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 پیشگفتار 

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

نگر و نگاه ویژه به گاه جامعدیدبرنامه با  نی. اگرددیساله کشور محسوب م ستیانداز بتحقق اهداف سند چشم

، ضمن تأکید بر رشد تولید  یمقام معظم رهبر یابالغ کلی یهااستیسموضوعات خاص با سرلوحه قرار دادن 

اسالمی و تعامل سازنده با  -وری در چارچوب اقتصاد مقاومتی و فرهنگ ایرانیرقابتی مبتنی بر دانش و بهره

 است. دهیگرد نیتدوهای اقتصاد مقاومتی مبانی نظری سیاست به عنوان اولین برنامه مبتنی بر ،جهان

برخوردار  یاژهیو گاهیاـاز ج یاستانو  یامنطقه یهابرنامه یو اجرا تدوینتوجه به  ،برنامهاین  هیهت یدر راستا

 جتماعی، ایدر توسعه اقتصاداصفهان استان  گاهیش و جانقبا توجه به  ریزی استانسازمان مدیریت و برنامهاست. 

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

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

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

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

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

 ،ساسیا مسائلو با لحاظ  توسعه هایمحدودیت و تنگناها ترینعمده و توسعه هایقابلیت نتریاصلی با فرابخش

 در کمی اهداف و اساسی اقدامات و اجرایی هایسیاست را مشخص نموده و مدت بلند راهبردهای و هاهدف

 با وهای فرابخشی ( و حوزه2( و )1های بخشی )کشد. این اسناد در سه مجلد حوزهرا به تصویر می ششم برنامه

 :شده است تدوین و تهیه زیر اصول رعایت

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

 اساسی قانون 44 اصل کلی هایسیاستو  مقاومتی

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

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

 امید و تدبیر دولت رویكردهای و هابرنامه -4

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

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

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

 منابع از نهبهی استفادهو  برنامه اجرایی ضمانت بینی پیش و پذیری نظارت ، هاسیاست و تصمیمات شفافیت -8

 .موجود

ی، منابع اعم از طبیع وریبهرهارتقای  نظیر برنامه اصلی ناصرع به توجهدر فرایند تدوین این اسناد،  همچنین

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

میزان  یابیارزضمن  یاستان یو فرابخش یبخش توسعه برنامه ششم اسنادبوده است.  کیدأت مورد نشده استفاده

 ت،ها، الزاماتنگناها و چالشدربرگیرنده  ،پنجم و توصیف وضعیت موجوداستان در برنامه  توسعهداف تحقق اه



ریزی رویكرد برنامهاستفاده از  با ششمدر برنامه  یو اقدامات اساس هایاستراتژ نیو تدو هااستیراهبردها، س

ه متوازن در درون استان ب پیشرفت جادیا و نیسرزم شیآما، اسناداین  نیدر تدو نی. همچنباشداستراتژیك می

تخصصی بخشی و -های علمیگروهاستفاده از  و تریمحو، تنگناها و هاتیمتناسب با قابل یافتگیمفهوم توسعه

به دستگاههمه جان یبرنامه با همكارو تدوین  قیتلف تهیکمتشكیل و های کارشناسی فرابخشی، سازماندهی گروه

 .استنظران حوزه و دانشگاه مدنظر قرار گرفته صاحب هایدگاهیه از داستان و استفاد ییاجرا یها

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

 زمانسا معاونت هماهنگی برنامه و بودجههای کالن استان براساس اسناد فرادستی در نویس سیاستتهیه پیش و

انجام شده است، که از مساعی  1395در سال های اجرایی استان و با همكاری دستگاهتدوین برنامه(  )دبیرخانه

 گردد.تقدیر میاستان های اجرایی دستگاهتمامی مشارکت فراگیر و مجموعه مدیران و کارشناسان این دفتر 

 های ملحوظ دربه اهداف، راهبردها و سیاستاستان در گرو پایبندی  توسعهپیش روی های و چالشل ئرفع مسا

دیران م برنامه استان و تخصیص منابع انسانی و مالی به اقدامات اساسی آن است که با توجه به مشارکت گسترده

 .رسدبه نظر میاین اهداف قابل تحقق برنامه، و اجرای و کارشناسان استان در فرآیند تدوین 

که ما را در این امر ریزی و توسعه استان اندار و ریاست محترم شورای برنامهاستدانم که از در پایان الزم می

 تشكر و قدردانی نمایم. ،دریغ خود قرار دادندیاری و مورد حمایت بی

 

 

 کبرینعمت اهلل ا                                                                                                           

ریزی استان اصفهانرئیس سازمان مدیریت و برنامه                                                                            

 

  



 

 فصل اول

 جمعیت

 مقدمه 

جمعیت و نیروی انسانی بزرگترین سرمایه هر کشور به شمار می رود و از این رو سیاستگذاران و برنامه ریزان 

با توجه به نیازها و امکان سنجی های زمانی و شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی حاکم، سیاستهای کشور 

امل فقر، عیت زیاد عمشاید در گذشته ج گوناگونی را در راستای رشد و توسعه همه جانبه جامعه در پیش می گیرند.

 ن معتقد هستند که جمعیت باال به تنهاییبدبختی  و عدم توسعه محسوب می شد اما در شرایط جدید کارشناسا

 بلکه فقدان امکانات الزم برای استفاده از سرمایه انسانی به فقر منجر می شود. ،عامل عدم توسعه نیست

یکی از مباحثی که چند سالی است هم در بیان و نظرات همه مسئولین کشور به صورت جدی و شفاف مطرح 

لوایح بزرگی در ارکان تصمیم گیری کشور مورد ساخت و پرداخت قرار شده و هم بر اساس ماهیتش طرح ها و 

ریزی چرا که شناخت تحوالت آتی جمعیتی و برنامه گرفته است، موضوع افزایش جمعیت در سالهای آینده است.

های اساسی تمهیدات اقتصادی و اجتماعی آینده کشور محسوب  شرطگذاری متناسب یکی از پیشو سیاست

ای کشور ضروری بوده و از های جمعیتی کشور جهت پیشبرد اهداف توسعهز این رو شناخت ویژگیشود. امی

 ی برخوردار است.یاهمیت بسزا
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رآوردهایی ب ی در باب اندازه و ساختار جمعیت در کشور از سوی برخی صاحبنظران و نیزپس از طرح نگرانی های

یش بینی جمعیت ارائه گردید، موضوع اندازه و آینده جمعیت به یک که بر مبنای نرخ رشد و باروری کنونی برای پ

قوت گرفتن این گونه مباحث در موضوع  چالش نظری مهم در میان طراحان و سیاستگزاران جامعه بدل شد .

جمعیت در میان تصمیم سازان و مدیران جامعه منجر به اتخاذ رویکردهایی برای پیشگیری از تداوم وضعیت کنونی 

د. از آن پس اقدام های سیاستی و برنامه ای متعددی صورتبندی شدند، بطوریکه در سالهای اخیر شاهد اعالم گردی

خاذ اران با هدف افزایش جمعیت اتذسیاست ها و برنامه هایی هستیم که از سوی نهاد های تصمیم گیر و سیاستگ

 می شوند .

این زمینه صورت پذیرفته است ، اما باید اذعان در این خصوص در سطح قانونگذاری اگرچه فعالیت هایی در 

است که  "سیاست های کلی جمعیت  "داشت که کاملترین و جامع ترین بسته سیاستی تدوین شده در این باره 

از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شده و در حال حاضر به عنوان سندی معتبر و فصل الخطاب در زمینه تدوین 

 ه حساب می آید.برنامه جمعیتی در کشور ب

ثابه ای و باالخص استانی به مدر کنار تحلیل جمعیتی در سطح ملی توجه به تغییرات منطقهاز طرف دیگر 

ای در ساختار جمعیت از اهمیت دوچندانی دار منطقههای معنیهای تغییرات جمعیتی ملی به سبب تفاوتریشه

ریزان را گذاران و برنامهر تحوالت منطقه ای، سیاستبرخوردار است. چرا که بررسی تحوالت جمعیتی با تکیه ب

ریزی دقیق و موشکافانه سیاست های جمعیتی یاری خواهد نمود. هر سیاست و برنامه ای بر مبنای برای طرح

هدف ویژه ای طراحی می شود و برای اجرا و پیاده سازی آن نیاز به بایسته ها و فراهم شدن زمینه ها و زیرساخت 

 . که بدون مهیا شدن آنها نمی توان به موفقیت و سودمند بودن آن امیدوار بودهایی است 

در تدوین برنامه راهبردی جمعیت استان ، ضمن بررسی عملکرد گذشته و وضع موجود جمعیت در بنابراین  

ه دبا تمرکز بر مفاد و بندهای چهارجهت رسیدن رشد جمعیت به سطح مطلوب ، سعی شده است استان اصفهان ، 

کلی ابالغی جمعیت ، عناصر محوری و مولفه های کانونی آن نیز مورد تاکید قرار گرفته و  گانه سیاست های

 .الزامات رسیدن به نرخ باروری در سطح جانشینی از ابعاد مختلف تبیین گردد

 بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود جمعیت استان اصفهان -1 -1

 های کشورجمعیت اصفهان و جایگاه جمعیت استان در میان استان -1 -1-1

)به دلیل مهار تدریجی مرگ و میر و دارا بودن باروری  1346تاکنون دو بار در سال های  1320کشور ایران از دهه 

ا در رجمعیت ، سیاست کنترل )به دلیل نیاز به فرصت برای ترمیم بعد از جنگ( 1368طبیعی کنترل نشده( و 

 .راستای تعدیل آهنگ رشد جمعیت تجربه کرده است



   3/ جمعیت

 
 

امروزه نگرش های مختلف به جمعیت ایران و افزایش یا کاهش میزان رشد ساالنه آن، بعد تازه ای یافته و 

ن است قعیت آبه دلیل اهمیتی که به ویژه برای آینده دارد، مورد توجه محافل علمی و اجرایی قرار گرفته است. وا

، میزان 1390که بر اساس مطالعات انجام شده و نیز اطالعات حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

  .کاهش یافته است (فرزند به ازای هر زن )حد جایگزینی 1/2باروری کل در کشور به کمتر از 

نفر  4879312اصفهان ، جمعیت استان 1390بر اساس اطالعات موجود از سرشماری نفوس و مسکن سال 

بر اساس این اطالعات استان اصفهان در رتبه جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است.  %49/6بوده است که 

بررسی سهم  .(1-1)جدول  ر داردپس از استان های تهران و خراسان رضوی قرا استان پرجمعیت کشور  سومین

و  1365در فاصله سالهای هش نسبی سهم جمعیت استان بیانگر کا مقاطع سرشماریدر از کشور جمعیت استان 

-1جدول )مواجه بوده ایم  . 02با افزایش اندکی در حدود  1390است و تنها در سرشماری سال  1385و  1375

2). 

پیش بینی می گردد  1390و  1385با فرض ثابت بودن نرخ رشد جمعیت استان در فاصله دو سرشماری 

 (.3-1هزار نفر افزایش یابد )جدول  5091به  1395جمعیت استان در سال 
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 جمعیت کشور و تغییرات آن به تفکیک استان(. 1 -1)جدول

 
 ماخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران

 



   5/ جمعیت

 
 

 رصد()دهای کشورسهم جمعیت استان(. 2 -1)جدول

 
 ماخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران
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 های کشور) ارقام به هزار نفر(برآورد جمعیت استان(. 3 -1)جدول

 
 ماخذ: محاسبات مرکز آمار ایران           



   7/ جمعیت

 
 

یت روستایی در سطح استان سهم جمعیت شهری نسبت به جمع( 4-1ات مندرج در جدول)بر اساس اطالع

 5دهد که طی افزایش داشته است. این امر نشان می 90-95 هایهای استان طی سالتک شهرستانو در تک

های آن بطور هماهنگ روبه سال مورد بررسی، روند شهرنشینی در سطح استان اصفهان و در میان شهرستان

درصد افزایش در سهم  6و  8یاندشت و اردستان به ترتیب با مهای بوئینافزایش بوده است. در این میان شهرستان

، سه شهرستان تیران و کرون، چادگان 90اند. در سال جمعیت شهری، بیشترین تغییرات را در این زمینه تجربه کرده

اند که هایی از استان اصفهان بودهدرصد سهم جمعیت شهری، تنها شهرستان 45و  42، 40و فریدن به ترتیب با 

سهم جمعیت روستایی نسبت به جمعیت شهری آنها بیشتر بوده است؛ به عبارت دیگر بیشتر جمعیت در این 

، شهرستان تیران و کرون 95ادامه نداشته و در سال  95اند. اما این روند تا سال ها در روستاها ساکن بودهشهرستان

ایی ساکن آن از جمعیت شهری بیشتر جمعیت شهری تنها شهرستانی از استان است که جمعیت روست %45با 

است. الزم به ذکر است که این دو نسبت در شهرستان فریدن بسیار به یکدیگر نزدیک بوده و تفاوت قابل 

 ای ندارند.مالحظه

 به دلیل قرار گرفتنکه شهرستان اصفهان )یابید میرفت درو همانطور که انتظار می( 5-1با مطالعه جدول)

( بیشترین سهم جمعیت استان، چه شهری و چه روستایی، را به خود اختصاص داده است. با شهر اصفهان در آن

به عنوان رتبه اول،  90درصدی شهرستان اصفهان از کل جمعیت استان در سال  5/44در نظر گرفتن سهم 

جمعیت استان درصد از کل  39/6و  63/6شهر با های کاشان و خمینیهای دوم و سوم به ترتیب به شهرستانرتبه

 شود.تخصیص داده می 90در سال 

چه شهری و چه روستایی( ) شهرستان اصفهان نه تنها همچنان بیشترین سهم جمعیت 95همچنین در سال 

ان های استباشد، بلکه این سهم را افزایش هم داده است و این در حالی است که بسیاری از شهرستانرا دارا می

درصد  33/1ع کل استان مواجه هستند. بطور مثال سهم شهرستان سمیرم از با کاهش سهم جمعیتی از مجمو

هایی شهرستان دهد که دردرصد رسیده است. این مساله نشان می 08/1به رقم  90سهم از جمعیت کل در سال 

جمعیت شهرستان روبه کاهش است که مهمترین دلیل آن مهاجرت  -1رخداد محتمل است:  با این وضعیت بروز دو

ها کمتر از آهنگ رشد جمعیت آهنگ رشد جمعیت در این شهرستان -2های دیگر است و ها یا استانه شهرستانب

 باشند.های بیشتر و عمیقتر میدر کل استان است که هر دو موضوع نیازمند بررسی
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 ری و روستاییها به تفکیک مناطق شهجمعیت استان و شهرستان(. 4 -1)جدول

 باشد.براساس برآورد می 95* ارقام مرتبط با سال 

 استان اصفهان ریزیبرنامهمدیریت و و معاونت آمار و اطالعات سازمان   ماخذ: محاسبات مرکز آمار ایران           

 

 

 

 

 

 



   9/ جمعیت

 
 

مناطق شهری و روستایی)ارقام به های استان اصفهان به تفکیک سهم جمعیت شهرستان(. 5 -1)جدول

 درصد(

 باشدبراساس برآورد می 95* ارقام مرتبط با سال 

 استان اصفهانریزی مدیریت و برنامهو معاونت آمار و اطالعات سازمان   ماخذ: محاسبات مرکز آمار ایران
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 تراکم جمعیت استان -2 -1-1

ای برای ارزیابی افزایش و کاهش و مقایسه افراد ساکن در یک واحد سطح وان وسیلهاصطالح تراکم جمعیت به عن

عبارت است از حاصل تقسیم جمعیت یک منطقه، استان و یا کل کشور بر مساحت منطقه یا استان  و رودبکار می

ان به طور یا استدهد که در هر کیلومتر مربع منطقه مربع(. نتیجه این شاخص نشان می)به کیلومتر مورد بررسی

ترتیب به  1390و  1385، 1375 سالهای فاصله تراکم جمعیت استان اصفهان در  کنند.متوسط چند نفر زندگی می

بر باشد . بیانگر افزایش روند تراکم جمعیت در استان میکه  بوده استنفر در کیلومتر مربع  46و  43 ،37برابر 

در ه کاستان اصفهان در جایگاه بیستم کشور قرار داشته معیت تراکم ج،  1390اساس محاسبات سرشماری سال 

( از تراکم نفر 82( و آذربایجان شرقی )رتبه هشتم با تراکم نفر 890رتبه اول با تراکم ) مقایسه با استان های تهران

 .(6-1)جدول بسیار کمتری برخوردار است

 جمعیتبا تراکم  1345-90های ن طی سالاستان اصفها جمعیتدهد که تراکم نشان می( 1-1بررسی نمودار)

 کل کشور برابری کرده و تنها در دو دوره با اندکی اختالف بیشتر است. 

 

 کشور و استان اصفهانجمعیت تراکم  روند(. 1 -1)نمودار

 ماخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران

 

 

 

 

 



   11/ جمعیت

 
 

 تراکم جمعیت کشور و تغییرات آن به تفکیک استان (. 6 -1)جدول

 ماخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران
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 روند تغییرات جمعیت در استان -3 -1-1

ر بوده است که این رقم نف 1073701جمعیت استان اصفهان برابر با  1345بر اساس اطالعات سرشماری سال  

 45دهد که در طول نفر رسیده است. بررسی این روند نشان می 4879312به  1390مطابق نتایج سرشماری سال 

نفر به جمعیت استان اضافه شده است. به بیان دیگر جمعیت استان اصفهان در طی این دوره  3175611سال 

درصد به دوره زمانی  21/4رشد جمعیت ساالنه استان با  در طی این مدت باالترین نرخ برابر شده است. 86/2

ایم مربوط می شود و پس از آن در سایر ادوار سرشماری با کاهش نسبی نرخ رشد جمعیت مواجه بوده 65-1355

مقایسه نرخ رشد جمعیت استان با کشور در فاصله سرشماری های نفوس و مسکن بیانگر آنست که تنها در دو  .

 . (7-1از نرخ رشد باالتری برخوردار بوده است )جدول  1385-90و  1355-65مقطع زمانی 

( متوسط 55-65) آید که در دوره شتاب افزایش جمعیتچنین برمی( 7-1ج در جدول)ارقام مندر از بررسی

( نیز 85-90عیت استان نرخی باالتر از رشد ساالنه کل کشور بوده است و این مساله در دوره )مرشد ساالنه ج

عیت کل کشور رشد کمتری را تجربه کرده است اما استان اصفهان در مکرار شده است. هرچند در این دوره جت

که نرخ رشد جمعیت روبه  1375تر ظاهر شده است. از سال حفظ سطح رشد ساالنه جمعیت استان خود موفق

که در دوره پایانی تا جایی کاهش گذاشته است، کاهش نرخ رشد متوسط ساالنه استان اصفهان شیب کمتری داشته

 گیرد.( نرخ رشد استان از کل کشور پیشی می85-90) مورد مطالعه

بخش عمده ای از نرخ رشد جمعیت استان به رشد  1390تا  1365در فاصله سالهای نکته قابل توجه اینکه 

ت. مراه بوده اسمناطق روستائی با رشد ساالنه منفی ه نرخ رشد جمعیتجمعیت مناطق شهری تعلق داشته و 

 در مناطق روستائی استانرا  – 78/2 منفی  نرخ رشد ساالنهباالترین  1375-85بطوریکه در فاصله سال های 

وضعیت به نسبت بهبود یافته و نرخ رشد ساالنه مناطق روستائی  1385-90، اگرچه در فاصله زمانی ایم شاهد بوده

  .رسیده  است  -3/1استان به 

جمعیت شهری و روستائی استان اصفهان با کشور و سایر استان ها نیز بیانگر آنست که مقایسه نرخ رشد 

روند رشد ساالنه جمعیت شهری استان با کشور نسبتا   90تا  65فاصله سالهای طی دوره های سرشماری و در 

بوده است  برخوردارهماهنگ بوده ولی در مقایسه با نرخ رشد ساالنه جمعیت روستائی از رشد منفی بسیار باالتری 

 (. 8-1) جدول 

 

 

 

 

 

 

 



   13/ جمعیت

 
 

 جمعیت استان و متوسط رشد ساالنه آن در مقایسه با کل کشور(. 7 -1)جدول
 

 

 استان اصفهان ریزیبرنامه و مدیریتمحاسبات معاونت آمار و اطالعات سازمان ماخذ:            

 متوسط رشد ساالنه جمعیت بر حسب مناطق شهری و روستایی به تفکیک استان(. 8 -1)جدول
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 نسبت شهرنشینی -4 -1-1

 دهه های اخیر طیدیگر توزیع جغرافیایی جمعیت توزیع آن بر حسب جمعیت شهرنشین و روستانشین است.  جنبه

نیروهای انسانی روستاها به شهرها و به ویژه به شهرهای  هاجرتم به دالیل اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی شاهد

اهش موجب کمسئله این  بوده ایم کهمناطق روستایی بسیاری به مناطق شهری  و الحاق تبدیلو نیز بزرگ 

 .جمعیت مناطق روستایی و افزایش درصد شهرنشینی در سطح کشور و استان شده است 

هزار نفر  876بالغ بر  1345در سال  استان جمعیت مناطق شهری 9 مطابق اطالعات مندرج در جدول شماره

داده است. بر اساس همین اطالعات و در سال بوده است که کمی بیش از نصف جمعیت استان را تشکیل می

استان  نسبت شهرنشینی یافزایشروند که بیانگر  اندجمعیت استان در شهرها ساکن شده درصد 85 بیش از 1390

 .گذشته بوده استطی ادوار 

 %4/71، درصد شهرنشینی در کل کشور 90همچنین برپایه اطالعات استخراج شده از نتایج سرشماری سال 

تاب رسد که روند شهرنشینی در استان اصفهان از شباشد که در مقایسه با ارقام مرتبط با استان چنین بنظر میمی

 ذکر است که درصد شهرنشینی در استان اصفهان همواره بیشتری نسبت به کل کشور برخوردار بوده است. شایان

در  %38این رقم در کل کشور  1345رقمی باالتر از کل کشور را به خود اختصاص داده است بطوریکه در سال 

 باشد.استان اصفهان می %51مقایسه با 

 درصد( -) نفر و روستایی تغییرات جمعیت استان به تفکیک نقاط شهری(. 9 -1)جدول

 
 استان اصفهان ریزیبرنامه و مدیریتو محاسبات معاونت آمار و اطالعات سازمان ماخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 



   15/ جمعیت

 
 

 

 استان اصفهان مقایسه نسبت شهرنشینی و روستانشینی (.2 -1)نمودار

 استان اصفهان ریزیبرنامه و مدیریتاطالعات سازمان  ماخذ: محاسبات معاونت آمار و

 

 90های کشور در سال میزان شهرنشینی و روستانشینی استان(. 3 -1)نمودار

 ماخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران

 



 (1396 -1400ان اصفهان)اسناد راهبردی برنامه ششم توسعه است/ 16

های کشورو روستا نشینی استانمیزان شهرنشینی (. 10 -1)جدول

 
 ماخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران



   17/ جمعیت

 
 

 رشد جمعیت استان اصفهان -5 -1-1

دهد که رشد جمعیت استان اصفهان همانند کشور نفوس نشان می هایاز نتایج سرشماری حاصلبررسی اطالعات 

، بطوریکه باالترین رشد است همراه بودهنوسانات بسیاری  با های جمعیتیو برنامههمجهت با سیاستگذاری ها 

پس از دوره معروف به انقالب  را 37/1ترین رشد ساالنه ی ینی( و پا55-65درصد را طی دوره ) 21/4ساالنه 

-90های )له سالدر فاصهای تنظیم خانواده و کاهش موالید، ( با اجرای سیاست60سال ابتدایی دهه  5) باروری

 ( تجربه کرده است.85

درصد بوده است که در  27/2رشد جمعیت استان هم جهت با رشد کشور بطور متوسط  اخیر سال 45طی  

دهد نشان می( 11-1نگاهی به جدول) ین تر بوده است .یدرصد کشور کمی پا 29/2مقایسه با متوسط رشد جمعیت 

 د.باشگیرد اما آهنگ تغییرات هر دو مشابه میکشور پیشی می که هرچند در مقاطعی رشد جمعیت استان از

 متوسط رشد ساالنه جمعیت استان به تفکیک نقاط شهری و روستایی(. 11 -1)جدول
 

 استان اصفهان ریزیبرنامه و مدیریتماخذ: محاسبات معاونت آمار و اطالعات سازمان 

 

 1345-90روند تغییرات رشد جمعیت استان و کشور: (. 4 -1)نمودار

 استان اصفهان ریزیبرنامه و مدیریتماخذ: محاسبات معاونت آمار و اطالعات سازمان 
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و با اجرای سیاست تنظیم خانواده آغاز شد، با عوامل دیگری از جمله  1367کاهش رشد جمعیت که از سال 

ینی، توسعه صنعتی کشور و درنتیجه نیاز به مشارکت باالتر زنان در اجتماع در نقش گسترش شهرها و شهرنش

هداری های نگهای زندگی و به ویژه هزینهنیروی کار و به دنبال آن ارتقاء سطح تحصیالت زنان، افزایش هزینه

در  ت به تعداد فرزندانهای جوان نسبهایی که هر دو مشغول به کار هستند، تغییر نگرش خانوادهفرزند برای زوج

تا به  65-75و موجب شیب نزولی تغییرات جمعیت از دوره بستر تبلیغات کاهش فرزندآوری و ...، همراه گشته 

 امروز شده است.

 

 1345-90روند تغییرات رشد جمعیت استان برحسب مناطق شهری و روستایی: (. 5 -1)نمودار

 استان اصفهان ریزیبرنامه و مدیریتمعاونت آمار و اطالعات سازمان  ماخذ: محاسبات

در بررسی تغییرات جمعیت شهری و روستایی استان، کاهش رشد متوسط جمعیت روستایی و در نهایت منفی 

شدن این رشد بسیار چشمگیر است. شیب مالیم و همسو در جمعیت استان و جمعیت شهری در جمعیت روستایی 

سال تغییرات و فراز و نشیب بسیاری  45خورد. رشد جمعیت ساالنه روستایی استان در طی این شم نمیاستان به چ

تواند به علت مهاجرت جمعیت جوان از روستاها به شهرها و را تجربه کرده است. عمده دلیل این تغییرات می

 ری باشد.همچنین تغییرات تقسیمات سیاسی کشور یعنی تبدیل نقاط روستایی به مناطق شه

 ساختار جمعیت -6 -1-1

های سنی و میانگین و های مختلف، جمعیت برحسب گروهدر این قسمت هرم های سنی جمعیت استان در دوره

 گیرد.میانه سنی جمعیت در استان اصفهان مورد بحث قرار می
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 های سنی جمعیت استانهرم -

 هایرده زیعتو از گرافیکی توصیفی شودمی نامیده نیز سنی ساختار ودارنم و جنس -سن هرم که جمعیت هرم

 قرار هم کنار ایمیله نمودار دو از معموالً است هرم شکل به معموالًکه  توزیع این. است جمعیت از سنی مختلف

 .شودمی داده نشان هاy محور روی سن و هاx محور روی جمعیت. است شده تشکیل گرفته

 
 1375-1385هرم سنی جمعیت کل استان بر حسب جنس: (. 6 -1)نمودار

 85ماخذ: سالنامه آماری استان اصفهان سال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
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 1385-1390هرم سنی جمعیت کل استان بر حسب جنس: (. 7 -1)نمودار

 90ماخذ: سالنامه آماری استان اصفهان سال 

سال گذشته هرم سنی جمعیت  15آید که در طول چنین برمی( 7-1( و )6-1)از بررسی و مقایسه نمودارهای

و  10-14استان به تدریج به سمت سالمندی جمعیت در حال حرکت است و توده اصلی جمعیت از گروه سنی 

رسیده است. این نکته مبرهن است که در  1390در سال  30-34و  25-29به گروه سنی  75در سال  19-15

و اوج رشد جمعیتی شکل گرفته است از گروه سنی جوان خارج  60این توده جمعیتی که در دهه  سرشماری آینده

ای پیرشدن تدریجی جمعیت استان و خارج شدن بخش عمده شود. این مساله تاکیدی برشده و وارد میانسالی می

ت سالخوردگی و در روی قاعده هرم به سمششود. این موضوع موجب پیهای سنی بارور میاز جمعیت از گروه

 .شودو در نهایت باعث معکوس شدن هرم سنی جمعیت استان می شودنتیجه از بین رفتن فرصت جایگزینی می

ی که در این بررسی مورد توجه است، مطالعه نسبت جنسی جمعیت است. هدف از مطالعه موضوع دیگر

 والً. معماست نسبت موجود بین آنها توزیع جمعیت بر حسب جنس عبارت است از شناخت شمار زنان و مردان و

 105تولد دختر  100است. بدین معنا که در مقابل  05/1در هنگام تولد نسبت موالید پسر به موالید دختر مساوی 
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امند. نسبت نیابد. این نسبت را در اصطالح جمعیت شناسی نسبت جنسی در هنگام تولد میتولد پسر وقوع می

شود، به طوریکه تعداد مردان هر سن یا هر تولد نیز به همین روش محاسبه می جنسی جمعیت در سنین بعد از

ل مهاجرت، تواند متاثر از عوامکنند. نسبت جنسی میهمان سن یا گروه سنی تقسیم می زنانبه تعداد را گروه سنی 

 و میر زنان و مردان در سنین خاصی باشد. گنسبت جنسی در هنگام تولد و تفاوت مر

ای توسعه یافته و در جوامعی که شرایط زیست برای هر دو جنس یکسان است، نسبت جمعیت به در کشوره

یابد. چون مرگ و میر نوزادان پسر معموال بیش از نوزادان دختر است همچنین در همراه افزایش سن کاهش می

زان مرگ و میر و عروقی، میهای قلبی سالی به دلیل سوانح ناشی از کار و شیوع بیشتر بیماریسنین جوانی و میان

مردان بیش از زنان است. در دوران سالخوردگی نیز امید به زندگی یا عمر متوسط زنان بیش از مردان است. 

رسد. می 80سال به رقم  70کاهش یافته و در سنین باالی  105بنابراین نسبت جنسی در این جوامع به تدریج از 

چون شرایط زیست نوزادان دختر و پسر یکسان نیست، مرگ و میر که در کشورهای درحال توسعه در صورتی

نوزادان دختر به دلیل مسائل فرهنگی بیش از نوزادان پسر است. در نتیجه همراهی این عامل با شرایط دیگر، 

نسبت جنسی در این کشورها از بدو تولد تا سالخوردگی با کاهش همراه نبوده و گاهی نیز افزایش دارد. عالوه بر 

مهاجرت نیز یکی از عوامل موثر در تغییرات نسبت جنسی است. به دلیل مردگزین بودن بیشتر  ،مرگ و میر

شهر( نسبت جنسی در مبداء با کاهش و در مقصد با  -های روستا) به خصوص مهاجرت های مهاجرتجریان

 افزایش همراه است.

 در کشور به تفکیک منطقه سکونتتوزیع نسبت جنسی (. 12 -1)جدول

 
 ماخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران                              
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 هایوهتر بودن نسبت جنسی روستایی به شهری در گرپایین(، 12-1مطابق اطالعات ثبت شده در جدول)

های سنی رخ داده است. روستا به شهر در چه گروه دهد که مسیر مهاجرت مردان ازسال نشان می 60تا  40سنی 

سال علی رغم افزایش، با همین  70های سنی باالی به همین علت نسبت جنسی در مناطق شهری و در گروه

 باشد. رقم در مناطق شهری به هیچ عنوان قابل قیاس نمی

ه با کاهش این نسبت در شود که نسبت جنسی در استان اصفهان همرامشخص می(، 13-1)با مطالعه جدول

تر است. همچنین اختالف ، کاهش یافته است و این مساله در مناطق شهری محسوس85-90کل کشور طی دوره 

نسبت جنسی در استان میان مناطق شهری و روستایی، بیانگر این مطلب است که موضوع مهاجرت مردان از 

 کند.می ای را طلبروستاها به شهر در استان اصفهان، توجه ویژه

 های کشور به تفکیک منطقه سکونتنسبت جنسی استان(. 13 -1)جدول

 
 ماخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران                                 
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 1390ر به تفکیک نقاط شهری و روستایی های کشوتوزیع نسبت جنسی استان(. 8 -1)نمودار

 ماخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران

 های سنیجمعیت بر حسب گروه -

 0-14گروه عمده سنی  3ها در های سنی  مختلف در سرشماریتی استان، گروهیبرای بررسی ساختار جمع

 1345-90تفکیک مناطق شهری و روستایی طی دوره و بیشتر تجمیع شده و اطالعات به  65و سال  15-64 سال

 جمع آوری شده است.

جمعیت استان در مقایسه با  1365پس از دوره زمانی از سال  (، 14-1)بر اساس اطالعات مندرج در جدول

و  65) مسن( و 15-64) . به عبارت دیگر همواره درصد جمعیت میانسالشده استتر جمعیت کل کشور سالخورده

 ستان از کل کشور بیشتر بوده است و این مساله در مناطق روستایی از شدت بیشتری برخوردار است.بیشتر( ا

-64کاسته شده و به گروه سنی  0-14به بعد، به طور مرتب از سهم گروه سنی  1365از سوی دیگر از سال 

نسالی در استان به مراتب اضافه شده است، هرچند این روند در کل کشور نیز ادامه داشته است اما آهنگ میا 15

 از کل کشور سریعتر بوده است.
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 گروه عمده سنی 3درصد جمعیت کل استان و کشور به تفکیک نقاط شهری و روستایی و (. 14 -1)جدول

 

 استان اصفهانریزی مدیریت و برنامهماخذ: محاسبات معاونت آمار و اطالعات سازمان 
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 توزیع درصدی جمعیت کل استان در سه گروه عمده سنی(. 9 -1)نمودار          

 استان اصفهانریزی مدیریت و برنامهماخذ: محاسبات معاونت آمار و اطالعات سازمان 

 جمعیت جوانی نسبت  و میانگین سنی -

یانه سنی جمعیت است. بررسی میانگین و میانه میانگین و م ،های مهم در بررسی ساختار جمعیتاز شاخص

کند. میانه سنی، سنی است که در آن دقیقا نصف تری از جوانی جمعیت را عرضه میسنی جمعیت، تصویر واضح

سال باشد جوان،  20جمعیتی را که میانه سنی آن زیر  تر قرار دارند.و نصف دیگر در سنین جوان ،مسنجمعیت 

سال یا بیشتر  30سال باشد میانسال، و جمعیتی را که میانه سنی آن  30تا  20ی آن بین جمعیتی را که میانه سن

 40تا  15سال و میانه سنی بین  35تا  20های طبیعی بین آورند؛ میانگین سنی در جمعیتباشد پیر به حساب می

 سال نوسان دارد.

روبه کاهش بوده  1365تا با کشور همجهت میانگین سنی استان  15براساس نتایج مندرج در جدول شماره 

به بعد میانگین سنی روندی  1375دوره رسد. از می سال 22به حدود  است و در این سال به حداقل مقدار خود

بر اساس تعاریف ارائه شده  که افزایش می یابد 2/29این شاخص به  1390افزایش داشته است بطوریکه در سال 

دیک شده است. ذکر این نکته الزم است که میانگین سنی جمعیت استان اصفهان نز یمیانسالاستان به دوره جامعه 

توان به این نتیجه رسید که این می 8با اختالف اندکی از کل کشور قرار دارد و با نگاهی به آمار جدول شماره 

 اختالف در حال کاهش و از بین رفتن است. 

بر خالف ستان ا نیز بیانگر آنست که جمعیت روستاییمقایسه میانگین سنی جمعیت روستایی و شهری استان 

 85های آخر دوره بررسی ) از سال در سالبطوریکه همواره از میانگین سنی شهری باالتری برخوردار است کشور 

تواند  میرشد چشمگیر افزایش مهاجرت جوانان از روستاها به شهرها  که به بعد( این فاصله در حال افزایش است

 باشد.  عوامل این اختالف می از مهمترین
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 میانگین سنی جمعیت استان به تفکیک شهری و روستایی(. 15 -1)جدول

 
  استان اصفهانریزی مدیریت و برنامهماخذ: محاسبات معاونت آمار و اطالعات سازمان 

 
 1345-1390یت کل استان: میانگین سنی جمع(. 10 -1)نمودار

 استان اصفهانریزی مدیریت و برنامهماخذ: محاسبات معاونت آمار و اطالعات سازمان 

ست، عیت امهای دیگری که معرف ترکیب جوانی یا سالخوردگی جدر کنار مبحث میانگین سنی، شاخص

سال به کل  0-14حاصل نسبت جمعیت  ،شاخص جوانی جمعیت و سالخوردگی آن است. شاخص جوانی جمعیت

 1365تا  1335باشد. طی شش سرشماری عمومی نفوس و مسکن، از سال می %40جمعیت است که آستانه آن 

های ساله در سرشماری 0-14سهم جمعیت ) کل جمعیت ایران بوده است. %40ساله بیشتر از  0-14سهم جمعیت 

های تنظیم (. ولی براثر برنامه5/45و  4/44، 1/46، 2/42به ترتیب برابر است با  1365و  1355، 1345، 1335

های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، برای اولین بار در سال خانواده در ایران و همچنین گسترش برنامه

تداوم روند کاهشی میزان جوانی  بگونه ای که تنزل پیدا کرد %7/36سال به  14درصد گروه سنی صفر تا  1375

 . درصد رسیده است 21و  1/22به ترتیب به  وکامال محسوس بوده  90و  1385های سالدوره پس از جمعیت در 
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جمعیت  %21اصفهان با  استان 1390و بر اساس سرشماری سال  (،16-1)بر اساس اطالعات مندرج در جدول

ور قرار کش بعد از استان های گیالن، مازندران و تهران در رتبه چهارم کمترین نسبت جوانی جمعیت ساله  14-0

 .استتری شود که جوانی جمعیت در نقاط شهری استان از نقاط روستایی در سطح پاییندارد. همچنین مشاهده می

-90) سال مورد بررسی 45توان چنین نتیجه گرفت که طی می(، 14-1)جدولمندرج در با مقایسه اطالعات 

ته و  هرچند این امر در کل کشور مصداق کاهش یاف %50( نسبت جوانی جمعیت استان اصفهان بیش از 1345

 داشته است اما روند کاهش این نسبت در استان در مقایسه با کل کشور از آهنگ سریعتری برخوردار بوده است.

های کشورمیزان جوانی جمعیت استان(. 16 -1)جدول

 
 عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایرانماخذ: نتایج سرشماری                             
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 1385-1390مهاجرت در استان در دوره  -7 -1-1

مهاجرت شکلی از ای و استانی موضوع مهاجرت است. به ویژه در جمعیت منطقه یکی از مباحث مهم در جمعیت

ر گیرد و یکی از عوامل مهم تغییرت میتحرك جغرافیایی یا تحرك مکانی است که بین دو واحد جغرافیایی صو

که منظور از مهاجرت در این بررسی دو گروه باشد. توضیح اینی تعداد و ترکیب سنی و جنسی جمعیت میدهنده

های عمومی نفوس سرشماری است اما باتوجه به اینکه دری مهاجران داخلی و مهاجران بین المللی )خارجی( عمده

به و ارائه شده مهاجرت درون کشوری و مهاجرت به داخل کشور( )ان داخلی مهاجر و مسکن ایران، فقط آمار

فرض بر این است که تقریبا تعداد ورودی و خروجی جمعیت از مهاجرت خارجی در دسترس نیست دالیلی آمار 

خواهد ر نداری در حجم و ساختار جمعیت کشوکشور محدود و نیز با هم برابر بوده و جابجایی جمعیت تاثیر معنی

 داشت.

، آن دسته از اعضای خانوارهای معمولی ساکن، گروهی 1390بر اساس تعریف بکار رفته در سرشماری سال 

ای که طی فاصله بین دو سرشماری متوالی به شهر یا آبادی محل سرشماری وارد شده و در آن اقامت و موسسه

 اخته می شوند.گزیده اند، بعنوان مهاجران وارد شده طی دوره مورد نظر شن

از مهاجران وارد شده به استان اصفهان در سال  درصد 5/2تنها (، 17-1مطابق نتایج به دست آمده در جدول)

اند که این رقم هرچند به دلیل یکسان نبودن فاصله زمانی دو دوره قابل قیاس نیست، از خارج از کشور بوده 90

یان اطالعات به دست آمده بسیار قابل توجه است افزایش بوده است. آنچه در م درصد 6/4اما در دوره قبلی 

 اند.چشمگیر مهاجرانی است که محل اقامت خود را اظهار نکرده

 درصد 4/59اند، خود را تغییر داده قبلی در استان اصفهان محل اقامت 85-90از مجموع افرادی که طی دوره 

 هایاند. از مجموع مهاجرتها به اصفهان وارد شدهسایر استاناند و مابقی از جا شدهاین افراد در داخل استان جابه

 اند.افراد داخل شهرستان محل سرشماری محل اقامت خود را تغییر داده درصد 8/61داخلی استانی، 

 توزیع مهاجران داخلی استان اصفهان بر حسب محل اقامت قبلی(. 17 -1)جدول

 تایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایرانماخذ: ن        
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-90در دوره زمانی ( 18-1مندرج در جدول) 1390ج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالبر اساس نتای

مهاجرت در داخل استان صورت گرفته  205083مورد مهاجرت در استان اصفهان تعداد  470755از مجموع  1385

مورد و از  140495شامل مهاجرت از سایر استانها رت های وارد شده به استان )مهاج مورد 149813است ، تعداد 

 .فته استمورد نیز مبداء مهاجرت ذکر نشده صورت گر 22201مورد( و  9318خارج از کشور

بحث، بدون در نظر گرفتن مهاجرانی  دی زمانی موراساس تعداد خالص مهاجران استان در دورههمین بر  

 ودهب اند و نیز مهاجرانی که استان محل اقامت قبلی آنها نامعلومشور آمده یا به خارج از کشور رفتهکه از خارج از ک

 .باشدمینفر  46837است 

 16شهرستان آن مهاجرفرست و  7، استان اصفهان 1390ر سرشماری سال شهرستان د 23از مجموع 

شهر و میمه با تعداد شهرستان شاهین (،11-1)و نمودار( 16-1یگر مهاجرپذیر هستند. مطابق جدول)شهرستان د

باشد. در مقابل شهرستان اصفهان با تعداد خالص نفر، مهاجرپذیرترین شهرستان استان می 18873خالص مهاجرت 

 شود.ترین شهرستان استان تلقی مینفر، مهاجرفرست -9396مهاجرت 

 1385-90تان اصفهان طی دوره مهاجرت شهرستانی اس(. 18 -1)جدول

 
 ماخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران
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جایی که بیشترین جابه دهدنشان می های مختلفداخل استان و بین شهرستاندر  تمهاجر جریانبررسی 

فهان به شهرستان اصشهر و میمه های لنجان، شهرضا، نجف آباد، فریدن، فالورجان و شاهینبه ترتیب از شهرستان

صورت گرفته است. این در حالی است که مسیر مهاجرت از شهرستان اصفهان طی دوره مورد بررسی به ترتیب 

 شهر و میمه، برخوار، نجف آباد، لنجان، شهرضا و فالورجان بوده است.های شاهینبه شهرستان

باشد که شهرستان استان میمهاجرپذیرترین  18873لص مهاجرت اشهر و میمه با خشهرستان شاهین

باشد که با توجه به ساختار فرهنگی و بیشترین سهم در این رقم مربوط به ورود مهاجران از استان خوزستان می

های شکل گرفته در این شهرستان این نتیجه چندان هم دور از انتظار نیست. همچنین در بررسی زیرساخت

شود که بیشترین مهاجر وارد شده به این شهرستان از ص میهای انجام شده در داخل استان، مشخمهاجرت

تیجه نیز این نمراکز این دو شهرستان به یکدیگر شهرستان اصفهان بوده است که به دلیل همجواری و نزدیکی 

و نجف  7854شهر با خالص مهاجرت های خمینیشهر و میمه، شهرستانبینی بوده است. بعد از شاهینقابل پیش

های شهر از استانهای دوم و سوم قرار دارند. بیشترین مهاجر وارد شده به خمینیدر رتبه 7749الص آباد با خ

 های چهارمحال و بختیاری و خوزستان بوده است.تهران و خوزستان و به نجف آباد از استان

 -2544دن و فری -4003، سمیرم  -9396های اصفهان با خالص مهاجرت شهرستان( 11-1در انتهای نمودار)

های تهران، خوزستان، فارس و تان اصفهان به ترتیب وارد استانسبیشترین مهاجر خارج شده از شهر قرار دارند.

چهارمحال و بختیاری شده است. البته سهم مهاجرت داخلی استانی را نیز نباید در مورد شهرستان اصفهان نادیده 

جایی در داخل استان صورت گرفته است. بطوریکه ن جابهبیشتری های سمیرم و فریدنگرفت. در مورد شهرستان

های های شهرضا و اصفهان و مقصد بیشتر مهاجران فریدنی شهرستانمقاصد مهاجرین سمیرمی بیشتر شهرستان

 .بوده است اصفهان و نجف آباد



   31/ جمعیت

 
 

 

 85-90وره : دخالص مهاجرات استان به تفکیک شهرستان(. 11 -1)نمودار

 ماخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران

استان اصفهان به لحاظ تعداد مهاجران وارد شده به دهد که نشان می( 12-1( و نمودار)19-1دول)بررسی ج

نظر  و از های در جایگاه سومدرصد از کل مهاجران وارد شده به استان 1/7پس از استان تهران و البرز با استان 

، خوزستان ، البرز های تهران، خراسان رضویندرصد کشور پس از استا 7/4تان با تعداد مهاجران خارج شده از اس

 مثبتنیز های مورد بررسی( در طی دورهصفهان )خالص مهاجرت استان ا. فارس در رتبه ششم کشور قرار دارد و

به دوم در سطح کشور را به خود اختصاص داده است. رت 93693با خالص مهاجرت البرز بوده است و بعد از استان 

های همجوار )بطور مثال استان چهارمحال این آمار تاکیدی دوباره بر مهاجرپذیری استان اصفهان به ویژه از استان

 سازد. و بختیاری( داشته و ضرورت توجه خاص به این مساله را بیش از پیش مشخص می

       

 

 



 (1396 -1400ان اصفهان)اسناد راهبردی برنامه ششم توسعه است/ 32

 1385-90وضعیت مهاجرت کشور به تفکیک استان طی (. 19 -1)جدول

 
 ماخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران

 

 



   33/ جمعیت

 
 

 

 1385-90های کشور طی دوره میزان خالص مهاجرت ساالنه استان(. 12 -1)نمودار                

 عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران ماخذ: نتایج سرشماری

وارد  1375-85مهاجرانی که طی دوره درصد  9/21در حدود ( 20-1ساس اطالعات مندرج در جدول)بر ا

مهاجرانی که از استان اصفهان  درصد 5/34و در مقابل  اندبودهاند از ساکنین استان تهران استان اصفهان شده

اند. همچنین سهم مهاجرپذیری و مهاجرفرستی استان اصفهان به کان کردهقل مناند به استان تهران خارج شده

مهاجرانی که استان چهارمحال و  درصد 6/56که استان چهارمحال و بختیاری نیز قابل توجه است، به طوری

مهاجران اصفهانی وارد درصد  1/38اند، مقصدشان استان اصفهان بوده است. در مقابل بختیاری را ترك کرده

اند که این مساله با در نظر گرفتن همجواری این دو استان و پتانسیل باالی جذب هارمحال و بختیاری شدهچ

 است. ی کار در استان اصفهان، قابل توجهنیرو
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 هاتوزیع بیشترین میزان مهاجرپذیری و مهاجرفرستی استان(. 20 -1)جدول

 
 عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران ماخذ: نتایج سرشماری

بین استانی و شهرستانی( طی ت، ماتریس مهاجرت استان اصفهان )تر موضوع مهاجرجهت بررسی دقیق

آورده شده است بیشترین ( 21-1این اطالعات که خالصه آن در جدول)استخراج شده است. بر اساس  85-90دوره 

(، چهارمحال و 24577(، تهران )29559های خوزستان )یب از استانمهاجران وارد شده به استان اصفهان به ترت

( بوده است. توزیع مهاجران وارد شده از این 4684( و قم )6728(، لرستان )10445(، فارس )17299بختیاری )

های ها به تفکیک شهرستان حاکی از آن است که بیشترین مهاجر وارد شده از استان خوزستان در شهرستاناستان

اند. همچنین مهاجران وارد شده از استان تهران همانطور که انتظار صفهان و شاهین شهر و میمه مستقر شدها

اند. در مورد مهاجران وارد شده از استان ساکن شدهو اصفهان کاشان  هایرفت به ترتیب در شهرستانمی

دی نجان و نجف آباد بیشترین تعداد وروهای ل، بعد از شهرستان اصفهان، به ترتیب شهرستانچهارمحال و بختیاری

ها به دربردارنده مهاجران ورودی از سایر استان( 21-1) . همانطور که توضیح داده شد جدولاندمهاجر را داشته

 باشد. جدول مذکور تنها دربردارنده ارقام بیشترین مهاجر وارد شده است.های استان اصفهان میشهرستان



   35/ جمعیت

 
 

سال گذشته بر اساس استان محل اقامت قبلی و شهرستان محل  5واردشده طی مهاجرین (. 21 -1)جدول

 اقامت فعلی

 
 ماخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران

 تعداد و متوسط بعد خانوار  -8 -1-1

شود، بنابراین تحت تاثیر اوضاع اجتماعی، ها تشکیل میانسانترین واحد اجتماعی از خانوار به عنوان کوچک

ل دهد که در فواصگیرد. مطالعات انجام شده نشان میاقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه و محیط اطراف قرار می

 هزار خانوار افزایش یافته است. به 1455هزار به  362تعداد خانوارهای کل استان اصفهان از  1345-90سالهای 

الی است که تعداد حبرابر شده است. این در  4عبارت دیگر طی این مدت تعداد خانوارهای استان اصفهان بیش از 

  . برابر شده است 18/1برابر و تعداد خانوارهای روستایی استان اصفهان  8/6خانوارهای شهری  بیش از 

انگر شود و بیل خانوار حاصل میمتوسط بعد خانوار شاخصی است که از تقسیم تعداد جمعیت به تعداد ک

 1375تا سال استان  های ادوار گذشته متوسط بعد خانواربر اساس سرشماریمتوسط تعداد افراد در خانوار است. 

های کنترل جمعیتی با توجه به سیاست و اما پس از این دوره نفر بوده است 7/4دود حو در  4همواره باالی عدد 

طی دوره  رسیده است . 1390در سرشماری سال  4/3و به رقم  1385در سال  7/3 یکباره به ،به بعد  70دهه 

نفر بوده است  4/4نفر و متوسط بعد خانوارهای روستایی استان  3/4مورد مطالعه متوسط بعد خانوارهای شهری 

 (.22-1)جدول 

 هآنست که طی ادوار گذشت بیانگرنفر(  6/4)و کشور نفر(  3/4)از سوی دیگر مقایسه متوسط بعد خانوار استان 

ها، استان در مقایسه با کل کشور و سایر استان .است از شاخص کشوری بوده این شاخص جمعیتی همواره کوچکتر

های گیالن و تهران، جایگاه سومین استان با کمترین بعد ( بعد از استان90نفر )در سال  7/3اصفهان با بعد خانوار 

اکم ح نوار در نقاط شهری و روستایی نیزبندی در بررسی بعد خااست. این رتبه خانوار را به خود اختصاص داده

 است؛ با این تفاوت که در نقاط روستایی استان مرکزی رتبه دوم را کسب کرده است.

ه بکه نشان دهنده توزیع نسبی خانوارهای معمولی کشور بر حسب تعداد افراد خانوار ( 26-1بررسی جدول)

بیشترین درصد،  29با  نفری 3خانوارهای است بیانگر آنست که  1390بر مبنای سرشماری سال  ها وتفکیک استان

درصد ،  7/27نفره با  4و پس از آن خانوارهای  اندسهم را از خانوارهای استان اصفهان به خود اختصاص داده

ته جالب توجه در اطالعات جدول . نکدرصد قرار دارند  8/10نفره  5درصد و خانوارهای  9/19نفره با  2خانوارهای 
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نفر و بیشتر است که البته کامال  7ک نفری و سهم اندك خانوارهای تخانوارهای درصدی  6/7سهم  26شماره 

 .های کشور تغییر یافته استجهت با سایر استان هم

ک نعمت گی، یدر توجیه این موضوع شاید بتوان گفت در گذشته داشتن فرزندان زیاد برای اداره مزرعه خانواد

شد و از این رو خانوارهایی که صاحب فرزندان بیشتر بودند، از نیروی کار و قدرت بیشتری اقتصادی محسوب می

ا رشد یافتند. اما امروزه بشدند و متعاقب آن به امنیت اقتصادی و سیاسی باالتری نیز دست مینیز برخوردار می

درصد  4/51 در حدود 1345زی )نسبت شهرنشینی استان در سال شهرنشینی و انتقال از جامعه روستایی و کشاور

درصد افزایش یافته  4/85به  1390نسبت شهر نشینی در سال ) بوده است( به یک جامعه شهری و چه بسا صنعتی

..( شامل پدربزرگ، مادربزرگ و .) های گستردهاست( نه تنها تامین اقتصادی با داشتن فرزندان بیشتر و خانواده

. به این تر شده استپدر و مادر( کم) تر شده، بلکه ضریب مطلوبیت آنها نیز در تابع رفاه نان آوران خانوادهمشکل

توانند دهند و بر این باورند که با کاهش بار تکفل میمفهوم که افراد، ضریب مطلوبیت بیشتری به رفاه خودشان می

 به سطح رفاه باالتری نائل آیند.

دهای حمثال تغییر الگوی مسکن از وا) شهرنشینی و متعاقب آن تغییر الگوی زندگیامروزه عواملی چون 

های فردگرایانه، قدرت اقتصادی پایین خانواده و ریسک ناشی از نشینی(، رشد انگیزهمسکونی گسترده به آپارتمان

و مادر و  دو نسل یعنی پدرای متشکل از حداکثر )یعنی خانواده ای شدن خانوادهبار تکفل بیشتر و ...، باعث هسته

 فرزندان مجرد آنها( و کاهش بعد خانوار در سطح استان شده است.

 تعداد و متوسط بعد خانوار استان به تفکیک مناطق شهری و روستایی(. 22 -1)جدول      

 
 ماخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران      

 

 



   37/ جمعیت

 
 

 تعداد و متوسط بعد خانوار استان اصفهان و کل کشور(. 23 -1)ولجد

 
  استان اصفهان ریزیمدیریت و برنامهماخذ: محاسبات معاونت آمار و اطالعات سازمان 

 بعد خانوار در کل کشور به تفکیک استان(. 24 -1)جدول

 
 ج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایرانماخذ: نتای   
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 بعد خانوار در نقاط شهری به تفکیک استان(. 25 -1)جدول

 
 ماخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران   

 

 

 

 

 



   39/ جمعیت

 
 

 فکیک استانبعد خانوار در نقاط روستایی به ت(. 26 -1)جدول

 
 ماخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران    
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 1390توزیع نسبی خانوارهای معمولی کشور بر حسب تعداد افراد خانوار به تفکیک استان:(. 27 -1)جدول

 
 نماخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایرا      

 

 

 

 

 



   41/ جمعیت

 
 

 ساختار جمعیت و باروری در استان -9 -1-1

دهد بررسی ها نشان میباشد.  میر یکی از عوامل اصلی تغییرات جمعیتی یک جامعه می باروری در کنار مرگ و

م شده کسطح باروری که در گذشته تقریبا ثابت بود اکنون کاهش بسیاری یافته و رشد جمعیت نیز به تبع آن 

های مهم در برنامه ریزی های مربوط به سالمت و آموزش هر جامعه، آمار و روندهای باروری است. یکی از مولفه

در آن جامعه است. دانستن الگوی تغییرات باروری و سمت و سوی آینده آن در هر کشوری می تواند از اهمیت 

 های کشوری برخوردار باشد.ریزیباالیی برای برنامه

ت عبارتست از زایش موجود زنده انسانی که عالیم حیات را نشان دهد. به این ترتیب، در جمعیت شناسی والد

ای به دنیا موجود زندهمرگ و میرهای جنینی یا مرده زایی جزو واقعه والدت محسوب نمی شوند چرا که اساسا 

پس مشخص  ، سوب می شود نه فردیی، رفتار بالفعل فرزندآوری است و یک رفتار جمعی محربارو .ست.نیامده ا

ز اجدا است که صحبت از باروری در سطح جمعیت معنا می یابد. به عبارتی، باروری با والدت دو مفهوم کامالً 

اروری یکی از موارد عمده مطالعات جمعیتی است، زیرا که باروری عامل عمده افزایش ب  .یکدیگر می باشند

باروری از پدیده های قابل کنترل جمعیتی است  . نمایدوزیع جمعیت ایفا میجمعیت می باشد و تأثیر بسزایی در ت

و میر که در هر سنی ممکن  بر خالف مرگ وگذارد اقتصادی و فیزیولوژیکی در آن تاثیر می که عوامل اجتماعی،

 .است اتفاق بیفتد به وسیله زنان در دوره سنی خاصی صورت می پذیرد

این شاخص متوسط های باروری است. ( یکی از گویاترین شاخصTotal Fertility Rate) باروری کل نرخ

تعداد فرزندانی را که یک زن در طول دوره بارداری خود به شرط تداوم الگوی باروری می تواند به دنیا آورد محاسبه 

که فاصله  5. برای محاسبه میزان باروری کل، مجموع باروری ویژه گروه های سنی پنج ساله، در عدد کندمی

دهنده آنست که با فرض  شود. میزان باروری کلی نشانگروه های سنی است ضرب و حاصل بر هزار تقسیم می

ثابت ماندن الگوی حاضر باروری در گروههای سنی مختلف زنان در سن باروری، هر زن در پایان دوره باروری 

  د.خود به طور متوسط چه تعداد فرزند به دنیا خواهد آور

 17/7در مناطق شهری و  26/5ساله از  20دهد که نرخ باروری کل در یک دوره نشان می 28شماره جدول 

 هایکاهش یافته است. این ارقام یکی از کمترین نرخ 41/1و  26/1در مناطق روستایی استان اصفهان به ترتیب به 

ترین تان اصفهان در رتبه اول کمکه نرخ باروری در مناطق روستایی اسثبت شده در سطح کل کشور است به طوری

برابر است با  90گیرد. این شاخص برای استان اصفهان و در سال نرخ و در مناطق شهری در رتبه چهارم، قرار می

 تر است.( پایین1/2که همچنان از نرخ باروری در سطح جانشینی )نرخ  53/1

 

 

 

 

 



 (1396 -1400ان اصفهان)اسناد راهبردی برنامه ششم توسعه است/ 42

 مناطق شهری و روستایی کل باروری نرخ(. 28 -1جدول)

 

  رویکرد مطلوب جمعیتی استان -2 -1

)میزان ناخالص جانشینی  میزان نفر 53/1 کلباروری  میزانادامه شرایط موجود و حفظ سطح باروری کل استان در 

داقل عدد یک ( می)ح میزان تجدید نسلبه معنی عدم دست یابی به خواهد بود که  74/0 ناخالص تجدید نسل(

روند  بی شک ادامهساله به معنی صفر شدن نرخ رشد جمعیت استان است.  20تا  15و لذا در یک دوره باشد 

موجب بروز پدیده سالخوردگی و پیری جامعه در آینده خواهد شد. لذا با توجه به اهمیت رشد جمعیت و موجود 

د جمعیتی دو رویکری و تجدید نسل جمعیت استان جهت تضمین ضریب جانشین ،تعیین میزان موالید متناسب

 . نیز قابل فرض استنفر  1/2و  87/1 کل استان با نرخ باروری

 53/1)فعلی در استان  کل باروری میزانبر پایه اطالعات موجود و پیش بینی های صورت گرفته بر اساس 

در قالب جدول  1395-1400وره زمانی جمعیت استان اصفهان در د، نفر 1/2و  87/1کل باروری میزان فرزند( و 



   43/ جمعیت

 
 

در صورت ادامه وضع موجود  بر می آید،( 29-1انطور که از ارقام مندرج در جدول)هم شده است . برآورد (1-26)

درصد تاپایان  92/0بطور متوسط در حدود آهنگ رشد جمعیت استان کند شده و  نفر 53/1 کل باروری میزانبا 

خواهد رسید. لذا ادامه وضعیت نزدیک ساله به صفر  15بینی ها در یک دوره مطابق پیش می رسد و  1400سال 

 موجود با هیچ دیدگاهی منطقی و مطلوب به نظر نمی رسد.

نرخ رشد جمعیت روند مناسبتری را تجربه  فرزند، 87/1به  کل باروری میزاناز سوی دیگر و با فرض رویکرد 

دگی و پیری در جامعه را به تاخیر می اندازد؛ اما همچنان با بروز سالخورگرچه  و( درصد 25/1)متوسط کرده 

 .خواهد رسیدنفر  91/0و حداکثر به  در سطح جانشینی فاصله داردکل باروری  میزانوضعیت 

که حفظ زاد و ولد در سطح جانشینی مهمترین مساله موضوع افزایش جمعیت است. برای  با تائید این نکته

باشد تا در بلندمدت و از منظر ساختار سنی به نفر  2باید رقمی باالتر از کل ان باروری دستیابی به این منظور، میز

درصد تا سال  39/1به متوسط رشد نفر  1/2 کل باروریلذا با فرض نرخ  .دست یابیمساختار جمعیتی متناسبی 

االتر از حد سطح یعنی کمی ب 03/1نیز به حدود  تجدید نسلناخالص  میزانخواهیم رسید، ضمن اینکه  1400

 جانشینی افزایش خواهد یافت .

                           تفکیک سه رویکرد           به اصفهان استان کل جمعیت بینی پیش(. 29 -1)جدول     

 (نفر هزار)

 
 اصفهان استان ریزیمدیریت و برنامهمعاونت آمار و اطالعات سازمان محاسبات ماخذ: 

تا  1395از سهم گروهای عمده سنی جمعیت استان طی دوره ( 30-1برآوردهای صورت گرفته درجدول) 

( افزایشی ساله 0-14)روند سهم جمعیت فرزند  1/2نیز بیانگر آنست که با رویکرد افزایش سطح باروری تا  1400

 .تر از سطح تجدید نسل خواهد داشتمو ساختار جمعیت استان وضع بهتری نسبت به سطح باروری کخواهد بود 
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 سال تا 1395 سال از اصفهان استان جمعیت سنی عمده های گروه سهم بینی پیش. (30 -1)جدول

 (درصد)1400

 
 استان اصفهانریزی مدیریت و برنامهماخذ: محاسبات معاونت آمار و اطالعات سازمان 

طی برنامه ششم توسعه به تفکیک گروهای سنی و اصفهان پیش بینی جمعیت استان (. 31 -1)جدول

 فرزند 1/2با نرخ باروری  جنسیت

 



   45/ جمعیت

 
 

 
 استان اصفهانریزی مدیریت و برنامهماخذ: محاسبات معاونت آمار و اطالعات سازمان 

 تنگاها و چالش ها -3 -1

 تر از سطح جانشینیینبه پای کل یکاهش نرخ بارور : -

 : اولویت تحصیالت عالی نسبت به تشکیل خانواده برای جوانان  -

 : افزایش گرایش به تک فرزندی -

 : افزایش گرایش به خانوارهای تک نفره -

 به ازدواج طالق نسبتافزایش نرخ :  -

 تعداد سالمندان تدریجی : افزایش -

 نه سرزمین : توزیع نامناسب جمعیت در په -

 : عدم تامین عدالت آموزشی و رفاه اجتماعی -

 و در نتیجه کاهش قدرت خرید خانوار  1: افزایش بار تکفل -

 : افزایش هزینه مسکن به دلیل پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه -

 : بهم ریختگی فرهنگ و آداب مرتبط با زندگی زناشویی -

 اجر در برخی مشاغل مهم استان از جمله بخش ساختمان: افزایش جمعیت بیکاران و حضور کارگران مه -

 های ملی و اعتقادی: بروز شکاف بین نسلی و کمرنگ شدن ارزش -

 : فرسایش محیط زیست و افزایش بهره برداری از منابع طبیعی -

                                                           
 ساله و بیشتر 65ساله و جمعیت  0-14ساله به مجموع جمعیت  15-64نسبت جمعیت  - 1 
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 مهاجرت نیروی انسانی متخصص به خارج از کشور:  -

 رویه به شهرها و کالنشهرها: مهاجرت بی -

 هاد تغییرات جمعیتی صرفاً در سرشمارینمو:  -

 برنامه راهبردی جمعیت -4 -1

 اهداف کلی و راهبردها -1 -1-4

   راهبردهای متناظر با اهداف کلی(. 32 -1)جدول

 راهبرد دستیابی به اهداف کلی هدف کلی

باالتر از سطح  کل باروریافزایش نرخ  -

 جانشینی
 تمرکز ویژه بر کاهش میانگین سن در اولین ازدواج -

 معرفی و ترویج الگوی مناسب فرزندآوری -

 اسالمی -تعریف و ترویج سبک زندگی ایرانی - تحکیم بنیان خانواده -

 کاهش میزان مرگ و میر نوزادان -
 ستانا در اقشار و مناطق مختلف کل مدیریت افزایش نرخ باروری -

 های پرخطر و کاهش سهم آنهاتعیین باروری -

 افزایش منزلت و کرامت سالمندان - ارتقاء جایگاه و منزلت سالمندان -

 مدیریت مهاجرت -
 شهرهای بزرگ استانکاهش مهاجرت به  -

 استان مدیریت مهاجرت به داخل و خارج -

 کاهش نرخ ناباروری - نرخ ناباروری در حد طبیعی )نرم جهانی( -

 باز توزیع جمعیت در پهنه سرزمین - ی مناسب جمعیتتوزیع فضای -

 تقویت و نهادینه کردن نظام رصد جمعیت کشور - رصد مستمر تحوالت جمعیتی -

 ارتقاء امید به زندگی -
 توانمند سازی جمعیت  -

 آموزش و فرهنگ سازی -

 هاراهبردها و سیاست -2 -1-4

 سیاست های متناظر با راهبردها(. 33 -1)جدول

 سیاست راهبرد

مدیریت افزایش  -
 کل باروری میزان

 کمتر از نسبت جانشینی کل تمرکز تبلیغاتی بر مناطق و گروههای با نرخ باروری -

 و مناطق کمتر برخوردار شهرهای بزرگتوسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و حمایتی در حاشیه ی  -

 وشش بیمه درمان فرزندان چهارم به بعدحذف محدودیت پ -

آموزش و فرهنگ  -
 سازی

 

 ارائه آموزشهای پیش از زایمان به مادران باردار -

 فرهنگ سازی در مدارس در خصوص تغذیه و سالمت -

 ارتقاء نقش تشکیل خانواده جهت جلوگیری از ایجاد خانوارهای تک نفره -

 ای و آموزشی قبل از ازدواجارائه خدمات مشاوره -

 شویق افراد خارج از سن ازدواج به تشکیل خانوادهت -

 دار در فرهنگ عمومیارتقاء جایگاه زنان خانه -

 های عمومی درباره اصالت خانوادهارائه آموزش -

 آموزش پیرامون فرزندآوری -



   47/ جمعیت

 
 

 سیاست راهبرد

توانمندسازی جمعیت در سن کار با فرهنگ سازی و اصالح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و  -
 می با نیازهای جامعههای عموآموزش

 کاهش نرخ باروری -
 کل

 افزایش سطح آگاهی عمومی در خصوص عوامل موثر بر ناباروری -

 ای برای درمان ناباروریافزایش تسهیالت و حمایتهای بیمه -

 های سزارینکاهش زایمان -
تمرکز ویژه بر  -

کاهش میانگین سن 
 در اولین ازدواج

 

 ر در ازدواجافزایش آگاهی عمومی در خصوص عواقب تاخی -

 افزایش سهم تسهیالت ازدواج -

 تعریف و ترویج الگوی ازدواج آسان -

معرفی و ترویج  -
الگوی مناسب 

 فرزندآوری

 به باالتر از حد جانشینی کل افزایش آگاهی عمومی از دالیل لزوم افزایش نرخ باروری -
 افزایش آگاهی عمومی در خصوص معضالت ناشی از تک فرزندی یا بی فرزندی -

 عمومی در خصوص تبعات منفی ناشی از فاصله سنی زیاد میان فرزندان آگاهی افزایش -

 های بدون فرزند کارمند دولت ها و هدایا به زوجافزایش مشوق -
 هایتعیین بارداری -

پرخطر و کاهش سهم 
 آنها

 سال 35سال و بیشتر از  18کاهش سهم باروری در سنین کمتر از  -

 طرات باروری در سنین خیلی پائین و خیلی باالافزایش سطح آگاهی عمومی در خصوص خ -

 اطالع رسانی عمومی در باره آنها های پرخطر وتعیین باروری -

تعریف و ترویج -
 -سبک زندگی ایرانی

 اسالمی

 های طبیعیافزایش سهم زایمان -

 افزایش سهم تغذیه با شیر مادر -

 ئه سبد کاال(افزایش و  نظام مند نمودن خدمات مراقبت از مادران باردار )ارا -

 ) اجرای طرح جعبه نوزاد( مند نمودن خدمات مراقبت از نوزادهاافزایش و نظام -
 تکریم مقام و جایگاه مادر بودن در جامعه -

 تشویق به ازدواج مجدد پس از طالق  -

 اسالمی -استفاده موثر از ابزارهای رسانه ای جدید در ترویج سبک زندگی ایرانی -

افزایش منزلت و  -
 ندانکرامت سالم

 توسعه نظام تامین اجتماعی سالمندان و بیمه های تکمیلی -

 ها در حمایت و مراقبت از سالمندانافزایش سهم خانواده -

 افزایش سهم متخصصین طب سالمندی -

 افزایش خدمات اجتماعی و مراقبتی از سالمندان -

کاهش مهاجرت به  -
 شهرهای بزرگ

 مناطق روستایی در مقایسه با شهرها بزرگ افزایش سهم حمایت از کارآفرینی در شهرهای کوچک و -

 شهرهای بزرگکاهش سهم دانشجویان دانشگاههای  -

پیش بینی سهمیه اجباری برای واحدهایی مانند شعب بانکها، دفاتر مرکزی و واحدهای دانشگاهی در خارج  -
 شهرهای بزرگاز 

 گذاری در مناطق روستاییهای مالی برای سرمایهایجاد مشوق -

 انات در مناطق کم جمعیتافزایش امک -

مدیریت مهاجرت  -
 به داخل و خارج

 استان

 های اشتغال زاگذاریافزایش سهم سرمایه -

  تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه گذاری  -

 ایجاد فرصت های شغلی متناسب با جمعیت واقع در سن کار -

 رهای جمعیت در سن کاتوسعه نظام کاریابی متناسب با مهارت -

 افزایش اعزام سازمان یافته نیروی کار به سایر کشورها -

 استاننظام مندکردن کار و فعالیت اتباع خارجی در  -
تقویت و نهادینه  -

کردن نظام رصد 
 استانجمعیت 

 تقویت پایگاه ثبت جمعیت و اتصال برخط به شبکه ملی آمار -

 راه اندازی سامانه ثبت آدرس قانونی  -

 های ارایه خدمات مانند آب، برق، گاز و تلفن ثابتسامانهاتصال شماره ملی افراد به  -
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 سیاست راهبرد

 ساماندهی ثبت اتباع سایر کشورها -

 استانساماندهی آمارهای رسمی مهاجرت به داخل و خارج از  -

 ) ثبت آمارهای چهارگانه حیاتی( ایجاد نظام رصد جمعیتی در سطوح شهری و روستایی -

باز توزیع جمعیت  -
 در پهنه سرزمین

 عرفی مناطق مستعد جذب جمعیتشناسایی و م -

 گذاری و تخصیص منابع خاص برای مناطق مستعد جذب جمعیت لحاظ کردن ضریب سرمایه -

 حفظ جمعیت در روستاها  -
 افزایش سهم مناطق روستایی از گردشگری  -

 توسعه امکانات عمومی و زیربنایی در مناطق روستایی و شهرهای کوچک -

توانمند سازی  -
 جمعیت

 تغذیه سالم جمعیتتأمین سالمت و  -

 توسعه ورزش همگانی  -

 هاهای زیست محیطی و بیماریویژه اعتیاد، سوانح، آلودگیهای اجتماعی، بهاز آسیب پیشگیری -

 ایجاد و تقویت نشاط اجتماعی  -

 اقدامات اساسی -3 -1-4

 توسعه و تجهیز نهادها و مراکز مرتبط با سالمندان .1

 در قوانین بودجه سنواتیجمعیتی ت الزم برای اجرای سیاست های تامین اعتبارا .2

های جهت ترویج سیاستو فضای مجازی های تصویری و نوشتاری فرهنگ سازی از طریق رسانه .3

 جمعیتافزایش 

 در استان High Techضرورت ایجاد مرکز باروری و ناباروری  .4

 فراهم کردن شرایط مطلوب برای مهدهای کودك .5

 ای برای درمان ناباروریهای بیمهو افزایش تسهیالت و حمایت ای درمان ناباروریکاهش هزینه ه .6

 های سزارینکاهش زایمانمدیریت  .7

 کاهش هزینه های خدمات مشاوره خانواده از طریق پوشش هزینه های بیمه ای .8

 اولویت استخدام افراد متاهل و دارای فرزند .9

  ج در دوران دانشجوییتوسعه خوابگاه های متاهلی در جهت تسهیل ازدوا .10

 ضرورت افزایش مرخصی پس از زایمان و فراهم نمودن امنیت شغلی برای بانوان پس از زایمان .11

 دارهای اجرایی شدن بیمه زنان خانهایجاد زمینه .12

 .معافیت و کاهش خدمت نظام وظیفه برای جوانان دارای دو فرزند و بیشتر .13



 

 
 

 فصل دوم

 محیط زیست

 مقدمه

دست  مناطق بکر وبه بسیاری ازهنوز انسان  و شدقرن بیستم، بی نهایت فرض می ابتدایدر زمین و منابع آن 

 هر ردب ظرفیت محدود، زمین مدتهاست که می دانیم منابع. اکنون دست نیافته بودنخورده در سرتاسر زمین 

کاهش و آلودگی  تغییرات اقلیمی، رو به نابودی است. ایطبیعت با سرعت بی سابقهو  اکوسیستمی مشخص است

های حیات وحش و به تبع آن های محیطی، تخریب زیستگاهمنابع آب سطحی و زیر زمینی، انتشار انواع آالینده

نابودی بخش بزرگی از تنوع زیستی و ... معضالت زیست محیطی هستند که اکثر جوامع بشری از جمله کشور ما 

 باشند.با آن درگیر می

های پنجساله توسعه کشور، توجه به بحث محیط زیست روند افزایشی را نشان  خوشبختانه در تدوین برنامه

های این برنامه در زمینه محیط زیست همکاری و همیاری سایر دهد و برای تحقق بسیاری از اهداف و سیاستمی

  بینی شده است.نهادهای دولتی و غیردولتی به غیر از سازمان محیط زیست پیش

ریزان همواره آن را به عنوان الن و برنامهئوفیایی استان اصفهان سبب شده تا مسهای خاص جغراویژگی 

به طوری که اصفهان دومین قطب  آورندهای اجتماعی و اقتصادی در نظرترین قطبیکی از بزرگترین و مهم

صنعتی  وهان اصف استانمیلیون نفری  5جمعیت حدود  امااز سویی دیگر، آیدتولیدی و خدماتی کشور به شمار می

هر قدر سرزمینی  اصوالً و کاهش بسیاری از منابع را در پی داشته است. هارشد روز افزون انواع آلودگیآن،  بودن

و  ها نیز نیاز به دقت و توجه بیشتری دارنداز پیچیدگی و غنای بیشتری برخوردار باشد به همان نسبت رهیافت

 .ردم توجیه نشوند کارآمد نخواهند بودها، اگر برای محتی بهترین قوانین و سیاست
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آلودگی هوای شهرهای بزرگ استان، فرسایش خاك و ریزگردها، افت شدید سطح آب های زیرزمینی و به تبع آن 

ی از آلودگی خاك ناشها و مراتع، تخریب جنگلافت کیفیت منابع آب، های سطحی، فرونشست زمین، کاهش منابع آب

زیست  ها به ویژه، تخریب زیست بوم مختلف صنعتی، کشاورزی ، بیمارستانی و شهریهای تخلیه پسماندهای بخش

در استان اصفهان هستند که به نظر می رسد های آبی و کاهش تنوع زیستی ،از جمله معضالت مهم زیست محیطی بوم

ن اجتماعی و اقتصادی آ مسئله آب در این میان به حالت بحرانی رسیده است و متاسفانه در حال حاضر شاهد پیامدهای

 در  استان هستیم.

در تدوین سند فرابخش محیط زیست در برنامه پنج ساله توسعه استان سعی براین است تا برای مدیریت معضالت 

ذکر شده و در ادامه راهکارهای ارائه شده در برنامه های توسعه چهارم و پنجم، برنامه عملیاتی متکی بر سند چشم انداز 

ن و با همکاری و نظر کلیه نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط ارائه گردد. امید است با لطف خداوند و اجرایی توسعه استا

شدن راهکارهای پیشنهادی مندرج در آن، موجبات حفظ محیط زیست و ارتقای سطح سالمت جامعه بیش از پیش فراهم 

 آید.

حیط م دست توسعه ملی و استانی جهت تعیین جایگاه فرابخشاسناد فرا مروری اجمالی بر -1 -2

 زیست

 جمهوری اسالمی ایران جایگاه محیط زیست در قانون اساسی -1 -2-1

اصل پنجاهم قانون اساسی، تأکید قوی و مؤکد بر حفظ محیط زیست دارد. مطابق این اصل حفاظت محیط زیست کشور 

ود. از شهای بعدی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میلکه نسل امروز و نس

های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست و یا تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا کند، ممنوع این رو فعالیت

 است.

 چشم اندازجایگاه محیط زیست در سند  -2 -2-1

برطبق سند چشم انداز بیست ساله کشور، تمامی ارکان جمهوری اسالمی ایران در جهت دستیابی به محیط زیست مطلوب 

کی، ها، زیستمندان و ذخایر ژنتیبرای آحاد جامعه تالش نمایند، به نحوی که وضعیت طبیعی سیمای مناظر، زیست بوم

م در آن حفظ شده و جامعه در پناه چنین محیطی، از بهداشت و سالمت منابع و عناصر حیاتی هوا، آب ، خاك و اقلی

 شود.جسمی و روانی، آرامش و امنیت اجتماعی و اقتصادی و عدالت زیست محیطی برخوردار می

 جایگاه محیط زیست در سیاستهای کلی کشور -3 -2-1

وب باشد، با تأکید بر آرمان دستیابی به محیط زیست مطلت ساله میسیاستهای کلی نظام که منبعث از چشم انداز بیس

 نماید:های محیط زیستی ارکان نظام را به شرح زیر تعیین میبرای آحاد جامعه، سیاست

 وری ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدید شونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره

ه روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در مناسب و سرعت بخشیدن ب



   51/ محیط زیست

 

 
 

 این زمینه

 ها و شناسایی و حفاظت از منابع آب و خاك و ذخایر ژنتیکی )گیاهی و جانوری( و باال بردن غنای حیاتی خاك

 نگذاری در آبرداری بهینه بر اساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرمایهبهره

 برداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداری این منابع و تالش برای حفظ و توسعه آناصالح نظام بهره 

 های گیاهی و جانوری های زیست محیطی و ژنتیکی و اصالح گونهآوریگسترش تحقیقات کاربردی و فن

 رسانی.ش و نظام اطالعهای اطالعاتی و تقویت آموزمتناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاه

 های کلی محیط زیست ابالغی مقام معظم رهبریسیاست -4 -2-1

 مند منابع حیاتی)از قبیل هوا، آب، خاك و تنوع زیستی( مبتنی بر توان و پایداری مدیریت جامع، هماهنگ و نظام

و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت  های حقوقیها و توانمندیبوم بویژه با افزایش ظرفیتزیست

 .مردمی

 .ایجاد نظام یکپارچه ملّی محیط زیست 

  اصالح شرایط زیستی به منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین

 .نسلی

 یست و مجازات مؤثر و انگاری تخریب محیط زهای غیرمجاز و جرمپیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی

 بازدارنده آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت.

 بوم کشور و حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه منابع طبیعی تجدید پذیر )مانند دریا، دریاچه، تهیه اطلس زیست

ع و تنوع زیستی بویژه حیات وحش( و اعمال رودخانه، مخزن سدها، تاالب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاك، مرت

برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک )ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی( محدودیت قانونمند در بهره

 هایهای حساس و ارزشمند )از قبیل پاركهای پایداری، مدیریّت اکوسیستمآنها بر اساس معیارها و شاخص

 المللیی( و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهای بینملّی و آثار طبیعی ملّ

 های مخرب و های صوتی، امواج و اشعهپایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آالینده هوا، آب، خاك، آلودگی

رات، های زیست محیطی در قوانین و مقرتغییرات نامساعد اقلیم و الزام به رعایت استانداردها و شاخص

 .های توسعه و آمایش سرزمینبرنامه

 ها، زایی، گرد و غبار بویژه ریزگردمدیریّت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست محیطی نظیر بیابان

هور زیست های نوظنگری و شناخت پدیدهخشکسالی و عوامل سرایت دهنده میکروبی و رادیواکتیو و توسعه آینده

 محیطی و مدیریّت آن.

 ترش اقتصاد سبز با تأکید بر:گس 

های پاك، محصوالت کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریّت پسماندها صنعتِ کم کربن، استفاده از انرژی .1

 های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیست محیطی.ها و توانمندیگیری از ظرفیّتها با بهرهو پساب
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سازی الگوی مصرف آب، منابع، ماعی و بهینههای مختلف اقتصادی و اجتاصالح الگوی تولید در بخش .2

 غذا، مواد و انرژی بویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط زیست.

توسعه حمل و نقل عمومی سبز و غیرفسیلی از جمله برقی و افزایش حمل و نقل همگانی بویژه در  .3

 ها.کالن شهر

 داری، مدیریّت لیات آبخیزداری، آبخوانهای زیرزمینی از طریق اجرای عمتعادل بخشی و حفاظت کیفی آب

 ها.های زیرزمینی و تبخیر وکنترل ورود آالیندهبرداری از آبعوامل کاهش بهره

 های زیست محیطی )تخریب، آلودگی ها و هزینهاستقرار نظام حسابرسی زیست محیطی در کشور با لحاظ ارزش

 های ملّی.و احیاء( در حساب

 های سازگار با محیط زیست با استفاده از ابزارهای مناسب از جمله ها و فناوریریگذاحمایت و تشویق سرمایه

 عوارض و مالیات سبز.

 ها تدوین منشور اخالق محیط زیست و ترویج و نهادینه سازی فرهنگ و اخالق زیست محیطی مبتنی بر ارزش

 و الگوهای سازنده ایرانی اسالمی.

 های نوآورانه زیست محیطی و تجارب سازنده بومی در مندی از فناوریهارتقاء مطالعات و تحقیقات علمی و بهر

 ها و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست.زمینه حفظ تعادل زیست بوم

  گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش زیست محیطی جامعه و تقویت فرهنگ و معارف دینیِ مشارکت و

نهی از منکر برای حفظ محیط زیست در تمام سطوح و اقشار  پذیری اجتماعی بویژه امر به معروف ولیتئومس

 جامعه.

 :تقویت دیپلماسی محیط زیست با 

 های آبی.ای برای مقابله با گرد و غبار و آلودگیتالش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقه .1

ای و ههای هدفمند و تأثیرگذار دوجانبه، چندجانبه، منطقتوسعه مناسبات و جلب مشارکت و همکاری .2

 المللی در زمینه محیط زیست.بین

 المللی در حرکت به سوی اقتصاد کم کربن و تسهیل انتقال و های بینها و مشوقگیری مؤثر از فرصتبهره

 های مرتبط.ها و نوآوریتوسعه فناوری

 مقاومتی اقتصاد کلی های سیاست -5 -2-1

 ( کاال و هاولی مواد)تولید  کیفی و کمی افزایش بر تأکید با راهبردی ذخایر ایجاد و اندرم و غذا امنیت تأمین -7بند -

 اخلید کاالهای مصرف ترویج و مصرف الگوی اصالح کلی های سیاست اجرای بر تأکید با مصرف مدیریت -8بند -

 تولید در پذیری رقابت و کیفیت ارتقاء برای ریزیبرنامه با همراه

 ولتد اندازه سازی منطقی ساختارها، در اساسی تحول بر تأکید با کشور عمومی هایهزینه رد جویی صرفه -16بند -

 .زائد های هزینه و غیرضرور و موازی های دستگاه حذف و
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 همه پویای بسیج و سازی هماهنگ با مقاومتی اقتصاد کلی هایسیاست تحقق برای است مکلف دولت -22بند -

 برابر در هنگام به و سریع فعال، هوشمند، واکنش های طرح تهیه طریق از تصادیاق مخاطرات کشور، مدیریت امکانات

 دارد. معمول را خارجی و داخلی های و اختالل مخاطرات

 .آن ترویج و داخلی محصوالت کلیه برای استاندارد پوشش افزایش-24بند -

 1404سند چشم اندازاستان اصفهان در افق  -6 -2-1

 ار در کشور، مبتنی بر علم و فناوری، همراه با رشد سریع و پایداقتصادی  ستانی است دست یافته به جایگاه برترا

اقتصادی، متکی بر امنیت اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی با مردمی دانا، مسئولیت پذیر و با نشاط دارای هویت 

ساالری دینی، همراه با توسعه جامع، پایدار، هماهنگ  ایرانی، برخوردار از امنیت پایدار متکی بر مردم -اسالمی

 برداری منطقی از منابع.و سازمان فضایی متعادل و متوازن با تأکید بر حفاظت از محیط زیست و بهره

 عه های هماهنگ توساستانی با توزیع متعادل جمعیت و فعالیت در پهنه جغرافیایی خود از طریق اجرای برنامه

 . ای و رعایت مالحظات زیست محیطیروستایی و ناحیه

 استانی موفق در مهار بیابان زایی و گسترش کویر . 

 یند توسعه ادر فر آلودگی و رعایت مالحظات زیست محیطی از عاری خاك و آب هوا، از مندبهره استانی

 استان.

 زایی و گسترش کویربرخوردار از یک کشاورزی پایدار و استانی موفق در مهار بیابان. 

 رودستانی سامان یافته در مدیریت شهری واحد کالن شهر اصفهان با تأکید بر نگاه ویژه به زایندها. 

   ریزیمصوب شورای برنامه راهبردهای نظریه پایه توسعه استان در برنامه ششم -7 -2-1

 ین منابع پایدار و مطمئن آب ازطریق مهار و احیاء و استقرار اصل مدیریت یکپارچه و بهم پیوسته منابع آب و تأم

ای( آب، شناسایی و اجرای طرح های تأمین و تحویل آب شرب استان و سایر ای و برون حوضهانتقال )درون حوضه

شهرهای تحت پوشش در چارچوب پدافند غیرعامل، بهره برداری بهینه از منابع آب با اولویت شرب و صنعت با ارتقاء 

های  ها، تقویت سیستمبرداری از منابع آبی، کنترل افت سطح آب زیرزمینی آبخوانوری در بهرهبهره آوری وسطح فن

 های غیر متعارف.های بهداشتی و صنعتی و استفاده از آبتصفیه و بازچرخانی فاضالب در بخش

 ز مرکز اصفهان ا کاهش پایدار آلودگی هوا به منظور بهبود شرایط محیط زیستی با اولویت مجموعه های شهری

طریق گسترش استفاده از انرژی های پاك و جانشین و توسعه ی فناوری در بهره برداری از انرژی های تجدید شونده 

 .با تاکید بر انرژی خورشیدی، بهبود مستمر کیفیت سوخت، مهار کانون های گرد و غبار

 ،ه ظرفیت برد و مالحظات محیط زیستی ب اصالح و تنظیم فرایند توسعه استان برپایه ی توان محیطی سرزمین

منظور ارتقای سطح پایداری توسعه، بهره برداری صحیح و حفاظت منابع آب و خاك و هوا، تنوع زیستی و ذخایر 

 .ژنتیکی
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  توسعه پایدار بخش کشاورزی با تأکید برارتقاء سطح فن آوری و بکارگیری روش های نوین تولید،افزایش بهره

تولید به ویژه بهره برداری بهینه از منابع آب و خاك متناسب با ظرفیت واحدهای هیدرولوژی با وری عوامل و منابع 

 رعایت الگوی کشت،

 برداریهای بهرهتجهیز و توسعه منابع انسانی ، بهبود و اصالح نظام. 

 مین ب و تضاصالح و احیای مراتع و توسعه آبخیزداری در نواحی مستعد استان با هدف حفظ اراضی و نگهداشت آ

 زایی.برداری بلندمدت از این منابع و مبارزه با پیشروی کویر و خطر بیابانبهره

 زایش و اف ای، ریلی، هواییهای شبکه حمل و نقل جادهتوسعه متوازن کیفی و کمی، بهسازی و تجهیز زیرساخت

ل به حمل و نقل همگانی جهت نی المللی به موازات بهبود وضعیتای، ملی و بینسهم شبکه ریلی در ترانزیت منطقه

های حمل و نقل پاك و افزایش سطح های تولید شده از طریق توسعه شیوهسازی مصرف انرژی، کاهش آالیندهبهینه

 ایایمنی حمل و نقل جاده

 مصرف  وری و بهینه سازیی صنایع از طریق ارتقای تولید و بهرهدگرگونی ساختار فعالیت های صنعتی، توسعه

 آوری برتر و پاك و افزایش سهم تولیدات دانش پایهبا تأکید بر صنایع با فنانرژی 

  صنعتی  یتمرکززدایی از ناحیه مرکزی استان، رعایت مالحظات محیط زیستی و ارزیابی توان سرزمین در توسعه

 استان 

 .ارتقاء سطح تعامالت اقتصادی، تجاری استان در سطح بین الملل 

 ضوابط ملی آمایش  -8 -2-1

وری سرزمین با مالحظات زیست محیطی و کاهش : ساماندهی شبکه سکونتگاهی کشور با هدف ارتقای بهره9ماده  -

 های موجودمشکالت و چالش

مالحظات زیست محیطی :ممنوعیت تغییر کاربری زمین خارج از برنامه ها و طرح های مصوب و مغایر با 14ماده  -

تدابیر،ضوابط و مقررات و سازو کارهای نظارتی مؤثر و کارآمد و بازنگری ضوابط و معیارهای تغییر  از طریق اتخاذ

 کاربری متناسب با ویژگی های بوم شناختی و قلمرو 

های تجدید پذیر به ویژه باد و خورشید در تولید انرژی : تنوع بخشی در منابع تولید انرژی و افزایش سهم 26ماده  -

 منطقه از کشور متناسب با ظرفیت هر منطقه انرژی در هر و تأمین بهینه

 : اعمال مدیریت یکپارچه بر منابع آب 28ماده  -

 های زیر زمینی و سطحی کشور: ممنوعیت برداشت بی رویه و ناپایدار از منابع آب29ماده  -

میزان تجدیدشوندگی آب ها ،دریاچه ها، بر اساس : رعایت نیازهای پایه زیست محیطی رودخانه ها ،تاالب31ماده  -

 های سطحی کشورهای آبریز در مهار و کنترل آبو ظرفیت قابل تحمل حوضه

 بر در قلمروهای مختلف کشورهای اقتصادی آب: توجه به محدودیت منابع آب در جانمایی و استقرار فعالیت33ماده  -

ل، تأمین، انتقال ،توزیع و مصرف آب :  رعایت معیارهای ژئو پلیتیکی و اکولوژیکی در طرح های استحصا34ماده  -
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 ای و محلیدر سطوح فراملی، ملی ،منطقه

 : افزایش تراز مثبت آب مجازی در تجارت کاال35ماده  -

: بازنگری و تجدید نظر در تخصیص آب از سدها به نفع تقویت مخازن دریاچه ها و تاالب ها در پایین  36ماده  -

 هاها و تاالبنههای زیست محیطی رودخاآبهدست و حفظ حق

داری ها با اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان: حفاظت ، پیشگیری و کاهش فرسایش خاك و تغذیه آبخوان 43ماده  -

 در حوضه های آبخیز کشور

نابع پایه )آب، خاك و پوشش برداری بهینه از مهای آبخیز برای بهره: مدیریت جامع و یکپارچه حوضه 45ماده  -

 (گیاهی

 ها و مراتع کشور: توسعه ، حفاظت و احیاء جنگل 49ماده  -

های : رعایت مالحظات زیست محیطی )توان اکولوژیک و ظرفیت تحمل محیط زیست( در استقرار فعالیت 52ماده  -

 ای در پهنه سرزمینتوسعه

ها با نده ریزگردهای شکل دههای روان و مهار کانونزایی و تثبیت شنزدایی ،جلوگیری از بیابان: بیابان 53ماده  -

 گیری از توسعه پوشش گیاهی متناسب با مقتضیات محلیاولویت مناطق بحرانی و بهره

ها و نواحی صنعتی در پهنه سرزمین متناسب با مقتضیات و های صنعتی اعم از شهرك: ساماندهی مجتمع 56ماده  -

 ظرفیت های هریک از قلمروهای جغرافیایی

بر از جمله فلزات اساسی و پاالیشگاهی و های صنعتی پایه و آبدد فعالیت: توسعه و ساماندهی مج 57ماده  -

گذاری مبتنی بر الزامات محدودیت منابع آب ،تأمین خوراك ( دارای اولویت سرمایهتروشیمی )به ویژه صنایع باالدستیپ

ه ویژه ا در سواحل خلیج فارس و بامنیتی و پدافند غیر عامل با تأکید بر استقرار آنه مورد نیاز و تأمین مالحظات دفاعی،

 دریای عمان پس از انجام ارزیابی راهبردی زیست محیطی

 .مایش سرزمینآبر اساس مطالعات  اً: ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید در پهنه سرزمین صرف 62ماده  -
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 سالمی ایرانمقایسه برنامه پنجساله چهارم و پنجم توسعه جمهوری ا -2 -2 

ماده و  15با فصل پنجم( یک بخش ) که است عمده بخش 6 ( دارای1389الی  1384های سالبرنامه چهارم توسعه )

توان دستاورد ارزشمندی در جهت یک تبصره به حفظ محیط زیست اشاره دارد ، از همین رو برنامه چهارم توسعه را می

. رددگمی محسوب قوت نقطه که خودوسعه پایدار به شمار آورد تحقق اهداف حفاظت محیط زیست و حرکت به سوی ت

 ،های مبتنی بر تفکر زیست محیطی مانند اقتصاد محیط زیستها و سیاستدر قانون برنامه چهارم توسعه طرح دیدگاه

 . رودمی گامی خردمندانه و پرمعنا به شمار

 کارازش جلوگیری ای،منطقه و ملی سطح در یزیست محیط رسانی اطالع و آموزش همچون عالوه بر آن موضوعاتی

 زیست یارزیاب زیستی، تنوع عمل برنامه اجرای و بومی زیست یکپارچه مدیریت منابع، اقتصادی گذاریارزش رویه، بی

 محیط ملی صندوق ایجاد سواحل، تخریب از جلوگیری و ساماندهی هوا، آلودگی کاهش ، اظهاری خود ها،پروژه محیطی

 .گردید زیست محیط فصل در قانونی مواد دارای آالینده، منابع شپای زیست و

( به موضوع محیط زیست از زوایای دیگری توجه شده است. در بخش توسعه 1390-1395در برنامه پنجم توسعه )

های دیگر برنامه موضوع مهم محیط زیستی به تصویب رسیده است. در بخش 16ماده با  7ای، در این برنامه منطقه

های اجرایی موظف به اجرای آن های گوناگون به محیط زیست اختصاص یافته که سایر دستگاهماده با تبصره 13نجم، پ

ای، جلوگیری از رسانی محیط زیستی در سطح ملی و منطقههستند. در این بخش آموزش همگانی محیط زیست ، اطالع

چهارم تنفیذ شده است. در بخش محیط زیست همچنین مواد  شکار بی رویه، ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی از برنامه

ها، مدیریت یکپارچه زیست بومی و اجرای برنامه عمل تنوع زیستی، ارزیابی زیست محیطی پروژه قانونی دیگری با موضوع

 های ریزگردها وهای دفن، شناسایی کانونخود اظهاری، کاهش آلودگی هوا، کاهش حجم پسماندهای ورودی به محل

های داخلی برداری صنعتی و معدنی از تاالبای، ممنوعیت بهرهمهار آن، کنترل و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه

ای برای اولین بار نظام ارزیابی محیطی و های کشور آمده است. در بخش توسعه منطقهکشور و مدیریت یکپارچه تاالب

ها نظیر کشاورزی، قانونی مهم تصویب شده است. در سایر بخشهای پایداری به صورت دو ماده اجرای نظام شاخص

 ای با لحاظ محیط زیست مصوب گردید.های توسعهحمل و نقل، انرژی و صنعت فعالیت

 کرد های زیست محیطی برنامه چهارمبرخی از روی -1 -2-2

 یهای تنوع زیستی به  سطح استاندارد جهاننزدیک کردن شاخص 

 های موارد دارای اولویت از قبیل جنگل، آب ، خاك و انرژِی و تنوع ها و هزینهتنظیم دستورالعمل محاسبه ارزش

 های زیست محیطیزیستی و آلودگی

 زیستی تنوع نابودی و رویه بی شکار از جلوگیری 

 برداری از منابع طبیعی تجدید شوندهاجرای برنامه حفظ احیا، اصالح و توسعه و بهره 

 های عمومی و تخصصی محیط زیستگسترش آموزش 

 آغاز طرح خود اظهاری برای پایش منابع آالینده 
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  کاهش میزان آلودگی هوای شهرهای تهران، اهواز، اراك، مشهد و اهواز، کرج و اصفهان در حد استاندارد شورای

 عالی حفاظت محیط زیست

  ارد به محیط زیست و تخریب آن های وبرای تقلیل آالینده« صندوق ملی محیط زیست»تاسیس 

 های حساستهیه و اجرای برنامه مدیریت زیست بومی در زیست بوم 

 اجرای برنامه مدیریت سبز 

 تشویق به استفاده بیشتر از کود کمپوست و مبارزه بیولوژیک به منظورجلوگیری از افزایش سموم دفع آفات 

 مدیریت پسماند 

 ر الگوی تولید و مصرفتدوین اصول توسعه پایدار بوم شناختی د 

 زیست محیطی برنامه پنجمبرخی از رویکرد های  -2 -2-2

 برداری پایدار از محیط زیست ، منابع طبیعی و تنوع زیستیحفاظت ، احیا و بهره 

 های حساس و شکنندهتدوین و اجرای برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی در زیست بوم 

 های عمومی و دستیابی به توسعه پایدار به منظور حفظ محیط زیستارتقای آگاهی 

 کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست 

 اصالح اساسنامه صندوق ملی محیط زیست 

 تدوین استانداردهای زیست محیطی مشخص ، شفاف و ثابت 

 ای، ملی و استانیترویج نظام اطالعات زیست محیطی در سطوح منطقه 

 ه مدیریت سبزاجرای برنام 

  مدیریت پسماند 

 کاهش آلودگی هوا در سطح استانداردهای جهانی 

 های داخلی کشوراعمال مدیریت یکپارچه تاالب 
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 (1388-93های پایانی برنامه چهارم و طی برنامه پنجم توسعه )های مهم در سالعملکرد شاخص(. 1 -2)جدول

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 واحد عنوان شاخص ردیف

1 
تعداد واحدهای تولیدی که رفع آلودگی 

اند به کل واحدهای آالینده شناسایی نموده
 شده

 6/25 13 7/11 07/9 2/1 - درصد

2 

برداری منابع آب سطحی، زیرزمینی، نمونه
های صنعتی و های کشاورزی و فاضالبپساب

ها و آنالیز در شهری و خروجی دودکش
ها و آنالیز کیفی منابع آب، هوا و زمایشگاهآ

 هاآالینده

تعداد 
 نمونه

- 1531 1263 4229 4385 4703 

3 
آوری های صنعتی دارای شبکه جمعشهرك

 فاضالب
 12 12 12 9 7 - تعداد

4 
خانه های صنعتی دارای تصفیهشهرك

 فاضالب
 10 9 8 8 7 - تعداد

 20 20 19 11 5 4 یستگاها های سنجش کیفیت هواتعداد ایستگاه 5

 7 7 6 4 3 1 تابلو های نمایشگر کیفیت هوانصب تابلو 6

7 
واحدهای تولیدی و خدماتی آالینده مورد 

 پایش
 6360 3105 2943 - - - تعداد

8 
میزان پسماند شهری مدیریت شده به پسماند 

 کل
 85 82 80 75 70 - درصد

9 
میزان پسماندهای ویژه مدیریت شده به 

 اند کلپسم
 95/0 9/0 7/0 5/0 4/0 - درصد

10 
میزان پسماندهای صنعتی مدیریت شده به 

 پسماند کل
 4/1 2/1 9/0 7/0 6/0 - درصد

11 
میزان پسماند کشاورزی مدیریت شده به 

 پسماند کل
 65 45 40 30 20 - درصد

12 
میزان پسماند پزشکی مدیریت شده به پسماند 

 کل
 90 80 75 40 40 - درصد

 4 4 4 4 4 - منطقه جامع مدیریت طرح دارای مناطق 13

14 
 ابلق به شده احیاء هایبوم زیست و هازیستگاه

 احیاء
 7/10 7/10 5/7 5 4 - درصد

15 
خواران از طریق سرشماری برآوردجمعیت علف

 در مناطق چهارگانه استان
 19161 22437 18638 18000 18235 - راس

16 
رد نیاز به منظور احداث پاسگاه به میزان مو

 های نظارتیاجرای فعالیت
 27 27 25 22 18 - تعداد

 153772 70424 204812 240485 204812 54630 نفرساعت آموزش همگانی زیست محیطی 17

 13 11 9 6 6 - عنوان نشریات چاپی و الکترونیکی زیست محیطی 18

 



 

 
 

 1390 -1393های ونی طی سالعملکرد مواد قان(. 2 -2)جدول

 ردیف
ماده قانونی 

 مرتبط
 عملکرد و اهم اقدامات تکلیف تعیین شده موضوع

 میزان تحقق

 ) درصد(

1 188 

تدوین ضوابط واستانداردهای زیست محیطی در 
چهارچوب قوانین برای یک دوره پنج ساله توسط 

سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری 
 عادن و جهادکشاورزیهای صنایع و موزارتخانه

برعهده سازمان حفاظت محیط 
 باشدزیست می

- - 

2 189 
های عمومی و دستیابی به توسعه ارتقا آگاهی

 های اثرگذارپایداربا تأکید برگروه

های برگزاری دوره
های آموزشی،همکاری با رسانه

 گروهی

های مخاطب برون آموزشی متعدد برای گروه هایبرگزاری کارگاه -
 یسازمان

برگزاری سمینارهای آموزشی متعدد با همکاری دستگاههای دولتی و  -
 نهادهای غیردولتی

برگزاری دوره آموزشی محیط زیست با همکاری سازمان های مردم  -
 نهاد

های زیست محیطی طرح تحت پوشش قرار دادن مدارس با آموزش -
 محیط یار

 اجرای طرح آموزشی معلمان و مروجان -

 زیست تربیت مروجان ویژه محیط -

ها مورد همایش با همکاری دانشگاهها و صنایع و دوایر برگزاری ده -
 دولتی و نهادهای غیر دولتی استان

 های آموزشی و فرهنگیبرگزاری جشنواره، نمایشگاه و مسابقه -

 رسانه و اطالع رسانی -

40 

3 190 
های مصرف بهینه منابع پایه و اعمال سیاست

 یت سبزمحیط زیست برای اجرای برنامه مدیر

معرفی واحدهای خدماتی و 
 صنعتی حائز شرایط واحد سبز

 برگزاری جلسات متعدد در استان اصفهان درخصوص مدیریت سبز -

 های دولتی استانهای عملکرد مدیریت سبز به دستگاهارسال فرم -
60 



 

 ردیف
ماده قانونی 

 مرتبط
 عملکرد و اهم اقدامات تکلیف تعیین شده موضوع

 میزان تحقق

 ) درصد(

مبراساس امتیازدهی فر دولتی دستگاه مدیریت سبز بررسی عملکرد -
 زمینه در برتر هایدستگاه فیهای تکمیل شده مدیریت سبز و معر

 سبز مدیریت

4 

 
191 
 
 

های حساس، محدود کردن مدیریت زیست بوم
های آوری سالحپروانه حمل اسلحه شکاری،جمع

 غیرمجاز
 
 

معرفی متخلفین به مراجع 
های شکاری قضایی،ضبط سالح

 غیرمجاز
 

کسب موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت با ممنوعیت صدور مجوز  -
یخاب و کوه  -ید عملیات معدنی در زیست بوم های حساس خاروجد

استان( در شهرستان  % 6هکتار ) معادل  000/620بزرگی  به مساحت 
 های آران و بیدگل و اردستان و نائین

برخورد با متخلفین شکارچی و حاملین اسلحه غیر مجاز و معرفی به  -
 مراجع قضایی

کل و ادارات تابعه محیط زیست در بازدید از موارد اعالم شده به اداره  -
 مورد تخلفات و حوادث زیست محیطی

 های سازمانهمکاری در پلمپ واحدهای آالینده ، با سایر قسمت -

 کنترل پروانه های شکار و صید -

 گشت و کنترل عرصه های طبیعی استان -
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ی اانجام خود اظهاری و نصب سیستم پایش لحظه
و مخرب محیط  به منظورکاهش عوامل آلوده

زیست کلیه واحدهای بزرگ 
 تولیدی،صنعتی،عمرانی،خدماتی و زیربنایی

 پایش واحدهای صنعتی

های صنعتی و خدماتی پس از ارزیابی صدور مجوز احداث واحد -
 محیطی زیست

 واحدتولیدی و خدماتی 6360پایش  -

برداری واحدهای مورد استعالم مربوط به احداث و بهره 5473بررسی  -
 خدماتی صنعتی و

 مورد اخطار به واحد های آالینده استان 1442بررسی  -

 های واصله به محیط زیستمورد شکایت 1110بررسی  -

برداری از خروجی پساب و هوای واحدهای مورد نمونه1059تعداد  -
 صنعتی
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 ردیف
ماده قانونی 

 مرتبط
 عملکرد و اهم اقدامات تکلیف تعیین شده موضوع

 میزان تحقق

 ) درصد(

های اداره کل و ادارات پارامتر در آزمایشگاه4703گیری تعداد اندازه -
 هواتابعه در بخش آب و فاضالب و 

 697های صنعتی در قالب طرح خود اظهاری به میزان پایش واحد -
های معتمد سازمان حفاظت آزمایشگاهمورد توسط بخش خصوصی )

 محیط زیست(

 آزمایشگاه معتمد در استان 13استقرار -

ایستگاه  2ایستگاه سنجش آلودگی هوا و  20برداری از استقرار و بهره -
در پایگاه داده محیط زیست استان سنجش آلودگی آب و ارائه اطالعات 

 اصفهان

 واحد صنعتی استان17ای در  نصب سیستم پایش لحظه -

 بند ب 193 6

سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است 
تمهیدات الزم رابرای کاهش آلودگی هوا تا حد 
-استانداردهای جهانی با اولویت شناسایی کانون

اهش های انتشار ریزگردها و مهار آن،کنترل و ک
 .ای رافراهم آوردمیزان انتشار گازهای گلخانه

های تولید ریز شناسایی کانون
 گرد محلی و مهار آن

 تشکیل کمیته استانی مقابله باپدیده گرد وغبار -

تشکیل کار گروه مربوطه در استانداری اصفهان و انجام مکاتبات  -
ت سمختلف از طریق دبیرخانه کمیته ملی کنترل غبار ) حفاظت محیط زی

 استان(

 (pm2.5سیستم غبار سنج محیطی ) 5خرید و راه اندازی  -

ممانعت از مصرف مازوت در نیروگاههای مجاور اصفهان جهت کاهش  -
 ایبعنوان گاز گلخانه  CO2آلودگی هوا و کاهش 
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 تبیین وضع موجود فرابخش محیط زیست -3 -2

 جمعیت و شهرنشینی  -1 -2-3

 مرکزی بخش در کشور هایاستان ترینمهم و ترینبزرگ از مربع کیلومتر 107029 مساحت با اصفهان استان

 جغرافیایی طول و شمالی دقیقه 30 و درجه 34 تا دقیقه 42 و درجه 30 جغرافیایی عرض بین ما و باشدمی ایران

 حاظل از استان شکل. است شده واقع گرینویچ النهار نصف از شرقی دقیقه 29 و درجه 55 تا دقیقه 37 و درجه 49

 33دارم امتداد در غرب به شرق از آن مسافت بیشترین که است ایگونه به جغرافیایی عرض و طول در گسترش

 هدقیق 45 و درجه 51 النهار نصف امتداد در شمال به جنوب از و کیلومتر 5/532 با برابر شمالی دقیقه 30 و درجه

 یاییجغراف مختلف هایجهت در هاشهرستان دورترین با استان مرکز فاصله. باشدمی کیلومتر 405 با برابر شرقی

 استان. نماید می متوازن استان مرکز به را ها شهرستان-دسترسی جغرافیایی، موقعیت این بوده،که یکسان نسبتاً

 ارسف شرق، در یزد شمال، در سمنان و قم مرکزی، شامل استان هشت با جغرافیایی مختلف هایجهت در اصفهان

 نیز طبیعی نظر از. باشدمی همسایه غرب در لرستان و و بختیاری چهارمحال و جنوب در بویراحمد و کهگیلویه و

 کشور شرقی جنوب تا غربی شمال از سدی مانند که)زاگرس  هایکوه رشته شمال و شرق در کویر دشت به استان

 طرف از و هامحدودیت طرف یک از طبیعی، موقعیت این که است شده محدود جنوب و بغر در( شده کشیده

 کره سیماتتق و جغرافیایی موقعیت نظر از استان. است نموده فراهم استان برای را هاییمزیت و هاپتانسیل دیگر

 فشار رپ و آزور ایارهح جنوب هوای فشار پر هایسیستم تاثیر تحت و سابتروپیکال مداری مجاور منطقه در زمین

 جهت و( دریاها و ها اقیانوس) رطوبتی مراکز از دوری چون دیگری عوامل تاثیر تحت و طرف یک از سیبری

 نیمه و خشک نسبتاً استانی را اصفهان عوامل، این اثرات که گرفته قرار( زاگرس هایکوه پناه باد در)ارتفاعات 

 هوا و آب تنوع موجب دریا سطح از مختلف مناطق ارتفاعات تفاوت تاراس این در. است زده رقم باران کم و خشک

 شهر یکسینوپت ایستگاه گزارش اساس بر. است گردیده استان در( غیره و نسبی رطوبت حرارت، درجه بارندگی،)

 متوسط و گرادسانتی درجه -10/6 حرارت درجه حداقل گراد،سانتی درجه 6/40 حرارت درجه حداکثر  اصفهان

 76 استان یخبندان روزهای تعداد گزارش، همین طبق. است شده ثبت گرادسانتی درجه 7/16ساالنه حرارت جهدر

 .است روز

 غربی جنوب بادهای وزش. اندغربی جنوب و غربی بادهای عموماً وزند،می اصفهان استان در که بادهایی

 از یکی سال، از موقع دو در معموالً غربی بادهای ماا وزند؛می سال ایام اغلب در بادها این و ندارد خاصی زمان

 فقط دشدی بادهای رفتههمروی. وزندمی مهر، اواسط تا شهریور اوایل از دیگری و اردیبهشت، نیمه تا اسفند نیمه

 شهر. دانمحلی خفیف بادهای و نسیم صورت به معموالً استان بادهای سایر و وزندمی استان بیابانی نواحی در

 بیخو به فصل هر پایان و آغاز کهچنان است؛ منظم بسیار آن چهارگانه فصول و ممتاز، هوا و آب نظر از فهاناص

آب و هوای اصفهان نیمه بیابانی بوده و خشکی هوا و کمی بارندگی با شمال و شرق کویری از .است مشهود

 متر در سال است. میلی 120های آن است. متوسط بارندگی در منطقه اصفهان کمتر از شاخصه



   63/ محیط زیست

 
 

شهر  6باشد از این تعداد آبادی می 3514شهر و  107دهستان  و  127شهرستان ،  24استان اصفهان دارای 

شهر دارای  26اصفهان، کاشان، خمینی شهر، نجف آباد، شاهین شهر و شهرضا باالی یک صد هزار نفر جمعیت و 

درصد  37/1و نرخ رشد جمعیت  4/85ر استان اصفهان جمعیت باالی بیست هزار نفر هستند. میزان شهرنشینی د

درصد بیشتر است )ضریب شهرنشینی در  14درصد شهرنشینی در استان اصفهان از میانگین کشورحدود  باشد.می

یطی های زیست محدرصد است(. گسترش شهرنشینی موجب افزایش مسائل و تخریب منابع و بحران 4/71کشور 

 گردد.می

 مصرف انرژی  -2 -2-3

دهد و این روند تصاعدی نشان می 93به استثنای سال  1394تا  90میزان تولید برق در استان اصفهان از سال 

دهد. بر اساس اطالعات موجود روند تصاعدی را نشان می 94درحالی است که میزان مصرف نیز به استثنای سال 

میلیون کیلووات ساعت بوده است که از این مقدار  5622تان اصفهان کل مصرف برق در اس 1393در تابستان 

میزان مصرف  .و مابقی، سایر مصارف از جمله کشاورزی بوده است 3/4، تجاری 6/18، خانگی 9/54بخش صنعت 

درصد  1/18خانگی،  5/26 بخش صنعت، 2/38کیلو وات ساعت بوده است که  5/1484،  1372برق در سال 

برابر  8/3( مصرف برق در استان حدود 72-93سال ) 21رصد کشاورزی بوده است. در بازه زمانی د 4/12عمومی، 

 .است داشته رشد درصد 7/16 صنعت در بخش برق مصرف موجود اطالعات اساس بر که شده است

با توجه به این که استان اصفهان به عنوان اولین قطب صنعتی کشور مطرح است بدیهی است که بیشترین 

م مصرف گاز را بخش صنعت به خود اختصاص دهد. مشکل کمبود گاز خصوصاً در نیمه دوم سال کامالً حج

های اداره کل حفاظت محیط زیست استان، اولویت مصرف گاز به واحدهای مجاور محسوس بوده که با تالش

های مایع به تهای پیرامون آن اختصاص داده شده است. مع الوصف مصرف سوخکالن شهر اصفهان و مجموعه

وسیله واحدهای صنعتی بزرگ و همچنین واحدهای صنعتی کوچک و واحدهای سنتی در سطح استان، وضعیت 

 دهد.کیفی هوا را تحت تاثیر قرار می

میزان مصرف گاز در بخش خانگی با توجه به افزایش تعداد مشترکین روند افزایشی داشته است. در دوره 

 93مصرف اتفاق افتاده است. البته در این دوره بیشترین میزان مصرف در سال درصد افزایش  5حدود  94-1390

شاهد کاهش مصرف  94باشد اما در سال درصد می 8/5میزان افزایش  90گزارش شده است و نسبت به سال 

نسبت به سال  94هستیم، همچنین سرانه مصرف گاز بدون در نظر گرفتن نوسانات در سال های مختلف در سال 

بوده  94تا  90درصد از سال 4/11متر مکعب کاهش داشته است. در بخش تجاری روند افزایش  426، معادل 90

دهد. در بخش صنعتی نیز آمار نشان دهنده مترمکعب کاهش را نشان می 4162است و سرانه مصرف تجاری نیز 

باشد. میزان مصرف گاز می 94ل و روند افزایشی پس از آن  تا سا 1390-92میزان تقریباً ثابت مصرف در دوره 

توان گفت مصرف گاز در دهد. در کل مینشان می 90درصد افزایش را نسبت به سال  28در بخش صنعت حدود 
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انه های صنعتی افزایش یافته است اما سرهای تجاری و به ویژه فعالیتاستان به دلیل افزایش جمعیت ، فعالیت

 .مصرف کاهش یافته است

 بررسی تغییرات الگوی مصرف ) هزینه کرد( خانوار -3 -2-3 

دهد بیشترین هزینه خانوارها همانند کشور در فاصله زمانی بررسی الگوی مصرف در استان اصفهان نشان می

مربوط به بخش مسکن بوده است و کمترین هزینه کرد در میان خانوارهای شهری  استان مربوط  1392-1385

ها و در میان خانوارهای روستایی مربوط به ادویه، چاشنی ها و سایر ترکیبات خوراکی بوده ها و چربیغنبه رو

درصد سهم  27های غیرخوراکی و درصد سهم هزینه 73های یک خانوار شهری از کل هزینه 1392است. در سال 

های غیر درصد سهم هزینه 64یی های یک خانوار روستاباشد و از کل هزینههای خوراکی و دخانی میهزینه

 باشد.های خوراکی و دخانی میدرصد سهم هزینه 36خوراکی و 

 

 (. سرانه مصرف برق در استان اصفهان)کیلو وات ساعت(1 -2نمودار)

 
 های مختلف (. مقایسه مصرف گاز در استان اصفهان در بخش2 -2نمودار)
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 در استان اصفهان 1392(. هزینه کرد خانوار در سال 3 -2نمودار)

 ردپای اکولوژیک -4 -2-3

رای شود. سرانه ردپای اکولوژیکی بنتایج محاسبه ردپای اکولوژیکی در هر سطحی، اغلب در هکتار جهانی بیان می

هکتار جهانی است. طبقات مختلفی که در برآورد ردپای اکولوژیکی، مشارکت کردند و  9/3د اصفهانی، هر شهرون

 درصد هر کدام، در نمودار زیر به تصویر کشیده شده است.

 
 (. اجزای مختلف ردپای اکولوژیکی اصفهان4 -2نمودار)

های زراعی، چرا، جنگل، ماهیگیری و ، با درنظر گرفتن زمین2007ظرفیت زیستی سرانه هر ایرانی در سال 

 هکتار جهانی اعالم شده است.  81/0زمین ساخته شده، 
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 منابع آبی استان -5 -2-3

در  9/4درصد آن در استان اصفهان،  3/87متر مربع است که  41491رود مساحت حوضه آبریز گاوخونی و زاینده

های اخیر، آورد در استان یزد واقع شده است. در سال 2/3در استان فارس و  6/4تان چهارمحال و بختیاری، اس

 حوضه زاینده رود به دالیل مختلف از جمله خشکسالی کاهش زیادی داشته است.

 94-95ضعیت استانی در سال آبی رود به تفکیک وبرنامه ابالغی منابع و مصارف سد زاینده(. 3 -2جدول)

 میلیون متر مکعب سهم استانی برنامه مصارف

 مصارف شرب و صنعت
 410 اصفهان )شرب و صنعت استان(

 66 یزد )شرب(

 مصارف کشاورزی و محیط زیست

 85 چهار محال و بختیاری

 598 اصفهان

 87 پایداری جریان آب و محیط زیست

 1246 - کل مصارف

 1100 حداقل آورد سدپیش بینی 

حجم مخزن سد در پایان شهریور 

1395 

 248 حداکثر

ابع ها از منهای اخیر، برداشتعلی رغم نوسانات شدید منابع در حوضه به خصوص کمبودهای شدید در سال

ابع آب ها از منآب به همان نسبت تغییر محسوسی نداشته است. این امر نشان از عدم کنترل و مدیریت برداشت

های آب سطحی در حوضه و رود به عنوان یکی از مهمترین کنترل کنندهحوضه دارد . به علت وجود سد زاینده

توان گفت که منابع آب سطحی در حوضه قابل های مدرن در پایین دست حوضه، تا حد زیادی میوجود کانال

زیر زمینی  باشد، منابع آبقابل کنترل میرود غیرکنترل هستند. بنابراین آنچه تا حد زیادی در حوضه آبریز زاینده

است. بدین معنی که هرگاه کاربر نتوانسته نیاز خود را از طریق آب سطحی تأمین کند از منابع آب زیر زمینی 

های آب نموده و تا حد زیادی ها اقدام به کف شکنی چاهبرداشت نموده و با وجود افت شدید سطح آب در آبخوان

درصد از کل منابع سالیانه  63ین نموده است. نکته بسیار مهم این است که به طور خالص حدود از نیاز خود را تأم

دهد. این میزان تقریباً درصد از آن را منابع آب زیر زمینی تشکیل می 37آب در حوضه را منابع آب سطحی و 

بع زان پیچیدگی میان مناعکس میزان برداشت از منابع آب سطحی و زیر زمینی در حوضه است. در این حوضه می

یار رود وابستگی بسباشد و حوضه آبریز زایندهو مصارف و اندرکنش بین آب های سطحی و زیر زمینی زیاد می

های متعدد و عدم کنترل بر برداشت از منابع آب زیرزمینی باعث شده باالیی به منابع آب سطحی دارد بارگذاری

ود بر منابع شوند با این کمبها ، منابع آب سطحی با کمبود مواجه میسیاستها یا تغییر که هرگاه بر اثر خشکسالی

آب زیرزمینی اثر گذاشته و زمانی که کمبود منابع سطحی ادامه یابد به علت برداشت زیاد از منابع زیرزمینی با افت 

 روند. شدید روبرو شده و روبه نابودی می
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 90-91سال آبی  در ای اصفهانمنطقهرکت آب های ممنوعه تحت پوشش شحجم مخزن آبخوانکسر 

های ممنوعه تحت پوشش تغییرات حجم مخزن آبخواندرصد  11میلیون متر مکعب است که معادل  300برابر

 باشد.می 90-91تا  78-79ساله از سال آبی  13در یک دوره ای اصفهان شرکت آب منطقه

بینی درصد پیش 53درصد به  43فزایش راندمان آبیاری از پنجم، اسند راهبردی توسعه استان در برنامه در     

درصد رسیده  7/46درصد هدف پیش بینی شده محقق گردیده و راندمان آبیاری به  37شده است در حال حاضر 

های صنعتی یکی دیگر از مواردی است که در این سندپیش بینی شده است که خانهاست. افزایش تعداد تصفیه

نترل آلودگی نقش مهمی در کاهش آب مصرفی در صنایع و بازچرخانی آب دارد. هدف برنامه عالوه بر مباحث ک

عدد ازآن محقق گردیده 12تصفیه خانه صنعتی در استان بوده  است که احداث  13پنجم توسعه رسیدن به تعداد  

 است.

رگان، گوکان و سمیرم(، رود دائمی )زاینده رود، ماربر، گلپایگان، آب ونک، وه 7بر اساس اطالعات موجود 

سد شامل  7رشته قنات و  4051چاه عمیق و نیمه عمیق ، تعداد  47847چشمه  ، تعداد 8816رود فصلی ،  218

سد خاکی )حنا،کمانه،خمیران،آغچه،قره قاچ و گلپایگان( در استان اصفهان وجود  6یک سد بتنی )زاینده رود( و 

 دارد.

 های استانعیت تصفیه فاضالبوض -6 -2-3

میلیون نفـــر آنها تقریباً تصفیــه )نیمه  2میلیون نفری استان اصفهان، فاضالب خانگی حدود  6/4از کل جمعیت 

شود. درصد استان را شامل می 60باشند که حدود خانه میشود ولی سایر قسمتهای استان فاقد تصفیهتصفیه( می

های وابسته به شرکت آب و فاضالب تصفیه خانهستان نیز که توسط تصفیههای شهری اصفهان و افاضالب

بوده و به صورت ماهیانه توسط آزمایشگاه حفاظت محیط زیست  مرتباً تحت کنترل آزمایشگاه اداره کل ،گرددمی

به خود های کشور را خانهدرصد از کل تصفیه 14های استان خانهدر حال حاضر تصفیهگردد. نمونه برداری می

های فاضالب بهداشتی استان از نظر کیفیت  شیمیایی خانهدرصد از تصفیه 15اختصاص داده است اما فقط حدود 

 باشد.و میکروبی مطابق با استاندارهای زیست محیطی می

 سال در 7316 به1390 سال در کیلومتر 6222 از توسعه پنجم برنامه طی در شهری فاضالب شبکه طول

 درصد 8/68 به 1390 سال در درصد 5/61 از پوشش تحت جمعیت افزایش درصد همچنین. تاس رسیده 1394

 لیتر 153 به 1390 سال در در روز لیتر 165 از استان تولیدی آب سرانه میزان. است یافته افزایش 1394 سال در

 مترمکعب میلیون 360 زا زیرزمینی هایآب و رودخانه از شرب آب تولید میزان و است رسیده 1394 سال در روز در

 به شرب بآ تولید افزایش رغم علی یعنی. است رسیده توسعه پنجم برنامه پایان در مکعب متر میلیون 374 به

 بین نجمپ برنامه های سال طی در روستایی آب مصرف سرانه .است یافته کاهش آب سرانه جمعیت افزایش دلیل

 درصد 5/0 تنها. است بوده متغیر روز شبانه در لیتر 9/102-8/107 بین نیز  فاضالب تولید سرانه و لیتر 154-147

 سال در تیبهداش فاضالب شبکه خطوط طول و هستند روستایی فاضالب شبکه پوشش تحت استان روستاهای از

  .مترمکعب در روز بوده است 650 روستایی شده تصفیه فاضالب میزان همچنین است رسیده کیلومتر 54 به 94



 

 آمار تولید آب استان اصفهان به تفکیک سال و محل تأمین )متر مکعب(  (. 4 -2جدول) 

 سال

 خانهتصفیه

آب باباشیخ 

 علی اصفهان

چاههای 

فلمن 

 اصفهان

آبهای زیر 

زمینی محلی 

چاه چشمه 

 قنات

برداشت 

ازآب طرح 

انتقال 

 کاشان

برداشت 

ازآب 

طرح 

 انتقال یزد

تصفیه 

خانه 

ری کوچ

 گلپایگان

جمع کل 

حجم تولید 

 آب

آب تحویلی به 

 نیروگاه اسالم آباد

جمع کل حجم فروش 

 آب
 درصد پرت

1386 79/29% 

1387 61/23% 

1388 59/25% 

1389 89/20% 

1390 02/21% 

1391 21/20% 

1392 31/18% 

1393 63/17% 

1394 69/17% 

 باشد.چشمه و قنات می -آب خریداری شده  -رود چاه های حریمی زاینده -منظور از آبهای زیر زمینی محلی: چاه های متفرقه 

 و سپتا WebMisمأخذ: سیستم 
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 فاضالب های شهری  -

خانه فاضالب روستایی در مدار خانه فاضالب شهری، یک تصفیهتصفیه 20در حال حاضر در استان اصفهان 

مکعب در شبانه روز متر  360000برداری بوده که میزان فاضالب بهداشتی تصفیه شده در استان بالغ بر بهره

درصد از این  40برداری خواهد رسید. بیش از خانه دیگر نیز در آینده نزدیک به بهرهتصفیه 3باشد، همچنین می

بر استان تخصیص داده شده است. در حال حاضر پساب جهت استفاده در صنعت به واحدهای صنعتی بزرگ و آب

درصد پساب تولیدی در استان از نظر بار میکروبی  70بیش از  به علت عدم پیش بینی سیستم های گندزدایی پساب

های مهم محیط زیست استان در مدیریت در حد مجاز استانداردهای زیست محیطی نبوده واین امر یکی از چالش

 باشد. بدیهی است این اداره کلپساب و جلوگیری از استفاده آن در آبیاری اراضی تحت کشت گیاهان مثمر می

 های مذکور، بازدید میدانی از مواردش مستمر و کنترل کیفیت شیمیایی و میکروبی خروجی پسابضمن پای

جه نماید. همچنین با توهای غیر مجاز از پساب، موضوع را به طور جدی از طریق مراجع ذیربط پیگیری میاستفاده

ستم های فاضالب شهری سیخانهیهقانون برنامه پنجم توسعه تاکنون درخروجی یکی از تصف 192ماده  "ب"به بند 

رت های استان نیز اقداماتی صوخانهای آنالین نصب گردیده است و درخصوص تجهیز سایر تصفیهپایش لحظه

 .باشدخانه جنوب سیستم در مرحله نصب  وراه اندازی میپذیرفته است از جمله در تصفیه

 فاضالب های صنعتی -

ها حدهای صنعتی به ویژه واحدهای بزرگ صنعتی عالوه بر شهركبا توجه به اینکه در استان اصفهان وا

دها اند ، لذا مدیریت بر پساب این واحهای جغرافیایی استان استقرار یافتهونواحی صنعتی استان در سایر محدوده

 گردد:شامل دو بخش بوده که به شرح ذیل ارائه می

  شهرک های صنعتی 

های دارای واحد در شهرك 1809ها فعال بوده از این تعداد، كواحد صنعتی در این شهر 4000تعداد   

ها دارای انشعاب فاضالب بوده و فاضالب واحد فعال در این شهرك 782خانه استقرار داشته و تعداد تصفیه

متر مکعب در شبانه روز  5500شود و میزان پساب تولیدی به میزان خانه شهرك منتقل میآنها به تصفیه

رسد. های صنعتی میهای داخل شهركدر حال حاضر به مصرف فضای سبز غیرمثمر محدودهباشد و می

الزم به توضیح است کیفیت شیمیایی و میکروبی خروجی پسابهای مذکور توسط اداره کل حفاظت محیط 

  .گرددزیست استان کنترل می
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 ای صنعتی استانهخانه های شهرکمشخصات تصفیه(. 5 -2جدول)

 شهرک/ناحیه صنعتی ردیف

ه  خانتصفیه

)متر مکعب 

 در روز(

وضعیت 

 خانهتصفیه

وضعیت 

شبکه 

 فاضالب

نوع محیط 

 پذیرنده

 فضای سبز بهره برداری بهره برداری 350 امیر کبیر کاشان 1

 فضای سبز بهره برداری بهره برداری 1000 اشترجان 2

 فضای سبز برداریبهره  بهره برداری 1000 مبارکه 3

 فضای سبز بهره برداری بهره برداری 800 مورچه خورت 4

 فضای سبز بهره برداری بهره برداری 320 1نجف آباد 5

 فضای سبز بهره برداری بهره برداری 530 علویجه 6

 فضای سبز بهره برداری بهره برداری 500 رنگسازان 7

 ضای سبزف بهره برداری برداریبهره 600 سروشبادران 8

 فضای سبز بهره برداری برداریبهره 300 سعید آباد 9

 فضای سبز در حال اجرا برداریبهره 1200 (2مورچه خورت)مدول  10

 _ - برداریبهره 1000 مورچه خورت )استحصال پساب( 11

 فضای سبز برداریبهره برداریبهره 2000 جی 12

 - در حال اجرا در حال اجرا 300 منتظریه 13

 - در حال اجرا در حال اجرا 360 راوند کاشان 14

 - طراحی اتمام طراحی 600 2نجف آباد  15

 - - طراحی 1000 مبارکه )استحصال پساب( 16

 - - طراحی 1000 اشترجان )استحصال پساب( 17

 - طراحی طراحی 2000 بزرگ اصفهان 18

 - طراحی طراحی 1100 دهق 19

 - طراحی طراحی 400 سگزی 20

 - طراحی طراحی 500 کمشچه 21

 سایر واحد های صنعتی 

واحد صنعتی بزرگ و همچنین تعداد زیادی واحدهای صنعتی متوسط وکارگاهی دارای فاضالب  30بیش از 

متر مکعب در  60000صنعتی در سطح استان مشغول فعالیت بوده ومیزان پساب صنعتی واحدهای مذکور بالغ بر 

دهد، بدیهی است انجام پایش درصد آن را پساب بهداشتی واحد تشکیل می 20این میزان شبانه روز بوده که از 

های اداره کل بوده و با توجه به شرایط های این مراکز از اولویتونظارت زیست محیطی بر نحوه مدیریت پساب

تی بزرگ مجدداً در ها به ویژه در واحدهای صنعکم آبی و بحران آب در استان، حجم قابل توجهی از این پساب

شود و بدیهی است  مازاد پساب تولیدی در این واحدها، ضمن استانداردسازی واحد استحصال و بازچرخانی می

 رسد.زیست محیطی به مصرف فضای سبز آن واحد صنعتی می
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همانطور که در بخش فاضالب شهری به موضوع نصب سیستم آنالین اشاره شد در این  بخش نیز با توجه 

ا در هها و مکاتبات اداره کل، اکثر واحدهای بزرگ استان در مرحله نصب و راه اندازی این سیستمپیگیریبه 

 خروجی پساب خود هستند.

 

 های کشاورزی زه آب  -

با توجه به مشکالت موجود در استان اصفهان در خصوص تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی و باغات 

های تأمین کننده آب بخش کشاورزی از طرفی و کاهش ابل توجهی از چاهاستان و همچنین خشک شدن تعداد ق

حجم تخصیص آب بخش کشاورزی از رودخانه زاینده رود، در حال حاضر بر اساس میزان سهم مصرف آب در 

درصدی در این بخش،  60تا  50بخش کشاورزی و نقطه نظرات کارشناسان حوزه کشاورزی مبنی بر راندمان حدود

درصد آب مصرفی نیز به  30تا  27شود و میزان میلیون متر مکعب برآورد می 200ب کشاورزی بالغ بر میزان زها

 گردد.آبهای زیر زمینی باز گردانده می

 وضعیت خاک استان  -7 -2-3

هکتار سالیانه  میلیون 7/1میزان فرسایش خاك در حوضه آبخیز سدهای استان )غرب و جنوب استان( با مساحت 

باشد. در سند برنامه تن در سال متغیر می 15تا  8تن در هکتار و در خارج از حوضه سدها بین  30تا  20معادل 

پیش بینی شده است  1394هزار هکتار در سال  1448پنجم  توسعه استان افزایش مدیریت و حفاظت خاك به 

 5/924درصد یعنی معادل  8/63صد تحقق این هدف که بر اساس اطالعات سازمان جهاد کشاورزی استان، در

هزار هکتار تا  345های روان در سطحی معادل زایی و تثبیت شنهکتار بوده است. همچنین مقابله با پدیده بیابان

هزار هکتار  301درصد یعنی معادل  2/87پیش بینی شده است که میزان تحقق  این هدف نیز  1394پایان سال 

 بوده است.

تن  52565مصرف انواع کودهای شیمیایی و سموم آفت کش در بخش کشاورزی در استان اصفهان  میزان

 600درصدکاهش داشته است. از این مقدار، آمار 37حدود  91باشد که در این سال نسبت به سال می1392در سال 

باشد که اتات میمربوط به مصرف انواع سموم مجاز کشور اعالمی از طرف سازمان حفظ نب 1393تن در سال 

 دهد.تن کاهش را نشان می 100نسبت به سال پایانی برنامه چهارم 

پنجاه تن بوده  1392میزان ترکیبات )تجهیزات و ادوات( غیرشیمیایی )جایگزینی سموم( مصرفی در سال 

 1250سال  هدف برنامه در هاتولید محصوالت کشاورزی عاری از باقیمانده سموم و آنتی بیوتیکاست. در زمینه 

 باشد.درصد می 124هزار تن یعنی در حدود  1559بوده است که میزان تحقق  94هزار تن در سال 

 شعاع ات اصفهان شهر کالن پزشکی زمین مطالعات انجام" عنوان با شیراز دانشگاه توسط که پژوهشی در

زمین  زیست چرخه مختلف هایمحیط عنصری غلظت بررسی با یافت انجام کل اداره این در " کیلومتری 50

 بالقوه خطرات اصفهان، شهر مرکز کیلومتری 50 شعاع در واقع محدوده در آلی هایآالینده ارزیابی نیز و شیمیایی،
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 آلی رکیباتت سمناکی یا و ضروری، غیر و ضروری عناصر بودبیش یا کمبود از که ساکنان تندرستی کننده تهدید

 .گرفت قرار بررسی مورد پزشکی شناسیزمین دید با و معجا ایمطالعه قالب در شودمی ناشی

 Ni ،Co ،Fe ،Sc،V  ،Nu ،Ca ،Al ،Ti ،Crجز  به عناصر بیشتر توزیع تابع کشاورزی های خاك در

 خاك هاینمونه در را شدگی غنی بیشترین Cd و Co عناصر آنها از پس و Ni ،Cr ،Srعناصر . است نابهنجار

 کشاورزی هایخاك در را غلظت بیشترین آرسنیک و منگنز کادمیوم، روی، سرب، مس، عناصر. اندداشته کشاورزی

 غرب در پرتردد اصلی جاده و اصفهان آهنذوب و بختیاردشت صنعتی منطقه باما، روی و سرب معدن حومه

 کادمیومو کآرسنی وانادیوم، کروم، نیکل، روی، سرب، مس، عناصر. است انسانزاد مؤلفه از ناشی که دارند اصفهان

 هستند شهری هایخاك آالینده عناصر مهمترین

 وضعیت پسماندهای استان -8 -2-3

 پسماندهای عادی  -

شهر استان از طریق  41باشد. زباله های تن در سال می 1079232میزان زباله عادی تولید شده در استان 

ای اصفهان، زرین شهر،  نجف آباد و شاهین شهر، تبدیل به کود کارخانه کود کمپوست مستقر در شهره 4فعالیت 

برداری رسید و پس از آن در به بهره 1347گردد. در شهر اصفهان اولین کارخانه کمپوست کشور، در سال آلی می

هکتار مشغول به کار  100در زمینی در حدود « گردنه زینل»کارخانه فعلی در شرق اصفهان در منطقه  1368سال 

گروه اصلی پسماند تر )روزانه  4د. در حال حاضر پسماندهای مدیریت شده توسط شهرداری در شهر اصفهان به ش

تن( و نخاله های ساختمانی  90پسماند سبز )روزانه حدود  (،تن 160تن (، پسماند خشک )روزانه حدود  1000حدود 

 گردد.تن( تقسیم می 4500)روزانه حدود 

گردد تن پسماند عادی تولید می 1000میلیون نفر به طور روزانه  75/1حدود  در شهر اصفهان با جمعیت

باشد که براساس آنالیزهای فیزیکی انجام شده در گرم در روز می 540وسرانه پسماند هر نفر شهروند اصفهانی 

داری اصفهان باشد. در حال حاضر کارخانه کمپوست شهردرصد مواد غیر آلی می 35درصد آن مواد آلی و  65حدود 

تن مواد آلی زباله شهری شهرهای اصفهان و اقماری، تنها تولید کننده کمپوست  650با بازیافت روزانه بیش از 

تن کود کمپوست جهت  250الی  200باشد. به طور متوسط روزانه در حدود استاندارد زباله شهری در کشور می

 د.شوهای کشاورزی تولید میاستفاده در فضای سبز زمین

تن آن، یعنی درحدود  170شود که از این میزان تن مواد قابل بازیافت تولید می 300در شهر اصفهان روزانه 

 گردد. درصد مواد قابل بازیافت در شهر اصفهان، در مبدأ جداسازی می 56

در گردد که تن ریجکت تولید می 250الی  220در کارخانه کمپوست اصفهان به طور متوسط روزانه حدود 

نموده است.  1388اندازی مرکز سایت دفن پسماند شرق اصفهان در سال این راستا شهرداری اصفهان اقدام به راه

 های دفن زباله روستایی در استان اصفهان وجود دارد محل دفن زباله شهری و تعداد بسیاری محل 61به عالوه 
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 د شده در استان اصفهانجدول  زباله تولی(. 6 -2جدول)

میزان زباله تولید شده 

در استان اصفهان در 

 سال )تن(

میزان زباله ورودی به محل 

 دفن زباله در سال )تن(

های دفن زباله تعداد محل

 در سال )مرکز(

حجم پسماند بازیافت شده ساالنه 

شهری به حجم کل پسماند تولیدی 

 1393ساالنه شهری در سال 

 درصد 41 58 502167 1079232

 پسماندهای پزشکی  -

بیمارستان زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی  54باشد که بیمارستان می 62های استان اصفهان کل بیمارستان

بیمارستان زیر نظر  54باشد. در حال حاضر از بیمارستان زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی کاشان می 8اصفهان و 

بیمارستان فاقد  2بیمارستان دارای دستگاه بی خطرساز پسماند پزشکی و تنها  52ن دانشگاه علوم پزشکی اصفها

ارای های زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دباشد. کلیه بیمارستاندستگاه بی خطرساز پسماند پزشکی می

 باشند. دستگاه بی خطرساز پسماند پزشکی می

 

 1393تعداد واحددرمانی در استان اصفهان  در سال . (5 -2نمودار)
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 (1393میزان تولید پسماندهای پزشکی )تن در سال (. 7 -2جدول)

 پسماندهای شیمیایی و دارویی پسماندهای عفونی پسماندهای شبه خانگی

 24/64حدود  4142989 4380

ها اعم از بی خطرسازی شده و بی خطرسازی نشده به همراه ارستاندر شهر اصفهان، پسماندهای پزشکی بیم
پسماندهای پزشکی بی خطرسازی نشده سایر مراکز خدماتی و درمانی از جمله درمانگاهها، مراکز جراحی محدود، 

 باشد، توسط پیمانکار شهرداری اصفهان جمع آوری و جهتتن می 30ها و ... که روزانه حدود آزمایشگاهها، مطب
 گردد.دفن در لندفیل ایزوله، به سایت پسماند شرق اصفهان، منتقل می

ه همراه ها( بها بجز اصفهان نیز، پسماندهای پزشکی بی خطرشده )مربوط به بیمارستاندر سایر شهرستان
اً مخطر نشده )سایر مراکز خدماتی و درمانی(، جمع آوری و در محل دفن زباله آن شهر، عموپسماندهای پزشکی بی

 .گردددر بسترهای غیر ایزوله و به صورت غیراصولی دفن می

 پسماندهای صنعتی و ویژه -

توسط دفتر مرکزی سازمان حفاظت محیط زیست « مطالعات مکانیابی دفع پسماندهای ویژه استان اصفهان»
ع های دفیت در کارگروه مدیریت پسماند استان تصویب و به دنبال آن مختصات سا 27/7/87انجام و در تاریخ 

نطنز(، به معاونت امور عمرانی استانداری  -4شهرضا  -3حبیب آباد  -2ورتون  -1پسماندهای ویژه استان شامل )
وقت به منظور حفظ این اراضی، اعالم گردیده است. الزم به ذکر است واگذاری این اراضی با مشکالت متعددی 

 .مواجه شده که مانع از واگذاری آنها شده است
های غیرمجاز مانند مکانی در ال حاضر پسماندهای صنعتی تولیدی توسط واحدهای صنعتی در محلدر ح

گردد و یا توسط افراد های دفن زباله، به صورت غیراصولی رهاسازی میهای صنعتی و یا بعضاً در محلشهرك

 شود. دوره گرد سوزانده می

سازمان مرکزی به شرکت ره پویان صالح تحویل  بخشی از پسماندهای ویژه تولیدی در استان طی مکاتبات

گردد تا پس از راه اندازی زباله سوز، سوزانده گردد و سایر پسماندهای ویژه یا در محلی در کارخانجات نگهداری می

 شود.و یا در محل های غیرمجاز تخلیه می

 پایش  ستان در واحدهای موردمیزان تولید پسماندهای صنعتی در ا(. 8 -2جدول)

تعداد 

صنایع 

تحت 

پایش 

 استان

تعداد صنایع 

دارای برنامه 

عملیاتی 

مدیریت 

 پسماند

تعداد صنایع 

شناسایی شده 

دارای پسماند 

 ویژه

 میزان پسماندهای صنعتی

پسماندهای 

 صنعتی )تن(

پسماندهای ویژه 

 جامد )تن(

پسماندهای ویژه 

 مایع )تن(

 84 10099 207284 واحد 500حدود  احدو 202 واحد 3000
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 پسماندهای کشاورزی -

پسماندهای عادی بخش کشاورزی طی دستورالعمل تدوین شده توسط سازمان جهاد کشاورزی مدیریت 

هایی نگهداری و سپس گردد. پسماندهای ویژه بخش کشاورزی از جمله سموم تاریخ گذشته و ... در محلمی

شود. در بخش کشاورزی، پسماند قابل توجه ید سازمان محیط زیست تحویل داده میجهت امحاء به مراکز مورد تأی

لید توان به بقایای گیاهی حاصل از توشود. از جمله این موارد میو غیر قابل برگشت به محیط زیست تولید نمی

خاك و یا فرآوری  های انجام شده امکان برگشت مجدد بهریزیمحصوالت زراعی و باغی اشاره نمود که با برنامه

و استفاده از آن به عنوان خوراك دام و همچنین استفاده در سایر صنایع وابسته از جمله تولید کمپوست به عنوان 

 کود و یا بستر پرورش قارچ قابل استفاده است. 

اما در خصوص سایر پسماندهای تولید شده ناشی از مواد مصرفی در بخش کشاورزی شامل انواع سموم 

های ترویجی الزم شامل خرید سموم های آبیاری میکرو و ... و توصیههای سیستمی، ظروف سموم، لولهسنوات

مناسب و به مقدار کافی از انواع مورد نیاز برای مصرف سال جاری نحوه معدوم کردن ظروف خالی از سم و ... در 

 ه مواد پالستیکی قابل بازیافت نیز توسطشود. ضمن این کمراکز خدمات جهاد کشاورزی به بهره برداران ارائه می

شود . برآوردها آوری و به مراکز خرید تحویل و از این بابت درآمد ناچیزی هم عاید آنان میخود کشاورزان جمع

میلیون تن انواع کود دامی در استان تولید که تقریبا معادل همین مقدار نیز در  3/1دهد ساالنه حدود نشان می

های پالستیکی برای توسعه تن نیز انواع لوله 9500گیرد. همچنین حدود مورد استفاده قرار میاراضی کشاورزی 

 شود، که قابل بازیافت است.های آبیاری در سطح استان استفاده میسیستم

 گرد و غبار  -9 -2-3

ستان،    سط ا شک و نیمه میلی 150بارش متو شک در بیش متر و اقلیم خ ست.      80از  خ ساحت آن حاکم ا صد م در

ستان را بیابان تشکیل می      33حدود  ستان  در بادی فرسایش  تحت مناطق . کلدهددرصد از مساحت ا صف  ا  هانا

ــت هکتار  میلیون 88/1 برابر با  ــت منطقه  آن هکتار  میلیون 26/1 که  اسـ  مناطق  جز هکتار  هزار 600 و برداشـ

 960 و زیاد شدت  با برداشت  منطقه در هکتار هزار 142 برداشت،  مناطق کل از. شوند می محسوب  گذاریرسوب 

 فرسایش  بحرانی هایکانون جدول زیر به. باشد می کم شدت  در هکتار هزار 165 و متوسط  شدت  در هکتار هزار

 . دهندمی نشان را اصفهان استان در بادی فرسایش تأثیر تحت مناطق و بادی
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 اصفهان استان های شهرستان شن زار و بیابانی هایعرصه  مساحت(. 9 -2جدول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تضعیف و کشاورزی هایزمین از نامناسب و اندازه از بیش استفاده گیاهی، هایپوشش تخریب

 شدت بشر جمعیت تولید در واحد سطح به دلیل رشد افزایش دنبال به که خاک دوام و حاصلخیزی

 بادی شده است. این فرسایش افزایش بیابانی و هایگسترش زمین و گیریشكل عثبا است، یافته

 .گرددمی غبار و گرد هایطوفان وقوع افزایش و االرضی سطح هایخاک رفتن دست از موضوع سبب

همچنین استقرار صنایع آالینده شرق اصفهان بویژه معادن گچ، خاک رس و شن و ماسه با مجموع 

هكتار خاک رس و شن و  6100هكتار معادن گچ و  6800هكتار ) 12900یش از سطوح تخریب شده ب

ماسه( و صنایع وابسته در مسیر وزش بادهای غالب فصل تابستان باعث افزایش ذرات معلق در تابستان 

درصد میزان افزایش ذرات معلق و  30گردد. برآوردهای کارشناسی حاکی از آن است که بیش از می

باشد که منطبق بر جهت بادهای های محلی تولید کننده میفصل تابستان مربوط به کانونگرد و غبار در 

 غالب شرقی است.

واحد آن در سطح استان  457کوره فعال آجر در سطح کشور، حدود  1700در حال حاضر از حدود 

برای این میلیون تن و رس مورد نیاز  10اصفــهان مستقر هستند. ظرفیت تولید ساالنه این واحدها 

ای از این تعداد واحد در محور شرق، شمال میلیون تن در سال است. قسمت عمده 10مقدار تولید نیز 

باشند که باعث افزایش بار آلودگی و پدیده گرد و غبار هوای شهرستان شرقی و شمال اصفهان متمرکز می

 ایجاد و اندازچشم خریبت بر عالوه گذشته سالیان طی در اراضی از رس شوند. برداشتاصفهان می

 نموده فراهم غبار و گرد محلی هایکانون ایجاد جهت را شرایط متر، 10 از بیش عمق تا هاییگودال

 است.

های تولید ریزگرد هزار هكتار در شرق شهرستان اصفهان یكی از کانون 2250ای با وسعت محدوده

هكتار نیز که در نزدیكی این  47000 المللی گاوخونی با وسعتدر استان است همچنین تاالب بین

تواند خود به کانون بحران دیگری تبدیل شود. در حال کانون بحران قرار دارد درصورت عدم احیاء می
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حاضر برنامه مقابله با پدیده گرد و غبار و ذرات معلق در ناحیه مرکزی استان اصفهان با هدف کاهش 

رنامه تدوین شده است که مدت زمان در نظر گرفته در محدوده ب PM2.5و  PM10میزان ذرات معلق 

شده برای پایان برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران تعیین گردیده است و محدوده این برنامه 

شهر، شهرستان اصفهان، شاهین شهر و میمه، برخوار، خمینی 9منطقه مرکزی استان اصفهان مشتمل بر 

نفر و مساحت  3356505و مبارکه است.  این منطقه دارای جمعیت  آباد، لنجان، فالورجان، تیران نجف

 .کیلومتر مربع است 29965آن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (داخلی ریزگرد ایجاد هایکانون) بادی فرسایش بحرانی های کانون(. 1 -2)شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 سایش بادی در استان اصفهانمناطق تحت تاثیر فر(. 2 -2شکل)

 



 (1396 -1400اسناد راهبردی برنامه ششم توسعه استان اصفهان)/ 78

 هوا -10 -2-3

صفهان با     شهر ا ساحت و حدود   47700کالن  شور در     2هکتار م شهر مهاجر پذیر ک میلیون نفر جمعیت، دومین 

شهرهای مجاور آن در خالل       1388سال   شهر و  سعه فیزیکی و افقی این  شهر تهران بوده و تو  30بعد از کالن 

ای بوده که هم اکنون محدوده قانونی و حریم شــهرهای اصــفهان، خمینی شــهر، فالورجان، خیر به گونهســال ا

کیلومتری مرکز شهر اصفهان به یکدیگر متصل و موزاییک گردیده به     50شاهین شهر، لنجان و مبارکه در شعاع    

میلیونی اصفهان را در   5عیت میلیون نفر از جم 5/3کیلومتری مرکز شهر اصفهان بیش از    50طوری که محدوده 

 خود جای داده است.

 اصفهانو هواشناسی توپوگرافی  -

شهر اصفهان به دلیل موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی خاصی که دارد در اراضی پست قرار گرفته و از سه      

د( جابه جایی درص 55ای که در بیشتر اوقات سال )باالی درجه( در محاصره ارتفاعات بوده به گونه 270جهت )

افتد، این موضوع عامل مؤثری در تشدید آلودگی هوای شهر بویژه در نیمه دوم سال هوا در این شهر اتفاق نمی

غربی متر بر ثانیه و جهت آن از سمت جنوب 4/3تا  8/2باشد. میانگین سرعت باد غالب در شهر اصفهان بین می

درصد  70-80های آبان تا دی درصد و در ماه 45-50دین تا تیر های فروربادهای آرام در ماهفراوانی وقوع  است.

این وضعیت باعث سکون هوا و ایجاد شرایط مناسب  در بیشتر مواقع وزش باد در شهر اصفهان آرام است.است و 

 برای افزایش آلودگی هوا است.

 مؤثر بر هوای شهر اصفهانطبیعی  عوامل  -

باً وزش غال های پرفشار شمالی قرار دارد )بروز اینورژن( وتأثیر زبانهشهر اصفهان در اکثر اوقات سال تحت( 1

 .بادها آرام بوده و درصد وقوع بادهای شدید بسیار کم است

های منابع ثابت بسیار مؤثر و این موضوع در انتقال آالیندهغربی بوده جنوب جهت باد غالب از غرب و( 2

 .است

در طول  عدم توزیع یکنواخت -گی کمدمقدار بارن -ناچیزبارندگی  فعاتوضعیت نامناسب بارندگی )تعداد د( 3

  سال(

تعرق و فاصله زیاد بین منابع آب و  و های آبریز، باال بودن میزان تبخیرگیاهی در حوزهپوشش( کمبود 4

  محل مصرف

 غبار ناشی از شرایط اقلیمی از عرصه های مناطق بیابانی.( 5

 مصرف سوختتعداد خودروها و میزان   -

صفهان بیش از      شهر ا ضر در  صی،      900در حال حا شخ سبک  هزار خودرو عمومی )وانت  150هزار خودرو 

سی، اتوبوس، مینی بوس و دولتی( و بیش از   سیکلت وجود دارد که از این تعداد     500بار، تاک ستگاه موتور  هزار د
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سیکلت باالی   160سال و   25هزار خودرو باالی  180 نمایند، با توجه به عدم سال سن، تردد می   10هزار موتور 

اخیر  هایتأمین منابع مالی مورد نیاز و عدم احیاء، بازسازی و توسعه مناسب ناوگان حمل و نقل عمومی طی سال   

ــنی این ناوگان نیز باال بوده و عالوه بر کمبود اتوبوس، بخش عمده      ــوده و از   میانگین سـ ای از این ناوگان فرسـ

فاصله داشته و مزید بر علت شده که البته آلودگی ناشی از تردد آنها گواه موضوع است. به این      استانداردهای ملی 

 بایست خودروهای شخصی و عمومی شهرهای متصل به اصفهان را نیز اضافه نمود.میزان می

سال    صفهان با وجود محدودیت    1393در  ستای اجرای برنامه جامع کنترل کیفی هوای ا  های فنی ودر را

یورو  لیتر بنزین میلیون  2اقتصادی، اقدامات مؤثری جهت ارتقاء کیفیت سوخت و تأمین و توزیع روزانه قریب به   

سهم         4و تقریباً به همین میزان گازوئیل یورو  4 شد اما با توجه به اینکه  صفهان( انجام  شهر ا صرف  )به اندازه م

های در حال تردد در ســنگین و حتی موتور ســیکلت ای از انواع خودروهای ســبک، نیمه ســنگین وقابل مالحظه

ستانداردهای منطبق بر سوخت در حال توزیع می    باشد اقدام مزبور دارای اثر بخشی نسبی بوده است.      شهر فاقد ا

 خودروهای سنگین و نیمه سنگین که وظیفه حمل   ی دیگر به ویژهخودروها البته تأثیر و سهم آالیندگی ناشی از  

سافر را   سوخت گیری )گازوییل با        بار و م صفهان افدام به  شهر ا شته و عمدتاً در جایگاه های خارج از کالن  دا

 می نمایند را نباید فراموش کرد.  ppm) 7000تا  5000گوگرد بین 

 هوای اصفهانکیفی وضعیت  -

سبی نبوده و با                شرایط منا صفهان در  ضعیت کیفی هوای ا شده در مجموع و سائل مطرح  با توجه به م

 2.5های زمینه بویژه ذرات معلق و بطور خاص ذرات معلق کوچکتر از    توجه به اطالعات موجود، غلظت آالینده     

میکرون در هوای شهر اصفهان به مراتب باالتر از استانداردهای تعریف شده بوده و در حال حاضر بیشترین اثر را       

های هوا از ان داراست. تولید و انتشار آالینده  ( در اتمسفر شهر اصفه   AQIدر میزان باال بردن شاخص کیفی هوا ) 

ــد در کنارعوامل و پدیده         ــاره شـ ــرایط خاص و    منابع مختلفی که به آن اشـ های طبیعی )از جمله اینورژن(، شـ

ای را برای کیفیت هوای شــهر اصــفهان و حتی شــهرهای اقماری آن بویژه در نیمه دوم هر ســال رقم شــکننده

 کند.دان و بخصوص گروههای حساس جامعه را تهدید میزند که بشدت سالمت شهرونمی

پدیده اینورژن در شــهر اصــفهان به لحاظ تعداد و شــدت نیز از ویژگی توپوگرافی و اقلیمی تبعیت کرده به 

ــالیانه بیش از گونه ــفهان حادث می  260ای که س ــهر اص ــود که اوج آن در پاییز و اوایل روز این پدیده در ش ش

رسد و با توجه  متر هم می 300پدیده اینورژن بحدی است که بعضاً ارتفاع این الیه به زیر   زمستان است و شدت    

صوص آالینده به باال بودن غلظت آالینده شاخص آلودگی هوا ) pm2.5های ذره ای ) ها بخ ( در AQI( میانگین 

ــتگاه ــنجش آلودگی هوا اکثر ایس ــال های س که بدلیل بروز پدیده  تعداد روزهایی 1392باال رود. در نیمه دوم س

سالم قرار گرفت بیش از         سیار نا سالم و ب روز بود که فقط در دی ماه  58اینورژن هوای شهر اصفهان در شرایط نا

 روز متوالی ادامه داشت. 22این پدیده  1392سال 
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 های جدی استان در مباحث زیست محیطی بویژه کیفیت هوا، با تصویب برنامه جامع کنترلرغم چالشعلی

سال   صوص مدیریت، کنترل و کاهش آلودگی هوا از    1392کیفی هوا در بهمن ماه  ستان در خ ، اقدامات اجرایی ا

 بطور جدی پیگیری و عملیاتی و کماکان ادامه دارد. 1393ابتدای سال 

های اجرای چند اقدام اساسی این برنامه از جمله حذف کامل مصرف سوخت مازوت از چرخه مصرف نیروگاه

)بنزین و گازوییل( در محدود تحت پوشش برنامه، احیاء، بازسازی و    4اصفهان، تولید و توزیع سوخت یورو   مجاور 

صنعتی و برخورد جدی و      سترش برنامه پایش واحدهای تولیدی و  سعه ناوگان حمل و نقل عمومی، نظارت، گ تو

ــا ...قانونی با واحدهای آالینده و ــالم در طی س روند افزایشــی  1394و  1393لهای باعث گردید تعداد روزهای س

شماره یک             شد، همانطور که در نمودار  شته با سالم روند کاهشی دا سبت روزهای نا شته و به همان ن محسوس دا

سال      ست در  شاهده ا سالهای     94قابل م سبت به  سالم به ترتیب  93و  92ن روز افزایش  89روز و 135، روزهای 

روز  43، 93روز و در سال  128، 92نسبت به زمان مشابه در سال     94 داشته است و تعداد روزهای ناسالم در سال    

شان می  سالهای  کاهش را ن شده      94و  93دهد. نکته حائز اهمیت اینکه در  سالم، به کلی حذف  سیار نا روزهای ب

میکرون به همراه شـــاخص کیفی هوا طی  5/2( روند کاهشـــی غلظت ذرات کوچکتر از 6-2)داراســـت. در نمو

 قابل مشاهده است. 1394تا  1392سالهای 

بدیهی است با وجود اقدامات مؤثر انجام شده، وضعیت کیفی هوای شهر اصفهان هنوز به شرایط قابل قبول 

و مطلوبی نرسیده و کماکان با استانداردهای ملی فاصله دارد، امید است با تالش و پیگیری مجدانه شاهد استمرار 

 وای این کالن شهر و شهرهای اقماری آن باشیم.افزایش روزهای سالم و ارتقا کیفی ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 94و  93و  92(. مقایسه وضعیت کیفی شهر اصفهان در سال های 6 -2)نمودار
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 صنایع استان اصفهانوضعیت  -

 15ی حدود هزار واحد صنعتی بزرگ و کوچک و با احتساب واحدهای صنف 8در استان اصفهان بیش از       

نمایند، تقریباً تمام صنایع بزرگ و مهم استان نظیر ذوب آهن، فوالد مبارکه، پاالیشگاه، هزار واحد تولیدی فعالیت می

های شهید منتظری و اسالم آباد )اصفهان(، سیمان سپاهان، سیمان اصفهان، صنایع نظامی و.... پتروشیمی، نیروگاه

درصد  50اند. افزون بر این بیش از کیلومتری شهر اصفهان واقع شده 50اع در حومه شهر و حداکثر در محدوده شع

کیلومتری این  50درصد صنایع استان در حومه کالن شهر اصفهان و در محدوده شعاع  60های صنعتی و شهرك

 دار هستند.های صنعتی شهر را عهدهباشند که سهم آالیندهشهر مستقر می

کیلومتری غرب  10و  5باد )اصفهان( و شهید محمد منتظری به ترتیب در فاصله استقرار دو نیروگاه اسالم آ 

تن ترکیبات خطرناك  900میلیون لیتر مازوت و تولیدب یش از  15و شمال غرب اصفهان با مصرف روزانه 

هر الن شهای هوا به کگوگردی در هر شبانه روز )در پیک مصرف مازوت(، از عوامل مهم در تولید و انتشار آالینده

های مازوت سوز در هر دو با پلمپ مشعل 93اصفهان بود که خوشبختانه با اقدامات جدی و مؤثر از ابتدای سال 

 نیروگاه از تولید و انتشار این حجم از آلودگی ممانعت بعمل آمد.

 
 92یکرون و شاخص کیفی هوا در سالهای م 2.5روند تغییرات غلظت ذرات معلق کوچکتر از (.  7 -2)نمودار

-93-94 

ها، ها، آبکاریسازیها، موزاییکها، سنگبریهای مزاحم شهری )ریخته گریآلودگی ناشی از واحدها و کارگاه

که  تیگری سنهای ریختههای هواست که از این بین فعالیت کورهها و ....( از دیگر منابع انتشار آالیندهطالسازی

های امام خمینی، خیابان امام رضا )ع(، رهنان مع آنها  بیشتر در شمال غربی اصفهان در محدوده خیابانمراکز تج

های استفاده از قراضههای سنگین )مازوت و گازوئیل( و با مصرف انواع سوختبوده و و فلکه دانشگاه صنعتی 
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ذرات معلق،  –ار توده عظیمی از دوده فلزی نامناسب و آغشته به روغن و مواد زائد دیگر باعث تولید و انتش

 گردند.های خطرناك در بافت مسکونی میفیومهای فلزی و هیدروکربن

 تغییر اقلیم -11 -2-3

و هوایی و یا تغییر اقلیم یعنی هر تغییر مشخص در الگوهای مورد انتظار برای وضعیت میانگین آب و تغییرات آب 

ی طوالنی مدت در یک منطقه خاص یا برای کل اقلیم جهانی، رخ بدهد. تغییر اقلیم نشان دهندههوایی، که در 

 ی زمینهای مختلف کرهتغییرات غیر عادی در اقلیم درون اتمسفر زمین و پی آمدهای ناشی از آن در قسمت

رسد که این طور به نظر می باشد و کشور ایران و به تبع آن استان اصفهان نیز در معرض آن قرار گرفته است.می

ها و بروز ها داشته و تغییر الگوی بارندگیای نسبت به سایر استانتغییرات اقلیمی در استان اصفهان نمود ویژه

 باشد.های اخیر مصداق آن میهای مداوم سالخشکسالی

 روداثرات تغییرات اقلیمی برزاینده -

 یابند چرا که تمامی اجزاء آن تحت تأثیرکامالً بارزی می سناریوهای تغییر اقلیمی در چرخه آبشناسی نمود

تابع  ایتغییرات حاصله در میزان تبادالت انرژی و جرم قرار می گیرند. نوسان منابع آبی به طرز قابل مالحظه

ر بیشتر تر و آفتابیتتغییرات اقلیمی است چرا که نیاز به این منابع با افزایش تبخیر و تعرق در شرایط گرمتر، خشک

ی های هواشناسرود و بر اساس اطالعات مربوط به ایستگاهشود. بررسی تغییرات دما در حوضه رودخانه زایندهمی

. های آتی دارددر باالدست رودخانه )فریدن و دامنه( برای سناریوهای مختلف اقلیمی نشان از افزایش آن در دوره

 2010-2039ساله  30( نشان دهنده آن است که در دوره 1384برخی از مطالعات در این حوضه )بوانی و مرید 

به میزان  2070-2099ساله  30درجه سانتیگراد وجود دارد و در دوره  2/1تا  1/1احتمال افزایش دما به میزان 

شود. همچنین نتایج همین مطالعه نشان دهنده آن است که متوسط دبی جریان ورودی بینی میپیش 6/4تا  2/3

به میزان  2070تا 2099درصد و در دوره  4/2به میزان حداکثر  2010-2039ساله  30رود در دوره ندهبه سد زای

 دهد.درصد کاهش را نشان می 8/5حداکثر 

 نوسانات آب و هوایی و بیابانزایی -

شود بیشتر به کاهش میزان بارندگی، رطوبت، افزایش دما به زایی مینوسانات آب و هوایی که باعث بیابان

یژه در تابستان، افزایش میزان خشکی، تبخیر و تعرق، وزش بادهای گرم و سوزان و کاهش پوشش گیاهی بر اثر و

ی نماید؛ تخریب پوشش گیاهای از اقدامات این روند را تشدید میوزش باد ارتباط می یابند. از سویی دیگر پاره

ع کشاورزی و آبیاری آنها با پمپاژ آب از رودخانه طبیعی مراتع )آب سبز( و تبدیل اراضی شیبدار به باغات و مزار

رود در نهایت فرسایش خاك، از دست رفتن رطوبت خاك و تسریع روند بیانزایی را به دنبال خواهد داشت. زاینده

پایش خشکسالی در استان اصفهان نشان دهنده این است که با افزایش طول و عرض جغرافیایی نسبت وقایع 

افته است. ها کاهش یها افزایش یافته است اما دوره خشکسالیلی شدید به کل خشکسالیخشکسالی شدید و خی
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های به وقوع پیوسته در شرق استان دارای شدت بیشتر و در غرب استان دارای تداوم بیشتری بنابراین خشکسالی

شدید و  هایالیمی باشند. همچنین نتایج نشان دهنده ریسک باالی مناطق شرقی استان به لحاظ وقوع خشکس

 باشد.بسیار شدید می

 هامناطق تحت مدیریت و زیست بوم  -12 -2-3

ها و مناطق طبیعی طبق قوانین و مقررات از جمله مواد قانون شکار و صید و حفاظت و بهسازی حفاظت از زیستگاه

ان اصفهان عالوه بر سابقه قانونی، زمینه محیط زیست جزء وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است که در است

های سلطنتی از دوره قاجاریه و حاکم وقت اصفهان )ظل های آن وجود شکارگاهتاریخی نیز دارد و از مصداق

السلطان( در مناطق قمیشلو ، کاله قاضی و کهیاز است. نکته حائز اهمیت، واقع شدن مناطق تحت مدیریت کاله 

های متراکم صنعتی و مسکونی است که باعث شده این مناطق تحت فشار کاربریقاضی و قمیشلو در حاشیه 

 ها باشند.شدید این کاربری

مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان شامل مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط 

درصد  9ی بیش از منطقه حفاظت شده ( یعن 4پناهگاه حیات وحش و  4پارك ملی، 2) 000/976زیست با وسعت

 000/63المللی با وسعت هکتار و یک تاالب بین 000/080/1منطقه شکارممنوع با وسعت 12مساحت استان، 

باشد و از طرفی مقدمات ارتقاء تعدادی از مناطق شکار ممنوع به حفاظت شده نیز در دست انجام بوده که هکتارمی

هزار هکتار به وسعت مناطق افزوده  620ط زیست حدود گردد با موافقت شورایعالی حفاظت محیپیش بینی می

گردد. اضافه شدن مناطق جدید از این جهت حائز اهمیت است که با الحاق آنها به مناطق تحت مدیریت محیط 

ای از مناطق تحت حفاظت به خصوص در مناطق شرق استان ایجاد شده که به لحاظ ایجاد زیست فعلی، شبکه

های در معرض خطر انقراض و تگاهی برای مهاجرت حیات وحش به ویژه برای گونهشرایط امن و مطلوب زیس

شود و در برنامه آمایش مصوب ارزشمندی از قبیل جبیر، قوچ و میش، یوزپلنگ و .. بسیار حیاتی محسوب می

مناطق  یای در شرق و شمال شرق استان، برااستانی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. پس از تکمیل چنین شبکه

ت تحقق شود در صورغربی استان نیز برنامه مشابهی در دست مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت. پیش بینی می

تکمیل شبکه مناطق حفاظت شده استان، درصد مناطق تحت حفاظت استان به استاندارد پیش بینی شده و تعهد 

عنوان مناطق حفاظت شده تعریف  درصد سطح کشور به 17شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور )

 شود( قابل دستیابی خواهد بود.

های توان به عدم اجرای برنامه مدیریت زیستگاهاز مهمترین مشکالت مناطق تحت مدیریت استان می  

خسارت دیده و حساس ناشی از پدیده خشکسالی و تغییر اقلیم، آالیندگی و تخریب ناشی از انجام عملیات معدنی 

های مدیریت مناطق و اجرای آنها اشاره های غیرقانونی و تصرفات، عدم تکمیل مطالعات طرحواگذاری در مناطق،

ای امکان تبادالت ژنتیکی از بین رفته است و در نمود. به عالوه در تعدادی از مناطق به دلیل ایجاد شرایط جزیره

های جود دارد بدین ترتیب از جمله اولویتآینده احتمال بروز مخاطراتی در زمینه سالمت و حفظ تنوع زیستی و
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 توان به تکمیل شبکه مناطق حفاظت شده با توزیع مناسبحفاظت محیط زیست استان اصفهان در برنامه ششم می

های کوهستانی منطقه غرب استان و ایجاد کریدورهای زیستی، جبران و در سطح استان به خصوص زیستگاه

ن خشکسالی و انجام مطالعات و استقرار نظام مدیریت زیست محیطی و کنترل اثر مخاطرات به ویژه بحرا

برداری خردمندانه اشاره نمود. یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان فرآیندهای حفاظت، احیاء، پایش و بهره

 هزار هکتار در مجموع وظیفه حفاظت و حراست از حدود 13بان و سرانه کنترلی حدود نفر نیروی محیط 153با 

ها و اراضی تحت مدیریت استان را به عهده دارد که اخذ مجوزهای الزم به منظور استخدام دو میلیون هکتار عرصه

 باشد.بان از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان در حال پیگیری مینفر نیروی محیط 70

 تنوع زیستی -13 -2-3

ای جغرافیایی و اقلیمی و واقع شدن در فالت مرکزی ایران دارای تنوع گونه استان اصفهان به لحاظ موقعیت

های مختلف های متعدد جانوری و گیاهی در زیستگاههای مختلف در ردهباشد. وجود گونهمنحصر به فردی می

ن بیش اتاکنون در استان اصفهها و مطالعات صورت گرفته استان داللت بر همین موضوع دارد. بر اساس بررسی

 350 خانواده شناسایی شده است. از این تعداد 130جنس و در قالب  700گونه گیاهی مربوط به حدود  2000از 

های گیاهی از گونه گونه دیگر هستند. 19گونه نادر و  16پذیر، گونه آسیب 54گونه انحصاری،  45گونه دارویی، 

 485( اشاره نمود. در استان اصفهان (Deracocephelum  otschyiتوان به زرین گیاه در معرض انقراض می

گونه ماهی شناسایی گردیده  41گونه دوزیست و  8گونه خزنده  40پرنده ،  296پستاندار،  63دار شاملگونه مهره

 8گونه پستاندار،  5گونه شامل  18های جانوری حیات وحش استان تعداد از گونه IUCNاست. بر اساس فهرست 

 های در معرض تهدید هستند.گونه ماهی در زمره گونه 4نه خزنده، و گو1گونه پرنده، 

قوچ و میش و آهوی ایرانی در  گونه کل و بز، 3جمعیت  1394بر اساس سرشماری پستانداران در سال 

قطعه پرنده در سرشماری  9164راس گزارش شده است. همچنین تعداد  25000مناطق چهارگانه استان  بالغ بر 

 شمارش گردیده است. 1394ی و کنار آبزی در سال پرندگان آبز
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 ت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهانحمناطق ت(. 3 -2)شکل

 هاتاالب -14 -2-3

ه شمار مزیت ب ها، برای هر کشور یکها به عنوان یکی از ارزشمندترین و پرتولیدترین اکوسسیتموجود تاالب

 گردد و درهای آن، این مزیت دو چندان میآید و در مورد استان اصفهان با وجود خشکی اقلیم در اکثر بخشمی

های استان که شامل چند دریاچه پشت سد و چند تاالب کوچک و بزرگ خشک شده یا در حال بین تاالب

ها، به و این اهمیت عالوه بر ارزش ذاتی تاالب المللی گاوخونی اهمیتی بسیار داردخشکیدن است، تاالب بین

 خدمات اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی این تاالب در سطح محلی، ملی و جهانی وابسته است.

زیستی صورت گرفت، پیامدهای آن به صورت  در سه دهه اخیر که روند توسعه بدون رعایت مالحظات محیط

های استان از جمله تاالب گاوخونی نیز در زمره ه وقوع پیوست و تاالبها ببومناپایداری برای بسیاری از زیست

ه تنها ها مشکل نسرعت و شدت ظاهر ساختند. در مورد تاالبهایی بودند که این پیامدها را با بومنخستین زیست

جتماعی و ا های محیط زیست و بر مسائل اقتصادیروند قهقرایی آن، بلکه عوارض و آثار این روند بر دیگر بخش

 محدوده تاثیرپذیر از آنهاست. 

های بارگذاری بیش از حد تحمل محیط، عدم تأمین حقابه تاالب، احداث سدها و بندهای جدید، برداشت

 ها در استان هستند. لذا، تدوین و استقرارقانونی و غیرقانونی جدید و حساب نشده از مهمترین عوامل بحران تاالب

ها را ها که بتواند عوامل یاد شده و دیگر عوامل تخریب تاالبیکپارچه مدیریت تاالب یک نظام مدیریت جامع و
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هیافتی ها را پیش ببرد، رزیستی تاالبپوشش داده و کنترل نماید و همچنین اقدامات الزم در راستای ارتقای محیط

 رفت از این معضل خواهد بود.برای برون

 

 (. تاالب های استان اصفهان4 -2شکل)

 جنگل ها و مراتع استان -15 -2-3

هزار هکتار آن اعم از بیابانی و غیر بیابانی  347هزارهکتار است که از این میزان  412های استان مساحت جنگل

 1/0جنگل در استان های زاگرس هستند. میزان سرانه هزار هکتار جنگل 65دست کاشت است و مابقی یعنی 

میلیون  3/6درصد است. مساحت مراتع استان  39/2های استان به سطح کل کشور هکتار است. درصد سطح جنگل

میلیون واحد  3باشد. دام موجود وابسته به مراتع حدود گونه می 2000های گیاهی آن بیش از هکتار و تعداد گونه

میلیون واحد دامی است یعنی تعداد دام موجود  7/1در مراتع استان دامی است در حالی که تعداد واحد دامی مجاز 

 150000برابر تعداد دام مجاز است. تعداد دام موجود در مراتع واقع شده در مناطق چهارگانه سازمان حدود  7/1

یال و میلیارد ر 2150هزار تن به ارزش ساالنه  307باشد. میانگین دراز مدت تولیدعلوفه مرتعی استان رأس می

 163تن به ارزش  2844ها ، گیاهان دارویی و صنعتی حدود ها ، شیرابهچوبی همچون صمغتولید محصوالت غیر

 باشد. بر طبقدرصد از تولید گوشت قرمز استان وابسته به مراتع می 60میلیارد ریال برآورد گردیده است. حدود 

تا  1385های استان از سال جاز زغال چوب از جنگلهای غیر ممیزان برداشت 1391گزارش تراز انرژی در سال 

فقره آتش  74روند کاهشی داشته است. ساالنه به طور متوسط حدود  88دارای نوسان بوده است و از سال  1391

های هکتار از جنگل 6/1هکتار از مراتع و  400دهد که سطح تحت تاثیر آن حدود سوزی در مراتع استان رخ می

 باشد. استان می
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 های کشورمقایسه استان با دیگر استان -16 -2-3

ا باشد و بترین استان کشور میهزار واحد صنعتی بزرگ و کوچک، صنعتی 8استان اصفهان با دارا بودن بیش از 

 10دارا بودن  نمایند. این استان باهزار واحد تولیدی در این استان فعالیت می 15احتساب واحدهای صنفی حدود 

درصد واحدهای بزرگ مقیاس صنعتی کشور، بیشترین صنایع بزرگ کشور را نیز دارد. اصفهان سومین استان پر 

هزار  12شهرك صنعتی و ناحیه صنعتی با حدود  76جمعیت و رتبه اول شهرنشینی کشور را دارد. در این استان 

درصد مساحت  60احیه بزرگ تولید آجر وجود دارد.ن 5واحد سنگبری و  2000معدن فعال،  700هکتار مساحت، 

مساحت استان بیابان است و یک میلیون و صد هزار هکتار از اراضی استان در زمره  %30کل استان مرتع است، 

های کشور در استان اصفهان قرار دارد )در بیابان رتبه درصد بیابان 10های بحرانی فرسایش بادی قرار دارد. کانون

درصد از مساحت استان به کشاورزی اختصاص دارد. وسعت مناطق چهارگانه استان  2/5را داراست(.  پنجم کشور

درصد مساحت استان را تشکیل  9درصد از مساحت مناطق چهارگانه کشور و  7/5هکتار است که  976000

 دهد. می

 ن با مناطق چهارگانه کشورمقایسه مناطق چهارگانه استان اصفها(. 10 -2جدول)

 استان اصفهان ایران عنوان

 976000 17000000 وسعت مناطق چهارگانه)هکتار(

 2 29 پارک ملی

 1 35 اثر طبیعی ملی

 4 44 پناهگاه حیات وحش

 4 166 منطقه حفاظت شده

 های همجوار مقایسه استان اصفهان با استان -17 -2-3

 یزد چهارمحال و بختیاری فهاناص شاخص

 74514 16420 107029 مساحت استان )کیلومتر مربع (

 5/4 1 5/6 درصد مساحت استان نسبت به کل مساحت کشور

 1056318 895263 4879312 جمعیت استان)نفر(

 4/1 1/1 5/6 درصد جمعیت استان نسبت به کل جمعیت کشور

 - 20 7 تعداد رودخانه دائمی

 ها(ابع آب زیرزمینی )چاه ،چشمه ، قناتتعداد من
 49018چاه:

 8686چشمه: 

 4203قنات: 

 4004چاه:
 4760چشمه: 
 1011قنات: 

 3680چاه:

 387چشمه: 

 2630قنات: 

 92-93حجم آب تخلیه شده زیرزمینی درسال آبی 

 )مترمکعب(
3/4952 2367 4/1137 

 9 22 44 های صنعتیتعداد شهرک
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 یزد چهارمحال و بختیاری فهاناص شاخص

 250 187 700 تعداد معادن

 3000بیش از  1217 8300 تعداد واحدصنعتی

 1 6 23 های شهریخانهتعداد تصفیه

 2 4 10 خانه صنعتیتعداد تصفیه

 0 1 1 المللیتعداد تاالب بین

 786820 155845 976000 وسعت مناطق حفاظت شده

 485681 51000 1080000 وسعت مناطق شکارممنوع

 60 60 153 ت مدیریت)نفر(تعداد محیط بانان شاغل در مناطق تح

 8000 4468 24589 جمعیت حیات وحش )زوج سمان(

های جانوری در معرض تهدید )به شدت تعداد گونه

در معرض خطر انقراض، در معرض خطر انقراض و 

 آسیب پذیر(

18 37 9 

 AQIبر اساس شاخص  94وضعیت هوادر سال 

 0-50روزهای پاک 

 51-100سالم 

 101-150ای حساس ،ناسالم برای گروه ه

 151-200ناسالم 

 200<بسیار ناسالم 

- 
- 

243 
109 
13 
0 

45 
45 
143 
89 
10 
3 

3535 
305 
6 
15 
4 

 محیط زیست در برنامه ششم فرابخش  -4 -2 

 محیط زیست چشم انداز فرابخش  -1 -2-4

بوم ستیز یایو اح یستیدر حفظ تنوع ز شرویپ سالم، یخاك و هوا از آب،برخوردار  ،و آباد افتهیتوسعه  یاستان

 ی.اقتصاد سبز و مشارکت عمومپایه بر  داریو متعهد به توسعه پا دهید بیآس یها

 محیط زیست ها( توسعه فرابخشهای )قوتترین قابلیتارائه اصلی  -2 -2-4

 جنوب و جنوب شرقی و غرب و شمال غرب کالن شهر  رحفاظت شده د و مناطق های طبیعیوجود عرصه

های کمیاب و و گونهعلفخوار شاخص در مناطق چهارگانه  حیات وحشهای قابل توجه از جمعیتبا اصفهان 

 ارزشمند در نواحی مختلف استان.

 رود، سد دریاچه سد زایندههای تاالبی و سایر زیستگاه رودخونی در پایاب زایندهالمللی گاووجود تاالب بین

 حنا، سد گلپایگان و خمیران و ... در استان.

 سمیرم .شهرستان  ماربر در رود در اصفهان وجمله زاینده دراستان از های بزرگ وجود رودخانه 

  وجود غارهای طبیعی به عنوان یک نماد زمین شناختی و منحصر به فرد 
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 معرض خطر  ز اهمیت و یا درئگونه های حا واجد آبی و فرد و ارزشمند خشکیه ب های منحصرزیستگاه

  .انقراض

  در استان  طبیعیهای گردشگری جاذبهچشم اندازها و وجود 

 استان چهار گانه جامع و تفصیلی برخی از مناطقهای طرح  تدوین و تصویب 

 و  های بلوط در جنوب غرب استانجنگلهای دست کاشت و  مرتعی، جنگل هانهای گیاوجود پوشش

 اراضی بیابانی

 های مناطق حساس استانبانان با انگیزه و دارای امکانات در محیط بانیوجود محیط 

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان( در مجموعه یفیتوانمند )از نظر ک کارشناسی بخش وجود 

  ر بخش آب د یمرکز پایش زیست محیط وبا تجهیزات و امکانات مناسب  مرکزیبرخورداری از آزمایشگاه

 آزمایشگاه معتمد محیط زیست درسطح استان اصفهان 13در اداره کل و  هوا خاك و و

 ستیز طیدر اداره کل مح یپژوهش یمانند شورا یتخصص یمشورت یوجود شورا  

 افتهیبازخورد از اطالعات انتشار  افتیامکان درو  ادیز اریبا سرعت انتشار بس یاطالع رسان  یوجود ابزارها 

 آنها یعلم لیو تحل یمجاز یدر فضا

 برنامه جامع  یاجرا و نیموجود منابع آالینده استان و تدووضع  شناساییمتعدد درخصوصمطالعات  انجام

 رودو برنامه جامع کنترل کیفیت زودخانه زاینده اصفهان یهوا یفیکنترل ک

 محیط زیست فرابخش ها( توسعهفهای )ضععمده ترین تنگناها و محدودیت -3 -2-4

 که جدیداً مصوب هایینمایندگیو در ادارات  افزاریو نرم افزاریسخت تجهیزاتو اداری وجود ساختمان عدم

 بانی به تناسب وظایف و ارتقاء مناطق تحت مدیریت.های محیطاند و همچنین عدم کفایت ساختمانشده

  مناطق و  های طبیعی استاناطفاء حریق از عرصه ووحراست حفاظت  دنیا درروز  و امکاناتکمبود تجهیزات

 مکفی نبودن پوشش سیستم ارتباط بی سیم در کلیه مناطق استان و چهارگانه

 های آبخیز و عدم وجود بانک اطالعاتی از وضعیت منابع زیستی، توان هضکمبود مطالعات پایه در سطح حو

 و ظرفیت قابل تحمل زیست بومها

 های همجواردم وجود مدیریت یکپارچه و جامع حفاظت در پهنه های زیستی تحت مدیریت با استانع 

  صدور اسناد مالکیت برای مناطق تحت حفاظت استانو عدم تثبیت مرز 

 ال بیاستحصو وجود باغات شخصی و مستثنیات افراد با مالکیت شخصی در محدوده منطقه حفاظت شده

 های بوم شناختی ناشی از تعارضات و تصرفات غیرقانونیرویه منابع و تخریب عرصه 

 آلودگیو تخریب و  بدون رعایت الزامات زیست محیطی معادنبرداری غیراصولی از معدن کاوی و بهره

 زیست محیطی ناشی از اکتشاف و بهره برداری از معادن  های
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 مدیریت و حریم رودخانه فقدان نقشه های رقومی ممیزی اراضی ملی و مستثنیات در پهنه های تحت 

  فقدان مطالعات جامع در خصوص تاثیرات جامع زیست محیطی آبیاری با پساب تصفیه شده از لحاظ

 آلودگیهای میکروبی و فلزات سنگین

 ضعف در شناسایی مخاطرات زیست محیطی و پهنه های بحرانی و حساس در مناطق حفاظت شده 

 عدم وجود نقشه و ها مجاز آالینده ها و تعیین حدانهعدم مطالعه و محاسبه قدرت خودپاالیی رودخ

 استعدادیابی منابع آب استان متناسب با توان طبیعی و محیطی

 فرسایش و تخریب خاك به دلیل شرایط طبیعی کوهستانی با شیب تند، وجود اراضی بایر و وقوع سیالب

 ها

  ذیری حیات وحش به دلیل عدم مطالعه افزایش خطرپو وجود تقابل بین انسان و حیات وحش در زیستگاهها

 های مشترك دام و حیات وحشبیماری

 یو برون شهر یشهر یمناسب جهت توسعه ناوگان حمل و نقل عموم یهارساختیکمبود ز 

 مشاغل مزاحم  یمؤثر جهت سامانده یتیحما یهامتیسو نبود س یناهمسان شهر یها یکاربر یهمجوار

 ا، موزاییک سازی،....(هطال سازی ها ،یگر)ریخته یشهر

 یلیهای فسهای صنعتی و صنایع بزرگ از گاز طبیعی و استفاده از سوختبرخورداری کامل بخش عدم 

 و مازوت( لی)گازوئ

 آنها سکیر تیریو مد یابیو ارز یطیمح ستیمخاطرات ز ییشناسا عدم 

 شهر اصفهان و شهرهای متصل و مجاور به آن هوای کالن آلودگی 

 در اغلب اوقات سال بدلیل موقعیت توپوگرافی و اقلیمی کالن شهر اصفهان و بروز پدیده هوا  پایداری

 روز از سال 260اینورژن )وارونگی( در 

 کیلومتری مرکز استان 50درصد جمعیت استان در داخل شعاع  70درصد صنایع و  62 تجمع 

 های صورت گرفتهعهشهر اصفهان مطابق با توس یطرح بلند مدت جامع کاهش آلودگی هوا فقدان 

 ماسه و آلودگی هوا بوسیله هزاران کارگاه  بین رفتن و استفاده ناصحیح ازمنابع خاك رس، گچ، شن و از

 و آهک مستقر در پیرامون شهر اصفهان یپزتولیدی آالینده نظیر کوره سنتی آجرپزی، گچ

 شده است کامل آنخشکی به منجره ک مصرفشیو افزا یآبکم لیبدل گاوخونیتاالب  آبهحقتخصیصعدم 

 های وسیعی از شرق و شمال شرق ای( در بخشهای ماسهای و پهنههای ماسهبحرانی)تپه هایوجودکانون

 استان

 یطراح یخبره و معتمد برا محیطی زیستمشاورین  محیط زیست و کمبود مهندسینظام سازمان  فقدان 

 یکنترل آلودگ یهاستمیس

 محیطی در مقاطع تحصیلی و مراکز آموزش عالیدروس زیست ودنناکافی ب 
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 محیطیهای زیستکفایت اعتبارات جهت انجام پژوهش عدم ی وضعف در تأمین منابع ماد 

 ها و آلودگی محیط زیستبیماری انجام مطالعات الزم در راستای ارتباط سالمت، عدم 

  ارشناسی و متخصص و منابع مالی متناسب با کنیروی کمبودضعف چارت سازمانی از لحاظ تشکیالت و

 افزایش وظایف محیط زیست استان

 ساختن اخالق  نهینهاد یبرا یموجود افکار عموم یسترده و فضاگبرداری مناسب از امکانات عدم بهره

  یطیمح ستیز

 شگاهیتجهیز آزماو  رودخانه و هوا کیفی پایش شبکه نگهداری و سرویس جهت نیاز مورد اعتبارات کمبود

 ها

 هاو نظارت ایستگاه عیصنا ،یکارشناس یمحدودیت خودرو و سوخت جهت انجام بازدیدها 

 استان اصفهان  یصنعت یپساب واحدها هوا و یخروج زیآنال و شیپا یکمبود اعتبار به منظور اجرا 

 یتخصص یآموزش یهاکمبود دوره 

 فقدان ردیف بودجه اختصاصی جهت آموزش و پژوهش 

 ف بودجه در زمینه آموزش ضمن خدمت کارکنان و تلفیق با بودجه جاری سازمانعدم تشخیص ردی 

  ضعف تشکیالتی و ساختاری سازمان های مردم نهاد زیست محیطی و عدم امکان بهره گیری کامل از

 توان مشارکتی آنها 

 حفاظت بانان سازمان شیفت و حق درجه در حقوق و مزایای پرداختی به محیط بینی ردیف حقعدم پیش

 های کاری و استراحت تعریف شده است.رغم ماهیت کاری آنان که به صورت شیفتمحیط زیست علی

 محیط زیست فرابخش یهافرصت تریناصلی -4 -2-4

 های شهریحجم باالی فاضالب و بزرگ یدر شهرها یخانه فاضالب شهر هیتصف وجود شبکه فاضالب و 

د ) امکان انتقال مجد انسانی و صنعتیشده تصفیه های مجدد از پسابو استفاده  یبازچرخانکان و امو صنعتی 

 های مجاور اصفهان از جمله شمال و شرق به رودخانه و تاالب جهت احیاء آن(پساب تصفیه شده تصفیه خانه

  گردی تتوسعه طبیعدرجهت ایجاد ژئوپارك  های طبیعی استان وقابلیتو  زیستیامکان استفاده از تنوع 

 ارتقاء به سطوح حفاظت شده در منطقه شمال شرق و شرق و غرب  یبرا تیوجود مناطق بکر و حائز اهم

 استان

 های اختصاصی، مراکز تکثیر و پرورش وحوشهای مناسب و واجد شرایط برای ایجاد قرقوجود عرصه 

 امکان گسترش، ارتقاء و ایجاد شبکه مناطق تحت مدیریت 

 جوامع محلی و بخش خصوصی کان استفاده از ظرفیتام 
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 تیریهوا ، کارگروه مد یرود، کارگروه کاهش آلودگرودخانه زاینده یحفاظت کیف یجلسات شورا یبرگزار 

 و... یستیکارگروه مخاطرات ز پسماند،

 کشور یو آموزش یفرهنگ ،یبه مراکز مهم علم یکیاستان و نزد ییایو جغراف یراهبرد تیموقع 

 یک ساختاری آموزش محیط زیست در تشکیالت سازمانیتفک 

 های اجرایی در برخورد با صنایع آالینده استانهمکاری سایر دستگاه 

   های جهانی، پتانسیل واحدهای تولیدی و وجود با توجه به تجربه «تولید پاك»امکان حرکت به سمت

 مراکز علمی و فناوری و دانشگاهی

 در استان ریدپذیو تجدپاك  یوجود منابع انرژ تیظرف 

 با بکارگیری روشهای نوین آبیاری و استفاده از گونه های مناسب در  یسبز شهر یتوسعه فضا تیظرف

 استان

 استان یهاتی( متناسب با ظرفتکی)ها نینو عیبر استقرار صنا یدولت مبن اتیگیری از مصوبات هبهره 

 گرید یشهرها یر کالن شهر اصفهان و برخد ژهیو مترو به و یبرنامه توسعه حمل و نقل عموم وجود 

 استان جهت  یو نظارت ییاجرا یهادستگاه یبخش نیب یو تعامل و همکار یارشد استان رانیمد تیحما

 هوا یفیبرنامه جامع کنترل ک یاجرا

 استان یصنعت یها و نواحشهرك یاز سوخت گاز در تمام یریگبهره امکان 

 دروهای سبک و سنگینژه خووی یفن نهیمراکز معا استقرار 

 مشارکت جو و عالقه مند به مباحث  یحرفه ا یهاو گروه ستیز طیمتعدد رشته مح النیفارغ التحص وجود

 متخصص در استان انیو دانشگاه یمراکز آموزش عال محیط زیست و

 ل و مشکالت زیست محیطی و ئتوجه مدیران و کارشناسان واحدهای تولیدی و صنعتی به مسا افزایش

 در واحدهای بزرگ مقیاس استان  HSEرار واحدهای استق

 متخصص در نقاط مختلف بویژه مرکز استان خودجوش، متعدد و محیطی فعال،زیستهای سمن وجود 

 های اجرایی و نظارتی استان در اجرای برنامه کنترل وکاهش همکاری و هماهنگی بین بخشی دستگاه

 آلودگی هوای استان 

 ی ه مندعالقو ارتقاء نسبی فرهنگ زیست محیطی استان و ن دستگاههای اجرایی ارتقا سطح آگاهی مدیرا

 های مختلف محیط زیست در حوزه عموم جامعهافزایش مطالبات  و

 ریدر سنوات اخ یو توجه به مقوله فرهنگ ساز ستیز طیآموزش مح گاهیارتقاء جا 

 تابش خورشید در اغلب اوقات سال گیری گسترده از انرژی خورشیدی به دلیل نوع اقلیم وامکان بهره 

 های مردم نهاد به عنوان بازوی توانمند جهت فرهنگ سازی محیط زیستهمکاری خوب سازمان 
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  فراهم بودن امکان بهره گیری از توان دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در راستای فرهنگ سازی

 زیست محیطی

 و  یاطالع رسان نهیدر زم یو استان یرسانه مداران کشور نیب روز در یازهایمتناسب با ن یها زهگیجود انو

 ی ابیاطالع 

 ستیز طیمح یوجود رسانه ها و خبرنگاران فعال در حوزه اطالع رسان. 

 محیط زیست فرابخش یترین تهدیدهاعمده  -5 -2-4

 ا تخلفات مربوط به شکار و صید و تهدیدعدم بازدارندگی قوانین و عدم تناسب جرم و مجازات تعیین شده ب 

غیرقانونی شکارچیان  بین خصوصاً در وغیرمجاز درجامعه  هایاسلحه فراوانی تنوع زیستی و تخریب مناطق و

 و ضعف قانون در برخورد با متخلفین

 شیاافز والمللی گاوخونی محدودیت کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی و خشک شدن تاالب بین 

و عدم  یمصرف نامتعارف آب در بخش کشاورزو مجاور  یهاروزافزون مصارف آب و انتقال آن به استان

 کشت یاصالح الگو

 ری گسترش گردشگ و به تبع آن های گردشگری طبیعیهای الزم جهت توسعه فعالیتکمبود زیرساخت

 بدون ضابطه در طبیعت 

  و روند رو به افزایش آنکویری و بیابانی بودن گسترة وسیعی از استان 

 های منطقه و فرونشست زمین و کاهش ظرفیت آبخوان ینیرزمیز یآبها یراز ذخا هیرو یبرداشت ب 

 ها ناشی از خشکسالی و تغییر اقلیم و رخدادهای غیر منتظره از قبیل گسترش آتش سوزی مراتع و جنگل

 های مشترك انسان و دام در حیات وحشبروز بیماری

 های مهاجم، افزایش فرسایش خاك و کاهش مرتعی، فقر مراتع، افزایش گونه گیاهان اتتولید کاهش

در سطح  یو جانور یاهیگ یهااز گونه یهای مستمر و انقراض برخها به دلیل خشکسالیظرفیت برد زیستگاه

 استان.

 ها و رگراهبه دلیل: عبور بز یکیژنت شیهای حیات وحش و فرسازیستگاه ی وعیطب یهاتخریب عرصه

های یتوسعه کاربرمعدنی، انجام عملیات ها، چرای دام بیش از حد ظرفیت مراتع، توسعه نواحی صنعتی، اتوبان

 مناطق تحت مدیریتداخل و پیرامون در  وزشهری بدون مج

 ها با مالحظات محیط ها نسبت به وظایف و اهداف خود و عدم انطباق سیاست گذاریبخشی نگری سازمان

 زیستی

 نامتناسب  یبارگذار و یاستان به علت خشکسال یوسطح ینیزم ریکاهش قابل توجه منابع آب ز 
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 ز از مرک یبالقوه آالینده در سطح محدود یو صنعت یدیتول یمتعارف واحدها ریغ و یاصول ریتمرکز غ

 استان

 استان ، عدم  های صنعتی موجود دربا توجه به وجود طرح یستیعدم توجه به مالحظات پدافند غیرعامل ز

 یطیمح ستیدر مقابل حوادث و مخاطرات ز یانرژ عیانتقال و توز یشبکه ها یکاف تیامن

 یاراض یکاربر رییتغ  

 غیر یا مستقیم طور به که محصوالتی برای محیطی زیست تبعات فاقد و مناسب کشت الگوی وجود عدم 

 شوند می آبیاری پساب با مستقیم

 که بطور مستقیم باعث مصرف انرژی ) استفاده از سوخت های  یریو مهاجرت پذ تیجمع یباال تراکم

 گردد.فسیلی ( افزایش تراکم در معابر ، افزایش ترافیک و آلودگی هوا می

 سوخت پاك کمبود 

 الدوم س مهیتوانایی شرکت گاز در تأمین کامل گاز طبیعی مورد نیاز صنایع بزرگ استان در ن عدم 

 شهر اصفهان با توسعه صنایع سنگین و مادر در این  یلومتریک 50ه شعاع صنعت در محدود یبارگذار تداوم

 محدوده که بارگذاری جمعیت را نیز به دنبال دارد

 های مختلفوالن استان در ردهئسازان و مسمحیطی به تصمیمآموزش مباحث زیست عدم 

 گرددا میهو یهاشهر اصفهان که منجر به تجمع آالینده یتوپوگراف و یمیخاص اقل طیشرا 

 و یبه منابع آب سطح یو انتقال آلودگ یکشاورز یدر اراض ییایمیو سموم ش از کود ها هیرو یاستفاده ب 

 یو محصوالت زراع ینیزمریز

 نیاطالعات به صورت آنال افتیو مشکالت متعدد جهت در یالحظه شیپا یهاستمیس گران قیمت بودن 

 استان  یبهداشت یپساب ها ییکامل گندزدا یعدم اجرا 

 در  یکاف تیعدم حما نیو همچن یدر اغلب مراکز دولتمحیط زیست و توسعه پایدار  عدم وجود واحد

 موجود یواحدها

 ت سیز طیبا مح یزباله در مناطق مختلف بدون هماهنگ هیتخل خاك و یبه مقوله آلودگ یعدم توجه جد

 استان

 شبکه فاضالب صنعتی به های تخلیه پساب شهرها و های فاضالب انسانیخانهبودن فرایند تصفیهقدیمی

 انسانی

 عدم مشارکت مؤثر سازمان صدا و سیما به عنوان متولی اصلی در اطالع رسانی زیست محیطی 

 عدم ابالغ قوانین باال دستی به نهادهای متولی یا مشارکت کننده در امر فرهنگ سازی زیست محیطی 

 گیری کامل از توان بین ط زیست و عدم امکان بهرهضعف قوانین فرابخشی در حوزه فرهنگ سازی محی

 بخشی در این حوزه
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 های زیست محیطیضعف قوانین حمایتی باال دستی در زمینه توانمند سازی تشکل 

 های دادرسی مربوط به شکایات بخش حقوقی و عدم معافیت سازمان محیط زیست از باال بودن هزینه

 ودگی، اراضی ملی و ....پرداخت هزینه دادرسی مربوط به دعاوی آل

 یمجاز یفضا یالع رسانطا یابزارها قینادرست در سطح جامعه از طر یسرعت انتشار اطالعات و خبرها 

 های وسیعی از شرق و شمال شرق استاندر بخش فرسایش بادی و تولید ریزگرد های بحرانیوجودکانون 

 های متعدد در مناطق چهارگانهیعدم وجود منابع آبی کافی و فقر پوشش گیاهی به دلیل خشکسال 

 متناسبو قانونی و معنوی عدم حمایت مادی  ویگان  کار مأمورینسختی 

  خرد شدن اعتبارات استانی در سطح شهرستان و عدم آشنایی کافی فرمانداران از ماهیت حاکمیتی بخش

 محیط زیست و ایجاد انتظارات غیرمنطقی در ازای تأمین اعتبار

 یمجاز یدر فضا یابیاز امکانات اطالع  یمخاطبان استان هیکل یوردارو برخ یعدم دسترس  

 و خوانندگان آنها یاستان اتینشر نییشمارگان پا  

 یرساناطالع یاز ابزارها یبر بودن برخ نهیهز  

 مراتع تیاز ظرف شیبرداری در برداشت بنظام بهره ییعدم تناسب تعداد دام و نارسا.  
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حقابه عدم تأمینی و شده در حوضه تاالب گاوخون نییریزی با مصارف تعآب قابل برنامه زانیعدم تناسب م *

 یطیمحستیز یها

وحش بر تنوع  اتیح یهاستگاهیو ز یعیطب یهاعرصه یکاربر رییو تغ بی، تخریاپیپ یهای* اثرات خشکسال

 استان یستیز

  یعیطب یهادر عرصه داریناپا یبرداری معادن، عدم تناسب دام و مرتع و گردشگراز بهره یاثرات ناش *

 طیمح تیریاز مناطق تحت مد یبرداری اصولحفاظت و بهره یبرا یقانون ی* عدم وجود برنامه و ساز و کارها

 ستیز

 بزرگ استان یشهرها ریاصفهان و سا ی*آلودگی هوای مجموعه شهر

و  یهای مخرب صنعتو فعالیت یباد شیفرسا یبحران یهاو وجود کانون ییزاابانیو غبار، ب گرد دهی* پد

 گچ و آهک، آجر، شن و ماسه در آنها دیبرداری و تولمراکز بهره رینظ یمعدن

 یو سطح ینیزمریز یهامنابع آب ی* آلودگ

های یتفعال یبرا یبهداشت ریرد و پساب غاستاندا ریمتعارف از کود و سموم غ ریخاك و استفاده غ یآلودگ *

 یکشاورز

صوص به خ عیاستان و تمرکز صنا کیاکولوژ تیبا ظرف یو صنعت یتوسعه شهر ی* عدم تناسب بارگذار

 استان یدر محدوده مرکز ندهیآال یو صنف یصنعت یواحدها
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و صنعت و  ی، کشاورز دیتولدر بخش  ندهی( و آالیپر مصرف )آب ،مواد و انرژ ناکارآمد ، یهای* وجود فناور

 استان ستیز طیمح شیپا

 های مناسب مدیریت پسماند در سطح استان.عدم وجود زیرساخت *

در سطوح مختلف  یطیمح ستینبودن اخالق و فرهنگ ز نهیو نهاد نشی، دانش، بیآگاه ضعف اطالعات، *

 جامعه

 مرتبط یقانون یرهاو نقصان سازوکا ستیز طیدر حفاظت از مح یعموم یهاضعف مشارکت *

رفع معضالت متنوع و متعدد  یبرا یکاربرد یهاو پژوهش قاتیتحق انجام مطالعات، یفقدان منابع الزم برا *

 رییتغ ها و مناطق،بوم ستیز تیریمد گرد و غبار، دهیآب و خاك( ، پد ) هوا،ی از جمله آلودگ یطیمح ستیز

 رهیو غ یاجتماع - یرهنگپسماند، مباحث ف ،یستی، تنوع زیو خشکسال میاقل

 محوله یهاتیمورأو م یمتناسب با اهداف سازمان زاتیو تجه یو منابع مال یالتیتشک یضعف در ساختارها *

 محیط زیست فرابخش اساسی تعیین مسائل -7 -2-4

 رود و تاالب گاوخونی مدیریت زیست بومی حوزه آبخیز زاینده 

 هوا و پدیده گرد و غبار مقابله با آلودگی 

 بررسی و مدیریت اثرات تغییر اقلیم و خشکسالی بر تنوع زیستی استان 
  برنامه ارتقا سطح آگاهی های محیط زیستی جامعه 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 اهداف ، راهبردها ،سیاستها و اقدامات اساسی -8 -2-4

 اقدامات های اجراییسیاست راهبردها اهداف

اهش ک

انتشار 

های آالینده

زیست 

 محیطی

 

ضوابط و استانداردهای زیست محیطی کامل رعایت 
 های آب ،هوا و خاكدر بخش

 واحدها ،احداث واحدهای تصفیه فاضالب HSE آموزش  -

های کنترل آلودگی هوا با بهره گیری از نصب سیستم -
 های روز و یا ارتقاء سیستم های قدیمیتکنولوژی

 صنعتی مکاتبه با واحد نمونه برداری و بازدید کارشناسی -

 پیگیری قضایی در صورت استمرار آلودگی در واحد  -

هوا توسط  های پساب والزام واحدهای صنعتی در انجام خود اظهاری خروجی -
 های معتمد سازمانآزمایشگاه

 طرح جامع کنترل کیفیت هوااجرای 
ورهای حاجرایی در قالب م یتعیین تکلیف برای سایر دستگاهها

 برنامه

 های اجرایی درگیرپیگیری و نظارت بر اقدامات دستگاه -

 برگزاری جلسات در راستای اجرای محورهای برنامه  -

 ارائه گزارش پیشرفت برنامه به مقامات عالی رتبه استان -

خدماتی در  کنترل خروجی واحدهای صنعتی و -
 فاضالب و مدیریت پسماند بخش هوا ، آب و

آوری وسعه شبکه جمعپیگیری ت نظارت و -
کرد ارتقاء عمل فاضالب بهداشتی در سطح استان و

 های فاضالب بهداشتیخانهتصفیه

آوری نظارت و پیگیری توسعه شبکه جمع -
های صنعتی استان و فاضالب صنعتی شهرك

های فاضالب صنعتی و خانهارتقاء عملکرد تصفیه
 باز چرخانی پساب و جایگزینی آن با آب

ی کنترل آلودگی ، فیلترهای کاهش آلودگی هانصب سیستم -
 فرایند واحد صنعتی اهوای خروجی از دودکش متناسب ب

خانه فاضالب با اولویت باز چرخانی پساب احداث تصفیه -
صنعتی و  مدیریت پسماندهای تولیدی در واحد اعم از عادی،

ویژه ، کاهش مصرف انرژی ، احداث فضای سبز مصوب، 
 ریت سبزبررسی وضعیت اجرای مدی

های فاضالب بهداشتی خانهپیگیری ارتقاء کیفیت پساب تصفیه -
 های صنعتی استانفاضالب صنعتی شهرك و

 آوری فاضالب بهداشتی و شبکهپیگیری توسعه شبکه جمع -
 های صنعتیتآوری فاضالب صنعتی شرکجمع

های ای فاضالب بهداشتی و شهركخانهپیگیری توسعه تصفیه -
 های نوین با بازدهی باالاز روش گیریصنعتی با بهره

بازدید کارشناسی حداقل چهار مرتبه در سال ، مکاتبه با واحد صنعتی جهت رفع  -
 نواقص 

امهال قانونی در جهت رفع آلودگی با ارائه برنامه زمان بندی توسط واحد صنعتی با  -
 تایید  برنامه  توسط اداره کل 

ز خدماتی استان ا واحدهای صنعتی و تهیه بانک اطالعاتی از نحوه مدیریت پسماند -
 طریق تکمیل پرسشنامه

حفظ کیفیت منابع آب، بررسی وضعیت منابع آب  -
 از نظر کیفیت

های مرتبط جهت دستیابی به افقاجرای پروژه -
 های مورد نظر محیط زیست

بررسی وضعیت منابع آب سطحی و زیر زمینی، محاسبه 
های ی در آبسم های کیفیت برای عناصر متداول وشاخص

 رغیر مستم های زیر زمینی با انجام پایش مستمر وسطحی و آب

 رودنمونه برداری ماهیانه از رودخانه زاینده -

 های اداره کلمیکروبی در آزمایشگاه آنالیز پارامتر های شیمیایی و -

 دار و آنالیز پارامترهای شاخص محیط زیستهای زیر زمینی در مناطق اولویتپایش منابع آب -

 برداری(ایستگاه در حال بهره 3رود )پایش برخط کیفیت رودخانه زاینده -

 رودهیدرومتری زاینده توسعه شبکه پایش کیفی و -



 

 اقدامات های اجراییسیاست راهبردها اهداف

 

کاهش 

انتشار 

های آالینده

زیست 

 محیطی

 

پایش لحظه ای و برخط خروجی واحدهای  -
 صنعتی و خدماتی بزرگ استان 

 انجام خود اظهاری کلیه واحدهای صنعتی و  -
قانون  192مشمول بر اساس بند ب ماده خدماتی 

 برنامه پنجم توسعه کشور

واحدهای صنعتی در راستای نصب سیستم  HSEآموزش  -
 های آنالین 

های پساب توسط آزمایشگاه اندازه گیری خروجی دودکش و -
 معتمد محیط زیست و ارائه گزارش به اداره کل

 مان حفاظت محیط زیست نامه ابالغی از طرف سازمکاتبه با واحد بر اساس شیوه -

بازدید کارشناسی جهت اجرای اصولی پروژه نصب سیستم آنالین با رعایت نکات فنی  -
 مربوطه 

پیگیری نصب با الزام واحد به ارائه برنامه زمان بندی  به منظور دریافت داده در مرکز   -
 پایش اداره کل

و  20/2/83اجرای قانون مدیریت پسماند ها مصوب 
، اجرای بند الف 5/5/84رایی آن مصوب آیین نامه اج

 قانون برنامه پنجم توسعه کشور 193ماده 

پسماند  انواع طبقه بندی و تفکیک پسماندها با اعمال مدیریت  بر
 با تشخیص اداره کل محیط زیست

 بازدید کارشناسی  -

 الزام به واحد جهت هماهنگی در نحوه مدیریت پسماند برای هر نوع پسماند  -

 تبات الزم انجام مکا  -

 تکمیل پرسشنامه به منظور اطالع از نحوه مدیریت پسماند و بررسی کارشناسی -

های توسعه و ارتقاء توان آزمایشگاهی آزمایشگاه
 معتمد استان

های های معتمد، ابالغ دستورالعملنظارت بر عملکرد آزمایشگاه
ای معتمد جهت اجرای فعالیت در چارچوب هآزمایشگاهسازمان به 

 نونقا

 های معتمد بررسی مستندات متقاضیان آزمایشگاه -

 بازدید کارشناسی   -

 انجام تست مشترك   -

 مکاتبه با سازمان در خصوص پیگیری اخذ گواهینامه متقاضیان ذیصالح  -

 های معتمد نظارت بر عملکرد آزمایشگاه -

ف لانجام بازدید سرزده ، تست مجهول، تهیه صورتجلسه بازدید، مکاتبه و موارد تخ  -
 به آزمایشگاه معتمد متخلف و ....

ادارات تابعه  پایش اداره کل و تجهیز مرکز
 حیطزیستم

لودگیهای تعیین آافزایش توان کارشناسی در زمینه آنالیز شاخص
 های محیط زیست

 احداث آزمایشگاه در ادارات تابعه -

 آموزش کارشناس جهت فعالیت بهینه در آزمایشگاه  -

 مواد آزمایشگاهی مورد نیاز لوازم و ها وهی به دستگاهتجهیز مراکز آزمایشگا -

ارتقاء توانمندی مرکز پایش ادازه کل به آنالیز پارامترهای خاص نظیر باقیمانده سموم   -
 در کشاورزی

 



 

 
 

 اقدامات های اجراییسیاست راهبردها اهداف

جلوگیری از 

تخریب و 

آلودگی 

محیط 

زیست و 

منابع 

طبیعی و 

 احیا آن

 هاارزیابی توان زیست بوم -
 هایستگاهزای شدن جلوگیری از جزیره -

های طبیعی و سازی مدیریت عرصهیکپارچه -
 اصالح قوانین و ساختارهای مرتبط

بازنگری و گسترش مناطق تحت مدیریت محیط  -
زیست کشور )پارك ملی ، آثار طبیعی ملی ، منطقه 
حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش( و ارتقای 

 کیفی مدیریت مناطق

 
 

نوری در معرض های گیاهی و جاکاهش عوامل تهدید گونه -
 خطر

 اجرای طرح های مدیریت جامع مناطق چهارگانه -

 های خشکسالی، سیالب و آتش سوزیمهار پدیده -

 رفع تعارضات و کاربری های نامتجانس در مناطق چهارگانه -

های در معرض خطر اجرای برنامه حفاظت از گونه تدوین و -
 انقراض

 
 

 تیحمایت از دانش سنتی مرتبط با حفاظت از تنوع زیس -
 12های عمرانی استان وفق ماده جبران خسارات زیست محیطی ناشی از اجرای پروژه -

 وری منابع طبیعیقانون  بهره

 پایش بر خط تصویری مناطق چهارگانه -

 های غنی تنوع زیستی و مستندسازیتعیین کانون -

 توزیع و کشت علوفه -

 تجهیز و ساماندهی اطفاء حریق -

 یرزمینی و آبخوان داریهای زهای تغذیه آبسیستم یاجرا -

 تولیدی در مناطق ضوابط استقرار واحدهای خدماتی و یاجرا -

 های غیر قانونیی از تصرفات و واگذارییشکایت قضا -

 تعادل دام و مرتع در مناطق حفاظت شده -

حفاظت و 

احیای تنوع 

زیستی 

 کشور

 

 تانهای جانوری استسهیل تبادالت ژنتیکی گونه -

یت قانونی در جهت فرهنگ سازی، ترویج و حما -
 برداری خردمندانهبهره

گیری و مدیریت مخاطرات و بحران در پیش
 های طبیعی و تنوع زیستیعرصه

 های حفاظتحمایت از تنوع زیستی خارج از مناطق و زیستگاه -
 شده

ها شناسایی، ساماندهی، و ارتقای ظرفیت های اجتماعی، تشکل -
 ع زیستیو جوامع محلی در جهت حفظ و احیای تنو

بازنگری و تدوین راهکارهای حفاظت و احیاء گونه های گیاهی  -
و جانوری نادر، در معرض تهدید و انقراض با تأکید بر بهره 

 المللیگیری از ظرفیت های ملی و بین

 برداری حیات وحش از طریق قرق های اختصاصیحفظ و تکثیر و بهره -

 معرفی و تکمیل شبکه مناطق شکار ممنوع -

 ه از ظرفیت همیاران محیط زیستاستفاد -

 
 

حکمرانی 

مطلوب 

محیط 

 زیست

 

ارتقا  مطالعات و تحقیقات علمی و وفناوری های 
 نوین جهت محافظت از محیط زیست

تهیه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت 
جهت آموزش و اطالع رسانی عمومی برای تمام 

هدستگاهای مخاطب با به کارگیری توان تمام گروه
ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی مرتبط و سازمان

 های مردم نهاد

مینه ز تأمین اعتبار جهت انجام مطالعات تحقیقاتی و کاربردی در
 مدیریت و حفاظت از محیط زیست

های محیط پیشگیری از موازی کاری در راستای اجرای آموزش
 های استانزیستی در کلیه دستگاه

های مشترك جهت تبیین اهداف و شیوههای تشکیل کارگروه
 اجرایی

 انجام مطالعات تحقیقاتی و کاربردی درزمینه مدیریت و حفاظت از محیط زیست -

 استفاده از فناوری های نوآورانه جهت محافظت از محیط زیست -

 یهای دولتآموزش کارکنان درون سازمانی و مخاطبین برون سازمانی تمام دستگاه -

زشی با توجه به گروه بندی سنی، شغلی و تحصیلی با نظارت اجرای برنامه های آمو -
 فرابخشی و همکاری های بین بخشی دولتی و غیردولتی

سازی جهت مشارکت گسترش همکاری بین نهادهای مردمی و بخش دولتی و زمینه -
 های حفاظت، پایش، آموزش و آگاهی رسانی زیست محیطیمردم در کلیه برنامه



 

 اهداف کمی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان -9 -2-4

 ردیف
هدف 

 کمی

 سال های برنامه ششم وضعیت هدف کمی

 پنجم چهارم سوم دوم اول 1394 1393 واحد عنوان

ش انتشار آالینده 1
کاه

ی
ت محیط

ی زیس
ها

 

 ر سالمیلیون تن د میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نسبت به روند موجود

ای بستگی به شاخص مذکور فرابخشی بوده و میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه
مدیریت فرایندهای تولیدی و همچنین میزان مصرف و بهینه سازی انرژی دارد که 

باشد های بخش صنعت و تولید و مصرف انرژی میمستقیماً وابسته به اقدامات و فعالیت
 ها است.فعالیت بخشی از این CDMهای انجام پروژه

 آوری و تصفیه و بازچرخانیهای جمعمطالعه، نظارت بر ارتقا ، توسعه سیستم
 پساب و فاضالب

 70 55 45 35 25 15 10 درصد

 4 4 3 3 2 1 1 هزار نفر جمعیت 200شهرهای باالتر از  تدوین و اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوا، صدا و امواج

 10 8 6 4 2 1 - شهرستان نامه جامع مقابله با گرد و غبارتدوین و اجرای بر

 24 20 17 14 12 10 8 شهرستان نظارت بر تدوین و اجرای کامل برنامه جامع مدیریت پسماندها

 80 65 50 35 20 10 5 درصد خود اظهاری در پایش منابع صنعتی ، خدماتی و معدنی

المللی رود و تاالب بیننه زایندهتدوین و اجرای برنامه جامع احیا رودخا
 گاوخونی

 1 1 1 1 0 0 0 تعداد

 28 26 24 22 20 18 14 تعداد ایجاد سیستم پایش بر خط آب، هوا و خاك

 6 4/5 7/4 1/4 4/3 7/2 2 به ازای مصرف هر متر مکعبGDP  استفاده پایدار از منابع آب

 267 5/222 178 5/133 89 5/44 - هزار هکتار بادی فرسایش بحرانی هایکانون نظارت بر مهار

 50 40 30 20 10 5 - درصد *کاهش صنایع آالینده

های ها و فاضالبزیر زمینی و پساب نمونه برداری از منابع آب سطحی،*
 صنعتی و شهری و آنالیز در آزمایشگاه

 55250 55000 54750 44500 44250 44000 33500 تعداد

بصورت آنالین  آلودگی کنترل سیستمو خدماتی مجهز به  یصنعتواحدهای*
 در بخش هوا و پساب

 337 335 33 230 25 122 151 تعداد

 85008 88000 77500 77000 66500 66000 45500 تعداد * پایش واحدهای صنعتی وخدماتی

 15 14 13 12 11 11 9 تعداد *احداث تصفیه خانه فاضالب شهرك های صنعتی استان

 20 19 18 17 15 13 11 تعداد *نصب ایستگاه های سنجش کیفیت هوا

 8 7 6 5 4 3 2 تعداد های سنجش کیفیت آب سطحی*نصب ایستگاه



 

 
 

 ردیف
هدف 

 کمی

 سال های برنامه ششم وضعیت هدف کمی

 پنجم چهارم سوم دوم اول 1394 1393 واحد عنوان

 *مدیریت پسماند

 95 90 85   80 75 70 65 درصد شهری

 70 65 60 55 50 45 40 درصد صنعتی

 70 65 60 55 50 45 40 درصد کشاورزی

 95 90 85   80 75 70 65 درصد شکیپز

 75 70 65 60 55 50 35 درصد ویژه

2 

ط 
ب و آلودگی محی

ی از تخری
جلوگیر

ی و احیا آنها
ت و منابع طبیع

زیس
 

 7 6 6 5 5 4 4 تعداد تفصیلی مناطق –تدوین طرح های توجیهی 

تثبیت مناطق، خرید مستثنیات و ممیزی و تفکیک منابع ملی و دولتی با 
 ولویت مناطق تحت مدیریتا

 100 80 70 60 45 30 20 درصد

 5/0 5/0 5/0 4/0 4/0 4/0 4/0 درصد ارزش گذاری اقتصادی زیست بوم ها و تعیین خسارات زیستی

3 

ی کشور
ی تنوع زیست

ت و احیا
حفاظ

 

 8 7 6 5 4 3 2 تعداد هاتهیه و اجرای برنامه عمل مدیریت و حفاظت گونه

 1 1 1 1 1 1 1 استان رات زیست محیطی در مناطق تحت مدیریتکاهش اثرات مخاط

 8/17 8/17 6/14 6/14 6/14 9 9 درصد مساحت از استان ارتقای کمیت و کیفیت مناطق تحت مدیریت برای حفاظت از تنوع زیستی

 12 11 11 10 10 8 8 منطقه حفاظت و ساماندهی مناطق تحت مدیریت

 5/2 5/2 5/2 2 2 5/1 5/1 درصد ژنتیکی، مناطق فسیلی و غارهای استان مطالعه و شناسایی ذخایر

 1 1 1 1 1 1 0 تاالب تدوین و اجرای مدیریت زیست بومی و تأمین حقابه اکولوژیک تاالب

تدوین و اجرای برنامه مدیریت زیست بومی زیست بوم های حساس و 
 شکننده

 2 2 1 1 1 0 0 تعداد

 3 2 2 1 1 0 0 تعداد ی طرح های تفصیلی مدیریت به کل مساحت منطقهافزایش مناطق دارا
 20 15 13 8 5 3 1 درصد های استانحفاظت و احیاء تاالب

 1568 1568 1568 1568 1568 970 970 هزار هکتار *سطح پوششی برآورد جمعیت حیات وحش

 22 22 19 19 19 19 19 درصد های طبیعی به کل استان*پایش زیستگاهها و عرصه

 32 31 30 29 28 27 27 تعداد برداری پاسگاه محیط بانی در مناطق تحت مدیریتاحداث و بهره 



 

 ردیف
هدف 

 کمی

 سال های برنامه ششم وضعیت هدف کمی

 پنجم چهارم سوم دوم اول 1394 1393 واحد عنوان

  
های حمایت و پشتیبانی از سمن ها ، سرمایه های اجتماعی و تشکل

 غیردولتی حامی محیط زیست
 38 36 34 32 30 28 23 تعداد

4 

ت
ط زیس

ب محی
ی مطلو

حکمران
 

 30 28 26 24 22 20 18 درصد برنامه جامع آموزش زیست محیطیتدوین و اجرای 

 58522 48769 40641 23868 28224 23520 19600 نفر ساعت های آموزشی همگانی مسائل مربوط به محیط زیست*برگزاری دوره

 23 تعداد های مردم نهاد*افزایش تعداد سازمان
2

25 
2

28 
2

30 
3

32 
3

34 
4

36 

7 5 تعداد ی مشارکتی با سازمانهای مردم نهاد و جوامع محلی*تعداد برنامه ها
7 

 
9 

 
11 

 
13 

 
 
15 

18 

 3 3 3 2 2 1 1 مورد تدوین نظام یکپارچه اطالعات محیط زیستی

 100 75 60 40 25 15 10 درصد استقرار نظام تحول اداری
های ساختاری و حقوقی برای حفاظت اثر توانمند سازی و تقویت ظرفیت 

 بخش از محیط زیست
 80 65 50 35 20 10 8 درصد

مندی از فناوری های نوآورانه بررسی مطالعات و تحقیقات علمی با هدف بهره
 در زمینه محیط زیست

 20 17 15 13 10 6 6 تعداد

 2 2 2 2 1 1 0 تعداد های نوآورانه جهت محافظت از محیط زیستمطالعه و استفاده فناوری

 960 660 360 170 70 20 0 هزار هکتار های نوین حفاظتیتحت مدیریت مجهز به روش میزان مناطق  
 هایی که توسط این اداره کل تدوین گردیده است.*شاخص

 باشدارقام تجمعی می
 

 



   103/ محیط زیست

 
 

 الزامات -10 -2-4

 رودو حوضه آبریز زاینده المللی گاوخونیمدیریت یکپارچه منابع آب و مدیریت زیست بومی تاالب بین 

 های زیست محیطی و تقویت گیری، نظارت بر فعالیتایجاد بسترهای الزم برای افزایش نقش مردم در تصمیم

 و توانمند سازی تشکل های مردم نهاد برای حفاظت از محیط زیست

 آالینده مراکز و صنایع بر مستمر نظارت جهت مورد نیاز های ساخت زیر ایجاد 

 صاد سبز، کم کربن و دانش بنیان در استانتوسعه اقت 

 فنآوری پیشرفته و مشاغل سبز در استان و سبز صنایع توسعه راستای در الزم کارهای و ساز بینی پیش 

 تمرکز زدایی صنایع از منطقه مرکزی  شهر اصفهان 

 ریزی و اجراتوجه به مالحظات زیست محیطی در کلیه سطوح سیاست گذاری، برنامه 

 های آنان به منابع پایهبه اقتصاد جوامع روستایی برای رفع وابستگی تنوع بخشی 

 های اقتصادی منابع طبیعی و محیط زیستی در فرآیند توسعهاحتساب ارزش 

 های پایدار از منابعبرداریگذاری محیط زیستی و بهرهمشارکت بخش خصوصی در زمینه سرمایه 

 هدیدات زیست محیطی نظیر عوامل سرایت دهنده میکروبی و مالحظات الزم به منظور مدیریت و مقابله با ت

 رادیواکتیو

 .رعایت الزامات طرح آمایش سرزمین استان اصفهان 

 



 

 هااهداف کمی محیط زیست سایر بخش -11 -2-4

 دستگاه مسئول دستگاه ناظر
 پیش بینی سال های برنامه ششم

سال 

1394 

وضعیت در 

پایان سال 

1393 

 هدف کمی
هدف کلی 

 بخش
 ردیف بخش

 عنوان واحد
 اول دوم سوم چهارم پنجم

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست اصفهان

ریزی انرژی شورای برنامه
استان، شرکت برق 

ای، شرکت پخش منطقه
 های نفتیفرآورده

 درصد - - 2 5/2 5/3 5/3 5/3
کاهش شدت انرژی نسبت به 

 1394سال 

وری و ایش بهرهافز
کاهش شدت انرژی 

و بهینه سازی 
 مصرف انرژی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انرژی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست اصفهان

 انرژی ریزیبرنامه شورای
 ایمنطقه برق ،شرکت استان

 نیروگاه بادی مگاوات 6/0 - 10 20 30 40 50
افزایش 
ظرفیت 

های انرژی
د پذیر تجدی

)به جز برق 
 آبی(

تنوع بخشی 
اقتصادی در سبد 
انرژی کشور با 
تأکید بر انرژ ی
 های تجدید پذیر

2 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست اصفهان

 انرژی ریزیبرنامه شورای
 ایمنطقه برق ،شرکت استان

 3 نیروگاه آبی مگاوات - 185 50 150 100 100 200

اداره کل حفاظت 
 هانمحیط زیست اصف

شرکت پخش فرآورده های 
 نفتی اصفهان

 درصد 43 76 85 100 100 100 100
جایگاههایی که 

در  4 بنزین یورو
 نها توزیع شدهآ

ت
تأمین  و توزیع بنزین و نف

گ 
از 

یورو 
4  

در سطح استان
 

ظرفیت سازی تولید 
 و مصرف انرژی

4 

اداره کل  حفاظت 
 محیط زیست اصفهان

شرکت پخش فرآورده های 
 اصفهان نفتی

 درصد 27 39 60 80 100 100 100

جایگاههایی که 
 4گاز یورو نفت

در انها توزیع 
 شده

5 

اداره کل  حفاظت 
 محیط زیست اصفهان

 انرژی ریزیبرنامه شورای
 ایمنطقه برق ،شرکت استان

 و نیروگاه ها

430 477 513 515 517 518 539 
گرم بر 
کیلووات 

 ساعت

 نسبت تولید دی اکسید کربن
 ها به تولید برقنیروگاه

6 

اداره کل  حفاظت 
 محیط زیست اصفهان

 انرژی ریزیبرنامه شورای
 ایمنطقه برق استان، شرکت

 هانیروگاه و
 درصد 51/35 55/36 6/36 7/36 8/36 6/38 9/40

*متوسط راندمان الکتریکی 
 های حرارتینیروگاه

7 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست اصفهان

 انرژی ریزیامهبرن شورای
 ایمنطقه برق ،شرکت استان

 8 *تلفات در شبکه  توزیع درصد 5/7 5/7 4/7 2/7 7 9/6 7/6



 

 
 

 دستگاه مسئول دستگاه ناظر
 پیش بینی سال های برنامه ششم

سال 

1394 

وضعیت در 

پایان سال 

1393 

 هدف کمی
هدف کلی 

 بخش
 ردیف بخش

 عنوان واحد
 اول دوم سوم چهارم پنجم

اداره کل  حفاظت 
 محیط زیست اصفهان

شرکت پخش فرآورده های 
 نفتی

 درصد 100 100 100 100 100 100 100

بازیابی بخارات بنزین مخازن *
مستقر در جایگاههای سطح 

 استان

امل از جلوگیری ک
انتشار بخار بنزین 
در مراحل مختلف 
نگهداری ، توزیع و 

های سوخت جایگاه
و نازل سوختگیری 

)اجرای  خودروها
 طرح کهاب(

 
 
 
 

 انرژی
 
 
 
 

 انرژی

9 

اداره کل  حفاظت 
 محیط زیست اصفهان

شرکت پخش فرآورده های 
 نفتی

در صورت ارائه 
مجوزهای الزم از 
طرف کمیسیون 

 5ماده 

 تعداد0 0 0 17 34 50

بخارات بنزین مخازن بازیابی *
مستقر در جایگاههای سطح 

  استان
10 

اداره کل  حفاظت 
 محیط زیست اصفهان

شرکت پخش فرآورده های 
 نفتی

100 100 100 100 100 90 20 
درصد 
 پیشرفت

بازیابی بخارات بنزین در *
 انبارهای نفت

11 

اداره کل  حفاظت 
 محیط زیست اصفهان

اداره کل حمل و نقل و پایانه 
 های استان

 کاهش متوسط طول عمر اتوبوس سال 7/12 7/12 7/12 6/12 5/12 5/12 5/12
بهبود شرایط زیست 

محیطی 
های بخش فعالیت

و کاهش انتشار 
ها با انواع آالینده

تأکید بر کاهش 
سوخت مصرفی 

ناوگان حمل و نقل 
و ارتقا کیفی حمل 
 و نقل، بار و مسافر

راه و 
 شهرسازی

12 

ظت اداره کل  حفا
 محیط زیست اصفهان

اداره کل حمل و نقل و پایانه 
 های استان

 سال 6/24 6/24 23 22 21 19 18
کاهش متوسط طول عمر مینی 

 بوس
13 

اداره کل  حفاظت 
 محیط زیست اصفهان

اداره کل حمل و نقل و پایانه 
 های استان

 سال 2/8 2/8 1/8 1/8 1/8 8 8
کاهش متوسط عمر سواری کرایه 

 بین شهری
14 

اداره کل  حفاظت 
 محیط زیست اصفهان

اداره کل حمل و نقل و پایانه 
 های استان

 15 کاهش متوسط طول عمر باری سال 3/17 3/17 17 5/16 5/16 16 15

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

شرکت آب و فاضالب استان 
 اصفهان

 درصد 99 1/99 2/99 3/99 4/99 5/99 6/99
پوشش آب افزایش جمعیت تحت 

 شهری

بهبود سطح خدمات 
 شهری و روستایی

عمران 
شهری و 
 روستایی

 

16 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

شرکت آب و فاضالب 
 روستایی استان

 درصد 3/69 3/69 37/72 44/75 51/78 58/81 65/84
مند از آب نسبت جمعیت بهره

آشامیدنی در روستاها به کل 
 جمعیت استان

17 

حفاظت اداره کل 
 محیط زیست استان

شرکت آب و فاضالب استان 
 اصفهان

 درصد 79/67 78/68 37/70 87/71 3/73 87/74 37/76
افزایش جمعیت تحت پوشش 

 فاضالب شهری
18 



 

 دستگاه مسئول دستگاه ناظر
 پیش بینی سال های برنامه ششم

سال 

1394 

وضعیت در 

پایان سال 

1393 

 هدف کمی
هدف کلی 

 بخش
 ردیف بخش

 عنوان واحد
 اول دوم سوم چهارم پنجم

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

شرکت آب و فاضالب استان 
 اصفهان

120 130 135 145 148 151 153 
لیتر برای 
هر نفر 
 درروز

 19 سرانه مصرف آب*کاهش 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

شرکت آب و فاضالب استان 
 اصفهان

 20 *کاهش آب بدون درآمد درصد 4/17 68/17 17 8/16 5/16 2/16 16

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

شرکت آب و فاضالب استان 
 اصفهان

2 2 2 1 1 1 1 
تعداد 

افزایش در 
 هر سال

 های فاضالبخانه*ارتقاء تصفیه
 

بهبود سطح خدمات 
 شهری و روستایی

عمران 
شهری و 
 روستایی

21 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

شرکت آب و فاضالب استان 
 اصفهان

190 185 180 176 172 103 79 
میلیون متر 
مکعب در 

 سال
 22 *استاندارد سازی پساب

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

ب استان شرکت آب و فاضال
 اصفهان

 تن در روز 250 250 300 350 380 390 400
*بهبود مدیریت لجن تولیدی 

 تصفیه خانه های فاضالب
23 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

شرکت آب و فاضالب استان 
 اصفهان

نیترات آب شرب در حد استاندارد است در صورتیکه 
بیش از حد باشد چاه حذف و یا آب طرح جایگزین 

 شودمی

 24 *ارتقاء کیفی آب تعداد 2 1

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

شرکت آب و فاضالب 
 روستایی استان

 درصد 1/1 1/1 6/1 2 4/2 3 6/3
نسبت جمعیت روستایی برخوردار 
 از سیستم دفع بهداشتی فاضالب

 

25 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

شرکت آب و فاضالب 
 روستایی استان

 درصد 95 95 5/95 96 5/96 97 100

مند از آب *نسبت جمعیت بهره
مناسب از لحاظ استانداردهای 

کیفی )پایین بودن شاخصه های 
نیترات، ...( در روستاها به کل 

 جمعیت استان

26 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

شرکت آب و فاضالب 
 روستایی استان

 27 *کاهش آب بحساب نیامده صددر 5/31 75/29 29 25/28 5/27 75/26 20



 

 
 

 دستگاه مسئول دستگاه ناظر
 پیش بینی سال های برنامه ششم

سال 

1394 

وضعیت در 

پایان سال 

1393 

 هدف کمی
هدف کلی 

 بخش
 ردیف بخش

 عنوان واحد
 اول دوم سوم چهارم پنجم

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

 درصد 40 45 50 55 60 65 70 شهرداری اصفهان
افزایش میزان بازیافت مواد و 
انرژی از پسماندها در شهر 

 اصفهان
28 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

 درصد 30 34 40 42 45 50 60 شهرداری ها
ت مواد و افزایش میزان بازیاف

انرژی از پسماندها در سایر 
 شهرهای استان اصفهان

29 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

 درصد 60 65 65 65 65 80 80 شهرداری اصفهان
گسترش دفع بهداشتی پسماند در 

 شهر اصفهان
30 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

 درصد 20 30 40 50 60 65 70 شهرداری ها
بهداشتی پسماند در گسترش دفع 

 سایر شهرهای استان اصفهان
31 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

 درصد 28 28 29 33 40 45 50 شهرداری اصفهان
آوری در بهبود مکانیزاسیون جمع
 شهر اصفهان

32 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

 درصد 28 30 32 34 37 42 48 شهرداری ها
آوری در عبهبود مکانیزاسیون جم

 سایر شهرهای استان اصفهان
بهبود سطح خدمات 
 شهری و روستایی

عمران 
شهری و 
 روستایی

33 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

 درصد 5 6 7 8 15 20 25 شهرداری اصفهان
افزایش میزان تفکیک زباله از 

 مبدا در شهر اصفهان

 

34 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

 درصد 8/4 5 5 12 18 23 30 شهرداری ها
افزایش میزان تفکیک زباله از 
مبدا درسایر شهرهای استان 

 اصفهان
35 

سازمان حفاظت محیط 
 زیست

 تعداد 7500 7500 8500 9500 11200 13000 15000 وزارت کشور
افزایش تعداد روستاهای دارای 

 مدیریت پسماند
36 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

 متر مربع 5/24 5/24 5/24 5/24 5/24 5/24 5/24 فهانشهرداری اص
افزایش سرانه کل فضای سبز 

 شهری در شهر اصفهان

 

ارتقاء سطح 
مشخصات محیط 

 زیست شهری

37 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

 متر مربع 10 13 15 17 18 19 20 شهرداری ها
افزایش سرانه کل فضای سبز 
 شهری در سایر شهرهای استان

 

38 



 

 دستگاه مسئول دستگاه ناظر
 پیش بینی سال های برنامه ششم

سال 

1394 

وضعیت در 

پایان سال 

1393 

 هدف کمی
هدف کلی 

 بخش
 ردیف بخش

 عنوان واحد
 اول دوم سوم چهارم پنجم

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست اصفهان

شهرداری اصفهان/وزارت 
 کشور

 سال 8 8 7 5/6 6 5/5 5
کاهش متوسط عمر ناوگان 
 اتوبوس رانی شهر اصفهان

بهبود و توسعه 
های حمل و سامانه

 نقل عمومی

عمران 
شهری و 
 روستایی

39 

 حفاظت کل اداره
 اصفهان زیست محیط

های سایر شهرداری
 انشهرهای است

 سال - - 7 5/6 6 5/5 5
 ناوگان عمر متوسط کاهش

 سایر شهرها رانی اتوبوس
40 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست اصفهان

شهرداری اصفهان/وزارت 
 کشور

 درصد 0 0 0 3 10 15 20
سهم مترو در حمل و نقل عمومی 

 شهر اصفهان
41 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست اصفهان

شهرداری اصفهان/وزارت 
 ورکش

 درصد 18 18 18 25 30 35 40
سهم اتوبوس در حمل و نقل 

عمومی شهر اصفهان ) معمولی و 
BRT) 

42 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست اصفهان

 درصد 3 3 3 5 10 15 20 شهرداری اصفهان
سهم وسایل غیر موتوری )شهر 

 اصفهان (
43 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

 درصد 45 40 40 40 42 45 50 شهرداری ها
افزایش سهم حمل و نقل عمومی 

 در سایر شهرهای استان
44 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

  صیانت از جنگل های زاگرس هزار هکتار 41 5/42 8/45 6/50 4/55 2/60 65 اداره کل منابع طبیعی استان
 
 
 

حفاظت و صیانت از 
 منابع طبیعی

 
 
 
 
 

 
 
 
 

منابع 
 طبیعی
 
 
 
 
 

45 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

 46 کتیتوسعه جنگلکاری مشار هزار هکتار 8/18 9/18 8/21 8/24 8/27 8/30 8/33 اداره کل منابع طبیعی استان

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

 47 زراعت چوب هکتار 1611 1621 1631 1651 1671 1691 1711 اداره کل منابع طبیعی استان

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

 هزار هکتار 160 416 827 1494 2161 2828 3495 اداره کل منابع طبیعی استان
کاداستر منابع طبیعی و ایجاد 

 سامانه اطالعات ملی
48 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

 هزار هکتار 500 515 543 586 629 672 715 اداره کل منابع طبیعی استان
مطالعه واجرای عملیات 

آبخیزداری درحوزه آبخیز سدهای 
 موجود کشور

49 



 

 
 

 دستگاه مسئول دستگاه ناظر
 پیش بینی سال های برنامه ششم

سال 

1394 

وضعیت در 

پایان سال 

1393 

 هدف کمی
هدف کلی 

 بخش
 ردیف بخش

 عنوان واحد
 اول دوم سوم چهارم پنجم

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

 هزار هکتار 100 9/100 12 - - - - اداره کل منابع طبیعی استان
مطالعه واجرای عملیات 

آبخیزداری درحوزه آبخیز سدهای 
 دردست ساختمان

 
 
 
 

حفاظت و صیانت از 
 طبیعی منابع

 
 
 
 

منابع 
 طبیعی

50 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

 هزار هکتار 400 2/401 442 484 526 568 610 اداره کل منابع طبیعی استان
مطالعه واجرای عملیات 

آبخیزداری و آبخوان داری 
 درحوزه آبخیز کارون بزرگ

51 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

 هزار هکتار 1100 7/1116 1189 1278 1367 1456 1545 اداره کل منابع طبیعی استان
مطالعه واجرای عملیات 

 آبخیزداری در حوزه های فاقد سد
52 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

 هزار هکتار 400 402 505 610 715 820 925 اداره کل منابع طبیعی استان
آبخیزداری در حوزه حاشیه کویر 

 مرکزی
53 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

 هزار هکتار 301 306 317 333 349 365 381 اداره کل منابع طبیعی استان
کنترل کانون های بحرانی 

 فرسایش بادی

54 
اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

   5/1 3 5/4 3/6 - - اداره کل منابع طبیعی استان

های مرتع داری اجرای طرح
تلفیقی و مدیریت چرا در جهت 

 بود مراتعحفظ شرایط موجود و به
و رفع تعارض چرای دام از 

محدودهای امن مناطق تحت 
 مدیریت محیط زیست

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

سازمان جهاد کشاورزی 
 استان

 هزار قطعه - 300 250 300 350 400 430
بازسازی ذخایر آبزیان با تأکید بر 

 حفظ اکوسیستم های طبیعی
 آبزی پروری

شیالت و 
 آبزیان

55 



 

 دستگاه مسئول دستگاه ناظر
 پیش بینی سال های برنامه ششم

سال 

1394 

وضعیت در 

پایان سال 

1393 

 هدف کمی
هدف کلی 

 بخش
 ردیف بخش

 عنوان واحد
 اول دوم سوم چهارم پنجم

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

سازمان جهاد کشاورزی 
 استان

 مدیریت و کاهش مصرف سم لیتر - 680000 627544 591367 591201 579800 579000

وری آب و ارتقا بهره
 خاك کشاورزی

 

 
 

 کشاورزی
 
 

56 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

سازمان جهاد کشاورزی 
 استان

 57 مدیریت و کاهش کود شیمیایی تن - 250000 216000 216000 216000 216000 216000

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

سازمان جهاد کشاورزی 
 استان

 هکتار - 60000 11321 11321 11321 11321 11321
میزان توسعه سامانه های نوین 
 آبیاری )تحت فشار(در هر سال

58 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

ن جهاد کشاورزی سازما
 استان

 هکتار - 75000 3500 18420 18420 18420 18420
میزان ایجاد شبکه های فرعی 
 آبیاری و زهکشی در هر سال

59 

سازمان حفاظت محیط 
 زیست

 وزارت جهادکشاورزی
 

13 13 13 13 12 - - 
تعداد 
 تشکل

ایجاد و ساماندهی تشکل های 
 برانآب

60 

اداره کل حفاظت 
 ت استانمحیط زیس

سازمان جهاد کشاورزی 
 استان

 61 *افزایش رانذدمان آبیاری درصد - 53 48 49 50 51 52

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

سازمان جهاد کشاورزی 
 استان

2/2 1/2 2 2 9/1 8/1 - 
اسب بخار 

 بر فشار
*مکانیزاسیون کشاورزی )ضریب 

 مکانیزاسیون(
62 

اداره کل حفاظت 
 استانمحیط زیست 

سازمان جهاد کشاورزی 
 استان

 63 *توسعه کشت های گلخانه ای هکتار - 1264 1399 1564 1764 2229 2879

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

سازمان جهاد کشاورزی 
 استان

 64 اصالح الگوی کاشت هکتار - 3000 5000 10000 15000 20000 20000

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

زمان جهاد کشاورزی سا
 استان

 گشت ویژه در هر سال واحد - 15 3 3 3 3 3

جلوگیری از تغییر 
 کاربری اراضی

65 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست استان

سازمان جهاد کشاورزی 
 استان

 سطح هکتار - 150000 183000 213000 243000 273000 303000

66 

اداره کل حفاظت  -
 محیط زیست استان

د سازمان جها -
 کشاورزی استان

 استانداری -
 فرمانداری

سازمان نظام مهندسی  -
 کشاورزی

نظام صنفی کارهای  -
 کشاورزی

 شرکت آب منطقه ای

 هکتار  25000 27500 30000 32500 35000 37500
مدیریت اراضی آیش و اراضی 

کشت نشده ناشی از خشکسالی و 
 کمبود آب



 

 
 

 دستگاه مسئول دستگاه ناظر
 پیش بینی سال های برنامه ششم

سال 

1394 

وضعیت در 

پایان سال 

1393 

 هدف کمی
هدف کلی 

 بخش
 ردیف بخش

 عنوان واحد
 اول دوم سوم چهارم پنجم

 حفاظت کل اداره
 زیست محیط

مرکز بهداشت استان 
 اصفهان

 تعداد 11 10 0 0 0 0 0
حذف کامل آزبست از محیط کار 

 در راستای کنوانسیون روتردام

کاهش بار ناشی از 
بیماریها و عوامل 

 خطر

 سالمت

67 

 حفاظت کل اداره
 زیست محیط

مرکز بهداشت استان 
 اصفهان

 تعداد 44 40 36 27 18 9 0
حذف کامل جیوه از محیط کار تا 

نوانسیون در راستای ک 2020سال 
 میناماتا

68 

 حفاظت کل اداره
 زیست محیط

مرکز بهداشت استان 
 اصفهان

 هکتار - 32 10 5 2 0 0

 کشت زیر حذف *میزان
 شده آبیاری کشاورزی محصوالت

 هر سال در فاضالب با

69 

 حفاظت کل اداره
 زیست محیط

مرکز بهداشت استان 
 اصفهان

 تعداد - 1 1 1 1 1 1

 بررسی هگزارش ساالن *تدوین
 در هوا آلودگی بهداشتی اثرات

 اصفهان شهر

70 

اداره کل حفاظت 
محیط زیست ، جهاد 
کشاورزی، معاونت 

بهداشتی دانشگاه علوم 
 پزشکی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی 

 اصفهان
50 44 36 27 18 18 - 

تعداد 
 محصول

پوشش برنامه پایش باقیمانده 
کودهای  سموم آفت کش و

شیمیایی در محصوالت پرمصرف 
کشاورزی با احتمال مخاطره با 

 محصول 50آلودگی باال تا 

دسترسی به سبد 
مطلوب غذایی 

 ایمن و سالم
71 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست

سازمان دهیاری ها و 
 شهرداری ها

 درصد 10 15 20 25 30 35 40
ساماندهی محل های دفن 
 50 پسماندهای با ظرفیت بیش از

 تن در روز
 72 پسماند ساماندهی و پسماند

 ، صنعت کل اداره
 اداره-تجارت و معدن
 محیط حفاظت کل

 زیست

 تعداد - - 12 13 14 15 16 صنعتی های شهرك شرکت

 صنعتی های شهرك *تعداد
 خانه فاضالب تصفیه به مجهز

 مرکزی
ارتقای کیفیت 
 محیط زیست

 صنعت
73 

 ، صنعت کل اداره
 اداره-تجارت و معدن

 تعداد - - 7 8 10 12 14 صنعتی شهرکهای شرکت
 صنعتی های شهرك *تعداد

 پسماند مدیریت مطالعات جهت
74 



 

 دستگاه مسئول دستگاه ناظر
 پیش بینی سال های برنامه ششم

سال 

1394 

وضعیت در 

پایان سال 

1393 

 هدف کمی
هدف کلی 

 بخش
 ردیف بخش

 عنوان واحد
 اول دوم سوم چهارم پنجم

 محیط حفاظت کل
 زیست

 ، صنعت کل اداره
 اداره-تجارت و معدن
 محیط حفاظت کل

 زیست

 تعداد - - 7 10 11 13 15 صنعتی شهرکهای شرکت

 به مجهز های شهرك *تعداد
 پساب از مجدد استفاده سیستم

ز سب فضای آبیاری مصارف  جهت
 شهرك

75 

 ، صنعت کل اداره
 -تجارت و معدن
 حفاظت کل اداره

 زیست محیط

 تعداد - - 1 1 2 3 4 صنعتی شهرکهای شرکت

 به مجهز های شهرك *تعداد
 پساب از مجدد استفاده سیستم

 صنعتی مصارف  جهت

76 

 ، صنعت کل اداره
 اداره-تجارت و معدن

 محیط حفاظت لک
 زیست
 

 تعداد - - 8600 8700 8800 8900 9000 صنعتی شهرکهای شرکت

 در مستقر های طرح *تعداد
 سوخت دارای صنعتی هایشهرك

 گاز

78 

 حفاظت کل اداره
 زیست محیط

 

 و معدن ، صنعت کل اداره
 تجارت

400 320 240 160 80 - - 
 واحد تعداد

 صنعتی
 79   عصنای نوسازی و *میزان بازسازی

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست

ای شرکت آب منطقه
 اصفهان

8/51 36 38 36 87 416.128 - 
میلیون متر 

 مکعب
 اروستاه شهرها، به میزان آبرسانی
 شرب و

 آب توزیع و انتقال

 آب

80 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست

ای شرکت آب منطقه
 اصفهان

0 0 0 0 0 139/68 - 
میلیون متر 

 مکعب
 81 به صنایعآبرسانی 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست

ای شرکت آب منطقه
 اصفهان

10 5 5 8 2 - - 
میلیون متر 

 مکعب

 و استحصالی آب تضمینی خرید
 و فنی های کمک)تصفیه پساب

 ،آب آب انتقال و اعتباری
 (ایمنطقه

 لپتانسی از استفاده
 دولتی غیر بخش

 تولید برای
 پساب/آب

82 



 

 
 

 دستگاه مسئول دستگاه ناظر
 پیش بینی سال های برنامه ششم

سال 

1394 

وضعیت در 

پایان سال 

1393 

 هدف کمی
هدف کلی 

 بخش
 ردیف بخش

 عنوان واحد
 اول دوم سوم چهارم پنجم

اداره کل حفاظت 
 زیست محیط

ای شرکت آب منطقه
 اصفهان

 کیلومتر - 635 20 50 70 75 75
مطالعات تعیین حد بستر و حریم 

رودخانه ها و مرحله اول 
 ساماندهی

حفاظت و 
برداری بهره

ازدریاچه ها، 
رودخانه ها و 

 سواحل

83 
اداره کل حفاظت 

 محیط زیست
ای شرکت آب منطقه

 اصفهان
6/177 137 127 117 107 87  

 ون مترمیلی
 مکعب

 المللیتأمین حق آبه تاالب بین
 رودگاوخونی و رودخانه زاینده

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست

ای شرکت آب منطقه
 اصفهان

100 75 50 25 - -  
درصد 

پیشرفت 
 برنامه

اجرای برنامه مدیریت زیست 
های اول تا بومی )اجرای گام

 پنجم برنامه(

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست

ای رکت آب منطقهش
 اصفهان

 کیلومتر - 139 32 38 50 60 61
اجرای عملیات ساماندهی رودخانه 

 ها

84 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست،

شهرداری های 
 محدوده برنامه

ای شرکت آب منطقه
 اصفهان

 کیلومتر - 2 5 8 11 15 20
ساماندهی رودخانه های منتهی به 

تاالب گاوخونی با تأکید بر 
 زاینده رودرودخانه 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست،

شهرداری های 
 محدوده برنامه

ای شرکت آب منطقه
 اصفهان

 هکتار - 150 300 - -+ +- -
ز گرد و غبار اپراکنش جلوگیری از 

پهنه خشک شده رودخانه زاینده 
 المللی گاوخونیرود و تاالب بین

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست

ای شرکت آب منطقه
 فهاناص

 
 کیلومتر - 187 15 10 20 20 20

اجرای عملیات رپرگذاری حد 
 بستر رودخانه

85 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست

ای شرکت آب منطقه
 اصفهان

110 110 115 80 30 235 - 
میلیون متر 
مکعب در 
 هر سال

کنترل، نظارت و مسلوب المنفعه 
چاه های آب فاقد پروانه 

 برداری و ...بهره
عادل بخشی احیا و ت

 منابع آب زیرزمینی
 آب

86 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست

ای شرکت آب منطقه
 اصفهان

4500 6500 10000 8000 5000 3706 - 
دستگاه در 

 هر سال
تعدادچاه های تجهیز شده به ابزار 

 اندازه گیری هوشمند
87 



 

 دستگاه مسئول دستگاه ناظر
 پیش بینی سال های برنامه ششم

سال 

1394 

وضعیت در 

پایان سال 

1393 

 هدف کمی
هدف کلی 

 بخش
 ردیف بخش

 عنوان واحد
 اول دوم سوم چهارم پنجم

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست

ای شرکت آب منطقه
 اصفهان

5/0 2 1 0 0 5/12 - 
میلیون متر 
مکعب در 
 هر سال

تقویت آبخوان از طریق بازسازی، 
برداری طرح های نگهداری و بهره

تغذیه مصنوعی و پخش سیالب 
 موجود

88 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست

ای شرکت آب منطقه
 اصفهان

175 140 105 70 35 - - 
میلیون متر 
مکعب در 
 هر سال

درصدی کسری  50کاهش 
ینی به میزان مخازن آب زیرزم

 175میلیون متر مکعب از  350
 میلیون متر مکعب

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست

ای شرکت آب منطقه
 اصفهان

 تعداد - 16000 3000 3000 3000 3500 3500
کنترل، نظارت و مسلوب المنفعه 

چاه های آب فاقد پروانه 
 برداری و ...بهره

89 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست

ای منطقه شرکت آب
 اصفهان

7/0 7/0 7/0 7/0 2/0 - - 
میلیون متر 

 مکعب

خرید چاه های کم بازده 
کشاورزی برای تعادل بخشی 

 منابع آب زیر زمینی

احیا و تعادل بخشی 
 منابع آب زیرزمینی

 آب
 

90 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست

ای شرکت آب منطقه
 اصفهان

 تعداد - - 4 5 5 6 7
 مرمت و باز سازی سدهای

 مخزنی

 
 برداریبهبود بهره
 

91 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست

ای شرکت آب منطقه
 اصفهان

8 7 6 6 5 - - 
تعداد 

 تاسیسات
بهسازی شبکه های آبیاری 

 زهکشی
92 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست

ای شرکت آب منطقه
 اصفهان

 درصد - - 15 25 25 20 15
مدیریت کیفیت منابع آب در 

 استان سطح حوزه آبریز
93 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست

ای شرکت آب منطقه
 اصفهان

 تعداد باب - 1 1
احداث تصفیه خانه جدید آب 

 شرب



 

 
 

 دستگاه مسئول دستگاه ناظر
 پیش بینی سال های برنامه ششم

سال 

1394 

وضعیت در 

پایان سال 

1393 

 هدف کمی
هدف کلی 

 بخش
 ردیف بخش

 عنوان واحد
 اول دوم سوم چهارم پنجم

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست

ای شرکت آب منطقه
 اصفهان

 ایستگاه - 266 62 85 83 82 68

تعداد ایستگاهای اندازه گیری 
تکمیل و تجهیز شده  در محدوده 

ای ای آّب منطقهعمل شرکت ه
 در هر سال

مطالعات پایه منابع 
 آب

 
94 

اداره کل حفاظت 
 محیط زیست

ای شرکت آب منطقه
 اصفهان

 درصد - 80 4 4 4 4 4
طراحی شبکه اندازه گیری منابع 

 آب استان در هر سال
95 

 .است گردیده سایر دستگاههای اجرایی استان تدوین توسط که هاییشاخص*

 124د آب رودخانه تا سقف تعهدات قبلی  به میزان متناسب با آور 

 



 

 میلیون ریال(محل درآمدهای عمومی برنامه ششم)منابع مالی مورد نیاز تحقق اهداف کمی از  -12 -2-4

های برنامه ششمسال –هدف کمی   جمع پنجم چهارم سوم دوم اول 

هوا ، صدا و امواجتدوین و اجرا برنامه جامع کاهش آلودگی   5000 7500 7500 9500 11500 41000 
 43000 14000 11000 9000 6000 3000 تدوین و اجرای برنامه جامع مقابله با گرد و غبار

 1200000 350000 270000 220000 195000 165000 تدوین و اجرای کامل برنامه جامع مدیریت پسماندها
خدماتی و معدنیخود اظهاری در پایش منابع صنعتی ،   3120 5460 7800 10140 12480 39000 

رودتدوین و اجرای برنامه جامع احیا رودخانه زاینده  0 7500 7500 12100 14500 41600 
 44500 10460 9620 8880 8140 7400 ایجاد سیستم پایش بر خط آب، هوا و خاک

500001 140000 130000 120000 110000 استفاده پایدار از منابع آب  650000 

 31500 8000 7000 6000 5500 5000 *کاهش صنایع آالینده

نمونه برداری از منابع آب سطحی،زیر زمینی و پساب ها و فاضالب های صنعتی و شهری و *

 آنالیز در آزمایشگاه
5000 6000 6700 7500 8700 33900 

آنالین در بخش هوا و  بصورت آلودگی کنترل سیستموخدماتی مجهز به  صنعتیواحدهای*

 پساب
2000 2500 3000 4000 4500 16000 

 37500 9000 8000 7500 7000 6000 *پایش واحدهای صنعتی و خدماتی
های صنعتی استان*احداث تصفیه خانه فاضالب شهرک  4000 5000 6000 7000 8000 30000 

 623000 140000 133000 126000 119000 105000 *نصب ایستگاه های سنجش کیفیت هوا

 25000 8000 7000 5000 3000 2000 *نصب ایستگاه های سنجش کیفیت آب سطحی

 *مدیریت پسماند

 35000 9000 8000 7000 6000 5000 شهری
 25700 7000 5500 4800 4400 4000 صنعتی

 20800 5500 4800 4000 3500 3000 کشاورزی

 17400 4500 3900 3500 3000 2500 پزشکی

 15100 4200 3500 2900 2500 2000 ویژه

تفصیلی مناطق –تدوین طرح های توجیهی   15000 15000 18000 18000 21000 87000 

تثبیت مناطق، خرید مستثنیات و ممیزی و تفکیک منابع ملی و دولتی با اولویت مناطق تحت 

 مدیریت
13860 18480 21560 24640 30960 109500 



 

 
 

های برنامه ششمسال –هدف کمی   جمع پنجم چهارم سوم دوم اول 

هاعمل مدیریت و حفاظت گونهتهیه و اجرای برنامه   7500 8100 8700 9300 10000 43600 

 53500 13000 11200 10600 9700 9000 کاهش اثرات مخاطرات زیست محیطی در مناطق تحت مدیریت
 67600 16000 14700 13600 12300 11000 ارتقا کمیت و کیفیت مناطق تحت مدیریت برای حفاظت از تنوع زیستی

دهی مناطق  تحت مدیریتحفاظت و سامان  40000 48000 60000 65000 80000 293000 
 119800 23960 23960 23960 23960 23960 تدوین و اجرای مدیریت زیست بومی و تأمین حقابه اکولوژیک تاالب

های حساس و شکنندهتدوین و اجرای برنامه مدیریت زیست بومی زیست بوم  11640 11640 11640 23280 23280 80814  
 1380000 460020 306660 306660 153330 153330 افزایش مناطق دارای طرح های تفصیلی مدیریت به کل مساحت منطقه

های استانحفاظت و احیاء تاالب  9200 14720 23920 27600 36560 112000 
 20900 5500 4700 4200 3500 3000 *سطح پوششی برآورد جمعیت حیات وحش

عرصه های طبیعی به کل استان *پایش زیستگاهها و  16000 17000 19200 22000 25000 99200 
های اجتماعی و تشکل های غیردولتی حامی محیط ها ، سرمایهحمایت و پشتیبانی از سمن

 زیست
8000 8800 9600 12000 15000 53400 

00554 13500 12000 11000 9900 9000 تدوین و اجرای برنامه جامع آموزش زیست محیطی  
های آموزشی همگانی مسائل مربوط به محیط زیست*برگزاری دوره  7200 8300 9200 10500 12000 47200 

 21600 6500 5300 4200 3100 2500 *افزایش تعداد سازمان های مردم نهاد
 31500 8500 7300 6100 5100 4500 *تعداد برنامه های مشارکتی با سازمانهای مردم نهاد و جوامع محلی

 31300 8300 7200 6100 5200 4500 تدوین نظام یکپارچه اطالعات محیط زیستی
 42100 11000 9200 8100 7300 6500 استقرار نظام تحول اداری

توانمند سازی و تقویت  ظرفیت های ساختاری و حقوقی برای حفاظت اثر بخش از محیط 

 زیست
6200 6800 7400 8100 9000 37500 

ط بانی در مناطق تحت مدیریتا*حداث پاسگاه محی  14000 16000 18000 20000 22000 90000 

 111000 28000 25000 22000 19000 17000 *میزان مناطق تحت مدیریت که مجهز به روش های نوین حفاظتی شده اند
مندی از فناوری های نوآورانه در زمینه محیط بررسی مطالعات و تحقیقات علمی با هدف بهره

 زیست
00135  15000 17500 19000 22000 87000 

 76000 19000 17500 15000 13000 11500 مطالعه و استفاده فناوری های نوآورانه جهت محافظت از محیط زیست
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ای در برنامه ای و تملک دارایی سرمایهعتبارات محیط زیست به تفکیک هزینهابینی پیش -13 -2-4

 ششم

 جمع کل

 ریال ( د) میلیار
 سال اول دوم سوم چهارم پنجم

 هزینه ای 160 190 220 260 300 1130

730 200 170 145 120 95 
تملک دارایی های 

 سرمایه ای

 جمع 255 310 365 430 500 1860

رمایه ای ی سبینی اعتبارات فصول محیط زیست به تفکیک هزینه ای و تملک دارایپیش -14 -2-4

 در برنامه ششم

جمع 

 کل

 سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم
 عنوان فصل

 هزینه ای تملک هزینه ای تملک هزینه ای تملک هزینه ای تملک هزینه ای تملک

            کاهش آلودگی

            مدیریت پسماند

          

 مدیریت

پسماندهای 

، روستایی شهری

 و صنعتی

          
تحقیق و توسعه 

در امر محیط 

 زیست

           حفاظت از گونه

 های زیستی

            جمع کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   119/ محیط زیست

 
 

 رست منابعفه

  ،1393گزارش اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان ، فصل محیط زیست 

  1392آمایش سرزمین و سند راهبردی توسعه استان، محیط زیست و منابع طبیعی ، پاییز 

  1393، دکتر فرید مر ،دانشگاه شیراز، کیلومتری 50انجام مطالعات زمین پزشکی کالن شهر اصفهان تا شعاع 

 ای استان اصفهان.،شرکت آب منطقه94-95رود در سال آبی زارش برنامه و عملکرد سد مخزنی زایندهگ 

  1392سالنامه آماری استان اصفهان 

 ( 1390-1394سند ملی پیشرفت استان و مجموعه اسناد بخشی و فرا بخشی در برنامه پنجم) 

  مهوری فرهنگی ج اقتصادی، اجتماعی و مقایسه رویکرد زیست محیطی برنامه سوم تا پنجم توسعه"مقاله

 1391، ، عطیه خطیبی ، سیما فاخران"اسالمی ایران

  ،1372تراز نامه انرژی استان اصفهان. 

   1393گزارش عملکرد اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان سال . 

 شد اسی ار، پایان نامه کارشنهای  برآورد اکولوژیکی )مطالعه موردی: شهر اصفهان(بررسی تحلیلی روش

 کبری حسینی دارانیمحیط زیست ، 

  ،1391اداره کل مدیریت بحران استان اصفهان، مخاطرات جوی و مدیریت بحران 

  ،1384مرید، سعید، اثرات تغییر اقلیم بررودخانه زاینده رود 

  شرکت مدیریت منابع آب ایران، 1392-93بررسی وضعیت منابع آب زیرزمینی کشور تا پایان سال آبی ،

 ترمطالعات پایه منابع آب گروه آبهای زیرزمینی.دف

 1395رود، گزارش میانکار، دکتر کار آموز طرح بهنگام سازی کاهش آلودگی رودخانه زاینده. 
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 پیوست ها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24847200 24883731

25655947

23264570

27805689

20000000

21000000

22000000

23000000

24000000

25000000

26000000

27000000

28000000

29000000

1390 1391 1392 1393 1394

ان  میزان تولید برق در نیروگاه های استان اصفه

(مگاوات ساعت)

18875123

19419234

20502345

21531223

20591321

17500000

18000000

18500000

19000000

19500000

20000000

20500000

21000000

21500000

22000000

1390 1391 1392 1393 1394

مگا وات  )میزان مصرف  برق در استان اصفهان 

(ساعت

5092
5027

5117

4578

5398

4000

4200

4400

4600

4800

5000

5200

5400

5600

1390 1391 1392 1393 1394

سرانه تولید برق در استان اصفهان کیلو وات

ساعت  

3868
3926

4089

4236

3997

3600

3700

3800

3900

4000

4100

4200

4300

1390 1391 1392 1393 1394

ت کیلو وا)سرانه مصرف برق در استان اصفهان 

ساعت



   121/ پیوست محیط زیست
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   123/ پیوست محیط زیست

 
 

 

  

ابات انتقال و توزیع، انشع*آب بدون درآمد آن حجم از آب است که در فرایند انتقال آب به دلیل فرسودگی شبکه 

 رود.غیرمجاز و یا سایر موارد به هدر می
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 1393های اجرایی در سالعملکرد سیاست

 ردیف
های اجرایی سیاست

 اتخاذ شده
 اثربخشی سیاست اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته

 برآورد اثربخشی

 )درصد(
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 ایع آالیندهکاهش صن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های صنعتی اصفهان درخصوص اتصال فاضالب واحدهای صنعتی به تصفیه خانهتشکیل جلسات متعدد با شرکت شهرك -
پنجاه واحد تولیدی و صنعتی بزرگ مقیاس استان جهت  HSEبرگزاری نشست تخصصی با مدیران ارشد و مسئوالن  -

 شناسی و معضالت زیست محیطی هر واحدبررسی کار
 های مختلف هر صنعت(برداری از بخشانجام عملیات میدانی )بازدید کارشناسی و نمونه -
تشکیل کمیته تخصصی در اداره کل جهت مستندسازی اقدامات انجام شده و مدارك دال بر رفع آلودگی واحدهای صنعتی  -

 اند.که از فهرست صنایع آالینده خارج گردیده
های مازوت سوخت مجاور شهر اصفهان و تحقق مصرف سوخت های مکرر جهت تأمین سوخت گاز برای نیروگاهپیگیری -

 1393گاز در واحدهای مذکور از سال 

 های هوا و پسابای در خروجیبرگزاری جلسه با مسئولین واحدهای صنعتی بزرگ استان جهت نصب سیستم پایش لحظه -
 های فاضالب شهری استانخانهداری مستمر خروجی تصفیهبرپایش و نمونه -
 برداری از خروجی واحدهای صنعتی استانپایش و نمونه -
 پیگیری جهت احداث تصفیه خانه دو شهرك صنعتی مشتمل بر شهرك صنعتی بزرگ جی -
 ازچرخانی پسابخانه تکمیلی آن جهت بخانه شهرك صنعتی مورچه خورت و تصفیهاندازی مدول دوم تصفیهراه -
 رودشرکت در جلسات مدیریت یکپارچه زاینده -
 پیگیری و پایش آلودگی منابع آب سطحی و زیر زمینی استان -
 بکارگیری نیروی انسانی متخصص در بخش آزمایشگاه آنالیز دستگاهی اداره کل -
 همکاری فعال با برنامه اجرایی ایمنی آب شرب شهر اصفهان -
جلسه(، کارگروه مدیریت  10جلسه(، کارگروه کاهش آلودگی هوا ) 2ای حفاظت کیفی زاینده رود )برگزاری جلسات شور -

 جلسه( 80ها و جلسات تخصصی کارگروه مدیریت پسماند )بیش از پسماند استان و شهرستان
 های مربوطهپیگیری مصوبات جلسات یاد شده با دستگاه -
 اند به مراجع قضاییودهمعرفی واحدهای آالینده که رفع آلودگی ننم -
 ریزی و توسعه استانتدوین و تصویب برنامه جامع کنترل کیفی هوای اصفهان در شورای برنامه -

تشکیل جلسه مربوطه در اداره کل و تعیین تکلیف هر دستگاه جهت انجام امور محوله در راستای کاهش صنایع آالینده  -
 استان

 استان شرکت در جلسات مربوط به منابع آب - -

اقدامات فوق باعث کاهش صنایع آالینده تا حد 
زیادی شده و از طرفی حجم قابل توجهی از 

فاضالب تولیدی در واحدهای صنعتی به شبکه 
های صنعتی های شهركخانهفاضالب تصفیه

متصل شده که باعث کاهش تخلیه بارآلودگی به 
 محیط گردیده است.

80 



 

 ردیف
های اجرایی سیاست

 اتخاذ شده
 اثربخشی سیاست اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته

 برآورد اثربخشی

 )درصد(
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 کاهش صنایع آالینده

 ونقل و ترافیک و کمیته اضطرار ی آلودگی هوا و شورای هماهنگی مدیریت بحرانشرکت در جلسات شورای حمل -
شرکت در جلسات تخصصی کارگروه مدیریت پسماند برگزار شده در استانداری، شورای شهر، شهرداری و مرکز بهداشت  -

 استان
 نگین در سطح استاننظارت بر مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و س -
 برگزاری جلسات طرح جامع کنترل کیفی هوای اصفهان-
مورد گزارش  4و بررسی  92مورد گزارش استقرار در واحدهای صنعتی، خدماتی و معدنی مشمول ارزیابی در سال  6بررسی  -

 91نهایی نشده مربوط به سال 
برداری، توسعه، امل درخواست مجوز احداث، بهرهمورد استعالم در بخش محیط زیست انسانی ش 4961پاسخگویی به  -

 افزایش ظرفیت، تغییر خط تولید و....
 ضوابط استقرار سازمان حفاظت محیط زیست 7جلسه کمیته کارشناسی جهت واحدهای مشمول رده  20برگزاری بیش از  -
 صولی پسماند در واحدهای صنعتیهای الزم به منظور مدیریت اپایش وضعیت مدیریت پسماند واحدهای صنعتی و پیگیری -
تشخیص نوع پسماند )پسماند ویژه یا پسماند صنعتی( براساس نتایج آنالیز پسماند و مقایسه آن با استانداردهای پسماند و  -

 تعیین تکلیف نحوه مدیریت پسماند
ت صنایع آالینده ین فهرسگیری کارشناسی به منظور تعیبرگزاری جلسات مربوط به بررسی وضعیت صنایع استان و تصمیم -

 استان
 

2 
 و صنعتی احدهایو پایش

 زیستی منابع

 های سنجش آلودگی هوا وآبشناسایی واحدهای آالینده، احداث ایستگاه -
 ایبرداری از خروجی واحدهای صنعتی،خدماتی، پیگیری نصب سیستم پایش لحظهنمونه -
 های معتمدنظارت بر عملکرد آزمایشگاه -
 ئه اطالعات در سایت اداره کلرود و اراای بر روی زایندهنصب ایستگاه پایش لحظه -
 آوری، استخراج وآنالیز اطالعات مرکز پایش کیفی هوا و ثبت در سایت اداره کلجمع -
 های پایش کیفی هوا و تابلوهای نمایشگرراهبری ایستگاه -
 مورد پایش شبانه 1500پایش شبانه روزی واحدهای تولیدی و صنعتی بیش از  -
 اتی استان اصفهانواحد صنعتی وخدم 6360پایش  -

رفع آلودگی واحدهای دارای آلودگی، جلوگیری از 
فعالیت واحدهای آالینده، پایش کیفیت هوای 

 استان و منابع آب
75 

  پسماند مدیریت 3

 ای از :بازدیدهای دوره -1
 های دفن زباله(های دفن زباله شهری و روستایی )بر اساس پرسشنامه طراحی شده جهت پایش محلمحل 1-1

 موقت زبالهسکوی  1-2

ات بسیار  مؤثری در جهت مدیریت پسماند در اقدام
بخش پسماندهای عادی، کشاورزی و بیمارستانی  

 به عمل آمده است. 93طی سال
55 



 

 
 

 ردیف
های اجرایی سیاست

 اتخاذ شده
 اثربخشی سیاست اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته

 برآورد اثربخشی

 )درصد(

 کارخانجات تولید کود آلی 1-3

نحوه مدیریت پسماند در واحدهای صنعتی براساس مطالب مندرج در فرم برنامه عملیاتی مدیریت پسماندهای ویژه و  1-4
 صنعتی

 نحوه مدیریت پسماندهای کشاورزی 1-5

ها با انتوسط بیمارستشده تکمیلپرسشنامه براساس وضعیت مدیریت پسماندهای پزشکی مراکز خدماتی و درمانی  1-6
 های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابستهروشو  ضوابطو  «پسماندهای بیمارستانیمدیریت» عنوان 

روه ها و جلسات تخصصی کارگتشکیل جلسات کارگروه مدیریت پسماند استان، کارگروه مدیریت پسماند شهرستان -2
 نمدیریت پسماند استان و شهرستا

شش های تحت پوخطرساز. کلیه بیمارستانهای بیها از طریق دستگاهخطرسازی پسماندهای پزشکی بیمارستانبی -3
م پزشکی های تحت پوشش دانشگاه علوباشند و بیمارستانخطرساز پسماند میدانشگاه علوم پزشکی کاشان دارای دستگاه بی

خطرسازی ها نسبت به بیخطرساز سایر بیمارستانا از طریق دستگاه بیباشند و یخطرساز میاصفهان یا دارای دستگاه بی
باشد که در حال پیگیری جهت خرید خطرساز پسماند میبیمارستان فاقد دستگاه بی 2نمایند و تنها پسماند پزشکی اقدام می

 باشند.و نصب دستگاه می
سماندهای پزشکی بی خطرسازی شده مراکز خدماتی تشکیل جلسات متعدد به منظور راهکار اصولی جهت دفع نهایی پ -4

 و درمانی از طریق سوزاندن در زباله سوز مرکزی استاندارد و یا دفن اصولی در لندفیل های ایزوله 
انجام مکاتبات جهت توسعه واحدهای تولید کمپوست و همچنین احداث واحدهای جدید تولید کمپوست در استان  -5

 )جایگزین دفن زباله(
کارخانه کمپوست شهرستان های کاشان و آران و بیدگل، شهرستان گلپایگان  3یگیری به منظور راه اندازی هرچه سریعتر پ -6

 های مذکورو خوانسار و شهرستان فالورجان و جلوگیری از دفن زباله در شهرستان

 پیگیری جهت امحاء یا بازیافت پسماندهای ویژه تولیدی در واحدهای صنعتی -7
 

 

 



 

 ردیف
های اجرایی سیاست

 اتخاذ شده
 اثربخشی سیاست اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته

 برآورد اثربخشی

 )درصد(
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اجرای برنامه 

کاهش آلودگی 

هوای کالن 

در  شهراصفهان

 محور 10
 

 محورحمل و نقل و مدیریت ترافیک -الف 

  نقل و حمل ناوگان در اتوبوس دستگاه 70 تعداد افزایش پیگیری:  عمومی نقل و حمل ناوگان توسعه( 1

 : خودرو فنی معاینه( 2

 (سنگین مرکز 1 و سبک مرکز1) 93 سال در مکانیزه مرکز 2 افزایش

 ( جاری سال در قطار شهری یک خط از یک فاز اندازی راه) شهری قطار (3

  سواری دوچرخه الین توسعه و پیاده عابران عبور تسهیل و معابر ساماندهی( 4

 یستگاه 48: دوچرخه مکانیزه های کیوسک توسعه 

 کیلومتر 85:  دوچرخه موجود مسیرهای بهسازی 

  دولت استقرار)شهری درون سفرهای کاهش و حذف و دولت خوان پیش دفاتر طریق از الکترونیکی خدمات توسعه( 5

 (الکترونیک

 دولت خوان پیش دفاتر طریق از الکترونیکی خدمات ،(محوری محله)شهری رسان خدمات های طرح اجرای  

 پست کل اداره و جامع برنامه پوشش تحت های شهرداری مشترك اقدامات پیگیری 

 اصفهان شهر کالن ونقل حمل عجام مطالعات( 6

 بهینه سازی انرژی-ب

 در منطقه اصفهان 4تأمین و توزیع بنزین و گازوئیل یورو   -1

  محدوده برنامه( %85) 4میلیون لیتر بنزین یورو  2/2توزیع 

  محدوده برنامه( %80) 4میلیون لیتر گازوئیل یورو  2توزیع 

  عرضه سوخت با نمونه برداری ادواری و آنالیز شیمیایی و مطابقت نظارت بر کیفیت سوخت توزیع شده در جایگاههای
 با استاندارد توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

 اجرای طرح کهاب  -2

آوری بخارات فرار هیدروکربنی در اجرای طرح مزبور توسط شرکت پخش فرآوردهای نفتی با نصب سیستم های جمع   

 است. در حال انجام Stageسه  

 

 مصوبه هوا آلودگی کاهش برنامه پیگیری بر عالوه
 - 93 ماه اردیبهشت مصوبه و( 90اسفند) وزیران أتهی

 قالب در جدی بطور اصفهان هوای آلودگی موضوع
 رفتهقرارگ پیگیری مورد هوا کیفی کنترل جامع برنامه

 .است

70 



 

 
 

 ردیف
های اجرایی سیاست

 اتخاذ شده
 اثربخشی سیاست اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته

 برآورد اثربخشی

 )درصد(
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 سوختتوسعه جایگاه های  -3

  جایگاه  18در حال حاضرCNG باشد.جایگاه متعلق به شهرداری  می 16باشد که در شهر اصفهان فعال می 

   توسط شهرداری اصفهان  جایگاه سوخت جهت دو منظوره کردن ( 5) پیگیری جهت راه اندازی 

 ج( محور منابع ثابت آالینده

 گاه شهید منتظری و اصفهانتبدیل سوخت دو نیرو -1  

در  کیلومتری شهر اصفهان طرح 50ممنوعیت احداث، توسعه وافزایش ظرفیت واحدهای صنعتی درداخل شعاع  -2

 کارگروه آمایش

 صنوف آالینده داخل شهر -3

ساماندهی صنوف مزاحم شهری ، در شهرداری اصفهان جهت ارائه و تصویب  پیگیری جهت تدوین الیحه مدیریت و -

 ورای اسالمی شهر با رویکرد زیست محیطیدر ش

) برخورد قانونی  کیلومتری 50های تولید آجر، گچ و آهک شرق و شمال شرق اصفهان به خارج از شعاع ساماندهی کوره-4

 ( واحدهای سنتی تولید گچ، آجر و صنوف آالینده شهریبا 

ایشی )خانگی و تجاری( و هوشمندسازی های ) سیستم های( گرمایشی و سرمکنترل آلودگی ناشی از سامانه -5

 (وزارت نفت با همکاری وزارت کشور، سازمان ملی استاندارد ایران و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور)ها.موتورخانه

  کمیته ای یا محوریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان ، در نظام مهندسی ساختمان استان تشکیل و در حال
 باشد.جهت اجرا می ریزیبرنامه

در  (وزارت نیرو) وری و ارتقای فناوری و بازدهی)راندمان( حرارتی.ارایه برنامه بازسازی و نوسازی و افزایش بهره - 6  
 گردد.ساختمان پیگیری می جلسات و دبیرخانه انرژی های نو وتجدید پذیر نظام مهندسی
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 استان آب منابع پایش

 

 

 تعیین ایستگاه پایش مستمر و غیر مستمر -

 رود در وب سایت اداره کلهای سنجش آب زایندهت ایستگاهارائه اطالعا -
 پارامتر 22گیریرود و اندازهبرداری ماهیانه از آب رودخانه زایندهنمونه -

 (WQIمحاسبه شاخص کیفی آب ) -

 ارائه نتایج محاسبات شاخص کیفی بر روی سایت اداره کل -

 رودتهیه بانک اطالعاتی از وضعیت کیفی رودخانه زاینده -

 
 
 

 70 امال مؤثر  بوده  استدر پایش منابع آب استان ک

اجرای برنامه 

کاهش آلودگی 

هوای کالن 

 شهراصفهان

محور10در   
 



 

 ردیف
های اجرایی سیاست

 اتخاذ شده
 اثربخشی سیاست اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته

 برآورد اثربخشی

 )درصد(
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 پایش منابع آب استان

 

 روداری شورای حفاظت کیفی زایندهبرگز -

 همکاری فعال در برنامه ایمنی آب شرب شهر اصفهان -
 رودپایش نقاط تخلیه پساب و رواناب به رودخانه زاینده -
 برداری از آبهای زیرزمینی در صورت وجود گزارش از وضعیت در معرض تهدید بودن نظیر آلودگی نفتینمونه -
 نی آب شرب شهر اصفهان با دبیری مرکز بهداشت استانهمکاری مؤثر وفعال با برنامه ایم -

 شرکت در جلسات  کمیته بحران آب استان وهمچنین مدیریت بحران استانداری -

 تشکیل و فعال سازی کمیته استانی مقابه با پدیده گرو غبار  -
 جلسه استانی ، کارگروه مقابله با پدیده گردو غبار 8تشکیل  -
 ی جلسه کارشناسی و تخصص 25تشکیل  -
 تدوین برنامه جامع مدیریت مقابله با پدیده گرد غبار در استان اصفهان  -
 هکتاری در شرق اصفهان 500اجرای عملیات بیابان زدایی در عرصه   -

 رودشرکت در جلسات مدیریت یکپارچه زاینده -
 خانه های فاضالب شهری شرکت در جلسات مرتبط باعملکرد تصفیه - -

6 
های محلی مهار کانون

 تولید کننده ریزگرد

 ممنوعیت فعالیت معادن خاك سطحی در مناطق حساس و بحرانی -
 های قبلیپنج مورد مخالفت با صدور مجوز معادن جدید و نظارت بر برداشت

ای هجلوگیری از تخریب منابع طبیعی از طریق فعالیت
 از معادن برداری استخراج و بهره

40 

7 
 مدیریت و شناسائی

 حساس بوم های زیست
 پیگیری ارتقاء مناطق شکار ممنوع موجود به حفاظت شده -

 620موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت باارتقاء 
هزار هکتار  مناطق خارو، یخاب و کوه بزرگی به 

 پناهگاه حیات وحش
90 

 

  



 

 
 

 1393ف کمی برنامه فرابخش محیط زیست در سال ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداعملکرد شاخص

 واحد متعارف عناوین هدف های کمی ماده قانونی ردیف
1393 

 عملکرد هدف برنامه
نسبت عملکرد به 

 هدف )درصد(

 192ماده  1
اند به کل نسبت تعداد واحدهای تولیدی که رفع آلودگی نموده

 واحدهای آالینده شناسایی شده
 6/84 55 65 درصد

 192ماده  2
ی هاها و فاضالببرداری از منابع آب سطحی، زیرزمینی و پسابنمونه

 صنعتی و شهری و آنالیز در آزمایشگاه
 2/95 4703 4940 تعداد نمونه

 192ماده  3
هوا به واحدهای  آلودگیکنترل سیستم دارایصنعتی  واحدهای

 کننده هواآلوده
 60 3:5 5:5 نسبت

 192ماده  4
 60 12 20 تعداد آوری فاضالبهای صنعتی دارای شبکه جمع شهرك

 2/69 9 13 تعداد فاضالب خانه تصفیه دارای صنعتی های شهرك

 192ماده  5
 3/59 19 32 تعداد هوا آلودگی سنجش های ایستگاه

 54 6 11 تعداد هوا آلودگی نمایشگر تابلوهای

 100 80 80 درصد کالن شهر اصفهان اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوای 192ماده  6

 290 6360 1900 تعداد واحدهای تولیدی و خدماتی آالینده مورد پایش 192ماده  7

 192ماده  8
های آب و فاضالب در ادارات تابعه و راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه

 همچنین تجهیز آزمایشگاه اداره کل
 70 7 9 تعداد

 

  



 

 1393تغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه فرابخش محیط زیست در سال ها و م)ادامه( عملکرد شاخص

 واحد متعارف عناوین هدف های کمی ماده قانونی ردیف
1393 

 عملکرد هدف برنامه
نسبت عملکرد به 

 هدف )درصد(

9 190 

 90 90 100 درصد کل پسماند به شده مدیریت شهری پسماند میزان
 50 1 2 تعداد فع و دفن پسماندهای ویژههای دراه اندازی مکان

 - - 3 تعداد پسماندهای صنعتی دفن و دفع مکانهای
 5/87 70 80 درصد تبدیل ضایعات کشاورزی به مواد قابل استفاده

 85 85 100 درصد های عفونیامحا زباله

 100 6:9 6:9 نسبت مناطق دارای طرح مدیریت جامع به کل مناطق موردنیاز طرح 191 10

 %50 1:4 2:4 نسبت احیاء قابل به شده احیا های بوم زیست و ها زیستگاه 191 11

 % 5/59 19161 32210 راس استان چهارگانه مناطق در سرشماری طریق از علفخواران جمعیت برآورد 191 12

 96 27 28 تعداد های نظارتیاحداث پاسگاه به میزان مورد نیاز به منظور اجرای فعالیت 191 13

 210 54316 25794 نفر ساعت های آموزشی ضمن خدمت کارکنانبرگزاری دوره 189 14

 170 19592 11460 نفر ساعت های آموزشی همگانی مسائل مربوط به محیط زیستبرگزاری دوره 189 15

 



 

 فصل سوم

مالی و دارایی تأمیننظام   

 دمهقم

بر هم  اًباشند که لزومن درآمدی و یک جریان هزینه ای میکارگزاران اقتصادی در طول زمان دارای یک جریا

ای وجود دارد و الزم است که طی فرآیندی این شکاف پر منطبق نبوده و شکافی بین جریان درآمدی و هزینه

ارجی برای هر نوع مخ ایسرمایهشود. به این چنین فرآیندی که بدنبال ایجاد، جمع آوری و افزایش منابع مالی یا 

نابع ها اغلب مهای تولیدی و تجاری و دولتها، بنگاهکنندهگویند. به عبارت دیگر مصرفمالی می تأمین است،

مالی در دسترس برای رسیدن به اهداف، پرداخت بدهی یا معامالت دیگر را ندارند و باید از طرق مختلف، پولی را 

که این عامالن اقتصادی این میزان منابع مالی را بدست آورند. فرآیندی  ،که آنها برای عملیات خود نیاز دارند

 گویند.مالی می تأمینبدست می آورند و انتخاب روش آن را 

 أمینتمالی خارجی و  تأمینمالی متشکل از بانک، بیمه، بازار سرمایه،  تأمیندر هر نظام اقتصادی، نظام 

ها و منابع مالی به منظور تخصیص به پروژهآوری و افزایش منابع مالی از سوی دولت، وظیفه اصلی ایجاد، جمع

مالی مبتنی بر درآمدهای نفتی نه کافیست، نه پایدار و نه  تأمینکیه دولت بر ت .فعاالن اقتصادی را بر عهده دارد

مالی  تأمینمتنوع سازی منابع  .های متنوعی استفاده شودمالی دولت از روش تأمینمطلوب. لذا الزم است برای 

 منابع مالی دولت و همچنین کاهش اتکاء دولت به درآمدهای نفتی خواهد شد.  تأمینساز پایداری  دولت، زمینه

 

  



 (1396 -1400ناد راهبردی برنامه ششم توسعه استان اصفهان)اس/ 134

 برخی اقدامات این اولویت عبارتند از:

تأمین مالی پروژه های دولتی از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی به شیوه های متعدد )مشارکت بخش  -

های دولتی تعیین های غیرمولد و شرکتاموال دولتی و فروش دارایی استفاده مؤثر از - خصوصی و عمومی و ...(

 شده در قانون

 هایی همچـون:گیری از شیوهطریق بازار سرمایه با بهره تأمین مالی دولت از -

انتشار ابزارهای مالی اسالمی، ازجمله  -اندازی صندوق توسعـه زیرساختراه -انتشار اسناد خزانـه اسالمی  -

 فروش امالك و مستغالت -ف )مانند سلف نفتی(، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق استصناع، اوراق جعاله. اوراق سل

ام تمهای نیمهواگذاری پروژه -مازاد دولت در بورس کاالی ایران، با هدف آزادکردن نقدینگی جدید برای دولت 

 طریق بازار سرمایه. دولتی به بخش خصوصی از

ی های تأمین مالزاماً استفاده از تمام ابزارهای موجود امکان پذیر نبوده و بسیاری از رویهدر برش استانی ال

گیرد. به این منظور برای تبیین سند نظام تأمین مالی پنج بخش بازار پول و دولت به صورت متمرکز انجام می

ملک مالی مبتنی بر مالیات و بودجه ت ای اصفهان، بازار بیمه، نظام تأمیننظام بانکی، بازار سرمایه و بورس منطقه

 گذاری خارجی مورد مطالعه قرار گرفته است.ای و سرمایهسرمایه هایدارایی

 بررسی و تحلیل وضعیت موجود -1 -3

 بازار پول و نظام بانکی  -1 -3-1

 های مهم آنهای دارای جانشینی نزدیک به پول است که ویژگیبازار پول بازار داد و ستد پول و دیگر دارایی

 مدتکوتاه مطالبات پولی، بازار بازارهای اندك بودن ریسک نقد شوندگی و عدم پرداخت و نقدینگی باال است.

. مهمترین نهادهای فعال در باالست بسیار سرعت نقدینگی بازار این گیرد و درسال را در بر می یک تا حداکثر

های تجاری و تخصصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی هستند که با استفاده از ابزارهایی مانند ن بازار بانکای

های سپرده نسبت به تجمیع و تجهیز منابع مالی اقدام نموده و سپس با بکارگیری ابزارهای تخصیص گواهی

ادی الی واحدهای تولیدی و اقتصتصریح شده در قالب بانکداری اسالمی نسبت به پرداخت تسهیالت و تأمین م

 نمایند.اقدام می

های مختلف در نظام تأمین به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی و همچنین آمار و اطالعات موجود از سهم بخش 

عدم اجرای کامل های اخیر به دالیل مختلف بانک محور بوده است. مالی، تأمین مالی در ایران در سال

ی دولت ،و دولتی یا شبه دولتی ماندن بسیاری از واحدهای اقتصادی بزرگ 44صل های اسازی و سیاستخصوصی

الی م تنوع ابزارهای معد ،تر از قیمت بازارمنابع مالی ارزان، دسترسی به های بزرگ کشوربانکماندن بسیاری از 

رخ ن نرخ تسهیالت با نعدم رقابتی بود، دم استقبال آحاد مردم از بازار سرمایهو ع از نظر ترکیب ریسک و بازده

است. در این قسمت عملکرد گذشته نظام بودن اقتصاد  امل مهم بانک محوروتأمین مالی از طریق بازار سرمایه، ع

  های مربوط به پرداخت تسهیالت و جذب منابع مالی ارائه شده است:بانکی کشور در استان اصفهان در حوزه



   135/ نظام تامین مالی و دارایی

 
 

 ی استان اصفهان های جذب شده در شبکه بانکمنابع و سپرده -

های جذب بر اساس اطالعات ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران پیرامون میزان سپرده

مشاهده نمود که سهم استان اصفهان از ( 1-3توان در جدول)ه تفکیک استانی، میشده در شبکه بانکی کشور ب

ها در استان ست ولی روند تغییرات میزان منابع بانکدرصد بوده ا 5/5کل منابع بانکی کشور به طور متوسط حدود 

 باشد. اصفهان تا حدودی متفاوت از کشور می

 میزان مانده کل سپرده های بانکی )میلیارد ریال/ درصد((. 1 -3)جدول

 1394بهمن  1393 1392 1391 1390 1389 سال

 568529 470991 372551 301276 222764 174042 استان اصفهان

 10178894 8192761 6844166 4977262 3866987 3187671 کل کشور

 59/5 75/5 44/5 60/5 76/5 46/5 سهم از کل کشور

 71/20 42/26 66/23 35/24 99/27  رشد سالیانه استان

 24/24 70/19 51/37 71/28 31/21  رشد سالیانه کشور

 وری اسالمی ایرانماخذ اداره اطالعات بانک مرکزی جمه

 1389درصد در سال های  28دهد که رشد منابع بانکی در استان اصفهان از حدود اطالعات جدول نشان می

درصد رسیده  24درصد به  21درصد کاهش یافته و این در حالی است که در کشور از  71/20به حدود  1390و 

 است. 

 

 1390 -94های  سال طییرات سپرده بانکی در استان اصفهان و کل کشور (. تغی1 -3)نمودار
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 کل تسهیالت پرداختی شبکه بانکی استان اصفهان  -

هزارمیلیارد ریال مانده کل تسهیالت اعطایی شبکه بانکی در کل کشور در بهمن ماه  7630از مجموع حدود 

 د( سهم استان اصفهان بوده است. درص 26/5، )حدود هزار میلیارد ریال 401میزان  1394سال 

)میلیارد ريال مانده کل تسهیالت اعطایی ریالی و ارزی بانکها و موسسه اعتباری توسعه (. 2 -3)جدول

 ريال/درصد(

 1394بهمن  1393 1392 1391 1390 1389 سال

 401033 332135 278131 225248 188617 155654 استان اصفهان

 7630792 6739744 5719260 4390642 3803718 3177895 کل کشور

 26/5 93/4 86/4 13/5 96/4 90/4 سهم از کل کشور

 74/20 42/19 48/23 42/19 21/18 - رشد سالیانه استان

 22/13 84/17 30/26 43/15 69/19 - رشد سالیانه کشور

 ماخذ اداره اطالعات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 
 1390 -94(. رشد سالیانه تسهیالت اعطایی استان و کشور طی سال های 2 -3)نمودار

 های اقتصادی از تسهیالت پرداختی در مقایسه با کل کشورسهم بخش -

 بخش کشاورزی 

ای هسالدهد که از مجموع تسهیالت پرداختی به بخش کشاورزی در فاصله نشان می( 3-3اطالعات جدول)

 درصد در استان اصفهان تخصیص یافته است.  3/4به طور متوسط  1392تا  1389

 



   137/ نظام تامین مالی و دارایی

 
 

 )میلیونمانده کل تسهیالت اعطایی )جاری( به بخش غیر دولتی)خالص( در بخش کشاورزی(. 3 -3)جدول

 ریال/درصد(

 1392 1391 1390 1389 سال

 17356366 15215738 12496692 9473973 استان اصفهان

 402136936 333756336 287896862 263346296 کل کشور

 32/4 56/4 34/4 60/3 سهم از کل کشور

 1/14 8/21 9/31 - رشد سالیانه

 های کشور )وزارت امور اقتصادی و دارایی(ماخذ: نماگرهای مالی و اقتصادی استان   

 بخش صنعت و معدن 

اختی به بخش صنعت و معدن در کل کشور و همچنین استان اصفهان را مبلغ تسهیالت پرد( 4-3)جدول

تا  1389های دهد. بر اساس اطالعات موجود سهم تسهیالت پرداختی در بخش مذکور در فاصله سالنمایش می

درصد  64/8با روند نزولی به سطح  1392رسیده و در سال  1390درصد در سال  09/9درصد به  37/6از  1392

 هیالت پرداختی در کشور در بخش رسیده است. از کل تس

مانده کل تسهیالت اعطایی )جاری( به بخش غیر دولتی)خالص( در بخش صنعت و (. 4 -3)جدول

 )میلیون ریال/درصد(معدن

 1392 1391 1390 1389 سال

 71272908 57336473 50166261 32051597 استان اصفهان

 824520788 583136428 551849227 503488024 کل کشور

 64/8 83/9 09/9 37/6 سهم از کل کشور

 3/24 3/14 5/56 - رشد سالیانه

 های کشور )وزارت امور اقتصادی و دارایی(ماخذ: نماگرهای مالی و اقتصادی استان  

 بخش مسکن و ساختمان 

های شغلی و دارای اد فرصتهای پیشران در ایجبخش مسکن و ساختمان به عنوان یکی از بخش

های فعال در استان شود. بررسی آماری میزان خالص تسهیالت پرداختی بانکهای متعدد تلقی میزیربخش

ه دهد که در طول دورهای غیر دولتی نشان میاصفهان به فعالین اقتصادی در بخش مسکن و ساختمان در گروه

 درصد نبوده است. 4خش مسکن و ساختمان بیش از مورد بررسی سهم استان اصفهان از کل تسهیالت ب
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)خالص( در بخش ساختمان و  مانده کل تسهیالت اعطایی )جاری( به بخش غیر دولتی(. 5 -3)جدول

 )میلیون ریال/درصد(مسکن

 1392 1391 1390 1389 سال

 41209702 39.69629 33450610 23593193 استان اصفهان

 1171716701 990053764 824186908 604485237 کشورکل 

 52/3 95/3 06/4 9/3 سهم از کل کشور

 5/5 8/16 8/41 - رشد سالیانه

 های کشور )وزارت امور اقتصادی و دارایی(ماخذ: نماگرهای مالی و اقتصادی استان

 بخش صادرات 

در کشور با روندی نزولی از  در بخش صادرات سهم استان اصفهان از کل تسهیالت اعطایی این بخش

 کاهش یافته است.  1392تا  1389درصد در بازه زمانی سال  6درصد به  6/8حدود 

)میلیون مانده کل تسهیالت اعطایی )جاری( به بخش غیر دولتی)خالص( در بخش صادرات(. 6 -3)جدول

 ریال/درصد(

 1392 1391 1390 1389 سال

 2979310 1814676 3012768 3505467 فهاناستان اص

 48777419 36896179 43635619 40791332 کل کشور

 11/6 92/4 9/6 59/8 سهم از کل کشور

 2/64 -8/39 -1/14 - رشد سالیانه

 های کشور )وزارت امور اقتصادی و دارایی(ماخذ: نماگرهای مالی و اقتصادی استان    

  بخش بازرگانی، خدمات و سایر 

ها روندی روند اعطای تسهیالت در بخش بازرگانی با توجه به دوره زمانی کوتاه مدت بازگشت سرمایه بانک

درصد رشد در میزان تسهیالت  40، حدود  1392تا  1391های صعودی داشته است و مشخصاً در فاصله زمانی سال

 اعطایی این بخش مشاهده می شود. 

 

 



   139/ نظام تامین مالی و دارایی

 
 

مانده کل تسهیالت اعطایی )جاری( به بخش غیر دولتی)خالص( در بخش بازرگانی،خدمات و (. 7 -3)جدول

 )میلیون ریال/درصد(سایر 

 1392 1391 1390 1389 سال

 73471769 53268969 44959680 32508383 استان اصفهان

 993082901 763539762 624155591 558469719 کل کشور

 4/7 98/6 2/7 82/5 سهم از کل کشور

 9/39 5/18 3/38 - رشد سالیانه

 های کشور )وزارت امور اقتصادی و دارایی(ماخذ: نماگرهای مالی و اقتصادی استان

 های اقتصادی از تسهیالت اعطایی در استان اصفهان سهم بخش -

ساس ر اهای اقتصادی و بتسهیالت پرداختی شبکه بانکی استان اصفهان به تفکیک بخش( 8-3در جدول)

ها شود باالترین میزان پرداختی در تمام سالسهم درصد و مبلغ اعطا شده ارائه شده است. چنانچه مشاهده می

های مسکن و ساختمان و متعلق به دو بخش صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بوده است و پس از آن بخش

 بخش کشاورزی قرار دارد. 

 4/8تا  7/8سهم بخش کشاورزی در استان اصفهان بین  1392تا  1389های طی سال( 8-3)مطابق جدول

 20تا  7/21درصد، سهم بخش مسکن و ساختمان بین  5/34تا  5/29درصد، سهم بخش صنعت و معدن بین 

تا  9/29های بازرگانی و خدمات بین درصد و سهم مجموع بخش 4/1تا  2/3درصد، سهم بخش صادرات بین 

 درصد در نوسان بوده است.  6/35

 درصد(–)میلیون ریال های اقتصادی از تسهیالت اعطاییسهم بخش(. 8 -3)جدول

 1392 1391 1390 1389 سال

 206290055 166280254 144086021 108689859 کل تسهیالت پرداختی شبکه بانکی در  استان اصفهان

 17356366 15215738 12496692 9473973 بخش کشاورزی

 4/8 2/9 7/8 7/8 درصد-سهم

 71272908 57336473 50166261 32051597 بخش صنعت ومعدن

 5/34 5/34 8/34 5/29 درصد-سهم

 41209702 3969629 33450610 23593193 بخش ساختمان و مسکن

 0/20 5/23 2/23 7/21 درصد-سهم

 2979310 1814676 3012768 3505467 بخش صادرات

 4/1 1/1 1/2 2/3 درصد-سهم

 73471769 53268969 44959680 32508383 بخش بازرگانی، خدمات و سایر

 6/35 0/32 2/31 9/29 درصد-سهم

 های کشور )وزارت امور اقتصادی و دارایی(ماخذ: نماگرهای مالی و اقتصادی استان
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 سهم ابزارهای تأمین مالی اسالمی استفاده شده در بانکهای استان اصفهان  -

 الحسنهقرض 

)میلیون الحسنه به بخش غیردولتی)ناخالص( مانده کل تسهیالت اعطایی )جاری( قرض(. 9 -3)جدول

 ریال/درصد(

 1392 1391 1390 1389 سال

 12476420 11292395 9291291 6156072 استان اصفهان

 210028559 199814003 159859757 104762407 کل کشور

 94/5 65/5 81/5 88/5 ورسهم از کل کش

 5/10 5/21 9/50 - رشد سالیانه

 فروش اقساطی 

 )میلیوناقساطی به بخش غیردولتی)ناخالص( مانده کل تسهیالت اعطایی )جاری( فروش(. 10 -3)جدول

 ریال/درصد(

 1392 1391 1390 1389 سال

 24759941 26392006 26765681 27992814 استان اصفهان

 471026629 431433309 444979464 425139284 کل کشور

 26/5 12/6 02/6 58/6 سهم از کل کشور

 -2/6 -4/1 -4/4 - رشد سالیانه

 مشارکت مدنی 

 )میلیونمانده کل تسهیالت اعطایی )جاری( مشارکت مدنی به بخش غیردولتی)ناخالص((. 11 -3)جدول

 صد(ریال/در

 1392 1391 1390 1389 سال

 91508378 74423350 55699650 43004038 استان اصفهان

 1000552176 752149055 637367956 524909869 کل کشور

 15/9 89/9 74/8 19/8 سهم از کل کشور

 23 6/33 5/29 - رشد سالیانه



   141/ نظام تامین مالی و دارایی

 
 

 مضاربه 

)میلیون )ناخالص( اعطایی )جاری( مضاربه به بخش غیردولتیمانده کل تسهیالت (. 12 -3)جدول

 ریال/درصد(

 1392 1391 1390 1389 سال

 7445137 5909280 5428524 4741680 استان اصفهان

 101262940 83993594 85610409 83985759 کل کشور

 35/7 04/7 34/6 65/5 سهم از کل کشور

 26 9/8 5/14 - رشد سالیانه

 سلف 

 )میلیون ریال/درصد(مانده کل تسهیالت اعطایی )جاری( سلف به بخش غیردولتی)ناخالص((. 13 -3)جدول

 1392 1391 1390 1389 سال

 599993 665069 452880 449072 استان اصفهان

 17157155 17764492 20150794 21946748 کل کشور

 5/3 74/3 25/2 05/2 سهم از کل کشور

 -8/9 9/46 8/0 - شد سالیانهر

 جعاله 

)میلیون مانده کل تسهیالت اعطایی )جاری( جعاله به بخش غیردولتی )ناخالص((. 14 -3)جدول

 ریال/درصد(

 1392 1391 1390 1389 سال

 3507927 4547058 2878117 1864265 استان اصفهان

 103084250 88953248 78276792 61692814 کل کشور

 4/3 11/5 68/3 02/3 سهم از کل کشور

 -9/22 58 4/54 - رشد سالیانه
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 اجاره به شرط تملیک 

مانده کل تسهیالت اعطایی )جاری( اجاره به شرط تملیک به بخش غیردولتی)ناخالص( (. 15 -3)جدول

 )میلیون ریال/درصد(

 1392 1391 1390 1389 سال

 504786 201979 290065 283841 تان اصفهاناس

 15969146 17038400 15254757 11274447 کل کشور

 16/3 19/1 9/1 52/2 سهم از کل کشور

 9/149 -4/30 2/2 - رشد سالیانه

 مشارکت حقوقی 

ون )میلیردولتی)ناخالص(ت حقوقی به بخش غیمانده کل تسهیالت اعطایی )جاری( مشارک(. 16 -3)جدول

 ریال/درصد(

 1392 1391 1390 1389 سال

 96576 1 644606 611615 استان اصفهان

 81258950 49040970 23005374 19926866 کل کشور

 12/0 0 8/2 07/3 سهم از کل کشور

 گذاری مستقیمسرمایه 

 ()ناخالص اری( سرمایه گذاری مستقیم به بخش غیردولتیمانده کل تسهیالت اعطایی )ج(. 17 -3)جدول

 )میلیون ریال/درصد(

 1392 1391 1390 1389 سال

 0 400550 512749 140000 استان اصفهان

 18339726 34126128 21783126 10525829 کل کشور

 0 17/1 99/0 33/1 سهم از کل کشور

 -100 7/85 1/54 - رشد سالیانه
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 خرید دین 

)میلیون )ناخالص( مانده کل تسهیالت اعطایی )جاری( خرید دین به بخش غیردولتی(. 18 -3)جدول

 ریال/درصد(

 1392 1391 1390 1389 سال

 7550013 423041 4882494 3564878 استان اصفهان

 23889401 16164087 23214199 37538408 کل کشور

 6/31 17/26 03/21 5/9 سهم از کل کشور

 5/78 -4/13 37 - رشد سالیانه

 مسکن 

)میلیون )ناخالص( مانده کل تسهیالت اعطایی )جاری( مسکن به بخش غیردولتی(. 19 -3)جدول

 ریال/درصد(

 1392 1391 1390 1389 سال

 43042759 40449581 38618746 34909711 استان اصفهان

 1391543374 1168453008 966445803 831720778 کل کشور

 09/3 46/3 4 2/4 سهم از کل کشور

 4/6 7/4 6/10 - رشد سالیانه

 سایر عقود 

 )میلیون ریال/درصد()ناخالص( مانده کل سایر تسهیالت اعطایی )جاری( به بخش غیردولتی(. 20 -3)جدول

 1392 1391 1390 1389 سال

 18806497 9423909 9868771 10007362 ناستان اصفها

 443438776 221185734 178624846 160093008 کل کشور

 24/4 26/4 52/5 25/6 سهم از کل کشور

 6/99 -5/4 -4/1 - رشد سالیانه
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 (درصد–ریال سهم خالص انواع تسهیالت اعطایی به بخش غیر دولتی در استان )میلیون (. 21 -3)جدول

 1392 1391 1390 1389 سال

 12476420 11292395 9291291 6156072 قرض الحسنه

 9/5 5/6 6 6/4 درصد-سهم

 24759941 26392006 26765681 27992814 فروش اقساطی

 8/11 2/15 2/17 9/20 درصد-سهم

 91508378 74423350 55699650 43004038 مشارکت مدنی

 5/43 7/42 9/35 2/32 درصد-سهم

 7445137 5909280 5428524 4741680 مضاربه

 5/3 4/3 5/3 5/3 درصد-سهم

 599993 665069 452880 449072 سلف

 3/0 4/0 3/0 3/0 درصد-سهم

 3507927 4547058 2878117 1864265 جعاله

 7/1 6/2 9/1 4/1 درصد-سهم

 504786 201979 290065 283841 اجاره به شرط تملیک

 2/0 1/0 2/0 2/0 درصد-سهم

 96576 1 644606 611615 مشارکت حقوقی

 0/0 0/0 4/0 5/0 درصد-سهم

 0 400550 512749 140000 سرمایه گذاری مستقیم

 0/0 2/0 3/0 1/0 درصد-سهم

 7550013 423041 4882494 3564878 خرید دین

 6/3 2/0 1/3 7/2 درصد-سهم

 43042759 40449581 38618746 34909711 مسکن

 5/20 2/23 9/24 1/26 درصد-سهم

 18806497 9423909 9868771 10007362 سایر

 9/8 4/5 4/6 5/7 درصد-سهم

 های کشور )وزارت امور اقتصادی و دارایی(ماخذ: نماگرهای مالی و اقتصادی استان
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 وضعیت تسهیالت غیرجاری  -

  بخش غیر دولتی 

 )میلیون ریال/درصد(کل تسهیالت اعطایی )غیرجاری( به بخش غیردولتی مانده(. 22 -3)جدول

 1392 1391 1390 1389 سال

 27587539 16632497 17654592 21503699 استان اصفهان

 490285854 411311270 386813855 421967255 کل کشور

 63/5 04/4 56/4 1/5 سهم از کل کشور

 9/65 -8/5 -9/17 - رشد سالیانه

 دولتی  بخش 

 )میلیون ریال/درصد(مانده کل تسهیالت اعطایی )غیرجاری( به بخش دولتی(. 23 -3)جدول

 1392 1391 1390 1389 سال

 1519 14253 1024 5575 استان اصفهان

 10835293 10411022 5408318 5625093 کل کشور

 01/0 14/0 15/0 1/0 سهم از کل کشور

 -3/89 73 8/47 - لیانهرشد سا

 بازار بیمه -2 -3-1

بیمه به عنوان یکی از اجزای بازار مالی، نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی برعهده دارد. در واقع صنعت بیمه 

عنوان  بههای اقتصادی و از سوی دیگر به عنوان یک نهاد مالی، از یک سو منجر به اطمینان و تسهیل فعالیت

های الیتهای بیمه عالوه بر تأمین امنیت فعگردد. شرکتیک مؤسسه مالی منجر به تقویت بنیه اقتصادی کشور می

اقتصادی از طریق ارائه خدمات بیمه با مشارکت و بکارگیری منابع مالی انباشته شده نزد خود در فواصل زمانی 

توانند موجب تحرك، پویایی، رشد و های بلندمدت میهها، بخصوص در بیمدریافت حق بیمه و پرداخت خسارت

گذاری در های سرمایههای اقتصادی و طرحتوسعه بازارهای مالی شوند و منابع مالی شمار زیادی از فعالیت

های های تولیدی را فراهم آورند. بیمه نقش مهم و حساسی را در رشد و توسعه اقتصادی خصوصاً در کشوربخش

 کند.ایفاء میدر حال توسعه 
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 ضریب نفوذ بیمه -

 نماید و برای مقایسه وضعیتهای تجاری را در اقتصاد کالن ترسیم میاز جمله پارامترهایی که نقش بیمه

باشد. این گیرد، شاخص ضریب نفوذ بیمه میصنعت بیمه کشور با مجموعه اقتصاد کشور مورد استفاده قرار می

ندتر( صنعت تر )یا کولید ناخالص داخلی است و بیانگر حرکت سریعشاخص حاصل تقسیم حق بیمه تولیدی به ت

ضریب نفوذ بیمه کشور و استان اصفهان و میزان ( 24-3)جدول بیمه در مقایسه با مجموعه اقتصاد کشور است.

 5/1، 1389دهد. طبق آمار ضریب نفوذ بیمه کشور در سال را نشان می 1389-1393 هایسالتغییرات آن طی 

ضریب نفوذ بیمه استان اصفهان نیز در سال  درصد افزایش یافته است. 9/1به  1393وده که در سال درصد ب

 1392ضریب نفوذ بیمه کشور در سال  درصد رسیده است. 7/1به  1393باشد که در سال درصد می 44/1، 1389

درصد رشد داشته  83/9، 1392نسبت به سال  1393درصد کاهش یافته ولی در سال  95/8، 1391نسبت به سال 

نسبت به سال قبل کاهش رشد ولی در  1392و  1390 هایسالضریب نفوذ بیمه استان اصفهان در  است.

 نسبت به سال قبل افزایش رشد داشته است. 1393و  1391 هایسال

 )درصد(ضریب نفوذ بیمه(. 24 -3)جدول

 1393 1392 1391 1390 1389 شرح/سال

 7/1 56/1 9/1 41/1 44/1 استان اصفهان

 97/8 -89/17 75/34 -08/2 - درصد تغییر

 9/1 73/1 9/1 5/1 5/1 کل کشور

 83/9 -95/8 67/26 0 - درصد تغییر

 

 

 1389-1393نفوذ بیمه در استان اصفهان طی سالهای  (. ضریب3 -3)نمودار
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1389-1393های ضریب نفوذ بیمه طی سال تغییرات(. 4 -3)نمودار  

 حق بیمه تولیدی -

اند. هایی است که طی دوره گزارش توسط مؤسسات بیمه صادر شدهنامهبیمه ،مبالغ حق بیمه تولیدیاز منظور 

وصولی  ایهبیمهی بر مبنای حق زندگ هایبیمهغیر زندگی بر مبنای حق بیمه صادره و در  هایبیمهاین مبالغ در 

. بر طبق آمار بیشترین تغییرات میزان حق بیمه تولیدی کل کشور در طول دوره مورد گرددمی)دریافتی( لحاظ 

در استان اصفهان  ؛درصد افزایش یافته است 28/52باشد که نسبت به سال قبل می 1391بررسی مربوط به سال 

درصد رشد داشته است  16/68باشد که نسبت به سال قبل می 1391سال نیز بیشترین میزان تغییر مربوط به 

 1391رین سهم از حق بیمه تولیدی کل کشور را در طی دوره مورد بررسی در سال تهمچنین  استان اصفهان بیش

 درصد داشته است. 30/6با 

 حق بیمه تولیدی) میلیارد ریال((. 25 -3)جدول

 1393 1392 1391 1390 1389 لشرح/سا

 2/12278 3/9809 4/8292 2/4931 3/3350 استان اصفهان

 17/25 29/18 16/68 19/47 - درصد تغییر

 8/205399 8/162055 1/131567 86092 1/59161 کل کشور

 75/26 17/23 28/52 52/45 - درصدتغییر

 98/5 05/6 30/6 73/5 66/5 سهم از کل
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1389-1393سال های  حق بیمه تولیدی استان اصفهان طی(. 5 -3)نمودار  

 
1390-1393تغییرات حق بیمه تولیدی کل کشور و استان اصفهان طی سال های  درصد(. 6 -3)نمودار  

 خسارت پرداختی -

« خسارت پرداختی»مه پرداخت شده است های بیهایی که طی دوره مورد بررسی توسط شرکتخسارت

. بر طبق آمار بیشترین تغییرات میزان خسارت پرداختی کل کشور در طول دوره مورد بررسی مربوط نامیده می شود

درصد افزایش یافته است؛ در استان اصفهان نیز بیشترین  96/41باشد که نسبت به سال قبل می 1392به سال 

درصد رشد داشته است. همچنین استان  83/45باشد که نسبت به سال قبل می 1391میزان تغییر مربوط به سال 

درصد  96/5با  1393اصفهان بیشترین سهم از حق بیمه تولیدی کل کشور را در طی دوره مورد بررسی در سال 

 داشته است.
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 )مبالغ به میلیارد ریال(خسارت پرداختی(. 26 -3)جدول

 1393 1392 1391 1390 1389 /سالشرح

 7/7428 8/6009 8/4316 1/2960 1/2050 استان اصفهان

 61/23 22/39 83/45 39/44 - درصد تغییر

 8/124614 3/104877 7/78379 3/53698 2/39223 کل کشور

 82/18 96/41 58/37 90/36 - درصد تغییر

 96/5 73/5 51/5 51/5 23/5 سهم از کل

 

 

1389-1393های استان اصفهان طی سال خسارت پرداختی(. 7 -3)نمودار  

 
1389-1393های تغییرات خسارت پرداختی طی سال درصد(. 8 -3)نمودار  
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 مشکالت صنعت بیمه در نظام تأمین مالی -

یم نقش اندکی را در نظام تأمین مالی دارد و نیازمند صنعت بیمه چه از نظر مستقیم و چه از نظر غیر مستق

های بیمه در مقایسه با تسهیالت گذاری شرکتتوجه هر چه بیشتر به این صنعت می باشد به طوریکه میزان سرمایه

 اعطایی بانک ها مقدار بسیار اندکی می باشد. 

تسهیالت در سیستم بانکی به علت گذاری خارجی، نرخ باالی با توجه به محدودیت های موجود در سرمایه

تقاضای زیاد تسهیالت و توان بالقوه موجود در صنعت بیمه کشور، این صنعت نیازمند بازنگری در قوانین و مقررات 

 و ایجاد ابزارهای جدید برای افزایش نقش خود در نظام تأمین مالی دارد:

 راهکارها 

 بیشتر برای نظام تأمین مالی کشور  های عمر با هدف فراهم سازی منابع مالیگسترش بیمه 

 های تخصصی به خصوص در زمینه بیمه عمر و گسترش فرهنگ بیمه در کشور ایجاد شرکت 

 ای جدید از جمله بیمه عدم النفع ، بیمه سپرده و بیمه سهام توسط شرکتهای بیمهبه کارگیری پوشش

ترش بیمه اعتبار جهت تضمین های بیمه و تدوین مقررات مربوطه توسط بیمه مرکزی همچنین گس

  هابازپرداخت تسهیالت و ایجاد سیستم اعتبارسنجی مشتریان بانک

 های اعتباری به صورت انفرادی و تدوین مقررات آن توسط بیمه مرکزیایجاد امکان بیمه  

  ایجاد سیستم اطالعاتی جامع مشتریان بانکی جهت رتبه بندی اعتباری آنان با همکاری بیمه مرکزی

  بانک مرکزیو 

 یژه ی، لحاظ نمودن تخفیفات واهای خصوصی، تبلیغات رسانههبه کارگیری راه هایی نظیر توسعه بیم

برای مشتریان کم ریسک توسط شرکت های بیمه و پرداخت آسان و به موقع خسارات جهت جذب و 

مالی و  افزایش منابعتشویق بیشتر افراد برای ورود به بازار بیمه به خصوص در زمینه بیمه های عمر و 

  های این صنعتگذاریسرمایه

  تدوین مقررات الزم جهت حضور خارجیان در صنعت بیمه توسط بیمه مرکزی با همکاری سازمان

  گذاریسرمایه

 تواند در های عمر که میکاهش تدریجی نرخ بیمه های اتکایی اجباری به خصوص در زمینه بیمه

بهبود  اًضه بیمه مذکور و افزایش منابع آنها از این ناحیه و نهایتسسات بیمه به عرؤافزایش تمایل م

 تأمین مالی درکشور مؤثر باشد 

 های پوشش نوسانات نرخ ارز.اجرایی کردن بیمه 
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 گذاری خارجی سرمایه -3 -3-1

 های زیرساختی و زیربناییروژههای فراروی بودجه عمومی جهت تخصیص منابع مالی به پبا عنایت به محدودیت

بخش دولتی و همچنین ضرورت تأمین و تجهیز منابع مالی مورد نیاز برای بخش خصوصی، استفاده از منابع مالی 

خارجی )به شیوه های قرضی و غیرقرضی( همواره از اولویت های اقتصادی کشور بوده است. در استفاده از تأمین 

نظیر شناسایی منابع مناسب تأمین مالی، ایجاد، حفظ و ارتقاء روابط موجود با مالی قرضی، عالوه بر متغیرهایی 

های اولویت دار زیربنایی کشور، متغیرهای المللی و شناسایی طرحهای خارجی، مجامع و مؤسسات مالی بینبانک

ه و تدارك هیالمللی به منظور تکالنی همچون مخاطرات و ریسک سیاسی، تأثیر مشهودی بر مناسبات مالی بین

گذارد. بدیهی است که باال بودن ریسک سیاسی و کاهش ضریب امنیت سرمایه، مطلوبیت منابع مالی خارجی می

گردد. دهد و منجر به محدودیت دسترسی به منابع مالی قرضی نیز میگذاری خارجی را در کشور کاهش میسرمایه

و جذب منابع مالی خارجی، بسترسازی مناسب قانونی  همچنین از دیگر متغیرهای حائز اهمیت در تهیه و تدارك

 در این خصوص می باشد.

ها خالصه گذاری خارجی تنها در تأمین مالی صِرف طرحالبته ذکر این نکته ضروری است که اهمیت سرمایه

جه تولید تیتواند باعث انتقال فناوری و دانش روز در تولید محصول و در نگردد. زیرا سرمایه گذاری خارجی مینمی

های المللی، افزایش دانش مدیریتی، ارتقاء صادرات و افزایش فرصتکاالهای باکیفیت و قابل رقابت در سطح بین

گذاری خارجی در کنار ایجاد ظرفیت نهادی در سطح بنگاه، از منظر کالن و شغلی گردد. عالوه براین، سرمایه

ذینفع شدن سرمایه گذاران خارجی و بنگاه های خارجی در حاکمیتی باعث باال رفتن حاشیه امنیت ملّی بدلیل 

توان در قالب عامل اساسی در توسعه اقتصادی، دستیابی گذاری را میشود. اهمیت سرمایهثبات اقتصادی کشور می

 وبه نرخ رشد اقتصادی باالتر، تولید ثروت و ارتقاء سطح زندگی و رفاه، اشتغالزایی کارآ و پایدار، افزایش کمیّت 

ه ها )تورم( و افزایش مالیات بکیفیت تولید و عرضه کاال و خدمات، جلوگیری از هدررفت منابع و افزایش قیمت

های کلی  استسیترین منبع درآمدی دولت )غیرنفتی( تبیین نمود. بر این اساس و با توجه به بندهای عنوان سالم

ری خارجی اشاره شده است، تالش شد تا ساختار نظام گذابه شرح زیر که در آنها به سرمایه برنامه ششم توسعه

 گذاری خارجی مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرد.تأمین مالی در استان با رویکرد جذب سرمایه

 امور اقتصادی -

 ها( با مشارکت گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن )بازار پول، بازار سرمایه و بیمه

گذاری و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم مؤثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایهاشخاص حقیقی و 

های تجاری و اقتصادی کشور با تأکید بر ارتقاء شفافیت و سالمت ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت

 نظام مالی. 

 های الزم.یزه و مشوقگذاران خارجی با ایجاد انگایرانیان خارج از کشور و سرمایه جذب سرمایه 
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 امور سیاست خارجی   -

  اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه سرمایه گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و

 دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز. 

 مور حقوقی و قضاییا  -

 گذاری بخش کیت و استحکام قراردادها به منظور توسعه سرمایهحمایت قضائی مؤثر در تضمین حقوق مال

 گذاری خارجی. خصوصی و سرمایه

 مزایا و ضرورت های سرمایه گذاری خارجی(. 27 -3)جدول

 منظر خرد و شرکتی  از  از منظر کالن و حاکمیتی

المللی و تولید کاالهای باکیفیت و قابل رقابت در سطح بین  شورک کمک به توسعه اقتصادی پایدار و ارتقای جایگاه جهانی
  ملی

  هاتأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای پروژه  های شغلی جدیدخلق فرصت

 صادراتی جدید  دسترسی به بازارهای  افزایش میزان صادرات

 مدیریتی  هایارتقای مهارت  افزایش درآمدهای مالیاتی

گذاران ملی به دلیل ذینفع شدن سرمایه حاشیه امنیت باال رفتن
 های خارجی در ثبات اقتصادی کشور و بنگاه

  انتقال فناوری و استفاده از دانش روز در تولید محصول

ها در کشور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز اجرای پروژه
  به عنوان جایگزین یا مکمل منابع داخلی

ه ب در سطح بنگاه و زمینه تبدیل شدنایجاد ظرفیت نهادی 
 شرکتی بزرگ و سرمایه فرست 

اولویت ها و اهداف راهبردی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و مراکز خدمات  -

 سرمایه گذاری استان

 کشور آفرینی توان ثروت افزایش -1

 هایدر بخش شده جذب خارجی گذاری سرمایه مجدد، رشد گذاری خارجی، سرمایه گذاری سرمایه جذب

 خارجی، تجهیز گذاری سرمای تشویقی عملیات انجام و ریزیبرنامه زمینه و گاز، ایجاد نفت باالدستی از غیر

 بنفع ایتوسعه هایبانک و تجاری خارجی هایبانک اعتباری خطوط طریق از استقراضی خارجی مالی منابع

 خارجی. گذاری سرمایه طرح های خصوصی و تصویب بخش

 درآمد نفتی به بودجه عمومی کاهش اتکاء و پایدار دولت مالی تأمین -2

زیربنایی  هایطرح تأمین اعتبار برای المللیبین ایتوسعه هایبانک از استقراضی خارجی مالی منابع تجهیز

به  خارجی تجاری هایاز بانک جدید و موجود اعتباری خطوط طریق از استقراضی خارجی مالی منابع و تجهیز

 زیربنایی. هایطرح نفع
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 انضباط، سالمت و شفافیت مالی و اداری تقویت -3

اداری، کاهش متوسط زمان رسیدگی به درخواست سرمایه -مالی کامل اتوماسیون و جامع سیستم استقرار

 سازمان انسانی نیروی فرهنگی و آموزشی های برنامه طرح و تدوین تصویب تا گذاران خارجی از ارائه درخواست

 .اداری سالمت حوزه در

 و همکاری فراسازمانی سازمانی افزایی درون هم ارتقاء -4

 گذاری سرمایه جذب و سازی، جلبخصوصی مشمول طرح های در خارجی گذاران سرمایه مشارکت جلب

کشور  ساختیزیر و زیربنایی طرح های در خارجی گذاران سرمایه مشارکت سهام، جلب و بورس بازار در خارجی

 هدف. کشورهای با هاهیات تبادل گسترش و خارجی اقتصادی روابط و توسعه

 و قانونگذاری در سیاستگذاری فعال مشارکت -5

 و ابزارها و مقرراتی هایزیرساخت خارجی و ایجاد گذاریسرمایه تشویقی ابزارهای و هاسیاست پیشنهاد

 خارجی. مالی تأمین و گذاریسرمایه بجذ ارتقای میزان و جهش برای نوین هایمکانیزم

 سازمانی و های انسانیهدفمند سرمایه توسعه -6

 سرمایه کیفیت و ارتقای از تشکیل سازمان، پشتیبانی از خارج و داخل کارشناسی نیروهای سازیظرفیت

 چارت اساسی ساختار تجدید و تشکیالت رسانی بروز و مالی خارجی و بهبود تأمین حوزه کشور در انسانی

 سازمانی.

 عملیاتی مدیریتی و های اطالعاتسامانه یکپارچه سازی و ایجاد -7

 اطالعاتی، اتوماسیون خدمات ازطریق سامانه گذاریسرمایه هایفرصت عرضه وتنوع کمیت توسعه

 گذاریسرمایه هایطرح اطالعات و عمق سطح خدمات غیرحضوری، ارتقای و ارائه خارجی گذاریسرمایه

 مالی منابع از کننده استفاده هایطرح اطالعاتی کشور و پوشش در فعال گذاران خارجی سرمایه و خارجی

 استقراضی. خارجی

های گنجد. روشتر تأمین منابع مالی خارجی میگذاری خارجی در مجموعه کلیباید دانست اساساً، سرمایه

 شوند.گذاری خارجی( طبقه بندی می)سرمایهطورکلی به دو گروه قرضی و غیرقرضی تأمین منابع مالی خارجی به

 های قرضی شامل سه عنوان:الف: روش

 ن،های تجاری و نظایر آالمللی، بانکای بینهای توسعهالمللی، بانکها و مؤسسات بین( اخذ وام از بانک1

 ایهای رسمی توسعه( استفاده از کمک2

 های بالعوض ( استفاده از کمک3

 گذاری خارجی( شامل:ی )سرمایههای غیرقرضب: روش

 گذاری خارجی مستقیم )سهمی(( سرمایه1

 ( غیرمستقیم )غیرسهمی(.2
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 هستند:پذیرش طریق قابل به دوخارجی  یهاگذاریسرمایههمچنین شایان ذکر است 

هایی ( یا مشارکت سهمی در زمینهFDI, Foreign Direct Investmentخارجی )مستقیمگذاریسرمایه 

 باشد.الیت بخش خصوصی درآن مجاز میکه فع

 که خود شامل دو دسته اصلی: هاکلیه بخش دریا مشارکت غیرسهمی  خارجیغیرمستقیم  گذاریسرمایه

خصوصی( های غیرمجاز و غیرقابل واگذاری مستقیم به بخشالف( ترتیبات قراردادی )عمدتاً در بخش 

برداری بهره، ساخت( 3 ( وBuyBack) متقابل یع( ب2 ،(Civil Participation) مدنی مشارکت( 1روش سه شامل

گذاری ناشی از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه ه و منافع حاصله صرفاًیکه برگشت سرما)( BOT) و واگذاری

 ( های دولتی نباشدها و یا شرکتشود و متکی به تضمین دولت یا بانک

( 2گذاری در بازار سرمایه و ( سرمایه1شامل دو روش  گذاری خارجی در بورس اوراق بهادارب( سرمایه

 .های مشهود منقول )کاال(گذاری در بازار داراییسرمایه

 اوراق بهادار به فعاالن بخشخارجی در بورسگذاریگذاری مستقیم خارجی و نیز سرمایهاساس سرمایهبراین

صادی های اقتها و بنگاهدستگاهقراردادی بهشامل انواع ترتیبات  خارجیغیرمستقیم گذاریسرمایهخصوصی و 

ها توصیه های عمومی مانند شهرداریهای دولتی و سازمانوشهرسازی، نفت و نیرو و شرکتدولتی مانند راه

بل تاسیس و از قهای تازههای پروژهگذاری خارجی متناسب با ویژگیهای سرمایهشود. بهرحال، کلیه این روشمی

های تولیدی و خدماتی اهداف متقاضیان و شرایط و الزاماًت قانونی مربوطه در کلیه بخش موجود، ترجیحات و

افزایش  ،ارتقاء کیفیت تولیدات ،ارتقاء فنآوری ،اقتصادی رشد، افزایش آبادی و عمراناقتصاد کشور و با هدف 

 باشند.فاده میکشور قابل استویژه صنعت و معدن استان هایصادرات و بههای شغلی و افزایش فرصت

 اصفهانگذاری خارجی کشور و استانعملکرد سرمایه -

پروژه  4،به تفکیک: 1373 - 1394گذاری خارجی طی دورهبرای مجموعاً چهل پروژه دارای مجوز سرمایه

گذاری مستقیم پروژه سرمایه 35( و BOTبرداری و واگذاری )پروژه ساخت، بهره یک(، Buybackبیع متقابل )

دالر به شرح  000/287/198/1 دالر و سرمایة وارده 000/171/727/1( به ارزش سرمایة مصوب FDIخارجی )

 بوده است.( 28-3جدول)

)واحد: هزار  1388–1394اصفهان طی دورهگذاری خارجی کشور و استانعملکرد سرمایه(. 28 -3)جدول

 دالر؛ درصد(

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 سال

 7200 581 3691 24140 4548 49332 113586 استان اصفهان

 1140 -2/84 -7/84 8/430 -8/90 -6/56 - تغییرات

 - - 3320974 4635102 4379688 3773763 2637690 کشور

 - - -4/28 8/5 16 1/43 - تغییرات

 - - 11/0 50/0 10/0 31/1 31/4 سهم استان از کشور)درصد(

 - - -78 5/401 -7/92 -6/69 - تغییرات
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)واحد: برنامه چهارم وپنجم توسعه گذاری خارجی دردوعملکرد متغیرهای اصلی سرمایه(. 29 -3)جدول

 میلیون دالر(

 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 متغیر

سرمایه گذاری مستقیم 

 (FDI)خارجی 
253 992 634 797 629 457 855 1303 600 1035 

ساخت، بهره برداری و 

 (BOT)واگذاری 
111 129 41 3 46 136 40 32 85 239 

 2719 2303 1331 941 1446 1933 3046 2834 3466 1952 (Buyback)بیع متقابل 

 24/0 8/0 22 0 13/0 4 34 18 2 2 مشارکت مدنی

 مایهبازار سر -4 -3-1

های ورسبهای بدون سررسید است و بازارسرمایه، بازار دادوستد ابزارهای مالی با سررسید بیشتر از یکسال و دارایی

گذاری، کارگزاران، معامله گران، بازارسازان، مشاوران های سرمایههای کاال، بانکاوراق بهادار، بورس

از مهمترین فعاالن  ای اطالعات، پردازشگران حرفهیندبرتبه گذاری، مؤسساتگذاری، شرکتهای سرمایهسرمایه

شوند. با توجه به اهمیت و نقش بازار بورس در تأمین مالی و همچنین ایجاد شفافیت در نظام این بازار تلقی می

تواند اثرات مثبت قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشد. یکی از مالی، تقویت نقش و اهمیت این بازار می

تواند در مقایسه ساختار مالی کشورها مورد توجه قرار گیرد، سهم بازار بورس در اقتصاد آنهاست. اتی که میموضوع

بازار بورس کشور و متعاقب آن بازار بورس استان هنوز نتوانسته از پتانسیل خود به عنوان یکی از نهادهای 

برداری های بورسی به میزان مناسبی بهرهرکتگذاری از مسیر شتجهیزکننده پس اندازها و انتقال آن به سرمایه

 کند.

های های بورس به تولید ناخالص داخلی در کشور نشان دهنده نقش شرکتنسبت پایین سرمایه شرکت

تصاد ها در کل اقبورس در کل اقتصاد کشورهاست و پایین بودن این رقم خود معیاری از نقش کمتر این شرکت

های بورس به تولید ناخالص داخلی انی، متوسط جهانی نسبت سرمایه شرکتاست. براساس آمارهای بانک جه

درصد  15/62درصد بوده است. همین رقم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به طور متوسط  65/90کشورها 

 است.

 این رقم نشان دهنده اهمیت باالی بازارهای سهام در مجموعه اقتصاد جهانی است. در ایران متوسط سهم 

درصد است که از متوسط جهانی و همچنین متوسط منطقه  9/16سرمایه شرکتهای بورس در تولید ناخالص داخلی 

 خاورمیانه و شمال آفریقا نیز کمتر است.

گذاران به ویژه در بازار بورس دنبال شود این است که بنابراین یکی از راهبردهایی که باید از سوی سیاست 

های سهامی عام فراهم کنند تا ها، زمینه را برای افزایش سهم و سرمایه شرکتنگاههای رشد باز طریق سیاست
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ها در اقتصاد ایران و به خصوص استان از طریق بازار بورس اندازها و تشکیل سرمایهبخش بزرگتری از تجهیز پس

 صورت گیرد. 

 بررسی آماری عملکرد بورس اوراق بهادار استان اصفهان -

 عملکرد بورس اوراق بهادار استان(. 30 -3)جدول

سال 

 آماری

ارزش جاری 

سهام معامله 

شده )میلیارد 

 ریال(

تعداد سهام 

مبادله شده 

)میلیون 

 سهم(

سهامداران 

 جدید )نفر(

تعداد 

های ایستگاه

 کاری

تعداد 

شرکتهای 

کارگزاری 

 فعال

ارزش بازاری 

شرکتهای 

بورس اصفهان 

 ()میلیارد ریال

نسبت ارزش 

سهام به کل 

ارزش سهام 

 کشور

1389 17046 6025 7439 47 37 109578 5/1 

1390 
17500 5643 10017 60 41 122305 4/1 

(7/2) (3/6-) (7/34) (7/27) (8/10) (6/11) (7/6-) 

1391 
18232 6491 9931 68 46 225153 06/1 

(2/4) (15) (9/0-) (3/13) (2/12) (1/84) (3/24-) 

1392 
48122 11946 15887 80 51 ---- 2/1 

(9/163) (84) (60) (6/17) (9/10) ---- (2/13) 

1393 
19398 7596 7308 102 58 28/186 ---- 

(7/59-) (4/36-) (54-) (5/27) (7/13) ---- ---- 

 ای اصفهان و گزارش عملکرد بازار اوراق بهادارمأخذ : بورس منطقه

 بازار سرمایههای تنگناها و چالش -

دهد که بورس مانند بسیاری دیگر از بخشهای اقتصادی، ساختاری در حال بررسی بازار سرمایه نشان می 

گذاری های بازار، وجود ریسک باالی سرمایهتوسعه دارد. مفهوم این واقعیت در کم توسعه یافتگی کیفی شاخص

دنه ویی، همبستگی ضعیف بین بازار سرمایه و بگری مالی، ضعف نظام پاسخگکمبود شرکتهای مشاوره و تحلیل

 های بازار سرمایه عبارتند از:یابد. اهم چالشکالن اقتصاد نمود می

 حاکمیت نظام بانک محور در ساختار نظام مالی کشور و همچنین استان با توجه به آمارهای موجود  -1

 تمرکز بیش از حد ساختار بازار سرمایه در مرکز  -2

 ای های منطقهاختیارات قابل توجه در بورس عدم وجود -3

 گذاران در بازار اوراق بهادارهای الزم برای مشارکت سرمایهفقدان مکانیسم -4



   157/ نظام تامین مالی و دارایی

 
 

های تأمین مالی از طریق عدم وجود دانش و اطالعات مدون در ساختار بخش خصوصی پیرامون رویه -5

 بازار سرمایه.

 راهکارهای اجرایی رونق بازار سرمایه -

 گذاران رسانی بورس به منظور ارائه اطالعات مورد نیاز سرمایهتقویت سیستم اطالع -1

 های مالی و افزایش سودآوری کاهش نرخ سود بانکی جهت ارزانتر شدن منابع مالی و کاهش هزینه -2

 های اندك افراد آوری سرمایههای عمومی با هدف جمعبهبود اطالع رسانی رسانه -3

 ها از طریق ارتقای آموزش لیت بورس اوراق بهادار در شهرستانگسترش فعا -4

 بودجه دولت و مالیات -5 -3-1

 1390 هایسهم استان اصفهان از درآمدهای مصوب و همچنین عملکرد استان در فاصله سال( 31-3در جدول)

 12983که وصولی درآمدهای استان اصفهان از ترسیم شده است. اطالعات جدول موید این موضوع است  1394تا 

 20346درصد از کل درآمدهای وصولی کشور بوده است به میزان  96/6که معادل  1390میلیارد ریال در سال 

و با یک 1393میلیارد ریال در سال  41498، 1392میلیارد ریال در سال  30456و  1391میلیارد ریال در سال 

 رسیده است.  1394میلیارد ریال در سال  34931روند نزولی به میزان 
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 های مختلف کشوروضعیت وصول درآمدهای استان(. 31 -3)جدول

 
 داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و داراییماخذ: معاونت نظارت مالی و خزانه

 

ن نشا کید بر جایگاه استان اصفهانهای کشور با تادرصد رشد درآمدهای مصوب را برای استان( 32-3جدول)

 .دهدمی

 

  

139013911392139313941390/11/301391139213931394/11/30

191,010294,137379,581519,568664,897186,574259,540368,131508,639525,052جمع استان ها

3,6135,6378,73710,33613,9073,5635,6077,80512,10111,519مرکزی

3,0194,5245,2967,6519,2612,9504,1545,4787,2587,634گیالن

3,3304,9466,9759,06912,3463,4235,5517,4129,6219,763مازندران

5,3177,53310,00713,58317,5044,8887,3699,92713,65514,357آذربايجان شرقي

2,3093,4884,4196,0167,7792,3263,5904,6836,0756,293آذربايجان غربي

1,7682,4483,0633,8694,9461,7112,3633,1114,1294,629کرمانشاه

8,35913,01718,16724,13432,6638,44213,21817,88428,39032,786خوزستان

4,6777,58410,05912,98917,6524,8437,05810,26514,39214,779فارس

5,4268,03910,73814,24817,1615,2898,12511,55516,05415,343کرمان

7,34410,35614,97419,01725,4276,73810,49514,02319,31519,661خراسان رضوی

12,75020,62530,97038,51152,81612,98320,34630,45641,49834,921اصفهان

4,3156,8926,94210,72318,7924,1846,49211,47117,10621,144هرمزگان

سیستان و 

بلوچستان
1,2242,0152,8872,8624,4001,3302,0982,6443,4683,491

1,0711,6182,4092,9333,5431,1602,1162,3162,9683,060کردستان

1,3782,1352,7213,2304,9001,4702,1112,8813,7073,742همدان

1,2311,8002,3143,0813,2101,2431,7952,3882,8782,976لرستان

6109791,1221,1281,4926768349591,3131,358ايالم

1,4562,4322,7214,2335,6931,5782,4243,6184,9865,056زنجان
چهارمحال و 

بختیاری
6791,0301,3171,8071,9206861,0031,3121,5931,639

کهگیلويه و بوير 

احمد
6109901,1951,2701,8236609111,0451,5291,660

1,2912,0922,5903,4564,4231,3462,0302,5993,1923,320سمنان

2,5204,3405,7807,46610,7322,8934,1716,2069,7018,554يزد

5,3278,22212,20214,54418,3725,5958,21510,32713,82317,969بوشهر

100,953154,139189,010273,604334,42595,577120,468174,591236,891245,397تهران

9001,4311,9362,4743,0879721,4811,9162,5662,610اردبیل

1,1731,9392,7093,3664,5641,3222,0412,8984,0164,062قم

2,2914,4075,4437,33810,5612,7304,0325,9477,9478,620قزوين

1,1201,6192,1172,5513,4771,0981,6502,0722,8373,180گلستان

7511,1961,4671,9722,6258011,2161,5492,1582,061خراسان شمالي

6068561,0061,4831,8385877921,1111,6821,855خراسان جنوبي

3,5925,8088,28810,62413,5583,5105,7847,68211,79011,613البرز

سهم استان 

اصفهان
6/687/018/167/417/946/967/848/278/166/65

عنوان استان
وصول درآمدهای استانيمصوب درآمدهای استاني



   159/ نظام تامین مالی و دارایی

 
 

 1390-94های طی سال مصوباستانی درصد رشد درآمدهای (. 32 -3)جدول

 
 داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و داراییماخذ: معاونت نظارت مالی و خزانه

 

91-9092-9193-9294-93

54293728جمع استان ها

56551835مرکزی

50174421گیالن

49413036مازندران

42333629آذربايجان شرقي

51273629آذربايجان غربي

38252628کرمانشاه

56403335خوزستان

62332936فارس

48343320کرمان

41452734خراسان رضوی

62502437اصفهان

6015475هرمزگان

سیستان و 

154-6543بلوچستان

51492221کردستان

55271952همدان

4629334لرستان

6015132ايالم

67125634زنجان

5228376چهارمحال و بختیاری

6221644کهگیلويه و بوير احمد

62243328سمنان

72332944يزد

54481926بوشهر

53234522تهران

59352825اردبیل

65402436قم

92243544قزوين

45312136گلستان

59233433خراسان شمالي

41184724خراسان جنوبي

62432828البرز

درصد رشد مصوب درآمد های استانی
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های کشور با تاکید بر جایگاه استان ای استاندرصد رشد درآمدهای وصولی )عملکرد( را بر( 33-3جدول)

 دهد: اصفهان نشان می

 1390-94های طی سال درصد وصول درآمدهای استانی(. 33 -3)جدول

 
 داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و داراییماخذ: معاونت نظارت مالی و خزانه

11ماهه 1394 11139113921393ماهه  1390 

10788979886جمع استان ها

108998911790مرکزی

107921039590گیالن

11211210610686مازندران

100989910189آذربايجان شرقي

11010310610188آذربايجان غربي

10697102107102کرمانشاه

11010298118110خوزستان

1139310211191فارس

10610110811398کرمان

1001019410284خراسان رضوی

111999810872اصفهان

10694165160123هرمزگان
سیستان و 

بلوچستان
1191049212187

1181319610194کردستان

1169910611583همدان

11010010393101لرستان

121858511699ايالم

11810013311897زنجان

110971008893چهارمحال و بختیاری

118928712099کهگیلويه و بوير احمد

114971009282سمنان

1259610713087يزد

1151008595107بوشهر

10378928780تهران

1181039910492اردبیل

12310510711997قم

1309110910889قزوين

10710298111100گلستان

11610210610986خراسان شمالي

10693110113110خراسان جنوبي

1071009311193البرز

درصد وصول درآمدهای استانی



   161/ نظام تامین مالی و دارایی

 
 

تبیین  1394تا  1389های مدی استان اصفهان در دوره زمانی سالهای درآساختار ردیف( 34-3در جدول)
 شده است: 

 های درآمدیجمع کل ردیف(. 34 -3)جدول

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 نوع عناوین درآمد ردیف

1 
مالیات اشخاص حقوقی 

 غیردولتی
 11060 15804 11447 9274 6290 5918 استانی

2 
مالیات حقوق کارکنان 

 بخش عمومی
 1650 1558 1203 1078 915 751 استانی

3 
مالیات حقوق کارکنان 

 بخش خصوصی
 2173 2211 2157 1366 1015 683 استانی

 1955 2152 1452 1534 1459 1208 استانی مالیات مشاغل 4

 134 147 118 96 78 66 استانی مالیات مستغالت 5

 1 12/0 92/0 7 0022/0 012/0 استانی آمدهای متفرقه درمالیات 6

 224 284 189 146 114 89 استانی مالیات بر ارث 7

 1 4 81/0 88/0 1 1 استانی های اتفاقیمالیات 8

 230 313 324 218 143 189 استانی مالیات نقل و انتقال سرقفلی 9

 65 97 159 88 98 63 استانی مالیات نقل و انتقال سهام 10

11 
ت نقل و انتقاالت مالیا

 امالك
 086/0 96 77 78 62 51 استانی

 146 181 160 141 190 141 استانی حق تمبر و اوراق بهادار 12

13 
-مالیات بر فروش فرآورده

 های نفتی
 3660 5157 4527 118 9 343 استانی

14 
دو درصد مالیات سایر 

 کاالها و خدمات
 6 17 5 75 87 111 استانی

15 
سافر از عوارض خروج م

 مرزهای کشور
 106 151 96 13 19/0 56 استانی

 2 1 1 154 127 13/0 استانی مالیات بر فروش سیگار 16

17 
مالیات بر نقل و انتقاالت 

 اتومبیل
 286 408 235 15 15 125 استانی

 42 109 38   12 استانی گذاری خودرومالیات شماره 18

 11237 13745 11160 4827 3241 2050 استانی مالیات بر ارزش افزوده 19

 16 5 1 291 305 39/0 استانی درآمد متفرقه 20

21 
الحساب مالیات علی

 اشخاص حقوقی دولتی
 96 127 89 1066 939 39 ملی

22 
مالیات معوقه اشخاص 

 حقوقی دولتی
 240 25 408 6 5 736 ملی

23 
مالیات نهادهای انقالب 

 اسالمی
 15 14 15 1253 1451 7 ملی
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 1394 1393 1392 1391 1390 1389 نوع عناوین درآمد ردیف

24 
ماده  2درآمد موضوع تبصره 

 قانون 186
 256/0 463/0 417/0 2 5 3 ملی

25 
فروش یا واگذاری 

 ایهای سرمایهدارایی
 - 970/0 102/0 - - - ملی

 33441 45067 33873 21858 16558 12653 جمع کل

 %-25 %33 %54 %32 %30 رشد سالیانه

 

 مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی -

 

 

 سال

 جمع کل ردیف

درآمد )میلیارد 

 ریال(

1389 751 

1390 915 

1391 1078 

1392 1203 

1393 1558 

1394 1650 

 

 مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی -

 

 

 سال

جمع کل 

ردیف درآمد 

 )میلیاردریال(

1389 5918 

1390 6290 

1391 9274 

1392 11447 

1393 15804 

1394 11060 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1389 1390 1391 1392 1393 1394

(میلیارد ریال)جمع کل ردیف درآمد 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

1389 1390 1391 1392 1393 1394

(میلیارد ریال)جمع کل ردیف درآمد 

1389 -94های طی سال مالیات اشخاص حقوقي غیر دولتي جمع کل ردیف درآمد  (.10 -3)نمودار  

 1389 -94های طی سال مالیات حقوق کارکنان بخش عمومیف درآمد (. جمع کل ردی9 -3)نمودار

 



   163/ نظام تامین مالی و دارایی

 
 

 مالیات مشاغل -

 

 

 سال

 جمع کل

ردیف درآمد 

 )میلیارد ریال(

1389 1208 

1390 1459 

1391 1534 

1392 1452 

1393 2152 

1394 1955 

 1389 -94های طی سال مالیات مشاغلجمع کل رديف درآمد (. 11 -3)نمودار

 

 مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی -

 

 

 سال

جمع کل ردیف 

درآمد )میلیارد 

 یال(ر

1389 683 

1390 1015 

1391 1366 

1392 2157 

1393 2211 

1394 2173 

0

500

1000

1500

2000

2500

1389 1390 1391 1392 1393 1394

(میلیارد ریال)جمع کل ردیف درآمد 

0

500

1000

1500

2000

2500

1389 1390 1391 1392 1393 1394

(میلیارد ریال)جمع کل ردیف درآمد 

 1389 -94های طی سال خصوصي مالیات حقوق کارکنان بخش(. جمع کل ردیف درآمد 12 -3)نمودار
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 مالیات بر ارث -

 

 

 سال

جمع کل 

ردیف 

درآمد 

)میلیارد 

 ریال(

1389 89 

1390 114 

1391 146 

1392 189 

1393 284 

1394 224 

 1389 -94های طی سال بر ارثمالیات  جمع کل ردیف درآمد (.13 -3)نمودار

 

 مالیات مستغالت -

 

 

 سال
جمع کل ردیف 

 درآمد )میلیارد ریال(

1389 66 

1390 78 

1391 96 

1392 118 

1393 147 

1394 134 

0

50

100

150

200

250

300

1389 1390 1391 1392 1393 1394

(میلیارد ریال)جمع کل ردیف درآمد 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1389 1390 1391 1392 1393 1394

(میلیارد ریال)جمع کل ردیف درآمد 

 1389 -94های (. جمع کل ردیف درآمد مالیات مستغالت طی سال14 -3)نمودار

 



   165/ نظام تامین مالی و دارایی

 
 

 مالیات های متفرقه درآمد -

 

 

 سال
جمع کل ردیف 

 درآمد )میلیارد ریال(

1389 012/0 

1390 0022/0 

1391 7 

1392 923/0 

1393 124/0 

1394 1 

 1389 -94های های متفرقه درآمد طی سال(. جمع کل ردیف درآمد مالیات14 -3)نمودار

 

 مالیات نقل و انتقال سرقفلی -

 

 

 سال

جمع کل ردیف 

درآمد )میلیارد 

 ریال(

1389 189 

1390 143 

1391 218 

1392 324 

1393 313 

1394 230 

 1389 -94های (. جمع کل ردیف درآمد مالیات نقل و انتقال سرقفلی طی سال15 -3)دارنمو

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1389 1390 1391 1392 1393 1394

(میلیارد ریال)جمع کل ردیف درآمد 

0

50

100

150

200

250

300

350

1389 1390 1391 1392 1393 1394

(میلیارد ریال)جمع کل ردیف درآمد 
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 های اتفاقیمالیات -

 

 

 سال

جمع کل 

ردیف 

درآمد 

)میلیارد 

 ریال(

1389 1 

1390 1 

1391 88/0 

1392 81/0 

1393 4 

1394 1 

 1389 -94های (. جمع کل ردیف درآمد مالیات های اتفاقی طی سال16 -3)نمودار

 

 مالیات نقل و انتقال امالک -

 

 

 سال

جمع کل 

ردیف 

درآمد 

)میلیارد 

 ریال(

1389 51 

1390 62 

1391 78 

1392 77 

1393 96 

1394 86 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

1389 1390 1391 1392 1393 1394

(میلیارد ریال)جمع کل ردیف درآمد 

0

20

40

60

80

100

120

1389 1390 1391 1392 1393 1394

(میلیارد ریال)جمع کل ردیف درآمد 

 1389 -94های (. جمع کل ردیف درآمد مالیات نقل و انتقال امالک طی سال17 -3)نمودار

 



   167/ نظام تامین مالی و دارایی

 
 

 مالیات نقل و انتقال سهام -

 

 

 سال

جمع کل 

ردیف 

درآمد 

)میلیارد 

 ریال(

1389 63 

1390 98 

1391 88 

1392 159 

1393 97 

1394 65 

 1389 -94های طی سالجمع کل رديف درآمد مالیات نقل و انتقال سهام  (.18 -3)نمودار

 

 های نفتیمالیات بر فروش فرآورده -

 

 

 سال

جمع کل 

ردیف درآمد 

)میلیارد 

 ریال(

1389 343 

1390 1451 

1391 1253 

1392 4527 

1393 5157 

1394 3660 

 1389 -94های (. جمع کل ردیف درآمد مالیات بر فروش فرآورده های نفتی طی سال19 -3)نمودار

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1389 1390 1391 1392 1393 1394

(میلیارد ریال)جمع کل ردیف درآمد 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1389 1390 1391 1392 1393 1394

(میلیارد ریال)جمع کل ردیف درآمد 
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 حق تمبر و اوراق بهادار -

 

 

 سال
جمع کل ردیف 

 درآمد )میلیارد ریال(

1389 141 

1390 190 

1391 141 

1392 160 

1393 181 

1394 146 

 1389 -94های (. جمع کل ردیف درآمد حق تمبر و اوراق بهادار طی سال20 -3)نمودار

 

 عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور -

 

 

 سال

جمع کل 

ردیف درآمد 

)میلیارد 

 ریال(

1389 56 

1390 87 

1391 75 

1392 96 

1393 151 

1394 106 

 1389 -94های (. جمع کل ردیف درآمد عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور طی سال21 -3)نمودار

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1389 1390 1391 1392 1393 1394

(میلیارد ریال)جمع کل ردیف درآمد 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1389 1390 1391 1392 1393 1394

(میلیارد ریال)جمع کل ردیف درآمد 



   169/ نظام تامین مالی و دارایی

 
 

 دو درصد مالیات سایر کاالها و خدمات -

 

 

 سال

جمع کل ردیف 

درآمد )میلیارد 

 ریال(

1389 111 

1390 9 

1391 118 

1392 5 

1393 17 

1394 6 

 1389 -94های (. جمع کل ردیف درآمد دو درصد مالیات سایر کاالها و خدمات طی سال22 -3)دارنمو

 

 مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل  -

 

 

 سال

جمع کل 

ردیف درآمد 

)میلیارد 

 ریال(

1389 125 

1390 127 

1391 154 

1392 235 

1393 408 

1394 286 

 1389 -94های (. جمع کل ردیف درآمد مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل طی سال23 -3)نمودار

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

1389 1390 1391 1392 1393 1394

(میلیارد ریال)جمع کل ردیف درآمد 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1389 1390 1391 1392 1393 1394

(میلیارد ریال)جمع کل ردیف درآمد 
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 مالیات بر فروش سیگار -

 

 

 سال

جمع کل ردیف 

درآمد )میلیارد 

 ریال(

1389 137/0 

1390 19/0 

1391 13 

1392 1 

1393 1 

1394 2 

 1389 -94های (. جمع کل ردیف درآمد مالیات بر فروش سیگار طی سال24 -3)نمودار

 

 مالیات بر ارزش افزوده -

 

 

 سال

جمع کل ردیف 

درآمد )میلیارد 

 ریال(

1389 2050 

1390 3241 

1391 4827 

1392 11160 

1393 13745 

1394 11237 

 1389 -94های دیف درآمد مالیات بر ارزش افزوده طی سال(. جمع کل ر25 -3)نمودار

0

2

4

6

8

10

12

14

1389 1390 1391 1392 1393 1394

(میلیارد ریال)جمع کل ردیف درآمد 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

1389 1390 1391 1392 1393 1394

(میلیارد ریال)جمع کل ردیف درآمد 



   171/ نظام تامین مالی و دارایی

 
 

 مالیات شماره گذاری خودرو -

 

 

 سال

جمع کل ردیف 

درآمد )میلیارد 

 ریال(

1389 12 

1390 15 

1391 15 

1392 38 

1393 109 

1394 42 

 1389 -94های درو طی سال(. جمع کل ردیف درآمد مالیات شماره گذاری خو26 -3)نمودار

 

 الحساب اشخاص حقوقی دولتی مالیات علی -

 

 

 سال

جمع کل ردیف 

درآمد )میلیارد 

 ریال(

1389 39 

1390 305 

1391 291 

1392 89 

1393 127 

1394 96 

 -94های طی سال ی(. جمع کل ردیف درآمد مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولت27 -3)نمودار

1389 

 

 

 

0

20

40

60

80

100
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 درآمد متفرقه -

 

 

 سال

جمع کل 

ردیف درآمد 

)میلیارد 

 ریال(

1389 399/0 

1390 044/0 

1391 036/0 

1392 1 

1393 5 

1394 16 

 1389 -94های (. جمع کل ردیف درآمد درآمد متفرقه طی سال28 -3)نمودار

 

 ب اسالمیمالیات نهادهای انقال -

 

 

 سال

جمع کل 

ردیف درآمد 

)میلیارد 

 ریال(

1389 7 

1390 5 

1391 6 

1392 15 

1393 14 

1394 15 

 1389 -94های (. جمع کل ردیف درآمد مالیات نهادهای انقالب اسالمی طی سال29 -3)نمودار
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   173/ نظام تامین مالی و دارایی

 
 

 مالیات معوقه اشخاص حقوقی دولتی  -

 

 

 سال

 جمع کل

ردیف درآمد 

)میلیارد 

 ریال(

1389 736 

1390 939 

1391 1066 

1392 408 

1393 25 

1394 240 

 1389 -94های (. جمع کل ردیف درآمد مالیات معوقه اشخاص حقوقی دولتی طی سال30 -3)نمودار

 

 قانون   186ماده  2درآمد موضوع تبصره  -

 

 

 سال

جمع کل 

ف درآمد ردی

)میلیارد 

 ریال(

1389 3 

1390 5 

1391 2 

1392 417/0 

1393 463/0 

1394 256/0 

 1389 -94های قانون طی سال 186ماده  2(. جمع کل ردیف درآمد موضوع تبصره 31 -3)نمودار
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 پیش بینی -2 -3

 مقدمه 

ی با تمام بازارها و ساختارهای موجود آن عموماً در ساختاری ملی قابل بررسی و مطالعه بوده و هر نظام تأمین مال

بینی روند متغیرهای آن در بازارهای مختلف بسیار پیچیده و تابع الزامات ای برای تحلیل و پیشنوع تالش و مطالعه

 باشد. خاص می

هایی است که به عنوان مثال دارای اتر از سایر بخشپیچیدگی کار در سطح استانی دراین مورد بسیار فر

برنامه و طرح مشخص و موقعیت مکانی و جغرافیایی خاص و تعریف شده هستند. به عنوان مثال این امکان به 

هایی تعریف شده و برنامه های زیربنایی اقتصاد مانند آب و برق و گاز و ... پروژهسادگی وجود دارد تا در بخش

های تأمین منابع مالی آنها شناسایی شود. اما به عنوان اجرای آنها با تمام جزئیات فنی نیز تدوین و رویهبندی زمان

ای بازار سرمایه در استان اصفهان که تابع  سازمان بورس کشور بوده و در آن مثال برای بازار بورس و تاالر منطقه

 تواندبینی دقیقی انجام داد و حتی هر پیش بینی نمیتوان پیشگیرد، نمیصرفاً نوعی مبادالت مالی صورت می

برای استان به عنوان منابع تأمین مالی تلقی شود. علی ایحال با اذعان به پیچیدگی موضوع و به منظور تدوین 

سند توسعه استانی در برنامه ششم و با عنایت به عدم دسترسی به آمارهای استانی و ملی به تفکیک و همچنین 

های ریزی کشور با عنوان روسای استانی سازمان، منابع و مصارف مالی برای سالمان مدیریت و برنامهتصریح ساز

 درصدی تهیه و تدوین شده است.  20آتی طول برنامه با متوسط رشد 

 بازار پول  -1 -3-2

 منابع بانکی -

در  1394های منتهی به ان شبکه بانکی در سالبررسی نرخ رشد ساالنه منابع تجهیز شده در استان اصفه

 درصد بوده است.  63/24سال مؤید این موضوع است که متوسط رشد سالیانه   5طی 

اکنون با در نظر گرفتن روند گذشته و تمام شرایطی که احتماال در آینده نیز وجود خواهد داشت و با مالك 

 شود.سال آینده ارائه می 5بینی  درصد، ، پیش 20قرار دادن میانگین بر مبنای رشد 

 میزان پیش بینی مانده کل سپرده های بانکی )میلیارد ریال/ درصد((. 35 -3)جدول

 1399 1398 1397 1396 1395 سال

 1414684 1178903 982419 818682 682235 استان اصفهان

رشد سالیانه 

 استان )درصد(
- 20 20 20 20 

 

 



   175/ نظام تامین مالی و دارایی

 
 

 
 (ریال میلیارد) مانده کل سپرده های بانکیروند گذشته و پیش بینی (. 32 -3)نمودار

 مصارف بانکی  -

نرخ رشد ساالنه تأمین مالی بانک محور مبتنی بر آمار منتشر شده تحت عنوان مانده تسهیالت اعطایی شبکه 

 5درصد بوده است. که به طور میانگین پیش بینی  25/20خیر سال ا 5بانکی در استان اصفهان استان در طی 

 درصد در نظر گرفته شده است. 20سال آینده معادل 

)میلیارد ریال بینی تغییر در مانده کل تسهیالت اعطایی ریالی و ارزی بانکها پیش(. 36 -3)جدول

 ریال/درصد(

 1399 1398 1397 1396 1395 سال

 1197482 997901 692986 577488 481240 استان اصفهان

رشد سالیانه 

 استان )درصد(
- 20 20 20 20 
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 ها تغییر در مانده کل تسهیالت اعطایی ریالی و ارزی بانکروند گذشته و پیش بینی (. 33 -3)نمودار

 بیمه  -2 -3-2

 مه تولیدی حق بی -

سال اخیر در حق بیمه پرداختی به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی در نظر  4نرخ رشد ساالنه استان در طی 

درصد محاسبه  20سال آینده در ساختار برنامه ششم رشد  5بینی روند این شاخص در گرفته شده است و برای پیش

 شده است. 

 ) میلیارد ریال(پیش بینی حق بیمه تولیدی(. 37 -3)جدول

 1399 1398 1397 1396 1395 سال

 30556 25463 21219 17682 14735 استان اصفهان

 20 20 20 20 - رشد سالیانه استان

 

1389 



   177/ نظام تامین مالی و دارایی

 
 

 

 حق بیمه تولیدی(. روند گذشته و پیش بینی 34 -3)نمودار

 خسارت پرداختی  -

 26/38سال اخیر  4های بیمه دولتی استان در طی های پرداختی توسط شرکتنه خسارتنرخ رشد ساال

 درصد در نظر گرفته شده است. 20سال آینده معادل 5درصد بوده است و به طور میانگین پیش بینی 

 پیش بینی خسارت بیمه پرداختی)میلیارد ریال((. 38 -3جدول)

 1399 1398 1397 1396 1395 سال

 18488 15406 12838 10698 8915 استان اصفهان

 20 20 20 20 - رشد سالیانه استان

 

 

 خسارت بیمه پرداختی(. روند گذشته و پیش بینی 35 -3نمودار)

  

1389 

1389 
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 گذاری خارجی سرمایه -3-2-3

گذاری خارجی و همچنین مروری بر روند گذشته و محقق شده میزان سرمایهسرمایه با توجه به اهمیت موضوع

های اخیر و همچنین به منظور تطبیق مقادیر پیش بینی شده در این مستند گذاری جذب شده در استان طی سال

بینی برای پیشبا مقادیر اعالمی در قالب سند راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی جدول زیر بیانگر میزان 

 های آینده خواهد بود. گذاری خارجی در استان در طی سالجذب منابع ناشی از سرمایه

گذاری میلیارد دالر سرمایه 7های اقتصاد مقاومتی و ابالغ میزان جذب عالوه بر این با توجه به سیاست

و در صورت تهیه شدن  1395های فنی و اقتصادی ایران در سال گذاری و کمکخارجی توسط سازمان سرمایه

 میزان سهم استان و برش استانی اقدام فوق، این جدول قابل اصالح و تعدیل است. 

 استان  در خارجی گذاریسرمایه از ناشی منابع جذب(. 39 -3جدول)

 1397 1396 1395 1394 1393 1392 سال

 40 20 10 5 5/0 691/3 میلیون دالر

 بودجه دولت و مالیات  -3-2-4

درصد بوده که سهم اصلی  8/24سال اخیر  5مدی استان اصفهان در طی آهای درنرخ رشد ساالنه مجموع ردیف

درصدی درآمدهای  20و شاخص آن در اختیار اداره کل امور مالیاتی و درآمدهای مالیات بوده است. با فرض ارتقای 

 .روند پیش بینی برای درآمدهای استان تدوین شده است (40-3)های برنامه در جدولمذکور طی سال

 )میلیارد ریال(بینی شدهجمع کل ردیف های درآمدی پیش(. 40 -3جدول)

 1399 1398 1397 1396 1395 سال

 83216 69346 57788 48156 40130 استان اصفهان

 20 20 20 20 20 رشد سالیانه استان

 

 

 

 

 

 



 

 فصل چهارم

 گذاری، اشتغال ورشد، سرمایه

 بهبود محیط کسب و کار 

 مقدمه

ها موضوع های دولتهمواره یکی از مطالبات آحاد جامعه و همچنین از طرف دیگر شعارها و برنامه ها و سیاست

 گذاری بوده و خواهد بود.اشتغال و سرمایه

تر با شرایط جمعیتی، اقتصادی و موقعیت استراتژیکی استان اصفهان پر رنگ بر همین اساس این نیاز متناسب

های رنامهباشد و دستیابی به آن مستلزم تدوین بهای صنعتی و تاثیرگذار کشور میها و در ردیف استاناز سایر استان

های یب شناسی محوربلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت است که بررسی عملکرد برنامه های قبلی، مطالعه و آس

 طلبد.ها را میرشد و توسعه و در نتیجه تدوین برنامه و سیاستگذاری
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 بررسی عملکرد گذشته -1 -4

 المللی بوده و اینهای ظالمانه بینهای برنامه پنجم توسعه مقارن با وجود تحریماز آنجایی که عمده سال

های تبادالت مالی، بروز تأثیر منفی در توازن واردات و صادرات فتی، محدودیتموضع باعث کاهش درآمدهای ن

های غلط های اقتصادی ناشی از موضوع یاد شده و بعضاً اتخاذ سیاستگردیده و از طرفی به لحاظ وجود آشفتگی

د اشتغال دچار گذاری و ایجااقتصادی موجب واردات بی رویه و قاچاق کاال گردیده و باعث شده که رشد سرمایه

نوسان های منفی گردیده و بسیاری از واحدهای اقتصادی با ظرفیت ناقص ادامه به فعالیت دهند از طرفی مشکالت 

های اقتصادی موجب شده در مجموع با ضربه زدن به منابع های بانکی بنگاهحادث شده برای این واحدها و بدهی

مالی را کاهش داده و این واحدها به سمت خروج از بازارهای های بانکی، ابتکار عمل مؤسسات مالی در حمایت

ده که تنها ای گردیاند و در مجموع فرآیند اقتصادی کشور باعث بروز رکود تورمی بی سابقهاقتصادی شتابان شده

 باشد.گذاری داخلی و خارجی میراه برون رفت از آن تقویت درآمدهای ارزی دولت، رشد سرمایه

نیز به تبع تحوالت اقتصادی روند غیرقابل قبولی را به خود اختصاص داده که نمایی از  شاخص نیروی کار

 گردد.( مشاهده می2-4( و )1-4ها در جداول )این شاخص و مقایسه آن با سایر استان

 1394سال - استان تفکیک به فصل حسب بر کار نیروی های شاخص(. 1 -4جدول)

 نرخ بیکاری استان نرخ بیکاری استان

 5/11 سیستان و بلوچستان 0/11 کل کشور

 1/12 فارس 3/7 آذربایجان شرقی

 7/11 قزوین 9/10 آذربایجان غربی

 3/11 قم 8/12 اردبیل

 3/13 کردستان 8/13 اصفهان

 9/7 کرمان 4/12 البرز

 6/17 کرمانشاه 6/11 ایالم

 7/17 کهگیلویه و بویر احمد 7/9 بوشهر

 8/11 گلستان 1/8 تهران

 11 گیالن 4/16 چهارمحال و بختیاری

 3/13 لرستان 6/8 خراسان جنوبی

 1/12 مازندران 3/13 خراسان رضوی

 9/7 مرکزی 1/11 خراسان شمالی

 9/11 هرمزگان 9/10 خوزستان

 8/8 همدان 6/9 زنجان

 2/11 یزد 4/8 سمنان

 



   181/رشد، سرمایه گذاری، اشتغال و بهبود محیط کسب و کار

 
 

 89-94های نرخ بیکاری استان اصفهان طی سال (. 2 -4جدول)

 نرخ بیکاری سال

1394 8/13 

1393 4/12 

1392 9/10 

1391 7/13 

1390 2/13 

1389 30/15 

1388 12 

1387 4/9 

1386 6/9 

1385 11 

1384 2/12 

1383 69/12 

 رشد اقتصادی  -1 -4-1

ان های استان اصفهمتأثر از رشد اقتصادی کشور بوده و از آنجایی که همواره شاخصرشد اقتصادی استان نیز 

باشد در دوره برنامه پنجم دارای میانگین منفی بوده و مؤید این موضوع نزدیک به میانگین های کشوری می

های آنها از مدار اند بلکه بخش قابل توجهی از ظرفیتهای اقتصادی استان نه تنها رشد نداشتهباشد که بخشمی

استان  های اقتصادیاقتصادی کشور خارج گردیده به طوری که بسیاری از صنایع مادر کشور که به عنوان بنگاه

اند. اگر چه اتخاذ تدابیر انجام شده در دولت یازدهم مانع از ادامه رشد منفی باشد تا حد ورشکستگی افول داشتهمی

تداوم رکود تورمی موجود وضعیت مثبت ایجاد شده را شکننده نموده است  اقتصادی کشور و استان گردیده و لیکن

های خارجی جهت رونق بخش صنعت، گردشگری و تأمین آب و گذاریرسد عالوه بر جذب سرمایهو به نظر می

 های الزم جهت رونق بخش ساختمان و مستغالت نیز اعمال گردد.کشاورزی، ضروری است محرك

 اشتغال و بیکاری -2 -4-1

درصد نرخ بیکاری در سال  4/1درصد نرخ مشارکت و افزایش  2آمار و اطالعات موجود در بازار کار بیانگر افزایش 

توان درصد رشد داشته در نتیجه چنین می 4باشد و این درحالی است که میانگین نرخ بیکاری کشور می 1393

تر از رشد اقتصادی کشور بوده است. مضاف بر استان به مراتب شکننده نتیجه گرفت که آهنگ رشد اقتصادی

اینکه مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در استان اصفهان موقتاً شاهد خروج درصد زیادی از نیروهای کار 

گیرد و ببوده است و پیش بینی می شود در آینده نزدیک نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده رشد شتابانی را در پیش 

د باشهزار نفر بیکار در پایان برنامه پنجم توسعه در استان می 240بینی های انجام شده بیانگر وجود حداقل پیش
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های کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و چهارمحال و را پس از استان 4و استان اصفهان از حیث نرخ بیکاری رتبه 

 بختیاری به خود اختصاص داده است.

 85و  90تعداد شاغلین و بیکاران استان طی سال های (. 3 -4جدول)

 کل جمعیت فعال شاغلین بیکاران عنوان / سال

1385 165501 1403828 1569329 

1390 214709 1397229 1611938 

 )هزار نفر( 1390-1375تحوالت جمعیت استان (. 4 -4جدول)

 1390 1385 1375 لسا

 درصد جمعیت درصد جمعیت درصد جمعیت رده سنی

 100 4399 100 4558 100 3923 کل

0-9 850 22 635 14 687 16 

10-14 590 15 372 8 336 8 

15-24 824 21 1137 25 913 21 

25-34 603 15 848 19 1048 24 

35-44 435 11 626 14 718 16 

45-54 245 6 437 10 53 1 

55-64 187 5 239 5 326 7 

 7 318 6 264 5 189 ساله و بیشتر65

 )هزار نفر( 1400-1395پیش بینی تحوالت جمعیت استان (. 5 -4جدول)

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 سال

 درصد جمعیت درصد جمعیت درصد جمعیت درصد جمعیت درصد جمعیت درصد جمعیت رده سنی

 100 1/5563 100 2/5477 100 0/5397 100 6/5322 100 9/5253 100 7/5190 نیه سنیکل

0-4 7/389 5/7 7/397 8 1/410 8 8/426 8 1/447 2/8 9/469 4/8 

5-9 3/359 9/6 4/366 7 4/372 7 4/377 7 8/382 0/7 4/390 0/7 

10-14 5/330 4/6 5/334 6 2/340 6 3/347 6 6/354 5/6 9/360 5/6 

15-19 9/340 6/6 7/338 6 6/336 6 6/334 6 8/333 1/6 1/335 0/6 

20-24 1/387 5/7 3/369 7 4/359 7 3/355 7 6/353 5/6 5/351 3/6 

25-29 8/534 3/10 3/507 10 1/475 9 5/441 8 8/411 5/7 1/389 0/7 

30-34 9/576 1/11 2/581 11 3/577 11 1/566 10 0/549 0/10 4/527 5/9 



   183/رشد، سرمایه گذاری، اشتغال و بهبود محیط کسب و کار

 
 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 سال

 درصد جمعیت درصد جمعیت درصد جمعیت درصد جمعیت درصد جمعیت درصد جمعیت رده سنی

35-39 5/455 8/8 7/479 9 8/506 10 3/533 10 3/554 1/10 7/566 2/10 

40-44 0/370 1/7 6/380 7 3/393 7 4/408 8 6/426 8/7 7/447 0/8 

45-49 4/335 5/6 9/340 6 8/344 6 5/348 6 9/353 5/6 3/362 5/6 

50-54 0/280 4/5 6/288 5 5/298 6 8/308 6 9/317 8/5 3/325 8/5 

55-59 2/236 6/4 2/243 5 5/249 5 6/255 5 2/262 8/4 0/270 9/4 

60-64 8/182 5/3 1/192 4 1/201 4 8/209 4 0/218 0/4 7/225 1/4 

65-69 5/127 5/2 7/135 3 8/144 3 3/154 3 8/163 0/3 1/173 1/3 

70-74 6/93 8/1 0/97 2 9/100 2 9/105 2 2/112 0/2 7/119 2/2 

75-79 8/73 4/1 2/76 1 5/78 1 6/80 1 7/82 5/1 9/84 5/1 

80+ 7/116 2/2 8/124 2 5/133 3 8/142 3 7/152 8/2 3/163 9/2 

 جدول پیش بینی شاخص های نیروی کار(. 6 -4جدول)

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 سال شرح

 10جمعیت 

 ساله و بیشتر

 8/4702 4647 4593 4540 4026 4442 کل

 6/2329 2302 2275 2248 2222 2197 زن

 1/2373 2345 2318 2292 1804 2245 مرد

 رعرضه نیروی کا

 2/1888 1867 1846 1825 1804 1785 کل

 284 281 277 274 271 268 زن

 1604 1586 1569 1551 1533 1517 مرد

 نرخ مشارکت

 15/40 18/40 19/40 20/40 81/44 18/40 کل

 19/12 21/12 18/12 19/12 20/12 20/12 زن

 59/67 63/67 69/67 67/67 98/84 57/67 مرد

 151 170 189 208 227 246 یکارانداد بمیانگین پیش بینی تع

 2/1737 1697 1657 1627 1577 1539 پیش بینی تعداد شاغلین

 8 9/1 10/2 11/39 12/58 13/87 پیش بینی نرخ بیکاری

 

 



 (1396 -1400اسناد راهبردی برنامه ششم توسعه استان اصفهان)/ 184

 هااستانبا سایر استان مقایسه محصول ناخالص داخلی  -3 -4-1

هود اقتصادی جهت مقایسه اقتصاد مناطق یا کشورها، محصول ناخالص داخلی های مشنظر به اینکه یکی از مؤلفه

های مبین این موضوع است که استان اصفهان پس از استان 1392تا  1389باشد آمار مستند موجود از سال می

ت فتهران و خوزستان رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده که چنانچه همین شاخص را بدون در نظر گرفتن ن

 89های باشد و به نظر می رسد این شاخص در طول سالمورد ارزیابی قرار دهیمف رتبه دوم کشوری را دارا می

رشد حاصله بیشتر  1391نسبت به سال  1392بیشتر از میزان میانگین کشوری بوده است و حتی در سال  92تا 

 دهد.های تهران و خوزستان را نشان میاز استان

گردد و با افزایش نرخ رشد در دوران رونق اقتصادی بعنوان یک نقطه مثبت قلمداد می اگرچه این موضوع

تری به خود می گیرد در نقطه مقابل در شرایط رکودی نیز آسیب بیشتری به اقتصاد استان اقتصادی افزایش شتابان

 بهتری می توان ارائه نمود. اظهار نظر 1394و  1393های شود که با توجه به آمار و اطالعات مستند سالوارد می

  



 

 1392 سال در جاری هایقیمت به استان تفکیک به کشور اقتصادی هایفعالیت رشته افزوده مقایسه ارزش(. 7 -4جدول)

 85سال 86سال

 

 محصول ناخالص داخلی 

 ) به قیمت بازار (

محصول ناخالص داخلی بدون 

منطقه  -  نفت ) به قیمت بازار(

  ای

 محصول ناخالص داخلی 

 ) به قیمت بازار (

 محصول ناخالص داخلی بدون نفت 

 منطقه ای - )به قیمت بازار (

مبلغ به میلیارد 

 ریال
 درصد مبلغ به میلیارد ریال درصد مبلغ به میلیارد ریال درصد مبلغ به میلیارد ریال درصد

0/100 1،858،840 0/100 2،382،675 کل کشور 0/100 2،370،806 0/100 3،072،615 کل کشور

6/31 587،035 9/24 594،283 تهران 1/32 760،637 1/25 770،270 تهران

2/6 116،161 4/15 367،523 خوزستان 9/5 140،955 8/15 484،196 خوزستان

2/7 134،039 0/6 143،122 اصفهان 6/7 179،163 4/6 195،282 اصفهان

1/0 1،303 2/5 124،510 فرامنطقه 0/0 860 6/5 172،728 فرامنطقه

2/6 115،281 9/4 115،669 خراسان رضوی 2/6 147،558 8/4 148،037 خراسان رضوی

1/5 94،465 2/4 99،240 فارس 9/4 116،379 1/4 124،489 فارس

5/0 9،705 8/3 90،684 کهگیلویه وبویراحمد 3/4 102،590 5/3 107،312 آذربایجان شرقی

4/4 82،284 5/3 83،248 آذربایجان شرقی 1/4 97،298 2/3 97،418 درانمازن

1/4 75،651 2/3 75،732 مازندران 5/0 12،141 0/3 92،582 کهگیلویه وبویراحمد

7/3 68،648 9/2 68،730 کرمان 6/3 86،212 8/2 86،326 کرمان

7/2 49،590 1/2 49،606 گیالن 9/1 44،349 5/2 75،484 بوشهر

5/2 45،960 1/2 49،399 مرکزی 8/2 66،053 2/2 66،072 نگیال

5/1 28،259 0/2 48،101 بوشهر 4/2 56،559 9/1 59،850 مرکزی

5/2 46،930 0/2 46،949 آذربایجان غربی 4/2 55،822 8/1 55،842 آذربایجان غربی

1/2 38،520 8/1 41،791 هرمزگان 9/1 46،057 6/1 50،113 هرمزگان



 

 85سال 86سال

 

 محصول ناخالص داخلی 

 ) به قیمت بازار (

محصول ناخالص داخلی بدون 

منطقه  -  نفت ) به قیمت بازار(

  ای

 محصول ناخالص داخلی 

 ) به قیمت بازار (

 محصول ناخالص داخلی بدون نفت 

 منطقه ای - )به قیمت بازار (

مبلغ به میلیارد 

 ریال
 درصد مبلغ به میلیارد ریال درصد مبلغ به میلیارد ریال درصد مبلغ به میلیارد ریال درصد

8/1 33،335 4/1 33،640 کرمانشاه 8/1 42،241 4/1 42،586 کرمانشاه

 8/1 32،605 4/1 32،640 قزوین 8/1 42،128 4/1 42،141 همدان

 7/1 32،406 4/1 32،417 همدان 7/1 39،780 3/1 39،840 قزوین

 6/1 30،352 3/1 30،376 یزد 6/1 38،671 3/1 38،695 یزد

 5/1 28،707 2/1 28،729 گلستان 5/0 11،729 3/1 38،554 ایالم

 5/1 27،350 2/1 28،398 لرستان 6/1 37،169 2/1 37،195 گلستان

 5/0 9،718 1/1 26،728 ایالم 4/1 33،621 1/1 33،899 لرستان

 2/1 23،131 0/1 23،131 سیستان وبلوچستان 2/1 28،400 9/0 28،408 اردبیل

 2/1 22،307 9/0 22،308 کردستان 2/1 28،367 9/0 28،372 کردستان

 2/1 22،163 9/0 22،171 اردبیل 2/1 27،673 9/0 27،673 سیستان وبلوچستان

 1/1 21،293 9/0 21،437 قم 2/1 27،355 9/0 27،583 قم

 1/1 20،984 9/0 21،134 زنجان 0/1 24،845 8/0 24،998 زنجان

 0/1 18،424 8/0 18،718 سمنان 0/1 23،019 8/0 23،464 سمنان

 9/0 15،924 7/0 15،925 خراسان شمالی 8/0 18،775 6/0 18،775 لیخراسان شما

 8/0 14،596 6/0 14،622 چهارمحال و بختیاری 8/0 18،677 6/0 18،709 چهارمحال و بختیاری

 6/0 11،715 5/0 11،715 خراسان جنوبی 7/0 15،723 5/0 15،723 خراسان جنوبی

 0/0 0 0/0 0 البرز 0/0 0 0/0 0 البرز



 

 
 

 

 

 87سال  88ل سا

 

 محصول ناخالص داخلی 

 ) به قیمت بازار (

محصول ناخالص داخلی بدون 

 منطقه ای -نفت ) به قیمت بازار (
 

محصول ناخالص داخلی ) به 

 قیمت بازار (

محصول ناخالص داخلی بدون نفت ) 

 منطقه ای -به قیمت بازار (

 درصد مبلغ به میلیارد ریال درصد مبلغ به میلیارد ریال
مبلغ به میلیارد 

 ریال
 درصد مبلغ به میلیارد ریال درصد

 0/100 2،932،601 0/100 3،655،195 کل کشور 100 3،296،579 100 3،894،224 کل کشور

 4/33 979،733 0/27 988،614 تهران 9/33 1،116،491 9/28 1،125،810 تهران

 9/5 171،593 2/14 520،059 خوزستان 3/5 176،158 9/11 461،528 خوزستان

 4/7 217،743 5/6 236،092 اصفهان 9/6 227،480 3/6 245،794 اصفهان

 0/0 900 2/5 190،298 فرامنطقه 3/6 207،613 3/5 207،998 خراسان رضوی

 9/5 174،165 8/4 174،525 خراسان رضوی 7/4 154،404 1/4 158،857 فارس

 7/4 139،155 9/3 144،319 فارس 0/0 1،052 0/4 154،936 فرامنطقه

 4/4 128،705 5/3 128،854 مازندران 3/4 141،603 6/3 141،795 مازندران

 2/4 121،800 5/3 127،122 آذربایجان شرقی 1/4 134،529 6/3 139،874 آذربایجان شرقی

 5/0 15،126 6/2 94،846 کهگیلویه وبویراحمد 1/3 101،737 6/2 102،827 کرمان

 0/3 87،478 4/2 88،568 کرمان 8/2 91،258 3/2 91،284 گیالن

 9/1 56،362 3/2 85،034 بوشهر 9/1 61،209 2/2 84،804 بوشهر

 8/2 81،849 2/2 81،875 گیالن 6/2 84،470 2/2 84،500 آذربایجان غربی

 2/2 65،798 9/1 69،157 مرکزی 5/0 17،262 1/2 81،227 کهگیلویه وبویراحمد

 3/2 68،373 9/1 68،397 یجان غربیآذربا 2/2 72،176 9/1 75،490 مرکزی



 

 87سال  88ل سا

 

 محصول ناخالص داخلی 

 ) به قیمت بازار (

محصول ناخالص داخلی بدون 

 منطقه ای -نفت ) به قیمت بازار (
 

محصول ناخالص داخلی ) به 

 قیمت بازار (

محصول ناخالص داخلی بدون نفت ) 

 منطقه ای -به قیمت بازار (

 درصد مبلغ به میلیارد ریال درصد مبلغ به میلیارد ریال
مبلغ به میلیارد 

 ریال
 درصد مبلغ به میلیارد ریال درصد

 1/2 61،162 8/1 65،928 هرمزگان 9/1 62،627 7/1 67،343 هرمزگان

 8/1 53،049 5/1 53،549 کرمانشاه 9/1 62،609 6/1 63،132 کرمانشاه

 8/1 52،738 4/1 52،841 قزوین 8/1 57،937 5/1 57،953 همدان

 7/1 48،539 3/1 48،555 همدان 7/1 57،516 5/1 57،620 قزوین

 6/1 47،923 3/1 47،954 یزد 7/1 54،526 4/1 54،564 یزد

 5/1 44،504 2/1 44،540 گلستان 5/1 50،887 3/1 50،943 گلستان

 5/0 14،370 1/1 41،601 ایالم 4/1 45،332 2/1 45،658 لرستان

 3/1 39،389 1/1 39،710 لرستان 2/1 40،677 0/1 40،677 سیستان وبلوچستان

 2/1 35،160 0/1 35،177 اردبیل 2/1 39،927 0/1 39،944 دبیلار

 2/1 34،979 0/1 34،979 سیستان وبلوچستان 2/1 39،434 0/1 39،435 کردستان

 1/1 33،633 9/0 33،634 کردستان 5/0 16،855 0/1 38،805 ایالم

 1/1 33،271 9/0 33،407 قم 1/1 37،125 0/1 37،267 قم

 1/1 30،819 8/0 30،990 زنجان 1/1 34،934 9/0 35،110 زنجان

 0/1 29،289 8/0 29،548 سمنان 0/1 33،125 9/0 33،378 سمنان

 8/0 23،385 6/0 23،410 چهارمحال و بختیاری 8/0 27،040 7/0 27،081 چهارمحال و بختیاری

 8/0 22،745 6/0 22،745 خراسان شمالی 8/0 26،279 7/0 26،280 خراسان شمالی

 6/0 18،869 5/0 18،869 خراسان جنوبی 7/0 22،309 6/0 22،309 جنوبیخراسان 

 0/0 0 0/0 0 البرز 0/0 0 0/0 0 البرز



 

 
 

 

 89سال  90سال 

 

 محصول ناخالص

 داخلی )به قیمت بازار( 

محصول ناخالص داخلی بدون 

  منطقه ای -نفت  به قیمت بازار ( 

 محصول ناخالص

 داخلی )به قیمت بازار( 

الص داخلی بدون نفت محصول ناخ

 منطقه ای -)به قیمت بازار ( 

 درصد مبلغ به میلیارد ریال درصد مبلغ به میلیارد ریال درصد مبلغ به میلیارد ریال درصد مبلغ به میلیارد ریال

 0/100 4،010،221 0/100 4،855،862 کل کشور 0/100 5،123،158 0/100 6،339،622 کل کشور

 2/32 1،289،591 4/27 1،331،114 تهران 0/28 1،435،504 2/23 1،472،369 تهران

 5/5 218،741 7/12 616،017 خوزستان 7/5 293،653 2/13 837،621 خوزستان

 7/7 309،330 4/6 309،590 اصفهان 3/8 424،002 7/6 424،503 اصفهان

 3/6 254،303 2/5 254،841 خراسان رضوی 6/6 336،650 3/5 337،150 خراسان رضوی

 0/0 1،046 5/4 217،901 فرامنطقه 0/0 1،161 4/4 281،328 فرامنطقه

 9/4 195،076 2/4 202،444 فارس 1/5 261،303 3/4 274،069 فارس

 1/4 165،857 4/3 166،045 مازندران 8/3 196،424 3/3 212،359 آذربایجان شرقی

 8/3 153،845 3/3 161،138 آذربایجان شرقی 3/3 168،661 3/3 211،476 بوشهر

 7/2 109،982 9/2 143،234 بوشهر 0/4 207،125 3/3 207،360 مازندران

 4/3 134،555 8/2 135،742 کرمان 2/3 165،419 6/2 167،101 کرمان

 6/0 24،146 3/2 113،640 کهگیلویه وبویراحمد 1/2 106،383 6/2 165،700 البرز

 5/2 99،974 1/2 100،006 گیالن 5/0 27،289 3/2 144،526 کهگیلویه وبویراحمد

 3/2 94،052 9/1 94،083 آذربایجان غربی 9/1 99،742 1/2 135،118 هرمزگان

 1/2 85،209 9/1 92،111 مرکزی 5/2 130،154 1/2 130،199 آذربایجان غربی

 9/1 76،266 8/1 87،136 هرمزگان 5/2 129،644 0/2 129،703 گیالن

 0/2 80،570 7/1 81،373 شاهکرمان 0/2 104،517 0/2 127،731 مرکزی

 0/2 79،927 6/1 79،970 یزد 0/2 104،500 7/1 108،081 کرمانشاه



 

 89سال  90سال 

 

 محصول ناخالص

 داخلی )به قیمت بازار( 

محصول ناخالص داخلی بدون 

  منطقه ای -نفت  به قیمت بازار ( 

 محصول ناخالص

 داخلی )به قیمت بازار( 

الص داخلی بدون نفت محصول ناخ

 منطقه ای -)به قیمت بازار ( 

 درصد مبلغ به میلیارد ریال درصد مبلغ به میلیارد ریال درصد مبلغ به میلیارد ریال درصد مبلغ به میلیارد ریال

 7/1 68،267 4/1 68،287 همدان 0/2 102،615 6/1 102،694 یزد

 6/1 64،959 3/1 65،075 قزوین 8/1 91،090 4/1 91،128 همدان

 7/1 86،602 4/1 86،797 قزوین
سیستان 

 وبلوچستان
59،840 2/1 59،840 5/1 

 5/1 58،442 2/1 58،766 لرستان 5/1 77،980 2/1 77،980 سیستان وبلوچستان

 4/1 57،763 2/1 57،820 گلستان 4/1 71،885 1/1 71،971 گلستان

 5/0 20،938 1/1 51،440 ایالم 4/1 71،505 1/1 71،923 لرستان

 2/1 47،333 0/1 47،351 اردبیل 5/0 25،791 0/1 66،077 ایالم

 2/1 46،594 0/1 46،596 کردستان 3/1 64،120 0/1 64،127 کردستان

 1/1 45،176 9/0 45،337 قم 2/1 59،427 9/0 59،712 قم

 1/1 44،021 9/0 44،321 سمنان 2/1 59،684 9/0 59،710 اردبیل

 1/1 42،367 9/0 42،550 زنجان 1/1 56،901 9/0 57،356 سمنان

 8/0 32،769 7/0 32،814 چهارمحال و بختیاری 1/1 53،870 9/0 54،137 زنجان

چهارمحال و 

 بختیاری
 7/0 26،739 6/0 26،739 خراسان شمالی 8/0 43،361 7/0 43،418

 6/0 22،541 5/0 22،542 خراسان جنوبی 7/0 36،263 6/0 36،264 خراسان شمالی

 0/0 0 0/0 0 البرز 6/0 29،932 5/0 29،935 خراسان جنوبی

 



 

 
 

 

 

92 91 

 

 حصول ناخالصم

 داخلی ) به قیمت بازار( 

محصول ناخالص داخلی بدون نفت 

  منطقه ای -) به قیمت بازار ( 

 محصول ناخالص

 داخلی ) به قیمت بازار( 

محصول ناخالص داخلی بدون 

 منطقه ای -نفت ) به قیمت بازار ( 

 درصد مبلغ به میلیارد ریال درصد یالرد رمبلغ به میلیا درصد مبلغ به میلیارد ریال درصد مبلغ به میلیارد ریال

 0/100 6،513،652 0/100 7،420،801 کل کشور 0/100 8،761،572 0/100 10،049،088 کل کشور

 2/27 1،774،956 5/24 1،816،032 تهران 4/25 2،222،693 6/22 2،268،047 تهران

 1/6 394،494 4/10 770،588 خوزستان 8/5 511،530 6/10 1،068،431 خوزستان

 0/8 519،063 0/7 519،635 اصفهان 1/8 712،933 1/7 713،620 اصفهان

 1/6 400،421 4/5 401،212 خراسان رضوی 4/6 561،794 6/5 562،789 خراسان رضوی

 2/5 339،175 7/4 351،139 فارس 3/5 467،055 8/4 483،022 فارس

 9/3 252،611 6/3 269،706 آذربایجان شرقی 1/4 363،580 1/4 410،570 بوشهر

 6/3 233،545 6/3 264،012 بوشهر 1/4 361،834 6/3 362،173 مازندران

 0/4 259،852 5/3 260،125 مازندران 8/3 334،784 5/3 353،018 آذربایجان شرقی

 5/3 228،669 1/3 230،416 کرمان 5/3 307،919 1/3 309،683 کرمان

 2/2 143،098 8/2 206،766 البرز 0/0 1،566 0/3 297،160 فرامنطقه

 0/0 1،167 6/2 192،427 فرامنطقه 5/2 221،825 9/2 289،242 البرز

 2/2 142،735 5/2 182،857 هرمزگان 4/2 208،835 5/2 254،134 هرمزگان

 2/2 141،243 2/2 166،945 مرکزی 6/2 230،886 3/2 230،962 گیالن

 5/2 163،090 2/2 163،156 گیالن 6/2 226،188 3/2 226،244 آذربایجان غربی

 4/2 157،293 1/2 157،345 آذربایجان غربی 1/2 184،986 1/2 213،163 مرکزی
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 حصول ناخالصم

 داخلی ) به قیمت بازار( 

محصول ناخالص داخلی بدون نفت 

  منطقه ای -) به قیمت بازار ( 

 محصول ناخالص

 داخلی ) به قیمت بازار( 

محصول ناخالص داخلی بدون 

 منطقه ای -نفت ) به قیمت بازار ( 

 درصد مبلغ به میلیارد ریال درصد یالرد رمبلغ به میلیا درصد مبلغ به میلیارد ریال درصد مبلغ به میلیارد ریال

 3/2 148،861 0/2 148،952 یزد 2/2 191،152 9/1 191،254 یزد

 0/2 131،045 8/1 135،010 کرمانشاه 9/1 166،236 7/1 170،539 کرمانشاه

 7/1 112،430 5/1 112،473 همدان 5/0 45،147 6/1 162،195 کهگیلویه وبویراحمد

 7/1 111،205 5/1 111،419 قزوین 8/1 157،786 6/1 157،836 همدان

 5/0 34،651 5/1 109،520 کهگیلویه وبویراحمد 8/1 157،087 6/1 157،324 قزوین

 6/1 102،060 4/1 102،060 سیستان وبلوچستان 5/1 132،848 3/1 132،848 سیستان وبلوچستان

 4/1 93،759 3/1 94،233 لرستان 5/1 129،093 3/1 129،640 نلرستا

 4/1 91،640 2/1 91،739 گلستان 5/1 128،879 3/1 128،991 گلستان

 2/1 78،242 1/1 78،271 اردبیل 3/1 113،720 1/1 113،755 اردبیل

 2/1 77،238 0/1 77،551 قم 2/1 104،918 0/1 104،927 کردستان

 2/1 75،394 0/1 75،401 کردستان 2/1 103،909 0/1 104،271 قم

 1/1 69،616 9/0 69،922 زنجان 1/1 94،968 0/1 95،484 سمنان

 0/1 67،456 9/0 67،927 سمنان 1/1 94،616 9/0 95،008 زنجان

 5/0 30،257 7/0 55،505 ایالم 5/0 40،958 8/0 80،823 ایالم

 8/0 55،303 7/0 55،369 ال و بختیاریچهارمح 8/0 68،868 7/0 68،952 چهارمحال و بختیاری

 7/0 44،557 6/0 44،558 خراسان شمالی 7/0 60،879 6/0 60،880 خراسان شمالی

 6/0 38،525 5/0 38،528 خراسان جنوبی 6/0 52،100 5/0 52،103 خراسان جنوبی

 



 

 
 

 

 1392 سال در جاری هایقیمت به استان و ورکش اقتصادی هایفعالیت رشته افزوده ارزش(. 8 -4جدول)

 85سال 86سال

 

 محصول ناخالص داخلی 

 ) به قیمت بازار (

محصول ناخالص داخلی بدون نفت 

 منطقه ای -) به قیمت بازار(  
 

 محصول ناخالص داخلی 

 ) به قیمت بازار (

محصول ناخالص داخلی بدون 

منطقه  - نفت ) به قیمت بازار (

 ای

یلیارد مبلغ به م

 ریال
 درصد مبلغ به میلیارد ریال درصد مبلغ به میلیارد ریال درصد مبلغ به میلیارد ریال درصد

 0/100 1،858،840 0/100 2،382،675 کل کشور 0/100 2،370،806 0/100 3،072،615 کل کشور

 2/7 134،039 0/6 143،122 اصفهان 6/7 179،163 4/6 195،282 اصفهان

 87سال  88سال 

 0/100 2،932،601 0/100 3،655،195 کل کشور 100 3،296،579 100 3،894،224 کل کشور

 4/7 217،743 5/6 236،092 اصفهان 9/6 227،480 3/6 245،794 اصفهان

 89سال  90سال 

 0/100 4،010،221 0/100 4،855،862 کل کشور 0/100 5،123،158 0/100 6،339،622 کل کشور

 7/7 309،330 4/6 309،590 اصفهان 3/8 424،002 7/6 424،503 اصفهان
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 0/100 6،513،652 0/100 7،420،801 کل کشور 0/100 8،761،572 0/100 10،049،088 کل کشور

 0/8 519،063 0/7 519،635 اصفهان 1/8 712،933 1/7 713،620 اصفهان
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 بیکاری  -4 -4-1

استان اصفهان دارای یک ساختار جمعیتی جوان بوده است از  70و  60ی کشور در دهه های باتوجه به آمار جمعیت

 های ملی، صنایعهای طبیعی، استقرار دانشگاههای مختلف از جمله جذابیتها و زیرساختطرفی وجود جذابیت

ان مهاجرت نموده های شغلی به استان اصفهمادر و ... موجب شده که عمده مهاجرین نیز به دنبال کسب فرصت

میانگین نرخ بیکاری استان اصفهان با سبقت  1394و نرخ بیکاری استان را افزایش دهند به طوری که در سال 

درصد بیشتر از میانگین نرخ بیکاری کشوری  8/2درصد برسد که  8/13گرفتن از میانگین نرخ بیکاری کشور به 

 ن به مراتب بیشتر از میانگین کشوری است.باشد و حال آنکه همین نرخ در جمعیت جوان استامی

 
 1394(. میانگین نرخ بیکاری کشور در سال 1 -4نمودار)

 تنگناها و چالش ها -2 -4

 ضرورت پاسخگویی به نیروی جوان و جویای کار رو به رشد و به ویژه فارغ التحصیالن دانشگاهی با توجه -

 به ساختار جمعیت )جوان و تحصیل کرده( استان

 ریزی مناسب برای بهبود آنوری در اقتصاد استان و عدم برنامهضعف بهره -

ع های نیروی کار به لحاظ مواننبود انگیزه و عالقه در میان بسیاری از کارفرمایان نسبت به ارتقاء مهارت -

 قانونی و اطالعات کم آنان

 الی و نیاز بازار کار در استانعدم انطباق کامل آموزش ع -

 های موجود به ویژه در بخش عمومی عدم انطباق شغل و مهارت در فعالیت -

 نقش قالب اقتصاد سنتی و فضای اندك آن برای جذب دانش آموختگان در استان -
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 باال بودن سهم اشتغال بخش غیر رسمی در بازار کار استان -

 ای متعامل در زمینه اشتغالهها و نحوه ارتباط سازمانعدم شفافیت نقش -

 گذاریگیری به ویژه در حوزه سرمایهتعدد مراکز تصمیم -

 های خصوصی های ضمن خدمت در بخشریزی و ارزیابی آموزشتوجه ناکافی به نیاز سنجی، برنامه -

 نبود نظام اطالع رسانی و نظارتی کارآمد و فقدان آمارهای مورد نیاز در زمینه اشتغال و بیکاری -

 های آموزشیهای اشتغال و کارآفرینی و نیاز بازار کار با نظامماهنگی سیاستعدم ه -

 دار در استانهای مزیتای و مهارتی در برخی زمینههای فنی و حرفهناکارآمد و ناکافی بودن آموزش -

 گذاریهای ایجاد اشتغال و سرمایههای درون سازمانی در زمینهضعف مقررات، فرایندها و روش -

 های اشتغالزایییه نوآوری، خالقیت و کارگروهی در فعالیتضعف روح -

های الزم به کارکنان، وجود تبعیض در نظام های دستمزدی و کمبود انگیزه در آنها و عدم عدم پرداخت -

 ابزارهای الزم جهت ارتقاء بهره وری

االی های با و هزینهوجود پدیده چند شغلی و خروج اندك از بازار کار به لحاظ پایین بودن سطح دستمزده  -

 زندگی

 ای در بازار کار استانعدم تعادل جنسی، سنی و منطقه -

 های اقتصادی استانوری پایین کار در فعالیتاشتغال ناقص و بیکاری پنهان و به تبع آن بهره -

 هاعدم شرایط مناسب فضای کسب و کار استان در برخی زمینه -

 های اقتصادی دستمزدهای متغیر( در فعالیتوری و سطح دستمزدها )گسست رابطه بین بهره -

 عدم وجود بانک اطالعاتی جامع در عرضه و تقاضای نیروی کار در استان  -

 های نیروهای بومیهای شغلی متناسب با تواناییحجم باالی حضور اتباع خارجی و اشتغال فرصت -

 اختیارات محدود مدیریت بازار پول و سرمایه در استان -

 استان از حیث فعالیت در بازار سرمایه و جدید التأسیس بودن این بازار در استانتجربه کم فعاالن  -

ناکافی بودن نهادهای مالی مورد نیاز بازار سرمایه در استان و توسعه کم آنها در مقایسه با سهم استان در  -

 ها و...اقتصاد ملی شامل کارگزاری

م شده در استان از این حیث به ویژه جهت تحلیل های زیاد انجاتنوع کم ابزارهای مالی علیرغم پیشرفت -

 اطالعات بازار سرمایه 

 ای در بازار سرمایه و تمرکز امور در تهراناختیارات کم تاالرهای منطقه -

 تمرکز گردش مالی معامالت بازار سرمایه در تهران و عدم نشست آن در سیستم بانکی استان -

 های عمده درات نفت در برخی از بخشوابستگی ساختار اقتصاد استان به تولید و صا -
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القوه های بهای موجود و استفاده از مزیتگذاری کافی داخلی و خارجی برای بکارگیری مزیتکمبود سرمایه -

 استان

تخصیص نامطلوب و ناکارآمد منابع در استان به لحاظ عدم توجه سیستمی و فرابخشی و دستگاهی در  -

 تخصیص منابع 

 های بیش از اندازه در استانگیریها و سختمقررات در برخی زمینهاجرای ناقص قوانین و  -

دار های مزیتهای اقتصاد دانش محور و در برخی از بخشضعف فناوری استان باالخص در رابطه با بنیان -

 استان 

ها )بعنوان مثال عدم حمایت جدی از تولیدات داخلی در مقابل قاچاق و واردات بی رویه در برخی از سال -

 بخش نساجی(

های سنتی مدیریتی و عدم بهره گیری از نتایج تحقیقات و مطالعات در برخی ناکارآمدی روش -

 هاگیریتصمیم

های کمبود تشکیل سرمایه مولد و ضعف مدیریت آن در بخش خصوصی استان علیرغم وجود ظرفیت -

 فراوان 

 ت تحوالت علمی و فناوریهای بخش خصوصی استان با توجه به سرعانعطاف ناپذیر بودن برنامه -

 گذاری در بخشی از اقشار جامعه انداز و سرمایهگسترش روحیه مصرف گرایی و تمایل کمتر به پس -

های اقتصادی مثل گردشگری های ضعیف و نامناسب در برخی از مناطق و برخی از بخشوجود زیرساخت -

 و...

های باال ذاری در استان و تحمیل هزینهگهای تولیدی و سرمایهطوالنی بودن مدت زمان سوددهی طرح  -

 گذاری و تولید به سرمایه

 های اخیرگسترش خشکسالی و محدودیت شدید منابع آبی در سال -

 .بنیانها و مؤسسات دانشفقدان سرمایه الزم برای تولید انبوه محصوالت با فناوری باالدر شرکت -

 برنامه های راهبردی -3 -4

های کلی برنامه ششم توسعه بر پایه محورهای سه گانه اقتصاد مقاومتی، پیشتازی در عرصه علم و فناوری تسیاس

و تعالی مقاوم سازی فرهنگی تنظیم شده است که الزمه تحقق برنامه های یاد شده با در نظر گرفتن رویکردهای 

ید در های تولد  از جمله: تکمیل زنجیرهباشبلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت در بخشهای مختلف اقتصادی می

بخش صنعت باتوجه به وجود صنایع مادر، استفاده از ارزش افزوده مواد اولیه خام، استفاده بهینه از منابع آب و 

 های فنی و علمی درهای دانش بنیان باتوجه به وجود زیرساختخاك در بخش کشاورزی، توجه خاص به فعالیت

 موضوع گردشگری و جذب توریست. استان و توجه ویژه به
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 اهداف کمی -1 -4-3

وری، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در استان همواره انطباق بیشتری با ارقام ملی داشته است و شاخص های بهره

کاهش  درصدی و 8به نظر می رسد تحقق اهداف برنامه ششم در استان اصفهان منجر به رشد اقتصادی حدود 

های کمی در خصوص تحوالت جمعیتی و عرضه بینیدرصد گردد. سایر پیش 7نرخ بیکاری تک رقمی در حد 

 باشد.( می6-4( و )5-4نیروی کار به شرح جداول )

 های اساسیها و اقدامراهبردها، سیاست -2 -4-3

 اقدامات سیاست راهبرد ردیف

1 
 کار وبهبود محیط کسب و 

 تقویت توان رقابت پذیری

اصالح یا حذف قوانین و مقررات 

کسب و کار و تضمین اجرای 

 دقیق و عادالنه قوانین و مقررات

 تقویت و تکمیل زنجیره ارزش

افزایش شفافیت و مطالبه گری 

 عمومی

مقابله با فساد اداری، مالی و 

 اقتصادی

اصالح و اثربخش کردن 

قیمتهای نسبی با هدف تغییر 

 فتار عامالن اقتصادی ر

 

های شناسایی و اصالح قوانین و مقررات مخل، توسط دستگاه

 اجرایی ذیربط 

 وکار بکس فضای سهولت با معارض اقتصادی قوانین تنقیح

 مراحل، کاهش برای دستگاهیبین هایهماهنگی انجام

 کسب فضای به مربوط امور انجام برای الزم هزینه و زمان

  کار و

های فنی و بسترهای الزم برای زیرساخت فراهم کردن 

 های اجرایی ذیربط صدور مجوزها و خدمات توسط دستگاه

 اقدامات مرتبط با افزایش شفافیت و مطالبه گری عمومی

های پایش مداوم عملکرد درون دستگاهی توسط کارگروه

 بهبود محیط کسب و کار

تدوین بسته فرهنگی در راستای افزایش شفافیت و 

 هاگری عمومی در سال اول برنامه توسط دستگاهمطالبه

 جمله از) دولتی هایشرکت اطالعاتی شفافیت افزایش

 (ارشد مدیران و مدیره هیات اطالعات افشای

 ارتقاء آگاهی مودیان مالیاتی از حقوق و تکالیف مالیاتی

 ارتقاء شاخص سالمت اداری در حوزه ادارات مالیاتی

 وه هزینه درآمدهای وصول شدهاطالع رسانی به مردم از نح

 افزایش سرعت و کیفیت رسیدگی به اعتراضات مالیاتی

شفاف سازی کارکردهای بنگاه های اقتصادی موجود و 

 و انحالل، ادغام بر تاکید با ورشکستگی اجرای قوانین

 بازسازی

 اقدامات مرتبط با مقابله با فساد اداری، مالی و اقتصادی

قوانین و مقررات توسط  انتشار مکتوب و الکترونیک

 هادستگاه

های اخذ مجوز در سازمانها و نهادهای یکسان سازی رویه

 اجرایی



 (1396 -1400اد راهبردی برنامه ششم توسعه استان اصفهان)اسن/ 198

 اقدامات سیاست راهبرد ردیف

ها و مقررات سازمانها و ارتقاء فرآیند نظارت بر رویه

 نهادهای اجرایی

 عاتاطال افشای به مربوط الزامات و حسابداری ضوابط بهبود

 بانکی

و باال بردن   جلوگیری از اقدامات و فعالیت های  فساد زا

هزینه های فعالیت های فسادزا با تاکید بر نقش نهادهای 

 مدنی و رسانه های مستقل 

 توسعه خدمات الکترونیکی و غیرحضوری

های فنی و بسترهای الزم برای فراهم کردن زیرساخت

صدور مجوزها و خدمات به صورت الکترونیکی در قالب 

 هاپنجره واحد در کلیه دستگاه

 گمرکی الکترونیکی و یکپارچه یستمس استقرار

 (بیمه توسعه) ریسک مدیریت های ابزار گسترش

 ائهدر ار تبعیض رفع بارویکرد کار انجام فرآیندهای اصالح

 آن نظایر و دولتی خدمات تسهیالت، مجوز، انواع

 رد حضوری مراجعات کاهش و الکترونیکی تعامالت افزایش

 ،مالیاتی امور جمله از) اعتباری و پولی مالی، نهادهای کلیه

 (بورس ها وبانک بیمه، گمرك،

اقدامات مرتبط با توسعه کسب و کار و تقویت و تکمیل 

 زنجیره ارزش

توسعه پیوند مناسب بین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ در 

های صنعتی و نشان تجاری گیری خوشهراستای شکل

 )برند(

اعطاء  و های بزرگ رقابت پذیرگیری بنگاهادغام و شکل

 به آنها. های هدفمند کمک

مهندسی،  -انجام تمهیدات الزم برای تقویت توان فنی 

 .های کوچک و متوسطتحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه

از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع  مالی و نهادی حمایت

 -های صنعتیها و زنجیرهبا اولویت توسعه خوشه تبدیلی

 .کشاورزی کوچک و متوسط

ب های کسای کسب و کار )کلینیکتوسعه نهادهای مشاوره

 و کار(

کمک به ایجاد نهادهای تحقیقات بازار در زمینه شناسایی 

 های اقتصادیها و دانش موردنیاز فعالیتمهارت

 ها افزایش مشوقهای راه اندازی و تثبیت و پایدارسازی بنگاه
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 اقدامات سیاست راهبرد ردیف

اصالح های مشکل دار و ایجاد بانک اطالعاتی جامع بنگاه

 دارهای مشکلساختار اقتصادی بنگاه

 ارتقای راستای در قیمتی غیر راهبردهای از گیریبهره

 تولید عوامل فنی کارایی

نیروی کار در قیمت تمام  منطقی نمودن سهم هزینه های

 شده

در  یوقت مزد یبه جا ینظام کارمزد یجیاستقرار تدر

 جبران خدمات یهانظام

نظام جبران دی  در اجرای کمک به بنگاه های اقتصا

 وریخدمات مبتنی بر بهره

 یکار در واحدها یروین میمستق ریغ یهانهیکاهش هز

 یاقتصاد

کاهش شدت انرژی تا حد متوسط جهانی در واحدهای 

 اقتصادی

 سود نرخ هدایت منظور به بازار معامالت نرخ دامنه کنترل

 تسهیالت

ا و هارانهپذیری بخش تولید در جریان حذف یکاهش آسیب

 کمک به افزایش تولید و اشتغال مولد در کشور

 تقویت اقتصاد دانش بنیان 2

متناسب سازی نظام آموزشی با 

 نیازهای بازار کار 

  ICTتوسعه زیر ساختهای 

توسعه کاربرد پژوهش ها در 

 های اقتصادی فعالیت

 تجاری سازی نوآوری و فناوری 

آموزشی با نیازهای اقدامات مرتبط با متناسب سازی نظام 

 بازار کار 

تدوین استانداردهای آموزشی و مهارتی مشاغل به ویژه در 

 های راهبردیحوزه

مبنا قرار گرفتن الگوی آموزشی محصول محور: آموزش، 

 تولید، بازاریابی و فروش

های همکاری مستمر سه جانبه مؤسسات آموزشی، بخش

های گروهکاراقتصادی و دولت در سطح استانی با تشکیل 

به منظور ارتقاء سطح کیفی مؤسسات آموزش عالی با  ویژه

هدف انعطاف پذیری بیشتر و فراهم ساختن امکانات الزم 

برای پاسخگویی به تحوالت تکنولوژی، نیازهای در حال 

 تغییر دانشجویان و غیره. 

افزایش مهارت های درسی و کاربردی کردن دروس از 

 رآموزی در تمامی رشته ها.طریق ارائه واحدهای عملی و کا

آموزی برای مشاغل دولتی و تدوین چرخه تکوینی مهارت

آموزی در یک دوره خاص و تأمین خصوصی به جای مهارت

 بخشی از هزینه های آموزش سرمایه انسانی توسط دولت



 (1396 -1400اد راهبردی برنامه ششم توسعه استان اصفهان)اسن/ 200

 اقدامات سیاست راهبرد ردیف

های آموزش عالی در سطح ادغام و ساماندهی انواع سیستم

، بزرگساالن، استان ها )مانند رسمی، فنی و حرفه ای

 آموزش از راه دور و غیره(

های کارورزی و های گسترش دهنده دورهحمایت از دانشگاه

های کارورزی در منظور نمودن مالك میزان اجرای دوره

 رتبه بندی و سطح بندی دانشگاه ها

  ICTهای اقدامات مرتبط با توسعه زیر ساخت

 تقویت پهنای باند اینترنت

 باند تلفن همراهگسترش اشتراك پهنای 

های الکترونیکی در مدیریت برداری از سامانهتوسعه و بهره

 زنجیره ارزش کاالها و نهادهای مربوطه

 هایهای خدمات الکترونیکی در حوزهفراگیر نمودن سامانه

 اشتغال و کسب و کار

 اقدامات مرتبط با افزایش ظرفیت تحقیق و توسعه کاربردی

پژوهشی و تحرك بخشی گری های تصدیکاهش فعالیت

در ساختارهای پژوهشی دولتی و ارتقا عملکرد تنظیمی و 

 راهبردی آنها

سازی دستاوردهای پژوهشی و تقویت و توسعه نظام تجاری

های زایشی  دانش ساختارهای الزم از جمله افزایش شرکت

 ها و مؤسسات پژوهشیبنیان در دانشگاه

و تغییر در افزایش اعتبارات پژوهش و فناوری دولتی 

ساختارهای تخصیص این اعتبارات با رویکرد نیاز محور و 

 ارتقای نوآوری

ملزم نمودن و برقراری ارتباط بین تآمین مالی برای 

های بزرگ اقتصادی و توسعه واحدهای تحقیق و بنگاه

 توسعه آنها

ی گذاری مستقیم خارجالمللی و سرمایهالزام شرکت های بین

عه در داخل کشور با هدف بومی سازی به انجام تحقیق و توس

 دانش و فناوری

با هدف  دکترا یهاو رساله هانامهیاناز پا یمال یتماح

 تولید، توزیع، انتقال و کاربرد دانش در کشور.

و  یدر انجام مراحل پژوهش یمال یریرفع دغدغه خطرپذ

 که دارای تقاضای داخلی و کاربردی است. امور نوآورانه

 با تقویت و توسعه نظام نوآوری و فناوری اقدامات مرتبط



   201/رشد، سرمایه گذاری، اشتغال و بهبود محیط کسب و کار

 
 

 اقدامات سیاست راهبرد ردیف

های مالیاتی در جهت ارتقای ها و مشوقارائه حمایت

 عملکرد پژوهش، فناوری و نوآوری بخش تجاری و بنگاهی

دهی به خریدها و هزینه های دولتی و بخش های جهت

اقتصادی در راستای بکارگیری حداکثری محصوالت 

 داخلیبنیان و فناورانه با کیفیت دانش

های اقتصادی برای حمایت مالی، حقوقی و نهادی از بنگاه

های های داخلی و بومی کردن فناوریاستفاده از فناوری

 المللیبین

الزام به ارتقای فناوری و افزایش صادرات در موارد وجود 

 بازار انحصاری در داخل کشور 

های بزرگ ها و پروژهدهی به تقاضای ناشی از طرحجهت

 نبنیاای در جهت تقویت تقاضای محصوالت دانشتوسعه

 یهاو توسعه شرکت یریگشکل یلو تسه یمال یتحما

 ینهکه در زم یو تعاون یکوچک و متوسط خصوص

 ینمحصوالت مبت یدتول یژهبه و یدانش و فناور سازییتجار

 یو مهندس یو صادرات خدمات فن یشرفتهپ یهابر فناوری

مراکز رشد و  یاندازاز راه تیحما یزو ن کنندیم یتفعال

 یردولتیبخش غ یقاز طر یعلم و فناور ایپارکه

ه ب یو بازار فناور یدهو توسعه بورس ا یجاداز ا یمال یتحما

ه ب ییدر جهت پاسخگو یعلم هاییتمنظور استفاده از ظرف

 و خدمات یصنعت، کشاورز یهابخش یازن

 موزشها از طریق آتسهیل جذب تکنولوژی در سطح بنگاه

های موجود با نیازهای محلی از حین کار، انطباق تکنولوژی

 طریق انجام تحقیق و توسعه.

3 

تقویت رویکرد برونگری و 

تعامل موثر و سازنده با 

 اقتصاد جهانی

شکل دهی بازار جدید )اندازه 

بازار( و تنوع بخشی پیوندهای 

اقتصادی با کشورها به ویژه 

 کشورهای منطقه 

گذاری مستقیم توسعه سرمایه 

خارجی با رویکرد صادراتی و 

 جذب دانش فنی

 

شکل دهی بازار جدید خارجی )اندازه بازار( و تنوع بخشی 

 پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه کشورهای منطقه 

های تقویت بنگاه های داخلی و برقراری ارتباط آنها با شرکت

رخه و در چو خدمات  صاحب نام جهانی با هدف تولید کاال

 زنجیره تولید بین المللی

اقدامات مرتبط با توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی با 

 رویکرد صادراتی و جذب دانش فنی

گذاری مستقیم خارجی با هدف بومی سازی جذب سرمایه

گذاری فناوری تولید و استفاده از سرریز دانش )سرمایه

 شمستقیم خارجی عمودی( و افزایش رقابت اقتصاد، کاه
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گذاری مستقیم خارجی هزینه ها و افزایش صادرات )سرمایه

 افقی(

4 
توسعه سرمایه گذاری با 

 تاکید بر بخش های پیشرو

حمایت از سرمایه گذاری در 

های پیشرو با رویکرد فعالیت

های ارزش تولید، تکمیل زنجیره

توسعه صادرات و جذب دانش 

 آموختگان دانشگاهی

 توسعه سرمایه گذاری مستقیم

خارجی با رویکرد صادراتی و 

 جذب دانش فنی

توسعه و تکمیل زیر ساخت ها و 

زیربناها بویژه در حوزه عمومی و 

مناطق و نواحی دارای پتانسیل و 

 کمتر توسعه یافته و روستاها

تکمیل طرح های عمرانی نیمه 

تمام دارای توجیه اقتصادی با 

 -توسعه مشارکت های عمومی 

 خصوصی 

های ز ظرفیتاستفاده موثر ا

نهادهای عمومی غیر دولتی در 

 گذاری چرخه سرمایه

و واگذاری اقتصادی  توقف طرح های عمرانی فاقد توجیه

ران گذاطرح های نیمه تمام دارای توجیه اقتصادی به سرمایه

بخش خصوصی و تعاونی و دریافت بهای آن پس از خاتمه و 

 بهره برداری

بالاستفاده اقتصاد  تداوم سیاست استفاده از ظرفیت های

کشور به ویژه از طریق تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز 

 بنگاه های تولیدی.

 

5 

گسترش وتعمیق نظام 

تامین مالی و تخصیص 

 کارآمد منابع مالی

ارتقای نقش نهادهای مالی و 

پولی با تاکید بر شفاف سازی و 

هدایت منابع مالی به سمت 

 تولید 

های استفاده موثر از ظرفیت

نهادهای عمومی غیر دولتی در 

 گذاری چرخه سرمایه

فراهم نمودن زمینه های جذب 

گذاری خارجی و منابع سرمایه

 منابع ایرانیان خارج از کشور

 ریزیامکان برنامههای دسترسی مناسب و ایجاد قابلیت

 الیم تأمین های اقتصادی و هدایتبرای سرمایه در فعالیت

 سرمایه بازار طریق از اقتصادی بزرگ های بنگاه نیازهای

 مدت میان و مدت کوتاه مالی تأمین مناسب ساماندهی

 بانکی نظام طریق از اقتصادی های فعالیت

 استفاده اهرمی از منابع عمومی دولتی و منابع داخلی

 های دولتیشرکت

اولویت در جذب سرمایه های خارجی برای طرح ها و پروژه 

هایی که امکان ورود دانش و فناوری و صادرات محصوالت 

 آنها وجود دارد.
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استفاده و تخصیص کارآمد عواید 

نفت و گاز و منابع صندوق توسعه 

ملی  در جهت توسعه 

 گذاری هاسرمایه

 امتم نیمه هایطرح به عمرانی هایبودجه تخصیص اولویت

 بودن رقابتی قید با و اقتصادی توجیه دارای

6 

تقویت سرمایه انسانی 

تحصیالت و )آموزش، 

توسعه اشتغال  (،سالمت

 وکارآفرینی

حفظ و صیانت از مشاغل موجود 

و توسعه فرصت های شغلی 

 جدید

ساماندهی عرضه نیروی کار و 

 بهبود جستجوی شغل

ارتقای سرمایه انسانی)آموزش، 

بهداشت و سالمت نیروی کار( و 

 توان مهارتی دانش آموختگان

ارتقای فرهنگ تولید، کار و 

 کارآفرینی

 

توسعه اشتغال در بخش خدمات با اولویت گردشگری، فناوری 

ارتباطات و اطالعات، بهداشت و درمان، خدمات آموزشی و 

ورزشی با رویکرد ایجاد فرصت های شغلی دانش آموختگان 

 و جوانان.

توسعه اشتغال در بخش تعاون با اولویت تعاونی های فراگیر، 

 نوع جدید و مجتمع های تعاونی

بهسازی پارك های علم و فناوری و مراکز رشد، توسعه و 

 شتاب دهنده ها و استارت آپ ها با رویکرد آمایشی

حمایت از توسعه مشاغل دانش بنیان و تقویت مالی و حقوقی 

 نهادهای پشتیبان کننده این نوع مشاغل

توسعه و تکمیل زنجیره های ارزش در رسته فعالیت های 

 چارچوب طرح تکاپواولویت دار محلی و منطقه ای در 

حمایت از توسعه برنامه های اشتغال روستایی و توسعه 

 مشاغل خرد و خانگی 

حمایت و تقویت شبکه ها و منظومه های کسب و کار و 

های خرد در جهت ای بنگاهتشکیل واحدهای مشاوره

 پایدارسازی بنگاههای خرد، کوچک و متوسط اقتصادی

اطالعات بازار کار در استقرار و تقویت نظام جامع آمار و 

سطح استان  با رویکرد افزایش دقت و جامعیت اطالعات و 

سهولت دسترسی و رصد ورودی و خروجی های بازار کار 

 مبتنی بر مشاوره شغلی

 توسعه و تقویت مشاوره های تخصصی و هدایت شغلی

های مشاوره در ایجاد پورتال مشاوره شغلی با شمول سامانه 

 المللیای و بینفهسطح جغرافیایی، حر

های خصوصی داخلی و خارجی و تنوع ساماندهی کاریابی

 بخشی ابزارهای کاریابی های تخصصی

استفاده از ظرفیت های مراکز فنی حرفه ای دولتی برای 

توسعه آموزش های غیررسمی آماده به کار در قالب 

 واگذاری و خرید خدمت 

 وانمندسازیگسترش نظام کارآموزی و کارورزی در راستای ت

 و اشتغال پذیری گروه های هدف 
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توسعه و ارتقاء آمورش های رسمی و غیررسمی مهارتی 

 توسط بخش خصوصی

اقدامات مرتبط با ارتقای فرهنگ و اخالق کار، تولید ثروت، 

 کار و کارآفرینی

تقویت و توسعه مراکز مشاوره، خدمات کارآفرینی و کلینیک 

 اه های اقتصادیهای کسب و کار و عارضه یابی بنگ

 های مختلف حمایت از کارآفرینیایجاد و توسعه صندوق

تهیه برنامه های رسانه ای در جهت ایجاد فرهنگ کار، 

 گذاری  تالش و سرمایه

تقویت جایگاه و ساختار کارآمد کارآفرینی در سطح جامعه و 

 دولت

جلب مشارکت سرمایه گذاران، تولید کنندگان و کارآفرینان 

 سازی(ای تدبیر )تصمیمدر نظام ه

توسعه و تقویت فرهنگ مشارکت و مسئولیت های 

( به منظور بهره مندی گروه های هدف CSRاجتماعی )

 سازمان در فعالیت های توانمندسازی سازمان

 ترویج فرهنگ بیمه اجتماعی مبتنی بر کار و تولید

7 
تقویت مولفه های توسعه 

 پایدار

های اعمال سیاست

 محیطیزیست

ایت از کسب و کارهای سازگار با محیط زیست با حم

اولویت کسب و کارهای مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر، 

 مشاغل سبز و ...

الزام طرح های عمرانی بزرگ به تهیه پیوست زیست 

 محیطی. 

 الزامات  -4 -4

 ختار رقابتی و رقابتی شدن بازار حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت، مقررات زدایی، تقویت سا -

های های فعالیت آنها با شرکتمحدودیت تقویت حضور بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و رفع موانع و -

 المللی برای ارتقای فناوری، کیفیت محصول و توسعه بازارهامعتبر و دارای برند بین

وری تولید، استفاده از سرریز دانش و گذاری مستقیم خارجی عمودی با هدف بومی سازی فناجذب سرمایه -

گذاری مستقیم خارجی افقی با هدف افزایش سرریز دانش، رقابت اقتصاد، کاهش توسعه صادرات و سرمایه

 ها و توسعه صادراتهزینه

کاال و  های اطالعاتی)پولی، مالی، سرمایه،تسهیل دسترسی آحاد جامعه به آمار و اطالعات و حذف رانت -

 هادر انجام کلیه امور قراردادها، مناقصات، مزایده ها، مجوزها، خریدهای دولتی و استخدام  ...( و شفافیت
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های فسادزا با تاکید بر نقش های فسادزا و باال بردن هزینه های فعالیتجلوگیری از اقدامات و فعالیت -

 نهادهای مدنی و رسانه های مستقل 

، ایای و تخصصی )مشاورههای خدماتی حرفهلیتبنیان و مشاغل مرتبط با فعاتوسعه مشاغل دانش -

 پیمانکاری، خدمات، حقوقی، آموزشی، تحقیقی، فنی و مهندسی و ....(

های ها و خوشهپاره وقت و مشارکتی، توسعه زنجیره های شغلیتوسعه اشتغال با تأکید بر توسعه فرصت -

ی اشتغال خدمات فنی و مهندسی خارج از هاکسب و کار، انتخاب فناوری تولید )اشتغال زا(، شناسایی فرصت

 کشور

ارتقای سرمایه انسانی)آموزش، تحصیالت و سالمت( و آموزش مهارتی و کاربردی دانش آموختگان قبل  -

 ایها و موسسات فنی و حرفهاز ورود به بازار کار با استفاده از ظرفیت دانشگاه

 و تأمین منابع مالی بزرگ و بلند مدت از طریق تأمین منابع مالی کوچک و کوتاه مدت از طریق نظام بانکی -

 بازار سرمایه به تناسب توسعه بازار سرمایه.

  



 

  



 

 
 

 فصل پنجم

 علم و فناوری

 مقدمه

 اسالمی جمهوری قانونی فرادست اسناد در شود کهمی تلقی اساسی و مهم مفاهیم جمله از بنیان دانش اقتصاد

 بند دوم ارتباط، این رد .است شده واقع خاص توجه مورد متی،مقاو اقتصاد های کلیسیاست جمله از ایران

 کشور علمی جامع نقشه اجرای و سازی پیاده بنیان، دانش اقتصاد پیشتازی" بر مقاومتی اقتصاد کلی هایسیاست

 محصوالت صادرات و تولید سهم افزایش و کشور جهانی جایگاه ارتقاء منظور به نوآوری ملی نظام ساماندهی و

در دوازده برنامه  .نماید می تصریح "منطقه در بنیان دانش اقتصاد اول رتبه به دستیابی و بنیان دانش ماتخد و

اقتصاد مقاومتی، توسعه اقتصاد دانش بنیان مدنظر قرار گرفته و طرح دانش بنیان کردن اقتصاد و جامعه و طرح 

 افزایش روند رشد نوآوری در ذیل این برنامه ذکر شده است. 

 توسعه، چهارم ساله پنج برنامه کلی های سیاست در بنیان، دانش اقتصاد موضوع طرح سوابق بررسی در

 دانایی اقتصادی پایدار رشد و تأکید، آگاهى و دانش منابع بر متکى و متنوع اقتصادى به دستیابى براى تالش

.است گردیده یانب مذکور هایبرنامه کلی هدف چهار از یکی عنوان به پایه دانش توسعه و محور
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 می بنیان، اقتصاد دانش نظیر راهبردی و مهم موضوعات به توجه کشور، توسعه ششم برنامه به توجه با

 را ایتوسعه اهداف به دسترسی مسیر و گردیده کشور اقتصادی توسعه و رشد روند بیشتر شتاب موجب تواند

 .نماید تسهیل

کنشگران  ریزان، برنامه بین در اخیر های دهه در که شود می قیتل مفاهیمی جمله از«بنیان دانش اقتصاد»

معطوف  خود به را فراوانی اقبال توسعه، و رشد مباحث به مند عالقه دانشگاهی و پژوهشی نهادهای و اقتصادی

اقتصادی  ارزش خلق در دانش اهمیت از عمیق درکی در ریشه نظری، های چالش برخی از نظر صرف و نموده

 .دارد

 و پاردایم فراگیر اقتصاد کشاورزی دو از گذار از پس جهان که اعتقادند این بر مفهوم این پردازان یهنظر

 دیگری تعابیر با که شده است "بنیان دانش اقتصاد" عنوان تحت سوم، پارادیم دوران وارد اکنون صنعتی، اقتصاد

 ریزی، برنامه و ادبیات اقتصادی در و شده یاد آن از نیز "یادگیرنده اقتصاد" یا "محور دانایی اقتصاد" چون

 سازمان جمله از ای توسعه های سازمان از برخی ارتباط، این در .است بوده  پویایی و گسترش لادرح همواره

 1996 سال در و نموده توسعه معرفی برای راهبردی عنوان به را بنیان دانش اقتصادی، اقتصاد همکاری و توسعه

 بنیان دانش سازمان اقتصادی، در اقتصاد این رویکرد در .است پرداخته آن گوناگون ابعاد یحتشر به متنی انتشار با

 اطالعات، نقش به جدیدی نگاه و شودمی شناخته اقتصادی رشد و کارآیی محرك عنوان به "دانش"عامل

 دارد. اقتصادی های برنامه در آموزش و فناوری

 گوناگونی در های روش اقتصاد، در آن کاربرد میزان و دانش حسط سنجش و بنیان دانش اقتصاد ارزیابی برای

همکاری اقتصادی  و توسعه سازمان :توسط شده ارائه های روش به توان می آن جمله از که است شده ارائه جهانی سطح

 اطالعات و آمار بانک جهانی بین، این در .نمود اقیانوسیه اشاره -آسیا اقتصادی های همکاری سازمان و جهانی  بانک

 زمینه این در کشورها مقایسه وضعیت و بندی رتبه امکان و ارائه را کشورها سایر و ایران در بنیان دانش اقتصاد به مربوط

 شده ترسیم متعارف اقتصاد بر حاکم اصول مبنای بر مذکور، نهاد توسط تدوین شاخص نحوه البته .است آورده فراهم را

 .رسد می نظر به ضروری ملی اقتضائات مبنای بر بنیان اقتصاد دانش سازی شاخص لذا است،

 دانش بنیان، اقتصاد رکن چهار ذیل در اصلی چارچوب در که است شده ارائه متغیرها از ایمجموعه روش این در

 های اقتصادی مشوق شاخص و جامعه افراد تحصیلی شاخص نوآوری، شاخص ارتباطات، و اطالعات فناوری شاخص

 سیاست های و اولویت کشورها وضعیت از مشخصی برآورد توان می روش این از استفاده با .گیرد می رارق نهادی نظام و

در این سند به بررسی شاخص نوآوری و وضعیت علمی و فناوری استان خواهیم  .نمود تعیین گذاری راسرمایه و گذاری

 پرداخت و شاخص تحصیلی نیز در سند آموزش عالی بررسی می شود. 
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 بنیان دانش اقتصاد های شاخص(. 1 -5نمودار)

Source: World Bank (2007), Building Knowledge Economies: Advanced Strategies for Development: 38 

 اقتصاد دانش بنیان در ایران 

بنیان  منبع یک اقتصاد از انتقال مستعد علمی، های تو ظرفی گسترده انسانی منابع وجود دلیل به ایران اسالمی جمهوری

 راهبرد با هماهنگی با باید دانش بنیان اقتصاد راهبرد به توجه که داشت توجه باید البته. باشد می بنیان دانش اقتصاد یک به

 .گیرد صورت اقتصاد مولد های بخش و نهادها تقویت و صنعتی توسعه

  ت.اس گرفته قرار توجه کشور مورد قانونی اسناد در بنیان دانش اقتصاد راهبرد به توجه شد، اشاره ابتدا در که همانگونه

 مقاومتی اقتصاد هایسیاست و پنجم توسعه و چهارم ساله پنج های برنامه انداز، چشم سند در فناوری و علمی رشد هدف

 آسیای ی منطقه سطح در فناوری و میعل جایگاه اول، به ایران یافتن ، دست1404انداز چشم سند در است. شده مطرح

 ماده ذیل در نیز توسعه چهارم برنامه در .است شده هدف گذاری علم تولید و افزاری نرم جنبش بر تأکید با غربی جنوب

 راهبردهاى و ها سیاست بازسازى و نوسازى به مکلّف دولت دانایی، مبتنی بر توسعه عنوان با برنامه، چهارم فصل 57 تا 43

 .شد کشور فناورى و علمى توسعه جامع هاى تهیه برنامه و آموزشى و فناورى ى،پژوهش

 و راهبردهای ها سیاست اتخاذ متضمن کشور در بنیان دانش اقتصاد جایگاه ارتقاء قانونی، تأکیدات به توجه با لذا

 :گردد اشاره می آن موارد مهمترین از برخی به اینجا در که باشد می منسجم اجرایی های برنامه و کارآمد

 و سپس پذیرش و کارآمد مقررات و قوانین تدوین کشور، در بنیان دانش اقتصاد راهبرد اجرای در موفقیت نیاز پیش

 دانش اقتصاد " خصوص کلی در های در سیاست شده ذکر موارد ارتباط، این در .است کشور در راهبرد این شدن اجرایی
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 به نیز ساله پنج های برنامه و گرفته قرار مالك عمل کشور توسعة ساله پنج های برنامه تدوین فرآیند در بایستی "بنیان

 به است، شده ارائه حوزه این برای که هایی شاخص به با توجه و بگیرند قرار ساالنه های بودجه تهیه مبنای خود نوبة

 های زیرساخت توسعة و گذاری سیاست در دولت نقش ارتباط این در .شود مرتبط پرداخته نهادهای عملکرد کنترل و ارزیابی

 باشد می ای ویژه اهمیت واجد بنیان دانش اقتصاد حوزة در غیردولتی های بخش تسهیل فعالیت برای الزم

 توانمند نیروی انسانی تربیت و آموزش الزمه .است انسانی اندیشه و فکر از باالیی سهم نیازمند بنیان دانش اقتصاد

 انسانی نیروی دانش همواره و سنی تحصیلی سطوح تمامی در که است وکارآمدی موثر موزشیآ نظام وجود ، با مهارت و

 های عرصه تمام در نوآوری و پژوهش روحیه و ترویج کشور آموزشی ساختار کیفی و کمی گسترش بنابراین .دهد ارتقا را

 .باشد یم جدی اهتمام نیازمند بنیان اقتصاد دانش راهبرد تحقق راستای در آموزشی نظام

 سوی از و شود دانشگاهی می و پژوهشی مراکز نوآوری توان افزایش و علمی بنیان ارتقای موجب نوآوری نظام وجود

 .دارد پی در را های مذکور بخش پیشرفت اقتصادی، مولد های بخش فنی و علمی نیازهای به پاسخ با دیگر

 موضوع به پژوهش بایستی و آموزش به پرداختن و دانش یعتوز و تولید بر عالوه بنیان دانش اقتصاد به دستیابی برای

 نمود توجه منابع از برداری بهره ارتقای درجه و ها ظرفیت گسترش در آن از موثرتر استفاده و دانش کردن کاربردی مهم

 .بود دخواه تعریف قابل زمینه این در بنیان دانش های نقش شرکت و ساخته ممکن را بنیان دانش اقتصاد یک تحقق که

 و دانشگاهی مراکز با وخدمات کشاورزی، معدن، و صنعت جمله از اقتصاد های مولد بخش بین مؤثر ارتباط ایجاد بنابراین

و  ریزی برنامه نیازمند کشور فرهنگی و اقتصادی اقتضائات به توجه با بنیان دانش های شرکت عنوان پیشران به پژوهشی

 .باشد می ای ویژه توجه

 اقتصادی فناوری رشد آن تبع به و وری، بهره و مقیاس به بازدهی افزایش موجب کارها شدن یتخصص و گسترش

 و ارتباطات برقراری در تسریع موجب بسترسازی و گذاری سرمایه رو این از .است شده یکدیگر به ها انسان نیاز افزایش و

 گسترش و ایجاد منظور به ای ویژه اهتمام» یانبن اطالعات دانش و ارتباطات « اقتصادهای لذا شود، می اطالعات تبادل

 لزوم بیانگر منطقه، کشورهای با ایران وضعیت مقایسه .دارند و اطالعات ارتباطات فناوری های زیر ساخت کیفی و کمی

 .باشد می بخش این توسعه برای نهادهای ذیربط سوی از بیشتر اهتمام

 ترین بازده و پر ها فناوری مؤثرترین محوریت با فناوری و علم رینگا آینده بنیان، دانش اقتصاد راهبرد راستای در

 می باشد. تأکید مورد کشور صنایع و اقتصاد دهی جهت هدف با افزوده ارزش خلق در صنایع

باشد، همانگونه که در قبل ذکر شد در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان که یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی نیز می 

و شاخص  ICTاقتصاد دانش بنیان دارای چهار بخش شاخص تحصیلی، شاخص نوآوری، شاخص (، 1-5)داربر اساس نمو

باشد. در تدوین سند برنامه ششم توسعه استان اصفهان، ذیل شورای تدوین سند، مشوق های اقتصادی و نظام نهادی می

شده، فعالیت ها و عملکرد خود را ارائه (در قالب شاخص های تعیین 1-5عمده موسسات آموزشی و پژوهشی استان )جدول 

نمودند، که بخشی از آن در قالب سند علم و فناوری پوشش دهنده شاخص نوآوری می باشد و بخش دیگر آن در قالب سند 

 آموزش عالی بیانگر شاخص تحصیلی در استان اصفهان خواهد بود. 
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 مستقر در استان اصفهانو پژوهشی سسات آموزشی ؤعمده م(. 1 -5جدول)

 نام دانشگاه / موسسه پژوهشی نام دستگاه اجرایی ملی ردیف

1 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان  2

3 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  دانشگاه اصفهان

 دانشگاه صنعتی اصفهان  4

 دانشگاه هنر اصفهان  5

 دانشگاه کاشان  6

 دانشگاه صنعتی مالک اشتر  7

 دانشگاه پیام نور استان اصفهان  8

 کاربردی استان اصفهان  -دانشگاه جامع علمی  9

 های غیرانتفاعی استان اصفهان دانشگاه 10

 دانشگاه فرهنگیان  11

 شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان  12

 اد دانشگاهی صنعتی اصفهان جه 13

 جهاد دانشگاهی اصفهان  14

 های آزاد اسالمی استان اصفهاندانشگاه دانشگاه آزاد اسالمی  15

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی  –وزارت جهاد  16
 ایران 

 پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی ایران 

 هشکده رویان پژو پژوهشگاه رویان   –جهاد دانشگاهی  17

سازمان تحقیقات وآموزش کشاورزی  –وزارت جهاد  18
 و منابع طبیعی کشور

 تاناس طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز
 اصفهان

 چشم انداز علم و فناوری استان اصفهان   -1 -5

انسان های شایسته، فرهیخته و تربیت شده در براساس سند چشم انداز، کشور ایران کشوری است برخوردار از 

و  های نوین، مولد ثروتمکتب اسالم در تراز برترین دانشمندان جهانی، پیشتاز در مرزهای دانش بشری، فناوری

ند ماقتدار ملی، فرصت های آموزشی مادام العمر و امکان دسترسی به اطالعات و دانش برای همه آحاد جامعه، بهره

ی اجتماعی و فرهنگی غنی و نهادها و شبکه های علمی و فناوری کارآمد، در جایگاه اول علم و هااز سرمایه

 فناوری منطقه، سازنده تمدن اسالمی نوین و در خدمت اهداف عالیه امت اسالمی و جامعه بشری. 

صادی در تدر سند چشم انداز استان اصفهان آمده است: اصفهان استانی است دست یافته به جایگاه برتر اق

کشور، مبتنی بر علم و فناوری، همراه با رشد سریع و پایدار اقتصادی ، متکی بر امنیت اقتصادی، اجتماعی و 

کی ایرانی، برخوردار از امنیت پایدار مت –اکولوژیکی با مردمی دانا، مسئولیت پذیر و با نشاط دارای هویت اسالمی 
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پایدار، هماهنگ و سازمان فضایی متعادل و متوازن با تاکید بر بر مردم ساالری دینی، همراه با توسعه جامع، 

 حفاظت از محیط زیست و بهره برداری منطقی از منابع. 

 اسناد باالدستی در تبیین جایگاه علم و فناوری استان اصفهان  -2 -5

های تان اصفهان چشم انداز کشور و استان، سیاستاز جمله اسناد باالدستی مورد استفاده در تهیه سند علم و فناوری اس

های کلی های کلی ابالغی رهبر معظم در برنامه ششم توسعه، سیاستابالغی رهبر معظم در اقتصاد مقاومتی، سیاست

آمایش سرزمین، ضوابط ملی آمایش، نظریه پایه توسعه استان، نقشه جامع علمی کشور، سند علم و فناوری برنامه چهارم 

عه، سند سالمت، سند زیست فناوری، سند راهبرد ملی پژوهش و آموزش عالی قرانی، سند بنیادین آموزش و پرورش، توس

سند برنامه پنجم توسعه، اطلس ملی و اطلس استانی آموزش عالی، و سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور را می توان 

های کمی پرداخته که در حقیقت بیان کمی برخی شاخص نام برد. در سند تحول راهبردی علم و فناوری به معرفی

های کالن به منزله ارائه تصویری دقیق تر از چشم انداز ترسیم شده برای علم و فناوری در نظام جمهوری اسالمی شاخص

قشه نها متضمن پایش دقیق عمل به ایران بوده و تصویر کیفی ارائه شده در چشم انداز را تدقیق می نماید. این شاخص

ها و مصوبات ملی طراحی گیری از دادهها به استناد منابع معتبر جهانی و بهرهجامع علمی کشور خواهد بود. این شاخص

نماید. این شاخص ها در دو سطح ای را مشخص میشده و امکان ارزیابی دقیق و مقایسه جدی وضعیت در رقابت منطقه

ای مطلوب بر اساس یافته های آینده نگاری و تحلیل روند رقبای منطقه کالن )مقادیر وضعیت موجود و پیش بینی وضعیت

بر  های تفصیلی که باشد.( و سطح دوم فهرستی از شاخصاست و مفروضات ضامن دستیابی به اهداف چشم انداز می

امل یه عواساس فرایندهای کلیدی چرخه علم و فناوری )آموزش، پژوهش و فناوری( تدوین شده و در نگاهی نظامند کل

گیرد. در حقیقت بیان کمی وضعیت )ترکیبی( را در بر می توانمندساز )درون دادی( موثر ساز )برون دادی( و کارآمدساز

موجود و مطلوب بر اساس این شاخص ها امکان تحلیل شکاف در حوزه های کلیدی علم و فناوری را فراهم آورده و نتایج 

ه برای وضعیت مطلوب و توجه به اهداف بنیادین نظام علم و فناوری کشور این تحلیل در طول چشم انداز ترسیم شد

گیری کالن راهبردها را در سطوح مختلف ملی، میانی و عملیاتی برای پوشش این شکاف مشخص می نماید. برخی جهت

لمی کشور از شاخص های فوق الذکر در ادامه در سطح استان مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نقشه جامع ع

 ها در چند بخش دسته بندی شده است که عبارتند از : شاخص

فناوری و نوآوری               -4          انتشارات علمی     -3          اخالق و ایمان      -2سرمایه انسانی       -1

      آمایش آموزشی         -8        مشارکت بین المللی    -7سرمایه گذاری و تامین مالی        -6     کارگروهی     -5

 اثربخشی آموزشی   -9
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 بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود بخش علم و فناوری  -3 -5

آوری های حوزه علم و فناوری و نوتوصیف و تحلیل وضع موجود نیازمند بکارگیری مدلی مناسب بر اساس ویژگی

رایط کشور است. براساس مدل انتخاب شده، نظام نوآوری ایران یک اکوسیستم نوآوری است و نیز اقتضائات و ش

ی ها ارزیابها تغذیه و به واسطه خروجیها و منابع تشکیل شده که به واسطه ورودیای از زیرساختکه از مجموعه

ها و نیروی انسانی و زیرساخت ها ها، شامل منابع مالی، استعدادشود. تولید علم و فناوری دارای ورودیو احیا می

های دانش بنیان، ارائه محصوالت و خدمات جدید، است. حوزه فناوری و نوآوری در نهایت منجر به ایجاد شرکت

شود. این اکوسیستم واجد پیامدهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی است مشاغل جدید و بازارهای جدید می

های های دولت، سیاست و قوانین جزئی از مولفهها تاثیر گذار است. مولفهخروجی ها، فرایند وکه دوباره بر ورودی

 محیطی هستند.

 

 چارچوب کارکردی علم، فناوری و نوآوری در توسعه اقتصادی اجتماعی ایران(. 2 -5نمودار)

ه و در قالب دسته بندی نقشه جامع بررسی و تحلیل وضع موجود استان اصفهان بر اساس مدل معرفی شد

 شود:علمی کشور به شرح ذیل ارائه می
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 ورودی -1 -5-3

 سرمایه انسانی  -

 ت علمی( تمام وقت تعداد پژوهشگران ) اعضای هیأ 

ژوهشی و پ ها و موسسات آموزشیتعداد پژوهشگران استان اصفهان مشتمل بر اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه

درصدی  35با رشد  1389نفر در سال  6618تمام وقت در شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان از  پژوهشگران و فناوران شاغل

 گیرد. رسیده است. قابل ذکر است قطعا این تعداد تمامی پژوهشگران استان را در بر نمی 1394نفر در سال  8916به 

 مام وقت به یک میلیون نفر جمعیت  تعداد پژوهشگران )اعضای هیات علمی ( ت 

نفر برآورد شده که این رقم در کشور  1765.5معادل  1394تعداد پژوهشگران استان به یک میلیون نفر جمعیت در سال 

 (2-5)جدول  درصد داشته است. 4/28رشدی معادل  1394تا سال  1389نفر بوده است. این نسبت از سال  1591برابر با 

 15)اعضای هیات علمی ( تمام وقت با شاخص هرش باالی  تعداد پژوهشگران   

باشد. که در مقایسه با رقم نفر می 95، در استان اصفهان برابر با بیش از 15تعداد پژوهشگران با شاخص هرش باالی 

عدم  درصد را به خود اختصاص داده است. به دلیل 5/36نفر بوده، سهمی برابر با  260که معادل  1394کشور در سال 

-5ها یا دانشگاه ها طی سال های قبل بررسی روند این رقم امکان پذیر نمی باشد. )جدول دسترسی به اطالعات برخی سال

نفر( را دارا بوده لیکن به لحاظ تعداد  260رتبه اول منطقه ) 15( کشور ما به لحاظ تعداد پژوهشگران با شاخص هرش باالی 3

ر رتبه دوم بعد از رژیم اشغالگر قرار دارد. استان اصفهان در رده نزدیک بعد از رژیم اشغالگر پژوهشگران به میلیون نفر جمعیت د

در یک میلیون نفر  15و باالتر از دیگر کشورهای منطقه قرار گرفته است. در شاخص تعداد پژوهشگر با شاخص هرش باالی 

بوده و در منطقه رژیم اشغال  33/3قم در کشور  برابر با نفر بوده است. که این ر 81/18برابر با  1394جمعیت استان در سال 

باالترین رقم را به خود اختصاص داده است. استان اصفهان در این شاخص باالتر قرار گرفته است.  شاخص  6/12گر با رقم 

 (4-5ل بار به هر یک ارجاع شده باشد، است. )جدو 15مقاله که حداقل  15، به معنی انتشار حداقل 15هرش باالی 
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 شاخص تعداد پژوهشگران ) اعضای هیات علمی ( موسسات آموزشی و پژوهشی(. 2 -5جدول)

 )نفر(1394تا  1389استان اصفهان طی سالهای  

 عنوان موسسه آموزشی و پژوهشی
 سال

1389 1390 1391 1392 1393 1394 

  دانشگاه اصفهان

  دانشگاه صنعتی اصفهان

  دانشگاه کاشان

  دانشگاه هنر اصفهان

  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  صفهاندانشگاه پیام نور استان ا

  دانشگاه های غیرانتفاعی استان اصفهان

  دانشگاه جامع کاربردی استان اصفهان

  دانشگاه صنعتی مالک اشتر

  دانشگاه فرهنگیان

  پژوهشکده رویان

ه زی منطقپژوهشکده بیوتکنولوژی کشاور

 مرکزی ایران
 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 

 طبیعی استان اصفهان
 

  شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان

  جهاد دانشگاهی اصفهان

  جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

 0 0 0 0 0 0 رانآزاد اسالمی آشگاه دان
  29 اسالمی اردستان زادآدانشگاه 

 7 7 7 7 7 7 زاد اسالمی بادرودآدانشگاه 

 11 10 12 10 10 9 زاد اسالمی تیرانآدانشگاه 

 150 158 153 151 150 147 زاد اسالمی خمینی شهرآدانشگاه 

 28 21 28 11 13 11 دانشگاه ازاد اسالمی دولت آباد

  زاد اسالمی دهاقانآدانشگاه 

 0 0 0 0 0 0 زاد اسالمی زوارهآدانشگاه 
  زاد اسالمی سمیرمآدانشگاه 

 14 5 12 7 4 4 زاد اسالمی شاهین شهرآدانشگاه 

 83 84 84 84 85 88 زاد اسالمی شهر مجلسیآدانشگاه 

 132 132 133 132 130 128 سالمی شهرضازاد اآدانشگاه 

 100 103 103 103 105 106 زاد اسالمی فالورجاندانشگاه آ
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 عنوان موسسه آموزشی و پژوهشی
 سال

1389 1390 1391 1392 1393 1394 

 121 114 110 106 106 100 زاد اسالمی کاشانآدانشگاه 

 25 26 28 28 20 20 زاد اسالمی گلپایگانآدانشگاه 

  زاد اسالمی لنجاندانشگاه آ

 37 45 43 35 28 25 بارکهزاد اسالمی مدانشگاه آ

 29 31 31 31 31 31 زاد اسالمی میمهآ دانشگاه

 38 41 41 41 44 45 زاد اسالمی نائیندانشگاه آ

 14 14 14 13 12 11 زاد اسالمی نطنزدانشگاه آ

 9 9 7 9 9 6 زاد اسالمی هرنددانشگاه آ

  دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان

  ه آزاد اسالمی فریدندانشگا

  دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد

 1973 1961 1984 1804 1738 1734 زاد اسالمیجمع  کل دانشگاه آ

  جمع

تعداد پژوهشگر استان به یک میلیون نفر 

 جمعیت
3/1375 1433 1554 6/1656 4/1702 5/1765 

 ماخذ: دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی استان اصفهان

تا  1389استان اصفهان طی سالهای  15شاخص تعداد پژوهشگران با شاخص هرش باالی (. 3 -5جدول)

 )نفر(1394

 عنوان موسسه آموزشی و پژوهشی
 سال

1389 1390 1391 1392 1393 1394 

  نشگاه اصفهاندا

----- دانشگاه صنعتی اصفهان

------ دانشگاه کاشان

  دانشگاه هنر اصفهان

 - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  دانشگاه پیام نور استان اصفهان

  ای غیرانتفاعی استان اصفهاندانشگاه ه

  دانشگاه جامع کاربردی استان اصفهان

  دانشگاه صنعتی مالک اشتر

  دانشگاه فرهنگیان

  پژوهشکده رویان

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی 

 ایران
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 عنوان موسسه آموزشی و پژوهشی
 سال

1389 1390 1391 1392 1393 1394 

آموزش کشاورزی و منابع طبیعی  مرکز تحقیقات و

 استان اصفهان
 

  شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان

  جهاد دانشگاهی اصفهان

  جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

  راناسالمی آزاد آدانشگاه 

  زاد اسالمی اردستاندانشگاه آ

  زاد اسالمی بادرودآانشگاه د

  زاد اسالمی تیرانآدانشگاه 

  دانشگاه ازاد اسالمی خمینی شهر

  زاد اسالمی دولت آباددانشگاه آ

  زاد اسالمی دهاقانآدانشگاه 

  زاد اسالمی زوارهآدانشگاه 

  اسالمی سمیرمزاد دانشگاه آ

  اسالمی شاهین شهر آزاددانشگاه 

  اسالمی شهر مجلسی آزاددانشگاه 

 6 5 3 3 3 1 اسالمی شهرضا آزاددانشگاه 
  اسالمی فالورجان آزاددانشگاه 

 0 0 0 0 0 0 اسالمی کاشان آزاددانشگاه 
  یگاناسالمی گلپا آزاددانشگاه 

  اسالمی لنجان آزاددانشگاه 

  اسالمی مبارکه آزاددانشگاه 

  اسالمی میمه آزاددانشگاه 

  اسالمی نائین آزاددانشگاه 

  اسالمی نطنز آزاددانشگاه 

  اسالمی هرند آزاددانشگاه 

  اسالمی خوراسگان آزاده دانشگا

  اسالمی فریدن آزاددانشگاه 

  اسالمی نجف آباد آزاددانشگاه 

 26 16 14 13 17 6 اسالمی آزادجمع  کل دانشگاه 

  جمع*

در یک  15تعداد پژوهشگر با شاخص هرش باالی 

 میلیون نفر جمعیت استان
12/3  53/5  08/5  45/7  59/5  81/18  

 ماخذ: دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی استان اصفهان
 نمیدهد. ن* اطالعات دانشگاه های صنعتی اصفهان، کاشان و علوم پزشکی اصفهان طی برخی سالها در درسترس نبوده و روند تغییرات به طور کامل را نشا
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 استان اصفهان با کشور و کشورهای منتخب 15مقایسه پژوهشگران با شاخص هرش باالی (. 4 -5جدول)

 کشور ردیف
 جمعیت

 )به میلیون(

 15تعداد پژوهشگران با شاخص هرش باالی 

 نسبت به میلیون نفر تعداد

 64/0 54 84 مصر 1

 33/3 260 78 ایران 2

 39/0 73 186 پاکستان 3

 6/12 97 7/7 رژیم اشغالگر 4

 04/3 82 27 عربستان سعودی 5

 2/1 90 75 ترکیه 6

81/18 95 05/5 استان اصفهان* 7  

 ( www.scival.comمأخذ : )          
 * اطالعات استانی             

  زیرساخت -2 -5-3

 فناوری و نوآوری  -

 کز رشد ، پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیانتعداد مرا 

 پذیر در کشور صورت گرفته است. ایجادگذاری مخاطرههای قابل توجهی برای ایجاد سرمایهدر چند سال گذشته تالش

 ها هستند. های دولتی و خصوصی از جمله این تالشصندوق نوآوری و شکوفایی و سایر صندوق

ای ههای علم و فناوری، مرکز خدمات فناوری و کسب و کار و شهركتحقیقاتی، مراکز رشد، پارك از نظر تعداد مراکز

در  1384پارك در سال  14های علم و فناوری از فناوری نیز ایران رشدهای قابل توجهی را تجربه کرده است. تعداد پارك

مرکز رشد علم و فناوری نیز در کشور  180ضر حدود پارك افزایش یافته است. در حال حا 35شروع برنامه چهارم توسعه به 

داد و سهم گردش مالی در توسعه اقتصادی کشور دارای وری و برونباشند. این مراکز از نظر بهرهمشغول به فعالیت می

 باشند. های رشد قابل توجهی میظرفیت

ه بنیان و ریسک این مجموعهای دانششرکت ها در ایجاد و توسعهدر ادامه الزم به ذکر است که با توجه به نقش پارك

ن باشد و لیکها در حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، جذب منابع دولتی در مراحل اولیه بعنوان هزینه مطرح می

اال ب ها نشانگر نسبت درآمد به هزینه بسیارها در سنوات آتی فعالیت این مجموعههای مالی ناشی از فعالیت این حوزهسرمایه

 .شودهای ضروری تلقی میگذاریها از سرمایهاست که با توجه به مشکالت اشتغال پایدار در کشور حمایت از این مجموعه

به عنوان اولین سازمان موسس مراکز رشد و  1375در استان اصفهان، شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان در سال 

های دانش بنیان و تولید ثروت از علم تاسیس ایجاد و توسعه شرکت های علم و فناوری در کشور و با هدف حمایت ازپارك

به طور جدی با راه اندازی اولین مرکز رشد فناوری در کشور و با هدف  1380شد. این شهرك فعالیت اجرایی خود را از سال 

http://www.scival.com/
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اتی و امکانات الزم جهت عملیحمایت و هدایت شرکت های کوچک و نوپا دانش بنیانی که ایده های نوآورانه و فناورانه داشته 

ی واسط میان دولت، صنعت و دانشگاه و با ماموریت توسعه اقتصاد مبتنی بر نمودن آن را ندارند، آغاز کرد و به عنوان حلقه

مرکز رشد تخصصی  1381دانش و در نهایت تبدیل علم به ثروت در کشور، ایفای نقش کرده است. این شهرك در سال 

اولین پارك علم و فناوری کشور تحت عنوان پارك  1382( را راه اندازی نمود. در سال ICTارتباطات ) فناوری اطالعات و 

اسالمی  آزادمرکز رشد دانشگاه  1383اندازی شد. در سال علم و فناوری شیخ بهایی و مرکز رشد فناوری دانشگاه اصفهان راه

صندوق  1384رورش استان اصفهان ایجاد گردید. در سال واحد خوراسگان و مرکز رشد دانش آموزی سازمان آموزش و پ

افتتاح اولین پارك علمی کودکان  نوجوانان در کشور و اخذ  1385پژوهش و فناوری استان اصفهان راه اندازی شد. در سال 

ان به عنو مجوز قطعی مرکز رشد جامع فناوری و مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات از وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مجوز قطعی پارك علم و فناوری  1386اولین مرکز رشد دارای موافقت قطعی در کشور در شهرك بوقوع پیوست. در سال 

 1388شیخ بهایی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان اولین پارك دارای موافقت قطعی در کشور اخذ گردید. در سال 

های جایزه بانک توسعه اسالمی در حوزه سازمان 1389نجف آباد افتتاح گردید. در سال  اسالمی واحد آزادمرکز رشد دانشگاه 

علم و فناوری جهان اسالم، موثر در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران به شهرك اختصاص یافت. در همین سال مرکز 

شهرك به  1390اح شد. در سال های علم و فناوری زیر نظر یونسکو در شهرك افتتای توسعه مراکز رشد و پاركمنطقه

عنوان رتبه اول در بین هفت پارك علم و فناوری برتر کشور براساس دو شاخص تعداد شرکت های دانش بنیان و میزان 

متر  6000گردش مالی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب گردید. در همین سال ساختمان فن آفرینی با زیربنای 

رتبه اول توسط مرکز رشد واحدهای فناوری شهرك در هشتمین جشنواره برترین  1392ح شد. در سال مربع در شهرك افتتا

های فناوری نانو کسب گردید. در همین سال پارك علم و فناوری شیخ بهایی به عنوان پارك علم و فناوری برتر در چهارمین 

اولین مرکز رشد تخصصی هنر در کشور با  1394در سال  جشنواره  ملی تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر انتخاب گردید.

، زمینه فعالیت (3-5)همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دانشگاه هنر اصفهان و شهرك راه اندازی شد. نمودار

 دهد. های مستقر در شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان را نشان می

مرکز رشد در شهرك علمی و  7باشد که از این تعداد، شد فعال میمرکز ر 11در حال حاضر استان اصفهان دارای 

-5) ( عملکرد شهرك علمی و تحقیقاتی را در چند شاخص مهم در جدول5-5باشند. )جدول تحقیقاتی اصفهان مستقر می

 نشان داده شده است. ( 6

 1380واحد در سال  27ن از  تعداد واحدهای فناوری پذیرش شده در هر سال توسط  شهرك علمی و تحقیقاتی اصفها

 (4-5افزایش یافته است. ) نمودار  1394واحد در سال  159و 1389واحد در سال  97به 

واحد و در  226به  1389واحد بوده که در سال  27برابر با  1380تعداد واحدهای فناوری مستقر در شهرك در سال 

 (5-5واحد افزایش یافته است. ) نمودار  455به  1394سال 

های طوالنی های اقتصاد مقاومتی استان نیز لحاظ شده و سالاجرای کریدور علم و فناوری استان اصفهان که جز پروژه

 مطالعات آن صورت گرفته است، قطعا در رشد سریع علم و فناوری استان و کشور موثر خواهد بود. 
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 1395های فناوری مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تا سال زمینه فعالیت واحد(. 3 -5نمودار)

 تعداد مراکز رشد فعال در استان اصفهان(. 5 -5جدول)

 نام مرکز رشد
نام سازمان 

 وابسته

 وابستگی

 سازمانی
 زمینه فعالیت  مرکز رشد نوع مجوز

 اصولی شگاهیدان دانشگاه اصفهان مرکز رشد واحدهای فناور

درصد در حوزه  30درصد علوم انسانی و 70
مهندسی علوم پزشکی،  های فنی مهندسی،

بیوتکنولوژی، نانو فناوری، علوم پایه و 
 کاربردی، محیط زیست و گردشگری

 مرکز رشد واحدهای فناور
دانشگاه صنعتی 

 اصفهان
 اصولی دانشگاهی

سیستمهای  -فوالد و آهن و صنایع وابسته
 -و صایع مخابراتی و صنایع وابستهراداری 

 صنعت کشاورزی، دامپروری و صنایع غذایی

مرکز رشد خوشه فناوری 

های سنگ شهرستان 

 تیران و کرون

دانشگاه جامع علمی 
 کاربردی

 اصولی دانشگاهی

سنگ ) با تأکید بر بهبود کیفیت در فرآوری 
سنگ ساختمانی، رفع معضالت موجود در 

یده های نو در صنعت سنگ و بکارگیری ا
 فرابری سنگ(

مرکز رشد واحدهای فناور 

گز، شیرینی، شکالت و 

 صنایع وابسته

دانشگاه جامع علمی 
 کاربردی

 گز، شیرینی و صنایع وابسته اصولی دانشگاهی

 جامع قطعی دانشگاهی دانشگاه کاشان مرکز رشد واحدهای فناور

مرکز رشد جامع 

 واحدهای فناور
شهرك علمی و 

 اصفهان تحقیقاتی
 جامع قطعی پارکی

مرکز رشد واحدهای 

فناوری اطالعات و 

 ارتباطات

شهرك علمی و 
 تحقیقاتی اصفهان

 فناوری اطالعات و ارتباطات قطعی پارکی
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 نام مرکز رشد
نام سازمان 

 وابسته

 وابستگی

 سازمانی
 زمینه فعالیت  مرکز رشد نوع مجوز

مرکز رشد واحدهای 

 فناوری فوالد
شهرك علمی و 
 تحقیقاتی اصفهان

 اصولی پارکی

 -اتوماسیون و رباتیک در صنعت فوالد
فناوری های نوین  -الدمدیریت و اقتصاد فو

شیمی و  -مواد و متالورژی -صنعت فوالد
 فرآیندها

مرکز رشد واحدهای 

فناوری شهرستان نجف 

آباد )مستقر در دانشگاه 

 آزاد(

شهرك علمی و 
 تحقیقاتی اصفهان

 ساخت،تولید،اتوماسیون اصولی پارکی

مرکز رشد واحدهای 

فناوری شهرستان 

 شهرضا

شهرك علمی و 
 هانتحقیقاتی اصف

 شیمی، سرامیک اصولی پارکی

 مرکز رشد واحدهای فناور
دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد اصفهان 
 )خوراسگان(

 اصولی دانشگاهی
حوزه های کشاورزی و محیط زیست، برق 

 )الکترونیک(، کامپیوتر ) نرم افزار(

 مرکز رشد هنر
شهرك با همکاری 
 دانشگاه هنر اصفهان

 دانشگاهی
هیات امنا و 

 امهتفاهم ن
حوزه های کشاورزی و محیط زیست، برق 

 )الکترونیک(، کامپیوتر ) نرم افزار(

مرکز رشد کشاورزی و 

 منابع طبیعی

شهرك با همکاری 
مرکز تحقیقات جهاد 

کشاورزی استان 
 اصفهان

 دانشگاهی
هیات امنا و 
 تفاهم نامه

حوزه های کشاورزی و محیط زیست، برق 
 ار()الکترونیک(، کامپیوتر ) نرم افز

 ماخذ: شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان

 
تعداد واحدهای پذیرفته شده در هر سال توسط شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان طی (. 4 -5نمودار)

 1380-94هایسال
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 1380-94هایتی اصفهان طی سالتعداد واحدهای مستقر در شهرک علمی و تحقیقا(. 5 -5نمودار)

عملکرد برخی شاخص های مهم فناوری در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان طی سال های (. 6 -5جدول)

94-1389 

 عنوان شاخص 
 سال 

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 واحد

 تعداد واحد فناور مستقر
واحد 
 فناوری

 

  مورد  تعداد دانش فنی تجاری شده
 تعداد شاغلین فناور

 ) تمام وقت و پاره وقت ( 
  نفر

نشان تجاری ) برند ( ثبت تعداد 

 شده

نشان 
 تجاری 

 

ارزش محصوالت، فناوری ها و 

 خدمات صادرشده 
541287 318460 دالر  629500 1136000 2381000 3612700 

مجموعه فروش دستاوردها و 

محصوالت فناورانه واحدهای 

 فناوری مستقر

میلیون 
 ریال 

257360 426520 812370 1867000 3950000 7037000 

حجم قراردادهای پژوهشی و 

 فناوری واحدهای فناوری مستقر

میلیون 
 ریال

121400 189650 218750 634900 926000 4400017  

تعداد شرکت های دارای مجوز 

 دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 
 165 131 2 _ _ _ شرکت 

 16 18 24 33 21 14 اختراع  تعداد اختراع ثبت شده 

 اعتبارات هزینه ای 
میلیون 
 ریال 

30110 32525 41393 58545 61445 83777 
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 عنوان شاخص 
 سال 

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 واحد

اعتبار ات تملک دارایی های سرمایه 

 ای 

میلیون 
 ریال 

33779 35133 12664 55183 30209 38165 

   تامین مالی و سرمایه گذاری  -
طی ( 6-5)بر اساس نمودار (GDP) یناخالص داخل یداز تول دولتی (R&Dسهم اعتبارات پژوهش و توسعه )

 بینیدرصد پیش 3انداز کشور این رقم باشد. در حالی که در چشمدرصد می 5/0کمتر از  1394تا  1389های سال

 شده بود.

 

 -(GDP) یناخالص داخل یداز تول دولتی (R&Dسهم اعتبارات پژوهش و توسعه )(. 6 -5نمودار)              

 درصد
 ماخذ: محاسبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
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 خروجی  -3 -5-3

  ت شده ملی و بین المللیتعداد اختراعات و اکتشافات ثب -
مورد  40به  1393مورد بوده که این رقم در سال  8، برابر با 1390تعداد ثبت اختراعات بین المللی کشور در سال        

رشد چشمگیری  89تا  80مورد کاهش یافته است. البته این تعداد نسبت به سال های  29به  1394افزایش یافته و در سال 
 ( 7-5 ) نمودار را نشان می دهد.

 1384های براساس آمار موسسه مالکیت معنوی قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران، تعداد ثبت اختراعات ملی طی سال
، تعداد اختراعات 1393به اوج خود رسیده است. و سپس تا سال  10346با رقم  1387روند افزایشی داشته و در سال  1387تا 

 نامه های ارائه شده روند نزولی داشته است. ثبت شده و نسبت آنها به اظهار

 
 1380-94تعداد ثبت اختراعات بین المللی پژوهشگران ایرانی در طی سالهای (. 7 -5نمودار)  

 (http://www.uspto.govثبت پتنت ایاالت متحده آمریکا )  ماخذ: اداره

 

 
 1384-93های تعداد اظهارنامه و ثبت اختراعات ملی پژوهشگران ایرانی در طی سال(. 8 -5نمودار)

 (www.iripo.ssaa.ir)ماخذ: مرکز مالکیت معنوی قوه قضائیه 

http://www.uspto.gov/
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  تعداد اختراعات ثبت شده ملی  و بین المللی 

مورد بوده که این رقم  با افت و  202برابر با  1390ستان اصفهان در سال تعداد اختراعات ثبت شده ملی پژوهشگران ا

( بیشترین تعداد اختراعات ثبت شده ملی استان اصفهان 9-5مورد افزایش یافته است. )نمودار  226به  1394خیزهایی در سال 

 مورد ذکر شده است.  229، برابر با 1393مربوط به سال 

مورد بوده که با نشیب و فرازهایی در سال  34برابر با 1390المللی استان اصفهان در سال  تعداد اختراعات ثبت شده بین

( بیشترین تعداد اختراعات ثبت شده بین المللی استان اصفهان مربوط به 9-5مورد کاهش یافته است. ) نمودار  25به  1394

 مورد بوده است.  67، برابر با 1392سال 

 
-94های تعداد اختراعات ثبت شده ملی و بین المللی پژوهشگران استان اصفهان طی سال(. 9 -5نمودار)

1390 
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-94تعداد اختراعات ثبت شده ملی و بین المللی پژوهشگران استان اصفهان طی سال های (. 7 -5)جدول

1390 

 

 

 

 

 

کل بین المللیداخلی کل بین المللیداخلی کل بین المللیداخلی کل بین المللیداخلی کل بین المللیداخلی 

242650132841196382363571242145دانشگاه اصفهان 

5966550454312333313427027دانشگاه صنعتی اصفهان 

202224303000000دانشگاه کاشان

000000000000000دانشگاه هنر اصفهان 

101606404314404دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

000000101303000دانشگاه علوم پزشکی کاشان

000606000000000دانشگاه پیام نور استان اصفهان 

101000000000000دانشگاه های غیرانتفاعی استان اصفهان 

000000000000000دانشگاه جامع کاربردی استان اصفهان 

000000000000000دانشگاه صنعتی مالک اشتر

000000000000000دانشگاه فرهنگیان 

000000000000000پژوهشکده رویان 

404000202202000پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی ایران 

000000000000000مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان 

5115234135282302702731233شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان 

000000000000000جهاد دانشگاهی اصفهان 

000000000000000جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان 

000000000000000دانشگاه ازاد اسالمی اران 

000000000000000دانشگاه ازاد اسالمی اردستان 

000000000000000دانشگاه ازاد اسالمی بادرود 

000000000000000دانشگاه ازاد اسالمی تیران 

707608303101101دانشگاه ازاد اسالمی خمینی شهر

000000000000000دانشگاه ازاد اسالمی دولت آباد

101606303000101دانشگاه ازاد اسالمی دهاقان 

000000000000000دانشگاه ازاد اسالمی زواره 

000000000000000دانشگاه ازاد اسالمی سمیرم 

000000000000000دانشگاه ازاد اسالمی شاهین شهر

000000000000000دانشگاه ازاد اسالمی شهر مجلسی 

000303606404707دانشگاه ازاد اسالمی شهرضا 

000101000000000دانشگاه ازاد اسالمی فالورجان 

202000000101000دانشگاه ازاد اسالمی کاشان 

000000000000000دانشگاه ازاد اسالمی گلپایگان 

000000000000000دانشگاه ازاد اسالمی لنجان 

000000000000000دانشگاه ازاد اسالمی مبارکه 

000000000000000دانشگاه ازاد اسالمی میمه 

000000000000000دانشگاه ازاد اسالمی نائین 

000000000000000دانشگاه ازاد اسالمی نطنز 

000000000000000دانشگاه ازاد اسالمی هرند 

3313461061750757907983083دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان 

202202101000000دانشگاه آزاد اسالمی فریدن 

1501520020310314014148250دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد

60161990101119011912511261402142جمع  کل دانشگاه ازاد اسالمی 

2023423621035247207672742293826722625251جمع

0.0340.0320.0330.0310.028نسبت تعداد ثبت اختراع به پژوهشگران ) اعضای هیات علمی( 

Scopus 0.01080.00980.01700.00920.0061نسبت تعداد ثبت اختراع بین المللی به مقاالت نمایه شده در

سال

13901391139213931394عنوان موسسه آموزشی و پژوهشی 
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 انتشارات علمی   -
قاالت شود از جنبه تعداد مالمللی سنجیده میهای خروجی علمی کشور که عمدتا بر اساس تعداد مقاالت بیناخصش

 مقاله در پایگاه  42716به  2014)شاخص کمی( بیانگر وضعیت نسبتا مطلوبی است. کل مقاالت منتشره ایرانیان در سال 

Scopusتولید علم در دنیا را  16ول تولید علم در منطقه خاورمیانه و رتبه بوده و ایران با در نظر گرفتن این شاخص رتبه ا

 (.10-5( و نمودار )8-5 دو رتبه ارتقاء داشته است )جدول 2013کسب نموده است و نسبت به سال 

میانگین »اما از جنبه کیفی مقاالت علمی ایران از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نیست. رتبه ایران در شاخص 

ن ای نازل است. ایران با در نظر گرفتن ایکه نشان دهنده کیفیت مقاالت است به طرز نگران کننده« به هر مقاله ارجاعات

قرار دارد. رتبه ایران در شاخص میانگین ارجاعات به مقاالت  42جهان و در شاخص هرش در رتبه  161شاخص در رتبه 

 (11-5رش ثابت مانده است. )نمودار علمی طی ده سال گذشته مستمرا کاهش داشته و در شاخص ه

ایران دارای جایگاه اول منطقه است ولی از  15با وجود اینکه از نظر تعداد پژوهشگر، دارای شاخص هرش باالی 

 (. 5-4 گیرد )جدولنظر نسبت این شاخص به جمعیت، ایران بعد از رژیم اشغالگر قرار می

در یک میلیون نفر جمعیت استان در سال  15خص هرش باالی این در حالی است که شاخص تعداد پژوهشگر با شا

 6/12بوده و در منطقه رژیم اشغال گر با رقم   33/3نفر بوده است. که این رقم در کشور  برابر با  81/18برابر با  1394

زیاد بیانگر  اختالفباالترین رقم را به خود اختصاص داده است. استان اصفهان در این شاخص باالتر قرار گرفته است.  این 

وضعیت کیفی باالتر مقاالت نوشته شده توسط پژوهشگران استان اصفهان نسبت به  متوسط کشور و دیگر کشورهای 

 منطقه می باشد. 

 
           Scopusتعداد کل مقاالت ایرانیان نمایه شده در (. 10 -5)نمودار    

                                                                        http://www.scopus.com ماخذ :
 گیرد.تا ابتدای آبان ماه را در برمی 1394توضیح :آمار سال 

  

 

http://www.scopus.com/
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 المللی به مقاالترتبه ایران در تعداد ارجاعات بین (. 11 -5)نمودار

  http://www.scimagojr.com ماخذ:
          

  تعداد مقاالت منتشر شده  در پایگاهScopus 

منتشر نمودند که این تعداد در  Scopusمقاله در پایگاه  2321، 1389پژوهشگران استان اصفهان در سال 

ها و مراکز پژوهشی استان، دانشگاه صنعتی اصفهان با افزایش یافت. در بین دانشگاه مقاله 4100به  1394سال 

بیشترین مقاله منتشره را به خود اختصاص داده است.  1394مقاله در سال  1388و  1389مقاله در سال  949

 (14-5تا  12-5( و نمودارهای )8-5)جدول 

  تعداد مقاالت منتشر شده  در پایگاهISI 

منتشر نمودند که این تعداد در سال  ISIمقاله در پایگاه  1587، 1389ان استان اصفهان در سال پژوهشگر

مورد افزایش یافته است. بیشترین تعداد مقاله منتشره در این پایگاه متعلق به دانشگاه صنعتی  2876به  1394

( و )نمودار 9-5نمودند. جدول) مقاله منتشر 1355، 1394مقاله و در سال  731، 1389اصفهان بوده که در سال 

5-13) 

http://www.scimagojr.com/


   229/علم و فناوری

 
 

 

 در مقایسه با کشور SCOPUSتعداد کل مقاالت پژوهشگران استان اصفهان نمایه شده در (. 12 -5)نمودار

                                                                        http://www.scopus.com ماخذ :
 گیرد.کشور تا ابتدای آبان ماه را در برمی 1394دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی استان اصفهان آمار سال 

 

 

 

        ISIو   SCOPUSتعداد مقاالت پژوهشگران استان اصفهان نمایه شده در (. 13 -5)نمودار

  

http://www.scopus.com/
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به تعداد اعضای هیات علمی تمام وقت کشور و  Scopusمقایسه سرانه مقاالت (. 14 -5)نمودار                   

 (استان اصفهان  )استاد، دانشیار، استادیار و مربی

 و اطالعات استانی http://www.scopus.comو ر پژوهشیریزی اموگذاری و برنامهماخذ: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دفتر سیاست

 1389در استان اصفهان طی سالهای   SCOPUSشاخص تعداد مقاالت علمی منتشر شده در (. 8 -5)جدول

 )عدد(1394تا 

 عنوان موسسه آموزشی و پژوهشی
 سال

1389 1390 1391 1392 1393 1394 

  دانشگاه اصفهان

  دانشگاه صنعتی اصفهان

  دانشگاه کاشان

  دانشگاه هنر اصفهان

  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  نور استان اصفهان دانشگاه پیام

  دانشگاه های غیرانتفاعی استان اصفهان

  #دانشگاه جامع کاربردی استان اصفهان 

81122184210293 94 #دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  دانشگاه فرهنگیان

  پژوهشکده رویان

  ولوژی کشاورزی منطقه مرکزی ایرانپژوهشکده بیوتکن

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 

 اصفهان
 

  شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان

  جهاد دانشگاهی اصفهان



   231/علم و فناوری

 
 

 عنوان موسسه آموزشی و پژوهشی
 سال

1389 1390 1391 1392 1393 1394 

  جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

  راندانشگاه آزاد اسالمی آ

  اسالمی اردستان آزاددانشگاه 

  اسالمی بادرود آزاددانشگاه 

  اسالمی تیران آزاددانشگاه 

 33 44 28 28 26 10 اسالمی خمینی شهر آزاددانشگاه 

  اسالمی دولت آباد آزاددانشگاه 

  اسالمی دهاقان آزاددانشگاه 
  اسالمی زواره آزاددانشگاه 
  اسالمی سمیرم آزاددانشگاه 

  اسالمی شاهین شهر آزاددانشگاه 
  اسالمی شهر مجلسی آزاددانشگاه 

 64 89 70 78 89 60 اسالمی شهرضا آزاددانشگاه 
 32 45 44 25 26 8 اسالمی فالورجان آزاددانشگاه 

  اسالمی کاشان آزاددانشگاه 
  اسالمی گلپایگان آزاددانشگاه 

  اسالمی لنجان آزاددانشگاه 
 19 16 9 12 3 2 اسالمی مبارکه آزاددانشگاه 

  اسالمی میمه آزاددانشگاه 
  اسالمی نائین آزاددانشگاه 
  اسالمی نطنز آزاددانشگاه 
  اسالمی هرند آزاددانشگاه 

  اسالمی خوراسگان آزاددانشگاه 
  اسالمی فریدن آزاددانشگاه 
  اسالمی نجف آباد آزاددانشگاه 

 496 546 451 457 437 271 اسالمی آزادجمع  کل دانشگاه 

 4393 4355 4118 3692 3222 2415 جمع*
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تا  1389در استان اصفهان طی سالهای  ISIشاخص تعداد مقاالت علمی منتشر شده در (. 9 -5)جدول

 )عدد(1394

 عنوان موسسه آموزشی و پژوهشی
 سال

1389 1390 1391 1392 1393 1394 

  دانشگاه اصفهان

  دانشگاه صنعتی اصفهان

  دانشگاه کاشان

  دانشگاه هنر اصفهان

  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  دانشگاه پیام نور استان اصفهان

  دانشگاه های غیرانتفاعی استان اصفهان

  دانشگاه جامع کاربردی استان اصفهان

 372 227 205 163 147 115 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

  دانشگاه فرهنگیان

  پژوهشکده رویان

 یپژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکز

 ایران
 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 

 طبیعی استان اصفهان
 

  شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان

  جهاد دانشگاهی اصفهان

  جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

  اسالمی اران آزاددانشگاه 

  اسالمی اردستان آزادانشگاه د

  اسالمی بادرود آزاددانشگاه 

  اسالمی تیران آزاددانشگاه 

 0 0 0 0 0 0 اسالمی خمینی شهر آزاددانشگاه 

  اسالمی دولت آباد آزاددانشگاه 

  اسالمی دهاقان آزاددانشگاه 

  اسالمی زواره آزاد دانشگاه

  اسالمی سمیرم آزاددانشگاه 

  اسالمی شاهین شهر آزاددانشگاه 

  اسالمی شهر مجلسی آزاددانشگاه 

 1 0 0 0 0 0 اسالمی شهرضا آزاددانشگاه 

 37 55 36 35 24 6 اسالمی فالورجان آزاددانشگاه 

  اسالمی کاشان آزاددانشگاه 



   233/علم و فناوری

 
 

 عنوان موسسه آموزشی و پژوهشی
 سال

1389 1390 1391 1392 1393 1394 

  اسالمی گلپایگان آزاددانشگاه 

  اسالمی لنجان آزاددانشگاه 

 0 0 0 0 0 0 اسالمی مبارکه آزاددانشگاه 

  اسالمی میمه آزاددانشگاه 

  اسالمی نائین آزاددانشگاه 

  اسالمی نطنز آزاددانشگاه 

  اسالمی هرند آزاددانشگاه 

  اسالمی خوراسگان آزاددانشگاه 

  اسالمی فریدن آزاددانشگاه 

  اسالمی نجف آباد آزاددانشگاه 
 411 436 372 449 425 152 اسالمی آزادجمع  کل دانشگاه 

 4248 3005 2727 2641 2325 1702 جمع*

 تعامالت بین المللی -

شیب شاخص  های زیادی را تجربه کرده که های ناظر به تعامالت بین المللی در حوزه های مختلف فراز و ن

نیان با المللی بوده است. سهم مقاالت مشترك ایرا   رسد بیشتر تحت تأثیر مسایل سیاسی و فضای بین      به نظر می

سی تواند ناشی از بوروکراطی یک دهه اخیر با سیر نزولی مواجه بوده است که می خارجیان از کل مقاالت منتشره

المللی، نگاه امنیتی به ایجاد روابط حتی علمی با خارجیان و عدم تامین کافی هزینه های        فلج کننده همکاری بین  

 ها باشد. این نوع همکاری

   تعداد مقاالت مشترک با پژوهشگران خارجی 

با رشد فزاینده مقاالت مشترك پژوهشگران استان با محققان  1394تا  1389های ی سالاستان اصفهان ط

 499خارجی روبرو بوده است. در این بین با وجود اینکه اطالعات برخی از محققان در دسترس نبوده،  این تعداد از 

درصد را به خود اختصاص  496افزایش یافته و رشدی معادل   1394مقاله در سال  2973به  1389مقاله در سال 

 داده است. 

درصد از مقاالت مشترك پژوهشگران استان با محققان خارجی، مشترك با پژوهشگران  2/13، 1389در سال 

 درصد افزایش یافته است.  11/20به  1394کشورهای اسالمی بوده که این سهم در سال 

های دیگر حاکی از رشد مطالعات مشترك این روند در مشارکت پژوهشگران استان اصفهان با محققان کشور

 المللی در حوزه علم و فناوری استان اصفهان می باشد. و تعامالت بین
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  تعداد مقاالت مشترک با پژوهشگران کشورهای اسالمی 

مقاله مشترك با محققان کشورهای اسالمی ثبت نموده اند.  66،  1389پژوهشگران استان اصفهان در سال

مقاله افزایش یافته است.  این روند افزایشی، نشان  598به  1394درصد در سال  806دی برابر با این تعداد با رش

دهنده تعامالت فزاینده پژوهشگران استان در سطح بین المللی و خصوصا مشارکت با محققان کشورهای اسالمی 

 باشد.در تولید علم و فناوری می

درصد از مقاالت مشترك پژوهشگران استان با محققان  2/13، 1389همانگونه که در باال ذکر شد در سال 

درصد افزایش  11/20به  1394خارجی، مشترك با پژوهشگران کشورهای اسالمی بوده که این سهم در سال 

 یافته است. 

سالهای شاخص تعداد مقاالت علمی مشترک با محققان خارجی در استان اصفهان طی (. 10 -5)جدول

 )عدد(1394تا  1389

 عنوان موسسه آموزشی و پژوهشی
 سال

1389 1390 1391 1392 1393 1394 

  دانشگاه اصفهان

  دانشگاه صنعتی اصفهان

   دانشگاه کاشان
  دانشگاه هنر اصفهان

  م پزشکی اصفهاندانشگاه علو

  دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  دانشگاه پیام نور استان اصفهان

  دانشگاه های غیرانتفاعی استان اصفهان

  دانشگاه جامع کاربردی استان اصفهان

00000 0 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  نشگاه فرهنگیاندا

  پژوهشکده رویان

  پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی ایران

  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

  شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان

  جهاد دانشگاهی اصفهان

  جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

  راناسالمی آ آزاددانشگاه 

  اسالمی اردستان آزاددانشگاه 

  اسالمی بادرود آزاددانشگاه 

  اسالمی تیران آزاددانشگاه 

 3 4 0 0 1 0 اسالمی خمینی شهر آزاددانشگاه 



   235/علم و فناوری

 
 

 عنوان موسسه آموزشی و پژوهشی
 سال

1389 1390 1391 1392 1393 1394 

  اسالمی دولت آباد آزاداه دانشگ

  اسالمی دهاقان آزاددانشگاه 

  اسالمی زواره آزاددانشگاه 

  اسالمی سمیرم آزاددانشگاه 

  اسالمی شاهین شهر آزاددانشگاه 

  اسالمی شهر مجلسی آزاددانشگاه 

 4 0 0 0 0 0 سالمی شهرضاا آزاددانشگاه 

 2 1 2 0 2 0 اسالمی فالورجان آزاددانشگاه 

  اسالمی کاشان آزاددانشگاه 

  اسالمی گلپایگان آزاددانشگاه 

  اسالمی لنجان آزاددانشگاه 

 5 11 7 3 - - اسالمی مبارکه آزاددانشگاه 

  اسالمی میمه آزاددانشگاه 

  اسالمی نائین آزاددانشگاه 

  اسالمی نطنز آزاددانشگاه 

  اسالمی هرند آزاددانشگاه 

  اسالمی خوراسگان آزاددانشگاه 

  اسالمی فریدن آزاددانشگاه 

  اسالمی نجف آباد آزاددانشگاه 

 96 86 49 50 25 13 اسالمی آزادع  کل دانشگاه جم

  جمع*

شاخص تعداد مقاالت علمی مشترک با محققان  کشورهای اسالمی در استان اصفهان طی (. 11 -5)جدول

 )عدد(1394تا  1389سالهای 

 عنوان موسسه آموزشی و پژوهشی
 سال

1389 1390 1391 1392 1393 1394 

  دانشگاه اصفهان

  دانشگاه صنعتی اصفهان

   دانشگاه کاشان
  دانشگاه هنر اصفهان

  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  پیام نور استان اصفهاندانشگاه 

  دانشگاه های غیرانتفاعی استان اصفهان

  دانشگاه جامع کاربردی استان اصفهان
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 عنوان موسسه آموزشی و پژوهشی
 سال

1389 1390 1391 1392 1393 1394 

 0 0 0 0 0 0 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

  دانشگاه فرهنگیان

  پژوهشکده رویان

  نطقه مرکزی ایرانپژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی م

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 

 اصفهان
 

  شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان

  جهاد دانشگاهی اصفهان

  جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

  رانآاسالمی  آزاددانشگاه 

  اسالمی اردستان آزاددانشگاه 

  اسالمی بادرود آزاددانشگاه 

  اسالمی تیران آزاددانشگاه 

 2 0 0 0 0 0 اسالمی خمینی شهر آزاددانشگاه 

  اسالمی دولت آباد آزاددانشگاه 

  اسالمی دهاقان آزاددانشگاه 

  اسالمی زواره آزاددانشگاه 

  اسالمی سمیرم آزاددانشگاه 

  اسالمی شاهین شهر آزاددانشگاه 

  اسالمی شهر مجلسی آزاددانشگاه 

  اسالمی شهرضا آزاددانشگاه 

 1 1 1 0 0 0 اسالمی فالورجان آزاددانشگاه 

  کاشان اسالمی آزاددانشگاه 

  اسالمی گلپایگان آزاددانشگاه 

  اسالمی لنجان آزاددانشگاه 

 3 6 4 1 0 0 اسالمی مبارکه آزاددانشگاه 

  اسالمی میمه آزاددانشگاه 

  اسالمی نائین آزاددانشگاه 

  اسالمی نطنز آزاددانشگاه 

  اسالمی هرند آزاددانشگاه 

  اسالمی خوراسگان آزاددانشگاه 

  اسالمی فریدن آزاددانشگاه 

  اسالمی نجف آباد آزاددانشگاه 

 129 109 74 65 47 16 اسالمی آزادجمع  کل دانشگاه 

  جمع*



   237/علم و فناوری

 
 

  اثربخشی -

را برای کشورمان ثبت کرده است. یکی از اجزای همین شاخص ترکیبی،  106رتبه  (GII)جهانی نوآوری  شاخص

درصد صادرات محصوالت با فناوری باال در ایران از کل صادرات غیر نفتی را کمتر از یک درصد نشان می دهد. لیکن 

درصد است. مقایسه  5/35شده صنعتی معادل  درصد محصوالت با فناوری متوسط به باال از کل محصوالت ساخته

جهانی  28دهد که به لحاظ شاخص اخیر، ایران در رتبه المللی وضعیت بخش با برخی کشورهای منتخب نیز نشان میبین

بنیان، های اشتغال دانشاست. لیکن به لحاظ شاخص 42تری نسبت به ترکیه با رتبه قرار داشته که وضعیت مطلوب

 (12-5پذیری و کارآفرینی بعد از ترکیه قرار دارد. )جدول نی نوآوری، رقابتهای جهاشاخص

توان این برداشت را کرد که در حال های بخش های مختلف نظام نوآوری کشور میدر مجموع از بررسی شاخص

 و همچنین نگاه عدم رشد همگون و متوازن. استمختلف این نظام دارای رشد نامتقارن و ناهمگون  حاضر، کشور در اجزاء

شود که با وجود پتانسیل و منابع مناسب انسانی و سازمانی به مقطعی و تک بعدی به علم، فناوری و نوآوری باعث می

 های مطلوب و مورد نظر دست پیدا نکنیم. خروجی

محصوالت  تبا توجه به این که دست یابی به شاخص نوآوری در سطح استان امکان پذیر نمی باشد، زیرا میزان صادرا

با فناوری باال و محصوالت با فناوری متوسط به باال صرفا از گمرك استان انجام نمی شود و از مبادی گمرکی متعدد در 

کشور صورت می گیرد، امکان مشخص نمودن حجم دقیق صادرات این محصوالت از استان امکان پذیر نمی باشد به 

  خص نمودن جایگاه استان در تولید محصوالت ذکر شده استفاده گردید. همین منظور از شاخص ارزش افزوده به منظور مش
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 )مقایسه رتبه در دنیا( المللی وضعیت بخش با کشورهای منتخبمقایسه بین(. 12 -5)جدول

 مصر پاکستان ترکیه عربستان ایران شاخص

درآمد سرانه )براساس قدرت 
 695/6 231/3 765/15 340/32 478/12 خرید( به هزار دالر

رتبه درصد محصوالت با فناوری 

متوسط به باال از کل محصوالت 

 ساخته شده )صنعتی(

28 27 42 49 53 

رتبه درصد صادرات محصوالت با 

 فناوری باال از کل تجارت
75 111 63 67 103 

رتبه درصد اشتغال دانش بنیان  از 

 کل اشتغال کشور
90 53 76 74 30 

 100 131 58 43 106 نوآوری  جهانیه شاخص رتب

 116 126 51 25 74 پذیریرتبه شاخص جهانی رقابت

 91 123 25 31 94 رتبه شاخص جهانی کارآفرینی
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 وده تولیدی استان و کشورسهم ارزش افزوده تولیدی صنایع با فناوری باال و متوسط از کل ارزش افز 

درصد از ارزش افزوده صنعت )ساخت( در کشور را به خود اختصاص داده است.  6/5،  1392استان اصفهان در سال 

درصد بوده  6/5درصد و سهم استان در صنایع با فناوری باالتر از متوسط  05/9این سهم در صنایع با فنآوری برتر برابر 

 است. 

درصد و  8/6و از کل تولید ناخالص داخلی  7/6فزوده همه بخش های اقتصادی کشور برابر با سهم استان از ارزش ا

 درصد بوده است.  7/7از کل تولید ناخالص داخلی بدون نفت 

درصد بوده است. این سهم در صنایع با فناوری  5/0سهم صنایع با فناوری برتر از کل صنعت ساخت استان برابر با 

سهم صنعت از ارزش  1392درصد بوده است. به طور کلی در سال  6/10کل صنعت ساخت استان برابر  باالتر از متوسط از

 درصد می باشد.  7/33افزوده استان برابر 

درصد بوده است. این  5/3سهم ارزش افزوده صنایع با فناوری متوسط به باال از تولید ناخالص داخلی استان برابر با 

 درصد می باشد.  17/0تر برابر با سهم در صنایع با فناوری بر

های اقتصادی برتر و متوسط به باال کشور و استان اصفهان به ارزش افزوده رشته فعالیت(. 13 -5)جدول

 )میلیون ریال(1392های جاری در سال قیمت

نوع 

 صنعت
 اصفهان کل کشور هاشرح فعالیت

  کل صنعت )ساخت( ***
صنایع با 

فن آوری 

 برتر

  ها و وسایل ارتباطیساخت رادیو و تلویزیون، دستگاه
  ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت

  ساخت ماشین آالت دفتری، حسابداری و محاسباتی

 صنایع با

فن آوری 

باالتر از 

 متوسط

  ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی
  بندی نشده در جای دیگرآالت و تجهیزات طبقهساخت ماشین

های برقی طبقه بندی نشده در جای ساخت ماشین آالت و دستگاه
 دیگر

 

  نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر ساخت وسایل
  ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل

  جمع ارزش افزوده همه بخش های اقتصادی ***

  محصول ناخالص داخلی ) به قیمت بازار ( ***

  منطقه ای -داخلی بدون نفت ) به قیمت بازار ( محصول ناخالص  ***
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 های بخش علم و فناوریکمی/شاخص عملکرد اهداف(. 14 -5)جدول

پایان برنامه 

چهارم

1394*13891390139113921393هدف کمی/ عنوان شاخص

9311016111312481453159156.6تعداد پژوهشگران به یک میلیون نفر جمعیت کشور

1375.3143315541656.61702.41765.523.2تعداد پژوهشگران استان به یک میلیون نفر جمعیت استان

تعداد انجمنهای علمی کشور رتبه الف و ب )وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری(
ناموجودناموجود817796114

تعداد انجمنهای علمی استان رتبه الف و ب )وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری(
000000

39242346649151352123.2تعداد کل انجمنهای علمی کشور )وزارت علوم و بهداشت(

تعداد کل انجمنهای علمی استان اصفهان  )وزارت علوم و 

بهداشت(
000000

Scopus 22.4-296023950040318408364271630639تعداد مقاالت ایرانیان نمایه شده در

Scopus 24153222369241184355439336.3تعداد مقاالت استان اصفهان نمایه شده در

ISI تعداد مقاالت ایران نمایه شده در

ISI 17022325264127273005324839.7تعداد مقاالت استان اصفهان نمایه شده در

ISI 24343840404223.5تعداد نشریات ایرانی نمایه شده در پایگاه

ISI 222239350.0تعداد نشریات استان اصفهان نمایه شده در پایگاه

ناموجود53306663725481608880تعداد مقاالت علمی مشترک با محققان خارجی

4991547280218322454298392.8تعداد مقاالت علمی مشترک با محققان خارجی

18171820202229.4درصد تعداد مقاالت مشترک با محققان خارجی از کل مقاالت

12.127.944.226.833.339.040.0درصد تعداد مقاالت مشترک با محققان خارجی از کل مقاالت

ناموجود8581280150517251821تعداد مقاالت مشترک با محققان کشورهای اسالمی

66182294234368598228.6تعداد مقاالت مشترک با محققان کشورهای اسالمی

Scopus ناموجود82/597/393/258/137/0میانگین ارجاعات به مقاالت ایرانیان در پایگاه

Scopus میانگین ارجاعات به مقاالت استان اصفهان در پایگاه

نسبت مجالت ایرانی نمایه شده در ISI به کل نشریات علمی و 

پژوهشی داخلی
0.0350.0410.0370.0330.0310.031-24.4

نسبت مجالت استان اصفهان نمایه شده در ISI به کل 

نشریات علمی و پژوهشی داخلی
0.0290.0250.0220.0190.0280.085243.9

5

6

7

8

9

10

ه 
نام

 بر
ره

دو
ط 

وس
/مت

شد
ر

د(
رص

)د
م 

نج
پ

1

2

3

4

ردیف

سال های برنامه پنجم



   241/علم و فناوری

 
 

 

 

پایان برنامه 

چهارم

1394*13891390139113921393هدف کمی/ عنوان شاخص

ناموجود55555تعداد مجالت ایرانی دارای حداقل هرش باالی 20

000000تعداد مجالت استان اصفهان دارای حداقل هرش باالی 20

ناموجود180180180180180شاخص هرش مقاالت ایران

2895533.3* 37* 25*27* 15شاخص هرش مقاالت استان اصفهان *

شاخص تعداد پژوهشگر هرش باالی 15 مقاالت استان 

اصفهان نسبت به یک میلیون نفر جمعیت
3.125.535.087.455.5918.81240.0

13
تعداد مقاالت منتشره در نشریات علمی پژوهشی ایرانی نمایه 

Scopus شده در
ناموجود36185460651168967503

تعداد مقاالت منتشره در نشریات علمی پژوهشی استانی نمایه 

Scopus شده در
3278100100125217

اعداد دانشگاه 

اصفهان به آن 

لحاظ نشده است.

14
سرانه مقاالت Scopus به  تعداد اعضای هیات علمی )استادیار 

و باالتر(
ناموجود0.881.101.060.990.90

سرانه مقاالت Scopus به  تعداد اعضای هیات علمی استان 

)استادیار و باالتر(
0.360.460.480.500.510.496.9

سرانه مقاالت ISIبه  تعداد اعضای هیات علمی استان 

)استادیار و باالتر(
0.260.330.350.330.350.369.6

Scopus به تعداد اعضای هیات علمی  سرانه مقاالت ISI و 

استان) استادیار به باالتر(
0.620.790.830.830.860.868.0

15
نسبت تعداد اختراعات و اکتشافات به پژوهشگران )اعضای 

هیات علمی(
ناموجود0.0770.0670.0560.0360.023

نسبت تعداد اختراعات و اکتشافات به پژوهشگران )اعضای 

هیات علمی( استان
0.0240.0330.0330.0310.02816.7

16
نسبت تعداد اختراعات و اکتشافات ثبت شده در مراجع بین 

Scopus المللی  به مقاالت
ناموجود_0.000570.000840.000750.00109

نسبت تعداد اختراعات و اکتشافات ثبت شده در مراجع بین 

المللی  به مقاالت Scopus استان
_0.00890.00980.01650.00940.0061-31.5

* اطالعات دانشگاه های صنعتی اصفهان، کاشان و علوم پزشکی اصفهان طی برخی سالها در درسترس نبوده و روند تغییرات به طور کامل را نشان نمی دهد. 
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 بینی اهداف کمی بخش علم و فناوری استان اصفهان پیش(. 15 -5)جدول

 ف کلیهد ردیف
 هدف کمی

1393 1394 
 برنامه ششم

 واحد عنوان
سال 
 اول

سال 
 دوم

سال 
 سوم

سال 
 چهارم

سال 
 پنجم

1 

انسجام در 
نظام  

، گذاریسیاست
راهبری و 
ارزیابی 

عملکرد حوزه 
علم، فناوری و 

نوآوری و 
افزایش 

هماهنگی بین 
نهادهای 

 متولی بخش

 کمی تولید رتبه
 در دنیا مقاالت

 12 12 13 14 15 16 16 رتبه

رتبه تولید کمی 
 مقاالت در کشور

 بدلیل نداشتن اطالعات دیگر استانها رتبه قابل حصول نیست رتبه

 با هرش شاخص
 رتبه حفظ حداقل
 و منطقه در فعلی

 جهان

 42 42 42 42 42 42 42 رتبه

 با هرش شاخص
 رتبه حفظ حداقل
 کشور در فعلی

 ر استانها رتبه قابل حصول نیستبدلیل نداشتن اطالعات دیگ رتبه

2 

حمایت و 
تقویت 

پژوهش و 
فناوری و 
-توسعه بخش

های دولتی و 
غیر دولتی و 
حمایت از 

انتشار 
دستاوردهای 
پژوهشی و 

فناورانه جهت 
رفع نیازهای 

جامعه با 
رویکرد تعمیق 

 کیفیت

 و اختراعات تعداد
 هشد ثبت ابداعات

 مراجع در سال در
 المللیبین

 50 47 43 39 34 29 29 راع*تعداد اخت

 و اختراعات تعداد
 هشد ثبت ابداعات

 در سال استان در
 المللیبین مراجع

 7 6 6 5 5 4 3 تعداد اختراع

ایجاد نظام  3
 ملی نوآوری

 محصوالت درصد
 متوسط فناوری با

 کل از باال به
محصوالت 

 صنعتی

 50 48 45 42 39 5/35 3/36 درصد

 محصوالت درصد
 متوسط وریفنا با

 کل از باال به
محصوالت 
 صنعتی استان

 1/25 1/23 1/20 1/17 1/14 6/10 6/10 درصد

 محصوالت سهم
 متوسط فناوری با

 تولید از باال به
 ناخالص داخلی

 5 2/4 4/3 5/2 5/1 5/0 5/0 درصد

 محصوالت سهم
 متوسط فناوری با

 تولید از باال به
ناخالص داخلی 

 استان

 8/7 1/7 4/6 5/5 5/4 5/3 5/3 درصد
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 ف کلیهد ردیف
 هدف کمی

1393 1394 
 برنامه ششم

 واحد عنوان
سال 
 اول

سال 
 دوم

سال 
 سوم

سال 
 چهارم

سال 
 پنجم

4 

 تقویت
ها و زیرساخت

نظامات 
پشتیبان 

پژوهش و 
 فناوری

ساالنه  سرانه
  scopus مقاالت

 اعضای تعداد به
تمام  علمی هیات

 وقت

 9/0 85/0 79/0 72/0 64/0 56/0 56/0 نفر/ مقاله

ساالنه  سرانه
  scopus مقاالت

 اعضای تعداد به
تمام  علمی هیات

 وقت استان

 74/0 7/0 65/0 59/0 52/0 46/0 49/0 قالهنفر/ م

 تعداد درصد
 مشترك مقاالت

 محققان با
 کل از خارجی

 35 33 30 27 24 22 20 درصد

 تعداد درصد
 مشترك مقاالت

 محققان با
کل در  از خارجی

 استان

 68 64 58 52 46 6/42 4/35 درصد

5 

افزایش درك 
اجتماعی 
نسبت به 

اهمیت توسعه 
 علم و فناوری

تعداد پژوهشگران 
 میلیون یک به

 جمعیت نفر
 2510 2290 2092 1910 1743 1591 1453 نفر

تعداد پژوهشگران 
 میلیون یک به
 جمعیت استان نفر

 2784 2540 2321 2119 1934 5/1765 4/1702 نفر

  اطالعات دانشگاه اصفهان لحاظ نشده است.*         

 هاچالش تنگناها و -4 -5

کاری و ابهام در وظایف نبود انسجام در سیاستگذاری و راهبری کالن علم و فناوری و وجود موازی -

 های ذیربطدستگاه

 در استان  واحد پژوهشی مدیریت نبود -

 فناوری توسعه و پژوهشی هایطرح اثربخشی ارزیابی نظام نبود -

 های پژوهشی فعالیت ارزیابی و نظارت کارآمد و منسجم هایسیستم نبود -

 های پژوهشی با نیازهای بازار و جامعهعدم انطباق برخی از فعالیت -

 های منطبق با نیازهای جامعه و بازار سازی پژوهشپایین بودن نرخ انتقال ) انتشار( فناوری و تجاری -

 عدم ثبات و شفافیت منابع مالی پژوهشی و فناوری -

  هتوسع اخیر برنامه دو استان طی داخلی ناخالص تولید از های پژوهشیفعالیت سهم تحقق نیافتن -

 فناوری توسعه و پژوهشی هایفعالیت دهیجهت در مالی تامین نظام  انسجام عدم و ناهماهنگی -

 نوآورانه هایفعالیت مالی منابع تامین برای خطرپذیر گذاریسرمایه کمبود -
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  فناوری و علم تقاضای طرف به کافی توجه نبود -

 محصوالت برای ایتوسعه بزرگ و زیربنایی هایطرح و اقتصادی و تولیدی هایبخش ثرمو تقاضای کمبود -

 داخلی کیفیت با بنیاندانش

 اینگونه رد پیشرفته هایفناوری رسوخ عدم و متوسط و پایین فناوری با صنایع از هوشمندانه غیر هایحمایت -

 دانشگاهی مراکز نوآورانه و فناورانه هایظرفیت از یگیربهره با  وریبهره افزایش به آنها دهیجهت عدم و صنایع

 بنیاندانش هایشرکت و پژوهشی و

 حوزه در ورکش از خارج ایرانیان هایسرمایه و خارجی مستقیم گذاریسرمایه ظرفیت از پایین بسیار استفاده -

 فناوری

 هاآن سازیتجاری اولیه راحلم در بنیاندانش محصوالت بازار از هوشمندانه محافظت عدم و رویهبی واردات -

   بنیاندانش هایشرکت و اقتصادی قدرتمند هایبخش بین سازیشبکه و ارتباط کمبود -

 هافعالیت این الزامات با نوآورانه هایفعالیت مالی تامین هایمکانیزم تناسب نبود -

 نوپا هایبنگاه با تخصصی مشاوره دهنده ارائه نهادهای ارتباط ضعیف -

 هاییازمندین شناسایی نیز و آنها از برداریبهره و پژوهشی هایتوانایی سازوکارهای تشخیص م بهضعف التزا -

  اقتصادی هایبنگاه و هاسازمان ها،بخش در آن  مدیریت و پژوهشی

 کافی نبودن نهادهای تخصصی در تکمیل زنجیره تولید محصوالت دانش بنیان -

 آنها مکفی و مناسب نقش ایفای عدم یا و تخصصی نهادهای زنجیره نبودن تکمیل -

 و فناوری توسعه و تحقیق هایفعالیت حامی نهادهای مخاطره کاهش برای بیمه و ضمانت نظام ضعف -

 کارآفرینان و سازی تجاری

 دانشگاهی، هایبخش در کشور نوآوری و فناوری و علم وضعیت از منسجم اطالعاتی و آماری نظام ضعف -

 یاقتصاد هایبنگاه و پژوهشی

 . موجود مرجع هایآزمایشگاه ضعف و مرجع هایآزمایشگاه کمبود -

 هایظرفیت وجود کنار و عدم دسترسی به تجهیزات کافی پیشرفته پژوهشی در پژوهشی تجهیزات فرسودگی -

 پژوهشی مراکز و هادانشگاه برخی در آزمایشگاهی نشده استفاده و خالی

 نعقادا و مذاکره فکری، مالکیت قبیل از ایرشته میان ایهحوزه در ماهر و متخصص انسانی نیروی کمبود -

 فناوری گذاریارزش یا و فناوری انتقال قراردادهای

 وسساتم و هادانشگاه نبودن گرا ماموریت دولتی، پژوهشی نهادهای هایفعالیت ناکافی وریبهره و اثربخشی -

 پژوهش محوری تقاضا و گرایی مشتری ضعف و پژوهشی

 کشور فناورانه و علمی مسائل حل برای تکمیلی تحصیالت هاینامهپایان از هاستفاد در ضعف -

 صنعت و دانشگاه فناورانه هایهمکاری انجام برای کافی هایمشوق و هامکانیزم نبود -



   245/علم و فناوری

 
 

 جامعه و هادانشگاه در کارآفرینی فرهنگ ضعف -

 پژوهشگران خارجی ارتباطات و تبادالت بر حاکم زائد بروکراسی -

 ارتباطات این به امنیتی نگاه و المللیبین پژوهشی و علمی تعامالت و طاتارتبا ضعف -

 هاکنفرانس این جذب و جلب و المللیبین هایکنفرانس در شرکت ضعف -

 ضعف درك متقابل پژوهش و جامعه -

  ملی سطح در شده انجام هاینوآوری و تحقیقاتی هایفعالیت از کافی و دقیق رسانیاطالع نبود -

 پژوهشگران و پژوهش امر به ایحرفه نگرش نبود -

 معضالت. رفع برای پژوهشی مراکز به مراجعه فرهنگ نبود -

 برنامه راهبردی بخش علم و فناوری -5 -5

 اهداف کلی و راهبردها  -1 -5-5 

 علم و فناوری برنامه ششم بخشدر  راهبردها اهداف کلی و(. 16 -5)جدول        

 راهبردهای دستیابی به هدف کلی اهداف کلی ردیف

1 

گذاری، انسجام در نظام  سیاست
راهبری و ارزیابی عملکرد حوزه 
علم، فناوری و نوآوری و افزایش 
هماهنگی بین نهادهای متولی 

 بخش

رد و ارزیابی عملک سازی عملکرد و ساختار نظام سیاستگذاری، راهبریبهینه -
 علم، فناوری و نوآوری و افزایش هماهنگی بین نهادهای متولی بخش

2 

حمایت و تقویت پژوهش و 
های فناوری و توسعه بخش

دولتی و غیر دولتی و حمایت از 
انتشار دستاوردهای پژوهشی و 

فناورانه جهت رفع نیازهای جامعه 
 با رویکرد تعمیق کیفیت.

 هتوسع و تحقیق هایفعالیت ارتقاء و علم تولید بشتا جلوگیری از افت -
 ازانددستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم -

 جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در منطقه -
ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر  -

 هابخش
پردازی و نوآوری در چارچوب علوم پایه و تحقیقات بنیادی، نظریه توسعه -

 جامع علمی کشور های کلی علم و فناوری و نقشهسیاست
 المللی با کشورهای هدفتوسعه تعامالت علمی بین -

های نو و دستیابی به فناوریهای پیشرفته بیوتکنولوژیک، نانوتکنولوژیک، انرژی -
 آوری شناختیفن

3 
یش حجم منابع مالی تحقیق، افزا

توسعه، فناوری و نوآوری در 
 کشور و ارتقاء اثربخشی آن

 علم و فناوری نظام جامع تأمین مالی توسعه -
نی و های انساسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایهتأمین شرایط و فعال -

 علمی کشور

4 
 ایجاد نظام ملی نوآوری

 

و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و  بنیانپیشتازی اقتصاد دانش -
 خدمات دانش بنیان

 های مبتنی بر نوآوری به عامل اصلی تولید ثروتتبدیل پایه دانشی بنگاه -
 دهی نظام ملی نوآورینهادسازی و تقویت سرمایه انسانی در امر سامان -

 ولید بات تحریک تقاضای فناورانه و و بنیاندانش محصوالت بازار به دهیشکل -
 محور صادرات رویکرد
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 راهبردهای دستیابی به هدف کلی اهداف کلی ردیف
گذاری خارجی، سرمایه اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه -

ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد 
 اندازمقاومتی و سند چشم

 سازی پژوهش و نوآوریتجاری -

علم و فناوری  بخش در حوزهگسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام -
ویژه جهان  ای و جهانی بهبا سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه

 و توسعه تجارت و صادرات محصوالت دانش بنیاناسالم 

5 
ها و نظامات زیرساخت تقویت

 پشتیبان پژوهش و فناوری
 

 جامع و کارآمدساماندهی نظام ملی آمار و اطالعات علمی، پژوهشی و فناوری  -

 های مرجعتوسعه و تجهیز آزمایشگاه -
 ها و مراکز رشد علم و فناوریگسترش نظامات پشتیبان مراکز پژوهشی، پارك -

6 

افزایش درك اجتماعی نسبت به 
 اهمیت توسعه علم و فناوری

 
 

 سازی آنارتقاء فرهنگ عمومی در راستای تقویت پژوهش و فناوری و مردمی -
و کیفی منابع انسانی پژوهش و فناوری و توجه بیشتر به جایگاه  توسعه کمی -

 مادی و معنوی نخبگان و پژوهشگران
 گاهیدانش التحصیالنفارغ در کارآفرینانه هایتوانمندی ارتقاء و سازیفرهنگ -

  نخبگان و

 

  



 

 فصل ششم

 نظام اداری

 مقدمه

آن کشورها موتور پیشران توسعه است، موضوعی  توسعه که دولت درمدیریت بخش عمومی در کشورهای درحال

نظران معتقد هستند تفاوت حیاتی است. اهمیت مدیریت بخش عمومی به میزانی است که بسیاری از صاحب

ش نیافته در تفاوت کیفیت و نحوه مدیریت بختوسعه و کشورهای توسعهیافته، کشورهای درحالکشورهای توسعه

تواند منجر به توسعه کشور شده و بیان بهتر مدیریت مناسب در بخش عمومی میها، نهفته است. به عمومی آن

 تواند مانع توسعه کشور باشد.مدیریت نامناسب بخش عمومی می

موضوع روشن و مهم این است که محدوده بخش عمومی در اقتصادها و کشورهای مختلف یکسان نیست. 

های شود. سازمانها مشخص میوضع مقررات و دستورالعمل گذاری،وسیله قانونمحدوده فعالیت بخش عمومی به

پردازند که سه سطح اصلی آن عبارتند از: پیکره اصلی دولت، بخش عمومی در سطوح مختلفی به فعالیت می

. در بیرون از این سه نوع سازمان دو نوع دیگر سازمان وجود دارند که 2های دولتیو شرکت 1مؤسسات دولتی

های عمومی غیردولتی و پیمانکاران اند از: سازماناز بخش عمومی باشند و یا نباشند که عبارتتوانند جزئی می

عمومی. در این میان نکته مهم این است که ماهیت، قوانین و مقررات، نحوه فعالیت و سایر موارد مرتبط به هریک 

رو قیت برنامه توسعه کشور درگاز این سطوح با سطوح دیگر متفاوت است. ولی درهرصورت موفقیت یا عدم موف

 های سازمانی است.کارآمدی این الیه

                                                           
1 Agencies 

2 Public Enterprise 
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ا گانه همراه بهای پنجحال سؤال مهمی که باید به آن پرداخت این است که کارآمدی و اثربخشی این الیه

هایی است؟ به دیگر سخن چنانچه بخواهیم کیفیت و انسجام و یکپارچگی مستلزم برخورداری از چه ویژگی

های اصلی بندی زیر بخشی مدیریت بخش عمومی افزایش یابد، چه تغییراتی باید صورت گیرد؟ تقسیمکارآمد

ریزی نظام اداری در برنامه ششم توسعه بوده است را وتحلیل در برنامهمدیریت بخش عمومی که مبنای تجزیه

 نشان می دهد:

 کار ملی و ساختار سازمانِ بخش عمومیتقسیم 

 انی بخش عمومیمدیریت سرمایه انس 

 نظام جبران خدمت کارکنان بخش عمومی 

 مقابله با فساد اداری، افزایش سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم 

 های نوین و دولت الکترونیک در بخش عمومیتوسعه فناوری 

 های مدیریتی در بخش عمومیتوسعه مدیریت عملکرد و فناوری 

 عمومی کار ملی و ساختار سازمان بخشتقسیم -الف-6

 کار ملی و ساختار مدیریت و سازمانِ بخش عمومیتبیین وضع موجود بخش تقسیم -1 -الف-6

اگر بخواهیم نظام مدیریت بخش عمومی کارآمد و مؤثر داشته باشیم، گام نخست و اصلی اصالح و بهبود ساختار 

دهد نظام اداری کشور یک نظام تک ساده نشان می کار ملی و سازمان بخش عمومی است. یک بررسیتقسیم

مور دهی دولت در همه ای، متمرکز و بعضاً موازی و با گستره وسیع است. در این نوع سازمانبندهیالساخت، بدون 

از موضوعات امنیت ملی و دفاعی گرفته تا موضوعاتی مانند مدیریت یک مدرسه یا بیمارستان بازیگر اصلی است. 

صورت مؤثر و کارآمد بازیگری کند. تک ساخت ها بهتواند در تمام این طیفِ فعالیتت که دولت نمیاس پرواضح

شود، کارایی و اثربخشی آن را هم کاهش بودن دولت عالوه بر اینکه منجر به بزرگ و حجیم شدن دولت می

 دهد.می

 توصیف و تحلیل وضع موجود -

 توان به وسیله آن حجمهایی است که میای آنها یکی از روشههای اجرایی و وابستهمحاسبه تعداد دستگاه

ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و نهادهای تعداد وزارتخانه( 1-6جدول)دولت را به نمایش گذاشت. در 

عمومی به نمایش در آمده است. این تعداد بجز سازمانها و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و 

 باشد.می 1000شود تعداد این شرکتها و موسسات نیز بیش از دولتی هستند که برآورد میهای شرکت
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 تعداد دستگاههای اجرایی(. 1 -6جدول)

 تعداد نوع دستگاه

 18 وزارتخانه

 911 ها و ...(ها، مؤسسات، دانشگاهمؤسسات دولتی )سازمان

 339 های دولتیشرکت

 1282 و شهرداری ها ای عمومی غیردولتینهاده

 2550 جمع

موسسات  سازمان ها و در استان اصفهان تعداد دستگاههای اجرایی شامل ادارات وابسته به وزارتخانه ها،

 برآورد گردیده است.( 2-6)شرکت ها و نهادهای عمومی غیر دولتی وشهرداری ها در جدول دولتی،

 تعداد دستگاههای اجرایی استان(. 2 -6جدول)

 تعداد نوع دستگاه

مؤسسات دولتی ) ادارات وابسته به وزارتخانه ها ، 

 ها و ...(ها، مؤسسات، دانشگاه،سازمان
79 

 11 های دولتیشرکت

و شهرداری  نهادهای عمومی غیردولتی

 ها)مرکزشهرستان(
34 

 124 جمع

ایی که در دو دهه اخیر برای کاهش و حداقل کنترل اندازه دولت صورت های و تالشهعلی رغم تمام برنامه

روند روبه رشد اندازه  (3-5)گرفته ولی متاسفانه در سالهای اخیر شاهد رشد و بزرگ شدن دولت بوده ایم. درجدول

 دولت در سالهای اخیر به نمایش درآمده است.

 شد اندازه دولت در طی چند سال اخیرروند رو به ر(. 3 -6جدول)

 موضوع

 تعداد -وضعیت
درصد 

 1384 رشد
بینی احکام پیش

 برنامه چهارم
1392 

واحدهای سازمانی ستادی و استانی )اداره کل و 

 تر(پایین

64،552 41،313 97،678 51 

ها و واحدهای عملیاتی )به استثنای مدارس، بانک

 ها(شرکت

32،227 23،248 42،720 32 

 25 2756 - 2200 سطوح تقسیمات کشوری
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یکی از اثرات مهم بزرگ بودن دولت و حضور در همه سطوح در حوزه مدیریت بخش عمومی این است که 

های کند. موضوع کمرنگ بودن نقش مردم، بخش خصوصی، سازماننقش سایر فعاالن توسعه را بسیار کمرنگ می

واند تکند میهای مالی که بر دوش دولت و در نهایت کشور تحمیل میینهنهاد در توسعه کشور فارغ از هزمردم

 ساز فاصله بین مردم و حکومت باشد.زمینه

استان اصفهان نیز از روند رو به رشد بخش عمومی در ابعاد ملی طی سالهای گذشته تبعیت نموده است  هر 

است .روند یاد شده در سالهای اخیر در چند سرعت رشد بخش عمومی استان نسبت به سطح ملی کند تر بوده 

 قابل مشاهده می باشد. (4-6)جدول 

 در استان اصفهانروند رو به رشد اندازه دولت در طی چند سال اخیر(. 4 -6جدول)

 موضوع

 تعداد -وضعیت
درصد 

 1384 رشد
بینی احکام پیش

 برنامه چهارم
1392 

دی و واحدهای سازمانی ستا

 تر(استانی )اداره کل و پایین
3098 - 4590 48 

واحدهای عملیاتی )به استثنای 

 ها(ها و شرکتمدارس، بانک
1546 - 2007 30 

 12 312 - 279 سطوح تقسیمات کشوری

 هاتنگناها و چالش -

ها است. موضوع تعدد مسئله مهم دیگر، موضوع نابسامانی و ناهماهنگی مدیریت در بعضی از بخش

ها بسیار چشمگیر است. امروز این ناهماهنگی توجهی از حوزهها در بخش قابلهای دولتی و ناکارآمدی آندستگاه

مشاهده پذیر قابلزیست، زمین، انرژی و حمایت از اقشار آسیبو نابسامانی در موضوع مدیریت فرهنگ، آب، محیط

 توان در موارد زیر خالصه کرد:مانی را میکار ملی و ساختارهای سازهای بخش تقسیماست. فهرست چالش

 و به تبع آن استان ابهام در نقش فعاالن توسعه کشور 

 های کلیدینابسامانی ساختار دولت در برخی حوزه 

 تعدد مراجع ایجاد و گسترش واحدهای دولتی 

 تبعیت غیرضرور تقسیمات اداری از تقسیمات کشوری 

 لتی با نیازها و انتظارات محیطیهای دوعدم همپایی نقش و مأموریت دستگاه 

 ازحد دولت و عدم تناسب اختیار و مسئولیت در سطوح مدیریتی دولتتمرکز بیش 
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  تمرکز بیش از حد امور در در ستاد دستگاههای اجرایی وعدم اجرائی شدن تفویض امور در حد قوانین و

 دستورالعمل های موجود در این زمینه

 ها به بخش خصوصی واقعیسپاری واحدها و شرکتی و برونهای واگذاراجرای نامناسب سیاست 

 عدم تفکیک امور عمومی ملی از امور عمومی محلی و عدم استقرار مدیریت محلی 

 ای که قسمت بزرگی از بودجه بخش بگونه ریزی و تمرکز در ساختار مالی دولتضعف در نظام بودجه

 یابد ریزی شده و تخصیص میعمومی استان بصورت ملی برنامه

 ناکارآمدی نظام تجهیز و تخصیص منابع و باز توزیع درآمدها در بخش عمومی 

  هاو فضاهای اداری دولتی و باال بودن هزینه نگهداری از آنها ساختمانگسترده و مازاد بودن 

 اهها و فضاهای اداری و تحمل هزینه زیاد در نگهداری و پشتیبانی آنعدم استفاده از استاندارد ساختمان 

 نویس قوانین و لوایح دولتعدم یکپارچگی در فرآیند تهیه و تدوین پیش 

 ی های آموزش عالفقدان نظام نظارتی جامع و عدم کنترل و نظارت بر ساختار تشکیالتی دولت در حوزه

 ها، بنیادها و نهادهاهای انتظامی، شهرداریو پژوهشی، نهادهای عمومی غیردولتی، یگان

 کار ملی و ساختار مدیریت و سازمانِ کار دولتبرنامه راهبردی تقسیم -2 -الف-6

 اهداف کلی و راهبردها -

 هایمنظور برطرف نمودن و یا کاهش اثر چالشهای اقتصاد مقاومتی و بهسیاست 16و  1منطبق بر بندهای 

 در (5-6)ن و راهبردهای مندرج در جدول کار ملی و ساختار سازمانِ بخش عمومی اهداف کالمذکور، در تقسیم

 گرفته شده است. نظر

 کار ملی و ساختار مدیریت و سازمانِ بخش عمومیاهداف و راهبردهای بخش تقسیم(. 5 -6جدول)

 راهبرد هدف کلی ردیف

1 

 

 منطقی نمودن اندازه دولت
   تمرکززدایی اداری و تفکیـک امور عمومی ملی و

 امور محلی

 بهینه کردن اندازه بخش عمومی و دستگاه اجرایی 

  ــطوح اداری و عملیاتی دولت و ایجاد     الیه بندی سـ

 مدیریت محلی

 ریزیتمرکززدایی مالی و اصالح نظام بودجه 

      سعه سرزمینی و محلی در تو سعه فرهنگ رقابت  تو

 و رفع موانع آن

2 
ی ادستیابی به ساختاری چابک، متناسب و غیرمتمرکز بر   

 دولت در تعامل با سایر فعاالن

3 

ــازی نقش و مأموریت فعاالن توســعه کشــور   توازنم س

صی، جامعه مدنی، مدیریت محلی و     صو )دولت، بخش خ

 مردم( در اداره امور عمومی
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 اهداف کمی  -

ر د های اقتصاد مقاومتی، نقشه راه اصالح نظام اداری و باهای کلی نظام اداری، سیاستدر راستای سیاست

ار کشده برای بخش تقسیمها، اهداف و راهبردهای مذکور مجموعه اهداف کمی در نظر گرفتهنظر گرفتن چالش

 شده است.بیان (6-6)ملی و ساختار مدیریت و سازمانِ بخش عمومی در جدول 

 ان بخش عمومیکار ملی و ساختار مدیریت و سازماهداف کمی بخش تقسیم(. 6 -6جدول)

 هدف کمی
 سال

 پنجم چهارم سوم دوم اول

درصد واحدهای عملیاتی و  25واگذاری 

های های اجرایی به شبکهخدمات دستگاه

 هاای، بخش خصوصی و سمنحرفه

 6واگذاری 

 درصد

 6واگذاری 

 درصد

 4واگذاری 

 درصد

 4واگذاری 

 درصد

 5واگذاری 

 درصد

عملیاتی  درصد وظایف و واحدهای 35واگذاری 

 (هابه مدیریت محلی )شهرداری
 درصد 5 درصد 10 درصد 10 درصد 5 درصد 5

واحدهای  درصد 100انحالل یا واگذاری 

های علمی و کاربردی وابسته به دانشگاه

 های اجرایی به بخش خصوصیدستگاه

 - - - درصد 50 درصد 50

واحدهای  درصد 50انحالل یا واگذاری 

 خش خصوصیدانشگاه پیام نور به ب
 - - - درصد 25 درصد 25

واگذاری به واگذاری وظایف و اختیارات قابل

 سطوح استانی و شهرستانی

درصد  50

 هادستگاه

درصد  30

 هادستگاه

درصد  20

 هادستگاه
- - 

کاهش سطوح مدیریت ستادی از قبیل اداره 

 هاتراز آنکل، مدیریت، اداره و هم

 کاهش

 15 حداقل

 درصد

 کاهش

 10 حداقل

 درصد

- - - 

 هاهای سازمانی دستگاهکاهش سقف پست

 کاهش

 10 حداقل

 درصد

 کاهش

 10 حداقل

 درصد

 کاهش

 5 حداقل

 درصد

- - 

 درصد 5 درصد 5 درصد 4 درصد 3 درصد 3 ها و فضاهای اداری دولتیکاهش ساختمان
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 راهبردها و اقدامات اساسی -

 به نمایش درآمده است. (7-6)شده برای راهبردهای مذکور در جدول رفتهاقدامات اساسی در نظر گ

کار ملی و ساختار مدیریت و سازمان و اقدامات اساسی بخش تقسیم هایاستراهبردها، س(. 7 -6جدول)

 بخش عمومی

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

تمرکززدایی اداری و 

 عمومی ملی تفکیک امور

 و امور محلی

بهینه کردن اندازه بخش 

 عمومی و دستگاه اجرایی

ارتقاء سطح کیفیت خدمات 
 عمومی

افزایش مشارکت مردم 
وتشکل های مردم نهاد در 

 اداره امور عمومی

 تحول اساسی در ساختارها

 کاهش حجم و اندازه دولت

جلوگیری از ایجاد و توسعه 
 غیرضرور موسسات اداری

 هایارات به استانواگذاری وظایف و اخت 

 هاواگذاری وظایف و اختیارات به بخش خصوصی و سمن 

 های انجام تصــدیدر های ارائه خدمات روشبه بخشــی تنوع
 های مختلفشیوه وخصوصی  بخش ازدولت با استفاده 

 سازی سیستم اجراییحذف ساختارهای زائد و کوچک 

 ن، های دولتی در سطح استاکاهش و تجمیع ادارات و سازمان
 شهرستان و شهر

 طراحی و استقرار مدیریت محلی 

 صل   18منظور تحقق بند ارائه قانون جامع مدیریت محلی به ا
شم، هفتم، پنجاهم و یک       ش صول  صدو    سوم و ا صدم تا یک

شارکت             سالمی ایران و م سی جمهوری ا سا شم قانون ا ش
هرچه بیشتر شهروندان در امور مربوط به خود و کاهش حجم 

و ســاماندهی و انســجام امور محلی، اداره امور  و اندازه دولت
ــتان ــادی و  اس ــور در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتص های کش

 خدماتی در قالب نظامی یکپارچه و نظامند.

بندی سطوح اداری و الیه

عملیاتی دولت و ایجاد 

 مدیریت محلی

  توانمند سازی واحدهای
 محلی

 سازی متناسب
ساختارهای مدیریتی با 

 ت ماموریتیاقتضائا
  تراکم زدایی از ساختار

وزارتخانه ودستگاههای 
 دولتی ملی

 های اجرایی همسو های دستگاهها و فعالیتبازنگری در برنامه
ــلی و وظایف قانونی آن    با ماموریت    بازتعریف  و  ها های اصـ

 ها و مؤسسات وابستهها و سازماننقش و مأموریت وزارتخانه

  های مدیران محلیمهارتاجرای برنامه آموزش و ارتقای 

  های قوانین و مقررات مربوط به مدیریت    بازنگری و رفع خالء
 محلی

    سایی و حذف فعالیت ستگاه شنا های اجرایی های موازی در د
 حداکثر ظرف مدت شش ماه

  بازنگری ساختار و قانون سازمان ملی استاندارد ایران، با هدف
 توانمندسازی و تقویت آن

      ــاختار مدی ــاماندهی سـ  منابع ، آبهای انرژی،  ریتی حوزهسـ
 بازرگانی و فرهنگ زمین، زیست،محیط طبیعی،

  ــتگاه اجرایی و طراحی ــاختار بخش عمومی و دس بازنگری س
 ساختار مطلوب

     سازمانها و نهادهای دولتی از طریق بازنگری و سازی  چابک 
ها و ســاختارها با هدف شــفاف  مهندســی فرآیندها و روش

 نه های فسادسازی و جلوگیری از زمی

   ــاختارهای موجود در نظام آموزشــی، پژوهشــی و بازنگری س
 هافناوری با هدف حذف ساختارهای زائد و کاهش هزینه
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 اقدام اساسی سیاست راهبرد

تمرکززدایی مالی و 

 ریزیاصالح نظام بودجه

توسعه فرهنگ رقابت 

سرزمینی و محلی در 

 توسعه و رفع موانع آن

  متوازن سازی نظام
 تخصیص منابع دولتی

 ای ایجاد فرصت بر
ها وابتکارات خالقیت

 محلی

      ستان سازوکارهای خوداتکایی ا ستقرار  ها و ایجاد طراحی و ا
 هارقابت سازنده بین آن

 مدیریت سرمایه انسانی بخش عمومی -ب-6

 تبیین وضع موجود در بخش مدیریت سرمایه انسانی -1 -ب-6

ور و بخش عمومی، گام مهمی در بهبود کیفیت مدیریت بخش توسعه و مدیریت سرمایه انسانی در سطح کش

منابع،  ها وترین سرمایه دولت است و استفاده مناسب از سایر سرمایهعنوان مهمعمومی است. سرمایه انسانی به

های رو برنامهدهد. ازاینوری آن منابع را تحت تأثیر قرار میبه ظرفیت این سرمایه بستگی دارد و میزان بهره

اغل در . در این میان نقش نیروی انسانی شاستطور مستقیم از کمیت و کیفیت سرمایه انسانی متأثر توسعه به

های توسعه بارز بوده و شناخت وضعیت موجود نیروی انسانی، بخش عمومی در طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه

 همیت به سزایی برخوردار است. افزایشهای مرتبط با آن از اگیریها و جهتها، آسیبها، ظرفیتتوانمندی

 آنان انگیزش نیروی تقویت نیز و کارکنان وریو بهره رشد مستلزم ها،آن روزافزون توسعة و هاسازمان وریبهره

 زیادی حد تا هاسازمان موفقیت .است برنده پیش نیروی یا محرك موتور عنوانبه است. انگیزه نیروی انسانی

 دارد. بستگی هاآن منابع انسانی رضایت و یزشانگ تالش، روحیات، به

 هاازمانسموضوع مهم در مدیریت سرمایه انسانی، پائین بودن نرخ شایستگی است بطوریکه در ستاد برخی از 

 دارند، بخش بر عهدهی و راهبری توسعه کشور در بخش مربوط را گذاراستیسکه وظیفه اصلی  هاوزارتخانهو 

آن دسته از افرادی که دارای مدارك  در مورددارای تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم بوده و مهمی از نیروهای شاغل 

 ست. ا سازمشکلکارشناسی و یا باالتر هستند، عدم تطابق رشته تحصیلی با شغل فرد بسیار مشهود و 

 توصیف و تحلیل وضع موجود -

 درصد شاغلین استان در بخش عمومی فعالیت می کنند. 20حدود 

 درصد جمعیت استان را تشکیل می دهند.5بخش دولتی حدود شاغلین 

درصد قرارداد کارمشخص )معین(  12درصد پیمانی،  12درصد کارکنان بخش دولتی به صورت رسمی،  73

 درصد نیز به صورت قرارداد کارگری در اختیار دولت می باشند.3و 

درصد( و بهداشت،  44رورش )حدود درصد کارکنان بخش دولتی در دو وزارتخانه آموزش و پ 60بیش از 

 درصد( فعالیت می کنند.19درمان و آموزش پزشکی )



   255/نظام اداری

 

درصد 46درصد فوق دیپلم، 15درصد کارکنان بخش دولتی دارای مدرك تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم،  30

 درصد دکترا می باشند.3درصد فوق لیسانس و  6لیسانس، 

به نمایش  1393تا سال  1385ل دستگاه های اجرایی از سال روند تغییرات نیروی انسانی ک (1-6) نموداردر 

 درآمده است.

 
 (. روند تغییرات تعداد نیروی انسانی کل دستگاه های اجرایی بخش دولتی استان1 -6نمودار)

ن ه قرارداد کار معیبه دلیل تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ب 1390روند افزایش تعداد نیروی انسانی از سال 

و قرارداد کارگری موقت بر اساس مصوبات دولت روی داده است و با توجه به واگذاری شرکت سهامی ذوب آهن 

روند کاهشی  1392قانون اساسی در سال  44های کلی اصل اصفهان به بخش خصوصی در راستای سیاست

 گردیده است.

 
 1393درصد نیروی انسانی دستگاه های اجرایی در سال (. 2 -6نمودار)
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به تصویر درآمده است. در این شکل  1393فوق درصد نیروی انسانی دستگاه های اجرایی در سال  نموداردر 

درصد نیروی  60مشخص است که دو وزارتخانه آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حدود 

 را هستند.انسانی شاغل در دولت را دا

 هاتنگناها و چالش -

عالوه بر تورم نیروی انسانی ناشایسته و کمبود نیروی انسانی شایسته در بخش عمومی، موضوع کادر سازی 

 و تربیت نیروی انسانی برای مشاغل کلیدی و مشاغل مدیریتی از جمله چالش های اصلی این بخش است.

 ت سرمایه انسانی بیان شده است: در ادامه برخی از مهمترین چالش ها در بخش مدیری

ضعف در طراحی و استقرار نظام برنامه ریزی سرمایه انسانی در سطح کالن و دستگاه های اجرایی دولت 

 های راهبردی و بلند مدت توسعه کشور متناسب با اهداف و برنامه

جایی و عدم انعطاف در جاب عدم تناسب کمی و کیفی نیروی انسانی با ماموریت و نیاز دستگاه ها و نظام اداری

 و تامین نیروی انسانی در بین دستگاه های اجرایی 

 وجود و تصویب قوانین و مقررات مغایر با اهداف و سیاست ها و برنامه مدیریت منابع انسانی دولت 

 نارسایی در الگوهای شایستگی و عدم تناسب شغل و شاغل 

 گاه های اجراییعدم تناسب الگوی برنامه نیروی انسانی بین دست

 های اجراییعدم پیروی از قوانین و مقررات جاری در برخی از دستگاه 

 انتخاب و انتصاب مدیران در فضای غیر رقابتی و محدود 

 وجود کاستی در نظام آموزش و تربیت مدیران آینده.

 برنامه راهبردی بخش مدیریت سرمایه انسانی -2 -ب-6

 ی و راهبردهااهداف کل -

های مذکور در برنامه ششم توسعه کشور سه هدف کالن برای برای بهبود شرایط و کاهش اثرات چالش

-6)بخش مدیریت سرمایه انسانی در نظر گرفته شده است. اهداف و راهبردهای مربوط به این بخش در جدول 

 به نمایش در آمده است.  (8
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 اهداف و راهبردهای بخش مدیریت سرمایه انسانی(. 8 -6جدول)

 راهبرد هدف کلی ردیف

1 

بهینه سازی ترکیب کمی و 
کیفی منابع انسانی بخش 
عمومی به منظور افزایش 
 بهره وری نیروی انسانی

سانی مازاد در داخل      - سازی ورود نیروی ان سب  کاهش اندازه دولت از طریق متنا
 بین دستگاهیدستگاه اجرایی یا جابجایی 

ــتانی در   - ــتگاه های اجرایی اس ــتان و دس ــازمان مدیریت اس افزایش اختیارات س
 جابجایی نیروی انسانی مازاد بین دستگاه های اجرایی

ساس        - ستگاه های اجرایی بر ا سانی موجود د سازی یا جابجایی نیروی ان توانمند 
 شایستگی های مورد نیاز شغل

ــازی و برنامه محوری، در - ــتگاه  نظام س ــانی دس های تعیین نیازهای نیروی انس
 اجرایی

 متناسب سازی نیروی انسانی متخصص در مناطق کمتر توسعه یافته -

انتخاب و انتصاب مبتنی بر شایستگی ها و گسترش ظرفیت های مراکز ارزیابی      -
 و توسعه شایستگی در سطح ملی و بین المللی

سیستم ها    - سازی و الکترونیکی کردن  سانی بخ یکپارچه  ش ی اطالعاتی منابع ان
 عمومی

اعالم نظر و تایید سازمان مدیریت استان در صدور مجوزهای استخدامی بخش      -
 عمومی و دولتی

2 
آموزش و تربیت مدیران 
آینده مبتنی بر شایستگی 

 های مدیریتی

3 
انتخاب و انتصاب مدیران 

مبتنی بر شایستگی و 
 قضای رقابتی

 اهداف کمی -

ها، اهداف کالن و راهبردها بخش مدیریت سرمایه انسانی در بخش عمومی، اهداف گرفتن چالشنظر  با در

 آورده شده است.  (9-6)های برنامه ششم توسعه کشور در جدول کمی با در نظر گرفتن میزان تحقق در طول سال

 عمومی اهداف کمی بخش مدیریت سرمایه انسانی بخش(. 9 -6جدول)

 هدف کمی
 سال

 پنجم چهارم سوم دوم اول

کاهش کارکنان رسمی و 

 پیمانی
درصد 4 درصد 4 درصد 2  درصد 2  درصد 3   

کاهش نیروهای قراردادی 

 32مازاد بر تبصره ماده 
 درصد 20 درصد 20 درصد 20 درصد 20 درصد 20

بهبود نسبت کارکنان با 

مدرک تحصیلی لیسانس و 

 باالتر

 53حداقل 

 ددرص

 55حداقل 

 درصد

 57حداقل 

 درصد

 59حداقل 

 درصد

 60حداقل 

 درصد

انتخاب و تربیت مدیران 

 مبتنی بر شایستگی

 20حداقل 

 درصد

 40حداقل 

 درصد

 60حداقل 

 درصد

 80حداقل 

 درصد
 درصد 100
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 راهبردها و اقدامات اساسی -

بردهای مذکور مورد استفاده تواند در جهت به نتیجه رساندن راهمی (10-6)اقدامات اساسی مندرج در جدول 

 قرار گیرد.

 و اقدامات اساسی بخش مدیریت سرمایه انسانی بخش عمومی هایاستراهبردها، س(. 10 -6جدول)

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

کاهش اندازه دولت از طریق  -

متناسب سازی ورود نیروی انسانی 

زاد جدید و خروج نیروی انسانی ما

در داخل دستگاه اجرایی یا جابجایی 

 بین دستگاه های اجرایی

بهبود شاخص های سرانه نیروی  -

 انسانی و تجهیزات به سطح مناسب

متناسب سازی هرم نیروی 
 انسانی دولت

یا           - کار معین )مشـــخص(  نان قرارداد  کارک عداد  کاهش ت
 ساعتی 

مدرك       - با  های قراردادی  ــی از نیرو تعیین تکلیف بخشـ
 نشگاهی از طریق آزمون رقابتی دا

منحصر کردن ورود به بخش عمومی صرفا در قالب مجوز    -
های استخدامی صادره و در فضای رقابتی شفاف و جلوگیری 

 از ورود نیرو به بدنه دولت در سایر قالب ها 

افزایش اختیارات سازمان  -

مدیریت و برنامه ریزی و دستگاه 

های اجرایی در جابجایی نیروی 

انسانی مازاد در داخل دستگاه 

 های اجراییاجرایی یا بین دستگاه

توانمندسازی یا جابجایی نیروی  -

انسانی موجود دستگاه های اجرایی 

بر اساس شایستگی های مورد نیاز 

 شغل

ایجاد انعطاف در مدیریت  -
 کالن منابع انسانی دولت

متناسب سازی شغل و  -
شاغل در هرم نیروی انسانی 

 دولت

سازی رشته های تحصیلی با مشاغل تخصصی           - متناسب 
دســتگاه های اجرایی بر حســب تخصــص و توانمندی های 

 نیروی انسانی موجود آنها 

ایجاد ساز و کار های الزم برای بخشی از نیاز های نیروی  -
ــتگاه های اجرایی از طریق جابجایی و انتقال        ــانی دسـ انسـ

ــتگاه های اجرایی     ــانی در بین دسـ ــب نیروی انسـ بر حسـ
به         یارات الزم  طای اخت ها و اع ندی نیرو تخصـــص و توانم
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دستگاه های اجرایی 

 استانی در این زمینه 

نظام سازی و برنامه محوری  -

در تعیین نیازهای نیروی انسانی 

 دستگاه های اجرایی

استقرار مدیریت علمی در اداره 
 بخشامور حوزه نیروی انسانی 

 عمومی

ــند برنامه نیروی          - ــتگاه های اجرایی به ارائه سـ الزام دسـ
انسانی هنگام دریافت سهمیه استخدامی از سازمان مدیریت     

 و برنامه ریزی 

متناسب سازی نیروی انسانی  -

متخصص در مناطق کمتر توسعه 

 یافته

کاهش نابرابری در برخورداری 
از نیروی انسانی متخصص در 

ی و سطوح تقسیمات کشور
 بین مناطق

ــانی متخصــص و توانمند در  - جذب و نگهداری نیروی انس
مناطق کمتر توسعه یافته از طریق جایگزینی نیرو های خارج 

 شده 

انتخاب و انتصاب مبتنی بر  -

شایستگی ها و گسترش ظرفیت 

های مراکز ارزیابی و توسعه 

شایستگی در سطح ملی و بین 

 المللی

کادر سازی برای سطوح -
 ریت کلیدیمدی

گسترش شایسته ساالری در  -
 سازمان های دولتی

 طراحی کانون های ارزیابی و توسعه مدیران  -

تدوین شــایســتگی های عمومی و اختصــاصــی مشــاغل    -
 کلیدی و پست های مدیریتی 

شاغل کلیدی و        - ستعد در م سایی نیروهای م شنا ارزیابی و 
 پست های مدیریتی و تربیت مدیران آینده 

سعه    تهیه - شی و تو ستاندارد  و تدوین برنامه های آموز ای ا
 ها مبتنی بر شایستگی
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 اقدام اساسی سیاست راهبرد

 طراحی نظام انتخاب و انتصاب مدیران -

 طراحی نظام آموزش و تربیت مدیران آینده -

 بهبود نظام جذب و نگهداشت نیروی انسانی -

یکپارچه سازی و الکترونیکی  -

کردن سیستم های اطالعاتی منابع 

مومی و متمرکز انسانی بخش ع

سازی صدور مجوزهای استخدامی 

 بخش عمومی و دولتی

ارتقاء سطح اثربخشی نظام -
های منابع انسانی در سازمان

 های دولتی

چه الکترونیکی          - پار نه یک ما ــا ــازی سـ یاده سـ طراحی و پ
سازمان     سانی تحت هدایت مرکزیت واحد) اطالعات منابع ان

سی برای سازمان   برنامه و بودجه کشور( و ایجاد سطح دستر   
ــتان به منظور دریافت اطالعات و گزارش         های  مدیریت اسـ

 مورد نیاز استان

 نظام جبران خدمت کارکنان بخش عمومی -ج-6

 تبیین وضع موجود در بخش نظام جبران خدمت -1 -ج-6

صلی که منجر به کاهش بهره یکی از چالش شت نیروها   های ا ضعف نگهدا سته در بخش عمومی    وری و  شای ی 

های مالی در چند سال اخیر در کشور سبب    دهی است. بحران شده است، موضوع جبران خدمت و سیستم پاداش     

ــده که با وجود افزایش قابل     توجه حقوق و مزایای کارکنان در بخش دولتی، قدرت خرید کارکنان این بخش         شـ

هداشت تحمل نبوده و متأسفانه جذب و نگانی شایسته قابلویژه برای نیروی انسیافته است. این موضوع به کاهش

سری  های دولتی از یکهای پرداخت دستگاه افراد شایسته و کلیدی در بخش دولتی بسیار سخت شده است. نظام      

ی جاهای شغلی به های خاص و رایج همچون ساختارهای متمرکز پرداخت، معیارهای پرداخت مبتنی بر رتبه رویه

ــتگی معیارهای پرد ــایس ــغلی و ش های فردی و همچنین تأکید بر معیارهای پرداخت بر اخت مبتنی بر محتوای ش

سابقه کار به  ساس عملکرد تبعیت می مبنای  ضعیت نه    نماید؛جای پرداخت بر ا ست که این و تنها موجب بدیهی ا

ضایتی کارمندان       شد بلکه نار شی و کارایی نخواهد  ستگی    ژهیوبهاثربخ شای های باال را نیز به دنبال افراد دارای 

 خواهد داشت.

 توصیف و تحلیل وضع موجود -

عدم اجرای کامل فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در استقرار صحیح نظام امتیازی و همچنین 

های ای در مورد حقوق و مزایای کارکنان دولت، مستثنا نمودن برخی از دستگاههای بخشی و سلیقهگیریتصمیم

در قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش  شدههای تعیینالعادهبرخی از فوق، اعمال 117رج در ماده اجرایی مند

و یا اجرای بند  هادستگاهبرخی از فقط برای قانون برنامه پنجم(  (50بند الف ماده )امتیازات فصل دهم )موضوع 

ه های اجرایی شدرداخت برای برخی از دستگاه( قانون برنامه پنجم که باعث ایجاد ضوابط جدید پ20ماده )« ب»

که حقوق و مزایای طوریبهی تبعیض و ناهماهنگی در نظام پرداخت را فراهم نموده است است، عمالً زمینه

 های اجرائی دارای اختالف چشمگیر است.متصدیان مشاغل مشابه در دستگاه
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ها که بعضاً امکان نظارت درست نیز بر آن ساز دیگر استهای غیرمستمر یکی از موضوعات مسئلهپرداخت

های قانونی های اجرایی بسته به توان و بضاعت مالی خود با استفاده از این ظرفیتوجود ندارد و دستگاه

ها را بر اساس ضوابط قانون نداشته دهند که ممکن است افراد استحقاق دریافت آنهایی را انجام میپرداخت

تمر های مسالعادهقانون مدیریت خدمات کشوری عالوه بر پرداخت حقوق ثابت و فوق باشند. بر اساس فصل دهم

ساعت در ماه قابل پرداخت  175کار )که تا سقف که مشمول رعایت سقف پرداخت هستند، عواملی همچون اضافه

نشده است( نیبیها پیشگونه سقفی برای آنالتدریس، حق الترجمه و حق التالیف )هیچالتحقیق، حقاست(، حق

کاری، کسر روزانه داخل کشور و خارج کشور، نوبت مأموریتهزینه سفر و (، کمک68ماده )« 9»بند  موضوع

العاده کارایی و (، فوق68ماده )« 8»و « 7»بندهای  العاده اشتغال خارج از کشور موضوعصندوق و تضمین، فوق

درصد  50العاده ویژه )تا (، فوق68ماده )« 6»بند موضوع ماهه( درصد حقوق ثابت در مقاطع سه 20عملکرد )تا 

وری )میزان پرداخت به هر فرد العاده بهره(، فوق68ماده )« 10»بند  های مستمر( موضوعالعادهحقوق ثابت و فوق

( قانون مدیریت اشاره کرد که بعضاً هیچ 20( و پرداخت پاداش موضوع ماده )69نامشخص است( موضوع ماده )

شود آن بخش از حقوق افراد که ها وجود ندارد. بنابراین مشاهده میزوکار شفافی برای نظارت و کنترل بر آنسا

( توجهی برخوردار هستندهایی که از منابع مالی قابلخصوص در دستگاهمشمول رعایت سقف پرداخت است، )به

 دهد.تنها بخشی از حقوق و مزایای فرد را به خود تخصیص می

 در سنوات شدهبینیپیشهای حقوق و مزایای ن راستا با توجه به موارد مذکور و همچنین افزایشدر همی

های ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، العادههای اجرایی کشور اعم از فوقمختلف برای دستگاه

غیره،  علمی و هایهیئتاعضای  خاص و مستثنی شدن حقوق العادهفوقویژه،  العادهفوقشغل،  العادهفوقبرقراری 

ه ک در پرداخت حقوق شاغلین و بازنشستگان سنوات مختلف هستیم؛ ایمالحظهقابلهمچنان شاهد تفاوت 

 هایسال هایپرداخت سازیمتناسبموردتوجه قرار گرفتن این بخش از قوانین و مقررات و بررسی راهکارهای 

 از جامعه شود.  تواند موجب افزایش رضایت این قشرمتفاوت می

 هاتنگناها و چالش -

 های بخش نظام جبران خدمت کارکنان بخش عمومی عبارتند از:فهرست چالش

  ناهماهنگی در نظام پرداخت کارمندان دولت و احساس تبعیض و نابرابری 

  ها به لحاظ صدور احکام خاص توسط مراجع مختلفعدالتی در پرداختوجود بی 

  های اجراییدی و ارزشیابی مشاغل دستگاهبنناکارآمدی نظام طبقه 

  ناهماهنگی در میزان حقوق بازنشستگان سنوات مختلف. 
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 برنامه راهبردی بخش نظام جبران خدمت کارکنان بخش عمومی -2 -ج-6

 اهداف کلی و راهبردها -

 بایستمیهماهنگی در نظام پرداخت و ایجاد  هاپرداختمنظور عادالنه شدن با عنایت به موارد فوق به

، ارتباط معناداری بین دانش و مهارت، هاپرداختسازوکاری طراحی شود که بتوان ضمن ایجاد توازن و عدالت در 

افراد با دریافتی آنان برقرار نموده و همچنین معیشت  هایمسئولیتتوانمندی، میزان فعالیت، اهمیت وظایف و 

-6)نماید. به این منظور دو هدف کالن مندرج در جدول  تأمین دارهدفر قالب ساختار کارمندان را به سهولت و د

 شده است. برای این بخش در نظر گرفته (11

 اهداف و راهبردهای بخش نظام جبران خدمات(. 11 -6جدول)

 راهبرد هدف کلی ردیف

1 
نه نمودن جبران      عادال ــی و  انگیزشـ

 بخش دولتی خدمات در

 های بازنگری و بهبود نظام جبران خدمت پرداخت کارمندان دستگاه

 اجرایی 

    ــغلی در ــطوح ش ــازمانی با توجه به س ــازی مزایای س ــتانداردس اس

 های اجراییدستگاه

 های اجراییها و وظایف دستگاهسازی مشاغل با مأموریتمتناسب 

 فلرفع نابرابری و تبعیض در حقوق بازنشستگان سنوات مخت 

 حفظ قدرت خرید و تأمین نیازهای معیشتی و درمانی بازنشستگان 

2 

سازی پرداخت بازنشستگان با    متناسب 

ــت     ــاس حد معیشـ ــاغلین بر اسـ شـ

 اقتصادی و نظام پرداخت

 راهبردها و اقدامات اساسی -

 میراهبردها و اقدامات اساسی که برای رسیدن به اهداف مذکور در بخش جبران خدمت کارکنان بخش عمو

 به نمایش گذاشته شده است. (12-6)بایست مورد توجه قرار گیرند در جدول می
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و اقدامات اساسی بخش نظام جبران خدمت هاسیاستراهبردها، (. 12 -6جدول)  

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

  بازنگری و بهبود نظام جبران

خدمت پرداخت کارمندان 

 های اجراییهدستگا

  استانداردسازی مزایای

سازمانی با توجه به سطوح 

 های اجراییشغلی در دستگاه

 سازی مشاغل با متناسب

ها و وظایف مأموریت

 های اجراییدستگاه

      بــرقــراری عــدالــت در
 های بخش دولتیپرداخت

              قراری بر یض و  ع ب ت فع  ر
وحــدت رویــه در پـرداخــت  
 مزایای شغلی در بخش دولتی

  نظام شغلی دولت ساماندهی 

   قاء ظام جبران     ارت کارایی ن
 خدمات نیروی کار

   سب شی از جبران خدمات    متنا سازی بخ
های اجرایی با عملکرد کارمندان دســـتگاه

 آنان

    ــازمانی ــوابط مزایای س تهیه و تدوین ض
 اعم از پرداخت نقدی و تسهیالت سازمانی

   بازنگری مشــاغل عمومی و اختصــاصــی
 دستگاه اجرایی

   قه  بازنگ ظام طب یابی    ری ن ــ ندی و ارزشـ ب
 های اجراییمشاغل دستگاه

      سامانه یکپارچه حقوق ستقرار  طراحی و ا
 های اجراییو مزایای کارمندان دستگاه

  رفع نابرابری و تبعیض در

حقوق بازنشستگان سنوات 

 مختلف

  حفظ قدرت خرید و تأمین

نیازهای معیشتی و درمانی 

 بازنشستگان

   ضعیت نظام پر  داختبهبود و
 و معیشت بازنشستگان

    اصــالح حقوق بازنشــســتگان در ســقف
 اعتبارات مصوب و با اعمال ضرایب مربوط

         ــاماندهی نظام ــتورالعمل سـ تدوین دسـ
 رفاهی و بهداشتی بازنشستگان

 مقابله با فساد اداری، افزایش سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم -د-6

مقابله با فساد اداری، افزایش سالمت اداری و صیانت از حقوق ضع موجود بخش تبیین و -1 -د-6

 مردم

 ملهازجگام چهارم در بهبود کیفیت مدیریت بخش عمومی، مقابله با فساد اداری و صیانت از حقوق مردم است. 

یندبرتبهدر  ی خارجی موضوع میزان فساد در کشور است. متأسفانه رتبه کشورگذارهیسرماموارد مهم در جذب 

دهی دهد. البته وجود خطا در نمرهفساد در جهان وجود دارد، وضع مطلوبی را نشان نمی در موردی مختلفی که ها

بندی هریک از این مراجع با توجه به وضعیت خاص کشور ما محرز است؛ اما نکته مهم این است که درنهایت و رتبه

 گیرد.وسیله همین اطالعات صورت میالمللی بهدر فضای بینویژه قضاوت درباره وضعیت فساد در کشور به
 

 توصیف و تحلیل وضع موجود -

 4المللشاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین 

نجش فساد سشاخص کند. سالیانه اقدام به انتشار شاخص ادراك فساد می طوربهالملل شفافیت بینسازمان 

ایی، دستگاه قض رشوه پذیریهای دولتی، پست خریدوفروشری، گینظیر فساد، اختالس، رشوهمواردی  طریق از

                                                           
4 Transparency International 
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حاسبه م های دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدرفساد مالی در میان سیاستمداران و مقام

 .گرددمی

 

بر اساس شاخص ادراک فساد سازمان  2014 تا سال 2003روند تغییر نمرات ایران از سال (. 3 -6نمودار)

 المللشفافیت بین

محاسبه شاخص ادراك فساد یا کنترل فساد یا شاخص های مشابه توسط مراجع ملی و با استفاده از مدل 

تواند به شناخت و توصیف وضع موجود در این حوزه کمک شایانی نموده و های بومی در ابعاد ملی و استانی می

ها یسه استان ها با یکدیگر و همچنین شناسائی روند های شکل گرفته در کنترل فساد در استانمرجعی برای مقا

 باشد.

از  ها بعنوان یکیبندی آنهای اجرایی  بصورت میدانی و رتبهسنجش میزان رضایتمندی مردم از دستگاه

در استان اجراء شده 1392سال تا  1384از سال  "صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری"اقدمات اساسی در برنامه

 های مختلف محاسبه گردیده است.و شاخص رضایتمندی به تفکیک دستگاهها و شهرستان

 
1384-92شاخص رضایتمندی استان اصفهان طی سال های (. 4 -6نمودار)  
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برابر با  1392سال  ی طرح،در آخرین سال اجراگردد شاخص رضایتمندی استان در چنانکه مشاهده می

 درصد بوده است. 48/76

های مورد بررسی نشان می دهد حداکثر شاخص رضایتمندی در استان مربوط مقایسه این شاخص در سال

 1390به جز سال 1388و در سالهای بعد از  87/76بوده است. میانگین این شاخص  13/79برابر 1390به سال 

توان به  کم توان مشاهده نمود که از دالئل آن میمی 1392ش را درسال شاخص نزولی بوده و بیشترین کاه

ها توجهی به اجرای دقیق و بی کم و کاست طرح تکریم ارباب رجوع درکشور و به تبع آن در استان درآن سال

جلب  واشاره نمود. بنابراین الزم است دستگاههای اجرائی استان با اهتمام بیشتری نسبت به اجرای طرح تکریم 

 های بهبود در این زمینه طراحی و اجراء شوند.رضایت ارباب رجوع عمل نموده و برنامه

های اخیر در استان به دلیل عدم ابالغ به اجراء در سطح ملی الزم به ذکر است عدم اجرای طرح در سال

که اجرای طرح تکریم و بوده و با عنایت به تصویب نقشه راه اصالح نظام اداری و ابالغ آن و با توجه به این

نظرسنجی از اجرای آن جزو مصوبات برنامه جامع اصالح نظام اداری می باشد و عالوه برآن محاسبه و پایش 

رضایتمندی ارباب رجوع ابزار مهمی برای مدیریت رضایتمندی مراجعین از نظام اداری بشمار می آید، شایسته 

 ای طرح در سطح ملی انجام گیرد.است پشتیبانی مقرراتی و اعتباری الزم جهت اجر

 هاتنگناها و چالش -

ترین دالیل بروز فساد اداری در ایران، ناشی از دو مشکل اساسی ضعف مدیریتی       صاحبنظران معتقدند، مهم 

 و ضعف قوانین موجود مبارزه با فساد در کشور است.

 اداری فساد مؤثر در مدیریتی عوامل 

متر ک و غیر شفافبه دلیل ساختارهای اداری و اجرایی  و گیردیمصورت  ختلفمفساد در ایران در سطوح 

برخورد قاطع، نهادمند و  ،بازرسی و نظارتی و مراجع نهادهاو  هاسازمانبعضی از  پاسخگو و عدم قاطعیت الزمِ

نکته بعدی در خصوص فساد این است که کشور فاقد یک برنامه منسجم و . گیردمیصورت نبا فساد  مستمر

یست ن پذیرامکانایجاد جامعه شفاف و عاری از فساد بدون برنامه  چراکه، استبا فساد  در خصوص مبارزه ندمنظام

برنامه باید  ،این کاربرای  باشد و برداشتهرا در  مبارزهو  نظارت، پیگیریکه تدوین شود باید سه بعد  ایبرنامهو هر 

 ساد قابل دفاع باشد.ف پذیرآسیباز منظر ساختاری، قوانین و نقاط  دقتبه

مستقل و متولی در مبارزه با فساد در کشور باعث شده که در امر مبارزه با  نهاد کاز سوی دیگر عدم وجود ی

فساد موازی کاری بین چند سازمان و نهاد به وجود آید، این در حالی است که تجربه کشورهای موفق جهان در 

ل اولین راهکار مبارزه با فساد در این کشورها تشکی دهد کهور( نشان میمبارزه با فساد )کره جنوبی، مالزی و سنگاپ

ی مشطخیک سازمان مستقل ضد فساد تحت نظر باالترین مقام اجرایی این کشورها است؛ تا نوعی وحدت رویه در 

عیت از وض گونه ارزیابییچهضد فساد به وجود آید. سرانجام اینکه در کشور  هایفعالیتگذاری، اجرا و ارزیابی 
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 ی فساد در ایرانبرای دریافت اطالعات در زمینه ناچاربهگیرد و موجود فساد از طرف نهادهای مسئول صورت نمی

 سنجش فساد در جهان مراجعه نمود. المللیبین هایسازمانباید به 

 اداری فساد در مؤثر حقوقی عوامل 

سالمت اداری، مقابله با فساد اداری، صیانت  هایحوزهگذشته قوانین و مقررات متعددی در  هایسالدر طول 

که در برخی موارد از تالقی و توازی شکلی و محتوایی  شدهوضعرجوع در نظام اداری از حقوق مردم و تکریم ارباب

بدیهی است اجرای قوانینی که ممکن است معارض داشته و یا با قانون دیگری موازی باشد  برخوردار هستند.

ت بسیار و پیامدهای غیرقابل جبرانی را به دنبال داشته باشد. چراکه اگر به اعتبارِ قانون و مقرره تواند معضالمی

ین و مقررات بنابراین تنقیح قوان توان به نتایج مثبت عمل مطمئن بود؛مورد عمل اطمینان نداشته باشیم چگونه می

ها منظور تدوین و انتشار آنبه االجراالزمبر و قوانین و مقررات معت آوریجمعتشخیص و  باهدفهای فوق در حوزه

 هاوزهحتا از این طریق: اوالً شناسایی و تصویب قوانین و مقررات این  رسدمیواحد ضروری به نظر  ایمجموعهدر 

ها استحکام بخشیده شود. ثانیاً شده و به آن دهیسازمانها تسهیل گردد و قوانین بهتر و ایجاد رابطه میان آن

ترسی به قوانین توسط کسانی که به نحوی ناگزیر از مراجعه به قوانین هستند اعم از شهروندان، کارکنان و دس

منظور به گذاریقانونبرای اعالم به مرجع  هاحوزهمسئوالن تسهیل گردد. ثالثاً قوانین معارض و متروك در این 

مقابله با فساد اداری، افزایش سالمت ش های بخچالش تیدرنهانسخ یا اصالح یا تفسیر آن مشخص گردند. 

 اند از:عبارت اداری و صیانت از حقوق مردم

 های اداریشفاف نبودن اهداف و وظایف برخی سازمان 

 ضعف نظام نظارت و بازرسی کشور و تداخل وظایف و موازی کاری نهادهای نظارتی 

  مؤثر شده استتمرکز اداری و گستردگی حیطه تصدی دولت که مانع نظارت و بازرسی 

 ات در بودن اقدامات و تنبیه نهینهاد ریگیری و برخورد با فساد و غنارسایی قوانین موجود در زمینه پیش

 این مورد

 عدم ضمانت اجرایی قوانین و مقررات موجود 

 کار مناسب در سه حوزه پیشگیری، مراقبه و مقابلهفقدان برنامه جامع در مبارزه با فساد و عدم تقسیم 

 های اداریگریزی حاکم بر جامعه و دستگاهقانون فرهنگ 

 شود.کننده بوده و باعث کارایی بیشتر میجود این نگرش در بین عموم مردم که فساد عامل تسهیلو 

 ل عنوان بارزترین الگوی فرهنگی در ایران که یکی از عوامبه ییگراشاوندیگستردگی و فراگیری پدیده خو

 ییع حقوق عامه مردم به نفع خواص است.مهم فساد در نظام اداری و تض

 ضعف در نحوه نظارت بر عملکرد دولت از سوی نهادهای مدنی 

 نبود رفاه اقتصادی و ناراضی بودن کارکنان دولت از وضعیت حقوق و معیشت خود 

 های اداری، ازجمله ضعف نظام جذب و استخدام، ضعف نظام ارزیابی، کنترل و نظارتنارسایی 
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 هاانگیزه بودن آنمناسب تشویق و تنبیه کارکنان در نظام اداری و بیهای نبود نظام 

 المللی و تأثیرات آن بر بروز فسادهای اداری گستردههای بینفشارهای خارجی حاصل از تحریم. 

 وقّتیم یا ،بعدییک ،بردارتعطیل ،بارمصرفیک تفنّنی، ناآگاهانه، امری ،رویهیچبه اداری، فساد با مبارزه

 شده تلقّی نظام اصلی راهبردهای و هاسیاست ،هامأموریت ،هارسالت ازجمله ،«نفس با جهاد» مانند بلکه،. تنیس

 .نمایدمی طلب را بنیاندانش و چندبعدی سطحی، چند ،مندنظام ،یکپارچه قاطع، ،ریگیپ جدی، مستمر، جهادی و

 با فساد اداری، افزایش سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم مقابلهبرنامه راهبردی بخش  -2 -د-6

 عدم و پراکندگی غلبه سازد،می ناکارآمد و خنثی را فساد ضد اقدامات که عاملی ترینکلیدی کهاین به توجه با

 ضد داتمهیت اثربخشی تواندمی که سیاستی ترینحیاتی روازاین است، مبارزه این در مؤثر عناصر و هاسازه انسجام

 یعنی شورک در فساد با مبارزه نظام ارکان مستمر سازییکپارچه و ساماندهی نماید، تضمین و داده افزایش را فساد

 .مقابله است مراقبه و پیشگیری،

 اهداف کلی و راهبردها -

المت، ارتقاء س شده برای این بخش در برنامه ششم توسعه کشور عبارت است از:هدف اصلی در نظر گرفته

نظام اداری. برای دستیابی به این هدف، اهداف کالن و راهبردهای  هش فساد و صیانت بیشتر از حقوق مردم درکا

 شده است.در نظر گرفته (13-6)جدول  مندرج در

وق مقابله با فساد اداری، افزایش سالمت اداری و صیانت از حقاهداف و راهبردهای بخش (. 13 -6جدول)

 مردم

 راهبرد هدف کلی ردیف

1 

ــتگاههای اجرائی     - ــایتمندی مردم از دسـ افزایش رضـ
 استان

ارتقاء ســالمت، کاهش فســاد و صــیانت بیشــتر از حقوق 
 نظام اداری از طریق: مردم در

  کشور اول منطقه 6مشارکت درقرار گرفتن کشور بین 
 ( بر اســاس شــاخص ادراك فســاد1404انداز تراز چشــم)
(CPI) 

  ساد کشور)  مشارک ( به CPIت درافزایش نمره ادراك ف
 نمره 100 از حداکثر 50عدد 

       ــکیل پرونده تخلفات اداری به میزان کاهش نرخ تشـ
 درصد وضع موجود در پایان برنامه 30

    شی نظام نظارت و مراقبه در ساماندهی و ارتقاء اثربخ
 جهت افزایش رضایتمندی مردم

   ــعه همکاری ــترش اقدامات      توسـ و ها در جهت گسـ
های مبارزه با فســاد و ایفای نقش مؤثر در مبارزه با برنامه

 مفاسد اقتصادی و مالی

   ست طرح تکریم ارباب رجوع در اجرای بی کم و کا
 دستگاههای اجرائی

 ــاماندهی ــازییکپارچه و س ــالمت ارتقاء نظام س  س
 فساد با مبارزه و اداری
  شارکت ساد  با مبارزه در مردم م  سالمت  ارتقاء و ف

 اداری

 فزایش شفافیت فرآیندها، ارتباطات و تعامالتا 
 و اداری ســالمت نظام میان ارتباط در تحول ایجاد 

 هانظام دیگر با فساد با مبارزه
 اداری سالمت  ارتقاء در حوزه سازنده  و فعال تعامل 
ــایر با  ــتان ها    سـ  جهانی  و ایمنطقه  معتبر مراکز و اسـ
 اسالم جهان ویژهبه

  ــ ــاخص یا ش ــبه و پایش ش های کنترل اخصمحاس
 فساد در تعامل با سطح ملی 
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 راهبردها و اقدامات اساسی -

ساز حرکت در جهت راهبردهای مذکور و دستیابی توانند زمینهمی (14-6)اقدامات اساسی مندرج در جدول 

 .به اهداف فوق باشد

 مقابله با فساد اداری، و اقدامات اساسی بخش  هاسیاستراهبردها، (. 14 -6جدول)

 افزایش سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

ساماندهی و 

سازی یکپارچه

نظام ارتقاء 

سالمت اداری و 

 مبارزه با فساد

   یت عزم ملی در تقو

ساد و     صه مبارزه با ف عر

 ارتقاء سالمت اداری

      ــگیری از بروز پیشـ

نه  های فســـادزا و   زمی

 یخوارویژه

   ــیانت از حقوق مردم تنقیح و ــالمت اداری و ص تعیین مرجع ملی ارتقاء س

ســـازی قوانین و مقررات بخش ســـالمت اداری، مبارزه با فســـاد و یکپارچه

 صیانت از حقوق مردم

 سازی سازوکار رسیدگی به تخلفات اداری و افزایش میزان اثربخشی     بهینه

 اد اداریآن در جهت ضمانت اجرای کافی برای مقابله با فس

 تهیه و استقرار نظام جامع ارتقای سالمت و پیشگیری و کنترل فساد 

      بسـترسـازی و ارتقاء فرهنگ سـالمت اداری و صـیانت از حقوق مردم در

 های کشورگیری از تمامی ظرفیتنظام اداری با بهره

 صیانت از         پیش ساد و  سالمت، ف ضعیت  سازوکار نظارت و ارزیابی و بینی 

 م اداریحقوق مردم در نظا

        سئولیت مدنی دولت و ساس م سارت بر ا ستقرار نظام جبران خ تدوین و ا

 نهادهای عمومی

  ــاخص ــتگاهی به تدوین شـ ــنجش و رتبههای ملی و دسـ بندی منظور سـ

 سالمت اداری، فساد اداری و صیانت از حقوق مردم

       شهروندی در نظام اداری و تکریم صوبه حقوق  صویب و اجرای م تهیه، ت

 رجوعارباب

 مردم مشارکت

 با مبارزه در

 ارتقاء و فساد

 مت اداریسال

تقویت نظارت بیرونی بر  

یی      جرا نظــام اداری و ا

 کشور

 احصاء مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری 

 هایمند مردم، سازمانسازی برای افزایش مشارکت و نظارت نظام  ظرفیت 

 نهاد و نهادهای جامعه مدنیمردم

     سامانه ستقرار  ضایت مردم و     طراحی و ا سالمت اداری، ر سنجش ادراك 

 پاسخگویی در نظام اداری

 ایجاد بستر الزم جهت سنجش سالمت اداری توسط نهادهای مردم نهاد 

 اجرای ضوابط جبران خسارت وارده به مردم در اثر قصور و تقصیر 

    ها بندی آنهای اجرایی و رتبهسنجش میزان رضایتمندی مردم از دستگاه

ق مردم و سالمت اداری( و بهبود مستمر شاخص رضایتمندی      )صیانت از حقو 

 استان
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 اقدام اساسی سیاست راهبرد

افزایش 

شفافیت 

فرآیندها، 

ارتباطات و 

 تعامالت

          نی از ی فر تمــادآ ع ا
شفافیت،   طریق افزایش 
باط      ــ مت و انضـ ــال سـ

 اقتصادی

    ــارکت در بازنگری مقررات و رویه ها با رویکرد   های مرتبط با فعالیت    مشـ
 ت به موقع و دسترسی آزاد به اطالعات.سازی و تولید آمار و اطالعاشفاف

 هاها به اطالعات عملکرد بودجه دستگاهتسهیل دسترسی مردم و رسانه 

 اطالع رسانی به مردم از نحوه هزینه درآمدهای وصول شده 

 ها ومزایده ها باذکر معیارهای انتخاب برندهانتشار نتایج مناقصه 

 ت.رسانی از محتوا و وضعیت قراردادهای دولاطالع 

 های عمرانی دولت و تعیین تکلیف فعاالن  رســانی از وضــعیت پروژهاطالع
 اقتصادی درگیر.

 هاانتشار اطالعات مربوط به اراضی و آخرین وضعیت آن 

 هاگذاری وشرایط آنهای سرمایهانتشار اطالعات مربوط به فرصت 

 هاانتشار اطالعات مربوط به معامالت وشرایط مرتبط با واگذاری آن 

 ها در جویی و ســـاماندهی هزینههای صـــرفهین ســـازوکارها و روشتدو
ها  سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتسازی اقتصاد و سالمراستای شفاف

 های فساد زا در حوزه فرهنگ و هنرو زمینه

ایجاد تحول در 

ارتباط میان 

 نظام 

  سازی نظام یکپارچه 
قای        یت ارت مدیر های 

 سالمت اداری

  دوره های آموزشــی اختصــاصــی ســالمت اداری در دســتگاهای  برگزاری
 اجرائی بصورت مستمر و هدفمند

  اجرای بازرسی های میدانی 

 افزایش اثربخشی نظام رسیدگی به تخلفات اداری 

        ساختارها و فرآیندها و ساد اداری، اصالح  سایی عوامل مؤثر در بروز ف شنا
 های فساد خیز در نظام اداریرفع گلوگاه

فعال و تعامل 

سازنده در حوزه 

ارتقاء سالمت 

اداری با سایر 

کشورها و مراکز 

و  ایمعتبر منطقه

ویژه جهانی به

 جهان اسالم

 از  ترگیری دقیقبهره
ــا،    ــاده ــه ــت ن ــی ظــرف

سات    سازمان  س ها و مو
نده    بین ــدکن المللی رصـ

شورها        ساد ک ضعیت ف و
یگــاه         بود جــا ه ب برای 
ــر    ــظ ــن ــور از م کشــ

های کنترل   شــــاخص
 فساد و رانت

 ای فعال در و منطقهملی های ســازمانســایر اســتان ها وبا  تعامل نظامند
 مبارزه با فساد اداری و صیانت از حقوق مردم یزمینه
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 های نوین و دولت الکترونیک در بخش عمومیتوسعه فناوری -ه-6

 الکترونیکهای نوین و دولت تبیین وضع موجود بخش توسعه فناوری -1 -ه-6

 توصیف و تحلیل وضع موجود -

های بزرگی در گام 1381یشگام در طرح تکفا از اوایل سالهای پهای استان اصفهان بعنوان یکی از استان

راستای تحقق دولت الکترونیک برداشته است که نتایج این فعالیتها در دستگاه های اجرائی استان تا پایان سال 

 میگردد به شرح جدول ذیل اعالم  1393

 وضعیت موجود تحقق دولت الکترونیک در استان اصفهان(. 15 -6جدول)

 شرح
  

وضعیت خدمات دستگاه های اجرائی 

 استان به تفکیک درجه بلوغ

 492 اطالع رسانی

 214 تعاملی 

 236 تراکنشی

 تعداد دفاتر پیشخوان

 864 کل

 376 شهری

 488 روستائی

 628 استفاده عداد پایگاه اطالعاتی موردت

 690 تعداد روندهای موجود روی سایت پورتال استان

گردد در زمینه خدمات دستگاه های اجرائی استان هم اکنون تعداد همان گونه که در جدول مشاهده می

از نقشه راه اصالح خدمات ذکر شده در سایت های دستگاه ها وجود دارد و طبق برنامه عملیاتی سه ساله منتج 

 1396نظام اداری  و همچنین آیین نامه توسعه خدمات الکترونیک بایستی کلیه خدمات دستگاه ها تا پایان سال 

 با درجه بلوغ تراکنشی در اختیار مردم قرار گیرد.

از  درصد از اهداف تعیین شده 40ها به دفاتر پیشخوان دولت تاکنون حدود در مورد واگذاری خدمات دستگاه

 سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در استان در این زمینه محقق گردیده است.

های پورتال استان راه اندازی شده در سطح کشور در مورد سایت پورتال استان که یکی از اولین سایت

ین طرح اولویت دستگاه اجرائی با درجه بلوغ های متفاوت قرار داده شده است. در ا 45فرآیند از  690باشد حدود می

 انتخاب با فرآیندهائی بوده است که از ارباب رجوع بیشتری برخوردار بوده اند.
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 هاتنگناها و چالش -

های باالدســتی، ســطح شــاخص خدمات رغم تأکیدهای مکرر در اســناد و برنامهدهد علیمی آمارها نشــان

 رده شده است:های این بخش در ادامه آوآنالین در سطح مطلوبی نیست. فهرست چالش

 ستگاه     ف سوی د شفاف و غیرهم سعه  رآیندهای پیچیده، طوالنی، ناکارآمد، غیر  های اجرایی با اهداف تو

 خصوص فرآیندهای بین دستگاهیکشور به

 منظور توسعه دولت الکترونیکناکافی بودن منابع الزم به 

 ای بین دستگاهیها و تبادل دادهگذاری دادهناکارآمدی به اشتراك 

  های اجرایی و نبود انگیزه کافی در ارتباط با توسعه دولت الکترونیکالتزام دستگاهعدم 

 توسعه نیازهایهای مختلف توسعه دولت الکترونیک و آماده نبودن برخی از پیشتوسعه نامتوازن بخش 

 تعدد قوانین و بخشنامه ها در دستگاه های اجرائی با توجه به نوع ماموریت آنها 

 ریت دانش بومی شده در دستگاه های اجرائی استاننبود سیستم مدی 

 نبود بستر مناسب برای مبادالت مالی مربوط به فعالیت هائی که نیاز به پرداخت مالی دارند 

  کمبود پهنای باند مناسب و ارتباط ارزان قیمت جهت استفاده مردم 

 ی عدم تجانس در نوع بانک های اطالعاتی ایجاد شده توسط دستگاه های اجرائ 

          عدم دسترسی برون سازمانی به داده های دستگاه های اجرائی به دلیل سیاست های متمرکز سازمانی

 های ستادی مرکزی ها و دستگاهاز سوی وزارتخانه

       نبود نیروهای متخصص با رویکرد سیستمی و فنی جهت تجمیع و یکپارچه سازی اطالعات در دستگاه

 های اجرائی

 ی ارائه خدمت با رویکرد واحد نبود سیستم های نرم افزار 

 عدم اطالع مردم از بانک های اطالعاتی ایجاد شده توسط دستگاه های اجرائی و نوع خدمات دهی آنها 

 تعطیلی دفاتر پیشخوان بدلیل مکفی نبودن درآمد 

 .تمایل برخی از دستگاه های اجرائی به ایجاد کارگزاری های مستقل در مقابل دفاتر پیشخوان دولت 
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 های نوین و دولت الکترونیکبرنامه راهبردی بخش توسعه فناوری -2 -ه-6

 اهداف کلی و راهبردها -

 رینتدهد که مهمشده و مصاحبه با مدیران بخش دولتی در حوزه فناوری اطالعات نشان میهای انجامبررسی

 آورده شده است. (16-6)است که در جدول  ی توسعه دولت الکترونیک مواردیاهداف موردنظر در زمینه

 های نوین و دولت الکترونیکاهداف کلی و راهبردهای بخش توسعه فناوری(. 16 -6جدول)

 راهبرد هدف ردیف

1 

د گیری از بهبوارتقای ســـطح کمی و کیفی خدمات با بهره

ــطح          قای سـ یک و ارت لت الکترون عه دو ــ ها و توسـ ند فرآی

 مشارکت مردم، پاسخگویی و شفافیت حاکمیت

 ــازیکارآمد و  هاگیری مبتنی بردادهنظام تصــمیم س

 واسطه توسعه دولت الکترونیکاطالعات ایجادشده به

         صی و صو شارکت دادن بخش خ سهیل گری و م ت

لت         مات دو خد عه  ــ ــتقرار و توسـ غیردولتی در اسـ

 الکترونیک

 ه ســعمنظور توهای اجرایی بهتوانمندســازی دســتگاه

 خدمات الکترونیک

          کاربردی مات الکترونیکی و  خد عه فراگیر  ــ توسـ

 ها با تأکید بر خدمات بین دستگاهیدستگاه

 های دولت با توسعه دولت الکترونیکیگیریبهبود تصمیم 2

3 

شور      سطح ک ستیابی به رتبه اول در  شاخص     د ساس  بر ا

ــعه دولت الکترونیک ــهر  توس ــفهان بعنوان ش و معرفی اص

 نیکیالکترو

4 
ــترش خدمات آنالین و قرار گرفتن بین     ــعه و گسـ  5توسـ

 خدمات آنالین یدر زمینه استان اول کشور

 اهداف کمی -

شده در بخش توسعه برای دستیابی به اهداف کالن مذکور و حرکت در مسیر هر یک از راهبردهای بیان

 های زمانیست. این اهداف به همراه برششده ااهداف کمی در نظر گرفته های نوین و دولت الکترونیکفناوری

 آورده شده است. (17-6)های برنامه ششم توسعه کشور در جدول در طول سال

های نوین و دولت الکترونیکمجموعه اهداف کمی بخش توسعه فناوری(. 17 -6جدول)  

 هدف کمی
 سال

 پنجم چهارم سوم دوم اول

 - - - - درصد 100 انی الکترونیکیرساطالع افزایش

ها و ارائه فرم افزایش امکانپذیری

 الکترونیکدریافت اطالعات 
 - - - درصد 50 درصد 50

ارائه خدمات الکترونیکی به افزایش 

 شهروندان
 - - درصد 40 درصد 30 درصد 30

 مستمر مستمر مستمر مستمر مستمر اطالعاتی هایتوسعه پایگاه

های گذاری بانکافزایش اشتراک

 اطالعاتی
 - - - درصد 60 درصد 40

 - - - درصد 60 درصد  40 توسعه استعالمات الکترونیکی



 (1396 -1400اسناد راهبردی برنامه ششم توسعه استان اصفهان)/ 272

 

 هدف کمی
 سال

 پنجم چهارم سوم دوم اول

های اجرایی به کاهش مراجعه دستگاه

 وکارواحدهای کسب

درصد  50حذف 
مراجعات 
 غیرضرور

درصد  50حذف 
مراجعات 
 غیرضرور

- - - 

فراگیر شدن پرداخت الکترونیکی به 

 یهای دولتحساب
 - - - درصد 60 درصد 40

اصالح فرآیندهای سازمانی و بازطراحی 

 های انجام کارو اصالح روش
 - - درصد 20 درصد 40 درصد 40

ارائه در دفاتر توسعه خدمات قابل

 های خدمات اداریپیشخوان و مجتمع
 20افزایش 

 درصدی
 15افزایش 

 درصدی
 20افزایش 

 درصدی
 25افزایش 

 درصدی
- 

های ه استان در شاخصارتقای رتب

توسعه کاربرد فناوری اطالعات و دولت 

 الکترونیک

حداقل رتبه دوم 
 در کشور

    رتبه اول در کشور

 راهبردها و اقدامات اساسی -

اقدامات اساسی که در پنج الیه اصلی برای دستیابی به اهداف مذکور و در جهت راهبردهای بخش  مجموعه

 به نمایش درآمده است. (18-6)لکترونیک در نظر گرفته شده است در جدول های نوین و دولت اتوسعه فناوری
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 های نوین و دولت الکترونیکو اقدامات اساسی بخش توسعه فناوری هاسیاستراهبردها، (. 18 -6جدول)

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

کارآمد سازی نظام 

 ریری مبتنی بگتصمیم

 ها و اطالعات ایجادداده

واسطه توسعه شده به

 دولت الکترونیک

   ظام دانش و بهبود ن
ــات در    ــالعـ اطـ
خش        ب یریــت  مــد

 عمومی

    ــح ــا ســــط ــق ارت
ــی    ــخــگــوی ــاســ پ

ستگاه  های اجرایی  د
یت       به کیف بت  ــ نسـ

شـده به  خدمات ارائه
 شهروندان

   هیــل گری و  تســـ
شفاف سازی ضوابط  
ــه    ــررات ارائ ــق و م
مات، صــــدور      خد

ا و تسهیالت   مجوزه
به ذینفعان با رویکرد  

 دولت الکترونیک

 الیه راهبرد:

     ــازمان ــالح روابط کالن بین سـ ــاماندهی و اصـ ی دولت  های فعال در زمینه   سـ
  های توســعه دولت الکترونیک منظور هدایت و راهبری مؤثر فعالیتالکترونیک به

اجرا و  ریبا وظیفه تخصیص مؤثر منابع، پی گی -های ملی )مسئول هدایت پروژه 
ستگاهی  سئول دیده  -هماهنگی بین د بان دولت الکترونیک و تعامل با نهادهای م

 گذاری(المللی، مسئول سیاستبین

  لت دو یهای اجرایی در زمینههای کارشناسان و مدیران دستگاه   توسعه توانمندی
 الکترونیک

 های حضـــوری وهای روشســـازی کامل دولت الکترونیک و کاهش هزینهپیاده 
 کاغذی فعلی

 تقویت مبانی حقوقی و قانونی تسهیل گر توسعه دولت الکترونیک 

 های تأمین اعتبار موردنیاز برای توسعه دولت الکترونیکبخشی به روشتنوع 

    ست سیا ستگاه   فراگیر نمودن اجرای  سعه دولت الکترونیک به تمام د های های تو
 حکومت

    ستفاده از خدمات دولت ا سازی مردم جهت ا سانی  فرهنگ  لکترونیک و اطالع ر
 های دقیق و شفاف به مردم 

 الیه زیرساخت:

  کریدور علم و فناوریو توسعه ایجاد 

    های اجرایی و رضایت شهروندان از   استقرار نظام سنجش کیفیت خدمات دستگاه
 ها.خدمات آن

        ــتگاه ها و  منظور حذف فعالیت   های اجرایی به  بازبینی فرآیندها و برنامه کاری دسـ
 سازی در قالب شرح وظایف.های زاید و چابکهزینه

          سازی کاربرگ ستند سازی و م ساده  ها و مبانی ها وفرآیندها و گزارششناخت، 
 قانونی مربوط

 در برنامه  شدهاصالح و بهبود فرآیندهای بین دستگاهی )با محوریت مسائل تعیین
 ششم توسعه مانند زمین، سالمت، آب(

   ولت الکترونیک متناسب با نیاز خدمات برخط و  های اطالعاتی دتوسعه زیرساخت
 های موجودتکمیل ظرفیت زیرساخت

   شفاف سازی و  صدور     مقررات زدایی، روان  ضوابط و مقررات ارایه خدمات  سازی 
 مجوزها و تسهیالت به ذینفعان با تاکید بر رویکرد دولت الکترونیک

 الیه داده:

 ها و اطالعات پایهامل دادهگذاری و تعدهی نظام تولید و به اشتراكسامان 

          به ــار اطالعات  منظور افزایش دقت و  بازنگری فرآیندهای تهیه، تدوین و انتشـ
 هاصحت داده

 های مرتبطتولید آمار و اطالعات صحیح و بهنگام در حوزه 

 الیه خدمات پایه و پشتیبان:

 های اجراییهای بین دستگاهالکترونیکی نمودن کلیه استعالم 

 های دولتیکلیه پرداخت های الکترونیک بهتوسعه پرداخت 

 ( ایجاد مرکز تبادل اطالعاتIX) 

 ایجاد پنجره واحد برای ارائه خدمات و پاسخگوئی بهتر 

 های اجراییهای اطالعاتی پشتیبان تصمیم در دستگاهاستقرار سامانه 
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 اقدام اساسی سیاست راهبرد

  

  ــامانه ــتقرار س ــامل طراحی و اس های مالی یکپارچه الکترونیکی بخش عمومی ش
داری  ها، خزانهها و پرداختهای دولتی، دریافته، تخصــیص، خزانه، حســاببودج

 الکترونیک، سامانه جامع اموال منقول و غیر منقول

 الیه خدمات کاربردی:

  های اجرایی دارای قابلیت الکترونیکیالکترونیکی نمودن تمامی خدمات دســتگاه  
 شدن

 ه دفاتر پیشـــخوان دولت و های اجرایی بواگذاری دســـتگاهواگذاری خدمات قابل
 بخش عمومی غیردولتی

       ستگاه سط د صادره تو صالح و تجمیع مجوزهای  شخاص   حذف، ا های اجرایی برای ا
 حقیقی و حقوقی

      اســتقرار نظام اپراتوری خدمات دولت الکترونیک توســط بخش خصــوصــی و
های دولت الکترونیک و مبتنی  بخشی به شیوه انعقاد قراردادهای اجرای طرح  تنوع

ور  منظهای نوین دیگر بههای مشارکت بخش خصوصی و عمومی یا شیوه  بر مدل
 های اجرایی برای الکترونیکی کردن خدمات کاربردافزایش انگیزه دستگاه

 رسانی معامالت کشوراندازی پایگاه اطالعایجاد و راه 

 رسانی قراردادهای کشوراندازی پایگاه اطالعایجاد و راه 

 ای و اموال بخش عمومیزی الکترونیک امور مالی، بودجهتوسعه و یکپارچه سا 

 های مالی بخش عمومیبر خط شدن کلیه سامانه 

    ساب سامانه مالی یکپارچه الکترونیک   ساماندهی کامل ح های دولتی در ارتباط با 
 بخش عمومی

 ارائه اطالعات و آمارهای مورد نیاز در درگاه الکترونیکی 

  تسهیل گری و

 مشارکت دادن بخش

خصوصی و غیردولتی 

در استقرار و توسعه 

خدمات دولت 

 الکترونیک

  توانمندسازی

های اجرایی دستگاه

منظور توسعه خدمات به

 الکترونیک

  توسعه فراگیر

خدمات الکترونیکی و 

ها با کاربردی دستگاه

تأکید بر خدمات بین 

 دستگاهی

  کاهش سهم و نقش
دولــت در تولیــد و   
ارائه خدمات عمومی  

 دولت

 برداری  عه و بهرهتوس
های        نه  ما از ســــا
کی در              ی ن ترو ک ل ا
یره        ج ن یریــت ز مــد
ــای    ــااله ارزش ک
ضروری و      سی،  سا ا

ساس و نهاده  های  ح
 مربوطه

 

 

  



   275/نظام اداری

 

 های مدیریتی در بخش عمومیتوسعه مدیریت عملکرد و فناوری -و-6

 های مدیریتیفناوریتوصیف و تحلیل وضع موجود بخش توسعه مدیریت عملکرد و  -1 -و-6

های اجرایی نامه ارزیابی عملکرد دستگاهبا تدوین آیین 1381اهمیت موضوع مدیریت عملکرد در کشور از سال 

تبدیل به قانون ، 1386در سال مدیریت خدمات کشوری الیحه با تصویب  موضوعموردتوجه قرار گرفت و سپس 

در ماده  ،به موضوع مدیریت عملکرد اختصاص یافت شوریمدیریت خدمات ک فصل یازدهم قانونکه طوریشد، به

 سطوح سازمان، تا نظام مدیریت عملکرد را در اندشدههای اجرایی کشور مکلف تمام دستگاهقانون مذکور،  81

نیاز استقرار چنین نظامی، داشتن یک برنامه راهبردی و در مستقر نمایند. روشن است پیشخود  مدیران و کارکنان

های اجرایی است که مبانی قانونی آن نیز با های عملکردی سالیانه مدون توسط دستگاهها و برشبرنامه کنار آن

به شماره  قانون مدیریت خدمات کشوری 82و  81نامه اجرایی مواد آیین 1تصویب و ابالغ بند الف ماده 

های م مدیریت عملکرد دستگاهنامه مذکور، نظا. بر اساس آیینفراهم گردید 14/1/1389 تاریخ 4225/44327

هایی اجرایی کشور در حال حاضر مدیریت عملکرد در دستگاه گانه بوده وهای ششاجرایی کشور شامل گام

 گیرد.و از طریق سامانه مدیریت عملکرد دولت صورت می صورت مکانیزهبه

 توصیف و تحلیل وضع موجود -

اخصهای بین المللی از شاخصهای اثربخشی دولت، در این بخش برای نشان دادن وضعیت کشور از منظر ش

 کیفیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون بهره برداری شده است.

 
  (2006-2013روند رتبه جهانی و منطقه چشم انداز ایران در شاخص اثربخشی دولت )(. 5 -6نمودار)
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-2013روند رتبه جهانی و منطقه چشم انداز ایران در شاخص کیفیت قوانین و مقررات )(. 6 -6نمودار)

2006) 

 
 روند رتبه جهانی و منطقه چشم انداز ایران در شاخص حاکمیت قانون(. 7 -6نمودار)

 (2013-2006) 

های مدیریتی در استان از نتایج حاصل و فناوری برای تحلیل وضع موجود در زمینه توسعه مدیریت عملکرد

 کنیم.از ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی در استان که در ابتدا به مبانی قانونی آن اشاره شد، استفاده می

میباشد که پس ازشروع فرایند ارزیابی در استان های کشور در کشور های استان اصفهان از معدود استان

تمر فرایند یاد شده را به مرحله اجراء گذارده است بگونه ای که نظام ارزیابی عملکرد در بطور مس 1382سال 

 اکثریت قریب به اتفاق دستگاههای استان مستقر می باشد.



   277/نظام اداری

 

 1393انجام شده ومربوط به عملکرد دستگاهها در سال  1394در آخرین ارزیابی صورت گرفته که در سال 

درصد دستگاههای استان در فرایند  75دستگاه جامعه هدف یعنی حدود 78ی از دستگاه اجرائ 59بوده است تعداد 

 ارزیابی عملکرد مشارکت داشته اند.

ارزیابی عملکرد در دو بعد شاخص های اختصاصی و شاخص های عمومی صورت می گیرد. شاخص های 

رت مشترك مورد ارزیابی عمومی در دومحور اساسی نظام های مدیریتی و شهروند مداری همه دستگاهها را بصو

بر اساس برنامه عملیاتی دستگاهها در این حوزه  1394قرار میدهد.شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد از سال 

 که ذیل برنامه جامع اصالح نظام اداری و مبتنی بر نقشه راه اصالح نظام اداری نتظیم گردیده انتخاب گردیده اند.

لکرد دستگاه را در راستای تحقق ماموریت های ویژه دستگاه و در ارزیابی عملکرد در بعد اختصاصی عم

چارچوب اسناد باالدستی نظیر چشم انداز بیست ساله، برنامه های توسعه پنج ساله و اسناد استانی نظیر مطالعات 

 آمایش مورد سنجش قرار می دهد.

 
تا  1382استان اصفهان در طول سالهای  اجرائی  دستگاه های شاخص های عمومی میانگین(. 8 -6نمودار)

1393 

 های اجرائی استان در سالهایمیانگین امتیاز کسب شده در شاخص های عمومی توسط دستگاه (8-6)نمودار 

های مختلف می توان مشاهده نمود روند رغم نوسان های جزئی در سالدهد. بهرا نشان می 1393تا  1382

 تیازات افزایشی بوده است.میانگین ام

را نمایش  1393تا 1382میانگین امتیازات کسب شده در شاخص های اختصاصی در سالهای  (9-6)نمودار 

 می دهد.
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 1382میانگین شاخص های اختصاصی دستگاه های اجرائی استان اصفهان در طول سالهای (. 9 -6نمودار)

 1393تا 

در میانگین امتیاز شاخص های اختصاصی بیشتر از میانگین امتیاز شاخص های عمومی بوده است  نوسانات

لیکن شاهد افزابش میانگین امتیازات شاخص های اختصاصی با شیب تندتری نسبت به میانگین امتیاز شاخص 

 های عمومی هستیم.

نوان توانمند سازها را در همبستگی مشهود در شاخص های عمومی و اختصاصی تاثیر عوامل عمومی بع

 اجرای بهتر ماموریت های دستگاه نشان می دهد.

 هاتنگناها و چالش -

دهد های اجرایی کشور نشان میشده از وضعیت استقرار نظام مدیریت عملکرد در دستگاههای انجامبررسی

های اجرایی آن در دستگاههای مذکور مشکالت فراوانی وجود دارد که مانع از اجرای کامل که در هر یک از گام

های اجرایی و ملی ندارد. لذا با توجه به توجهی در ارتقای عملکرد در سطوح مختلف دستگاهشده و اثرات قابل

های اساسی استقرار نظام مدیریت عملکرد در سطح استراتژیک و ترین چالشمطالعه صورت گرفته، مهم

 صه نمود:توان به شرح زیر خالهای اجرایی را میدستگاه

 های اجرایی و محلیعدم استقرار کامل نظام مدیریت عملکرد در سطوح استراتژیک، دستگاه 

 نهاد در ارزیابی عملکرد دولت و های مردمگیری از ظرفیت نهادهای غیردولتی و سازمانعدم بهره

 های اجراییدستگاه

 های اجراییستگاهفقدان نظام ملی سنجش میزان رضایتمندی و اعتماد مردم از دولت و د 



   279/نظام اداری

 

 ی مدیریت هاهای اجرایی، مدیران و کارکنان با سایر نظاممند بین نتایج عملکرد دستگاهارتباط غیر نظام

 منابع انسانی از قبیل ارتقاء و انتصاب، آموزش، پرداخت و غیره.

 محیطیهای مدیریتی نظام اداری متناسب با نیازها و اقتضائات ها و فناوریروز آمدن نبود نظام 

 .عدم اعمال بازخورد مناسب از نتایج ارزیابی عملکرد در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها راجع به مدیران 

 های مدیریتیبرنامه راهبردی بخش توسعه مدیریت عملکرد و فناوری -2 -و-6

 اهداف کلی و راهبردها -

یستی در ادامه راه و استقرار کامل نظام مدیریت عملکرد های موجود، چهار هدف اصلی بابا عنایت به چالش

 آورده شده است. (19-6)های اجرایی کشور، دنبال شود. این اهداف در جدول در سطح ملی و دستگاه

های مدیریتیاهداف کلی و راهبردهای بخش توسعه مدیریت عملکرد و فناوری(. 19 -6جدول)  

 اهبردر هدف ردیف

1 
 در اســتراتژیک  هایارتقاء جایگاه کشــور در شــاخص  

 اندازچشم اهداف تحقق راستای

  دهی استقرار نظام مدیریت عملکرد در سطوح   سازمان

 های اجرایی و محلیاستراتژیک، دستگاه

     ستقرار نظام مدیریت عملکرد ضمانت اجرایی ا ایجاد 

 های اجرایی و محلیدر سطوح دستگاه

 ن نظام اداریبنیان کرددانش 

 ای و تنظیم گری اجرایی های حرفهســـاماندهی نظام

 متناسب با نیازهای جامعه و خواست شهروندان

 های اجرایی کشورارتقاء عملکرد دستگاه 2

3 
شکل   سازوکارهای نظارت مردم و ت   نهادمردم هایارتقاء 

 اجرایی هایدستگاه و دولت عملکرد بر

 یریتی کشورهای مدکارآمد نمودن نظام 4

 راهبردها و اقدامات اساسی -

شده، در برنامه ششم توسعه کشور، راهبردها و اقدامات ریزی دقیق برای تحقق اهداف تعیین منظور برنامهبه

در نظر گرفته شده  های مدیریتیبخش توسعه مدیریت عملکرد و فناوری در( 20-6)اساسی مندرج در جدول 

 است.
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های ها و اقدامات اساسی بخش توسعه مدیریت عملکرد و فناوریراهبردها، سیاست(. 20 -6جدول)

 مدیریتی

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

 دهی سازمان
استقرار نظام 

مدیریت عملکرد در 
سطوح استراتژیک، 

های اجرایی دستگاه
 و محلی

  ایجاد ضمانت
اجرایی استقرار 

مدیریت  نظام
سطوح  عملکرد در

اجرایی  هایدستگاه
 و محلی

    ارتقاء سطح پاسخگویی
ــازمانهای        مدیریت سـ

 دولتی
  ــریع در اجرای نظام تس

یابی عملکرد بخش   ارز
 عمومی

 نامه ارزیابی اســتراتژیک و ســنجش موقعیت کشــور در ارتباط با تهیه نظام
   انداز و مقایسه با سایر کشورهااهداف چشم

 انداز و کشور )چشم   شرفت یپ کیتراتژاس  یابیارزو استقرار نظام   یطراح
 نظام( یکل یهااستیس
 گیری از نتایج و پیامدهای نظام مدیریت عملکرد طراحی ســـاختار بهره

 های مدیریت منابعهای اجرایی و نظامریزی عملیاتی دســتگاهدر برنامه
 ارتقاء و انتصاب، آموزش و پرداخت() انسانی

 ای اجراییهبندی دستگاهبی و رتبهتکمیل استقرار مدیریت عملکرد و ارزیا 

      کل ــ ظارت مردم و تشـ ظام ن ــتقرار ن لت و    های مردم اسـ هاد بر دو ن
 های اجراییدستگاه

 بینی ساز و کارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدماتپیش 

 های اجرایی به مشارکت در امر نظارت  سازی و ترغیب دستگاه  فرهنگ
 همراه با بازخورد مناسب

  ستاندار شاخص   ا سازی و تدوین  ای هگیری عملکرد فعالیتهای اندازهد
 های اجراییدستگاه

  شار گزارش سطوح  های عمومی و تخصصی عملکرد  تهیه و انت ها برای 
 گیریمختلف تصمیم

       ســـنجش میزان موفقیت دولت در موضـــوعات محوری نظام اداری نظیر
 وری و حاکمیت قانونشفافیت، پاسخگویی، بهره

 هاب نتایج به نظام درآمد و هزینهبازخورد مناس 

     ستمر نتایج واقعی عملکرد ها با ارقام بودجه و تعیین مغایرت سه م مقای
 ها بین نتایج واقعی با اهداف و استانداردهایا تفاوت

  ظارت      تدوین روش یت ن قابل نه   هایی برای افزایش  ها و  پذیری هزی
 های فرهنگی و هنریفعالیت

 زیابیسازی فرایندهای اریکپارچه 
 بنیان کردن دانش

 نظام اداری

  ساماندهی
ای های حرفهنظام

و تنظیم گری 
اجرایی متناسب با 
نیازهای جامعه و 

 خواست شهروندان

         هره وری در ب بود  ه ب
ــخــش   ــظــام اداره ب ن

 عمومی
   ستفاده از ظرفیت های ا

ــین   ــص مردمی ومتخص
حرفه ای در اداره بخش 

 عمومی

  های مدیریتی در دستگاهای مناسب هتوسعه و ترویج استفاده از فناوری
 اجرایی

  های فعاالن توسعهتعیین نقش و قلمرو مأموریت 

  های توســعه و توانمندســازی مشــارکت بخش خصــوصــی و ســازمان
 نهاد در تولید و ارائه خدمات عمومیمردم

 دهی و استقرار سازمان نظام مدیریتسازمان 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل هفتم

 قاء امورعمومی، سیاست داخلی و ارت

 سرمایه اجتماعی

 توسعه و ارتقاء سرمایه اجتماعی -الف-7

سرمایه اجتماعی ترکیبی از دو جزء اقتصادی و جامعه شناسی و  بازتاب ارزشها، هنجارها و نهادهایی است که 

و نیز  افراد با ساختارهای انتزاعی، الگوها، قواعد،جایگاهها، فرایندها پیوند طریق از مناسبات اجتماعی را تسهیل و

اعتماد تعمیم یافته بین فردی،انرژی ها را بصورتی هیدرولیک و برای حصول بهترین نتیجه انباشت و بدین وسیله 

از آنتروپی و اتالف انرژی های فردی و جمعی جلوگیری کرده  و ضمن تجمیع امکانات و توانمندیها، با ایجاد 

ریختگی فرایندها،رویه ها و عملکردها را مانع شده و  مکانیسمی ارگانیک به شیوه ای منطقی،موازی کاری،در هم

 بدین سان فرایند توسعه را بستر سازی می کند.

سرمایه اجتماعی مثل کاالی همگانی است که به مالکیت فردی در نمی آید و در بستر تعامالت و مناسبات 

 به تأخیر انداختن روند استهالكاجتماعی و فرهنگی شکل می گیرد و برای فرد جدای از جمع معنایی ندارد.برای 

سرمایه ها،نه تنها مراقبت بلکه صرف هزینه نگهداری ضرورت دارد اما سرمایه اجتماعی از یک طرف،اگر مصرف 

نشود مستهلک می گردد و از طرفی دیگر در صورت مصرف، بشکل تصاعدی و هم افزا خصلتی مولد یافته و با 

 تکمیل و بازتولید می کند.ایفای نقش جانشینی،سایر سرمایه ها را 
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وستی د بهره مندی از سرمایه اجتماعی نیاز به فضای رقابتی ندارد بلکه در میدانی شفاف و مبتنی بر اطمینان،

و انگیزه باطنی محقق شده و با ایجاد شبکه های اجتماعی بهم پیوسته، تقویت می گردد و اعتماد را به حوزه های 

تعمیم می دهد و با این مکانیسم در ایجاد پیوند و وفاق ارزشی در جامعه،نقش  رسمی، غیر رسمی،عینی و ذهنی

زیربنایی در همبستگی و انسجام اجتماعی ایفا می کند. در واقع سرمایه اجتماعی عکس العملی نسبت به خصائص 

یبها، و اطمینان، آسخود خواهانه و فردگرایانه است و با تعمیق و القاء منافع مناسبات اجتماعی مبتنی بر اعتماد 

قانونگرایی را ساری و جاری می سازد. لذا تقاضا  مسائل و معضالت اجتماعی را کاهش داده و پایبندی به اخالق و

 برای آن در همه دنیا رو به فزونی است اما عرضه آن محدود و  نیاز به بستر سازی دارد.

 و تبیین وضع موجود توصیف و تحلیل گذشته -1 -الف-7

مهمترین شاخصهایی که در مجامع بین المللی و محیطهای دانشگاهی و نهادهای سیاستگذاری و برنامه ریزی 

اجتماعی، نمایانگر وضعیت اجتماعی یک جامعه محسوب می شود عبارتند از  : شاخص توسعه انسانی ؛ جمعیت و 

 عی؛ آسیبهای اجتماعی.  کیفیت و کمیتِ آن ؛ سرمایه اجتماعی؛ انسجام اجتما

 براساس این شاخص ها وضعیت اجتماعی کشور در شاخص های مختلف به شرح ذیل می باشد :

دهد همچنین وضعیت شاخص سرمایه اجتماعی را در سطوح خرد، میانه، کالن و کل نشان می( 1-7)جدول

نشان  1387و  1385، 1381ی هاهای کشور را در سالوضعیت شاخص توسعه انسانی استان( 2-7)جدول شماره 

 دهد. می

در رده بهترین  7467/0و 75/0، 75/0های تهران، گیالن و اصفهان به ترتیب با ، استان1381در سال 

و  6467/0، 6383/0های سیستان و بلوچستان، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب با ها و استاناستان

های ها، استانبهترین استان 1387اند. در سال حاظ شاخص امید به زندگی بودهها از لدر رده بدترین استان6683/0

ها سیستان و و بدترین استان 802/0و  802/0، 809/0 811/0تهران، گیالن و اصفهان و سمنان به ترتیب با 

 .اندبوده729/0و  702/0، 698/0بلوچستان، ایالم و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب با 

  میلیون  6/75بالغ بر  2012در سال  جمعیت ایرانگزارش توسعه انسانی سازمان ملل، بر اساس

 میلیون نفر برسد 4/84به  2030شود این رقم در سال نفر بوده و پیش بینی می

  و پیش بینی گزارش توسعه  1390درصد در سرشماری  29/1کاهش نرخ رشد جمعیت به

 2015تا  2010سط رشد جمعیت ایران در فاصله سال های انسانی سازمان ملل متحد مبنی بر کاهش متو

 به یک درصد نشانگر روند نسبتاً سریع سالمند شدن جمعیت کشور است.

(، 2%/48)1345(، 3%/38) 1335بر اساس داده های سرشماری میزان رشد جمعیت استان اصفهان در سال 

میزان رشد جمعیت استان  1390ر سال ( و د51/1%)1385(، 34/1%) 1375(، 21/2%) 1365(، 20/4%) 1355

درصدجمعیت آن در  85از جمعیت کشور را دارد که  %4/6درصد رسیده است. استان اصفهان  37/1اصفهان به 

بینی درصد بوده است. اگر پیش 4/71کنند این در حالی است که شهرنشینی در ایران شهرهای استان زندگی می



   283/اعیامور عمومی، سیاست داخلی و ارتقاء سرمایه اجتم

 

 20انداز که همزمان با سال آخر سند چشم 1404یعنی تقریبا سال  2025ل سازمان ملل را در نظر بگیریم تا سا

 میلیون نفر خواهد رسید. 67ی کشور است، جمعیت شهری کشور به حدود ساله

  مورد سنجش  انسجام اجتماعیدر گزارش توسعه انسانی سازمان ملل شاخصی تحت عنوان

: احساس امنیت، اعتماد به دولت و رضایت کلی از قرار گرفته است که برخی از مولفه های آن عبارتند از

درصد از پاسخگویان در ایران گفته اند که احساس  55در شاخص احساس امنیت،  2013زندگی. در سال 

را در برمی گیرد و هرچه نمره یک  10تا  0امنیت می کنند. شاخص رضایت کلی از زندگی ارقامی بین 

. و اعتماد 8/4ت بیشتر از زندگی است.این نمره برای ایران برابر با نزدیکتر باشد نشانه رضای 10کشور به 

به دولت )با استفاده از متغیرهای مورد سنجش در محاسبه سرمایه اجتماعی درسطح کالن در پیمایش 

 5( بوده است ، با این توضیح که : هرچه این عدد به  5تا  1) در مقیاس  55/2( ، میزان 1393سال 

 میزان اعتماد به سطوح کالن نظام ) اعم از دولت و سایر قوا( بیشتر خواهد بود. نزدیکتر باشد، 

  بررسی این شاخص در اصفهان )با استفاده از متغیرهای مورد سنجش در محاسبه سرمایه

درصد؛ اعتماد عمومی  50( نشان می دهد احساس امنیت 1393اجتماعی درسطح کالن در پیمایش سال 

 درصد بوده است. 50از زندگی درصد و رضایت کلی  38

  حاکی از افزایش نسبی  1390تا  1375طی سال های  آسیب های اجتماعیبررسی روندی

صورت  1382-1390و  1375-1381مقادیر آن ها دارد. بررسی تغییرات آسیب ها در دو مقطع زمانی 

مانده  ه تقریباً ثابتگرفته است. مقایسه این دو دوره زمانی نشان می دهد که  به استثنای خودکشی ک

است و نیز نرخ جرایم جنسی که کاهش را نشان می دهد، سایر آسیب ها افزایش قابل مالحظه ای داشته 

 .اند

نسبت ازدواج به طالق بیانگر تعداد ازدواج ثبت شده در برابر هر یک طالق ثبت شده است این شاخص در 

دهد که رشد طالق بسیار بیشتر از رشد ازدواج بوده  کاهش داشته است. این نشان می %38سال گذشته   7مدت 

گذرد سال از زندگی مشترك آنها می 8های جوانی هستند که کمتر از درصد افراد طالق گرفته زوج 65است. حدود 

درصد از طالق های ثبت شده مربوط به زوجینی است که طول مدت ازدواج آنها کمتر از یکسال می  14حدود 

 باشد.

 %40/12ضریب  93نسبت به سال  94مار ثبت احوال استان اصفهان، درصد تغییرات طالق در سال بر اساس آ

 افزایش را نشان می دهد.

  هزار سازمان مردم نهاد در  10فعالیت تعداد   مشارکت های مردمی سازمان یافتهدر حوزه

پتانسیل ها و فرصت  که این تعداد به عنوان .حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی به ثبت رسیده است

های اجتماعی و مدیریتی مهم در جهت اجرای سیاست های اجتماعی اجتماع محور مد نظر قرار می 

 گیرد.
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درحوزه مشارکت های مردمی  شورا هاکه از نظر قانون اساسی از ارکان تصمیم گیری هستند می توان به 

رفته همعضو جانشین )علی البدل( روی 81434 کرسی که با 126153پتانسیل آنها در کشور که تعداد آنها به  

این اطالعات از این جهت مهم خواهد بودکه  الگوی حکمرانی محلی در سیاست های  .شودکرسی می 207587

 اجتماعی کنونی حائز اهمیت است. 

  ندی و جمع ب "کشور سرمایه اجتماعیسنجش  "با در نظر گرفتن تحقیقات ملی  در خصوص

های ذیل در خصوص کیفیت و نوع سرمایه اجتماعی در کشور اشاره توان به ویژگیها میهای آناز یافته

 نمود:

 شعاع سرمایه اجتماعی محدود است و داللت بر نوعی خاص گرایی تا عام گرایی دارد. -1 

سرمایه اجتماعی درون گروهی، خویشاوندی و فامیلی  در مقابل سرمایه اجتماعی برون گروهی  -2

 قوی تر است.  و انجمنی

 اعتماد اجتماعی در سطوح خرد ، میانی و کالن ضعیف است. -3

مشارکت های اجتماعی در حوزه های امور  شهری و زندگی روزمره از قوام و دوام الزم برخوردار  -4

 نیست.

توسط گروهی از اساتید دانشگاه  1393و  1384پیمایش ملی در سالهای  2سرمایه اجتماعی در کشور طی 

)شورای اجتماعی کشور( مورد سنجش قرار گرفته است و نتایج کلی حاصل از این ران به سفارش وزارت کشور ته

 دو پیمایش در جدول زیر بصورت خالصه ارائه گردیده است .

) در  1384-1393میزان و نرخ تغییرات سطوح مختلف شاخص سرمایه اجتماعی در سالهای (. 1 -7جدول)

 ( 100تا  0مقیاس 

 سال
 سطح

 
1384 1393 

 میزان  تغییرات

 )درصد(

 اصفهان 

1393 

(5تا 1)دامنه اعداد   شاخص 

 سرمایه اجتماعی

1/43 خُرد  46 9/2%+  72/2  

1/45 میانه  6/48  5/3%+  84/2  

6/44 کالن  5/42  1/2%-  37/2  

3/44 کل  5/46  2/2%+  64/2  
 

میانگین سرمایه اجتماعی درسطوح مختلف در کل کشور  مالحظه می شود، (1-7)همانطور که در جدول 

ها نشان می دهد که روند تغییرات سرمایه طی سالهای مورد بررسی، در حد کمتر ازمتوسط می باشد اگرچه بررسی

 حسال گذشته روندی نسبتاً صعودی )با شیب بسیار کم( بوده است و سرمایه اجتماعی در سط 10اجتماعی طی 

سال گذشته روندی نزولی داشته است . همچنین، اطالعات نشان می دهد که وضعیت استانهای  10کالن نیز طی 
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وضعیت سرمایه اجتماعی استانها را نشان  (2-7)مختلف در زمینه سرمایه اجتماعی بایکدیگر متفاوت است . جدول 

 .می دهد

  1394های کشور در سال وضعیت سرمایه اجتماعی استان  -

 79/2برابر با  5تا 1( میانگین سرمایه اجتماعی کشوری در دامنه اعداد 2-7ر اساس داده های جدول شماره )ب

های کشور نشان میانگین سرمایه اجتماعی را در استان (2-7)های جدول می باشد. آماره 64/2و در استان اصفهان 

ن کشوری است و میانگین کشوری نیز پایین تر استان  کمتر از میانگی 14شود که میانگین دهد. مالحظه میمی

 ( قرار دارد.3از حد متوسط )عدد

 حسب استان کشور بردر میانگین سرمایه اجتماعی (. 2 -7جدول)

 میانگین استان میانگین استان

 فارس آذربایجان شرقی

 قزوین آذربایجان غربی

بیلارد  قم 

 کردستان اصفهان

 کرمان البرز

 کرمانشاه ایالم

 کهکیلویه و بویر احمد بوشهر

 گلستان تهران

 گیالن چهار محال و بختیاری

 لرستان خراسان جنوبی

راسان رضویخ  مازندران 

 مرکزی خراسان شمالی

 هرمزگان خوزستان

 همدان زنجان

 یزد سمنان

 کل کشور سیستان و بلوچستان
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 مقایسه بین المللی با کشور های منتخب -

 ی انسانیشاخص توسعهان ملل متحد در مورد توسعه ؛ ایران با داشتن بر اساس آخرین گزارش سازم -1

باشد.که بر همین اساس ایران در چهار دارا می 2013کشور در سال  178را در بین  76رتبه  0/ 742برابر 

 رگیرد . براساس این گزارش، ایران از نظاعالمی از سوی این نهاد  در گروه دارای شاخص باال قرار می 1گروه

 .توسعه انسانی در رتبه هشتم خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارد

میلیون نفر بوده  6/75بالغ بر  2012در سال  جمعیت ایرانبر اساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل،  -2

به عنوان  2012میلیون نفر برسد. ایران در سال  4/84به  2030و پیش بینی می شود این رقم در سال 

نیز همین رتبه را حفظ خواهد کرد. این  2030ر پرجمعیت جهان شناخته شده است و تا سال هفدهمین کشو

درصد اعالم کرد و پیش بینی کرده  3/1را  2005تا  2000گزارش متوسط رشد جمعیت ایران در سال های 

 به یک درصد کاهش یابد. 2015تا  2010است متوسط رشد جمعیت ایران در فاصله سال های 

 2/69به  2012درصد کل جمعیت ایران بوده است در سال  64بالغ بر  2000ری نیز که در سال جمعیت شه

 درصد افزایش یافته است.

 هاتنگناها و چالش -2 -الف-7

 ؛های اجتماعیدر حوزه مسائل و  آسیب فقدان سیاست ها و راهبردهای اجتماعی جامع و مشخص 

 های اجتماعی؛ی جامع، منسجم و هدفمند در برخورد با پدیده آسیبفقدان برنامه ریز 

 عدم هماهنگی و انسجام بین بخش های مختلف اجتماعی و در برخی موارد متناقض با یکدیگر؛ 

 کم توجهی به پشتوانه مردمی و جذب مشارکت اجتماعی در طراحی و اجرای برنامه ها؛ 

 به اقدامات شکلی و ظاهری؛ اقدامات و اکتفا کردن اثربخشی بی توجهی به 

 های مختلف اجتماعی؛عدم وجود نظام نظارت و ارزیابی مناسب در حوزه 

 ناکارآمدی و تعارض قوانین و مستندات راهبردی در امور اجتماعی؛ 

 های موجود و ابزارهای سنجش متناسب با ماهیت اجتماعی فقدان شاخص مناسب واستاندارد نبودن شاخص

 کشور؛

 ی مسائل اجتماعی؛پژوهی در زمینهآیندهو  ، روندشناسیکاربردی جامع و بنیادی، خالء مطالعات 

 نبود چارچوب و الگوی مشخص و معتبر در کشور، برای پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی؛ 

 های اجتماعی؛نبود متولی و هماهنگ کننده و مرجعی برای هدایت، هم افزایی و حمایت از برنامه 

 ا و اولویت های اجتماعی و فرهنگی و بی نتیجه ماندن طرح ها با تغییر دولت ها و جابجایی تغییر رویکرده

 مدیران؛

 مقطعی ، موردی ، بخشی و سلیقه ای دستگاه ها در حوزه اجتماعی. اقدامات پراکنده ، 

                                                           
های کشورهای با توسعه انسانی بسیار زیاد، کشورهای با توسعه انسانی رها را بر اساس میزان شاخص توسعه انسانی به گروهدر گزارش توسعه انسانی، کشو1 

 .کنندزیاد، کشورهای با توسعه انسانی متوسط و کشورهای با توسعه انسانی کم تقسیم می
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 برنامه راهبردی -3 -الف-7

 اهداف کلی و راهبردها  -
 

 اهداف کلی و راهبردها(. 3 -7جدول)

 راهبرد دستیابی به هدف کلی هدف کلی بخش ردیف

1 
کنترل و کاهش آسیبهای 

 اجتماعی

 اجتماع محور کردن روشهای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی -

تقویت نگرش علمی واجماع نظری و عملی بین کُنشگران عرصه آسیبهای  -
 راهکارهای حل مسائل و آسیبهای اجتماعی اجتماعی وذینفعان درمورد

2 
ساماندهی وضعیت اجتماعی 

فرهنگی سکونتگاههای 
 غیررسمی

توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و تقویت مهارت های پایه ساکنان  -
برای اداره زندگی خود و مشارکت در فرآیند بهسازی و تقویت محدوده ها و 

 محله های هدف
 ی ، اقتصادی و اجتماعی فرهنگی سکونتگاههای استانتقویت پیوند کالبد -

3 
بهبود و ارتقاء وضعیت اجتماعی 

 نقاط بحرانی و حاد
(پیشگیری از مهاجرت)  

توسعه متوازن منطقه ای  و رشد شاخص های توسعه اقتصادی اجتماعی در  -
 نقاط بحرانی و حاد استان

با رویکرد تقویت تمرکز زدائی در حوزه مدیریت ملی به حوزه های منطقه ای  -
 مدیریت محلی  

 ارائه مشوقهای مالی و کمکهای فنی و اعتباری و حقوقی -

4 
 ارتقاء سرمایه اجتماعی

) تقویت اعتماد ،رضایت و 
 ارتباطات  اجتماعی(

ارتقای اعتماد مردم به سطوح مختلف عملکردی نظام ) اعم از اعتماد به سطوح  -
 تماد تعمیم یافته و اعتماد بین فردی(کالن ، نهادها و ساختارهای عملکردی ، اع

 گسترش ارتباطات اجتماعی -

 تقویت تعامل بین مردم، دولت و تشکلها -

5 
تقویت مشارکتهای اجتماعی 

 مردم نهاد

 آموزش و توانمندسازی تشکلها   -

حمایت و کمک به تشکلها و جلب مشارکت نهادهای مدنی در عرصه های  -
 اجتماعی

ماعی درنظام تصمیم گیری ، برنامه ریزی و مشارکت نهادها و تشکلهای اجت -
 نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی

6 

ترویج گفتمان اجتماعی و سبک 
 زندگی ایرانی اسالمی

)بازتولید هنجارها و ارزشهای 
 اجتماعی(

ترویج آموزه های دینی و قرآنی ،  نشر فرهنگ ایثار و الگوپردازی مفاخر ملی  -
 ملی  و نمادسازی از مفاخر دینی و

 ایرانی( در سبک زندگی و گفتمانهای اجتماعی -ترویج الگوهای بومی )اسالمی -

 تحکیم بنیان خانواده 7

ارتقاء نظام مشاوره و آشنایی پیش ازدواج برای همسان گزینی در بین جوانان  -
 در محیط دانشگاه و محیط های اجتماعی برای ازدواج پایدار

شاوره خانواده ) با تأکید بر توانایی حل توانمندسازی و توسعه نظام مآموزش ، -
 مسئله و کنترل خشم ( بمنظور تاب آوری در مشکالت و بحرانهای زندگی

 توانمندسازی زنان سرپرست خانوار -

بازطراحی الگوهای سنتی تشکیل و اداره خانواده مبتنی بر الگوهای اسالمی  -
 ایرانی در جامعه جدید

 ارتقاء نشاط اجتماعی 8
 کیفی خدمات درتفرجگاهها و ساماندهی سواحلارتقاء سطح  -

فعالیتهای فراغتی از طریق ارتقاء کمّی و کیفی برنامه های فراغتی و  بهبود -
 انجام اصالحات ساختاری

 ارتقاء سالمت معنوی از طریق ترویج اخالق در سطح جامعه  -

گسترش کمّی و کیفی جشنهای مذهبی و ملی در سطوح منطقه ای ، محلی  -
 و بومی
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 داف کمیاه -

 تعیین اهداف کمّی برحسب اهداف کلی در برنامه ششم(. 4 -7جدول)

ردیف  

 )برنامه(

 عنوان هدف

 )به استناد نامه دفتر

شوراها( و شهری امور  

 واحد

وضعیت 

درپایان سال 

1393 

های برنامه ششمسال  

 پنجم چهارم سوم دوم اول

ن
جا

 لن
ده

س
ی 

دار
هر

ش
 

به توسعه و عمران  کمک
ساحل زاینده رود و 
 تفرجگاههای مرتبط

 77500 77500 77500 77500 73028 32000 مترمربع

افزایش حجم برنامه های 
فرهنگی و اجتماعی در 

 سواحل و تفرجگاهها
 12 10 8 6 6 1 تعداد

بازنمایی و باز تولید جشنها 
 و ورزشهای بومی و محلی

 12 10 7 5 4 1 تعداد

ردا
شه

اد
ش

کلی
ی 

ر
 

کمک به توسعه و عمران 
ساحل زاینده رود و 
 تفرجگاههای مرتبط

 1500 1560 1620 1500 1560 2500 مترمربع

افزایش حجم برنامه های 
فرهنگی و اجتماعی در 

 سواحل و تفرجگاهها
 5 5 5 5 5 10 تعداد

بازنمایی و باز تولید جشنها 
 و ورزشهای بومی و محلی

 0 0 0 0 0 0 تعداد

ش
چه

زی
دی

ی 
دار

هر
 

کمک به توسعه و عمران 
ساحل زاینده رود و 
 تفرجگاههای مرتبط

 1217 1316 1467 1500 1334 4588 مترمربع

افزایش حجم برنامه های 
فرهنگی و اجتماعی در 

 سواحل و تفرجگاهها
 55 50 45 40 35 25 تعداد

بازنمایی و باز تولید جشنها 
 و ورزشهای بومی و محلی

 35 30 25 20 15 10 تعداد

ن
را

بک
یر

  پ
ی

دار
هر

ش
 

کمک به توسعه و عمران 
ساحل زاینده رود و 
 تفرجگاههای مرتبط

 820 820 820 820 820 18000 مترمربع

افزایش حجم برنامه های 
فرهنگی و اجتماعی در 

 سواحل و تفرجگاهها
 2 2 2 2 2 5 تعداد

بازنمایی و باز تولید جشنها 
 و ورزشهای بومی و محلی

ادتعد  0 0 0 0 0 0 
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ردیف  

 )برنامه(

 عنوان هدف

 )به استناد نامه دفتر

شوراها( و شهری امور  

 واحد

وضعیت 

درپایان سال 

1393 

های برنامه ششمسال  

 پنجم چهارم سوم دوم اول

که
ار

مب
ی 

دار
هر

ش
 

کمک به توسعه و عمران 
ساحل زاینده رود و 
 تفرجگاههای مرتبط

 30000 25000 20000 15000 15000 50000 مترمربع

افزایش حجم برنامه های 
فرهنگی و اجتماعی در 

 سواحل و تفرجگاهها
 60 60 60 60 60 20 تعداد

بازنمایی و باز تولید جشنها 
بومی و محلیو ورزشهای   

 12 12 12 12 12 7 تعداد

ن
ردا

مگ
 چ

ی
دار

هر
ش

 

کمک به توسعه و عمران 
ساحل زاینده رود و 
 تفرجگاههای مرتبط

 0 0 0 15000 28000 64000 مترمربع

افزایش حجم برنامه های 
فرهنگی و اجتماعی در 

 سواحل و تفرجگاهها
    16 12 4 تعداد

بازنمایی و باز تولید جشنها 
ی بومی و محلیو ورزشها  

    11 8 3 تعداد

ن
گا

اد
 چ

ی
دار

هر
ش

 

کمک به توسعه و عمران 
ساحل زاینده رود و 
 تفرجگاههای مرتبط

 15000 15000 15000 15000 15000 15000 مترمربع

افزایش حجم برنامه های 
فرهنگی و اجتماعی در 

 سواحل و تفرجگاهها
 11 9 9 8 23 17 تعداد

 ابازنمایی و باز تولید جشنه
 و ورزشهای بومی و محلی

 10 9 8 7 17 10 تعداد

ن
جا

ور
ال

ی ف
دار

هر
ش

 

کمک به توسعه و عمران 
ساحل زاینده رود و 
 تفرجگاههای مرتبط

 20000 17000 15000 12000 9000 7000 مترمربع

افزایش حجم برنامه های 
فرهنگی و اجتماعی در 

 سواحل و تفرجگاهها
 20 15 12 10 7 15 تعداد

و باز تولید جشنها  بازنمایی
 و ورزشهای بومی و محلی

 15 12 10 7 3 8 تعداد

ی 
دار

هر
ش

ن
هی

رم
کمک به توسعه و عمران  چ

ساحل زاینده رود و 
 تفرجگاههای مرتبط

 0 0 0 0 0 0 مترمربع
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ردیف  

 )برنامه(

 عنوان هدف

 )به استناد نامه دفتر

شوراها( و شهری امور  

 واحد

وضعیت 

درپایان سال 

1393 

های برنامه ششمسال  

 پنجم چهارم سوم دوم اول

افزایش حجم برنامه های 
فرهنگی و اجتماعی در 

 سواحل و تفرجگاهها
 10 8 6 5 3 2 تعداد

د جشنها بازنمایی و باز تولی
 و ورزشهای بومی و محلی

 15 12 10 7 6 4 تعداد

هر
ش

ن 
ری

ی ز
دار

هر
ش

 

کمک به توسعه و عمران 
ساحل زاینده رود و 
 تفرجگاههای مرتبط

 37000 35000 18900 15200 4000 24000 مترمربع

افزایش حجم برنامه های 
فرهنگی و اجتماعی در 

 سواحل و تفرجگاهها
 65 55 40 20 15 15 تعداد

بازنمایی و باز تولید جشنها 
 و ورزشهای بومی و محلی

 65 55 40 20 15 15 تعداد

ود
ه ر

ند
زای

ی 
دار

هر
ش

 

کمک به توسعه و عمران 
ساحل زاینده رود و 
 تفرجگاههای مرتبط

 20000 17000 15000 12000 9000 7000 مترمربع

افزایش حجم برنامه های 
فرهنگی و اجتماعی در 

 سواحل و تفرجگاهها
ادتعد  15 7 10 12 15 20 

ا هبازنمایی و باز تولید جشن
های بومی و محلیو ورزش  

 15 12 10 7 3 8 تعداد



 

 راهبردها و سیاست ها -

 راهبرد ها و سیاست ها  (. 5 -7جدول)

 اقدام اساسی سیاست راهبرد ردیف

1 

اجتماع محور کردن روشهای کنترل و کاهش آسیبهای  -
 اجتماعی

تقویت نگرش علمی واجماع نظری و عملی بین کُنشگران   -
عرصه آسیبهای اجتماعی وذینفعان درمورد راهکارهای حل 

  مسائل و آسیبهای اجتماعی

 درصدی آسیبهای اجتماعی 25کاهش  -

انجام اصالحات ساختاری وفرآیندی در زمینه آسیبهای  -
 یاجتماعی با هدف ارتقاء بهره وری عملکرد بخش دولت

گسترش چتر خدمات اجتماعی و حمایتی به اقشار در معرض  -
 اسیب وآسیب دیده 

تأمین منابع پایدار و جلب مشارکت بخش خصوصی و  -
 تشکلهای غیردولتی

افزایش تحقیقات علمی کاربردی به منظور مواجهه با آسیبهای  -
 اجتماعی

افزایش مشارکت مردم و نهادهای غیردولتی درکاهش  -
 آسیبهای اجتماعی

های عمومی و فراگیر برای پیشگیری از حوادث و آموزش -
 های اجتماعیآسیب

 اجتماعی افزایش کمی و کیفی خدمات مشاوره -
 های اجتماعیافزایش مددکاری -
 افزایش خدمات اورژانس اجتماعی -

2 

توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و تقویت مهارت  -
خود و مشارکت در فرآیند های پایه ساکنان برای اداره زندگی 

 بهسازی و تقویت محدوده ها و محله های هدف
تقویت پیوند کالبدی ، اقتصادی و اجتماعی فرهنگی  -

 سکونتگاههای استان

تقویت مشارکت ساکنین و نهادهای محلی )شوراهای  -
محله(وتشکلهای اجتماعی )سازمان های مردم نهاد( در 

سرمایه اجتماعی در هاو اقدامات و حفظ و تقویت گیریتصمیم
 محالت و مناطق هدف 

   نظارت وپایش عملکرد وفعالیت دستگاهها در ارائه خدمات
 اجتماعی ، فرهنگی  و بهداشتی در مناطق 

آموزش و ارتقاء سطح آگاهی های ساکنین این مناطق نسبت  -
 به پیامدهای ناگوار آسیبهای اجتماعی و روشهای مقابله با آسیبها

 ه ای و خدمات اورژانس اجتماعیارائه خدمات مشاور -

 
 های اجتماعیمشارکت شوراهای محله و روستا در توانمندسازی -
 های توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیارائه آموزش -
 های اجتماعیافزایش اورژانس -



 

 

 اقدام اساسی سیاست راهبرد ردیف

3 

های توسعه توسعه متوازن منطقه ای و رشد شاخص -
 اقتصادی اجتماعی در نقاط بحرانی و حاد 

تمرکز زدائی در حوزه مدیریت ملی به حوزه های منطقه ای  -
 با رویکرد تقویت مدیریت محلی  

 ارائه مشوقهای مالی و کمکهای فنی و اعتباری و حقوقی -

افزایش اختیارات مدیریت منطقه ای و محلی با اولویت مناطق  -
 کم برخوردار 

 ؛ صنعتی کشاورزی، های ساخت زیر توسعه ارتقاء شاخصهای  -
 این مناطق با اولویت مناطق مرزی در...  و روریدامپ

ارائه کمکهای فنی و اعتباری برای ایجاد اشتغال مولد و پایدار  -
 در این مناطق

 ارائه مشوقهای مالی برای جذب سرمایه گذاری در این مناطق -
 

های اجتماعی از طریق مشارکت عمومی مردم در توانمندسازی -
 شوراهای شهر و روستا و محله

 ایجادتعادل و توازن منطقه ای درشاخصهای اجتماعی  -
ایجادتعادل و توازن منطقه ای درشاخصهای اجتماعی  -

 های منتخبشهرستان
ایجادتعادل و توازن منطقه ای درشاخصهای اجتماعی نقاط شهری  -

 منتخب
ارتقاء شاخصهای عمومی کار و شغل به سطح میانگین شاخصهای  -

 %25ای با نرخ بیکاری واقعی باالی در شهرستانه عمومی استان
تکمیل طرحهای تولیدی بخش کشاورزی،صنعت، خدمات و  - 

 گردشگری از محل صندوق توسعه ملی
 (%20افزایش سهم منابع بانکی مناطق بحرانی) ساالنه  -
 20اِعمال سیاستهای تشویقی نظیر بخشودگی مالیاتی به مدت  -

 یسال برای سرمایه گذران در مناطق بحران

4 

ارتقای اعتماد مردم به سطوح مختلف عملکردی نظام )  -
اعم از اعتماد به سطوح کالن ، نهادها و ساختارهای عملکردی 

 ، اعتماد تعمیم یافته و اعتماد بین فردی (

 گسترش ارتباطات اجتماعی -

 تقویت تعامل بین مردم، دولت و تشکلها -
 

رای ی( بجمع گرایی)در مقابل فردگرایروحیه تعاون و  تقویت -
از طریق برنامه  های مختلفمشارکت مردم در عرصهتقویت 

 های فرهنگی و هنری

تقویت پیوندهای مذهبی، قومی و ملی در اقشار و اقوام  -
مختلف از طریق برپایی جشنواره ها و حمایت از برنامه های 

 ایرانگردی

هماهنگی و حمایت از برنامه های مربوط به ارتقاء سرمایه   -
 گاههای اجرایی و بخش غیردولتیاجتماعی دست

 مشارکت تشکلهای مردم نهاد در نظام تصمیم گیری استان -

شفافیت در فرآیندهای نظامات اداری و اجرایی و مبارزه مؤثر  -
 با فساد

 های قومی ، فرهنگی ، اجتماعی ، محلیبرگزاری جشنواره -
 افزایش خدمات عمومی و اجتماعی -
گیری برای کاهش در تصمیمهای مختلف مشارکت مردم محله -

 های اجتماعیآسیب
 های اجتماعی در موضوعات اجتماعیمشارکت تشکل -
 افزایش کیفیت خدمات سازمانی )عملکرد،کارائی و پاسخگوئی ( -
ساماندهی و توسعه فضاها و محیطهای اجتماعی برای ترویج  -

 ارتباطات چهره به چهره
 و ملی از طریق افزایش مذهبیتقویت و افزایش پیوندهای قومی، -

 های فرهنگی، هنری و ...جشنواره ها و برنامه
ارتقاء سطح رعایت حقوق شهروندی در سطوح مختلف عملکردی  -

 دستگاههای اجرایی



 

 

 اقدام اساسی سیاست راهبرد ردیف

5 

 آموزش و توانمندسازی تشکلها   -
حمایت و کمک به تشکلها و جلب مشارکت نهادهای مدنی  -

 در عرصه های اجتماعی
های اجتماعی در برنامه ریزی و مشارکت نهادها و تشکل -

 نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی

و  ها، کانونهابستر سازی قانونی برای توسعه نهاد ها ، انجمن   -

 تشکلهای اجتماعی
 تقویت مشارکت های مردمی  -
 گسترش آموزش به تشکل ها ی مردم نهاد -
ارائه مشوق های فرهنگی به بخش خصوصیِ حامی  به  -

 م نهادسازمان های مرد

عضویت نمایندگان تشکلهای غیردولتی در نهادهای تصمیم  -

 گیر و تصمیم ساز در سطوح ملی ، منطقه ای و محلی

 های اجتماعینظارت بر فعالیت -

 وضع موجود %100افزایش کمّی تشکلهای اجتماعی به میزان  -

 واگذاری فعالیت های اجتماعی دستگاه ها به تشکلها -

اعی مردم از طریق عضویت در تشکل های افزایش مشارکت اجتم -

 برابر وضع موجود 5اجتماعی به میزان 

 آموزش فعاالن تشکل های اجتماعی -

 نظارت بر فعالیت تشکلهای اجتماعی -

نظارت تشکلهای اجتماعی بر فعالیتهای دستگاههای اجرایی  -

 استان

 مشارکت تشکلهای اجتماعی در نظام برنامه ریزی استان -
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آموزه های دینی و قرآنی،  نشر فرهنگ ایثار و ترویج  -

 الگوپردازی  مفاخر ملی و نمادسازی از مفاخر دینی و ملی 

ایرانی( در سبک زندگی و -ترویج الگوهای بومی)اسالمی -

 گفتمانهای اجتماعی

  

فرهنگ سازی و ترویج الگوها و آموزه های دینی و ملی  -

ه مه سازی در رسانمبتنی بر الگوی اسالمی ایرانی از طریق برنا

 های مجازی و متون آموزش رسمیملی و شبکه

  ، زدودن نمادهای بیگانهجلوگیری از ترویج نمادهای غربی و  -

 حذف بدعتها و خرافات و ترویج نمادهای اسالمی ایرانی

افزایش آستانه تحمل در زندگی اجتماعی و خانوادگی از  -

ی و طریق ترویج اخالق اسالمی و گسترش روحیه فداکار

 گذشت

 تهیه و ارائه الگوهای مطلوب سبک زندگی -

 تولید مجموعه نمایشی در حوزه آسیبها و سرمایه اجتماعی -

 تولید برنامه مستند و ترکیبی در حوزه آسیبها و سرمایه اجتماعی -

ها در حوزه آسیبها و سرمایه تولید مقاالت علمی و پایان نامه  -

 اجتماعی

ریان در فضای مجازی برای مقاوم سازی تولید محتوا و ایجاد ج -

 در حوزه آسیبها و تقویت سرمایه اجتماعی

 تهیه الگوهای گفتمان و سبک زندگی ایرانی اسالمی -



 

 

 اقدام اساسی سیاست راهبرد ردیف

7 

ارتقاء نظام مشاوره و آشنایی پیش از ازدواج برای همسان  -
گزینی در بین جوانان در محیط دانشگاه و محیط های اجتماعی 

 برای ازدواج پایدار
توانمندسازی و توسعه نظام مشاوره خانواده ) با ، آموزش -

تأکید بر توانایی حل مسئله و کنترل خشم ( بمنظور تاب آوری 
 در مشکالت و بحرانهای زندگی

 سرپرست خانوارزنانتوانمندسازی -
بازطراحی الگوهای سنتی تشکیل و اداره خانواده مبتنی بر  -

 الگوهای اسالمی ایرانی در جامعه جدید

ش مراکز خدمات مشاوره رایگان برای ارائه مشاوره پیش افزای -
 وبعد از ازدواج 

 تبیین و ترویج الگوهای موفق اداره خانواده -
افزایش کمّی و ارتقاء کیفی جمعیت از طریق اِعمال سیاستهای  -

تشویقی و ارتقاء رضایت اجتماعی و امید به آینده)بویژه در بین 
استهای ابالغی مقام اقشار متوسط و نخبگان( برای تحقق سی

 معظم رهبری در زمینه جمعیت 
گسترش نظام حمایت اجتماعی بعد از طالق به منظور کاهش  -

 آسیبهای طالقهای ضروری

گسترش حمایت های اجتماعی از زنان در معرض آسیب و  -
 اسیب دیده

 های اجتماعیبهبود مراکز و اورژانس حمایت -
 ارآموزش و توانمندسازی زنان سرپرست خانو -
 تولید و اجراء بسته آموزشی و فرهنگی برای خانواده های جوان -
 تقویت مراکز مشاوره خانواده -
 کمک به تشکیل آسان خانواده -
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ارتقاء سطح کیفی خدمات درتفرجگاهها و ساماندهی  -
 سواحل

بهبودفعالیتهای فراغتی از طریق ارتقاء کمّی و کیفی برنامه  -
 ساختاری های فراغتی و انجام اصالحات

ارتقاء سالمت معنوی از طریق ترویج اخالق در سطح   -
 جامعه

گسترش کمّی و کیفی جشنهای مذهبی و ملی در سطوح  -
 منطقه ای ، محلی و بومی

 ساماندهی تعطیالت کشور و ساعات کار و فعالیت  -
ارتقاء بهره وری کاردربخش دولتی وافزایش بازده فعالیتهای  -

 آموزشی )درمدارس ودانشگاهها(
 بهسازی فضا های شهری در جهت ارتقاء نشاط اجتماعی   -
 گسترش اماکن تفریحی، فرهنگی و ورزشی -
 برگزاری جشنهای بومی محلی در سطوح ملی و منطقه ای  -

ــواحل و         - مه های فرهنگی و اجتماعی در سـ نا ــی بر تنوع بخشـ
 تفرجگاهها

ساعات   - بازنگری و تدوین قوانین و مقررات مربوط به تعطیالت و 
 ر و فعالیتکا
 بازنمایی و بازتولیدجشنها و ورزش های بومی و محلی -
شگری هویتی در    - تهیه برنامه های اوقات فراغت با تأکید بر گرد

 داخل استان
شکل گیری جشنواره های مذهبی، ورزشی، ادبی، هنری،  ملی ،     -

 منطقه ای، محلی و بومی در حوزه های مختلف
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 الزامات -

 های توسعه نهادهای  عمومی و مردمی در جهت  واسپاری امور اجتماعی به بخش های  فراهم آوردن زمینه

 غیر دولتی

  تقویت  سازوکار های ارزیابی  و نظارت دولتی  به جای تصدی گیری 

 های مشارکت اجتماعی همه دستگاهها، نهادهای عمومی غیردولتی، ایجاد سازوکارها و فراهم کردن زمینه

علمی، فعالین اجتماعی، هنرمندان، ورزشکاران و روحانیون  در زمینه کنترل و  -فی خیرین، انجمن های صن

 های اجتماعی کاهش آسیب

  ارتقاء شورای اجتماعی کشور و ایجاد سازمان امور اجتماعی کشور 

  اصالح ساختارها با الحاق سازمانها و بخشهای موازی 

 ه اجتماعیتدوین سیاستها و برنامه های جامع و عملیاتی در حوز 

 تدوین نظام جامع  سیاست اجتماعی  در سطوح کالن، میانی و خرد 

  توجه به مسئولیت های اجتماعی شرکت ها و سازمان ها به منظور توسعه خدمات پیشگیری ازآسیب های

 اجتماعی در سطوح مختلف

  رمایه یل ارتقاء سبازنگری در قوانین و اسناد مرتبط به منظور مقابله مؤثر با آسیبهای اجتماعی و تسه

 اجتماعی.

 هایی برای جلب مشارکت مردم هر محله در ارتباط با اداره محوری: طراحی مکانیزمتقویت رویکرد محله

 امور مربوط به زندگی اجتماعی. 

  تقویت بنیان خانواده و تالش در جهت ایجاد جامعه ای خانواده محور 

  بخشی و فرابخشی در حوزه آسیبهای اجتماعی و سرمایه های بین پرهیز از موازی کاری و انجام هماهنگی

 اجتماعی

  تدوین تصویری روشن از مختصات اجتماعی جامعه ایران برای تدوین کنندگان و مشاوران برنامه های

 توسعه.

 تولید و پردازش داده های متقن و کافی برای شناخت وضعیت اجتماعی و طراحی برنامه بر اساس آن 

 یریت اجتماعی برای اجرای احکام مورد نظر از طریق تقویت نیروهای کارشناسی نخبه تقویت توان نظام مد

 و همکاری با نهادهای دانشگاهی و پژوهشی

  مشخص نمودن سازوکار قانونی  جلب مشارکت مردمی در اجرای برنامه های حوزه اجتماعی 

 روه های عالین اجتماعی و یا گبه مشارکت گرفتن ذینفعان)متخصصین امور اجتماعی،کارشناسان سازمانی، ف

 های حوزه اجتماعی.هدف( در اجرای برنامه
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  تدوین استانداردهای مسئولیت اجتماعی در حوزه عملکرد نهاد های اجتماعی 

  طراحی سناریو های مختلف در صورت عدم تحقق بخشی از برنامه حوزه اجتماعی 

 توسعه سیاسی -ب-7

 ی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود بخشبررس -1 -ب-7

افزایش ظرفیت وکارایی یک نظام سیاسی درحل وفصل تضادهای منافع فردی وجمعی، ترکیب توسعه سیاسی 

مردمی بودن، آزادگی وتغییرات اساسی دریک جامعه است. هراندازه یک نظام سیاسی از انعطاف ناپذیری به انعطاف 

ند، به همان ک دنباله روی به خود مختاری و از پراکندگی به یگانگی گرایش پیداپذیری، ازسادگی به پیچیدگی، از

درمورد . یادی داردبن جنبه رفتاری و آن نظام افزایش می یابد. توسعه سیاسی بیشتر در نسبت توسعه سیاسی نیز

سی اتفاق ابسیاری از پارامترهای اصلی توسعه سیاسی چون مشروعیت ومشارکت سیاسی میان محققان علوم سی

مشارکت مردم از طریق نهادهای اجتماعی، و  میزان مشروعیت نظام واهتمام مردم به دولتمردانرد. دا وجود نظر

احزاب و نهادهای سیاسی غیردولتی و مطبوعات و قدرت انتخاب حکومتی برخاسته  ، سیاسی نظیر انتخابات مجلس

م از طریق ایجاد شبکه اداری کارآمد و دویی به نیازهای مرمیزان اقتدار در پاسخگ و از مردم و میزان آزادی آنان

و پرداختن به حقوق حقه اقوام و قومیتها و اقلیت های  فعال و حل قانونمند مشکالت و معضالت سیاسی جامعه

 .دینی، همگی از مولفه های توسعه سیاسی هستند

 تقسیمات کشوری -

نی در کشور ایران است که سابقه آن به ایجاد تقسیمات کشوری فرایندی دیرپا در مدیریت فضای سرزمی

در چارچوب قانون قرار  1285گردد. لیکن تقسیمات کشوری از سال اولین حکومتهای محلی و سپس ملی باز می

قانون دوم تقسیمات کشوری  1316گرفت که در این قانون عناصر تقسیماتی شامل ایاالت و والیات بود. از سال 

حدهای استان ، شهرستان، بلوك )بخش( و قریه محسوب نمود که این ساختار تا حال حاضر ساختار اداری را در وا

بخش تقسیم  493شهرستان و  195استان  24کشور به  1362ادامه یافته است. براساس قانون مذکور تا سال 

ایجاد  دگردید. به دنبال انقالب اسالمی و حاکم شدن فضای احساسی بر تقسیمات کشوری و آشفتگی در رون

اصالحات  1389و  1371سطوح جدید، قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به تصویب رسید و در سالهای 

 1058شهرستان،  431استان،  31جزئی در قانون مذکور بوجود آمد. بر همین اساس تاکنون فضای سرزمین به 

 تبدیل گردیده است.نقطه جمعیتی به شهر  1243دهستان تقسیم شده و در حدود  2589بخش و 
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 توسعه مشارکت زنان -

وجود دارد: نگاه  "حقوق بشری "و "توسعه ای "در مورد جایگاه مشارکت زنان در اقتصاد کالن دو نگاه

شان یکی از حقوق اساسی بشر است و حقوق بشری معتقد است که مشارکت مردم در نهادهای حاکم بر زندگی

ای معتقد است که توسعه واقعی جز با مشارکت ضروری است. نگاه توسعه در راه توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز

ریزان توسعه و مروجین شود. لذا در اینجا زنان، هم به عنوان برنامههای مختلف مردم از جمله زنان محقق نمیگروه

ان مشارکت زنوران توسعه مطرح هستند که هر دو با تحقق نگاه جنسیتی در برنامه ریزی و هم به عنوان بهره 

میسر می شود. تفاوت این دو نگاه در آن است که یک نگاه معتقد است که مشارکت حق همه مردم اعم از زن و 

بایست موانع دستیابی به آن برای همه افراد به عنوان یک حق مرتفع گردد، اما نگاه دوم به موضوع مرد است و می

ا و هبرنامه ریزی و سیاست گذاری جهت انعکاس خواسته توسعه اولویت می دهد و بر ضرورت مشارکت زنان در

 نیازهایشان تاکید می نماید.

این جوامع  توسعه پایدار فرآیند در مهم شاخصی ، سیاسی زنان نظام جمهوری اسالمی توسعه مشارکت در 

یالت تحص اجتماعی زنان، افزایش چشمگیر باسوادی و سطح -های سیاسیبا رشد آگاهی  شود. امروزهمی محسوب

 هایگیری تصمیم و ریزی برنامه مختلف در مراحل های آنانگیری از تواناییو نیز توانمندی زنان ضرورت بهره

 ضرورت می یابد. کالن ملی و استراتژیک

 گیری، تصمیم هایعرصه نان بهآتخصصی زنان ، دستیابی  های مهارت و دانش و آگاهی رغم ارتقاء علی

بوده  فرهنگی و عرفی حقوقی، سیاسی، اجتماعی، دچار موانع کالن همواره سطح در مدیریتی و سیاستگذاری

است. لذا فراهم سازی فرصت های برابر برای دستیابی زنان و مردان به سطوح مختلف فعالیت و مشارکت سیاسی 

ی خواهد ساالر در جامعه به عنوان یکی از ارکان حقوق شهروندی؛ زمینه ساز رشد و تعالی بر مبنای نظام شایسته

 شد.

 تنگناها و چالشها  -2 -ب-7

 فقدان کارایی و اثربخشی واقعی احزاب در فضای سیاسی جامعه 

 تدوام فضای غیر حزبی انتخابات در کشور 

  و موثر نبودن فعالیتهای حزبی در ایران واقعی 

 عدم ایفای نقش قانونی در انتخابات 

  ناکارآمدی قانون 

 کشور وزارت سوی از شده ارائه الیحه نرسیدن نتیجه به –رضایت از طرح اصالح قانون  عدم 

 بالتکلیفی تشکل های صنفی در طرح اصالح قانون 

 وجود برخی دستگاههای موازی در صدور مجوز فعالیت کانون های صنفی و تخصصی 

  زبانهای محلیناظر بر مذاهب، ادیان و  15و 13و 12نبود قانون عادی برای اجرای اصول 
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 عدم اطالع از تعداد دقیق جمعیت اقوام و اقلیت های دینی 

 وجود دستگاههای متعدد و سیاست های متناقض در رابطه با مدیریت اقوام 

  خالءهای قانونیوجود 

  مشکالت اجرایی و مالی 

  عدم وجود مراجع و قواعد قضایی در برخورد با متخلفین انتخاباتی 

 مان اخذ رأی ) رفع ابهام(مشخص نبودن سقف تمدید ز 

  عدم وجود مقررات خاص جهت باز شماری آراء و مبهم بودن وضعیت 

  ابهام قانونی در خصوص حضور نمایندگان کاندیداها در شعب اخذ رأی 

 ابهام و خالء قانون در مبحث تبلیغات کاندیداها و عدم شفافیت مالی تبلیغات 

 در زمان ادغام دو انتخابات هایی در پروسه اجرای انتخاباتوجود مغایرت 

 )ابهام در برنامه زمان بندی انتخابات ) عدم هماهنگی ستاد  با کمیته فن اوری اطالعات 

  عدم وجودکیفیت  مناسب به جهت عدم آموزش مستمر مجریان انتخابات  و کمیت نیروی انسانی و عوامل

 اجرایی انتخابات در سراسر استان 

 عب با توجه به حجم باالی کار در ادغام انتخابات عدم تناسب تعداد نیروها در ش 

  طوالنی بودن روال اداری رفع نقص کارتهای هوشمند 

 )عدم وجود قوانین خاص برای متخلفین انتخاباتی ) جرم انگاری 

 عدم وجود مجازاتهای متناسب با تخلفات انتخاباتی 

 ضاییعدم پی گیری جدی پرونده های متخلفین انتخاباتی از سوی مراجع ق 

 تبعیض در برخورد قضایی با متخلفین انتخاباتی 

  تقطیع مناطق و نواحی همگن طبیعی استان و برهم خوردن تعادل زیست محیطی 

 تر شدن بدنه دولت افزایش بار مالی دولت و حجیم 

 گزینی روزافزون در سطح سرزمینهای محلی و واگرایی و جداییافزایش رقابت 

 های منطقه ایریزیسرزمین و برنامهآمایش  عدم التزام به نظام 

 نارسایی قوانین 

  ساختارها، ظرفیت ها و محدودیت های حقوقی و قانونی 

 فقدان فرهنگ مدیریت مشارکتی  

 ی زنان و خانوادهاندرکاران حوزهضعف ارتباط اثربخش نهادهای متولی با دست 

 ننااجتماعی ز -فقدان الگوی مناسب مشارکت سیاسی. 
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 برنامه راهبردی بخش  -3 -ب-7

 اهداف کلی و راهبردها -

 اهداف کلی و راهبردها(. 6 -7جدول)

 راهبرد دستیابی به هدف کلی هدف کلی بخش ردیف

1 

تقویت و توانمندسازی احزاب و  -
 تشکلهای سیاسی

ت یسترسازی قانونی و اجرایی به منظور واقعی کردن فعالب -
نها  آ تسهیل فرایند قانونی فعالیت شعب فرعیو  احزاب

 (شهرستانی)
 تقویت رویه های قانونی و اجرایی نظارت بر فعالیت احزاب -
 حزبی فعالیت اعتالء و ارتقای فرهنگ  -
 از احزابو حمایت مالی دولت معاضدت حقوقی  -

2 

حفظ و تقویت وحدت ، همبستگی  -
 ایرانیان و  و وفاق ملی

شرایط و زمینه های  فراهم آوردن -
 19و 13- 15-12اجرای اصول 

 سیاقانون اس

اجرای سیاستهای جامع، متوازن و همه جانبه در اتخاذ و   -
 ابعاد سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی .

امور کشور و تسهیل فرآیند  تقویت مشارکت همة اقوام در  -
 ملت سازی.

کاهش تبعیض و  از بین بردن فراهم کردن زمینه های  -
های تفرقه ، اختالف ، تجزیه طلبی و جلوگیری از زمینه 

 تبدیل مسائل قومی به تهدید علیه وحدت و امنیت ملی .

هماهنگی مناسب بین دستگاهی و ایجاد وحدت رویه در  -
 هدایت و مدیریت مسائل قومی .

 مذهبی گسترش تشکلهای غیر دولتی در مناطق قومی و -

3 

ایجاد فضای آزاد و عادالنه در  - -
ای انتخاباتی  )مکانیزه رقابته

 کردن(

توسعه و تجهیز زیر ساختهای مخابراتی و اینترنت برای  - -
 برگزاری انتخابات 

تقویت آزادی های سیاسی و ایجاد بستر مناسب جهت  - -
 بهره برداری از آن

تقویت آزادی های مشروع مدنی در جهت افزایش  - -
 مشارکت سیاسی

4 

استقرار متوازن جمعیت در مناطق  -
یشگیری از مهاجرت گسترده و پ

 از پیرامون به مرکز

ظابطه مند کردن ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید  - -
 مبتنی برظرفیت های زیستی و ضوابط آمایش سرزمین

بستر سازی و فراهم کردن زیر ساختهای استقرار پایدار  -  -
جمعیت و بالفعل سازی ظرفیت های بالقوه مناطق در 

 و مهاجر فرستمعرض آسیب زیست انسانی 

5 
نهادینه کردن مشارکت سیاسی  -

 زنان

بسترسازی و ایجاد زمینه دستیابی  به  فرصت های برابر بین  -
 زنان و مردان در کلیه ابعاد مشارکت سیاسی



 

 بخش هایراهبردها و سیاست -

 ها راهبردها و  سیاست(. 7 -7جدول)

اساسی اقدام سیاستها راهبردها ردیف  

1 

بسترسازی قانونی و اجرایی به منظور واقعی کردن  -
 تسهیل فرایند قانونی فعالیت شعب فرعیو  فعالیت احزاب

 (شهرستانیآنها  )
 

ز ا های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیتقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه -
عالیت و فطریق تسهیل تشکیل حزب، شعب شهرستانی احزاب، تاسیس رسانه حزبی 

 .جبهه حزبی

 حمایت از آزادیهای مشروع و صیانت از حقوق اساسی ملت. -
 

 

 تدوین و ابالغ سازوکارهای صدور مجوز شعب شهرستانی احزاب -

 تر مجوز تاسیس و صدور پروانه احزابتدوین و ابالغ سازوکارهای سهل -

 آموزش و ارتقای دانش کارشناسان احزاب استانداریها و فرمانداریها -

 های حزبیهای رسانهن و ابالغ ضوابط و شرایط دریافت مجوزتدوی -

 سازوکارهای فعالیت جبهه حزبی تهیه، تدوین و ابالغ -

تقویت رویه های قانونی و اجرایی نظارت بر فعالیت  -
 احزاب

 های اسالمی جهت دهی جریانات سیاسی به پایبندی به ارزش -

 ون پذیری و اصول اخالقی.ستیزی، قانملی، دشمن انقالبی، دفاع از منافع  -

 مراسمات و ها همایش برگزاری ی نامه آیین و اجرایی های فرایند روز آمدن نمودن و اصالح -
 حزبی

 احزاب فعالیت اخالقی منشور های مولفه ترویج و تدوین -
 سیاسی جرم تفکیک و تعریف -

 حزبی در استانفعالیت اعتالء و ارتقای فرهنگ   -

 های سیاسی و حزبیی در زمینه فعالیتهای عمومافزایش سطح آگاهی -
 های حزبی و سیاسیهای تخصصی احزاب و فعالیتافزایش سطح آگاهی -
 احزاب توانمندسازی -
 

 احزاب شهرستانی شعب ویژه آموزشی های کارگاه برگزاری -
 دیگر کشورهای احزاب با ایران احزاب متقابل های دوره برگزاری -
 سیاسی علوم های رشته جموعهم در احزاب ویژه درسی واحدهای اختصاص -

 های جمعی ملی و محلیهای عمومی حزبی و سیاسی در رسانهارایه آموزش -
 

 از احزابدولت معاضدت حقوقی  -
 تمهید ضوابط و سازوکارهای حمایتی همه جانبه احزاب و فعالین حزبی -

 
 های حقوقی و اعتباری به احزاباختصاص تسهیالت و کمک -

 حزابا مالی های هزینه تامین زمینه در دیگر کشورهای های فتهیا و تجارب از گیری بهره -
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اجرای سیاستهای جامع، متوازن و همه جانبه اتخاذ و  -
 در ابعاد سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی .

مختلف  هایرعایت اصل شایسته ساالری و بکارگیری نیروهای شایسته اقوام در دستگاه -
 ه احراز صالحیت ها و تعیین سطوح مدیریت.و تعیین چارچوب های الزم در مورد نحو

ساماندهی و جهت دهی مطالبات قومی درابعاد مختلف به نحوی که سطوح مطالبات با  -
 امکانات و ظرفیت های ملی هماهنگ باشد.

بسترسازی و ایجاد زمینه برای حضور نخبگان معتدل قومی در ادارات و سازمان های  -
 رسمی .

 شترك به منظور باال بردن سطح همگرایی در میان اقوام.های مهاو آرمانتقویت ارزش -

حفظ و تقویت هویت ملی و فرهنگی ، تأکید بر تاریخ مشترك، فرهنگ و هویت مشترك  -
 با هدفت تقویت وحدت ملی .

هدایت و مدیریت خواسته های قانونی و مشروع اقوام درچارچوب قانون اساسی و سیاست  -
 ق ملی.های کالن نظام با حفظ وحدت و وفا

استخدام و بکارگیری بیشتر نیروهای شایسته و توانمند اقوام به ویژه در سطوح مدیریت  -
 های اجراییدستگاه

های حقوقی، فنی و اعتباری به نخبگان قومی و بکارگیری اختصاص تسهیالت و کمک -
 بیشتر آنان در ادارات و سازمانهای رسمی برای ارائه خدمت

 

امور استان و تسهیل  درتقویت مشارکت همة اقوام  -
 فرآیند ملت سازی.

شناسایی ، معرفی و نکوداشت چهره های ملی ، مفاخر فرهنگی و علمی اقوام ، قهرمانان  -
ملی و مواردی از این قبیل با هدف تقویت حس یگانگی ملی و تعلق هر چه بیشتر اقوام 

 به نظام .
 و علمی اقوام های ملی و مفاخر فرهنگیشناسایی، معرفی و نکوداشت چهره -

کاهش تبعیض و  از بین بردن فراهم کردن زمینه های  -
زمینه های تفرقه ، اختالف ، تجزیه طلبی و جلوگیری 
از تبدیل مسائل قومی به تهدید علیه وحدت و امنیت 

 ملی .

 پرهیز از افراط کاری قومی ، نژادی، زبانی و ... که به مفهوم نفی هویت سایر اقوام باشد . -

نه های سوء تفاهم ، احساس تبعیض ، بی عدالتی ، حقارت و ایجاد حس مشارکت رفع زمی -
 گسترده در میان اقوام .

 پرهیز از هر گونه برخورد قهرآمیز و انسداد سیاسی با خواسته های قانونی و مشروع اقوام . -

 تفکیک و تمییز قائل شدن میان خواسته های مشروع و قانونی اقوام از تحریکات و اقدامات -
 ضد انقالب و معاندین .

تمییز قایل شدن میان عناصر تأثیر گذار و معتدل و عناصر افراطی مرتبط با بدنة اقوام و  -
 برخورد قاطع با عوامل فرصت طلب و تجزیه طلب .

احترام به آداب ، فرهنگ ، زبان و نمادهای فرهنگی و قومی و پرهیز از هر گونه تحقیر و  -
 بی احترامی .

 

 ربط در هدایت و مدیریت مسائل قومیهای ذیی و وحدت رویه بین دستگاهایجاد هماهنگ -

 های منظم اقوام، در مناطق قومی و مذهبیبرگزاری جشنوره -

 های فرهنگی، ورزشی در مناطق قومی و مذهبیبرگزاری جشنواره -

 های دینی در استانبرگزاری نشست با اقلیت -

 نری اقوامهای ادبی، فرهنگی و هحمایت و کمک به انجمن -

 تقویت نخبگان در مناطق قومی و مذهبی -

 های دینی مصرح در قانون اساسیهای مالی به اقلیتپرداخت کمک -

 گسترش تشکلهای غیر دولتی در مناطق قومی و -
 مذهبی

گسترش تشکل های سیاسی ، رسمی و فراگیر ملی به مناطق قومی و تقویت و حمایت  -
 ایری.های عشاز تشکل های سنتی مانند تشکل

اجتماعی و فرهنگی رسمی و ملی در  های سیاسی،حمایت و کمک به فراگیر شدن تشکل -
 مناطق قومی

 های سنتی مانند تشکل های عشایریحمایت از تشکل -
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 ایجاد فضای آزاد و عادالنه در انتخابات -
 نهادینه کردن رفتار بی طرفانه در پروسه انتخابات -

ر باال بردن تالش در جهت بلوغ فکری شهروندان د -
 سطح آگاهی سیاسی

تقویت آزادی های سیاسی و ایجاد بستر مناسب بهره  -
 مندی از آن

-  
تقویت آزادی های مشروع مدنی در جهت افزایش  - -

 مشارکت سیاسی

 نهادینه کردن رفتار بی طرفانه در پروسه انتخابات - -

 تالش در جهت بلوغ فکری شهروندان در باال بردن سطح آگاهی سیاسی - -

 ضمین حقوق مدنی شهروندان و دسترسی به فرصتهای برابر در مشلرکت سیاسیت - -

 تقویت مبانی جامعه مدنی و مشارکت همگانی در مناسبات سیاسی و اجتماعی - -

 بهبود ساختار سیاسی و ایجاد محیط قانومند و حقوقی مناسب برای توسعه استان - -

 آموزش عمومی و افزایش سطح آگاهی سیاسی شهروندان - -
توجه، تأکید و اعالم نقش و تاثیر شهروندان در فرانید انتخابات و برقراری حاکمیت  - -

 مردم ساالری
 های مخابراتی و اینترانتی برای مکانیزه کردن انتخاباتایجاد و تجهیز زیرساخت - -
 مکانیزاسیون فرآیند انتخابات و شعب اخذ رأی - -

 

4 

ضابطه مند کردن ایجاد سطوح تقسیمات کشوری  - -
جدید مبتنی برظرفیت های زیستی و ضوابط آمایش 

 سرزمین
بستر سازی استقرار پایدار جمعیت و بالفعل سازی  - -

ظرفیت های بالقوه مناطق در معرض آسیب زیست 
 انسانی و مهاجر فرست

های جدید جمعیتی در های زیستی استان و جلوگیری از بارگذاریتوجه به حفظ بنیان -
 مناطق بحرانی

 ت منظومه های روستاییحفظ و تقوی -

 جلوگیری از تغییر معیشت و شهرگرایی روستاها -

 کند شدن روند ایجاد سطوح جدید تقسیماتی -

 افزایش مشارکت مردمی در توسعه مناطق مختلف استان -

 سیاسی-پذیر و پرکردن خالءهای اداریافزایش امنیت در مناطق آسیب -

 پایش مداوم توسعه در مناطق گوناگون استان -

نهایی کردن و تصویب ضوابط علمی و پایدار تقسیمات کشوری در قالب طرح جامع تکمیل،  -
 تقسیمات کشوری

 های بالقوه مناطق به امکانات بالفعلها و قابلیتریزی برای تبدیل ظرفیتبرنامه -

 ای و سنجش و پایش مداوم آنهاهای توسعه پایدار منطقهتدوین شاخص -

5 
ی به  فرصت ها بسترسازی و ایجاد زمینه دستیابی  -

 برابر بین زنان و مردان در کلیه ابعاد مشارکت سیاسی

 گسترش نهادهای مدنی، تشکلهای اجتماعی، احزاب و تشکلهای سیاسی زنان -

تقویت نقش و سهم زنان در نهادهای مدنی، تشکلهای اجتماعی، احزاب و تشکلهای  -
 سیاسی

سطوح مختلف عرصه های  ایچاد زمینه مساعد جهت استفاده از توانمندهای زنان در -
 مدیریتی

 های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بانوانکمک به ایجاد تشکل -

 های مدیریت استانشناسایی و جذب بانوان توانمند و به کارگیری آنان در عرصه -

 ها و منابع در انتخابات و رای گیریاتخاذ تمهیدات الزم جهت توزیع عادالنه فرصت -
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 الزامات -

  مشارکت مدنی و سیاسی گروه های مختلف قومی، دینی و مذهبی و گشودن باب مذاکره با توسعه نهادهای

 آنها در راستای تأمین منافع ملی .

 ها تقویت رویکرد  عدالت جنسیتی در تدوین برنامه -

جتماعی ا -تقویت نگرش مدیران و مسئولین ارشد در بهره مندی از زنان توانمند و فعال در حوزه سیاسی -

 یو مدیریت

تعبیه سیستم پایش وسنجش شاخص های مشارکت سیاسی زنان )معاونت امورزنان و خانواده ریاست  -

 جمهوری( 

   پرهیز از تجزیه و تحلیل مطالبات قومی ،مذهبی بر اساس دیدگاه امنیتی و ضرورت اصالح این رویکرد

 درساختارهای مرتبط

 (1360 سال مصوب)ها جمعیت و احزاب فعالیت قانون اصالح  -

 جرائم سایر از آن تفکیک و سیاسی جرم قانون تدوین  -

   تصویب قانون شهروندی 

 تصویب قوانین و آیین نامه های مرتبط با نحوه مدیریت و رفتار با فرقه های مختلف 

 1 - احصاء قوانین ومقررات زائد اداری در حوزه زنان 

 2- ود.بازنگری در قوانین ومقررات جهت ابهام زدایی ورفع خالء های موج 

  3- . شفاف سازی وروان سازی قوانین جهت تسهیل در خدمات رسانی 

  بازنگری قوانین موجود و وضع قوانین و مقررات تسهیل کننده و حامی مشارکت مؤثر و سازنده زنان در

 صحنه سیاست

  (1افزایش ضمانت اجرای قوانین، مقررات و اسناد باالدستی مرتبط با مشارکت سیاسی زنان )پیوست شماره 

 کردن انیزهمک و انتخابات مراحل کلیه سازی شفاف و انتخابات نمودن حزبی رویکرد با انتخابات الیحه تهیه 

 دهندگان رأی از نام ثبت بینی پیش و انتخابات جریان کل

 احزاب بر نظارت و تاسیس اجرایی های رویه و سازوکارها آوری روز به و اصالح 

 های متولی حوزه زنانستگاهتقویت روحیه هماهنگی و هم افزایی د 

  های بخشی، فرابخشی در سطوح ملی، هماهنگی سیاست جهت مناسب بسترهای و شرایطفراهم سازی

 ای و استانی منطقه

  دینی و مذهبی در عرصه اجتماع و فرهنگ  –ایجاد زمینه های پذیرش گروه های قومی 

  ی. دینی و مذهب –در گروه های قومی ایجاد و بسط دیدگاه ضرورت ملی نسبت به پایش احساس تبعیض 
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 توسعه مدیریت بحران -ج-7

 بررسی عملکرد گذشته و تحلیل وضع موجود -1 -ج-7

 مقدمه 

بر اساس قانون مصوب، سازمان دفاع غیرنظامی به منظور حفظ جان و مال مردم از  1337آذرماه سال  8مورخ در 

سال بعد با اصالح این  14ی و سوانح غیرمترقبه در وزارت کشور وقت تأسیس شد. تعرضات هوائی، حوادث طبیع

قرار گرفت که به موجب عدم عملکرد مطلوب، در  وزیرینخست قانون، سازمان دفاع غیرنظامی تحت سرپرستی

 .ی وزارت کشور تبدیل شدمجدداً به زیرمجموعه 1356سال 

(، بسیج 1359)ملی  آمادگی هایسازمان ادغام به مربوطی ، به موجب الیحهاسالمیانقالب  پس از پیروزی

غیرنظامی و دفاع غیرنظامی در سازمان بسیج ملی ادغام گردیدند و تحت مدیریت واحدی قرار گرفتند. با تصویب 

 کاهش ی ، کمیته1370تا  1361، بسیج ملی منحل شد. در طی سالهای 1361در سال  سپاه پاسداران اساسنامه

 کشور زارتو در ایران، در توسعه دوم برنامه قانون تصویب با. شد تکمیل و تأسیس مرور به طبیعی ایبالی اثرات

یشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق پ منظور به غیرمترقبه حوادث ستاد عنوان با ستادی وقت

، موضوع 1382ر در سال با تصویب طرح جامع امداد و نجات کشو.دیده از حوادث غیرمترقبه تشکیل شدآسیب

های به وجودآمده در ایران وارد مرحله جدیدی شد. این طرح که با امضای مشترك وزارت کشور مدیریت بحران

لح جمهوری اسالمی ستاد کل نیروهای مس و جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایرانجمهوری اسالمی ایران،

 نیز آن متولی و شد ابالغ ایران در اجرایی هایارگان و هاسازمان ی تصویب شد، در همان سال به کلیه ایران

 مختلف مراحل در فعالیت ی های تخصصی متعددی نیز در زمینهشد. کارگروهقرارداده کشور وزارت همچنان

دی همان  5ای مخرب در تشکیل شد. چند روز از تصویب این طرح نگذشته بود که زلزله مدیریت بحران چرخه

های درگیر در ماجرا، همچنان عدم رغم ابالغ دستورهای مقتضی به دستگاهحادث شد. علی بم سال، در شهر

پس از این .های درگیر نتوانستند عملکرد مطلوبی را به نمایش بگذارندخورد و سازمانکارایی مناسب به چشم می

ضر در محل دستور دادند ؛ باید واقعه مقام معظم رهبری در اولین سخنرانی خود در جمع مردم بم ومسئولین حا

سازمانی در کشور تشکیل شود تا اقدامات قبل، حین و پس از حادثه را بتواند مدیریت کند. بر همین اساس در سال 

آیین نامه  1388قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در مجلس شورای اسالمی تصویب ودر سال  1387

 بحران کشور رسماً فعالیت خود را آغاز نمود.اجرایی آن تصویب  و سازمان مدیریت 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%84_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%84_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%84_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85


   305/امور عمومی، سیاست داخلی و ارتقاء سرمایه اجتماعی

 

 توصیف وتحلیل وضعیت موجود -

بررسی ادبیات نظری و علمی مدیریت بحران نشان می دهد که تنظیم الگو و مدیریت واحد و دارای مسولیت 

نگ هماه رهبری امور در قبل، حین و بعد از بحران داشته باشد. در واقع مدیریت و قدرت میتواند نقش موثری در

 و منسجم حوادث به دالیل زیر حائز اهمیت فراوان است:

 ول تامین ایمنیئایجاد وحدت رویه و هماهنگی بین سازمان های مس -

 .جلوگیری از تعدد مسوولیت ها بین سازمان های اداری  -

 استقرار تشکیالتی منسجم و با صالحیت جهت برخورد با هرگونه حادثه -

 مالی و انسانی جلوگیری از اتالف شدید منابع -

 ارتقای کمی و کیفی نیروهای عمل کننده در فرایند مدیریت بحران -

 باال بردن فرهنگ ایمنی و استفاده از مشارکت های مردمی در مدیریت بحران -

البته موضوع مدیریت صرفا مربوط به بعد از بروز حادثه نیست بلکه پیش از وقوع آن، مدیریت اموری از  

یکردها و تنظیم برنامه های راهبردی و عملیاتی نیز در خور توجه الزم است. این مهم از قبیل شناخت مسائل، رو

 جمله به شیوه های زیر قابل حصول است و مبنای مدیریت خطر را تشکیل می دهد.

نگاه داشتن نیروی انسانی جهت  کارآمد برای ای دوره مانورهای و تمرینات و ها آموزش برگزاری -الف 

 ادث.مقابله با حو

 و حوادث از کدام هر مورد در استان مناطق پذیری آسیب اطلس تهیه و پذیر آسیب مناطق شناخت -ب 

 .است داده استان رخ در تاکنون که سوانحی

مدت حادثه،  طول ها، نشانه ها، ویژگی ذکر با منطقه هر در سوانح و حوادث بروز تاریخی سوابق تهیه -ج 

اعالم نظر در خصوص اقدامات و برنامه هایی که باید انجام می گرفت یا بگیرد میزان خسارات وارده و علل آن، 

 تا در حوادث مشابه از میزان تلفات و خسارات کاسته شود.

ر زم دال تمرین و آموزش و غیرمترقبه حوادث بروز مورد در مردم به رسانی اطالع و ارتباط نحوه تعیین -د 

 این خصوص.

 رحط ارائه و منطقه هر در( احداثی یا طبیعی امکانات از اعم)اتکا  قابل واردم و ضعف نقاط شناسایی -ـه 

 نجات نظوربم استحکامات و امکانات از استفاده همچنین پذیر، آسیب و ضعیف تقویت نقاط و مشکالت رفع جهت

 .خسارات کاهش و مردم جان حفظ و

ع بین المللی بمنظور استفاده از تجربیات گر سازمان ها و ارگان های مشابه از طریق مجامدی با ارتباط -ز

 آنها و به روز کردن اطالعات و تجهیزات.

 .های سریع و صحیح کمک رسانی راه بینی پیش -ح
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، توزیع وظایف و مسوولیت های یاد شده بین دستگاه های موجود به موقع رسد با ساماندهی لذا به نظر می 

ن پذیر بوده و به این ترتیب اقدامات تخصصی هر یک از ارگان ها به تناسب وضعیت و حدود اختیارات آنها امکا

 در حیطه تعیین شده مکمل اقدامات دیگران بوده و مجموعا موجب کاهش آثار حوادث خواهند شد.

 انجام به شاخص های مربوط به مدیریت در حوادث غیر مترقبه تدوین جهت تاکنون زیادی البته اقدامات

 از تجارب حاصل البته .است گرفته قرار توجه مورد موضوع از خاصی بخشهاییک  هر در که است رسیده

 کاهش خطرپذیری و بحران مدیریت بهینه که دهندمی نشان جهانی تجارب نیز و ایران در گذشته حوادث

 مولفه های مختلف با مرتبط و حاکم ارکان کلیه برگیرنده در که شاخص های مناسب  داشتن بدون سوانح

توجه خاصی به   حاضر حال در نمود اذعان میتوان بدین ترتیب .نیست امکانپذیر باشد، بحران و یسکمدیریت ر

 .است این شاخص ها نشده

 مقایسه استان اصفهان  باسایر استانهای کشور در خصوص توانمندی های مدیریت حوادث(. 8 -7جدول)

نام 

استانهای 

 کشور

 استان اصفهان

مراکز مدیریت 

 واکنش اضطراری

شبکه مخابراتی       

 اضطراری ایمن

شبکه های پایش 

 سوانح

برنامه اجرایی 

 اتاق بحران

 ندارد ندارد دارد ندارد اصفهان*

 .1395*مآخذ: استانداری اصفهان، اداره کل مدیریت بحران، تیر 

 هاتنگناها و چالش -2 -ج-7

   نظمی و ناهماهنگی در انجام اقدامات مربوط به مرحله مقابله با حادثه.بروز بی 

 . عدم امکان تامین عادالنه مایحتاج آسیب دیدگان 

 افزایش مرگ و میر وخسارات 

 .تاخیر در ارایه خدمات و افزایش اعتراضات مردمی 

 احد )سوء مدیریت(احتمال تبدیل شدن یک حادثه معمولی به بحران، بدلیل عدم امکان اعمال مدیریت و. 

 ...افزایش هزینه های  مربوط به عملیات اسکان اضطراری، بازسازی و 

 .گسترش بی اعتمادی و ایجاد جو بدبینی به مسئولین نظام 

 .کاهش مشارکت پذیری مردم و حمایت های سیاسی از نظام 

 .سوء استفاده معاندین ومخالفین، از آشفتگی های احتمالی 

 ه های باکیفیت،  بدلیل  وجود  فشار های )طبیعی وغیر طبیعی (حاکم برجامعه.عدم امکان  ساخت سرپنا 

  روانی در جامعه  -افزایش معضالت اجتماعی )مصرف مواد مخدر وجرم وجنایت و...( وبروز مشکالت روحی

 بعد از هر حادثه.
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 برنامه راهبردی بخش  -3 -ج-7

 اهداف کلی و راهبردها -

 اهداف کلی و راهبردها در برنامه ششم بخش / فرابخش(. 9 -7ول)جد

 راهبرد دستیابی به هدف کلی هدف کلی بخش ردیف

1 
 

آگاهی حوادث و بینی و پیشپیش -
 بالیای طبیعی 

ط ربهای اجرایی متولی و ذیهای نهادها و دستگاهارتقاء سطح توانمندی -
 بینی حوادث غیرمترقبهدر شناسایی و پیش

2 
 

پیشگیری از وقوع حوادث و بالیای  -
 طبیعی

 

افزایش  و ارتقاء سطح ایمنی مناطق استان در برابر حوادث غیر مترقبه -
 سطح آگاهی جامعه در مقابله با خطرات، حوادث و بالیای طبیعی

پیشگیری و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و  -
 ایمنی در ساخت و سازهاافزایش ضریب 

3 
مقابله به موقع، سریع و موثر با حوادث  -

 و بالیای طبیعی
ارتقاء آمادگی نهادهای مسئول و متولی جوامع شهری و روستایی و مقابله  -

 به موقع، سریع و موثر در برابر حوادث طبیعی

4 
بازتوانی حادثه دیدگان و بازسازی علمی  -

 و اصولی مناطق حادثه دیده

 

ء تاب آوری جامعه در برابر حوادث  با ایجاد  زیر ساخت های الزم ارتقا -
 برای مدیریت بهینه

 الیم حمایتهای ها،بیمه انواع نظیر خسارت جبران مؤثر نظامات گسترش -
 حمایتی صندوقهای و ویژه تشویقی، تسهیالت و

 گسترش فرهنگ بیمه و افزایش، ضریب نفوذ بیمه در حوادث غیر مترقبه -



 

 و سیاست ها راهبردها -

 راهبردها و سیاست ها و اقدامات در برنامه ششم بخش/فرابخش(. 10 -7جدول)

 اقدام اساسی سیاست  راهبرد ردیف

1 

های نهادها و ارتقای سطح توانمندی -
های اجرایی متولی و دستگاه

و  بینیربط در شناسایی، پیشذی
 آگاهی حوادث غیرمترقبهپیش

 

 دنش پدیدار نحوه و اقلیمی و جوی هایپدیده شناسائی -
  آنها آسیب و میزان تأثیر ارزیابی و خطرات -

 و ایمنی فرهنگ و آگاهی و آموزش گسترش و افزایش -
 عوارض با رویارویی برای مردم و مسئوالن سازیآماده
 خطر هویژبه غیرمترقبه حوادث و طبیعی سوانح از ناشی
 .اقلیمی و جوی هایپدیده و زلزله

 حمایت و پژوهشی و علمی مطالعات تقویت گسترش و -
 اتخطر از کاستن شناسایی و منظوربه موجود، مراکز از

 .زلزله خطر اولویت با حوادث گونهاین

 های طبیعیتهیه اطلس ملی پدیده -
آمایش  اساسی محورهای از یکی عنوانبه آن نمودن لحاظ و اقلیمی شرایط شناسایی  -

 .سرزمین
 .اقلیمی و جوی بالیای مدیریت جامع نظامهای ساماندهی و تدوین یه،ته -
 .راهکارهای مناسب اتخاذ و سرزمین پهنه در آن پیامدهای و آثار و اقلیم تغییر شناسایی  -
 های شناسایی انواع حوادث و مناطق حادثه خیز کشورها و پروژهاجرای طرح -
 آگاهی حوادث و بالیای طبیعیبینی و پیشایجاد و تجهیز مراکز شناسایی، پیش -
 برنامه ریزی به موقع وتربیت مربی جهت اجرای برنامه های پیش بینی شده -
 های جمعیرسانی همگانی از طریق رسانهآموزش عمومی و اطالع -

استفاده از ظرفیت مراکز آموزشی و پژوهشی و ایجاد رشته های مرتبط به منظور تربیت  -
 کارشناس

 ص مدیریت بحرانتقویت کادر مجرب و متخص -

2 

ارتقای سطح ایمنی مناطق کشور در  -
برابر حوادث غیرمترقبه و افزایش 
سطح آگاهی جامعه در مقابله با 

 خطرات، حوادث و بالیای طبیعی

 

 

 تأسیسات حساس و روستایی و شهری جمعیتی مراکز در کاربریها سازی مناسب و یابیمکان -
 لهزلز نسبی خطر بندیپهنه با متناسب مهم و

 یرویتربیت ن و متخصص نیروهای کارگیریبه با ساز و ساخت بر نظارت و مدیریت بهبود -
 از ادهو استف ایحرفه و فنی تشکلهای و مهندسی نظام تقویت و سطوح کلیه در ماهر کار

 .خیززلزله پیشرفته کشورهای موفق هایتجربه
 یمهب الزامی کردن و زلزله ابربر در ناامن و غیرفنی سازهای و ساخت از جلوگیری و ممنوعیت -

 .اجرا و طرح به مربوط مقررات و استانداردها کلیه از استفاده و
 ،مصالح استاندارد از استفاده کردن الزامی و ایسازه اصلی و پایه مصالح استانداردسازی -

 .بکس هایساخت سازه و پایدار و نوین فناوریهای تشویق و ترویج و مقاوم و باکیفیت
 فنیسازهای غیر و ساخت شناختن تخلف و جرم برای الزم مقررات و قوانین صویبت و تهیه -



 

 

 اقدام اساسی سیاست  راهبرد ردیف

 رنسبیخط بندیپهنه با متناسب روستایی و شهری عمران و توسعه طرحهای اصالح و تدوین -
 .کشور مختلف مناطق در زلزله

 حیـاتـی و شریانهای مهم، و عمومی دولتی، ساختمانهای ایلرزه بهسازی و سازیایمن -
 .سال 10 مدت تا حداکثر فرسوده هایبافت بهسـازی و بازسـازی و زیربنـایی سـاتتاسی

 و سازیمنظور ایمنبه( آن نظایر و بیمه) تشویقـی حمایتهـای و ویژه تسهیـالت ارائه -
 .غیردولتی تولیدی و خدماتی مسکونی، هایساختمان ایلرزه بهسازی

3 

ارتقای آمادگی نهادهای مسئول و  -
امع شهری و روستایی و متولی، جو

مقابله بموقع، سریع و موثر در برابر 
 حوادث طبیعی

 یآمادگ برای جمهور رئیس تعیین با واحد مدیریت ایجاد -
 بحران دوره در و فرماندهی مؤثر اقدام و دائمی

 هایشبکه کمک به اطالعات جامع مدیریت نظام ایجاد -
 اجرایی سازمانهای و ـپژوهشی علمی مراکز اطالعاتی
 دقیق رسانیاطالع و موقعبه هشدار منظوربه مسئول،

 .حادثه وقوع زمان در

 رد و نجات جو و جست عملیات، مؤثر و سریع اجرای برای الزم امکانات و آمادگیها تقویت -
 و تبلیغاتی هایسیاست تنظیم دیدگان،آسیب موقت اسکان و امداد اولیه، ساعات
 .فوق هایزمینه در خارجی و لیداخ هایکمک سازماندهی و رسانیاطالع

 یعموم و نهادهای دولتی از اعم نیاز مورد هایتوانمندی و امکانات کلیه گرفتن اختیار در -
 بحران زمان طول در مسلح نیروهای و غیردولتی

4 

آوری جامعه در برابر ارتقای تاب -
های الزم حوادث با ایجاد زیرساخت

برای مدیریت بهینه بحران ناشی از 
 ثحواد

 

 و روانی بازتوانی منظوربه علمی جامع هایبرنامه تدوین -
 ناطقم فنی و اصولی و بازسازی دیدگانآسیب اجتماعی

 .دیدهآسیب

تدوین طرح های جامع با مشارکت بخش علمی و اجرایی  -
 کشور

 استفاده از تجارب جهانی  -برنامه ریزی به موقع   -
 تدوین استاندارهای الزم -

5 

ر جبران خسارت گسترش نظامات موث -
 های مالیها، حمایتنظیر انواع بیمه

و تشویقی، تسهیالت ویژه و 
 های حمایتیصندوق

سازی شهروندان پیش از وقوع حوادث تجهیز و آماده -
 برای مراحل مقابله، بازتوانی و بازسازی بعد از حادثه

 ایهمسازی، آینده نگری و اصالح بینشی شهروندان در خصوص خدمات بیآموزش فرهنگ -
 مندی از مزایای بیمهآموزش عمومی و همگانی بهره -
 ایاعمال تشویق و تخفیف برای استفاده شهروندان از خدمات بیمه -
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 الزامات  -

 ایجاد و تقویت سیستم هشدار سریع و پیش آگاهی 

 )بهبود مراکز پایش زلزله )زلزله نگار وشتاب نگار 

 ه بندی و ریز پهنه بندی مخاطرات طبیعی(تهیه طرح های جامع خطر پذیری)شناسایی و پهن 

 تسریع در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری و روستایی 

  افزایش ضریب نفوذ بیمه حوادث )اجباری نمودن بیمه در سطوح مختلف)مسکونی، تجاری، دولتی ،کشاورزی

 و...(

  و...افزایش ایمنی مناطق جمعیتی در معرض خطر سیل و رانش زمین و ریزش کوه 

 ارتقای کیفیت ساخت و ساز و ترویج مقاوم سازی به منظورکاهش آسیب پذیری مستحدثات 

 های تخصصی مرتبط با حوادث آموزش و ترویج فرهنگ خودامدادی در سطح واحدهای افزایش آموزش

 همسایگی

 های واکنش سریعراهبری علمی و تجربی تیم 

  برای مدیریت واکنش سریعبهره گیری ازسیستمهای پیشرفته وفناوریهای نوین 

 افزایش توانمندیهای جستجو و نجات با استفاده از ظرفیت جوامع محلی 

  تقویت برنامه های اسکان اضطراری  و عملیات امداد 

 برآورد سریع میدانی خسارات مبتنی برسیستمهای گردآوری اطالعات برپایه GPS ،GIS و سنجش از دور 

 احداث پایگاه های چند منظوره  –داث سایت های اسکان اضطراری تامین زیرساخت های الزم از جمله اح

 مدیریت حوادث.

 توسعه امنیت پایدار -د-7

 بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود -1 -د-7

 مقدمه 

، علمی و...( یتوسعه یعنی بهبود در وضعیت زندگی انسان ها در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاس

که اگر فرایند بهبود در زندگی انسان ها، بدون تخریب محیط زیست بوده و توأم با عدالت اجتماعی باشد و در 

 گفته می شود.« توسعه پایدار»نتیجه با کمترین نوسان ادامه یابد به آن 

آورد یی نسل آینده برای است که نیازهای فعلی خود را بدون خدشه دار کردن به تواناتوسعه پایدار توسعه

ساخته و نیازهای خود را پاسخ گوید. در این تعریف حق هر نسل در برخوداری از همان مقدار سرمایه طبیعی که 

ها قرار داشته به رسمیت شناخته شده و استفاده از سرمایه طبیعی در حد بهره آن مجاز شمرده در اختیار دیگر نسل
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مهم و جدید در مدیریت و سیاستگذاری عمومی است که بطور گسترده ای اندازی شده است. توسعه پایدار چشم

 در هزاره جدید ظهور یافته است .

بر این اساس و با تاکید بر نظریه توسعه پایدار و نیز جرح و تعدیل نظریه های توسعه منطقه ای همچون 

ریه نظریه برگشت تمرکز، و نظ پیرامون، -نظریه مکان مرکزی، نظریه قطب رشد، نظریه مرکز رشد، نظریه مرکز

ای برمبنای تلفیق حرکت های توسعه از باال و توسعه از پایین شکل می گیرد که ای، توسعه منطقهعدالت منطقه

در آن با اولویت دهی به نقش مردم و اجتماعات محلی و با استفاده از منابع داخلی منطقه، در جهت استفاده همه 

  شود.میمردم از مزایای توسعه حرکت 

. شودای، به ویژه جوامع درحال گذار محسوب مییکی از مقوالت اساسی و زیربنایی در هر جامعه« امنیت»

سازی امنیت، شناخت عوامل ای امن و تحقق امنیت پایدار در نخستین گام تعریف و مفهومبرای نیل به جامعه

ها های بحرانیف و تبیین علی و کشف بسترها و زمینههای امنیتی و توصها و مولفهتهدیدزا و ناامنی، تعیین شاخص

رود. اما از آنجا که تحوالتی که امروزه در ها به شمار میناپذیر برای دولتها امری ضروری و اجتنابو ناامنی

یتی و های امنهای امنیتی و هم در تعیین استراتژیگذاری چالشمفهوم امنیت بوجود آمده هم در تبیین و اولویت

 نمایند. های امنیتی نقش کلیدی ایفا میسازی سیاستراحی مدل و عملیاتط

 تنگناها و چالش ها -2 -د-7

 کم انگاشتن بار انتظامی ناشی از توسعه کشور -

 بازدارنده نبودن مجازات کیفری -

 باال بودن میزان تصدی گری پلیس -

 هبی در تامین امنیت و همگرائی ملی و اسالمیهای قومی و مذعدم استفاده از ظرفیت گروه -

 هاناکارآمدی بخشی از نظام مدیریت بحران -

 های فرهنگی و اجتماعی در انتظام بخشی و هنجارسازیضعف در دستگاه -

 مشکالت مربوط به آمایش سرزمین و توزیع نامناسب جمعیت به ویژه به لحاظ قومی و مذهبی -

 خریب منابع طبیعی ، آلودگی هوا و بروز نارضایتی عمومیهای زیست محیطی ، تاستمرار آلودگی -

 افزایش و پیچیدگی و سازمان یافتگی جرایم در فضای مجازی -

 های مصوبها و برنامهقانون گریزی و عدم اعتماد به سیاست -

 های مرتبط با امنیت بدلیل قوانین و ساختارهای موجودموازی کاری و تداخل دستگاه -

 اذ تصمیم و انباشت قوانین و مقرراتوجود مراجع مختلف اتخ -

 های انتظامی در احقاق حقوق شهروندانناکارآمدی اقدامات دستگاه -
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 برنامه راهبردی بخش  -3 -د-7

 اهداف کلی و راهبردها -

 اهداف کلی و راهبردها در برنامه ششم بخش/فرابخش(. 11 -7جدول)

فردی  راهبرد دستیابی به هدف کلی هدف کلی بخش 

 ساماندهی اتباع خارجی 1
گسترش ضابطه مندی حضور قانونی  اتباع خارجی در  -1

 استان

 تامین امنیت استان 2
 امنیتی پیشرفته  –های اطالعاتی توسعه فناوری -1
 تقویت و گسترش نقش و مشارکت مردم در امنیت استان -2
 نگ قانون مداریگسترش و تقویت فره -3

 اهداف کمی -

 تعیین اهداف کمی بر حسب اهداف کلی در برنامه ششم(. 12 -7جدول)

اهداف 

 کلی

وضعیت در پایان  هدف کمی

هایسال  

های برنامه ششمسال  

 پنجم چهارم سوم دوم اول واحد عنوان
1393 1394 

تأمین 

امنیت 

 استان

قت عادیکاهش سر  41937 44145 46468 48914 51488 54198 53020 فقره 

کاهش سرقت 
 مسلحانه

 81 80 79 78 77 - - درصد

کاهش سرقت 
 اتومبیل

 4886 5144 5414 5699 5999 6315 6663 فقره

افزایش نسبت کشف 
 اتومبیل های مسروقه

1/98 95 96 درصد  2/98  3/98  4/98  5/98  

افزایش نسبت کشف 

ه وقوعقتل  ب  
3/97 91 98 درصد  5/97  7/97  9/97  1/98  

های )نصب دوربین
 مراقبتی(

 580 545 500 418 370 300 285 دستگاه
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 هاراهبردها و سیاست -

 ها و اقدامات در برنامه ششمراهبردها، سیاست(. 13 -7جدول)

 اقدام اساسی سیاست راهبرد ردیف

1 
ندی حضور گسترش ضابطه م

 قانونی اتباع خارجی در استان

نظارت و گسترش موثر بر حضور  -
 اتباع خارجی مجاز

جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع  -
 خارجی

تشدید برخورد با بکارگیرندگان اتباع  -
 خارجی غیرمجاز

تعیین تکلیف ازدواج زنان ایرانی با اتباع  -
 خارجی 

ع اصدور کارت شناسایی برای کلیه اتب -
 خارجی مجاز

تشدید کنترل مرزها برای جلوگیری از  -
 ورود غیرمجاز اتباع خارجی

2 
های اطالعاتی توسعه فناوری

 امنیتی پیشرفته

های اطالعاتی و گسترش سامانه -
 کنترل الکترونیکی

 های مراقبتیاندازی دوربیننصب و راه -

3 
تقویت و گسترش نقش مردم 

 در امنیت استان

ح آگاهی عمومی نسبت به ارتقاء سط -
 اهمیت مسایل امنیتی استان

 

آموزش عمومی مردم در مورد مسائل  -
 امنیتی

مشارکت شوراهای محلی در تامین  -
 امنیت محالت

استفاده از ظرفیت معتمدین محلی در  -
 تامین امنیت استان

4 
گسترش و تقویت فرهنگ 

 مداریقانون

ارتقاء سطح فرهنگ قانون مداری  -
 مردم

آموزش عمومی و حقوقی قانونی به  -
 مردم

5 
سازی استان از خطر ایمن

 های تروریستی و تکفیریگروه

های گسترش و تقویت ارزش -
 ملی  –اسالمی 

افزایش نقش و مشارکت مردم در  -
های تروریستی و مبارزه با گروه

 تکفیری 

افزایش آگاهی مردم از نیات شوم این  -
 هاگروه

های مشترك و آرمانها تقویت ارزش -
 ملی مردم استان –دینی 

های اطالعاتی امنیتی هماهنگی دستگاه -
های تروریستی و در برخورد با گروه

 تکفیری
 افزایش اطالع رسانی به مردم -

6 
های نامحسوس کنترل

 های امنیتیمولفه

 افزاریهای کنترل نرمگسترش روش -
 نامحسوس

 های اطالع رسانیایجاد سامانه -
تامین ابزار و لوازم مورد نیاز کنترل  -

 نامحسوس
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 (1400-1396برنامه ششم توسعه ) يمواد قانون يبررس: جلد سوم پیوست

ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

 اقتصاد کالن 
بند  -4ماده 

 الف

تأمین حداقل دو و هشت 
دهم واحد درصد از رشد 
هشت درصد اقتصاد از 

وری و محل ارتقای بهره
 گذاریرشد سرمایه

گذاری از جمله تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه
تا متوسط ساالنه سی تأمین منابع مالی خارجی 

 میلیارد دالر از خطوط اعتباری بانکهای خارجی

تأمین مالی خارجی )فاینانس( خودگردان با اولویت 
تأمین مالی اسالمی، پانزده میلیارد دالر به شکل 

گذاری مستقیم خارجی و بیست میلیارد دالر سرمایه
 قراردادهای مشارکتی خارجی

بانک مرکزی، سازمان برنامه و 
 جه کشوربود

- 

بند ت -4ماده  اقتصاد کالن 
افزایش مهارت و تخصص 

 نیروی کار

افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه 
ع ها تا مقطها، هنرستانالتحصیالن دبیرستانفارغ

 کارشناسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

ای های مهارتی، تخصصی و فنی و حرفهارائه آموزش
های خدمت زیر پرچم و کارورزی یتبا استفاده از ظرف

 دانشجویان
 - وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

بند چ -4ماده  اقتصاد کالن 

تدوین سازوکار الزم و 
کارآمد برای کاهش فاصله 
بین نرخ سود تسهیالت و 

 های بانکیسپرده

تدوین سازوکار الزم و کارآمد برای کاهش فاصله 
 ای بانکی با هدفهبین نرخ سود تسهیالت و سپرده

 پذیری نظام بانکیافزایش کارآمدی و رقابت

های کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیالت و سپرده
پذیری نظام بانکی و جذب و تجهیز بانکی و رقابت

منابع و اعطای تسهیالت به نحوی که در هر سال از 
برنامه فاصله نرخ سود تسهیالت و سپرده بانکی 

 ال قبل کاهش یابدحداقل ده درصد نسبت به س

 - بانک مرکزی

بند ز -4ماده  اقتصاد کالن 
رشد و توسعه اقتصادی بر 

 پایه عدالت

دهم کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل هشت
( ساالنه در طول سالهای اجرای قانون %8/0درصد )

 برنامه

افزایی و زایی، مهارتهای اشتغالاعمال سیاست
از مشاغل کوچک ای و حمایت ارتقای دانش حرفه

 بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایستهخانگی و دانش

وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه 

 کشور، اتاق تعاون
- 

5ماده   اقتصاد کالن 
محور قرار دادن رشد 

 وری در اقتصادبهره
وری در اجرایی نمودن چرخه مدیریت بهره

 های اجراییدستگاه

وری از طریق تسهیل و تشویق ی بهرهارتقا
وری گیری کارایی و بهرههای غیردولتی، اندازهفعالیت

 دستگاههای اجرائی و واحدهای عملیاتی در هر سال
 - وریسازمان ملی بهره

ممنوعیت هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی معافیت مالیاتی 6ماده  بودجه و مالیه عمومی 
ری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت ممنوعیت برقرا

 مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه
 سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی 
 استان
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

 بودجه و مالیه عمومی 
بند   - 6ماده 
 1جزء -ب 

عوارض موضوع بندهای 
( 38)ب(، )ج( و )د( ماده )

قانون مالیات بر ارزش 
وارض افزوده و همچنین ع

ارزش افزوده گاز طبیعی 
موضوع قانون مذکور و 

گذاری عوارض شماره
خودروهای موضوع بند )ج( 

 ( قانون مذکور43ماده )

به نسبت  38واریز عوارض وصولی بند )الف( ماده 
 درصد روستاها 30درصد شهرها و  70

( %70واریز عوارض مزبور به نسبت هفتاددرصد)
و مناطق عشایری ( روستاها %30درصد)شهرها و سی

ها و و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری
ها، واریز سهم روستاهای فاقد دهیاری و دهیاری

های شهرستان مناطق عشایری به حساب فرمانداری
مربوط جهت مشارکت با بنیاد مسکن انقالب اسالمی  

و هزینه در همان روستاها و مناطق عشایری با 
 درصد 100تخصیص 

 ر مالیاتی کشورسازمان امو

اداره کل امور مالیاتی 
استان، بنیاد مسکن، 

ها، ها، فرمانداریشهرداری
 هادهیاری

 بودجه و مالیه عمومی 
بند ب  - 6ماده 
 2جزء  -

عوارض موضوع بندهای 
( 38)ب(، )ج( و )د( ماده )

قانون مالیات بر ارزش 
افزوده و همچنین عوارض 
ارزش افزوده گاز طبیعی 

ون مذکور و موضوع قان
گذاری عوارض شماره

خودروهای موضوع بند )ج( 
 ( قانون مذکور43ماده )

واریز عوارض حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت 
( سهم کالنشهرها، %12درصد)دوازده
( سایر شهرها و %53درصد)وسهپنجاه

 ( روستاها و مناطق عشایری%35درصد)وپنجسی

بادانی همان عوارض مزبور صرف امور عمران و آ
روستاها و مناطق عشایری حسب مقررات و مصوبات 

ریزی شهرستان ، همچنین قرار های برنامهکمیته
( عوارض ارزش افزوده موضوع %30درصد)گرفتن سی

این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در 
ها برای تأمین شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان

آنها و تکمیل طرحهای ها و ارائه خدمات در زیرساخت
تمام شهرکها و نواحی صنعتی استان، های( نیمه)پروژه

در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان که این 
سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر 

 گردد.می

 سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی 
ها، استان، شهرداری

، هاها، دهیاریفرمانداری
های شرکت شهرك

 صنعتی استان
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

 بودجه و مالیه عمومی 

بند  - 6ماده 
تبصره جزء  -ب

2 

عوارض موضوع بندهای 
( 38)ب(، )ج( و )د( ماده )

قانون مالیات بر ارزش 
افزوده و همچنین عوارض 
ارزش افزوده گاز طبیعی 
موضوع قانون مذکور و 

گذاری عوارض شماره
خودروهای موضوع بند )ج( 

 ( قانون مذکور43ماده )

واریز عوارض حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت 
( سهم کالنشهرها، %12درصد)دوازده
( سایر شهرها و %53درصد)وسهپنجاه

 ( روستاها و مناطق عشایری%35درصد)وپنجسی

( از مبلغ موضوع سهم %5درصد)قرار گرفتن پنج
( شهرکهای استان جهت ارائه خدمات %30درصد )سی

وطه در همان شهرکها در اختیار شرکتهای مرب
خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره 

،  شرکت 1387/2/31امور شهرکهای صنعتی مصوب 
شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز 

 مشمول این حکم هستند.

 سازمان امور مالیاتی کشور
اداره کل امور مالیاتی 

های استان، شرکت شهرك
 صنعتی استان

 بودجه و مالیه عمومی 

بند  - 6ماده 
تبصره جزء  -ب

3 

عوارض آالیندگی 
 واحدهای تولیدی

پرداخت عوارض بین شهرداری ها، دهیاری ها، 
 فرمانداری ها

آالیندگی واحدهای تولیدی موضوع توزیع عوارض
( قانون مالیات بر ارزش افزوده در 38( ماده)1تبصره)

ها، جمعیت بین شهرداری هر شهرستان به نسبت
ها )برای روستاهای فاقد ها و فرمانداریدهیاری

دهیاری و مناطق عشایری( همان شهرستان، در 
صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی)پنجاه نفر 

و بیشتر( به بیش از یک شهرستان در یک استان 
های سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست

ای بت تأثیرگذاری، در کمیتهاعالمی سازمان به نس
مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران 

ربط، مدیرکل محیط زیست و های ذیشهرستان
تأثر های ممدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان

 شود.توزیع می

سازمان امور مالیاتی کشور، 
 سازمان برنامه و بودجه کشور

اداره کل امور مالیاتی 
مدیریت و  استان، سازمان 

ریزی استان، برنامه
ها، ها، فرمانداریشهرداری

 هادهیاری

 بودجه و مالیه عمومی 
بند  -7ماده 

 1جزء  -ب
های سنواتی انطباق بودجه

 با قانون برنامه ششم

سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات 
نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 

( تعیین %30درصد)برنامه سی اول اجرای قانون
شود و ساالنه حداقل دو واحد درصد به این سهم می

 شود.اضافه می

وجوه مزبور با سهم چهارده و نیم درصد  شرکت ملی 
نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و 

خیز، ( مناطق نفت%3همچنین سهم سه درصد )
 نیافته اختصاص می یابد.گازخیز و توسعه

نک مرکزی، صندوق توسعه با
ملی، سازمان برنامه و بودجه 
کشور، وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

- 
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

بودجه و مالیه عمومی 
بند  -7ماده 

 2جزء  -ب
 جایی و افزایش منابع و مصارفجابه ایسقف اعتبارات هزینه

جایی و افزایش منابع و مصارف در مجاز بودن جابه
( در قالب %15درصد ) این جدول حداکثر تا پانزده

 لوایح بودجه سنواتی
 - سازمان برنامه و بودجه کشور

بند پ -7ماده  بودجه و مالیه عمومی 
ریزی بر مبنای بودجه

 عملکرد

درصد دستگاههای اجرائی ساالنه اعتبارات بیست
صورت مندرج در قوانین بودجه سنواتی، به

 ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم می شود.بودجه

درصد دستگاههای اجرائی به االنه اعتبارات بیستس
جز مدارس دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را 

ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم می صورت بودجهبه
 شود.

 سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و  
ریزی استان، کلیه برنامه
های اجرایی استانی دستگاه

 به جز مدارس دولتی

 بند ث -7ماده  بودجه و مالیه عمومی 
تامین و تایید بار مالی 

 مصوبه ها

ها، ها و دستورالعملها، بخشنامهنامهکلیه تصویب
تغییرات تشکیالت، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و 

طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای 
کارگیری نیرو و همچنین مجوز هر نوع استخدام و به

هیأتهای امنا که متضمن بارمالی باشد، در مصوبات 
صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار 

مالی ناشی از آن قبالً محاسبه و در قانون بودجه کل 
 کشور تأمین شده باشد.

 سازمان برنامه و بودجه کشور دریافت مجوز تامین مالی کلیه مصوبات
سازمان مدیریت و  

 ریزی استانبرنامه

 بند چ -7ماده  ه و مالیه عمومیبودج 
کمک به وزارت ورزش و 

 جوانان
 های قابل قبول مالیاتیتعیین هزینه

هایی که توسط اشخاص حقیقی یا وجوه هزینه
حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، 

عنوان کمک به اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا به
تأیید  شود باوزارت ورزش و جوانان پرداخت می

های قابل قبول مالیاتی وزارت مذکور به عنوان هزینه
 گرددتلقی می

سازمان امور مالیاتی کشور، 
 وزارت ورزش و جوانان

اداره کل امور مالیاتی 
استان، واداره کل ورزش و 

 جوانان استان
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

 بند ح -7ماده  بودجه و مالیه عمومی 
تعادل بخشی و توازن 

 منطقه ای
ز اعتبارات تملک دارایی درصد ا 30اختصاص 
 ای استانها جهت تعادل بخشیسرمایه

دولت مکلف است از سال اول اجرای قانون برنامه 
جهت عملیاتی کردن رویکرد تمرکز زدایی واثربخشی 

، سازیمدیریت اجرائی در مراکز استانها و جهت زمینه
بخشی، توازن و آمایش سرزمینی توزیع تعادل

ای ات تملک دارایی سرمایه( از اعتبار%30درصد)سی
ریزی استانها اختصاص دهد. کشور را به شورای برنامه

توزیع اعتبارات موضوع این ماده عالوه بر  -تبصره
سهم استانها از اعتبارات طرحهای ملی و ملی استانی 

 باشد.می

 سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان مدیریت و 

 ریزی استانبرنامه

  تحول اساسی در ساختارها 8ماده  عمومیبودجه و مالیه 

های کلی ابالغی ( سیاست12تحقق اهداف بند)
اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختارها 

و اصالح و ارتقای نظام مدیریت مالی و 

دولت و همچنین مدیریت بدهیها از   محاسباتی
 -داری کل کشور بساماندهی خزانه -طریق الف

ء و ارتقا -محاسباتی کشور پ -لیساماندهی نظام ما
ریزی بر انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه

 ساماندهی بدهیهای دولت -مبنای عملکرد ت

داری کل کشور، اصالح نظام مالی و محاسباتی خزانه
ارتقای نظام نظارت از طریق اصالح سامانه مالی و 

افزار حسابداری واحد و یکپارچه حسابداری، تهیه نرم
ر مبنای حسابداری تعهدی، تهیه صورتهای مالی ب

تلفیقی، تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش 
عمومی برای کل کشور، طراحی نظام نظارت مالی و 

ریزی بر مبنای عملکرد، حفظ نظارت مالی بر بودجه
شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به 

( در سطح حداکثر G.D.Pتولید ناخالص داخلی )
هل درصد ، ساماندهی اصل بدهیها از طریق تمدید چ

و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه 
عمومی، حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده 
از اوراق بدهی با تصویب مجلس، تأدیه بدهی دولت 
به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از 

ت به مدت و تأدیه بدهی دولطریق بازارهای کوتاه
نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق 

 مدت و بلندمدتابزارهای بدهی میان

 وزارت امور اقتصادی و دارایی
اداره کل امور اقتصادی و 

 دارایی استان
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

 تامین سامانه تدارکات الکترونیکی انجام معامالت الکترونیکی 9ماده  بودجه و مالیه عمومی 

ل قانون برگزاری مناقصات و کلیه دستگاههای مشمو
نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون 
برگزاری مناقصات و انجام معامالت خود از طریق 

 سامانه مذکور هستند

 کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط
کلیه دستگاه های اجرایی 

 هاذیربط، شهرداری

  نظام پولی و بانکی و
 تأمین منابع مالی

بند  -10ماده 
 الف

 پرداخت بدهی ها به اشخاص حقیقی و حقوقی نظام جامع تامین مالی

تسویه معادل کل بدهی های اشخاص حقیقی و 
 از طریق انتشار اوراق بهادار، 1395حقوقی تا سال 

بدهی هایی که توسط دولت ایجاد می شود از نرخ 
سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده 

اله ردیف خاصی برای برخوردار می شود، هر س
پرداختهای مرتبط با اوراق بهادار در الیحه بودجه 
پیش بینی می شود و معامالت اوراق بهادار تحت 

نظارت سازمان بورس در بازارهای متشکل از اوراق 
 بهادار مجاز است.

سازمان برنامه و بودجه کشور، 
 وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان مدیریت و 
ستان، اداره ریزی ابرنامه

 کل امور اقتصادی و دارایی

  نظام پولی و بانکی و
 تأمین منابع مالی

بند  -10ماده 
 پ، ت، ث

 انتشار صکوك اسالمی

راه اندازی سامانه جامع اطالعات اموال غیرمنقول 
دستگاه های اجرایی )به استثنای انفال و اموال زیر 

قانون  83نظر مقام معظم رهبری و موارد اصل 
سی( به منظور پشتوانه انتشار صکوك با تصویب اسا

هیات وزیران توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی 
به منظور استفاده از دارایی های دولت برای انتشار 

 صکوك و اقدامات مربوط به آن

ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، امالك، 
ساختمانها، فضاهای اداری در اختیار یا تصرف دارای 

ند یا فاقد آن اجاره ای یا وقفی یا ملکی در سامانه س
مزبور، انتشار صکوك برای دستگاه های وابسته به 

قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادها غیر قوه مجریه 
منوط به موافقت عالیترین مقام آنها، وزارت امور 

اقتصادی و دارایی از سهام دولت در شرکتها به عنوان 
اده کند، وزارت امور اقتصادی و پشتوانه صکوك استف

دارایی مجاز است اسناد خزانه اسالمی را به منظور 
رفع عدم تعادل منابع و مصارف بودجه عمومی در 
یک سال مالی منتشر کند، اعتبارات بازپرداخت این 

 اوراق صد در صد تخصیص یافته است.

 وزارت امور اقتصادی و دارایی
اداره کل امور اقتصادی و 

 دارایی
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

  نظام پولی و بانکی و
 تأمین منابع مالی

بند  -11ماده 
 الف

 افزایش نقش صنعت بیمه
ایجاد فضای امن در حوزه های اقتصادی، فضای 

کسب و کار و سرمایه گذاری و افزایش ضریب نفوذ 
 بیمه

های بازرگانی در طول اجرای برنامه ضریب نفوذ بیمه
از حق  های عمر( برسد، سهم بیمه%7درصد)به هفت

های بازرگانی کشور حداقل تا بیمه تولیدی بیمه
( نسبت به سال پایه اجرای قانون %50درصد)پنجاه

ای هبرنامه افزایش یابد،  گسترش و افزایش رشته
 ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملیبیمه

 های بیمه استانیشرکت بیمه مرکزی ایران

  نظام پولی و بانکی و
 مالیتأمین منابع 

بند  -12ماده 
 الف

بدهی دولت به سازمان 
 تامین اجتماعی

 تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی

در اجرای حکم این بند باید ساالنه حداقل 
( بدهی دولت به سازمان تأمین %10درصد)ده

اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای 
ه همان سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودج

 بینی و تأمین شود.سال پیش

 سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان مدیریت و 

 ریزی استانبرنامه

  نظام پولی و بانکی و
 تأمین منابع مالی

بند  -12ماده 
 ب و پ

متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان و مستمری 

 بگیران

تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان 
 صندوق تامین اجتماعی دولت و مشموالن

جهت تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه 
کارکنان دولت و مشموالن صندوق تأمین اجتماعی 

و قانون نظام هماهنگ حقوق 1361/3/30مصوب 
 حاکم است. 1373/6/23بازنشستگی و وظیفه مصوب 

مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد 
از  -هاتعهدات و داراییبا کلیه وظایف، اختیارات، 

جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، 
موجودی، اسناد و اوراق با حفظ هویت مستقل به 

 یابد.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقال می

سازمان تأمین اجتماعی، وزارت 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی، 
 سازمان برنامه و بودجه کشور

جتماعی اداره کل تأمین ا
 استان، 

سازمان مدیریت و 
 ریزی استانبرنامه
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

  نظام پولی و بانکی و
 تأمین منابع مالی

بند  -17ماده 
 الف

استفاده از تسهیالت 
 تکلیفی بانکها

التفاوت نرخ سود مصوب بینی مابهضرورت پیش
شورای پول و اعتبار و درج آن در قانون بودجه 

 ساالنه

مؤسسات اعتباری در هرگونه تکلیف به بانکها و 
راستای استفاده از منابع آنها در طول سالهای اجرای 
قانون برنامه درخصوص تسهیالت با نرخ سود کمتر، 

نی بیجز سایر تکالیف قانونی مشروط به پیشبه
التفاوت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و مابه

 درج آن در قانون بودجه ساالنه است.

 - ه کشورسازمان برنامه و بودج

 نظام پولی و بانکی و
 تأمین منابع مالی

 19ماده 
ارتقای مشارکتهای مردمی 

در قالب تشکلهای 
 اقتصادی

 افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون

دولت موظف است به منظور ارتقای مشارکت مردمی 
و فراهم کردن بستر اجرائی الزم برای تعاون و 

اقتصادی های همکاری آحاد مردم در قالب تشکل
تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون 

از سال اول اجرای قانون برنامه از محل فروش اموال 
مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از واریز 

داری کل کشور در قالب قوانین بودجه به خزانه
سنواتی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک 

 مذکور منظور نماید.

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

اداره کل تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  نظام پولی و بانکی و
 تأمین منابع مالی

 20ماده 

اصالح و تقویت نظام مالی 
کشور از طریق تامین منابع 

مالی داخلی و خارجی 
طرحهای دستگاههای 

 اجرایی

دریافت و بازپرداخت تسهیالت طرحهای 
 ییدستگاههای اجرا

 مالی و زیست-اقتصادی -تهیه طرحهای توجیه فنی
محیطی با مسئولیت وزیر یا باالترین مقام دستگاه 

 اجرایی و تایید شورای اقتصاد

سازمان برنامه و بودجه کشور، 
 های اجراییکلیه دستگاه

سازمان مدیریت و 
ریزی استان، کلیه برنامه
 های اجرایی استاندستگاه

 
محیط کسب و کار، 

سازی و صوصیخ
 مناطق آزاد

 21ماده 

های صنعت توسعه فعالیت
بیمه و بهبود محیط کسب 
و کار و گسترش بخش 

 غیردولتی

شدن عرضه سهام دولت در شرکتهای بیمه و مردمی
 گری دولتاقتصاد و کاهش نقش تصدی

واگذاری سهام به بخش غیردولتی در بازار سرمایه و 
ل اجرای سازی در  دو  سال اوسازمان خصوصی

یمه گری بقانون برنامه وکاهش تدریجی نقش تصدی
مرکزی وکاهش بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه 

 بازرگانی

سازی،کلیه سازمان خصوصی
 های بیمهشرکت

های بیمه کلیه شرکت
 استانی
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

 
محیط کسب و کار، 

سازی و خصوصی
 مناطق آزاد

 22ماده 
ایمن سازی محیط کسب و 

 کار

پذیری رتبه ایران در دو شاخص رقابت الف( ارتقاء
المللی و حقوق مالکیت در میان کشورهای بین

درصد(، ارتقاء رتبه  20منطقه به رتبه سوم )هر سال 
 70شاخص کسب و کار و رساندن آن به کمتر از 

)هر سال ده رتبه(، ب( کاهش خطرپذیری )ریسک( 
اجتماعی در محیط کسب و کار، جذب متخصصان، 

 اخالل در امنیت اشخاص و بنگاهها مقابله با

ها، ب( تهیه الف( اصالح قوانین، مقررات و رویه
الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار  و تصویب 

 آن در شورای عالی امنیت ملی
 - وزارت امور اقتصادی و دارایی


محیط کسب و کار، 

سازی و خصوصی
 مناطق آزاد

 23ماده 
 -ایجاد منطقه آزاد تجاری

نعتی و ویژه اقتصادی ص
 جدید

انتقال کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیالت 
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی  

 به وزارت امور اقتصادی و دارائی

های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تأمین زیرساخت
تولیدی، أخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه 

می و امنیتی و اخذ مصوبه مجلس محیطی، نظازیست
 شورای اسالمی

 - وزارت امور اقتصادی و دارایی


محیط کسب و کار، 

سازی و خصوصی
 مناطق آزاد

 24ماده 
ارتقاء سهم تعاون در 

اقتصاد به بیست و پنج 
 درصد

همکاری دولت با دستگاههای ذیربط جهت دستیابی 
 به سهم تعاون در اقتصاد

الزم در جهت کارآفرینی،  اتخاذ تمهیدات قانونی
اشتغالزایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و 

 بنیانمتوسط و دانش

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و 
کشاورزی ایران، اتاق تعاون 

 مرکزی
- 


محیط کسب و کار، 

سازی و خصوصی
 مناطق آزاد

بند  - 25ماده 
 الف

گسترش سهم بخش 
خصوصی و تعاونی در 

 اقتصاد

خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی  به اجازه 
دار وظایف اجتماعی، کلیه دستگاههای اجرائی عهده

فرهنگی و خدماتی )واگذاری مدارس دولتی ممنوع 
 است(.

نامه اجرائی این ماده شامل نحوه تعیین تهیه آیین
قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی به 

سطح کیفی خدمات وری و ارتقای منظور افزایش بهره
 و مدیریت بهینه هزینه

سازمان برنامه و بودجه کشور، 
سازمان اداری و استخدامی، سایر 

 دستگاههای اجرایی ذیربط

سازمان مدیریت و 
ریزی استان، برنامه

دستگاههای اجرایی ذیربط 
 استانی

 
محیط کسب و کار، 

سازی و خصوصی
 مناطق آزاد

بند  - 25ماده 
 ب

ای بنگاهه نظارت بیشتر بر
در حال واگذاری و واگذار 

 شده

جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و ثبت صورت
همچنین نقل و انتقال اموال و امالك توسط سازمان 

ثبت اسناد و امالك کشور و اعطای تسهیالت به 
 آنها بر اساس مجوزهای الزم

ارائه اسامی بنگاههای در حال واگذاری و واگذار شده 
سازی به سازمان ثبت اسناد خصوصی از سوی سازمان

 و امالك کشور و بانک مرکزی

سازمان ثبت اسناد و امالك 
سازی، کشور، سازمان خصوصی

 بانک مرکزی

اداره کل ثبت اسناد و 
 های عاملامالك، بانک
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

 
ای، توازن منطقه

توسعه روستایی و 
توانمندسازی اقشار 

 پذیرآسیب

بند  - 26ماده 
 1جزء   -الف 

پذیر کردن عدالت ترقاب
 ای و سرزمینیبین منطقه

اجرایی نمودن سند آمایش سرزمین ملی و استانی از 
 سال دوم اجرای قانون برنامه توسط دولت

تهیه سند آمایش سرزمین ملی و استانی در طول سال 
اول اجرای برنامه و تصویب شورای عالی آمایش 

 سرزمین
 سازمان برنامه و بودجه کشور

ریت و سازمان مدی
 ریزی استانبرنامه

 
ای، توازن منطقه

توسعه روستایی و 
توانمندسازی اقشار 

 پذیرآسیب

بند  - 26ماده 
 2جزء  -الف

افزایش انگیزه وصول 
 استانی درآمد

هایی که ماهیت استانی دارند تعیین درآمدها و هزینه
و اعمال نمودن آنها طی دو سال اول اجرای قانون 

 رجمع در بودجه سنواتیصورت سبرنامه به

تهیه دستورالعمل مازاد بر درآمدهای وصولی نسبت به 
سقف مصوب هر استان توسط سازمان جهت تأمین 

ای در های سرمایهای و تملک داراییاعتبارات هزینه
 ربطهای ذیماهه بین استانمقاطع سه

سازمان برنامه و بودجه کشور، 
 وزارت امور اقتصادی و دارایی

مدیریت و سازمان 
ریزی استان، اداره برنامه

 کل امور اقتصادی و دارایی

 
ای، توازن منطقه

توسعه روستایی و 
توانمندسازی اقشار 

 پذیرآسیب

بند  - 26ماده 
 3جزء -الف 

 توازن و عدالت بین مناطق

درصد درآمد حاصل از  3سوم از اختصاص یک
های صادرات نفت خام و میعانات گازی به استان

خیز و گازخیز و دوسوم آن به مناطق و نفت
 یافتههای کمتر توسعهشهرستان

های سنواتی های عمرانی در قالب بودجهاجرای برنامه
 هاریزی و توسعه این استانبا تصویب شورای برنامه

 سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان مدیریت و 

 ریزی استانبرنامه

 
ای، توازن منطقه

و  توسعه روستایی
توانمندسازی اقشار 

 پذیرآسیب

بند - 26ماده 
 4جزء   -الف

 تمرکززدایی
واگذاری کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری 
دستگاههای اجرائی به واحدهای مربوطه خود در 

 هاها و شهرستاناستان

تهیه فهرست کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری 
 در سال اول اجرای قانون برنامه

 ستگاههای اجراییکلیه د
کلیه دستگاههای اجرایی 

 استانی ذیربط

 
ای، توازن منطقه

توسعه روستایی و 
توانمندسازی اقشار 

 پذیرآسیب

بند  - 26ماده 
 5جزء  -الف

 توسعه روستایی

تهیه طرحهای هادی و تعیین محدوده روستاها در 
سراسر کشور با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر 

أیید بخشداری هر بخش و با اطالع بنیاد مسکن و ت
 دهیاران و رؤسای شورای اسالمی روستاها

تصویب نمودن طرحهای هادی و تعیین محدوده 
 روستاها در کمیته تخصصی ذیربط

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی
اداره کل بنیاد مسکن 

 انقالب اسالمی
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

 
ای، توازن منطقه

توسعه روستایی و 
توانمندسازی اقشار 

 یرپذآسیب

بند  - 26ماده 
 ب

 توسعه روستایی

( از سرجمع %8تا  %5اختصاص پنج تا هشت درصد )
ای استانی به های سرمایهاعتبارات تملک دارایی

تهیه و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاهای 
ریزی و توسعه شهرستان توسط شوراهای برنامه

 ریزی شهرستانبرنامه استان و کمیته

های هادی و بهسازی روستاها تهیه و اجرای طرح
 توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و 
ریزی استان، اداره برنامه

کل بنیاد مسکن انقالب 
 اسالمی

 
ای، توازن منطقه

توسعه روستایی و 
توانمندسازی اقشار 

 پذیرآسیب

بند  -27ماده 
 1جزء  -الف 

و  ستاییتقویت اقتصاد رو
توسعه اقتصاد 

 محورصادرات

تهیه برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی هر سال در 
پنج هزار روستا با مشارکت نیروهای محلی و با 

و  های دولتیگیری از تسهیالت بانکی، حمایتبهره
گذاری بخش خصوصی توسط سازمان سرمایه

 ریزی استانمدیریت و برنامه

تانی تا سه ماه اول سال اعالم روستاهای سهمیه اس
اول اجرای قانون برنامه توسط سازمان و تصویب 
نمودن برنامه توسعه اقتصادی و  اشتغالزایی در 

 ریزی استانشورای توسعه و برنامه

 سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و 
ریزی استان، اداره برنامه

کل بنیاد مسکن انقالب 
 اسالمی

 
، ایتوازن منطقه

توسعه روستایی و 
توانمندسازی اقشار 

 پذیرآسیب

بند   -27ماده 
و  2جزء  -الف 

3 

تقویت اقتصاد روستایی و 
توسعه اقتصاد 

 محورصادرات

تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به 
عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه 

ها و سنواتی، کاهش مدت زمان پاسخ به استعالم
ر پروانه ساخت بنگاههای اقتصادی روستایی و صدو

 عشایری

و  «عمران و توسعه روستایی»تهیه پیوستی با عنوان 
اختصاص بودجه عمرانی مربوط به این فصل، کاهش 

ها و صدور پروانه ساخت مدت زمان پاسخ به استعالم
بنگاههای اقتصادی روستایی و عشایری از هرکدام از 

 کثر پانزده روزربط، به حدادستگاههای ذی

سازمان برنامه و بودجه کشور، 
 کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط

کلیه دستگاههای اجرایی 
 ذیربط استانی

 
ای، توازن منطقه

توسعه روستایی و 
توانمندسازی اقشار 

 پذیرآسیب

بند   -27ماده 
 4جزء  -الف 

تقویت اقتصاد روستایی و 
توسعه اقتصاد 

 محورصادرات

پنجاه و چهار خوشه کسب و کار توسعه حداقل 
برداری و ساخت نود و هشت ناحیه روستایی، بهره

صنعتی روستایی و ایجاد یک میلیون و نهصد و 
چهارده هزار فرصت شغلی در روستاها و مناطق 

 عشایری

پذیر و احداث و توسعه بنگاههای اقتصادی رقابت
 گرا از طریق بخشهای خصوصی و تعاونیصادرات

یع کوچک و سازمان صنا
 های صنعتی ایرانشهرك

های شرکت شهرك
 صنعتی استان
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

 
ای، توازن منطقه

توسعه روستایی و 
توانمندسازی اقشار 

 پذیرآسیب

بند  -27ماده 
و  5جزء  -الف 

6 

تقویت اقتصاد روستایی و 
 عشایری

های شاخص (%5رشد ساالنه حداقل پنج درصد)
ر، تهیه شده در ساماندهی عشایبرخورداری تعیین

 طرحهای هادی و طرحهای توسعه و بازنگری آنها

تأمین منابع مورد نیاز ، تهیه طرحهای هادی و 
طرحهای توسعه و بازنگری آنها برای همه روستاها و 

های باالی بیست خانوار و مناطق عشایری در آبادی
طول اجرای قانون برنامه با اولویت مناطق کمتر 

 برخوردار

ودجه کشور، سازمان برنامه و ب
بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی،سازمان امور عشایر 
 ایران

سازمان مدیریت و 
ریزی استان، اداره برنامه

کل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی، اداره کل امور 

 عشایر استان

 
ای، توازن منطقه

توسعه روستایی و 
توانمندسازی اقشار 

 پذیرآسیب

بند  -27ماده 
و  7جزء  -الف 

8 

قتصاد روستایی و تقویت ا
 عشایری

سازی حداقل آموزش روستاییان و عشایر ، ایمن
روستاهای در معرض خطر سوانح  (%30درصد)سی

 طبیعی تا پایان اجرای قانون برنامه

آموزش صدهزارنفر از روستاییان و عشایر در زمینه 
های اقتصادی و ریزی محلی، توسعه فعالیتبرنامه

رسانی، جلب خدماتهای فرهنگی، بهبود برنامه
های مردمی و نظارت بر اثربخشی طرحهای مشارکت

دستگاههای اجرائی، شناسایی روستاهای در معرض 
 سازیخطر سوانح طبیعی جهت اجرای طرحهای ایمن

سازمان برنامه و بودجه کشور، 
بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی،سازمان امور عشایر 
 ایران

سازمان مدیریت و 
، اداره ریزی استانبرنامه

کل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی، اداره کل امور 

 عشایر استان

 
ای، توازن منطقه

توسعه روستایی و 
توانمندسازی اقشار 

 پذیرآسیب

بند   -27ماده 
 9جزء  -الف 

 تقویت اقتصاد روستایی
های فرسوده و نابسامان تعیین شاخصهای بافت

 هدروستایی و تهیه طرحهای بهسازی بافتهای فرسو
تعیین شاخصهای ذیربط و اجرای طرحهای بهسازی 

 بافتهای فرسوده در روستاهای دارای اولویت
سازمان برنامه و بودجه کشور، 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

سازمان مدیریت و 
ریزی استان، اداره برنامه

کل بنیاد مسکن انقالب 
 اسالمی

 
ای، توازن منطقه

توسعه روستایی و 
قشار توانمندسازی ا

 پذیرآسیب

بند  -27ماده 
 10جزء  -الف

شکوفایی و پیشرفت 
 محور روستاهاعدالت

ه شده ببخشودگی سود و جرائم تسهیالت پرداخت
افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و 
سازمان بهزیستی جهت بازسازی اماکن مسکونی 

دیده از حوادث طبیعی و مناطق روستایی آسیب
 غیرمترقبه

شده به ودگی سود و جرائم تسهیالت پرداختبخش
دیده از حوادث طبیعی و غیرمترقبه افراد ذیربط آسیب

 باشندکه قادر به بازپرداخت اقساط خود نمی

سازمان برنامه و بودجه کشور، 
 بانک مرکزی

سازمان مدیریت و 
ریزی استان، برنامه
 های عاملبانک
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

 
ای، توازن منطقه

توسعه روستایی و 
نمندسازی اقشار توا

 پذیرآسیب

بند  -27ماده 
 2و  1جزء  -ب

 تقویت اقتصاد روستایی
های دفع سنجی، طراحی و ایجاد سامانهامکان

های روستایی و طراحی و اجرای بهداشتی زباله
 های( دفع بهداشتی فاضالبطرحهای )پروژه

با پیشنهاد وزارت کشور  1نامه اجرائی جزء تهیه آیین
های( وزیران، اجرای طرحهای )پروژهو تصویب هیأت 

دفع بهداشتی فاضالب در روستاها با اولویت 
ها، سدها و ها، تاالبروستاهای واقع در حریم رودخانه

دلیل نفوذپذیری کم اراضی دفع روستاهایی که به
باشد از طریق بخش فاضالب در آنها دچار مشکل می
 خصوصی

ها و سازمان شهرداری
شرکت آب و های کشور، دهیاری

 فاضالب روستایی کشور

ها، ها، دهیاریشهرداری
شرکت آب و فاضالب 

 روستایی استان

 
ای، توازن منطقه

توسعه روستایی و 
توانمندسازی اقشار 

 پذیرآسیب

بند  -27ماده 
 3جزء  -ب

تقویت اقتصاد روستایی و 
 عشایری

های ها و برنامهسازی حداکثری فعالیتیکپارچه
ه روستایی، عشایری و کشاورزی عمران و توسع

یر پذکشور و مدیریت آنها با رویکرد جهادی و نظارت
تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و ایجاد 

ریزی و ارائه خدمات و طرحهای یکپارچگی برنامه
 روستایی و عشایری

های جامع بر اساس نیازها و مشارکت تهیه برنامه
طبیعی، اقتصادی و  واقعی مردم و شرایط انسانی،
 اجتماعی

بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 
 سازمان امور عشایر ایران

اداره کل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی، اداره کل 

 امور عشایر استان

 
ای، توازن منطقه

توسعه روستایی و 
توانمندسازی اقشار 

 پذیرآسیب

بند  -27ماده 
 4جزء  -ب

تقویت اقتصاد روستایی و 
 عشایری

ین و تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت راههای تأم
روستایی تا پایان اجرای قانون برنامه )هر سال 

 ( از طریق سازمان%20درصد بیست

احداث، بهسازی و آسفالت و نگهداری راههای 
روستایی روستاهای باالی بیست خانوار جمعیت و 

 مناطق عشایری

سازمان برنامه و بودجه کشور، 
 وزارت راه و شهرسازی

سازمان مدیریت و 
ریزی استان، اداره برنامه

 کل راه و شهرسازی

  نظام اداری، شفافیت
 و مبارزه با فساد

بند  -28ماده 
 الف

حذف دستگاههای موازی 

 غیرضرور  و
کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای 

 درصد اجرائی به میزان پانزده

 واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات  و
ا، همشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی

حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، 
ها و کاهش پستهای سازمانی، انحالل و ادغام سازمان

مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای 
ها و بنیاد مسکن ها و دهیاریاجرائی به شهرداری

 ریعالی اداانقالب اسالمی با تصویب شورای

سازمان امور اداری و استخدامی 
 کشور

- 
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

 نظام اداری، شفافیت
 و مبارزه با فساد

بند  -28ماده 
 ب، پ، ت

اجرای وظایف پستهای 
 سازمانی

کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین و تعیین به
 حقوق کارکنان دولت

کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین فقط در به
قانون مدیریت خدمات کشوری،  تعیین سقف مقرر در 

ای ساالنه و متناسب با نرخ حدود اعتبارات هزینه
تورم، برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و 
 براساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه

سازمان برنامه و بودجه 
 کشور،کلیه دستگاههای اجرایی

سازمان مدیریت و 
ریزی استان، کلیه برنامه

ای اجرایی ذیربط دستگاهه
 استانی

  نظام اداری، شفافیت
 و مبارزه با فساد

 30و  29ماده 
 ها بهتجمیع کلیه پرداخت

 مقامات
درج کلیه پرداختها در فیش حقوقی و ثبت آن در 

 سامانه حقوق و مزایا، عدالت در پرداختها

اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا، ارسال اطالعات راه
رؤسا، مدیران موضوع این ماده به مربوط به مقامات، 

دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور،  
سازوکارهای مناسب به نحوی که اختالف حقوق و 

مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع 
این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر 

( تجاوز نکند، برقراری %20درصد)صورت از بیست
لت در نظام پرداخت، شاغلین، بازنشستگان و عدا

 بگیران کشوری و لشکریمستمری

سازمان برنامه و بودجه کشور، 
 شورای حقوق و دستمزد

- 

31ماده  کشاورزی 
تأمین امنیت غذایی و نیل 

 به خودکفایی

خودکفایی در محصوالت اساسی زراعی، دامی و 
 ( در پایان%95درصد)آبزی به میزان نود و پنج

های تولید، اجرای قانون برنامه ، تکمیل زنجیره
 های کمی مورد نظرحصول به شاخص

های کمی مندرج در قانون، دسترسی به شاخص
اصالح، توسعه و بهبود تولید و افزایش ضریب 

صدم  مکانیزاسیون به میزان ساالنه حداقل دوازده
اسب بخار در هکتار، انجام به موقع خرید تضمینی 

شاورزی، تبدیل پانصد هزار هکتار از محصوالت ک
اراضی شیبدار به باغات، فراهم نمودن امکانات 
مصرف بهینه سموم و کودهای شیمیایی، تقویت 

بنیان، توسعه کشت محصوالت شرکتهای دانش
ارگانیک، ممنوعیت محصوالت تراریخته، اخذ عوارض 

از چربی ها و نوشابه های گازدار و افزایش سرانه 
گذاری نهاده کشاورزی و دامی شناسهمصرف شیر، 

صنعتی، تکمیل زنجیره تولید صنعتی و نیمه
محصوالت کشاورزی از طریق اعطای کمکهای 

سازی )واکسیناسیون( دامهای اعتباری، ایمن -فنی
 سبک و سنگین

 وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی 

 استان
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

 کشاورزی 
بند  -32ماده 

 الف

ی تأمین امنیت غذای
وکاهش التهابات بازار 

 کاالهای اساسی کشاورزی

برآوردهای ماهانه، فصلی و ساالنه عرضه داخلی و 
 تقاضای هر یک از محصوالت

اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای 
سلف و ابزارهای مالی در چهارچوب مقررات بازار 

 سرمایه

وزارت جهاد کشاورزی، شرکت 
، بازرگانی دولتی ایران

 های دولتی ذیربطشرکت
- 

کشاورزی 
بند  -32ماده 

 ب

تأمین امنیت غذایی 
وکاهش التهابات بازار 

 کاالهای اساسی کشاورزی

ان گذارایجاد ردیف مستقل پرداخت خسارت به بیمه
محصوالت کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی در 

لوایح بودجه ساالنه ، اصالح و بهبود خاك 
های فنی و اعتباری، اختصاص کشاورزی ، ارائه کمک

درصد ورودی ساالنه صندوق توسعه  معادل ریالی ده
 ملی نزد بانک عامل

( تخصیص %100صورت صددرصد)بینی اعتبار بهپیش
یافته درطول اجرای قانون برنامه، اصالح و بهبود 

خاك کشاورزی و افزایش کربن )ماده آلی( خاك به 
ئه کمکهای فنی و میزان ساالنه پانصدهزار هکتار، ارا

اعتباری برای نوسازی باغهای فرسوده کشور، 
گذار پرداخت تسهیالت به متقاضیان غیردولتی سرمایه

بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی این بخش، 
محیط زیست مرتبط با بخش کشاورزی و منابع 

 طبیعی و احداث بندهای انحرافی و سدهای کوچک

 سازمان برنامه و بودجه کشور،
وزارت جهاد کشاورزی، بانک 

 مرکزی

سازمان مدیریت و 
ریزی استان، سازمان برنامه

جهاد کشاورزی استان، 
 های عامل استانبانک

 کشاورزی 
بند  -33ماده 

 الف

افزایی و تکمیل ارزش
زنجیره ارزش محصوالت 

 کشاورزی

های ارزش، ایجاد زمینه گسترش و تکمیل زنجیره
 تبدیلی، تکمیلیصنایع

اساسی کشاورزی در قطبهای گهداری محصوالت ن
 تولیدی، سردخانه و انبارهای فنی چندمنظوره

 وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی 

 استان

 کشاورزی 
بند  -33ماده 

 ب، پ

تأمین و تجهیز منابع و  
افزایش صادرات 

 محصوالت کشاورزی

( منابع %20درصد)تخصیص حداقل بیست
ت از بخش کشاورزی و ایجاد های حمایصندوق

های صادراتی، نشانهای تجاری و اختصاص خوشه
های صادراتی به صادرات محصوالت مشوق

 کشاورزی

ارائه تسهیالت برای صادرات بخش کشاورزی، 
التفاوت قیمت تولید داخل با محاسبه ساالنه مابه

عنوان قیمت کاالی کشاورزی در بازارهای هدف به
پرداخت از محل منابع  های صادراتی ومشوق

 هاهدفمندی یارانه

 وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی 

 استان
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

 کشاورزی 
بند  -33ماده 

 ت، ث، ج
سازی ابزارهای متنوع

 حمایت از بخش کشاورزی

( شکاف قیمت %10درصدی )کاهش حداقل ده
دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف 

کشاورزی در طول  کنندگان نهائی محصوالت
اجرای قانون برنامه، پوشش بیمه اجباری کلیه دامها 

های مشترك و واگیردار، افزایش در مقابل بیماری
های حمایت از توسعه بخش سرمایه صندوق
گذاری ( از ارزش سرمایه%7درصد)کشاورزی به هفت

 بخش کشاورزی و افزایش سرمایه بانک کشاورزی

ت کاهش حداقل ایجاد سازوکارهای مناسب جه
( %50درصد)درصد شکاف، پرداخت حداقل پنجاهده

گر توسط دولت و اجرای برنامه حذف دام سهم بیمه
بینی در بودجه های آلوده پس از پیشدر کانون

سنواتی، فروش امالك مازاد وزارت جهاد کشاورزی و 
شده از محل حساب بازپرداخت تسهیالت پرداخت
 قالب بودجه سنواتیذخیره ارزی و سهم دولت در 

 وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی 

 استان

 کشاورزی 
بند  -33ماده 

 چ، ح، خ
سازی ابزارهای متنوع

 حمایت از بخش کشاورزی

کشاورزی در گذاری در بخشافزایش سهم سرمایه
ها به میزان ساالنه حداقل گذاریکل سرمایه

رزی،  دودرصد، ارتقای سطح کلی حمایت از کشاو
بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی 

دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال کشاورزان خسارت
 اصل وام آنان به مدت سه سال

ایجاد سازوکارهای مناسب جهت افزایش سهم 
کشاورزی و  ارتقای سطح گذاری در بخشسرمایه

کلی حمایت از کشاورزی، تعیین میزان خسارت توسط 
 تخصصی ذیربط کارگروه

وزارت جهاد کشاورزی، بانکهای 
 عامل، وزارت کشور

سازمان جهاد کشاورزی 
های عامل، استان، بانک
 های ذیربطفرمانداری

 کشاورزی 
بند د،  -33ماده 

 ذ
حمایت و تامین و تجهیز 

 منابع بخش کشاورزی

های آموزشی، اختصاص حداقل تولید و پخش برنامه
توسط تسهیالت اعطایی ( از م%15پانزده درصد )

بانکهای عامل غیرتخصصی کشور به بخش 
 کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی نسبت به سفارش و تأمین 
های آموزشی، ترویجی بخش کشاورزی مالی برنامه

... توسط سازمان صدا و سیما اقدام نماید، اعطای 
 تسهیالت

وزارت جهاد کشاورزی، سازمان 
 صدا و سیما، بانک مرکزی

جهاد کشاورزی  سازمان
استان، اداره کل صدا و 
سیما مرکز اصفهان، 

 های عاملبانک

 تامین امنیت غذایی 34ماده  کشاورزی 

کنندگان اقالم پرداخت خسارت وارده به مصرف
غیربهداشتی یا ناسالم توسط کلیه اشخاص حقیقی و 

حقوقی که به نحوی در امور تولید، پرورش، 
ت دارند در صورت تخطی نگاهداری، و ... دام فعالی

 از اجرای ضوابط و مقررات بهداشتی

نامه اجرائی  به پیشنهاد مشترك وزارت تهیه آیین
جهادکشاورزی )سازمان دامپزشکی کشور(، وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان و 

 تصویب هیأت وزیران

وزارت جهادکشاورزی، سازمان 
دامپزشکی کشور، وزارت 

ان و آموزش بهداشت، درم
پزشکی، سازمان برنامه و بودجه 

 کشور

- 
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

آب 
بند  -35ماده 

 الف، ب
پایداری و افزایش تولید در 

 بخش کشاورزی

وری افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش بهره
در تولید محصوالت کشاورزی، توسعه روشهای 
آبیاری نوین،  اجرای عملیات آب و خاك، توسعه 

های سطوح آبگیر حداقل سیستم(بندها و سامانه)آب
 به میزان ششصد هزار هکتار در سال

ایجاد سازوکارهای مناسب جهت افزایش عملکرد در 
وری در تولید محصوالت واحد سطح و افزایش بهره

( %85درصد)کشاورزی، پرداخت حداقل هشتادوپنج
عنوان های توسعه روشهای آبیاری نوین بههزینه

 کمک بالعوض توسط دولت

زارت جهادکشاورزی، سازمان و
 برنامه و بودجه کشور

سازمان جهاد کشاورزی 
استان، سازمان مدیریت و 

 ریزی استانبرنامه

 آب 
بند  -35ماده 

 پ، ت

وری و جبران ارتقای بهره 
تراز آب و  پایداری و 

افزایش تولید در بخش 
 کشاورزی

ها و انتقال کشت از فضای باز به توسعه گلخانه
شده و بازچرخانی پسابها، مدیریت ترلفضای کن

آبهای نامتعارف و مدیریت آب مجازی، طراحی و 
اجرای الگوی کشت با تأکید بر محصوالت راهبردی 

 وری آبو ارتقای بهره

ها و انتقال کشت حمایت های الزم از توسعه گلخانه
شده، تأمین منابع و از فضای باز به فضای کنترل

الب بودجه ساالنه و اعمال الزامات مورد نیاز در ق
های مناسب فقط در چهارچوب حمایت و مشوق

 الگوی کشت

وزارت جهادکشاورزی،  سازمان 
 برنامه و بودجه کشور

سازمان جهاد کشاورزی 
استان، سازمان مدیریت و 

 ریزی استانبرنامه

 آب 
بند  -35ماده 

 ث، ج

 هایبخشی به سفرهتعادل
زیرزمینی و پایداری و 

تولید در بخش  افزایش
 کشاورزی

احیاء، مرمت و الیروبی قنوات به میزان ساالنه 
( وضع موجود در طول اجرای قانون %5درصد)پنج

های آبخیزداری و برنامه با تأکید بر فعالیت
آبخوانداری برای احیای قنوات، پرورش 

هزارتن ماهی در قفس تا پایان اجرای قانون دویست
 شیالتی هایبرنامه و توسعه فعالیت

تأمین منابع و الزامات مورد نیاز، ایجاد زیرساخت مورد 
 نیاز و ایجاد تأسیسات زیربنایی در سواحل کشور

وزارت جهادکشاورزی،  سازمان 
 برنامه و بودجه کشور

سازمان جهاد کشاورزی 
استان، سازمان مدیریت و 

 ریزی استانبرنامه

 آب 
بند  -35ماده 

 چ، ح

ر لید دپایداری و افزایش تو
بخش کشاورزی، مقابله با 

 آبیبحران کم

دار کردن چاههای کشاورزی دارای پروانه برق
برداری، نصب کنتور هوشمند و حجمی آب بر بهره

برداری تا پایان روی چاههای دارای پروانه بهره
 اجرای قانون برنامه

جویی تامین منابع مورد نیاز جهت اجرا از محل صرفه
سیلی، اعطای تسهیالت از در مصرف سوختهای ف

 شدهوجوه اداره

وزارت جهادکشاورزی،  وزارت 
 های عاملنیرو، بانک

سازمان جهاد کشاورزی 
استان، شرکت آب 

ای اصفهان، منطقه
 های عاملبانک
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

 آب 
بند  -35ماده 

 خ، د

پایداری و افزایش تولید در 
بخش کشاورزی، مقابله با 

 آبیبحران کم

الی سدها، با اولویت تأمین آب استفاده از آب استحص
شرب مورد نیاز در حوضه آبریز محل استقرار سد، 

ها و ها، چشمهتأمین حقابه کشاورزان از رودخانه
 ها از آب سدهای احداثی بر روی آنهاقنات

 حمایت ها و الزامات مورد نیاز
وزارت جهادکشاورزی،  وزارت 

 نیرو

سازمان جهاد کشاورزی 
استان، شرکت آب 

 ای اصفهانقهمنط

 آب 
بند ذ،  -35ماده 

 ر

وری و جبران ارتقای بهره 
تراز آب، پایداری و افزایش 

 تولید در بخش کشاورزی

تغییر ساختار مصرف آب شرکتهای فوالدی، آلیاژی 
و  کنندگیو معدنی و اصالح سامانه)سیستم( خنک

وشوی مواد خام تا پایان سال چهارم اجرای شست
یه طرح الگوی کشت برای تمامی قانون برنامه، ته

 نقاط کشور تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه

اعمال حمایت و سازوکارها و مشوق های مناسب، 
اجرایی کردن طرح الگوی کشت در طی سالهای 

 اجرای قانون برنامه

وزارت نیرو، وزارت 
 جهادکشاورزی

ای شرکت آب منطقه
اصفهان، سازمان جهاد 

 کشاورزی استان

 آب 
بند  -36ماده 

 الف
برداری اصالح نظام بهره

 آب آشامیدنی

وری مصرف آب وری استحصال و بهرهارتقاء  بهره
درصد و شیرین کردن آب دریا حداقل معادل سی

( آب آشامیدنی مناطق %30درصد)برای حداقل سی
 جنوبی کشور تا پایان اجرای قانون برنامه

ساخت حداقل تمهیدات الزم جهت تأمین، طراحی و 
های مورد نیاز کنشیرین( آب%70معادل هفتاد درصد)

ت شده و نیز مدیریاز طریق خرید تضمینی آب شیرین
 کن از طریق انتقالشیرینهوشمند و تجمیع خرید آب

 فناوری به داخل

وزارت نیرو، جهاد دانشگاهی، 
دانشگاهها، مراکز پژوهشی و 

 بنیانشرکتهای دانش
- 

آب 
بند  -36ماده 

 ب
پایداری سرزمین و توسعه 

 گردشگری

های آب معدنی و درمانی در اخذ عوارض از چشمه
محدوده شهرستانهایی که ظرفیت توسعه گردشگری 

 دارند

منابع حاصله از اخذ عوارض با رعایت قوانین و 
های گردشگری مقررات مربوطه، صرف زیرساخت

 شودهمان منطقه 

ها و سازمان شهرداری
 ی کشورهادهیاری

ریزی و شورای برنامه
توسعه استان، کمیته 

ریزی شهرستان، برنامه
 هاها، دهیاریشهرداری

 وری آبارتقای بهره  37ماده  آب 
تمهیدات الزم  جهت افزایش حداقل 

پوشش شبکه فاضالب   (%25درصد )وپنجبیست
 شهری عالوه بر وضع موجود

ی و خصوصی داخلگذاری بخشاستفاده از سرمایه
المللی در ازای واگذاری های بینخارجی و سازمان

پساب استحصالی، استفاده از منابع حاصل از فروش 
پساب فاضالب جهت توسعه و تکمیل طرحهای 

بینی منابع و مصارف آن در فاضالب شهری، پیش
 قانون بودجه سنواتی

وزارت نیرو، شرکت آب و 
 فاضالب کشور

شرکت آب و فاضالب 
آب و استان، شرکت 

 فاضالب کاشان
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

  محیط زیست و منابع
 طبیعی

بند  -38ماده 
 الف

 زیستحفاظت از محیط
( و SEAزیست)نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط

 ( طرحهای بزرگEIAمحیطی)ارزیابی اثرات زیست
 سازمان حفاظت محیط زیست تهیه شاخصها و ضوابط جهت نظارت و ارزیابی

اداره کل حفاظت محیط 
 تانزیست اس

  محیط زیست و منابع
 طبیعی

بند  -38ماده 
 ب

 زیستحفاظت از محیط
برداری مناسب از حفاظت، احیاء، مدیریت و بهره

(  تا پایان %20درصد)های کشور حداقل بیستتاالب
 برنامه

اجرای برنامه با مشارکت سایر دستگاههای اجرائی و 
 جوامع محلی

 سازمان حفاظت محیط زیست
ظت محیط اداره کل حفا

 زیست استان

  محیط زیست و منابع
 طبیعی

بند  -38ماده 
 پ، ت

 زیستحفاظت از محیط
المللی دولت در حوزه اجرای تعهدات بین

زیست، تشویق و حمایت از جلب کمکها و محیط
 المللی داوطلبانههای بینگذاریسرمایه

تأمین اعتبارات ارزی و ریالی، تأمین سهم دولت در 
زیستی، کمک المللی محیطهای( بینوژهطرحهای )پر

 های مربوط به کنوانسیون رامسربه تأمین هزینه

سازمان برنامه و بودجه کشور، 
 سازمان حفاظت محیط زیست

- 

 محیط زیست و منابع
 طبیعی

بند  -38ماده 
 ث

 زیستحفاظت از محیط
نظارت بر اجرای طرحهای جامع مدیریت پسماند 

 (%20صد)درساالنه حداقل بیست
ویژه در اجرای طرحهای جامع مدیریت پسماند به

 ها، و ...سواحل دریاها، رودخانه
 سازمان حفاظت محیط زیست

اداره کل حفاظت محیط 
 زیست استان

  محیط زیست و منابع
 طبیعی

 زیستحفاظت از محیط بند ج -38ماده 
 تهیه طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه

زمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و تحت مدیریت سا
 زیستسازمان حفاظت محیط

 اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق

زیست، سازمان حفاظت محیط
سازمان جنگلها، مراتع و 

آبخیزداری، سایر دستگاههای 
 ذیربط

- 

 محیط زیست و منابع
 طبیعی

 زیستحفاظت از محیط بند چ -38ماده 
آوری، تصفیه، جمع تکمیل و اجرای تأسیسات

بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضالب در شهرها و 
 شهرکهای صنعتی

فروش پساب خروجی عقد قرارداد فروش و یا پیش
تأسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتی از طریق 

 گذاران بخش خصوصیتشویق سرمایه
 بخش خصوصی بخش خصوصی

  محیط زیست و منابع
 طبیعی

بند  -38ماده 
 خ، د، ذح، 

 زیستحفاظت از محیط

سازی جنگلها، اجرای عملیات احیاء، توسعه و غنی
زدایی وکنترل آبخیزداری و حفاظت از خاك، بیابان

های های بحرانی، تهیه نقشهکانون
 طبیعی و اراضی کشاورزیحدنگاری)کاداستر( منابع

 تآمین منابع مالی الزم
سازمان جنگلها، مراتع و 

 آبخیزداری
کل منابع طبیعی و اداره 

 آبخیزداری
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

  محیط زیست و منابع
 طبیعی

 زیستحفاظت از محیط بند ر -38ماده 

( حفاظت از جنگلها، %100ارتقای پوشش صددرصد)
مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه 

محیطی با مشارکت جوامع محلی و ارتقای زیست
 ضریب حفاظت از جنگلها و مراتع کشور

 نابع مالی الزمتأمین م
سازمان جنگلها، مراتع و 

 آبخیزداری
اداره کل منابع طبیعی و 

 آبخیزداری

  محیط زیست و منابع
 طبیعی

 اجرای برنامه مدیریت سبز زیستحفاظت از محیط بند ز -38ماده 
اعمال مشوق ها و سازوکارهای  مناسب، تهیه 

 نامه اجرائیآیین

زیست، سازمان حفاظت محیط
رو، سایر دستگاههای وزارت نی

 اجرایی

اداره کل حفاظت 
زیست، کلیه محیط

 دستگاههای اجرایی ذیربط

  محیط زیست و منابع
 طبیعی

 زیستحفاظت از محیط بند ژ -38ماده 
احیای رویشگاههای مرتعی و توسعه و فرآوری 
 گیاهان، افزایش  سطح زیر کشت گیاهان دارویی

 اعمال حمایت و سازوکارهای  مناسب
سازمان جنگلها، مراتع و 

 آبخیزداری
اداره کل منابع طبیعی و 

 آبخیزداری

  محیط زیست و منابع
 طبیعی

بند  -38ماده 
 س

 زیستحفاظت از محیط
ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها حداکثر تا پایان 

 سال اول اجرای قانون برنامه ششم
ن اجرای عملی و مؤثر برنامه از سال دوم اجرای ای

 قانون

زیست،  سازمان حفاظت محیط
سازمان جنگلها، مراتع و 

 آبخیزداری
- 

 محیط زیست و منابع
 طبیعی

بند  -38ماده 
 ش، ص

 زیستحفاظت از محیط

( از %10درصد ) از رده خارج کردن ساالنه ده
های بنزینی و جایگزینی با موتورسیکلت

های برقی، تبدیل پسماند به کود یا موتورسیکلت
 نرژی برای شهرهای مختلفا

بینی اعتبار الزم، اعطای تسهیالت و پیش
 کردن منابع ارزی و ریالیفراهم

سازمان برنامه و بودجه کشور، 
ها و سازمان شهرداری

 های کشوردهیاری
 هاشهرداری

  محیط زیست و منابع
 طبیعی

بند  -38ماده 
 ط

 زیستحفاظت از محیط
محیط زیست گانه حفاظت و مدیریت از مناطق چهار

های در معرض تهدید و خطر انقراض و گونه
 وحش کشورحیات

 زیستسازمان حفاظت محیط عملتهیه، تدوین و اجرای برنامه 
اداره کل حفاظت 

 زیستمحیط

  محیط زیست و منابع
 طبیعی

 زیستحفاظت از محیط بند ع -38ماده 
محصور نمودن مزارع کشاورزان و دامداران برای 

 گیری از خسارتجلو
 سازمان جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اعمال سازوکارها و مقررات مربوطه
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

  محیط زیست و منابع
 طبیعی

بند  -38ماده 
 ف

 زیستحفاظت از محیط
برداری چوبی از درختان محدودیت و ممنوعیت بهره

جنگلهای کشور، توسعه زراعت چوب و واردات مواد 
 چوب)سلولزی( اولیه صنایع مرتبط با

تمدید نکردن قراردادهایی که مدت اجرای آن خاتمه 
برداری از ابتدای سال چهارم یافته و ممنوع شدن بهره

بینی اعتبارات و امکانات در اجرای قانون برنامه، پیش
 های سنواتی و تامین تسهیالت الزمبودجه

سازمان جنگلها، مراتع و 
 آبخیزداری

اداره کل منابع طبیعی و 
 خیزداریآب

  انرژی، صنعت و
 معدن

بند  -39ماده 
 الف

وری در افزایش بهره
مصرف آب و انرژی و 

 هاهدفمندکردن یارانه

اصالح قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کاالها و 
تا  تدریجای برای صنایع و تولیدات بهخدمات یارانه

 1400پایان سال 

صورت هدفمند برای اختصاص منابع حاصل به
زایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، و اف

 های ساالنه... در چهارچوب بودجه
 - وزارت نیرو

 انرژی، صنعت و
 معدن

بند  -39ماده 
 ب

شفافیت در اجرای قانون 
 هاهدفمندکردن یارانه

های مرتبط با این ها و پرداختارائه جدول دریافت
 قانون

ها  از ارانهتعیین سهم سازمان هدفمند کردن ی
ها در ردیف منابع بودجه عمومی و مصارف دریافتی

مرتبط با آن در ردیفهای مستقل و جداگانه، تهیه 
ه بار  و ارائماه یکگزارش تفصیلی این بند هر شش

 به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسالمی

سازمان برنامه و بودجه کشور، 
 هاسازمان هدفمند کردن یارانه

- 

نرژی، صنعت و ا
 معدن

 توسعه صنعت هوا و فضا 40ماده 
ها و صنایع مرتبط با ایجاد و توسعه زیرساخت

طراحی، ساخت، آزمایش و ...، حفظ و نگهداری از 
 های مداری متعلق به کشورموقعیت

بسترسازی و حمایت الزم، تمهیدات الزم برای ایجاد 
های( ماهواره ها و اجرای طرحهای)پروژهزیرساخت

 ملی
 - سازمان صنایع هوا و فضا

 انرژی، صنعت و
 معدن

 پدافند غیرعامل 41ماده 
تدوین طرح ملی مقابله با شرایط اضطراری 

ای توسط سازمان نیروگاهها و تأسیسات هسته
 ربطانرژی اتمی  با همکاری دستگاههای ذی

عالی امنیت ملی کشور و تصویب طرح در شورای
 اجرایی ذیربط اجرای آن توسط دستگاههای

 - سازمان انرژی اتمی

 انرژی، صنعت و
 معدن

 42ماده 
های کلی اجرای سیاست

 اقتصاد مقاومتی

استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به 
خوداتکایی در تأمین اقالم دفاعی و غیردفاعی 

های صنعت کشور، ارتقاء و  به روز نمودن فناوری
 بنیان هواپیماسازیدانش

های الزم از قبیل کمکهای ها و مساعدتیتحما
مالی و اعتباری و تنظیم مقررات مورد نیاز ، 

های شرکت صنایع سازی زیرساختبهینه
هواپیماسازی ایران، نوسازی و تأمین ناوگان مسافری 

 کشور

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
 مسلح

- 
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

 انرژی، صنعت و
 معدن

بند  -43ماده 
 الف

ه و ارتقای حمایت، توسع
جایگاه بخش معدن و 

صنایع معدنی در اقتصاد 
 ملی

 تشکیل شورای معادن در هر استان

نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و ایجاد 
دستی، ارسال یک نسخه از مصوبات صنایع پایین

عالی معادن، نظارت  شورای معادن استان به شورای
فروش  بر حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و

برداری از های بهرهمعادن در استان، جبران خسارت
( %1درصد )های صنایع معدنی تا یکمعادن و فعالیت

 فروش آنها عالوه بر عوارض آالیندگی

 سازمان صنعت، معدن و تجارت

استانداری، سازمان صنعت، 
معدن و تجارت، سازمان 

ریزی مدیریت و برنامه
استان، سایر دستگاههای 

 ستانی ذیربطاجرایی ا

  انرژی، صنعت و
 معدن

بند  -43ماده 
 ب، پ

 توسعه معادن
گذاری در معدن و صنایع معدنی، اولویت سرمایه

تعیین حساب ویژه بابت درآمدهای حاصل از بخش 
 معدن

اعمال حمایتها و سازوکارهای الزم، تکمیل زیربناها و 
های مورد نیاز برای معادن، اجرای قانون زیرساخت

، تشویق صادرات محصوالت صنایع معدنی، معادن
 شناسی و ...های پایه زمینتکمیل نقشه

وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
سازمان ایدرو، سازمان ایمیدرو، 

 نهادهای عمومی غیردولتی

سازمان صنعت، معدن و 
 تجارت

  انرژی، صنعت و
 معدن

بند  -44ماده 
 الف

افزایش ارزش افزوده 
ه انرژی و تکمیل زنجیر

ارزش و کاهش شدت 
 انرژی

کاهش ساالنه پنج درصد تلفات انرژی در بخش 
ساختمان، افزایش ظرفیت تولید محصوالت 

پتروشیمی جدید ، کاهش مصرف انرژی و کربن در 
 ناوگان حمل و نقل

های ذیربط، نامه اجرائی توسط وزارتخانهتهیه آیین
های تأمین خوراك مورد نیاز برای واحدهای مجتمع

گذاری خودروهایی که دی، خودداری از شمارهتولی
 ندارند 4شرایط یورو 

وزارت نیرو ، وزارت راه و 
 شهرسازی، وزارت نفت

- 

 انرژی، صنعت و
 معدن

بند  -44ماده 
 ب

افزایش بازدهی و ضریب 
 وری نیروگاههابهره

صدور موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاهها با 
 ، تعیین قیمتبازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد

 خرید برق با توجه به ساز و کار بازار در بورس
 نامه اجرائی ذیربطتهیه آیین

وزارت نیرو ، وزارت نفت، 
 سازمان برنامه و بودجه کشور

- 

 انرژی، صنعت و
 معدن

 تصویب طرح مذکور در هیأت وزیران تهیه طرح جامع انرژی کشور طرح جامع انرژی کشور 45ماده 
وزارت نیرو، سایر وزارت نفت، 

 دستگاههای اجرایی ذیربط
- 

 انرژی، صنعت و
 معدن

بند  -46ماده 
 الف، ب

 رونق تولید
های صنعتی )با اولویت تهیه فهرست اولویت

زده بامعدنی(، طرح جایگزینی محصوالت کمصنایع
 صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده

ن، محترم وزیرا تصویب فهرست مذکور توسط هیأت
 نامه اجرائی مربوط به طرح جایگزینیتهیه آیین

وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
 وزارت نفت، وزارت نیرو

- 
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

 انرژی، صنعت و
 معدن

بند  -46ماده 
 ث

الکترونیکی نمودن کلیه 
 حقوق و عوارض دولتی

 های داخلیها و فرآیندآماده سازی کلیه دستورالعمل
کترونیکی افزاری جهت الهای نرمو زیرساخت

 نمودن کلیه حقوق و عوارض دولتی

صورت انجام کلیه پرداختها و دریافتها به
 برخط)آنالین( و از طریق الکترونیکی

ها، محاکم دادگستری، شهرداری
نیروی انتظامی، سازمان ثبت 

 اسناد و امالك کشور
- 

 انرژی، صنعت و
 معدن

 بند ج -46ماده 
جلوگیری از ورود کاالی 

 قاچاق
درصد از ورود کاالی قاچاق ش ساالنه حداقل دهکاه

 در طول سالهای اجرای قانون برنامه
 - کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط ارائه گزارش ساالنه به مجلس شورای اسالمی

 انرژی، صنعت و
 معدن

 رونق تولید بند چ -46ماده 
( ساالنه)ارزی( از منابع %10درصد)گذاری دهسپرده

سعه ملی در قبال أخذ خط ورودی صندوق تو
 اعتباری ریالی

ارائه تسهیالت ریالی به صنایع کوچک و متوسط 
 تعاونی و غیردولتی

کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط، 
 های عامل دولتیبانک

- 

 انرژی، صنعت و
 معدن

 تدوین طرح نوسازی و بازسازی صنایع نوسازی و بازسازی صنایع بند ح -46ماده 
رح پس از تصویب هیأت محترم اجرایی نمودن ط

وزیران، اعمال اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین 
 تأمین تسهیالت اعتباری مورد نیاز

وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
 سازمان برنامه و بودجه کشور

- 

 انرژی، صنعت و
 معدن

 بند خ -46ماده 

تقویت صادرات غیرنفتی و 
حمایت مؤثر از فعالیت 

متوسط و صنایع کوچک و 
دریایی کشور و توسعه 

 های معدنیفعالیت

حمایت الزم از صندوق ضمانت صادرات ایران، 
گذاری صنایع کوچک، صندوق ضمانت سرمایه

تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه 
 های معدنی و صنایع دریاییفعالیت

 - وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال سازوکارهای الزم در این زمینه

 انرژی، صنعت و
 معدن

 بند د -46ماده 
توسعه و هدفمندسازی 

پژوهش، آموزش، تولید و 
 تبلیغات و ...

حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاههای 
ها و شرکتهای متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیه

 تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری

پیگیری اجرای حکم این بند در دولت توسط وزارت 
 ، معدن و تجارتصنعت

 - وزارت صنعت، معدن و تجارت

 انرژی، صنعت و
 معدن

 47ماده 
کارگیری نیروهای بومی به

 استانی در پروژه ها
اولویت به کارگیری پیمانکاران بومی در طرحها و 

 پروژه ها

دستگاههای ذیربط در قرارداد با پیمانکاران، اولویت با 
حسن اجرای  بکارگیری نیروهای بومی را درج و بر

 آن نظارت کنند

وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان 
 انرژی اتمی

کلیه دستگاههای اجرایی 
 استانی

  انرژی، صنعت و
 معدن

بند  -48ماده 
 پ

 ایتوسعه پایدار برق هسته
ها و پذیرش اجتماعی و ارتقای آگاهی

افزایی در دستیابی به توسعه پایدار برق مشارکت
 ایهسته

نامه اجرائی مربوطه و تصویب در هیأت تهیه آیین
 محترم وزیران

 - سازمان انرژی اتمی ایران
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

 انرژی، صنعت و
 معدن

بند  -48ماده 
 ت

 افزایش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار مگاوات رونق تولید برق

گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و سرمایه
بع داخلی خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منا

صورت روشهای متداول شرکتهای تابعه یا به
گذاری، خرید تضمینی برق بر اساس نرخ سرمایه

 تعیین شده توسط شورای اقتصاد

 وزارت نیرو
ای شرکت برق منطقه

 اصفهان

  انرژی، صنعت و
 معدن

بند  -48ماده 
 ث

افزایش توان علمی در 
صنعت نفت و ضریب 
 بازیافت مخازن کشور

ای درصد از اعتبارات طرحهای توسعه کاختصاص ی
ساالنه شرکتهای تابعه جهت ایجاد ظرفیت جذب، 

دار نفت، گاز و پتروشیمی های اولویتتوسعه فناوری
 های تجدیدپذیرو انرژی

مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و 
ارائه گزارش عملکرد این بند به مراجع ذیربط، تهیه 

ع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن برنامه جام
بندی مخازن به هیدروکربوری با رعایت اولویت

تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی و تصویب آن 
 توسط مراجع قانونی

 - وزارت نفت

 انرژی، صنعت و
 معدن

 بند ج -48ماده 
تقویت بخش خصوصی و 
تعاونی و نهادهای عمومی 

 غیردولتی

های شرکتهای ا و توانمندیهاستفاده از ظرفیت
بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی 

های گذاری در فعالیتغیردولتی برای سرمایه
برداری )نه مالکیت( میادین اکتشاف، تولید و بهره

 نفت و گاز

 - وزارت نفت اعمال تمهیدات الزم در این زمینه

 انرژی، صنعت و
 معدن

 49ماده 
ایجاد قطب )هاب( منطقه

 ای برق
ای و ایجاد قطب )هاب( تشکیل بازار منطقه

 ای برقمنطقه
 - وزارت نیرو اعمال تمهیدات و سازوکارهای الزم در این زمینه

 انرژی، صنعت و
 معدن

 50ماده 
افزایش سهم نیروگاههای 

 تجدیدپذیر و پاك

افزایش سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاك با 
ولتی )داخلی و گذاری بخش غیرداولویت سرمایه

 خارجی( با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی

افزایش سهم تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل 
 ( ظرفیت برق کشور%5درصد )پنج

 - وزارت نیرو

و نقلحل مشکالت حمل  51ماده  حمل و نقل و مسکن 
برداری و مدیریت بنادر کوچک و واگذاری حق بهره

احداث بنادر کوچک جدید به  محلی، اعطای مجوز
 ای و معتبر غیردولتیاشخاص حقوقی حرفه

 - سازمان بنادر و دریانوردی و مشوقهای الزم ارائه حمایت
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

حمل و نقل و مسکن 
بند  -52ماده 

 الف
تقویت اقتصاد حمل و نقل 

 ریلی

گذاری بخش غیردولتی در احداث و تلقی سرمایه

شهری و ی دروناز حمل و نقل ریل  برداریبهره
گذاری در مناطق شهری مانند سرمایهبرون

 یافتهکمترتوسعه

مشمول نمودن کلیه قوانین و مقررات مرتبط با 
 دیافته در این مورگذاری در مناطق کمترتوسعهسرمایه

وزارت راه و شهرسازی، بخش 
 خصوصی

اداره کل راه و شهرسازی، 
 بخش خصوصی

 حمل و نقل و مسکن 
بند  -52ماده 

 پ
 توسعه حمل و نقل ریلی

ای تشکیل شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه
آهن جمهوری اسالمی در زیرمجموعه شرکت راه

 ایران

تهیه اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری 
ماه و تصویب در هیأت ای ظرف مدت ششحومه

 محترم وزیران

سازمان برنامه و بودجه کشور، 
وزارت وزارت راه و شهرسازی، 

 کشور
 هاشهرداری

 حمل و نقل و مسکن 
بند  -53ماده 

 پ
تقویت اقتصاد حمل و نقل 

 هوایی

 های توسعه ناوگانبینی و مدیریت نیازمندیپیش
هوایی کشور، سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر 

الزم برای چگونگی تأمین انواع هواپیما و 
بالگردهای مورد نیاز ناوگان حمل و نقل هوایی 

کشور، سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر الزم جهت 
مشارکت صنایع هوایی داخلی با اولویت بخش 

 خصوصی در ساخت و تولید انواع هواپیما و بالگردها

 - سازمان هواپیمایی کشوری تهیه برنامه مدون در این زمینه

حمل و نقل و مسکن 
بند  -53ماده 

 ت

حمایت از اقتصاد دانش 
ت و توسعه بنیان و تقوی

 صنعت هوایی

برخوردار ی تمامی شرکتهای فعال در این صنعت  
از قوانین و سیاستهای حمایتی پیش بینی شده و 

 مصوب برای شرکتهای دانش بنیان

تأیید صالحیت احراز و برخورداری توسط معاونت 
 جمهورعلمی و فناوری رئیس

وزارت راه و شهرسازی، معاونت 
 جمهورعلمی و فناوری رئیس

- 

54ماده  حمل و نقل و مسکن 

حمایت ساخت داخلی 
تجهیزات مورد نیاز صنعت 
حمل و نقل ریلی شهری و 

 بین شهری

( دانش %85انجام حداقل هشتاد و پنج درصد )
طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و 
نقل ریلی شهری و بین شهری با کمک و استفاده از 

 داخلی نهادهای علمی و فناوری ملی

 ایجاد سازوکارهای الزم در این زمینه

معاونت عاونت علمی و فناوری 
جمهور، وزارت کشور، رئیس

وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
 وزارت راه و شهرسازی

جهاد دانشگاهی، 
های دانشگاهها، شرکت
 دانش بنیان
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

 55ماده  حمل و نقل و مسکن 
هزینه خدمات مدیریت 

 هایطرحهای تملک دارایی
 ایسرمایه

اختصاص تا دو و نیم درصد عملکرد تخصیص 
ربط به بنیاد مسکن انقالب اسالمی و اعتبارات ذی

ها و تأسیسات دولتی و شرکتهای مجری ساختمان
عمومی، سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران و  

 توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

 درصد ناپذیر  تا دو و نیمتخصیص اعتبارات اجتناب

سازمان برنامه و بودجه کشور،  
شرکت توسعه و نگهداری اماکن 
ورزشی، شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کشور، 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 
شرکت مجری ساختمانها و 

تأسیسات دولتی، شرکت توسعه 
 منابع آب و نیروی ایران

سازمان مدیریت و 
ریزی استان، اداره برنامه

سکن انقالب کل بنیاد م
 اسالمی

 57ماده  حمل و نقل و مسکن 

تکمیل و اجرای طرحهای 
های( حمل ونقل )پروژه

ریلی، توسعه حمل و نقل 
عمومی و مدیریت مصرف 

 سوخت

های( حمل و نقل تکمیل و اجرای طرحهای)پروژه
کردن مسیرها و احداث خطوط برقی و ریلی، دوخطه

 یو نقل عموم السیر، برنامه ریزی توسعه حملسریع

( منابع حاصل از فروش نفت %1درصد )اختصاص یک
و گاز سهم دولت در قالب بودجه ساالنه جهت تکمیل 
و اجرای طرحهای حمل و نقل ریلی با اولویت مناطق 

یافته، رساندن سهم حمل و نقل ریلی بار کمترتوسعه
و سهم حمل و نقل ریلی ( %30درصد)حداقل به سی

 (%20درصد)ستمسافر حداقل به بی

 وزارت راه و شهرسازی
سازمان قطار شهری 

 اصفهان و حومه

 توسعه قطار شهری 58ماده  حمل و نقل و مسکن 
اضافه کردن دو هزار دستگاه واگن و تجهیزات 

 مربوط به خطوط ریلی شهری
تضمین تسهیالت و تأمین ناوگان و تجهیزات قطار 

 شهری شهرها و حومه
 ها وزارت کشور، شهرداری

سازمان قطار شهری 
اصفهان و حومه، 
 شهرداری اصفهان

 حمل و نقل و مسکن 
بند  -59ماده 

 الف
ساماندهی و حمایت از 
 تولید و عرضه مسکن

احیاء، بهسازی، نوسازی و ... حداقل دویست و هفتاد 
محله و ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود 

 هازیرساخت

یاز سهم دولت، تأمین تسهیالت و اعتبارات مورد ن
های بازآفرینی تهیه و تعهد و التزام به اجرای برنامه

 شهری

وزارت راه و شهرسازی، وزارت 
کشور، شهرداری ها، سازمان 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
 گردشگری

اداره کل راه و شهرسازی، 
ها، اداره کل شهرداری

میراث  فرهنگی، صنایع 
 دستی و گردشگری

 سکنحمل و نقل و م 
بند  -59ماده 

 ب
بهسازی و نوسازی مسکن 

 روستایی
 درآمد شهریتأمین مسکن برای اقشار کم

قیمت و زمین تأمین منابع مالی و تسهیالت ارزان
بندی گروههای هدف و مورد نیاز ، شناسایی و اولویت

 معرفی افراد واجد شرایط

بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 
کمیته امداد امام خمینی)ره(، 

زمان بهزیستی، خیرین سا
ساز ، سازمان برنامه و مسکن

 بودجه کشور

اداره کل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی، اداره کل 

بهزیستی، خیرین 
 سازمسکن
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

 حمل و نقل و مسکن 
بند  -59ماده 

 ت
توسعه و عمران شهری و 

 روستایی
پذیری طرحهای توسعه و عمران شهری و تحقق

 لفات، و ...روستایی، آمایش و کنترل تخ
استقرار سامانه)سیستم( یکپارچه اطالعات مکانی، 

 های مورد نیاز آنتأمین زیرساخت
وزارت راه و شهرسازی، سایر 

 دستگاههای اجرایی ذیربط
 اداره کل راه و شهرسازی

 حمل و نقل و مسکن 
بند  - 60ماده 

 الف
ها و سازی ساختمانمقاوم

 اصالح الگوی مصرف
مقررات ملی ساختمان در  درج الزام رعایت
 های ساختمانیپروانه

کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای صدور پایان
 هااین پروانه

 هاشهرداری
سازمان نظام مهندسی 

ساختمان اصفهان، 
 هاشهرداری

 حمل و نقل و مسکن 
بند  - 60ماده 

 پ
کاهش خطرپذیری در برابر 

 زلزله
 در برابر زلزلهانجام مطالعات کاهش خطرپذیری 

نگاری، نگاری و زلزلهتوسعه شبکه ایستگاههای شتاب
سازی استانداردسازی مصالح و روشهای مقاوم
دگان کننساختمانی و حمایت از تولیدکنندگان و ارائه

 مصالح

 - وزارت راه و شهرسازی

61ماده  حمل و نقل و مسکن 
بهسازی و نوسازی بافتهای 

 فرسوده

ه نیازمند بهسازی و نوسازی در احصاء مناطق ویژ
بافتهای فرسوده و حمایت از اقدامات بخش 

غیردولتی در این زمینه، احیاء و بهسازی حداقل 
( از بافتهای فرسوده شهری، %10درصد)ده

دیده از جنگ ساماندهی و احیاء شهرهای آسیب
 تحمیلی

بندی طرحهای واقع در این مناطق با دسته
های تشویقی، ل سیاستهای مربوط، اعمااولویت

های مخروبه استفاده از اراضی رها شده و ساختمان
 دیده از جنگ تحمیلیباقیمانده داخل شهرهای آسیب

وزارت راه و شهرسازی، 
شهرداری ها، دهیاری ها، 

عالی شهرسازی و  شورای
 معماری ایران

اداره کل راه و شهرسازی، 
 هاها، دهیاریشهرداری

 کنحمل و نقل و مس 
بند  -62ماده 

 الف،ب،پ،ت
ارتقای شرایط محیطی 

 پایدار

ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، برنامه
بخشی مناطق جمعیت و مهاجرت در کشور ، سامان

هادی، طراحی و  نشین، تهیه و اجرای طرححاشیه
 ایجاد کمربند سبز

اعمال سازوکارهای مناسب و مشوقهای الزم ، 
نشین و کاهش جمعیت آن حاشیه ساماندهی مناطق

درصد و ایجاد شهرکهای اقماری،  به میزان ساالنه ده
 تأمین اعتبارات الزم

بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 
سازمان برنامه و بودجه کشور، 

 هاشهرداری

سازمان مدیریت و 
ریزی استان، اداره برنامه

کل بنیاد مسکن انقالب 
 هااسالمی، شهرداری

 
ومی، آموزش عم

آموزش عالی و علم و 
 فناوری

بند  - 63ماده 
 الف

 ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت نظام تعلیم و تربیت

اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تهیه 
ها بندی معلمان و استقرار نظام پرداختنظام رتبه

براساس تخصص، ارتقای جایگاه آموزش و پرورش، 
 آموزیهنگی دانشتوسعه و تسهیل سفرهای فر

 وزارت آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش 

 استان
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

 
آموزش عمومی، 

آموزش عالی و علم و 
 فناوری

بند  - 63ماده 
 ب

 ایجاد ردیفهای استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت با جذب معلم نظام تعلیم و تربیت

 وزارت آموزش و پرورش،
سازمان اداری و استخدامی 

کشور، سازمان برنامه و بودجه 
کشور ، دانشگاه فرهنگیان، 

 دانشگاه شهید رجایی

اداره کل آموزش و پرورش 
 استان

 
آموزش عمومی، 

آموزش عالی و علم و 
 فناوری

بند  - 63ماده 
 پ، ت

 نظام تعلیم و تربیت
اختصاص نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد 

آموزان، های اسالمی دانشاتحادیه انجمن نیاز
 سازهای حمایتی از خیرین مدرسهاجرای سیاست

ایجاد سازوکارها و مقررات الزم با تصویب هیات 
محترم وزیران، منظور نمودن معادل کمکهای 

نامه یافته خیرین در بودجه سنواتی و تهیه آیینتحقق
 اجرایی ذیربط

 وزارت آموزش و پرورش
آموزش و پرورش اداره کل 

 استان

 
آموزش عمومی، 

آموزش عالی و علم و 
 فناوری

بند  - 63ماده 
 ث

 نظام تعلیم و تربیت
سازی مدارس و فضاهای افزایش ایمنی و مقاوم

 پرورشی و ورزشی
 وزارت آموزش و پرورش تامین اعتبار مورد نیاز از محل حساب ذخیره ارزی

اداره کل آموزش و پرورش 
کل نوسازی  استان، اداره

 مدارس

 
آموزش عمومی، 

آموزش عالی و علم و 
 فناوری

بند  - 63ماده 
 ج

 نظام تعلیم و تربیت

محسوب شدن هزینه کلیه اشخاص حقیقی و 
حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز 

فضاهای آموزشی و پرورشی و ...در چهارچوب 
عنوان ریزی و توسعه استان بهمصوب شورای برنامه

 هزینه قابل قبول مالیاتی

 نامه اجرایی و تصویب آن در هیات وزیرانتهیه آیین
وزارت آموزش و پرورش، وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، سازمان 

 برنامه و بودجه کشور
- 


آموزش عمومی، 

آموزش عالی و علم و 
 فناوری

بند  - 63ماده 
 چ، ح

 نظام تعلیم و تربیت

عنوان درآمد آمدها بهمحسوب شدن کلیه در
اختصاصی وزارت آموزش و پرورش، ترویج ارزشهای 
ایرانی اسالمی و توسعه فرهنگ مطالعه در مناطق 

 محروم روستایی و مناطق عشایری و مرزی

هزینه مبالغ واریزی در قالب بودجه سنواتی فقط برای 
های فرهنگی و پرورشی، تأمین اعتبار و منابع فعالیت

 الزم

زش و پرورش، کانون وزارت آمو
پرورش فکری کودکان و 

 نوجوانان

اداره کل آموزش و پرورش 
استان، کانون پرورش 

 فکری کودکان و نوجوانان

 
آموزش عمومی، 

آموزش عالی و علم و 
 فناوری

بند  -64ماده 
 الف، ب

، بنیانتحقق اقتصاد دانش
امور پژوهشی و توسعه 

 فناوری

با مشارکت  ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی
المللی و  داخل کشور ، دانشگاههای معتبر بین

یافته درصد از اعتبارات تخصیصاختصاص یک
 ای برای امور پژوهشی و توسعه فناوریهزینه

نامه اجرایی و تصویب آن در هیات وزیران، تهیه آیین
طور ساالنه به ارائه گزارش عملکرد بند )ب( به

 مجلس شورای اسالمی

مه و بودجه کشور، سازمان برنا
سازمان اداری و استخدامی 

 کشور
- 
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان


آموزش عمومی، 

آموزش عالی و علم و 
 فناوری

بند  -64ماده 
 پ

امور پژوهشی و توسعه 
 فناوری

سازی محور و تجاریهای مسألهحمایت از پژوهش
 پژوهش و نوآوری

( از سود قابل %3درصد )اختصاص معادل حداقل سه
 ر تحقیقاتی و توسعه فناوری وتقسیم سال قبل در امو

 نامه اجراییتهیه آیین

های دولتی و کلیه شرکت
نهادهای عمومی غیردولتی، 
 سازمان برنامه و بودجه کشور

های اجرایی کلیه دستگاه
 استان

 
آموزش عمومی، 

آموزش عالی و علم و 
 فناوری

بند  -64ماده 
 ت

امور پژوهشی و توسعه 
 فناوری

 ام ملی نوآوریوری نظافزایش بهره
ثبت فهرست طرحهای پژوهشی و فناوری و 

و تهیه « سمات»ها در سامانه ها و رسالهنامهپایان
 سازوکار اجرایی مورد نیاز

وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، 
سازمان برنامه و بودجه کشور، 
 سایر دستگاههای اجرایی ذیربط

های اجرایی کلیه دستگاه
 استان

 
آموزش عمومی، 

آموزش عالی و علم و 
 فناوری

بند  -64ماده 
 ث

افزایش نقش مردم در 

فناوری   مدیریت علمی و
 کشور

حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و 
 تکریم پیشکسوتان

 تهیه برنامه های عملیاتی در این زمینه
بنیاد ملی نخبگان، کلیه 
 دستگاههای اجرایی ذیربط

های اجرایی کلیه دستگاه
 ناستا

 
آموزش عمومی، 

آموزش عالی و علم و 
 فناوری

 بنیانتحقق اقتصاد دانش بند ج -64ماده 
افزایش تولید و صادرات محصوالت و خدمات 

 بنیاندانش

های تقاضامحور مشروط به حمایت مالی از پژوهش
های ( از هزینه%51اینکه حداقل پنجاه و یک درصد )

 ین و تعهد کرده باشدبردار تأمرا کارفرما و یا بهرهآن

دانشگاهها و مؤسسات آموزش 
عالی، پژوهشی و فناوری، 

 های علمیهحوزه

دانشگاهها و مؤسسات 
آموزش عالی، پژوهشی و 

های فناوری استان، حوزه
 علمیه

 
آموزش عمومی، 

آموزش عالی و علم و 
 فناوری

 بنیانتحقق اقتصاد دانش بند چ -64ماده 
یان و ارتقای سطح بنوری دانشگسترش بهره

 فناوری در شرکتهای ایرانی

تمهیدات الزم جهت تسهیل مشارکت شرکتهای 
بنیان و فناور و فعاالن اقتصادی کشور در دانش

ارتقای »المللی، تهیه و تدوین طرح زنجیره تولید بین
مشارکت فعاالن اقتصادی در زنجیره تولید 

 و عملیاتی نمودن آن« المللیبین

و بودجه کشور،  سازمان برنامه
 کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط

- 


آموزش عمومی، 

آموزش عالی و علم و 
 فناوری

 بنیانتحقق اقتصاد دانش بند ح -64ماده 
های جهاد دانشگاهی در برداری از توانمندیبهره

جهت تحقق توسعه فرهنگی، علمی و فناوری و 
 آموزشی

 هانجام برنامه ریزی های الزم در این زمین
سازمان برنامه و بودجه کشور، 

 جهاد دانشگاهی
 جهاد دانشگاهی
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

 
آموزش عمومی، 

آموزش عالی و علم و 
 فناوری

 آموزشهای مجازی بند د -64ماده 
ارائه آموزشهای مجازی )الکترونیکی(، نیمه 

 حضوری، باز و از راه دور
 نوردانشگاه پیام نوردانشگاه پیام المللیایجاد قطب)هاب( بین

 
آموزش عمومی، 

آموزش عالی و علم و 
 فناوری

بند  - 65ماده 
 الف

 زایی اقتصادافزایش درون
بنیان در داخل کشور با تأسیس شرکتهای دانش

 مشارکت شرکتهای خارجی
 اعطای تسهیالت الزم

کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط، 
 بنیانشرکتهای دانش

- 


آموزش عمومی، 

آموزش عالی و علم و 
 اوریفن

بند  - 65ماده 
 ب

افزایش سهم آموزشهای 
 مهارتی

بازنگری و اصالح ساختار نظام اداری دانشگاهها و 
 مراکز آموزش عالی

ها، روز نمودن تجهیزات آموزشی هنرستانبه
 ایهای فنی و حرفهها و دانشکدهآموزشکده

وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، 
 وزارت آموزش و پرورش

- 


ومی، آموزش عم

آموزش عالی و علم و 
 فناوری

بند  - 65ماده 
 ت

بهبود امکانات رفاهی 
 دانشجویان

تحول در نظام اقتصاد آموزش عالی و تقویت کمک 
 به صندوق رفاه دانشجویان

تأمین اعتبار مورد نیاز یارانه غذایی دانشجویی از 
محل درآمدهای عمومی، اعطای تسهیالت بدون 

 سود به دانشجویان

وم، تحقیقات و فناوری، وزارت عل
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی
- 


آموزش عمومی، 

آموزش عالی و علم و 
 فناوری

بند  - 65ماده 
 ث

حمایت و تشویق خیرین و 
 واقفین

افزایش سهم وقف و خیریه از تأمین مالی 
 دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

حقوقی  محسوب شدن هزینه های اشخاص حقیقی و
غیردولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز 

های قابل فضاهای آموزشی و ... به عنوان هزینه
 قبول مالیاتی

وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، 
وزارت آموزش و پرورش، وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، اشخاص 

 حقیقی و حقوقی غیردولتی

- 


آموزش عمومی، 

آموزش عالی و علم و 
 ناوریف

 66ماده 

حضور موثر نظام آموزش 
عالی کشور در تولید، 

توسعه و نشر علم و فناوری 
و تربیت دانشجو در سطح 

 المللیبین

برقراری توازن و ارتقای کیفیت آموزش عالی و 
 پژوهش و فناوری، در طول برنامه

 های کمی مندرج در قانوندسترسی به شاخص
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، 

 رت آموزش و پرورشوزا
- 
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

 ارتباطات و فناوری
 اطالعات

بند  - 67ماده 
 الف

توسعه خدمات و 
کاربردهای فناوری 
 اطالعات و ارتباطات

افزایش ظرفیت انتقال )ترانزیت( پهنای باند عبوری 
 از کشور به سی ترابیت برثانیه

ل به الملایجاد شرکت انتقال)ترانزیت( ارتباطات بین
ی المللای و بینثر در بازارهای منطقهمنظور حضور مؤ

و صدور خدمات فنی و مهندسی پهنای باند، 
گذاری در مناطق محروم و روستایی  جهت سرمایه

توسعه زیرساختهای خدمات الکترونیکی  )در هشتاد 
 ( روستاهای باالی بیست خانوار(%80درصد )

وزارت ارتباطات وفناوری 
 اطالعات

- 

ی ارتباطات و فناور
 اطالعات

بند  - 67ماده 
 پ

توسعه خدمات و 
کاربردهای فناوری 
 اطالعات و ارتباطات

الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت 
الکترونیکی و تکمیل بانک های اطالعاتی 
 مربوط،تاپایان سال سوم اجرای قانون برنامه

استفاده از خدمات بخش خصوصی در این زمینه، 
خدمات قابل ارائه در خارج از محیط واگذاری کلیه 

اداری دستگاههای اجرایی به دفاتر پستی و دفاتر 
پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری 

( روستایی، ارائه گزارش عملکرد این ICTاطالعات )
 بند به کمیسیون صنایع و معادن مجلس

وزارت ارتباطات وفناوری 
 اطالعات

- 

ری ارتباطات و فناو
 اطالعات

بند  - 67ماده 
 ث

توسعه خدمات و 
کاربردهای فناوری 
 اطالعات و ارتباطات

امکان تبادل الکترونیکی اطالعات و پاسخگویی 
های مورد نیاز سایر الکترونیکی به استعالم

 دستگاههای اجرائی

نامه اجرائی احصای کلیه استعالمات و تهیه آیین
طالعات، فراهم ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل ا

 های الزم در این زمینهنمودن تمام زیرساخت

وزارت ارتباطات و فناوری 
 اطالعات

های اجرایی کلیه دستگاه
استان، دفاتر پستی، دفاتر 
پیشخوان خدمات دولت، 
دفاتر ارتباطات و فنآوری 

 اطالعات

  ارتباطات و فناوری
 اطالعات

بند  - 68ماده 
 الف

ایجاد نظام اطالعات 
ستنادپذیر الکترونیکی و ا

 کمک به مقابله با جعل

انجام استعالمات هویت اشخاص حقیقی، کاال و 
های منقول و غیرمنقول و  نشانی خدمات، دارائی
 صورت الکترونیکیمحور بهمکان

انجام این اقدامات بر اساس مفاد نقشه جامع دولت 
 الکترونیک کشور

 کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط
های اجرایی اهکلیه دستگ

 استان

  ارتباطات و فناوری
 اطالعات

بند  - 68ماده 
 ب

توسعه خدمات و 
کاربردهای فناوری 
 اطالعات و ارتباطات

توسعه و تکمیل نظام پایش شاخصهای توسعه 
کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات و دولت 

الکترونیک و سنجش مستمر شاخصهای مذکور، 
 اطالعات، امن و پایدارتوسعه و تکمیل شبکه ملی 

 اعمال سازوکارهای مناسب در این زمینه

سازمان اداری و استخدامی 
کشور، سازمان برنامه و بودجه 

کشور، وزارت ارتباطات و فناوری 
 اطالعات

- 
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

 ارتباطات و فناوری
 اطالعات

بند  - 68ماده 
 ت، ث، ج

توسعه خدمات و 
کاربردهای فناوری 
 اطالعات و ارتباطات

ش حداقل دوازده و نیم درصد ساالنه از مراجعه کاه
حضوری به دستگاههای اجرائی، دستیابی به حداقل 
هفت و نیم درصد رشد ساالنه الکترونیکی نمودن 

برابر کردن معامالت و تجارت کاال و خدمات، ده
 محتوای مناسب رقومی )دیجیتال(

اعمال تمهیدات الزم در این زمینه، تأمین اعتبار الزم 
 طریق کمکهای فنی، اعتباری و حمایتی از

سازمان اداری و استخدامی 
کشور، سازمان برنامه و بودجه 

کشور، وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، کلیه دستگاههای 

 اجرایی ذیربط

های اجرایی کلیه دستگاه
 استان

  ارتباطات و فناوری
 اطالعات

بند  - 68ماده 
 ح

توسعه خدمات و 
اوری کاربردهای فن

 اطالعات و ارتباطات

های مالیات برداری سامانهاستقرار و بهره
الکترونیکی، معامالت دولتی الکترونیکی و سالمت 

 الکترونیکی

های( نظارت و پیگیری مستمر اجرای طرحهای )پروژه
 مذکور

وزارت ارتباطات و فناوری 
 اطالعات

- 

 ارتباطات و فناوری
 اطالعات

بند  - 68ماده 
 خ، د

توسعه خدمات و 
کاربردهای فناوری 
 اطالعات و ارتباطات

افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری 

( روستایی، ایجاد تسهیالت برای ICTاطالعات )
 کارورهای )اپراتورهای( پستی

انجام تمهیدات الزم برای افزایش صدور مجوز ایجاد 
دازی و انساالنه حداقل دو هزار دفتر در کل کشور، راه

ارائه خدمات در ایستگاههای راه آهن، بنادر، 
 های مرزیالمللی و پایانهفرودگاههای بین

وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، شرکت ملی پست 

 جمهوری اسالمی ایران

اداره کل ارتباطات و 
فناوری اطالعات استان، 

 اداره کل پست استان

  ارتباطات و فناوری
 اطالعات

 69ماده 
وسعه خدمات و ت

کاربردهای فناوری 
 اطالعات و ارتباطات

هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک 
صورت به کتب درسی، کمک آموزشی، و ... به

آموزان شهرهای زیر بیست رایگان برای کلیه دانش
 هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ

تأمین اعتبار از طریق مشارکت بخش غیردولتی و 
 های قابل قبول مالیاتیعنوان هزینهتلقی شدن آن به

وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، وزارت آموزش و 

 پرورش

اداره کل ارتباطات و 
فناوری اطالعات استان، 

اداره کل آموزش و پرورش 
 استان

  سالمت، بیمه سالمت
 و زنان و خانواده

بند  - 70ماده 
 الف، ب

توسعه کمی و کیفی بیمه
های سالمت و مدیریت 

 منابع سالمت

پوشش بیمه سالمت برای تمامی آحاد جمعیت 
 کشور ، تعیین حق بیمه پایه سالمت خانوار

 ذیربط نامهتهیه آیین
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی
- 

 سالمت، بیمه سالمت
 و زنان و خانواده

بند  - 70ماده 
 پ

توسعه کمی و کیفی 
های سالمت و بیمه

 مدیریت منابع سالمت
 شدهواریز حق بیمه پایه سالمت سهم بیمه

واریز حق بیمه توسط دستگاه اجرائی حداکثر ظرف 
 گرمدت سه ماه به حساب سازمان بیمه

 کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط
های اجرایی کلیه دستگاه

 استان
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

  سالمت، بیمه سالمت
 و زنان و خانواده

بند  - 70ماده 
 ج

ی و کیفی توسعه کم
های سالمت و بیمه

 مدیریت منابع سالمت

تعیین بسته خدمات )شمول و سطح خدمات( مورد 
سالمت توسط وزارت  پایه های بیمهتعهد صندوق

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گر اجرای برنامه خرید خدمت توسط سازمان بیمه
درمانی صرفاً مطابق این بسته از ابتدای سال دوم 

 وناجرای قان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
 پزشکی

- 

 سالمت، بیمه سالمت
 و زنان و خانواده

بند  - 70ماده 
 چ، ح

توسعه کمی و کیفی 
های سالمت و بیمه

 مدیریت منابع سالمت

 شدگان درمانتشکیل پایگاه اطالعات برخط بیمه
کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان 

های وحدت رویه بین بیمه بیمه سالمت، ایجاد
 ایهای بیمهها و سازماندرمانی صندوق

شدگان از مراکز بهداشتی، دریافت خدمات بیمه
تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت واحد و یکسان 

توسط سازمان بیمه سالمت از ابتدای سال دوم 
 اجرای قانون برنامه

سازمان بیمه سالمت، وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش 

 زشکیپ

سازمان بیمه سالمت 
 همگانی استان اصفهان

  سالمت، بیمه سالمت
 و زنان و خانواده

بند  -72ماده 
 الف

توسعه کمی و کیفی 
های سالمت و بیمه

 مدیریت منابع سالمت

شی و متبعیت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از خط
های وزارت بهداشت، درمان و آموزش سیاست

 پزشکی
 تصویب هیأت وزیرانتهیه اساسنامه و 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
 پزشکی

- 

 سالمت، بیمه سالمت
 و زنان و خانواده

بند  -72ماده 
 ب

توسعه کمی و کیفی و 
سازی ساماندهی و یکپارچه

فرماندهی شبکه اورژانس 
 (115پیش بیمارستانی)

بیمارستانی اورژانس های پیشایجاد سازمان فوریت
 کشور

 مه و تصویب هیأت وزیرانتهیه اساسنا

سازمان اداری و استخدامی 
کشور، سازمان برنامه و بودجه 

کشور، وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

- 

 سالمت، بیمه سالمت
 و زنان و خانواده

بند  -72ماده 
 پ

 نظام دارویی ملی کشور
تدوین و انتشار فهرست رسمی دارویی ایران هر سه 

 ماه یکبار
ها و اجرائی، تهیه فهرست فرآورده نامهنتهیه آیی

 داروهای سنتی و گیاهی کشور
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی
- 

 سالمت، بیمه سالمت
 و زنان و خانواده

بند  -72ماده 
 ت

 نظام سالمت کشور
تعیین مقدار مجاز سموم باقیمانده در مواد غذایی و 

 میایی برایهای غذایی و نیز مصرف کود شیفرآورده
 محصوالت مذکور

های غذایی سالم و اعالم فهرست مواد و فرآورده
 ایمن

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
 پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی

- 
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

 سالمت، بیمه سالمت
 و زنان و خانواده

 نظام سالمت کشور 73ماده 
اخذ مالیات ، عوارض و میزان قیمت هر پاکت انواع 

 اد دخانیسیگار  و سایر مو
تعیین میزان مالیات هر پاکت انواع سیگار  و سایر 
 مواد دخانی، تعیین قیمت خرده فروشی انواع سیگار

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت،وزارت ورزش و جوانان، 

وزارت آموزش و پرورش، 
 سازمان امور مالیاتی کشور

- 

 سالمت، بیمه سالمت
 زنان و خانوادهو 

بند  -74ماده 
 الف

 نظام سالمت کشور
استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان و 

 های اطالعاتی مراکز سالمتسامانه
ساماندهی خدمات بیمه سالمت بصورت یکپارچه و 
 مبتنی بر فناوری اطالعات در تعامل با سامانه ذیربط

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پایگاه ملی آمار ایران، پزشکی، 

 سازمان ثبت احوال کشور
- 

 سالمت، بیمه سالمت
 و زنان و خانواده

بند  -74ماده 
 پ

 نظام سالمت کشور
حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی برای ایجاد 

 شهرکهای دانش سالمت
 اجرائی و تصویب در هیات وزیران نامهتهیه آیین

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
 کیپزش

- 

 سالمت، بیمه سالمت
 و زنان و خانواده

بند  -74ماده 
 ت

کمیت و کیفیت تربیت 
نیروی انسانی گروه 

 پزشکی

تعیین نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه 
 دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی

 اعمال سازوکارهای مناسب در این زمینه
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی
- 

 سالمت، بیمه سالمت
 و زنان و خانواده

بند  -74ماده 
 ث

نظام خدمات جامع و 
 همگانی سالمت

تحت پوشش قرار دادن کلیه آحاد ایرانیان در نظام 
 ارجاع

 تأمین اعتبار مورد نیاز از محل منابع بودجه عمومی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی
- 

 سالمت، بیمه سالمت
 نوادهو زنان و خا

 بند ج -74ماده 
نظام خدمات جامع و 

 همگانی سالمت
 خرید راهبردی خدمات سالمت

گر های بیمهها و صندوقخرید خدمات توسط سازمان
ها و راهنماهای بالینی و پایه براساس دستورالعمل

 فهرست رسمی داروهای ژنریک کشور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
 پزشکی

- 

متسالمت، بیمه سال 
 و زنان و خانواده

 بند چ -74ماده 
نظام خدمات جامع و 

 همگانی سالمت
ی اسالم -ادغام خدمات تأییدشده طب سنتی ایرانی

 در نظام سالمت
 اعمال سازوکارهای مناسب در این زمینه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
 پزشکی

- 

 سالمت، بیمه سالمت
 و زنان و خانواده

 بند خ -74ماده 
خدمات جامع و نظام 

 همگانی سالمت
های نظام پزشکی و ملزم شدن کلیه اعضای سازمان

 اینظام دامپزشکی به تهیه بیمه مسؤولیت حرفه
 اعمال سازوکارهای مناسب در این زمینه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
 پزشکی

- 
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

 سالمت، بیمه سالمت
 و زنان و خانواده

 بند د -74ماده 
و نظام خدمات جامع 
 همگانی سالمت

حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای فاقد نام 
سازی کودکان )واکسیناسیون( تجاری)ژنریک(، ایمن

 یافتهتا حد و تراز کشورهای توسعه
 اعمال سازوکارهای مناسب در این زمینه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، 
 وزارت صنعت، معدن و تجارت،
اتاق تعاون مرکزی ایران، اتاق 

بازرگانی، صنایع و معادن و 
 کشاورزی ایران

- 

 سالمت، بیمه سالمت
 و زنان و خانواده

 بند ذ -74ماده 
نظام خدمات جامع و 

 همگانی سالمت
 سازی و مقابله با انواع تهدیدات حوزه سالمتخنثی سازی و افزایش توان بازدارندگی کشورمصون

ت، درمان و آموزش وزارت بهداش
پزشکی، سازمان پدافند غیرعامل 

 کشور
- 

 سالمت، بیمه سالمت
 و زنان و خانواده

 75ماده 
نظام خدمات جامع و 

 همگانی سالمت

های بهداشت و درمان به انجام غربالگری در شبکه
های پر خطر از نظر بروز منظور شناسایی ازدواج
 شناسی)ژنتیکی(اختالالت ژن

های آزمایش شناسی، تأمین هزینهوره ژنانجام مشا
ه نامشناسی)ژنتیک( افراد نیازمند، تهیه آیینژن

چگونگی مراحل صدور گواهی و میزان کمک 
بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی)ره( ، فراهم 

 نمودن امکان دسترسی تمامی افراد به مراکز مشاوره

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
امه و بودجه پزشکی، سازمان برن

کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

اداره کل بهزیستی، مراکز 
بهداشت استان، مراکز 

 مشاوره ازدواج

  سالمت، بیمه سالمت
 و زنان و خانواده

 76ماده 
نظام خدمات جامع و 

 همگانی سالمت
 در قانونهای کمی مندرج دسترسی به شاخص های نسبت مرگ مادر و نوزادانارتقای شاخص

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
 پزشکی

- 


بیمه اجتماعی، امور 

های حمایتی و آسیب
 اجتماعی

 77ماده 
افزایش ضریب ایمنی و 

 آوری جامعهتاب
پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از حوادث و 

 سوانح، ارائه خدمات بشردوستانه

کمک به حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی، توسعه و 
بکه امداد و نجات کشور، افزایش تقویت ش

های عمومی، تأمین منابع پایدار در زمینه مقابله آگاهی
 با حوادث و سوانح

 احمرجمعیت هالل
احمر جمعیت هالل
 اصفهان

 
بیمه اجتماعی، امور 

های حمایتی و آسیب
 اجتماعی

 78ماده 
تحقق عدالت اجتماعی و 

 رپذیحمایت از اقشار آسیب
 های کمی مندرج در قانوندسترسی به شاخص های الزمبرنامهطراحی و اجرای 

سازمان بهزیستی کشور ، کمیته 
امداد امام خمینی )ره(، سازمان 

 تأمین اجتماعی
- 



 (1396 -1400اسناد راهبردی برنامه ششم توسعه استان اصفهان)/ 350

 

ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان


بیمه اجتماعی، امور 

های حمایتی و آسیب
 اجتماعی

 79ماده 
تحقق عدالت اجتماعی و 

 رپذیحمایت از اقشار آسیب

رهای مددجویان تحت تعیین حداقل مستمری خانوا
حمایت کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان 

 بهزیستی

( حداقل دستمزد %20پرداخت متوسط بیست درصد )
مصوب شورای عالی کار به خانوارهای مشمول از 

 هامحل درآمد قانون هدفمندکردن یارانه
 - سازمان برنامه و بودجه کشور


بیمه اجتماعی، امور 

های حمایتی و آسیب
 اجتماعی

 80ماده 
پیشگیری و کاهش 
 آسیبهای اجتماعی

های تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب
 اجتماعی

های اجتماعی در انتهای برنامه تا بیست کاهش آسیب
 (%25و پنج درصد )

کمیته امداد امام خمینی)ره(،  
سازمان بهزیستی، وزارت کشور، 

وزارت تعاون، کار و رفاه 
تگاههای اجتماعی، سایر دس

 اجرایی ذیربط

کمیته امداد امام 
خمینی)ره(،  اداره کل 

بهزیستی، اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، 

 هاشهرداری

 
بیمه اجتماعی، امور 

های حمایتی و آسیب
 اجتماعی

 81ماده 
تحقق عدالت اجتماعی و 

 رپذیحمایت از اقشار آسیب
مدسازی نظام تدوین برنامه، برقراری، استقرار و روزآ

 جامع رفاه و تأمین اجتماعی
های اجرائی مربوط و تصویب توسط نامهتهیه آیین

 هیات وزیران

وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه 
کشور، سایر دستگاههای اجرایی 

 ذیربط

- 


بیمه اجتماعی، امور 

های حمایتی و آسیب
 اجتماعی

بند  -83ماده 
 الف

دن فقر از چهره مناطق زدو
 آزاد تجاری

درصد از محل وصول عوارض ورود اختصاص یک
کاال و خدمات این مناطق برای اشتغال محرومان و 

 نیازمندان بومی این مناطق
 تأمین اعتبار مورد نیاز از بودجه سنواتی

کمیته امداد امام خمینی)ره(،  
سازمان بهزیستی، سازمان برنامه 

 و بودجه کشور

امداد امام  کمیته
خمینی)ره(،  اداره کل 

 بهزیستی

 
بیمه اجتماعی، امور 

های حمایتی و آسیب
 اجتماعی

بند  -83ماده 
 ب

توانمندسازی افراد 
پوشش کمیته امداد تحت

امام خمینی)ره( و سازمان 
 بهزیستی

شاغل نمودن ساالنه یکصدهزار نفر )به ترتیب هفتاد 
ی)ره( و سی ( کمیته امداد امام خمین%70درصد )

 ( سازمان بهزیستی(%30درصد )
 الحسنه در جهت تحقق این امرارائه تسهیالت قرض

کمیته امداد امام خمینی)ره(،  
سازمان بهزیستی، سازمان برنامه 

 و بودجه کشور

کمیته امداد امام 
خمینی)ره(،  اداره کل 

 بهزیستی

 امور ایثارگران 
بند  -86ماده 

 الف، ب
ار  و ترویج فرهنگ ایث

 شهادت

ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی 
امور ایثارگران، معرفی الگوها و قهرمانان ملی ایثار و 

های تحصیلی و شهادت در متون درسی کلیه پایه
 های پژوهشیفعالیت

های کلی ترویج و تحکیم اجرای صحیح سیاست
فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران، 

آموز و فرهنگی و های شهدای دانشای یادوارهاجر
 برگزاری اردوهای راهیان نور

وزارت آموزش و پرورش، 
سازمان بسیج،کلیه دستگاههای 

 اجرایی ذیربط

اداره کل آموزش و 
پرورش، سازمان بسیج 

سازندگی،کلیه دستگاههای 
 اجرایی ذیربط استانی
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

 امور ایثارگران 
بند  -86ماده 

 پ
ایثار  و ترویج فرهنگ 
 شهادت

ه های مختلف بهای شبکهاختصاص بخشی از برنامه
 موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

( از تولیدات %10اختصاص حداقل ده درصد)
 های هنری نمایشی صدا و سیما به این موضوعبرنامه

سازمان صدا و سیما جمهوری 
 اسالمی

اداره کل صدا و سیما مرکز 
 اصفهان

 انامور ایثارگر 
بند  -86ماده 

 ت
گیری از دستاوردهای بهره

 دوران دفاع مقدس
ساماندهی گلزارهای شهدای سراسر کشور ، احداث 

 های دفاع مقدسو تکمیل موزه

های خدماتی مربوطه از طریق تامین هزینه
های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشور  وزارتخانه

 طبق بودجه سنواتی

رت وزارت نیرو، وزارت نفت، وزا
راه و شهرسازی، وزارت کشور، 

 بنیاد شهید انقالب اسالمی

اداره کل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران، اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری

 امور ایثارگران 
بند  -86ماده 

 ث

های تداوم اجرای برنامه
شاخص در حوزه ترویج 
فرهنگ ایثار، جهاد و 

 شهادت

های الزم ها و زیرساختفیتایجاد و توسعه ظر
)برنامه راهیان نور( در دستگاههای اجرائی و 

 فرهنگی

قرار دادن این موضوع در سرفصل اعتبارات 
ها و ای وزارتخانههای فرهنگی و هزینهبرنامه

 هاسازمان
 کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط

کلیه دستگاههای اجرایی 
 ذیربط استانی

 بند ج -86ماده  امور ایثارگران 
حفظ و ترویج فرهنگ ایثار، 

 جهاد و شهادت

اعطای نشان ملی ایثار  و معرفی به عنوان چهره 
ماندگار کشور به والدین شهید دارای حداقل سه 

( و %50شهید یا دو شهید و یک جانباز پنجاه درصد )
( %50باالتر  یا یک شهید و دو جانباز پنجاه درصد )

 و باالتر

جهت ارج نهادن به این  اقدام فرهنگی الزم 
های ماندگار توسط دستگاههای اجرایی ذیربط، چهره

 نامه اجرائی مربوطهتهیه آیین

صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
ایران، وزرات فرهنگ و ارشاد 

اسالمی، وزارت آموزش و 
پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی کشور، بنیاد 

فظ آثار و نشر ارزشهای دفاع ح
 مقدس

اداره کل صدا و سیما مرکز 
اصفهان، اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمی استان، 
اداره کل آموزش و 

های پرورش، دانشگاه
 استان

 بند چ -86ماده  امور ایثارگران 
حفظ و ترویج فرهنگ ایثار، 

 جهاد و شهادت

ی ( از اعتبارات فرهنگ%20اختصاص بیست درصد)
های دستگاههای اجرایی در چهارچوب سیاست

مصوب ابالغی شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و 
 شهادت

 تبادل موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور، 
 سایر دستگاههای اجرایی ذیربط

سازمان مدیریت و 
ریزی استان، کلیه برنامه

دستگاههای اجرایی ذیربط 
 ستانیا



 (1396 -1400اسناد راهبردی برنامه ششم توسعه استان اصفهان)/ 352

 

ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

 بند ح -86ماده  امور ایثارگران 
حفظ و ترویج فرهنگ ایثار، 

 جهاد و شهادت

توسعه و تکمیل مراکز اسناد و مدارك دفاع مقدس و 
المعارف دفاع مقدس و تدوین تاریخ تدوین دایره

 دفاع مقدس
 تأمین اعتبار مورد نیاز

سازمان برنامه و بودجه کشور، 
های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش

دفاع مقدس،  بنیاد شهید و امور 
ایثارگران، وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی، سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و 

 هاگردشگری، شهرداری

سازمان مدیریت و 
ریزی استان، اداره برنامه

کل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران، اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان، اداره کل میراث 

گی، صنایع دستی و فرهن
ها، گردشگری، شهرداری

بنیاد حفظ آثار و نشر 
های دفاع مقدس ارزش

 اصفهان

 بند خ -86ماده  امور ایثارگران 
تعمیق و ترویج ارزشهای 

 دفاع مقدس
ایجاد واحدهای درسی مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار 

 و شهادت در مقاطع مختلف دانشگاهی
ط های مرتببه کمیسیونارائه گزارش عملکرد ساالنه 

 مجلس شورای اسالمی

سازمان برنامه و بودجه کشور، 
 هایبنیاد حفظ آثار و نشر ارزش

دفاع مقدس، ستاد کل نیروهای 
مسلح، دانشگاه آزاد اسالمی، 
بنیاد شهید و امور ایثارگران، 

وزارت آموزش و پرورش، وزارت 
علوم تحقیقات و فنآوری، وزارت 

ش بهداشت، درمان و آموز
 پزشکی

سازمان مدیریت و 
ریزی استان، بنیاد برنامه

های حفظ آثار و نشر ارزش
دفاع مقدس اصفهان، 

دانشگاه آزاد اسالمی، اداره 
کل آموزش و پرورش، 

دانشگاه اصفهان، دانشگاه 
علوم پزشکی، اداره کل 

بنیاد شهید و امور 
 ایثارگران

 87ماده  امور ایثارگران 
ار، یثحفظ و ترویج فرهنگ ا

 جهاد و شهادت
اجرای صحیح و به موقع و اصالح قانون جامع 

 رسانی به ایثارگرانخدمات
تأمین اعتبار الزم در بودجه سنواتی و تهیه 

 های اجرائی ذیربطنامهآیین

سازمان برنامه و بودجه کشور، 
بنیاد شهید و امور ایثارگران،کلیه 

 دستگاههای اجرایی ذیربط

سازمان مدیریت و 
ریزی استان، اداره مهبرنا

کل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران، کلیه 

دستگاههای اجرایی ذیربط 
 استانی



   353/(1396 -1400پیوست: بررسی مواد قانونی برنامه ششم توسعه)

 

ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

 خدمات رسانی به ایثارگران 89ماده  امور ایثارگران 

ارائه تسهیالت مسکن به تعداد پنجاه هزار نفر از 
ماه سابقه حضور در رزمندگان دارای حداقل شش
ماه اسارت که فاقد جبهه و آزادگان با حداقل سه 
 باشندمسکن ملکی می

تعیین اولویت و  معرفی افراد واجد شرایط به موجب 
 دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح

بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران، ستاد کل نیروهای مسلح، 

 بنیاد شهید و امور ایثارگران

های عامل، اداره کل بانک
بنیاد شهید و امور 

 ایثارگران

 رهنگ، هنر و ورزشف 
بند  -92ماده 

 الف

سازی ارتقاء، تعالی، مقاوم
فرهنگی، بسترسازی 

 فرهنگی

تمهیدات قانونی الزم مربوط به تسهیل فرآیند صدور 
مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات 

محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری و 
ای ایجاد امنیت الزم برای تولید و نشر آثار و اجر

 های فرهنگی و هنری دارای مجوزبرنامه

بینی تمهیدات الزم تا پایان سال اول اجرای پیش
 قانون برنامه

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
اداره کل فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی استان

 فرهنگ، هنر و ورزش 
بند  -92ماده 

 ب

سازی ارتقاء، تعالی، مقاوم
فرهنگی، بسترسازی 

 فرهنگی

گری فرهنگی و رست مجوزها و تصدیتنظیم فه
هنری با رعایت موازین شرعی قابل واگذاری به 

 نهادهای مردمبخش خصوصی و تعاونی و سازمان
 نامه مربوطهتهیه آیین

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
سازمان صدا و سیما، سازمان 
برنامه و بودجه کشور، سازمان 

 اداری و استخدامی کشور

و ارشاد اداره کل فرهنگ 
اسالمی استان، اداره کل 
 صدا و سیما مرکز اصفهان

 فرهنگ، هنر و ورزش 
بند  -92ماده 

 پ

سازی ارتقاء، تعالی، مقاوم
فرهنگی، بسترسازی 

 فرهنگی

تمهیدات قانونی الزم در خصوص نحوه تقسیم 
 درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی

 ایجاد سازوکارهای مناسب
دا و سیما،  وزارت سازمان ص

 ورزش و جوانان
- 

فرهنگ، هنر و ورزش 
بند  -92ماده 

 ت

سازی ارتقاء، تعالی، مقاوم
فرهنگی، بسترسازی 

 فرهنگی

صدور و أخذ اسناد موقوفات و تبدیل بقاع متبرکه به 
 قطبهای فرهنگی

 ایجاد سازوکارهای مناسب با رعایت ضوابط وقفی

سازمان اوقاف و امور خیریه، 
زمان برنامه و بودجه کشور، سا

وزارت راه و شهرسازی، 
ها، سازمان ثبت اسناد شهرداری

 و امالك کشور

اداره کل اوقاف و امور 
خیریه، اداره کل راه و 
شهرسازی، سازمان 

ریزی مدیریت و برنامه
ها، اداره استان، شهرداری

 کل ثبت اسناد و امالك

 فرهنگ، هنر و ورزش 
بند  -92ماده 

 ث

سازی تقاء، تعالی، مقاومار
فرهنگی، بسترسازی 

 فرهنگی

انجام تمهیدات الزم در زمینه توسعه فرهنگ 
های روستایی در کتابخوانی با اولویت کتابخانه

یافته، تولید کتاب و محصوالت مناطق کمتر توسعه
 فرهنگی و سایر کاالهای فرهنگی و هنری

ای ایجاد سازوکارهای مناسب تا پایان سال اول اجر
( %5قانون برنامه، تحقق نرخ رشد ساالنه پنج درصد )

تولید کتاب و محصوالت فرهنگی  مطابق قانون 
بودجه سنواتی نسبت به وضعیت موجود در طول 

 اجرای قانون برنامه

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
اداره کل فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی



 (1396 -1400اسناد راهبردی برنامه ششم توسعه استان اصفهان)/ 354

 

ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

 بند ج -92ماده  فرهنگ، هنر و ورزش 
سازی الی، مقاومارتقاء، تع

فرهنگی، بسترسازی 
 فرهنگی

ارائه تعرفه فرهنگی و یا پروانه ساختمان در زمینه 
آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست، با استفاده از 
کاربری فرهنگی در فضاهای مسکونی با حمایت از 

 کتابفروشان، ناشران و مطبوعات

نامه اجرائی مربوطه و تصویب در هیأت تهیه آیین
 انوزیر

وزارت کشور، وزارت نفت، 
سازمان آب و فاضالب، 

ها، وزارت فرهنگ و شهرداری
ارشاد اسالمی، وزارت راه و 

 شهرسازی، وزارت نیرو

ها، شرکت آب و شهرداری
 فاضالب استان و کاشان

 بند چ -92ماده  فرهنگ، هنر و ورزش 
سازی ارتقاء، تعالی، مقاوم

فرهنگی، بسترسازی 
 فرهنگی

ز حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری حمایت ا
 و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات

تمهیدات قانونی الزم در این زمینه و بازنگری و 
 اصالح قوانین مطبوعات

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
سازمان صدا و سیما، سایر 
 دستگاههای اجرایی ذیربط

- 

د حبن -92ماده  فرهنگ، هنر و ورزش 
سازی ارتقاء، تعالی، مقاوم

فرهنگی، بسترسازی 
 فرهنگی

بیمه بیکاری  اصحاب فرهنگ و هنر از محل 
 های اعتباریکمک

نامه اجرائی مربوطه و تصویب در هیأت تهیه آیین
 وزیران

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
سازمان صدا و سیما، سازمان 

تبلیغات اسالمی، سازمان برنامه 
 و بودجه کشور

- 

93ماده  فرهنگ، هنر و ورزش 
سازی ارتقاء، تعالی، مقاوم

فرهنگی، بسترسازی 
 فرهنگی

تعیین سهم دولت در تأمین بودجه سازمان 
 صداوسیما  از محل بودجه عمومی دولت

تأمین حداقل به میزان هفت دهم درصد از بودجه 
ها سازمان صداوسیما جهت پوشش صددرصدی استان

 های تولیدیفی برنامهو توسعه کمی و کی

سازمان صدا و سیما، سازمان 
 برنامه و بودجه کشور

اداره کل صدا و سیما مرکز 
 اصفهان

 94ماده  فرهنگ، هنر و ورزش 
سازی ارتقاء، تعالی، مقاوم

فرهنگی، بسترسازی 
 فرهنگی

اختصاص بیست و هفت صدم درصد از کل نه 
عه ( مالیات بر ارزش افزوده برای توس%9درصد )

 ورزش
 هاتنظیم و مبادله موافقتنامه صرفاً در استان

وزارت ورزش و جوانان، سازمان 
 برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و 
ریزی استان، اداره برنامه

کل ورزش و جوانان، اداره 
 کل امور مالیاتی

 فرهنگ، هنر و ورزش 
بند  - 95ماده 

 الف
توسعه فضاهای مذهبی 

 فرهنگی

احداث مساجد و خانه عالم در جوار مساجد  بینیپیش
در طراحی و اجرای طرحهای جامع تفصیلی شهری 

و هادی روستایی و شهرکها و شهرهای 
 جدیداالحداث

سازی بدون دریافت هزینه واگذاری زمین پس از آماده
 و با حفظ مالکیت عمومی به متقاضیان احداث مساجد

وزارت راه و شهرسازی، بنیاد 
ب اسالمی، مسکن انقال

 هاشهرداری

اداره کل راه و شهرسازی، 
اداره کل بنیاد مسکن 

انقالب اسالمی، 
 هاشهرداری



   355/(1396 -1400پیوست: بررسی مواد قانونی برنامه ششم توسعه)

 

ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

 فرهنگ، هنر و ورزش 
بند  - 95ماده 

 ب، پ، ت، ث
توسعه فضاهای مذهبی 

 فرهنگی

های تجاری، احداث نمازخانه یا مسجد در مجتمع
های ملی و اداری و خدماتی جدیداالحداث و بوستان

های شهری و کلیه دستگاههای اجرائی، ستانبو
ها و مراکز درمانی، مراکز آموزشی، بیمارستان

های رفاهی، تفریحی های ورزشی، مجتمعمجموعه
های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی و و مجتمع

های مسافربری و جایگاههای عرضه سوخت پایانه
 بین شهری

 عالییتهیه دستورالعمل مربوطه با تصویب شورا
 شهرسازی و معماری

وزارت راه و شهرسازی، وزارت 
ها، مراتع و نفت، سازمان جنگل

 هاآبخیزداری، شهرداری

اداره کل راه و شهرسازی، 
اداره کل منابع طبیعی و 

ها، آبخیزداری، شهرداری
کلیه دستگاههای اجرایی 

 ذیربط استانی

 فرهنگ، هنر و ورزش 
بند  - 95ماده 

 ج
کرد فرهنگی و ارتقای کار

 هنری مساجد

برخورداری کلیه مساجد شهری و روستاهای باالی 
های فرهنگی و هنری بر هزار نفر جمعیت از کانون

 اساس بودجه سنواتی
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تأمین اعتبار مربوطه

اداره کل فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

 96ماده  فرهنگ، هنر و ورزش 
ن و احداث و توسعه اماک
 فضاهای ورزشی

واگذاری اراضی ملی غیرکشاورزی خارج از حریم 
شهرها و محدوده روستاها به استثنای اراضی واقع 

زیست به بخش غیردولتی در مناطق چهارگانه محیط
 های ایثارگرانو تعاونی با اولویت تعاونی

 وزارت جهاد کشاورزی واریزی منابع حاصل از اجرای این حکم به خزانه
کل منابع طبیعی و  اداره

آبخیزداری، اداره کل 
 ورزش و جوانان استان

 97ماده  فرهنگ، هنر و ورزش 

تعمیق ارزشها، باورها و 
فرهنگ مبتنی بر هویت 

اسالمی در شهرهای 
 مقدس مشهد، قم و شیراز

شناسایی دقیق نیازها و مشکالت زائران، توسعه 
 درهای فرهنگی و خدمات زیارتی امکانات، فعالیت

قطبهای زیارتی و گردشگری مذهبی و اجرای 
 های( زیربناییطرحهای )پروژه

ریزی و تدوین سازوکارها و تأمین زیرساختهای برنامه
های الزم ، تأمین اعتبار مورد نیاز در قالب بودجه

 سنواتی

سازمان برنامه و بودجه کشور، 
ها،  بخشهای شهرداری

 غیردولتی
 هاشهرداری

 98ماده  و ورزش فرهنگ، هنر 
صیانت از میراث فرهنگی و 
حمایت از صنایع دستی و 
 تشویق و توسعه گردشگری

پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول 
های ثبت شده در فهرست آثار ملی و فهرست

ربط آثار در اختیار، شناسایی، مستندسازی، ذی
 حفاظت و مرمت و معرفی میراث فرهنگی

مربوط در قالب بودجه سنواتی، ثبت  هایتأمین هزینه
 در فهرست میراث جهانی طبق بودجه سنواتی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری، سایر 
 دستگاههای اجرایی ذیربط

اداره کل میراث فرهنگی، 
 صنایع دستی و گردشگری
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

 99ماده  فرهنگ، هنر و ورزش 
صیانت از میراث فرهنگی و 

دستی و حمایت از صنایع 
 تشویق و توسعه گردشگری

تهیه و اجرای طرح بهسازی و احیای حداقل سیصد 
روستای دارای بافت با ارزش تاریخی و فرهنگی و 

 روستاهای هدف گردشگری

های تأمین اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی
 ایسرمایه

بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 گریدستی و گردش

اداره کل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی، اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری

 فرهنگ، هنر و ورزش 
بند  -100ماده 

 الف

صیانت از میراث فرهنگی و 
حمایت از صنایع دستی و 
 تشویق و توسعه گردشگری

تهیه سند راهبردی توسعه گردشگری، ایجاد 
 ق گردشگریهای مورد نیاز مناطزیرساخت

تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری برای کلیه طرحهای 

ای بزرگ و مهم، اختصاص یارانه و تسهیالت توسعه
های ایرانگردی و مالی به تأسیسات و زیرساخت

 نامه اجرائی مربوطجهانگردی، تهیه آیین

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
ازمان دستی و گردشگری، س

برنامه و بودجه کشور، وزارت 
کشور، وزارت جهاد کشاورزی، 
وزارت راه و شهرسازی، سازمان 

 حفاظت محیط زیست

اداره کل میراث فرهنگی، 
 صنایع دستی و گردشگری

 فرهنگ، هنر و ورزش 
بند  -100ماده 

 ب، پ

صیانت از میراث فرهنگی و 
حمایت از صنایع دستی و 
 تشویق و توسعه گردشگری

تهیه طرح ساماندهی گردشگری جنگلهای شمال و 
غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی شمال

با اولویت سواحل مکران، مدیریت یکپارچه و جامع 
 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

تصویب طرح در هیأت وزیران، انجام تمهیدات و 
 اقدامات قانونی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
گردشگری، سازمان دستی و 

 برنامه و بودجه کشور
- 

فرهنگ، هنر و ورزش 
بند  -100ماده 

 ت

صیانت از میراث فرهنگی و 
حمایت از صنایع دستی و 
 تشویق و توسعه گردشگری

واریز کل درآمد اختصاصی و کمکهای مردمی از 
حساب ها بههای تاریخی و موزهاماکن و محوطه

 خزانه
 اماکن ذیربطاداره، توسعه و مرمت 

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
 دستی و گردشگری

اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و 

گردشگری، اداره کل امور 
 اقتصادی و دارائی

 فرهنگ، هنر و ورزش 
بند  -100ماده 

 ث

صیانت از میراث فرهنگی و 
حمایت از صنایع دستی و 
 تشویق و توسعه گردشگری

گری و اجرائی ر تصدیواگذاری بخشی از امو
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

 ای و تخصصی گردشگریبه تشکلهای حرفه
 اعمال سازوکارهای مناسب

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
 دستی و گردشگری

اداره کل میراث فرهنگی، 
 صنایع دستی و گردشگری
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

 101ماده  فرهنگ، هنر و ورزش 

و  تقویت نهاد خانواده
جایگاه زن در آن و 

مندی جامعه از سرمایه بهره
 انسانی زنان

سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و 
 خانواده در دستگاههای اجرایی

ها و طرحهای ها، برنامهارزیابی و تطبیق سیاست
دستگاهها و رصد مستمر ارتقای شاخصهای وضعیت 

ر ساالنه به طوزنان و خانواده و ارائه گزارش آن به
مجلس شورای اسالمی و هیئت وزیران، تهیه 

 نامه اجرائی مربوطهآیین

معاونت امور زنان و خانواده 
ریاست جمهوری، سازمان برنامه 
و بودجه کشور، سازمان اداری و 

استخدامی کشور ، سایر 
 دستگاههای اجرایی

- 

102ماده  فرهنگ، هنر و ورزش 
 ایتقویت و تحکیم جامعه

 محوروادهخان

سازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین زمینه
سن ازدواج، حمایت و ارتقای معیشت و اقتصاد 
خانواده، مقابله هوشمند با جنگ نرم در عرصه 

سازی جهت افزایش نرخ باروری، خانواده، زمینه
حمایت از ترویج ازدواج موفق، آموزش و مشاوره 

خت و اجاره مستمر نوجوانان و جوانان، امکانات سا
مسکن با اولویت زوجهای دارای فرزند، تمهیدات 

مندی از الزم جهت افزایش سالمت ازدواج و بهره
قضات و وکالی مجرب جهت تشویق صلح و 

سازش زوجها، توسعه بیمه سالمت، هماهنگی بین 
ها، اقدامات و ارزیابی بخشی، نظارت کالن بر برنامه

 عملکرد توسط ستاد ملی زن و خانواده

ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات و تسهیالت الزم 
ماه در قالب بودجه سنواتی، ارائه گزارش هر شش

 بار به مجلس شورای اسالمییک

سازمان برنامه و بودجه کشور، 
وزارت آموزش و پرورش، وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، وزارت ورزش و جوانان، 

سازمان بهزیستی،کلیه 
 اجرایی ذیربطدستگاههای 

اداره کل آموزش و 
پرورش، دانشگاه علوم 

پزشکی استان، اداره کل 
بهزیستی،اداره کل ورزش 
و جوانان، مراکز مشاوره 
ازدواج، مراکز بهداشت 
استان، سازمان بیمه 

سالمت همگانی استان 
 اصفهان

 تحکیم خانواده 103ماده  فرهنگ، هنر و ورزش 

ه صاحب فرزند برخورداری کلیه مردان شاغل ک
روز مرخصی تشویقی، ایجاد بیمه شوند از سهمی

دار حداقل دارای سه فرزند، اجتماعی زنان خانه
 تأمین خوابگاههای مناسب برای دانشجویان متأهل

ایجاد سازوکارهای الزم در این زمینه، تأمین بخشی 
 از اعتبارات مورد نیاز

وزارت تعاون، کار و رفاه 
ههای اجتماعی، سایر دستگا
 اجرایی ذیربط

اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، سایر 

 دستگاههای اجرایی ذیربط
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

 تحکیم خانواده 104ماده  فرهنگ، هنر و ورزش 
 درصدکنترل و کاهش نرخ طالق به میزان بیست

سال پایه درطول اجرای قانون برنامه، ترویج ازدواج، 
 ضدارزش بودن طالق و  ...

های اجتماعی م از طریق مرکز فوریتسازی الززمینه
های الزم و مددکاری و مراکز مشاوره، تنظیم برنامه
 در این زمینه توسط صدا و سیما

سازمان بهزیستی، سازمان صدا و 
 سیما

اداره کل بهزیستی، اداره 
کل صدا و سیما مرکز 

 اصفهان

  سیاسی ، دفاعی و
 امنیتی

 105ماده 
مدیریت منسجم، هماهنگ 

ثر روابط خارجی و مؤ
 جمهوری اسالمی ایران

جز انجام تمامی اقدامات دستگاههای اجرائی )به
نیروهای مسلح ( در زمینه روابط خارجی با 

 هماهنگی وزارت امور خارجه

طراحی و اجرای اقدامات دیپلماتیک، ایجاد بسترها و 
بخشی و تقویت شرایط سیاسی الزم برای تنوع

ورهای هدف، تقویت جانبه با کشهای همهپیوند
دیپلماسی اقتصادی، حمایت همه جانبه از حقوق 

های کارگیری ظرفیتایرانیان خارج از کشور ، به
دیپلماسی رسمی و عمومی، مقابله با تروریسم، رصد و 

المللی، پایش وضعیت حقوق بشر در عرصه بین
ای، مبارزه با نظام سلطه و اعطای کمکهای توسعه
احزاب و تشکلهای سیاسی صهیونیزم، حمایت از 

 مطابق ضوابط قانونی

وزارت امور خارجه، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، کلیه 

 دستگاههای اجرایی ذیربط
- 

 سیاسی ، دفاعی و
 امنیتی

بند  -106ماده 
 الف

 افزایش توان دفاعی کشور
تقویت بنیه دفاعی در ردیفهای مربوطه در بودجه 

 ساالنه کشور
( از منابع بودجه %5درصد)اختصاص حداقل پنج

 عمومی و درآمدهای اختصاصی
سازمان برنامه و بودجه کشور، 
 سایر دستگاههای اجرایی ذیربط

- 

 سیاسی ، دفاعی و
 امنیتی

بند  -106ماده 
 ب

 تأمین منافع و امنیت ملی افزایش توان دفاعی کشور

تقویت بنیه دفاعی کشور ، تقویت کمی و کیفی بسیج 
( از %10درصد)مکان هزینه حداقل دهمستضعفان، ا

یافته دستگاههای اجرایی با اعتبارات اختصاص
 استفاده از ظرفیت و توانمندی بسیج سازندگی

بسیج سازندگی، کلیه 
 دستگاههای اجرایی ذیربط

سازمان بسیج سازندگی، 
کلیه دستگاههای اجرایی 

 استان

  سیاسی ، دفاعی و
 امنیتی

بند  -106ماده 
 پ

 د غیرعاملپدافن
پذیری زیرساختها و ارتقای پایداری کاهش آسیب

 ملی

اجرای کامل پدافند غیرعامل برای کلیه مراکز حیاتی، 
سازی و حفاظت از تهیه و تدوین طرحهای ایمن

مراکز مهم کشور، تهیه پیوست پدافند غیرعامل برای 
 طرحهای حساس جدید

 کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط
 راییکلیه دستگاههای اج

 استان
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

  سیاسی ، دفاعی و
 امنیتی

بند  -106ماده 
 ت

 امنیت پایدار مناطق مرزی

انسداد مرزها، کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش 
جانبه با مواد ( ساالنه، مبارزه همه%10درصدی )ده

( %25درصدی )وپنجمخدر با هدف کاهش بیست
 اعتیاد، پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز از
مبادی ورودی ساالنه با هدف کاهش حداقل 

 ( ورود قاچاق%10درصد)ده

تامین اعتبارات مورد نیاز در بودجه ساالنه 
 دستگاههای مربوطه

سازمان برنامه و بودجه کشور، 
وزارت کشور، نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران، سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، کلیه 

 دستگاههای اجرایی ذیربط

- 

 سیاسی ، دفاعی و
 امنیتی

 107ماده 
های قدرت افزایش ظرفیت

نرم و دفاع رایانیکی 
 )سایبری(

 تهیه طرح جامع دربرگیرنده توسعه قدرت نرم دفاعی
تصویب طرح در شورای عالی فضای مجازی و 
 اجرایی شدن آن از سال دوم اجرای این قانون

ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت 
 اطالعات

- 

سی ، دفاعی و سیا
 امنیتی

 108ماده 
ارتقای نظم و امنیت و 

کاهش تخلفات و حوادث 
 رانندگی

ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور، 
کنترل و مبارزه مؤثر با قاچاق کاال، رعایت 

سازی انتظامی، متناسب -های حفاظتیپیوست
تظامی ان -استعداد نیروی انتظامی با نیازهای امنیتی

 کشور

ایجاد سازوکار الزم برای کاهش تلفات حوادث 
 هایروزرسانی سامانهرانندگی، نصب، نگهداری و به

کنترلی و مراقبتی هوشمند، نصب، راه اندازی و به 
های کنترل خودرویی در مبادی روزرسانی سامانه
 -های حفاظتینامه اجرای پیوستگمرکی، تهیه آیین

ی انتظامی با انتظامی، کاهش فاصله استعداد نیرو
 نفر نیرو به ازای هر هزار نفر جمعیتشاخص پنج

وزارت کشور، نیروی انتظامی، 
ها، ستاد کل نیروهای شهرداری

مسلح، وزارت راه و شهرسازی، 
 سایر دستگاههای اجرایی ذیربط

نیروی انتظامی اصفهان، 
ها، اداره کل راه شهرداری

و شهرسازی استان، 
سازمان نظام مهندسی 

 ن استانساختما

  سیاسی ، دفاعی و
 امنیتی

 پدافند غیرعامل 109ماده 
ایجاد سامانه پدافند رایانیکی)سایبری( در سطح ملی، 
افزایش سطح آموزش رایانیکی)سایبری( مدیران و 

 کارکنان دستگاههای اجرائی
 اعمال سازوکارهای الزم در این زمینه

سازمان پدافند غیرعامل، سایر 
 ذیربط دستگاههای اجرایی

اداره کل پدافند غیرعامل 
استانداری، کلیه 

دستگاههای اجرایی ذیربط 
 استان

  سیاسی ، دفاعی و
 امنیتی

 112ماده 
های ماندگیجبران عقب

های مناطق عملیاتی استان
 دفاع مقدس

اعالم محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس، ارزیابی 
 های اینیافتگی زیرساختجامع از وضعیت توسعه

 مناطق تا سطح شهرستان

ایجاد ردیف متمرکز درقوانین بودجه سنواتی جهت 
ها و ارتقای شاخصهای ماندگیجبران عقب

 برخورداری مناطق موضوع این ماده

سازمان برنامه و بودجه کشور، 
سازمان اداری و استخدامی 

 کشور ،ستادکل نیروهای مسلح
- 
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

حقوقی و قضائی 
بند  -113ماده 

 الف
 عدالت قضائی تحقق

ای رایگان برای افراد فاقد ارائه خدمات مشاوره
 تمکن مالی با معرفی مقام قضائی

 اداره کل بهزیستی سازمان بهزیستی کشور اعمال سازوکارهای مناسب

 حقوقی و قضائی 
بند  -113ماده 

 ب
افزایش دقت و سرعت در 

 ارائه خدمات قضائی
 نامه اجرائیتنظیم آیین تسریع شناسایی و توقیف اموال مدیون

وزارت دادگستری، سازمان ثبت 
 اسناد و امالك کشور

اداره کل دادگستری، اداره 
 کل ثبت اسناد و امالك

 حقوقی و قضائی 
بند  -113ماده 

 پ

پیشگیری از وقوع جرم و 
دعاوی و اصالح مجرمان و 

 کاهش جمعیت کیفری
 اها و بازداشتگاههبهبود بخشیدن به وضعیت زندان

تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهرها با 
شهرها به خارج از شهرها، تنظیم اولویت کالن

 نامه اجرائی مربوطهآیین

ها و اقدامات سازمان زندان
تأمینی و تربیتی کشور، وزارت 

 دادگستری

اداره کل ثبت اسناد و 
امالك، اداره کل 

دادگستری، اداره کل 
مینی ها و اقدامات تأزندان

ها، و تربیتی، شهرداری
 سازمان جهاد کشاورزی

 حقوقی و قضائی 
بند  -113ماده 

 ت

پیشگیری از وقوع جرم و 
دعاوی و اصالح مجرمان و 

 کاهش جمعیت کیفری
 ( ساالنه آمار مجرمان%10کاهش ده درصدی )

تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و 
ایی عوامل مؤثر در ارتقای سالمت اجتماعی، شناس

بروز دعاوی و جرائم، آگاهی دادن به مقامات قضائی 
در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان 

 نامه اجرائی مربوطهصورت برخط، تنظیم آیینبه

ها و اقدامات سازمان زندان
تأمینی و تربیتی کشور، وزارت 

 دادگستری

ها و اداره کل زندان
ی ربیتاقدامات تأمینی و ت

کشور، اداره کل 
 دادگستری

 حقوقی و قضائی 
بند  -113ماده 

 ث
افزایش دقت و سرعت در 

 ارائه خدمات قضائی
تکمیل پستهای قضائی بالتصدی مصوب قوه 

 قضائیه
برگزاری آزمون استخدامی و در فضای رقابتی از میان 

 استعدادهای برتر و نخبگان دانشگاهی و حوزوی
 - وزارت دادگستری

حقوقی و قضائی 
بند  -113ماده 

 ج
ارتقای کیفیت خدمات 

 قضائی

واگذاری خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز 
دستگاههای دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، 

ها و مردم )با اعمال مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه
 نظارت کامل( به گروه پزشکی معتمد

قوه  یب رئیسنامه اجرائی مربوطه با تصوتنظیم آیین
 قضائیه

سازمان پزشکی قانونی کشور،  
 وزارت دادگستری

اداره کل پزشکی قانونی 
استان،  دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان و کاشان
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

 حقوقی و قضائی 
بند  -113ماده 

 چ
ارتقای کیفیت خدمات 

 قضائی
 کاهش عناوین مجرمانه

های قوانین جزائی تا پایان تنقیح، اصالح و رفع خأل
 ل دوم اجرای قانون برنامهسا

 - قوه قضائیه، وزارت دادگستری

حقوقی و قضائی 
بند  -113ماده 

 خ
 المال و حقوق و اموال دولتحفاظت بهینه از بیت پیشگیری از وقوع جرم

تهیه دستورالعمل مشتمل بر سازوکارهای مختلف 
تشویق و ماندگاری شاغالن در پستهای تخصصی 

 جرائیحقوقی در دستگاههای ا

سازمان برنامه و بودجه کشور، 
سازمان اداری و استخدامی 

 کشور، وزارت دادگستری
- 

حقوقی و قضائی 
بند  -113ماده 

 د
های توسعه حقوقی شاخص

 و قضائی
های توسعه حقوقی و قضائی در طول ارتقاء شاخص

 اجرای قانون برنامه

های کمی مندرج در قانون و دسترسی به شاخص
جه متناسب با مأموریتها و وظایف قوه تأمین بود

قضائیه و ارائه گزارش دقیق عملکرد ساالنه به 
 مجلس شورای اسالمی توسط قوه قضائیه

قوه قضائیه، وزارت دادگستری، 
سازمان ثبت اسناد و امالك 

ها و کشور، سازمان زندان
 اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

- 

114ماده  حقوقی و قضائی 
قت و سرعت در افزایش د

 ارائه خدمات قضائی
اندازی و ساماندهی دفتر امالك کشور به صورت راه

 الکترونیک

ای و برقراری امکان ثبت معامالت به صورت لحظه
برخط در دفتر امالك و نیز پاسخ آنی و برخط در 

 همان لحظه

سازمان ثبت اسناد و امالك 
 کشور

اداره کل ثبت اسناد و 
 امالك

 تحقق عدالت قضائی 115ماده  ضائیحقوقی و ق 
اعالم اموال و دارایی های کلیه مقامات موضوع 

( قانون اساسی  به 142اصل یکصد و چهل و دوم )
 رئیس قوه قضاییه

مجازات تعزیری درجه شش )محرومیت از حقوق 
اجتماعی( در صورت عدم اعالم اموال یا کتمان آن یا 

 گزارش ناقص آن
 - قوه قضائیه

ی و قضائیحقوق 
بند  -116ماده 

 الف

کاهش مراجعه مردم به 
مراجع قضائی و تسریع در 

 حل و فصل اختالفات

افزایش حل و فصل اختالفات از طریق داوری، 
ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و 

 ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها
 - رت دادگستریقوه قضائیه، وزا بینی تمهیدات الزم در این زمینهپیش

حقوقی و قضائی 
بند  -116ماده 

 ب
های گیری از فناوریبهره

 نوین
 - قوه قضائیه ایجاد سامانه بازرسی کارآمد کشف تخلفات قضات و کارکنان قضائی

حقوقی و قضائی 
بند  -116ماده 

 پ
های سازی فعالیتشفاف

 اقتصادی
 ایجاد زمینه اعتبار سنجی

های مالی و تنظیم حکومیتایجاد سامانه سجل م
 نامه اجرائی  با تصویب هیات وزیرانآیین

قوه قضائیه، وزارت دادگستری، 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

 ایران

- 
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

حقوقی و قضائی 
بند  -117ماده 

 الف
 تضمین حقوق مالکیت

الکترونیک برای پاسخگویی فوری و  ایجاد سامانه
ط به استعالمات مورد نیاز مراجع قضائی برخ

 صالحذی

فراهم شدن دسترسی برخط به کلیه بانکهای 
اطالعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی 

نامه اجرائی  با تصویب علیهم، تنظیم آیینمحکومٌ
 هیات وزیران

قوه قضائیه، کلیه دستگاههای 
 اجرایی ذیربط

- 

حقوقی و قضائی 
بند  -117ماده 

 ب
ریع در ارائه خدمات تس

 قضائی
الکترونیک کردن فرآیندهای اجرای مفاد اسناد 

 رسمی
 اقدامات قانونی الزم تا پایان سال اول اجرای برنامه

سازمان ثبت اسناد و امالك 
 کشور

اداره کل ثبت اسناد و 
 امالك

 حقوقی و قضائی 
بند  -117ماده 

 ت
تسریع در ارائه خدمات 

 قضائی
ترونیک جهت پاسخگویی به کلیه ایجاد درگاه الک

 استعالمات مورد نیاز مراجع قضائی
 - قوه قضائیه، وزارت دادگستری نامه اجرائی  با تصویب هیات وزیرانتنظیم آیین

119ماده  حقوقی و قضائی 
ارتقای کیفیت خدمات 

 قضائی
های قوه قضائیه و اجرای تکالیف و برنامه

 های وابستهسازمان
درصد از منابع بودجه  دهمدوونه اختصاص حداقل

 های سنواتیعمومی دولت در بودجه
قوه قضائیه، سازمان برنامه و 

 بودجه کشور
- 

 نظارت و ارزشیابی
 برنامه

 تهیه اسناد ملی 120ماده 
تهیه اسناد ملی کار شایسته، راهبرد انرژی کشور،  

توانمندسازی و ساماندهی و توانمندسازی 
 رسمی و سند امنیت قضائیسکونتگاههای غیر

تصویب اسناد ملی توسط هیأت وزیران و سند امنیت 
 قضائی توسط رئیس قوه قضائیه

قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، وزارت نیرو، 
وزارت راه و شهرسازی، لیه 
 دستگاههای اجرایی ذیربط

- 

 نظارت و ارزشیابی
 برنامه

 121ماده 
قانون اجرا و نظارت بر 
 برنامه ششم

های نظارتی ساالنه به همراه لوایح ارائه گزارش
 بودجه سنواتی به مجلس شورای اسالمی

تعریف شاخصهای متناسب و محاسبه منظم آنها و 
فراهم کردن امکان دسترسی به شاخصهای کلیدی 

 هایتوسعه عملکرد برنامه پنجساله ششم و بودجه
 یاتیساالنه، تعریف نظام جامع نظارت عمل

 - سازمان برنامه و بودجه کشور
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ردیف
نام 

 بخش/فرابخش

-شماره ماده

بند یا جزء  

قانونی 

 مرتبط

بند یا -موضوع ماده

 جزء  قانون
 دستگاه اجرایی ملی رانتظااهم اقدامات پیشنهادی و نتایج مورد  تکلیف تعیین شده

دستگاه اجرایی 

 مربوط در استان

 نظارت و ارزشیابی
 برنامه

 122ماده 
اجرا و نظارت بر قانون 

 برنامه ششم

تلقی شدن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
و اصالحات و الحاقات بعدی  1380دولت مصوب 

های توسعه کشور آن، قانون احکام دائمی برنامه
خی مواد به قانون و قانون الحاق بر 1395مصوب 

( مصوب 2تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )
( قانون محاسبات عمومی کشور 66و ماده ) 1393
عنوان با اصالحات و الحاقات بعدی به 1366مصوب 

 بخشی از قانون برنامه ششم

( قانون احکام 16( و ماده )1حاکم بودن حکم ماده )
کام اح های توسعه کشور به ترتیب  بردائمی برنامه

 1366های مستقیم مصوب این قانون و  قانون مالیات
 با اصالحات و الحاقات بعدی آن

 - سازمان برنامه و بودجه کشور

 نظارت و ارزشیابی
 برنامه

 123ماده 
اجرا و نظارت بر قانون 

 برنامه ششم
های کلی برنامه ششم و االجراء بودن سیاستالزم

 ام معظم رهبریهای کلی ابالغی مقسایر سیاست
االجراء بودن این سیاستها توسط کلیه الزم

 دستگاههای اجرایی
 کلیه دستگاههای اجرایی کشور

کلیه دستگاههای اجرایی 
 استان

  نظارت و ارزشیابی
 برنامه

 124ماده 
اجرا و نظارت بر قانون 

 برنامه ششم

تعیین مدت زمان اعتبار قانون برنامه ششم و 
برنامه پنجساله هفتم به مجلس ضرورت ارائه الیحه 

ماه قبل از پایان اعتبار این اسالمی شش  شورای
 قانون

االجراء شدن به معتبر بودن این قانون از تاریخ الزم
 مدت پنج سال

 - سازمان برنامه و بودجه کشور
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