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 پیشگفتار
 

 یهابرنامه میدر جهت تنظ یو فرهنگ یاجتماع ،یو تحوالت اقتصاد اتیخصوص لیو تحل یبررس 

گزارش  نهیزم نیاست و در ا یاهداف رشد و توسعه استان ضرور شبردیپ یمدت براو بلند مدتنایم

 نگذشته و وضع موجود، امکا طیشرا یاست که با بررس یاز جمله مطالعات یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد

ر اساس . گزارش حاضر که بکندیرا فراهم م ینگرندهیآ مقدماتی یهانهیزمپیش  تیو در نها لیتحل

 دهیگرد نیم توسعه تدوششبرنامه  اول سال یهای اجرایی استان طدستگاه یتمام یهااقدامات و برنامه

 شودیاجرایی محسوب م ایهمطلوب ارزیابی و پایش عملکرد دستگاه یها و ساز و کارهااست، از روش

کالن و  تیاساس شناخت وضع نیدهد. بر ام توسعه در استان را نشان میششو میزان تحقق اهداف برنامه 

از روند تحوالت  یبه موازات آگاه یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد یهاها و فرابخشبخش طیشرا

مختلف مورد استفاده  یهاشده بخش نییتع شیاهداف از پ سهیمقا یبه عنوان مبنا تواندیمهم م یهاشاخص

 .سازد انیشده نما یزیراف برنامهبه اهد دنیقرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آنها را در جهت رس

به اهمیت موضوع، مجموعه حاضر با عنوان گزارش اقتصادی و اجتماعی استان اصفهان در سال  نظر

م توسعه در دو حوزه بخشی و فرابخشی تهیه شده است. در ششبرنامه سال اول و ارزیابی عملکرد  1396

 امآموزشی و اجتماعی در حوزه بخشی و نظهنگی، امور زیربنایی و امور فرامور تولیدی،  مجموعه،این 

محیط زیست در حوزه فرابخشی مورد درآمد و هزینه، بودجه و وضع مالی دولت، توسعه علوم و فناوری و 

و  1396در مجموع تصویری از وضعیت اقتصادی، اجتماعی استان در سال  کتابگیرد. این بررسی قرار می

 مبحثرا در قالب ارائه یك مقدمه کلی برای هر  نیم توسعه در برش استاششاجرای برنامه  اول عملکرد سال

به منظور نشان دادن اهمیت و جایگاه حوزه ذیربط هر دستگاه اعم از بخش و فرابخش، عملکرد تکالیف 

های اجرایی، عملکرد ، عملکرد سیاستاول برنامه ششم توسعه دستگاه برحسب مواد قانونی طی سال

(، ایسرمایه یهاییای و تملك داراای ) هزینهی )بخشی و فرابخشی(، عملکرد بودجههای کلیدمتغیر

 .دهدبررسی تحلیلی از عملکرد، ارائه نقاط قوت و ضعف و پیشنهادها، نشان می

 موجود اطالعات و هاداده از استفاده با فرابخشی کالن هایگزارش حاضر ، بسیاری از شاخص در

کن تحلیل امور یهای بانك مرکزی تحلیل گردیده است، لستان و کشور و گزارشاری اآم هایسالنامه در

متکی بر اطالعات م توسعه کشور، ششعالوه بر توجه به الزامات قانون برنامه بخشی مندرج در این گزارش، 
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توسعه  ششمهای ذیربط استان و با استفاده از اسناد راهبردی بخش در برنامه ها و سازماندریافتی از دستگاه

 تهیه شده است. 

برنامه و بودجه  یکارشناسان معاونت هماهنگبویژه  سازمانتمامی همکاران ذیربط در در خاتمه از 

های از کلیه دستگاه نیکرده و همچن دردانیصمیمانه تشکر و قاند، و تدوین گزارش را برعهده داشته هیکه ته

 .مینمایو تشکر م ریتقد الزم را نمودند یهمکار ازیعات مورد نآمار و اطال ل،یاجرایی استان که با ارائه تحل

 

 
 

 اهلل اکبرينعمت                                                     

ريزي استان اصفهانرئيس سازمان مديريت و برنامه                                                         
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 فصل اول

 منابع آب

 مقدمه -1

 وضعيت منابع آب استان -1-1

 هایپهنه در آب مصارف و منابع بین تعادل عدم و اکولوژیکی هایتعادل خوردن برهم شاهد امروزه

 خصوص به کشور آبریز های حوضه در آب مصارف و منابع میان فاصله افزایش. هستیم کشور از وسیعی

( ساز انسان یا طبیعی از اعم) مختلفی عوامل در باید را کنونی وضعیت پیدایش و ودر زاینده آبریز حوضه

 آبریز حوضه آبی فرایندهای و تبادالت در انسانی هایدخالت گفت توان می جرات به. کرد جستجو

 حوضه های گیری تصمیم در نگر بخشی نگاه. است داشته ناتعادلی بروز در را تاثیر بیشترین رود زاینده

 بیشتر هرچه برداری بهره برای رقابت شرایط مهندسی فنی و مدیریتی جغرافیائی، بعد سه هر در رود ایندهز

 حقوق ایجاد جهت در آب اتالف قیمت به رقابت این و ساخته فراهم را حوضه مشترک آب منابع از

 . دارد ادامه تمام شدت با جدید

 نواحی زمره در آن شرقی شمال و شرقی بخشهای عمده که است پهناوری استان اصفهان، استان

 مرنجاب، انارک، نائین، اردستان، ورزنه، مانند بیابانی مناطق و ها کویر. دارد قرار فراخشك و خشك

 فراخشك اقلیم شاخص طبیعی های پدیده از میلیمتر 100 از کمتر بارش با....  و جندق بیابانك، و خور

 انسانی سکونتگاههای گیری شکل مناطق این در اقلیمی اردشو شرایط است بدیهی. است منطقه این در

 کمتر جمعیتی تراکم اصفهان استان مساحت از سوم دو حدود که طوری به ساخته مواجه دشواری با را

 عمده بخش. نیست بیابانی نواحی شامل تنها اصفهان استان اما. است دارا را مربع کیلومتر هر در نفر 30 از

 بلند ارتفاعات مجاورت در استان غرب جنوب و غرب غرب، شمال نواحی در اصفهان استان از ای

 طور به مناطق این از برخی. است شده واقع...  و دنا زردکوه، چون مهمی ارتفاعات کنار در زاگرس

 میکنند دریافت را سال در بارش میلیمتر 2000 از بیش آب پر سالهای در و میلیمتر 1500 از بیش میانگین

 باشند می...  و گلپایگان یالن،  کاسگان، ماربر، ونك، آب رود، زاینده چون مهمی رودهای سرچشمه و
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 آمار براساس تا شده باعث استان کویری وسیع های عرصه وجود و بارش متوازن نا پراکندگی بنابراین

 .گردد گزارش سال در میلیمتر 160 حدود استان این در بارش متوسط رسمی

خص حوضه رودخانه زاینده رود در طی چند سال اخیر با دو دوره خشکسالی کم سابقه استان اصفهان و باال

مواجه شده است. کمبود منابع آب، این عامل اصلی هر آبادانی، در حوزه عمل شرکت آب منطقه ای 

 آبدهی و کنونی نیازهای میزان کمبود آب با 1اصفهان به یك امر پایدار تبدیل گشته است. جدول شماره 

 حوضه زاینده رود را نشان می دهد. مالنر

 
 (مصارف و منابع تابلو)  نرمال آبدهی و کنونی نیازهای با رود زاینده حوضه در آب کمبود میزان:  1 جدول

 

و در دومین جلسططه هماهنگی مدیریت این جدول که توسططط گروه تخصططیص کالن آب و آبفا وزارت نیر

شرایط فعلی با              ضه در  شرایط نرمال نیز حو شان میدهد که حتی در  ست ن شده ا ضه زاینده رود طرح  حو

میلیون متر مکعب در سططال مواجه اسططت. ضططمنا پیش بینی می گردد که حوضططه   700کمبود آبی قریب به 

از طریق طرح های بهشططت آباد و کوهرنگ و زاینده رود در شططرایط آتی با لحاا اضططافه شططدن منابع آبی 

 حجم حقوق/تعهدات/مصارف حجم منبع آب
 )میلیون مترمکعب(

 کمبود

ن 
با

اح
ص

ه 
ق ب

عل
مت

ق
ح

 

  419 حقابه داران طوماری 845 زاینده رود طبیعی

آب الحاقی تونل 

 اول

 176 حقابه محیط زیست 293

 655 1361سهمابه بران تا سال 

 3/40 صنعت حقابه

 30 1361شرب تا پایان سال 

جمع منابع متعلق به صاحبان 

 حق
 -3/182 3/1320 جــمع 1138

ت
دول

ار 
تی

اخ
در 

ع 
ناب

م
 

  330 و کاشان شرب اصفهان بزرگ 224 2کوهرنگ 
 66 یزد شرب

چشمه لنگان و 

 خدنگستان

 120 صنعت 130

 300 حق اشتراکی ها 160 پساب

برداشت و تخصیص هادرچ م 

 ب

227 

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

 -3/711 جمــــع کل کمبودها
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میلیون متر مکعب در سال کمبود آب مواجه   400همینطور جایگزینی پساب در صنایع، همچنان با بیش از   

(.  7/7/93باشد )مصوبات چهارمین شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته حوضه آبریز زاینده رود مورخ 

شانه  سد زاینده رود    های این کمبود که به مرور جلواز ن شتری یافته می توان به روند نزولی ذخیره آب  ه بی

در ماههای مختلف در مقایسه با دهه های قبل، ممنوعه شدن و سپس تبدیل به ممنوعه بحرانی شدن دشت        

تشدید روند کمبود منابع آب در استان اصفهان ناشی از دو عامل اصلی  های مستعد استان و .... اشاره نمود.

شد.  سالی های متوالی. رخداد       می با شک ضاها با ظرفیت منابع آب و دیگری بروز خ اولی متوازن نبودن تقا

شته و نتیجه آن به مخاطره افتادن و بی          شدید گ ضر ت شدت و همچنین تواتر آن در حال حا سالی ها،  شک خ

به بیان دیگر اثر شطططدن کلیه برنامه های صطططورت گرفته در زمینه مدیریت منابع آب و اتخاذ تدابیر ویژه و      

 .اعمال مدیریت بحران می باشد

 سد زاينده رود تاثير خشکسالي بر ورودي به -1-2

شور را تحت تأثیر            صفهان و در کلیت خود ک ستان ا شدید ا سالی  شک طی حدود دو دهه اخیر دو دوره خ

سالهای اخیر موجب گردیده که ظرفیت نفوذ مناطق افزایش یاف       سالی  شک ست. تاثیرات خ ته، در قرارداده ا

نتیجه باعث شططده که کاهش رواناب در کشططور به مراتب از کاهش بارندگی ) در مقایسططه با سططال قبل و    

  .درازمدت ( بیشتر باشد

وضعیت بارندگی در حوضه زاینده رود و همچنین وضعیت هیدرولوژیکی سد زاینده  3و  2جداول شماره 

و  ورودی به سد  آب گردد که متوسط حجم  نشان می دهد. مالحظه می  1396-1397رود را در سال آبی  

سد  سال آبی  حجم آب  سبت به میانگین بلند مدت مواجه    77 و  60 به ترتیب باکاهش در پایان  صدی ن در

 آبی سال پایان در ذخیره و خروجی ورودی، آب ساالنه حجم 3تا  1شماره  هایبوده است. همچنین شکل

شان     46رود در دوره  زاینده سد  شته ران صوص در دهه      سال گذ شاخص به خ سه  می دهد. روند نزولی هر

 .اخیر به وضوح دیده می شود
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(97 شهريور پايان لغايت 96 مهر ابتداي)  رود زايـنـده حـوضه منتخب ايستگاههاي بارندگي وضعيت -2جدول 
    

 
 
 
 

 شهريور يکم و سي لغايت مهر اول از رود زاينده سد هيدرولوژيکي پارامترهاي تغييرات - 3جدول شماره 
 1396-97 آبي سال

 
 

  

دوره 

درازمدت سال آبی سال آبی

دوره درازمدت سال گذشته 47 ساله 1395-96 1396-97

---- ---- 43/3 38/0 17/1 متر مکعب بر ثانيه متوسط ورودی به سد 1

-60/4 -54/9 1368/1 1200/6 542/0 ميليون متر مکعب حجم ورودی به سد 2

---- ---- 43/4 37/5 18/3 متر مکعب بر ثانيه متوسط خروجی از سد 3

-57/7 -51/0 1371/9 1184/3 579/7 ميليون متر مکعب حجم خروجی از سد 4

-77/7 -16/6 765/3 205/1 171/0 ميليون متر مکعب حجم آب سد 5

---- ---- 2043/8 2020/6 2017/9 متر سطح آب سد 6

درصد تغييرات نسبت به
واحد شرح پارامتر ردیف



 15  استان اصفهان 1396گزارش اقتصادی، اجتماعی سال 

 

 

 

 

 
 حجم ساالنه آب ورودي در پايان سال آبي سد زاينده رود – 1شکل 

 
 

 
 رود زاينده سد آبي سال پايان در خروجي آب ساالنه حجم – 2 شکل

 

 

مديريت مطالعات پايه منابع آب        شرکت آب منطقه ای اصفهان

تهيه شده در مرکز پايش  داده های گروه مطالعات آبهای سطحی        

تغييرات حجم تجمعی ورودی به سد زاينده رود منتهی به سی و يکم شهريور - برحسب ميليون متر 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

13
50

-5
1

13
52

-5
3

13
54

-5
5

13
56

-5
7

13
58

-5
9

13
60

-6
1

13
62

-6
3

13
64

-6
5

13
66

-6
7

13
68

-6
9

13
70

-7
1

13
72

-7
3

13
74

-7
5

13
76

-7
7

13
78

-7
9

13
80

-8
1

13
82

-8
3

13
84

-8
5

13
86

-8
7

13
88

-8
9

13
90

-9
1

13
92

-9
3

13
94

-9
5

13
96

-9
7

   
   

  
  

   
  

  
   

  
 

 
  

   
   

   
  

 

مديريت مطالعات پايه منابع آب        شرکت آب منطقه ای اصفهان

تهيه شده در مرکز پايش  داده های گروه مطالعات آبهای سطحی        

تغييرات حجم تجمعی خروجی از سد زاينده رود منتهی به سی و يکم شهريور - برحسب ميليون متر 
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 رود زاينده سد آبي سال پايان در ذخيره حجم تغييرات– 3 شکل

 

 

 

 معملكرد شاخص هاي مه -2

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

ها و سواحل، بهبود هاي تأمين و عرضه آب، مهندسي رودخانهبخش آب کشور در برنامه ششم توسعه شامل برنامه

ها، عبارت از احداث سد، تونل، بند انحرافي، رنامهباشد و عمليات اصلي اين بهاي کاربردي ميبرداري و پژوهشبهره

 ممنوعه هاي سفره از برداشت کاهش و زميني زير هايآب افت جبران) بخشي کشي، تعادلهاي آبياري و زهشبکه

باشد. بر اين اساس جدول ها و ساماندهي آنها و ... مي، آبرساني به شهرها و صنايع، تعيين حريم و بستر رودخانه(

اي را مربوطه به حوزه عمل شرکت آب منطقه 1396و  1395هاي هاي مهم در سال، عملکرد شاخص4هشمار

 دهد .نشان مي

 

  

مديريت مطالعات پايه منابع آب        شرکت آب منطقه ای اصفهان

تهيه شده در مرکز پايش  داده های گروه مطالعات آبهای سطحی        

تغييرات حجم آب سد زاينده رود منتهی به سی و يکم شهريور - برحسب ميليون متر مکعب
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 1396و  1395عملکرد شاخص هاي مهم در سال هاي  – 4جدول 

ف
دی

ر
 

1396 1395 واحد عنوان شاخص

1 

ب
ن آ

تامی
 

0 0 میلیون متر مکعب ظرفیت آب تنظیمی سدها

2

انتقال و توزیع
 

ب
آ

 

 

 1540 هکتار شبکه های آبیاری اصلی

36/1 میلیون متر مکعب آبرسانی به شهر ها5/8

4 0 میلیون متر مکعب ایستگاههای پمپاژ0

5 

ی
ب زیرزمین

ی منابع آ
احیا و تعادل بخش

تقویت آبخوان از طریق بازسازی ، نگهداری و بهره برداری طرحهای  

 تغذیه مصنوعی و پخش سیالب
00 متر مکعب میلیون

 833315 دستگاه تجهیز چاهها به ابزار اندازه گیری هوشمند 6

7
کنترل نظارت و مسلوب المنفعه نمودن چاههای آب فاقد پروانه 

بهره برداری مضر به مصالح عمومی ، جلوگیری از اضافه برداشت 

 چاههای مجاز و تعدیل پروانه های بهره برداری کشاورزان

23 43 بمیلیون متر مکع

8 

ی 
ت و بهره بردار

حفاظ

ل
از رودخانه ها و سواح

 

 103 5/82 کیلومتر تعیین حریم و بستر رودخانه ها

 25 143 کیلومتر ساماندهی رودخانه ها 9

 10 69 کیلومتر اجرای عملیات رپر گذاری حد بستر رودخانه ها 10

11 

ت پایه 
مطالعا

ب
منابع آ

 

ه گیری در محدوده عمل تکمیل  و تجهیز ایستگاههای انداز

 شرکتهای آب منطقه ای
 85 62 ایستگاه

12 

ت و 
ت تحقیقا

مطالعا

ب و آبفا
ی آ

استاندارد ها
 

 5 4 پروژه تحقیقات کاربردی

13 

ی
بهبود بهره بردار

 

 5 4 تعداد سد ارتقاء ایمنی عالج بخشی مرمت و بازسازی سدهای مخزنی

 6 4 تعداد تاسیسات آبیاری و زهکشیمرمت و بازسازی اساسی و بهسازی شبکه های  14
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 1396 برنامه ششم توسعه سال در بر اساس اهداف کمي بخش آب مهم هاي شاخص عملکرد – 5 جدول

ف
دی

ر
ی 
ون

قان
ده 

ما
 

 واحد عنوان شاخص

1396 

هدف 

 برنامه
 عملکرد

درصد 

 تحقق

1 

35 

ب
ن آ

تامی
 

 ظرفیت آب تنظیمی سدها
میلیون 

متر 

 مکعب
00



انتقا
ب

ل و توزیع آ
 

 

00 هکتار شبکه های آبیاری اصلی

آبرسانی به شهر ها 
میلیون 

متر 

 مکعب
36 5/86/23

 ایستگاههای پمپاژ 
میلیون 

متر 

 مکعب
000

 

ی
ب زیرزمین

ی منابع آ
احیا و تعادل بخش

 

تقویت آبخوان از طریق بازسازی ، نگهداری و بهره برداری 

 و پخش سیالبطرحهای تغذیه مصنوعی 

میلیون 

متر 

 مکعب
00 0

مندشتجهیز چاهها به ابزار اندازه گیری هو 
دستگاه

 
80003159/3

 

کنترل نظارت و مسلوب المنفعه نمودن چاههای آب فاقد پروانه 

بهره برداری مضر به مصالح عمومی ، جلوگیری از اضافه برداشت 

 اری کشاورزانچاههای مجاز و تعدیل پروانه های بهره برد

میلیون 

متر 

 مکعب
802328

 

ی از 
ت و بهره بردار

حفاظ

رودخانه ها و سواحل
 

 تعیین حریم و بستر رودخانه ها
کیلوم

 تر
50103 206 

 ساماندهی رودخانه ها 
کیلوم

 تر
38257/65

 اجرای عملیات رپر گذاری حد بستر رودخانه ها 
کیلوم

 تر
1010100

 

ت پ
مطالعا

بایه 
منابع آ

 

تکمیل  و تجهیز ایستگاههای اندازه گیری در محدوده عمل 

 شرکتهای آب منطقه ای
8585100 ایستگاه

 

ت و 
ت تحقیقا

مطالعا

ب و 
ی آ

استاندارد ها

آبفا
 

55 100 پروژه تحقیقات کاربردی

 

ی
بهبود بهره بردار

 

 ارتقاء ایمنی عالج بخشی مرمت و بازسازی سدهای مخزنی
اد تعد

 سد
55100 

 مرمت و بازسازی اساسی و بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی 

تعداد 

تاسیس

 ات
66100
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 اهداف کمي سیاست هاي اجرايي و ،تحلیل عملكرد بخش /فرابخش بر اساس تكالیف قانوني-3

 د:باشمي 37و  36و  35مواد قانوني مرتبط با بخش آب در قانون برنامه پنجم توسعه، مواد 

 اي به شرح ذيل است: هاي آب منطقهالزامات عمده تعيين شده در اين مواد قانوني مرتبط با شرکت

 پايداري براي محيطيزيست هايحقآبه رهاسازي آبي،کم بحران با مقابله منظوربه است مکلف دولت -35 ماده

 وري بهره ارتقاي و زيرزميني هايسفره  به بخشيتعادل کشاورزي، بخش در توليد افزايش و پايداري سرزمين،

 را زير اقدامات شود، مترمکعب ميليارد يازده برنامه قانون اجراي پاياني سال در که ميزانيبه آب، تراز جبران و

 :آورد عملبه

 مديريت پسابها، بازچرخاني و شدهکنترل فضاي به باز فضاي از کشت انتقال و هاگلخانه توسعه از حمايت -پبند 

 مجازي آب مديريت و نامتعارف ايآبه

 برداريبهره پروانه داراي کشاورزي چاههاي کردن داربرق -چبند 

 قانون( 12)ماده موضوع فسيلي سوختهاي مصرف در جوييصرفه محل از بند اين اجراي نياز مورد منابع -تبصره

 .گرددمي  ينتأم 1/2/1394 مصوب کشور مالي نظام ارتقاي و پذيررقابت توليد موانع رفع

 پروانه داراي چاههاي روي بر شده اداره وجوه از تسهيالت اعطاي با آب حجمي و هوشمند کنتور نصب -بند ح

 برنامه قانون اجراي پايان تا برداريبهره

 سد استقرار محل آبريز حوضه در نياز مورد شرب آب تأمين اولويت با سدها، استحصالي آب از استفاده -بند خ

 ها،رودخانه اين روي بر احداثي سدهاي آب از هاقنات و هاچشمه ها،رودخانه از کشاورزان حقابه أمينت -بند د

 هاچشمه و هاقنات

 .دهد قرار کشاورزان اختيار در کشت الگوي طرح مطابق را آب تخصيص است موظف نيرو وزارت

 اجراي پايان تا ذيل سازوکارهاي جمله از هاروش انواع از استفاده با را الزم تمهيدات است مکلف دولت -37 ماده

 شهري فاضالب شبکه پوشش(  %25)درصدوپنجبيست حداقل افزايش جهت موجود وضع بر عالوه برنامه، قانون

 .نمايد فراهم را کشور

 پساب واگذاري ازاي در الملليبين هايسازمان و خارجي و داخلي خصوصيبخش گذاريسرمايه از استفاده -الف

 حصالياست
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 :گردد عملياتي توسعه ششم برنامه در است موردنظر که آب بخش کالن اهداف

 نسبت طريـق کاهش از آب منـابع از پايـدار برداريبهره منظور به آب مصارف و منابع بين تعادل ايجاد 

  تجديدشونده آب منابع حجم به کشور کل مصرفي آب حجم

 روستاها و شهرها شرب مصارف براي جامعه آحاد موردنياز آب تأمين 

 آب منابع کيفي مديريت اعمال و آب منابع از صيانت و حفظ 

 آبي تأسيسات و آب منابع مديريت در برداران بهره مشارکت 

 زيرزميني آب منابع تعادل بخشي و احياء 

 بـه کـاالي دولتـي کـاالي يـک از آب بـه رويکـرد تغييـر آبفـا، و آب صنعت اقتصاد ساختار اصالح 

 بازار اندازيو راه مصـارف تمـامي از تمـام شـده يهزينـه بـا متناسـب آب بهـا دريافـت و تصـادياق

 آب

 آب وريبهره ارتقاي 

 و بخـش آب هـاي طـرح در سرمايه گذاري براي خصوصي بخش حضور جهت الزم بسترهاي ايجاد 

 آبفا

 آب منابع استحصال در نوين هاي فناوري از استفاده 

اصفهان در راستاي تکاليف قانوني برنامه ششم به آب منطقه اي  شرکتدامات انجام شده توسط مهمترين اق

 شرح زير بوده است:

 الف( برنامه تأمین و انتقال و توزیع آب )ظرفیت آب تنظیمی سدها( :

ي مخزني برداري مطمئن از منابع آبي استان از طريق احداث سدهاهدف اصلي از تأمين آب، کنترل، تنظيم و بهره

، ميزان آب عبوري از دريچه سدها جهت باشد. منظور از آب تنظيمي سدهاهاي پرآب استان ميبر روي رودخانه

با توجه به شرايط کم آبي حاکم بر استان حجم آب تنظيم يافته توسط سد هاي استان در باشد. اهداف مختلف مي

مکعب بوده است. اجراي سد و تونل سوم کوهرنگ ميليون متر  959و  1261به ترتيب  1396و  1395سال هاي 

 در دست اجرا بوده است. 1396از جمله طرح هاي انتقال آبي است که در سال  3
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 ب( برنامه تأمین و انتقال و توزیع آب )آبرسانی به شهرها و صنایع(:

قاط شهري هدف از برنامه آبرساني به شهرها و صنايع، احداث تأسيسات مناسب جهت انتقال آب به ن

باشد. در هاي مورد نياز آب شرب و بهداشتي مورد مصرف شهرها و صنايع ميصنعتي و نيز ساخت تصفيه خانه

 .اندهاي زير دردست مطالعه و اجرا بودهسال اول برنامه ششم طرح

 متر مکعب آب شرب و بهداشتي ميليون 37اجراي طرح آبرساني به نائين و انارک با هدف تأمين ساالنه  (1

 شرب آب مکعب متر ميليون 216 ساالنه تأمين هدف بامطالعه طرح اجراي خط انتقال آب به اصفهان بزرگ  (2

 بهداشتي و

 

 ها:برنامه مهندسی رودخانهج( 

ها و مطالعه و اجراي تعيين حد بستر و ها و طغيان رودخانهها براي کاهش اثرات سيالبساماندهي رودخانه

کيلومتر از  103اول برنامه ششم  گيرد. در سالها انجام ميرنامه مهندسي رودخانهها در چارچوب بحريم رودخانه

 کيلومتر نيز البروبي ساماندهي شده اند. 25ها تعيين حريم و بستر و ها و مسيلرودخانه

 

 برداری و حفاظت از منابع آب: د( برنامه بهبود بهره

هاي زيرزميني، تکميل و تجهيز شديد سطح آّب سفرهتعادل بخشي و تغذيه مصنوعي براي جلوگيري از افت 

برداري و حفاظت از هاي برنامه بهبود بهرههاي سطحي و زيرزميني، از جمله فعاليتگيري آبهاي اندازهشبکه

 باشد. منابع آب مي

ورهاي ها به کنتطريق برنامه هاي اين طرح از قبيل تجهيز چاه شرکت آب منطقه اي اصفهان از 1396 سال در

نترل نظارت و مسلوب المنفعه نمودن چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري مضر به مصالح عمومي، هوشمند، ک

 23موفق به صرفه جويي  پروانه هاي بهره برداري کشاورزان جلوگيري از اضافه برداشت چاههاي مجاز و تعديل

 است. ميليون متر مکعب در منابع آب زيرزميني در دشت هاي مختلف شده

 

 عملكرد بودجه اي - 4

 ارائه شده است: 6در جدول شماره  1396وضعيت عملکرد اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي در سال 

 ارقام به میلیون ریال                  1396عملكرد اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي در سال  -6جدول 

 درصد تحقق عملکرد مصوب نوع اعتبارات

 100 225.000 225.000 لي *م
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 42 956/554 377/323/1 ملي استاني

 33 1/151339 396/459 استاني

 46 1/931295 773/007/2 جمع

 
 2500 آب انتقال و تامين متمرکز ملي طرح ،10000مهر مسکن ساخت زير ،195000 کاشان به آبرساني طرح شامل ملي هايطرح

 .باشد مي ريال ميليون 17500 کشور آبريز ي حوضه در هارودخانه حريم و بستر  و حد ينتعي ساماندهي اجراي و مطالعه طرح و

 

هاي گردد که جمع اعتبار مصوب در نظر گرفته شده براي اجراي پروژهمشخص مي 6با نگاهي به جدول شماره 
ميليارد ريال 931.295 ميليارد ريال بوده است که تنها رقم 2007.773رقم   1396سال  اي درشرکت آب منطقه

 درصد از اين مبلغ محقق شده است.46آن يعني حدود 
 
 

 جمع بندي وپیشنهادات -5

 الف(نقاط قوت :

های دائمی زاینده رود، ماربر، حنا، گلپایگان، خمیران و ... و سدهای احداث شده وجود رودخانه

رغم شرایط بحرانی خشکسالی در این رود، حنا، گلپایگان و ... که علی ها نظیر سد زایندهبر این رودخانه

 میلیون مترمکعب آب را در خود ذخیره و تنظیم نموده اند. 959به طور متوسط میزان  سال

صفهان  خشك  نیمه منطقه اقتصادی  توسعه  جهت رودزاینده رودخانه • . میباشد  اهمیت دارای ا

 حدود آبیاری منبع عالوه به .نمایدمی تأمین را نفری میلیون 5حدود  جمعیتی شرب  آب رودخانه،این 

 تغییرات. باشد می ایران در صنعتی  قطب دومین برای آب تأمین و اراضی کشاورزی   از هکتار 260000

از   بیش رودخانه. است  شده  آب بخش در رقابت افزایش باعث اقتصاد نوپا  یك و جمعیت رشد  اقلیمی،

 نمکی تاالب الوقوعقریب شدن  خشك  و پایین آب کیفیت آب، کمبود لذا شده،  ظرفیت خود بارگذاری

 .است آن عواقب از گاوخونی

آب حوضه زاینده رود با همکاری مشترک دو  منابع یکپارچه پروژه مدیریت 2فاز  1396در سال 

 هایبخش در ذینفعان مابین مشکالت حل تواند بهکشور ایران و آلمان به پایان رسید. این پروژه می

 را بخش این در وارده فشارهای نماید و  کمك زیست محیط و بهداشتی و شرب آب صنعت، کشاورزی،

 . نماید دهی سامان
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شته کوه  • سی برای      همجواری با ر سا ضه آبریز کارون بزرگ مزیتی ا های متمرکز زاگرس و حو

کوهرنگ  2و  1های ای نظیر تونلهای انتقال آب بین حوضه گردد. طرحرود محسوب می حوضه زاینده 

 نیز  در مراحل پایانی خود قرار دارد. ولی    3در حال بهره برداری بوده و تونل کوهرنگ    و خدنگستتتتان   

 علی رغم داشتن تخصیص، بدلیل تغییر دستگاه اجرایی متاسفانه  ایران مرکزی فالت به آب انتقال طرح

 . است نداشته چندانی پیشرفت

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

عالی در استان در این سال نیز تعدادی طرح تحقیقاتی به انجام رسید که از نتایج آن در دسترسی به 

 برداری از منابع آب استفاده خواهد شد.های نوین استحصال و بهرهروش

 

 ب( نقاط ضعف: 

 صیص کافی و به موقع آنها .های تأمین آب و عدم تخکمبود اعتبار مورد نیاز اجرای پروژه •

 براساس .  است  گشته  رود زاینده حوضه  در بحران بروز سبب  که درپیپی و متعدد خشکسالی   وقوع 

درصتتد نستتبت به متوستتط  60حدود  1396رود در ستتال زاینده دریاچه به آب ورودی اطالعات، و آمار

ست    شته ا شت  آن بر عالوه. دراز مدت کاهش دا سال زی آب منابع از آب بردا های قبل رزمینی همانند 

 باالدست  و صنعت  شرب،  هایبخش در آب مصرف  طرفی از مقادیر تجدیدپذیر آن بوده است.  تر ازبیش 

همچنان  رودزاینده رودخانه و رفته بین از شدت  به نیازها و منابعبین  تعادل و یافته افزایش رودزاینده

 بوده است. خشك خود مسیر از توجهی قابل محدوده در

  عدم وجود سيستم مديريت به هم پيوسته منابع آب در سطح حوضه 

    سفره سطح آب  شت بي رويه از منابع آب زيرزميني و  ميزان افت بيش از حد مجاز  هاي زير زميني در اثر بردا

 هاي استان نشست زمين در برخي از دشت

 صنعت و کشاورزي  هايآلوده شدن منابع آب سطحي و زيرزميني توسط مصرف کنندگان مختلف بخش 

  ضا براي آب در بخش ستقرار فعاليت       افزايش تقا شد جمعيت و ا صنعت به دليل ر شرب و  هاي مختلف هاي 

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

 

 ز( پيشنهادها:

هاي غلبه بر بحران آبي حوضه اما عمده ترين راهکارآب است.  ،در تمام مناطق هاترين زيرساختاصلييکي از 

 اعمال نمود را مي توان به شرح ذيل خالصه نمود :
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 احیاء اصل مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه :( 1

يکي از اقدامات اساسي که بايستي جهت حل بحران آبي حوضه زاينده رود مدنظر قرار گيرد بازگشت به اصل 

 شرکت .اين موضوع هرگونه اقدام ديگري فاقد کارايي الزم استمديريت يکپارچه منابع آب حوضه است . در غياب 

 شوراي و آب عالي شوراي تشکيل و استان و کشور در خشکسالي بحران بروز از پس اصفهان اي منطقه آب

 طور به خود اختيارات حوضه در را شورا اين مصوبات تا نموده تالش همواره رود زاينده رودخانه حوضه هماهنگي

 مصوبات همجوار استان متاسفانه حاليکه در. نمايد خودداري رودخانه بر جديد هاي بارگذاري از و نموده اجرا کامل

 جديد بارگذاري هرگونه منع بر آب عالي شوراي تاکيد رغم علي و نکرده اجرا کامل بطور را  آب عالي شوراي

 مترمکعبي ميليون 237 رقم تصريح عليرغم اين بر عالوه. دارد اجرا دست در را خود توسعه هاي طرح همچنان

 مقادير از کمتر نيز خشک اقليمي شرايط در شده ياد استانبه  تحويلي آبميزان  ،بختياري و چهارمحال سهم

ذکر اين نکته ضروري است که استقرار مديريت يکپارچه در سطح حوضه زاينده رود  .باشد نمي يافته تخصيص

ريت آب کشور داشته و شکل گيري آن در ساختار فعلي به سختي امکان نياز به بازنگري اساسي در ساختار مدي

 پذير خواهد بود.

 

 ( اجرای طرح ساماندهی نقاط برداشت آب زاینده رود :2

شاخه اصلي و چند شاخه فرعي است و پس از  2رودخانه زاينده رود در منطقه باالدست سدزاينده رود داراي 

اينده رود تا باتالق گاوخوني ادامه دارد . برداشت از اين رودخانه خصوصاً در مناطق سدزاينده رود نيز با نام رودخانه ز

باالدست در ساليان اخير بوسيله پمپاژ به ارتفاعات روند صعودي به خود گرفته است اغلب اين ايستگاههاي پمپاژ 

اقدام گردد و پمپاژهاي فاقد فاقد مجوز و تجهيزات اندازه گيري دبي هستند و الزم است نسبت به ساماندهي آنها 

 متر  انتقال مي دهند جمع آوري گردند . 150مجوز و نيز پمپاژهايي که آب را به ارتفاع بيش از 

درمنطقه پايين دست نيز الزم است عالوه بر توقف برداشتهاي غير مجاز، کليه انهار برداشت آب سردهانه سازي 

 د .شده و به تجهيزات اندازه گيري دبي مجهز گردن

 

 عدم صدور هرگونه تخصیص و بارگذاری جدید بر رودخانه :( 3

درصورت تداوم رشد جمعيت و توسعه بي رويه صنعت در منطقه مرکزي ايران امکان کنترل بحران آبي اين حوضه 

ها تحت هيچ شرايطي فراهم نخواهد شد . هرگونه برنامه توسعه اي در اين منطقه بايد با در نظر گرفتن محدوديت

و کمبود آبي آن مورد بررسي قرار گيرد زيرا امکانات انتقال آب از حوضه هاي مجاور نيز صرف نظر از هزينه هاي 

زياد آن تنها قادر به پاسخگويي کمبود نيازهاي آبي فعلي اين منطقه مي باشد . لذا از هرگونه بارگذاري جديد بر 

وضه زاينده رود و يا مناطق خارج از حوضه بايد خودداري منابع آب حوضه زاينده رود باالخص در نواحي باالدست ح
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هاي ها و صرفه جويي مصرف آب در بخشهمچنين تعديل مصارف فعلي ازطريق بازنگري در تخصيص شود.

 مختلف ضروري است.

 

 بهینه سازی مصارف آب در حوضه :( 4

اينده رود جهت تأمين منابع جديد با توجه به محدوديت هايي که در منطقه مرکزي ايران و باالخص در حوضه ز

آبي وجود دارد، بهينه سازي مصارف آبي در اين حوضه امري ضروري و اجتناب ناپذير است . تعاريف متفاوتي از 

بهينه سازي مصرف آب در هريک از بخش هاي مصرف وجود دارد و بر پايه اين تعاريف اقدامات زيادي نيز تا 

استان شده است . بسياري از اين اقدامات به بهره برداران و فرهنگ استفاده کنون در مقوله مصرف بهينه آب در 

از آب مربوط مي شود که الزمه آن انجام کارهاي فرهنگي است ولي بخشي ديگر از اقدامات مربوط به بهسازي 

ريزي و  و نوسازي تأسيسات آبي و خطوط آبرساني است که با توجه به عمر زياد و فرسودگي آن نيازمند برنامه

 تامين اعتبار از طريق دولت مي باشد که از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود :

 نوسازي شبکه آبرساني شرب استان با توجه به عمر زياد و فرسودگي آن .1

 نوسازي شبکه هاي آبياري قديمي با توجه به قدمت زياد و فرسودگي آن .2

 4و  3تکميل و توسعه شبکه کانال هاي درجه  .3

 اصالح و بهبود روش هاي آبياري .4

 تجهيز کليه نقاط برداشت آب در بخش کشاورزي به ادوات اندازه گيري حجمي آب .5

 استفاده از الگوهاي کشت با نياز آبي کمتر و افزايش توليد به ازاء واحد آب مصرفي .6

 استقرار صنايع کم آب بر و تامين آب آنها با استفاده از پساب و همچنين بازچرخاني آب .7

 

 ( اصالح تعرفه های مصرف آب متناسب با هزینه های واقعی تولید و تأمین آب 5

تامين  هايميزان الزم براي پوشش کامل هزينه هاي سيستم از تردرآمد ناشي از تعرفه ها اغلب پايينما درکشور 

مقايسه فرصتهاي توجه به  با هاي درست در سطح عموم به مصرف کنندگان والزم است با دادن آگاهي وآب است 

 خدمات آب و اقتصادي ،مردم آگاهانه در سطح عموم شاخص مصرف بهينه راانتخاب نمايندوتفهيم شود، اقتصاد

 شاخه هاي اقتصادي دارد. ديگر زنجيره اي بر فاضالب تاثير

 از صرفا نبوده واقعي گذاري قيمت طرح زيرا شود شود،واصالح داده توضيح نيز آب گذاري قيمت طرح  مسئله

ت ومفاهيم اجتماعي ،سياسي فرهنگي آن درکشور شناسانده ودرک اس شده درنظرگرفته آب فعال مديريت ديدگاه

نشده است. وبايد مدنظر باشد از بعد اقتصادي، عالوه بر قيمتي که براي آب بعنوان قيمت تمام شده آن منظور 

تمام شده آب اضافه نمود،تا آبي که تعرفه  ميشود ، مي بايست ارزش ريالي نيز به نام ارزش ذاتي آب به قيمت

 روي آن بسته ميشود شامل قيمت تمام شده و ارزش ذاتي باشد.
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 برداري و حق آبه ها.( نياز به مستند سازي دقيق حقوقي اسناد مالکيت بهره6

حوضه  ( در جهت شفافيت و افزايش دقت آمار و اطالعات منابع و مصارف نياز است تا مبحث حسابداري آب در7

 استقرار يابد.

 
 



 

 

 فصل دوم

 کشاورزي و منابع طبیعي

 الف( کشاورزي

 مقدمه -1

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

ليل دارا بودن گردد. اين بخش در استان به دمحسوب مياستان هاي اقتصادي پايدار از مهمترين بخش

منابع و عوامل توليد از جمله وجود اراضي مستعد کشاورزي، منابع آبي قابل استحصال، در هاي قابل توجه توانمندي

سردسيري، نيروهاي و هاي متنوع دامي، قابليت توليد وسيع محصوالت گرمسيري آب و هواي متنوع، وجود اکوتيپ

هاي اقتصادي از چنان قابليتي برخوردار تالش، در مقايسه با ساير بخشبرداران و توليدکنندگان پر، بهرهمتخصص

 توان آن را به درستي زيربناي اساسي توسعه اقتصادي استان تلقي نمود.است که مي

، پرورش آبزيان، پرورش طيورزراعت، باغداري، دامداري، د ي ماننيها کشاورزي در استان اصفهان شامل فعاليت

درصد  12هزار نفر يا  170هاي متنوع ديگر مي باشد. اين بخش در حال حاضر حدود  فعاليتپرورش زنبور عسل و 

مجموع توليدات  را به خود اختصاص داده است. درصد از ارزش افزوده کل استان 7از شاغلين استان و حدود 

 7ايشي حدود افز 1395ميليون تن  بوده است که نسبت به سال  6حدود  1396زراعي، باغي و دامي در سال 

 .درصد داشته است 

 

 هاي مهم ـ عملكرد شاخص2

 5.9 حدود 1396استان اصفهان در سال   )زراعي ، باغي و گلخانه اي، دامي( مجموع توليدات بخش کشاورزي

درصد بيشترين سهم را دارند. رشد توليدات طي  40توليدات زراعي با  ،که ازاين مقدار ميليون تن بوده است

 است.درصد بوده 7حدود  1395ـ96هاي سال
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 ـ تولیدات زراعی و باغی :

که از اين مقدار در  مي باشددرصد از مساحت استان (  5هزار هکتار )  568حدود  مجموع اراضي کشاورزي استان

زير کشت درصد از اراضي  2حدود زير کشت  . اين ميزانهزار هکتار زير کشت بوده است 336حدود  1396سال 

عليرغم شرايط خشکسالي حاکم ها  توليدات حاصل از اين فعاليت .دهد ورزي کشور را تشکيل ميکشامحصوالت 

 درصد توليدات کشور مي باشد. 4است که حدود ميليون تن بوده  4.3حدود  1396در سال بر استان 

 ـ توليدات زراعي :

مجموع  باشد. حبوبات مي وهاي زراعي استان عمدتا شامل کشت غالت، گياهان علوفه اي، سبزيجات  فعاليت

افزايش  درصد 0.7 حدود  1395 که نسبت به سال ميليون تن بوده 3.6 حدود 1396 توليدات زراعي استان در سال

گلرنگ رتبه اول، ميني تيوبر سيب زميني رتبه اول، پياز رتبه پنجم،  محصوالت در توليدداشته است. همچنين 

خربزه رتبه چهارم کشوري را به خود اختصاص و  ه ششم، جو رتبه ششمسيب زميني رتبه سوم، ذرت علوفه اي رتب

 داده است.

 ـ توليدات باغي  :

هاي  استان اصفهان يکي از قطبي، انواع محصوالت باغ ديتول به دليل شرايط اقليمي خاص حاکم بر استان و

کاشت درختان سيب ، انار،  عمدتا  شامل يباغ يتهاي. فعالگرددي مهم توليد محصوالت باغي در کشور محسوب م

 نيدهند و از ب يم ليدرصد باغات را تشک 78محصوالت حدود  ني. ا باشديبادام آبي ،انگور آبي ، پسته و گردو م

با سطحي "به"بين محصوالت باغي استان  دارد. در يباشد که جنبه صادرات يمحصول م نيمهمتر بيآنها س

هکتار 20455بر تن رتبه دوم کشور و سيب با سطحي برا 24059ليد درصد سطح کشور و با تو22هکتار 2329برابر 

درصد سطح کشور 10هکتار 8296تن رتبه سوم و انار با سطحي برابر  237842درصد سطح کشور و با توليد  10

درصد سطح کشور و با توليد  15هکتار 2826تن رتبه سوم کشور و گل محمدي با سطحي برابر  27108و با توليد 

 1396استان در سال  يمحصوالت باغ داتيمجموع تول. خود اختصاص داده استه رتبه دوم کشور را ب تن 3494

درصد  9تشديد شرايط خشکسالي با کاهش حدود  اب 1395که در مقياسه با سال  هزار  تن بوده است 511حدود 

 روبرو بوده است.

 ـ توليدات گلخانه اي :

از کاهش منابع آب، توسعه گلخانه ها از اهميت ويژه اي برخوردار طي سالهاي گذشته به لحاظ مشکالت ناشي 

رسيده است. ميزان توليدات سبزي و  1396هکتار درسال  1630بوده است به نحوي که  سطح گلخانه ها به 

درصدي رو به رو بوده  4با رشد  1395هزار تن بوده که نسب به سال 245حدود  1396صيفي اين بخش در سال 

توليد ساالنه گل در توليد براي استان فراهم نموده است. همچنين ميزان  رتبه سوم کشوري راب  و امکان کس

بوده که رتبه چهارم را براي استان ميليون نشاء  34فصلي  - و گلهاي نشايي هميليون شاخ52حدود  دهيشاخه بر

 مي باشد. توليد گل شب بو، استان رتبه اول کشور را دارا نهي. در زمدر پي داشته است
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 ـ تولیدات دام و طیور وآبزیان:

حدود  1395تن  بوده است که نسبت به سال  1637581به ميزان  1396دام و طيور و آبزيان در سال  توليدات  

درصد ، توليد  6درصد ، توليد شير حدود 1درصدافزايش داشته است. اين ميزان افزايش در توليد گوشت قرمز  5

 درصد مي باشد. 2و توليد تخم مرغ حدود  درصد  3گوشت مرغ حدود  

واحد مرغداري گوشتي  به ظرفيت بيش از  1850اين استان در زمينه توليد گوشت مرغ و ساير ماکيان  با داشتن 

هزار تن گوشت مرغ رتبه نخست کشوري را در تعداد واحدهاي  198ميليون قطعه و توليد ساليانه  بيش از  36.6

واحد  104دوم ميزان توليد گوشت مرغ را دارا بوده است.  همچنين با دارا بودن تعداد مرغداري گوشتي و رتبه 

تن گوشت بوقلمون در سال مقام اول و با تعداد  9000هزار قطعه و توليد  700پرورش بوقلمون گوشتي به ظرفيت 

تن تخم مرغ درسال،  هزار 94ميليون قطعه وتوليدحدود 10.5واحد مرغداري تخم گذار به ظرفيت نزديک به  207

رتبه دوم کشوري و درتوليد گوشت و محصوالت شترمرغ رتبه دوم کشور را دارا مي باشد . اصفهان، يکي از استان 

تن در سال مي باشد و يکي  2000هاي پيشرو در توليد گوشت مرغ ويژه بدون مصرف آنتي بيوتيک با توليد حدود 

کشور در آن واقع شده است. اين مرکز  با توليد بيش از يک ميليون و  از پنج مرکز اصالح نژاد و تکثير مرغ بومي

 دويست و پنجاه هزار قطعه جوجه يک روزه و توزيع در سطح کشور مقام اول را به خود اختصاص داده است.

غ بر بال نهساال ديخام در کشور رتبه اول را با تول ريش ديتولموفق شده است در  1396استان اصفهان در سال      

 68با توليد  ، همچنينديرا کسب نما يريهر راس گاو ش يبه ازا ريش ديتول نهياول در زم هزارتن و رتبه 1265

 يهاي استان از نظر تعداد گاودار. هزار تن گوشت قرمز در سال رتبه پنجم کشوري را به خود اختصاص داده است

رتبه اول  يصنعت يهاي در گاودار يبهره ور شياز نظر افزا نيو همچن لياص يريگاو ش يو ارزش اصالح يريش

 .باشدي کشور را دارا م
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  1395 -96هاي در سالزير بخش کشاورزي هاي مهم . عملكرد شاخص1جدول 

 مأخذ : سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان      

 

برنامه ششم توسعه  و مقايسه آن با شاخص هاي تعيين شده در 1396بررسي عملکرد بخش کشاورزي در سال      

درصد مي باشد. البته ميزان  98نشان مي دهد که به طور متوسط ميزان دستيابي به اهداف توليدي در بخش حدود 

درصد ميباشد که ناشي از تشديد شرايط خشکسالي در استان  و  74دستيابي به اهداف در  توليدات باغي حدود 

محصوالت گلخانه اي  تر و حجم کمتر ميباشد. اين وضعيت درتغيير کشتها به به سمت محصوالت با درآمد بيش

ميزان توليد از نظر وزني نسبت به برنامه کاهش  ،درصدي در سطح 3که عليرغم رشد   نحويه ب ،نيز وجود دارد

 درصد بوده است 100درصد و در زمينه توليدات دامي  98داشته است. .ميزان دستيابي به اهداف در بخش زراعت 

باشد ودر احداث  شبکه هاي آبياري درصد مي 110ستيابي به اهداف در توسعه سامانه هاي نوين آبياري ميزان د

باشد. الزم به ذکر است ميزان هدف تعيين شده براي اين فعاليت به لحاظ شرايط خاص در برش درصد مي187

ا توجه به هدف تعيين شده در و لذا ب استهکتار تعريف شده  1500حدود  1396سال در اقتصاد مقاومتي استان 

 باشد.درصد مي 180اقتصاد مقاومتي ميزان دستيابي به هدف در اين فعاليت حدود 

  

میزان افزایش تواید سال 96 

نسبت به سال 95

درصددرصدمیزاندرصدمیزان

3574256603599000600/69تولید)تن(زراعت

-5646331051142499/42تولید)تن(باغداری

235000424464844/11تولید)تن(گلخانه

-4373889744355072730/43تولید)تن(مجموع زراعت و باغداری و گلخانه

1555276261637581275/29تولیدات دامی)تن(تولیدات دامی

592916510059926531001/07 مجموع تولیدات کشاورزی

13951396

شاخص
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 بر اساس تكالیف قانوني  کشاورزيبخش زير عملكرد تحلیل  -3

با بررسي قانون برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزي مالحظه مي گردد که مهترين وظايف اين بخش      

در راستاي  يبزو آ ميدا ،عيزرا ساسيا تمحصوالدر  کفاييدخو به نيلو  يياغذ منيتا تأمين جهت تالش در 

 زاربا تلتهاباا کاهشقانون برنامه(،  31)ماده متي ومقا دقتصاا کلي يها سياست هفتمو  ششم يبندها  تحقق

 عمتنونون برنامه(، قا 32)ماده  ورزيکشا تمحصوال فصلي ديغيرعا ننوسا کاهشو  ورزيکشا ساسيا يکاالها

 دقتصاا کلي يها سياست ششمو  مسو يبندها ايجرادر راستاي  ورزيکشا بخشاز  حمايت يهااربزا زيسا

قانون برنامه (مي باشد. اهم اقداماتي که  34قانون برنامه( و تامين غذاي سالم براي مردم )ماده  33)ماده متي ومقا

 ست عبارتند از:در راستاي مواد قانوني مذکور مد نظر بوده ا

 محصوالت خوداتکايي ضريب افزايش آنها به منظور خوداتکايي ارتقاء ضريب و راهبردي محصوالت توليد ـ افزايش

 98حدود  1396خاک. در اين راستا در سال  و آب افزايش بهره وري طريق از کشاورزي اساسي هاي و نهاده

ه است. همچنين ميزان تحقق در برنامه هاي افزايش بهره درصد  اهداف توليدي  تعين شده  در برنامه تحقق يافت

 درصد مي باشد. 120وري خاک حدود 

 تکيفيبا  سالم و محصولي توليد و آبزي و دامي و محصوالت گياهي سازي غني و سالمت ارتقاي –

ر اين راستا دار . د اراضي شيب در باغات توسعه و رقابتي مزيت باغي داراي محصوالت توليد افزايش از حمايت –

 هکتار توسعه باغات در اراضي شيب دار انجام شده است. 200حدود  1396در سال 

هاي صادراتي با اصالح روش هاي توليدي و ترويج  مزيت داراي باغي محصوالت تالش در جهت افزايش  –

 گونه هاي جديد

 تامين در اساسي داخل کاالهاي يدتول سهم افزايش جهت در بهره وري ارتقاء و گذاري سرمايه توسعه از حمايت –

 خوداتکايي سطح حداقل و غذايي امنيت حد تأمين در کشور نياز

 و ادوات آالت ماشين سم، کود، شده، اصالح هاي و نهال بذور کشاورزي شامل هاي نهاده داخلي توليد افزايش –

 132ان دستيابي به اهداف حدود کشاورزي. در اين راستا با توجه به اهداف تعيين شده در اقتصاد مقاومتي ميز

 .درصد بوده است

در  1396برداران. در اين راستا در سال  بهره مشارکت با( غير سازه اي و اي سازه) خاک و آب عمليات توسعه –

درصد  187 شبکه هاي فرعي آبياري و زهکشي لياحداث و تکمدرصد و در   110 سامانه هاي نوين آبياريتوسعه 

 تحقق يافته است.اهداف تعيين شده 

 به باز فضاي از و صيفي سبزي توليدات انتقال و اي گلخانه هاي توسعه کشت و کشت الگوي بهينه سازي –

ي کشت هاي گلخانه اي اصالح، بازسازي و نوساز، توسعههکتار  184حدود  1396گلخانه. در اين راستا در سال 
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درصد اهداف  91درصد و در ميزان توليدحدود  103ود انجام شده است که براساس برنامه تعيين شده در سطح حد

 مورد نظر محقق شده اند.

 سطح واحد در عملکرد بهبود –

 کشاورزي بازار محصوالت تا توليد از ارزش زنجيره در آنها نقش آفريني ايش افز و ها تشکل توسعه از حمايت –

 نهاده ها و

اثرات خشکسالي. ميزان تحقق  تعديل و بادي و آبي شفرساي هاي مهار کانون و خاک و آب منابع از حفاظت –

 درصد بوده است. 37اهداف در اين فعاليت ها حدود 

 تأکيد با مراحل در کليه آبياري راندمان افزايش قراردادن در اولويت و کشاورزي بخش آب مديريت ارتقاي –

 نوين آبياري هاي روش براجراي

ظرفيت جذب ميزان افزايش فرآوري. در اين زمينه،  و توليد رضايعات د کاهش محصوالت، فرآوري افزايش –

 .باشددرصد بيشتر از هدف برنامه مي 17که رسيده  1396تن در سال  هزار 3224مواد خام به حدود 

 در خبرگان و متخصصان نقش افزايش و کشاورزي کاربردي فناوري هاي و علوم توسعه و تحقيقات نوسازي –

 کشاورزي توسعه

 توليد مديريت ارتقاء راستاي در کارآمد و نوين متنوع، هاي فناوري از دهاستفا –

 تجاري به کشاورزي معيشتي کشاورزي از حرکت –

 دانش مديريت و ترويج نوين نظام استقرار و آموزش توسعه –

 راهبردي محصوالت براي کاربردي هاي پژوهش گسترش –

 محصوالت بازار و عرضه توليد، فرآيند در ارتباطي و اطالعاتي هاي زيرساخت از پشتيباني و حمايت –

 منابع تجهيز و تأمين ابزارهاي سازي متنوع –

 خصوصي بخش محوريت با کشاورزي محصوالت توليد خطرپذيري کاهش و مناسب اي بيمه پوشش و توسعه –

 بازار نظيمت و توسعه سازي، سالم راستاي در کشاورزي بخش ارتباطي و اطالعاتي هاي زيرساخت گسترش –

 صادرات و ها نهاده کشاورزي، محصوالت

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

 مرتبط اصناف محوريت با آن فرآورده هاي و کشاورزي محصوالت بازار تنظيم –

 صادرات و داخلي مصرف براي محصوالت عرضه و توليد زنجيره تکميل و تقويت –

 شيالتي، جنگلي دارويي، دامي، گياهان باغي، زراعي،) شده فرآوري مواد و کشاورزي محصوالت صادرات توسعه –

 (مرتعي و

 محصوالت بازار و عرضه ، توليد فرايند در ارتباطي و اطالعاتي هاي ساخت زير از پشتيباني و حمايت –
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 ي توليدي و صادراتيها تشکل توانمندسازي –

 

 اي(اي و سرمايهاي )هزينهعملكرد بودجه -4

 1396نشان دهنده وضعيت اعتبارات مصوب و تخصيص يافته در سال  4و  3جداول  سازمان جهاد کشاورزی:

درصد ميزان عملکرد اعتبارات هزينه اي سازمان جهاد کشاورزي از  90مي باشد. از ارقام مشخص است که حدود 

استاني از  اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي تحقق يافته، محل منابع استاني تامين شده است. سهم منابع 

به ميزان  1396درصد بوده است. مجموع اعتبارات هرينه اي و تملک دارايي اختصاص يافته در سال  23حدود 

درصد اعتبارات  67اعتبارات هزينه اي و  مربوط بهدرصد  33ميليارد ريال بوده است که از اين مقدار  2432.7

 دارايي هاي سرمايه اي بوده است. تملک

 

سازمان جهاد  – 1396در سال  کشاورزي و منابع طبیعي اي بخش. عملكرد اعتبارات هزينه3جدول 

 )ارقام به ميليون ريال(         کشاورزي

 

 

 

 

 

 

                      

 

 سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان مأخذ :  

  

 نوع اعتبار هزينه اي 
 1396سال 

 درصد تحقق عملكرد مصوب

 100 81927 81927 ملی

 100 723628 723628 استانی

 100 805555 805555 مجموع
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 1396در سال کشاورزي و منابع طبیعي  ي بخشا هيسرما يها ييتملک دارا. عملكرد اعتبارات 4جدول 

 )ارقام به ميليون ريال(       سازمان جهاد کشاورزي

 

 

 

 

 

                   

 

 سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان مأخذ :     

 

 جمع بندی و پیشنهادها -5

به اراضي کشاورزي اختصاص دارد که   هکتار 568000معادل استان اصفهان  درصد از مساحت 5.3حدود          

تحت کشت محصوالت  هزار هکتار در شرايط عادي از نظر تامين آب مورد نياز، 400از اين ميزان ساالنه حدود 

 هزار هکتار  330شرايط خشکسالي به حدود به علت تشديد  1396. اين ميزان د سال گيرد زراعي و باغي قرار مي

درصد ازمحصوالت  4حدود ،درصد کشور 2سطح زيرکشت حدود داشتن با ت و با اين وجود يافته اسکاهش 

توليد محصوالت اساسي مانند توليد شير رتبه اول و در  وکند کشور را توليد مي )زراعي، باغي و دامي(کشاورزي

 .باشدميرا دارا کشور  درتوليد گوشت مرغ و تخم مرغ  رتبه دوم

 

 و فرصت نقاط قوت -5-1

هاي بالقوه اين بخش همواره در فهرست مهمترين آرمان ها و  توسعه بخش کشاورزي و استفاده از ظرفيت

کسو به يقرار داشته است. اين توجه ويژه به بخش کشاورزي و منابع طبيعي از  استانمدت توسعه  بلند هايبرنامه

هاي به دليل قرار گرفتن اين بخش در گاماستراتژيک اين بخش در تأمين امنيت غذايي و از سوي ديگر  دليل نقش

باشد. ظرفيت هاي بالقوه قابل توجهي در بخش کشاورزي و  ياز نظر اصول و مباني توسعه م اوليه فرآيند توسعه

برنامه ريزي صحيح و اعمال مديريت مناسب و در صورت تأمين امکانات و الزامات  منابع طبيعي وجود دارد که با

 کشاورزي قابل تحقق مي باشد. به اهداف توسعه بخشمورد نياز، دستيابي 

بخش کشاورزي  استان اصفهان در تنوع اقليمي و شرايط آب و هوايي متنوع از جمله مهمترين نقاط فرصت و قوت

منابع ژنتيکي متنوع گياهي، دامي و آبزيان، منابع  ديگر نقاط قوت اين بخش شامل است. همچنين و منابع طبيعي

صادراتي و امکانات پژوهشي و خدماتي است. اين عوامل سبب شده است به  ب و خاک(، ظرفيت هايپايه توليد )آ

جايگاه مناسبي در تعيين  استانبخش عمده اي از نيازهاي غذايي  رغم برخي کمبودها، اين بخش عالوه بر تأمين

 نوع اعتبار تملكي 
  1396سال 

 درصد تحقق عملكرد مصوب

 66 1246786 1898876 ملی

 60 380395 634086 استانی

 64 1627181 2532962 مجموع
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ي استان به شرح ذيل طبقه بنايراين اهم قابليت هاي بخش کشاورز داشته باشد.استان شاخص هاي کالن اقتصاد 

 بندي مي شوند:

 

هزار هکتار اراضي آبي )طبق مطالعات امکان سنجي( با قابليت تجهيز به سيستم آبياري 150وجود  بيش از  -

 تحت فشار 

 هزار هکتار مطالعات اجرايي در سطح استان در بخش آب و خاک 30انجام بيش از  -

 درصد 55صد وضع موجود به حداقل در 46امکان افزايش راندمان آبياري از  -

 هاي بومي مناسب در استان نظير گاو گلپايگاني، گوسفند ناييني و گوسفند بختياريوجود اکوتيپ -

 هاي دامداريهاي گذشته به ويژه در فعاليتهاي باالي توليدي ايجاد شده طي سالوجود ظرفيت -

در تمام نقاط استان و امکان بهره برداري از آب گي درشته قنات در سطح استان و پراکن 4400وجود بيش از  -

 قنوات در کشاورزي بدون صرف انرژي

 پروريها جهت آبزيهاي آبرساني، چشمه سارها و زهکشهاي مصنوعي، سدهاي ذخيره آب، کانالوجود درياچه -

 هاي متنوع گياهي جهت استفاده در صنايع مختلفوجود گونه -

 کارشناسي استان باال بودن توان فني و  -

بخش کشاورزي و منابع ي هاوردهرآبرداران عالقمند، خوش ذوق و پرتالش در زمينه توليد انواع فوجود بهره -

 طبيعي

 ها در جهت دستيابي به امنيت غذاييوجود شبکه آزمايشگاهي و مراکز مجهز تشخيص بيماري -

هي شده در زمينه مطالعات، طراحي و اجراي هاي غيردولتي قوي و سازماندسازمانو ـ وجود بخش خصوصي  

 هاي بخشپشتيباني از سياستو  هاي مرتبط پروژه

 هاي کالن درجهت ايجاد اشتغال و گسترش توليددراختيار داشتن اراضي ملي و دولتي جهت اجرايي نمودن سياست -

 يـ وجود مواد اوليه و پتانسيل هاي مناسب در زمينه توسعه صنايع کشاورزي و دام

شهرک ها و نواحي صنعتي جهت ايجاد و توسعه  وـ وجود واحد هاي فعال صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي 

 صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي

 ـ رتبه باالي استان در توليد برخي محصوالت کشاورزي مانند شير و مرغ

منظور بهبود نظام ه ات کشاورزي بادو واحدهاي ساخت ماشينها وو ـ وجود واحد هاي فني تخصصي مکانيزاسيون 

 ها ي کشاورزي  افزايش بهره وري از ماشين بهره برداري و

 ساله توسعه مکانيزاسيون کشاورزي  12ـ تدوين طرح جامع 

 وجود ظرفيت هاي خالي و مناسب در توسعه مکانيزاسيون کشاورزي و صنايع تبديلي و تکميلي ـ 
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 و تهدید نقاط ضعف -5-2

. اين محدوديت در مناطق مرکزي، شمال شرق و جنوب ي و کيفي منابع آب سطحي و زيرزمينيمحدوديت کم -

 استان از شدت بيشتري برخوردار است.

هاي زير زميني در مناطق با استفاده توامان از چاه و  منفي شدن بيالن آب و عدم مديريت مناسب منابع آب -

 قنات

 خيزتخريب و فرسايش شديد خاک در حوزه هاي آبـ 

 رويه، حفاظت ناکافي و تخريب جنگل ها و مراتع و منابع آبزي بهره برداري بيـ 

 افزايش روند بيابان زايي و کاهش توان بيولوژيک خاک ـ

 هاي توسعه در پهنه استانتوزيع نامتعادل منابع اقليمي و طبيعي محرک فعاليت -

 هاي بخشر  برخي از فعاليتهاي سنتي دپائين بودن سطح  تکنولوژي و استفاده از روش -

 ها برخي از زير بخش عدم تکميل زنجيره توليد در -

 وجود اراضي کويري، شور و قليايي در شرق و اراضي سنگالخي با شيب زياد در غرب و جنوب استان -

 بنايي بخش گذاري در امور زيرکمبود منابع مالي براي سرمايه -

 کوچک بودن ابعاد قطعاتپايين بودن سرانه زمين در استان و  -

 ضعف مديريت فني و بهداشتي در برخي از واحدهاي توليدي دامي  -

 هاي اجرايي به علت عدم جايگزيني در زمان باز نشستگيکاهش نيروهاي متخصص ومجرب در دستگاه -

 ـ بهره وري پائين عوامل توليد و عدم استفاده از ظرفيت هاي پيش بيني شده در واحدهاي توليدي

 عدم برخورداري نيروي کار از دانش و مهارت الزم در واحدهاي توليدي صنايع تبديلي ـ

 هاي تخصصي توليدي در بخش صنايع تبديلي ـ کمبود تشکل

 ـ عدم وجود شرايط و امکانات الزم جهت جلب و جذب سرمايه گذاران خارجي

 و تکميلي کشاورزي ـ کم رنگ بودن فعاليت هاي تحقيقاتي و آموزشي در حوزه صنايع تبديلي

بهره برداران در کاربري ماشينهاي کشاورزي ) فقدان يک برنامه مدون  دانش الزم کاربران و ـ کمبود مهارت و

 (يهاي کشاورز ماشين ، سرويس و تعميرکاربردي در زمينه آموزش کاربرد

 ليداتهنگام درخصوص منابع پايه و توه کمبود آمار و منابع اطالعاتي صحيح، منسجم و بـ 

تعارض، توازي و ناکارآمدي برخي از قوانين و مقررات موجود و نظارت ضعيف بر اجراي قوانين حفاظت از منابع ـ 

 طبيعي و منابع پايه
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 پيشنهادها: -5-3

از منابع و  بهترگيري هاي موجود و بهرهپيشنهادات به منظور رفع کاستي مهم ترين ،با توجه به عملکرد برنامه

 تان عبارتند از:امکانات اس

 مختلف استان هاي مناطقبراساس پتانسيلبهينه الگوي کشت  راهنمايي و آموزش بهره برداران جهت انتخاب  -

 سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي بخش کشاورزيهاي بهينهـ  اجراي پروژه

 و شرايط اقليمي آنهابا توجه به قابليت مناطق  يدامکشاورزي و ريزي براي توليد محصوالت برنامهـ 

 هاي برخوار، مهيار، جرقويه و رودشتين هاي کنوني کشت آبي با تاکيد بر دشتتجهيز محدودهـ 

 سازي اراضي و استقرار واحدهاي نوين کشاورزي تجاريهاي آبياري و زهکشي، يکپارچهتکميل شبکه ـ

و نهالستان هاي  دامدارياي و خانهگلهاي کميل مجتمعکشاورزي نظيرتهاي نوين گيري به سمت روشهتـ ج

 مدرن

 ـ تعيين نقاط آسيب پذير استان از نظر خشکسالي

 نمودن محصوالت دامي استان دافزايش کيفيت و استاندار ـ 

 در مراحل مختلف توليد و دامي باغي ،کاهش ضايعات محصوالت زراعيـ 

 ـ ترويج کشت محصوالت زراعي مقاوم به خشکي

 توليد در مناطق مختلفـ تکميل زنجيره هاي 

 ها و افزايش راندمانمکانيزاسيون به منظور کاهش هزينه و اصالح  تقويتـ 

 ات آبفهاي انتقال آب موجود به منظور کاهش تلنوسازي و اصالح شبکهـ 

 دامي کيفي خدمات بيمه براي کليه محصوالت زراعي، باغي و گسترش کمي وـ 

 کنندگانکنندگان و مصرفکشاورزي و دامي به منظور حمايت از توليدتالش در جهت تنظيم بازار محصوالت ـ 

 گذارانبرداران و سرمايهرساني به بهرههاي نوين در اطالعاستفاده از روشـ 

 هاي دانش محورهاي استان در زمينه توسعه برنامهدانشگاه هاي اجرايي با مراکز تحقيقاتي وارتباط مستمر بخشـ 

درصد  10يروهاي حفاطتي )يگان حفاظت( به منظور ارتقاء سطح حفاظتي به نحوي که تا سطح ـ تأمين و تجهيز ن

 از گستره استان را شامل گردد.

 هاي واگيردار دامي و مشترک بين انسان و دام ـ کنترل و مبارزه با بيماري
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 ب( منابع طبیعي

 های استان : جنگل

است. در دو ناحيه رويشي زاگرسي و ايران و توراني قرار گرفته تقسيم بندي نواحي رويشي  استان اصفهان از نظر

و بقيه مناطق استان جزو ناحيه رويشي ايران و  شکل گرفته استغرب و جنوب استان در ناحيه رويشي زاگرسي 

 161941توراني در سطح  -هکتار، جنگلهاي طبيعي ايران 59322هاي طبيعي زاگرس در سطح جنگل .توراني است

هکتار، پارکهاي جنگلي در سطح  373886هکتار، اراضي جنگلي در سطح  9205ذخاير جنگلي در سطح هکتار، 

 اند.واقع شده هکتار 16894هاي دست کاشت در سطح هکتار، جنگل 58

 

 بیابان های استان:

ت. از اين ميليون هکتار يکي از استان هاي داراي اقليم خشک و نيمه خشک اس 7/10اين استان با وسعتي بالغ بر 

درصد سطح استان را اراضي بياباني و شن زار تشکيل داده که به طور عمده در  30ميليون هکتار معادل  2/3پهنه 

کانون بحراني فرسايش بادي مي باشند  16بخش هاي شمالي و شرقي آن پراکنش دارند. اين اراضي مشتمل بر 

 ده اند.هزار هکتار از سطح استان را به خود اختصاص دا 1092که 

 

 مراتع استان :

ميليون هکتار  3/4 به مساحت و مراتع قشالقي هکتارميليون  9/1 در سطحمشتمل بر مراتع ييالقي  مراتع استان 

درصد 15درصدساکن روستا و75هزارخانوار بوده  که  43تعداد خانوار بهره بردار وابسته به مراتع حدود  باشد.مي

 و يليون واحد داميم 3دام موجود وابسته به مراتع استان حدودتعداد  باشند.يعشاير و مابقي مرتعداران مهاجر م

طور کلي سطح کل مراتع استان ه ب است.ميليون واحد دامي در يک فصل چرا 5/1استان حدود  مراتع ظرفيت مجاز

عداري عرف مرتعي داراي طرح مرت 426هکتار و  4986840عرف مميزي شده با مساحت  1473اصفهان مشتمل بر 

 هکتار مي باشد.  1744449با مساحت 

 

 بهره برداری از محصوالت فرعی:

مساحت رويشگاههاي گياهان داروئي صنعتي استان اصفهان که به آن محصوالت فرعي جنگلي و مرتعي گفته مي 

ي رشد مي گونه گياهان دارويي در عرصه هاي منابع طبيع 300ذکر است  حدود ه هکتار است. الزم ب 6.500.000شود  

گونه جزء اقالم اقتصادي و درآمدزا  و صادراتي براي بهره برداران بومي و عرفي عرصه هاي ملي محسوب  45کنند که 

 مي شوند.
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خوراکي کتيرا  -صنعتي -مناطق مطالعه شده که داراي طرح بهره برداري مي باشد عمدتا مربوط به گياهان داروئي

هکتار  88498هکتار( و  10501) هکتار( ، کرفس کوهي  14879ار(، باريجه) هکت 61808هکتار( ، آنغوزه ) 662551)

طور متوسط ميزان برداشت و توليد ساالنه محصوالت فرعي مراتع و جنگل هاي استان ه ساير محصوالت مي باشد. ب

گردد. رآورد مينفر روز ب  177936ميليارد  ريال ميباشد و اشتغال ايجاد شده از اين محل  227تن  به ارزش   1892

 ،الزم به ذکر است اين محصوالت بصورت خام بوده و پس از فرآوري در صنايع داروسازي، آرايشي بهداشتي و غذايي

 ارزش محصوالت نهايي و فرآوري شده به مراتب افزايش مي يابد.

 

 و حفاظت خاک:آبخیزداری 

هاي بياباني هزار کيلومتر مربع حوضه 55 مربع حوضه سدهاي مخزني، هزار کيلومتر 15استان  مساحتاز مجموع 

هايي از سرشاخه هاي عالوه بر حوضه سد زاينده رود، بخش کهباشد.زار ميهزار کيلومتر مربع کوير و شن 35و 

واقع شده است  نيز همچون کارون، دز، پانزده خرداد، گلپايگان و حنا در استان اصفهان چندين سد مخزني کشور

حوزه آبخيز  19کالن حوزه، 90از نظر طبيعي به  آب کشور دارد. استان نقش مهمي در توليد اينو به همين دليل 

هکتار آن مربوط به  5617900حوزه آبخيز فرعي تقسيم شده است. از مجموع مساحت استان حدود 50اصلي و 

 9باشد. حدود ها ميهکتار آن مربوط به مناطق کم شيب و دشت 5000000مناطق کوهستاني و شيبدار و حدود 

ها در خيز است. اين عرصهسيل ،هاي آبخيزهاي حوزهدرصد از عرصه85ميليون هکتار از مساحت استان معادل 

ميليون متر مکعب هرز آب  1000داشته به طوري که ساليانه بيش از   موثريهاي سطحي نقش توليد هرز آب

باشد. ميزان فرسايش هاي مخرب مؤثر مياد سيالبنمايد که در تشديد فرسايش و ايجمستقيم و سريع توليد مي

 تن در هکتار مي باشد. 7خاک در استان برابر آمار موجود معادل 
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 هاي مهمعملكرد شاخص-2

 به شرح جدول زير است: هاي اصلي بخش منابع طبيعي طي برنامه ششم توسعهشاخص

 1395-96هاي هاي مهم در سال. عملكرد شاخص1جدول 

ف
ردی

 

 1396 1395 واحد شاخص عنوان

 
 مديريت پايدار مراتع )ملي(

 کشت گياهان دارويي(–) تهيه و اجراي طرح هاي مرتعداري 
 744/22 35/80 هزارهکتار

 بهبود و اصالح مراتع )استاني(

 کشت  گياهان دارويي(–)عمليات بيولوژيک و عمليات بيومکانيک 
 513/3 68/1 هزارهکتار

ضاي سبز و نگهداري پارک هاي جنگلي )استاني( کاري ،توسعه فجنگل

 کاري دولتي ()نهالکاري،جنگل
 هکتار

3863 

249 

 صيانت  از جنگل هاي زاگرس ،جنوب و مناطق مرکزي کشور

 کاري(کاري (، غني سازي جنگل )نهال)توسعه جنگل )نهال
 420 هکتار

 مقابله با بيابان زايي )ملي(

 اي دست کاشت(ه)اجراي مديريت طرح جنگل
 هکتار

4220 

 

500 

 کنترل کانونهاي بحراني بيابان زا)استاني(

 کاري()نهال
 2122 هکتار

 حفاظت و حمايت از جنگل هاو مراتع )استاني و ملي(

 ()ايجاد کمربند حفاظتي
 114 137 کيلومتر

 مميزي اراضي و تفکيک مستثنيات )ملي(

 )حد نگاري اراضي ملي ،کاداستر(
 228 160 هکتار هزار

سدها و  راجراي عمليات آبخيزداري و حفاظت خاک در حوزه  آبخي

 هاي ساير مناطقحوزه

 و بيومکانيک( کاري()عمليات مديريتي ،بيولوژيک )نهال

 69563 36930 هکتار

 مأخذ: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان
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 در  منابع طبیعي بخشزيربر اساس اهداف کمي برنامه  ها و متغیرهاي مهم. عملكرد شاخص2جدول 

 1396برنامه ششم توسعه سال 

 ماده قانونی یفرد
 عناوین هدف کمی

 )برنامه راهبردی(

واحد 

 متعارف

1396 

هدف 

 برنامه
 عملکرد

درصد 

 تحقق

1 

بندهای   38

ح  "و   "ر"
" 

احیاء،توسعه و بهره 

 برداری ازجنگلها
 5/31 5/9065 28837 هکتار

 بند ژ   38 2
احیاء،توسعه و بهره 

 برداری ازمراتع

هزار 

 هکتار
339/98 257/26 7/26 

 بند د 38 3
و  ییابانزایمقابله با ب

 روان یشنها تیتثب
 5/45 6140 13480 هکتار

 بند ذ   38 4
 یاراض تیمالک یسامانده

 یمل

هزار 

 هکتار
1447 734/227 7/15 

 بند  خ  38 5
 و حفاظت یزداریآبخ

 خاک
 41 69563 169079 هکتار

 مأخذ: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

 

 

 براساس تکالیف قانونیدر برنامه ششم توسعه تحلیل عملکرد زیربخش منابع طبیعی -3

بندهاي )ر( و )ح( قانون برنامه ششم  38جنگل ها  موضوع ماده  در موضوع احياء،توسعه و بهره برداري از .1

درصد بوده است.  31ميزان تحقق هدف برنامه حدود  1396هکتار در سال  5/9065ه با توجه به عملکرد توسع

اجراي پروژه توسط بهره بردار عرفي، استفاده از گونه هاي براي دستيابي به اين عملکرد به مواردي همچون 

گوده هاي مناسب، اجرا توسط  اقتصادي در جنگلکاري )مثل بادام تلخ(، اجراي پروژه با بيل مکانيکي و حفر

تعاوني هاي منابع طبيعي و با نظارت ادارات شهرستان ها، استفاده از نهال گلداني جهت توسعه فضاي سبز و 

 استفاده از گونه هاي کم آب و مقاوم به خشکي توجه شده است.

ن برنامه ششم قانو  (ژ)بند   38 مادهموضوع ازمراتع کشور  يتوسعه و بهره بردار احياء، در خصوص .2

درصد هدف تعيين شده در برنامه محقق شده است. از مهمترين فعاليت ها در جهت دستيابي  27حدود  توسعه

کوچ  تيريمد، قرق مراتع هاي مورد تعهد کپه کاري، ذخيره نزوالت و اجراي پروژه به اين عملکرد مي توان به 

در  يبذرکار اتيعمل يکم بازده به مرتع، اجرا يمزارهايد لي، تبديالقيياز ورود زود هنگام به مراتع  يريو جلوگ

 اشاره نمود. مراتع قيو تنس يزيمممراتع و  سطح
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قانون برنامه ششم ( د)بند  38 مادهمورد نظر در آن  يبحران يها و کنترل کانون ييزدا بانيايببراي  .3

است که از نظر تنوع در  شدهاجرا  يپروژه از محل اعتبارات مل 25و  يپروژه از محل اعتبارات استان 24، توسعه

 يکار قلمه ،يکار همراه با نهال يپاش مالچ ،يسنوات ياريومراقبت و آب ياريآب ،يکار نهال ،ياجرا شامل بذرکار

هکتار انجام شده  6140اين عمليات در سطح  .باشدي دست کاشت م يها جنگل تيريطرح مد يواجرا با پساب

 ف برنامه شده است.درصد از هد 45که منجر به تحقق 

اقدامتي  قانون برنامه ششم توسعه 38ماده   (ذ) بندي مورد اشاره در مل ياراض تيمالک يساماندهدر جهت  .4

حد نگاري اراضي ملي، اصالح و رقومي سازي تلفيقي و تبديل اسناد اخذ شده صورت گرفته است تا همچون 

 محقق شود. 1396درصد از هدف برنامه در سال  16حدود 

توسعه با اجراي  قانون برنامه ششم 38ماده  (خ)بند ي و حفاظت خاک موضوع  زداريآبخ اتيعمل زمينه در .5

کنترل و استحصال متوسط  يبرا يساز تيظرففعاليت هاي بيولوژيک و مکانيک، دستاوردهايي همچون  

از  يرياک و جلوگخ شيکنترل فرسا ،ينيزم ريآب ز ياهسفره  هيمتر مکعب رواناب در سال و تغذ ونيليم450

 يدرصد از حوزه ها10در  البيو مهار س يريشگيپ، بالقوه آنها تيدر مخازن سدها و کاهش ظرف يرسوبگذار

فراهم  و حوضه ها نيساکن يطيمح ستيو ز ياقتصاد طيبهبود شرا ،علوفه ديتول ليپتانس شياستان،  افزا زيآبخ

 آنها حاصل شده است. اشتغال دائم و موقت سازي

 ای )هزینه ای و سرمایه ای(رد بودجهعملک-4

ي زيربخش منابع طبيعي مشاهده ا هيسرما يها ييتملک دارا( عملکرد اعتبارات هزينه اي و 4( و )3در جداول )

 مي شود.

)ارقام به  1396ای بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سال . عملکرد اعتبارات هزینه3جدول 

 یاداره کل منابع طبیع -میلیون ریال( 

 مأخذ: اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان

 نوع اعتبارات
1396 

 تحقق درصد عملكرد مصوب

 100 10600 10600 ملی

 100.3 208128 2074409 استانی

 100.3 218728 218041 جمع کل
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در  یعیمنابع طب کشاورزی و بخش یا هیسرما یها ییتملک دارا. عملکرد اعتبارات 4جدول 

 اداره کل منابع طبیعی –)ارقام به میلیون ریال(  1396ل سا

 1396 نوع اعتبارات

 درصد تحقق عملكرد مصوب

 32.6 131033 402168 ملی

 56.7 64717 114132 استانی

 37.9 195750 516300 جمع کل

 مأخذ: اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان

 جمع بندی و پیشنهادها-5

 هکتار ونيليم 10.7اصفهان به ميزان  درصد از مساحت کل استان 89در  يعيو طب يمل يرصه هاع تيريمد

. اين عرصه ها ستر توسعه استان هستند و حفاظت از آنها حرکت در مسير توسعه را تسهيل رديگي انجام م

وسانات آب و مي کند. اما اين عرصه ها با چالش هايي همچون محدويت هاي اقليمي از جمله خشکسالي و ن

هوايي، کمبودهاي اقتصادي، بهره برداري و بارگذاري هاي بيش از ظرفيت و محدوديت هاي اجتماعي و 

فرهنگي موجه هستند. از اين رو با  شناخت اين چالش ها با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف موجود مي 

 توان زمينه مديريت بهتر اين عرصه ها را فراهم نمود.

 و فرصت:نقاط قوت  -5-1

 عبيمه مراتو  کنترل کوچ هاي اجراي پروژه  - 

 . اسي. آ يج ستميدر س يعرف يو اصالح حدود سامانها ميقد يها  يزيمم يهنگام سازه ب -

 استفاده از گونه هاي اقتصادي )بادام تلخ( و مقاوم به خشکي در جنگل کاري -

 هاي گشت و مراقبت و اطفاء حريقاستفاده از مشارکت شرکت هاي تعاوني دامداران در پروژه  -

 اجراي پروژه ها در کانون هاي بحراني بياباني و تونل گردو غبار -

 نظارت بر طرح هاي مرتعداري و ابالغ ظرفيت به مجريان اين طرح ها در ابتداي فصل چرا -      
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 اي مرتعداران استانني هوتشکيل اتحاديه تعاو همچنين  وق توسعه بخش منابع طبيعي در استاندتشکيل صن - 

 هاگردبراي مقابله با ريز و تقويت مراتع استان سازيغني  -

 تعيين اولويت اجراي پروژه ها  در کانون هاي بحران فرسايش بادي -

 اجراي پروژه کاداستر و اصالح هندسي -

 تک برگ نمودن اسناد دفترچه اي -

 اسکن کليه اسناد اخذ شده دولتي -

ي با اجراي عمليات نيزم ريآب ز هايسفره  هيو تغذ ها نترل و استحصال روانابک يبرا يساز تيظرف -

 آبخيزداري

 

 نقاط ضعف و تهدید:-5-2

 وسعت زياد عرصه هاي داراي محدوديت هاي اقليمي و اقتصادي در سطح استان -

 ضعف پوشش گياهي ناشي از شرايط اقليمي و تشديد آن به واسطه خشکسالي هاي اخير -

 ام مازاد بر ظرفيت مراتع به ميزان دو برابر ظرفيت مجاز و تشديد اين وضعيت در شرايط خشکساليوجود د -

 محدوديت فرهنگي و اجتماعي در تعامل و بهره برداري منابع طبيعي -

 تعدد بهره بردار در عرصه و مشاعي بودن اکثر عرصه هاي منابع طبيعي استان -

 ران و خريد حقوق عرفي دامداراناجرايي نشدن طرح تغيير معيشت دامدا -

 

 پیشنهادها:-5-3

 و بخش خصوصي در جهت ايجاد زمينه مشارکت بهره برداران ايجاد مناطق الگويي -

 اجرايي شدن طرح تغيير معيشت دامداران و خريد حقوقي عرفي دامداران -

 توان مالي صندوق توسعه و حمايت از بخش منابع ظبيعي در استان ارتقاء -

در خصوص نحوه تعالمل و بهره برداري منابع طبيعي مردم استان هاي فرهنگي و اجتماعي يش آگاهي افزا -

 صدا و سيما و مدارسطريق ويژه از ه ب

 اجراي پروژه هاي توسعه جنگل با بذر به جاي نهال -
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 پرداخت حق الکشف به مخبرين ، کاشفين ،پرسنل انتظامي و يگان حفاظت استان -

روي گشت و مراقبت در دو شيفت کاري به جهت وجود انجام تخريب و تصرف اراضي ملي در به کارگيري ني -

 خارج از وقت هاي اداري و سوء استفاده از اين خالء توسط سودجويان

تجهيز تيم هاي اطفاء حريق، بهره بردارن مرتعي و روستائيان همجوار مراتع و جنگل هاي طبيعي و دست  -

 طفاءکاشت به وسائل انفرادي ا

تدوين برنامه عملياتي جهت بهره برداري معقول ازمنابع بيابان و جلوگيري از تخريب و برداشت هاي بي رويه  -

 از معادن

 

 ج( دامپزشکی

ي و دينقش کل کياز مزرعه تا سفره به عنوان  ييمواد غذا تيو امن يدر سالمت عموم ينقش دامپزشک

اقتصاد کشور ،ارتقاء  يهمچون رشد و تعال يباشد که در ابعاد يم ريو انکار ناپذ تيحائز اهم اريبس ،کياستراتژ

. استان اصفهان در توليد بسياري از محصوالت دام و گردد يم انينماجامعه  و سالمت يبهداشت عمومسطح 

تن بوده است.  1637000به ميزان  1396طيور در رتبه هاي ممتاز کشوري قرار دارد. حجم اين توليدات در سال 

حجم باالي توليد بيانگر اهميت زيربخش دامپزشکي در تامين بهداشت، سالمت و امنيت غذايي مردم استان اين 

 مي باشد.  
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 های مهمعملکرد شاخص .1

 1395-96. عملکرد شاخص های مهم زیربخش دامپزشکی  در سال های 1جدول 

 1396 1395 واحد* عنوان شاخص ردیف

 29/4 19/4 در صد ارتقاء بهداشت و سالمت دام 1

2 
بهداشت و تضمين کيفيت فراورده های خام  ارتقاء

 دامی،خوراک دام ،دارو و فراورده های بيولوژیک
 21/2 1/2 در صد

3 
ارتقاء کيفيت و بهداشت واحدهای توليدی،توزیعی،عرضه و 

 خدمات مرتبط با دامپزشکی
 93/3 75/3 در صد

 83/1 74/1 رصدد دسترسی کمی و کيفی به بسته خدمات دامپزشکی 4

 اداره کل دامپزشکی استان اصفهان ماخذ:

گانه برای کل کشور و به صورت 4شایان ذکر است شاخص های  در جدول فوق، "درصد "* در ارتباط با واحد

در نظر گرفته شده  که سهم استان اصفهان برای هر شاخص از این مقدار به صورت درصد محاسبه و درج  100%

 گردیده است.
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  براساس تکالیف قانونیدر برنامه ششم توسعه حلیل عملکرد زیربخش دامپزشکی ت-3

 

زیربخش  برنامه یمهم بر اساس اهداف کم یها ریعملکرد شاخص ها و متغ .2جدول 

 1396در برنامه ششم توسعه  سال دامپزشکی 

 ردیف
ماده 

 قانونی
 عناوین هدف کمی

واحد 

 متعارف

1396 

هدف 

 برنامه
 عملکرد

د درص

 تحقق

1 

ماده 
31

 
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

 

 

 مشترک يها يماريکاهش بروز ب
هزار نوبت 

 مايه کوبي
11928 12344 5/103 

2 
و کاهش  يمرغ گوشت يکاهش تلفات در گله ها

 وريط يصنعت يها در گله ها يماريبروز ب

بازديد/ 

نمونه 

 برداري

15387 15330 6/99 

3 
و  انيآبز يدر مزارع پرورش ها يماريکاهش بروز ب

 انيکاهش تلفات در مزارع پرورش آبز

بازديد/ 

نمونه 

 برداري

2002 2018 8/100 

4 
زنبور عسل و  يها يدر کلن يماريکاهش بروز ب

 شميدر کرم ابر يماريکاهش بروز ب

بازديد/ 

نمونه 

 برداري

1739 1751 7/100 

5 
 يدام در واحدها ريواگ يها يماريکاهش بروز ب

 کيولوژيدميپا

هزار نوبت 

 مايه کوبي
14103 14075 8/99 

6 

 نيو کنترل سموم و فلزات سنگ شيسطح پا شيافزا

 و خورام دام در حد مجاز، يدام يدر فراورده ها

در  ييدارو ماندهيو کنترل باق شيسطح پا شيافزا

 و خوراک دام در حد مجاز يدام يفراورده ها

بازديد/ 

نمونه 

 برداري

1176 1361 7/115 

7 

خام  يخطرات فراورده ها يابيموارد ارز شيافزا

 يو خوراک دام ،دارو و فراورده ها يدام

 ختهيدام و موجودات ترار يکيژنت منابع ک،يولوژيب

 100 27 27 مورد ارزيابي

8 
کنترل  يمرجع منطقه ا يشگاههايتوسعه آزما

 يدام/توسعه کم ،خوراکيدام يفراورده ها يفيک

هزار مورد 

 آزمايش
192 216 5/112 
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 يفيو کنترل ک يصيتشخ يهاآزمون  يفيو ک

و  يصيتشخ يآزمون ها ياعتبار بخش /يدامپزشک

دارو  دام، خوراک ،يدام يفراورده ها يفيکنترل ک

 کيولوژيب يو فراورده ها

9 
حمل  يو بهداشت يتعداد ناوگان اختصاص شيافزا

 و نقل

هزار 

 محموله
205 213 9/103 

10 
استقرار  يها يگواه يدارا يداد واحدهاتع شيافزا

 ... و GMPو HACCP يسامانه ها
 2/77 20208 26168 مورد بازرسي

 100 24 24 صدورکد ... و ECو IRصدور کد  شيافزا 11

 Aرتبه  يدارا يتعداد واحدها شيافزا 12
بازديد/ 

 مميزي
1547 1654 9/106 

13 

 شيزادامداران، اف جيآموزش / ترو زانيم شيافزا

 يآموزش ها يگواه يدارا نيشاغل زانيم

 مرتبط عيصنا يبهداشت

 2/112 111486 99401 نفر /ساعت

14 

 يدامپزشک يدولت ريبخش غ نيتعداد شاغل شيافزا

در شهرستان ها و مناطق کمتر توسعه 

مناطق  ژهيو يدامپزشک يدرمانگاهها شيافته،افزاي

 يريو عشا ييروستا

مورد بازرسي 

 و نظارت
4541 5252 7/115 

15 
 شيهوشمند و افزا نينو يها ياستفاده از فناور

 سازمان يکيالکترون يتعداد کاربران سامانه ها

هزار مورد 

کاربري 

 سامانه

390 440 8/112 

 اداره کل دامپزشکی استان اصفهان ماخذ:
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 :2توضیح اصطالحات تخصصی جدول 

HACCP = کنترل خطرات بالقوه در توليد مواد غذایی( سيستم کنترل نقطه بحرانی )اولویت بندی و 

 GMP=  شرایط توليد خوب 

=  سيستم ملی طبقه بندی و کد گذاری کاال سيستمی است که اطالعات پایه زنجيره تامين در حوزه   IRکد بهداشتی

 کاال راتحت کنترل در آورده و به عناصر سيستم تزریق می نماید.

EC  = حصوالتی که خواستار صادر شدن به اتحادیه اروپا هستند.گواهی نامه بهداشتی مخصوص م 

بوده و در واقع از نظر  IRو GMPو HACCPواحدهایی هستند که دارای کدهای  Aواحدهای گروه  = Aرتبه 

بهداشتی و رعایت دستور العمل ها و استاندارد ها در سطح باالیی قرار گرفته اند و افزایش تعداد این واحدها به معنی 

 یش معنی دار سطح بهداشتی جامعه می باشد.افزا

 

 (یا هیو سرما یا نهی)هزای عملکرد بودجه -4

)ارقام به  1396ای بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سال . عملکرد اعتبارات هزینه3جدول 

 اداره کل دامپزشکی -میلیون ریال( 

 نوع اعتبارات
1396 

 درصد تحقق عملکرد مصوب

 100 51971 51971 ملی

 87/99 483822/199848 233822/200107 استانی

 89/99 483822/251819 233822/252078 جمع کل

 اداره کل دامپزشکی استان اصفهان ماخذ:

  



 استان اصفهان 1396گزارش اقتصادی، اجتماعی سال                                                       50

 

و منابع  یبخش کشاورز یا هیسرما یهایی تملک دارا . عملکرد اعتبارات4جدول 

 یاداره کل دامپزشک -( الیر ونیلی)ارقام به م 1396در سال  یعیطب

 نوع اعتبارات
1396 

 درصد تحقق عملکرد مصوب

 0 0 0 ملی

 44 439015/27628 62689 استانی

 44 439015/27628 62689 جمع کل

 استان اصفهان یاداره کل دامپزشک ماخذ:

 جمع بندی و پیشنهادها-5

 نقاط قوت و فرصت:  -5-1

 مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: از جمله مهمترين نقاط قوت زيربخش دامپزشکي در استان اصفهان 

وجود آزمايشگاه هاي رفرانس و مراکز تشخيص بيماري هاي دام و طيور و امکان کنترل کيفي دارو،  -

 واکسن و مواد بيولوژيک دامي و تشخيص بقاياي دارويي در مواد غذايي با منشاء دامي

و و درمان بيماري هاي دام وجود منابع انساني مجرب و متخصص در زمينه بهداشت، تشخيص، دار -

 و طيور

....  و (سيستم کنترل نقطه بحراني HACCP ()شرايط توليد خوب( و GMP هاي سامانه استقرار -

 دامپزشکي با مرتبط خدمات و عرضه توزيعي، توليدي، واحدهاي در

 دامپزشکي با مرتبط خدمات و عرضه توزيعي، توليدي، واحدهاي بندي رتبه -

 د: نقاط ضعف و تهدی-5-2

 اشاره نمود: زيرتوان به موارد  يم يبخش دامپزشکزيراز جمله نقاط ضعف 

 انيعسل و آبز زنبور ور،يط دام، پرورش ر،يدر مراکز تکث يبهداشت تيريضعف مد -

 يدامپزشک کژيولويها و مواد ب از واکسن يبرخ يو اثر بخش ييزا يمنيا د،يتول تيمحدود -
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 يولوژيدميزا و اپ يماريعوامل ب نييبه منظور تع يدانيم يقاتيو تحق يمطالعات کاربرد تيعدم کفا -

 جامع کنترل و مبارزه با عوامل مربوطه يبرنامه ها نيو تدو هاي ماريب

 پیشنهادها:-5-3

 يدولت ريدر سرتاسر استان توسط بخش غ يا نهيو قرنط يدرمان ،يگسترش شبکه مراکز بهداشت -

 يبهداشت يها تيدر فعال يدامپزشک يدولت ريامکان توسعه مشارکت بخش غ نيو همچن يدامپزشک

 يو درمان

در  يکيوتيب يآنت يبدون مصرف داروها انيو آبز وريپرورش دام و طو گسترش  جيترو آموزش، -

 سطح استان

 





 

 

 فصل سوم

 تجارت و معدن صنعت،

 مقدمه -1

هاي ارتباطي ترانزيتي همرکزيت استان اصفهان در کشور، موقعيت مناسب جغرافيايي و قرار گرفتن در شاهرا     

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

بخشي از هر سه زون مهم زمين شناسي  به دليل وجود ذخائر متنوع معدني فلزي و غير فلزيواحدهاي صنعتي، 

دختر ( از منطقه کاشان و گلپايگان تا مرداب  -ه سيرجان ) ارومي _و زمين ساخت ايران يعني زون سنندج 

زون زاگرس چين خورد در جنوب و جنوب غرب استان ازمنطقه فريدون شهر تا سميرم و زون ايران ، گاوخوني

و همچنين استقرار صنايع مادر همچون پتروشيمي، پلي  مرکزي در شمال شرق استان ) منطقه خور و بيابانک (

يع سيمان، مجتمع فوالد مبارکه، ذوب آهن، صنايع خوردروسازي، شرکتهاي سرمايه ، صناDMTاکريل ايران، 

گذاري صنايع شيميايي ايران و ... به عنوان قواي محرکه بخش صنعت و صنايع پائين دستي وابسته که به منظور 

شهرکهاي تامين تجهيزات مورد نياز واحدهاي بزرگ و همچنين فرآوري مواد خام توليدي واحدهاي بزرگ در 

صنعتي و مناطق صنعتي تشکيل گرديده اند، پتانسيل بالقوه و بالفعل بسيار بااليي را در زمينه رشد و توسعه و 

 باشد .  بالندگي در تمام عرصه هاي صنعت، معدن و تجارت دارا مي

و ناحيه ک شهر 75طرح نيمه تمام و  4000واحد فعال و  بيش از  9400استان اصفهان با دارا بودن بيش از  

شود و با دارا بودن صنايع مادري همچون ترين قطب صنعتي ايران  شناخته ميبه عنوان اصلي مصوبصنعتي 

اکريل و واحدهاي ذوب فلزات اساسي)ذوب آهن، ذوب آهن نطنز، فوالد مبارکه و ...(، پااليشگاه و پتروشيمي، پلي

مان نائين و ...( نقش بسيار کليدي در توسعه صنعتي واحدهاي توليد سيمان)سيمان سپاهان، سيمان اصفهان، سي

ايران ايفا مي نمايد. موقعيت جغرافيايي استان در مرکز ايران و  قرارگيري در شاهراه ترانزيتي کشور، امنيت باال، 

هاي متعدد دولتي و هاي توسعه، دسترسي به نيروي انساني متخصص به واسطه وجود دانشگاهوجود زير ساخت

گردد. استان اصفهان با دارا بودن معادن ژوهشي از ديگر مزاياي اين استان محسوب ميمراکز علمي و پخصوصي، 

هاي فرآوري سنگ ايران، واحدهاي توليد ورق و محصوالت سنگ با کيفيت و وجود يکي از بزرگترين مجموعه

 ع کشور شناخته شود.فوالدي، صنايع دارويي  و شيميايي توانسته به عنوان تأمين کننده اصلي صناي
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 عملكرد شاخص هاي مهم -2

 1396.عملكرد شاخص هاي مهم  صنعت و معدن در سال 1جدول شماره 

 1396 واحد عنوان شاخص ردیف

 1000 فقره جواز تأسيس صادره 1

 49371 ميليارد ريال گذاري جواز تأسيس صادرهميزان سرمايه 2

 24983 نفر ايجاد اشتغال جوازهاي تأسيس صادره 3

 517 فقره برداري صادره واحدهاي صنعتيهاي بهرهپروانه 4

 8616 نفر اشتغال ايجاد شده در بخش صنعت 5

 9/16446 ميليارد ريال گذاري ايجاد شده در بخش صنعتسرمايه 6

 120 فقره مجوزهاي طرح توسعه صادره 7

 8/8955 ميليارد ريال هاي توسعه صادرهگذاري طرحسرمايه 8

 4510 نفر هاي توسعه صادرهجاد اشتغال طرحاي 9

 37 فقره صدور پروانه اکتشاف 10

 33 فقره صدور گواهي کشف 11

 52 فقره برداري معدنصدور پروانه بهره 12

 8/258 ميليارد ريال گذاري در بخش معدنحجم سرمايه 13

 328 نفر زايي در بخش معدناشتغال 14

 37 فقره ندسي صادرهجواز تأسيس واحدهاي فني مه 15

 18 فقره پروانه واحدهاي فني مهندسي صادره 16

 57 فقره گواهي تحقيق و توسعه صادره 17

 13 فقره پروانه تحقيق و توسعه صادره 18

 مآخذ : اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان
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 1396-1395هاي مهم استاندارد در سال . عملكرد شاخص1ادامه جدول شماره 

 1396 1395 واحد عنوان شاخص ردیف

 2216 1686 تعداد آزمون باسکول ثابت همکف)سنگين 1

 13595 10378 تعداد آزمون ساير وسايل سنجش)سبک 2

 5477 6654 تعداد بازرسي و آزمون نازل عرضه سوخت 3

 419 411 تعداد )اجباري و تشويقي(صدور پروانه 4

 53305 52267 ر ساعتنف آموزش مديران کنترل کيفي  5

 3479 2735 نفر ساعت کارآموزي مديران کنترل کيفي  6

 7720 12292 نفر ساعت آموزش کارکنان 7

 8900 9428 تعداد از واحدهاي توليدي و خدماتي نمونه برداري 8

 762 783 تعداد از مراکز عرضه نمونه برداري 9

 7421 8124 تعداد از واحدهاي توليدي و خدماتي نمونه مورد آزمون 10

 741 795 تعداد از مراکز عرضه نمونه مورد آزمون 11

12 

بازرسي فني از واحدهاي توليدي و خدماتي)توليد،گاز 

پرکني،سردخانه،تجهيزات زمين بازي، مهد کودک،آزمايشگاه 

 همکار،صنايع انرژي بر، آسانسور(

 14294 14635 تعداد

 17979 18015 تعداد بازرسي فني از واحدهاي صنفي 13

 83 87 تعداد تدوين و تجديد نظر 14

 1290 1324 تعداد آزمون انگ فلزات گرانبها 15

 25 14 تعداد تاييد صالحيت آزمايشگاه همکارصدور  16

 173 170 تعداد تاييد صالحيت آزمايشگاه همکارتمديد  17

 4777 6542 تعداد اخطار و تذکر 18

 73 55 تعداد اعالم جرم 19

 ذ : اداره کل استاندارد استان اصفهانمآخ
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 1395-96هاي هاي مهم شرکت شهرک ها در سال. عملكرد شاخص1جدول 
 1396 1395 واحد عنوان شاخص رديف

 0 0 شهرک تعداد شهرک هاي فن آوري در دست ساخت 1

 0 1 شهرک تعداد شهرک هاي فناوري به بهره برداري رسيده  2

 1 0 شهرک/ناحيه ي صنعتي داراي آبتعداد شهرک ها ونواح 3

 1 0 شهرک/ناحيه تعداد شهرک ها ونواحي صنعتي داراي برق 4

 0 1 خانهتصفيه برداري رسيدههاي فاضالب به بهرهخانهتعداد تصفيه 5

 0 2 شهرک/ناحيه تعداد شهرک ها ونواحي صنعتي داراي گاز 6

 53 53 خوشه تعداد خوشه هاي صنعتي استعداديابي شده  7

 2 4 خوشه تعداد خوشه هاي صنعتي در دست اجرا 8

 438 223 واحد صنعتي (sme.irتعداد واحدهاي صنعتي عضو پايگاه ) 9

 1 5 شهرک (هاشهرک هاي واگذارشده به بخش خصوصي )واگذاري مالکيت و اداره امور شهرک 10

 مأخذ: شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان

 

 

 1396-1395هاي مهم گمرک در سال عملكرد شاخص .1ادامه جدول شماره 

 1396 1395 واحد عنوان شاخص ردیف

 5006 2902 وزن)هزارتن( صادارت 1

 1772 1204 ارزش )ميليون دالر( صادارت 2

 72 81 وزن )هزارتن( واردات 3

 107 98 تعداد تعداد کشورهدف صادراتي 4

 334 297 ارزش)ميليون دالر( واردات  5

 214 216 ارزش)ميليون دالر( ات )کاالي واسطه اي(وارد 6

 118 79 ارزش)ميليون دالر( واردات )کاالي سرمايه اي( 7

 2 2 ارزش)ميليون دالر( واردات )کاالي مصرفي( 8

 1925 1599 ارزش) ميليارد ريال( درآمد 9

 873 816 )ميليارد ريال( ارزش افزوده  10

 1297 1413 تعداد)فقره( پرونده هاي قاچاق 11

 154 158 ارزش) ميليارد ريال( پرونده هاي قاچاق 12

نن اصفهامأخذ: اداره کل گمرک استا
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. عملكرد شاخص ها و متغییر هاي مهم بر اساس اهداف کمي بخش صنعت در برنامه ششم توسعه  2جدول 

 1396 سال

ف
دی

ر
 

شماره 

-ماده

بند یا 

جزء  

قانونی 

 مرتبط

موضوع 

بند -ماده

یا جزء  

 انونق

 اهداف کمی تعیین شده

ف
ار

تع
د م

اح
و

 

1396 

مه
رنا

ف ب
هد

 

رد
لک

عم
 

د(
ص

در
ق)

حق
ن ت

زا
می

 

1 
بند الف 

 5ماده 

اجرائي 
نمودن 
چرخه 

مديريت 
 وريبهره

تهيه گزارش عملکرد شاخص هاي اختصاصي 
موثر بر بهره وري براساس کاربرگ هاي 
 ارسالي از سوي سازمان ملي بهر ه وري

 100 1 1 گزارش

تهيه گزارش عملکرد شاخص هاي عمومي 
موثر بر بهره وري براساس کاربرگ هاي 

 ارسالي از سوي سازمان ملي بهره وري
 100 1 1 گزارش

 برگزاري دوره آموزشي ويژه کارکنان
تعداد 
 دوره

6 5 83 

 برگزاري دوره اموزشي ويژه بخش
تعداد 
 دوره

4 6 150 

 23ماده  2

ايجاد منطقه 
آزاد 

-ريتجا
صنعتي و 

ويژه 
 اقتصادي

جذب سرمايه گذاري در منطقه ويژه اقتصادي 
 کاشان

 0 0 4 تعداد

جذب سرمايه گذاري در منطقه ويژه اقتصادي 
 شهرضا

 0 0 2 تعداد

3 
بند الف 

 26ماده 

تدوين سند 
آمايش 
 سرزمين

بروز رساني اطالعات  واحدهاي فعال و طرح 
اي بروز هاي نيمه تمام صنعتي استان در راست

 رساني سند آمايش استان در بخش

تعداد 
 واحد

3500 2653 76 

 100 1 1 گزارش تدوين گزارش عملکرد بخش 

4 
بند الف 

 27ماده 

اقدامات 
اقتصادي و 

 بخشي

 109 12 11 تعداد توسعه خوشه هاي صنعتي شناسايي شده

پرداخت تسهيالت اعتباري روستايي مورد نياز سرمايه 
 در روستاهاگذاري بخش 

ميليون 
 ريال

100000 0 0 

جذب سرمايه گذاري خارجي در جهت بروز رساني و 
 تکميل زنجيره ارزش توليدات روستايي

هزار 
 دالر

2000 0 0 

5 
بند ذ 

 35ماده 
تغيير ساختار 
 مصرف آب

احداث سيستم تصفيه و بازچرخاني پسماند در شهرک 
 هاي صنعتي استان

 120 12 10 تعداد

ين برنامه راهبردي ميزان مصرف آب در بخش تدو
 صنعت و معدن

 100 1 1 گزارش
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6 
بند ش 

 38ماده 

حفاظت از 
محيط 
 زيست

جذب سرمايه گذاري در توليد خودروها و موتور سيکلت 
 برقي

 50 1 2 تعداد

ميليون 
 ريال

50000 65000 130 

7 
38-

-3-ف
 تبصره

حفاظت از 
محيط 
 زيست

 اد اوليه ويژه صنايع سلولزيصدور معافيت گمرکي مو

   30 تعداد

ميليون 
 دالر

9   

8 
بند الف 

 39ماده 

انرژي، 
صنعت و 

 معدن

 پرداخت تسهيالت رونق توليد

 89 626 700 تعداد

ميليارد 
 ريال

5000 4221 84 

 43ماده  9

حمايت، 
توسعه و 
ارتقاي 
جايگاه 

بخش معدن 
و صنايع 
معدني در 
 اقتصاد ملي

 راي معادن در استانتشکيل شو
تعداد 
 جلسات

4 3 75 

10 

 46ماده 

رونق توليد، 
نوسازي 
صنايع، 
حمايت 

هدفمند از 
 صنايع

  

باسازي و نوسازي واحدهاي صنعتي توليد فوالد و 
 محصوالت فوالدي

 - 0 45 تعداد

 10 2 20 تعداد بازسازي و نوسازي واحدهاي صنعتي نساجي و پوشاک 11

 - 0 2 تعداد اري هاي جديد کاشي و سراميکجذب سرمايه گذ 12

13 
جذب سرمايه گذاري هاي جديد و توسعه اي در بخش 

 ريسندگي ظريف سيستم پنبه اي و الياف مصنوعي
 50 12 24 تعداد

14 
جذب سرمايه گذاري جديد و توسعه اي در بخش توليد 

 منسوجات نوين
 - 0 29 تعداد

15 
 و توسعه اي در بخشجذب سرمايه گذاري هاي جديد 

پروسس هاي جديد چاپ، تکميل و رنگرزي در صنعت 
 نساجي

 10 13 128 تعداد

16 
جذب سرمايه گذاري هاي جديد و توسعه اي در بخش 

 انواع کامپوزيت
 10 2 20 تعداد

17 
جذب سرمايه گذاري هاي جديد و توسعه اي در بخش  

 قطعات پالستيکي خودرو
 - 0 13 تعداد

18 
سرمايه گذاري هاي جديد و توسعه اي در بخش  جذب

 کاغذ از کربنات کلسيم
 350 7 2 تعداد

19 
جذب سرمايه گذاري هاي جديد و توسعه اي در بخش  

 انواع غشاء
 - 0 2 تعداد

20 
جذب سرمايه گذاري جديد و توسعه اي در سيستم هاي 

 نوين طراحي و چاپ واحدهاي کاشي و سراميک
 - 0 1 تعداد

 250 5 2 تعداد جذب سرمايه گذاري جديد و توسعه اي در توليد پوشاک 21

 - 0 1 تعداد جذب سرمايه گذاري جديد در توليد بتن هاي پيشرفته 22

 80 4 5 تعداد جذب سرمايه گذاري جديد در توليد مصنوعات سنگي 23
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24 
جذب سرمايه گذاري جديد در توليد مصنوعات ظريف 

 فلزي
 - 0 5 تعداد

25 
جذب سرمايه گذاري جديد در بازيافت نخاله هاي 

 ساختماني
 - 0 1 تعداد

 پرداخت تسهيالت سرمايه در گردش  26
ميليون 

 ريال
1000000 2700165 270 

27 
 صدور معافيت هاي گمرکي

 156 624 400 تعداد

28 
ميليون 

 دالر
350 303 87 

 112 28116 25000 تعداد االافزايش تعداد بازرسي هاي قاچاق ک 29

30 
بند ب 

 64ماده 

پژوهش و 
توسعه 
 فناوري

 70 7 10 تعداد صدور گواهي و پروانه پژوهشي

31 
بند ج 

 64ماده 

پيشتازي در 
اقتصاد 

بنيان دانش
و افزايش 
توليد و 
صادرات 

محصوالت 
و خدمات 

 بنياندانش

 - 0 4 تعداد تعداد جواز تاسيس دانش بنيان صادره

 50 6 12 تعداد داد پروانه بهره برداري دانش بنيان صادرهتع

 12 13 110 تعداد صدور پروانه واحدهاي تحقيق و توسعه

 60 18 30 تعداد مهندسي-صدور پروانه واحدهاي خدمات فني

 ناد بخشي و فرابخشي در برنامه ششسند ملي پيشرفت استان اصفهان و مجموعه اس :ماخذ

 
   

مأموريت ها و اهداف سازماني در راستاي برنامه ششم توسعه کشور و پروژه هاي ابالغي ستاد  1396در سال 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي کشور به وزارت متبوع و برش استاني آن ها در استان، در دستور کار اين سازمان قرار 

 گرفت.
توليد و فعاليت بخش هاي مختلف صنعت،  براساس برنامه هاي ابالغي وزارت متبوع تعيين ميزان بهره وري عوامل

معدن و تجارت در دستور کار وزارت و بالطبع سازمان هاي استاني قرار گرفت، که با تشکيل کميته بهره وري و 

. پيشنهادات الزم به وزارت و دستگاه هاي اجرائي مربوطه در استان ارسال  . بازنگري فرآيندهاي صدور مجوز و .

 گرديد.

جوزهاي موجود و تعيين تکليف شرايط فعاليت واحدهاي داراي مجوز از بخش صنعت و معدن به پايش مستمر م

صورت ساليانه و رفع مشکالت سرمايه گذاري ها به منظور رسيدن به مرحله بهره برداري، به صورت ساليانه در 

 دستور کار سازمان قرار گرفته است.
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با فعال شدن ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي کشور و  1395با اتخاذ سياست هاي حمايت مالي دولت از سال 

ستادهاي استاني، پروژه طرح رونق توليد در استان به منظور تامين مالي واحدهاي صنعتي، معدني و صنفي کارگاهي 

ساله تسهيالت سرمايه ثابت  3-5و بازسازي و نوسازي در دستور کار قرار گرفت. که با توجه به دوره ثمردهي 

 رود، از سال دوم برنامه روند صعودي را در برنامه شاهد باشيم.ت شده، انتظار ميپرداخ

لويت هاي جديد سرمايه گذاري را در وو تهيه برش استاني آن، ا1404تدوين برنامه راهبردي وزارت متبوع در افق 

حال انجام است.  لويت هاي تعيين شده درواستان تعيين نمود که صدور مجوزهاي سرمايه گذاري ها براساس ا

شرايط رکود اقتصادي شديد، مشکالت خشکسالي و کم آبي استان و به دنبال ان مشکالت ناشي از تامين آب 

مورد نياز برخي از طرح هاي آب بر صنايع غذايي و صنايع شيميايي، تمايل شديد به سرمايه گذاري در شعاع 

ابع و خدمات( و مصوبات شوراي برنامه ريزي و توسعه کيلومتري مرکز استان )به دليل دسترسي راحت تر به من50

کاهش آلودگي هوا و کارگروه مبارزه با پديده گرد و غبار(، باالبودن قيمت  هاستان و کميته هاي مربوطه) کميت

زمين و عدم تامين زيرساخت هاي مناسب و امکانات زيربنايي در برخي شهرک ها و نواحي صنعتي استان، همچنان 

 لويت هاي جديد و براساس آمايش سرزمين به همراه دارد.ويي را براي سرمايه گذاري در استان در ادشواري ها

الزم به ذکر است همراه با اتخاذ سياست هاي دانش بنيان نمودن فعاليت بخش هاي اقتصادي کشور در راستاي 

و 1393رمايه گذاري در سال و تصويب قانون رفع موانع توليد و س 1392تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي از سال 

ابالغ آئين نامه هاي اجرائي مرتبط، بازنگري سياست هاي اجرائي استان در دستور کار شوراي گفت و گوي دولت 

توجه به شرايط مساعد استان از حيث علم و فناوري و خدمات فني و مهندسي با و بخش خصوصي قرار گرفت و 

وليد موجود متناسب با فناوري هاي جديد و اجراي طرح هاي توسعه موجود،  نوين سازي و ارتقاي سيستم هاي ت

سرمايه گذاري در استان اصفهان روند صعودي به همراه  1392متناسب با نياز بازار مصرف ملي و فراملي، از سال 

حقيق داشته باشد. حفظ شرايط حضور در بازار،  واحدهاي صنعتي موجود را جهت ادامه فعاليت به احداث واحدهاي ت

به گونه اي که با تسهيل است و توسعه و هدايت توليد به سمت محصوالت با کيفيت و دانش بنيان سوق داده 

درصدي و نسبت به اهداف  100شرايط صدور مجوز براي اين واحدها، نسبت به سال آخر برنامه چهارم توسعه رشد 

 يم.کمي تعيين شده عملکرد مناسب استان را در اين بخش شاهد بوده ا

به دليل سياست هاي کلي و حمايت هاي دولتي از بخش خصوصي  91لغايت  86استان اصفهان طي سال هاي 

، روند رو به رشدي را در صدور در بخش معدن و همچنين وجود زيرساخت هاي تامين شده جهت سرمايه گذاري

مان با اتخاذ سياست هاي انقباضي همز 91. از سال انه بهره برداري معادن داشته استپروانه و گواهي کشف و پرو

و افزايش تحريم هاي بين المللي، فرآيند تامين زيرساخت هاي بخش عدم پرداخت تسهيالت بانکي مناسب  و

است به گونه اي که ما شاهد کاهش حجم سرمايه گذاري در اين بخش معدن با مشکالت مالي روبرو شده 

 باشيم.مي

صالحيت فني و مالي متقاضيان و دارا بودن « معادن»ورت گرفته در قانون عالوه بر اين با توجه به اصالحات ص

به دليل بلوکه شدن قسمت هاي وسيعي هاي جديد اکتشافي، بخش معدن ثبت محدوده هاي معدني و معرفي پهنه
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د اين روهاي اکتشافي جديد روبرو مي باشد؛ که اميد ميقابليت دار استان با محدود شدن در خواستاز پهنه هاي 

ها، مهم با اجرايي شدن قانون برنامه ششم توسعه و با استناد به تفويض وظايف شوراي عالي معادن کشور به استان

 روند صعودي سرمايه گذاري در اين بخش را داشته باشيم.

 

 

  عملكرد بودجه اي -4

 

 )ارقام :میلیون ريال(  1396. عملكرد اعتبارات هزينه اي طي سال 3جدول

                             

 نوع اعتبارات

1396 

 درصد تحقق عملكرد مصوب

 100 14035 14035 ملي

 100 58/195143 58/195143 استاني

 100 58/209178 58/209178 جمع کل

 مأخذ: اداره کل صنعت ، معدن وتجارت استان اصفهان

 

 )ارقام به میلیون ريال( 1396در سال  فرابخش /اي بخش. عملكرد اعتبارات هزينه3ادامه جدول 

 

 نوع اعتبارات

1396 

 درصد تحقق عملكرد مصوب

 100 16581 16581 ملي

 100 53404 53406 استاني

 100 69985 69987 جمع کل

 مأخذ: اداره کل استاندارد استان اصفهان
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 لیون ريال()ارقام به می 1396در سال  فرابخش /اي بخش. عملكرد اعتبارات هزينه3ادامه جدول 

 نوع اعتبارات
1396 

 درصد تحقق عملكرد مصوب

 100 4042 4042 ملي

 0 0 0 استاني

 100 4042 4042 جمع کل

 مأخذ: اداره کل گمرک استان اصفهان     

 

 )ارقام به میلیون ريال( 1396در سال  فرابخش /اي بخش. عملكرد اعتبارات هزينه3ادامه جدول 

 نوع اعتبارات
1396 

 درصد تحقق عملكرد وبمص

 - - - ملي

 - - - استاني

 - - - جمع کل

 مأخذ: شرکت شهرک های صنعتی اصفهان     

 

 )ارقام :میلیون ريال(  1396. عملكرد اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي طي سال 4جدول

 

 نوع اعتبارات

1396 

 درصد تحقق عملكرد مصوب

 100 6100 6100 ملي

 59 6524 11084 استاني

 73 12624 17184 جمع کل

 مأخذ: اداره کل صنعت ، معدن وتجارت استان اصفهان
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  1396در سال  فرابخش /بخش يا هيسرما يها ييتملک دارا. عملكرد اعتبارات 4ادامه جدول 

 )ارقام به میلیون ريال(

 

 نوع اعتبارات

1396 

 درصد تحقق عملكرد مصوب

 100 434.2 434.2 ملي

 61 1733 2850 نياستا

 66 2167.2 3284.2 جمع کل

 مأخذ: اداره کل استاندارد استان اصفهان

 

  1396در سال  فرابخش /بخش يا هيسرما يها ييتملک دارا. عملكرد اعتبارات 4ادامه جدول 

 )ارقام به میلیون ريال(

 نوع اعتبارات
1396 

 درصد تحقق عملكرد مصوب

 80 19158 23852 ملي

 0 0 0 استاني

 80 19158 23852 جمع کل

 مأخذ: اداره کل گمرک استان اصفهان 

 

 1396در سال  فرابخش /بخش يا هيسرما يها ييتملک دارا. عملكرد اعتبارات 4ادامه جدول 

 )ارقام به میلیون ريال(

 نوع اعتبارات
1396 

 درصد تحقق عملكرد مصوب

 94 82550 87550 ملي

 28 41201 145850 استاني

 53 123751 233400 ع کلجم

 مأخذ: شرکت شهرک های صنعتی اصفهان                
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 1396در سال  فرابخش /بخش يا هيسرما يها ييتملک دارا. عملكرد اعتبارات 4ادامه جدول 

 )ارقام به میلیون ريال(

 نوع اعتبارات
1396 

 درصد تحقق عملكرد مصوب

 94 82550 87550 ملي

 28 41201 145850 استاني

 53 123751 233400 جمع کل

 مأخذ: شرکت شهرک های صنعتی اصفهان 

 

 

 

 جمع بندي و پیشنهادات -

 های اجرایی سازمان در دوران برنامه ششم توسعه سیاست

 سازي و تسهيل فرآيندهاي اداري صدور جوازهاي کسب و کار و بهره برداري هاي صنعتيشفاف 

 کاهش هزينه هاي مبادله اي 

  رقابت، کنترل انحصارات و مقابله با بازار شکنيتسهيل 

 ايجاد و توسعه زيرساخت هاي بخش 

 توسعه و تجهيز منابع مالي مورد نياز بخش 

 بنيان  دانش و پيشرفته صنايع و فناوري توسعه هاي زيرساخت توسعه و ايجاد 

 گاه هاي فناور صادرات گراپشتيباني از توسعه صادرات محصوالت صنايع پيشرفته و دانش بنيان و شکل گيري بن 

 هدايت تقاضاي حوزه هاي مهم و داراي وزن باال در اقتصاد صنعتي و خدمات به توانمندي صنايع پيشرفته 

 وري در قالب سامان دهي نظام نوآوري بخشيآحمايت از توسعه نو 

 توسطتوسعه سازوکارهاي هم افزايي و کاهش هزينه هاي تحقيق و توسعه براي بنگاه هاي کوچک و م 

 نوسازي صنايع )نرم افزاري و سخت افزاري( براي ارتقاي بهره وري و توان رقابتي 

 حمايت از توسعه زنجيره پائين دستي صنايع مبتني بر منابع حمايت از توسعه زنجيره پائين دستي صنايع مبتني بر منابع 

 يري داخليمديريت واردات براساس ضوابط فني و تعرفه اي در جهت افزايش توان رقابت پذ 

 توسعه و تعميق صنايع حمل و نقل جاده اي، ريلي و هوايي 

 برون گرايي در توسعه صنعت ملي و توليد رقابت پذير در بازارهاي جهاني و جذب سرمايه گذاري خارجي 

 مشارکت و بهره برداري از زنجيره توليد جهاني 



 65  استان اصفهان 1396گزارش اقتصادی، اجتماعی سال 

 

 

 

 رگ، پيمانکاري هاي فرعي و خوشه ها و توسعه ساز و کارهاي پيوند و همکاري بنگاه هاي کوچک، متوسط و بز

 هاي توليد و تجارتشبکه

 توسعه آموزش هاي کاربردي توسعه مهارت هاي فني 

 حمايت از اجراي برنامه هاي ارتقاي بهره وري در واحدهاي صنعتي 

 توسعه همکاري و مشارکت تشکل هاي تخصصي بخش خصوصي و تعاوني در تصميم سازي هاي بخش 

 نگ توليد و مصرف محصوالت داخليترويج و توسعه فره 

  رعايت الزامات آمايشي اقليم خشک در استقرار صنايع آب بر و گسترش تصفيه پساب هاي صنعتي و بازچرخاني آن در

 فرآيند توليد واحدهاي صنعتي

 پوشش ريسک فعاليت هاي معدني اعم از اکتشافي و استخراجي واحدهاي معدني و صنايع معدني 

  رفيت هاي اکتشاف و استخراج داخليحمايت از توسعه ظ 

 حمايت از تحقيق و توسعه در حوزه اکتشاف و استخراج 

 مدآحمايت از بنگاه هاي توانمند معدني غير دولتي با فناوري روز 

  داخلي براي کسب –جذب سرمايه گذاري خارجي هدفمند و ترغيب شکل گيري سرمايه گذاري هاي مشترک خارجي

 حوزه اکتشاف، استخراج و فرآوري مواد معدني توان فناوري و يادگيري در

  خارجي در شناسايي اکتشاف معادن بزرگ و ذخاير مشترک با استان هاي منطقه -حمايت از مشارکت هاي  داخلي 

 افزايش بهره وري کل عوامل در توليدات مواد معدني و صنايع معدني 

 اخت صنايع معدني راهبرديحمايت از توسعه قابليت هاي فناورانه در طراحي و مهندسي و س 

 بهبود و کارآمد سازي مديريت ايمني، بهداشت ف محيط زيست و انرژي 

 ارتقاي مهارت ها و توان تخصصي در بنگاه هاي بخش 

  رعايت مالحظات آمايشي اقليم خشک در فعاليت هاي فرآوري مواد معدني و ارتقاء بهره وري در واحدهاي معدني و

 صنايع معدني

 وليد مواد معدني داراي ارزش افزوده باال و با کاربرد راهبردي در صنايع پيشرفتهپشتيباني از ت 

 کنترل صادرات موادخام 

 پشتيباني از سرمايه گذاري داخلي و خارجي در زتجيره معدن و صنايع معدني 

 شفاف سازي فرآيندها و مجوزهاي معدني 

 رفع تعارض هاي قانوني در جهت تسهيل فعاليت هاي معدني 

  



 استان اصفهان 1396گزارش اقتصادی، اجتماعی سال                                                       66

 

 ط قوت وضعفنقا

 الف ( نقاط قوت 

  درصد از کل کارگاه هاي صنعتي کشور در استان و مزيت نسبي استان با روش ضريب مکاني  11وجود

در صنايع ساخت کک، فراورده هاي حاصل از تصفيه نفت و سوخت هاي هسته اي، ساخت فلزات اساسي 

و اپتيکي، ابزار دقيق و انواع ساعت  و ساير محصوالت کاني غيرفلزي، ماشين آالت صنعتي، ابزار پزشکي

 از ارزش افزوده صنعتي استان در اين صنايع %70و بازيافت  و تمرکز حدود 

 .... دسترسي توان دانش فني باال در صنايع فوالد، نساجي، فرش ماشيني و دستي، قطعه و ماشين سازي و

 به ويژه منابع معدني  واني آسان و سريع به منابع  مواد اوليه ، انرژي ، سرمايه ، نيروي انس

  وجود نيروهاي تحصيلکرده و متخصص در زمينه ارائه خدمات تجهيز، تعمير و نگهداري خطوط توليد در

 استان 

  تجميع اکثريت واحدهاي صنعتي در نواحي و شهرک هاي صنعتي استان و نزديکي شهرک ها به مراکز

يروهاي متخصص و دريافت خدمات  فني و شهرستان ها و بعضا مرکز استان به دليل دسترسي به ن

 مهندسي مورد نياز

 خوشه صنعتي شناسايي  25و وجود بيش از  ايجاد خوشه هاي صنعتي جهت توانمندسازي صنايع کوچک

 شده

  واحد مهندسي  به منظور ارائه خدمات فني  72ايجاد کنسرسيوم خدمات فني و مهندسي ) تپکو( شامل

 دهاي صنعتي و واحدهاي فعالمهندسي به متقاضيان احداث واح

  برخورداري استان از چند منطقه ويژه اقتصادي همچون منطقه ويژه اقتصادي شهرضا با زون صنايع

 شيميايي و باالدستي نفت و کاشان با زون  توليد خودرو و ماشين آالت و قطعات 

 ن اصفهانسنگ ايران در استافوالد و محصوالت فوالدي، نساجي و  سيمان، وجود قطب صنعتي 

 وجود قطب صنعتي قطعه سازان خودرو در استان و ايجاد کنسرسيوم  صنعت خودرو 

 هاي تزئيني، آجر، طال، فرش ماشيني و هاي سرمايه گذاري در صنايع کوچک شامل سنگوجود ظرفيت

 پالستيک، صنايع دستي و فرش دستباف. 

 
 

 ب( نقاط ضعف: 

 ع در استان به دليل عدم وجود طرح آمايش سرزمين و ضعف در جانمايي و متوازن نبودن توزيع صناي

آمايش بخش صنعت به نحوي که صنايع و شرکت هاي انرژي بر در يک منطقه و يا شهرک صنعتي در 

 استان استقرار يافته اند.
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  صرف هزينه و بکارگيري بخشي از منابع قابل استفاده جهت توسعه صنايع ديگر در استان در جهت ايجاد

 نعتي در برخي نقاط استان بدون در نظر گرفتن اولويت هاي آمايشيشهرک هاي ص

  تمايل به سرمايه گذاري در شهرستان هاي اصفهان به دليل شکاف اقتصادي بين مرکز استان و شهرستان

 ها در ارائه خدمات مطلوب، دسترسي سريع به امکانات زيرساختي و .... 

  و زيرساخت هاي مورد نياز واحدهاي صنعتي استان به سهم بسيار پائين بخش خصوصي در تأمين منابع

 دليل طوالني شدن و متفاوت بودن قيمت تمام شده پروژه هاي تأمين زيرساخت هاي مورد نياز 

  فرسوده بودن، کيفيت نامناسب و بال استفاده بودن زيرساخت هاي تأمين شده در برخي شهرک هاي

 صنعتي استان

 سازي )طرح توسعه صنايع( و ارتقاي سيستم ظرفيت توليد در جهت  عدم وجود مديريت ظرفيت و ظرفيت

 افزايش توليد محصوالت صادراتي در اکثر صنايع استان

  هزينه بر بودن روش هاي توليد موجود در صنايع و معادن استان با توجه به فرسودگي ماشين آالت و

 تجهيزات و سيستم هاي توليد

 ورد نياز کارخانجاتعدم ثبات و کنترل قيمت مواد اوليه م 

  فاصله گرفتن از مقياس بهينه توليد به دليل عدم بهره گيري صحيح از ظرفيت هاي موجود در استان و

 رکود حاکم بر بازار

  عدم بازسازي ماشين آالت خط توليد به دليل هزينه باالي تجهيز، تعمير و نگهداري ماشين آالت و عدم

 ن خصوص  تأمين نقدينگي مورد نياز واحدها در اي

 عدم رقابت مناسب توليدات استان از نظر کيفي و قيمت تمام شده با کاالهاي مشابه خارجي 

  عدم اطالع و آگاهي واحدهاي صنعتي مستقر در يک شهرک از فعاليت ساير واحدها به نحوي که بعضا

شده مي مراجعه به نقاط ديگر استان در مراحل تکميلي محصوالت توليدي موجب افزايش قيمت تمام 

 گردد 

  باال بودن هزينه هاي نيروي کار ) قيمت تمام شده ايجاد فرصت شغلي( و طوالني شدن مدت زمان به

بهره برداري رسيدن برخي طرح هاي نيمه تمام صنعتي در برخي شهرک ها و نواحي صنعتي استان نسبت 

 به ساير مناطق به دليل افزايش قيمت تمام شده توليد در آن مناطق

  جود تصفيه خانه هاي پساب هاي توليدي )بويژه پساب هاي صنعتي( در بسياري از نقاط استانعدم و 

  عدم وجود مشارکت و تعامل بين واحدهاي صنعتي بهره بردار در استفاده مشترک از منابع از جمله گمرکات

 و سيستم هاي حمل و نقل ريلي موجود در استان 

 ل کاال بين شهرستان هاي استان و عدم توسعه زيرساخت هاي نابرابري توزيع امکانات مختلف حمل و نق

 حمل و نقل کاال و بار متناسب با توسعه واحدهاي فعال صنعتي و افزايش تعداد واحدها
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  وجود قوانين و مقررات دست و پاگير در توسعه شبکه و احداث خطوط فرعي و اتصال به شهرک هاي

 در سيتم حمل و نقل کاال  صنعتي و کارخانجات به منظور ايجاد هماهنگي

  عدم تناسب و تأمين زيرساخت هاي حمل و نقل کاال همزمان با رشد ظرفيت توليد و در نتيجه کاهش

 مزيت رقابتي صنايع استان  با ديگر استان ها

 کاربردي نبودن سيستم آموزشي رشته هاي فني و عدم ارتباط مناسب بخش دانشگاه و صنعت 

 

 پيشنهادها

 مناسب توسعه صنعتي هاي هاي نسبي و رقابتي هر استان جهت شناسايي زمينهها و مزيتبررسي پتانسيل

هاي هاي شناسايي شده و لحاظ نمودن معافيتهاي توسعه مطابق با مزيتهاي تأسيس و طرحو صدور جواز

 گذاري اي به منظور حمايت از سرمايهمالياتي، گمرکي و  بيمه

  هاي طراحي دار در حوزهبدو تأسيس جهت استفاده از مشاور صالحيتموظف نمودن واحدهاي صنعتي از

درصد  50ها و بهبود کيفيت(، بازاريابي و فروش و پرداخت يارانه مشاوره )کارخانه، فني، مديريت )سيستم

 قيمت تمام شده خدمات مشاوره ( 

 نفر پرسنل و يا صنايعي  250اجباري نمودن ايجاد واحدهاي تحقيق و توسعه در واحدهاي صنعتي با بيش از

هاي صنعتي با فناوري و ارزش گردند و هدايت تسهيالت به سمت طرحکه جزء صنايع نوين محسوب مي

 افزوده باال 

  هاي آب، برق، گاز و فاضالب هاي فناوري اطالعات و ارتباطات به صورت خاص و تکميل شبکهتوسعه زيرساخت

 شهرک و نواحي صنعتي( 895کشور)ها و نواحي صنعتي به صورت عام در شهرک

 هاي گذاري و پرداخت يارانه مشاوره به بنگاهشناسايي واحدهاي همگن و عالقمند به تجميع سرمايه

هاي وابسته )جهت تکميل زنجيره تأمين و هاي بزرگ و شرکتمتوسط و کوچک به منظور ايجاد بنگاه

 وري(ارتقاء بهره

  فناوري استانتصويب و تخصيص اعتبارات تکميل شهرک 

 گيري از تجارب موفق افزايي و بهرههاي صنعتي تخصصي به منظور افزايش همايجاد و توسعه خوشه

هاي صنعتي ايران و ايجاد شبکه هاي پژوهش و فناوري زير نظر زيرنظر سازمان صنايع کوچک و شهرک

 ا شهرک هاي علمي و تحقيقاتي و به رسميت شناختن جايگاه حقوقي و قانوني آنه

 حمايت مالي از توسعه خوشه هاي صنعتي شناسايي شده طي برنامه ششم توسعه 

 المللي هاي بينحمايت از حضور و ارائه محصوالت واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط در نمايشگاه

 المللي هاي بينتخصصي برون مرزي با پرداخت يارانه حضور در نمايشگاه
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 هاي کوچک و متوسط با قابليت محصوالت بنگاه ايجاد و گسترش وب سايت ملي تجاري ويژه

-صادرات)نمايشگاه مجازي( و تعريف مکانيزم  قانوني و حقوقي اجراي تجارت الکترونيک  براي پرداخت

 ميليارد ريال 20المللي به ميزان هاي الکترونيکي در سطح بين

 اتي، افزايش تعرفه وارداتي و حمايت قاطع دولت از توليدات داخلي به وسيله ارائه تسهيالت جايزه صادر

 هاي دولتي، خصوصي و عموم مردمسازي جهت خريد محصوالت با کيفيت داخلي توسط سازمانفرهنگ

 گذاري صنايع کوچک و افزايش دامنه شمول صندوق به صنايع تقويت منابع مالي صندوق ضمانت سرمايه

 متوسط

 يابي و شناسايي هاي معتبر مشاوره جهت عارضههاي همکاري با مراکز دانشگاهي و شرکتنامهعقد تفاهم

درصد هزينه (  50يابي )معادل هاي عارضهها و پرداخت بخشي از هزينهمشکالت رشد و توسعه بنگاه

 توسط دولت

 هاي کوتاه مدت به منظور توانمندي اي در زمينه آموزشحرفهوهاي همکاري با سازمان فنيعقد تفاهم نامه

 سازي به منظورهاي اقتصادي براي آمادهنگاهو پرسنل بمديران

 هاي جامع علمي و کاربردي و و تخصصي در دانشگاههاي کاربرديو همچنين تعريف رشتهپذيريرقابت

 هاي اقتصادي تخصيص سهميه به بتگاه

 ( سازمان همکاري اقتصادي و توسعهOECDصنعتي را با فناوري برتر به شمار   مي ،)ي هاآورد که هزينه

درصد سرمايه در گردشباشد. اداره سرشماري اياالت متحده آمريکا براي 4تحقيق و توسعه در آن افزون بر 

گيرد بندي صنايع، محصوالت نهايي را مبنا قرار داده و صنايعي را به عنوان فناوري برتر درنظر ميطبقه

 :فناوري پيشرفته زير استفاده گردد 10که در محصوالتشان حداقل يکي از 

 اي، بيوتکنولوژي، فناوري علوم حياتي، اپتو الکترونيک، رايانه و مخابرات، الکترونيک، توليد يکپارچه رايانه

 ايطراحي مواد، هوافضا، فناوري نظامي و فناوري هسته

  با اين وجود دامنه شمول صنايع نوين با توجه به شرايط ايران شامل صنايع برق و الکترونيک با دانش

رايانه و قطعات مرتبط با آن، نانو اکسيدها و محصوالت با فناوري نانو، بازيافت قطعات  فني داخلي،

الکتريکي و الکترونيکي، صنايع با قابليت بيوتکنولوژي، صنايع داراي فناوريپاکو همچنين محصوالتي 

ر فلزات منطبق با استانداردهاي زيستمحيطي و مديريت مصرف انرژي، تجهيزات با انرژي خورشيدي و پود

 باشد. اساسي مي

 



 

 



 

 

 

 

 فصل چهارم

 تعاون، کار و رفاه اجتماعي

 مقدمه -1

، وزارتخانه تعاون ، کار و رفاه اجتماعي   1390با ادغام وزارتخانه هاي کار و امور اجتماعي ، رفاه و تعاون در سال   

بانی و توسعه منابع روابط کار، اشتغال و کارآفرینی ، تعاون ، پشتی تشکيل گرديد که در حوزه هاي

که در زير به اهم فعاليتها و خدمات حوزه هاي   ، شروع به فعاليت نمودانسانی و امور اجتماعی و فرهنگی 

 مختلف اشاره مي گردد :

 

 حوزه روابط کار

باشد که نظارت بر اجراي دقيق مفاد قانون کار هاي تخصصي تعاون، کار و رفاه اجتماعي ميروابط کار از بخش

ها، تنظيم روابط کار في مابين هاي مشمول قانون کار، حفظ و صيانت از نيروي کار در کارگاهکليه کارگاهدر 

هاي کارگري و کارگران و کارفرمايان و مسائل حقوقي کارگران، آموزش کارفرمايان و کارگران و توسعه تشکل

 .باشدکارگر از جمله وظايف اين بخش مي کارفرمائي و توسعه و ارتقاء مباحث شرکاي اجتماعي دولت، کارفرما و

و  کارفرماييهاي کارگري و اداره : روابط کار ،حمايت و پايداري مشاغل، بازرسي کار، تشکل 5اين معاونت شامل 

 باشد.مرکز تحقيقات و تعليمات کار مي

 

 حوزه کارآفرینی و اشتغال

نيروي کار، اشتغال اتباع خارجي، توسعه کارآفريني و درحوزه کارآفريني و اشتغال چهار اداره اشتغال و هدايت    

دبيرخانه کارگروه اشتغال استان مشغول به فعاليت مي باشند که اين وظائف مشتمل بر برآورد علمي و کارشناسي 

هاي مختلف اقتصادي جهت تحقق اهداف مدنظر در بازار کار، هاي مورد نياز در بخشگذاريميزان دقيق سرمايه

هاي اشتغال و حمايت مالي، شناسايي نيازهاي بازار کار، تعيين مسير کارآفريني جهت ارتقاي تشناخت فرص

ها به استفاده از نرم افزار سامانه بازار اشتغال، وري در توليد، راه اندازي سامانه بازار اشتغال و الزام کاريابيبهره

هاي استان ار ايراني، تعامل سازنده با دستگاههاي شغلي براي نيروي ککاهش نرخ بيکاري و عملياتي شدن فرصت

هاي توسعه در راستاي استفاده از نيروي ها، تشويق واحدهاي موجود به ايجاد طرحها به بانکدر معرفي طرح
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انساني بيشتر، تشويق واحدهاي موجود در بخش صنعت به استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، تعامل پويا با 

ال در زمينه کارآفريني، تهيه و اجراي برنامه جامع توسط بخش خصوصي با استفاده از نهادهاي استاني فع

متخصصان، شبکه سازي بين کارآفرينان مراکز، تهيه و اجراي برنامه ارتقاء فرهنگ کارآفريني در استان توسط اين 

و ارائه الگوهاي کارآفريني سازي ها و تهديدهاي موجود بر سر راه کارآفرينان استان، مدلمراکز، شناسائي فرصت

هاي نسبي استان، کمک به ايجاد، ساماندهي و نظارت بر مراکز مشاوره، برون سپاري امور دولتي متناسب با مزيت

 به بخش خصوصي و استفاده از فارغ التحصيالن و متخصصان جهت ترفيع امور کارآفريني مي باشد .

 

 حوزه تعاون

نرخ باالي بيکاري است .دليل اين امر نه تنها رشد جمعيت بلکه عدم  مهمترين مشکالت کشور ما کي از ي

هماهنگي بخش صنعت با نيازهاي اشتغالي جامعه است.به غير از جمعيت بيکار غيرماهر ، مشکل افراد تحصيل 

کرده و بيکار نيز مطرح است که بدليل فقدان سيستم برنامه ريزي نيروي انساني نتوانسته اند شغلي براي خود 

بيابند. تعاوني ها مي توانند تا حد زيادي اين مشکل را حل کنند بديهي است حرف و صنايع کوچک که از ارکان 

اصلي اشتغال درجوامع هستند بدليل عدم توان رقابت با صنايع ماشيني و پيشرفته بتدريج موقعيت خود را در بازار 

طريق ايجاد واحدهاي بزرگتر در قالب تعاوني ها اشتغال از دست داده اند .اين واحدهاي کوچک مي توانند از 

 .يز گام بردارندن  موقعيت خويش را بهبود بخشيده و در حل مشکل اشتغال

آموزش، ترويج و تحقيقات دنبال  ، توسعه تعاوني ها و تشکيل تعاوني ها، اهداف اين حوزه در نظارت وبهره برداري

 .مي شود

 

 

 حوزه اموراجتماعی وفرهنگی

درراستاي توسعه فرهنگ کاروتعاون براساس اصول ومباني اسالمي ،اعتالي خدمات اجتماعي وتوسعه  اين حوزه

فعاليتهاي ورزشي وتفريحي جامعه هدف خدمت مي نمايدکه اين اهداف را درچهار اداره اموراجتماعي ،اداره 

 ي دنبال مي کند .امورفرهنگي ورزشي کارگران، اداره حمايت وآسيب هاي اجتماعي واداره امور بيمه ا

 

 حوزه پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

اين حوزه وظيفه تامين بودجه و نيروي انساني کارآمد جهت انجام اهداف اداره کل را به عهده دارد و شامل سه    

 باشد.آوري اطالعات، تحول اداري و بودجه ميامور اداري، امور مالي و گروه فن ،اداره
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 ی مهمعملکرد شاخص ها -2

 1395-96عملکرد شاخص های مهم در سال های -1جدول 

 1396 1395 واحد عنوان شاخص ردیف 

 حوزه روابط کار

 32413 31883 فقره تعداد دادخواست هيئت تشخيص 1

 8985 9035 فقره تعداد دادخواست تجديد نظر 2

 31934 31676 فقره تعداد آراء هيئت تشخيص 3

 8638 8261 فقره الفاختتعداد آراء هيئت حل 4

 6975 5989 فقره تعداد آراء سازشي هيئت تشخيص 5

 1338 1125 فقره اختالفتعداد آراء سازشي هيئت حل 6

 34206 30832 مورد نظارت بر حسن اجراي قانون کار از طريق بازرسي ها 7

 110 81/92 فقره نفر )معکوس( 100000تعداد حوادث ناشي از کار به ازاي  8

 139 319 جلسه دا جلسات ستاد تسهيلتع 9

 153864 290449 نفر تعداد کارگران حمايت شده 10

 25819 51603 نفر تعداد کارگران تعديل شده 11

 394 1583 واحد کمک به پايداري واحدهاي مشکل دار 12

 1103888 1100969 نفر شدگانآمار کل بيمه 13

 717630 712634 نفر بيمه شدگان اجباري اجباري 14

 24262 23238 نفر بيکاريبگيران بيمهمقرري 15

 204 342 تشکل هاي کارگريتشکل 16

 153 170 تشکل هاي کارفرماييتشکل 17

 32413 31883 فقره تعداد دادخواست هيئت تشخيص 18

 حوزه کارآفرینی و اشتغال

 203 105 عدد صدور پروانه کار 19

 1348 1421 نفر جايگزيني نيروي کار 20

 46037 58795 نفر هاي شغلي جديدساماندهي متقاضيان اشتغال و ايجاد فرصت 21

 11981 21346 نفر شدگانها در تعداد به کار گماردهسهم مؤسسات مشاوره شغلي و کاريابي 22

 1 1 جشنواره انتخاب و تجليل از کار آفرينان برتر)جشنواره کار آفرينان برتر( 23

 1856856 1779366 نفر ار: جمعيت فعال  )جمعيت شاغل و بيکار(عرضه نيروي ک 24

 1589044 1519569 نفر تقاضاي نيروي کار)جمعيت شاغل( 25

 267812 259797 نفر جمعيت بيکار 26

 4/14 6/14 نرخ نرخ بيکاري 27

 4/41 4/40 نرخ نرخ مشارکت 28
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 حوزه تعاون 

 صادرات  اتحاديه ها و شرکت هاي تعاوني 29
هزار 

 دالر
46810 50151 

 141 138 تعاوني تشکيل شرکت ها و اتحاديه هاي تعاوني 30

 3394 3028 نفر جذب عضو در شرکت هاي تعاوني 31

 2370 2088 نفر ايجاد فرصت شغلي توسط تعاوني ها 32

33 
انجام بازديدهاي مالي و بررسي صورت هاي مالي اتحاديه ها 

 و شرکت هاي تعاوني

 تعاوني
1361 1661 

 72 58 تعاوني حسابرسي از اتحاديه ها و شرکت هاي تعاوني 34

 1724 787 تعاوني نظارت برمجامع عمومي تعاوني ها واتحاديه ها 35

 1251 800 تعاوني نظارت هاي عمومي برتعاوني ها 

 2 2 طرح انجام طرح هاي تحقيقاتي حوزه تعاون 

 ت هاي تعاونيآموزش اعضا و کارکنان اتحاديه ها و شرک 
نفر 

 ساعت
55968 53550 

 فرهنگی و اجتماعی امور حوزه

 

 

36 

 برگزاري جشنواره امتنان شامل:

 انتخاب وامتنان از کارگران وگروههاي کار نمونه -

 انتخاب وامتنان از واحد هاي نمونه -

 انتخاب وامتنان از زنان ومديران نمونه سرپرست خانوار-

 اران قهرمان ومدال آورانتخاب وامتنان از ورزشک -

 5 5 برنامه

37 
 خانه مسئولين ويژه آموزي وباز آموزشي هاي دوره برگزاري

 کارگري بهداشت هاي
 12 12 دوره

38 

برگزاري دوره هاي آموزشي مهارت هاي زندگي وپيشگيري 

 دوره ازآسيب هاي اجتماعي ويژه جامعه کار وتوليد

 دوره47

(4366 

 نفر(

 دوره54

 نفر(3299)

 2510 3530 نفر کارگري سراي وزائر استراحتگاه 39

40 
توسعه وترويج فرهنگ نماز وبازديد ازنمازخانه واحد هاي 

 اقتصادي
 71 67 بازديد
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 2 2 برنامه مسابقات استاني و ملي قرآن کريم ونهج البالغه 41

 يادواره1 کنگره 1 برنامه برگزاري يادواره هاي شهداي کارگر 42

 12 12 مورد فرهنگ کتابخواني توسعه وترويج 43

 59 58 بازديد (کارآفريني اردوهاي) وصنعتي اقتصادي مراکز از بازديد 44

 4 4 برنامه ومذهبي ملي هاي مناسبت 45

 نفر42000 - نفر بيمه کارگران ساختماني 46

اجراي طرح کاج )کاربست مداخالت پيشگيري از اعتياد در  47

 )محيط کار
 4 4 دوره

 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعي   مأخذ : 

 

واحدبوده که با  تشکيل جلسات حمايتي ستاد تسهيل و رفع  1583،  1395واحدهاي توليدي مشکل دار در سال   

ها، همچنين تقويت مالي واحدها از طريق کارگروه اشتغال و موانع توليد استان و کميسيونهاي کارگري شهرستان

 واحد کاهش يافته است . 394دار به حدهاي مشکلسرمايه گذاري تعداد وا

درصد رشد نشان مي دهد  شرايط  4نفر بوده که نسبت به سال قبل  24262،  1396تعداد مقرري بگيران  در سال 

سياسي و بين المللي حاکم بر اقتصاد، باال بودن هزينه ها ، مشکالت تهيه مواد اوليه براي کارفرمايان ، عدم اعطاي 

سرمايه در گردش ، مشکالت مديريتي ،  کمبود نقدينگي ، بدهي به بانک ها و نوسانات ارز از داليل  تسهيالت

 اين افزايش مي باشد.

هزار 40اختالف وظيفه رسيدگي به بيش از هيأت حل20هيأت تشخيص و  40اختالف کار استان شامل مراجع حل

باشند ،کاهش ميانگين دار ميارگري کارفرمايي  را عهدهپرونده در مرحله بدوي و تجديد نظر در حوزه اختالفات ک

از   1395نسبت به سال  1396درصدي صدور آراء سازشي و توافقي در سال  16زمان رسيدگي و افزايش مدت

به صورت  اهدافيست که اين هيئت ها به آن دست پيدا کرده اند  . درحال حاضر از مجموع آمار شکايت فوق

 ها منجر به صلح و سازش في مابين کارگران و کارفرمايان گرديده است.رسيدگيدرصد   20ميانگين 

بازرسي مستمر از کارگاهها مطابق برنامه تنظيمي و انجام بازرسي هاي موردي بنابه خواست مراجع ذيصالح شامل 

ايمني بازرسي هاي کارشناسي مشاغل سخت و زيان آور، بررسي صالحيت شرکت هاي خدماتي، بررسي صالحيت 

پيمانکاران، رسيدگي شکايات، صدور تاييديه پروانه کسب و بهره برداري، تحقيق پرونده هاي مراجع تشخيص و 

ها درصدي بازرسي 10حل اختالف وشناسايي و حذف بدترين اشکال کار کودکان ، از جمله اين فعاليتهاست. رشد  

ه، تنظيم گزارش و ارائه به مراجع قضايي و انتظامي نسبت به سال قبل  و بازرسي از محل وقوع حادث 1396در سال 

ساز به کارگاهها از فعاليتهاي بازرسي و سازمان تأمين اجتماعي و ابالغ راهکارهاي قانوني براي رفع نواقص حادثه

 81/92به ازاي هر صد هزار نفر کارگر  1395کار در اين زمينه است. تعداد حوادث ناشي از کار بررسي شده در سال

 حادثه بررسي شده است. 110به ازاي هر صد هزار نفر کارگر تعداد  1396ادثه و در سال  ح
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مورد رسيده است . تعداد  204درصد کاهش به  60نسبت به سال قبل با 1396تعداد تشکل هاي کارگري در سال 

يافته است. از  کاهش 1396مورد در پايان سال  153به  1395مورد در سال  170تشکل هاي کارفرمايي نيز از 

داليل  عمده اين کاهش  مي توان به شرايط خاص اقتصادي حاکم برجامعه  تعديل نيروهاي گسترده نيروي کار 

 و خارج شدن از شمول مقررات تشکل هاي کارگري و کافرمايي اشاره کرد .

ل و سرمايه  گذاري  ساماندهي متقاضيان اشتغال و ايجاد فرصت هاي شغلي جديد از اهم فعاليت هاي حوزه اشتغا

نفر ساماندهي و زمينه ايجاد اشتغال آنها فراهم گرديده که نسبت به سال  46027،  1396مي باشد که طي سال 

 باشد.درصد کاهش نشان مي دهد . عمده دليل کاهش شرايط خاص حاکم بر اقتصاد کشور و استان مي 22، 1395

تعداد  1396پروانه رسيده است . در سال  203درصدي به  91 مورد با رشد 105تعداد پروانه کار صادر شده از 

 درصد کاهش نشان مي دهد .  5نفر جايگزيني نيروي کار صورت گرفته که نسبت به سال قبل  1421

هزار  46810درصد رشد از  7با  1395ميزان صادرات محصوالت  و خدمات شرکت هاي تعاوني  ها در سال   

رسيده . حمايت ها و مشوق هاي قانوني در اين زمينه نقش مهمي را دراين 1396سال  هزار دالر در50151دالر به 

 افزايش ايفاکرده است  .

درصد رشد داشته ا ست  .  12درصد و تعداد اعضاء3نسبت به سال قبل  1396تعداد شرکت هاي تعاوني  در سال 

وني و افزايش اعتماد عمومي به بخش درصد  ، ارائه خدمات به شرکت هاي تعا 6تخصيص تسهيالت با نرخ سود 

 تعاون  از داليل اين افرايش نسبت به سال قبل مي باشد .

نفر( بيشتر مي باشد که بيانگر  282نسبت به سال قبل  ) 1396فرصت هاي شغلي دربخش تعاون در  سال  ايجاد

 توان   اين بخش در دراستاي  کاهش بيکاري  و اشتغال زايي در اقتصاد مي باشد.

درصد را نشان  56نسبت به سال قبل افزايشي معادل   1396ظارت بر عملکرد امور حاکميتي تعاوني ها  در سال ن

مي دهد از داليل اين افزايش مي توان به برگزاري دوره هاي آموزش تخصصي  کاربردي مديران ، کارکنان 

ئه عملکرد صورت هاي مالي ، برگزاري تعاوني ها وکارشناسان ، الزام  تعاوني ها در زمينه شفاف سازي در ارا

مجامع وارائه گزارش به اعضاء و هماهنگي با اداره ثبت شرکت ها در زمينه عدم قبول مجامع عمومي تعاوني ها 

 بدون صورت هاي مالي از داليل ديگر اشاره نمود .

ام شده عمده دليل اين نفر ساعت کمتر از سال قبل  انج 2418دوره هاي آموزشي به ميزان  تعداد 1396در سال 

کاهش را مي توان به کمبود بودجه آموزشي ابالغي مرتبط دانست . با توجه به اهميت آموزش اعضاي تعاوني ها 

الزم است بودجه آموزشي براي سال هاي آتي افزايش يافته و ضمن تمرکز زدايي، براي دسترسي آسان تر مديران 

 ياز روش هاي نوين آموزشي طراحي و اجرا گردد. و کارکنان تعاوني ها به آموزش هاي مورد ن
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 ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش/فرابخش. عملکرد شاخص2جدول 

 1396در برنامه ششم توسعه سال  

ف
دی

ر
 

 عناوین هدف کمی ماده قانونی

ف
ار

تع
د م

اح
و

 

 96سال 

 عملکرد برنامه هدف
 درصد

 تحقق

 حوزه روابط کار

1 

 کار قانون نهم فصل

 ماده

 157 – 168 

تعداد دادخواست هيئت 

 تشخيص
 فقره

تعداد دادخواست هيئت 

 تشخيص
کار با ارائه حوزه روابط

درخواست کارگر و رسيدگي به 

-شکايت. عملکرد مراجع حل

اختالف کار را از ميزان کاهش 

ميانگين مدت زمان رسيدگي 

و افزايش آراء سازشي بررسي 

ن رابطه آراء نمايد که در ايمي

سازشي به نسبت سال قبل 

 درصد افزايش داشته است.18

2 
تعداد دادخواست 

 تجديد نظر
 فقره

تعداد دادخواست تجديد 

 نظر

3 
تعداد آراء هيئت 

 تشخيص
 فقره

تعداد آراء هيئت 

 تشخيص

4 
-تعداد آراء هيئت حل

 اختالف
 فقره

-تعداد آراء هيئت حل

 اختالف

5 
 تعداد آراء سازشي

 هيئت تشخيص
 فقره

تعداد آراء سازشي هيئت 

 تشخيص

6 
تعداد آراء سازشي 

 اختالفهيئت حل
 فقره

تعداد آراء سازشي هيئت 

 اختالفحل

 قانون کار 91 7

نظارت بر حسن اجراي 

قانون کار از طريق 

 بازرسي ها

 100 34206 33280 مورد

 قانون کار 96 8

تعداد حوادث ناشي از 

 100000کار به ازاي 

 نفر )معکوس(

 87 110 95 فقره

9  
تعدا جلسات ستاد 

 تسهيل

جلس

 ه
100 139 139 

10  
تعداد کارگران حمايت 

 شده
 154 153864 100000 نفر

11  
تعداد کارگران تعديل 

 شده
 ---- ---- ---- نفر

12  
کمک به پايداري 

 واحدهاي مشکل دار
 360 390 109 

 ---- 1103888 ---- نفر شدگانآمار کل بيمه  13
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14  
بيمه شدگان اجباري 

 اجباري
 ---- 717630 ---- نفر

15  
-بگيران بيمهمقرري

 بيکاري
 90 24262 27000 نفر

 هاي کارگريتشکل  16
تش

 کل
160 204 100 

 هاي کارفرماييتشکل  17
تش

 کل
122 153 100 

 قانون کار 91 18

نظارت بر حسن اجراي 

قانون کار از طريق 

 بازرسي ها

 100 34206 33280 وردم

 حوزه کارآفرینی و اشتغال

19 

براي ترغيب -71ماده 

کارفرمايان و کارآفرينان 

بخش خصوصي و تعاوني 

به جذب نيروي کار جوان، 

چنانچه طي اجراي قانون 

برنامه نسبت به جذب فارغ 

التحصيالن دانشگاهي با 

مدرک حداقل کارشناسي 

به صورت کارورزي اقدام 

رداخت سهم نمايند، از پ

بيمه کارفرما براي مدت دو 

سال از تاريخ شروغ به کار 

 معاف مي باشند.

اشتغال فارغ 

 التحصيالن
 20 1404 7000 نفر

 حوزه تعاون

20 
برنامه ششم  24ماده 

 توسعه

راهبري تشکيل 

شرکت هاي تعاوني در 

گرايش هاي 

توليدي،توزيعي،خدمات

 ي و نوع جديد

ني
عاو

ت
 

121 141 116 

21 
قانون  1036 صفحه

 96بودجه سال

راهبري حمايت از 

توسعه بازارهاي 

 خارجي

الر
ر د

هزا
 

48960 50151 102 
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22 

برنامه ششم  24ماده 

توسعه،رديف 

جدول 1309001011

 96بودجه سال 4

تعاوني هاي که مورد 

بازديد نظارتي ) 

عمومي و مالي(قرار 

 اندگرفته 

ني
عاو

ت
 

2786 4708 169 

23 

مه جداول اجرايي وبرنا

عملياتي 

بخش/فرابخش در 

 برنامه ششم توسعه

فرصت هاي شغلي 

ايجاد شده تعاوني هاي 

 موجود 

فر
ن

 1668 2370 142 

24 

برنامه ششم  24ماده 

توسعه و جداول 

اجرايي و برنامه 

 عملياتي بخش

طرح هاي تحقيقاتي 

انجام شده در سطح 

 ملي و استاني

رح
ط

 
2 2 100 

25 

برنامه ششم  24ماده 

رديف  توسعه و

جدول  1309001001

 96بودجه سال  4

اعضا و کارکنان تعاوني 

ها ي فعال که در دوره 

هاي آموزشي برگزار 

 شده شرکت کرده اند.

ت
اع

/س
فر

ن
 

51533 53549 104 

 وفرهنگي اموراجتماعي حوزه

26 

 

ماده  -فصل دوازدهم 

195 

 قانون کار و

 

برگزاري جشنواره 

امتنان از برگزيدگان 

وليد جامعه کاروت

)کارگر،گروه کار،واحد 

نمونه ،(در سطح ملي 

 واستاني

مه
رنا

ب
 

شناسايي کارگران خالق 

ونو آور در حوزه هاي 

صنعت کشاورزي 

 وخدمات

- - 

27 

سند تفصيلي برنامه 

حوزه بخشي –ششم 

– 162صفحه -2

فرهنگ کار در بند الف 

سيايت هاي کلي 

اشتغال )ابالغي از 

سوي مقام معظم 

 20بند -رهبري (

سياست هاي کلي 

 اقتصاد مقاومتي

 وملي استاني مسابقات

 ونهج کريم قرآن

 جامعه ويژه البالغه

 وتعاون کاروتوليد

مه
رنا

ب
 

برنامه هاي ارتقا فرهنگ 

کار عبارت از فعاليت هاي 

فرهنگي که منتج به بهبود 

نگرش افراد نسبت  به کار، 

محيط کار ،عوامل کار 

گرديده وموجبات ارتقا 

هبود سطح فرهنگ کار ،ب

بهره وري نيروي کار وسالم 

 سازي اخالقي محيط کار و

 تالش را فراهم مي آورد.

- - 
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28 

 قانون اساسي 29اصل 

 ماده– هشتم فصل

 کار قانون 147

 ارائه مشترک برنامه

 بهداشتي اوليه خدمات

 استان شدگان بيمه به

برگزاري جشنواره 

 امتنان از خانه

 کارفرماي بهداشت،

 (هبانب محور، سالمت

 واستاني ملي سطح در

مه
رنا

ب
 

- 2 100 

29 

ماده  قانون بيمه 

اجتماعي کارگران 

 14ساختماني )شامل 

 ماده قانوني (

بيمه اجتماعي  

کارگران ساختماني 

 ورسيدگي به اعتراضات

فر
ن

 - 42000 90 

 

 

 حوزه روابط کار

اختالف کار را از ميزان کاهش مراجع حل کار با ارائه درخواست کارگر و رسيدگي به شکايت. عملکردحوزه روابط

نمايد که در اين رابطه آراء سازشي به نسبت سال ميانگين مدت زمان رسيدگي و افزايش آراء سازشي بررسي مي

 .درصد افزايش داشته است18قبل 

 

 حوزه کارآفرینی و اشتغال

 مي توان به صورت زير اشاره کرد:تحليل اجراي طرح کارورزي در جذب نيروي جديد براي واحدهاي پذيرنده را 

 واحد پذيرنده زمان کافي براي افزايش بهره وري نيروي تازه وارد خواهد داشت-

 براي بنگاه اقتصادي قبل از جذب نيرو امکان ارزيابي دقيق متقاضي ميسر مي شود-

 فراهم شدن زمينه انتقال دانش از دانش آموخته به بنگاه اقتصادي-

 ب نيروي جديدکاهش هزينه هاي جذ-

 عدم مسئوليت پاسخگويي در قبال تامين اجتماعي در مدت دوره کارورزي-

 وجود يک سيستم آموزشي بدو خدمت همراه با بازخور-

 ايجاد فرصت جهت افزايش مهارت فارغ التحصيالن و آمادگي به منظور ورود به بازار کار-

 

 تحلیل حوزه تعاون 

شاخص کلي اهداف کمي بخش  6ايف حاکميتي و نظارتي حوزه تعاون در به منظور انجام تکاليف قانوني و وظ

 به شرح زير محقق شده است: 1396تعاون در سال 
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در بخش تشکيل شرکت هاي تعاوني  در گرايش هاي خدمات و توليدي داراي بيشترين تمايل و استقبال متقاضيان 

 سيده ايم.درصدي به اهداف کمي ر 116تشکيل تعاوني بوده ايم و با تحقق 

يکي از اهداف مهم و راهبردي بخش تعاون  صادرات توسط تعاوني ها به صورت مستقيم و غير مستقيم مي باشد 

 محقق شده است. 96درصد در سال 102که علي رغم وجود مشکالت درون و برون سازماني با 

راي برنامه هايي نظير نظارت از ابزارهاي مهم  حاکميتي بخش تعاون نظارت بر شرکت هاي تعاوني است که با اج

عمومي ،بازديد هاي مالي حسابرسي از تعاغوني ها شرکت در مجامع عمومي و بررسي و نظارت بر مجامع عمومي 

 درصد عملکرد محقق شده است 169تعاوني ها و رسيدگي به شکايات  و بازديدهاي عمومي  و ساير موارد با 

بيشترين  96در گرايش هاي مختلف  محقق مي گردد که در سال ايجاد فرصت هاي شغلي با تشکيل تعاوني ها 

فرصت شغلي در بخش مسکن به وجود آمده است که اين فرصت هاي شغلي با فعال شدن و به بهره برداري 

 درصد تحقق يافت. 142با   96رسيدن تعاوني هاي موجود و جديدالتاسيس به شغل تبديل مي شوند که در سال 

طرح با  2ت در زمينه طرح هاي تحقيقاتي و پژوهشي در حوزه تعاون اما با حمايت از علي رغم وجود مشکال

 درصد محقق گرديد.100موضوع تعاون وظايف به صورت 

با وجود مشکالت و عدم استقبال تعاوني ها در زمينه آموزش هاي تخصصي و عمومي بخش تعاون عملکرد اين 

 درصد تحقق يافته است .104شاخص با 

 

 :ایرد بودجهعملک- 3

 )ارقام به میلیون ریال( 1396ای بخش در سال . عملکرد اعتبارات هزینه3جدول 

 1396 نوع اعتبارات

 درصد تحقق عملکرد مصوب

 %88.46 2230.398000 2521.398000 ملي

 %99.5 224688.610382 225727.610382 استاني

 %99.41 226919.008382 228249.008382 جمع کل

 اصفهان استان اجتماعي رفاه و کار تعاون کل ذ: ادارهمأخ    
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 )ارقام به میلیون ریال( 1396ی بخش در سال ا هیسرما یها ییتملک دارا. عملکرد اعتبارات 4جدول 

 1396 نوع اعتبارات

 درصد تحقق عملکرد مصوب

 %100 5000 5000 ملي

 %57.25 18432 32193 استاني

 %63 23432 37193 جمع کل

 أخذ: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعي استان اصفهانم

 

 نقاط قوت

 *تعامل پوياي دفاتر کاريابي غيردولتي با بنگاه هاي اقتصادي و کسب فرصت هاي شغلي به صورت مستمر

 *نيازسنجي و شناسايي بازار کار داخلي و کسب فرصتهاي شغلي

 جود*ثبت نام از متقاضيان کار و ارائه فرصتهاي شغلي مو

*مشاوره و راهنمايي شغلي جويندگان کار و کارفرمايان از طريق شناسايي و سنجش استعداد و توانايي فرد در 

 ارتباط با شغل

*سازماندهي براي ارائه خدمات موثر و مورد نياز به توليدکنندگان و کارآفرينان به منظور کمک به ارتقاء توان 

 رقابتي 

ت موجود در منطقه براي ايجاد پيوند بين امکانات و منابع علمي و تخصصي و *سازماندهي توانمنديها و امکانا

 کسب و کارهاي توليدي

 *ترويج و تقويت فرهنگ مشاوره، توليد و کارآفريني

 *ايجاد فضاي رقابتي در تامين خدمات مورد نياز کسب و کارهاي توليدي

 *کاهش هزينه هاي جذب نيروي جديد

 گذاران خارجيورود اتباع خارجي استفاده از کارشناسان، متخصصان و سرمايه*رويکرد و اولويت هيات در 

 *ساماندهي اشتغال اتباع خارجي در استان و نظارت بر تبعات اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و ... حضور اتباع 

 *ممانعت از اشتغال غيرمجاز اتباع خارجي در استان

 خارجي در استان*نظارت و هدفمند حضور و نمودن اشتغال اتباع 

 نقاط ضعف

 *عدم وجود فرهنگ مناسب کار وعدم  تمايل کارجو به اشتغال در برخي رشته هاي شغلي 

*عدم هماهنگي مهارتهاي آموزش فني و حرفه اي و مدرک تحصيلي فارغ التحصيالن با نياز بازار کار و فرصتهاي 

 شغلي موجود
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 اکز مشاوره کارآفريني*عدم شناخت، تعامل موثر و اعتماد بين صنعت و مر

 *سهم بسيار ناچيز فعاليتهاي کارآفريني مبتني بر دانش، نوآوري و فناوري در توليد

طرح مشوق هاي بيمه اي مبني بر امکان استفاده کارفرمايان از معافيت  3ماده  2*تاخير در ابالغ اعتبارت تبصره 

سال درصورت جذب  2زان و همچنين به مدت بيمه اي سهم کارفرما به مدت يکسال از مدت بکارگماري کارور

 دانش آموختگان دانشگاهي داراي مدرک تحصيلي ليسانس و باالتر .

نامه اجرايي مصوب هيات وزيران در راستاي حمايت از اشتغال نيروي کار ايراني در کارهاي *عدم وجود آيين

 آورسخت و زيان

 از نيروي کار خارجي غيرمجاز *عدم تناسب مجازتهاي مصوب در قانون درخصوص استفاده

 *عدم تناسب مهارت و تخصص نيروي کار با نياز بازار کار

*تمايل فارغ التحصيالن دانشگاهي جهت جذب در دستگاههاي دولتي و عدم توجه به فرصت هاي شغلي موجود 

 در بخش خصوصي

 

 پیشنهادات

 ريابي.*تمهيدات الزم به منظور جلوگيري از ثبت نام يک کارجو در چند کا

*تخصصي شدن مراکز کاريابي به منظور تمرکز فعاليت کاريابي در يک حيطه شغلي خاص و ارتباط مناسب با 

 کارفرما که به افزايش کيفيت خدمات اين مراکز کمک مي کند

 *معرفي کاريابي ها و تبيين جايگاه آنها در جامعه کار  و توليد جهت تامين نيروي کار مورد نياز

 بين مهارت جويندگان کار و نياز بازار کار *ايجاد توازن

 *اعتماد سازي به منظور افزايش مشارکت کارآفرينان در توسعه اقتصاد کارآفريني مبتني بر دانش

 *ايجاد محيط قانوني و حقوقي مورد نياز در فضاي کسب و کار و فعاليتهاي کارآفريني

ح مشوق هاي بيمه اي مبني بر امکان استفاده طر 3ماده  2*تخصيص به موقع اعتبارات جهت اجراي تبصره 

 کارفرمايان از معافيت بيمه اي سهم کارفرما از سوي مراجع مرتبط از جمله سازمان تامين اجتماعي

 *همکاري دستگاههاي اجرايي استان در راستاي اطالع رساني موثر به واحدهاي پذيرنده 

اههاي اجرايي به منظور شرکت بنگاههاي اقتصادي در *اعالم مزاياي طرح براي واحدهاي پذيرنده توسط دستگ

 طرح مذکور

 *تامين اعتبارات مورد نياز طرح به منظور برنامه ريزي براي تحقق کامل تعهدات استان

 *فرهنگ سازي جهت استفاده از نيروي کار داخلي به جاي اتباع خارجي در بين کارفرمايان

 خشنامه ها جهت کار در امور سخت و زيان آور*تصويب قوانين و مقررات، آيين نامه ها و ب
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*برخورد به موقع با تخلفات واحدها و کارفرماياني که از خدمات اتباع خارجي استفاده مي نمايند از طريق مراجع 

 قضايي

 *بازرسي هاي مستمر و شناسايي واحدهاي داراي اتباع خارجي غيرمجاز

 

 جمع بندی و پیشنهادات حوزه تعاون

 نقاط قوت : 

 وجود اصل آموزش بعنوان يکي از اصول بين المللي تعاون- 1

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 44قانون سياستهاي کلي اصل  - 2

 4تخصيص اعتبار جداگانه به منظور اجراي دوره هاي آموزشي وانجام طرحهاي تحقيقاتي از محل اعتبارات  - 3

 گذشته درصد حق تعاون وآموزش دريافت شده در سالهاي 

 بهره مندي از کارشناسان متخصص و باتجربه در ستاد - 4

 وجود آموزشگاه هاي اعتبار سنجي شده به منظور واگذاري اجراي دوره هاي آموزشي به آنها - 5

 وجود اتاق تعاون به عنوان بازوي اجرايي آموزش بخش تعاون - 6

 در انجام طرح هاي مرتبط با بخش تعاونوجود نماينده خانه تعاونگران در استان ومساعدت ايشان  - 7

 شرايط مساعد همکاري به منظور اجراي برنامه آموزش با توجه به انعقاد تفاهم نامه باسازمانهاي مرتبط - 8

 همکاري دانشگاه هاي استان و مراکز علمي به منظور انجام طرحهاي تحقيقاتي - 9

 ن با بخش تعاونآشنا نمودن فارغ التحصيالن وبخشي از دانشگاهيا - 10

 وجود امتيازات ويژه براي بخش تعاون از جمله تخفيفات مالياتي - 11 

 

 نقاط ضعف:

 درصد حق تعاون و آموزش 4حذف   - 1

 عدم ابالغ به موقع برنامه   - 2

 عدم تخصيص اعتبار مناسب براي انجام طرحهاي تحقيقاتي در استان ها - 3

 ه برنامه هاي اجرايي تخصيص دير هنگام اعتبارات مربوط ب - 4

عدم تعهد مديران جديدستادي به اجراي نامه ها و دستور العمل هاي مديران قبلي واتالف وقت استان ها تا  - 5

 دريافت دستور العمل هاي جديد

 پايين بودن تعرفه حق الزحمه امور آموزشي وتحقيقاتي نسبت به بقيه سازمانها  - 6

 غي وزارت متبوع و قوانين مالي اداره کل تضاد بين دستورالعمل هاي ابال - 7

 ناکارآمدي پورتال آموزش مجازي وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعي  - 8
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 عدم اهتمام بسياري از مديران تعاوني هاي جهت شرکت در دوره هاي آموزشي  - 9

 غير منعطف بودن عناوين برنامه ها ودوره هاي آموزشي ابالغي  - 10

توسط  96تخصصي  مورد نياز تعاوني هاي فرش دستباف و کشاورزي از تقويم آموزشي حذف دوره هاي  - 11

 وزارت متبوع

 تمرکزگرايي ونياز به اخذ مجوز براي انجام هرگونه طرح تحقيقاتي از وزارتخانه - 12

 نداشتن کارشناس تحقيقات براي پيگيري  وانجام امور کارشناسي وتخصصي    - 13

 نتايج تحقيقات و کاربردي نشدن نتايج پژوهش هاکتابخانه اي شدن  - 14

 عدم اجراي قانون تخفيف بيمه سهم کارفرما براي شرکت هاي تعاوني - 15

هاي قانون اساسي در زمينه ارائه تسهيالت اعتباري حمايتي به وسيله بانک 44عدم اجراي کامل بند ب اصل  - 16

 عامل

اسي در خصوص اعطاي تسهيالت وجوه اداره شده براي تقويت قانون اس 44عدم اجراي کامل بند د اصل  - 17

 تعاوني ها در مناطق کمتر توسعه يافته

 

 پیشنهادات:

واريز به موقع اعتبارات مربوطه براي انجام طرح هاي تحقيقاتي واجراي دوره هاي آموزشي همزمان با ابالغ  - 1

 برنامه 

 متناسب با ساير سازمان ها   اصالح تعرفه حق الزحمه امور آموزشي وتحقيقاتي - 2

 تقويت اتاق تعاون در راستاي انجام فعاليت هاي آموزش وتحقيقات - 3

 کاربردي شدن نتايج تحقيقات در سطح تعاوني ها - 4

 افزايش فضا وتجهيزات مناسب براي ارائه آموزش به تعاوني ها - 5

 زشتخصيص اعتبار جداگانه جهت انجام نظارت بر برنامه هاي آمو - 6

 تخصيص بودجه کافي به منظور اجراي آموزش هاي مورد نياز در سطح مطلوب - 7

امکان بهره مندي تعاونگران از امکانات آموزشي فني وحرفه اي به صورت انفرادي وتأمين هزينه آموزشي از  - 8

 طريق بخش تعاون

فني وحرفه اي خارج از تقويم اصالح دستورالعمل هاي اجرايي آموزش وامکان برگزاري دوره هاي آموزشي  - 9

 آموزشي تعاون 

 تفويض اختيار به استان جهت انعقاد قرارداد طرح هاي تحقيقاتي بدون نياز به اخذ مجوز  - 10

 تخصيص اعتبار مناسب با طرحهاي تحقيقاتي به استان ها  - 11

 شهرستانها به کارگيري نيروي انساني متخصص جهت فعاليت هاي آموزش وتحقيقات تعاون در - 12

 رفع اشکاالت متعدد پورتال آموزش مجازي باهدف استفاده آسان و مؤثر تعاونگران از آموزش ها - 13
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 ارائه آموزش هاي تخصصي به کارشناسان سطح استان جهت ارائه خدمت به نحو احسن - 14

 اولويت بخشي دستگاه هاي اجرايي در واگذاري امور به تعاوني ها - 15
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 فصل پنجم
 انرژي

 

 ـ مقدمه 1

 

باشد، جهان، توليد و مصرف انرژي ميدر عصر حاضر همچون قرن گذشته يکي از معيارهاي رشد اقتصادي در      

صورت يک کاالي گرانبها درآمده و منشأ رشد و شکوفايي کشورها نحوي که انرژي در بازارهاي جهاني بهبه

در ميان انواع  .بدون ترديد يکي از بزرگترين مصنوعات بشر در طول تاريخ، نيروي برق بوده است .رودشمار ميبه

هاي منحصر به فرد آن ازجمله امکان تبديل آن به انواع مختلف انرژي، به دليل مزيت ها، انرژي الکتريکيانرژي

اي گيري از آن، گردش صنايع و ايجاد کار و رفاه انسان از اهميت ويژهانتقال به فواصل طوالني، سادگي بهره

 .باشدمتصور نميچنانچه امکان رشد و شکوفايي جوامع بشري، بدون انرژي الکتريکي . باشدبرخوردار مي

هاي مختلف ازجمله خانگي، تجاري، صنعتي، باعنايت به نرخ رشد باالي مصرف انرژي الکتريکي در بخش     

منظور پاسخگويي منطقي به اين هاي اصفهان و چهارمحال و بختياري و همچنين بهکشاورزي و غيره در استان

افزاري و هم هاي جديد هم در حوزه سختاوريرشد پرشتاب، ضروري است که اين صنعت از تجهيزات و فن

 .مند گرددافزاري، بهرهنرم

شرکت توزيع نيروي برق »در استان اصفهان، امر توليد، انتقال و توزيع انرژي برق به شهر و روستا از طريق     

اصفهان اي منطقهاي که شرکت برقگونهگردد، بهمحقق مي «شرکت توزيع نيروي برق شهرستان»و « استان

شرکت توزيع  باشد.دار ميوبختياري را عهدهوظيفه تاًمين انرژي نيروي برق در سطح استان اصفهان و چهارمحال

رساني سازي شبکه برق و همچنين مسئوليت برقبهينهوبرداري، توسعهنيروي برق استان، وظيفه نگهداري، بهره

عنوان يکي دار بوده و بهجز شهرستان اصفهان را عهدهن بهشهرستان تابعه استا 23به کليه مشترکين در محدوده 

مشترک جديد جذب و  42992تعداد 96شود. در سال هاي توزيع در سطح کشور محسوب مياز بزرگترين شرکت

ميليون کيلووات  9424مشترک رسيد. در اين سال فروش انرژي حدود 1412869کل مشترکين اين شرکت به  

کيلومتر شبکه  20371کيلومتر شبکه فشار ضعيف،  18214بار شرکت در پايان سال حدود ساعت بود.تاسيسات زير

دستگاه چراغ روشنايي  494293مگاولت آمپر و تعداد  5501دستگاه پست با ظرفيت حدود  33172فشار متوسط،

 مي باشد.
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پوشش، رکين تحتشرکت توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان نيز وظيفه توزيع برق پايدار و مطمئن به مشت

هاي وزارت نيرو و شرکت مادر نامهها و آيينواگذاري انشعاب و خدمات پس از آن به متقاضيان درقالب سياست

 تخصصي توانير را برعهده دارد.

 

 

 هاي مهمعملكرد شاخص - 2

 1394-96هاي هاي مهم در سال. عملكرد شاخص1جدول 

 1396 1395 1394 واحد عنوان شاخص ردیف

رفيت توليد پراکندهظ 1 نيروگاه(  1) 1 مگاوات)تعداد(  نيروگاه(  1) 1  نيروگاه( 3) 7.1   

2 
 مجموع مجوزهاي نيروگاهي توليد پراکنده

مجوز  28) 90 مگاوات)تعداد(

 نيروگاه( 

مجوز  31) 100

 نيروگاه( 

مجوز  34) 118

 نيروگاه(

مجوز توليد انرژي از منابع انرژي نو و پاک  3

 )نيروگاهي(

گاوات)تعداد(م مجوز 10) 30 

 نيروگاه(

مجوز 17) 38

 نيروگاه(

مجوز 30) 57

 نيروگاه(

سامانه هاي برق خورشيدي کوچک داراي  4

 مجوز، قرارداد يا متصل به شبکه

 950 کيلووات)تعداد(

سامانه(100)  

1142 

سامانه(148)  

3986 

سامانه(279)  

 6.67 7.06 7.81 درصد تلفات توزيع 5

مصرف )مديريت مصرف(صرفه جويي در  6  125 95 70 مگاوات ساعت 

 4409 2775 1550 دستگاه استفاده از کنتورهاي هوشمند 7

 0.652 1.24 1.95 دقيقه در روز ميزان خاموشي 8

 تعداد مشترکين 9

  
 1412869 1374228 1338372 مشترک

10 

 فروش انرژي         

ميليون 

کيلووات 

 ساعت

8772 9027 9424 

وط موجودطول خط 11  38585 37862 36957 کيلومتر 

 5501 5359 5253 مگا ولت آمپر ظرفيت منصوبه 12

 شرکتهای توزیع برقمأخذ: 
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 انرژي ها و متغیرهاي مهم بر اساس اهداف کمي برنامه بخش. عملكرد شاخص2جدول 

 1396در برنامه ششم توسعه سال  

ردي

 ف

واحد  عناوين هدف کمي ماده قانوني

 متعارف

 1396 

درصد  عملكرد هدف برنامه

 تحقق 

 بند ز  1

 38ماده 

 87 26 30 - اجرای برنامه مدیریت سبز

اولویت به پیمانکاران بومی واجد  47ماده  2

 شرایط استانی

- 100 100 100 

ت ماده بند  3

48 

 

)گازی و ظرفیت تولید پراکنده

 خورشیدی(

 ظرفیت در حال تولید گازی

مگاوات 

 ساعت

گاوات م15000

ساعت تولید از 

ظرفیت منصوبه 

 مگاواتی 5.4

مگاوات 10022

ساعت تولید از 

 ظرفیت منصوبه

 مگاواتی 5.4 

67% 

 50ماده  4

 -3-بند ج

سند 

راهبردی 

 کشور

انعقاد قراردادخرید از منابع 

)سامانه انرژی نو و پاک

 کیلووات( 100خورشیدی زیر 

 در حال تولید

مگاوات 

 ساعت

ووات کیل 120 کیلووات200

ظرفیت و  

مگاوات ساعت 550

 تولید انرژی

60% 

بند ح ماده  5

35 

 100 4409 4409 دستگاه استفاده از کنتورهای هوشمند

 -3-بند ج 6

سند 

راهبردی 

 کشور

ارتقای کاهش خاموشی برای 

سطح امنیت و پایایی در شبکه 

 سراسری برق

دقیقه 

 در روز

0.657 0.652 100 

ا سطح کاهش تلفات توزیع برق ت 7

 متوسط کشورهای توسعه یافته

 59 6.67 6.4 درصد

افزایش بهره وری در زنجیره  8

صنعت برق کشور، از طریق 

توسعه و توانمندسازی سرمایه 

انسانی، توسعه فناوری، توسعه 

نظام های مدیریتی و کاربری 

 تجهیزات روزآمد جهانی

 90 - - درصد

 شرکتهای توزیع برق –شم توسعه در برنامه ش انرژی مأخذ: سند راهبردی بخش
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 براساس تكالیف قانونيدر برنامه ششم توسعه  انرژي تحلیل عملكرد بخش-3

شماره ماده  ردیف

قانونی 

 مرتبط

میزان  عملکرد واهم اقدامات تکلیف تعیین شده موضوع

 تحقق

 )درصد(

بند ز ماده  1

38 

اجرای برنامه 

 مدیریت سبز

دیریت اجرای برنامه مدیریت سبز شامل م

مصرف انرژی، آب ، مواد اولیه ، تجهیزات، 

کاغذ ، کاهش مواد جامد زائد و بازیافت آنها 

در ساختمانها و وسائط نقلیه در کلیه 

دستگاههای اجرایی و موسسات و نهادهای 

عمومی غیر دولتی در چهارچوب قوانین 

 مربوطه

تبصره: آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد 

رو و سازمان حفاظت مشترک وزارت نی

محیط زیست به تصویب هیات وزیران می 

 رسد.

با توجه به و  با راه اندازی مرکز سمیع -1

غیرحضوری شدن تمامی درخواستها هیچ پرونده 

  .فیزیکی برای مشترکین نداریم

درخصوص پسماندهای دیگر تجهیزات نیز با  -2

توجه به استفاده از پیمانکاران متخصص هیچگونه 

 ط زیست وارد نمی شود.آسیبی به محی

یکدوره کالس مدیریت مصرف با همکاری   -3

دانشگاه آب و برق گیالن برای کلیه همکاران برگزار 

 گردیده است.

با اعمال مدیریت در مصرف آب و انرژی شاهد   -4

بوده  %11.9کاهش مصرف انرژی در مجموع به میزان 

 ایم.

99   

 

 

100 

 

90 

 

کاهش  

11.9 

47ماده  2 اولویت به  

یمانکاران پ

بومی واجد 

 شرایط استانی

 جمله از اجرائی دستگاههای کلیه

 سازمان و نیرو و نفت های وزارتخانه

 نهادهای اقتصادی بنگاههای و اتمی انرژی

در طول اجرای  مکلفند غیردولتی عمومی

قانون برنامه ، در طرحها )پروژه های( خود و 

در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد 

استانی اولویت دهند و در قرارداد با  شرایط

کلیه شرکتها و پیمانکاران ،اولویت با به 

کارگیری نیروهای بومی استانی )در شرایط 

برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل 

سکونت نزدیکتر( را درج و بر حسن اجرای 

 آن نظارت کنند.

برگزاری کلیه فراخوان ها با امتیاز دهی به معیار 

در بومی  5 اعمال نمرهزیابی کیفی مناقصه گران با ار

بودن پیمانکار و داشتن تجربه در محل اجرای پروزه 

 ها

100 

بند ت ماده  3

48 

ظرفیت تولید 

 پراکنده

 برنامه اجرای طول در نیرو وزارت طریق از

 25000یش توان تولید برق تا افزا به نسبت

مگاوات از طریق سرمایه گذاری موسسات 

غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از  عمومی

داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکتهای 

تابعه یه با صورت روشهای متداول سرمایه 

گذاری از جمله ساخت، بهره برداری و 

( و ساخت، بهره برداری و BOOتصرف )

( اقدام نماید. خرید تضمینی BOTانتقال )

برق براساس نرخ تعیین شده توسط شورای 

 د خواهد بود.اقتصا

استفاده از پتانسیل مشابه  –ایجاد ساختار مناسب 

جهت تسریع در انجام فعالیتهای سرمایه گذاران و 

پیشرفت  –نظارت دقیق تر بر فرایند واگذاری ظرفیت 

پروژه نیروگاهی و اتصال به شبکه نیروگاهها با تکیه بر 

رویکرد توسعه منابع تولید در نزدیك ترین موقعیت به 

 بار ومراکز مصرفثقل 

67 

50ماده  4 انعقاد  

قراردادخرید از 

دولت موظف است سهم نیروگاههای 

تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه گذاری 

بخش غیردولتی )داخلی و خارجی( با 

استفاده از ظرفیت ناظران و برونسپاری فعالیتهای 

مرتبط جهت جذب حداکثری سرمایه گذاران در 

79.72 
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 -3-بند ج

سند 

راهبردی 

 کشور

منابع انرژی نو 

و پاک)سامانه 

خورشیدی زیر 

کیلووات( 100  

 در حال تولید

ه از ظرفیت داخلی را تا پایان حداکثراستفاد

ظرفیت برق  %5قانون برنامه به حداقل 

 کشور برساند.

حداقل زمان ممکن با رعایت تمامی الزامات فنی حاکم 

 یرظور توسعه پایدار انرژیهای تجدیدپذنبر شبکه به م

کیلووات ظرفیت قراردادهای منعقد شده با  3986

 سرمایه گذاران

 -3-بند ج 5

سند  

راهبردی 

 کشور

کاهش 

 خاموشی

ارتقای سطح امنیت و پایایی در شبکه 

 سراسری برق

ارتقاء سیستم مرکز کنتاکت سنتر شرکت جهت بهبود *

ستفاده مؤثر و روزافزون از ا* ارتباطات و گزارشات مردمی

رم نزدیك در انجام تعمیرات و پروژه های توسعه خط گ

آموزش خط گرم راه دور برای پرسنل عملیات و * شبکه

بهره برداری از سیستم * تهیه تجهیزات مورد نیاز

تجهیز خودروهای عملیات و حوادث * اتوماسیون شبکه

جهت کنترل بهینه خودروها و تسریع  AVLبه سیستم 

در شبکه جهت به  نصب جداکننده های متعدد*خدمات 

استفاده از دیزل * حداقل رساندن محدوده خاموشی

آموزش * ژنراتور در خاموشی های بابرنامه و بی برنامه

استفاده از تستر و روش های عیب یابی شبکه جهت کلیه 

تجهیز اکیپهای عملیات به * مأمورین مانور و سیمبانان

و کنترل دقیق * لودباستر بمنظور کاهش تعداد کلیدزنی

راهبری شبکه در خاموشی های ناخواسته و خواسته 

کنترل دقیق و راهبری شبکه در خاموشی های *

طراحی و بکارگیری سامانه سپاد) *ناخواسته و خواسته 

تبدیل شبکه * سامانه پردازش اطالعات دینامیك شبکه(

تبدیل کابلهای روغنی به * هوایی به کابل خودنگهدار

 کراسلینك

100 

 -3-بند ج 6

سند 

راهبردی 

 کشور

کاهش تلفات توزیع برق تا سطح متوسط  کاهش تلفات

 کشورهای توسعه یافته

. ایجاد ساختار مناسب جهت رصد تلفات انرژی 1

 الکتریکی در داشبورد مدیریتی شرکت

. انجام اقدامات مرتبط با بهینه سازی شبکه های 2

فشارمتوسط ، فشارضعیف و ترانسفورماتورهای توزیع 

 ای کاهش تلفات فنیدر راست

. انجام اقدامات مرتبط با بهینه سازی لوازم اندازه 3

 گیری در راستای کاهش تلفات غیر فنی

59 

 -3-بند ج 7

سند 

راهبردی 

 کشور

توسعه و 

توانمندسازی 

سرمایه 

انسانی، توسعه 

فناوری، توسعه 

نظام های 

 مدیریتی 

افزایش بهره وری در زنجیره صنعت برق 

توسعه و توانمندسازی کشور، از طریق 

سرمایه انسانی، توسعه فناوری، توسعه نظام 

های مدیریتی و کاربری تجهیزات روزآمد 

 جهانی

 توسعه نظامهای مدیریتی از طریق :

ایجاد نظام ارزیابی عملکرد فردی و واحدی به .1

 صورت مکانیزه

 انجام ممیزی مراقبتی نظام مدیریت یکپارچه.2

90 
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 ايعملكرد بودجه -4

 )ارقام به میلیون ريال( 1396در سال  انرژي اي بخش. عملكرد اعتبارات هزينه3جدول 

 1396 *نوع اعتبارات 

 درصد تحقق عملكرد مصوب

 - - - ملي

 - - - استاني

 - - - جمع کل

 شرکتهای توزیع برقمأخذ: 

ه هاي جاري آن از محل *با توجه به اينکه اين شرکتها به صورت سهامي خاص و غيردولتي است؛ هزين

 اعتبارات داخلي تامين مي گردد.

 

  1396در سال  انرژي ي بخشا هيسرما يها ييتملک دارا. عملكرد اعتبارات 4جدول 

 )ارقام به میلیون ريال(

 1396 عنوان برنامه * نوع اعتبارات

درصد  عملكرد مصوب

 تحقق

توسعه و نگهداري شبكه برق روستايي و  ملي

 تجديد پذير و پاک توليد برق 

40000 14867 37.2 

 61.5 31267 50841 توسعه و بهينه سازي شبكه برق روستايي استاني

 50.79 46134 90841 جمع کل

 شرکتهای توزیع برق مأخذ: 

* با توجه به قانون استقالل شرکتهاي توزيع، عمده اعتبارات سرمايه اي ا زمحل منابع داخلي و تنها 

  بارات سرمايه اي از محل اعتبارات ملي و استاني تامين مي گردد. بخش اندکي از اعت
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 : بندی و پیشنهادهاجمع - 5

برداری، های بهرهو کاهش پیك مصرف دربخشهای مدیریت مصرف در راستای اجرای فعالیت -

بینی خدمات مشترکین، مهندسی و فرهنگی و روابط عمومی، اقدام و پیك بار نسبت به پیش

 ه است.کاهش یافت

های فشار اقدامات مناسبی در زمینه تعدیل مصرف روشنایی معابر، اصالح شبکه  1396 در سال -

گیری مشترکین، تعویض کنتورهای مکانیکی با دیجیتال، متوسط و ضعیف، تست لوازم اندازه

انجام اقدامات فرهنگی و سایر موارد مربوط به مدیریت مصرف و جهت کنترل و کاهش مصرف 

 ورت گرفته است.و پیك ص

 علیرغم کمبود شدید نقدینگی، کاهش تلفات انرژی محقق گردیده است. -

 

 گردد:پیشنهادهای زیرارائه میهای اجرایی،راهکارها و و عملیاتی کردن سیاست منظور حل مشکالتبه

ای و برقراری نظام قیمت گذاری بر مبنای هزینه های تکلیفی و یارانهتغییر در نظام تعرفه -

 ها.ها وقیمت برق با اجرای کامل قانون هدفمندنمودن یارانهشده و واقعی نمودن تعرفهامتم

 شده برق نسبت به تعرفه تکلیفی.التفاوت قیمت تمامپرداخت مابه -

های مختلف برق با توجه به نیازهای آتی گذاری در بخشایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه -

 صنایع در اوج بار.

 های معوقه بدهکاران عمده برق.الزمات اجرایی درخصوص دریافت واخذ بدهیو ن برقراری قوانی -

 سازی شبکه.تخصیص منابع اعتباری کافی جهت تأسیسات و بهینه -

هایی از قبیل شبکه، اصالح ساختار شبکه، مدیریت انرژی برق جهت کاهش تلفات برق با روش -

 های دیگر.متعادل نمودن جریان فازها و روش

 های انرژی تا پایان برنامه ششم توسعه.قیمت حامل اصالح -

 اصالح نظام اقتصاد صنعت برق درقالب بنگاه اقتصادی. -

ارتقاء سطح تکنولوژی صنایع استان در راستای مصرف بهینه انرژی و توسعه تولید کاالهای با  -

 بازدهی بهینه ) براساس شاخص شدت مصرف انرژی( و کاهش مصرف انرژی.

صرفه جویی و مدیریت مصرف انرژی و اعمال مدیریت کارا و تصحیح الگوی ارتقاء فرهنگ  -

 های خدمات انرژی.مصرف دربخش انرژی وکاهش شدت انرژی وحمایت از توسعه شرکت

های صنعت گاز و فراهم نمودن های مختلف تاًمین مالی برای اجرای طرحاستفاده از روش -

 گذاری بخش غیردولتی.جذابیت سرمایه
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های ناوری در تجهیزات و فرآیندهای زنجیره انرژی و افزایش میزان استفاده از فناوریارتقاء ف -

 نوین دنیا.

های نفتی های مختلف در راستای کاهش سهم فرآوردهتداوم تغییرالگوی مصرف انرژی دربخش -

 و افزایش سهم برق.

ایتمندی ارتقاء سطح ایمنی عوامل تولید تا مصرف و صیانت از حقوق و افزایش سطح رض -

 های مختلف انرژی.ذینفعان در بخش

 های تجدیدپذیر در سبد انرژی مصرفی استان.افزایش سهم انرژی -

 المللی.بهبود کیفیت محصوالت و خدمات بخش انرژی متناسب با استانداردهای بین -

 



 

 

 

 فصل ششم

 نقل و حمل

 

 

 

 

 

 مقدمه

باشد که از دو اي مياي، ريلي، هوايي، دريايي و لولهادهو نقل ج و نقل شامل پنج زير برنامه حمل فصل حمل     

افزاري )مديريت ها، بنادر و ...( و نرمها، فرودگاهاي، ريلي، پايانهافزاري )توسعه و نگهداري شبکه جادهديدگاه سخت

کارشناسان زمان دسترسي، سازگاري و تناسب ناوگان با زيرساخت، تکنولوژي اطالعات و...( مورد توجه و بررسي 

 هر بخش قرار مي گيرد.

اي با بيشترين سهم از جابجايي کاال و و نقل جاده و نقل، حمل هاي حملطي ساليان اخير، در بين روش در     

و نقل در کشور مطـرح بوده است. هرچند که اين مسئلـه تا حدودي به  عنوان عمده ترين روش حملمسافر به

ستگي داشته، ليکن تنوع انواع وسيله نقليه و دسترسي جاده به اقصي نقاط کشور شرايط خاص جغرافيايي کشور ب

ها بوده است. از جمله مهم ترين عوامل در انتخاب جاده در حمل کاال و جابجايي مسافر در مقايسه با ديگر روش

بار و مسافر را به  اي بيشترين استفاده کننده را به خود جذب کرده و سهم بيشتري از جابجاييو نقل جاده حمل

خود اختصاص داده است. ارائه خدمات جابجايي از يک مسير به مسير ديگر، انعطاف پذيري باال در انتخاب مسير، 

اي درسطح استان و سهولت دسترسي به مراکز توليد و جذب بار و مسافر، گستردگي نسبتاً مطلوب شبکه جاده

 ها بوده است.خش نسبت به ساير بخشجمله داليل استقبال عمومي از اين ب کشور، از

و نقل بوده است و درکشورهاي توسعه  هاي حملترين بخشترين و ايمنو نقل ريلي، که اقتصادي بخش حمل   

 باشد، با افزايش سرعت و بهبود امکانات رفاهي قطارها و همچنين گراني حمليافته داراي اهميت بسيار زيادي مي

هاي اخير، مورد توجه روزافزوني جهت حمل بار و اي، در سالني پايين شبکه جادهو نقل هوايي و ضريب ايم

و نقل، طلب  هاي مختلف حملگذاري را جهت تعديل سهم بخشجابجايي مسافر، قرار گرفته و بيشترين سرمايه

 نمايد.مي

کشور و در مسيرهاي اي در استان، به دليل قرار گرفتن استان در مرکز و نقل ريلي و جاده دو بخش حمل

باشند، از پتانسيل غرب که خود جزئي از کريدورهاي اصلي آسيايي مي -جنوب و شرق -اصلي کريدورهاي شمال
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اي، بخش و نقل در بخش جاده هاي حملباشند. از نظر خدمات مختلف بخشنسبي بسيار بااليي برخوردار مي

ولي در بخش ريلي تقريباً کليه امور در انحصار بخش دولتي  عهده داردگري را بهتقريباً کليه امورتصدي خصوصي

هاي فرودگاهي تقريباً کليه امور در انحصار بخش دولتي و نقل هوايي در حوزه زيرساخت باشد. در بخش حملمي

و نقل هوايي در استان اصفهان  گردد. در حال حاضر حملهاي خصوصي ارائه ميولي خدمات پروازي توسط شرکت

اي در رتبه دوم ، و ازنظر حمل بار در رتبه و نقل جاده و نقل مسافر پس از حمل ها از نظر حملين ساير بخشدر ب

 سوم قرار دارد. 

 

اي، محورهاي داراي عملکرد فرا استاني و ملي، مانند امور مربوط و نقل جاده الزم به ذکر است در بخش حمل     

صورت متمرکز هاي اجرايي اتخاذ شده، بهها و سياستگذاريي، کليه هدفو نقل ريلي و هواي هاي حملبه بخش

هاي در کشور انجام گرفته و واحدهاي استاني خصوصاً در امور ساخت و توسعه، ملزم به عمل در راستاي سياست

 باشند.اتخاذ شده درسطح ملي مي

شرق کشور و  -جنوب و غرب  -زيت شمالاستان اصفهان با توجه به  قرار گرفتن در تقاطع محورهاي تران     

کيلومتر آزاد  4637کيلومتر راه همسنگ شامل  25244هاي مواصالتي و دارا بودنترين شريانبرخورداري از مهم

کيلومتر 1242کيلومتر بصورت رفت و برگشت( و  3777کيلومتر راه شرياني )معادل  2220راه، بزرگراه و راه اصلي و 

هاي اي در جابجايي بار و حمل مسافر در بين ساير استانمتر راه روستايي ، سهم عمدهکيلو 4517راه فرعي و 

 کشور به خود اختصاص داده است.

هاي درصد راه 6/9ها و درصد بزرگراه 5/11ها و درصد آزادراه 1/18اهميت اين نقش با علم به اين موضوع که      

کيلومترراه )غير همسنگ(  11134گردد. با توجه به وجود مي تراصلي کشور در اين استان قرار گرفته، پررنگ

باشد که کيلومتر مربع مي 100کيلومتر راه در  4/10هاي استان معادل کيلومتر مربع، تراکم راه 107045درسطح 

 تر برخورداري قرار گرفته است.هاي کل کشور، ازنظر اين شاخص، درسطح پايينراه 1/13در مقايسه با تراکم 

درصد از حمل  3/9درصد و  4/11هاي حمل بار و جابجايي مسافر، استان اصفهان با دارا بودن از نظر شاخص     

 باشد.بار و جابجايي مسافر کشور، به ترتيب داراي رتبه اول و سوم در سطح کشور مي

ط فرعي )شامل کيلومتر خ 337کيلومتر خط اصلي،  620و نقل ريلي، استان اصفهان داراي  در بخش حمل    

ايستگاه( و بسته  26ايستگاه باز ) 37کيلومتر خط مـانوري ( و  6/224کيلومتر خط صنعـتي و تجاري و  15/112

باشد. اين بخش از نظر حمل بار مقام دوم و از نظر حمل مسافر پس از ايستگاه( در مناطق مختلف خود  مي 9)

و نقل استان قرار گرفته است. از نظر تراکم راه آهن  سوم حمل و نقل هوايي، در مقام اي و حملو نقل جاده حمل

نسبت به ميزان اين شاخص در کل  894/0کيلومتر مربع(، استان اصفهان با تراکم  100)کيلومتر خط راه آهن در 

باشد، در وضعيت بهتري قرار گرفته است، ولي در مقايسه با کشورهاي مختلف مي 789/0کشور که داراي تراکم 

آل دارد )بطور نمونه در کشورهاي جمهوري چک، آلمان و انگلستان، اين شاخص هان، فاصله بسياري تا وضع ايدهج
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هاي آهن استان اصفهان يکي از مجموعهباشد( . ازنظر اقتصادي، راهمي 67/6و  55/9،  26/12ترتيب برابر ه ب

هاي هرمزگان و يزد در جايگاه سوم از استانحال حاضر بعد  هاي کشور است و درآهنمهم و پردرآمدترين راه

 .کشور ازلحاظ ارائه خدمات حمل بار و کسب درآمد قرار دارد

 

 هاي مهم عملكرد شاخص

 

 ايو نقل جاده برنامه حمل -1

 بخش ساخت و توسعه راهها-1-1

: احداث اقدامات مختلفی شامل 1396رغم کمبود اعتبارات مورد نیاز، طی سالدر این بخش علی     

 151سطح، احداث و بهسازی دستگاه تقاطع غیرهم 6احداث  های بزرگراهی و اصلی،کیلومتر راه 120

های کیلومتر راه 195سفالت آروکش بهسازی و روستایی و همچنین اصلی ، فرعی و های کیلومتر راه

توان به تکمیل میهای مهم استانی مربوط به این فعالیت، . ازجمله پروژهانجام شده استروستایی 

 –آباد حسن –زیرسازی و آسفالت راه روستایی پیشکوه به پشتکوه، بهسازی و روکش آسفالت راه ورزنه 

طالخونچه ، احداث –اردستان، باند دوم مبارکه–ابر کوه ، باند دوم اصفهان -آباد، احداث راه رامشهنیك

خمین،  –گلپایگان  -باند دوم موتهبیدگل ،احداث  شهر، احداث کمربندی آران وکمربندی خمینی

بروجن  -شهرکرد و احداث باند دوم دهاقان  –خوانسار، تکمیل باند دوم محور زرین شهر –گلپایگان 

 اشاره نمود.

 

 ايجاده و نقل حملبخش راهداري و -1-2

ه شرق جنوب و غرب ب -با توجه به  قرار گرفتن استان اصفهان در تقاطع مواصالتی ترانزیت شمال     

ای نقش مهم جاده و نقل حملو دارا بودن بیشترین آزاد راه، بزرگراه و راه اصلی درسطح کشور، بخش 

 تأمینبه حجم گسترده سفرهای بار و مسافر و لزوم  عنایتبا  ضمناًکند.ای را در استان ایفا میو ارزنده

تبع آن ادارات ای و بهجاده و نقل حملها، مسئولیت سازمان راهداری و شرایط و تجهیزات ایمنی جاده

ریزی دقیق و ای استان دارای حساسیت زیادی بوده و مستلزم برنامهجاده و نقل حملکل راهداری و 

باشد. اعتبارات استانی و ملی این بخش با دهی مناسب به کاربران بخش میگسترده جهت سرویس

 تمام هزینه گردیده است. بازده و نیمهای زودهاولویت عملیات راهداری و رفع نقاط پرحادثه، پروژه

سطح همسطح درهای غیرهای این بخش فعالیت نگهداری راه ، احداث تقاطعترین فعالیتاز مهم     
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باشد که درنهایت موجب م ایمنی و... ، میئسازی راهها با نصب نیوجرسی، گاردریل، عالراهها، ایمن

های این بخش ترین شاخصای شده است. از مهمصادفات جادهخیزی مسیرها و کاهش تکاهش حادثه

استان )با بارنامه (، مبدأ جا شده از استان، میزان بار جابه مبدأجا شده از توان به تعداد مسافر جابهمی

اره نمود که عملکرد ، اشهای استانسازی راهای و نگهداری و ایمنتعداد متوفیات ناشی از تصادفات جاده

 ، ارائه گردیده است.1در جدول شماره  1396تا  1394های سال خص درطیهر شا

 

 و نقل ريلي برنامه حمل-2

کیلومتر خط  270کیلومتر خط اصلی،  562استان اصفهان با موقعیت ممتاز در مرکز کشور، دارای      

 و ایستگاه(  26ایستگاه باز ) 37 صنعتی و کیلومتر خط تجاری و 112و مانوری،  فرعی

 100آهن در آهن )کیلومتر خط راهباشد.  از نظر تراکم راهایستگاه( درمناطق مختلف خود می 9بسته )

 باشد. می 89/0کیلومتر مربع(، استان اصفهان دارای تراکم 

های احداث خط دوم محور توان به پروژهریلی استان می و نقل حملهای ترین پروژهاز مهم     

کیلومتر از این خط در استان اصفهان قرار دارد( ، احداث خط دوم  150حمدیه )که م–میبد  -شهرزرین

 کیلومتر، 18سیستان بطول  –کیلومتر، بازسازی محور ورتون 42طول  هآباد بحسن-دوخطه دیزیچه

د های فیروزآباآباد و بازگشایی ایستگاههای مدآباد ودهابیازان، احداث ایستگاه -بازسازی محور اسپیدان

ریلی  و نقل حملبرداری رسیدن آنها گامی بلندتر جهت دستیابی به اهداف وگز اشاره نمود که با به بهره

استان شامل ارتقای ایمنی، ارتقای کیفی خدمات و افزایش ظرفیت بار و اقدامات ترافیکی برداشته خواهد 

و تن کیلومتر خالص و ناخالص  تخلیه توان به تناژ بارگیری وهای این بخش میترین شاخصاز مهم شد.

 (1)در جدول شماره  1396تا  1394های ها درطی سالجابجا شده اشاره نمود که مقادیر این شاخص

 ارائه گردیده است.

 

 و نقل هوايي برنامه حمل-3

و نقل هوایی استان اصفهان دارای پنج فرودگاه، شامل فرودگاه شهید بهشتی، هسا،  در بخش حمل     

و  باشد که تنها فرودگاه شهید بهشتی اصفهان در زمینه حملپور میفرودگاه کاشان و شهید وطن بدر ،

باشند. های نظامی میصورت خاص و عمدتاً دارای کاربریها بهنقل عمومی فعالیت داشته وسایر فرودگاه

فه اصفهان قرار در منطقه ص 1308فرودگاه اصفهان از قدیمی ترین فرودگاههای کشور است که از سال 

داشت و بنا بر نیازهای وقت ، فرودگاه جدید با هدف ارائه خدمات هوانوردی . مسافری و آموزشی . 
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عملیاتی گردید . این فرودگاه یکی از فرودگاههای بین المللی مصوب جمهوری اسالمی ایران ، چهارمین 

دگاه بین المللی کشور در تعداد فرودگاه بین المللی کشور در تعداد پروازهای خارجی و پنجمین فرو

 می باشد. پروازهای داخلی

از منظر هوانوردی،  فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان به دلیل قرار گرفتن در مرکز کشور محل 

درصد از پروازهای عبوری از فضای کشور بوده و  دوازده مسیر هوایی بین المللی و  60عبور بیش از 

   تحت کنترل آن عبور می نماید.داخلی از فراز منطقه 

شده تعداد کل پروازهای داخلی و خارجی ، تعداد کل مسافران داخلی و خارجی و میزان بار حمل     

 ها باشند که مقادیر این شاخصهای این بخش میشاخص ترینپروازهای داخلی و خارجی از مهم

 دیده است.ارائه گر (1)در جدول شماره  1396تا  1394های درطی سال
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 1394 - 96هاي هاي مهم در سال. عملكرد شاخص1جدول 

ف
دي

ر
 

 1396 1395 1394 واحد عنوان شاخص 

1 
 راههای آسفالتروکش و بهسازی

 اصلی، فرعی و روستایی
 195 198 509 کیلومتر

2 
احداث تقاطع غیرهمسطح و تکمیل   

 پل
 6 7 7 دستگاه

3 
احداث راههای اصلی، فرعی و   

 روستایی
 151 115 166 کیلومتر

 14039 15601 16870 هزار نفر مسافر جابه جا شده از مبدا استان 4

5 
بار جابجا شده از مبدا استان )با 

 بارنامه(
 48506 44042 41246 هزار تن

6 
تعداد متوفیات ناشی از تصادفات 

 ایجاده
 591 619 638 نفر

7 
نگهداری و ایمن سازی راه های 

 استان
 )مستمر( 11134 )مستمر(12570 مستمر() 12400 لومتر کی

 3221484 2990420 2819676 تن تناژ بارگیری از خطوط ریلی استان 8

 14002251 12045501 11862641 تن تناژ تخلیه از خطوط ریلی استان 9

10 
تن کیلومتر خالص جابجا شده از 

 خطوط ریلی
 4633992475 4247564667 3973381327 کیلومتر-تن

11 
تن کیلومتر ناخالص جابجا شده از 

 خطوط ریلی
 8194087418 7732712951 7070531839 کیلومتر-تن

 20275 19074 15827 سورتی پرواز تعداد کل پروازهای داخلی 12

 4220 4298 3743 سورتی پرواز تعداد کل پروازهای خارجی 13

 2288804 2135871 1776695 نفر تعداد کل مسافران پروازهای داخلی 14

 502374 520303 477305 نفر تعداد کل مسافران پروازهای خارجی 15

 17058 16262 13972 تن میزان بار حمل شده پروازهای داخلی 16

17 
میزان بار حمل شده پروازهای 

 خارجی
 8504 8235 8065 تن
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 فرابخش/ها و متغیرهاي مهم بر اساس اهداف کمي برنامه بخش. عملكرد شاخص2جدول 

 1396در برنامه ششم توسعه سال  

يرد

 ف
 ين هدف کميعناو يماده قانون

واحد 

 متعارف

1396 

هدف 

 برنامه

عملک

 رد

درصد 

 تحقق

1 

بند )الف(  108

 (1جزء )

 74 28 38 نفر کاهش تلفات حوادث رانندگي

 100 109 109 مقطع شناسايي و آشکارسازي نقاط پرتصادف 2

3 
ط حادثه خيز با اولويت مسيرهاي رفع و اصالح نقا

 پرتردد کشور
 100 13 13 مقطع

4 

بند  108ماده 

 (2)الف( جزء )

خريد نصب و راه اندازي دوربين هاي کنترل 

 سرعت
 100 3 3 دوربين

5 
تکميل و نگهداري دوربين هاي ثابت کنترل 

 سرعت
 100 89 89 دوربين

6 
اندازي سيستم توزين در حال خريد، نصب و راه

 (WIMحرکت )
WIM 0 0 - 

7 
تکميل و نگهداري سيستم توزين در حال حرکت 

(WIM) 
WIM 4 4 100 

 100 34 34 دوربين هاي نظارت تصويرينگهداري دوربين 8

 100 12 12 تابلو پشتيباني و نگهداري سامانه تابلوهاي پيام متغير 9

 100 14 14 ترددشمار هاي ترددشمارتوسعه دستگاه 10

 100 120 120 کيلومتر احداث و تکميل بزرگراه 163 11

 100 30 30 کيلومتر هاي اصلياحداث و تکميل راه 163 12

13 163 
خانوار به  20هاي روستايي آسفالته باالي نسبت طول کل راه

 خانوار 20هاي روستايي باالي طول کل    راه
 100 60 60 درصد

14 163 
عي نيازمند بهسازي و آسفالت هاي اصلي و فرنسبت طول راه

 هابه طول راه
 100 20 20 درصد

15 

 166و  161ماده 

 9/104 22037 21000 تن حمل کاال از طريق حمل و نقل هوايي

 45/102 2254 2200 هزارنفر و نقل هوايي جابجايي مسافر از طريق حمل 16

 8/97 19570 20000 سورتي پرواز تعداد پرواز داخلي و خارجي 17

18 

 164ماده 

 77 14683 19000 هزار تن حمل کاال از طريق خطوط ريلي

 70 1475 2100 هزار نفر و نقل ريلي جابجايي مسافر از طريق حمل 19

 95 950 1000 کيلومتر نگهداري طول انواع خطوط راه آهن 20

 100 5/1 5/1 درصد نسبت خطوط بهسازي شده به کل خطوط ريلي  21
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 و نقل در برنامه ششم  براساس تكاليف قانونيملكرد بخش حملتحليل ع-3
دولت مکلف است اقدامات و  ( قانون برنامه ششم توسعه کشور1بند )الف( جزء ) 108با توجه به ماده 

سازوکار الزم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تأکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، 

های پزشکی، اصالح های امداد رسانی و فوریتمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکهارتقای کیفیت ای

نحوی که تلفات حوادث ای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم نماید بهخیز جادهنقاط حادثه

( %31هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه سی و یك درصد )رانندگی نسبت به تعداد ده

، اصالح راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اهش یابد. لذا تکلیف مقرر در ماده قانونی برای اداره کلک

برای کاهش تلفات حوادث رانندگی از طریق شناسایی و آشکارسازی نقاط  ایخیز جادهنقاط حادثه

. با توجه به این پرتصادف و رفع و اصالح نقاط حادثه خیز با اولویت مسیرهای پرتردد استان می باشد

 192درصد تلفات جاده ای  31نفر بوده و کاهش  619برابر  1395که تعداد تلفات جاده ای در سال 

، حداقل کاهش تلفات برابر 1396لذا هدف سال  ،نفر تا پایان اجرای قانون برنامه می بایست واقع شود

 %74و درصدد تحقق هدف برابر نفر تلفات بوده  28عملکرد کاهش  1396نفر می باشد که در سال  38

 می باشد.

کلیه معابر اصلی،  ( قانون برنامه ششم توسعه کشور می بایست2بند )الف( جزء ) 108با توجه به ماده 

های اصلی و آزادراهها با نصب، شهرها و همچنین جادهها و کالنمیادین و بزرگراهها در مراکز استان

ها و وزارت راه و نترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداریهای کروزرسانی سامانهنگهداری و به

ها و دسترسی الزم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانه

های اصلی و گیرد. لذا تکلیف مقرر در ماده قانونی برای این اداره کل، تحت پوشش قرار گرفتن جاده

های کنترلی و مراقبتی هوشمند از طریق خرید نصب روزرسانی سامانهاری و بهآزادراهها با نصب، نگهد

و راه اندازی دوربین های کنترل سرعت، تکمیل و نگهداری دوربین های ثابت کنترل سرعت، خرید، 

، تکمیل و نگهداری سیستم توزین در حال (WIMاندازی سیستم توزین در حال حرکت )نصب و راه

های نظارت تصویری، پشتیبانی و نگهداری سامانه تابلوهای پیام ری دوربین، نگهدا(WIMحرکت )

های ترددشمار می باشد. با توجه به این که در این ماده قانونی هدف کمی برای متغیر و توسعه دستگاه

 برنامه مشخص نشده است ستون هدف و درصد تحقق هدف فاقد عدد می باشد.

اندازی تای کاهش تلفات جاده ای استان ، اقدامات ارزشمندی از جمله ، راه، در راس 163با توجه به ماده 

ای به همراه اطالعات مربوط به و نقل کشور جهت ثبت وقایع جاده وسوانح حملسامانه حوادث
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اطالع رسانی  وساعت 24اطالعات درروز رسانیاحمر و ... با قابلیت بهراه، اورژانس، هالل، پلیسهواشناسی

دوربین نظارت تصویری،  36ثبت تخلف سرعت، نصب و راه اندازی  دوربین 108اندازی نصب  و راه و

آموزش شاغلین  ای در راههای برون شهری استان اصفهان ،اجرای پروژه ارزیابی ریسك تصادفات جاده

سازی مقامات شهرستانی درخصوص بخش حمل و نقل، تشکیل کمیته تصادفات با هدف حساس

ای، حوادث جادهدیدگانها مانند همایش یاوران راه ایمن و همایش آسیببرگزاری همایش فات،تصاد

های مسافربری و باربری استان، احداث بزرگراه، راه اصلی و نظارت مستمر و روزانه برعملکرد شرکت

های پروژههای موجود، لکه گیری و روکش آسفالت راه های شریانی، اصالح تقاطع، اجرای بهسازی راه

ها شامل خرید، نصب و راه اندازی نیوجرسی، تابلوهای انتظامی و اخطاری و مربوط به ایمنی حریم راه

، چراغ های چشمك زن، VMSو  VSLمسیرنما، سیستم روشنایی، حفاظ بتنی، تابلوهای پیام متغیر 

 ... ، انجام گرفته است.های شریانی، احداث پل عابر پیاده آسان رو و انجام خدمات ممیزی ایمنی راه

 

کاهش موضوع ،  163ماده همچنین در راستای مواد قانونی مندرج در برنامه ششم توسعه از جمله  

 بند 163ها ، ماده دریافت درآمد و عوارض از طریق راهموضوع ،  (الف)بند  163ای ، ماده تلفات جاده

واگذاری  موضوع  ، (د) بند 163ها ، ماده ت راهدریافت خسارت وارده به ابنیه فنی و تأسیساموضوع ،  (ج)

موضوع  ،  (ه ) بند 163ها ، ماده های خدمات بین راهی به بخش خصوصی و تعاونیمجوز مجتمع

بند  161ونقل ، ماده ایجاد بانك جامع حملموضوع ،  (و ) بند 163نوسازی ناوگان حمل و نقل ، ماده 

موضوع ،  (ب)بند 161های داخلی و خارجی ، ماده ت شرکتامکانا برداری ازبهرهموضوع ، (الف )

توسعه و بکارگیری بخش خصوصی در حمل و نقل موضوع ،  164ونقل هوائی، ماده آزادسازی نرخ حمل

 ، اقدامات مورد نیاز انجام گرفته است.ریلی 
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 ايعملكرد بودجه – 5

ذکر است در قسمت  بودجه  ه گرديده است. الزم بهارائ 4و  3اي اين فصل در قالب جدول شماره عملکرد بودجه
هاي اداره کل راه و شهرسازي ، و نقل در ذيل فعاليت اي با توجه به قرارگيري فصل مسکن و فصل حملهزينه

 باشد.، مربوط به هر دو فصل مي 3آمار جدول شماره 
 

 ميليون ريال( به رقام)ا 1396 سال بخش حمل و نقل دراي . عملكرد اعتبارات هزينه 3جدول 
 

 نوع اعتبارات برنامه
1396 

 درصد تحقق عملكرد مصوب

 حمل و نقل هوایی

 ملی

 
532878 497359 93 

 - - - استانی

 حمل و نقل جاده ای

 196782 196782 ملی
100 

 212953 212953 استانی
100 

 حمل و نقل ریلی

 - - ملی
- 

 - - استانی
- 

 96 907094 942613 جمع کل

 

 
  1396 سال بخش حمل و نقل در تملک دارائي هاي سرمايه اي. عملكرد اعتبارات  4جدول 

 ميليون ريال( به )ارقام
 

 نوع اعتبارات برنامه
1396 

 درصد تحقق عملكرد مصوب

 حمل و نقل هوایی

 ملی
 

3561 29576 94 

 - - - استانی

 حمل و نقل جاده ای

 1263444 2839212 ملی
45 

 695406 1322958 ستانیا
52 

 حمل و نقل ریلی

 - - ملی
- 

 - - استانی
- 

 96 907094 942613 جمع کل
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 بندي و پيشنهادها:جمع – 5

 

 نقاط قوت و ضعف :

  الف( نقاط قوت :

  استان دیگر 9قرار گرفتن استان در مرکز کشور و همسایگی با.  

 ز جمله آزاد راه و بزرگراه در استانکیلومتر راه همسنگ، ا 25000 به دارا بودن نزدیك. 

 وجود نیروهای متخصص، با تجربه و توانمند استان. 

 های اقتصادی، صنفی، باربری و مسافری در استان نسبت به بقیه مناطق کشورتعدد بنگاه. 

 ء.گذاری و اجراخصوصی کارآمد جهت سرمایهوجود بخش 

 و  حملهای توسعه صنعت و زیرساختبر ها مبتنی های مدیریت راهوجود بسترها و زیرساخت

 نقل.

 ای برای توزیع مطلوب بارهای ریلی و جادهارتباط مناسب شبکه. 

 السیر کشور(تهران )اولین قطار سریع –السیر اصفهان پروژه قطار سریع. 

  المللی با توجه هوایی بین و نقل حملمکان مناسب فرودگاه شهید بهشتی اصفهان برای توسعه

 .کزیت استان به مر

 ب ( نقاط ضعف:

  ریلی و هوایی از جابجایی بار و مسافر و نقل حملکمبود سهم. 

 ترافیك باال و سنگین بخاطر مرکزیت استان در کشور و وجود صنایع بزرگ در استان. 

 های موجودکمبود منابع مالی متناسب برای نگهداری راه. 

 هازمان اجرای پروژه وجود مناطق سردسیر و کوهستانی استان و محدودیت . 

  المللیبین و نقل حملفقدان رانندگان متخصص در امر. 

  حملو فرسوده بودن ناوگان  و نقل حملوجود مالکیت تك خودرویی )خویش فرمایی( در حوزه 

 .کشور و نقل

 المللیبین و نقل حملهای کمبود شرکت. 

 های ب شهرکالباربری درق و نقل حملهای های مناسب برای استقرار شرکتعدم وجود مکان

 و نقل. حمل

 عدم تناسب منطقی افزایش قیمت اجرا با اعتبارات اختصاص یافته. 
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  ایجاده و نقل حملعدم استفاده از سیستم هوشمند برای مدیریت ترانزیت کاال در بخش. 

  جایی بار و مسافر در آنجابه پایینکمبود شبکه ریلی و سهم. 

 الی جهت توسعه فرودگاه شهید بهشتیمشکل کمبود منابع م.  

  محل منابع ملی و استانیاز و نقل حملکمبود اعتبارات اختصاص یافته در بخش. 

 هاعدم تناسب منطقی بین هزینه ساخت و نگهداری و اعتبارات دولتی برای اجرای پروژه. 

 های گذشتهعدم تملك اراضی واقع در مسیرهای ساخته شده در سال. 

  های استان نسبت به کشور با توجه به تردد باالی ای در جادهمیزان تلفات وسوانح جادهباال بودن

 .کاربران راه

 های استان به علت ترافیك ترانزیت کاالکاهش کیفیت رویه راه. 

 سنگین و عدم اختصاص اعتبار شده تولید وسایل نقلیه سنگین و نیمههای تمامباالبودن هزینه

 و نوسازی این بخش.منظور تجهیز کافی به

 

 پیشنهادها:

 ها.هاي راهداري و ساختار توسعه راهافزايش اعتبارات متناسب با فعاليت 

 اي .جادهو نقل حملها دربخشراهها وتوسعه وساختراهدرامر نگهداريوتشويق پيمانکارانتقويت 

 و نقل بار و  يش سهم حملمنظور افزاو نقل ريلي و هوايي به ريزي درجهت توسعه شبکه حملبرنامه

 مسافر.

 و نقل. هاي حملبرداري رساندن پروژهگذار جهت به بهرهتشويق و ترغيب سرمايه 

 و جلوگيري از شروع و حياتي  هاي مهمبندي اعتبارات استان جهت تخصيص آن به پروژهاولويت

  ها.هاي غيرمهم در شهرستانپروژه

 

 



 

 

 

 

 فصل هفتم

 ارتباطات

 سیما صدا و -1

 ينماه همان سال پخش اول يشد و در د يوييفرستنده راد يدارا 1328بار در سال  يننخست يمرکز اصفهان برا

 يرفت .فرستنده انجام پذ يناز ا يوييبرنامه راد

 افتتاح شد. 1375در سال  نيزمرکز  يمايس يو شبکه استان 1375 در سال اصفهان نيز  مرکز يصدا ياستان شبکه

 .مجهز شد ينور يبرانتقال ف يستمبه س 1388در سال و اي ارسال ماهواره يستمبه س1381در سال 

ايستگاه تلويزيوني ديجيتال  270فرستنده تلويزيوني و اف ام در  1202در حال حاضر اين مرکز با راه اندازي بيش از 

تلويزيوني و راديويي  درصد جمعيت استان را تحت پوشش پخش برنامه هاي 99ايستگاه موج متوسط، بيش از  4و 

 قرار داده است.

با توليد  96ساعت درسال است که در سال  4100ساعت و تعهد توليد آن   8760تعهد پخش صداي مرکز ساالنه 

ساعت ضبطي( به زبان فارسي فعاليت گسترده در امر  6ساعت زنده و  5ساعت برنامه ) 11روزانه به طور متوسط 

 توليد دارد.

ساعت مي باشد  که:  1850ساعت و تعهد توليد آن درسال،  8760مرکز اصفهان نيز ساالنه تعهد پخش سيماي 

 کند.ساعت برنامه ضبطي توليد وپخش مي 5ساعت برنامه  زنده و  3حاضر روزانه به طور متوسط  در حال

 1دا، روزانه دقيقه اي و در حوزه ص15بخش خبري  3همچنين در حوزه اطالعات و اخبار در حوزه سيما، روزانه 

 دقيقه خبر ( 80شود. )درمجموع روزانه دقيقه اي پخش مي 5بخش  3دقيقه اي و  15بخش 

 

 مهم های شاخص عملکرد-2

ششم  برنامه طی برای این مرکز شده تعیین هدف های شاخص و اصلی های شاخص

 توسعه:
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 1395-96- های سال در مهم های شاخص عملکرد. 1 جدول

شاخص عنوان ردیف حدوا   1395 1396 

 113.400 109.080 دقيقه توليد برنامه هاي تلويزيوني 1

 246.000 246.000 دقيقه توليد برنامه هاي راديويي 2

 525.600 527.040 دقيقه پخش برنامه هاي تلويزيوني 3

 525.600 527.040 دقيقه پخش برنامه هاي راديويي 4

اهايستگ هاي تلويزيوني و اف . امکل ايستگاه 5  1202 1202 

 270 270 ايستگاه هاي تلويزيوني ديجيتال شدهايستگاه 6

 130 87 دستگاه تعداد فرستنده تلويزيوني ديجيتال 7

 60 1094 دستگاه هاي تلويزيوني آنالوگتعداد فرستنده 8

 266 266 دستگاه هاي راديويي اف. امتعداد فرستنده 9

 4 4 ايستگاه سراسري( –استاني تعداد ايستگاه فرستنده موج متوسط ) 10

 9 9 دستگاه هاي راديويي موج متوسطتعداد فرستنده 11

 صدا و سيماي مرکز اصفهان: مأخذ

 

 توسعه ششم برنامه در کمی اهداف اساس بر مهم متغیرهای و ها شاخص عملکرد. 2 جدول

 1396 سال

 ردیف
ماده 

 قانونی

 هدف عناوین

 کمی

واحد 

 متعارف

1396 

رنامههدف ب  عملکرد 

1 3 
توليد برنامه 

 راديويي
 9.180 برنامه سازي با موضوعات اقتصادي دقيقه

2 3 
توليد برنامه 

 تلويزيوني
 14.792 برنامه سازي با موضوعات اقتصادي دقيقه

3 33 
توليد برنامه 

 راديويي
 6.083 توسعه کشاورزي و صيانت وحمايت از منابع طبيعي دقيقه

4 33 
توليد برنامه 

 تلويزيوني
 2.170 توسعه کشاورزي و صيانت وحمايت از منابع طبيعي دقيقه

5 86 
توليد برنامه 

 راديويي
 دقيقه

ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و ارزشهاي دفاع 

 مقدس
6.940 

6 86 
توليد برنامه 

 تلويزيوني
 دقيقه

ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و ارزشهاي دفاع 

 مقدس
8.852 
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 صدا و سيماي مرکز اصفهان راهبردي سند: مأخذ

 

 تکالیف براساس توسعه ششم مهبرنا در صدا و سیمای مرکز اصفهان عملکرد تحلیل- 3

 قانونی

صدا و سيماي مرکز اصفهان به عنوان بخش مهمي از جامعه بزرگ رسانه ملي در راستاي اهداف و ماموريتهاي 

سازماني خود بر آن است تا در عمل به رسالت و تکاليف قانوني سازماني خود در امر برنامه سازي، توليد محتوا و 

روز موثرتر از ديروز گام بردارد. در اين راستا استراتژي هايي تنظيم و سرلوحه جذب و نگهداشت مخاطب  هر 

 فعاليت هاي سازماني قرار مي گيرد که در سال گذشته از اين قرار بوده است:

 

 96استراتژی کالن در سال (  3-1

 تمرکز اوليه در حوزه هاي جغرافيايي خبر و پخش سيما و حرکت براي افزايش کيفيت 

 آيند اصالح شده توليد سريال هاي نمايشي با کيفيت پخش مليآغاز فر 

 توجه به راديو به عنوان رسانه موثر در فضاي مخاطب محوري 

 طراحي حرکت جامع براي فضاي مجازي مرکز 

7 92 
 توليد برنامه

 راديويي
 دقيقه

برنامه سازي با موضوعات، فرهنگي، هنري، 

 تاريخي، علمي، معارف اسالمي
127.830 

8 92 
توليد برنامه 

 تلويزيوني
 دقيقه

برنامه سازي با موضوعات، فرهنگي، هنري، 

 تاريخي، علمي، معارف اسالمي
127.002 

9 92 
توليد برنامه 

 راديويي
يبرنامه سازي با مضمون اجتماع دقيقه  57.116 

10 92 
توليد برنامه 

 تلويزيوني
 25.344 برنامه سازي با مضمون اجتماعي دقيقه

11 92 
توليد برنامه 

 راديويي
 37.386 برنامه سازي با رويکرد ورزشي و تفريحي  دقيقه

12 92 
توليد برنامه 

 تلويزيوني
 13.622 برنامه سازي با رويکرد ورزشي و تفريحي دقيقه

13 104 
نامه توليد بر

 راديويي
 دقيقه

ترويج ازدواج وپيشگيري از طالق و آسيبهاي 

 اجتماعي
14.969 

14 104 
توليد برنامه 

 تلويزيوني
 دقيقه

ترويج ازدواج وپيشگيري از طالق و آسيبهاي 

 اجتماعي
5.820 
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  از اين قرار : 95استمرار ماموريت هاي سال 

 استوديوگريزي و مردم مداري محور برنامه سازي 

 و نوسازي و ايجاد ظرفيت هاي جديد آغاز اصالح زيرساخت هاي فني 

 شبکه محوري جايگزين مرکز مداري 

 ايجاد فضاهاي جديد استوديويي و فرار از محدوديت ها 

 کاهش جدي تعهدات تکليفي سنواتي مالي در حوزه هاي مختلف 

 توجه به افزايش سطح رفاه کارکنان علي رغم تنگناهاي سازماني 

 

منظور جايگزين ساختن سياست شبکه محوري بجاي مرکز مداري در دستور  در همين زمينه راهبردهاي اجرايي به

  کار قرار گرفت که بدين شرح مي باشد:

 ارتقاء  گرافيکي شبکه با توجه به فصول و مناسبت ها 

  تغيير کنداکتور و ضرباهنگ پخش برنامه ها و سعي در نشاط آفريني برنامه ها 

 تهيه نرم افزار جامع فيلم هاي سينمايي 

 بازمهندسي آرشيو و استفاده از منابع آرشيوي و تبديل برنامه ها به برنامک وميان برنامه 

 استوديوگريزي و مردم  محوري 

  تشکيل شوراي راهبردي سيال مرکز و انجام جلسات متعدد با اهالي موسيقي، علماء، اساتيد، هنرمندان و

 مسئولين استاني و توجه به اقشار مختلف دربرنامه سازي

 جه به آسيب هاي اجتماعي و برنامه سازي اجتماعيتو 

  توجه راهبردي به کم آبي و راه اندازي کارگروه بحران آب در مرکز 

 شاخص هاي برنامه کيفي ارتقاء و ها برنامه محتواي روي بر بيشتر نظارت 

 مطرح و  شاخص هاي برنامه براي فکر اتاق ايجاد  

 استان بومي و فرهنگي هاي ظرفيت و خالق و جوان نيروهاي از استفاده 



 113  استان اصفهان 1396گزارش اقتصادی، اجتماعی سال 

 

 

 

 ها برنامه توليد راستاي در اجتماعي هاي شبکه و مجازي فضاي به توجه 

 مخاطب اوج ساعات در شادتر هاي برنامه طراحي و پخش جدول تغيير     

  پخش جدول در تعاملي هاي برنامه طراحي        

   راديويي هاي برنامه در مردمي مطالبات پيگيري 

 مجازي فضاي در مستقيم غير و مستقيم هاي ليتفعا به جدي توجه 

 

 ای بودجه عملکرد - 4

 1396 سال در صدا و سیمای استان ای سرمایه های دارایی تملک اعتبارات عملکرد. 3 جدول

اعتبارات نوع  
1396 

تحقق درصد عملکرد مصوب  

 - - - ملي

 65 21948 33790 استاني

کل جمع     

 هان.صدا و سيمي مرکز اصف: مأخذ

 

 پیشنهادها و بندی جمع-5

در مجموع رضايت خاطر مخاطبان شبکه  96اجراي برنامه هاي سازماني براساس استراتژي ها و ماموريتهاي سال 

 نيز استرانژي هاي زير تنظيم و در دستور کار قرار گرفت: 97استاني اصفهان را به دنبال داشته است. براي سال 

 ي فاخرگام نخست براي توليدات مشارکت 

 حرکت بين المللي مکمل حرکت استاني 

 کم کردن مشکالت مالي توليد 

 راديو شهري هاي جديد 

 استقرار کامل و تجهيز استوديوها به تجهيزات جديد 

 اجتماعي و بحران آب يهابحران 

 استمرار اولويت هاي سال هاي قبل 

 رسيدن به آستانه هاي کارآمدي رسانه اي در حوزه فضاي مجازي 
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 پست -2

ت ملي پست جمهوري اسالمي ايران به عنوان گسترده ترين شرکت خدماتي کشور نقشي زير بنايي در شرک

 توسعه اقتصادي و بهره وري ملي ايفا مي نمايد. 

مجموعه پست کشور با اثبات وجود پست به عنوان اهرمي موثر در عرصه هاي اقتصادي ، فرهنگي، اجتماعي، 

ومي و دولتي را سامان بخشيده و رضايت بيش از پيش هموطنان را فراهم سياسي موفق شده تا ارائه خدمات عم

 نمايد.

تصويب اساسنامه شرکت ملي پست با توجه به تغيير ماموريت هاي شبکه پستي و سه وجه فيزيکي، 

 الکترونيکي و مالي به عنوان نقطه عطف تاريخ پست در دولت يازدهم به شمار مي رود. به  دنبال اين رويداد مهم

فصلي تازه به روي فعاليت هاي پستي گشوده شده و اين مجموعه به عنوان شرکت زير ساخت بخش پست ، امور 

 زير بنايي به منظور حضور اپراتورهاي جديد پستي را در بازار فراهم مي آورد.

يد به واسطه اين سند قانوني ، شرکت ملي پست به عنوان بخش حاکميتي در زمينه تجارت الکترونيک و خر

، نمايندگي هاي پستي ، تمبر و اوراق بهادار ، تجارت  GNAFو فروش اينترنتي ، بين الملل ، تجزيه و مبادالت ، 

 الکترونيک کشور در زمينه هاي نظارت و امنيت و مبادالت مالي قلمداد گرديده است.

ز نقش حاکميتي و توسعه با توجه به حضور اپراتورهاي پستي در آينده نزديک شبکه پستي بايد با استفاده ا

 زير ساخت هاي پستي ، خدمات را در اختيار اين اپراتورها نهاده و خود بتواند در بازار حضوري قوي و فعال يابد. 

هم چنين در اين اساسنامه توزيع صرفا به عهده شرکت ملي پست نهاده شده به طوري که فعاليت عامالن 

 ، باربري و ... ساماندهي شود. نظير پيک ها ، شرکت هاي حمل و نقل هوايي

حضور در فرودگاه هاي بين المللي از ديگر وظايف جديد پست در اين اساسنامه به شمار مي رود و عمليات 

 تجزيه و مبادالت مرسوالت و محموله هاي بين المللي صادره و وارده در هاب پستي انجام مي شود.

رسوالت خريد و فروش اينترنتي و همچنين مديريت وجوه نظارت بر قبول ، حمل و رهسپاري و توزيع تمام م

 حاصله در سطح داخلي و بين المللي از سوي پست انجام مي شود.

ارائه سرويس هاي پايه پستي براي همه ايرانيان با قيمت استطاعت پذير در همه مناطق شهري و روستايي 

 و برخوردار و غير برخوردار به عهده شرکت ملي پست است.

 

 های و پروژه های فناورانه اداره کل پست استان اصفهانطرح 

 (GNAF)پايگاه نشاني  ملي مکان مرجع 

 سيماک )سامانه يکپارچه مديريت  امالک کشور(

 unipost.irسامانه پست و دانشگاه 

 تجارت الکترونيک 



 115  استان اصفهان 1396گزارش اقتصادی، اجتماعی سال 

 

 

 

 پست رسانه 

 پست آگهي

 سامانه جامع استعالم خدمات نيابتي

 سامانه مديريت هزينه

 USOروستاهاي منتخب از محل اعتبارات  ICTدفاتر تجهيز 

لويت خارجه وارده به آنتن وتجهيز مرکز مبادالت اصفهان براي کنترل کيفيت مرسوالت پست نامه هاي با ا

 (RFID)مجهز به فناوري سيستم شناسايي امواج راديويي 

 

 های مهمعملکرد شاخص .2

مطابق براي آن طي برنامه ششم توسعه،  هاي هدف تعيين شدهو شاخص پست هاي اصلي بخششاخص

 . گرفته استجداول ذيل مورد تجزيه و تحليل قرار 
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 1394-96های های مهم در سال. عملکرد شاخص1جدول 

 1396 1395 1394 واحد عنوان شاخص ردیف

 16320 16382 28823 هزار مرسوله تعداد کل مرسوالت پستي 1

2 
سرانه مرسوالت به ازاي هر نفر 

 جمعيت
 2/3 4/3 9/5 مرسوله

3 
پوشش مساحتي براي هر واحد 

 پستي
 105 105 102 کيلومتر مربع

4 
پوشش جمعيتي براي هر واحد  

 پستي
 5016 4802 4656 نفر

 26 26 7 تعداد تعداد خدمات نوين 5

 مأخذ: اداره کل پست استان اصفهان
 

 کمی برنامه پستها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف . عملکرد شاخص2جدول 

 1396در برنامه ششم توسعه سال  

 عناوین هدف کمی ردیف
واحد 

 متعارف

 1396 

هدف 

 برنامه

عملکر

 د

درصد 

 تحقق 

1 
افزايش سهم درآمدي خدمات نوين پستي به حداقل 

 درصد کل درآمد خدمات پستي  30
 182 18.2 10 درصد

2 
و افزايش مبادالت پستي بين المللي )وارده، صادره 

 ترانزيت (
 3/98 117 119 تن

 مأخذ: اداره کل پست استان اصفهان
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  براساس تکالیف قانونیدر برنامه ششم توسعه تحلیل عملکرد بخش پست -3

اهداف کلی 

بخش 

  فرابخش/

برآورد میزان   راهبردهای رسیدن به هدف  هدف کمی در پست

تحقق تکلیف 

 )درصد(

پايدار سازي ارايه 

خدمات پايه 

  تيحاکمي

تضمين عرضه خدمات پايه پستي در سراسر   بهبود و افزايش ترافيک خدمات پايه پستي

 75  کشور و تامين منابع آن از محل اعتبارات عمومي

ارتقاء توان 

اقتصادي و رشد 

  بهره وري

 توسعه بازار عرضه خدمات و محصوالت پستي  ارتقاء سهم پست در توليد ناخالص داخلي

75 

الت و خدمات با ارزش افزوده توسعه محصو

 باالتر

بهبود مستمر فرآيند ها، اصالح ساختار، 

 زدايي و تفويض اختيار-تمرکز 

افزايش نسبت درآمد به هزينه )ضريب 

  تعادل(

کاهش هزينه توليد محصوالت و خدمات از 

  طريق استاندارد سازي

توسعه خدمات در 

نقاط غير برخوردار 

  و روستايي

 ICTدمات پستي در دفاتر جديد عرضه خ

  در نقاط غير برخوردار و روستايي

رشد خدمات پستي در دفاتر خدمات ارتباطي 

 شهري و روستايي
75 

نصب صندوق هاي پستي در نقاط 

  غيربرخوردار

طراحي و اجراي خدمات جديد متناسب با 

  نقاط غير برخوردار روستايي

ايفاي نقش و 

مسئوليت هاي 

بت و اجتماعي مث

  سازنده

فرهنگ سازي مناسب براي استفاده عمومي   کاهش سفرهاي غيرضروري

  از خدمات پستي
75 

نوآوري و توسعه 

در خدمات و 

  محصوالت 

استقرار طرح نشاني استاندارد مکاني ملي 

(GNAF)  

 نوآوري در خدمات و محصوالت پستي

75 

فناوري هاي نوين در  توسعه بکارگيري  بهنگام سازي بانک اطالعات کدپستي 

فرآيند طراحي و ارايه خدمات و محصوالت 

 پستي

  عرضه خدمات الکترونيک  ايجاد و توسعه خدمات پست لجستيک

    ارايه پست الکترونيک به شهروندان

    ارايه خدمات کارتابل شهروندي

راه اندازي درگاه پيشخوان الکترونيک دولت 

(GECP)  
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ي سامانه خدمات ويژه شهروندي راه انداز

  )خوش(

  

راه اندازي سامانه صندوق دريافت 

الکترونيکي )آب، برق، گاز، تلفن و قبوض 

  شهرداري( 

  

افزايش سهم از 

بازار خدمات ملي 

  و بين المللي

ترويج فرهنگ استفاده از خدمات و   افزايش ترافيک خريد و فروش اينترنتي

 محصوالت پستي در جامعه

75 

 توسعه بازار با توجه به نياز مشتري

تعامل و مشارکت موثر با بخش دولتي و   ايجاد هاب پستي 

 غيردولتي در عرضه خدمات

بهينه سازي فرآيند مديريت بازار از طريق   افزايش سرانه مرسوالت پستي

  تحقيقات بازار

توانمندسازي و 

توسعه سرمايه 

  انساني

يريت سرمايه انساني و اصالح توسعه مد  آموزش 

 ساختار

80 
 ارتقاء توانمندي و مشارکت کارکنان

تأکيد بر شايسته ساالري در انتصاب و يا 

 انتخاب کارکنان و مديران

  بهره وري از فناوري نوين در آموزش

تأمين و بهبود 

  هازيرساخت

تي و غيردولتي در تعامل با بخش دول  توسعه زير ساخت هاي فناوري اطالعات

 خصوص ارتقاء زيرساخت ها

75 

 بهينه سازي فرآيندهاي تامين و پشتيباني  راه اندازي و تجهيز مرکز مکانيزه کشوري

برونسپاري فعاليت و خدمات قابل ارايه به   ايجاد نواحي تجزيه و توزيع

  بخش غيردولتي

)تجهيزات، تأسيسات و  هابهبود زيرساخت

  ها(ساختمان

  

بهينه سازي فرآيند کنترل کيفيت عمليات،   بهبود کيفيت عمليات و خدمات پستي  ارتقاء کيفيت

 محصوالت و خدمات

استانداردسازي و ارتقاء کيفيت خدمات   بهبود مدت سير مرسوالت 80

 جهت کسب مزيت رقابتي

  استقرار نظام هاي مديريت کيفيت  ارتقاء رضايت مشتريان
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 اید بودجهعملکر-4

  1396در سال  فرابخش /ای بخش. عملکرد اعتبارات هزینه3جدول 

 )ارقام به میلیون ریال(

 نوع اعتبارات

1396 

 عملکرد مصوب
درصد 

 تحقق

 100 537814 537814 ملی

    استانی

 100 537814 537814 جمع کل

 مأخذ: اداره کل پست استان اصفهان

 

 

 

در سال  فرابخش /ی بخشا هیسرما یها ییلک داراتم. عملکرد اعتبارات 4جدول 

 )ارقام به میلیون ریال( 1396

 نوع اعتبارات

1396 

 عملکرد مصوب
درصد 

 تحقق

 100 44197 44197 ملی

    استانی

 100 44197 44197 جمع کل

 مأخذ: اداره کل پست استان اصفهان
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 جمع بندی و پیشنهادها-5

 نقاط قوت:

 دفاتر  –دسترسي مشتريان در اقصي نقاط کشور حتي در روستاها ) دفاتر ارتباطي  داراي بيشترين نقاط

ICT ) و واحدهاي پستي دولتي 

 اعتماد مشتريان به پست و نامه رسانان 

 سرعت باال در توزيع مرسوالت ويژه 

  ارائه کد رهگيري مرسوالت به مشتري که امکان مشاهده سير مرسوالت خود از ابتداي تحويل مرسوله

 به پست تا زمان توزيع و اخذ امضاء از گيرنده را فرآهم مي نمايد.

 بيمه کليه مرسوالت پستي با توجه به نياز مشتري 

 وجود شبکه پستي گسترده 

  متنوع بودن خدمات پستي قابل ارائه و توسعه خدمات پستي جديد با ارزش افزوده مبتني بر فن آوري

 هاي نوين

  پستيتوانمندي در اراه خدمات متنوع 

 توانمندي ارائه خدمات پيشخوان دولت 

 وجود سيستم اطالعاتي شامل زير ساخت ، سخت افزار و نرم افزار 

 امکان ارائه خدمات با قيمت رقابتي 

 قيمت مناسب و قابل قبول براي سرويس هاي نوين 

  عدم نياز به مراجعات حضوري 

 استفاده از تکنولوژي هاي جديد 

 کشور با توجه به قابليت هاي پست در زمينه پست لجستيک توزيع سريع بار در تمام نقاط 

 وجود تجهيزات گسترده و مبتني بر فناوري اطالعات 

 برخورداري از پايگاه اطالعاتي مکاني و ساير بانکهاي اطالعاتي 

 برخورداري از کارکنان و نيروهاي با تجربه ، متخصص و عالقه مند به يادگيري 

 ت رايانه اي وجود سيتمهاي به روز و تجهيزا 

  وجود مطالعات پژوهشي 

 وجود نرم افزار يکپارچه بي ترتيبي هاي پستي و ورود اطالعات بي ترتيبي ها با کد مشخص 

  امکان ورود اطالعات انواع بي ترتيبي هاي پستي در نرم افزار به صورت کشوري و استاني با کد 
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 ها در نرم افزار مذکور به صورت استاني و امکان تجزيه و تحليل بي ترتيبي ها با توجه به فراواني آن

 کشوري

 برنامه ريزي دقيق و موثر به منظور کاهش بي ترتيبي ها 

 جمع آوري مرسوالت پستي از واحدهاي پستي بر اساس برنامه ريزي دقيق با استفاده از بخش خصوصي 

 رهسپاري  جلوگيري از رسوب مرسوالت با استفاده از سيستم نرم افزار جامع قبول و تجزيه و 

 

 نقاط ضعف:

 عدم امکان تخفيف به مشتريان انبوه و مشتريان وفادار به پست 

 نبودن هماهنگي هاي الزم با ساير دستگاههاي مرتبط در خدمات پستي 

  عدم وجود سيستم حمل و نقل هوايي منظم و کارا به منظور رعايت مدت زمان سير مرسوالت و ايفاي

 تعهد به مشتريان 

 يژه به حوزه تبليغات ، اطالع رساني و آموزش همگانيضعف در توجه و 

  عدم تخصيص بودجه جهت برون سپاري 

  طوالني بودن مدت اجراي پروژه ها و باال بودن هزينه هاي آن 

  تعداد کم  نيروي انساني منتاسب با پيش بيني هاي انجام شده براي بهنگام سازي 

 عدم آگاهي جامعه از سرويس هاي نوين پستي 

 مکان جذب و نگهداري نيروهاي متخصصعدم ا 

  نامناسب بودن نظام کنترلي و نظارتي 

 به روز نبودن برخي قوانين و مقررات حاکم بر فعاليت هاي پستي 

  نبودن واحد تحقيق و توسعه 

 

 پیشنهادات :

 ن انبوه و مشتريان وفادار به پست .ياامکان ارائه تخفيف به مشتر 

 يم پست ويژه در کل کشور حتي نقاط دوردست .ايجاد بستر مناسب در راستاي تعم 

 معرفي سرويس هاي نوين پستي 

 پياده سازي چرخه بهبود عملکرد 

 گسترش خطوط و ناوگان حمل ونقل 

  تبليغات گسترده براي سرويس هاي نوين پستي 
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 فرهنگ سازي جهت استفاده عموم جامعه از خدمات الکترونيکي پست 

 لکترونيکي نظارت دقيق بر فعاليت هاي بازار ا 

 ايجاد واحد تحقيق وتوسعه 

  استفاده از بخش خصوصي جهت بهنگام سازي 

 تخصيص متناسب بودجه براي برون سپاري 

 اعمال کنترل و نظارت بيشتر بر فرآيندهاي قبول ، جمع آوري، رهسپاري و توزيع مرسوالت عادي 

  استفاده از سيستمRFID ديبه صورت موردي در کنترل مدت سير مرسوالت عا 

  اصالح سيستم حمل و نقل 

 توجيه و راهنمايي و تشويق مشتريان به استفاده از لفاف مناسب جهت ارسال مرسوالت عادي 

 



 

 

 

 

 فصل هشتم

 عمران شهريمسكن و 

 

 

 مقدمه  -1

هاي محرک رشد عنوان يکي از بخشهاي اقتصادي بهدليل ارتباطات قوي با ساير بخشبخش مسکن به     

هاي اين راستا با توجه به برنامهگردد. درهاي وابسته ميموجب رشد توليد و اشتغال در ساير بخش اقتصادي مطرح و

هاي هاي مؤثري در زمينه فني وتخصصي توليد انبوه مسکن، مديريت بهينه زمين، اعمال سياستدولت، گام

مسکن اقشار کم درآمد و توليد  ريزي در تأمينتشويقي و حمايتي و افزايش مبلغ تسهيالت و وام مسکن و برنامه

هاي نظام مهندسي و کنترل ساختمان و ترويج فرهنگ و تفکر ايجاد اصولي و مسکن اجتماعي،گسترش فعاليت

 فني بناها با رعايت ضوابط و مقررات ملي ساختمان برداشته شده است. 

درچارچوب طرح آمايش سرزمين يابي توسعه شهرها در بخش عمران شهري تعيين ابعادکالبدي شهرها، مکان     

نشيني و هاي جامع و تفصيلي، جلوگيري از توسعه حاشيهبراساس استعدادهاي اقتصادي استان، تهيه و تکميل طرح

باشد. هاي فرسوده شهري از اقدامات مهم اين بخش ميتمرکز جمعيت شهري و ساماندهي و تعيين محدوده بافت

هاي توسعه و عمران شهري وضعيت خوبي داشته به کشور از لحاظ طرح درحال حاضر وضعيت شهرهاي استان نسبت

 باشد.اي و مجموعه شهري مصوب ميطرح ناحيه 5طرح تفصيلي و  23طرح جامع مصوب و  104طوري که داراي به

 

 هاي مهم:عملكرد شاخص -2

 گیرد:بخش مسکن ، در سه حوزه ذیل مورد بررسی قرار میهای مهم عملکرد شاخص

 

 حوزه فني و اجرايي -2-1

هايي شامل هاي دولتي پروژههاي احداث ساختماندر حوزه برنامه 1396سال طي برنامه پنجم توسعه و در     

فرمانداري اردستان، مديريت بحران استان، فرمانداري اصفهان، بخشداري کويرات، فرمانداري هاي احداث ساختمان

هاي دولتي بيمارستانهمچنين و زيست گلپايگانبيدگل و محيطوانچادگان، بخشداري چنارود، فرمانداري آر

 1396هاي ازپيش تعيين شده بعمل آمده است که دراين راستا در سال اقدامات عمراني و اجرايي مطابق با برنامه
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ن در متر مربع بيمارستان دولتي در دست اجرا و يا به به بهره برداري رسيده است که مشروح آ 22000در حدود 

  بيان گرديده است. 1جدول 

 

 حوزه مسكن و ساختمان  -2-2

هاي شاخصي درخصوص مسکن مهر شهرهاي باالي الخصوص مسکن شهري فعاليتدر بخش مسکن علي     

بر  افزون 1396لغايت  1390 هايعاً از سالنفر و مسکن شهري بعمل آمده که مجمو 25000نفر و زير  25000

واحد تا زمان ارائه  8825مسکن افتتاح شده  1396گرفته است که سال  قرار  افتتاح رد مسکن شهري مو 165000

 گزارش مي باشد.  

 

 حوزه معماري و شهرسازي : -2-3

از باشد. هاي اين حوزه ميفصيلي از اهم برنامهتهاي جامع و در حوزه شهرسازي تهيه، بررسي و تصويب طرح     

محترم دولت، تهيه طرح جامع براي کليه شهرهاي استان در دستور کار قرار  يأتهو باتوجه به مصوبه  1386سال 

 شهر استان داراي طرح جامع مصوب استاني  104، کليه 1396گرفته است. براين اساس تا پايان سال 

هاي مربوطه ابالغ گرديده و تصويب و ابالغ ساير شهر به شهرداري 94باشد که از اين ميان طرح جامع مي

 باشد.هرهاي استان توسط شورايعالي شهرسازي و معماري در دست اقدام نهايي ميش

باشند که تهيه و بررسي شهر استان داراي طرح تفصيلي مصوب مي 19همچنين تا پايان برنامه پنجم توسعه،      

 در دستور کار مي باشد. هاي برنامه ششماستان نيز تا پايان سال  هايشهر مابقي

 گيرد.در ادامه و در قالب جدول ذيل مورد تجزيه و تحليل قرار ميلي بخش شاخص هاي اص
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 1394 -96هاي هاي مهم در سال. عملكرد شاخص1جدول

 1396 1395 1394 واحد عنوان شاخص رديف

 6250121 6،179،153 6،540،000 مترمربع تحصیل اراضی)محدوده و حریم( 1

 3100876 3،072،571 2،658،000 رمربعمت غیرمسکونی(-واگذاری اراضی)مسکونی 2

 104 101 96 تعداد طرح جامع مصوب )شهر( 3

 23 19 19 تعداد طرح تفصیلی مصوب )شهر( 4

 110 106 114 تعداد تعداد جلسات  کمیسیون ماده پنج 5

 20 15 20 تعداد تعداد جلسات کارگروه تخصصی 6

 2100 2،038 2،004 واحد مسکونی (نفر )افتتاحیه ها 25000مسکن مهر شهرهای باالی  7

 1150 1،080 2،160 واحد مسکونی )افتتاحیه ها(25000مسکن مهر شهرهای زیر  8

 5620 5،507 9،855 واحد مسکونی مسکن مهر شهرهای جدید )افتتاحیه ها( 9

 8811 8،625 14،019 واحد مسکونی افتتاحیه مسکن مهر شهری  10

 10 10 11 تعداد لتی و عمومیهای دوهای ساختمانپروژه  11

 24،000 24،000 15،688 مترمربع احداثدردستهای دولتی و عمومیزیربنای ساختمان 12

 مأخذ : سندراهبردی بخش در برنامه ششم توسعه و اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان          

 

کمي برنامه در برنامه ششم توسعه عملكرد شاخص ها و متغيرهاي مهم بر اساس اهداف . 2جدول شماره 

  1396سال 

 رديف
ماده 

 قانوني
 واحد عناوين هدف کمي

1396 

 عملكرد هدف برنامه
درصد 

 تحقق

 %105 6250121 6،000،000 مترمربع تحصیل اراضی)محدوده و حریم( 176 1

 %103 3100876 3000000 مترمربع غیرمسکونی(-واگذاری اراضی)مسکونی 176 2

 %100 110 110 تعداد طرح جامع مصوب )شهر( 170 3

 %100 23 23 تعداد طرح تفصیلی مصوب )شهر( 170 4

 %100 106 106 تعداد تعداد جلسات کمیسیون ماده پنج 170 5

 %100 20 20 تعداد تعداد جلسات کارگروه تخصصی 170 6

 نفر )افتتاحیه ها( 25000مسکن مهر شهرهای باالی  167 7
واحد 

 مسکونی
2100 2100 100% 

 )افتتاحیه ها( 25000مسکن مهر شهرهای زیر   167 8
واحد 

 مسکونی
1150 1150 100% 

 مسکن مهر شهرهای جدید )افتتاحیه ها( 167 9
واحد 

 مسکونی
5620 5620 100% 

 %100 8811 8811 مسکونیواحد افتتاحیه مسکن مهر شهری 167 10

 %100 10 10 تعداد مومیعودولتیهایساختمانپروژه های 168 11

12 168 
های دولتی و عمومی در دست زیربنای ساختمان

 احداث
 %100 24،000 24،000 مترمربع
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 براساس تكاليف قانوني در برنامه ششم توسعه عملكرد بخش مسكن تحليل  -3           

 

ن برنامه ششم توسعه کشور، در خصوص عملکرد بخش مسکن براساس تکاليف قانوني با توجه به تکاليف قانو    

سياست هاي اجرايي و اهداف کمي مندرج در سند ملي پيشرفت استان اصفهان و مجموعه اسناد بخشي و فرابخشي 

 در برنامه ششم موارد ذيل مطرح مي گردد:

قانون برنامه ششم درخصوص پرداخت تسهيالت جهت حمايت از توليد مسکن ، مقرر گرديده  167با توجه به ماده 

ميليون  200هاي برنامه مسکن کشور جهت توليد مسکن به هرواحدمسکوني تسهيالت است با توجه به شاخص

ميليون ريال  250هاي نوين در ساخت استفاده شود به ريالي به افراد واجد شرايط پرداخت شود و چنانچه از فناوري

دست ساخت است که در شهرهاي باالي  هزار واحد در 216يابد.که در حال حاضر در استان بيش ازافزايش مي

نفر بعهده بنياد مسکن و در شهرهاي جديد  25000نفر بعهده اداره کل راه و شهرسازي و در شهرهاي زير  25000

 باشد. ميمجلسيو استان با شرکت  عمران شهر جديد فوالدشهر، بهارستان 

ها و اصالح الگوي مصرف به ويژه مصرف ساختمانسازي قانون برنامه ششم درخصوص مقاوم 168با توجه به ماده 

هاي ساختماني صادره توسط در پروانهملي ساختمان رعايت مقررات انرژي در بخش ساختمان و مسکن، درج الزام 

ها و صدور پايان کار برمبناي رعايت کامل مقررات و لزوم رعايت مقررات ملي ساختمان از طريق نظام شهرداري

هاي صادره لحاظ گرديده است. همچنين انجام مطالعات الزم براي ها در پروانهريق شهرداريمهندسي و از ط

پذيري زلزله و حمايت از توليدکنندگان مصالح استاندارد مقاوم در بخش ساختمان تکليف شده و بررسي کاهش خطر

مطالعات مربوط به شناسايي و هاي نوين و استاندارد ،  تأييد صدور تسهيالت و مجوزهاي الزم و انجام فناوري

 بندي زلزله توسط اداره کل راه و شهرسازي انجام گرفته است.پهنه

هاي قانون موضوع تدوين و ترويج الگوهاي معماري و شهرسازي اسالمي ، تهيه وتدوين طرح 169با توجه به ماده 

هاي کاربردي، کتي، انجام پژوهشحر و معلولين جسميبراي روستايي و شهريسازي ساختمان و فضايمناسب

 از نمايندگانسياستگذاري، تدوين ضوابط  و مقررات و ترويج الگوهاي مورد نظر با تشکيل کارگروهي مرکب

هاي معماري، شهرسازي و حوزوي ، تکليف گرديده که در نظران و متخصصان رشتههاي ذيربط و صاحبدستگاه

ها و رعايت معماري و سازي ساختمانمقررات مبني بر مناسب تهيه و تصويب طرح هاي توسعه شهري کليه

 شهرسازي شهري جهت معلولين در استان لحاظ گرديده است.

هاي توسعه عمران ، تهيه ، در خصوص تحقق توسعه پايدار در مناطق شهري و روستايي و تهيه طرح 170در ماده 

تفصيلي شهري با رويکرد اولويت توسعه درون  هاي جامع وهاي توسعه عمران شهري)مجموعه شهري( طرحطرح

 شهر استان طرح اجرا گرديده است. 104شهرها تکليف گرديده که در مجموع در 

هاي فرسوده و ناکارآمد شهري قانون برنامه ششم ، موضوع بهسازي و نوسازي  بافت 172و  171همچنين در ماده 

دسازي مناطق حاشيه نشين جهت ارتقا شرايط محيطي و ساماندهي مناطق حاشيه نشين ، ساماندهي و توانمن
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هاي فرسوده  و احيا و بازسازي ساکنان مناطق و احصاء مناطق و تعيين محدوده نيازمند بهسازي و نوسازي در بافت

منابع و اعتبارات و تسهيالت اعطايي  %50و اختصاص  %10هاي فرسوده شهري به صورت ساالنه حداقل بافت

ه مسکن مهر ، مسکن جوانان و نيازمندان در محدوده بافتهاي فرسوده شهري و  تکليف بخش مسکن از جمل

پروژه ساماندهي دراستان در شهرستان هاي  اصفهان ، خميني شهر ،  27گرديده که در راستاي آن ، تاکنون 

 است.شده کاشان ، شهرضا ،  آران و بيدگل ، نايين و اردستان تعريف 

قانون ،موضوع تأمين منابع مالي براي مديريت زمين ، وزارت راه و شهرسازي )سازمان  176همچنين مطابق ماده 

نصاب مالکانه اعم از موات و غيرموات و خريد اراضي مورد نياز اجراي  ملي و زمين و مسکن(مکلف است به منظور

ود را به صورت مزايده درآمد، اراضي شهري دراختيار خهاي جوان و اقشار  کمهاي مسکن به ويژه مسکن زوجطرح

 به فروش رساند.

 

 ایعملکرد بودجه-4

ارائه گرديده است. الزم بذکر است در قسمت بودجه  4و  3قالب جدول شماره اي اين فصل درعملکرد بودجه     

هاي اداره کل راه و شهرسازي، نقل در ذيل فعاليتو  اي با توجه به قرارگيري فصل مسکن و فصل حملهزينه

 باشد.، مربوط به هر دو فصل مي 6ر جدول شماره آما

 
 ميليون ريال( به )ارقام 1396بخش مسكن در سالاي . عملكرد اعتبارات هزينه 3جدول 

 

 نوع اعتبارات
1396 

 درصد تحقق عملكرد مصوب

 0 0 0 ملی

 100 212953 212953 استانی

 100 212953 212953 جمع کل

 خذ : اداره کل راه و شهرسازیمأ                       
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ميليون  به )ارقام 1396بخش مسكن در سال تملک دارائيهاي سرمايه اي. عملكرد اعتبارات  4جدول 
 ريال(

 

 نوع اعتبارات
1396 

 درصد تحقق عملكرد مصوب

 ملی

 
0 0 0 

 استانی

 
34170 34170 100 

 جمع کل

 
34170 34170 100 

 ازیمأخذ : اداره کل راه و شهرس

 

 

 آب و فاضالب شهري -5

شرکتهای  آب و فاضالب اصفهان وکاشان عهده دار ایجاد و بهره برداری از تاسیسات مربوط به توزیع 

آب شهری ،جمع آوری انتقال و تصفیه فاضالب شهرهای تحت پوشش ، و همچنین انجام مطالعات 

بع انسانی کارآمد، فناوری پیشرفته، گیری از مناتامین آب و حفر و تجهیز چاهها می باشدکه  با بهره

های )خصوصی، عمومی و تعاونی( و گسترش ساختار اداری و مدیریتی اثر بخش، مشارکت مؤثر بخش

ای عمل نموده اند تا آحاد مشترکین در حد استانداردهای ملی به آب شرب کافی آگاهی عمومی به گونه

تی فاضالب دسترسی داشته باشند.تامین آب باکمیت آوری، انتقال و تصفیه بهداشو سالم و امکانات جمع

وکیفیت مناسب ازخواستهای عموم شهروندان می باشد که درقالب یك فرآیند مداوم ، فرآگیر و 

در صد جمعیت شهرهای تحت پوشش شرکت آبفا  59/99مستمردرحال انجام می باشداین فرآیند 

ا استان را شامل می گردد.  همچنین در صد جمعیت شهرهای تحت پوشش شرکت آبف 19/99کاشان و

جمع آوری، انتقال و دفع بهداشتی فاضالب از نیاز های اصلی جوامع شهری بوده که در حال  حاضر 

درصد جمعیت شهری تحت پوشش تاسیسات فاضالب شرکت آبفا استان بوده و درشهرستان کاشان 71

رها انجام و عملیات ایجاد تاسیسات نیز  مطالعات مربوط به ایجاد تاسیسات فاضالب تعدادی از شه

نیاسر در حال انجام می باشد. دریك نگاه کلی شرکتهای مذکور با  قمصر و کاشان،شهر فاضالب سه 

 تصفیه خانه های فاضالب، ارتقاء اتخاذ سیاستهای اثربخش درزمینه رشد شاخص های بهره وری آب،

اندمان انرزی طی رافزایش  هدررفت آب و کاهش (44)اصل  هایتلبرون سپاری فعا اصالح فرایندها،

یك نگاه کلی بیانگر وضعیت  جداول ذیل در اند.مگیری را به دست آوردهشهای چسالیان اخیر موفقیت

 شرکت آب و فاضالب شهری استان و فاضالب در شهرهای تحت پوشش شرکت آب و بخش آب و

 باشد.فاضالب کاشان می
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 یك نگاهفاضالب شهری در  گزارش صنعت آب و

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 ردیف عنوان شاخص واحد کل جمع

 بخش آب -الف 

 1 جمعیت کل شهری نفر 4190033

 2 جمعیت شهری تحت پوشش نفر 4115739

 3 تاسیسات آب پوشش تحت جمعیت درصد درصد 99.19

 4 ها کل شهر تعداد شهر 96

 5 پوشش تحت های شهر تعداد شهر 92

 6 تعداد مشترکین آب خانگی فقره 967080

 7 تعداد مشترکین آب غیر خانگی فقره 154791

 8 آب مشترکین تعداد کل فقره 1121871

 9 تعداد آحاد آب  خانگی فقره 1638008

 10 تعداد آحاد آب غیر خانگی فقره 398778

 11 تعداد کل آحاد آب فقره 2036786

 12 قبوضدرصد پرداخت های غیر حضوری  درصد 99

 13 تعداد کل چاه ها حلقه 410

 14 تعداد چاه های در مدار  بهره برداری حلقه 207

 15 تعداد چشمه های  در مدار بهره برداری دهنه 8

 16 تعداد قنات های در مدار بهره برداری رشته 7

 17 آب تأمین ظرفیت حداکثر درسال مکعب متر میلیون 583.98

 18 سطحی آب حجم در سال مکعب متر میلیون 336.59

 19 زیرزمینی آب حجم سال در مکعب متر میلیون 58.52

 20 تولیدی آب حجم کل سال در مکعب متر میلیون 395.1

 21 حجم فروش آب خانگی سال در مکعب متر میلیون 237.01

 22 حجم فروش آب غیرخانگی سال  در مکعب متر میلیون 93.96

 23 آب حجم کل فروش سال در مکعب متر میلیون 330.97

 24 بدون درآمد آب درصد 16.23

 25 متوسط مصرف هر مشترک خانگی لیتر در شبانه روز 671

 26 متوسط مصرف هر واحد خانگی لیتر در شبانه روز 396

 27 آب توزیع شبکه طول کیلومتر 11723.77

 28 آب انتقال خطوط طول کیلومتر 2436.02

 29 تعداد کل مخازن باب 324

 30 مخازن کل حجم مکعب متر 1039570
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 31 تعداد مخازن در مدار  بهره برداری باب 243

 32 مدار بهره برداری در مخازن حجم مکعب متر 939420

 33 تعداد ایستگاه های پمپاژ آب در مدار  بهره برداری ایستگاه 71

 34 مدار  بهره برداری در بپمپاژ آ های ایستگاه کل ظرفیت درشبانه روز هزار مترمکعب 676.09

 35 برداری بهره دست در آب های خانه تصفیه تعداد واحد 3

 36 آب های خانه برداری تصفیه بهره دست در ظرفیت هزار متر مکعب در شبانه روز 895.81

 37 آب های خانه اسمی)فعلی( تصفیه ظرفیت هزار متر مکعب در شبانه روز 1117.15

 38 اجرا دست در آب های انهخ تصفیه تعداد مدول 1

 39 اجرا دست در آب های خانه اسمی)فعلی( تصفیه ظرفیت هزار متر مکعب در شبانه روز 43200

 40 آب های آزمایشگاه تعداد واحد 22

 41 گازی کلرزنی تاسیسات دستگاه 65

 42 مایعی کلرزنی تاسیسات دستگاه 75

 43 نیروی انسانی شاغل رسمی / قراردادی نفر 898

 44 نیروی انسانی خدماتی نفر 2299

 بخش فاضالب -ب 

 1 تاسیسات فاضالب پوشش تحت جمعیت نفر 2950070

 2 تاسیسات فاضالب پوشش تحت جمعیت درصد درصد 71.09

 3 تعداد شهرهای دارای انشعاب فاضالب شهر 31

 4 تعداد مشترکین فاضالب  خانگی فقره 571159

 5 ین فاضالب غیر خانگیتعداد مشترک فقره 65365

 6 فاضالب کل مشترکین تعداد فقره 636524

 7 تعداد آحاد فاضالب خانگی فقره 1143589

 8 تعداد آحاد فاضالب غیر خانگی فقره 177790

 9 تعداد کل آحاد فاضالب فقره 1321379

 10 شده آوری جمع فاضالب حجم درشبانه روز مکعب متر 448367

 11 آوری فاضالب جمع شبکه لطو کیلومتر 7456.72

 12 فاضالب انتقال طول خطوط کیلومتر 415.11

 13 برداری بهره درمدار فاضالب های خانه تصفیه تعداد واحد 24 .1

 14 فاضالب های خانه برداری تصفیه بهره دست در ظرفیت هزار متر مکعب در شبانه روز 448.37

 15 فاضالب های خانه ی)فعلی(  تصفیهاسم ظرفیت هزار متر مکعب در شبانه روز 771.73

 16 اجرا دست در فاضالب های خانه تصفیه تعداد مدول 6

 هزار متر مکعب در شبانه روز 19.88
اسمی)فعلی(  ظرفیت

 اجرا دست در فاضالب های خانه تصفیه
17 

 18 فاضالب آزمایشگاه تعداد واحد 11
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 گزارش صنعت آب وفاضالب شهری در یك نگاه

 ب و فاضالب کاشان شرکت آ

 ردیف عنوان شاخص واحد کل جمع

 بخش آب -الف 

 1 قلمروشهریجمعیت  نفر 429453

 2 جمعیت شهری تحت پوشش نفر 427693

 3 تاسیسات آب پوشش تحت جمعیت درصد درصد 99.59

 4 ها کل شهر تعداد شهر 12

 5 پوشش تحت های شهر تعداد شهر 12

 6 آب خانگیتعداد مشترکین  فقره 113061

 7 تعداد مشترکین آب غیر خانگی فقره 29658

 8 آب مشترکین تعداد کل فقره 142719

 9 تعداد آحاد آب  خانگی فقره 163659

 10 تعداد آحاد آب غیر خانگی فقره 37298

 11 تعداد کل آحاد آب فقره 200957

 12 درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض درصد 99

 13 چاه ها تعداد کل حلقه 152

 14 تعداد چاه های در مدار  بهره برداری حلقه 139

 15 تعداد چشمه های  در مدار بهره برداری دهنه 3

 16 تعداد قنات های در مدار بهره برداری رشته 1

 17 آب تأمین ظرفیت حداکثر درسال مکعب متر میلیون 45.07

 18 سطحی آب حجم در سال مکعب متر میلیون 11.19

 19 زیرزمینی آب حجم سال در مکعب متر میلیون 28.99

 20 تولیدی آب حجم کل سال در مکعب متر میلیون 40.18

 21 حجم فروش آب خانگی سال در مکعب متر میلیون 25.44

 22 حجم فروش آب غیرخانگی سال  در مکعب متر میلیون 6.51

 23 آب حجم کل فروش سال در مکعب متر میلیون 31.95

 24 بدون درآمد آب صددر 20.48

 25 متوسط مصرف هر مشترک خانگی لیتر در شبانه روز 616

 26 متوسط مصرف هر واحد خانگی لیتر در شبانه روز 426

 27 آب توزیع شبکه طول کیلومتر 1837.73

 28 آب انتقال خطوط طول کیلومتر 360.36

 29 تعداد کل مخازن باب 108

 30 مخازن کل حجم مکعب متر 129245
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 31 تعداد مخازن در مدار  بهره برداری باب 89

 32 مدار بهره برداری در مخازن حجم مکعب متر 121865

 33 تعداد ایستگاه های پمپاژ آب در مدار  بهره برداری ایستگاه 14

 34 مدار  بهره برداری در پمپاژ آب های ایستگاه کل ظرفیت درشبانه روز هزار مترمکعب 133.4

 35 برداری بهره دست در آب های خانه تصفیه دادتع واحد 1

 36 آب های خانه برداری تصفیه بهره دست در ظرفیت هزار متر مکعب در شبانه روز 11

 37 آب های خانه اسمی)فعلی( تصفیه ظرفیت هزار متر مکعب در شبانه روز 12

 38 اجرا دست در آب های خانه تصفیه تعداد مدول 1

 39 اجرا دست در آب های خانه اسمی)فعلی( تصفیه ظرفیت شبانه روز هزار متر مکعب در 1

 40 تعدادشهرهای دارای پروژه مطالعاتی فعال آب شهر 6

 41 تعدادشهرهای دارای پروژه اجرایی آب شهر 11

 42 تعدادپروژه اجرایی آب پروژه 34

 بخش فاضالب آبفا کاشان-ب

 1 تاسیسات فاضالب پوشش تحت جمعیت نفر 50632

 2 تاسیسات فاضالب پوشش تحت جمعیت درصد درصد 11.79

 3 تعداد شهرهای دارای انشعاب فاضالب شهر 3

 4 تعداد مشترکین فاضالب  خانگی فقره 20127

 5 تعداد مشترکین فاضالب غیر خانگی فقره 2747

 6 فاضالب کل مشترکین تعداد فقره 22874

 7 تعداد آحاد فاضالب خانگی فقره 34952

 8 تعداد آحاد فاضالب غیر خانگی فقره 6858

 9 تعداد کل آحاد فاضالب فقره 41810

 10 شده آوری جمع فاضالب حجم درشبانه روز مکعب متر 5424

 11 آوری فاضالب جمع شبکه طول کیلومتر 386.51

 12 فاضالب انتقال طول خطوط کیلومتر 11.49

 13 برداری بهره ردرمدا فاضالب های خانه تصفیه تعداد واحد 2

 14 فاضالب های خانه برداری تصفیه بهره دست در ظرفیت هزار متر مکعب در شبانه روز 4.96

 15 فاضالب های خانه اسمی)فعلی(  تصفیه ظرفیت هزار متر مکعب در شبانه روز 7.07

 16 اجرا دست در فاضالب های خانه تصفیه تعداد مدول 1

 17 اجرا دست در فاضالب های خانه اسمی)فعلی( تصفیه ظرفیت زهزار متر مکعب در شبانه رو 20

 18 تعدادشهردارای پروژه مطالعاتی فعال فاضالب شهر 7

 19 تعدادشهردارای پروژه اجرایی فاضالب شهر 3

 20 تعدادپروژه مطالعاتی فعال فاضالب  پروژه  9

 21 تعدادپروژه اجرایی فاضالب  پروژه  4
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 1396استان وآبفا کاشان ( در کشوردرسال)آبفا  جایگاه بخش

 عنوان شاخص ردیف
 سال

 شرح

1396 

 درصد میزان

 جمعیت تحت پوشش آب شهری 1

 0.73 427693 کاشان

 7 4115739 استان

  58501565 کل کشور

 جمعیت تحت پوشش فاضالب شهری 2

 0.18 50632 کاشان

 10 2950070 استان

  27577228 کل کشور

 طول شبکه توزیع آب 3

 1.22 1838 کاشان

 8 11724 استان

  151108 کل کشور

 طول خطوط انتقال آب 4

 1.24 360 کاشان

 8 2436 استان

  28984 کل کشور

 مع آوری و انتقال فاضالبطول شبکه ج 5

 0.68 398 کاشان

 14 7872 استان

  58608 کل کشور

 ار بهره برداری(حجم مخازن ذخیره آب )در مد 6

 0.83 121865 کاشان

 6 936120 استان

  14760389 کل کشور

 مکعب در روز(مترظرفیت تصفیه خانه فاضالب در مدار )هزار  7

 0.15 4.960 کاشان

 14 480 استان

  3379 کل کشور
 ماخذ:شرکت آب وفاضالب استان ،شرکت آب وفاضالب کاشان
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 عملكرد شاخص هاي مهم
 1395-96های در سالآبفا استان های مهم (: عملکرد شاخص1ل شماره )جدو

 1396 1395 شرکت واحد عنوان شاخص ردیف

 کیلومتر جمع لوله گذاری آب/ توسعه شبکه 1
 96 134 آبفا استان

 36.67 23.6 آبفاکاشان

 کیلومتر جمع لوله گذاری آب / اصالح شبکه 2
 69 76 آبفا استان

 36.67 33 آبفا کاشان

 کیلومتر جمع لوله گذاری آب / خطوط انتقال 3
 66 35 آبفا استان

 19.93 7.38 آبفا کاشان 

 کیلومتر جمع کل لوله گذاری آب 4
 231 245 آبفا استان

 32.51 30.98 آبفا کاشان

 کیلومتر جمع لوله گذاری فاضالب/ توسعه شبکه 5
 330 6 آبفا استان

 48.12 29.12 آبفا کاشان

 کیلومتر جمع لوله گذاری فاضالب / اصالح شبکه 6
 17 202 آبفا استان

 - - آبفا کاشان

 کیلومتر جمع لوله گذاری فاضالب / خطوط انتقال 7
 15 14 آبفا استان

 0.53 1 آبفا کاشان

 کیلومتر جمع کل لوله گذاری فاضالب 8
 362 222 آبفا استان

 48.65 30.12 آبفا کاشان

 فقره انشعاب آب واگذار شده 9
 18232 17824 آبفا استان

 2866 2892 آبفا کاشان

 فقره انشعاب فاضالب واگذار شده 10
 28647 17218 آبفا استان

 3818 7020 آبفا کاشان

 مترمکعب جمع کل تولید آب 11
 395104575 384087209 آبفا استان

 40181 40076 آبفا کاشان

 مترمکعب کل فروش آبجمع  12
 330972125 318801487 آبفا استان

 31954 32026 آبفا کاشان

 درصد آب بدون درآمد 13
 16.34 17.0 آبفا استان

 20.48 21.09 آبفا کاشان

 مترمکعب احداث مخازن 14
 23300 32000 آبفا استان

 1000 220 آبفا کاشان

 حلقه حفر چاه 15
 12 9 آبفا استان

 7 2 آبفا کاشان
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 حلقه تجهیز چاه 16
 10 11 آبفا استان

 8 3 آبفا کاشان

 مترمکعب  توسعه تصفیه خانه فاضالب 17
 11172 17336 آبفا استان

 400 - آبفا کاشان
 

 فاضالب کاشان شرکت آب و شرکت آب وفاضالب استان ، ماخذ:

 

خش در برنامه ششم اف کمی برنامه بخش /فرابها ومتغیرهای مهم براساس اهد. عملکرد شاخص 2جدول 

 1396توسعه سال 

 ماخذ:شرکت آب وفاضالب استان ،شرکت آب وفاضالب کاشان

1396 
 استان/

 کاشان

واحد 

 متعارف
درصد  ردیف ماده قانونی عنوان هدف کمی

 تحقق
 عملکرد

هدف 

 برنامه

 آبفااستان 239 330 138
 کیلومتر

توسعه شبکه جمع آوری 

 فاضالب
 1 بندچ37-38

 آبفاکاشان 63 48 76

 بفااستانآ 12 15 125
 2 بندچ 38-37 توسعه شبکه انتقال فاضالب کیلومتر

 آبفاکاشان 2 0.53 26.5

 استانآبفا 1520 11172 735
 3 بندچ 38-37 توسعه تصفیه خانه فاضالب متر مکعب

 آبفاکاشان 4950 400 8

 آبفااستان 82 96 117
 توسعه شبکه توزیع آب کیلومتر

-بند خ35

 بند الف36
4 

 آبفاکاشان 27.58 13.59 49

 آبفااستان 24 66 275
 توسعه شبکه انتقال آب کیلومتر

-بند خ35

 بند الف36
5 

 آبفاکاشان 6.5 18.92 291

 آبفااستان 7100 9000 126
 متر مکعب

 توسعه مخازن

 )مخازن در دست ساخت(

-بند خ35

 بند الف36
6 

 آبفاکاشان 4000 1000 25

 ااستانآبف 14500 14300 98
 متر مکعب

توسعه مخازن )مخازنی که 

 به مدار وارد میشود(

-بند خ35

 بند الف36
7 

 آبفاکاشان 2000 220 11

 آبفااستان 10 12 120
 حفر چاه حلقه

-بند خ35

 بند الف36
8 

 آبفاکاشان 13 7 49

 آبفااستان 10 10 100
 تجهیز چاه حلقه

-بند خ35

 بند الف36
9 

 نآبفاکاشا 13 8 62
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1396تحلیل عملکرد آبفا استان وکاشان در برنامه ششم توسعه براساس تکالیف قانونی در سال 

میزان 

تحقق در 

 96سال

 )درصد(

 موضوع تکالیف تعیین شده عملکرد و اهم اقدامات

شماره 

ماده 

 قانونی

 مرتبط

ف
دی

ر
 

100 

ضمینی  از سرمایه گذار مربوط به  خرید آب ت

تاسیسات آب شیرین کن شهرهای فرخی ، 

 مهاباد وشهرهای ابوزید آبادونیاسر

خرید آب از تاسیسات 

آب شیرن کن با 

سرمایه گذاری بخش 

 خصوصی

خرید آب 

 تضمینی
 1 36ماده

100-

80 

استفاده  -بازسازی شبکه فاضالب شهر اصفهان 

جهت اجرای ازتسهیالت بانك توسعه اسالمی 

بخشی ازشبکه جع آوری وخط انتقال فاضالب 

 واحداث تصفیه خانه شهرکاشان

استفاده از تسهیالت 

مالی خارجی در 

طرحهای دارای توجیه 

 فنی و اقتصادی و مالی

تسهیالت مالی 

 خارجی
 2 4ماده 

100 

توسعه و بهبود پرتال و ارتقای خدمات ارائه 

جمله   شده به مشترکین ازدرگاههای مختلف از

 شن های موبایلیاپلیک

ارائه خدمات 

الکترونیکی از طریق 

 شبکه ملی اطالعات

خدمات دولت 

الکترونیك )بند 

 ج(

 3 68ماده

100 

 تهای فعالسازی ختهیه و تدوین زیرسا

 ترکین، محاسبه آبشدریافت شماره کنتور م

، توسعه حساب و ارسال پیامك بها، صدورتسویه

( و به روز 1522خدمات غیر حضوری سامانه)

رسانی سیستم جامع نرم افزار امور مشترکین از 

جمله ارتقای بستر مخابراتی و توسعه 

شین های موبایلی توسعه سیستمهای یاپلیک

(جهت تسریع در خدمت 122جامع حوادث)

رسانی به مشترکین رفع حوادث و اتفاقات در 

 طول شبانه روز

ارائه خدمات به مردم 

به نحو مقتضی در 

 انه روزطول شب

 4 67ماده  ارائه خدمات

100 

های  فزودن گزینهارتقاء سایت شرکت و ا

 عاب آب وش)تعرفه محاسبات حق ان

بها و کارمزد  فاضالب( و )تعرفه محاسبات آب

-ترکین از تعرفهشفاضالب( برای اطالع م دفع

 های شرکت در

 مشترکینپرتال 

توسعه و تکمیل پایگاه 

 های اطالعاتی

خدمات دولت 

ترونیك)بند الک

 ب(

 5 68ماده 

 ممیزی انرژی تاسیسات و تجهیزات آبی 100

مدیریت مصرف انرژی، 

 مدیریت مصرف آب

اعمال سیاست 

های بهینه منابع 

پایه و محیط 

 زیست

ماده 

38 
6 

100 

 

تبلیغات چند رسانه ای  در خصوص کاهش 

 مصرف آب
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 آب وفاضالب استان ،شرکت آب وفاضالب کاشانماخذ:شرکت 

 

 

 

 

100 

کاهش هدر رفت آب)آب بدون درآمد( ورسیدن 

 به حد

درصدتوسط آبفای استان  16.34

 درآبفای کاشان24.48و

 استقرار سیستم مدیریت امنیت اطالعات 100

ارتقاء سطح تبادل 

اطالعات در مقابل 

حمالت در چارچوب 

سند امنیت فضای 

 تبادل اطالعات

ارتقاء سطح 

 حفاظت اطالعات

ماده 

109 
7 

100 

این موضوع در یکی از بندهای اسناد مناقصه 

ده شده است و بر حسن انجام آن نظارت گنجان

 می شود.

در طرحها )پروژه 

ها(ودر شرایط برابر 

پیمانکاران بومی در 

اولویت باشند ودر 

قرارداد با کلیه شرکتها 

وپیمانکاران اولویت 

بکارگیری با نیروهای 

 بومی استانی باشد

اولویت 

پیمانکاران بومی 

در اجرای پروژه 

 ها 

ماده 

47 
8 
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 )میلیون ریال(1396فرابخش در سال /  بخش اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای  عملکرد –4 جدول

1396 
آبفا   استان /آبفا 

 کاشان
درصد  ردیف اعتبارات نوع

 تحقق)جذب(

 عملکرد

 )دریافتی(
 مصوب

 آبفا استان  777550 452890 58.2
 )استانی ویژه (ملی

 
1 

 آبفا کاشان 245713 191375 77.9

 آبفا استان 220006 120538 54.8
 

 استانی
2 

 آبفا کاشان 45106 1934 42.8

 آبفا استان 100000 60000 60
 3 شاخص ارتقاء

 آبفا کاشان 30000 - -

بخش  مشارکت به کمك آبفا استان 290000 80000 27.6

 خصوصی
4 

 کاشانآبفا  - - -

 آبفا استان 196500 145400 73.9
 5 تنش

 آبفا کاشان 163393 133837 81.9

 آبفا استان 158000 127715 80.8
 6 خشکسالی

 آبفا کاشان 2300 874 38

 آبفا استان 3500 3500 100
 7 کاهش هدر رفت

 آبفا کاشان 4000 4000 100

 آبفا استان 10645 10645 100
 8 مدیریت اب شهری

 آبفا کاشان 2790 2790 100

 آبفا استان 5339 5339 100
 9 خرید تضمینی آب

 آبفا کاشان 3636 3636 100

 :شرکت آب وفاضالب استان ،شرکت آب وفاضالب کاشان ماخذ

 توضیحات:

  اعتبار استانی می باشد. نوع خشکسالی، بخش خصوصی مشارکت به کمك، شاخص ارتقاء

 اعتبار ملی می باشد. نوع خرید تضمینی آبو مدیریت اب شهری، کاهش هدر رفت، تنش
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 جمع بندی و پیشنهاد

 

شرکت آب وفاضالب شهري استان اصفهان وشرکت آب و فاضالب کاشان تکاليف وسياستهاي تعيين شده در 

ز سرمايه اي  همچون استفاده ا برنامه ششم توسعه را دستور کار خود قرارداده اند وتاکنون سياستهاي تعريف شده

گذاران بخش خصوصي ، احداث و توسعه شبکه آب شهري ،کاهش هدررفت آب ، احداث وتوسعه شبکه جمع 

را به نحو احسن اجراء نموده  توجه به انرژي هاي خورشيدي  آوري فاضالب، الکترونيکي نمودن خدمات مربوطه ،

 :ان به شرح ذيل بيان نموداست وبه طور خالصه نقاط قوت  درراستاي اهداف برنامه ششم را مي تو

 

 نقاط قوت:

 سرعت اجراي  استفاده از ظرفيت سرمايه گذاري بخش خصوصي در احداث تاسيسات آب و فاضالب(

برابر ميانگين بيست وپنج سال گذشته بوده  13شبکه جمع آوري فاضالب با مشارکت بخش خصوصي 

 است(

 افزايش سطح پوشش انشعابات فاضالب در سطح استان 

  سيستم آبرساني به شهرهاي استانتقويت 

 مديريت تأمين و توزيع عادالنه آب با رفع نقاط داراي بحران در سطح استان 

  تدابير مناسب  در خصوص نصب کنتورو دستگاههاي اندازه گيري دقيق و مناسب در مبادي تامين

يي انشعابات آب،محاسبه دقيق ميزان آب استحصالي و خريداري شده و ميزان آب فروش رفته، شناسا

در راستاي کاهش  کنتورهاي خراب و اصالح شبکه و انشعابات غيرمجاز و تبديل آن به مجاز، تعويض

 هدر رفت آب 

 تشکيل جلسات با مشترکين ،صدور اخطار براي مشترکين پرمصرف، پيمايش مشترکين پر مصرف

 و پرتال شرکت 1522لوازم کاهنده مصرف از طريق ثبت نام در سامانه  ، توزيع پرمصرف مسکوني

  1522ارائه خدمات غير حضوري از طريق پرتال و سامانه 

  آب بها و حق انشعاب ماده واحده3و 2استفاده از ظرفيت تبصره 

 ارتقاء و هوشمند سازي عمليات قرائت ، توزيع و وصول مشترکين 

 بهاي توزيع آ توسعه سامانه تله متري و مديريت فشار به منظور ايجاد سيستم مديريت هوشمند شبکه 

  استفاده  از سامانهGISاطالعات کيفي جهت مکان مند نمودن 
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 براي ايجاد ارتباطات دوسويه و شهرداري بفاافزارهاي آ ت و تطبيق نرمخايجاد زيرسا  

 بهره گيري از بازچرخاني ظرفيت پساب در جهت تامين نياز آبي صنايع وفضاهاي سبز 

 برداري از  و پدافند غيرعامل در طراحي، ساخت و بهره توسعة مديريت خطرپذيري )ريسک( و بحران

 تأسيسات

  آبرساني از ظرفيت انرژي هيدروپاور در تاسيسات تفاده اسبرنامه ريزي جهت 

 ورشيديخرنامه ريزي به منظور استقرار نيروگاه ب 

 اخذ گواهينامه هاي معتبر مديريتي و کسب رتبه هاي مختلف 

  ها از طريق جذب سرمايه گذار بخش خصوصي براي ايجاد تاسيسات اخذ مجوزهاي الزم و انجام پروژه

و جذب BOO نمک زدايي از آب شرب شهرهاي ابوزيد آباد، نياسر، سفيد شهر و نوش آباد به روش 

 هاي به بهره برداري رسيده.  اعتبارات خريد تضميني آب در پروژه

 پکيج تصفيه ف( اضالب به روش بهره برداري از سيستم پيشرفته تصفيه فاضالبMBBR  در شهر )

 نياسر به منظور فراهم شدن امکان بهره برداري از شبکه فاضالب اين شهر. 

   عمليات اجرايي فاضالب از محل اعتباراتIDB ساخت مدول دوم تصفيه خانه فاضالب شهر کاشان،

 بفا کاشان.کيلومتر و بهره برداري از پروژه توسط شرکت آ 245وايجاد شبکه اصلي و فرعي به طول 

  وام بابت اجراي شبکه و %20اخذ مصوبه شوراي اقتصاد وموافقت بانک توسعه اسالمي براي افزايش 

 تصفيه خانه فاضالب شهرکاشان

 .جذب و هزينه کرد اعتبارات در قالب اوراق مشارکت و اسناد خزانه 

  کيلومتر از شبکه توزيع آب در شهرهاي تحت پوشش .37اصالح حدود 
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 نقاط ضعف:

  همچنين موارد ذيل و پيامد هاي آن به عنوان چالش هايي پيش روي اين شرکتها در تحقق اهداف

 سازماني مي باشد:  

  کمبود اعتبارات مصوب و عدم تخصيص کامل 

 ادامه خشکسالي در سالهاي متوالي 

 افت شديد آب زير زميني و هجوم آبهاي شور به سمت آبهاي شيرين 

  در طول سالهاي اخير  افزايش قيمت کاال و خدمات 

 محدوديت منابع مالي داخلي 

 طوالني بودن فرآيند اخذ مجوز از آب منطقه اي و شهرداري ها 

  تخصيص اعتبارات به منظور شروع عمليات اجرائي فاضالب درسايرشهرهاي تحت پوشش واستفاده

 ازپساپ حاصل از آن جهت حفظ منابع آب زيرزميني و ارتقاء بهداشت عمومي.

  بهره برداري و کاهش مصرف برق از طريق اجرايي سيستم تله متري.بهبود 

 ( مديريت بهتر از طريق اجراي سيستم اطالعات مکانيGIS.) 

 

 پیشنهادات:

 تخصيص بموقع وکامل اعتبارات 

 ها جهت تخصيص اعتبارات بصورت نقدي)افزايش سهم نقدينگي ريالي نسبت به سهم اوراق در تخصيص

 ملک زمين و پرداخت کسورات قانوني .(حل مشکالت مربوط به ت

 افزايش اعتبارات خشکسالي براي مقابله با بحران کمبود آب 

  و جلوگيري از برداشت غير مجاز و بي رويه سرعت بخشيدن به طرح تعادل بخشي منابع آب زيرزميني

 آب از سفره هاي زير زميني

 هاي توليد برقهاي تر به خشک در نيروگاهاصالح برج 

  تخصيص اعتبار مورد نياز جهت توسعه بستر جذب سرمايه گذاران در بخش آب و فاضالب.تقويت

 متري به منظور کنترل به موقع دبي و فشار و توزيع عادالنه آب بين شهرهاتله
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 . .استفاده ازروشها و تکنولوژي هاي نوين مرتبط با فعاليتهاي آب و فاضالب 

 ده بودن شرکتهاي آب و فاضالبوجه به زيانهاي آب و فاضالب با تغيرانتفاعي شدن طرح 

  

  انعقاد تفاهم نامه وتامين مالي جهت ارتقاء تصفيه خانه هاي فاضالب واستفاده بهينه از پساب باتوجه به

 وضعيت بحراني منابع آبي

 .تصويب اعتبارات پيشنهادي بر اساس برنامه اجرايي پروژه ها 

  وحق انشعاب آب و فاضالب بر اساس قيمت تمام منطقي شدن قيمت فروش آب بهاء ودفع فاضالب

 شده.

 .تسريع درتخصيص و صدور مجوز حفر چاه توسط آب منطقه اي 

  ايجاد هماهنگي بيشتر بين دستگاههاي اجرائي شهري خصوصاً شهرداري ها به منظور انجام پروژه هاي

 عمراني.
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 هاشهرداری -6

شهرهاي ايران   شد تعداد    1239تعداد کل  صوب     565 شهر مي با شهر داراي   711شهر داراي طرح جامع م و  

ــوب بوده که به دليل پايان افق طرح ، حداقل           طرح نياز به بازنگري و مطالعه مجدد دارد        700طرح هادي مصـ

صفهان با تعداد    ستان ا ستان            107ا شهرهاي ا ست . از بين  شور برخوردار ا شهري در ک شبکه  شهر از بزرگترين 

سي و يا            شهر داراي   96تعداد  ستان در حال برر شهرهاي ا ساير  شد و شهري مي با صوب و طرح جامع  طرح م

ست ، در طرح جامع از طرفي تعاد      شهري ا صويب نهايي طرح جامع  ضيلي و      19ت ستان داراي طرح تف  30شهر

ستان در حال بررسي مي    صفهان حدود      شهر ا ستان ا شد جمعيت شهري ا ساس    5/4با شد و بر ا ميليون نفر مي با

درصد که تراکم جمعيت شهري در بين شهرستانهاي کاشان ، لنجان ، مبارکه ،  88ر جمعيتي سهم شهرنشيني آما

شت و               ستانهاي خور وبيابانک، بوئين و مياند شهر شترين و  شهر و نجف آباد بي شهر و ميمه ، خميني  شاهين 

بر حسب نفر بر هکتار( و از  شاخص تراکم شهر )  فريدونشهر داراي کمترين جمعيت شهري مي باشند   بطوريکه     

  .نفر بر هکتار تغيير کرده است  2تا  62عدد 

 

 باشد:عمده ترین اهداف عمده کمی ارائه خدمات در سطح شهرها موارد به شرح ذیل می

  مترمربع 20-15افزايش سرانه فضاهاي سبز شهري به ميزان سرانه استاندارد 

  شهرها مطابق با استاندارد تدوين شدهتوسعه و تکميل ايستگاههاي آتش نشاني در سطح 

  درصد 100ساماندهي بستر و حريم رودخانه ها و مسيل ها در محدوده شهرها به ميزان 
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 1394-96هاي هاي مهم در سال. عملكرد شاخص1جدول 

 1396 1395 1394 واحد عنوان شاخص رديف

 
1 

افزايش جمعيت تحت پوشش 
 خدمات ايمني و آتش نشاني 

 
 درصد

 
87.5 

 
88 

 
88.5 

 
2 

تجهيز پايگاههاي آتش 
 نشاني 

 675 650 635 تعداد

 
3 

 
افزايش کل فضاي سبز 

 شهري 

 
 متر مربع 

 
11.8 

 
12 

 
12 

 
4 

جدا سازي مصارف فضاي 
سبز شهرداري از آب شرب 

 در شهرها 

 
 درصد 

 
40 

 
60 

 
70 

 
5 

کاهش سهم حمل و نقل 
شهري از توليد آالينده هاي 

 لخانه اي (هوا )گازهاي گ

 
 تن بر نفر

 
2.59 

 
2.58 

 
2.57 

 

 

 ها و متغیرهاي مهم بر اساس اهداف کمي برنامه بخش/فرابخش. عملكرد شاخص2جدول 

 1396در برنامه ششم توسعه سال  

 رديف
ماده 

 قانوني
 عناوين هدف کمي

واحد 

 متعارف

 1396 

هدف 

 برنامه
 عملكرد

درصد 

 تحقق 

 
1 

  - 6 ماده
- ب بند

 1 جزء

افزايش جمعيت تحت پوشش خدمات 
 ايمني و آتش نشاني

 80 70 88 درصد

 
2 

  - 6 ماده
- ب بند

 1 جزء

 
 افزايش کل فضاي سبز شهري

 متر مربع
11.5 

 
102 88 

 
3 

 - 6 ماده
 - ب بند

 3 جزء

 
 افزايش سهم حمل ونقل عمومي   

 درصد 
 
57 

 
45 

 
80 
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 شهر  شهرستان 
درجه 

 شهرداری

 هزینه درآمد

 عملکرد مصوب  عملکرد مصوب 

 

 اران و بيدگل 

 21049 32000 25435 32000 4 ابوزیدآباد

 340796 700000 336449 70000 8 آران و بيدگل

 18011 35000 17990 35000 3 سفيد شهر

 66673 105000 66463 105000 3 نوش آباد

 

 اردستان 

 102920 60000 88954 60000 6 اردستان 

 27667 27472 28963 27472 5 زواره 

 31630 31000 31440 31000 3 مهاباد 

 

 

 

 

 اصفهان 

 21709 17000 23151 17000 4 اژیه 

 12519262 27500000 20924392 27500000 12 اصفهان 

 536373 800000 570110 800000 6 بهارستان 

 22347 27000 37081 27000 3 تودشک 

 23637 17000 24603 17000 4 حسن آباد

 42447 26000 43937 26000  زیار

 21174 20000 23377 20000 3 سجزی 

 71249 42000 54516 42000 1 قهجاورستان 

 26006 25500 30443 25500 5 کوهپایه 

 24128 25000 26529 25000 4 محمدآباد

 35220 15000 38330 15000 4 نصرآباد

 33543 35000 35866 35000 5 نيک آباد

 56465 38000 56463 38000 5 هرند

 38304 42000 53563 42000 6 ورزنه 

 برخوار

 50741 45000 76842 45000 5 حبيب آباد

 176940 120000 197883 120000 6 خورزوق

 26830 31000 28286 31045 5 دستگرد
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 شهر شهرستان 
درجه 

 شهرداری

 هزینه درآمد

   عملکرد مصوب

 

 

 برخوار

 287636 235388 292219 235388 7 دولت آباد

 26830 31000 28286 31045 1 سين

 29622 17000 32340 17000 1 شاپورآباد

 32542 27209 56844 27209 1 کمشچه

بووونوويوون و  

 مياندشت 

 25219 21425 23478 27000 3 افوس 

 40661 30636 44012 30636 5 بونين و مياندشت 

 و کرون  تيران

 77448 74345 75051 74345 6 تيران 

 8775 29755 22014 29755 3 رضوانشهر

 14803 16000 17773 16000 3 عسگران 

 

 چادگان  

 69863 45000 68159 45000 6 چادگان 

 13576 15000 18426 15000 3 رزوه 

 

 خمينی شهر  

 28531 28000 34184 28000 1 اصغرآباد

 864124 900000 834115 900000 9 خمينی شهر

 21741 145000 213528 145000 7 درچه 

 48684 55000 55187 55000 5 کوشک 

 110683 80000 117166 80000 7 خوانسار خوانسار

 

 خور و

 بيابانک  

 18592 14000 20402 14000 3 جندق 

 33877 25625 45288 25625 5 خور

 16794 15500 20659 15500 1 فرخی  

 دهاقان 
 56256 73000 60159 73000 6 دهاقان 

 17743 20000 19754 20000 1 گلشن 

 سميرم 

 

 شهرستان 

 19250 14000 20810 14000 3 حنا

 77503 56250 82743 56250 7 سميرم 

 11421 11299 11895 11300 2 کمه 
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 شهر 
درجووووووه 

 شهرداری 

 درآمد
 هزینه

 

   عملکرد مصوب

 10853 10910 12455 10911 2 ونک  سميرم 

 

شهر     شاهين 

 و ميمه 

 1293081 1670000 1360872 1670000 9 شاهين شهر

 56985 50000 82439 50000 1 گرگاب 

 148986 180000 151172 180000 6 گز 

 20868 21651 24270 12639 1 الی بيد

 35636 31448 35819 31448 5 ميمه 

 36480 33000 56312 33000 4 وزوان 

 

 شهرضا

 329051 460000 367041 460000 9 شهرضا 

 61490 45000 59863 45000 3 منظریه 

 

 فریدن 

 68727 40000 73813 40000 6 داران 

 23199 22920 22245 22920 3 دامنه 

 

 فریدونشهر

 23625 20757 24062 20757 3 برف انبار 

 66383 52818 69212 50663 6 فریدونشهر

 

 

 

 فالورجان 

 86803 77000 108208 77000 6 ابریشم 

 71375 62000 74634 62000 5 ایمانشهر

 47011 35000 50028 35000 4 بهاران 

 55876 70000 55954 70000 5 پيربکران 

 20801 35000 25466 35000  زازران 

 142120 167000 142120 167000 7 فالورجان 

 86225 100591 89391 100592 1 قهدریجان 

 کليشاد و 

 سودرجان 
6 76000 74791 76000 66849 
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 شهر  شهرستان 
درجووووووه 

 شهرداری 

 هزینه درآمد

 عملکرد مصوب عملکرد مصوب

 کاشان 

 45659 57000 35503 57000 5 نياسر 

 35493 20075 22901 20075 3 جوشقان قالی 

 100397 130000 100625 130000 5 قمصر

 3453004 5000000 2295966 5000000 10 کاشان 

 10250 5700 10809 5700 3 کامو و چوگان 

 24068 35000 24069 35000 1 مشکات 

 32602 35000 37143 35000 1 برزک 

 

 گلپایگان 

 211940 220000 228386 220000 8 گلپایگان 

 30951 30000 32575 30000 4 گلشهر

 29215 27500 31102 27500 5 گوگد

 

 

 

 

 لنجان 

 91492 100000 85919 100000 6 باغبهادران 

 21416 24000 19463 24000  باغشاد

 51229 95920 55100 95920 5 چرمهين 

 183027 140089 157334 140089 6 چمگردان 

 45049 47000 37711 47000 5 زاینده رود 

 308032 500000 308054 500000 8 زرین شهر

 110911 135000 110927 135000 6 سده لنجان 

 441992 510000 563131 510000 7 فوالدشهر

 93853 120000 95552 120000 6 ورنامخواست 

 

 

 مبارکه 

 73785 190425 51419 190425 6 دیزیچه 

 13936 82000 35444 82000 5 زیباشهر

 52974 142322 56692 142645 6 طالخونچه 

 41615 70000 45833 70000 4 کرکوند

 223003 649705 306345 649705 9 مبارکه 
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 48664 60000 25664 60000  مجلسی 

 

 نایين 

 11125 12000 14752 12000  انارک 

 5505 9500 9028 9500  بافران 

 64472 100548 94358 100548  نایين 

 

 نجف آباد

 9400 26000 47764 26000 1 جوزدان 

 24730 40100 35073 40100 5 دهق 

 35112 31000 42809 31000 5 علویجه 

 36354 42000 50016 32350 3 کهریزسنگ 

 116877 83500 125590 83500 7 گلدشت 

 1155945 1200000 1100269 1200000 10 نجف آباد

 نطنز 
 59167 60000 57659 60000 6 بادرود

 16065 15300 19783 15300 1 خالدآباد

 نطنز 
 28328 24000 29213 24000 1 طرق رود

 84548 68000 78532 68000 6 نطنز 

 26515363 45240183 34551561 45225312 مجموع                                  
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 پیشنهادها: بندی وجمع -6
 

 الف ( نقاط قوت

 هايبرنامه هدايت راستاي در ايمنطقه و شهري توسعه هزمين در مطالعاتي متعدد هايطرح از برخورداري 

 شهري. تفصيلي

 مهاجرين. و بزرگ شهرهاي سرريز جمعيت جذب جهت جديد شهرهاي وجود 

 جهاني. شده ثبت آثار و تاريخي ارزشمند هايبافت داشتن و اقليمي و محيطي تنوع 

 مصالح  اقالم تمامي صادرکننده و توليد و 85 سال در استان در ساختماني مصالح توليدي واحد 2067 وجود

 ملکي.تصرف وافزايش مسکنوکيفي کميدرابعاد فزاينده ومثبت تحول درساختماني

 شهري. عمران و مسکن زمينه در گذاريکارآمد جهت سرمايه خصوصيبخش و پيمانکاران مشاوران، وجود 

  ساختمان. گانههفت مختلف هايشتهدر ر مهندسي نظام سازمان عضو هزار مهندس16 ازبيشوجود 

 

 ب ( نقاط  ضعف

 (درآمد کم هايگروه)اول  دهک 5  مخصوصاً مسکن تملک و ناتواني خانوارها در خريد. 

 اصفهان. کالنشهر منطقه( و خاک آب هوا،) محيطيزيست مشکالت 

 شدن ايحاشيهو کوچک ايدرمحدوده فضايي انباشت و تورم)استان  مرکز در امکانات و توسعه تمرکز  

 .(استان از ايعمده بخش

 استان. شهرهاي اکثر در دولت مالکيت با شهري زمين وجود عدم 

 استان. در دوام کم سازيساختمان هايشيوه بودن رايج 

 

 پیشنهادها:

  

 هاي توسعه و عمران شهري.تکميل مطالعات طرح 

 کاهش تمرکز و تراکم جمعيت و فعاليت در مناطق پر تراکم 

 د بر استفاده از از ظرفيت هاي اجتماعي فرهنگي و علمي و گردشگري تاکي 

 زمينه سازي الزم براي استفاده حداکثري از ظرفيت ها و توان هاي مراکز جمعيتي جهت حفظ تعادل  

 نفر جمعيت.  25000ها و شهرهاي باالي هاي تفصيلي براي مراکز شهرستانتهيه طرح 
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 سازي ساکنان واقع در آنها.عارف و توانمندهاي غيرمتهاي سکونتگاهتهيه طرح 

 وسازهاي غيرمجاز خارج از محدوده. اعمال ممنوعيت ارائه کليه خدمات زيربنايي و ساخت 

 گيري از دانش و فناوري نوين در عرصه توسعه و عمران فضاهاي شهري. بهره 

  هاي توسعه تهيه طرحاسالمي در  –بکارگيري ضوابط ومعيارهاي الگوي معماري و شهرسازي ايراني

 شهري. 

 هاي مربوط. ها و برنامهتأکيد بر توسعه دروني شهرها و تهيه طرح 

 هزار نفر جمعيت با رويکـرد توسعه دروني شهرها. 100تهيه طرح مجموعه شهـري براي شهرهاي بيش از 

 هاي موضوعي و موضعي براي شهرهاي داراي طرح جامع.تهيه طرح 

 تقرار جمعيت در مجموعه شهري اصفهان.ها و اسساماندهي فعاليت 

 تر در احداث ساختمان. هاي مقاومها و استفاده از شيوهسازي ساختمانمقاوم 

 هاي نوين در صنعت ساختمان .ها و تکنولوژياستفاده از فناوري 

 هاي محلي و کمربند سبز حاشيه شهرها. توسعه فضاهاي سبز و پارک 

 هاي صنعتي و کارگاهي در حاشيه نده و ممانعت از استقرار و توسعه فعاليتهاي آاليانتقال صنايع و کارگاه

 شهرها.

 برداري از طرح قطار شهري اصفهان و حومه. تکميل و بهره 

 خدماتي وتاًمين معوض اراضي. هاي نظامي براي تحقق اراضيدراختيار ارگانآزادسازي اراضي 

 نوسازي بافت فرسوده.اي جهت احياء و افزايش پرداخت تسهيالت يارانه 

 هاي مردمي.منظور جلب مشارکتسازي دربافت فرسوده بههاي يکپارچهانجام مطالعات طرح 

 هاي مسکن.تغيير رويکرد در پرداخت يارانه 

 هاي مسکوني با انتظارات ، فرهنگ و عاليق مردم. سازي طرحمتناسب 

 .پرداخت تسهيالت ساخت مسکن نسبت به توان درآمدي خانوارها 

  گذاري.عنوان ابـزاري براي هدايت بـازار به سمت اهداف سياستهاي مالياتي بهمشوقو تخفيف مالياتي 

  به اراضي باير. %10اخذ ماليات ساليانه 

 ريزي احداث مسکن مددجويان بهزيستي و کميته امداد. برنامه 

 هاي مختلف.احداث واحدهاي مسکوني متناسب با توان درآمدي دهک 

  درآمدي. 5تا  1هاي هاي بخش مسکن به دهکيارانهپرداخت 

 هاي موجود استان.سازي ساختمانتاًمين الزامات مقاوم 

 خصوصي.پرداخت تسهيالت بانکي بلندمدت با کارمزد پايين به بخش 



 استان اصفهان 1396گزارش اقتصادی، اجتماعی سال                                                       152

 

 

 

 ساز.گذاري و کمک خيرين مسکناستفاده از سرمايه 

 الن.هاي کساماندهي فرآيند تاًمين مالي مسکن هماهنگ با سياست 

 برداري از زمين براي واگذاري مسکن در شهرها.واگذاري حق بهره 

 .استفاده از اراضي موجود در بافت فرسوده 

 هاي توسعه دروني شهرها )افزايش تراکم ساختماني(.استفاده از ظرفيت 

 سازي و اصالح الگوي مصرف انرژي در ساختمان. فرهنگ 

 هاي دولتي و هاي آب و هوايي و ترويج آن در ساختمانقليماسالمي مسکن براساس ا –تهيه الگوي ايراني

 عمومي. 

 گذاري در بخش مسکن. هاي سرمايهتأسيس شرکت 

 هاي آن.هاي دولتي به بخش مسکن و زيرساختاعطاي کمک 

 .گسترش بيمه کيفيت ساختمان 

  .افزايش سهم تسهيالت پرداختي به نسبت تورم 



 

 

 

 

 فصل نهم

 عمران  روستايي و عشايري
 

 

 

 ـ عمران روستايي1

اند درصد جمعيت استان در روستاها ساکن بوده 57/14حدود  1395با عنايت به اين که براساس سرشماري سال     

باشد، از و سهم مهمي از توليدات مواد خوراکي را به عهده دارند، توجه و حمايت از اين بخش بسيار با اهميت مي

 و درآمدو عمران روستايي و ارائه خدمات زيربنايي جهت افزايش سطح ه هاي توسعاين رو تهيه و اجراي طرح

هاي موجود بين جامعه روستايي و جامعه شهري، وکشاورزان و کاهش نابرابريزندگي روستائيان بهبود کيفيت

جهت دهنده تسهيالت به روستائيان هاي مردمي و حمايت از نهادهاي تأمين کننده و ارائههمراه با تقويت تشکل

هاي کوتاه ترين اهداف دولت در برنامهيکي از مهم دتوانوري مناسب از امکانات موجود ميافزايش اشتغال و بهره

 مدت و بلندمدت باشد.مدت، ميان

 

 هاي مهمـ عملكرد شاخص1
 1395 – 1396هاي هاي مهم در سالعملكرد شاخص – 1جدول 

 1396 1395 واحد شاخصعنوان  رديف

 74 15 طرح ح هادی و تعیین محدوده روستاتهیه طر 1

 86 10 طرح اجرای طرح هادی روستایی 2

 2 5 طرح اجرای طرح بهسازی بافت باارزش روستایی 3

 12800 9850 فقره طرح ویژه مقاوم سازی مساکن روستایی 4

 3010 4045 جلد سند صدور اسناد مالکیت روستایی 5

 14830 8722 تن ایتوزیع قیر یارانه 6

 مأخذ : بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان.          
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 1396ها و متغیرهاي مهم بر اساس اهداف کمي برنامه بخش/فرابخش در برنامه ششم توسعه سال عملكرد شاخص – 2جدول 

 عناوين هدف کمي ماده قانوني رديف
واحد 

 متعارف

1396 

هدف 

 برنامه
 عملكرد

درصد 

 تحقق

1 26 
یه طرح هادی و ته

 تعیین محدوده روستا
 148 74 50 طرح

2 26 
اجرای طرح هادی 

 روستایی
 430 86 20 طرح

3 99 
اجرای طرح بهسازی 

 بافت باارزش روستایی
 100 2 2 طرح

4 59 
طرح ویژه مقاوم سازی 

 مساکن روستایی
 12 1483 12800 فقره

5 

قانون الحاق موادی به قانون 

لید و عرضه ساماندهی و حمایت از تو

 مسکن

صدور اسناد مالکیت 

 روستایی

جلد 

 سند
4000 3010 75 

 100 14830 14830 تن ایتوزیع قیر یارانه 1396قانون بودجه  1بند هت تبصره  6

 مأخذ : بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان.      

 

 

 

 نونيبراساس تكالیف قادر برنامه ششم توسعه تحلیل عملكرد بخش/ فرابخش -2

سازي مسکن روستايي با توجه به اينکه اين تکليف براساس مبلغ تخصيص درخصوص عملکرد تسهيالت مقاوم

اين تخصيص کامل نبوده، تحقق اين بند متاثر از همين  1396يافته و ارائه تسهيالت بانکها انجام شده و در سال 

 دهد.وستايي نقص نشان ميموضوع و علي رغم تالشهاي کارشناسان اين بنياد و ناظرين فني ر

درخصوص عملکرد صدور اسناد روستايي نيز ارائه طرح شميم در ابتداي سال باعث شد تا بخشي از سال صدور 

سازي اين طرح  گردد همچنين در بودجه پيشنهادي سال، تعداد اين اسناد باتوجه به شروع اسناد منوط به پياده

جلد پيشنهاد  3430ه ثبت اسناد و متقاضيان واجد شرايط صدور سند تعداد طرح و ارزيابي از توان بنياد مسکن، ادار

 جلد سند تحقق اين بند قانوني نيز تحت تاثير قرار گرفت. 4000شده بود که با افزايش اين تکليف به 
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 ايعملكرد بودجه-3

 ()ارقام به میلیون ريال 1396در سال  فرابخش /اي بخش. عملكرد اعتبارات هزينه3جدول 

 نوع اعتبارات
1396 

 درصد تحقق عملكرد مصوب

 12 1483 12800 ملي

 - - - استاني

 12 1483 12800 جمع کل

 مأخذ: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان.

 

  1396در سال  فرابخش /بخش يا هيسرما يها ييتملک دارا. عملكرد اعتبارات 4جدول 

 )ارقام به میلیون ريال(

 نوع اعتبارات
1396 

 درصد تحقق عملكرد مصوب

 100 64253 64253 ملي

 47 213،813 453،887 استاني

 6/53 278،066 518،140 جمع کل

 مأخذ: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان.

 

 

 جمع بندي و پیشنهادها-4

 تمام آغاز شده طي برنامه پنجم توسعه.هاي عمراني نيمهتکميل فعاليت 

 هاي اجراي طرح هادي در مناطق اي کيفيت محيط زندگي روستائيان از طريق افزايش فعاليتهارتقاء شاخص

 روستايي.

 هاي فرسوده روستايي ازطريق افزايش ميزان تسهيالت بانکي، گسترش سازي بافتبازسازي و ايمن

 هاي دفاتر نظام فني روستايي و ترويج فرهنگ مشارکت مردم در اين زمينه.فعاليت

 هاي مقابله با حوادث طبيعي غيرمترقبه در سطح روستاها و ساماندهي عوامل طبيعي حاجراي طر 

 حادثه خيز در محدوده روستاها.

 .برطرف نمودن موانع موجود بر سر راه گسترش صدور سند براي امالک واقع در بافت مسکوني روستاها 
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 قع در حريم کالن شهرها و درمعرض توسعه کالبدي روستاها و تهيه و اجراي طرح هادي براي روستاهاي وا

 سوانح طبيعي با رويکرد کنترل محدوده روستاهاي مذکور در حد رشد طبيعي آنها.

 بيني اختصاص اراضي مناسب توسط سازمان راه و شهرسازي، بنياد مسکن انقالب اسالمي براي احداث پيش

و تربيتي ، سياسي، اجتماعي و مسجد و خانه عالم جهت تثبيت مسجد بعنوان اصلي ترين پايگاه عبادي 

 فرهنگي،.

 رود.هاي همجوار به حوزه زايندههاي انتقال آب از استاناجراي برنامه 

 وري و به بخشي و الزام جدي به بازسازي و نوسازي تاسيسات آبرساني موجود جهت افزايش بهرهاولويت

 حداقل رساندن هدر رفت آب.

 به احداث راه روستايي.هاي روستايي نسبت اولويت نگهداري راه 

 اي مستمر روستاييان با هدف توانمندسازي براي ارائه و استفاده از خدمات هاي فني و حرفهتوسعه آموزش

 هاي صنعتي و بهبود کيفيت توليدات.نوين و مشارکت در فعاليت

 رساني بهتر و مؤثرتر.منظور خدماتهاي روستايي بهساماندهي روستاها در قالب مجموعه 

 هاي توسعه عشاير ازطريق اسکان و ساماندهي خانوارها.تقاء شاخصار 

 هاي مالي ازطريق اعطاء تسهيالت، وجوه اداره شده يارانه سود و کارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهاي حمايت

هاي محلي و بومي و نيز تقويت مديريت يکپارچه اراضي از طريق روستايي و عشايري با اولويت روش

منظور جلوگيري از خرد شدن اراضي و تجميع مديريت اراضي خرد هاي حقوقي بهي با تشکلهامشارکت

 کشاورزي.
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 آب و فاضالب روستايي -2

 مقدمه

فاضالب روستايي استان اصفهان با هدف تاًمين آب آشاميدني سالم و  بهداشتي و همچنين دفع  شرکت آب و 

مندي از آب آشاميدني سالم و بهداشتي در روستاهاي اخص بهرهتوانسته است ش بهداشتي فاضالب روستاهاي استان

 درصد ارتقا دهد.  38/0( معادل 26/71)1395( نسبت به سال 63/71) 1396استان را در سال 

مندي از آب اين شرکت در نظر دارد در پايان برنامه ششم در صورت تاًمين اعتبارات مورد نياز شاخص بهره

درصد ارتقاء دهد. در زمينه دفع بهداشتي فاضالب روستاهاي استان  65/84را به ميزان  آشاميدني سالم و بهداشتي

هاي دفع بهداشتي يکي از اهداف مهم اين شرکت در طول برنامه پنجم و همچنين برنامه ششم، ايجاد سامانه

خاص اين موضوع فاضالب روستاهاي باالدست منابع تاًمين آب بوده است ولي متأسفانه تاکنون رديف اعتباري 

به اين شرکت در اعتبارات سنواتي اختصاص داده نشده است و تنها اعتبارات ناچيزي از محل اعتبارات ملي 

درصد جمعيت روستايي  1/1اختصاص داده شده که در پايان برنامه پنجم اين شرکت توانسته است تنها حدود 

 نفر جمعيت روستايي(. 7000ردار نمايد )معادل آوري و دفع بهداشتي فاضالب برخواستان را از سامانه جمع

 

 هاي مهمعملكرد شاخص-2

 
 1395-1396 هاي هاي مهم در سالعملكرد شاخص – 1جدول 

 1396 1395 واحد شاخصعنوان  رديف
 64/71 26/71 درصد خانوار( 20مندی روستاهای استان اصفهان از آب آشامیدنی بهداشتی )باالی بهره 1

 1/1 1/1 درصد خانوار( 20ی برخوردار از سیستم فاضالب ) باالی شاخص روستای 2

 اصفهان. استان آب و فاضالب روستاییماخذ :          

 

 1396فرابخش در برنامه ششم توسعه /ها و متغيرهاي مهم براساس اهداف کمي برنامه بخششاخصعملكرد . 2جدول

 واحد متعارف عنوان هدف کمي قانوني  ماده رديف
1396 

 درصد تحقق عملكرد هدف برنامه

1 
 بند ب، 2ردیف 

 27ماده 
 7/5 50 870 تعداد تعداد انشعابات واگذار شده فاضالب

2 
 ، بند ب2ردیف 

 27ماده 
 4/21 3 14 کیلومتر سیستم جمع آوری

 (.اصفهان استانسند راهبردی بخش در برنامه ششم توسعه )آب و فاضالب روستایی ماخذ :             
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 تحلیل عملکرد بخش/ فرابخش در برنامه ششم توسعه بر اساس تکالیف قانونی -3

و اجراي  2و  1شهرستان به صورت مطالعات فاز  6عمليات اجرايي دفع بهداشتي فاضالب روستاهاي استان در 

شهرستان روستاي  4دفع فاضالب از محل منابع ملي و استاني در دست اجرا و پيگيري مي باشد که تا کنون 

مشترک از خدمات دفع  1063فالورجان)کرچگان(،لنجان)چم تقي، سعيد آباد( و خور و بيابانک )چاه ملک( با 

بهداشتي فاضالب برخوردار شده و عمليات اجرايي روستاهاي مورکان و رحمت آباد شهرستان لنجان نيز در درست 

 انجام مي باشد.

 

 عملکرد بودجه ای-4
 

 )ارقام : ميليون ريال( 1396بخش/فرابخش در سال اي رات هزينه. عملكرد اعتبا3جدول 

 نوع اعتبارات
 96سال 

 درصد تحقق عملكرد مصوب

 ملی

 
- - - 

 استانی
کمك به 

 زیان
65953 4/63953 97 

 97 4/63953 65953 جمع کل
 اصفهان. استان آب و فاضالب روستاییماخذ : 

 

 

  1396بخش/فرابخش در سال  هاي سرمايه ايتملک دارايي . عملكرد اعتبارات 4جدول 
 )ارقام : ميليون ريال(

 نوع اعتبارات
 96سال 

 درصد تحقق عملكرد مصوب

 ملی

 
516627 382016 9/73 

 7/48 259716 533224 استانی

 1/61 641732 1049851 جمع کل
 اصفهان. استان آب و فاضالب روستاییماخذ : 
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 جمع بندي و پيشنهادها-5

 اصلي ترين قابليت ها )قوت ها( توسعه بخش/فرابخش ارائه

 وفاضالب استان اصفهان به شرح زير است:اي شرکت آبتوسعههاي و توانمنديها ترين قابليتاصلي

 هاي موجود آبرساني و دفع بهداشتي فاضالب روستايي.زيرساخت 

 .وجود نيروي انساني متخصص و ماهر و داراي تجربه کاربردي 

 هاي آبرساني روستايي به منظور تاًمين آب شرب سالم پايدار و ارائه خدمات مناسب و تمعايجاد مج

 بهنگام. 

   با رويکرد  1523وجود سامانه پاسخگويي و اطالع رساني حوادث درسطح استان اصفهان )سامانه

 مديريت سريع و بهنگام حوادث(.

 خصوصي .هاي اجرايي و نگهداري به بخشواگذاري فعاليت 

 ها.ها و نگهداري شبکهود سيستم نظارتي مناسب در اجراي پروژهوج 

 بنيانهاي دانشفاضالب و گروهو هاي مهندسين مشاور و پيمانکاران توانمند درحوزه آب وجود شرکت. 

 

 ها(:بخش )ضعف توسعه هایترین تنگناها و محدودیتعمده

 .عدم وجود سيستم مديريت يکپارچه در منابع آب استان 

 هاي مديريت مصرف بهينه آب.م الگوسازي طرحعد 

 آبي در مناطق روستايي استان .آبي و کماستمرار شرايط خشکسالي و بحران بي 

  عدم وجود آب مناسب با استانداردهاي تعريف شده در بعضي از مناطق استان به دليل وجود سختي باال

 و تغييرات کيفي نظير نيتراته شدن 

 هاي غيردائم روستايي.دليل رشد جمعيت وتوسعه سکونتگاهبه افزايش تقاضاي مصرف آب 

  هاي انجام شده در بخش آب و فاضالب.گذاريحراست از سرمايهو کمبود اعتبارات کافي جهت حفظ 

 .مشکالت  در تأًمين آب آشاميدني به دليل پراکندگي نقاط روستايي 

 هاي توزيع آب استان.الي شبکههاي آبرساني روستاها به دليل قدمت بافرسودگي زيرساخت 
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 پیشنهادات جهت توسعه بخش/فرابخش:

  انجام  هاي آبرساني،تاًمين پايدار آب به جاي منابع تاًمين آب فصلي و ناپايدار، ايجاد مجتمعجايگزيني منابع

 مديريت تقاضاي آبهاي برنامه

 نتقال و شبکه توزيع روستاهاي داراي ريزي جامع جهت مطالعه و اجراي تأسيسات آبرساني و خطوط ابرنامه

 هدررفت باالي آب.

 هاي آبرساني.هدايت اعتبارات شرکت در جهت اصالح شبکه 

 هاي آب روستايي، توسط اي اصالح تعرفهموقع اعتبارات تملک دارايي سرمايهپيگيري تاًمين و تخصيص به

 وزارت نيرو.

 ان واقعي شرکت.سازي کمک زيان پرداختي با زياصالح بودجه و متناسب 

  انتقال آب آشاميدني از طريق طرح آبرساني چشمه لنگان به تمامي روستاهاي شهرستان فريدن و بوئين و

 مياندشت

  شهرستان و روستاهاي تابعه 14انتقال آب از طريق سامانه دوم آبرساني اصفهان بزرگ به 

 انتقال آب از رودخانه ماربر به روستاهاي جنوب استان اصفهان 
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 عمران عشایری ـ2

ترکيب جمعيت کشورمان متشکل از سه جامعه متمايز شهري، روستايي و عشايري است. حيات اجتماعي در اين         

شايري همواره نقش    سرزمين از ديرباز متأثر از روابط متقابل و زندگي توامان مذکور بوده و در اين ميان، جامعه ع

صادي کشور داشته است. در حال حاضر کل جمعيت عشاير        بارز و تعيين کننده در سرنوشت سياسي و حيات اقت     

شور در حدود   شد به گونه نفر مي 1200000خانوار و  212000ک صفهان را     %1اي که در حدود با ستان ا جمعيت ا

دهند همچنين جامعه عشايري استان اصفهان    نفر عشاير کوچنده تشکيل مي   53000خانوار و   9605مشتمل بر  

ــال بالغ بر  1.000.000با دارا بودن حدود  ــبک در س ــت قرمز  10000رأس دام س مواد پروتئيني و  %20تن گوش

شاير مي     %35هاي دامي و ساير فراورده  ستي توليدي مربوط به ع ساالنه        صنايع د صفهان  ستان ا شاير ا شد. ع با

سيب درختي توليد مي  120000 کند و تن 
3
1

سميرم متعلق به ع     سيب  شد. و عالوه بر آن با  شاير مي باغات  با

 هاي سياسي و اجتماعي کشور در حال تالش و ايفاي نقش موثر خود هستند.حضور موثر در عرصه

اداره کل امور عشـــاير تالش دارد تا در قالب برنامه ســـاماندهي به عشـــاير و چهار طرح ذيل در حد اعتبارات و 

 :دامکانات، کمک حداکثري به اين جامعه ارائه نماي

 طرح عمليات اجرائي (1

 طرح ارائه خدمات پشتيباني به عشاير (2

 طرح سوخت فسيلي و انرژيهاي پاک (3

 طرح مطالعات مناطق عشايري (4

ستايي نيازهاي      ولي نکته شهري و رو شايري مانند جوامع  ست اينکه جمعيت ع اي که بيش از پيش حائز اهميت ا

ر چه بيشــتر تمام دســتگاههاي اجرايي و اداري براي متفاوت دارند که برآورده کردن آنها مســتلزم درگيرشــدن ه

 باشد.برآورده کردن نيازهاي اين قشر محروم مي

 

 عملكرد شاخص هاي مهم -2

 1394-96عملكرد شاخص هاي مهم در سال هاي  .1جدول 

شاخص عنوان ردیف  1396 1395 1394 واحد 
 2300 2300 2200 خانوار آب آشاميدني 1

 1520 1520 2150 خانوار راه دسترسي 2

 50 100 100 ليتر بر ثانيه آب کشاورزي 3

 سوخت فسيلي و  استفاده  4
 از انرژي هاي پاک

 2000 2000 2000 خانوار
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 حدودخانوار آب شرب سالم و بهداشتي تامين شده است و  2300درصد عشاير حدود  25براي  ، 96طول سال  در

صال گرديده ا      50 ستح شاورزي ا خانوار راه جديد 100براي حدود  96سال   در همچنين ست. ليتر بر ثانيه آب ک

ست     سب احداث گرديده ا سازي مي گردد.   کيلومتر از  1520و منا ساله  مرمت و باز در  ايلراههاي موجود نيز هر 

خانوار با توجه به اعتبار موجود توزيع ســيلندر و اعطاي روشــنايي  2000رابطه با ســوخت فســيلي نيز براي حدود 

 حمام خورشيدي انجام مي گيرد.خورشيدي و 

 
 .عملكرد شاخص ها ومتغیرهاي مهم بر اساس اهداف کمي برنامه بخش /فرابخش2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 تحلیل عملكرد-3

 عملکرد تکالیف دستگاه برحسب مواد قانونی
نامه ريزي، راهبري، نظارت و دولت مکلف اســت به منظور بهبود وضــعيت عشــاير در زمينه ســياســت گذاري، بر

شاير وکاهش           شغلي وکيفيت زندگي ع صت  سطح درآمد، ايجاد فر ستگاه هاي اجرايي، ارتقائ  هماهنگي بين د

نابرابري هاي موجود بين جامعه شــهري، روســتايي و عشــايري، اقداماتي از جمله: ارتقائ شــاخص هاي توســعه 

لي از طريق اعطائ تسهيالت، وجوه اداره شده، يارانه سود    عشاير ازطريق اسکان وساماندهي خانوارها، حمايت م   

ــايري با اولويت روش هاي محلي و بومي و همچنين تعميم و ــتغال خانوارهاي عشـ ــعه اشـ  وکارمزد جهت توسـ

گسترش بيمه روستايي وپوشش صددرصد آن از طريق تقويت صندوق بيمه اجتماعي عشاير را صورت دهد. اهم          

ورعشاير درمناطق عشايري در قالب برنامه ساماندهي خانوارهاي عشاير و فصل مسکن       اقدامات و فعاليت هاي ام

 عمران شهري، روستايي و عشايري و... انجام ميگيرد که شامل طرح ها واقدامات ذيل مي باشد: و

يني خانوار از جامعه عشايري استان براي ساماندهي پيشنهاد و پيش ب    260در برنامه ششم ، ساالنه براي حدود     _

 گرديده است.

 1396 واحد متعارف عنوان هدف کمی ماده قانونی ردیف

 درصدتحقق عملکرد هدف برنامه

 37 96 260 خانوار پيش بيني اسکان عشاير 194ماده 1

 100 9605 9605 خانوار يبانيارائه خدمات پشت 194ماده 2

 60 360 600 خانوار مطالعات جامع مناطق عشايري 194ماده 3

 100 2000 2000 خانوار طرح سوخت فسيلي 194ماده 4
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هاي مختلف شــامل ها و پروژهخانوار عشــاير به نوعي از طرح 9605در طرح ارائه خدمات به کوچندگان مجموعاً 

شاورزي   سان و دام     –تأمين آب ک شرب ان سيلي و انرژي هاي پاک    -آموزش و ترويج -تأمين آب    -سوخت ف

 گردند.مند ميتوسعه راه مناسب عشايري و ... بهره

 

 عملكرد بودجه اي -4

 

 )ارقام :میلیون ريال( 1396 درسال. عملكرد اعتبارات هزينه اي 3جدول
6139 عنوان برنامه نوع اعتبارات  

 درصد عملکرد مصوب

 تحقق

 ملی
ي به عشايرهساماند     

    

 استانی
ي به عشايرهساماند  23871 23871 100 

    

 100 23871 23871  جمع کل

 ماخذ: اداره کل امور عشایر استان اصفهان

 

 

 )ارقام: میلیون ريال( 1396.عملكرد اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي درسال 4جدول 
6139 عنوان برنامه نوع اعتبارات  

 درصد عملکرد مصوب

 تحقق

 ملی
ي به عشايرهساماند  46630 46630 100 

    

 استانی
ي به عشايرهساماند  64074 51583  55 

    

 74 81788 110704  جمع کل

 ماخذ: اداره کل امور عشایر استان اصفهان
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 پیشنهادها جمع بندي و -5

 نقاط قوت و ضعف -

 الف( نقاط قوت:

 ته قنات در سطح روستاها و کل استان و پراکنش گسترده آن در تمام رش 4400ها و بيش از وجود چشمه
 برداري از آب قنوات در امر کشاورزي بدون صرف انرژيبهره نقاط روستايي و عشايري و امکان

 تمايل و عالقه عشاير به يکجانشيني در راستاي ساماندهي و اسکان 

 درصد  25هاي دامپروري با توجه به داشتن حدود يک ميليون رأس دام و توليد حمايت از دامداري و مجتمع
 گوشت قرمز استان توسط عشاير

 وهنري صنايع دستي مرتبط با آداب و رسوم ويژه عشاير و وجود استعدادهاي  جايگاه و هويت فرهنگي
 برداري از آن بالفعل و بالقوه مردم عشاير جهت بهره

  ميليون هکتار 2وجود منابع ملي مرتعي خداداي حدود 

  12000وجود کشاورزي و باغات سيب عشاير، به نحوي که يک سوم باغات سيب متعلق به عشاير است)حدود 
 هکتار(

 القمند و اماده به کار و توليدجوانان ع 

 تمايل عشاير به انتقال از زندگي دامداري به زندگي کشاورزي و ساير مشاغل 

  متر(ميلي 500ميزان بارندگي بسيار خوب در مناطق عشايري)بيش از 

 توسعه باغات، باالخص باغات سيب، افزايش سطح زيرکشت کشاورزي و انجام آبياري تحت فشار 

 هاي دامپروري بزرگ( و حتي تبديل دام کوچک عشاير به دام بزرگ در هنگام معها)مجتاحداث شهرک
 ساماندهي و اسکان

 هاي توليدي و اقتصادي زنان عشاير در عرصه فعاليت و مشارکت مناسب 

 

 ب( نقاط ضعف

 العبور بودن مناطق عشايري و محل زيست آنها*  پراکندگي، کوهستاني و صعب
 پذير بودن عشاير در مقابل حوادث و بااليا، باالخص خشکسالي* آسيب

 آالت کشاورزي و دامپروري صنعتيبرداري از وسايل و ماشين* عدم آشنايي عشاير با اصول علمي و بهره
 هاي آن و فقيرتر شدن تدريجي عشاير* عدم تطبيق درامد سرانه خانوار عشاير نسبت به هزينه

هاي صنايع دستي عشايري به دليل پايين بودن درآمد و فقدان بازار خي از رشته* منزوي شدن و نابودي بر
 مصرف

 هاي توسعه*  عدم برخورداري عشاير از شاخص
 امور عشاير  اداره کل ها بدون هماهنگي بابندها و چشمه* واگذاري و تصرف تدريجي مراتع، ميان

 ر مناطق عشايري ها و ... دها، پروژه* کمبود اعتبار جهت انجام طرح
 * کمبود بارش در چند سال اخير و در نتيجه فراواني خسارت به اين جامعه
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علوفه و ... در  -بهداشت -آموزش -رسانيسوخت -اماني -هاي تمام شده) کارهاي پيماني* باال بودن قيمت
 مناطق عشايري(

 امن(* مشکل بودن استفاده از تسهيالت بانکي براي عشاير)نداشتن وثيقه و ض
 خش خصوصي به حضور در مناطق عشايرگذار بگذاري و عدم تمايل سرمايه* عدم سرمايه

 

 پیشنهادها
 انساني )در حقيقت هر  کرامت هاي توسعه منابع انساني و صيانت ازسازي جهت دسترسي به شاخصزمينه

 باشد(چادر عشايري يک کارگاه توليدي و اقتصادي مي سياه

 هاي توليدي کشاورزي، ع، ايجاد تعادل بين دام و مرتع از طريق ايجاد کارگاه و قطبکاهش وابستگي به مرات
 دامداري و خدماتي

 هاي موجود در مناطق عشايريانجام مطالعات به منظور شناخت دقيق از پتانسيل 

 وليدات بخشي به تريزي جهت باالبردن سطح درآمد عشاير از طريق تغيير در شيوه زندگي عشاير و تنوعبرنامه
 هاي موجود با تأکيد بر آموزش و ترويجعشاير و استفاده بهينه از ظرفيت

 هاي توسعه باجلب مشارکت عشايرهاي مورد نياز در کانونتجهيز و ايجاد زيرساخت 

 بکارگيري تسهيالت بانکي در پيشبرد اهداف توسعه در زندگي عشاير 

 توليدي عشاير ها و منابعاهميت به ايجاد ارزش افزوده در سرمايه 

 برداري بهينه در مزرعهها، استعدادها و بهرهارتقاء همه جانبه توليد، آموزش و ترويج با توجه به پتانسيل 

 هاي مناسب براي تغيير معيشت دامداري به کشاورزي و دامپروري و ايجاد الوصول نمودن واگذاري عرصهسهل
 انه، قارچ، زنبورداري و ...هاي ديگر مانند مباحث گلخهاي توليدي در رشتهقطب

 هاي کاربردي توليدافزايش کمي و کيفي توليدات و ارائه الگوها و مدل 

  هماهنگي با ساير دستگاه هاي استاني و ذيربط جهت کمک و ارائه خدمات جهت رفاه و توسعه مناطق عشايري
ش، بهداشت و درمان، جهاد اي پايدار)راه و ترابري، نوسازي، مدارس، آموزش و پرورو دستيابي به توسعه

 کشاورزي، بنياد مسکن و ..(

 هاي بيشتر جهت هدايت و ساماندهي جمعيت از نقاط پراکنده در مناطق عشاير به مراکز جمعيتي با قابليت
 ريزي الزمبرنامه

 ساماندهي به کوچ و اسکان با تکيه بر مطالعات انجام شده و همچنين کارهاي عمراني  و اشتغالزايي که در 
 حال انجام است.

 هاي توسعه داراي اشتغالهاي اسکان در مناطق و کانونسازي سايتطراحي و مکانيابي و آماده 

 -هاي دامپروري و دامدارياحداث مجتمع -هاي شغلي از طريق )تأمين آب کشاورزيتالش در جهت ايجاد فرصت
 برخورداري بيشتر از تسهيالت بانکي( -افزايش سطح زيرکشت باغات

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 خش سومب
 

امور فرهنگی، 

 آموزشی و اجتماعی
 



 

 

 
 



 

 

 

 

 فصل دهم
 آموزش عمومي

 

 مقدمه .1

بدون شک نهادهاي آموزشي در دوره کنوني به عنوان يکي از ابزارهاي مهم در تحقق اهداف و مقاصد اجتماعي 

مايه و منابع مادي و اقتصادي در تمامي کشورها به شمار رفته و از اين رو نقش و اهميت نيروي انساني بيش از سر

در برنامه ريزي ها و سياست گذاري ها مورد تاکيد قرار گرفته است. هرچه پوشش تحصيلي و کيفيت آموزش 

عمومي و مهارت آموزي نيروي انساني ارتقا يابد، مسير دستيابي به توسعه با افزايش بهره وري نيروي انساني 

 هموارتر مي شود.

حوزه اصلي آموزش و پرورش عمومي و آموزش فني و حرفه اي است .  نظام آموزش و پرورش مبتني بر دو

اين فرآيند به چهار دوره )سه ساله( شامل دوره هاي اول و دوم آموزش ابتدايي )دو دوره سه ساله( و دوره هاي 

 آموزش متوسط اول و دوم )دو دوره سه ساله( تقسيم بندي شده است. حوزه آموزش فني و حرفه اي در برگيرنده

دوره هاي تحصيلي متوسط دوم فني و حرفه اي و کارو دانش است که صرفا به فعاليت هاي رسمي در اين حوزه 

مي پردازد. فعاليت  نهضت سوادآموزي نيز در زمره فعاليت هاي آموزشهاي غير رسمي بوده و در شاخه آموزش و 

جمعيت الزم التعليم و توسعه آموزش پرورش عمومي قراردارد. دوره آموزش ابتدايي با هدف افزايش دسترسي 

هاي عمومي، جزو آموزش هاي اجباري مي باشد. آموزش کودکان استثنايي و استعدادهاي درخشان نيز از ديگر دوره

 اصلي آموزش و پرورش است.

 اسناد فرادستي و الزامات قانوني در نظام تعليم و تربيت عمومي عبارتند از:

 ايرانسند چشم انداز جمهوري اسالمي  .1

  1390سياست هاي کلي ابالغي مقام معظم رهبري )) ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش(( در سال  .2

 سند تحول بنيادين آموزش و پرورش  .3

( سياست هاي کلي ابالغي برنامه ششم توسعه ايران مبني بر اجراي سند تحول بنيادين آموزش و 75بند )  .4

 نوجواني پرورش و تاکيد بر دوران تحصيلي کودکي و

 (86( و بندهاي )ب( و )خ( ماده )80(، بند )الف( ماده )85(، )63(، مواد )2بند )ت( ماده )  .5
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 هاي مهمعملكرد شاخص .2

 1395-96هاي هاي مهم بخش آموزش عمومي در سال. عملكرد شاخص1جدول 

 1396 1395 واحد عنوان شاخص ردیف

 90 90 درصد باالترو ساله  6جمعیت باسوادینرخ 1

 2/87 2/87 درصد نرخ باسوادی زنان 2

 7/92 7/92 درصد نرخ باسوادی مردان 3

 456451 443310 دانش آموز آموزان مقطع ابتداییتعداد دانش 4

 193470 189631 دانش آموز آموزان مقطع متوسطه اولتعداد دانش 5

 146784 145517 دانش آموز آموزان مقطع متوسطه دوم تعداد دانش 6

 796705 778458 دانش آموز کل دانش آموزان 7

 44/99 3/99 درصد نرخ گذر از ابتدایی به متوسطه اول 8

 2/95 9/94 درصد نرخ گذر از متوسطه اول به متوسطه 9

 4/98 2/98 درصد نرخ قبولی اول متوسطه 10

 0 0 درصد پژوهشی به کل اعتباراتاعتباراتسهم 11

 84/24 22/24 نفر در کالس کالس درس دولتیآموز در تراکم دانش 12

 8/17 7/15 درصد آموزان مدارس غیر دولتیدرصد دانش 13

 مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان

 24درصد در دوره ابتدايي،  57نفر بوده که  796705تعداد کل دانش آموزان استان  96-97در سال تحصيلي 

ر دوره متوسطه دوم مشغول به تحصيل بوده اند. سهم هنرجويان دوره درصد د 19درصد در دوره متوسطه اول و 

دانش آموز در  4816درصد بوده است. همچنين تعداد  5/31هاي فني حرفه اي از کل دانش آموزان متوسطه دوم 

نفر در دوره اول و دوم متوسطه در مدارس استعدادهاي  7447دوره هاي مختلف تحصيلي تحت آموزش استثنايي، 

با توجه به اصالحات  انتقال مفاهيم دانش پايهنفر تحت آموزش از راه دور يا بزرگساالن بوده اند.  21000شان و درخ

انجام شده در برنامه هاي آموزشي و درسي در اجراي سند تحول بنيادين و دستيابي به اهداف سند به ويژه در 

هاي جنسيتي در آموزش، يادگيري دن به نابرابري، پايان دا، توجه به آموزش کيفيافزايش پوشش تحصيليخصوص 

و اهتمام ويژ ه اي به دوره پيش دبستاني از جله مهمترين  هاي زندگي و کاهش بيسواديمتناسب با مهارت

سياستهاي بخش بوده است . با گسترش و حمايت دوره هاي پيش دبستاني در قالب مدارس پيش دبستاني و 

هاي سياستدرصد رسيده است. در ادامه  68د خدمات پوشش اين دوره به  مدارس پيش دبستاني با روش خري

ان با نيازهاي آموز هاي تلفيقي و فراگير براي دانشبهبود شرايط آموزشي از قبيل اجراي آموزش با هدفاجرايي 

نه روزي نفر رسيده است. تعداد دانش آموزان مدارس شبا 3650تعداد دانش آموزان تحت پوشش اين طرح به  ويژه،

نفر کاهش يافته که دليل عمده آن  به عدم تأمين منابع مالي  6412به  95-96نفر در سال تحصيلي  6769از 

 باز ميگردد .  هاي آموزشيروزي و خوابگاهمدارس شبانهمورد نياز براي 
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ي است به دليل نسبت تعداد دانش آموز به معلم )در دوره ابتدايي( که از معيارهاي اصلي ارزيابي نظام آموزش

همچنين در اين دوره با اجراي  بوده است.نفر  28بکارگيري نيروي هاي جايگزين عدم امکان معلمان و بازنشستگي 

 درصد افزايش يافته است.  22طرح خريد خدمات آموزشي از بخش غير دولتي سهم دانش آموزان غير دولتي به 

ه عنوان معيار دسترسي به فرصت هاي برابر آموزشي نرخ جذب خالص اول ابتدايي و پوشش تحصيلي واقعي ب

 ( بوده است. 13/98و  16/97بوده که باالتر از شاخص کشوري مرتبط )يعني  9/98و  47/98به ترتيب 

ان در انتخاب آموز هاي پايه و راهنماي دانشآخرين بخش از آموزشدوره متوسطه اول با سه پايه تحصيلي 

نفر  با تراکم کالس درس دولتي  22در اين دوره  به معلم دولتي آموز ت دانشنسب است. رشته و مسير تحصيلي

مشاور )بازاي  735بوده است. همچنين به منظور هدايت تحصيلي هر چه بهتر دانش آموزان در اين دوره  43/26

باالتر از بوده که  67/97دانش آموز يک مشاور( بکارگيري شده اند. پوشش تحصيلي واقعي در اين دوره  233هر 

ي و آموز موضوع پراکندگي جمعيت دانش( مي باشد. از مهم ترين چالش هاي اين دوره، 5/93شاخص کشوري )

نفر دانش آموز( جهت  60مدارس زير حد نصاب ) تشکيلعدم امکان بکارگيري بهينه نيروي انساني به دليل لزوم 

 دسترسي جمعيت الزم التعليم به فرصتهاي آموزشي است .

توسطه دوم آخرين بخش از دوره آموزش عمومي است که با توجه به فرآيند هدايت تحصيلي دانش دوره م

رشته تحصيلي( و کاردانش )با  38رشته تحصيلي( فني حرفه اي )با  4آموزان در پايه دهم در سه شاخه نظري )با 

از کل دانش آموزان  سهم شاخه نظري 96-97رشته تحصيلي( مشغول به تحصيل مي شوند. در سال تحصيلي 141

نفر رشته علوم  13929نفر رشته علوم تجربي،  13638نفر رشته رياضي فيزيک،  7593درصد ) 6/59پايه دهم 

 8/22و  6/17نفر رشته علوم و معارف اسالمي( و سهم شاخه فني حرفه اي و کاردانش به ترتيب  336انساني و 

يه دهم در رشته هاي فني حرفه اي و کاردانش مشغول به درصد دختران پا 41درصد بوده است. از نظر جنسيتي 

نفر در کالس دولتي بوده است.  5/22نفر با تراکم  14تحصيل بوده اند. نسبت دانش آموز به معلم )در کل دوره( 

 ( مي باشد.13/83بوده که باالتر از شاخص کشوري ) 37/92پوشش تحصيلي واقعي در اين دوره 

دوره متوسطه اول به درصد بوده است. نرخ گذر ظاهري 15/100متوسطه اول ابتدايي به لي دوره تحصينرخ گذر ظاهري 

 .کارايي داخلي نظام آموزشي جستجو کردبهبود اين روند را بايد در  داليل درصد بوده که بخشي از 36/100متوسطه دوم 

زش عمومي نيروي در بخش آموآموزشي است.  درخدمات ترين عامل کيفيبدون شک نيروي انساني مهم

گروه معلم و مديريت آموزشگاهي( دسته  -کيفيت بخشي آموزشي -بخش ) اداري خدماتي 4انساني بطور کلي به 

 -نفر اداري خدماتي 6306نفر ) 51268تعداد کل کارکنان رسمي پيماني  96-97بندي مي گردد. در سال تحصيلي 

نفر مديريت آموزشگاهي( بوده است. به اين  11518نفر گروه معلم و  30676 -نفرکيفيت بخشي آموزشي 2768

کالس درس  26371درصد بوده است. با اين وجود و با احتساب  8/59ترتيب سهم گروه معلم از کل کارکنان 

نفر کمبود نيرو ي آموزشي استان از طريق تخصيص ساعت غيرموظف  4208دولتي در دوره هاي مختلف تحصيلي، 

 افزايش يافته است . 09/1بران گرديده و  ضريب اشتغال واقعي گروه معلم به به شاغلين و بازنشستگان ج
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ارتقاي سطح مستند به سند تحول بنيادين ، هاي اجرائي مربوط به بهبود کيفي نيروي انساني سياستاز جمله 

 )بخصوص گروه معلم( بوده است . بطوريکه شاخص ميانگين سطح تحصيالت معلمان در سه تحصيلي کارکنان

( سال بوده است. قابل توجه است که عليرغم تنگناهاي اعتباري، 8/16و  1/16، 5/15دوره تحصيلي به ترتيب )

ساعت  27به  95-96ساعت براي هر نفر در سال تحصيلي  20ميانگين ساعت آموزش ضمن خدمت فرهنگيان از 

 افزايش يافته است.  96-97در سال تحصيلي

 رهاي مهم بر اساس اهداف کمي برنامه بخش آموزش عموميها و متغی. عملكرد شاخص2جدول 

 1396در برنامه ششم توسعه سال  

 عناوین هدف کمی ردیف
واحد 

 متعارف

1396 

هدف 

 برنامه
 درصد تحقق عملکرد

 91 68 75 درصد نرخ پوشش نوآموزان در دوره پیش از دبستان 1

4/99 درصد پوشش تحصیلی واقعی دوره ابتدایی 2  90/98  5/99  

3/98 درصد پوشش تحصیلی واقعی دوره متوسطه اول 3  67/97  4/99  

37/92 92 درصد پوشش تحصیلی واقعی دوره متوسطه دوم 4  4/100  

ساله و باالتر 10درصد باسوادی جمعیت  5 5/89 درصد   9/89  4/100  

آموزانآموزان غیر دولتی از کل دانشسهم دانش 6 1/21 21 درصد   5/100  

آموزان های نظری از کل دانشآموزان رشتهنشدرصد دا 7
 100 61 61 درصد دوره دوم متوسطه

5/95 درصد نرخ گذر ظاهری از دوره ابتدایی به متوسطه اول 8  15/100  100 

   93 درصد نرخ گذر ظاهری از دوره متوسطه اول به متوسطه دوم 9

87/0 1 درصد نرخ تکرار پایه در دوره ابتدایی 10   

تکرار پایه در دوره متوسطه اول نرخ 11 3/1 درصد     

21  100 895 895 کالس استاندارد سازی سیستم های گرمایشی 

31  100 74 75 درصد درصد مشارکت خیرین در احداث مدارس 

41  100 895 895 کالس استاندارد سازی سیستم های گرمایشی 

51  100 490 490 کالس پروژه های تحویلی با مشارکت خیرین 

 مأخذ: سند راهبردی بخش در برنامه ششم توسعه و اداره کل آموزش و پرورش استان
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  براساس تكالیف قانونيدر برنامه ششم توسعه تحلیل عملكرد بخش -3

شماره ماده  رديف

قانوني 

 مرتبط

میزان  عملكرد و اهم اقدامات تكلیف تعیین شده موضوع

 تحقق

 )درصد(

)ت( 2ماده  1

قانون 

برنامه 

 ششم

موضوع اجرای 

سند تحول 

بنیادین آموزش 

 و پرورش

تدوین برنامه های اداره کل مطابق 

برنامه حوزه های ستادی . کمك به 

تدوین زیر نظامهای برنامه های درسی 

و پژوهشی و راهبری تجهیزات در 

 راستای سند تحول

تاکید بر معلم مداری و معلم پژوهی 

 در رابطه با معلم و دانش آموز

انش آموزان ابتدایی در پوشش د -

 طرحهای پروژه های علمی 

تحت پوشش قرار گرفتن معلمان در -

کارگاههای رفع اشکال در اجرای برنامه 

 درسی 

پوشش معلمان ابتدایی برای تقویت  -

 برنامه درسی فارسی ، ریاضی و علوم 

پوشش معلمان جهت نقد و بررسی و  -

 نظارت بر اجرای برنامه های درسی 

دوره پیش دبستانی و توانمند  تعمیم -

 سازی مناطق محروم و روستایی 

 کیفیت بخشی به کالسهای چند پایه -

 توجه به توسعه مهارتهای اجتماعی -

 

95 

 63ماده  2

 4بند الف 

توسعه و تسهیل 

سفرهای 

فرهنگی دانش 

آموزی و 

 اردوهای زیارتی

اعزام دانش آموزان به زیارت اماکن 

 متبرکه 

موزان به زیارت اماکن اعزام دانش آ

 متبرکه

100 

ماده  3

 )ب( 63

جذب معلم از 

طریق 

دانشگاههای 

 فرهنگیان 

جذب دانشجو از میان فارغ 

التحصیالن دانشگاههای کشور و 

گذراندن دوره یکساله حرفه معلمی و 

 استخدام

 100 

ماده  4

 )ب(63

اختصاص نیروی 

انسانی ، 

تجهیزات و 

امکانات مورد 

ا ، نیاز اتحادیه ه

انجمن های 

اسالمی ، بسیج 

 دانش آموزی 

تامین تجهیزات و حمایت مادی و  حمایت از انجمنهای دانش آموزی

 معنوی از تشکلهای دانش آموزی

100 

ماده  5

 )ت(63

حمایت از 

خیرین مدرسه 

 ساز 

اولویت اختصاص اعتبار به پروژه 

هایی که تعهدات خیر ین اجرایی شده 

 است

عتبارات دولتی تحقق اکثر تعهدات ا-

 در مورد پروژه های خیر ساز .

درصد اعتبار ساخت و ساز  40بالغ بر -

مدارس از طریق خیرین تامین می 

 گردد.

95 
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شماره ماده  رديف

قانوني 

 مرتبط

میزان  عملكرد و اهم اقدامات تكلیف تعیین شده موضوع

 تحقق

 )درصد(

ماده  6

 )ت(63

افزایش ایمنی و 

مقاوم سازی 

مدارس و 

فضاهای پرورشی 

 و ورزشی  

 

پروژه بازسازی و  65اجرای بالغ بر 

 مقاوم سازی مدارس

   

 

80 

 

 

 

بند  8ماده  7

 1الف 

پیشگیری اولیه 

از بروز آسیب 

های اجتماعی از 

طریق اصالح 

برنامه ها و منون 

درسی و پیش 

بینی آموزشهای 

اجتماعی و 

ارتقای مهارتهای 

 زندگی

ارایه بسته تفکر و سبك زندگی ، 

تفکر و سواد رسانه ای ، تحلیل 

فرهنگی ، دین و زندگی و مدیریت 

 خانواده به منظور بهبود کیفیت

 زندگی اجتماعی و ارتقای مهارتها

 90 ارایه بسته های آموزشی

 ايعملكرد بودجه-4

 )میلیون ريال( 1396اي بخش در سال . عملكرد اعتبارات هزينه3جدول 

 نوع اعتبارات دستگاه اجرايي
1396 

 درصد تحقق عملكرد مصوب

 اداره کل آموزش و پرورش

 100 18125385 18127385 ملي

 34/74 611507 822600 استانياختصاصي 

 88/98 18125385 18949985 جمع کل

 100 54396 54396 استاني اداره کل نوسازي مدارس

 6/95 18179781 19004381 جمع کل

 مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان
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 )میلیون ريال( 1396بخش در سال  يا هيسرما يها ييتملک دارا. عملكرد اعتبارات 4جدول 

 نوع اعتبارات 
1396 

 درصد تحقق عملكرد مصوب

اداره کل اموزش و پرورش 

 استان

 100 38813 38813 ملي

 5/61 10003 16260 استاني

 37 127496 344400 اختصاصي استاني

 44 176312 399473 جمع

 اداره کل نوسازي مدارس

 100 415870 415870 ملي

 4/46 352675 759594 استاني

 8/73 768545 1175464 جمع

 60 944857 1574937 جمع کل

 مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان

 

 جمع بندي و پیشنهادات -5

 الف ( نقاط قوت

 .تغيير نگرش به مدرسه به عنوان محيط فعال ياددهنده و يادگيرنده با تعامل بين معلم و متعلم 

 رد آشنايي با مهارت هاي فردي و اجتماعي و تغيير و اصالح محتواي آموزشي کتابهاي درسي با رويک

 اسالمي . -سبک زندگي ايراني

 . ارتقا ي سطح مدرک تحصيلي نيروي انساني شاغل در بخش با تسهيل امکان ادامه تحصيل کارکنان 

  بهبود و اصالح روشهاي سنجش دانش آموزان در بدو ورود و استفاده از ظرفيت مراکز آموزش اختالالت

 تفاده از نيروهاي متخصص اين حوزه.يادگيري با اس

  شناسايي و ترغيب الزم التعليمان محروم از تحصيل به ويژه در مناطق محروم و کم جمعيت و حاشيه

 شهرها.

 .ارزيابي مربيان و فرآيند آموزشي در محيط هاي آموزشي با بکارگيري راهبران آموزشي در سرتاسر استان 

 ساله ( . 5و  4موزش هاي کوتاه مدت ويژه دوزبانه ) در دو دوره افزايش جذب نوآموز پيش دبستاني با آ 

  . )وجود سازوکارهاي قانوني جهت ترويج فرهنگ مهارت آموزي و کارآفريني )طرح ايران مهارت 

 هاي ارتقاء سطح مهارتهاي حرفه اي و شغلي مربيان . مشاورين و معاونين پرورشي از طريق برگزاري دوره

 اه ها . همايش ها و مجامع علمي و مسابقات .آموزشي مختلف .کارگ

 رويکرد تربيتي در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش . 
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 تنوع برنامه هاي پرورشي با توجه به استعداد و عالئق دانش آموزان و استقبال مربيان . 

 .رويکرد دانش آموز محوري در فعاليتهاي پرورشي و آموزشي 

 تي براي کليه متربيان )به خصوص در زمينه هدايت تحصيلي دانش توسعه خدمات مشاوره و روان شناخ

 آموزان پايه نهم(.

  استفاده از فناوري هاي نوين در حوزه معاونت پرورشي و فرهنگي مانند الکترونيکي شدن پرونده مشاوره

 .مسابقات  و اي دانش آموزان. اطالعات پرسنلي نيروهاي حوزه پرورشي

  طرح خريد خدمات  هاي مردمي و توسعه مدارس غيردولتيلب مشارکتجوجود زمينه هاي الزم جهت(

 آموزشي(

 

 ب ( نقاط ضعف

  عدم تخصيص بهنگام اعتبار الزم جهت اجراي طرح خريد خدمات آموزشي به عنوان آخرين راهکار تأمين

 کمبود نيروي انساني.

 نيروي انسانيجهت تامين بخشي از کمبود  اهه اجبار به تدريس کارکنان مديريت آموزشگا 

 عدم تخصيص سهميه جذب نيرو در آزمون استخدامي و ورودي دانشگاه فرهنگيان متناسب با خروج نيرو 

 .ابهام قوانين و دستورالعملها در مورد نقش و محدوده وظايف دستگاههاي متولي آموزشهاي پيش دبستاني 

 . نبود انگيزه کافي بين مربيان و ضعف در شيوه ارزشيابي آن ها 

 وجود زمينه مناسب براي اجراي شيوه هاي نوين آموزش ، پژوهش محوري و خالقيت و ارزشيابي  عدم

 توصيفي .

  جذب نيرو هاي غير متخصص و کم تجربه و ورود نيروهاي ساير دوره ها به  مقطع ابتدايي در سالهاي

 اخير.

 .عدم تخصيص اعتبارات مکفي جهت اجراي برنامه هاي حوزه پرورشي 

 رخي فعاليتهاي پرورشي با نيازهاي روز دانش آموزان.ناهمخواني ب  

 .مديريت نامناسب فضاي مجازي در محيط رسمي و غير رسمي آموزش و پرورش 

  غيردولتي  با توجه بهعدم ترغيب برخي والدين در ثبت نام دانش آموزان پيش دبستاني در مناطق روستايي

 شدن اين مراکز.

  جدي به موضوع پژوهش در امور آموزشي.سهم پايين اعتبارات و عدم اهتمام 
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 برنامه هاي پیشنهاديج ( 

  تغيير سازکار جذب نيروي انساني و برگزاري دوره هاي حين خدمت براي پذيرفته شدگان آزمون هاي

 استخدامي

 تدوين برنامه جامع براي تربيت معلمان چندرشته اي با توجه به تغيير رويکرد محتواهاي آموزشي 

 با تأکيد بر کمبود نيروي انساني اي براي تحقق اهداف کميريزي منطقهه برنامهتشويق و توسع 

  ارائه راهکار جهت بکارگيري هر چه سريعتر دانشجويان دانشگاه فرهنگيان )بازنگري در طول مدت

 تحصيل(

 .برقراري نظام مشاوره اي براي معلم و مدير  

 اجباري کردن دوره پيش دبستاني . 

 ها . رهنگ کتاب و کتابخواني و تقويت کتابخانه هاي آموزشگاهتوجه بيشتر به  ف 

 . ايجاد زمينه مشارکت فعالتر اولياء دانش آموزان در فعاليت هاي آموزشي و پرورشي 

 .توسعه پژوهش هاي کاربردي پيرامون مسائل پرورشي و انعکاس نتايج به سطوح تصميم گيري 

 بخش غير دولتي . ايجاد مشوقهاي بيشتر جهت توسعه ظرفيت آموزشي 

 



 

 



 

 

 فصل يازدهم

 ايآموزش فني و حرفه

 مقدمه: -1

اي آموزش هايي است که عالوه بر آموزش هاي عمومي ، موضوع مطالعه فناوري ها ، علوم آموزش فني و حرفه

وابسته به آنها و کسب مهارت هاي عملي و دانش مربوط به مشاغل در بخش هاي گوناگون اقتصادي و اجتماعي 

مي شود . آموزش هايي که افراد را براي احراز شغل و کسب و کار آماده کرده ، بهره وري شاغلين را را شامل 

نقش  .افزايش داده و نيز مهارت هايي ايجاد مي کند که موجب کاهش مخارج و افزايش کيفيت زندگي مي شوند 

ضوع بهره مندي از دانش پيشرفته آموزشهاي فني حرفه اي در دستيابي به اهاف سند چش انداز بلند مدت کشور مو

و متکي بر سهم برتر سرمايه انساني در تولبد ملي غير قابل انکار است . ارتقاي  سهم مهارت آموزي در سبد 

آموزشي کشور عالوه بر کمک به توليد ثروت و کاهش فقر ، افزايش اشتغال و کارآفريني و در نهايت توسعه 

شت . اين آموزش ها با کاهش بيکاري در حل بسياري از مشکالت اجتماعي اقتصادي کشور را به دنبال خواهد دا

نقش موثري دارد . در سياست هاي برنامه ششم توسعه ، رشد اقتصادي شتابان ، پايدار و اشتغال زا به گونه اي 

درصد در طول برنامه محقق  8هدف گذاري شده که با بسيج همه امکانات و ظرفيت هاي کشور ، متوسط رشد 

گردد. اين هدف بدون توجه ويژه به مقوله ارتقاء بهره وري نيروي کار و آموزش فني و حرفه اي کارآمد و مرتبط 

 با نيازها ميسر نخواهد شد .

اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان به عنوان متولي آموزش هاي مهارتي به جوانان جوياي کار ، 

مرکز آموزش فني و حرفه  53قاء مهارت شاغلين صنايع و صنوف ، با دارا بودن فارغ التحصيالن و دانشجويان و ارت

ميليون نفر ساعت آموزش هاي مهارتي  23آموزشگاه فعال بخش غيردولتي، ساليانه بيش از  1204اي دولتي و  

ين اداره کل درصد آموزش هاي فني و حرفه اي کشور مي باشد را ارايه مي نمايد. از اقدامات موثر ا 7که تقريبا 

 مي توان به  موارد زير اشاره نمود:1396در سال 

  اســتفاده از ظرفيت شــرکاي مهارتي و  بهره برداري از مراکز آموزش فني و حرفه اي با مشــارکت بخش غير

ميليارد ريال ســرمايه  50درصــد فضــاي آموزشــي به بخش غير دولتي و جذب بيش از  15دولتي و واگذاري 

  گذاري بخش غيردولتي

   تفاهم نامه استاني 52هدف مند نمودن آموزش ها ، آموزش بر اساس تقاضا محوري و انعقاد بيش از 

       ــمي و ... ( و نيز ــکونت گاه هاي غير رس ــيب هاي اجتماعي ) زندان ، س ــهاي مرتبط با کاهش آس آموزش

 ها و  دانشجويانپادگان

 و کشــاورزي جهت ايجاد ارزش افزوده و   تغيير ترکيب آموزش هاي بخش دولتي از خدمات به بخش صــنعت

 اشتغال و مهارت  
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  سالن سنجش الکترونيک در مرکز استان و شهرستان ها 27الکترونيکي نمودن خدمات، تجهيز و راه اندازي  

            صي در گروه صا شاخص هاي عمومي و اخت صي و در مجموع  صا شاخص هاي اخت سب رتبه هاي اول در  ک

 ه شهيد رجايي جشنوار ي، فرهنگي و آموزشيمعل

     سابقات جهاني مهارت )ابوظبي ضور فعال درچهل وچهارمين دوره م شته    2017-ح سب مدال طال در ر ( و ک

 آکواترونيک و مدال افتخار در رشته هاي رباتيک و طراحي مهندسي مکانيک

 

 عملكرد شاخص هاي مهم -2

 1395-96در سال های  بخش  .عملکرد شاخص های مهم1جدول 

 ردیف نوان شاخصع واحد 1395 1396

آموزش غیر رسمی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای )دولتی و  هزارنفرساعت 21400 23954

 )غیر دولتی 

1 

 2 )آموزش غیر رسمی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای  )دولتی  هزارنفرساعت 10495 11600

 3 آزاد(آموزش فنی و حرفه ای غیر دولتی)آموزشگاههای  هزارنفر ساعت 10905 12954

 4 سهم آموزش غیر دولتی از کل آموزش فنی و حرفه ای درصد 50.95 54

 5 سرانه آموزش غیر رسمی جمعیت فعال ساعت 11.85 13،1

 6 آموزش فنی و حرفه ای تعداد مراکزثابت آموزشی سازمان مرکز 54 53

 7 عشایرآموزشهای فنی و حرفه ای غیر رسمی به روستائیان و  هزار نفرساعت 981 1253

 8 آموزش دانشجویان در بخش دولتی هزار نفرساعت 258 263

 9 تعداد آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای آموزشگاه 1245 1204

–سهم آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای در زمینه صنعت  درصد 55 50

 سازمان آموزش فنی و حرفه ای(

10 

–در زمینه خدمات سهم آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای  درصد 21 27

 سازمان آموزش فنی و حرفه ای

11 

-سهم آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای درزمینه کشاورزی درصد 9 7

 سازمان آموزش  فنی و حرفه ای

12 

سهم آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای درزمینه فرهنگ و  درصد 15 16

 هنرسازمان آموزش  فنی و حرفه ای

13 

ان آموزش فنی و حرفه ای غیر رسمی به آسیب دیدگان میز هزارنفر ساعت 629 746

اجتماعی و افراد در معرض آسیب اجتماعی )دولتی و غیر 

 دولتی(

14 

 15 حرفه های آموزشی تعداد حرفه آموزشی 1120 1410

 16 نسبت فضای آموزشی واگذار شده به کل فضای آموزشی درصد 13.5 15

 17 رونیكتعداد سالن های  آزمون الکت سالن 10 27

 18 تعداد آزمون های  برگزار شده بصورت الکترونیك نفرآزمون 46987 81405
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 طال 6 

 نقره 6

 برنز 3

 امتیاز 56

 مدال

 امتباز

  کسب مدال در مسابقات ملی مهارت

19 

 مدال طال 1

مدالیون  2

 افتخار

 20 (2017کسب مدال در مسابقات جهانی ) ابوظبی  مدال -

کسب رتبه 

اول شاخص 

ای ه

اختصاصی و 

اول مجموع 

 شاخص ها

کسب رتبه 

اول در 

مجموع 

 ها شاخص

  کسب مقام در جشنواره شهید رجایی در گروه مربوطه رتبه

21 

 

 مآخذ :اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

 

  :میزان آموزش ها -3

اي غيررسمي اداره کل براساس اطالعات مندرج در جدول يک، در سال ابتدائي برنامه ششم توسعه آموزش ه

درصدي  11به عنوان متولي اصلي آموزش هاي فني در بخش دولتي و غير دولتي با رشد  آموزش فني و حرفه اي

درصد از کل  7ميليون نفر ساعت افزايش يافته است. حجم اين آموزش ها تقريبا  23.9نسبت به سال قبل به 

 است . آموزش هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور بوده

بررسي عملکرد ميزان آموزش ها در بخش دولتي و غير دولتي نشان مي دهد ميزان آموزش غيررسمي اداره کل     

درصد و در بخش غير  11استان در بخش دولتي درسال ابتداي برنامه ششم توسعه با  آموزش فني و حرفه اي

 رشد افزايش داشته است .  9/1دولتي با 

شاخص سرانه آموزش هاي فني و حرفه اي به جمعيت فعال در سال ابتدايي برنامه ششم در پي اين تغييرات،   

مواجه بوده است. اين سرانه با توجه به کمبود نيروهاي متخصص بازار  95درصدي نسبت به سال  6توسعه با رشد 

د اقتصادي کشور،  کار، متناسب با نيازهاي جامعه نبوده است. نظر به تاثير آموزش هاي فني و حرفه اي بر رش

ساعت تا پايان برنامه ششم صورت پذيرفته  22برنامه ريزي جهت تحقق سرانه آموزشي جمعيت فعال به ميزان 

 است 

 آموزش گروه های خاص:  

بررسي عملکرد بخش، گوياي توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي براي روستاييان، عشاير، دانشجويان و اقشار  

درصد از   27.7ي که ميزان آموزش هاي فني و حرفه اي به روستائيان و عشاير با رشد آسيب پذير است. به طور

 افزايش يافته است .  1396هزار نفر ساعت در سال  1253به  1395هزار نفرساعت در سال  981
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 درصد نسبت به سال 1.9ميزان آموزش هاي مهارتي به دانشجويان نيز درابتداي برنامه ششم توسعه با افزايش 

 گرايش دانشجويان به کسب مهارت و اشتغال را نشان مي دهد .  95

درصدي نسبت به 19ميزان آموزش ها در بخش آسيب هاي اجتماعي در سال اول برنامه ششم توسعه  با رشد    

 هزار نفر ساعت رسيده است .  746به   95سال 

 ترکیب آموزش ها:

زش هاي بخش دولتي در بخش  صنعت، کشاورزي، خدمات و ترکيب آمودر سال پاياني برنامه پنجم توسعه،  

تغيير  16،  27،  7،  50به ترتيب  96درصد بوده که اين ترکيب در سال 15و  21،  9،  55فرهنگ و هنر به ترتيب 

يافته است . . اين موضوع کماکان حاکي از غلبه آموزشهاي بخش خدمات نسبت به ديگر آموزشهاست .  در بخش 

 بوده است.  نيز با توجه به هزينه بر بودن آموزش هاي مهارتي،  آموزش خدمات ، فعاليت غالبغير دولتي 

درصد از دوره هاي آموزشي فعال کشور در بخش فني و حرفه اي  30از حيث تنوع حرفه هاي آموزشي بيش از 

 استان ارايه مي شود . 

 تعداد و ظرفیت فضاهای آموزشی:

ره کل آموزش فني و حرفه اي استان طي سال ابتدايي برنامه ششم  تغيير نيافته است. تعداد مراکز ثابت دولتي ادا 

ليکن با ايجاد شعبات شهري کليه شهرستان ها و بيشتر شهرهاي استان از خدمات آموزش فني و حرفه اي بهره 

 1204رنامه ششم توسعه مند گرديده اند. تعداد آموزشگاه هاي فني حرفه اي غير دولتي استان نيز در سال ابندايي ب

 واحد بوده است.  

آمارها نشان مي دهد که مجموع ظرفيت پذيرش ساالنه کارآموزان فني حرفه اي) تعهد( در بخش دولتي در 

ميليون نفرساعت در  10طول سال ابتدايي برنامه ششم تغييري  نداشته است. اين ظرفيت بطور متوسط در حدود 

 سال مي باشد.

توجه به کاهش ميزان آموزش ها ظرفيت بال استفاده آموزشي نيز روبه افزايش بوده کهاين  طي اين سال ها با

درصد برآورد مي گردد.و برآورد مي گردد . رکود بخش  40درصد و در بخش غير دولتي  10نسبت در بخش دولتي 

مي توان برشمرد . در  توليد، عدم نياز سنجي و رعايت نکردن مالحظات سند آمايش استان را از جمله داليل آن 

با سياست واگذاري فضاهاي آموزشي و ارائه آموزش ها توسط بخش خصوصي  1392بخش دولتي اين روند از سال 

آموزشي به بخش غير دولتي واگذار شده است. از کارگاه  56بر بالغ  1396رو به کاهش بوده چنانکه طي سال 

سرمايه بخش خصوصي ) تجهيز کارگاه هاي  يليارد ريالم 50از مزاياي اين واگذاري مي توان به جذب بيش 

هزار نفرساعت در فضاهاي واگذار شده و اشتغال بالغ بر   646(،  آموزش بيش ازآموزشي و هزينه هاي عمراني 

 نفر اشاره نمود . 300
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 ساير فعالیتها : 

ت ملي مهارت داشته و در اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان همواره حضور فعالي در مسابقا

نيز  در چهل و چهارمين دوره از مسابقات جهاني مهارت موفق به کسب مدال طال در تيم آکواترونيک  1396سال 

 و مدال افتخار در  طراحي مهندسي مکانيک شده است .

ره کل از شروع برنامه پنجم توسعه اجراي سياست هاي کلي نظام اداري بصورت جدي در دستور کار اين ادا

قرار گرفته است به طوري که ضمن تشکيل و تقويت کارگروه توسعه مديريت نسبت به اجراي برش استاني برنامه 

سه ساله اصالح نظام اداري اقدام نموده است . نتايج اجراي برنامه هاي مذکور کسب رتبه اول در شاخص هاي 

فرهنگي و آموزشي در فرآيند ارزيابي اختصاصي و مجموع شاخص هاي عمومي و اختصاصي در گروه علمي ، 

 بوده است. 96عملکرد سال 

 

 بر اساس اهداف کمی برنامه ششم توسعه بخش  .عملکرد شاخص ها ومتغیرهای مهم 2جدول

ف
دی

ر
 

 عنوان هدف کمی ماده قانونی
واحد 

 متعارف

1396 

هدف 

 برنامه
 عملکرد

 درصد

 تحقق

1 
 دائمی احکام قانون  2 – ج بند  38 ماده

 کشور توسعه های برنامه

 ها زندان در ای حرفه و فنی آموزشهای

 ها ندامتگاه و

هزار 

 نفرساعت
550 648 118 

2 
 ششم پنجساله برنامه ت قانون بند 4 ماده

 ایران اسالمی جمهوری توسعه

 فارغ و دانشجویان به آموزش

 دانشگاهی التحصیالن

هزار 

 نفرساعت
220 287 130 

3 

 برنامه قانون -71 دهما و 4 ماده - ت بند

 اسالمی جمهوری توسعه ششم پنجساله

 ایران

 دانش و التحصیالن فارغ کارورزی

 موسسات و ها دانشگاه آموختگان

 عالی آموزش

 39 1355 3500 نفر

4 

برنامه راهبردی آموزش  – 2 –ب  – 1بند 

فنی و حرفه ای و مهارت آموزی از سند 

راهبردی برنامه ششم توسعه استان 

 ناصفها

 و لتیدو بخش یکتهارمشا شگستر

 و ایحرفه و فنی زشموآ لتیدوغیر

میزان آموزش غیر  -زیمورت آمها

 رسمی فنی و حرفه ای

هزار 

 نفرساعت
25000 23954 96 

5 

برنامه راهبردی آموزش  – 2 –ب  – 1بند 

فنی و حرفه ای و مهارت آموزی از سند 

راهبردی برنامه ششم توسعه استان 

 اصفهان

 و فنی زشموآ ثربخشیا یشافزا

 -زی مورت آمها و ایحرفه

 و فنی سمیر غیر زشموآ نسبت

 لفعا جمعیت به ایحرفه

 93 13،1 14 ساعت

6 

برنامه راهبردی آموزش  – 2 –ب  – 1بند 

فنی و حرفه ای و مهارت آموزی از سند 

راهبردی برنامه ششم توسعه استان 

 اصفهان

 نسبت -ق با نیازها نطباا رتقد دیجاا

 به ایحرفه و فنی سمیرغیر زشومآ

 ستائیرو دارانبرهبهر

 ساعت
2 

 
3/2 115 

 سند راهبردی برنامه ششم توسعه استان اصفهانقانون برنامه ششم توسعه ، :ماخذ
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  براساس تكالیف قانونيدر برنامه ششم توسعه تحلیل عملكرد بخش -4

هاي توسعه کشور  موضوع آموزش هاي فني و حرفه  قانون احکام دائمي برنامه  2-بند ج   38در اجراي ماده  -1

هزار نفر ساعت   550سقف در نظر گرفته شده جهت اين آموزش ها    1396اي در زندان ها و ندامتگاه ها در سال  

صورت گرفته آموزش در زندان ها و ندامتگاه ها به   سيده که     648بوده که با توجه به اقدامات  ساعت ر هزار نفر 

 در صد بوده است. 118صد تحقق بيش از تعهد پيش بيني شده و برابر با  به اين ترتيب در 

شجويان و فارغ          4مطابق با ماده  -2 سالمي ايران ، آموزش به دان سعه جمهوري ا شم تو ش بند ت قانون برنامه 

رت هزار نفر ساعت در نظر گرفته شده که با توجه به ارائه مها   220با سقف  1396التحصيالن دانشگاهي در سال    

ها و حرفه هاي مورد نياز دانشجويان به صورت عملي که مکمل دروس تئوري دانشگاهي مي باشد عملکرد اين     

 هزار نفر ساعت رسيده است  287حوزه به 

قانون برنامه ششم توسعه کارورزي فارغ التحصيالن و دانش آموختگان دانشگاه        71و ماده  4ماده -در بند ت-3

سال    ها و موسسات آموزش عالي د   ست که در  شده ا نفر بوده که با توجه   3500ميزان تعهد  1396ر نظر گرفته 

نفر توانســته اند در اين  1355به عدم اســتقبال واحدهاي پذيرنده به علت برخي مشــکالت اداري در پايان ســال 

 واحد ها حضور يابند. 

مهارت آموزي ميزان آموزش گسترش مشارکت هاي بخش دولتي و غيردولتي آموزش هاي فني و حرفه اي و -4

نفرســاعت برنامه ريزي شــده که به علت مشــکالت مختلف  25000هاي غير رســمي فني و حرفه اي با هدف 

 نفر ساعت اجرايي شده است. 23954بخش غير دولتي تا 

برنامه راهبردي آموزش فني و حرفه اي و مهارت آموزي از سند راهبردي برنامه ششم توسعه ، در       2-بند ب -5

سال      شي آموزش فني و حرفه اي و مهارت آموزي به جمعيت فعال در  صوص افزايش اثر بخ  14سرانه   1396خ

 ساعت اجرايي گرديد. 1/13ساعت پيش بيني شد که 

برنامه راهبردي آموزش فني و حرفه اي و مهارت آموزي از ســند راهبردي برنامه شــشــم توســعه  2-بند ب  -6

، نســبت آموزش غير رســمي فني و حرفه اي به بهره برداران روســتايي در ســال موضــوع ايجاد انطباق با نيازها 

سرانه     1396 صورت  ساس برنامه ابالغي         2به  ستايي بر ا شد که با توجه ويژه به آموزش رو ساعت پيش بيني 

ســازمان و ترغيب مربيان جديداالســتخدام به هفته اي ســه روز آموزش در مناطق روســتايي وهمچنين تعامل با 

 ساعت اجرايي گرديد.   3/2ياريها، سرانه ده
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 )ارقام به میلیون ريال( 1396اي بخش در سال . عملكرد اعتبارات هزينه3جدول 

 نوع اعتبارات
1396 

 درصد تحقق عملكرد مصوب

 7/99 326781 327880 ملي

 7/99 326781 327880 استاني

 7/99 326781 327880 جمع کل

 

 

 

 )ارقام به میلیون ريال( 1396بارات سرمايه اي بخش در سال . عملكرد اعت4جدول 

 نوع اعتبارات
1396 

 درصد تحقق عملكرد مصوب

 100 24090 24090 ملي

 9/58 16363 27770 استاني

 78 40453 51860 جمع کل
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 جمع بندي و پیشنهادها-5

 امكانات و ويژگیها :

 ي و امکان ارايه انواع آموزش هاي مهارتي و خدمات انعطاف پذيري نظام آموزش فني حرفه اي غير رسم

 فني به تمامي اقشار و صنوف 

  گستردگي و تنوع قابل توجه آموزش هاي مهارتي 

  بهره مند از سامانه جامع سازمان آموزش فني و حرفه اي و سامانه مشاوره و سنجش جهت نظارت و پايش

 ن .دوره هاي آموزشي ، هدايت شغلي و رصد مهارت آموختگا

  وجود امکانات سخت افزاري ، نرم افزاري و سرمايه انساني جهت اجراي نظام صالحيت حرفه اي در بخش

 آموزش هاي غير رسمي . 

 قابليت درآمد زايي و ظرفيت انعقاد تفاهم نامه هاي آموزشي با تمامي ارگان ها، نهادها و بخش غير دولتي 

 ت و شناسايي نخبگان مهارتي در آموزش هاي غير رسميتجربه برگزاري مسابقات ملي و بين المللي مهار 

 ساز و کارهاي مناسب سيستم سنجش و ارزشيابي مهارت آموختگان و استفاده ازآزمون هاي  وجود

 الکترونيکي در بخش آموزش غير رسمي

 

 نقاط ضعف 

 اي در  عدم سياستگذاري واحد به منظور هماهنگي دستگاه هاي متنوع مرتبط با آموزش هاي فني حرفه

 استان 

  عدم توسعه و پويايي آموزش هاي فني و حرفه اي متناسب با نيازهاي جديد 

 کمبود تجهيزات آموزشي به روز در مراکز آموزش فني حرفه اي رسمي 

 پايين  بخش غير دولتي در رشته هاي پر هزينه آموزش هاي فني حرفه اي  استقبال 

 فرصتها 

 وجود جمعيت جوان و جوياي کار 

 خشهاي صنعتي و صنفي متنوع و متعدد متقاضي آموزش هاي فني حرفه اي تخصصي .وجود ب 

 وجود ظرفيت هاي صنعتي و صنفي قابل توجه در استان به ويژه در صنايع بزرگ 

  وجود شهرک هاي علمي تحقيقاتي و پارک هاي علم و فناوري 

  عنوان گروه هاي هدفوجود دانشگاه ها، موسسات آموزش عالي و فارغ التحصيالن دانشگاهي به 

 وجود بسترها و زمينه هاي الزم براي مشارکت بخش غير دولتي 
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  سابقه تاريخي، شهرت و اعتبار جهاني استان در رشته هاي مختلف هنر و وجود زمينه هاي الزم براي

 توسعه هنرستان هاي هنري .

 تهدیدها  

 ناشناخته بودن نيازهاي کمي و کيفي بازار کار از نظر مهارتي 

 هاي عف ساز و کارهاي تشويقي و انگيزه هاي الزم براي حضور بخش غير دولتي به خصوص در آموزشض

 صنعتي 

  ضعف ارتباط ميان بازار کار و آموزش هاي مهارتي و شغلي و اجرا نشدن نظام صالحيت حرفه اي 

  پر هزينه بودن ارايه آموزش هاي مهارتي در رشته هاي جديد 

  شرکت در دوره هاي مهارتيکاهش استقبال جوانان از 

 تحوالت سريع صنايع و فناوري هاي جديد در مشاغل و مهارت ها  

 چالش ها و پیشنهادات

 عنوان مشکالت پیشنهادات

ناشی از محدودیت های  از ظرفیت های آموزشی از مشکل عدم استفاده کامل یبخش

ا رویکرد تسهیل قوانین و مقررات موجود ب اصالح بوده که نیازمند مالی بخش دولتی 

 است .مشارکت بخش خصوصی در بهره برداری از مراکز 

معطل ماندن بخشی از 

 ظرفیت های آموزشی

بستر قانونی الزم جهت تشکیل شورای آموزش های مهارتی با محوریت و ایجاد 

راهبری، نظارت،  و واگذاری اختیاراتمسئولیت سازمان آموزش فنی و حرفه ای 

بیق و مدیریت کیفیت آموزش های مهارتی و برخورد با موسسات تعیین استاندارد، تط

 .غیر مجاز به این شورا 

سیاست گذاری واحد در خصوص ارائه آموزش های مهارتی و تضمین کیفیت 

قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه  "آموزش ها با استفاده از ظرفیت 

  " 96اه مصوبه مجلس شورای اسالمی در آبان م ای و مهارتی

نابرابری و   موازی کاری

 کیفیت در خروجی آموزش

عدم وجود ضمانت و 

اجرایی الزم در قوانین و 

مقررات موجود به منظور 

دستگاه های تمکین 

 غیرمجاز 

طبق مصوبه مجلس شورای  96و  95نظر به جذب مربیان حق التدریس در سال 

به دلیل عدم تناسب مطلوب ن اسالمی ، مشکل کمبود نیروی انسانی وجود ندارد. لیک

جهت تربیت  الزم و تسهیالت  اعتباراتالزم است بین عرضه و نیاز نیروی انسانی  

ه جهت جذب نیروی انسانی متخصص ب و مربیان و کارشناسان بر اساس نیازسنجی

 گردد. تامینپاره وقت  صورت

 کمبود نیروی انسانی

متناسب با متخصص و 

 وظایف و ماموریت ها
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 ارهای فنی و حرفه ای برای اشتغال به ک قانون الزام فراگیری آموزشی اجرا 

تامین جایگاه آموزش های مهارتی در مسیر شغلی شاغلین و کارجویان و ارتقای  -

 مشوق های الزم جهت ترغیب جوانان به آموزش های مهارتی 

 فرهنگ سازی الزم جهت توجه خانواده و جامعه به آموزش های مهارتی  -

سهیل خرید خدمات آموزشی از ظرفیت های آموزشی آموزشگاه های آزاد توسط ت -

 سایر دستگاه ها 

وجود ظرفیت های خالی 

های آزاد  در آموزشگاه

 کشور

ارائه تسهیالت کم ، تسهیل قوانین و مقررات  از طریق حمایت از بخش غیر دولتی  -

 و عوارض و بیمه  یبهره ، تخفیف مالیات

طرح بیمه موسسان و مدیران آموزشگاه های فنی و حرفه ای ی تصویب و ااجرا -

  آزاد

قانون واگذاری بخشی از ظرفیت های آموزشی بخش دولتی به آموزشگاه تدوین  -

 های آزاد 

 

خروج بسیاری از 

های آزاد از  آموزشگاه

عرصه رقابت در مواجهه با 

و  موسسات غیر مجاز

مربوط به قوانین ضعف 

ی و حمایت از موسسات فن

حرفه ای در مقایسه با 

 سایر موسسات 

صنوف و بنگاه های اقتصادی به سرمایه گذاری در امر مهارت آموزی با اعمال ترغیب 

از قبیل تخفیف مالیات و عوارض ، رتبه بندی صنایع ، اعطا نشان الزم مشوق های 

 نظایر آن ملی مهارت و

گذاران عدم ورود سرمایه

توانمند بخش خصوصی به 

آموزش های مهارتی به امر 

صرفه ناچیز این نوع دلیل 

  فعالیتها

عدم انطباق کامل آموزش های فنی و حرفه ای با نیازهای بازارکار به مفهوم عدم 

توانایی در شناسایی نیازهای واقعی بنگاه های اقتصادی، معرفی خدمات آموزشی 

است. شناسایی نیازهای سازمان و جلب اعتماد بنگاه ها با ارائه آموزش های با کیفیت 

مهارتی مستلزم رصد دقیق شاخص های آمادگی شغلی بنگاه های اقتصادی و برنامه 

این منطقه ای است. های ریزی آموزش های مهارتی متناسب با ظرفیت ها و ویژگی 

 است. یآینده پژوه ومالحظات آمایشی و بررسی های میدانی مهم نیازمند توجه به 

رسی و ارزیابی دقیق ظرفیت ها و ویژگی های هر منطقه پیشنهاد می شود با بر

استانی و جغرافیایی و تدوین سند جامع مهارتی در همه سطوح )کشوری ،

 به نیازهای منطقه ای نزدیك گردد. آموزشهاشهرستانی( 

هم راستا نبودن بخشی از 

ظرفیت های مهارتی و 

آموزشی با نیازهای بازار 

 کار

 



 

 

 

  

 

 فصل دوازدهم

 گ و هنرفرهن

 :مقدمه

عبارت ديگر  تــا چند دهه قبل عقيــده اکثر صاحبنظران بــر اين بود که توســعه مفهومي اقتصادي دارد. به

توسعه فقط جنبه اقتصادي داشت و کشورها در جهت دستيابي به توسعه، به تقويت اقتصاد خويش ميپرداختند. اما 

ريزي خود در دســتيابي  فقط معيارهاي اقتصــادي را در برنامهاين وضعيت با شکست کشورهايي تغييــر يافت که 

پژوهان  به توســعه گنجانده بودند و موجب از دست رفتن مفهوم يک بعدي توســعه شــد. امروز محققــان، آينده

نگ هاي مختلف اســت. هر ملتي که فره آينده، صحنه نبــرد و رقابت فرهنگکه و سياســتگذاران بر اين باورند 

برتر داشته باشد پيروز ميدان کارزار آينده است )چه در حوزه سياست و چه اقتصاد( و اين شاهد اين مدعاست که 

توسعه فرهنگي، مقدم بر توسعه سياسي و اقتصادي است. به اين ترتيب در آغاز قرن جديد، توسعه ديگر مفهومي 

اجتماعي که توســعه در آن تحقق يافته  -ي فرهنگيها ها بيش از همه به زمينه فقط اقتصادي ندارد، بلکه نگاه

هنــر بنيان  و طور کلي، فرهنگ و نيز شرايطي که به آن فرهنگ خاص مربوط ميشــود معطوف شده است و به

اي هر قــدر هم که نوپا باشــد، دوام و بقاي آن مبتني بر اصول فرهنگي  ريزي ميکند و هر جامعه جامعه را پي

بخش در هر جامعه پيشينه و غناي  سازد. بنابراين مهمترين رکن هويت امعه و افراد آن را مياســت که هويت ج

 .فرهنگي آن است

توان فرآيند ارتقاء شــئون گوناگون فرهنگ جامعه در راســتاي اهداف مطلوب  فرهنگي را مي در مجموع توســعه

اينجا منظور از شــئون گوناگون فرهنگ، نگرشها،  ســاز رشد و تعالي انسانها خواهد شــد. در دانســت که زمينه

واقع غرض اصلي هر نوع  ردفرهنگي  باشــد. هدف نهايي توسعه ورسوم مي ارزشهــا، هنجارها، قوانين، آداب

با توجه به مقتضيــات توسعه فرهنگي تعالي انســان، در ابعاد مادي و معنوي. در  اي اســت؛ يعني رشد و توســعه

ان به تقويت عناصر فرهنگي مســاعد توسعه همت گماشت و به تصفيه فرهنگ از عناصر مانع توســعه زمان، ميتو

  .همچــون باورهاي واهي وخرافات پرداخت

ي در برنامه ششم توسعه در ذيل اهداف کلي در نظر گرفته شده براي فرهنگ و ارشاد اسالمي به منظور توسعه

اي از اهداف کمي پيش بيني شده اي دستيابي به اهداف کلي و مجموعهاي از راهبردهفرهنگي جامعه مجموعه

 است. 
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 راهبردهاي دستیابي به اهداف کلي اهداف کلي

  تقويت انس و تمسک آحاد جامعه به قرآن و عترت - ، معنويت و تقواالقارتقاء اخ

 يتوسعه فرهنگ دين –

 يلفه ها و عناصر فرهنگي اقتصاد مقاومتترويج و تبيين ابعاد، مو- فرهنگ سازي اقتصاد مقاومتي

 يپذير و فرهنگ کار، قانونگرايي، مسؤليت القتقاء اخار

مقاوم سازي، بالندگي، پويايي و اعتال و 

 گيتوانمندسازي فرهن

 رسانه اي و هنري –بهبود نظام حکمروايي خوب در بخش فرهنگي -

 معه به ويژه جوانانيق فرهنگي و هنري اقشار مختلف جاسالارتقاء ذائقه ها و -

 و نوجوانان

داراي ت و خدمات فرهنگي زم براي توليد و عرضه محصواليجاد امنيت الا-

 مجوز

اي و مرجعيت فرهنگي اصحاب فرهنگ و  حيت حرفهارتقاي منزلت و صال-

 نر و رسانهه

ب صيانت از مباني و ارزش هاي انقال

 رهبريمي، انديشه هاي امام والاس

 مي، انديشه هاي امام و رهبري الب اسالمان انقتبيين و ترويج گفت-

يشه مي، اندب اسالرتقاء کمي و کيفي شيوه هاي تبليغي و ترويجي انقالا-

 هاي امام و رهبري

استفاده از ظرفيت هنرمندان براي توسعه توليدات فرهنگي و هنري براي  - فرهنگي تحکيم هويت ملي و وفاق

 هويت و انسجام ملي تقويت

 مياسال-هاي هويت ايراني مادها، نشان ها و مؤلفهاشاعه ن -

  توجه به ظرفيت هاي قومي و مذهبي، زباني، ديني -

شور توسعه فعاليتهاي بين فرهنگي و چندفرهنگي بين استان ها و مناطق ک -

 ، زباني و دينيتوجه به ظرفيت هاي قومي و مذهبيبا 

ين گسترش مناسبات فرهنگي در سطح ب

 الملل

مي ايران در سازمانهاي وابط و حضور فعال و موثر جمهوري اسالتوسعه ر -

 منطقه اي وبين المللي

تلف بسط و گسترش و ايجاد تنوع در مناسبات فرهنگي با کشورهاي مخ -

 جهان

 گفتمان سازي در زمينه اقتصاد مقاومتي - هنگ و هنرتحکيم و پايدارسازي اقتصاد فر

 خلي و جهانيتوسعه بازارهاي فرهنگي در عرصه دا -

مکتوب و )صيانت از حقوق مادي و معنوي پديدآورندگان آثار فرهنگي  -

 هاي توسعه اجتماعي و اقتصادي آنان  و فراهم کردن زمينه (ديجيتال

به کارگيري توان و تخصص بخشهاي غير دولتي در اداره و همچنين توليد  -

 محتواي فرهنگي، هنري و رسانه اي

هاي کارآفرين در حوزه فعاليت هاي فرهنگي،  حمايت از ايجاد شرکت -

  و رسانه اي هنري
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 هاي مهمعملكرد شاخص

 های هدف تعيين شده برای آن طی برنامه ششم توسعههای اصلی بخش و شاخصشاخص

  

 1395-96هاي ها در سالهاي مهم فرهنگ و ارشاد اسالمي و کتابخانه. عملكرد شاخص1جدول 

 1396 1395 واحد عنوان شاخص رديف

 1826 1651 عنوان شده هاي منتشر کتاب عناوين  1

 2326490 2452370 جلد شده هاي منتشر شمارگان کتاب  2

 492700 214160 عنوان شده نوجوان منتشر و کتابهاي کودک شمارگان  3

 1112 1066 باب کتابخانه مساجد  4

 1875 1731 باب هنري مساجد هاي فرهنگي کانون  5

 2388923 1357350 نفر هاي سينما سالن در فيلم تماشاگران  6

 83 79 عنوان شده توليد و انيميشن کوتاه،مستند هاي فيلم  7

 50 45 باب هاي سينما سالن تعداد  8

 339 131 نوبت موسيقي  صحنه اي اجراي  9

 614 259 نوبت موسيقي اي صحنه اجراي دفعات  10

 426 204 عنوان شده توليد نمايشهاي عناوين  11

 2257 2534 نوبت نمايش اجراي دفعات  12

 300 271 واحد تجسمي آزاد آموزشگاههاي  13

 24 22 واحد تئاتر آزاد آموزشگاههاي  14

 122 106 واحد موسيقي آزاد آموزشگاههاي  15

 24 26 واحد سينمايي آزاد آموزشگاههاي  16

 27 17 واحد ها نگارخانه تعداد  17

 1347.25 1326.25 ورق ها ظرفيت چاپخانه  18

 235 218 باب هنري فرهنگي مؤسسات  19

 15 11 باب خانه هاي ديجيتال  20

 81 85 واحد فروش مطبوعات مراکز  21

 607 449 دفتر کانونهاي تبليغاتي  22

 293 290 باب تعداد کتابخانه  23

 3،589،454 3,443,446 نسخه تعداد کتاب  24

 173,617 184,695 نفر تعداد عضو  25

 128,647/14 131،215 مترمربع زيربنا  26
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مراکز فروش "رشد در همه شاخص ها به استثناء سه شاخص  96و  95مقايسه عملکرد شاخص هاي مهم سال 

اين در حالي است که  را نشان مي دهد. "دفعات اجراي نمايش"و  "آموزشگاه هاي آزاد سينمايي"و  "نشريات

اقبال عمومي مردم  96ر سال رشد قابل مالحظه اي را در تعداد عنوان نمايش توليد شده داشته ايم. همچنين د

براي تماشاي فيلم ها قابل توجه بوده است اين موضوع مي تواند به نوع ، محتوا و ژانر  فيلم هاي توليد شده 

تواند يکي از علل افزايش تعداد تماشاگران مي 95مرتبط باشد گرچه افزايش تعداد سالن سينما نسبت به سال 

 سينما تلقي شود.

 

 

 1395-96هاي هاي مهم حوزه هنري در سالعملكرد شاخص. 1ادامه جدول 

 1396 1395 واحد عنوان شاخص رديف

 37 30 عدد تولید و اجرای نمایش)صحنه ای، خیابانی، آئینی تعزیه ، بچه های مسجد( 1

 6 5 جلد تولید کتاب و نمایشنامه 2

 72 57 عدد کارگاه های آموزشی نمایش 3

 17 14 عدد نشست های تربیتی 4

 18 14 عدد تولید فیلم کوتاه 5

 26 21 مورد نقد فیلم 6

 7 6 کارگاه کارگاه های آموزشی 7

 76 61 عدد اکران فیلم ) جشنواره ( 8

 7 6 عدد اکران مردمی ) مناسبتی ( 9

 18 14 برنامه اجرای شب خاطره 10

 29 23 نفر )خانواده شهدا،ایثارگران،جانبازان(مصاحبه / تاریخ شفاهی  11

 611 633 ساعت میزان ساعت مصاحبه 12

 10 8 جلد تولید کتاب  13

 98 78 کارگاه کارگاه برگزار شده جهت تولید اثر 14

 257 206 اثر تولید اثر  15

 43 34 عدد برگزای نمایشگاه 16

 24 19 عدد نشست ها و محافل 17

 26 21 قطعه تولید آلبوم ،  قطعه موسیقی 18

 76 61 عدد ی آئینی ، فیلم ، سرودنشست موسیق 19

 18 14 عدد برگزاری کنسرت ، کارگاه آموزشی 20
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 54 43 عدد تولید شعر ) شب شعر (  21

 4 5 جلد تولید رمان 22

 6 5 جلسه شب شعر 23

 75 60 جلسه نشست محافل 24

 3 2 جلسه نشست نقد کتاب 25

 11 14 جلسه نشستها و شب های طنز 26

 44 35 قطعه طنز تولید شعر 27

 23 18 جلسه نشست های تخصصی کاریکاتور 28

 29 23 اثر تولید اثر کاریکاتور 29

 30 25 کالس کالس های هنر  30

 2500 1622 نفر تعداد هنرجویان کالس های هنر 31

 

 1395-96هاي هاي مهم حوزه هنري در سال. عملكرد شاخص1ادامه جدول 

ردي

 ف
 1396 1395 واحد عنوان شاخص

 18 15 کالس کالس های موسیقی 32

 4000 3912 نفر تعداد هنرجویان کالس های موسیقی 33

 4 4 باب تعداد نگارخانه ها 34

 8000 8000 جلد تعداد کتاب موجود در کتابخانه هنر 35

 2 2 باب تعداد سالن های اجرای برنامه 36

 مأخذ:  حوزه هنری استان اصفهان

 کودکان و نوجوانان يکانون پرورش فكرهاي مهم د شاخص. عملكر1ادامه جدول 

 1395-96هاي در سال 

 96سال  95سال  واحدسنجش عنوان / محور شاخص  رديف 

و  سيار نسبت تعداد کل اعضاء به ازاي هر مرکز)ثابت، 1

 پستي( در بازه زماني يکساله 

 1159 1000 نفر 

هر عضو در  ميانگين تعداد کتاب هاي امانت داده شده به 2

 طي يک سال 

 5 16/7 جلد 
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نسبت دفعات اجراي مجموعه فعاليت ها  3

)فرهنگي،هنري،ادبي و علمي (  به ازاي هر مرکز ثابت در 

 طي يک سال 

 900 1203 اليت عف

ميانگين تعداد کتاب هاي موجود استان نسبت به تعداد  4

 مراکز ) ثابت ، سيار و پستي ( 

 13925 14855 جلد 

ت دفعات اجراي مجموعه فعاليت ها ) فرهنگي ، هنري نسب 5

 و ادبي و علمي ( به ازاي هر مرکز سيار در طي يک سال 

 439 413 فعاليت 

ميانگين تعداد بازديد هاي انجام شده توسط کارشناسان )  6

فرهنگي هنري ادبي ( از هر مرکز ) ثابت ، سيار و پستي ( 

 در طول يک سال 

 

 37/5 2/6 نوبت 

ميانگين ساعت هاي آموزش ) حضوري ، غير حضوري و  7

مجازي ( نسبت به هر يک از کارکنان و مربيان ) رسمي و 

 قراردادي و پاره وقت ( 

 63/44 24 ساعت 

تعداد دفعات اجراي برنامه هاي استاني در يک سال )  8

 مناسبتها ، جشنواره ، سوگواره ، همايش و نمايشگاه و .. ( 

 39 24 برنامه

ميانگين تعداد پايگاه هاي تحت پوشش هر مرکز سيار و  9

 پستي 

 20 26 تعداد 

ميانگين تعداد حضور هر مربي سيار در يک پايگاه در طول  10

 يک سال 

 21 24 تعداد 
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ها بر اساس اهداف کمي ها و متغیرهاي مهم فرهنگ و ارشاد اسالمي و کتابخانه. عملكرد شاخص2جدول 

 1396رنامه ششم توسعه سال در ب برنامه بخش

 عناوين هدف کمي رديف
واحد 

 متعارف

 1396 

 عملكرد هدف برنامه
درصد 

 تحقق 

 105.79 1826 1726 عنوان شده هاي منتشر کتاب عناوين  1

 149.08 2326490 1560600 جلد شده هاي منتشر شمارگان کتاب  2

 49.84 492700 988475 عنوان شده نوجوان منتشر و کتابهاي کودکشمارگان   3

 92.82 1112 1198 باب کتابخانه مساجد  4

 107.70 1875 1741 باب هنري مساجد هاي فرهنگي کانون  5

 200.40 2388923 1192066 نفر هاي سينما سالن فيلم در تماشاگران  6

 115.28 83 72 عنوان شده توليد و انيميشن کوتاه،مستند هاي فيلم  7

 238.09 50 21 باب هاي سينما سالن تعداد  8

 190.44 339 178 نوبت موسيقي  صحنه اي اجراي  9

 183.83 614 334 نوبت موسيقي صحنه اي اجراي دفعات  10

 243.43 426 175 عنوان شده توليد نمايشهاي عناوين  11

 241.91 2257 933 نوبت نمايش اجراي دفعات  12

 120.00 300 250 واحد تجسمي آزاد آموزشگاههاي  13

 126.32 24 19 واحد تئاتر دآزا آموزشگاههاي  14

 146.99 122 83 واحد موسيقي آزاد آموزشگاههاي  15

 114.29 24 21 واحد سينمايي آزاد آموزشگاههاي  16

 300.00 27 9 واحد ها نگارخانه تعداد  17

 99.94 1347.25 1348 ورق ها ظرفيت چاپخانه  18

 126.34 235 186 باب هنري مؤسسات فرهنگي  19

 100 15 15 ببا خانه هاي ديجيتال  20

 94.19 81 86 واحد فروش مطبوعات مراکز  21

 120.92 607 502 دفتر کانونهاي تبليغاتي  22

 91.06 128،647  141,269.94  متر مربع هاي عموميزيربناي کتابخانه  23

 106.53 3،589،454  3,369,570.75 نسخه هاي عموميتعداد کتابهاي موجود در کتابخانه  24

 142 173.617  121,708.28 نفر هاي عموميهتعداد اعضاي کتابخان  25

 92.60 293  316.42     باب هاي عموميسرانه کتابخانه  26
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 کودکان و نوجوانان  يکانون پرورش فكرعملكرد شاخص ها و متغیرهاي مهم بر اساس اهداف کمي 
واحد  1396

 متعارف

ماده  عناوين هدف کمي

 قانوني

 رديف

درصد 

 تحقق

 امه هدف برن عملكرد

%16 

 افزايش

 

فراهم سازي امکان بهره مندي عموم  1159

کودکان و نوجوانان از فعاليت هاي 

براي کمک به تامين عدالت  کانون

فرهنگي و ارتقاء سطح دانش آگاهي و 

 مهارت هاي مورد نياز

افزايش تعداد اعضاء به  نفر

نسبت مراکز ثابت سيار و 

 پستي در بازده يکساله

19 1 

5/%38 

 افزايش

 

بهره مندي عموم کودکان و نوجوانان  39

 استان از فعاليت ها و خدمات کانون

ي برنامه تعداد دفعات اجرا برنامه

هاي استاني در يک سال 

مناسبتها ، جشنواره ، )

سوگواره ، همايش و 

 نمايشگاه و .. (

19 2 

%95 

 افزايش

 

 

توجه به جايگاه فرهنگي مربيان و  45

ءسطح آگاهي و کنش کارشناسان و ارتقا

مهارت و آموزش مستمر وروزآمد به 

 منظور رشد مراکز کانون

باال بردن ساعات آموزش  ساعت

مربيان و شرکت در برنامه 

 هاي پژوهشي

14 3 

 ماخذ: کانون پرورشي فکري کودکان و نوجوانان استان
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 اصفهان استان حوزه هنريها و متغیرهاي مهم بر اساس اهداف کمي . عملكرد شاخص2جدول 

 1396در برنامه ششم توسعه سال  

 واحدمتعارف عناوين هدف کمي ماده قانوني رديف

 1396 

 عملکرد مصوب
درصد 

 تحقق 

1 

 

توليد و اجراي نمايش)صحنه اي،خياباني،آئيني 

 تعزيه، بچه هاي مسجد(
 95 37 39 عدد

 80 6 8 جلد توليد کتاب  نمايشنامه 2

 100 72 72 عدد ه هاي آموزشي نمايشکارگا 3

 92 17 18 عدد نشست هاي تربيتي 4

 70 18 26 عدد توليد فيلم کوتاه 5

 100 26 26 مورد نقد فيلم 6

 100 7 7 کارگاه کارگاه هاي آموزشي 7

 95 76 80 عدد اکران فيلم ) جشنواره ( 8

 80 7 9 عدد اکران مردمي ) مناسبتي ( 9

 75 18 24 برنامه ب خاطرهاجراي ش 10

11 
مصاحبه/تاريخ شفاهي)خانواده 

 شهدا،ايثارگران،جانبازان(
 100 29 29 نفر

 80 640 800 ساعت ميزان ساعت مصاحبه 12

 90 10 11 جلد توليد کتاب 13

 100 98 98 کارگاه کارگاه برگزار شده جهت توليد اثر 14

 92 257 279 اثر توليد اثر 15

 100 43 43 عدد اي نمايشگاهبرگز 16

 100 24 24 عدد نشست ها و محافل 17

 75 26 35 قطعه توليد آلبوم ،  قطعه 18

 60 52 87 عدد نشست موسيقي آئيني ، فيلم ، سرود 19

 93 18 19 عدد برگزاري کنسرت ، کارگاه آموزشي 20

 90 54 60 عدد توليد شعر 21

 100 4 4 جلد توليد رمان 22

 80 6 8 جلسه شب شعر 23

 100 75 75 جلسه نشست محافل 24

 90 3 4 جلسه نشست نقد کتاب 25

 100 11 11 جلسه نشستها و شب هاي طنز 26
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 95 44 46 قطعه توليد شعر طنز 27

 100 23 23 جلسه نشست هاي تخصصي کاريکاتور 28

 100 29 29 اثر توليد اثر کاريکاتور 29

 100 30 30 کالس ين کالس هاي هنرتعداد عناو 30

 87 2500 2900 نفر تعداد هنرجويان کالس هاي هنر 31

 100 18 18 کالس تعداد عناوين کالس هاي موسيقي 32

 100 4000 4000 نفر تعداد هنرجويان کالس هاي موسيقي 33

 100 4 4 باب تعداد نگارخانه ها 34

 95 8000 8400 جلد تعداد کتاب موجود در کتابخانه هنر 35

 75 2 3 باب تعداد سالن هاي اجراي برنامه 36

 

 

 

  براساس تكالیف قانونيدر برنامه ششم توسعه تحلیل عملكرد بخش/ فرابخش -3

ارائه شده در اين نوشتار  2بررسي عملکرد ها و شاخص ها در برنامه ششم توسعه بر اساس جدول شماره 

 ختيار قرار مي دهد:اطالعات راهبردي مطلوبي را در ا

 

 تئاتر)نمايش(:

 ن آن و هم از سوي سرمايهالهاي قابل توجه اقتصادي حوزه تئاتر اين حوزه، هم از سوي فعا عليرغم ظرفيت

 اجتماعي، تاريخي،)شدت مغفول واقع شده است. در واقع حوزه هنرهاي نمايشي به لحاظ تنوع مضامين  گذاران به

کودک و نوجوان، جوانان، )مخاطب تنوع و  (صحنهاي، عروسکي وخياباني و...)ها شيوهتنوع ، ( آييني سنتي و..

عنوان نمايش توليد شده و اين  426تعداد  1396در سال گذاري است.  بديل براي سرمايه خود ظرفيتي بي (عام

ه دفعه به مخاطب عرضه شده اند. ظرفيت اين مولفه فرهنگي هنري به قدري است که سرماي 2257نمايشها 

 گذاري براي ساخت ، تجهيز و تکميل سالن هاي نمايش تئاتر در دستور کار سرمايه گذاران اقتصادي قرار گيرد. 

 گذاري در اين حوزه را به شدت جذاب و اقتصادي مي رساني رويدادهاي نمايشي، سرمايه عتبليغات و اطال

ند در حال ه ادر دستورکار خود قرار دادسازد. چند سايت تخصصي فروش بليت که تبليغ و فروش بليت تئاتر را 

کار هستند و با توجه به ظرفيت افزايش مخاطبان گسترش اين  هايي سودآور مشغول به عنوان فعاليت حاضر به

 نوع فعاليت همچنان سودآور خواهد بود. 
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 سینما:

داراي وضعيت بهتري  دهد کشور ايران در توليد فيلم نسبت به کشورهاي مشابه مانند ترکيهآمارها نشان مي

اين مقوله هنري نيز مورد اقبال عمومي مردم با طيف گسترده است اما با کشورهاي توسعه يافته فاصله بسيار دارد.

 اي از مخاطبان روبرو است .

کافيست کمي در صنعت سينما فارغ از ظرفيت اقتصادي آن به شدت در تغيير فرهنگ يک جامعه موثر است. 

م آنوقت تاثير رسانه به ويژه سينما را بر زندگي و اجتماع خود خواهيم ديد. مثال در هنگام اطراف خود دقت کني

د.بسياري از مدها و مدل ها ابتدا وبه وضوح در جامعه ديده مي ش آنطنز اصطالحات و الگوهاي فيلم هاي پخش 

اين موضوع به کشور ما محدود در سينما نمايش داده مي شوند و سپس مردم از آنها الگوبرداري مي کنند. البته 

نمي شود و در همه جاي دنيا نشانه هايي از اين تاثير وجود دارد. کافيست کمي به تاثير انيميشن هايي مانند شرک، 

. پس ازگذشت چند سال مآنوقت متوجه عمق اين تاثير مي شوي معصر يخبندان و تن تن بر روي بچه ها فکر کني

وز هم لباس مرد عنکبوتي در اسباب بازي فروشي ها يافت مي شود يا عروسک از پايان فيلم مرد عنکبوتي هن

 .شخصيت هاي اين فيلم ها از پر طرفدارترين و پر فروشترين عروسک ها به شمار مي آيد

ي گمان ارتقاي سطح کيفي آثار سينمايي تاثير بسزايي در رشد ابعاد فکري، فرهنگي، اجتماعي و حتي ب

ه خواهد گذاشت. ابعاد تاثيرگذاري سينما و ديگر توليدات تصويري به لحاظ فرهنگي و اقتصادي و تجاري جامع

اجتماعي و نقش آن ها در ترويج افکار، رفتار، ارزش ها و باورها در بين مخاطبان را مي توان به نوعي با تعداد 

 .مخاطبان آن)چه مستقيم و چه غيرمستقيم( ارزيابي کرد

نسبت به سال قبل از آن حاکي از ارائه ي فيلم  1396ران سينماها در سال افزايش صدرصدي تعداد تماشاگ

هاي مخاطب پسند بيشتري در سينماها بوده است . گرچه از افزايش تعداد سينماها و نقش آن در افزايش مخاطب 

 نبايد گذشت.

 

 موسیقي:

 يکي عنوان دازد و بهپر مي موسيقي آثار اجراي و فروش ضبط، توليد، به که است صنعتي موسيقي صنعت

 فرهنگي است . -اقتصادي فعاالن ويژه توجه مورد فرهنگ اقتصاد نيز و توسعه هاي شاخص از

اجراي صحنه اي موسيقي)کنسرت( با سبک هاي مختلف سنتي ، تلفيقي ،  339تعداد  1396در سال 

 287.658راهاي صحنه اي را دفعه بر روي صحنه رفته اند. اين اج 614پاپ،کالسيک مجوز دريافت کرده و براي 

مي توان گفت به نوعي نفر ديده اند. نکته قابل توجه اينکه گرچه همه ي انواع موسيقي تهيه و توليد شده اند اما 

بوده است که بررسي اين موضوع ، محاسن و معايب آن و راهکارها و  تر از ساير ژانرهاداغ موسيقي پاپبازار 

 ستور کار جامعه شناسان و فعاالن فرهنگي قرار گيرد.استفاده از فرصت ها بايد در د
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 کتاب:

 بايستي ،1404 سال در مطالعه سرانه نظر از ايران عمومي، هاي کتابخانه نهاد انداز چشم سند اساس بر

 ايبنا((ايران کتاب خبرگزاري گزارش اساس بر  .باشد خاورميانه کشور نخستين و دنيا نخست کشور 15 جزو

 دقيقه 75 مطالعه سرانه کشور،آمار عمومي هاي نهاد کتابخانه وقت کل دبير از نقل به و 1391 سال در منتشره

  .بود ثانيه  34و

 محسوب اقتصادي و فرهنگي محصوالت عنوان به ها کتاب .دارد بسزايي نقش بعد اقتصادي در کتاب انتشار بازار

 . نددار ثابتي مالي قيمت لحاظ از کشورها از برخي در و شوند مي

جلد منتشر شده است. مقايسه تعداد کتاب منتشر شده در سال  2326490عنوان کتاب در  1826تعداد  96در سال 

 96افزايش ده درصدي را نشان مي دهد اما نکته قابل توجه اينکه شمارگان کتاب در سال  95نسبت به سال  96

قيمت کاغذ، اقبال عمومي جوانان و نوجوانان  کاهش يافته است . عوامل مختلفي مانند افزايش 95نسبت به سال 

به استفاده از کتابهاي صوتي و فضاي مجازي و کاهش مخاطب مي تواند از علل کاهش شمارگان کتاب در سال 

 باشد. 97نسبت به سال  96

 ايعملكرد بودجه

  1396اي فرهنگ و ارشاد اسالمي در سال . عملكرد اعتبارات هزينه3جدول 

 نوع اعتبارات
 ميليون ريال – 1396

 درصد تحقق عملكرد مصوب

 100 9022 9022 ملي

 100 144659 144659 استاني

 100 153681 153681 جمع کل

 

 

 فرهنگ و ارشاد اسالمي  يا هيسرما يها ييتملک دارا. عملكرد اعتبارات 4جدول 

 نوع اعتبارات
 ميليون ريال – 1396

 درصد تحقق عملكرد مصوب

 100 1800 1800 ملي

 40 55183 137192 استاني

 41 56983 138992 جمع کل
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 بندي و پیشنهاداتجمع

 مجموعه اي از عوامل در تحقق تکاليف قانوني دستگاه در برنامه ششم توسعه دخيل مي باشند.

الزم است با در نظر گرفتن تاثير تحوالت سياسي و اقتصادي در نظام فرهنگي و توجه به نقاط قوت و ضعف 

 فرهنگي جامعه تصميمات مطلوب تر و در نتيجه اثرگذاري افزون تري بر ساختار فرهنگي جامعه داشته باشيم.

 

 برخي نقاط قوت برجسته  و ظرفیت ها و قابلیت هايي که مي توانیم از آن مدد جويیم :

 جامعه جوان و منابع انساني مستعد و پويا -

 الفعل فرهنگيوجود امکانات و زيرساخت هاي بالقوه و ب  -

 گذاري سرمايه و اشتغال ايجاد در فرهنگ بخش فراوان بالقوه هاي ظرفيت -

 جهاني عرصه در ايران حضور قدرت افزايش و تعامالت براي فرهنگ بخش بالقوه ظرفيت  -

 انساني و اجتماعي اخالق گسترش براي فرهنگ و مذهب ظرفيت از استفاده -

 

 که بايد به آن ها توجه کنیم :برخي نقاط ضعف شاخص و چالش هايي 

 فرهنگ حوزه سياستگذاري و ريزي برنامه نظام در رويه وحدت عدم -

 بيگانه فرهنگ با مواجهه در فرهنگي ابزارهاي ناکارآمدي  -

 فعال ديپلماسي نداشتن و جهان با فرهنگي تعامل در ملي منسجم استراتژي نبود  -

 جمعيت استقرار به توجه با سرزميني پهنه در فرهنگي توسعه نابرابري و تعادل عدم -

 ها بخش ساير با فرهنگ بخش بين سازنده تعامل ضعف  -

 فرهنگي زمينه در فعال مختلف نهادهاي و ها دستگاه تعدد -

 رسانه و هنر و فرهنگ بخش متوليان و نخبگان بين فرهنگي اجماع و وفاق فقدان -

 ايراني – اسالمي هويت از صيانت و اخالقي تالياع در رسانه و هنر و فرهنگ بخش ناکارآمدي -

 اي رسانه و هنري فرهنگي، خدمات و محصوالت آثار، محتوا، غناي و کيفيت نازل سطح -

 فرهنگي فاخر هاي سنت و ها سبک و ايراني – اسالمي اصيل هويت و فرهنگ گرفتن قرار آسيب معرض در -

 هنري و

 اي رسانه و هنري و فرهنگي مديريت و گذاري سياست در شفافيت عدم و تداخل ، توازي -

 رسانه و هنر و فرهنگ اقتصاد رونق و نشاط خالقيت، پويايي، بستر فقدان -

 و هنري و فرهنگي هاي فعاليت در عمومي نهادهاي و اجرايي هاي دستگاه دخالت و تصدي باالي سطح -

 اي رسانه

 هنر و فرهنگ اصحاب و نبرگزيدگا و نخبگان از موثر و مند نظام حمايت نبود -
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 رسانه و هنر و فرهنگ بخش در پژوهشي -علمي هاي بنيان و آماري نظام ضعف -

 جوانان و نوجوانان ويژه به جامعه مختلف اقشار هنري و فرهنگي هاي ذائقه و ساليق عالئق، افت -
 



 

 

 

 

 فصل سیزدهم

 
 تبلیغات اسالمي

 مقدمه -1

د مردم به ويژه نسل جوان و ارائه خدمات متنوع و مطلوب در حوزه هاي شناخت، تبيين و تأمين نيازهاي تبليغي آحا

فرهنگي ، اجتماعي و تبليغي جهت تعميق معرفت و بصيرت ديني و گسترش حقايق اسالم و معارف اهل بيت و 

تحکيم و تقويت مباني و ارزش هاي انقالب اسالمي و مقابله با تحجر، خرافه پرستي و انديشه هاي انحرافي و 

ها و قابليت هاي موجود در استان با تاکيد بر تعظيم ، تکريم ، گيري از ظرفيترهنگ هاي مهاجم از طريق بهرهف

حفظ و ارتقاء جايگاه و منزلت مساجد ، اماکن مذهبي ، تشکل هاي ديني و مناديان و حامالن فرهنگ غني اسالمي 

هارت امکان پذير خواهد بود و در اين راستا بر اساس ارزشهاي اسالمي، انقالبي و مکتب اهل بيت عصمت و ط

هاي تبليغي موجود را به سازمان تبليغات اسالمي به عنوان اصلي ترين دستگاه تبليغ دين مي کوشد تا ظرفيت

شکلي هماهنگ و منسجم جهت انجام اين امر بسيج نموده و با توجه به فلسفه وجودي خود که همانا تبليغ همه 

اسالمي منبعث از قرآن و عترت مي باشد با بکارگيري شيوه ها و ابزارهاي نوين در عرصه جانبه حقايق و معارف 

تبليغات ديني ، ساماندهي امور تبليغي ، توسعه فعاليتهاي آموزشي اقشار تاثير گذار ، فضا سازي  فرهنگي ، ارتقاء 

سهم کتابخواني در حوزه دين، هاي قرآني ، تقويت و حمايت از پژوهش هاي راهبردي ، حمايت و هدايت فعاليت

تغذيه نرم افزاري مراسم و مناسک مذهبي ، ساماندهي و حمايت از فعاليتهاي تشکل هاي ديني و مذهبي و ... 

 اقدام نمايد.

با بررسي هاي انجام شده در خصوص اجراي فعاليتهاي مختلف فرهنگي در سطح استان و مقايسه آن با کل کشور 

اجراي اکثر فعاليتهاي قرآني به ويژه تفسير قرآن، حفظ قرآن و نخبه پروري در امور  تبليغات اسالمي استان در

مذهبي و  هايتشکل فرهنگي )هيئت  5150قرآني در رتبه هاي خوب کشوري قرار گرفته ، همچنين با وجود 

زان مدارس کانونهاي فرهنگي وانجمنهاي اسالمي( در رتبه دوم کشوري بوده و در فعاليت حمايت از دانش آمو

 دبيرستان در سطح استان در رتبه سوم کشوري قرار دارد. 12معارف اسالمي صدرا با تحت پوشش داشتن 

روحاني مستقر در سطح استان در رده هاي  چهارم کشوري قرار  170خانه عالم و استقرار  366همچنين با وجود 

 اول کشوري بوده است.  گرفته است. از نظر تعداد  ستاد ساماندهي شئون فرهنگي در رتبه
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 هاي مهمعملكرد شاخص. 2

 

 1395-96هاي هاي مهم در سال. عملكرد شاخص1جدول 

 1396 1395 واحد عنوان شاخص ردیف

 85964 66622 نف /      عز م  ب غ    ب غ  ع     1

 173 150  ا  ک ا خان  ها  شبس ا   سا   2

 170 181 نف     ان   س ق      ناطق      ن ا  3

 366 355  ا         ان  ها  عال      طح    ا  4

 389 450 گف  ا    نشگاه ها  - سا   -گف  ا  ها   ین      س 5

 457 435  ا  گس  ش ف ال  ها  ف هنگ      سا   6

7 
    ش  خصص   قشا  اث   گذ      ان   ،  سئ ل ن  ش ل ها، 

     ا   ... 
 85 84    ه

 580 540 نف   ال  ها  ف هنگ   قشا   اث   گذ    ایت    ف 8

9 
 ش ل ها   ین  ثبت ش ه ه ئات  ذهب  ، کان نها  ف هنگ ،  ن  ن 

 ها    ال   
 5150 4658  ش ل

 60 60 پایگاه پایگاه ها    قات ف  غت 10

 45 40         ایت      گز          ها   ین        11

 393 120        ها  ف هنگ   ش ل ها   ین   ایت    ف ال ا ان ه     12

 22 24        ایت    پژ هش ها، پایا  نا   ها،  قاالت    ه  ین 13

 12 11  ا            س ع  م     ا ف   ال   ص    14

 19159 29580 نف        ق              ن ،    نخ  ن ،      ،  فاه  ،  فس    15

 249 292 نف   ط ح  خ  ف     ت      ق       16

 45 42  سا ق    گز     سا قات ف هنگ   ذهب    ق  ن  17

 403 380  ا           سات    ان  ها  ق  ن  18

 4 1   کز   ایت    ف ال  ها   ب  غ     فضا    ا   19

 665 600 نف    گز    کا گاهها  نق  ف ق   نح   ها   نح  ف  20
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 ها و متغیرهاي مهم بر اساس اهداف کمي برنامه بخش/فرابخششاخص . عملكرد2جدول 

 1396در برنامه ششم توسعه سال  

 عناوین هدف کمی ماده قانونی* ردیف
واحد 

 متعارف

1396 

 عملکرد مصوب
   ص 
 تحقق

 81 85964 105000 نف /      عز م  ب غ    ب غ  ع      ن   لف 3 ا ه  1

 100 173 173  ا   خان  ها  شبس ا   سا  ک ا  ن   لف 3 ا ه  2

 103 170 165 نف     ان   س ق      ناطق      ن ا   ن   لف 3 ا ه  3

 99 366 370  ا         ان  ها  عال      طح    ا   ن   لف 3 ا ه  4

  ن   لف 3 ا ه  5
 - سا   -گف  ا  ها   ین      س

   نشگاه ها 
 92 389 420 گف  ا  

  ن   لف 3ه  ا  6
گس  ش ف ال  ها  ف هنگ     

  سا   
 65 457 700  ا 

  ن   لف 3 ا ه  7
    ش  خصص   قشا  اث   

گذ      ان   ،  سئ ل ن  ش ل ها، 
     ا   ... 

 94 85 90    ه

  ن   لف 3 ا ه  8
  ایت    ف ال  ها  ف هنگ   قشا  

  اث   گذ  
 89 580 650 نف 

  ن   لف 3 ا ه  9
 ل ها   ین  ثبت ش ه ه ئات  ش

 ذهب  ، کان نها  ف هنگ ،  ن  ن 
 ها    ال   

 109 5150 4700  ش ل

 100 60 60 پایگاه پایگاه ها    قات ف  غت  ن   لف 3 ا ه  10

  ن   لف 3 ا ه  11
  ایت      گز          ها   ین  

      
      30 45 150 

  ن   لف 3 ا ه  12
  ف هنگ   ش ل   ایت    ف ال  ها

 ها   ین 
     217 393 181 

  ن   لف 3 ا ه  13
  ایت    پژ هش ها، پایا  نا   ها، 

  قاالت    ه  ین
     24 22 91 

  ن   لف 3 ا ه  14
          س ع  م     ا ف   ال   

 ص   
 109 12 11  ا 

  ن   لف 3 ا ه  15
      ق              ن ،    نخ  ن ، 

 فاه  ،  فس        ،  
 225 19159 8500 نف 

 207 292 120 نف      ت      ق        ط ح  خ  ف  ن   لف 3 ا ه  16

  ن   لف 3 ا ه  17
  گز     سا قات ف هنگ   ذهب    

 ق  ن 
 100 45 45  سا ق 

 125 403 320  ا           سات    ان  ها  ق  ن   ن   لف 3 ا ه  18

  ن   لف 3 ا ه  19
 ایت    ف ال  ها   ب  غ     فضا   

   ا  
 100 4 4   کز

  ن   لف 3 ا ه  20
  گز    کا گاهها  نق  ف ق   نح   

 ها   نح  ف 
 110 665 600 نف 

 مأخذ: سند راهبردی بخش/فرابخش در برنامه ششم توسعه /اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان
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  براساس تكالیف قانونيامه ششم توسعه در برنتحلیل عملكرد بخش/ فرابخش -3 

 تحلیل عملكرد:

اداره و نمايندگي در شهرستانهاي  24با دارا بودن  1396اداره کل تبليغات اسالمي استان اصفهان تا پايان سال 

مختلف استان با توجه به اعتبارات واگذار شده نسبت به انجام مأموريتهاي ابالغي و توسعه زير ساختهاي تبليغي 

 165تشکل ديني، تحت پوشش قراردادن  5150خانه عالم روستايي ، ثبت  366چون احداث و تکميل بيش از هم

موسسه قرآني و ارائه آموزشهاي  105خانه قرآن  شهري و  144خانه قرآن روستايي و تحت پوشش قراردادن 

 عمومي و تخصصي در اقصي نقاط استان فعاليت نموده است.

هيئت مذهبي فعال در سطح استان، لزوم برنامه ريزي  8000مسجد و  5000از  بديهي است با وجود بيش

برداري بهينه از فضاها و امکانات جدي و تخصيص اعتبارات متناسب با نيازهاي فرهنگي ، تبليغي به منظور بهره

و داراي موجود در سطح استان جهت ساماندهي ، هدايت و نظارت بر فعاليتهاي فرهنگي و مذهبي امري ضروري 

 اولويت خواهد بود.

همچنين با عنايت به کارکرد طرح استقرار روحاني در روستاها و کاهش آسيبها و مفاسد اجتماعي در مناطقي که 

روحاني در آنها فعاليت مستمر داشته است ، لزوم احداث خانه هاي عالم  روستايي و استقرار روحاني در آنها را 

نفر جمعيت( داراي اهميت ويژه ايي مي باشد که  1000)با اولويت روستاهاي باالي متناسب با درخواستها و نيازها 

مورد تاکيد و پيگيري از طرف ائمه محترم جمعه ، فرمانداريها ، بخشداريها و شوراهاي اسالمي روستا نيز بوده است 

 که در صورت واگذاري اعتبارات مناسب اين طرح قابل گسترش در سطح استان خواهد بود

 

 ايعملكرد بودجه-4

با عنايت به تقسيم اعتبارات هزينه اي در فصول مختلف اين اداره کل جهت اجراي فعاليتهاي فرهنگي مذهبي در 

% از کل  7/12يعني معادل  5ميليون ريال در فصل  8200راستاي ابالغ برنامه ها از سازمان مرکزي با تخصيص 

ت ابالغي در سطح استان اقدام نموده است که با توجه به اعتبارات محور فعالي 68اعتبار تخصيصي نسبت به اجراي 

در رده شانزدهم اعتباري قرار گرفته است در حالي که از نظر سرانه جمعيتي استان   5استانهاي ديگر در فصل 

 نفر در رده سوم جمعيتي کشور قرار دارد و شايسته 850/120/5با دارا بودن  1395اصفهان طبق سرشماري سال 

 است در تقسيم اعتبارات استاني مسئولين ذيربط نسبت به اين امر توجه ويژه اي را عنايت نمايند.
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 )ارقام به میلیون ريال( 1396در سال  فرابخش /اي بخش. عملكرد اعتبارات هزينه3جدول 

 

 نوع اعتبارات
1396 

 درصد تحقق عملكرد مصوب

    ملي

 100 64560 64560 استاني

 100 64560 64560 جمع کل

 مأخذ: اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان

 

  1396در سال  فرابخش /بخش يا هيسرما يها ييتملک دارا. عملكرد اعتبارات 4جدول 

 )ارقام به میلیون ريال(

 نوع اعتبارات
1396 

 درصد تحقق عملكرد مصوب

    ملي

 57/51 19603 37879 استاني

 57/51 19603 37879 جمع کل

 مأخذ: اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان

 

 جمع بندي و پیشنهادها:-5

 نقات قوت:
وجود بسترهاي مناسب اجتماعي مانند: مساجد، حسينيه ها، هيئات مذهبي ، موسسات و مراکز قرآني ،  -1

 کانونهاي فرهنگي و همچنين ايام و مناسبتهاي مذهبي.

ايه اي انساني توانمند و ظرفيت ارتباط و تعامل با اقشار تاثيرگذار بهره مندي از انگيزه هاي معنوي و سرم -2

 جامعه.

گستردگي جغرافيايي ساختار و در اختيار داشتن شبکه وسيع تبليغ و بهره مندي از توانمندترين ساختار و  -3

 تشکيالت تخصصي جهت توسعه فعاليتهاي قرآني.

فناوريهاي ارتباطي جديد به عنوان ابزاري براي  وجود فضاي فراگير ارتباطات و اطالعات و ظهور و بروز -4

 تبليغ ديني. 

برخورداري از ظرفيت هاي پژوهشي و آموزشي )آموزشهاي تخصصي ، شبکه مدارس علوم و معارف  -5

 اسالمي صدرا و .... (
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وجود شبکه وسيع ارتباطي و ساختار توانمند و تخصصي در حوزه فرهنگ و تبليغ با توجه به وجود حوزه  -6

 لميه و دانشگاهها و شخصيتهاي حوزوي عالم و متقي و اساتيد فرهيختههاي ع

 ظرفيت باالي سازمانهاي مردم نهاد و فعال در حوزه فرهنگ ديني استان -7

 

 نقاط ضعف:

افزايش شيوه هاي نوين جنگ نرم دشمن با استفاده از فضاي سايبر، شبکه هاي ماهواره اي ، اينترنت،  -1

 رج کشورو رسانه هاي مکتوب داخل و خا

 ضعف استفاده مناسب از قالبها و ظرفيتهاي هنري براي ارائه مفاهيم ديني -2

 عدم تناسب کميت و کيفيت نيروي انساني سازمان با ساختار تشکيالتي و ماموريتها -3

 نداشتن بانک جامع اطالعات و آمار در حوزه فرهنگ و عدم ارتباط مناسب با فعاالن فرهنگي -4

تجهيزات و منابع مالي و توزيع نامناسب اعتبارات فرهنگي در سطح متوليان کمبود امکانات ، ساختمان،  -5

 فرهنگي استان 

فقدان سيستم مناسب سنجش عملکرد مبتني بر هدف ، فرايند و نتيجه و عدم شفافيت در ارزيابي  -6

 شاخصهاي فرهنگي به دليل فرا بخشي بودن امر تبليغ

 مخاطب شناسي و ... ( فقدان نگاه فرايندي به امر تبليغ )نيازسنجي ، -7

 فقدان مکانيزم الزم در بهره مندي از پژوهش هاي کاربردي -8

 عدم رعايت آمايش سرزمين در برنامه ها و فعالتيهاي فرهنگي  -9

 

 پیشنهادات و توصیه ها:
تثبيت و رشد مولفه ها و شاخص هاي فرهنگ عمومي جامعه با توجه به اولويتهاي بيان شده توسط مقام  -1

 )مدظله العالي( معظم رهبري

تهيه و ارائه چارچوبها و شاخصاي معرف محصوالت مطلوب فرهنگي و هنري و تهيه و عرضه فراورده ها  -2

 و آثار نمونه فرهنگي و هنري در جهت ارائه الگوهاي مناسب به هنرمندان متعهد و انقالبي و حمايت از آنان.
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شيوه هاي هنرمندانه و نيز برگزاري گفتمان در خصوص بيان فلسفه احکام و دستورات الهي با استفاده از  -3

 حجاب و عفاف ، آسيبهاي اجتماعي ، نحله هاي انحرافي و ...

مديريت محيط تعاملي و افزايش ظرفيت تعامل با نهادهاي غير دولتي، تشکلهاي ديني و مردمي و اقشار  -4

 تاثير گذار

 ينده تبليغمتناسب سازي سرمايه انساني با اقتضائات حال و آ -5

 آمايش منطقه اي در فعاليتهاي فرهنگي -6

 هنري -مديريت بهينه منابع مالي و امکانات و زيرساختهاي فرهنگي  -7

 اعتالي فضاي فرهنگي استان اعم از سخت افزاري و نرم افزاري -8

 ر حوزه فرهنگتاسيس بانک اطالعات ديني و نرم افزاري و آموزش فناوريهاي نوين به افراد تاثير گذار د -9

 تهيه طرح نظام جامع  مديريت فرهنگي استان )نقشه راه( -10

کمک به تاسيس ، توسعه و تجهيز کتابخانه هاي مساجد و حسينيه ها در راستاي توسعه کتابخواني و  -11

 تبليغات ديني

جلب مشارکت و هدايت همکاريهاي مردمي از طريق صدور مجوز تاسيس و ساماندهي کانونهاي  -12

 تبليغي، کانونهاي قراني، تشکلهاي مذهبي و انجمنهاي اسالمي. -فرهنگي

آمايش سرزمين در فعاليتهاي فرهنگي با نگاه تدوين اصلي ترين جهت گيري هاي توسعه بلند مدت از  -13

 منظر آمايش سرزمين در يک فرايند نگاه از باال

ي فرهنگي و هنري استان در جهت انسجام تدوين و تصويب شاخص هاي ارزيابي برنامه ها و فعاليتها -14

 بخشي به فعاليتها

 



 

 



 

 

 

 

 فصل چهاردهم

 میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

 

 

 مقدمه -1
هاي پيشرو در هر سه حوزه استان اصفهان با پيشينه تاريخي، فرهنگي و اجتماعي طوالني در کشور، از جمله استان

. خوشبختانه رويکردهاي مديريتي مناسب دولت يازدهم و دوازدهم ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري است

هاي هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور نويدبخش اين نکته است که زيرساختنسبت به حوزه

 ها در کوتاه مدت و ميان مدت شاهد تغييرات مثبت قابل توجهي باشد. مورد نياز اين حوزه

و برگزاري هجدهمين  1394اب شهر اصفهان به عنوان شهر خالق جهاني در سال در بخش صنايع دستي: انتخ

گوياي اهميت استراتژيک استان اصفهان در معادالت هنرهاي  1395اجالس شوراي جهاني صنايع دستي در سال 

( رشته 299رشته از 199هاي صنايع دستي )باشد. در اين خصوص با دارا بودن دو سوم از رشتهخالق کشور مي

رتبه نخست کشوري را به خود اختصاص داده است. اين استان با داشتن جايگاه نخست کشوري از نظر تعدد و 

المللي مرغوبيت صنايع تنوع صنايع دستي و صادرات آن و رتبه اول کشور در دريافت باالترين تعداد نشان بين

تي طبق اعالم شوراي جهاني صنايع دستي، دستي از سازمان يونسکو و داشتن عنوان )برند( شهر جهاني صنايع دس

موقعيتي ويژه براي ارتقاي جايگاه بين المللي صنايع دستي  استان و کشور و دستيابي به بازارهاي جهاني، جذب 

اين استان از نظر جمعيت شغلي هنرمندان و خبرگان  باشد.گردشگر و همچنين بهبود اشتغال پايدار را دارا مي

 شود. نوان اولين استان کشور شناخته ميصنايع دستي نيز به ع

 

مکان ثبت شده از کشورمان، استان  21در بخش ميراث فرهنگي: در فهرست ميراث جهاني يونسکو از ميان 

ها اصفهان با ثبت آثاري نظير ميدان نقش جهان، باغ ايراني چهلستون و باغ فين، مسجد جامع اصفهان و قنات

ميمه وقنات دوطبقه اردستان( در قالب چهار دسته و تعداد هفت اثر در جايگاه برتر  )مزدآباد ميمه و وزوان در بخش

، تعداد 1393کشوري قرار دارد. همچنين تعداد آثار ثبت شده تاريخي اين استان در فهرست آثار ملي تا پايان سال 

 22000سايي شده در استان نيز اثر رسيده است. تعداد آثار تاريخي شنا 2020اثر بوده که هم اکنون به تعداد  1700

مورد است و اين آثار و ابنيه تاريخي پس از شناسايي و مستندسازي درصورت احراز شرايط در فهرست آثار ملي 
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ثبت خواهند شد. وجود اين آثار همچنين رسالت و وظيفه خطيري را بر عهده اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع 

و مرمت و تبديل به جاذبه قابل بهره برداري نهاده است. در استان  دستي و گردشگري استان به منظور پايش

موزه شامل موزه هاي محلي واستاني، خصوصي ،دولتي و يا مشارکتي وجود دارد که تعداد آنها  24اصفهان تعداد 

 1396موزه در سال  26و  1394موزه در سال  24- 1389موزه در سال  15موزه در ابتداي برنامه چهارم به  11از 

 548شوند. در اين استان همچنين هزار شيء تاريخي نگهداري مي 20افزايش يافته است. در اين موزه ها حدود -

محوطه و منطقه باستاني با وسعت و قدمت مختلف وجود دارد که از اين تعداد درصد قابل توجهي، قابليت تجهيز 

 باشند. و تبديل به سايت موزه را دارا مي

 14.4گذاري و گردشگري: تعداد گردشگران خارجي وارد شده به استان بيانگر رشد متوسط در بخش سرمايه

بوده است. تعدادگردشگران  1389و  1388درصدي در سال هاي  21وکاهش متوسط  1384 - 87درصدي دردوره 

 54.3زان به مي 1390نفر بوده که رشد متوسط آن از ابتداي سال   250102معادل  1394ورودي خارجي درسال 

درصد مي باشد؛ هر چند اين مهم متاثر از روندهاي بين المللي نظير انواع تحريم هاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي، 

هاي داخلي و گفتمان هاي غرض ورزانه است؛ به طوري که آمار موانع موجود در تراکنش هاي بين بانکي بانک

 1395نفر رسيده که در مقايسه با مدت مشابه در سال  195082به  1396گردشگران ورودي خارجي تا پايان سال 

 درصد کاهش نشان مي دهد.  6نفر  مي رسد،  208114ها به که تعداد آن

، 1386يکي از اهداف برنامه چهارم توسعه شناسايي مناطق نمونه گردشگري تعريف شد. براساس اين هدف در سال

منطقه نمونه شناسايي و مصوب  32دو مرحله مجموعا در  1388منطقه نمونه گردشگري و در سال  60تعداد 

هاي مورد نياز به منظور تشويق بخش خصوصي جهت گرديد و هم اکنون اقدامات اجرايي در زمينه ايجاد زيرساخت

پروژه داراي مجوز  9باشد. به طوري که تاکنون به مشارکت در توسعه مناطق نمونه گردشگري در حال انجام مي

پروژه مصوب رسيده  است که به اين لحاظ نيز استان اصفهان  98پروژه داراي موافقت اصولي و  20بهره برداري، 

داراي رتبه هاي برتر کشوري است. در زمينه رويکردهاي نوين مانند رونق اقامتگاه هاي بوم گردي نيز استان با 

ل ايجاد شده در اين بخش به مورد مجوز رتبه نخست کشور را داراست. به همين واسطه فرصت اشتغا 392صدور 

نفر اشتغال غير مستقيم رسيده که مي تواند نويد بخش فرصت هاي شغلي  65840اشتغال مستقيم و  10449

 بيشتر در آينده نزديک باشد.

دستي و گردشگري ارتقاء سطح اطالعات عمومي مردم در خصوص مباحث مرتبط با بخش ميراث فرهنگي، صنايع 

گردد. لذا به استناد اين هدف، تعداد نفرات دريافت کننده خدمات مدنظر اين بخش تلقي مي هاييکي ديگر از هدف

طي سه دوره آموزشي  1384هاي برنامه مورد بررسي قرار گرفت. در سال آموزشي به عنوان يک معيار، طي سال

نفر و در سال  125به  1389اند که اين تعداد در سال نفر آموزش هاي مرتبط با گردشگري دريافت کرده 75تعداد 

درصدي طي  41نفر افزايش يافته که بيانگر ميانگين رشد  2000قريب به  1397نفر و تا سال  1550به  1394

 باشد.مي 1389 -1397دوره 
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 هاي مهمعملكرد شاخص -2
 هاي هدف تعيين شده براي آن طي برنامه ششم به شرح جدول زير است. هاي اصلي بخش و شاخصشاخص

 1395-96هاي هاي مهم در سال. عملكرد شاخص1دول ج

 رديف عنوان شاخص واحد 1395 1396

 تعداد 25 26
تعداد موزه های فعال )وابسته، مشارکتی، خصوصی، 

 غیروابسته( )تجمعی(
 

 * تعداد بناهای مرمت شده در طول سال اثر 270 648

 * ثبت آثار منقول در فهرست آثار ملّی ایران اثر 0 14

 * ثبت آثار غیرمنقول در فهرست آثار ملّی ایران اثر 1751 1786

  تعداد پایگاه های ثبت جهانی پایگاه 6 7

 تعداد 7 7
ثبت آثار در فهرست میراث جهانی )غیر منقول، طبیعی، 

 ناملموس(
 

 * ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی ایران تعداد 90 112

 قلم 79 50
تاریخی )بخش دولتی و خصوصی( در مرمت اشیاء فرهنگی 

 طول سال

 

 تعداد ملی 34 35
تاریخی مرمت شده و قابل بهره -تعداد آثار غیر منقول فرهنگی

 برداری )در اختیار سازمان، سایر دستگاهها و بخش خصوصی( 
 

  بافت های شهری و روستایی مرمت شده تعداد 7 7

لتعداد کاوش های باستان شناسی در سا تعداد 6 5   

  نشان بین المللی مرغوبیت کاال )مهر اصالت( نشان 102 104

  نشان ملی مرغوبیت کاال نشان 345 393

 * برگزاری نمایشگاه های داخلی منطقه ای نمایشگاه 1 12

 درصد 5 5
رشد سالیانه نسبت شاغلین آموزش دیده بخش صنایع دستی 

 به کل شاغلین دارای مجوز
 

ارچه های دائمی صنایع دستیایجاد باز بازارچه 3 4   

ی انفرادی صادر شدهدست عیصنا دیتول پروانه فقره 1342 2276  * 

ی صادر شدهکارگاهی دست عیصنا دیتول پروانه فقره 219 185  * 

  تعداد هتل های استان باب 102 132

  تعداد تخت های اقامتی )ظرفیت اقامتی( تخت 11000 24300

ان ورودی خارجی گردشگر نفر 208114 195082   

  گردشگران ورودی داخلی  نفر 572666 581653
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 شاخص هاي عملكردي مهم خارج از فهرست برنامه ششم

 تعداد بازارچه های موقت صنایع دستی برگزار شده مورد 50 126

نیشاغل و هنرمندانی برایی شناسا صدورکارت فقره 612 1019  

سال در شدهی بردار بهره( هتل) ساتیتاس تعداد تعداد 1 3  

 تعداد اقامتگاه های بوم گردی تعداد 74 208

 توسعه گردشگری روستایی روستا 7 7

 صدور موافقت اصولی ها جهت احداث تاسیسات گردشگری تعداد 100 108

 سامان دهی سازمان های مردم نهاد تعداد 14 80

 تعیین حریم  آثار تاریخی تعداد 282 32

ازدیدکنندگان از موزه ها و محوطه های تاریخی نرخ رشد ب درصد 7 9

 فرهنگی

 ساماندهی و مستندسازی اموال منقول فرهنگی و تاریخی تعداد 1500 6500

286 
178 

 تفاهم

 نامه

تفاهم نامه های منعقد شده  مرمت آثار غیرمنقول ) با سایر 

 دستگاه ها و  بخش خصوصی(

و احیاء صدور مجوز )پروانه( حفاظت، مرمت اثر 77 83  

   اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استانمأخذ: 

 

در بخش ميراث فرهنگي در چند شاخص رشد قابل توجهي ديده مي شود. مرمت بناهاي تاريخي که يکي از 

کارکردهاي اصلي اين اداره کل بوده و بخش مهمي از اعتبارات ساليانه را به خود اختصاص مي دهد. اين 

د نقش مهمي در حفاظت از ميراث فرهنگي و توسعه گردشگري پايدار در سطح استان دارد. هر چند کارکر

 اثر تاريخي شناسايي شده به منظور پايش و حفاظت از آن ها نيست.  22000اعتبارات ساليانه پاسخگوي 

ر کردن ابنيه ثبت آثار در فهرست آثار ملي شاخص ديگري در بخش ميراث فرهنگي است که به شناسنامه دا

و رسيدگي و حفاظت از آن ها کمک مي کند. اين شاخص در قالب آثار منقول، غير منقول و ناملموس و در 

دو بعد ملي و جهاني انجام مي شود. در بعد ملي و در شاخه آثار ملموس و غير منقول شاهد افزايش تدريجي 

 مالکيتي )مالکيت شخصي( روبروست. اين شاخص هستيم. الزم به ذکر است ثبت ملي آثار با مشکالت 

در بخش صنايع دستي شاخص هاي مهم مرغوبيت کاال و مهر اصالت که اولي در بعد ملي و دومي در بعد 

درصد را نشان مي دهد. در اين بخش 10جهاني و هر دو سال يکبار انجام مي گيرد، ميزان رشد حداقلي تا 

نقش مستقيم در اشتغال زايي دارد نيز رو به رشد بوده است.  صدور پروانه هاي توليد انفرادي و کارگاهي که

هر چند در بخش کارگاهي با کاهش صدور مجوز روبه رو هستيم؛ ولي اين شاخص داراي افزايش تدريجي 

ساليانه در هر دو بخش انفرادي و کارگاهي است. در اين زمينه همچنين بايد به هزينه هاي راه اندازي کارگاه، 

ع دستي، هزينه مواد اوليه و حمايت هاي دولتي اشاره کرد که مي تواند اقشار هنرمند  را دلسرد صادرات صناي

يا ترغيبت به سرمايه گذاري نمايد. در قسمت شاخص هاي فراتر از برنامه ششم احداث بازارچه هاي موقت 
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کل بوده اند که  و صدرو کارت شناسايي براي هنرمندان و صنعتگران شاخص هاي مهم عملکردي اين اداره

 زمينه کيفيت بخشي و نظارت بهتر بر فعاليت هاي اين بخش را فراهم نموده اند. 

در بخش گردشگري افزايش قابل توجه ورود گردشگران داخلي و ساخت زير ساخت هايي مانند هتل و تخت 

ل، ضرورت توجه هاي اقامتي ديده مي شود. اين مهم با توجه به جايگاه صنعت گردشگري در بخش بين المل

مسولين را دارد. گردشگري به عنوان يک فعاليت فرابخشي توانسته زمينه اشتغال و ارزآوري با تراز مثبت را 

به ويژه در سال هاي اخير به همراه داشته باشد. اما شاخص گردشگران ورودي خارجي طبيعتا متاثر از فضاي 

اشته است. در اين زمينه بايد به ساخت زير ساخت بين المللي است که تاثير بسزايي در کاهش اين مهم د

هاي جديد مانند اقامتگاه هاي بوم گردي در استان اشاره کرد که طي سال هاي اخير به رشد بااليي رسيده 

 و توانسته استان را در سطح ملي در رتبه نخست قرار دهد. 
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  مه بخشها و متغیرهاي مهم بر اساس اهداف کمي برنا. عملكرد شاخص2جدول 

 1396در برنامه ششم توسعه سال 

 عناوين هدف کمي ماده قانوني رديف
واحد 

 متعارف

1396 

هدف 

 برنامه
 عملكرد

درصد 

 تحقق

1* 

س
مو

امل
و ن

س 
مو

 مل
گی

رهن
و ف

ی، 
بیع

ث ط
یرا

ز م
ت ا

صیان
 و 

ت
اظ

حف
 

 280 26 9 موزه تعداد موزه های فعال در سازمان

2* 
ثبت آثار منقول در فهرست آثار 

 ملی

اثر ثبت 

 شده
5 14 280 

3* 
ثبت آثار غیرمنقول در فهرست 

 آثار ملّی ایران
 100 1786 1775 اثر 

 

ثبت میراث ناملموس در فهرست 

 آثار ملی ایران
 1100 22 2 تعداد

4 

-تعداد آثار غیر منقول فرهنگی

تاریخی مرمت شده و قابل بهره 

برداری )در اختیار سازمان، سایر 

 خش خصوصی(دستگاهها و ب

 35 34 تعداد ملی
102 

 

5* 

ثبت آثار در فهرست میراث 

جهانی)غیر منقول، طبیعی، 

 ناملموس (

 170 7 4 تعداد

 100 7 7 پایگاه  تعداد پایگاه های ثبت جهانی  6

7* 
تعداد بناهای مرمت شده در طول 

 سال

اثر مرمت 

 شده
340 648 190 

8* 
شهری و روستایی مرمت  بافتهای

 شده
 170 7 4 تعداد

9 

تعداد کاوشهای باستان شناسی در 

 سال
 160 5 3 کاوش

10* 

2- 
اء 

رتق
و ا

ظ 
حف

ی 
ست

ع د
نای

ص

ان
فه

اص
ن 

ستا
ا

 

 نشان بین المللی مرغوبیت کاال

 )مهر اصالت(
 190 104 55 نشان

 190 393 200 نشان نشان ملی مرغوبیت کاال *11
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12 

رشد سالیانه نسبت شاغلین آموزش 

صنایع دستی به کل دیده بخش 

 شاغلین دارای مجوز

 100 5 5 درصد

13* 
تعداد نمایشگاههای داخلی منطقه 

 ای 
 240 12 5 نمایشگاه

15* 
پروانه های تولید کارگاهی صادر 

 شده
 120 185 150 تعداد/فقره

 59 2276 3800 فقره پروانه های تولید انفرادی صادر شده  *16

17* 
ی صنایع ایجاد بازارچه های دائم

 دستی
 400 4 1 تعداد

18 

اد 
یج

و ا
ن 

ستا
د ا

صا
 اقت

 به
شی

بخ
ک 

حر
ت

ی 
ها

ت 
رص

د ف
جا

ا ای
ی ب

ه ا
طق

 من
زن

توا

ری
شگ

رد
ش گ

بخ
در 

ی 
شغل

 

 

 130 132 96 باب تعداد هتل های استان

19* 
تعداد تخت های اقامتی )ظرفیت 

 اقامتی(
 81 24300 30000 تخت

 55 195082 350000 نفر گردشگران ورودی خارجی  *20

 61 581653 950000 نفر گردشگران داخلی  *21

 در برنامه ششم توسعه  یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیممأخذ: سند راهبردی    

  

 براساس تكالیف قانونيدر برنامه ششم توسعه تحلیل عملكرد بخش -3

به گردشگران ورودي خارجي است. بيشترين درصد پيشرفت مربوط به ثبت ميراث ناملموس و کمترين آن مربوط 

اجالس جهاني آن در اصفهان برگزار گرديد، يکي از رويکردهاي مهم و اهميت  1394ميراث ناملموس که در سال 

يافته در چند سال اخير است که از اسباب تنوع و تحرک بخشي به ميراث فرهنگي و رونق گردشگري رويداد محور 

ه آن مي تواند از تقليد گرايي و ورود و هجوم فرهنگ هاي بيگانه و التقاطي به شمار مي آيد. ضمن آن که توجه ب

جلوگيري نموده و ساده زيستي را جايگزين تجمل گرايي نمايد. اين مهم همچنين از زمينه هاي مهاجرت معکوس 

خص ها به شهرهاي کوچک و روستاها گرديده است. پايين بودن آمار گردشگران خارجي البته به نسبت ديگر شا

درصد تحقق صورت گرفته است.( نيز به دليل عوامل خارجي و فضاي تحريمي حاکم بر روابط خارجي  55)چرا که 

و بويژه موانع موجود در خصوص تراکنش هاي بين بانکي براي گردشگران خارجي است. گردشگران داخلي نيز 

م هاي آماري )نظام و روش واحد( تحقق متاثر از افزايش هزينه هاي سفر در سال هاي اخير و البته ضعف نظا
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درصد اهداف تعيين شده تحقق پيدا کرده است. اين در  61کامل را نشان نمي دهد؛ هر چند در اين زمينه هم 

درصدي داشته است. اما ترجيح  80حالي است که زيرساخت هاي الزم مانند هتل و تعداد تخت درصد رشد حداقل 

هاي غير رسمي )منازل شخصي و فاميلي، مدارس، کمپ هاي موقت و ...(  گردشگران داخلي عموما به اقامت

 است.   

نيز در راستاي يکي از اهداف و راهبردهاي برنامه ششم با « ايجاد بازارچه هاي دائمي صنايع دستي»رشد شاخص 

آفريني و بهبود محيط کسب کار با تأکيد بر کار»و سياست « حمايت از توليد و صادرات صنايع دستي»عنوان 

است، انجام شده است. هر چند در اين خصوص مي بايست به ايجاد زيرساخت هايي «مشارکت بخش خصوصي

مانند تعاوني هاي روستايي و شهري به منظور تامين مواد اوليه با قيمت مناسب به منظور ارائه و عرضه ارزان 

نيز در همين راستا و مکمل موضوع عرضه  قيمت صنايع دستي اقدام نمود. شاخص ايجاد نمايشگاه هاي منطقه اي

درصدي را نشان مي دهد. در کنار اين موارد شاخص هاي صدور پروانه توليد  240صنايع دستي است که پيشرفت 

)در دو بخش کارگاهي و انفرادي( نيز در مجموع آمار رضايت بخشي را نشان مي دهند؛ هر چند در بخش توليد 

 يشتر بوده است. کارگاهي روند رشد به مراتب ب

شناسنامه دار کردن محصوالت و توليدات و آثار تاريخي يکي از اهداف مهم اين اداره کل در مسير معرفي و 

حفاظت آثار تاريخي و صادرات و بازاريابي صنايع دستي است. بر همين مبنا رتبه بعدي ارتقا شاخص ها در موضوع 

لي و جهاني آثار تاريخي است. ثبت ملي مقدمه انجام مرمت مرغوبيت ملي و بين المللي صنايع دستي و ثبت م

هاي اساسي در بناهاي تاريخي است. مرمت هايي که به واسطه حجم اعتبارات و ميزان پيشرفت، نمودار تالش 

مستمر اداره کل در راستاي رسالت اصلي خويش است. الزم به ذکر است مرمت ها همان گونه که در شاخص ها 

 170درصدي و دومي رشد  190مربوط به دو بخش بناها و بافت هاي تاريخي است که اولي رشد  نشان داده شده،

 درصدي را نشان مي دهد.

 

 عملكرد -4

  1396اي بخش در سال . عملكرد اعتبارات هزينه3جدول 

 نوع اعتبارات
 ميليون ريال – 1396

 درصد تحقق عملكرد مصوب

 93.39 40410 43268 ملي

 99.65 161390 161950 استاني

 98.33 201800 205218 جمع کل

 استان. یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیماداره کل مأخذ:       
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  1396ي بخش در سال ا هيسرما يها ييتملک دارا. عملكرد اعتبارات 4جدول 

 نوع اعتبارات
 ميليون ريال – 1396

 درصد تحقق عملكرد مصوب

 65.77 103240 156960 ملي

 32.10 81984 255400 استاني

 44.92 185224 412360 جمع کل

 استان. یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیماداره کل مأخذ: 

 

 جمع بندي و پیشنهادها-5

 : و تهدید قاط ضعفن

با توجه به اينکه اختصاص بخشي ا ز اعتبارات در پايان سال انجام ميشود که با توجه به نزديک بودن به سال  -1

 تير امکان جذب همه اعتبارات وجود ندارد.  30مالي يعني 

با توجه به ماهيت کيفي و زمان بر بودن عمليات مربوطه به فعاليتهاي اداره کل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي  -2

و گردشگري اينکه دستگاه مزبور همانند دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي تابع آيين نامه معامالتي 

 شگاهها نيست مسايل متعددي را به وجود اورده است.دان

ريال(  ونيليم 25) باالتر از  ءسطح معامالت جز ي: در پروژه هاکيمشکالت موجود در سامانه تدارکات الکترون -3

 مانکاريانتخاب پ يشرکت کنندگان را مبنا يشنهاديپ متيمکلفند حداقل ق يياجرا يها متوسط و عمده دستگاه

 يمبنا اتيدر انجام عمل مانکاريو مهارت پ تيفيک ي،خيتار يبناها يمرمت يدر پروژه ها کهي در حالقرار دهند؛ 

 مانکاريمراحل انتخاب پ هيو انجام دوباره کل مانکاريامر باعث رد پ نيکه ا يشنهاديپ متيانتخاب بوده نه حداقل ق

 .پروژه ها را به دنبال خواهد داشت يرکود در اجرا تايو نها دهيگرد

که  ديموجب گرد يسال جار يها در بازار، از ابتدا متي، تورم و نوسانات قياقتصاد لياز مسا يمشکالت ناش -4

 .ندينظر نموده وبعضا انصراف خود را اعالم نما ديتجد يشنهاديپ متينسبت به ق مانکارانيپ ايفروشندگان 

خزانه اعتبارات  يافتيو بعضا عدم در ياناست يا هيسرما يها ييدرصد اعتبارات تملک دارا100 صيعدم تخص -5

 يرغبت مانکارانيگردد که پ ينحوه پرداخت به صورت اسناد خزانه سبب م همچنين وي از منابع اعتبار يدر برخ

 مناقصه نداشته باشند. ايبه شرکت در استعالم 

 است.  باال بودن هزينه سفر که باعث عدم يا کاهش تمايل به سفر در گردشگران داخلي شده -6

 موانع بين المللي که سبب شده اند ورود گردشگران خارجي با مشکل مواجه گردد.  -7

 ضعف در بازار يابي و تبليغات که نيازمند مشارکت دستگاه هاي مختلف و فعاليت بين بخشي است.  -8
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 مشکالت موجود در تراکنش هاي بين بانکي براي گردشگران خارجي.  -9

 

 پیشنهادات: 

 توجه به علمي کردن صنعت گردشگري در کشور. لزوم  -1

 توجه و طراحي مسيرها و مقاصد جديد و متنوع گردشگري در کشورهاي همسايه.  -2

 تبليغات و بازاريابي مناسب و خالقانه در بخش هاي گردشگري و صنايع دستي.  -3

ارگيري نيروي انساني داراي لزوم به کارگيري فناوري هاي نوين در بخش گردشگري. اين امر مستلزم به ک -4

 تخصص هاي مربوطه و اعتبارات الزم به منظور طراحي زيرساخت هاي نرم افزاري است.  

 حرکت از کميت به سمت کيفيت بخشي به خدمات، زيرساخت ها و فعاليت هاي گردشگري در استان.  -5

 بوطه. افزايش بازه زماني هزينه کرد اعتبارات استاني و ملي در بخش هاي مر -6



 

 

 

 

 فصل پانزدهم

ورزش   

 مقدمه -1

ماموريت هاي بخش ورزش ، عالوه بر پوشش سهم خود در توسعه ، مداخالت اثربخشي در تحقق اهداف 

ساير بخش ها دارند و با گسترش ظرفيت هاي نيروي انساني نقش هم افزايي در تحقق توسعه ي پايدار به عهده 

ه بر تامين اهداف سالمتي ، نشاط ، همبستگي و هويت ملي يکي مي گيرند . سرمايه گذاري در اين بخش عالو

از ساز و کارهاي نهادي براي ترويج مشارکت و توليد سرمايه اجتماعي را ايجاد و تقويت مي نمايد . از همين منظر 

 توسعه ورزش همگاني با توجه به اهميت   آن در بسيج و تربيت اقشار مختلف مردم يکي از راهبردهاي عمده ي

دستگاه است و تالش مي شود ورزش در سطح همگاني به انتخاب اصلي شهروندان براي برنامه ريزي اوقات 

فراغت از کار ، تبديل گردد . فلسفة اصلي اقدامات در اين بعد از فعاليت ها ؛ شکوفايي و ارتقاء توانايي ها ، حفظ 

اخص توسعه زيرساخت ها نيز در پاسخ به جبراني جامعه است . ش –سالمتي و کاستن از هزينه هاي درماني 

گسترش انتظارات جامعه ي مخاطب و متوازن با آن ، در الويت اقدامات اداره کل ورزش و جوانان استان قرار دارد 

. پيمايش نقطه به نقطه مولفه هاي اخير ، مويد همبستگي دو شاخص مزبور مي باشند و نشان مي دهد که تسهيل 

 کننده اي در پرداختن به فعاليت هاي بدني دارد .  دسترسي ، تاثير تعيين

فرآيندهاي توسعه و ترويج ورزش قهرماني نيز ظرفيت به ظهور رساندن نخبگي جامعه مخاطب را در اجراهاي  

ورزشي به عهده مي گيرند و به اين ترتيب سازماندهي و شرايط متعارفي براي نمايش هاي افتخارآميز ملي و بين 

د مي آورند . توان تهييجي و بسيج اقشار مختلف مردم در اين سطح ، در کمتر ساختار عمومي ديگر المللي به وجو

 مشاهده مي شود .

بر همين اساس نقش راهبردي ورزش در مسير پرورش سرمايه انساني و ارتقاءسبک زندگي ، به اثبات رسيده 

فعاليت هاي بدني يکي از راهبردهاي الويت و صنعت ورزش در تمامي کشورها اهميت بسيار يافته است . ورزش و 

دار جوامع است و متناسب با جايگاه استراتژيک خود نيازمند توجه دولت ها مي باشد . پيش بيني شاخص هاي 

بخش ورزش در برنامه هاي توسعه حاکي از اجماع بر اهميت آن است . به تاسي از اين امر نيز در همه ي برنامه 

وازن و برقراري تناسب ميان آمادگي سخت افزاري و نرم افزاري بخش ورزش ، تاکيد شده هاي توسعه ؛ بر رشد مت

است . علي رغم رويکرد يادشده ، استان اصفهان با سومين جمعيت کشور در رده ي بيست و ششم سرانه ي ملي 

ف مردم ، به منابع قرار دارد و براي دستيابي به اهداف برنامه و پاسخگويي به مطالبات فزاينده ي اقشار مختل
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اعتباري قابل توجهي نياز دارد . اقبال دولت به جذب مشارکت بخش غيردولتي و انتشار آن به شاخص ارزيابي 

توانمندسازهاي دستگاه هاي اجرايي ، دريچه اي جديد به حل مشکالت ناشي از کمبود اعتبارات گشود و به تبع 

از آن را از دستورکار دستگاه خارج ساخت . به اين ترتيب جذب  آن تمرکز بر منابع دولتي صرف و تاخيرهاي ناشي

منابع از محل ساير ازجمله خيرين و متقاضيان مشارکت در ساخت پروژه هاي مختلف ورزشي مورد توجه قرار 

،   96گرفت . داده هاي آماري ارزيابي داخلي دستگاه ورزش نشان مي دهد ؛ آورده ي خيرين ورزشيار  در سال 

ميليون ريال مي باشد و تعهدات بخش غيردولتي براي مشارکت در اتمام هفت پروژه در نقاط مختلف  88500

( مورد توافق قرار گرفته  و به مرحله عقد قرارداد رسيده 95ميليارد ريال )بر اساس برآوردسال  121استان بالغ بر 

 است . 

 

 

  1395-96سال های عملکرد شاخص های مهم در  0 1جدول  -عملکرد شاخص های مهم 

 تغییر پیدا کرده اند( 96) شاخص ها در سال  

 1396 1395 واحد عنوان شاخص رديف

 0.46 35/0 مترمربع سرانه فضاهاي ورزشي روباز و سرپوشیده 1

 831832 139515 نفر میزان مشارکت مردان در برنامه هاي ورزشي 2

 554702 115707 نفر میزان مشارکت زنان 3

 175 120 تعداد جهاني-ي کسب شده آسیاييمدال ها 4

 2 1 تعداد مدال هاي کسب شده در المپیك 5

 - - تعداد مدال هاي کسب شده در پارالمپیك 6

 7 7 تعداد باشگاه هاي ورزش حرفه اي 7

 3472 3701 نفر ورزشكاران حرفه اي 8

 175 152 تعداد پايگاه هاي ورزش رايگان در استان 9

10 
واگذار شده به بخش خصوصي )مدت  اماکن ورزشي

 قرارداد ساالنه است(
 102 165 تعداد

 1177 1000 تعداد باشگاه هاي داراي مجوز فعالیت ورزشي 11

 4708 4000 تعداد اشتغال ايجاد شده در بخش ورزش 12

 51 51 تعداد هیات هاي فعال مرکز استان 13

 ماخذ:اداره کل ورزش و جوانان استان 
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 فرابخش/بخش برنامه کمی اهداف اساس بر مهم متغیرهای و ها شاخص عملکرد - 2 جدول

 1396 سال توسعه ششم برنامه در

ف
دی

ر
 

 واحد متعارف عناوین هدف کمی ماده قانونی  

1396 

 درصد تحقق   عملکرد هدف برنامه

2 
قانون  94ماده 4تبصره 

 برنامه ششم توسعه

 برنامه در کننده شرکت جوانان نسبت

 جوان جمعیت کل به فراغتی ایه

 استان

 100  30  2 درصد  

7 
قانون  94ماده  1تبصره 

 برنامه ششم توسعه

 و روستایی کشوری مسابقات برگزاری

 عشایری
 85 11 13 دوره

8 
قانون  94ماده  1تبصره 

 برنامه ششم توسعه 

 آموزش های دردوره شرکت یا میزبانی

( مربی -داور) انسانی نیروی تربیت

 عشایری و روستایی مناطق ژهوی

 استان

 100 20 20 دوره

9 
قانون  94ماده  1تبصره 

 برنامه ششم توسعه

 های برنامه در زنان عمومی مشارکت

 استان همگانی ورزش
 92 22 23.8 درصد

10 
قانون  94ماده  1تبصره 

 برنامه ششم توسعه

 های برنامه در مردان عمومی مشارکت

 استان همگانی ورزش
 100 32 31.9 درصد

11 
قانون  94ماده  1تبصره 

 برنامه ششم توسعه

 ورزش یافته سازمان جمعیت رشد

 استان(  مردان و زنان) قهرمانی
 100 5 2 درصد

12 
قانون  94ماده  1تبصره 

 برنامه ششم توسعه

 معلول و جانباز ورزشی جمعیت رشد

 استان
 100 8.5 1.2 درصد

13 
قانون  94ماده  1تبصره 

 م توسعهبرنامه شش

 استعدادهای المپیاد ورودی رشد نرخ

 استان ورزشی برتر
 جدید - 10 درصد

14 
قانون  94ماده  1تبصره 

 برنامه ششم توسعه

 ورزشی مستعدین معرفی رشد نرخ

 و قهرمانی ورزش پایگاههای به استان

 پایه سنین در ورزشی هیئتهای

 " - 5 درصد

15 
قانون  94ماده  1تبصره 

 عهبرنامه ششم توس

 قهرمانی ورزش پایگاههای تجهیز

 استان
 " - 1 تعداد)پایگاه(

16 
بخش  2-1جدول -9ردیف 

ورزش گزارش بند برنامه 

 ششم 

 از برداریبهره ظرفیت افزایش

 استان قهرمانی ورزش هایپایگاه
 100 2 2 درصد

17 
 داوران و مربیان آموزش رشد نرخ بند ج 102ماده 

 استان ورزش
 100 15 10 درصد

18 
 دانش های دوره برگزاری رشد نرخ 1تبصره  94ماده 

 استان ورزش در افزایی
 100 50 3 درصد

19 
ماده  1تبصره  /7بند چ ماده 

94 
 100 0.46 0.4 مترمربع استان ورزشی فضاهای سرانه

 ماخذ: سند راهبردی بخش  ورزش و جوانان  
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 شاخص های عملکردی مهم خارج از فهرست برنامه ششم

دی
ر

 ف

 عناوین هدف کمی ماده قانونی  
واحد 

 متعارف

1396 

 درصد تحقق   عملکرد هدف برنامه

1 
)  4بسته اجرایی فرعی 

  47فرهنگی ، تربیتی ( صفحه 

تعداد مراکز مشاوره تخصصی  

ازدواج و خانواده به جمعیت جوان 

 استان

 75 9  12 تعداد 

 مصوبه شورای عالی جوانان 2

 نهاد مردم های سازمان نسبت

 استان جوان جمعیت کل به جوانان

 یك نفر 5000 هر ازاء به)

 (فعال جوان«سمن»

 77  0.46  0.6 درصد

3 
نظام نامه فرهنگی ورزشی 

کشور )مصوبه شورای عالی 

 انقالب فرهنگی(

 گننده شرکت نفرات تعداد افزایش  

 های برنامه در( ورزشگار و جوان)

 استان فرهنگی

 60 1.03 2 درصد

4 

 224جزء یك بند میم ماده 

قانون برنامه پنجم توسعه و 

قانون الحاق )برنامه  56ماده 

ششم ( برخی مواد به قانون 

تنظیم بخشی از مقررات مالی 

 (2دولت )

 در بخش اثر پژوهشی  قراردادهای

 متناظر استان ورزش و جوانان حوزه

 بینیپیش هایاولویت و نیازها با

 انجوان و ورزش حوزه در شده

 استان

 100 6 5 تعداد

5 

 224جزء یك بند میم ماده 

قانون برنامه پنجم توسعه و 

قانون الحاق )برنامه  56ماده 

ششم ( برخی مواد به قانون 

تنظیم بخشی از مقررات مالی 

 (2دولت )

 هاینامهپایان از بخش اثر حمایت

 و ورزش حوزه در تکمیلی تحصیالت

 و نیازها با متناظر استان جوانان

 در شده بینیپیش هایاولویت

 استان جوانان و ورزش حوزه

 100 11 7 تعداد

6 

بخش  2-1جدول -9ردیف 

وزارتخانه ورزش گزارش 

ورزش و جوانان در خصوص 

 برنامه ششم 

 از برداریبهره ظرفیت افزایش

 استان قهرمانی ورزش هایپایگاه
 100 2 2 درصد

 

 

 امه ششم توسعه بر اساس تکالیف قانونیتحلیل عملکرد بخش / فرابخش در برن -3

اگر چه گسترش ماموريت ها به حوزه ي جوانان تغييري در ماهيت مخاطب بخش ورزش به وجود نياورده   

، اما ابعاد تازه اي به شاخص هاي عملکردي و  گزارش گيري از عمليات بخشيده است . پيش بيني مراکز مشاوره 

اين جامعه به الگوهاي معتبري براي رفتارهاي فردي و اجتماعي صورت گرفته  براي جمعيت جوان در پاسخ به نياز

را تامين کرده است . برنامه ريزي براي اوقات فارغ  96درصد از هدف عملکردي شاخص  در سال  75و اداره کل، 

ندهي امور سال نيز با هم افزايي بين بخشي و با استفاده از جلسات ستادهاي ساما 29تا  15از وظيفه جمعيت 
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جوانان ، نرخ رشد قابل مالحظه اي داشته و توانسته است مشارکت جوانان در اين برنامه ها را چند برابر هدف 

تامين کند . پايش توسعه ي سازمان هاي مردم نهاد )سمن ها ( از ارزيابي صدور اعتبارنامه که داراي  ، 96سال 

کز سياست گذاري در اين فعاليت ، عملکرد دستگاه با هدف فرآيند مکانيزه است صورت مي گيرد و علي رغم تمر

درصدي داشته است . همه فعاليت هايي که در بخش ورزش انجام مي شود متضمن آثار  23شاخص ، فاصله ي 

فرهنگي بوده و قابليت گزارش گيري در شاخص فرهنگي را دارند در حاليکه پوشش ميزان انتشار اين آثار وابسته 

رش گيري از فعاليت هاست و در بسياري از رويــــدادها نقصان روش گزارش گيري مشاهده مي به نحوه ي گزا

ناشي از ارتقاء روش هاي گزارش گيري است ،  96و  95شود . ) جهش آمار ميزان مشارکت در سال هاي متوالي 

ش گيري از عملکرد را به نظر مي رسد ، دستگاه به مثابه متولي پايش کارکرد سياست ها ، بايد روش هاي گزار

متناسب با اقتضاي شاخص ها ، مورد بازنگري قرار مي داد . در راستاي اين امر ،  توجه به تحقيق و توسعه وجه 

ي همت قرار گرفته و از ظرفيت هاي دانشگاهي براي مورد پژوهي ، کشف ابتالئات جامعه و اتخاذ سياست ها و 

 روش هاي اثربخش استفاده شده است  . 

فاده از مطالعات آمايش و انتشار برنامه هاي استعداديابي به اقصي نقاط استان بر اساس نقشه ي راه آمايش است

با استفاده از شبکه ي گسترده ي هيات هاي ورزشي ، مبناي بسياري از فعاليت هاي دستگاه است . ارتقاءدسترسي 

ادهاي شناسايي شده ناگزير از قرار گرفتن و سرانه ي فضاهاي ورزشي به شدت وابسته به تخصيص هاست و استعد

در فرآيند تاخيري پشتيبان قهرماني هستند . اما در بعد همگاني به مدد تعديل استانداردها و انتظارات ، روند توسعه 

اي سهل تر است و دستگاه مي تواند علي رغم پشتيباني ضعيف با استفاده از مشارکت جامعه ي مدني ، خيران 

ش خصوصي ، ماموريت ها را به صورت قابل قبولي ، پيش ببرد . پشتيباني از مشارکت جانبازان و ورزش يار و بخ

معلولين نيز محتاج تامين شرايط خاص و منابع پيش بيني شده مي باشد . تامين اين منابع محتاج نگاه فرابخشي 

لي ، ضروري است که در رديف است و با توجه به اثربخشي مشارکت اين قشر از جامعه در کسب افتخار و عزت م

 احکام دائمي برنامه اي قرار گيرد . 

 

 عملکرد بودجه ای -4

 )ارقام به میلیون ریال( 1396عملکرد اعتبارات هزینه ای بخش /فرابخش در سال 

 نوع اعتبار
1396 

 درصدتحقق عملکرد مصوب

 100 146744 146744 ملی

 100 159189 159189 استانی

 100 305933 305933 جمع کل

 ماخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 
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 (ریال میلیون به ارقام) 1396عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بخش /فرابخش در سال 

 نوع اعتبار
1396 

 درصدتحقق عملکرد مصوب

 46 60119 153200 ملی

 53 237144 500745 استانی

 45 297265 653945 جمع کل

 اخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان م

 

 جمع بندی و پیشنهادها  -5

هزار جمعيت جوان ، در کشور نيز  100مرکز مشاوره براي هر  10با ابتناء به استانداردهاي جهاني مبني بر وجود 

در نظر گرفته  روانشناس ، 4نفر جمعيت جوان يک مرکز مشاوره پيش بيني و براي هر مرکز ،   10000به ازاي هر 

جوانان استان ، صد و بيست مرکز مشاوره مورد نياز است که تامين آنها 1207854شده است . با توجه به جمعيت 

اداره کل ورزش و جوانان استان  96بين اهداف مرحله اي طي برنامه هاي مختلف توزيع شده است . در سال 

منظور تحقق هدف پيش بيني شده ، توسعه و ترويج  موفق به تحقق هفتاد و پنج درصدي هدف خود گرديد و به

فرهنگي را در دستورکار خود قرار داد . در همين راستا مراکز ، بخشي از خدمات خود را به صورت سيار و با حضور 

در کانون هاي اجتماع جوانان در قالب هاي مورد پژوهي و برگزاري کارگاه  ، ارائه نمودند . با تغيير اخير ، عنوان 

اخص و کميت اعالم شده به عنوان هدف آن، مي تواند متناسب با متغيرهاي جديدي ، مورد بازنگري قرار گيرد ش

. افزايش تعداد سازمان هاي مردم نهاد نسبت مستقيمي با سهولت روندها و مقررات ناظر بر صدور مجوزهاي 

ني واجد دانش مورد نياز در پيمايش مرتبط دارد ، دستگاه ورزش و جوانان با جذب و به کارگيري نيروي انسا

شاخص هاي کيفيت زندگي جوانان ، عقد قراردادهاي پژوهشي و حمايت اثربخش از پايان نامه هاي تحصيلي با 

موضوع ورزش و جوانان ، گزارش هاي موثري از عملکرد شاخص ها تهيه و منضم به آسيب شناسي و پيشنهاد 

تغيير تعريف دامنه ي سني جوان ، مي تواند معطوف به اين گزارشات براي مبادي ستادي خود ارسال نموده که 

باشد .  در راستاي تامين هدف شاخص سرانه ورزشي استان به عنوان شاخص پايدار در کليه ي برنامه هاي توسعه 

متوقف  ، اتمام پروژه هاي ناتمام ورزشي همچنان در الويت اقدامات است اما به دليل فقدان منابع الزم مدت هاست

 مانده و روند تخريب آنها شروع شده است . عليهذا با وجود پراکندگي سومين جمعيت کشور در استان اصفهان

جايگاه نامطلوب بيست و ششم سرانه ورزشي علي رغم کاربست راهبردهاي ابالغي براي جلب مشارکت بخش 

ن پايدار است . به نظر مي رسد اعتبارات غيردولتي و ظرفيت خيران ورزشيار در اتمام پروژه هاي مزبور ، همچنا

ماليات بر ارزش افزوده ، يکي از ظرفيت هاي عمده براي تخصيص و تامين منابع الزم براي اتمام  %0.27موضوع 
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پروژه هاي بخش ورزش است در حاليکه تسهيم موجود ، اصفهان را با وجود سومين جمعيت و سرانه ي ورزشي 

 ه ي يازدهم برخورداري از محل اعتباري مزبور قرار مي دهد .  نازل بيست و ششم کشور در رد

اقبال فزاينده جامعه به فعاليت هاي فيزيکي مترتب بر معرفي ورزش به عنوان عمده ترين راهبرد حفظ سالمتي  

و نشاط فردي و اجتماعي ، به طور طبيعي محتاج تقويت بخش عمومي راهبر اين فعاليت هاست و خروج دستگاه 

از حاشيه به متن برنامه هاي توسعه را ضرورت مي بخشد . ظرفيت هاي ملي و بين المللي موجود در بخش  ورزش

ورزش و جوانان کشور ، مستعد توسعه ي اشتغال ، آموزش ، تربيت ، سالمتي ، توريسم و ديپلماسي فعالي است 

را به وجود مي آورد . عليهذا در  که امکان برون رفت از بسياري مشکالت مبتال به جمعيت عمدتاً جوان کشور

تقسيم و توزيع منابع ملي و استاني مي شود با نگرش راهبردي ، افق هاي دورتري که مصالح نسل هاي بعدي را 

نيز در نظر مي گيرد ، مورد توجه قرار داد و در اين راستا با ورزش به عنوان رهيافتي که واجد پيامدهاي فرهنگي، 

 المللي است، مواجه شد.اشتي و بيناقتصادي، اجتماعي، بهد



 

 



 

 

 فصل شانزدهم

 بهزيستي

 مقدمه -1

سازمان بهزيستي با گستره وسيع ماموريت ها و وظايف قانوني يکي از موسسات دولتي است که به تبع         

 ماموريت هاي محوله داراي قوانين متعدد مربوط به فعاليتهاي ذاتي خود مي باشد. در اين طيف خدمت رساني از

طفل شيرخوار فاقد سرپرست گرفته تا سالمند ناتوان )به لحاظ سني(، از آسيبهاي اجتماعي مختلف اعم از اعتياد، 

انحرافات اجتماعي، معلوالن به تفکيک انواع معلوليت، زنان بي سرپرست و خودسرپرست، خدمات حمايتي و 

 توانبخشي و پيشگيري دريافت مي نمايند. 

خدمات تخصصي     اجتماعی ، توانبخشی ، پیشگیری و مشارکتهای مردمی     حوزهاين سازمان در      

 خود را به جامعه هدف ارائه مي نمايد.

ستاني، زنان و       حوزه اجتماعی      ست ، کودکان نيازمند و همچنين کودکان  پيش دب سرپر خانواده هاي زن  

ــيب ديده اجتماعي کودکان  خياباني ،معتادي ــيب و آس ــش دختران در معرض آس ن و دختران فراري را تحت پوش

 دارد.

به معلوالن اعم از ذهني ،جسمي حرکتي ،رواني و سالمندان )در غالب خدمات مستمر و     حوزه توانبخشی      

 غير مستمر و آموزش و نگهداري در مراکز روزانه و شبانه روزي و ...( خدمات  ارائه مي دهد.

شگیری        و آســيب هاي  اجتماعي را برعهده  بروز  و تشــديد معلوليت برنامه ريزي پيشــگيري از حوزه پی

سالمت رواني و اجتماعي آحاد جامعه و افراد در معرض خطرفعاليت مي نمايند     ستاي ارتقاي  دارد. همچنين در را

تا با آموزش هاي تخصصي در بستر فردي و اجتماعي و مداخالت و مشاوره روانشناختي و مشاوره ژنتيک از بروز       

 اي اجتماعي، اعتياد و معلوليتها جلوگيري نمايد.آسيب ه

وجذب مشارکت افراد خيّر و موسسات خيريه ، توسعه، گسترش و       شامل جلب  مردمی حوزه مشارکتهای      

صي وخيريه ( ،ايجاد مسـکن وسـر پناه مناسـب و اشـتغال وخود کفائي جامعه        نظارت بر مراکز غير دولتي)خصـو

 اختار مجتمعهاي خدمات بهزيستي روستايي مي باشد.هدف، همچنين ارتقاء خدمات وس
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  عملکرد شاخص های مهم حوزه توانبخشی -2

 نفراز  معلولين تحت پوشش  120.000ارائه خدمات به  -

 نفر از  معلولين آسيب نخاعي برخوردار از حق پرستاري  1660ارائه خدمات به  -

 نفر از معلولين ذهني 3200آموزش و توانبخشي  -

 نفر از سالمندان  1800آموزشي و نگهداري به ارائه خدمات  -

 نفر در مناطق روستايي  26700)توانبخشي مبتني بر جامعه( براي  CBRاجراي برنامه  -

 دوره کارگاههاي آموزشي ويژه کارشناسان و مددکاران  12برگزاري  -

 مورد 52تعداد تشکل هاي معلولين تحت نظارت سازمان  -

 از خدمات توانپزشکي )کاردرماني، گفتاردرماني و فيزيوتراپي( نفر ار معلولين   1860بهره مندي -

 مورد 42تعداد مراکز توانپزشکي طرف قرارداد سازمان  -

 نفر  9.820توزيع وسايل کمک توانبخشي به   -

 

 

 حوزه توانبخشی اداره کل بهزیستی 1396-1395. عملکرد شاخصهای مهم در سال های 1جدول

 1396 1395 واحد عنوان شاخص رديف

 9285 3945 نفر دولتي غير توانبخشي مراکز از گرفته خدمت معلولين تعداد 1

 اند نموده دريافت توانبخشي خدمات که شرايط واجد معلولين تعداد 2
 در نفر

 سال
87665 88560 

 8 8 کارگاه معلولين حمايتي توليدي هاي کارگاه تعداد 3

4 
 مهارتهاي اي، حرفه فني مراکز و يا حرفه توانبخشي مراکز در که معلوليني تعداد

 اند گرفته فرا را اي حرفه
 3100 2840 نفر

 205 156 مرکز توانبخشي روزي شبانه و روزانه مراکز تعداد 5

 4226 5740 نفر اند فراگرفته )مهارتهاي زندگي( را LSE آموزش که معلوليني تعداد 6

 14732 13332 پرونده است گرديده واگذار صيخصو بخش به که توانبخشي مددکاري هاي پرونده تعداد 7

  اداره کل بهزيستي استان اصفهان ماخذ:

  

نشان مي دهد تعداد تعداد معلولين خدمت گرفته از مراکز توانبخشي غيردولتي در  1همانطور که جدول شماره   

زايش اعتبارات ملي بيش دو برابر شده که از داليل اين رشد  مي توان به اف 1395نسبت به سال  1396سال 
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جهت پذيرش معلولين، افزايش سطح آگاهي خانواده هاي معلولين نسبت به توان آموزشي و توانبخشي و همچنين 

 افزايش يارانه مراکز غيردولتي جهت افزايش تعداد مراکز توانبخشي اشاره کرد.

پرونده  14732تعداد  1396ل در راستاي برون سپاري فعاليتها ي مدکاري توانبخشي به بخش خصوصي نيز در سا

 درصد رشد نشان مي دهد . 11به بخش خصوصي واگذار شده که نسبت به سال قبل 

درصد  26نسبت به سال قبل  1396تعداد معلوليني که آموزشهاي مهارتهاي زندگي را فرا گرفته اند در سال  

رات کافي جهت ادامه اين گونه دهد که از داليل اين  کاهش مي توان  به عدم وجود اعتبا کاهش نشان مي

 آموزشها و  همچنين نبود بازار فروش مناسب در خصوص کارگاههاي توليدي حمايتي اشاره کرد.

 حوزه اجتماعی 

 مورد 42انجمنهاي خيريه طرف قرارداد  -

 خانوار 9852تعداد خانواده هاي تحت پوشش  -

 مورد. 31تعداد کلينيکهاي مددکاري  -

 رد.مو 801تعداد مهدهاي کودک  -

 مورد. 40تعداد خانه هاي کودک و نوجوان  -

 نفر. 464تعداد فرزندان مستقر در خانه هاي کودک و نوجوان  -

 نفر. 264تعداد پذيرش شدگان در خانه هاي کودک و نوجوان  -

 نفر. 83تعداد ترخيص شدگان در خانه هاي کودک و نوجوان  -

 عدد 21تعداد مجتمع هاي طرف قرارداد  -

 عدد 126خرد  تعداد گروه هاي مالي -

  420تعداد توانمند سازي زنان سرپرست خانوار  -

 خانوار  10پرداخت وديعه مسکن به تعداد   -

 مورد )کودک ( 2133پرداخت يارانه خانواده هاي چند قلو به تعداد   -

 نفر 1677پرداخت بيمه زنان سرپرست خانوار تا پايان سال  به تعداد  -

 مورد 190پرداخت سرمايه کار بالعوض به تعداد   -

 مورد 1555بيمه زنان زنان روستايي و عشاير  -

   420بازتواني خانواده ها به تعداد  -

 نفر 35365تعداد کودکان پذيرش شده در مهدهاي کودک  -
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 حوزه اجتماعی ادراه کل بهزیستی  1396-1395. عملکرد شاخصهای مهم در سال های 1جدول

 1396 1395 واحد عنوان شاخص رديف

 اجتماعي اورژانس در شده پذيرش افراد تعداد 1
 -نفر

 مراجعه
1734 2017 

 7294 8653 مراجعه (حضوري و تلفني مصاحبه) اجتماعي اورژانس تلفن خط 2

 2553 2137 مراجعه اجتماعي اورژانس و سيار خدمات 3

 1030 815 مراجعه اجتماعي خدمات پايگاه 4

 10442 9532 نفر طالق 5

 48 64 نفر سالمت خانه 6

 38 34 نفر زنان بازپروري 7

 263 349 نفر خياباني کودکان 8

 308 1260 نفر متکديان 9

 801 866 مرکز کودک مهدهاي تعداد 10

 38840 38283 نفر کودک مهد در شده پذيرش کودکان تعداد 11

 552 538 نفر امدادبگيران تعداد 12

 40 37 مرکز خانواده شبه مراکز تعداد 13

 6 6 مرکز ترخيصي فرزندان هميار هاي گروه 14

 264 240 نفر خانواده شبه در شده پذيرش فرزندان تعداد 15

 83 91 نفر شده ترخيص فرزندان تعداد 16

 31 21 مرکز مددکاري هاي کلينيک نعداد 17

 24 23 مرکز خانوار سرپرست زنان هميار گروههاي تعداد 18

 420 673 نفر خانوار سرپرست زنان توانمندسازي 19

 ماخذ:اداره کل بهزيستي استان اصفهان
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حوزه اجتماعي بواسطه وجود متغيرهاي حساس اثر پذيري مستقيمي از وضعيت اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي    

 جامعه  دارد بنحوي که با افزايش تورم وبيکاري عمده  متغيرهاي اين حوزه دستخوش تغييرات منفي مي گردد . 

عداد مهدهاي کودک در استان اصفهان مي توان به سياست هاي جديد از  سوي آموزش و از علل کاهش ت  

پرورش براي کودکان مهدهاي کودک ، عدم ثبت نام از اين کودکان براي کالس اول ابتدايي ، الزام خانواده ها 

و اعتراض خانواده جهت پرداخت هزينه ، گذراندن  يک دوره فشرده آمادگي براي کودکان و همچنين بروز درگيري 

ها با مديران مهدها نام برد که به تبع آن متقاضيان ثبت نام در مهدهاي کودک کاهش يافته و مديران مهدها 

 متقاضي ابطال پروانه مهد و اخذ مجوز فعاليت از آموزش و پرورش مي شوند.

ز به تاسيس مراکز نگهداري از افزايش تعداد فرزندان تحت سرپرستي در بخش خانواده و خانه ها بيانگر نيا     

 فرزندان مي باشد. همچنين کاهش رشد فرزندان ترخيصي نويد اين امر را مي دهد.

نسبت به سال قبل  به علت افزايش آشنايي  1396اجتماعي در سال  اورژانس در شده پذيرش تعداد افراد    

 متقاضيان  با فعاليت اورژانس اجتماعي مي باشد.

به دليل آشنايي مردم با فعاليت خط  1396در سال  (حضوري و تلفني مصاحبه) اجتماعي ژانساور تلفن کاهش خط

 و کاهش تماس هاي نامرتبط مي باشد. 123

نسبت به سال قبل به دليل اين است که پايگاها در مراکز  1396اجتماعي در سال  خدمات افزايش پايگاه     

رشد فزاينده اي روبرو مي باشد و تعداد مراجعين افزايش پيدا کرده  آسيب خيز و حاشيه نشين مي باشد و آسيبها با

 است.

درصد  10حدود  95نسبت به سال   1396عل رغم افزايش مشاورهاي قبل و  بعد از ادواج تعداد طالق در سال   

فقدان نشاط  افزايش يافته است . از داليل اين افزايش مي توان به  مشکالت اقتصادي جامعه ، بيکاري ، اعتياد ،

 ..... و سست شدن بنيان خانواده اشاره نمود.

نسبت به سال قبل  تالش بدليل  ساماندهي زنان  1396کاهش تعداد خانه سالمت و بازپروري زنان در سال      

 و دختران در معرض آسيب و آسيب ديده جهت بازگشت به خانواده مي باشد.

 حوزه پیشگیری  

 مرکز غيردولتي 402جامعه هدف از طريق  ارائه خدمات پيشگيري به -

 مرکز در حوزه درمان و کاهش آسيب اعتياد 139فعاليت تعداد   -

 مرکز در حوزه مشاوره و خدمات روانشناختي 192فعاليت تعداد  -

 مرکز در حوزه مشاوره ژنتيک 31فعاليت  -
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 جمعيت هميار ارتقاي سالمت روان 40فعاليت  -

دستگاه غربالگري  28دستگاه غربالگري بينايي و  29ي از طريق معاينه کودکان در برنامه غربالگر -

 شنوايي

 ساله 6و  5کودک  5000اجراي غربالگري اضطراب براي  -

 حوزه پیشگیری اداره کل بهزیستی  1396-1395. عملکرد شاخصهای مهم در سال های 1جدول

 1396 1395 واحد عنوان شاخص رديف

 181885 196463 نفر سال 6- 3 کودکان بينايي سنجش و غربالگري 1

 68456 59784 نفر کودکان و نوزادان شنوايي سنجش و غربالگري 2

 14574 13441 نفر ژنتيک مشاوره خدمات 3

 - 202527 نفر معلوليتها از پيشگيري منظور به جامعه آگاهسازي 4

 42366 110943 نفر تحصيلي و سني مختلف مقاطع در زندگي مهارتهاي آموزش 5

 25561 23345 نفر ازدواج از پيش موزشآ 6

 30292 25585 نفر خانواده زندگي آموزش 7

 43232 31377 نفر معتادان بازتواني و درمان 8

 مواد مصرف سوء از ناشي بهداشتي هاي آسيب کاهش 9
 /نفر

 مراجعه
2258 4681 

 1307641 109424 نفر اعتياد از پيشگيري 10

 190962 174145 نفر (تلفني حضوري،) يروانشناخت خدمات و مشاوره 11

 اداره کل بهزيستي استان اصفهان ماخذ:

 

آموزش، پيشگيري ، مشاوره مي تواند  نقش مهمي  را در جلوگيري از بروزه اتفاقات ناگوار و هزينه هاي باال براي 

هاي حوزه پيشگيري افرادو جامعه  ايفا کند . در اين راستا همانطور که جدول فوق نشان ميدهد عمده شاخص 

طي نموده است .  افزايش درمان و بازتواني معتادان به دليل  ارتقاء سطح  1396روند مثبت خود را طي سال 

پوشش خدمات و راه اندازي مرکز موبايل سنتر مي باشد. افزايش تعداد مراکز اقامتي بهبود و بازتواني باعث افزايش 

ي از سوء مصرف مواد شده است.افزايش تعداد پيشگيري از اعتياد به تعداد مراجعه جهت آسيب هاي بهداشتي ناش

خاطر افزايش تعداد محله هاي شهري و روستايي تحت پوشش برنامه اجتماع محور و افزايش تعداد کارگاهها و 

 هاي پيشگيري از اعتياد مي باشد. نمايشگاه
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 1396خدمات ارائه شده در حوزه مشارکتهای مردمی  در سال 

 548غيرنقدي و خدماتي در مراکز دولتي و خيريه اي استان به مبلغ  –و جذب مشارکتهاي مردمي نفدي جلب  -

 ميليارد ريال 

 ميليارد ريال 20کمک هاي نقدي و غيرنقدي به زلزله زدگان غرب کشور به ارزش تقريبي  -

 ه زدگان غرب کشورتقدير از خيرين فعال در حوزه مشارکت به خصوص خيرين موثر در کمک رساني به زلزل -

 کمک به ايجاد اشتغال پايدار مددجويان تحت پوشش -

 برگزاري دوره هاي اشتغال و کارآفريني براي عموم از جمله جامعه هدف تحت پوشش -

 نفر از واجدين شرايط تحت پوشش 3191خانه دار شدن تعداد  -

 مورد 4988تعداد اشتغال ايجاد شده و ثبت شده در پورتال بهزيستي کشور  -

 مورد 1475،  96قانون بودجه  16هيالت پرداخت شده ا محل بند )د( تبصره تس -

 مورد 554، 95قانون بودجه  26تسهيالت پرداخت شده از مانده اعتبارات تبصره  -

 مورد 73تسهيالت پرداخت شده از محل منابع داخلي بانک رفاه کارگران ،  -

 مورد 19ه رسالت ، تسهيالت پرداخت شده از محل منابع داخلي بانک قرض الحسن -

 مورد 676افراد بهره مند از پرداخت بالعوض در بخش بيمه خويش فرمايي،  -

 مورد 305افراد بهره مند از پرداخت بالعوض در بخش بيمه کارفرمايي،  -

 مورد 38معلولين بهره مند از پرداخت بالعوض در بخش جبران ارتقاء کارايي،  -

 مورد 79نه هاي دوره آموزش فني و حرفه اي ، افراد جامعه هدف بهره مند از پرداخت هزي -

 مورد 144افراد بهره مند از بيمه هدفمندي يارانه ها با معرفي به سازمان تامين اجتماعي،  -

 مورد 163ايجاد اشتغال از طريق کاريابي بدون ارائه مشوق هاي کارفرمايي،  -
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 ای مردمی اداره کل بهزیستی حوزه مشارکته 1396-1395. عملکرد شاخصهای مهم در سال های 1جدول

 1396 1395 واحد عنوان شاخص رديف

 499 418 ميليارد ريال جلب و جذب مشارکتهاي مردمي 1

 3457 3292 نفر استفاده از خدمات داوطلبين 2

 4988 5034 نفر ثبت اشتغال ايجاد شده در سامانه پورتال 3

 402 323 نفر کمک هزينه جهيزيه 4

 3191 2799 دستگاه ينه مسکن مددجويانکمک به تامين هز 5

 اداره کل بهزيستي استان اصفهان ماخذ:

 

درصدي  در جلب و جذب مشارکتهاي مردمي و آشنايي  20عملکرد شاخصهاي مشارکتي نشان از  افزايش     

و  عموم مردم با فعاليتهاي سازمان بهزيستي ، همچنين فعاليتهاي گسترده در مناسبتهاي خاص و شفاف سازي

ارتقاء اعتماد مردم به ارائه خدمات به جامعه هدف تحت پوشش مي دهد . استفاده از خدمات داوطلبين نيز در سال 

 درصد رشد را نشان مي دهد . 5نسبت به سال قبل  1396

 

. عملکرد شاخص ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش/فرابخش در برنامه ششم 2جدول 

 1396توسعه سال 

 عناوين هدف کمي ماده قانوني رديف
واحد 

 متعارف
1396 

    
هدف 

 برنامه
 عملکرد

درصد 

 تحقق

1 
قانون برنامه پنجساله   83و  80و 78و  4ماده 

 ششم
 92.5 4988 5800 نفر اشتغال افراد تحت پوشش

 29.38 3191 700 دستگاه ايجاد مسکن براي نيازمندان قانون برنامه پنجساله ششم 78ماده  2

3 
قانون برنامه پنجساله  78و  2ماده 

 ششم

بيمه اجتماعي افراد تحت 

 پوشش
 89.88 1677 1866 نفر

4 
قانون برنامه  104و  80و  78و  75ماده 

 پنجساله ششم
 189.72 10442 5504 نفر کنترل افزايش طالق 

 قانون برنامه پنجساله ششم 78ماده  5
افزايش حمايت از کودکان 

 خياباني
 274.54 571 205 نفر

6 
قانون برنامه  112و  80و  78ماده 

 پنجساله ششم
 121.35 44652 36798 نفر افزايش حمايت از معتادان

 115.44 181885 157560 نفر غربالگري بينايي کودکان قانون برنامه پنجساله ششم 78ماده  7
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 145.66 68456 47000 نفر غربالگري شنوايي قانون برنامه پنجساله ششم 78ماده  8

9 
قانون برنامه پنجساله  79و  78ماده 

 ششم

افزايش خانواده هاي مستمري 

 بگير
 33.17 9852 29703 خانوار

 قانون برنامه پنجساله ششم 78ماده  10
افزايش کودکان تحت پوشش 

 تغذيه
 145.56 7330 5036 نفر

 90.52 1623 1793 رنف پرداخت شهريه دانشجويان قانون برنامه پنجساله ششم 78ماده  11

 قانون برنامه پنجساله ششم 78ماده  12
افزايش حمايت از کودکان بي 

 سرپرست
 103.78 1016 979 نفر

 قانون برنامه پنجساله ششم 78ماده  13
افزايش توانبخشي مبتني بر جامعه 

 روستايي
 100 26800 26800 نفر

 قانون برنامه پنجساله ششم 78ماده  14
مبتني بر جامعه  افزايش توانبخشي

 شهري
 50 5000 10000 نفر

 قانون برنامه پنجساله ششم 78ماده  15
افزايش تامين وسايل 

 توانبخشي
 141.49 9600 6785 نفر

 قانون برنامه پنج ساله ششم 25ماده  16
افزايش خريد خدمت از بخش 

 غيردولتي
 114.82 6200 5400 نفر

 67.71 26000 38400 نفر زايش حمايت از سالمنداناف قانون برنامه پنجساله ششم 78ماده  17

 . ماخذ: سند راهبردي بخش/فرابخش در برنامه ششم توسعه  و اداره کل بهزيستي استان اصفهان

 

 تحلیل عملکرد بخش/فرابخش در برنامه ششم توسعه بر اساس تکالیف قانونی -3

نشان مي دهد بهزيستي استان در کنترل  عملکرد شاخص ها ومتغيرهاي بهزيستي سال اول برنامه ششم     

افزايش حمايت از کودکان خياباني ، حمايت از معتادان ، غربالگري شنوايي و بينايي سنجي کودکان ، کودکان 

تحت پوشش تغذيه وکودکان بي سرپرست بيشتر به اهداف تعريف شده دست پيدا کرده است و درزمينه عملکرد 

ت از سالمندان ،پرداخت شهريه به دانشجويان تحت پوشش ،افزايش مستمري توانبخشي متتني برجامعه ، حماي

بگيران ، ايجاد مسکن براي نيازمندان کمتراز هدف سال اول برنامه ششم مي باشد . عمده عدم تحقق اهداف در 

 سال اول به کمبود اعتبارات ابالغي و در بخش سالمندان نيز افزايش مراجعه کنندگان جهت دريافت خدمات

 توانبخشي مي باشد
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 ( )حوزه توانبخشی(1395-96بهزیستی استان اصفهان در کشور ) جایگاه

ف
ردي

 

 عنوان شاخص
 1396 1395 سال

 درصد ميزان درصد ميزان شرح

1 
 غير توانبخشي مراکز از گرفته خدمت معلولين تعداد

 دولتي

 09/8 9285 44/5 3945 استان

 100 114837 100 72402 کشور کل

2 
 توانبخشي خدمات که شرايط واجد معلولين تعداد

 اند نموده دريافت

 17/14 88560 05/15 87665 استان

 100 625109 100 582401 کشور کل

 معلولين حمايتي توليدي هاي کارگاه تعداد 3
 17/8 8 69/8 8 استان

 100 98 100 92 کشور کل

4 

 و اي حرفه توانبخشي مراکز در که معلوليني تعداد

 را اي حرفه هاي مهارت اي، حرفه فني مراکز

 اند فراگرفته

 64/12 1513 44/14 2756 استان

 100 11972 100 19084 کشور کل

 توانبخشي روزي شبانه و روزانه مراکز تعداد 5
 42/8 205 86/9 156 استان

 100 2437 100 1582 کشور کل

6 
 اند  هفراگرفت را LSEآموزش  که معلوليني تعداد 

 

 98/10 4226 83/16 5740 استان

 100 38500 100 34089 کشور کل

7 
تعداد پرونده هاي مددکاري توانبخشي که به بخش 

 خصوصي واگذار گرديده است

 89/4 14732 93/4 13332 استان

 100 301645 100 270240 کشور کل

 مأخذ: اداره کل بهزيستي استان اصفهان

يافته که  ، افزايش1395نسبت به سال  1396مت گرفته از مراکز توانبخشي غيردولتي سال تعداد معلولين خد    

باال رفتن  سطح آگاهي مردم )گروه هدف( نسبت به خدمات توانبخشي مراکز غيردولتي و استفاده از پتانسيل و 

تي معلولين در استان به منابع غيردولتي و افراد خير به اين امر کمک کرده است  تعداد کارگاههاي توليدي حماي

دليل عدم تخصيص اعتبارات، هيچ گونه تغييري حاصل نشده است.  فراگيري مهارت هاي زندگي بدليل عدم 

 داشته است  1396تخصيص اعتبار روند کاهشي طي سال 

 

 ( )حوزه اجتماعی(   1395-96بهزیستی استان اصفهان در کشور )جایگاه 

 عنوان شاخص رديف
 1396 1395 سال

 درصد ميزان درصد ميزان شرح

 اجتماعي اورژانس در شده پذيرش افراد تعداد 1
 4.13 2017 5.11 1744 استان

 100 48731 100 34101 شورک کل

 (حضوري و تلفني مصاحبه) اجتماعي اورژانس تلفن خط 2
 3.20 7294 4.98 8654 استان

 100 227514 100 173725 کشور کل
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 اجتماعي ورژانسا و سيار خدمات 3
 2.08 2553 2.3 2137 استان

 100 122397 100 90958 کشور کل

 اجتماعي خدمات پايگاه 4
 0.22 1030 0.14 815 استان

 100 458908 100 565791 کشور کل

 طالق 5
 5.60 10442 5.48 9533 استان

 100 186269 100 173940 کشور کل

 سالمت خانه 6
 7.17 48 7.6 64 استان

 100 669 100 839 کشور کل

 زنان بازپروري 7
 2.65 38 2.06 34 استان

 100 1432 100 1649 کشور کل

 خياباني کودکان 8
 5.1048 263 6.07 349 استان

 100 5152 100 5747 کشور کل

 امدادبگيران تعداد 9
 3.48 552 3.48 536 استان

 100 15821 100 15360 کشور کل

 خانواده شبه راکزم تعداد 10
 6.13 40 6.29 39 استان

 100 652 100 620 کشور کل

 خانواده شبه در شده پذيرش فرزندان تعداد 11
 5.16 264 3.56 240 استان

 100 5114 100 6733 کشور کل

 شده ترخيص فرزندان تعداد 12
 11.95 83 3.31 91 استان

 100 694 100 2741 کشور کل

 مددکاري هاي ککليني نعداد 13
 6.342 31 5.56 23 استان

 100 483 100 413 کشور کل

 خانوار سرپرست زنان هميار گروههاي تعداد 14
 2.27 25 2.6 26 استان

 100 1100 100 1000 کشور کل

15 
 خانوار سرپرست زنان توانمندسازي

 

 32.9424 420 3.93 673 استان

 100 14311 100 17097 کشور کل

 : اداره کل بهزيستي استان اصفهانمأخذ

 

به دليل مشکالت في مابين آموزش و  1395نسبت به سال  1396کاهش تعداد مهدهاي کودک در سال      

 سال و 6تا  4پرورش و بهزيستي در خصوص پذيرش گروه هاي سني 

ليل  عدم استفاده از نسبت به سال قبل به د 1396علت کاهش توانمند سازي زنان سرپرست خانوار در سال      

 وام اشتغال و مشکالت بانکي و نداشتن ضامن جهت اخذ وام مي باشد.



 استان اصفهان 1396گزارش اقتصادی، اجتماعی سال                                                       240

 

 

 

 ( )حوزه پیشگیری(1395-96بهزیستی استان اصفهان در کشور )جایگاه 

 عنوان شاخص رديف
 1396 1395 سال

 درصد ميزان درصد ميزان شرح

 سال 6- 3 کودکان بينايي سنجش و غربالگري 1
 46/5 181585 44/6 196463 استان

 100 3326674 100 3052389 کشور کل

 کودکان و نوزادان شنوايي سنجش و غربالگري 2
 76/5 68456 94/3 59784 استان

 100 1190000 100 1520000 کشور کل

3 
 ژنتيک  مشاوره خدمات

 

 7.5 14574 33/10 13441 استان

 100 194411 100 130201 کشور کل

4 
 از پيشگيري منظور به جامعه سازي آگاه

 معلوليتها

 66/6 99891 73/12 202527 استان

 100 1500939 100 1591729 کشور کل

 ازدواج از پيش آموزش 5
 86/8 25561 9.2 233345 استان

 100 288722 100 254019 کشور کل

6 
 خانواده زندگي آموزش

 

 66/8 30292 7.7 25585 استان

 100 349792 100 333025 کشور کل

7 
 معتادان بازتواني و درمان

 

 96/8 43232 3.1 31377 استان

 100 481603 100 1012014 کشور کل

8 
 سوء از ناشي بهداشتي هاي آسيب کاهش

 مواد مصرف

 31/5 4681 2.3 2258 استان

 100 88302 100 84100 کشور کل

9 
 اعتياد از پيشگيري

 

 83/1 1307641 7.4 1094024 استان

 100 71523349 100 14836068 کشور کل

 مأخذ: اداره کل بهزيستي استان اصفهان

 

نسبت  1396کاهش  برنامه آگاهسازي جامعه به منظور پيشگيري از معلوليت ها در استان نسبت کشور در سال 

، 1395ال سال ميباشد. جامعه هدف جهت آگاهسازي در س 2به علت تغيير جامعه هدف در اين  1395به سال 

دانش آموزان پايه اول و دوم متوسطه و والدين آنها بوده است.افزايش   1396سال ولي در سال  45تا  15افراد 

به دليل  افزايش تعداد مراکز اقامتي بهبود و بازتواني اعتياد   1396در سال  برنامه درمان و بازتواني معتادان،

شتي ناشي از سوء مصرف مواد، به خاطر افزايش سطح پوشش افزايش  برنامه کاهش آسيب هاي بهدا باشد.مي

 خدمات و راه اندازي مرکز موبايل سنتر مي باشد.
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 ( )حوزه مشارکتهای مردمی(1395-96بهزیستی استان اصفهان در کشور )جایگاه 

                                                           

 رديف
 عنوان شاخص

                   1395                  سال     
                  

1396 

 درصد ميزان درصد ميزان شرح     

1 
ارزش کل جلب وجذب مشارکتهاي مردمي )نقدي،غير 

 نقدي،خدماتي (

 6.5 499 7.4 418 استان

 100 7611 100 5643 کشور کل

 کمک به ايجاد اشتغال وکاريابي مددجويان 2
 10.5 4988 10.33 5034 استان

 100 47619 100 48753 کشور کل

 کمک به تأمين مسکن )ساخت يا خريد( خدمت گيرندگان 3
 26.98 3191 25.77 2799 استان

 100 11824 100 10861 کشور کل

4 
 صدور وتمديد مجوز مراکز غير دولتي

 )خصوصي وخيريه(

 8.6 1260 6.81 1044 استان

 100 14650 100 15324 کشور کل

 مأخذ: اداره کل بهزيستي استان اصفهان

 

درصد(  19.3)  1395نسبت به سال  1396عل رغم افزايش جلب و جذب مشارکتهاي مردمي در سال             

درصد  کاهش داشته است؛ از 09سهم  استان در جلب و جذب مشارکتهاي مردمي نسبت به کل کشور معادل

اشاره نمود که باعث رشد مشارکتهاي مردمي در  96ه غرب کشور در سال داليل اين کاهش مي توان به زلزل

 استانهاي غربي کشور گرديد.

 

 عملکرد بودجه ای -4

 )ارقام به میلیون ریال( 1396. عملکرد اعتبارات هزینه ای بخش/فرابخش در سال 3جدول 

1396 
 نوع اعتبارات

 مصوب عملکرد درصد تحقق

 ملي 749.487 749.487 100%

 استاني 546.951 546.951 100%

 جمع کل 1.296.438 1.296.438 100%

 ماخذ: اداره کل بهزيستي استان اصفهان
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 )ارقام به میلیون ریال( 1396. عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بخش/فرابخش در سال 4جدول 

1396 
 نوع اعتبارات

 مصوب عملکرد درصد تحقق

 ملي - - -

 استاني 47.386 45.428 95.87%

 جمع کل 47.386 45.428 95.87%

 ماخذ: اداره کل بهزيستي استان اصفهان

 

 جمع بندی و پیشنهادها -5

 نقاط ضعف 

 عدم تناسب فعاليت هاي واگذار شده به بهزيستي با ميزان اعتبار تخصيص يافته   -

 در انجام امور عدم شناخت و آگاهي عموم مردم از وظايف بهزيستي و مشارکت  -

 هاي بهزيستي کمبود  نيروي انساني متخصص، کارآمد و باانگيزه و عالقمند به فعاليت -

 اشتغال معلولين در دستگاههاي دولتي %3عدم تحقق قانون  -

 آگاهي اندک عموم مردم از وظايف سازمان بهزيستي به ويژه در حوزه توانبخشي. -

 پوشش.ينه ازدواج مددجويان تحتهز کمبود اعتبارات تاًمين جهيزيه و کمک -

 کارگيري نيروهاي داوطلب.هاي بهنواقص موجود در دستور العمل -

 بهره کارگشايي جهت جامعه هدف سازمان بويژه در بخش مسکن.عدم  وجود تسهيالت کم -

 هاي ويژه از مددجويان. ها در پرداخت تسهيالت و درخواست ضامنگيري بانکسخت -

 ارتقاء -فرمايي بيمه خويش -)بيمه کارفرمايي زمينه اشتغال مددجويان ض درکمبود اعتبارات بالعو -

 کارايي(.

 تأخير در تخصيص اعتبارات ابالغي.  -

 تغيير و جابجايي نمايندگان در کميته پيشگيري. -

 ها.مشکالت در زمينه پايش و ارزيابي اثربخشي برنامه -

 بخشي.هاي بينمشکالت در زمينه هماهنگي -
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  نقاط قوت سال

 ها با حوزه توانبخشي.تعامل و همکاري معاونت -

 ها.پيگيري مناسب کارشناسان جهت اجراي برنامه -

 هاي توانمندسازي معلولين توسط بهزيستي کشور.ارائه طرح -

 هاي مردمي.منظور جلب و جذب مشارکتهاي مردمي بههاي نوين در دفتر مشارکتاجراي طرح -

 هاي مشابه.مردمي نسبت به سال هايدرصدي درآمد مشارکت 20ارتقاء  -

ساز به هاي چندجانبه با اداره کل راه و شهرسازي، بنياد مسکن، انجمن خيرين مسکننامهانعقاد تفاهم -

 هاي چند معلولين.پوشش بويژه خانواده منظور تاًمين مسکن جامعه هدف تحت

 اي در سطح استان.توسعه مراکز غيردولتي و خيريه -

پوشش از طريق پرداخت تسهيالت خوداشتغالي، بيمه کارفرمايي، ددجويان تحتبسترسازي اشتغال م -

 فرمايي، کاريابي و ارتقاء کارآيي معلولين.بيمه خويش

 گر در استان.هاي مردم نهاد و تسهيلاستقبال تشکل -

 شناسي اجتماعي با گرايش پيشگيري از اعتياد(.هاي دانشگاهي مرتبط در استان )آسيبوجود رشته -



 

 



 

 

 فصل هفدهم

 بهداشت و درمان
 

 مقدمه -1

مأموريت اصلي نظام سالمت، تأمين، حفظ و ارتقاء سطح سالمت آحاد جامعه و پاسخگويي به نيازهاي مردم     

باشد. اين نيازها تحت تأثير شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي پيوسته در حال تغيير است. در اين حوزه مي

رعايت عدالت در توليد، توزيع و مصرف خدمات بهداشتي و درماني مهم ترين اصلي پاسخگويي به اين تغييرات و 

 است که بر اساس آن بايد نظام سالمت ارتقاء يابد. 

دهنده خدمات سالمت هاي ارائهترين بخشبه طور کلي بخش سالمت استان اصفهان به عنوان يکي از برجسته    

انداز استان اصفهان )استاني با مردمي داراي باالترين سطح سالمت و شود و با توجه به چشمدر کشور شناخته مي

 ذاري،گترين و پاسخگوترين نظام سالمت در کشور( متعهد است با انجام سياستترين، عادالنهبرخوردار از پيشرفته

قاء سطح سالمت هاي کارشناسي شده و علمي در راستاي تأمين، حفظ و ارتاجرا و نظارت ريزي، هماهنگي،برنامه

پذير فعاليـت نمـوده هـاي آسيبپوشش خـود و با تأکيد بر گروهجسمي، رواني، اجتماعي و معنوي جمعيـت تحت

ها و امکانات خود و تعامل با ساير نهادهاي مؤثر در امر سالمت و نيز رعايت حقوق منـدي از توانمنديو با بهره

ترين خدمات سالمت گيرندگان خدمات نظام سالمت، کيفيو تکريم محورياسالمي، انساني، توجه به اصل عدالت

 ترين زمان ارائه نمايد. در کوتاه پژوهش، با کمترين هزينه و را در بستر آموزش و

هاي دو دانشگاه مستقل علوم پزشکي اصفهان و کاشان، مسئوليت اصلي تحقق اين رسالت را با استفاده از ظرفيت   

خصوصي )از جمله بخش درمان تأمين اجتماعي، نيروهاي انتظامي و ...( در استان به عهده دولتي، غيردولتي و 

دارند و در کنار آنها، به سبب تأثيرگذاري مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي متفاوت بر مقوله سالمت، نهادهاي 

هاي سازمانامنيت غذايي و ديگري نيز به انجام اين مهم مشغولند که بعضي از اين نهادها نظيرکارگروه سالمت و 

 گذاري و اجرا در بخش سالمت دارند.گر نقش مستقيمي در مقوله سياستبيمه

خانه بهداشت،  531درحال حاضر بخش سالمت استان با استفاده از امکانات و منابع فيزيکي خود مشتمل بر     

اورژانس و  پايگاه 160 بيمارستان، 68مرکز خدمات جامع سالمت شهري و روستايي و  318پايگاه سالمت،  287

 ،يآموزش يمنطقه ا گاهيپا کي يدر حال حاضر دارا نيز سازمان انتقال خون استانباشد. تخت بيمارستاني مي 8107

 يهاخون در شهرستان يفرآور هيمرکز ته 7( و  گانيشهر و گلپا ينيمرکز ، خم 2) اصفهان  يريمرکز ثابت خونگ 4

حال با توجه باشد  يم تينفر پرسنل در حال فعال 211شهر با  نيو زر نييسار، نجف آباد ، ناکاشان ، شهرضا ، خوان

 یدانشگاه علوم پزشکبه مطالب مذکور در ادامه به بررسي عملکرد بخش بهداشت و درمان استان اصفهان )
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 1396در سال ( سازمان انتقال خون استان اصفهان، کاشان یاصفهان، دانشگاه علوم پزشک

 شود.داخته ميپر

 هاي مهمعملكرد شاخص-2
در جدول زير  1396و  1395بهداشت و درمان استان اصفهان براي سال هاي  هاي اصلي بخشعملکرد شاخص

 ارائه گرديده است.  
 

 1395-96هاي هاي مهم در سالعملكرد شاخص -(1جدول )

 1396 1395 واحد عنوان شاخص رديف

 24 5/19 درصد دانشجویان کل به تکمیلی تتحصیال دوره دانشجویان نسبت 1

 10 5/9 مربع متر آموزشی فضای سرانه 2

 8/7 8 مربع متر دانشجویی خوابگاه فضای سرانه 3

 7/0 5/0 درصد درمجالت شده ایندکس مقاالت تعداد نسبت 4

 زایمان و حاملگی عوارض علل به باردار مادران مرگ میزان 5
در صد هزار 

 تولد زنده
6/15 5/12 

 و میر نوزادان  میزان مرگ 6
هزار  در تعداد

 تولد زنده
3/7 5/6 

 زیر یك سال میزان مرگ کودکان 7
 در هزار

 تولد زنده
10 5/9 

 در بدو تولد امید به زندگی 8
 61/81 39/81 زنان

 43/78 07/78 مردان

 زیر پنج سال میزان مرگ کودکان 9
در هزار تولد 

 زنده
12 3/11 

 حوادث و سوانح علت هب مرگ 10
 صدمورد در 

 هزار جمعیت
8 9 

 2/42 5/41 درصد عروقی و قلبی بیماری علت به مرگ 11

 8107 6320 تعداد )دانشگاهی و غیردانشگاهی( تعداد تخت بیمارستانی 12

 956 854 تعداد )دانشگاهی( تعداد تخت ویژه 13

 8 4/7 هدقیق شهر زمان حضور بر بالین بیماران اورژانس در 14
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 1395-96هاي هاي مهم در سالعملكرد شاخص -(1ادامه جدول )

 

 . اداره کل انتقال خون اصفهاننشگاه علوم پزشکی کاشان، مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دا     

 

نشان داده  1396و  1395هاي مهم بخش بهداشت و درمان استان در سال هاي ( عملکرد شاخص1در جدول )

هاي بخش بهداشت و درمان استان طي اين دو شده است. همانطور که قابل مشاهده است، وضعيت اکثر شاخص

در يکصد  6/15توان به کاهش ميزان مرگ و مير مادران باردار از اند. به عنوان مثال ميهسال رو به بهبودي بود

 3/7و يا کاهش مرگ و مير نوزادان از  96در يکصد هزار تولد زنده در سال  5/12به  95هزار تولد زنده در سال 

کاهش ميزان مرگ و مير کودکان و همچنين  96در هزار تولد زنده در سال  5/6به  95در هزار تولد زنده در سال 

 زير يک سال و کودکان زير پنج سال در هزار تولد زنده اشاره نمود.

  

 1396 1395 واحد عنوان شاخص رديف

 سرطان علت به مرگ 15
مورد در صدهزار 

 جمعیت
16 17 

 5/9 2/10 دقیقه جاده در اورژانس زمان حضور بر بالین بیماران 16

17 
 تجهیز و راه اندازی

 های بهداشتخانه
 6/99 4/99 درصد

 80 77 درصد های بهداشتتجهیز و راه اندازی پایگاه 18

 160 133 تعداد های اورژانستعداد پایگاه 19

 100 7/99 درصد دسترسی به شبکه عمومی آب 20

 133888 128785 سهیک خون  یاهدا 21

 359278 353281 سهیک یخون یفرآوردها 22
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 (1396ها و متغيرهاي مهم براساس اهداف کمي در برنامه ششم توسعه )سال عملكرد شاخص -(2)جدول 

اهداف کلی 

بهداشت  بخش

 و درمان

 1396 اهداف کمی

 عملکرد هدف برنامه واحد عنوان
رصد د

 تحقق

افزایش امید به 

 زندگی

کاهش مرگ کودکان زیر یك سال به کمتر از 

 در هزار تولد زنده 5/10

در هزار تولد 

 زنده
8/9 4/9 96 

در هزار تولد  7کاهش مرگ نوزادان به کمتر از 

 زنده

میزان در هزار 

 تولد زنده
9/6 6/6 96 

سال کمتر از  5کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 ار موالید زندهدر هز 10

میزان در هزار 

 تولد زنده
5/11 3/11 98 

کاهش بار ناشی 

از بیماری ها و 

 عوامل خطر

تا  درصد بیماران مشکوک به وبا 90رش گزا

 پایان برنامه ششم
 100 65 65 درصد

مرکز برای اجرای برنامه مقاومت  23معرفی 

 آنتی بیوتیکی  تا پایان برنامه
 100 56 56 تعداد مرکز

درصد نسبت  25کاهش بروز تب مالت به میزان 

 به سال پایه

میزان بروز در 

 صدهزار
25 37/14 58 

 درصد سال پایه 15کاهش بروز سالك به میزان 
میزان بروز در 

 صدهزار
26 75/19 76 

های تحت پوشش بازرسی افزایش کارگاه

 درصد تا پایان برنامه 63ای به بهداشت حرفه
 100 64 64 درصد

کاهش نسبت شاغلین در مواجهه با صدای 

درصد سال  5آمیز محیط کار به میزان مخاطره

 پایه تا پایان برنامه

 94 16 17 درصد

افزایش درصد شاغلین دارای پرونده پزشکی به 

 درصد تا پایان برنامه 55
 96 45 47 درصد

 

 

 (1396ي در برنامه ششم توسعه )سال ها و متغيرهاي مهم براساس اهداف کمعملكرد شاخص -(2)جدول ادامه 
 

اهداف کلی 

 بخش

بهداشت و 

 درمان

 1396 اهداف کمی

 واحد عنوان
هدف 

 برنامه
 عملکرد

درصد 

 تحقق

سازی ظرفیت

در حوزه 

های فناوری

 سالمت

 100 1 1 تعداد افزایش تعداد واحدهای توسعه تحقیقات بالینی

لوم های عمرکز رشد در دانشگاه 60توسعه و تقویت 

بنیان مستقر در پزشکی )بر اساس تعداد شرکت دانش

 مراکز رشد به تعداد کل مراکز رشد حوزه سالمت(

 150 3 2 درصد

درصد نسبت  10کاهش میزان اقدام به خودکشی به میزان

 به سال پایه

تعداد در 

 صدهزار
17/114 7/105 93 
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سالمت روانی 

اجتماعی 

مردم و 

 جامعه

های زندگی و فرزند ی مهارتهاافزایش پوشش برنامه

درصد گروه هدف تا پایان برنامه  25پروری به میزان 

 گروه هدف( %5)ساالنه 

 81/4 7/5 7 درصد

پوشش صد درصدی جمعیت مناطق حاشیه ای شهرها در 

برنامه  مداخالت سالمت اجتماعی با رویکرد اجتماع محور 

 تا پایان برنامه ششم

 100 100 100 درصد

 

ارتقای 

المت س

باروری و 

 فرزندآوری

در صد هزار تولد  15کاهش نسبت مرگ مادران به کمتر از 

 زنده  تا پایان برنامه ششم

در صد هزار 

 تولد زنده
8/17 8/11 66 

 94 44 9/46 درصد افزایش زایمان طبیعی و ایمن 

 
 

ظرفیت 

سازی 

پژوهش های 

  سالمت

 100 11 11 تعداد افزایش تعداد اعضای هیأت علمی پژوهشی

بندی افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی در رتبه

یا  ESIیك درصد برترین دانشمندان جهان توسط 
Essential Science Indicators 

 60 3 5 تعداد

 
 hافزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی با شاخص 

 Scopusو باالتر بر اساس  15معادل 
 177 48 27 تعداد

 انتقال خون
يزان مشارکت اهدای خون در هر م

 نفر جمعيت  1000
 104 25.9 25 نفر 

 
تهيه پالسمای ایرانی برای بيماران 

 خاص 
 115 12644 11000 ليتر 

 .اداره کل انتقال خون اصفهان، مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان        

 

 

 بررسي عملكرد بخش بهداشت و درمان استان براساس تكاليف قانوني -3
 

 عملكرد مواد قانوني در سال اول برنامه ششم توسعه -(3جدول )

 ردیف
ماده قانونی 

 مرتبط
 عملکرد و اهم اقدامات تکلیف  تعیین شده موضوع

1 
بند  -72ماده 

 ت
 نظام سالمت کشور

تعيين مقدار مجاز سموم باقيمانده در مواد 
هاي غذايي و نيز مصرف غذايي و فرآورده

 صوالت مذکور کود شيميايي براي مح

هاي غذايي اعالم فهرست مواد و فرآورده
 سالم و ايمن 

 نظام سالمت کشور 73ماده  2
اخذ ماليات ، عوارض و ميزان قيمت هر 

 پاکت انواع سيگار  و ساير مواد دخاني

تعيين ميزان ماليات هر پاکت انواع سيگار  و 
ساير مواد دخاني، تعيين قيمت خرده فروشي 

 انواع سيگار

3 
بند  -74ماده 

 چ

نظام خدمات جامع و همگاني 
 سالمت

 -ادغام خدمات تأييدشده طب سنتي ايراني
 اسالمي در نظام سالمت

 اعمال سازوکارهاي مناسب در اين زمينه
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4 
بند  -74ماده 

 د

نظام خدمات جامع و همگاني 
 سالمت

حمايت از توليد و عرضه و تجويز داروهاي 
سازي فاقد نام تجاري)ژنريک(، ايمن

کودکان )واکسيناسيون( تا حد و تراز 
 يافتهکشورهاي توسعه

 اعمال سازوکارهاي مناسب در اين زمينه

 75ماده  5
نظام خدمات جامع و همگاني 

 سالمت

هاي بهداشت و انجام غربالگري در شبکه
هاي پر درمان به منظور شناسايي ازدواج

خطر از نظر بروز اختالالت 
 شناسي)ژنتيکي(ژن

هاي شناسي، تأمين هزينهم مشاوره ژنانجا
شناسي)ژنتيک( افراد نيازمند، آزمايش ژن

نامه چگونگي مراحل صدور گواهي تهيه آيين
و ميزان کمک بهزيستي و کميته امداد امام 
خميني)ره( ، فراهم نمودن امکان دسترسي 

 تمامي افراد به مراکز مشاوره 

 76ماده  6
نظام خدمات جامع و همگاني 

 متسال

هاي نسبت مرگ مادر و ارتقاي شاخص
 نوزادان

هاي کمي مندرج در دسترسي به شاخص
 قانون

 مأخذ: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 

 

 ايعملكرد بودجه –4

)اعتبارات هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي( دانشگاه علوم اي عملکرد بودجه ، به بررسيدر اين قسمت

 شود.پرداخته مي 1396در سال و اداره کل انتقال خون اصفهان  نشگاه علوم پزشکي کاشاندا ،پزشکي اصفهان

 
 

 )ميليون ريال(    1396اي دانشگاه علوم پزشكي کاشان در سال عملكرد اعتبارات هزينه -(4جدول )

 نوع اعتبارات
1396 

 درصد تحقق عملكرد مصوب

 8/84 1189988 1402920 ملی

 - - - استانی

 8/84 1189988 1402920 ع کلجم

 مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی کاشان   

 

 )ميليون ريال( 1396ي دانشگاه علوم پزشكي کاشان در سال اهيسرما يها ييتملک داراعملكرد اعتبارات -(5جدول)

 نوع اعتبارات
1396 

 درصد تحقق عملكرد مصوب

 46/58 38589 66000 ملی

 37/69 49534 71400 استانی

 13/64 88123 137400 مع کلج

 مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی کاشان    
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 )ميليون ريال( 1396ي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال اهيسرما يها ييتملک داراعملكرد اعتبارات -(6جدول)

 بخش نوع اعتبارات
1396 

 درصد تحقق عملكرد مصوب

 ملی

 8/34 25400 73054 بهداشت و درمان

 100 14153 14153 آموزش

 9/52 1000 1888 پژوهش

 3/49 2000 4057 قلب و عروق

 7/45 42553 93152 جمع

 2/36 129075 356467 بهداشت و درمان استانی

 3/97 306500 315000 بهداشت و درمان 37ردیف ماده 

 5/62 478128 764619 جمع کل

  اصفهانمأخذ: دانشگاه علوم پزشکی 

 

 )ميليون ريال(     1396اي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال كرد اعتبارات هزينهعمل -(7جدول )

 نوع اعتبارات
 

 نام بخش

1396 

 عملكرد مصوب
درصد 

 تحقق

 ملي )عمومي(

 9/108 5477805 5031815 بهداشت و درمان

 8/91 1556137 1695608 آموزش

 8/59 15327 25635 پژوهش

 9/67 20575 30272 قلب و عروق

 2/104 7069844 6783330 جمع

 درآمد اختصاصي

 9/68 11392834 1653600 بهداشت و درمان

 3/89 351882 394000 آموزش

 9/38 8572 22000 پژوهش

 2/79 15918 20100 قلب و عروق

 3/69 11769206 16972100 جمع

رديف هاي ابالغي 

 عمومي

 - 3472660 - بهداشت و درمان

 - 76277 - آموزش
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 - 0 - پژوهش

 - 1000 - قلب و عروق

 - 3549937 - جمع

رديف هاي ابالغي 

 اختصاصي
 - 544199 - بهداشت و درمان

 - - - - استاني

 5/96 22933186 23755430 جمع کل

  اصفهانمأخذ: دانشگاه علوم پزشکی 

 

 )ميليون ريال( 1396در سال  انتقال خون اصفهان اي. عملكرد اعتبارات هزينه8جدول 

 نوع اعتبارات
1396 

 درصد تحقق عملكرد مصوب

 100 27881 27881 ملي

 100 133757 133757 استاني

 100 161638 161638 جمع کل

 مأخذ: اداره کل انتقال خون اصفهان         

 

 106086)1395ت به سال ميليون ريال بوده که نسب 133757اعتبارات هزينه اي اين اداره کل مبلغ  1396در سال  
 درصد آن مربوط به حقوق و مزاياي کارکنان مي باشد.16درصد افزايش داشته که 26ميليون ريال (  به ميزان 

 
 

 (الير ونيلي)م 1396انتقال خون اصفهان در سال  يها ييتملک دارا. عملكرد اعتبارات 9جدول 

 

 نوع اعتبارات
1396 

 درصد تحقق عملكرد مصوب

 0 0 0 ملي

 76 15844 20750 استاني

 76 15844 20750 جمع کل

 مأخذ: اداره کل انتقال خون اصفهان      
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 بندي و پيشنهادهاجمع -5

 در این بخش، به نقاط قوت و دستاوردهای بخش بهداشت و درمان استان اشاره خواهد شد.

تهران انتخاب شده  نیتان مععامل استان اصفهان به عنوان اس ریبراساس دستورالعمل سازمان پدافند غ

کاال و  یجهت نگهدار كیانبار استراتژ  ستیاست و  با قرار داشتن استان اصفهان در مرکز کشور ضرور

زمان، درخواست  و نهیهز نیخون و پالسما  احداث تا با کمتر یالزم جهت نگهدار یسردخانه با دما

 گردد.  نیمراکز انتقال خون سراسر کشور تام  ازیمورد ن

زیر در حوزه انتقال انتقال خون موارد  یتهایتوجه به موارد گفته شده و به منظور بهبود و توسعه فعال با

 گردد: یم شنهادیپخون 

 جهت احداث سردخانه  ياعتبار از محل اعتبارات مل نيتام -

 جنب  اداره کل  نيدر زم کيجهت احداث انبار استراتژ ياعتبار از محل اعتبارات مل نيتام -

 خون سهيتمام شده هر ک متيبراساس ق  انهيغ بودجه سالابال -

 مترقبه ريدر مواقع بحران و حوادث غ يارتباط يها رساختيز جاديا -

 .بازنشسته يروهايو خروج ن تهايحجم فعال شيتوجه افزا ازبايمورد ن يانسان يروين نيتام -

 شود:ح ذيل اشاره ميدر ادامه گزارش بهداشت و درمان به نقاط قوت و دستاوردهاي بخش به شر

 نقاط قوت:

 امکان ارائه طيف متنوعي از خدمات سالمت در استان. -

 دهنده خدمات.دسترسي مناسب آحاد جامعه به واحدهاي ارائه -

 .توسط دانشگاه علوم پزشکي اصفهان تجهيزات پزشکي( –آوري داروييتأسيس دو مرکز رشد )فن -

 علوم پزشکي.تخصصي در  هاي مختلف تخصصي و فوقوجود رشته -

 وجود نيروهاي متخصص و اساتيد علمي توانمند. -

 استقرار حاکميت باليني و نظام اعتباربخشي در مراکز درماني استان.  -

 وجود زيرساخت فيزيکي گسترده و تجهيزاتي مناسب در نظام ارائه خدمات سالمت. -

 نهاد سالمت در استان. هاي مردموجود خيرين و مؤسسات خيريه و سازمان -

 خصوصي فعال مرتبط با سالمت در استان. جود بخشو -

 هاي باليني کشور.مهارت تغذيه باليني کشور و تشريح کشور، آموزشي علوم علمي عنوان قطب اخذ -
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بر اجراي نظارت  استان وهاي دانشگاهي سطح شش برنامه در بيمارستان استقرار تحول نظام سالمت در -

 صحيح آن. 

 هاي نوين علوم پزشکي و تغذيه و علوم دارويي. هاي فناوريانشکدهاندازي دتأسيس و راه -

 الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان و پذيرش دانشجو در آن. تأسيس شعبه بين -

 

 دستاوردها:

 ايجاد نرم افزار نگاه )نرم افزار گسترده اعضاي هيأت( به منظور برنامه ريزي پايش عملکرد اعضاي هيأت علمي.  -

  مرکز و سامانه آموزش مجازي و همگام سازي آن با سيستم سما. راه اندازي -

فعال سازي دفاتر توسعه بيمارستاني جهت مشارکت در ارتقاي آموزش باليني در سطح بيمارستانها و نظارت بر  -

 عملکرد آنها. 

ريه، پاکستان، انجام بازديد و نشست با حضور نمايندگان کشورهاي اسپانيا، استراليا، اتريش، چين، لهستان، سو -

کشورهاي آلمان و ژاپن و هاي دانشگاهي به تأاعزام هي بلژيک، آلمان، تايلند، ژاپن، کره جنوبي، دانمارک و 

فرانسه، کابل  IFRESهاي پوتراي مالزي،  همکاري بين دانشگاه علوم پزشکي اصفهان و دانشگاه تفاهم نامه

حمديه سوراکارتاي سنگاپور، لودويک ماکسيميليان آلمان، م ULMفرانسه، وين اتريش،  UEVEافغانستان، 

 آلمان، کاگوشيماي ژاپن، شبکه آموزش و تحقيق علمي جهاني )يوسرن(.

 .هاي علمي ايران و آلمانتشکيل اتاق هماهنگي همکاري -

  راه اندازي مرکز آزمون هاي الکترونيک تدبير. -

 راه اندازي مرکز آموزش هاي مهارتي.  -

 دي بين المللي دانشگاه.اعتباربخشي و رتبه بن -

 توسعه آموزش بين الملل و جذب دانشجوي خارجي. -

 صدور کارت بهداشتي استاندارد براي دانشجويان. -

 .96شرکت دانش بنيان در مراکز رشد حوزه سالمت در سال  3تاسيس و استقرار  -

 فناوري. و علم پارک در سالمت پرديس شوراي اندازي راه -

در بيمارستان   EB،کلينيک رمان ناباروري مرکز آموزشي درماني شهيد بهشتيمرکز دو راه  اندازي  تجهيز -

 الزهرا و کلينيک متابوليک ارثي در بيمارستان امام حسين.

 دي  منظريه. 9راه اندازي بيمارستان  -

 پياده سازي دستورالعمل پزشکان اقماري در استان اصفهان. -
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بيمارستان سوانح سوختگي امام موسي کاظم )ع(، جلب حمايت خيرين سالمت استان در خصوص پروژه هاي  -

کمک  تجهيز و راه اندازي مراکز درماني، بيمارستاني، سمن هاي جديد در استان و انجمن هاي خيريه بيمارستاني،

 به مناطق زلزله زده کرمانشاه.

و دارو و سوله انبار احداث و تکميل کتابخانه و مرکز اطالع رساني مويداالطبا، خانه دانشجو، ستاد معاونت غذا  -

 ر.مواد مخد

کلينيک تخصصي  اميرالمومنين)ع( شهرضا ، ص سرطان بيمارستان هاي الزهراء واحداث مرکز غربالگري و تشخي -

 .بيمارستان امام حسين)ع( گلپايگان

هاي فيض، شهيد منتظري نجف آباد، خاتم االنبيا)ص( نطنز، عمليات اجرايي طرح توسعه بيمارستان -

 ين)ع( شهرضا و بيمارستان شرق اصفهان)ورزنه(.اميرالمومن

 در بيمارستانها  جهت استفاده در سامانه سيب و سپاس. تيهو استعالم سامانهراه اندازي  -

هاي وسيع کنترل مخزن از طريق اجراي برنامهعلوم پزشکي اصفهان درصدي موارد سالک دانشگاه  22کاهش  -

 فردي و....آموزش عمومي و توزيع اقالم حفاظت  و ناقل،

از  HIVو برنامه پيشگيري از انتقال  HIVبا ادغام برنامه مراقبت  HIVافزايش دسترسي به انجام تست  -

 ها.مادر به نوزاد در شهرستان

 اجراي برنامه غربالگري سرطان کولورکتال براي اولين بار در استان اصفهان. -

کامل و برخي نشانگرهاي ارزشيابي خدمات اي، رشد و توضعيت تن سنجي، شاخص هاي تغذيه»انجام بررسي  -

 شهرستان تابعه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان.  13در « سال کشور 5نظام بهداشتي در کودکان زير 

 اجراي طرح توقف چاقي کودکان )ايران اکو(. -

 اردار و شيرده مبتال به سوءتغذيه.اي مادران بهمکاري در اجراي برنامه بنياد علوي)حمايت تغذيه -

 مورد وبا.  30خيص تش -

 آزمايش غربالگري هيپوتيروئيد و فنيل کتونوري جهت نوزادان.  110000انجام بيش از  -

 معرفي داروي نواليس بعد از پايلوت دارو به عنوان داروي ساخت ايران. -



 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 خش چهارمب
 

 امور فرابخشی
 



 

 



 

 

 

 فصل هجدهم

 نظام درآمد و هزینه

 مقدمه -1

به عبارت ديگر،  ريزي در سطوح مختلف است.مرکز عبارت از انجام فرآيند برنامهريزي غيرمتطبق تعريف، برنامه

هاي توسعه صرفاً توسط هاي مربوط به برنامهگذاريريزي است که تدابير و سياستاي از برنامهتمرکززدايي شيوه

اي زي متمرکز به هر درجهريشود. بر اين اساس، گذار از يک نظام برنامههاي مرکزي آن انجام نميدولت و دستگاه

هاي انجام امور از به يک نظام نامتمرکز مستلزم اين است که تغييرات، اصالحات و بهبودهايي در راهکارها و شيوه

 سوي ديگر به وجود آيد. 

هزينه استان در برنامه سوم به  -ريزي، نظام درآمدگيري سياست تمرکززدايي در امور برنامهبه دنبال شکل

هاي و يک گام اساسي در توسعه و تعادل مناطق کشور برداشته شد. اما به دليل نامشخص بودن رويه وجود آمد

هاي الزم در نظام اجرايي و اداري کشور، ايجاد هاي مناسب و آماده نبودن سياستقانوني، عدم وجود زيرساخت

تي، اين سياست در برنامه چهارم هايي روبرو شده ولي با توجه به ضرورت چنين سياساي با چالشچنين برنامه

 توسعه نيز منظور گرديده است.

با آغاز برنامه چهارم توسعه، فرصتي براي ايجاد اسناد توسعه استاني و نظام تنظيم بودجه استاني فراهم  

به اي استاني هر استان گرديد، تا بر اين اساس تدريجاً وظايف عمراني دولت و نيز اعتبارات تملک دارايي سرمايه

هاي مختلف و گذاري در بخشهاي سرمايهدرآمد آن استان معطوف گردد و درعين حال اختيار تعيين اولويت

همچنين تهيه برنامه عملياتي توسعه استان به نهادهاي استاني واگذار گردد. در واقع اين اقدامات، شش رويکرد 

نامه چهارم توسعه در قالب بخشي از مواد قانوني ريزي و بودجه کشور بودند که در قانون بربرنامه مهم در نظام

 هزينه منظور و متجلي گرديد. -اي در راستاي نظام درآمد فصل ششم تحت عنوان آمايش سرزمين و توازن منطقه

هاي پيشين مرتبط با بحث تمرکززدايي و اصالح قوانين و مقررات، به به طور کلي آنچه در قوانين و برنامه

مر توسعه مناطق بوده، در برنامه ششم توسعه نيز بر آن تأکيد شده است. به عنوان مثال در بند منظور تسهيل در ا

قانون برنامه جهت  ياز سال اول اجرا گرديده است کهدولت مکلف ( قانون برنامه ششم توسعه، 7)ح( ماده )

 ،يبخشتعادل ،يسازنهيجهت زم در مراکز استانها و ياجرائ تيريمد ياثربخش و ييتمرکز زدا کرديکردن رو ياتيعمل

 يزيربرنامه يکشور را به شورا ياهيسرما يي( از اعتبارات تملک دارا%30)درصديس عيتوز ينيسرزم شيتوازن و آما

 يو مل يمل يها ماده عالوه بر سهم استانها از اعتبارات طرح نياعتبارات موضوع ا عيوز. تاختصاص دهد تانهااس

 .باشديم ياستان
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 رسی عملکرد مواد قانونی برنامه ششم توسعه بر -2

-ها از جمله فعاليتاي و نهادي کردن اين سياستتغييرات ساختاري در تمرکززدايي، توسعه متعادل منطقه

ها در استان گيريهاي سوم و چهارم توسعه به وجود آمدند و رفته رفته تمرکز تصميمهايي بودند که در طي برنامه

پذيري تر از ملي، گسترش  مسئوليتگيري در سطوح پايينهاي غير متمرکز تصميمکه شيوهطوري نهادينه گرديد. به

ها و پاسخگو بودن و ارتقاي سطح مديريت استاني در مشارکت در تأمين مصارف با تصويب اسناد ملي توسعه استان

رد استاني، از يک طرف و تهيه سند هاي عمراني دولت با کارکتقويت شد و اقداماتي در جهت تعيين عناوين برنامه

بودجه ساالنه استان از طرف ديگر، مورد توجه قرارگرفت. در برنامه ششم توسعه نيز اين روند ادامه يافته است. بر 

 ( ارائه شده است. 2-1اين اساس، عملکرد اين نظام برابر مواد قانوني مربوطه در قالب جدول )

 

 هاي برنامه ششم توسعهال: عملكرد مواد قانوني طي س2-1جدول

 ردیف
شماره ماده قانونی 

 مرتبط
 عملکرد و اهم اقدامات ماده قانونی تکلیف تعیین شده در

1 
 بند ح -7ماده 

 

درصد از اعتبارات تملك دارایی  30اختصاص 

 ای استانها جهت تعادل بخشیسرمایه

 

دولت مکلف است از سال اول اجرای قانون برنامه 

رویکرد تمرکز زدایی  جهت عملیاتی کردن

واثربخشی مدیریت اجرائی در مراکز استانها و 

بخشی، توازن و آمایش سازی، تعادلجهت زمینه

( از اعتبارات %30درصد)سرزمینی توزیع سی

ای کشور را به شورای تملك دارایی سرمایه

 -ریزی استانها اختصاص دهد. تبصرهبرنامه

بر سهم  توزیع اعتبارات موضوع این ماده عالوه

استانها از اعتبارات طرحهای ملی و ملی استانی 

 باشد.می

2 
-بند الف  - 26ماده 

 3جزء 

درصد درآمد حاصل از  3سوم از اختصاص یك

های صادرات نفت خام و میعانات گازی به استان

خیز و گازخیز و دوسوم آن به مناطق و نفت

 یافتههای کمتر توسعهشهرستان

های مرانی در قالب بودجههای عاجرای برنامه

ریزی و توسعه سنواتی با تصویب شورای برنامه

 هااین استان

3 
  -بند الف- 26ماده 

 4جزء 

واگذاری کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری 

دستگاههای اجرائی به واحدهای مربوطه خود در 

 هاها و شهرستاناستان

تهیه فهرست کلیه اختیارات و وظایف قابل 

 اری در سال اول اجرای قانون برنامه واگذ

4 
  -بند الف  - 26ماده 

 1جزء 

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
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5 

نون احکام قا-31ماده 

دائمی برنامه های 

 توسعه

 تشکیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان

استان ریزی و توسعه ادامه فعالیت شورای برنامه

در اجرای وظایف محوله که در قوانین و 

دستورالعمل ها مشخص می شود و اجرای 

اختیارات تفویضی رئیس جمهور در امور برنامه و 

ظارت بر مدیریت بودجه و در جهت هماهنگی و ن

و توسعه سرمایه گذاری همه جانبه و پایدار 

استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکز 

زدایی، افزایش اختیارات استان ها و تقویت نقش 

و جایگاه استان ها در راهبری و مدیریت توسعه 

درون و برون گرایی منطقه ای و تحقق اهداف 

 اقتصاد مقاومتی 

 

 های اجراییبررسی عملکرد سیاست -3

هزينه  -به منظور تحقق تمرکززدايي و اصالح ساختار دولت در محدوده استاني، سازوکار اجرايي نظام درآمد

هزينه، شامل  -ام درآمد ماده قانوني درج شده است. اجزاي نظ 13ها در فصل هشتم قانون برنامه سوم در استان

 باشد.ريزي و نظارت ميريزي و اجرا، درآمد و بودجهبرنامه

اي، شش رويکرد در فصل ششم قانون برنامه چهارم توسعه تحت عنوان آمايش سرزمين و توازن منطقه

هزينه  -درآمد  ريزي کشور در قالب بخشي از مواد قانوني در راستاي تقويت نظامريزي و بودجهمهم در نظام برنامه

ها، ها، ايجاد نظام تنظيم بودجه استانتجلي يافته است که عبارتند از: تهيه و تدوين اسناد ملي توسعه استان

اي استاني هر استان به تمرکززدايي در زمينه وظايف عمراني دولت، وابسته کردن اعتبارات تملک دارايي سرمايه

هاي مختلف به نهادهاي استاني و تهيه گذاري در بخشهاي سرمايهولويتدرآمد آن استان، واگذاري اختيار تعيين ا

 برنامه عملياتي توسعه استان.

قانون برنامه چهارم، سند توسعه استان، سندي راهبردي است که با توجه به   155طبق بند )ب( ماده 

نه جمعيت و نيروي انساني، منابع ها در زميگيريترين جهتها و تنگناهاي توسعه استان، اصليها، محدويتقابليت

هاي کمي وکيفي بلند مدت و ميان مدت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و هدفطبيعي، زيربناها و فعاليت

هاي توسعه عمران توسعه استان را در چار چوب راهبردهاي کالن برنامه چهارم و سند ملي آمايش سرزمين و طرح

هاي اجرايي استان را موظف نمايد. در بند )و( ماده مذکور نيز کليه دستگاهو اسناد ملي توسعه بخشي تبيين مي

نموده است تا برنامه اجرايي و عملياتي خود را در قالب اسناد توسعه استاني با هماهنگي سازمان مديريت و 

رند. در ضمن ماده ريزي و توسعه استان به مرحله اجرا در آوريزي کشور تهيه و پس از تصويب شوراي برنامهبرنامه

داند. اين سند که ها را براساس سند ملي توسعه استاني، الزم ميقانون برنامه چهارم، تهيه بودجه ساالنه استان 81

ريزي کشور براي اجراي برنامه توسعه استان را ريزي استان و سازمان مديريت و برنامهتعهدات شوراي برنامه
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-هاي سرمايهاعتبارات تملک دارائي هاي هدف هر بخش،استان، شاخص نمايد، مشتمل بر اهداف کميمشخص مي

 باشد. اي استان مياي و اعتبارات   هزينه

اي از مواد قانوني و راهکارهاي اجرايي در برنامه سوم هزينه استان به عنوان مجموعه -نظام درآمد     

 هاي زير مورد توجه قرار گرفته است:توسعه در پي تحقق هدف

 ريزي استاني به مديريت استانريزي و بودجهگيري بيش تر در زمينه برنامهگذاري اختيار تصميموا 

 تعيين و تعريف وظايف عمراني استاني 

 افزايش درآمدهاي استاني 

 هاي عمراني استاني و درآمدهاي استاني در هر استان برقراري ارتباط بين هزينه 

 هاي کشوريک از استانتهيه و تنظيم سند برنامه سوم براي هر 

 تهيه عملکرد مالي استان و گزارش بودجه استاني 

ست  ست   يابي به هريک از هدفبه منظور د سيا شده هايي پيشهاي فوق،  صورت مواد  بيني  اند که يا به 

هاي پيوست قوانين  قانوني يا به شکل راهکارهاي اجرايي در قوانين برنامه سوم و برنامه چهارم توسعه و مجموعه   

شده    صريح  شکيل مي ريزي و اجرا، درآمد و بودجههزينه را برنامه -اند. اجزاي نظام درآمد ت دهد ريزي و نظارت ت

شــوند در قالب ماده  هزينه را شــامل مي -ريزي نظام درآمد قانون برنامه ســوم که بعد برنامه 77،71،70که مواد 

 قانون برنامه چهارم تنفيذ شده است. 83

گيري هاي ذيل آنها )موادتنفيذي از برنامه سوم( زمينه قانوني شکلو تبصره 71و 70، مواد83در قالب ماده 

 1379ساز را مشخص کرده است. براساس اين مواد، آئين نامه اجرايي آنها در سال گير و تصميمنهادهاي تصميم

ياست استاندار به منزله نهاد  ريزي و توسعه استان به ربه تصويب هيأت وزيران رسيد به نحوي که شوراي برنامه

اند. ها استقرار يافتهساز در استاناي تصميمهاي تخصصي آن به عنوان نهادهاي مشاورهگير وکارگروهتصميم

باگذشت چندين سال از اجراي اين ماده و بررسي نتايج آن مشخص شد که آيين نامه نياز به اصالح و بازنگري 

و 1382هاي آيين نامه جديدي تهيه و پس از تصويب هئيت وزيران در سال ها،آوري نظرات استاندارد. با جمع

 ها ابالغ گرديد.براي اجرا به استان 1384

ريزي و توسعه استان در تنفيذ شده از برنامه سوم توسعه به وظايف شوراي برنامه 71از سوي ديگر ماده 

 دازد.پرها ميريزي ميان مدت در استانهاي مختلف برنامهحوزه

هزينه استان پرداخته است. ماده  -قانون برنامه چهارم به بعد مالي نظام درآمد  83،82،81،80،79،78مواد

کند. بطور مشخص اين اي استاني هر استان را تعيين ميهاي سرمايهحکم قانوني سقف اعتبارات تملک دارايي 78

خزانه معين هر استان در قالب بودجه سنواتي به تأمين دارد که درصد معيني از درآمدهاي واريزي به ماده مقرر مي

اي( از محل درصد باقيمانده درآمدهاي آن استان اختصاص يابد و هاي سرمايهاعتبارات عمراني )تملک دارايي

ريزي کشور به تصويب هيأت وزيران نسبت درآمد و هزينه هر استان، پس از پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه

 برسد.
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هاي ها و تنگناها، مسايل اساسي، هدفهاي اصلي استان، محدويتلي توسعه استان شامل قابليتسند م

هاي کمي با توجه به الزامات ذيل تهيه و توسعه بلند مدت و راهبردهاي توسعه بلند مدت استان همراه با هدف

 تنظيم شده است:

  تأکيد بر افزايش نقش نهادهاي مدني و مردمي در توسعه استان 

 دولت )با تأکيد بر وظايف عمراني( بين ملي و استاني   تأکيد و تقويت مرزبندي وظايف 

  هويت بخشيدن به منابع استاني 

  دروني کردن فرآيند توسعه استان 

 ريزي محلي ريزي و تقويت مبناي برنامهپي 

 

تمرکززدايي و اي، به منظور ادامه در فصل ششم قانون برنامه پنجم توسعه تحت عنوان توسعه منطقه

( منظور 179هزينه استاني در ماده ) –ها، مباحث نظام درآمد افزايش اختيارات در جهت توسعه و عمران استان

داري کل به خزانه معين ، درآمدهاي استاني را وصول و از طريق خزانه179گرديده است. دولت طبق بند الف ماده 

قانون  179ي و عمراني استان هزينه نمايد. از ديگر بندهاي ماده نمايد تا در اجراي وظايف جاراستان، واريز مي

ريزي و توسعه استان و برنامه پنجم، تهيه سند بودجه ساالنه استان است. اين سند شامل تعهدات شوراي برنامه

 باشد.ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور درخصوص اجراي برنامه توسعه استان ميمعاونت برنامه

هاي پيشين مرتبط با تمرکز زدايي و اصالح قوانين و مقررات و به منظور ي آنچه در قوانين و برنامهبه طور کل

تسهيل در امر توسعه مناطق بوده در برنامه ششم نيز به آن تأکيد شده است و هدف از استمرار کارکرد نظام درآمد 

اجرايي مربوط هم به مواردي نظير  -اسي هزينه استان، تقويت و افزايش اختيار آن بوده است و در بسته سي -

ساز  بينيکوتاه کردن فرآيند انتقال و استفاده از درآمدهاي استاني، پيش افزايش اختيارات ستاد درآمد استان،

ريزي و توسعه استان ها بيانجامد و همچنين افزايش اختيارات شوراي برنامهوکارهايي که به تشويق افزايش وصولي

اي، گذاري اختصاص يافته در هر استان متناسب با نيازهاي منطقهيع بين بخشي تسهيالت سرمايهبه منظور توز

 اشاره شده است.

 قانون اجراي اول سال از شده است مکلف قانون برنامه ششم توسعه دولت 7ماده  2به طور کلي در جزء )ح( بند 

زمينه  جهت و استانها مراکز در اجرائي يتمدير اثربخشي و رويکرد تمرکززدايي کردن عملياتي جهت برنامه

 را سرمايه اي کشور دارايي تملک اعتبارات سي درصد از توزيع سرزميني آمايش و تعادل بخشي، توازن سازي،

 .اختصاص دهد استانها برنامه ريزي شوراي به

 ايمنطقه بين عدالت دنکر رقابت پذير قانون برنامه ششم توسعه به منظور 26(بند )الف(  ماده 4ن در جزء)يهمچن

استاني و در راستاي تمرکززدايي دولت موظف به  درآمد وصول افزايش انگيزه تقويت خوداتکايي، و سرزميني و

ها و واگذاري کليه اختيارات و وظايف قابل واگذاري دستگاههاي اجرائي به واحدهاي مربوطه خود در استان

 ششم شده است.ها در سال اول اجراي قانون برنامه شهرستان
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به عنوان يک جزء اساسي در اجرايي "درآمد استاني "هزينه استان،  -از ديدگاه تأمين منابع، در نظام درآمد 

يت استاني در وصول منابع رود مديرآيد. بنابراين براي حصول اين امر انتظار مينمودن اين نظام به شمار مي

( وضعيت عملکرد درآمدهاي 4-1مشخص شده براي آن استان سعي و تالش خود را به عمل آورد. در اينجا جدول )

 45922872بالغ بر  1396دهد. عملکرد درآمدهاي استاني در سال نشان مي 1396تا  1394استاني را از سال 

درصد تحقق يافته است. مصوب  6/72ميليون ريال(،  63255595) هاميليون ريال بوده که نسبت به مصوب درآمد

 درصد رشد داشته است. 2، 1395نسبت به سال 1396درآمد استان در سال 

 

 

  1394 -96هاي: وضعیت عملكرد درآمدهاي استاني استان طي سال4-1جدول

 سال

 مصوب 

 درآمد استانی

 ) میلیون ریال(

 رشد

 )درصد(

 عملکرد 

 درآمد استانی

 میلیون ریال( )

 رشد

 )درصد(

 میزان تحقق

 درآمد استانی 

 )درصد(

1394 52816450 - 38173946 - 3/72 

1395 62000212 4/17 46713829 37/22 3/75 

1396 63255595 2 45922872 7/1- 6/72 

 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان. معاونت هماهنگي برنامه و بودجه -خذأم    
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 رف بخش مصا -2-4

  ایهای سرمایهاعتبارات تملك دارائی  -1-2-4

هاي اقتصادي، اجتماعي دولت هاي عمراني مربوط به برنامهبه طور کلي اعتباراتي که جهت اجراي طرح

اي     هاي سرمايهشود را اعتبارات تملک داراييبيني ميهاي پنج ساله و بودجه عمومي ساالنه دولت پيشدر برنامه

هاي موجود را توسعه      هاي جديد هستند، به طوريکه ظرفيتاين نوع از اعتبارات ايجادکننده ظرفيتنامند. مي

کنند. اين اعتبارات از محل درآمدهاي عمومي يا ساير ها افزوده و دوام آن را تثبيت ميدهند و يا به عمر آنمي

 گردند.اشند تأمين ميبمنابع که شامل منابع داخلي، تسهيالت و فروش اوراق مشارکت مي
    

نسبت به سال  1396اي استاني مصوب در سال هاي سرمايه( اعتبارات تملک دارائي4-2با توجه به جدول )

هاي ميليون ريال رسيده است. عملکرد اعتبارات تملک دارائي 5121532درصد به رقم  70با رشدي معادل  1395

درصد از اعتبارات  62باشد که در واقع ميليون ريال مي 3166111در حدود  1396اي استاني در سال سرمايه

-( بيانگر وضعيت اعتبارات تملک دارائي4-2اي استاني تحقق يافته است. جدول )هاي سرمايهمصوب تملک دارائي

 باشد.مي 1396تا  1394هاي اي استاني طي سالهاي سرمايه

 

 1394-96 هايطي سال ياي استانيههاي سرماوضعیت اعتبارات تملک دارائي: 4-2جدول

 سال

 مصوب

 اعتبارات 

 ) میلیون ریال( 

 رشد

 )درصد(

 تاعملکرد اعتبار

 ) میلیون ریال( 

 رشد

 )درصد(

 میزان تحقق

های اعتبارات تملک دارایی 

 ای استانیسرمایه

 )درصد(

1394 2239800 - 1292865 - 7/57 

1395 3010000 4/34 1564476 21 52 

1396 5121532 70 3166111 102 62 

 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان. معاونت هماهنگي برنامه و بودجه -خذأم     
 

 

 ایاعتبارات هزینه -2-2-4

هاي کنند و همچنين هزينههاي ايجاد شده توسط دولت را حفظ و نگهداري مياي ظرفيتاعتبارات هزينه

 گردد.عتبارات از محل درآمدهاي عمومي تأمين مينمايند. اين ااعمال حاکميت را تأمين مي

درصد رشد نسبت به سال  14با  1396اي استان در سال ( مصوب اعتبارات هزينه4-3با توجه به جدول )

 4975943در حدود  1396اي در سال ميليون ريال رسيده است. عملکرد اعتبارات هزينه 5112879به  1395
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( بيانگر 4-3اي تحقق يافته است. جدول )درصد از اعتبارات مصوب هزينه 3/97ميليون ريال است که در واقع 

 باشد.مي1396تا  1394هاي اي استان طي سالوضعيت اعتبارات هزينه
 

 

 1394 - 96هاي اي استان طي سال: وضعیت اعتبارات هزينه4-3جدول

 سال

 مصوب

           ایهزینهاعتبارات   

 ) میلیون ریال(

 رشد

 )درصد(

اعتبارت عملکرد 

 ایهزینه

 ) میلیون ریال( 

 رشد

 )درصد(

 میزان تحقق

 ایاعتبارات هزینه 

 )درصد(

1394 3923032 - 3861997 - 4/98 

1395 4485381 33/14 4452897 3/15 2/99 

1396 5112879 14 4975943 7/11 3/97 

 و بودجه ريزي استان. معاونت هماهنگي برنامهسازمان مديريت و برنامه -خذأم

 

اي مصوب )شامل اعتبارات هزينه 1396هاي مصوب استان در سال به طور کلي مجموع مصارف و پرداختي

 1395ميليون ريال است که نسبت به سال  10234411اي مصوب( بالغ بر هاي سرمايهو اعتبارات تملک دارائي

)شامل عملکرد  1396در سال  درصد رشد داشته است. همچنين مجموع عملکرد مصارف استان 5/36حدود 

ميليون ريال است  8142054اي استاني( بالغ بر هاي سرمايهاي و عملکرد اعتبارات تملک دارائياعتبارات هزينه

درصد رشد داشته است. به عبارتي از کل درآمد استاني کسب شده در سال  3/35حدود  1395که نسبت به سال 

 تان اختصاص يافته است.درصد آن به مصارف اس 7/17حدود  1396



 

 

 

 فصل نوزدهم

 بودجه و وضع مالي دولت

 

 ـ مقدمه1

باشد. اقتصاد را علم اداره محدوديت و کميابي موضوع مشترک علومي مانند اقتصاد و مديريت و بودجه مي    

بزار تبديل منابع منابع کمياب، مديريت را هنر استفاده مؤثر و کارآمد از منابع مادي و مالي و انساني و بودجه را ا

کنند. در هر سه مقوله، استفاده بهينه از منابع قابل توجه است، چرا که منابع مالي به اهداف انساني تعبير مي

 طور بهينه مديريت شوند.اند و ضرورت دارد که اين منابع کمياب بهکمياب

له دولت در اقتصاد معموالً به وسيله يکي از موارد عمده مطرح در اقتصاد، نقش و اندازه دولت است. ميزان مداخ

ي هاترين معيارها و شاخصاز مهمطوري که اغلـب اقتصاددانان يکيشود، بهگيري ميحجـم بودجه دولتي اندازه

توليد به  (Government Expenditures)ميزان مداخله دولت در اقتصاد را نسبت بودجه عمومي دولت 

دهنده جايگاه دولت در اقتصاد دانند. بودجه يک کشور، نشانمي (Gross National Product)داخلي ناخالص

و ميزان مداخله آن در جامعه است و اداره صحيح امور مالي دولت، نقش مهمي در بهسازي نظام اقتصادي و نظام 

 اداري يا مديريت بخش دولتي دارد.

هاي علمي مديريت و دولتي و پيشرفت روش هايتر شدن سازمانهاي دولت و پيچيدهبا گسترش فعاليت     

ها بوده و ها و برنامهاي از طرحريزي، سيستم پيچيدههاي اطالعاتي، امروزه بودجهريزي و ظهور تکنولوژيبرنامه

کننده انواع دار شده و منعکسريزي را نيز عهدههاي سياسي و اقتصادي، نقش مهم و حساس برنامهبر نقشعالوه

 هاي سياسي،اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه است. ريزيبرنامه

ريزي و مالي به عنوان ابزار برنامه« بودجه»دولت در اقتصاد وظايف گوناگوني دارد و براي انجام اين وظايف از      

کند. چون ايجاد تعادل و رسيدن به اهداف مختلف اقتصادي در سطـوح اي استفاده ميدر دو سطح ملي و منطقه

ها، توزيـع عادالنه درآمـد و... در هر برنامه اقتصادي در اولويت قرار اي مانند اشتغـال، تثبيت قيمتي و منطقهمل

عنوان يک وسيله که در آن درآمدها و مخارج دقيقاً به« ابزار بودجه» تواند با استفاده از دارد. بنابراين، دولت مي

ترين ابزاري اهداف مطلوب خود هدايت کند. به عبارت ديگر، مهمي اقتصادي را به سوي هاشوند، شاخصثبت مي

تواند وظايف اقتصادي خود )تخصيص منابع، توزيع درآمد و ثروت، تثبيت اقتصادي( را که دولت از طريق آن مي

 است.« بودجه و سياست مالي»انجام دهد، 
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افته است، از اين رو تعريف جامعي که در چون مفهوم بودجه از آغاز پيدايش تاکنون تغيير و تحول بسيار ي     

ها و تعاريف، ها، نظريههاي گذشته و زمان حال باشد، کار دشواري است. ديدگاهبرگيرنده تمام مفاهيم آن در دوره

 هاي متفاوت تعاريف متفاوتي ارائه شده است.ها و مکانمند هستند و به همين خاطر در زمانمند و مکانزمان

يعني دولت «. هاي دولت براي سال آيندهبيني درآمدها و برآورد هزينهپيش»تعريف عبارت است از:  در« بودجه»   

ها به منابع مختلف هاي اقتصادي، به هزينه کردن نياز دارد و براي تأمين اين هزينهبراي انجام وظايف و مسئوليت

شوند. دولت ازطريق تغييرات ثبت مي« وميمخارج عم»و « درآمدها»در قالب « بودجه»مالي، نيازمند است که در 

هاي تواند مسئوليتشود، ميناميده مي« سياست مالي»درآمدها و مخارج مختلف خود در بودجه که اصطالحاً 

 اقتصادي خود را انجام دهد.

گر کند. به عبارت ديگر، اعمليات مالي دولت در کشورهاي در حال توسعه، نقش مهمي در اين زمينه ايفا مي   

سياست مالي در اين کشورها به صورت درست اجراء شود، ممکن است آثار اقتصادي و اجتماعي مطلوبي نظير 

تشکيل سرمايه، اشتغال کامل، رشد سريع اقتصادي، ثبات اقتصادي، ايجاد عدالت اجتماعي، تخصيص مجدد منابع 

 و درآمد و ثروت و تجهيز منابع مالي را به بار آورد. 

گذارد. تأثير مستقيم دولت بر رشد بر عملکرد اقتصادي تأثير مي« غيرمستقيم»و « مستقيم»و طريق دولت از د   

دار از جمله: امور آموزش از طريق ارائه کاالها و خدمات عمومي و يا اولويت« هاي جاريهزينه»اقتصادي توسط 

گيرد. نقل و ارتباطات صورت ميو  سازي حملو پژوهش، بهداشت و تأمين اجتماعي، امور زيربنايي و مدرن

ازطريق افزايش توليد « هاي عمرانيهزينه»طور غيرمستقيم توسط ها و اقداماتي بههمچنين دولت با انجام فعاليت

آورد که خود ها را فراهم ميگذاريهاي الزم براي افزايش اين نوع سرمايهگذاري خصوصي، انگيزهنهايي سرمايه

گذاريمخارج دولت، مکمل سرمايه»توان گفت: عبارت ديگر، ميرود. بهي به شمار ميموتور محرکه رشد اقتصاد

 «.شوندخصوصي تلقي ميهاي بخش

توجه به اين امر که دولت ايران بيش از دو سوم درآمدهاي اقتصاد ملي يا اقتصاد کالن را به خود اختصاص     

ها و هاي عمومي در انواع برنامهه( درقالب هزينهداده و معادل همين مبلغ را )با فرض نداشتن کسري بودج

هاي مختلف اقتصادي دهي به بخشکند، اهميت و نقش بودجه را در هدايت و جهتهاي خود خرج ميفعاليت

هاي گوناگون توان گفت که هر نوع پيشرفت و توسعه در بخشکه به جرأت ميکند. به طوريکشور آشکار مي

ماندگي و عدم توسعه ريزي عمليات دولت در قالب بودجه بوده و برعکس هر نوع عقبامهاقتصاد جامعه، مديون برن

 بندي نسبت داد.توان به نواقص و کمبودهاي نظام بودجههاي مختلف اقتصادي جامعه را نيز ميدر بخش

به موازات  ولتهاي دريزي عمليات و فعاليتبندي به عنوان يک ابزار مهم و حساس براي برنامهنظام بودجه   

صورت يک نظام پيچيده  به رشد و توسعه دولت و جامعه، مراحل و تحوالت مهمي را پشت سر گذاشته و امروزه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           فني و مالي درآمده است.                                                                                                       

ان تشبيه نماييم، اصول بودجه فونداسيون و اسکلت آن محسوب ريزي کشور را به يک ساختماگر نظام بودجه   

دنبال خواهد تري بهشود و هر چه برمبناي اصول علمي و منطق اقتصادي استوارتر باشد، قطعاً نتايج مطلوبمي
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اهگرفته از قانون اساسي، قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه و بودجه و ديدگداشت. اصول بودجه در ايران نشأت

 باشد.نظران و کارشناسان اقتصادي ميهاي صاحب

 

 ساله 20انداز  جایگاه بخش بودجه در سند برنامه ششم و چشم -2

( قانون برنامه و بودجه 1شود و براساس ماده )در ايران نيز، وظايف دولت ازطريق بودجه ساالنه اعمال مي     

هاي هاي مندرج در برنامهاست که در قالب اهداف و سياستبودجه ساالنه، برنامه عمليات اجرايي دولت "کشور، 

 ."شودساله، تهيه و تدوين ميتوسعه پنج

بنابراين، بودجه ساالنه کل کشور براساس الزامات قانوني )قانون اساسي، قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه     

هاي گذشته( هاي سنواتي سالدر بودجه ساله، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تعهدات دولتپنج

 گردد. و تدوين ميها و مؤسسات دولتي تهيه بر بودجه عمومي و بودجه شرکتمشتمل

هايي را براي اشتغال پايدار و بهبود فضاي کسب براساس قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است، زمينه    

اي و نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاکميت دولت منطقه و کار، رشد سريع اقتصادي، آمايش سرزمين و توازن

عنوان کليديفراهم آورد. ازجمله موارد حائز اهميت در اين بين که به "ايراني -الگوي توسعة اسالمي"بر مبناي 

« ريزي عملياتيبودجه»( قانون برنامه ششم درخصوص 7توان به موضوع ماده )ترين هدف طراحي گرديده، مي

 ها اشاره نمود.ريزي بر مبناي عملکرد( و ارتقاي کارايي و اثربخشي برنامه)بودجه

اي، کاهش مخارج جاري دولت و تخصيص درآمد نفت براساس برنامه کالن دولت در بخش راهبردهاي بودجه    

اف و ايجاد تمام، جلوگيري از اسرهاي عمراني نيمهها و اتمام طرحها و تبعيضگذاري، رفع محروميتبه سرمايه

 مدنظر قرار گرفته است.« هزينه و پرفايدهدولت کم»

هاي کلي نظام و سند هاي بخش بودجه دولت را بر اساس برنامه پنجم توسعه و سياستگيريطور کلي جهتبه  

 توان بيان نمود:ساله کشور به شرح ذيل مي 20انداز چشم

 .ايجاد نظم مالي و انضباط اقتصادي 

 منظور دستيابي به هدف اقتصاد بدون نفت.دجه دولت بهتجهيز منابع بو 

 سازي ساختار بودجه کل کشور به روش هدفمند و عملياتي و سازي و شفافاصالح، بهينه 

 شده خدمات.صورت قيمت تمامبه

 ها، عوارض و هاي مالي و جريان منابع و مصارف بودجه دولت ازجمله: مالياتايجاد شفافيت در حساب

 ها.رانهپرداخت يا

 .اشاعه فرهنگ باور به نظم مالي و پرداخت ماليات 

 ها و مديريت نظام مالياتي.بر قانون مالياتاصالح نظام مالياتي مشتمل 
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 اي اي که تا پايان برنامه، اعتبارات هزينهگونهاي از محل درآمدهاي غيرنفتي بهتاًمين اعتبارات هزينه

 لياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي تاًمين گردد. طريق درآمدهاي ماطور کامل ازدولت به

 تمام.هاي نيمهو پروژه اهتمام جدي جهت اتمام طرح 

  گذاري مورد نياز توسعه و توجه به منابع عنوان منبع تاًمين سرمايهاز صادرات نفت بهتلقي منابع حاصل

 انساني و فيزيکي کشور.

 سازي اندازه دولت. ره امور کشور و کوچکوافزايش مشارکت مردم در ادا هاکاهش حجم تصدي 

  ممنوع بودن تأمين کسري بودجه از طريق استقراض از بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و سيستم

 بانکي.

 هاي هاي دولتي ازطريق ادغام و تجديد سازمان شرکتواگذاري، انحالل و يا اصالح ساختار شرکت

 دولتي.

 و عشايري.ي توسعه روستايي هاارتقاي شاخص 

 زيست.جويي، منطقي کردن مصرف انرژي و حفاظت از محيطاعمال صرفه 

 سازي دستاوردهاي پژوهشي و نوآوري و بنيان، تجاريگسترش بازار محصوالت دانايي محور و دانش

 عنوان جايگزين بخش دولت دراين قلمرو.خصوصي و تعاوني بهگسترش نقش بخش

 مدار، خالق و کارآفرين، منطبق با نيازهاي متخصص و متعهد، دانش سازي و تربيت نيروي انسانيزمينه

 افزاري.نرم

  متناسب کردن تعداد کارکنان هردستگاه با اهداف و مأموريت اصلي آن و تطبيق نحوه انجام وظايف

 ها و احکام بخش توسعه مديريت دولت. هاي اجرايي با سياستدستگاه

 اقتصاد "الزامات و راهکارهاي الزم براي تحقق آنها از يک  درتدوين اسناد ملي، بخشي و استاني و

مدنظر قرار  "وري توليدارتقاي بهره"، ضروي است که "ور محوراقتصاد بهره"به يک  "محور نهاده

 گيرد. 

 

 ی کلیدیهابررسی عملکرد شاخص -3

تا  1394هاي جه براي سالدراين بخش، وضعيت بودجه و وضع مالي دولت در استان اصفهان براساس قوانين بود

 گيرد.مورد ارزيابي قرار مي 1396
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 هانابع و دریافتیم -1-3

رايط مؤثر براي کارآمد شهاي اقتصاد سالم و در عين حال يکي از هاي اقتصادي، يکي از ويژگيبراساس نظريه     

ه ويژه درآمدهاي بي غيرنفتي هاي دولت به درآمدهاهاي مالي، اتکاي بسيار زياد منابع دريافتيبودن سياست

هاي سوم، چهارم و پنجم توسعه نيز بوده و در قانون د توجه خاص برنامهباشد. اين اصل در گذشته مورمالياتي مي

 برنامه ششم توسعه هم بر آن تأکيده شده است.

زا است و به عوامل ونها، عاملي برازسوي ديگر، منابع حاصل از فروش نفت خام با درنظر داشتن ساير ويژگي    

تواند اثرات منفي فراواني خارجي ازجمله تقاضاي جهاني نفت، عرضه جهاني نفت و رفتار رقبا بستگي دارد که مي

 ري، مورد استفاده قرار گيرد.هاي جاعنوان منابع براي تأمين بودجهبراقتصاد داخلي برجاي گذارد. بنابراين، نبايد به

هاي از واگذاري دارايي هاي دولت به درآمدها، منابع حاصل، منابع و دريافتيريزيبراساس نظام نوين بودجه

مالياتي و  شود. درآمدها شامل درآمدهايبندي ميهاي مالي تقسيماي و منابع حاصل از واگذاري داراييسرمايه

هاي ش نفت خام، ساختماناي از اقالم فروهاي سرمايههاي ناشي از واگذاري داراييباشد. دريافتيساير درآمدها مي

شي از هاي ناآالت و تجهيزات، اموال منقول و غيرمنقول و ساير اقالم تشکيل شده است. دريافتيدولتي، ماشين

هاي دولتي و ساير هاي مالي شامل فروش اوراق مشارکت، تسهيالت خارجي، واگذاري شرکتواگذاري دارايي

 موارد است.

از سه جزء اعتبارات  (1GFS)بندي جديد آمارهاي مالي دولت درچارچوب طبقههاي دولت مصارف و پرداختي    

هاي مالي تشکيل شده اي )عمراني( واعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي )جاري(، اعتبارات تملک داراييهزينه

اسالمي ايران ساله جمهوري  20انداز هاي سنواتي دولت در قالب ملي و استاني در سند چشماست. تحليل بودجه

 گيرد. اجتماعي و فرهنگي نيز براساس اين متغيرها صورت مي -ساله اقتصاديهاي توسعه پنجو برنامه

 ( آورده شده3-1ل )جدو در 1396تا  1394هاي آمار و اطالعات مربوط به درآمدهاي استان اصفهان از سال     

روند  1396تا  1394 هايهاي استاني مصوب طي سالوان بيان نمود که درآمدت( مي3-1است. مطابق با جدول )

يليون ريال م 62000212صعودي داشته است. براساس اين جدول، درآمدهاي استاني مصوب استان اصفهان از 

افته است. همچنين افزايش ي 1396ميليون ريال در سال  63255595درصد به  2با نرخ رشدي معادل  1395درسال 

 45922872ه مبلغ ب 1395ميليون ريال در سال  46713829افته در استان اصفهان از درآمدهاي استاني تحقق ي

 کاهش يافته است. 1396ميليون ريال در سال 

  

                                                 
1. Government Finance Statistics. 
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 )ميليون ريال(   (     1394 - 96خالصه درآمدهاي استاني استان اصفهان ) :3-1جدول

 شرح                                           

 سال 

  هادريافتي

 )مصوب(

 ها دريافتي

 )عملكرد(

1394 52816450 38173946 

1395 62000212 46713829 

1396 63255595 45922872 

  ، معاونت هماهنگی برنامه و بودجهریزی استان اصفهانسازمان مدیریت و برنامه -مأخذ      

 

 1394تا  1396هاي : مقايسه درآمد استاني مصوب و تحقق يافته طي سال3-1نمودار 

 

هاي توان بيان کرد که طي سال( مي3-1با مقايسه ميزان درآمد استاني مصوب و تحقق يافته مطابق با نمودار )     

طوري که نسبت همواره درآمد استاني تحقق يافته کمتر از درآمد استاني مصوب بوده است، به 1396تا  1394

 3/75معادل  1395درصد و در سال  3/72معادل  1394ر سال درآمد استاني تحقق يافته به درآمد استاني مصوب د

 درصد بوده است. 6/72معادل  1396درصد و در سال 

 

 های درآمدیدرآمدهای استانی استان اصفهان به تفکیک بخش -1-1-3

آمدي که رو به درناپذيري به منابع درآمد عمومي دارد. ازاينهاي عمومي نياز اجتنابدولت براي جبران هزينه     

 شود. شود، درآمد عمومي گفته مي( قانون محاسبات عمومي وصول و به خزانه دولت واريز مي10به موجب ماده )
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ها و مؤسسات ( قانون محاسبات عمومي، درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه10طبق ماده )     

از انحصارات و مالکيت و ساير درآمدهايي که در هاي دولتي و درآمد حاصل دولتي، ماليات و سود سهام شرکت

 شود.عنوان درآمد عمومي منظور ميقانون بودجه کل کشور تحت

به همين منظور، در اين بخش به بررسي درآمدهاي عمومي مصوب و تحقق يافته در استان اصفهان طي دوره 

 شود.هاي درآمدي پرداخته مي( برحسب بخش1394 - 1396زماني )

( همواره روند 1394–1396زماني ) دورهاصفهان طي( درآمد عمومي مصوب استان3-2جدول )لي باتوجه بهطورکبه

توان مشاهده کرد که مي(، 3-2هاي درآمدي در جدول )بخش صعودي داشته است. همچنين با بررسي هر يک از

بوده است. به عنوان مثال در سال  درآمدهاي مالياتي همواره بيشترين سهم را در درآمد عمومي مصوب استان دارا

 درصد بوده است. 6/94سهم درآمدهاي مالياتي برابر با  1396

( درآمد تحقق يافته در استان اصفهان همواره کمتر از ميزان درآمد مصوب بوده 3-2همچنين براساس جدول )     

 6/72استان اصفهان برابر با  نسبت درآمد تحقق يافته به درآمد مصوب در 1396است. به عنوان مثال در سال 

درصد از درآمدهاي مصوب استان  73تقريباً  1396درصد بوده است که اين درصد بيانگر اين است که در سال 

 تحقق يافته است.

درصد بيشترين  95توان مشاهده نمود که درآمدهاي مالياتي با بيش از ( مي3-2همچنين با توجه به جدول )     

 داشته است. 1396ي تحقق يافته استان طي سال سهم را در درآمدها

 

 ( )ميليون ريال(1394-96هاي درآمدي ): درآمدهاي عمومي استان اصفهان بر حسب بخش3-2جدول

 1396 1395 1394 شرح

 مالیاتي
 59860710 58728510 50548225 مصوب

 44035577 44530110 35816851 عملكرد

 انحصارات
 47495 7450 5450 مصوب

 3057 802 358 ملكردع

 خدمات و کاال
 1284843 1224385 1115490 مصوب

 1277916 1376105 1501833 عملكرد

 جرائم و خسارات
 1063286 947657 757671 مصوب

 547920 802950 751981 عملكرد

 متفرقه
 999161 1092210 389614 مصوب

 58402 3862 102923 عملكرد

 جمع کل
 63255595 62000212 52816450 مصوب

 45922872 46713829 38173946 عملكرد

 ، معاونت هماهنگی برنامه و بودجهریزی استان اصفهانسازمان مدیریت و برنامه -مأخذ            
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 ها:مصارف و پرداختی -2-3

ای )جاری( و ، اعتبارات هزینه(GFS)المللی آمارهای مالی دولت بندی بینبراساس نظام طبقه     

 دهد.های بودجه دولت را تشکیل میای )عمرانی( اجزاء اصلی پرداختیهای سرمایهاعتبارات تملك دارایی

 

ای درطول زمان با نوساناتی مواجه بوده است های سرمایهای و تملك داراییپرداخت اعتبارات هزینه     

 باشد.بودجه عمومی میهای کند، بلکه تابع دریافتیطور کلی از قاعده خاصی پیروی نمیو به

   در جدول  1396تا  1394های های استان اصفهان از سالآمار و اطالعات مربوط به مصارف و پرداختی 

میلیون  7495381های مصوب استان اصفهان از ( آورده شده است. براساس این جدول، پرداختی3-3)

-ایش یافته است. همچنین پرداختیافز 1396میلیون ریال در سال  10234411به  1395ریال در سال 

میلیون ریال  8142054به  1395میلیون ریال در سال  6017373های عملکرد در استان اصفهان از 

 افزایش یافته است. 1396در سال 

 
 

 (  )ميليون ريال(1394 – 96هاي استان اصفهان ):  خالصه مصارف و پرداختي3-3جدول

 1396 1395 1394 شرح

 10234411 7495381 6162832 مصوب(ها ) پرداختي

 5112879 4485381 3923032 ايهزينه

 5121532 3010000 2239800 ايهاي سرمايهتملک دارايي

 8142054 6017373 5154862 ها )عملكرد(پرداختي

 4975943 4452897 3861997 ايهزينه

 3166111 1564476 1292865 ايهاي سرمايهتملک دارايي

 ، معاونت هماهنگی برنامه و بودجهریزی استان اصفهانسازمان مدیریت و برنامه -مأخذ                        
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 1394تا  1396هاي هاي مصوب و عملكرد طي سال: مقايسه پرداختي3-2نمودار

 

-2مطابق با نمودار ) 1396تا  1394هایهای مصوب و عملکرد طی سالبا مقایسه میزان پرداختی    

های عملکرد بوده های مصوب بیشتر از میزان پرداختیتوان بیان کرد که همواره میزان پرداختیی( م3

 6/83معادل  1394های مصوب در سال های عملکرد به پرداختیطوری که نسبت پرداختیاست، به

 بوده است.درصد  5/79 معادل  1396و در سال  درصد 3/80معادل  1395درصد و در سال 

 

 ای )جاری(:عتبارات هزینها -1-2-3

  در جدول  1396تا  1394های ای استان اصفهان طی سالآمار و اطالعات مربوط به اعتبارات هزینه     

نسبت  1396ای مصوب استان اصفهان در سال ( آمده است. براساس این جدول اعتبارات هزینه3-3)

ای عملکرد مطابق با جدول تبارات هزینهدرصد افزایش داشته است. همچنین اع 14حدود  1395به سال 

درصد افزایش داشته است. با مقایسه میزان  12حدود  1395نسبت به سال  1396( درسال 3-3)

توان بیان کرد می 1396تا  1394های ای مصوب و عملکرد در استان اصفهان طی سالاعتبارات هزینه

قداری کمتر از اعتبارات مصوب آن بوده است، ای استان اصفهان، مکه میزان عملکرد اعتبارات هزینه

 1394ای استان اصفهان به اعتبارات مصوب آن در سال طوری که نسبت عملکرد اعتبارات هزینهبه

 بوده است. درصد  97معادل  1396و در سال درصد  99معادل  1395درصد و در سال  98معادل 
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 1394تا  1396هاي لكرد طي سالاي مصوب و عم: مقايسه اعتبارات هزينه3-3نمودار

 

 

 

 ای )عمرانی(های سرمایهاعتبارات تملك دارایی -2-2-3

تا  1394هاي اي استان اصفهان درطول سالهاي سرمايهآمار و اطالعات مربوط به اعتبارات تملک دارايي     

اي مصوب و هزينه سرمايههاي ( آورده شده است. براساس اين جدول اعتبارات تملک دارايي3-3درجدول )1396

 اي برخوردار بوده است. از رشد قابل توجه 1395نسبت به سال  1396شده در استان اصفهان در سال 

-اي مصوب و هزينه شده در استان اصفهان طي   سالهاي سرمايهبا مقايسه ميزان اعتبارات تملک دارائي     

اي استان اصفهان هاي سرمايهرد اعتبارات تملک داراييتوان بيان کرد که ميزان عملکمي 1396تا  1394هاي

اي هاي سرمايهطوري که نسبت عملکرد اعتبارات تملک داراييهمواره کمتر از اعتبارات مصوب آن بوده است، به

درصد و در سال  52معادل  1395در سال درصد و  58معادل  1394استان اصفهان به اعتبارات مصوب آن در سال 

 درصد بوده است. 62ل معاد 1396
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 1394تا  1396هاي : مقايسه اعتبارات عمراني مصوب و هزينه شده طي سال3-4نمودار

 

 بندی و پیشنهادها :ـ جمع4

طريق و با انجام شود و دولت ازاينيابد، مخارج واقعي دولت بيشتر ميهنگامي که درآمدهاي نفتي افزايش مي     

گردد، لذا بايد افزايش درآمدهاي اي کشاورزي، صنعت و خدمات را موجب ميههاي بيشتر، رونق بخشهزينه

خصوصي، هاي بخشهاي بخش خصوصي شود. ازسوي ديگر، توسعه فعاليتنفتي، سبب گسترش حجم فعاليت

سو کدريافت دارد. بنابراين، با افزايش درآمدهاي نفتي، از ي سازد تا ماليات بيشتري از اين بخش،دولت را قادر مي

سوي ديگر، برحجم درآمدهاي مالياتي دولت که ناشي از  يابد و ازسهم اين نوع درآمدها در بودجه افزايش مي

 گيرد.تاًثير درآمدهاي نفتي قرار ميگردد و حتي کسر بودجه کشور نيز تحتهاست، افزوده ميرونق ساير بخش

ي، کاهش مخارج جاري دولت و تخصيص درآمد ابراساس برنامه کالن دولت، در بخش راهبردهاي بودجه     

تمام، جلوگيري از اسراف و هاي عمراني نيمهها و اتمام طرحها و تبعيضگذاري، رفع محروميتنفت به سرمايه

 مدنظر قرار گرفته است.« دولت کوچک و کارآمد»يا « هزينه و پرفايدهدولت کم»ايجاد 

 گردد:ميبا توجه به نتايج فوق، موارد زير پيشنهاد 

ثبات و ناپايدار يک سو درآمدهاي نفتي بسيار بيبه نفت، چرا که: از« هاي جاري دولتکاهش وابستگي بودجه» (1

باشد و ازسوي ديگر، زا( ميالملل )متغيرهاي بُرونبوده و شديداً متأثر از شرايط و تحوالت متغير و ناپايدار بين

هاي مولد گذاريلقي شده و درآمدهاي ناشي از آن صرف سرمايهت« ثروت ملي»و « سرمايه»عنوان نفت بايد به

ها در راستاي هاي جاري ومصرف امور جاري کرد. به عبارت ديگر، تالشگردد و نبايد آن را صرف هزينه

که مطابق اهداف سند هاي اقتصادي به درآمدهاي نفتي بايد تمرکز يابد.چنانکاهش و قطع وابستگي بخش
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( تا پايان برنامه، کل 1396-1400( و قانون برنامه ششم توسعه کشور )1384-1404ساله ) 20انداز ملي چشم

 اين راستا و به تأمين شود که در «درآمدهاي غيرنفتي»هاي جاري بودجه عمومي دولت بايد ازمحل هزينه

 باشد: منظور تحقق آن، دولت ناگزير از انجام اقدامات زير مي

 هاي مالياتي.الف( اصالح وافزايش پايه

 هاي مالياتي.ب( اصالح و افزايش نرخ

 ج( اصالح و افزايش درآمدي نظام مالياتي. 

 افزوده کل.د( تقويت بنيه اقتصادي و افزايش ارزش

 ه( تقويت و توسعه صادرات غيرنفتي.

 تخصيص بهينه و مناسب منابع»و « امکانات هاي باز توزيع منابع وسياست»بازنگري وتجديدنظر در   (2

علمي و درست در راستاي ايجاد ريزيهاي کشاورزي، صنعت وخدمات وبرنامهميان بخش« گذاريسرمايه

 هاي اقتصاد کشور.پيوندهاي پيشين و پسين بين بخش

مبناي وظايف و عمليات نحوي که تخصيص بودجه برريزي عملياتي بهتدوين بودجه کشور براساس نظام بودجه  (3

 د.اجرايي دستگاه صورت پذير

هاي مؤثر هاي مالياتي آن و افزايش نرخافزوده و بسط پايهبر ارزشتکميل، اصالح و اجراي قانون ماليات   (4

 مالياتي و استفاده مناسب از اين ماليات و توجه بيشتر بر آثار توزيعي آن.

اسب ساختن سهم هاي اقتصادي آنها و متنهاي خدماتي واتخاذ راهکارهاي قانوني ثبت فعاليتشناسائي فعاليت  (5

 .GDPافزوده اين بخش از ماليات بر مشاغل از درآمد مالياتي و ارزش

هاي مالياتي که اصابت آن درآمد براساس نرخ تورم و حذف کليه معافيتهاي مالياتي اقشار کماصالح فعاليت (6

 درآمد با ترديد مواجه است.هاي کمبه گروه

هاي مالياتي براساس ها و نرخهاي توسعه و اصالح پايهق اهداف برنامههاي مالياتي درجهت تحقاز سياست استفاده  (7

 شرايط و متغيرهاي اقتصاد کالن.

 برقراري نظام اطالعات چندسطحي براي شناسائي مؤديان و درآمدهاي مشمول ماليات.  (8

ني با توجه به رويه حجم بودجه دولت و توزيع متعادل و متوازن اعتبارات ملي و استاجلوگيري از افزايش بي  (9

 اي.هاي بالقوه ملي و منطقهها و پتانسيلظرفيت

تمام.هاي نيمهها و پروژهاهتمام جدي درجهت اتمام طرح  (10



 

 

 فصل بیستم

 توسعه علوم و فناوري

 مقدمه -1

سال  صص و بهبود بهره    هاي اخيرطي  صاد به دليل ايجاد تخ وري عوامل توليد، مورد نقش علم و فناوري در اقت

 بر باشد.زا در رشد اقتصادي مورد تأکيد ميدرون يعنوان عاملو جايگاه فناوري به  گرفته استقرار رها کشو توجه 

آن بايد به  سـازي تجارياشـاعه و   و همچنينيندهاي خلق و ايجاد فناوري، فراگيري و اکتسـاب  آاين اسـاس، فر 

شوند  ريزي دقت برنامه صاد دانش   تا بازخورد بين فرايندهاي مذکور، و اجرايي  شرفت اقت ضمين  پي کند. بنيان را ت

ــاد دانش ــادي ايفا  اقتص ــد و توليد اقتص ــه رش بنيان با وقوع تحوالت علمي و فناوري، دگرگوني عميقي در عرص

نهايت تحقق اقتصــاد مقاومتي کند. اقتصــاد مبتني بر علم و فناوري موجب رشــد و توســعه پايدار جامعه و در مي

 شود.مي

ست   صاد دانش      الزبديهي ا سترش اقت سي گ سا شرکت در جامعه بنيانمه ا و واحدهاي بنيان هاي دانش، افزايش 

هاي خود کنند و با توجه به ويژگيمي ايفابنيان  ها نقش محوري در ساختار اقتصاد دانش  است. اين شرکت  فناور 

شرايط محيط پيراموني و انعطاف  س و پويايي و تطبيق با  شرايط تحريم  پذيري باال، ظرفيت منا بي براي مواجهه با 

 .را دارا هستند

اي از واحدها و مراکز پژوهش دانشگاهي وابسته به وزارت علوم و تحقيقات و   بخش علم و فناوري طيف گسترده 

ــکي، ديگر وزارتخانه  ــت، درمان و آموزش پزش ــتگاهفناوري، وزارت بهداش هاي اجرايي، مراکز تحقيق و ها و دس

صن     سته به  شبکه         توسعه واب شد،  ايع، واحدهاي پژوهشي مستقل خصوصي، مؤسسات ملي تحقيقات،  ها، مراکز ر

ناوري، کانون   پارک  ندوق  هاي علم و ف ــ اي از گيرد که مجموعه  هاي مالي خطرپذير را دربر مي   هاي تفکر و صـ

ي را بر عهده ها شامل تحقيقات بنيادي، تحقيقات صنعتي، مهندسي معکوس، توسعه، انتقال و انتشار فناور     فعاليت

 دارند.

يه                    به کل قام مربوط  ناوري از ميزان ار نه پژوهش و ف مد در زمي کارآ ماري  جامع آ ظام  يک ن عدم وجود  يل  به دل

متغيرهاي اسـاسـي بخش در اسـتان و کشـور اطالع دقيقي در دسـت نيسـت تا بتوان درمورد ميزان تحقق کليه       

ر نظر نمود. به همين جهت در اين گزارش به برخي اهداف کمي بخش پژوهش و فناوري در استان و کشور اظها  

از متغيرهاي کمي و کيفي مرتبط با اين بخش که اطالعات آن مربوط به شـــهرک علمي و تحقيقاتي اصـــفهان 

 ، اشاره شده است.باشدمي

شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان به عنوان يک سازمان مستقل با هدف توسعه مبتني بر دانايي از طريق ايجاد       

هاي علم و فناوري در اصفهان، قطب اقتصادي و صنعتي ايران شکل گرفته است. اين سازمان مراکز رشد و پارک

شد و پارک      سس مراکز ر سازمان مؤ ضمن حمايت از راه   به عنوان اولين  شور،  اندازي و هاي علم و فناوري در ک
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شرکت    سعه  سات دانش   تو س ست گام   ها و مو سته ا صوالت     هاي موثري در بنيان توان صادرات مح سعه توليد و  تو

ها بردارد. از زمان تصويب اساسنامه شهرک علمي و تحقيقاتي آموختگان دانشگاهبنيان و اشتغال پايدار دانشدانش

ها فضاي ارزشمندي براي   و طي اين سال  گذرداصفهان در شوراي عالي انقالب فرهنگي، بيست و يک سال مي    

سب و کارهاي دانش شکل  ستان    محوگيري ک سياري از ا صفهان، بلکه در ب شده    ر نه تنها در ا شور فراهم  هاي ک

هاي علم و فناوري، درخواســت ميزباني اســت. شــهرک به پشــتوانه دو دهه تجربه مديريت مراکز رشــد و پارک 

ــال IASPهاي علمي و مناطق نوآوري ) المللي پارککنفرانس جهاني انجمن بين  ميالدي را ارائه  2018( در سـ

  گيري اين موضوع محقق گرديد.ه خوشبختانه پس از انجام رايکرد ک

 بلند و مدت ميان هايبرنامه در شده  بينيپيش اهداف به رسيدن  و بنياندانش اقتصاد  تحقق که داشت  توجه بايد

شور  مدت ست  به بنياندانش هايشرکت  فعاليت و تالش با ک ستر  در که آيدمي د سط  شده  ايجاد ب  نهادهاي تو

 و مستقيم تاثيرات نهادها، شده اجرا هايبرنامه و شده اخذ هايتصميم طبيعي طور به و کنندمي فعاليت ستيباالد

 .گذاشت خواهد نمايش به هاشرکت اين دستاوردهاي در را خود مستقيم غير

صاد مقاومتي و اهداف پيش       ستاي تحقق اهداف اقت صفهان در را شده در برن شهرک علمي و تحقيقاتي ا امه بيني 

شتغال  هاي دانشتوسعه بازار شرکت  "ششم توسعه کشور      ساز افزايش توليد و ا را به عنوان  "رپايدا بنيان، زمينه 

سال   سال   1396اقدام اجرايي خود در  شغول به     41تعداد  1396تعيين کرد. در  شور م پارک علم و فناوري در ک

شور در        اند که فعاليت بوده سبت به ک صفهان ن ستان ا ضعيت ا ستقر و تعداد     و شاخص تعداد واحدهاي فناور م دو 

 به شرح جدول زير است: تمام وقتفناوران شاغل 

 شاخص
 های علم و فناوریکل پارک

 کشور
 استان اصفهان

سهم استان اصفهان 

 )درصد(

 10 519 5034 تعداد واحدهای فناوری مستقر

تعداد اشتغال پایدار )تمام وقت(  ایجاد 

 شده
43200 4413 10 

 

 

ــال  ــتان اصــفهان با دارا بودن  1396همچنين در س بنيان از معاونت علمي و شــرکت داراي مجوز دانش 367اس

فناوري رياست جمهوري، پس از استان تهران رتبه دوم کشوري را کسب نموده و سهم استان از کل کشور بيش        

 بوده است.درصد  9از 

شهرک علمي     ستاوردهاي  سال     برخي از مهمترين اقدامات و د ستقر در  صفهان و واحدهاي فناور م و تحقيقاتي ا

 عبارتند از: 1396

 المللي موســســات و و پنجمين کنفرانس جهاني انجمن بين يســ ميزباني و برگزاري انجام اقدامات به منظور

 هاي علم و فناوري پارک
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   سب جايزه سيا ) انجمن پارک برترک سال  ASPAهاي علمي آ شرکت دانش   ميالدي  2017( در  سط  بنيان تو

 زمهرير آسمان  پيشران

 مستقر  انيبننشسسات داؤم ها ودالر خدمات و محصوالت فناورانه توسط شرکت ونيليم 12از  شيصادرات ب

 دنياکشور  18به 

 واحدهاي فناور متقاضيبه  ييبهاخيش يپارک علم و فناور يمربع از اراضمتر 17.500 يواگذار 

 فناور مستقر يتومان توسط واحدها ارديليم 1.400بالغ بر  ياقتصاد تيظرف جاديا 

 يدانشگاه النيالتحصفارغ يبرا ديشغل جد 412 جاديا 

 فناور مستقر در شهرک يمحصول و خدمت فناورانه توسط واحدها 170از  شيب يسازيتجار 

  هاي فناوري نانوجشنواره برترين دوازدهمينکسب رتبه اول توسط مرکز رشد واحدهاي فناور شهرک در 

 سه دانش      166 رشيپذ س شد فناور  بنيانشرکت و مو صفهان    يو پارک علم و فناور يدر مراکز ر ستان ا  -ا

 ييبهاخيش

 يي و سومين المپياد ملي طرح کسب و کار دانشجوييبهاخيش ينيآفرفن يجشنواره مل زدهمينسي يبرگزار 

 شرکت    تداوم عمليات احداث برج فناوري به ستقرار  ضاي کالبدي ا شارکت  هاي دانشمنظور تامين ف بنيان با م

 بخش خصوصي

 ر جامعهد آفرينيسازي و ايجاد روحيه فنرويداد ايده شو با هدف فرهنگ 12 برگزاري 

  و  قاتيوزارت علوم، تحق يالمللنيو ب يعلم يهاتيعملکرد فعال يابيکســب رتبه اول توســط شــهرک در ارز

 يفناور

 شهرک با هدف تداوم همکاري        نامه پنجانعقاد تفاهم صفهان و  شکي ا شگاه علوم پز سعه  ساله بين دان ها و تو

 ها استفاده از ظرفيت

  ســازي فناوريرد شــبکه همکاران دانشــگاهي با رويکرد تجاريارزيابي عملک"برگزاري ســومين همايش" 

 توسط مرکز توسعه فناوري مواد پيشرفته الکترواپتيکي و با همکاري شهرک 

   ــگام به يک        نامه انتقال دانش فني توليد نانوکامپوزيت       انعقاد تفاهم ــرکت  آريا پليمر پيشـ هاي پليمري از شـ

 شرکت ارمنستاني 

   ــعه     نامه همکا انعقاد تفاهم ــتحکام روابط و توسـ ــهرک به منظور اسـ ــتانبول و شـ ري ميان پارک فناوري اسـ

 هاي دو جانبههمکاري

 ــامانه خدمات رايانش ابري راه ــاينا کلود "اندازي سـ ــامانه "سـ هاي رايانش ابري به عنوان يکي از اولين سـ

 يکپارچه در مراکز داده داخلي و خارجي توسط شرکت پردازش هوشمند ساينا

 شرکت بينش    سازي پلتفرم آناليز و مديريت جهت اجراي پروژه وميتوليد و ب سط  شيا تو پژوهان هاي اينترنت ا

 فناور سپاهان

http://istt.ir/Index.aspx?page_=news&lang=1&sub=0&PageID=1217&PageIDF=1&tempname=internal&BlockName=tool_news_sample_istt_block14
http://istt.ir/Index.aspx?page_=news&lang=1&sub=0&PageID=1217&PageIDF=1&tempname=internal&BlockName=tool_news_sample_istt_block14
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  کسب عنوان مرکز پژوهشي برتر کشور در ششمين جشنواره پژوهش و فناوري صنعت، معدن و تجارت توسط

 رودبنيان بهين آب زندهشرکت دانش

      صف ستان ا صفهان      کسب عنوان طرح پژوهشي برتر ا ستان ا شگاه پژوهش و فناوري ا سيزدهمين نماي هان در 

 رودبنيان بهين آب زندهتوسط طرح ارائه شده شرکت دانش

  ــعه فناوري کالن داده و آموزش ــترهاي ميکروکامپيوتري براي توس ــرکت  توليد کالس ــط ش هاي مرتبط توس

 پلپرداز سيبنيان پيشرو انديشهدانش

 رويان مبدل و شــرکت نامه ميان شــرکت انعقاد تفاهمTD Service Co در  ايتاليا در خصــوص همکاري

 هاي حرارتي و برودتيزمينه طراحي و ساخت سيستم

  س   انتخاب صنا  ايپا زيطب تجه يشرکت مهند صفهان در روز مل    شرفته يپ عيبه عنوان واحد برتر  ستان ا  يا

 يمهندس

 تحقيقات و فناوري اخذ موافقت اصولي ايجاد مرکز رشد تخصصي هنر از وزارت علوم ، 

 ض    نيجهت احداث دوم نيزم يواگذار سرمايه  شهرک  يساختمان بلندمرتبه در ارا سپاهان     گذاريبا  شرکت 

 .جارو

 هاي مهمعملكرد شاخص -2

 1395-96هاي هاي مهم شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان در سالعملكرد شاخص

 1396 1395 واحد/سنجه عنوان شاخص ردیف

 166 164 واحد فناور واحدهای فناور جدیدتعداد پذیرش  1

 507 481 واحد فناور تعداد واحدهای فناور مستقر در شهرک 2

 4.291 4.061 نفر تعداد اشتغال ایجاد شده برای فارغ التحصیالن دانشگاهی )تمام وقت( 3

 2.548 2.366 نفر تعداد اشتغال ایجاد شده برای فارغ التحصیالن دانشگاهی )پاره وقت( 4

 12.704.256 9.682.897 دالر ها و خدمات صادر شدهارزش محصوالت، فناوری 5

 5.826 5.236 میلیارد ریال مجموع فروش دستاوردها و محصوالت فناورانه واحدهای فناور مستقر 6

 13.915 13.120 میلیارد ریال گردش مالی واحدهای فناور مستقر 7

 1.942 1.796 میلیارد ریال حدهای فناور مستقرحجم قراردادهای پژوهشی و فناوری وا 8

 172 161 مورد تعداد دانش فنی تجاری شده طی سال 9

ستتتاز  هاس صتتتنعتتعداد خطوط تولید ایجاد شتتتده مبتنی بر فناوری 10

 واحدهای فناور شهرک

 16 14 مورد

 34 23 نشان تجاری تعداد نشان تجاری )برند( ثبت شده 11

شتتتده به واحدهای فناور در پارک علم و فناوری   میزان اراضتتتی واگذار 12

 بهایی )تجمعی(شیخ

 103.536 89.900 مربعمتر 

 594 470 پیشنهادیه هاارسال پیشنهادیه پروژه برای صنایع و سازمان 13

 162 149 واحد فناور مستقر در شهرک بنیانتعداد واحد فناور مستقر دارای مجوز دانش 14
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 1396در سال  اهداف برنامه ششم توسعه توسط شهرک سیرهاي مهم براساها و متغعملكرد شاخص
 

شماره 

ماده 

قانونی 

 مرتبط

عملکرد، اهم اقدامات شهرک و واحدهای فناور مستقر در  تکلیف تعیین شده

 1396سال 

میزان 

تحقق 

 )درصد(

بند )ج( 

 64ماده 

قانون 

برنامه ششم 

 توسعه

صاد دانش   شتازي در اقت بنيان  پي

يد و صــــادرات    و افزاي ش تول

ــات    ــدم ــوالت و خ ــحصــ م

 بنياندانش

توسط واحدهاي فناور مستقر در شهرک علمي و تحقيقاتي  اختراع در داخل کشور 42ثبت 

 اصفهان

 بنيان مستقر در شهرکهاي دانشنشان تجاري )برند( جديد توسط شرکت 34ثبت 

 و مديريت تکنولوژيي معنو تيمالک ر زمينهدآموزشي  هايکارگاهو ها شيهمابرگزاري 

 يفناور يبه واحدها ازيفروش امتوديخر ايمحصول  يگذارارزش نهيارائه مشاوره در زم

 يکردن محصوالت فناور يتجار يبرا گذارانهيتعامالت با سرما شيافزا

 و فروش دانش فني سازي ياز ثبت اختراعات، تجار تيتدوين و بهبود فرآيند حما

 گذارانهياطالعات سرما بانک يروز رسانو به جاديا

سازي گذاري خطرپذير جهت تجاريهاي سرمايهپيگيري دريافت حمايت از صندوق

 بنيانها و محصوالت دانشطرح

هاي مستقر در ميليارد تومان محصوالت و خدمات فناورانه توسط شرکت 582فروش 

 شهرک

هاي مستقر رکتميليون دالر محصوالت و خدمات فناورانه توسط ش 12صادرات بيش از 

 در شهرک

 بنيانمحصول و خدمت فناورانه و دانش 170سازي بيش از تجاري

بنيان مستقر هاي دانشميليارد تومان توسط شرکت 1390ايجاد ظرفيت اقتصادي بالغ بر 

 در شهرک در استان اصفهان

اي واحدهاي فناور مستقر بربه و کارگاهي  يشگاهيآزما ژهيامکان ارائه خدمات و جاديا

 سازي فناوري توليد نمونه و تجاري

در شهرک  گذاران و واحدهاي فناوري مستقرفراهم کردن امکان مذاکره ميان سرمايه 

  مورد فروش دانش فني 15و اجرايي شدن  علمي و تحقيقاتي اصفهان

جشــنواره   دوازدهمينکســب رتبه اول توســط مرکز رشــد واحدهاي فناور شــهرک در  

 نانوهاي فناوري برترين

85 

بند )چ( 

 64ماده 

قانون 

برنامه ششم 

 توسعه

صنايع،     سطح فناوري در  ارتقاء 

مان   ــاز کت   سـ ــر هاي   ها و شـ

 خصوصي

با سطح فناوري در شهرک هاي مستقر خط توليد جديد مبتني بر فناوري شرکت 16ايجاد 

 در مناطق و نواحي صنعتي استان باال 

ي از صنايع شگاهياستفاده از خدمات آزما انيبه متقاضپيشرفته  يشگاهيارائه خدمات آزما

 هاي بيرونيو سازمان

 زيآنالپردازش سيگنال ديجيتال،  ،ينانو فناور يهاشگاهيو گسترش مجموعه آزما زيتجه

 فيلتراسيون و... ،يحرارت

هاي تحقيقات اجرا و تمديد قرار داد باز با شرکت فوالد مبارکه در زمينه اجراي پروژه

 ز فوالد مبارکهکاربردي مورد نيا

هاي تحقيقات اجرا و تمديد قرار داد باز با شرکت نفت و گاز در زمينه اجراي پروژه

 کاربردي مورد نفت و گاز

80 
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پارک علم و  هاي تخصصي(اتمام عمليات احداث فاز اول )مرکز رشد و بخشي از کارگاه

 فناوري ابوريحان با موضوعيت انرژي و نفت

 گاز استان اصفهانبادله تفاهم نامه با شرکت م

 اجرا و تمديد قرار داد باز با سازمان صنايع دفاع

بند )الف( 

 65ماده 

قانون 

برنامه ششم 

 توسعه

و برونگرايي  زايي نوافزايش در

حمايت   اقتصاد با رعايت قوانين 

يه    ما ــر خارجي و    از سـ گذاري 

ــدن  قانون  پيگيري اجرايي شـ

ها و موسسات حمايت از شرکت 

 بنياندانش

گذاري شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان در جلسات کارگروه اشتغال و سرمايه حضور

 فرمانداريو در استانداري، اداره کار 

تخصصي تدوين سند بخش علم و فناوري  هايحضور و عضويت شهرک در کارگروه

برنامه ششم توسعه کشور در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان برنامه و بودجه 

 کشور

هاي واحدهاي سازي فناوريه ساختاري مدون و سيستماتيک براي فرآيند تجاريتهي

 تحقيقاتي اصفهانودر شهرک علمي مستقر

و  فناور مستقر در شهرک يبه واحدها يالمللنيتوسعه ارتباطات ب نهارائه خدمات در زمي

 گذاران خارجيحمايت از حضور سرمايه

گذاران خارجي از شهرک با همکاري اتاق يهنفر از سرما 80هماهنگي بازديد بيش از 

 بازرگاني، صنعت، معدن و کشاورزي استان و ايران

با هدف  2018فناوري در سال  و علم هايپارک الملليبين کنفرانس پيگيري برگزاري

 المللي براي شهرک و واحدهاي مستقرايجاد برند بين
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 برنامه ششم توسعه هاي اجراييیاستتحلیل عملكرد و دستاوردهاي شهرک درخصوص س-3

ف
دی

ر
 

های سیاست

اجرایی اتخاذ 

شده در برنامه 

 ششم توسعه

برآورد اثر  اثر بخشی  اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته

بخشی 

 )درصد(

ارتقاء نظام  -1 1

آزمايشگاهي تحقيق و 

 توسعه

هاي افزايش پژوهش -2

کاربردي، استفاده از 

زيست فناوري، نانو 

 فناوري و...

به آن دسته از  يشگاهيآزما ژهيامکان ارائه خدمات و جاديا -1

پروژه خود  ايمستقر که جهت انجام تعهدات  يفناور يواحدها

 .خاص هستند طيشرا ايدر زمانها  هاشگاهياستفاده از آزما ازمندين

 زيآنال ،ينانو فناور يشگاههايو گسترش مجموعه آزما زيتجه -2

 و... يفناور ستيز ،يحرارت

هاي جديد با توجه به گسترش فعاليتهاي زي آزمايشگاهانداراه -3

 شهرک ونياز واحدهاي فناوري

موجود و نصب و  زاتيتجه دمانيچ يسازنهيبرنامه به انجام -4

 شده يداريخرجديد  زاتيتجه يراه انداز

ــبرد به  کمک   پيشـ

شي   فعاليت هاي پژوه

هاي  شرکت  و فناوري

ــش ــان دان ــي ــن  و ب

 اقتصــادي هايبنگاه

ئه خدمات ارا طريق از

 آزمايشگاهي

85 

ها و تشويق شرکت -1 2

نهادهاي بزرگ اقتصادي 

براي ايجاد واحدهاي 

تخصصي تحقيق و توسعه 

و ارتقاء سطح فناوري و 

 نوآوري

تقويت و توسعه نظام و  -2

شبکه نوآوري و 

 سازيتجاري

حمايت از ايجاد  -3

واحدهاي فناور زايشي 

 دانشگاهي

هاي توسعه تعاوني -4

 بنيان در کشوردانش

شناسايي شرکتهاي دانش بنيان استان و کمک به استقرار آنها  -1

 در شهرک

حضور در دانشگاهها و مراکز آموزشي استان با هدف معرفي  -2

و  عيدعوت از صناها و امکانات مراکز رشد فناوري، حمايت

مربوط به  يهايفناور يابيمختلف در جهت بازار يهاسازمان

 مستقر يواحدها

ها و موسسات انون حمايت از شرکتکمک به اجرايي شدن ق -3

 ها و اختراعاتسازي نوآوريبنيان و تجاريدانش

هاي ارتباطي و مالي داخلي و خارجي به منظور جذب حمايت -4

 هارشد و توسعه واحدهاي فناوري و به نتيجه رسيدن ايده

و مراکز رشد در  ، کارآفرينياندازي مراکز نوآوريحمايت از راه -5

  هاي استاندانشگاه

ايجاد محيطي مناسب  

بت،    قا وري آنو براي ر

ــره ــه ــرداري از  و ب ب

ــاد  هاي ظرفيت اقتصـ

استان  مبتني بر دانايي

و تقويت نظام و شبکه  

نــوآوري و فــنــاوري 

 استان اصفهان
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مه   -1 3 نا به جهت    بر ريزي 

مالي و معنوي از      يت  ما ح

 واحدهاي فناور

ــه    -2 ــي ب ــت ده ــه ج

ــي از       ناشـ هاي  ــا قاضـ ت

اي  هاي بزرگ توسعه طرح

صادي در جهت تقويت   اقت

ــوالت     قاضـــاي محصـ ت

 بنياندانش

هم و       -3 يش ســــ فزا ا

هاي تحقيق  کارآيي هزينه  

 و توسعه

تعــامالت بــا  شيافزا -4

ــرمــا  يبرا گــذارانهيــسـ

صوالت    يتجار کردن مح

 يفناور

 

ها و موسسات کمک به اجرايي شدن قانون حمايت از شرکت -1

 ها و اختراعاتسازي نوآوريبنيان و تجاريدانش

رشد  مقدماتي، مراکز رشدواحد فناوري در دوره 166پذيرش  -2

 بهاييفناوري شيخ و علمو پارک فناوري

واحدهاي فناوري مستقر ه ب يو تخصص يرائه مشاوره عموما -3

 در شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان 

هدايت و کمک به واحدهاي فناوري براي جذب تسهيالت از  -4

 ان اصفهانو صندوق پژوهش و فناوري است هابانک

مستقر در  فناور يواحدها يبرا يآموزش دوره 41 يبرگزار -5

 شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان

 ييهم افزا ياياز مزا يبه برخوردار يفناور يواحدها تيهدا -6

چند  يهامستقر در اخذ طرح يشرکتها نيمابيو تبادل قرارداد ف

 يارشته

فناوري قرارداد پژوهشي و فناوري براي واحدهاي  112انعقاد  -7

 مستقر در شهرک 

( با هدف Mentoring) ينظام راهبر يفيو ک يتوسعه کم -8

 يفناور يواحدها سکيکاهش ر

 نيمستقر در پارک از قوان انيبندانش يهاشرکت يبرخوردار -9

 انيبنها و موسسات دانشاز شرکت تيمناطق آزاد و قانون حما

يش       فزا کمــک بــه ا

ثروت در جــامعــه از    

صاد      سعه اقت طريق تو

تشويق  و نش محور دا

حمايت از   تشـــکيل و

ــرکت هاي نوپا و     شـ

ناور  جاد     ف به جهت اي

 اشتغال پايدار

80 

ــعه همکاري -1 4 هاي  توس

فنــاوري بــا         مي و  ل ع

ــات و مراکز   ــســ موسـ

 الملليبين

سعه    -2 نقش آفريني و تو

ين    ب ــور  لي و      حضـ ل م ل ا

مد ارزي از     کســـب درآ

هاي حوزه علم و  فعاليت  

 فناوري

 يبه واحدها يالمللنيعه ارتباطات بتوس نهارائه خدمات در زمي -1

 فناور مستقر در شهرک

سيا ) انجمن پارک برترکسب جايزه   -2 ( در ASPAهاي علمي آ

شرکت دانش   ميالدي  2017سال   سط  شران بنيان تو زمهرير   پي

 آسمان 

 هاي خارجيواحد فناور در نمايشگاه 18حضور بيش از   -3

 ميليون دالر محصوالت و خدمات فناورانه 12صادرات بيش از  -4

ها و مراکز رشد برگزاري کارگاه آموزشي ايجاد و توسعه پارک -5

 عمانعلم و فناوري در کشور 

و  يالمللنيب يهاجذب پروژه يراب طيفراهم نمودن شرا -6

 مستقر  يفناور يبه واحدها يواگذار

 TDنامه ميان شرکت رويان مبدل و شرکت انعقاد تفاهم -7

Service Co در زمينه طراحي و  ايتاليا در خصوص همکاري

 هاي حرارتي و برودتيساخت سيستم

از جمله  يالمللنيب يدر سازمانها تيادامه عضو -8

WTA،IASP،ASPA 

 نيمتخصص ديالزم در جهت بازد يهايجام هماهنگان -9

 از شهرک  يالمللنيب

هاي علم و فناوري پيگيري ميزباني کنفرانس جهاني پارک -10

  2018در سال 

 انعقاد تفاهم همکاري با پارک استانبول و اسفاکس تونس  -11

يش حضـــور و      فزا ا

صي        ص شارکت تخ م

ــرکت هاي فناوري  ش

ــطح داخلي و     در سـ

 المللي  بين

90 
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 ايعملكرد بودجه -4

 میلیون ريال( )ارقام به  1396اي شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان در سال عملكرد اعتبارات هزينه

 1396 عنوان برنامه نوع اعتبارات

مصوب 

 ابالغی

 درصد تحقق عملکرد

و راهبری  پژوهش –آفرینی توسعه فن  ملی

ناوری       یت از مراکز         –علم و ف ما ح

ناوری   ج  –نوآوری و ف ســـازی  اریت

 وهشیهای پژیافته

142.129 137.181 96 

 0 0 0 - استانی

درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و  درآمد اختصاصی

 تحقیقاتی

134.974 133.660 99 

 98 270.841 277.103 جمع کل

 

 

 

   1396اي شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان در سال هاي سرمايهعملكرد اعتبارات تملک دارايي

 میلیون ريال( ه)ارقام ب

 1396 نوع اعتبارات

 درصد تحقق عملکرد مصوب ابالغی

 9/99 99.484 99.539 ملی

 5/61 3.691 6.000 استانی

 8/97 103.175 105.539 جمع کل
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 بندي و پیشنهادهاجمع -5

ساسي   مساله  حاضر  حال در صاد  گيريشکل  در که ا  يا متخصص  نيروي نبود دارد، وجود ايران در بنياندانش اقت

 نبود اساسي   مساله . دارند اهميت خود نوبه به نيز مسايل  اين که چند هر نيست،  نو هايفناوري به دسترسي   حتي

ست  ديگر سوي  از آن متقاضي  مراکز و سو،  يک از دانش توليد مراکز ميان ارگانيک ارتباط  هاسال  مشکل  اين. ا

 اما است،  شده  انجام آن رفع براي گذشته  هايسال  در هاييتالش اگرچه و است  مطرح ايران اقتصاد  در که است 

 .اين مساله وجود دارد مؤثري طور به هنوز

 چشمگيري هايموفقيت و شودمي انجام... و هوافضا نانو، دانش به يافتن دست جهت زيادي هايتالش کشور در

 وابسته  بسيار  در کشور  توليد و عتصن  ساختار  متأسفانه  که است  حالي در اين آمده و دست  به هازمينه اين در نيز

 . شودنمي انجام زمينه اين در چنداني مشخص و علمي تحقيقات و است خارج جريان به

 

 نقاط قوت و ضعف عملکرد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:  

سال       صفهان در  شهرک علمی و تحقیقاتی ا ، مهمترین نقاط قوت 1396با توجه به عملکرد 

 :شودصه میشهرک به شرح زیر خال

 التحصيالن و کارآفرينان دانشگاهيوجود پتانسيل باالي ايجاد اشتغال بويژه براي فارغ 

 در استان اصفهان يو فناور ي( نوآورستميبوم )اکوس ستيز ياز ارکان اصل يکينقش شهرک به عنوان  يفايا 

         ــد فناوري و پارک علم و فناور ي داراي موافقت قطعي از  تجربه موفق در ايجاد و مديريت اولين مراکز رشـ

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در ايران 

 رينظ يحوزه فناور يهاتيمرتبط با فعال يالمللنيحضور موثر در مجامع ب IASP ،ASPA ،WTA  

 فناور مستقر در شهرک يواحدها تيفعال نهيتنوع زم 

 کمک به واحدهاي فناوري جهت حفظ مالکيت معنوي دستاوردهاي آنها 

  از جمله انجام مطالعات طرح آمايش  استان  ياتوسعه  يهاشهرک در انجام مطالعات و پروژه  يريپذتيولئمس(

 استان(

 يمرتبط با حوزه فناور يهايريگميو مشارکت در تصم يو مل يحضور فعال شهرک در مجامع استان 

  سط واحدها    ديتول يدانش فن يفيو ک يکم يسطح باال ستقر و امکان   يشده تو  يآنها برا يريبکارگفناور م

 موجود در استان عيصنا يارتقاء سطح فناور نيو همچن ديجد شرفتهيپ عيصنا جاديا

 يفناور مســـتقر در شـــهرک و امکان اجرا يبر دانش واحدها يفناورانه و مبتن يهايتوانمند يســـطح باال 

 يقطب فناور جاديواحدها و ا نيمشارکت ب قياز طر يو مل يکالن استان يهاپروژه

 هاي علم و فناوريفظ جايگاه نخست در زمينه مديريت مراکز رشد و پارکح 



 289  استان اصفهان 1396گزارش اقتصادی، اجتماعی سال 

 

 

 اصفهان يدانشگاه صنعت ژهيبه و يبا مراکز دانشگاه يمناسب شهرک از لحاظ همجوار يمکان تيموقع 

 يو خصوص يدولت يهاارتباط و تعامل مناسب شهرک با نهادها و سازمان يبرقرا 

 

شهرک علمی و تحق  سال   با توجه به عملکرد  صفهان در  ضعف  1396یقاتی ا ، مهمترین نقاط 

 :شودشهرک به شرح زیر خالصه می

 بزرگ در شهرک عيو توسعه صنا قياستقرار واحد تحق يها براها و مشوقمحرک تيعدم کفا 

 يکارگاه يفضاها ژهيفناور به و ياستقرار واحدها يموجود برا يکيزيف يفضاها تيمحدود 

 بالغي با توجه به تعداد واحدهاي فناور مستقر و افزايش روزافزون تعداد تقاضاپايين بودن اعتبارات مصوب ا 

 ياعتبارات دولت صيبه تخص اديز يشهرک و وابستگ يتنوع کم منابع درآمد 

 از  يدر برخ ياســاســ راتيشــهرک و ضــرورت انجام تعم يو کارگاه يشــگاهيآزما زاتيبروز نبودن اکثر تجه

 موجود يکالبد يفضاها

 ستا    يساز و فرهنگ يغاتيتبل يهاتيفعال زانين منبود يکاف و جذب  يافکار عموم يساز آگاه يشهرک در را

 و نوآور دهيافراد صاحب ا

 افتهيفناور رشد  يخدمات ارائه شده به واحدها يفيو ک يبودن سطح کم نييپا 

 

صیه    شنهادها و تو سال    جهت ها پی صفهان در  شهرک علمی و تحقیقاتی ا های بهبود عملکرد 

 پیشرو از برنامه ششم توسعه کشور:

 انيبندانش يهاشرکت يهاتيو ظرف هاتيقابل يجهت معرف يياجرا يهاو سازمان عگسترش ارتباط با صناي 

 شهرک

 ــرکت شيافزا ــات دانش تعامل با ش ــس ــتقر جهت آگاه انيبنها و موس ــکالت آنها و از چالش يمس ها و مش

 هادر جهت رفع آن يزيربرنامه

 انيبنها و موسسات دانشخدمات قابل ارائه به شرکت تيفيک يارتقا 

 در نقاط مستعد استان ديجدتخصصي و شهرستاني مراکز رشد  اندازيراه 

 الدين جمشيد کاشانياندازي پارک علم و فناوري غياثراه 

  المللينيمرکز رشد ب کي اندازيراهو مطالعه 

 انيبنوسسات دانشها و مساز شرکتصنعت يهاياز فناور ژهيو تيحما 

 شهرک يعمران هايتيبه فعال يسرعت بخش 



 استان اصفهان 1396گزارش اقتصادی، اجتماعی سال                                                       290

 

 

 

  سعه همکار شهردار  يتو صفهان و خم  يبا  سا    يبرا شهر ينيا صنعت    ييشنا شگاه  صفهان و   يمحدوده دان ا

 يشهر نمونه دانش کيشهرک به عنوان 

  ــتغال فارغ شيتالش در جهت افزا ــاشـ ــگاه النيالتحصـ ــرکت قياز طر يدانشـ  يهاجذب آنها در قالب شـ

 انيبندانش

 يمحور ملمحصوالت دانش ديتول ياز امکانات شهرک در راستا شتريو استفاده ب يوربهره شيافزا 

 اصلي نوآوري و فناوري کشورهاي بزرگ شهر اصفهان به منظور تبديل اصفهان به قطب تعامل با دانشگاه 

 

حصوالت و روی  تولید ممنظور رفع موانع و مشکالت پیشها بهها و ضرورتدرخواست

 بنیان، صادرات و...خدمات دانش

    ستگاه شارکت فعال د شرکت همراهي و م سات    هاي ذيربط در اجراي کامل مفاد قانون حمايت از  س ها و مو

 بنياندانش

 ــنعتي از ظرفيتبرداري بخشتوجه کافي و بهره ــادي و صـ ــرکتهاي اجرايي، اقتصـ هاي هاي موجود در شـ

 هاي علم و فناوريکبنيان مستقر در شهرک و پاردانش

  ها از در همه بخش هاي علم و فناوريبنيان مستقر در شهرک و پارکها و موسسات دانش تامين مالي شرکت

 هاي فيزيکي و...جمله توسعه فناوري، خريد تجهيزات، توسعه زيرساخت

 نه کشورسازي نتايج تحقيقات واحدهاي فناوري در جهت تحقق نيازهاي فناوراحمايت مالي از تجاري 

  ستگاه شرکت انعقاد قرارداد د شهرک و پارک  هاي دانشهاي اجرايي با  ستقر در  در  هاي علم و فناوريبنيان م

 (2( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم )56راستاي اجراي مفاد ماده )

 هابنيان در مناقصات دولتي و درنظر گرفتن اولويت براي آنهاي دانشتسهيل حضور شرکت 

 سته اي سعه      هاي جاد ب صنعتي و معدني بزرگ به ايجاد واحد تحقيق و تو شويقي در جهت ترغيب واحدهاي  ت

وري و کيفيت توليدات که کمک به افزايش سـطح بهره  هاي علم و فناوريفعال و کارا در محل شـهرک و پارک 

 ها خواهد کرد.آن

  هاي به شــرکت هاهيالت از طريق آنپژوهش و فناوري و ارائه تســ هايصــندوقو تقويت  توســعه به کمک

 بنياندانش

  بنياندانش توليدات توسعه براي الملليبين و داخلي هايسرمايه و فني دانش جذب به کمک 

  شرکت صندوق پيگيري و حمايت از فعاليت  سرمايه ها و  سک هاي  صي به   گذار ري صو منظور حمايت از پذير خ

 بنيانتوليدات دانش
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 ــط د ــتگاهپيگيري مجدانه توس پذير و منظور اجراي مفاد قانون رفع موانع توليد رقابتهاي اجرايي متولي بهس

ــال    ــوبه هيات محترم وزيران در س ــور بويژه پيگيري اجراي کامل مص ــوص  1394ارتقاء نظام مالي کش درخص

 "بنيانبرنامه توسعه توليد محصوالت دانش"

        شرکت ستقرار  شرايط ا شدن  سعه ارتباطات   الملهاي خارجي و بينفراهم  شهرک براي تو المللي بين لي در 

 بنيان. هاي دانششرکت

 



 

 



 

 

 

 

 فصل بیست و يكم

 محیط زيست

 

 مقدمه:

 نگرشاول مغاير با منافع محيط زيستي به ذهن متبادر مي شود ليکن با  نگاهاگر چه فعاليت هاي اقتصادي در  

ص در مي يابيم که ارتباط مفهومي عميقي بين جامع به مباحث محيط زيستي و اصول توسعه پايدار در اين خصو

تالش اقتصادي با رعايت موازين و مقررات زيست محيطي وجود دارد. به عنوان مثال  بهره برداري بهينه و پايدار 

از منابع تجديد ناپذيرطبيعت، تفکري اقتصادي و مآل انديشانه است يا  هزينه هاي گزاف درماني ناشي از آلودگي 

يطي که در برابر هزينه هاي اندک اعمال قوانين محيط زيست قابل مقايسه نيستند مصداق بارز هاي زيست مح

 اين مدعاست.

خوشبختانه با رويکرد دولت محترم دوازدهم و مديران صنعتي به مقوله محيط زيست در مشارکت گسترده مديران 

عاليت گسترده اين اداره کل در انجام ارشد استاني براي اجراي نظام مديريت سبز و مديريت پسماند همچنين ف

امور پايش محيط زيست انساني که منجر به تکميل و اجراي پروژه هاي کنترل و کاهش آلودگي هاي زيست 

محيطي در صنايع بزرگ شده است بعالوه صدور پروانه هاي احداث و بهره برداري اکتشاف، براي فعاليت اقتصادي 

دستگاه حفاظت محيط زيست استان اصفهان نيز در اين تالش مهم اقتصادي  و توليدي واحدهاي معدني و صنعتي،

به سهم خود مشارکت فعال داشته که در گزارش پيش رو به بررسي اجمالي از فعاليت هاي به عمل آمده پرداخته 

 مي شود.

 

 

 

 

 

 



 استان اصفهان 1396گزارش اقتصادی، اجتماعی سال                                                       294

 

 

 

 هاي مهمعملكرد شاخص-2

 

 1395-96هاي هاي مهم در سال. عملكرد شاخص1جدول 

 1396 1395 واحد ن شاخصعنوا رديف

 5429 5148 تعداد صدور مجوزهای زیست محیطی 1

2 
نظارت بر روند اجرای پروژه های دارای مجوز ارزیابی 

 زیست محیطی
 100 100 درصد

3 
بررسی گزارشات ارزیابی زیست محیطی پروژه های 

 مشمول واصله
 100 100 درصد

 33 30 تعداد بزرگلحظه ای در صنایع  نظارت بر سیستم های پایش 4

 141 401 تعداد نظارت بر توانمندی و ارتقای  آزمایشگاههای معتمد 5

6 
نظارت بر کاهش آلودگی هوای ناشی از منابع ثابت و 

 متحرک
 100 100 درصد

 ارتقا 2 ارتقا 3 تعداد و افزایش  ایستگاههای پایش کیفی هوا ارتقاء  7

8 
یشگیری و کنترل منابع در خصوص پ 1396اجرای برنامه های سال 

 (آالینده آب و خاک) فاضالب، پسماند و مواد شیمیایی
 90 85 درصد

9 
در خصوص مدیریت زیست محیطی  1396اجرای برنامه های سال 

 منابع آب و خاک) آب سطحی، آب زیرزمینی و خاک(
 100 100 درصد

 

 مأخذ: اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
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 ها و متغیرهاي مهم بر اساس اهداف کمي مندرج در سیاست ها و قوانیند شاخص. عملكر2جدول 

ف
دي

ر
 

 واحد متعارف عناوين هدف کمي ماده قانوني

 1396 

 عملكرد هدف
درصد 

 تحقق 

 38ماده  1

مطالعه ،نظارت بر ارتقا ، توسعه 

سیستم های جمع آوری و تصفیه 

 و بازچرخانی پساب و فاضالب

 71 25 35 درصد

2 

سیاست های 

ابالغی، قانون 

 هوای پاک

تدوین و اجرا برنامه جامع کاهش 

 آلودگی هوا ، صدا و امواج

شهرهای باالتر 

هزار نفر  200

 جمعیت

3 2 67 

3 
قانون  38ماده 

 برنامه ششم

تدوین و اجرای برنامه جامع مقابله 

 با گرد و غبار
 100 4 4 شهرستان

 38ماده  4
کامل نظارت بر تدوین و اجرای 

 برنامه جامع مدیریت پسماندها
 90 21 14 شهرستان

5 
قانون هوای 

 پاک

خود اظهاری در پایش منابع 

 صنعتی ، خدماتی و معدنی
 85 30 35 درصد

6 
سیاست های 

 ابالغی

تدوین و اجرای برنامه جامع احیا 

رودخانه زاینده رود و تاالب بین 

 المللی گاوخونی

 100 1 1 تعداد

7 

قانون هوای 

اک ، سیاست پ

 های ابالغی

ایجاد سیستم پایش بر خط آب، 

 هوا و خاک
 100 22 22 تعداد

8 
و ماده  6ماده 

38 
 75 15 20 درصد *کاهش صنایع آالینده

9 
سیاست های 

 ابالغی

نمونه برداری از منابع آب *

سطحی،زیر زمینی و پساب ها و 

فاضالب های صنعتی و شهری و 

 آنالیز در آزمایشگاه

 

 تعداد
4500 6024 133 

10 
قانون هوای 

 پاک

وخدماتی مجهز  صنعتیواحدهای*

بصورت  آلودگی کنترل سیستمبه 

 آنالین در بخش هوا و پساب

 

 تعداد
30 35 116 

11 
قانون هوای 

 پاک

* پایش واحدهای صنعتی 

 وخدماتی
 169.7 11881 7000 تعداد
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12 
سیاست های 

 ابالغی

*احداث تصفیه خانه فاضالب 

 های صنعتی استانشهرک 
 100 12 12 تعداد

13 
سیاست های 

 ابالغی

*نصب ایستگاه های سنجش 

 کیفیت هوا
 17 تعداد

در قسمت تحلیل 

توضیح داده شده 

 است.

14 
سیاست های 

 ابالغی

*نصب ایستگاه های سنجش 

 کیفیت اب سطحی
 80 4 5 تعداد

15 

، قانون 38ماده 

مدیریت 

 پسماند

 *مدیریت پسماند

 70 80 80 درصد شهری

 60 90 55 درصد صنعتی

 60 80 55 درصد کشاورزی

 80 95 80 درصد پزشکی

 70 80 60 درصد ویژه

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان -قانون برنامه ششم توسعه مأخذ: 
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  براساس تكالیف قانونيدر برنامه ششم توسعه تحلیل عملكرد بخش محیط زيست -3

 

 لیل موارد مربوط به آب وفاضالب :تح-1-3

روستا(  3تصفيه خانه فاضالب شهري و يک تصفيه خانه فاضالب روستايي  )مربوط به  25در حال حاضر 

ميليون متر مکعب در سال  168در استان اصفهان در حال فعاليت مي باشند که  ميزان پساب توليدي آنها بالغ بر 

رکز پايش اين اداره کل پايش مي گردد که شامل نمونه برداري از مي باشد که حداقل بصورت فصلي توسط م

پساب خروجي و آناليز شيميايي و ميکروبي پساب مي باشد و در مواردي که کيفيت پساب بيش از حد مجاز 

استانداردهاي زيست محيطي باشد در مرحله اول اخطار رفع آلودگي و پس از آن مدير تصفيه خانه به مراجع قضايي 

شهرک هاي صنعتي در سيستم تصفيه خانه فاضالب مرکزي فعال مي باشد. ميزان  11ي مي گردد. همچنين معرف

ميليون متر مکعب در سال  است که پساب توليدي به مصرف فضاي  7/3توليد پساب اين تصفيه خانه ها بالغ بر 

تکميلي شده و مجدداً  سبز غير مثمر شهرک صنعتي مربوطه مي رسد و يا در بعضي از صنايع شهرک تصفيه

استفاده مي گردد. اين تصفيه خانه ها حداقل بصورت فصلي توسط مرکز پايش اين اداره کل پايش مي گردد. 

نمونه برداري از پساب خروجي و آناليز شيميايي و ميکروبي  پساب صورت گرفته و در مواردي  که کيفيت پساب 

در مرحله اول اخطار رفع آلودگي و پس از آن مدير تصفيه  بيش از حد مجاز استانداردهاي زيست محيطي باشد

ميليون متر مکعب پساب صنعتي و بهداشتي توسط  24خانه به مراجع قضايي معرفي مي گردد. عالوه بر آن بالغ بر 

واحدهاي صنعتي و خدماتي خارج از شهرک هاي صنعتي که عمدتاً صنايع بزرگ استان را شامل مي شوند، توليد 

که بخشي از اين پساب ها در صنعت مربوطه به عنوان مثال در واحدهاي صنعتي بزرگ مانند پااليشگاه،  مي گردد

متر مکعب در ساعت(و بخشي از  3000فوالد مبارکه، نيروگاه ها و ذوب آهن بازچرخاني شده ) حجمي بالغ بر 

ط مرکز پايش اين اداره کل پايش پساب ها که به منابع پذيرنده تخليه و به مصرف فضاي سبز واحد مي رسد توس

 و نمونه برداري مي گردد.

بيمارستان  3حجم عمده فاضالب بيمارستاني توليدي در استان به شبکه فاضالب شهري اتصال دارند. تعداد 

متر مکعب در  200در شهرستان اصفهان داراي سيستم تصفيه فاضالب مجزا بوده و حجم فاضالب در حدود 

مي نمايند. از پساب خروجي نمونه برداري و پايش مي شود .قابل ذکر است واحدهاي مذکور در  شبانه روز را توليد

 حال پيگيري جهت اتصال به شبکه فاضالب شهري مي باشند.

تصفيه خانه  2شهرک صنعتي اصفهان مجهز به سيستم پايش آنالين پساب بوده و  3در حال حاضر 

واحد صنعتي  18ه اي در بخش پساب مي باشد. در مجموع فاضالب شهري نيز مجهز به سيستم پايش لحظ

پارامتر بصورت لحظه اي در  132وخدماتي در بخش پساب داراي سيستم پايش لحظه اي بوده و با اندازه گيري 

 حال فعاليت مي باشند.
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در بخش  پايش منابع آب سطحي وزير زميني نيز عالوه انجام نمونه برداري وپايش شاخص هاي کيفيت  

راي عناصر متداول وسمي اندازه  گيري گرديده است. همچنين نتايج حاصل از داده هاي پايش لحظه اي منابع ب

آب سطحي بصورت ميانگين ماهانه در پايگاه اطالع رساني اداره کل درج گرديده است.بديهي است موارد تخليه 

 ري گرديده است.آلودگي به اين منابع نيز از طريق مکاتبه با دستگاه هاي متولي پيگي

 

 تحلیل عملكرد مربوط به شاخص هاي عملكرد بخش هوا:-2-3

)تدوين و اجرا برنامه جامع کاهش آلودگي هوا ، صدا و امواج(  با توجه به محدوده  2در خصوص رديف

شهرستان در منظقه مرکزي استان در حال پيگيري  8برنامه جامع کاعش آلودگي هوا موضوع اجراي برنامه فوق در 

هزار نفر جمعيت خارج از اين محدوده شهر کاشان است که داراي برنامه جامع کاهش  200است . تنها شهر باالي 

باشد. البته موضوع صدا و صوت از موضوعات جديد است که نيازمند برنامه هاي جامع الودگي هواي مستقل مي

شهرسازي و هش آلودگي صدا بر عهده راه ين نشده )بر اساس قانون پاک تهيه برنامه حامع کاونوز تدهاست که 

 مي باشد(.

برنامه براي شهرستانهاي  95)تدوين و اجراي برنامه جامع مقابله با گرد و غبار( در سال 3در خصوص رديف 

 قه مرکزي استان تهيه و به اجرا در آمده است.طمن

ين منابع اعتباري مورد ) نصب ايستگاه هاي سنجش کيفيت هوا( با توجه به عدم تام 15در خصوص رديف 

اه ها و ارتقا کيفي شرايط موجود ( طي سالهاي اخير گنياز و همچنين سياست اخير سازمان ) عدم توسعه ايست

 .ايستگاهي اضافه نشده پيگيري هاي متعددي هم جهت تامين اعتبار انجام شده است

 

 توضیحات بخش پسماند:

شهرستان  21ر شهري و شوراهاي استانداري اصفهان در براساس اطالعات دفتر امو: 2جدول شماره  4بند 

جامع مديريت پسماند انجام شده است. نظارت بر اجراي برنامه جامع مديريت پسماندها توسط ادارات حفاظت طرح 

محيط زيست شهرستان هاي استان و از طريق بازديد و طرح موضوع در جلسات کارگروه مديريت پسماند شهرستان 

ذيرد. چنانچه مباحثي در کارگروه مديريت پسماند شهرستان به نتيجه نرسيد، در دستورکار جلسات ها، صورت مي پ

کارگروه مديريت پسماند استان قرار خواهد گرفت. تحقق اين بند به منظور انجام و اجرايي شدن برنامه هاي اعالم 

اشد که بعضاً به دليل عدم تأمين شده در طرح جامع مديريت پسماند، فرابخشي است و برعهده شهرداريها مي ب

 بودجه، توسط شهرداريها اجرايي نگرديده است.  

 

تن در روز(  3063از کل زباله عادي توليد شده در استان اصفهان ) قسمت شهری: 2جدول شماره 15بند 

ر زباله کارخانه کمپوست موجود در استان، هدايت مي شود و ساي 6تن در روز آن به  2078درصد آن يعني  8/67

  4119000کارخانه کمپوست اشاره شده زباله هاي توليدي توسط 6هاي در محل هاي دفن زباله دفن مي گردد. 
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درصد جمعيت استان را شامل مي شوند( را از طريق عمليات هايي بازيافت کرده و در  80نفر از مردم استان )که 

حاکميتي و نظارتي اين اداره کل جهت تحقق اين نهايت به کود کمپوست، تبديل مي کنند. با توجه به وظيفه 

شاخص نظارت هاي و پيگيري هاي الزم را از طريق شهرداريها و بخشداريها و طرح موضوع در کارگروه ها و 

جلسات تخصصي انجام مي دهد وليکن دستيابي به تحقق کامل مربوط به اجراي وظايف دستگاههاي فرابخشي 

 خشداريها، دهياريها و ... .مي باشد از جمله شهرداريها، ب

 

محل  12جهت مديريت پسماندهاي صنعتي، در استان اصفهان  قسمت صنعتی: 2جدول شماره 15بند 

محل آن از جمله محل دفن پسماند صنعتي شهرک صنعتي  3دفن پسماندهاي صنعتي غير ويژه وجود دارد که 

شهرک صنعتي نگين داراي مجوز محيط مورچه خورت، محل دفن پسماند صنعتي رازي، سايت سنگبري هاي 

زيست و فعال مي باشد و پسماندهاي صنعتي با تأييد و نظارت اين اداره کل و ادارات محيط زيست شهرستان 

مکان ديگر شامل محل دفن پسماند صنعتي شهرک  9هاي استان به اين مکان ها منتقل و مديريت مي گردد. 

صنعتي بزرگ، شهرک صنعتي علويجه، شهرک صنعتي رامشه،  صنعتي اردستان، شهرک صنعتي کمشچه، شهرک

شهرک صنعتي جي و سگزي، شهرک صنعتي سپهرآباد، شهرک صنعتي کوهپايه و شهرک صنعتي مبارکه  داراي 

با پيگيري هاي اين  مجوز محيط زيست مي باشد وليکن به دليل عدم تملک اراضي هنوز راه اندازي نشده است.

ند صنعتي احداث شده است وليکن دستيابي به تحقق کامل مربوط به اجراي وظايف سايت پسما 12اداره کل 

 دستگاههاي فرابخشي مي باشد از جمله امور اراضي جهادکشاورزي، منابع طبيعي، شرکت شهرکها و ....  .

 

جهت مديريت پسماندهاي کشاورزي اين اداره کل از طريق  قسمت کشاورزی: 2جدول شماره  15بند 

و طرح موضوع در جلسات کارگروه مديريت پسماند استان، پيگيريهاي الزم را جهت مديريت پسماندهاي  مکاتبات

کشاورزي از طريق سازمان جهادکشاورزي انجام داده است وليکن جهادکشاوري اعالم نموده است که به دليل 

ستيابي کامل به اين شاخص که د  کمبود بودجه امحاء پسماندهاي کشاورزي در حال حاضر امکانپذير نمي باشد

 نيز فرابخشي مي باشد و جزء وظايف سازمان جهادکشاورزي مي باشد. 
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 ايعملكرد بودجه-4

 )ارقام به میلیون ريال( 1396در سال  فرابخش /اي بخش. عملكرد اعتبارات هزينه3جدول 

 نوع اعتبارات
1396 

 درصد تحقق عملكرد مصوب

 100 35 35 ملي

 100 159081 159081 استاني

 100 159116 159116 جمع کل

 مأخذ: اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان   

 

 

  1396در سال  فرابخش /بخش يا هيسرما يها ييتملک دارا. عملكرد اعتبارات 4جدول 

 )ارقام به میلیون ريال(

 نوع اعتبارات
1396 

 درصد تحقق عملكرد مصوب

 100 29664 29664 ملي

 75/57 25915 44881 استاني

 56/74 55579 74545 جمع کل

 مأخذ: اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان             
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 جمع بندي و پیشنهادها -5

 تحلیل عملكرد-محور اول

يافته به محيط زيست استان، در چهارچوب بر اساس ميـزان اعتبارات تخصيص 1396عملکرد در سال      

 باشد. .دار که اهم آن در ذيل عنوان شده است، ميي اجرايي و اقدامات اولويتهاسياست

 اجراي برنامه جامع کنترل کيفي هواي اصفهان. -

 رود.اي آب رودخانه زايندههاي پايش لحظههاي سنجش آلودگي هوا و ايستگاهراهبري ايستگاه -

 هاي توليد برق استان.نظارت بر گاز سوز بودن مستمر نيروگاه -

 در کالن شهر اصفهان. 4نظارت بر توليد و توزيع بنزين يورو  -

 بر.همکاري در زمينه تهيه طرح آمايش سرزمين با رويکرد جلوگيري از توسعه صنايع آب -

ها به سيستم پايش تجهيز واحدهاي صنعتي بزرگ استان و تعدادي از مراکز بزرگ خدماتي نظير نيروگاه -

 اب خروجي.اي در بخش هواي دودکش و پسلحظه

ها و واحدهاي صنفي و صنعتي آالينده و مزاحم به مناطق پيگيري جانمايي و ساماندهي کليه کارگاه -

 مناسب. 

تالش در جهت توسعه شبکه توزيع گاز به واحدهاي صنعتي مجاور مناطق مسکوني با اولويت صنايع  -

 کيلومتر. 50مستقر در شعاع

 نيازمند استان. خدماتي-توليديواحدهايدرضالب موجودفاهايخانهتصفيهفراينداصالحوبهسازي -

 خانه فاضالب متمرکز.هاي صنعتي داراي تصفيهارتقاء شهرک -

 هاي خصوصي و تعاوني .هاي معتمد صرفاً درقالب شرکتآزمايشگاهافزايش  -

 هاي معتمد استان.نظارت مستمر بر عملکرد آزمايشگاه -

 محيطي.هاي زيستنه آناليز شاخصتوانمندسازي مرکز پايش استان در زمي -

گذاري تأکيد بر ارزش هاي عمراني استان بايافته در پروژههاي علمي و نظامبر استفاده از روشتاکيد  -

 زيستي.

 طريق انجام پايش زيست محيطي .کاهش صنايع آالينده استان از -

 سماند.گيرنده پمديريت انواع پسماندهاي استان ونظارت بر کليه مراکز تحويل -
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هاي اجرايي مطابق جداول با توجه به رويکرد نظارتي اداره کل محيط زيست استان و باعنايت به سياست     

ها جهت هاي حساس، پيگيري فعاليتبومها نظير ارتقاي آگاهي عمومي، مديريت زيستعملکرد در برخي زمينه

  .هاي مهمي برداشته شده استکاهش آلودگي کالن شهر اصفهان گام

و خاک ازطرق مختلف ازجمله ارزيابي واحدهاي صنعتي و خدماتي جهت استقرار جلوگيري از آلودگي منابع آب      

مديريت انواع پسماندها درسطح استان، شناسايي  در استان اصفهان، کنترل خروجي هوا و پساب واحدهاي صنعتي،

هاي مديريت محيط زيست، تعريف پروژه -اطق تحتواحدهاي صنعتي و خدماتي سبز، انجام نظارت و بازرسي درمن

هاي محيط زيست استان و هاي سنجش آلودگي هوا و آب، توانمندسازي آزمايشگاهمحيطي، نصب ايستگاهزيست

عنوان بازوي حمايتي درخصوص انجام خوداظهاري واحدهاي صنعتي از ديگر هاي معتمد بهکارگيري آزمايشگاهبه

( بوده 4و  3با توجه به اعتبارات ملي و استاني )جداول  1396هاي اداره کل در سال هاي شاخص فعاليتجنبه

هاي توليد ريزگرد نسبتاً محدود بوده است ولي نسبت به سال ها در شناسايي و مهار کانوناست. موفقيت فعاليت

 قبل با توجه به گاز سوز شدن تعدادي از واحدهاي توليد آجر، پيشرفت داشته است.

 

 نقاط قوت و ضعف -ر دوممحو

 نقاط قوت -الف

 وجود بخش کارشناسي توانمند )از نظر کيفي( در مجموعه محيط زيست و مرکز پايش استان. -

کسب تجارب فني در زمينه کنترل آلودگي واحدهاي صنعتي به علت تنوع و تعدد واحدهاي صنعتي  -

 استان.

 آب، خاک و هوا. هاي دولتي جهت کنترل آلودگي منابعهمکاري ساير دستگاه -

 افزايش آگاهي عمومي در شناسايي واحدهاي آالينده. -

 

 نقاط ضعف -ب

 المللي گاوخوني.رود و تاالب بينهاي زيست محيطي رودخانه زايندهآبهعدم تاًمين حق -

هاي هاي پايش مستمر توسط واحدهاي صنعتي بزرگ و وجود محدوديتبر بودن نصب سيستمهزينه -

 مالي جهت اين امر.

بر بودن خدمات بخش خصوصي در پايش واحدهاي صنعتي )انجام خوداظهاري توسط واحدهاي هزينه -

 صنعتي(.
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عدم انجام گندزدايي پساب واحدهاي تصفيه فاضالب شهري و ايجاد مشکالت بهداشتي و عدم آگاهي  -

 کشاورزان در عدم استفاده از پساب غيراستاندارد در کشت مثمر .

 هاي سنجش آلودگي نظور حفظ و نگهداري ايستگاهمفقدان اعتبار کافي به -

  پیشنهادها: -محور سوم

اهم پيشنهادها و اهداف و راهبردهاي بلندمدت متناظر با مسائل اساسي توسعه در سند راهبردي مصوب به شرح 

 ذيل است:

 المللي گاوخوني.هاي زيست محيطي رودخانه زاينده رود و تاالب بينآبهتاًمين حق -

 هاي جامع آمايش سرزمين.تعميق مالحظات زيست محيطي در برنامهتقويت و  -

 رود.مديريت بهينه منابع آب درراستاي بهبود کيفيت آب رودخانه زاينده -

 تعميم بازچرخاني پساب در کليه واحدهاي آب بر استان . -

 بسترسازي جهت انتقال تکنولوژي روزآمد درحوزه مديريت انرژي، آب و محيط زيست. -

گيرانه از باغات واراضي کشاورزي و محدوديت بارگذاري صنايع آالينده و ي و سختحفاظت جد -

 کيلومتري شهراصفهان. 50غيرمرتبط در محدوده استان اصفهان، خصوصا ًشعاع 

 رويکرد به شناسايي دقيق وضع موجود آلودگي وسهم منابع آالينده ازطريق ايجاد بانک اطالعاتي. -

 لحاظ پتانسيل علمي و مرکزيت اصفهان. ي در استان اصفهان بهمحيطاحداث شهرک فناوري زيست -

 هاي روز دنيا جهت مديريت کليه پسماندهاي توليدي در استان.استفاده از تکنولوژي -

 محيطي مهم در مواقع حساس.توانمندسازي محيط زيست استان جهت  انجام آناليزهاي زيست -

 

 ارائه و پيگيري است:هاي ذيل قابل بردي فرابخش، پيشنهادگفته و درچهارچوب سند راهبراساس توضيحات پيش

 هاي رفع آلودگي.گذاري و تاًمين مالي سيستمکمک به واحدهاي صنعتي در سرمايه -

 آموزش واحدهاي صنعتي در پيشگيري از آلودگي. -

 هاي قديمي در توليد و پايش .هاي جديد و حذف روشاستفاده از تکنولوژي -

 هاي فاضالب شهري در کشت مثمر در استان.خانههاي تصفيهاز پسابجلوگيري از استفاده  -

 هاي الزم جهت مسئوالن واحدهاي صنعتي جهت پايش و کاهش آلودگي.انجام آموزش -

 ها.ويژه کارگاهبا واحدهاي آالينده به تصويب قانون برخورد فوري -

 زيستجهت اهداف حفظ محيطارتقاء فرهنگ عمومي در -
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 اصفهان استان 1396گزارش اقتصادي، اجتماعي سال  کننده کارشناسان تهيهفهرست اسامي 

 تهیه کنندگان عنوان فصل فصل امور بخش حوزه

 بخشي

 توليدي اول

 مريم منوچهري منابع آب اول

 محمود خالقي کشاورزي و منابع طبيعي دوم

 آزيتا سليماني صنعت، معدن و تجارت سوم

 بهمن مرادي فاه اجتماعيکار و ر،تعاون چهارم

 زير بنايي دوم

 احمدرضا کاظمي انرژي پنجم

 فرهاد حيدري حمل و نقل ششم

 محمدرضا صالحي ،فرهاد حيدري ارتباطات هفتم

 شهريعمران مسكن و  هشتم
 ، فرهاد حيدري، مريم منوچهري

 مهري خيرالهي

 د محمدحسين محموديقريدون سنگتراش، سي و عشايري روستايي عمران نهم

 سوم

فرهنگي ، 

آموزشي و 

 اجتماعي

 حميد زهتاب آموزش عمومي دهم

 حميد زهتاب ايفني و حرفهآموزش  يازدهم

 ، سيدحسين ميرمحمد صادقياله توکليولي فرهنگ و هنر دوازدهم

 اله توکليولي تبليغات اسالمي سيزدهم

 چهاردهم
ميراث فرهنگي و 

 گردشگري
 ريم شمسم

 مريم شمس ورزش پانزدهم

 بهمن مرادي بهزيستي شانزدهم

 بهمن مرادي، بهزاد الماسي بهداشت و درمان هفدهم

 فرابخشي چهارم فرابخشي

 ، بهزاد الماسيمحمد ميرزايي نظام درآمد و هزينه هجدهم

 الهه زرمهر بودجه و وضع مالي دولت نوزدهم

 سعادت طهماسبي فناوري توسعه علوم و بيستم

 محمدرضا صالحي محيط زيست بيست و يكم
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