
 بسمه تعالی 

 ارزیابی عملکرد برنامه پنجم توسعه و 5931چارچوب تهیه گزارش اقتصادی سال 

 مقدمه -5

با توجه به اهمیت و جایگاه آن به صورت خالصه 5931در ابتدای گزارش ،آخرین وضعیت بخش /فرابخش در سال 

 اشاره شود. 5931ارائه شده وبه مهمترین دستاوردهای سال 

 مهمعملکرد شاخص های -2

 ضمن تکمیل جدول ذیل مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد. شاخص های اصلی بخش /فرابخش

 5931-31.عملکرد شاخص های مهم در سال های 5جدول 

 0931 0931 0939 0931 0930 0931 واحد شاخص عنوان ردیف

         

 

 جایگاه بخش / فرابخش در کشور-9

اهم شاخص ها با توجه به سهم استان در کشور ضمن تکمیل جدول  سهم استان در بخش /فرابخش ذیربط به تفکیک

 ذیل در این قسمت مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد:

 5931-31.جایگاه استان در کشور 2جدول 

عنوان  ردیف

 شاخص

سال 

 شرح

0931 0930 0931 0939 0931 0931 

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

             استان  

کل 

 کشور

            

 

 اهداف کمی ،سیاست های اجرایی وتحلیل عملکرد بخش /فرابخش بر اساس تکالیف قانونی-4

سند "مندرج در  واهداف کمی سیاست های اجرایی  ،"قانون برنامه پنجم توسعه کشور"این قسمت با توجه به تکالیف 

به ارزیابی وضعیت بخش  "ومجموعه اسناد بخشی وفرابخشی در برنامه پنجم توسعهملی پیشرفت استان اصفهان 

 :جداول ذیل بر این اساس تکمیل شود فرابخش اختصاص یافته و/



 عملکرد مواد قانونی در طول برنامه پنجم توسعه.9جدول 

شماره ماده قانونی  ردیف

 مرتبط

عملکرد واهم  تکلیف تعیین شده موضوع

 اقدامات

 تحققمیزان 

 )درصد(

      

 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران : ماخذ

 

 . عملکرد سیاست های اجرایی در طول برنامه پنجم توسعه4جدول 

اهم اقدامات اجرایی صورت  سیاست های اجرایی اتخاذ شده ردیف

 گرفته

 آورد بر اثر بخشی سیاست 

 (درصد)اثربخشی

     

 فرابخشی در برنامه پنجم پیشرفت استان اصفهان ومجموعه اسناد بخشی و ماخذ:سند ملی

 

 .عملکرد شاخص ها ومتغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش /فرابخش1جدول

ماده  ردیف

 قانونی

عنوان 

هدف 

 کمی

واحد 

متعار

 ف

0931 0930 0931 0939 0931 0931 
هدف 

 برنامه

درصد عملکرد

 تحقق

هدف 

 برنامه

درصد عملکرد

 تحقق

هدف 

 برنامه
درصد  عملکرد

 تحقق

         

                      

                      

 پنجم برنامه در وفرابخشی بخشی اسناد ومجموعه اصفهان استان پیشرفت ملی سند:ماخذ

 

 

 عملکرد بودجه ای -1

 شود:در این قسمت ،عملکرد بودجه ای در قالب تکمیل دو جدول ذیل وتحلیل آنها ارائه 

 )ارقام :میلیون ریال(  5931-31. عملکرد اعتبارات هزینه ای طی سالهای 6جدول

نوع 

 اعتبارات
عنوان 

 برنامه
0931 0930 0931 0939 0931 0931 

 درصد عملکرد مصوب

 تحقق

درصد عملکرد مصوب

 تحقق

درصد عملکرد مصوب

 تحقق

         

 ملی
                   

                   

 استانی
                   

                   
                    جمع کل



 )ارقام:میلیون ریال( 5931-31.عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طی سالهای 7جدول 

 نوع

 اعتبارات

 عنوان

 برنامه
0931 0930 0931 0939 0931 0931 

 درصد عملکرد مصوب

 تحقق

 درصد عملکرد مصوب

 تحقق

 درصد عملکرد مصوب

 تحقق

         

 ملی
                   

                   

 استانی
                   

                   

 درآمد

 اختصاصی

                   

سرمایه 

گذاری 

 بخش

خصوصی 

 وتعاونی

                   

سرمایه 

گذاری 

 خارجی

                   

سرمایه 

گذاری 

 بانک ها

                   

تسهیالت 

 بانکی

                   

اوراق 

 مشارکت

                   

 سایر 

)با ذکر 

 نوع(

                   

جمع 

 کل

                   

 

 

 پیشنهادات جمع بندی و -6

ضمن اشاره به مهم ترین نقاط قوت ،ضعف، نتایج عملکرد طی برنامه پنجم توسعه جمعبندی شده  در این قسمت

 وجهت بهبود عملکرد بخش/فرابخش پیشنهادات وتوصیه ها ارائه گردد.



 

عنوان گزارشعنوان دستگاه اجراییردیف

آموزش عمومیاداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان1

آموزش عمومیاداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان2

آموزش فنی وحرفه ایاداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان3

تعاون ،کار و رفاه اجتماعیادراه کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان اصفهان4

فرهنگ و هنراداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان اصفهان5

فرهنگ و هنراداره کل اوقاف وامور خیریه استان اصفهان6

فرهنگ و هنراداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان7

فرهنگ و هنرحوزه هنری استان اصفهان8

میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگریاداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری وصنایع دستی استان اصفهان9

محیط زیستاداره کل محیط زیست استان اصفهان10

بهداشت ودرماندانشگاه علوم پزشکی اصفهان11

بهداشت ودرماندانشگاه علوم پزشکی کاشان12

رفاه وتامین اجتماعیاداره کل بهزیستی استان اصفهان13

تربیت بدنیاداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان14

صنعت ومعدن + بازرگانی )داخلی(سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان اصفهان15

بازرگانی )خارجی(اداره کل گمرکات استان اصفهان16

کشاورزی ومنابع طبیعی )کشاورزی(سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان17

کشاورزی ومنابع طبیعی )منابع طبیعی(اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان18

آبشرکت آب منطقه ای استان اصفهان19

عمران شهری + آبشرکت آب وفاضالب استان اصفهان20

عمران شهری + آبشرکت آب و فاضالب کاشان21

عمران شهری شهرداری مرکزی اصفهان22

عمران روستایی + آبشرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان23

عمران روستایی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان24

حمل ونقل + عمران شهری + مسکناداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان25

حمل ونقل سازمان حمل ونقل وپایانه های استان اصفهان26

حمل ونقلاداره کل راه آهن استان اصفهان27

حمل ونقلاداره کل فرودگاههای استان اصفهان28

انرژی )گاز(شرکت ملی گاز استان اصفهان29

انرژی )نفت(شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان اصفهان30

انرژی )برق(شرکت برق منطقه ای اصفهان31

انرژی )برق(شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان32

 فناوری اطالعات وارتباطات(مخابرات)شرکت مخابرات استان اصفهان33

فناوری اطالعات وارتباطات(پست)شرکت پست استان اصفهان34

توسعه علم وفناوریشهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان35

کشاورزی ومنابع طبیعی)بهداشت دام وبیماریها(اداره کل دامپزشکی استان اصفهان36

صنعت ومعدن )استاندارد(اداره کل استاندارد وتحقیقات صنعتی استان اصفهان37

صنعت ومعدن)شهرک های صنعتی(شرکت شهرک های صنعتی38

انرژی )برق(شرکت نیروی برق استان اصفهان39

عمران روستایی وعشایری)عشایری(اداره کل امور عشایر استان اصفهان40

فرهنگ و هنرنهاد کتابخانه های عمومی 41

بهداشت ودرماناداره کل انتقال خون42

فهرست دستگاههای مشمول گزارش اقتصادی -اجتماعی سال1395


