي 
شهري 

برخوردار از 
آب آشاميدني 

 )درصد(

طول شبكه 
فاضالب 
استان 

 )كيلومتر(

خانوارهاي 
شهري داراي 
سيستم فاضالب 

 )درصد(

1384 191543 11173  99 4723 56 

1385 195830 12959  99 4976 56 

1386 221648 13458  99  5248 56 

1387 208392 6106 7894  100 5493 59 

1388 233711 5922 10444  100 5677 59 

نرخ رشد طي 
 1384-88دوره 

22% 46%  1%  20% 5% 

  .اصفهان شركت آب و فاضالب شهري استان : خذ أم                 

  

  عملكرد شاخص هاي بخش عمران شهريعملكرد شاخص هاي بخش عمران شهري

  سال
  طول شبكه فاضالب استان افزايش 

 )كيلومتر(

1384  78  

1385 81  

1386  83  

1387 84  

1388  86  

  نرخ رشد طي دوره

88  - 1384  
25/10%  

  .شركت آب و فاضالب استان اصفهان : خذ أم

  



 ٣۶

   عمران روستايي-1-5
 سـاكن  روسـتاها  در استان جمعيت درصد 64/16 حدود1385 سال ماريسرش براساس كه اين به عنايت با

 اهميـت  بـا  بـسيار  بخـش  اين از حمايت و توجه دارند، عهده به را خوراكي مواد توليدات از مهمي سهم و اند  بوده
 سـطح  افزايش جهت زيربنايي خدمات ارائه و روستايي عمران و توسعه هاي  طرح اجراي و تهيه رو اين از باشد  مي

 دهنـده   ارائـه  و كننـده  تـأمين  نهادهـاي  از حمايـت  و مردمي هاي  تشكل تقويت با همراه آن، كيفيت بهبود و زندگي
 مهمتـرين  از يكـي  توانـد   مـي  موجـود  امكانـات  از مناسب وري  بهره و اشتغال افزايش جهت روستائيان به تسهيالت
  .باشد بلندمدت و مدت ميان مدت، كوتاه هاي برنامه در دولت اهداف

 تحـت  جمعيـت  افزايش همچون را مهمي ي  ها  شاخص ،توسعه چهارم برنامه قانون و استان انداز  چشم سند
 واگـذاري  روسـتايي،  فاضـالب  پوشـش  تحت جمعيت افزايش روستاها، در بهداشتي و سالم آشاميدني آب پوشش
 و مطالعـه  دهياريهـا،  و روسـتاها  اسـالمي  شـوراي  به اجتماعي تصديهاي به مربوط هاي  فعاليت سياستگذاري كامل

  . را مورد تاكيد قرار مي دهدخانوار 50 باالي روستاهاي هادي هاي طرح اجراي

 آبرساني تاسيسات داراي روستا 1130 تعداد حاضر حال در كه باشد مي روستا 1291 داراي اصفهان استان
 درصد 35/99 كه بوده رسانيآب تاسيسات داراي استان روستاهاي درصد 5/87 حاضر حال در ديگر عبارت به. است

 تحـت  استان روستاهاي سطح در مشترك 185740 بر بالغ حاضر حال در. باشند مي دارا را استان روستائي جمعيت
 صددرصـد  آب مترمكعـب  ميليـون  31 ساليانه متوسط بطور كه روستايي وجود دارد   شركت آب و فاضالب    پوشش
 بـه  مجهـز  پوشش تحت روستاهاي كليه مشتركين مصرفي آب همچنين . نمايند مي مصرف شده كنترل و بهداشتي
 بـه  . گيـرد  مـي  قـرار  ميكروبي و شيميائي آزمايشات مورد آنها مصرفي آب مرتب بطور و بوده كلرزن هاي سيستم
 از جمعيـت  نفـر  129398 بـا  روسـتا  299 تعـداد  اكنـون  هم زيرزميني منابع شديد افت و اخير خشكساليهاي علت

 طـي  ، روسـتائي  منـاطق  بـه  دولـت  ويژه توجه و مساعدت با خوشبختانه. نمايند مي استفاده رسيا آبرساني خدمات
 ميليـارد  760 بـر  بالغ اصفهان استان در ييروستا آب بخش اي سرمايه دارائيهاي تملك اعتبارات 1384-88 سالهاي
  .است بوده ريال



 ٣٧

  سعه استانسعه استانعملكرد شاخص هاي هدف كمي بخش عمران روستايي بر اساس سند ملي توعملكرد شاخص هاي هدف كمي بخش عمران روستايي بر اساس سند ملي تو

  

  سال
جمعيت روستايي برخوردار از آب 

  )درصد(آشاميدني
جمعيت روستايي برخوردار از شبكه 

  )درصد(فاضالب 

1384  99,01  0,235  

1385  99,03  0,6  

1386  99,22  0,9  

1387  99,23  1,4  

1388  99,35  1,6  

نرخ رشد طي دوره 
88-1384  

0,3%  580%  

  . ئي استان اصفهان شركت آب و فاضالب روستا: خذ أم             

 88سال 87سال 86سال 85سال 84سال

هدف واحد عنوان شاخص
 برنامه

 عملكرد
هدف
 برنامه

 عملكرد
هدف 
 برنامه

 عملكرد
هدف 
 برنامه

 عملكرد
هدف 
 برنامه

 عملكرد

جمعيت روستايي داراي 
 تاسيسات آب شرب

 99,35  99,7  99,23  99,6  99,22  99,5  99,03  99,4  99,3 99,01 درصد

تايي داراي جمعيت روس
تاسيسات جمع آوري و دفع 

 بهداشتي فاضالب

  1,6  8  1,4  6,6  0,9  5,2  0,6  3,7  0,235  2,3 درصد

  6550  12600  5052  11000  4420  9700  3560  8700  7120  7500مترمكعب ظرفيت مخازن ذخيره آب

اجراي شبكه توزيع و خط 
  آبانتقال

  307  311  185  286  250  266  181  252  239  231 كيلومتر



 ٣٨

   امور توليدي-2

   منابع آب-2-1
 بـه  صـنعت  و كـشاورزي  بهداشت، شرب، جمله از اساسي نيازهاي تأمين براي كافي و مطمئن آب عرضه

 آرمـان  بـه  دسـتيابي  منظـور  بـه . باشـد   مي بخش اين اصلي وظايف از آب منابع كيفي و كمي پايدار مديريت همراه
 سـدهاي  احـداث  طريـق  از مصرف قابل و مطمئن آب عرضه شامل اصلي) ريتهايمأمو (وظايف آب بخش مذكور،
 تأمين محل از آب انتقال و ها  رودخانه جريان تنظيم و ها  سيآلب كنترل سطحي، هاي  آب سازي ذخيره جهت مخزني

 و آبـي  اكوسيـستمهاي  از حفاظـت  آب، منـابع  آلودگيهاي كنترل و آب منابع كيفي و كمي مديريت مصرف، نقطه تا
 بلندمـدت  نگـرش  با آب منابع توسعه مطالعات و آب مصرف كنترل و تقاضا مديريت زيست، محيط پايه نياز تأمين

  .دارد عهده بر را آبريز هاي حوضه پايدار حفظ و

 زمـره  در بارنـدگيها  مكـاني  و زمـاني  پراكنش بودن نامناسب و جوي كم هاي  ريزش دليل به اصفهان استان
 ميليمتـر  120 حـدود  اسـتان  در سـاالنه  بارنـدگي  متوسط. است كشور بارش كم و خشك نيمه و خشك هاي  نااست

  .است كشور بارندگي مقدار متوسط دوم يك معادل تقريباً كه است

 75/2 حدود) مكعب متر ميليارد 95/3( استان درسطح بارندگي از ناشي طبيعي تجديدشونده هاي  آب ازكل
 تـشكيل  زيرزميني منابع به نفوذي هاي جريان را مكعب متر ميليارد 2/1 و سطحي هاي جريان را مترمكعب ميليارد

  .گردد مي خارج استان از آن مكعب متر ميليارد 35/2 فوق سطحي جريان مقدار از و دهند مي

 در و مكعـب  متـر  ميليـارد  5/7 حـدود  دوره ترسـالي  هاي  سال در مختلف هاي  بخش در آب مصرف ميزان
 تـا  6/90 (مترمكعـب  ميليارد 6/5 تا 79/6 حدود كه است شده برآورد مكعب متر ياردميل 4/6 دوره خشك هاي  سال
 تـا  141/0و شـرب  بخـش  به) درصد 1/8 تا 3/8(مكعب متر ميليارد52/0 تا 62/0 و كشاورزي بخش به) درصد 88

 صـنعت  بخـش  در آب مـصرف  رشـد . (دارد اختـصاص  صـنايع  بخش به) درصد 3 تا 2 (مكعب متر ميليارد171/0
  ).است بوده ترسالي و خشك هاي دوره از تقلمس

  فعاليت هاي تامين آب اسـتان در قالـب فـصل منـابع آب و عمـدتا در برنامـه تـامين و عرضـه آب  ارائـه                 
حفـر و   ( اين برنامه شامل احداث سد، تونل، بند انحرافي، احداث كانالهاي آبياري و آبرساني به شـهرها                 . مي گردد 

دستگاه هاي اجرايي دخيل در امور فوق الذكر شـركت سـهامي            . مي باشد ) ايستگاه پمپاژ   تجهيز چاه ، خط انتقال و       
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آب منطقه اي اصفهان، شركت آب و فاضالب استان ، شركت آب و فاضالب كاشـان و سـازمان جهـاد كـشاورزي                       
  . استان مي باشند

  استان توسعه سند اساس بر آب بخش كمي هدف هاي شاخص عملكرد

ف هاي هد عنوان شاخص
  كمي

  واحد

  گيري اندازه
1384  1385  1386  1387  1388  

  نرخ رشد طي دوره

88  - 1384  

نسبت بهره برداري از 
منابع آب سطحي به كل 

حجم آبهاي قابل 
  تجديد شونده سطحي

   درصد- 57  21,37  35,8  50,7  50,86  49,74  درصد

نسبت بهره برداري 
از منابع آب ) برداشت(

زيرزميني به كل حجم 
بل تجديد و آبهاي قا

  استحصال زيرزميني

   درصد6  106  100  100,7  102  100  درصد

نسبت آب قابل تنظيم 
  به آب تجديد شونده

   درصد- 60  18,78  33,21  48,11  48,27  47,15  درصد

نسبت حجم مخزن به 
  آب تجديد شونده

   درصد1,57  42,64  42,11  41,98  41,98  41,98  درصد

   .فهانآب منطقه اي استان اصشركت : خذ أم

  

 برنامه تامين و عرضه آب  
 سـدهاي  احداث طريق از استان آبي منابع از مطمئن برداري بهره و تنظيم كنترل، آب، تأمين از اصلي هدف

 3/145 جمعـاً  هـا  طـرح  ايـن  اجـراي  بـا  1384-88 هاي  سال درطي. باشد  مي استان هاپرآب  رودخانه روي بر مخزني
، 9/6 به ترتيب، عمليـات اجرائـي      1384-88هاي    درطي سال همچنين  . تاس شده حاصل پيشرفت مكعب متر ميليون

تلفيق كانال اصـلي     هاي ملي و    هاي اصلي طرح    هزار هكتار شبكه آبياري و زهكشي شامل شبكه        8/4 و   5،  9/2،  5/3
   .با شبكه سنتي خاتمه يافته و به بهره برداري رسيده است



 ۴٠

  

 و صنايعآبرساني به شهرها : 
 شـهري  نقـاط  بـه  آب انتقـال  جهـت  مناسب تأسيسات احداث صنايع، و شهرها به رسانيآب برنامه از هدف

. باشـد  مـي  صـنايع  و شـهرها  مـصرف  مورد بهداشتي و شرب آب نياز مورد هاي خانه تصفيه ساخت نيز و صنعتي
 ،9/27 ،8/7 ،8/44 ،3/53 ميـزان  بـه  ترتيـب  بـه  اسـتان  شهرهاي براي آبرساني اجراي با 1384- 88هاي  سال درطي

 مهمتـرين . اسـت  يافتـه  انتقـال  و تأمين صنعتي و بهداشتي و شرب مصارف براي جديد آب مترمكعب ميليون 9/51
  :از عبارتند برنامه اين هاي پروژه

  1386درسال ثانيه در ليتر 135 ظرفيت با سميرم به آبرساني طرح پروژه اتمام •

 آبـي  نيـاز  تكميـل  طـرح  اين اجراي از هدف. صددر 62فيزيكي پيشرفت با نايين به آبرساني اجراي ادامه •
  منطقه روستاي و شهر170 براي ثانيه در ليتر 1200 تامين طريق از نايين و اصفهان شرقي شهرهاي

  1386 درسال درثانيه مترمكعب 5/12 كامل ظرفيت با اصفهان بزرگ خانه تصفيه توسعه طرح تكميل •

 در ليتر 500 ميزان به بهداشتي و سالم آشاميدني آب انتقال و تامين جهت شهرضا به آبرساني طرح افتتاح •
   1385درسال ثانيه

   طريـق  از اطـراف  شـهرهاي  و مباركـه  شـهر  شـرب  آب تـامين  جهـت  مباركـه  بـه  آبرسـاني  طرح افتتاح •
  1388 سال در ثانيه در ليتر 855 مقدار به اصفهان خانه تصفيه

   خوانسار به آبرساني اجراي ادامه •

 و اصـفهان  شـهر  نيـاز  مـورد  آشـاميدني  آب انتقال و تامين جهت بزرگ اصفهان به آبرساني راياج ادامه •
  . درصد 94 فيزيكي پيشرفت با روستا2502 و شهر 30 حدود

  1386درسال كاشان آبرساني خط از وزوان و ميمه به آبرساني •

  .درصد 82 فيزيكي اپيشرفتب رود زاينده از بيدگل و آران كاشان، به آبرساني هاي طرح اجراي ادامه •

  .درصد 4 فيزيكي پيشرفت با صنايع و بادرود اردستان،-نطنز به آبرساني اجراي ادامه •

 زودبازده كوچك هاي طرح تنظيمي آب ظرفيت  
 ميليـون 2/1 و 3 ،27/21 ،95/30 ،5/15برابـر  ترتيـب  بـه 1384 -88 هـاي   سـال  درطـي  برنامـه  اين عملكرد

تـوان بـه مـوارد        پروژه هاي اجراي سدها و تونل هاي برنامه تامين و عرضه آب مي            از مهمترين    .باشد  مي مترمكعب
  :ذيل اشاره نمود
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  1386ميليون مترمكعب در سال  3اتمام طرح سد ميدانك در فريدونشهر با ظرفيت تنظيم ساالنه 

  النه ظرفيت تنظـيم سـا      ميليون مترمكعب و سد آغچه با      5/5هاي سد كمانه با ظرفيت تنظيم         اتمام طرح
  1386 ميليون مترمكعب درسال5/3

  1385 ميليون مترمكعب درسال7/1اتمام سدخاكي كرد عليا با ظرفيت تنظيم  

  ميليون مترمكعب درسال5/1ادامه اجراي طرح پمپاژ پيشكوه موگويي به ميزان قابليت تامين آب .  

  رمكعب درسال ميليون مت20ادامه طرح آبرساني به اراضي كمه از رودخانه ماربر به ميزان.  

         مترمكعب تنظيم ساالنه جهت كشاورزي، با پيـشرفت         262000ادامه اجراي سد قادر خوانسار به ميزان 
  . درصد94فيزيكي 

   ميليـــون مترمكعـــب تنظـــيم ســـاالنه 22/4ادامـــه اجـــراي ســـد باغكـــل خوانـــسار بـــه ميـــزان   
  . درصد98با پيشرفت فيزيكي )  ميليون شرب35/1 ميليون كشاورزي و 87/2(

 ميليـون مترمكعـب آب از رودخانـه سـيبك،           164دامه اجراي سد و تونل چشمه لنگان جهت انتقـال           ا 
  .سرداب و خدنگستان از سر شاخه هاي دز به زاينده رود

            ميليون مترمكعب آب از حوضه كارون      255ادامه اجراي سد و تونل سوم كوهرنگ جهت انتقال ساليانه
  .به زاينده رود

   مكعب تنظيم ساالنه جهت كـشاورزي در         ميليون متر  21د قره آقاج سميرم به ميزان       افتتاح ساختمان س
  .1388سال 

  ميليون متر مكعب تنظيم ساالنه8به ميزان ) ميدانك دوم سد(ادامه اجراي سدهاي كوتاه فريدونشهر .  

       ميليـون مترمكعـب جهـت بهبـود و توسـعه     5/15ادامه مطالعات سد بلطاق فريدن با هدف تـامين آب  
  .كشت

     سد  توان به سد برزك كاشان،      هاي تأمين و انتقال آب در دست مطالعه و اجرا مي            از ديگر سدها و طرح
گردنه خاكي سميرم، سد شهيد در پادنا سميرم، سد تنگ آب، سد جنگ آباد، طـرح تـأمين آب دشـت                     

ن آب دشـت  سميرم و مطالعه انتقال آب به فالت مركزي ايران، تونـل انتقـال آب گوكـان، طـرح تـأمي                   
 . مترمكعب در ثانيه اشاره نمود22 كيلومترو ظرفيت 26 بطول 2و1شهرضا، و تونل گالب
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  1384-88هاي  بخش منابع آب استان اصفهان در سالبرنامه توسعه عملكرد شاخص هاي 

واحد

متعارف
هدف 
برنامه

عملكرد
در صد 
تحقق

هدف 
برنامه

عملكرد
در صد 
تحقق

هدف 
برنامه

عملكرد
در صد 
تحقق

هدف 
برنامه

عملكرد
در صد 
تحقق

هدف 
برنامه

عملكرد
در صد 
تحقق

ظرفيت آب تنظيمي سدها
(طرح هاي دردست اجرا)

ميليون متر 
مكعب

120/00120/00100/005/000/000/005/000/000/005/005/00100/0020/3020/30100/00

شبكه هاي آبياري و زهكشي
(شبكه اصلي1و2)

6900/006900/00100/003500/003500/00100/002900/002900/00100/005000/005000/00100/004850/004850/00100/00هكتار

آبرساني
ميليون متر 
مكعب

55/4353/3296/0047/3344/8094/6026/807/8029/0030/5027/9092/4051/9051/90100/00

2
ظرفيت آب تنظيمي طرح هاي 

كوچك تأمين آب
ميليون متر 
مكعب

26/5015/5058/5053/2530/9558/0029/5021/2772/003/503/0086/401/501/2080/00

تغذيه مصنوعي
ميليون متر 
مكعب

5/005/00100/0010/0011/70117/0010/509/7092/302/202/20100/001/801/80100/00

تأسيس ، تجهيز و نوسازي
 شبكه هاي سنجش منابع آب 

سطحي و زيرزميني
36/0036/00100/0067/0061/0091/0042/0036/0085/7023/0023/00100/0022/0022/00100/00ايستگاه

تــعادل بخشي (جبران افت 
آبخوان ها و كاهش برداشت از 
سفره هاي دشت هاي ممنوعه )

ميليون متر 
مكعب

18/0018/00100/0019/5023/40120/0030/0041/10137/0022/0022/00100/0018/0018/00100/00

68/0068/00100/0070/0081/00115/70200/00343/00171/5065/7053/3082/00196/00196/00100/00كيلومترمطالعه و اجراي تعيين بستر و حريم

13/0013/00100/005/005/00100/005/0012/85257/000/300/30100/000/250/25100/00كيلومترساماندهي رودخانه

7/006/0086/007/007/00100/0010/0010/00100/006/003/0050/009/005/0055/00پروژهتحقيقات كاربردي5

سدهاي انحرافي مستقل و پمپاژ6
ميليون متر 
مكعب

10/756/6061/4011/225/1546/0013/157/0954/007/035/0371/507/024/2260/00

13851386

1

13871388

3

4

عناوين هدف هاي كمي رديف
1384

  
   آب و فاضالب كاشانشركت آب و فاضالب استان، شركت،  سازمان جهادكشاورزي استان– اصفهان  اي شركت سهامي آب منطقه: خذمأ
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   كشاورزي و منابع طبيعي-2-2

 كشاورزي  
 و داخلـي  منابع به اتكاء با غذايي امنيت تأمين در حياتي نقش از برخورداري دليل به كشاورزي بخش

 آن جايگاه اينرو از گردد مي محسوب استان و كشور در اقتصادي هاي  بخش مهمترين از پايدار اشتغال توسعه
هدفهاي بلند مـدت بخـش      . باشد  مي شاخص چهارم، برنامه وسند كلي سياستهاي ساله، 20 زاندا  چشم سند در

  : كشاورزي در سند ملي توسعه استان عبارتند از

توسعه پايدار ، ارتقاء سطح فن آوري كشاورزي ، گسترش كشتهاي گلخانه اي و صنايع تكميلي و تبـديلي                    -
  مرتبط با بخش كشاورزي 

 بهره برداري بهينه از منابع پايه ، ذخاير ژنتيكي ومنابع طبيعي حفظ ، اصالح ، احياء و  -

 تامين مواد غذايي با كيفيت با توجه به رشد جمعيت  -

 ايجاد تعادل در توزيع امكانات و زيربناهاي اقتصادي در پهنه جغرافيايي استان  -

 توسعه متوازن كانون هاي جمعيت شهري ، روستايي و عشايري  -

  :ند مدت توسعه كشاورزي در سند ملي توسعه استان به شرح ذيل مي باشندهمچنين راهبردهاي بل

افزايش بهره وري فعاليتهاي كشاورزي ، توسعه آبزي پروري در منـاطق مـستعد اسـتان ، گـسترش صـنايع                   -
  تبديلي و روشهاي نوين بهره برداري در بخش كشاورزي در مناطق مستعد استان 

  و تثبيت شن هاي روان و جلوگيري از عوامل بيابان زايي حفظ و توسعه محدوده هاي زيست محيطي -

 ممنوعيت تغيير كاربري و محدوديت بارگذاري صنايع آالينده و غير مرتبط در نواحي كشاورزي  -

 جهت گيري به سمت ايجاد زيربناها و تجهيز و نوسازي در بخش كشاورزي  -

   پيـشروي كـوير و بيابـان زايـي و           حفظ ، احياء و توسـعه عرصـه هـاي مرتعـي و جنگلـي ، جلـوگيري از                   -
 ايجاد تعادل دام و مرتع جهت جلوگيري از تخريب مراتع و منابع طبيعي استان 

 به كارگيري فن آوري روزآمد نظير نانو تكنولوژي و بيوتكنولوژي در كشاورزي و صنعت  -

ب از آبهـاي    انتقال آب از حوضه هاي مجاور در چارچوب ظرفيت حوزه هاي آبريز و بهره بـرداري مطلـو                  -
  بـيالن منفـي ، كنتـرل و ذخيـره سـازي             سطحي و تقويت منابع آبهاي زيرزميني با اولويت آبخوان هاي بـا           

 آبهاي سطحي با استفاده از روشهاي مناسب و در نظر گرفتن شرايط پايين دست 

 اصالح الگوي مصرف آب در فعاليتهاي مختلف اقتصادي  -

 يت اراضي كشاورزي اصالح ساختار نظام بهره برداري و مدير -

 توسعه و تنوع موقعيت هاي اشتغال و خدمات رساني در نواحي روستايي و عشايري استان  -
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عالوه بر آن اقدامات اجرايي مرتبط بخش كشاورزي در سند ملي توسعه استان  با توجه به اهـداف و                    
  :راهبردهاي فوق عبارتند از

  پشتوانه هاي قانوني جهت اجرايي شدن آن تدوين و تصويب طرح كاربري اراضي در استان و اخذ  -
 يري از گسترش كوير گاجراي طرحهاي بيابانزدايي و پيش -

تدوين ضوابط و تصويب مقررات الزم براي اعمال مديريت و نظارت برحفظ ، اصالح وتوسعه جنگل هـا                   -
 مراتع استان  و

 اجراي طرح هاي آبخيزداري براي كنترل هرز آبها و سيالبها  -

  كشت براي مناطق مختلف استان و تدوين ضوابط نظارت بر اجراي آن تعيين الگوي -

 گسترش كمي و كيفي بيمه هاي محصوالت كشاورزي  -

تكميل نواحي صنعتي در مناطق روستايي و عشايري به منظور جـذب سـرمايه گـذاران ،افـزايش توليـد و                      -
 كاهش ضايعات 

 ي شهركهاي گلخانه اي توسعه سيستمهاي كشت گلخانه اي و كمك به ايجاد زيربناها -

 اجراي طرح هاي ساماندهي واسكان عشاير  -

اجراي طرحهاي كنترل فرسايش بادي در مناطق بحراني بيابـاني و جلـوگيري از فرسـايش آبـي در حـوزه                      -
 آبخيز سدها 

 اجراي طرح تعادل دام و مرتع  -

 راه اندازي و تكميل مراكز رشد بخش كشاورزي در استان  -

 ده بيوتكنولوژي منطقه مركزي در استان اصفهان توسعه و تكميل پژوهشك -

 ايجاد بانك ژن گياهي و جانوري منطقه مركزي در استان اصفهان  -

 امراض كشاوري در جهت حفظ منابع پايه ومحيط زيست توسعه روشهاي مبارزه بيولوژيك با آفات و -

   
   جامعـه  غـذايي  نيازهـاي  تـأمين  بـا  ارتبـاط  در خاص هاي  ويژگي داراي استان كشاورزي بخش كه آنجا از

 ملـي  اقتـصاد  در بخش آن از يروشنتر تصوير ارائه در بسزايي نقش كشور در آن جايگاه نمودن مشخص ،باشد مي
 افـزوده  ارزش سـهم  و درصـد 6,09 كشور كل به استان افزوده  ارزش سهم 1385 سال آمار اساس بر. داشت خواهد
 وزارت آمار آخرين طبق. است بوده درصد 5,91 و 8,54 يبترت به كشور وكشاورزي استان كل به كشاورزي بخش
 محـصوالت  زيركـشت  اراضـي  كـل  از درصـد  01/2 بـا  اصفهان استان ،1387-88 زراعي سال طي كشاورزي جهاد
 كـشور  كـل  در)بـاغي  (دائمي محصوالت سطح از استان سهم. دارد قرار ها  ناستا بين هجدهم رتبه در كشور ساالنه
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 كـشور  كل به استان سهم آبي ساالنه محصوالت توليد در. باشد  مي ها  ناستا بين در هشتم تبهر داراي و درصد 14/3
  .باشد مي چهاردهم رتبه با درصد 2/2 باغي محصوالت توليد و هشتم رتبه با درصد 53/4

 زينتي ماهيان بوقلمون، گوشت مرغ، گوشت توليد در 1388 سال در دامي توليدات لحاظ از اصفهان استان 
 و مـرغ  تخـم  توليـد  دوم، رتبـه  شـير  توليد اول، رتبه در كشاورزي آب ذخيره استخرهاي در آبي گرم ماهي وليدوت

 1385 سـال  در ايران آمار مركز سرشماري نتايج براساس .دارد را پنجم رتبه قرمز گوشت توليد و چهارم رتبه عسل
 نـشان  را درصـد  5/0 حـدود  رشـد  1375 لسا به نسبت كه بوده نفر158714 استان كشاورزي بخش شاغلين تعداد
  .دهد مي

 بـاغي  توليدات ميزان در و درصد 3/87 زراعي توليدات درميزان) 1384-88(چهارم برنامه هاي  سال طي در
 خشكـسالي  و سـرمازدگي  دليل به عمدتا تحقق عدم اين كه.است يافته تحقق برنامه بيني  پيش از درصد 8/75 حدود
 از بـيش  درصـد  7/6 حـدود  متوسـط  بطور دامي توليدات بخش در اما. است بوده 1388 الي 1386 هاي  سال درطي
 گرفتـه  صـورت  كـه  فراوانـي  هـاي   تالش عليرغم آبي اراضي مديريت بهبود زمينه  در .شده است  توليد برنامه هدف
 بخـش  در 1384-88 هـاي   سال در كه بنحوي. است گرديده محقق شده بيني پيش اهداف درصد 5/35 حدود است
 در و درصـد  4/46 حـدود  آبيـاري  هـاي   كانال احداث بخش در  درصد، 7/48 حدود سنتي اراضي نوسازي و هيزتج

 بـه  دسترسـي  عدم. است كرده پيدا تحقق برنامه اهداف درصد 20 حدود مزارع به دسترسي هاي  جاده احداث بخش
  .است بوده پيشنهادي نياز مورد اعتبارات تامين عدم از ناشي عمدتا اهداف

 216 ترتيـب  بـه  1388 تـا  1384 هـاي   سال طي كشاورزي بخش در توليد و گذاري  سرمايه ارتقاء زمينه در
 در ميلياردريـال  1803در و ريـال  ميليـارد  598 و ريال ميليارد307ريال، ميليارد 349 ريال، ميليارد 333 ريال، ميليارد
 قالـب  در همچنـين . اسـت  شـده  دهدا قـرار  خـصوصي  بخـش  دراختيـار  ثابـت  گذاري  سرمايه براي تسهيالت قالب
  .است شده پرداخت تسهيالت ريال ميليارد 2887 مبلغ اقتصادي زودبازده هاي بنگاه

  



 ۴۶

   شاخص هاي هدف كمي بخش كشاورزي براساس سند توسعه استاندعملكر

درصد
 تحقق

عملكرد مصوب
درصد
 تحقق

عملكرد مصوب
درصد
 تحقق

عملكرد مصوب
درصد
 تحقق

عملكرد مصوب
درصد
 تحقق

عملكرد مصوب

56/2 2847 5067 69/1 3300 4773 102/9 4649 4520 110/1 4718 4285 106/6 4336 4067 هزار تن
كل توليد محصوالت زراعي 

در سال افق
1

44/3 310 700 46/0 301 655 96/4 569 590 113/0 599 530 96/2 460 478 هزار تن
كل توليد محصوالت باغي 

در سال افق
2

104/4 1006 964 112/4 982 874 110/9 924 833 103/4 821 794 102/2 775 758 هزار تن
كل توليد محصوالت دامي 

در سال افق
3

72/1 18380 25500 37/4 9550 25550 21/0 6260 29800 29/9 7692 25700 16/9 3655 21600 عمليات آب وخاك هكتار 4

146/5 7555 5158 161/7 8338 5158 143/1 7383 5158 149/7 7722 5158 76/4 3943 5158  هكتار
سطح توسعه، اصالح و جايگزيني 

باغات
5

100/0 24588 24588 100/0 22370 22370 99/0 36947 37318 53/9 18341 34011 94/9 46432 48950 عمليات آبخيزداري هكتار 6

سال 1388 سال 1387 سال 1386سال 1385سال 1384
واحد  شاخص هاي هدفرديف

  
  

  1384- 88در سال هاي ميزان پيش بيني و تحقق توليد محصوالت دامي استان اصفهان مقايسه 
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 يعيمنابع طب  
بيابان زدايي، جنگلكاري و حفظ مراتـع       مديريت آبخيزداري،   در حوزه طرح هاي     فعاليت هاي منابع طبيعي     

 هكتـار  411847 معادل مساحتي داراي اصفهان استان ،1404 افق در طبيعي منابع توسعه سند مطابق. انجام مي شود  
 هكتـار  ميليـون  2/3 حـدود  اسـتان  ابـاني بي هـاي   عرصـه  سطح.باشد  مي كاشت دست نيز و طبيعي هاي  جنگل از اعم
 نـرخ  متوسط كه اي  گونه به است داشته ادامه استان مراتع در نابودي و تخريب سير اخير، هاي  سال طي در. باشد  مي

 سـطح  رشـد  نـرخ  متوسـط ..اسـت  بـوده  درصـد  47/0 وحـدود  منفـي  1385 الـي  1375 هاي  سال طي ساليانه رشد
   تغييـر  طبيعـي  هـاي  جنگـل  سـطح  ولـي  بـوده  درصـد  3/1 حدود ها  الس همين طي استان كاشت دست هاي  جنگل
  .است نداشته داري معني

 منفـي  سـاليانه  متوسـط  رشـد  كـه  اسـت  اي گونـه  به فوق ساله ده دوره طي در ها  بيابان گسترش وضعيت
 فيـايي جغرا محـدوده  در. اسـت  استان در ها  سال اين طي بيابانزايي كاهش دهنده نشان كه بوده درصد 14/0 وحدود
   شـامل  را مربـع  كيلـومتر  107041 معـادل  سـطحي  كـه  دارد وجـود  آبخيـز  حوزه 115 از هايي  بخش اصفهان استان
  .باشد مي درسال هكتار در تن 12 حدود استان هاي حوزه كل خاك ويژه فرسايش متوسط. شود مي

 خـارج  هاي  حوزه و سدها آبخيز حوزه اراضي از هكتار هزار 148 حدود 1388 لغايت 1384 هاي  سال طي
طي سـال هـاي      شده اتخاذ هاي سياست ارزيابي همچنين   .است گرفته قرار آبخيزداري عمليات پوشش تحت سدها

 مـصوب  هاي سياست چوب چار در آبخيزداري عمليات اجراي در شده انجام عمليات كه دهد مي  نشان 88-1384
 هـا   طـرح  اجراي اثر در .است بوده مثبت آن رآيندب ها زمينه برخي در اهداف كامل تحقق عدم وجود با و است بوده
 ميليـون  350 ميـزان  بـه  و كنتـرل  رسوب و فرسايش مقدار از% 70 حدود ها حوزه اين در آبخيزداري هاي پروژه و

 عمليـات  اجـراي . اسـت  شـده  استحـصال ) چهـارم  برنامـه  هـاي   سـال  (88 لغايـت  84 هاي  سال طي آب مترمكعب
 بتنـي،  بنـدهاي  خـاكي،  بنـدهاي  احـداث  قبيل از اي سازه هاي  فعاليت شامل خيزآب هاي حوزه سطح در آبخيزداري

 هـاي   فعاليـت  اجـراي  همچنـين  دار  شـيب  اراضـي  تسطيح و تراسبندي برگردان، سيل فارو، احداث بانكت، احداث
 هـزار  115 حـدود  چهـارم  برنامـه  هـاي   سـال  طي در.باشد مي ديم نهالكاري بذرپاشي، كاري، كپه شامل بيولوژيكي

 در.اسـت  بـوده  كاشت دست جنگلهاي از حفاظت و نگهداري عمليات پوشش تحت استان بياباني اراضي از هكتار
 و 10503 سـطح  در ترتيـب  بـه ) علوفه توليد و مرتعداري (و)درختكاري توسعه و كاري جنگل (عمليات مدت اين

 تحـت  استان بياباني ازاراضي ارهكت هزار 44 حدود 1384-88 هاي  سال طي در. است گرديده اجرا هكتار 108097
 .است گرفته قرار بيابانزايي كنترل براي بيولوژيكي عمليات پوشش



 ۴٨

   صنعت و معدن-2-3
ل هـاي بـالقوه و بالفعـل فـراوان     يهـا و پتانـس   از قابليـت استان برخورداري برنامه هاي توسعه كشور بدليل     

انـداز     كـه در سـند چـشم       كرده انـد  بيني    ت، پيش  بخش صنع  ويژه اي در  نقش و اهميت     براي استان اصفهان  همواره  
  .اين موضوع مورد تأكيد قرار گرفته استنيز بيست ساله و سند ملي توسعه استان 

   از يكـي  عنـوان  بـه  گذشـته،  در شـده  انجـام  گـسترده  گذاريهاي  سرمايه و اقدامات لحاظ به اصفهان، استان
 موقعيـت  دليـل  به تنها نه استان اين. است بوده برخوردار توجهي قابل جايگاه از كشور، صنعتي قطبهاي ترين عمده

 بـسيار  نقـش  اسـت  توانـسته  خود خالق صنعتگران كارآفريني قابليت اتكاي به بلكه زيربنايي امكانات و جغرافيايي
 و داخـل  در ها  ناستا ترين صنعتي از يكي عنوان به و نموده ايفا كشور صنعتي توسعه فرآيند در را بديلي بي و مؤثر
 و گرفته صورت استان اين در زيادي زيربنايي و اساسي گذاريهاي  سرمايه اساس برهمين. شود شناخته كشور خارج

 تبـديل  صـنعتي  خارجي و داخلي گذاريهاي  سرمايه جذب براي مناطق مناسبترين از يكي به را استان اين مجموع در
 هاي  فرآورده و انرژي توليد شيميايي، سيمان، فوالد، صنايع قبيل از مادر و پايه صنايع از اي  عمده بخش. است نموده
 نمـوده  فـراهم  منطقه و كشور در صنعت توسعه جهت را مناسبي بسيار زمينه و يافته استقرار اصفهان استان در نفتي
 بـا  و نـوين  صـنايع  توسـعه  رويكـرد  بـا  صـنايع  توسـعه  و رشـد  جهت مناسب مكاني به استان اين نتيجه در. است

 تحقـق  و كـشور  توسـعه  مـشكالت  و موانـع  رفـع  راستاي در دتوان  مي حاضر درحال و گشته تبديل البا تكنولوژي
  .نمايد ايفا اساسي و محوري نقش توسعه هاي برنامه اهداف

 در زير صنعتي عمده هاي فعاليت در اصفهان استان ايران، آمار مركز اي منطقه هاي بحسا نتايج براساس
  :باشد مي فرد به منحصر استان نقش و بوده مزيت داراي ها زمينه اين در لذا و دهنمو كسب را اول رتبه كشور كل

   اساسي فلزات توليد -

  اي هسته سوختهاي و نفتي هاي فرآورده كك، توليد -

  منسوجات توليد -

 ربرخوردا فراواني بسيار هاي قابليت از نيز بازيافت و فلزي غير كاني صنايع در استان فوق صنايع بر عالوه
  .باشد مي

 برتـر  جايگـاه  بـه  اسـتان  يـافتن  دست راستاي در اقتصادي، امور در استان انداز  چشم به عنايت باهمچنين  
 در اسـتان  معدن و صنعت بخش اقتصادي پايدار و سريع رشد با همراه آوري  فن و علم بر مبتني كشور، در اقتصادي



 ۴٩

 .اسـت  گرفتـه  شكل اساس آن بر بخش اين از تظاراتان و گرفته قرار اي ويژه جايگاه در شمسي هجري 1404 افق
  : را نشان مي دهد1384-88جدول ذيل عملكرد اهداف كمي بخش طي سال هاي 

13841385138613871388

1253195831202218858تعدادجواز تاسيس

558746904803672تعدادپروانه بهره برداري

2810653تعدادكارت شناسايي

--266230793640تعدادكارگاه هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيشتر

163683410177151تعدادطرح توسعه

4353763151تعدادجواز فني مهندسي

1914212924تعدادپروانه فني مهندسي

78161120تعدادگواهي تحقيق و توسعه

231115-تعدادپروانه تحقيق و توسعه

443-1تعدادپروانه پژوهش
سهم بخش صنعت و معدن در توليد 

ناخالص داخلي استان
33/831/134/133/934/0درصد 

تعداد شاغالن كارگاه هاي صنعتي 10 نفر 
كاركن و بيشتر

-119069135996158223181792نفر 

227256304345406تعدادمعادن فعال

13086160160196فقرهپروانه اكتشاف

3839498388فقرهگواهي نامه كشف

4247687194فقرهپروانه بهره برداري

95017112144191158237443393307ميليون ريال ميزان سرمايه گذاري بخش معدن

52505761631168427521نفر اشتغال بخش معدن

عملكرد به تفكيك سال  واحد 
متعارف

عناوين هدف هاي كمي

  
 اقدامات و فعاليت هاي متعددي در بخش صنعت و معـدن اسـتان              1384-88هاي    در طي سال  عالوه بر آن    

سـند  بينـي شـده در        استاي تحقق اهداف پـيش    صورت پذيرفته است كه برخي از مهمترين اقدامات انجام شده در ر           
  :باشد  توسعه استان در بخش صنعت و معدن به شرح زير ميملي

بـت و در    تأمين منابع مالي ريالي مورد نياز بخش صنعت و معدن ازطريق اختصاص تـسهيالت بـانكي ثا                 -
  هاي اقتصادي كوچك و زودبازده و كارآفرين نامه بنگاهن گردش ازمحل اعتبارات آئي

  مين منابع مالي ارزي مورد نياز بخش صنعت و معدن ازمحل اعتبارات حساب ذخيره ارزيتأ -



 ۵٠

گـذاري بخـش خـصوصي در بخـش           تسريع در فرآيند صدور مجوزهاي مورد نياز جهت تشويق سرمايه          -
  صنعت و معدن استان

  ستان آالت توليدي و مواد اوليه مورد نياز بخش صنعت و معدن ا اعمال معافيت گمركي ورود ماشين -

  ها و كنسرسيوم ها در بخش صنعت و معدن استان اندازي تشكل حمايت از ايجاد و راه -

دار صنعتي استان از محل منابع بانـك صـنعت و    هاي اولويت تخصيص منابع مالي مورد نياز برخي طرح -
  معدن درقالب طرح آمايش صنعت

  ت و معدن استاندار بخش صنع هاي اولويت هاي صنعتي در زمينه انجام مطالعات خوشه -

  ايجاد شهرك ها و نواحي صنعتي در كليه شهرستان هاي استان -

  تامين بخشي از امكانات زيربنايي مورد نياز بخش صنعت در شهرك ها و نواحي صنعتي استان -

  مطالعه و بهره برداري از شبكه هاي جمع آوري فاضالب در تعدادي از شهرك هاي صنعتي استان -

تمع هاي فن آوري اطالعات و شهرك هاي تخصصي در زمينه هاي اولويت دار              انجام مطالعه و ايجاد مج     -
  ...استان مثل سنگ و

  ...هاي صنايع فرآوري مواد معدني از قبيل صنايع پتاس، سيمان، كاشي و  اجرا و توسعه طرح -

  استان توسط بخش خصوصيهاكتشاف در برخي معادن متروك -

  مواد معدني ايراناكتشاف معادن جديد توسط شركت تهيه و توليد -

  اكتشاف معادن جديد توسط سازمان زمين شناسي ايران -

ــأمين ماشــين  - ــسهيالت جهــت ت ــدني از پرداخــت ت ــزات مع ــسهيالت صــندوق   آالت و تجهي محــل ت
  گذاري معدن و صنايع معدني سرمايه



 ۵١

   اجتماعي-فرهنگي  تحقق اهداف چشم انداز در امور )2
   :است ويژگيهايي چنين داراي 1404 افق در ماعياجت ، فرهنگي امور در استان انداز چشم

 هـاي   ارزش انـساني  كرامـت  و اخالقـي  اصول و شده شناخته رسميت به قانوني و مشروع آزاديهاي  .1
  . گيرد مي قرار توجه مورد ملي و ديني

 بـه  اميـدوار  و مـشاركت  بـا  تـوام  حكومت و مردم روابط تحكيم با پايدار امنيت و نظم از برخوردار  .2
  . يندهآ

   . قضايي و اجتماعي امنيت از برخوردار و فرهنگي و اجتماعي ، اقتصادي ابعاد در تبعيض از دور به  .3

   . المللي بين و ملي ابعاد در هنري و فرهنگي - علمي يافته گسترش روابط داراي  .4

  . يابنده گسترش و مطلوب اجتماعي هاي سرمايه از مند بهره  .5

   .اقوام فرهنگي مثبت تعامل بر يمبتن همزيستي داراي  .6

 1388 تا   1384در اين بخش با توجه به اهداف فوق، توسعه فرهنگي و توسعه اجتماعي استان طي سال هاي                  
توسعه فرهنگي دربرگيرنده دستاوردهاي استان در حوزه هاي آمـوزش و پـرورش، آمـوزش عـالي،                 . بررسي مي شود  

  ، عه اجتمـاعي بـه دسـتاوردهاي بهداشـت         باشـد و در حـوزه توسـ        فرهنگ و هنر و ميراث فرهنگي و گردشگري مـي         
  . تامين اجتماعي و بهزيستي و ورزش و تربيت بدني اشاره مي شود



 ۵٢

  توسعه فرهنگي) الف
  آموزش و پرورش-1

 كنوني وضعيت چگونگي در كه است اجتماعي نهادهاي ترين مؤثر و ترين بنيادي از يكي پرورش و آموزش
 داشته محوري نقش و ويژه جايگاه انساني نيروي ، توسعه برنامه در اينكه به توجه با. دارد مهمي نقش جامعه آينده و
 نيـروي  تربيـت  اصـلي  متوليـان  از يكـي  عنـوان  به پرورش و آموزش كند، مي ايفا پايدار توسعه در سزايي به سهم و

 لكـرد مهمتـرين متغيرهـاي بخـش      عم .است خاصي موقعيت داراي ها بخش ساير ميان در كارآمد و متخصص انساني
  : در استان عبارتند ازآموزش و پرورش

 نفـر  821875 ،1388 سـال  در اسـتان  عمومي پرورش و آموزش تحصيلي مختلف هاي  دوره آموزان  دانش مجموع 
. دهـد   مي نشان كاهش درصد8/10حدود 1384 سال در نفر 921500به نسبت جمعيت رشد كاهش تبع به كه بوده

 تعـداد  عملكـرد . داشـت  خواهـد  ادامه 1393 سال تا آموزي دانش جمعيت نزولي سير كه دهد  مي نشان برآوردها
 .است كمتر) نفر 832813 (برنامه هدف به نسبت) درصد 1/6 (نفر 50387 ،1388 سال در آموزان دانش

       1388 نفـر در سـال       51051 درصـد كـاهش بـه        6/22 با   1384 نفر در سال     65921تعداد نيروي انساني بخش از 
كمترين مربوط به كادر مربي پرورشي        درصد مربوط به كادر خدماتي و اداري و        58بيشترين كاهش   . رسيده است 

 كاهش يافتـه و     1388 نفر در سال     32119 نفر به    41930 درصد كاهش از     4/22تعداد معلمان با    . و بهداشتي است  
  .اهش يافته است درصد ك9/62 به1384 درصد در سال 6/63سهم آنان از كل كاركنان از

           ميليـون ريـال بـوده    3474733 بـالغ بـر  1384عملكرد كل اعتبارات بخـش آمـوزش و پـروش عمـومي در سـال 
بـه  )  درصـد  3/7(ريـال آن      ميليـون  253971اي و  به اعتبـارات هزينـه    )  درصد 7/92( ميليون ريال آن     3220762كه

 1388كـل اعتبـارات ايـن بخـش در سـال            عملكرد  . اي اختصاص يافته است    هاي سرمايه  اعتبارات تملك دارايي  
اعتبـار  )  درصـد  7/93(ريال    ميليون 5526399 ميليون ريال افزايش يافته كه شامل      5899283 درصد رشد به     8/69با

 1384-1389هاي    طي سال .اي است  هاي سرمايه  اعتبار تملك دارايي  ) درصد3/6( ميليون ريال    372884 اي و  هزينه
درصـد رشـد    1/10اي هاي سـرمايه    درصد و اعتبارات تملك دارايي     5/14سط ساالنه   اي به طور متو    اعتبارات هزينه 

  .دهد  درصد اعتبارات بخش را اعتبارات پرسنلي تشكيل مي90همچنين بالغ بر. داشته است
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  1384-88هاي  بخش آموزش عمومي در سال) اهداف كمي(ي كليدي  ها عملكرد شاخص

هدف 
برنامه

هدف عملكرد
برنامه

هدف عملكرد
برنامه

هدف عملكرد
برنامه

عملكرد

393084150037489420002767342500274394300032170نفرنوآموز پيش دبستاني

327755313330326223305043327252304505327011302685327389نفر دانش آموز ابتدائي

239801228222221034215679206454212041196360210548193047نفردانش آموز راهنمائي تحصيلي
دانش آموز متوسطه نظري و پيش 

شگا
294461289700267083281100250863275540236920271300224477نفر 

523552655203527055015275531552805343نفردانش آموز استثنائي

906560878017857032849092817743839861793027832813782426نفر جمع دانش آموزان

84161-86237846678406786031856498834484321نفركل دانش آموزان غيردولتي

9/519/649/8110/1310/4710/5110/6310/7810/64درصدسهم دانش آموزان غير دولتي از كل

395373994040859379434623123028353412168732022نفركل سوادآموزان

94/8088/1295/5088/61-93/0093/4087/5394/10درصددرصد با سوادي 6 ساله وباالتر

107/00107/00106/50106/00104/00106/00103/00106/00103/00درصدپوشش تحصيلي ظاهري ابتدائي

106/20105/00105/00104/00102/00104/00103/00104/00102/00درصدپوشش تحصيلي ظاهري راهنمائي

77/1078/0077/9080/0077/9081/5080/2082/8089/00درصدپوششش تحصيلي ظاهري متوسطه نظري

--35/6037/5037/9037/5038/0037/5038/20درصدپوشش تحصيلي ظاهري پيش دانشگاهي

50/2050/5050/2050/5050/2050/5050/2050/2050/00درصدسهم دانش آموزان دختر از دانش آموزان

51/8051/3053/8051/2453/8051/3852/9851/5052/70درصدسهم نوآموز دختر پيش دبستاني

48/7049/0048/6049/0048/7049/0048/7849/0048/80درصدسهم دانش آموز دختر ابتدائي

47/9049/0047/9049/0048/0049/0048/4449/0048/60درصدسهم دانش آموز دختر راهنمائي

سال 1388سال 1387سال 1386سال 1385
عملكرد 

سال 1384
واحدهدف هاي كمي

  
   پرورش عمومي در برنامه چهارم براساس سند ملي توسعه استانعملكرد شاخص هاي هدف كمي بخش آموزش و

  نرخ رشد

 طي دوره

88 -1384  

1388  1387  1386  1385  1384 

  واحد

 اندازه گيري

 عنوان شاخص هاي هدف كمي

2/2+  1/76  6/75  2/75  4/74  9/73   درصد  سـاله و  6 ساله و باالتر بـه كـل جمعيـت        6نسبت جمعيت باسواد    
باالتر

5/4+  8/84  3/82  7/80  6/80  3/80   درصد   ساله6ـ18پوشش تحصيلي جمعيت 

8/7+  1/95  2/93  4/91  7/89  3/87   درصد  نرخ ثبت نام خالص در مدارس ابتدايي

2-  99  100  100  101  101   درصد  نسبت دختران به پسران در سطوح تحصيلي

  .سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان : مأخذ           
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  آموزش عالي-2

آوري در     در جايگاه اول اقتصادي علمي و فن       1404در سال   ايران  جمهوري اسالمي   انداز،    اساس سند چشم  بر
كـه  گانـه برنامـه چهـارم توسـعه         12هاي كلي و مضامين       سياست .سطح منطقه آسياي جنوب غربي تصوير شده است       

، "ي رشـد سـريع اقتـصادي   رسازي بـرا بست"مواردي را همچون اولين گام جهت تحقق چشم انداز محسوب مي شود   
 توسـعه   "،  "توسـعه قـضايي   "،  "توسـعه فرهنگـي   "،  " ارتقاء سالمت و بهبود كيفيت زندگي      "،  "حفظ محيط زيست  "

را عنوان كرده كه تأمين همه موارد مزبور مبتني بر توسعه دانايي و توسعه دانايي از اهم وظـايف،               ... و  "مبتني بر دانايي  
   .زش عالي استهاي بخش آمو كاركردها و مأموريت

 مراكـز  از يكي غيرانتفاعي و آزاد دولتي، عالي آموزش مؤسسات و ها  دانشگاه از برخورداري با اصفهان استان
 و علمـي  هيـأت  اعـضاي  تعداد و دانشجو تعداد حيث از كه طوري به شود مي محسوب كشور در عالي آموزش مهم

 بخـش  متغيرهاي مهمترين عملكرد. باشد  مي دارا كشور در را دوم مقام) وقت پاره يا و التدريس حق (علمي غيرهيأت
  :از عبارتند استان در عالي آموزش

    وزارت بهداشـت و درمـان و وزارت علـوم، دانـشگاه جـامع علمـي               ( تعداد دانشجويان دولتـي      84-85در سال–

د اسـالمي و    دانـشگاه آزا  (و غيردولتـي    ) هاي وابسته به آمـوزش و پـرورش        كاربردي و دانشكده ها و آموزشكده     
 درصـد بـه   26 نفر بوده كـه بـا رشـد متوسـط سـاليانه             186788)  غيرانتفاعي –مؤسسات آموزش عالي غيردولتي     

كل تعداد دانشجويان شاغل به تحـصيل در        .  افزايش يافته است   1388-89 نفر دانشجو در سال تحصيلي       264384
و در بخـش غيردولتـي    ) درصـد 2/66( نفـر    175213 در استان اصـفهان      1388-89بخش دولتي در سال تحصيلي      

  .بوده است)  درصد8/33( نفر 89171

            بـه   84-85 نفـر در سـال تحـصيلي         101345 درصـد از     4/17در بخش دولتي تعداد دانشجويان با رشـد سـاليانه 
 درصـد را    59 درصـد را مـردان و        41از اين تعـداد     .  افزايش يافته است   1388-89 نفر در سال تحصيلي      175213

 8/2 و)بيـشترين مقـدار   ( درصد دانشجويان در مقطع كارشناسـي        68همچنين از اين تعداد     . دهند  مي زنان تشكيل 
  .اند مشغول به تحصيل بوده) كمترين مقدار(اي و تخصصي  درصد دانشجويان در مقطع دكتراي حرفه

        بـه  84-85 نفـر در سـال تحـصيلي     77879 درصـد از     8/2سـاليانه    در بخش غيردولتي تعداد دانشجويان با رشـد 
 درصد را زنان    38 درصد را مردان و      62از اين تعداد    .  افزايش يافته است   1388-89 نفر در سال تحصيلي      89171
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 درصد در مقطع    3/1و  ) بيشترين مقدار  (ي درصد دانشجويان در مقطع كارشناس     68از اين تعداد    . تشكيل مي دهند  
 .اند  بودهمشغول به تحصيل) كمترين مقدار(اي و تخصصي  دكتراي حرفه

 درصد  52 معادل رشدي با 1384-85 تحصيلي سالت در نفر 9664 از استان هاي  دانشگاه آموزشي كاركنان تعداد 
 بخـش  در و درصـد  -31 دولتـي  بخـش  در افزايش اين. است رسيده 1387-88 تحصيلي سال در  نفر 14696 به

 و علمـي  هيـأت  اعـضاي  ( استان هاي  نشگاهدا آموزشي كاركنان بين در. است بوده درصد 205 از بيش غيردولتي
 نفـر  3891 تعـداد  و زنـان  را ) درصـد  60 معادل (نفر 5773 تعداد 1384-85 تحصيلي سال در ) علمي غيرهيأت

 بـه  مـردان  و زنـان  بـراي  1387-88 تحصيلي سال در ارقام اين كه اند داده  تشكيل مردان را ) درصد 40 معادل(
  . است يافته تغيير ) درصد 43 معادل يعني ( نفر 6315 و ) درصد 57 دلمعا يعني ( نفر 8381 به ترتيب

 و نوسـازي  توسعه، چهارم برنامهقالب سند چشم انداز و       در عالي آموزش بخش استراتژيك هاي  سياست از يكي 
 عرصـه  فزاينـده  رقابـت  فـضاي  در مراكز پاسخگويي توانايي منظور به آموزش راهبردهاي و ها  سياست بازسازي

 از آمـوزش  شـيوه  هـاي   سياست نوسازي راهبردي، سياست اين تحقق منظور به. است برنامه هاي  سال طي انيجه
 اهـداف  از يكـي . گرفـت  صورت دانشجو افزايش منظور به ، دوم نوبت و گيرفرا كاربردي، علمي نور، پيام طريق

 آئـين  براسـاس  پـژوهش  و عـالي  شآموز مؤسسات و  ها  دانشگاه اداره ، برنامه چهارم توسعه   49 ماده هاي  سياست
كـه در ايـن جهـت        است امناء هاي  هيئـت مصوب خاص تشكيالتي و استخدامي ، مالي اداري، مقررات و ها  نامه
 تعيين ديگر هدف. است رسيده مربوطه امناي هيئـت تصويب به و تهيه ها  دانشگاه معامالتي و مالي هاي  نامه آئين

  .است سرانه هزينه قالب در دانشجويي جمعيت براساس ها دانشگاه اعتبارات

  1388- 89تعداد دانشجويان استان اصفهان در سال تحصيلي 

جمعمردزنجمعمردزن

18185221254031050091533020339كارداني

7808742424120511251023638761489كارشناسي

459747909387287832586136كارشناسي ارشد

2467253850058633451207دكتراي حرفه اي و تخصصي

10333671877175213338525532089171جمــع

( نفر )
آزاددولتي                              نوع دانشگاه

   مقطع

  
  1388سالنامه آماري استان اصفهان در سال  :مأخذ
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  هاي استان اصفهان التحصيالن دانشگاه دگان و فارغش تعداد پذيرفته

جمعمردزنجمعمردزن

1384-85167391133128070140941021124305

1385-8621015132263424117125998427109

1386-87218142881350627---

1387-88293012108050381---

1388-89319072818060087---

1384-858267779016057532245659887

1385-86114319875213066780448511265

1386-8769396342132816911782414735

1387-881800116703347047119830215421

1388-892144721367428146385942415809

                             نوع دانشگاه
    وضعيت

( نفر )
آزاد

پذيرفته شدگان

فارغ التحصيالن 

دولتي

  
  .سالنامه آماري استان اصفهان: مأخذ          

  هاي استان اصفهان موزشي دانشگاهتعداد كاركنان آ

جمعمردزنجمعمردزن

1384-8511435129627270126913392

1385-8612945763705788129073788

1386-8711283163429199028783868

1387-88859346643252170820110371

1388-8992429533877124234234665

( نفر  )
آزاددولتي                          نوع دانشگاه  

   سال تحصيلي

  
  سالنامه آماري استان اصفهان: مأخذ             
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   فرهنگ و هنر-3
اي برخوردار بـوده تـا جـايي كـه از اركـان اساسـي جامعـه                   از جايگاه ويژه    اي هاي توسعه   فرهنگ در برنامه  

 سـاله جمهـوري     20انـداز      چـشم  اين رويكرد تا آنجايي پيشرفته است كه روح حـاكم بـر اهـداف             . محسوب مي شود  
خصوصاً هويـت اسـالمي مـورد تاكيـد آن قـرار           و  اسالمي ايران مبتني بر فرهنگ و مولفه هاي هويت بخش آن است             

  گرفته تا حدي كه در اولين بند از هشت بند خود، بر فرهنگ و عناصر آن و به ويـژه فرهنـگ عمـومي جامعـه تاكيـد                           
  .، به فرهنگ نيز اشاره داشته استبت موضوعدر بندهاي ديگر نيز به مناس.  مي كند

 راهبردهـاي  و وظايفنيز   استان ساله 20 انداز  چشم سند در كه داشت آن بر را استان فرهنگي، بخش اهميت
 خـاص  موقعيـت  علـت  بـه  اصفهان استانهمچنين  . كند ترسيم به دقت  را فرهنگي يافته توسعه جامعه يك به رسيدن
 فرهنـگ  كـردن  نهادينـه  و گـسترش  جهـت  را متعـددي  بسترهاي خود مذهبي و هنري فرهنگي، جغرافيايي، تاريخي،
 در تهديـدها  و فرصـتها  بنـدي  اولويـت  و شناسـايي  بـا  اسـت  الزم و در اين زمينه    است كرده فراهم ايراني –اسالمي
 عملكـرد  .بـرداريم  گـام و مقابله بـا جنـگ نـرم فرهنگـي            انداز چشم سند اهداف شدن اجرايي بيشتر چه هر راستاي
  :از عبارتند استان در فرهنگ و هنر بخش متغيرهاي مهمترين

   ها در استان باعث شده كه ظرفيت كتابخانه نيز اضافه شود بطوري كه درصد تحقق اهـداف          افزايش تعداد كتابخانه
 7309اين افزايش باعث شده كه ظرفيت كتابخانـه هـا نيـز از            . هاي برنامه بوده است     حتي بيشتر از پيش بيني سال     

 بـه هـا     آمـار تعـداد مراجعـان بـه كتابخانـه         و   برسد 1388صندلي در سال     10765 به تعداد    1384صندلي در سال    
هـاي    باتعـداد كتـ   .  درصد رشد داشـته اسـت      30  معادل 1383 نفر افزايش يافته است كه نسبت به سال          469263

 رسـيده   1388هزار نـسخه در سـال        1360 هزار نسخه در سال پايه به      1212هاي استان نيز از       موجود در كتابخانه  
 .است

 كـامالً را   برنامه اهداف تنها نه شده توليد تئاتر عناوين تعداد كه است اين بيانگر هنري امور ي  ها  شاخص عملكرد 
 تعـداد  عملكـرد  بعـالوه  .اسـت  رسـيده  1388 سال در عنوان 235 به 1384 سال در عنوان 70از بلكه هكرد محقق
 طـي  عملكـرد  و بوده جلوتر برنامه هاي  سال تمامي در برنامه اهداف به نسبت نمايش و قيموسي اي  صحنه اجراي
 .است داشته قبل سال به نسبت را صعودي روند برنامه هاي سال
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 رشـد  يـك  از حـاكي  كه است رسيده 1388 سال در باب 8 به 1384 سال در باب 2 از دراستان ها  نگارخانه تعداد 
 وضـعيت  بـه  هنـوز  نگارخانـه  احـداث  به آن نياز و استان جمعيت ميزان به نسبت هگرچمي باشد    باال و متناسب
 .ايم نرسيده مطلوب

 رسـيده  1388 سـال  در بـاب  510 بـه  1384 سال در باب 199 ميزان از استان در هنري آزاد آموزشگاههاي تعداد 
 هنـري  آموزشگاهاي تعداد افزايش. دهد مي نشان را برنامه پايه سال به نسبت درصد 156 معادل رشدي كه است
 نياز كه است مردم ميان در تجسمي و موسيقي نمايشي، هنرهاي فراگيري به عالقه افزايش دهنده نشان استان، در
 .طلبد مي را حوزه اين در آموزشي و تخصصي مراكز افزايش به

 بـه  نـسبت  اسـتان  دينـي  مبلغـين  تعداد است اين از حاكي اسالمي تبليغات سازمان كليدي هاي شاخص عملكرد 
 به استان مختلف مناطق براي شده اتخاذ هاي سياست به توجه با مهم اين كه بوده متناسب برنامه طول در اهداف

 مستقر روحانيون تعداد هاي  بخش در عملكرد راستا همين در. است گرفته صورت استان محروم مناطق خصوص
 .است يافته تحقق حدودي تا برنامه اهداف به نسبت ها نادهست در عالم خانه ساخت و استان كل در



 ۵٩

  فرهنگ و هنرعملكرد شاخص هاي كليدي بخش 

عملكردهدفعملكردهدفعملكردهدفعملكردهدفعملكردهدف

140142145151150152160161170170تعدادتعداد كتابخانه هاي عمومي استان

70007309750084508000817785009320900010765صندليظرفيت كتابخانه هاي عمومي استان

1400000146503414500001390837150000015065791550000165778316000001934297 نفرتعداد مراجعان به كتابخانه هاي عمومي

1200121212401230128012951320137313601610هزار نسخهتعداد كتابهاي موجود در كتابخانه هاي عمومي استان

1140114412001157125011751300113114001356عنوان تعداد عناوين كتاب هاي منتشر شده

3800375340004.008410035014200297743003466ميليون جلدشمارگان كتابهاي منتشر شده
تعداد عناوين كتاب هاي منتشر شده در موضوع 

كودك و نوجوان
100109120139140121160124180153عنوان 

شمارگان كتابهاي منتشر شده در موضوع 
كودك و نوجوان

64067074011218407569406271040931هزار نسخه

252254252254284291294300305309تعدادتعداد انتشارات استان

280300300308310320330336360389تعدادتعداد كل چاپخانه ها در استان

640880700884800914900104110001090ورقظرفيت چاپخانه هاي استان

70142110170150144190254230235عنوان تعداد عناوين تئاتر توليد شده

6006728001051100010981200215714001926دفعهتعداد اجراي صحنه اي موسيقي و نمايش

2222566678بابتعداد نگارخانه ها

4444444444بابتعداد هنرستان هاي هنري

368368399400470469490488505502نفرتعداد هنرجويان هنرستانها

180199280299380390450456500510بابتعداد آموزشگاه هاي آزاد هنري

سال 1388سال 1387سال 1385
عناوين هدفهاي كمي

واحد
 متعارف

سال 1386سال 1384
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   ميراث فرهنگي و گردشگري -4

 بـا  گـردد،   مـي  تلقـي  اسالمي نظام مدت بلند برنامه كه ايران اسالمي جمهوري ساله بيست انداز  چشم سند در
 انـداز،   چـشم  سـند  يـك    بنـد  براسـاس  كه اي  گونه هب است گرديده توجه ميراث فرهنگي و گردشگري    به خاصي نگاه

 تـرين   اصـلي  جملـه  از .شـود  محقـق  كـشور  تـاريخي  و جغرافيـايي  فرهنگي، مقتضيات راستاي در بايد كشور توسعه
 ميـراث  نگهـداري  و احيـاء  حفـظ،  بـه  توجـه  بدون لذا است فرهنگي ميراث بوم و مرز اين تاريخ و فرهنگ مصاديق
 بند. ندارد وجود هدف اين ساختن محقق جهت در برداشتن گام بالتبع و گردشگري وسعهت به رسيدن امكان فرهنگي،

 منطقـه  سطح در اقتصادي اول جايگاه به رسيدن آن و داده قرار نظر مد را ديگري آرماني هدف ، نيز انداز  چشم سند 6
 درآمـد  سـطح  نـسبي  ارتقـاء  اقتصادي، مستمر و پرشتاب رشد بر تاكيد با مگر نيز مهم اين. است غربي جنوب آسياي
 صـنعت  توسـعه  نقـش  از تـوان   نمـي  نيـز  راسـتا  اين در. شد نخواهد حاصل مشاركت و اشتغال نرخ افزايش و سرانه

 را مشاركت بردن باال موجبات وهم است اقتصادي پرشتاب رشد ايجاد درجهت باال پتانسيل داراي هم كه گردشگري
  .نمود پوشي چشم) انداز چشم سند 8 بند (آورد مي فراهم هانج با مؤثر و سازنده تعامل ايجاد وسيله به

 و همـسويي  ايجاد با بتوان تا است پنجساله مدت ميان هاي  برنامه به جدي توجه ،انداز  چشم سند تحقق الزمه
 شكوشـ  بايـد  لذا. داد قرار جانبه همه توسعه مسير در را كشور انداز،  چشم سند با مدت ميان هاي  برنامه بين همگرايي

 در ميراث فرهنگي و گردشگري      بخش متغيرهاي مهمترين عملكرد .شود برداشته قدم ها  برنامه اين راستاي در تا نمود
  :از عبارتند استان

       به تفكيك خارجي و داخلي بدين صورت بوده است         1384-88هاي    تعداد گردشگران ورودي به استان طي سال  .
 421494 بـه    1385اين تعـداد در سـال       . ي به استان وارد شده اند      نفر گردشگر ايران   371315 تعداد   1384در سال   

نفر رسيده است كه     468305به  1388 نفر و در سال      465581 به   1387 نفر، در سال     443357 به 1386نفر، در سال  
ايـن وضـعيت در خـصوص       .  دارد 1384-88 درصد به طور سـاليانه طـي دوره          6 معادل   ينشان از ميانگين رشد   
 .طي دوره مزبور مي باشد درصد به طور ساليانه 5/2رشد معادل  نيز بيانگر گردشگران خارجي

 1384هـاي   سال در هدف اين براساس. بود چهارم برنامه اهداف از يكي گردشگري نمونه مناطق شناسايي توسعه 
 تعـداد 1388 سـال  در و گردشگري منطقه 60 تعداد ،1386 سال در اما نپذيرفت، صورت خاصي فعاليت ،1385 و

ــه منطقــه 32  ايجــاد زمينــه در اجرايــي اقــدامات اكنــون هــم و گرديــد مــصوب و شناســايي گردشــگري نمون
 در گردشگري نمونه مناطق توسعه در مشاركت جهت خصوصي بخش تشويق منظور به نياز مورد هاي  زيرساخت

 .باشد مي اقدام دست
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 و دسـتي   صـنايع  فرهنگـي،  ثميـرا  بخـش  بـا  مـرتبط  مباحـث  خـصوص  در مـردم  عمومي اطالعات سطح ارتقاء 
 كننده دريافت نفرات تعداد هدف، اين استناد به لذا. گردد  مي تلقي بخش اين مدنظر هاي  هدف از يكي گردشگري
 5349 تعـداد  1384 سـال  در. گرفـت  قرار بررسي مورد برنامه هاي  سال طي معيار يك عنوان به آموزشي خدمات

 نفـر  19486 بـه  1386 سـال  در نفـر،  8700 بـه  1385 سال در عدادت اين كه اند  كرده دريافت آموزش خدمات نفر
 برابـر  رشدي بيانگر كه يافته افزايش نفر 13600 به 1388 سال در و كاهش نفر 12107 به 1387 سال در افزايش،

 .باشد مي 1384-88 دوره طي ساليانه صورت به درصد 26 با

 در كـه  نحـوي  بـه . شود مي محسوب بخش اين ازمانيس وظايف جمله از نيز منقول آثار مستندسازي و شناسايي 
 4551 تعـداد  1385 سـال  در تعـداد  اين به. اند  گرديده مستندسازي و شناسايي منقول اثر 17742تعداد 1384 سال
 آثـار  تعـداد  به اثر 4636 تعداد 1388 سال در و اثر 8620 تعداد 1387 سال در اثر، 4851 تعداد 1386 درسال اثر،
 در لذا گردند،  مي مستندسازي آثار اين كليه منقول، آثار شناسايي از پس است ذكر به الزم. است دهش افزوده قبلي
 .باشد مي برابر شده مستندسازي آثار با شده شناسايي منقول آثار تعداد سال هر

 ثبـت  ملـي  آثـار  فهرسـت  در شـرايط،  احـراز  درصـورت  مـستندسازي  و شناسـايي  از پـس  تـاريخي  ابنيه و آثار 
 رسـيده  ثبـت  بـه  اثر 1770مجموع از اثر 462 تعداد 1384 سال طي اصفهان استان در راستا اين در. ندگرديدخواه
 از ثبتـي  اثر 769 به 1386 سال در شده، شناسايي اثر 15466 مجموع از اثر 627 به 1385 درسال تعداد اين. است

 به 1388 سال در و شده شناسائي اثر 18740 از ثبتي اثر 877 به 1387 سال در شده، شناسايي اثر 17600 مجموع
 .رسيد شده شناسايي اثر 20145 از ثبتي اثر 896

 شـيء  102 تعداد 1384 سال در اضطراري مرمت به الزم شيء 200 مجموع از تاريخي اشياء مرمت خصوص در 
 1386 سـال  در شيء، 420 عدادت اضطراري، مرمت به الزم شيء 500 مجموع از نيز 1385 سال در. گرديد مرمت

 مرمـت  نيازمند شيء 20 تعداد از 1387 سال در شيء، 37 تنها اضطراري، مرمت به الزم شيء 100 مجموع از نيز
 از حـاكي  و گرديـده  مرمـت  اضـطراري،  مرمت به نيازمند ء شي 118 كل 1388 سال در و شيء 1 تنها طرارياض

 .باشد مي قبل هاي سال به نسبت 1388 سال در نسبت اين افزايش

 8 به 1387 سال در موزه، 7 به 1385 سال در تعداد اين كه است بوده فعال استان در موزه 6 تعداد 1384 سال رد 
 1384-88 دوره طـي  سـاليانه  صـورت  بـه  درصـدي  10 رشـد  بيانگر كه رسيده موزه 9 به 1388 سال در و موزه
 سـال  در مـوزه،  2 بـه  1385 لسـا  در كـه  داشـته  وجود 1384 سال در خصوصي موزه 1 تعداد همچنين. باشد  مي

 . است يافته افزايش موزه 4 به 1388 سال در و موزه 3 به 1387
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  1384- 88هاي عملكرد شاخص هاي كليدي بخش ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان در سال

13841385138613871388

371315421493443357465581328948ايراني

5090950701609216938450968خارجي

6871199468061111466948 نفر2

42734309456447258399تخت3

1342150110597513240بازرسي4

53498700194861210713600نفر5

300/1770244/15466243/17600400/18740100/20145تعداد اثر در  اثر6

17742/177424551/45514851/48518620/86204636/4636تعداد اثر در  اثر7

1770/177015466/1546617600/1760018740/1874020145/20145تعداد اثر در  اثر8

462/1770165/15466142/17600108/1874019/20145تعداد اثر در  اثر9

10
تعداد اماكن و بناها 
171/1770230/15466244/17600199/18740150/20145در  مكان و بنا

102/200420/50037/1001/20118/118تعداد اشيا در  شي11

55555دولتي

12234خصوصي

22222موزه13

12

تعداد گردشگران ورودي به استان

تعداد موزه فعال**

 نفر

موزه

1

تعداد گردشگران ورودي به صورت تور*

تعداد تخت اقامتي طبقه بندي شده (تعداد تخت مهمانخانه ها)

تعداد بازرسي هاي نظارتي از كيفيت خدمات گردشگري

نسبت اشياء تاريخي مرمت شده به كل اشياء تاريخي قابل مرمت

تعداد موزه هاي پژوهشي - تخصصي وابسته به دستگاه اجرايي***

عملكرد
عناوين هدفهاي كمي واحد متعارفرديف

نسبت تعمير و مرمت اماكن و بناهاي تاريخي به كل اماكن و بناهاي تاريخي شناسايي شده

تعداد نيروهاي فعال دريافت كننده خدمات آموزشي

نسبت آثار مستند سازي غير منقول به كل آثار شناسايي شده

نسبت آثار مستند سازي منقول به كل آثار شناسايي شده

نسبت آثار حفاظت شده به كل آثار نيازمند حفاظت

نسبت آثار ثبت شده در فهرست آثار ملي به كل آثار شناسايي شده

  
  .باشد منظور گردشگر خارجي ورودي به صورت تور مي* 

انـارك  : ، كـوير نـائين و مـوزه زواره و خـصوصي شـامل             )در دست تعمير  (نرهاي تزئيني، فين كاشان، ابيانه    موزه تاريخي چهلستون، ه   : شامل** 
و موزه هاي خـصوصي حـسيني پنـاه اصـفهان و سـرتيپ سـدهي                ) به صورت مشاركتي با شهرداري    1387(و برزك   ) 1385(، گز و برخوار     )1383(

  . خميني شهر

  ).معرفي هنرهاي تزئيني و سنّتي(و موزه تخصصي تزئيني ) استانشناسيتخصصي صفوي و ب(موزه تخصصي چهلستون *** 
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  اجتماعي توسعه) ب
 بهداشت ، تامين اجتماعي و بهزيستي -1

 كه است خدمات ارائه تا سياستگذاري از اجرايي سطوح در اقداماتي مجموعه شامل اجتماعي رفاه كلي بطور
 مـشكالت  از پيـشگيري  يـا  كنتـرل  رفـع  ، كاهش هدف با ، يرهغ و خانواده ، خصوصي ، دولتي ازبخشهاي هريك در

 و اجتمـاعي  تـأمين  سـالمت،  سـطح  شاخص افزايش طريق از زندگي كيفيت سطح ارتقاء .گيرد مي صورت اجتماعي
در اين حـوزه     مهم اهداف از اجتماعي عدالت تحقق و فقر رفع انساني، نيروي كيفيت ، آموزش بهبود در تأكيد با رفاه
  :از عبارتند استان در بهداشت، تامين اجتماعي و بهزيستي بخش متغيرهاي مهمترين عملكرد .باشد مي

 43/8 بـه  تعـداد  ايـن  1389 سال در كه بوده نفر 10000هر ازاي به نفر 6/5 ، 1384 درسال عمومي پزشك تعداد 
 عمـومي  پزشـك  نفـر  8/2 نفـر  10000 هـر  ازاي به سالها اين طي در يعني . است رسيده  نفر 10000 هر در نفر

 08/4 بـه  نفـر  10000 هر در نفر 9/3 از 88 سال تا 84 سال از متخصصين تعداد رشد همچنين  .است شده اضافه
   .است داشته رشد درصد 6/4 كه است رسيده نفر

  و رسـيده  1388 درسـال  تخت 6103 به كه بوده تخت 5879 با برابر 1384 سال در استان فعال هاي تخت تعداد 
 در مجمـوع  در. باشد  مي 1384-88 هاي  سال طول در اصفهان استان فعال تختهاي درصدي 6/3 رشد معني به اين
   .است شده افزوده استان فعال هاي تخت به تخت 244تعداد مدت اين

 به 1388 درسال شاخص اين كه بوده درصد 13/59 با برابر 1384 درسال استان بيمارستانهاي تخت اشغال درصد 
   .است بوده بيمارستانها تخت اشغال يدرصد 47/4 معادل رشد دهنده نشان اين و يدهرس درصد 6/63

  تخـت  512 به تخت 409 افزايش با كه بوده تخت 103 برابر 1384 درسال اصفهان استان در ويژه تختهاي تعداد 
 تعـداد  ايـن  از  .است بوده ويژه تختهاي در درصد 8/79 معادل رشدي دهنده نشان كه است رسيده 1388 درسال
 وجـود  اسـتان  در سـوختگي  ويـژه  تخـت  هيچ 1384 درسال كه است بوده BICU تخت 13 ،ويژه تخت افزايش
  .است نداشته

روند رو به بهبود شاخص هاي بهداشتي و درماني و افزايش پوششها در سطح استان نشان مـي دهـد كـه                       
 ارائه تـسهيالت و خـدمات از جملـه    از وضع مطلوب تري برخوردار شد و 1384-88طي سال هاي  سطح سالمت   
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 جمع آوري و همچنين استفاده از كمك هـاي مردمـي و تـشكل هـاي غيـر دولتـي و آمـوزش                  ،آب آشاميدني سالم  
  .گروههاي هدف در بهبود شاخص ها موثر بوده است

 سـعه تو ملي سند راهبردهاي و اهداف به توجه باهمچنين اهم برخي از اقدامات در حوزه بهزيستي استان كه         
  : انجام شده است به شرح ذيل مي باشداستان

   )C.B.R(اجراي برنامه هاي جهاني توانبخشي مبتني بر جامعه  -
 . رواني و فرهنگي سالمندان جامعه–ساماندهي اجتماعي  -
 .گسترش مراكز توانبخشي شبانه روزي و روزانه غيردولتي -
 .به بخش خصوصي و سازمانهاي غيردولتياز طريق سازمان بهزيستي كشور ) يارانه (پرداخت كمك هزينه  -
  حمايت از بخش خصوصي و سـازمانهاي غيردولتـي در بخـش امـور زنـان و خـانواده و امـور كودكـان و                   -

شبه خانواده و توسعه مراكز خصوصي و هيئت امنايي شبانه روزي ، مهدهاي كودك ، كلينيكهاي مددكاري                 
 .و پرداخت يارانه به مراكز غير دولتي ... 

 .پرداخت هزينه هاي مربوطه بصورت استاني  پژوهشهاي كاربردي در زمينه آسيبهاي اجتماعي وانجام -
 . آموزش و آگاهسازي در پيشگيري از معلوليتها و آسيبهاي اجتماعي و اختالالت ژنتيكي -
 . پرداخت مستمري به خانواده هاي نيازمند و بي سرپرست تحت پوشش از طريق اعتبارات استاني و ملي -

 .اخت كمك هزينه نگهداري به مددجويان تحت پوشش توانبخشي از طريق اعتبارات استاني و ملي پرد -
پرداخت كمك هزينه تحصيلي به فرزندان خانواده هاي نيازمند و معلولين تحت پوشش از طريق اعتبـارات               -

 .استاني و ملي
 .اشتغالزايي مددجويان با كمك و مشاركت بخش خصوصي و مردم خيرانديش  -
 .خت تسهيالت به مددجويان از محل وجوه اداره شدهپردا -
 . پرداخت تسهيالت به مددجويان از محل طرح بنگاههاي اقتصادي زودبازده و كارآفريني -
 .پرداخت تسهيالت به مددجويان از طريق صندوق مهررضا -
  اجتماعي –فعاليت مداخله در بحرانهاي رواني  -

 .كودك فعاليت خط تلفن اورژانس اجتماعي و -
 .جراي طرح اجتماع درمان مدار زنان آسيب ديده اجتماعيا -
 . مداخله در خانواده بمنظور كاهش طالق -

  



 ۶۵

  شاخص هاي بهداشت و درمان در استان در طول برنامه چهارم

دندانپزشك متخصص پزشك  عمومي

607 2/5 3/9 5/6 59/13 5879 1384

596 2/5 3/9 5/8 59/46 5949 1385

596 2/5 3/9 5/8 64/97 6018 1386

561 2/3 3/9 6/5 63/4 6184 1387

539 2/3 4/08 8/3 63/6 6103 1388

سرانه پزشك به ازاء هر10هزار نفر جمعيت 
(نفر) سال

تعداد تخت 
بيمارستاني 

(تخت )

درصد اشغال 
تخت  بيمارستاني

 (درصد)

تعداد خانه  
بهداشت  به ازاء هر 
هزار نفر جمعيت

 (باب )

  
  . دانشگاه علوم پزشكي اصفهان : مأخذ                

  1384-88عملكرد شاخص هاي بهزيستي در استان اصفهان 

نسبت تعداد افراد سرويس گيرنده از واحدهاي دولتي و 
 )درصد(غيردولتي به جمعيت استان 

 سال

ه شدكان بيمه نسبت بيم
خدمات درماني و تحت 
پوشش تأمين اجتماعي 
به كل جمعيت استان 

 )درصد(

نسبت مشاركتهاي 
مردمي به كل 

اعتبارات دولتي 
سازمان بهزيستي 

 )درصد(
 فرهنگي توانبخشي امور اجتماعي

1384 63/0 7/11 164/0 04/1 822/0 

1385 70/0 34/20% 168/0 13/1 1114/0 

1386 97/0 74/17 174/0 5/1 1511 /0 

1387 95/0 72/14 180/0 40/1 2048/0 

1388 93/0 26/92 205/0 56/1 2573/0 

 - 88نرخ رشد طي دوره 
1384 

83/0% 7/14% 17/0% 25/1% 309/0% 

  . استان اصفهان سازمان بهزيستي: مأخذ       



 ۶۶

  

  عملكرد شاخص هاي هدف كمي تأمين اجتماعي در برنامه چهارم بر اساس سند ملي توسعه استان

  ورهدنرخ رشد   1388  1387  1386  1385  1384  عنوان شاخص هدف كمي

  گسترش پوشش بيمه هاي اجتماعي

  )نسبت بيمه شدگان اصلي به جمعيت فعال(
36  37 41  43  46  7/27  

  .اداره كل تأمين اجتماعي استان اصفهان : مأخذ                 

  

  شاخصهاي تامين اجتماعي

  سال
نسبت بيمه شدگان تامين اجتماعي به كل جمعيت 

  )درصد(استان 
          نسبت افراد سرويس گيرنده

  )درصد( به جمعيت استان

1384  41  41  

1385  43  43  

1386  50  50  

1387  51  52  

1388  54  54  

  31  31   رشد دورهنرخ

  .اداره كل تأمين اجتماعي استان اصفهان : مأخذ             

  



 ۶٧

   ورزش و تربيت بدني -2

 موجـود و تعـادل      يتوجه به امر ورزش و تربيت بدني بدون در نظر گرفتن امكانات، قابليتها و توانمنـديها               
 فضاهاي ورزشي در سطح استان ميـسر        ع توزيع مناسب  ببخشيدن به آهنگ رشد يكنواخت اين گونه امكانات و بالط         

جهت اهداف  لذا در راستاي نيل به اين مهم و ارتقاء امكانات قابليتها و توانمنديهاي موجود، اقداماتي در                 . نمي باشد 
 است كـه نمـود آن در جامعـه     شدهانجام  در استان   ل  فعابطور  سند چشم انداز بيست ساله و سند ملي توسعه استان           

  : عبارتند ازاهداف و سياست ها يناهم ا. مي باشدرآشكاورزشي مشخص و 

هـاي جهـاني و المپيـك و         مرزي براي ورزش استان در جايگـاه ورود بـه عرصـه            قائل شدن نگاه ويژه فرا     -
  .كسب مدالهاي قابل قبول در هر رشته ورزشي 

  ي و جهاني اهاي ورزشي در عرصه قاره المللي باشگاه دستيابي و كسب مقامهاي بين -
  ن سرانه و ظرفيت ورزش استان به استانداردهاي جهانيرسانيد -
  المللي احداث دهكده المپيك ورزشي به نام ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت برگزاري مسابقات بين -
   اولويت خاص به امر ورزش در آموزش و پرورش، آموزش عالي و مراكز آموزشيوتوجه  -
  گذاري ه منظور سرمايهتوانمندي بخش خصوصي و تعاوني جهت رشد اقتصادي ورزش ب -
   عمرسنارتقاء سطح بهداشت و سالمتي و باالبردن ميانگين  -
  هاي قهرمان پروري و بومي كردن آن  ارتقاء ورزش قهرماني و تعميم و گسترش پايگاه -
  )گسترش توريسم ورزشي(هاي ورزش در سطح جامعه  ايجاد و معرفي جاذبه -
  ورزشايجاد شهري سالم و عاري از مواد مخدر بوسيله  -

 توسـعه بخـش تربيـت بـدني و          مـؤثر در  دار و    هاي ارائه شده، اقدامات اولويـت       سياستاهداف و   در راستاي   
  :عبارتند ازورزش اصفهان 

 تهيه و اجراي طرح جامع ورزش استان  )1

 تكميل ورزشگاه بزرگ اصفهان  )2

 اندازي آكادمي آموزشي و پژوهشي تربيت بدني  راه )3

  مدارس ورزشاندازي تهيه و تدوين ضوابط راه )4

 ايجاد فضاهاي فرهنگي و ورزش بانوان در پنج شهرستان استان )5

 مطالعه و احداث پيست اسكي در منطقه گلستان كوه خوانسار )6



 ۶٨

 هاي اسكي در منطقه فريدونشهر و داالنكوه تكميل و تجهيز پيست )7

 آباد و شهرضا هاي كاشان، نجف ناتكميل و ساخت سه مجموعه ورزشي در شهرست )8

 رود هاي آبي بر روي رودخانه زاينده جراي طرح توسعه ورزشمطالعه و ا )9

 اجراي طرح كالسهاي تندرستي براي بيماران ديابت، كودكان چاق در طرح ملي قلب سالم  )10

 ها خصوصاً در طرح ملي قلب سالم نا منطقه شهر اصفهان و شهرست12ايجاد ايستگاههاي صبحگاهي در   )11

 ها و فعاليت ورزشي همگاني ناطق طبيعي و شركت خانوادههاي توريسم ورزشي در م ايجاد باشگاه  )12

  هاي آموزشي مبارزه با دوپينگ و داروهاي روان گردان گزاري كارگاهبر )13
  روي در سراسر استان  برگزاري همايش پياده  )14

  



 ۶٩

  1384-88عملكرد شاخص هاي كليدي بخش ورزش و تربيت بدني در سالهاي 

عنوان رديف
واحد 
متعارف

سال 88سال87سال 86سال 85سال 84
نرخ رشد 
طي دوره 
(درصد)

1
سرانه فضاهاي ورزشي روباز و 
سرپوشيده بخش تربيت بدني

0/160/170/1850/190/2125مترمربع

2
ميزان مشاركت زنان در
برنامه هاي همگاني

13000016500018000020000022520073نفر

3
ميزان مشاركت مردان در

برنامه هاي همگاني
20500021500022500025000025940026نفر

908439696711531412092014170156نفرجمعيت ورزش قهرماني مردان4

519945511066243636227326541نفرجمعيت ورزش قهرماني زنان5

6
تعداد مدالهاي كسب شده 

آسيايي وجهاني
425750768090تعداد

7
تعداد باشگاههاي ورزشي 

حرفه اي
2233350تعداد

55060090010001200118نفرتعداد ورزشكاران حرفه اي8
  

  .صفهان اداره كل تربيت بدني استان ا: مأخذ 

  سال و باالتر استان6 نسبت تعداد ورزشكاران به كل جمعيت

زنمرد
13840/040/030/16

13850/040/030/17

13860/050/030/185

13870/060/030/19

13880/070/040/21
نرخ رشد طي دوره

1384-88
564156

سال
نسبت تعداد ورزشكاران سازمان يافته به كل 

جمعيت 6 سال و بيشتر استان ( درصد )
سرانه تاسيسات و 
مكانهاي ورزشي 

( مترمربع )

  
  .اداره كل تربيت بدني استان اصفهان : مأخذ 

  



 ٧٠

  پايدار توسعه و زيست محيط ، آمايشتحقق اهداف چشم انداز در  )3
 ويژگيهـايي  چنـين  داراي 1404 افـق  درپايـدار    توسعه و زيست محيط ، آمايش امور در استان انداز چشم

   :است

هاي رقابتي در سطح كشور همراه با ايجاد مزيتهاي جديد متناسب             استاني سامان يافته بر مبناي مزيت      - 1
 . با مقتضيات نواحي 

هـاي    ريـق اجـراي برنامـه     طنـه جغرافيـايي خـود از        هاستاني با توزيع متعادل جمعيت و فعاليت در پ         - 2
  . محيطيرعايت مالحظات زيست و اي  هماهنگ توسعه روستايي و ناحيه

  . استاني موفق در مهار بيابان زائي و گسترش كوير - 3

  . استاني سامان يافته در مديريت شهري واحد كالن شهر اصفهان با تاكيد بر نگاه ويژه به زاينده رود - 4

   بررسـي   1388 تـا    1384در اين بخش با توجه به اهداف فوق، عملكرد محيط زيست استان طي سـال هـاي                  
  . مي شود



 ٧١

   ت و توسعه پايدارمحيط زيس -1

   و ســاله بيــست انــداز چــشم هــاي برنامــه در شــده بينــي پــيش اجرايــي سياســتهاي و راهبردهــا اهــداف،
 و متعـدد  مـوارد  اسـالمي،  جمهوري اساسي قانون پنجاهم اصل به استناد با چهارم برنامه در استان توسعه ملي سند

 زمينـه  اين در بخشي  بين همكاري چنانچه كه است هداد اختصاص ها  برنامه در محيطي  زيست تامالحظ به را مهمي
 تحقـق  استان محيطي  زيست وضعيت ارتقاء و زيست  محيط امر در استاني و ملي اندازهاي  چشم يابد، بهبود و تسريع
 در پايـدار  توسـعه  اصـل  بـه  توجـه  بـا  طبيعـي  و انساني زيست  محيط المللي  بين و ملي استانداردهاي به نيل و يافته
 در محيطـي   زيـست  فرهنـگ  نشر نيز و زيست  محيط تخريب از پيشگيري اصل اولويت لحاظ و منابع از يبردار  بهره

  .بود خواهيم شاهد را جامعه اقشار تمامي

   بــا توجــه بــه اهــداف و راهبردهــاي حــوزه حفاظــت محــيط زيــستگرفتــه در  اقــدامات صــورتاهــم 
  : به شرح ذيل عبارتند ازسند ملي توسعه استان

 منـاطق  نـسبت  بخـش  در درصدي 8/46 رشد ميانگين بيانگر زيست محيط كليدي هاي شاخص عملكرد بررسي 
 كـل  بـه  مراتـع  احيـاء  و حفظ مناطق نسبت و استان وسعت كل به زيست محيط مناطق مديريت و پوشش تحت
 فاضـالب  كـل  بـه  شـده  بازيافـت  فاضـالب  نسبت شاخص بخش در درصدي 7/5 رشد ميانگين ، استان سطوح
 كـل  بـه  محيطي زيست استانداردهاي با صنعتي واحدهاي نسبت بخش در درصدي 6/3 رشد يانگينم  و صنعتي

 .باشد مي 1384-88 سال هاي در صنعتي واحدهاي

 متوسـط  بـا  1384 سـال  در درصد 2/3 از استان مساحت كل به زيستي محيط كنترل تحت مناطق نسبت شاخص 
 .است رسيده 1388 سال در درصد 2/9 به درصد 8/46 معادل رشدي نرخ



 ٧٢

 1384 – 88عملكرد شاخص هاي زيست محيطي استان طي سالهاي 

  )درصد                                                                                                                                             ( 

  

  سال

ــت  ــاطق تح ــسبت من ن
  پوشش و مديريت 

  ق محيط زيستمناط

  به كل وسعت استان

نــسبت منــاطق حفــظ و 
  احياء مراتع به كل 

  سطوح استان

ــالب  ــسبت فاض ــاخص ن ش
  بازيافت شده به كل 

  فاضالب صنعتي

نسبت واحدهاي صـنعتي بـا      
  استانداردهاي زيست محيطي

  به كل واحدهاي صنعتي

1384  2/3  2/3  61  76  

1385  2/3  2/3  65  77  

1386  1/4  1/4  71  79  

1387  1/4  1/4  73  83  

1388  2/9  2/9  75  87  

نرخ رشد 
طي دوره 

88 -1384  
8/46%  8/46%  7/5%  6/3%  

  .اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان : مأخذ 

  

  عملكرد شاخص هاي هدف كمي بخش محيط زيست در برنامه چهارم بر اساس سند ملي توسعه استان

  عنوان شاخص هاي

  هدف كمي

  واحد

  اندازه گيري
1384  1385 1386  1387  1388  

  نرخ رشد

  طي دوره

88-1384  

نسبت مناطق تحت  كنترل 
  محيط زيستي به كل

 مساحت استان

 8/46  2/9  1/4  1/4  2/3  2/3  درصد

  .اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان :       مأخذ 

  



 ٧٣

  اي منطقه توازن و سرزمين آمايش -2
يكي منابع طبيعي سرشار و موقعيت خاص اقليمي        اني كار آمد و     برخورداري از نيروي انس    استان اصفهان با  

  و  هـاي اخيـر   اقتـصادي در سـال  نـاموزون  از مناطق مهم زيست و فعاليت در كـشور بـشمار مـي رود لـيكن رشـد            
ها در اسـتان    افزايش آلودگي وباعث بروز مشكالتي نظيرتخريب محيط زيستبهره برداري بي رويه از منابع طبيعي  

 خـود   ،اي  منطقـه  ، فرابخـشي و     هـاي بخـشي     توسعه استان بدون توجه به محيط زيست و تعادل        در واقع   . شده است 
سند چشم انـداز بيـست      از اين رو در سال هاي اخير همزمان با تكاليف            .تهديدي جدي براي استان بشمار مي رود      

 و آمايش سرزمين نيز مورد تاكيد بوده        برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور ، انجام برنامه ريزي هاي منطقه اي            ساله و   
سـاله توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي اسـتان اصـفهان انجـام                  بدين لحاظ در راستاي تهيه برنامه پنج      . است

بـدين  . مطالعات آمايش در استان به منظور استفاده از دستاورد هاي آن در تهيه اين برنامه در دستور كار قرارگرفـت                   
براي مطالعات راهبردي آمايش در قالب تهيه  طرح پايه آمايش اسـتان انجـام تـا بـا يـك رشـته                        هايي     منظور تالش 

از نتايج عمده اين طـرح شـناحت وضـع موجـود اسـتان در       . مطالعات منسجم دستيابي به اهداف طرح محقق گردد       
ت وضـع   شناخت وضع موجود و روند گذشته منابع طبيعـي و محـيط زيـست، شـناخ               :  جلد گزارش شامل   5قالب  

هـاي اقتـصادي،      موجود و روند گذشته نظام سكونتگاهي و جمعيت، شناخت وضع موجود و روند گذشته ويژگـي               
همچنـين  . ها بـوده اسـت   هاي فرهنگي و اجتماعي به همراه آلبوم نقشه       شناخت وضع موجود و روند گذشته ويژگي      

در طي اين مسير    .  نيز صورت پذيرفته است    اقدماتي جهت بسترسازي ايجاد پايگاه داده مكاني آمايش استان اصفهان         
به محورهاي واجد اولويت آمايش سرزمين استان كه در نظريه پايه توسعه استان قيد شـده، توجـه خـاص گرديـده                      

  :ها به قرار ذيل مي باشد است كه عمده ترين اين اولويت

هاي  عنوان يكي از قطب هان بههاي استان به ويژه شهر اصف ها و توانمندي توسعه گردشگري با توجه به ظرفيت .1
اسالمي در سطح جهان و تقويت جايگاه –اصلي گردشگري كشور به منظور معرفي فرهنگ اصيل ايراني

  .هاي بين المللي و در رقابت با ساير شهرهاي گردشگري مطرح جهان  گردشگري كشور در عرصه
هاي صنعتي با اولويت صنايع  خوشه ها و  تكميل زنجيره توسعه صنايع و  هاي صنعتي،  دگرگوني ساختار فعاليت .2

، نساجي )هوايي( فرودست متالوژي و ذوب فلزات ، صنايع شيميايي ، الكترونيك، صنايع مرتبط با حمل و نقل
.  پايه و ارتقاء سطح فناوري  و صنايع تبديلي و تكميل كشاورزي با تاكيد بر افزايش سهم توليدات دانش

 توسعه صنعتي استان به ويژه در مناطق شهري و استقرار آنها در فضاهاي رعايت مالحظات زيست محيطي در
  .مناسب و محدود نمودن توسعه صنعتي كالن شهر اصفهان به صنايع با تكنولوژي برتر و پاك 
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هاي معدني با ارزش افزوده باال يا به كارگيري فناوري هاي جديد و  جويي كاني و پي  گسترش شناسايي  .3
سنگ طال ، پتاس ، ( برداري از معادن موجود در زمينه معادن فلزي و غيرفلزي   و توسعه بهرهوري افزايش بهره
  .هاي تزئيني ساختماني  و سنگ) سرب و روي

 مهندسي و خدمات تخصصي با عملكرد بين المللي با تاكيد برخدمات پشتيان توليد، – توسعه خدمات فني  .4
، خدمات مالي و بازرگاني به منظور تامين نيازهاي )اسيفلزات اس( هاي تخصصي  خدمات گردشگري، بورس

  .توسعه ملي و پاسخ گويي به تفاضاي كشورهاي منطقه 
 توسعه خدمات بازرگاني نوين و تقويت زيرساخت هاي مورد نياز با تاكيد بر تمركززدايي در نظام نگهداري و  .5

اي مناسب از شهر اصفهان با توجه  اي در فاصله توزيع كاال و ايجاد مراكز تخليه و توزيع كاال با عملكرد منطقه
  .به موقعيت مركزي استان و قرارگيري استان بر كريدورهاي اصلي 

برداري بهينه از منابع آب با اولويت شرب و صنعت با ارتقاء سطح  هاي مجاور، بهره انتقال آب از حوضه .6
هاي  هاي غيرمتعارف و تغذيه مصنوعي سفره آببرداري از منابع آبي ، استفاده از  وري در بهره فناوري و بهره

  .زيرزميني
تقويت و تجهيز شبكه حمل و نقل پرسرعت زميني و ريلي و توسعه ارتباطات هوايي بين المللي با قابليت ارايه  .7

خدمات فرودگاهي و تسهيل ترانزيت هوايي كاال و مسافر در راستاي تغيير عملكرد اصفهان و دگرگوني 
  .هاي توسعه استان خصوصاً در زمينه گردشگري ت با توجه به اولويتها و خدما فعاليت

  .هاي تجديد شونده با تاكيد بر انرژي خورشيدي برداري از انرژي توسعه فناوري در بهره .8
هاي فناوري اطالعات و ارتباطات و استفاده از اين فناوري به عنوان ابزاري براي تمركز زدايي از  توسعه كاربري .9

  .هاي تخصصي استان  اي و روستايي و ارتقاء سطح عملكردي فعاليت عه منطقهاصفهان ، توس
اي از مراكز علمي ،  هاي دانش پايه از طريق ساماندهي مجموعه هاي الزم براي رشد فعاليت توسعه زيرساخت .10

د و بر پژوهشي و فناوري در قالب كريدور علم و فناوري اصفهان با توجه به تركيب فعاليت هاي استان با تاكي
  .اطات بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژيهاي نوين نظير فناوري اطالعات و ارتب فناوري 

تقويت و تجهيز مراكز آموزشي و تحقيقاتي استان با محدود نمودن توسعه كمي سطوح پايين آموزش عالي به  .11
هاي  سعه همكارينفع سطوح باالتر در شهر اصفهان به منظور دستيابي به مرزهاي جديد دانش و فناوري، تو

  .علمي بين المللي و تامين نيروي انساني مورد نياز كشور و كشورهاي منطقه
تنظيم فرآيند توسعه استان بر پايه مالحظات محيط زيستي به منظور ارتقاء سطح پايداري توسعه از طريق اعمال  .12

يي، حفاظت خاك ، كنترل و مديريت جامع زيست بومي مبتني بر رويكرد مشاركتي با تاكيد بر كنترل بيابانزا
  .مديريت حوادث غير مترقبه و حفاظت از تنوع زيستي و ذخاير ژنتيكي

 

 

  


