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 پیشگفتار

در جهت  یو فرهنگ یاجتماع ،یو تحوالت اقتصاد اتیخصوص لیو تحل یبررس

 یاهداف رشد و توسعه استان ضرور شبردیپ یمدت براو بلند مدتانیم یهابرنامه میتنظ

است که با  یاز جمله مطالعات یو فرهنگ یاجتماع ،یگزارش اقتصاد نهیزم نیاست و در ا

 مقدماتی یهانهیزمپیش  تیو در نها لیتحل نگذشته و وضع موجود، امکا طیشرا یبررس

 یتمام یها. گزارش حاضر که بر اساس اقدامات و برنامهکندیرا فراهم م ینگرندهیآ

ها است، از روش دهیگرد نیم توسعه تدوششبرنامه  اول سال یهای اجرایی استان طدستگاه

و  شودیاجرایی محسوب م ایهمطلوب ارزیابی و پایش عملکرد دستگاه یو ساز و کارها

اساس شناخت  نیدهد. بر ام توسعه در استان را نشان میششف برنامه میزان تحقق اهدا

به موازات  یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد یهاها و فرابخشبخش طیکالن و شرا تیوضع

 شیاهداف از پ سهیمقا یبه عنوان مبنا تواندیمهم م یهااز روند تحوالت شاخص یآگاه

مختلف مورد استفاده قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آنها را در  یهاشده بخش نییتع

 .سازد انیشده نما یزیربه اهداف برنامه دنیجهت رس

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

م توسعه در دو حوزه ششبرنامه سال اول و دوم و ارزیابی عملکرد  1397اصفهان در سال 

زیربنایی و امور فرهنگی،  و امور تولیدی مجموعه،بخشی و فرابخشی تهیه شده است. در این 

بودجه و وضع مالی دولت، توسعه علوم و فناوری  امآموزشی و اجتماعی در حوزه بخشی و نظ

در حوزه فرابخشی مورد بررسی جمعیت و اشتغال و هزینه درآمد خانوار  محیط زیست،و 

در مجموع تصویری از وضعیت اقتصادی، اجتماعی استان در سال  کتابن ای.گیرد.قرار می

را در قالب ارائه  نیم توسعه در برش استاششاجرای برنامه و دوم  اول و عملکرد سال 1397

به منظور نشان دادن اهمیت و جایگاه حوزه ذیربط هر  مبحثیك مقدمه کلی برای هر 

اول  دستگاه اعم از بخش و فرابخش، عملکرد تکالیف دستگاه برحسب مواد قانونی طی سال

های کلیدی )بخشی های اجرایی، عملکرد متغیر، عملکرد سیاستو دوم برنامه ششم توسعه

ای(، بررسی تحلیلی سرمایه یهاییای و تملك داراای ) هزینهو فرابخشی(، عملکرد بودجه

 .دهداز عملکرد، ارائه نقاط قوت و ضعف و پیشنهادها، نشان می

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

های بانك مرکزی تحلیل اری استان و کشور و گزارشآم هایسالنامه در موجود اطالعات

عالوه بر توجه به الزامات لیل امور بخشی مندرج در این گزارش، کن تحیگردیده است، ل
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های ها و سازمانمتکی بر اطالعات دریافتی از دستگاهم توسعه کشور، ششقانون برنامه 

 توسعه تهیه شده است.  ششمذیربط استان و با استفاده از اسناد راهبردی بخش در برنامه 

 یکارشناسان معاونت هماهنگبویژه  سازمانتمامی همکاران ذیربط در در خاتمه از 

 دردانیصمیمانه تشکر و قاند، و تدوین گزارش را برعهده داشته هیبرنامه و بودجه که ته

آمار و اطالعات مورد  ل،یهای اجرایی استان که با ارائه تحلاز کلیه دستگاه نیکرده و همچن

 .مینمایو تشکر م ریتقد الزم را نمودند یهمکار ازین
 

 

 اهلل اکبرینعمت

 ریزی استان اصفهانرئیس سازمان مدیریت و برنامه



 بخش اول 

 های فرابخشیحوزه





 فصل اول

 و اشتغال جمعیت

 
 بخش اول: جمعیت

 مقدمه:

جمعیت و تحوالت جمعیتی از مهمترین متغیرها در برنامه ریزی اقتصادی و 

نحوه تغییر و پیش بینی روند جمعیت به طور قطع از  ،شناخت تحوالت .اجتماعی است

در این بین ساختار و  .مهمترین و اولین مقوله در شناخت نیازهای بخشی بشمار می آید

 جملهگرو هها از و توانایی جمعیت در گرو ههای سنی مختلف به واسطه تفاوت نیاز  توزیع

برنامه ریزی های اقتصادی و ای خدمات مختلف و متغیرهای مهم در پیش بینی تقاض

  .اجتماعی است

سی های جمعیتی نتایج سرشماری های نفوس و مسکن رمبنای اصلی محاسبات و بر

مبنای اطالعات این گزارش نیز  .ازدواج و طالق است ،فوت ،و نیز آمارهای حیاتی والدت

ص بخصو هاو گزارش آمارهای ثبتی دستگاه 1395آخرین سرشماری نفوس و مسکن سال 

 .اداره کل ثبت احوال استان می باشد

معیت به بررسی شاخص های اصلی جدر این بخش ضمن اشاره به روند گذشته 

 اشارهتنگناها و چالش های بخش به برخی و سپس جمعیتی و روند تغییرات آن پرداخته 

 .می گردد

 روند جمعیت و شاخصهای بخش  -1

 تعداد و ساختار جمعیت 1-1

جمعیت استان برابر با  1385مطابق نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

نفر  5120850 به 1395و در سال  4879312به 1390نفر بوده که در سال  4559256

 97/0و  37/1 متوسط رشد ساالنه جمعیت در این سه مقطع به ترتیب .افزایش یافته است

 1360افزایشی جمعیت تا سال بررسی سوابق رشد جمعیت حاکی از روند  .درصد بوده است
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سهم جمعیتی استان از جمعیت کشور در  .در سالهای بعد استرشد آن و روند کاهنده 

  .کاهش یافته استدرصد  41/6به  1395درصد بوده که در سال  47/6معادل 1385سال 

در مطالعات ر بوده است. نف 103برابر  این سالنسبت جنسی مردان به زنان در 

-64و  0-14جمعیت در سه گروه سنی  توزیع نحوه جمعیتی یکی از شاخص های اصلی

که سهم  می دهدبررسی ساختار سنی جمعیت استان نشان  .ساله و بیشتر است 65و  15

 1/7ساله و بیشتر برابر  65و  4/71ساله  15-64 ،5/21ساله  0-14جمعیت گروه سنی 

حاکی از تغییر  1375-95تغییرات ساختار سنی جمعیت طی سالهای  .درصد بوده است

 58و گروه دوم از  22به  37به طوریکه نسبت گروه اول از  .ست روند نسبت این گروه ها

در  با این روند .استکه نشان دهنده افزایش جمعیت میانسال  تغییر یافتهدرصد  71به 

ضریب شاخص جوانی  .روبرو هستیمورده درصد قابل توجه جمعیت سالخ باسالهای نزدیك 

 .درصد است6/21سال به کل جمعیت به دست می آید  15که از نسبت جمعیت زیر استان 

بوده که نشان از کاهش نسبت جوانی جمعیت درصد  1/22معادل  1385این ضریب در سال 

 .است

عداد خانوار در استان وجود داشته که از این ت 1607482تعداد  1395در سرشماری 

خانوار  157خانوار در نقاط روستایی و  195701خانوار در نقاط شهری،  1411624حدود 

نشان  1390با نتایج سرشماری  1395مقایسه نتایج سرشماری سال  .اندبوده  ساکن غیر

در سال  .به جمعیت استان افزوده شده استنفر  241538سال  5که در طی  می دهد

درصد در نقاط روستایی  12درصد در نقاط شهری و  88  از کل جمعیت استان 1395

 .اندساکن بوده

همچنین بعد خانوار  .نفر است 2/3و در استان اصفهان  3/3بعد خانوار در کل کشور 

در  2/3به  1385در سال  7/3کاهشی داشته به طوریکه از  یدهه اخیر روند یكدر طی 

 .استبوده کاهش در مناطق شهری و روستایی برابر این شدت  .رسیده است 1395سال 

بررسی  .میانگین و میانه سنی است ،شاخص های مهم در ساختار جمعیت دیگراز 

 2/25نشان می دهد که میانه سنی جمعیت از  1385-1395این شاخص ها طی سالهای 

به این  .سال افزایش یافته است 8/32سال به  3/29و میانگین سنی از  سال 3/31سال به 

سال افزایش  5/3سال و میانگین سنی بیش از 1/6سال میانه سنی بالغ بر10ترتیب در طی 

میانگین و میانه سنی جمعیت کل کشور  .که حاکی از کاهش جوانی جمعیت استداشته 

سال بوده و استان اصفهان از لحاظ میانگین و میانه  30و  3/31به ترتیب  1395در سال 
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 .به چهارم و سوم کشور قرار داردسنی به ترتیب در رت

 48به  1395نفر بوده که در سال  46برابر با  1390تراکم جمعیت استان در سال 

نفر در شهرستان  1817این تراکم با تفاوت بسیار قابل توجه از  .نفر افزایش یافته است

 .نفر در شهرستان خور و بیابانك دیده می شود 2خمینی شهر و 

بینی با روش ترکیبی بر مبنای بر اساس پیش 1397استان در سال برآورد جمعیت 

باشد که هزار نفر می 5239، برابر با 1395نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

هزار  4633شامل  این تعداد .هستندهزار نفر زن  2583هزار نفر مرد و  2656از این تعداد 

 .استایی هزار نفر جمعیت روست 606نفر جمعیت شهری و 

 موالید و مرگ و میر  2-1

نفر  73143در استان  1397اداره کل ثبت احوال استان در سال  اطالعاتبر اساس 

 .یافته استکاهش  2/9نسبت به سال قبل موالید تعداد  .نفر فوت شده اند 23970و  متولد

نزولی شده سال  15روند صعودی تعداد موالید در استان پس از نزدیك به  1394از سال 

و  1/3منفی  1394-97میانگین ساده نرخ رشد ساالنه موالید در استان طی سالهای  .است

سهم شاخص نسبت جنسی موالید نشان می دهد که  .درصد بوده است 6/0نرخ مرگ و میر 

همچنین در این سال  .درصد بوده است 9/48درصد و سهم دختران  1/51پسران برابر 

نفر در نقاط شهری استان  20814شدگان که از این تعداد فوت اندنفر فوت شده  23672

 بوده است. 

 ازدواج و طالق  3-1

 17ازدواج به ثبت رسیده که نسبت به سال قبل  27362در استان  1397در سال 

همچنین در این سال  .کاهش داشته استدرصد 46معادل  1390و نسبت به سال درصد 

و نسبت به سال  درصد 7/1که نسبت به سال قبل طالق به ثبت رسیده  10773تعداد 

ازدواج و طالق  موضوع مهماز شاخص های  .افزایش داشته است درصد 29معادل  1390

برابر  1397در سال این نسبت  .استصرف نظر از سال وقوع ازدواج نسبت طالق به ازدواج 

که این  چرااست  بوده و آمارها حاکی از روند افزایشی آن طی سالهای اخیردرصد  4/39

و افزایش معضل  تغییراتدلیل این  .درصد بوده است 17معادل  1390شاخص در سال 

اشتغال و بیکاری و مسایل دیگر  ،وضعیت اقتصادی نظیر عواملیبایست در  را می طالق

 .اجتماعی جستجو کرد
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 مهاجرت 4-1

کاهش استان نشان دهنده  1390 -95و  1385-90بررسی روند مهاجرت در دوره 

 10به  3/11روند مهاجرتی جمعیت بوده به طوریکه نسبت تعداد مهاجران به جمعیت از 

-95همچنین سهم عامل مهاجرت در افزایش جمعیت استان طی دوره  .درصد رسیده است

مجموع مهاجران وارد شده به  .درصد کاهش یافته است 3/10درصد به  6/14از  1390

نفر  102939نفر و مهاجران خارج شده  136237با برابر  1390-95استان طی سالهای 

خالص مهاجرت به  .استنفر بوده  24964بوده که به این ترتیب خالص مهاجرت به استان 

 46837نفر برابر با  93658نفر و خروج  140495با ورود  1385-90استان طی سالهای 

های مهاجر پذیر کشور علی رغم این روند کاهشی استان اصفهان جزو استان  .نفر بوده است

به میزان  1385-90روند خالص مهاجرت در استان نسبت به دوره  .محسوب می گردد

مهاجران در ساختار جمعیتی موجب سنی تاثیر ترکیب  .درصد کاهش نشان می دهد 7/46

با این نسبت در  درصد 8/47 با استان 30-64گردیده که درصد جمعیت واقع در سنین 

درصد به مناطق  3/86گفتنی است از این تعداد مهاجران  .تفاوت باشدم (8/44سطح کشور )

  .درصد به مناطق روستایی وارد شده اند 7/13شهری و 

 تنگناها و چالشهای جمعیتی استان  -2

همانطور که اشاره شد ساختار سنی جمعیت و ترکیب سنی از متغیرهای مهم و 

مرگ ومیر و تا  ،برآیند روند موالید .تقاضا و عرضه نیروی انسانی است روندتاثیر گذار بر 

جمعیت  1390 حدی مهاجرتها ترکیب جمعیتی استان را به گونه ای تغییر داده که از سال

یافته  چشمگیری افزایش ساله 49-30 جمعیت شمارو  شده ی میانسالیمرحله استان وارد

اقتصادی آن  آثارکاهش بار تکفل و افزایش جمعیت واقع در سن کار با توجه به  .است

فرصتی  .ای است که اقتصاددانان از آن به عنوان موهبت جمعیتی نام می برند فرصت ویژ ه

توسعه اقتصادی و در غیر این پیشرفت و  برایعاملی مهم به که در صورت هدایت درست 

 .ه تبدیل خواهد شداین رابزرگ در  یمانعبه صورت 

 :ازجمله مهمترین تنگناهای این بخش عبارتند از 

  سال به کل جمعیت  15کاهش سهم جمعیت زیر 
  افزایش جمعیت سالمند 
 افزایش نرخ طالق به ازدواج افزایش میزان تجرد و  ،باال رفتن سن ازدواج 
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  کاهش نرخ رشد جمعیت 
  جمعیتتغییر نسبت جمعیت شهرستان های کوچك نسبت به کل 
 تغییر فرهنگ فرزند آوری و کاهش زاد و ولد 

 و متوسط رشد ساالنه جمعیت استان تعداد -1-1جدول 

 نرخ رشد ساالنه تعداد جمعیت سال

1345 1703701 38/3 

1355 2176694 48/2 

1365 3288734 20/4 

1375 3923255 21/2 

1385 4559256 51/1 

1390 4879312 37/1 

1395 5120850 97/0 

 15/1 5239000 )برآورد( 1397
 سالنامه های مختلف .مرکز آمار ایران :مآخذ

 
1385-95شاخص های جمعیتی استان در سالهای  2-1جدول   

 عنوان 1385 1390 1395

 جمعیت 4559256 4879312 5120850
 زنان 2223857 2403291 2521373

 مردان 2335399 2476021 2599477

 جمعیت شهری 3798728 4168219 4507309

 جمعیت روستایی 760528 711093 613073

 نرخ رشد جمعیت 51/1 37/1 97/0

 نرخ رشد جمعیت شهری 7/2 9/1 58/1

 نرخ رشد جمعیت روستایی 8/2- 34/1- 9/2-

 تراکم جمعیت 7/42 7/45 48

 درصد شهرنشینی 3/83 4/81 88

 درصد روستایی 7/16 6/18 12
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 عنوان 1385 1390 1395

 سال 0-14جمعیت سهم  1/22 21 6/21

 سال 15-64سهم جمعیت  1/72 5/72 4/71
 سال و بیشتر 65سهم جمعیت  8/5 5/6 1/7

 تعداد ازدواج 47341 50606 37628

 تعداد طالق 6079 8355 11074
 اداره کل ثبت احوال استان .سالنامه های مختلف .مرکز آمار ایران :مآخذ

 

 اشتغال :بخش دوم

 مقدمه 

بازار کار از جمله مهمترین بازارهای اقتصادی است که در سیاستگذاری های کالن 

متغیرهایی  .اولویت خاصی است دارای همواره مورد توجه بوده واز بعد عرضه و تقاضا کشور 

نوع فناوری و  ،سطح تحصیالت ،دستمزدها ،ترکیب گروههای سنی ،از جمله رشد جمعیت

قوانین و مقررات و نظایر آن از مهمترین عوامل موثر بر  ،رفضای کسب و کا ،هزینه سرمایه

  .عواملی که هریك متاثر از سایر سیاستهاست .ساختار این بخش بشمار می رود
طرح  ،در بررسی شاخص های این بازار از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن

آمارگیری نیروی کار استفاده شده و ضمن بررسی روند گذشته به برخی تنگناها و چالشهای 

 .بخش پرداخته می شود

 روند شاخص های اصلی بخش  -1

 نرخ بیکاری 2-1

نرخ بیکاری عبارت است از نسبت افراد بیکار یا در جستجوی کار به جمعیت واقع 

را  1385-97در استان و کشور طی سالهای جداول پیوست نرخ بیکاری  .در سن فعالیت

روند نرخ بیکاری به طور کلی با شیب مالیم رو به افزایش بوده اما در سالهای  .نشان می دهد

درصد  7/13واحد درصد کاهش به  7/0با  1397خیر از رشد آن کاسته شده و در سال ا

نرخ مشارکت و  گفتنی است موضوع کاهش نرخ بیکاری با توجه به افزایش .رسیده است

ضمن آنکه تاثیر تحوالت اقتصادی بر  .نیر رکود اقتصادی در کشور تا حدی قابل تامل است

نرخ بیکاری  ادر طی این دوره و در تمامی ساله بازار کار همواره با تاخیر نمایان می شود 

محدود  ،رکود بخش صنعت ،بروز خشکسالی .در استان بیشتر از متوسط کشور بوده است
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نرخ مشارکت زنان با توجه بودن ظرفیت بکارگیری فارغ التحصیالن دانشگاهی و نیز افزایش 

بررسی  .بشمار می رودبازار کار محدودیت تقاضای جمله عوامل  ازبه نوع مشاغل این گروه 

حاکی از تفاوت قابل توجه بیکاری زنان نسبت به مردان نرخ بیکاری به تفکیك جنسیت 

در این سال نرخ بیکاری جمعیت زنان  1395ات سرشماری سال بر اساس اطالع .است

 .درصد ( بوده است5/10درصد بیش از دو برابر نرخ بیکاری جمعیت مردان ) 1/23استان با 

 .این موضوع نیز به نوع مشاغل مورد تقاضا و جایگاه زنان در بازار کار باز می گردد

مطابق اطالعات این جدول نرخ بیکاری جمعیت شهری نیز در تمامی سالها از  

 .جمعیت روستایی باالتر بوده است

بررسی ساختار سنی نرخ بیکاری حاکی از درصد باالی بیکاری در جمعیت جوانان 

نسبت به سال قبل کاهش  1397نرخ بیکاری این گروه سنی در سال  .( است 29-15)

در مقایسه نزدیك به دو برابر نرخ کل بیکاری در تمامی گروههای سنی نشان می دهد اما 

نرخ بیکاری به دلیل شرایط خاص جمعیتی کشور قادر به  همانطور که اشاره شد .است

وجود جمعیت قابل توجه جوان که به دلیل شرایط  .واقعیت بازار کار نیستتمامی توضیح 

که موجب کاهش نرخ موضوعی  .ن جمله استاز آ میشوندنامناسب کار از این بازار خارج 

 .بهبود نسبی نرخ بیکاری استمشارکت و 

 نرخ مشارکت 3-1

به جمعیت در  شترساله و بی 10نرخ مشارکت نسبت جمعیت فعال )شاغل و بیکار( 

نرخ مشارکت نیروی کار در کشور ما به طور  .را نشان می دهد شترساله و بی 10سن کار 

تر میانگین جهانی است  که دلیل آن را در ساختار نامتناسب درصد پایین  20متوسط 

رشد  ،نرخ رشد جمعیت .بایست جستجو نمود می نسنی و نیز نرخ پایین مشارکت زنا

و شدت تناسب عرضه و تقاضای نیروی  های سنی گروههای در حال تحصیل و تغییر نسبت

روند در استان ین نرخ ا .از جمله مهمترین عوامل موثر بر تغییر این شاخص استکار 

این افزایش گرچه .خود را شروع نموده است یروند افزایش 1396از سال  امامتغیری داشته 

ش دهد اما در مجموع نشانه مثبتی از جریان بالقوه عرضه نیروی یمیتواند نرخ بیکاری را افزا

رضه نیروی افزایش ع .همچنین این نسبت در استان باالتر از میانگین کشور است .کار است

نرخ مشارکت برای جمعیت  .توان از عوامل این افزایش دانست کار و موضوع مهاجرتها را می

درصد بوده که حاکی از ادامه روند فضای مساعد اشتغال  9/19و برای زنان  4/66مردان 
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سطح ناچیز نرخ مشارکت زنان در برابر مردان در کشور ما  .برای مردان نسبت به زنان است

ضمن آنکه این  .سایر کشورهاستاین نرخ در مقایسه با فاصله قابل توجه  یل اصلیاز دال

  .روبه کاهش بوده است 1393بخصوص از سال البته عدم تعادل 

 نرخ بیکاری و سطح سواد  4-1

وضعیت شاخص های بازار کار دانش آموختگان آموزش عالی عالی متفاوت از سایر 

 1397در سال  .این گروه استآمارها حاکی از روند فزاینده نرخ بیکاری گروهها بوده و 

در شرایطی که این  .بوده انددرصد از بیکاران استان دارندگان مدارک تحصیلی عالی  8/41

نسبت دارندگان مدارک در عین حال  .درصد بوده است 7/30برابر با  1390نسبت در سال 

مقایسه این نسبت حاکی  .درصد افزایش یافته است 6/27به  5/20عالی از کل شاغالن از 

از روند فزاینده سهم دارندگان مدارک تحصیالت عالی در جمعیت بیکار نسبت به جمعیت 

در تمامی سالها کمتر  نرخ بیکاری افراد بی سواد به دلیل هزینه پایین اشتغال .شاغل است

 .از نرخ بیکاری افراد باسواد بوده است

هزار نفر جمعیت فعال  1696از مجموع  1395سرشماری سال  اطالعات سبر اسا

درصد ( دارای تحصیالت عالی بوده اند افرادی که به طور بالقوه  4/26هزار نفر ) 448استان 

درصد دارای  9/24این در حالی است که از مجموع شاغلین  .می توانند وارد بازار کار شوند

بطوریکه  .ها کامال متفاوت است این نسبتزنان  در مورد جمعیت .بوده اندمدارک دانشگاهی 

از مجموع شاغلین زن  .درصد از جمعیت فعال زنان دارای مدرک آموزش عالی هستند 58

  .درصد دارای تحصیالت عالی هستند 68درصد و از مجموع بیکاران  54

موضوع بیکاری و عدم وجود ظرفیت اشتغال برای جمعیت جوان دارای تحصیالت 

ویژه با توجه به هزینه ایجاد اشتغال برای این گروه را از جمله مهمترین چالشهای عالی به 

 .اقتصادی و اجتماعی استان بشمار می رود

 ترکیب اشتغال 5-1 

از مجموع شاغلین به ترتیب  1397بر اساس نتایج آمارگیری از نیروی کار در سال 

صنعت و خدمات مشغول فعالیت بوده  ،درصد در بخش کشاورزی 9/48و  8/40 ،32/10

حاکی از افزایش  1385-97بررسی تغییرات سهم بخش ها در اشتغال طی سالهای  .اند

  .سهم بخش خدمات و کاهش سهم بخش کشاورزی و صنعت در کل شاغلین است

 5/12درصد در بخش خصوصی و  5/87از مجموع شاغلین استان  1397در سال 
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داشته اند که در مقایسه حاکی از کاهش درصد اشتغال در  درصد در بخش عمومی اشتغال

این نسبت ها همچنین حاکی از درصد باالتر اشتغال در بخش خصوصی  .بخش عمومی است

 .استان نسبت به متوسط کشوری است در

 تنگناها و چالشها  -2

یکی از فرصت های مهم و نادر ناشی از تغییر ساختار جمعیت در کشور و استان 

افزایش نسبت جمعیت  ،کاهش بار تکفل .است 1380به پنجره جمعیتی از پایان دهه ورود 

فرصت مناسبی را به لحاظ بکارگیری نیروی کار مشروط به فراهم بودن  ،در سن فعالیت

در عین حال عدم بهره گیری از این فرصت به  .زیر ساختهای الزم در اختیار نهاده است

حوزه  ،عیت به سمت جمعیت کهنسال از دو دهه آیندهویژه با توجه به تغییر ترکیب جم

  .عرضه نیروی کار را مشکالت و تنگناهای بسیاری روبرو می کند

 باال بودن نرخ بیکاری جوانان نسبت به متوسط این نرخ 

 متناسب  افزایش نامتناسب جمعیت و برهم خوردن هرم سنی جمعیت و فشار نا

 به بازار کار

  باال بودن نرخ بیکاری زنان تحصیل کرده 

 به مردان  نسبت ظرفیت پایین اشتغال زنان 

  عدم وجود سازوکار الزم برای هماهنگی مهارتهای مورد نیاز بازار کار با

 ظرفیتهای آموزشی 
  ساله خارج از نظام آموزشی و بازار کار  18-26جمعیت قابل توجه شمار 

 :پیشنهادات

  کارآفرینی برای تسهیل ورود به بازار کارتوسعه آموزش های 

  استمرار طرح آموزشهای فنی حرفه ای بخصوصحمایت اززبنگاههای اقتصادی  نیمه

 فعال و در معرض تعطیل

 حمایت مالی از بنگاههای صنعتی خرد 

  سنجش عرضه و تقاضای نیروی کار و بانك اطالعاتی بروز و ایجاد شبکه ملی و

 دقیق این بازار
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 استان و کشور بر اساس طرح آمارگیری نیروی کار شاخص های بازار کار :1جدول شماره 

 1397 1396 1395 1390 1385 سطح عنوان

 نرخ مشارکت نیروی کار
1/43 استان  6/39  4/40  4/41  4/43  
44/41 کشور  9/36  44/39  3/40  5/40  

 نرخ مشارکت زنان
2/19 استان  3/14  1/16  8/17  9/19  
4/12 کشور  6/12  9/14  16 1/16  

 نرخ مشارکت مردان
7/66 استان  3/64  5/64  7/64  4/66  
6/65 کشور  7/60  1/64  5/64  8/64  

 نرخ بیکاری
2/13 11 استان  6/14  4/14  7/13  
75/12 کشور  3/12  4/12  1/12  12 

 نرخ بیکاری مردان
6/9 استان  8/10  5/12  7/11  9/10  
8/10 کشور  5/10  5/10  2/10  4/10  

 نرخ بیکاری زنان
9/15 استان  1/24  1/23  3/24  3/23  

34/23 کشور  9/20  7/20  8/19  9/18  
7/27 استان درصد دانش آموختگان عالی از کل بیکاران  7/30  5/37  8/39  8/41  

7/13  استان نرخ بیکاری مناطق شهری  7/15  4/15  6/14  
3/10  استان نرخ بیکاری مناطق روستایی  7/7  5/7  2/7  

اشتغالنرخ   
4/38 استان  3/34  5/34  5/35  5/37  
8/35 کشور  8/32  5/34  5/35  6/35  

 نرخ اشتغال مردان
4/57 60 استان  5/56  1/57  1/59  
5/57 کشور  1/55  4/57  9/57  1/58  

 نرخ اشتغال زنان
4/10 16 استان  4/12  5/13  3/15  
8/13 کشور  2/10  8/11  8/12  13 

 سهم اشتغال در بخش کشاورزی
3/11 استان  3/11  11 2/10  2/10  

2/23 کشور  3/19  18 6/17  7/17  

 سهم اشتغال در بخش صنعت
6/44 استان  9/38  6/43  8/43  8/40  
7/31 کشور  33 9/31  32 32 

 سهم اشتغال در بخش خدمات
8/49 43 استان  4/45  9/45  9/48  
1/45 کشور  7/47  1/50  4/50  3/50  

 سهم اشتغال در بخش خصوصی
2/75 استان  6/83  8/84   5/87  
9/82  کشور  5/83   5/84  

 سهم اشتغال در بخش عمومی
4/23 استان  4/16  2/15   5/12  
5/18 کشور  1/17  5/16  16 5/15  

 سالهای مختلف .رآماری و نتایج  طرح آمارگیری نیروی کاسالنامه های  .مرکز آمار ایران :مآخذ



 فصل دوم

 توسعه علوم و فناوري

 
 مقدمه

نقش علم و فناوری به عنوان عامل و محرک اصلی رشد اقتصادی، تولید ثروت و 

یندهای خلق آفردر این راستا  .های اقتصادی غیر قابل انکار استاشتغال در تمامی فعالیت

آن باید به دقت  سازیتجاریاشاعه و  و همچنینو ایجاد فناوری، فراگیری و اکتساب 

بنیان را بازخورد بین فرایندهای مذکور، پیشرفت اقتصاد دانش .و اجرایی شوندریزی برنامه

بنیان با وقوع تحوالت علمی و فناوری، دگرگونی عمیقی اقتصاد دانش .خواهد کردتضمین 

نهایت موجب رشد و توسعه پایدار جامعه و در کرده  داجدر عرصه رشد و تولید اقتصادی ای

 شود.تحقق اقتصاد مقاومتی می

عدم وجود یك نظام جامع آماری کارآمد در زمینه پژوهش و فناوری ارایه عملکرد 

واقعی این بخش در استان را دشوار نموده به همین جهت این گزارش به فعالیتهای مرتبط 

 .با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان محدود شده است

 یهاو توسعه شرکت جادیاز ا تیهان با هدف حمااصف یقاتیو تحق یعلم شهرک

 نیاول یاندازبا راه 1380خود را از سال  ییاجرا تیفعال ،ثروت از علم دیو تول انیبندانش

 آغاز انیبنکوچك و نوپا دانش یهاشرکت تیو هدا تیمرکز رشد در کشور و با هدف حما

 ،دولت، صنعت و دانشگاه انیواسط م یحلقهاهداف این مجموعه را میتوان در ایجاد  .نمود

این مجموعه سی  .خالصه نمودعلم به ثروت  لیتبد اًتیبر دانش و نها یبتنتوسعه اقتصاد م

( IASPهای علمی و مناطق نوآوری )المللی پارکو پنجمین کنفرانس جهانی انجمن بین

اسالمی کشور را در جمهوری  50کننده از شرکت 550میالدی با حضور  2018در سال 

نوآوری » برنامه ششم توسعه کشورایران برگزار و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و 

 1397را به عنوان اقدام اجرایی خود در سال « و فناوری، تولید کاالی ایرانی در تراز جهانی

  .تعیین نموده است
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 :های مهمعملکرد شاخص -1
تعداد واحدهای فناور مستقر و تعداد فناوران شاغل تمام وقت شهرک علمی  :1جدول شماره 

 تحقیقاتی اصفهان

 شاخص
های علم و کل پارک

 کشور فناوری
شهرک علمی و  

 تحقیقاتی اصفهان
سهم استان 

 )درصد(
 7 519 7764 تعداد واحدهای فناوری مستقر

تعداد اشتغال پایدار )تمام وقت( 

 ایجاد شده
56000 4483 8 

صفهان با دارا بودن  ستان ا سال، ا بنیان از شرکت دارای مجوز دانش 395در این 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پس از استان تهران رتبه دوم کشوری را کسب 

 بوده است.درصد  9نموده و سهم استان از کل کشور بیش از 

تحقیقاتی اصتتفهان و برخی از مهمترین اقدامات و دستتتاوردهای شتتهرک علمی و 

 عبارتند از: 1397واحدهای فناور مستقر در سال 

 و مناطق  های علم و فناوریو پنجمین کنفرانس جهانی پارک یس میزبانی و برگزاری

 میالدی 2018( در سال IASP) نوآوری
 ها ودالر خدمات و محصوالت فناورانه توسط شرکت ونیلیم 8/4از  شیصادرات ب 

 کشور  21مستقر به  انیبنموسسات دانش

 به  ییبهاخیش یپارک علم و فناور یمربع از اراض متر 7.000بیش از  یواگذار

  واحدهای فناور متقاضی

 فناور مستقر یتومان توسط واحدها اردیلیم 1.470بالغ بر  یاقتصاد تیظرف جادیا 

 یدانشگاه النیالتحصفارغ یبرا دیشغل جد 295 جادیا 

 فناور  یتوسط واحدها جدید محصول و خدمت فناورانه 266 از شیب یسازیتجار

 مستقر در شهرک

  جشنواره سیزدهمینکسب رتبه اول توسط مرکز رشد واحدهای فناوری شهرک در 

 کشور فناوری نانوها، مراکز و کارگزاران شرکت برترین
 هایو پارک یدر مراکز رشد فناور بنیان جدیدشرکت و موسسه دانش 165 رشیپذ 

 زیر مجموعه شهرک یعلم و فناور
 یی و چهارمین المپیاد ملی بهاخیش ینیآفرفن یجشنواره مل چهاردهمین یبرگزار
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 طرح کسب و کار دانشجویی
 های منظور تسهیل در فرآیند استقرار شرکت تداوم عملیات احداث برج فناوری به

 بنیان با مشارکت بخش خصوصیدانش
 در جامعه آفرینیسازی و ایجاد روحیه فنهدف فرهنگ رویداد ایده شو با 8 برگزاری 
 های علم و فناوری کشور در حوزه انتخاب شهرک به عنوان رتبه برتر پارک

  1397المللی در سال های علمی و بینهمکاری

 هایهای مهم شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در سالعملکرد شاخص :2جدول شماره 

 97-1395 

 1397 1396 1395 واحد عنوان شاخص ردیف

ناور  1 های ف حد پذیرش وا عداد  ت

 جدید

واحد 

 فناور
164 166 165 

تعداد واحدهای فناور مستتتتقر در  2

 شهرک

واحد 

 فناور
481 507 519 

تعداد اشتتتتغال ایجاد شتتتده برای  3

شگاهی )تمام  صیالن دان فارغ التح

 وقت(

 4.483 4.291 4.061 نفر

تعداد اشتتتتغال ایجاد شتتتده برای  4

فارغ التحصتیالن دانشتگاهی )پاره 

 وقت(

 2.651 2.548 2.366 نفر

ناوری 5 ها و ارزش محصتتتوالت، ف

 خدمات صادر شده
 4.781.582 12.704.256 9.682.897 دالر

مجموع فروش دستتتتتتاوردهتتا و  6

محصوالت فناورانه واحدهای فناور 

 مستقر

میلیارد 

 ریال
5.236 5.826 6.106 

فنتتاور گردش متتالی واحتتدهتتای  7

 مستقر

میلیارد 

 ریال
13.120 13.915 14.700 

حجم قراردادهتتای پژوهشتتتی و  8

 فناوری واحدهای فناور مستقر
میلیارد 

 ریال
1.796 1.942 2.115 

شده طی  9 تعداد دانش فنی تجاری 

 سال
 266 172 161 مورد
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 1397 1396 1395 واحد عنوان شاخص ردیف

تعداد نشتتتان تجاری )برند( ثبت  10

 شده
نشان 

 تجاری
23 34 11 

11 

به میزان اراضتتتی  گذار شتتتده  وا

پارک علم و  ناور در  های ف حد وا

 بهایی )تجمعی(فناوری شیخ

 105.687 103.536 89.900 مربعمتر 

12 
ارستتتال پیشتتتنهادیه پرویه برای 

 هاصنایع و سازمان
 215 594 470 پیشنهادیه

13 

ناور مستتتتقر دارای  تعداد واحد ف

مستتتتقر در  بنیتتانمجوز دانش

 شهرک

واحد 

 فناور
149 162 148 

  :ها و متغیرهاعملکرد شاخص -2

مرتبط با فعالیتهای شهرک را در ها و متغیرهای عملکرد شاخص 3جدول شماره 

 :اجرای مفاد قانون برنامه نشان می دهد

در  اهداف برنامه ششم توسط شهرک سها و متغیرهای مهم براساعملکرد شاخص :3جدول 

 1397سال 

ماده 
قانونی 
 مرتبط

تکلیف تعیین 
 شده

عملکرد، اهم اقدامات شهرک و واحدهای فناور مستقر در 
 1397سال 

درصد 
 تحقق

بند )ج( 
 64ماده 

قانون 
برنامه 
ششم 
 توسعه

پیشتتتتتتازی در 
اقتتتتتصتتتتتتاد 

نش نیتتان و دا ب
ید و  افزایش تول
صتتتتتتتتتادرات 
محصتتتوالت و 
ختتتتتدمتتتتتات 

 بنیاندانش

  بنیانمحصول و خدمت فناورانه و دانش 266سازی بیش از تجاری
توسط واحدهای فناور مستقر در  اختراع در داخل کشور 23 ثبتو

 شهرک 
میلیارد تومان محصوالت و خدمات فناورانه توسط  611فروش 
 های مستقر در شهرکشرکت

میلیون دالر محصوالت و خدمات فناورانه  8/4صادرات بیش از 
 کشور 21به  های مستقر در شهرکتوسط شرکت

بنیان های دانشسط شرکتنشان تجاری )برند( جدید تو 11ثبت 
 مستقر در شهرک

میلیارد تومان توسط  1470ایجاد ظرفیت اقتصادی بالغ بر 
 بنیان مستقر در شهرک در استان اصفهانهای دانششرکت

گذاران و واحدهای فراهم کردن امکان مذاکره میان سرمایه

90 



 25/  : توسعه علوم و فناوري2فصل 

 
ماده 

قانونی 
 مرتبط

تکلیف تعیین 
 شده

عملکرد، اهم اقدامات شهرک و واحدهای فناور مستقر در 
 1397سال 

درصد 
 تحقق

انعقاد و  در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان فناوری مستقر
 میلیارد تومان 212پژوهشی و فناوری بالغ بر قراردادهای 

کردن محصوالت  یتجار یبرا گذارانهیتعامالت با سرما شیافزا
 یفناور

گذاری خطرپذیر های سرمایهپیگیری دریافت حمایت از صندوق
 بنیانها و محصوالت دانشسازی طرحجهت تجاری

کسب رتبه اول توسط مرکز رشد واحدهای فناور شهرک در 
 های فناوری نانوجشنواره برترین سیزدهمین

فروش  و دیخر ایمحصول  یگذارارزش نهیارائه مشاوره در زم
 یفناور یبه واحدها ازیامت

بند )چ( 
 64ماده 

قانون 
برنامه 
ششم 
 توسعه

ارتقتتاس ستتتطح 
فتتتنتتتاوری در 
صتتتتتنتتتایتتتع، 

مان ها و ستتتتاز
هتتای شتتترکتتت
 خصوصی

 های تخصصی(بخشی از کارگاهبرداری از فاز اول )مرکز رشد و بهره
 پارک علم و فناوری ابوریحان با موضوعیت انریی و نفت

نانو فیلتراسیون،  یهاشگاهیمجموعه آزما خرید امکانات و تجهیز
 ی و...حرارت زیآنال ،یفناور

اجرا و تمدید قرار داد باز با شرکت فوالد مبارکه در زمینه اجرای 
 نیاز فوالد مبارکههای تحقیقات کاربردی مورد پرویه

استفاده از  انیبه متقاضپیشرفته  یشگاهیارائه خدمات آزما
 های بیرونیی از صنایع و سازمانشگاهیخدمات آزما

انعقاد قرارداد خدمات آزمایشگاهی بین آزمایشگاه تخصصی 
 فیلتراسیون شهرک و پژوهشگاه نیرو

هرک ای استان اصفهان و شبین سازمان نظام صنفی رایانههمکاری 
افزایی و ارتقاس بخش خصوصی در اکوسیستم به منظور هم

 کارآفرینی حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات استان اصفهان
جانبه دانشگاه کاشان، فرمانداری کاشان و شهرک همکاری سه

 الدین جمشید کاشانیاندازی پارک علم و فناوری غیاثبرای راه
تان اصفهان و شهرک ایجاد همکاری بین شرکت توزیع برق شهرس

 سازی محصوالت مرتبط با صنایع برقبه منظور تجاری

95 

بند 
)الف( 

 65ماده 
قانون 
برنامه 
ششم 

افتتتتتزایتتتتتش 
و زایتتتی درون

بتترونتتگتترایتتی 
اقتصاد با رعایت 

یت  قوانین ما ح
گذاری از سرمایه

های علم و پنجمین کنفرانس جهانی پارک یس میزبانی و برگزاری
 ( IASP) و مناطق نوآوری و فناوری

 یفناور علم و یهابا انجمن پارکهمکاری نامه تفاهم انعقاد
 نوآوری مرکز ،فرانسه آتالنپل فناوری و علم پارک ،ایاسپان

 یعلم و فناور یهاو شبکه پارک نیچ یهاگشان گیکوآهجن
 کاتاالن 

85 
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ماده 

قانونی 
 مرتبط

تکلیف تعیین 
 شده

عملکرد، اهم اقدامات شهرک و واحدهای فناور مستقر در 
 1397سال 

درصد 
 تحقق

ختتتارجتتتی و  توسعه
پیگیری اجرایی 

قتانون شتتتتدن 
حتتمتتایتتت از 

هتتا و شتتترکتتت
موستتتستتتتات 

 بنیاندانش

 یبه واحدها یالمللنیتوسعه ارتباطات ب نهارائه خدمات در زمی
 گذاران خارجیو حمایت از حضور سرمایه فناور مستقر در شهرک

نامه بین صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران و انعقاد تفاهم
شهرک به منظور ارائه انواع خدمات مالی و اعتباری به واحدهای 

 شهرکفناور مستقر در 
همکاری چهارجانبه بین سازمان فضایی ایران، شهرک، معاونت 
پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت 
فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به منظور 
حمایت از ایجاد کسب و کارهای نوین و توسعه کسب و کارهای 

 موجود فضا پایه
مندی رای واحدهای فناور و کمك به بهرهصدور مجوز فناوری ب

در خصوص استفاده از  مزایای قانونی مناطق آزادآنها از 
( قانون حمایت 9های مالیاتی و عوارض موجود در ماده )معافیت

 های دانش بنیان از شرکت
معرفی واحدهای فناور مستقر و پیگیری دریافت تسهیالت از محل 

 ییاعتبارات صندوق نوآوری و شکوفا

 
 برنامه ششم توسعه های اجراییتحلیل عملکرد و دستاوردهای شهرک در سیاست :4جدول 

ف
دی

ر
 

های اجرایی سیاست
اتخاذ شده در برنامه 

 ششم توسعه
 اثر بخشی اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته

درصد 
 تحقق

ارتتتتقتتتاس نتتتظتتتام  -1 1
آزمایشتتگاهی تحقیق و 

 توسعه
هتتای افزایش پژوهش -2

استتتتفاده از کاربردی، 
نانو  ناوری،  زیستتتت ف

 فناوری و...

کاهش  ییپاال ستیز ییاجرا اتیآغاز عمل -1
توسط  یانزل یالمللنیعمق لجن تاالب ب

 ایشرکت نانو واحد صنعت پرش
به اول توستتتط مرکز رشتتتد  -2 کستتتب رت

ناور شتتتهرک در  های ف حد  ستتتیزدهمینوا
 های فناوری نانوجشنواره برترین

آزمتتون در متتجتتتتتمتتع  1858انتتجتتام  -3
 آزمایشگاهی زیست فناوری شهرک

صد در صد  مکملسازی تولید و تجاری -4
شرکت توسط  وریدام و ط یخوراک گیاهی
مستقر در سپاهان،  میتسن نایس انیبندانش

 بتتته کتتتمتتتك
 پتتیشتتتتتبتترد

لیتتت هتتای فعتتا
پتتژوهشتتتتی و 
 فتتتتتنتتتتتاوری

هتتای شتتتترکتتت
نش نیتتاندا  و ب

 هتتایبتتنتتگتتاه
قتصتتتتادی  از ا

ارائتته  طتتریتتق
ختتتتتدمتتتتتات 

80 
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ف
دی

ر
 

های اجرایی سیاست
اتخاذ شده در برنامه 

 ششم توسعه
 اثر بخشی اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته

درصد 
 تحقق

 شهرک
های کشاورزی با استفاده تولید سوپر جاذب -5

از مواد پلیمری توسط شرکت کیمیا تراواتك 
 مستقر در شهرک

 آزمایشگاهی

ها و تشویق شرکت -1 2
نهادهای بزرگ اقتصادی 
برای ایجاد واحدهای 
تخصصی تحقیق و توسعه 
و ارتقاس سطح فناوری و 

 نوآوری
تقویت و توسعه نظام و  -2

شبکه نوآوری و 
 سازیتجاری

ایجاد حمایت از  -3
واحدهای فناور زایشی 

 دانشگاهی
های توسعه تعاونی -4

 بنیان در کشوردانش

هزار مترمربع از  105واگذاری بالغ بر   -1
 اراضی شهرک به واحدها فناور

شو با هدف رویداد ایده 8برگزاری  -2
 در جامعه آفرینیسازی و ایجاد روحیه فنفرهنگ

برداری از ساختمان مرکز رشد و بهره -3
سازی پارک علم و های تجاریکارگاهبخشی از 

 فناوری ابوریحان
 یجشنواره مل چهاردهمین یبرگزار  -4

یی و چهارمین المپیاد ملی بهاخیش ینیآفرفن
 طرح کسب و کار دانشجویی

 و اندازی مراکز نوآوریحمایت از راه  -5
ها از ها و شهرستاندر دانشگاه کارآفرینی

 شهر،جمله گلپایگان، اردستان، شاهین
 شهر، آران و بیدگل و.. زرین

کمك به واحدهای فناور برای اجرایی   -6
ها شدن و استفاده از قانون حمایت از شرکت

سازی بنیان و تجاریو موسسات دانش
 ها نوآوری

های دانش بنیان و شناسایی شرکت  -7
 کمك به استقرار آنها در شهرک

ها و مراکز آموزشی حضور در دانشگاه  -8
فی مراکز رشد فناوری، استان با هدف معر

  عیدعوت از صناها و حمایت
های ارتباطی و مالی داخلی جذب حمایت -9

و خارجی به منظور رشد و توسعه واحدهای 
 هافناوری و به نتیجه رسیدن ایده

ایجتتاد محیطی 
ناستتتتب برای  م

وری و آنو رقابت،
هره برداری از ب

هتتای ظتترفتتیتتت
اقتصاد مبتنی بر 

استتتان و  دانایی
م و تقویتتت نظتتا

شتتبکه نوآوری و 
فناوری استتتتان 

 اصفهان

90 
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ف
دی

ر
 

های اجرایی سیاست
اتخاذ شده در برنامه 

 ششم توسعه
 اثر بخشی اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته

درصد 
 تحقق

مه -1 3 نا به جهت بر ریزی 
حمایت مالی و معنوی از 

 واحدهای فناور
جتتهتتت دهتتی بتته  -2

ناشتتتی از  های  قاضتتتا ت
ای های بزرگ توسعهطرح

اقتصادی در جهت تقویت 
قاضتتتتای محصتتتوالت  ت

 بنیاندانش
افزایش سهم و کارآیی  -3

حقیق و هزینتته ت هتتای 
 توسعه

تعتتامالت بتتا  شیافزا -4
 یبرا گتتذارانهیتتستتترمتتا

کردن محصتتوالت  یتجار
 یفناور

 

 رشد واحد فناور در دوره 165پذیرش   -1
 مقدماتی، رشد و پارک 

 یبرا یآموزش دوره 49 یبرگزار  -2
مستقر در شهرک علمی و  فناور یواحدها

 تحقیقاتی اصفهان
قرارداد پژوهشی و فناوری  119انعقاد   -3

 برای واحدهای فناوری مستقر در شهرک 
مورد پیشنهادیه  215ارسال بیش از   -4

پرویه، فروش محصول و شرکت در مناقصه 
 ها و صنایعواحدهای فناور به سازمان

هدایت و کمك به واحدهای فناوری برای  -5
و صندوق پژوهش  هاجذب تسهیالت از بانك
 و فناوری استان اصفهان

 یبه برخوردار یفناور یواحدها تیهدا  -6
 نیمابیو تبادل قرارداد ف ییهم افزا یایاز مزا

چند  یهامستقر در اخذ طرح یهاشرکت
 یارشته

عه کم  -7 ظام راهبر یفیو ک یتوستتت  ین
(Mentoringکاهش ر هدف  با   ستتتتكی( 

 یفناور یواحدها

کمك به افزایش 
ج عه ثروت در  ام

از طریق توستتعه 
اقتصتتتتاد دانش 

تشتتویق و محور 
 تشتتتتکتتیتتل و
حتتمتتایتتت از 
شرکت های نوپا 

به جهت  و فناور
جاد  غال ای اشتتتت
 پایدار

85 

های توستتتعه همکاری -1 4
فنتتاوری بتتا  می و  ل ع
موستتتستتتتات و مراکز 

 المللیبین
نقش آفرینی و توسعه  -2

ین مللی و حضتتتور ب ل ا
مد ارزی از  کستتتب درآ

های حوزه علم و فعالیت
 فناوری

میلیون دالر  8/4صادرات بیش از  -1
 محصوالت و خدمات فناورانه

نفر در  215هماهنگی و بازدید بیش از  -2
گروه خارجی از شهرک و  18قالب 

دستاوردهای واحدهای فناور )فرانسه، 
اسپانیا، آلمان، برزیل، کره جنوبی، چین، 

 ..(.سوئیس، روسیه، ترکیه، لبنان و
های علم رکمیزبانی کنفرانس جهانی پا -3

  2018و فناوری در سال 
نشست انتقال تجربه تجارت با  یبرگزار  -4

در  یو کره جنوب هیترک ن،یچ یکشورها
  نفت و گاز ی،میپتروش یهانهیزم

توسعه ارتباطات  نهارائه خدمات در زمی -5

ضور و  افزایش ح
مشتتتتتتارکتتتت 
تخصصی شرکت 
ناوری در  های ف
ستتتطح داخلی و 

 المللی بین
95 
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ف
دی

ر
 

های اجرایی سیاست
اتخاذ شده در برنامه 

 ششم توسعه
 اثر بخشی اهم اقدامات اجرایی صورت گرفته

درصد 
 تحقق

فناور مستقر در  یبه واحدها یالمللنیب
و حضور واحد فناور در  شهرک

از جمله کشورهای  های خارجینمایشگاه
 ...آلمان، ارمنستان و

 یالمللنیب یهادر سازمان تیادامه عضو -6
 WTA،IASP،ASPAاز جمله 

برگزاری و هماهنگی حضور واحدهای  -7
فناور مستقر در شهرک در تور فناوری 
کشور ترکیه و بازدید از پارک تکنوپارک 

 استانبول
جذب  یبرا طیفراهم نمودن شرا -8

به  یو واگذار یالمللنیب یهاپرویه
 مستقر یفناور یواحدها

 یدولت -ی گروه صنعت ندگانیبا نما مذاکره -9
MIGHT  هاییورافن یبرا یمالزکشور 

 یمالزکشور  TPM یوراو پارک فن نینو
 یبا شهرک برا یجلب همکار یبرا

 گریو د IASP 2018 کنفرانس
انجام  طرفین و ی همکاریهانهیزم

تعامل و  یبرقرار یالزم برا یهایهماهنگ
شهرک و  نیدو جانبه ب یهایهمکار

 ایبارسلون اسپان یپارک علم و فناور
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  :عملکرد بودجه –3

شهرک علمی و  1397عملکرد اعتبارات هزینه ای و تملك سال  5جدول شماره 

  .دهدمی تحقیقاتی را نشان

ای و تملک شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در سال عملکرد اعتبارات هزینه :5جدول شماره 

 )میلیون ریال( 1397

 نوع اعتبارات
 منبع

1397 

 درصد تحقق عملکرد مصوب ابالغی

 97 191.122 197.302 ملی هزینه ای

 0 0 0 استانی

 94 140.856 150.350 درآمد اختصاصی

 95 331.978 347.652 جمع کل
 100 49.125 49.125 ملی تملك

 1/70 3.015 4.300 استانی

 6/97 52.140 53.425 جمع کل

 بندی و پیشنهادهاجمع -4

 :نقاط قوت

 های علم و فناوریحفظ جایگاه نخست در زمینه مدیریت مراکز رشد و پارک 
 فناور یواحدها یالمللنیشهرک در جهت توسعه ارتباطات ب تالش 
 التحصیالن و کارآفرینان دانشگاهیوجود پتانسیل باالی ایجاد اشتغال بویژه برای فارغ  
 و  ی( نوآورستمیبوم )اکوس ستیز یاز ارکان اصل یکینقش شهرک به عنوان  یفایا

 در استان اصفهان یفناور
 رینظ یحوزه فناور یهاتیمرتبط با فعال یالمللنیحضور موثر در مجامع ب IASP ،

ASPA ،WTA  
 ها و موسسات از شرکت تیشدن مفاد قانون حما ییموثر شهرک در اجرا نقش

 انیبندانش
 یدارا نیروی انسانیاز  یمندبهرهو فناور مستقر در شهرک یواحدها تیفعال نهیتنوع زم 

 یعلم و فناور یمراکز رشد و پارک ها تیریموثر در مد یتجربه
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 :نقاط ضعف

  مصوب ابالغی با توجه به تعداد واحدهای فناور مستقر و افزایش پایین بودن اعتبارات

 روزافزون تعداد تقاضا
 در شهرک یشهر تیریوجود نظام جامع مد عدم 
 یبه اعتبارات دولت ادیز یشهرک و وابستگ یتنوع کم منابع درآمد 
 یسازآگاه یشهرک در راستا یسازو فرهنگ یغاتیتبل یهاتیفعال زانینبودن م یکاف 

 و نوآور دهیو جذب افراد صاحب ا یر عمومافکا
 یفضاها ژهیفناور به و یاستقرار واحدها یموجود برا یکیزیف یفضاها تیمحدود 

 یکارگاه
 راتیشهرک و ضرورت انجام تعم یو کارگاه یشگاهیآزما زاتیبروز نبودن اکثر تجه 

 موجود یکالبد یاز فضاها یدر برخ یاساس
 :پیشنهادها 

 و  یدولت یها و نهادهاها، سازماندانشگاه یبا همکار یو توسعه مراکز فناور جادیا

 استان  یازهایها و نمتناسب با چالش یخصوص
 محدوده دانشگاه  ییشناسا یبرا شهرینیاصفهان و خم یبا شهردار یتوسعه همکار

 یشهر نمونه دانش كیاصفهان و شهرک به عنوان  یصنعت

 یازهایها و نمرتفع کننده چالش یهایفناور یفناور دارا یاز واحدها ژهیو تیحما 

  استان
 روز  یازهایبا ن هیقابل ارا یو معنو یماد یهاتیمتناسب نمودن سطح خدمات و حما

 بنیانو موسسات دانشفناور  یواحدها
 در نقاط مستعد استان دیجدتخصصی و شهرستانی مراکز رشد  اندازیراه 
 جذب آنها در قالب  قیاز طر یدانشگاه النیالتحصاشتغال فارغ شیتالش در جهت افزا

 انیبندانش یهاشرکت

 اصلی نوآوری های بزرگ شهر اصفهان به منظور تبدیل اصفهان به قطب تعامل با دانشگاه

 و فناوری کشور
 منظور رفع موانع و مشکالت:ها بهها و ضرورتدرخواست

 و  انیبندانش یهااز موسسات و شرکت تیو مقررات مرتبط با حما نیکامل قوان یاجرا
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 های ذیربطلزوم همراهی و مشارکت فعال دستگاه
 تشویقی در جهت ترغیب واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ به ایجاد های ایجاد بسته

 واحد تحقیق و توسعه فعال و کارا در محل شهرک 
 اعتبارات  یکاف صیکشور و تخص یاز بودجه عموم یسهم اعتبارات بخش فناور افزایش

  یدولت
  هیسرما یهاها و شرکتصندوق تعدادافزایش( گذار جسورانهVenture Capital در )

 کشور
 های موجود های اجرایی، اقتصادی و صنعتی از ظرفیتبرداری بخشتوجه کافی و بهره

 بنیان های دانشدر شرکت
  هاپژوهش و فناوری و ارائه تسهیالت از طریق آن هایصندوقو تقویت  توسعه به کمك 

 بنیانهای دانشبه شرکت
 اصفهان ی( علم و فناوردوری)کر ژهیمنطقه و ها و اجرایی شدنفعالیت حمایت از  
 منظور اجرای مفاد قانون رفع موانع های اجرایی متولی بهپیگیری مجدانه توسط دستگاه

الی کشور بویژه پیگیری اجرای کامل مصوبه هیات محترم پذیر و ارتقاس نظام متولید رقابت

 «بنیانبرنامه توسعه تولید محصوالت دانش»درخصوص  1394وزیران در سال 
 المللی در شهرک برای توسعه های خارجی و بینفراهم شدن شرایط استقرار شرکت

 بنیان. های دانشالمللی شرکتارتباطات بین



 فصل سوم 

 بودجه و درآمدهاي عمومي

 
 مقدمه

اقتصاد  .باشدمحدودیت و کمیابی موضوع مشترک علومی مانند اقتصاد و مدیریت می

مدیریت را هنر استفاده مؤثر و کارآمد از منابع مادی و مالی و  ،را علم اداره منابع کمیاب

 ،در هر سه مقوله .کنندانسانی و بودجه را ابزار تبدیل منابع مالی به اهداف برنامه تعبیر می

چرا که کمیابی منابع مدیریت بهینه منابع را اجتناب  ،استفاده بهینه از منابع مطرح است

 نماید..ناپذیر می

میزان مداخله  .نقش و اندازه دولت است ،موارد عمده مطرح در علم اقتصادیکی از 

طوری که به ،شودگیری میدولت در اقتصاد معموالً به وسیله حجتم بودجه دولتی اندازه

ی میزان مداخله دولت در اقتصاد هاترین معیارها و شاخصاز مهماغلتب اقتصاددانان یکی

می تواند  ،بودجه یك کشور .دانندداخلی می ناخالصتولید  را نسبت بودجه عمومی دولت به

بدیهی است اداره  .نمایانگر جایگاه دولت در اقتصاد و میزان مداخله آن در جامعه باشد

اداری و در مجموع  ،صحیح امور مالی دولت می تواند نقش مهمی در ارتقای نظام اقتصادی

 .مدیریت بخش دولتی داشته باشد

های دولتی و پیشرفت تر شدن سازمانهای دولت و پیچیدهالیتبا گسترش فع

 ،ریزیریزی و ظهور فناوریهای اطالعاتی، امروزه بودجههای علمی مدیریت و برنامهروش

 ،های سیاسی و اقتصادیبر نقشها است که عالوه ها و برنامهای از طرحسیستم پیچیده

های ریزیدار شده و در بردارنده انواع برنامههریزی را نیز عهدجایگاه مهم و حساس برنامه

  .سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است

دولت در اقتصاد وظایف گوناگونی دارد و برای انجام این وظایف از بودجه به عنوان 

کند. ایجاد تعادل و رسیدن ای استفاده میریزی و مالی در دو سطح ملی و منطقهابزار برنامه

ها، ای مانند اشتغتال، تثبیت قیمتمختلف اقتصادی در سطتوح ملی و منطقهبه اهداف 
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تواند با این دولت می .توزیتع عادالنه درآمتد و... از جمله اولویتهای هر برنامه اقتصادی است

ی اقتصادی را به سوی اهداف مورد نظر هاشاخص ،ابزار و ثبت دقیق درآمدها و مخارج

تواند وظایف اقتصادی ترین ابزاری که دولت از طریق آن میگر، مهمهدایت کند. به عبارت دی

بودجه و » ،خود )تخصیص منابع، توزیع درآمد و ثروت، تثبیت اقتصادی( را انجام دهد

 است.« سیاست مالی

های دولت برای بینی درآمدها و برآورد هزینهپیش»بودجه در تعریف عبارت است از 

های اقتصادی، به مخارجی نیاز دارد و انجام وظایف و مسئولیتدولت برای «. سال آینده

« مخارج عمومی»و « درآمدها»در بودجه این دو در قالب  .برای تأمین آن نیازمند منابع است

دولت ازطریق تغییرات درآمدها و مخارج مختلف خود در بودجه که اصطالحاً  .شوندثبت می

بدیهی .های اقتصادی خود را انجام دهدمسئولیت تواندشود، مینامیده می« سیاست مالی»

رشد سریع  ،است با اجرای صحیح سیاست مالی اهدافی نظیر تشکیل سرمایه، اشتغال

ثبات اقتصادی، عدالت اجتماعی، تخصیص مجدد منابع و درآمد ها محقق خواهد  ،اقتصادی

  .شد

گذارد. أثیر میبر عملکرد اقتصادی ت« غیرمستقیم»و « مستقیم»دولت از دو طریق 

از طریق ارائه کاالها و « های جاریهزینه»تأثیر مستقیم دولت بر رشد اقتصادی توسط 

 ،امور زیربنایی ،خدمات عمومی از جمله: امور آموزش و پژوهش، بهداشت و تأمین اجتماعی

ر طوها و اقداماتی بهگیرد. همچنین دولت با انجام فعالیتو نقل و ارتباطات صورت می حمل

های الزم و سرمایه گذاری های زیربنایی انگیزه« های عمرانیهزینه»غیرمستقیم توسط 

 آورد. ها و فعالیت بخش خصوصی را فراهم میگذاریبرای افزایش سرمایه

در کشور ما این واقعیت که دولت بیش از دو سوم درآمدهای اقتصاد ملی را مدیریت 

های عمومی داشتن کسری بودجه( در قالب هزینهنموده و معادل همین مبلغ را )با فرض ن

اهمیت و نقش بودجه را در هدایت و  ،کندهای خود خرج میها و فعالیتدر انواع برنامه

که به طوری .کندهای مختلف اقتصادی کشور بیش از پیش آشکار میدهی به بخشجهت

ریزی برنامه مدیون ،توان گفت که بخش مهمی از پیشرفت اقتصاد کشوربه جرأت می

های عملیات دولت در قالب بودجه بوده و برعکس بسیاری از عقب ماندگی های بخش

 ریزی جستجو کرد  مختلف اقتصادی جامعه را نیز باید در نواقص و کمبودهای نظام بودجه
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 ساله 20انداز جایگاه بخش بودجه در سند برنامه ششم و چشم  -1

( 1شود و براساس ماده )بودجه ساالنه اعمال میدر کشور ما وظایف دولت از طریق 

بودجه ساالنه، برنامه عملیات اجرایی دولت است که در قالب "قانون برنامه و بودجه کشور، 

. بودجه "شودساله، تهیه و تدوین میهای توسعه پنجهای مندرج در برنامهاهداف و سیاست

سی، قانون محاسبات عمومی، قانون ساالنه کل کشور براساس الزامات قانونی )قانون اسا

های ساله، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تعهدات دولت در بودجهبرنامه پنج

ها و مؤسسات دولتی بر بودجه عمومی و بودجه شرکتهای گذشته( مشتمل سنواتی سال

 گردد. و تدوین میتهیه 

هایی را برای اشتغال زمینهبراساس قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است، 

ای پایدار و بهبود فضای کسب و کار، رشد سریع اقتصادی، آمایش سرزمین و توازن منطقه

 -الگوی توسعۀ اسالمی"و نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت دولت بر مبنای 

( 7توان به موضوع ماده )فراهم آورد. ازجمله موارد حائز اهمیت در این بین می "ایرانی

ریزی بر مبنای عملکرد( و )بودجه« ریزی عملیاتیبودجه»قانون برنامه ششم درخصوص 

 ها اشاره نمود.ارتقای کارایی و اثربخشی برنامه

ای، کاهش مخارج جاری براساس برنامه کالن دولت در بخش راهبردهای بودجه

ا و اتمام هها و تبعیضگذاری، رفع محرومیتدولت و تخصیص درآمد نفت به سرمایه

مد نظر « هزینه و پرفایدهدولت کم»تمام، جلوگیری از اسراف و ایجاد های عمرانی نیمهطرح

 قرار گرفته است.

های های بخش بودجه دولت را بر اساس برنامه پنجم توسعه و سیاستگیریجهت

 :ساله کشور عبارتند از 20انداز کلی نظام و سند چشم

 صادی.ایجاد نظم مالی و انضباط اقت 

 منظور دستیابی به هدف اقتصاد بدون نفت.تجهیز منابع بودجه دولت به 

 سازی ساختار بودجه کل کشور به روش هدفمند و سازی و شفافاصالح، بهینه

 شده خدمات.صورت قیمت تمامعملیاتی و به

 ها، مالیات :ها و جریان منابع و مصارف بودجه دولت ازجملهشفافیت در حساب

 ها.عوارض و یارانه
 .اشاعه فرهنگ باور به نظم مالی و پرداخت مالیات 
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 ها و مدیریت نظام مالیاتی.بر قانون مالیاتاصالح نظام مالیاتی مشتمل 
 ای از محل درآمدهای غیرنفتی و تامین کامل اعتبارات تاًمین اعتبارات هزینه

 .ن برنامهمحل درآمدهای مالیاتی تا پایا ای ازهزینه
 تمام.های نیمهو پرویه اهتمام جدی جهت اتمام طرح 
 کت مردم در اداره امور کشتتتور و  هاکاهش حجم تصتتتدی وافزایش مشتتتار

 سازی اندازه دولت. کوچك
 های دولتی ازطریق ادغام و تجدید واگذاری، انحالل و یا اصالح ساختار شرکت

 های دولتی.سازمان شرکت

 توسعه روستایی و عشایری.ی هاارتقای شاخص 
 سازی دستاوردهای بنیان، تجاریگسترش بازار محصوالت دانایی محور و دانش

عنوان جایگزین خصوصی و تعاونی به  پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش

 بخش دولت.
 مدار، خالق و کارآفرین، منطبق تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانش

 ی.افزاربا نیازهای نرم
  متناسب کردن تعداد کارکنان هردستگاه با اهداف و مأموریت اصلی و احکام

 بخش مربوط 
 به یك  "محور اقتصاد نهاده"برای تبدیل  "وری تولیدتوجه به ارتقای بهره

 ، "ور محوراقتصاد بهره"
 ی کلیدیهابررسی عملکرد شاخص  -2

صفهان براساس قوانین دراین بخش، وضعیت بودجه و وضع مالی دولت در استان ا

 گیرد.مورد ارزیابی قرار می 1397تا  1394های بودجه برای سال

 هامنابع و دریافتی -1-2

های اقتصاد سالم و در عین حال یکی های اقتصادی، یکی از ویژگیبراساس نظریه

های دولت به های مالی، اتکای منابع دریافتیاز شرایط مؤثر برای کارآمد بودن سیاست

باشد. این اصل در گذشته نیز مورد توجه درآمدهای پایدار به ویژه درآمدهای مالیاتی می

 های توسعه بوده و در قانون برنامه ششم توسعه نیز بر آن تأکید شده است.خاص برنامه

های دولت به درآمدها، منابع حاصل منابع و دریافتی ،ریزیبراساس نظام نوین بودجه
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بندی  های مالی تقسیمای و منابع حاصل از واگذاری دارایی ای سرمایههاز واگذاری دارایی

های ناشی از باشد. دریافتیشود. درآمدها شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها می می

آالت های دولتی، ماشینای از اقالم فروش نفت خام، ساختمانهای سرمایهواگذاری دارایی

های ناشی غیرمنقول و سایر اقالم تشکیل شده است. دریافتیو تجهیزات، اموال منقول و 

های مالی شامل فروش اوراق مشارکت، تسهیالت خارجی، واگذاری از واگذاری دارایی

 های دولتی و سایر موارد است.شرکت

بندی جدید آمارهای مالی دولت های دولت درچارچوب طبقهمصارف و پرداختی  

(1GFS) ای های سرمایهای )جاری(، اعتبارات تملك داراییاز سه جزس اعتبارات هزینه

 های مالی تشکیل شده است. )عمرانی( واعتبارات تملك دارایی

 1397تا  1394های آمار و اطالعات مربوط به درآمدهای استان اصفهان از سال   

های تانی مصوب طی سالدر جدول یك آورده شده است. مطابق این اطالعات درآمدهای اس

صوب براساس این جدول، درآمدهای استانی م .روند ی صعودی داشته است 1397تا  1394

رصد د 3/12با نرخ رشدی معادل  1396میلیون ریال درسال  63255595استان اصفهان از 

ستانی همچنین درآمدهای ا .افزایش یافته است 1397میلیون ریال در سال  71049766به 

به مبلغ  1396میلیون ریال در سال  45922872فته در استان اصفهان از تحقق یا

 .افزایش نشان می دهد 1397میلیون ریال در سال  61821968

 (    )میلیون ریال(1394 - 97خالصه درآمدهای استانی استان اصفهان ) :1جدول

 شرح                    

 سال 

 ها دریافتی

 )مصوب(

 ها دریافتی

 )عملکرد(

1394 52816450 38173946 

1395 62000212 46713829 

1396 63255595 45922872 

1397 71049766 61821968 
  ریزی استان اصفهان، معاونت هماهنگی برنامه و بودجهسازمان مدیریت و برنامه -مأخذ   

 

                                                 
1. Government Finance Statistics. 
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های مقایسه میزان درآمد استانی مصوب و تحقق یافته نشان می دهد که طی سال

 ،همواره درآمد استانی تحقق یافته کمتر از درآمد استانی مصوب بوده است 1397تا  1394

 1394طوری که نسبت درآمد استانی تحقق یافته به درآمد استانی مصوب در سال به 

درصد  87معادل 1397درصد و در سال  6/72معادل  1396در سال  ،درصد 3/72معادل 

 بوده است.

 های درآمدیاصفهان به تفکیک بخش درآمدهای استانی استان 2-2

( قانون محاسبات عمومی، درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای 10طبق ماده )   

های دولتی و درآمد حاصل از ها و مؤسسات دولتی، مالیات و سود سهام شرکتوزارتخانه

مد عنوان درآانحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت

در این بخش به بررسی درآمدهای عمومی مصوب و تحقق یافته در  .شودعمومی منظور می

های درآمدی پرداخته ( برحسب بخش1394 - 1397استان اصفهان طی دوره زمانی )

 شود.می

زمانی  دورهاصفهان طیدرآمد عمومی مصوب استان 2جدول طورکلی با توجه بهبه

 2های درآمدی در جدول صعودی داشته است. همچنین بخش( همواره روند 1394–97)

نشان می دهد که درآمدهای مالیاتی همواره بیشترین سهم را در درآمد عمومی مصوب 

درصد بوده  2/93سهم درآمدهای مالیاتی برابر با  1397استان داشته است. چنانکه در سال 

 است.

ستان اصفهان همواره کمتر همچنین براساس این اطالعات درآمد تحقق یافته در ا

نسبت درآمد تحقق یافته  1397از میزان درآمد مصوب بوده است. به عنوان مثال در سال 

  .درصد بوده است 87به درآمد مصوب در استان اصفهان 

درصد  6/97نشان می دهد که درآمدهای مالیاتی با بیش از  2اطالعات جدول 

 داشته است. 1397استان طی سال بیشترین سهم را در درآمدهای تحقق یافته 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39: بودجه و درآمدهاي عمومي / 3فصل 

 

( 1394-97های درآمدی )درآمدهای عمومی استان اصفهان بر حسب بخش :2جدول  

 )میلیون ریال(

 1397 1396 1395 1394 شرح

 مالیاتی
 66239017 59860710 58728510 50548225 مصوب

 60398961 44035577 44530110 35816851 عملکرد

 انحصارات
 49060 47495 7450 5450 مصوب

 6135 3057 802 358 عملکرد

خدمات و 

 کاال

 1913645 1284843 1224385 1115490 مصوب

 789928 1277916 1376105 1501833 عملکرد

جرائم و 

 خسارات

 1352460 1063286 947657 757671 مصوب

 620480 547920 802950 751981 عملکرد

 متفرقه
 1495484 999161 1092210 389614 مصوب

 6464 58402 3862 102923 عملکرد

 جمع کل
 71049766 63255595 62000212 52816450 مصوب

 61821968 45922872 46713829 38173946 عملکرد

 ریزی استان اصفهان، معاونت هماهنگی برنامه و بودجهسازمان مدیریت و برنامه -مأخذ

 ها:مصارف و پرداختی -3
ای )جاری( اعتبارات هزینه ،المللی آمارهای مالی دولتبندی بینطبقهبراساس نظام 

های بودجه دولت را ای )عمرانی( اجزاس اصلی پرداختیهای سرمایهو اعتبارات تملك دارایی

 دهد.تشکیل می

ای در طول زمان با نوساناتی های سرمایهای و تملك داراییپرداخت اعتبارات هزینه

های طور کلی از قاعده خاصی پیروی نکرده و بیشتر تابع دریافتیبهمواجه بوده است و 

 باشد.بودجه عمومی می

تا  1394های های استان اصفهان از سالآمار و اطالعات مربوط به مصارف و پرداختی

های مصوب استان اصفهان آورده شده است. براساس این جدول، پرداختی 3در جدول   1397

کاهش  1397میلیون ریال در سال  8360114به  1396ریال در سال میلیون  10234411از 

میلیون ریال در  8142054های عملکرد در استان اصفهان از  یافته است. همچنین پرداختی

علت این کاهش در  .کاهش یافته است 1397میلیون ریال در سال  7473824به  1396سال 

 باشد.ای میییهای سرمایههای دولت کاهش در اعتبارات تملك داراپرداختی
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( )میلیون ریال(1394 – 97های استان اصفهان )خالصه مصارف و پرداختی :3جدول  

 1397 1396 1395 1394 شرح

 8360114 10234411 7495381 6162832 ها ) مصوب(پرداختی

 5620040 5112879 4485381 3923032 ایهزینه

های تملك دارایی

 ایسرمایه
2239800 3010000 5121532 2740074 

 7473824 8142054 6017373 5154862 ها )عملکرد(پرداختی

 5394040 4975943 4452897 3861997 ایهزینه

های تملك دارایی

 ایسرمایه
1292865 1564476 3166111 2079784 

 ریزی استان اصفهان، معاونت هماهنگی برنامه و بودجهسازمان مدیریت و برنامه -مأخذ

نشان  1397تا  1394هایهای مصوب و عملکرد طی سالمقایسه میزان پرداختی  

های عملکرد بوده های مصوب بیشتر از میزان پرداختیمی دهد که همواره میزان پرداختی

 1394های مصوب در سال های عملکرد به پرداختیطوری که نسبت پرداختیبه ،است

 4/89معادل  1397درصد و در سال  5/79معادل  1396در سال  ،درصد 6/83معادل 

 درصد بوده است.

 ای )جاری(:اعتبارات هزینه 1-3

 1394های ای استان اصفهان طی سالآمار و اطالعات مربوط به اعتبارات هزینه   

ای مصوب استان آمده است. براساس این جدول اعتبارات هزینه 3در جدول   1397تا 

درصد افزایش داشته است. همچنین  10حدود  1396نسبت به سال  1397سال  اصفهان در

 4/8 ،1396نسبت به سال  1397( درسال 3ای عملکرد مطابق با جدول )اعتبارات هزینه

ای مصوب و عملکرد در استان درصد افزایش داشته است. مقایسه میزان اعتبارات هزینه

ای دهد که میزان عملکرد اعتبارات هزینهنشان می 1397تا  1394های اصفهان طی سال

طوری که نسبت عملکرد استان اصفهان، تا حدی کمتر از اعتبارات مصوب آن بوده است، به 

درصد  99معادل  1395ای استان اصفهان به اعتبارات مصوب آن در سال اعتبارات هزینه

 ه است. درصد بود 9/95معادل  1397درصد و در سال  97معادل  1396و در سال 

 

 



 41: بودجه و درآمدهاي عمومي / 3فصل 

 

 ای )عمرانی(های سرمایهاعتبارات تملک دارایی 2-3
ای استان اصفهان های سرمایهآمار و اطالعات مربوط به اعتبارات تملك دارایی   

آورده شده است. براساس این جدول اعتبارات  3در جدول  1396تا  1394های درطول سال

نسبت  1397ای مصوب و هزینه شده در استان اصفهان در سال های سرمایهتملك دارایی

 با رشد منفی روبرو بوده است.  1396به سال 

ای مصوب و هزینه شده در استان های سرمایهعملکرد اعتبارات تملك دارائی   

اصفهان همواره کمتر از اعتبارات مصوب آن بوده  1397تا  1394هایاصفهان طی  سال

ای استان به اعتبارات های سرمایهنسبت عملکرد اعتبارات تملك داراییطوری که است، به

درصد و در سال  52معادل  1395در سال درصد و  58معادل  1394مصوب آن در سال 

 درصد بوده است. 9/75معادل  1397درصد و در سال  62معادل  1396

 :بندی و پیشنهادهاـ جمع4

در نحوه مصرف عواید حاصل از صادرات  اتخاذ سیاستهای مالی و اعتباری صحیح  

های اقتصادی و در نهایت نفت میتواند این منابع را به عامل سرمایه گذاری و  رونق بخش

به این واسطه و در  .شکل گیری بخش خصوصی فعال و کارآمد در حوزه تولید تبدیل نماید

میتی و توسعه ای کنار بخش خصوصی توانمند و فعال دولت نیز قادر به ایفای وظایف حاک

موضوعی که اغلب کشورهای وابسته به این منابع در دستیابی به آن چندان  .خود خواهد بود

متغیر بودن و عدم ثبات درآمدهای نفتی امکان اجرای یك برنامه بلند مدت  .موفق نبوده اند

از این منسجم و پایدار را از این دولتها سلب کرده و امور جاری را دستخوش تغییرات ناشی 

به این واسطه و  براساس برنامه کالن دولت، در بخش راهبردهای  .عواید ناپایدار می سازد

گذاری، رفع ای، کاهش مخارج جاری دولت و تخصیص درآمد نفت به سرمایهبودجه

مد « دولت کوچك و کارآمد»تمام و ایجاد های نیمه ها و اتمام طرحها و تبعیضمحرومیت

 .ستنظر قرار گرفته ا

 های مالیاتی در جهت شناسایی منابع جدید و گسترش پایه ،اصالح نظام مالیاتی

 تشویق بخش تولید 
 و رونق فضای  های توسعههای مالیاتی با رویکرد تحقق اهداف و برنامهاعمال سیاست

 کسب و کار

 توجه ویژه به تقویت و توسعه صادرات غیرنفتی. 
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  های کشاورزی، صنعت گذاری میان بخشسرمایهتخصیص بهینه و مناسب منابع

 وخدمات

 ریزی عملیاتی و اختصاص اعتبار متناسب با عملکرد پیاده سازی نظام بودجه 

 رویه حجم وظایف دولت جلوگیری از افزایش بی 

 ها و نیازهای توزیع متعادل و متوازن اعتبارات ملی و استانی با توجه به ظرفیت

 مناطق

  تمامهای نیمهها و پرویهاتمام طرحاهتمام جدی در جهت 
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 فصل چهارم 

 هزينه و درآمد خانوار

 
  :مقدمه

چشم انداز توسعه کشور بخش قابل توجهی از اهداف جامعه مطلوب در در سند 

ارتباط با کاهش فقر و محرومیت تعریف گردیده و جامعه مطلوب را جامعه ای توسعه یافته 

 .به دور از فقر و تبعیض و برخوردار از فرصت های برابر و توزیع متناسب درآمد دانسته است

هزینه و نحوه توزیع  ،ر می توان به روند تغییرات درآمدبه کمك نتایج حاصل از بودجه خانوا

اقالم مختلف آن پی برده و تاحدی به شاخص میزان رفاه و بهره مندی مردم و در نهایت 

نظیر وضعیت هزینه و عالوه بر متغیرهای بدیهی است  .به سطح کیفی زندگی دست یافت

صیات فردی و اجتماعی خصومسایلی نظیر  ،کالن اقتصادیدرآمد و دیگر متغیرهای 

بروز  .و رفاه خانوارها بشمار می رودنابرابری از متغیرهای مهم موثر در سنجش خانوارها نیز 

هدر رفتن استعدادها و ظرفیت های انسانی از جمله مشخص  ،مهاجرت ،رفتارهای مجرمانه

  .ترین تبعات فقر و توزیع نامتناسب درآمدهاست

اطالعات هزینه و درآمد خانوار به بررسی و مقایسه در این بخش و بر مبنای آمار و 

  .شاخص های در دسترس و تغییرات آن پرداخته می شود

 خانوارهای شهری  -1

 درآمدها 1-1

 390365متوسط درآمد ساالنه اظهار شده یك خانوار شهری استان  1397در سال 

با توجه به متوسط  .درصد افزایش داشته است 3/10هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل 

 .هزار ریال بوده است10166نفر در هر خانوار متوسط درآمد ماهیانه هر فرد در استان  2/3

هزار ریال بوده که نسبت به سال  434905متوسط درآمد خانوار شهری در سطح کشور 

به این ترتیب میانگین درآمد خانوار استان در  .درصد افزایش داشته است 18قبل بیش از 

 97برابر با  1396این نسبت در سال  .درصد سطح کشور بوده است 90سال نزدیك به  این
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از  .درصد بوده که حاکی از کاهش محسوس وضعیت درآمدی استان نسبت به کشور است

حاکی از روند افزایش این نسبت طی این دوره  1391-97طرف دیگر بررسی ارقام سالهای 

وع نسبت درآمد های خانوار استان به کشور طی در مجم .است 1397و کاهش آن در سال 

بر اساس این اطالعات استان اصفهان از حیث  .درصد بوده است 5/88برابر  1391-97دوره 

  .درآمد خانوار شهری در رتبه دهم کشور قرارگرفته است

مشاغل  ،از حیث منبع درآمد سبد درآمدی خانوار به سه گروه مزد و حقوق بگیری

سهم درآمدهای متفرقه با  1397در سال .ای متفرقه تقسیم بندی می شودآزاد و درآمده

درصد 8/13و  3/33درصد باالترین نسبت و مزد و حقوق و مشاغل آزاد به ترتیب با  9/52

مقایسه این نسبتها  .تامین کننده سایر منابع درآمدی خانوارهای شهری استان بوده است

واحد درصد  4رصد در سهم درآمدهای متفرقه و واحد د 5/3با سال قبل حاکی از افزایش 

این نسبتها در  1390-97طی سالهای  .کاهش سهم درآمد حاصل از حقوق بگیری است

مورد حقوق بگیری با روند افزایشی و در سال پایانی با کاهش و بالعکس در مورد سهم 

این روند در سال تغییر  .درآمدهای متفرقه با کاهش و در پایان با افزایش روبرو بوده است

در مقایسه با سطح کشور درصد درآمدهای  .نسبت به سال قبل قابل توجه است 1397

حاصل از حقوق بگیری در استان با سطح کشور برابر بوده اما درصد درآمدهای حاصل از 

واحد درصد  3واحد درصد کمتر و در مورد درآمدهای متفرقه  3مشاغل آزاد در استان 

موع طی این دوره با افزایش سهم درآمدهای حاصل از مزد و حقوق در مج .بیشتر است

  .بگیری مواجه هستیم

 ،در یك طبقه بندی دیگر درآمدهای  حاصل از حقوق بگیری در سه دسته تعاونی

بخش خصوصی و بخش عمومی و در آمدهای حاصل از مشاغل آزاد به دو گروه کشاورزی 

 73آمدهای حاصل از حقوق بگیری بالغ بر در بخش در .و غیر کشاورزی تفکیك می شود

 .درصد از بخش عمومی است 33درصد درآمدها حاصل از فعالیت در بخش خصوصی و 

روندها حاکی از کاهش نسبی  .درصد درآمدهای حاصل از بخش تعاونی بسیار ناچیز است

درصد درآمدهای  92نزدیك به  .سهم بخش عمومی و افزایش سهم بخش خصوصی است

آمارها همچنین از  .مشاغل آزاد از محل درآمد فعالیتهای غیر کشاورزی است حاصل از

 ،در مقایسه با کشور .افزایش سهم درآمدهای غیر کشاورزی نسبت به کشاورزی حکایت دارد

درصد توزیع درآمدهای حاصل از مشاغل آزاد در بخش مشاغل کشاورزی و غیر کشاورزی 

 .در استان با سطح کشور برابر است
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 هاهزینه 2-1

های خوراکی و غیر خوراکی یك خانوار شهری استان در این سال متوسط کل هزینه

 .درصد افزایش داشته است 3/12هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل  368516برابر 

همچنین متوسط کل هزینه های خوراکی و غیر خوراکی یك خانوار شهری در سطح کشور 

 .درصد نسبت به سال قبل افزایش نشان می دهد 3/19بوده که هزار ریال  393227برابر با 

درصد سطح کشور بوده که با ارقام  94متوسط هزینه خانوار استان در این سال معادل 

مقایسه دیگری نشان می دهد که طی بازه  .متناظر در مورد درآمدها نیز همخوانی دارد

هری در سطح کشور و استان متوسط رشد ساالنه هزینه خانوارهای ش 1390-997زمانی 

 .درصد بوده است 18و  17برابر بوده و رشد هزینه ها به ترتیب 

مقایسه هزینه و درآمد یك خانوار شهری استان حاکی از آن است که در این سال 

این  .درصد را پس انداز نموده است 6/5درصد از درآمد خود را مصرف و 4/94هر خانوار

حاکی از کاهش شکاف مصرف و درآمد  1396درصدی سال  93نسبت در مقایسه با نسبت 

و  1390-97همچنین روند این نسبت طی سالهای  .و بهبود تراز درآمد ها و مخارج است

در ظاهر بیانگر  1397درصد در سال  94به  1390درصد در سال  108کاهش آن از 

نظر از اینکه در مجموع نسبت مذکور نشانگر  صرف .وضعیت بهتر درآمدی خانوار است

  .ظرفیت ناچیز تجهیز منابع سرمایه گذاری است

به انداز پس معنای التفاوت درآمد و هزینه خانوار لزومًا بهابهنکته قابل توجه آنکه م

مفهوم اقتصادی آن در اقتصاد کالن نیست همانگونه که پس انداز نیز با مفهوم خودداری از 

در این محاسبات هزینه اقالمی نظیر بازپرداخت وام ها در  .آمد متفاوت استمصرف در

در هر حالت مقایسه این نسبت با سطح کشور  .فهرست هزینه خانوار محسوب نمی گردد

گویای تفاوت قابل توجهی است که بخشی از دالیل آن را می بایست در تفاوت الگوی 

درصد  90ت هزینه ها به درآمد در کشور در این سال نسب .مصرف خانوارها جستجو کرد

 .بوده ضمن آنکه برخالف روند آن در استان دارای تغییرات یکنواختی است

هزار ریال بوده که نسبت به  21849پس انداز هر خانوار در استان  1397در سال 

هزار ریال  41680این میزان در مقایسه با رقم  .درصد کاهش نشان می دهد 16سال قبل 

 .درصد نسبت به سال قبل قابل توجه است 7/11ح کشور همراه با رشد در سط

از دیگر جنبه های مهم در بررسی بودجه خانوار مقایسه ترکیب اجزای درآمد و 
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در بخش هزینه ها سبد مخارج به دو گروه اصلی خوراکی و دخانی و غیر  .مخارج است

درصد و سهم  6/23خوراکی در این سال سهم هزینه های  .خوراکی تقسیم بندی می شود

این نسبت ها در کل خانوارهای شهری  .درصد بوده است 3/76هزینه های غی خوراکی 

نشان می  1390-97بررسی این روند طی سالهای  .درصد است 76و  24کشور به ترتیب 

سهم هزینه های خوراکی کاهش و سهم هزینه های غیر خوراکی  1393دهد که تا سال 

  .ده اما از این سال با نسبتی ثابت ادامه یافته استرو به افزایش بو

مقایسه ترکیب و سهم اقالم مختلف هزینه در مجموع هزینه های خانوار نیز به طور  

قلم  9در مناطق شهری هزینه خوراکیها  .نسبی بیانگر تغییرات سطح رفاه خانوارهاست

قند و شکر  ،ار و حبوباتخشکب ،ادویه و سایر ترکیب های خوراکی ،شامل روغن و چربیها

آرد غالت و  ،میوه و سبزی ،شیر و فراورده های آن ،نوشابه ها و غذاهای آماده ،و شیرینی

به ترتیب گوشت و آرد و غالت و نان و میوه و سبزی باالترین سهم را  .نان و گوشت است

و غالت  رشته ،سهم هزینه آرد 1396در مقایسه با سال  .در هزینه های خوراکی داشته اند

در  .و خشکبار و حبوبات کاهش و سهم غذاهای آماده و گوشت افزایش نشان می دهد

حبوبات و گوشت کاهش و سهم غذاهای آماده افزایش  ،سهم خشکبار 1390مقایسه با سال 

همچنین در مقایسه با سایر مناطق شهری کشور سهم گوشت و نوشابه و  .داشته است

  .و سهم میوه و سبزی و آرد و رشته و غالت کمتر استغذاهای آماده در استان بیشتر 

 ،پوشاک و کفش ،گروه شامل تفریحات و سرگرمی ها 7هزینه های غیر خوراکی در 

بهداشت و درمان و مسکن  ،حمل و نقل و ارتباطات ،کاالها و خدمات متفرقه ،لوازم و اثاث

درصد و بهداشت و  37در این بخش هزینه مسکن با نزدیك به  .طبقه بندی شده است

تغییرات سهم هزینه ها  .درصد به ترتیب باالترین سهم مصارف را دارند 9/19درمان با 

بخصوص در مورد افزایش سهم هزینه های بهداشت و درمان و مسکن  1396نسبت به سال 

آمارها در مقایسه  .س استو کاهش سهم خدمات و کاالهای متفرقه و حمل و نقل محسو

به طوریکه در هزینه مسکن با نزدیك به  .دارای تغییرات قابل توجهی است 1390با سال 

واحد درصد افزایش و در سهم  7/3واحد درصد و در سهم خدمات بهداشت و درمان با  5

یکی از  .اثاثیه و ملزومات و کاالها و خدمات متفرقه و پوشاک با کاهش محسوسی دارد

اوتهای شاخص در ترکیب هزینه های غیر خوراکی استان با کشور سهم پایین تر هزینه تف

واحد درصد و در مقابل سهم باالتر هزینه بهداشت و درمان به میزان  7مسکن به میزان 

  .واحد درصد است 5/5
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ترکیب مجموع اقالم هزینه های خوراکی و غیر خوراکی نشان می دهد که هزینه 

درصد بیش از  7/11و  ،2/15 ،7/28درمان و حمل و نقل به ترتیب با  بهداشت و ،مسکن

بیشترین 1390-97طی سالهای  .درصد هزینه یك خانوار استان را تشکیل داده است 55

افزایش در سهم هزینه ها مربوط به بهداشت و درمان بوده که با کاهش سهم اقالم دیگر 

  .ت متفرقه جبران شده استبخصوص حمل و نقل و ارتباطات و کاالها و خدما

 خانوارهای روستایی -2

 درآمدها  1-2

هزار ریال  250465متوسط درآمد ساالنه یك خانوار روستایی استان  1397در سال 

متوسط درآمد خانوار روستایی  .درصد افزایش داشته است 6/19بوده که نسبت به سال قبل 

درصد کمتر از میانگین استان  7هزار ریال بوده که این میزان  233114در سطح کشور 

بر اساس این اطالعات استان اصفهان از حیث درآمد خانوار روستایی در رتبه نهم  .است

 حاکی از متوسط رشد 1380-97بررسی تغییرات درآمدی در دوره  .کشور قرارگرفته است

درصدی در  17درصد درآمد خانوار روستایی در استان بوده که باالتر از رشد  19ساالنه 

 .سطح روستاهای کشور است

مقایسه دیگری حاکی از رشد تقریبا مساوی در آمد ها و هزینه خانوارهای شهری و 

در عین حال رشد دو برابری هزینه و درآمد خانوارهای  .روستایی نسبت به سال گذشته است

روستایی استان نسبت به خانوارهای شهری. الگویی است که با تغییرات درآمد و هزینه 

  .سطح کشور همخوانی ندارد

نسبت درآمد و هزینه یك خانوار روستایی استان به خانوار شهری به ترتیب معادل 

 54این نسبت در سطح کشور با فاصله قابل توجه و درصدهای  .درصد بوده است 65و  64

  .بیانگر شکاف کمتر هزینه درآمد شهری روستایی در استان نسبت به کشور است 55و 

مشاغل آزاد و  ،از حیث منبع درآمد سبد درآمدی خانوار به سه گروه مزد و حقوق

سهم مزد و حقوق در سبد درآمدی  1397در سال .درآمدهای متفرقه تقسیم بندی می شود

درصد و سهم درآمدهای متفرقه  7/23سهم مشاغل آزاد  ،درصد 4/36خانوارهای روستایی 

درصد بوده که  2/47و 8/21 ،31این نسبتها در سال قبل به ترتیب .درصد بوده است 9/39

حاکی از افزایش قابل توجه درآمد حاصل از حقوق بگیری و کاهش سهم درآمدهای متفرقه 

سهم درآمدهای متفرقه و نکته قابل توجه طی این دوره زمانی کاهش قابل توجه  .است
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سهم این دو نوع درآمد  1395از سال  .افزایش سهم درآمدهای حاصل از حقوق بگیری است

ضمن  .که در سالهای قبل با تفاوت قابل توجهی روبرو بودند را به هم نزدیك نموده است

 سبد درآمدی .آنکه این تغییر با شدت کمتری در مورد سطح کشور نیز مشاهده می شود

  .کامال به نفع مشاغل آزاد استدر مقایسه با مناطق شهری وارهای روستایی خان

در مقایسه با سطح کشور درصدها حاکی از سهم باالتر درآمدهای حاصل از مزد و 

حقوق بگیری و سهم پایین تر درآمدهای حاصل از مشاغل آزاد در استان نسبت به میانگین 

اصل از حقوق بگیری و کاهش سهم درآمدهای روند فزاینده سهم درآمدهای ح .کشور است

 مسکن منابع متفرقه شامل اجاره بهای .در استان مشهود است 1390-97متفرقه طی دوره 

 .ست و سایر درآمدها بازنشستگی حقوق شخصی،

در یك طبقه بندی دیگر درآمدهای  حاصل از حقوق بگیری به سه دسته جداگانه 

 بخش خصوصی و بخش عمومی و در آمدهای  حاصل از مشاغل آزاد به دو بخش ،تعاونی

در بخش درآمدهای حاصل از حقوق بگیری  .کشاورزی و غیر کشاورزی تفکیك می شود

درصد در بخش  15درصد درآمدها حاصل از فعالیت در بخش خصوصی و  84بالغ بر 

تغییرات حاکی از  .درصد درآمدهای حاصل از بخش تعاونی بسیار ناچیز است .عمومی است

درصد  52نزدیك به  .خش خصوصی استکاهش نسبی سهم بخش عمومی و افزایش سهم ب

این نسبت در  .درآمدهای حاصل از مشاغل آزاد از محل درآمد فعالیتهای کشاورزی است

روندها همچنین از افزایش سهم درآمدهای  .درصد است 61سطح کشور باالتر و نزدیك به 

  .حاصل از فعالیتهای کشاورزی نسبت به غیر کشاورزی است

 ها هزینه 2-2

های خوراکی و غیرخوراکی یك خانوار روستایی استان سال متوسط کل هزینه در این

 .درصد افزایش داشته است 8/18هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل  238181برابر 

همچنین متوسط کل هزینه های خوراکی و غیر خوراکی یك خانوار روستایی در سطح 

صد کمتر از هزینه مشابه در استان اصفهان در10هزار ریال بوده که  214472کشور برابر با 

-97متوسط رشد ساالنه هزینه یك خانوار روستایی در استان و کشور طی سالهای  .است

 .درصد بوده است 14تقریبا مساوی و برابر با  1390

مقایسه هزینه و درآمد یك خانوار روستایی استان حاکی از آن است که در این سال 

درصد آن را پس انداز کرده که نسبت به  5درآمد خود را مصرف و درصد از  95هر خانوار 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C
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روند ها حاکی از  1390اما در مقایسه با سال  .تغییر محسوسی نداشته است 1396سال 

 1397در سال  .کاهش نسبت مصرف نسبت به درآمد و بهبود وضعیت درآمدی خانوارهاست

بوده که پایین تر از این نسبت در درصد  92نسبت مصرف به درآمد در سطح کشور برابر با 

 .استان بوده که نشانگر پایین بودن وضعیت درآمدی روستایی استان نسبت به کشور است

هزار ریال بوده  12284بالغ بر  1397پس انداز جاری خانوارهای روستایی استان در سال 

کشور متناظر این مبلغ در سطح  .درصد افزایش یافته است 37که نسبت به سال قبل 

متوسط نسبت هزینه به درآمد در خانوارهای  .هزار ریال بوده که باالتر از استان است 18644

 127درصد بوده که روندی نزولی از  111برابر با  1390-98روستایی استان طی دوره 

این نسبت در سطح  .را طی نموده است 1397درصد در سال  95تا  1391درصد در سال 

 1397درصد در سال  92تا  1390درصد در سال  107رصد بوده که از د 100کشور برابر با 

  .تغییر کرده است

از دیگر جنبه های بررسی بودجه خانوار مقایسه ترکیب اجزای درآمد و مخارج است. 

درصد سهم  67درصد سهم هزینه های خوراکی و  33در این سال از مجموع هزینه ها 

هزینه های خوراکی خانوارهای روستایی به نحو  سهم .هزینه های غیر خوراکی بوده است

قابل توجهی بیشتر از این سهم در خانوارهای شهری بوده و از این نظر خانوارهای روستایی 

  .بیشتر تحت تاثیر تغییرات قیمتی و تورمی قرار میگیرند

درصد را  6/62و  4/37ها برای کل خانوارهای روستایی کشور به ترتیب این نسبت

دهد که حاکی از درصد کمتر سهم هزینه های خوراکی در استان نسبت به میانگین ینشان م

 .روندها همچنین از ثبات نسبی این نسبت ها در استان و کشور حکایت دارد .کشور است

مقایسه ترکیب و سهم اقالم مختلف هزینه در مجموع هزینه های خانوار نیز به طور 

همانند مناطق شهری در مناطق روستایی  .وارهاستنسبی بیانگر تغییرات سطح رفاه خان

گوشت و میوه  ،در اقالم خوراکی آرد و غالت .قلم اصلی است 9نیز هزینه خوراکیها شامل 

در مقایسه با  .و سبزی به ترتیب باالترین سهم در هزینه خوراکی خانوار ها را داشته اند

بات کاهش و سهم غذاهای رشته و غالت و خشکبار و حبو ،سهم هزینه آرد 1396سال 

سهم خشکبار و حبوبات  1390در مقایسه با سال  .آماده و گوشت افزایش نشان می دهد

در مقایسه سهم نسبی اقالم خوراکی در  .کاهش و سهم غذاهای آماده افزایش داشته است

 .سبد خانوارهای روستایی نسبت به سال قبل تغییری نداشته است

حمل و  ،درصد 6/27خوراکی هزینه مسکن با نزدیك به در بخش هزینه های غیر 
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 .درصد به ترتیب باالترین سهم را دارا هستند 8/18درصد و بهداشت و درمان با  19نقل با 

بخصوص در کاهش قابل توجه سهم هزینه  1396ها نسبت به سال تغییرات سهم هزینه

فرقه و لوازم و اثاثیه خانوار کاالها و خدمات مت ،های مسکن و افزایش سهم بهداشت و درمان

به نظر می رسد الگوی مصرف خانوارها به سال  1390اما در مقایسه با سال  .محسوس است

بازگشته به طوریکه با ثبات سهم هزینه مسکن و کاهش نسبی سهم پوشاک و کفش  1390

ین در سطح کشور نیز ا .و لوازم و اثاثیه و افزایش سهم بهداشت و درمان مواجه هستیم

  .تغییر به صورت افزایش قابل توجه سهم هزینه های بهداشت و درمان دیده می شود

در ترکیب هزینه های خوراکی خانوارهای شهری و روستایی تفاوت قابل توجهی 

مسکن نیز بیشترین دیده نمی شود اما در مورد هزینه های غیر خوراکی علی رغم اینکه 

بوده سهم مسکن به مراتب کمتر از خانوارهای هزینه غیرخوراکی خانوارهای روستایی 

 .شهری است

درمان  ،ترکیب مجموع اقالم خوراکی و غیر خوراکی نشان می دهد که هزینه مسکن

 44درصد نزدیك به  6/12و  8/12 ،5/18و حمل و نقل و بهداشت و درمان به ترتیب با 

-97الهای طی س .درصد هزینه یك خانوار روستایی استان را تشکیل داده است

غذاهای آماده و حمل  ،بیشترین افزایش در سهم هزینه ها مربوط به بهداشت و درمان1390

لوازم و اثاثیه خانوار  ،و نقل و بوده که با کاهش سهم اقالم دیگر بخصوص پوشاک و کفش

  .و هزینه گوشت جبران شده است

 ضریب جینی و دهکهای درآمدی  -3

 ضریب جینی 1-3

 .معرف سطح رفاه اجتماعی و توزیع درآمد ضریب جینی استاز جمله شاخص های 

با این فرض که توزیع متعادل تر درآمدها به مفهوم بهره مندی و سطح باالتر رضایت 

ضریب جینی شاخصی است بدون واحد که هرچه به عدد یك نزدیکتر  .اجتماعی تعبیر گردد

باشد نشان دهنده نابرابری بیشتر و هرچه به صفر نزدیکتر باشد بیانگر توزیع متوازن درآمد 

در سطح مناطق شهری کشور و استان رو به  1397تا  1390از سال این شاخص  .است

ضریب جینی  .ر سطح خانوارهاستافزایش بوده که حاکی از افزایش شدت نابرابری د

 39/0بوده که در مقایسه با شاخص  35/0برابر با  1397خانوارهای شهری استان در سال 

 .سطح کشور نشان دهنده وضعیت متعادلتر توزیع درآمد در استان نسبت به کشور است
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استان اصفهان در این  .کاهش نشان می دهد 1396ضریب جینی استان نسبت به سال 

کشور قرار داشته که نسبت به رتبه نهم در سال  13ز لحاظ شدت نابرابری در رتبه سال ا

 .بهبود وضعیت توزیع درآمدی استان را نشان می دهد 1396

 :دهکهای درآمدی 2-3

های سنجش توزیع امکانات و درآمد در جامعه سهم مختلف از دیگر شاخص

های که خانوارها بر حسب گروهبه این ترتیب  .گروههای درآمدی نسبت به یکدیگر است

دهك اول شامل  .مختلف درآمدی مرتب شده و به ده گروه مساوی تقسیم بندی می شوند

در  .های باالتر دارای درآمد باالتری هستندکم برخوردارترین ده درصد و به ترتیب دهك

 نسبت درآمد ده درصد باالترین گروه درامدی به پایین ترین گروه در سطح 1397سال 

واحد  9/0برابر بوده که نسبت به سال قبل معادل  44/12مناطق شهری کشور برابر با 

این نسبت در  .درصد افزایش نشان می دهد که حاکی از توزیع نامناسب تر درآمد هاست

برابر بوده که به  47/7درصد ثروتمندترین دهك به فقیرترین دهك برابر با  20مورد سهم 

بررسی این شاخص  .برابری در توزیع درآمد ها را نشان می دهدطور مشابه افزایش شدت نا

و روند صعودی و افزایش  1392از روند کاهنده این شاخص تا سال  1390-97طی سالهای 

 .شکاف درآمدی در سالهای بعد حکایت دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 استان اصفهان 1397/ گزارش اقتصادي، اجتماعي سال  52

 

 )هزار ریال( 1390-97اقالم درآمدی خانوارهای شهری استان و کشور در سالهای  :1جدول 
استان 
 کشور

منبع  مد آنوع در
 مدآدر

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 

درآمد  استان
 بگیریحقوق

بخش 
 خصوصی

39560 48661 61694 80386 88333 104550 146800 171689 

بخش 
 عمومی

16028 19914 29900 36411 33972 36946 50434 48933 

 524 0 151 126 930 0 131 209 بخش تعاونی

 221146 197234 141647 122431 117727 91594 68706 55797  جمع

درآمد 
 مشاغل آزاد

 78238 68431 53531 42279 47881 40195 28769 22903 غیرکشاورزی

 35043 24022 17695 13512 14097 11286 9783 8026 کشاورزی

 113281 92453 71226 55791 61978 51481 38552 30929  جمع

درآمدهای 
 متفرقه

 98580 133153 164114 179266 209695 217171 273782 306404 

 640831 563469 430044 387917 358971 307189 240411 185306   جمع 

 کشور

درآمد 
 بگیریحقوق

بخش 
 خصوصی

38806 46859 63783 81601 97818 107537 124473 148054 

بخش 
 عمومی

20632 24322 30326 37149 43539 51673 60597 68132 

 510 352 232 434 371 296 301 254 بخش تعاونی

 216696 185422 159442 141791 119121 94405 71482 59692  جمع

درآمد 
 مشاغل آزاد

 96364 79911 72027 61538 52795 45881 38014 27907 غیرکشاورزی

 51693 43210 36984 33714 29081 23902 19134 14285 کشاورزی

 148057 123121 109011 95252 81876 69783 57148 42192  جمع

درآمدهای 
 متفرقه

 108145 139893 161453 179370 202868 225624 260147 303269 

 668022 568690 494077 439911 380367 325641 268523 210029   جمع 

 نتایج آمارگیری از هزینه درآمد خانوار .مرکز آمار ایران :مآخذ

 
 

 



 53: هزينه و درآمد خانوار / 4فصل 

 

 )هزار ریال( 1390-97اقالم درآمدی خانوارهای روستایی استان و کشور در سالهای  :2جدول 
استان 
 کشور

 .مدآنوع در
 هزینه

ریز هزینه 
 مدآدر

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 

  استان
  
  
  
  
  
  
  

درآمد از 
  بگیریحقوق

  
  

بخش 
 خصوصی

16966 22036 25206 32748 34883 37501 56106 76587 

بخش 
 عمومی

5587 5741 10187 10221 8902 9382 8802 13941 

 524 0 0 120 423 0 7 150 بخش تعاونی

 91052 64908 46883 43905 43392 35393 27784 22703   جمع

درآمد از 
  مشاغل آزاد

  

 30645 20415 14718 11417 12547 9616 7954 6028 کشاورزی

 28755 25247 21452 19235 23493 18168 11323 9767 غیرکشاورزی

 59400 45662 36170 30652 36040 27784 19277 15795    جمع

درآمدهای 
 متفرقه 

  37591 47425 61781 66839 77830 82949 98841 100013 

 250465 209411 166002 152387 146271 124958 94486 76089      جمع

 کشور 
  
  
  
  
  
  
  

درآمد از 
  بگیریحقوق

  
  

بخش 
 خصوصی

16598 19824 27267 34069 39342 43685 47650 57920 

بخش 
 عمومی

4707 5206 5673 6929 9019 9887 11514 13528 

 160 215 84 198 188 145 158 89 تعاونیبخش 

 71608 59379 53656 48559 41186 33085 25188 21394   جمع

درآمد از 
  مشاغل آزاد

  

 45305 38896 33531 30569 26218 21501 17030 12887 کشاورزی

 29007 25166 21558 19265 16409 14110 12090 9233 غیرکشاورزی

 74312 64062 55089 49834 42627 35611 29120 22120   جمع

درآمدهای 
 متفرقه 

  36213 46973 52396 55237 62645 68122 78400 87195 

 233115 201841 176867 161038 139050 121092 101281 79727     جمع

 نتایج آمارگیری از هزینه درآمد خانوار.مرکز آمار ایران :مآخذ
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  1390-97هزینه های خوراکی و غیر خوراکی خانوارهای شهری در سالهای  :3جدول 

 )هزار ریال(

استان 
 کشور

 .مدآنوع در
 هزینه

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 

  استان
  
  

 87084 72995 60475 62935 62141 55137 44486 34637 خوراکی

 281433 255141 216071 216480 188582 151977 113275 102642 غیر خوراکی

 368517 328136 276546 279415 250723 207114 157761 137279 کل

  

نسبت هزینه های 
 خوراکی به کل

25.2 28.2 26.6 24.8 22.5 21.9 22.2 23.6 

  کشور
  
  
  

 94505 76749 66635 62433 58126 54954 44570 32752 خوراکی

 298722 252775 218185 199967 176739 151029 119712 99964 غیر خوراکی

 393227 329524 284820 262400 234865 205983 164282 132716 کل
نسبت هزینه های 
 خوراکی به کل 

24.7 27.1 26.7 24.7 23.8 23.4 23.3 24.0 

 نتایج آمارگیری از هزینه درآمد خانوار.مرکز آمار ایران :مآخذ

  1390-97هزینه های خوراکی و غیر خوراکی خانوارهای روستایی در سالهای  :4جدول 

 )هزار ریال(

استان 
 کشور

 .مدآنوع در
 هزینه

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 

  استان
  
  
  

 78604 63128 54508 53543 56531 53639 44111 32736 خوراکی
 159577 137323 126699 124384 110871 94083 75643 65352 غیر خوراکی

 238181 200451 181207 177927 167402 147722 119755 98088 کل
نسبت هزینه های 
 خوراکی به کل 

33.4 36.8 36.3 33.8 30.1 30.1 31.5 33.0 

 کشور 
  
  
  

 80246 66505 59767 57777 57033 56063 45796 32940 خوراکی
 134225 112166 97139 89205 81495 73497 62391 51033 غیر خوراکی

 214471 178671 156906 146982 138528 129560 108188 83973 کل
نسبت هزینه های 

 خوراکی به کل
39.2 42.3 43.3 41.2 39.3 38.1 37.2 37.4 

 نتایج آمارگیری از هزینه درآمد خانوار.مرکز آمار ایران :مآخذ
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 شاخص های درآمد و هزینه در خانوارهای شهری و روستایی در سالهای :5جدول شماره 

 ) هزار ریال ( 97-1390 

شهری 

 روستایی
استان 

 کشور

درامد 

 هزینه

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 

  روستایی

  
  
  
  

  استان

  

نسبت هزینه 

 به درامد

128.9 126.7 118.2 114.4 116.8 109.2 95.7 95.1 

درامد منهای 

 هزینه

-21999 -25269 -22764 -21131 -25540 -15205 8960 12284 

  کشور

  

نسبت هزینه 

 به درامد

105.3 106.8 107.0 99.6 91.3 88.7 88.5 92.0 

درامد منهای 

 هزینه

-4246 -6907 -8468 522 14056 19961 23170 18644 

 شهری 

  
  
  
  

 استان 

  

نسبت هزینه 

 به درامد

125.7 108.1 113.7 117.9 118.6 104.7 92.7 94.4 

درامد منهای 

 هزینه

-28062 -11836 -24883 -38023 -43885 -12504 25922 21849 

 کشور 

  

نسبت هزینه 

 به درامد

101.9 98.2 100.7 97.3 94.1 89.8 89.8 90.4 

درامد منهای 

 هزینه

-2414 2960 -1434 6452 16473 32390 37325 41680 

 نتایج آمارگیری از هزینه درآمد خانوار.مرکز آمار ایران :مآخذ
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: درصد اقالم هزینه های خوراکی و غیر خوراکی خانوارهای شهری استان و کشور در 6جدول 

 1390-97سالهای 

 استان
 کشور

 .مدآنوع در
 هزینه

 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 مدآریز هزینه در

 استان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 22.5 21.5 21.1 21.4 21.2 21.7 24.2 24.0 گوشت خوراکی

آرد، رشته، غالت، نان   
 های آنفراورده و

18.6 19.3 18.6 17.5 18.2 20.3 20.7 19.0 

 17.6 17.1 18.0 19.3 18.3 18.0 16.9 17.3 هاها و سبزیمبوه  

ها، غذاهای نوشابه  
  دخانیات آماده و

9.1 7.5 9.8 10.3 9.4 8.5 9.1 11.1 

های آن شیر و فرآورده  
  پرندگان و تخم

9.7 11.3 11.4 11.4 11.4 11.2 9.7 9.9 

قند و شکر،   
قهوه  چای، ها،شیرینی
  و کاکائو

8.6 8.2 8.1 8.5 8.5 8.5 8.9 8.2 

 5.5 7.3 6.8 6.3 7.0 6.3 6.5 6.8  خشکبار و حبوبات  

ها و چاشنیها، ادویه  
ترکیبات  سایر

  خوراکی

3.0 3.1 3.0 2.7 2.8 2.5 2.9 3.4 

 2.9 2.6 3.2 2.9 3.2 3.0 3.1 2.9 هاروغن و چربی  

 37.5 36.4 38.2 37.2 36.2 38.3 39.2 32.4  مسکن غیر خوراکی

  100 100 100 100 100 100 100 100 

 19.8 15.9 16.9 17.2 14.5 14.0 13.1 16.2 بهداشت و درمان  

حمل و نقل و   
 ارتباطات

16.6 16.7 15.3 16.8 18.8 17.2 17.8 15.3 

کاالها و خدمات   
  خانوار متفرقه

15.7 11.4 13.1 16.3 13.8 15.1 15.2 12.3 

لوازم، اثاث و خدمات   
 خانوار

8.2 7.9 7.9 5.3 4.7 4.5 5.6 5.5 

 5.0 5.5 4.4 4.8 6.4 7.3 7.7 6.7  پوشاک و کفش  

ها تفریحات، سرگرمی  
  فرهنگی و خدمات

4.3 4.0 4.2 4.5 3.6 3.6 3.7 4.5 
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 استان
 کشور

 .مدآنوع در
 هزینه

 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 مدآریز هزینه در

  100 100 100 100 100 100 100 100 

 کشور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20.8 20.4 21.1 21.0 21.6 21.9 23.9 23.7 گوشت خوراکی

آرد، رشته، غالت، نان   
 های آنفراورده و

23.0 21.9 21.3 21.0 22.0 21.9 22.1 20.1 

 18.7 16.9 17.0 17.6 18.4 18.4 16.6 16.7 هاها و سبزیمبوه  

های آن شیر و فرآورده  
  پرندگان و تخم

10.6 11.5 11.5 11.6 11.6 11.1 10.7 10.9 

قند و شکر،   
قهوه  ها، چای،شیرینی
  و کاکائو

7.0 7.0 7.0 7.1 7.3 7.8 8.0 7.7 

 5.4 6.5 6.0 5.6 5.5 5.2 5.0 5.0  حبوباتخشکبار و   

ها و ها، چاشنیادویه  
ترکیبات  سایر

  خوراکی

2.8 2.9 3.1 3.3 3.4 3.3 3.4 3.9 

 3.3 3.3 3.6 3.8 3.8 4.0 4.0 3.7 هاروغن و چربی  

  100 100 100 100 100 100 100 100 

 44.6 43.0 44.5 44.2 44.4 45.3 46.1 44.4  مسکن غیر خوراکی

حمل و نقل و   
 ارتباطات

16.5 14.8 14.3 15.0 15.1 15.4 16.2 15.5 

 14.3 13.8 13.6 13.8 12.7 12.5 11.9 11.6 بهداشت و درمان  

کاالها و خدمات   
  خانوار متفرقه

12.3 11.6 11.4 12.4 12.5 12.7 12.8 12.0 

لوازم، اثاث و خدمات   
 خانوار

5.3 5.4 6.0 5.5 5.1 4.9 5.2 5.3 

 4.6 5.2 5.2 5.5 6.1 6.3 6.2 5.6  پوشاک و کفش  

ها تفریحات، سرگرمی  
  فرهنگی و خدمات

4.3 4.2 4.1 3.9 3.8 3.6 3.8 3.6 

  100 100 100 100 100 100 100 100 

 نتایج آمارگیری از هزینه درآمد خانوار.مرکز آمار ایران :مآخذ
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اقالم هزینه های خوراکی و غیر خوراکی خانوارهای روستایی استان و : درصد 7جدول شماره 

 1390-97کشور در سالهای 

استان 

 کشور
 .نوع درامد

 هزینه

 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 ریز هزینه درامد

 استان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خوراکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آرد، رشته، غالت، نان و 

 های آنفراورده

24.2 22.7 22.1 22.2 23.6 23.7 25.0 22.1 

 20.9 22.2 22.4 21.6 22.3 22.2 25.0 23.2 گوشت

 15.5 14.9 15.1 14.9 16.6 16.5 14.2 14.3 هاها و سبزیمبوه

ها، غذاهای آماده و نوشابه

 دخانیات

5.7 6.2 6.1 6.2 6.9 6.8 6.3 10.4 

های آن و تخم شیر و فرآورده

 پرندگان

9.7 10.3 11.1 10.8 11.2 11.1 9.4 10.1 

ها، چای، قند و شکر، شیرینی

 قهوه و کاکائو

9.9 9.2 9.2 10.1 9.9 9.6 9.4 9.1 

 4.9 6.9 5.1 5.7 4.8 6.2 5.9 6.1 خشکبار و حبوبات

ها و سایر ها، چاشنیادویه

 ترکیبات خوراکی

3.1 2.8 2.7 3.1 2.7 2.5 2.8 3.6 

 3.5 3.2 3.7 3.7 3.8 3.9 3.7 3.8 هاروغن و چربی

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 غیر خوراکی

 

 

 

 

 

 

 

 27.6 34.2 30.6 28.4 27.6 25.1 24.6 26.8 مسکن

 19.1 18.5 19.3 16.2 17.1 15.4 18.4 18.6 حمل و نقل و ارتباطات

 18.8 16.9 16.4 20.8 15.3 15.9 15.2 17.5 بهداشت و درمان

 15.7 13.7 16.8 14.6 18.0 17.9 16.0 13.9 کاالها و خدمات متفرقه خانوار

 9.4 7.6 8.1 10.2 10.5 13.9 13.7 11.2 لوازم، اثاث و خدمات خانوار

 6.6 5.8 5.9 7.1 8.4 8.9 8.8 9.1 پوشاک و کفش

ها و خدمات تفریحات، سرگرمی

 فرهنگی

2.9 3.4 2.9 3.0 2.8 3.0 3.3 2.8 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 کشور

 

 خوراکی

 

آرد، رشته، غالت، نان و 

 های آنفراورده

26.7 25.0 24.7 25.1 26.0 25.5 25.2 23.7 
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استان 

 کشور
 .نوع درامد

 هزینه

 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 ریز هزینه درامد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21.1 20.8 20.5 19.8 20.3 21.0 22.6 22.7 گوشت

 16.8 15.8 15.5 15.4 16.5 16.4 14.7 14.5 هاها و سبزیمبوه

های آن و تخم شیر و فرآورده

 پرندگان

9.6 10.5 10.4 10.8 10.8 10.4 10.2 9.9 

ها، چای، قند و شکر، شیرینی

 قهوه و کاکائو

8.4 8.2 8.0 7.9 8.0 8.4 8.1 8.1 

ها، غذاهای آماده و نوشابه

 دخانیات

5.8 6.5 6.6 6.4 6.5 6.5 6.9 7.3 

 5.0 5.7 5.7 5.5 5.1 5.0 4.9 4.7 خشکبار و حبوبات

 4.1 4.0 4.3 4.5 4.5 4.9 4.8 4.7 هاروغن و چربی

ها و سایر ها، چاشنیادویه

 ترکیبات خوراکی

2.9 2.9 3.1 3.3 3.4 3.4 3.4 4.0 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 غیر خوراکی

 

 

 

 

 

 

 

 27.9 29.1 30.2 29.6 29.0 27.6 28.1 30.0 مسکن

 19.8 20.0 19.4 19.3 19.7 19.8 20.1 20.9 حمل و نقل و ارتباطات

 18.0 16.4 15.6 16.0 14.4 14.8 14.0 13.3 بهداشت و درمان

 13.9 14.2 14.1 14.1 13.8 13.6 13.7 13.4 کاالها و خدمات متفرقه خانوار

 9.5 8.7 8.9 9.1 9.8 10.4 9.9 9.0 خانوار لوازم، اثاث و خدمات

 8.1 8.5 8.7 9.0 10.0 10.5 10.9 10.2 پوشاک و کفش

ها و خدمات تفریحات، سرگرمی

 فرهنگی

3.1 3.4 3.4 3.3 3.0 3.1 3.1 2.8 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 هزینه درآمد خانوارنتایج آمارگیری از  .مرکز آمار ایران :مآخذ
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ضریب جینی و نسبت درآمدی دهکها ی درآمدی در مناطق شهری استان و کشور در  :8جدول 

 1390-97سالهای 

 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 عنوان

 0.39 0.38 0.37 0.37 0.36 0.35 0.35 0.36 ضریب جینی در کشور

 0.35 0.36 0.34 0.35 0.35 0.35 0.32 0.33 ضریب جینی دراستان

 13 9 11 7 6 5 15 19 رتبه استان در نابرابری

سهم ده درصد ثروتمندترین به ده 

 درصد فقیرترین 
10.2 9.8 9.5 104 10.6 11.1 11.6 12.4 

دهك باال به دهك سهم بیست درصد 

  پایین
6.3 6.2 6 64 6.5 6.8 7 7.5 

 از هزینه درآمد خانوارنتایج آمارگیری  .مرکز آمار ایران :مآخذ

 



 فصل پنجم 

 محیط زيست

 
 مقدمه:

در وحله اول  ،برداری از منابع تجدیدناپذیر طبیعتهای اقتصادی و بهرهفعالیت

رسد اما با برنامه ریزی صحیح و تفکری اقتصادی مغایر با الزامات محیط زیستی به نظر می

توان بین منافع اقتصادی و حفظ بهره برداری بهینه و پایدار از منابع طبیعی به سادگی می

های های گزاف درمانی ناشی از آلودگیهزینه .محیط زیست آشتی پایداری ایجاد نمود

های اندک اعمال قوانین محیط زیست مصداق بارز این مدعا ست محیطی در برابر هزینهزی

لیکن با نگاه جامع به مباحث محیط زیستی و اصول  .و رعایت الزامات زیست محیطی است

یابیم که ارتباط مفهومی عمیقی بین تالش اقتصادی توسعه پایدار در این خصوص در می

  .یست محیطی وجود داردبا رعایت موازین و مقررات ز

خوشبختانه رویکرد کشور و نگاه مدیران صنعتی به مقوله محیط زیست در زمینه 

مشارکت گسترده اجرای نظام مدیریت سبز و مدیریت پسماند همچنین فعالیت گسترده 

های احداث و بهره برداری اکتشاف برای در پایش محیط زیست انسانی و صدور پروانه

های زیست محیطی های کنترل و کاهش آلودگیی و تولیدی توسعه پرویهفعالیتهای اقتصاد

 .در صنایع بزرگ را به دنبال داشته است

 

 

 

 

 

 

 



 استان اصفهان 1397/ گزارش اقتصادي، اجتماعي سال  62

 

 های مهم فرابخش عملکرد شاخص -1
 1397-95های های مهم در سال. عملکرد شاخص1جدول 

 1398 1397 1396 واحد شاخص ردیف

 6308 5592 5148 تعداد صدور مجوزهای زیست محیطی 1

2 
نظارت بر روند اجرای پرویه های دارای مجوز 

 ارزیابی زیست محیطی
 100 100 100 درصد

3 
های بررسی گزارشات ارزیابی زیست محیطی پرویه

 مشمول واصله
 100 100 100 درصد

4 
لحظه ای در صنایع  نظارت بر سیستم های پایش

 بزرگ
 33 33 30 تعداد

آزمایشگاههای معتمدنظارت بر توانمندی و ارتقای   5  502 141 401 تعداد 

6 
نظارت بر کاهش آلودگی هوای ناشی از منابع ثابت 

 و متحرک
 100 100 100 درصد

 تعداد و افزایش  ایستگاههای پایش کیفی هوا ارتقاس  7
3 

 ارتقا

2 

 ارتقا
_ 

8 
در خصوص پیشگیری و  1396اجرای برنامه های سال 

 کنترل منابع آالینده آب و خاک
 92 90 85 درصد

9 
در خصوص مدیریت زیست  1396اجرای برنامه های سال 

 محیطی منابع آب و خاک
 100 100 100 درصد

 مأخذ: اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
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 ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه فرابخش. عملکرد شاخص2جدول 

 1397در برنامه ششم توسعه سال  

 1398 1397 1396 واحد موضوع ماده قانونی ردیف

 38ماده  1

 ،نظارت بر ارتقا،مطالعه

توسعه سیستم های جمع 

آوری و تصفیه و بازچرخانی 

 پساب و فاضالب

 105 37 35 درصد

*2 

 یهااستیس

قانون  ،یابالغ

 پاک یهوا

و اجرا برنامه جامع  نیتدو

صدا و  ،هوا یکاهش آلودگ

 امواج

شهرهای 

 200باالتر 

هزار نفر 

 جمعیت

3 2 67 

*3 
 38ماده 

قانون برنامه 

 ششم

برنامه جامع  یو اجرا نیتدو

 مقابله با گرد و غبار
 100 100 100 شهرستان

 38ماده  4
نظارت بر تدوین و اجرای 

کامل برنامه جامع مدیریت 

 پسماندها

 92 13 14 شهرستان

5 
قانون هوای 

 پاک

خود اظهاری در پایش 

خدماتی و  ،منابع صنعتی

 معدنی

 105 37 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 

سیاست  ،پاک

 های ابالغی

ایجاد سیستم پایش بر خط 

 آب، هوا و خاک
 113 25 22 تعداد

8 
و ماده  6ماده 

38 
* ندهیآال عیصنا کاهش  100 12 10 درصد 

9 
های سیاست

 ابالغی

نمونه برداری از منابع آب *

و پساب ها و فاضالب های 

صنعتی و شهری و آنالیز در 

 آزمایشگاه

 

 تعداد
4500 4841 107 
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 1398 1397 1396 واحد موضوع ماده قانونی ردیف

10 
قانون هوای 

 پاک

 صنعتیواحدهای*

 سیستموخدماتی مجهز به 

بصورت  آلودگی کنترل

آنالین در بخش هوا و 

 پساب

 116 35 30 تعداد

11 
قانون هوای 

 پاک
* پایش واحدهای صنعتی 

 وخدماتی
 172 12100 7000 تعداد

12 
سیاست های 

 ابالغی

*احداث تصفیه خانه 

فاضالب شهرک های 

 صنعتی استان

 108 13 12 تعداد

13 
سیاست های 

 ابالغی
*نصب ایستگاه های 

 سنجش کیفیت هوا
 82 14 17 تعداد

14 
سیاست های 

 ابالغی
*نصب ایستگاه های 

 سنجش کیفیت اب سطحی
 120 6 5 تعداد

15 

، 38ماده 

قانون 

مدیریت 

 پسماند

*مدیریت 

 پسماند

 73 85 80 درصد شهری

 65 92 55 درصد صنعتی

 63 82 55 درصد کشاورزی

 83 96 80 درصد پزشکی

 75 85 60 درصد ویژه

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان مأخذ:

  براساس تکالیف قانونیدر برنامه ششم توسعه تحلیل عملکرد فرابخش -2

 :فاضالب آب و

تصفیه خانه فاضالب شهری و یك تصفیه خانه فاضالب روستایی   26در حال حاضر 

آنها بالغ بر روستا( در استان اصفهان فعالیت دارد که  میزان پساب تولیدی  3)مربوط به 

این تاسیسات حداقل به صورت فصلی از طریق  .میلیون متر مکعب در سال می باشد 170

نمونه برداری از پساب خروجی و آنالیز شیمیایی و میکروبی پساب پایش و در موارد الزم 

 .گرددموضوع پیگیری می

 .باشدشهرک صنعتی سیستم تصفیه خانه فاضالب مرکزی فعال می 13همچنین در 

میلیون متر مکعب در سال  است که  8/3میزان تولید پساب این تصفیه خانه ها بالغ بر 
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پساب تولیدی به مصرف فضای سبز غیر مثمر شهرک صنعتی مربوطه رسیده و یا در بعضی 

این تصفیه خانه ها حداقل بصورت  .از صنایع شهرک تصفیه و مجدداً استفاده می گردد

نمونه برداری از پساب خروجی و  .داره کل پایش می گرددفصلی توسط مرکز پایش این ا

آنالیز شیمیایی و میکروبی پساب صورت گرفته و در مواردی  که کیفیت پساب بیش از حد 

 .گرددمجاز استانداردهای زیست محیطی باشد موضوع پیگیری می

واحدهای میلیون متر مکعب پساب صنعتی و بهداشتی توسط  24عالوه بر آن بالغ بر 

های صنعتی و  عمدتاً مربوط به صنایع بزرگ تولید صنعتی و خدماتی خارج از شهرک

ها در صنعت مربوطه نظیر پاالیشگاه، فوالد مبارکه، گردد که بخشی از این پسابمی

متر مکعب در ساعت( و  3000ها و ذوب آهن بازچرخانی شده )حجمی بالغ بر نیروگاه

این فرآیند توسط مرکز پایش این اداره کل  .رسدحد میبخشی به مصرف فضای سبز وا

 گردد.پایش و نمونه برداری می
حجم عمده فاضالب بیمارستانی تولیدی در استان به شبکه فاضالب شهری اتصال 

بیمارستان در شهرستان اصفهان دارای سیستم تصفیه فاضالب مجزا بوده و  3تعداد  .دارند

از پساب خروجی  .کنندمتر مکعب در شبانه روز را تولید می 200حجم فاضالب در حدود 

قابل ذکر است واحدهای مذکور در حال پیگیری جهت  .شودنمونه برداری و پایش می

 ند.باشاتصال به شبکه فاضالب شهری می
شهرک صنعتی اصفهان مجهز به سیستم پایش آنالین پساب بوده  3در حال حاضر 

ای در بخش پساب تصفیه خانه فاضالب شهری نیز مجهز به سیستم پایش لحظه 2و 

واحد صنعتی و خدماتی در بخش پساب دارای سیستم پایش  19باشد. در مجموع می

 باشند.ای در حال فعالیت میصورت لحظه پارامتر به 140ای بوده و با اندازه گیری لحظه

در بخش  پایش منابع آب سطحی و زیر زمینی نیز عالوه بر انجام نمونه برداری و  

های کیفیت برای عناصر متداول و سمی اندازه گیری گردیده است. همچنین پایش شاخص

انه در ای منابع آب سطحی به صورت میانگین ماههای پایش لحظهنتایج حاصل از داده

 پایگاه اطالع رسانی اداره کل درج گردیده است.

 عالوه بر موارد یاد شده عناوین اهم اقدامات مرکز پایش  اداره کل به شرح ذیل است:

 های فاضالب های  صنعتی و بهداشتی تصفیه خانهپیگیری استانداردسازی پساب

 وروستاییهای شهری های فاضالبتصفیه خانه ،های صنعتی استانشهرک
  پایش منابع آب سطحی وزیر زمینی  و محاسبه شاخص کیفیت منابع آب 
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 های صنعتی استان شرکت شهرک ،نظارت بر نحوه عملکرد شرکت آب و فاضالب

 و واحدهای صنعتی دارای خروجی پساب
 ای پساب های پایش لحظهنظارت بر عملکرد سیستم 
 دخانه زاینده رود(ای آب سطحی )روهای پایش لحظهراهبری ایستگاه 
  زمایشگاه معتمد سازمان حفاظت آبررسی مستندات متقاضیان اخذ گواهینامه

 محیط زیست
 تست مشترک و....( ،های معتمد استان )بازدیدنظارت بر نحوه عملکرد آزمایشگاه 
 خدماتی استان بررسی خود اظهاری واحدهای صنعتی و 

 بخش هوا:

برنامه جامع کاهش  97در خصوص تدوین برنامه جامع کاهش آلودگی هوا در سال 

 –آلودگی هوا کالن  شهر  اصفهان )به همراه برنامه جامع کنترل کیفی هوای اصفهان 
در زمینه اجرای برنامه  .مصوبه شورای برنامه ریزی استان( مورد  بازنگری قرار گرفته است

امواج، قبل از تصویب و ابالغ قانون هوای پاک در سال جامع کاهش آلودگی هوا، صدا و 

موضوعات مربوط به کاهش آلودگی هوا در کالن شهر اصفهان بر اساس مصوبه  ،1396

هیات وزیران  و مصوبات استانی در شورای برنامه ریزی بصورت تلفیقی در قالب برنامه 

رستان( پی گیری و از شه 8جامع کنترل کیفی هوا  در منطقه مرکزی استان )مشتمل بر 

ضمن ابالغ موارد  ،پس از ابالغ قانون هوای پاک .به اجرا درآمده است 1397تا  1396سال

های قانون هوای پاک و آئین نامه های اجرایی آن به دستگاههای ذیربط جلسات و کارگروه

 گیرد.فرعی تشکیل و قانون فوق مورد پی گیری و اجرا قرار می

ارتقاس ایستگاههای سنجش بدلیل عدم تامین اعتبار و علی رغم در خصوص نصب و 

 .اقدام خاصی انجام نشده است 1397پی گیری استانی و ملی متعدد متاسفانه در سال 

برنامه جامع کاهش آلودگی هوا در حال اجرا  ،جدول عملکرد 2در مورد ردیف 

در سطح ملی تدوین و ابالغ ای باشد و در خصوص برنامه جامع صدا و امواج هنوز برنامهمی

در مورد برنامه جامع مقابله با گرد و  ،همچنین به دلیل عدم اختصاص اعتبار .نشده است

 .غبار اقدامی صورت نگرفته است
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 :اهم اقدامات بخش هوا  عبارتند از

 مراکز بزرگ صنعتی وخدماتی در  ،های مایع در نیروگاه هاحذف مصرف سوخت

 منطقه مرکزی اصفهان
 ای از استاندر کالن شهر اصفهان و بخش عمده 4لید و توزیع بنزین یوروتو 
 در کالن شهر اصفهان و شهرهای پیرامون 4تولید و توزیع نفت گاز یورو 
  (50تامین و توزیع نفت گاز با گوگرد کم )کمتر از ppm  در شرکت اتوبوسرانی

 اصفهان در شاهین شهر و مبارکه
  در جایگاه های منطقه مرکزی استان )بنزین ونظارت بر کیفیت سوخت توزیعی 

 گازوئیل( توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
  مراکز خودرو  10مرکز معاینه فنی خودرو سبك در سطح استان و 57نظارت بر

 معاینه فنی خودرو سنگین در سطح استان 
  ر اصفهانبه ناوگان حمل و نقل عمومی شه 4دستگاه اتوبوس یورو 130افزایش 
  تشدید اعمال قانون در خصوص خودروها و موتور سیکلت های دودزا  و فرسوده 
   تشدید اعمال قانون در خصوص خودروهای سبك و سنگین فاقد برگ معاینه

 فنی
 توسعه و ارتقاس فرهنگ زیست محیطی از طریق رسانه های عمومی 

 بخش  پسماند:

جامع مدیریت پسماند انجام شده شهرستان طرح  21براساس اطالعات موجود در 

نظارت بر اجرای برنامه جامع مدیریت پسماندها توسط ادارات حفاظت محیط زیست  .است

شهرستان های استان و از طریق بازدید و طرح موضوع در جلسات کارگروه مدیریت پسماند 

ه های تحقق این بند به منظور انجام و اجرایی شدن برنام .صورت می پذیرد ،شهرستان ها

فرابخشی است و برعهده شهرداریها می باشد  ،اعالم شده در طرح جامع مدیریت پسماند

   .که بعضاً به دلیل عدم تأمین بودجه اجرایی نگردیده است

تن در  3063قسمت شهری از کل زباله عادی تولید شده در استان اصفهان ) 2در 

کارخانه کمپوست موجود در استان،  6تن در روز به  2078درصد آن معادل  8/67روز( 

کارخانه   6در .هدایت می شود و سایر زباله های در محل های دفن زباله دفن می گردد

درصد  80نفر از مردم استان )که   4119000کمپوست اشاره شده زباله های تولیدی توسط
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توجه به با  .جمعیت استان را شامل می شوند( بازیافت و به کود کمپوست، تبدیل می شود

وظیفه حاکمیتی و نظارتی این اداره کل جهت تحقق این شاخص نظارت های و پیگیری 

های الزم از طریق شهرداریها و بخشداریها و طرح موضوع در کارگروه ها و جلسات تخصصی 

انجام می شود گرچه دستیابی و تحقق کامل آن به اجرای وظایف دستگاههای فرابخشی از 

 .داریها ودهیاریها باز میگرددبخش ،جمله شهرداریها

محل دفن پسماندهای  13جهت مدیریت پسماندهای صنعتی، در استان اصفهان 

محل آن از جمله محل دفن پسماند صنعتی شهرک  4صنعتی غیر ویژه وجود دارد که در 

صنعتی مورچه خورت، پسماند صنعتی رازی، سایت سنگبری های شهرک صنعتی نگین و 

عتی شهرک صنعتی بزرگ پسماندهای صنعتی با تأیید و نظارت این محل دفن پسماند صن

اداره کل و ادارات محیط زیست شهرستان های استان پسماند ها به این مکان ها منتقل و 

مکان دیگر شامل محل دفن پسماند شهرک های صنعتی به دلیل  8مدیریت می گردد. 

سایت  12ی های این اداره کل با پیگیر .عدم تملك اراضی هنوز راه اندازی نشده است

پسماند صنعتی احداث شده که دستیابی به تحقق کامل آن منوط به اجرای وظایف 

منابع طبیعی و شرکت شهرکها  ،دستگاههای فرابخشی از جمله امور اراضی جهادکشاورزی

 .است

جهت مدیریت پسماندهای کشاورزی این اداره کل از طریق طرح موضوع در جلسات 

دیریت پسماند استان، پیگیریهای الزم را از طریق سازمان جهاد کشاورزی انجام کارگروه م

 .داده است که بنا به اعالم دستگاه و به دلیل کمبود اعتبار اجرایی نشده است

 :بخش استعالم و پایش

مورد    6308در حوزه محیط زیست انسانی حدود مجموعا پاسخ   1397در سال 

های بازدید های دوره ای و پایش .ف پاسخ الزم داده شده استاستعالم از دستگاههای مختل

شبانه از جمله مهمترین فعالیتهای این حوزه در راستای کنترل آلودگی ها محسوب 

 .گرددمی
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 ایعملکرد بودجه-3
 ل()ارقام به میلیون ریا 1397در سال  فرابخشای و تملک . عملکرد اعتبارات هزینه3جدول 

 درصد تحقق عملکرد مصوب منبع نوع اعتبار
 100 4183 4183 ملی هزینه ای

 93.01 181820 195488 استانی
 - 186003 199671 جمع کل

 8/95 26272 27425 ملی تملك
 75.88 17589 23180 استانی

 - 43861 50605 جمع کل
  مأخذ اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

 جمع بندی و پیشنهادها -4

های با توجه به رویکرد نظارتی اداره کل محیط زیست استان و با عنایت به سیاست

های حساس و بوم مدیریت زیست  ،ها یی نظیر ارتقای آگاهی عمومیاجرایی در زمینه

اجرای برنامه جامع  .های مهمی برداشته شده است کاهش آلودگی کالن شهر اصفهان گام

های پایش های سنجش آلودگی هوا و ایستگاهراهبری ایستگاه .کنترل کیفی هوای اصفهان

رود در راستای کاهش آلودگی ها از سیاستهای مهم بخش  ای آب رودخانه زایندهلحظه

تولید و توزیع  .های تولید برق استاننظارت بر گاز سوز بودن مستمر نیروگاه .بشمار می رود

احدهای صنعتی بزرگ استان و تعدادی از تجهیز و .در کالن شهر اصفهان 4بنزین یورو 

ای نقش موثری در کنترل انواع ها به سیستم پایش لحظهمراکز بزرگ خدماتی نظیر نیروگاه

 .آلودگی ها داشته است

 نقاط قوت

 .وجود بخش کارشناسی توانمند در مجموعه محیط زیست و مرکز پایش استان 

  صنعتی به علت تنوع و تعدد کسب تجارب فنی در زمینه کنترل آلودگی واحدهای

 واحدهای صنعتی استان.

 های دولتی جهت کنترل آلودگی منابع آب، خاک و هوا.همکاری سایر دستگاه 

 افزایش حساسیت و آگاهی عمومی در شناسایی واحدهای آالینده. 

 نقاط ضعف

 المللی رود و تاالب بینهای زیست محیطی رودخانه زایندهآبهعدم تاًمین حق
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 گاوخونی.

 های پایش مستمر توسط واحدهای صنعتی بزرگ و بر بودن نصب سیستمهزینه

 های مالی جهت این امر.محدودیت
 انجام  بر بودن خدمات بخش خصتتتوصتتتی در پایش واحدهای صتتتنعتیهزینه(

 خوداظهاری توسط واحدهای صنعتی(.

  مشکالت عدم انجام گندزدایی پساب واحدهای تصفیه فاضالب شهری و ایجاد

بهداشتی و عدم آگاهی کشاورزان در مورد آثار مصرف پساب غیراستاندارد در 

 .کشت مثمر

 های سنجش آلودگی کمبود اعتبار حفظ و نگهداری ایستگاه 
  پیشنهادها:

 المللی گاوخونی.های زیست محیطی رودخانه زاینده رود و تاالب بینآبه تاًمین حق 
  های جامع آمایش سرزمین.محیطی در برنامهتقویت و تعمیق مالحظات زیست 

 رود.مدیریت بهینه منابع آب درراستای بهبود کیفیت آب رودخانه زاینده 
 تعمیم بازچرخانی پساب در کلیه واحدهای آب بر استان. 

  حفاظت جدی از باغات و اراضی کشاورزی و محدودیت بارگذاری صنایع آالینده

 کیلومتری شهراصفهان. 50، خصوصا ًشعاع و غیرمرتبط در محدوده استان اصفهان
  رویکرد شناسایی دقیق وضع موجود آلودگی و سهم منابع آالینده از طریق ایجاد

 بانك اطالعاتی.

 لحاظ پتانسیل علمی و محیطی در استان اصفهان بهاحداث شهرک فناوری زیست

 مرکزیت اصفهان. 

  محیطی مهم در  زیستتوانمندسازی محیط زیست استان جهت  انجام آنالیزهای

 مواقع حساس.
 های گذاری و تاًمین مالی سیستمآموزش و کمك به واحدهای صنعتی در سرمایه

 رفع آلودگی.

 های فاضالب شهری در کشت مثمر خانههای تصفیهجلوگیری از استفاده از پساب

 در استان.

 ها.ویژه کارگاهبا واحدهای آالینده به تصویب قانون برخورد فوری 



 بخش دوم

 های تولیدی و زیر بناییحوزه





 فصل ششم 

 حمل و نقل

 
این فصل به بررسی وضعیت و عملکرد دو بخش حمل و نقل و هواشناسی پرداخته در 

 .شودمی

 حمل و نقل  :بخش اول

 مقدمه

 حمل ونقل صنعت توسعه و رشد جوامع بشری، توسعه اصلی هایشاخص از یکی
 هایفناوری و تکنولویی فنی، دانش استفاده از با دنیای امروز شگرف باشد. تحوالتمی

صنعت  جمله از بشری زندگی هایزمینه و ابعاد تمام در پایدار توسعه برای پیشرفته و جدید

 مشاهده قابل نوینی اقدامات راستا این در و آورده ارمغان به را ایتازه هایحرکت حمل ونقل
در  است. گسترش صنعت حمل و نقل منجر به تسهیل فرآیندهای مختلف تولیدی

ها و شود. این صنعت با توجه به وضعیت زیرساختمی های گوناگون نظام اقتصادیبخش

امکانات و ابزار موجود و نیز شرایط اقلیمی و سرزمینی موجود به مبتنی بر سه شیوه حمل 

  باشد.ای و ریلی(، هوایی و دریایی میو نقل زمینی )شامل جاده
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و میزان بار جابجا شده : سهم شیوه های مختلف حمل و نقل از مجموع تعداد مسافر 1جدول 

 1397استان اصفهان در سال 

شیوه 

حمل و 

 نقل

تعداد مسافر  واحد

 جابجا شده
سهم تعداد مسافر 

جابجا شده از کل 

شیوه های حمل و 

 نقل

میزان بار  واحد

 جابجا شده
سهم میزان بار 

جابجا شده از کل 

شیوه های حمل و 

 نقل

حمل و 

نقل 

 ایجاده

هزار 

 نفر
هزار  7/83 12697

 تن
48411 49/72 

حمل و 

 نقل ریلی
هزار 

 نفر
هزار  8/4 731

 تن
2/18355 49/27 

حمل و 

 نقل هوایی
هزار 

 نفر
هزار  5/11 2/1745

 تن
3/13 02/0 

هزار  جمع

 نفر
هزار  100 2/15173

 تن
5/66779 100 

 ماخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای، اداره کل راه آهن و اداره کل فرودگاه های استان اصفهان 

بر مبنای اطالعات جدول فوق در مجموع از شبکه حمل و نقل استان اصفهان در 

میلیون تن بار جابجا  8/66میلیون نفر مسافر و به میزان  2/15به تعداد حدود  1397سال 

شده است. در این جدول، سهم شیوه های مختلف حمل و نقل در حمل و نقل این میزان 

 مشاهده می شود.  1397مسافر و بار استان اصفهان در سال 

سهولت  ر،یباال در انتخاب مس یریانعطاف پذحمل و نقل جاده ای، به دالیلی همچون 

و  یانسبتاً مطلوب شبکه جاده یو جذب بار و مسافر، گستردگ دیبه مراکز تول یدسترس

 حمل مسافر و عدم گسترش شبکه حمل و نقل ریلی و هوایی، بیشترین سهم جابه جایی
مسافر با سهم  نفر میلیون 7/12 دارد و در برگیرنده حدود بردوش استان اصفهان را کاال در 

درصد می باشد. در جابجایی  72با سهم بیشتر از   بار تن میلیون  4/48 و  درصد  84حدود 

 8/4درصد  بیشتر از حمل و نقل ریلی با سهم  5/11مسافر، حمل و نقل هوایی با سهم 

ست. سهم این دو شیوه حمل و نقل در جابجایی بار متفاوت درصدی نقش آفرینی کرده ا

بوده است به گونه ای که در شرایطی که حمل و نقل هوایی در حمل بار نقش چندانی 

درصدی پس از حمل و نقل جاده ای بیشترین سهم  27.5ندارد، حمل و نقل ریلی با سهم 
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مسافر نسبت به حمل بار  را داشته است. به این ترتیب، حمل و نقل هوایی در جابجایی

تر مسافر فعالنقش فعال تری داشته است اما  حمل و نقل ریلی در جابجایی بار نسبت به 

 بوده است. 
 عملکرد شاخص های مهم-1

 1395-97های های مهم بخش حمل و نقل در سال. عملکرد شاخص2جدول 

 1397 1396 1395 واحد عنوان شاخص ردیف

1 
همسطح احداث تقاطع غیر 

 و تکمیل پل
 6 6 7 دستگاه

2 
 یراه اصل یاحداث پرویه ها

 یو بزرگراه
 202 151 165 کیلومتر

 و بهسازی 3

 راههایآسفالتروکش

 اصلی، فرعی و روستایی

 202 195 198 کیلومتر

ای جابه جا مسافر جاده 4

 شده از مبدا استان
 12697 14039 15601 هزارنفر

شده از ای جابه جا بار جاده 5

 مبدا استان )با بارنامه(

 48411 48506 44042 هزارتن

تعداد متوفیات ناشی از  6

 ایتصادفات جاده

 696 591 619 نفر

نگهداری و ایمن سازی  7

 های استانراه

 )مستمر(11163 11134 )مستمر( 11137 کیلومتر

8 
تنای بارگیری از خطوط 

 ریلی استان
 3،767،550 3،221،484 3،002،469 تن

9 
 یلیاز خطوط ر هیتنای تخل

 استان
 14،587،670 14،002،251 12،322،067 تن

10 
تن کیلومتر خالص جابجا 

 شده از خطوط ریلی
 5،201،908،054 4،633،992،475 4،247،564،667 تن کیلومتر

11 
تن کیلومتر ناخالص جابجا 

 شده از خطوط ریلی
 9،113،678،074 8،194،087،418 7،534،712،951 تن کیلومتر

 تعدادکل پروازهای داخلی 12
 

 16657 20.275 19074 سورتی پرواز
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 1397 1396 1395 واحد عنوان شاخص ردیف

تعداد کل پروازهای بین  13

 المللی
 2403 4.220 4298 سورتی پرواز

تعداد کل مسافران  14

 پروازهای داخلی
 1745253 2.288.804 2135871 نفر

تعداد کل مسافران  15

 پروازهای خارجی
 267453 502.374 520303 نفر

میزان بار حمل شده  16

 پروازهای داخلی
 13278 17.058 16262 تن

میزان بار حمل شده  17

 پروازهای خارجی
 5292 8.504 8235 تن

ماخذ: اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای، اداره کل راه آهن و اداره کل 

 اصفهانفرودگاه های استان 

 ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش حمل و نقل. عملکرد شاخص3جدول 

 1397در برنامه ششم توسعه سال  

 ردیف
ماده 

 قانونی
عناوین هدف 

 کمی
واحد 

 متعارف

1397 

 عملکرد هدف برنامه
درصد 

 تحقق

1 108 
احداث تقاطع 

 غیرهمسطح 
 86 6 7 دستگاه

2 108 
تکمیل احداث و 

 راه های اصلی
 81 202 250 کیلومتر

3 108 

بند 

)الف( 

 (1جزس )

کاهش تلفات 

 حوادث رانندگی
 نفر

درصد  12.4کاهش 

نسبت به تلفات سال 

نفر تلفات  77) 1395

کمتر نسبت به سال 

نفر بوده  619که  95

 است.(

درصد  10.8افزایش 

نسبت  97تلفات سال 

)معادل  95به سال 

 نفر( 686

 صفر

4 
شناسایی و 

آشکارسازی 

 نقاط پرتصادف

 -نقطه

 مقطع
22 20 91 
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 ردیف
ماده 

 قانونی
عناوین هدف 

 کمی
واحد 

 متعارف

1397 

 عملکرد هدف برنامه
درصد 

 تحقق

5 

رفع و اصالح 

نقاط حادثه خیز 

با اولویت 

مسیرهای 

 پرتردد کشور

 -نقطه

 مقطع
22 20 91 

6 

ماده 

108 

بند 

)الف( 

 (2جزس )

نصب و راه 

اندازی دوربین 

های کنترل 

سرعت در جاده 

های اصلی و 

 آزادراه ها

 100 20 20 درصد

7 

تکمیل و 

نگهداری دوربین 

های ثابت 

 کنترل سرعت

 100 100 100 درصد

8 

نصب و 

اندازی راه

سیستم توزین 

در حال حرکت 

(WIM) 

 0 0 2 تعداد

9 

تکمیل و 

نگهداری 

سیستم توزین 

در حال حرکت 

(WIM) 

WIM 4 4 100 

10 
نگهداری 

های دوربین

 نظارت تصویری

 100 34 34 دوربین
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 ردیف
ماده 

 قانونی
عناوین هدف 

 کمی
واحد 

 متعارف

1397 

 عملکرد هدف برنامه
درصد 

 تحقق

11 

پشتیبانی و 

نگهداری سامانه 

تابلوهای پیام 

 متغیر

 100 9 9 تابلو

12 
توسعه 

های دستگاه

 ترددشمار

 100 14 14 ترددشمار

 57ماده  13
تنای بارگیری 

شده از خطوط 

 ریلی
 %58 3،767،550 6500765 تن

 57ماده  14
تنای تخلیه شده 

 از خطوط ریلی
 %69 14،587،670 21175973 تن

 57ماده  15

کیلومتر تن 

خالص جابجا 

شده در خطوط 

 ریلی

تن 

 کیلومتر
7737903317 5،201،908،054 67% 

16 
 53ماده 

 بند ب

آزاد سازی نرخ 

حمل و نقل  

 هوائی
 %100 100 100 درصد

ماخذ: اداره کل راه و شتتهرستتازی، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای، اداره کل راه آهن و اداره کل 

 استان اصفهانفرودگاه های 
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سعه تحلیل عملکرد بخش حمل و نقل -2 شم تو ش ساس تکالیف در برنامه  برا

  قانونی
 دالیل عدم تحقق عملکرد متن قانون ماده قانونی ردیف

بند  108ماده  1

 (1)الف( جزه )
 

کاهش تلفات حوادث 

 2/6رانندگی )ساالنه 

درصد نسبت به سال 

1395)  
 صفر

عدم اصالح حدود 

درصد نقاط  60

 ،حادثه خیز

فرسودگی روبه 

افزایش جاده ها  و 

مشکالت ناشی از 

کیفیت وسایل نقلیه 

 و فرهنگ رانندگی 

بند  108ماده  2

 (2)الف( جزس )

نصب، نگهداری و 

روزرسانی به

های کنترلی و سامانه

مراقبتی هوشمند 

های اصلی و جاده

 آزادراه ها

درصد جاده ها طبق هدف  20

 انجام شده است.برنامه 

 

 
_ 
 

بند  57ماده  3

 (ب)

قانون  یدر طول اجرا

برنامه سهم حمل و 

 مسافر یلینقل ر

درصد  20حداقل به 

 .برسد

 درصد 5/27

فراهم نبودن 

 –زیرساختها 
نوسانات مقطعی از 

جمله کاهش 

تقاضای کارخانه 

ذوب آهن اصفهان 

برای تخلیه سنگ 

آهك معدن 

پیربکران و حمل 

سنگ آهك توسط 

 کامیون، 
درصدی  3کاهش 

تنای بارگیری 

محصوالت مجتمع 

فوالد مبارکه از 
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 دالیل عدم تحقق عملکرد متن قانون ماده قانونی ردیف

مبدا ایستگاه حسن 

آباد نسبت به سال 

 قبل 
بند  57ماده  4

 ()ب

قانون  یدر طول اجرا

برنامه سهم حمل و 

 مسافر یلینقل ر

درصد  20حداقل به 

 .برسد

 درصد 8/4
فراهم نبودن 

 رساختهایز

واقعی نمودن نرخ  بند ب 53ماده  5

خدمات حمل و نقل 

 هوایی

 _ درصد 100
 

 استان اصفهان یاداره کل راه آهن و اداره کل فرودگاه ها ،یو حمل و نقل جاده ا یماخذ: اداره کل راهدار

دولت مکلف  قانون برنامه ششم توسعه کشور( 1بند )الف( جزس ) 108ماده با توجه به 

است اقدامات و سازوکار الزم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تأکید بر تجهیز و تقویت 

های پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه

ای و توسعه فرهنگ صحیح خیز جادههای پزشکی، اصالح نقاط حادثهداد رسانی و فوریتام

هزار دستگاه نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد دهترافیکی را فراهم نماید به

تکلیف مقرر در  ( کاهش یابد.%31خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه سی و یك درصد )

برای کاهش تلفات حوادث رانندگی از  ایخیز جادهصالح نقاط حادثهماده قانونی، ااین 

رفع و اصالح نقاط حادثه خیز با اولویت و  شناسایی و آشکارسازی نقاط پرتصادفطریق 

ای باشد. بر اساس این تکلیف قانونی، با توجه به تعداد تلفات جادهمی مسیرهای پرتردد استان

نفر  427ای با میزان تلفات جاده درصد 31ده است، کاهش نفر بو 619که برابر  1395در سال 

و با توجه به تجمیع با  1397می بایست واقع شود.  هدف سال  تا پایان اجرای قانون برنامه

نفر بوده است. این در حالی است که تعداد تلفات سال  543کاهش تلفات به  1396هدف سال 

درصد با هدف برنامه اختالف دارد. از دالیل  26نفر رسیده است و در واقع حدود  686به  1397

ی و وضعیت خدمات فرهنگ رانندگ، هینقل لیوسا تیفیاز ک یمشکالت ناشاین اختالف به جز 

و  زیدرصد نقاط حادثه خ 60عدم اصالح حدود توان به های پزشکی، میامدادی و فوریت

 کرد. ی استان اشارههاجاده شیبه افزا رو یفرسودگ
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 نهیدر زم یاقدامات 1397به منظور توسعه و بهبود وضعیت راه های استان در سال 

توان  یپرویه ها م نیاست که از عمده ا شدهانجام ی و راه اصل بزرگراه کیلومتر 202 احداث

احداث ، صورت چهارخطهه ب لومتریک 6شهر به طول حدود  ینیخم یاحداث کمربندبه 

 – گانگلپای –احداث باند دوم موته ، لومتریک 29به طول حدود  دگلیران و بآ یکمربند
باند  لیتکم، لومترکی 23 طول به خوانسار –احداث محور دامنه ، لومتریک 7به طول  نخمی

 7 به طول بروجن –احداث باند دوم دهاقان ، لومتریک 5طول ه شهرکرد ب -شهر نیدوم زر

اشاره کرد. محور بادرود به کاشان و برزوک اصفهان،  –راه تهران  سیباند دوم پل، لومترکی

آسفالت کیلومتر راه روستایی انجام شده است که از جمله  56همچنین عملیات ساخت 

کیلومتر، جعفر  5چادگان به طول  –کیلومتر، رزوه  10طول  گرم محور الریجه  پوده به

 5/3ان دستجره به طول کیلومتر، بهساز ی و آسفالت محور فاوی 6طول  فرخی به –آباد 

کیلومتر، عملیات خاکی مزرعه عرب به طول  5/1شامن اباد به طول  –کیلومتر، علی آباد 

کیلومتر، احداث محور خرم  10کیلومتر، عملیات خاکی محور هونجان گرموک به طول  9

کیلومتر،  5باغ ناظر به طول  –کیلومتر، بهسازی محور تهلگی  4اسپیدان به طول  –آباد 

 کیلومتر می باشد. 6خسرو شیرین به طول  –حور کهریز م

 قانون برنامه ششم توسعه کشور می بایست( 2بند )الف( جزس ) 108ماده با توجه به 

های شهرها و همچنین جادهها و کالنکلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استان

های کنترلی و مراقبتی هوشمند ی سامانهروزرساناصلی و آزاد راهها با نصب، نگهداری و به

ها و ها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانهتوسط شهرداری

لذا تکلیف مقرر در ماده قانونی برای  دسترسی الزم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد.

اهها با نصب، های اصلی و آزادردرصد جاده20تحت پوشش قرار گرفتن ، 1397سال 

های کنترلی و مراقبتی هوشمند از طریق خرید نصب و راه روزرسانی سامانهنگهداری و به

اندازی دوربین های کنترل سرعت، تکمیل و نگهداری دوربین های ثابت کنترل سرعت، 

های ، نگهداری دوربین(WIMاندازی و نگهداری سیستم توزین در حال حرکت )نصب، راه

های پشتیبانی و نگهداری سامانه تابلوهای پیام متغیر و توسعه دستگاه نظارت تصویری،

 20در مجموع حدود  1397و با توجه به اقدامات انجام شده در سال    ترددشمار می باشد

درصد جاده ها، تحت پوشش اقدامات مورد نظر در این ماده قانونی قرار گرفته است و هدف 

 مد نظر محقق شده است.

قانون برنامه ششم توسعه الزم است به  57تکلیف قانونی بند )ب( ماده  به موجب
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گونه ای برنامه ریزی شود که در طول اجرای قانون برنامه، سهم حمل و نقل ریلی بار 

درصد بوده است.   5/27به میزان  1397درصد برسد. این سهم در سال  30حداقل به 

 یدرصد 17ت به  سال قبل از رشد نسب 1397سال  یا سهیمقا یریتنای بارگ زانیم

 450917 مقداربه  چهیزیاز مبدا د نکریجذب بار کلاین رشد در پی  برخوردار بوده است.

نسبت به سال قبل از   1397نفت کوره در سال  یریتنای بارگ نیتن اشاره نمود. همچن

 یریبارگ تنای یا سهیمقا عملکردالزم به ذکر است که  برخوردار بوده است. یدرصد 5رشد 

 لیباشد که از جمله دال یم یدرصد 22آهك نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد کاهش 

سنگ آهك معدن  هیکارخانه ذوب آهن اصفهان به تخل یبه کاهش تقاضا، می توان افت نیا

 یریتنای بارگ عملکرداز سوی دیگر،  اشاره نمود. ونیو حمل سنگ آهك توسط کام ربکرانیپ

به سال نسبت  1397در سال حسن آباد  ستگاهیمحصوالت مجتمع فوالد مبارکه از مبدا ا

محصوالت  یریکاهش بارگ آن، یاصل دالیلکه از جمله  داشته است یدرصد 3قبل کاهش 

بند )ب( ماده بوده است. هچنین به موجب همین بند قانونی )به مقصد هرمزگان  یصادرات

می بایست به گونه ای برنامه ریزی شودکه سهم حمل و  (،قانون برنامه ششم توسعه 57

درصد بوده و به  8/4معادل  1397درصد برسد. این سهم در سال  20نقل ریلی مسافر به

 دلیل فراهم نبودن زیرساخت های مورد نیاز هدف برنامه ششم توسعه محقق نشده است.

ایی کشوری موظف قانون برنامه ششم توسعه، سازمان هواپیم 53در بند )ب( ماده 

نرخ خدمات حمل و نقل هوایی اقدام نماید. در این  در خصوص واقعی نمودن شده است

های هواپیمایی بر های مربوطه نرخ بلیط کلیه شرکتدر اجرای قوانین و بخشنامهراستا و 

 باشد.اساس خدمات ارائه شده و  به صورت آزاد و شناور می

 

 

 

 

 

 

 

 ایعملکرد بودجه-3
)ارقام به میلیون  1397ای بخش حمل و نقل در سال . عملکرد اعتبارات هزینه4جدول 
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 ریال(

 نوع اعتبارات دستگاه اجرایی برنامه
1397 

 عملکرد مصوب
درصد 

 تحقق

حمل و نقل 

 جاده ای

اداره کل راهداری 

و حمل و نقل 

 جاده ای

 100 169660 169660 ملی
 0 0 0 استانی

 100 169660 169660 جمع کل

اداره کل راه و 

 یشهرساز

 0 0 0 ملی

 100 97801 97801 استانی

 100 97801 97801 جمع کل

حمل و جمع کل 

 ینقل جاده ا

 100 169660 169660 ملی

 100 97801 97801 استانی

 100 267461 267461 جمع کل

حمل و نقل 

 ریلی
 اداره کل راه آهن

 96.8 77799 80399 ملی

 _ _ _ استانی
 96.8 77799 80399 جمع کل

حمل و نقل 

 هوایی

اداره کل 

 فرودگاهها

 0 0 0 ملی

 0 0 0 استانی

 93.3 438368 469750 منابع داخلی

 93.3 438368 469750 جمع کل

آهن و اداره کل ماخذ: اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای، اداره کل راه 

 فرودگاه های استان اصفهان

 
 

 

 

 

 
 

 1397ی بخش حمل و نقل در سال ا هیسرما یها ییتملک دارا. عملکرد اعتبارات 5جدول 

 )ارقام به میلیون ریال(
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 نوع اعتبارات دستگاه اجرایی برنامه
1397 

 عملکرد مصوب
درصد 

 تحقق

حمل و نقل 

 جاده ای

اداره کل راهداری 

نقل و حمل و 

 جاده ای

 55.9 557000 997000 ملی

 46.4 227000 489000 استانی

 52.8 784000 1486000 جمع کل

اداره کل راه و 

 یشهرساز

 69.8 683681 978901 ملی

 40.7 362665 891028 استانی

 56 1046346 1869929 جمع کل

جمع کل حمل و 

 نقل جاده ای

 62.8 1240681 1975901 ملی

 42.7 589665 1380028 استانی

 54.5 1830346 3355929 جمع کل

حمل و نقل 

 ریلی
 اداره کل راه آهن

 85.9 27843 32409 ملی

 _ _ _ استانی

 85.9 27843 32409 جمع کل

حمل و نقل 

 هوایی

اداره کل فرودگاه 

 ها

 0 0 0 ملی

 0 0 0 استانی

 95.9 122309 127499 منابع داخلی

 95.9 122309 127499 جمع کل

ماخذ: اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای، اداره کل راه آهن و اداره کل 

 فرودگاه های استان اصفهان

 

 جمع بندی و پیشنهادها-4
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پایانه مسافربری از نظر تعداد در رتبه اول 29پایانه باربری و  6با  استان اصفهان

با تنای بار جابه جا شده در حدود  1397تا  1395کشوری قرار دارد. همچنین در سال های 

درصد در جایگاه اول کشوری ایستاده است.  11میلون تن با سهم حدود 5/48تا  44

درصد  6/8میلیون نفر و سهم حدود  7/12ا همچنین از نظر تعداد مسافر جابه جا شده ب

پس از استان های تهران و خراسان رضوی در رتبه سوم کشوری قرار گرفته است. آمار 

متوفیات در تصادفات جاده ای در طول سال های متمادی بصورت کلی روند کاهشی داشته 

افزایش  1397لیکن  به دالیل پیش بینی نشده ممکن است برخی از سال ها مانند سال 

داشته که با افزایش اعتبارات و به تبع ان رفع نقاط حادثه خیز و بهسازی راه ها واشاعه 

فرهنگ ترافیکی و به روز نمودن تجهیزات ترافیکی، امیدوار به کاهش تلفات در سال های 

 آتی خواهیم بود.
 استان اصفهان دارای پنج فرودگاه شامل فرودگاه در زیربخش حمل و نقل هوایی،

باشد که تنها فرودگاه پور میهای شهید بهشتی )بین المللی(، هسا، بدر، کاشان و شهید وطن

ها و نقل عمومی فعالیت داشته وسایر فرودگاه شهید بهشتی اصفهان در زمینه حمل

باشند. فرودگاه شهید بهشتی، های نظامی میصورت خاص و عمدتًا دارای کاربریبه

لی کشور از لحاظ تعداد پروازهای خارجی و پنجمین فرودگاه چهارمین فرودگاه بین المل

بین المللی کشور در تعداد پروازهای داخلی با  قابلیت پذیرش انواع هواپیماهای مسافری 

به دلیل قرار گرفتن در مرکز می باشد. این فرودگاه  380موجود در دنیا به جز ایرباس 

 بوری از فضای کشورمی باشد.درصد از پروازهای ع 60کشور محل عبور بیش از 

کیلومتر  676طول خطوط ریلی اصلی منطقه اصفهان به   در بخش حمل و نقل ریلی،

، از خطوط 1397درصد از خطوط کل کشور را تشکیل می دهد. در سال  9/5می رسد که 

درصد از  6/2نفر مسافر جابجا شده است. این تعداد   731000ریلی منطقه اصفهان حدود 

طقه اصفهان از حمل کل مسافران جابجا شده در خطوط ریلی کشور بوده است. درآمد من

درصد از درآمد حمل بار  14.3میلیارد ریال با سهم  4/2747مبلغ  1397بار ریلی در سال 

ریلی کل کشور بوده است و این سهم درآمد در بین مناطق ریلی کشور پس از یزد، خراسان 

 و هرمزگان در رتبه چهارم قرار گرفته است.

 

  :نقاط فرصت و قوت
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  استان دیگر 9مرکز کشور و همسایگی با قرار گرفتن استان در 
 و نقل جاده ای از نظر جابجایی بار و مسافر سهم باالی استان در حمل 
 گذاری و اجراخصوصی کارآمد جهت سرمایهوجود بخش 
  وجود نیروهای متخصص، با تجربه و توانمند 

  بزرگراه در استانکیلومتر راه همسنگ، از جمله آزاد راه و  25000دارا بودن نزدیك به 
 های اقتصادی، صنفی، باربری و مسافری در استان نسبت به بقیه باال بودن تعداد بنگاه

 مناطق کشور
 های ها مبتنی بر توسعه صنعت و زیرساختهای مدیریت راهوجود بسترها و زیرساخت

 و نقل حمل
  سعه حمل صفهان برای تو شتی ا شهید به سب فرودگاه  بین المللی  ونقل مکان منا

 هوایی با توجه به مرکزیت استان
 عبور دوازده مسیر هوایی بین المللی و داخلی از فراز منطقه تحت کنترل فرودگاه       
  انتخاب فرودگاه اصتتتفهان به عنوان اولین فرودگاه احتیاطی)جایگزین( برای تمامی

گاه های فرود گاهه پرواز خت ) فرود پایت مام خمینی )ره ای  ( و های بین المللی  ا

 به عنوان فرودگاه احتیاطی اول و دوم اغلب پروازهای داخلی کشورو  مهرآباد(
  و تشتتکیل تیم های امدادی آماده در واحدهای عملیاتی فرودگاه در زمان بروز بحران

 تهیه طرح مقابله با شرایط غیر مترقبه
 نقاط صعف و تهدیدها

  وجود صنایع بزرگ در ترافیك باال و سنگین به خاطر مرکزیت استان در کشور و

 استان
  کمبود تسهیالت کم بهره برای تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی برای

 سرمایه گذاری در توسعه و پیشرفت شیوه های مختلف حمل و نقل
 های موجودکمبود منابع مالی متناسب برای توسعه و نگهداری راه 

 بعضا منطقه و  یمیلاق طیو شرا یتوپوگراف یبنا به اقتضا یمحدود بودن فصل کار

 یهاتیپرویه در محدودعدم هماهنگی ابالغ و تخصیص اعتبارات با شرایط اجرای 

 یفصل
  های ابالغ بخشنامه های متنوع و متغیر و عدم تطابق آنها با عملیات اجرایی پرویه
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متوسط و کوچك استانی مانند ابالغ فهرست بهای تجمیعی راه و فهرست بهای 

 ...کالن راهسازی و

 المللیو نقل بین فقدان رانندگان متخصص در امر حمل 
 و نقل و فرسوده  وجود مالکیت تك خودرویی )خویش فرمایی( در حوزه حمل

 و نقل بودن ناوگان حمل
 المللیو نقل بین های حملکمبود شرکت 
 و نقل باربری درقالب  های حملهای مناسب برای استقرار شرکتعدم وجود مکان

 و نقل حملهای شهرک

 و نقل  عدم استفاده از سیستم هوشمند برای مدیریت ترانزیت کاال در بخش حمل

 ایجاده

  عدم تناسب منطقی بین هزینه ساخت و نگهداری و اعتبارات دولتی برای اجرای

 های بخش حمل و نقلپرویه
 ای استان نسبت به کشور با توجه به تردد باال بودن میزان تلفات وسوانح جاده

 االی کاربران راهب
 های استانپایین بودن کیفیت رویه راه 
 سنگین و عدم شده تولید وسایل نقلیه سنگین و نیمههای تمامباالبودن هزینه

 منظور تجهیز و نوسازی این بخشاختصاص اعتبار کافی به
 طوالنی ی وبار یها مالك واگن یها از شرکت یبرخ نیب یعدم وجود هماهنگ 

آنها به  بیصاحبان کاال و ترغ نیدر ب یتینارضا جادیو ا مولهمح ریشدن زمان س

 یبه جاده ا یلیحمل از ر وهیش رییغت
 ویکمبود لکوموت  
 کمبود اراضی برای توسعه فرودگاه و بهبود صنعت حمل ونقل هوایی 

 پیشنهادها

 گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی جهت حمایت، تشویق و ترغیب سرمایه

 و نقل های بخش حملپرویهمشارکت در 
  جاده ای، ریلی و هوایی نقل حمل وامور توسعه و بکارگیری فناوری اطالعات در 

 های راهداری و ساخت وافزایش اعتبارات متناسب با گسترگی و حجم فعالیت 
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 هاتوسعه راه

 هاراهدر امر نگهداری و توسعه و ساخت و تشویق پیمانکاران  تقویت 
 سازمان  به ویژه یوزارت راه و شهرساز یمجموعه معاونت ها یو هماهنگ یهمکار

 یاجرا ریمس یجهت آزاد سازدر ها  و مسکن با بخش حوزه ساخت راه نیزم یمل

 یبه بخش خصوص یدولت یها نیزم یکمك در واگذارو پرویه 

 و و حیاتی  های مهمبندی اعتبارات استان جهت تخصیص به پرویهاولویت

 های غیرمهماز شروع پرویه جلوگیری
 جغرافیایی و  طبرنامه ریزی در جهت هماهنگی ابالغ و تخصیص اعتبارات با شرای

 اقلیمی محل اجرای پرویه ها
  تهران –تسریع در احداث خط ریلی سریع السیر اصفهان  
 برنامه ریزی در جهت تقویت نقش مکمل شیوه های مختلف حمل و نقل 
  رانندگان حمل و نقل بین المللیآموزش و مهارت افزایی 
 فراهم سازی زمینه های تقویت و افزایش شرکت های حمل و نقل بین المللی 

 هوا شناسی :بخش دوم

 برای نظامی بخشهای به کمكاز  وسیع بسیار طیفیوظایف اداره کل هواشناسی 

 و زیست محیط از حفاظت طبیعی، بالیای مقابل در مردم از حفاظت کشور، امنیت حفظ
 غذایی، امنیت زمینه در جامعه بخشهای همه اجتماعی و اقتصادی شرایط بهبود به کمك
مدیریت بحران و بسیاری دیگررا  ،ورزشی ،تفریحی گردشگری، ترابری، آب، منابع انریی،

اطالعات و محصوالت جوی و اقلیمی، پایه و اساس کار بسیاری از فعالیتهای  .شامل می شود

های کلی پرویهسازی، فعالیتهای کشاورزی و بطورعمرانی از جمله شهرسازی، سد سازی، راه

وری زیربنایی کشور است. محصوالتی که باعث پایداری توسعه، کاهش هزینه و افزایش بهره

 خواهد شد.

اند ا که بدون توجه به اطالعات اقلیمی ساخته شده یا گسترش یافتهبسیاری از شهر ه

دارای مشکالت متعددی نظیر آلودگی هوا و تامین آب مورد نیاز بوده یا در معرض سیل و 

بالیای طبیعی مخصوصا خشکسالی قرار گرفته اند مسائلی که جزس عوامل جوی و اقلیمی 

 .محسوب می شود

ایستگاه هواشناسی سینوپتیك،  23صفهان با داشتن اداره کل هواشناسی استان ا
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ایستگاه جاده ای یکی از  3ایستگاه بارانسنجی، یك عدد جو باال و  129اقلیم شناسی،  19

 بزرگترین شبکه ایستگاه های هواشناسی را در سطح کشور دارا می باشد.

 عملکرد شاخص های مهم:-1
1397هواشناسی سال شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد  - 1جدول   

 عناوین هدف کمی ماده قانونی ردیف
واحد 

 متعارف

 1397  

هدف 

 برنامه
 عملکرد

درصد 

 تحقق 

1 
شرح وظایف 

سازمان 

 هواشناسی

نسبت تعداد تجهیزات کالیبره شده به 

تجهیزاتی که الزام به کالیبراسیون 

 دارند
 95 95 100 درصد

2 
شرح وظایف 

سازمان 

 هواشناسی

ارتقا و بهینه سازی توسعه، 

ایستگاههای پایش و سنجش 

 هواشناسی
 95 95 100 درصد

3 
شرح وظایف 

سازمان 

 هواشناسی

صحت پیش بینی ها و پیش آگاهی 

، 24های جوی و اقلیمی )به تفکیك 

ساعته( 72و  48  
 94.5 70 74 درصد

4 
شرح وظایف 

سازمان 

 هواشناسی

درصد شهرستان هایی که برای آنها 

صادر می شود )به تفکیك پیش بینی 

کیلومتر( 30ساعته و مکانی  3زمانی   
 100 100 90 درصد

5 
شرح وظایف 

سازمان 

 هواشناسی

میزان اعتماد عمومی به صحت پیش 

بینی ) به تفکیك عمومی، هوایی، 

 دریایی، کشاورزی و آلودگی و ریزگرد(
 88.8 80 90 درصد

 مأخذ: اداره کل هواشناسی  استان اصفهان

 صورت به کالیبراسیون به نیاز دقیق های خروجی منظور به هواشناسی ادوات و تجهیزات

 بخش در همچنین و هوا فشار باد، سرعت و سمت سنسورهای شامل که دارد دوساله و ساالنه

 می ها جزاولویت برف سنسور و جاده وضعیت سنسورهای کالیبراسیون ای جاده ایستگاههای

 سینوپتیك،  ایستگاه 12 سازی بهینه و شامل ارتقا دستگاه 1397سال  عملیاتی باشد. برنامه

 17 اتصال ،ای جاده ایستگاه 3 سازی بهینه و ارتقا ،شناسی اقلیم ایستگاه 2 سازی بهینه و ارتقا

به شرح جدول زیر   Auto.irimo.ir سامانه به ای جاده و شناسی اقلیم سینوپتیك، ایستگاه
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 قوانین اساس بر ،شهرستانها اقلیمی تنوع و تعدد اصفهان، استان گستردگی به توجه با .است

 گردیده انتخاب ای گونه به شهرستان 29 هواشناسی سازمان شده تعیین العمل دستور  و جهانی

 کدام هر برای شده صادر های بینی پیش و بوده استان مختلف اقلیمهای و مناطق نماینده که

 پیش های نقشه تحلیل از استفاده با در این عملیات .باشد  آن اطراف مناطق به تعمیم قابل

 و 48 ،24 بینی های پیش عددی مدلهای های خروجی ای، ماهواره تصاویر هواشناسی، یابی

 .گردد می صادر شهرستانها برای ساعته 72

 مشخصات ایستگاههای هوا شناسی استان :2جدول 

 ردیف
نوع ایستگاه 

 هواشناسی

تعداد در استان 

 اصفهان

تعداد در کل 

 کشور

درصد سهم استان 

 نسبت به کشور

 5.7 403 23 سینوپتیك تکمیلی 1

 6.9 277 19 اقلیم شناسی 2

 5.2 2493 129 بارانسنجی 3

 8.3 12 1 جو باال 4

 5.7 53 3 جاده ای 5

 5.4 3238 175 جمع کل

 مأخذ: اداره کل هواشناسی  استان اصفهان

 برنامه ششم توسعه بر اساس تکالیف قانونی تحلیل عملکرد بخش در -2
 تحلیل عملکرد بخش در برنامه ششم توسعه بر اساس تکالیف قانونی :3جدول 

 ماده قانونی ردیف
متن 

 قانون
 عملکرد

دالیل عدم 

 تحقق

برنامه ششم 64ماده  1  تبصره ب 
طرح  2میلیون ریال ) 123

 پژوهشی(
* 

2 
قانون احکام  37ماده

 دائمی
میلیون ریال 141 بند چ  * 

 مأخذ: اداره کل هواشناسی  استان اصفهان

 

 

 عملکرد بودجه ای-3
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عملکرد اعتبارات هزینه ای و تملک اداره کل هواشناسی استان اصفهان در سال  :4جدول

)ارقام به میلیون ریال( 97  

 درصد تحقق عملکرد مصوب منبع نوع اعتبار

 - - - ملی هزینه ای

 97.92 70181.02 71675.02 استانی

 97.92 70181.02 71675.02 جمع کل

 - - - ملی تملك

 76.14 13776 18093 استانی

 76.14 13776 18093 جمع کل

 مأخذ:  اداره کل هواشناسی  استان اصفهان

 جمع بندی و پیشنهادها: -4
 نقاط قوت 

  هواشناسیپایش مستمر وضع هوا و اقلیم از طریق شبکه گسترده ایستگاههای 
  امکان تبادل داده و اطالعات هواشناسی در سطح جهان 
  ارتباط مستقیم با کاربران و اطالع رسانی به اکثریت جامعه 
 استفاده های گسترده از فناوری های نوین 
 دارای معتبرترین و با کیفیت ترین بانك داده و اطالعات هواشناسی در کشور 

 نقاط ضعف

 ه دیتا سنتر و پردازش داده ها بروز نبودن تجهیزات مربوط ب 
  نامناسب بودن تعامل موثر و کارآمد بین سازمان هواشناسی و دیگر سازمانها و

 نهادهای کشور
 آشنا نبودن کامل کاربران به چگونگی استفاده از داده ها و اطالعات هواشناسی 
 نی به روز و منطبق با نیاز نیروی انسا ،عدم امکان اجرای برنامه آموزشی منسجم

 متخصص
  ظرفیت محدود در مدل سازی پیش بینی عددی با کیفیت و قابل اعتماد 
 محدودیت در تامین امکانات علمی و تکنولوییکی 
   نبود فرهنگ کار بست اطالعات و پیش بینی های هواشناسی و اقلیم شناسی 
 ی اکمبود منابع و اعتبارات ریالی و ارزی بعنوان مانع اصلی در تحقق اهداف برنامه 
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 و بکارگیری نیروهای جدید محدودیت استخدام 
 پیشنهادها

  افزایش توان علمی و فنی کارشناسان سازمان 

  افزایش توان بخش پایش و دیدبانی در تولید داده های دقیق تر و بیشتر 

 سریع به منظور کاهش ریسك بالیا  افزایش توان سامانه هشدار 

 ش کمی و کیفی کانالهای مخابراتی افزای 

 ارتقاس توان پردازشی وارتقاس بانکهای اطالعاتی 



 فصل هفتم

 کشاورزي و منابع طبیعي

 
منابع  ،در این بخش به تفکیك به بررسی وضعیت و عملکرد سه بخش کشاورزی

 .طبیعی و دامپزشکی پرداخته می شود

 کشاورزی  :بخش اول

بخش کشاورزی به دلیل برخورداری از نقش حیاتی در تأمین امنیت غذایی با اتکاس  

محسوب استان های اقتصادی به منابع داخلی و توسعه اشتغال پایدار از مهمترین بخش

منابع و عوامل در های قابل توجه گردد. این بخش در استان به دلیل دارا بودن توانمندیمی

ضی مستعد کشاورزی، منابع آبی قابل استحصال، آب و هوای متنوع، تولید از جمله وجود ارا

سردسیری، و های متنوع دامی، قابلیت تولید وسیع محصوالت گرمسیری وجود اکوتیپ

های برداران و تولیدکنندگان پرتالش، در مقایسه با سایر بخش، بهرهنیروهای متخصص

 ن آن را زیربنای توسعه استان تلقی نمود.توای برخوردار است که میهایاقتصادی از قابلیت

زراعت، باغداری، دامداری، د ی ماننیها کشاورزی در استان اصفهان شامل فعالیت

های متنوع دیگر می باشد. این  ، پرورش آبزیان، پرورش زنبور عسل و فعالیتپرورش طیور

درصد  8د درصد از شاغلین استان و حدو 11هزار نفر یا  170بخش در حال حاضر حدود 

مجموع تولیدات زراعی، باغی و  را به خود اختصاص داده است. از ارزش افزوده کل استان

 .میلیون تن  بوده است 6حدود  1397دامی در سال 

منابع طبیعی و  ،)جهاد کشاورزی گزارش حاضر شامل فعالیتهای سه دستگاه متولی

به صورت مجزا در این گزارش این بخش در استان می باشند که  آبخیزداری و دامپزشکی(

 به آن پرداخته شده است.

 عملکرد شاخص های مهم -1

استان اصفهان  باغی و گلخانه ای، دامی( ،)زراعی مجموع تولیدات بخش کشاورزی

 5با کاهش حدود 1396که نسبت به سال  میلیون تن بوده است 5.7 حدود 1397در سال  
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در صد  58ورزی محصوالت زراعی با از مجموع تولیدات کشا ،درصد روبرو بوده است

 بیشترین سهم را دارند.

 تولیدات زراعی و باغی: 

درصد از مساحت استان(  5هزار هکتار ) 568حدود  مجموع اراضی کشاورزی استان

. این هزار هکتار زیر کشت بوده است 276حدود  1397که از این مقدار در سال  می باشد

کشاورزی کشور را تشکیل زیر کشت محصوالت درصد از اراضی  2حدود زیر کشت  میزان

در علیرغم شرایط خشکسالی حاکم بر استان ها  تولیدات حاصل از این فعالیت .دهد می

 درصد تولیدات کشور می باشد. 4است که حدود میلیون تن بوده  5.6حدود  1397سال 

 تولیدات زراعی: 

 غالت، گیاهان علوفه ای، سبزیجات و شامل کشت تاًزراعی استان عمد های فعالیت

علی رغم وجود مشکالت 1397 مجموع تولیدات زراعی استان در سال باشد. حبوبات می

 درصد9 حدود1396 که نسبت به سال میلیون تن بوده 3.3 حدود ناشی از خشکسالی

داشته است. بااین وجود رتبه اول تولید گلرنگ،رتبه اول مینی تیوبر سیب  کاهش

رتبه اول کاشت پیاز و همچنین رتبه پنجم کشت ذرت علوفه ای و رتبه اول کاشت ،زمینی

 محصوالت جالیزی کشور را به خود اختصاص داده است. 

 تولیدات باغی: 

استان ی، انواع محصوالت باغ دیتول به دلیل شرایط اقلیمی خاص حاکم بر استان و

 یتهای. فعالگرددی محسوب مهای مهم تولید محصوالت باغی کشور  اصفهان یکی از قطب

 .باشدیپسته و گردو م ،انگور آبی،انار، بادام آبی ،شامل کاشت درختان سیب  تاًعمد یباغ

 نیمهمتر بیآنها س نیدهند و از ب یم لیدرصد باغات را تشک 78محصوالت حدود  نیا

با سطحی "به"بین محصوالت باغی استان  دارد. در یباشد که جنبه صادرات یمحصول م

تن رتبه دوم کشور و سیب با  12732درصد سطح کشور و با تولید 22هکتار  2300برابر 

و انار  ششمتن رتبه  123819درصد سطح کشور و با تولید  10هکتار 20455بر سطحی برا

کشور  رمچهاتن رتبه  53464درصد سطح کشور و با تولید 11هکتار 7857با سطحی برابر 

تن  7225درصد سطح کشور و با تولید  16هکتار  3270و گل محمدی با سطحی برابر 

استان در  یمحصوالت باغ داتیمجموع تول. خود اختصاص داده استه کشور را ب سومرتبه 

به علت  تشدید  1396که در مقیاسه با سال  تن بوده است رهزا 387حدود  1397سال 
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 درصد روبرو بوده است. 24حدود شرایط خشکسالی با کاهش 

 ایتولیدات گلخانه: 

طی سالهای گذشته با توجه به  مشکالت ناشی از کاهش منابع آب وبروز شرایط 

خشکسالی  توسعه گلخانه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است به نحوی که سطح 

ن بخش در سال رسیده است. میزان تولیدات ای 1397هکتار درسال  1671گلخانه ها به 

درصدی رو به رو بوده  13با رشد  1396هزار تن بوده که نسب به سال 278حدود  1397

در تولید برای استان فراهم نموده است. همچنین  رتبه سوم کشوری راو امکان کسب  

 46 «فصلی   گلهای نشایی »و همیلیون شاخ 69 حدود دهیتولید ساالنه گل شاخه برمیزان 

تولید گل  نهی. در زمبوده که رتبه چهارم را برای استان در پی داشته استمیلیون نشاس 

 است. رتبه اول کشور را دارامیلیون گلدان  11با تولید شب بو، استان 

 :تولیدات دام و طیور وآبزیان 

تن  بوده است که  1750005حدود  1397دام و طیور و آبزیان در سال  تولیدات  

درصدافزایش داشته است. این میزان افزایش در تولید گوشت  7حدود  1396نسبت به سال 

درصد و تولید تخم  1.7تولید گوشت مرغ حدود   ،درصد 8تولید شیر حدود  ،درصد1قرمز 

 درصد می باشد. 8مرغ حدود  

واحد مرغداری  1811این استان در زمینه تولید گوشت مرغ و سایر ماکیان  با داشتن 

هزار تن  195میلیون قطعه و تولید سالیانه  بیش از  36.6گوشتی  به ظرفیت بیش از 

گوشت مرغ رتبه نخست کشوری را در تعداد واحدهای مرغداری گوشتی و رتبه دوم میزان 

واحد پرورش بوقلمون  110تولید گوشت مرغ را دارا می باشد.  همچنین با دارا بودن تعداد 

گوشت بوقلمون در سال مقام اول تن  15000هزار قطعه و تولید  700گوشتی به ظرفیت 

میلیون قطعه وتولیدحدود 12واحد مرغداری تخم گذار به ظرفیت نزدیك به  207و با تعداد 

هزار تن تخم مرغ درسال، رتبه دوم کشوری و درتولید گوشت و محصوالت شترمرغ  102

د گوشت اصفهان یکی از استان های پیشرو درزمینه تولی .رتبه دوم کشور را دارا می باشد

تن در سال    می باشد همچنین  2200با تولید حدود « مرغ ویژه بدون آنتی بیوتیك»

یکی از پنج مرکز اصالح نژاد و تکثیر مرغ بومی کشور در این استان واقع شده است. این 

مرکز  با تولید بیش از یك میلیون و دویست و پنجاه هزار قطعه جوجه یك روزه و توزیع 

 مقام اول را به خود اختصاص داده است.آن در سطح کشور 
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هزار  1370به لحاظ تولید محصوالت دامی، استان اصفهان با تولید سالیانه بالغ بر 

هزار تن گوشت قرمز  69تن شیر خام رتبه اول در کشور را دارا می باشد. همچنین با تولید 

از نظر تعداد  در سال رتبه پنجم کشوری را به خود اختصاص داده است. عالوه بر این

گاوداریهای شیری و ارزش اصالحی گاو شیری اصیل و همچنین از نظر افزایش بهره وری 

 استان رتبه اول کشور را دارا ست. ،در گاوداریهای صنعتی

 :بیمه محصوالت کشاورزی 

در سال های اخیر به لحاظ مشکالت ناشی از کمبود منابع آبی و خطرات ناشی از 

کشاورزی در بین کشاورزان از اهمیت بسزایی برخوردار است.  بیمه محصوالت،خشکسالی

این بیمه عالوه بر شمول محصوالت زراعی وباغی؛ طیور،دام سبك و  1397در سال 

تنه درختان و منابع طبیعی را نیز تحت پوشش قرار داده است به گونه ای که در ،سنگین

میلیارد ریال غرامت  539 این سال از محل اعتبارات صندوق بیمه کشاورزی مبلغ حدود

 پرداخت گردیده است. 

 :صادرات محصوالت کشاورزی 

هزار تن و عادل 179به میزان 1397میزان صادرات محصوالت کشاورزی در سال 

 میلیون دالر بوده است. 271

 1396    97های هاو متغیر های  مهم زیر بخش کشاورزی در سال. عملکرد شاخص1جدول 

 میزان 1397 1396 واحد شاخص

 درصد درصد میزان درصد میزان

 75/8  58 3284000 60 3599000 )تن( تولیدات زراعی

 39/24 7 386708 9 511424 )تن( تولیدات باغی

 82/13 5 278448 4 244648 )تن( تولیدات گلخانه ای

مجموع زراعت و باغداری و 

 گلخانه

 32/9  69 3949156 73 4355072 )تن(

 87/6 31 1750005 27 1637581 )تن( دامیتولیدات 

 90/4  100 5699161 100 5992653 )تن( مجموع تولیدات کشاورزی

 سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان :مأخذ
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و مقایسه آن با شاخص های تعیین  1397بررسی عملکرد بخش کشاورزی در سال 

میزان دستیابی به اهداف شده در برنامه ششم توسعه نشان می دهد که به طور متوسط 

درصد می باشد. البته میزان دستیابی به اهداف در  تولیدات  78تولیدی در بخش حدود 

درصد گزارش شده که ناشی از تشدید شرایط خشکسالی در استان  و تغییر  53باغی حدود 

کشتها به سمت محصوالت با درآمد بیشتر و حجم کمتر میباشد. این وضعیت در محصوالت 

درصدی در سطح، میزان تولید از  3انه ای نیز وجود دارد، به نحوی که علیرغم رشد گلخ

میزان دستیابی به اهداف در بخش زراعت .نظر وزنی نسبت به برنامه کاهش داشته است.

 .درصد بوده است 100درصد و در زمینه تولیدات دامی  75

باشد درصد می 140 میزان دستیابی به اهداف در توسعه سامانه های نوین آبیاری

 باشددرصد می237ودر احداث  شبکه های آبیاری 

عملکرد شاخص ها و متغیر های مهم بر اساس اهداف راهبرد  ارتقا بهره وری  .2جدول شماره 

آب و خاک کشاورزی صرفه جویی در مصرف آب و اعمال مدیریت تقاضا در برنامه ششم توسعه  

1397 

ماده 

 قانونی

 درصد عملکرد هدف واحد عنوان هدف کمی

31 

توسعه سامانه های نوین آبیاری احداث 

 شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی

 143 8364 5844 هکتار

 15 1500 10000 هکتار کشاورزی خاک بهبود و اصالح

 
عملکرد شاخص ها و متغیر های مهم بر اساس اهداف کمی راهبرد امنیت  .2ادامه جدول شماره 

 1397غنی سازی محصوالت زراعی و باغبانی در برنامه ششم توسعه   سالمت و  غذایی

ماده 

 قانونی

 درصد عملکرد هدف واحد عنوان هدف کمی

31
 

 62 152 245 تولید    هزار تن گندم آبی
 58 130 224 تولید    هزار تن جو

 189 27 14 تولید    هزار تن شلتوک

 94 92 98 تولید    هزار تن چغندر قند

 87 912 1050 تولید    هزار تن ذرت علوفه ای
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ماده 

 قانونی

 درصد عملکرد هدف واحد عنوان هدف کمی

 115 576 500 تولید    هزار تن سایر محصوالت علوفه ای

 73 8/7 12 تولید    هزار تن حبوبات

 41 2/5 6 تولید    هزار تن پنبه

 85 421 496 تولید    هزار تن سیب زمینی

 139 353 254 تولید    هزار تن پیاز

 57 1713 3000 تنتولید     کلزا

 49 587 1195 تولید    تن زیتون

 91 1819 2000 تولید     تن سایر دانه های روغنی

 53 386 727 هزار تن تولیدات باغی
 91 278 305 هزار تن تولیدات گلخانه ای

تولید گیاهان داروئی،گل 

 محمدی وزعفران
 170 34 20 هزار تن

اهداف کمی راهبرد امنیت  عملکرد شاخص ها و متغیر های مهم بر اساس .2ادامه جدول شماره 

 1397غذایی سالمت و غنی سازی محصوالت دام و طیوردر برنامه ششم توسعه    

ماده 

 قانونی

 درصد عملکرد هدف واحد عنوان هدف کمی

31
 

 100 9/68 69 هزار تن تولید گوشت قرمز
 109 203 186 تنهزار  یر ماکیاناتولید گوشت مرغ و س

 101 102 101 هزار تن تولید تخم مرغ
 100 1370 1370 هزار تن تولید شیر 
 91 4 4/4 هزار تن تولید عسل

 141 3/9 6/6 هزار تن تولید آبزیان
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عملکرد شاخص ها و متغیر های مهم بر اساس اهداف کمی بر اساس  .2ادامه جدول شماره 

 1397راهبرد توسعه صنایع کشاورزی و زنجیره های عرضه    

ماده 

 قانونی

 درصد عملکرد هدف واحد عنوان هدف کمی

31
 

 توسعه ظرفیت صنایع تبدیلی وحمایت از

 کشاورزی تکمیلی بخش
 120 3735 3109 هزار تن

و نوسازی صنایع  حمایت از بازسازی

 تکمیلی
 107 55 51 هزار تن

 سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان :مأخذ

 زیربخش کشاورزی بر اساس تکالیف قانونی  عملکرد تحلیل     2

گردد که با بررسی قانون برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی مالحظه می

در  کفاییدخو به نیلو  ییاغذ منیتا تأمین جهت ترین وظایف این بخش تالش در ممه

 یسیاستها هفتمو  ششم یبندها  در راستای تحقق یبزو آ میدا ،عیزرا ساسیا تمحصوال

 ساسیا یکاالها زاربا تلتهاباا کاهشقانون برنامه(،  31)ماده متی ومقا دقتصاا کلی

قانون برنامه(،  32)ماده  ورزیکشا تمحصوال فصلی دیغیرعا ننوسا کاهشو  ورزیکشا

 ششمو  مسو یبندها ایجرادر راستای  ورزیکشا بخشاز  حمایت یهااربزا زیسا عمتنو

قانون برنامه( و تامین غذای سالم برای مردم  33)ماده متی ومقا دقتصاا کلی یها سیاست

قانون برنامه (می باشد. اهم اقداماتی که در راستای مواد قانونی مذکور مد نظر  34)ماده 

 بوده است عبارتند از:

 افزایش آنها به منظور خوداتکایی ارتقاس ضریب و راهبردی محصوالت تولید افزایش 

افزایش بهره  طریق از کشاورزی اساسی های و نهاده محصوالت خوداتکایی ضریب

درصد  اهداف تولیدی   78حدود  1397خاک. در این راستا در سال  و آب وری

در برنامه های  تعین شده  در برنامه تحقق یافته است. همچنین میزان تحقق

 درصد می باشد. 190افزایش بهره وری خاک حدود 

 محصولی تولید و آبزی و دامی و محصوالت گیاهی سازی غنی و سالمت ارتقای 

 با کیفیت سالم و

 در باغات توسعه و رقابتی مزیت باغی دارای محصوالت تولید افزایش از حمایت 
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هکتار توسعه باغات در  200حدود  1397در این راستا در سال  .دار اراضی شیب

 اراضی شیب دار انجام شده است.

 های صادراتی با اصالح روش  مزیت دارای باغی محصوالت تالش در جهت افزایش

 های تولیدی و ترویج گونه های جدید

 تولید سهم افزایش جهت در بهره وری ارتقاس و گذاری سرمایه توسعه از حمایت 

 حداقل و غذایی امنیت حد تأمین در کشور نیاز تامین در اساسی داخل کاالهای

 خوداتکایی سطح

 شده، اصالح های و نهال بذور کشاورزی شامل های نهاده داخلی تولید افزایش 

کشاورزی. در این راستا با توجه به اهداف تعیین  و ادوات آالت ماشین سم، کود،

 درصد بوده است. 80دستیابی به اهداف حدود شده در اقتصاد مقاومتی میزان 

 برداران. در  بهره مشارکت با( غیر سازه ای و ای سازه) خاک و آب عملیات توسعه

درصد و در   143 سامانه های نوین آبیاریدر توسعه  1397این راستا در سال 

درصد اهداف تعیین  237 شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی لیاحداث و تکم

 شده تحقق یافته است.

 سبزی تولیدات انتقال و ای گلخانه های توسعه کشت و کشت الگوی بهینه سازی 

هکتار  209حدود  1397گلخانه. در این راستا در سال  به باز فضای از و صیفی

ی کشت های گلخانه ای انجام شده است که اصالح، بازسازی و نوساز، توسعه

 91درصد و در میزان تولیدحدود  101نامه تعیین شده در سطح حدود براساس بر

 درصد اهداف مورد نظر محقق شده اند.

 سطح وعدم توسعه کل زیر کشت واحد در عملکرد بهبود و افزایش. 

 تولید از ارزش زنجیره در آنها نقش آفرینی ایش افز و ها تشکل توسعه از حمایت 

 .ها و راه اندازی شبکه تلویزیون ملی کشاورزی نهاده و کشاورزی بازار محصوالت تا

 میزان تحقق اهداف در این فعالیت ها حدود  .وحفاظت خاک آب منابع از حفاظت

 .درصد بوده که ناشی از عدم تخصیص اعتبارات مورد نیاز می باشد 63
 آبیاری راندمان افزایش قراردادن در اولویت و کشاورزی بخش آب مدیریت ارتقای 

 نوین آبیاری. های روش براجرای تأکید با مراحل در کلیه

 فرآوری. در این راستا میزان  و تولید ضایعات در کاهش محصوالت، فرآوری افزایش

درصد 20هزار تن رسیده است که  3735به  1397افزایش جذب مواد خام در سال 
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 بیش از هدف برنامه می باشد.

 نقش افزایش و کشاورزی بردیکار فناوری های و علوم توسعه و تحقیقات نوسازی 

 کشاورزی. توسعه در خبرگان و متخصصان
 تولید. مدیریت ارتقاس راستای در کارآمد و نوین متنوع، های فناوری از استفاده 
 تجاری. به کشاورزی معیشتی کشاورزی از حرکت 
 دانش. مدیریت و ترویج نوین نظام استقرار و آموزش توسعه 
 راهبردی. محصوالت برای کاربردی های پژوهش گسترش 
 عرضه تولید، فرآیند در ارتباطی و اطالعاتی های زیرساخت از پشتیبانی و حمایت 

 محصوالت. بازار و
 منابع. تجهیز و تأمین ابزارهای سازی متنوع 
 کشاورزی محصوالت تولید خطرپذیری کاهش و مناسب ای بیمه پوشش و توسعه 

 خصوصی. بخش محوریت با
 سالم راستای در کشاورزی بخش ارتباطی و اطالعاتی های زیرساخت گسترش 

 صادرات. و ها نهاده کشاورزی، محصوالت بازار تنظیم و توسعه سازی،
 کشاورزی. محصوالت بازار نظام اصالح و تولید فرآیند ساماندهی و مؤثر حمایت 
 مرتبط. اصناف محوریت با آن فرآورده های و کشاورزی محصوالت بازار تنظیم 
 صادرات و داخلی مصرف برای محصوالت عرضه و تولید زنجیره تکمیل و تقویت. 
 گیاهان باغی، زراعی،) شده فرآوری مواد و کشاورزی محصوالت صادرات توسعه 

 .(مرتعی و شیالتی، جنگلی دارویی، دامی،
 عرضه ،تولید فرایند در ارتباطی و اطالعاتی های ساخت زیر از پشتیبانی و حمایت 

 محصوالت. بازار و
 ی تولیدی و صادراتیها تشکل توانمندسازی. 

 ای(ای و سرمایهای )هزینهعملکرد بودجه    3

می  1397نشان دهنده وضعیت اعتبارات تخصیص یافته در سال  4و  3جداول 

درصد میزان عملکرد اعتبارات هزینه ای سازمان  90باشد. از ارقام مشخص است که بیش از 

جهاد کشاورزی از محل منابع استانی تامین شده است. سهم منابع استانی ازاعتبارات تملك 

درصد بوده است. مجموع اعتبارات  44.5ه، حدود دارایی های سرمایه ای تحقق یافت
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 2144به میزان  1397ای و تملك دارایی های سرمایه ای اختصاص یافته در سال هزینه

درصد  63درصد مربوط به اعتبارات هزینه ای و  37میلیارد ریال بوده است که از این مقدار 

 اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای بوده است.
)ارقام به میلیون   1397ای سازمان جهاد کشاورزی در سال ملکرد اعتبارات هزینه. ع3جدول 

 ریال(

 سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان :مأخذ

ی سازمان جهاد کشاورزی در سال ا هیسرما یها ییدارا تملک. عملکرد اعتبارات 4جدول 

 )ارقام به میلیون ریال( 1397

 

 
 
 

 

 سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان :مأخذ

 پیشنهادهاجمع بندی و     4

به اراضی   هکتار 568000معادل استان اصفهان  درصد از مساحت 5.3حدود 

هزار هکتار در شرایط عادی از  400کشاورزی اختصاص دارد که از این میزان ساالنه حدود 

این میزان در  .گیردتحت کشت محصوالت زراعی و باغی قرار می نظر تامین آب مورد نیاز،

 .یافته استکاهش  هکتار 279293شرایط خشکسالی حدود  به علت تشدید 1397سال 

کشور  )زراعی، باغی و دامی(درصد ازمحصوالت کشاورزی 4حدود در حال استان اصفهان،

تولید محصوالت اساسی همچون تولید شیر رتبه اول و درتولید گوشت در  وکند را تولید می

 عملکرد مصوب نوع اعتبارات
درصد 

 تحقق

 100 27218 27218 ملی

 95 769633 810130 استانی
 95.1 796851 837348 جمع کل

 درصد تحقق عملکرد مصوب نوع اعتبارات

 66 1015975 1539789 ملی

 44.5 330895 744261 استانی

 59 1346870 2284050 جمع کل
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 .باشدمیرا دارا کشور  مرغ و تخم مرغ  رتبه دوم

 :قوتنقاط 

 تنوع اقلیمی و شرایط آب و هوایی متنوع از جمله مهمترین نقاط فرصت و قوت

دیگر نقاط قوت این از  است. همچنین بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در

منابع ینتیکی متنوع گیاهی، دامی و آبزیان، منابع پایه تولید )آب می توان به وجود بخش 

 وجودرغم  علی. اشاره نمودو امکانات پژوهشی و خدماتی  صادراتی و خاک(، ظرفیت های

جایگاه مناسبی از استان؛غذایی  عمده نیازهای کمبودها، این بخش عالوه بر تأمین برخی از

بنایراین در این جابه اهم  .استداشته استان  یدر تعیین شاخص های کالن اقتصاد

 های بخش کشاورزی استان پرداخته می شود:قابلیت
 هزار هکتار اراضی آبی )طبق مطالعات امکان سنجی( با قابلیت 150بیش از   وجود

 تجهیز به سیستم آبیاری تحت فشار 

  درصد 55درصد وضع موجود به حداقل  46امکان افزایش راندمان آبیاری از 

 های بومی مناسب در استان نظیر گاو گلپایگانی، گوسفند نایینی و وجود اکوتیپ

 گوسفند بختیاری

 های گذشته به ویژه در های باالی تولیدی ایجاد شده طی سالوجود ظرفیت

 های دامداریفعالیت

  در تمام نقاط استان دگی رشته قنات در سطح استان و پراکن 4400وجود بیش از

 و امکان بهره برداری از آب قنوات در کشاورزی بدون صرف انریی

 های آبرسانی، چشمه سارها الهای مصنوعی، سدهای ذخیره آب، کانوجود دریاچه

 پروریها جهت آبزیو زهکش

 های متنوع گیاهی جهت استفاده در صنایع مختلفوجود گونه 

  باال بودن توان فنی و کارشناسی استان 

 ی هاوردهرآبرداران عالقمند، خوش ذوق و پرتالش در زمینه تولید انواع فوجود بهره

 بخش کشاورزی و منابع طبیعی

  ها در جهت دستیابی به آزمایشگاهی و مراکز مجهز تشخیص بیماریوجود شبکه

 امنیت غذایی

  های غیردولتی قوی و سازماندهی شده در زمینه سازمانو وجود بخش خصوصی



 استان اصفهان 1397/ گزارش اقتصادي، اجتماعي سال  104

 

 های بخشپشتیبانی از سیاستو  های مرتبط مطالعات، طراحی و اجرای پرویه

  های کالن سیاستدراختیار داشتن اراضی ملی و دولتی جهت اجرایی نمودن

 درجهت ایجاد اشتغال و گسترش تولید

 وجود مواد اولیه و پتانسیل های مناسب در زمینه توسعه صنایع کشاورزی و دامی 

  شهرک ها و نواحی  ووجود واحد های فعال صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی

 صنعتی جهت ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی

 ن در تولید برخی محصوالت کشاورزی مانند شیر و مرغرتبه باالی استا 

  ادوات  واحدهای ساخت ماشینها وو وجود واحد های فنی تخصصی مکانیزاسیون

ها ی  افزایش بهره وری از ماشین منظور بهبود نظام بهره برداری وه کشاورزی ب

 کشاورزی 
 نایع وجود ظرفیت های خالی و مناسب در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و ص

 تبدیلی و تکمیلی

  جهت گیری کشاورزان در استفاده از مکانیزاسیون کشاورزی به منظور کاهش

 ،در مصرف نهاده ها،انجام به موقع عملیات:هزینه های تولید )به عنوان نمونه

 های کارگری و کاهش یا حذف برخی از عملیات ها(هزینه

 :نقاط ضعف

  زیرزمینیمحدودیت کمی و کیفی منابع آب سطحی و 

 های زیر زمینی در مناطق  منفی شدن بیالن آب و عدم مدیریت مناسب منابع آب

 با استفاده توامان از چاه و قنات

 رویه، حفاظت ناکافی و تخریب جنگل ها و مراتع و منابع آبزی بهره برداری بی 

  افزایش روند بیابان زایی و و  تخریب و فرسایش شدید خاک در حوزه های آبخیز

 توان بیولوییك خاک کاهش

 های توسعه در پهنه استانتوزیع نامتعادل منابع اقلیمی و طبیعی محرک فعالیت 

 های های سنتی در  برخی از فعالیتپائین بودن سطح  تکنولویی و استفاده از روش

 بخش

  وجود زنجیره های ارزش بصورت کامل در محصوالت کشاورزیعدم 

  وجود اراضی کویری، شور و قلیایی در شرق و اراضی سنگالخی با شیب زیاد در
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 غرب و جنوب استان
 پایین بودن سرانه زمین در استان و کوچك بودن ابعاد قطعات 

  ضعف مدیریت فنی و بهداشتی در برخی از واحدهای تولیدی دامی 

  بینی شده در بهره وری پائین عوامل تولید و عدم استفاده از ظرفیت های پیش

 واحدهای تولیدی

  عدم برخورداری نیروی کار از دانش و مهارت الزم در واحدهای تولیدی صنایع

 تبدیلی

 های تخصصی تولیدی در بخش صنایع تبدیلی کمبود تشکل 

  کم رنگ بودن فعالیت های تحقیقاتی و آموزشی در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی

 کشاورزی

 بهره برداران در کاربری ماشینهای کشاورزی  ربران ودانش الزم کا کمبود مهارت و 

 هنگام درخصوص منابع پایه و ه کمبود آمار و منابع اطالعاتی صحیح، منسجم و ب

 تولیدات

  تعارض، توازی و ناکارآمدی برخی از قوانین و مقررات موجود و نظارت ضعیف بر

 اجرای قوانین حفاظت از منابع طبیعی و منابع پایه

 پیشنهادها:

 های موجود پیشنهادات به منظور رفع کاستی مهم ترین ،با توجه به عملکرد برنامه

 از منابع و امکانات استان عبارتند از: بهترگیری و بهره

 براساس بهینه الگوی کشت  راهنمایی و آموزش بهره برداران جهت انتخاب

 مختلف استان های مناطقپتانسیل
 انریی در واحدهای تولیدی بخش کشاورزیسازی مصرف های بهینهاجرای پرویه 
 با توجه به قابلیت مناطق و  یدامکشاورزی و ریزی برای تولید محصوالت برنامه

 شرایط اقلیمی آنها
 های برخوار، مهیار، جرقویه های کنونی کشت آبی با تاکید بر دشتتجهیز محدوده

 و رودشتین 

 اضی و استقرار واحدهای سازی ارهای آبیاری و زهکشی، یکپارچهتکمیل شبکه

 نوین کشاورزی تجاری
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 تکمیل مجتمع های گلخانه ای و دامداری در مناطق مستعد استان 
 تعیین نقاط آسیب پذیر استان از نظر خشکسالی 
 در مراحل مختلف تولید و دامی باغی ،کاهش ضایعات محصوالت زراعی 
 تلف زراعی ترویج کشت محصوالت زراعی مقاوم به خشکی ونیز واریته های مخ

 مقاوم به خشکی
  حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی جهت انتقال و نگهداری سالم

 فرآورده های مختلف بخش

 نهالستان های ،جهت گیری به سمت روش های نوین نظیر کشت های گلخانه ای

 ..به منظور استفاده کارا از منابع محدود.مدرن و

 ها و افزایش راندمانمکانیزاسیون به منظور کاهش هزینه و اصالح  تقویت 
 ات آبفهای انتقال آب موجود به منظور کاهش تلنوسازی و اصالح شبکه 
 دامی کیفی خدمات بیمه برای کلیه محصوالت زراعی، باغی و گسترش کمی و 

  تالش در جهت تنظیم بازار محصوالت کشاورزی و دامی به منظور حمایت از

 کنندگانگان و مصرفکنندتولید
 گذارانبرداران و سرمایهرسانی به بهرههای نوین در اطالعاستفاده از روش 
 های استان در زمینه دانشگاه های اجرایی با مراکز تحقیقاتی وارتباط مستمر بخش

 های دانش محورتوسعه برنامه
 منابع طبیعی :بخش دوم

استان پر جمعیت ایران است. این استان اصفهان ششمین استان پهناور و سومین 

درجه و  34دقیقه تا 42درجه و 30کیلومتر مربع بین  106179استان با مساحتی حدود 

دقیقه طول  31درجه و  55دقیقه تا  36درجه و  49دقیقه عرض شمالی خط لستوا و  27

واقع شده است. استان اصفهان از شرق به استان های یزدو ،شرقی نصف النهار گرینویچ

خراسان جنوبی،از شمال به استان های سمنان،قم و مرکزی از غرب به استان های لرستان 

با .از جنوب به استان های کهگیلویه و بویر احمدو فارس محدود است،و چهار محال بختیاری

گروه عمده  5توجه به گستردگی و پهناور بودن این استان عرصه های منابع طبیعی آن به 

 .و آبخیزها طبقه بندی می گردد بیابان، مرتع جنگل،
استان اصفهان از نظر تقسیم بندی نواحی رویشی در دو ناحیه رویشی زاگرسی و 
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ایران و تورانی قرار گرفته است. ناحیه رویشی زاگرسی در غرب و جنوب استان شکل گرفته 

گرس های طبیعی زااست و بقیه مناطق استان جزو ناحیه رویشی ایران و تورانی است. جنگل

هکتار، ذخایر  161941هکتار، جنگلهای طبیعی ایران    تورانی در سطح  59322در سطح 

هکتار، پارکهای جنگلی  373886هکتار، اراضی جنگلی در سطح  9205جنگلی در سطح 

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

یون هکتار یکی از استان های دارای اقلیم میل 7/10این استان با وسعتی بالغ بر 

درصد سطح استان  30میلیون هکتار معادل  2/3خشك و نیمه خشك است. از این پهنه 

را اراضی بیابانی و شن زار تشکیل داده که به طور عمده در بخش های شمالی و شرقی آن 

 1092اشند که کانون بحرانی فرسایش بادی می ب 16پراکنش دارند. این اراضی مشتمل بر 

 هزار هکتار از سطح استان را به خود اختصاص داده اند.

هکتار و مراتع قشالقی میلیون  9/1مشتمل بر مراتع ییالقی در سطح  مراتع استان 

 43باشد. تعداد خانوار بهره بردار وابسته به مراتع حدود میمیلیون هکتار  3/4به مساحت 

-درصد عشایر و مابقی مرتعداران مهاجر می15ا ودرصدساکن روست75هزارخانوار بوده  که 
 ظرفیت مجاز یلیون واحد دامی وم 3باشند. تعداد دام موجود وابسته به مراتع استان حدود

است. به طور کلی سطح کل میلیون واحد دامی در یك فصل چرا 5/1استان حدود  مراتع

هکتار و  4986840عرف ممیزی شده با مساحت  1473مراتع استان اصفهان مشتمل بر 

 هکتار می باشد.  1744449عرف مرتعی دارای طرح مرتعداری با مساحت  426

هزار  55مربع حوضه سدهای مخزنی،  هزار کیلومتر 15استان  مساحتاز مجموع 

عالوه  کهباشد.زار میهزار کیلومتر مربع کویر و شن 35نی و های بیاباکیلومتر مربع حوضه

همچون  هایی از سرشاخه های چندین سد مخزنی کشوربر حوضه سد زاینده رود، بخش

واقع شده است و به همین  نیز کارون، دز، پانزده خرداد، گلپایگان و حنا در استان اصفهان

 19کالن حوزه، 90از نظر طبیعی به  د.آب کشور دار استان نقش مهمی در تولیداین دلیل 

حوزه آبخیز فرعی تقسیم شده است. از مجموع مساحت استان  50حوزه آبخیز اصلی و 

هکتار  5000000هکتار آن مربوط به مناطق کوهستانی و شیبدار و حدود  5617900حدود

ستان میلیون هکتار از مساحت ا 9باشد. حدود ها میآن مربوط به مناطق کم شیب و دشت

ها در تولید هرز خیز است. این عرصههای آبخیز، سیلهای حوزهدرصد از عرصه85معادل 

میلیون متر مکعب  1000های سطحی نقش موثری داشته به طوری که سالیانه بیش از  آب

های مخرب نماید که در تشدید فرسایش و ایجاد سیالبهرز آب مستقیم و سریع تولید می
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تن در هکتار می  7ن فرسایش خاک در استان برابر آمار موجود معادل باشد. میزامؤثر می

 باشد.

 های مهمعملکرد شاخص -1

 های اصلی بخش منابع طبیعی طی برنامه ششم توسعه به شرح جدول زیر است:شاخص
 1396 -  97های های مهم در سال. عملکرد شاخص1جدول 

ف
دی

ر
 

 1397 1396 واحد عنوان شاخص

1 
 پایدار مراتع )ملی(مدیریت 

 ) تهیه و اجرای طرح های مرتعداری  کشت گیاهان دارویی(
 هزار

 هکتار
744/22 8/36 

2 

 بهبود و اصالح مراتع )استانی(

)عملیات بیولوییك و عملیات بیومکانیك  کشت  گیاهان 

 دارویی(

 هزار

 هکتار
513/3 098/4 

3 
جنگلی توسعه فضای سبز و نگهداری پارک های ،کاریجنگل

 کاری دولتی ()استانی( )نهالکاری،جنگل
 هکتار

669 1392 

4 
 جنوب و مناطق مرکزی کشور،صیانت  از جنگل های زاگرس

 کاری(کاری(، غنی سازی جنگل )نهالتوسعه جنگل )نهال
 هکتار

5 
 مقابله با بیابان زایی )ملی(

 های دست کاشت()اجرای مدیریت طرح جنگل
 هکتار

2622 123 

6 
 کنترل کانونهای بحرانی بیابان زا)استانی(

 کاری()نهال
 هکتار

7 
 حفاظت و حمایت از جنگل هاو مراتع )استانی و ملی(

 )ایجاد کمربند حفاظتی(
 119 206 کیلومتر

8 
 ممیزی اراضی و تفکیك مستثنیات )ملی(

 کاداستر(،)حد نگاری اراضی ملی

هزار 

 هکتار
7/227 6/572 

9 

آبخیزداری و حفاظت خاک در حوزه  آبخیر اجرای عملیات 

 های سایر مناطقسدها و حوزه

 کاری( و بیومکانیك(بیولوییك )نهال،)عملیات مدیریتی

 89518 69563 هکتار

 مأخذ: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان
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 زیست و ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی زیربخش محیط. عملکرد شاخص2جدول 

 1397منابع طبیعی در  برنامه ششم توسعه سال 

 ردیف
ماده 

 قانونی

 عناوین هدف کمی

 )برنامه راهبردی(

واحد 

 متعارف

1397 

هدف 

 برنامه
 عملکرد

درصد 

 تحقق

1 
بندهای   38

ح  "و   "ر"
" 

احیاس،توسعه و بهره 

 برداری ازجنگلها
5/9065 28837 هکتار  5/31  

بند ی   38 2  
احیاس،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  
 تیمالک یسامانده

یمل یاراض  

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 در برنامه ششم توسعه تحلیل عملکرد زیربخش منابع طبیعی    -2

 قانونی

  بندهای )ر( و  38در موضوع احیاس،توسعه و بهره برداری از جنگل ها  موضوع ماده

میزان  1397هکتار در سال 1392)ح( قانون برنامه ششم توسعه با توجه به عملکرد 

درصد بوده است. برای دستیابی به این عملکرد به مواردی  35تحقق هدف برنامه حدود 

عرفی، استفاده از گونه های اقتصادی در  اجرای پرویه توسط بهره بردارهمچون 

جنگلکاری )مثل بادام تلخ(، اجرای پرویه با بیل مکانیکی و حفر گوده های مناسب، 

اجرا توسط تعاونی های منابع طبیعی و با نظارت ادارات شهرستان ها، استفاده از نهال 

خشکی  گلدانی جهت توسعه فضای سبز و استفاده از گونه های کم آب و مقاوم به
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 توجه شده است.
 قانون   (ی)بند   38 مادهموضوع ازمراتع کشور  یتوسعه و بهره بردار احیاس، در خصوص

درصد هدف تعیین شده در برنامه محقق شده است.  32.7حدود  برنامه ششم توسعه

های  اجرای پرویهاز مهمترین فعالیت ها در جهت دستیابی به این عملکرد می توان به 

از ورود  یریکوچ و جلوگ تیریمد، قرق مراتع په کاری، ذخیره نزوالت ومورد تعهد ک

 اتیعمل یکم بازده به مرتع، اجرا یمزارهاید لی، تبدیالقییزود هنگام به مراتع 

 اشاره نمود. مراتع قیو تنس یزیمممراتع و  در سطح یبذرکار
  قانون ( د)بند  38 مادهمورد نظر در آن  یبحران یها و کنترل کانون ییزدابرای بیابان

پرویه از محل اعتبارات  8و  یپرویه از محل اعتبارات استان 14، برنامه ششم توسعه

ومراقبت و  یاریآب ،یکار است که از نظر تنوع در اجرا شامل نهال شدهاجرا  یمل

احداث بادشکن زنده و حفاظت و قرق پوشش ،قلمه کاری با پساب،یسنوات یاریآب

 1397درصد از هدف برنامه در سال  16ملیات منجر به تحقق گیاهی می باشد. این ع

 شده است.
  قانون برنامه  38ماده   (ذ) بندی مورد اشاره در مل یاراض تیمالک یساماندهدر جهت

حد نگاری اراضی ملی، اصالح و رقومی سازی تلفیقی و اقدامتی همچون  ششم توسعه

درصد از هدف برنامه در سال  31تبدیل اسناد اخذ شده صورت گرفته است تا حدود 

 محقق شود. 1397
 قانون برنامه  38ماده  (خ)بند ی و حفاظت خاک موضوع  زداریآبخ اتیعمل در زمینه

توسعه با اجرای فعالیت های بیولوییك و مکانیك، دستاوردهایی همچون   ششم

متر مکعب رواناب در  ونیلیم450کنترل و استحصال متوسط  یبرا یساز تیظرف

از  یریخاک و جلوگ شیکنترل فرسا ،ینیزم ریآب ز یاهسفره  هیسال و تغذ

از  البیو مهار س یریشگیپ، بالقوه آنها تیدر مخازن سدها و کاهش ظرف یرسوبگذار

 ستیو ز یاقتصاد طیبهبود شرا ،علوفه دیتول لیپتانس شیاستان،  افزا زیآبخ یحوزه ها

 آنها حاصل شده است. اشتغال دائم و موقت فراهم سازی و حوضه ها نیساکن یطیمح
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 ای عملکرد بودجه  -3
 1397ای بخش منابع طبیعی و آبخیزداری در سال . عملکرد اعتبارات هزینه3جدول 

 )ارقام به میلیون ریال(

 درصد تحقق عملکرد مصوب نوع اعتبارات
 100 7990 7990 ملی

 94.4 222930 236431 استانی
 94.6 230920 244124 جمع کل

 مأخذ: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

در  ی و آبخیزداریعیمنابع طب بخش یا هیسرما یها ییتملک دارا. عملکرد اعتبارات 4جدول 

 )ارقام به میلیون ریال( 1397سال 

 درصد تحقق عملکرد مصوب نوع اعتبارات
 58.4 254289 435279 ملی

 76.6 59727 78005 استانی
 61.2 314016 513284 جمع کل

 مأخذ: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

 جمع بندی و پیشنهادها   -4

اصفهان به  درصد از مساحت کل استان 89در  یعیو طب یمل یعرصه ها تیریمد

بستر توسعه استان هستند و . این عرصه ها ردیگی انجام م هکتار ونیلیم 10.7میزان 

حفاظت از آنها حرکت در مسیر توسعه را تسهیل می کند. اما این عرصه ها با چالش هایی 

همچون محدویت های اقلیمی از جمله خشکسالی و نوسانات آب و هوایی، کمبودهای 

اقتصادی، بهره برداری و بارگذاری های بیش از ظرفیت و محدودیت های اجتماعی و 

واجه هستند. از این رو با  شناخت این چالش ها با در نظر گرفتن نقاط قوت و فرهنگی م

 ضعف موجود می توان زمینه مدیریت بهتر این عرصه ها را فراهم نمود.

 نقاط قوت:

 عبیمه مراتو  کنترل کوچ های اجرای پرویه 

 یج ستمیدر س یعرف یو اصالح حدود سامانها میقد یها  یزیمم یهنگام سازه ب. 

 اس .یآ
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 استفاده از گونه های اقتصادی )بادام تلخ( و مقاوم به خشکی در جنگل کاری 

  استفاده از مشارکت شرکت های تعاونی دامداران در پرویه های گشت و مراقبت و

 اطفاس حریق

 اجرای پرویه ها در کانون های بحرانی بیابانی و تونل گردو غبار 

 تشکیل اتحادیه و همچنین  نوق توسعه بخش منابع طبیعی در استادتشکیل صن

 نی های مرتعداران استانوتعا

  هاگردبرای مقابله با ریز و تقویت مراتع استان سازیغنی 

 تعیین اولویت اجرای پرویه ها  در کانون های بحران فرسایش بادی 

 ایاجرای پرویه کاداستر و اصالح هندسی و تك برگ نمودن اسناد دفترچه 

  دولتیاسکن کلیه اسناد اخذ شده 

 ی با نیزم ریآب ز هایسفره هیو تغذ ها کنترل و استحصال رواناب یبرا یساز تیظرف

 اجرای عملیات آبخیزداری

 نقاط ضعف:

 وسعت زیاد عرصه های دارای محدودیت های اقلیمی و اقتصادی در سطح استان 

  ضتتعف پوشتتش گیاهی ناشتتی از شتترایط اقلیمی و تشتتدید آن به واستتطه

 های اخیرخشکسالی

  وجود دام مازاد بر ظرفیت مراتع به میزان دو برابر ظرفیت مجاز و تشدید این

 وضعیت در شرایط خشکسالی

 محدودیت فرهنگی و اجتماعی در تعامل و بهره برداری منابع طبیعی 

 تعدد بهره بردار در عرصه و مشاعی بودن اکثر عرصه های منابع طبیعی استان 

 ران و خرید حقوق عرفی دامداراناجرایی نشدن طرح تغییر معیشت دامدا 

 پیشنهادها:

 و بخش  در جهت ایجاد زمینه مشارکت بهره برداران ایجاد مناطق الگویی

 خصوصی

 اجرایی شدن طرح تغییر معیشت دامداران و خرید حقوقی عرفی دامداران 

 بیعی در استانطتوان مالی صندوق توسعه و حمایت از بخش منابع  ارتقاس 

  در خصوص نحوه تعامل و مردم استان های فرهنگی و اجتماعی افزایش آگاهی
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 صدا و سیما و مدارسطریق ویژه از ه ببهره برداری منابع طبیعی 

 اجرای پرویه های توسعه جنگل با بذر به جای نهال 

 پرسنل انتظامی و یگان حفاظت استان،کاشفین ،پرداخت حق الکشف به مخبرین 

  دو شیفت کاری به جهت تخریب و تصرف بکارگیری نیروی گشت و مراقبت در

اراضی ملی در خارج از وقت های اداری و سوس استفاده از این خالس توسط 

 سودجویان

  تجهیز تیم های اطفاس حریق، بهره بردارن مرتعی و روستائیان همجوار مراتع و

 جنگل های طبیعی و دست کاشت به وسایل انفرادی اطفاس حریق

 ت بهره برداری معقول ازمنابع بیابان و جلوگیری از تدوین برنامه عملیاتی جه

 تخریب و برداشت های بی رویه از معادن

 دامپزشکی :بخش سوم

از مزرعه تا سفره به عنوان  ییمواد غذا تیو امن یدر سالمت عموم ینقش دامپزشک

 یباشد که در ابعاد یم ریو انکار ناپذ تیحائز اهم اریبس ،كیاستراتژی و دینقش کل كی

 انینماجامعه  و سالمت یبهداشت عمومسطح ارتقاس  ،اقتصاد کشور یهمچون رشد و تعال

درصد عوامل بیماری زا از 49بر پایه آخرین گزارش سازمان جهانی بهداشت  .گردد یم

شوند که باید اذعان داشت در تضمین سالمت و کیفیت حیوانات به انسان منتقل می

توزیع  فراوری، دامپزشکی بر کلیه مراحل زنجیره تولید،فراورده های خام دامی با نظارت 

و عرضه از یك سو و بهداشت و پیشگیری و کنترل بیماری های قابل انتقال از دام به 

انسان از سوی دیگر،نقش مهم این بخش در توسعه پایدار امنیت غذایی نمایان می شود. 

محصوالت دام و طیور در رتبه  حال با توجه به اینکه استان اصفهان در تولید بسیاری از

های ممتاز کشوری قرار دارد بیانگر اهمیت زیربخش دامپزشکی در تامین بهداشت، 

 سالمت و امنیت غذایی مردم استان می باشد.

 های مهمعملکرد شاخص -1
 4.37 زانیبه م1397در سال یشاخص استان ارتقاس بهداشت و سالمت دام، نهیزم در

 افتهیدرصد تحقق   4.62مقدار  نیشده که از ا ینیب شیپ درصد در برنامه ششم توسعه

دارو و  ،دام ،خوراکیخام دام یفراورده ها تیفیک نیارتقاسبهداشت و تضم نهیاست.در زم

درصد بوده  2.3برنامه  1397شده سال  ینیب شیپ یانشاخص است كیولوییب یفراورده ها
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و بهداشت  تیفیارتقاس ک نهیدر زم نیاست همچن افتهیدرصد تحقق  2.48 زانیکه به م

 ینیب شیپ یشاخص استان یو خدمات مرتبط با دامپزشک عرضه ،یعیتوز ،یدیتول یواحدها

درصد تحقق  4.257 مقداردرصد بوده که به  4.129زانی، م1397سال یشده برنامه برا

 یشپ شاخص یدامپزشک خدمات بسته به یفیک و یکم یدسترس نهیزم در است و افتهی

 است. افتهیدرصد تحقق  2.15زانیبوده که به م درصد 1.914رنامهب 1397 سال ینیب

 1396   97. عملکرد شاخص های مهم زیربخش دامپزشکی  در سال های 1جدول 

 1397 1396 واحد* عنوان شاخص ردیف

 622/4 29/4 در صد ارتقاس بهداشت و سالمت دام 1

2 
 دامی،ارتقاس بهداشت و تضمین کیفیت فراورده های خام 

 دارو و فراورده های بیولوییك ،خوراک دام
 485/2 21/2 در صد

3 
ارتقاس کیفیت و بهداشت واحدهای تولیدی،توزیعی،عرضه و 

 خدمات مرتبط با دامپزشکی
 257/4 93/3 در صد

 15/2 83/1 درصد دسترسی کمی و کیفی به بسته خدمات دامپزشکی 4

  ماخذ: اداره کل دامپزشکی استان اصفهان
در نظر  %100گانه برای کل کشور و به صورت 4در جدول فوق، شاخص های  "درصد "در ارتباط با واحد *

گرفته شده  که سهم استان اصفهان برای هر شاخص از این مقدار به صورت درصد محاسبه و درج گردیده 

 است.

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

 1397در برنامه ششم توسعه  سال امپزشکی د

 ردیف
ماده 

 قانونی
 عناوین هدف کمی

واحد 

 متعارف

1397 

هدف 

 برنامه
 عملکرد

درصد 

 تحقق

1 

31
  

 مشترک یها یماریکاهش بروز ب
هزار نوبت 

 مایه کوبی
12525 15037 120 

2 

و  یمرغ گوشت یکاهش تلفات در گله ها

 یها در گله ها یماریکاهش بروز ب

 وریط یصنعت

بازدید/ 

نمونه 

 برداری

16156 16383 101 
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 ردیف
ماده 

 قانونی
 عناوین هدف کمی

واحد 

 متعارف

1397 

هدف 

 برنامه
 عملکرد

درصد 

 تحقق

3 

 یها در مزارع پرورش یماریکاهش بروز ب

و کاهش تلفات در مزارع پرورش  انیآبز

 انیآبز

بازدید/ 

نمونه 

 برداری

2102 2266 108 

4 

زنبور  یها یدر کلن یماریکاهش بروز ب

در کرم  یماریعسل و کاهش بروز ب

 شمیابر

بازدید/ 

نمونه 

 برداری

1826 1863 102 

5 
دام در  ریواگ یها یماریکاهش بروز ب

 كیولوییدمیاپ یواحدها

هزار نوبت 

 مایه کوبی
14808 15281 103 

6 

و کنترل سموم و فلزات  شیسطح پا شیافزا

و خورام دام  یدام یدر فراورده ها نیسنگ

و کنترل  شیسطح پا شیافزا در حد مجاز،

و  یدام یدر فراورده ها ییدارو ماندهیباق

 خوراک دام در حد مجاز

بازدید/ 

نمونه 

 برداری

1235 1373 111 

7 

 یخطرات فراورده ها یابیموارد ارز شیافزا

دارو و فراورده ،و خوراک دام یخام دام

دام و  یکیینت منابع ك،یولوییب یها

 ختهیموجودات ترار

مورد 

 ارزیابی
28 30 107 

8 

 یمرجع منطقه ا یشگاههایتوسعه آزما

 ،خوراکیدام یفراورده ها یفیکنترل ک

 یآزمون ها یفیو ک یدام/توسعه کم

 /یدامپزشک یفیو کنترل ک یصیتشخ

و  یصیتشخ یآزمون ها یاعتبار بخش

 خوراک ،یدام یفراورده ها یفیکنترل ک

 كیولوییب یدارو و فراورده ها دام،

هزار مورد 

 آزمایش
202 217 107 

9 
و  یتعداد ناوگان اختصاص شیافزا

 حمل و نقل یبهداشت

هزار 

 محموله
215 221 103 

10 
 یها یگواه یدارا یتعداد واحدها شیافزا

 ...و GMPو HACCP یاستقرار سامانه ها

مورد 

 بازرسی
27477 28170 103 

 108 27 25 صدورکد ...و ECو IRصدور کد  شیافزا 11
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 ردیف
ماده 

 قانونی
 عناوین هدف کمی

واحد 

 متعارف

1397 

هدف 

 برنامه
 عملکرد

درصد 

 تحقق

 Aرتبه  یدارا یتعداد واحدها شیافزا 12
بازدید/ 

 ممیزی
1625 1692 104 

13 

دامداران،  جیآموزش / ترو زانیم شیافزا

 یگواه یدارا نیشاغل زانیم شیافزا

 مرتبط عیصنا یبهداشت یآموزش ها

نفر 

 ساعت/
104371 105250 101 

14 

 یدولت ریبخش غ نیتعداد شاغل شیافزا

در شهرستان ها و مناطق  یدامپزشک

 یدرمانگاهها شیافته،افزایکمتر توسعه 

و  ییمناطق روستا ژهیو یدامپزشک

 یریعشا

مورد 

بازرسی و 

 نظارت

4768 4826 101 

15 

هوشمند و  نینو یها یاستفاده از فناور

 یتعداد کاربران سامانه ها شیافزا

 سازمان یکیالکترون

هزار مورد 

کاربری 

 سامانه

410 417 102 

  اصفهانماخذ: اداره کل دامپزشکی استان 

 :2توضیح اصطالحات تخصصی جدول 

HACCP  سیستم کنترل نقطه بحرانی )اولویت بندی و کنترل خطرات بالقوه در تولید مواد =

 غذایی(

 GMP شرایط تولید خوب = 

=  سیستم ملی طبقه بندی و کد گذاری کاال سیستمی است که اطالعات پایه   IRکد بهداشتی

 حت کنترل در آورده و به عناصر سیستم تزریق می نماید.زنجیره تامین در حوزه کاال رات

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

بوده و  IRو GMPو HACCPواحدهایی هستند که دارای کدهای  A= واحدهای گروه  Aرتبه 

در واقع از نظر بهداشتی و رعایت دستور العمل ها و استاندارد ها در سطح باالیی قرار گرفته اند و 

 افزایش تعداد این واحدها به معنی افزایش معنی دار سطح بهداشتی جامعه می باشد.
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 1397تحلیل عملکرد بخش در برنامه ششم  بر اساس تکالیف قانونی در سال    3

 عملکرد متن قانون ماده قانونی ردیف

دالیل 

عدم 

 تحقق

1 

قانون  31ماده 

ساله 5برنامه 

 ششم توسعه

حصول بندهای ششم و هفتم سیاست های 

اقتصاد مقاومتی در جهت تامین امنیت غذایی 

و نیل به خودکفایی در محصوالت اساسی 

 دامی وآبزی زراعی،

105%  

 

2 

 31ماده  "خ"بند 

 5ققانون برنامه 

 ششم توسعه ساله

انجام ایمن سازی)واکسیناسیون( دامهای 

 سبك و سنگین و پرداخت یارانه مورد نیاز آنها
 
102% 

 

 

 اداره کل دامپزشکی استان اصفهان ماخذ:

دولت موظف است برای حصول ،قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 31براساس ماده 

تامین امنیت غذایی و نیل  بندهای ششم و هفتم سیاست های اقتصاد مقاومتی در جهت

درصد در پایان اجرای  95دامی و آبزی به میزان ،به خود کفایی در محصوالت اساسی زراعی

شامل انجام ایمن سازی)واکسیناسیون(  31ماده  "خ"قانون برنامه اقدام نماید. همچنین بند 

ساالنه می  دامهای سبك و سنگین و پرداخت یارانه مورد نیاز آن ها مطابق قانون بودجه

 باشد. 

در این راستا ودر ارتباط با شاخص ارتقاس بهداشت و سالمت دام پیش بینی کشوری 

درصد در نظر گرفته شده که ازاین مقدار سهم  75.9میزان 1397در سال  )کل استانها(

درصد تحقق یافته است. همچنین  4.622درصد تعیین شده و به میزان  4.37استان اصفهان

دارو ،شاخص ارتقاسبهداشت و تضمین کیفیت فراورده های خام دامی،خوراک دام در ارتباط با

درصد بوده و از این  37.175پیش بینی کشوری  1397و فراورده های بیولوییك در سال 

درصد تحقق یافته  2.485درصد  تعیین شده و به میزان  2.318مقدار سهم استان اصفهان 

هداشت واحدهای تولیدی،توزیعی،عرضه و خدمات مرتبط است.در ارتباط با ارتقاس کیفیت و ب

درصد در نظر گرفته شده که  77.874پیش بینی کشوری   1397با دامپزشکی در سال 

درصد تحقق را نشان می دهد.  4.257درصد  بوده و به میزان  4.129سهم استان اصفهان 

یش بینی کشوری در ارتباط با شاخص دسترسی کمی و کیفی به بسته خدمات دامپزشکی پ
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درصد در نظر گرفته  1.914بوده و سهم استان اصفهان  1397درصد در سال   36.548

شاخص مذکور  4درصد تحقق یافته است. شایان ذکر است عملکرد  2.15شده که به میزان

 درصد می باشد.100باالتر از  1397در سال

 (یاهیو سرما یانهی)هزای عملکرد بودجه    4
 )ارقام به میلیون ریال(  1397ای بخش دامپزشکی در سال . عملکرد اعتبارات هزینه3جدول 

 درصد تحقق عملکرد مصوب نوع اعتبارات

 99.24 71443 71985 ملی

 94.93 213567 224963 استانی

 95.97 285010 296948 جمع کل
 ماخذ: اداره کل دامپزشکی استان اصفهان

 1397در سال  یدامپزشکبخش  یا هیسرما یهایی اعتبارات تملک دارا. عملکرد 4جدول 

( الیر ونیلی)ارقام به م  

 درصد تحقق عملکرد مصوب نوع اعتبارات

 100 150 150 ملی

 81.13 41421 51054 استانی

 81.18 41571 51204 جمع کل
 استان اصفهان یاداره کل دامپزشک ماخذ:

 جمع بندی و پیشنهادها   5

 نقاط قوت: 

  وجود آزمایشگاه های رفرانس و مراکز تشخیص بیماری های دام و طیور و امکان

کنترل کیفی دارو، واکسن و مواد بیولوییك دامی و تشخیص بقایای دارویی در مواد 

 غذایی با منشاس دامی

  وجود منابع انسانی مجرب و متخصص در زمینه بهداشت، تشخیص، دارو و درمان

 دام و طیوربیماری های 
 های سامانه استقرار GMP شرایط تولید خوب( و() HACCP  سیستم کنترل نقطه

 دامپزشکی با مرتبط خدمات و عرضه توزیعی، تولیدی، واحدهای در... .و (بحرانی
 دامپزشکی با مرتبط خدمات و عرضه توزیعی، تولیدی، واحدهای بندی رتبه 
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 حفظ و صیانت از سرمایه های دامی کشور 

 ضعف: نقاط 

 انیعسل و آبز زنبور ور،یط دام، پرورش ر،یدر مراکز تکث یبهداشت تیریضعف مد 
 كییولویها و مواد ب از واکسن یبرخ یو اثر بخش ییزا یمنیا د،یتول تیمحدود 

 یدامپزشک
 زا یماریعوامل ب نییبه منظور تع یدانیم یقاتیو تحق یمطالعات کاربرد تیعدم کفا

 جامع کنترل و مبارزه با عوامل مربوطه یبرنامه ها نیو تدو های ماریب یولوییدمیو اپ
 پیشنهادها:

 در سرتاسر استان توسط بخش  یا نهیو قرنط یدرمان ،یگسترش شبکه مراکز بهداشت

 یدولت ریامکان توسعه مشارکت بخش غ نیو همچن یدامپزشک یدولت ریغ

 یو درمان یبهداشت یها تیدر فعال یدامپزشک
 ،یآنت یبدون مصرف داروها انیو آبز وریپرورش دام و طترش و گس جیترو آموزش 

 در سطح استان یکیوتیب
 دام زنده یو لبن یالتیجهت امکان صادرات محصوالت ش یساز داستاندار 





 فصل هشتم 

 مسكن و عمران شهري

 
 مقدمه 

فصل مسکن و عمران شهری شامل طیف متنوع و گسترده ای از خدمات زیربنایی 

و عمرانی بوده که از موضوع مالحظات مربوط به مکان یابی و تهیه طرح های جامع و 

تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری، جمع تفصیلی، عمران شهری، موضوع بهره برداری از 

آوری انتقال و تصفیه فاضالب شهرها و نیز انواع خدمات شهرداری ها را شامل می شود. در 

این فصل به ترتیب به وضعیت فصل در حوزه خدمات اداره کل راه و شهرسازی، شرکت 

 .های آب و فاضالب شهری و نیز شهرداری های استان پرداخته می شود

 ول: اداره کل مسکن و شهرسازی    بخش ا

بخش مسکن یکی از بزرگترین بخش های نظام اقتصادی می باشد که سهم قابل 

توجهی از تولید ناخالص داخلی به طور مستقیم و غیرمستقیم در چارچوب آن شکل می 

گیرد. این بخش با توجه به روابط بسیار گسترده ای که با دیگر بخش ها دارد، می تواند به 

نوان یکی از مهمترین محرک های توسعه نیز به حساب آید. اضافه بر آن در ایجاد اشتغال ع

نیز یك بخش مولد تلقی می شود. بر همین مبنا در استان اصفهان نیز برای توسعه این 

انبوه  دیتول یو تخصص یفن نهیدر زم یموثر یگام هابخش برنامه ریزی شده است و 

مبلغ  شیو افزا یتیو حما یقیتشو یها استیاعمال س ،یاراض نهیبه تیریمسکن، مد

 دیتولو مسکن اقشار کم درآمد  نیتام، و وام مسکن به خصوص در بافت فرسوده التیتسه

و کنترل ساختمان و  یمهندسنظام  یها تیگسترش فعالی، تیو حما یمسکن اجتماع

ساختمان  یررات ملضوابط و مق تیبناها با رعا یو فن یاصول جادیفرهنگ و تفکر ا جیترو

 .برداشته شده است

در بخش عمران شهری نیز تعیین ابعاد کالبدی شهرها، مکان یابی توسعه شهرها در 

چارچوب طرح آمایش سرزمین براساس استعدادهای اقتصادی استان، تهیه و تکمیل 
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های جامع و تفصیلی، جلوگیری از توسعه حاشیه نشینی و تمرکز جمعیت شهری و طرح

ساماندهی آنان و تعیین محدوده بافت های فرسوده شهری از اقدامات مهم این بخش 

محسوب می گردد. در حال حاضر شهرهای استان نسبت به سایر استان های کشور از لحاظ 

 101طرح های توسعه و عمران شهری از جایگاه مناسبی برخوردار بوده به طوری که دارای 

 ای و مجموعه شهری مصوب می باشد. طرح ناحیه4و  طرح تفصیلی 27طرح جامع مصوب، 

 عملکرد شاخص های مهم  – 1
 1395 – 97های های مهم بخش مسکن و عمران شهری در سال. عملکرد شاخص1جدول 

 1397 1396 1395 واحد  عنوان شاخص  ردیف 

 101 101 98 تعداد  طرح جامع مصوب ) شهر( 1
 27 23 19 تعداد طرح تفصیلی مصوب )شهر( 2
 199 147 106 تعداد 5تعداد جلسات کمیسیون ماده  3
 22 22 15 تعداد  تعداد جلسات کارگروه تخصصی  4

 970000 3100876 3072571 مترمربع  واگذاری اراضی  5

 10963000 6250121 6179153 مترمربع  تحصیل اراضی  6
 ماخذ: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

عملکرد شاخص ها و متغیرهای مهم براساس اهداف کمی بخش مسکن و عمران . 2جدول 

 1397شهری در برنامه ششم توسعه سال 
ف 

دی
ر

 

ماده 

 قانونی 
 عناوین هدف کمی 

واحد 

 متعارف

1397 
هدف 

 برنامه
 عملکرد

درصد 

 تحقق

 100 101 101 تعداد طرح جامع مصوب )شهر( 59 1
 100 27 27 تعداد طرح تفصیلی مصوب )شهر( 59 2

3 59 
تعداد جلسات کمیسیون 

 5ماده 
 100 199 199 تعداد

4 59 
تعداد جلسات کارگروه 

 تخصصی
 100 22 22 تعداد

 323 970000 300000 متر مربع  واگذاری اراضی  59 5

 199 10963000 5500000 مترمربع  تحصیل اراضی  59 6

 100 466 466واحد مسکن مهر شهرهای باالی  59 7



 123: مسكن و عمران شهري / 8فصل 

 

ف 
دی

ر
 

ماده 

 قانونی 
 عناوین هدف کمی 

واحد 

 متعارف

1397 
هدف 

 برنامه
 عملکرد

درصد 

 تحقق

نفرجمعیت  25000

 )افتتاحیه ها(

 مسکونی 

8 59 

مسکن مهر شهرهای 

جمعیت 25000زیر

 )افتتاحیه ها(

واحد 

 مسکونی 
490 490 100 

 افتتاحیه مسکن مهرشهری 59 9
واحد 

 مسکونی 
956 956 100 

 استان اصفهان یماخذ: اداره کل راه و شهرساز

 تکالیف قانونی تحلیل عملکرد بخش در برنامه ششم توسعه بر اساس-2
. تحلیل عملکرد بخش مسکن و عمران شهری در برنامه ششم توسعه بر اساس تکالیف 3جدول 

 قانونی

 ردیف ماده قانونی متن قانون عملکرد دالیل عدم تحقق

_ 
 یطرح اقدام مل

 ثبت نام ( 7165)

ساز -1 ساز یبه ساالنه  یو نو

قل دو حد  ستتتتیحدا هزار وا

سکون ستا یم با پرداخت  ییرو

با کارمزد  متیقارزان التیتسه

تأم%5پنج درصتتتتد )  نی( و 

 التیالتفاوت ستتود تستتهمابه

و  یدوران مشتتارکت مدن یبرا

 .یفروش اقساط

 التیو تسه یمنابع مال نیتأم -2

کمك  یبرا نیو زم متیقارزان

ستتتاالنه  دیخر ایبه ستتتاخت و 

حداقل صتتتد و پنجاه هزار واحد 

مد درمستتتکن اقشتتتار کم  درآ

 ریز یشتتهرها تیشتتهرها)با اولو

 (تیهزار نفر جمع کصدی

 - 59ماده 

 بند )ب(
1 
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 ردیف ماده قانونی متن قانون عملکرد دالیل عدم تحقق

راه اندازی این 

سیستم در استان 

بدلیل کمبود منابع 

مالی ناشی از راه 

اندازی سرور هنوز به 

صورت کامل تحقق 

 نپذیرفته است.

تشکیل بانك اطالعات 

پایگاه داده های مکانی در 

وزارت راه و شهرسازی و 

کلیه طرح های ارسال 

توسعه و عمران مصوب 

استان در قالب فرمت این 

 پایگاه جهت بارگذاری

با  وزارت راه و شتتتهرستتتازی 

رعایت وظایف و اختیارات سایر 

دستتتتگاه ها مکلف استتتت در 

پذیری طرح  تای تحقق  راستتت

شهری و  سعه و عمران  های تو

مایش و کنترل  تایی، آ روستتت

تخلفات، انضتتتباط شتتتهری و 

شهروندا سبت حفظ حقوق  ن ن

ستم(  سی سامانه ) ستقرار  به ا

کانی و  عات م چه اطال پار یک

ایجاد ستتاختار مناستتب برای 

های  گذاری داده  اشتتتتراک 

 مکانی اقدام نماید. 

 – 59ماده 
 بند )ت(

2 

- 

با همکاری اداره بازآفرینی 

شهری در کلیه شهرها و 

به ویژه  شهرهای در 

دست تهیه طرح های 

جامع و تفصیلی، محدوده 

های فرسوده بافت 

مشخص و به تصویب 

رسید و ضوابط مربوط به 

ساخت این محدوده نیز 

به صورت ویژه در ضوابط 

معماری و شهرسازی 

توسعه و طرح های 

عمران اتخاذ گردیده 

 است.

شورایعالی شهرسازی و 

معماری ایران مکلف است 

نسبت به احصاس مناطق ویژه 

نیازمند بهسازی و نوسازی در 

فرسوده و دسته بافت های 

بندی طرح های واقع در این 

 مناطق اقدام نماید.

 3 61ماده 

 استان اصفهان یماخذ: اداره کل راه و شهرساز
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 ایعملکرد بودجه – 3
)ارقام به  1397 ای بخش مسکن و عمران شهری در سال. عملکرد اعتبارات هزینه4جدول 

 میلیون ریال(

 برنامه
نوع 

 اعتبارات

1397 

 عملکرد مصوب
درصد 

 تحقق

برنامه راهبری ارتقای طراحی و معماری 

 شهری
 100 25850 25850 استانی 

برنامه راهبری نظام فنی و اقتصادی 

 مسکن وساختمان 
 100 100348 100348 استانی 

 100 126198 126198 جمع کل
 ماخذ: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

 دارائی های سرمایه ای بخش مسکن و عمران شهری در سال . عملکرد اعتبارات تملک5جدول 

 )ارقام به میلیون ریال( 1397

 نوع اعتبارات برنامه
1397 

 درصد تحقق عملکرد مصوب

 حمل و نقل جاده ای
 4 1900 47559 ملی

 6/72 8767 12069 استانی

 9/17 10667 59628 جمع کل

 استان اصفهان یماخذ: اداره کل راه و شهرساز

 جمع بندی و پیشنهادها – 4
شهر از وسیع ترین شبکه شهری در بین استان  107استان اصفهان با دارا بودن 

شهر،  101های کشور برخوردار می باشد. بر مبنای مستندات قانونی موجود تاکنون برای 

طرح ابالغ گردیده است و بررسی  98طرح جامع تهیه و تصویب شده است که از این میان 

برای تعدادی دیگر از شهرهای استان نیز در دست  و یا تصویب طرج بازنگری طرح جامع

شهر استان تصویب شده است و تهیه  27تهیه می باشد. همچنین تاکنون طرح تفصیلی 
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 تعداد دیگری از طرح های تفصیلی در دستور کار قراردارد. 
 و فرصتها نقاط قوت

 یو منطقه ا یتوسعه شهر نهیدر زم یمتعدد مطالعات یطرح ها تهیه و تصویب 

 هاشهر یلیتفص ی جامع وبرنامه ها از جمله
  در تولید و عرضه مسکن مشارکت بخش خصوصیامکان بهره مندی از  
 بازگشت سریع سرمایه در بخش مسکن سودآوری و 
 مصالح مورد نیاز تولید مواد و به منظور تهیه و و معادن موجود در استان منابع 

 صنعت ساختمان
  وجود دانش فنی نوین در زمینه ساخت مسکن 
  طر ح های بخش مسکن روستایی استانروستائیان به مشارکت در باالی انگیزه 
  برخورداری از نیروی کار ارزان 
  در استان و امکان به کارگیری شیوه های گوناگون  محیط زیست اقلیم وتنوع

  معماری
 به دلیل بهره مندی از استانی در و فرامل یمل یها هیبالقوه جذب سرما توان 

 دیتول و امکانمسکن  یباال یتقاضا ،ییایثقل جغراف مرکز ،یبزرگراه عیشبکه وس

 ی از منابع و معادن داخل استانانواع مصالح ساختمان

 رفع مشکل  یمسکن برا یانبوه و صنعت ،یحرفه ا دیدولت از تول حیصر تیحما

 مسکن 

 جوان با استفاده از  یها درآمد و زوج مسکن اقشار کم نیدولت در تأم یجد عزم

  یتیحما یها استیس

 نقاط تهدید و ضعف

  ستگاه های ذیربط در روند تهیه طرح های عدم هماهنگی مدیریتی ارگان ها و د

 تفصیلی و جامع شهرها و عدم پاسخگویی صحیح و مناسب و به موقع

  ستان به شهرهای ا صیلی  شدن مدت تهیه طرح های جامع و تف دالیل طوالنی 

کمبود اعتبارات، مشتتتکالت فنی و نیز تغییر روند مدیریت محلی )شتتتهرداری و 

 شورای شهر(
 درصد  70در مناطق مختلف استان )استقرار  تیعدم تعادل استقرار جمع
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 هیحاش یدشت یدرنواح نیشهرنش تیدرصد از جمع 91استان با  یشهرها

 درصد ساخت استان( 22درصد در  81رود و  ندهیزا
  استان )  یشده در سطح شهرها ییهکتار بافت فرسوده شناسا  7000وجود

 فرسوده کشور( یها بافت 10%
 به ویژه در شهرهای کوچك و تاثیرپذیری  های شهردار یمنابع درآمد یداریناپا

روند اجرای طرح های جامع و تفصیلی از نوسانات درآمد شهرداری ها به عنوان 

 متولی اصلی اجرای این طرح ها
  و هماهنگ شهرها و امکان تاثیرگذاری بر روند  کپارچهی یشهر تیریمدعدم

 طرح های توسعه ای شهر
 از ساخت واحدهای مسکونی اجاره ای استان عدم استقبال بخش خصوصی 

 تولید با الگوی  ناکارآیی بازار مستتتکن در ایجاد هماهنگی بین الگوی ستتتاخت و

 تقاضا مصرف و

 قیمت تمام شده مسکن  پایین بودن سهم تسهیالت بانکی در 

  دسترسی ضعیف اقشار کم درآمد به تسهیالت بانکی بخش مسکن 

 های نوین درستتاخت مستتکن به دلیل غلبه شتتیوه  کمبود بهره گیری از فناوری

 خود مصرفی برشیوه تولید انبوه مسکن 

 رشد پدیده اسکان غیررسمی در حاشیه شهرهای بزرگ 

 مسکن روستایی ساز فقدان استانداردهای مشخص درساخت و 

 فقدان سیستم جمع آوری اطالعات مسکن روستایی 

 عدم هماهنگی بین سازمانها و نهادهای فعال در زمینه مسکن روستایی 

  استفاده از شیوه های ساختمان به دلیل فرسایش منابع تجدید ناپذیر درطبیعت

 نامتناسب سازی

 زلزله  ادیز یاستان در پهنه با خطر نسب  یشهرها درصد 58گرفتن  قرار 

 با نرخ رشد باالتر  ی استاننینرخ شهرنش شیو افزا ییروستا تیجمع یمنف رشد

 از سطح کشور 

 در منطقه شرق اصفهان  ریکو یشرویدرسطح استان و پ یخشکسال تداوم 

   سازها ) بین اجرای ساخت و سازندگان  80تا  70بخش عمده  سط  صد ( تو در

 خودمصرفی جهتغیر حرفه ای 
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 قابل های  ستتتانحه خیز بودن بخش با وجودستتتاخت پایین یی ولونکیفیت وتک

ستتکونتگاه های غیر رستتمی در  مناطق روستتتایی واستتتان به ویژه در از  توجهی

 مناطق شهری
 پیشنهادها

 یو اجرا هیها در جهت ته یشهردار یبرا داریمطمئن و پا یمنابع درآمد فیتعر 

 شهرها یلیجامع و تفص یمطلوب طرح ها

 و  بیتصتتو ه،یدر شتتهرها به منظور ته کپارچهی تیریمد یدر جهت برقرار تالش

 شهرها یتوسعه ا یطرح ها نهیبه یاجرا
  حرکت در جهت رفع عدم تعادل جمعیتی در مناطق مختلف استتتتان با اجرای

 پرویه ها بر مبنای سند آمایش سرزمین استان
  با  شتتفافیت طرح های توستتعه ای شتتهرها به ویژه طرح های جامع و تفصتتیلی

فاده از تکنولوی با تمرکز بر یاستتتت عات  طات و اطال با ماهنگی ارت ها ه هاد  ین

 هوشمند( یو با شهروندان )شهرها گریکدیمناسب آنها با ارتباط و  یتیریمد
  سترش بازار، ارتقاس ساختمانی در جهت گ صالح  کیفیت تولید ساماندهی بازار م

 مصالح و کاهش هزینه تمام شده ساختمان 
  ستفاده از شناخت ستفاده ازساختمان همچون  ثهای نوین احدا روشو ا نما،  ا

های سنگین  نیمه پیش ساخته وحذف بلوکپیش ساخته و های  سقف دیوارها و

 از سقف
 تنوع بخشیدن به منابع تامین مالی خرید و احداث مسکن 
  اطالعاتی زمین و مسکنایجاد بانك 
  برنامه ریزی و مدیریت جامع زمین به منظور تأمین نیاز استان برای عمران

 شهری و تولید مسکن
  هیمنابع سرما زیو تجه یو طراح یاطالع رسان ی،، بستر سازیفرهنگ ساز 

 یو بازساز اسیجهت اح یو بخش خصوص یمردم یها و جلب مشارکت یگذار

 یفرسوده شهر یبافتها
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 خش دوم: آب و فاضالب شهری استانب

 مقدمه

شرکت آب و فاضالب اصفهان عهده دار ایجاد و بهره برداری از تاسیسات مربوط به توزیع 

آب شهری، جمع آوری انتقال و تصفیه فاضالب شهرهای تحت پوشش )به غیر از شهرستان 

تجهیز چاهها  های کاشان و آران و بیدگل( و همچنین انجام مطالعات تامین آب و حفر و

می باشد تا مشترکین در حد استانداردهای ملی به آب شرب کافی و سالم و امکانات 

آوری، انتقال و تصفیه بهداشتی فاضالب دسترسی داشته باشند. تامین آب با کمیت و جمع

کیفیت مناسب از خواستهای عموم شهروندان می باشد که در قالب یك فرآیند مداوم، 

 ر حال انجام می باشد.فرآگیر و مستمر د

در صد جمعیت شهرهای تحت پوشش شرکت آبفا استان را شامل می  19/99این فرآیند 

گردد. همچنین جمع آوری، انتقال و دفع بهداشتی فاضالب از نیاز های اصلی جوامع شهری 

درصد جمعیت شهری تحت پوشش تاسیسات فاضالب شرکت 71بوده که در حال حاضر 

د. دریك نگاه کلی شرکتهای مذکور سیاستهای اثر بخشی در زمینه رشد آبفا استان می باش

شاخص های بهره وری آب، ارتقاس تصفیه خانه های فاضالب، اصالح فرایندها، برون سپاری 

( کاهش هدر رفت آب و افزایش راندمان انرزی طی سالیان اخیر اتخاذ 44ها )اصل فعالیت

 کرده اند. 

 شاخص های عمده بخش -1
 اره یک: شاخص های مهم بخش آب و فاضالب شهری استانجدول شم

 ردیف عنوان شاخص واحد کل جمع

 بخش آب

 1 جمعیت شهری تحت پوشش نفر 4187113

 2 تاسیسات آب پوشش تحت جمعیت درصد درصد 99.2

 3 پوشش تحت های شهر تعداد شهر 92

 4 تعداد مشترکین آب خانگی فقره 978857

 5 مشترکین آب غیر خانگیتعداد  فقره 160848

 6 تعداد آحاد آب خانگی فقره 1674574

 7 تعداد آحاد آب غیر خانگی فقره 414668

 8 تعداد کل چاه ها حلقه 426

 9 تعداد چاه های در مدار بهره برداری حلقه 207
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 ردیف عنوان شاخص واحد کل جمع

 10 آب تأمین ظرفیت منابع حداکثر سال در مکعب متر میلیون 590

 11 سطحی آب حجم سالدر  مکعب متر میلیون 315

 12 زیرزمینی آب حجم سال در مکعب متر میلیون 53

 13 تولیدی آب حجم کل سال در مکعب متر میلیون 368

 14 حجم فروش آب خانگی سال در مکعب متر میلیون 220

 15 حجم فروش آب غیرخانگی در سال مکعب متر میلیون 88

 16 خانگیمتوسط مصرف هر مشترک  لیتر در شبانه روز 617

 17 متوسط مصرف هر واحد خانگی لیتر در شبانه روز 361

 18 آب توزیع شبکه طول کیلومتر 11860

 19 آب انتقال خطوط طول کیلومتر 2509.701

 20 مخازن کل حجم مکعب متر 1063240

 21 تعداد مخازن در مدار بهره برداری باب 243

 22 برداریمدار بهره  در مخازن حجم مکعب متر 964790

 ایستگاه 79
تعداد ایستگاه های پمپای آب در مدار بهره 

 برداری
23 

 درشبانه روز هزار مترمکعب 701
مدار بهره  در پمپای آب های ایستگاه کل ظرفیت

 برداری
24 

 هزار متر مکعب در شبانه روز 838
برداری  بهره دست در ظرفیت

 آب های خانه تصفیه
25 

 26 آب های خانه اسمی)فعلی( تصفیه ظرفیت در شبانه روزهزار متر مکعب  1117.1

 هزار متر مکعب در شبانه روز 16
اسمی)فعلی(  ظرفیت

 اجرا دست در آب های خانه تصفیه
27 

 بخش فاضالب

 1 تاسیسات فاضالب پوشش تحت جمعیت درصد درصد 72.094

 2 تعداد شهرهای دارای انشعاب فاضالب شهر 35

 3 مشترکین فاضالب خانگیتعداد  فقره 589235

 4 تعداد مشترکین فاضالب غیر خانگی فقره 68429

 5 تعداد آحاد فاضالب خانگی فقره 1186825

 6 تعداد آحاد فاضالب غیر خانگی فقره 186091

 7 شده آوری جمع فاضالب حجم درشبانه روز مکعب متر 467961

 8 آوری فاضالب جمع شبکه طول کیلومتر 7755
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 ردیف عنوان شاخص واحد کل جمع

 9 فاضالب انتقال طول خطوط کیلومتر 428

 واحد 25
-بهره درمدار فاضالب های خانه تصفیه تعداد

 برداری
10 

 هزار متر مکعب در شبانه روز 468
 های خانه برداری تصفیه بهره دست در ظرفیت

 فاضالب
11 

 12 فاضالب های خانه اسمی)فعلی( تصفیه ظرفیت هزار متر مکعب در شبانه روز 778.041

 هزار متر مکعب در شبانه روز 30.11
اسمی)فعلی(  ظرفیت

 اجرا دست در فاضالب های خانه تصفیه
13 

 عملکرد شاخص های مهم-2
 های مهم بخش آب و فاضالب شهری: عملکرد شاخص 2جدول شماره 

 1397 1396 1395 واحد عنوان شاخص ردیف

 136 96 134 کیلومتر جمع لوله گذاری آب/ توسعه شبکه 1
 85 69 76 کیلومتر جمع لوله گذاری آب / اصالح شبکه 2

 74 66 35 کیلومتر جمع لوله گذاری آب / خطوط انتقال 3

 295 231 245 کیلومتر جمع کل لوله گذاری آب 4

 298 330 6 کیلومتر جمع لوله گذاری فاضالب/ توسعه شبکه 5

 20 17 202 کیلومتر جمع لوله گذاری فاضالب / اصالح شبکه 6

 13.5 15 14 کیلومتر جمع لوله گذاری فاضالب / خطوط انتقال 7

 331 362 222 کیلومتر جمع کل لوله گذاری فاضالب 8
 17754 18232 17824 فقره انشعاب آب واگذار شده 9
 21657 28647 17218 فقره انشعاب فاضالب واگذار شده 10
 367419 395104 384087 هزار مترمکعب جمع کل تولید آب 11
 308116 330972 318801 هزار مترمکعب جمع کل فروش آب 12

 16.17 16.34 17.0 درصد آب بدون درآمد 13
 7000 23300 32000 مترمکعب احداث مخازن 14
 59 12 9 حلقه حفر چاه 15
 8 10 11 حلقه تجهیز چاه 16
 5728 11172 17336 مترمکعب  توسعه تصفیه خانه فاضالب 17
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ها و متغیرهای مهم براساس اهداف کمی برنامه بخش در برنامه ششم عملکرد شاخص. 3جدول 

 1397توسعه سال 

درصد 

 تحقق
 عملکرد

هدف 

 برنامه
واحد 

 متعارف
 عنوان هدف کمی

ماده 

 قانونی
 ردیف

 کیلومتر 217.7 298 137
توسعه شبکه جمع آوری 

 فاضالب
37-38 1 

 2 38-37 فاضالبتوسعه شبکه انتقال  کیلومتر 2 13.5 660
 3 38-37 توسعه تصفیه خانه فاضالب متر مکعب 5728 5728 100
 4 36-35 توسعه شبکه توزیع آب کیلومتر 91.5 136 148
 5 36-35 توسعه شبکه انتقال آب کیلومتر 28.5 74 256

 متر مکعب 7000 7000 100
 توسعه مخازن

 )در دست ساخت(
35-36 6 

 7 36-35 توسعه مخازن جدید متر مکعب 12000 12000 100
 8 36-35 حفر چاه حلقه 7 59 843
 9 36-35 تجهیز چاه حلقه 8 8 100

تحلیل عملکرد بخش در برنامه ششم توسعه براساس تکالیف قانونی در سال -3

1397 
میزان 

تحقق در 

 97سال

 )درصد(

 عملکرد و اهم اقدامات
تکالیف 

 تعیین شده
 موضوع

شماره 

ماده 

 قانونی

 مرتبط

ف
دی

ر
 

100 
خرید آب تضمینی از سرمایه گذار مربوط 

به تاسیسات آب شیرین کن شهرهای 

 فرخی، مهاباد

خرید آب از 

تاسیسات آب 

با سرمایه 

گذاری بخش 

 خصوصی

خرید آب 

 تضمینی
 1 36ماده

 بازسازی شبکه فاضالب شهر اصفهان  100
استفاده از 

تسهیالت 

 مالی خارجی

تسهیالت 

 مالی خارجی
 2 4ماده 

100 
و دریافت وب  GSBراه اندازی شبکه 

 سرویس های کد پستی و

ارائه خدمات 

الکترونیکی از 

خدمات دولت 

الکترونیك 
 3 68ماده
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میزان 

تحقق در 

 97سال

 )درصد(

 عملکرد و اهم اقدامات
تکالیف 

 تعیین شده
 موضوع

شماره 

ماده 

 قانونی

 مرتبط

ف
دی

ر
 

 دریافت سرویسهای بانك مرکزی

تکمیل و راه اندازی دریافت وب سریس 

  GSBبر بستر  GNAFهای 

طریق شبکه 

 ملی اطالعات
 )بند ج(

100 
فاضالب به ارائه خدمات شرکت آب و 

 صورت شبانه روزی
 

ارائه خدمات 

به مردم در 

طول شبانه 

 روز

 ارائه خدمات
ماده 

67 
4 

100 

تکمیل و به روز رسانی میز خدمت 

 خدمت( 22الکترونیکی در پرتال شرکت )

د سازی ارائه خدمات سامانه هوشمن

1522  

توسعه و 

تکمیل پایگاه 

 های اطالعاتی

خدمات دولت 

الکترونیك)بند 

 ب(

ماده 

68 
5 

100 

 -ممیزی انریی تاسیسات و تجهیزات آبی 

نصب  -استاندار سازی تابلوهای برق 

VSD  درایو های دور متغیر(جهت چاهها(

 و تاسیسات 
مدیریت 

مصرف انریی، 

مدیریت 

 مصرف آب

اعمال سیاست 

های بهینه 

منابع پایه و 

 محیط زیست

ماده 

38 
6 

100 
 تبلیغ خصوص کاهش مصرف آب

 و استفاده از لوازم کاهنده 

100 
کاهش هدر رفت آب )اب بدون درآمد( و 

 درصد 16.17رسیدن به حد

100 

تشکیل کمیته امنیت اطالعات و پدافند 

 سایبری

 برگزاری کالس در زمینه امنیت اطالعات

رویه های مربوط به امنیت بازنگری 

 اطالعات

ارتقاس سطح 

تبادل 

اطالعات در 

 حمالتمقابل 

ارتقاس سطح 

حفاظت 

 اطالعات

ماده 

109 
7 

100 
این موضوع در یکی از بندهای اسناد 

مناقصه گنجانده شده است و بر حسن 

 انجام آن نظارت می شود.

اولویت 

پیمانکاران 

 بومی

اولویت 

پیمانکاران 

 بومی 

ماده 

47 
8 
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 عملکرد اعتبار شرکت آب و فاضالب شهری -4
 )میلیون ریال(1397در سال  تملک دارایی های سرمایه ای بخش اعتبارات عملکرد –4 جدول

 نوع اعتبار مصوب عملکرد  درصد تحقق

 ملی)استانی ویژه و متوازن ملی( 1095659 804377 73

 استانی 326053 158947 49

 کمك به مشارکت بخش خصوصی 150000 100000 67

 ، خشکسالی و کاهش هدر رفت و تنش  632700 384700 61

 مدیریت اب شهری 7000 7000 100

 خرید تضمینی آب 9887 9887 100
 ماخذ: شرکت آب و فاضالب شهری

 جمع بندی و پیشنهادات -5

شرکت آب و فاضالب شهری استان اصفهان تکالیف و سیاستهای تعیین شده در 

تاکنون سیاستهای تعریف شده ای همچون برنامه ششم توسعه را دستور کار خود قرارداده و 

استفاده از سرمایه گذاران بخش خصوصی، احداث و توسعه شبکه آب شهری،کاهش هدر 

رفت آب، احداث و توسعه شبکه جمع آوری فاضالب، الکترونیکی نمودن خدمات 

 .مربوطه،توجه به انریی های خورشیدی را اجراس نموده است

 نقاط قوت:

 ینانس داخلی وخارجی و ظرفیت سرمایه گذاری بخش استفاده از ظرفیت فا

خصوصی در احداث تاسیسات آب و فاضالب )سرعت اجرای شبکه جمع آوری 

برابر میانگین بیست وپنج سال گذشته  13فاضالب با مشارکت بخش خصوصی 

 بوده است(
 مدیریت تأمین و توزیع عادالنه آب با رفع نقاط دارای بحران در سطح استان 
 ناسب در خصوص نصب کنتور و دستگاههای اندازه گیری دقیق و تدابیر م

 مناسب در مبادی مربوط

  آب بها و حق انشعاب ماده واحده3و 2استفاده از ظرفیت تبصره 
 ارتقاس و هوشمند سازی عملیات قرائت، توزیع و وصول مشترکین 
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 ند توسعه سامانه تله متری و مدیریت فشار به منظور ایجاد سیستم مدیریت هوشم

 شبکه های توزیع آب

  استفاده از سامانهGISاطالعات کیفی جهت مکان مند نمودن 

 برای ایجاد ارتباطات د و شهرداری بفاافزارهای آ ت و تطبیق نرمخایجاد زیرسا 

  وسویه
  بهره گیری از بازچرخانی ظرفیت پساب در جهت تامین نیاز آبی صنایع و فضاهای

 سبز
 ساخت و بهره ،و پدافند غیرعامل در طراحی انپذیری و بحر توسعۀ مدیریت خطر 

 برداری از تأسیسات

  آبرسانی از ظرفیت انریی هیدروپاور در تاسیساتتفاده اسبرنامه ریزی جهت 

 ورشیدیخرنامه ریزی به منظور استقرار نیروگاه ب 
 ،توسعه سامانه های نجما، پایش فشار، تله متریAVLS در خصوص  122و

 فاضالبمدیریت حوادث آب و 
  انجام اقدامات الزم جهت ایجاد زیر ساختMobileGIS  انتقال اطالعات جهت(

 نمایش،ویرایش، جمع آوری و سهولت کار نظارت(

  تجهیز منابع تولید و توزیع آب شرب به لوازم اندازه گیری با قابلیت ثبت و

 ارسال اطالعات
 ایستگاه در  486 ایستگاه به 364افزایش ایستگاه های پایش فشار در استان) از

 (1397سال 
  1522توسعه و ارتقاس زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری سامانه  
  خرید و نصب تعدادی چند دستگاه آنالیزر اندازه گیری پارامترهای کیفی و

 PLCارتباط با سیستم پایش از طریق 
 (اخذ گواهینامه نظام آراستگی محیط کار(five s  

 نقاط ضعف:

 الی در سالهای متوالیادامه خشکس 
 افت شدید آب زیر زمینی و هجوم آبهای شور به سمت آبهای شیرین 
  افزایش قیمت کاال و خدمات در طول سالهای اخیر 
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 طوالنی بودن فرآیند اخذ مجوز از آب منطقه ای و شهرداری ها 
 پیشنهادات:

 .بهبود بهره برداری و کاهش مصرف برق از طریق اجرایی سیستم تله متری 
 ( مدیریت بهتر از طریق اجرای سیستم اطالعات مکانیGIS.) 
 افزایش اعتبارات خشکسالی برای مقابله با بحران کمبود آب 

  جهت سرمایه گذاران بخش خصوصی 19تسهیل در فرایند استفاده از تبصره 

  تخصیص اعتبار جهت توسعه تله متری شبکه توزیع و پیاده سازی شبکه هوشمند

در استان به منظور کنترل به موقع دبی و فشار و توزیع  جهت اجرای کامل آن

 عادالنه آب بین شهرها
  تخصیص اعتبار جهت توسعه و استقرار آب شیرین کن در مناطق دارای پتانسیل

 تامین آب با کیفیت کمتر
  تخصیص اعتبار جهت ادامه روند بازسازی و ارتقاس و نوسازی تجهیزات فرسوده

 قدیمیتصفیه خانه های فاضالب 
  سرعت بخشیدن به طرح تعادل بخشی منابع آب و جلوگیری از برداشت غیر مجاز

 و بی رویه آبهای زیر زمینی
 .تقویت جذب سرمایه گذاران در بخش آب و فاضالب 
 های جدید در تصفیه آب.تأمین منابع مالی الزم جهت استفاده از تکنولویی 

 ده بودن شرکتهای آب ه زیانهای آب و فاضالب با توجه بغیرانتفاعی شدن طرح

 و فاضالب
  انعقاد تفاهم نامه و تامین مالی جهت ارتقاس تصفیه خانه های فاضالب و استفاده

 بهینه از پساب باتوجه به وضعیت بحرانی منابع آبی

  منطقی شدن قیمت فروش آب بهاس و دفع فاضالب و حق انشعاب آب و فاضالب

 بر اساس قیمت تمام شده.
 یص و صدور مجوز حفر چاه توسط آب منطقه ای.تسریع در تخص 
  ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاههای اجرائی شهری خصوصًا شهرداری ها به

 منظور انجام پرویه های عمرانی.
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 بخش سوم: شرکت آب و فاضالب کاشان

تامین آب با کمیت وکیفیت مناسب از خواستهای عموم شهروندان می باشد که در 

این شرکت و در قالب یك فرآیند مداوم، فراگیر و مستمر درحال انجام می باشد. این فرآیند 

در صد جمعیت شهرهای تحت پوشش شرکت آبفا کاشان را شامل می شود.  59/99

فاضالب از نیاز های اصلی جوامع شهری بوده  همچنین جمع آوری، انتقال و دفع بهداشتی

که در حال حاضر مطالعات مربوط به ایجاد تاسیسات فاضالب تعدادی از شهرها انجام و 

 عملیات ایجاد تاسیسات فاضالب سه شهر کاشان، قمصر و نیاسر در حال انجام می باشد. 

 های مهمشاخص -1

و میزان منابع مالی این شرکت  با توجه به مطالعات انجام شده، برنامه های اجرائی

 .اقدامات ذیل را به مرحله اجرا گذاشته است
 1395-97های های مهم بخش در سال. شاخص1جدول 

 واحد عنوان شاخص ردیف
سال 

1395 
سال 

1397 
 108 29.5 لیتر در ثانیه تامین آب 1

 3/19 23.6 کیلومتر توسعه شبکه آب 2

 4/11 29.12 کیلومتر توسعه فاضالب 3

 6/18 7.38 کیلومتر توسعه خط انتقال آب 4

 22 33 کیلومتر اصالح شبکه آب 5

 6200 5019 آحاد فروش اشعاب آب 6

 6900 11272 آحاد فروش اشعاب فاضالب 7

 7411 4444 فقره اصالح انشعابات آب 8

 1000 200 متر مکعب ساخت مخزن 9

10 
افزایش ظرفیت تصفیه خانه 

 فاضالب
 0 400 در روز متر مکعب

 63/99 99.5 درصد جمعیت تحت پوشش آب 11

 55/12 11 درصد جمعیت تحت پوشش فاضالب 12

 مآخذ: شرکت آب و فاضالب کاشان
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 عملکرد شاخص ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش -2
ششم .عملکرد شاخص ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش در برنامه 2جدول

 1397توسعه سال 

 مآخذ: شرکت آب و فاضالب کاشان

 تحلیل عملکرد شاخص ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش -3

  با توجه به موقعیت جغرافیائی وآب و هوای گرم و خشك منطقه و همچنین کمبود

حایز اولویت است. این مهم در حالی  "تامین و ذخیره آب"منابع آب در دسترس، 

ایف شرکت های آب و فاضالب نمی باشد، لیکن به علت است که تامین آب از وظ

و کاهش آبدهی چاهها و مشکالت تامین آب، شناسائی، حفاری و  ادامه خشکسالی

تجهیز چاه و همچنین ساخت مخازن ذخیره در اولویت کاری قرار گرفته است.الزم 

کرد به ذکر است، کمبود اعتبارات عمومی و محدودیت منابع مالی داخلی باعث عمل

کمی نامتناسب با نیاز موجود، خصوصاً در بخش ذخیره آب شده است. همچنین 

عدم تامین آب با ظرفیت نهایی از خط انتقال آب زاینده رود به کاشان علی رغم 

پیگیری های مداوم پیامدهای نامناسب کمی و کیفی در این بخش داشته است. 

منجر به محقق شدن حفر  97مجموعه عملیات اجرایی شرکت آبفا کاشان در سال 

 حلقه چاه گردیده است. 7حلقه چاه و تجهیز  8

 ردیف
عناوین هدف کمی بر اساس مواد 

 قانون برنامه 190و  140
واحد 

 متعارف
هدف 

 برنامه
 عملکرد

درصد 

 تحقق
 8/15 108 685 لیتر در ثانیه عملیات تامین آب 1
 14 1000 7000 متر مکعب توسعه مخزن ذخیره 2
 31 22 70 کیلومتر اصالح شبکه آب 3
 138 6200 4500 آحاد فروش اشعاب آب 4
 200 6900 3400 آحاد شعاب فاضالبنفروش ا 5
 67 4711 7000 فقره اصالح انشعابات آب 6
 69 3/19 13/28 کیلومتر عملیات اجرایی توسعه شبکه 7

8 
افزایش ظرفیت تاسیسات تصفیه 

 فاضالب
متر مکعب 

 در روز
5966 0 0 

 17 4/11 2/67 کیلومتر احداث شبکه فاضالب 9
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های آب با کیفیت نامناسب، استفاده از به منظور فراهم شدن امکان استفاده از چاه 

گذاری بخش خصوصی دستگاه های شیرین سازی آب و استفاده از ظرفیت سرمایه

ها در شهر نیاسر به در دستور کار قرار گرفته و در این سال یکی دیگر از این پرویه

متر مکعب مخزن جدید وارد مدار  220ل بهره برداری رسید. همچنین در این سا

متر مکعب مخزن در دست ساخت قرار گرفت. با بروز  1000بهره برداری گردید و 

متر مکعبی بتنی مقدمات اجرای  1000و  5000، 1000رسانی نقشه های مخازن 

قالی و شهرک وحدت فراهم مخزن آب در  کاشان، آران و بیدگل و  قمصر و جوشقان

 گردید. 

 خش توزیع آب  سیاست گذاری بخش براساس نتایج مطالعات مهندسین مشاور در ب

پایه گذاری شده که لزوم آن ایجاد زون بندی شبکه و اصالح و بازسازی شبکه به 

همراه انشعابات موجود است. هزینه این عملیات بسیار باال می باشد که با توجه به 

خلی از پیشرفت مناسبی برخوردار کمبود اعتبارات عمومی و محدودیت منابع مالی دا

نیست. با این وجود و به منظور مقاوم سازی شبکه های آبرسانی جدید و کاهش 

های بعد، استفاده از لوله های چدن داکتیل در دستور های بهره برداری سالهزینه

کیلومتر خط  6/18شرکت موفق به اجرای  1397کار قرار گرفته است. در سال 

کیلومتری شبکه توزیع  22کیلومتری شبکه توزیع آب و اصالح  3/19انتقال، توسعه 

 آب گردیده است.

  سیاستگذاری بخش در زمینه جمع آوری و تصفیه فاضالب منجر به انجام مطالعات

شهر و شروع عملیات اجرائی با رعایت اولویت های الزم در سه شهر کاشان،  7در 

زمین شناسی، عمق زیاد لوله گذاری و قمصر و نیاسر گردیده که با توجه به ساختار 

دیگر عوامل، نیاز به اعتبارات قابل توجهی داشته و به کندی پیش می رود. عملیات 

اجرایی در شهر کاشان با توجه به اخذ تسهیالت از بانك توسعه اسالمی و منابع 

 دولتی عملکردی مناسبی داشته که با توجه به پایان قراردادهای اجرایی از محل این

در  97تسهیالت، ادامه آن نیازمند منابع اعتباری دیگر است. ضمنا عملکرد شرکت 

متر خط  590کیلومتر و اجرای  4/11بخش احداث و توسعه شبکه فاضالب به طول 

انتقال وهمچنین بهره برداری از بخش مایع مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کاشان 

 باشد. هزار متر مکعب در شبانه روز می 20به ظرفیت 
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:تحلیل عملکرد آبفا در برنامه ششم توسعه براساس تکالیف قانونی در سال 3جدول شماره 

1397 

 ردیف
ماده 

 قانونی
 دالئل عدم تحقق عملکرد متن قانون

1 26 
توازن منطقه ای درآمد 

حاصل از صادرات نفت 

 خام و میعانات گازی

حفر و تجهیز چاه اب، 

خرید و اجرای خط 

 انتقال و اصالح شبکه 

 

اعتبارات اصالح فرسودگی 

شبکه توزیع آب و لزوم اصالح 

 بخشی ازخطوط

2 36 
 -حفاظت از منابع آب

 خرید آب تضمینی

عملیات اجرائی 

تاسیسات آب شیرین 

 کن شهر ابوزیدآباد

عدم تخصیص به موقع 

 اعتبارات خرید تضمینی آب

3 37 
افزایش جمعیت تحت 

 پوشش فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب 

شهر کاشان قمصر و 

 نیاسر و نوش آباد

طراحی شبکه انجام شده و 

 نیازمند اعتبار تکمیلی  است  

 تسهیالت مالی خارجی 38 4
ایجاد تاسیسات فاضالب 

 شهر کاشان

شبکه جمع آوری فاضالب به 

علت اتمام اعتبار از بانك 

 توسعه اسالمی نیمه تمام است 

 مآخذ: شرکت آب و فاضالب کاشان

 ایعملکرد بودجه-4
 )ارقام:میلیون ریال( 1397. عملکرد اعتبارات و تملک هزینه ای طی سالهای 4جدول

 درصد تحقق عملکرد مصوب نوع اعتبار نوع اعتبار
 100 9247 9247 ملی)استانی( هرینه ای

 100 9247 9247 جمع کل
 80 341638 428632 ملی)استانی( تملك

 26.1 20220 77406 استانی 

 71.5 361858 506038 جمع کل
 مآخذ: شرکت آب و فاضالب کاشان
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 جمع بندی و پیشنهادها-5

 نقاط قوت:

 شهر( و ابالغ از وزارت 6آب بهاس و آبونمان از شورای شهر ها ) 3اخذ مجوزتبصره

 نیرو 
 اخذ گواهینامه های معتبر مدیریتی و کسب رتبه های مختلف 
  اخذ مجوزهای الزم و انجام پرویه ها از طریق جذب سرمایه گذار بخش خصوصی

برای ایجاد تاسیسات نمك زدایی از آب شرب شهرهای ابوزید آباد، نیاسر، سفید 

های و جذب اعتبارات خرید تضمینی آب در پرویهBOOشهر و نوش آباد به روش 

 خاتمه یافته. 
  بهره برداری از سیستم پیشرفته تصفیه فاضالب )پکیج تصفیه فاضالب به روش

MBBR در شهر نیاسر به منظور فراهم شدن امکان بهره برداری از شبکه )

 فاضالب این شهر. 
 استقرار سامانه تله متری. مدیریت مصرف انریی از طریق 
  در خصوص طرح های عمرانی انتفاعی و غیر انتفاعی و  133اجرایی شدن ماده

 افزایش سرمایه
   عملیات اجرایی فاضالب از محل اعتباراتIDB ساخت مدول دوم تصفیه خانه ،

کیلومتر و بهره  245فاضالب شهر کاشان و ایجاد شبکه اصلی و فرعی به طول 

 یه.برداری از پرو
 واگذاری بخش عمده ای از فعالیتهای امور مشترکین به دفاتر پیشخوان دولت 
  متر مکعب مخزن ذخیره آب در 17000انجام عملیات بخشی از اجرایی احداث

 سطح شرکت 
  کیلومتر از شبکه توزیع آب در شهرهای تحت پوشش.22اصالح حدود 

 :نقاط ضعف
  هجوم آبهای شور به سمت ادامه خشکسالی و افت شدید آب زیر زمینی و

 آبهای شیرین
 عدم تکمیل آبرسانی ازخط انتقال آب زاینده رود به کاشان و آران و بیدگل 
 افزایش قیمت کاال و خدمات  محدودیت منابع مالی داخلی 
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 طوالنی بودن فرآیند اخذ مجوز از آب منطقه ای و شهرداری ها 
 پیشنهادات
 ه کاشان در جهت تامین آب مورد تکمیل ظرفیت خط انتقال آب زاینده رود ب

 نیاز شهرهای کاشان و آران و بیدگل.
 .افزایش اعتبارات تنش برای مقابله با بحران کمبود آب 
  شناسائی و جلوگیری از برداشت غیر مجاز و بی رویه آب از سفره های زیر

 زمینی.
  منطقی شدن قیمت فروش آب بهاس ودفع فاضالب وحق انشعاب آب و فاضالب

 س قیمت تمام شده.بر اسا
 .تسریع درتخصیص و صدور مجوز حفر چاه توسط آب منطقه ای 
  ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاههای اجرائی شهری خصوصًا شهرداری ها

 به منظور انجام پرویه های عمرانی.
  تخصیص اعتبارات به منظور شروع عملیات اجرائی فاضالب در سایر شهرهای

پ حاصل از آن جهت حفظ منابع آب و ارتقاس تحت پوشش و استفاده از پسا

 بهداشت عمومی.
 .بهبود بهره برداری و کاهش مصرف برق از طریق اجرایی سیستم تله متری 
 ( مدیریت بهتر از طریق اجرای سیستم اطالعات مکانیGIS.) 
  متر مکعب مخازن اضطراری ذخیره آب، بر اساس مطالعات  27000ساخت

 مهندسین مشاور.
  سرمایه گذاران در بخش آب و فاضالب.تقویت جذب 

 هابخش چهارم: شهرداری

شهر دارای طرح  565شهر می باشد از این تعداد  1239تعداد کل شهرهای کشور 

شهر دارای طرح هادی مصوب بوده که به دلیل پایان افق طرح، حداقل  711جامع مصوب 

شتتهر از  107با تعداد  طرح نیاز به بازنگری و مطالعه مجدد دارد. استتتان اصتتفهان 700

شهر دارای  96بزرگترین شبکه های شهری در کشور است. از بین شهرهای استان تعداد 

ستان طرح ها در  شهرهای ا سایر  شد و در مورد  شهری می با صوب و طرح جامع  طرح م

شتتهرستتتان دارای طرح  19حال بررستتی و یا تصتتویب نهایی استتت، در طرح جامع تعداد 
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 باشد. تان در حال بررسی میشهر اس 30تفصیلی و 

صفهان حدود  ستان ا شهری ا شینی  5/4جمعیت  شهرن صد   88میلیون نفر با در

شاهین  شان، لنجان، مبارکه،  ستانهای کا شهر شهری در  ست. تراکم جمعیت  صد ی ا در

شهر و میمه، خمینی شهر و نجف آباد بیشترین و در شهرستانهای خور و بیابانك، بوئین و 

ست. شهر در پایین ترین حد ا شت و فریدون سب نفر بر   میاند شهر )بر ح شاخص تراکم 

  .نفر متغیر است 2تا  62هکتار( از 

ترین اهداف عمده کمی ارائه خدمات در سطح شهرها شامل افزایش سرانه عمده

مترمربع، توسعه و تکمیل  20-15فضاهای سبز شهری به میزان سرانه استاندارد 

درصدی  100ها و ساماندهی  ایستگاههای آتش نشانی در سطح شهرها مطابق با استاندارد

 .بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها در محدوده شهرها است
 های مهم عملکرد شاخص -1

 1394-96های های مهم در سال. عملکرد شاخص1جدول 

 1396 1395 1394 واحد عنوان شاخص ردیف

 

1 

افزایش جمعیت تحت 

پوشش خدمات ایمنی و 

 آتش نشانی 
 88.5 88 87.5 درصد

 

2 

تجهیز پایگاههای آتش 

 نشانی 
 675 650 635 تعداد

 

3 

افزایش کل سرانه فضای 

 سبز شهری 
 12 12 11.8 متر مربع 

 

4 

جدا سازی مصارف فضای 

 سبز شهرداری از آب شرب 
 70 60 40 درصد 

 

5 

کاهش سهم حمل و نقل 

شهری از تولید 

 های هوا آالینده

 2.57 2.58 2.59 تن بر نفر
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 ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش عملکرد شاخص-2
ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش در : عملکرد شاخص2جدول شماره 

 1396برنامه ششم توسعه سال 

 عناوین هدف کمی ماده قانونی ردیف
واحد 

 متعارف
هدف 

 برنامه
 عملکرد

درصد 

 تحقق 

 

1 
 بند - 6 ماده

 1 جزس- ب

افزایش جمعیت تحت 

پوشش خدمات ایمنی و 

 آتش نشانی
 80 70 88 درصد

 
2 

 بند - 6 ماده

 1 جزس- ب
افزایش کل سرانه فضای 

 سبز شهری
 88 102 11.5 متر مربع

 

3 
 بند - 6 ماده

 3 جزس - ب
افزایش سهم حمل و نقل  

 عمومی 
 80 45 57 درصد 

 :عملکرد بودجه -3
 1396هزینه شهرداری های استان در سال : درآمد و 3جدول شماره 

 شهر شهرستان
درجه 

 شهرداری

 هزینه درآمد

 عملکرد مصوب عملکرد مصوب

 اران و بیدگل

 21049 32000 25435 32000 4 ابوزیدآباد

آران و 

 بیدگل
8 70000 336449 700000 340796 

 18011 35000 17990 35000 3 سفید 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 اییه 

 12519262 27500000 20924392 27500000 12 اصفهان 

 536373 800000 570110 800000 6 بهارستان 
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 شهر شهرستان
درجه 

 شهرداری

 هزینه درآمد

 عملکرد مصوب عملکرد مصوب

 22347 27000 37081 27000 3 تودشك 

 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 نیك آباد

 56465 38000 56463 38000 5 هرند

 38304 42000 53563 42000 6 ورزنه 

 برخوار

 50741 45000 76842 45000 5 حبیب آباد

 176940 120000 197883 120000 6 خورزوق

 26830 31000 28286 31045 5 دستگرد

 287636 235388 292219 235388 7 دولت آباد

 26830 31000 28286 31045 1 سین

 29622 17000 32340 17000 1 شاپورآباد

 32542 27209 56844 27209 1 کمشچه

بوئین و 

 میاندشت

 25219 21425 23478 27000 3 افوس 

بوئین و 

 میاندشت 
5 30636 44012 30636 40661 

 تیران و کرون

 77448 74345 75051 74345 6 تیران 

 8775 29755 22014 29755 3 رضوانشهر

 14803 16000 17773 16000 3 عسگران 



 استان اصفهان 1397/ گزارش اقتصادي، اجتماعي سال  146

 

 شهر شهرستان
درجه 

 شهرداری

 هزینه درآمد

 عملکرد مصوب عملکرد مصوب

 چادگان
 69863 45000 68159 45000 6 چادگان 

 13576 15000 18426 15000 3 رزوه 

 خمینی شهر

 28531 28000 34184 28000 1 اصغرآباد

 864124 900000 834115 900000 9 شهرخمینی 

 21741 145000 213528 145000 7 درچه 

 48684 55000 55187 55000 5 کوشك 

 110683 80000 117166 80000 7 خوانسار خوانسار

 خور و

 بیابانك

 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 

 سمیرم

 19250 14000 20810 14000 3 حنا

 77503 56250 82743 56250 7 سمیرم 

 11421 11299 11895 11300 2 کمه 

 10853 10910 12455 10911 2 ونك 

شاهین شهر 

 و میمه

 1293081 1670000 1360872 1670000 9 شاهین شهر

 56985 50000 82439 50000 1 گرگاب 

 148986 180000 151172 180000 6 گز 

 20868 21651 24270 12639 1 الی بید

 35636 31448 35819 31448 5 میمه 

 36480 33000 56312 33000 4 وزوان 

 شهرضا
 329051 460000 367041 460000 9 شهرضا 

 61490 45000 59863 45000 3 منظریه 
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 شهر شهرستان
درجه 

 شهرداری

 هزینه درآمد

 عملکرد مصوب عملکرد مصوب

 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 پیربکران 

 20801 35000 25466 35000  زازران 

 142120 167000 142120 167000 7 فالورجان 

 86225 100591 89391 100592 1 قهدریجان 

 کلیشاد و 
6 76000 

74791 76000 66849 

    سودرجان 

 کاشان

 45659 57000 35503 57000 5 نیاسر 

جوشقان 

 قالی 
3 20075 22901 20075 35493 

 100397 130000 100625 130000 5 قمصر

 3453004 5000000 2295966 5000000 10 کاشان 

کامو و 

 چوگان 
3 5700 10809 5700 10250 

 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
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 شهر شهرستان
درجه 

 شهرداری

 هزینه درآمد

 عملکرد مصوب عملکرد مصوب

 29215 27500 31102 27500 5 گوگد

 لنجان

 91492 100000 85919 100000 6 باغبهادران 

 21416 24000 19463 24000  باغشاد

 51229 95920 55100 95920 5 چرمهین 

 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

 مبارکه

 93853 120000 95552 120000 6 ورنامخواست 

 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 

 48664 60000 25664 60000  مجلسی 

 نایین

 11125 12000 14752 12000  انارک 

 5505 9500 9028 9500  بافران 

 64472 100548 94358 100548  نایین 

 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 
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 شهر شهرستان
درجه 

 شهرداری

 هزینه درآمد

 عملکرد مصوب عملکرد مصوب

 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

 28328 24000 29213 24000 1 طرق رود

 84548 68000 78532 68000 6 نطنز 

 26515363 45240183 34551561 45225312  جمع  مجموع

 بندی و پیشنهادها: جمع -4

 نقاط قوت
 در ایمنطقه و شهری توسعه زمینه در مطالعاتی متعدد هایطرح از برخورداری 

 شهری. تفصیلی هایبرنامه هدایت راستای

 مهاجرین. و بزرگ شهرهای سرریز جمعیت جذب جهت جدید شهرهای وجود 

 جهانی. شده ثبت آثار و تاریخی ارزشمند هایبافت داشتن و اقلیمی و محیطی تنوع 

 85 سال در استان در ساختمانی مصالح تولیدی واحد 2067 وجود  
 ملکی.تصرف و افزایش مسکنوکیفی کمی در ابعاد  فزاینده ومثبت   تحول 
 زمینه در گذاریکارآمد جهت سرمایه خصوصیبخش و پیمانکاران مشاوران، وجود 

 شهری. عمران و مسکن

  مختلف هایدر رشته مهندسی نظام سازمان عضو هزار مهندس16 از بیشوجود  

 ساختمان.
 نقاط ضعف

 کم هایگروه)اول  دهك 5 مخصوصاً مسکن تملك و ناتوانی خانوارها در خرید 

 .(درآمد

 اصفهان. کالنشهر منطقه( و خاک آب هوا،) محیطیزیست  مشکالت 

 کوچك ایدر محدوده فضایی انباشت و تورم)استان  مرکز در امکانات و توسعه تمرکز 
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 .(استان از ایعمده بخش شدن ایحاشیه و

 استان. شهرهای اکثر در دولت مالکیت با شهری زمین وجود عدم 

 استان. در دوام کم سازی ساختمان هایشیوه بودن رایج 
 پیشنهادها:

 های توسعه و عمران شهری.تکمیل مطالعات طرح 
  زمینه سازی الزم برای استفاده حداکثری از ظرفیت ها و توان های مراکز جمعیتی

 جهت حفظ تعادل 
 نفر  25000ها و شهرهای باالی های تفصیلی برای مراکز شهرستانتهیه طرح

 جمعیت. 
 سازی ساکنان آن های غیرمتعارف و توانمندهای سکونتگاهتهیه طرح 
  های مربوط. ها و برنامهتهیه طرحتأکید بر توسعه درونی شهرها و 
 هزار نفر جمعیت با رویکترد  100تهیه طرح مجموعه شهتری برای شهرهای بیش از

 توسعه درونی شهرها.
 های موضوعی و موضعی برای شهرهای دارای طرح جامع.تهیه طرح 
 ها و استقرار جمعیت در مجموعه شهری اصفهان.ساماندهی فعالیت 
 های صنعتی های آالینده و ممانعت از استقرار و توسعه فعالیتهانتقال صنایع و کارگا

 و کارگاهی در حاشیه شهرها.
  خدماتی و تاًمین های نظامی برای تحقق اراضید راختیار ارگانآزادسازی اراضی

 معوض اراضی. 
 عات طرح طال جام م چهان پار به های یک فت فرستتتوده  با لب ستتتازی در  منظور ج

 های مردمی.مشارکت
 های مسکن.ییر رویکرد در پرداخت یارانهتغ 
 های مسکونی با انتظارات، فرهنگ و عالیق مردم. سازی طرح متناسب 
  عنوان ابتزاری برای هدایت بتازار به سمت های مالیاتی بهمشوقو تخفیف مالیاتی

 گذاری.اهداف سیاست
  به اراضی بایر. %10اخذ مالیات سالیانه 
 های مختلف. و پرداخت تناسب با توان درآمدی دهكاحداث واحدهای مسکونی م
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 های پایین درآمدی.های بخش مسکن به دهكیارانه
های توسعه درونی شهرها )افزایش استفاده از اراضی موجود در بافت فرسوده و ظرفیت  

 تراکم ساختمانی(.
  سازی و اصالح الگوی مصرف انریی در ساختمان. فرهنگ 
 های آب و هوایی اسالمی مسکن براساس اقلیم –تهیه الگوی ایرانی 
 .گسترش بیمه کیفیت ساختمان 





 فصل نهم 

 عمران  روستايي و عشايري

  
در این بخش سه حوزه اصلی مرتبط با عمران روستایی و عشایری شامل فعالیتهابی 
عمران روستایی در حوزه بنیاد مسکن انقالب اسالمی، آب و فاضالب روستایی و فعالیتهای 

 اداره کل امور عشایر بررسی می شود: 

 بخش اول: عمران روستایی
استان در روستاها درصد جمعیت  57/14حدود  1395براساس سرشماری سال 

سهم مهمی از تولیدات مواد خوراکی را به تولید  جمعیت روستایی استان .هستندساکن 
از جنبه های مختلف حایز اهمیت بسیاری توجه و حمایت از این بخش  از این رو عهده دارند

و عمران روستایی و ارائه خدمات زیربنایی جهت های توسعه اجرای طرح در این راستا است.
های جامعه زندگی روستائیان و کاهش نابرابری بهبود کیفیت و درآمدافزایش سطح 

دهنده تسهیالت به روستائیان و حمایت از نهادهای تأمین کننده و ارائهروستایی و شهری 
اهداف ترین مهم از جملههمواره وری مناسب از امکانات موجود جهت افزایش اشتغال و بهره

 برنامه ها ی توسعه کشور بوده است.

 های مهمـ عملکرد شاخص1
 1395 – 1397های های مهم در سالعملکرد شاخص – 1جدول 

 1397 1396 1395 واحد شاخصعنوان  ردیف
 85 74 15 طرح تهیه و بازنگری طرح هادی و تعیین محدوده روستا 1
 191 86 10 طرح اجرای طرح هادی روستایی 2
 0 2 5 طرح اجرای طرح بهسازی بافت باارزش روستایی 3
 500,12 800,12 850,9 فقره طرح ویژه مقاوم سازی مساکن روستایی 4
 638,4 010,3 045,4 جلد سند صدور اسناد مالکیت روستایی 5
 199,12 830,14 722,8 تن ایتوزیع قیر یارانه 6

 اسالمی استان اصفهان.مأخذ: بنیاد مسکن انقالب 
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ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش در برنامه عملکرد شاخص – 2جدول 

 1397ششم توسعه سال 

 عناوین هدف کمی ماده قانونی ردیف
واحد 

 متعارف

هدف 

 برنامه
 عملکرد

درصد 

 تحقق

1 26 

تهیه و بازنگری 

طرح هادی و 

تعیین محدوده 

 روستا

 93 79 85 طرح

2 26 
اجرای طرح هادی 

 روستایی
 6/82 209 253 طرح

3 99 
اجرای طرح 

بهسازی بافت 

 باارزش روستایی
 0 0 0 طرح

4 59 
طرح ویژه مقاوم 

سازی مساکن 

 روستایی
 26 3247 12500 فقره

5 

قانون الحاق موادی به 

قانون ساماندهی و 

حمایت از تولید و عرضه 

 مسکن

صدور اسناد 

 مالکیت روستایی
جلد 

 سند
4638 8278 5/178 

6 
قانون  1بند هت تبصره 

 1396بودجه 
 100 199,12 199,12 تن ایتوزیع قیر یارانه

 مأخذ: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان.

 براساس تکالیف قانونیدر برنامه ششم توسعه تحلیل عملکرد بخش -2

تکلیف براساس مبلغ سازی مسکن روستایی این درخصوص عملکرد تسهیالت مقاوم

تخصیص یافته و ارائه تسهیالت بانکها انجام شده و با توجه به عدم تخصیص کامل اعتبار 

هدف برنامه در این بند متاثر از آن موضوع دارای درصد تحقق پایینی  1397در سال 

باشد. درخصوص عملکرد صدور اسناد روستایی نیز ارائه طرح شمیم در ابتدای سال می

 سازی این طرح گردد.عث شد تا صدور اسناد منوط به پیاده، با1397
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 8287، با توجه به تکلیف دولت، تعداد 1397همچنین در بودجه پیشنهادی سال  

 درصد بوده است. 5/178جلد سند صادر گردید که فراتر از هدف برنامه و با درصد تحقق 

 ایعملکرد بودجه-3
  1397ی بخش در سال ا هیسرما یاه ییتملک دارا. عملکرد اعتبارات 3جدول 

 )ارقام به میلیون ریال(

 درصد 1397 1396 منبع
 100 945,67 945,67 ملی

 60 876,166 308,278 استانی
 8/67 821,234 253,346 کل

 مأخذ: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان.

 جمع بندی و پیشنهادها-4

پیشنهادات مربوط به ارتقا و بهبود فضای برخی از مهمترین دستاورهای این حوزه و 

 کالبدی و اقتصادی مناطق روستایی عبارتند از:
 های های کیفیت محیط زندگی روستائیان از طریق افزایش فعالیتارتقاس شاخص

 اجرای طرح هادی در مناطق روستایی.

 های فرسوده روستایی ازطریق افزایش میزان تسهیالت سازی بافتبازسازی و ایمن

 های دفاتر نظام فنی روستایی و ترویج فرهنگ مشارکت انکی، گسترش فعالیتب

 های مقابله با حوادث طبیعی غیرمترقبه در سطح روستاها و ساماندهی اجرای طرح

 عوامل طبیعی حادثه خیز 

  برطرف نمودن موانع موجود بر سر راه گسترش صدور سند برای امالک واقع در

 بافت مسکونی روستاها.

 ه کالبدی روستاها و تهیه و اجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم توسع

 کالن شهرها 

 رود.های همجوار به حوزه زایندههای انتقال آب از استاناجرای برنامه 
 بخشی و الزام جدی به بازسازی و نوسازی تاسیسات آبرسانی موجود جهت اولویت

 فت آب.وری و به حداقل رساندن هدر رافزایش بهره

 ای مستمر روستاییان با هدف توانمندسازی برای های فنی و حرفهتوسعه آموزش
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های صنعتی و بهبود کیفیت ارائه و استفاده از خدمات نوین و مشارکت در فعالیت

 تولیدات.

 های مالی ازطریق اعطاس تسهیالت، وجوه اداره شده یارانه سود و کارمزد حمایت

های محلی و ی روستایی و عشایری با اولویت روشجهت توسعه اشتغال خانوارها

 بومی 
 های حقوقی های با تشکلتقویت مدیریت یکپارچه اراضی از طریق مشارکت

 منظور جلوگیری از خرد شدن اراضی و تجمیع مدیریت اراضی خرد کشاورزیبه

 بخش دوم: آب و فاضالب روستایی 

 مقدمه 

ای تأمین آب آشامیدنی سالم و شرکت آب و فاضالب روستایی استان در راست

درصد  6/71بهداشتی و دفع بهداشتی فاضالب روستاهای استان توانسته است به شاخص 

بهره مندی از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی در روستاهای استان دست یابد. با برنامه ریزی 

درصد  7/84صورت گرفت و در صورت تامین اعتبار الزم این شاخص در پایان برنامه به 

خواهد رسید. در زمینه دفع بهداشتی فاضالب روستاهای استان یکی از اهداف مهم این 

شرکت در طول برنامه پنجم و ششم، ایجاد سامانه های دفع بهداشتی فاضالب روستاهای 

باالدست منابع تآمین آب بوده که تاکنون اعتباری به این منظور تامین نگردیده است. با 

اچیز ملی اختصاص داده شده در پایان برنامه پنجم این شرکت توانسته توجه به اعتبارات ن

نفر جمعیت روستایی را  7000درصد جمعیت روستایی استان معادل  1/1است تنها حدود 

 تحت پوشش سامانه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب قرار دهد. 

آبرسانی در سطح های ها و پرویهاجرای طرح از جمله سایر اقدامات می توان به

پرویه فاضالب شامل  3طرح و 2پرویه آب و  314طرح و 26روستاهای استان به تعداد

بیابانك و پیگیری  ( خور وچاه ملكاصفهان و ) )مورکان و رحمت آباد( لنجان )هاشم آباد(

 اجرای تاسیسات فاضالب شش روستا از اعتبارات بانك توسعه اسالمی اشاره کرد.
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 های مهمصعملکرد شاخ -1
 1395-97های های مهم در سال. عملکرد شاخص1جدول 

 1397 1396 1395 واحدواحد عنوان شاخص ردیف
بهره مندی روستاهای استان اصفهان از  1

 20آب آشامیدنی بهداشتی ) باالی 

 خانوار(

 63/71 71/64 26/71 درصد

شاخص روستایی برخوردار از سیستم  2

 خانوار( 20فاضالب ) باالی 

 1/1 1/1 1/1 درصد

 مأخذ: شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان

ها و متغیرهای اصلی بخش در برنامه را نشان عملکرد شاخص 2جدول شماره  -2

 دهد. می
 ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی . عملکرد شاخص2جدول 

 1397در برنامه ششم توسعه سال 

ماده 

 قانونی

عناوین 

هدف 

 کمی

واحد 

 متعارف
 عملکرد هدف برنامه

درصد 

 تحقق 

 2ردیف 

بند ب 

  27ماده 

اقدامات 

عمرانی 

 زیر بنایی

طراحی و اجرای طرحهای  پرویه

های( دفع بهداشتی فاضالب )پرویه

در روستاها با اولویت روستاهای 

واقع در حریم ا و روستاهایی که 

دلیل نفوذپذیری کم دفع فاضالب به

باشد از می در آنها دچار مشکل

 طریق بخش خصوصی

اجرای پرویه فاضالب 

در شهرستانهای 

لنجان، خور و بیابانك، 

اصفهان، فالورجان، 

 چادگان و کاشان

1.1 

 مأخذ: سند راهبردی بخش در برنامه ششم توسعه شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان
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 دهد.را نشان میدر برنامه ششم توسعه تحلیل عملکرد بخش   3جدول شماره  -3
 براساس تکالیف قانونیدر برنامه ششم توسعه تحلیل عملکرد بخش  :3جدول شماره 

 

 ماده قانونی

 

 متن قانون

 

 عملکرد

دالیل 

عدم 

 تحقق

 

 

 

بند ب  2ردیف 

قانون  27ماده 

برنامه ششم 

توسعه توسعه 

جمهوری 

 اسالمی ایران

 یطرحها یو اجرا یطراح

 ی( دفع بهداشتیها)پرویه

 تیفاضالب در روستاها با اولو

 میواقع در حر یروستاها

ها، سدها و ها، تاالبرودخانه

 یرینفوذپذ لیدلکه به ییروستاها

دفع فاضالب در آنها  یکم اراض

 قیاز طر باشدیدچار مشکل م

 یبخش خصوص

مورکان و رحمت آباد  یدر روستاها

لنجان در محل باالدست سد چم آسمان 

هاشم آباد شهرستان اصفهان  یو روستا

 یو دفع بهداشت یپرویه جمع آور

 7تعداد  باشد. یفاضالب در حال اجرا م

در چادگان، اصفهان، استان  یروستا

کم  یریبه علت نفوذ پذفالورجانو کاشان 

وام بانك توسعه  التیاز محل تسه

واگذار  یبه بخش خصوص یاسالم

 دندیگرد

 

 ایعملکرد بودجه-4
 )ارقام به میلیون ریال( 1397ای و تملک در سال . عملکرد اعتبارات هزینه1-4جدول 

 نوع اعتبار
 عملکرد مصوب منبع

درصد 

 تحقق
 - - - ملی هزینه ای

 95 106935 112420 استانی

 95 106935 112420 جمع 
 92 355150 384100 ملی تملك

 50 268309 532192 استانی

 68 623459 916292 جمع 
 مأخذ: شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان
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 جمع بندی و پیشنهادها-5

  های بخش:اصلی ترین قابلیت

 تامین آب و آبرسانی روستایی زیر ساخت های موجود در 
 وجود نیروی انسانی متخصص و با تجربه 
  واگذاری فعالیت های اجرایی و نگهداری به بخش خصوصی 
 وجود سیستم نظارتی مناسب در اجرای پرویه ها و نگهداری شبکه ها 
  وجود شرکت های مهندسین مشاور و پیمانکاران توانمند در حوزه آب و فاضالب و

 گروه های دانش بنیان
 تنگناها و محدودیتهای بخش:

 ستم مدیریت یکپارچه سی سازی طرح  عدم وجود  ستان و عدم الگو در منابع آب ا

 های مدیریت مصرف بهینه آب

  استمرار شرایط خشکسالی و بحران بی آبی و کم آبی در مناطق روستایی استان 
  عدم وجود آب مناسب و استاندارد در بعضی از مناطق استان به دلیل وجود سختی

 باال و تغییرات کیفی نظیر نیتراته شدن

 صرف آب به دلیل رشد جمعیت و توسعه سکونتگاه های غیر دائم افزایش تقاضای م

 روستایی
  شده در بخش آب و سرمایه گذاری های انجام  ست از  کمبود اعتبارات حفظ و حرا

 فاضالب
  مشتتکالت تأمین آب آشتتامیدنی به دلیل پراکندگی نقاط روستتتایی و  فرستتودگی

 زیرساخت ها

 امانه های دفع بهداشتتتی فاضتتالب عدم وجود اعتبارات کافی در راستتتای ایجاد ستت

 روستاها بخصوص روستاهای باال دست منابع تامین آب سطحی 
  پیشنهادات:

  جایگزینی منابع تامین پایدار آب به جای منابع تأمین آب فصلی و ناپایدار، ایجاد

 مجتمع های آبرسانی، انجام برنامه های مدیریت تقاضای آب

  اجرای تاسیسات آبرسانی و خطوط انتقال و شبکه برنامه ریزی جامع جهت مطالعه و

 توزیع روستاهای دارای هدررفت باالی آب
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 هدایت اعتبارات شرکت در جهت اصالح شبکه های آبرسانی 

  پیگیری تامین و تخصیص به موقع اعتبارات تملك دارایی سرمایه ای و اصالح

 ن واقعی شرکتو متناسب سازی کمك زیان پرداختی با زیاوستایی ر های آبتعرفه

  انتقال آب آشامیدنی از طریق طرح آبرسانی چشمه لنگان به تمامی روستاهای

 شهرستان های فریدن و بوئین و میاندشت

 بخش سوم: جامعه عشایری 

در کشور ما حیات اجتماعی از دیرباز متأثر از روابط متقابل گروههای مختلفی بوده 

و در این میان، جامعه عشایری نقش بارزی در سرنوشت سیاسی و حیات اقتصادی کشور 

مرکز آمار  1387داشته است. بر اساس سرشماری اقتصادی، اجتماعی عشایر کوچنده  سال 

نفر آن را   53000نفر گزارش شده  که در حدود  1200000جمعیت عشایر کشور بالغ بر 

عشایر کوچنده اصفهان تشکیل داده اند. جامعه عشایری استان اصفهان با دارا بودن حدود 

درصد مواد  20یك میلیون رأس دام سبك در سال تولید بالغ بر ده هزار تن گوشت قرمز، 

 120یر استان اصفهان ساالنه درصد صنایع دستی را بر عهده دارند. عشا 35پروتئینی و 

 کنند. هزار تن سیب درختی تولید می

چهار طرح برنامه ساماندهی عشایر عبارتند از: طرح عملیات اجرائی، طرح خدمات 

پشتیبانی به کوچندگان، طرح سوخت فسیلی و انرییهای پاک و طرح مطالعات مناطق 

 عشایری

 های مهمعملکرد شاخص -1
 1395-97های مهم در سالهای . عملکرد شاخص1جدول 

 1397 1396 1395 واحد عنوان ردیف
 3000 2300 2300 خانوار آب آشامیدنی 1
 1520 1520 1520 خانوار راه دسترسی 2
 50 50 100 لیتر بر ثانیه آب کشاورزی 3

 2000 2000 2000 خانوار سوخت فسیلی و استفاده از انریی های پاک 4

 استان اصفهانمأخذ: اداره کل امور عشایر 
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خانوار( آب شرب سالم و  2000درصد از عشایر ) 25هر سال به طور مستمر برای 

خانوار  100بهداشتی بوسیله تانکرهای خود کششی تأمین شده عالوه بر آن هر سال حدود 

بوسیله ی خط انتقال آب با لوله و همچنین ساخت منابع ذخیره ی آب به آب شرب سالم 

با توجه به خشکسالی شدید و نیاز بیشتر عشایر  1397ند. در سال دسترسی پیدا می کن

خانوار عشایر آب شرب سالم و بهداشتی تأمین شده است.مضافا هر سال برای  3000برای  

خانوار راه های جدید احداث و جاده های قدیمی مرمت می گردد. عملیات  1520حدود 

ازی قنوات، ایستگاه های پمپای آب، احداث سد خاکی، حفر و تجهیز چاهها، مرمت و بازس

احداث استخر های آب و لوله گذاری جهت هدایت و انتقال آب از دیگر اقدامات زیربنایی 

 این حوزه بشمار می رود.

طرح جایگزینی سوخت فسیلی و انریی های پاک از طریق پکیج های خورشیدی به 

راوان مورد توجه جامعه ی جای سوخت های جنگلی از فعالیتهایی است به دلیل مزایای ف

خانوار عشایری از این امکانات بهره مند  300عشایری قرار گرفته است. هر ساله حدود 

 شوند.می

 ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش/فرابخش. عملکرد شاخص2جدول 

 1397در برنامه ششم توسعه سال 

 درصد 1397 1396 واحد عنوان ماده قانونی ردیف
 37 96 260 خانوار پیش بینی اسکان عشایر 194 1

 100 9605 9605 خانوار ارائه خدمات پشتیبانی 194 2

 60 360 600 خانوار مطالعات جامع مناطق عشایری 194 3

 100 2000 2000 خانوار طرح سوخت فسیلی 194 4
 مأخذ: اداره کل امور عشایر استان اصفهان

 براساس تکالیف قانونیدر برنامه ششم توسعه تحلیل عملکرد بخش -2 
در برنامه و با هدف بهبود وضعیت عشایر از طریق بهبود سطح درآمد، ایجاد فرصت 

شغلی وکیفیت زندگی وکاهش نابرابری های موجود، اقداماتی از جمله ارتقائ شاخص های 

اداره شده، یارانه  توسعه عشایر از طریق اسکان وساماندهی خانوارها، اعطای تسهیالت، وجوه

گسترش بیمه  سود وکارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهای عشایری و همچنین تعمیم و

بینی پوشش صد در صدی از طریق تقویت صندوق بیمه اجتماعی عشایری پیش روستایی و
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خانوار از جامعه عشایری در برنامه پنج 260گردیده است. موضوع ساماندهی ساالنه حدود 

 9605پیش بینی گردیده است. در طرح ارائه خدمات به کوچندگان مجموعاً  ساله استان

های مختلف شامل تأمین آب کشاورزی، تأمین آب شرب ها و پرویهخانوار عشایر از طرح

مند انسان و دام،آموزش و ترویج، سوخت فسیلی و انریی های پاک و نظایر آن بهره

 گردند.می
 براساس تکالیف قانونیرنامه ششم توسعه در ب:تحلیل عملکرد بخش 3جدول 

 دالیل عدم تحقق عملکرد متن قانون ماده قانونی ردیف

ماده  7بند  1

27 

 کمبود اعتبار نفر روز 520 آموزش وترویج عشایر

ماده  4بند  2

27 

مرمت و بازسازی ایل راه 

 های عشایری

میلیون  10192

 ریال

 عدم تخصیص کامل

ماده  4بند  3

32 

میلیون  37200 تسهیالت بانکیاعطای 

 ریال

مشکالت -کمبوداعتبار

 ضمانت 

بند ث ماده  4

33 

 عدم استقبال عشایر راس 60000 *بیمه دام عشایر

بند الف ماده  5

70 

 عدم استقبال عشایر خانوار 1692 *پوشش بیمه سالمت

 ایعملکرد بودجه-3
 )ارقام به میلیون ریال( 1397ای و تملک بخش در سال . عملکرد اعتبارات هزینه4جدول 

 درصد عملکرد مصوب منبع نوع اعتبار

 ایهزینه

 - ملی - ملی
 04/98 26530 27060 استانی
 04/98 26530 27060 جمع 

 تملك

 100 23700 23700 ملی
 46 21213 45812 استانی

 6/64 44913 69512 جمع کل
 مأخذ: اداره کل امور عشایر استان اصفهان
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 جمع بندی و پیشنهادها -4

 نقاط قوت:
 رشته قنات در سطح روستاها و کل استان و  4400ها و بیش از وجود چشمه

 پراکنش گسترده آن 
 تمایل و عالقه عشایر به یکجانشینی در راستای ساماندهی و اسکان 
 های دامپروری با توجه به داشتن حدود یك میلیون حمایت از دامداری و مجتمع

 درصد گوشت قرمز استان توسط عشایر 25لید رأس دام و تو
 برداری از آن جایگاه صنایع دستی ویژه عشایر و وجود استعداد بهره 
  میلیون هکتار 2وجود منابع ملی مرتعی خدادای حدود 
  وجود کشاورزی و باغات سیب عشایر، به نحوی که یك سوم باغات سیب متعلق

 هکتار( 12000به عشایر است)حدود 
  عشایر به انتقال از زندگی دامداری به زندگی کشاورزی و سایر مشاغلتمایل 
  متر(میلی 500میزان بارندگی بسیار خوب در مناطق عشایری)بیش از 
 های دامپروری بزرگ و نیز امکان تبدیل دام کوچك هاومجتمعاحداث شهرک

 عشایر به دام بزرگ در هنگام ساماندهی و اسکان
 های تولیدی و اقتصادی فعالیت و مشارکت مناسب زنان عشایر در عرصه 

 نقاط ضعف

 پذیر بودن عشایر در مقابل حوادث و باالیا، بخصوص خشکسالیآسیب 

 آالت کشاورزی برداری از وسایل و ماشینعدم آشنایی عشایر با اصول علمی و بهره

 و دامپروری صنعتی

 های آن و فقیرتر شدن ر نسبت به هزینهعدم تطبیق درامد سرانه خانوار عشای

 تدریجی عشایر

 های صنایع دستی عشایری به دلیل پایین *منسوخ شدن تدریجی برخی از رشته

 بودن درآمد و فقدان بازار مصرف

 ها بدون هماهنگی با اداره بندها و چشمهواگذاری و تصرف تدریجی مراتع، میان

 کل امور عشایر 

 شده عملیات عمرانی در مناطق عشایری های تمامباال بودن قیمت 
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  مشکل تعبیه وثیقه و ضامن برای استفاده از تسهیالت بانکی 
 گذاران بخش خصوصی به حضور در مناطق عشایرعدم تمایل سرمایه 

 پیشنهادها

  کاهش وابستگی به مراتع، ایجاد تعادل بین دام و مرتع از طریق ایجاد کارگاه و

 مداری و خدماتیهای تولیدی کشاورزی، داقطب
 های موجود در مناطق عشایریانجام مطالعات به منظور شناخت دقیق از پتانسیل 
 ریزی برای باالبردن سطح درآمد عشایر از طریق تغییر در شیوه زندگی برنامه

 بخشی به تولیدات عشایر عشایر و تنوع
 رکت های توسعه باجلب مشاهای مورد نیاز در کانونتجهیز و ایجاد زیرساخت

 عشایر
 ها، استعدادها و ارتقاس همه جانبه تولید، آموزش و ترویج با توجه به پتانسیل

 برداری بهینه در مزرعهبهره
 های مناسب برای تغییر معیشت دامداری به الوصول نمودن واگذاری عرصهسهل

های مانند مباحث های تولیدی در رشتهکشاورزی و دامپروری و ایجاد قطب

 ، زنبورداری و...گلخانه، قارچ
  هماهنگی با سایر دستگاه های استانی و ذیربط جهت کمك و ارائه خدمات جهت

 رفاه و توسعه مناطق عشایری 
  هدایت و ساماندهی جمعیت از نقاط پراکنده در مناطق عشایر به مراکز جمعیتی

 های بیشتر با قابلیت
  و عملیات عمرانی  و ساماندهی به کوچ و اسکان با تکیه بر مطالعات انجام شده

 اشتغال زایی در دست اجرا 
 های توسعه های اسکان در مناطق و کانونسازی سایتطراحی و مکانیابی و آماده

 دارای ظرفیت اشتغال
 های شغلی از طریق تسهیالت بانکی، تأمین آب کشاورزی، احداث ایجاد فرصت

 های دامپروری و دامداری و افزایش سطح زیرکشت باغاتمجتمع



 فصل دهم 

 تجارت و معدن صنعت،

 
 مقدمه

 270واحد فعال صنعتی با سرمایه گذاری  8600استان اصفهان با دارا بودن بیش از 

درصدی، از  11هزار نفر، از نظر تعداد رتبه دوم با سهم  261هزار میلیارد ریال و اشتغال 

درصدی،  11درصدی و از نظر اشتغال نیز رتبه دوم با سهم  8نظر سرمایه رتبه دوم با سهم 

 ر را به خود اختصاص داده است. از کل بخش صنعت کشو

طرح نیمه  4000درخصوص طرح های نیمه تمام صنعتی نیز با دارا بودن بیش از 

هزار نفر،  128هزار میلیارد ریال با اشتغال  347تمام صنعتی با پیش بینی سرمایه گذاری 

از درصدی از نظر سرمایه و  4درصدی، سهم  8از نظر تعداد رتبه اول کشوری را با سهم 

درصدی رتبه اول کشوری را به خود اختصاص داده  8نظر پیش بینی اشتغال نیز با سهم 

 است.

بخش معدن استان از نظر تعداد معادن رتبه اول، از نظر تعداد کل معادن دارای 

معدن رتبه دوم، از نظر میزان ذخیره قطعی با  834مجوز پروانه بهره برداری با فعالیت 

میلیون  49رتبه سوم و از نظر میزان استخراج اسمی با ظرفیت میلیون تن  2931حدود 

 تن در سال رتبه پنجم کشور را دارا می باشد.

مرکزیت استان اصفهان در کشور، موقعیت مناسب جغرافیایی و قرار گرفتن این 

استان در شاهراههای ارتباطی ترانزیتی شمال به جنوب و شرق به غرب، قدمت طوالنی 

صنعت، تنوع و گستردگی محصوالت تولیدی، استقرار صنایع مادر به فعالیت در بخش 

عنوان قوای محرکه بخش صنعت و صنایع پائین دستی وابسته، وجود ذخایر غنی معدنی، 

پتانسیل بالقوه و بالفعل بسیار باالیی را در زمینه رشد و توسعه در عرصه های صنعت، معدن 

کارت بازرگانی  3200که در حال حاضر تعداد  و تجارت استان فراهم نموده است. به نحوی

بنگاه صادراتی خدمات  2بنگاه صادراتی کاال و  1150هزار واحد صنفی،  164معتبر، بالغ بر 
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نمایند. گستردگی فعالیت ها در فنی و مهندسی و یك پایانه صادراتی در استان فعالیت می

 621هزارتن،  350با ظرفیت  سیلو 11تمامی حوزه های اقتصادی به گونه است که تعداد 

هزار تن به عنوان  398سردخانه فعال با ظرفیت  45هزار تن و  17294انبار با ظرفیت 

مراکز ذخیره سازی در استان فعالیت می نمایند. توجه ویژه به هنر فرش دست بافت به 

نفر  هزار 270های صادراتی زمینه فعالیت عنوان یکی از مزیت های سرمایه گذاری و الویت

هزار نفر آنان تحت پوشش  32بافنده را فراهم نموده که با رایزنی های انجام شده تعداد 

 بیمه مشاغل خانگی قرار گرفته اند.

 عملکرد شاخص های مهم -1
 1397و  1396.عملکرد شاخص های مهم صنعت و معدن در سال 1جدول شماره 

 1397 1396 واحد عنوان شاخص ردیف
 829 1000 فقره جواز تأسیس صادره 1

 3/53048 49371 میلیارد ریال گذاری جواز تأسیس صادرهمیزان سرمایه 2

 19912 24983 نفر ایجاد اشتغال جوازهای تأسیس صادره 3
 651 517 فقره برداری صادره واحدهای صنعتیهای بهرهپروانه 4

 10583 8616 نفر اشتغال ایجاد شده در بخش صنعت 5

 8/27393 9/16446 میلیارد ریال ایجاد شده در بخش صنعتگذاری سرمایه 6
 103 120 فقره مجوزهای طرح توسعه صادره 7
 5/20585 8/8955 میلیارد ریال های توسعه صادرهگذاری طرحسرمایه 8
 4129 4510 نفر های توسعه صادرهایجاد اشتغال طرح 9
 53 37 فقره صدور پروانه اکتشاف 10
 35 33 فقره کشفصدور گواهی  11
 41 52 فقره برداری معدنصدور پروانه بهره 12
 8/371 8/258 میلیارد ریال گذاری در بخش معدنحجم سرمایه 13
 344 328 نفر زایی در بخش معدناشتغال 14
 48 37 فقره جواز تأسیس واحدهای فنی مهندسی صادره 15
 20 18 فقره پروانه واحدهای فنی مهندسی صادره 16
 53 57 فقره گواهی تحقیق و توسعه صادره 17
 13 13 فقره پروانه تحقیق و توسعه صادره 18

 معدن و تجارت استان اصفهان مآخذ: اداره کل صنعت،
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 1397و  1396های مهم استاندارد در سال . عملکرد شاخص1ادامه جدول شماره 

 1397 1396 واحد عنوان شاخص ردیف
 1987 2216 تعداد (همکف)سنگینآزمون باسکول ثابت  1
 14187 13595 تعداد (آزمون سایر وسایل سنجش)سبك 2
 6079 5477 تعداد بازرسی و آزمون نازل عرضه سوخت 3
 379 419 تعداد )اجباری و تشویقی(صدور پروانه 4
 41597 53305 نفر ساعت آموزش مدیران کنترل کیفی  5
 7528 3479 ساعتنفر  کارآموزی مدیران کنترل کیفی  6
 8004 7720 نفر ساعت آموزش کارکنان 7
 8231 8900 تعداد از واحدهای تولیدی و خدماتی نمونه برداری 8
 1275 762 تعداد از مراکز عرضه نمونه برداری 9
 7730 7421 تعداد از واحدهای تولیدی و خدماتی نمونه مورد آزمون 10
 883 741 تعداد از مراکز عرضه نمونه مورد آزمون 11

12 
گاز  بازرسی فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی)تولید،

 تجهیزات زمین بازی، مهد کودک، سردخانه، پرکنی،
 صنایع انریی بر، آسانسور( آزمایشگاه همکار،

 15082 14294 تعداد

 28211 17979 تعداد بازرسی فنی از واحدهای صنفی 13
 91 83 تعداد تدوین و تجدید نظر 14
 973 1290 تعداد آزمون انگ فلزات گرانبها 15
 17 25 تعداد تایید صالحیت آزمایشگاه همکارصدور  16
 173 173 تعداد تایید صالحیت آزمایشگاه همکارتمدید  17
 4555 4777 تعداد اخطار و تذکر 18
 59 73 تعداد اعالم جرم 19
 2 1 شهرک/ناحیه نواحی صنعتی دارای آب تعداد شهرک ها و 20
 0 1 شهرک/ناحیه نواحی صنعتی دارای برق تعداد شهرک ها و 21
 1 0 خانهتصفیه برداری رسیدههای فاضالب به بهرهخانهتعداد تصفیه 22
 2 0 شهرک/ناحیه نواحی صنعتی دارای گاز تعداد شهرک ها و 23
 53 53 خوشه تعداد خوشه های صنعتی استعدادیابی شده  24
 2 2 خوشه های صنعتی در دست اجراتعداد خوشه  25

26 
شهرک های واگذارشده به بخش خصوصی )واگذاری 

 ها(مالکیت و اداره امور شهرک
 0 1 شهرک

 مآخذ: اداره کل استاندارد استان اصفهان
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 1397و 1396های مهم گمرک در سال . عملکرد شاخص1ادامه جدول شماره 

 1397 1396 واحد عنوان شاخص ردیف
 5128 5006 هزارتن صادارت 1
 2655 1772 میلیون دالر صادارت 2
 100 107 تعداد یتعداد کشورهدف صادرات 3
 86 72 هزارتن واردات 4

 380 334 میلیون دالر واردات  5
 259 214 میلیون دالر واردات )کاالی واسطه ای( 6

 93 118 میلیون دالر واردات )کاالی سرمایه ای( 7

 3 2 امیلیون دالر مصرفی(واردات )کاالی  8

 2728 1925 میلیارد ریال درآمد 9
 827 873 میلیارد ریال ارزش افزوده  10

 1313 1297 فقره پرونده های قاچاق 11

 788 154 میلیارد ریال پرونده های قاچاق 12
 مأخذ: اداره کل گمرک استان اصفهان

 7و تمرکز بر  97در سال براساس برنامه های ابالغی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

محور اصلی توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل، توسعه صادرات غیر نفتی، بهبود فضای 

کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، توسعه معادن و صنایع معدنی،توسعه 

فناوری و شرکت های دانش بنیان با تغییر رویکرد مونتای کاری به نوآوری، مدیریت بازار و 

ساماندهی لجستیك تجاری و تامین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری قرار گرفته و به 

 برنامه اجرائی برای استان اصفهان منظور گردید. 31دنبال آن 

در همین راستا اجرای پرویه ملی شناسایی ظرفیت های تولید به منظور پایش  

ها و نواحی صنعتی  مجوزهای موجود بخش صنعت در دو بخش داخل و خارج از شهرک

به عنوان اصلی ترین برنامه در بروز رسانی بانك اطالعاتی موجود در استان اجرایی گردید، 

که ضمن تعیین تکلیف آخرین وضعیت طرح های نیمه تمام صنعتی و هدایت آنان به اخذ 

ودیم. شاهد ب 97پروانه بهره برداری افزایش تعداد پروانه های بهره برداری صادره را در سال 

همچنین برنامه زمان بندی خروج واحدهای صنعتی غیر فعال و یا نیمه فعال از بانك 

اطالعاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و اجرای آن در این سال آغاز گردید. لذا با 
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توجه به تمرکز مدیریت استان بر اجرای این پرویه، به نتیجه رساندن طرح های نیمه تمام 

رمایه گذاری شده و توسعه فعالیت واحدهای فعال موجود اولویت کاری صنعتی از قبل س

استان قرار گرفته است، لذا انتظار می رود با یك وقفه کوتاه یکساله از سال آینده افزایش 

 صدور مجوزهای توسعه ای را شاهد باشیم. 

با اتخاذ سیاست های حمایت مالی، پرداخت تسهیالت یارانه ای به منظور جذب 

ایه گذاری روستایی و ایجاد اشتغال پایدار در روستاها )طرح های اشتغال فراگیر و سرم

قانون بودجه به منظور حفظ  18اشتغال روستایی(، پرداخت تسهیالت بند الف تبصره 

، به منظور تامین مالی واحدهای 97اشتغال موجود و همچنین پرویه طرح رونق تولید

زسازی و نوسازی و همچنین به بهره برداری رسیدن صنعتی، معدنی و صنفی کارگاهی و با

طرح های نیمه تمام صنعتی در دستور کار قرار گرفت. با توجه به اجرای طرح رونق تولید 

ساله تسهیالت سرمایه  5تا 3از ابتدای اجرایی شدن برنامه ششم توسعه و دوره ثمردهی 

م برنامه آمار تعداد پروانه های ثابت پرداخت شده، همانطوری که انتظار می رفت، از سال دو

 .بهره برداری صادره در استان افزایش یافت

در حال حاضر صدور مجوزهای سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری جدید براساس 

و اولویت های تعیین 1404اولویت های تعیین شده در برنامه راهبردی وزارت متبوع در افق 

ا اینکه فهرست صنایع اشباع و دارای ریسك سرمایه شده برای استان در حال انجام است. کم

 .گذاری باال نیز تهیه و در هدایت سرمایه گذاری های جدید مورد تاکید است

های اقتصادی و به دنبال آن شرایط رکود اقتصادی شدید، مشکالت تحریم

ع خشکسالی و کم آبی استان و مشکالت ناشی از آن، تمایل شدید به سرمایه گذاری در شعا

کیلومتری مرکز استان )به دلیل دسترسی راحت تر به منابع و خدمات( و مصوبات 50

شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته های مربوطه) کمیته کاهش آلودگی هوا و 

کارگروه مبارزه با پدیده گرد و غبار(، باالبودن قیمت زمین و عدم تامین زیرساخت های 

واحی صنعتی استان، از جمله مهمترین مشکالت بخش مناسب در برخی شهرک ها و ن

 .بشمار می رود

و شرایط مساعد استان از حیث علم و فناوری  1396پایش مستمر مجوزهای موجود 

و خدمات فنی و مهندسی، نوین سازی و ارتقای سیستم های تولید متناسب با فناوری های 

جدید و اجرای طرح های توسعه متناسب با نیاز بازار مصرف ملی و فراملی، به گونه ای بوده 

ظرفیت های تولیدی با رعایت الزامات محیط زیستی و که این بخش در مسیر تکمیل 
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 .براساس آمایش سرزمین پیش می رود

توسعه فعالیت بخش معدن به دلیل اتخاذ سیاست های انقباضی و عدم پرداخت 

تسهیالت بانکی مناسب از سوی دولت و نیز افزایش تحریم های بین المللی، دشواری تامین 

و نوسازی ماشین آالت معدنی، بلوکه شدن بخش وسیعی زیرساخت های الزم، عدم بازسازی 

از پهنه های استان و.... با مشکالتی روبرو شده به گونه ای که به نتیجه رسیدن گواهی های 

 .کشف صادره و دریافت پروانه بهره برداری روندی کاهشی دارد

صالحیت همچنین با عنایت به اصالحات انجام گرفته در قانون معادن و الزام داشتن 

فنی و مالی برای متقاضیان ثبت محدوده های معدنی از یك طرف در معرفی پهنه های 

اکتشافی و از طرف دیگر بلوکه شدن قسمت وسیعی از استان به دلیل داشتن پتانسیل مواد 

معدنی، موجب گردیده تا درخواست های اکتشافی استان )پروانه های اکتشافی( بسیار 

ه علی رغم انتظاری که با اجرایی شدن برنامه ششم توسعه و به محدود گردد. به نحوی ک

دنبال آن تفویض وظایف شورای عالی معادن کشور به استان ها، می رفت، همچنان 

تسهیالت خاصی در استان برای فعالیت بخش معدن در نظر گرفته نشده و جذب سرمایه 

 .استگذاری در این بخش با یك روند ثابت و تا حدی نزولی مواجه 

عملکرد شاخص ها ومتغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش صنعت در  .2جدول

 1397برنامه ششم توسعه سال 

ف
دی

ر
 

ماده 
 قانونی

 عنوان هدف کمی
واحد 
 متعارف

1396 1397 
هدف 
 برنامه

 درصدتحقق عملکرد هدف برنامه درصدتحقق عملکرد

1 
ماده 
23 
 

سرمایه گذاری در 
منطقه ویژه 

 اقتصادی شهرضا
    0 1    0 2 تعداد

2 
سرمایه گذاری در 

منطقه ویژه 
 اقتصادی کاشان

    0 6    0 4 تعداد

3 
بند 
الف 
ماده 
26 

بروز رسانی 
اطالعات 

واحدهای فعال و 
 نیمه تمام صنعتی 

تعداد 
 واحد

3500 2653 
فعال و  339

نیمه 2314
 تمام 

7000 4109 
فعال و  429

نیمه  3680
 تمام 

4 
آمار تولید ماهیانه 
 واحدهای منتخب

 191 862 450 172 431 250 تعداد 
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ف
دی

ر
 

ماده 
 قانونی

 عنوان هدف کمی
واحد 
 متعارف

1396 1397 
هدف 
 برنامه

 درصدتحقق عملکرد هدف برنامه درصدتحقق عملکرد

5 

به بهره برداری 
رساندن طرح 

های نیمه تمام 
 صنعتی استان

 44 709 1600 103 517 500 تعداد

6 

بند 
الف 
ماده 
27 

خوشه های 
صنعتی شناسایی 

 شده
 72 13 18 109 12 11 تعداد

7 
بند ذ 
ماده 
35 

احداث سیستم 
و  تصفیه

بازچرخانی 
پسماند در 

شهرک های 
 صنعتی استان

 100 12 12 120 12 10 تعداد

8 

ماده 
46 

واحدهای صنعتی 
تولید فوالد و 
محصوالت 

 فوالدی

 4 4 95    0 45 تعداد

9 
واحدهای صنعتی 
 نساجی و پوشاک

 16 8 50 10 2 20 تعداد

10 
سرمایه گذاری 

های جدید کاشی 
 و سرامیك

    0 2    0 2 تعداد

12 

سرمایه گذاری 
های جدید و 
توسعه ای در 

بخش ریسندگی 
ظریف سیستم 
پنبه ای و الیاف 

 مصنوعی

 33 20 60 50 12 24 تعداد

13 

سرمایه گذاری 
ای جدید و توسعه

در بخش تولید 
 منسوجات نوین

    0 40    0 29 تعداد
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ف
دی

ر
 

ماده 
 قانونی

 عنوان هدف کمی
واحد 
 متعارف

1396 1397 
هدف 
 برنامه

 درصدتحقق عملکرد هدف برنامه درصدتحقق عملکرد

14 

سرمایه گذاری 
های جدید و 

ای در توسعه
تکمیل و  بخش

در  رنگرزی
 صنعت نساجی

 5/12 17 136 10 13 128 تعداد

 

15 

سرمایه گذاری 
های جدید و 
توسعه ای در 
بخش انواع 
 کامپوزیت

 7/7 2 26 10 2 20 تعداد

16 

های گذاریسرمایه
ای توسعهجدید و

دربخش قطعات 
 پالستیکی خودرو

    0 15    0 13 تعداد

17 

های گذاریسرمایه
ای توسعهجدید و 

در بخش کاغذ از 
 کربنات کلسیم

 6/66 2 3 350 7 2 تعداد

18 

سرمایه گذاری 
های جدید و 
توسعه ای در 

 بخش انواع غشاس

    0 2    0 2 تعداد

19 

سرمایه گذاری 
جدید و توسعه 
ای در سیستم 

های نوین طراحی 
و چاپ واحدهای 
 کاشی و سرامیك

    0 1    0 1 تعداد

20 
پروانه گواهی و 

 پژوهشی
 5/32 13 40 70 7 10 تعداد

21 
سرمایه گذاری 

ای جدید و توسعه
 در تولید پوشاک

 150 9 6 250 5 2 تعداد
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ف
دی

ر
 

ماده 
 قانونی

 عنوان هدف کمی
واحد 
 متعارف

1396 1397 
هدف 
 برنامه

 درصدتحقق عملکرد هدف برنامه درصدتحقق عملکرد

22 

سرمایه گذاری 
جدید در تولید 

بتن های 
 پیشرفته

    0 2    0 1 تعداد

23 
سرمایه گذاری 
جدید در تولید 
 مصنوعات سنگی

 110 11 10 80 4 5 تعداد

24 

سرمایه گذاری 
جدید در تولید 

مصنوعات ظریف 
 فلزی

    0 8    0 5 تعداد

25 

سرمایه گذاری 
جدید در بازیافت 

نخاله های 
 ساختمانی

    0 2    0 1 تعداد

26 
پرداخت 

تسهیالت سرمایه 
 در گردش

میلیون 
 ریال

1000000 2700165 270 20000000 4353645 7/21 

27 
بند ب 
ماده 
64 

واحدهای پروانه 
 تحقیق و توسعه

 18 25 140 12 13 110 تعداد

28 
پروانه واحدهای 
خدمات فنی  

 مهندسی
 8/52 37 70 60 18 30 تعداد

29 

ماده 
64 

سرمایه گذاری در 
شهرک فناوری 

 استان
 8 2 24 20 1 5 تعداد

30 
جواز تاسیس 
دانش بنیان 

 صادره
 8 1 12    0 4 تعداد

31 
پروانه بهره 

دانش برداری 
 بنیان صادره

 29 18 62 50 6 12 تعداد
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.عملکرد شاخص ها ومتغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش معدن در 2ادامه جدول

 1397برنامه ششم توسعه سال 

 ردیف
ماده 

 قانونی

عنوان هدف 

 کمی

واحد 

 متعارف

1396 1397 

هدف 

 برنامه
 درصدتحقق عملکرد

هدف 

 برنامه
 درصدتحقق عملکرد

1 

ماده 

43 

افزایش ظرفیت 

استخراج سنگ 

 آهن

 138 1795 1300 103 1285 1250 هزارتن

2 

افزایش ظرفیت 

استخراج سنگ 

 تزئینی

 95 7152 7480 100 7455 7400 هزارتن

3 

افزایش ظرفیت 

استخراج سنگ 

 آهك الشه

 85 16891 19903 101 19998 19703 هزارتن

4 

افزایش ظرفیت 

استخراج 

 دولومیت

 92 1464 1597 103 1437 1397 هزارتن

5 

 3ماده 

سهم ارزش 

افزوده بخش 

 معدن استان

 استان GDPاز 

       46/0       42/0 درصد

6 

سهم ارزش 

افزوده بخش 

 معدن استان

 کشور GDPاز 

       32/0       3/0 درصد

7 
ماده 

43 

سرمایه گذاری 

 ثابت 

میلیارد 

 ریال
4000 8/258 6 4900 8/371 7 

 سند ملی پیشرفت استان اصفهان و مجموعه اسناد بخشی و فرابخشی در برنامه ششم  :ماخذ

 

 

 



 175: صنعت، معدن و تجارت / 10فصل 

 

 تحلیل عملکرد بخش بر اساس تکالیف قانونی -2
 1397. عملکرد مواد قانونی برنامه ششم در سال 3جدول 

 ردیف

شماره 
ماده  
بند یا 
جزء 

قانونی 
 مرتبط

موضوع 
ماده  بند یا 
 جزء قانون

 اهم اقدامات و عملکرد تکلیف تعیین شده
میزان 
 تحقق

 )درصد(

1 
بند الف 

 5ماده 

اجرائی 
نمودن چرخه 

مدیریت 
 وریبهره

های اجرائی دستگاه
های عملیاتی مکلفند برنامه

وری از خود برای ارتقای بهره
طریق تسهیل و تشویق 

های غیردولتی در فعالیت
های مربوطه را به تأیید حوزه

 وری برساند.ملی بهرهسازمان 

تدوین برنامه جامع ارتقای بهره 
های وری به تفکیك بخش

اقتصادی استان )موضوع در سطح 
 وزارتی در دست اقدام می باشد(

50 

2 
ماده 
23 

ایجاد منطقه 
آزاد تجاری  

صنعتی و 
ویژه 

 اقتصادی

ایجاد هرگونه منطقه آزاد 
تجاری  صنعتی و ویژه 

اقتصادی جدید منوط به 
تصویب مجلس شورای 

اسالمی و تأمین 
و های مورد نیاز زیرساخت

می أخذ مجوز مورد نیاز 
 باشد

پیگیری به بهره برداری رسیدن 
 :مناطق ویژه اقتصادی استان

منطقه ویژه اقتصادی کاشان و 
 شهرضا

50 

3 
بند الف 

ماده 
26 

تدوین سند 
آمایش 
 سرزمین

 الف  دولت موظف است:
سند آمایش سرزمین ملی و 

استانی را تهیه و پس از 
تصویب شورای عالی آمایش 
سرزمین از سال دوم اجرای 
 قانون برنامه به اجراس در آورد.

کمك به بازنگری کارشناسی و 
 بروز رسانی سند آمایش استان

100 
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 ردیف

شماره 
ماده  
بند یا 
جزء 

قانونی 
 مرتبط

موضوع 
ماده  بند یا 
 جزء قانون

 اهم اقدامات و عملکرد تکلیف تعیین شده
میزان 
 تحقق

 )درصد(

4 
بند الف 

ماده 
27 

اقدامات 
اقتصادی و 

 بخشی

ای و ریزی منطقهبرنامه
تقویت اقتصاد روستایی و 

 محورتوسعه اقتصاد صادرات

 صنعتیتشکیل خوشه های .1
باتوجه به اولویت های روستایی 

 آمایش سرزمین
های کارآفرینی در ایجاد پارک .2

 مراکز ومناطق
 گذاریسرمایهدمستعروستائی

.جذب سرمایه گذاری خارجی در 3
بروز رسانی و تکمیل زنجیره جهت 

 ارزش تولیدات روستایی
.اتخاذ تمهیدات الزم حمایتی 4

برای ادامه فعالیت کسب و کارهای 
 روستایی

. همکاری در تدوین برنامه 5
 توسعه روستایی

80 

5 
بند ذ 
ماده 
31 

توسعه 
ظرفیت 
صادراتی 
صنایع 

تبدیلی و 
تکمیلی 
بخش 

 کشاورزی

حمایت از توسعه ظرفیت 
صنایع تبدیلی و  صادراتی

تکمیلی بخش کشاورزی با 
توجه به مزیتهای طبیعی، 
 نسبی و رقابتی این صنایع

پیگیری پرداخت تسهیالت 
 اعتباری روستایی در استان

100 

6 
بند ذ 
ماده 
35 

تغییر ساختار 
 مصرف آب

تغییر ساختار مصرف آب 
شرکتهای فوالدی، آلیایی و 

معدنی و اصالح 
سامانه)سیستم( 

وشوی کنندگی و شستخنك
مواد خام تا پایان سال چهارم 

 اجرای قانون برنامه

.تدوین برنامه راهبردی مصرف 1
آب صنعت و بروز رسانی سالیانه 

ان)همکاری در تدوین برنامه 
 وزارتی  برنامه سازگاری با کم آبی(

.تامین بودجه و اعتبارات الزم در 2
راستای توسعه واحدهای مدیریت 

هش برداشت آب، پساب و کا
واحدهای فوالدی، آلیایی و معدنی 

100 
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 ردیف

شماره 
ماده  
بند یا 
جزء 

قانونی 
 مرتبط

موضوع 
ماده  بند یا 
 جزء قانون

 اهم اقدامات و عملکرد تکلیف تعیین شده
میزان 
 تحقق

 )درصد(

موجود در استان )استقرار چرخه 
بازچرخانی آب در واحدهای 
فوالدی و استفاده از پساب به 

 عنوان جایگزین برداشت آب سالم(

7 
بند ش 
ماده 
38 

حفاظت از 
 محیط زیست

بینی اعطای تسهیالت و پیش
اعتبار الزم در بودجه ساالنه 

رده خارج کردن جهت از 
( از %10درصد)ساالنه ده

های بنزینی و موتورسیکلت
جایگزینی با 

 های برقیموتورسیکلت

.تامین اعتبارات الزم از توسعه 1
 4واحدهای تولیدی موجود)صدور

مورد پروانه بهره برداری در زمینه 
 تولید موتورسیکلت برقی(

.اجرای طرح های عمرانی استان 2
الزم در  در تامین زیرساخت های

 سطح شهر جهت استفاده عمومی

50 

8 
ف    38

3  
 تبصره

حفاظت از 
 محیط زیست

دولت مکلف است تسهیالت 
الزم را جهت توسعه زراعت 
چوب و واردات مواد اولیه 

صنایع مرتبط با 
چوب)سلولزی( در اختیار 

صاحبان صنایع و کشاورزان 
 قرار دهد.

صدور معافیت گمرکی مواد اولیه 
 سلولزی ویژه صنایع

100 

9 
بند الف 

ماده 
39 

انریی، 
صنعت و 

 معدن

شود به دولت اجازه داده می
که قیمت آب و حاملهای 
انریی و سایر کاالها و خدمات 

ای را با رعایت مالحظات یارانه
اجتماعی و اقتصادی و حفظ 
مزیت نسبی و رقابتی برای 
صنایع و تولیدات، تا پایان 

اصالح و از منابع  1400سال 
حاصل برای افزایش تولید، 
اشتغال، حمایت از صادرات 

وری، کاهش نفتی، بهرهغیر
شدت انریی، کاهش آلودگی 

پرداخت تسهیالت از محل منابع 
 هدفمندی یارانه ها

20 
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 ردیف

شماره 
ماده  
بند یا 
جزء 

قانونی 
 مرتبط

موضوع 
ماده  بند یا 
 جزء قانون

 اهم اقدامات و عملکرد تکلیف تعیین شده
میزان 
 تحقق

 )درصد(

هوا و ارتقای شاخصهای 
عدالت اجتماعی و تأمین 

های عملیاتی و هزینه
گذاری شرکتهای سرمایه

 عمل آوردربط بهذی

10 
ماده 
40 

توسعه 
صنعت هوا و 

فضا و 
دستیابی به 

علوم و 
های فناوری

 نوین

الف  بسترسازی و حمایت 
الزم به منظور ایجاد و توسعه 

ها و صنایع مرتبط زیرساخت
با طراحی، ساخت، آزمایش، 

برداری از پرتاب و بهره
های فضایی، ماهواره، سامانه

بر و ایستگاههای ماهواره
 زمینی

ب  حفظ و نگهداری از 
و  کشورهای مداری موقعیت

و اجرای ها ایجاد زیرساخت
ماهواره ملی در  طرحهای

 .راستای حفظ نقاط یاد شده

تاکید برجذب سرمایه گذاری 
جدید در جهت توسعه صنعت هوا 
فضا در الویت های سرمایه گذاری 

 استان

20 

11 
بند الف 

ماده 
42 

توسعه 
صنعت 
 دفاعی

دولت مکلف است در اجرای 
های کلی اقتصاد سیاست

ها و مقاومتی، حمایت
های الزم از قبیل مساعدت

کمکهای مالی و اعتباری و 
تنظیم مقررات مورد نیاز 

برای استفاده از ظرفیت مازاد 
صنعت دفاعی و نیل به 

خوداتکایی در تأمین اقالم 
دفاعی و غیردفاعی کشور را 
با مشارکت بخش خصوصی 

 عمل آورد. به

جذب سرمایه گذاری در اقالم 
 دفاعی مورد نیاز کشور

20 
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 ردیف

شماره 
ماده  
بند یا 
جزء 

قانونی 
 مرتبط

موضوع 
ماده  بند یا 
 جزء قانون

 اهم اقدامات و عملکرد تکلیف تعیین شده
میزان 
 تحقق

 )درصد(

12 
بند الف 

ماده 
44 

تکمیل 
زنجیره ارزش 

 تولید

گذاری برای جلب سرمایه
بخش غیردولتی، برای 
افزایش ظرفیت تولید 

محصوالت پتروشیمی جدید 
تا آخر اجرای قانون برنامه 
ظرفیت تولید محصوالت 
پتروشیمی کشور به صد 
میلیون تن افزایش یابد. 
بدین منظور الزم است 
خوراک مورد نیاز برای 

های واحدهای مجتمع
پروانه دارای تولیدی 

رداری تأمین آب و برق ببهره
مورد نیاز آنها میسر است و 

محیطی مشکالت زیست
ندارند، با هماهنگی وزارت 

 نفت تأمین گردد.

.افزایش سهم صنایع شیمیایی از 1
 صادرات استان

.حمایت از اجرای طرح توسعه 2
 واحدهای صنایع شیمیایی استان

. هدایت سرمایه گذاری های 3
جدید صنایع مواد و محصوالت 

 شیمیایی
 به منطقه ویژه اقتصادی شهرضا

.افزایش سهم صنایع مبتنی بر 4
فناوری های برتر در فناوری تولید 

 صنایع شیمیایی استان

50 

13 
بند الف 

ماده 
46 

رونق تولید، 
نوسازی 
صنایع، 
حمایت 

هدفمند از 
 صنایع

وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مکلف است حداکثر 

ماه فهرست ظرف مدت شش
های صنعتی)با اولویت اولویت

معدنی( را با رعایت صنایع
مالحظات آمایش سرزمینی و 

ای بخشی منطقهتعادل
وزیران تصویب هیأتبه

 برساند.

.تعیین اولویت های صنعتی و 1
معدنی استان به تفکیك شهرستان 

 بر اساس مصوبه هیئت وزیران
.تعیین اولویت های سرمایه 2

با  گذاری صنایع معدنی استان
رعایت مالحظات آمایش سرزمین 

 و تعادل بخشی

100 

14 
بند پ 
ماده 
46 

رونق تولید، 
نوسازی 
صنایع، 
حمایت 

بانك مرکزی )شورای پول و 
اعتبار( مکلف است 

های پرداخت سیاست
ای تسهیالت بانکی را به گونه

درصد از  10جذب حداقل 
اعتبارات بانکی تخصیص یافته 

رونق تولید کشور با توجه به سهم 
 استان

100 
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 ردیف

شماره 
ماده  
بند یا 
جزء 

قانونی 
 مرتبط

موضوع 
ماده  بند یا 
 جزء قانون

 اهم اقدامات و عملکرد تکلیف تعیین شده
میزان 
 تحقق

 )درصد(

هدفمند از 
 صنایع

تنظیم نماید که سهم بخش 
صنعت و معدن از تسهیالت 

ساالنه طی اجرای پرداختی 
قانون برنامه حداقل 

 ( باشد.%40درصد)چهل

15 
بند ج 
ماده 
46 

رونق تولید، 
نوسازی 
صنایع، 
حمایت 

هدفمند از 
 صنایع

ریزی ای برنامهدولت به گونه
رود کاالی و اقدام نماید که و

قاچاق در طول سالهای 
اجرای قانون برنامه، ساالنه 

( %10درصد) حداقل ده
کاهش یابد و از سال اول 

اجرای قانون برنامه از فعالیت 
مبادی ورودی غیرمجاز که 
خارج از کنترل گمرک است 

 .جلوگیری به عمل آورد

.افزایش تعداد بازرسی های 1
 قاچاق کاال در سطح استان

عات مکانی واحدهای .ثبت اطال2
صنفی، صنعتی و.... در سامانه 
جامع انبارها )آئین نامه اجرائی 

قانون مبارزه با قاچاق  6و  5مواد 
 کاال و ارز(

100 

16 
بند چ 
ماده 
46 

رونق تولید، 
نوسازی 
صنایع، 
حمایت 

هدفمند از 
 صنایع

درصد گذاری دهسپرده
ساالنه)ارزی( از منابع ورودی 
صندوق توسعه ملی در قبال 
أخذ خط اعتباری ریالی برای 

ارائه تسهیالت ریالی به 
صنایع کوچك و متوسط 
تعاونی و غیردولتی در 

چهارچوب اساسنامه دائمی 
صندوق توسعه ملی از طریق 

 بانکهای عامل دولتی 

 افزایش سهم استان از اعتبارات
 تخصیص یافته صندوق توسعه ملی

10 
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 ردیف

شماره 
ماده  
بند یا 
جزء 

قانونی 
 مرتبط

موضوع 
ماده  بند یا 
 جزء قانون

 اهم اقدامات و عملکرد تکلیف تعیین شده
میزان 
 تحقق

 )درصد(

17 
بند ح 
ماده 
46 

رونق تولید، 
نوسازی 
صنایع، 
حمایت 

هدفمند از 
 صنایع

وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مکلف است حداکثر 

تا پایان سال اول اجرای 
قانون برنامه، طرح نوسازی و 
بازسازی صنایع را به نحوی 
که منجر به کاهش مصرف و 

آالیندگی و شدت انریی و 
افزایش بازدهی و ارتقای 
کیفیت تولیدات داخلی و 

پذیری آنها شود، رقابت
تدوین نماید. دولت موظف 
است اقدامات حمایتی و 

تشویقی و همچنین تأمین 
تسهیالت اعتباری مورد نیاز 

 بینی کند.را پیش

.تدوین سند بازسازی و نوسازی 1
 صنایع استان

ور .تامین اعتبارات الزم به منظ2
 بازسازی و نوسازی

. صدور معافیت گمرکی ماشین 3
 آالت

30 

18 
بند خ 
ماده 
46 

رونق تولید، 
نوسازی 
صنایع، 
حمایت 

هدفمند از 
 صنایع

دولت مکلف استحمایت الزم 
را از صندوق ضمانت صادرات 

ایران، صندوق ضمانت 
گذاری صنایع کوچك، سرمایه

تحقیقات و توسعه صنایع 
های فعالیتالکترونیك، بیمه 

معدنی و صنایع دریایی در 
طی سالهای اجرای قانون 

 عمل آورد.برنامه به

.صدور مجوز تحقیق و توسعه 1
صنایع الکترونیك، لیزر و اپتیك 

 و.....
.تضمین پروانه بهره برداری 2

معادن جهت دریافت تسهیالت 
 صندوق بیمه فعالیت های معدنی

.درخصوص حمایت از 3
پیشنهاد می گردد صادرکنندگان 

سرمایه صندوق ضمانت صادرات 
ایران با توجه به افزایش میزان 
صادرات سالیانه، توسط دولت 

 افزایش یابد.

20 
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 ردیف

شماره 
ماده  
بند یا 
جزء 

قانونی 
 مرتبط

موضوع 
ماده  بند یا 
 جزء قانون

 اهم اقدامات و عملکرد تکلیف تعیین شده
میزان 
 تحقق

 )درصد(

19 
بند ث 
ماده 
48 

افزایش و 
ارتقای توان 

علمی، 
فناوری و 
نوآوری در 
 صنعت نفت

( از %1درصد)معادل یك
ای اعتبارات طرحهای توسعه

ساالنه شرکتهای تابعه را در 
طول اجرای قانون برنامه، 

جهت ایجاد ظرفیت جذب، 
دار های اولویتتوسعه فناوری

نفت، گاز و پتروشیمی و 
های تجدیدپذیر و انریی

کارگیری آنها در صنایع به
های مرتبط و ارتقای فناوری

زی آنها ساموجود و بومی
وکاهش شدت مصرف انریی 

 .یابداختصاص 

جذب سرمایه گذاری در صنایع 
 پائین دستی پتروشیمی

افزایش ظرفیت تولید و توسعه 
 واحدهای صنعتی موجود استان

40 

20 
ماده 
54 

حمایت از 
سازندگان 
داخلی 

تجهیزات 
مورد نیاز 

صنعت حمل 
و نقل ریلی 

شهری و بین 
 شهری

خرید خارجی تجهیزات به 
ای که ضمن رعایت گونه

قانون حداکثر استفاده از 
توان تولیدی و خدماتی در 

تأمین نیازهای کشور و 
تقویت آنها در امر صادرات و 

( قانون 104اصالح ماده )
های مستقیم مصوب مالیات

به ازای خریدهای  1/5/1391
خارجی، انتقال فناوری به 
 داخل کشور صورت گیرد به
نحوی که تا پایان برنامه 

حداقل هشتاد و پنج درصد 
( دانش طراحی و 85%)

ساخت تجهیزات مورد نیاز 
صنعت حمل و نقل ریلی 

شهری و بین شهری با کمك 

.طرح توسعه واحدهای فعال 1
 صنعت ریلی استان

 .جذب سرمایه گذاری جدید در2
 تولید قطعات صنعت ریلی

.جذب سرمایه گذاری خارجی در 3
 صنایع ریلی موجود استان

30 
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 ردیف

شماره 
ماده  
بند یا 
جزء 

قانونی 
 مرتبط

موضوع 
ماده  بند یا 
 جزء قانون

 اهم اقدامات و عملکرد تکلیف تعیین شده
میزان 
 تحقق

 )درصد(

و استفاده از نهادهای علمی و 
فناوری ملی داخلی صورت 

 گیرد.

21 
بند ب 
ماده 
64 

پژوهش و 
توسعه 
 فناوری

کلیه دستگاههای اجرائی 
( قانون 5موضوع ماده)

مدیریت خدمات کشوری و 
دستگاههای موضوع 

 (1( قانون الحاق )50ماده)
مکلفند عالوه بر  1384 سال

اعتبارات پژوهشی ذیل 
دستگاه در قوانین بودجه 

درصداز عتبارات یك
ای یافته هزینهتخصیص

( و 6( و )1استثنای فصول)به
در مورد شرکتهای دولتی از 

های غیرعملیاتی را هزینه
برای امور پژوهشی هزینه 

 کنند.

.انجام قراردادهای پژوهشی 1
 سازمان

100 

22 
بند ج 
ماده 
64 

پیشتازی در 
اقتصاد 

بنیان و دانش
افزایش تولید 

و صادرات 
محصوالت و 

خدمات 
 بنیاندانش

از  دولت حمایت مالی
های تقاضامحور پژوهش

مشترک با دانشگاهها و 
مؤسسات پژوهشی و فناوری 

های علمیه در موارد و حوزه
ناظر به حل مشکالت کشور، 

مشروط به اینکه حداقل 
د از پنجاه و یك درص

را کارفرما و یا های آنهزینه
بردار تأمین و تعهد کرده بهره

 باشد، 

.جذب سرمایه گذاری در شهرک 1
 فناوری استان

.صدور پروانه بهره برداری دانش 2
 بنیان

.اجرای طرح های پژوهشی با 3
 همکاری دانشگاه ها

. افزایش سهم صادرات 4
محصوالت دانش بنیان از صادرات 

 کل استان
 
 

80 



 استان اصفهان 1397/ گزارش اقتصادي، اجتماعي سال  184

 

 عملکرد بودجه ای   3
 )ارقام:میلیون ریال( 1397. عملکرد اعتبارات هزینه ای صنعت،معدن وتجارت در سال 3جدول

 درصد تحقق عملکرد مصوب نوع اعتبارات

 100 15300 15300 ملی
 96 202357 210972 استانی

 2/96 217657 226272 جمع کل
 مأخذ: اداره کل صنعت، معدن وتجارت استان اصفهان

 1397ای استاندارد در سال . عملکرد اعتبارات هزینه3ادامه جدول 

 )ارقام به میلیون ریال(

 درصد تحقق عملکرد مصوب نوع اعتبارات

 100 21802 21802 ملی
 6/95 55439 57982 استانی

 97 77241 79784 جمع کل
 مأخذ: اداره کل استاندارد استان اصفهان

 )ارقام به میلیون ریال(  1397ای گمرک در سال هزینه . عملکرد اعتبارات3ادامه جدول 

 درصد تحقق عملکرد مصوب نوع اعتبارات
 100 6798 6798 ملی

 0 0 0 استانی
 100 6798 6798 جمع کل

 مأخذ: اداره کل گمرک استان اصفهان

 1397ی صنعت،معدن و تجارت در سال ا هیسرما. عملکرد اعتبارات تملک دارایی های 4جدول

 )ارقام:میلیون ریال(

 درصد تحقق عملکرد مصوب نوع اعتبارات

 100 10800 10800 ملی
 59 21596 248539 استانی

 73 33146 260089 جمع کل
 مأخذ: اداره کل صنعت، معدن وتجارت استان اصفهان
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  1397ی استاندارد در سال ا هیسرما یها ییتملک دارا. عملکرد اعتبارات 4ادامه جدول 

 به میلیون ریال( )ارقام

 درصد تحقق عملکرد مصوب نوع اعتبارات

 100 434.2 434.2 ملی
 61 1733 2850 استانی

 66 2167.2 3284.2 جمع کل
 مأخذ: اداره کل استاندارد استان اصفهان

  1397ی گمرک در سال ا هیسرما یها ییتملک دارا. عملکرد اعتبارات 4ادامه جدول 

 )ارقام به میلیون ریال(

 درصد تحقق عملکرد مصوب نوع اعتبارات
 80 19158 23852 ملی

 0 0 0 استانی
 80 19158 23852 جمع کل

 مأخذ: اداره کل گمرک استان اصفهان

ی شرکت شهرک های صنعتی در ا هیسرما یها ییتملک دارا. عملکرد اعتبارات 4ادامه جدول 

 )ارقام به میلیون ریال( 1397سال 

 درصد تحقق عملکرد مصوب نوع اعتبارات
 94 82550 87550 ملی

 28 41201 145850 استانی
 53 123751 233400 جمع کل

 مأخذ: شرکت شهرک های صنعتی اصفهان

 جمع بندی و پیشنهادات -4

 :های اجرایی بخش در برنامه ششم توسعهبرخی از سیاست

 بهره برداری های سازی و تسهیل فرآیندهای اداری صدور جوازهای کسب و کار و شفاف

 صنعتی
 تسهیل رقابت، کنترل انحصارات و مقابله با بازار شکنی  و کاهش هزینه های مبادله ای 
  پشتیبانی از توسعه صادرات محصوالت صنایع پیشرفته و دانش بنیان و شکل گیری بنگاه
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 های فناور صادرات گرا
 ی و خدمات به توانمندی هدایت تقاضای حوزه های مهم و دارای وزن باال در اقتصاد صنعت

 صنایع پیشرفته
 حمایت از توسعه نوآوری در قالب سامان دهی نظام نوآوری بخشی 
  توسعه سازوکارهای هم افزایی و کاهش هزینه های تحقیق و توسعه برای بنگاه های کوچك

 و متوسط
 ه برون گرایی در توسعه صنعت ملی و تولید رقابت پذیر در بازارهای جهانی و جذب سرمای

 گذاری خارجی
  توسعه ساز و کارهای پیوند و همکاری بنگاه های کوچك، متوسط و بزرگ، پیمانکاری های

 های تولید و تجارتفرعی و خوشه ها و شبکه

  توسعه همکاری و مشارکت تشکل های تخصصی بخش خصوصی و تعاونی در تصمیم سازی

 های بخش

 ع آب بر و گسترش تصفیه پساب های رعایت الزامات آمایشی اقلیم خشك در استقرار صنای

 صنعتی و بازچرخانی آن در فرآیند تولید واحدهای صنعتی
  پوشش ریسك فعالیت های معدنی اعم از اکتشافی و استخراجی واحدهای معدنی و صنایع

 معدنی

  جذب سرمایه گذاری خارجی هدفمند و ترغیب شکل گیری سرمایه گذاری های مشترک

ان فناوری و یادگیری در حوزه اکتشاف، استخراج و فرآوری خارجی داخلی برای کسب تو

 مواد معدنی

   حمایت از مشارکت های داخلی  خارجی در شناسایی اکتشاف معادن بزرگ و ذخایر مشترک

 با استان های منطقه
 حمایت از توسعه قابلیت های فناورانه در طراحی و مهندسی و ساخت صنایع معدنی راهبردی 
 ایشی اقلیم خشك در فعالیت های فرآوری مواد معدنی و ارتقاس بهره وری رعایت مالحظات آم

 در واحدهای معدنی و صنایع معدنی
 پشتیبانی از تولید مواد معدنی دارای ارزش افزوده باال و با کاربرد راهبردی در صنایع پیشرفته 
 رفع تعارض های قانونی در جهت تسهیل فعالیت های معدنی 
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 نقاط قوت 

  درصد از کل کارگاه های صنعتی کشور در استان و مزیت نسبی استان  11وجود

با روش ضریب مکانی در صنایع ساخت کك، فراورده های حاصل از تصفیه نفت و 

سوخت های هسته ای، ساخت فلزات اساسی و سایر محصوالت کانی غیرفلزی، 

و بازیافت و ماشین آالت صنعتی، ابزار پزشکی و اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت 

 از ارزش افزوده صنعتی استان در این صنایع %70تمرکز حدود 
  توان دانش فنی باال در صنایع فوالد، نساجی، فرش ماشینی و دستی، قطعه و

دسترسی آسان و سریع به منابع مواد اولیه، انریی، سرمایه، نیروی ماشین سازی و....

 به ویژه منابع معدنی  وانسانی 

  وجود نیروهای تحصیلکرده و متخصص در زمینه ارائه خدمات تجهیز، تعمیر و

 نگهداری خطوط تولید در استان 
  ایجاد تجمیع اکثریت واحدهای صنعتی در نواحی و شهرک های صنعتی استان

خوشه  25و وجود بیش از  خوشه های صنعتی جهت توانمندسازی صنایع کوچك

 صنعتی شناسایی شده
 واحد مهندسی به  72م خدمات فنی و مهندسی ) تپکو( شامل ایجاد کنسرسیو

منظور ارائه خدمات فنی مهندسی به متقاضیان احداث واحدهای صنعتی و 

 واحدهای فعال
  برخورداری استان از چند منطقه ویژه اقتصادی همچون منطقه ویژه اقتصادی

د خودرو و شهرضا با زون صنایع شیمیایی و باالدستی نفت و کاشان با زون تولی

 ماشین آالت و قطعات 

 سنگ ایران در فوالد و محصوالت فوالدی، نساجی و  سیمان، وجود قطب صنعتی

 استان اصفهان

 وجود قطب صنعتی قطعه سازان خودرو در استان و ایجاد کنسرسیوم صنعت خودرو 

 های تزئینی، آجر، های سرمایه گذاری در صنایع کوچك شامل سنگوجود ظرفیت

 ماشینی و پالستیك، صنایع دستی و فرش دستباف. طال، فرش 
  راه اندازی سامانه نظارت بر اجرا به منظور کنترل فرآورده های واحد های تولیدی

 که مشمول استاندارد اجباری می باشند.
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  قیمت پائین حق بهره برداری اراضی صنعتی و وجود تسهیالت مناسب برای سرمایه

 گذاران
 نقاط ضعف: 

 یی و متوازن نبودن توزیع صنایع در استان به دلیل عدم وجود طرح ضعف در جانما

آمایش سرزمین و آمایش بخش صنعت به نحوی که صنایع و شرکت های انریی 

 بر در یك منطقه و یا شهرک صنعتی در استان استقرار یافته اند.
  صرف هزینه و بکارگیری بخشی از منابع قابل استفاده جهت توسعه صنایع دیگر

ستان در جهت ایجاد شهرک های صنعتی در برخی نقاط استان بدون در نظر در ا

 گرفتن اولویت های آمایشی
  تمایل به سرمایه گذاری در شهرستان های اصفهان به دلیل شکاف اقتصادی بین

 مرکز استان و شهرستان ها 
  سهم بسیار پائین بخش خصوصی در تأمین منابع و زیرساخت های مورد نیاز

 نعتی استان واحدهای ص
  فرسوده بودن، کیفیت نامناسب و بال استفاده بودن زیرساخت های تأمین شده در

 برخی شهرک های صنعتی استان
  عدم وجود مدیریت ظرفیت و ظرفیت سازی )طرح توسعه صنایع( و ارتقای سیستم

 ظرفیت تولید در جهت افزایش تولید محصوالت صادراتی در اکثر صنایع استان
 دن روش های تولید موجود در صنایع و معادن استان با توجه به هزینه بر بو

 فرسودگی ماشین آالت و تجهیزات و سیستم های تولید
  فاصله گرفتن از مقیاس بهینه تولید به دلیل عدم بهره گیری صحیح از ظرفیت

 های موجود در استان و رکود حاکم بر بازار
 شهرک از فعالیت سایر واحدها  عدم اطالع و آگاهی واحدهای صنعتی مستقر در یك

به نحوی که بعضا مراجعه به نقاط دیگر استان در مراحل تکمیلی محصوالت تولیدی 

 موجب افزایش قیمت تمام شده  می گردد 
  باال بودن هزینه های نیروی کار ) قیمت تمام شده ایجاد فرصت شغلی( و طوالنی

نیمه تمام صنعتی در شدن مدت زمان به بهره برداری رسیدن برخی طرح های 

برخی شهرک ها و نواحی صنعتی استان نسبت به سایر مناطق به دلیل افزایش 
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 قیمت تمام شده تولید در آن مناطق
   عدم وجود تصفیه خانه های پساب های تولیدی )بویژه پساب های صنعتی( در

 بسیاری از نقاط استان
 ار در استفاده مشترک عدم وجود مشارکت و تعامل بین واحدهای صنعتی بهره برد

 از منابع از جمله گمرکات و سیستم های حمل و نقل ریلی موجود در استان 
  نابرابری توزیع امکانات مختلف حمل و نقل کاال بین شهرستان های استان و عدم

توسعه زیرساخت های حمل و نقل کاال و بار متناسب با توسعه واحدهای فعال 

 صنعتی و افزایش تعداد واحدها
  وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر در توسعه شبکه و احداث خطوط فرعی و

اتصال به شهرک های صنعتی و کارخانجات به منظور ایجاد هماهنگی در سیتم 

 حمل و نقل کاال 
  عدم تناسب و تأمین زیرساخت های حمل و نقل کاال همزمان با رشد ظرفیت تولید

 ستان با دیگر استان هاو در نتیجه کاهش مزیت رقابتی صنایع ا
  کاربردی نبودن سیستم آموزشی رشته های فنی و عدم ارتباط مناسب بخش

 دانشگاه و صنعت
 پیشنهادها

 های های نسبی و رقابتی هر استان جهت شناسایی زمینهها و مزیتبررسی پتانسیل

-های توسعه مطابق با مزیتهای تأسیس و طرحمناسب توسعه صنعتی و صدور جواز
 های شناسایی شده و اعمال حمایتهای الزم 

 دار موظف نمودن واحدهای صنعتی از بدو تأسیس جهت استفاده از مشاور صالحیت

ها و بهبود کیفیت(، بازاریابی های طراحی کارخانه، فنی، مدیریت )سیستمدر حوزه

 درصد قیمت تمام شده خدمات مشاوره (  50و فروش و پرداخت یارانه مشاوره )
 250اری نمودن ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی با بیش ازاجب 

گردند و هدایت تسهیالت نفر پرسنل و یا صنایعی که جزس صنایع نوین محسوب می

 های صنعتی با فناوری و ارزش افزوده باال به سمت طرح
  یرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات به صورت خاص و تکمیل زتوسعه زیرساخت

 شهرکها 
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 گذاری و پرداخت یارانه شناسایی واحدهای همگن و عالقمند به تجمیع سرمایه

-های بزرگ و شرکتهای متوسط و کوچك به منظور ایجاد بنگاهمشاوره به بنگاه
 های وابسته 

 گیری افزایی و بهرههای صنعتی تخصصی به منظور افزایش همایجاد و توسعه خوشه

های صنعتی ایران و ایجاد زیرنظر سازمان صنایع کوچك و شهرکاز تجارب موفق 

شبکه های پژوهش و فناوری زیر نظر شهرک های علمی و تحقیقاتی و به رسمیت 

 شناختن جایگاه حقوقی و قانونی آنها 
  حمایت از حضور و ارائه محصوالت واحدهای صنعتی کوچك و متوسط در

 زی المللی تخصصی برون مرهای بیننمایشگاه
 های کوچك و متوسط ایجاد و گسترش وب سایت ملی تجاری ویژه محصوالت بنگاه

با قابلیت صادرات)نمایشگاه مجازی( و تعریف مکانیزم قانونی و حقوقی اجرای 

 المللی های الکترونیکی در سطح بینتجارت الکترونیك برای پرداخت
 الت جایزه صادراتی، حمایت قاطع دولت از تولیدات داخلی به وسیله ارائه تسهی

سازی جهت خرید محصوالت با کیفیت داخلی افزایش تعرفه وارداتی و فرهنگ

 های دولتی، خصوصی و عموم مردمتوسط سازمان
 گذاری صنایع کوچك و افزایش دامنه تقویت منابع مالی صندوق ضمانت سرمایه

 شمول صندوق به صنایع متوسط
 های معتبر مشاوره جهت دانشگاهی و شرکتهای همکاری با مراکز نامهعقد تفاهم

 هایابی و شناسایی مشکالت رشد و توسعه بنگاهعارضه
 های کوتاه ای در زمینه آموزشحرفهوهای همکاری با سازمان فنیعقد تفاهم نامه

 مدت 
 های جامع و تخصصی در دانشگاههای کاربردیو همچنین تعریف رشتهپذیریرقابت

 علمی و کاربردی 
 س( ازمان همکاری اقتصادی و توسعهOECD صنعتی را با فناوری برتر به شمار ،)

درصتتتد ستتترمایه در 4های تحقیق و توستتتعه در آن افزون بر آورد که   هزینهمی

گردش باشد. اداره سرشماری ایاالت متحده آمریکا نیزصنایعی را به عنوان فناوری 

فناوری پیشتترفته  10از  گیرد که در محصتتوالتشتتان حداقل یکیبرتر درنظر می

بیوتکنولویی، فناوری علوم حیاتی، اپتو الکترونیك، رایانه و مخابرات، الکترونیك، 
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ای ای، طراحی مواد، هوافضتا، فناوری نظامی و فناوری هستتهتولید یکپارچه رایانه

باشد. با این وجود دامنه شمول صنایع نوین با توجه به شرایط ایران شامل صنایع 

کترونیك با دانش فنی داخلی، رایانه و قطعات مرتبط با آن، نانو اکستتیدها برق و ال

و محصتتتوالت با فناوری نانو، بازیافت قطعات الکتریکی و الکترونیکی، صتتتنایع با 

صوالتی منطبق با  صنایع دارای فناوری پاک و همچنین مح قابلیت بیوتکنولویی، 

جهیزات با انریی استتتتانداردهای زیستتتت محیطی و مدیریت مصتتترف انریی، ت

 باشد. خورشیدی و پودر فلزات اساسی می





 فصل يازدهم 

 تعاونکار و 

 
 مقدمه -1

از دستگاههایی است که به لحاظ تنوع و گستردگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادارات 

آحاد با بخشهای متنوع و نیز فعالیت در حوزه های مختلف تولید، اشتغال و بخش حمایتی 

این اداره کل عالوه  های مختلفها و مأموریتبرنامه ،اهداف در ارتباط است.مختلف مردم 

هدایت، حمایت و سازماندهی در قالب بر وظایف جاری اداری در ارتباط با تنظیم روابط کار 

تعریف بهبود فضای کسب و کار و افزایش رفاه عمومی  ،ایجاد اشتغالکمك به ، تعاونی ها

 .شده است

هنوز باید  قانون اساسی و اسناد باال دستی، بخش تعاون آن گونه که علی رغم تاکید 

نگاه  آن را باید دردالیل  . از جمله است دست نیافتهجایگاه شایسته و اثر بخش خود به 

محدود به نقش و کارایی بخش تعاون و کار در شکوفایی و رونق بخشیدن اقتصاد کشور 

نیروهای  و استفاده مناسب از حوزه  گذاری در اینو سرمایه هاریزی با برنامه جستجو کرد.

توان امید داشت که بخش مشارکت مردم می همراه با تبلیغات و تشویق های ص متخص

بیش از پیش به رشد و شکوفایی اقتصادی  اصلی اقتصادی کشور ارکان  همپای دیگرتعاون 

  .و اجتماعی کشور کمك کند

 عملکرد شاخص های مهم  -1
 1396-97عملکرد شاخص های مهم در سال های -1جدول 

 1397 1396 واحد عنوان شاخص ردیف 

 30646 32413 فقره تعداد دادخواست هیئت تشخیص 1 روابط کار
 8769 8985 فقره تعداد دادخواست تجدید نظر 2
 29887 31934 فقره تعداد آراس هیئت تشخیص 3
 7833 8638 فقره اختالفتعداد آراس هیئت حل 4
 140 139 جلسه تعدا د جلسات ستاد تسهیل 5
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 1397 1396 واحد عنوان شاخص ردیف 

 120367 153864 نفر کارگران حمایت شدهتعداد  6
 34498 25819 نفر تعداد کارگران تعدیل شده 7
 1108901 1103888 نفر شدگانآمار کل بیمه 8
 713137 717630 نفر بیمه شدگان اجباری 9
 28304 24262 نفر بیکاریبگیران بیمهمقرری 10
 381 357 تشکل های کارگری و کارفرماییتشکل 11

کارآفرینی و 
 اشتغال

 1701 1348 نفر جایگزینی نیروی کار 12

13 
ساماندهی متقاضیان اشتغال و ایجاد 

 های شغلی جدیدفرصت
 45443 46037 نفر

14 
ها سهم مؤسسات مشاوره شغلی و کاریابی

 شدگاندر تعداد به کار گمارده
 9361 11981 نفر

15 
عرضه نیروی کار: جمعیت فعال  )جمعیت 

 شاغل و بیکار(
 1902850 1856856 نفر

 1641703 1589044 نفر تقاضای نیروی کار)جمعیت شاغل( 16
 261147 267812 نفر جمعیت بیکار 17
 7/13 4/14 نرخ نرخ بیکاری 18
 3/43 4/41 نرخ نرخ مشارکت 19

 3565 3271 تعداد  تعاونیها  20 تعاون
 564330 520036 نفر اعضای تعاونی های تولیدی 21

22 
تشکیل شرکت های تعاونی در بخش های 

 مختلف اقتصادی
 151 141 تعاونی

 59147 50151 هزاردالر حمایت از توسعه بازار و صادرات تعاونی ها 23
 2201 2370 نفر ایجاد فرصت های شغلی 24
 2 2 تعداد انجام طرح تحقیقاتی حوزه تعاون 25
 53550 53549 نفر/ساعت هاراهبری آموزش تعاونی  26

 اموراجتماعی
 فرهنگی و

27 
 خانه مسئولین ویژه آموزی و باز آموزش

 کارگری بهداشت های
 4 12 دوره

28 
آموزش مهارت های زندگی و پیشگیری از 

 آسیب های اجتماعی 
 دوره

 دوره47
 نفر(4366)

 دوره69
 نفر(3299)

 20 18 برنامه یادواره ها و مسابقات فرهنگی 29
 نفر55000 نفر42000 نفر بیمه کارگران ساختمانی 30

 مأخذ: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
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 ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش . عملکرد شاخص2جدول 

 1397در برنامه ششم توسعه سال  

 عناوین هدف کمی ماده قانونی ردیف 
واحد 

 متعارف

 97سال 

 درصدتحقق عملکرد برنامه هدف

 روابط کار

1 

 4بخش 

قانون برنامه 

 ششم

نظارت بر حسن 

اجرای قانون کار از 

 طریق بازرسی ها
 105 34129 32634 مورد

2  
تعداد حوادث ناشی 

از کار به ازای 

 نفر 100000
 87 110 95 فقره

3  
جلسات ستاد  دتعدا

 تسهیل
 140 140 100 جلسه

4  
تعداد کارگران 

 شدهحمایت 
 109 1120367 110000 نفر

 ---- 1108901 ---- نفر شدگانآمار کل بیمه  5

 ---- 713137 ---- نفر بیمه شدگان اجباری  6

7  
بگیران بیمه مقرری 

 بیکاری
 97.6 28304 29000 نفر

8  
های کارگری و تشکل

 کارفرمایی
 100 392 290 تشکل

کارآفرینی 

 و اشتغال
 71ماده  9

طرح  یاجرا یراهبر

 یکارورز

آموختگان دانش

)اقتصاد  یدانشگاه

 (یمقاومت

 8/28 1009 3500 نفر

 تعاون

 24ماده  10

راهبری تشکیل 

شرکت های تعاونی 

در گرایش های 

 مختلف

 120 151 135 تعاونی

11  

راهبری حمایت از 

توسعه بازارهای 

 خارجی

 51 59147 115712 هزار دالر
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 عناوین هدف کمی ماده قانونی ردیف 
واحد 

 متعارف

 97سال 

 درصدتحقق عملکرد برنامه هدف

 24ماده  12
که مورد تعاونی های 

 بازدید نظارتی
 128 1904 1488 تعاونی

 124 2201 1768 نفر فرصت های شغلی 24ماده  13

 100 2 2 طرح طرح های تحقیقاتی 24ماده  14

 24ماده  15
آموزشی اعضا و 

 کارکنان تعاونی
 117 61642 52822 نفر/ساعت

اجتماعی و 

 فرهنگی

16 

 

 195ماده  

 قانون کار و
 

جشنواره برگزاری 

امتنان از برگزیدگان 

 جامعه کار وتولید

 

 

 برنامه

شناسایی 

کارگران خالق 

 ونو آور

2 100 

17 

سند تفصیلی 

برنامه ششم 

حوزه –

 بخشی 

 استانی مسابقات

 کریم قرآن وملی

 البالغه ونهج

 

 برنامه

برنامه های 

ارتقا فرهنگ 

 کار.

2 100 

18 

 هشتم فصل

 147 ماده–

 کار قانون

 

جشنواره برگزاری 

 امتنان از خانه

 بهداشت

 برنامه

 شناسایی

 های برترین

 یهداشت خانه

 کارگری

 وکارفرمای

2 100 

19 

ماده  قانون 

بیمه 

اجتماعی 

کارگران 

 ساختمانی 

بیمه اجتماعی  

 کارگران ساختمانی
 نفر

شناسایی و 

ثبت نام 

کارگران 

 ساختمانی

55000 94 
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 ششم توسعه براساس تکالیف قانونیتحلیل عملکرد بخش در برنامه -3

 عملکرد متن قانون ماده قانونی ردیف
دالیل 
عدم 
 تحقق

شناساندن و تکریم ارباب  64ماده  1
رجوع و مشاهیر ایراان  و 
 حمایت از نخبگان علمی 

 :شامل امتنان جشنواره برگزاری
 کارگران از وامتنان انتخاب -

 نمونه کار وگروههای
 های واحد از وامتنان انتخاب -

 نمونه
 ومدیران زنان از وامتنان انتخاب-

 خانوار سرپرست نمونه
 ورزشکاران از وامتنان انتخاب -

 آور ومدال قهرمان

 

قانون مدیریت  5موضوع ماده  26ماده  2
 خدمات کشوری

 وباز آموزشی های دوره برگزاری
 های خانه مسئولین ویژه آموزی

 کارگری بهداشت

 

پانزدهم برنامه ششم بخش   26ماده  3
 توسعه

قانون برنامه  81و 80ماده 
 ششم توسعه

برگزاری دوره های آموزشی مهارت 
های زندگی وپیشگیری ازآسیب 
های اجتماعی ویژه جامعه کار 

 وتولید

 

فصل اول  4
 برنامه ششم

برنامه ششم    -95ماده 
توسعه فضا های ،توسعه

 مذهبی وفرهنگی

وبازدید توسعه وترویج فرهنگ نماز 
 ازنمازخانه واحد های اقتصادی

 

فصل اول  5
 برنامه ششم 

فرهنگ اسالمی و وظیفه 
وزارت تعاون،کار ورفاه 

 اجتماعی در جامعه کاروتولید 

مسابقات استانی و ملی قرآن کریم 
 نهج البالغه و

 

فصل اول  6
 برنامه ششم

فرهنگ اسالمی و وظیفه 
وزارت تعاون،کار ورفاه 

 جامعه کاروتولیداجتماعی در 

  توسعه وترویج فرهنگ کتابخوانی

بخش پانزدهم  7
برنامه ششم 

 توسعه

قانون برنامه  81و 80ماده 
 ششم توسعه

  بیمه کارگران ساختمانی

قانون  26ماده  8
 برنامه ششم

قانون مدیریت  5موضوع ماده 
 خدمالت کشوری

اجرای طرح کاج )کاربست 
مداخالت پیشگیری از اعتیاد در 

 محیط کار (
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 عملکرد بودجه ای -4
 )ارقام به میلیون ریال( 1397ای و تملک بخش در سال . عملکرد اعتبارات هزینه3جدول 

 نوع اعتبار
 منبع

1397 
 درصد تحقق عملکرد مصوب

 95 21800 22979 ملی هزینه ای
 96 245821 255656 استانی

 96 267621 278635 جمع کل
 100 18770 18770 ملی تملك

 58 9110 15678 استانی
 80 27880 34448 جمع کل

 مأخذ: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

 جمع بندی و پیشنهادات-5

درصد افزایش یافته که  2/9نسبت به سال قبل  1397تعداد تعاونی استان در سال 

داده است.  تعداد اعضای تعاونی های  درصد را تعاونی های تولیدی تشکیل  44از این تعداد 

درصد افزایش داشته است.  6نفر بوده که نسبت به سال قبل  564330استان در این سال 

نفر فرصتهای شغلی ایجاد شده توسط تعاونی ها این تعداد   51680همچنین با ایجاد   

 .درصد اضافه شده است 5/9نسبت به سال قبل 

، کوچك هایدر اشتغال، انباشت سرمایه یهای اقتصادبخش تعاون با عنایت به مزیت

گسترش اقتصاد مردم محور، توسعه عدالت اجتماعی، توزیع عادالنه ثروت، کاهش و رفع 

درصدی برای بخش  25قانون اساسی که سهم حداقل  44های اصل فقر و همچنین سیاست

این بخش در جایگاه واقعی که رسد تا زمانی تعاون از اقتصاد را هدفگذاری نموده به نظر می

مواجه  مختلفای همچنان با مشکالت در تحقق اهداف توسعهبخش  این  خود قرار نگیرد 

 بود. خواهد 

نفر بوده که نسبت  28304برابر با  1397تعداد  مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال 

ایش می توان درصد افزایش نشان می دهد. از دالیل این افز 16نفر(  24262به سال قبل )

به  شرایط سیاسی و بین المللی حاکم بر اقتصاد، باال بودن هزینه ها ی تهیه مواد اولیه، 

عدم کفایت سرمایه در گردش، مشکالت مدیریتی،  کمبود نقدینگی، بدهی به بانك ها و 
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 .نوسانات نرخ ارز، اشاره نمود

ظر و آراس در بخش جاری، تعداد داخواست هیات تشخیص،  دادخواست تجدید ن

مورد بوده که نسبت به  29887و  8769، 30424به ترتیب  1397هیئت تشخیص درسال 

درصد کاهش داشته است.  آموزش  مستمر کارفرمایان و  4سال قبل به طور متوسط 

کارکنان و شناخت بیشتر از قوانین و مقررات قراردها نقش مهمی در کاهش تعداد اختالفات 

 .خواهد داشت و فضای مناسب کسب و کار
نسبت  1397ساماندهی متقاضیان اشتغال و ایجاد فرصت های شغلی جدید درسال

درصد افزایش نشان می دهد. عرضه نیروی کار ) جمعیت شاغل و  بیکار(  3.3به سال قبل 

درصد رشد داشته است. از دالیل  2.4نفر بوده که نسبت به سال قبل  1902850استان 

عدم سرمایه گذاری مناسب   ،جمعیت متقاضی ساالنه به بازار کار افزایش می توان به  ورود

و نیز مشکل حفظ اشتغال موجود  اشاره نمود. گفتنی است بازرسی های بازرسان کار طی 

درصدی  23منجر به  جایگزینی  نیروی کار داخلی بجای اتباع خارجی و رشد  1397سال 

 نسبت به سال گذشته شده است. 

 : نقاط قوت
  مندی از کارشناسان متخصص و باتجربه در ستادبهره 
  وجود آموزشگاه های اعتبار سنجی شده به منظور واگذاری اجرای دوره های آموزشی

 به آنها
  وجود اتاق تعاون و نماینده خانه تعاون گران در استان به عنوان بازوی اجرایی آموزش

 بخش تعاون
 فیفات مالیاتیوجود امتیازات ویژه برای بخش تعاون از جمله تخ 
  وجود تشکلهای کارگری و کارفرمایی درهیئت های تشخیص و حل اختالف 

 نقاط ضعف:

  عدم تفویض اختیار کافی به اتاق فکر تعاون استان 

  تاخیر در تخصیص اعتبارات مربوط به برنامه های اجرایی 
  تضاد بین دستورالعمل های ابالغی وزارت متبوع و قوانین مالی 
  قانون تخفیف بیمه سهم کارفرما برای شرکت های تعاونیعدم اجرای 
  مشکالت ارائه تسهیالت اعتباری حمایتی به وسیله بانك های عامل و اعطای
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 تسهیالت وجوه اداره شده
 :پیشنهادات

  قاتی و اجرای های تحقی جام طرح  بارات مربوطه برای ان به موقع اعت ابالغ و واریز 

 دوره های آموزشی 

 افی برنامه آموزش و اصالح تعرفه های مربوطتخصیص اعتبار ک 

  ستتتازی و ارائه الگوهای کارآفرینی انجام پرویه های تحقیقاتی در خصتتتوص مدل

 های استانمنطبق با مزیت
  فرهنگ سازی مناسب در تثبیت اندیشه تعاونی ها 
  افزایش سطح دانش نیروی شاغل در بخش تعاونی های از طریق آموزش مستمر 
   تصویب قوانین و ابزارهای الزم جهت نظارت بر عملکرد تعاونیها 
 بانك توستتتعه تعاون، مشتتتارکت جمعی  با های مهم تعاون ارتباط مؤثر بین بخش

 های کالن حوزه تعاون ساز در سیاست مسئوالن تصمیم
 



 فصل دوازدهم 

 برق و انرژي

 
 مقدمه:

بدون تردید یکی از بزرگترین مصنوعات بشر در طول تاریخ، نیروی برق بوده است. 

صنعت برق نقش حیاتی و غیرقابل انکار در فرآیند توسعه اقتصادی و بهبود زیرساخت های 

جوامع مختلف داشته و زمینه الزم برای پویایی و رشد در زمینه های مختلف اقتصادی، 

فراهم کرده است. در جهان حاضر، تولید و مصرف انریی به صنعتی، فرهنگی و اجتماعی را 

 عنوان یك کاالی گرانبها از معیارهای رشد اقتصادی  محسوب می شود. 
شرکت »در استان اصفهان، تولید، انتقال و توزیع انریی برق به شهر و روستا از طریق  

ی برق شهرستان شرکت توزیع نیرو»و « شرکت توزیع نیروی برق استان»و« برق منطقه ای

ن وظیفه تاًمین انریی نیروی برق در ای اصفهامنطقهانجا م می شود، شرکت برق« اصفهان

شرکت توزیع نیروی   باشد.دار میو بختیاری را عهدهسطح استان اصفهان و چهارمحال 

سازی شبکه برق و همچنین بهینه و برداری، توسعهبرق استان، وظیفه نگهداری،  بهره

شهرستان تابعه استان بجز  23رسانی به کلیه مشترکین در محدوده یت برقمسئول

شهرستان اصفهان را داشته و شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان مسئولیت برقرسانی به 

کلیه مشترکین شهر اصفهان را بر عهده دارد. در این فصل به ترتیب وضعیت و عملکرد 

برق استان اصفهان و شرکت توزیع برق شرکت برق منطقه ای اصفهان، شرکت توزیع 

 شهرستان اصفهان پرداخته می شود.

 بخش اول: شرکت برق منطقه ای اصفهان:

در راستای تامین انریی الکتریکی مطمئن و پایدار و ایفای نقش موثر در زیر ساخت 

توسعه کشور و همچنین سیاست ها و اقدام های کالن شرکت برق منطقه ای اصفهان به 

 می باشد: شرح ذیل
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 افزایش بهره گیری از منابع تجدیدپذیر 
  استقرار نرم افزارهایOPF   وPAS در دیسپاچینگ 
  استقرار مکانیسم های اندازه گیری و کنترل کیفیت توان 
 تامین به موقع تجهیزات کلیدی پرویه ها و توسعه زیرساخت های اطالعاتی 

و   نیبرق مشترک یرویو انتقال ن نیتام تیاصفهان مسئول یاشرکت برق منطقه

وظیفه  یاریبرق در سطح دو استان اصفهان و چهارمحال و بخت یروین عیتوز یها شرکت

 %10و دیاز تول %5/8بر عهده دارد. حدود را  مشترک  ونیلیبه سه م توزیع برق به نزدیك

تحت منطقه قرار گرفتن مربوط به این دو استان است. برق کل کشور  یاز مصرف انری

موجب برق  یرویانتقال ن یدر مرکز شبکه سراسرمدیریت شرکت برق منطقه ای اصفهان 

گردیده که این شرکت در مدیریت و پایداری شبکه کل کشور نقش مهمی داشته باشد. 

در سطح مناطق تحت پوشش مستقر بزرگ  عیصنا ازیمورد ن یو انتقال انری نیلزوم تام

 اهمیت این شرکت را دوچندان نموده است. 

 های مهمعملکرد شاخص -1

ای در این بخش عملکرد شاخص های مهم بخش انریی مربوط به شرکت برق منطقه

 اصفهان در سالهای برنامه ارایه شده است:
 1396-97های های مهم در سال. عملکرد شاخص1جدول 

 1397 1396 واحد عنوان شاخص ردیف

1 
خطوط انتقال و مجموع طول 

 فوق توزیع
 6/9986 2/9962 کیلومتر مدار

2 
مجموع ظرفیت پست های 

 انتقال و فوق توزیع
 21971 5/20388 مگاولت آمپر

 5023 4897 میلیون کیلووات ساعت میزان فروش 3
 شرکت برق منطقه ای اصفهان 1397مأخذ: آمار تفصیلی سال 
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 ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی . عملکرد شاخص2جدول 

 1397در برنامه ششم توسعه سال  

 ردیف
ماده 

 قانونی
 واحد متعارف عناوین هدف کمی

 1397 
هدف 

 برنامه
 عملکرد

درصد 

 تحقق 

1 
فروش نیروی برق به  

 مشترکین

میلیون کیلووات 

 ساعت
5900 5023 85 

 ای اصفهانمأخذ: شرکت برق منطقه 

 براساس تکالیف قانونیدر برنامه ششم توسعه تحلیل عملکرد  -2
 براساس تکالیف قانونیدر برنامه ششم توسعه : تحلیل عملکرد بخش 3جدول شماره 

 ردیف

شماره ماده 

قانونی 

 مرتبط

 عملکرد واهم اقدامات شرح ماده قانونی

1 

بند  48ماده 

ت قانون 

 برنامه ششم

افزایش توان تولید برق تا 

مگاوات از  25000سقف 

روش های متداول سرمایه 

 گذاری 

طی سال های برنامه توسط بخش خصوصی یك 

 مگاوات و 15نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 
 150نیروگاه های مولد مقیاس کوچك با حدود 

 مگاوات به بهره برداری رسیده است.

2 

 50ماده 

قانون برنامه 

 ششم

توسعه نیروگاه  حمایت از

 های تجدیدپذیر و پاک

 ریدپذیتجد روگاهیمگاوات ن 19به  كیتا کنون نزد

برق  عیتوز ،یابرق منطقه یدر سطح شرکتها

برق شهرستان اصفهان به بهره  عیاستان و توز

 است.  دهیرس یبردار

مگاوات موفق به  345معادل با  یمتقاض 35تعداد 

 اند. ( شدهPPA) ینیتضم دیعقد قرارداد خر

 یمگاوات دارا 424معادل با  یمتقاض 69تعداد 

از ساتبا هستند  ریدپذیتجد روگاهیپروانه احداث ن

عقد قرارداد  یو در حال اخذ مجوزات الزم برا

 هستند. ینیتضم دیخر
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 شرکت توزیع برق استان اصفهان:بخش دوم: 

آن عبارت  بخش توزیع نیروی برق رابط بین صنعت برق و مشترکان بوده و وظایف

است از: نخست خدمت رسانی به مشترکان و تامین رضایت آنان و فروش انریی برق، دوم 

ایفای نقش فنی برای نگهداری، راهبری و توسعه شبکه های توزیع و سوم حفظ ارتباط و 

هماهنگی با بخش های باال دست صنعت برق. رضایتمندی و بهره وری افزایش خدمات غیر 

کاهش تلفات توزیع و ارتقاس بهره وری اقتصادی وارتقاس پایداری فنی   حضوری به مشترکین،

 و قابلیت اطمینان شبکه از مهمترین سیاستهای این بخش بشمار می رود.
شرکت برتر شرکت توزیع کشور،  5شرکت توزیع برق استان اصفهان با رتبه اول بین 

شهرستان استان  23تایی وظیفه تامین برق مطمئن و پایدار به کلیه نقاط شهری و روس

مشترک  44479تعداد  1397اصفهان به جزس شهرستان اصفهان را به عهده دارد. در سال 

مشترک رسید. در این  1457348جدید جذب گردیده و کل مشترکین این شرکت به  

میلیون کیلووات ساعت بود. تاسیسات زیر بار شرکت در  9394سال فروش انریی حدود 

کیلومتر شبکه فشار  20572کیلومتر شبکه فشار ضعیف،  18550پایان سال حدود 

 526238مگاولت آمپر و تعداد  5575دستگاه پست با ظرفیت حدود  33766متوسط

 دستگاه چراغ روشنایی است.

 از جمله امتیازات شرکت می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  )کدینگ تجهیزات شبکه و سامانه کنترل اجناس و شناسه فنی تجهیزات )کاشف

 شرکت 
  راه اندازی سامانه نماد )سامانه پردازش و نمایش مکانی اطالعات استاتیك و

 دینامیك شبکه(
 رسانی مشترکین )نیرونگار(افزار وب اپلیکیشن اطالعراه اندازی نرم 
  ثبت اطالعات طرح جامع شهرستان در سامانهGIS  و بررسی  و کنترل آن 
 واگذاری صد در صد قرارداد های اجرایی به صورت کلید در دست 
  ارزیابی کلیه شهرستان های تابعه در بازه زمانی شش ماهه به صورت شاخصی و

 میدانی
 تفکیك شاخص های فنی شرکت به زیر مجموعه های عملیاتی 
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 اخص های مهمعملکرد ش -1
 1395-97های در سال های مهم شرکت توزیع برق استان. عملکرد شاخص1جدول 

 1397 1396 1395 واحد عنوان شاخص ردیف

 7.63 7.73 8.09 درصد تلفات توزیع 1

2 
میزان خاموشی به ازای هر 

 مشترک
 0.643 0.783 1.22 دقیقه در سال

 1457 1413 1374 هزار مشترک تعداد مشترکین 3

 فروش انریی 4
میلیون کیلووات 

 ساعت
9027 9424 9393 

 39122 38585 37862 کیلومتر طول خطوط موجود 5

 5574 5501 5359 مگا ولت آمپر ظرفیت منصوبه 6

 مأخذ: شرکت توزیع برق استان اصفهان

رکت توزیع برق ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه شعملکرد شاخص 2جدول 

 1397در سال استان 

 عناوین هدف کمی ماده قانونی ردیف
واحد 
 متعارف

هدف 
 برنامه

درصد  عملکرد
 تحقق

1 
بودجه سنواتی 

 شرکت
 110 7.63 8.4 درصد تلفات توزیع

2 
بودجه سنواتی 

 شرکت
میزان خاموشی به 

 ازاس هر مشترک
دقیقه در 

 سال
0.73 0.643 5/113 

3 
بودجه سنواتی 

 شرکت
 100 1457348 1458361 مشترک تعداد مشترکین

4 
بودجه سنواتی 

 شرکت
 فروش انریی         

میلیون 
کیلووات 

 ساعت
9469 9393 99 

5 
بودجه سنواتی 

 3/99 39122 39412 کیلومتر طول خطوط موجود شرکت

6 
بودجه سنواتی 

 شرکت
مگا ولت  ظرفیت منصوبه

 آمپر
5609 5574 3/99 

 مأخذ: شرکت توزیع برق استان اصفهان
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صفهان  -2 ستان ا شرکت توزیع برق ا سعه تحلیل عملکرد  شم تو ش در برنامه 

  براساس تکالیف قانونی
 های برنامه ششم. عملکرد مواد قانونی طی سال3جدول

 عملکرد متن قانون ماده قانونی ردیف
دالیل عدم 

 تحقق

1 

 

-10بخش 

برنامه  35ماده 

 ششم توسعه 

نصب کنتور هوشمند بر روی 

چاه های تمامی انشعابات 

 کشاورزی تا پایان برنامه

 - درصد کنتورها  50تعویض 

2 

 - 10بخش 

 47ماده  

برنامه ششم 

 توسعه

واگذاری کار به پیمانکاران 

 بومی استان

درصد  20تا  15تخصیص 

امتیاز فنی در مناقصات به 

 پیمانکاران بومی

- 

3 

 - 10بخش 

 47ماده  

برنامه ششم 

 توسعه

توسعه نیروگاههای تجدید 

 پذیر

درصد از انریی برق،   0.047

توسط نیروگاهای تجدید 

 پذیر تولید شده است.

افزایش 

نرخ ارز و 

 تورم 

 مأخذ: شرکت توزیع برق استان اصفهان

 بخش سوم:  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:

از جمله مهمترین سیاستهای شرکت می توان به موضوع کاهش تلفات، مدیریت 

و به  صدی خدمات به صورت الکترونیك، اجرای اقدامات مطابق برنامهرشد بار، ارائه صددر

 صفر رساندن حوادث اشاره نمود. مهمترین برنامه های بخش عبارتند از:

 های سمیع و بصیر کاهش مراجعات مردمی از طریق استقرار سامانه 
  کاهش زمان خاموشی مشترک بر اساس شاخصSAIDI روزدقیقه در  652/0از 

 .97دقیقه در پایان سال  582/0به  96به ازاس هر مشترک در پایان سال 
  97ر پایان سال درصد د 35/6 به 96در سال درصد  67/6کاهش تلفات شبکه از. 
 سازی جهت پذیرش انشعابات جدید، ایجاد روشنایی مطلوب با استفاده از  ظرفیت

 های نوین با فناوری
های خورشیدی به برداری از تجهیزات و پانلبهره ،های پربازده چراغ گیری ازبهره
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 منظور ترویج فرهنگ انریی سبز 
  استقرار مدیریت یکپارچه(IMS)های فرسوده کابلی و هوایی و ، بازسازی شبکه

 .کاهش حجم شبکه در حریم و افزایش قابلیت اطمینان و ضریب پایداری شبکه
 های مهمعملکرد شاخص -1

 1395 - 1397های مهم در سال های. عملکرد شاخص1جدول 

 1397 1396 1395 واحد عنوان شاخص ردیف

 ظرفیت تولید پراکنده 1

مگاوات 
 )تعداد(

)منصوبه 
 جدید(

 مگاوات 1
 نیروگاه( 1)

 مگاوات 6.1
نیروگاه جدید  2)

و مولد دوم 
 نیروگاه قبلی(

 مگاوات 4.5
 نیروگاه جدید و( 2)

 )مولد دوم نیروگاه قبلی( 

2 
مجوزهای مجموع 

 نیروگاهی تولید پراکنده

مگاوات 
 )تعداد(
 )جدید(

 مگاوات 100
مجوز  31)

 نیروگاه(

 مگاوات  118
مجوز  34)

 نیروگاه(

 مگاوات 16.9 
 مجوز نیروگاه( 7)

مجوز نیروگاه فعال با  4)
 مگاوات( 7.9ظرفیت 

3 
مجوز تولید انریی از منابع 
 انریی نو و پاک )نیروگاهی(

مگاوات 
 )تعداد(

 مگاوات 38
مجوز  17)

 نیروگاه(

 مگاوات 57
مجوز  30)

 نیروگاه(

 مگاوات 75.5
 مجوز نیروگاه( 44)

مجوز نیروگاه فعال  12) 
 مگاوات( 11.4با ظرفیت 

4 

درخواست احداث 
های برق خورشیدی سامانه

کوچك دارای مجوز یا 
 قرارداد 

کیلووات 
 )تعداد(

1142 
 کیلووات

 (148 
 سامانه(

 کیلووات 3986
 سامانه( 279)

 کیلووات 2544
 سامانه( 181)

5 
های برق خورشیدی سامانه

و  92کوچك تسهیالتی 
 متصل به شبکه

کیلووات 
 )تعداد(

183+444 
 کیلووات

(2+87 
 سامانه(

183+444 
 کیلووات

 سامانه( 2+87)

 کیلووات 183+444
 سامانه( 2+87)

6 
های برق خورشیدی سامانه

کوچك دارای قرارداد خرید 
 تضمینی و متصل به شبکه

کیلووات 
 )تعداد(

145 
 کیلووات

 سامانه( 7)

 کیلووات 315
 سامانه( 15)

 کیلووات 883
 سامانه( 46)

7 
های برق خورشیدی سامانه

 %20کوچك ویژه طرح 
 ادارات و سازمان ها

کیلووات 
 )تعداد(

... 
 کیلووات 19
 سامانه( 4)

 کیلووات 83
 سامانه( 7)

 6.35 6.67 7.06 درصد کاهش تلفات 8
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 1397 1396 1395 واحد عنوان شاخص ردیف

9 
صرفه جویی در مصرف 

 )مدیریت مصرف(
مگاوات 
 ساعت

11783 17675 28672 

10 
استفاده از کنتورهای 

 هوشمند
 3839 4409 2775 دستگاه

 کاهش خاموشی 11
دقیقه در 

 روز
24/1 0.652 0.582 

 مأخذ: شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

اساس اهداف کمی در برنامه ششم توسعه سال  ها و متغیرهای مهم بر. عملکرد شاخص2جدول 

1397 

 ردیف
ماده 

 قانونی
 عناوین هدف کمی

واحد 

 متعارف
 درصد تحقق عملکرد هدف برنامه

1 
بند ز ماده 

38 

اجرای برنامه مدیریت 

 سبز
- 30 24 80 

 47ماده  2

اولویت به پیمانکاران 

بومی واجد شرایط 

 استانی

- 100 100 100 

3 

بند ت ماده 

48 
 

ظرفیت تولید پراکنده 

 )گازی و خورشیدی(

ظرفیت در حال تولید 

 گازی

 مگاوات 

 1اتصال به شبکه یك نیروگاه گازی به ظرفیت 

واحد نیروگاهی به مجموع  2مگاوات و اضافه شدن 

مگاوات و اتصال به شبکه یك نیروگاه  3.5ظرفیت 

 کیلووات 150خورشیدی به ظرفیت 

 مگاوات  6/11مجموع ظرفیت تولید گازی معادل 

4 

 50ماده 

 -3-بند ج

سند 

راهبردی 

 کشور

انعقاد قرارداد خرید از 

 منابع انریی نو و پاک

های برق )سامانه

 100خورشیدی زیر 

کیلووات( )در حال 

 تولید(

 کیلووات

سامانه  46در مجموع تعداد  97در پایان سال 

دارای قرارداد خرید تضمینی با مجموع ظرفیت 

برداری کیلووات به شبکه متصل و به بهره 883

 رسیدند. 

5 
بند ح ماده 

35 

استفاده از کنتورهای 

 هوشمند
 100 3839 3839 دستگاه
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 ردیف
ماده 

 قانونی
 عناوین هدف کمی

واحد 

 متعارف
 درصد تحقق عملکرد هدف برنامه

6 
 -3-بند ج

سند 

راهبردی 

 کشور

کاهش خاموشی برای 

امنیت و ارتقای سطح 

پایایی در شبکه 

 سراسری برق

دقیقه در 

 روز
0.616 0.582 100 

7 

کاهش تلفات توزیع 

برق تا سطح متوسط 

کشورهای توسعه 

 یافته

 100 6.35 6.4 درصد

 مأخذ: شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

 جدول درصد تحقق قابل محاسبه نمی باشد. 4و  3در خصوص ردیف های 

  براساس تکالیف قانونیدر برنامه ششم توسعه تحلیل عملکرد بخش  -2
براساس در برنامه ششم توسعه : تحلیل عملکرد عملیات مربوط به شرکت 3جدول شماره 

 تکالیف قانونی

 ردیف

شماره 
ماده 

قانونی 
 مرتبط

 عملکرد واهم اقدامات تکلیف تعیین شده موضوع
میزان 
 تحقق

 )درصد(

1 
بند ز ماده 

38 
اجرای برنامه 

 سبز مدیریت

مدیریت مصرف انریی، آب، مواد 
کاهش  غذ،  کا یه، تجهیزات،  اول
مواد جامد زائد و بازیافت آنها در 

ها و وستتایل نقلیه در ستتاختمان
گاه یه دستتتت های اجرایی و کل

 موسسات 
 

های . انجام ممیزی انریی موتورخانه1
 های اداری شرکتساختمان

های برق . توسعه ظرفیت سامانه2  .1
کیلوواتی  9خورشیدی )نصب سامانه 

 نمای ساختمان پارک فن آوری توزیع( 
. دوره مدیریت مصرف برای کلیه 3 .2

 همکاران در سطح شرکت
.تعویض شیرآالت پرمصرف به 4 .3

 شیرآالت چشمی کم مصرف
.تعویض المپهای پرمصرف به المپهای 5 .4

LED و SMDکم مصرف 

 
- 
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 ردیف

شماره 
ماده 

قانونی 
 مرتبط

 عملکرد واهم اقدامات تکلیف تعیین شده موضوع
میزان 
 تحقق

 )درصد(

 47ماده  2

اولویت به 
پیمانکاران بومی 

واجد شرایط 
 استانی

 از اجرائی دستگاههای کلیه
 و نفت های وزارتخانه جمله

 و اتمی انریی سازمان و نیرو
 نهادهای اقتصادی بنگاههای

مکلفند در  غیردولتی عمومی
طول اجرای قانون برنامه، در 

طرحها )پرویه های( خود و در 
شرایط برابر با اولویت پیمانکاران 

 بومی فعالیت کنند 

برگزاری کلیه فراخوان ها با امتیاز دهی به 
معیار ارزیابی کیفی مناقصه گران با اعمال 

در بومی بودن پیمانکار و داشتن  5نمره 
 ه هاتجربه در محل اجرای پروز

- 

3 
بند ت 

 48ماده 
ظرفیت تولید 

 پراکنده

از طریق وزارت نیرو درطول 
برنامه نسبت به افزایش توان 

مگاوات از  25000تولید برق تا 
گذاری موسسات طریق سرمایه

عمومی غیردولتی، تعاونی و 
خصوصی داخلی و خارجی و یا 

های تابعه به منابع داخلی شرکت
های متداول صورت روش

( BOOگذاری از جمله )سرمایه
 ( اقدام نماید. BOTو )

اتصال به شبکه یك نیروگاه گازی به 
واحد  2مگاوات و اضافه شدن  1ظرفیت 

مگاوات  3.5نیروگاهی به مجموع ظرفیت 
واحد  5و در مجموع اتصال  97طی سال 

 6/11نیروگاه گازی با مجموع ظرفیت 
 مگاوات به شبکه توزیع.

- 
 

4 

 50ماده 
 -3-بند ج

سند 
راهبردی 

 کشور

انعقاد 
قراردادخرید از 
منابع انریی نو و 

پاک)سامانه 
خورشیدی زیر 

 کیلووات( 100
 در حال تولید

دولت موظف است سهم 
های تجدیدپذیر و پاک با نیروگاه

گذاری بخش اولویت سرمایه
غیردولتی )داخلی و خارجی( با 

حداکثراستفاده از ظرفیت 
نامه به داخلی را تا پایان قانون بر

ظرفیت برق کشور  %5حداقل 
 برساند.

اتصال به شبکه یك نیروگاه خورشیدی با 
و نیز  97کیلووات در سال  150ظرفیت 

سامانه برق  142در مجموع تعداد 
خورشیدی تسهیالتی، دارای قرارداد 
خرید تضمینی و نیز ویژه طرح ادارات و 

 1593ها با ظرفیتی معادل سازمان
 باشند.برداری میبهرهکیلووات در حال 

- 

5 

 -3-بند ج
سند  

راهبردی 
 کشور

 کاهش خاموشی
ارتقای سطح امنیت و پایایی در 

 شبکه سراسری برق

. استفاده مؤثر و روزافزون از خط گرم 1
نزدیك در انجام تعمیرات و پرویه های 

 توسعه شبکه
. افزایش انجام کارها بصورت خط گرم 2

 راه دور توسط پرسنل عملیات

- 
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 ردیف

شماره 
ماده 

قانونی 
 مرتبط

 عملکرد واهم اقدامات تکلیف تعیین شده موضوع
میزان 
 تحقق

 )درصد(

. بهره برداری و استفاده حداکثری از 3
 سیستم اتوماسیون شبکه موجود

. استفاده از خودروهای عملیات و 4
جهت کنترل  AVLحوادث به سیستم 

 بهینه خودروها و تسریع خدمات 
. نصب جداکننده های متعدد در شبکه 5

جهت به حداقل رساندن محدوده 
 خاموشی

. آموزش استفاده از تستر و روش های 6
عیب یابی شبکه جهت کلیه مأمورین 

 مانور و سیمبانان
. تجهیز اکیپ های عملیات به لودباستر 7

 به منظور کاهش تعداد کلیدزنی
. کنترل دقیق و راهبری شبکه در 8

 خاموشی های ناخواسته و خواسته 
. طراحی و بکارگیری سامانه سپاد) 9

 سامانه پردازش اطالعات دینامیك شبکه(

 تلفاتکاهش  6
کاهش تلفات توزیع برق تا 

سطح متوسط کشورهای توسعه 
 یافته

. انجام اقدامات مرتبط با بهینه سازی 1
شبکه های فشارمتوسط، فشارضعیف و 
ترانسفورماتورهای توزیع در راستای 

 کاهش تلفات فنی
. انجام اقدامات مرتبط با بهینه سازی 2

لوازم اندازه گیری در راستای کاهش 
 فنیتلفات غیر 

- 

7 

توسعه و 
توانمندسازی 

سرمایه انسانی، 
توسعه فناوری، 

توسعه نظام های 
 مدیریتی 

افزایش بهره وری در زنجیره 
صنعت برق کشور، از طریق 

توسعه و توانمندسازی سرمایه 
انسانی، توسعه فناوری، توسعه 
نظام های مدیریتی و کاربری 

 تجهیزات روزآمد جهانی

 :از طریقتوسعه نظامهای مدیریتی 
ایجاد نظام ارزیابی عملکرد فردی و  - 1

 واحدی به صورت مکانیزه
انجام ممیزی مراقبتی نظام مدیریت  - 2

 یکپارچه
پیاده سازی نظام مدیریت فرآیندهای  -3

 کسب و کار

- 

 مأخذ: شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
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 ایعملکرد بودجه  -3
)ارقام به  1397ی بخش در سال ا هیسرما یها ییتملک داراعملکرد اعتبارات . 4جدول 

 (میلیون

 عنوان شرکت
 عملکرد مصوب منبع اعتبار

درصد 

 تحقق
 75 30000 40000 ملی شرکت برق منطقه ای اصفهان

 0 0 2500 استانی

وام و تسهیالت 

 خارجی
2316092 3815139 165 

وام و تسهیالت 

 داخلی
400000 0 0 

 سایر 

 )منابع داخلی(
1196138 900358 75 

 120 4745497 3954730 جمع 
 0 0 0 ملی شرکت توزیع برق استان

 39 18721 47641 استانی

 39 18721 47641 جمع 
شرکت توزیع برق شهرستان 

 اصفهان
 47 40837 87000 ملی

 75 2981 4000 استانی

 - 43818 91000 جمع 
 مأخذ: شرکت شرکت برق منطقه ای، توزیع برق استان و توزیع برق شهرستان اصفهان 

با توجه به قانون استقالل شرکتهای توزیع، عمده اعتبارات سرمایه ای از محل منابع 

داخلی و تنها بخش جزیی از اعتبارات سرمایه ای از محل اعتبارات ملی و استانی تامین می 

درصد و متناظر با اعتبار مصوب برابر  100متناظر با تخصیص اعتبار گردد. عملکرد شرکت 

 .با مقادیر مندرج در جدول است
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 جمع بندی و پیشنهادها-4

درصد انریی الکتریکی کشور تولید  5/8در شرکت برق منطقه ای اصفهان حدود 

کی درصد انریی الکتری10گردد. به واسطه ی صنعتی بودن و وجود صنایع سنگین حدود می

ای در در این منطقه مصرف می شود که این موضوع  گویای اهمیت شرکت برق منطقه

 مدیریت و پایداری شبکه است.

 5915ای اصفهان در محدوده عملیاتی شرکت برق منطقه 1397تا پایان سال 

پست فوق توزیع  173کیلوولت، 400پست انتقال برق  36مگاوات ظرفیت نصب شده تولید، 

کیلووات انریی  660کیلومتر مدار شبکه انتقال و فوق توزیع، 6/9986کیلوولت،63

مگاوات نیروگاه های پراکنده برق مورد نیاز مناطق 150مگاوات انریی خورشیدی و 15بادی،

تحت پوشش را تامین نموده اند. همچنین در سال مذکور نیروگاه های بزرگ منطقه با 

لووات ساعت انریی تولید نموده است. کی 13724مگاوات مجموعاً 5915ظرفیت منصوبه 

درصدی نسبت  1/5حداکثر بار مصرفی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری با رشد 

 مگاوات افزایش یافته است. 4603به سال قبل به 

های در دست بخش عمده اعتبارات مورد نیاز پرویه 1397براساس صورتجلسه بودجه سال 

ت داخلی و خارجی تعیین گردیده بود که عدم تحقق دریافت اجرا از محل دریافت تسهیال

ها گردید. شایان تسهیالت مذکور به استثنای وام خارجی، باعث کندی پیشرفت فیزیکی پرویه

با استفاده  1397ذکر است با توجه به مشکالت عدیده در صنعت برق، این شرکت توانست در سال 

کاهش های ضروری را مدیریت و در تامین برق مشترکین، از منابع مالی داخلی محدود خود، پرویه

 را دنبال نماید. احداث انشعابات ینحراف زماناتلفات و کاهش  کاهش ،یخاموش

در بخش توزیع برق استان سیاست تخصیص های ابالغی به صورت پرویه ای و 

تعمیر و  های با پیشرفت باال و اولویت تامین اعتبارمتمرکز و نیز اولویت تخصیص پرویه

 نگهداری نسبت به توسعه بخش پیشنهاد می گردد.
در بخش شرکت توزیع شهرستان  شرکت توانسته است بخش مهمی از اهداف و 

برنامه ها را محقق نماید. گرچه به دلیل برخی موارد از قبیل تغییرات نرخ ارز و عدم تناسب 

ل محقق نگردید. در این بین قیمت تکلیف برق و قیمت تمام شده این اهداف به طور کام

زمینه لزوم طراحی ساز و کار مناسب برای افزایش سرمایه گذاری در بخش و لزوم جبران 

 تفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی پیشنهاد می گردد.





 فصل سیزدهم 

 پست

 
 مقدمه

شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران به عنوان سازمانی با تجربه ای طوالنی با 

رویکرد شناخت دقیق از نیازهای روزافزون مشتریان، با اجرای برنامه جامع و زیربنایی 

ستفاده از آخرین تحوالت فن همپای جامعه جهانی پستی،خدمات گوناگون پستی را با ا

آوری ارتباطات به مشتریان ارائه می نماید. این شرکت با اثبات اهمیت و جایگاه پست در 

عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی درصدد سامان بخشی هرچه بیشتر 

 خدمات و جلب رضایت بیش از پیش مردم است.

ه به روی فعالیت های پستی گشوده به دنبال تصویب اساسنامه شرکت ملی فصلی تاز

شده و این مجموعه به عنوان شرکت زیر ساخت بخش پست، امور زیر بنایی به منظور 

حضور اپراتورهای جدید پستی را در بازار فراهم می آورد. به واسطه این سند قانونی، شرکت 

ینترنتی، ملی پست به عنوان بخش حاکمیتی در زمینه تجارت الکترونیك و خرید و فروش ا

، نمایندگی های پستی، تمبر و اوراق بهادار، تجارت GNAFبین الملل، تجزیه و مبادالت، 

 الکترونیك کشور در زمینه های نظارت و امنیت و مبادالت مالی فعالیت دارد.

نظارت بر قبول، حمل و رهسپاری و توزیع تمام مرسوالت خرید و فروش اینترنتی و 

در سطح داخلی و بین المللی با قیمت مناسب از سوی  همچنین مدیریت وجوه حاصله

نیزبه عنوان یکی از استان های کالن و  پست انجام می شود. اداره کل پست استان اصفهان

استان برتر کشور( هم راستا با سیاست ها و رویکردهای شرکت  8پستی )  G8عضو گروه 

می کند. پایگاه نشانی ملی متبوع تحقق اهداف و برنامه های شرکت ملی پست را دنبال 

، تجارت الکترونیك، پست unipost.ir، سامانه پست و دانشگاه (GNAF)مکان مرجع 

رسانه، پست آگهی، سامانه جامع استعالم و خدمات نیابتی از طرح های و پرویه های فناورانه 

 این اداره کل است.
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 1397 اهم اقدامات و فعالیت های اداره کل پست استان اصفهان در سال

  اتخاذ ساز و کارهای الزم جهت ارتقای وضعیتی استان از حیث ترافیك و درآمد

 با توجه به جایگاه استان 
  بهره گیری از ظرفیت های استان در بحث سوغات و صنایع دستی و استفاده از

 این بستر در راستای افزایش ترافیك و درآمد
  ویژه در زمینه امانات و بسته تدوین برنامه منسجم جهت افزایش بستر خدمات به

 های پستی و ارتقای کیفیت
 های مهمعملکرد شاخص -1

هزار  12975هزار مرسوله به  16320از 1396تعداد کل مرسوالت پستی در سال 

 2/3از 1396مرسوله پستی رسیده است، سرانه مرسوالت به ازای هر نفر جمعیت در سال 

 105از  1396مرسوله و پوشش مساحتی برای هر واحد پستی در سال 5/2مرسوله به 

و پوشش جمعیتی برای هر واحد پستی  1397کیلومتر مربع در سال  102کیلومتر مربع به 

رسیده است. تعداد خدمات نوین 1397نفر در سال  4882به  1396نفر در سال  5016از 

 پستی هیچگونه تغییری نداشته است. 

با توجه به شاخص های ذیل همانگونه که مشاهده می گردد کلیه شاخص ها به 

 سیر نزولی داشته است. دلیل الکترونیکی شدن بسیاری از فعالیتها ی شرکت

 1395-97های های مهم بخش در سال. عملکرد شاخص1جدول 

 1397 1396 1395 واحد عنوان شاخص ردیف

 12975 16320 16382 هزار مرسوله تعداد کل مرسوالت پستی 1

 5/2 2/3 4/3 مرسوله سرانه مرسوالت به ازای هر نفر جمعیت 2

 102 105 105 کیلومتر مربع پوشش مساحتی برای هر واحد پستی 3

 4882 5016 4802 نفر پوشش جمعیتی برای هر واحدپستی 4

 26 26 26 تعداد تعداد خدمات نوین 5

 مأخذ: اداره کل پست استان اصفهان
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شاخص -2 شم عملکرد  ش ساس اهداف کمی برنامه  ها و متغیرهای بخش بر ا

 توسعه 
 ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش . عملکرد شاخص2جدول 

 1397در برنامه ششم توسعه سال  

 عناوین هدف کمی
واحد 

 متعارف
هدف 

 برنامه
 عملکرد

درصد 

 تحقق

افزایش سهم درآمدی خدمات نوین پستی به 

 درصد کل درآمد خدمات پستی 30حداقل 
 87 13 15 درصد

پستی بین المللی )وارده، افزایش مبادالت 

 صادره و ترانزیت (
 104 136 131 تن

 مأخذ: اداره کل پست استان اصفهان

 ها و متغیرهای بخش بر اساس تکالیف قانونیتحلیل عملکرد شاخص -3
تا پایان سال  براساس تکالیف قانونیدر برنامه ششم توسعه تحلیل عملکرد بخش -3جدول

1397 
راهبردهای رسیدن به  هدف کمی در پست  اهداف کلی بخش 

 هدف 
برآورد میزان 
تحقق تکلیف 

 )درصد(
پایدار سازی ارایه 

خدمات پایه 
 حاکمیتی 

بهبود و افزایش ترافیك خدمات 
 پایه پستی 

تضمین عرضه خدمات پایه 
پستی در سراسر کشور و 
تامین منابع آن از محل 

 اعتبارات عمومی 

35 

ارتقاس توان اقتصادی 
 و رشد بهره وری 

ارتقاس سهم پست در تولید 
 ناخالص داخلی 

توسعه بازار عرضه خدمات و 
 محصوالت پستی

25 

توسعه محصوالت و خدمات 
 با ارزش افزوده باالتر

بهبود مستمر فرآیند ها، 
زدایی -اصالح ساختار، تمرکز 

 و تفویض اختیار
افزایش نسبت درآمد به هزینه 

 )ضریب تعادل( 
کاهش هزینه تولید 

محصوالت و خدمات از طریق 
 استاندارد سازی 
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راهبردهای رسیدن به  هدف کمی در پست  اهداف کلی بخش 

 هدف 
برآورد میزان 
تحقق تکلیف 

 )درصد(
توسعه خدمات در 

نقاط غیر برخوردار و 
 روستایی 

عرضه خدمات پستی در دفاتر 
در نقاط غیر برخوردار  ICTجدید 

 و روستایی 

رشد خدمات پستی در دفاتر 
خدمات ارتباطی شهری و 

 روستایی

35 

نصب صندوق های پستی در نقاط 
 غیربرخوردار 

طراحی و اجرای خدمات 
جدید متناسب با نقاط غیر 

 برخوردار روستایی 
ایفای نقش و 
مسئولیت های 

اجتماعی مثبت و 
 سازنده 

فرهنگ سازی مناسب برای  کاهش سفرهای غیرضروری 
استفاده عمومی از خدمات 

 پستی 

35 

در نوآوری و توسعه 
 خدمات و محصوالت

استقرار طرح نشانی استاندارد 
 ( GNAFمکانی ملی )

نوآوری در خدمات و 
 محصوالت پستی

30 

بهنگام سازی بانك اطالعات 
 کدپستی

توسعه بکارگیری فناوری های 
نوین در فرآیند طراحی و ارایه 

 خدمات و محصوالت پستی
ایجاد و توسعه خدمات پست 

 لجستیك 
 عرضه خدمات الکترونیك 

ارایه پست الکترونیك به 
 شهروندان 

  

   ارایه خدمات کارتابل شهروندی 

راه اندازی درگاه پیشخوان 
 ( GECPالکترونیك دولت )

  

راه اندازی سامانه خدمات ویژه 
 شهروندی )خوش( 

  

راه اندازی سامانه صندوق دریافت 
تلفن و الکترونیکی )آب، برق، گاز، 

 قبوض شهرداری(

  

افزایش سهم از بازار 
خدمات ملی و بین 

 المللی 

افزایش ترافیك خرید و فروش 
 اینترنتی 

ترویج فرهنگ استفاده از 
خدمات و محصوالت پستی 

 در جامعه

30 

توسعه بازار با توجه به نیاز 
 مشتری
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راهبردهای رسیدن به  هدف کمی در پست  اهداف کلی بخش 

 هدف 
برآورد میزان 
تحقق تکلیف 

 )درصد(
تعامل و مشارکت موثر با  ایجاد هاب پستی

غیردولتی در بخش دولتی و 
 عرضه خدمات

بهینه سازی فرآیند مدیریت  افزایش سرانه مرسوالت پستی 
 بازار از طریق تحقیقات بازار 

توانمندسازی و 
توسعه سرمایه 

 انسانی 

توسعه مدیریت سرمایه  آموزش
 انسانی و اصالح ساختار

35 

ارتقاس توانمندی و مشارکت 
 کارکنان

ساالری در تأکید بر شایسته 
انتصاب و یا انتخاب کارکنان 

 و مدیران
بهره وری از فناوری نوین در 

 آموزش 
تأمین و بهبود 

 ها زیرساخت
توسعه زیر ساخت های فناوری 

 اطالعات 
تعامل با بخش دولتی و 

غیردولتی در خصوص ارتقاس 
 زیرساخت ها

30 

راه اندازی و تجهیز مرکز مکانیزه 
 کشوری 

سازی فرآیندهای بهینه 
 تامین و پشتیبانی

برونسپاری فعالیت و خدمات  ایجاد نواحی تجزیه و توزیع 
 قابل ارایه به بخش غیردولتی 

ها)تجهیزات، بهبود زیرساخت
 ها( تأسیسات و ساختمان

  

بهبود کیفیت عملیات و خدمات  ارتقاس کیفیت 
 پستی 

بهینه سازی فرآیند کنترل 
محصوالت و کیفیت عملیات، 

 خدمات

40 

استانداردسازی و ارتقاس  بهبود مدت سیر مرسوالت 
کیفیت خدمات جهت کسب 

 مزیت رقابتی
استقرار نظام های مدیریت  ارتقاس رضایت مشتریان 

 کیفیت 
 مأخذ: اداره کل پست استان اصفهان
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 ایعملکرد بودجه--4
 )ارقام به میلیون ریال( 1397ای بخش در سال . عملکرد اعتبارات هزینه4جدول 

 درصد تحقق عملکرد مصوب منبع

 95 29408 30975 ملی

 100 617443 617443 جاری

 0 0 0 استانی

 99.8 646851 648418 جمع کل
 مأخذ: اداره کل پست استان اصفهان

 جمع بندی و پیشنهادها-5
 نقاط قوت:

  برخورداری از بیشترین نقاط دسترسی مشتریان در اقصی نقاط )دفاتر ارتباطی– 
 دفاتر آی سی تی و واحدهای پستی دولتی(

 اعتماد مشتریان به پست و نامه رسانان و سرعت باال در توزیع مرسوالت ویژه 
 ارائه کد رهگیری مرسوالت به مشتری و تعقیب مسیر مرسوالت 
 خوان دولتتوانمندی ارائه خدمات پیش 

 های امکان ارائه خدمات با قیمت رقابتی و قیمت مناسب و قابل قبول برای سرویس

 نوین

 برخورداری از پایگاه اطالعاتی مکانی و سایر بانکهای اطالعاتی 

  وجود نرم افزار یکپارچه بی ترتیبی های پستی و امکان ورود اطالعات انواع بی

 کشوری و استانی با کد ترتیبی های پستی در نرم افزار به صورت 

  جمع آوری مرسوالت پستی از واحدهای پستی بر اساس برنامه ریزی دقیق با

 استفاده از بخش خصوصی

  جلوگیری از رسوب مرسوالت با استفاده از سیستم نرم افزار جامع قبول و تجزیه

 و رهسپاری 
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 نقاط ضعف:

  عدم استفاده از خدمات پستی دستگاههای مرتبط 
  عدم وجود سیستم حمل و نقل هوایی منظم و کارا 

 ضعف در توجه ویژه به حوزه تبلیغات، اطالع رسانی و آموزش همگانی 

  طوالنی بودن مدت اجرای پرویه ها و باال بودن هزینه های آن 

 عدم آگاهی جامعه از سرویس های نوین پستی 

 عدم امکان جذب و نگهداری نیروهای متخصص 

 توسعه  نبود واحد تحقیق و 

 :پیشنهادات

 .ایجاد بستر مناسب در راستای تعمیم پست ویژه در کل کشور و نقاط دوردست 
 معرفی سرویس های نوین پستی 

 پیاده سازی چرخه بهبود عملکرد 

 فرهنگ سازی جهت استفاده عموم جامعه از خدمات الکترونیکی پست 

  نظارت دقیق بر فعالیت های بازار الکترونیکی 

  تحقیق وتوسعهایجاد واحد 

 تقویت سیستم حمل و نقل درون شبکه 





 فصل چهاردهم 

 منابع آب

 
 وضعیت منابع آب استان -1

 مصارف و منابع بین تعادل عدم و اکولوییکی هایتعادل خوردن برهم شاهد امروزه

 در آب مصارف و منابع میان فاصله افزایش. هستیم کشور از وسیعی هایپهنه در آب

 را کنونی وضعیت پیدایش و رود زاینده آبریز حوضه خصوص به کشور آبریز های حوضه

 گفت توان می جرات به. کرد جستجو( ساز مردم یا طبیعی از اعم) مختلفی عوامل در باید

 را تاثیر بیشترین رود زاینده آبریز حوضه آبی فرایندهای و تبادالت در انسانی هایدخالت

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

 هرچه برداری بهره برای رقابت شرایط مهندسی فنی و مدیریتی جغرافیائی، بعد سه هر

 در آب اتالف قیمت به رقابت این و ساخته فراهم را حوضه مشترک آب منابع از بیشتر

 . دارد ادامه تمام شدت با جدید حقوق ایجاد جهت

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

 ورزنه، مانند بیابانی مناطق و ها کویر. دارد قرار فراخشك و خشك نواحی زمره در

 میلیمتر 100 از کمتر بارش با.... و جندق بیابانك، و خور مرنجاب، انارک، نائین، اردستان،

 این در فراخشك اقلیم شاخص طبیعی های پدیده از یکبار سال چند زمانی پراکنش با

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

 اصفهان استان مساحت از سوم دو حدود که طوری به ساخته مواجه دشواری با را انسانی

 تنها اصفهان استان اما. است دارا را مربع کیلومتر هر در نفر 30 از کمتر جمعیتی تراکم

 غرب غرب، شمال نواحی در اصفهان استان از ای عمده بخش. نیست بیابانی نواحی شامل

 چون مهمی ارتفاعات کنار در زاگرس بلند ارتفاعات مجاورت در استان غرب جنوب و

 1500 از بیش میانگین طور به مناطق این از برخی. است شده واقع... و دنا زردکوه،

 و کنندمی دریافت را سال در بارش میلیمتر 2000 از بیش آب پر سالهای در و میلیمتر
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... و گلپایگان، یالن  کاسگان، ماربر، ونك، آب رود، زاینده چون مهمی رودهای سرچشمه

 استان کویری وسیع های عرصه وجود و بارش متوازن نا پراکندگی باشند بنابراین می

 در میلیمتر 160 حدود استان این در بارش متوسط رسمی آمار براساس تا شده باعث

 .گردد گزارش سال

استان اصفهان و باالخص حوضه رودخانه زاینده رود در طی چند سال اخیر با دو 

مواجه شده است. کمبود منابع آب، این عامل اصلی هر آبادانی، دوره خشکسالی کم سابقه 

در حوزه عمل شرکت آب منطقه ای اصفهان به یك امر پایدار تبدیل گشته است. جدول 

حوضه زاینده رود را نشان  نرمال آبدهی و کنونی نیازهای میزان کمبود آب با 1شماره 

 دهد.می
 و منابع تابلو)  نرمال آبدهی و کنونی نیازهای با رود زاینده حوضه در آب کمبود میزان: 1 جدول

 ( مصارف

سه  صیص کالن آب و آبفا وزارت نیرو در دومین جل سط گروه تخ این جدول که تو

 کمبود حجم حقوق/تعهدات/مصارف حجم منبع آب

ق
 ح

ان
حب

صا
ه 

ق ب
عل

مت
 

زاینده رود 

 طبیعی

  419 حقابه داران طوماری 845

آب الحاقی 

 تونل اول

 176 حقابه محیط زیست 293

 655 1361سهم ابه 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 شرب اصفهان بزرگ و کاشان 224 2کوهرنگ 
 66 شرب یزد

چشمه لنگان و 

 خدنگستان

 120 صنعت 130

 300 حق اشتراکی ها 160 پساب

 227 برداشت و تخصیص 

جمع منابع در اختیار 

 دولت
جمع مصارف تعهد شده  514

 دولت

1043 529- 

 -3/711 جمــــع کل کمبودها
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شرایط  شان می دهد که حتی در  ست ن شده ا ضه زاینده رود طرح  هماهنگی مدیریت حو

شرایط فعلی با کمبود آبی قریب به  ضه در  سال  700نرمال نیز حو میلیون متر مکعب در 

مواجه استتت. ضتتمنا پیش بینی می گردد که حوضتته زاینده رود در شتترایط آتی با لحاظ 

اضتتافه شتتدن منابع آبی از طریق طرح های بهشتتت آباد و کوهرنگ و همینطور جایگزینی 

صنایع، همچنان با بیش از  ساب در  سال کمبود آب مواجه  400پ میلیون متر مکعب در 

باشد )مصوبات چهارمین شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته حوضه آبریز زاینده رود 

شانه7/7/93مورخ  شتری یافته می توان به روند (. از ن های این کمبود که به مرور جلوه بی

سه  سد زاینده رود در ماههای مختلف در مقای با دهه های قبل، ممنوعه نزولی ذخیره آب 

شاره نمود.  ستان و.... ا شدن و سپس تبدیل به ممنوعه بحرانی شدن دشت های مستعد ا

شد. اولی  صلی می با شی از دو عامل ا صفهان نا ستان ا شدید روند کمبود منابع آب در ا ت

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

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

صورت گرفته در زمینه مدیریت منابع آب  شدن کلیه برنامه های  مخاطره افتادن و بی اثر 

 و اتخاذ تدابیر ویژه و به بیان دیگر اعمال مدیریت بحران می باشد.

 سد زاینده رود تاثیر خشکسالی بر ورودی به  -2

ستتال گذشتتته وضتتعیت بارندگی در کشتتور نستتبتاً مناستتب بوده و همه گرچه 

های منابع آب را متحول نموده استتت ولیکن افت ستتطح منابع آب زیر زمینی که شتتاخص

 طی دو دهه اخیر تحت خشکسالی شدید افت زیادی نموده است هنوز جبران نشده است.

خشتتکی خاک موجب خشتتکستتالی ستتالهای اخیر و کاهش ذخائر منابع آب زیر زمینی و 

گردیده که ضتتتریب روان آب کاهش یافته و آب کمتری روانه مخازن ستتتدها گردد. برای 

مثال در سالهای قبل از خشکسالی اخیر هر یك میلیمتر بارندگی که در حوضه زاینده رود 

شاخص چلگرد اتفاق می افتاد حدود یك میلیون متر مکعب آب روانه مخزن  ستگاه  در ای

ضریب روان آب تا مقدار سد زاینده رود م سالهای اخیر  شد، در حالی که طی  هم  5/0ی 

کاهش یافت. در ستتال گذشتتته به دلیل وضتتعیت بارندگی خوبی که در کشتتور و استتتان 

نیز رستتیده  9/0داشتتتیم خوشتتبختانه این ضتتریب دوباره روند صتتعودی گرفته و تا حدود 

 است. 

شماره  ضه زایند 3و  2جداول  ضعیت بارندگی در حو ضعیت و ه رود و همچنین و
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نستتبت به ستتال گذشتتته و  1397-1398هیدرولوییکی ستتد زاینده رود را در ستتال آبی 

متوسط بلند مدت نشان می دهد. مالحظه می گردد که متوسط حجم آب ورودی به سد 

ست.  6/41و   6/260 شته و میانگین بلند مدت افزایش یافته ا سال گذ سبت به  صد ن در

سد  سط دراز مدت کاهش ولیکن همچنان حجم  سبت به متو صدی را  33زاینده رود ن در

 و خروجی ورودی، آب ستتاالنه حجم 3تا  1های شتتماره نشتتان می دهد. همچنین شتتکل

سال گذشته را نشان می دهد. روند  48رود در دوره  زاینده سد آبی سال پایان در ذخیره

 نزولی هرسه شاخص به خصوص در دهه اخیر به وضوح دیده می شود.

 لغایت 97 مهر ابتدای)  رود زایـنـده حـوضه منتخب ایستگاههای بارندگی وضعیت -2جدول 

 (98شهریور  پایان

سال  نام ردیف

98-97 

-97سال

96 

دراز مدت 

 ساله 48

درصد تغییر 

نسبت به 

 سال قبل

درصد تغییر 

نسبت به دوره 

 دراز مدت

 24 102 9/116 72 5/145 اصفهان 1

مقصود  2

 بیك

109 5/77 9/108 41 0 

قلعه  3

 شاهرخ

5/587 5/221 9/369 165 59 

چلگرد  4

 کل بارش

5/2141 764 2/1386 180 54 

چلگرد  5

 آب برف

5/639 229 6/630 179 1 
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 و سی لغایت مهر اول از رود زاینده سد هیدرولوژیکی پارامترهای تغییرات - 3جدول شماره 

 97-98 آبی سال شهریور یکم

سال  واحد شرح ردیف

98-97 

-97سال

96 

دراز مدت 

 ساله 48

درصد 

تغییر 

نسبت به 

 سال قبل

درصد 

تغییر 

نسبت به 

دوره دراز 

 مدت

متوسط  1

ورودی به 

 سد

متر 

مکعب بر 

 ثانیه

8/61 1/17 6/43   

حجم  2

ورودی به 

 سد

میلیون 

متر 

 مکعب

4/1954 542 3/1380 6/260 6/41 

متوسط  3

خروجی از 

 سد

متر 

مکعب بر 

 ثانیه

1/51 3/18 5/43   

حجم  4

خروجی از 

 سد

میلیون 

متر 

 مکعب

8/1615 7/579 1377 7/178 3/17 

حجم اب  5

 سد
میلیون 

متر 

 مکعب

5/509 171 760 198 -33 

سطح اب  6

 سد
   6/2043 9/2017 6/2037 متر
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 حجم ساالنه آب ورودی در پایان سال آبی سد زاینده رود – 1شکل 

 
 رود زاینده سد آبی سال پایان در خروجی آب ساالنه حجم – 2 شکل
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 رود زاینده سد آبی سال پایان در ذخیره حجم تغییرات– 3 شکل

 عملکرد شاخص های مهم-3
 های تأمین و عرضه آب، مهندسیها در بخش آب شامل برنامهمهمترین برنامه

ت اصلی این بوده که عملیاهای کاربردی برداری و پژوهشها و سواحل، بهبود بهرهرودخانه

 بخشی ی، تعادلکشهای آبیاری و زهها، عبارت از احداث سد، تونل، بند انحرافی، شبکهبرنامه

ه شهرها ب، آبرسانی ( ممنوعه های سفره از برداشت کاهش و زمینی زیر هایآب افت جبران)

 باشد. ها و ساماندهی آنها و... میو صنایع، تعیین حریم و بستر رودخانه
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 1397و  1396عملکرد شاخص های مهم در سال های  – 4جدول 

ف
دی

ر
 

 1397 1396 واحد عنوان شاخص

1 

ب
انتقال و توزیع آ

 
 

 آبرسانی به شهر ها
میلیون 

متر 
 مکعب

5/8 11 

 ایستگاههای پمپای  2
میلیون 

متر 
 مکعب

0 0 

3 

ی
ب زیرزمین

ی منابع آ
احیا و تعادل بخش

 

طریق بازسازی، نگهداری و بهره برداری تقویت آبخوان از 
 طرحهای تغذیه مصنوعی و پخش سیالب

میلیون 
متر 
 مکعب

0 1/0 

 352 315 دستگاه تجهیز چاهها به ابزار اندازه گیری هوشمند 4

5 
انه کنترل نظارت و مسلوب المنفعه نمودن چاههای آب فاقد پرو

شت اضافه بردابهره برداری مضر به مصالح عمومی، جلوگیری از 
 چاههای مجاز و تعدیل پروانه های بهره برداری کشاورزان

میلیون 
متر 
 مکعب

23 13 

6 

ی از 
ت و بهره بردار

حفاظ
ل

رودخانه ها و سواح
 

 193 103 کیلومتر تعیین حریم و بستر رودخانه ها

 1/6 25 کیلومتر ساماندهی رودخانه ها 7

 57 10 کیلومتر رودخانه هااجرای عملیات رپر گذاری حد بستر  8

9 

ت پایه 
مطالعا

ب
منابع آ

 

تکمیل  و تجهیز ایستگاههای اندازه گیری در محدوده عمل 
 شرکتهای آب منطقه ای

 114 85 ایستگاه

10 

ت و استاندارد 
تحقیقا

ب و آبفا
ی آ

ها
 

 3 5 پرویه تحقیقات کاربردی
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ف
دی

ر
 

 1397 1396 واحد عنوان شاخص

بهبود بهره  11
ی

بردار
 5 5 تعداد سد بازسازی سدهای مخزنیارتقاس ایمنی عالج بخشی مرمت و  

مرمت و بازسازی اساسی و بهسازی شبکه های آبیاری و  12
 زهکشی

تعداد 
 تاسیسات

6 6 

در برنامه ششم توسعه  مهم بر اساس اهداف کمی بخش آب های شاخص عملکرد – 5 جدول

 1397 سال

ف
دی

ر
 

ماده 
 واحد عنوان شاخص قانونی

1397 

هدف 
 برنامه

 عملکرد
درصد 
 تحقق

1 

 

ب
انتقال و توزیع آ

 
 

 0 0 0 هکتار شبکه های آبیاری اصلی

 آبرسانی به شهر ها 2
میلیون 

متر 
 مکعب

38 11 42/28 

 ایستگاههای پمپای  3
میلیون 

متر 
 مکعب

5/10 0 0 

4 

ی
ب زیرزمین

ی منابع آ
احیا و تعادل بخش

 

تقویت آبخوان از طریق 
بازسازی، نگهداری و بهره 

طرحهای تغذیه  برداری
 مصنوعی و پخش سیالب

میلیون 
متر 
 مکعب

5/0 1/0 20 

5 
تجهیز چاهها به ابزار اندازه 

 گیری هوشمند
 4/4 352 10000 دستگاه

6 

کنترل نظارت و مسلوب المنفعه 
نمودن چاههای آب فاقد پروانه 

بهره برداری مضر به مصالح 
عمومی، جلوگیری از اضافه 

تعدیل  برداشت چاههای مجاز و
پروانه های بهره برداری 

 کشاورزان

میلیون 
متر 
 مکعب

115 13 3/16 
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ف
دی

ر
 

ماده 
 واحد عنوان شاخص قانونی

1397 

هدف 
 برنامه

 عملکرد
درصد 
 تحقق

ی  7
ت و بهره بردار

حفاظ
از رودخانه ها و 

ل
سواح

 
 110 15/193 8/175 کیلومتر تعیین حریم و بستر رودخانه ها

 197 1/6 6/3 کیلومتر ساماندهی رودخانه ها 8

9 
اجرای عملیات رپر گذاری حد 

 هابستر رودخانه 
 95 57 60 کیلومتر

10 

ت 
مطالعا

پایه منابع 
ب

آ
تکمیل  و تجهیز ایستگاههای  

اندازه گیری در محدوده عمل 
 شرکتهای آب منطقه ای

 100 114 114 ایستگاه

11 

ت 
ت تحقیقا

مطالعا
ی 

و استاندارد ها
ب و آبفا

آ
 

 100 3 3 پرویه تحقیقات کاربردی

12 

ی
بهبود بهره بردار

 

بخشی مرمت  ارتقاس ایمنی عالج
 و بازسازی سدهای مخزنی

تعداد 
 سد

5 5 100 

13 
مرمت و بازسازی اساسی و 

بهسازی شبکه های آبیاری و 
 زهکشی

تعداد 
 تاسیسات

6 6 100 

تحلیل عملکرد بخش بر اساس تکالیف قانونی،سیاست های اجرایی و اهداف -4

 کمی

 هایهحقآب رهاسازی آبی،کم  بحران با مقابله منظوربه  است مکلف دولت -35 ماده

عادل ت کشاورزی، بخش در تولید افزایش و پایداری سرزمین، پایداری برای محیطیزیست 

 سال در که میزانیبه  آب، تراز جبران و وری بهره ارتقای و زیرزمینی هایسفره  به بخشی

 :آورد عملبه  را زیر اقدامات شود، متر مکعب میلیارد یازده برنامه قانون اجرای پایانی

 شدهل کنتر فضای به باز فضای از کشت انتقال و هاگلخانه توسعه از حمایت -بند پ

 مجازی آب مدیریت و نامتعارف آبهای مدیریت پسابها، بازچرخانی و

 برداریبهره پروانه دارای کشاورزی چاههای کردن داربرق  -بند چ
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 یسوختها مصرف در جویی صرفه محل از بند این اجرای نیاز مورد منابع -تبصره

 مصوب شورک مالی نظام ارتقای و پذیررقابت تولید موانع رفع قانون( 12)ماده موضوع فسیلی

 .گرددمی  تأمین 1/2/1394

 بر شدهاداره  وجوه از تسهیالت اعطای با آب حجمی و هوشمند کنتور نصب -بند ح

 برنامه قانون اجرای پایان تا برداریبهره پروانه دارای چاههای روی

 در نیاز مورد شرب آب تأمین اولویت با سدها، استحصالی آب از استفاده -بند خ

 سد استقرار محل آبریز حوضه

 ایسده آب از ها قنات و هاچشمه ها،رودخانه از کشاورزان حقابه تأمین -بند د

 ها چشمه و هاقنات ها،رودخانه این روی بر احداثی

 اختیار در کشت الگوی طرح مطابق را آب تخصیص است موظف نیرو وزارت

 .دهد قرار کشاورزان

 جمله از روشها انواع از استفاده با را الزم تمهیدات است مکلف دولت -37 ماده 

 المللیبین هایسازمان و خارجی و داخلی خصوصیبخش گذاریسرمایه از استفاده سازوکار

 موجود ضعو بر عالوه برنامه، قانون اجرای پایان تا استحصالی ذیل پساب واگذاری ازای در

 فراهم را کشور شهری فاضالب شبکه پوشش  درصدو پنج بیست  حداقل افزایش جهت

 .نماید

 :ند ازعبارت توسعه ششم برنامه در بخش عملیاتی موردنظر کالن در مجموع اهداف

 از آب ابعمنت از پایتدار برداریبهره منظور به آب مصارف و منابع بین تعادل ایجاد 

  تجدید شونده آب منابع حجم به کشور کل مصرفی آب حجم نسبت طریتق کاهش

 ابعمن کیفی مدیریت اعمال و آب منابع از صیانت و آب و  حفظ وریبهره ارتقای 

 آب

 آبی تأسیسات و آب منابع مدیریت در برداران بهره مشارکت 

 زیرزمینی آب منابع تعادل بخشی و احیاس 

 تاالیک یتك از آب بته رویکترد تغییتر آبفتا، و آب صنعت اقتصاد ساختار اصالح 

تمتام  یهزینته بتا متناستب آب بهتا دریافتت و اقتصتادی بته کتاالی دولتتی

 آب بازار اندازیو راه مصتارف تمتامی از شتده

 در سرمایه گذاری برای خصوصی بخش حضور جهت الزم بسترهای ایجاد 

 آبفا و بختش آب هتایطترح
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ابع آب مهمترین اقدامات انجام شده در راستای تکالیف قانونی برنامه ششم بخش من

 به شرح زیر بوده است:

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

استان  برداری مطمئن از منابع آبیهدف اصلی از تأمین آب، کنترل، تنظیم و بهره

ز آب اباشد. منظور های پرآب استان میداث سدهای مخزنی بر روی رودخانهاز طریق اح

وجه به با تباشد. ، میزان آب عبوری از دریچه سدها جهت اهداف مختلف میتنظیمی سدها

ای هشرایط کم آبی حاکم بر استان حجم آب تنظیم یافته توسط سد های استان در سال 

ای میلیون متر مکعب بوده است. اجر 2088و  728به ترتیب  1397-98و  1396-97آبی 

و  1396از جمله طرح های انتقال آبی است که در سال  3سد و تونل سوم کوهرنگ 

 در دست اجرا بوده است.1397

 برنامه تأمین و انتقال و توزیع آب )آبرسانی به شهرها و صنایع(:

ال جهت انتق هدف از برنامه آبرسانی به شهرها و صنایع، احداث تأسیسات مناسب

شتی های مورد نیاز آب شرب و بهداآب به نقاط شهری صنعتی و نیز ساخت تصفیه خانه

ح های اجرای طرباشد. در سال دوم برنامه ششم طرحمورد مصرف شهرها و صنایع می

بهداشتی   ومتر مکعب آب شرب  میلیون 37آبرسانی به نائین و انارک با هدف تأمین ساالنه 

 االنهس تأمین هدف شهرستان با 14رح اجرای خط انتقال آب به اصفهان و و طرح مطالعه ط

 .بهداشتی در دست اجرا بوده اند و شرب آب مکعب متر میلیون 216

 ها:برنامه مهندسی رودخانه

العه و ها و مطها و طغیان رودخانهها برای کاهش اثرات سیالبساماندهی رودخانه

انجام  هاها در چارچوب برنامه مهندسی رودخانهرودخانهاجرای تعیین حد بستر و حریم 

ن حریم و ها تعییها و مسیلکیلومتر از رودخانه 193دوم برنامه ششم  گیرد. در سالمی

اری حد گذ رپرکیلومتر اجرای عملیات  57کیلومتر نیز البروبی ساماندهی و  1/6بستر و 

 بستر رودخانه ها انجام شده است.

 برداری و حفاظت از منابع آب: بهرهبرنامه بهبود 

های تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی برای جلوگیری از افت شدید سطح آّب سفره

جمله  های سطحی و زیرزمینی، ازگیری آبهای اندازهزیرزمینی، تکمیل و تجهیز شبکه

 باشد. برداری و حفاظت از منابع آب میهای برنامه بهبود بهرهفعالیت
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شرکت آب منطقه ای اصفهان از طریق برنامه های این طرح از قبیل  1396 سال در

ها به کنتورهای هوشمند، کنترل، نظارت و مسلوب المنفعه نمودن چاههای آب تجهیز چاه

فاقد پروانه بهره برداری مضر به مصالح عمومی، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز 

میلیون متر مکعب در  13ان موفق به صرفه جویی و تعدیل پروانه های بهره برداری کشاورز

مورد تجهیز  352منابع آب زیرزمینی در دشت های مختلف شده است. همچنین نسبت به  

چاهها به ابزار اندازه گیری هوشمند اقدام نموده است. همچنین نسبت به تقویت آبخوان از 

عی و پخش سیالب اقدامات طریق بازسازی، نگهداری و بهره برداری از طرحهای تغذیه مصنو

 شایسته ای در طی سال دوم برنامه ششم توسعه انجام شده است.

 عملکرد بودجه ای -5
 )ارقام:میلیون ریال( 1397عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در سال  -6جدول 

 درصد تحقق عملکرد مصوب منبع

 100 170،348 170،349 ملی

 80 347،083 433،936 استانی

 87 1،404،604 1،623،669 استانی -ملی 

 86 1،922،035 2،227،954 جمع کل

 جمع بندی و پیشنهادات -6

 :نقاط قوت

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

 رود، حنا، گلپایگان، خمیرانها نظیر سد زایندهاحداث شده بر روی این رودخانه

گذشته به دلیل وضعیت نسبتًا خوب نزوالت جوی به طور  و... که در این سال

 میلیون متر مکعب آب را در خود ذخیره و تنظیم نموده اند. 2087متوسط میزان 
 ،نماید.می تأمین را نفر میلیون 5بالغ بر  جمعیتی آب شتترب رودخانه زاینده رود 

 آب تأمین و اراضتتی کشتتاورزی از هزار هکتار 260 حدود آبیاری منبع عالوه به

شد.می کشور صنعتی قطب دومین برای  یك و جمعیت رشد اقلیمی، تغییرات با

از   بیش رودخانه. استتتت شتتتده آب بخش در رقابت افزایش باعث اقتصتتتاد نوپا
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 شتتدن خشتتك و پایین آب کیفیت آب، کمبود لذا شتتده، ظرفیت خود بارگذاری

 .است آن عواقب از گاوخونی نمکی تاالب الوقوعقریب

 های متمرکز زاگرس و حوضتته آبریز کارون بزرگ مزیتی همجواری با رشتتته کوه

های انتقال آب بین گردد. طرحرود محستتوب میاستتاستتی برای حوضتته زاینده

کوهرنگ و خدنگستان در حال بهره برداری بوده  2و  1های ای نظیر تونلحوضه

نگ  نل کوهر یانی خود  3و تو پا حل  های نیز  در مرا قرار دارد. همچنین طرح 

صفهان و  سانی به ا ستان همجوار آن به دلیل کمبود اعتبار پیشرفت  14آبر شهر

 چندانی نداشته است.
  قراردادی با پژوهشتتتکده آب و  97عالوه بر ستتتایر تحقیقات کاریردی در ستتتال

شاوره تحقیقاتی به  صفهان به منظور ارائه خدمات م صنعتی ا شگاه  ضالب دان فا

ز ستتنجی و استتتحصتتال اولویتهای تحقیقاتی، تشتتکیل کمیته راهبری و منظورنیا

طرحهای تحقیقاتی تقاضتا محور، بررستی اولیه  RFPتدوین فرم ستفارش پرویه 

پیشنهاد های پژوهشی، پیگیری انجام طرحهای مصوب و بررسی کارایی، ارزیابی، 

 های تحقیقاتی شرکت منعقد شده است.داوری و راهبری تخصصی پرویه
 اط ضعف:نق

  های تأمین آب و عدم تخصتتیص کافی و به کمبود اعتبار مورد نیاز اجرای پرویه

 موقع آنها.
 طی سالهای گذشته، هرچند در سال گذشته  در پیپی  و متعدد خشکسالی وقوع

میزان نزوالت جوی فراتر از حالت نرمال بوده و ستتتال پر بارشتتتی را در رغم زد 

 حوضتته در بحران بروز مادی گذشتتته ستتببولیکن کمبود بارش در ستتالهای مت

به خصوص در بخش منابع آب زیر زمینی گشته بطوریکه سطح سفره  رود زاینده

آب زیر زمینی در بستتیاری از دشتتتها ستتالها الزم استتت تا به حالت نرمال اولیه 

رود در ستتال ستتد زاینده دریاچه به آب ورودی اطالعات، و آمار براستتاس برگردد.

حدود  1954حدود  1397 که این میزان ورودی  عب بوده   42میلیون متر مک

  .درصد نسبت به متوسط دراز مدت افزایش داشته است
  عدم وجود سیستم مدیریت به هم پیوسته منابع آب در سطح حوضه 
 سفره سطح آب  شت بی میزان افت بیش از حد مجاز  های زیر زمینی در اثر بردا
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 های استان ین در برخی از دشترویه از منابع آب زیرزمینی و نشست زم

  آلوده شدن منابع آب سطحی و زیرزمینی 
 های شتتترب و صتتتنعت بدون در نظر گرفتن افزایش تقاضتتتا برای آب در بخش

 محدودیت منابع آب 

 پیشنهادها:
 :احیاء اصل مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه 

اصل مدیریت از اقدامات اساسی جهت حل بحران آبی حوضه زاینده رود بازگشت به 

یکپارچه منابع آب حوضه است. در غیاب این موضوع هرگونه اقدام دیگری فاقد کارایی الزم 

 و استان و کشور در خشکسالی بحران بروز از پس اصفهان است. مدیریت منابع آب استان

 تا نموده تالش همواره رود زاینده رودخانه حوضه هماهنگی شورای و آب عالی شورای تشکیل

. نماید خودداری رودخانه بر جدید های بارگذاری از و نموده اجرا کامل طور را شورا این مصوبات

 علی و نکرده اجرا کامل بطور را  آب عالی شورای مصوبات همجوار استان متاسفانه حالیکه در

 را خود توسعه های طرح همچنان جدید بارگذاری هرگونه منع بر آب عالی شورای تاکید رغم

استان  سهم متر مکعبی میلیون 237 رقم تصریح علیرغم این بر عالوه. دارد اجرا دست در

 کمتر نیز خشك اقلیمی شرایط در شده یاد به استان تحویلی میزان آب بختیاری و چهارمحال

ذکر این نکته ضروری است که استقرار مدیریت یکپارچه  .باشد نمی یافته تخصیص مقادیر از

نیاز به بازنگری اساسی در ساختار مدیریت آب کشور داشته و شکل  در سطح حوضه زاینده رود

 گیری آن در ساختار فعلی به سختی امکان پذیر خواهد بود.

 :اجرای طرح ساماندهی نقاط برداشت آب زاینده رود 

شاخه اصلی و چند شاخه  2رودخانه زاینده رود در منطقه باالدست سد زاینده رود دارای 

سد زاینده رود نیز با نام رودخانه زاینده رود تا باتالق گاوخونی ادامه دارد. فرعی است و پس از 

برداشت از این رودخانه خصوصًا در مناطق باالدست در سالیان اخیر بوسیله پمپای به ارتفاعات 

روند صعودی به خود گرفته است اغلب این ایستگاههای پمپای فاقد مجوز و تجهیزات اندازه 

و الزم است نسبت به ساماندهی آنها اقدام گردد و پمپایهای فاقد مجوز و گیری دبی هستند 

متر  انتقال می دهند جمع آوری گردند. در  150نیز پمپایهایی که آب را به ارتفاع بیش از 

منطقه پایین دست نیز الزم است عالوه بر توقف برداشتهای غیر مجاز، کلیه انهار برداشت آب 

 .تجهیزات اندازه گیری دبی مجهز گردندسردهانه سازی شده و به 
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 :عدم صدور هرگونه تخصیص و بارگذاری جدید بر رودخانه 

درصورت تداوم رشد جمعیت و توسعه بی رویه صنعت در منطقه مرکزی ایران امکان 

ای کنترل بحران آبی این حوضه تحت هیچ شرایطی فراهم نخواهد شد. هرگونه برنامه توسعه

ا در نظر گرفتن محدودیت ها و کمبود آبی آن مورد بررسی قرار گیرد در این منطقه باید ب

زیرا امکانات انتقال آب از حوضه های مجاور نیز صرف نظر از هزینه های زیاد آن تنها قادر 

به پاسخگویی کمبود نیازهای آبی فعلی این منطقه می باشد. لذا از هرگونه بارگذاری جدید 

باالخص در نواحی باالدست حوضه زاینده رود و یا مناطق بر منابع آب حوضه زاینده رود 

خارج از حوضه باید خودداری شود. همچنین تعدیل مصارف فعلی از طریق بازنگری در 

 های مختلف ضروری است.ها و صرفه جویی مصرف آب در بخشتخصیص

 :بهینه سازی مصارف آب در حوضه 

در استان شده است. بخشی از اقدامات زیادی تا کنون در مقوله مصرف بهینه آب 

اقدامات مربوط به بهسازی و نوسازی تأسیسات آبی و خطوط آبرسانی است که از آن جمله 

نوسازی شبکه آبر سانی شرب وشبکه های آبیاری قدیمی، تکمیل و توسعه  می توان به

ت اصالح و بهبود روش های آبیاری، تجهیز کلیه نقاط برداش ،4و  3شبکه کانال های درجه 

آب در بخش کشاورزی به ادوات اندازه گیری حجمی آب، استفاده از الگوهای کشت با نیاز 

آبی کمتر، استقرار صنایع کم آب بر و تامین آب آنها با استفاده از پساب و همچنین 

 .بازچرخانی آب اشاره کرد
 های واقعی تولید و تأمین آبهای مصرف آب متناسب با هزینهاصالح تعرفه 

میزان الزم برای پوشش  از تر درآمد ناشی از تعرفه ها اغلب پایینما درکشورهای 

مقایسه  به مصرف کنندگان، و آکاهی الزم است با و کامل هزینه های تامین آب است 

و با تاثیرات اقتصادی آن بیشتر  انتخاب  مردم آگاهانه مصرف بهینه را فرصتهای اقتصادی،

 آب فعال مدیریت دیدگاه از صرفا نبوده واقعی گذاری آب قیمت طرح آشنا شوند. اصوال

عنوان قیمت تمام شده آن ه عالوه بر قیمتی که برای آب بالزم است  شده درنظرگرفته

 .گرددشود، ارزش ریالی نیز به نام ارزش ذاتی آب به قیمت تمام شده آب اضافه  منظور می

 و حق آبه ها.برداری مستند سازی دقیق حقوقی اسناد مالکیت بهره 

  استقرار حسابداری آب در جهت شفافیت و افزایش دقت آمار و اطالعات منابع 



 بخش سوم

 های فرهنگی آموزشی حوزه

و اجتماعی





 فصل پانزدهم

 مین اجتماعيأبهزيستي و ت

 
 مقدمه

دراین فصل به بررسی عملکرد و نتایج فعالیت های دستگاه های حمایتی پرداخته 

می شود. دستگاههای این حوزه در استان شامل بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان 

بهزیستی و کمیته امداد امام )ره( هستند که هر یك حسب وظایف و ماموریت های قانونی 

 فرهنگی،حمایتی و اجتماعی را برعهده دارند. خود ارایه طیف متنوعی از خدمات 

 بخش اول: بنیاد شهید و امور ایثارگران

 عملکرد شاخص های مهم بخش: -1

با  1358اسفند سال 22بنیاد شهید انقالب اسالمی با فرمان امام خمینی )ره( در 

هدف ارتقای امور فرهنگی معیشتی و اجتماعی خانواده های معظم شهدا آغاز به فعالیت 

ود. فرمان امام راحل مشتمل بر اولویت فرهنگی اجتماعی و استخدامی خانواده های نم

معظم شهدا و بهره مندی آنان از امکانات اقتصادی و رفاهی و نیز تالش به منظور ارتقای 

سطح معیشتی آنان بوده است. اعتالی معرفت، ارتقای احساس مسئولیت و تعهد احاد و 

پاسداشت فرهنگ ایثار جهاد و شهادت و حرمت گذاشتن به اقشار مختلف کشور در برابر 

 میراث شکوهمند آنان از مهمترین اهداف و سیاستهای این حوزه می باشد.
 1397:آمار شهدا و ایثارگران استان و کشور در سال 1جدول 

 تعداد شهدا عنوان
درصد  25جانبازان 

 و باالتر
جانبازان کمتر از 

 درصد  25
 آزادگان 

 3576 28201 22505 23583 اصفهاناستان 

 43099 331251 233054 224017 کشور

 8 9 10 11 سهم استان در کشور)درصد(
 ماخذ: بنیاد شهید و امور ایثارگران
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 1396-97در سالهای  بخش عملکرد شاخصهای مهم: 2جدول 

 1397 1396 واحد عنوان شاخص ردیف
 56899 55758 نفر از پوشش خدمات بیمه های اجتماعی عمر و حادثه انبهره مند 1
 76982 75881 نفر افرد بهره مند از پوشش خدمات بیمه های اجتماعی غیر مترقبه 2
 2066 1068 نفر تعداد اشتغال ایجاد شده برای ایثارگران 3
 11386 11853 نفر والدین شهدا دریافت کننده مستمری 4
 26899 24038 نفر خانواده های بهره مند از آموزش و پیشگیری از آسیبهاایثارگران و  5
 23335 20550 نفر ایثارگران و خانواده های بهره مند از خدمات مددکاری 6

 ماخذ: بنیاد شهید و امور ایثارگران

 عملکرد شاخصهای بخش بر اساس اهداف برنامه  -2
اهداف کمی برنامه بخش دربرنامه ششم : عملکرد شاخصها و متغیرهای مهم بر اساس 3جدول 

 1397توسعه سال 

 عناوین هدف کمی ماده قانونی ردیف
واحد 

 متعارف

هدف 

 برنامه
 عملکرد

درصد 

 تحقق

 87و 86ماده  1

افرد بهره مند از پوشش 

خدمات بیمه های اجتماعی 

 عمر و حادثه
 100 56899 56899 نفر

 87و 86ماده  2
افرد بهره مند از پوشش 

بیمه های اجتماعی خدمات 

 غیر مترقبه
 100 76982 76982 نفر

 87و 86ماده  3
تعداد اشتغال ایجاد شده برای 

 و خانواده ها ایثارگران
 102 2066 2012 نفر

 87و 86ماده  4
ایثارگران و خانواده های بهره 

 مند از خدمات مددکاری
 108 23335 21578 نفر

5 
قانون  23ماده 

 جامع ایثارگران

شهدا دریافت کننده والدین 

 مستمری
 100 11386 11341 نفر

 ماخذ: بنیاد شهید و امور ایثارگران
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 تحلیل عملکرد در برنامه ششم توسعه بر اساس تکالیف قانونی  -3

در سال های اخیر در راستای دستیابی به اهداف و تکالیف قانونی، دستاوردهای 

 مهمی حاصل آمده که اعم آن ها عبارت اند از: 

 ،اجرای طرح پایش سالمت ویژه والدین و همسران شهدا 
 .تهیه و ابالغ برنامه جامع ایثارگران 
  ایجاد تشکلهای تخصصی جانبازان اعصاب و روان نخاعی و شیمیایی واحداث مراکز

 فرهنگی و توانبخشی، 
  تهیه نرم افزار جامع سجایا جهت ثبت تمامی خدمات قابل ارائه به ایثارگران 
 نون های علمی و فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگران استقرار کا 

 جمع بندی و پیشنهادها -4

 ها:تنگناها و چالش

 توجه ناکافی به توانمندسازی و خوداتکایی ایثارگران 
  پراکندگی مجریان و عدم امکان نظارت بر اجرای قوانین و مقررات ایثارگران در

 های اجرایی کشوردستگاه
  خدمات معیشتی و رفاهی ایثارگرانعدم جامعیت و کفایت 

 پیشنهادات:

  اصالح قوانین و مقررات به عنوان یك ضرورت حقوقی و ایجاد ضمانت اجرایی الزم

 برای دستگاهها

 های نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت و بسیج عمومی برای شناسایی مؤلفه

 فرهنگ ایثار و شهادت 

  فرایندهای خدمات رسانی متناسب با اصالحات ساختاری وحقوقی برنامه ها و

 نیازهای ایثارگران

  تالش در جهت توانمندسازی ایثارگران و پرهیز از ایجاد وابستگی ایشان به

 دستگاههای مربوط
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 بخش دوم: سازمان بهزیستی و کمیته امداد:
سازمان بهزیستی با گستره وسیع ماموریت ها و وظایف قانونی یکی از موسسات 

که به تبع ماموریت های محوله دارای وظایف و فعالیتهای بسیار متنوعی دولتی است 

باشد. در این طیف خدمت رسانی از طفل شیرخوار فاقد سرپرست تا سالمند ناتوان از می

آسیبهای اجتماعی مختلف اعم از اعتیاد، انحرافات و آسیبهای اجتماعی، معلوالن، زنان بی 

ی و توانبخشی و پیشگیری خدمات دریافت سرپرست و خودسرپرست، خدمات حمایت

نمایند. اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( نیز به موازات سازمان بهزیستی، در زمینه می

ای و کارآفرینی، نظارت فنی بر حسن اجرای های فنی و حرفهاشتغال و خودکفایی، آموزش

فرهنگی، اردوهای آموزشی طرح های اشتغال، پرداخت تسهیالت قرض الحسنه اشتغال،امور 

های فرهنگی، آموزش خانواده حمایت و سالمت خانواده، و کمکهای متنوع، و تربیتی،کانون

 فعالیتهای گسترده ای در جهت رفع مشکالت اقتصادی و اجتماعی نیازمندان بر عهده دارد.

فعالیتهای ستتازمان بهزیستتتی شتتامل ستته حوزه اجتماعی، توانبخشتتی، پیشتتگیری و  

 تهای مردمی است: مشارک
 شاخص های بخش در حوزه بهزیستی -1

در حوزه اجتماعی زنان سرپرست خانوار، کودکان نیازمند و همچنین کودکان پیش 

دبستتتتانی، زنان و دختران در معرض آستتتیب و آستتتیب دیده اجتماعی کودکان خیابانی، 

والن اعم از معتادین و دختران فراری تحت پوشش قرار می گیرند. حوزه توانبخشی به معل

ذهنی،جستتمی حرکتی،روانی و ستتالمندان ارایه خدمت می نماید. حوزه پیشتتگیری برنامه 

و آسیب های اجتماعی را برعهده دارد. همچنین  ریزی پیشگیری از بروز و تشدید معلولیت

در راستتتتای ارتقای ستتتالمت روانی و اجتماعی آحاد جامعه و افراد در معرض خطر تالش 

شناختی و میکند تا با آموز ستر فردی و اجتماعی و مداخالت روان صی در ب ص ش های تخ

ضوع  شارکتهای مردمی مو سیب های اجتماعی جلوگیری نماید. حوزه م شاوره از بروز آ م

سترش و نظارت بر مراکز  جلب سعه، گ سات خیریه، تو س شارکت افراد خیّر و مو و جذب م

ود کفائی جامعه هدف، همچنین غیر دولتی، ایجاد مسکن و سر پناه مناسب و اشتغال و خ

 ارتقاس خدمات و ساختار مجتمعهای خدمات بهزیستی روستایی را دنبال می کند.
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 . شاخصهای مهم اداره کل بهزیستی استان اصفهان1جدول

 1397 1396 1395 واحد عنوان شاخص حوزه

ی
خش

انب
تو

 

 توانبخشی مراکز از گرفته خدمت معلولین تعداد

 دولتی غیر
 9311 9285 3945 نفر

 خدمات که شرایط واجد معلولین تعداد

 اند نموده دریافت توانبخشی
 در نفر

 سال
87665 88560 56450 

 ای حرفه توانبخشی مراکز در که معلولینی تعداد

 فرا را ای حرفه مهارتهای ای، حرفه فنی مراکز و

 اند گرفته

 3200 3100 2840 نفر

 205 205 156 مرکز توانبخشی روزی شبانه و روزانه مراکز تعداد
)مهارتهای  LSE آموزش که معلولینی تعداد

 اند فراگرفته زندگی( را
 4431 4226 5740 نفر

 به که توانبخشی مددکاری های پرونده تعداد

 است گردیده واگذار خصوصی بخش
 15032 14732 13332 پرونده

ی
ماع

جت
ا

 

 افراد پذیرش شده در اوریانس اجتماعی
 -نفر

 مراجعه
1734 2017 2345 

 9082 7294 8653 مراجعه خط تلفن اوریانس اجتماعی 
 2560 2553 2137 مراجعه خدمات سیار و اوریانس اجتماعی

 947 1030 815 مراجعه پایگاه خدمات اجتماعی
 9808 10442 9532 نفر مراجعین پرونده های طالق

 59 48 64 نفر خانه سالمت
 30 38 34 نفر بازپروری زنان

 233 263 349 نفر کودکان خیابانی
 0 308 1260 نفر متکدیان

 747 801 866 مرکز مهدهای کودک
 39885 38840 38283 نفر کودکان پذیرش شده در مهد کودک

 572 552 538 نفر امداد بگیران
 40 40 37 مرکز مراکز شبه خانواده

 6 6 6 مرکز گروه های همیار فرزندان ترخیصی
 258 264 240 نفر تعداد فرزندان پذیرش شده در شبه خانواده

 28 83 91 نفر تعداد فرزندان ترخیص شده
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 1397 1396 1395 واحد عنوان شاخص حوزه
 31 31 21 مرکز عداد کلینیك های مددکاریت

 25 24 23 مرکز تعداد گروههای همیار زنان سرپرست خانوار
 749 420 673 نفر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

ی
یر

شگ
پی

 

 184551 181885 196463 نفر سال 6- 3 کودکان بینایی سنجش و غربالگری

 68030 68456 59784 نفر کودکان و نوزادان شنوایی سنجش و غربالگری

 13863 14574 13441 نفر ینتیك مشاوره خدمات

 105084 - 202527 نفر معلولیتها از پیشگیری منظور به جامعه آگاهسازی

 سنی مختلف مقاطع در زندگی مهارتهای آموزش

 تحصیلی و
 49585 42366 110943 نفر

 28985 25561 23345 نفر ازدواج از پیش آموزش

 32365 30292 25585 نفر خانواده زندگی آموزش

 29631 43232 31377 نفر معتادان بازتوانی و درمان

 مصرف سوس از ناشی بهداشتی های آسیب کاهش

 مواد
 /نفر

 مراجعه
2258 4681 4720 

 1508700 1307641 109424 نفر اعتیاد از پیشگیری

 211650 190962 174145 نفر  روانشناختی خدمات و مشاوره

ت
رک

شا
م

 
ی

ها
 

ی
دم

مر
 

میلیارد  جلب و جذب مشارکتهای مردمی

 ریال
418 499 573 

 3768 3457 3292 نفر استفاده از خدمات داوطلبین

 3234 4988 5034 نفر سامانه پورتالثبت اشتغال ایجاد شده در 

 3762 3191 2799 دستگاه کمك به تامین هزینه مسکن مددجویان

 ماخذ: اداره کل بهزیستی استان اصفهان

حوزه اجتماعی اثر پذیری مستقیمی از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه 

حوزه دستخوش تغییرات دارد بنحوی که با افزایش تورم وبیکاری عمده متغیرهای این 

توان به منفی می گردد.  از علل کاهش تعداد مهدهای کودک در استان اصفهان می

های جدید از سوی آموزش و پرورش برای کودکان مهدهای کودک، عدم ثبت نام سیاست

ها جهت پرداخت هزینه و همچنین از این کودکان برای کالس اول ابتدایی، الزام خانواده

ها نام برد که به تبع آن متقاضیان ثبت نام در مهدهای کودک کاهش یافته ادهاعتراض خانو
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و مدیران مهدها متقاضی ابطال پروانه مهد و اخذ مجوز فعالیت از آموزش و پرورش می 

نسبت به سال  1397اجتماعی در سال  اوریانس در شده پذیرش شوند. افزایش تعداد افراد

یان با فعالیت اوریانس اجتماعی می باشد. افزایش تعداد قبل به علت افزایش آشنایی متقاض

امداد بگیران به دلیل خروج فرزندان تحت سرپرستی از خانه های کودک و نوجوان به حالت 

بازگشت به خانواده زیستی و یا دانشجو شدن آنان می باشد. دلیل کاهش تعداد فرزندان 

ه های زیستی و یا تحصیل در ترخیص شده در سن ترخیص به بازگشت آنان به خانواد

 دانشگاه باز می گردد.

آموزش، پیشگیری و مشاوره می تواند نقش مهمی در جلوگیری از بروز اتفاقات ناگوار 

و هزینه های دیگر داشته باشد. عمده شاخص های حوزه پیشگیری روند مثبت داشته است.  

مراجعین آسیب های ناشی از افزایش تعداد مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی باعث افزایش 

سوس مصرف مواد شده است. افزایش تعداد پیشگیری از اعتیاد نیز به واسطه افزایش تعداد 

محله های شهری و روستایی تحت پوشش برنامه اجتماع محور و افزایش تعداد کارگاهها و 

نمایشگاههای پیشگیری از اعتیاد می باشد. در خصوص کاهش آمار سنجش شنوایی می 

وان به موضوع عدم صرفه تعرفه ها برای رادیولوییست ها اشاره کرد. در مبحث مشاوره ت

ینتیك، غربالگری اختالالت ینتیك قبل از ازدواج این فرآیند به معاونت بهداشتی واگذار 

گردیده و به همین جهت آمار آن کاهش نشان می دهد. در زمینه آگاه سازی و غربالگری 

کاری آموزش و پرورش و اطالع رسانی بهتر و به موقع آنها روند رو بینایی، با توجه به هم

 به رشدی نشان می دهد.

درصدی جلب و جذب  8/14عملکرد شاخصهای مشارکتها حاکی از افزایش 

مشارکتهای مردمی بواسطه آشنایی عموم مردم با فعالیتهای سازمان بهزیستی، همچنین 

 . زایش اعتماد مردم بوده استفعالیتهای گسترده در مناسبتهای خاص و اف
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 عملکرد شاخص ها و متغیرهای مهم بخش بر اساس اهداف کمی برنامه -2
. عملکرد شاخص ها و متغیرهای مهم سازمان بهزیستی بر اساس اهداف کمی برنامه 2جدول 

 بخش در برنامه ششم

 عناوین هدف کمی ماده قانونی ردیف
واحد 
 متعارف

1397 

هدف 
 برنامه

 عملکرد
درصد 
 تحقق

 80و 78و  4ماده  1
  83و 

 9/53 3234 6000 نفر اشتغال افراد تحت پوشش

و  59و  27ماده  2
  80و  78

 92 690 750 دستگاه ایجاد مسکن برای نیازمندان

بیمه اجتماعی افراد تحت   78و  2ماده  3
 پوشش

 73/79 1562 1959 نفر

و  78و  75ماده  4
  104و  80

 29/90 5417 5999 نفر کنترل افزایش طالق 

افزایش حمایت از کودکان   78ماده  5
 خیابانی

 34/85 233 273 نفر

و  80و  78ماده  6
112  

 75/125 48610 38653 نفر افزایش حمایت از معتادان

افزایش خانواده های   79و  78ماده  9
 مستمری بگیر

 54/130 40624 31118 خانوار

افزایش کودکان تحت پوشش   78ماده  10
 تغذیه

 22/118 6240 5278 نفر

افزایش حمایت از کودکان بی   78ماده  12
 سرپرست

 2/100 1000 998 نفر

افزایش توانبخشی مبتنی بر   78ماده  13
 جامعه روستایی

 08/104 26500 25460 نفر

افزایش توانبخشی مبتنی بر   78ماده  14
 جامعه شهری

 0 0 12500 نفر

افزایش خرید خدمت از بخش   25ماده  15
 غیردولتی

 03/100 6500 6480 نفر

 67/64 29800 46080 نفر افزایش حمایت از سالمندان  78ماده  16
 ماخذ: اداره کل بهزیستی استان اصفهان
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های های مهم اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان در سالعملکرد شاخص -3جدول 

97-1395 

 1397 1395 واحد عنوان شاخص ردیف

 12،110 12،400 نفر ایتعداد افراد بهره مند از فعالیت آموزش فنی و حرفه 1

2 
تعداد اشتغال ایجاد شده ازطریق پرداخت تسهیالت 

 اشتغالزایی
 4،785 5،486 مورد

3 
مند از اردوهای آموزشی و تعداد مددجویان بهره 

 تربیتی
 19،420 9،478 نفر

4 
های مند از خدمات تربیتی کانونتعداد مددجویان بهره 

 فرهنگی و اردوهای زیارتی
 28،882 5560 نفر

 87،423 39،570 نفر مند از مباحث آموزش خانوادهتعداد افراد بهره  5

 4،192 2،511 نفر تعداد موارد کمك به رفع سوس تغذیه مددجویان  6

 میزان مبلغ پرداخت کمك به امر ازدواج نیازمندان  7
میلیون 

 ریال
130،872 154،334 

 2،562 5،430 واحد تعداد موارد کمك به اجاره و ودیعه مسکن مددجویان  8

9 
های مردمی جذب شده از محل طرح میزان کمك 

 صدقات
میلیون 

 ریال
249،915 257،422 

10 
مددجویان تعداد کمك به خرید و ساخت مسکن 

 شهری
 347 230 واحد

 مأخذ: اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان

 تحلیل عملکرد بخش بهزیستی در برنامه ششم توسعه بر اساس تکالیف قانونی -3
عملکرد شاخص ها و متغیرهای بهزیستی در سال دوم برنامه ششم نشان می دهد 

که بهزیستی استان در زمینه ارایه خدمات در قالب کارگاههای تولیدی و آموزشی حمایتی 

شامل تعداد معلولین مراکز فنی حرفه ای پایگاه خدمات اجتماعی، کنترل افزایش حمایت 

پیشگیری از اعتیاد عملکرد مطلوبی داشته است. عمده از کودکان خیابانی، خانه سالمت، 
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علت عدم تحقق اهداف در سال دوم برنامه ششم توسعه به کمبود اعتبارات ابالغی باز 

درصدی مشارکتهای مردمی در مراکز دولتی و 8/14گردد. در این میان موضوع رشد می

ای تحت نظارت و نیز افزایش مراجعه به مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی و خیریه

گسترش برنامه های درمان و کاهش آسیب به مناطق آسیب خیز از جمله مسایل قابل 

 توجه در عملکرد و ظرفیت این حوزه محسوب می شود. 

تی سال در حوزه توانبخشی، تعداد معلولین خدمت گرفته از مراکز توانبخشی غیردول

یافته که باال رفتن سطح آگاهی مردم )گروه هدف(  ، افزایش1396نسبت به سال  1397

نسبت به خدمات توانبخشی مراکز غیردولتی و استفاده از ظرفیت و منابع غیردولتی و افراد 

خیر در این افزایش موثر بوده است. کاهش تعداد معلولین واجد شرایط که خدمات 

می باشد.   97ه اند به دلیل عدم تحقق اعتبارات ملی در پایان سال توانبخشی دریافت نمود

تعداد کارگاههای تولیدی حمایتی معلولین در استان به دلیل تقاضای بیش از حد معلولین 

 و مشارکت افراد خیر افزایش داشته است. 
درصد 8/14 1396نسبت به سال  1397جلب و جذب مشارکتهای مردمی در سال 

ت و درصد این استان در جلب و جذب مشارکتهای مردمی نسبت به کل رشد داشته اس

درصد بوده که نسبت به سال قبل نیز افزایش داشته است.در زمینه  6/6کشور معادل 

درصد تحقق بوده که موجب  5/64اشتغال زایی مددجویان تحت پوشش نسبت به هدف 

 .یرندگان شده استارتقا آرامش روحی و روانی و افزایش توان اقتصادی خدمت گ

 عملکرد بودجه:-4
: اعتبارات دستگاه های بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی در سال 4جدول 

 ) میلیون ریال(1397

 درصد تحقق عملکرد مصوب منبع نوع اعتبارات نام دستگاه

 بنیاد شهید و امور ایثارگران
 هزینه ای

 100 135278 135278 ملی

 - - - استانی

 تملك دارایی
 - - - ملی

 69 26484 37898 استانی

 سازمان بهزیستی
 هزینه ای

 100 862544 862544 ملی
 100 616910 612910 استانی

 تملك دارایی
 100 4760 4760 ملی

 98.76 31750 31355 استانی
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 جمع بندی و پیشنهادها -5
 نقاط ضعف 

  عدم تناسب فعالیت های واگذار شده به بهزیستی با میزان اعتبار ات  و نیز تأخیر

 در تخصیص اعتبارات ابالغی. 
 عدم شناخت و آگاهی عموم مردم از وظایف بهزیستی و مشارکت در انجام امور 

 عدم تحقق قانون سه درصد اشتغال معلولین در دستگاههای دولتی 
 ی نیروهای داوطلب.های بکارگیرنواقص دستور العمل 
 بهره کارگشایی جهت جامعه هدف سازمان و مشکالت اخذ  کمبود تسهیالت کم

 تسهیالت بانکی
 ها.مشکالت در زمینه پایش و ارزیابی اثربخشی برنامه 
  عدم استفاده کافی از پتانسیل رسانه ملی و شبکه های اجتماعی در جلب و جذب

 مشارکتهای مردمی
 دریافت کمك خدمات توانبخشی به دلیل تنگناهای  کاهش شمار معلولین واجد

 مالی
 عدم تطابق انتظارات جامعه با منابع سازمان 

 نقاط قوت

 گر های مردم نهاد و تسهیلای و استقبال تشکلتوسعه مراکز غیردولتی و خیریه 
  پوشش از طریق پرداخت تسهیالت مختلفبسترسازی اشتغال مددجویان تحت 
 غیردولتی و توسعه خدمات به جامعه هدف واگذاری خدمات به بخش 
 استفاده از پتانسیل های خیرین در تامین مسکن جامعه هدف تحت پوشش 
  استفاده از ظرفیت بخش های غیردولتی و مشارکت افراد خیر در کلیه زمینه های

 خدمات بهزیستی 
 پیشنهادات 

  سازمان و انجام تبلیغات گسترده از رسانه ملی در راستای معرفی فعالیتهای

 جلب و جذب مشارکتهای مردمی 
 الزام دستگاههای دولتی در اجرای قانون سه درصد استخدام معلولین 
   افزایش سرانه ها و تخصیص کمك بال عوض جهت پرداخت سرمایه کار یا



 استان اصفهان 1397/ گزارش اقتصادي، اجتماعي سال  252

 

 تامین سهم آورده مددجویان در شرکت های تعاونی
  های موازیتقسیم کار عادالنه میان دستگاههای با فعالیت و برنامه 
  اجباری کردن برنامه های پیشگیری از قبیل غربالگری شنوایی نوزادان و

 شیرخواران و مشاوره ینتیك
 تخصیص اعتبار الزم جهت اجرای قانون حمایت از معلولین 



 فصل شانزدهم 

 آموزش عمومي

 
 مقدمه

ابزارهای مهم در تحقق اهداف و مقاصد نهادهای آموزشی کنونی به عنوان یکی از 

اجتماعی و اقتصادی در تمامی کشورها به شمار می رود. امروزه در تمامی نظام ها در برنامه 

ریزی و سیاست گذاری به نقش و اهمیت نیروی انسانی بیش از سرمایه و منابع مادی تاکید 

رت آموزی نیروی می گردد. بی شك هرچه پوشش تحصیلی و کیفیت آموزش عمومی و مها

انسانی ارتقا یابد، مسیر دستیابی به توسعه و افزایش بهره وری نیروی انسانی هموارتر می 

 شود.

نظام آموزش و پرورش شامل دو حوزه اصلی آموزش و پرورش عمومی و آموزش 

فنی و حرفه ای است. این فرآیند به چهار دوره )سه ساله( شامل دوره های اول و دوم 

یی )دو دوره سه ساله( و دوره های آموزش متوسط اول و دوم )دو دوره سه آموزش ابتدا

ساله( تقسیم بندی شده است. حوزه آموزش فنی و حرفه ای در برگیرنده دوره های تحصیلی 

متوسط دوم فنی و حرفه ای و کارو دانش است که صرفا به آموزش های رسمی در این 

نیز در زمره فعالیت های آموزش های غیر حوزه می پردازد. فعالیت نهضت سوادآموزی 

رسمی بوده و در شاخه آموزش و پرورش عمومی قراردارد. دوره آموزش ابتدایی با هدف 

افزایش دسترسی جمعیت الزم التعلیم و توسعه آموزش عمومی، جزو آموزش های اجباری 

ی اصلی آموزش هابوده و آموزش کودکان استثنایی و استعدادهای درخشان نیز از دیگر دوره

 و پرورش است.
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 های مهمعملکرد شاخص .1
 1395-97های های مهم بخش آموزش عمومی در سال. عملکرد شاخص1جدول 

 1397 1396 1395 واحد عنوان شاخص ردیف

 90 90 90 درصد باالترو ساله  6جمعیت باسوادینرخ 1

 2/87 2/87 2/87 درصد نرخ باسوادی زنان 2

 7/92 7/92 7/92 درصد باسوادی مرداننرخ  3

 آموزان مقطع ابتداییتعداد دانش 4
دانش 

 آموز
443310 456451 467624 

5 
آموزان مقطع متوسطه تعداد دانش

 اول
دانش 

 آموز
189631 193470 199462 

6 
آموزان مقطع متوسطه تعداد دانش

 دوم 
دانش 

 آموز
145517 146784 171176 

 کل دانش آموزان 7
دانش 

 آموز
778458 796705 838262 

 99.52 44/99 3/99 درصد نرخ گذر از ابتدایی به متوسطه اول 8

 6/95 2/95 9/94 درصد نرخ گذر از متوسطه اول به متوسطه 9

 5/98 4/98 2/98 درصد نرخ قبولی اول متوسطه 10

11 
آموز در کالس درس تراکم دانش

 دولتی
نفر در 

 کالس
22/24 84/24 85/24 

12 
آموزان مدارس غیر درصد دانش

 دولتی
 19.62 8/17 7/15 درصد

13 
پژوهشی به کل  اعتبارات سهم

 اعتبارات
 16/0 15/0 15/0 درصد

 مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان

 56نفر بوده که  838262تعداد کل دانش آموزان استان 97-98در سال تحصیلی

درصد در دوره متوسطه دوم  20درصد در دوره متوسطه اول و  24درصد در دوره ابتدایی، 

ای های فنی حرفهدوره 97-98اینکه از سال تحصیلی با توجه بهمشغول به تحصیل بوده اند. 

ها از کل دانش آموزان ه، سهم هنرجویان در این دورهو کاردانش به سه پایه تبدیل شد
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دانش آموز در دوره های  5062درصد رسیده است. همچنین تعداد  8/38متوسطه دوم به 

نفر در دوره اول و دوم متوسطه در مدارس  6361مختلف تحصیلی تحت آموزش استثنایی، 

انتقال رگساالن بوده اند. نفر تحت آموزش از راه دور یا بز 20500استعدادهای درخشان و 

با توجه به اصالحات انجام شده در برنامه های آموزشی و درسی در  مفاهیم دانش پایه

افزایش پوشش اجرای سند تحول بنیادین و دستیابی به اهداف سند به ویژه در خصوص 

ی های جنسیتی در آموزش، یادگیر، پایان دادن به نابرابری، توجه به آموزش کیفیتحصیلی

و اهتمام ویژه به دوره پیش دبستانی از  های زندگی و کاهش بیسوادیمتناسب با مهارت

جمله مهمترین سیاستهای بخش بوده است. با گسترش و حمایت دوره های پیش دبستانی 

 73در قالب مدارس پیش دبستانی و استفاده از روش خرید خدمات، پوشش این دوره به 

بهبود شرایط آموزشی از قبیل  با هدفهای اجرایی استسیدرصد رسیده است. در ادامه 

، تعداد دانش آموزان ان با نیازهای ویژهآموز های تلفیقی و فراگیر برای دانشاجرای آموزش

نفر رسیده است. تعداد دانش آموزان مدارس شبانه روزی  3650تحت پوشش این طرح به 

یافته که دلیل عمده آن به عدم  نفر کاهش 6581به  95-96نفر در سال تحصیلی  6769از 

 باز می گردد.  های آموزشیروزی و خوابگاهمدارس شبانهتأمین منابع مالی مورد نیاز برای 

نسبت تعداد دانش آموز به معلم )در دوره ابتدایی( که از معیارهای اصلی ارزیابی 

بکارگیری نیروی های عدم امکان معلمان و بازنشستگی نظام آموزشی است، به دلیل 

همچنین در این دوره با اجرای طرح خرید  بوده است.نفر  5/29جایگزین این سرانه برابر با 

درصد افزایش  5/21خدمات آموزشی از بخش غیر دولتی سهم دانش آموزان غیر دولتی به 

 یافته است. 

به  نرخ جذب خالص اول ابتدایی و پوشش تحصیلی واقعی به عنوان معیار دسترسی

بوده که باالتر از شاخص متناظر  13/99و  78/98فرصت های برابر آموزشی به ترتیب 

 ( بوده است. 34/98و  26/97کشوری )

های پایه و راهنمای آخرین بخش از آموزشدوره متوسطه اول با سه پایه تحصیلی 

در  تیبه معلم دول آموز نسبت دانش. است ان در انتخاب رشته و مسیر تحصیلیآموز دانش

بوده است. به منظور هدایت تحصیلی  78/26نفر با تراکم کالس درس دولتی  23این دوره 

دانش آموز یك مشاور(  251مشاور )بازای هر  694هر چه بهتر دانش آموزان در این دوره 

بوده که باالتر از شاخص  98/97بکارگیری شده اند. پوشش تحصیلی واقعی در این دوره 

موضوع پراکندگی جمعیت باشد. از مهم ترین چالش های این دوره، ( می 9/93کشوری )
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مدارس زیر  تشکیلعدم امکان بکارگیری بهینه نیروی انسانی به دلیل لزوم ی و آموز دانش

نفر دانش آموز( در دسترسی مناسب جمعیت الزم التعلیم به فرصتهای  75حد نصاب )

 آموزشی است.

آموزش عمومی است که با توجه به فرآیند  دوره متوسطه دوم آخرین بخش از دوره

رشته تحصیلی( فنی  4هدایت تحصیلی دانش آموزان در پایه دهم در سه شاخه نظری )با 

رشته تحصیلی( مشغول به تحصیل  141رشته تحصیلی( و کاردانش )با  38حرفه ای )با 

 3/60 سهم شاخه نظری از کل دانش آموزان پایه دهم 97-98می شوند. در سال تحصیلی

نفر رشته  14857نفر رشته علوم تجربی،  13773نفر رشته ریاضی فیزیك،  6676درصد )

نفر رشته علوم و معارف اسالمی( و سهم شاخه فنی حرفه ای و کاردانش  336علوم انسانی و 

درصد دختران پایه دهم در  33درصد بوده است. از نظر جنسیتی  5/21و 1/18به ترتیب

ی و کاردانش مشغول به تحصیل بوده اند. نسبت دانش آموز به معلم رشته های فنی حرفه ا

نفر در کالس دولتی بوده است. پوشش تحصیلی واقعی  21نفر با تراکم  16)در کل دوره( 

 ( می باشد.68/83بوده که باالتر از شاخص کشوری ) 41/92در این دوره 

درصد بوده است. 15/100متوسطه اول ابتدایی به دوره تحصیلی نرخ گذر ظاهری 

 درصد بوده که بخشی از 36/100دوره متوسطه اول به متوسطه دوم نرخ گذر ظاهری 

 .کارایی داخلی نظام آموزشی جستجو کردبهبود این روند را باید در  دالیل

در بخش آموزشی است.  درخدمات ترین عامل کیفیبدون شك نیروی انسانی مهم

کیفیت بخشی  -بخش ) اداری خدماتی 4به آموزش عمومی نیروی انسانی بطور کلی 

-98گروه معلم و مدیریت آموزشگاهی( دسته بندی می گردد. در سال تحصیلی  -آموزشی

 2565 -نفر اداری خدماتی 6029نفر ) 49095تعداد کل کارکنان رسمی پیمانی  97

نفر مدیریت آموزشگاهی(  10614نفر گروه معلم و  29887 -نفرکیفیت بخشی آموزشی

درصد بوده است. با این وجود  9/60ه است. به این ترتیب سهم گروه معلم از کل کارکنانبود

نفر کمبود  5332کالس درس دولتی در دوره های مختلف تحصیلی،  27131و با احتساب 

نیروی آموزشی استان از طریق تخصیص ساعت غیرموظف به شاغلین و بازنشستگان جبران 

 افزایش یافته است.  17/1روه معلم به گردیده و ضریب اشتغال واقعی گ

مستند به سند های اجرائی مربوط به بهبود کیفی نیروی انسانی سیاستاز جمله 

)بخصوص گروه معلم( بوده است. بطوریکه  ارتقای سطح تحصیلی کارکنانتحول بنیادین، 

و  1/16، 5/15شاخص میانگین سطح تحصیالت معلمان در سه دوره تحصیلی به ترتیب )
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( سال رسیده است. گفتنی است که علیرغم تنگناهای اعتباری، میانگین ساعت 8/16

 23به  95-96ساعت برای هر نفر در سال تحصیلی  20آموزش ضمن خدمت فرهنگیان از 

 افزایش یافته است.  97-98ساعت در سال تحصیلی
 موزش عمومیها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش آ. عملکرد شاخص2جدول 

 1397در برنامه ششم توسعه سال  

 عناوین هدف کمی ردیف
واحد 
 متعارف

هدف 
 برنامه

 عملکرد
درصد 
 تحقق

1 
نرخ پوشش نوآموزان در دوره پیش از 

 دبستان
 3/99 5/74 80 درصد

 5/99 90/98 4/99 درصد پوشش تحصیلی واقعی دوره ابتدایی 2

 4/99 67/97 5/98 درصد پوشش تحصیلی واقعی دوره متوسطه اول 3

 4/100 37/92 5/92 درصد پوشش تحصیلی واقعی دوره متوسطه دوم 4

 4/100 9/89 90 درصد ساله و باالتر 10درصد باسوادی جمعیت  5

6 
آموزان غیر دولتی از کل سهم دانش

 آموزاندانش
 5/100 1/21 23 درصد

7 
های نظری از کل آموزان رشتهدرصد دانش
 دوره دوم متوسطهآموزان دانش

 100 61 5/60 درصد

8 
نرخ گذر ظاهری از دوره ابتدایی به متوسطه 

 اول
 100 100 100 درصد

9 
نرخ گذر ظاهری از دوره متوسطه اول به 

 متوسطه دوم
 99 97 98 درصد

10 
آموز به معلم در بهبود شاخص نسبت دانش
 دوره ابتدایی

 3/99 8/27 28 درصد

11 
آموز به معلم در دانشبهبود شاخص نسبت 

 دوره متوسطه اول
 91 22 20 درصد

 100 895 895 کالس استاندارد سازی سیستم های گرمایشی 12

 100 74 75 درصد درصد مشارکت خیرین در احداث مدارس 13

 100 490 490 کالس پرویه های تحویلی با مشارکت خیرین 14
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 عناوین هدف کمی ردیف
واحد 
 متعارف

هدف 
 برنامه

 عملکرد
درصد 
 تحقق

15 

تخریب و بازسازی مدارس فرسوده )براساس 
سهمیه استان در ابتدای شروع طرح سال 

باب کالس نسبت به سهمیه  4307)1385
 (1397اعتبارات ابالغی در سال 

 0 63 0 کالس 

16 
استاندارد سازی سیستم های گرمایشی 

کالس( نسبت به سهمیه  19000)سهمیه 
 (1397اعتبارات ابالغی در سال 

 0 358 0 کالس

17 
مشارکت خیرین در احداث فضاهای 

 آموزشی و غیر آموزشی
میلیون 

 ریال
0 493000 0 

 ره کل آموزش و پرورش استانمأخذ: سند راهبردی بخش در برنامه ششم توسعه و ادا

 در برنامه ششم توسعه تحلیل عملکرد بخش -2

 براساس تکالیف قانونیدر برنامه ششم توسعه تحلیل عملکرد بخش : 3جدول 
شماره  ردیف

ماده 
قانونی 
 مرتبط

عملکرد و اهم  تکلیف تعیین شده موضوع
 اقدامات

میزان 
 تحقق

 )درصد(

ماده  1
)ت( 2

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 

 در راستای سند تحولتجهیزات 
تاکید بر معلم مداری و معلم 
پژوهی در رابطه با معلم و دانش 

 آموز

پوشش دانش آموزان  -
ابتدایی در طرحهای 

 پرویه های علمی 
پوشش معلمان در  -

کارگاههای رفع اشکال و 
تقویت برنامه درسی 

 فارسی، ریاضی و علوم
پوشش معلمان جهت  -

نقد و بررسی و نظارت بر 
 ی برنامه های درسی اجرا

تعمیم دوره پیش  -
دبستانی به مناطق 

 محروم و روستایی 
کیفیت بخشی به -

 کالسهای چند پایه 

95 
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شماره  ردیف
ماده 

قانونی 
 مرتبط

عملکرد و اهم  تکلیف تعیین شده موضوع
 اقدامات

میزان 
 تحقق

 )درصد(

توجه به توسعه -
 مهارتهای اجتماعی 

 63ماده  2
بند الف 

4 

توسعه و تسهیل 
سفرهای فرهنگی 

 دانش آموزی

اعزام دانش آموزان به زیارت 
 اماکن متبرکه 

آموزان به اعزام دانش 
 زیارت اماکن 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 
اتحادیه ها، انجمن 
های اسالمی، بسیج 

 دانش آموزی 

تامین تجهیزات و  حمایت از انجمنهای دانش آموزی
حمایت مادی و معنوی 
از تشکلهای دانش 

 آموزی

100 

ماده  5
 )ت(63

حمایت از خیرین 
 مدرسه ساز 

اولویت اختصاص اعتبار به پرویه 
اجرایی  هایی که تعهدات خیرین

 شده است

تحقق اکثر تعهدات -
اعتبارات دولتی در مورد 

 پرویه های خیر ساز.
درصد  40تامین بالغ بر 

اعتبار ساخت و ساز 
 مدارس به همت خیرین 

95 

ماده  6
 )ت(63

افزایش ایمنی و 
مقاوم سازی مدارس 
و فضاهای پرورشی و 

 ورزشی 

افزایش ایمنی و مقاوم سازی 
 مدارس

پرویه  65اجرای بالغ بر 
بازسازی و مقاوم سازی 

 مدارس 

 
80 

 8ماده  7
بند الف 

1 

پیشگیری اولیه از 
بروز آسیب های 

 اجتماعی

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 

 90 های آموزشیارایه بسته 

 ره کل آموزش و پرورش استانمأخذ: قانون برنامه ششم توسعه و ادا
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 عملکرد بودجه -3
 )میلیون ریال( 1397ای و تملک بخش در سال . عملکرد اعتبارات هزینه4جدول 

نوع 

 اعتبار
 دستگاه اجرایی

نوع 

 اعتبارات
 عملکرد مصوب

درصد 

 تحقق

 

 هزینه ای
 اداره کل آموزش و پرورش

 100 4، 261، 614 4، 261، 614 ملی

اختصاصی 

 استانی
200 ،976 342 ،744 25/76 

 100 4، 261، 614 4، 261، 614 جمع کل

 تملك

اداره کل آموزش و پرورش 

 استان

 18/67 5، 636 8، 390 استانی

اختصاصی 

 استانی
800 ،362 220 ،140 65/38 

 78/53 145، 856 371، 190 جمع

 96.3 248494 1247384 ملی

 اداره کل نوسازی مدارس
 37.5 1450678 662015 استانی

 67.0 1596534 1909399 جمع
 مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی مدارس استان

 جمع بندی و پیشنهادات -4

 نقاط قوت

  ارتقا ی سطح مدرک تحصیلی نیروی انسانی شاغل در بخش با تسهیل امکان

 ادامه تحصیل کارکنان.
  بهبود و اصالح روشهای سنجش دانش آموزان در بدو ورود و استفاده از ظرفیت

 مراکز آموزش اختالالت یادگیری 
  ارزیابی مربیان و فرآیند آموزشی در محیط های آموزشی با بکارگیری راهبران

 آموزشی در سرتاسر استان.
 کوتاه مدت ویژه دوزبانه )در  افزایش جذب نوآموز پیش دبستانی با آموزش های

 ساله(. 5و  4دو دوره 
  وجود سازوکارهای قانونی جهت ترویج فرهنگ مهارت آموزی و کارآفرینی )طرح

 ایران مهارت(. 
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 مشاورین و معاونین پرورشی از  ،ای و شغلی مربیانارتقاس سطح مهارتهای حرفه

مجامع علمی و  ها،همایش ،هاکارگاه، های آموزشی مختلفطریق برگزاری دوره

 مسابقات.
 های پرورشی با توجه به استعداد و عالئق دانش آموزان و استقبال تنوع برنامه

 .مربیان
 های مردمی و توسعه مدارس غیردولتیجلب مشارکتهای الزم جهت وجود زمینه 

 )طرح خرید خدمات آموزشی(
 اولویت دار یهاپرویه یبه سودولتی و مردمی منابع  تیو هدا یبند تیاولو 
 و استاندارد  بروز یتجربه جهت معمار با یو طراحان معمار نیاز مشاور استفاده 
 درصد از  80 و بهره مندی ظرفیت قابل توجه کمکهای خیرین مدرسه ساز

 از این کمکها.سال گذشته  2 یلیتحو یکالسها
 نقاط ضعف

 ر جبران عدم تخصیص بهنگام اعتبار طرح خرید خدمات آموزشی به عنوان راهکا

 کمبود نیروی انسانی.
  اجبار به تدریس کارکنان مدیریت آموزشگاه ها جهت تامین بخشی از کمبود

 نیروی انسانی
  عدم تخصیص سهمیه جذب نیرو در آزمون های استخدامی و ورودی دانشگاه

 فرهنگیان متناسب با خروجی نیرو 
  دستگاههای متولی آموزش ابهام قوانین و دستورالعمل ها در مورد محدوده وظایف

 های پیش دبستانی.

 .نبود انگیزه کافی بین مربیان و ضعف در شیوه ارزشیابی آنها 
  عدم وجود زمینه مناسب برای اجرای شیوه های نوین آموزش، پژوهش محوری و

 خالقیت و ارزشیابی توصیفی 
  جذب نیروهای غیر متخصص و کم تجربه و ورود نیروهای سایر دوره ها به مقطع

 ابتدایی 
 .ناهمخوانی برخی فعالیتهای پرورشی با نیازهای روز دانش آموزان  
  عدم ترغیب برخی والدین در ثبت نام های پیش دبستانی در روستاها با توجه به
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 غیردولتی شدن این مراکز.
 ت مناطق حاشیه ای مهاجرتها و افزایش جمعی 

  وجود مدارس تخریبی و خطرآفرین وکمبود فضاهای آموزشی بخصوص در

 های جدید شهرک
 پیشنهادات:

 های حین خدمت برای پذیرفته تغییر سازوکار جذب نیروی انسانی و برگزاری دوره

 شدگان آزمون های 
  رویکرد تدوین برنامه جامع برای تربیت معلمان چندرشته ای با توجه به تغییر

 محتواهای آموزشی
  تمهیدات الزم جهت بکارگیری هر چه سریعتر دانشجویان دانشگاه فرهنگیان 
 ای برای معلم و مدیر.برقراری نظام مشاوره  
 اجباری کردن دوره پیش دبستانی. 
 های آموزشی و پرورشی.ایجاد زمینه مشارکت فعالتر اولیاس دانش آموزان در فعالیت 
 کاربردی پیرامون مسائل پرورشی و انعکاس نتایج به سطوح های توسعه پژوهش

 تصمیم گیری.
 های بیشتر جهت توسعه ظرفیت آموزشی بخش غیر دولتی.ایجاد مشوق 
 های آموزشیتخصیص صددرصدی اعتبارات ملی و استانی پرویه 

 های واجد شرایط به بخش غیر دولتیتسریع در واگذاری پرویه



 فصل هفدهم 

 ايآموزش فني و حرفه

  
 مقدمه:

وجود نیروی انسانی ماهر و کارآمد از عوامل کلیدی و انکارناپذیر در توسعه اقتصادی و 

اجتماعی است. هر نوع سیاستگذاری کالن در بخشهای مختلف اقتصادی نیازمند برنامه 

ریزی و سرمایه گذاری در بخش نیروی انسانی و توسعه منابع آن است. آموزشهای فنی و 

ای عمومی، مطالعه فناوری ها و علوم وابسته به آنها و کسب حرفه ای عالوه بر آموزش ه

مهارت های عملی، کسب دانش مربوط به مشاغل در بخش های گوناگون اقتصادی و 

اجتماعی را نیز شامل می شود. آموزش هایی که افراد را برای احراز شغل و کسب و کار 

هایی ایجاد می کند که موجب  آماده کرده، بهره وری شاغلین را افزایش داده و نیز مهارت

کاهش مخارج و افزایش کیفیت زندگی می شوند. با عنایت به تبیین جایگاهی کشور در 

برخورداری از دانش پیشرفته و متکی بر سهم برتر سرمایه انسانی در تولید ملی در سند 

چشم انداز بلند مدت کشور، پوشش گسترده آموزشهای مهارتی فنی و حرفه ای دارای 

یگاه خاصی است. افزایش سهم مهارت آموزی در سبد آموزشی کشور عالوه بر کمك به جا

تولید ثروت و کاهش فقر، موجب افزایش اشتغال و کارآفرینی و در نهایت توسعه اقتصادی 

 کشور می گردد. 

 عملکرد شاخص های مهم -1

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان به عنوان متولی آموزش های مهارتی از 

وظیفه آموزش جوانان جویای کار، فارغ التحصیالن و دانشجویان را برعهده داشته و از سوی 

مرکز  52دیگر ارتقاس مهارت شاغلین صنایع و صنوف را دنبال میکند. این نهاد با دارا بودن 

آموزشگاه فعال بخش غیردولتی، سالیانه با  1204رفه ای دولتی و پوشش آموزش فنی و ح

درصد آموزش های فنی  7میلیون نفر ساعت آموزش های مهارتی تقریبا  25ارایه بیش از 

می توان به  97و حرفه ای کشور را اجرا می نماید. از اقدامات موثر این اداره کل در سال 
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 موارد زیر اشاره نمود.

  نخبگان استتتان درچهل و چهارمین دوره مستتابقات جهانی مهارت حضتتور فعال

( و کستتتب مدال طال در رشتتتته آکواترونیك و مدال افتخار در 2017-)ابوظبی

 های رباتیك و طراحی مهندسی مکانیكرشته
  امتیاز و کستتب  60شتترکت در هیجدهمین دوره مستتابقات ملی مهارت و کستتب

 ردیف اول جدول رتبه بندی استانها 
  ای فاده از ظرفیت شرکای مهارتی و بهره برداری از مراکز آموزش فنی و حرفهاست

شارکت بخش غیر دولتی و واگذاری  شی به بخش غیر  13با م ضای آموز صد ف در

 میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش غیردولتی  50دولتی و جذب بیش از 
  اعی توجه به آموزش گروههای خاص بخصوص در حوزه کاهش آسیب های اجتم

 )زندانها، سکونت گاه های غیر رسمی و...( و همچنین پادگان ها و دانشجویان
  تغییر ترکیب آموزش های بخش دولتی از شتتتاخه خدمات به شتتتاخه صتتتنعت و

 کشاورزی 
  سنجش الکترونیك در  28الکترونیکی نمودن خدمات، تجهیز و راه اندازی سالن 

  مرکز استان و شهرستان ها
 1395-97ص های مهم بخش فنی حرفه ای در سال های عملکرد شاخ .1جدول 

 ردیف عنوان شاخص واحد 1395 1396 1397

آموزش غیر رسمی اداره کل آموزش فنی و  هزارنفرساعت 21400 23954 26522

 )ای )دولتی و غیر دولتی حرفه
1 

آموزش غیر رسمی اداره کل آموزش فنی و  هزارنفرساعت 10495 11600 12020

 )ای )دولتی حرفه
2 

هزارنفر  10905 12954 14502

 ساعت
ای غیر دولتی)آموزشگاههای آموزش فنی و حرفه

 آزاد(
3 

سهم آموزش غیر دولتی از کل آموزش فنی و  درصد 50.95 54 55

 ایحرفه
4 

 5 سرانه آموزش غیر رسمی جمعیت فعال ساعت 11.85 13،1 15،3

آموزش فنی و  سازمان تعداد مراکز ثابت آموزشی مرکز 54 53 52

 ایحرفه
6 
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 ردیف عنوان شاخص واحد 1395 1396 1397

هزار نفر  981 1253 947

 ساعت

ای غیر رسمی به روستائیان آموزشهای فنی و حرفه

 و عشایر

7 

هزار نفر  258 263 410

 ساعت

 8 آموزش دانشجویان در بخش دولتی

 9 ایتعداد آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه آموزشگاه 1245 1204 1204

ای در زمینه آموزش غیر رسمی فنی و حرفهسهم  درصد 55 50 51

 صنعت 
10 

ای در زمینه سهم آموزش غیر رسمی فنی و حرفه درصد 21 27 27

 خدمات 
11 

سهم آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای در زمینه  درصد 9 7 6

 کشاورزی
12 

سهم آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای در زمینه  درصد 15 16 16

 فرهنگ و هنر

13 

هزار نفر  629 746 723

 ساعت
میزان آموزش فنی و حرفه ای غیر رسمی به آسیب 

 دیدگان اجتماعی 
14 

 15 تنوع حرفه های آموزشی حرفه  1120 1410 1636

بهره برداری از کارگاههای آموزشی به صورت  درصد 13.5 15 13

مشارکت با بخش غیر دولتی)نسبت فضای واگذار 

 شده به کل(

16 

 17 تعداد سالن های آزمون الکترونیك سالن 10 27 28

 18 تعداد آزمون های برگزار شده به صورت الکترونیك نفر آزمون 46987 81405 92594

 19 کسب مدال در مسابقات ملی مهارت مدال  15  17

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان مآخذ:

 

 

 

 



 استان اصفهان 1397/ گزارش اقتصادي، اجتماعي سال  266

 

عملکرد شاخص ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی بخش در برنامه ششم -2

 توسعه 
 .عملکرد شاخص ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش 2جدول

ف
دی

ر
 

 عنوان هدف کمی ماده قانونی
واحد 

 متعارف

هدف 

 برنامه
 عملکرد

 درصد

 تحقق

1 

 قانون 2 – ج بند 38 ماده

 های برنامه دائمی احکام

 کشور توسعه

 حرفه و فنی آموزشهای

 ندامتگاه و ها زندان در ای

 ها

هزار 

 نفرساعت
648 723 113 

 برنامه ت قانون بند 4 ماده 2

 و دانشجویان به آموزش

 التحصیالن فارغ

 دانشگاهی

هزار 

 نفرساعت
344 410 119 

3 
 ماده و 4 ماده - ت بند

  برنامه قانون -71

 التحصیالن فارغ کارورزی

  ها دانشگاه
 29 1014 3500 نفر

4 

برنامه  – 2 –ب  – 1بند 

راهبردی آموزش فنی و 

حرفه ای و مهارت آموزی 

از سند راهبردی برنامه 

 ششم 

میزان آموزش غیر رسمی 

 ایفنی و حرفه

هزار 

 نفرساعت
22363 25972 116 

5 

برنامه  – 2 –ب  – 1بند 

راهبردی آموزش فنی و 

 حرفه ای و مهارت آموزی 

 زشموآ ثربخشیا یشافزا

 نسبت ایحرفه و فنی

 سمیر غیر زشموآ

 لفعا جمعیت به ایحرفه

 116 15.3 13.1 ساعت

 سند راهبردی برنامه ششم توسعه استان قانون برنامه ششم توسعه، :ماخذ

تحلیل عملکرد شاخص ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی بخش در -3

 برنامه 

در سال ابتدائی برنامه ششم توسعه آموزش های غیررسمی اداره کل آموزش فنی و 

به عنوان متولی اصلی آموزش های فنی در بخش دولتی و غیر دولتی با رشد  حرفه ای

ن نفر ساعت افزایش یافته است. حجم این میلیو 25.6درصدی نسبت به سال قبل به  7/10

درصد از کل آموزش های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بوده  7آموزش ها تقریبا 
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است.  بررسی عملکرد میزان آموزش ها در بخش دولتی و غیر دولتی نشان می دهد که در 

در بخش درصد و  6/3میزان آموزش غیررسمی این اداره در بخش دولتی با  1397سال 

در صد در میزان آموزش های  55درصد افزایش داشته است. افزایش  9/11غیر دولتی با 

حاکی از گرایش و استقبال دانشجویان به کسب  1396مهارتی دانشجویان نسبت به سال 

 مهارت و آمادگی شغلی است. 

ترکیب آموزش های بخش دولتی در بخش صنعت، کشاورزی،  1397در سال 

درصد بوده است. این ترکیب در سال  16و  27، 6، 51نگ و هنر به ترتیب خدمات و فره

بوده است. در بخش غیر دولتی نیز با توجه به هزینه بر بودن  16، 27، 7، 50به ترتیب  96

را تشکیل داده است. از حیث تنوع  آموزش های مهارتی، آموزش خدمات، فعالیت غالب

ای های آموزشی فعال بخش فنی و حرفه از دورهدرصد  30حرفه های آموزشی نیز بیش از 

 کشور در استان ارایه می شود. 

مرکز  52تعداد مراکز ثابت دولتی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان، بالغ بر 

می باشد. از طرفی با ایجاد شعب وابسته، گروهها و مناطق بسیاری توانسته اند از خدمات 

شوند. تعداد آموزشگاه های فنی حرفه ای غیر دولتی آموزش فنی و حرفه ای بهره مند 

 واحد بوده است.  1204استان نیز در سال ابتدایی برنامه ششم توسعه 

مقایسه دیگر نشان می دهد که مجموع ظرفیت پذیرش ساالنه کارآموزان فنی 

ن تعهد( در بخش دولتی در سالهای ابتدایی برنامه ششم تقریبا ثابت بوده است. ایای)حرفه

 میلیون نفرساعت در سال می باشد. 10ظرفیت به طور متوسط در حدود 

در مجموع طی این سال ها با توجه به کاهش میزان آموزش ها ظرفیت بال استفاده 

درصد و در بخش  10آموزشی نیز روبه افزایش بوده که این میزان در بخش دولتی بیش از 

رکود بخش تولید، عدم نیاز سنجی و درصد برآورد می گردد.  40غیر دولتی نزدیك به 

رعایت نکردن مالحظات سند آمایش استان را از جمله دالیل آن می توان برشمرد. گفتنی 

با اجرای سیاست واگذاری فضاهای آموزشی  1392است این روند در بخش دولتی و از سال 

لغ بر با 1396و ارائه آموزش ها توسط بخش خصوصی رو به کاهش بوده چنانکه در سال 

کارگاه آموزشی به بخش غیر دولتی واگذار شد. از مزایای این واگذاری می توان به  56

هزار نفرساعت  632سرمایه بخش خصوصی، آموزش بیش از میلیارد ریال 50از جذب بیش 

 .نفر اشاره نمود 300در فضاهای واگذار شده و اشتغال 
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 ای عملکرد بودجه-4
 )ارقام به میلیون ریال( 1397ای و تملک در سال هزینه. عملکرد اعتبارات 3جدول 

 درصد تحقق عملکرد مصوب منبع نوع اعتبار

 100 042/419 042/419 ملی هزینه ای

 -- -- -- استانی

 100 042/419 042/419 جمع

 100 130/4 130/4 ملی تملك

 4/66 470/12 777/18 استانی

  600/16 907/22 جمع
 مأخذ: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 

  جمع بندی و پیشنهادها-4

 :نقاط قوت

  وجود امکانات سخت افزاری، نرم افزاری و سرمایه انسانی جهت اجرای نظام صالحیت

 حرفه ای و سنجش و ارزشیابی مهارت آموختگان

  انعطاف پذیری نظام آموزش فنی حرفه ای غیر رسمی و امکان ارایه به تمامی اقشار و

 صنوف 
  گستردگی و تنوع قابل توجه آموزش های مهارتی 
  بهره مند از سامانه جامع سازمان آموزش فنی و حرفه ای و مشاوره و سنجش جهت

 ن.نظارت و پایش دوره های آموزشی، هدایت شغلی و رصد مهارت آموختگا
  قابلیت درآمد زایی و ظرفیت انعقاد تفاهم نامه های آموزشی با تمامی ارگان ها، نهادها

 و بخش غیر دولتی
 نقاط ضعف 

 عدم آشنایی الزم جامعه با اهمیت و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای 
 ای های فنی حرفههای متنوع آموزشعدم سیاستگذاری واحد برای هماهنگی دستگاه 
  ه و پویایی آموزش های فنی و حرفه ای بخصوص به دلیل کمبود تجهیزات عدم توسع

 روزآمد آموزشی 
 ایعدم استقبال بخش غیر دولتی در ورود به رشته های پر هزینه آموزش فنی حرفه 
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 فرصتها و تهدیدها 
 ای های فنی حرفهوجود بخشهای صنعتی و صنفی متنوع و متعدد متقاضی آموزش

 تخصصی
  جوان و جویای کار.وجود جمعیت 
  وجود شهرک های علمی تحقیقاتی، دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و فارغ

 التحصیالن دانشگاهی به عنوان گروه های همکار و هدف
 وجود بسترها و زمینه های الزم برای مشارکت بخش غیر دولتی 
 .سابقه تاریخی، شهرت و اعتبار جهانی استان در زمینه صنایع دستی 
 سایی نیازهای کمی و کیفی بازار کار از نظر مهارتیعدم شنا 
  کمبود ساز و کارهای تشویقی و انگیزه های الزم برای حضور بخش غیر دولتی

 بخصوص در آموزش های صنعتی 
  ضعف ارتباط میان بازار کار و آموزش های مهارتی و شغلی و اجرا نشدن نظام صالحیت

 ای حرفه
  پر هزینه بودن ارایه آموزش های مهارتی در رشته های جدید 
 کاهش استقبال جوانان از شرکت در دوره های مهارتی 
 تحوالت سریع صنایع و فناوری های جدید در مشاغل و مهارت ها  

 پیشنهادات
  اصالح قوانین و مقررات موجود با رویکرد تسهیل مشارکت بخش خصوصی در بهره

 وزش فنی و حرفه ای برداری از مراکز آم
  ایجاد بستر قانونی الزم جهت تشکیل شورای آموزش های مهارتی با محوریت سازمان

 آموزش فنی و حرفه ای 
 ها سیاستگذاری واحد در خصوص ارائه آموزش های مهارتی و تضمین کیفیت آموزش

 ."قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی "با استفاده از ظرفیت 
  فرهنگ سازی الزم جهت توجه خانواده و جامعه به آموزش های مهارتی 
  تسهیل خرید خدمات آموزشی از ظرفیت های آموزشی آموزشگاه های آزاد توسط

 ها سایر دستگاه
 های رصد دقیق شاخص های آمادگی شغلی بنگاه های اقتصادی و برنامه ریزی آموزش

  مناطقمهارتی متناسب با ظرفیت ها و ویژگی 





 فصل هیجدهم 

 فرهنگ و هنر و رسانه هاي جمعي

 
 مقدمه

ای هزمینه کشور شهرت داشته وو اقتصادی  فرهنگیمرکز به عنوان  از دیر باز اصفهان

به  .است بودهدر آن فراهم  هنریهای گوناگون و خلق آثار فرهنگی و مساعد برای توسعه دانش

می شناسند. مکاتب و آثار ادبی همگان، اصفهان را به عنوان شهری فرهنگی هنری  این واسطه

ها و فخیم، هنرهای زیبا و ماندگار، آثار تاریخی و بی بدیل، ادیان و مذاهب مختلف، قومیت

های اصلی و نمایانگر های زبانی متعدد و ساختارها و مراکز فرهنگی هنری از شاخصهیشگو

باشند. بی شك ساختارها و مراکز فرهنگی هنری مهمترین هویت فرهنگی و هنری اصفهان می

 ریزی آن پرداخت.ای است که باید به سنجش، آسیب شناسی و برنامهمؤلفه

وجود ساختارهای فیزیکی و  ،یت در هر حوزهفعالاز جمله شرایط بدیهی است که  

های فرهنگی و هنری مستثنی نیستند و در این رابطه فعالیت .استآن مراکز مرتبط با 

وجود ساختارهای متناسب  ،های فرهنگی هنریالزمه انجام سازمان یافته و هدفمند فعالیت

سبی در استان اصفهان این ساختارها و مراکز به صورت ن .های مربوط استو مراکز و تشکل

لزوم  در مجموعنبوده و  چندان مناسبهرچند توزیع جغرافیائی آنها  .اندتوسعه یافته

  .کاماًل مشهود استدر آن ضاهای فیزیکی توسعه ف ساختارها و ساماندهی

در این بخش به مهمترین شاخص های مرتبط با دستگاههای فرهنگی شامل اداره 

اداره کل کتابخانه ها، صدا و سیما و سازمان حوزه هنری پرداخته فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

 شود. می

 بخش اول: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
فعالیتهای این اداره کل در سالهای اخیر به واسطه تفکیك برخی وظایف به حوزه 

نظارت و سازماندهی مسایل فرهنگی و هنری محدود گردیده  است. محدوده ای که با توجه 

به مقوله بسیار متنوع مولفه های فرهنگی بسیار وسیع و متنوع است. در حوزه مساجد بالغ 



 استان اصفهان 1397/ گزارش اقتصادي، اجتماعي سال  272

 

باشند.  همچنین بیش از های فرهنگی هنری میارای کانونبر یك چهارم مساجد استان د

یکصد مؤسسه فرهنگی هنری چند منظوره تاکنون در استان اصفهان مجوز دریافت نموده 

و فعال هستند. بیش از پانصد چاپخانه و کمتر از نیمی از این تعداد، انتشارات فعال در 

های چاپ و نشر از مرکز کشور الیتاستان اصفهان به ثبت رسیده است. انتقال بخشی از فع

سازی جهت گسترش بازار توزیع کتاب و ایجاد مرکز توزیع کتاب در به اصفهان و زمینه

اصفهان از ظرفیتهایی است که به سادگی قابل حصول است. در بخش نشریات بیش از 

 ها ی متنوع در سراسر استان اصفهان به چاپیکصد و پنجاه نشریه گوناگون در زمینه

 رسد. از این تعداد بخش قابل توجهی شامل نشریات عمومی است. می

 های مهمعملکرد شاخص -1 
 1396-1397های های مهم در سال. عملکرد شاخص1جدول 

 1397 1396 واحد عنوان شاخص ردیف
 1838 1826 عنوان شده های منتشر کتاب عناوین  1
 2234862 2326490 جلد شده های منتشر شمارگان کتاب  2
 1890 1875 باب هنری مساجد های فرهنگی کانون  3

 6077549 2388923 نفر های سینما سالن فیلم در تماشاگران  4
 75 83 عنوان  و انیمیشن کوتاه، مستند های تولید فیلم  5
 57 50 باب های سینما سالن تعداد  6
 468 339 نوبت موسیقی  صحنه ای اجرای  7
 454 426 عنوان شده تولید نمایشهای عناوین  8

 3698 2257 نوبت نمایش اجرای دفعات  9
 301 300 واحد تجسمی آزاد آموزشگاههای  10
 54 48 واحد تئاتر و سینما آزاد آموزشگاههای  11

 130 122 واحد موسیقی آزاد آموزشگاههای  12
 28 27 واحد ها نگارخانه تعداد  13
 1270.25 1347.25 ورق ها ظرفیت چاپخانه  14

 228 235 باب هنری فرهنگیمؤسسات   15
 583 607 دفتر کانونهای تبلیغاتی  16

 مأخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان
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رشد تولید  برنامه های هنری  1397و 1396مقایسه عملکرد شاخص های سال 

همچون اجرای موسیقی، عناوین نمایش تولید، مخاطبان سینماها، نمایشها و اجراهای 

نشان می دهد. در بخش آموزشگاههای فرهنگی و هنری در مجموع رشد این  موسیقی را

آموزشگاهها و افزایش درخواست صدور مجوز تاسیس آموزشگاههای آزاد فرهنگی وهنری 

را شاهد هستیم.کاهش ظرفیت تولید چاپخانه ها، شمارگان کتاب های منتشر شده، 

ه مسایل اقتصادی و افزایش هزینه های تبلیغاتی و مراکز فروش مطبوعات بیشتر بکانون

 .گرددفعالیت در این حوزه ها باز می

 براساس تکالیف قانونیدر برنامه ششم توسعه تحلیل عملکرد بخش -2
 براساس تکالیف قانونی دستگاهدر برنامه ششم توسعه تحلیل عملکرد بخش  :2جدول شماره 

ماده 

 قانونی 

 مرتبط

 عملکرد و اهم اقدامات موضوع

تحقق  میزان

 )درصد(

 95ماده 

توسعه فضاهای 

مذهبی و 

 فرهنگی

 تأسیس و توسعه مؤسسات قرآنی

 تأسیس و توسعه مؤسسات چند منظوره و تك منظوره

 تأسیس آموزشگاه های هنری و موسیقی

 ساماندهی سینماهای استان

 تأسیس شرکت های تولید فیلم

توسعه و راه اندازی نشریات محلی و مراکز توزیع و 

 نشریاتفروش 

 هاتأسیس کانون های تبلیغاتی، انتشارات و چاپخانه

 تأسیس و فعالیت گروه های نمایشی و تئاتر

 تأسیس آموزشگاه هنرهای تجسمی

 تأسیس و فعال سازی گالری های هنری

100 

 100 باب کانون  1800تأسیس بیش از 

 ایصدور و یا تمدید مجوز استفاده از تجهیزات ماهواره

 سایت های خبری و تحلیلی وابسته به نشریاتتأسیس 

ارائه بستتتته های حمایتی و معافیت مالیاتی جهت تبلیغ 

 تولیدات داخلی  دارای پیوست فرهنگی 

 ثبت و انتشار نرم افزار

80 

 92 ماده
حمایت از 

های فعالیت

 انتشار کتاب

 تولید فیلم مستند و فیلم داستانی

90 
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ماده 

 قانونی 

 مرتبط

 عملکرد و اهم اقدامات موضوع

تحقق  میزان

 )درصد(

بخش غیر 

 دولتی

 و تخصصی انتشار نشریات عمومی

 تولید آثار تبلیغات محیطی

برگزاری دوره های فرهنگی هنری مهارتی آزاد و هنری 

 کار و دانش

 برگزاری دوره های آموزشی سینما و نمایش و موسیقی

 تولید آثار صوتی

 برپایی نمایشگاه های تجسمی

 تولید و اجرای نمایش های صحنه ای

 اجرای کنسرت های موسیقی

 های هنریویژه آموزشگاهطراحی و اجرای سایت 

 هاارائه لوح فشرده متن کتاب به انضمام کتاب

 ها جهت دریافت رایگاندرج متن مجازی کتب در سایت

 طراحی و اجرای تارنمای هنری

 

 

 

 

 

 

80 
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 ایعملکرد بودجه-3
تملک اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در سال ای و . عملکرد اعتبارات هزینه3جدول 

 )ارقام به میلیون ریال( 1397

 درصد تحقق عملکرد مصوب منبع نوع اعتبار

 هزینه ای

 100 21094 21094 ملی
 100 162073 162073 استانی

 100 183167 183168 جمع کل

 تملک

 8/96 15000 15500 ملی
 5/26 30721 115905 استانی

 6/61 45721 31405 جمع کل
 مأخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان
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 جمع بندی و پیشنهادات -4

 نقاط قوت:

 بالفعلتوانمندی بالقوه و  عالین های  یت مؤثر در ف عال های فرهنگی گستتتترش ف

 . هنری
  تعلق خاطر و عالقمندی خاص فعالین حوزه فرهنگ و هنر 
  انستتانی و مراکز علمی و آموزشتتی متعدد و توانمند در وجود ستتاختارها، نیروی

 ها.مرکز استان و سایر شهرستان
 تنوع و  ای و محلی.ها و آداب و رستتوم گوناگون و ارزشتتمند منطقهوجود فرهنگ

 های فرهنگی هنری.تکثر موضوعات قابل عرضه در قالب مؤلفه

  های کیفی مؤلفه وساز گسترش کمی فرهنگ و تمدن غنی ایرانی اسالمی زمینه

 فرهنگی و هنری 

 شی از مدیران فرهیخته، دانش ضور بخ سئولیت ح آموخته و هنرمند در برخی م

 های اجرایی.

 .توانائی و حمایت خیرین استان در گسترش فضاهای فرهنگی و هنری 
 نقاط ضعف:

 های فرهنگی و هنری سطح نازل و ناکافی آموزش در حوزه 
 های فرهنگی و هنری. تعداد محدود افراد توانمند فعال در برخی از حوزه 
  های حد به بعد کمی و عدم توجه مناسب به کیفیت در برخی حوزهاز توجه بیش

 فرهنگی و هنری.
 وزن ناچیز اقالم فرهنگی و هنری در سبد خانوار و سردرگمی و عدم آگاهی مصرف 

 خاب آثار مفید.کنندگان آثار فرهنگی هنری در انت
 های فرهنگی.ضعف هماهنگی فکری و عملیاتی بین مدیران دستگاه 
  عدم تعریف مناسب از اهمیت و جایگاه فرهنگ و هنر بومی و ملی در ساختار

 فرهنگی.
 ها و مشکالت شخصی پیشکسوتان فرهنگی و هنری.تو جهی به نقش، توانایی کم 
  هنری و فرهنگی  استعدادهای جوانضعف شناسایی 
  های مربوط و نیز کمبود اعتبارات فرهنگی جهت پیگیری شرح وظایف دستگاه
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 های فرهنگی.ها و برنامهانجام پرویه
 ها و فرهنگ بومی مناطق.فراموشی خرده فرهنگ 
 .کمبود نسبی سرانه فضاهای فرهنگی درسطح استان 
 گی هنری ارزش جایگزین آثار ارزشمند فرهن وجود محصوالت فرهنگی نازل و بی 
 ها از مفاهیم و مسائل فرهنگی ها و دستگاهعدم آگاهی کافی مدیران سایر بخش

 و هنری.
 جناحی بر فرهیختگان فرهنگی و هنری و نیز تاثیر  و گذاری مسائل سیاسیتاثیر

 های فرهنگی و هنری.آن بر آفرینش
 .عدم ثبات در مدیریت فرهنگی 
  های فرهنگی ضتتتعیف فضتتتای توجهی از مخاطبان به الگوگرایش بخش قابل

 مجازی 
 پیشنهادها:

 دهی، تقویت و تثبیت هویت های فرهنگی و هنری برای شکلبکارگیری مؤلفه

 فرهنگی ارزشمند و از میان بردن عادات و رفتارهای فرهنگی نامناسب

 های عه فعالیتخصوصی در توسهای مردمی و فعالیت بخشگسترش مشارکت

 فرهنگی و هنری.

 سنجی، بازاریابی و توجه ویژه به اقتصاد فرهنگ و هنر و تاکید بر نیاز

 شناسیمخاطب
 های فرهنگی های نوین جهت رشد و توسعه ساختارها و مؤلفهآورینگاه به فن

 هنری.
 ها برای شناساندن و معرفی مؤثر مراکز فرهنگی و توجه ویژه به تبلیغات و رسانه

 هنری، پدیدآورندگان آثار 
 و رفتار اجتماعی.ادبیات بر روحیه  عموم درخصوص نقش هنر و بخشی به.آگاهی 
 های فرهنگی و هنری و محدود شدن نقش نهادهای پرهیز از دولتی شدن فعالیت

 دولتی به مقوله هدایت، حمایت و نظارت.
 های فرهنگی و مؤلفههای نوین جهت رشد و توسعه ساختارها آوریدستیابی به فن

 هنری.
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 .ارتقاس سطح آموزشی کارشناسان و فعالین حوزه فرهنگ و هنر 
 های عمومی و اختصاصی در ابعاد گوناگون فرهنگی و هنری.گسترش نظر سنجی 

 بخش دوم: اداره کل کتابخانه های عمومی
 های مهم بخش: عملکرد شاخص1جدول 

 1397 1396 1395 واحد عنوان شاخص ردیف
 127،499 647،128 131،215 مترمربع زیر بنای کتابخانه ها 1
 290 293 290 باب تعداد کتابخانه 2
 3،685 5،454 3،443 هزارنسخه تعداد کتاب 3

 183،524 173،617 184،695 نفر تعداد عضو 4
 های عمومی استان اصفهانمأخذ: اداره کل کتابخانه

بر اساس اهداف کمی برنامه بخش در برنامه ششم ها و متغیرهای مهم . عملکرد شاخص2جدول 

 1397توسعه سال

 عملکرد هدف برنامه واحد  عناوین هدف کمی ماده قانونی ردیف
درصد 

 تحقق 

1 
سند چشم 

 انداز دستگاه

زیربنای 

های کتابخانه

 عمومی
 86 127،499 148،333 متر مربع

2 
سند چشم 

 انداز دستگاه

های سرانه کتابخانه

 عمومی
 87 290 24/332 باب

3 
سند چشم 

 انداز دستگاه 

تعداد کتابهای 

موجود در 

های کتابخانه

 عمومی

 104 3،685،224 3،538،049 نسخه

4 
سند چشم 

 انداز

تعداد اعضای 

های کتابخانه

 عمومی
 145 183،524 127،793 نفر

 اصفهان های عمومی استاناداره کل کتابخانه –مأخذ: سند راهبردی در برنامه ششم توسعه 
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  براساس تکالیف قانونیدر برنامه ششم توسعه تحلیل عملکرد بخش -3
های اجرایی برنامه به شرح های عمومی در راستای سیاستعملکرد اداره کل کتابخانه

 زیر است:
 براساس تکالیف قانونیدر برنامه ششم توسعه : تحلیل عملکرد بخش 3جدول 

 ردیف
ماده 

 قانونی
 دالیل عدم تحقق عملکرد متن قانون

1 

بخش 

، ماده 17

، بند 92

 ث

تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه 

( %5)با نرخ رشد ساالنه پنج درصد 

مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به 

وضعیت موجود در طول اجرای قانون 

 شود.برنامه اقدام 

127،499 

 زیربنا

کتابخانه  290

 3،685،224 با

 کتاب و

183،524 

 عضو

اعتبار توسعه  کمبود

زیربنا و تعداد 

 کتابخانه های

 های عمومی استان اصفهان ذ: اداره کل کتابخانهأخم

 ایعملکرد بودجه-4
 1397ای و تملک اداره کل کتابخانه های استان در سال . عملکرد اعتبارات هزینه4جدول 

 )ارقام به میلیون ریال(

 نوع اعتبار
 عملکرد مصوب منبع

درصد 

 تحقق
 27 115695 43494 ملی ای هزینه

 100 815 815 ملی تملك

 27 11592 43494 استانی

 مأخذ: اداره کل کتابخانه های عمومی استان

 جمع بندی و پیشنهادها-5

بدون شك ترویج و گسترش فرهنگ مطالعه مفید در گرو حمایت همه جانبه 

تعداد و زیربنای ها و توجه بیشتر سیاستگذاران است. با وجود ثبات نسبی سازمان

درصد افزایش یافته  5/5، تعداد اعضای این نهاد 1396 های عمومی نسبت به سالکتابخانه
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که حاکی از افزایش استقبال از کتابخانه هاست. خانواده ها و مدارس پیشگامان ایجاد عادت 

به مطالعه محسوب می شوند. بخش عمده عدم گرایش به کتاب و کتابخوانی را باید در 

یوه های تدریس و ماهیت تکالیف و کیفیت آزمون ها و در نظام آموزشی جستجو کرد. ش

فعال نبودن کتابخانه های مدارس و نبود ارتباط بین مدارس و کتابخانه های عمومی از 

ها از شکل و ساختار سنتی خود  کتابخانهالزم است  جمله مشکالت حوزه کتابخانه هاست.

به عنوان یك  بیشتریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی، نقش تبا پیشرفهمگام خارج شده و 

های مشارکتی و نهادی به ویژه به دلیل عدم . راه اندازی کتابخانهمکان آموزشی ایفا نمایند

وابستگی به اعتبارات دولتی راه حل مناسبی برای جبران کمبود کتابخانه در مناطق متراکم 

ال شده است. امکان عضویت. اقشار محروم و جمعیتی بوده که به خوبی در استان دنب

سهولت دسترسی همگان به  خدمات کتابخانه از جمله سیاستهای این نهاد بوده که با 

 .ها ی فرهنگی دنبال شده استحمایت دستگاه

 بخش سوم: صدا و سیما

فرستنده  یدارا 1328بار در سال  یننخست یمرکز اصفهان براصدا و سیمای 

 آغاز گردید.فرستنده  یناز ا یوییبرنامه راد ینماه همان سال پخش اول یدشد و در  یوییراد

 یمایس یشبکه استانبه دنبال آن و  1375 در سالاصفهان نیز  مرکز یصدا یاستان شبکه

به  1388 در سال و ایارسال ماهواره یستمبه س 1381در سال این مرکز  .مرکز افتتاح شد

درصد جمعیت استان  99گردید. در حال حاضر بیش از مجهز  ینور یبرانتقال ف یستمس

 .تحت پوشش پخش برنامه های تلویزیونی و رادیویی این مرکز قرار دارند

 های مهمعملکرد شاخص -1
ساعت در  4100ساعت و تعهد تولید آن  8760تعهد پخش صدای این مرکز ساالنه 

برنامه تولید کرده است. از ساعت  11مرکز روزانه به طور متوسط  96سال است. در سال 

می توان به  سالم اصفهان، نقد و نظر،  97های شاخص و مهم صدای مرکز در سال برنامه

و های پرمخاطب چهارباغ، چهارسوق و یك خانه یك زندگی اشاره کرد که جزس برنامه

 .یرگذار مرکز بشمار می روندتأث
و تعهد تولید ساالنه آن ساعت  8760تعهد پخش سیمای مرکز اصفهان نیز ساالنه 

ساعت  3ساعت برنامه زنده و  3حاضر روزانه به طور متوسط  در حالباشد. ساعت می 1850

یرگذار مرکز تأثی پر مخاطب و هابرنامهشود. از جمله برنامه ضبطی تولید و پخش می
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های زنده رود، کی میاد ستاره چینی، سیب، هشت بهشت و اصفهان امروز توان به برنامهمی

دقیقه ای و  15بخش خبری  3اشاره کرد. در حوزه اطالعات و اخبار در حوزه سیما، روزانه 

دقیقه ای و در مجموع روزانه  5بخش  3دقیقه ای و  15در حوزه صدا، روزانه یك بخش 

 ود. شدقیقه خبر پخش می 80

حوزه پژوهش مرکز اصفهان در دو بخش پژوهش و نظرسنجی فعالیت دارد که در 

های مهم سیاسی از جمله انتخابات جزس مراکز برتر کشور بوده و مورد تشویق نظرسنجی

قرار گرفته است. بخش پژوهش همچنین به واسطه کسب رتبه های برتر در جشنواره های 

 .حدهای موفق مراکز بشمار می رودتولیدات مراکز استانها از جمله وا

 1396-97های های مهم در سال. عملکرد شاخص1جدول 

 1397 1396 واحد عنوان شاخص ردیف
 121497 113.400 دقیقه تولید برنامه های تلویزیونی 1
 247262 246.000 دقیقه تولید برنامه های رادیویی 2
 525.600 525.600 دقیقه پخش برنامه های تلویزیونی 3

 525.600 525.600 دقیقه پخش برنامه های رادیویی 4

به دلیل دیجیتال  1202 ایستگاه های تلویزیونی و اف. امکل ایستگاه 5

شدن تجهیزات فنی 

قلم های آماری تغییر 

کرده است.)جداول 

 (2شماره 

 270 ایستگاه های تلویزیونی دیجیتال شدهایستگاه 6

 130 دستگاه تلویزیونی دیجیتالتعداد فرستنده های  7

 60 دستگاه های تلویزیونی آنالوگتعداد فرستنده 8

 266 دستگاه های رادیویی اف. امتعداد فرستنده 9

10 
تعداد ایستگاه های فرستنده موج 

 سراسری( –متوسط )استانی 
 4 ایستگاه

11 
های رادیویی موج تعداد فرستنده

 متوسط
 9 دستگاه
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 اصفهان در متوسط و تلویزیونی موج رادیویی اصلی هایفرستنده و ایستگاه : تعداد2 جدول

رادیویی 

موج 

 متوسط

 تعداد ایستگاه
 های پخش کننده برنامه در هر شبکهتعداد فرستنده

 برون مرزی شبکه استانی شبکه سراسری

4 2 2 - 

تلویزیونی و 

 رادیویی اف ام

تعداد ایستگاه 

تلویزیونی و 

 رادیویی اف ام

های های بستهتعداد فرستنده

 دیجیتال شده تلویزیونی

های تعداد فرستنده

های دیجیتال بسته

 شده رادیویی

بسته 

1 

بسته 

2 

بسته 

3 
 1بسته  4بسته 

3 3 3 3 1 1 

 عملکرد شاخص های مهم بر ا ساس اهداف برنامه ششم  -2
 ها و متغیرهای مهم بخش بر اساس اهداف کمی : عملکرد شاخص3جدول 

 1397در برنامه ششم توسعه سال  

 ردیف
ماده 

 قانونی
عناوین هدف 

 کمی
واحد 

 متعارف
 عملکرد هدف برنامه

درصد 

 تحقق

1 3 
تولید برنامه 

 رادیویی
 دقیقه

برنامه سازی با موضوعات 

 اقتصادی
5517 100 

2 3 
تولید برنامه 

 تلویزیونی
 دقیقه

برنامه سازی با موضوعات 

 اقتصادی
11720 100 

3 33 
تولید برنامه 

 رادیویی
 دقیقه

توسعه کشاورزی و صیانت 

 وحمایت از منابع طبیعی
3353 100 

4 33 
تولید برنامه 

 تلویزیونی
 دقیقه

توسعه کشاورزی و صیانت 

 وحمایت از منابع طبیعی
3644 100 

5 86 
تولید برنامه 

 رادیویی
 دقیقه

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و 

 ارزشهای دفاع مقدس
8263 100 

6 86 
تولید برنامه 

 تلویزیونی
 

 دقیقه
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و 

 ارزشهای دفاع مقدس
3012 100 

 100 124208برنامه سازی با موضوعات،  دقیقهتولید برنامه  92 7
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 ردیف
ماده 

 قانونی
عناوین هدف 

 کمی
واحد 

 متعارف
 عملکرد هدف برنامه

درصد 

 تحقق
فرهنگی، هنری، تاریخی،  رادیویی

 اسالمیعلمی، معارف 

8 92 
تولید برنامه 

 تلویزیونی
 دقیقه

برنامه سازی با موضوعات، 

فرهنگی، هنری، تاریخی، 

 علمی، معارف اسالمی
41148 100 

9 92 
تولید برنامه 

 رادیویی
 دقیقه

برنامه سازی با مضمون 

 اجتماعی
70596 100 

10 92 
تولید برنامه 

 تلویزیونی
 دقیقه

 برنامه سازی با مضمون

 اجتماعی
34090 100 

11 92 
تولید برنامه 

 رادیویی
 دقیقه

برنامه سازی با رویکرد ورزشی 

 و تفریحی
33586 100 

12 92 
تولید برنامه 

 تلویزیونی
 دقیقه

برنامه سازی با رویکرد ورزشی 

 و تفریحی
12120 100 

13 104 
تولید برنامه 

 رادیویی
 دقیقه

ترویج ازدواج و پیشگیری از 

 وآسیبهای اجتماعیطالق 
15319 100 

14 104 
تولید برنامه 

 تلویزیونی
 دقیقه

ترویج ازدواج و پیشگیری از 

 طالق و آسیبهای اجتماعی
8992 100 

 مأخذ: صدا و سیمای مرکز اصفهان
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 در برنامه ششم توسعه تحلیل عملکرد بخش  -3
 تکالیف قانونیبراساس در برنامه ششم توسعه : تحلیل عملکرد بخش 4جدول 

 ردیف
ماده 

 قانونی
 عملکرد متن قانون

دالیل 

عدم 

 تحقق

1 86 

 موظف ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا

 از برنامه های بخشی اختصاص ضمن است

 شهادت، و ایثار فرهنگ ترویج موضوع شبکه به

 هنری تولیدات برنامه های ده درصد از حداقل

 .دهداختصاص  موضوع این به را خود نمایشی

دقیقه  2650تولید 

برنامه رادیویی و 

دقیقه برنامه  2460

تلویزیونی با این 

 موضوع

_ 

2 104 

 برنامه های در است مکلف سیما و صدا سازمان

 و طالق ضدارزش بودن ازدواج، ترویج خود

 پایبندی زوجها افزایش آن اجتماعی آسیبهای

 عنوان به را خانواده حرمت حفظ و خانواده به

 ایرانی زندگی اسالمی سبك اصلی محورهای

 .دهد قرار مدنظر

دقیقه  22789تولید 

برنامه رادیویی و 

دقیقه برنامه  11739

تلویزیونی با این 

 موضوع

_ 

 مأخذ: صدا و سیمای مرکز اصفهان

 :ایعملکرد بودجه – 4
 1397در سال  ای صدا و سیمای استان هیسرما یها ییتملک دارا: عملکرد اعتبارات 5جدول 

 )ارقام به میلیون ریال(

 درصد تحقق عملکرد مصوب نوع اعتبارات

 _ _ _ ملی

 75 13.073 17.300 استانی

 75 13.073 17.300 جمع کل
 مأخذ: صدا و سیمای مرکز اصفهان
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 جمع بندی و پیشنهادها-5

صدا و سیمای مرکز اصفهان به عنوان بخش مهمی از جامعه بزرگ رسانه ملی در 

راستای اهداف و ماموریتهای سازمانی خود بر آن است تا در عمل به رسالت و تکالیف قانونی 

سازمانی خود در امر برنامه سازی، تولید محتوا و جذب و نگهداشت مخاطب هر روز موثرتر 

 این راستا راهکارهای زیر دنبال شده است: از دیروز گام بردارد. در 

  کالن: راهبردهای

  تیفیبا ک یشینما یها الیسر دیتولو گام نخست برای تولیدات مشارکتی فاخر 

 یپخش مل

 اجتماعی و بحران آب یبحران هاو توجه به  رادیو شهرهای جدید 

 طراحی حرکت جامع برای فضای مجازی مرکز 

  محور برنامه سازیاستودیوگریزی و مردم مداری 

 آغاز اصالح زیرساخت های فنی و نوسازی و ایجاد ظرفیت های جدید 

 شبکه محوری جایگزین مرکز مداری 

 :اجرایی راهبردهای
  تغییر ضرباهنگ پخش برنامه ها و سعی در نشاط آفرینی برنامه ها و پخش

 های شادتر در ساعات اوج مخاطب  برنامه

 منابع آرشیوی و تبدیل برنامه ها به برنامك و  باز مهندسی آرشیو و استفاده از

 میان برنامه و تهیه نرم افزار جامع فیلم های سینمایی

  تشکیل شورای راهبردی سیال مرکز و ارتباط با اهالی علماس، هنرمندان و مسئولین 

 توجه به آسیب های اجتماعی و برنامه سازی اجتماعی 

 طرح ایجاد اتاق فکر برای برنامه های شاخص و م 

 استفاده از نیروهای جوان و خالق و ظرفیت های فرهنگی و بومی استان 

 توجه به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در راستای تولید برنامه ها 

     طراحی برنامه های تعاملی در جدول پخش 
 

 

 



 285هاي جمعي / : فرهنگ و هنر و رسانه18فصل 

 

 بخش چهارم: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی

 کشور، در  استانی مرکز اولین عنوان به  1371 سال از اصفهان استان هنری حوزه

 های رشته در تولیدی و آموزشی هایقالب در  را خود فعالیتهای که است دهه دو از بیش

 (،کاریکاتور، گرافیك، نگارگری، نقاشی، خط) تجسمی هنرهای، نمایشی هنرهای، ادبیات

 استان در مقدس دفاع دوران ادبیات  و موسیقی ،(پویانمایی عکس،، فیلم) تصویری هنرهای

دو ویژگی مهم و شاخص در فعالیت های حوزه هنری، یکی ایجاد  .دهد می انجام اصفهان

یك حرکت، الهام بخش و برانگیزاننده در زمینه ادبیات مقاومت و انقالب اسالمی است و 

دیگری، جلوگیری از به ثمر نشستن خواست برخی جریان های فرهنگی معاند انقالب 

 .اسالمی می باشد

 های مهمعملکرد شاخص -4
 1396-97های های مهم در سال. عملکرد شاخص1جدول 

 حوزه هنری استان اصفهان

 1397 1396 واحد عنوان شاخص ردیف

1 
ای، خیابانی، آئینی تعزیه، تولید و اجرای نمایش)صحنه

 های مسجد(بچه
 53 37 عدد

 6 6 جلد تولید کتاب و نمایشنامه 2

 15 18 عدد تولید فیلم کوتاه 3

 36 26 مورد نقد فیلم 4

 14 7 کارگاه کارگاه های آموزشی 5

 73 76 عدد اکران فیلم )جشنواره( 6

 55 43 عدد برگزای نمایشگاه 7

 مأخذ:  حوزه هنری استان اصفهان
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 ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش . عملکرد شاخص2جدول 

 1397سال در برنامه ششم توسعه  

 ردیف
ماده 

 قانونی
 عناوین هدف کمی

 واحد

 متعارف
 عملکرد مصوب

درصد 

 تحقق 

1 

ماده 

92 

 ای،تولید و اجرای نمایش)صحنه

های آئینی تعزیه، بچه خیابانی،

 مسجد(
 %89 53 60 عدد

 %86 6 7 جلد تولید کتاب  نمایشنامه 2
 %100 80 80 عدد کارگاه های آموزشی نمایش 3
 %56 15 27 عدد فیلم کوتاه تولید 4
 %94 14 15 کارگاه کارگاه های آموزشی 5
 %100 73 73 عدد اکران فیلم ) جشنواره ( 6
 %65 42 65 قطعه تولید شعر طنز 7
 %100 225 225 اثر تولید اثر کاریکاتور 8
 %100 4200 4200 نفر های هنرتعداد هنرجویان کالس 9

10 
های تعداد هنرجویان کالس

 موسیقی
 نفر

3000 
3000 

100% 

 %100 4 4 باب تعداد نگارخانه ها 11

  براساس تکالیف قانونیدر برنامه ششم توسعه تحلیل عملکرد بخش -3
حوزه هنری استان اصفهان  در زمینه جذب هرجویان در زمینه برگزاری کالس های 

از عملکرد مناسبی برخوردار  آموزش هنرو برگزاری کارگاههای آموزشی و تعداد نگارخانه ها 

است ولی در زمینه تولید فیلم کوتاه و تولید شعر طنز با اهداف پیش بینی شده در طول 

برنامه فاصله گرفته است. همچنین در زمینه تولید و اجرای نمایش و تولید کتاب نمایشنامه 

 .اهداف برنامه دنبال شده است
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 ایعملکرد بودجه-4
 )ارقام به میلیون ریال( 1397ای و تملک بخش در سال اعتبارات هزینه. عملکرد 3جدول 

 درصد تحقق عملکرد مصوب منبع نوع اعتبار
 100 1000 1000 ملی هزینه ای

 98 26095 26690 استانی

 - 27095 27960 جمع 

 - - - ملی تملك

 69 10454 15100 استانی

 - 10454 15100 جمع 

 استان اصفهانمأخذ: حوزه هنری 

 جمع بندی و پیشنهادها-5

 نقاط قوت 

 داشتن مکانهای مناسب 
 داشتن ظرفیت و استعداد برای جشنواره ها و مبادالت هنری 
  اعتماد خانواده جوانان و استعداهای هنری به نام واعتبارحوزه 
 توجه و تاکید بر برنامه ریزی ساالنه فعالیتها و تولیدات 

 نقاط ضعف
  یکپارچگی برنامه ریزی و عملکرد در میان سازمان های همسوعدم هماهنگی و 

 عدم توان جذب سرمایه از بخش خصوصی 

 عدم امکان فروش محصوالت هنری 

 پیشنهادات 

 حمایت از جذب سرمایه بخش خصوصی جهت تولید کاالهای فرهنگی 

 های قانونی جهت توسعه و بهبود کیفی محصوالت فرهنگی ایجاد زیرساختها و زمینه 

 همسوسازی نهادها و دستگاههای متولی بخش های فرهنگی هنری 





 فصل نوزدهم 

 تبلیغات اسالمي

 
 مقدمه

در این فصل به مهمترین دستگاههای فرهنگی در حوزه توسعه و نشر فرهنگ و  

معارف اسالمی شامل سازمان تبلیغات اسالمی و اداره کل اوقاف و امور خیریه پرداخته 

 شود. می

 بخش اول: سازمان تبلیغات اسالمی 

ترین دستگاه تبلیغ دینی می کوشد تا  سازمان تبلیغات اسالمی به عنوان اصلی

های تبلیغی موجود در حوزه تعمیق معرفت و بصیرت دینی، گسترش حقایق اسالم ظرفیت

و معارف اهل بیت و تحکیم و تقویت مبانی و ارزش های انقالب اسالمی را به صورت منسجم 

عترت با  هماهنگ نماید. تبلیغ همه جانبه حقایق و معارف اسالمی منبعث از قرآن و

ها و ابزارهای نوین در عرصه تبلیغات دینی، ساماندهی امور تبلیغی، توسعه بکارگیری شیوه

های فعالیتها و آموزش اقشار تاثیر گذار، فضا سازی فرهنگی، ارتقاس و حمایت از پژوهش

راهبردی، حمایت و هدایت فعالیتهای قرآنی، تقویت سهم ساماندهی و حمایت از فعالیتهای 

 گردد.های دینی و مذهبی از مهمترین سیاست ها و راهبردهای این نهاد محسوب میتشکل

 های مهمعملکرد شاخص -5
 1396-97های های مهم در سال. عملکرد شاخص1جدول 

 1397 1396 واحد عنوان شاخص ردیف

 اعزام مبلغ و مبلغه عمومی 1
نفر/ 
 روز

66622 82،983 

 174 181 نفر نیازروحانی مستقر در مناطق مورد  2
 780 450 گفتمان  دانشگاه ها( -مساجد -گفتمان های دینی)مدارس 3
 122 84 دوره آموزش تخصصی اقشارتاثیر گذار 4
 920 540 نفر حمایت از فعالیتهای فرهنگی اقشار تاثیرگذار 5
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 1397 1396 واحد عنوان شاخص ردیف

6 
ساماندهی و حمایت از فعالیتهای فرهنگی 

 های دینیتشکل
 113 120 مورد

7 
ها، مقاالت حوزه ها، پایان نامهپژوهش حمایت از

 دین
 9 24 مورد

 22986 29580 نفر تعداد قرآن آموز 8
 335 292 نفر تربیت مربی قرآن در سطوح مختلف 9
 48 42 مسابقه برگزاری مسابقات فرهنگی مذهبی و قرآنی 10
 660 600 نفر برگزاری کارگاههای نقد فرق و نحله های انحرافی 11
 اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهانمأخذ: 

 ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش . عملکرد شاخص2جدول 

 1397در برنامه ششم توسعه سال  

 واحد عناوین هدف کمی ماده قانونی ردیف
 درصد عملکرد مصوب

 تحقق

 اعزام مبلغ و مبلغه عمومی 95بند الف ماده  1
نفر/ 
 روز

105،000 82،983 79 

 80 174 216 نفر روحانی مستقر در مناطق 95بند الف ماده  2

3 
بخش  92ماده 

 برنامه ششم 17
 92 780 840 گفتمان  های دینیگفتمان

 97ماده 4
 آموزش تخصصی اقشار

 تاثیرگذار
 97 122 125 دوره

 97ماده 5
حمایت از فعالیتهای 

 فرهنگی 
 92 920 1000 نفر

 95بند ج ماده  6
حمایت از فعالیتهای 

 فرهنگی تشکل های دینی
 94 113 120 مورد

 92 22986 25000 نفر تعداد قرآن آموز 95ماده  7
 74 335 448 نفر تربیت مربی قرآن  95ماده  8
 96 48 50 مسابقه برگزاری مسابقات فرهنگی  95ماده  9

 97ماده 10
برگزاری کارگاههای نقد 

 فرق انحرافی
 165 660 400 نفر
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 مأخذ: سند راهبردی بخش در برنامه ششم توسعه و اداره کل تبلیغات اسالمی 

  براساس تکالیف قانونیدر برنامه ششم توسعه تحلیل عملکرد بخش -3
دالیل عدم  عملکرد متن قانون ماده قانونی ردیف

 تحقق

 95بند الف ماده  1

 ،یوزارت راه و شهرساز

مسکن انقالب  ادیبن

 هایو شهردار یاسالم

ها  یموظفند در طراح

 یمناسب برا یاراض

 ینیبشیاحداث مساجد پ

 کنند

 تنگنای مالی درصد 79

2 
 17بخش  92ماده 

 برنامه ششم

 ،یاسالم یارزشها یارتقا

و  یو مل یانقالب

اصول  ،ینید یساالرمردم

و کرامت  یو فضائل اخالق

و  تیهو ،یو حقوق انسان

نقش  یفایو ا یانسجام مل

 کارآمد، 

 " درصد 92

3 
 95بند ج ماده 

 

کلیه مساجد بهره مندی 

شهری و روستاهای باالی 

هزار نفر جمعیت از 

های فرهنگی و کانون

 هنری

 درصد 94

 
" 

4 
 95ماده 

 

توسعه فضاهای مذهبی 

گیری فرهنگی و بهره

بهینه از اماکن مذهبی و 

 تثبیت جایگاه مسجد 

 درصد 92

 
" 
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 ایعملکرد بودجه-4
)ارقام به  1397ای و تملک سازمان تبلیغات اسالمی در سال . عملکرد اعتبارات هزینه3جدول 

 میلیون ریال(

 عملکرد مصوب منبع نوع اعتبار
درصد 

 تحقق
 - - - ملی هزینه ای

 25/96 71923 74730 استانی

 62 13419 21642 استانی  تملك 

 مأخذ: اداره کل تبلیغات اسالمی استان 

 و پیشنهادهاجمع بندی -5

 تحلیل عملکرد:

هیئت مذهبی فعال در سطح استان، لزوم  8000مسجد و  5330وجود بیش از 

برنامه ریزی منسجم و تخصیص اعتبارات متناسب با نیازهای فرهنگی و بهره برداری بهینه 

ها از این فضاها و نیز ساماندهی، هدایت و نظارت بر فعالیتهای فرهنگی و مذهبی این ظرفیت

روستا برای توسعه 174ضروری می نماید. استمرار و حمایت از طرح استقرار روحانی در  را

فرهنگ دینی کاهش آسیبها و مفاسد اجتماعی در این مناطق را دنبال می کند. توسعه و 

گسترش فعالیتهای قرآنی، ساماندهی تبلیغات دینی در سطح استان و افزایش امکان 

های دینی، متناسب با نیازهای جامعه بخصوص در نسل دستیابی آحاد جامعه به آموزه 

جوان نیازمند بستر سازی تولید محصوالت فرهنگی متناسب و توزیع عادالنه این امکانات 

 در سطح استان است.

 نقات قوت:

 بهره مندی از انگیزه های معنوی و سرمایه های انسانی توانمند 
  گستردگی جغرافیایی ساختار و در اختیار داشتن شبکه وسیع تبلیغ 
 بهره مندی از ساختار و تشکیالت تخصصی مناسب جهت توسعه فعالیتهای قرآنی 
 )برخورداری از ظرفیت های پژوهشی و آموزشی )آموزشهای تخصصی 
  ،وجود بسترهای مناسب اجتماعی مانند: مساجد، حسینیه ها، هیئات مذهبی
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 و مراکز قرآنی، کانونهای فرهنگی و همچنین ایام و مناسبتهای مذهبیموسسات 
  وجود شبکه وسیع ارتباطی و ساختار توانمند و تخصصی در حوزه فرهنگ و وجود

 حوزه های علمیه و دانشگاهها و شخصیتهای حوزوی 
 نقاط ضعف:

  ضعف انسجام دستگاه های متولی در فعالیتهای فرهنگی استان 
 مع اطالعات و آمار در حوزه فرهنگ و عدم ارتباط مناسب با فعاالن نداشتن بانك جا

 فرهنگی
  فقدان سیستم مناسب سنجش عملکرد مبتنی بر هدف، فرایند و نتیجه و نیز عدم

 شفافیت در ارزیابی شاخصهای فرهنگی 

 ) ...فقدان نگاه فرایندی به امر تبلیغ )نیازسنجی، مخاطب شناسی و 
  در توزیع برنامه ها و فعالیتهای فرهنگیعدم رعایت آمایش سرزمین 
  عدم وجود پیوست فرهنگی در طرح های توسعه در بخش های مختلف 

 پیشنهادات:

  تثبیت و رشد مولفه ها و شاخص های فرهنگ عمومی مطابق اولویتهای ارایه شده

 از سوی مقام معظم رهبری.

 ولتی، تشکلهای مدیریت محیط تعاملی و افزایش ظرفیت تعامل با نهادهای غیر د

 دینی و مردمی 

  عملیاتی نمودن پیوست فرهنگی کلیه پرویه ها و طرح های 

 ارتباط نظام مند با مراکز پژوهشی موسسات آموزش عالی و نیز حوزه های علمیه 

  بازشناسی نقش اساسی اطاق های فکر از میان صاحبنظران و اساتید متخصص و

 متعهد جهت بهبود و ارتقاس فعالیتهای فرهنگ دینی 

  کمك به تاسیس، توسعه و تجهیز کتابخانه های مساجد و حسینیه ها 

  آمایش سرزمین در فعالیتهای فرهنگی با نگاه تدوین اصلی ترین جهت گیری های

 توسعه بلند مدت 

  تدوین شاخص های ارزیابی برنامه ها و فعالیتهای فرهنگی و هنری استان در جهت

 انسجام بخشی به فعالیتها
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 بخش دوم: اداره کل اوقاف و امور خیریه
ف نماینده محترم ولی فقیه مسئولیت اداره اداره کل اوقاف و امور خیریه تحت اشرا

 بر نظارت و متولی فاقد عام موقوفات امور دار است. ادارهو نظارت بر موقوفات را عهده
متولی، تبلیغ و نشر معارف اسالمی و فعالیتهای اقتصادی از بخش های  دارای عام موقوفات

باشد که در رقبه می 48000اصلی این حوزه است. تعداد موقوفات استان شامل حدود 

( %10ها)( و سایر فعالیت%15های اجتماعی)( فعالیت%15( خیریه)%60بخشهای مذهبی)

مسجد، حسینیه بخشی از  6000بقعه متبرکه و بیش از  703توزیع شده است. وجود 

نفر  3500ظرفیتهای فرهنگی مذهبی این نهاد است. انجام امور جاری مربوط به حداقل 

نفر هیات امناس مساجد و  4200بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و تعداد های امناس هیات

های عمرانی درموقوفات و بقاع متبرکه مذهبی ها و وصول درآمدها و انجام عملیاتحسینیه

های مختلف سنی از وظایف دیگر های آموزشی و مسابقات قرآنی در ردهو برگزاری دوره

دگی و ساماندهی انتفاع از ظرفیت موقوفات و این حوزه است. بعد اقتصادی مجموعه رسی

 اماکن مذهبی را شامل می شود.

 850گردش فعالیت های اقتصادی در موقوفات و اماکن متبرکه استان ساالنه بالغ بر 

میلیارد ریال می باشد که در راستای اجرای برنامه های مذهبی، اجتماعی و فرهنگی در 

 بقاع متبرکه گردش دارد. جهت اجرای نیات واقفین و برنامه های

 ها و متغیرهای مهم. عملکرد شاخص1
 ها و متغیرهای مهم بخشجدول شماره یک: عملکرد شاخص

 1397 1395 واحد عنوان شاخص ردیف

 دینی اماکن، متبرکه بقاع، موقوفات دارکردن سند 1

 ها آن رقبات و

 3044 1705 سند

 یا حکم صدور به منتهی) دعاوی تکلیف تعیین 2

 احکام اجرای و( قرار

 280 353 پرونده

 مذهبی، واقفین)اجتماعی و خیریه، نیات اجرای 3

 آموزشی( زیارت،

میلیون 

 ریال

237000 113574 

قرآنی استانی و  مسابقات راهبردی مدیریت 4

 شهرستانی 

 27 26 مسابقه

 220 200 نفر موقوفات متولیان عملکرد بر قانونی و شرعی نظارت 5
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 1397 1395 واحد عنوان شاخص ردیف

عملیاتی  و راهبردی مدیریت نظام ارتقای و توسعه 6

و انعقاد تفاهم نامه های آموزشی و پژوهشی با 

 مراکز علمی و دانشگاهها

تفاهم 

 نامه

4 4 

 83 68 پرویه رقبات و بقاع متبرکه و موقوفات آبادانی و عمران 7

 براساس تکالیف قانونیدر برنامه ششم توسعه عملکرد بخش  -2
 براساس تکالیف قانونیدر برنامه ششم توسعه : عملکرد بخش 2جدول شماره 

دالیل  عملکرد متن قانون ماده قانونی ردیف

عدم 

 تحقق

صدور و أخذ اسناد موقوفات و تبدیل  «(ت»)بند92 2

بقاع متبرکه با رعایت ضوابط وقفی به 

 قطبهای فرهنگی 

تفاهم نامه های منعقده 

با اداره ثبت و تعامل با 

مراجع تبدیل بقاع 

متبرکه به قطب های 

 فرهنگی 

 

دولت موظف است با تشویق خیرین و  »(ث»)بند65 3

ای گونه واقفین و رفع موانع موجود، به

ریزی نماید تا سهم وقف و برنامه

خیریه از تأمین مالی دانشگاهها و 

پژوهشی و مؤسسات آموزش عالی و 

 .فناوری افزایش یابد

تشکیل کارگروه وقف و 

تعامل با دستگاههای 

 مربوطه

 

 ایعملکرد بودجه -3
)ارقام  1397ای و تملک استانی اوقاف و امور خیریه در سال . عملکرد اعتبارات هزینه3جدول 

 به میلیون ریال(

 درصد تحقق عملکرد مصوب نوع اعتبار

 97 89798 93275 هزینه ای

 43 30985 73468 تملك
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 جمع بندی و پیشنهادات - 4
 :نقاط قوت

 و انباشت دانش و تجربیات ساختار ماندگار وقف 

 پایبندی متولیان به نیات واقف و رسیدگی به وقف در اثر دینداری و تدین شخصی 

  مدیریت غیردولتیو حداقلی درونی بروکراسی  

  حوزه های فرهنگی، اجتماعی، بهره مندی از میراث غنی تاریخی و تمدنی در

 معماری و...

 استقالل مالی و سازمانی 

 و تنوع موارد و منابع موقوفات گذاری در موقوفاتتنوع سرمایههای قابلیت 

 های های مشترک در بخشگذاریهای جذب سرمایهظرفیت و تنوع باال در زمینه

 مختلف اقتصادی

 :نقاط ضعف
 نی اقتصادی( متولیان به دلیل میانگین کاهش نوآوری و ریسك پذیری )کارآفری

 باالی سنی آنان.

  و ضعف تحقیق و پژوهش .تموقوفابرخی عدم حاکمیت نگرش مدیریت علمی در 

  موقوفات. ساماندهیوجود محدودیت های شرعی در توسعه و 

 مذهبی(.-فقدان سازوکار اداری متناسب با ذات موقوفه )اقتصادی 

 خصوص در میان جوانان کم رنگ شدن سنت وقف در جامعه به 

 عدم تناسب نیت واقفان با نیازهای روز 

 پیشنهادات 

 تقویت آموزش متولیان، هیات امنا و کارگزاران وقف 
  تقویت بعد اقتصادی موقوفات و حرکت به سمت افزایش بهره وری در موقوفات و

 بقاع متبرکه
  وقف و امور خیریهانعقاد تفاهم نامه های همکاری با ادارات و سازمانهای مرتبط با 
  احصاس و ثبت موقوفات آموزشی، درمانی بر اساس نیات واقفین 
 های تولیدی و خدماتی در چارچوب وقفهای رقابتی در فعالیتاستفاده از مزیت-

 نامه



 فصل بیستم

 میراث فرهنگي و گردشگري

 
 مقدمه

گی و اجتماعی طوالنی در کشور در هر سه استان اصفهان با پیشینه تاریخی، فرهن

های شاخص و شناخته شده حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از استان

رود. خوشبختانه رویکردهای مدیریتی مناسب دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به بشمار می

توجه به  های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به گونه ای بوده که باحوزه

ها در میان مدت شاهد تغییرات مثبت قابل توجهی در های مورد نیاز این حوزهزیرساخت

 این بخش هستیم. 

 های مهمعملکرد شاخص -1

در بخش صنایع دستی انتخاب شهر اصفهان به عنوان شهر خالق جهانی در سال 

گویای  1395و برگزاری هیجدهمین اجالس شورای جهانی صنایع دستی در سال  1394

باشد. در این خصوص اهمیت استراتژیك استان اصفهان در زمینه هنرهای خالق کشور می

رشته(  299رشته از 199و با دارا بودن دو سوم از رشته های صنایع دستی کشور در استان )

استان اصفهان رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده است. این استان با داشتن 

از نظر تعدد و تنوع صنایع دستی و صادرات آن و رتبه اول کشور جایگاه نخست کشوری 

در دریافت باالترین تعداد نشان بین المللی مرغوبیت صنایع دستی از سازمان یونسکو و 

عنوان شهر جهانی صنایع دستی طبق اعالم شورای جهانی صنایع دستی، موقعیتی ویژه 

ردشگر و همچنین بهبود اشتغال پایدار برای ارتقا و دستیابی به بازارهای جهانی، جذب گ

این استان از نظر جمعیت هنرمندان شاغل و خبرگان صنایع دستی نیز به عنوان  داراست.

 اولین استان کشور شناخته می شود. 

مکان ثبت  21در بخش میراث فرهنگی در فهرست میراث جهانی یونسکو از میان 

یدان نقش جهان، باغ چهلستون و باغ فین، شده کشور، استان اصفهان با ثبت آثاری نظیر م
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مسجد جامع اصفهان و قنات ها در جایگاه برتر کشوری قرار دارد. همچنین تعداد آثار ثبت 

اثر رسیده است. در استان  2020شده تاریخی این استان در فهرست آثار ملی تاکنون به 

بتدای برنامه چهارم به باب در ا 11موزه در سطوح مختلف وجود دارد که این تعداد از  28

 افزایش یافته است.  1397باب در سال  28

بازارگردشگران خارجی استان علی رغم موانعی نظیر تحریم های سیاسی، موقعیت 

به  1397خود را حفظ نموده به طوریکه که آمار گردشگران ورودی خارجی تا پایان سال 

کاهش نامحسوسی داشته  1395 نفر رسیده که در مقایسه با مدت مشابه در سال 204379

های مورد نیاز به منظور تشویق بخش خصوصی جهت است. در زمینه ایجاد زیرساخت

پرویه به مجوز بهره برداری رسیده  9مشارکت در توسعه مناطق نمونه گردشگری تاکنون 

 400است. در زمینه رویکردهای نوین مانند رونق اقامتگاه های بوم گردی نیز استان با 

متگاه بوم گردی رتبه نخست کشور را داراست. به همین واسطه فرصت اشتغال ایجاد اقا

 82نفر تعهد شده بوده و موفق به تحقق  1241نفر از مقدار  1020شده در این بخش 

 درصدی شده است. 

ارتقاس سطح اطالعات عمومی مردم در خصوص مباحث مرتبط با بخش میراث 

های مد نظر و مورد تاکید این بخش می کی از هدفدستی و گردشگری یفرهنگی، صنایع

 1397باشد. لذا به استناد این هدف، تعداد نفرات دریافت کننده خدمات آموزشی تا سال 

 نفر افزایش یافته است. 2000به 
 1395-97های های مهم در سال. عملکرد شاخص1جدول 

 ردیف عنوان شاخص واحد 1395 1397

 1 تعداد موزه های فعال  موزه 25 28
 2 تعداد بناهای مرمت شده در طول سال اثر 270 1237

 3 ثبت آثار منقول در فهرست آثار مّلی ایران اثر 0 14

 4 ثبت آثار غیرمنقول در فهرست آثار ملّی ایران اثر 1751 1798

 5 تعداد پایگاه های ثبت جهانی پایگاه  6 7

 6 میراث جهانیثبت آثار در فهرست  اثر 7 7

 7 ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی ایران اثر 90 140

 8 تعداد آثار طبیعی ثبت شده در فهرست آثار ملی  اثر 1 7

 9 برگزاری نمایشگاه های داخلی منطقه ای نمایشگاه 1 26
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 ردیف عنوان شاخص واحد 1395 1397

 برگزار

 نشده

 نشان ملی مرغوبیت کاال نشان 345
10 

 11 مرغوبیت کاال )مهر اصالت(نشان بین المللی  نشان 102 110

رشد سالیانه شاغلین آموزش دیده بخش صنایع  درصد  5 8

 دستی 
12 

 13 بازارچه های دائمی صنایع دستی بازارچه 3 5

 14 گردشگران ورودی خارجی  نفر  208114 204379

 15 گردشگران ورودی داخلی  نفر  572666 599701
 صنایع دستی و گردشگری استانمأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، 

مرمت بناهای تاریخی که از جمله وظایف اصلی این بخش محسوب می گردد که 

طی سالهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. موضوعی که بخصوص با توجه به آسیب 

پذیری بناها ی تاریخی و نقش آن در توسعه گردشگری همواره مورد تاکید بوده است. 

اثر تاریخی  22000که اعتبارات سالیانه پاسخگوی پایش و حفاظت بیش از  ناگفته نماند

 شناسایی شده استان نیست. 

ثبت آثار در فهرست آثار ملی شاخص دیگری در بخش میراث فرهنگی است که 

شناسنامه دار کردن ابنیه، رسیدگی و حفاظت آن ها را دنبال می کند. این شاخص در قالب 

ل و ناملموس و در دو بعد ملی و جهانی انجام می شود. در بعد ملی و آثار منقول، غیر منقو

در شاخه آثار ملموس و غیر منقول شاهد افزایش و بهبود تدریجی این شاخص هستیم. 

ضمن آنکه ثبت ملی آثار با مشکالتی از جمله انواع مالکیت های شخصی و موروثی 

میراث ناملموس و ثبت میراث در این بخش و در موضوع ثبت  1397روبروست. در سال 

 طبیعی نسبت به سال های گذشته شاهد تغییرات محسوس و قابل توجهی هستیم. 

در بخش صنایع دستی شاخص های مهم مرغوبیت کاال و مهر اصالت که اولی در 

بعد ملی و دومی در بعد جهانی و هر دو سال یکبار انجام می گیرد، دارای رشد نسبی است. 

مه در در راستای تقویت تولید داخلی، اشتغال زایی بخش صدور پروانه های طی سالهای برنا

درصد داشته است. بازاریابی و برند سازی در  100تولید انفرادی و کارگاهی رشد باالتر از 

صنایع دستی مکمل موضوع تولید است که برگزاری نمایشگاه های منطقه ای، استانی و 
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های به این مهم بپردازد. رشد شاخص برگزاری نمایشگاه ملی و بین المللی توانسته تا حدی

منطقه ای مؤید این موضوع است. در این بخش، راهکار احداث بازارچه های موقت و صدور 

ها کارت شناسایی برای هنرمندان و صنعتگران برای کیفیت بخشی و نظارت بهتر بر فعالیت

 دنبال می شود.

گردشگران داخلی، توسعه زیر ساخت های در بخش گردشگری با توجه به افزایش 

هتل و تخت های اقامتی و اقامتگاه های بوم گردی، استان را در سطح ملی در رتبه نخست 

 قرار داده است. 
 ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش . عملکرد شاخص2جدول 

 1397در برنامه ششم توسعه سال 

 ردیف
ماده 
 قانونی

 کمیعناوین هدف 
واحد 
 متعارف

 عملکرد هدف برنامه
درصد 
 تحقق

ماده  1
100 

 100 28 10 موزه تعداد موزه ها
تعداد بناهای مرمت شده در  2

 طول سال 
 100 589 360 اثر 

اثر ثبت  ثبت آثار منقول  3
 شده

5 14 100 

 9/99 1798 1800 اثر  ثبت آثار غیرمنقول 4
 100 7 7 پایگاه  تعداد پایگاه های ثبت جهانی  5
ثبت آثار در فهرست میراث  6

 جهانی
 100 7 7 تعداد

ثبت میراث ناملموس در  7
 تعداد فهرست آثار ملی ایران

70 140 200 

تعداد آثار طبیعی ثبت شده  8
 در فهرست آثار ملی 

 تعداد
5 7 100 

9 
تعداد اشیاس تاریخی فرهنگی 
 مرمت شده در طول سال 

 80 قلم
72 90 

تعداد آثار غیر منقول  10
تاریخی مرمت شده -فرهنگی

 و قابل بهره برداری 
 

 100 48 37 تعداد ملی
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 ردیف
ماده 
 قانونی

 کمیعناوین هدف 
واحد 
 متعارف

 عملکرد هدف برنامه
درصد 
 تحقق

تعداد آثار غیر منقول  11
تاریخی مرمت شده -فرهنگی

 و قابل بهره برداری

تعداد 
 استانی 

267 589 100 

تعداد کاوشهای باستان  12
 شناسی در سال

 100 6 4 کاوش

ماده  13
98 

المللی مرغوبیت نشان بین 
 کاال

 )مهر اصالت(

 20 12 60 نشان

برگزاری در  نشان نشان ملی مرغوبیت کاال 14
 سالهای زوج

393 100 

برگزاری نمایشگاه های  15
 داخلی منطقه ای

 100 26 6 نمایشگاه

ایجاد بازارچه های دائمی  16
 صنایع دستی

 100 5 1 بازارچه

صادرات صنایع دستی به  17
 انضمام زیور آالت 

   44000 هزار دالر

ی دست عیصنا دیتول پروانه 18
 , انفرادی صادر شده

 کارگاهی

 172 3329 4170 فقره

ماده  19
100 

 100 139 102 باب تعداد هتل های استان
 54 24500 45000 تخت تعداد تخت های اقامتی 20

 48 204379 420000 نفر گردشگران ورودی خارجی  21

 59 599701 1000000 نفر گردشگران داخلی  22

 مأخذ: سند راهبردی بخش در برنامه ششم توسعه 
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 براساس تکالیف قانونیدر برنامه ششم توسعه تحلیل عملکرد بخش -2
درصد را نشان می دهد  100درصد شاخص های مذکور رشدی باالتر از  85بیش از 

تحریمی کشور حائز توجه است. بیشترین درصد پیشرفت ها مربوط که با توجه به شرایط 

به برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی است که از جمله مهمترین اقدامات ترویجی در 

های راستای تولید و اشتغال استان محسوب می شود. کمترین افزایش ها نیز مربوط به نشان

دالیل موضوع اول را در برگزاری هر دو بین المللی مرغوبیت و گردشگران خارجی است که 

سال یکبار مسابقات و دومی را در تحریم های خارجی باید جستجو کرد. رشد آمار 

گردشگران داخلی نیز متاثر از افزایش هزینه های سفر در سال های اخیر و ضعف نظام 

م های آماری تحقق کامل نداشته است. این در حالی است که توسعه زیرساخت های الز

درصدی داشته است. گفتنی است گرایش  50مانند هتل و تعداد تخت رشد حداقل 

گردشگران داخلی عموما به اقامت های غیر رسمی )منازل شخصی و فامیلی، مدارس، 

 های موقت و...( است که ثبت آماری آن دارای دقت کمتری است. کمپ

رشد شاخص ایجاد بازارچه های دائمی صنایع دستی در راستای اهداف و راهبردهای 

بهبود محیط »و سیاست « حمایت از تولید و صادرات صنایع دستی»برنامه ششم موضوع 

دنبال شده است. در مورد « کسب کار با تأکید بر کارآفرینی و مشارکت بخش خصوصی

وع آمار رضایت بخش بوده و در مورد ثبت آثار شاخص های صدور پروانه تولید نیز در مجم

نیز اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است. توجه به ثبت آثار منقول، ناملموس و طبیعی 

رویکردی جدید ی در استان است که عالوه بر معرفی ارزش های فرهنگی، به درآمد زایی 

مك شایانی خواهد کرد. و ایجاد اشتغال در فرهنگ و رشد اقتصاد فرهنگی استان و کشور ک

در این زمینه رشد شاخص ثبت میراث طبیعی، ناملموس و آثار منقول در اکثر اهداف باالتر 

 درصد بوده است.  100از 
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 براساس تکالیف قانونیدر برنامه ششم توسعه : عملکرد بخش 3جدول 

 دالیل عدم تحقق عملکرد متن قانون ماده قانونی ردیف

توجه به بافت احیا و  100 1

 های تاریخی

 - درصد 100

تهیه پیوست میراث  100 2

فرهنگی برای طرح 

های عمرانی در سایر 

 بخش ها

موضوع فرابخشی  -

است و نیازمند 

مصوبات ملی و 

 استانی است. 

تهیه سند راهبردی  100 3

 توسعه گردشگری 

طرح جامع  در دست اقدام

گردشگری استان 

قبال انجام شده و 

بروز رسانی  نیازمند

 است.

 مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

 ایعملکرد بودجه-3
 )ارقام به میلیون ریال( 1397ای و تملک بخش در سال . عملکرد اعتبارات هزینه3جدول 

 درصد تحقق عملکرد مصوب منبع نوع اعتبار
 100 31789 31789 ملی هزینه ای

 62/96 175908 182060 استانی

 31/98 207698 213849 جمع 
 50/94 402875/133701 14490 ملی تملك

 92/33 324561/107901 318072 استانی

 21/64 727436/241602 459562 جمع 
 مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
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 جمع بندی و پیشنهادها-4

 : و تهدید قاط ضعفن  

  تفاوت ماهوی نوع پروی ه های میراث فرهنگی با سایر پروی ه ها و ضرورت مشکل

 وجود سازوکار مناسب در تامین هزینه و انتخاب مجریان خاص این پروی ه ها

 ها  متی، تورم و نوسانات قیاقتصاد لیاز مسا یمشکالت ناش 

  کاهش تمایل به سفر. به دلیل باال رفتن هزینه ها 
  فرسایش بافتهای تاریخیافزایش روند تخریب و 

  وجود موانع خارجی برای ورود گردشگران خارجی 

  ضعف بازار یابی و تبلیغات 

  عدم کفایت و طوالنی بودن فرآیند تامین مالی سرمایه گذاران 
 های های اقتصادی نسبت به سایر بخشرقابت دشوار گردشگری در جذب سرمایه

 اقتصادی.
 یارانه سود و کارمزد تسهیالت گردشگری متغیر بودن ضوابط محاسبه و پرداخت 
  ناکارامدی نظام آماری بخش 

 پیشنهادات: 

  توجه به تبلیغات و بازاریابی مناسب و خالقانه در بخش های گردشگری و صنایع

 دستی. 

  لزوم به کارگیری فناوری های نوین در بخش گردشگری 

 تی افزایش بازه زمانی ابالغ، تخصیص و هزینه کرد اعتبارات دول 

  اختصاص اعتبار جداگانه با هدف بکارگیری فناوری های جدید و نانو در موضوع

 مرمت و حفاظت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی 

  توزیع سرمایه های بخش متناسب با مزیت ها و ظرفیتهای آمایش 

 های بخشها و پرویهمدیریت تخصیص بهینه اراضی ملی به طرح 
 داخلی و محلی استان به بخش گردشگریهای راکد هدایت سرمایه. 



 فصل بیست و يكم 

 ورزش

 
 مقدمه

بی شك بخش ورزش و تربیت بدنی نقش هم افزایی در گسترش ظرفیت ها و 

آمادگی نیروی انسانی در تحقق توسعه ی پایدار بر عهده دارد. سرمایه گذاری در این بخش 

عالوه بر تامین اهداف سالمتی، نشاط، همبستگی و هویت ملی و بهبود سبك زندگی یکی 

کت و تولید سرمایه اجتماعی می باشد. به همین از ساز و کارهای نهادی برای ترویج مشار

دلیل توسعه ورزش همگانی با توجه به اهمیت  آن در بسیج و تربیت اقشار مختلف مردم 

از راهبردهای عمده ی در برنامه های توسعه است. در این برنامه ها تالش می شود ورزش 

قات فراغت از کار، تبدیل در سطح همگانی به انتخاب اصلی شهروندان برای برنامه ریزی او

گردد. فلسفۀ اصلی اقدامات در زمینه ورزش؛ شکوفایی و ارتقاس توانایی ها، حفظ سالمتی و 

 کاستن از هزینه های درمانی است. 

فرآیندهای توسعه و ترویج ورزش قهرمانی نیز در به ظهور رساندن نخبگی افراد 

هی و شرایط متعارفی برای نمایش جامعه نقش مهمی به عهده دارد. بدین ترتیب سازماند

های افتخارآمیز ملی و بین المللی به وجود می آورد. همانگونه که بسیج اقشار مختلف مردم 

 در این سطح، در کمتر ساختار عمومی دیگر مشاهده می شود.

اطالعات موجود نشان میدهد که بخش ورزش در استان نیازمند توجهی جدی است. 

سرانه فضا استان اصفهان در رده ی بیست و ششم کشور قرار گرفته چنانکه حداقل در مورد 

است. دستیابی به اهداف برنامه و پاسخگویی به مطالبات فزاینده ی اقشار مختلف مردم 

نیازمند منابع اعتباری قابل توجهی است که بدون مشارکت بخش غیر دولتی دستیابی به 

 آن به سهولت امکان پذیر نیست.
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 م بخش های مهشاخص -1
  1396-97عملکرد شاخص های مهم بخش در سال های  .1جدول 

 1397 1396 واحد عنوان شاخص ردیف

 0.37 0.46 مترمربع سرانه فضاهای ورزشی روباز و سرپوشیده 1

 857827 831832 نفر میزان مشارکت مردان در برنامه های ورزشی 2

 630343 554702 نفر میزان مشارکت زنان در برنامه های ورزشی  3

 147 175 مدال جهانی-مدال های کسب شده آسیایی 4

 0 2 مدال مدال های کسب شده در المپیك 5

 9 7 باشگاه باشگاه های ورزش حرفه ای 6

 4245 3472 نفر ورزشکاران حرفه ای 7

 262 175 پایگاه پایگاه های ورزش رایگان در استان 8

9 
خصوصی اماکن ورزشی واگذار شده به بخش 

 )قرارداد ساالنه(
 223 102 تعداد

 1388 1177 باشگاه باشگاه های دارای مجوز فعالیت ورزشی 10

 5552 4708 نفر اشتغال ایجاد شده در بخش ورزش 11

 52 51 هیات هیات های فعال مرکز استان 12
 اداره کل ورزش و جوانان استان  ماخذ:

حاکی از  97برنامه های ورزشی در سال روند میزان مشارکت زنان و مردان در 

استقبال بیشتر از فعالیتهای ورزشی است. درمورد تعداد مدالهای کسب شده آسیایی و 

شاهد کاهش این شاخص هستیم. در قسمت پایگاه های ورزش رایگان  97جهانی در سال 

در درصدی این پایگاه ها نسبت به سال قبل دیده می شود.  50در استان رشد بیش از 

بخش واگذاری اماکن ورزشی تعداد واگذاری این مراکز از رشد قابل توجهی داشته است. 

در بخش هیات های فعال ورزشی استان تعداد هیات ها ی ورزشی نسبت به سال قبل ثابت 

بوده و در مورد اشتغال ایجاد شده در بخش ورزش تعداد نفراتی که در این بخش بکار 

 چشمگیری نسبت به سال قبل قابل مشاهده است.گرفته شده اند رشد نسبتا 

درمورد شاخص سرانه فضاهای ورزشی روباز و سرپوشیده الزم به اشاره است که سرانه 

 هزار نفری نقش جهان محاسبه شده است.  75مذکور بدون لحاظ زمین های ورزشگاه 
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 های مهم بخش تحلیل عملکرد شاخص -2
 برنامه در بخش برنامه کمی اهداف اساس بر مهم متغیرهای و هاشاخص عملکرد - 2 جدول

 1397 سال توسعه ششم

ف
دی

ر
 

 عناوین هدف کمی ماده قانونی  
واحد 
 متعارف

هدف 
 برنامه

 عملکرد
درصد 
 تحقق 

1 
قانون  94ماده 4تبصره 
 برنامه 

 در کننده شرکت جوانان نسبت
 کل به فراغتی های برنامه

 استان جوان جمعیت
 100  2.5  2 درصد 

2 
 94ماده  1تبصره 

 قانون برنامه 
 کشوری مسابقات برگزاری
 عشایری و روستایی

 77 10 13 دوره

3 
 94ماده  1تبصره 

 قانون برنامه 

 های دردوره شرکت یا میزبانی
 انسانی نیروی تربیت آموزش

 مناطق ویژه( مربی -داور)
  عشایری و روستایی

 80 16 20 دوره

4 
 94ماده  1تبصره 

 قانون برنامه 
 برنامه در زنان عمومی مشارکت

 استان همگانی ورزش های
 100 25 23.8 درصد

5 
 94ماده  1تبصره 

 قانون برنامه 
 در مردان عمومی مشارکت

  همگانی ورزش های برنامه
 100 33 31.9 درصد

6 
 94ماده  1تبصره 

 قانون برنامه 
 یافته سازمان جمعیت رشد

 ( مردان و زنان) قهرمانی ورزش
 100 19 2 درصد

7 
 94ماده  1تبصره 

 قانون برنامه 
 و جانباز ورزشی جمعیت رشد

  معلول
 100 2.5 1.2 درصد

8 
 94ماده  1تبصره 

 قانون برنامه 
 المپیاد ورودی رشد نرخ

 ورزشی برتر استعدادهای
 100 516 10 درصد

9 

 94ماده  1تبصره 
 قانون برنامه 

 مستعدین معرفی رشد نرخ
 پایگاههای به استان ورزشی
 هیئتهای و قهرمانی ورزش

 پایه سنین در ورزشی

 100 132 5 درصد

10 
 94ماده  1تبصره 

 قانون برنامه 
 ورزش پایگاههای تجهیز

  قهرمانی
 100 7 1 پایگاه

11 
 2-1جدول -9ردیف 

بخش ورزش گزارش 
 بند برنامه ششم 

 از برداریبهره ظرفیت افزایش
  قهرمانی ورزش هایپایگاه

 100 4.67 2 درصد

12 
 و مربیان آموزش رشد نرخ بند ج 102ماده 

 ورزش داوران
 100 12 10 درصد
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ف
دی

ر
 

 عناوین هدف کمی ماده قانونی  
واحد 
 متعارف

هدف 
 برنامه

 عملکرد
درصد 
 تحقق 

13 
 های دوره برگزاری رشد نرخ 1تبصره  94ماده 

  ورزش در افزایی دانش
 100 3 3 درصد

14 
 1تبصره  /7بند چ ماده 

 94ماده 
 92.5  0.37 0.4 مترمربع  ورزشی فضاهای سرانه

15 
 4بسته اجرایی فرعی 
 )فرهنگی، تربیتی( 

تعداد مراکز مشاوره تخصصی  
 ازدواج و خانواده 

 83.3 10  12 تعداد 

16 
مصوبه شورای عالی 

 جوانان

 نهاد مردم های سازمان نسبت
 جوان جمعیت کل به جوانان
 نفر 5000 هر ازاس به) استان

 (فعال جوان «سمن» یك

 100 0.74  0.6 درصد

17 

نظام نامه فرهنگی 
ورزشی کشور )مصوبه 

شورای عالی انقالب 
 فرهنگی(

 شرکت نفرات تعداد افزایش 
 در( ارکورزش و جوان) گننده
  فرهنگی های برنامه

 100 2.09 2 درصد

18 

جزس یك بند میم ماده 
قانون برنامه  224

 56پنجم توسعه و ماده 
قانون الحاق )برنامه 

 ششم( 

 بخش اثر پژوهشی قراردادهای
 استان ورزش و جوانان حوزه در

  هایاولویت و نیازها با متناظر
 100 7 5 تعداد

19 

جزس یك بند میم ماده 
قانون برنامه  224

 56پنجم توسعه و ماده 
 قانون الحاق 

 از بخش اثر حمایت
 تحصیالت هاینامهپایان

 و ورزش حوزه در تکمیلی
  جوانان

 100 8 7 تعداد

20 

 2-1جدول -9ردیف 
بخش ورزش گزارش 

وزارتخانه ورزش و 
جوانان در خصوص 

 برنامه ششم 

 از برداریبهره ظرفیت افزایش
  قهرمانی ورزش هایپایگاه

 100 4.67 2 درصد

 ماخذ: سند راهبردی بخش ورزش و جوانان 

درحوزه ساماندهی امورجوانان با رویکرد رفع مسائل وچالش های پیچیده فراروی 

جوانان موضوع ارتقاس هویت دینی وملی، ارتقاس وتقویت سرمایه اجتماعی، مسئولیت پذیری، 

ها بهبود واصالح سبك زندگی جوانان منطبق با ارزش های اسالمی ایرانی، ارتقای توانمندی
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توسعه مشارکت های اجتماعی دراولویت برنامه ها قرار دارد. همچنان که درحوزه ی  و

رویکرد ارتقاس سالمت، نشااط وشادابی مردم با توسعه وتعمیم ورزش همگانی، ورزش نیز با 

ارتقاس ورزش قهرمانی، تقویت وتوسعه ورزش پرورشی وتحکیم وترویج ارزش های اخالقی 

 فرهنگی در ورزش به عنوان اهداف اصلی مورد توجه است. و

عیت جوان در مورد شاخص تعداد مراکز مشاوره تخصصی ازدواج وخانواده به جم

 استان هدف برنامه محقق نگردیده است. 

 عملکرد بودجه ای -3
)ارقام به میلیون  1397عملکرد اعتبارات هزینه ای و تملک بخش در سال  :3جدول شماره 

 ریال(

 درصدتحقق عملکرد مصوب منبع نوع اعتبار

 96 126260 131051 ملی هزینه ای

 95 166887 175662 استانی

 95 293147 306713 جمع کل

 99 107333 108255 ملی تملك

 45 190809 422385 استانی

 56 298142 530640 جمع کل

 ماخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 

 پیشنهادها: جمع بندی و-4

ترین راهبرد حفظ سالمت اقبال فزاینده جامعه به فعالیت های ورزشی به عنوان عمده -

نشاط فردی واجتماعی، به طور طببیعی محتاج تقویت بخش عمومی این فعالیت  و

هاست. ظرفیت های ملی وبین المللی موجود دربخش ورزش وجوانان، مستعد توسعه 

اشتغال، آموزش، تربیت و سالمتی و گردشگری و اوقات فراغت است که به برون رفت 

 کمك می کند.  از بسیاری مشکالت مبتالبه جمعیت عمدتا جوان کشور

  اتمام هر چه سریعتر پرویه های ناتمام ورزشی 
  جلب مشارکت ببیشتر بخش غیردولتی و خیران ورزشیار برای بهبود سرانه های

 ورزشی استان
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  لزوم همکاری و هماهنگی دستگاههای متعدد حوزه جوانان 
  لزوم همخوانی سیاست ها، برنامه ها وفعالیت های جاری دستگاهها با انتظارات

 ومطالبات ورزشکاران 
 انتظارات ورزشکاران و رفع ناهماهنگی قوانین ومقررات موجود متناسب با نیازها و 

 جوانان.
 .تقویت ساختار ورفع تنگناهای منابع انسانی و اعتباری در حوزه جوانان 
  جامع آماری برای ارزیابی فعالیتهای متنوع حوزه ورزش و جوانان لزوم تدوین نظام 

 



 دومفصل بیست و 

 بهداشت و درمان

 
 مقدمه

شامل در این بخش به بررسی عملکرد و نتایج فعالیتهای دستگاههای حوزه بهداشت و درمان 

دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان و کاشان و اداره کل انتقال خون پرداخته می شود. بخش 

 5191000کیلومتر مربع و  107019به استانی با وسعت  سالمت استان ارائه خدمات سالمت

عنوان یکی از های گسترده آن، به نفر جمعیت را برعهده دارد. این بخش که به اتکای فعالیت

دهنده خدمات بهداشت، سالمت و خدمات تامین اجتماعی در کشور های ارائه بخشمهمترین 

انداز استان اصفهان برای دستیابی به باالترین سطح سالمت و  شناخته شده، در چشم

ترین و پاسخگوترین نظام سالمت در کشور متعهد است تا با ترین، عادالنهپیشرفته

های کارشناسی و علمی، حفظ و ارتقای اجرا و نظارت ی،ریزی، هماهنگبرنامه ذاری،گسیاست

پوشش را تامین نماید. در این راستا  سطح سالمت جسمی، روانی و اجتماعی جمعیتت تحت

اسالمی،  پذیر، تعامل با سایر نهادهای مؤثر در امر سالمت، رعایت حقوقهتهای آسیبتوجه به گرو

خدمات نظام سالمت، ارتقای روزافزون خدمات سالمت گیرندگان محوری، تکریم انسانی، عدالت 

 ترین زمان همواره مورد تاکید بوده است.  در کوتاه با کمترین هزینه و پژوهش در بستر آموزش و

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان :بخش اول  

 های مهم بخشعملکرد شاخص  -1
های دولتی تیپ یك  دانشگاهدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان یکی از 

ترین قدیمیاز جمله  است که درمان و آموزش پزشکی ،وزارت بهداشتایران تحت پوشش 
تعداد کل بیمارستان های منطقه  .کشور و منطقه محسوب می شودآموزش پزشکی واحدهای 

واحد آن مستقیما تحت پوشش  38تخت فعال بوده که  7828واحد با  58تحت پوشش دانشگاه 
بیمارستان درمانی( با  28موزشی درمانی و بیمارستان آ 10دانشگاه علوم پزشکی اصفهان )

 .باشدتخت روانپزشکی و سایر بخش ها می 600تخت های ویژه،  813تخت فعال شامل  5124

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%8C_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
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 ،جراحی صرعدرمانی پیچیده از جمله  خدماتمراکز درمانی تحت نظر دانشگاه در هم اکنون 
با توجه به وجود پزشکان حاذق  .ارایه می شود.. به بیماران .و قلب، پیوند کبد، پیوند پیوند قرنیه

ها به های گوناگون پزشکی، اغلب بیماران اوریانسی سایر استانو برجسته در زمینه
ر سوختگی، جراحی اطفال، های این دانشگاه ارجاع که از تخصص های مختلف نظیبیمارستان

باروری و ناباروری، جراحی مغز و اعصاب، ارتوپدی، چشم،  ،زنان و زایمان ،فوق تخصص اطفال
 .جراحی عروق مراکز این دانشگاه بهره مند می شوند

درحال حاضر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از امکانات و منابع فیزیکی خود مشتمل 
مرکز خدمات جامع سالمت  192پایگاه سالمت 226مرکز تسهیالت   8 خانه بهداشت  489بر 

اوریانس شهری  پایگاه75مرکز شبانه روزی  47مرکز خدمات جامع سالمت روستایی  88شهری 
باشد. تعداد نیروی پایگاه اوریانس جاده ای و یك پایگاه اوریانس هوایی مشغول به فعالیت می 69

 28015تی، درمانی، پژوهشی، آموزشی و اداری این دانشگاه انسانی در بخش های مختلف بهداش
 نفر است. 

نفر جمعیت شهری  3860630نفر جمعیت شامل  4393400حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه 
نفر تحت  1199840از این جمعیت  .نفر جمعیت روستایی را تحت پوشش دارد 532770و 

ارتقاس خدمات .آن بهره مند می گردندپوشش برنامه پزشك خانواده بوده و از خدمات خاص 
در یکصد هزار 8/11نوزادان و کودکان منجر به کاهش مرگ و میرمادران از ،سالمت به مادران

و نیز کاهش مرگ و  1397در یکصد هزار تولد زنده در سال  7/9به  1396تولد زنده در سال 
در هزار تولد زنده در  9/8 به 96در هزار تولد زنده در سال  4/9میر کودکان زیر یك سال از 

به  96در هزار تولد زنده در سال  3/11سال از  5و کاهش مرگ و میر کودکان زیر  97سال 
 .شده است 97در هزار تولد زنده در سال  8/10

 1396-97های های مهم بخش در سال. عملکرد شاخص1جدول 

 1397 1396 واحد عنوان شاخص ردیف عنوان

های شاخص
 آموزشی

 دانشجویی
 پژوهشی

1 
 تحصیالت دوره دانشجویان نسبت

 دانشجویان کل تکمیلی به
 30 29 درصد

 8/9 9/9 متر مربع آموزشی فضای سرانه 2
 9/7 8/7 متر مربع دانشجویی خوابگاه فضای سرانه 3

4 
در  شده ایندکس مقاالت تعداد نسبت

مجالت به کل تعداد پژوهشگر تطبیق 
 یافته

 درصد
 7/0داخلی: 
 7/0خارجی:

 6/0داخلی: 
 7/0خارجی:

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF_%DA%A9%D8%A8%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF_%DA%A9%D8%A8%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%82%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%82%D9%84%D8%A8
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 1397 1396 واحد عنوان شاخص ردیف عنوان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شاخص های 
بهداشتی 

 درمانی

5 
 علل به باردار مادران مرگ میزان

 زایمان و حاملگی عوارض
در صد هزار 

 تولد زنده
8/11  7/9 

 و میر نوزادان میزان مرگ 6
هزار  در تعداد

 تولد زنده
6/6 6/6 

7 
 میزان مرگ کودکان

 زیر یك سال
 در هزار

 تولد زنده
4/9 9/8 

8 
 

 امید به زندگی
 در بدو تولد

 18/79 61/81 زنان
 22/76 43/78 مردان

9 
 میزان مرگ کودکان

 زیر پنج سال
در هزار تولد 

 زنده
3/11 8/10 

10 
 علت به مرگ
 حوادث و سوانح

مورد در صد 
 هزار جمعیت

9 9 

 40 41 درصد عروقی و قلبی بیماری علت به مرگ 11

 سرطان علت به مرگ 12
مورد در 
صدهزار 
 جمعیت

17 17 

13 
تعداد تخت فعال 

بیمارستانی)دانشگاهی و غیر 
 دانشگاهی(

 7828 7146 تعداد

14 
تعداد تخت ویژه)دانشگاهی و غیر 

 دانشگاهی(
 1236 1260 تعداد

15 
تعداد تخت فعال 

 بیمارستانی)دانشگاهی(
 5124 4587 تعداد

 813 851 تعداد ویژه)دانشگاهی(تعداد تخت  16

17 
زمان حضور بر بالین بیماران اوریانس 

 در شهر
 21/11 6/7 دقیقه

18 
اوریانس  زمان حضور بر بالین بیماران

 در جاده
 20/14 3/9 دقیقه

 489 493 تعداد های بهداشتتعداد خانه 19
 226 231 تعداد های سالمتتعداد پایگاه 20
 145 141 تعداد های اوریانسپایگاهتعداد  21

 مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
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 ها و متغیرهای مهم بخش بر اساس اهداف کمی برنامه  عملکرد شاخص -2

  :را نشان می دهد 1397جدول زیر مهمترین اهداف برنامه و عملکرد بخش در سال 
 ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش عملکرد شاخص -2جدول 

 1397در برنامه ششم توسعه سال  

اهداف کلی 
 بخش

 عملکرد هدف برنامه واحد عنوان
درصد 
 تحقق

افزایش امید 
 زندگی

کاهش مرگ کودکان زیر یك سال به کمتر 
 در هزار تولد زنده 5/10از 

تعداد در 
هزار تولد 

 زنده
8/9  8.9 100 

در هزار  7کاهش مرگ نوزادان به کمتر از 
 تولد زنده

میزان در 
هزار تولد 

 زنده
8/6  6.6 100 

سال  5کاهش میزان مرگ کودکان زیر 
 در هزار موالید زنده 10کمتر از 

میزان در 
هزار تولد 

 زنده
3/11  10.8 100 

های کاهش نسبی احتمال مرگ
سال( ناشی از  70تا 30زودرس)

درصد تا  10های غیرواگیر به میزان بیماری
 پایان برنامه ششم

4/17 درصد  12.79 100 

کاهش بار 
ناشی از 

بیماری ها و 
 عوامل خطر

کاهش میزان صدمات زایمانی نوزاد به 
 در هزار تولد زنده 10کمتر از 

درصد 
آسفیکسی 
 هنگام تولد

9 4.4 100 

کاهش مرگ ناشی از حوادث ترافیکی به 
درصد سال پایه تا پایان برنامه  10میزان 

 ششم

در صد هزار 
 نفر

14.2 14.8 95.8 

کنترل بیماری ایدز به طوری که میزان 
شیوع آن در جمعیت عمومی کمتر از 

 درصد باقی بماند15/0
 100 0.015 .%02 درصد شیوع

درصدی در میزان بروز سل  20کاهش
 هزارنفر(100نسبت به سال پایه )به ازای هر

 100 5.3 5.33 درصد

 
های درصد طغیان 70شناسایی حداقل 

 هامورد انتظار در استان
بروز در صد 

 هزار نفر
3.3 1.62 49.1 

 100 90 70 درصددرصد بیماران مشکوک به وبا تا  90گزارش 
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اهداف کلی 
 بخش

 عملکرد هدف برنامه واحد عنوان
درصد 
 تحقق

 پایان برنامه ششم
مرکز برای اجرای برنامه  23معرفی 

 مقاومت آنتی بیوتیکی تا پایان برنامه
 5.5 1 18 مرکز

درصد موارد حیوان گزیده  100مراجعه 
 24برای درمان و پیشگیری هاری در 

 ساعت اولیه
 100 90 80 درصد

درصد  25کاهش بروز تب مالت به میزان 
 نسبت به سال پایه

بروز در 
 صدهزار نفر

24 14 100 

پوشش واکسیناسیون در همه واکسن ها تا 
 درصد 99

 100 99 99 درصد

درصد سال  15سالك به میزان کاهش بروز 
 پایه

بروز در 
 صدهزار نفر

24 66  

ساله  12کودکان  DMFTارتقای شاخص
 درصد تا پایان برنامه 2به میزان 

 100 1.9 2.05 درصد

افزایش کارگاههای تحت پوشش بازرسی 
درصد تا پایان  63بهداشت حرفه ای به 

 برنامه
 100 73 66 درصد

شاغلین در  های پزشکیتوسعه مراقبت
درصد سال  25آور تا مشاغل سخت و زیان

 پایه
 درصد

 درصد 5
افزایش 

نسبت به 
 سال پایه

90 100 

افزایش میزان بازرسی بهداشت حرفه ای از 
درصد تا  10به میزان  1های درجه کارگاه

 پایان برنامه
 100 100 100 درصد

توسعه کمی و کیفی خدمات بهداشت 
 20خصوصی به ای از طریق بخش حرفه

 درصد تا پایان برنامه
 درصد

یك درصد 
افزایش 

نسبت به 
 سال پایه

38 100 

کاهش مواجهه شاغلین با ریسك 
درصد  20فاکتورهای ارگونومیکی به میزان 
 سال پایه تا پایان برنامه

 94.6 39 37 درصد
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اهداف کلی 
 بخش

 عملکرد هدف برنامه واحد عنوان
درصد 
 تحقق

کاهش نسبت شاغلین در مواجهه با صدای 
درصد  5آمیز محیط کار به میزان مخاطره

 سال پایه تا پایان برنامه
 81.3 19 16 درصد

افزایش درصد شاغلین دارای پرونده 
 درصد تا پایان برنامه 55پزشکی به 

 81.6 40 49 درصد

سالمت روانی 
اجتماعی 

 مردم و جامعه

کاهش میزان اقدام به خودکشی به 
 درصد نسبت به سال پایه 10میزان

تعداد در 
 صدهزار

111.9 109 100 

کاهش مرگ ناشی از خودکشی به 
درصد نسبت به سال پایه)در سال  10میزان
با توجه به ثبت آمار ارسالی از پزشکی  97

قانونی آمار دقیق تری جمع آوری شده 
 است(

تعداد در 
 صدهزار

2.19 2.18 100 

های های مهارتافزایش پوشش برنامه
درصد  25زندگی و فرزند پروری به میزان 

گروه  %5پایان برنامه )ساالنه گروه هدف تا 
 هدف(

 100 17 12 درصد

افزایش پوشش برنامه کاهش آسیب اعتیاد 
در  %25)برنامه سرنگ و سوزن( به میزان 

معتادان تزریقی مراکز کاهش آسیب اعتیاد 
 تا پایان برنامه

 100 44 0.37 درصد

پوشش صد درصدی جمعیت مناطق 
حاشیه ای شهرها در برنامه مداخالت 

سالمت اجتماعی با رویکرد اجتماع محور تا 
 پایان برنامه

 100 100 100 درصد

کاهش میزان 
های آالینده

آب، خاک، هوا 
به حداقل 

استانداردهای 
 جهانی

ارتقاس وضعیت دفع فاضالب بیمارستان ها تا 
 درصد تا پایان برنامه 50

 81.8 81.8 100 درصد

خطر سازی پسماند ارتقاس وضعیت بی
 درصد تا پایان برنامه 90بیمارستانی به 

 100 98.1 95 درصد

افزایش نظارت بر بهداشت آب آشامیدنی به 
 تا پایان برنامه %25میزان 

 100 100 35 درصد

افزایش نظارت بر بهداشت آب استخر به 
 درصد نسبت به سال پایه 5/2میزان 

 100 100 97 درصد
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اهداف کلی 
 بخش

 عملکرد هدف برنامه واحد عنوان
درصد 
 تحقق

افزایش میزان 
دسترسی و 
بهره مندی 
خانوارهای 

ایرانی به سبد 
غذایی 

مطلوب، سالم 
و ایمن با 
تأکید بر 

های استان
ناامن و بسیار 
 ناامن غذایی

 

های کاهش اسید چرب ترانس در روغن
 خوراکی خانوار و مصرفی در صنایع غذایی

 100 1 2 درصد

های کاهش اسید چرب اشباع در روغن
 خوراکی خانوار و مصرفی در صنایع غذایی

 100 5 7 درصد

اجرای برنامه برچسب گذاری محصوالت 
مواد غذایی صنف و  %100خوراکی برای 

 صنعت
 100 100 80 درصد

 آفت سموم باقیمانده پایش برنامه پوشش
 پر محصوالت در شیمیایی کودهای و کش

 مخاطره احتمال با کشاورزی مصرف
 جدول براساس)محصول 50 تا باال آلودگی

 (شده تعیین محصوالت

 100 50 36 درصد

 PMS عرضه سطح در کنترل برنامه اجرای
( باال خطر ارزیابی با هایفرآورده اولویت با)

 فرآورده قلم 100 حداقل برای
 70 درصد

90 
 

100 

 کارخانجات PRPS امتیاز میانگین افزایش
 به آشامیدنی و غذایی هایفرآورده تولیدی
 نسبت 99 سال پایان تا واحد 100 میزان

 پایه سال به

 100 80 60 واحد

درصد جمعیت تحت  100دسترسی 
 پوشش به مراقبتهای اولیه سالمت

 96.6 94 97.3 درصد

درصد جمعیت تحت  90مندی حداقل بهره
 های اولیه سالمتپوشش از مراقبت

 درصد
 )سال54.5

1390) 
88.2 100 

ارتقای 
توانمندسازی 

مردم، 
ها و سازمان

جوامع برای 
مراقبت از 
 سالمت خود

پوشش برنامه ملی خود مراقبتی به میزان 
درصد جمعیت تحت پوشش تا پایان  70

 برنامه ششم

درصد 
جمعیت 
تحت 
 پوشش

40 3/49 100 

استقرار نظام جامع آموزش سالمت در 
درصد تا پایان برنامه  100مدارس کشور به 

 ششم

درصد 
مدارس 
تحت 
 پوشش

60 /75 100 

 100 3/43 %24 در صدستاره به  5افزایش مدارس مروج سالمت 
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اهداف کلی 
 بخش

 عملکرد هدف برنامه واحد عنوان
درصد 
 تحقق

 درصد تا پایان برنامه 10میزان 

ارتقای 
سالمت 
باروری و 
 فرزندآوری

ریزی شده به های برنامهافزایش بارداری
 درصد تا پایان برنامه 10میزان 

 100 86.1 45 میزان

 15کاهش نسبت مرگ مادران به کمتر از 
 زنده تا پایان برنامه ششمدر صد هزار تولد 

در صد هزار 
 تولد زنده

16.8 9.7 100 

 87.7 44.3 50.5 درصد افزایش زایمان طبیعی و ایمن

سال در  29تا  18ارتقا آگاهی جوانان 
درصد تا  30راستای ازدواج سالم به میزان 
 پایان برنامه ششم

 100 23 20 درصد

 دستیابی
 آحاد عادالنه
 به مردم
 های فرآورده

 و آرایشی
 بهداشتی

 ایمن

 و آرایشی هایفرآورده سهم کاهش
 سالیانه میزان به تقلبی و قاچاق بهداشتی

 درصد 10
 100 10 45 درصد

 هایفرآورده به مردم آحاد عادالنه دستیابی
 ایمن بهداشتی و آرایشی

 100 40 30 درصد

 و آرایشی های فرآورده اقالم تعداد افزایش
 در کنترل برنامه پوشش تحت بهداشتی

 هایفرآورده اولویت با) PMS عرضه سطح
 (باال خطر ارزیابی با

 100 100 60 تعداد

 اساس بر دارو تجویز درصد 50 به دستیابی
 تجویز کل به مصوب دارویی های پروتکل

 هابیمارستان در
 100 50 35 درصد

 در تزریقی تجویزی اقالم میزان کاهش
 %42 حداکثر به نسخ

 97.5 32.8 32 درصد

 به بیوتیك آنتی حاوی نسخ درصد کاهش
 نسخ %50 از کمتر

 97.4 35.9 35 درصد

 در تجویزی اقالم میانگین میزان کاهش
 دارویی نسخ)قلم  3 حداکثر به نسخ

 (سرپایی
 100 2.4 3 تعداد

 آموزشی دوره 20 حداقل سالیانه برگزاری
 هایفرآورده منطقی مصرف و تجویز جهت

 مردم و پزشکی هایگروه برای سالمت
 100 116 26 تعداد
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اهداف کلی 
 بخش

 عملکرد هدف برنامه واحد عنوان
درصد 
 تحقق

 سهم کاهش
 های فرآورده

 طبیعی،
 تغذیه مکمل

 و قاچاق، ای
 در تقلبی

 کمتر به کشور
 درصد 10 از

 بر نظارت ارتقا برای درصد 20 دستیابی
 عرضه هایمکان و هاعطاری کیفی سطح

 رییمی و ورزشی های مکمل
 100 20 12 درصد

 %20 حداقل برای PMQC مطالعات انجام
 در ای تغذیه مکمل طبیعی، هایفرآورده

 کشور بازار
 100 20 13 درصد

 گواهی کسب
 های نامه

 کیفیت
 50 حداقل

 صنایع درصد
 و دارویی

 تجهیزات
 کشور پزشکی

 های نهاد از
 المللی بین

 %20 حداقل برای PMQC مطالعات انجام
 کشور بازار در موجود دارویی هایفرآورده 

 100 20 13 درصد

 بر نظارت سامانه درصدی 100 اندازی راه
 و مواد مصرف و جابجایی تولید، عرضه،

 INCB های کنترل مشمول داروهای
 100 100 100 درصد

 افزایش
 دسترسی

 به مردم
 هایفرآورده
 ایمن سالمت

 کنترل آزمایشگاه های توانمندی افزایش
 30 میزان به سالمت های فرآورده کیفیت

 درصد
 100 30 18 درصد

 هایدانشگاه دستیابی درصدی 50 افزایش
 پزشکی تجهیزات به کشور پزشکی علوم

 پایه سال به نسبت نیاز مورد
 66 20 30 درصد

پوشش فراگیر 
در دسترسی 
عادالنه به 
خدمات 
درمانی با 

 کیفیت

 100 3/3 3.2 نسبت نیروی انسانی به تخت

 86.7 821/1 2.1 نسبت تخت به هزار نفر جمعیت

سازی  ظرفیت
های پژوهش

 88.2 15 17 تعداد افزایش تعداد اعضای هیأت علمی پژوهشی
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اهداف کلی 
 بخش

 عملکرد هدف برنامه واحد عنوان
درصد 
 تحقق

افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی  سالمت
و باالتر بر اساس  15معادل  hبا شاخص 

Scopus 
 100 49 27 تعداد

افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی 
بندی یك درصد برترین دانشمندان در رتبه

 Essential Scienceیا  ESIجهان توسط 
Indicators 

 60 3 5 تعداد

افزایش تعداد مقاالت منتشر شده توسط 
های علوم پزشکی در پایگاه دانشگاه

مجالت برتر  %10که در  Scopusاستنادی 
یافت  SJRهر رشته بر اساس شاخص 

 شودمی

 65.6 105 160 تعداد

سازی ظرفیت
در حوزه 

های فناوری
 سالمت

افزایش تعداد واحدهای توسعه تحقیقات 
 بالینی

 100 1 1 تعداد

مرکز رشد در  60توسعه و تقویت 
های علوم پزشکی )بر اساس تعداد دانشگاه

مستقر در مراکز رشد به بنیان شرکت دانش
 تعداد کل مراکز رشد حوزه سالمت(

 100 3 3 درصد

 مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 ایعملکرد بودجه-3
)ارقام به میلیون  1397. عملکرد اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 3جدول 

 ریال(

 عملکرد مصوب منبع نوع اعتبار
درصد 

 تحقق

 هزینه ای

 104 2433438 7290198 )عمومی(ملی 

 4/73 39346112 10097216 ملی)اختصاصی(

 - - - استانی

 83.2 63680420 82999124 جمع 
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 تملك

 6/85 700125 892146 ملی

 7/51 925161 936312 استانی

 58 625287 825459 جمع 
 مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

 جمع بندی و پیشنهادها -4

 نقاط قوت و دستاوردها:   

  .اخذ مجوز تأسیس مرکز آموزش های مهارتی و راه اندازی آن 
 صداهای  ساخت موالیهای پرکاربرد و ارائه آن به سایر دانشگاهها ازجمله ساخت موالی

 کشوربرای اولین بار در  قلبی ریوی
 به عنوان طرح  تبار بخشی دوره پزشکی عمومیاع طراحی و تدوین ساختار و فرایند

 کشوری
  طراحی و اجرای دوره توانمندسازی مدیران گروههای آموزشی در دانشگاه در ده مایول 
 کسب سه رتبه برتر کشوری و شش رتبه برتر دانشگاهی در جشنواره شهید مطهری 
 مهارت های تجهیزات و  مرکز نوآوری سالمت ،افتتاح پارک علم و فناوری سالمت

 کشوری 7دفتر مالکیت فکری منطقه شکل گیری و پزشکی 
  عقد تفاهم نامه با معاونت درمان در خصوص احصاس نیاز بالین در راستای جهت دهی

 شرکت های مجموعه مراکز توسعه فناوری
 های عقد تفاهم نامه با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در خصوص اجرای طرح

 فناورانه
 اجرای فراخوان میرزاخانی و ابن سینا 
  اولین استان اجرا کننده طرح تبادل الکترونیك اسناد بستری به بیمه سالمت و حذف

و نیز اتصال شش بیمارستان خصوصی به سپاس و شروع تبادل الکترونیك اسناد  کاغذ

 بیمه
  شناسایی و تکمیل بانك  -پرویه نظام ارجاع اجرای  -اتمام پرویه نوبت دهی متمرکز

در استان در راستای پرویه کشوری پرونده خدمت اطالعاتی مراکز ارائه دهنده 
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 الکترونیك سالمت
  دیجیتاالیز نمودن تصاویر پزشکی و استقرار پکس در بیمارستانهای تحت پوشش

دانشگاه و تدوین پایگاه تبادل الکترونیك اسناد بستری با سایر بیمه ها مشابه بیمه 

 سالمت
 آنتی ین مثبت(  پیگیری توسعه خدمات همودیالیز به گروه های خاص( 
  دیالیز،  ،)موکوپلی ساکاریدوزابالغ بسته حمایتی بیماران خاصMSتاالسمی ،، 

به مراکز درمانی و تکمیل و پیگیری ( و صعب العالج )سرطان و پیوند( EB ،هموفیلی

شهرضا، الزهرا)س(  ،)امین، سیدالشهدا)ع(راه اندازی مراکز تشخیص زودهنگام سرطان

 نجف آباد( و
 رونمایی از کتاب نقشه راه درمان استان و الیه بندی خدمات 
  مرکز شبانه روزی  3راه اندازی واحد بهداشتی درمانی و  21احداث، تجهیز و راه اندازی

 دولتی دندانپزشکی در راستای طرح تحول سالمت 
  در مناطق مسکونی استان  97اجرای طرح ملی پایش گاز رادون در نیمه اول سال

 ه عنوان چهارمین استان کشوراصفهان ب
  اجرای طرح اعتبار سنجی ایستگاه های پایش آالینده های هوا و آنالیز شیمیایی ذرات

 میکرون و اتمام اجرای برنامه ایمنی آب شهر اصفهان 2/5معلق کمتر از 
  ای دارای مجوزگزارش تهیه شده توسط شرکتهای خصوصی بهداشت حرفه 360بررسی 
  راهنمای ارزیابی عوامل زیان آور »تجارب در استان با ثبت تجربه کسب رتبه اول

 «محیط کار
  راه اندازی سامانه ثبت کمبودهای دارویی با تمرکز بر پایش دقیق، مستمر و آنالین

 های پخش استانموجودی داروخانه ها و شرکت
  تقویت سامانهTTAC ای ههای بهداشتی الکترونیك و حذف پروندهجهت صدور پروانه

 فیزیکی
  اجرای طرح پایش اندازه گیری باقیمانده سموم در محصوالت کشاورزی، پایش میزان

باقیمانده نیترات و فلزات سنگین در محصوالت کشاورزی، پایش میزان آهن و اسید 

 های لبنی فولیك در آردگندم و بررسی باقیمانده آنتی بیوتیك در فراورده
  کسبZ-score های عالی در نمونهPT های فلزات سنگین، قند، در سطح ملی )تست
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 رطوبت، پروتئین و چربی(
  گیری تعیین پروفایل اسیدهای چرب در انواع روغن، تعیین میزان اندازی و اندازهراه

ارسنیك کل و معدنی در محصوالت خوراکی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، اندازه 

گیری دقیق مقدار اندازی و اندازهاه گیری دقیق قندهای شیرة خرما و شیرة انگور، ر

، تعیین میزان سولفات آب به روش UVها با روش سپکتروفتومتری آنیزیدین در روغن

 UVاسپکتروفتومتری 

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان  :بخش دوم

مرکز  27دانشتتگاه علوم پزشتتکی کاشتتان با دارا بودن امکانات و منابع فیزیکی مشتتتمل بر

پایگاه  54 ،مرکز خدمات جامع ستتتالمت روستتتتایی10شتتتهری خدمات جامع ستتتالمت

بیمارستان دانشگاهی  7بیمارستان ) 10خانه بهداشت40سالمت)ضمیمه و غیر ضمیمه(، 

ستان غیر دولتی(  2و  سته و یك بیمار صی غیر واب صو ستان خ پایگاه اوریانس و  23 بیمار

شتی و درمانی به مرد 1151 شان و تخت بیمارستانی ارایه خدمات بهدا م شهرستانهای کا

شگاه  .هزار نفر را بر عهده دارد 477آران و بیدگل با جمعیتی بالغ بر  به این ترتیب این دان

  .در صد از جمعیت استان را تحت پوشش قرار داده است 9بالغ بر 

 های مهم بخشعملکرد شاخص -1

ذیل به شتترح جدول  1397تا  1395های های مهم دانشتتگاه در ستتالعملکرد شتتاخص

 باشد.می
 1395-1397های مهم دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال های .عملکرد شاخص 1جدول 

 1397 1396 1395 واحد عنوان شاخص ردیف

1 
 دوره دانشجویان نسبت

 کل به تکمیلی تحصیالت

  دانشجویان
 19 18.2 19.1 درصد

 11 11.1 11.5 متر مربع آموزشی فضای سرانه 2

 7.2 5.3 6.1 متر مربع دانشجویی خوابگاه فضای سرانه 3

4 

نسبت تعداد مقاالت ایندکس 

شده در مجالت داخلی به کل 

 تعداد پژوهشگر تطبیق یافته

 0.5 0.6 0.64 درصد
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 1397 1396 1395 واحد عنوان شاخص ردیف

5 
 علل به باردار مادران مرگ میزان

  زایمان و حاملگی عوارض

در صد هزار تولد 

 زنده
0 13.7 14.1 

6 
و میر   میزان مرگ

 نوزادان)ایرانی(

هزار تولد  در تعداد

 زنده
7.1 6.5 4.6 

7 
 میزان مرگ کودکان

 زیر یك سال)ایرانی(  

 در هزار

 تولد زنده 
7.9 9.8 6.3 

8 
 امید به زندگی

 در بدو تولد 

 زنان 
75.38 75.38 75.38 

 مردان 

9 
 میزان مرگ کودکان

 زیر پنج سال)ایرانی( 
 7.9 11.3 9.4 در هزار تولد زنده

10 

 علت به مرگ

حوادث)غیرعمدی  و سوانح

 ترافیکی وغیر ترافیکی(

مورد در صد هزار 

 جمعیت
33 29.8 35 

11 
 و قلبی بیماری علت به مرگ

 عروقی
 40.1 42.2 39.4 درصد

 سرطان علت به مرگ 12

مورد در 

صدهزار 

 جمعیت

 34.1 32.3 33.8 زن

 44.3 45.9 39.8 مرد

 1151 1132 1114 تعداد تخت بیمارستانیتعداد  13

 117 105 105 تعداد تعداد تخت ویژه 14

15 
زمان حضور بر بالین بیماران 

 اوریانس درشهر
 9.1 9.3 8.5 دقیقه

16 
زمان حضور بر بالین 

 درجادهاوریانسبیماران
 13 13 13 دقیقه

17 
 فرآورده خونی

 تاًمین شده 
 11868 - 9417 تعداد درهزار

 11685 - 8888 تعداد در هزار کیسه خون تاًمین شده 18

19 
 تجهیز و راه اندازی

 های بهداشتخانه 
 100 100 100 درصد
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 1397 1396 1395 واحد عنوان شاخص ردیف

20 
های تجهیز و راه اندازی پایگاه

 بهداشت
 100 100 100 درصد

 23 20 19 تعداد های اوریانستعداد پایگاه 21

 100 100 100 درصد دسترسی به شبکه عمومی آب 22

 جایگاه بخش در کشور -2

 :های دانشگاه در مقایسه با میانگین استان را نشان می دهدجدول زیر جایگاه شاخص    
 1397مقایسه شاخص های بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی کاشان با استان در سال  -2جدول 

 واحد عنوان شاخص ردیف
استان 

و 
 منطقه

میزان یا 
 تعداد

 درصد

 نوزادان)ایرانی(میزان مرگ  1
تعداد در 
هزار تولد 

 زنده

کاشان 
و آران 
 بیدگل

33 4.6 

 8 31 استان

 میزان مرگ مادران باردار)ایرانی( 2
درصد 

هزار تولد 
 زنده

کاشان 
و آران 
 بیدگل

1 14.1 

 15 - استان 

 درصد امید به زندگی در بدو تولد 3

کاشان 
و آران 
 بیدگل

75.4 96.7 

 - 77.9 استان

4 
 هایتعداد تخت

 فعال بیمارستانی
 تعداد

کاشان 
و آران 
 بیدگل

1151 14.3 

 - 8020 استان 

 تعداد های فعال ویِژهتعداد تخت 5

کاشان 
و آران 
 بیدگل

117 9.14 

 - 1279 استان
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 ایعملکرد بودجه -3
 میلیون ریال()ارقام به  1397ای و تملک بخش در سال . عملکرد اعتبارات هزینه3جدول 

 درصد تحقق عملکرد مصوب منبع نوع اعتبار

 هزینه ای

 100.2 1669114 16387.5 ملی

 - - - استانی

 100.2 1669114 16387.5 جمع کل

 تملك

 62.6 46000 73380 ملی

 20 4000 20000 ابالغی متوازن -ملی

 51 27326 53500 استانی

 52.65 77326 146880 جمع کل
 دانشگاه علوم پزشکی کاشانمأخذ: 

 اداره کل انتقال خون  :بخش سوم

به  ،به خون و فرآورده های خونی نیاز دارند مردم بستتیاریدر ستتراستتر جهان  ،همه روزه

یا که از هر ستتته نفر مردم دن به تزریق خون و  ،طوری  یاج  ندگی احت یك نفر در طول ز

شکی هنوز  .فرآورده های خونی پیدا می کند شمگیر در علم پز شرفت های چ با وجود پی

استتت که  خونهای اهداییهیچ گونه جایگزین مصتتنوعی برای خون ستتاخته نشتتده و فقط 

شدمی سانهای دیگر را نجات بخ سب برای  .تواند جان ان سبب عدم وجود جایگزین منا به 

میشتتتگی به نگهداری خون و فرآورده های خونی و نیاز ه خون، محدود بودن مدت زمان

 .استویژه ای و اهمیت جایگاه  دارایاهدای خون  آنخون و فرآورده های 

توستتعه  .به طور مرتب هم در حال افزایش استتتو  انتقال خون متفاوت بوده بهدالیل نیاز 

و ا ودرمانی در مورد درمان بیماریهای گوناگون، مانند انواع ستترطانه امکانات تشتتخیصتتی

از مهمترین وظایف قانونی این نهاد  .داع شده از آن جمله استجدید اب اقدامات درمانینیز

 :عبارتند از
 شی جهت آگاهی مردم ترغیب داوطلبان به اهدای خون و اجرای برنامه های آموز

  نبه امر اهدای خو

  آن به مراکز گستتترش شتتبکه تامین خون و پایگاههای انتقال خون و نیز توزیع
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  بهداشتی درمانی

  انجام آزمایشتتتات مربوط به گروه بندی خونها،  ،های مختلف خونیفرآوردهتولید

 اطمینان از سالمتی خون از نظر بیماریها

 سته آنتهیه و تنظیم و اجرای برنامه شکی و واب شی مورد نیاز گروه پز  ،های آموز

سب تهیه فرآوردهپژوهش شهای منا های خونی و های علمی در زمینه تکمیل رو

ها وستتایر های ایمونوهماتولویی، ایمونوستتیتوشتتیمی، پروتئینینهپالستتمائی و زم

 قیقات بالینی و پایهتح

  ضاس سوج برای پیوند اع سفیگروه بندی ن شخیص اختالالت  ،دو انتقال گلبول  ت

 و فوق تخصصی مرتبط  و انجام آزمایشات تخصصی یانعقاد

بت اهدای خون در مرکزثا 5نفر در  211در حال حاضتتتر انتقال خون استتتتان با همکاری

صفهان و  ستان ا شان 5شهر ستان های کا شهر  ،نجف آباد ،شهرضا ،مرکز اهدای خون در 

 .واحد اهدای خون فعالیت دارد 400خوانسار و گلپایگان با میانگین روزانه

انتقال خون برای غربالگری خون های اهدایی از نظر بیماریهای ویروستتی  1396در ستتال 

آزمایشتتگاه با دستتتگاه مدرن و تمام اتوماتیك کمی لومینستتانس نمود که اقدام به تجهیز 

ست ستگاه های بروز و معتبر اروپایی ا شبختانه  .تجهیزات آن همپای د سالخو های  در 

شکا افتادهیآن به خطر ن یفرآورده ها ایکمبود خون دلیل به  ،یماریب چیه اخیر در  یتیو 

 .این زمینه مطرح نگردیده است
ست ) میانگین  شوری باالتر ا صفهان از میانگین ک ستان ا ستمر خون در ا اهداکنندگان م

واحد جذب، آموزش و نگهداری  .درصد می باشد( 60درصد اهداکنندگان مستمر اصفهان 

اهداکنندگان این اداره عالوه بر فراخوان اهداکنندگان در مواقع مورد نیاز در زمینه تبدیل 

گفتنی استتتت  .به اهدا کنندگان مستتتتمر فعالیت دارد اهداکنندگان بار اول و باستتتابقه

 ،اهداکنندگان مستتتمر از ستتالمت باالتری نستتبت به اهداکنندگان بار اول برخوردار بوده

 .خون سالم تری اهدا کرده و همکاری بهتری با انتقال خون دارند

 های مهمعملکرد شاخص -1

فرآورده های خونی به ازای از شاخص های مهم سازمان انتقال خون میزان خونگیری و 

فرآورده های مختلف از جمله  ،از هر واحد خون اهدایی .هر واحد کیسه خون می باشد است

افزایش  1397در سال  .پالکت و پالسما و... تهیه می شود ،گلبول سفید،گلبول قرمز
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کیسه بوده  3749و  208به ترتیب  1396خونگیری و فرآورده های خونی نسبت به سال 

 6هر واحد پالکت فرزیس برابر  .بیشترین افزایش مربوط به پالکت فرزیس بوده است .است

 .واحد پالکت معمولی می باشد
 1395-97های های مهم در سال. عملکرد شاخص1جدول 

 1397 1396 1395 واحد عنوان شاخص ردیف

 134096 133888 128785 کیسه خونگیری 1

 363027 359278 353281 کیسه فرآورده 2

 مأخذ: اداره کل انتقال خون اصفهان

 ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش . عملکرد شاخص2جدول 

 1397در برنامه ششم توسعه سال 

 درصد تحقق هدف برنامه  عملکرد واحد  عنوان ردیف
 97 134096 138180 کیسه خونگیری 1
 100 363027 363000 کیسه فرآورده 2

 مأخذ: اداره کل انتقال خون اصفهان

مشارکت  زانیم .استفعال  تیخون در جمع یاهدا زانیماز شاخص های مهم بخش 

جمعیت نفر  1000خون در هر  یاهدا تعدادشاخص با خون  یجامعه در اهدا تیجمع

 ،رانیاز طرف سازمان انتقال خون ا اصفهان استان یشده برا نییهدف تع .سنجیده می شود

 26برابر  1397عدد در سال  نیکه ا بوده جمعیت نفر 1000هر  یبرا اکنندهنفر اهد 25

  .است باالترشده  نییاز هدف تعبوده که نفر 

سالمت  نیمهم در تضم یارهایاز مع ییاهدا یدر خون ها یروسیو یکاهش شاخص ها

بطور کلی آمار ها حاکی از باالتر  .ی بیماران استمصرف یده هاورخون و فرا تاینها خون و

 .بودن درصد تحقق نسبت به میزان مورد انتظار است

یکی دیگر از ماموریت های انتقال خون استان تهیه داروهای مشتق از پالسمای ایرانی برای 

سازمان انتقال خون عالوه بر تامین پالسمای مورد نیاز  ،در این راستا .بیماران کشور است

چند سالی است که اقدام به ارسال پالسما، به شرکتهای پاالیشگر  ،داخل مراکز درمانی

شرکتهای فوق داروهای مشتق از این پالسما را به کشورمان  .نموده است( اروپا)خارجی
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در این خصوص پیشرفت قابل توجهی حاصل شده و انتقال خون اصفهان  .ارسال می کنند

عالوه بر تامین  1397در سال  .ال کرده استنیز بیشتر از سهمیه تعیین شده پالسما ارس

لیترپالسما نیز به شرکت های 14079پالسمای مورد نیاز مراکز درمانی استان مقدار 

پاالیشگر ارسال شده که از آنها داروهای مشتق از پالسما تهیه و برای بیماران نیازمند کشور 

لیتر پالسمای  1632 ،یلیتر پالسمای معمول 12061استفاده می شود. این مقدار شامل 

  .لیتر پالسمای ضدهاری است 386 تولیدی و

شایان ذکر است از دیگر اقدامات مهم تهیه پالسما و پالکت با دستگاه های اتوماتیك )روش 

فرزیس( از اهداکنندگان بوده که در این روش فقط پالسما و یا پالکت از اهداکننده دریافت 

ارزش یك واحد پالکت تهیه شده با این  .رگشت می شودو سایر اجزای خون به اهداکننده ب

در روش معمول هر اهداکننده در یك سال حداکثر  .برابر ارزش پالکت معمولی است 6روش 

 .بار پالکت اهدا کند 24واحد پالکت اهدا می کند اما با روش فرزیس فرد میتواند تا  4

 ایعملکرد بودجه-2
 )ارقام به میلیون ریال( 1397خون استان در سال . عملکرد اعتبارات انتقال 3جدول 

 عملکرد مصوب منبع نوع اعتبارات
درصد 

 تحقق
 100 11312 11312 ملی هزینه ای

 7/96 142674 147479 استانی

 97 153986 158791 جمع کل

 0 0 0 ملی تملك

 5/67 7418 10980 استانی

 5/67 7418 10980 جمع کل

 انتقال خون اصفهانمأخذ: اداره کل 
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 جمع بندی و پیشنهادها-3

در مجموع با توجه به جایگاه و نقش حیاتی سازمان انتقال خون در نجات جان بیماران این 

ارائه خدمات حیاتی این اداره کل منوط به تهیه  .سازمان نیازمند توجه بیشتری است

ملزومات و لوازم مصرفی آزمایشگاهی مجهز و بروز بوده که البته امکان صرفه جویی یا 

از آنجا که براساس دستورالعمل سازمان پدافند  .کاهش هزینه های در آن کمتر وجود دارد

اب شده تامین انبار استراتژیك استان اصفهان به عنوان استان معین تهران انتخ ،غیر عامل

 .نگهداری کاال و سردخانه در این حوزه ضروری است

 پیشنهادات:

 تامین اعتبار ملی جهت احداث سردخانه و احداث انبار استراتژیك 
 ابالغ بودجه سالیانه براساس قیمت تمام شده هر کیسه خون 
  بحرانی و بروز ایجاد زیرساخت های ارتباطی به منظور پشتیبانی الزم در مواقع

 حوادث غیر مترقبه
رفع کمبود نیروی انسانی با توجه افزایش حجم فعالیتها و تعداد نیروهای بازنشسته



 اصفهان استان 1397گزارش اقتصادي، اجتماعی سال  كننده كارشناسان تهيهاسامی 

 تهیه کنندگان عنوان فصل فصل امور

 فرابخش

 حمید زهتاب جمعیت و اشتغال اول

 سعادت طهماسبی توسعه علوم و فناوری دوم

 سوم
بودجه و وضع مالی 

 دولت
 فریدون سنگتراش،  الهه زرمهر

 ، محمد وحید حمید زهتاب درآمد و هزینه خانوار چهارم

 صالحیمحمد رضا ،  فرهاد حیدری محیط زیست پنجم

تولیدی و 

 زیر بنایی

تولیدی و زیر  امورهماهنگی و نظارت 

 ناییب
 مریم منوچهری

  اله توکلیولی ،محمود خالقی حمل و نقل ششم

 هفتم
کشاورزی و منابع 

 طبیعی
  آزیتا سلیمانی ،محمود خالقی

 هشتم
مسکن و عمران 

 شهری
 فرهاد حیدری، محمود خالقی ،اله توکلیولی

 نهم
عمران روستایی و 

 عشایری

سیدحسین میرمحمد  ،فرهاد حیدری

 اله توکلیولی ،صادقی

 دهم
صنعت، معدن و 

 تجارت
 آزیتا سلیمانی

 یازدهم
تعاون،کار و رفاه 

 اجتماعی
 بهمن مرادی

 سیدحسین میرمحمد صادقی انرژی دوازدهم

 سیدحسین میرمحمد صادقی پست و مخابرات مسیزده

  فرهاد حیدری منابع آب مچهارده

 ،فرهنگی

آموزشی و 

 اجتماعی

هماهنگی و نظارت امور فرهنگی ، 

 آموزشی و اجتماعی
 محمد میرزایی

 پانزدهم
بهزیستی و تامین 

 اجتماعی

سید محمدحسین  ،احمدرضا کاظمی

 محمودی

 مریم شمس آموزش عمومی شانزدهم
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 تهیه کنندگان عنوان فصل فصل امور

 مریم شمس ایفنی و حرفهآموزش  هفدهم

 فرهنگ و هنرو رسانه هیجدهم
سیدحسین  ،اله توکلی، مهری خیرالهیولی

  میرمحمد صادقی

 بهمن مرادی ،احمدرضا کاظمی تبلیغات اسالمی نوزدهم

 بیستم
میراث فرهنگی و 

 گردشگری
  مهری خیرالهی

بیست و 

 یکم 
 مهری خیرالهی ورزش

بیست و 

 دوم
 نیلوفر عقیلی درمانبهداشت و 

 


