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 پیشگفتار

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

گزارش  نهیزم نیدر ا .است  یاهداف رشد و توسعه استان ضرور شبردیپ یمدت براو بلند مدتانیم

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

. گزارش حاضر که بر اساس کندیرا فراهم م ینگرندهیآ مقدماتی یهانهیزمپیش  تیو در نها لیتحل

ها و ساز و از روش دهیگرد نیم توسعه تدوششبرنامه  یهای اجرایی استان طدستگاه یهااقدامات و برنامه

م ششو میزان تحقق اهداف برنامه  شدهاجرایی محسوب  ایهارزیابی و پایش عملکرد دستگاه یکارها

 یهاها و فرابخشبخش طیکالن و شرا تیاساس شناخت وضع نیدهد. بر اتوسعه در استان را نشان می

 سهیمقا یمبنا تواندیمهم م یهااز روند تحوالت شاخص یبه موازات آگاه یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد

ها  به اهداف برنامه دنیمختلف قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آنها را در جهت رس یهااهداف بخش

 .سازد انینما

و ارزیابی عملکرد  1398مجموعه حاضر با عنوان گزارش اقتصادی و اجتماعی استان اصفهان در سال 

 مجموعه،م توسعه در دو حوزه بخشی و فرابخشی تهیه شده است. در این ششبرنامه سالهای اول تا سوم 

بودجه و وضع مالی  امآموزشی و اجتماعی در حوزه بخشی و نظزیربنایی و امور فرهنگی،  و امور تولیدی

در حوزه فرابخشی جمعیت و اشتغال و هزینه درآمد خانوار  محیط زیست،دولت، توسعه علوم و فناوری و 

در مجموع تصویری از وضعیت اقتصادی، اجتماعی استان در سال  کتاباین  گیرد.سی قرار میمورد برر

به  مبحثدر قالب ارائه یك مقدمه کلی برای هر  نیم توسعه در برش استاششو عملکرد برنامه  1398

نونی منظور نشان دادن اهمیت و جایگاه حوزه ذیربط هر دستگاه، عملکرد تکالیف دستگاه برحسب مواد قا

های کلیدی )بخشی و فرابخشی(، عملکرد بودجه، بررسی های اجرایی، متغیر، عملکرد سیاستبرنامه 

 .دهدمی ارایهتحلیلی از عملکرد، ارائه نقاط قوت و ضعف و پیشنهادها، 

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

کن تحلیل امور بخشی مندرج در این گزارش، یاری استان و کشور تحلیل گردیده است، لآم هایسالنامه

ها و متکی بر اطالعات دریافتی از دستگاهم توسعه کشور، ششعالوه بر توجه به الزامات قانون برنامه 

 تهیه شده است.  هاخشتوسعه ب ششمهای ذیربط استان و با استفاده از اسناد راهبردی برنامه سازمان



 یهمکار ازیآمار و اطالعات مورد ن لیتحلو  ارائهدر های اجرایی استان که کلیه دستگاه دانم ازالزم می

برنامه و بودجه  یکارشناسان معاونت هماهنگبه ویژه  سازمانتمامی همکاران ذیربط در از نموده و همچنین 

 .مینما دردانی، تشکر و ق اندهگزارش را برعهده داشت تدوین و تنظیم که وظیفه
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 جمعیت بخش اول:

ریزی اقتصادی و اجتماعی است. شناخت تحوالت، ترین متغیرها در برنامهجمعیت و تحوالت جمعیتی از مهم

و پیش بینی روند جمعیت به طور قطع از مهمترین و اولین مقوله در شناخت نیازها و الزامات  نحوه تغییر

واسطه  های مختلف سنی بههای مختلف بشمار می رود . در این بین ساختار و توزیع جمعیت در گروهبخش

ف و برنامه ریزی ها از جمله متغیرهای مهم در پیش بینی تقاضای خدمات مختلهتفاوت نیاز و توانایی گرو

 های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. بخش

مبنای اصلی محاسبات و بررسی های جمعیتی نتایج سرشماری های نفوس و مسکن و نیز آمارهای حیاتی 

والدت، فوت، ازدواج و طالق است. مبنای اطالعات این گزارش نیز آخرین سرشماری نفوس و مسکن 

 دستگاهها بخصوص اداره کل ثبت احوال استان می باشد. و گزارش آمارهای ثبتی 1395سال 

در این بخش ضمن اشاره به روند گذشته جمعیت به بررسی شاخص های اصلی جمعیتی و روند تغییرات 

 های بخش اشاره می گردد.آن پرداخته و سپس به برخی تنگناها و چالش

 

 های بخش روند جمعیت و شاخص -1

 تعداد و ساختار جمعیت -1-1

نفر بوده که  4559256جمعیت استان برابر با  1385مطابق نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

نفر افزایش یافته است. متوسط رشد ساالنه  5120850به  1395و در سال  4879312به 1390در سال 

رشد  درصد بوده است . بررسی سوابق 97/0و  37/1جمعیت در این سه مقطع با سیر نزولی به ترتیب 

های بعد است. سهم و روند رشد کاهنده آن در سال 1360جمعیت حاکی از روند افزایشی جمعیت تا سال 

درصد  41/6به  1395درصد بوده که در سال  47/6معادل 1385جمعیتی استان از جمعیت کشور در سال 

 کاهش یافته است. 

های . در مطالعات جمعیتی یکی از شاخصنفر بوده است 103نسبت جنسی مردان به زنان در این سال برابر 

ساله و بیشتر است. بررسی ساختار سنی  65و  15-64و  0-14اصلی نحوه توزیع جمعیت در سه گروه سنی 

 65و  4/71ساله  15-64، 5/21ساله  0-14جمعیت استان نشان می دهد که سهم جمعیت گروه سنی 

حاکی از  1375-95اختار سنی جمعیت طی سالهای درصد بوده است. تغییرات س 1/7ساله و بیشتر برابر 
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 71به  58و گروه دوم از  22به  37تغییر روند نسبت این گروه ها ست. به طوریکه نسبت گروه اول از 

های درصد تغییر یافته که افزایش شمار جمعیت میانسال را نشان می دهد . روندی که در ادامه و در سال

وجه جمعیت سالخورده روبرو خواهد کرد . شاخص سالخوردگی یا نسبت نزدیک استان را با درصد قابل ت

به ترتیب  1395و  1390،  1385سال در کشور طی سالهای  15سال به جمعیت زیر  65جمعیت باالی 

از این نظر  7/32درصد بوده و دارای روند افزایشی است . استان اصفهان با نسبت  4/25و  5/24،  7/20

سال به  15در رتبه چهارم استانها قرار گرفته است . ضریب شاخص جوانی استان که از نسبت جمعیت زیر 

درصد بوده که  1/22معادل  1385درصد است. این ضریب در سال 6/21کل جمعیت به دست می آید 

 بت جوانی جمعیت را نشان می دهد .کاهش نس

خانوار  1411624خانوار در استان وجود داشته که از این تعداد حدود  1607482تعداد  1395در سرشماری 

از کل  1395. در سال اندخانوار غیر ساکن بوده 157خانوار در نقاط روستایی و  195701 در نقاط شهری

 .انددرصد در نقاط روستایی ساکن بوده 12درصد در نقاط شهری و  88جمعیت استان 

نفر است. شاخص بعد خانوار طی یک دهه اخیر  2/3و در استان اصفهان  3/3بعد خانوار در کل کشور 

رسیده است. شدت این  1395در سال  2/3به  1385در سال  7/3که از روندی کاهشی داشته به طوری

 کاهش در مناطق شهری و روستایی برابر بوده است.

و میانه سنی است. بررسی این ز دیگر شاخص های مهم در ساختار سنی و جوانی جمعیت، میانگین ا

سال و  32سال به  2/25نشان می دهد که میانه سنی جمعیت از  1385-1395ها طی سالهای شاخص

بالغ سال میانه سنی 10سال افزایش یافته است. به این ترتیب در طی  8/32سال به  3/29میانگین سنی از 

سال افزایش داشته که حاکی از کاهش جوانی جمعیت است.  5/3سال و میانگین سنی بیش از 8/6 بر

سال بوده و استان اصفهان  30و  3/31به ترتیب  1395میانگین و میانه سنی جمعیت کل کشور در سال 

 از لحاظ میانگین و میانه سنی به ترتیب در رتبه چهارم و سوم کشور قرار دارد.

نفر افزایش یافته است.  48به  1395نفر بوده که در سال  46برابر با  1390م جمعیت استان در سال تراک

نفر در شهرستان خور و  2نفر در شهرستان خمینی شهر تا  1817این تراکم با تفاوت بسیار قابل توجه از 

 بیابانک مشاهده می شود.

با روش  ترکیبی بر مبنای نتایج سرشماری عمومی بینی بر اساس پیش 1398برآورد جمعیت استان در سال 

 2611هزار نفر مرد و  2681باشد که از این تعداد هزار نفر می 5292، برابر با 1395نفوس و مسکن سال 
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هزار نفر جمعیت روستایی  600هزار نفر جمعیت شهری و  4692هزار نفر زن هستند. این تعداد شامل 

 است.

 موالید و مرگ و میر  -2-1

نفر در استان  61021تعداد  1398بر اساس اطالعات ارایه شده از سوی اداره کل ثبت احوال استان در سال 

ها درصد کاهش و تعداد درگذشته 6/16 نفر فوت شده اند . تعداد موالید نسبت به سال قبل 25332متولد و 

روند صعودی تعداد موالید  1394درصد افزایش نشان می دهد . آنطور که آمارها نشان می دهد از سال  8/5

سال سیر نزولی یافته است . میانگین ساده نرخ رشد ساالنه موالید در استان  15در استان پس از نزدیک به 

درصد بوده است. شاخص جنسی نسبت موالید  2/2و نرخ مرگ و میر  8/7منفی  1394-98طی سالهای 

 درصد بوده است .  9/48درصد و دختر  1/51پسر 

 ازدواج و طالق  - 3-1

درصد و  5/4واقعه ازدواج در استان به ثبت رسیده که نسبت به سال قبل  26173تعداد  1398در سال 

مورد طالق  10024درصدکاهش داشته است. همچنین در این سال تعداد  48معادل  1390نسبت به سال 

درصد افزایش  20عادل م 1390درصد کاهش و نسبت به سال  7به ثبت رسیده که نسبت به سال قبل 

داشته است. از شاخص های مهم موضوع ازدواج و طالق نسبت طالق به ازدواج صرف نظر از سال وقوع 

درصد بوده و آمارها حاکی از روند افزایشی آن طی  3/38برابر  1398ازدواج است. این نسبت در سال 

یل افزایش آن را می توان در درصد بوده که دال 5/16این شاخص  1390سالهای اخیر است . در سال 

 عواملی نظیر وضعیت اقتصادی، بیکاری و سایر دیگر مسایل اجتماعی جستجو کرد.

 مهاجرت - 4-1

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

صد رسیده است. همچنین سهم عامل در 10به  3/11بوده به طوریکه نسبت تعداد مهاجران به جمعیت از 

درصد کاهش یافته است.  3/10درصد به  6/14از   95-1390مهاجرت در افزایش جمعیت استان طی دوره 

نفر و مهاجران خارج شده  136237برابر با  1390-95مجموع مهاجران وارد شده به استان طی سالهای 

است. خالص مهاجرت به استان طی سالهای نفر بوده  24964نفر و خالص مهاجرت به استان  102939

نفر بوده است. روند خالص مهاجرت  46837نفر برابر با  93658نفر و خروج  140495با ورود  90-1385
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 درصد کاهش نشان می دهد. 7/46به میزان  1385-90در استان نسبت به دوره 

ست که از حاصل تقسیم تعداد شاخص نسبت مهاجر پذیری به مهاجر فرستی از جمله مولفه های جمعیتی ا

سال گذشته بر مهاجران خارج شده به دست می آید . این شاخص در استان طی  5مهاجران وارد شده طی 

بوده که حاکی از مهاجر پذیر بودن استان با روندی نزولی  1/1و  3/1به ترتیب  1395و  1390سالهای 

م استانها قرار گرفته است و با وجود کاهش این است . استان اصفهان از لحاظ مهاجر پذیری در رتبه هشت

درصد جمعیت استان در  8/47روند از جمله استان های مهاجر پذیر کشور محسوب می گردد . نزدیک به 

درصد بوده که بخشی از این تفاوت را می  8/44سال قرار دارند . این نسبت در سطح کشور  30-64سنین 

درصد به مناطق  3/86کرد . گفتنی است از این تعداد مهاجران  توان در ساختار سنی مهاجرین جستجو

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

 های جمعیتی استان تنگناها و چالش -2

همانطور که اشاره شد ساختار سنی جمعیت و ترکیب سنی از متغیرهای مهم و تاثیر گذار بر روند تقاضا و 

ت. برآیند روند موالید، مرگ ومیر و تا حدی مهاجرتها ترکیب جمعیتی استان را به عرضه نیروی انسانی اس

 49-30 و شمار جمعیت شده ی میانسالیمرحله جمعیت استان وارد 1390 گونه ای تغییر داده که از سال

 یافته است. کاهش بار تکفل و افزایش جمعیت واقع در سن کار با توجه به آثار چشمگیری افزایش ساله

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

که در صورت هدایت درست به عاملی مهم برای پیشرفت و توسعه اقتصادی و در غیر این صورت به مانعی 

 بزرگ تبدیل خواهد شد.

 ازجمله مهمترین تنگناهای این بخش عبارتند از:

  سال به کل جمعیت  15جمعیت زیر کاهش سهم 

  افزایش جمعیت سالمند 

  باال رفتن سن ازدواج، افزایش میزان تجرد و افزایش نرخ طالق به ازدواج 

  کاهش نرخ رشد جمعیت 

 تغییر نسبت جمعیت شهرستان های کوچک نسبت به کل جمعیت 

 تغییر فرهنگ فرزند آوری و کاهش زاد و ولد 
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 معیت استانتعداد و برآورد ج -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 
1396 5184000 23/1 
1397 5239000 06/1 
1398 5292000 01/1 

 .های مختلفسالنامه سالمآخذ: مرکز آمار ایران. 
 

 1398و برآورد سال  1385 -95های های جمعیتی استان در سالشاخص 2-1جدول 

 عنوان 1385 1390 1395 1398
 جمعیت 4559256 4879312 5120850 5292000

 زنان 2223857 2403291 2521373 2681000
 مردان 2335399 2476021 2599477 2611000
 جمعیت شهری 3798728 4168219 4507309 4692000
 جمعیت روستایی 760528 711093 613073 600000

 درصد رشد ساالنه جمعیت 51/1 37/1 97/0 1/1
 درصد رشد ساالنه جمعیت شهری 7/2 9/1 58/1 35/1
 درصد رشد ساالنه جمعیت روستایی 8/2- 34/1- 9/2- 7/0-
 تراکم جمعیت 7/42 7/45 48 6/49
 درصد شهری 3/83 4/81 88 6/88
 درصد روستایی 7/16 6/18 12 3/11
 سال 0-14سهم جمعیت  1/22 21 6/21 4/21
 سال 15-64سهم جمعیت  1/72 5/72 4/71 4/72

 سال و بیشتر 65سهم جمعیت  8/5 5/6 1/7 1/6
 تعداد ازدواج 47341 50606 37628 26173
 تعداد طالق 6079 8355 11074 10024

 .های مختلف. اداره کل ثبت احوال استانایران. سالنامه مآخذ: مرکز آمار
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 بخش دوم: اشتغال

 مقدمه 

بازار کار از جمله مهمترین بازارهاست که در سیاستگذاری های کالن از بعد عرضه و تقاضا همواره مورد 

توجه بوده و دارای اولویت خاصی است . متغیرهایی از جمله رشد جمعیت، ترکیب گروههای سنی، 

دستمزدها، سطح تحصیالت، نوع فناوری و شرایط سرمایه گذاری ، فضای کسب و کار، قوانین و مقررات 

و نظایر آن از مهمترین عوامل موثر بر ساختار بخش بشمار می رود. عواملی که هریک متاثر از سایر 

 هاست. سیاست

 های اصلی بخش روند شاخص -1

 نرخ بیکاری و نسبت اشتغال - 2-1

نرخ بیکاری عبارت است از نسبت افراد بیکار یا در جستجوی کار به جمعیت واقع در سن فعالیت. جداول 

سال و باالتر را نشان می  10در جمعیت  1385-98پیوست نرخ بیکاری در استان و کشور طی سالهای 

از رشد آن کاسته شده دهد. نرخ بیکاری به طور کلی با شیب مالیم رو به افزایش بوده اما در سالهای اخیر 

از  1398درصد رسیده است. استان اصفهان در سال  6/10واحد درصد کاهش به  1/3با  1398و در سال 

درصد در  15تا حداکثر  9/6استانها قرار داشته است . این نرخ از حداقل  14حیث درصد بیکاری در رتبه 

با توجه به افزایش نرخ مشارکت و نیز استانها دیده می شود . گفتنی است موضوع کاهش نرخ بیکاری 

رکود اقتصادی در کشور تا حدی قابل تامل است. ضمن آنکه تاثیر تحوالت اقتصادی بر بازار کار همواره 

با تاخیر زمانی نمایان می شود . در طی این دوره و در تمامی سالها نرخ بیکاری در استان بیشتر از متوسط 

رکود بخش صنعت، محدود بودن ظرفیت بکارگیری فارغ التحصیالن کشور بوده است . بروز خشکسالی، 

دانشگاهی و نیز افزایش نرخ مشارکت زنان با توجه به نوع مشاغل این گروه از جمله عوامل محدودیت 

 تقاضای بازار کار بشمار می رود . 

ردان است. بررسی نرخ بیکاری به تفکیک جنسیت حاکی از تفاوت قابل توجه بیکاری زنان نسبت به م

 3/13گرچه روند ها حاکی از کاهش شکاف نابرابری اشتغال زنان و مردان بوده به طوریکه این فاصله از 

در این سال نرخ بیکاری جمعیت  1395درصد رسیده است . بر اساس اطالعات سرشماری سال  8/9به 
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درصد ( بوده است . نرخ 5/10درصد بیش از دو برابر نرخ بیکاری جمعیت مردان ) 1/23زنان استان با 

درصد بوده است . این موضوع  4/18و  6/8به ترتیب  1398بیکاری در جمعیت زنان و مردان استان در سال 

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

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

 درصد گزارش شده است . 8/5و جمعیت روستایی  3/11در این سال نرخ بیکاری جمعیت شهری  .است

ساله ( است. نرخ  29-15بررسی ساختار سنی نرخ بیکاری حاکی از درصد باالی بیکاری در جمعیت جوان )

درصد( کاهش  5/25اس با سال قبل )درصد بوده که در قی 4/22برابر  1398بیکاری این گروه سنی در سال 

های سنی است . همانطور که دهد اما در مقایسه بیش از دو برابر نرخ کل بیکاری در دیگر گروهنشان می

اشاره شد نرخ بیکاری به دلیل شرایط خاص جمعیتی کشور قادر به توضیح تمامی واقعیت بازار کار نیست. 

رایط نامناسب کار از این بازار خارج می شوند از آن جمله وجود جمعیت قابل توجه جوان که به دلیل ش

 .است. موضوعی که موجب کاهش نرخ مشارکت و بهبود نسبی نرخ بیکاری است

ساله و باالتر به 10سال به باال به کل جمعیت  10شاخص نسبت اشتغال از حاصل تقسیم جمعیت شاغل 

بیشتری است . این نسبت نشان می دهد که  دست آمده و نسبت به شاخص نرخ بیکاری بیانگر واقعیات

سال و باالتر استان در این سال شاغل بوده اند . شاخصی که 10درصد از گروه جمعیتی 1/37در استان 

واحد درصد کاهش داشته و در مورد مردان به نحو قابل توجهی باالتر از جمعیت  4/0نسبت به سال قبل

قاط شهری است . همچنین در قیاس با کل کشور این شاخص در زنان و در نقاط روستایی نیز باالتر از ن

 کشوری قرار داده است .  13استان باالتر از میانگین کشوری بوده و استان را در رتبه 

 نرخ مشارکت - 3-1

ساله و بیشتر به جمعیت در سن کار را نشان می  10نرخ مشارکت نسبت جمعیت فعال )شاغل و بیکار( 

درصد  43و  9/39سال به باال به ترتیب  15سال به باال و  10خ مشارکت جمعیت نر 1398دهد. در سال 

درصد جمعیت کشور در گروه شاغالن و بیکاران قرار داشته اند .  43بوده که نشان می دهد در این سال 

درصد پایین تر میانگین جهانی است که دلیل آن  20نرخ مشارکت نیروی کار در کشور ما به طور متوسط 

می بایست در ساختار نامتناسب سنی و نیز نرخ پایین مشارکت زنان جستجو نمود . نرخ رشد جمعیت ،  را
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رشد گروههای در حال تحصیل و تغییر نسبت های سنی و شدت تناسب عرضه و تقاضای نیروی کار از 

به طوریکه  جمله مهمترین عوامل موثر بر تغییر این شاخص است. این نرخ در استان روند متغیری داشته

 5/41واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به  9/1با  1398روند افزایشی داشته اما در سال  1390از سال 

درصد رسیده است . همچنین این نسبت در استان باالتر از میانگین کشور است. افزایش عرضه نیروی کار 

و  5/65شارکت برای جمعیت مردان و موضوع مهاجرتها را می توان از عوامل این افزایش دانست. نرخ م

درصد بوده که حاکی از ادامه روند فضای نا مساعد اشتغال برای زنان نسبت به مردان  1/17برای زنان 

رو به کاهش نهاده اسیت . سطح ناچیز نرخ مشارکت زنان در برابر  1393است. عدم تعادلی که از سال 

جه این نرخ در مقایسه با سایر کشورهاست. گفتنی است مردان در کشور ما از دالیل اصلی فاصله قابل تو

درصد پاسخگویان زن مسولیتهای شخصی و  80نزدیک به  1398در گزارش نتایج آمارگیری اشتغال سال

 م جستجوی کار عنوان کرده بودند.خانوادگی را به عنوان دالیل عد

 نرخ بیکاری و سطح سواد  - 4-1

آموختگان آموزش عالی متفاوت از سایر گروهها بوده و آمارها حاکی وضعیت شاخص های بازار کار دانش 

درصد از بیکاران استان دارندگان  8/45 1398از روند فزاینده نرخ بیکاری در این گروه است. در سال 

درصد ( نیز افزیش داشته است. در شرایطی  8/41مدارک تحصیلی عالی بوده اند که در مقایسه با سال قبل )

درصد بوده است. در عین حال نسبت دارندگان مدارک تحصیالت  7/30برابر با  1390سبت در سال که این ن

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

اری افراد سهم دارندگان مدارک تحصیالت عالی در جمعیت بیکار نسبت به جمعیت شاغل است. نرخ بیک

 .بی سواد با توجه به هزینه پایین اشتغال این گروه در تمامی سالها کمتر از نرخ بیکاری باسوادان بوده است

هزار نفر  448هزار نفر جمعیت فعال استان  1696از مجموع  1395بر اساس اطالعات سرشماری سال 

می توانند وارد بازار کار شوند. این در درصد ( دارای تحصیالت عالی بوده اند . جمعیتی که بالقوه  4/26)

درصد دارای مدارک دانشگاهی بوده اند. در مورد جمعیت زنان این  9/24حالی است که از مجموع شاغلین 

درصد از جمعیت فعال زنان دارای مدرک آموزش عالی هستند.  58نسبت ها کامال متفاوت است. بطوریکه 

 درصد دارای تحصیالت عالی هستند.  68ع بیکاران درصد و از مجمو 54از مجموع شاغلین زن 
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موضوع بیکاری و عدم وجود ظرفیت اشتغال برای جمعیت جوان دارای تحصیالت عالی به ویژه با توجه به 

 .رودهزینه ایجاد اشتغال برای این گروه را از جمله مهمترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی استان بشمار می

 ترکیب اشتغال- 5-1

،  7/41،  1/11از مجموع شاغلین استان به ترتیب  1398بر اساس نتایج آمارگیری از نیروی کار در سال 

درصد در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات مشغول فعالیت بوده اند. در این سال استان از لحاظ  3/47و 

ته است . بررسی کشور قرار داش 27درصد شاغلین بخش صنعت در رتبه دوم و در بخش کشاورزی در رتبه 

حاکی از افزایش سهم بخش خدمات و کاهش  1385-98تغییرات سهم بخش ها در اشتغال طی سالهای 

سهم بخش صنعت و ثبات نسبی سهم بخش کشاورزی در شاغلین است. تغییر سهم اشتغال بخشهای 

ت به نسبت به سال قبل حاکی از انتقال بخشی از شاغالن بخش خدما 1398مختلف استان در سال 

 های کشاورزی و صنعتی است بخش

درصد در بخش عمومی  8/12درصد در بخش خصوصی و  2/87از مجموع شاغلین استان  1398در سال 

شاغل بوده اند . به طور کلی روندها حاکی از کاهش درصد اشتغال در بخش عمومی است. گرچه برخالف 

ال بخش عمومی در استان نسبت به سال درصد اشتغ 1398آنچه در سطح کشور مشاهده می شود در سال 

قبل افزایش داشته است . نسبت ها همچنین حاکی از درصد باالتر اشتغال در بخش خصوصی در استان 

 .نسبت به متوسط کشوری است

 ها و پیشنهادات، چالشتنگناها -2

های مهم و نادر ناشی از تغییر ساختار جمعیت در کشور و استان ورود به پنجره جمعیتی از یکی از فرصت

است. کاهش بار تکفل ، افزایش نسبت جمعیت در سن فعالیت، فرصت مناسبی را به  1380پایان دهه 

حال  لحاظ بکارگیری نیروی کار مشروط به فراهم بودن زیر ساختهای الزم در اختیار نهاده است. در عین

عدم بهره گیری از این فرصت به ویژه با توجه به تغییر ترکیب جمعیت به سمت جمعیت کهنسال از دو 

 دهه آینده، حوزه عرضه نیروی کار را مشکالت و تنگناهای بسیاری روبرو می کند. 
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 تنگناها

 باال بودن نرخ بیکاری جوانان نسبت به متوسط این نرخ. 

  خوردن هرم سنی جمعیت و فشار نا متناسب به بازار کارافزایش نامتناسب جمعیت و برهم. 

 باال بودن نرخ بیکاری زنان تحصیل کرده.  

 ظرفیت پایین اشتغال زنان نسبت به مردان.  

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

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

 پیشنهادات

 توسعه آموزش های کارآفرینی برای تسهیل ورود به بازار کار. 

  استمرار طرح آموزشهای فنی حرفه ای بخصوص حمایت از بنگاههای اقتصادی نیمه فعال و در

 .معرض تعطیل

 حمایت مالی از بنگاههای صنعتی خرد. 

 ایجاد شبکه ملی و سنجش عرضه و تقاضای نیروی کار و بانک اطالعاتی بروز و دقیق این بازار. 
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 1395-98های های بازار کار استان و کشور در سالجدول شماره یک : شاخص

 1398 1397 1396 1395 1390 1385 سطح عنوان

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

 نرخ مشارکت زنان
 1/17 9/19 8/17 1/16 3/14 2/19 استان
 5/15 1/16 16 9/14 6/12 4/12 کشور

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

 نرخ بیکاری
 6/10 7/13 4/14 6/14 2/13 11 استان
 6/10 12 1/12 4/12 3/12 75/12 کشور

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

 نرخ بیکاری زنان
 4/18 3/23 3/24 1/23 1/24 9/15 استان
 5/17 9/18 8/19 7/20 9/20 34/23 کشور

کل درصد دانش آموختگان عالی از 
 بیکاران

 8/45 8/41 8/39 5/37 7/30 7/27 استان

 3/11 6/14 4/15 7/15 7/13  استان نرخ بیکاری مناطق شهری
 8/5 2/7 5/7 7/7 3/10  استان نرخ بیکاری مناطق روستایی

 اشتغال نسبت
 1/37 5/37 5/35 5/34 3/34 4/38 استان
 7/35 6/35 5/35 5/34 8/32 8/35 کشور

 مرداننسبت اشتغال 
 1/59 1/59 1/57 5/56 4/57 60 استان
 8/58 1/58 9/57 4/57 1/55 5/57 کشور

 نسبت اشتغال زنان
 9/13 3/15 5/13 4/12 4/10 16 استان
 8/12 13 8/12 8/11 2/10 8/13 کشور

 سهم اشتغال در بخش کشاورزی
 1/11 2/10 2/10 11 3/11 3/11 استان
 8/17 7/17 6/17 18 3/19 2/23 کشور

 سهم اشتغال در بخش صنعت
 7/41 8/40 8/43 6/43 9/38 6/44 استان
 32 32 32 9/31 33 7/31 کشور

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

 سهم اشتغال در بخش خصوصی
 2/87 5/87 --- 8/84 6/83 2/75 استان
 3/85 5/84 --- 5/83 9/82  کشور

 سهم اشتغال در بخش عمومی
 8/12 5/12 --- 2/15 4/16 4/23 استان
 7/14 5/15 16 5/16 1/17 5/18 کشور

 مآخذ: مرکز آمار ایران. سالنامه های آماری و نتایج طرح آمارگیری نیروی کار. 
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 مقدمه 
نقش و  نمایانگرهای اقتصادی و تغییرات آن در سطح کالن و تولید ناخالص داخلی شاخص حجم فعالیت

. این شاخص همچنین بیانگر روابط اولیه است ملیجایگاه مناطق و بخش های مختلف اقتصادی در تولید 
های مختلف اقتصادی و حاوی اطالعات الزم برای اتخاذ سیاستهای منطقه ای است . ارایه بین بخش

از جمله مهمترین مصرف ، تولید ، تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی  نظیرتصویری از جریانات اقتصادی 

 است.  اقتصادییافته های حاصل از حسابهای 
 

 تولید ناخالص داخلی و سرانه آن در استان  -1
میلیارد ریال بوده که نسبت به سال 1947728برابر با  1398تولید ناخالص داخلی استان اصفهان در سال 

رصد باالتر از افزایش آن در کشور واحد د 8/0درصد افزایش نشان می دهد . این افزایش در مقایسه  8قبل 
و همانند  درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور را برعهده داشته 8/5ر تولید بوده و در این سال استان با

 1395-98سال گذشته در رتبه چهارم استان ها قرار گرفته است . متوسط رشد تولید استان طی سالهای  4
 درصد ( است.  4/31یز باالتر از مقدار متناظر کشوری )درصد بوده که این شاخص ن 7/32برابر 

خدمات از بخش صنعت ، معدن ، ساختمان  و بخش سهم ارزش افزوده سه گروه اصلی بخش کشاورزی ، 

سال اخیر گویای  4درصد بوده و روند ها حداقل طی  2/77، و  4/19،  35/3کل تولید استان به ترتیب  
هم دو بخش دیگر بخصوص بخش  خدمات است . استان به ترتیب افزایش سهم بخش صنعت و کاهش س

به بخشهای کشاورزی ، صنعت و خدمات کل کشور را داشته وتولید درصد از    6/6و  1/5،  7/4تولید 
 استانهای  کشور قرار دارد .  3و  4،  8در رتبه های  ترتیب

درصد کمتر از  11ه این میزان حدود میلیون ریال بوده ک 355در این سال سرانه تولید استان همچنین 
متوسط سرانه تولید کشور بوده و استان را در رتبه دهم استان ها قرار داده است . سرانه تولید در بخشهای 

 از این نظرمیلیون ریال بوده و استان  3/192و  8/138،  24به ترتیب کشاورزی ، صنعت و خدمات استان 

 گرفته است . کشور قرار  9و 10و 28های در رتبه
 

 ارزش افزوده بخش کشاورزی  -2
درصد از کل ارزش افزوده بخش کشاورزی  7/4در این سال استان سهمی معادل همانطور که اشاره شد 

کشور را به خود اختصاص داده و از این  نظر در رتبه هشتم  کشور قرار گرفته است . ارزش افزوده این 
در مورد سهم آن از کل تولید استان قضیه تا حدی ی داشته اما روند افزایش  1394-98بخش طی سالهای 

 با سایر بخشها ی اقتصادی استان کاهش یافته و ازمتفاوت است . به طوریکه سهم این بخش در مقایسه 
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درصد رسیده است . از طرف دیگر سهم این بخش استان در برابر   35/3به  1394درصد در سال  66/3
 درصد رسیده است.   7/4به  5/4ر سطح کشور تا حدی افزایش نشان می دهد و از د بخش کل تولید داخلی 

 

 ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و ساختمان -3
درصد از کل ارزش افزوده بخش صنعت و معدن کشور را به خود  1/5استان سهمی معادل 1398در سال 

. ارزش افزوده این بخش طی گرفته استر سال اخیر در رتبه چهارم کشور قرا 5اختصاص داده و همانند  
درصد  4/19به  08/15روندی افزایشی داشته و سهم آن در کل تولید ناخالص استان از1394-98 هایسال

. به طوریکه زیر گروه صنعت  رسیده است . در این گروه نیز سهم زیر گروه ها با یکدیگر متفاوت است
وه صنعت کشور نقش پررنگی داشته و در مقابل در گروه زیر گردرصد از تولید  94/10تولید استان با 

سهم زیر گروه صنعت از کل زیرگروه صنعت  درصد دارای سهم ناچیزی است . 15/0استخراج معادن با 
درصد در  9/10به  1395درصد در سال  6/9کشور در قیاس با سایر فعالیتها افزایش نشان می دهد و از 

 رسیده است .  1398سال 
 

 ش افزوده بخش خدمات  ارز -4
. استناخالص استان بزرگترین بخش اقتصادی استان  محصولدرصد  2/77بیش از  تولیدبخش خدمات با 

بازدهی سریع سرمایه گذاری و نیز انعطاف پذیری از جمله ویژگیهای این بخش است . بخش خدمات 
 کشور در رتبه چهارم استانها پس ازدرصد تولید ناخالص داخلی بخش خدمات   6/6استان با تولید بیش از 

استان های تهران ، خراسان رضوی و خوزستان قرار گرفته است . با افزایش سهم بخش صنعت از تولید 

درصد کاهش یافته است .  2/77درصد به  3/81از  1394-98داخلی استان سهم این بخش طی سالهای 
ثابت و برابر  1394-98کشور طی سالهای  از طرف دیگر سهم بخش خدمات استان در کل تولید خدمات

 درصد بوده است .  07/6با  
اطالعات حسابهای ملی نشان دهنده جایگاه برتر استان در تولید ملی اکثر بخشها به جز بخش کشاورزی 

و بخش استخراج معادن است . سرانه تولید در بخش های مختلف نشان می دهد که در بخشهایی نظیر 
استان در تصفیه و بخش آموزش کشاورزی ، استخراج معادن ، آیرسانی ، مدیریت پسماند ، فاضالب و 

عمده فروشی و خرده فروشی و امالک ، های پایین تر و در بخشهای صنعت ، فعالیتهای مالی و بیمه رتبه

 . داردو مستغالت در رتبه های باالتری قرار 
حاکی از بیشترین افزایش  1394-98طی سالهای تولید کشور زیر گروه اصلی  18تغییر جایگاه استان در 

خدمات وابسته و بیشترین  سایر و تفریح سرگرمی ، ساختمان ،فعالیتهای هنر،های صنعت ، در فعالیت
هوا  تهویه و بخار گاز، برق، تصفیه تأمین هایفعالیت و فاضالب پسماند ، مدیریت کاهش در آبرسانی،

 است .
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 1395-98 هایسال  رهای مختلف دجدول یک : ارزش افزوده کشور و استان به تفکیک رشته
 )ارقام به میلیارد ریال (

 رشته فعالیت
استان  

 کشور
1395 1396 1397 1398 

درصد 
 98رشد 
 97به 

متوسط رشد 
ساالنه 

1395-98 
اداره امور عمومی، 
خدمات شهری و 

 تامین اجتماعی

 23.8 5.6 92085 74013 54156 48548 استان

 24.7 5.7 1487133 1192831 873876 766733 کشور

 ارتباطاتاطالعات و 
 14.9 3.8 6955 5992 5273 4584 استان

 16.0 3.8 462473 398426 350614 296140 کشور

 امالک و مستغالت
 25.3 8.3 241930 176046 140825 123122 استان

 24.9 8.0 3679496 2699765 2166715 1887460 کشور

 آموزش
 18.7 5.4 50332 40795 35844 30119 استان

 17.9 5.4 864053 699909 615335 527353 کشور

حمل و نقل و 
 انبارداری و پست

 29.8 9.6 169743 117811 83795 77708 استان

 31.4 9.2 2384221 1678089 1190456 1050504 کشور

عمده فروشی  و 
خرده فروشی، تعمیر 
وسایل نقلیه موتوری 

 و موتور سیکلت

 34.3 8.0 316800 232577 162774 130746 استان

 34.2 8.0 3917412 2875953 2012795 1619701 کشور

فعالیت خدماتی 
مربوط به تامین جا و 

 غذا

 16.3 5.5 18436 14867 12628 11722 استان

 16.0 5.3 305518 248936 211032 195541 کشور

های هنر، فعالیت
سرگرمی، تفریح و 

 سایر خدمات

 20.9 4.0 14480 12364 10081 8186 استان

 19.7 4.3 232964 197215 160119 135669 کشور

های مربوط به فعالیت
سالمت انسان و 
 مددکاری اجتماعی

 22.0 4.5 80254 67229 52389 44166 استان

 21.2 4.5 1284343 1075870 838290 721438 کشور

های اداری و فعالیت
 خدمات پشتیبانی

 34.5 8.7 13104 9401 6276 5383 استان

 36.4 8.7 171393 122960 82093 67516 کشور
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 1395-98 هایسال رهای مختلف دجدول یک : ارزش افزوده کشور و استان به تفکیک رشته
 )ارقام به میلیارد ریال(

 رشته فعالیت
استان  

 کشور
1395 1396 1397 1398 

درصد 
 98رشد 
 97به 

متوسط رشد 
ساالنه 

1395-98 
ای، های حرفهفعالیت

 فنیعلمی و 
 32.7 8.6 18223 13079 8743 7805 استان
 37.2 8.7 383104 274843 183496 148452 کشور

های مالی و فعالیت
 بیمه

 25.2 8.6 18711 13456 10236 9534 استان
 26.0 8.8 591733 422086 319969 295484 کشور

 خدماتبخش جمع 
 27.6 7.6 1041053 777631 583022 501623 استان
 26.9 7.3 15763843 11886883 9004790 7711991 کشور

آبرسانی، مدیریت 
پسماند، فاضالب و 

 های تصفیهفعالیت

 15.8 9.2 3350 2355 2148 2158 استان

 17.2 9.2 62576 43985 40129 38916 کشور

 استخراج معدن
 35.4 9.1 8110 5719 3762 3264 استان
 39.8 3.4 5444592 4767967 2764593 1992358 کشور

تأمین برق، گاز، بخار 
 و تهویه هوا

 32.2 11.6 39340 25330 17623 17018 استان
 42.4 12.2 2096294 1324432 871543 725949 کشور

 ساختمان
 35.6 9.7 82275 56757 39395 32971 استان
 31.0 9.7 1419450 979205 679670 631040 کشور

 صنعت
 43.7 8.7 618255 442517 292570 208363 استان
 37.4 8.7 5650336 4044237 2673849 2178814 کشور

صنعت و بخش جمع 
 معدن و ساختمان

 41.8 9.0 751331 532678 355500 263775 استان
 38.1 7.1 14673249 11159827 7029784 5567077 کشور

 کشاورزی
 33.7 8.1 129821 95146 67677 54272 استان
 27.8 7.6 2768807 2062941 1490683 1326003 کشور

 بخش ها جمع کل
 32.9 8.1 1922204 1405455 1006198 819669 استان
 31.5 7.2 33205899 25109650 17525257 14605071 کشور

خالص مالیات بر 
 واردات

 25.5 1.8 25524 23731 19293 12925 استان
 24.3 1.8 283514 263597 214300 147692 کشور

محصول ناخالص 
 داخلی به قیمت بازار

 32.7 8.0 1947728 1429186 1025491 832594 استان

محصول ناخالص 
 داخلی به قیمت بازار

 31.4 7.2 33489413 25373247 17739557 14752763 کشور

 .های ملیماخذ : مرکز آمار ایران . حساب
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 1395-98های کشور به قیمت بازار در سال: درصد سهم استان از تولید ناخالص داخلی  2جدول 

 1398 1397 1396 1395 رشته فعالیت
اداره امور عمومی، خدمات شهری و تامین 

 اجتماعی
6.3 6.2 6.2 6.2 

 1.5 1.5 1.5 1.5 اطالعات و ارتباطات
 6.6 6.5 6.5 6.5 امالک و مستغالت

 5.8 5.8 5.8 5.7 آموزش
 7.1 7.0 7.0 7.4 حمل و نقل و انبارداری و پست

عمده فروشی  و خرده فروشی، تعمیر وسایل 
 نقلیه موتوری و موتور سیکلت

8.1 8.1 8.1 8.1 

 6.0 6.0 6.0 6.0 فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا
های هنر، سرگرمی، تفریح و سایر فعالیت

 خدمات
6.0 6.3 6.3 6.2 

های مربوط به سالمت انسان و فعالیت
 اجتماعیمددکاری 

6.1 6.2 6.2 6.2 

 7.6 7.6 7.6 8.0 های اداری و خدمات پشتیبانیفعالیت
 4.8 4.8 4.8 5.3 ای، علمی و فنیهای حرفهفعالیت

 3.2 3.2 3.2 3.2 های مالی و بیمهفعالیت
 6.6 6.5 6.5 6.5 خدماتبخش 

آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و 
 های تصفیهفعالیت

5.5 5.4 5.4 5.4 

 0.1 0.1 0.1 0.2 استخراج معدن
 1.9 1.9 2.0 2.3 تأمین برق، گاز، بخار و تهویه هوا

 5.8 5.8 5.8 5.2 ساختمان
 10.9 10.9 10.9 9.6 صنعت

 5.1 4.8 5.1 4.7 صنعت و معدن و ساختمانبخش 
 4.7 4.6 4.5 4.1 کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری

جنگلداری و کشاورزی، شکار، جمع بخش 
 ماهیگیری

4.1 4.5 4.6 4.7 

 5.8 5.6 5.7 5.6 کل استان

 .های ملیماخذ : مرکز آمار ایران . حساب
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های مختلف در رشته 1395-98های : سرانه ارزش افزوده کشور و استان در سال 3جدول 

 )میلیون ریال (

 رشته فعالیت
استان  

 کشور
1395 1396 1397 1398 

خدمات  اداره امور عمومی،

 شهری و تامین اجتماعی

 17.0 14.0 10.2 9.3 استان

 17.9 14.7 10.8 9.6 کشور

 اطالعات و ارتباطات
 1.3 1.1 1.0 0.9 استان

 5.6 4.9 4.3 3.7 کشور

 امالک و مستغالت
 44.7 33.2 26.6 23.6 استان

 44.3 33.2 26.7 23.5 کشور

 آموزش
 9.3 7.7 6.8 5.8 استان

 10.4 8.6 7.6 6.6 کشور

 حمل و نقل و انبارداری و پست
 31.4 22.2 15.8 14.9 استان

 28.7 20.6 14.7 13.1 کشور

عمده فروشی  و خرده فروشی، 

تعمیر وسایل نقلیه موتوری و 

 موتور سیکلت

 58.5 43.9 30.7 25.0 استان

 47.1 35.3 24.8 20.2 کشور

فعالیت خدماتی مربوط به تامین 

 جا و غذا

 3.4 2.8 2.4 2.2 استان

 3.7 3.1 2.6 2.4 کشور

های هنر، سرگرمی، فعالیت

 تفریح و سایر خدمات

 2.7 2.3 1.9 1.6 استان

 2.8 2.4 2.0 1.7 کشور

های مربوط به سالمت فعالیت

 انسان و مددکاری اجتماعی

 14.8 12.7 9.9 8.5 استان

 15.5 13.2 10.3 9.0 کشور

خدمات های اداری و فعالیت

 پشتیبانی

 2.4 1.8 1.2 1.0 استان

 2.1 1.5 1.0 0.8 کشور
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های مختلف در رشته 1395-98های : سرانه ارزش افزوده کشور و استان در سال 3جدول 

  )ارقام به میلیون ریال (

 رشته فعالیت
استان  

 کشور
1395 1396 1397 1398 

ای، علمی های حرفهفعالیت
 و فنی

 3.4 2.5 1.7 1.5 استان
 4.6 3.4 2.3 1.9 کشور

 های مالی و بیمهفعالیت
 3.5 2.5 1.9 1.8 استان
 7.1 5.2 3.9 3.7 کشور

 جمع بخش خدمات
 192.3 146.7 110.1 96.0 استان
 189.7 146.1 110.9 96.2 کشور

آبرسانی، مدیریت پسماند، 
های فاضالب و فعالیت

 تصفیه

 0.6 0.4 0.4 0.4 استان

 0.8 0.5 0.5 0.5 کشور

 استخراج معدن
 1.5 1.1 0.7 0.6 استان
 65.5 58.6 34.0 24.8 کشور

تأمین برق، گاز، بخار و 
 تهویه هوا

 7.3 4.8 3.3 3.3 استان
 25.2 16.3 10.7 9.1 کشور

 ساختمان
 15.2 10.7 7.4 6.3 استان
 17.1 12.0 8.4 7.9 کشور

 صنعت
 114.2 83.5 55.3 39.9 استان
 68.0 49.7 32.9 27.2 کشور

جمع بخش صنعت و معدن 
 و ساختمان

 138.8 100.5 67.1 50.5 استان
 176.6 137.1 86.5 69.4 کشور

کشاورزی، شکار، جنگلداری 
 و ماهیگیری

 24.0 17.9 12.8 10.4 استان
 33.3 25.3 18.4 16.5 کشور

کشاورزی، جمع بخش 
شکار، جنگلداری و 

 ماهیگیری

 24.0 17.9 12.8 10.4 استان

 33.3 25.3 18.4 16.5 کشور

 کل
 355.1 265.1 190.1 156.9 استان
 399.6 308.5 215.7 182.2 کشور

 .های ملیماخذ : مرکز آمار ایران . حساب
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 )میلیون ریال( 1394و98های های مختلف در سال: سرانه تولید کشور و استان در رسته 4جدول 
 

 

 رسته رسته اصلی
1394 1398 1394 1398 

 سرانه 
 استان

 سرانه
 کشور 

 سرانه
 استان 

 سرانه 
 کشور

رتبه 
 استان

رتبه 
 استان

صنعت و معدن 
 و ساختمان

 21 21 65.5 1.5 17.4 0.5 استخراج معدن
آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضالب 

 های تصفیهو فعالیت
0.6 0.5 0.6 0.8 6 20 

 10 10 25.2 7.3 6.5 4.0 هواتأمین برق، گاز، بخار و تهویه 
 13 14 17.1 15.2 6.7 5.6 ساختمان
 6 7 68.0 114.2 22.4 30.7 صنعت
 10 12 176.6 138.8 53.5 41.4 کل

 خدمات

اداره امور عمومی، خدمات شهری 
 و تامین اجتماعی

7.9 8.3 17.0 17.9 9 10 

 20 13 5.6 1.3 3.0 0.7 اطالعات و ارتباطات
 4 4 44.3 44.7 20.6 20.6 مستغالتامالک و 

 27 26 10.4 9.3 5.5 4.8 آموزش
 7 7 28.7 31.4 11.7 13.5 حمل و نقل و انبارداری و پست
عمده فروشی  و خرده فروشی، 

تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور 
 سیکلت

22.4 18.1 58.5 47.1 6 6 

فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا 
 و غذا

2.1 2.3 3.4 3.7 9 9 

های هنر، سرگرمی، تفریح فعالیت
 و سایر خدمات

1.4 1.6 2.7 2.8 8 10 

های مربوط به سالمت فعالیت
 انسان و مددکاری اجتماعی

8.0 8.3 14.8 15.5 14 16 

های اداری و خدمات فعالیت
 پشتیبانی

0.9 0.7 2.4 2.1 4 3 

 12 12 4.6 3.4 1.7 1.3 ای، علمی و فنیهای حرفهفعالیت
 3 3 7.1 3.5 3.4 1.7 های مالی و بیمهفعالیت

 5 5 189.7 192.3 85.0 85.4 کل
کشاورزی، 

شکار، 
جنگلداری و 

 ماهیگیری

کشاورزی، شکار، جنگلداری و 
 ماهیگیری

10.1 14.7 24.0 33.3 28 28 

 28 28 33.3 24.0 14.7 10.1 کل 
 11 11 399.6 355.1 153.3 136.8 کل رسته ها

 .های ملیماخذ : مرکز آمار ایران . حساب
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 مقدمه

های اقتصادی برای فراهم آوردن ارزش و تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطالعات نقش علم و فناوری در

. الزمه پیشرفت علم و فناوری بر کسی پوشیده نیسترشد اقتصادی و فناوری جامعه  و در نهایتها، سازمان

یندهای خلق و ایجاد آفرریزی دقیق و اجرایی کردن بنیان برنامهو به تبع آن دستیابی به اقتصاد دانش

 است. آن  سازیتجاریاشاعه و  و همچنینفناوری، فراگیری و اکتساب 

. شودنهایت تحقق اقتصاد مقاومتی میبر علم و فناوری موجب رشد و توسعه پایدار جامعه و در  اقتصاد مبتنی

بیش از پیش احساس جامعه در  بنیانبه اقتصاد دانشمحور احساس نیاز برای گذر از اقتصاد منبعامروزه 

بنیان کوچک و گیری کسب و کار دانش را از طریق شکل بنیانمحصوالت دانش زمینه تولید .شودمی

بنیان ، تامین شرایط الزم برای ابداع و نوآوری الزمه دستیابی به اقتصاد دانش .فراهم کردمی توان متوسط 

  گذاری و تولید محصوالت جدید فراهم شود.ها به محصوالت از طریق سرمایهاست تا توانایی تبدیل ایده

گذاری ها داشته و گواه آن نیز ه خاصی در سیاستبنیان تاکنون جایگادر کشور ما تاکید بر اقتصاد دانش

علم، فناوری و نوآوری کشور  های حوزههای پیشرفته در اکثر سیاسترویکرد دستیابی و توسعه فناوری

های کالن ملی شورای عالی بنیان، طرح های دانشاز شرکت . از جمله می توان به قانون حمایتاست

های موضوعی نقشه جامع علمی کشور ریاست جمهوری و تعیین اولویتعتف و معاونت علمی و فناوری 

 اشاره کرد .

به دلیل عدم وجود یک نظام جامع آماری کارآمد در زمینه پژوهش و فناوری از میزان ارقام مربوط به 

متغیرهای اساسی بخش در استان و کشور اطالع دقیقی در دست نیست. به همین جهت در این گزارش 

« شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان»ز متغیرهای کمی و کیفی مرتبط با این بخش مربوط به به برخی ا

 پرداخته شده است. 

 های مهمعملکرد شاخص -1

 یعلم و فناور یهاسازمان موسس مراکز رشد و پارک نیاصفهان به عنوان اول یقاتیو تحق یعلم شهرک

شده  یاندازراه ،ثروت از علم دیو تول انیبندانش یهاو توسعه شرکت جادیاز ا تیدر کشور با هدف حما
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مرکز رشد در کشور و با هدف  نیاول یاندازبا راه ۱۳۸۰خود را از سال  ییاجرا تیشهرک فعالاین .  است

نوآورانه و فناورانه داشته و امکانات  یهادهیکه ا یانیبندانش یکوچک و نوپا یهاشرکت تیو هدا تیحما

دولت،  انیواسط م یبه عنوان حلقه . این مجموعه، آغاز کرد  مودن آن را ندارندن یاتیالزم جهت عمل

را دنبال می کند . علم به ثروت در کشور  لیتبد تایبر دانش و نها یبتنصنعت و دانشگاه توسعه اقتصاد م

های علم و فناوری، سی و پنجمین این شهرک به پشتوانه دو دهه تجربه مدیریت مراکز رشد و پارک

میالدی  2۰۱۸( را در سال IASPهای علمی و مناطق نوآوری )المللی پارککنفرانس جهانی انجمن بین

  .کشور برگزار کرد 5۰کننده از شرکت 55۰با حضور 

بینی شده در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و اهداف پیش

را به عنوان اقدام  "دیرونق تول سازنهیزم ان،یبندانش یهاشرکت یزتوانمندسا "برنامه ششم توسعه کشور

های علم پارک علم و فناوری )به جز پارک 4۳تعداد  ۱۳9۸تعیین کرد. در سال  ۱۳9۸اجرایی خود در سال 

وضعیت استان اصفهان اند که و فناوری زیرمجموعه وزارت بهداشت( در کشور مشغول به فعالیت بوده

ر در دو شاخص تعداد واحدهای فناور مستقر و تعداد فناوران شاغل تمام وقت به شرح جدول نسبت به کشو

 زیر است:

های علم و فناوری جدول شماره یک : تعداد واحدهای فناور مستقر و شاغالن تمام وقت پارک

 1398کشور و استان در سال 

 عنوان شاخص
های علم کل پارک

 کشور و فناوری

 استان اصفهان

 علمی و تحقیقاتی( )شهرک

سهم استان اصفهان 

 )درصد(

تعداد واحدهای فناوری 

 مستقر
92۱۳ 54۱ 6 

تعداد اشتغال پایدار )تمام 

 وقت( ایجاد شده
59۰۰۰ 4654 ۸ 

 .ماخذ : شهرک علمی تحقیقاتی استان
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بنیان از معاونت علمی و فناوری شرکت دارای مجوز دانش 442استان اصفهان با دارا بودن  ۱۳9۸سال 

 9و سهم استان از کل کشور بیش از  داشتهریاست جمهوری، پس از استان تهران رتبه دوم کشوری را 

 بوده است.درصد 

برخی از مهمترین اقدامات و دستاوردهای شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و واحدهای فناور مستقر در 

 این سال عبارتند از:

 محصول و خدمت  25۸ یسازیتجارو تومان  اردیلیم 2.۰5۳بالغ بر  یاقتصاد تیظرف جادیا

 .مستقر یتوسط واحدها دیفناورانه جد

 فناور مستقر یتوسط واحدها یو فناور یتومان قرارداد پژوهش اردیلیم ۳54از  شیب انعقاد. 

 تومان اردیلیم ۱۰۳6از  شیفناور مستقر به مبلغ ب یمحصوالت و خدمات فناورانه واحدها فروش. 

 شرکت و موسسه  ۱67 رشیپذی و دانشگاه النیالتحصفارغ یبرا دیشغل جد 5۰۰از  شیب جادیا

 .مجموعه شهرک ریدر مراکز ز دیجد فناور

 ها و موسسات دالر خدمات و محصوالت فناورانه توسط شرکت ونیلیم 2/5از  شیب صادرات

 .کشور 4۱ مستقر به انیبندانش

 یبر رو یگذارهیسرما و یداریدرقالب خر الیر اردیلیم 5۰۰نامه به ارزش توافق ۱7 انعقاد 

 .بازارو فن یپژوهش، فناور شگاهینما نیستمیب هیفناور مستقر در حاش یمحصوالت واحدها

 اداره کل ، شرکت گاز استان ،  شهرک و وزارت نفت انیساله م 5 ینامه همکارتفاهم امضاء

 .استان یاو حرفه یآموزش فن

 اقتصاد  ونیسیکم لیو تشک رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یبا اتاق بازرگان کینزد تعامل

  .انیبندانش

 استقرار  ندیدر فرآ لیو تسه یکالبد یفضا نیمنظور تأمبه یاحداث برج فناور اتیعمل تداوم

 .یبا مشارکت شهرک و بخش خصوص انیبندانش یهاشرکت
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 ایآس یعلم و فناور یهاانجمن پارک زهیجا یالمللنیرتبه برتر در مسابقه ب کسب 

(ASPAAWARD) رودآب زنده نیبه انیبنتوسط شرکت دانش. 

 در  نیآفربرتر شرکت تحول ریبعنوان مد انیپاسارگاد ک پردازدهیشرکت ا رعاملیمد انتخاب

صبا بعنوان فناور  زریل نیشرکت نو رعاملیاطالعات مد یفناور رانیمد یمل شیهما نیهفتم

 .برتر کشور

 عنوان و  لفامیکاشفان ن ینمونه کشور توسط شرکت مهندس یو مهندس یرتبه برتر واحد فن کسب

صنعت  اریبه انیبنتوسط شرکت دانش کیبرق و الکترون عیدر حوزه صنا یواحد برتر صنعت

 .سپاهان

 ی و التیاکر هیپا یاستخوان مانیس دیتولو و ساخت دستگاه کوپلر ثابت  یبه دانش فن یابیدست

 .رزوه جادیا نگیرول

 ابعاد  نییتع ستمیس یطراحو در دو طول موج فرو سرخ و فرابنفش  یحکاک زریو ساخت ل یطراح

 .سطح تختال یو بازرس

 کامل دانش ساخت  یسازیبومو  یومینیآلوم یبه جا یتیکامپوز ییفن هوا یهاپره ساخت

 .یدیخورش یهاآبگرمکن

 مورد استفاده در مجتمع مس  یحفاظت آند ستمیمرجع س یبه دانش ساخت الکترودها یابیدست

  .سرچشمه

 یپزشک یدهنده خطدستگاه شتاب یاندازو راه دیتول.  
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 1396-98های های مهم شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در سال: عملکرد شاخص2جدول 

 ۱۳9۸ ۱۳97 ۱۳96 واحد/سنجه عنوان شاخص

 ۱67 ۱65 ۱66 واحد فناور تعداد پذیرش واحدهای فناور جدید

 54۱ 5۱9 5۰7 واحد فناور تعداد واحدهای فناور مستقر در شهرک

تعداد اشتغال ایجاد شده برای فارغ التحصیالن 

 دانشگاهی )تمام وقت(
 4.654 4.4۸۳ 4.29۱ نفر

شده برای فارغ التحصیالن تعداد اشتغال ایجاد 

 دانشگاهی )پاره وقت(
 2.7۰7 2.65۱ 2.54۸ نفر

 5.2۰۰ 4.7۸۱ ۱2.7۰4 هزار دالر ها و خدمات صادر شدهارزش محصوالت، فناوری

مجموع فروش دستاوردها و محصوالت فناورانه 

 واحدهای فناور مستقر
 ۱۰.۳6۰ 6.۱۰6 5.۸26 میلیارد ریال

 2۰.5۳۰ ۱4.7۰۰ ۱۳.9۱5 میلیارد ریال مستقرگردش مالی واحدهای فناور 

حجم قراردادهای پژوهشی و فناوری واحدهای 

 فناور مستقر
 ۳.54۰ 2.۱۱5 ۱.942 میلیارد ریال

 27۰ 266 ۱72 مورد تعداد دانش فنی تجاری شده طی سال

 تعداد نشان تجاری )برند( ثبت شده
نشان 

 تجاری
۳4 ۱۱ ۸ 

واحدهای فناور در میزان اراضی واگذار شده به 

 بهایی )تجمعی(پارک علم و فناوری شیخ
 ۱2۱.92۱ ۱۰5.6۸7 ۱۰۳.5۳6 مربعمتر 

 ۱95 2۱5 594 پیشنهادیه هاارسال پیشنهادیه پروژه برای صنایع و سازمان

 بنیانتعداد واحد فناور مستقر دارای مجوز دانش

 مستقر در شهرک
 ۱6۸ ۱4۸ ۱62 واحد فناور
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اهداف برنامه ششم توسعه توسط  سها و متغیرهای مهم براساشاخصعملکرد  -2

 1398 در سال شهرک

 

 
 1398در سال  ها و متغیرهای مهم شهرک: عملکرد شاخص 3جدول 

شماره ماده 
 قانونی مرتبط

تکلیف تعیین 
 شده

عملکرد، اهم اقدامات شهرک و واحدهای فناور 
 مستقر

میزان تحقق 
 )درصد(

 64بند )ج( ماده 
قانون برنامه 
 ششم توسعه

پیشتازی در 
اقتصاد 

بنیان و دانش
افزایش تولید و 

صادرات 
محصوالت و 

خدمات 
 بنیاندانش

تومان توسط  اردیلیم 2.۰5۳بالغ بر  یاقتصاد تیظرف جادیا-
 در شهرک فناور مستقر یواحدها

میلیارد تومان محصوالت و خدمات فناورانه  ۱.۰۳6فروش -
 در شهرکهای مستقر توسط شرکت

دالر خدمات و محصوالت  ونیلیم 2/5از  شیب صادرات-
 4۱ مستقر به انیبنها و موسسات دانشفناورانه توسط شرکت

 کشور
توسط  دیمحصول و خدمت فناورانه جد 25۸ یسازیتجار-

 شهرکدر فناور مستقر  یواحدها
شرکت فعال در مقابله با ویروس  ۳۰آفرینی بیش از نقش-

 کرونا
توسط واحدهای فناور مستقر  ختراع در داخل کشورا 26 ثبت-

 در شهرک
های نشان تجاری )برند( جدید توسط شرکت ۸ثبت -

 بنیان مستقر در شهرکدانش
گذاران و واحدهای فراهم کردن امکان مذاکره میان سرمایه-

انعقاد قراردادهای پژوهشی و و در شهرک  فناوری مستقر
 تومانمیلیارد  ۳54فناوری بالغ بر 

گذاری های سرمایهپیگیری دریافت حمایت از صندوق-
 بنیانها و محصوالت دانشسازی طرحخطرپذیر جهت تجاری

حفاظت  ستمیمرجع س یبه دانش ساخت الکترودها یابیدست-
کردن  ازین یمورد استفاده در مجتمع مس سرچشمه و ب یآند

 وصادیمحصول توسط شرکت ن نیواردات ا یصنعت کشور برا
 نعت پارتص

فروش ودیخر ایمحصول  یگذارارزش نهیارائه مشاوره در زم-
 یفناور یبه واحدها ازیامت

95 

 64بند )چ( ماده 
قانون برنامه 
 ششم توسعه

ارتقاء سطح 
فناوری در 
صنایع، 

ها و سازمان
های شرکت

 خصوصی

 یو فناور یتومان قرارداد پژوهش اردیلیم ۳54از  شیب انعقاد-
 فناور مستقر یتوسط واحدها

شهرک و وزارت نفت  انیساله م 5 ینامه همکارتفاهم امضاء-
و  شینفت، گاز، پاال یهایو توسعه فناور جادیا یدر راستا

فناور  یصنعت نفت و واحدها ییافزاهم قیاز طر یمیپتروش
 مستقر

 یفضا نیمنظور تأمبه یاحداث برج فناور اتیعمل تداوم-

9۰ 
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 1398در سال  ها و متغیرهای مهم شهرک: عملکرد شاخص 3جدول 
شماره ماده 
 قانونی مرتبط

تکلیف تعیین 
 شده

عملکرد، اهم اقدامات شهرک و واحدهای فناور 
 مستقر

میزان تحقق 
 )درصد(

با  انیبندانش یهااستقرار شرکت ندیدر فرآ لیو تسه یکالبد
 یمشارکت شهرک و بخش خصوص

اصفهان  فوالد مبارکه هایشرکت باانعقاد قرارداد باز  یریگیپ-
 صنایع شرکتبا قرارداد باز  دیتمد یریگیپو فوالد هرمزگان و 

 رانیصاا کیالکترواپت

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

جانبه دانشگاه کاشان، فرمانداری کاشان و تداوم همکاری سه-
های واحدهای فناور مستقر در شهرک با حمایت از فعالیت

 الدین جمشید کاشانیپارک علم و فناوری غیاث

 65بند )الف( ماده 
قانون برنامه 
 ششم توسعه

افزایش 
و زایی درون

برونگرایی 
اقتصاد با 

 رعایت قوانین
حمایت از 

گذاری سرمایه
خارجی و 

پیگیری اجرایی 
قانون شدن 

حمایت از 
ها و شرکت

موسسات 
 بنیاندانش

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

 یخارج
 یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یبا اتاق بازرگان کینزد تعامل-

 انیبناقتصاد دانش ونیسیکم لیو تشک رانیا
 در حوزه خدمات مشاورهساعت -نفر 7۱۰ارائه بیش از -

 ، گمرک، بیمه، مالیات، تسهیالتبازاریابی
صدور مجوز فناوری برای واحدهای فناور و کمک به -

در خصوص  قانونی مناطق آزادمزایای مندی آنها از بهره
( 9های مالیاتی و عوارض موجود در ماده )استفاده از معافیت

 های دانش بنیانقانون حمایت از شرکت
بنیان از های دارای مجوز دانشمندی شرکتکمک به بهره-

خدمات کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری جهت حضور در 
های تجاری و هیاتهای خارجی، اعزام و پذیرش نمایشگاه

 ارزیابی آمادگی صادرات

معرفی واحدهای فناور مستقر و پیگیری دریافت تسهیالت از -
 محل اعتبارات صندوق نوآوری و شکوفایی

 یواحدها یبرا یعوارض شهردار تیموضوع معاف یریگیپ-
امور مربوط به سازمان  لیپارک و تسه یفناور مستقر در اراض

 ساختمان ینظام مهندس
فناور  یواحدها یبرا «نیتجارت با چ» یدوره آموزش یبرگزار-

و  کشور  یعلم و فناور یهاپارک ریمستقر در شهرک و سا
 «با عمان یهمکار»دوره انتقال تجربه 

های گذاری و پذیرش شرکترسانی شرایط سرمایهاطالع-
های علم و فناوری کشورهای بنیان ایرانی در پارکدانش

 واحدهای فناور مستقر در شهرکهمسایه ایران به 

9۰ 

 .ماخذ : شهرک علمی تحقیقاتی استان
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برنامه ششم  های اجراییتحلیل عملکرد و دستاوردهای شهرک درخصوص سیاست -3

 توسعه

 : عملکرد و دستاوردهای شهرک در برنامه ششم توسعه 4جدول 

های اجرایی سیاست
اتخاذ شده در برنامه 

 ششم توسعه
 اثر بخشی اجرایی صورت گرفتهاهم اقدامات 

برآورد اثر 
بخشی 
 )درصد(

ارتقاء نظام -۱
آزمایشگاهی تحقیق و 

 توسعه
های افزایش پژوهش-2

کاربردی، استفاده از 
زیست فناوری، نانو 

 فناوری و...

کسب رتبه دوم توسط مرکز رشد واحدهای -
 جشنواره برترین نیفناوری شهرک در چهاردهم

 ها، مراکز و کارگزاران فناوری نانو کشورشرکت
سرطان  صیتشخ تیک دیو تول یسازیبوم-

 سیب دیکوئیل» یادهانه رحم تک مرحله
 روسیو قیدق صیتشخ یبرا «یتولوژیس

 در جیسرطان را نیدوم HPV یانسان یلومایپاپ
 زنان

 یهاکامل دانش ساخت آبگرمکن یسازیبوم-
 ایتوسط فناوران شرکت فراسو سپهر آر یدیخورش

 یهایشو با عنوان فناور دهیا دادروی برگزاری-
 ،یهوش مصنوع ،یسه بعد نتینوظهور )پر
خالق  یهادهیو ا کیپهباد، ربات ر،یپردازش تصو

 اصفهان یمرتبط( در دانشگاه صنعت
شناسی مطالعات زمین»انجام پروژه -
فوالد االرضی و هیدروژئولوژی اراضی تحت

 اقتیل شهیتوسط شرکت تعهد اند« مبارکه
 (سیسالمت )تال

 به کمک

 پیشبرد

های فعالیت
پژوهشی و 

 فناوری

های شرکت
 و بنیاندانش

 هایبنگاه

 از اقتصادی

ارائه  طریق
خدمات 

 آزمایشگاهی

۸5 

ها و تشویق شرکت-۱
نهادهای بزرگ اقتصادی 

برای ایجاد واحدهای 
تخصصی تحقیق و توسعه و 

ارتقاء سطح فناوری و 
 نوآوری

تقویت و توسعه نظام و -2
شبکه نوآوری و 

 سازیتجاری

حمایت از ایجاد واحدهای -۳
 فناور زایشی دانشگاهی

های توسعه تعاونی-4
 بنیان در کشوردانش

 الیر اردیلیم 5۰۰نامه به ارزش توافق ۱7 انعقاد-
 یبر رو یگذارهیسرما و یداریدرقالب خر

 فناور مستقر یمحصوالت واحدها

هزار مترمربع از اراضی  ۱22واگذاری بالغ بر -
 شهرک به واحدهای فناور

 دفتر یسازیتجار ارانهی ارائه تهیکمعضویت در -
علوم،  وزارت یفناور امور و زییربرنـامه

تحقیقات و فناوری و پیگیری برای دریافت 
اعتبارات تخصیص داده شده برای واحدهای 

 فناور مستقر در شهرک

 وکارآفرینی اندازی مراکز نوآوریحمایت از راه-
ها از جمله گلپایگان، ها و شهرستاندر دانشگاه

ایجاد محیطی 
مناسب برای 

وری و آنو رقابت،
برداری از بهره

های ظرفیت
اقتصاد مبتنی بر 

استان و  دانایی
تقویت نظام و 

ری و شبکه نوآو
فناوری استان 

 اصفهان

92 
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 : عملکرد و دستاوردهای شهرک در برنامه ششم توسعه 4جدول 

های اجرایی سیاست
اتخاذ شده در برنامه 

 ششم توسعه
 اثر بخشی اجرایی صورت گرفتهاهم اقدامات 

برآورد اثر 
بخشی 
 )درصد(

شهر، آران و بیدگل، دانشگاه اردستان، ،زرین
 نور واحد اصفهان و ...پیام

کمک به واحدهای فناور برای اجرایی شدن و -
وسسات ها و ماستفاده از قانون حمایت از شرکت

 ها و اختراعاتسازی نوآوریبنیان و تجاریدانش

فناور مستقر  یواحدها یمندبهره یتالش برا-
از  یکالن مل یهاطرح یدر شهرک دارا

 ییو شکوفا یصندوق نوآور التیتسه

ها و مراکز آموزشی استان با حضور در دانشگاه-
 هدف معرفی مراکز رشد

نامه با و تفاهمقرارداد باز مورد  9و انعقاد  میتنظ-
 هاو سازمان عیصنا

های ارتباطی و مالی داخلی و جذب حمایت-
خارجی به منظور رشد و توسعه واحدهای فناوری 

 هاو به نتیجه رسیدن ایده

ریزی به جهت برنامه-۱
حمایت مالی و معنوی از 

 واحدهای فناور

جهت دهی به -2
تقاضاهای ناشی از 

ای های بزرگ توسعهطرح
اقتصادی در جهت تقویت 

تقاضای محصوالت 
 بنیاندانش

افزایش سهم و کارآیی -۳
 های تحقیق و توسعههزینه

تعامالت با  شیافزا-4
 یتجار یبرا گذارانهیسرما

 یکردن محصوالت فناور

 

 انیبنشرکت و موسسه دانش ۱67 رشیپذ-
علم و  یهاو پارک یدر مراکز رشد فناور دیجد

 مجموعه شهرک ریز یفناور
 فناور یواحدها یبرا یآموزش دوره 29 یبرگزار-

 مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
 یمحصوالت واحدها دیقرارداد خر ۸انعقاد -

 فناور مستقر با شرکت گاز استان اصفهان

 یفناور مورد ۱6ی سازیکمک به تجار-
 ،یفنمستقر در قالب فروش دانش یهاشرکت

مشارکت  ایو  گذارهیسهام، جذب سرما یواگذار
 دیشهرک در توسعه خط تول میمستق یمال

طرح از واحدهای فناور مستقر در  7۱معرفی -
دریافت تسهیالت به صندوق شهرک برای 

 پژوهش و فناوری اصفهان
قرارداد پژوهشی و فناوری برای  ۱57انعقاد -

 واحدهای فناوری مستقر در شهرک

مورد پیشنهادیه پروژه،  ۱95ارسال بیش از -
فروش محصول و شرکت در مناقصه واحدهای 

 ها و صنایعسازمانفناور به 

کمک به افزایش 
ثروت در جامعه 
از طریق توسعه 
اقتصاد دانش 

تشویق و محور 
حمایت  تشکیل و

از شرکت های 
به  نوپا و فناور

جهت ایجاد 
 اشتغال پایدار

۸۰ 
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 : عملکرد و دستاوردهای شهرک در برنامه ششم توسعه 4جدول 

های اجرایی سیاست
اتخاذ شده در برنامه 

 ششم توسعه
 اثر بخشی اجرایی صورت گرفتهاهم اقدامات 

برآورد اثر 
بخشی 
 )درصد(

هدایت و کمک به واحدهای فناوری برای -
و صندوق پژوهش و  هاذب تسهیالت از بانکج

 فناوری استان اصفهان
از  یبه برخوردار یفناور یواحدها تیهدا-

 نیمابیو تبادل قرارداد ف ییهم افزا یایمزا
 یاچند رشته یهامستقر در اخذ طرح یهاشرکت

 ینظام راهبر یفیو ک یتوسعه کم-
(Mentoringبا هدف کاهش ر )سکی 

 یفناور یواحدها

فناور مستقر در  یواحدها درخواست یبررس-
 یاتیمال یهاتیاستفاده از معاف یشهرک برا

های توسعه همکاری-۱
علمی و فناوری با 
موسسات و مراکز 

 المللیبین
نقش آفرینی و توسعه -2

المللی و کسب حضور بین
های درآمد ارزی از فعالیت

 حوزه علم و فناوری

دالر خدمات و  ونیلیم 2/5از  شیب صادرات-
ها و موسسات محصوالت فناورانه توسط شرکت

 کشور 4۱ مستقر به انیبندانش

 زهیجا یالمللنیکسب رتبه برتر در مسابقه ب-
 ASPA) ایآس یعلم و فناور یهاانجمن پارک

AWARD) آب  نیبه انیبنتوسط شرکت دانش
 رودزنده

 یاندازراه یبرا یزیرو برنامه یهماهنگ-
فناور  یمحصوالت واحدها یدائم شگاهینما

 مستقر در شهرک در مسقط عمان
فناور  ینام و حضور واحدهاثبت یهماهنگ-

 ایمستقر در شهرک در مسابقه رشد در کشور اسپان
(Rising Up in Spainبا حما )نهاد  تی

 (ICEX) ایدر اسپان یگذارهیبرنامه سرما
فناور  ینام و حضور واحدهاثبت هماهنگی-

مستقر در شهرک در برنامه جذب آسان پارک 
 هیمسکو در کشور روس یاسکولوو

)از  یروه خارجگ ۸از  شیبهماهنگی و بازدید -
 ،یآلمان، انگلستان، سوئد، کره جنوب یکشورها

 و...( از شهرک هیعمان، پاکستان، سور ه،یترک

 یهاجذب پروژه یبرا طیفراهم نمودن شرا-
 مستقر یفناور یبه واحدها یو واگذار یالمللنیب

افزایش حضور و 
مشارکت 

تخصصی شرکت 
های فناوری در 
سطح داخلی و 

 المللیبین

۸5 

 .ماخذ : شهرک علمی تحقیقاتی استان



 47                                                                                           توسعه علوم و فناوری: سومفصل 

 

 
 

 ایعملکرد بودجه-4

 

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

 میلیون ریال( )ارقام به 1398

 عنوان برنامه منبع نوع اعتبار
مصوب 

 ابالغی
 عملکرد

درصد 

 تحقق

 هزینه ای

 ملی

و  پژوهش –آفرینی توسعه فن

 –راهبری علم و فناوری

 وهشیهای پژسازی یافتهتجاری

۳۳4.65۰ ۳۰4.79۳ 9۱ 

 ۰ ۰ ۰ - استانی

درآمد 

 اختصاصی

درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و 

 تحقیقاتی
۱69.75۰ ۱7۱.69۰ ۱۰۱ 

 94 476.4۸۳ 5۰4.4۰۰ جمع کل

 تملک

 ۱۰۰ 59.۱6۰ 59.۱6۰ ملی

 ۰ ۰ ۰ استانی

 ۱۰۰ 59.۱6۰ 59.۱6۰ جمع کل

 

 بندی و پیشنهادهاجمع -5

بنیان موتور کارهای دانشودر عصر پرشتاب کنونی که کارآفرینی مبتنی بر فناوری و به دنبال آن کسب

عالوه بر کاهش اتکای اقتصادی  بنیانگیری اقتصاد دانشتحقق و شکل ،شودرشد اقتصادی محسوب می

به عنوان  هاالتحصیالن دانشگاهفارغ موثراشتغال  ای ناپایدار ، سبب به کارگیری وکشور به منابع سرمایه

های . لذا رشد اقتصاد مبتنی بر دانش وجود زیرساختکمک بسزایی خواهد کرد سرمایه اقتصادی اصلی

 طلبد.مناسب را می

آیند خلق .  چرا که فرکنندایفا می در پیشبرد اقتصاد مبتنی بر دانش نقشی حیاتی راها دولتاز همین منظر، 

هایی که سیاست .های مناسب دولت بستگی داردگذاریبنیان به سیاستو توزیع دانش در اقتصاد دانش
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های شهای جدید در تمام بخبوده و باید سبب تقویت، ارتقاء و اشاعه فناوریهای نوآوری معموالً محرک

 .های اقتصادی و تضمین نیروی متخصص موردنیاز گردداقتصادی، تسهیل توسعه در زیرساخت

 مراکز میان ارگانیک ارتباط کشور نبود در بنیاندانش اقتصاد گیریشکل در که اساسی مساله حاضر حال در

 اقتصاد در که است هاسال مشکل این. است دیگر سوی از آن متقاضی مراکز و سو یک از دانش تولید

 است . شده انجام آن رفع برای گذشته هایسال در هاییتالش . گرچه است مطرح ایران

 

 نقاط قوت 

 های علم و فناوریحفظ جایگاه نخست در زمینه مدیریت مراکز رشد و پارک. 

 التحصیالن و کارآفرینان دانشگاهیوجود پتانسیل باالی ایجاد اشتغال به ویژه برای فارغ.  

  فناور مستقر در شهرک و امکان  یبر دانش واحدها یفناورانه و مبتن یهایتوانمند یباالسطح

  .یو مل یکالن استان یهاپروژه یاجرا

 در  یو فناور ی( نوآورستمیبوم )اکوس ستیز یاز ارکان اصل یکینقش شهرک به عنوان  یفایا

 .استان اصفهان

 یو خصوص یدولت یهاارتباط و تعامل مناسب شهرک با نهادها و سازمان یبرقرا.  

 رینظ یحوزه فناور یهاتیمرتبط با فعال یالمللنیحضور موثر در مجامع ب IASP ،ASPA ،

WTA . 

 انیبنها و موسسات دانشاز شرکت تیشدن مفاد قانون حما ییموثر شهرک در اجرا نقش. 

 علم و  یمراکز رشد و پارک ها تیریموثر در مد یتجربه یدارا نیروی انسانیاز  یمندبهره

 .یفناور

 

 نقاط ضعف

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

 .تعداد تقاضا

 یکارگاه یفضاها ژهیفناور به و یاستقرار واحدها یموجود برا یکیزیف یفضاها تیمحدود. 
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 یدر برخ یاساس راتیشهرک و ضرورت تعم یو کارگاه یشگاهیآزما زاتیبروز نبودن اکثر تجه 

 .یکالبد یاز فضاها

 یالمللنیها و موسسات بو حضور شرکت یخارج گذارانهیجذب سرما یسازوکار مدون برا نبود 

 .در شهرک

 افکار  یسازآگاه یشهرک در راستا یسازو فرهنگ یغاتیتبل یهاتیفعال زانینبودن م یکاف

 .و نوآور دهیو جذب افراد صاحب ا یعموم

 بزرگ در  عیو توسعه صنا قیتحق هایاستقرار واحد یها براها و مشوقمحرک تیعدم کفا

 .شهرک

 

 پیشنهادها 

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

 .استان اصفهان یازهایها و نمتناسب با چالش

 یروز واحدها یازهایبا ن هیقابل ارا یو معنو یماد یهاتیمتناسب نمودن سطح خدمات و حما 

 .بنیانو موسسات دانشفناور 

 و  عیصنا رانیفناور مستقر به مد یواحدها یهایاستقرار در شهرک و توانمند یهاتیمز یمعرف

 .فناور یبه واحدها عیصنا ازین یمعرف

 فعال  یساختار جادیمرتبط در جهت ا ینهادها ریو اصناف و سا عیبا صنا کیارتباط نزد یبرقرار

 .یعصنا یازهایو رفع ن ییشناسا یبرا

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

  تیشده در قانون حما ینیبشیپ یهاتیکامل ظرف یاجرا یبرا ربطیذ یاستان ینهادهاترغیب 

  .انیبندانش ها و موسساتاز شرکت

 جذب آنها در قالب  قیاز طر یدانشگاه النیالتحصاشتغال فارغ شیتالش در جهت افزا

 .انیبندانش یهاشرکت

 اصلی نوآوری و های بزرگ شهر اصفهان به منظور تبدیل اصفهان به قطب تعامل با دانشگاه
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 .فناوری کشور

 تشویقی در جهت ترغیب واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ به ایجاد واحد تحقیق های ایجاد بسته

  .های علم و فناوریو توسعه فعال و کارا در محل شهرک و پارک

 های علم و بنیان مستقر در شهرک و پارکها و موسسات دانشمساعدت در تامین مالی شرکت

 .فناوری

  هیسرما یهاها و شرکتصندوق تعدادافزایش( گذار جسورانهVenture Capitalدر کشور ). 

 کمک به شناسایی، برقراری ارتباط و جذب موثر متخصصان ایرانی خارج از کشور. 

 سازی نتایج تحقیقات واحدهای فناوری در جهت تحقق نیازهای فناورانه حمایت مالی از تجاری

 .کشور

  به  هاتسهیالت از طریق آن پژوهش و فناوری و ارائه هایصندوقو تقویت  توسعه به کمک

 .بنیانهای دانششرکت

 پذیر و ارتقاء منظور اجرای مفاد قانون رفع موانع تولید رقابتهای اجرایی متولی بهپیگیری دستگاه

 ۱۳94نظام مالی کشور به ویژه پیگیری اجرای کامل مصوبه هیات محترم وزیران در سال 

 ."بنیانبرنامه توسعه تولید محصوالت دانش"درخصوص 

 



 

 

 

 

 

 

 های فرابخشیبخش اول: حوزه
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 مقدمه

باشد. اقتصاد را علم اداره منابع محدودیت و کمیابی موضوع مشترک علومی مانند اقتصاد و مدیریت می

کمیاب، مدیریت را هنر استفاده مؤثر و کارآمد از منابع مادی و مالی و انسانی و بودجه را ابزار تبدیل منابع 

کنند. در هر سه مقوله، استفاده بهینه از منابع مطرح است، چرا که کمیابی مالی به اهداف برنامه تعبیر می

 نماید..منابع مدیریت بهینه منابع را اجتناب ناپذیر می

ی از موارد عمده مطرح در علم اقتصاد، نقش و اندازه دولت است. میزان مداخله دولت در اقتصاد معموالً یک

ترین معیارها از مهمطوری که اغلـب اقتصاددانان یکیشود، بهگیری میبه وسیله حجـم بودجه دولتی اندازه

دانند. داخلی می ناخالصتولید لت به ی میزان مداخله دولت در اقتصاد را نسبت بودجه عمومی دوهاو شاخص

بودجه یک کشور، می تواند نمایانگر جایگاه دولت در اقتصاد و میزان مداخله آن در جامعه باشد. بدیهی 

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

 .مدیریت بخش دولتی داشته باشد

ریزی و مالی در اقتصاد وظایف گوناگونی دارد و برای انجام این وظایف از بودجه به عنوان ابزار برنامهدولت 

کند. ایجاد تعادل و رسیدن به اهداف مختلف اقتصادی در سطـوح ای استفاده میدر دو سطح ملی و منطقه

و... از جمله اولویتهای هر برنامه ها، توزیـع عادالنه درآمـد ای مانند اشتغـال، تثبیت قیمتملی و منطقه

ی اقتصادی را به سوی هاتواند با این ابزار و ثبت دقیق درآمدها و مخارج، شاخصاقتصادی است. دولت می

 اهداف مورد نظر هدایت کند. 

دولت «. های دولت برای سال آیندهبینی درآمدها و برآورد هزینهپیش»بودجه در تعریف عبارت است از 

های اقتصادی، به مخارجی نیاز دارد و برای تأمین آن نیازمند منابع است. ام وظایف و مسئولیتبرای انج

نامیده « سیاست مالی»دولت ازطریق تغییرات درآمدها و مخارج مختلف خود در بودجه که اصطالحاً 

ت مالی های اقتصادی خود را انجام دهد.بدیهی است با اجرای صحیح سیاستواند مسئولیتشود، میمی

اهدافی نظیر تشکیل سرمایه، اشتغال، رشد سریع اقتصادی، ثبات اقتصادی، عدالت اجتماعی، تخصیص 

 مجدد منابع و درآمد ها محقق خواهد شد. 

از طریق ارائه کاالها و خدمات عمومی از « های جاریهزینه»تأثیر مستقیم دولت بر رشد اقتصادی توسط 
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و نقل و ارتباطات صورت  ت و تأمین اجتماعی، امور زیربنایی، حملجمله: امور آموزش و پژوهش، بهداش

و « های عمرانیهزینه»طور غیرمستقیم توسط ها و اقداماتی بهگیرد. همچنین دولت با انجام فعالیتمی

ها و فعالیت بخش خصوصی را گذاریهای الزم برای افزایش سرمایهسرمایه گذاری های زیربنایی انگیزه

 آورد. فراهم می

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

های خود ها و فعالیتهای عمومی در انواع برنامهمبلغ را )با فرض نداشتن کسری بودجه( در قالب هزینه

ی مختلف اقتصادی کشور بیش هادهی به بخشکند، اهمیت و نقش بودجه را در هدایت و جهتخرج می

توان گفت که بخش مهمی از پیشرفت اقتصاد کشور، که به جرأت میکند. به طوریاز پیش آشکار می

های ریزی عملیات دولت در قالب بودجه بوده و برعکس بسیاری از عقب ماندگی های بخشمدیون برنامه

 ریزی جستجو کرد. ام بودجهمختلف اقتصادی جامعه را نیز باید در نواقص و کمبودهای نظ

 

 ساله 20انداز جایگاه بخش بودجه در سند برنامه ششم و چشم  -1

( قانون برنامه و بودجه 1شود و براساس ماده )در کشور ما وظایف دولت از طریق بودجه ساالنه اعمال می

های مندرج در بودجه ساالنه، برنامه عملیات اجرایی دولت است که در قالب اهداف و سیاست"کشور، 

. بودجه ساالنه کل کشور براساس الزامات قانونی مشتمل "شودساله، تهیه و تدوین میهای توسعه پنجبرنامه

 گردد. و تدوین میها و مؤسسات دولتی تهیه بر بودجه عمومی و بودجه شرکت

پایدار و بهبود فضای هایی را برای اشتغال براساس قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است، زمینه

ای و نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی کسب و کار، رشد سریع اقتصادی، آمایش سرزمین و توازن منطقه

فراهم آورد. ازجمله موارد حائز اهمیت در این  "ایرانی -الگوی توسعۀ اسالمی"حاکمیت دولت بر مبنای 

ریزی بر )بودجه« ریزی عملیاتیبودجه» ( قانون برنامه ششم درخصوص7توان به موضوع ماده )بین می

 ها اشاره نمود.مبنای عملکرد( و ارتقای کارایی و اثربخشی برنامه

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

تمام، جلوگیری از اسراف یمههای عمرانی نها و اتمام طرحها و تبعیضگذاری، رفع محرومیتنفت به سرمایه
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 مد نظر قرار گرفته است.« هزینه و پرفایدهدولت کم»و ایجاد 

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

 :ساله کشور عبارتند از 20انداز چشم

 .ایجاد نظم مالی و انضباط اقتصادی 

 منظور دستیابی به هدف اقتصاد بدون نفت.لت بهتجهیز منابع بودجه دو 

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

 شده خدمات.صورت قیمت تمامبه

 ها.ها، عوارض و یارانهها و جریان منابع و مصارف بودجه دولت ازجمله: مالیاتشفافیت در حساب 

  به نظم مالی و پرداخت مالیات.اشاعه فرهنگ باور 

 ها و مدیریت نظام مالیاتی.بر قانون مالیاتاصالح نظام مالیاتی مشتمل 

 محل  ای ازای از محل درآمدهای غیرنفتی و تامین کامل اعتبارات هزینهتاًمین اعتبارات هزینه

 درآمدهای مالیاتی تا پایان برنامه.

 تمام.نیمههای و پروژه اهتمام جدی جهت اتمام طرح 

 سازی اندازه دولت. وافزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و کوچک هاکاهش حجم تصدی 

 های دولتی ازطریق ادغام و تجدید سازمان واگذاری، انحالل و یا اصالح ساختار شرکت

 های دولتی.شرکت

 ی توسعه روستایی و عشایری.هاارتقای شاخص 

 سازی دستاوردهای پژوهشی و بنیان، تجاریحور و دانشگسترش بازار محصوالت دانایی م

 عنوان جایگزین بخش دولت.خصوصی و تعاونی به  نوآوری و گسترش نقش بخش

  متناسب کردن تعداد کارکنان هردستگاه با اهداف و مأموریت اصلی و احکام بخش مربوط 

 محوروراقتصاد بهره"به یک  "محوردهاقتصاد نها"برای تبدیل  "وری تولیدتوجه به ارتقای بهره"  
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 ی کلیدیهابررسی عملکرد شاخص -2

 هامنابع و دریافتی -1-2

رایط مؤثر برای شهای اقتصاد سالم و در عین حال یکی از های اقتصادی، یکی از ویژگیبراساس نظریه

ویژه درآمدهای  به های دولت به درآمدهای پایدارهای مالی، اتکای منابع دریافتیکارآمد بودن سیاست

ر قانون برنامه ششم دهای توسعه بوده و باشد. این اصل در گذشته نیز مورد توجه خاص برنامهمالیاتی می

 توسعه نیز بر آن تأکید شده است.

های ل از واگذاری داراییهای دولت به درآمدها، منابع حاصریزی، منابع و دریافتیبراساس نظام نوین بودجه

شامل درآمدهای  شود. درآمدها بندی می های مالی تقسیمبع حاصل از واگذاری دارایی ای و مناسرمایه

ای از اقالم فروش نفت های سرمایههای ناشی از واگذاری داراییباشد. دریافتیمالیاتی و سایر درآمدها می

الم تشکیل شده قآالت و تجهیزات، اموال منقول و غیرمنقول و سایر اهای دولتی، ماشینخام، ساختمان

یالت خارجی، های مالی شامل فروش اوراق مشارکت، تسههای ناشی از واگذاری داراییاست. دریافتی

 های دولتی و سایر موارد است.واگذاری شرکت

از سه جزء  (1GFS)بندی جدید آمارهای مالی دولت های دولت درچارچوب طبقهمصارف و پرداختی

های ای )عمرانی( واعتبارات تملک داراییهای سرمایهبارات تملک داراییای )جاری(، اعتاعتبارات هزینه

 مالی تشکیل شده است. 

ول یک آورده شده در جد 1398تا  1395های آمار و اطالعات مربوط به درآمدهای استان اصفهان از سال

عودی داشته صروند ی  1398تا  1395های است. مطابق این اطالعات درآمدهای استانی مصوب طی سال

یال درسال رمیلیون  71049766است. براساس این جدول، درآمدهای استانی مصوب استان اصفهان از 

یافته است.  افزایش 1398میلیون ریال در سال  98721740درصد به  9/38با نرخ رشدی معادل  1397

به  1397سال  ال درمیلیون ری 61821968همچنین درآمدهای استانی تحقق یافته در استان اصفهان از 

 .افزایش نشان می دهد 1398میلیون ریال در سال  83023412مبلغ 
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 (  )میلیون ریال(1395 - 98: خالصه درآمدهای استانی استان اصفهان )1جدول

شرح            

 سال 

ها دریافتی  

 )مصوب(

ها دریافتی  

 )عملکرد(

1395 62000212 46713829 

1396 63255595 45922872 

1397 71049766 61821968 

1398 98721740 83023412 

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

 

همواره  1398تا  1395های مقایسه میزان درآمد استانی مصوب و تحقق یافته نشان می دهد که طی سال

طوری که نسبت درآمد استانی تحقق استانی مصوب بوده است، به درآمد استانی تحقق یافته کمتر از درآمد 

درصد ، در  6/72معادل  1396درصد، در سال  3/75معادل  1395یافته به درآمد استانی مصوب در سال 

 درصد بوده است. 1/84معادل  1398درصد و در سال  87معادل 1397سال 

 ای درآمدیهدرآمدهای استانی استان اصفهان به تفکیک بخش- 2-2

ها و مؤسسات ( قانون محاسبات عمومی، درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه10طبق ماده )

های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی دولتی، مالیات و سود سهام شرکت

این بخش به بررسی درآمدهای  شود. درعنوان درآمد عمومی منظور میکه در قانون بودجه کل کشور تحت

های ( برحسب بخش1395 - 1398عمومی مصوب و تحقق یافته در استان اصفهان طی دوره زمانی )

 شود.درآمدی پرداخته می

( همواره 1395–98زمانی ) دورهاصفهان طیدرآمد عمومی مصوب استان 2جدول طورکلی با توجه بهبه

نشان می دهد که درآمدهای مالیاتی  2ای درآمدی در جدول هروند صعودی داشته است. همچنین بخش

سهم درآمدهای  1398همواره بیشترین سهم را در درآمد عمومی مصوب استان داشته است. چنانکه در سال 

 درصد بوده است. 2/94مالیاتی برابر با 

زان درآمد مصوب همچنین براساس این اطالعات درآمد تحقق یافته در استان اصفهان همواره کمتر از می
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نسبت درآمد تحقق یافته به درآمد مصوب در استان اصفهان  1398بوده است. به عنوان مثال در سال 

 درصد بوده است.  1/84

درصد بیشترین سهم را در  7/92نشان می دهد که درآمدهای مالیاتی با بیش از  2اطالعات جدول 

 .داشته است 1398درآمدهای تحقق یافته استان طی سال 

 

( 1395 – 98های درآمدی ): درآمدهای عمومی استان اصفهان بر حسب بخش2جدول

 )میلیون ریال(

 1398 1397 1396 1395 شرح

 مالیاتی
 92992517 66239017 59860710 58728510 مصوب

 77765721 60398961 44035577 44530110 عملکرد

 انحصارات
 46933 49060 47495 7450 مصوب

 2184 6135 3057 802 عملکرد

 خدمات و کاال
 1683110 1913645 1284843 1224385 مصوب

 908871 789928 1277916 1376105 عملکرد

جرائم و 
 خسارات

 1896220 1352460 1063286 947657 مصوب

 1522462 620480 547920 802950 عملکرد

 متفرقه
 2102860 1495484 999161 1092210 مصوب

 2824174 6464 58402 3862 عملکرد

 جمع کل
 98721740 71049766 63255595 62000212 مصوب

 83023412 61821968 45922872 46713829 عملکرد

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

 هامصارف و پرداختی -3

ای )جاری( و اعتبارات تملک مالی دولت، اعتبارات هزینهالمللی آمارهای بندی بینبراساس نظام طبقه

 دهد.های بودجه دولت را تشکیل میای )عمرانی( اجزاء اصلی پرداختیهای سرمایهدارایی

ای در طول زمان با نوساناتی مواجه بوده است و های سرمایهای و تملک داراییپرداخت اعتبارات هزینه

 باشد.های بودجه عمومی میی نکرده و بیشتر تابع دریافتیطور کلی از قاعده خاصی پیروبه
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آورده  3در جدول  1398تا  1395های های استان اصفهان از سالآمار و اطالعات مربوط به مصارف و پرداختی

 1397میلیون ریال در سال  8360114های مصوب استان اصفهان از شده است. براساس این جدول، پرداختی

های عملکرد در استان اصفهان  افزایش یافته است. همچنین پرداختی1398لیون ریال در سال می 10441234به 

افزایش یافته است. علت  1398میلیون ریال در سال  8299252به  1397میلیون ریال در سال  7473824از 

ن در پایان سال های دولت ،افزایش در پرداختی های هزینه ای )افزایش حقوق کارکنااین افزایش در پرداختی

 ( می باشد. 1398

 

( )میلیون ریال(1395 – 98های استان اصفهان ): خالصه مصارف و پرداختی3جدول  

 1398 1397 1396 1395 شرح

ها ) مصوب(کل پرداختی  7495381 10234411 8360114 10441234 

ایهزینه  4485381 5112879 5620040 7133342 

ایهای سرمایهتملک دارایی  3010000 5121532 2740074 3307892 

ها )عملکرد(کل پرداختی  6017373 8142054 7473824 8299252 

ایهزینه  4452897 4975943 5394040 6963288 

ایهای سرمایهتملک دارایی  1564476 3166111 2079784 1335964 

 برنامه و بودجهریزی استان اصفهان، معاونت هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه -مأخذ

نشان می دهد که همواره میزان  1398تا  1395هایهای مصوب و عملکرد طی سالمقایسه میزان پرداختی

های طوری که نسبت پرداختیهای عملکرد بوده است، بههای مصوب بیشتر از میزان پرداختیپرداختی

درصد و  4/89معادل  1397سال درصد ، در  5/79معادل  1396های مصوب در سال عملکرد به پرداختی

 درصد بوده است. 5/79معادل  1398در سال 

 

 ای )جاری(اعتبارات هزینه- 1-3

آمده  3در جدول  1398تا  1395های ای استان اصفهان طی سالآمار و اطالعات مربوط به اعتبارات هزینه

 1397نسبت به سال  1398ای مصوب استان اصفهان در سال است. براساس این جدول اعتبارات هزینه
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 1398( درسال 3ای عملکرد مطابق با جدول )درصد افزایش داشته است. همچنین اعتبارات هزینه 27حدود 

ای مصوب و عملکرد درصد افزایش داشته است. مقایسه میزان اعتبارات هزینه 29، 1397نسبت به سال 

ای استان نشان میدهد که میزان عملکرد اعتبارات هزینه 1398تا  1395ی هادر استان اصفهان طی سال

ای طوری که نسبت عملکرد اعتبارات هزینهاصفهان، تا حدی کمتر از اعتبارات مصوب آن بوده است، به 

درصد  9/95معادل  1397درصد و در سال  97معادل  1396استان اصفهان به اعتبارات مصوب آن در سال 

 درصد بوده است.  6/97معادل  1398و در سال 

 

 ای )عمرانی(های سرمایهاعتبارات تملک دارایی -2-3

تا  1395های ای استان اصفهان درطول سالهای سرمایهآمار و اطالعات مربوط به اعتبارات تملک دارایی

مصوب در  ایهای سرمایهآورده شده است. براساس این جدول اعتبارات تملک دارایی 3در جدول  1398

 درصد روبرو بوده است.  7/20با رشد 1397نسبت به سال  1398استان اصفهان در سال 

 1395هایای مصوب و هزینه شده در استان اصفهان طی سالهای سرمایهعملکرد اعتبارات تملک دارائی

اعتبارات طوری که نسبت عملکرد اصفهان همواره کمتر از اعتبارات مصوب آن بوده است، به 1398تا 

 1396درصد و در سال  52معادل  1395در سال ای استان به اعتبارات مصوب آن های سرمایهتملک دارایی

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

 

 بندی و پیشنهادهاجمع -4

واند این منابع اتخاذ سیاستهای مالی و اعتباری صحیح در نحوه مصرف عواید حاصل از صادرات نفت میت

های اقتصادی و در نهایت شکل گیری بخش خصوصی فعال و را به عامل سرمایه گذاری و رونق بخش

کارآمد در حوزه تولید تبدیل نماید. به این واسطه و در کنار بخش خصوصی توانمند و فعال دولت نیز قادر 

لب کشورهای وابسته به این منابع به ایفای وظایف حاکمیتی و توسعه ای خود خواهد بود. موضوعی که اغ

در دستیابی به آن چندان موفق نبوده اند. متغیر بودن و عدم ثبات درآمدهای نفتی امکان اجرای یک برنامه 

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

ای، کاهش و براساس برنامه کالن دولت، در بخش راهبردهای بودجه ناپایدار می سازد. به این واسطه
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های ها و اتمام طرحها و تبعیضگذاری، رفع محرومیتمخارج جاری دولت و تخصیص درآمد نفت به سرمایه

 .مد نظر قرار گرفته است« دولت کوچک و کارآمد»تمام و ایجاد نیمه 

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

  .تولید

 و رونق فضای کسب و کار های توسعههای مالیاتی با رویکرد تحقق اهداف و برنامهاعمال سیاست 

 .توجه ویژه به تقویت و توسعه صادرات غیرنفتی 

 های کشاورزی، صنعت وخدماتگذاری میان بخشتخصیص بهینه و مناسب منابع سرمایه. 

 اختصاص اعتبار متناسب با عملکرد ریزی عملیاتی وپیاده سازی نظام بودجه. 

 رویه حجم وظایف دولتجلوگیری از افزایش بی.  

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

 تمامهای نیمهها و پروژهاهتمام جدی در جهت اتمام طرح. 

 ای سیاستهای واگذاری وظایف و منابع قابل واگذاری به بخش غیر دولتیتسریع در اجر. 

 





 

 

 

 های فرابخشیبخش اول: حوزه
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 مقدمه

در سند چشم انداز توسعه کشور بخش مهمی از اهداف کشور در ارتباط با کاهش فقر و محرومیت تعریف 

این سند جامعه مطلوب را جامعه ای توسعه یافته به دور از فقر و تبعیض و برخوردار از گردیده است . 

سیاستهای کلی نظام و نیز تحقق  14فرصت های برابر و توزیع متناسب درآمد دانسته است . در بند 

هبود هدفمندی یارانه ها موضوع ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی در راستای برنامه کاهش نابرابری ، ب

ی توان با استفاده از نتایج رفاه اجتماعی و افزایش درآمد مورد تاکید قرار گرفته است . در این ارتباط م

گیری هزینه درآمد و بودجه خانوار تا حدی به روند تغییرات توزیع درآمد و هزینه پی برده و به تصویری آمار

و همچنین  کالن اقتصادیت دیگر متغیرهای از سطح تغییرات کیفی زندگی خانوارها دست یافت . بدیهی اس

و نابرابری از متغیرهای مهم و موثر در سنجش خصوصیات فردی و اجتماعی خانوارها نیز مسایلی نظیر 

رفاه خانوارها بشمار می رود . بروز رفتارهای مجرمانه، مهاجرت، هدر رفتن استعدادها و ظرفیت های انسانی 

 رین تبعات فقر و توزیع نامتناسب درآمدها برشمرد .را می توان از جمله بارز ترین ت

در این بخش و بر مبنای اطالعات آمارگیری نمونه ای هزینه و درآمد خانوار به بررسی تغییرات و مقایسه 

 های مرتبط پرداخته می شود. شاخص

 خانوارهای شهری  -1

 درآمدها -1-1

هزار ریال بوده که  503175متوسط درآمد ساالنه اظهار شده یك خانوار شهری استان  1398در سال 

 286546درصد افزایش داشته است . این میزان بر حسب قیمتهای ثابت معادل  29نسبت به سال قبل 

نفر در  2/3درصد کاهش نشان می دهد . با توجه به متوسط  3/2هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل 

هزار ریال بوده است. آمارها متوسط  157242هر خانوار متوسط درآمد جاری ماهیانه هر فرد در استان 

هزار ریال نشان می دهد که نسبت به سال قبل بیش از  541008درآمد خانوار شهری در سطح کشور را 

درصد محدود شده  4/7درصد افزایش داشته است. افزایشی که بر حسب قیمت های ثابت به منفی  4/24

درصد باالتر از میانگین کشوری بوده است . با این  6/4است . در این سال رشد درآمد خانوار شهری استان 
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درصد میانگین کشوری بوده که حاکی از قدرت  93وجود هنوز میانگین درآمد هر خانوار استان نزدیك به 

درصد  90برابر با  1397.این نسبت در سال  خرید کمتر خانوارهای استان نسبت به میانگین کشوری است

بوده که حاکی از روند افزایش تغییرات درآمدی استان نسبت به کشور و کاهش شکاف درآمدی است . 

و مجددا ادامه  1397، کاهش آن در سال  1396افزایش این نسبت تا سال  1391-98های اطالعات سال

. متوسط نسبت درآمد های خانوار استان به کشور طی  را نشان می دهد 1398سیر افزایشی آن در سال 

درصد بوده است . استان اصفهان از حیث درآمد خانوارهای شهری در رتبه  5/88برابر  1391-98دوره 

 دهم کشور قرارگرفته است . 

 اقالم درآمدی خانوار -2-1

ی متفرقه تقسیم بندی می شود. اقالم درآمد خانوار به سه گروه مزد و حقوق بگیری، مشاغل آزاد و درآمدها

واحد درصد افزایش  8/0درصد بوده که با  1/52سهم درآمدهای متفرقه از کل درآمد ها  1398در سال 

نسبت به سال قبل همچنان باالترین وزن در تامین درآمد خانوار های استان را داشته است . در مرحله بعد 

. اندین کننده سایر منابع درآمدی بودهدرصد تام 4/17و  5/30مزد و حقوق بگیری و مشاغل آزاد به ترتیب با 

واحد درصد بیشترین افزایش و درآمدهای حاصل از  6/3سهم درآمدهای حاصل از مشاغل آزاد با افزایش 

. اندمدها نسبت به سال گذشته را داشتهواحد درصد کاهش بیشترین کاهش در سهم درآ 8/2حقوق بگیری با 

این نسبتها در مورد حقوق بگیری با روند افزایشی و در سال پایانی با کاهش و  1390-98های طی سال

بالعکس در مورد سهم درآمدهای متفرقه با روند نزولی و در سالهای پایانی با افزایش روبرو بوده است . این 

جاره، تغییر کاهش سهم درآمدهای حاصل از اشتغال و افزایش سهم درآمدها ی حاصل از منابعی نظیر ا

سود سرمایه گذاری و نیز عواید حاصل از بازنشستگی و تامین اجتماعی را نشان می دهد . در مقایسه با 

میانگین کشور درصد درآمدهای حاصل از حقوق بگیری در استان کمتراز میانگین کشوری و در مورد 

رصد بیشتر است . همانطور واحد د 7/0و  3/1درآمدهای حاصل از مشاغل آزاد و درآمدهای متفرقه به ترتیب 

کاهش وزن درآمدهای حاصل از  که اشاره شد در مقایسه با سطح کشور روند ها در استان گویای

 بگیری و افزایش سهم درآمد مشاغل آزاد است . حقوق

در یك طبقه بندی دیگر درآمدهای حاصل از حقوق بگیری به سه دسته تعاونی، بخش خصوصی و بخش 

شود. حاصل از مشاغل آزاد نیز به دو گروه کشاورزی و غیر کشاورزی تقسیم بندی می عمومی و در آمدهای
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درصد درآمدها حاصل فعالیت در بخش خصوصی  2/72در بخش درآمدهای حاصل از حقوق بگیری بالغ بر 

 10درصد محصول فعالیت در بخش عمومی است . در استان و در مقایسه با کشور ، باالتر بودن  4/27و 

 ی سهم بخش خصوصی در درآمدهای حقوق بگیری قابل توجه است .درصد

همانند سالهای قبل درصد درآمدهای حاصل از بخش تعاونی بسیار ناچیز است. روندها حاکی از کاهش 

 90نسبی سهم بخش عمومی و افزایش سهم بخش خصوصی است . در گروه مشاغل آزاد استان بیش از 

شوری درصد درآمدها ناشی از فعالیتهای غیر کشاورزی بوده که این نسبت تفاوت چندانی با میانگین ک

 ندارد . آمارها گویای کاهش سهم درآمدهای غیر کشاورزی نسبت به کشاورزی است . 

 هاهزینه -3-1

هزار ریال بوده که نسبت به 437041های ساالنه یك خانوار شهری استان در این سال متوسط کل هزینه

هزار ریال بوده  393227درصد افزایش داشته است. متناظر این رقم در سطح کشور برابر با  6/18سال قبل 

درصد سطح  92درصد افزایش دارد . متوسط هزینه خانوار استان در این سال  3/19که نسبت به سال قبل 

کشور بوده که با ارقام متناظر در مورد درآمدها نیز همخوانی دارد. مقایسه دیگری نشان می دهد که طی 

ای شهری در سطح کشور و استان برابر و به متوسط رشد ساالنه هزینه خانواره 1390-98بازه زمانی 

 درصد بوده است . 6/15و  3/17ترتیب 

متوسطه هزینه های مصرفی خانوارهای شهری در کشور و استان و به قیمت ثابت در این سال به ترتیب 

هزار ریال بوده است . این اطالعات نشان می دهد که میزان مصرف واقعی خانوارهای  259360و  265565

درصد کاهش داشته است . همچنین مقایسه  1/7و  8ی کشور و استان نسبت به سال گذشته به ترتیب شهر

شکاف هزینه واقعی خانوارهای شهری استان و کشور طی این دوره حاکی از برتری قدرت خرید خانوارهای 

 و تغییر این روند از این سال است . 1395استان تا سال 

هزار ریال  66630هزار ریال بوده که با رقم  66133برابر  1398ان در سال پس انداز هر خانوار شهری است

میانگین مناطق شهری کشور تفاوت چندانی ندارد . مقایسه هزینه و درآمد یك خانوار شهری استان نشان 

. درصد آن را پس انداز نموده است 13درصد از درآمد خود را مصرف و  87دهد که در این سال هر خانوارمی

در ظاهرحاکی از بهبود تراز درآمد ها و  1397درصدی مصارف سال  94ین نسبت در مقایسه با سهم ا
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 1390درصد در سال  126و کاهش آن از  1390-98مخارج است . همچنین روند این نسبت طی سالهای 

ع نسبت بیانگر وضعیت بهتر درآمدی خانوار است . صرف نظر از اینکه در مجمو 1398درصد در سال  87به 

مذکور نشانگر ظرفیت ناچیز تجهیز منابع پس انداز و سرمایه گذاری است . در این سال نرخ پس انداز 

 درصد بوده که یك واحد درصد کمتر از استان است .  12خانوار در سطح کشور 

اقتصادی آن به مفهوم انداز پس معنای التفاوت درآمد و هزینه خانوار لزوماً بهابهنکته قابل توجه آنکه م

نیست . همانگونه که پس انداز نیز با مفهوم خودداری از مصرف درآمد متفاوت است. در این محاسبات 

برخی اقالم نظیر بازپرداخت وام ها در فهرست هزینه خانوار محسوب نمی گردد. در هر حال مقایسه این 

س انداز بوده که دالیل آن را نسبت با سطح کشور گویای تفاوت قابل توجهی به لحاظ سیر صعودی نرخ پ

 توان در تفاوت الگوی مصرف خانوارها جستجو کرد . می

 ترکیب مخارج خانوارها- 4-1

از دیگر جنبه های مهم در بررسی بودجه خانوار مقایسه ترکیب اجزای مخارج است . در بخش هزینه ها 

 1398بندی می شود . در سال  سبد مخارج به دو گروه اصلی خوراکی و دخانی و غیر خوراکی ها تقسیم

درصد هزینه های خانوارهای شهری را  4/79درصد و هزینه های غیر خوراکی  6/20هزینه های خوراکی 

درصد بوده که  9/79و  1/20. این نسبت ها در کل خانوارهای شهری کشور به ترتیب اندتشکیل داده

حاکی از کاهش سهم  1390-98طی سالهای  تفاوت معنی داری با وضعیت استان ندارد . بررسی این روند

هزینه های خوراکی از هزینه های خانوار است . در صورت محاسبه این نسبت با قیمت های جاری و با 

توجه به تفاوت تورم کاالهای مختلف روندها از ثبات نسبی سهم هزینه ها ی خوراکی و غیر خوراکی 

م قیمت کاالهای غیر خوراکی با کاهش مصرف اقالم حکایت دارد . می توان گفت بخشی از افزایش تور

غیر خوراکی جبران شده است . نسبت هزینه های خوراکی به کل هزینه ها در کشور و استان برحسب 

 درصد است .  8/24و  7/26های جاری در این سال به ترتیب قیمت

طور نسبی نشانگر تغییرات تغییرات ترکیب و سهم اقالم مختلف هزینه در مجموع مخارج خانوار نیز به 

قلم زیر است : روغن و چربیها، ادویه و سایر ترکیب های  9سطح رفاه خانوارهاست. هزینه خوراکیها شامل 

خوراکی، خشکبار و حبوبات، قند و شکر و شیرینی، نوشابه ها و غذاهای آماده، شیر و فراورده های آن، 
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ب گوشت و آرد و غالت و نان و میوه و سبزی باالترین میوه و سبزی، آرد غالت و نان و گوشت . به ترتی

سهم هزینه آرد، رشته و غالت و  1397سهم را در هزینه های خوراکی داشته اند. در مقایسه با سال 

 خشکبار و حبوبات کاهش و سهم قند و شکر و شیرینی ها و گوشت افزایش نشان می دهد . 

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

و خدمات متفرقه، حمل و نقل و ارتباطات، بهداشت و درمان و مسکن طبقه بندی شده است. در این بخش 

درصد به ترتیب باالترین سهم مصارف  2/13درصد و بهداشت و درمان با  8/39هزینه مسکن با نزدیك به 

بخصوص در مورد افزایش سهم هزینه مسکن و  1397م هزینه ها نسبت به سال را دارند. تغییرات سه

کاهش سهم تمامی اقالم غیر خوراکی بخصوص سهم خدمات بهداشت و حمل و نقل و ارتباطات قابل 

واحد درصد افزایش و سهم خدمات بهداشت و درمان و  7توجه است . به طوریکه سهم هزینه مسکن با 

های نشان می دهد . موضوع کاهش هزینه واحد درصد کاهش 8/1و  7/2به ترتیب  حمل و نقل و ارتباطات

های بهداشت و درمان با توجه به تعویق مراجعات از سوی خانوارها و نیز حمایتهای دولت در پوشش هزینه

درمانی قابل بررسی است . یکی از تفاوتهای مشخص در الگوی هزینه های غیر خوراکی استان با کشور 

واحد درصد و در مقابل سهم باالتر هزینه بهداشت و درمان  8/1پایین تر هزینه مسکن به میزان  سهم

 است. 

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

ای غیر خوراکی یك درصد هزینه ه 80درصد نزدیك به 8/12، و  6/16،  2/50و حمل و نقل به ترتیب با 

بیشترین افزایش در سهم هزینه ها ی خوراکی  98-1390خانوار استان را تشکیل داده است. طی سالهای 

مربوط به هزینه ادویه ، چاشنی غذا ، خشکبار و حبوبات و شیر و فراورده های آن و در مورد سهم کاالهای 

سکن باز می گردد . هزینه هایی که با کاهش سهم غیر خوراکی نیز به هزینه لوازم و اثاث خانوار و هزینه م

هایی نظیر حمل و نقل ، بهداشت و درمان و کاالها و خدمات متفرقه خانوار و نیز هزینه اقالم خوراکی هزینه

 نظیر میوه و سبزی ها جبران شده است .
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 خانوارهای روستایی -2

 درآمدها  -1-2

هزار ریال بوده که نسبت به سال  323829روستایی استان  متوسط درآمد ساالنه یك خانوار 1398در سال 

درصد افزایش  27هزار ریال با  290721درصد افزایش داشته است. میانگین کشوری این رقم  29قبل 

 9نسبت به سال قبل است . به این ترتیب متوسط درآمد ساالنه خانوارهای روستایی استان در این سال 

. بر اساس این اطالعات استان اصفهان از حیث درآمد خانوار ری بوده استاالتر از میانگین کشودرصد ب

حاکی از متوسط  1390-98روستایی در رتبه نهم کشور قرارگرفته است . بررسی تغییرات درآمدی در دوره 

درصدی در سطح  9/17درصد درآمد خانوار روستایی در استان بوده که باالتر از رشد 9/19رشد ساالنه 

هزار ریال درآمد واقعی این گروه  170886کشور است . از طرف دیگر با توجه به متوسط درآمد  روستاهای

درصدی  7هزار ریال در سطح کشور این گروهها در قیاس با سال گذشته با کاهش  155193در استان و 

 درآمد واقعی روبرو بوده اند . 

وارهای شهری استان نسبت به خانوارهای مقایسه دیگری حاکی از رشد باالتر در آمد ها ی واقعی خان

روستایی نسبت به سال گذشته است. به طوریکه درآمد خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب با کاهش 

درصد بوده است .  12و  7درصدی و کاهش هزینه های خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب  7و  3/2

 روستایی در قیاس با خانوارهای شهری است.این تغییر گویای زیان رفاهی بیشتر خانوارهای 

 منابع مختلف درآمدی -2-2

و درآمدهای متفرقه تقسیم بندی منابع درآمدی خانوار به سه گروه مزد و حقوق بگیری ، مشاغل آزاد 

، سهم مشاغل آزاد  3/31سهم مزد و حقوق در سبد درآمدی خانوارهای روستایی  1398شود. در سال می

 7/23، 4/36درصد بوده است. این نسبت ها در سال قبل به ترتیب 5/44مدهای متفرقه و سهم درآ 2/24

درصد بوده که حاکی از کاهش قابل توجه سهم درآمد حاصل از اشتغال و افزایش سهم درآمدهای  9/39و 

 1390-98متفرقه حاصل از سایر فعالیتها نظیر اجاره داری و سرمایه گذاری است. گرچه طی سالهای 

درصد منبع درآمدی  5/44الف سم هر یك از منابع درآمدی خانوارها کاهش یافته معهذا هنوز بالغ براخت

قابل  1398خانوار از منابع متفرقه تامین شده است . افزایش سهم درآمدهای متفرقه بخصوص در سال 
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زدیك شده و توجه است . در سطح مناطق روستایی کشور سهم منابع درآمدی به طور مستمر به یکدیگر ن

اختالف وضعیت استان با میانگین کشوری قابل توجه است . به طوریکه سهم پایین تر درآمدهای حاصل 

از مشاغل آزاد و سهم باالتر درآمد های متفرقه در سبد درآمدی روستایی استان نسبت به سطح کشور 

کامال به نفع مشاغل ری در مقایسه با مناطق شهخانوارهای روستایی  کامال محسوس است. سبد درآمدی

 و وزن کمتر درآمدهای متفرقه است. آزاد 

در یك طبقه بندی دیگر درآمدهای حاصل از حقوق بگیری به سه دسته تعاونی، بخش خصوصی و بخش 

عمومی و در آمدهای حاصل از مشاغل آزاد به دو بخش کشاورزی و غیر کشاورزی تفکیك می شود. در 

درصد درآمدها حاصل از فعالیت در بخش خصوصی و  84بگیری بالغ بر بخش درآمدهای حاصل از حقوق 

درصد از بخش عمومی است. درصد درآمدهای حاصل از بخش تعاونی بسیار ناچیز است. تغییرات حاکی  15

از کاهش نسبی سهم بخش عمومی و افزایش سهم بخش خصوصی در تامین درآمدهاست . نزدیك به 

اغل آزاد از محل درآمد فعالیتهای کشاورزی است. این نسبت تفاوت درصد درآمدهای حاصل از مش 64

درصد ( ندارد . روندها همچنین گویای استمرار افزایش سهم درآمدهای حاصل  63چندانی با سطح کشور ) 

 های کشاورزی نسبت به غیر کشاورزی است. از فعالیت

 مخارج خانوارها   -3-2

هزار ریال  276690خوراکی و غیرخوراکی یك خانوار روستایی استان های در این سال متوسط کل هزینه

 261005درصد افزایش داشته است . متناظر این رقم در سطح کشور  2/16بوده که نسبت به سال قبل 

درصد افزایش نشان می دهد . در این سال متوسط هزینه  7/12هزار ریال بوده که نسبت به سال گذشته 

درصد باالتر از میانگین کشوری بوده است . متوسط رشد ساالنه هزینه یك  6ستان یك خانوار روستایی ا

درصد بوده است.  2/15و  8/13به ترتیب برابر با  1390-98خانوار روستایی در استان و کشور طی سالهای 

آمار هزینه های خانوار روستایی به قیمت های ثابت حاوی اطالعات دیگری است . در این سال میزان 

درصد  9/11هزار بوده که نسبت به سال قبل  155479های ساالنه یك خانوار روستایی استان هزینه

 8/8هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل  142041کاهش نشان می دهد . این میزان در سطح کشور 

استان نسبت ای خانوارهای روستایی درصد کاهش داشته است . گرچه آمارها حاکی از برتری امکانات هزینه
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به میانگین کشوری است روندها نشان دهنده کاهش شکاف هزینه ای خانوارهای روستایی استان و میانگین 

 های اخیر است.کشوری بخصوص در سال

درصد  85مقایسه هزینه و درآمد یك خانوار روستایی استان حاکی نشان می دهد که در این سال هر خانوار 

گویای کاهش  1397درصد آن را پس انداز کرده که در مقایسه با سال  15 از درآمد جاری خود را مصرف و

قابل  1390درصدی سال  129قابل توجه سهم هزینه های مصرفی است . این تغییر در مقایسه با سهم 

توجه و حاکی از بهبود نسبی ترکیب درآمد و هزینه خانوارهای روستایی است . نسبت مصرف به درآمد در 

درصد بوده که حاکی از سهم بیشتر هزینه های مصرفی نسبت به استان است . پس انداز  88سطح کشور 

هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل  47139بالغ بر  1398جاری خانوارهای روستایی استان در سال 

بری برا 2 هزار ریال با رشد 36016برابر افزایش یافته است. متناظر این مبلغ در سطح کشور  4نزدیك به 

. در مجموع روندها کاهش قابل توجه شکاف هزینه و درآمد در مناطق روستایی نسبت به سال گذشته است

 . دهددر سطح استان و کشور را نشان می

 اقالم هزینه خانوار- 4-2

ها درصد هزینه 34های بررسی بودجه خانوار مقایسه ترکیب اجزای مخارج است. در این سال از دیگر جنبه 

های خوراکی خانوارهای روستایی درصد آن را غیر خوراکیها تشکیل داده اند . سهم هزینه 66ها و اکیرا خور

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

ز کاهش نسبی سهم کاالهای تحت تاثیر تغییرات قیمتی این گروه از کاالها بوده اند . روندها همچنین ا

 و سیر افزایشی آن از این سال حکایت دارد. 1395خوراکی در سبد مصرفی خانوارهای روستایی تا سال 

و  39توزیع هزینه خانوار در اقالم خوراکی و غیر خوراکی برای کل خانوارهای روستایی کشور به ترتیب 

متر هزینه های خوراکی در استان نسبت به درصد بوده که حاکی از تفاوت محسوس از نظر درصد ک 61

 میانگین کشور است.

مقایسه ترکیب و سهم اقالم مختلف هزینه های خانوار به طور نسبی بیانگر تغییرات سطح رفاه خانوارهاست. 

قلم اصلی است. در اقالم خوراکی  9همانند مناطق شهری در مناطق روستایی نیز هزینه خوراکیها شامل 

غالت و میوه و سبزی به ترتیب باالترین سهم از مخارج خانوارها را داشته اند. در بخش گوشت ، آرد و 
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درصد و حمل  4/14درصد، بهداشت و درمان با  8/27هزینه های غیر خوراکی هزینه مسکن با نزدیك به 

ت به سال درصد به ترتیب باالترین سهم را دارند . تغییرات سهم هزینه ها نسب 1/11و نقل و ارتباطات با 

بخصوص در افزایش قابل توجه سهم هزینه های مسکن و کاهش سهم هزینه های حمل و نقل و  1397

نیز افزایش سهم هزینه مسکن و کاهش هزینه پوشاک  1390ارتباطات محسوس است. در مقایسه با سال 

خانوارهای روستایی و کفش ، اثاثیه و لوازم خانوار قابل توجه است . در مقایسه با میانگین هزینه های 

کشور ، در استان شاهد باال بودن سهم هزینه مسکن ، بهداشت و درمان و هزینه کاال و خدمات متفرقه و 

 های حمل و نقل و پوشاک و کفش هستیم . سهم پایین تر هزینه

در ترکیب سهم هزینه های غیر خوراکی خانوارهای شهری و روستایی تفاوت قابل توجه مربوط به سهم 

متر هزینه مسکن و سهم باالتر کاالها و خدمات متفرقه در خانوارهای روستایی نسبت به شهری ودر ک

مورد هزینه های خوراکی نیز سهم باالتر هزینه آرد ، رشته نان و غالت و نیز گوشت خانوارهای روستایی 

 نسبت به مناطق شهری است . 

 های درآمدی ضریب جینی و دهک -3

 ضریب جینی -1-3

با این فرض که توزیع  های معرف سطح رفاه اجتماعی و توزیع درآمد ضریب جینی است.جمله شاخص از

متعادل تر درآمدها به مفهوم بهره مندی و سطح باالتر رضایت اجتماعی تعبیر گردد. ضریب جینی شاخصی 

به صفر نزدیکتر است بدون واحد که هرچه به عدد یك نزدیکتر باشد نشان دهنده نابرابری بیشتر و هرچه 

این قانون هدف  3باشد بیانگر توزیع متوازن درآمد است. برای سال پایانی برنامه توسعه ششم مطابق ماده 

 1397تا  1390از سال برای این شاخص هدف گذاری شده است . این شاخص  34/0دستیابی به ضریب 

سال قبل کاهش نشان می دهد. این نسبت به  1398در سطح کشور روند نسبتا افزایشی داشته اما در سال 

. ارایه از این سال روند کاهشی یافته استروند نسبتا افزایشی داشته و  1396شاخص در استان تا سال 

های باالتر همراه با افزایش های موردی به دهکهای پایین درآمدی و نیز کاهش نسبی درآمد دهكکمك

یل این تغییر بشمار آورد . ضریب جینی خانوارهای بهای کاالهای غیر ضروری را می توان از جمله دال

سطح کشور نشان دهنده  3828/0بوده که در مقایسه با شاخص  3116/0برابر با  1398استان در سال 
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تر توزیع درآمد در استان نسبت به کشور است. استان اصفهان در این سال از لحاظ میزان وضعیت متعادل

سال  ا در رتبه هشتم کشور قرار داشته که با توجه به رتبه بیستم استان دربرابری در توزیع درآمد خانواره

 98-1390های روند ضریب جینی در استان و سطح کشور طی سال 9. جدول شماره قبل قابل توجه است

 را نشان می دهد .

 های هزینهدهک -2-3

ای مختلف گروههای هزینه م هزینه هایهای سنجش توزیع امکانات و درآمد در جامعه سهاز دیگر شاخص

های درآمدی مرتب شده و به ده گروه نسبت به یکدیگر است. به این ترتیب که خانوارها بر حسب گروه

های باالتر مساوی تقسیم بندی می شوند. دهك اول شامل کم برخوردارترین ده درصد و به ترتیب دهك

درصد باالترین گروه هزینه به پایین ترین نسبت درآمد ده  1398دارای درآمد باالتری هستند. در سال 

بل حاکی از توزیع مناسب تر برابر سال ق 4/14برابر بوده که نسبت به  7/13گروه در سطح کشور 

برابر بوده که در  8درصد ثروتمندترین دهك به فقیرترین دهك  20هاست. همچنین سهم درآمد درآمد

ست. اهش شدت نابرابری توزیع درآمدهاابه حاکی از کبرابری سال قبل به طور مش 4/8مقایسه با میزان 

توزیع یارانه ها از یك طرف و افزایش بهای کاالهای غیر خوراکی دهکهای باالتر درآمدی را می توان از 

حاکی از سیر صعودی آن  تا  1390-98جمله دالیل این تغییر برشمرد . روند این شاخص طی سالهای 

بدون در نظر گرفتن بعد خانوار، هزینه  1398این سال است . در سال و روند نزولی آن از  1397سال 

برابر این دهك  15برابر دهك اول و در استان  18 /1ساالنه هر خانوار شهری دهك دهم در سطح کشور 

کشور را داراست . این نسبت در سال قبل  14بوده است . از لحاظ برابری توزیع درآمدی ، استان رتبه 

ده که نمایانگر توزیع متناسب تر امکانات بین خانوارها شهری استان در مقایسه با میانگین برابر بو4/17

 کشوری است . 
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به  1390-98های جدول یک: اقالم درآمد و هزینه خانوارهای شهری استان و کشور در سال

 قیمت جاری )هزار ریال(

 1398 1397 1396 1395 1394 1390 عنوان
 541008 434907 366849 317210 278873 130302 سطح کشوردرآمد خانوار در 

 503175 390366 354058 264042 235530 109217 درآمد خانوار در سطح استان

 93.0 89.8 96.5 83.2 84.5 83.8 درصد درآمد خانوار استان به کشور

 474378 393227 329524 284820 262400 132716 هزینه خانوار در سطح کشور

 437042 368517 328136 276546 279415 137279 هزینه خانوار در سطح استان

 87.7 90.4 89.8 89.8 94.1 101.9 درصد هزینه به درآمد در کشور

 86.9 94.4 92.7 104.7 118.6 125.7 درصد هزینه به درآمد در استان

 66630 41680 37325 32390 16473 2414- شکاف هزینه و درآمد در کشور

 503082 390276 353961 263959 235446 109133 شکاف هزینه و درآمد دراستان

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

 

به  1390-98های : اقالم درآمد و هزینه خانوارهای روستایی استان و کشور در سال2جدول 

 قیمت جاری )هزار ریال(

 1398 1397 1396 1395 1394 1390 عنوان

 297021 233115 201841 176867 161038 79727 درآمد خانوار در سطح کشور

 323829 250465 209411 166002 152387 76089 درآمد خانوار در سطح استان

نسبت درآمد خانوار استان به 
 کشور )درصد (

95.4 94.6 93.9 103.8 107.4 109.0 

 261005 214471 178671 156906 146982 83973 هزینه خانوار در سطح کشور

 276690 238181 200451 181207 177927 98088 هزینه خانوار در سطح استان

 87.9 92.0 88.5 88.7 91.3 105.3 درصد هزینه به درآمد در کشور

 85.4 95.1 95.7 109.2 116.8 128.9 درصد هزینه به درآمد در استان

 260896- 214364- 178567- 156812- 146887- 83878- شکاف هزینه و درآمد در کشور

 323720 250358 209307 165908 152292 75994 شکاف هزینه و درآمد دراستان

 .مآخذ: مرکز آمار ایران. نتایج آمارگیری از هزینه درآمد خانوار
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 های: درصد سهم اقالم درآمدی خانوارهای شهری استان و کشور در سال3جدول 

 )هزار ریال( 1390-98 
 

 استان

 30.5 33.3 37.4 35.9 33.3 30.3 بگیریجمع سهم درآمد از محل حقوق

 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 بخش تعاونی

 22.0 24.4 25.6 25.4 22.7 20.7 بخش خصوصی

 8.4 9.0 11.8 10.4 10.6 9.6 بخش عمومی

 17.4 13.8 13.2 13.3 10.7 13.9 جمع سهم درآمد ازمشاغل آزاد

 15.7 12.7 12.2 12.1 9.8 12.0 غیرکشاورزی

 1.7 1.1 1.0 1.1 0.9 1.8 کشاورزی

 52.1 52.9 49.4 50.8 56.0 55.8 جمع سهم درآمدهای متفرقه

 کشور

 32.5 33.4 34.4 33.3 33.4 29.4 بگیریجمع سهم درآمد از حقوق

 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 بخش تعاونی

 20.4 20.7 20.9 20.1 21.0 17.0 بخش خصوصی

 12.1 12.6 13.4 13.2 12.4 12.2 بخش عمومی

 16.1 17.0 16.1 17.0 16.3 15.4 جمع سهم درآمد ازمشاغل آزاد

 14.6 15.5 14.9 15.9 15.2 14.3 غیرکشاورزی

 1.5 1.5 1.2 1.1 1.1 1.1 کشاورزی

 51.4 49.7 49.5 49.7 50.3 55.2 سهم درآمدهای متفرقه

 .مآخذ: مرکز آمار ایران. نتایج آمارگیری از هزینه درآمد خانوار
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 های: درصد سهم اقالم درآمدی خانوارهای روستایی استان و کشور در سال4جدول 

 )هزار ریال( 1390-98 
 

 استان

 31.3 36.4 31.0 28.2 28.8 29.8 بگیریجمع سهم درآمد از محل حقوق

 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.2 بخش تعاونی

 26.4 30.6 26.8 22.6 22.9 22.3 بخش خصوصی

 4.9 5.6 4.2 5.7 5.8 7.3 بخش عمومی

 24.2 23.7 21.8 21.8 20.1 20.8 جمع سهم درآمد ازمشاغل آزاد

 8.8 11.5 12.1 12.9 12.6 12.8 غیرکشاورزی

 15.4 12.2 9.7 8.9 7.5 7.9 کشاورزی

 44.5 39.9 47.2 50.0 51.1 49.4 جمع سهم درآمدهای متفرقه

 کشور

 30.7 30.7 29.4 30.3 30.2 26.8 بگیریجمع سهم درآمد از حقوق

 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 بخش تعاونی

 24.6 24.8 23.6 24.7 24.4 20.8 بخش خصوصی

 6.1 5.8 5.7 5.6 5.6 5.9 بخش عمومی

 33.5 31.9 31.7 31.1 30.9 27.7 جمع سهم درآمد ازمشاغل آزاد

 12.5 12.4 12.5 12.2 12.0 11.6 غیرکشاورزی

 21.0 19.4 19.3 19.0 19.0 16.2 کشاورزی

 35.8 37.4 38.8 38.5 38.9 45.4 سهم درآمدهای متفرقه

 .مآخذ: مرکز آمار ایران. نتایج آمارگیری از هزینه درآمد خانوار
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به قیمت  1390-98های خانوارهای شهری در سالهای درآمد و هزینه در : شاخص5جدول

 ثابت ) هزار ریال (

 عنوان
استان 

 کشور
1390 1394 1395 1396 1397 1398 

 درامد
 286546 293288 328440 264042 254627 267689 استان

 294033 317623 339270 317210 297700 301802 کشور

 هزینه
 259360 279122 305920 276546 299493 334221 استان

 265565 288517 305841 284820 279264 299971 کشور

هزینه نسبت 

 به درآمد

 90.5 95.2 93.1 104.7 117.6 124.9 استان

 90.3 90.8 90.1 89.8 93.8 99.4 کشور

شکاف هزینه 

 و درامد

 27186 14166 22520 12504- 44866- 66533- استان

 28468 29106 33429 32390 18437 1831 کشور

هزینه های 

 خوراکی

 53381 55898 65051 60475 68781 95151 استان

 53377 61049 68527 66635 67192 89077 کشور

هزینه های 

 غیر خوراکی

 205979 223223 240869 216071 230712 239071 استان

 212188 227468 237314 218185 212072 210894 کشور

بت هزینه نس

 های خوراکی

 هابه کل هزینه

 )درصد (

 20.6 20.0 21.3 21.9 23.0 28.5 استان

 20.1 21.2 22.4 23.4 24.1 29.7 کشور

 .مآخذ: مرکز آمار ایران.نتایج آمارگیری از هزینه درآمد خانوار
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به قیمت  1390-98های های درآمد و هزینه در خانوارهای روستایی در سال: شاخص6جدول

 (ثابت ) هزار ریال 
 

 درامد هزینه
استان 
 کشور

1390 1394 1395 1396 1397 1398 

 درامد
 170886 183895 194259 166002 165638 189748 استان

 155193 167219 185442 176867 172704 194042 کشور

 هزینه
 155479 176392 186677 181207 191912 244884 استان

 142041 155786 165249 156906 157157 198619 کشور

 هزینه به درآمدنسبت 
 91.0 95.9 96.1 109.2 115.9 129.1 استان

 91.5 93.2 89.1 88.7 91.0 102.4 کشور

 شکاف هزینه و درامد
 15407 7503 7582 15205- 26274- 55136- استان

 13152 11433 20193 19961 15547 4578- کشور

 خوراکی
 43044 51206 56549 54508 58270 87733 استان

 48146 53008 59801 59767 61916 86299 کشور

 غیر خوراکی
 112435 125186 130128 126699 133642 157151 استان

 93895 102778 105448 97139 95241 112320 کشور

های بت هزینهنس
 هاخوراکی به کل هزینه

 27.7 29.0 30.3 30.1 30.4 35.8 استان

 33.9 34.0 36.2 38.1 39.4 43.4 کشور

 مآخذ: مرکز آمار ایران.نتایج آمارگیری از هزینه درآمد خانوار
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های خانوارهای شهری در : درصد سهم اقالم خوراکی و غیرخوراکی از کل هزینه7جدول 
 1390-98استان و کشور 

 1398 1397 1396 1395 1394 1390 اقالم هزینه استان کشور
 1.1 1.0 1.5 1.5 1.4 2.1 خشکبار و حبوبات استان
 0.9 1.0 1.4 1.4 1.3 1.8 خشکبار و حبوبات کشور
 0.7 0.6 0.7 0.5 0.6 0.9 ها و سایر ترکیبات خوراکیها، چاشنیادویه استان
 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 ها و سایر ترکیبات خوراکیها، چاشنیادویه کشور
 0.8 0.7 0.6 0.7 0.6 0.8 هاروغن و چربی استان
 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1.1 هاروغن و چربی کشور
 2.1 2.1 2.1 2.4 2.5 2.9 های آن و تخم پرندگانشیر و فرآورده استان
 2.3 2.4 2.4 2.6 2.7 3.0 های آن و تخم پرندگانشیر و فرآورده کشور
 2.2 1.9 1.9 1.8 2.0 2.2 ها، چای، قهوه و کاکائوقند و شکر، شیرینی استان
 1.8 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 ها، چای، قهوه و کاکائوو شکر، شیرینی قند کشور
 5.0 4.6 4.6 4.4 4.2 4.7 های آنآرد، رشته، غالت، نان و فراورده استان
 4.9 5.1 5.1 5.1 5.4 6.2 های آنآرد، رشته، غالت، نان و فراورده کشور
 1.6 1.9 2.0 1.8 2.1 3.3 ها، غذاهای آماده و دخانیاتنوشابه استان
 1.4 1.6 2.0 1.9 1.9 2.6 ها، غذاهای آماده و دخانیاتنوشابه کشور
 3.2 3.2 3.5 3.9 4.3 5.4 هاها و سبزیمبوه استان
 3.5 3.6 3.6 4.0 4.1 5.9 هاها و سبزیمبوه کشور
 3.9 3.9 4.3 4.6 5.1 6.2 گوشت استان
 3.7 4.0 4.5 4.9 5.2 6.5 گوشت کشور
 13.2 15.9 12.4 13.2 13.8 14.1 درمانبهداشت و  استان
 11.8 11.8 10.7 10.4 10.8 9.9 بهداشت و درمان کشور
 2.8 3.8 4.3 3.4 3.7 5.3 پوشاک و کفش استان
 2.8 3.5 4.1 4.0 4.2 4.8 پوشاک و کفش کشور
 2.4 3.1 2.8 2.8 2.8 3.1 ها و خدمات فرهنگیتفریحات، سرگرمی استان
 2.1 2.7 2.9 2.8 2.9 3.3 ها و خدمات فرهنگیسرگرمیتفریحات،  کشور
 10.2 12.0 14.4 13.4 14.0 9.5 حمل و نقل و ارتباطات استان
 10.4 12.3 12.9 11.8 11.2 9.2 حمل و نقل و ارتباطات کشور
 8.0 8.6 11.6 11.8 10.9 11.4 کاالها و خدمات متفرقه خانوار استان
 8.1 8.5 9.8 9.7 9.8 9.7 خانوارکاالها و خدمات متفرقه  کشور
 3.0 3.6 4.4 3.5 3.6 6.7 لوازم، اثاث و خدمات خانوار استان
 3.2 3.7 4.1 3.7 3.8 4.4 لوازم، اثاث و خدمات خانوار کشور
 39.8 32.9 29.0 29.8 28.2 21.4 مسکن استان
 41.5 36.4 33.2 34.1 33.2 29.1 مسکن کشور

 .ایران.نتایج آمارگیری از هزینه درآمد خانوارمآخذ: مرکز آمار 
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های خانوارهای روستایی در : درصد سهم اقالم خوراکی و غیرخوراکی از کل هزینه8جدول 

 1390-98استان و کشور 
 

استان 
 کشور

 1398 1397 1396 1395 1394 1390 اقالم هزینه

 1.2 1.3 2.0 1.5 1.6 2.5 خشکبار و حبوبات استان

 1.3 1.5 1.9 2.2 2.1 2.6 خشکبار و حبوبات کشور

 استان
ها و سایر ها، چاشنیادویه

 ترکیبات خوراکی
1.3 0.8 0.8 0.9 0.9 0.7 

 کشور
ها و سایر ها، چاشنیادویه

 ترکیبات خوراکی
1.2 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 

 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1 1.3 هاروغن و چربی استان

 1.5 1.5 1.5 1.6 1.7 1.9 هاروغن و چربی کشور

 استان
های آن و تخم شیر و فرآورده

 پرندگان
3.3 3.3 3.3 2.9 3.1 3.1 

 کشور
های آن و تخم شیر و فرآورده

 پرندگان
3.8 4.2 3.9 3.7 3.6 3.8 

 استان
ها، چای، قند و شکر، شیرینی

 قهوه و کاکائو
3.1 3.0 2.9 3.0 3.1 2.8 

 کشور
ها، چای، قند و شکر، شیرینی

 قهوه و کاکائو
3.1 3.2 3.2 3.1 3.2 3.3 

 استان
آرد، رشته، غالت، نان و 

 های آنفراورده
7.7 7.1 7.1 7.9 7.7 7.8 

 کشور
آرد، رشته، غالت، نان و 

 های آنفراورده
10.7 10.3 9.7 9.4 9.4 9.4 

 استان
ها، غذاهای آماده و نوشابه

 دخانیات
2.8 2.1 2.0 2.0 2.5 1.5 

 کشور
ها، غذاهای آماده و نوشابه

 دخانیات
3.1 2.6 2.5 2.5 2.0 1.8 

 4.1 4.2 4.3 4.5 4.3 5.9 هاها و سبزیمبوه استان

 5.2 5.2 5.3 5.9 5.8 7.9 هاها و سبزیمبوه کشور
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های خانوارهای روستایی در : درصد سهم اقالم خوراکی و غیرخوراکی از کل هزینه8جدول 

  1390-98استان و کشور 

استان 
 کشور

 1398 1397 1396 1395 1394 1390 اقالم هزینه

 5.4 5.2 6.3 6.7 7.0 7.9 گوشت استان
 6.3 6.5 7.3 7.8 8.1 9.2 گوشت کشور
 14.4 13.6 11.7 11.5 15.0 13.5 بهداشت و درمان استان
 11.8 12.4 10.4 9.7 9.9 9.1 بهداشت و درمان کشور
 3.1 4.5 4.0 4.1 4.9 6.3 پوشاک و کفش استان
 4.5 5.0 5.4 5.4 5.4 7.0 پوشاک و کفش کشور

 استان
ها و خدمات تفریحات، سرگرمی
 فرهنگی

1.8 2.0 2.1 2.2 1.7 1.4 

 کشور
ها و خدمات تفریحات، سرگرمی
 فرهنگی

1.9 1.9 1.9 1.9 1.7 1.6 

 11.1 13.5 13.2 13.5 10.9 9.3 حمل و نقل و ارتباطات استان
 13.1 13.4 13.0 12.0 11.3 9.3 و ارتباطاتحمل و نقل  کشور
 10.5 10.2 9.4 11.7 10.7 10.0 کاالها و خدمات متفرقه خانوار استان
 7.8 8.3 8.9 8.7 8.9 9.0 کاالها و خدمات متفرقه خانوار کشور
 4.1 5.7 5.3 5.7 6.9 8.0 لوازم، اثاث و خدمات خانوار استان
 4.6 5.3 5.6 5.5 5.4 5.8 لوازم، اثاث و خدمات خانوار کشور
 27.8 21.8 24.0 21.4 19.3 15.2 مسکن استان
 22.8 19.9 18.5 18.7 17.7 14.4 مسکن کشور

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

 1390-98های : ضریب جینی در کشور و استان طی سال 9جدول 

 1398 1397 1396 1395 1394 1390 عنوان
 0.3828 0.3940 0.3793 0.3730 0.3681 0.3568 کل کشور
 0.3116 0.3470 0.3616 0.3355 0.3509 0.3278 اصفهان

رتبه استان در 
 برابری درآمدها

14 26 22 24 25 20 

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

برداری از منابع تجديدناپذير طبیعت، در وحله اول تفكری اقتصادی مغاير با های اقتصادی و بهرهفعالیت
رسد اما با برنامه ريزی صحیح و بهره برداری بهینه و پايدار از منابع طبیعي الزامات محیط زيستي به نظر مي

های گزاف داری ايجاد نمود. هزينهتوان بین منافع اقتصادی و حفظ محیط زيست آشتي پايبه سادگي مي
های اندك اعمال قوانین محیط زيست مصداق های زيست محیطي در برابر هزينهدرماني ناشي از آلودگي

بارز اين مدعا و ضرورت رعايت الزامات زيست محیطي است. با نگاه جامع به مباحث محیط زيستي و 
تباط مفهومي عمیقي بین تالش اقتصادی با رعايت يابیم كه اراصول توسعه پايدار در اين خصوص در مي

 موازين و مقررات زيست محیطي وجود دارد. 

خوشبختانه رويكرد كشور و نگاه مديران صنعتي به مقوله محیط زيست در زمینه مشاركت گسترده اجرای 
ر نظام مديريت سبز و مديريت پسماند همچنین فعالیت گسترده در پايش محیط زيست انساني و صدو

های كنترل و های احداث و بهره برداری اكتشاف برای فعالیتهای اقتصادی و تولیدی توسعه پروژهپروانه
 های زيست محیطي در صنايع بزرگ را به دنبال داشته است.كاهش آلودگي

 های مهم بخش عملکرد شاخص -1

 1396-98های های مهم فرابخش در سال: عملکرد شاخص1جدول

 1398 1397 1396 واحد عنوان شاخص

 6901 6308 5592 تعداد صدور مجوزهای زيست محیطي

 120 100 80 تعداد نظارت بر روند اجرای پروژه های دارای مجوز ارزيابي زيست محیطي

 30 22 15 تعداد بررسي گزارشات ارزيابي زيست محیطي پروژه های مشمول واصله

 35 33 33 تعداد بزرگلحظه ای در صنايع  نظارت بر سیستم های پايش

 520 502 141 تعداد نظارت بر توانمندی و ارتقای آزمايشگاههای معتمد

 100 100 100 درصد نظارت بر كاهش آلودگي هوای ناشي از منابع ثابت و متحرك

 - - 2 تعداد ارتقاء و افزايش ايستگاههای پايش كیفي هوا

آالينده آب و  اجرای برنامه های ساالنه پیشگیری و كنترل منابع

 خاك) فاضالب، پسماند و مواد شیمیايي(
 95 92 90 درصد

مديريت زيست محیطي منابع آب و خاك) آب ساالنه اجرای برنامه هاي

 سطحي، آب زيرزمیني و خاك(
 100 100 100 درصد

 .مأخذ: اداره كل حفاظت محیط زيست استان اصفهان
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 ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه فرابخش عملکرد شاخص -2

در برنامه  ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه فرابخش: عملکرد شاخص2جدول 

 1398ششم توسعه سال 

 عناوين هدف كمي ماده قانوني
واحد 

 متعارف

هدف 

 برنامه
 عملكرد

درصد 

 تحقق

 38ماده 

بر ارتقا ، توسعه مطالعه ،نظارت 

سیستم های جمع آوری و 

تصفیه و بازچرخاني پساب و 

 فاضالب

 100 37 37 درصد

 یها استیس

 یقانون هوا ،يابالغ

 پاك

و اجرا برنامه جامع  نيتدو

هوا ، صدا و  يكاهش آلودگ

 امواج

شهرهای 

 200باالتر 

هزار نفر 

 جمعیت

1 1 100 

قانون برنامه  38ماده 

 ششم

برنامه جامع  یو اجرا نيتدو

 مقابله با گرد و غبار
 100 100 100 درصد

 38ماده 
نظارت بر تدوين و اجرای كامل 

 برنامه جامع مديريت پسماندها
 92 13 14 شهرستان

 قانون هوای پاك
خود اظهاری در پايش منابع 

 صنعتي ، خدماتي و معدني
 100 40 40 درصد

 سیاست های ابالغي

احیا تدوين و اجرای برنامه جامع 

رودخانه زاينده رود و تاالب بین 

 المللي گاوخوني

 100 1 1 تعداد

قانون هوای پاك ، 

 سیاست های ابالغي

ايجاد سیستم پايش بر خط آب، 

 هوا و خاك
 100 14 14 تعداد
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در برنامه  ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه فرابخش: عملکرد شاخص2جدول 

 1398ششم توسعه سال 

 عناوين هدف كمي ماده قانوني
واحد 

 متعارف

هدف 

 برنامه
 عملكرد

درصد 

 تحقق

 140 14 10 درصد ندهيآال عيكاهش صنا 38و ماده  6ماده 

سیاست های 

 ابالغي

نمونه برداری از منابع آب 

سطحي،زير زمیني و پساب ها و 

فاضالب های صنعتي و شهری و 

 آنالیز در آزمايشگاه

 

 تعداد
4600 4750 103 

 قانون هوای پاك

وخدماتي مجهز  صنعتيواحدهای

بصورت  آلودگي كنترل سیستمبه 

 آنالين در بخش هوا و پساب

 

 تعداد
30 34 113 

 133 13322 10000 تعداد پايش واحدهای صنعتي وخدماتي قانون هوای پاك

سیاست های 

 ابالغي

احداث تصفیه خانه فاضالب 

 شهرك های صنعتي استان
 100 14 14 تعداد

سیاست های 

 ابالغي

نصب ايستگاه های سنجش 

 كیفیت هوا
 0 0 1 تعداد

سیاست های 

 ابالغي

نصب ايستگاه های سنجش 

 كیفیت اب سطحي
 100 6 6 تعداد

، قانون 38ماده 

 مديريت پسماند

مديريت 

 پسماند

 106 85 80 درصد شهری

 170 92 55 درصد صنعتي

 149 82 55 درصد كشاورزی

 120 96 80 درصد پزشكي

 140 85 60 درصد ويژه

 .مأخذ: اداره كل حفاظت محیط زيست استان اصفهان
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 براساس تکالیف قانونی در برنامه ششم توسعه تحلیل عملکرد فرابخش -3

 

 : تحلیل عملکرد فرابخش بر اساس تکالیف قانونی 3جدول 

 داليل عدم تحقق عملكرد متن قانون ماده قانوني

 11ماده 
قانون هوای 

 پاك
 

تغییر  توسعه، احداث، هرگونه

واحدهای  تغییر محل ید وولت خط
معدني مستلزم  صنعتي و ،تولیدی

رعايت مقررات ابالغي از سوی 

 .باشدسازمان مي

كلیه استعالمها در بازه زماني 
روز تا حداكثر يكماه  15

بررسي وپاسخ داده مي 
 شوند.

 
 
 

 38ماده 
قانون برنامه 

پنجساله 
 ششم توسعه

 یو اجرا لیتكمبند چ قانون: 
 ه،یتصف ،یآورجمع ساتیتأس

پساب و  تيريو مد يبازچرخان
 یفاضالب در شهرها و شهركها

 ريو سا يو خدمات يصنعت
كه فاضالب با  ييواحدها

 دیاز حد مجاز تول شیب يندگيآال
 ندينمايم

مطالعه ،نظارت بر ارتقا ، 
جمع  یها ستمیتوسعه س

 يو بازچرخان هیو تصف یآور
 پساب و فاضالب

 زاتیكمبود تجه
و خودرو و  يشگاهيآزما
و عدم  يانسان یروین

 ياعتبار مال نیتام

های سیاست
ابالغي از 
سوی مقام 

معظم 
رهبری در 

حوزه محیط 
 زيست

مستمر و كنترل منابع و  شيپا
هوا، آب، خاك،  یندهيعوامل آال

امواج و  ،يصوت یهايآلودگ
 راتییمخرب و تغ یهااشعه

 تيو الزام به رعا م،ینامساعد اقل
 یهااستانداردها و شاخص

و  نیدر قوان يطیمحستيز
توسعه و  یهامقررات، برنامه

 .نیسرزم شيآما

 ريز ،ياز منابع آب سطح
و پساب ها و  ينیزم

و  يصنعت یفاضالب ها
ی حداقل يک بار در هر شهر

و فصل نمونه برداری 
شود. در مورد مايش ميآز

بهای سطحي و پايش آّ
زيرزمیني نتايج حاصل از 
داده های پايش لحظه ای 
منابع آب سطحي بصورت 
میانگین ماهانه در پايگاه 

اطالع رساني اداره كل درج 
 مي گردد.

 زاتیكمبود تجه
و خودرو و  يشگاهيآزما
و عدم  يانسان یروین

 ياعتبار مال نیتام
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 : تحلیل عملکرد فرابخش بر اساس تکالیف قانونی 3جدول 

 داليل عدم تحقق عملكرد متن قانون ماده قانوني

های سیاست
از ابالغي 

سوی مقام 
معظم 

رهبری در 
حوزه محیط 

 زيست

گسترش اقتصاد سبز با : 8بند 
 بر: دیتأك
كربن، استفاده از صنعتِ كم

پاك، محصوالت  یهایانرژ
و  کیسالم و ارگان یكشاورز

ها با پسماندها و پساب تيريمد
و  هاتیاز ظرف یریگبهره

 ،یاقتصاد یهایتوانمند
و  يعیطب ،ياجتماع

 .يطیمحستيز

خانه فاضالب  هیاحداث تصف
 استان يصنعت یشهرك ها

شهرك صنعتي  14در 
سیستم تصفیه خانه فاضالب 

مركزی فعال مي باشد. 
میزان تولید پساب اين 

 4تصفیه خانه ها بالغ بر
میلیون متر مكعب در سال 
است كه به مصرف فضای 

 سبز غیر مثمر مي رسد

 زاتیكمبود تجه
و خودرو و  يشگاهيآزما
و عدم  يانسان یروین

 ياعتبار مال نیتام

های سیاست
ابالغي از 
سوی مقام 

معظم 
رهبری در 

حوزه محیط 
 زيست

مستمر و كنترل منابع و  شيپا
هوا، آب، خاك،  یندهيعوامل آال

امواج و  ،يصوت یهايآلودگ
 راتییمخرب و تغ یهااشعه

 تيو الزام به رعا م،ینامساعد اقل
و  نیاستانداردها و در قوان

توسعه و  یهامقررات، برنامه
 .نیسرزم شيآما

 یهاستگاهيا و راهبری نصب
 ياب سطح تیفیسنجش ك

اصفهان  يشهرك صنعت 4
 شيپا ستمیمجهز به س

 2پساب بوده و  نيآنال
 یخانه فاضالب شهر هیتصف

 شيپا ستمیمجهز به س زین
در بخش پساب  یلحظه ا

 22باشد. در مجموع  يم
در  يخدمات و يواحد صنعت

 ستمیس یبخش پساب دارا
 هستند . یلحظه ا شيپا

 زاتیكمبود تجه
و خودرو و  يشگاهيآزما
و عدم  يانسان یروین

 ياعتبار مال نیتام

 15ماده 
قانون 

حفاظت از 
 خاك

سازمان مكلف است نسبت به 
شناسايي واحدهای آالينده خاك 

كننده اخطار اقدام نموده و به آلوده
دهد كه ظرف مهلت معیني 
متناسب با نوع ماده آالينده 

نسبت به حذف بازسازی خاك و 
 جبران خسارت وارده اقدام كند.

 ربطيذ یارگان هامكاتبه با 
 یاقدامات پاكساز یریگیو پ

 حوادث جاديخاك در موارد ا

 زاتیكمبود تجه
و خودرو و  يشگاهيآزما
و عدم  يانسان یروین

 ياعتبار مال نیتام
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 : تحلیل عملکرد فرابخش بر اساس تکالیف قانونی 3جدول 

 داليل عدم تحقق عملكرد متن قانون ماده قانوني

ماده 
قانون 11

حفاظت از 
 خاك

سازمان مكلف به پايش خاك 
های آلوده، شناسايي مواد آالينده 
خاك و اشخاص آلوده كننده آن 

براساس حدود مجاز آلودگي خاك 
و آالينده های ورودی به آن 

برای كاربری های مختلف خاك 
 مي باشد.

مربوط به  یزهایانجام آنال
الزم  یها یریگیخاك و پ
تحقق قانون  یدر راستا

 حفاظت از خاك

 زاتیبود تجهكم
و خودرو و  يشگاهيآزما
و عدم  يانسان یروین

 ياعتبار مال نیتام

های سیاست
ابالغي از 
سوی مقام 

معظم 
رهبری در 

حوزه محیط 
ماده  زيست

قانون  24
مديريت 
خدمات 
 كشوری

سیاست های نظام در حوزه  5بند 
 تيالزام به رعامحیط زيست: 

 یهااستانداردها و شاخص
و  نیدر قوان يطیمحستيز

توسعه و  یهامقررات، برنامه
 .نیسرزم شيآما

به وظايف قابل واگذاری  یواگذار
 ستیهر برنامه ب يكه ط ینحو

دولت  یهايتصد زانیدرصد از م
كاهش  یدر امور قابل واگذار

 .ابدي

 یو ارتقا ینظارت بر توانمند
از  معتمد یشگاههايآزما

طريق بررسي مستندات 
متقاضیان، بازديد، تست 

 مشترك و...

 زاتیكمبود تجه
و خودرو و  يشگاهيآزما
و عدم  يانسان یروین

 ياعتبار مال نیتام

 4تبصره 
 11ماده 

قانون هوای 
 پاك

 

كلیه مراكز، واحدهای صنعتي و 
تولیدی، حسب تشخیص سازمان 
مكلفند نسبت به نمونه برداری و 

آلودگي هوا، در اندازه گیری 
فاصله زماني ممكن و در 

چهارچوب خوداظهاری، در پايش 
 اقدام كنند.

خود های نتايج پايش
،  يمنابع صنعت یاظهار

ي مشمول در و معدن يخدمات
اداره كل ارزيابي بررسي و 

 پیگیری مي گردد .

 زاتیكمبود تجه
و خودرو و  يشگاهيآزما
و عدم  يانسان یروین

 ياعتبار مال نیتام

 11ماده 
آيین نامه 

اجرايي ماده 
 29ماده  2

قانون هوای 
 پاك

راه اندازی شبكه ملي پايش و 
 اطالع رساني آلودگي صوتي

0 

عدم  –عدم تامین اعتبار 
ابالغ برنامه جامع 

مديريت كاهش آلودگي 
 صوتي
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 : تحلیل عملکرد فرابخش بر اساس تکالیف قانونی 3جدول 

 داليل عدم تحقق عملكرد متن قانون ماده قانوني
 30ماده 

قانون هوای 
 پاك

 0 راه اندازی شبكه پايش امواج
عدم  –عدم تامین اعتبار 

 ابالغ حدود مجاز امواج

های سیاست
 ابالغي

نصب ايستگاه های سنجش 
 كیفیت هوا

0 

عدم تامین اعتبار علیرغم 
پیگیری های ملي و 

 استاني

 38ماده 
برنامه ششم 

 توسعه

بند ث قانون: نظارت بر اجرای 
طرح های جامع مديريت پسماند 

به ويژه در سواحل درياها، 
دشتهای رودخانه ها، جنگلها و 

حاشیه تاالب ها و مديريت 
ساالنه حداقل بیست درصد 

(از حجم پسماندهای موجود 20%)
 با روش مناسب.

برنامه  ینظارت بر اجرا
پسماندها و  تيريجامع مد

طرح موضوع در جلسات 
پسماند  تيريكارگروه مد

كارگروه  و شهرستان ها
 پسماند استان تيريمد

پسماند،  موضوع
 بخشي بوده و يفرابخش

برعهده اجرای آن 
باشد كه  يم هايشهردار

 نیعدم تأم لیبعضاً به دل
 هايبودجه، توسط شهردار

 .است دهينگرد يياجرا

، 38ماده 
قانون 

مديريت 
 پسماند

 ، قانون مديريت پسماند38ماده 

برنامه  ینظارت بر اجرا
پسماندها  تيريجامع مد

 طیتوسط ادارات حفاظت مح
 یشهرستان ها ستيز

 استان

پسماند،  موضوع
بخشي بوده و  يفرابخش

برعهده اجرای آن 
باشد كه  يم هايشهردار

 نیعدم تأم لیبعضاً به دل
 هايبودجه، توسط شهردار

 .است دهينگرد يياجرا
محل دفن  13در استان 

پسماندهای صنعتي غیر 
ويژه دارای مجوز محیط 

 5زيست وجود دارد كه 
محل آن از جمله مورچه 
خورت، رازی ، شهرك 
صنعتي بزرگ، شهرك 

صنعتي محمودآباد و نگین 
دارای مجوز محیط زيست و 

مكان  8فعال مي باشد . 
ديگر شامل محل دفن 

دستیابي به تحقق كامل 
مربوط به اجرای وظايف 
دستگاههای فرابخشي 
جهت تملک زمین از 

ركت شهركهای طريق ش
صنعتي استان مي باشد از 

جمله امور اراضي 
جهادكشاورزی، منابع 

 طبیعي و .... .
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 : تحلیل عملکرد فرابخش بر اساس تکالیف قانونی 3جدول 

 داليل عدم تحقق عملكرد متن قانون ماده قانوني
پسماند صنعتي شهرك 

مشچه، اردستان، شهرك ك
شهرك علويجه، شهرك 
رامشه، شهرك جي و 

سگزی، شهرك سپهرآباد، 
شهرك كوهپايه و شهرك 
مباركه دارای مجوز محیط 
زيست مي باشد ولیكن به 
دلیل عدم تملک اراضي 

 هنوز راه اندازی نشده است.
طبق اعالم سازمان 

جهادكشاوری به دلیل كمبود 
اعتبار امحاء پسماندهای 
ويژه كشاورزی در حال 

حاضر امكانپذير نمي باشد و 
در حال حاضر نسبت به 

مديريت پسماندهای عادی 
اقدام مي بخش كشاورزی 
 گردد.

دستیابي كامل به اين 
شاخص از اهداف 

فرابخشي و جزء وظايف 
سازمان جهادكشاورزی 

 مي باشد.

میزان كل پسماندهای 
پزشكي و بیمارستاني استان 

تن در روز مي  16اصفهان 
تن آن  7/12باشد كه 

درصد( به صورت  79)معادل 
اصولي مديريت مي شود كه 

بدون انجام عملیات بي 
خطرسازی دفن مي گردد. با 
توجه به وظیفه حاكمیتي و 
نظارتي اين اداره كل جهت 
تحقق اين شاخص نظارت 

های و پیگیری های الزم را 
از طريق دانشگاه علوم 
 پزشكي انجام مي دهد.

دستیابي به تحقق كامل 
مربوط به اجرای وظايف 
دستگاههای فرابخشي از 

جمله دانشگاه علوم 
م پزشكي، سازمان نظا
 پزشكي مي باشد.

 .مأخذ: اداره كل حفاظت محیط زيست استان اصفهان
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 عملکرد بودجه -4

 )ارقام به میلیون ریال( 1398ای و تملک بخش در سال : عملکرد اعتبارات هزینه4جدول 

 درصد تحقق عملكرد مصوب منبع تامین اعتبار نوع اعتبار

 هزينه ای

 100 14790 14790 ملي

 99.8 248747 249208 استاني

 9/99 263537 263998 جمع

 تملک دارايي

 100 4400 4400 ملي

 8/31 11138 32931 استاني

 6/41 15538 37331 جمع

 .مأخذ: اداره كل حفاظت محیط زيست استان اصفهان

 جمع بندی و پیشنهادها -5

های اجرايي مطابق جداول با توجه به رويكرد نظارتي اداره كل محیط زيست استان و با عنايت به سیاست

ها جهت كاهش های حساس، پیگیری فعالیتبوم عملكرد در موضوع ارتقای آگاهي عمومي، مديريت زيست

و خاك از طرق مختلف ازجمله آلودگي كالن شهر اصفهان در اولويت است . جلوگیری از آلودگي منابع آب 

 ، كنترل خروجي هوا و پساب واحدهای صنعتي، ارزيابي واحدهای صنعتي و خدماتي جهت استقرار در استان

های مديريت انواع پسماندها ، شناسايي واحدهای صنعتي و خدماتي سبز، نظارت و بازرسي تعريف پروژه

های محیط زيست و های سنجش آلودگي هوا و آب، توانمندسازی آزمايشگاهمحیطي، نصب ايستگاهزيست

وان بازوی حمايتي درخصوص انجام خوداظهاری واحدهای صنعتي عن بكارگیری آزمايشگاه های معتمد به

بوده است. فعالیت شناسايي و مهار  1398های شاخص عملكرد بخش محیط زيست در سال از ديگر جنبه

های تولید ريزگرد محدود بوده گرچه نسبت به سالهای قبل با توجه به گاز سوز شدن تعدادی از كانون

 ت داشته است.واحدهای تولید آجر، پیشرف
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 های اجرایی بخش در حوزه محیط زیست عبارتند از:برخی از مهمترین سیاست

 .اجرای برنامه جامع كنترل كیفي هوای اصفهان 

 رود.ای آب رودخانه زايندههای پايش لحظههای سنجش آلودگي هوا و ايستگاهراهبری ايستگاه 

 در كالن شهر  4برق و توزيع بنزين يورو های تولید نظارت بر گاز سوز بودن مستمر نیروگاه

 استان. اصفهان

 بر.ويكرد جلوگیری از توسعه صنايع آبهمكاری در زمینه تهیه طرح آمايش سرزمین با ر 

 ها به سیستم تجهیز واحدهای صنعتي بزرگ استان و تعدادی از مراكز بزرگ خدماتي نظیر نیروگاه

  .ایپايش لحظه

 يع گاز به واحدهای صنعتي مجاور مناطق مسكوني با اولويت تالش در جهت توسعه شبكه توز

 كیلومتر. 50صنايع مستقر در شعاع

 نیازمند استان. خدماتي-تولیدیواحدهایدرفاضالب موجودهایخانهتصفیهفراينداصالحوبهسازی 

 محیطي.های زيستتوانمندسازی مركز پايش استان در زمینه آنالیز شاخص 

  تأكید بر  های عمراني استان بايافته در پروژههای علمي و نظاماستفاده از روشبر تاكید

 گذاری زيستي.ارزش

 

 نقاط قوت

 .وجود بخش كارشناسي توانمند در مجموعه محیط زيست و مركز پايش استان 

  كسب تجارب فني در زمینه كنترل آلودگي واحدهای صنعتي به علت تنوع و تعدد واحدهای

 ن.صنعتي استا

 های دولتي جهت كنترل آلودگي منابع آب، خاك و هوا.همكاری ساير دستگاه 

 .افزايش آگاهي عمومي در شناسايي واحدهای آالينده 

 

 نقاط ضعف

 المللي گاوخوني.رود و تاالب بینهای زيست محیطي رودخانه زايندهآبهدم تاًمین حقع 

 ی صنعتي بزرگ .های پايش مستمر توسط واحدهابر بودن نصب سیستمهزينه 
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 بر بودن خدمات بخش خصوصي در پايش واحدهای صنعتي هزينه 

  عدم انجام گندزدايي پساب واحدهای تصفیه فاضالب شهری و ايجاد مشكالت بهداشتي و كم

 .ز پساب غیراستاندارد در كشت مثمراطالعي كشاورزان در عدم استفاده ا

 

  پیشنهادها

 المللي گاوخوني.رودخانه زاينده رود و تاالب بینهای زيست محیطي آبهتاًمین حق 

 های جامع آمايش سرزمین.تقويت و تعمیق مالحظات زيست محیطي در برنامه 

 رود.مديريت بهینه منابع آب در راستای بهبود كیفیت آب رودخانه زاينده 

 . تعمیم بازچرخاني پساب در كلیه واحدهای آب بر استان 

 قای فناوری روزآمد در حوزه مديريت انرژی ، آب و محیط زيست.بسترسازی جهت انتقال و ارت 

 گیرانه از باغات و اراضي كشاورزی و محدوديت بارگذاری صنايع آالينده حفاظت جدی و سخت

 كیلومتری شهراصفهان. 50و غیرمرتبط در محدوده استان اصفهان، خصوصا ًشعاع 

 آالينده ازطريق ايجاد بانک اطالعاتي. رويكرد شناسايي دقیق وضع موجود آلودگي و سهم منابع 

 محیطي در استان اصفهان با توجه به ظرفیت علمي و مركزيت احداث شهرك فناوری زيست

 اصفهان. 

 های رفع آلودگي.گذاری و تاًمین مالي سیستمكمک به واحدهای صنعتي در سرمايه 

 ايش .های قديمي در تولید و پهای جديد و حذف روشاستفاده از تكنولوژی 

 های فاضالب شهری در كشت مثمر در استان.خانههای تصفیهجلوگیری از استفاده از پساب 

  آموزش مسئوالن واحدهای صنعتي جهت پايش و كاهش آلودگي و ارتقاء فرهنگ و آموزش

  .عمومي





 

 

 

 

 

 های تولیدی و زیربناییحوزه: دومبخش 
 

 

 حمل و نقل: هفتمفصل 
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 مقدمه

. شودمحسوب مییافتگی های توسعهشاخصای در اقتصاد کشورها داشته و از جمله ویژهجایگاه  و نقلحمل 
 خدماتیهای صنعتی، کشاورزی و پیشرفت و توسعه این بخش نقش مهمی در تحول بخشبدون شک 

وجود توسعه همه جانبه کشورها را ، از جمله شرایط نظران امروزه بیشتر اندیشمندان و صاحبچنانکه  دارد .
زیربنایی و الزمه  های اساسی ودانند و از این صنعت به عنوان محور فعالیتمیسیستم کارآمد حمل و نقل 

گذاری غیراقتصادی  قیمتی حمل و نقل و  هافرسودگی ناوگان و زیرساخت. کنند تحول اقتصادی یاد می
افزایش مصرف ، ایدیگر تلفات و تصادفات جاده سوی و ازبخش وری سو روند نزولی بهره یک ازآن 

 را به همراه دارد . زیست محیطی هایآلودگیانرژی و 

درصد جابجایی  90ای با بیش از و نقل جاده و نقل کاال، حملهای مختلف حمل در بین روشدر کشور ما 
میلیون تن بار توسط  500که ساالنه بیش از طوری  به بوده ،ترین روش حمل کاال در سطح کشور، عمده

ساالنه  وتر در هر سفر کیلوم 493تن و متوسط مسافت  15هزار سفر ناوگان باری با متوسط وزن  25748
در این حوزه  متاسفانهشوند. ای جابجا میهزار سفر با ناوگان جاده 18160میلیون نفر توسط  290بیش از 

 5/1درصد تلفات جهانی و  2ای ایران حدود درصد تلفات جاده بوده بطوریکهمیزان مرگ و میر نیز باال 
، دو برابر  لیتر سوخت برای حمل هزار تن بار 33ش از با مصرف بی کشور ما. در  برابر متوسط جهانی است

شود. سهم انتشار گازهای مصر و چین و چهار برابر هند و اندونزی سوخت مصرف مینظیر ی یکشورها
به  .که نسبتا باال است بودهدرصد  84طور متوسط  ای ایران طی دهه گذشته، بهو نقل جادهآالینده حمل 

 جایگاه با متناسب ایجاده ناوگان فرسودگی و نبوده مناسب ایران ایجاده لنق و حمل شرایط طور کلی
 . شدبانمی منطقه در ایران راهبردی

ای های موجود، تسهیل تردد وسائط نقلیه و امکان برقراری ارتباط جادهسازی راهبهینه ، هانگهداری راه

از جمله  نقلیه وسائط استهالك کاهش تقلیل زمان و هزینه سفر و تامین ایمنی عبور و مرور، مستمر،
قل های مهم فصل حمل و نقل است . در این فصل به بررسی دو بخش اصلی فصل شامل حمل و نبرنامه

 و هواشناسی پرداخته می شود .

 

 بخش اول : حمل و نقل 

 های مهمعملکرد شاخص-1

رود . در به شمار می کشور نقل کاال و مسافر  استان اصفهان به عنوان یکی از قطب های صنعت حمل و

درصد حجم جابجایی بار در کشور با رتبه اول(  11میلیون تن کاال )بیش از  53با حمل بیش از  1398سال 
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درصد مسافر جابجا شده در کشور با رتبه سوم( سهم باالیی  3/8میلیون نفر جابجایی مسافر ) 12و حدود 

مواصالتی ترانزیت شمال به جنوب و در حمل و نقل کشور داشته است . قرار گرفتن این استان در تقاطع 

درصد  5/11درصد آزاد راهها 8/16غرب به شرق و دارا بودن بیشترین آزاد راه، بزرگراه و راه اصلی ) 

 . درصد راههای اصلی( کشور گویای اهمیت این بخش در سطح ملی و استانی است 5/7ها و بزرگراه

 1396-98های های مهم بخش در سالجدول یک . عملکرد شاخص

 1398 1397 1396 واحد عنوان شاخص

اصلی، فرعی هایراه آسفالتروکش و بهسازی

 و روستایی
 744 202 134 کیلومتر

 57 10 7 دستگاه احداث تقاطع غیرهمسطح و تکمیل پل

 157 202 151 کیلومتر ییو روستا فرعی – یاصل یها احداث راه

 11917 12697 14039 هزارنفر ای( مسافر جابه جا شده از مبدا استان )جاده

 52978 48411 48506 هزارتن بار جابه جا شده از مبدا استان )با بارنامه(

 629 696 591 نفر تعداد متوفیات ناشی از تصادفات جاده ای

نگهداری و ایمن سازی راه های 

 )مستمر(استان
 11163 11163 11134 کیلومتر

 4017 3767 3221 هزار تن ی )ریلی(ریتناژ بارگ

 15213 14,587 14,002 هزار تن )ریلی( هیتناژ تخل

 )ریلی( خالص لومتریتن ک
تن هزار 

 لومتریک
4,633,992 5,201,908 5469496 

 )ریلی( ناخالص لومتریتن ک
تن هزار 

 لومتریک
8,194,087 9,113,678 9662691 

 15267 16657 20,275 سورتی پرواز تعدادکل پروازهای داخلی

 1848 2403 4,220 سورتی پرواز تعداد کل پروازهای بین المللی

 1597 1745 2,288 هزار نفر تعداد کل مسافران پروازهای داخلی

 205118 267453 502,374 نفر تعداد کل مسافران پروازهای خارجی

 12201 13278 17,058 تن میزان بار حمل شده پروازهای داخلی

 4436 5292 8,504 تن پروازهای خارجیمیزان بار حمل شده 

مأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ، اداره کل راه و شهرسازی استان ، اداره کل راه آهن استان، 
 .های استاناداره کل فرودگاه
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روستایی و اصلی، فرعی و راه هایآسفالت روکش وبا توجه به افزایش اعتبارات بخش، عملیات بهسازی 

افزایش چشمگیری  1396نسبت به سال  1398ها در سال همچنین احداث تقاطعهای غیرهمسطح و پل

ناشی از  1396نسبت به سال  1398داشته است . کاهش میزان مسافر جابجا شده از مبدا استان در سال 

له نقلیه شخصی کاهش سفرهای تفریحی به دلیل وضعیت اقتصادی مردم و تمایل به انجام سفر با وسی

نسبت به سال  1398نسبت به وسایل نقلیه عمومی بوده است . همچنین میزان بار جابجا شده در سال 

افزایش یافته که بخشی از آن به دلیل افزایش نظارت و کنترل پلیس راه برای الزام به دریافت  1396

 بارنامه برای بارها بوده است . 

درصد افزایش یافته است .  6حدود 1396نسبت به سال  1398آمار متوفیات تصادفات جاده ای در سال 

درصد کاهش نشان می دهد معهذا اصالح این روند نیازمند  10حدود  1397هر چند این آمار نسبت به سال 

با همکاری  ایمنی تردد کاربران آسیب پذیر جاده ءهای ارتقا اجرای طرحپیگیری های جدی تری است . 

بررسی وضعیت تصادفات جاده ای براساس الگوی ، ها  ایمنی راه ءپلیس راه ، جلسات تخصصی کمیته ارتقا

تشکیل کمیته تصادفات با هدف ، نصب دوربین های ثبت تخلف سرعت و نظارت ، ارزیابی ریسک 

آموزش  ونقل،سات کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل، برگزاری جلسازی مقامات شهرستانی حساس

گیری و لکه .ی ارتقای ایمنی جاده ای بوده استاز جمله برنامه ها تصادفات با موضوع شاغلین بخش

ها شامل ، اجرای پروژه های مربوط به ایمنی حریم راهها روکش آسفالت راه های شریانی، اصالح تقاطع

، تابلوهای انتظامی و کیلومتر(39)خرید، نصب و راه اندازی نیوجرسی کیلومتر( 1445اجرای خط کشی )

، حفاظ بتنی، کیلومتر(40) سیستم روشناییاجرای ، تابلو( 5760) مسیرنما و مترمربع ( 300)اخطاری 

. نگهداری و ایمن سازی راه های استان از عملیات جاری بخش تابلوهای پیام متغیر چراغ های چشمک زن

 رود. بشمار می

 

 

 

 

 



 استان اصفهان 1398گزارش اقتصادی، اجتماعی سال                                                              102

 
 

  .بخش اساس اهداف کمی برنامه بخش حمل و نقل ها و متغيرهای مهم برعملکرد شاخص -2

در  ها و متغيرهای مهم بربخش اساس اهداف کمی برنامه بخش. عملکرد شاخص2جدول 

 1398برنامه ششم توسعه سال 

ماده 
 قانونی

 عناوین هدف کمی
واحد 
 متعارف

 درصد تحقق عملکرد هدف برنامه

 102 100 98 کیلومتر بزرگراه یلاحداث و تکم 
 107 59 55 لومتریک یاصل یها راه لیاحداث و تکم 

بند  108
)الف( 

 (1جزء )

 نفر کاهش تلفات حوادث رانندگی
در صد کاهش 31

 در پایان برنامه
72 

محقق نگردیده 
 است.

شناسایی و آشکارسازی نقاط 
 پرتصادف

 مقطع -نقطه
اصالح نقاط 

 ایخیز جادهحادثه
برای کاهش 
تلفات حوادث 

 رانندگی

109 _ 

رفع و اصالح نقاط حادثه خیز با 
 اولویت مسیرهای پرتردد کشور

 _ 22 مقطع -نقطه

ماده 
بند  108

)الف( 
 (2جزء )

خرید نصب و راه اندازی دوربین 
 های کنترل سرعت

 دوربین

تحت پوشش قرار 
های گرفتن جاده

اصلی و آزادراه ها 
با نصب، نگهداری 

روزرسانی و به
های سامانه

کنترلی و مراقبتی 
 هوشمند

16 _ 

تکمیل و نگهداری دوربین های 
 ثابت کنترل سرعت

 _ 166 دوربین

اندازی سیستم خرید، نصب و راه
 _ WIM 2 (WIMتوزین در حال حرکت )

تکمیل و نگهداری سیستم توزین 
 _ WIM 6 (WIMدر حال حرکت )

های نظارت نگهداری دوربین
 تصویری

 _ 34 دوربین

پشتیبانی و نگهداری سامانه 
 تابلوهای پیام متغیر

 _ 15 تابلو

 _ 10 ترددشمار های ترددشمارتوسعه دستگاه
 78 4017578 5170781 تن شده )ریلی(بارگیریتناژ 57ماده 

 77 15213039 19874935 تن )ریلی( شده هیتناژ تخل 57ماده 

 57ماده 
جا شده ه ب جاخالص کیلومترتن

 )ریلی(
 71 5469496858 7730384327 لومتریتن ک

 53ماده 
 بند )ب(

نرخ حمل و نقل  یآزاد ساز
 یهوائ

 100 100 100 درصد

ان، است مأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ، اداره کل راه و شهرسازی استان ، اداره کل راه آهن
 اداره کل فرودگاه های استان.
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 تحليل عملکرد بخش براساس تکاليف قانونی -3

موضوع کاهش تلفات حوادث رانندگی  قانون برنامه ششم توسعه کشور 108( ماده 1مطابق بند )الف( جزء )

با تأکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقاء کیفیت ایمنی وسایل نقلیه ، تقویت و تکمیل 

سعه فرهنگ صحیح ترافیکی خیز و توهای پزشکی، اصالح نقاط حادثههای امداد رسانی و فوریتشبکه

درصدی تلفات حوادث رانندگی تا پایان اجرای برنامه هدف گذاری شده است . افزایش آمار  31کاهش 

نشان می دهد که این هدف  1398نفر در سال  629به  1395نفر در سال  619تلفات جاده ای استان از 

 برنامه محقق نشده است . 

کلیه معابر اصلی، میادین  قانون برنامه ششم توسعه کشور می بایست (2بند )الف( جزء ) 108مطابق ماده 

های اصلی و آزادراه ها با نصب، نگهداری و شهرها و همچنین جادهها و کالنو بزرگراه ها در مراکز استان

ها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداریبروزرسانی سامانه

ر گیرد. موضوعی که در برنامه هدف کمی برای آن مشخص نشده معهذا بسیاری از عملیات مربوط به قرا

 طرح اجرایی گردیده است .

 تقویت طرح مسافری، بلیط اینترنتی فروش بازارگاه های نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای، پیگیری

 سیدگی، ررسانیاطالع هایسامانه و الکترونیکی پرداخت هایسامانه ، توسعههاپایانه در مجازی نوبت دهی

جدول  جاده ای از جمله مهمترین برنامه های اجرایی بخش بوده است . ناوگان مصرفی سوخت به وضعیت

عملکرد بخش بر اساس تکالف قانونی مندرج در قانون برنامه ششم بخش را  3شماره 

 دهد .نشان می
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 کاليف قانونیتحليل عملکرد بخش براساس ت-3جدول

 دالیل عدم تحقق عملکرد متن قانون ماده قانونی

بند  108ماده 
 (1)الف( جزه )

 

)تکلیف  کاهش تلفات حوادث رانندگی
از  ایخیز جادهمقرر: اصالح نقاط حادثه

طریق شناسایی و آشکارسازی نقاط 
 پرتصادف و رفع و اصالح نقاط حادثه(

 نقطه انجام شده 22

کاهش قابل توجه 
اعتبارات نگهداری 

و اتفاقات پیش هاراه
 بینی نشده

بند  108ماده 
 (2)الف( جزء )

های اصلی تحت پوشش قرار گرفتن جاده
و آزادراه ها با نصب، نگهداری و 

های کنترلی و روزرسانی سامانهبه
 مراقبتی هوشمند

درصد راه های  91
شریانی تحت 

 پوشش می باشد.

 
_ 

 بند )ب( 57ماده 
قانون برنامه سهم حمل  یاجرادر طول 
به ترتیب به بار مسافر و  یلیو نقل ر

 .درصد برسد 30و  20حداقل 
_ _ 

 - درصد 100 ینرخ حمل و نقل هوائ یآزاد ساز بند )ب( 53ماده 
 

 ایعملکرد بودجه-4

 )ارقام به ميليون ریال( 1398ای بخش در سال عملکرد اعتبارات هزینه 1-4جدول 

عنوان دستگاه 
 اجرایی

 درصد تحقق عملکرد مصوب منبع اعتبار

اداره کل 
راهداری و حمل 
 و نقل جاده ای

 100 514595 514595 ملی

 0 0 0 استانی

 100 514595 514595 جمع کل

اداره کل راه و 
شهرسازی 

)زیربخش حمل 
 و نقل جاده ای(

 0 0 0 ملی
 100 116806 116806 استانی

 100 116806 116806 جمع

اداره کل راه 
 آهن

 97 99510 102587 ملی
 0 0 0 استانی
 97 99510 102587 جمع

مأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان، اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، اداره کل 
 .راه آهن استان اصفهان
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     1398ی بخش در سال اهیسرما یهاییتملک داراعملکرد اعتبارات  2-4جدول 

 )ارقام به ميليون ریال(

 عملکرد مصوب منبع اعتبار ییعنوان دستگاه اجرا
درصد 
 تحقق

و حمل  یاداره کل راهدار
 یو نقل جاده ا

 78,34 1223792 1562096 ملی

 45,83 184685 402896 استانی

 71,67 1408477 1964992 جمع

 یاداره کل راه و شهرساز
حمل و نقل  ربخشی)ز

 (یجاده ا

 66,1 964197,3 1457943,25 ملی

 58,7 116124,8 197668 استانی

 65,2 1080322,1 1655611,25 جمع

 اداره کل راه آهن

 85 35724 42028 ملی

 0 0 0 استانی

 85 35724 42028 جمع
شهرسازی استان اصفهان، اداره کل  مأخذ: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان، اداره کل راه و

 .راه آهن استان اصفهان
 

 جمع بندی و پيشنهادها-5

پایانه مسافربری از نظر تعداد پایانه در رتبه اول کشوری قرار دارد. 29پایانه باربری و  6استان اصفهان با 

در جایگاه اول میلیون تن تناژ بار جابه جا شده  53تا  44با حدود 1398و  1395همچنین در سال های 

درصد ی کشور نیز  3/8میلیون نفرمسافر جابجا شده و سهم حدود 12کشوری بوده است. با توجه به آمار 

در رتبه سوم کشوری قرار گرفته است. آمار تلفات جاده ای در طول سال های متمادی به صورت کلی روند 

دهد. افزایش نشان می 1397نند سال کاهشی داشته لیکن به دالیل پیش بینی نشده در برخی از سالها ما

ها واشاعه فرهنگ ترافیکی و به روز نمودن افزایش اعتبارات و به تبع ان رفع نقاط حادثه خیز و بهسازی راه

 تجهیزات ترافیکی کاهش تلفات جاده ای را به همراه خواهد داشت .
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 نقاط قوت

 و نقل جاده ای بار و مسافر سهم باالی استان در حمل. 

  استان 9قرار گرفتن استان در مرکز کشور و همسایگی با.  

  کیلومتر راه همسنگ از جمله آزاد راه و بزرگ راه در استان 25000دارا بودن نزدیک به. 

  وجود نیروهای متخصص، با تجربه و توانمند در حوزه حمل و نقل در استان. 

 تان نسبت به بقیه مناطق کشورهای اقتصادی، صنفی، باربری و مسافری در استعداد زیاد بنگاه. 

 گذاری و اجراخصوصی کارآمد جهت سرمایهوجود بخش. 

 بین المللی شهید بهشتی اصفهان برای توسعه حمل  مناسب فرودگاه و موقعیت مرکزیت استان

 .نقل هوایی و

  از فراز منطقه تحت کنترل فرودگاهعبور دوازده مسیر هوایی بین المللی و داخلی.  

 جایگزین( برای تمامی پروازهای  فرودگاه اصفهان به عنوان اولین فرودگاه احتیاطی تعیین(

 .فرودگاه احتیاطی اول و دوم اغلب پروازهای داخلی کشورو ای پایتخت هفرودگاه

 

 نقاط ضعف

 تردد و ترافیک سنگین با توجه به مرکزیت استان و وجود صنایع بزرگ.  

 منطقه یمیاقل طیو شرا یتوپوگراف یبنا به اقتضا یمحدود بودن فصل کار. 

 المللیو نقل بین کمبود شرکت ها و رانندگان متخصص در حمل. 

 های کمبود تسهیالت مشوق سرمایه گذاران بخش خصوصی برای سرمایه گذاری توسعه شیوه

 .نوین و متنوع حمل و نقل

 ناوگانو نقل و فرسودگی  وجود مالکیت تک خودرویی )خویش فرمایی( در حوزه حمل.  

 های و نقل باربری درقالب شهرك های حملهای مناسب برای استقرار شرکتعدم وجود مکان

 .و نقل حمل

 ایو نقل جاده عدم استفاده از سیستم هوشمند برای مدیریت ترانزیت کاال در بخش حمل. 

 های استان نسبت به کشورای در جادهباال بودن میزان تلفات وسوانح جاده.  
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 های متوسط و ها با عملیات اجرایی پروژهای متنوع و متغیر و عدم تطابق آنبخشنامه ابالغ

  .کوچک استانی

 های استان با توجه به کمبود اعتبارات بهسازی و نگهداریپایین بودن کیفیت راه. 

 عدم اختصاص اعتبار و تسهیالت کافی تجهیز و نوسازی ناوگان حمل و نقل. 

 هاپروژه یاجرا در نیمعارضمین هزینه های قابل توجه تا.  

 لکوموتیو و واگن کمبود. 

 ریشدن زمان س طوالنی ی وبار یها مالک واگن یها از شرکت یبرخ نیب یعدم هماهنگ 

 .یابه جاده یلیحمل از ر وهیش رییغبه ت تمایل متقاضیانو  محموله

 پيشنهادها

 هاتوسعه راههای راهداری و ساخت و افزایش اعتبارات متناسب با فعالیت. 

 گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی جهت مشارکت در حمایت، تشویق و ترغیب سرمایه

  .های بخشپروژه

 افیایی و اقلیمی محل اجرای ریزی هماهنگی ابالغ و تخصیص اعتبارات با شرایط جغربرنامه

 .هاپروژه

  جاده ای، ریلی و هوایی نقل حمل وامور اطالعات در نوین توسعه و بکارگیری فناوری. 

 برنامه ریزی در جهت تقویت سازوکارهای مکمل شیوه های مرسوم حمل و نقل. 

 یها ستگاهیابرقراری  و ارائه مجوز ی با منابع مالی بخش خصوصیگردشگر یها احداث راه 

 .ناخذ عوارض از گردشگرا

 نیزم یسازمان مل به ویژه یوزارت راه و شهرساز یمجموعه معاونت ها یو هماهنگ یهمکار 

 .در حوزه آزاد سازی هاها  و مسکن با بخش حوزه ساخت راه

  فراهم سازی زمینه های تقویت و توسعه شرکت های حمل و نقل بین المللی و آموزش مهارت

 .رانندگان این حوزه

  اختصاص تسهیالت کم بهره برای تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در توسعه و

 .پیشرفت فرودگاه
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 بخش دوم : هواشناسی 

 کشور، امنیت حفظ برای نظامی بخشهای به کمکاز  وسیع بسیار طیفیوظایف اداره کل هواشناسی 

های مختلف در بخش اجتماعی و اقتصادی شرایط بهبود ،زیست محیط از حفاظت طبیعی، بالیایمقابله با 

بحران و بسیاری دیگر را شامل  مدیریت گردشگری، ترابری، آب، منابع انرژی، غذایی، امنیتاز جمله 

شود. اطالعات جوی و اقلیمی ، پایه کار بسیاری از فعالیتهای عمرانی از جمله شهرسازی ، سد سازی، می

های زیربنایی است. محصوالتی که در مجموع باعث کلی پروژهراهسازی، فعالیتهای کشاورزی و بطور

وری خواهد شد. امروزه شهر ها یی که بدون توجه به اطالعات پایداری توسعه، کاهش هزینه و افزایش بهره

اند با مشکالت متعدد آلودگی هوا ، تامین آب و بالیای طبیعی مخصوصا گسترش یافته اقلیمی ساخته شده و

 خشکسالی روبرو هستند .

 121ی ، اقلیم شناس 18ایستگاه هواشناسی سینوپتیک ،  23اداره کل هواشناسی استان با برخورداری از 

ایستگاه کشاورزی و یک ایستگاه فرودگاهی  2ایستگاه جاده ای،  3ایستگاه باران سنجی، یک عدد جو باال، 

 دارای یکی از بزرگترین شبکه های ایستگاه های هواشناسی در سطح کشور است .

 های مهمعملکرد شاخص-1

، شناسی اقلیم ایستگاه 3سینوپتیک،  ایستگاه 23 سازی بهینه و شامل ارتقا دستگاه 1398سال  عملیاتی برنامه

بوده  Auto.irimo.ir سامانه به ای جاده و شناسی اقلیم سینوپتیک، ایستگاه 26 اتصال ،ای جاده ایستگاه 3

 و جهانی قوانین اساس بر، هاشهرستان اقلیمی تنوع و تعدد اصفهان، استان گستردگی به توجه است. با

 و مناطق نماینده که گردیده انتخاب ایگونه به شهرستان 29 هواشناسی سازمان شده تعیین العملدستور

 باشد. آن اطراف مناطق به تعمیم قابل کدام هر برای شده صادر های بینی پیش و بوده استان مختلف هایاقلیم

 مدلهای های خروجی ای، ماهواره تصاویر هواشناسی، یابی پیش هاینقشه تحلیل از استفاده با در این عملیات

جداول زیر جایگاه هواشناسی استان  .گردد ارایه می شهرستانها برای ساعته 72 و 48 ،24 بینی های پیش عددی

 را نشان می دهد . 1398های مهم بخش در سال در مقایسه با کشور و عملکرد شاخص
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 شناسی استانهای هواجدول یک : مشخصات ایستگاه

 نوع ایستگاه هواشناسی
واحد در استان تعداد 

 اصفهان

تعداد واحد در کل 

 کشور

درصد سهم استان 

 نسبت به کشور

 5,7 403 23 سینوپتیک تکمیلی

 6,9 277 18 اقلیم شناسی

 5,2 2493 121 بارانسنجی

 8,3 12 1 جو باال

 5,7 53 3 جاده ای

 5,4 37 2 کشاورزی

 2,3 42 1 فرودگاهی

 5,1 3317 169 جمع کل

 .هواشناسی استان اصفهان مأخذ: اداره کل

 

 1398های اصلی بخش هواشناسی در سال شاخص – 2جدول 

 عناوین هدف کمی
واحد 
 متعارف

هدف 
 برنامه

 عملکرد
درصد 
 تحقق

نسبت تعداد تجهیزات کالیبره شده به تجهیزاتی که الزام به 
 کالیبراسیون دارند

 100 100 100 درصد

پایش و سنجش  توسعه، ارتقا و بهینه سازی ایستگاههای
 هواشناسی

 100 100 100 درصد

صحت پیش بینی ها و پیش آگاهی های جوی و اقلیمی )به 
 ساعته( 72و  48، 24تفکیک 

 95 80 85 درصد

درصد شهرستان هایی که برای آنها پیش بینی صادر می شود 
 کیلومتر( 30ساعته و مکانی  3)به تفکیک زمانی 

 100 100 90 درصد

عمومی به صحت پیش بینی ) به تفکیک میزان اعتماد 
 عمومی، هوایی، دریایی، کشاورزی و آلودگی و ریزگرد(

 88,8 80 90 درصد

صدور هشدارهای هواشناسی در سطوح مختلف در جهت 
 پیشگیری از کاهش اثرات مخاطرات جوی

 85 80 90 درصد

 .مأخذ: اداره کل هواشناسی استان اصفهان
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 برنامه ششم توسعه بر اساس تکاليف قانونیتحليل عملکرد بخش در  -2

 : تحليل عملکرد بخش در برنامه ششم توسعه بر اساس تکاليف قانونی3جدول 

 دالیل عدم تحقق عملکرد متن قانون ماده قانونی

 * طرح پژوهشی( 2میلیون ریال ) 123 تبصره ب برنامه ششم 64ماده 

 * ریالمیلیون  141 بند چ قانون احکام دائمی 37ماده

 .مأخذ: اداره کل هواشناسی استان اصفهان

 

 ایعملکرد بودجه-3

ای اداره کل هواشناسی های سرمایهای و تملک دارایی: عملکرد اعتبارات هزینه4جدول

 )ارقام به ميليون ریال( 1398استان اصفهان در سال 

 درصد تحقق عملکرد مصوب منبع نوع اعتبارات

 هزینه ای

 100 3,015 3,015 ملی

 100 88,088 88,088 استانی

 100 91,103 91,103 جمع کل

 تملک

 100 5 5 ملی

 38,6 9,533 24,700 استانی

 48 14,533 29,700 جمع کل

 .مأخذ: اداره کل هواشناسی استان اصفهان
 

 جمع بندی و پيشنهادها -4

 نقاط قوت 

  ایستگاههای هواشناسیپایش مستمر وضع هوا و اقلیم از طریق شبکه گسترده. 

 امکان تبادل داده و اطالعات هواشناسی در سطح جهان.  

 ارتباط مستقیم با کاربران و اطالع رسانی به اکثریت جامعه.  

 های نویناستفاده های گسترده از فناوری. 

 دارای معتبرترین و با کیفیت ترین بانک داده و اطالعات هواشناسی در کشور. 
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 نقاط ضعف و تهدیدها 

 بروز نبودن تجهیزات مربوط به دیتا سنتر و پردازش داده ها.  

 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. 

  روز و منطبق با نیاز نیروی انسانی متخصصعدم امکان اجرای برنامه آموزشی منسجم، به. 

 ظرفیت محدود در مدل سازی پیش بینی عددی با کیفیت و قابل اعتماد.  

 محدودیت در تامین امکانات علمی و تکنولوژیکی. 

 نبود فرهنگ کار بست اطالعات و پیش بینی های هواشناسی و اقلیم شناسی.  

 

 پيشنهادها

  کارشناسان سازمانافزایش توان علمی و فنی.  

 افزایش توان بخش پایش و دیدبانی در تولید داده های دقیق تر و بیشتر.  

 ر سریع به منظور کاهش ریسک بالیا.افزایش توان سامانه هشدا 

 های اطالعاتیافزایش کمی و کیفی کانالهای مخابراتی و ارتقاء توان پردازشی وارتقاء بانک. 

     





 

 

 

 های تولیدی و زیربناییحوزه: دومبخش 

 

 کشاورزی و منابع طبیعی :هشتمفصل 
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 مقدمه

بخش کشاورزی با توجه به نقش حیاتی آن در تأمین امنیت غذایی و اتکاء به منابع داخلی و ایجاد اشتغال 

های ا دارا بودن توانمندیگردد. این بخش در استان بهای اقتصادی محسوب میپایدار از مهمترین بخش

قابل توجه در منابع و عوامل تولید از جمله اراضی مستعد ، منابع آبی قابل استحصال، آب و هوای متنوع، 

سردسیری و نیروهای متخصص و های متنوع دامی، قابلیت تولید محصوالت متنوع گرمسیری وجود اکوتیپ

 است .دارای جایگاهی اساسی در توسعه اقتصادی استان 

کشاورزی استان شامل فعالیتهای مرسوم این بخش مانند زراعت، باغداری، دامداری، طیور، آبزیان، زنبور 

درصد از شاغلین استان در این  11هزار نفر یا  170عسل و فعالیت های متنوع دیگر می باشد . حدود 

ید می شود . مجموع تولیدات درصد از ارزش افزوده کل استان در این بخش تول 8بخش فعال بوده و حدود 

 .میلیون تن بوده است 7.2حدود  1398زراعی، باغی و دامی استان در سال 

جهاد کشاورزی ، منابع لی موضوع کشاوزی و منابع طبیعی )های سه دستگاه متودر این بخش به فعالیت

 طبیعی و آبخیزداری و دامپزشکی( پرداخته شده است .

 

 کشاورزیبخش اول : 

 های مهم بخش رد شاخصعملک -1

درصد تولیدات زراعی  5درصد اراضی زیر کشت کشور  3با دارا بودن حدود  1398استان اصفهان در سال 

اقالم محصوالت کشاورزی در تولید برخی از  و باغی و گلخانه ای کشور را تولید شده است . این استان

 ویژه محصوالت دامی جایگاه ویژه ای در کشور دارد .به
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 (1397ـ98) استان در کشوربخش کشاورزی جایگاه یک : ل ودج

 شاخص

 1398سال  1397سال 

 میزان
 سهم از کشور

 )درصد(
 میزان

 سهم از کشور

 )درصد(

 زراعت

 تولید

 )تن(

 5 4497864 4 3284000 استان

 100 82714057 100 81213481 کشور

 سطح

 )هکتار(

 2 289973 2 196793 استان

 100 11869915 100 11084912 کشور

 باغداری

 تولید

 )تن(

 3 525937 2 386707 استان

 100 20620236 100 20529373 کشور

 سطح

 )هکتار(

 3 80204 3 77780 استان

 100 2944965 100 2909584 کشور

 گلخانه

 تولید

 )تن(

 11 301631 11 278448 استان

 100 2805715 100 2444790 کشور

 سطح

 ار()هکت

 16 1883 16 1720 استان

 100 12092 100 11034 کشور

زراعت و 

باغداری 

 و گلخانه

 تولید

 )تن(

 5 5325432 4 3949155 استان

 100 106140008 100 104187644 کشور

 سطح

 )هکتار(

 3 372060 2 276293 استان

 100 14826972 100 14005530 کشور
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 (1397ـ98) استان در کشورورزی بخش کشاجایگاه یک : ل ودج

 شاخص

 1398سال  1397سال 

 میزان
سهم از 

 کشور)درصد(
 میزان

سهم از 

 کشور)درصد(

تولیدات 

 دامی

 گوشت قرمز

 )تن(

 8 70000 8 68900 استان

 100 859000 100 829500 کشور

 گوشت مرغ

 )تن(

 8 205000 8 195140 استان

 100 2733000 100 2355000 کشور

 )تن( شیر
 13 1443000 13 1370598 استان

 100 11002000 100 10588000 کشور

 تخم مرغ

 )تن(

 10 105000 11 102000 استان

 100 1017000 100 901500 کشور

 عسل

 )تن(

 7 7358 4 4014 استان

 100 112500 100 90490 کشور

گوشت ماهی 

 )تن(

 1 10200 1 9353 استان

 100 1226000 100 1262000 کشور

 تولیدات دامی

 )تن(

 11 1840558 11 1750005 استان

 100 16949500 100 16026490 کشور

تولیدات 

 صنعتی

جذب مواد 

 خام

 )هزار تن(

 7 4412 6 3730 استان

 100 61580 100 59850 کشور

محموع 

 تولیدات

 تولید

 )تن(

 6 7170402 5 5702890 استان

 100 123151088 100 120273984 کشور

 اداره کل جهاد کشاورزی استان اصفهان مآخذ:
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 1398رتبه استان در تولید محصوالت کشاورزی کشور در سال  : 2ل وجد

 رتبه استان میزان تولید استان ) تن ( نوع محصول

 1 1443000 شیر

 2 205000 کوشت مرغ

 3 7358 عسل

 5 70000 گوشت قرمز

 2 105000 تخم مرغ

 1 67556 یان زینتی)هزار قطعه(ماه

 2 6667 گلرنگ

 1 390349 پیازو کشت نشایی پیاز

 3 527178 سیب زمینی

 6 210828 سیب درختی

 3 297971 سبزیجات گلخانه ای

 اداره کل جهاد کشاورزی استان اصفهان مآخذ: 

 

 حدود 1398ان در سال استان اصفه )زراعی ، باغی و گلخانه ای ، دامی( مجموع تولیدات بخش کشاورزی

از مجموع تولیدات  . درصد افزایش داشته است 26بالغ بر  1397که نسبت به سال میلیون تن بوده  2/7

تولید را داشته است . میزان صادرات محصوالت درصد بیشترین سهم  63زراعی با ، محصوالت  کشاورزی

ر بوده است. عملکرد بخشهای اصلی میلیون دال169هزار تن به ارزش  173استان  1398کشاورزی سال 

 این حوزه به این ترتیب بوده است :

 

 تولیدات زراعی و باغی 

بالغ بر  درصد از مساحت استان ( 5) اراضی کشاورزی استان  هزار هکتار 568از مجموع  1398در سال 

. اشته استدرصد افزایش د 29حدود  1397هزار هکتار زیر کشت بوده که این میزان نسبت به سال  372

 می دهد . مجموعکشاورزی کشور را تشکیل زیر کشت محصوالت درصد از اراضی  3حدود اراضی این 

میلیون  3/5حدود ی این بخش علیرغم شرایط خشکسالی استان هاحاصل از فعالیتتولیدات زراعی و باغی 
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این میزان تولید . ت درصد افزایش داشته اس 36حدود  1397که این میزان در مقایسه با سال تن بوده 

 درصد تولید کشور است . 5نزدیک به 

استان  باشد.شامل کشت غالت، گیاهان علوفه ای ، سبزیجات وحبوبات می اهای زراعی استان عمدتفعالیت

تعداد ریز غده سیب زمینی )مینی تیوبر( ، پیاز و کشت نشایی پیاز رتبه اول ؛ در تولید گلرنگ و در تولید 

 زی رتبه دوم و در تولید سیب زمینی رتبه سوم کشور را داراست .محصوالت جالی

. کشور است استان اصفهان به دلیل شرایط اقلیمی خاص یکی از قطبهای مهم تولید محصوالت باغی 

گلستان ،  گردو ، انگور ،انار ،پسته ،  بادام ، بیکاشت درختان سدرصد سطح باغ ها را  86نزدیک به 

 نیمهمتر بیساز میان محصوالت،  تشکیل می دهد . قیسی و زردآلو،  بهیی ، دارو اهانیگ ، (یمحمد)گل

 20کتار ه2403با سطحی برابر "به"بین محصوالت باغی استان  دارد. در یکه جنبه صادرات بودهمحصول 

سیب  در مورد محصول تن رتبه دوم کشور و 19573کشور با تولید زیر کشت این محصول دردرصد سطح 

انار با  در مورد و ششمرتبه در تن  210828درصد سطح کشور با تولید  8هکتار  20134بر برا با سطحی

گل در تولید کشور و ششم تن رتبه  79998درصد سطح کشور و با تولید  8هکتار 7610سطحی برابر 

. تداراسکشور را دوم تن رتبه  11089درصد سطح کشور با تولید  16هکتار 4088محمدی با سطحی برابر 

که در مقایسه با هزار تن بوده  825937 برابر با 1398استان در سال  یمحصوالت باغ داتیمجموع تول

 درصد افزایش نشان می دهد . 36،  1397سال 

های اخیر و با توجه به بروز خشکسالی ها ، توسعه گلخانه ها مورد توجه بیشتری بوده به نحوی که در سال

حدود  1398هکتار رسیده است. میزان تولید این بخش در سال  1883ه ب 1398سطح گلخانه ها در سال 

تولید ساالنه گل درصدی افزایش نشان می دهد میزان  8رشد  1397هزار تن بوده که نسبت به سال  301

بوده و استان از این نظر در رتبه میلیون نشاء  75فصلی  های نشاییمیلیون و گل 74حدود  دهیشاخه بر

 ت . سوم کشوری اس
 

 دام و طیور وآبزیان تتولیدا

 5هزارتن بوده که نسبت به سال قبل 1841حدود 1398دام و طیور و آبزیان استان در سال تولیدات میزان 

، تولید گوشت  5، تولید شیر ،  6/1درصد افزایش داشته است. این میزان افزایش در مورد تولید گوشت قرمز 

 د می باشد.درص 3مرغ یک و تولید تخم مرغ حدود 

واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت بیش  1840استان در زمینه تولید گوشت مرغ و سایر ماکیان با نزدیک به

هزار تن گوشت مرغ در سال رتبه دوم کشوری و در ظرفیت واحدهای 205میلیون قطعه با تولید  36.9از 
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پرورش بوقلمون گوشتی به ظرفیت  واحد 115مرغداری گوشتی رتبه اول را داراست . همچنین با دارا بودن 

واحد  219تن گوشت بوقلمون در سال رتبه اول و با داشتن  15000هزار قطعه و ظرفیت تولید  756

هزار تن تخم مرغ درسال  105میلیون قطعه و تولید حدود 12مرغداری تخم گذار به ظرفیت نزدیک به 

شترمرغ نیز رتبه دوم کشور را دارا ست .  رتبه دوم کشوری را دارد . درمورد تولید گوشت و محصوالت

اصفهان از استانهای پیشرو در تولید گوشت مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک و یکی از پنج مرکز اصالح نژاد 

 لیاص یریگاو ش یو ارزش اصالح یریش یهایاستان از نظر تعداد گاودار تکثیر مرغ بومی کشور است. و

 داراست .رتبه اول کشور را  یصنعت یهایدر گاودار یوربهره شیاز نظر افزا نیو همچن

 

 1396ـ98های در سالبخش های مهم عملکرد شاخص:  3ل وجد

 واحد شاخص
1396 1397 1398 

درصد تغییر 
نسبت  98سال

 97به 

 میزان
درصداز 

 کل
 میزان

درصداز 
 کل

 میزان
درصداز 

 کل
 درصد

تولیدات 
 زراعی

 37 63 4497864 58 3284000 60 3599000 تن

 تولیدات 
 باغی

 36 7 525937 7 386708 9 511424 تن

تولیدات 
 گلخانه ای

 8 4 301631 5 278448 4 244648 تن

مجموع 
زراعت و 
باغداری و 

 گلخانه

 35 74 5325432 69 3949156 73 4355072 تن

 تولیدات 
 دامی

 5 26 1840578 31 1750005 27 1637581 تن

مجموع 
 تولیدات

 26 100 7166010 100 5699161 100 5992653 تن

 .اداره کل جهاد کشاورزی استان اصفهان مآخذ: 
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بیمه محصوالت کشاورزی از موضوعاتی است که به لحاظ مشکالت کم آبی و خطرات سایر خدمات : 

میلیارد ریال  463حدود  1398ناشی از خشکسالی در بین کشاورزان دارای اهمیت ویژه ای است . در سال 

 ان غرامت پرداخت شده است. به کشاورز

 

 1398: عملکرد بیمه محصوالت کشاورزی در سال  4جدول 

 )میلیون ریال( غرامت پرداخت شده زیربخش

 5022 تنه درختان

 85776 دام

 40423 طیور

 255164 محصوالت باغی

 76346 محصوالت زراعی

 462731 جمع کل

 .اداره کل جهاد کشاورزی استان اصفهان مآخذ: 

 
 

 1398:آمار صادرات محصوالت کشاورزی از مبدا تولید استان اصفهان در سال  5جدول 

 میلیون دالر هزار تن شرح

 72.8 48.4 حیوانات زنده، محصوالت حیوانی

 41 75.2 محصوالت نباتی

 0.07 0.01 چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی

 50 47 محصوالت صنایع غذایی

یی یا صنایع وابسته به آنمحصوالت صنایع شیمیا  3 5 

 0.7 0.2 ماشین آالت کشاورزی

 169.5 173.81 جمع کل

 .اداره کل جهاد کشاورزی استان اصفهان مآخذ:
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تجهیز ه منجر ب الیر ونیلیم 376275به مبلغ  ونیزاسیمکان یخط اعتبار التیتسه یاعطا 1398در سال 

دستگاه  216به میزان  بخش باغبانی ،دستگاه  7636 زانیبه م و نوسازی ناوگان ماشینی در بخش زراعت

نیز در سال  یکشاورز ونیزاسیمکان بیضر شده است .دستگاه 56به میزان  بخش دام و طیور و آبزیان و

 درصد رسیده است. 2.2به  در هکتارافزایش اسب بخار  0.09 با 1398

پروانه  فقره 27تعداد و جوار تاسیس  فقره 86تعداد در زمینه توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی این سال 

به فرصت شغلی ایجاد و هزارتن  64، جذب ماده خام کشاورزی  هزارتن 69 تولیدی ظرفیتبا برداری بهره

 صادر گردیده است.نفر  423تعداد 

 

 ششم و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی در برنامه هاعملکرد شاخص-2

های تعیین شده در برنامه ششم و مقایسه آن با شاخص 1398بررسی عملکرد بخش کشاورزی در سال 

دهد. ضمن آنکه میزان دستیابی درصد نشان می 107توسعه میزان دستیابی به اهداف تولیدی در بخش را 

بایست در تشدید شرایط خشکسالی درصد بوده که دالیل آن را می 74به اهداف در تولیدات باغی حدود 

 و حجم کمتر جستجو نمود. شرایطی که در به سمت محصوالت با درآمد بیشتر هادر استان و تغییر کشت

ای حدود محصوالت گلخانه ای نیز وجود دارد . به نحوی که میزان دستیابی به اهداف در تولیدات گلخانه

درصد  100درصد ، در تولیدات دامی 123درصد بوده است . میزان دستیابی به اهداف در بخش زراعت  77

 درصد بوده است.  58توسعه سامانه های نوین آبیاری و در 
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 1398: اهداف کمی و عملکرد بخش در سال  6ل وجد

 عملکرد هدف واحد عنوان هدف کمی راهبرد
درصد 

 تحقق

ارتقاء بهره وری آب و خاک 

کشاورزی صرفه جویی در مصرف 

آب کشاورزی و اعمال مدیریت 

 تقاضا

توسعه سامانه های 

 ارینوین آبی
 58 6589 11321 هکتار

 خاک بهبود و اصالح

 کشاورزی
 17 1700 10000 هکتار

راهبرد امنیت غذایی سالمت و 

سازی محصوالت زراعی و غنی

 باغبانی

 116 297 256 هزار تن گندم آبی

 84 190 227 هزار تن جو

 325 39 12 هزار تن شلتوک

 54 60 112 هزار تن چغندر قند

 130 1383 1061 هزار تن ذرت علوفه ای

سایر محصوالت 

 ایعلوفه
 144 756 525 هزار تن

 133 16 12 هزار تن حبوبات

 64 4.5 7 هزار تن پنبه

 103 528 512 هزار تن سیب زمینی

 152 390 256 هزار تن پیاز

 35 1166 3300 تن کلزا

 73 934 1288 تن زیتون

 267 6678 2500 تن سایر دانه های روغنی

 69 526 767 هزار تن تولیدات باغی

 77 302 390 هزار تن تولیدات گلخانه ای

تولید گیاهان 

داروئی،گل محمدی 

 وزعفران

 277 61 22 هزار تن
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 1398: اهداف کمی و عملکرد بخش در سال  6ل وجد

 عملکرد هدف واحد عنوان هدف کمی راهبرد
درصد 

 تحقق

امنیت غذایی سالمت و 

 زی محصوالت دام و طیورساغنی

 100 70 70 هزار تن تولید گوشت قرمز

تولید گوشت مرغ و 

 سلیر ماکیان
 107 205 191 هزار تن

 101 105 104 هزار تن تولید تخم مرغ

 100 1443 1443 هزار تن تولید شیر

 148 7.3 5 هزار تن تولید عسل

 143 10 7 هزار تن تولید آبزیان

رزی و توسعه صنایع کشاو

 های عرضهزنجیره

حمایت ازتوسعه ظرفیت 

صنایع تبدیلی وتکمیلی 

 بخش کشاورزی

 133 4412 3324 هزار تن

حمایت از بازسازی و 

 نوسازی صنایع تکمیلی
   58 هزار تن

 .اداره کل جهاد کشاورزی استان اصفهان مآخذ:

 

 بخش بر اساس تکالیف قانونی عملکرد تحلیل  -3

 یبندها در راستای تحقق میدا ،عیزرا ساسیا تمحصوالدر  کفاییدخو به نیلو  ییاغذ منیتا تأمین

 یکاالها زاربا تلتهاباا کاهشقانون برنامه( ؛  31)ماده متی ومقا دقتصاا کلی یها سیاست هفتمو  ششم

 قانون برنامه( ؛ 32)ماده  ورزیکشا تمحصوال فصلی دیغیرعا ننوسا کاهشو  ورزیکشا ساسیا

 دقتصاا کلی یها سیاست ششمو  مسو یبندها ایجرادر  ورزیکشا بخشاز  حمایت یهااربزا زیساعمتنو

قانون برنامه ( از مهمترین  34قانون برنامه( و تامین غذای سالم برای مردم )ماده  33)ماده متی ومقا

 های بخش بوده که در این راستا اقدامات زیر عملیاتی شده است .برنامه

خاک .  و آب وریه افزایش بهر طریق از خوداتکایی ارتقاء ضریب و اهبردیر محصوالت تولید ـ افزایش

ه است . میزان تحقق اهداف درصد اهداف تعیین شده در برنامه تحقق یافت 107حدود  1398در سال 

 درصد بوده است . 58های افزایش بهره وری خاک به دلیل عدم تامین اعتبارات پیش بینی شده برنامه
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 با کیفیت . سالم و محصولی تولید و آبزی و دامی و محصوالت گیاهی سازی غنی و تسالم ارتقای –

دار از جمله  اراضی شیب در باغات توسعه و رقابتی مزیت باغی دارای محصوالت تولید افزایش از حمایت –

 .1398هکتار باغات این اراضی در سال  350توسعه 

 ی با اصالح روشها تولیدی و ترویج گونه های جدید.های صادرات مزیت دارای باغی محصوالت افزایش –

 اساسی داخلی کاالهای تولید سهم افزایش جهت در بهره وری ارتقاء و گذاری سرمایه توسعه از حمایت –

  .غذایی امنیت تامین در

 اصالح های و نهال بذور کشاورزی شامل های نهاده داخلی تولید درصدی برنامه افزایش 189تحقق  –

 کشاورزی.  و ادوات آالت ماشین سم، ود،ک شده،

 .درصد 58برداران به میزان  بهره مشارکت با( غیر سازهای و ای سازه) خاک و آب عملیات تحقق توسعه –

 فضای از و صیفی سبزی تولیدات انتقال و ای گلخانه های توسعه کشت و کشت الگوی بهینه سازی –

ی کشتهای گلخانه ای توسعه اصالح ، بازسازی و نوسازر هکتا 272حدود  1398گلخانه. در سال  به باز

درصد  77درصد و از نظر وزنی حدود  87انجام شده است . بر اساس برنامه از نظر میزان سطح حدود 

 اهداف محقق شده اند.

 بازارمحصوالت تا تولید از ارزش زنجیره در آنها نقش آفرینی ایش افز و ها تشکل توسعه از حمایت –

زنجیره ارزش  9تعداد  1398در سال  . کشاورزی تلویزیونی ملی اندازی شبکه راه و ها نهاده و کشاورزی

در زمینه محصوالتی مانند تخم مرغ ، مرغ ، بوقلمون ، ماهیان زینتی ، شیر ، گلخانه و گیاهان دارویی 

 ایجاد گردید.

افزایش جذب مواد خام در سال فرآوری . میزان  و تولید ضایعات در کاهش محصوالت، فرآوری افزایش –

 درصد بیشتر از هدف برنامه بوده است . 33هزار تن رسیده که  4412به  1398

 توسعه در متخصصان نقش افزایش و کشاورزی کاربردی هایفناوری و علوم توسعه و تحقیقات نوسازی –

 بخش

 و ترویج نوین نظام اراستقر و آموزش تجاری و توسعه کشاورزی سوی به معیشتی کشاورزی از حرکت –

 دانش . مدیریت

 محصوالت. بازار و عرضه تولید، فرآیند در ارتباطی و اطالعاتی های زیرساخت از پشتیبانی و حمایت –

 خطرپذیری کاهش و مناسب ای بیمه پوشش و منابع و توسعه تجهیز و تأمین ابزارهای سازی متنوع –

 خصوصی. بخش محوریت با کشاورزی محصوالت تولید

 تنظیم و توسعه سازی، سالم راستای در کشاورزی بخش ارتباطی و اطالعاتی های زیرساخت گسترش –

 صادرات. و ها نهاده کشاورزی، محصوالت بازار
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 کشاورزی. محصوالت بازار نظام اصالح و تولید فرآیند ساماندهی و مؤثر حمایت –

 .صادرات و داخلی مصرف برای محصوالت عرضه و تولید زنجیره تکمیل و تقویت –

  شده فرآوری مواد و کشاورزی محصوالت صادرات توسعه –

 .ی تولیدی و صادراتیها تشکل توانمندسازی –
 

  عملکرد بودجه -4
 

 )میلیون ریال( 1398در سال بخش و تملک ای عملکرد اعتبارات هزینه:  7جدول 

 درصد تحقق عملکرد مصوب منبع نوع اعتبار

 هزینه ای

 100 41293 41293 ملی

 85/5 1088214 1272940 استانی

 85/9 1129507 1314233 جمع

 تملک

 101/8 1546186 1518216 ملی

 51/6 302961 586867 استانی

 87/8 1849147 2105083 جمع

 .اداره کل جهاد کشاورزی استان اصفهان مآخذ: 

 

 جمع بندی و پیشنهادات -5

هکتار( به اراضی کشاورزی اختصاص دارد  568000ان )معادل درصد از مساحت استان اصفه 3/5حدود 

تحت کشت محصوالت هزار هکتار آن  400ساالنه حدود در شرایط عادی از نظر تامین آب که از این میزان 

 هزار هکتار367شرایط خشکسالی به حدود به علت تشدید  1398.این میزان در سال  است .زراعی و باغی 

برخورداری از با ، استان محدودیت شدید منابع آب در حال حاضر با توجه ین همچن .یافته استکاهش 

  می کند .کشور را تولید  محصوالت کشاورزی درصد از 6این مساحت درصد  3 حدود
 

 نقاط قوت

تنوع اقلیمی و شرایط آب و هوایی متنوع از جمله مهمترین نقاط فرصت و قوت بخش کشاورزی بی شک 

 هایمنابع ژنتیکی متنوع گیاهی، دامی و آبزیان، منابع پایه تولید )آب و خاک(، ظرفیت است. و منابع طبیعی
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اهم قابلیتهای بخش کشاورزی استان  از دیگر فرصت هاست .صادراتی و امکانات پژوهشی و خدماتی 

 عبارتند از :

  امکان و  هزار هکتار اراضی آبی با قابلیت تجهیز به سیستم آبیاری تحت فشار150وجود بیش از

 درصد. 55وضع موجود به حداقل باالی درصد  49افزایش راندمان آبیاری از 

 های بومی نظیر اکوتیپو برخورداری از  های دامداریهای باالی تولیدی در فعالیتوجود ظرفیت

 .گاو گلپایگانی، گوسفند نایینی و گوسفند بختیاری

  ش گسترده آنرشته قنات در سطح استان و پراکن 4400وجود بیش از.  

 ها های آبرسانی، چشمه سارها و زهکشهای مصنوعی، سدهای ذخیره آب، کانالوجود دریاچه

 .پروریجهت آبزی

 های متنوع گیاهی جهت استفاده در صنایع مختلفوجود گونه. 

 برداران عالقمندباال بودن توان فنی و کارشناسی استان وجود بهره. 

  هامجهز تشخیص بیماریآزمایشگاهی و مراکز های شبکه.  

  های بخشهای غیردولتی درجهت پشتیبانی از سیاستسازمان و توانمندوجود بخش خصوصی. 

  شهرک ها و نواحی صنعتی ووجود واحد های فعال صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی.  

 ساخت ماشینها وادوات کشاورزیو فنی تخصصی مکانیزاسیون  وجود واحد های. 

 های مکانیزهروشاستفاده از  بهن کشاورزا گرایش.  

 

 نقاط ضعف 

 طق مرکزی ،شمال شرق به ویژه در منا آبی محدودیت کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی

 و جنوب استان.

 منفی شدن بیالن آبهای زیر زمینی در مناطق عدم مدیریت مناسب منابع آب، و. 

 ود اراضی کویری، شور و قلیایی در شرق وج و تخریب و فرسایش شدید خاک در حوزه های آبخیز

 .و اراضی سنگالخی با شیب زیاد در غرب و جنوب استان

 افزایش روند  و رویه، حفاظت ناکافی و تخریب جنگل ها و مراتع و منابع آبزیان بهره برداری بی

 .بیابان زایی و کاهش توان بیولوژیک خاک

 های توسعه در پهنه استانتتوزیع نامتعادل منابع اقلیمی و طبیعی محرک فعالی. 

 های بخشهای سنتی در برخی از فعالیتو استفاده از روش فناوری ضعف. 
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  های ارزش بصورت کامل در محصوالت کشاورزی . زنجیرهوجود عدم 

 پایین بودن سرانه زمین در استان و کوچک بودن ابعاد قطعات. 

 عدم برخورداری نیروی کار از دانش و مهارت الزم در واحدهای تولیدی صنایع تبدیلی. 

 کمبود تشکلهای تخصصی تولیدی در بخش صنایع تبدیلی. 

 کم رنگ بودن فعالیت های تحقیقاتی و آموزشی در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی. 

  بهره برداران ربران وکمبود مهارت ودانش الزم کاو آگاهیهای زیست محیطی ضعف.  

 کمبود آمار و منابع اطالعاتی صحیح و بهنگام درخصوص منابع پایه و تولیدات. 

 

 پیشنهادها

  سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی بخش کشاورزیهای بهینهاجرای پروژه. 

 یمی با توجه به قابلیت مناطق و شرایط اقل یدامکشاورزی و ریزی برای تولید محصوالت برنامه

 .هاآن

 دامداری در مناطق مستعد استانای و گلخانههای تکمیل مجتمع. 

 و تالش در جهت توسعه  در مراحل مختلف تولید و دامی باغی ،کاهش ضایعات محصوالت زراعی

 .زنجیره ای ارزش

 ترویج و کشت و معرفی گونه های مختلف زراعی مقاوم به خشکی. 

 های مختلف رزی جهت انتقال و نگهداری سالم فرآوردهصنایع تبدیلی و تکمیلی کشاو حمایت از

 .بخش

  های مدرن و تقویتای، نهالستانهای گلخانهنظیر کشتزراعی های نوین روشتوسعه 

  .مکانیزاسیون

 ات آبفهای انتقال آب موجود به منظور کاهش تلنوسازی و اصالح شبکه. 

 باغی ودامی گسترش کمی وکیفی خدمات بیمه برای کلیه محصوالت زراعی ،. 

 کنندگانکنندگان و مصرفتنظیم بازار محصوالت کشاورزی و دامی به منظور حمایت از تولید. 

 های های استان در زمینه توسعه برنامهدانشگاه های اجرایی با مراکز تحقیقاتی وارتباط مستمر بخش

 .محوردانش
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 بخش دوم : منابع طبیعی
 مقدمه
های ، بیشه ، اراضی جنگلی ، مراتع هابرداری اصولی از جنگلبهره ، توسعه وحفظ و حمایت، احیاءموضوع 
 10.7درصد از مساحت کل استان ) 89در پهنه ای به وسعت های آبخیز مدیریت علمی بر حوزهو  طبیعی

( ، مساحت استان  درصد 3.7هکتار جنگل ) 403.723میلیون هکتار( اجرایی می شود . از این میزان 
 27) اراضی بیابانی و شن زارهکتار  3.200.000و  (مساحت استان  درصد 58ار مرتع )تهک 6.225.457

 90است . در بخش آبخیزداری و حفاظت خاک ، استان اصفهان از نظر طبیعی به  (مساحت استان  درصد
مساحت  میلیون هکتار از 9حوزه آبخیز فرعی تقسیم شده و حدود  50حوزه آبخیز اصلی و  19کالن حوزه ، 
 خیز است.های آبخیز سیلهای حوزهدرصد از عرصه 85استان معادل 

 های مهمعملکرد شاخص 2
 

 1396-98 هایهای مهم بخش در سالجدول یک : عملکرد شاخص

 1398 1397 1396 واحد عنوان شاخص

 مدیریت پایدار مراتع )ملی(
 کشت گیاهان دارویی(–)تهیه و اجرای طرح های مرتعداری 

 16.5 36.8 22.744 هکتارهزار

بهبود و اصالح مراتع )استانی( )عملیات بیولوژیک و عملیات 
 بیومکانیک(

 5.63 4.098 3.513 هزارهکتار

جنگلکاری ،توسعه فضای سبز و نگهداری پارک های جنگلی 
 )استانی( )نهالکاری،جنگلکاری دولتی (

 4468 1392 669 هکتار
 مناطق مرکزی کشور صیانت از جنگل های زاگرس ،جنوب و

 )توسعه جنگل )نهالکاری (، غنی سازی جنگل )نهالکاری(
مقابله با بیابان زایی )ملی( )اجرای مدیریت طرح جنگلهای 

)استانی(  کنترل کانونهای بحرانی بیابان زا دست کاشت(
 )نهالکاری(

 11068 123 2622 هکتار

( )ایجاد حفاظت و حمایت از جنگل هاو مراتع )استانی و ملی
 کمربند حفاظتی

 56 119 206 کیلومتر

)حد نگاری اراضی  ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات )ملی(
 ملی ،کاداستر(

هزار 
 هکتار

227.7 572.6 439.571 

اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک در حوزه آبخیژ 
سدها و حوزه های سایر مناطق)عملیات مدیریتی ،بیولوژیک 

 ومکانیک(و بی« نهالکاری»
 124000 89518 69563 هکتار

 .مأخذ: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان
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 های مهم بخشامات و عملکرد شاخصتحلیل اقد-2
 

های کاری ، توسعه فضای سبز و نگهداری پارکهای زاگرس ، جنگل، صیانت از جنگلمدیریت پایدار مراتع

ی، ایجاد کمربند حفاظت، و مراتع  فاظت و حمایت از جنگل ها( ح جنگلی )نهال کاری،جنگل کاری دولتی

، ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات ، حد نگاری  بیابان زا یبحران یکنترل کانونهامقابله با بیابان زایی، 

اراضی ملی ، اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک در حوزه آبخیز سدها و حوزه های سایر مناطق 

 لیات حوزه منابع طبیعی را تشکیل می دهد .سرفصل های عم

در راستای استمرار اجرایی نمودن سیاست توسعه مشارکتهای مردمی وجوامع محلی اکثر قرار دادهای 

انجام گشت ومراقبت ، سرشماری دام وکنترل کوچ توسط شرکتهای تعاونی دامداران و بهره برداران منابع 

فقره پرونده تخریب و تصرف مساحت  503امات حفاظتی تشکیل طبیعی اجرایی می گردد . در موضوع اقد

درصد کاهش نشان می دهد . جایگزینی سوخت  6هکتار تشکیل گردیده که نسبت به سال گذشته  960

فسیلی یکی از مهمترین پروژه های حفاظت وحمایت ازجنگلها ومراتع بوده که تاثیربسزایی در حفظ 

خانوار خدمات سوخت جایگزین فسیلی ارایه گردیده  900به 1398ال ها زاگرس ومراتع دارد . در سجنگل

 است.

هکتار آبیاری و مراقبت سنواتی ، حفاظت از تاغزارهای استان در 2540مهمترین پروژه های بخش شامل 

هکتار،  1980هکتار، نهالکاری  1902هکتار، بذر پاشی و مدیریت روان آب ها در سطح  24286سطح 

هکتار ،  270هزار اصله کاشت نهال ، قلمه کاری بر روی مالچ  247هکتار ، 306مالچپاشی در سطح 

هکتار و مدیریت چرا در  3100هکتار ، قرق در سطح  4000مدیریت جنگلهای دست کاشت در سطح 

پروژه ها در  یاجراو  یکار نهال یدر پروژه ها یاستفاده از تنوع گونه ا هکتار بوده است . 5714سطح 

 فرسایش بادی از دیگر اولویتهای بخش بوده است . نکانون بحرا

توسعه با اجرای  قانون برنامه ششم 38ماده  (خ)بند ی و حفاظت خاک موضوع زداریآبخ اتیعمل در زمینه

متر مکعب  ونیلیم 450کنترل و استحصال متوسط  یبرا یساز تیظرفهای بیولوژیک و مکانیک، فعالیت

در  یگذار از رسوب یریخاک و جلوگ شیکنترل فرسا ،ینیزم ریآب ز یاهسفره  هیرواناب در سال و تغذ

. این اقدامات عالوه را به دنبال داشته است زیآبخ یاز حوزه ها البیو مهار س یریشگیپ، مخازن سدها 

اشتغال  کمک به و حوضه ها نیساکن یطیمح ستیو ز یاقتصاد طیبهبود شراحراست از منابع موجب  بر

 آنان شده است .
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 ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش : عملکرد شاخص2جدول 

 1398در برنامه ششم توسعه سال 

 .مأخذ: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان
 

 

 نونیبراساس تکالیف قادر برنامه ششم توسعه عملکرد بخش  - 3

 : تحلیل عملکرد بخش بر اساس تکالیف قانونی 3جدول 

 عملکرد )هکتار( متن قانون ماده قانونی

 2213000 احیای رویشگاههای مرتعی و توسعه و فرآوری گیاهان دارویی بند ژ 38

38 
 "و "ر"بند های 
 "ح 

و  یمل یحفاظت از جنگل ها ،مراتع و اراض %100پوشش  یارتقا
 یحفاظت از جنگل ها و مراتع و تعادل بخش بیرض و ارتقاء یدولت

 جنگل ها یساز یو غن اء،توسعهیاح و مراتع دام
4468 

 11068 بیابان زدایی و کنترل کانون های بحرانی بند د 38

  حدنگاری ) کاداستر(منابع طبیعی های تهیه نقشه بند ذ 38

 هکتار124000 اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان بند خ38

 اده قانونیم
 عناوین هدف کمی

 

واحد 
 متعارف

هدف 
 برنامه

 عملکرد
درصد 
 تحقق

38 
 "و "ر"بند های 
 "ح 

احیاء،توسعه و بهره برداری 
 یاز جنگلها انتیصازجنگلها )

 (زاگرس و جنوب

 101 4468 4403 هکتار

 بند ژ 38
احیاء،توسعه و بهره برداری 

 ازمراتع
 12 22.13 178.845 هزار هکتار

 د بند 38
 تیو تثب ییابانزایمقابله با ب

 روان یشنها
 59 11068 18660 هکتار

 23 439.571 1954 هزار هکتار یمل یاراض تیمالک یسامانده بند ذ 38

 145 124000 84972 هکتار و حفاظت خاک یزداریآبخ بند خ38

 بند ر 38ماده 
مدیریت جامع پیشگیری و 

 اطفای حریق
 67 706 1050 هزارهکتار

 6 15 261 نفر سال تامین و تجهیز یگان حفاظت بند ر 38 ماده
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 عملکرد بودجه- 4
 )ارقام به میلیون ریال( 1398ای و تملک بخش در سال. عملکرد اعتبارات هزینه4جدول 

 درصد تحقق عملکرد مصوب منبع نوع اعتبار

 تملک

 100 4000 4000 ملی

 100 275030 275030 استانی

 100 279030 279030 جمع

 هزینه ای

 104.8 1217279 1161126 ملی

 31.5 37062 117594 استانی

 98 1254341 1278720 جمع

 .مأخذ: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان
 

 

 جمع بندی و پیشنهادها 5

 نقاط قوت

 ستمیدر س یعرف یو اصالح حدود سامانها میقد یها یزیمم یبهنگام سازGIS . 

 کاریگلهای اقتصادی و مقاوم به خشکی در جناستفاده از گونه. 

 استفاده از مشارکت شرکت های تعاونی دامداران در پروژه های گشت و مراقبت و اطفاء حریق. 

 ها در کانون های بحرانی بیابانی و تونل گرد و غباراجرای پروژه. 

 نظارت بر طرح های مرتعداری و ابالغ ظرفیت به مجریان این طرح ها در ابتدای فصل چرا. 

 نی های مرتعداران استانواتحادیه تعاو  منابع طبیعی در استانوق توسعه بخش دتشکیل صن. 

 تعیین اولویت اجرای پروژه ها در کانون های بحران فرسایش بادی. 

 اجرای پروژه کاداستر و اصالح هندسی. 

 

 نقاط ضعف

 وسعت زیاد عرصه های دارای محدودیت های اقلیمی و اقتصادی در سطح استان. 

 های اخیررایط اقلیمی و تشدید آن به واسطه خشکسالیضعف پوشش گیاهی ناشی از ش. 
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  وجود دام مازاد بر ظرفیت مراتع به میزان دو برابر ظرفیت مجاز و تشدید این وضعیت در شرایط

 .خشکسالی

 تعدد بهره بردار در عرصه و مشاعی بودن اکثر عرصه های منابع طبیعی استان. 

 ید حقوق عرفی دامداراناجرایی نشدن طرح تغییر معیشت دامداران و خر. 

 

 پیشنهادها

 عرفی دامداران اجرایی شدن طرح تغییر معیشت دامداران و خرید حقوق. 

 بیعی در استانطتوان مالی صندوق توسعه و حمایت از بخش منابع  ارتقاء. 

  در خصوص نحوه تعامل و بهره برداری مردم استان های فرهنگی و اجتماعی افزایش آگاهی

  .از منابع طبیعی

 اجرای پروژه های توسعه جنگل با بذر به جای نهال. 

 پرداخت حق الکشف به مخبرین ، کاشفین ،پرسنل انتظامی و یگان حفاظت استان. 

  تجهیز تیم ، بهره برداران مرتعی و روستائیان همجوار مراتع و جنگل به وسایل انفرادی به

 .وسایل اطفای حریق

 ی معقول از منابع بیابان و جلوگیری از تخریب و تدوین برنامه عملیاتی برای بهره بردار

 .های بی رویه از معادنبرداشت
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 بخش سوم دامپزشکی

 مقدمه

دسترسی به غذای سالم برای همگان مورد تاکید همه حکومت ها و سازمان های بین المللی بوده و در این 

قبت و نظارت دامپزشکان است. نقش علوم میان ، امنیت غذایی و تولید پروتئین وابسته به علم ، دانش، مرا

دامپزشکی در سالمت عمومی و امنیت مواد غذایی از مزرعه تا سفره و ارتقاء بهداشت عمومی و سالمت 

باشد . از بعد تحقق اهداف اقتصادی ، وظیفه خطیر تامین سالمت سرمایه های دامی به انکار ناپذیر می

نوین و علمی در حوزه پیشگیری از بیماری های واگیر دام و عهده دامپزشکی بوده که با ارائه خدمات 

عملیات اجرایی واکسیناسیون، مراقبت و درمان محقق می گردد . در بعد ارتقاء بهداشت عمومی و سالمت، 

زا از حیوانات به انسان منتقل درصد عوامل بیماری 49بر پایه آخرین گزارش سازمان جهانی بهداشت 

، ده های خام دامی در زنجیره تولیدامپزشکی تضمین کننده سالمت و کیفیت فراورهای دشود و نظارتمی

  فراوری ، توزیع ، عرضه و پیشگیری و کنترل بیماری های قابل انتقال از دام و تامین امنیت غذایی است .
 

 های مهم بخش عملکرد شاخص -1

درصد  5/4به میزان  1398م و سال در استان شاخص بخش ارتقاء بهداشت و سالمت دام برای برنامه شش

درصد بوده است. در زمینه ارتقاء بهداشت و تضمین  5پیش بینی شده که میزان تحقق یافته بیشتر و برابر با 

کیفیت فراورده های خام دامی، خوراک دام ، دارو و فراورده های بیولوژیک شاخص استانی پیش بینی شده 

درصد تحقق یافته است . همچنین در زمینه ارتقاء کیفیت و  7/2 درصد بوده که به میزان 4/2، 1398سال

بهداشت واحدهای تولیدی، توزیعی ، عرضه و خدمات مرتبط با دامپزشکی شاخص استانی پیش بینی شده 

های درصد بوده که به طور کامل محقق شده است . در مجموع عملکرد شاخص 3/4 1398برنامه برای سال 

 درصد می باشد.100التر از با 1398مذکور در سال 

 و عرضه توزیعی، تولیدی، واحدهای بندیعشایری ، رتبه روستایی مناطق در دامپزشکی خدمات توسعه

سیستم کنترل HACCP ()شرایط تولید خوب( و GMP هایسامانه دامپزشکی ، استقرار با مرتبط خدمات

 کنترل های آزمایشگاه مپزشکی و توسعهدا با مرتبط عرضه توزیعی، تولیدی، واحدهای در نقطه بحرانی(

بیولوژیک را می توان از جمله مهمترین  هایفراورده و دارو دام، خوراک و دامی خام های فراورده کیفی

 اقدامات در جهت ارتقای کیفی و بهداشتی بخش نام برد .
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 1396-98 هایهای مهم بخش در سال: عملکرد شاخص1جدول 

 1398 1397 1396 واحد عنوان شاخص
 5 4.6 4.3 درصد ارتقاء بهداشت و سالمت دام

ارتقاء بهداشت و تضمین کیفیت فراورده های خام 
 دامی،خوراک دام،دارو و فراورده های بیولوژیک

 2.7 2.5 2.2 درصد

ارتقاء کیفیت و بهداشت واحدهای 
تولیدی،توزیعی،عرضه و خدمات مرتبط با 

 دامپزشکی
 4.3 4.3 3.9 درصد

 2.18 2.15 1.82 درصد ی و کیفی به بسته خدمات دامپزشکیدسترسی کم

در نظر گرفته  %100و به صورت  گانه برای کل کشور 4های اداره کل دامپزشکی استان اصفهان،شاخص ماخذ:
 شده که سهم استان اصفهان برای هر شاخص از این مقدار به صورت درصد ؛ محاسبه و درج گردیده است.

 

 های مهم بخش بر اساس اهداف برنامه ششم توسعه عملکرد و متغیر  -2
توسعه  را بر اساس اهداف برنامه ششم1398های مهم بخش درسال ها و متغیرجدول زیر عملکرد شاخص

 دهد .نشان می 1398سال 
 

 

های مهم بخش بر اساس اهداف برنامه ششم توسعه ها و متغیر: عملکرد شاخص2جدول 
 1398سال 

ماده 
 قانونی

 واحد متعارف ن هدف کمیعناوی
هدف 
 برنامه

 عملکرد
درصد 
 تحقق

 31ماده 
قانون 
 برنامه
 
 

 کاهش بروز بیماری های مشترک
هزار نوبت 

 کوبیمایه
13151 14677 111.6 

لفات گله های مرغ گوشتی و کاهش ت
 ها در گله های صنعتی طیوربیماری

بازدید/ نمونه 
 برداری

16964 16968 100 

ر مزارع پرورشی آبزیان و کاهش بیماری د
 تلفات در مزارع آبزیان

بازدید/ نمونه 
 برداری

2207 1755 79.5 

بیماری در کلنی های زنبور عسل کاهش بروز 
 کرم ابریشمو 

بازدید/ 
 بردارینمونه

1918 2063 107.5 

وز بیماری های واگیر دام در کاهش بر
 های اپیدمیولوژیکواحد

هزار نوبت 
 مایه کوبی

15549 15086 97 

افزایش سطح پایش و کنترل سموم و فلزات 
های ترل باقیمانده دارویی در فراوردهسنگین و کن

 دامی و خوراک دام

بازدید/ 
 بردارینمونه

1297 1812 139.7 
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های مهم بخش بر اساس اهداف برنامه ششم توسعه ها و متغیر: عملکرد شاخص2جدول 
 1398سال 

ماده 
 قانونی

 واحد متعارف ن هدف کمیعناوی
هدف 
 برنامه

 عملکرد
درصد 
 تحقق

افزایش موارد ارزیابی خطرات فراورده های 
دامی و خوراک دام ،دارو و فراورده های 

جودات بیولوژیک،منابع ژنتیکی دام و مو
 تراریخته

 100 29 29 مورد ارزیابی

ای، کنترل توسعه آزمایشگاههای مرجع منطقه
کیفی فراورده های دامی،خوراک دام، توسعه 

آزمون های تشخیصی و کنترل کیفی 
دامپزشکی، اعتبار بخشی آزمون های 

 تشخیصی و کنترل کیفی فراورده های دامی

هزار مورد 
 آزمایش

212 182 85.8 

 124.3 281 226 هزار محموله تعداد ناوگان بهداشتی حمل و نقل افزایش
افزایش تعداد واحدهای دارای گواهی های 

 و ... GMPوHACCPاستقرار سامانه های 
 125.5 36205 28851 مورد بازرسی

 80.7 21 26 صدورکد و ... ECوIRافزایش صدور کد 
 110 1879 1706 زیبازدید/ ممی Aافزایش تعداد واحدهای دارای رتبه 

آموزش دامداران ، افزایش میزان شاغلین 
دارای گواهی آموزش های بهداشتی صنایع 

 مرتبط
 106.8 117030 109589 نفر /ساعت

افزایش شاغلین بخش غیر دولتی دامپزشکی 
در شهرستان ها و مناطق کمتر توسعه 

یافته،افزایش درمانگاههای دامپزشکی ویژه 
 شایریمناطق روستایی و ع

مورد بازرسی و 
 نظارت

5006 4785 95.6 

فناوری های نوین هوشمند و استفاده از 
 های الکترونیکی در سازمانسامانه

هزار مورد 
 کاربری سامانه

430 483 112.3 

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

HACCP= وندی و کنترل خطرات بالقوه در تولید مواد غذایی( سیستم کنترل نقطه بحرانی )اولویت بGMP=  شرایط
 تولید خوب 

= سیستم ملی طبقه بندی و کد گذاری کاال سیستمی است که اطالعات پایه زنجیره تامین در حوزه  IRکد بهداشتی 
 کاال راتحت کنترل در آورده و به عناصر سیستم تزریق مینماید.

EC = محصوالتی که خواستار صادر شدن به اتحادیه اروپا هستند. گواهی نامه بهداشتی مخصوص 
بوده و در واقع از نظر  IR و GMPو HACCPواحدهایی هستند که دارای کدهای  Aواحدهای گروه  = Aرتبه 

بهداشتی و رعایت دستور العمل ها و استاندارد ها در سطح باالیی قرار گرفته اند و افزایش تعداد این واحدها به معنی 
 فزایش معنی دار ارتقاء و سطح بهداشتی جامعه می باشد.ا
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 : تحلیل عملکرد بخش بر اساس تکالیف قانونی 3جدول 
 

 درصد تحقق متن قانون ماده قانونی

 قانون برنامه 31ماده 
حصول بندهای ششم و هفتم سیاست های اقتصاد مقاومتی 

موضوع تامین امنیت غذایی و خودکفایی در محصوالت 
 اعی،دامی وآبزیاساسی زر

107 

قانون  31ماده  "خ"بند 
 برنامه

 104 ایمن سازی دامهای سبک و سنگین و پرداخت یارانه

 .ماخذ:اداره کل دامپزشکی استان اصفهان
 

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ،دولت موظف است برای حصول بندهای ششم و  31براساس ماده 

هت تامین امنیت غذایی و نیل به خود کفایی در محصوالت هفتم سیاست های اقتصاد مقاومتی در ج

 "خ"درصد در پایان اجرای قانون برنامه اقدام نماید. همچنین بند  95اساسی زراعی ،دامی و آبزی به میزان

ها ین و پرداخت یارانه مورد نیاز آنهای سبک و سنگ) واکسیناسیون( دام شامل انجام ایمن سازی 31ماده 

 بودجه ساالنه می باشد.مطابق قانون 

 

 عملکرد بودجه -3

 )ارقام به میلیون ریال( 1398ای و تملک بخش در سال : عملکرد اعتبارات هزینه4جدول

 درصد تحقق عملکرد مصوب منبع نوع اعتبار

 هزینه ای

 99.9 37050 37085 ملی

 100 255560 255560 استانی

 100 292610 292645 جمع

 تملک دارایی

 100 1400 1400 ملی

 46.7 30252 64747 استانی

 47.9 31652 66147 جمع

  ماخذ:اداره کل دامپزشکی استان اصفهان
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 جمع بندی وپیشنهادها 
 

 نقاط قوت 

 ای دامی و امکان کنترل کیفی داروههای مرجع و مراکز تشخیص بیماریوجود آزمایشگاه ،

  .واکسن و مواد بیولوژیک دامی

 رب و متخصص در زمینه بهداشت ،تشخیص ،دارو و درمان دامپزشکینیروی انسانی مج.  

 و همچنین هاب کشوری  قرارگرفتن استان اصفهان در مسیر چهار راه ترانزیتی کاال و حمل و نقل

 جابجایی دام و محصوالت و کاالهای خام دامی.

 تولید شیر خام ، دارا بودن رتبه های برتر استان در تولید بسیاری از فراورده های دامی شامل :

  .گوشت بوقلمون، گوشت مرغ ، عسل و تولید تخم مرغ

 وجود ظرفیت قابل توجه در خصوص توسعه پایدار اماکن دامی. 
 

 عفنقاط ض
  ضعف مدیریت های پرورشی و بهداشتی در مراکز تکثیر و پرورش دام از طرف بهره برداران و

 .تولید کنندگان

 ر بخشی برخی از واکسنها و مواد بیولوزیک دامپزشکیمحدودیت تولید ، ایمنی زایی و اث. 

  عدم کفایت مطالعات کاربردی و تحقیقاتی میدانی به منظور تعیین عوامل بیماری زا و

  .اپیدمیولوژی بیماریها و تدوین برنامه های جامع کنترل بیماری

 عدم تحقق و تامین اعتبارات برنامه های آموزشی و خدمات ترویجی دامپزشکی. 

 مبود تسهیالت بانکی کم بهره برای بخش خصوصی دامپزشکیک.  
 

 پیشنهادها
 توسعه آزمایشگاههای رفرانس و مراکز تشخیص بیماری های دامی به منظور کنترل کیفی. 

  .واکسن و مواد بیولوژیک دامی و تشخیص بقایای دارویی در مواد غذایی دارو،

 اشتی ، درمانی و قرنطینه ای.ز بهدگسترش مشارکت بخش غیر دولتی در شبکه مراک 

 ترویج پرورش دام و طیور و آبزیان بدون مصرف داروهای آنتی بیوتیکی.  

 ذینفعان بخش. های مهارت و دانش لزوم ارتقاء 

 های الزم جهت امکان صادرات محصوالت شیالتی و لبنی دام زندهسازیاستاندارد. 

 استان و ملی سطوح در نآ نتایج گیری کار به و کاربردی های پژوهش از حمایت.  

 برقرای سازوکارهای الزم جهت تامین بموقع اعتبارات مقابله با بحرانهای بخش.  

 .توسعه و تجهیز آزمایشگاه رفرانس مرکزی 



 

 

 
 

 

 

 های تولیدی و زیربناییحوزه: دومبخش 

 

 مسکن و عمران شهری نهم: فصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 141                                                                                        مسکن و عمران شهری: نهمفصل 

 

 
 

 مقدمه

فصل مسکن و عمران شهری شامل طیف متنوع و گسترده ای از خدمات زیربنایی و عمرانی بوده که از 
مربوط به مکان یابی و تهیه طرح های جامع و تفصیلی، عمران شهری، بهره برداری از تاسیسات مسایل 

مربوط به توزیع آب شهری، جمع آوری انتقال و تصفیه فاضالب شهرها و نیز انواع خدمات شهرداری ها را 
ازی، شامل می شود. در این فصل به ترتیب به وضعیت فصل در حوزه خدمات اداره کل راه و شهرس

 .های آب و فاضالب شهری پرداخته می شودشرکت

 بخش اول: اداره کل مسکن و شهرسازی  

های اقتصادی ، موتور محرک بخش عظیمی از بخش مسکن به واسطه ارتباط تنگاتنگ با سایر بخش
چرخه رشد اقتصادی محسوب می گردد. حرکت این بخش عامل رشد تولید و اشتغال در طیف وسیع و 

 لیاز قب یگذشته به مواردتوسعه پنج برنامه  یدر راستاو برنامه ششم توسعه متنوعی از بخش ها ست . در 
 یفی، ارتقاء ک کم درآمد به خانه مناسب یگروه ها ژهیومسکن به  نیفاقد یسهولت دسترس، مسکن نیتام

 یرسم ریغ یو سکونتگاه ها یفرسوده شهر یها بافت یو نوساز یکشور، بهساز یدیمسکن تول یو کم
پرداخته شده که از جمله اهداف و  یتیو حما یمسکن اجتماع نیو تام یمسکون یواحدها یو مقاوم ساز

 موارد زیر اشاره کرد:سیاست های این بخش می توان به 

 های درآمدی به ویژه گروه های کم درآمد و گروه های خاص به مسکن تسهیل دسترسی همه گروه
 .مناسب

 بهبود و توسعه نظام تامین مالی مسکن. 

 )شهری و روستایی افزایش نوسازی در بافت های ناکارآمد )بافت فرسوده و حاشیه نشینی. 

 کاهش نوسانات شدید بازار مسکن. 

 ارتقاء کیفیت ساخت از طریق افزایش نظارت بر رعایت استانداردها. 

  استفاده از ظرفیت شهرهای جدید در تعادل بخشی به بازار مسکن کالن شهرها و مناطق مستعد
  .و حساس

در بخش عمران شهری نیز تعیین ابعاد کالبدی شهرها ، مکان یابی توسعه شهرها در چارچوب طرح آمایش 
های جامع و تفصیلی، جلوگیری از توسعه حاشیه نشینی و تمرکز جمعیت  و تکمیل طرح سرزمین ، تهیه

شهری و ساماندهی آنان و تعیین محدوده بافت های فرسوده شهری از اقدامات مهم این بخش محسوب 
های از لحاظ طرح های توسعه و عمران گردد . در حال حاضر شهرهای استان در قیاس با سایر استانمی
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طرح  27طرح جامع مصوب،  98از جایگاه مناسبی برخوردار بوده به طوری که در حال حاضر دارای  شهری
 ای و مجموعه شهری مصوب است .طرح ناحیه 4تفصیلی و 

 بخش  مهم یهاعملکرد شاخص -1

 1396-98های های مهم در سالجدول یک : عملکرد شاخص

 1398 1397 1396 واحد عنوان شاخص

 101 101 98 تعداد شهر( طرح جامع مصوب )

 27 23 19 تعداد طرح تفصیلی مصوب )شهر(

 199 147 106 تعداد 5تعداد جلسات کمیسیون ماده 

 22 22 15 تعداد تعداد جلسات کارگروه تخصصی

 .ماخذ: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

 ها و متغیرهای مهم بخش در برنامه ششم توسعه سال عملکرد شاخص -2
 

ها و متغیرهای مهم براساس اهداف کمی بخش مسکن و عمران :عملکرد شاخص2جدول 

 1398شهری در برنامه ششم توسعه سال 

ماده 
 قانونی

 واحد متعارف عناوین هدف کمی
هدف 
 برنامه

 عملکرد
درصد 
 تحقق

 100 101 101 تعداد طرح جامع مصوب )شهر( 59

 100 27 27 تعداد طرح تفصیلی مصوب )شهر( 59

 100 199 199 تعداد 5تعداد جلسات کمیسیون ماده  59

 100 22 22 تعداد تعداد جلسات کارگروه تخصصی 59

59 
 طرح اقدام ملی مسکن
 )مرحله اول ثبت نام (

 115 7165 6213 واحد مسکونی

 100 1660 1660 واحد مسکونی پروژه های مشارکتی 59

59 
برنامه تامین مسکن خانواده های 

 معلول و بیشتردارای دو 
 134 67 50 واحد مسکونی

 197 670 339 واحد مسکونی افتتاح مسکن مهر 59

 100 49 49 هکتار اماده سازی اراضی سطح استان 59

 .ماخذ: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان



 143                                                                                        مسکن و عمران شهری: نهمفصل 

 

 
 

 تحلیل عملکرد بخش در برنامه ششم توسعه بر اساس تکالیف قانونی -3

های شهر دارای طرح 6شهر مشمول نظام طرح های جامع و تفصیلی بوده و  101 شهر استان 107از تعداد 

 3شهر دارای طرح جامع مصوب و ابالغی بوده و طرح های  98شهر، تعداد  101شهری است. از مجموع 

 شهر در مرحله تصویب نهایی می باشد . 

ب هستند که باتوجه به شهر دارای طرح تفصیلی مصو 27شهر دارای طرح جامع مصوب ،  98از مجموع 

شهر در دستور  4شهر در مرحله ی تهیه طرح بازنگری طرح تفصیلی و  6گذشت افق برخی از این طرح ها، 

شهر باقی مانده دارای طرح جامع مصوب و ابالغی نیازمند  71کار جهت عقد قرارداد بازنگری می باشند. از 

ی گذشته منعقد شده است . این طی سال ها شهر 44تهیه طرح تفصیلی ، قرارداد تهیه طرح تفصیلی 

ها هم اکنون در مرحله بررسی و تصویب در کمیته های کارشناسی بوده و همگی دارای نقشه های طرح

شهر از شهرهای فوق الذکر به صورت  12پایه هستند. الزم به ذکر است که به دلیل کمبود اعتبار ، قرارداد 

باشد. له دوم در دستور کار سال جاری میدر سال گذشته منعقد و مرح دو مرحله تنظیم گردید که مرحله اول

شهر در مرحله  3شهر دارای طرح جامع ابالغی و نیز  27شهر دیگر استان )  30تهیه طرح تفصیلی برای 

شهر دارای نقشه پایه بهنگام نیز  11تصویب طرح جامع(، در دستور کار سال جاری قراردارد. از این تعداد 

ند که الزم است اعتبارات باز آفرینی به این تعداد شهر که هم نیازمند طرح تفصیلی هستند و هم باشمی

 دارای نقشه پایه بهنگام هستند، تعلق گیرد.

راستای اهداف برنامه ششم توسعه استان در بخش مسکن، تامین مسکن اقشار هدف، تکمیل واحدهای در 

نظر هزار نفر جمعیت مد100باال و زیر ی مسکن در شهر های نیمه تمام مسکن مهر و اجرای طرح اقدام مل

 بوده که عمده اقدامات انجام شده به شرح زیر می باشد:

هزار  100: در طرح اقدام ملی مسکن استان اصفهان در شهر های باال و زیر  طرح اقدام ملی مسکن

 6213طبق برنامه ابالغی واحد تخصیص یافته که  29000نفر با هدف تامین مسکن اقشار هدف، تعداد 

اند واحد ثبت نام شده 7165اول تعداد در نظر گرفته شده است . در مرحله  1398واحد مسکونی برای سال 

 که هم اکنون در مرحله طراحی و اخذ پروانه ساختمانی است .



 استان اصفهان 1398سال گزارش اقتصادی، اجتماعی                                                              144

 
 

مسکونی، واحد ) 1660در پروژه های مشارکتی استان طبق برنامه ابالغی سازمان ملی زمین مسکن، تعداد 

 1660تجاری و اداری( در نظر گرفته شده است که در شهرهای شاهین شهر، گلپایگان و اصفهان تعداد 

 واحد قرارداد منعقد شده است .

واحد مسکونی در نظر گرفته شد که تعداد  50جهت تامین مسکن خانوارهای دارای دو معلول و بیشتر تعداد 

مول در شهرهای تیران و کرون، چادگان، خوانسار، کاشان، واحد برای تامین مسکن خانوارهای مش 67

 بادرود و نطنز احداث و تحویل متقاضیان شده است .

واحد  73546واحد می باشد که تا کنون  74264هزار نفر جمعیت  25تعداد مسکن مهر شهر های باالی 

ه که در شهرهای ابالغ شدواحد به استان  339عداد تکمیل ت 1398تحویل متقاضیان گردیده است. در سال

 واحد تکمیل و تحویل متقاضیان گردید. 670شاهین شهر، قهجاورستان، آران و بیدگل و شهرضا با تعداد 

 

: تحلیل عملکرد بخش مسکن و عمران شهری در برنامه ششم توسعه بر اساس 3جدول 

 تکالیف قانونی

 ردیف
ماده 

 قانونی
 عملکرد متن قانون

دالیل عدم 

 تحقق

1 

ماده 

قانون 59

 برنامه

و  دیاز تول تیو حما یدر چارچوب قانون سامانده

و طبق شاخص 25/2/1378عرضه مسکن مصوب 

 (2جدول شماره ) یها

100 

 درصد
 تحقق یافته 

 .ماخذ: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان  

، آماده سازی 1398در مورد پروژه های آماده سازی بر اساس برنامه سازمان ملی زمین و مسکن در سال 

هکتار از اراضی به استان ابالغ گردید ه که این آماده سازی در شهر های آران و بیدگل، خمینی شهر،  49

 تیران و شهرضا، اجرا شده است . 
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 بودجه عملکرد – 4

 (الیر ونیلی)ارقام به م 1398 در سال یبخش مسکن و عمران شهر: عملکرد اعتبارات 4جدول 

 درصد تحقق عملکرد مصوب منبع تامین اعتبار نوع اعتبار

 100 152854 152854 استانی هزینه ای

تملک دارایی های 
 سرمایه ای

 7.5 4800 64140 ملی

 46.7 15670.7 33526 استانی

 21 20470.7 97666 جمع

 ماخذ: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان  

 جمع بندی و پیشنهادها-5

 نقاط فرصت و قوت

 و امکان بکارگیری شیوه های گوناگون معماریاقلیمی استان  و محیطی تنوع. 

 جهانی شده ثبت آثار و تاریخی ارزشمند بهره مندی از بافت های. 

 یبزرگراه عیشبکه وس به دلیل بهره مندی از ی در استانو فرامل یمل یها هیبالقوه جذب سرما توان، 

  .مسکن یباال یتقاضایی، عرضه انواع مصالح ساختمانی و ایثقل جغراف مرکز

 ی آمایش برنامه ها از جمله یو منطقه ا یتوسعه شهر یمتعدد مطالعات یطرح ها تهیه و تصویب

 .هاشهر یلیتفص سرزمین، برنامه جامع و

 مهاجرین و بزرگ شهرهای سرریز جمعیت جذب جهت جدید شهرهای وجود. 

 یانبوه و صنعت ،یحرفه ا دیتول جهت یا ارانهیو  یتیحما یها استیسو اتخاذ  دولت حیصر تیحما 

 .مسکن

  صنعت ساختمان مصالح مورد نیاز تولید مواد و تهیه وو معادن گوناگون  منابعوجود. 

 کارآمد. و پیمانکاران مشاوران، و بهره مندی از مسکن فنی در زمینه ساختنوین  وجود دانش 

 مصالح صدور انواع و تولید استان و امکان در ساختمانی مصالح تولیدی واحد 2067 وجود.  



 استان اصفهان 1398سال گزارش اقتصادی، اجتماعی                                                              146

 
 

 و عرضه مسکن دیاز مشارکت بخش خصوصی در تول یامکان بهره مند.  

  طر ح های بخش مسکن روستاییمشارکت در  برایروستائیان باالی انگیزه.  

 برخورداری از نیروی کار ارزان. 

 

 نقاط ضعف

 91استان با  یدرصد شهرها 70در مناطق مختلف استان )استقرار  تیعدم تعادل استقرار جمع 

درصد  22استان در  تیدرصد جمع 81رود و  ندهیزا هیحاش یدرنواح نیشهرنش تیدرصد از کل جمع

 .ساخت استان(

  تفصیلی شهرهای استان به دالیل کمبود اعتبارات، طوالنی شدن مدت تهیه طرح های جامع و

  .مشکالت فنی و نیز تغییر روند مدیریت های محلی

  فرسوده  یها بافت %10استان )  یشده در شهرها ییهکتار بافت فرسوده شناسا 7000وجود

  .زلزله ادیز یاستان در پهنه با خطر نسب یشهرها درصد 58گرفتن  قرارو  کشور(

 به ویژه در شهرهای کوچک های شهردار یمنابع درآمد یداریناپا.  

 ای های توسعهو هماهنگ شهرها و تاثیر منفی آن بر روند طرح کپارچهی یشهر تیریعدم مد

 .شهری

 تقاضا تولید با الگوی مصرف و ناکارآیی بازار مسکن در ایجاد هماهنگی بین الگوی ساخت و. 

  توسط اقشارمسکن  دیخر و عدم تواناییسهم پایین تسهیالت بانکی در قیمت تمام شده مسکن 

  .درآمدکم

 های نوین درساخت مسکن به دلیل غلبه شیوه خود مصرفی بر  از فناوریمناسب بهره گیری  عدم

  .تولید انبوه مسکن

 رشد پدیده اسکان غیررسمی در حاشیه شهرهای بزرگ. 

 وری اطالعات مسکن روستاییفقدان سیستم جمع آ. 

  درصد( توسط سازندگان غیر حرفه ای 80تا  70سازها )بین  بخش عمده ساخت واجرای. 

 بروز نبودن نقشه پایه شهرها. 
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 پیشنهادها

  مطلوب  یو اجرا هیته برایها  یشهردار یبرا داریمطمئن و پا یمنابع درآمد فیتعربازنگری و

  .یلیجامع و تفص یطرح ها

 یطرح ها نهیبه یو اجرا بیتصو ه،یدر شهرها به منظور تهو هماهنگ  کپارچهی تیریمد یبرقرار 

 .یشهر یتوسعه ا

  رفع عدم تعادل جمعیتی در مناطق مختلف استان با اجرای طرح های مبتنی بر سند آمایش سرزمین

 .استان

 تکمیل مطالعات طرح های توسعه و عمران شهری.  

 متعارف تهیه طرح های سکونتگاه های غیر. 

  فناوری با استفاده از شفافیت طرح های توسعه ای شهرها به ویژه طرح های جامع و تفصیلی

و با  گریکدیمناسب آنها با ارتباط و  یتیریمد ینهادها هماهنگی ارتباطات و اطالعات با تمرکز بر

 .هوشمند( یشهروندان )شهرها

  ،ارتقاء کیفیت تولید مصالحساماندهی بازار مصالح ساختمانی در جهت گسترش بازار.  

 ایجاد بانک اطالعاتی زمین و مسکن. 

 و جلب  یگذار هیمنابع سرما زیو تجه یو طراح یاطالع رسان ی،، بستر سازیفرهنگ ساز

 .فرسوده یهابافت یجهت بازساز یمردم یهامشارکت

 مشوق ها و تسهیالت به بخش  گسترش شرکت های سرمایه گذاری در بخش مسکن و ارائه

 خصوصی.

 احداث واحدهای مسکونی متناسب با توان درآمدی دهک های مختلف. 

  ممنوعیت ارائه کلیه خدمات زیر بنایی برای ساخت وسازهای غیر مجاز و خارج از محدوده های

 .قانونی

  درونی  هزار نفر جمعیت با رویکرد توسعه 100تهیه طرح مجموعه شهری برای شهرهای بیش از

 .شهرها

 ی محلی و کمربند سبز حاشیه شهرها.توجه بیشتر به توسعه فضاهای سبز و پارک ها 
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 آب و فاضالب شهری: بخش دوم 

 مقدمه

دار ایجاد و بهره برداری از تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری ،جمع آوری انتقال و این شرکت عهده

از شهرستان های کاشان و آران و بیدگل( ، و  تصفیه فاضالب شهرهای تحت پوشش )کل استان به غیر

گیری از منابع انسانی کارآمد، همچنین انجام مطالعات تامین آب و حفر و تجهیز چاه ها می باشد . با بهره

های )خصوصی، عمومی و تعاونی( موضوع فناوری پیشرفته، ساختار اداری مناسب و مشارکت مؤثر بخش

در قالب یک فرآیند مداوم ، فرآگیر و مستمر در حال انجام بوده است   تامین آب با کمیت وکیفیت مناسب

عهده  در صد جمعیت شهرهای تحت پوشش شرکت آبفا استان را بر 2/99فرآیندی که خدمات رسانی به 

درصد جمعیت 71دارد . جمع آوری، انتقال و دفع بهداشتی فاضالب از دیگ فعالیتهاست که در حال حاضر 

تحت پوشش دارد .جداول ذیل شاخص های اصلی بخش آب و فاضالب در شهرهای شهری استان را 

 تحت پوشش شرکت آب و فاضالب شهری استان را نشان می دهد .

 

 های مهم بخش شاخص -1

های اصلی بخش آب در شهرهای تحت پوشش شرکت آب و : شاخصجدول شماره یک

 فاضالب شهری استان

 شاخص واحد عنوان شاخص

 99 درصد تاسیسات آب پوشش تحت جمعیت درصد

 100 درصد پوشش تحت های شهر

 1156 هزار فقره آب خانگی و غیر خانگی مشترکین تعداد کل

 2141 هزار فقره تعداد کل آحاد آب خانگی و غیر خانگی

 446 حلقه تعداد کل چاه ها

 260 حلقه تعداد چاه ها، قنات ها و جشمه های در مدار بهره برداری

 587 درسال مکعب متر میلیون آب تأمین ظرفیت منابع حداکثر
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های اصلی بخش آب در شهرهای تحت پوشش شرکت آب و : شاخصجدول شماره یک

 فاضالب شهری استان

 شاخص واحد عنوان شاخص

 329 " " سطحی آب حجم

 58 " " زیرزمینی آب حجم

 387 " " تولیدی آب حجم کل

 324 " " آب خانگی و غیر خانگی حجم کل فروش

 16 درصد بدون درآمد آب

 11989 کیلومتر آب توزیع شبکه طول

 2559 کیلومتر آب انتقال خطوط طول

 1066 مکعب هزار متر مخازن کل حجم

 247 باب تعداد مخازن در مدار بهره برداری

 972 مکعب هزار متر مدار بهره برداری در مخازن حجم

 77 ایستگاه تعداد ایستگاه های پمپاژ آب در مدار بهره برداری

 702 روزدرشبانه  هزار مترمکعب مدار بهره برداری در پمپاژ آب های ایستگاه کل ظرفیت

 3 واحد برداری بهره دست در آب های خانه تصفیه تعداد

 878 هزار متر مکعب در شبانه روز آب های خانه برداری تصفیه بهره دست در ظرفیت

 1117 هزار متر مکعب در شبانه روز آب های خانه اسمی)فعلی( تصفیه ظرفیت

 16 متر مکعب در شبانه روزهزار  اجرا دست در آب های خانه اسمی)فعلی( تصفیه ظرفیت

 22 واحد آب های آزمایشگاه تعداد

 .ماخذ : شرکت آب و فاضالب شهری اصفهان
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های اصلی بخش فاضالب در شهرهای تحت پوشش شرکت آب و فاضالب : شاخص 2جدول 

 شهری استان

 شاخص واحد عنوان شاخص

 73 درصد تاسیسات فاضالب پوشش تحت جمعیت درصد

 35 شهر دارای انشعاب فاضالب تعداد شهرهای

 679 هزار فقره فاضالب کل مشترکین تعداد

 1425 هزار فقره تعداد کل آحاد فاضالب

 شده آوری جمع فاضالب حجم
درشبانه  مکعب هزار متر

 روز
4823 

 7980 کیلومتر آوری فاضالب جمع شبکه طول

 460 کیلومتر فاضالب انتقال طول خطوط

 25 واحد برداری بهره در مدار فاضالب های خانه تصفیه تعداد

 فاضالب های خانه برداری تصفیه بهره دست در ظرفیت
هزار متر مکعب در 

 شبانه روز
483 

 فاضالب های خانه اسمی)فعلی( تصفیه ظرفیت
هزار متر مکعب در 

 شبانه روز
778 

 7 مدول اجرا دست در فاضالب های خانه تصفیه تعداد

اسمی)فعلی(  ظرفیت

 اجرا دست در فاضالب های خانه تصفیه

هزار متر مکعب در 

 شبانه روز
30 

 .ماخذ : شرکت آب و فاضالب شهری استان
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 های مهم بخش عملکرد شاخص-2

 1396-98های های مهم بخش در سال: عملکرد شاخص 3جدول 

 1398 1397 1396 واحد عنوان شاخص

 122 136 96 کیلومتر جمع لوله گذاری آب/ توسعه شبکه

 52 85 69 کیلومتر جمع لوله گذاری آب / اصالح شبکه

 40 74 66 کیلومتر جمع لوله گذاری آب / خطوط انتقال

 214 295 231 کیلومتر جمع کل لوله گذاری آب

 226 298 330 کیلومتر جمع لوله گذاری فاضالب/ توسعه شبکه

 10 20 17 کیلومتر جمع لوله گذاری فاضالب / اصالح شبکه

 32 13.5 15 کیلومتر جمع لوله گذاری فاضالب / خطوط انتقال

 268 331 362 کیلومتر جمع کل لوله گذاری فاضالب

 17095 17754 18232 فقره انشعاب آب واگذار شده

 21751 21657 28647 فقره انشعاب فاضالب واگذار شده

 386615 367418 395104 هزارمترمکعب جمع کل تولید آب

 324397 308115 330972 هزارمترمکعب فروش آبجمع کل 

 16.1 16.17 16.34 درصد آب بدون درآمد

 6500 7000 23300 مترمکعب احداث مخازن

 14 59 12 حلقه حفر چاه

 9000 5728 11172 مترمکعب توسعه تصفیه خانه فاضالب

 ماخذ : شرکت آب و فاضالب شهری استان.
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متغیرهای مهم بخش بر اساس اهداف کمی برنامه در برنامه  ها و: عملکرد شاخص 4جدول 

 1398ششم توسعه سال 

درصد 
 تحقق

 عملکرد
هدف 
 برنامه

واحد 
 متعارف

 عنوان هدف کمی
ماده 
 قانونی

 38-37 توسعه شبکه انتقال فاضالب کیلومتر 8 32 400

 38-37 توسعه تصفیه خانه فاضالب متر مکعب 8800 9000 102

 36-35 توسعه شبکه توزیع آب کیلومتر 71 122 172

 36-35 توسعه شبکه انتقال آب کیلومتر 18 40 222

 متر مکعب 9000 5000 56
 توسعه مخازن

 )مخازن در دست ساخت(
35-36 

 36-35 توسعه مخازن متر مکعب 2000 6500 325

 36-35 حفر چاه حلقه 8 14 175

 36-35 تجهیز چاه حلقه 29 46 159

 .آب و فاضالب شهری استان ماخذ : شرکت

 

 : تحلیل عملکرد بخش در برنامه ششم توسعه براساس تکالیف قانونی  3
 

 عملکرد بخش در برنامه ششم توسعه براساس تکالیف قانونی 5جدول شماره 

 عملکرد و اهم اقدامات تکالیف تعیین شده متن قانون ماده قانونی

 خرید آب تضمینی 36ماده

تاسیسات خرید آب از 
آب شیرین کن با 

سرمایه گذاری بخش 
 خصوصی

خرید آب تضمینی از سرمایه گذار مربوط به 
تاسیسات آب شیرین کن شهرهای فرخی ، 

 مهاباد

 تسهیالت مالی خارجی 4ماده 

استفاده از تسهیالت 
مالی خارجی در 

های دارای توجیه طرح
 فنی و اقتصادی و مالی

 اصفهانبازسازی شبکه فاضالب شهر 
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 عملکرد بخش در برنامه ششم توسعه براساس تکالیف قانونی 5جدول شماره 

 عملکرد و اهم اقدامات تکالیف تعیین شده متن قانون ماده قانونی

 68ماده
خدمات دولت 

 الکترونیک )بند ج(

ارائه خدمات الکترونیکی 
از طریق شبکه ملی 

 اطالعات
 اجرای میز خدمت الکترونیکی در پرتال

 ارائه خدمات 67ماده 
ارائه خدمات به مردم به 
نحو مقتضی در طول 

 شبانه روز

گانه به صورت  22ارایه کلیه خدمات 
 هوشمند

 68ماده 
دولت خدمات 
 )بند ب( الکترونیک

تکمیل  توسعه و
 های اطالعاتیپایگاه

گانه به  22هوشمند کردن کلیه خدمات 
ساعته ،هوشمند سازی ارائه  24صورت 

 1522خدمات سامانه 

 38ماده 
اعمال سیاست های 
بهینه منابع پایه و 

 محیط زیست

مدیریت مصرف انرژی، 
 مدیریت مصرف آب

اجرای ، شکندستگاه شیر فشار  33خرید 
کیلومتر  21روستا،  13عملیات نشت یابی در 

مورد  150و شبکه توزیع و  خطوط انتقال
فقره کنتورهای  24878، تعویض اشتراک

فقره  1549استاندارد سازی  خراب مشترکین،
انشعاب فرسوده، خرید تجهیزات تله متری 

ر اصفهان، ایستگاه شبکه توزیع شه 30برای 
 کیلومتر اصالح شبکه52

 38ماده 
اعمال سیاست های 
بهینه منابع پایه و 

 محیط زیست

مدیریت مصرف انرژی، 
 مدیریت مصرف آب

ادامه پایش مصارف مشترکین و صدور 
 هشدار

 109ماده 
ارتقاء سطح حفاظت 

 اطالعات

ارتقاء سطح تبادل 
اطالعات در مقابل 
حمالت در چارچوب 

سند امنیت فضای تبادل 
 اطالعات

امنیت اطالعات و پدافند تشکیل کمیته 
سایبری ،تشکیل زیرکمیته های فنی و 

 بازرسی امنیت اطالعات

 47ماده 
اولویت پیمانکاران 
بومی در اجرای 

 هاپروژه

اولویت پیمانکاران بومی 
ها و در شرایط در طرح

 برابر
 درج در اسناد مناقصه

 .ماخذ : شرکت آب و فاضالب شهری استان
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 )ارقام به میلیون ریال( 1398در سال  ای و تملک بخشاعتبارات هزینه عملکرد :6 جدول

 اعتبار نوع اعتبار منبع تامین مصوب عملکرد درصد تحقق

 ملی 13658 13658 100

 استانی - - - هزینه ای

 جمع 13658 13658 100

 ملی 2277788 978437 3/42

 استانی 207250 76204 7/36 تملک دارائی

 جمع 2485038 1054641 4/42

 .ماخذ : شرکت آب و فاضالب شهری استان

 

 جمع بندی و پیشنهادات -4

استفاده از سرمایه گذاران اهم تکالیف و سیاستهای تعیین شده در برنامه ششم توسعه در این حوزه شامل 

آوری رفت آب ، احداث وتوسعه شبکه جمع بخش خصوصی ، احداث و توسعه شبکه آب شهری ،کاهش هدر

فاضالب ، ادامه تکمیل سامانه تله متری خطوط انتقال آب استان ، توسعه آموزشهای مهارت محور، 

بوده که در این راستا سیاستهای زیر در بخش الکترونیکی نمودن خدمات ، توجه به انرژی های خورشیدی 

 دنبال شده است :

 استقرار سامانه پایش کیفی آنالین پساب تصفیه خانه. 

 استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی افزایش استفاده از ظرفیت تبصره سه ماده واحده.  

 های فاضالبخانهبه روز رسانی تصفیه. 

  اجرایGIS (و شبکه فاضالب 9شبکه آب )شهر( 6) شهر. 

  و فاضالب به  کیلومتر 213و عملیات لوله گذاری آب به میزان  کیلومتر شبکه توزیع 320اصالح

  .کیلومتر 266میزان 

 خارجی استفاده از ظرفیت فاینانس داخلی و. 

 پایش فشاردر خصوص مدیریت حوداث آب و فاضالب های نجما،توسعه سامانه. 
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 تجهیز منایع تولید و توزیع آب شرب به لوازم اندازه گیری با قابلیت ثبت و ارسال اطالعات. 

 افزایش ایستگاه های پایش فشار در استان.  

 ورشیدیخریزی به منظور استقرار نیروگاه رنامهب. 

 

 پیشنهادات

  جهت سرمایه گذاران بخش خصوصی 19تسهیل در فرایند استفاده از تبصره. 

 تخصیص اعتبار توسعه تله متری شبکه توزیع و پیاده سازی شبکه هوشمند.  

 توسعه و استقرار آب شیرین کن در مناطق دارای ظرفیت. 

  های ادامه روند بازسازی و ارتقاء و نوسازی تجهیزات فرسوده تصفیه خانهتخصیص اعتبار جهت

 .فاضالب قدیمی

 . سرعت بخشیدن به طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی 

 متری به منظور کنترل به موقع دبی و فشار و توزیع عادالنه آب بین شهرهاتوسعه بستر تله. 

 های جدید تصفیه آب .لوژیتأمین منابع مالی الزم جهت استفاده از تکنو 

 دهی شرکتهای آب و فاضالبهای آب و فاضالب با توجه به زیانغیرانتفاعی شدن طرح. 

 انعقاد تفاهم نامه وتامین مالی جهت ارتقاء تصفیه خانه های فاضالب و استفاده بهینه از پساب.  
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 شرکت آب و فاضالب کاشان : بخش سوم 

آوری، بهره برداری از تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمعاین شرکت عهده دار ایجاد و 

 انتقال و تصفیه فاضالب شهرهای تحت پوشش شامل کاشان و آران و بیدگل می باشد. 

 در صد جمعیت شهرهای این حوزه تحت پوشش تامین آب شرکت قرار دارند. 7/99در حال حاضر بالغ بر 

دفع بهداشتی فاضالب نیز مطالعات تعدادی از شهرها انجام و عملیات ایجاد در مورد جمع آوری، انتقال و 

 1398تاسیسات فاضالب سه شهر در دست اجراست . از جمله برنامه های اولویت دار شرکت در سال 

 عبارتند از :

 شهرهای تابعه. اکثر سامانه های تله متری در طریق استقرار مدیریت مصرف انرژی از 

 رنامه ای انجام فعالیت بPM  تاسیسات و تجهیزات و شبکه توزیع و چاه ها و مخازن و خطوط

 .انتقال

  ،خرید و نصب دستگاه فلومتر الکترو مغناطیسی برای خروجی مخازن در شهرهای کاشان

 .های غرب، نیاسر، جوشقان وکامو، مشکات ، سفید شهر و ابوزید آبادشهرک

  پر مصرفنصب دستگاه کنتور مغناطیسی برای مشترکین.  

  انجام مطالعات میدانی شهر قمصر در راستای تعیین زونهای فشاری وDMA  های مجزا و بررسی

 وضعیت شیرهای فشار شکن.

 شروع عملیات اجرائی تاسیسات آب شیرین کن شهر ابوزیدآباد. 

  بهره برداری از مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کاشان به روشDBO . 

 های آب ، فاضالب و سازه و منابع آب جهت بررسی مطالعات و طرحهای تخصصی تشکیل کار گروه

 جدید.
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 های مهمعملکرد شاخص-1

 1397-98های های مهم بخش در سالجدول یک : عملکرد شاخص

 1398 1397 واحد عنوان شاخص

 7/99 6/99 درصد جمعیت تحت پوشش آب

 6/12 55/12 درصد جمعیت تحت پوشش فاضالب

 20 108 لیتر در ثانیه تامین آب

 29 3/19 کیلومتر توسعه شبکه آب

 7/14 4/11 کیلومتر توسعه فاضالب

 4 6/18 کیلومتر توسعه خط انتقال آب

 20 22 کیلومتر اصالح شبکه آب

 5626 6200 آحاد شعاب آبنفروش ا

 3264 6900 آحاد شعاب فاضالبنفروش ا

 3931 3948 فقره تعویض کنتورهای خراب

 5220 7411 فقره انشعابات آب اصالح

 1000 1000 متر مکعب ساخت مخزن

 ماخذ : شرکت آب و فاضالب کاشان

 

در برنامه ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش .عملکرد شاخص2جدول

 1398ششم توسعه سال 

 واحد متعارف عناوین هدف کمی ماده قانونی 
هدف 

 برنامه
 عملکرد

درصد 

 تحقق 

ماده 

 190و140

 5/3 20 572 لیتر در ثانیه عملیات تامین آب

 25 1000 4000 متر مکعب توسعه مخزن ذخیره 

 6/28 20 70 کیلومتر اصالح شبکه آب

 120 5626 4700 آحاد شعاب آبنفروش ا

 74 3264 4400 آحاد شعاب فاضالبنفروش ا

 7/19 3931 20000 فقره تعویض کنتورهای خراب
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در برنامه ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش .عملکرد شاخص2جدول

 1398ششم توسعه سال 

 واحد متعارف عناوین هدف کمی ماده قانونی 
هدف 

 برنامه
 عملکرد

درصد 

 تحقق 

 5/74 5220 7000 فقره انشعابات آب اصالح

 101 29 7/28 کیلومتر  عملیات اجرایی توسعه شبکه

افزایش ظرفیت تاسیسات تصفیه 

 فاضالب
 0 0 7003 متر مکعب در روز

 1/17 7/14 9/58 کیلومتر  احداث شبکه فاضالب

 .ماخذ : شرکت آب و فاضالب کاشان

 تحلیل عملکرد بخش در برنامه ششم توسعه بر اساس تکالیف قانونی  3-

با توجه به موقعیت جغرافیائی و آب و هوایی گرم و خشک منطقه و همچنین کمبود منابع آب در دسترس، 

تامین و ذخیره آب ذر این منطقه دارای اولویت خاصی است . این مهم در حالی است که تامین آب از 

بدهی چاههای های سالهای گذشته و کاهش آوظایف این شرکت نمی باشد؛ لیکن به علت ادامه خشکسالی

موجود و در نتیجه مشکالت تامین آب ، شرکت شناسائی، حفاری و تجهیز چاه و همچنین ساخت مخازن 

ذخیره را در اولویت قرار داده است . الزم به اشاره است که عدم تامین آب از خط انتقال آب زاینده رود به 

بال داشته است . الزم به ذکر است ؛ کاشان پیامدهای نامناسب کمی و کیفی در بخش تامین آب را به دن

حلقه چاه گردیده  2منجر به محقق شدن حفر  1398که مجموعه عملیات اجرایی این شرکت در سال 

متر  1000متر مکعب مخزن جدید وارد مدار بهره برداری گردیده و  1000است. همچنین در این سال 

هزار متر  10مخازن مقدمات اجرای مخزن مکعب مخزن در دست ساخت است . با بروز رسانی نقشه های 

هزار متر مکعبی آران و بیدگل، یک هزار متر مکعبی قمصر و یک هزار متر مکعبی  5مکعبی کاشان، 

 قالی و شهرک وحدت فراهم گردید. جوشقان

های سانی جدید و کاهش هزینههای آبرشرکت به منظور مقاوم سازی شبکه ،در بخش توزیع آب

های بعد ، استفاده از لوله های چدن داکتیل را در دستور کار خود قرار داده و در سال سالبرداری بهره
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 20کیلومتری شبکه توزیع آب و اصالح  29کیلومتر خط انتقال ، توسعه  4شرکت موفق به اجرای  1398

 کیلومتری شبکه توزیع آب در شهر های تحت پوشش خود گردیده است.

شهر و  7مینه جمع آوری و تصفیه فاضالب منجر به انجام مطالعات در گذاری این شرکت در زسیاست

شروع عملیات اجرائی مربوطه با رعایت اولویت های الزم در سه شهر کاشان، قمصر و نیاسر گردیده است. 

ضمن آنکه ایجاد شبکه فاضالب در سطح شهرهای مذکور با توجه به ساختار زمین شناسی بسار هزینه بر 

ت اجرایی در شهر کاشان با توجه به اخذ تسهیالت از بانک توسعه اسالمی و منابع دولتی است . عملیا

 پیشرفت مناسبی داشته که نیازمند استمرار منابع مالی است . 

 : تحلیل عملکرد بخش در برنامه ششم توسعه بر اساس تکالیف قانونی 3جدول شماره 

 دالئل عدم تحقق متن قانون عملکرد ماده قانونی

26 

حفر و تجهیز چاه اب ، خرید 
و اجرای خط انتقال و اصالح 

 شبکه توزیع آب
 

توازن منطقه ای درآمد 
حاصل از صادرات نفت خام 

 و میعانات گازی
 تنگناهای اعتباری

36 
عملیات اجرائی تاسیسات 

آب شیرین کن شهر 
 ابوزیدآباد

خرید  -حفاظت از منابع آب
 آب تضمینی

عدم تخصیص به موقع 
اعتبارات خرید تضمینی 

 آب

37 
ایجاد تاسیسات فاضالب 

شهر کاشان قمصر و نیاسر و 
 نوش آباد

افزایش جمعیت تحت 
 پوشش فاضالب

طراحی شبکه انجام شده 
است و عملیات اجرایی در 

حال انجام می باشد . 
علت تاخیر کمبود اعتبار 

 بوده است

38 
ایجاد تاسیسات فاضالب 

 شهر کاشان
تسهیالت مالی استفاده از 

 خارجی

کمبود اعتبار از محل 
اعتبار از محل بانک 

 توسعه اسالمی

 ماخذ : شرکت آب و فاضالب کاشان
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 ایعملکرد بودجه-4

 )ارقام :میلیون ریال( 1398های . عملکرد اعتبارات هزینه ای و تملک شرکت طی سال3جدول

 درصد تحقق عملکرد مصوب منبع نوع اعتبار

 100 21721 21721 ملی هزینه ای

 تملک

 63 103779 165823 ملی

 57 24958 43700 استانی

 4/61 128737 209523 جمع

 ماخذ : شرکت آب و فاضالب کاشان

 جمع بندی و پیشنهادها-5
 

 نقاط قوت

  اخذ مجوزهای الزم و انجام پروژه ها از طریق جذب سرمایه گذار بخش خصوصی برای ایجاد

آب شرب شهرهای ابوزید آباد، نیاسر، سفید شهر و نوش آباد و  جذب تاسیسات نمک زدایی از 

  .اعتبارات خرید تضمینی آب

  روش( بهره برداری از سیستم پیشرفته تصفیه فاضالبMBBR در شهر نیاسر ).  

 .مدیریت مصرف انرژی از طریق استقرار سامانه تله متری 

  انتفاعی و غیر انتفاعی و افزایش سرمایهدر خصوص طرح های عمرانی  133اجرایی شدن ماده. 
 

 نقاط ضعف 

 های های شور به منابع آبادامه خشکسالی در سالهای متوالی، افت شدید آب زیر زمینی و نفوذ آب

 .شیرین

 عدم تکمیل آبرسانی ازخط انتقال آب زاینده رود به کاشان و آران و بیدگل. 
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 محدودیت منابع مالی داخلی. 

 ند اخذ مجوز از آب منطقه ای و شهرداری هاطوالنی بودن فرآی. 

 

 پیشنهادها

 تکمیل ظرفیت خط انتقال آب زاینده رود به کاشان برای تامین آب شهرهای منطقه. 

 .شناسائی و جلوگیری از برداشت غیر مجاز و بی رویه آب از سفره های زیر زمینی 

  تمام شده.منطقی شدن قیمت فروش و انشعاب آب و دفع فاضالب بر اساس قیمت 

  ًشهرداری ها به منظور انجام ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاههای اجرائی شهری خصوصا

 های عمرانی.پروژه

 .استفاده از روشها و فناوری های نوین مرتبط با طرح های آب و فاضالب 

 .تخصیص اعتبار با هدف استفاده از پساپ جهت حفظ منابع آب زیرزمینی و ارتقاء بهداشت عمومی 

 .تقویت شیوه های جذب سرمایه گذاران در بخش آب و فاضالب 

 کن.استفاده از ظرفیت آب غیر متعارف برای تامین آب شرب از طریق ایجاد تاسیسات آب شیرین 

 

 





 

 

 

 
 

 های تولیدی و زیربناییحوزه: دومبخش 

 

 

 عمران روستایی و عشایری دهم: فصل
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 مقدمه

 .هستنددرصد جمعيت استان در روستاها ساكن  57/14حدود  1395سرشماری سال  اطالعات براساس

جمعيتی كه حمایت آنان از جنبه های مختلف اجتماعی و اقتصادی حایز اهميت است . این گروه از جمعيت، 

 ،و عمران روستاییهای توسعه اجرای طرح استان را بر عهده دارد .از مواد خوراكی  قابل توجهیسهم توليد 

های جامعه ، كاهش نابرابریزندگی  بهبود كيفيت و درآمدافزایش سطح با هدف ارائه خدمات زیربنایی 

 از جملهوری بهرهارتقای افزایش اشتغال و  ،روستا  مرتبط با اقتصادو حمایت از نهادهای روستایی و شهری 

 اهداف برنامه ها ی عمران روستایی و عشایری است .ترین مهم

د مسکن انقالب های بنيادر این بخش سه حوزه اصلی مرتبط با عمران روستایی و عشایری شامل فعاليت

 اسالمی، آب و فاضالب روستایی و اداره كل امور عشایر بررسی می شود: 

 بخش اول: عمران روستایی

 های مهم بخشـ عملکرد شاخص1

 1395 – 1398های های مهم بخش در سالعملکرد شاخص –جدول یک 

 1398 1397 1396 1395 واحد شاخصعنوان 

محدوده تهيه و بازنگری طرح هادی و تعيين 

 روستا
 82 85 74 15 طرح

 228 191 86 10 طرح اجرای طرح هادی روستایی

 1 0 2 5 طرح اجرای طرح بهسازی بافت باارزش روستایی

 665,7 500,12 800,12 850,9 فقره طرح ویژه مقاوم سازی مساكن روستایی

 صدور اسناد مالکيت روستایی
جلد 

 سند
045,4 010,3 638,4 2944 

 199,12 830,14 722,8 تن اییارانهتوزیع قير 
6/146 

 ميليارد ریال

 مأخذ : بنياد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان.  
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ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش در برنامه عملکرد شاخص – 2جدول 

 1398ششم توسعه سال 

 عناوین هدف كمی ماده قانونی
واحد 
 متعارف

هدف 
 برنامه

 عملکرد
درصد 
 تحقق

26 
تهيه و بازنگری طرح هادی و تعيين 

 محدوده روستا
 104 82 79 طرح

 130 228 175 طرح اجرای طرح هادی روستایی 26

99 
اجرای طرح بهسازی بافت باارزش 

 روستایی
 0 0 2 طرح

59 
طرح ویژه مقاوم سازی مساكن 

 روستایی
 82 309,6 665,7 فقره

قانون الحاق موادی به قانون 
ساماندهی و حمایت از توليد و 

 عرضه مسکن

 85 2944 3447 جلد سند صدور اسناد مالکيت روستایی

قانون بودجه  1بند هـ تبصره 
1396 

 ایتوزیع قير یارانه
ميليارد 

 ریال
256 147 57 

 مأخذ : بنياد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان.

به عدم تخصيص كامل اعتبارات و تسهيالت طرح، سازی مسکن روستایی با توجه عملکرد تسهيالت مقاوم
 درصد تحقق در سطح پایينی بوده است .

 ایعملکرد بودجه-2

 )ارقام به میلیون ریال( 1398ای و تملک بخش در سال . عملکرد اعتبارات هزینه3جدول 

 درصد تحقق عملکرد مصوب مببع اعتبار نوع اعتبار

 هزینه ای

 100 461340 461340 ملی

 - - - استانی

 100 461340 461340 جمع

 تملک

 100 695,516 695,516 ملی

 34 642,107 973,314 استانی

 75 337,624 668,831 جمع

 مأخذ: بنياد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان.
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 بندی و پیشنهادهاجمع-3

بهبود فضای كالبدی و اقتصادی ترین دستاورهای این حوزه و پيشنهادات مربوط به ارتقا و برخی از مهم

 مناطق روستایی عبارتند از:

 های كيفيت محيط زندگی روستائيان با اجرای طرح هادی در مناطق روستایی.ارتقاء شاخص 

 های فرسوده روستایی ازطریق افزایش ميزان تسهيالت بانکی، گسترش سازی بافتبازسازی و ایمن

 ترویج فرهنگ مشاركت مردم .های دفاتر نظام فنی روستایی و فعاليت

 های مقابله با حوادث طبيعی غيرمترقبه در سطح روستاها و ساماندهی عوامل طبيعی اجرای طرح 

 حادثه خيز .

 .برطرف نمودن موانع صدور سند برای امالك موجود در بافت مسکونی روستاها 

 انقالب اسالمی برای  بينی اختصاص اراضی مناسب توسط سازمان راه و شهرسازی، بنياد مسکنپيش

 احداث مسجد و مراكز فرهنگی 

 رفت وری و كاهش هدرجهت افزایش بهره بخشی بازسازی و نوسازی تاسيسات آبرسانی موجوداولویت

 آب.

 های روستایی نسبت به احداث راه روستایی.اولویت نگهداری راه 

 رائه و استفاده از خدمات نوین ای مستمر با هدف توانمندسازی برای اهای فنی و حرفهتوسعه آموزش

 های صنعتی و بهبود كيفيت توليدات.و مشاركت در فعاليت

 رسانی بهتر و مؤثرتر.منظور خدماتهای روستایی بهساماندهی روستاها در قالب مجموعه 

 های مالی ازطریق اعطاء تسهيالت، وجوه اداره شده یارانه سود و كارمزد جهت توسعه اشتغال حمایت

 های محلی و بومی.ی با اولویت روشهای روستایی و عشایرخانوار
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 بخش دوم : شرکت آب و فاضالب روستایی استان

شركت آب و فاضالب روستایی استان تامين آب آشاميدنی سالم و بهداشتی و همچنين دفع بهداشتی 

گی شبکه های انتقال عليرغم استهالك و فرسود 1398فاضالب روستاهای استان را برعهده دارد . در سال 

و توزیع آب ، افزایش نرخ تورم و عدم تخصيص كامل اعتبارات ، شاخص بهره مندی از آب آشاميدنی سالم 

در زمينه دفع بهداشتی فاضالب روستاهای استان  .محقق شده است 38/71تان به ميزان در روستاهای اس

ایجاد سامانه های دفع بهداشتی فاضالب  گرچه یکی از اهداف مهم این شركت در طول برنامه ششم توسعه،

روستاهای باال دست منابع تامين آب بوده ولی متأسفانه به دليل عدم درج ردیف اعتباری خاص این موضوع 

درصد جمعيت روستایی استان  1/1و با توجه به عدم كفایت اعتبارات ملی ، هم اكنون درصد پایينی شامل 

 ز سامانه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب برخوردار هستند .نفر جمعيت روستایی( ا 7000)معادل 

 

 های مهمعملکرد شاخص -1

 های اصلی بخش و روند تغييرات آن را نشان می دهد .جدول زیر شاخص

 1396-98های های مهم بخش در سالجدول یک : عملکرد شاخص

 1398 1397 1396 واحد عنوان شاخص

شاخص بهره مندی از آب 

 سالم و بهداشتی آشاميدنی
 38/71 63/71 63/71 درصد

شاخص روستایی برخوردار از 

 خانوار( 20سيستم فاضالب )باالی 
 1/1 1/1 1/1 درصد

 .مأخذ: شركت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان

 

 1397نسبت به سال  1398. درصد در سال /25مندی از آب آشاميدنی سالم به ميزان افزایش شاخص بهره

روستا در شهرستان های برخوار، چادگان، خوانسار، كاشان، سميرم و بوئين و مياندشت  11دليل پوشش به 

خانوار در شهرستان های لنجان و اصفهان به دليل الحاق  143نفر جمعيت روستایی با  556و هچنين حذف 

 این روستاها به مناطق شهری بوده است .
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بر اساس اهداف کمی  1398در سال ها و متغیرهای مهم بخش عملکرد شاخص -2

 برنامه

ميليون ریال جهت  15640بار عالوه بر اجرای برنامه های مستمر در حوزه آب با اعت 1398در سال 

توان به اجرای ميليون ریال برای پروژه های دفع بهداشتی فاضالب می 31.500های آب شرب و پروژه

طرح  2پروژه آب و  165طرح و  28استان به تعداد های آبرسانی در سطح روستاهای ها و پروژهطرح

های گيری اجرای تأسيسات فاضالب روستافاضالب لنجان ) موركان و رحمت آباد( و خور و بيابانک و نيز پي

 شهرستان های فالورجان چادگان و كاشان با استفاده از اعتبارات بانک توسعه اسالمی اشاره نمود .

بر اساس اهداف کمی برنامه  1398متغیرهای مهم در سال ها و : عملکرد شاخص2جدول 

 در برنامه ششم توسعه بخش

 ماده قانونی ردیف

عناوین 

هدف 

 كمی

واحد 

 متعارف
 عملکرد هدف برنامه

درصد 

 تحقق

1 

بند  2ردیف 

 27ب ماده 

قانون 

برنامه 

ششم 

 توسعه

اقدامات 

 زیر بنایی
 

طراحی و اجرای طرحهای 

دفع بهداشتی فاضالب در 

روستاها با اولویت 

روستاهای واقع در حریم 

ها، سدها ها، تاالبرودخانه

دليل و روستاهایی كه به

با مشکل پذیری نانفوذ

 مواجه هستند .

اجرای پروژه در 

هرستانهای ش

لنجان، خور و 

بيابانک،اصفهان، 

چادگان فالورجان،

 و كاشان

1/1 

 .ت آب و فاضالب روستایی استان اصفهانمأخذ: سند راهبردی بخش در برنامه ششم توسعه َ، شرك
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 براساس تکالیف قانونی در برنامه ششم توسعه تحلیل عملکرد بخش -3
 

 : تحلیل عملکرد بخش بر اساس تکالیف قانونی 3جدول 

 عملکرد متن قانون ماده قانونی
دالیل عدم 

 تحقق

بند ب ماده  2ردیف 
قانون برنامه  27

 ششم توسعه

 

 
 یطرحها یو اجرا یطراح

 ی( دفع بهداشتیها)پروژه
 تیبا اولو فاضالب در روستاها

 میواقع در حر یروستاها
ها، سدها و ها، تاالبرودخانه

 ليدلبه  كه ییروستاها
دفع  یكم اراض یرینفوذپذ

فاضالب در آنها دچار مشکل 
 یبخش خصوص قیاز طر باشدیم

از پروژه های اولویت دار جمع آوری و دفع 
ضالب این شركت در بهداشتی فا

روستاهای موركان و رحمت آباد شهرستان 
سد چم آسمان لنجان در محل باال دست 

 ست .بوده كه در حال اجرا
روستای  7فاضالب در  یدفع بهداشت

استان شامل فراموشجان ، كفران، دشتگرد 
و كمال آباد ، طاد و سهره فيروزان و نشلج 

ار با توجه به نفوذ پذیری كم زمين كه اعتب
آن از محل تسهيالت وام بانک توسعه 
اسالمی تامين و اجرای آن به بخش 

 خصوصی واگذاری گردیده است .

 

 

 عملکرد بودجه-4

 )ارقام به میلیون ریال( 1398ای و تملک بخش در سال : عملکرد اعتبارات هزینه4جدول 

 درصد جذب عملکرد مصوب منبع تامين اعتبار نوع اعتبار

 هزینه ای

 - - - ملی

 100 102.271 102.271 استانی

 100 102.271 102.271 جمع

 تملک دارایی

 74.6 656779 879.721 ملی

 36 259118 715798 استانی

 57 915.897 1.595.519 جمع

 .مأخذ: شركت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان
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 جمع بندی و پیشنهادها-5

 نقاط قوت

 دفع بهداشتی فاضالب روستایی های موجود آبرسانی وزیر ساخت. 

 وجود نيروی انسانی متخصص ، ماهر و مجرب. 

 وجود زمينه های الزم و استقبال در واگذاری فعاليت های اجرایی و نگهداری به بخش خصوصی.  

 استفاده از مشاركت و بهره گيری از توان و همياری خيرین در پروژه های آبرسانی. 

 پيمانکاران توانمند در حوزه آب و فاضالب های مهندسين مشاور ووجود شركت.  
 

 نقاط ضعف

 عدم وجود سيستم مدیریت یکپارچه در منابع آب استان. 

 عدم الگوسازی طرح های مدیریت مصرف بهينه آب. 

 استمرار شرایط ناشی از خشکسالی سالهای گذشته در منابع آب زیرزمينی و بحران كم آبی.  

  نيتراته شدن و آلودگی منابع آب در برخی مناطق استانسختی آب و تغييرات كيفی نظير.  

 افزایش تقاضای مصرف آب به دليل رشد جمعيت و توسعه سکونتگاه های غير دائم روستایی. 

 كمبود اعتبارات كافی حفظ  سرمایه گذاری های انجام شده در بخش آب و فاضالب. 

  روستاییمشکالت در تأمين آب آشاميدنی به دليل پراكندگی نقاط. 

 های استانفرسودگی زیرساخت های آبرسانی روستاها به دليل قدمت باالی شبکه. 
 

 پیشنهادات 

 های ب فصلی و ناپایدار ، ایجاد مجتمعجایگزینی منابع تأمين پایدار آب به جای منابع تأمين آ

 .آبرسانی ، انجام برنامه های مدیریت تقاضای آب

 رفت باالی انتقال و توزیع روستاهای با هدر تأسيسات آبرسانی و خطوطریزی مطالعه و اجرای برنامه

 .آب

 هدایت اعتبارات شركت در جهت اصالح شبکه های آبرسانی. 

 اصالح بودجه و متناسب سازی كمک زیان پرداختی با زیان واقعی شركت. 

 ن و انتقال آب آشاميدنی از طریق طرح آبرسانی چشمه لنگان به روستاهای شهرستان فرید

 .مياندشتوبویين
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 بخش سوم : عشایر

های مختلفی بوده و در این ميان، جامعه در كشور ما حيات اجتماعی از دیرباز متأثر از روابط متقابل گروه

عشایری نيز نقش قابل توجهی در سرنوشت سياسی و حيات اقتصادی و اجتماعی كشور داراست . بر اساس 

 1200مركز آمار جمعيت عشایر كشور بالغ بر  1387وچنده سال سرشماری اقتصادی، اجتماعی عشایر ك

هزار نفر آنان را عشایر كوچنده اصفهان تشکيل می دادند . جامعه  53هزار نفر گزارش شده كه در حدود 

 20عشایری استان با دارا بودن حدود یک ميليون رأس دام سبک توليد بالغ بر ده هزار تن گوشت قرمز، 

درصد صنایع دستی استان را بر عهده دارند . راهبری  35هزار تن سيب درختی و  60نی ، درصد مواد پروتئي

 طرح عمليات اجرائی، خدمات پشتيبانی ، سوخت فسيلی 4و انجام امور مربوط به ساماندهی عشایر در 

 های مهم بخش محسوب است .مطالعات مناطق عشایری از برنامه

 های مهمعملکرد شاخص -1

 1396-98های های مهم بخش در سالعملکرد شاخصجدول یک . 

 1398 1397 1396 واحد عنوان شاخص

 3000 3000 2000 خانوار بهره مندی از آب آشاميدنی

 1530 1530 1530 خانوار برخورداری از راه دسترسی

 50 50 50 ليتر بر ثانيه تامين آب كشاورزی

 2000 2000 2000 خانوار تامين سوخت فسيلی و استفاده از انرژی های پاك

 .مأخذ: اداره كل امور عشایر استان اصفهان

 

. طرح جایگزینی سوخت رب سالم و بهداشتی تأمين شده استخانوار عشایر آب ش 2000 ،1398در سال 

هایی است های جنگلی از برنامههای خورشيدی به جای سوختهای پاك از طریق پکيجفسيلی و انرژی

ر عشایری از خانوا 300ی عشایری قرار گرفته و هر ساله حدود فراوان مورد توجه جامعهبه دليل مزایای 

توان به احداث راه های جدید و مرمت ها و خدمات جاری بخش می. از جمله فعاليتشوندمند میآن بهره

و  ها، مرمت، عمليات احداث سد خاكی، حفر و تجهيز چاهخانوار 1520های قدیمی برای حدود جاده 

 های آب و لوله گذاری انتقال آب اشاره نمود .های پمپاژ آب، احداث استخربازسازی قنوات، ایستگاه
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ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش در برنامه . عملکرد شاخص2جدول 

 1398ششم توسعه سال 

ماده قانونی در 
 برنامه ششم

 عنوان
واحد 
 متعارف

هدف 
 برنامه

 عملکرد
درصد 
 تحقق

 37 96 260 خانوار پيش بينی اسکان عشایر 194

 100 9605 9605 خانوار ارائه خدمات پشتيبانی 194

 60 360 600 خانوار مطالعات جامع مناطق عشایری 194

 100 2000 2000 خانوار طرح سوخت فسيلی 194

 .مأخذ: اداره كل امور عشایر استان اصفهان

 براساس تکالیف قانونیدر برنامه ششم توسعه تحلیل عملکرد بخش -2

های شغلی، ارتقای كيفيت زندگی وكاهش نابرابری زندگی در راستای بهبود سطح درآمد ، ایجاد فرصت

عشایری، اقداماتی از طریق سياست اسکان وساماندهی خانوارها، اعطای تسهيالت و یارانه اشتغال و 

وشش صد در صدی عشایری صورت گرفته است . موضوع همچنين تعميم و گسترش بيمه روستایی و پ

خانوار از جامعه عشایری در برنامه پنج ساله استان هدف گذاری شده است . 260ساماندهی ساالنه حدود 

های مختلف تأمين آب ها و پروژهخانوار عشایر از طرح 9605در طرح ارائه خدمت به كوچندگان مجموعاً 

 گردند.مند میم ، آموزش و ترویج ، سوخت فسيلی و انرژی های پاك بهرهكشاورزی ، آب شرب انسان و دا
 

 براساس تکالیف قانونیدر برنامه ششم توسعه تحلیل عملکرد بخش  :3جدول 

 دالیل عدم تحقق عملکرد متن قانون ماده قانونی

 كمبود اعتبار نفر روز 300 ترویج عشایر آموزش و 27ماده  7بند 

 مرمت و بازسازی ایل راه های عشایری 27ماده  4بند 
ميليون  14224

 ریال
 عدم تخصيص كامل

 اعطای تسهيالت بانکی 32ماده  4بند 
ميليون  113000

 ریال

مشکالت -كمبوداعتبار

 ضمانت

 عدم استقبال عشایر راس 52000 بيمه دام عشایر 33بند ث ماده 

 استقبال عشایرعدم  خانوار 1200 پوشش بيمه سالمت 70بند الف ماده 

 .مأخذ: اداره كل امور عشایر استان اصفهان
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 ایعملکرد بودجه-3

 )ارقام به میلیون ریال( 1398ای و تملک بخش در سال . عملکرد اعتبارات هزینه4جدول 

 درصد عملکرد مصوب منبع نوع اعتبار

 ایهزینه

 - - - ملی

 100 32490 32490 استانی

 100 32490 32490 جمع

 تملک

 79 76000 96000 ملی

 43 27867 64405 استانی

 65 103867 160405 جمع كل

 مأخذ: اداره كل امور عشایر استان اصفهان

 جمع بندی و پیشنهادها -4

 نقاط قوت

 تمایل و گرایش عشایر به یکجانشينی و انتقال از زندگی دامداری به زندگی كشاورزی.  

  درصد گوشت  25با توجه به حدود یک ميليون رأس دام و توليد ظرفيت قابل توجه دامداری عشایر

  .قرمز استان

 .جایگاه ویژه صنایع دستی عشایر 

  ميليون هکتار منابع ملی مرتعی 2وجود حدود.  

  وجود كشاورزی و باغات سيب عشایر.  هم اكنون یک سوم باغات سيب استان متعلق به عشایر

 .هکتار( 12000)حدود  است

 متر(ميلی 500)بيش از .يزان بارندگی در مناطق عشایریباال بودن م. 

 های دامپروری بزرگ و نيز امکان تبدیل دام كوچک عشایر به دام بزرگ هاومجتمعاحداث شهرك

 .در ساماندهی و اسکان

 های توليدی و اقتصادیفعاليت و مشاركت مناسب زنان عشایر در عرصه. 
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 نقاط ضعف

  مناطق عشایریپراكندگی و صعب العبور بودن.  

 پذیر بودن عشایر در مقابل حوادث ، بخصوص خشکسالیآسيب. 

 عدم آشنایی عشایر با اصول علمی و شيوه های نوین كشاورزی و دامپروری. 

 های آنانعدم تطبيق درامد سرانه خانوارهای عشایری نسبت به هزینه.  

 های صنایع دستی عشایریمنسوخ شدن تدریجی برخی از رشته.  

 هماهنگی با اداره كل امور عشایر. ها بدونبندها و چشمهواگذاری و تصرف تدریجی مراتع، ميان 

 گذاران بخش خصوصی مشکل تامين وثيقه برای استفاده از تسهيالت بانکی و عدم تمایل سرمایه

 .به فعاليت در مناطق عشایری

 پیشنهادها

 های توليدی ها و قطباز طریق ایجاد كارگاه كاهش وابستگی به مراتع، ایجاد تعادل بين دام و مرتع

 .كشاورزی، دامداری و خدماتی

 انجام مطالعات به منظور شناخت دقيق از ظرفيت های مناطق عشایری. 

 بخشی به یر و تنوعریزی برای افزایش سطح درآمد عشایر با تغيير در شيوه زندگی عشابرنامه

 توليدات عشایر.

 های توسعه باجلب مشاركت عشایرورد نياز در كانونهای متجهيز و ایجاد زیرساخت 

 های مناسب برای تغيير معيشت دامداری به كشاورزی و الوصول نمودن واگذاری عرصهسهل

  .های توليدیدامپروری و ایجاد قطب

 هدایت و ساماندهی جمعيت از نقاط پراكنده عشایری به مراكز جمعيتی دارای قابليت.  

  های توسعه.سکان در مناطق و كانونهای اسازی سایتآمادهطراحی و مکانيابی و 
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 مقدمه

هزار ميليارد ريال و  303گذاري واحد فعال صنعتي با سرمايه 8613 استان اصفهان با دارا بودن بيش از

درصدي ، از نظر سرمايه در رتبه سوم با  12هزار نفر، از نظر تعداد واحد در رتبه دوم با سهم  264اشتغال 

 بخش صنعت كشور قرار دارد . درصدي، كل  11درصدي و از نظر اشتغال نيز در رتبه دوم با سهم  6سهم 

طرح نيمه تمام صنعتي با پيش بيني  4445درخصوص طرح هاي نيمه تمام صنعتي نيز استان با دارا بودن 

هزار نفر در رتبه بااليي قرار داشته و به طوريکه از  143هزار ميليارد ريال با اشتغال  461سرمايه گذاري 

درصدي، از نظر سرمايه گذاري پيش بيني  7وري را با سهم نظر تعداد طرح هاي نيمه تمام رتبه دوم كش

 درصدي ، رتبه اول كشور را داراست . 8درصدي و از نظر پيش بيني اشتغال نيز با سهم  3شده سهم 

در بخش معدن ، استان از نظر تعداد معادن رتبه اول، از نظر تعداد كل معادن داراي مجوز پروانه بهره 

ميليون تن رتبه سوم و از  2917عدن رتبه دوم، از نظر ميزان ذخيره قطعي با حدود م 851برداري با فعاليت 

 ميليون تن در سال رتبه پنجم كشور را دارا مي باشد. 50نظر ميزان استخراج اسمي با ظرفيت 

مركزيت استان اصفهان در كشور، موقعيت مناسب جغرافيايي و قرار گرفتن در شاهراه هاي ارتباطي ترانزيتي 

شمال به جنوب و شرق به غرب، قدمت طوالني در فعاليتهاي صنعتي،  تنوع و گستردگي محصوالت 

توليدي، استقرار صنايع مادر به عنوان نيروي محركه بخش صنعت و صنايع پائين دستي وابسته، وجود 

معدن و ذخاير غني معدني، ظرفيت بالقوه بسيار بااليي را براي رشد و توسعه عرصه هاي متنوع صنعت، 

 178كارت بازرگاني معتبر، بالغ بر  2996تجارت استان فراهم نموده است. به نحويکه در حال حاضر تعداد 

بنگاه صادراتي خدمات فني و مهندسي و يک پايانه  2بنگاه صادراتي كاال و  1200هزار واحد صنفي، 

 17294انبار با ظرفيت  621رتن، هزا 350سيلو با ظرفيت  11صادراتي در استان فعاليت مي نمايند. تعداد 

هزار تن به عنوان مراكز ذخيره سازي بخشي از ظرفيت تجاري  398سردخانه فعال با ظرفيت  45هزار تن و 

هاي مزيت هاي سرمايه گذاري و اولويت استان است . توجه ويژه به هنر فرش دست بافت به عنوان يکي از

هزار نفر تحت  30را در استان فراهم نموده است . از اين تعداد  هزار نفر بافنده 270صادراتي زمينه فعاليت 

 پوشش بيمه مشاغل خانگي قرار دارند.
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 های مهم بخش عملکرد شاخص-1

 1396- 98های مهم صنعت و معدن در سال عملکرد شاخص جدول شماره یک .

 1398 1397 1396 واحد عنوان شاخص

 1218 829 1000 فقره جواز تأسيس صادره

گذاري جواز تأسيس ميزان سرمايه

 صادره
 2/112691 3/53048 49371 ميليارد ريال

 25623 19912 24983 نفر ايجاد اشتغال جوازهاي تأسيس صادره

برداري صادره واحدهاي هاي بهرهپروانه

 صنعتي
 566 651 517 فقره

 8082 10583 8616 نفر اشتغال ايجاد شده در بخش صنعت

ايجاد شده در بخش گذاري سرمايه

 صنعت
 38359 8/27393 9/16446 ميليارد ريال

 125 103 120 فقره مجوزهاي طرح توسعه صادره

 18859 5/20585 8/8955 ميليارد ريال هاي توسعه صادرهگذاري طرحسرمايه

 3268 4129 4510 نفر هاي توسعه صادرهايجاد اشتغال طرح

 35 53 37 فقره صدور پروانه اكتشاف

 29 35 33 فقره صدور گواهي كشف

 28 41 52 فقره برداري معدنصدور پروانه بهره

 9/512 8/371 8/258 ميليارد ريال گذاري در بخش معدنحجم سرمايه

 217 344 328 نفر زايي در بخش معدناشتغال

جواز تأسيس واحدهاي فني مهندسي 

 صادره
 50 48 37 فقره

 26 20 18 فقره صادرهپروانه واحدهاي فني مهندسي 

 76 66 70 فقره گواهي و پروانه تحقيق و توسعه صادره

 .مآخذ : اداره كل صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان
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 1396-98های مهم استاندارد در سال . عملکرد شاخص1ادامه جدول شماره 

 1398 1397 1396 واحد عنوان شاخص

 420 379 414 تعداد )اجباري و تشويقي(صدور پروانه

از واحدهاي توليدي و خدماتي و مراكز  نمونه برداري
 عرضه

 9303 9506 9714 تعداد

از واحدهاي توليدي و خدماتي و  نمونه مورد آزمون
 مراكز عرضه

 8926 8313 7960 تعداد

 16396 15082 14768 تعداد بازرسي فني از واحدهاي توليدي و خدماتي(

 20207 28211 17979 تعداد بازرسي فني از واحدهاي صنفي

 3961 4555 4777 تعداد اخطار و تذكر

 46354 41597 53305 نفر ساعت آموزش مديران كنترل كيفي

 6771 7528 3479 نفر ساعت كارآموزي مديران كنترل كيفي

 7233 8004 7720 نفر ساعت آموزش كاركنان

 6 4 5 تعداد صدور و تمديد گواهي شركت بازرسي
 .اداره كل استاندارد استانمأخذ: 

 

های صنعتی استان اصفهان در های مهم شرکت شهرک. عملکرد شاخص1ادامه جدول 

 1396-98های سال

 1398 1397 1396 واحد عنوان شاخص

 2 2 2 شهرك/ناحيه و برق تعداد شهركها ونواحي صنعتي داراي آب

 1 1 0 خانهتصفيه برداري رسيدههاي فاضالب به بهرهخانهتعداد تصفيه

 2 2 0 شهرك/ناحيه تعداد شهركها ونواحي صنعتي داراي گاز

 53 53 53 خوشه تعداد خوشه هاي صنعتي استعداديابي شده

 1 2 2 خوشه تعداد خوشه هاي صنعتي در دست اجرا

 8066 10261 20109 نفر تعدادواحدهاي آموزش ديده مشاغل در واحدهاي صنعتي

 14 11 17 تور صنعتيبرگزاري تورهاي 

 2 0 1 شهرك شهركهاي واگذارشده به بخش خصوصي

 .هاي صنعتي اصفهانمأخذ: شركت شهرك
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نيز تمركز اين بخش بر محورهايي همچون توسعه توليد و تعميق ساخت داخل، توسعه  1398در سال 

توسعه فناوري و صادرات غير نفتي، بهبود فضاي كسب و كار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، 

هاي دانش بنيان ، مديريت بازار و ساماندهي لجستيک تجاري و تامين منابع مالي ادامه يافته و به شركت

هاي ا اجراي پروژه ملي شناسايي ظرفيتبرنامه اجرائي براي استان منظور گرديد . در اين راست 31دنبال آن 

توليد به منظور پايش مجوزهاي موجود بخش صنعت در دو بخش داخل و خارج از شهرك ها و نواحي 

صنعتي به عنوان اصلي ترين برنامه در بروز رساني بانک اطالعاتي بخش در استان اجرايي گرديد. اين 

داري را به دنبال سياست، تعيين تکليف طرح هاي نيمه تمام صنعتي و هدايت آنان به اخذ پروانه بهره بر

داشته است . همچنين برنامه زمان بندي خروج واحدهاي صنعتي غير فعال و يا نيمه فعال از بانک اطالعاتي 

وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و اجراي آن ادامه دارد . با توجه به تمركز مديريت استان بر موضوع 

اي فعال موجود انتظار مي رود با يک وقفه كوتاه اتمام طرح هاي نيمه تمام صنعتي و توسعه فعاليت واحده

 هاي توسعه اي آغاز گردد . يش صدور مجوز طرحسال آينده افزا يکساله از

پرداخت تسهيالت يارانه اي به منظور جذب سرمايه گذاري هاي روستائي و ايجاد اشتغال پايدار در روستاها 

قانون بودجه با هدف  18تسهيالت بند الف تبصره  )طرح هاي اشتغال فراگير و اشتغال روستائي(، پرداخت

حفظ اشتغال موجود و همچنين پروژه طرح رونق توليد ، با هدف تامين مالي واحدهاي صنعتي، معدني و 

بازسازي و نوسازي و همچنين به بهره برداري رسيدن طرح هاي نيمه تمام همانند سالهاي گذشته در 

تحقق طرح رونق توليد از ابتداي اجراي قانون برنامه ششم توسعه و دوره دستور كار قرار دارد . با توجه به 

افزايش تعداد پروانه هاي  1397ساله تسهيالت پرداخت شده، مطابق برنامه از سال  3-5ثمردهي 

 برداري صادره در استان را شاهد هستيم .هرهب

لم و فناوري و خدمات فني و پايش مستمر مجوزهاي موجود با توجه به شرايط مساعد استان از حيث ع

مهندسي ، ارتقاي سيستم هاي توليد متناسب با فناوري هاي جديد و اجراي طرح هاي توسعه متناسب با 

نياز بازار مصرف ، استان را در مسير تکميل ظرفيت هاي توليدي ، با رعايت الزامات محيط زيستي و 

 براساس آمايش سرزمين قرار خواهد داد .

صادي و به دنبال آن شرايط ركودي ، خشکسالي و كم آبي و مشکالت تامين آب مورد نياز تحريم هاي اقت

كيلومتري 50برخي از صنايع چون صنايع غذايي و شيميايي، تمايل شديد به سرمايه گذاري در محدوده شعاع 
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خي مركز استان باالبودن قيمت زمين و عدم تامين زيرساخت هاي مناسب و امکانات زيربنايي در بر

 ها و نواحي صنعتي استان را مي توان ازجمله مهمترين مشکالت بخش برشمرد .شهرك

در بخش معدن نشانه بروز مشکالتي نظير كمبود تسهيالت بانکي، افزايش تحريم هاي بين المللي، دشواري 

تامين زيرساخت هاي بخش ، عدم بازسازي و نوسازي ماشين آالت معدني، بلوكه شدن بخش وسيعي از 

پهنه هاي استان را مي توان در كاهش گواهي هاي كشف صادره و پروانه هاي بهره برداري و نيز تعداد 

 سرمايه گذاران بخش شاهد بود . 

 

 .عملکرد شاخص ها ومتغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش صنعت2جدول

 عنوان هدف كمي
واحد 
 متعارف

1397 1398 
هدف 
 برنامه

 عملکرد
 درصد
 تحقق

هدف 
 برنامه

 عملکرد
 درصد
 تحقق

جذب سرمايه گذاري 
در منطقه ويژه 
 اقتصادي شهرضا

 - 0 3 - 0 1 تعداد

جذب سرمايه گذاري 
در منطقه ويژه 
 اقتصادي كاشان

 - 0 8 - 0 6 تعداد

ساني اطالعات بروز ر
واحدهاي فعال و 

هاي نيمه تمام طرح
 صنعتي استان

 4109 7000 تعداد واحد

از مورد  429
واحدهاي 
فعال و 

از  3680
طرحهاي 
نيمه تمام 

 صنعتي

9800 4354 

مورد  2855
از واحدهاي 

فعال و 
از  1499

طرحهاي 
نيمه تمام 

 صنعتي
ثبت آمار توليد ماهيانه 

 واحدهاي منتخب
 235 1293 550 191 862 450 تعداد

به بهره برداري 
رساندن طرح هاي 
نيمه تمام صنعتي 

 استان

 43 867 2000 44 709 1600 تعداد

توسعه خوشه هاي 
 صنعتي شناسايي شده

 71 15 21 72 13 18 تعداد
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 .عملکرد شاخص ها ومتغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش صنعت2جدول

 عنوان هدف كمي
واحد 
 متعارف

1397 1398 
هدف 
 برنامه

 عملکرد
 درصد
 تحقق

هدف 
 برنامه

 عملکرد
 درصد
 تحقق

احداث سيستم تصفيه 
و بازچرخاني پساب در 
شهرك هاي صنعتي 

 استان

 117 14 12 100 12 12 تعداد

باسازي و نوسازي 
واحدهاي صنعتي توليد 

فوالد و محصوالت 
 فوالدي

 14 17 120 4 4 95 تعداد

نوسازي بازسازي و 
واحدهاي صنعتي 
 نساجي و پوشاك

 63 44 70 16 8 50 تعداد

جذب 
هاي گذاريسرمايه

جديد كاشي و 
 سراميک

 - 0 2 - 0 2 تعداد

ب سرمايه گذاري جذ
اي هاي جديد و توسعه

در بخش ريسندگي 
ظريف سيستم پنبه اي 

 و الياف مصنوعي

 37 30 80 33 20 60 تعداد

جذب سرمايه گذاري 
توسعه اي در جديد و 

بخش توليد منسوجات 
 نوين

 - 0 45 - 0 40 تعداد

جذب 
هاي گذاريسرمايه

جديد و توسعه اي در 
 بخش

 15 21 140 12 17 136 تعداد

ب جذ
هاي گذاريسرمايه

اي در جديد و توسعه
 بخش انواع كامپوزيت

 10 3 30 8 2 26 تعداد
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 .عملکرد شاخص ها ومتغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش صنعت2جدول

 عنوان هدف كمي
واحد 
 متعارف

1397 1398 
هدف 
 برنامه

 عملکرد
 درصد
 تحقق

هدف 
 برنامه

 عملکرد
 درصد
 تحقق

جذب سرمايه 
هاي جديد و گذاري

توسعه اي در بخش 
قطعات پالستيکي 

 خودرو

 - 0 17 - 0 15 تعداد

ب جذ
هاي گذاريسرمايه

اي در جديد و توسعه
بخش كاغذ از كربنات 

 كلسيم

 125 5 4 66 2 3 تعداد

جذب سرمايه 
هاي جديد و گذاري

توسعه اي در بخش 
 انواع غشاء

 - 0 3 - 0 2 تعداد

جذب سرمايه گذاري 
جديد و توسعه اي در 
سيستم هاي نوين 

طراحي و چاپ 
واحدهاي كاشي و 

 سراميک

 - 0 2 - 0 1 تعداد

صدور گواهي و پروانه 
 پژوهشي

 31 14 45 32 13 40 تعداد

جذب سرمايه گذاري 
جديد و توسعه اي در 

 توليد پوشاك
 200 14 7 150 9 6 تعداد

سرمايه گذاري  جذب
جديد در توليد 

 هاي پيشرفتهبتن
 - 0 2 - 0 2 تعداد

گذاري جذب سرمايه 
جديد در توليد 
 مصنوعات سنگي

 183 22 12 110 11 10 تعداد
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 .عملکرد شاخص ها ومتغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش صنعت2جدول

 عنوان هدف كمي
واحد 
 متعارف

1397 1398 
هدف 
 برنامه

 عملکرد
 درصد
 تحقق

هدف 
 برنامه

 عملکرد
 درصد
 تحقق

جذب سرمايه گذاري 
جديد در توليد 

مصنوعات ظريف 
 فلزي

 - 0 10 - 0 8 تعداد

پرداخت تسهيالت 
 سرمايه در گردش

ميليارد 
 ريال

20000 4353 22 25000 8828 35 

صدور پروانه واحدهاي 
 تحقيق و توسعه

 36 54 150 18 25 140 تعداد

صدور پروانه واحدهاي 
 مهندسي-خدمات فني

 70 63 90 53 37 70 تعداد

جذب سرمايه گذاري 
در شهرك فناوري 

 استان
 21 7 34 8 2 24 تعداد

تعداد جواز تاسيس 
 دانش بنيان صادره

 12 2 16 8 1 12 تعداد

تعداد پروانه بهره 
برداري دانش بنيان 

 صادره
 29 29 100 29 18 62 تعداد

افزايش ظرفيت 
 استخراج سنگ آهن

 133 1770 1325 138 1795 1300 هزارتن

افزايش ظرفيت 
 استخراج سنگ تزئيني

 96 7238 7520 95 7152 7480 هزارتن

افزايش ظرفيت 
 استخراج دولوميت

 98 1674 1697 92 1464 1597 هزارتن

سهم ارزش افزوده 
ايجادي بخش معدن 

 GDPاستان از 
 استان

 - - 48/0 - - 46/0 درصد

سرمايه گذاري ثابت 
 انجام شده

ميليارد 
 ريال

4900 8/371 7 5350 9/512 9 

 معدن و تجارت استان. اره كل صنعت ،ماخذ : اد
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 متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش استاندارد ها و.عملکرد شاخص2جدول

 واحد عنوان شاخص
 هدف 

 98سال 

 عملکرد 

 98سال 

درصد 

 تحقق

 128 420 327 تعداد )اجباري و تشويقي(صدور پروانه

از واحدهاي توليدي و خدماتي و  نمونه برداري

 مراكز عرضه
 125 9303 10592 تعداد

از واحدهاي توليدي و  نمونه مورد آزمون

 خدماتي و مراكز عرضه
 356 25322 10592 تعداد

 205 3405 27897 تعداد بازرسي فني

 132 1980 2700 تعداد وارداتياظهارنامه صادراتي و 

 109 46354 42715 نفر ساعت آموزش مديران كنترل كيفي

 131 105 80 تعداد تاييد صالحيت آزمايشگاه همکارتمديد 

 108 1842 1700 تعداد ()سنگين آزمون باسکول ثابت همکف

 120 14461 12000 تعداد ()سبک آزمون ساير وسايل سنجش

 138 969 700 تعداد گرانبهاآزمون انگ فلزات 

 .ماخذ: اداره كل استاندارد استان
 

 های صنعتیمتغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش شهرک ها و.عملکرد شاخص2جدول

 عناوين هدف كمي
واحد 
 متعارف

هدف 
 برنامه

 عملکرد
درصد 
 تحقق

( عوارض ارزش افزوده گاز طبيعي)( از مبلغ موضوع %5درصد)پنج
( شهركهاي استان جهت ارائه خدمات مربوطه %30درصد )سي سهم

 گيرد.قرار مي 1387ها در اختيار شركتهاي خدماتي در همان شهرك

-  ** _ 

آوري، تصفيه، بازچرخاني و مديريت تکميل و اجراي تأسيسات جمع
پساب و فاضالب در شهرها و شهركهاي صنعتي و خدماتي و ساير 

واحدهايي كه فاضالب با آاليندگي بيش از حد مجاز از استانداردهاي 
 دارند .ملي 

 0 0 _ 

 .هاي صنعتي استانماخذ : شركت شهرك
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 اساس تکالیف قانونی :تحلیل عملکرد بخش بر 3جدول 
-شماره ماده

بند يا جزء 
 قانوني مرتبط

بند -موضوع ماده
 يا جزء قانون

 اهم اقدامات و عملکرد تکليف تعيين شده
 درصد
 تحقق

 بند الف 
 5ماده 

اجرائي نمودن 
چرخه مديريت 

 وريبهره

هاي الزام به تاييد برنامه
عملياتي براي ارتقاي 

وري از طريق تسهيل و بهره
هاي تشويق فعاليت
 غيردولتي

تدوين برنامه جامع ارتقاي بهره 
وري به تفکيک بخش هاي 
اقتصادي استان )موضوع در 

سطح وزارتي در دست اقدام مي 
 باشد(

50 

 23ماده 
 

ايجاد منطقه آزاد 
صنعتي و -تجاري

 ويژه اقتصادي
 

تصويب ايجاد هرگونه 
 -منطقه آزاد تجاري

صنعتي و ويژه اقتصادي 
تأمين  جديد و

هاي مورد نياز زيرساخت
براي استقرار واحدهاي 

 توليدي

پيگيري به بهره برداري رسيدن 
 مناطق ويژه اقتصادي

كاشان و شهرضا )منطقه ويژه 
اقتصادي كاشان به بهره 

برداري رسيده و متولي آن 
شركت تهيه و توليد مواد معدني 

 ايران مي باشد(

50 
 

 بند الف 
 26ماده 

آمايش تدوين سند 
 سرزمين

تدوين سند آمايش 
 سرزمين

بازنگري كارشناسي و بروز 
 رساني سند آمايش استان

100 

 بند الف 
 27ماده 

 
 
 
 
 

اقدامات اقتصادي و 
 بخشي
 
 

اي و ريزي منطقهبرنامه
تقويت اقتصاد روستايي و 

توسعه اقتصاد 
 محورصادرات
 
 

.تشکيل خوشه هاي صنعتي 1
هاي روستايي باتوجه به اولويت 

 آمايش سرزمين
. ايجاد پارك هاي كارآفريني 2

در مراكز و مناطق روستائي 
 مستعد

.جذب سرمايه گذاري خارجي 3
در جهت بروز رساني و تکميل 
 زنجيره ارزش توليدات روستايي

. همکاري در تدوين برنامه 4
 توسعه روستايي

پرداخت تسهيالت اشتغال -5
 روستايي

100 
 

 بند ذ 
 31ماده 

ظرفيت توسعه 
صادراتي صنايع 
تبديلي و تکميلي 
 بخش كشاورزي

حمايت از توسعه ظرفيت 
صادراتي صنايع تبديلي و 
 تکميلي بخش كشاورزي

پيگيري پرداخت تسهيالت 
 اعتباري روستايي در استان

100 

 بند ذ 
 35ماده 

 

تغيير ساختار 
 مصرف آب

 

تغيير ساختار مصرف آب 
شركتهاي فوالدي، آلياژي 

 اصالح سامانهو معدني و 
كنندگي و خنک

.تدوين برنامه راهبردي 1
مصرف آب صنعت و بروز 

 رساني ساليانه ان

100 
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 اساس تکالیف قانونی :تحلیل عملکرد بخش بر 3جدول 
-شماره ماده

بند يا جزء 
 قانوني مرتبط

بند -موضوع ماده
 يا جزء قانون

 اهم اقدامات و عملکرد تکليف تعيين شده
 درصد
 تحقق

وشوي مواد خام تا شست
پايان سال چهارم اجراي 

 قانون برنامه
 

.تامين اعتبارات توسعه 2
واحدهاي مديريت پساب و 

كاهش برداشت آب، واحدهاي 
 فوالدي، آلياژي و معدني

 بند ش 
 38ماده 

حفاظت از محيط 
 زيست

از رده خارج كردن ساالنه 
درصداز  ده

هاي بنزيني و موتورسيکلت
جايگزيني با 

 هاي برقيموتورسيکلت

.تامين اعتبارات الزم از توسعه 1
 واحدهاي توليدي

.اجراي طرح هاي عمراني 2
استان در تامين زيرساخت هاي 

 الزم

60 

-3-ف-38
 تبصره

حفاظت از محيط 
 زيست

زراعت چوب و توسعه 
واردات مواد اوليه صنايع 
 مرتبط با چوب)سلولزي(

صدور معافيت گمركي مواد 
 اوليه ويژه صنايع سلولزي

100 

 بند الف 
 39ماده 

انرژي، صنعت و 
 معدن

اصالح قيمت آب و 
حاملهاي انرژي و ساير 

اي كاالها و خدمات يارانه
با  1400تا پايان سال 
( و 2(، )1توجه به مواد )

قانون هدفمندكردن ( 3)
 هايارانه

پرداخت تسهيالت از محل منابع 
 هدفمندي يارانه ها
به  18پرداخت تسهيالت تبصره 

 3777مورد و مبلغ  55تعداد 
 ميليارد ريال

پرداخت تسهيالت رونق توليد 
مورد و مبلغ  137به تعداد  98

 ميليارد ريال 51174

80 

 بند الف 
 42ماده 

توسعه صنعت 
 دفاعي

مالي و اعتباري  كمکهاي
و تنظيم مقررات براي 
استفاده از ظرفيت مازاد 

 صنعت دفاعي

جذب سرمايه گذاري در اقالم 
 دفاعي مورد نياز كشور

20 

 43ماده 

حمايت، توسعه و 
ارتقاي جايگاه بخش 

معدن و صنايع 
معدني در اقتصاد 

 ملي

تشکيل شوراي معادن در 
 استان ها

.پيگيري اخذ شرح وظايف در 
چهارچوب قوانين و مصوبات 
شوراي معادن استان ها از 

 شوراي عالي معادن

100 

بند الف ماده 
44 
 

تکميل زنجيره 
 ارزش توليد

 

گذاري بخش جلب سرمايه
غيردولتي، براي افزايش 
ظرفيت توليد محصوالت 

 پتروشيمي جديد
 

. حمايت از اجراي طرحها و 1
هدايت سرمايه گذاري هاي 

 جديد شيميايي
 منطقه ويژه اقتصادي شهرضابه 

60 
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 اساس تکالیف قانونی :تحلیل عملکرد بخش بر 3جدول 
-شماره ماده

بند يا جزء 
 قانوني مرتبط

بند -موضوع ماده
 يا جزء قانون

 اهم اقدامات و عملکرد تکليف تعيين شده
 درصد
 تحقق

.افزايش سهم صنايع مبتني بر 2
فناوري هاي برتر در فناوري 

 صنايع شيميايي
. پيگيري احداث شيمي پارك 3

 در استان

بند الف ماده 
46 

رونق توليد، 
نوسازي صنايع، 

حمايت هدفمند از 
 صنايع

هاي تعيين فهرست اولويت
صنعتي)با اولويت 

را با رعايت معدني( صنايع
مالحظات آمايش 

 سرزميني

تعيين اولويت هاي صنعتي و 
معدني استان به تفکيک 

شهرستان بر اساس مصوبه 
 هيئت وزيران

100 

بند پ ماده 
46 

رونق توليد، 
نوسازي صنايع، 

حمايت هدفمند از 
 صنايع

( بخش %40سهم حداقل )
صنعت و معدن از 

تسهيالت پرداختي ساالنه 
 برنامهطي اجراي قانون 

درصد از  10جذب حداقل 
اعتبارات بانکي تخصيص يافته 
رونق توليد كشور با توجه به 

 سهم استان

100 

بند ج ماده 
46 
 
 

رونق توليد، 
نوسازي صنايع، 

حمايت هدفمند از 
 صنايع
 
 

كاهش ورود كاالي قاچاق 
در طول سالهاي اجراي 
قانون برنامه، ساالنه 

 درصدحداقل ده 
 
 

تعداد بازرسي هاي .افزايش 1
 قاچاق كاال در استان

.ثبت اطالعات مکاني 2
 واحدهاي صنفي، صنعتي

.اجرائي نمودن ثبت شناسه، 3
اخذ و نصب شناسه كاال براي 
گروه كااليي منسوجات و لوازم 

 خانگي

100 
 
 

بند چ ماده 
46 

رونق توليد، 
نوسازي صنايع، 

حمايت هدفمند از 
 صنايع

درصد گذاري دهسپرده
ساالنه)ارزي( از منابع 

ورودي صندوق توسعه ملي 
در قبال أخذ خط اعتباري 
ريالي براي ارائه تسهيالت 
ريالي به صنايع كوچک و 
 متوسط تعاوني و غيردولتي

افزايش سهم استان از اعتبارات 
تخصيص يافته صندوق توسعه 

 ملي
15 

بند ح ماده 
46 

رونق توليد، 
نوسازي صنايع، 

حمايت هدفمند از 
 صنايع

نوسازي و بازسازي صنايع 
براي كاهش مصرف و 

شدت انرژي و آاليندگي و 
افزايش بازدهي و ارتقاي 
كيفيت توليدات داخلي و 

 پذيري آنهارقابت

تدوين سند بازسازي و نوسازي 
صنايع استان و تامين اعتبارات 

الزم به منظور بازسازي و 
 نوسازي

60 
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 اساس تکالیف قانونی :تحلیل عملکرد بخش بر 3جدول 
-شماره ماده

بند يا جزء 
 قانوني مرتبط

بند -موضوع ماده
 يا جزء قانون

 اهم اقدامات و عملکرد تکليف تعيين شده
 درصد
 تحقق

بند خ ماده 
46 

رونق توليد، 
صنايع، نوسازي 

حمايت هدفمند از 
 صنايع

حمايت مؤثر از فعاليت 
صنايع كوچک و متوسط و 

دريايي كشور و توسعه 
هاي معدني از طريق فعاليت

صندوق ضمانت صادرات 
ايران، صندوق ضمانت 

گذاري صنايع سرمايه
كوچک، تحقيقات و توسعه 

 صنايع الکترونيک و بيمه

.صدور مجوز تحقيق و توسعه 1
نيک، ليزر و اپتيک صنايع الکترو

 و .....
.تضمين پروانه بهره برداري 2

معادن جهت دريافت تسهيالت 
صندوق بيمه فعاليت هاي 

 معدني
 

30 

بند ث ماده 
48 

افزايش و ارتقاي 
توان علمي، فناوري 
و نوآوري در صنعت 

 نفت

درصد از اختصاص يک
اي اعتبارات طرحهاي توسعه

ساالنه شركتهاي تابعه 
ايجاد  صنعت نفت جهت

ظرفيت جذب، توسعه 
دار نفت، هاي اولويتفناوري

گاز و پتروشيمي و 
كارگيري آنها در صنايع به

 مرتبط

جذب سرمايه گذاري در صنايع 
 پائين دستي پتروشيمي

60 

   
افزايش ظرفيت توليد و توسعه 
 واحدهاي صنعتي موجود استان

 

 54ماده 

حمايت از سازندگان 
داخلي تجهيزات 

صنعت  مورد نياز
حمل و نقل ريلي 

شهري و بين 
 شهري

ساماندهي خريد خارجي 
تجهيزات صنعت حمل و 
نقل ريلي شهري و بين 

شهري، به منظور كمک به 
 انتقال فناوري

.طرح توسعه واحدهاي فعال 1
جذب  -2صنعت ريلي استان.

سرمايه گذاري جديد در توليد 
.جذب 3قطعات صنعت ريلي

سرمايه گذاري خارجي در 
 ريلي موجود استانصنايع 

30 

بند ج ماده 
64 

پيشتازي در اقتصاد 
بنيان و دانش

افزايش توليد و 
صادرات محصوالت 

و خدمات 
 بنياندانش

حمايت مالي از 
هاي تقاضامحور پژوهش

مشترك با دانشگاهها و 
مؤسسات آموزش عالي، 
پژوهشي و فناوري و 

 هاي علميهحوزه

.جذب سرمايه گذاري در 1
صدور 2استان.شهرك فناوري 

پروانه بهره برداري دانش بنيان 
اجراي طرح هاي پژوهشي با 3.

افزايش سهم 4همکاري دانشگاه. 
صادرات محصوالت دانش بنيان 

 از صادرات كل استان

80 

 .سند ملي پيشرفت استان اصفهان و مجموعه اسناد بخشي و فرابخشي در برنامه ششم :ماخذ
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 تکالیف قانونی :تحلیل عملکرد بخش بر اساس 3جدول 

 داليل عدم تحقق عملکرد متن قانون ماده قانوني

 

7 

 

: تعيين ،تدوين،به 1بند

روزرساني و نشر 

 استانداردهاي ملي.

37 

عدم برگزاري كميته ملي 

در پايان سال به دليل 

 شيوع ويروس كرونا

: پيشنهاد تدوين 2بند

 استاندارد بين المللي
2 

در صدد تحقق يافته  100

 است.

: آموزش مديران 6بند

 كنترل كيفي
46354  

: نظارت بر امور اندازه 7بند

شناسي.)آزمون و بازرسي 

باسکول، وسايل 

 سنجش،نازل و انگ(

23559  

:تاييد صالحيت 10بند

آزمايشگاههاي همکار و 

 شركت هاي بازرسي.

111  

: نظارت 12و  11بند

برحسن اجراي 

استانداردهاي اجباري و 

اختياري.)بازرسي و نمونه 

 برداري(

54832 

كمبود بودجه و تعطيلي 

بعضي از واحدها به دليل 

 شرايط اقتصادي و اجتماعي

   .ماخذ: اداره كل استاندارد ، اداره كل گمرك استان
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 عملکرد بودجه -4

 میلیون ریال( )ارقام : 1398ای بخش در سال . عملکرد اعتبارات هزینه4جدول

 درصد تحقق عملکرد مصوب منبع اعتبار نوع اعتبار اجراييدستگاه 

 اداره كل صنعت و معدن و تجارت

 هزينه اي

 99.9 33175 33369 ملي

 99.9 265744 265860 استاني

 99.9 298919 299229 جمع

 تملک دارايي

 100 10391 10391 ملي

 36.2 3588 9915 استاني

 69.2 13979 20306 جمع

 كل استاندارد استان اداره

 هزينه اي

 100 12414 12414 ملي

 99.9 73088 73101 استاني

 99.9 85502 85515 جمع

 تملک دارايي

 100 3015 3015 ملي

 40 1460 3650 استاني

 67 4475 6665 جمع

 تملک دارايي شركت شهرك هاي صنعتي

 100 42200 42200 ملي

 33.4 18086 54125 استاني

 62.5 60286 96325 جمع

 اداره كل گمرك

 هزينه اي

 100 12387 12387 ملي

 - - - استاني

 100 12387 12387 جمع

 تملک دارايي

 100 42299 42299 ملي

 0  0 استاني

 100 42299 42299 جمع

 استاندارد استان، شركتمآخذ : اداره كل صنعت ،معدن و تجارت استان ،: اداره كل گمرك استان ، اداره كل 
 .هاي صنعتي استانشهرك
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 جمع بندی و پیشنهادات  

 نقاط قوت  

  درصد از كل كارگاه هاي صنعتي كشور در استان و مزيت نسبي استان با روش ضريب  11وجود

مکاني در صنايع ساخت كک، فراورده هاي حاصل از تصفيه نفت و سوخت هاي هسته اي، 

 .محصوالت كاني غيرفلزي ساخت فلزات اساسي و ساير

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

  به ويژه منابع  ودسترسي آسان و سريع به منابع مواد اوليه ، انرژي ، سرمايه ، نيروي انساني

  .معدني

 وجود نيروهاي تحصيلکرده و متخصص.  

  خوشه صنعتي  25ود بيش از و وج صنايع كوچکخوشه هاي صنعتي جهت توانمندسازي

 .شدهشناسايي

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

  .صنايع شيميايي و باالدستي نفت و كاشان با زون توليد خودرو و ماشين آالت و قطعات

 سنگ ايران در استان اصفهاننساجي و  فوالد و محصوالت فوالدي، سيمان، وجود قطب صنعتي. 

 وجود قطب صنعتي قطعه سازان خودرو در استان و ايجاد كنسرسيوم صنعت خودرو. 

 هاي تزئيني، آجر، طال، هاي سرمايه گذاري در صنايع كوچک شامل سنگوجود ظرفيت

 ماشيني و پالستيک، صنايع دستي و فرش دستباف. فرش

 

 نقاط ضعف

 وازن نبودن توزيع صنايع در استان مطابق طرح آمايش سرزمينضعف در جانمايي و مت. 

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

 هاي صنعتي هاي تأمين شده در برخي شهرككيفيت نامناسب و بال استفاده بودن زيرساخت

 .استان
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 طرح توسعه صنايع( و ارتقاي سيستم ظرفيت توليد  عدم وجود مديريت ظرفيت و ظرفيت سازي(

 .در حوزه محصوالت صادراتي در اكثر صنايع استان

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

 آالت و تجهيزات.

 عدم ثبات و كنترل قيمت مواد اوليه مورد نياز كارخانجات. 

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

 .استان و ركود حاكم بر بازار

  باال بودن هزينه هاي نيروي كار و طوالني شدن مدت زمان به بهره برداري رسيدن برخي طرح

  .هاهاي نيمه تمام صنعتي در برخي شهرك

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

 .هاكاهش مزيت رقابتي صنايع استان با ديگر استان

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

  

 پیشنهادها

 صنعتيسازي و تسهيل فرآيندهاي اداري صدور جوازهاي كسب و كار و بهره برداري هاي شفاف. 

  پشتيباني از توسعه صادرات محصوالت صنايع پيشرفته و دانش بنيان و شکل گيري بنگاه هاي

 .فناور صادرات گرا و مديريت واردات با هدف رقابت پذيري

  توسعه سازوكارهاي هم افزايي و كاهش هزينه هاي تحقيق و توسعه براي بنگاه هاي كوچک و

 .متوسط

 مکاري بنگاه هاي كوچک، متوسط و بزرگ، پيمانکاري هاي توسعه ساز و كارهاي پيوند و ه

 .فرعي و خوشه ها و شبکه هاي توليد و تجارت

 هاي سازيخش خصوصي و تعاوني در تصميمتوسعه همکاري و مشاركت تشکل هاي تخصصي ب

 .بخش
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  جذب سرمايه گذاري خارجي هدفمند و ترغيب شکل گيري سرمايه گذاري هاي مشترك خارجي

  .داخلي –

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

 .در واحدهاي معدني و صنايع معدني

 كاركن 250 اجباري نمودن ايجاد واحدهاي تحقيق و توسعه در واحدهاي صنعتي با بيش از 

  گذاريشناسايي واحدهاي همگن و عالقمند به تجميع سرمايه. 

  تخصيص اعتبارات تکميل شهرك فناوري استانتصويب و. 

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

 هاي حمايت از حضور و ارائه محصوالت واحدهاي صنعتي كوچک و متوسط در نمايشگاه

  .المللي تخصصي برون مرزيبين

  جايزه صادراتي، افزايش تعرفه وارداتي و حمايت از توليدات داخلي به وسيله ارائه تسهيالت

 و بخش  هاي دولتيسازي جهت خريد محصوالت با كيفيت داخلي توسط سازمانفرهنگ

 .خصوصي 

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

 .به صنايع متوسط

 هاي معتبر مشاوره اي ، دانشگاهي و شركتحرفهوهاي همکاري با مراكز فني نامهعقد تفاهم

 ها.يابي و شناسايي مشکالت رشد و توسعه بنگاهجهت عارضه

 

 



 

 

 

 های تولیدی و زیربناییحوزه: دومبخش 

 

 انرژیبرق و :  دوازدهمفصل 
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 مقدمه

 یهااست. گردش چرخ امروز یایدندر  ترین نیروی محرکهترین و پاکمهم یکیالکتر یانرژبی شک 

مرهون و  یهمگو هزاران کاربرد دیگر  یو درمان یابزار و آالت پزشک ، وسایل خانگیها ، کارکرد کارخانه

مجریان این صنعت است .در استان اصفهان ، تولید، انتقال و توزیع انرژی برق به شهر و وام دار تالش 

زیع نیروی شرکت تو»و « شرکت توزیع نیروی برق استان»، « شرکت برق منطقه ای»روستا از طریق 

ی اصفهان وظیفه تاًمین انرژی نیروی برق امنطقهمحقق می گردد . شرکت برق « برق شهرستان اصفهان

شرکت توزیع نیروی برق استان ، وظیفه  دار است .و بختیاری را عهده در سطح استان اصفهان و چهارمحال

رسانی به کلیه مشترکین در یت برقسازی شبکه برق و مسئولبهینهو برداری ، توسعه نگهداری ، بهره

جز شهرستان اصفهان را دنبال کرده و شرکت توزیع برق شهرستان محدوده شهرستانهای تابعه استان به 

رسانی به کلیه مشترکین شهر اصفهان را برعهده دارد . در این بخش از گزارش به اصفهان مسئولیت برق

 ولی برق پرداخته می شود :ترتیب به عملکرد و شاخص های سه دستگاه مت
 

 ای اصفهانشرکت برق منطقهبخش اول : 

 یروین عیتوز یو شرکت ها نیبرق مشترک یرویو انتقال ن نیتام تیان مسئولاصفه یرق منطقه اب شرکت

مشترک را بر  ونیلیسه م بیش ازبا  یاریدر سطح دو استان اصفهان و چهارمحال و بختوظیفه توزیع برق 

خود اختصاص  هبرق کل کشور را ب یاز مصرف انرژ %10و دیاز تول %5/8دو استان حدود  نی. ا عهده دارد

انتقال  یاصفهان در مرکز شبکه سراسر یشرکت برق منطقه ا تیری. قرار گرفتن منطقه تحت مد داده اند

بکه ش یداریو پا تیریدر مد استارتباط دهنده شبکه شمال به جنوب کشور  یبرق کشور که به نوع یروین

بزرگ در سطح مناطق  عیصنا ازیمورد ن یانرژو انتقال  نیتام موضوع. مهمی است نقش دارای کل کشور 

 مهمترین وظایف و اهداف شرکت : . ل مورد تاکید بخش است تحت پوشش از جمله مسائ

 ریدپذیاز منابع تجد یریبهره گ شیافزا 

 یاستقرار نرم افزارها OPF و PAS نگیسپاچیدر د 

  توان تیفیو کنترل ک یریاندازه گ یها سمیمکاناستقرار  

 هاپروژه یدیکل زاتیبه موقع تجه نیتام 

 یاطالعات یها رساختیتوسعه ز 
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 های مهمعملکرد شاخص -1-1
 

 1396-98های های مهم بخش در سالجدول یک : عملکرد شاخص

 1398 1397 1396 جدول واحد عناوین هدف کمی

مجموع طول خطوط انتقال و 
 فوق توزیع

 10202 7/9975 2/9962 مدارکیلومتر 

مجموع ظرفیت پست های 
 انتقال و فوق توزیع

 22463 22001 20388 مگاولت آمپر

 میزان فروش
میلیون کیلووات 

 ساعت
4897 5023 6121 

 .مأخذ: آمار تفصیلی شرکت برق منطقه ای اصفهان

 

 مهم بخش  ها و متغیرهایعملکرد شاخص- 2-1
 

در برنامه ششم توسعه سال  اساس اهداف کمی برنامه بخشبر ها : عملکرد شاخص2جدول 

1398 

 واحد متعارف عناوین هدف کمی
هدف 
 برنامه

 درصد تحقق عملکرد

 80 6121 7661 میلیون کیلووات ساعت فروش نیروی برق به مشترکین
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 براساس تکالیف قانونی در برنامه ششم توسعه تحلیل عملکرد بخش - 3-1
 

 قانونی در طول برنامه ششم توسعه.عملکرد مواد 3جدول 

 عملکرد واهم اقدامات شرح ماده قانونی شماره ماده قانونی

بند ت قانون  48ماده 
 برنامه

افزایش توان تولید برق تا 
مگاوات از  25000سقف 

روش های متداول 
 گذاریسرمایه

 150دستیابی به ظرفیت نیروگاه های تولید پراکنده منصوبه 
 مگاوات 22تجدیدپذیر مگاوات و 

 50ماده 
 قانون برنامه

های حمایت از توسعه نیروگاه
 تجدیدپذیر و پاک

در  ریدپذیتجد روگاهیمگاوات ن 22به  کینزدبهره برداری 
 عیبرق استان و توز عیتوز ،یابرق منطقه یسطح شرکتها

 برق شهرستان اصفهان

مگاوات موفق به عقد قرارداد  222معادل  یمتقاض 37تعداد 
 شده اند. ینیتضم دیخر

پروانه احداث  یمگاوات دارا 347معادل با  یمتقاض 61
و در حال اخذ مجوز عقد  بودهاز ساتبا  ریدپذیتجد روگاهین

 هستند. ینیتضم دیقرارداد خر

 عملکرد بودجه -4-1

عمومی نبوده و هزینه های جاری این شرکت در بخش هزینه ای مشمول اعتبارات ملی و استانی بودجه 
 شرکت از محل اعتبارات داخلی تأمین مالی می گردد.

 

 )ارقام به میلیون ریال( 1398: عملکرد اعتبارات تملک بخش در سال 4جدول 

 درصد تحقق عملکرد مصوب برنامه عنوان نوع اعتبارات

 0 0 40.000 طرح انتقال نیروی برق ملی

 369 4.721.925 1.276.456 انتقال نیروی برقطرح  وام و تسهیالت خارجی

 0 0 500.000 طرح انتقال نیروی برق وام و تسهیالت داخلی

 سایر
 )منابع داخلی(

طرح انتقال نیروی برق از محل 
 منابع داخلی

1.562.487 1.437.780 92 

 182 6.159.705 3.378.943 جمع کل

 .مأخذ: شرکت برق منطقه ای اصفهان
 عملکرد طرح انتقال نیروی برق در بخش وام و تسهیالت خارجی ناشی از تسعیر نرخ ارز می باشد.*افزایش 
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 برق استان اصفهانتوزیع شرکت بخش دوم : 

بخش توزیع نیروی برق رابط بین صنعت برق و مشترکان بوده و نقشی چند سویه بر عهده دارد: نخست 
روش انرژی برق به عنوان یک کاالی اقتصادی، دوم خدمت رسانی به مشترکان و تامین رضایت آنان و ف

سوم حفظ ارتباط و هماهنگی با ایفای نقش فنی برای نگهداری ، راهبری و توسعه شبکه های توزیع و 
های باال دست صنعت برق به طوری که موجب ادامه فرایند تولید و عرضه برق شده و راه توسعه بخش

یت و راهبری این حجم فعالیت در گستره ای وسیع ، سیاستگذاری این صنعت هموار شود . بدیهی است هدا
منسجم و هماهنگی را طلب نموده که با نگرشی یکپارچه و متوازن به بخش های تولید ، انتقال و توزیع 
حاصل خواهد شد . اهداف شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان را می توان در سه مقوله افزایش 

قاء رضایت مشترکین ، کاهش تلفات توزیع و ارتقاء بهره وری اقتصادی و ارتقاء خدمات غیر حضوری و ارت
 پایداری فنی و قابلیت اطمینان شبکه خالصه نمود .

شرکت برتر شرکتهای توزیع کشور بوده که وظیفه تامین برق مطمئن و  5شرکت توزیع برق استان بین 
شهرستان استان اصفهان به جزء شهرستان اصفهان را  23پایدار به کلیه نقاط شهری و روستایی در سطح 

 1496521کت به مشترک جدید ، کل مشترکین این شر 42312با جذب تعداد  1398به عهده دارد . در سال 
میلیون کیلووات ساعت افزایش یافت . تاسیسات زیر بار  10407مشترک رسید و فروش انرژی به حدود 

کیلومتر شبکه فشار  20781کیلومتر شبکه فشار ضعیف ،  18815شرکت در پایان سال حدود 
غ روشنایی دستگاه چرا532221مگاولت آمپر و تعداد  5645دستگاه پست با ظرفیت حدود 34300متوسط

 است . از جمله اقدامات شاخص شرکت در این سال می توان به موارد زیر اشاره نمود : 

  26000کیلومتر شبکه فشار ضعیف و تعویض بالغ بر  500تبدیل سیم به کابل و بهینه سازی بالغ بر 
 .کنتور معیوب

  راه اندازیData lake ) و  ) بانک جامع اطالعاتیESB مرکزی. 

  شبکه ژای سپاد و مانیتورینگ بار و ولتاسامانه هراه اندازی. 

 رسانی مشترکین )نیرونگار( بصورت استانی و ارائه های اطالعافزار وب اپلیکیشناه اندازی نرمر
 .خدمات غیر حضوری برق ایران بصورت کشوری

  راه اندازی سامانهSOC  مرکز ابر فهام و شرکت توانیر در سطح کشور 6کنتورهای فهام در. 

  با موجودیت های مشترک ، منابع انسانی ، تجهیز و  360تهیه و پیاده سازی سامانه مانیتورینگ
 .انرژی

 های توزیع برق کشور دردرگاه وب سایتنه یکپارچه خدمات الکترونیک شرکتراه اندازی ساما. 

  فاز اول پروژه دیتا سنتر مرکزی توزیع %95تکمیل بیش از. 
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 های مهمعملکرد شاخص -1-2
ه در جدول زیر ارای 1398تا  1396ای ههای شرکت توزیع برق استان اصفهان طی سالترین شاخصمهم

 شده است :

 1396-98های های مهم بخش در سال. عملکرد شاخص1جدول 

 1398 1397 1396 واحد عنوان شاخص

 5.4 7.6 7.7 درصد تلفات توزیع

میزان خاموشی به ازای 

 هر مشترک
 0.54 0.64 0.78 دقیقه در سال

 1470 1457 1413 هزار مشترک تعداد مشترکین

 10407 9393 9424 میلیون کیلووات ساعت فروش انرژی

 39596 39122 38585 کیلومتر طول خطوط موجود

 5645 5574 5501 مگا ولت آمپر ظرفیت منصوبه

 .مأخذ: شرکت توزیع برق استان اصفهان

 

متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه شرکت توزیع برق ها و . عملکرد شاخص2جدول 

 1398استان اصفهان در برنامه ششم توسعه سال 
 

 درصد تحقق عملکرد هدف برنامه واحد متعارف عناوین هدف کمی

 142 5.39 7.6 درصد تلفات توزیع

 102 0.54 0.55 دقیقه در سال میزان خاموشی به ازاء هر مشترک

 96 1497 1502 هزار مشترک تعداد مشترکین

 فروش انرژی
میلیون کیلووات 

 ساعت
9846 10407 105.6 

 99.5 39596 39814 کیلومتر طول خطوط موجود

 99.4 5645 5678 مگا ولت آمپر ظرفیت منصوبه

 مأخذ: سند راهبردی شرکت در برنامه ششم توسعه شرکت توزیع برق استان اصفهان
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در برنامه ششم در جدول زیر به تحلیل عملکرد شرکت توزیع برق استان اصفهان - 2-2

 براساس تکالیف قانونی پرداخته شده است . و توسعه
 

 های برنامه. عملکرد مواد قانونی مرتبط با وظایف شرکت طی سال3جدول

 دالیل عدم تحقق عملکرد متن قانون ماده قانونی

 35ماده -10بخش 
 ششم توسعهبرنامه 

نصب کنتور هوشمند بر روی 
تمامی انشعابات چاه های 
 کشاورزی تا پایان برنامه

 درصد  95تعویض 

 کنتورها
- 

 47ماده  - 10بخش 
 برنامه ششم توسعه

واگذاری اجرای عملیات به 
 پیمانکاران بومی

درصد  20تا  15تخصیص 
امتیاز فنی در مناقصات به 

 پیمانکاران بومی
- 

 47ماده  - 10بخش 
 برنامه ششم توسعه

توسعه نیروگاههای 
 پذیرتجدید

درصد از انرژی  0.047
برق، توسط نیروگاهای 
تجدید پذیر تولید شده 

 است.

افزایش نرخ ارز و 
تورم و کاهش 

 استقبال متقاضیان

 .مأخذ: قانون برنامه ششم توسعه ، شرکت توزیع برق استان اصفهان

 عملکرد بودجه-3-2

ی شرکت توزیع برق استان اهیسرما یهاییتملک دارا. عملکرد اعتبارات 4جدول 

 )ارقام به میلیون ریال(  1398اصفهان در سال 

 درصد تحقق عملکرد مصوب نوع اعتبارات

 0 0 0 ملی

 52 34694 66564 استانی

 52 34694 66564 جمع کل

 .مأخذ: شرکت توزیع برق استان اصفهان

 



 205                                                                                                برق و انرژی: دوازدهمفصل 

 

 
 

 شهرستان اصفهانبرق توزیع شرکت بخش سوم : 

های شرکت بوده که از وری و اولویت کاهش تلفات و نیز مدیریت پیک بار از اولویتافزایش بهره

 توان به موارد زیر اشاره نمود . آن جمله می

  های سمیع و بصیراستقرار سامانهبا کاهش مراجعات مردمی. 

  کاهش زمان خاموشی مشترک بر اساس شاخصSAIDI  به ازاء هر  روزدقیقه در  582/0از

 .1398در سال  411/0به  1397مشترک در سال 

  1398ر پایان سال درصد د 11/6 به 1397در سال درصد  35/6کاهش تلفات شبکه از. 

 های ، ایجاد روشنایی مطلوب با استفاده از فناوری سازی جهت پذیرش انشعابات جدید ظرفیت

  .ی پربازدههاچراغگیری از بهره ونوین 

 استقرار  های خورشیدی به منظور ترویج فرهنگ انرژی سبزبرداری از تجهیزات و پانلبهره ،

های فرسوده کابلی و هوایی و کاهش حجم شبکه در ، بازسازی شبکه( IMS)مدیریت یکپارچه 

 .حریم و افزایش قابلیت اطمینان و ضریب پایداری شبکه

 

 های مهمعملکرد شاخص-1-3

 های اصلی بخش در برنامه ششم توسعه ، در جدول ذیل ارایه شده است :شاخص

 

 1396-98های های مهم در سالجدول یک : عملکرد شاخص

 1398 1397 1396 واحد عنوان شاخص

 ظرفیت تولید پراکنده
 مگاوات )تعداد(

 )منصوبه جدید(

 مگاوات 6.1
نیروگاه جدید و  2)

مولد دوم نیروگاه 
 قبلی(

 مگاوات 4.5
 نیروگاه جدید و ( 2)

)مولد دوم نیروگاه 
 قبلی(

 مگاوات 1.8
)مولد دوم نیروگاه 

 قبلی(

مجموع مجوزهای 
نیروگاهی تولید 

 پراکنده

 مگاوات )تعداد(
 )جدید(

 مگاوات 118
 مجوز نیروگاه( 34)

 مگاوات 16.9
 مجوز نیروگاه( 7)

مجوز نیروگاه فعال  4)
 7.9با ظرفیت 

 مگاوات(

 مگاوات 2.5
 مجوز نیروگاه( 1)
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 1396-98های های مهم در سالجدول یک : عملکرد شاخص

 1398 1397 1396 واحد عنوان شاخص

مجوز تولید انرژی از 
منابع انرژی نو و پاک 

 )نیروگاهی(
 مگاوات )تعداد(

 مگاوات 57
 مجوز نیروگاه( 30)

 مگاوات 75.5
 مجوز نیروگاه( 44)
مجوز نیروگاه  12)

 11.4فعال با ظرفیت 
 مگاوات(

 مگاوات 20.5
مجوز نیروگاه 12)

 جدید(
مجوز نیروگاه  3)

فعال با ظرفیت 
 مگاوات( 2.1

درخواست احداث 
های برق سامانه

خورشیدی کوچک 
 دارای مجوز یا قرارداد

 کیلووات )تعداد(
 کیلووات 3986

 سامانه( 279)
 کیلووات 2544

 سامانه( 181)
 کیلووات 175

 سامانه( 6)

های برق سامانه
خورشیدی کوچک 

و  92تسهیالتی 
 متصل به شبکه

 کیلووات )تعداد(
185+444 
 کیلووات

 سامانه( 2+87)

 کیلووات 185+444
 سامانه( 2+87)

185+444 
 کیلووات

 سامانه( 2+87)

های برق سامانه
خورشیدی کوچک 
دارای قرارداد خرید 
تضمینی و متصل به 

 شبکه

 کیلووات )تعداد(
 کیلووات 315

 سامانه( 15)
 کیلووات 883

 سامانه( 46)

 کیلووات 1120
 سامانه( 52)

های برق سامانه
کوچک  خورشیدی
ادارات  %20ویژه طرح 

 و سازمان ها

 کیلووات )تعداد(
 کیلووات 19
 سامانه( 4)

 کیلووات 83
 سامانه( 7)

 کیلووات 94
 سامانه( 8)

 6.11 6.35 6.67 درصد کاهش تلفات

صرفه جویی در 
مصرف )مدیریت 

 مصرف(
 33600 28672 17675 مگاوات ساعت

استفاده از کنتورهای 
 هوشمند *

 4667 6643 4409 دستگاه

 0.411 0.582 0.652 دقیقه در روز کاهش خاموشی

 .مأخذ: شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
شامل تعداد  97صرفاً مربوط به انشعابات دیماندی است)غیردیماندی صفر است( آمار سال  96آمار سال  -10*بند 
 .غیردیماندی 4197دیماندی و  470شامل تعداد  98آمار سال  -غیردیماندی 2804دیماندی و  3839
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 ه شده است :ارائ 1398های بخش در سال ترین شاخصدر جدول زیر عملکرد مهم 2-3

بر اساس اهداف کمی  1398ها و متغیرهای مهم بخش در سال : عملکرد شاخص2جدول 

 برنامه ششم
 

 عناوین هدف کمی ماده قانونی
واحد 
 متعارف

 عملکرد هدف برنامه
درصد 
 تحقق

 83 25 30 برنامه اجرای برنامه مدیریت سبز 38ز ماده بند 

 47ماده 
اولویت به پیمانکاران بومی واجد 

 شرایط استانی
 100 100 100 درصد

بند ت ماده 
48 

ظرفیت تولید پراکنده )گازی و 
 خورشیدی(

 ظرفیت در حال تولید گازی

 مگاوات

گازی +  13.6
0.15 

 خورشیدی

گازی  13.6
 +0.15 

 خورشیدی

100 

 50ماده 
 -3-بند ج

سند راهبردی 
 کشور

انعقاد قرارداد خرید از منابع انرژی 
 نو و پاک

خورشیدی زیر های برق )سامانه
 کیلووات( )در حال تولید( 100

 300 کیلووات
255 

 سامانه(7)
83.3 

بند ح ماده 
35 

 100 4667 4667 دستگاه استفاده از کنتورهای هوشمند

 -3-بند ج
سند راهبردی 

 کشور

کاهش خاموشی برای ارتقای 
سطح امنیت و پایایی در شبکه 

 سراسری برق

دقیقه در 
 روز

0.14 0.14 100 

کاهش تلفات توزیع برق تا سطح 
 متوسط کشورهای توسعه یافته

 100 6.11 6.35 درصد

افزایش بهره وری در زنجیره 
صنعت برق کشور، از طریق 

توسعه و توانمندسازی سرمایه 
فناوری و  انسانی، توسعه

 تجهیزات روزآمد جهانی

 93 - - درصد

 .مأخذ: سند راهبردی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
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 براساس تکالیف قانونی در برنامه ششم توسعه تحلیل عملکرد بخش -3-3

های اجرایی آن به ارزیابی سیاست و در جدول زیر با توجه به تکالیف قانون برنامه ششم توسعه کشور

 بخش پرداخته شده است .وضعیت 

 : تحلیل عملکرد فرابخش بر اساس تکالیف قانونی 3جدول 

 دالیل عدم تحقق عملکرد متن قانون ماده قانونی

بند ز ماده 
38 

اجرای 
برنامه 

 مدیریت سبز

اجرای برنامه مدیریت سبز 
شامل مدیریت مصرف 
انرژی، آب، مواد اولیه، 

تجهیزات، کاغذ ، کاهش 
و بازیافت  مواد جامد زائد
ها و وسایل آنها در ساختمان

نقلیه در چهارچوب قوانین 
 مربوطه

 

های برق توسعه ظرفیت سامانه
کیلوواتی  9خورشیدی )نصب سامانه 

 نمای ساختمان پارک فن آوری توزیع(

. ایجاد استخر آب خاکستری در زیر 
 ساختمان مالصدرا

 در شرکت HSE . طراحی و پیاده سازِی
ل های مربوط به امحای . ایجاد پروتک

تجهیزات ضد محیط زیست و قرار 
گرفتن شرکت تحت مدیریت پسماند 

 شهرداری
. حذف قبوض کاغذی و ارائه کلیه 

 خدمات به صورت الکترونیکی

وضعیت اقتصادی 
 98سال 

عدم کنترل مصارف 
سوخت با وجود 

پیگیرها و 
کالسهای اموزشی 

 مدیریت مصرف

 47ماده 
اولویت به 
پیمانکاران 
بومی واجد 

شرایط 
 استانی

اولویت به پیمانکاران بومی 
 واجد شرایط

برگزاری کلیه فراخوان ها با امتیاز دهی 
به معیار ارزیابی کیفی مناقصه گران با 

 در بومی بودن پیمانکار 5اعمال نمره 

- 

 بند ت ماده
48 

ظرفیت 
تولید 
 پراکنده

افزایش توان تولید برق تا 
از طریق مگاوات  25000
گذاری موسسات سرمایه

عمومی غیردولتی، تعاونی و 
خصوصی اعم از داخلی و 
خارجی و یا منابع داخلی 

 های تابعهشرکت

با توجه به ابالغ توانیر درخصوص عدم 
امکان صدور مجوز جدید در سال قبل 

و عدم شفافیت شرایط قراردادهای 
خرید تضمینی تقاضای جدید در این 

 است.ارتباط ثبت نشده 

... 
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 : تحلیل عملکرد فرابخش بر اساس تکالیف قانونی 3جدول 

 دالیل عدم تحقق عملکرد متن قانون ماده قانونی

 50ماده 
 -3-بند ج

سند 
راهبردی 

 کشور
انعقاد 

قراردادخرید 
از منابع 
 انرژی نو

دولت موظف است سهم 
های تجدیدپذیر و نیروگاه

پاک با اولویت 
گذاری بخش سرمایه

غیردولتی با حداکثراستفاده 
از ظرفیت داخلی را تا پایان 

 %5قانون برنامه به حداقل 
 ظرفیت برق کشور برساند.

ا توجه به شرایط اقتصادی ، جذب ب
سرمایه گذار در این حوزه چندان میسر 

نبوده لیکن تالش شده است 
های الزم به منظور بهبود زیرساخت

فرایند ارائه خدمات به متقاضیان فراهم 
 گردد.

وضعیت اقتصادی 
 98سال 

بند ح ماده 
35 

- 

نصب کنتورهای هوشمند برای کلیه 
برای مشترکین دیماندی فعال و 

مشترکین عمومی)ادارات( و چاههای 
کشاورزی به درخواست دفتر مدیریت 

 مصرف

- 

 -3-بند ج

ارتقای سطح امنیت و پایایی 
 در شبکه سراسری برق

توسعه فعالیت گروههای خط گرم راه 
استفاده از دیزل ژنراتور -دور و نزدیک

خواسته و ناخواسته  در خاموشیهای
 -avlاستقرار سیستم  -بسته به شرایط

 -کنترل متمرکز شبکه فشار متوسط
وجود فیلترهای متعدد جهت اخذ 
 -خاموشی خواسته در نرم افزار ثبت

 -ایجاد نقاط مانور

- 

کاهش تلفات توزیع برق تا 
سطح متوسط کشورهای 

 توسعه یافته

بهینه سازی شبکه های فشارمتوسط ، 
فشارضعیف و ترانسفورماتورهای توزیع 

 در راستای کاهش تلفات فنی
بهینه سازی لوازم اندازه گیری در 

 راستای کاهش تلفات غیر فنی

- 
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 عملکرد بودجه-3-4

 )ارقام به میلیون ریال( 1398: عملکرد اعتبارات تملک بخش در سال 4جدول 

 درصد تحقق عملکرد مصوب منبع تامین اعتبار

 97 19187 19881 ملی

 60 9676 16000 استانی

 80 28863 35881 جمع

  .مأخذ: شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
* با توجه به قانون استقالل شرکتهای توزیع، عمده اعتبارات سرمایه ای از محل منابع داخلی تامین و صرفا سهم 

 گردد. اعتبارات ملی و استانی تامین می ناچیزی از اعتبارات سرمایه ای از محل

 

 بندی و پیشنهادهاجمع-5

ق استان وشرکت برق شهرستان در مجموع فعالیتهای شرکت برق منطقه ای اصفهان ، شرکت توزیع بر

حاکی از تالش در راستای تحقق اهداف و برنامه ها با تاکید برتعامل با دیگر ذینفعان و  1398سال 

دستگاههای مرتبط است . در منطقه تحت مدیریت شرکت برق منطقه ای اصفهان که ارتباط دهنده شبکه 

الکتریکی تولید و به واسطه ی صنعتی بودن و  درصد انرژی 5/8شمال به جنوب کشور نیز می باشد حدود 

درصد انرژی الکتریکی کشور مصرف می شود . این موضوع گویای اهمیت 10وجود صنایع سنگین حدود 

 شرکت برق منطقه ای در مدیریت و پایداری شبکه است .

و  400ق پست انتقال بر 36در محدوده عملیاتی شرکت برق منطقه ای اصفهان با  1398تا پایان سال 

 22و فوق توزیع ،کیلومترمدار شبکه انتقال  10202کیلوولت،  63توزیع پست فوق 175کیلوولت،  230

های پراکنده برق مورد نیاز مناطق تحت پوشش تامین مگاوات نیروگاه211.5مگاوات انرژی خورشیدی و 

هره برداری رسیده که شده است. همچنین در این سال چندین پروژه شرکت برق منطقه ای اصفهان به ب

 کیلوولت کهندژ 63به 230کیلوولت لردگان ، افزایش ظرفیت ایستگاه  132به 400افزایش ظرفیت ایستگاه 

دراین سال حداکثر  چمران از آن جمله است. GISکیلوولت 20به 63)نبوی منش( و بهره برداری از ایستگاه 
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 5248درصدی نسبت به سال قبل به  9/8رشد  بار مصرفی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری با

 مگاوات رسیده است.

مگاوات در روز پیک و ثبت رکورد بیشترین همکاری در بین 285های پاسخگویی بار با کاهش اجرای طرح

مگاوات طبق گزارش عملکرد اجرای برنامه های پاسخگویی  772شرکت های برق منطقه ای به میزان 

عملیات شرکت است . شایان ذکر است با توجه به مشکالت موجود در صنعت بار شرکت توانیر از دیگر 

با استفاده از منابع مالی داخلی محدود خود، پروژه های ضروری  1398برق ، این شرکت توانست در سال 

احداث و  ینحراف زماناتلفات و کاهش  کاهش ،یکاهش خاموشرا مدیریت و در تامین برق مشترکین، 

 اهم پیشنهادات بخش عبارتند از : .طبق برنامه عمل نماید انشعابات

 ها با توجه به افزایش نا متعارف قیمت تمام شده هزینه های اجرای بازنگری نرخ فروش انشعاب

 .ناسب آن با منابع شرکت توزیع برقپروژه های توسعه ای و عدم ت

 مام شده هزینه های اجرای بازنگری نرخ فروش انشعاب با توجه به افزایش نا متعارف قیمت ت

 های بهینه سازی و تعمیرات و عدم تناسب آن با توان مالی شرکت.پروژه

 های رمایه ای با توجه به ماهیت پروژهلزوم تخصیص کامل اعتبارات طرح های تملک دارائی های س

 شرکت های توزیع برق.

  گذاری و توجه به افزایش لزوم ایجاد تناسب بین عواید حاصل از سرمایه گذاری و حجم سرمایه

 جذابیت سرمایه گذاری در عملیات شرکت برق شهرستان اصفهان.

  لزوم تامین تفاوت قیمت تکلیفی انرژی برق نسبت به قیمت تمام شده در اجرای قانون استقالل

 شرکتهای توزیع برق و جلوگیری از تضعیف بنیه مالی شرکت .

 

 





 

 
 

 های تولیدی و زیربناییحوزه: دومبخش 

 

 فصل سیزدهم: پست
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 مقدمه

ها و مناطق جهان و از نهادهای ماندگار پست از قدیمی ترین ابزار ارتباطی مردم با ساکنان دیگر سرزمین

ها ، با کاهش فاصلهترین امکانات. این نهاد دیرینه اجتماعی ، با مجهز شدن به پیشرفتهاز ادوار گذشته است 

و زمان سهم و نقش مهمی در پیام رسانی ها دارد . شبکه عظیم مبادالت نقش مهمی در روابط اقتصادی، 

حدت و ها ، وپولی ، رفاه عمومی و ارتقای دانش و فرهنگ اجتماعی داشته و از عوامل نزدیکی ملت

دهی و کامل نمودن خدمات سازمانهمبستگی فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی بین افراد محسوب می شود . 

های المللی ، توسعه خدمات پست به منظور کاهش آلودگیبین هایه همکاریارتقا و توسع، پستی

 است . آن تاکید نموده بر اتحادیه جهانی پستمحیطی از جمله مهمتری اهدافی است که زیست

که نیمی از آنان را نیروهای نفر نیروی انسانی  600شبکه پستی استان اصفهان با بهره مندی از حدود 

دفتر قبول )واحدهای دولتی و پیشخوان دولت و ...(  1000رسان تشکیل داده ، با مجموعه ای شامل نامه

خرید اینترنتی  ای دیگر نظیرروستایی و واحده ictخط ارتباطی اعم از درون و برون استانی ،  130و 

هزار سفر  800فعالیت می کند . نگاهی به گزارش سازمان حمل و نقل ترافیک استان مبنی بر روزانه حدود 

نماید . درون شهری در اصفهان لزوم توجه و گسترش عرضه و تقاضای خدمات پستی را دوچندان می

زایش کارایی و بهره وری سازمان های دولتی به جلوگیری از اتالف وقت مردم ، افزایش رفاه عمومی ، اف

واسطه عدم مراجعه حضوری ، ارتقاء سالمت اداری ، توسعه و تسهیل کسب و کار وکاهش ترافیک را می 

 توان از جمله کارکردهای این نهاد است.

 های مهم بخش عملکرد شاخص-1

 است .های اصلی بخش طی برنامه ششم توسعه ارایه شده در جدول زیر شاخص

 1396-98های های مهم در سال. عملکرد شاخص1جدول 

 1398 1397 1396 واحد عنوان شاخص
 13291 12975 16320 هزار مرسوله تعداد کل مرسوالت پستی

 2.6 2.5 3.2 مرسوله سرانه مرسوالت به ازای هر نفر جمعیت

 106 102 105 کیلومتر مربع پوشش مساحتی برای هر واحد پستی

 5070 4882 5016 نفر جمعیتی برای هر واحد پستیپوشش 

 28 26 26 تعداد تعداد خدمات نوین

 .مأخذ: اداره کل پست استان اصفهان
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 ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمیعملکرد شاخص -2

 ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش . عملکرد شاخص2جدول 

 1398در برنامه ششم توسعه سال  

 درصد تحقق عملکرد هدف برنامه واحد متعارف عنوان هدف کمی

افزایش سهم درآمدی خدمات نوین پستی به 
 درصد کل درآمد خدمات پستی 30حداقل 

 100 15 15 درصد

 افزایش مبادالت پستی بین المللی 
 )وارده ، صادره و ترانزیت (

 104 136 131 تن

 .مأخذ: اداره کل پست استان اصفهان
 

 

 براساس تکالیف قانونیدر برنامه ششم توسعه تحلیل عملکرد بخش -3

اهداف کلی 
 بخش

 راهبردها هدف کمی
درصد 
 تحقق

پایدار سازی ارایه 
خدمات پایه 

 حاکمیتی

بهبود و افزایش ترافیک 
 خدمات پایه پستی

 40 تضمین عرضه خدمات پایه پستی

ارتقاء توان 
اقتصادی و رشد 

 بهره وری

پست در تولید ارتقاء سهم 
 ناخالص داخلی

توسعه بازار عرضه خدمات و محصوالت 
 پستی

40 

توسعه محصوالت و خدمات با ارزش 
 افزوده باالتر

بهبود مستمر فرآیند ها، اصالح ساختار، 
 زدایی و تفویض اختیار-تمرکز 

افزایش نسبت درآمد به 
 هزینه )ضریب تعادل(

خدمات کاهش هزینه تولید محصوالت و 
 از طریق استاندارد سازی

توسعه خدمات در 
نقاط غیر روستاها و 

 برخوردار

عرضه خدمات پستی در 
در نقاط  ICTدفاتر جدید 

 غیر برخوردار و روستایی

رشد خدمات پستی در دفاتر خدمات 
 ارتباطی شهری و روستایی

طراحی و اجرای خدمات جدید متناسب با 
 نقاط غیر برخوردار روستایی

 

45 
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 براساس تکالیف قانونیدر برنامه ششم توسعه تحلیل عملکرد بخش -3

اهداف کلی 
 بخش

 راهبردها هدف کمی
درصد 
 تحقق

ایفای نقش و 
های مسئولیت

و اجتماعی مثبت
 سازنده

کاهش سفرهای 
 غیرضروری

فرهنگ سازی مناسب برای استفاده 
 عمومی از خدمات پستی

60 

نوآوری و توسعه در 
خدمات و 
 محصوالت

استقرار طرح نشانی 
استاندارد مکانی ملی 

GNAF  بهنگام سازی
 ،بانک اطالعات کدپستی 
ایجاد و توسعه خدمات 

 پست لجستیک

 نوآوری در خدمات و محصوالت پستی
درگاه پیشخوان  رایه پست الکترونیک نظیر

الکترونیک دولت راه اندازی سامانه 
 صندوق دریافت الکترونیکی

50 

افزایش سهم از 
بازار خدمات ملی و 

 بین المللی

افزایش ترافیک خرید و 
ایجاد هاب ، فروش اینترنتی

افزایش سرانه  ،پستی 
 مرسوالت پستی

ترویج فرهنگ استفاده از خدمات و 
در  خدمات توسعه بازار ،  محصوالت پستی

مشارکت موثر با بخش دولتی و  ، جامعه
 غیردولتی

60 

تأمین و بهبود 
 هازیرساخت

توسعه زیر ساخت های 
 فناوری اطالعات

تعامل با بخش دولتی و غیردولتی در 
 خصوص ارتقاء زیرساخت ها

 فرآیندهای تامین و پشتیبانیبهینه سازی 

50 

 

 عملکرد بودجه-4

 )ارقام به میلیون ريال( 1398ای بخش در سال . عملکرد اعتبارات هزينه4جدول 

 درصد تحقق عملکرد مصوب منبع اعتبار

 100 7453 7453 ملی

 100 723188 723188 جاری

 0 0 0 استانی

 100 730641 730641 جمع کل

 .استان اصفهان مأخذ: اداره کل پست
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 جمع بندی و پیشنهادات -5

 نقاط قوت

  دارای بیشترین نقاط دسترسی برای مشتریان در اقصی نقاط استان و توسعه ارایه خدمات

 .پیشخوان دولت

 رساناناعتماد مشتریان به پست و نامه. 

 تنوع خدمات ازجمله ارائه کد رهگیری و بیمه کلیه مرسوالت. 

 زیر ساخت ، سخت افزار و نرم افزار مناسب وجود سیستم اطالعاتی شامل. 

 برخورداری از پایگاه اطالعاتی مکانی و سایر بانکهای اطالعاتی. 

 ها با کد مشخصهای پستی و ورود اطالعات بی ترتیبیجود نرم افزار یکپارچه بی ترتیبیو. 

 رهسپاری جلوگیری از رسوب مرسوالت با استفاده از سیستم نرم افزار جامع قبول و تجزیه و. 

 های نوینسامکان ارائه خدمات با قیمتهای رقابتی و هزینه های نسبتا مناسب برای سروی. 
 

 نقاط ضعف

 زش همگانی استفاده از خدمات پستی.ضعف توجه به حوزه تبلیغات ، اطالع رسانی و آمو 

 عدم آگاهی کافی جامعه از سرویس های نوین پستی. 

  متخصصعدم امکان جذب و نگهداری نیروهای. 

 های آنطوالنی بودن مدت اجرای پروژه ها و باال بودن هزینه.  

 بروز نبودن برخی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های پستی. 
 

 پیشنهادات 

 .ایجاد بستر مناسب برای تعمیم پست ویژه در همه نقاط 

 پیاده سازی چرخه بهبود عملکرد و ایجاد واحد تحقیق وتوسعه. 

  برای معرفی و ترویج سرویس های نوین و خدمات الکترونیکی پستیتبلیغات گسترده.  

 بر فعالیت های بازار الکترونیکی. ایجاد سازوکارهای الزم به منظورنظارت دقیق تر 

  استفاده از سیستمRFID به صورت موردی در کنترل مدت سیر مرسوالت عادی.  

 تقویت سیستم حمل و نقل درون شبکه. 
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 منابع آب چهاردهم: فصل
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 مقدمه

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

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

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

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

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

 برداری بهره برای رقابت شرایط مهندسی فنی و مدیریتی جغرافیائی، بعد سه هر در رود زاینده حوضه

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

 . دارد ادامه همچنان جدید حقوق

 وضعيت منابع آب استان-1

. دارد قرار فراخشک و خشک نواحی زمره پهناور اصفهان در استان شرقی شمال و شرقی بخشهای عمده

....  و جندق بیابانک ، و خور مرنجاب ، انارک ، نائین ، اردستان ، ورزنه ، مانند بیابانی مناطق و ها کویر

 منطقه این فراخشک اقلیم شاخص طبیعی های پدیده از زمانی پراکنش با میلیمتر 100 از کمتر بارش با

 دشواری با را انسانی سکونتگاههای گیری شکل مناطق این در اقلیمی دشوار شرایط است بدیهی. است

 در نفر 30 از کمتر جمعیتی تراکم اصفهان استان مساحت از سوم دو حدود که طوری به ساخته مواجه

 در استان از ای عمده بخش. نیست  بیابانی نواحی شامل تنها اصفهان استان اما. دارد  مربع کیلومتر

 مهمی ارتفاعات کنار در زاگرس بلند ارتفاعات مجاورت در استان غرب جنوب و غرب غرب ، شمال نواحی

 در و میلیمتر 1500 از بیش میانگین طور به مناطق این از برخی. است  شده واقع دنا زردکوه و چون

 رود، زاینده چون مهمی رودهای سرچشمه و داشته سال در بارش میلیمتر 2000 از بیش آب پر هایسال

 هایعرصه وجود و بارش متوازن نا باشند . پراکندگی می...  و گلپایگان ، یالن کاسگان ، ماربر، ونک ، آب

 در میلیمتر 160 حدود استان این در بارش متوسط رسمی آمار براساس تا شده باعث استان کویری وسیع

 .باشد  سال
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استان اصفهان و باالخص حوضه رودخانه زاینده رود در طی چند سال اخیر با دو دوره خشکسالی کم سابقه 

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

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

 حوضه زاینده رود را نشان می دهد. نرمال آبدهی

 

  نرمال آبدهی و کنونی نيازهای با رود زاینده حوضه در آب کمبود ميزان:  یک جدول

 (مصارف به ميليون متر مکعب و منابع تابلو)

 .مآخذ : شرکت آب منطقه ای استان

 کمبود حجم حقوق/تعهدات/مصارف حجم منبع آب

ق
 ح

ان
حب

صا
ه 

ق ب
تعل

م
 

 419 حقابه داران طوماری 845 زاینده رود طبیعی

آب الحاقی تونل  

 اول
293 

 176 حقابه محیط زیست

 655 1361سهمابه بران تا سال 

 3/40 صنعت حقابه

 30 1361شرب تا پایان سال 

جمع منابع متعلق به صاحبان 

 حق
 -3/182 3/1320 جــمع 1138

ت
دول

ار 
ختی

ر ا
ع د

ناب
م

 
 224 2کوهرنگ 

 330 شرب اصفهان بزرگ و کاشان

 

 66 شرب یزد

چشمه لنگان و 

 خدنگستان
 120 صنعت 130

 160 پساب
 300 حق اشتراکی ها

 227 برداشت و تخصیص ها

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

 -3/711 جمــــع کل کمبودها
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مطابق اطالعات طرح شده توسط گروه تخصیص کالن آب و آبفای وزارت نیرو حتی در شرایط عادی 

میلیون متر مکعب در سال مواجه است . ضمناً  700نیز حوضه در شرایط فعلی با کمبود آبی قریب به 

های اضافه شدن منابع آبی از طریق طرحگردد که حوضه زاینده رود در شرایط آتی با لحاظ بینی میپیش

میلیون  400بهشت آباد و کوهرنگ و همینطور جایگزینی پساب در صنایع ، همچنان با کمبود بیش از 

 متر مکعب در سال مواجه باشد )مصوبات چهارمین شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته حوضه آبریز

های این کمبود که به مرور مشخص تر گردیده می توان به روند (. از نشانه7/7/93زاینده رود مورخ 

نزولی ذخیره آب سد زاینده رود در ماههای مختلف در مقایسه با دهه های قبل ، ممنوعه شدن و سپس 

های استان وضعیت دشت 2تبدیل به ممنوعه بحرانی شدن دشت های مستعد استان اشاره نمود. جدول 

را از لحاظ آزاد، ممنوعه و ممنوعه بحرانی نشان می دهد . تشدید روند کمبود منابع آب در استان اصفهان 

، بروز ها با ظرفیت منابع آب و عامل دوم. اولین عامل عدم توازن تقاضاگرددبه دو عامل اصلی باز می

ت و در نتیجه به مخاطره افتادن . شدت و همچنین تشدید شدت تواتر این وضعیهای متوالیخشکسالی

های صورت گرفته در زمینه مدیریت و اعمال مدیریت بحران منابع آب را به دنبال و بی اثر شدن برنامه

 دارد .

 

  های مطالعاتی ممنوعه و ممنوعه بحرانی استان اصفهان: فهرست محدوده2جدول

 ساله ( 5)با مدت ممنوعيت 

 تاریخ خاتمه ممنوعیت نام دشت

 27/12/1401 سگزی –کوهپایه 

 23/4/1403 اصفهان -برخوار

 7/2/1403 مورچه خورت

 24/9/1403 دهق –علویجه 

 7/2/1403 میمه

 25/6/99 نجف آباد

 5/1/1402 کرون

 20/2/99 مهیار شمالی
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  های مطالعاتی ممنوعه و ممنوعه بحرانی استان اصفهان: فهرست محدوده2جدول

 ساله ( 5)با مدت ممنوعيت 

 تاریخ خاتمه ممنوعیت نام دشت

 1400/ 2/8 لنجانات

 16/1/1402 چادگان

 23/9/1403 میاندشت -بوئین 

 23/9/1403 چهل خانه

 28/3/1401 داران-دامنه

 20/2/99 مهیارجنوبی جرقویه

 20/2/99 قمشه )شهرضا(

 8/11/99 اسفنداران –رامشه 

 19/9/1403 خالدآباد،دق سرخ-اردستان،نطنز،باد

 22/4/1401 موته

 18/1/1402 خوانسار -گلپایگان

 13/4/1400 کاشان

 4/1/1400 کمه

 4/1/1400 سمیرم

 4/1/1400 قبرکیخا

 4/1/1400 مهرگرد

 .مآخذ : شرکت آب منطقه ای استان

سال شاخصگرچه در  ضی از  سب بوده و بع سبتاً منا شور ن ضعیت بارندگی ک شته و های منابع آب های گذ

متحول شده ، معهذا افت سطح منابع آب زیر زمینی طی دو دهه اخیر ناشی از خشکسالی ها هنوز جبران 

سب ضعیت نامنا ست . همچنین و شده ا سالی  ن شک شده وخ شته مزید بر علت  سال گذ نزوالت جوی در 

ضریب روان آبسال شکی خاک موجب گردیده که  ها های اخیر و کاهش ذخائر منابع آب زیر زمینی و خ

ــالی اخیر با هر یک  ــکس ــالهای قبل از خش ــدها گردد . در س کاهش یافته و آب کمتری روانه مخازن س
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رود در ایستگاه شاخص چلگرد اتفاق می افتاد حدود یک میلیون متر میلیمتر بارندگی که در حوضه زاینده 

ضریب روان آب تا مقدار  سالهای اخیر  شد . در حالی که طی  سد زاینده رود می  مکعب آب روانه مخزن 

شبختانه این  5/0 ستان خو سب بارندگی در ا ضعیت نامنا شته علی رغم و سال گذ ست . در  کاهش یافته ا

 رسیده است .  2/1تا  1دی یافته و به ضریب دوباره روند صعو

سد زاینده رود را در  ضعیت هیدرولوژیکی  ضه زاینده رود و همچنین و ضعیت بارندگی در حو جداول زیر و

-1398نسبت به سال گذشته و متوسط بلند مدت آن را نشان می دهد . در سال  1398-1399سال آبی 

درصد نسبت به سال گذشته و متوسط  16و45رتیب میزان بارندگی در ایستگاه شاخص چلگرد به ت 1399

میلیون متر مکعب بوده  7/1433بلند مدت کاهش داشته است .  همچنین متوسط حجم آب ورودی به سد 

درصد نسبت به میانگین  8/6درصد نسبت به سال گذشته کاهش و حدود 2/24است که این میزان حدود

 61زاینده رود نسبت به متوسط دراز مدت در این زمان بلند مدت افزایش داشته است . همچنین حجم سد 

های وضعیت بارندگی ایستگاه درصدکاهش نشان می دهد . نمودارها 8/50درصد و نسبت به سال گذشته 

 49رود در دوره  زاینده سد مرداد ماه پایان در ذخیره و خروجی ورودی ، آب ساالنه منتخب حوضه ، حجم

 شود.روند نزولی هرسه شاخص به خصوص در دهه اخیر به وضوح دیده می سال گذشته را نشان می دهد .

 

 

دوره 

ت د درازم ی سال آب ی سال آب

ت د دوره درازم ذشته سال گ 49 ساله 1397-98 1398-99

م ی و يک س - 11 - 27 118.7 145.5 106.0 ن اصفها 1

م شانزده 11 13 111.3 109.0 123.0 ک مقصودبي 2

م پانزده 19 - 23 377.7 586.5 450.5 خ قلعه شاهر 3

م ی و شش س - 16 - 45 1407.9 2141.5 1181.7 ل بارش ( چلگرد ) ک 4

م ی و پنج س - 26 - 26 640.3 639.5 475.5 چلگرد ) آب برف ( 5

تهيه شده در مرکز پايش خودکار  داده های گروه مطالعات آبهای سطحی        

مديريت مطالعات پايه منابع آب        شرکت آب منطقه ای اصفهان

وضعيت بارندگي ايستگاههای منتخب حـوضه زايـنـده رود ) ابتدای مهر 98 لغايت پايان مرداد 99 (

ت به د تغييرات نسب درص
ه نام ايستگا ف رتبه در ردي

ی دوره آمار
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 یکم و سی لغایت مهر اول از رود زاینده سد هيدرولوژیکی پارامترهای تغييرات -3جدول 

 1398-99آبی  سال مرداد

 

0
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اصفهان مقصودبيک قلعه شاهرخ (کل بارش ) چلگرد 

  
دگ
رن
با

 (
ر 
مت
لي
مي

)

نام ايستگاه

ساله   متوس         سال آب         سال آب  

دوره 

ت د درازم ی سال آب ی سال آب

ت د دوره درازم ذشته سال گ 49 ساله 1397-98 1398-99

- - - - - - - - 46.4 65.4 49.5 ب بر ثانيه متر مکع د ط ورودی به س متوس 1

6.8 - 24.2 1342.6 1892.2 1433.7 ب ميليون متر مکع د م ورودی به س ج ح 2

- - - - - - - - 43.0 48.0 55.7 ب بر ثانيه متر مکع د ی از س ط خروج متوس 3

29.6 16.1 1243.3 1388.3 1611.3 ب ميليون متر مکع د ی از س م خروج ج ح 4

- 61.0 - 50.8 851.2 674.8 332.0 ب ميليون متر مکع د م آب س ج ح 5

- - - - - - - - 2046.7 2044.0 2028.8 متر د ح آب س سط 6

تهيه شده در مرکز پايش داده های گروه مطالعات آبهای سطحی        

مديريت مطالعات پايه منابع آب        شرکت آب منطقه ای اصفهان

م قرار دارد. ل و سو د منتهی به تاریخ گزارش طي دوره درازمدت با بيشينه 1359 و کمينه 204 در رتبه چه م آب س ميزان حج

م قرار دارد. ت و يک د منتهی به تاریخ گزارش طي دوره درازمدت با بيشينه 2395 و کمينه 525 در رتبه بيس م تجمعی ورودی به س ميزان حج

م قرار دارد. د منتهی به تاریخ گزارش طي دوره درازمدت با بيشينه 2261 و کمينه 498 در رتبه هفت م تجمعی خروجی از س ميزان حج

ف ردي
ت به د تغييرات نسب درص

تغييرات پارامترهای هيدرولوژيکي سد زاينده رود از اول مهر لغايت سي و يکم مرداد سال آبي 1398-99

د واح شرح پارامتر



 227                                                                                                   منابع آب: چهاردهمفصل 

 

 
 

 

 

  مرداد ماه پایان رود در زاینده از سد خروجی آب تجمعی ساالنه حجم -3 شکل

مديريت مطالعات پايه منابع آب        شرکت آب منطقه ای اصفهان

ده در مرکز پايش  داده های گروه مطالعات آبهای سطحی         تهيه ش

ب ب ميليون متر مکع م مرداد   برحس ده رود منته  به سی و يک د زاين ی ورودی به س م تجمع تغييرات حج
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مديريت مطالعات پايه منابع آب        شرکت آب منطقه ای اصفهان

ده در مرکز پايش  داده های گروه مطالعات آبهای سطحی         تهيه ش

ب ميليون متر  م مرداد   برحس ده رود منته  به سی و يک د زاين ی خروج  از س م تجمع تغييرات حج
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 های مهمعملکرد شاخص-2

ها های تأمین و عرضه آب ، مهندسی رودخانهی بخش در برنامه ششم توسعه شامل برنامههامهمترین برنامه

، ات اصلی آن شامل احداث سد ، تونلهای کاربردی بوده که عملیبرداری و پژوهشو سواحل ، بهبود بهره

 برداشت کاهش و زمینی زیر هایآب افت جبران) بخشی تعادلکشی ، های آبیاری و زهبند انحرافی ، شبکه

. ستها و ساماندهی آنها، آبرسانی به شهرها و صنایع ، تعیین حریم و بستر رودخانه ( ممنوعه های سفره از

ای حوزه عمل شرکت آب منطقه 1398و  1397های های مهم بخش در سالجدول زیر عملکرد شاخص

 دهد .را نشان می

 

مديريت مطالعات پايه منابع آب        شرکت آب منطقه ای اصفهان

ده در مرکز پايش  داده های گروه مطالعات آبهای سطحی         تهيه ش

ب ب ميليون متر مکع م مرداد   برحس ده رود منته  به سی و يک د زاين م آب س تغييرات حج
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 1398و  1397های های مهم بخش در سالعملکرد شاخص– 4 جدول

 1398 1397 واحد عنوان شاخص

 4.26 0 میلیون متر مکعب ظرفیت آب تنظیمی سدها تامین آب

 انتقال و توزیع آب

 

 0 0 هکتار شبکه های آبیاری اصلی

 1 11 میلیون متر مکعب آبرسانی به شهر ها

00 مکعبمیلیون متر  ایستگاههای پمپاژ

احیا و تعادل بخشی 

 منابع آب زیرزمینی

تقویت آبخوانها از طریق بازسازی ، نگهداری 

های تغذیه مصنوعی و و بهره برداری طرح

 پخش سیالب

 1/0 1/0 میلیون متر مکعب

 450 352 دستگاه تجهیز چاهها به ابزار اندازه گیری هوشمند

کنترل نظارت و مسلوب المنفعه نمودن 

برداری مضر به چاههای آب فاقد پروانه بهره

مصالح عمومی ، جلوگیری از اضافه برداشت 

چاههای مجاز و تعدیل پروانه های بهره 

 برداری کشاورزان

 52/7 13 میلیون متر مکعب

حفاظت و بهره برداری 

 از رودخانه ها و سواحل

 75/123 193 کیلومتر تعیین حریم و بستر رودخانه ها

 72/27 1/6 کیلومتر رودخانه ها ساماندهی

 53 57 کیلومتر هاحد بستر رودخانهاجرای عملیات رپر گذاری 

 مطالعات پایه منابع آب
تکمیل و تجهیز ایستگاههای اندازه گیری در 

 محدوده عمل شرکتهای آب منطقه ای
 188 114 ایستگاه

مطالعات تحقیقات و 

 استاندارد های آب و آبفا
 31 پروژه تحقیقات کاربردی

 بهبود بهره برداری

ارتقاء ایمنی ، مرمت و بازسازی سدهای 

 مخزنی
 10 5 تعداد سد

مرمت و بازسازی اساسی و بهسازی شبکه 

 های آبیاری و زهکشی
 11 6 تعداد تاسیسات
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در برنامه ششم  مهم بر اساس اهداف کمی بخش آب های شاخص عملکرد – 5 جدول

 1398 توسعه سال
ماده 
 قانونی

 واحد عنوان شاخص
هدف 
 برنامه

 عملکرد
درصد 
 تحقق

 35ماده 
قانون 
 برنامه

 ظرفیت آب تنظیمی سدها تامین آب
میلیون 

 متر مکعب
5 26/485 

انتقال و توزیع 
 آب

 00 1620 هکتار شبکه های آبیاری اصلی

 آبرسانی به شهر ها
میلیون 

 متر مکعب
33 161/2

 ایستگاههای پمپاژ
میلیون 

 متر مکعب
0 0 0 

احیا و تعادل 
بخشی منابع آب 

 زیرزمینی

تقویت آبخوان از طریق بازسازی ، 
نگهداری و بهره برداری طرحهای 

 تغذیه مصنوعی و پخش سیالب

میلیون 
 متر مکعب

21/0 5 

ها به ابزار اندازه گیری تجهیز چاه
 هوشمند

 64 450 700 دستگاه

المنفعه کنترل نظارت و مسلوب 
نمودن چاههای آب فاقد پروانه 

بهره برداری ، جلوگیری از اضافه 
برداشت چاههای مجاز و تعدیل 
 پروانه های بهره برداری کشاورزان

میلیون 
 متر مکعب

11052/7 7 

حفاظت و بهره 
برداری از 

رودخانه ها و 
 سواحل

 105 75/123 6/117 کیلومتر تعیین حریم و بستر رودخانه ها
 776 72/27 57/3 کیلومتر ساماندهی رودخانه ها

اجرای عملیات رپر گذاری حد بستر 
 رودخانه ها

 6/29 53 7/178 کیلومتر

مطالعات پایه 
 منابع آب

تکمیل و تجهیز ایستگاههای اندازه 
گیری در محدوده عمل 

 های آب منطقه ایشرکت
 97 188 193 ایستگاه

مطالعات 
تحقیقات و 

های استاندارد 
 آب و آبفا

 33 1 3 پروژه تحقیقات کاربردی

بهبود بهره 
 برداری

ارتقاء ایمنی عالج بخشی مرمت و 
 بازسازی سدهای مخزنی

 10100 10 تعداد سد

مرمت و بازسازی اساسی و 
بهسازی شبکه های آبیاری و 

 زهکشی

تعداد 
 تاسیسات

11 11 100 
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 های اجرایی و اهداف کمیسياستتحليل عملکرد بخش بر اساس تکاليف قانونی، -3

 قانون برنامه عبارت است از :  37و  36و  35در اجرای مواد  آب بخش ترین برنامه های کالنمهم

 طریـق کاهش از آب منـابع از پایـدار برداریبهره منظور به آب مصارف و منابع بین تعادل ایجاد 

  .تجدیدشونده آب منابع حجم به مصرفی آب حجم نسبت

 آب منابع کیفی مدیریت اعمال و آب منابع از صیانت و حفظ. 

 آبی تأسیسات و آب منابع مدیریت در برداران بهره مشارکت. 

 زیرزمینی آب منابع تعادل بخشی و احیاء. 

 بـه  دولتـی کـاالی یـک از آب بـه رویکـرد تغییـر آبفـا ، و آب صنعت اقتصاد ساختار اصالح

 .آب بازار اندازیو راه تمـام شـده یهزینـه بـا متناسـب بهـا آب دریافـت و اقتصـادی کـاالی

 منابع استحصال در نوین های فناوری از آب و استفاده وریبهره ارتقای. 

 های بخشسرمایه گذاری در خصوصی بخش حضور جهت الزم بسترهای ایجاد. 

برداری مطمئن از منابع آبی استان از در برنامه تأمین و انتقال و توزیع آب تأمین آب، کنترل، تنظیم و بهره

های پرآب استان دنبال می شود . منظور از آب تنظیمی طریق احداث سدهای مخزنی بر روی رودخانه

شرایط کم آبی حاکم بر با توجه به ، میزان آب عبوری از دریچه سدها جهت اهداف مختلف است .  سدها

به ترتیب  1398-99و  1397-98در سال های آبی استان حجم آب تنظیم یافته توسط سد های استان 

از جمله طرح های انتقال  3میلیون متر مکعب بوده است. اجرای سد و تونل سوم کوهرنگ  1416و  2088

 در دست اجرا بوده است.1398و  1397آبی است که در سال 

نقاط شهری صنعتی و در برنامه آبرسانی به شهرها و صنایع، احداث تأسیسات مناسب جهت انتقال آب به 

های مورد نیاز آب شرب و بهداشتی مصرفی شهرها و صنایع دنبال می شود . در نیز ساخت تصفیه خانه

متر  میلیون 37سال سوم برنامه می توان به اجرای طرح آبرسانی به نائین و انارک با هدف تأمین ساالنه 

 هدف شهرستان با 14آب به اصفهان و  مکعب آب شرب و بهداشتی و نیز مطالعه طرح اجرای خط انتقال

 بهداشتی اشاره نمود . و شرب آب مکعب متر میلیون 216 ساالنه تأمین
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ها و مطالعه و اجرای تعیین ها و طغیان رودخانهها برای کاهش اثرات سیالبموضوع ساماندهی رودخانه

سوم برنامه  گیرد. در سالمی ها انجامها در چارچوب برنامه مهندسی رودخانهحد بستر و حریم رودخانه

کیلومتر نیز الیروبی ساماندهی  72/27ها تعیین حریم و بستر و ها و مسیلکیلومتر از رودخانه 75/123ششم 

 کیلومتر اجرای عملیات رپر گذاری حد بستر رودخانه ها انجام شده است. 53و 

های زیرزمینی ، تکمیل و سفرهتعادل بخشی و تغذیه مصنوعی برای جلوگیری از افت شدید سطح آّب 

برداری های برنامه بهبود بهرههای سطحی و زیرزمینی ، از جمله فعالیتگیری آبهای اندازهتجهیز شبکه

ها به از طریق برنامه های این طرح از قبیل تجهیز چاه 1398 سال باشد . درو حفاظت از منابع آب می

میلیون متر مکعب  52/7پروانه های بهره برداری کشاورزان کنتورهای هوشمند، کنترل، نظارت و تعدیل 

مورد تجهیز  450در منابع آب زیرزمینی در دشت های مختلف صرفه جویی شده است . همچنین نسبت به 

ز طریق بازسازی ، نگهداری و ها به ابزار اندازه گیری هوشمند اقدام شده است. تقویت آبخوان اچاه

 ذیه مصنوعی و پخش سیالب از دیگر اقدامات برنامه بوده است .برداری از طرحهای تغبهره

 عملکرد بودجه  -4

 )ارقام:ميليون ریال( 1398ای در سال های سرمایهعملکرد اعتبارات تملک دارایی -6جدول 

 درصد تحقق عملکرد مصوب نوع اعتبارات

 6/57 93333 162034 ملی

 8 21878 266853 استانی

 76 960005 1،262700 استانی -ملی 

 5/63 1075218 1691587 جمع کل
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 جمع بندی و پيشنهادات -5

 نقاط قوت 

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

گذشته به دلیل  رود، حنا، گلپایگان،خمیران و ... که در سالها نظیر سد زایندهروی این رودخانه

میلیون مترمکعب آب را در خود  1416وضعیت نسبتاً خوب نزوالت جوی به طور متوسط میزان 

 اند.ذخیره نموده

 260 حدود آبیاری و نفر میلیون 5بالغ بر  جمعیتی برای تامین آب شرب رودزاینده وجود رودخانه 

 .کشور صنعتی قطب دومین برای آب تأمین و اراضی کشاورزی از هزار هکتار

 های در حال های متمرکز زاگرس و حوضـــه آبریز کارون بزرگ و طرحهمجواری با رشـــته کوه

ـــهبهره کوهرنگ و خدنگســـتان و تونل  2و  1های ای نظیر تونلبرداری انتقال آب بین حوض

  .که در مراحل پایانی خود قرار دارد 3کوهرنگ 

 شگاه ستان و امکان وجود دان شور و مراکز های تراز اول در ا سر ک سرا شگاههای  همکاری با دان

علمی و پژوهشـــی متعدد و همچنین اســـتفاده از ظرفیت علمی قابل توجه پژوهشـــی موجود در 

  .دانشگاه و پژوهشکده آب و فاضالب دانشگاه صنعتی اصفهان
  

 نقاط ضعف

  آنها نظیر های تأمین آب و عدم تخصـــیص کافی و بموقع کمبود اعتبار مورد نیاز اجرای پروژه

 .شهرستان همجوار آن 14طرح های آبرسانی به اصفهان و 

 ــالی وقوع ــکس ــه در بحران بروز و درپیپی و متعدد خش  به آب و کاهش ورودی رود زاینده حوض

 .  است گشته لنگان چشمه طرح افتتاح رود علیرغمزاینده دریاچه

 رســـیده حداقل به زیرزمینی هایآب مخازن که ایگونه به زیرزمینی آب منابع از آب برداشـــت 

 . است ها گردیدهدشت از زیادی خشکی تعداد ومنجر به

 از میان رفتن تعادل و رودزاینده باالدســت و صــنعت شــرب ، هایبخش در آب افزایش مصــرف 

صاً و امکان مخاطرات مختلف نیازها و منابع صو ست خ شکالت زی سیب  محیطی م صورت آ در 

شتر به منابع تغذیه ای زاین رود سد زاینده دریاچه به آب ده رود . طبق اطالعات موجود ، ورودیبی

سال سال گذشته کاهش  24میلیون متر مکعب بوده که  1433.7حدود 1398در  سبت به  صد ن در

 .داشته است
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 سالی وقوع شک شته و بروز درپیپی و متعدد خ سالهای گذ ضه در بحران طی  و در  رود زاینده حو

 ها.زیر زمینی در بسیاری از دشتنتیجه کاهش سطح سفره آب 

 عدم وجود سیستم مدیریت به هم پیوسته منابع آب در سطح حوضه.  

 صرف کنندگان مختلف بخش سط م سطحی و زیرزمینی تو شدن منابع آب  صنعت و آلوده  های 

  .کشاورزی

 های های شرب و صنعت به دلیل رشد جمعیت و استقرار فعالیتافزایش تقاضا برای آب در بخش

  .مختلف اقتصادی در مناطق مختلف استان بدون در نظر گرفتن محدودیت منابع آب

 

 پيشنهادها

 بر جدید های احیاء اصل مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه ، با اولویت جلوگیری از بارگذاری 

  .در استان همجوار آب عالی شورای و الزام به رعایت کامل مصوباترودخانه 

  نقاط برداشت آب زاینده رود در مناطق باالدست رودخانه و همچنیناجرای طرح ساماندهی 

  .دستاندازه گیری دبی در مناطق پایین توقف برداشتهای غیر مجاز و الزام به بکارگیری تجهیزات

  عدم صدور هرگونه تخصیص و بارگذاری جدید بر رودخانه و تعدیل مصارف فعلی از طریق

 .های مختلفمصرف آب در بخش ها و صرفه جوییبازنگری در تخصیص

 بهینه سازی مصارف آب در حوضه از طریق.  

 نوسازی شبکه آبرسانی شرب استان با توجه به عمر زیاد و فرسودگی آن. 

 نوسازی شبکه های آبیاری قدیمی با توجه به قدمت زیاد و فرسودگی آن. 

 4و  3های درجه تکمیل و توسعه شبکه کانال. 

 آبیاریهای اصالح و بهبود روش. 

 تجهیز کلیه نقاط برداشت آب در بخش کشاورزی به ادوات اندازه گیری حجمی آب. 

 استفاده از الگوهای کشت با نیاز آبی کمتر و افزایش تولید به ازاء واحد آب مصرفی. 

 استقرار صنایع کم آب بر و تامین آب آنها با استفاده از پساب و همچنین بازچرخانی آب. 

  ها.آبهبرداری و حقحقوقی اسناد مالکیت بهرهمستند سازی دقیق 

 استقرار مبحث حسابداری آبهای واقعی تولید و های مصرف آب متناسب با هزیناصالح تعرفه. 

 قت آمار و اطالعات منابع و مصارف.در جهت شفافیت و افزایش د



 

های فرهنگی آموزشی و اجتماعیحوزهبخش سوم:   

 
 

بهزیستی و تأمین اجتماعی فصل پانزدهم:  
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 مقدمه

های دستگاهشود. های حمایتی پرداخته میاین فصل به بررسی عملکرد و نتایج فعالیت های دستگاه در

اصلی این حوزه در استان شامل بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی است که هر یک حسب 

حمایتی و اجتماعی را برعهده  های قانونی خود ارایه طیف متنوعی از خدمات فرهنگی،وظایف و ماموریت

 دارند. 

 بخش اول: بنیاد شهید و امور ایثارگران

 های مهم بخشعملکرد شاخص- 1-1

با هدف ارتقای امور فرهنگی  1358اسفند سال 22بنیاد شهید انقالب اسالمی با فرمان امام خمینی )ره( در 

 امام راحل مشتمل بر اولویت ارایه فرمان معیشتی و اجتماعی خانواده های معظم شهدا آغاز به فعالیت نمود.

مندی آنان از امکانات اقتصادی و هدا و بهرههای معظم شخدمات فرهنگی اجتماعی و استخدامی خانواده

ارتقای احساس مسئولیت و تعهد احاد و ی آنان بوده است. اعتالی معرفت، رفاهی و ارتقای سطح معیشت

اقشار مختلف کشور در برابر پاسداشت فرهنگ ایثار جهاد و شهادت و حرمت گذاشتن به میراث شکوهمند 

باشد . شناخت و تامین نیازهای واقعی جامعه هدف در ین حوزه میآنان از مهمترین اهداف و سیاستهای ا

گیری از تمامی امکانات و نیز بزرگداشت تکریم و های فرهنگی اجتماعی اقتصادی و رفاهی با بهرهحوزه

های اسالمی انقالبی کشور پشتیبانی و صیانت از جایگاه و منزلت جامعه هدف و ارتقای آن بر پایه ارزش

های این نهاد حق عظیم شهیدان و ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از جمله ماموریت با توجه به

 دهد . . جدول شماره یک آمار ایثارگران استان و مقایسه آن با کشور را نشان میشودمحسوب می

 جدول یک : آمار ایثارگران کشور و استان 

 جانباز

 ایثارگران شهید آزاده
 درصد از کل جمع

درصد و  25
 باالتر

درصد از 
 کل

 25زیر
 درصد

 کشور 224017 43099 331251 59 233054 41 564305

 استان 23583 3576 28201 55 22505 44 50706

 .مآخذ : بنیاد شهید و امور ایثارگران استان
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 دهد : های برنامه را نشان میهای بخش در سالعملکرد مهمترین شاخص 2جدول شماره 

 برنامههای های مهم در سالعملکرد شاخص:  2جدول 

 1398 1397 1396 واحد عنوان شاخص
افرد بهره مند از پوشش خدمات بیمه های اجتماعی 

 عمر و حادثه
 57101 56899 55758 نفر

افرد بهره مند از پوشش خدمات بیمه های اجتماعی 
 غیر مترقبه

 80202 76982 75881 نفر

 701 2066 1068 نفر برای ایثارگرانتعداد اشتغال ایجاد شده 

 18727 21962 25758 نفر ایثارگران و خانواده های بهره مند از مشاوره

 26801 23335 20550 نفر ایثارگران و خانواده های بهره مند از خدمات مددکاری

تعداد ایثارگران بهرمند از تسهیالت بانکی خرید یا 
 ساخت مسکن

 4737 3722 3959 نفر

طرحها و تولیدات و اجرای آثار نمایشی و برنامه رشد 
 های رادیویی و تلویزیونی

 10 10 8 درصد

نسبت خدمات گیرندکان مستمر خدمات ورزشی به سال 
 قبل

 10 12.5 10 درصد

میزان رشد تبلیغات محیطی در طی سال نسبت به سال 
 قبل

 5 5.7 3 درصد

 100 100 100 درصد درصد پوشش دریافت کنندگان خدمات بیمه درمان

درصد پوشش خدمات پایش سالمت جانبازان و والدین 
 شهدا مشمول طرح

 100 100 100 درصد

 .مآخذ : بنیاد شهید و امور ایثارگران استان
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 ها و متغیرهای مهم بخش عملکرد شاخص- 1-2

ششم توسعه ها و متغیرهای مهم بخش بر اساس اهداف کمی دربرنامه عملکرد شاخص 3جدول شماره 
 دهد :را نشان می

ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش دربرنامه عملکرد شاخص :3جدول 

 1398ششم توسعه درسال 

 عناوین هدف کمی ماده قانونی
واحد 
 متعارف

هدف 
 برنامه

 عملکرد
درصد 
 تحقق

قانون جامع  46ماده 
خدمات رسانی به 

 ایثارگران

پوشش خدمات افرد بهره مند از 
 بیمه های اجتماعی عمر و حادثه

 100 57101 56789 نفر

 قانون جامع 46ماده 
افرد بهره مند از پوشش خدمات 
 بیمه های اجتماعی غیر مترقبه

 100 80202 79895 نفر

 قانون جامع 21ماده 
تعداد اشتغال ایجاد شده برای 

 و خانواده های آنان ایثارگران
 155 701 452 نفر

قانون جامع و  20ماده 
قانون ششم 87ماده 

 توسعه

تعداد ایثارگران و خانواده های 
بهره مند از خدمات مدد کاری 

 فردی

 124 26801 21578 نفر

قانون جامع  20ماده 
 خدمات رسانی

ایثارگران و خانواده های بهره مند 
 از خدمات مشاوره

 100 18727 18727 نفر

قانون جامع  4و 3ماده 
و بند د خدمات رسانی 
 تبصره

تعداد ایثارگران دریافت کننده 
 تسهیالت مسکن

 100 4737 4737 نفر

قانون  72و  69و 63ماده 
جامع خدمات رسان به 

 ایثارگران

نسبت رشد خدمات گیرندگان 
 مستمر خدمات ورزشی )تمرینات(

 به سال قبل

 100 10 10 درصد

 قانون جامع 4و  3ماده 

رشد تعداد خدمات گیرندگان 
اردوهای سیاحتی و زیارتی به 

تعداد جمعیت هدف نسبت به سال 
 قبل

 100 5 5 درصد

برنامه ششم توسعه و 
 سند چشم انداز بنیاد

رشد طرحها و تولیدات و اجرای 
آثار نمایشی و برنامه های رادیویی 

 نسبت به سال قبل و تلویزیونی

 100 10 10 درصد

قانون  2بند ج ماده 
تسهیالت استخدامی 

 جانبازان

میزان پوشش خدمات کمیسیون 
پزشکی به کل متقاضیان ثبت 
 شده و خدمات پایش سالمت

 100 100 100 درصد

 .مآخذ : بنیاد شهید و امور ایثارگران استان
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 تحلیل عملکرد بخش در برنامه ششم توسعه بر اساس تکالیف قانونی - 3-1

. در حوزه فرهنگی دهدتعریف شده را نشان میهای عملکرد بخش دستیابی نسبی به اهداف آمار شاخص

توان به اعطای نشان ملی ایثاربه ایثارگران ، ایجاد شبکه مشاوران استانداران و فرمانداران ، و اجتماعی می

فعال شامل امور عمومی  توسعه کمی و کیفی فعالیت های معتمدین معین ، تشکیل سه کمیسیون

. های علمیبرنامه در طرح شاهد و تشکیل هستهمور فرهنگی و فوق امور آموزشی وپژوهشی . ا .زیرساختی

پژوهشی دانشجویی اشاره نمود .خدمات رسانی به جامعه هدف شامل اجرای طرح پایش سالمت ویژه 

والدین و همسران شهدا . اجرای مکانیزه طرح سهام عدالت ، اجرای طرح مسکن مهر ویژه ایثارگران، تهیه 

ایثارگران ، راه اندازی کلینیک های تخصصی واحداث مراکز فرهنگی و توانبخشی بوده  و ابالغ برنامه جامع

 است .

 عملکرد بودجه - 1-4

 ریال()ارقام به میلیون  1398ش در سال ای و تملک بخعملکرد اعتبارات هزینه – 3جدول 

 درصد تحقق عملکرد مصوب منبع اعتبار نوع

 هزینه ای

 100 75848 75948 ملی

 - - - استانی

 100 75948 75948 جمع کل

 تملک

  - - ملی

 41 14540 35350 استانی

 41 14540 35350 جمع کل

 .ماخذ: بنیاد شهید و امور ایثارگران
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 جمع بندی و پیشنهادها -5-1

 هاتنگناها و چالش

 توجه ناکافی به توانمندسازی و خوداتکایی ایثارگران. 

  دستورالعملها و قوانین مرتبط و عدم امکان نظارت بر اجرای قوانین و پراکندگی و تنوع مجریان

 .های اجرایی کشورمقررات ایثارگران در دستگاه

 عدم جامعیت و کفایت خدمات معیشتی و رفاهی ایثارگران. 
 

 پیشنهادات

  اصالح قوانین و مقررات به عنوان یک ضرورت حقوقی و ایجاد ضمانت اجرایی الزم برای

 .هادستگاه

 های فرهنگ ایثار و نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت و بسیج عمومی برای شناسایی مؤلفه

  .شهادت

 اصالحات ساختاری وحقوقی برنامه ها و فرایندهای خدمات رسانی متناسب با نیازهای ایثارگران. 

 مربوط هایتالش در جهت توانمندسازی ایثارگران و پرهیز از ایجاد وابستگی آنان به دستگاه. 
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 بخش دوم: سازمان بهزیستی

ها و وظایف قانونی یکی از موسسات دولتی است که به تبع سازمان بهزیستی با گستره وسیع ماموریت

ماموریت های محوله دارای وظایف و مخاطبان بسار متنوعی است . در این طیف خدمت رسانی از طفل 

ناتوان ، موضوع آسیبهای اجتماعی مختلف اعم از اعتیاد ، انحرافات شیرخوار فاقد سرپرست گرفته تا سالمند 

، زنان بی سرپرست و خودسرپرست و انواع خدمات حمایتی و توانبخشی ی به معلوالناجتماعی، خدمات رسان

 شود . و پیشگیری را شامل می

 های مهم بخش شاخص- 2-1

های مردمی خدمات تخصصی خود و مشارکت این سازمان در سه حوزه اجتماعی ، توانبخشی ، پیشگیری 

 را به جامعه هدف ارائه می نماید.

ستانی، زنان  حوزه اجتماعی سرپرست ، کودکان نیازمند و همچنین کودکان پیش دب : خانواده های زن 

و دختران در معرض آسيييیب و آسيييیب دیده اجتماعی کودکان خیابانی ،معتادین و دختران فراری تحت 

 ست پوشش این حوزه ا

خدمات رسانی به معلوالن اعم از ذهنی ، جسمی حرکتی ،روانی و سالمندان )در  حوزه توانبخشی :

..( در این حوزه غالب خدمات مستمر و غیر مستمر و آموزش و نگهداری در مراکز روزانه و شبانه روزی و .

 شود.ارایه می

و آسیب های اجتماعی ،  ارتقای  برنامه ریزی پیشگیری از بروز و تشدید معلولیت حوزه پیشگیری : 

سالمت روانی و اجتماعی آحاد جامعه ، آموزش های تخصصی در بستر فردی و اجتماعی و مداخالت و 

 مشاوره روانشناختی ، مشاوره ژنتیک از جمله فعالیتهای متنوع این حوزه است 

و جذب مشارکت افراد خیّر و موسسات خیریه ، توسعه، گسترش و  لبج:  مردمی هایحوزه مشارکت

نظارت بر مراکز غیر دولتی)خصوصی وخیریه ( ،ایجاد مسکن وسر پناه مناسب و اشتغال وخود کفائی جامعه 

  .های خدمات بهزیستی روستاییهدف، همچنین ارتقاء خدمات وساختار مجتمع

های قبل در بهزیستی استان اصفهان و مقایسه آن با سالجدول شماره یک آخرین وضعیت اداره کل 

  .دهدهای مختلف را نشان میبخش
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 حوزه اجتماعی اداره کل بهزیستی1396-98هایهای مهم در سال: عملکرد شاخص1-1جدول 

 1398 1397 1396 واحد عنوان شاخص

 31320 2345 2017 مراجعه نفر اجتماعی اورژانس در شده پذیرش افراد تعداد

 3210 2560 2553 مراجعه اجتماعی اورژانس و سیار خدمات

 919 947 1030 مراجعه اجتماعی خدمات پایگاه

 13494 9808 10442 نفر مراجعین پرونده های طالق

 51 59 48 نفر سالمت خانه

 33 30 38 نفر زنان بازپروری

 207 233 263 نفر خیابانی کودکان

 39124 39885 38840 نفر کودك مهد در شده پذیرش کودکان تعداد

 621 572 552 نفر امدادبگیران تعداد

 41 40 40 مرکز خانواده شبه مراکز تعداد

 6 6 6 مرکز ترخیصی فرزندان همیار های گروه

 230 258 264 نفر خانواده شبه در شده پذیرش فرزندان تعداد

 87 28 83 نفر شده ترخیص فرزندان تعداد

 40 31 31 مرکز مددکاری های کلینیک نعداد

 27 25 24 مرکز خانوار سرپرست زنان همیار گروههای تعداد

 400 749 420 نفر خانوار سرپرست زنان توانمندسازی

 .ماخذ:اداره کل بهزیستی استان اصفهان

پذیری مستقیمی از وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ها تاثیرحوزه اجتماعی به واسطه نوع فعالیت

جامعه دارد به نحوی که با افزایش مشکالتی نظیر تورم و بیکاری عمده متغیرهای این حوزه دستخوش 

تغییرات منفی می گردد . علیرغم ایجاد فضای مناسب جهت آموزش کودکان تعداد مهدهای کودك و به 

کاهش یافته که از علل کاهش آن می توان به مشکالت فی مابین  تبع آن تعداد کودکان در سالجاری

سال ، سیاست های آموزش و پرورش  6تا  4بهزیستی و آموزش و پرورش در خصوص کودکان گروه سنی

در خصوص مهدهای کودك ، عدم ثبت نام از کودکان پذیرش شده در مهد های کودك در کالس اول 
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ها جهت پرداخت هزینه اشاره نمود. ان در سامانه سناد و الزام خانوادهابتدایی به دلیل عدم ثبت مشخصات آن

ها از سوی مدیران آنان و اخذ مجوز فعالیت از آموزش و یل سبب تقاضای  ابطال پروانه مهداین مسا

 پرورش شده است .

متقاضیان اجتماعی نسبت به سال قبل به علت افزایش آشنایی  اورژانس در شده پذیرش افزایش تعداد افراد

 با فعالیت اورژانس اجتماعی بوده است .

افزایش تعداد امداد بگیران به دلیل خروج فرزندان تحت سرپرستی از خانه های کودك و نوجوان به حالت 

. ها شده استبازگشت به خانواده زیستی و یا دانشجو شدن آنان می باشد که منجر به امداد بگیر شدن آن

ترخیصی به علت عدم اعتبارکافی در بخش همیاران شبه خانواده و همچنین فرزندان  های همیارگروه

دان پذیرش شده در شبه خانواده . از دالیل عدم افزایش فرزند اشتغال فردی تغییری نداشته استرویکر

توان به رشد بهنجار پذیرش فرزندان و کاهش واسپاری فرزندان بهزیستی و موضوع کاهش تعداد می

شده در سن ترخیص ، همچنین بازگشت آنان به خانواده های زیستی و یا تحصیل در فرزندان ترخیص 

 دانشگاه اشاره کرد . 

حوزه توانبخشی اداره کل  1396-98های های مهم در سال. عملکرد شاخص2-1جدول 

 بهزیستی

 1398 1397 1396 واحد عنوان شاخص

 11014 9311 9285 نفر دولتی غیر توانبخشی مراکز از گرفته خدمت معلولین تعداد

 62095 56450 88560 نفر اند نموده دریافت توانبخشی خدمات که شرایط واجد معلولین تعداد

 13 5 8 کارگاه معلولین حمایتی تولیدی های کارگاه تعداد

 4016 3200 3100 نفر ای حرفه توانبخشی مراکز معلولین آموزش دیده فنی در تعداد

 205 205 205 مرکز توانبخشی روزی شبانه و روزانه مراکز تعداد

 4553 4431 4226 نفر اند فراگرفته )مهارتهای زندگی( را LSE آموزش که معلولینی تعداد

 15032 15032 14732 پرونده خصوصی بخش واگذاری به توانبخشی مددکاری های پرونده تعداد

 .اداره کل بهزیستی استان اصفهان ماخذ:
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نسبت به سال قبل به دلیل فعال  98معلولین خدمت گرفته از مراکز توانبخشی غیر دولتی در سال تعداد 

. ت های کارشناسی افزایش داشته استبودن مراکز پشتیبانی شغلی و نیز افزایش خدمات مراکز و نظار

تولیدی بوده  افزایش کارگاههای تولیدی حمایتی به منظور توانمند سازی معلولین و آموزشهای حرفه ای و

که عالوه بر توانمند سازی معلولین کسب در آمد برای مددجویان را به همراه دارد . در مورد مهارتهای 

را شاهد  97درصدی نسبت به سال 7/2زندگی برای توانمند سازی معلولین درفرآیند اجتماعی شدن رشد 

ار شده به بخش خصوصی نسبت به هستیم . به دلیل عدم تخصیص اعتبارات جدید تعدادپرونده های واگذ

 تغییری نداشته است . 97سال 

 

حوزه پیشگیری اداره کل  1396-98های های مهم در سال. عملکرد شاخص3-1جدول 

 بهزیستی

 1398 1397 1396 واحد عنوان شاخص

 162801 184551 181885 نفر سال  6تا 3 کودکان بینایی سنجش و غربالگری

 63452 68030 68456 نفر کودکان و نوزادان شنوایی سنجش و غربالگری

 12652 13863 14574 نفر ژنتیک مشاوره خدمات

 از پیشگیری منظور به جامعه آگاه سازی

 هامعلولیت
 46578 105084  نفر

 سنی مختلف مقاطع در زندگی مهارتهای آموزش

 تحصیلی و
 25203 49585 42366 نفر

 16823 28985 25561 نفر ازدواج از پیش آموزش

 17612 32365 30292 نفر خانواده زندگی آموزش

 39824 29631 43232 نفر معتادان بازتوانی و درمان

 سوء از ناشی بهداشتی های آسیب کاهش

 مواد مصرف
 4980 4720 4681 مراجعه /نفر

 1658700 1508700 1307641 نفر اعتیاد از پیشگیری

 170953 211650 190962 نفر (تلفنی حضوری،) روانشناختی خدمات و مشاوره

 .اداره کل بهزیستی استان اصفهان ماخذ:
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عمده شاخص های حوزه پیشگیری با نقش مهم آن  1398دهد در سال فوق نشان می همانطور که جدول

در جلوگیری از بروز اتفاقات ناگوار و هزینه های قابل روند مثبتی داشته است .  افزایش تعداد مراکز اقامتی 

بهبود و بازتوانی باعث افزایش تعداد مراجعه جهت آسیب های بهداشتی ناشی از سوء مصرف مواد شده 

ایش فعالیت های پیشگیری از اعتیاد به واسطه افزایش تعداد محله های شهری و روستایی تحت است . افز

 پوشش برنامه اجتماع محور و افزایش تعداد کارگاهها و نمایشگاههای پیشگیری از اعتیاد می باشد. 

نبودن  ها و همچنین به صرفهدر مورد کاهش آمار سنجش شنوایی می توان به تاخیر در ارسال بخشنامه

تعرفه ها برای رادیولوژیست ها اشاره کرد . خدمات مشاوره ژنتیک، غربالگری اختالالت ژنتیک قبل از 

ازدواج به معاونت بهداشتی واگذار گردیده است . موضوع آگاه سازی و غربالگری بینایی، با توجه به همکاری 

ا توجه به شیوع بیماری کرونا در سال آموزش و پرورش و اطالع رسانی بموقع روند افزایش داشته است . ب

های زندگی، های آموزش مهارتو حذف آموزشهای حضوری، آمار تعداد افراد آموزش دیده در طر ح 1398

نسبت به سال آموزش زندگی خانواده و آموزش پیش از ازدواج و نیز مراجعین حضوری به مراکز مشاوره 

 . دهدکاهش نشان می 97

 

های مردمی اداره حوزه مشارکت1396-98های های مهم در سالشاخص. عملکرد 4-1جدول

 کل بهزیستی

 1398 1397 1396 واحد عنوان شاخص

 640 573 499 میلیارد ریال جلب و جذب مشارکتهای مردمی

 3956 3768 3457 نفر استفاده از خدمات داوطلبین

 3820 3234 4988 نفر ثبت اشتغال ایجاد شده در سامانه پورتال

 153 450 402 نفر کمک هزینه جهیزیه

 3921 3762 3191 دستگاه کمک به تامین هزینه مسکن مددجویان

 .اداره کل بهزیستی استان اصفهان ماخذ:
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 ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف برنامه عملکرد شاخص  2-2  

کمی ششم توسعه توسعه ها و متغیرهای مهم بخش را بر اساس اهداف عملکرد شاخص 2جدول شماره 
 .دهدنشان می

ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی بخش در برنامه ششم عملکرد شاخص: 2جدول 

 1398توسعه سال 

 عناوین هدف کمی ماده قانونی
واحد 

 متعارف

هدف 

 برنامه
 عملکرد

درصد 

 تحقق

 83و  80و 78و  4ماده 

 قانون برنامه
 101 3820 3800 نفر اشتغال افراد تحت پوشش

 90 385 430 دستگاه ایجاد مسکن برای نیازمندان قانون برنامه 78ماده 

قانون  78و  2ماده 

 برنامه
 88 1552 1770 نفر بیمه اجتماعی افراد تحت پوشش

و  80و  78و  75ماده 

 قانون برنامه 104
 150 13494 8971 نفر کنترل افزایش طالق

 136 318 233 نفر از کودکان خیابانیافزایش حمایت  قانون برنامه 78ماده 

 112و  80و  78ماده 

 قانون برنامه
 114 48205 42288 نفر افزایش حمایت از معتادان

 102 223250 221000 نفر غربالگری بینایی و شنوایی کودکان قانون برنامه 78ماده 

 100 9962 9962 خانوار افزایش خانواده های مستمری بگیر ""

"" 
کودکان تحت پوشش افزایش 

 تغذیه
 70 4373 6247 نفر

"" 
افزایش حمایت از کودکان بی 

 سرپرست
 111 1111 1000 نفر

"" 
افزایش توانبخشی مبتنی بر جامعه 

 روستایی
 54 15699 29242 نفر

 64 8900 13900 نفر افزایش تامین وسایل توانبخشی ""

"" 
افزایش خرید خدمت از بخش 

 غیردولتی
 90 1050 1166 نفر

 .ماخذ: سند راهبردی بخش/فرابخش در برنامه ششم توسعه و اداره کل بهزیستی استان اصفهان 
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 تحلیل عملکرد بخش در برنامه ششم توسعه بر اساس تکالیف قانونی -2-3

 دهد : میزان تحقق و نیز دالیل عدم تحقق اهداف بخش را نشان می 3جدول شماره 

 

 اساس تکالیف قانونی: تحلیل عملکرد بخش بر 3جدول 

 دالیل عدم تحقق 98عملکرد متن قانون ماده قانونی

قانون  78ماده 
برنامه پنج ساله 

 ششم توسعه

افزایش کودکان 
تحت پوشش 

 تغذیه

تحت پوشش قراردادن روستا 
حاشیه  مهدها وحذف مهدهای

 شهرها از تغذیه غذای گرم

عدم تخصیص اعتبارکافی 
جهت پوشش کامل طرح 

کودکان غذای گرم 
 مهدهای کودك حاشیه شهر

قانون  78ماده 
برنامه پنج ساله 

 ششم توسعه

افزایش حمایت از 
کودکان بی 

 سرپرست
 تحقق یافته است پذیرش کلیه کودکان واجد شرایط

 80 78 75ماده 
قانون برنامه  104

پنج ساله ششم 
 توسعه

کنترل افزایش 
 طالق

سازش بین زوجین متقاضی طرح 
 درصد20طالق حدود 

 تحقق یافته است

قانون  78ماده 
برنامه پنج ساله 

 ششم توسعه

افزایش حمایت از 
 کودکان خیابانی

ارائه خدمات ازطریق مراکز 
 اموزشی وحمایتی کودك و خانواده

 تحقق یافته است

قانون  26ماده 
برنامه پنج ساله 

 ششم توسعه

 های کلینیک
 مددکاری

صدور پروانه فعالیت مناطق 
 هاوشهرستان

 تحقق یافته است

 80 39 27ماده 
قانون برنامه پنج 
 ساله ششم توسعه

 همیار گروههای
 سرپرست زنان

 خانوار

خودکفایی وتوانمند سازی زنان 
 سرپرست خانوار

 تحقق یافته است

 80 79ماده
قانون برنامه پنج 
 ساله ششم توسعه

 زنان توانمندسازی
 خانوار سرپرست

اشتغال وتوانمند اجرای طرح های 
 سازی

 –افزایش مستمری و یارانه
عدم دستیابی به اشتغال 
پایدار و نداشتن شرایط 

 بازتوانی
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 اساس تکالیف قانونی: تحلیل عملکرد بخش بر 3جدول 

 دالیل عدم تحقق 98عملکرد متن قانون ماده قانونی
و  80و  78ماده 
قانون برنامه  112

پنج ساله ششم 
 توسعه

افزایش حمایت از 
 معتادان

 افزایش تعداد مراکزو تعداد افراد
افزایش حمایتهای  –پذیرش شده 

 بی بضاعتیارانه ای از معتادان 
 

 تحقق یافته است

قانون  78ماده 
برنامه پنج ساله 

 ششم توسعه

غربالگری بینایی 
و شنوایی  

 کودکان

آگاه سازی از طریق آموزش و 
افزایش تعداد کودکان طرح 

 غربالگری
 تحقق یافته است

قانون  83 80 78 4
برنامه پنج ساله 

 ششم توسعه

مبحث اشتغال 
 مددجویان

شده برای رشد اشتغال ایجاد 
 مددجویان

 تحقق یافته است

ماده قانون 78
برنامه پنج ساله 

 ششم توسعه

مبحث مسکن 
 مددجویان

افزایش تعداد دریافت کنندگان 
 هزینه مسکن

واگذاری مسکن پیش از 
موعد به مددجویان در 

سالهای قبل که باالتر از 
 هدف گذاری بوده

ماده قانون 78
برنامه پنج ساله 

 ششم توسعه

خدمات ارائه 
توانبخشی به 

 سالمندان

ارائه فراخوان براساس دستورالعمل 
و تخصصیو ایجاد مدل  26ماده 

جدید  ارائه خدمات نگهداری 
 ومراقبت سالمندان

 تحقق یافته است

ماده قانون 78
برنامه پنج ساله 

 ششم توسعه

ارائه خدمات 
توانبخشی به 
بیماران روانی 

 مزمن

دستورالعمل ارائه فراخوان براساس 
و تخصصی و ایجاد مدل  26ماده 

جدید ارائه خدمات نگهداری 
ومراقبت جهت بیماران روانی 

 مزمن

 تحقق یافته است

 .اداره کل بهزیستی استان اصفهان ماخذ:
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 عملکرد بودجه  2-4

  1398ای و تملک بهزیستی استان در سال . عملکرد اعتبارات هزینه4جدول

 ریال()ارقام به میلیون 

 نوع اعتبار
منبع تامین 

 اعتبار
 درصد تحقق عملکرد مصوب

 هزینه ای

 100 625191 625191 ملی

 100 731981 731981 استانی

 100 1357173 1357173 جمع

 تملک دارایی

 100 10775 10775 ملی

 99 33046 33281 استانی

 99 43821 44056 جمع

 .اداره کل بهزیستی استان اصفهان ماخذ:

 جمع بندی و پیشنهادها - 2-5

 نقاط قوت 

 تحت نظارت درتولید محصوالت مختلف.و مراکز  حضور فعال زنان سرپرست خانوار 

 انان  بررسی و شناسایی توانمندیها وامکانات موجود مددجویان و استفاده از پتانسیل های مستعد

 .جهت بازتوانی و خودکفایی

 زدایی و اجرای  اجرای طرح اجتماع محور در مناطق روستایی و آسیب زا با رویکرد فقر

 .میدانیهایبرنامه

 ایجاد و پایداری مهدهای کودك مناطق محروم حاشیه شهر و پرداخت بخشی از شهریه کودکان 

 .بصورت شبانه روزی و رایگانتوسعه پایگاه خدمات اجتماعی و ارائه خدمات تخصصی  

 استفاده از ظرفیت سازمان های غیر دولتی. 
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  های و افزایش اعتبارات بیمه 97ه سال نسبت ب 98درصدی مشارکتهای مردمی در سال  7/11رشد

 .سهم خویش فرمایی و کارفرمایی

 جوزتعامل با دستگاههای دولتی صادر کننده مجوزهای کسب و کار جهت تسهیل در روند صدور م. 

 ها اریهای برون دستگاهارائه عملکرد مناسب مراکز غیر دولتی توانبخشی و ارتباط با خیرین و همک

 و فرا بخشی.
 

 نقاط ضعف

 عدم امکان افزایش امداد بگیران به دلیل محدودیتهای اعتباری. 

  و ضامنمشکالت و موانع پیش رو مددجویان جهت اخذ وام نظیر نداشتن پشتوانه مالی.  

 های خود وابستگی بیش ازحدمددجویان به مستمری پرداختی و پنهان کاری توانمندیها و مهارت

  .علیرغم تالش های مددکاران

 های آموزش و پرورش در ارتباط با مهدهای کودك و مشکالت فی مابین بهزیستی و سیاست

 .آموزش و پرورش

  تبارات و نیز برخی از اع عدم تحقق کامل اعتبارات تسهیالت بانکی واعالم دیر هنگام

 .هادستورالعمل

  عدم وجود اعتبارات بیمه هدفمند یارانه ها و کاهش اعتبارات مربوط به کمک هزینه جهیزیه و

 .ازدواج

 عدم اجرای کامل قانون تخصیص سه درصدی سهمیه استخدام ویژه معلولین. 
 

 پیشنهادات 

  مسکن و اشتغال فرزندانافزایش اعتبارات حمایت از فرزندان ترخیصی و نیز. 

  تبیین طرح بیمه اجتماعی زنان شهری روستایی و عشایر با توجه به عدم تناسب سهمیه اختصاصی

 م پاسخ گویی شفاف سازمانهای بیمه.با نیازهای استان عد
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 توسعه مراکز اورژانس اجتماعی در تمامی شهرستان ها و مناطق حاشیه ای.  

 با توجه به نوع خدمات و کاهش زمان جذب اعتبارات ابالغ بموقع اعتبارات برنامه ها. 

 جتماع محوررشناسان و سمن ها و سازمان های ااستفاده بهینه از ظرفیت کا. 

  افزایش اجتماعی حمایتی با هدف هم افزاییلزوم هماهنگی دستگاههای همکار و مرتبط با خدمات ،

  .جوییوری و صرفهبهره

 ه منظور ترغیبی و تشویق افراد و بنگاههای اقتصادی جهت اعمال معافیت های مالیاتی موثر ب

 .کمک به مددجویان

 ای و مالیاتی به کارفرمایان و کارآفرینان جامعه هدفتسهیل و تسریع در پرداخت مشوق های بیمه 

 )تجمع اعتبارات توانمندسازی در حوزه تخصصی مشارکتهای مردمی ) اشتغال. 

 الحسنه جهت کمک به تامین مسکن مددجویان ساکن  تخصیص اعتبارات تسهیالت بانکی قرض

 .در مناطق شهری

 ها در جهت رفع نیازهای آناناجرا کامل قانون جامع حمایت از معلوالن  و همکاریهای بین دستگاه. 

 



 

 های فرهنگی آموزشی و اجتماعیبخش سوم: حوزه

 

 آموزش عمومی شانزدهم:فصل 
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 مقدمه

در تمامی جوامع نهادهای آموزشی از لوازم اصلی تحقق اهداف و مقاصد اجتماعی و اقتصادی شناخته شده  

مایه و منابع مادی تاکید شده برنامه ریزی و سیاست گذاری ها همواره به نقش نیروی انسانی بیش از سرو 

. در این میان هرچه پوشش تحصیلی و کیفیت آموزش عمومی و مهارت آموزی نیروی انسانی ارتقا است

 خواهد شد . یابد ، مسیر دستیابی به توسعه و افزایش بهره وری و کارایی نیروی انسانی هموارتر

ش عمومی رسمی و آموزش فنی و نظام آموزش و پرورش کشور شامل دو حوزه اصلی آموزش و پرور

ای است . حوزه آموزش رسمی به چهار دوره )سه ساله( شامل دوره های اول و دوم آموزش ابتدایی حرفه

. حوزه بندی شده استیمهای آموزش متوسط اول و دوم )دو دوره سه ساله( تقس)دو دوره سه ساله( و دوره

و  ای و کارای این بخش نیز در برگیرنده دوره های تحصیلی متوسط دوم فنی و حرفهآموزش فنی و حرفه

دانش است . فعالیت نهضت سوادآموزی در زمره فعالیت های آموزشهای غیر رسمی بوده و در شاخه آموزش 

افزایش دسترسی جمعیت الزم التعلیم و توسعه  و پرورش عمومی قرار دارد . دوره آموزش ابتدایی با هدف

آموزش عمومی، جزو آموزش های اجباری است . آموزش کودکان استثنایی و استعدادهای درخشان نیز از 

 های اصلی آموزش و پرورش رسمی است .دیگر دوره

 های مهم بخششاخص -1

درصد آنان در  7/55نفر بوده که  859847برابر  1398-99تعداد کل دانش آموزان استان در سال تحصیلی

درصد در دوره متوسطه دوم مشغول به تحصیل  2/20درصد در دوره متوسطه اول و  1/24دوره ابتدایی ، 

سهم  97-98 ای و کاردانش از سال تحصیلیهای فنی حرفهسه پایه شدن دوره با توجه به. اندبوده

درصد رسیده است . همچنین تعداد  6/39دوم به  ها از کل دانش آموزان متوسطههنرجویان در این دوره

نفر در دوره اول و دوم  6374 ،دانش آموز در دوره های مختلف تحصیلی تحت آموزش استثنایی 5062

 نفر تحت آموزش از راه دور یا بزرگساالن بوده اند.  16921متوسطه مدارس استعدادهای درخشان و 
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 1395-98های عمومی در سالهای مهم بخش آموزش جدول یک : شاخص

 1398 1397 1396 1395 واحد عنوان شاخص

و ساله  6جمعیت باسوادینرخ

 باالتر
 90 90 90 90 درصد

 2/87 2/87 2/87 2/87 درصد نرخ باسوادی زنان

 7/92 7/92 7/92 7/92 درصد نرخ باسوادی مردان

آموزان مقطع تعداد دانش

 ابتدایی
 479006 467624 456451 443310 دانش آموز

آموزان مقطع تعداد دانش

 متوسطه اول
 207306 199462 193470 189631 دانش آموز

آموزان مقطع تعداد دانش

 متوسطه دوم
 173535 171176 146784 145517 دانش آموز

 859847 838262 796705 778458 دانش آموز کل دانش آموزان

نرخ گذر از ابتدایی به متوسطه 

 اول
 5/98 5/98 4/98 3/98 درصد

نرخ گذر از متوسطه اول به 

 متوسطه دوم
 6/94 4/94 4/94 2/94 درصد

 5/98 5/98 4/98 2/98 درصد نرخ قبولی اول متوسطه

آموز در کالس تراکم دانش

 درس دولتی

نفر در 

 کالس
22/24 84/24 85/24 53/23 

آموزان مدارس غیر درصد دانش

 دولتی
 21 6/19 8/17 7/15 درصد

تخریب و بازسازی مدارس 

 فرسوده )کالس تحویلی (
 134 63 14  کالس

استاندارد سازی سیستم های 

 گرمایشی )کالس تحویلی (
 638 358 685  کالس

 .مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان، اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان
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اساس اهداف کمی برنامه بخش آموزش ها و متغیرهای مهم بر عملکرد شاخص -2

 عمومی

، انتقال مفاهیم دانش پایه، ارتقای شیوه های یادین و دستیابی به اهداف برنامهدر اجرای سند تحول بن

، پایان دادن به ، توجه به آموزش کیفی افزایش پوشش تحصیلیهای آموزشی و درسی ، اصالح برنامه

و توجه به دوره پیش دبستانی های زندگی گیری متناسب با مهارت، یاد های جنسیتی در آموزشنابرابری

هایی است که در این بخش دنبال شده است . با گسترش و حمایت دوره های از جمله مهمترین سیاست

های سیاستدرصد رسیده است. در ادامه  5/73پیش دبستانی در قالب خرید خدمات ، پوشش این دوره به 

ان با نیازهای آموز های تلفیقی و فراگیر برای دانشآموزش اجرایو ایط آموزشی بهبود شر با هدفاجرایی 

نفر رسیده است. در ادامه سیاست توجه به  4066تعداد دانش آموزان تحت پوشش این طرح به  ، ویژه

مدارس شبانه روزی و تأمین منابع مالی مورد نیاز این مدارس تعداد دانش آموزان مدارس شبانه روزی از 

 نفر افزایش یافته است.  7198به  95-96نفر در سال تحصیلی  6769

ی به عنوان معیار دسترسی به در دوره ابتدایی نرخ جذب خالص اول ابتدایی و پوشش تحصیلی واقع

 56/97بوده که باالتر از شاخص کشوری مرتبط )یعنی  87/98و  41/98های برابر آموزشی به ترتیب فرصت

 ( بوده است. 41/98و 

ان در انتخاب رشته و آموز های پایه و راهنمای دانشآخرین بخش از آموزشدر دوره متوسطه اول که 

 3/27نفر با تراکم کالس درس دولتی  26 به معلم دولتی آموز نسبت دانشبشمار می رود  مسیر تحصیلی

مشاور )بازای  544بوده است . همچنین به منظور هدایت تحصیلی هر چه بهتر دانش آموزان در این دوره 

بوده که  73/97دانش آموز یک مشاور( بکارگیری شده اند . پوشش تحصیلی واقعی در این دوره  330هر 

موضوع پراکندگی جمعیت از مهم ترین چالش های این دوره، ( می باشد. 7/93باالتر از شاخص کشوری )

 75مدارس زیر حد نصاب ) تشکیلعدم امکان بکارگیری بهینه نیروی انسانی به دلیل لزوم ی و آموز دانش

 نفر دانش آموز( برای دسترسی جمعیت الزم التعلیم به فرصتهای آموزشی است .

ومی است که با توجه به فرآیند هدایت تحصیلی دانش دوره متوسطه دوم آخرین بخش از دوره آموزش عم

رشته تحصیلی( و  37رشته تحصیلی( فنی حرفه ای )با  4آموزان آن در پایه دهم در سه شاخه نظری )با 

سهم شاخه  98-99رشته تحصیلی( مشغول به تحصیل می شوند . در سال تحصیلی 111کاردانش )با 

نفر رشته علوم  13358نفر رشته ریاضی فیزیک  6750درصد ) 1/59نظری از کل دانش آموزان پایه دهم 
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ای ارف اسالمی( و سهم شاخه فنی حرفهنفر رشته علوم و مع 336نفر رشته علوم انسانی و  15050تجربی 

درصد دختران پایه دهم در رشته های  4/33درصد بوده است . بالغ بر  8/22و 1/18و کاردانش به ترتیب

نفر با  16ش مشغول به تحصیل بوده اند . نسبت دانش آموز به معلم )در کل دوره( فنی حرفه ای و کاردان

درصد و باالتر از  23/91نفر در کالس دولتی بوده است . پوشش تحصیلی واقعی در این دوره  21تراکم 

 ( است .68/83شاخص کشوری )

متوسطه اول به متوسطه دوم دوره  ،درصد 15/100متوسطه اول ابتدایی به دوره تحصیلی نرخ گذر ظاهری 

 دانست.کارایی داخلی نظام آموزشی ارتقای آن را می توان بهبود  دالیل درصد بوده که بخشی از 36/100

 48143برابر  98-99تعداد کل کارکنان رسمی پیمانی اداره کل آموزش و پرورش استان در سال تحصیلی 

نفر  9944 -نفر گروه معلم  28609 -موزشینفرکیفیت بخشی آ 2492 -نفر اداری خدماتی 5788نفر )

درصد آنان معلم هستند. با احتساب  8/68نفر در آموزش استثنایی( بوده که  1310مدیریت آموزشگاهی و 

نفر کمبود نیروی آموزشی استان از  5332کالس درس دولتی در دوره های مختلف تحصیلی  27154

زنشستگان جبران گردیده که در نتیجه ضریب طریق تخصیص ساعت کار غیر موظف به شاغلین و با

 افزایش یافته است . 17/1اشتغال واقعی گروه معلم به 

، شودلی ارزیابی نظام آموزشی محسوب مینسبت تعداد دانش آموز به معلم )در دوره ابتدایی( از معیارهای اص

بوده نفر  3/31زین بکارگیری نیروی های جایگعدم امکان معلمان و بازنشستگی این شاخص به دلیل 

همچنین در این دوره با اجرای طرح خرید خدمات آموزشی از بخش غیر دولتی سهم دانش آموزان  . است

 درصد افزایش یافته است.  3/27غیر دولتی به

( سال بوده 8/16و  2/16، 6/15شاخص میانگین سطح تحصیالت معلمان در سه دوره تحصیلی به ترتیب )

ه علیرغم تنگناهای اعتباری، میانگین ساعت آموزش ضمن خدمت فرهنگیان از است. قابل توجه است ک

افزایش یافته  98-99 ساعت در سال تحصیلی 23به  95-96ساعت برای هر نفر در سال تحصیلی  20

 است . 
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هداف کمی برنامه بخش ها و متغیرهای مهم بخش بر اساس ا. عملکرد شاخص2جدول 

 1398توسعه سال  در برنامه ششم آموزش عمومی

 عناوین هدف کمی
واحد 

 متعارف

1398 

هدف 

 برنامه
 عملکرد

درصد 

 تحقق

 3/99 5/74 83 درصد نرخ پوشش نوآموزان در دوره پیش از دبستان

 5/99 90/98 6/99 درصد پوشش تحصیلی واقعی دوره ابتدایی

 4/99 67/97 8/98 درصد پوشش تحصیلی واقعی دوره متوسطه اول

 100 37/92 93 درصد تحصیلی واقعی دوره متوسطه دومپوشش 

 99 9/89 91 درصد ساله و باالتر 10درصد باسوادی جمعیت 

 88 1/21 24 درصد آموزانآموزان غیر دولتی از کل دانشسهم دانش

آموزان های نظری از کل دانشآموزان رشتهدرصد دانش

 دوره دوم متوسطه
 102 61 60 درصد

 100 100 100 درصد از دوره ابتدایی به متوسطه اول نرخ گذر ظاهری

 98 97 5/98 درصد نرخ گذر ظاهری از دوره متوسطه اول به متوسطه دوم

 3/99 8/27 28 نفر آموز به معلم در دوره ابتداییبهبود شاخص نسبت دانش

آموز به معلم در دوره متوسطه بهبود شاخص نسبت دانش

 اول
 91 22 5/19 نفر

 2/78 700 895 کالس استاندارد سازی سیستم های گرمایشی

 100 75 75 درصد درصد مشارکت خیرین در احداث مدارس

 100 637 490 کالس پروژه های تحویلی با مشارکت خیرین

تخریب و بازسازی مدارس فرسوده ) براساس سهمیه 

 باب کالس ( 4307استان در ابتدای شروع طرح )
 100 134 134 کالس

 19000استاندارد سازی سیستم های گرمایشی ) سهمیه 

 کالس (
 100 638 638 کالس

درصد مشارکت خیرین در احداث فضاهای آموزشی و 

 غیر آموزشی

میلیارد 

 ریال
1200 1150 96 

 .مأخذ: سند راهبردی بخش در برنامه ششم توسعه اداره کل آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس استان
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 براساس تکالیف قانونیدر برنامه ششم توسعه تحلیل عملکرد بخش  -3

 ردیف
شماره ماده 

قانونی 
 مرتبط

 عملکرد و اهم اقدامات تکلیف تعیین شده موضوع
میزان 
 تحقق
 )درصد(

1 

)ت( 2ماده 
قانون برنامه 

 ششم

موضوع 
اجرای سند 

تحول 
بنیادین 

آموزش و 
 پرورش

کمک به تدوین زیر 
های  نظامهای برنامه

درسی و پژوهشی و 
راهبری تجهیزات در 

 راستای سند تحول
تاکید بر معلم مداری 
و معلم پژوهی در 

رابطه با معلم و دانش 
 آموز

پوشش دانش آموزان ابتدایی در  -
 طرحهای پروژه های علمی

تحت پوشش قرار گرفتن معلمان -
 در کارگاههای رفع اشکال

پوشش معلمان ابتدایی برای  -
برنامه درسی فارسی ، ریاضی تقویت 
 و علوم

و پوشش معلمان جهت نقد  -
بررسی و نظارت بر اجرای 

 های درسیبرنامه
تعمیم دوره پیش دبستانی و  -

توانمند سازی مناطق محروم و 
 روستایی

کیفیت بخشی به کالسهای چند -
 پایه

 توجه به توسعه مهارتهای اجتماعی-

95 

2 
بند  63ماده 

 4الف 

توسعه و 
تسهیل 
سفرهای 
فرهنگی 
دانش 

آموزی و 
اردوهای 

 زیارتی

اعزام دانش آموزان به 
 زیارت اماکن متبرکه

اعزام دانش آموزان به زیارت 
 اماکن متبرکه

100 

 )ب(63ماده  3

جذب معلم 
از طریق 

دانشگاههای 
 فرهنگیان

جذب دانشجو از میان 
فارغ التحصیالن 

دانشگاههای کشور و 
گذراندن دوره یکساله 

 حرفه معلمی

 100 
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 براساس تکالیف قانونیدر برنامه ششم توسعه تحلیل عملکرد بخش  -3

 ردیف
شماره ماده 

قانونی 
 مرتبط

 عملکرد و اهم اقدامات تکلیف تعیین شده موضوع
میزان 
 تحقق
 )درصد(

 )ب(63ماده  4

اختصاص 
نیروی 

انسانی و 
امکانات 

مورد نیاز ، 
انجمن های 

 اسالمی

حمایت از انجمنهای 
 دانش آموزی

تامین تجهیزات و حمایت مادی و 
 معنوی از تشکلهای دانش آموزی

100 

5 
ماده 

 )ت(63

حمایت از 
خیرین 

 مدرسه ساز

اولویت اختصاص 
اعتبار به پروژه هایی 

تعهدات خیر ین که 
 اجرایی شده است

تحقق اکثر تعهدات اعتبارات -
 ولتی در مورد پروژه های خیر سازد
درصد اعتبار ساخت و  40بالغ بر -

ساز مدارس از طریق خیرین تامین 
 گردد.می

95 

6 
 ماده 

 )ت(63

افزایش 
ایمنی و 

مقاوم سازی 
مدارس و 
فضاهای 
پرورشی و 

 ورزشی

 
 65اجرای بالغ بر 

بازسازی و پروژه 
 مقاوم سازی مدارس

 

 
 
80 
 
 
 

7 
بند  8ماده 

 1الف 

پیشگیری 
اولیه از بروز 
آسیب های 
اجتماعی از 

طریق اصالح 
برنامه ها و 
منون درسی 
و و ارتقای 
مهارتهای 

 زندگی

و ارایه بسته تفکر 
سبک زندگی ، تفکر و 

ای ، سواد رسانه
تحلیل فرهنگی ، دین 
و زندگی و مدیریت 

منظور خانواده به 
بهبود کیفیت زندگی 
اجتماعی و ارتقای 

 مهارتها

 90 ارایه بسته های آموزشی

 .مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان
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 عملکرد بودجه-4

 )ارقام به میلیون ریال( 1398ای و تملک بخش در سال : عملکرد اعتبارات هزینه4جدول 

دستگاه 
 اجرایی

 نوع اعتبار
منبع تامین 

 اعتبار
 عملکرد مصوب

درصد 
 تحقق

اداره کل 
آموزش و 

 پرورش استان

 هزینه ای

 100 30،513،429 30،513،429 ملی

 - 0 0 استانی

 100 30،513،429 30،513،429 جمع

 تملک دارایی

 96 671،812 699،108 ملی

 39 7،195 18،063 استانی

 7/94 679،007 717،171 جمع

اداره کل 
نوسازی ، 

تجهیز توسعه و 
 مدارس استان

 هزینه ای

 100 2128 2128 ملی

 100 77053 77053 استانی

 100 79181 79181 جمع

 تملک دارایی

 76 1312627 1725014 ملی

 30 307881 1025349 استانی

 58.9 1620508 2750363 جمع

 .تجهیز مدارس استانتوسعه و ماخذ: مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان، اداره کل نوسازی
 

 جمع بندی و پیشنهادات -5

 نقاط قوت

 دهنده و یادگیرنده با تعامل بین معلم و متعلم. تغییر نگرش به مدرسه به عنوان محیط فعال یاد 

 های فردی و اجتماعی های درسی با رویکرد آشنایی با مهارتآموزشی کتاب تغییر و اصالح محتوای

 اسالمی. -و سبک زندگی ایرانی

 ی سطح مدرک تحصیلی نیروی انسانی شاغل در بخش با تسهیل امکان ادامه تحصیل ارتقا

 کارکنان .
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  بهبود و اصالح روشهای سنجش دانش آموزان در بدو ورود و استفاده از ظرفیت مراکز آموزش

  .اختالالت یادگیری

  کم جمعیت و شناسایی و ترغیب الزم التعلیمان محروم از تحصیل به ویژه در مناطق محروم و

 حاشیه شهرها.

  ارزیابی مربیان و فرآیند آموزشی در محیط های آموزشی با بکارگیری راهبران آموزشی در سرتاسر

 استان.

  . )وجود سازوکارهای قانونی جهت ترویج فرهنگ مهارت آموزی و کارآفرینی )طرح ایران مهارت 

  معاونین پرورشی از طریق برگزاری ارتقاء سطح مهارتهای حرفه ای و شغلی مربیان , مشاورین و

  .های مختلف آموزشیدوره

 .تنوع برنامه ها و رویکرد دانش آموز محوری در فعالیتهای پرورشی و آموزشی 

 شناختی برای کلیه متربیان )به خصوص در زمینه هدایت تحصیلی(توسعه خدمات مشاوره و روان. 

  طرح خرید خدمات  توسعه مدارس غیردولتیهای مردمی و جلب مشارکتوجود زمینه های مساعد(

 .آموزشی(

 مندی از پیمانکاران مجرب و استفاده از الگوهای ساخت و ساز صنعتی در ساخت و ساز مدارسبهره.  

 ظرفیت قابل توجه و مشارکت جدی خیرین مدرسه ساز در تکمیل فضاهای آموزشی.  
 

 نقاط ضعف

  خدمات آموزشی به عنوان آخرین راهکار تأمین عدم تخصیص بهنگام اعتبار اجرای طرح خرید

 کمبود نیروی انسانی.

 اجبار به تدریس کارکنان مدیریت آموزشگاه ها جهت تامین بخشی از کمبود نیروی انسانی. 

  عدم تخصیص سهمیه نیرو در آزمون استخدامی و ورودی دانشگاه فرهنگیان متناسب با خروج

 .نیروها

  های در مورد نقش و محدوده وظایف دستگاههای متولی آموزشابهام قوانین و دستورالعملها

 پیش دبستانی.
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  عدم وجود زمینه مناسب برای اجرای شیوه های نوین آموزش ، پژوهش محوری و خالقیت و

 ارزشیابی توصیفی .

  جذب نیرو های غیر متخصص و کم تجربه و ورود نیروهای سایر دوره ها به مقطع ابتدایی در

 های اخیر.سال

  ناهمخوانی برخی فعالیتهای پرورشی با نیازهای روز دانش آموزان و عدم تخصیص اعتبارات

 های حوزه پرورشی.مکفی جهت اجرای برنامه

 .مدیریت نامناسب فضای مجازی در محیط رسمی و غیر رسمی آموزش و پرورش 

  .سهم پایین اعتبارات و عدم اهتمام جدی به موضوع پژوهش در امور آموزشی 

 رویه جمعیت حاشیه شهرها و کمبود فضاهای آموزشی بخصوص ر پذیری استان ، افزایش بیمهاج

 .های جدیددر شهرک

  های دایر استاندر صد از کالس 7کمبود اعتبار بازسازی مدارس فرسوده و دو نوبته بودن.  
 

 پیشنهادات

  دگان پذیرفته شتغییر سازوکار جذب نیروی انسانی و برگزاری دوره های حین خدمت برای

 .های استخدامیآزمون

 ای با توجه به تغییر رویکرد محتواهای آموزشیتدوین برنامه جامع برای تربیت معلمان چند رشته. 

 با تأکید بر کمبود نیروی انسانی ای برای تحقق اهداف کمیریزی منطقهتوسعه برنامه. 

 .برقراری نظام مشاوره ای برای معلم و مدیر  

  دوره پیش دبستانیاجباری کردن . 

 ها .توجه بیشتر به فرهنگ کتاب و کتابخوانی و تقویت کتابخانه های آموزشگاه 

 های آموزشی و پرورشی .تر اولیاء دانش آموزان در فعالیتایجاد زمینه مشارکت فعال 

 گیری.شی و انعکاس نتایج به سطوح تصمیمهای کاربردی پیرامون مسائل پرورتوسعه پژوهش 

 ریزی واگذاری های بیشتر جهت توسعه ظرفیت آموزشی بخش غیر دولتی و برنامهشوقایجاد م

 .های واجد شرایط به بخش خصوصیپروژه

 



 

 

 

 

 

 
 

های فرهنگی آموزشی و اجتماعیبخش سوم: حوزه  

 

 ایآموزش فنی و حرفههفدهم:  فصل
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 مقدمه

پیشرفت  رشد وه های از الزامات اولیه برنام یانسان یرویتوسعه ن حوزهدر  یگذار هیو سرما یزیربرنامه

تی و تامین آموزشهای صنع اصلی ارکاناز  یو حرفه ا یفنهای آموزش در این میان . اقتصادی است

 ههایی کآموزش  می شود . و باثبات محسوب داریپا مشاغل توسعهخالق و کارآمد بازار کار و  یروهاین

، یعمل یمهارت ها آنها و کسبها و علوم وابسته به  ی، مطالعه فناورجنبه های عمومی آموزش عالوه بر 

افراد را موزشها این آشود .  یرا شامل م یو اجتماع یگوناگون اقتصاد یدانش مربوط به مشاغل بخش ها

کند  یم جادیا ییت هاداده و مهار شیفزارا ا آنان بهره وریاحراز شغل و کسب و کار آماده کرده ،  یبرا

نداز بلند مدت ادستیابی به اهداف سند چشم شوند .  یم یزندگ تیفیک شیکه موجب کاهش مخارج و افزا

پوشش بدون لی م دیاز دانش پیشرفته و متكی بر سهم برتر سرمایه انسانی در تول رداریبرخوکشور در 

 . امكان پذیر نخواهد بود گسترده آموزشهای مهارتی 

ی مهارتی به جوانان هاآموزشاصلی کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان به عنوان متولی  اداره

یگر عالقمندان را دو جویای کار ، فارغ التحصیالن و دانشجویان و ارتقاء مهارت شاغلین صنایع و صنوف 

موزشگاه فعال بخش آ 1240مرکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و  52بر عهده دارد . این سازمان با تعداد 

د آموزش های فنی درص7های مهارتی که تقریبا  میلیون نفر ساعت آموزش 25 زغیردولتی، سالیانه بیش ا

 .شامل می شود را سازماندهی و اجرا می نماید و حرفه ای کشور 

 

 های مهم بخشعملکرد شاخص -1

دوگانه با های  شآموز یاجرااداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان با تاکید بر مقوله هایی از جمله 

 یآموزشها یسازیومب كردیبا رو انیمهارت بن ینیطرح کارآفر یساز ادهیپ،  و صنوف استان عیمشارکت صنا

و فاهم نامه استانی ت 47و انعقاد بیش از  یتقاضا محور هایآموزش ، برتر یها دهیجذب صاحبان ا ی،مهارت

ها دنبال ن سالی را در ایصنعت و کشاورزهای گروهخدمات به گروه از  هاآموزش  بیترکهمچنین تغییر 

ای با مشارکت حرفه استفاده از ظرفیت شرکای مهارتی و بهره برداری از مراکز آموزش فنی و است.نموده 

میلیارد  50درصد فضای آموزشی به بخش غیر دولتی و جذب بیش از  13بخش غیر دولتی و واگذاری 

 های مهم بخش بوده است . آنان از جمله سیاستسرمایه گذاری از ریال 
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 1396-98های های مهم بخش در سالعملکرد شاخصجدول شماره یک : 

 عنوان شاخص واحد 1396 1397 1398

 هزارنفرساعت 23954 26522 26816
آموزش غیر رسمی اداره کل آموزش فنی و حرفه ایدولتی و 

 غیر دولتی

 هزارنفرساعت 11600 12020 12314
آموزش غیر رسمی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 

 ()دولتی

14502 14502 12954 
هزارنفر 
 ساعت

 آموزش فنی و حرفه ای غیر دولتی)آموزشگاههای آزاد(

 سهم آموزش غیر دولتی از کل آموزش فنی و حرفه ای درصد 54 55 53
 سرانه آموزش غیر رسمی جمعیت فعال ساعت 13،1 15،3 15.4
 آموزش فنی و حرفه ای تعداد مراکزثابت آموزشی سازمان مرکز 53 52 52

1143 947 1253 
هزار 

 نفرساعت

میزان آموزشهای فنی و حرفه ای غیر رسمی به روستائیان و 
 عشایر

409 410 263 
هزار 

 نفرساعت
 آموزش دانشجویان در بخش دولتی

 تعداد آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای آموزشگاه 1204 1204 1240

 درصد 50 51 53
–سهم آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای در زمینه صنعت 

 سازمان آموزش فنی و حرفه ای(

 درصد 27 27 25
–سهم آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای گروه خدمات 

 سازمان آموزش فنی و حرفه ای

 درصد 7 6 7
-سهم آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای گروه کشاورزی

 سازمان آموزش فنی و حرفه ای

 درصد 16 16 15
سهم آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای گروه فرهنگ و 

 هنرسازمان آموزش فنی و حرفه ای

690 723 746 
هزارنفر 
 ساعت

دیدگان ای غیر رسمی به آسیبمیزان آموزش فنی و حرفه
معرض آسیب اجتماعی )دولتی و  اجتماعی و افراد در

 دولتی(غیر

 های آموزشیتنوع حرفه  آموزشیحرفه 1410 1636 1208

 درصد 15 13 15

بهره برداری از کارگاههای آموزشی با مشارکت بخش غیر 
دولتی)نسبت فضای آموزشی واگذار شده به کل فضای 

 آموزشی(
مسابقات 

ملی برگزار 
 نشده

 -طال 8

 7-نقره2
 برنز

 کسب مدال در مسابقات ملی مهارت مدال امتباز 

 .کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان ادارهمآخذ : 
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 یررسمیغ یآموزش هامیزان در سال ابتدائی برنامه ششم توسعه  فوق ،براساس اطالعات مندرج در جدول 

 اهآموزشمیزان  نیابوده است .  ینفر ساعت آموزش مهارت ونیلیم 26.1 یو حرفه ا یاداره کل آموزش فن

درسال  . را تشكیل می دهدکشور  یو حرفه ا یسازمان آموزش فن یهادرصد از کل آموزش 7 بایتقر

افزایش داشته که بیانگر  قبلدرصد نسبت به سال  32 انیبه دانشجو یمهارت یآموزش ها زانیم 1398

میزان آموزش ها در بخش آسیب های اجتماعی . های شغلی استبه کسب مهارت انیدانشجواستقبال بیشتر 

 هزار نفرساعت رسیده است .  690به  1398در سال 

در بخش صنعت، کشاورزی، خدمات و فرهنگ  درصد آموزش ها 1398آموزش ها در سال  بیترکاز نظر 

 درصد 16، 27،  6،  51 با نسبتهای 97سال  در مقایسه بادرصد بوده که 15و  25،  7،  53 بیو هنر به ترت

هزینه بر  بهبا توجه  یدولت ریدر بخش غ حاکی از توسعه آموزش در بخشهای کشاورزی و صنعتی است .

 شیب یآموزش یتنوع حرفه ها ثیح ازخدمات غالب بوده است. شاخه آموزش  ، رتیبودن آموزش های مها

 شود .  یم هیاستان اراکشور در فنی حرفه ای فعال  یآموزش یدرصد از دوره ها 30از 

کلیه شهرستان ها و  بوده و هم اکنونمرکز  52، بالغ بر  1398سال دراداره کل  یتعداد مراکز ثابت دولت

 یفن یهاتعداد آموزشگاه  هستند .بیشتر شهرهای استان از خدمات آموزش فنی و حرفه ای بهره مند 

 واحد بوده است.  1240شم توسعه در سال ابندایی برنامه ش زیاستان ن یدولت ریغ یاحرفه

بوده نفرساعت  ونیلیم 10 ی) تعهد( در بخش دولت یحرفه ا یساالنه کارآموزان فن رشیپذ تیمجموع ظرف

بال استفاده  تیآموزش ها ظرف زانیسال ها با توجه به کاهش م نیا یطو تغییر چندانی نداشته است . 

  40و در بخش غیر دولتی حدود درصد  10این میزان در بخش دولتی  بوده که شیروبه افزا زین یآموزش

 تیو رعا یسنج ازیعدم ن د،یرکود بخش تولاز جمله دالیل آن می توان به  کهگردد  یبرآورد م درصد

اتخاذ با  1394از سال و  یروند در بخش دولت نیا اشاره نمود . ضمن آنكهش ینكردن مالحظات سند آما

 یرو به کاهش بوده به طور یو ارائه آموزش ها توسط بخش خصوص یآموزش یاهافض یواگذار استیس

. از مزایای این  واگذار شده است یدولت ریبه بخش غ ی دولتیکارگاه آموزش 56بالغ بر  1398سال  یکه ط

هزار نفرساعت  632بیش ازو میلیارد ریال سرمایه بخش خصوصی  50جذب بیش از  هواگذاری می توان ب

 .آموزش در فضاهای واگذار شده اشاره نمود 
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بر اساس اهداف کمی  1398ها و متغیرهای مهم در سال تحلیل عملکرد شاخص -2

 برنامه 

 ها و متغیرهای مهم بخش بر اساس اهداف کمی بخش : عملکرد شاخص2جدول 

 1398در برنامه ششم توسعه سال  

 ف کمیعنوان هد ماده قانونی
واحد 

 متعارف

هدف 

 برنامه

عملک

 رد

 درصد

 تحقق

 قانون 2 – ج بند 38 ماده

 های برنامه دائمی احكام

 کشور توسعه

 در ای حرفه و فنی آموزشهای

 ها ندامتگاه و ها زندان

هزار 

 نفرساعت
638 711 111 

 برنامه ت قانون بند 4 ماده

 توسعه ششم

 فارغ و دانشجویان به آموزش

 دانشگاهی التحصیالن

هزار 

 نفرساعت
402 409 101 

برنامه  – 2 –ب  – 1بند 

راهبردی آموزش فنی و حرفه 

ای و مهارت آموزی از سند 

راهبردی برنامه ششم توسعه 

 استان

 بخش یکتهارمشا شگستر

 زشموآ لتیدوغیر و لتیدو

رت مها و ایحرفه و فنی

میزان آموزش غیر  -زیموآ

 رسمی فنی و حرفه ای

هزار 

 نفرساعت
21000 26816 123 

برنامه  – 2 –ب  – 1بند 

راهبردی آموزش فنی و حرفه 

ای و مهارت آموزی از سند 

 راهبردی برنامه ششم استان

 فنی زشموآ ثربخشیا یشافزا

 - ایحرفه و

 فنی سمیر غیر زشموآ نسبت

 لفعا جمعیت به ایحرفه و

 166 15.4 9.4 ساعت

برنامه  – 2 –ب  – 1بند 

راهبردی آموزش فنی و حرفه 

ای و مهارت آموزی از سند 

 راهبردی برنامه ششم استان

 -ق با نیازها نطباا رتقد دیجاا

 فنی سمیرغیر زشموآ نسبت

 دارانبرهبهر به ایحرفه و

 ستائیرو

 160 4 2.5 ساعت

 .کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان ادارهمأخذ: سند راهبردی بخش در برنامه ششم توسعه ،
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 عملکرد بودجه-3

 )ارقام به میلیون ریال( 1398ای بخش در سال : عملکرد اعتبارات هزینه3جدول 

 درصد تحقق عملكرد مصوب منبع تامین اعتبار نوع اعتبار

 هزینه ای

 100 544964 544964 ملی

  0 0 استانی

 100 544964 544964 جمع

 داراییتملک 

 100 11614 11614 ملی

 59 37706 63956 استانی

 65 49320 75570 جمع

 .کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان ادارهمأخذ: 

 جمع بندی و پیشنهادها-4

 نقاط قوت

 یتخصص یحرفه ا یفن یآموزش ها یمتنوع و متعدد متقاض یو صنف یصنعت یوجود بخشها 

 کار. یایوجود جمعیت جوان و جو 

  دانشگاه ها، موسسات آموزش ، وجود شهرك های علمی تحقیقاتی و پارك های علم و فناوری

 .عالی و فارغ التحصیالن دانشگاهی به عنوان گروه های هدف

 وجود بسترها و زمینه های الزم برای مشارکت بخش غیر دولتی. 

 ه مند از سامانه بهرو  آموختگان مهارت ارزشیابی و سنجش سیستم مناسب کارهای و ساز وجود

  .ایسامانه مشاوره و سنجش سازمان آموزش فنی و حرفهو جامع 

 یحرفه ا تینظام صالح یجهت اجرا یانسان هیو سرما ی، نرم افزار یوجود امكانات سخت افزار 

 . یرسم ریغ یهادر آموزش

  و امكان  یرسم ریغ یحرفه ا ینظام آموزش فن یریانعطاف پذ، تنوع قابل توجه  ،گستردگی

 .اقشار و صنوف یبه تمام یانواع آموزش های مهارتی و خدمات فن هیارا
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 ضعف  نقاط

 یوحرفه ا یفن یهاجامعه با آموزشکافی  ییعدم آشنا. 

 یفن یمتنوع مرتبط با آموزش ها یدستگاه ها یواحد به منظور هماهنگ یگذاراستیعدم س 

  .در استان یاحرفه

  دیجد یازهایهای فنی و حرفه ای متناسب با نعدم توسعه و پویایی آموزش. 

 یرسم یحرفه ا یکمبود تجهیزات آموزشی بروز در مراکز آموزش فن.. 

 یاحرفه یفن یآموزش ها نهیپر هز یدر رشته ها یدولت ریاستقبال پایین بخش غ. 

 یاهحرف تینیازهای کمی و کیفی بازار کار از نظر مهارتی و اجرا نشدن نظام صالح ییعدم شناسا 

 ها.فناوریدر تحوالت سریع  ها جدید با توجه بهآموزش های مهارتی در رشته هیبودن ارا نهیهزپر 

 

 هاپیشنهاد

 ری از مراکز اصالح قوانین و مقررات با رویكرد تسهیل مشارکت بخش خصوصی در بهره بردا

 ای.آموزش فنی و حرفه

  مهارتی با مسئولیت سازمان آموزش ایجاد بستر قانونی الزم جهت تشكیل شورای آموزش های

  .ایفنی و حرفه

 بستر سازی جهت جذب نیروی انسانی متخصص بصورت پاره وقت.  

 فراگیری اجرای قانون الزام در مسیر شغلی شاغلین و های مهارتی تثبیت جایگاه آموزش

 .ای برای اشتغال به کارهای فنی و حرفهآموزش

 خانواده و جامعه به آموزش های مهارتیسازی الزم جهت توجه بیشتر فرهنگ.  

  حمایت از بخش غیر دولتی و نیز ترغیب صنایع و بنگاه های اقتصادی فعال در بخش آموزش با

 .مشوق های مختلف

 ، استانی و شهرستانی( با هدف تناسب آموزشی تدوین سند جامع مهارتی در همه سطوح )کشوری

  .ایبا نیازهای منطقه

 



 

 

 

های فرهنگی آموزشی و اجتماعیبخش سوم: حوزه  

 
 

 های جمعیفرهنگ و هنر و رسانه هجدهم: فصل
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 مقدمه

برای توسعه ای مساعد هزمینهاز دیر باز  کشور شهرت داشته وو اقتصادی  فرهنگیمرکز به عنوان  اصفهان

همگان، اصفهان را به  به این واسطه .است بودهدر آن فراهم  هنریهای گوناگون و خلق آثار فرهنگی و دانش

یبا و ماندگار، آثار تاریخی و می شناسند . مکاتب و آثار ادبی فاخر ، هنرهای زعنوان شهری فرهنگی هنری 

نی متعدد و ساختارها و مراکز فرهنگی هنری از های زبابدیل، ادیان و مذاهب مختلف ، اقوام و گویشبی

های اصلی و نمایانگر هویت فرهنگی و هنری این استان است . بی شک ساختارها و مراکز فرهنگی شاخصه

 ریزی آن پرداخت.ای بسار مهمی است که باید به سنجش، آسیب شناسی و برنامههنری استان از مؤلفه

در این رابطه  . استآن وجود ساختارهای فیزیکی و مراکز مرتبط با  ،فعالیت در هر حوزهاز جمله شرایط 

های فرهنگی های فرهنگی و هنری مستثنی نیستند و الزمه انجام سازمان یافته و هدفمند فعالیتفعالیت

این ساختارها و مراکز به صورت نسبی  .های مربوط استوجود ساختارهای مناسب و مراکز و تشکل ،هنری

لزوم  در مجموعنبوده و  چندان مناسبهرچند توزیع جغرافیائی آنها  .اندصفهان توسعه یافتهدر استان ا

  .مشهود است آن ساماندهی

در این بخش به مهمترین شاخص های مرتبط با دستگاههای فرهنگی شامل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

 شود . ه میاداره کل کتابخانه ها، صدا و سیما و سازمان حوزه هنری پرداخت

 بخش اول: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

های اخیر فعالیتهای این اداره کل به حوزه نظارت و سازماندهی مسایل فرهنگی و هنری محدود در سال

گردیده است. محدوده ای که با توجه به مقوله مولفه های فرهنگی بسیار وسیع و متنوع است. در حوزه 

صد باشند. همچنین بیش از های فرهنگی هنری میمساجد استان دارای کانون مساجد بالغ بر یک چهارم

مؤسسه فرهنگی هنری چند منظوره تاکنون در استان فعال هستند. بیش از پانصد چاپخانه و کمتر از نیمی 

های چاپ و از این تعداد، انتشارات فعال در استان اصفهان به ثبت رسیده است. انتقال بخشی از فعالیت

سازی جهت گسترش بازار توزیع کتاب و ایجاد مرکز توزیع کتاب در شر از مرکز کشور به اصفهان و زمینهن

اصفهان از ظرفیتهایی است که به سادگی قابل حصول است. در بخش نشریات بیش از یکصد و پنجاه 

تعداد بخش قابل رسد. از این ها ی متنوع در سراسر استان اصفهان به چاپ مینشریه گوناگون در زمینه

 توجهی شامل نشریات عمومی است. 
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 های مهمعملکرد شاخص -1

ها و اجراهای ، نمایشبرنامه های هنری در مورد سینماهاها کاهش اقبال عمومی از مقایسه عملکرد شاخص

توزیع و روند افزایش این مراکز تحت تاثیر مجموعه عواملی از جمله  .دهدموسیقی را نشان می

 های فرهنگی ، استقبال مخاطبان ، مزیت های نسبی و قابلیت های شهرستان هابوده است . تزیرساخ

 1396-98 هایهای مهم در سالجدول یک . عملکرد شاخص

 1398 1397 1396 واحد عنوان شاخص

 2290 1838 1826 عنوان شده های منتشر کتاب عناوین

 3012 2235 2326 هزارجلد شده های منتشر شمارگان کتاب

 1914 1897 1875 باب هنری مساجد های فرهنگی کانون

 2432 6078 23890 هزار نفر های سینما سالن فیلم در تماشاگران

 و انیمیشن کوتاه،مستند های فیلم

 شده تولید
 37 75 83 عنوان

 56 57 50 باب های سینما سالن تعداد

 423 468 339 نوبت موسیقی صحنه ای اجرای

 635 840 614 نوبت موسیقی ای صحنه اجرای دفعات

 516 454 426 عنوان شده تولید نمایشهای

 2604 3698 2257 نوبت نمایش اجرای

 485 485 740 واحد هنری آزاد هایآموزشگاه

 45 28 27 واحد ها نگارخانه

 262 228 235 باب هنری مؤسسات فرهنگی

 82 80 81 واحد فروش مطبوعات مراکز

 601 583 607 دفتر تبلیغاتیهای کانون

 .مأخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان
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 براساس تکالیف قانونی در برنامه ششم توسعه تحلیل عملکرد بخش  -2

های هنری همچون اجرای موسیقی، کاهش اجرای برنامه 1398و 1397های سال مقایسه عملکرد شاخص

های فرهنگی و هنری سینماها و نمایشها را نشان می دهد. بخش آموزشگاهعناوین نمایش تولید، مخاطبان 

افزایش داشته است . افزایش تعداد عناوین های منتشر شده بوده اما عناوین و شمارگان کتاب نسبتا ثابت

 های قبل نشانگر افزایش گرایش به کتابخوانی است .نسبت به سال 1398ان کتاب در سال و شمارگ

 براساس تکالیف قانونی دستگاهدر برنامه ششم توسعه : تحلیل عملکرد بخش 2 جدول شماره

 ماده قانونی

 مرتبط
 عملکرد و اهم اقدامات موضوع

میزان تحقق 

 )درصد(

 95ماده 

توسعه 

فضاهای 

مذهبی و 

 فرهنگی

 تأسیس و توسعه مؤسسات قرآنی

 تأسیس و توسعه مؤسسات چند منظوره و تک منظوره

 های هنری و موسیقیتأسیس آموزشگاه 

 توسعه و راه اندازی نشریات محلی

 تأسیس و فعالیت گروه های نمایشی و تئاتر

 تأسیس آموزشگاه هنرهای تجسمی

 تأسیس سایت های خبری و تحلیلی وابسته به نشریات

ارائه بسته های حمایتی و معافیت مالیاتی جهت تبلیغ تولیدات داخلی 

 دارای پیوست فرهنگی

 نرم افزار ثبت و انتشار

80 

 92 ماده

حمایت از 

های فعالیت

بخش غیر 

 دولتی

 تولید فیلم مستند و فیلم داستانی

انتشار کتاب نشریات عمومی و تخصصی ، تولید آثار تبلیغات 

محیطی ، برپایی نمایشگاه های تجسمی ، اجرای کنسرت های 

 موسیقی ، تولید و اجرای نمایش های صحنه ای

 فرهنگی هنری مهارتی آزاد و هنری کار و دانشبرگزاری دوره های 

 برگزاری دوره های آموزشی سینما و نمایش و موسیقی

 تولید آثار صوتی

 

80 
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در برنامه  ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش. عملکرد شاخص3جدول 

 1398سال ششم توسعه 

 عناوین هدف کمی
واحد 

 متعارف
 عملکرد هدف برنامه

 2532  عنوان شده های منتشر کتاب عناوین

 3250410  جلد شده های منتشر شمارگان کتاب

 245720  عنوان شده نوجوان منتشر و شمارگان کتابهای کودک

 298  باب کتابخانه مساجد

 1914  باب هنری مساجد های فرهنگی کانون

 2433  هزار نفر های سینما سالن فیلم در تماشاگران

 37  عنوان تولیدشده و انیمیشن مستند کوتاه، های فیلم

 56  باب های سینما سالن تعداد

 635  نوبت موسیقی صحنه ای اجرای دفعات

 516  عنوان شده تولید هاینمایش عناوین

 2604  نوبت نمایش اجرای دفعات

 485  واحد آزاد آموزشگاههای

 45  واحد ها نگارخانه تعداد

 262  باب هنری مؤسسات فرهنگی

 601  دفتر های تبلیغاتیکانون
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 عملکرد بودجه-3

 )ارقام به میلیون ریال( 1398ای و تملک بخش در سال : عملکرد اعتبارات هزینه 4جدول 

 درصد تحقق عملکرد مصوب منبع تامین اعتبار نوع اعتبار

 هزینه ای

 100 19004 19004 ملی

 100 199120 199120 استانی

 100 218124 218124 جمع

 تملک دارایی

 69 8237 11937 ملی

 27 42092 158010 استانی

 30 50329 169947 جمع

  .مأخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان

 

 جمع بندی و پیشنهادات -4

 نقاط قوت

 های فرهنگی هنریگسترش فعالیت مؤثر در فعالینهای بالقوه توانمندی . 

 ندی خاص فعالین حوزه فرهنگ و هنر.تعلق خاطر و عالقم 

 وجود ساختارها، نیروی انسانی و مراکز علمی و آموزشی متعدد در حوزه هنر. 

 شمند محلی.وجود فرهنگ سوم گوناگون و ارز ضه  ها و آداب و ر ضوعات قابل عر تنوع و تکثر مو

 های فرهنگی هنری.ؤلفهدر قالب م

 .توانائی و حمایت خیرین استان در گسترش فضاهای فرهنگی و هنری 

 

 نقاط ضعف

 ی و هنری.های فرهنگسطح نازل و ناکافی آموزش در حوزه 

  های فرهنگی و هنری.حد به بعد کمی و عدم توجه مناسب به کیفیت در برخی حوزهاز توجه بیش 
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  کنندگان آثار وار و سردرگمی و عدم آگاهی مصرفهنری در سبد خانسهم پایین اقالم فرهنگی و

 فرهنگی هنری در انتخاب آثار مفید.

 های فرهنگی.ضعف هماهنگی فکری و عملیاتی بین مدیران دستگاه 

 ها و مشکالت پیشکسوتان فرهنگی و هنری.تو جهی به نقش، توانایی کم 

 ها و فرهنگ بومی مناطق.فراموشی خرده فرهنگ 

 ها از مفاهیم و مسائل فرهنگی و هنری.ها و دستگاهعدم آگاهی کافی مدیران سایر بخش 

 هاجناحی بر فرهیختگان فرهنگی و هنری و نیز تاثیر آن بر آفرینش و گذاری مسائل سیاسیتاثیر 

 .عدم ثبات در مدیریت فرهنگی 

 رسانه و هنر و فرهنگ بخش در پژوهشی هایبنیان و آماری نظام ضعف. 

 

 پیشنهادها

 های فرهنگی و هنری برای تقویت و تثبیت هویت فرهنگی ارزشمند و از بکارگیری جذاب مؤلفه

 .میان بردن رفتارهای فرهنگی نامناسب

 های فرهنگی و هنری.خصوصی در فعالیتهای مردمی و فعالیت بخشگسترش مشارکت 

 شناسیزاریابی و مخاطبسنجی، باتوجه ویژه به اقتصاد فرهنگ و هنر و تاکید بر نیاز. 

 های فرهنگی هنری.های نوین جهت رشد و توسعه ساختارها و مؤلفهآورینگاه به فن 

 ها برای شناساندن و معرفی مؤثر مراکز فرهنگی و هنری، توجه ویژه به تبلیغات و رسانه

  .پدیدآورندگان آثار

 ش نهادهای دولتی به مقوله های فرهنگی و هنری و محدود شدن نقپرهیز از دولتی شدن فعالیت

 هدایت، حمایت و نظارت.

 .ارتقاء سطح آموزشی کارشناسان و فعالین حوزه فرهنگ و هنر 

 های عمومی و اختصاصی در ابعاد گوناگون فرهنگی و هنری.گسترش نظر سنجی 
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 بخش دوم : حوزه هنری تبلیغات اسالمی استان

 مقدمه

های در زمینه فعالیت 1371استانی حوزه در کشور است که از سال حوزه هنری استان اصفهان اولین مرکز 

آموزشی و تولیدی رشته های متنوع هنری از جمله ادبیات ، هنرهای نمایشی ، هنرهای تجسمی ، هنرهای 

تصویری موسیقی و ادبیات دوران دفاع مقدس در استان فعالیت دارد . پژوهش در زمینه بنیان های نظری 

ربردی ادبیات و هنرانقالب اسالمی ، آموزش جوانان مستعد ، خلق محصوالت هدفمند، ، و نیز مسائل کا

توزیع و عرضه محصوالت ادبی و هنری انقالب اسالمی و تعامل و همکاری با هنرمندان متعهد و 

 های اصلی این نهاد است . پژوهشگران هنر انقالب اسالمی از جمله ماموریت

 های مهمعملکرد شاخص -2
 

 1396-98های های مهم بخش در سالول یک : عملکرد شاخصجد

 1398 1397 1396 واحد عنوان شاخص

 15 53 37 عدد تولید و اجرای نمایش

 4 10 10 جلد تولید کتاب

 13 15 18 عدد تولید فیلم کوتاه

 12 36 26 مورد نقد فیلم

 35 55 43 عدد برگزای نمایشگاه

 150 225 29 اثر تولید اثر کاریکاتور

 .مأخذ: حوزه هنری تبلیغات اسالمی

  تحلیل عملکرد بخش در برنامه ششم توسعه براساس تکالیف قانونی-3

حوزه هنری استان اصفهان در زمینه تولید فیلم کوتاه و تولید کتاب نمایشنامه عملکرد مناسبی داشته ولی 

بینی شده در طول های تربیتی با اهداف پیشدر زمینه اکران فیلم )جشنواره( ، تولید آثار کاریکاتور و نشست

موزشی های هنری و برگزاری کارگاهای آبرنامه فاصله دارد . همچنین در زمینه جذب هنرجویان در کالس

 .برنامه پیش بینی شده مطابقت دارد، عملکردها با و تولید و اجرای نمایش
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 اساس اهداف کمی برنامه بر 1398ها و متغیرهای مهم بخش در سال : عملکرد شاخص2جدول 

 عملکرد مصوب واحدمتعارف عناوین هدف کمی
درصد 

 تحقق

 83 15 18 عدد تولید و اجرای نمایش

 100 4 4 جلد تولید کتاب نمایشنامه

 85 34 30 عدد کارگاه های آموزشی نمایش

 100 13 13 عدد تولید فیلم کوتاه

 63 63 100 عدد اکران فیلم ) جشنواره (

 75 15 200 اثر اثر کاریکاتورتولید 

 90 6800 7500 نفر تعداد هنرجویان کالس های هنرو موسیقی

 93 2800 3000 نفر تعداد هنرجویان کالس های موسیقی

 مأخذ: حوزه هنری تبلیغات اسالمی. 

 عملکرد بودجه-4

 )ارقام به میلیون ریال( 1398ای و تملک بخش سال : عملکرد اعتبارات هزینه4جدول 

 درصد تحقق عملکرد مصوب منبع تامین اعتبار نوع اعتبار

 هزینه ای

 0 0 0 ملی

 100 32943 32943 استانی

 100 32943 32943 جمع

 تملک دارایی

 0 0 0 ملی

 60 6456 10900 استانی

 60 6456 10900 جمع

  .مأخذ: حوزه هنری تبلیغات اسالمی
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 جمع بندی و پیشنهادها-5

 نقاط قوت 

 مندی از فضاهای مناسب و ظرفیت برگزاری جشنواره ها و مبادالت هنری بهره. 

 ارتباط نزدیک و موثر با جوانان و دانشجویان.  

 اعتماد خانواده جوانان و استعداهای هنری به نام و اعتبارحوزه.  
 

 نقاط ضعف 

 عدم تناسب بین استعدادهای هنری ، برنامه ها و امکانات مالی.  

  هاموثر تولیدات در رسانهعدم امکان ارائه.  

 ناهماهنگی برنامه ریزی و عملکرد در میان سازمان های همسو. 

 عدم توان جذب سرمایه از بخش خصوصی و نیز فروش محصوالت هنری. 
 

 پیشنهادها

 ایجاد سازوکارهای الزم به منظور سرمایه گذاری بیشتر بخش خصوصی در تولید کاالهای فرهنگی. 

  صادرات کاالها و محصوالت  زمینه های قانونی جهت ارتقای کیفی و امکانایجاد زیرساختها و

 فرهنگی.

 لزوم همسوسازی همه نهادها و دستگاههای متولی بخش های فرهنگی هنری. 
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 های پرورش فگری کودکان و نوجوانانبخش سوم : کتابخانه های عمومی و کانون

ی ، اطالع رسانی آموزشی و ارشادی ، زمینه ساز دارای کارکردهای آگاهی بخشکتابخانه نهادی است 

ارتقای مطالعه مفید از طریق دسترسی سریع ، آسان و عادالنه به منابع اطالعاتی و مطابق اقتضائات سنی، 

فرهنگی ، جغرافیایی و جسمی مخاطبان . تعامل با نهادهای آموزشی ، تسهیل در چرخه ی دانش ، مرکزی 

و نیز ارتقاء تعامالت فکری و علمی و هدایت اوقات فراغت از مشخص ترین برای یادگیری ، رشد مهارت 

 . ها هستندکارکرهای کتابخانه

در قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به تامین تمهیدات الزم برای توسعه فرهنگ کتابخوانی با اولویت 

گذاری رویکرد تشویق و جذب سرمایهین با روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته ، براساس طرح آمایش سرزم

بخش خصوصی و تعاونی شده است . در قانون برنامه نرخ رشد ساالنه پنج درصد نسبت به وضعیت موجود 

 در طول اجرای قانون هدف گذاری شده است .

 8های عمومی کشور، استان اصفهان با دارا بودن حدود ریزی نهاد کتابخانهبا توجه به گزارش دفتر برنامه

 های عمومی کشور، در رتبه دوم کشور و پس از استان تهران قرار گرفته است. درصد کتابخانه

 

 های مهمعملکرد شاخص -1

رشدی صعودی  1397-98های های عمومی در فاصله سالمطابق اطالعات جدول زیر ، زیربنای کتابخانه

بوده  4/1و  5عضو به ترتیب برابر با ها شامل تعداد کتاب و داشته است. میانگین درصد رشد سایر شاخص

 است .
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های اصلی کتابخانه های عمومی و کانون های پرورش فکری جدول یک : عملکرد شاخص

 1397-98های کودکان استان در سال

 1398 1397 واحد عنوان

 131،353 127،499 مترمربع زیربنای کتابخانه عمومی

 292 290 باب تعداد کتابخانه عمومی

 3،865 3،685 هزار نسخه تعداد نسخه کتاب در کتابخانه های عمومی

 180،902 160300 نفر اعضای کتابخانه های عمومی

 33991 26568 نفر کانون پرورش فکریتعداد اعضاء مراکز ثابت 

 66512 56276 برنامه کانون پرورش فکریهای فرهنگی، هنری مراکز ثابت تعداد فعالیت

 686 659 هزار نسخه کانون پرورش فکریهای مراکز ثابت تعداد کتاب

 4979 3202 نفر کانون پرورش فکریتعداد اعضاء مراکز سیار 

 39 22.6 هزار نسخه کانون پرورش فکریتعداد کتاب های مراکز سیار 

 مأخذ:اداره کل کتابخانه های استان ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان

 ها و متغیرهای مهم بخش بر اساس اهداف کمی برنامه عملکرد شاخص -2

ها و مراکز کانون پرورش فکری بر اساس ها و متغیرهای مهم بخش کتابخانهجدول زیر عملکرد شاخص

 . دهداهداف کمی برنامه بخش را نشان می

 ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش : عملکرد شاخص2جدول 

 1398در برنامه ششم توسعه سال  

 واحد متعارف عناوین هدف کمی
هدف 

 برنامه
 عملکرد

درصد 

 تحقق

 88 131353 148000 متر مربع های عمومیزیربنای کتابخانه

 56 292 339 باب های عمومیتعداد کتابخانه

 93 3865 4155 هزار نسخه های عمومیهای موجود در کتابخانهتعداد کتاب

 90 181 201 هزار نفر های عمومیاعضای کتابخانهتعداد 
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 ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش : عملکرد شاخص2جدول 

 1398در برنامه ششم توسعه سال  

 واحد متعارف عناوین هدف کمی
هدف 

 برنامه
 عملکرد

درصد 

 تحقق

 100 12500 12500 نفر تعداد اعضای مراکزکانون

 80 1200 1500 نفر تعداد اعضای مراکز سیارکانون

 90 9 10 مورد جوایز کسب شده کانون در جشنواره های ملی و بین المللی

نسبت تعداد اعضای مراکز کانون به جمعیت کودکان و 

 نوجوانان
 100 27/1 27/1 درصد

متوسط دفعات مراجعه هر عضو به مراکز ثابت کانون در 

 سال
 96 23 24 دفعه

 .مأخذ: اداره کل کتابخانه های استان ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان

 تحلیل عملکرد بخش در برنامه ششم توسعه براساس تکالیف قانونی -3

ویزه در مورد سرانه کتابخانه عمومی با هدف برنامه فاصله داشته و اهداف مورد های اصلی به شاخص

های دولتی و های مشارکتی توسط سازمانمحقق نشده است . راه اندازی کتابخانه 1398انتظار در سال 

های نهادی ، به ارتقای این شاخص ها کمک خواهد کرد . در تخصیص فضا به منظور راه اندازی کتابخانه

درصد پیش بینی محقق  7/1بخش نسبت تعداد اعضای مراکزکانون استان به جمعیت دانش آموزی معادل 

گردیده و در مجموع بهره مندی کودکان ونوجوانان از فعالیتهای کانون،روند روبه رشدی نشان می دهد . 

روم و فاقد مرکز افزایش تعداد اعضای مراکز سیار با هدف بهره مندی کودکان و نوجوانان در مناطق مح

 های اخیر مورد توجه قرار گرفته است .در سال
 

 : تحلیل عملکرد بخش در برنامه ششم توسعه براساس تکالیف قانونی 3جدول 

 دالیل عدم تحقق عملکرد متن قانون ماده قانونی

 ، بند ث92ماده 
افزایش کتابخانه ها تا پایان 
سال اول اجرای قانون با نرخ 

 درصد 5رشد ساالنه 

باب کتابخانه با  292
 131353زیربنای 

 متر مربع

کمبود اعتبار برای 
 توسعه فضا

 .مأخذ: اداره کل کتابخانه های استان
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 عملکرد بودجه-4

 )ارقام به میلیون ریال( 1398: عملکرد اعتبارات تملک بخش سال 4جدول 

 دستگاه اجرایی
منبع تامین 

 اعتبار
 عملکرد مصوب

درصد 
 تحقق

 های استانکتابخانه اداره کل

 100 2،623 2،623 ملی

 100 9،040 9،040 استانی

 100 11،663 11،663 جمع

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
 استان

 8/23 5282 22175 استانی

 8/23 5282 22175 جمع

 .های استان ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استانمأخذ:اداره کل کتابخانه

 جمع بندی و پیشنهادها-5

ها و نهادهای مرتبط با ترویج و گسترش فرهنگ مطالعه مفید در گرو حمایت همه جانبه مجموعه سازمان
 12های عمومی تعداد اعضای این نهاد کتابخانه هاست . با وجود ثبات نسبی تعداد و زیربنای کتابخانه

ابخانه هاست. بخش عمده عدم گرایش به کتاب و درصد افزایش یافته که حاکی از افزایش استقبال از کت
کتابخوانی را باید در شیوه های تدریس و کیفیت آزمون ها و در نظام آموزشی جستجو کرد. فعال نبودن 

ومی از جمله مسایل حوزه های عمهای مدارس و نبود ارتباط بین مدارس و کتابخانهکتابخانه
های شکل و ساختار سنتی خود خارج شده و همگام با پیشرفت ها ازهاست. الزم است کتابخانه کتابخانه

های نوین اطالعاتی و ارتباطی، نقش بیشتری به عنوان یک مکان آموزشی ایفا نمایند. راه اندازی کتابخانه
مشارکتی و نهادی به ویژه به دلیل عدم وابستگی به اعتبارات دولتی راه حل مناسبی برای جبران کمبود 

مناطق متراکم جمعیتی بوده که به خوبی در استان دنبال شده است. امکان عضویت. اقشار کتابخانه در 
نهاد بوده که با حمایت محروم و سهولت دسترسی همگان به خدمات کتابخانه از جمله سیاستهای این 

 .ی فرهنگی دنبال شده استهادستگاه

برنامه های فرهنگی هنری ، ادبی های کمی جذب اعضا کانونهای پرورش فکری و دفعات اجرای شاخص

و علمی و تعداد دفعات اجرای برنامه های استانی در مناسبت ها ، جشنواره ها و نمایشگاه ها نمایانگر روند 

  های این مراکز است .مطلوب و روبه رشد فعالیت
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 بخش  چهارم : صدا و سیما

 مقدمه

ماه همان سال پخش یدر د باز می گردد. 1328سال  تاسیس و راه اندازی فرستنده رادیویی در اصفهان به

به و 1375در سال  زیمرکز اصفهان ن یصدا یاستان شبکهشروع شد . فرستنده  نیاز ا ییویبرنامه راد نیاول

ارسال  ستمیبه س1381در سال این مرکز سال افتتاح شد. همان مرکز در  یمایس یشبکه استاندنبال آن 

 . مجهز شد ینور بریانتقال ف ستمیبه س 1388 و در سال یاماهواره

 

 های مهمعملکرد شاخص -1

 5ساعت برنامه )11با تولید روزانه  1398ساعت در سال است که در سال  4100تعهد تولید صدای مرکز 

های تاثیر گذار و ساعت ضبطی( به زبان فارسی، این فعالیت ادامه یافته است . از برنامه 6ساعت زنده و 

های سالم اصفهان ، قند و عسل و جاده می توان به برنامه 1398صدای مرکز اصفهان در سال پرمخاطب 

 اشاره نمود . جوانی

ساعت  3ساعت )  8روزانه  1398سال در که  استساعت در سال 1850تعهد ساالنه تولید سیما در حدود 

در حوزه اجتماعی و سیب در  رودهای زندهساعت ضبطی( تولید شده است . برنامه5برنامه زنده و حدود 

 یرگذار سیمای استان است.تأثی پرمخاطب و هابرنامهحوزه اطالعات عمومی و پزشکی از جمله 

 در حوزهو  ایدقیقه 25ای و یک بخش قهیدق15 یبخش خبر 2روزانه  ، مایس خبر در حوزه1398در سال 

 .شده است پخش  یاقهیدق 10بخش  3و  یاقهیدق 18بخش  یکروزانه  نیز صدا خبر

دوم بخش فرهنگی در جشنواره  رتبه موفق به کسب 1398در موضوع پژوهش مرکز اصفهان در سال 

و « های خبری سیمای مرکز اصفهانبررسی گزارش»برای پژوهش با عنوان  تولیدات مراکز پژوهشی

شادی و نشاط از  بررسی راهکارهای افزایش»همچنین کسب رتبه اول کشور در جشنواره بجنورد با عنوان 

 شده است.« طریق شبکه استانی
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ها، استان یمایس یابیدر ارزو حائز رتبه پانزدهم 1398ها در سالاستان یصدا یابیمرکز اصفهان، در ارز

رتبه هفتم را کسب کرده ی قیموس تیریمد 98سال  یهایابیدر ارزهمچنین  شده است. دومحائز رتبه 

ها تندیس جشنواره ترین معاونت خبر در مراکز استانعنوان موفق معاونت خبر مرکز اصفهان به است.

 تولیدات مراکز استانی را دریافت نموده است .

 1396-98های های مهم بخش در سال: عملکرد شاخص 1جدول 

 1398 1397 1396 واحد عنوان شاخص

 115320 121497 113400 دقیقه های تلویزیونیتولید برنامه

 248575 247262 246000 دقیقه های رادیوییبرنامهتولید 

 525600 525600 525600 دقیقه های تلویزیونیپخش برنامه

 525600 525600 525600 دقیقه های رادیوییپخش برنامه

 1202 ایستگاه و اف ام یونیزیتلو هاستگاهیکل ا

باتوجه به دیجیتالی شدن 

ها و تجهیزات فنی، شاخص

عملیات تغییر یافته طبق بندی 

که اطالعات آن در جداول زیر 

 ارایه شده است .

 270 ایستگاه شده تالیجید یونیزیتلو یهاستگاهیا

 130 دستگاه تالیجید یونیزیفرستنده تلو دتعدا

 60 دستگاه آنالوگ یونیزیتلو یهافرستنده تعداد

 266 دستگاه اف ام ییویراد یهافرستنده تعداد

 فرستنده موج متوسط ستگاهیا تعداد

 (سراسری – ی)استان
 4 ایستگاه

 9 دستگاه موج متوسط ییویراد یهافرستنده تعداد

 .مأخذ: صداوسیمای مرکز اصفهان
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 های اصلی رادیویی موج متوسط و تلویزیونی در سال: تعداد ایستگاه و فرستنده 2جدول 

 1398و  1397

 سال
تعداد ایستگاه رادیویی 

 متوسطموج 

 های پخش کننده برنامه در هر شبکهتعداد فرستنده

 برون مرزی شبکه استانی شبکه سراسری

1397 4 2 2 - 

1398 3 3 3 - 

 
و  یونیزیتلو ستگاهیتعداد ا

 اف ام ییویراد

شده  تالیجید یهابسته یهاتعداد فرستنده
 یونیزیتلو

 یهاتعداد فرستنده
 تالیجید یهابسته

 ییویشده راد

 1بسته 4بسته 3بسته 2بسته 1بسته

1397 3 3 3 3 1 1 

1398 3 3 3 3 1 1 
 .شبکه رادیویی 18شبکه تلویزیونی و  10تلویزیونی شامل  1*بسته 
 .شبکه رادیویی 1شبکه تلویزیونی و  8تلویزیونی شامل  2*بسته 
       .شبکه تلویزیونی با فرمت اچ دی 6تلویزیونی شامل  3*بسته 
 .شبکه تلویزیونی با فرمت اچ ای وی سی 6تلویزیونی شامل  4*بسته 

 

 1398 های اصلی رادیویی موج متوسط و تلویزیونی در سال: تعداد ایستگاه و فرستنده 3جدول 

تعداد ایستگاه رادیویی موج 

 متوسط

 تعداد فرستنده های پخش کننده برنامه در هر شبکه

 برون مرزی شبکه استانی شبکه سراسری

3 3 3 -0 

 ییویو راد یونیزیتلو ستگاهیتعداد ا

 اف ام

شده  تالیجید یبسته ها یتعداد فرستنده ها

 یونیزیتلو

 یتعداد فرستنده ها

شده  تالیجید یهابسته

 ییویراد

 1بسته 4بسته 3بسته 2بسته 1بسته

3 3 3 3 1 1 

 .شبکه رادیویی 18شبکه تلویزیونی و  10تلویزیونی شامل  1*بسته 
 .شبکه رادیویی 1شبکه تلویزیونی و  8تلویزیونی شامل  2*بسته 
   شبکه تلویزیونی با فرمت اچ دی.    6تلویزیونی شامل  3*بسته 
 .شبکه تلویزیونی با فرمت اچ ای وی سی 6تلویزیونی شامل  4*بسته 
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 ها و متغیرهای مهم  بر اساس اهداف کمی برنامه بخش: عملکرد شاخص4جدول

 1398وسعه سال در برنامه ششم ت 

 عناوین هدف کمی
واحد 

 متعارف
 عملکرد هدف برنامه

درصد 

 تحقق

 دقیقه تولید برنامه رادیویی
 برنامه سازی با موضوعات اقتصادی

5710 100 

 100 12956 " " تولید برنامه تلویزیونی

 توسعه کشاورزی و صیانت  " " تولید برنامه رادیویی

 وحمایت از منابع طبیعی

3482 100 

 100 4242 " " تولید برنامه تلویزیونی

 ترویج فرهنگ ایثار و شهادت  " " تولید برنامه رادیویی

 های دفاع مقدسو ارزش

8345 100 

 100 3612 " " تولید برنامه تلویزیونی

سازی با موضوعات، فرهنگی، هنری، برنامه " " تولید برنامه رادیویی

 تاریخی، علمی، معارف اسالمی

136565 100 

 100 40261 " " تولید برنامه تلویزیونی

 " " تولید برنامه رادیویی
 برنامه سازی با مضمون اجتماعی

82600 100 

 100 52817 " " تولید برنامه تلویزیونی

 " " تولید برنامه رادیویی
 برنامه سازی با رویکرد ورزشی و تفریحی

32895 100 

 100 13837 " " تولید برنامه تلویزیونی

 ترویج ازدواج وپیشگیری از طالق  " " تولید برنامه رادیویی

 هاو آسیب

14990 100 

 100 8685 " " تولید برنامه تلویزیونی

 .صدا و سیما  مأخذ: سند راهبردی بخش
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 براساس تکالیف قانونی در برنامه ششم توسعه تحلیل عملکرد بخش -3

 مرکز اصفهان بر اساس تکالیف قانونیسیمای  : تحلیل عملکرد صداو5جدول 

 دالیل عدم تحقق عملکرد متن قانون ماده قانونی

 86بند پ ماده 

 رانیا یاسالم یجمهور یمایصدا و س
از  یضمن اختصاص بخش است موظف

 جیبه موضوع ترو شبکهی هابرنامه
ده درصد  حداقل و شهادت، ثاریفرهنگ ا

خود  یشینمای هنر یهابرنامه داتیاز تول
 اختصاص دهد. موضوع نیرا به ا

در حوزه صدا بیش از 
دقیقه و در  25000

حوزه سیما بیش از 
دقیقه به این  10800

موضوع اختصاص پیدا 
 نموده است.

- 

بند ب ماده 
104 

مکلف است در  مایسازمان صدا و س
ازدواج، ضدارزش  جیترو خودی هابرنامه

آن  یاجتماع یهابیآس بودن طالق و
خانواده و حفظ  به هاجزو یبندیپا شیافزا

 یمحورها حرمت خانواده را به عنوان
 مدنظری رانیا یاسالم یسبک زندگ یاصل

 .قرار دهد

در حوزه صدا بیش از 
دقیقه و در  42500

حوزه سیما در حدود 
دقیقه به این  25800

موضوعات اختصاص 
 یافته است.

- 

 عملکرد بودجه-4

تامین شده و صرفا بخشی از مرکز اصفهان به صورت متمرکز  یمایصداوس ای سازماناعتبارات هزینه

  .اعتبارات تملک دستگاه تابع اعتبارات استانی است

 ریال()ارقام به میلیون 1398ان در سال صداوسیمای مرکز اصفه : عملکرد اعتبارات تملک6جدول 

 درصد تحقق عملکرد مصوب منبع تامین اعتبار

 33 11،490 34،360 جمع

 .سیمای مرکز اصفهان و مأخذ: صدا
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 جمع بندی و پیشنهادها-5

تا در عمل به رسالت صدد بوده در  یاز جامعه بزرگ رسانه مل یمرکز اصفهان به عنوان بخش یمایس و صدا

بردارد.  یثرترؤمگامهای محتوا و جذب و نگهداشت مخاطب  دیتول ،ی ساز خود در برنامه یقانون فیو تکال

 یوهایاستود یریو بکارگ زیتجهدر بخش تجهیزات می توان  ترین اقدامات صورت گرفتهمهمراستا  نیدر ا

پوشش  لیتکم .هاشبکه یجامع نظارت و رصد فن ستمیس یاندازراه ،پخش و خبر در مجموعه خواجو دیجد

به بیشتر  هیتکاشاره کرد . در بخش نرم افزاری با  استان تالیجیپوشش د لیتکمو  .AM ییویراد

استفاده ی وآورو فن یگردشگرهای مختلف بخصوص استان در حوزه  یفرامل ی و نیزمل ،یمحل یهاتیظرف

 و نشاط در دیام جادیاارتقای کیفی برنامه ها و  موضوعاستان  یهنر ،یفرهنگ یهایاز توانمند یحداکثر

مطالبات  یریگیپ ی،سنجو مخاطب یگذاربا هدف یدیتول یهاتنوع در برنامه دنبال شده است . جامعه

از جمله برنامه های مستند مرکز  داتیتول و)اصفهان امروز(  مایصدا )نقد و نظر( و س یهادر برنامه یمردم

خارج از سازمان در قالب جلسات اتاق فکر و  یفکر یروهایاستفاده از نپرمخاطب مرکز بوده است . 

بیش از گذشته مورد توجه بوده  در کسب اخبار یان محلخبرنگاران و گزارشگر و بکارگیری یشیاندهم

 است. در این راستا راهکارهای زیر دنبال شده است:

  یپخش مل تیفیبا ک یشینما یها الیسر دیتولو گام نخست برای تولیدات مشارکتی فاخر. 

 سازیاستودیوگریزی و مردم مداری محور برنامه. 

  های جدیدایجاد ظرفیتآغاز اصالح زیرساخت های فنی و نوسازی و. 

 شبکه محوری جایگزین مرکز مداری. 

 وج مخاطبهای شادتر در ساعات اپخش برنامه نشاط آفرینی برنامه ها و.  

 های نامه و تهیه نرم افزار جامع فیلمها به برنامک و میان براستفاده از منابع آرشیوی و تبدیل برنامه

 .سینمایی

 ارتباط با اهالی علماء، هنرمندان و مسئولین تشکیل شورای راهبردی سیال مرکز و.  

 های سازی اجتماعی و توجه به فضای مجازی و شبکههای اجتماعی و برنامهتوجه به آسیب

 .اجتماعی

  های شاخص و مطرحفکر برای برنامهایجاد اتاق. 

 

 





 

 

 

 

 
های فرهنگی آموزشی و اجتماعیبخش سوم: حوزه  

 

 

 فصل نوزدهم: تبلیغات اسالمی
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 مقدمه

ایفای  .مذهبی و گردشگری کشور است -های شاخص درحوزه های فرهنگیاستان اصفهان از جمله استان

تبلیغی این استان نیازمند شناسائی ؛تبیین و تأمین نیازهای تبلیغی آحاد مردم به ویژه نسل  -نقش فرهنگی

جوان و ارائه خدمات متنوع و مطلوب در حوزه های فرهنگی ، اجتماعی و تبلیغی با هدف تعمیق معرفت و 

غات اسالمی یوزه شامل سازمان تبلبصیرت دینی و گسترش حقایق اسالم است . دو دستگاه اصلی در این ح

های تبلیغی و موقوفات و ساماندهی و اداره کل اوقاف و امور خیریه هر یک با شرح وظایف خود در حوزه

 فضاهای مذهبی فعالیت دارند . 

 بخش اول : اداره کل تبلیغات اسالمی استان 

های تبلیغی، هبی وظیفه بسیج ظرفیتسازمان تبلیغات اسالمی به عنوان اصلی ترین دستگاه تبلیغ دینی ومذ

ها و ابزارهای نوین در عرصه تبلیغات دینی ، ساماندهی امور تبلیغی ، توسعه فعالیتهای بکارگیری شیوه

آموزشی و حمایت و هدایت فعالیتهای قرآنی و نیز ساماندهی و حمایت از فعالیتهای تشکل های دینی و 

 مذهبی را بر عهده دارد .

 های مهمشاخصعملکرد - 1-1

 155هیئت مذهبی ، پوشش  5600این سازمان در اجرای فعالیتهای آموزشی و تبلیغی ثبت  1398در سال 

موسسه قرآنی و ارائه  110خانه قرآن شهری و  144خانه قرآن روستایی و تحت پوشش قراردادن 

 های عمومی و تخصصی قرآنی را بر عهده داشته است .آموزش

 دهد .سال گذشته را نشان می 3های تبلیغی مرتبط با این سازمان طی شاخصترین دول زیر مهمج
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 1396-98های های مهم در سالجدول یک : عملکرد شاخص

 1398 1397 1396 واحد عنوان شاخص

 90000 129446 85964 نفر روز حمایت ازاعزام مبلغ و مبلغه

 223 186 185 نفر حمایت ازاستقرار روحانی در مناطق مورد نیاز

 810 912 910 نفر اعزام امام جماعت به سایرکانونهای جمعیتی

 199 278 389 مدرسه حمایت از برگزاری گفتمان دینی در مدارس

 5478 6373 5042 نفر توانمدسازی اقشار تاثیرگذار مخاطب سازمان

حمایت از برگزاری مراسم و محافل قرآنی و 
 مذهبی مردمی

 340 375 450 مراسم

 420 408 393 شکلت حمایت از تشکل ها و موسسات قرآنی

حمایت از مجامع، اتحادیه ها و مراکز 
 فرهنگی دینی

 64 64 64 تشکل

حمایت از مدارس علوم و معارف اسالمی 
 صدرا

 12 12 12 باب

 .مأخذ: سازمان تبلیغات اسالمی استان
 

 ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش : عملکرد شاخص2جدول 

 1398در برنامه ششم توسعه سال  

 واحد متعارف عناوین هدف کمی
هدف 
 برنامه

 عملکرد
درصد 
 تحقق

 100 90000 90000 نفر روز حمایت ازاعزام مبلغ و مبلغه

 81 223 273 نفر حمایت ازاستقرار روحانی در مناطق مورد نیاز

 100 810 810 نفر اعزام امام جماعت به سایرکانونهای جمعیتی

 86 199 230 مدرسه حمایت از برگزاری گفتمان دینی در مدارس

 94 5478 5800 نفر دسازی اقشار تاثیرگذار مخاطب سازماننتوانم

حمایت از برگزاری مراسم و محافل قرآنی و مذهبی 
 مردمی

 97 340 350 مراسم

 98 420 425 شکلت از تشکل ها و موسسات قرآنیحمایت 

 100 64 64 تشکل حمایت از مجامع، اتحادیه ها و مراکز فرهنگی دینی

 100 12 12 باب حمایت از مدارس علوم و معارف اسالمی صدرا

 .مأخذ: سازمان تبلیغات اسالمی استان سند راهبردی بخش در برنامه ششم توسعه
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 براساس تکالیف قانونی در برنامه ششم توسعه تحلیل عملکرد بخش -2-1
 

 : تحلیل عملکرد بخش بر اساس تکالیف قانونی 3جدول 

ماده 
 قانونی

 عملکرد متن قانون
دالیل عدم 

 تحقق

 92ماده 

 یبسترساز ،یفرهنگ یسازمقاوم ،یارتقاء، تعال
برنامه و  یابالغ استیبه س یابیو دست یفرهنگ

سند  اجرای و نظام اندازاهداف سند چشم
بر تحقق توسعه متناسب  یمبن یفرهنگ یمهندس

 یبر حفظ و ارتقا یو متک یفرهنگ اتیبا مقتض
 یساالرو مردم یو مل یانقالب ،یاسالم یارزشها

 ینید

 

 حمایت ازاعزام مبلغ و مبلغه

 
 تحقق کامل

حمایت از برگزاری مراسم و 
 محافل قرآنی و مذهبی مردمی

 تشکل ها و موسسات قرآنی و

تنگناهای 
 اعتباری

حمایت از مجامع، اتحادیه ها و 
 مراکز فرهنگی دینی

 تحقق کامل

بند ب 
 92ماده

گری مجوزها و تصدیو واگذاری فهرست  تعیین
فرهنگی و هنری با رعایت موازین شرعی قابل 

واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و 
 نهاد های مردمسازمان

از برگزاری مراسم و حمایت 
 محافل قرآنی و مذهبی مردمی

 کمبود اعتبار

بند چ 
 92ماده

حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی، 
هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و 

مطبوعات و قلم، صدا و سیما و رسانه، 
های المللی در عرصهبسترسازی برای حضور بین

و روابط میان فرهنگی، هنری و تنظیم مناسبات 
اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی 

 و هنری

حمایت از برگزاری مراسم و 
 محافل قرآنی و مذهبی مردمی

 کمبود اعتبار

ماده 
101 

آن و  رزن د گاهینهاد خانواده و جا تیتقو
زنان در همه  یو قانون یحقوق شرع یفایاست

 «به نقش سازنده آنان ژهیهاا و توجه وعرصه

حمایت از برگزاری گفتمان 
 مدارس دینی در

 کمبود اعتبار

بند پ 
ماده 
101 

مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه 
های مخل ارزشها و خانواده و منع نشر برنامه

سازی، آموزش، پژوهش و تبلیغ توسط برنامه
ربط در جهت تحکیم کلیه دستگاههای ذی

 خانواده

اعزام امام جماعت به 
 سایرکانونهای جمعیتی

 تحقق کامل

 .مأخذ: سازمان تبلیغات اسالمی استان
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 عملکرد بودجه-2-3

 1398ای سازمان تبلیغات اسالمی استان در سال : عملکرد اعتبارات هزینه4جدول 

 )ارقام به میلیون ریال(

 درصد تحقق عملکرد مصوب منبع تامین اعتبار نوع اعتبار

 هزینه ای

 - - - ملی

 100 88420 88420 استانی

 100 88420 88420 جمع

 تملک دارایی

 - - - ملی

 37 13922 37326 استانی

 37 13922 37326 جمع

 ذ: سازمان تبلیغات اسالمی اصفهان.مأخ

 

 جمع بندی و پیشنهادها-2-4

هیئت مذهبی فعال و  6700مسجد و  5000های فرهنگی بیش از ساماندهی ، هدایت و نظارت بر فعالیت

نفر مداح اهل بیت)ع( در سطح استان بخشی از مهمترین فعالیتهای دستگاه در سال بوده است . در 7000

نفر امام  65نفرروحانی و  158در روستاها با بالغ بر  استقرار روحانیاین راستا با عنایت به کارکرد طرح 

استان دنبال شده است ، در مجموع این فعالیتها به منظور توسعه و گسترش فعالیتهای محله درشهرهای 

های دینی، قرآنی، ساماندهی تبلیغات دینی در سطح استان و افزایش امکان دستیابی آحاد جامعه به آموزه

متناسب با نیازهای فکری نسل جوان و بستر سازی تولید محصوالت فرهنگی متناسب درحال گسترش 

 باشد .می
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 نقات قوت

  وجود بسترهای مناسب اجتماعی مانند: مساجد، حسینیه ها، هیئات مذهبی ، موسسات و مراکز

 .های مذهبیقرآنی ، کانونهای فرهنگی و همچنین ایام ومناسبت

 ای انسانی توانمند و ظرفیت ارتباط و تعامل با اقشار های معنوی و سرمایهدی از انگیزهبهره من

 تاثیرگذار جامعه.

  گستردگی جغرافیایی ساختار و در اختیار داشتن شبکه وسیع تبلیغ و بهره مندی از تشکیالت

 .های قرآنیتخصصی جهت توسعه فعالیت

 های ارتباطی جدیدوجود فضای فراگیر ارتباطات و اطالعات و فناوری . 

 با توجه به وجود نگ و تبلیغ وجود شبکه وسیع ارتباطی و ساختار توانمند و تخصصی در حوزه فره

 های علمیه و دانشگاهها و شخصیتهای حوزوی و اساتید فرهیخته استان.حوزه

 

 نقاط ضعف

 وجود تحریم ها و فضای اقتصادی حاکم وتاثیرآن بر امنیت روانی جامعه.  

  ، افزایش شیوه های نوین جنگ نرم دشمن با استفاده از فضای سایبر، شبکه های ماهواره ای

 ترنت، و رسانه های مکتوب ودیجیتال داخل و خارج کشور.این

  ضعف استفاده مناسب از قالبها و ظرفیتهای هنری برای ارائه مفاهیم فرهنگی دینی و فقدان نگاه

 .(غ )نیازسنجی ، مخاطب شناسی و ...فرایندی به امر تبلی

 ها.اموریتعدم تناسب کمیت و کیفیت نیروی انسانی سازمان با ساختار تشکیالتی و م 

 های فرهنگی استان و نگاه استراتژیکضعف انسجام دستگاه های متولی در فعالیت.  

 عدم وجود بانک جامع اطالعات و آمار در حوزه فرهنگ دینی.  

 های مختلف.های توسعه در بخشفرهنگی در طرح عدم وجود پیوست 

 

 

 



 استان اصفهان 1398اقتصادی، اجتماعی سال گزارش                                                              302

 
 

 پیشنهادات 

  تبلیغاتی و تهاجم فرهنگی علیه جامعه لزوم تحقیق و بررسی در خصوص شیوه ها و ترفندهای

  .هااسالمی و اتخاذ تدابیر الزم جهت خنثی سازی و مقابله با آن

  تثبیت و رشد مولفه ها و شاخص های فرهنگ عمومی جامع با توجه به اولویتهای بیان شده

 .توسط مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

 ت مطلوب فرهنگی و هنریهای معرف محصوالها و شاخصتهیه و ارائه چارچوب.  

  عملیاتی نمودن پیوست فرهنگی کلیه پروژه ها و طرح های اجرایی استان در طول برنامه های

 توسعه.

  بازشناسی نقش اساسی اطاقهای فکر از میان صاحبنظران و اساتید متخصص و متعهد جهت

 های فرهنگ دینی جامعه.بهبود و ارتقاء فعالیت

 های مردمی از طریق صدور مجوز تاسیس و ساماندهی اریجلب مشارکت و هدایت همک

 های اسالمی.های مذهبی و انجمنهای قرانی، تشکلتبلیغی، کانون -های فرهنگیکانون
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 بخش دوم : اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان

 مقدمه

محترم ولی فقیه مسئولیت اداره و نظارت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان تحت اشراف نماینده 

بر موقوفات را عهده دار است. موقوفات استان اصفهان به عنوان میراثی بازمانده از قرن ها مجاهدت و 

تالش نیت واقفان آن سهم بسزایی در اقتصاد و فرهنگ استان داراست . سیاست سازمان در موقوفات 

ور موقوفات به هیات امنا و در مورد موقوفات غیرمتصرفی متصرفی کاهش تصدی گری ، واگذاری اداره ام

 اعمال نظارتهای هدفمند و اثربخش با هدف افزایش بهره وری اقتصادی و فرهنگی است.

های مذهبی ، درصد آن در بخش 60ی( می باشد که رقبه )واحد ملک 48000تعداد موقوفات استان حدود 

بقعه متبرکه و بیش از  718ها توزیع شده است . وجود  درصد بخش خیریه و مابقی در سایر فعالیت15

مسجد و حسینیه تنها بخشی از ظرفیت فرهنگی مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه استان است .  6000

نفر از اعضاء هیئت های  4200نفر از اعضاء هیئت های امناء بقاع متبرکه ،  3500انجام امور جاری حداقل 

ها و وصول درآمد موقوفات و اجرای نیات ، اجرای عملیات عمرانی و جذب سرمایه امناء مساجد و حسینیه 

گذاران و همچنین جذب نذورات و برگزاری آئین های مذهبی از جمله وظایف این اداره کل است .گردش 

ین و میلیارد ریال بوده که در اجرای نیات واقف 850مالی در موقوفات و اماکن متبرکه استان ساالنه بالغ بر 

 های مذهبی اجتماعی و فرهنگی هزینه می شود.مهاجرای برنا

 های مهم بخش شاخص -1-2

 های اصلی بخشجدول شماره یک شاخص

 1398 1397 1396 واحد عنوان شاخص

سند دار نمودن موقوفات، بقاع متبرکه و اماکن 
 مذهبی و رقبات

 1677 2819 1245 سند

حکم یا تعیین تکلیف دعاوی منتهی به صدور 
 قرار و اجرای احکام

 285 371 281 پرونده

 اجرای نیات واقفین
 ()اجتماعی، خیریه، مذهبی و ... 

میلیون 
 ریال

126815 168928 275288 
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 های اصلی بخشجدول شماره یک شاخص

 1398 1397 1396 واحد عنوان شاخص

 50 546 163 مسابقه مدیریت راهبردی مسابقات قران کریم

توسعه و ارتقاء نظام راهبردی و عملیاتی و انعقاد 
پژوهشی با مراکز های آموزشی و تفاهم نامه

 علمی و دانشگاهی

شبکه 
 بقاع

شبکه  26
 داخلی بقاع

داخلی  26
 بقاع

شبکه  26
 داخلی بقاع

یهره مندان از نیات واقفین با توسعه اجرای ویژه 
 های اجتماعی

 7950 6710 3640 نفر

 18 47 68 مورد راه اندازی و فعال سازی انجمن یاوران وقف

 موقوفاتبروز رسانی حقوق عواید 
سند 
 اجاره

6540 6100 6620 

 .ماخذ : اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان

 

 تحلیل عملکرد بخش در برنامه ششم توسعه براساس تکالیف قانونی -2-2
 

 : عملکرد اداره اوقاف و امور خیریه در اهداف بخش2جدول شماره 

ماده 
 قانونی

 دالیل عدم تحقق عملکرد متن قانونی

 65ماده 
 بند)ث(

افزایش سهم وقف در تامین مالی 
دانشگاهها و مراکز پژوهشی و 

 فناوری

تشکیل کمیته یاوران وقف، علم 
و فناوری و کارگروه ویژه وقف 

علم و فناوری و تعامل با 
 ها و نهادهای مربوطه.دستگاه

عدم فراهم شدن زیرساخت های 
 نرم افزاری و سخت افزاری کافی

محققین و عدم تشکیل شبکه 
 پژوهشگران وقف

بند )ت( 
 93ماده 

سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف 
است با همکاری وزارت راه و 

شهرسازی و شهرداریها و سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور نسبت 
به صدور و اخذ اسناد موقوفات و 
تبدیل بقاع متبرکه به قطب های 

 فرهنگی اقدام نماید.

بر اساس تفاهم نامه های 
منعقده با سازمان ثبت اسناد و 

وزارت راه و  -امالک
بنیاد مسکن  -شهرسازی

انقالب اسالمی و تعامل با 
نهادهای اثرگذار در جهت 

تثبیت مالکیت موقوفات اقدام و 
امناء بقاع ،زمینه آشنائی هیئت 

 شود .در این حوزه دنبال می

 

 خیریه استان اصفهان.ماخذ : اداره کل اوقاف و امور 
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 عملکرد بودجه -3-2

 1398ای و تملک اداره کل اوقاف و امور خیریه استان در سال  اعتبارات هزینه:  3جدول 

 )ارقام به میلیون ریال(

 درصد تحقق عملکرد مصوب منبع نوع اعتبار

 هزینه ای
 -- -- -- ملی

 100 113317 113317 استانی

 47 12336 36131 استانی هاتملک دارایی

 ماخذ : اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان.

 

 جمع بندی و پیشنهادات -2-4

 

 نقاط قوت

 ظرفیت متنوع جذب مشارکت های مردمی. 

 هااستقالل نسبی متولیان در مدیریت مخارج و نیازها در چهارچوب وقفنام.  

  ایالزامات محلی و منطقهتوجه به نیازهای روز جامعه متناسب با نیات واقفان و. 

 ایارتقاء جایگاه موقوفات در اقتصاد محلی و منطقه. 

 گذاری در های متنوع سرمایههای تولیدی و خدماتی با توجه به قابلیتوری فعالیتتوجه به بهره

 موقوفات.

 تعامل مفید و موثر با سایر سازمانها و موسسات با ساختار مشابه. 

 

 نقاط ضعف

 گرش مدیریت علمی در برخی موقوفات و ضعف تحقیق و پژوهشعدم حاکمیت و ن. 

 تر اموال سنی آنان و بازدهی اقتصادی پایینسک پذیری متولیان به دلیل شرایط کاهش نوآوری و ری

 قفی در مقایسه با امکانات مشابه.و



 استان اصفهان 1398اقتصادی، اجتماعی سال گزارش                                                              306

 
 

 فقدان سیستم ارزیابی و نظارت جامع بر عملکرد متولیان. 

  دانش و ضعف آموزش نیروی انسانی در حوزه موقوفاتعدم وجود سازوکار خلق و نشر.  

 .ضعف اطالعات و آمار موقوفات 

  های شرعی در توسعه و آبادسازی موقوفات و عدم تناسب نیت واقفان با نیازهای وجود محدودیت

 .روز

 های قدیمی.توجه به فرسودگی بافت ها به ویژه بااستهالک باالی دارایی 

 

 پیشنهادات

  های مدیریت، حقوق و فقه، ان با آموزش های کاربردی در حوزهمدیران و کارکنارتقای مهارت

 اقتصاد و فرهنگ.

 ها در حوزه مالکیت و اداره اموال موقوفیتشکیل کمیسیون های تخصصی حل اختالف با دستگاه. 

 کرد نذورات مردمی ف در تحقق نیت واقفین و در هزینهشفاف سازی و اطالع رسانی عملکرد اوقا

 .بقاع و اماکن متبرکه در

 تقویت بعد اقتصادی موقوفات ، افزایش بهره وری و استفاده از ظرفیت اشتغال بقاع متبرکه.  

 ندهای مرتبط با وقف و امور خیریه.احصاء و اصالح فرای 

 

 



 

 

 
های فرهنگی آموزشی و اجتماعیبخش سوم: حوزه  

 

 میراث فرهنگی، صنایع دستی  بیستم: فصل

 و گردشگری
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 مقدمه

دستی حوزه میراث فرهنگی، صنایعاستان اصفهان با پیشینه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی طوالنی در هر سه 

رود. در فهرست میراث جهانی یونسکو از میان های شاخص و شناخته شده بشمار میو گردشگری از استان

مکان ثبت شده کشور، استان اصفهان با ثبت آثاری نظیر میدان نقش جهان، باغ چهلستون و باغ فین،  21

وزوان در بخش میمه وقنات دوطبقه اردستان( در جایگاه ها )مزدآباد میمه و مسجد جامع اصفهان و قنات

برتر کشوری قرار دارد . استان با جایگاه نخست کشوری از نظر تعدد و تنوع صنایع دستی و صادرات آن و 

المللی مرغوبیت صنایع دستی از سازمان یونسکو و رتبه اول کشور در دریافت باالترین تعداد نشان بین

یع دستی از سوی شورای جهانی صنایع دستی، دارای موقعیتی ویژه برای ارتقای عنوان شهر جهانی صنا

جایگاه بین المللی صنایع دستی کشور و دستیابی به بازارهای جهانی و جذب گردشگر است . استان از نظر 

 شود. جمعیت شغلی هنرمندان و خبرگان صنایع دستی نیز به عنوان اولین استان کشور شناخته می

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شدت متاثر از وضعیت و شرایط سیاسی و اقتصادی و میراث 

اجتماعی کشور و جهان است . روند های جهانی تحریم و شیوع بیماری کرونا به ویژه در نیمه دوم سال 

بخش میراث فرهنگی و مهم تر از آن گردشگری و صنایع دستی را متاثر ساخت. هر چند اغلب  1398

ص های بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی دارای رشد قابل توجهی بودند ؛ اما برخی شاخص ها شاخ

 از این مهم آسیب دیده و متحمل هزینه شدند. 

 های مهمعملکرد شاخص -1

، کیفیت و استانداردهای المللی کشورنج محور گردشگری بینرود به عنوان یکی از پوجود رودخانه زاینده

 20000اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی و همچنین وجود نزدیک به  1800ی ، وجود تأسیسات گردشگر

اثر طبیعی واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی میراث و در نهایت اعتبار  308اثر تاریخی واجد ارزش و 

مترین ظرفیتهای این بخش محسوب جهانی تاریخ، فرهنگ و میراث مادی و غیرملموس از جمله مه

ثبت ملی آثار ، حضور استان در شاخص های مرمت ابنیه و بافت های تاریخی ،  1398در سال  شود .می

گردی های بومبرداری از اقامتگاهآموزش شاغلین صنایع دستی، بهره های صنایع دستی استانی،در نمایشگاه

های برتر کشور قرار گرفته ث تاسیسات گردشگری در ردیف استانهای اصولی احداو صدور موافقت نامه

 است . 
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 1396-98هایهای مهم در سالجدول یک : عملکرد شاخص

 .مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

 1398 1397 1396 واحد عنوان شاخص

 میراث فرهنگی

 10 9 7 موزه تعداد موزه های فعال در سازمان

 آثار منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی
اثر ثبت 

 شده
6 14 22 

 11 7 4 تعداد فهرست آثار ملیتعداد آثار طبیعی ثبت شده در 

 7 7 7 پایگاه تعداد پایگاههای جهانی

 7 7 6 پایگاه تعداد پایگاههای میراث فرهنگی ملی

 تعداد بناهای مرمت شده در طول سال
اثر مرمت 

 شده
648 589 585 

 14 12 50 تعداد مرمت اشیاء تاریخی فرهنگی در اختیار  بخش دولتی

 8 6 5 کاوش شناسی در سالتعداد کاوش های باستان 

 صنایع دستی

 نشان بین المللی مرغوبیت کاال
 )مهر اصالت(

 نشان
عدم 

 برگزاری
115 

عدم 
 برگزاری

 454 - 393 نشان نشان ملی مرغوبیت کاال

رشد سالیانه نسبت شاغلین آموزش دیده بخش صنایع 
 دستی به کل شاغلین دارای مجوز

 525 469 282 نفر

 30 26 7 نمایشگاه نمایشگاههای داخلی استانیتعداد 

 0 1 1 تعداد ایجاد بازارچه های دائمی صنایع دستی

 گردشگری و سرمایه گذاری

 460151 462261 423914 نفر تعداد گردشگران ورودی خارجی به استان

 997005 993414 883798 نفر تعداد گردشگران داخلی

 146 139 132 باب تعداد هتلهای استان

 453 450 208 تعداد اقامتگاه های بوم گردی

 8 7 7 روستا توسعه گردشگری روستایی

صدور موافقت اصولی ها جهت احداث تاسیسات 
 گردشگری

 200 284 108 تعداد
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های اخیر به دلیل تنگناهای بوده که طی سالمرمت بناهای تاریخی که از جمله وظایف اصلی این بخش 

دیگری است که های ثبت آثار در فهرست آثار ملی از شاخص.  مالی افزایش قابل توجهی نداشته است

شناسنامه دار کردن ابنیه، رسیدگی و حفاظت در قالب آثار منقول ، غیر منقول و ناملموس و در دو بعد ملی 

لی و در شاخه آثار ملموس و غیر منقول شاهد افزایش و بهبود تدریجی و جهانی انجام می شود. در بعد م

این شاخص هستیم. ضمن آنکه ثبت ملی آثار با مشکالتی از جمله انواع مالکیت های شخصی و موروثی 

در این بخش در موضوع ثبت میراث ناملموس و ثبت میراث طبیعی نسبت به 1398مواجه است . در سال 

 رات قابل توجهی را شاهد هستیم. سال های گذشته تغیی

شاخص ارزیابی مرغوبیت کاال و مهر اصالت صنایع دستی که اولی در بعد ملی و دومی در بعد جهانی و هر 

سازی در صنایع دستی الزمه فرآیند رشد نسبی است . بازاریابی و برنددو سال یکبار انجام می گیرد ، دارای 

ایشگاه های استانی و ملی و بین المللی توانسته است تا حدی به این تولید صنایع دستی بوده و برگزاری نم

مهم بپردازد. در این بخش، راهکار احداث بازارچه های موقت و صدور کارت شناسایی برای هنرمندان و 

 شود.ها دنبال میصنعتگران برای کیفیت بخشی و نظارت بهتر بر فعالیت
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 ها و متغیرهای مهم بخش عملکرد شاخص -2

 ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش : عملکرد شاخص2جدول 

 1398در برنامه ششم توسعه سال 

ماده 
 قانونی

 عناوین هدف کمی
واحد 
 متعارف

هدف 
 برنامه

 عملکرد
درصد 
 تحقق

ده 
ما

10
0

 

 100 10 10 موزه تعداد موزه های فعال در سازمان

 ملیآثار منقول ثبت شده در فهرست آثار 
اثر ثبت 

 شده
8 22 275 

 آثار غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی
اثر ثبت 

 شده
1830 1810 98 

 110 11 10 تعداد آثار طبیعی ثبت شده در فهرست آثار ملی

 87 7 8 پایگاه تعداد پایگاههای جهانی

 63 7 11 پایگاه تعداد پایگاههای میراث فرهنگی ملی

 156 595 380 اثر شده در طول سالتعداد بناهای مرمت 
مرمت اشیاء تاریخی فرهنگی در دست بخش 

 دولتی
 46 14 30 قلم

 200 8 4 کاوش تعداد کاوش های باستان شناسی در سال

ماده 
91 

 صنایع دستی
 نشان بین المللی مرغوبیت کاال

 )مهر اصالت(
 20 12 60 نشان

 181 454 250 نشان نشان ملی مرغوبیت کاال

 100 5 1 بازارچه ایجاد بازارچه های دائمی صنایع دستی
 , ی انفرادی صادر شدهدست عیصنا دیتول پروانه

 کارگاهی
 110 3700 4060 فقره

 3000 30 1 نمایشگاه برگزاری نمایشگاههای داخلی استانی

ده 
ما

10
0

 

 

 83 46051 55000 نفر تعداد گردشگران ورودی خارجی به استان

 90 997005 1100000 نفر گردشگران داخلیتعداد 

 135 145 107 باب تعداد هتلهای استان

 100 7 7 باب ستاره 5و  4تعداد هتلهای 

 58 35000 60000 تخت تعداد تختهای اقامتی )ظرفیت اقامتی(

  .مأخذ: سند راهبردی بخش در برنامه ششم توسعه
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 براساس تکالیف قانونیدر برنامه ششم توسعه تحلیل عملکرد بخش -3

اکثر عملکردها متناسب با اهداف تعیین شده در برنامه های فرادست مانند شاخص های  1398طی سال 

ارزیابی عملکرد و برنامه ششششششم توسششعه بوده اسششت . از جمله می توان به راه اندازی موزه های جدید ، 

های اجرایی در مرمت دستگاه افزایش تعداد مجموعه داران بخش خصوصی ، مشارکت بخش خصوصی و

و احیاء بناهای تاریخی استان اشاره نمود . در بخش مرمت اشیا ء تاریخی مسایل اقتصادی یکی از دالیل 

 ها بوده است. اصلی عدم ورود بخش خصوصی به این حوزه و کاهش رشد آن نسبت به دیگر فعالیت

درصد تحقق ،  270پیش بینی شده که با هزار دالر  14640در بخش صنایع دستی سهم استان اصفهان 

شیوع بیماری  صادی و اجتماعی )نظیر  سال مورد نظر و علیرغم التهابات اقت صفهان طی  ستان ا عملکرد ا

ستان علی رغم برنامه موظف مبنی   39680کرونا( برابر  شگاه ها در ا ست . در بخش نمای هزار دالر بوده ا

 ه مستقال برگزار شده و یا در اجرای آن مشارکت شده است . نمایشگا 30برگزاری یک نمایشگاه بیش از 

سال  سهیالت کمکهای فنی و اعتباری در  ستی و اعطای ت صنایع د صوص کارگاههای  طی  1398در خ

شگری تعداد  شور و بانک گرد ستی ک صنایع د ست وام به  83تفاهم نامه فی ما بین معاونت  فقره درخوا

شده که از این تعداد میلیون ریال به بان 419300میزان   شتغالزایی  32ک معرفی   276کارگاه با ظرفیت ا

ستی  138350نفر  صنایع د سهیالت دریافت کرده اند . در مورد ایجاد بازارچه های دائمی  میلیون ریال ت

 هم اکنون دو بازارچه دائمی در کاشان و گلپایگان فعالیت دارند . 

های خارجی به استان را در مشکالت ناشی از تحریمدر بخش گردشگری دالیل کاهش ورود گردشگران 

در خصششوص ظرفیت های اقامتی هر چند این ظرفیت ها رو به رشششد بوده اما سششتجو نمود. اقتصششادی ج

ستگاه ضا و نیز ناهماهنگی د ضه و تقا شی از عدم تعادل نظام عر شکالت نا صادی ، م های تنگناهای اقت

 ال داشته است . متولی کندی روند رشد این بخش را به دنب
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 براساس تکالیف قانونیدر برنامه ششم توسعه تحلیل عملکرد بخش -3
 

 : تحلیل عملکرد بخش بر اساس تکالیف قانونی 3جدول 

 دالیل عدم تحقق عملکرد متن قانون ماده قانونی

 احیا و توجه به بافت های تاریخی 2
100 
 درصد

- 

100 
تهیه پیوست میراث فرهنگی برای طرح های 

 عمرانی در سایر بخش ها
- 

موضوع فرابخشی است و 
نیازمند مصوبات ملی و استانی 

 است.

 تهیه سند راهبردی توسعه گردشگری 100
در 

دست 
 اقدام

طرح جامع گردشگری استان 
قبال انجام شده و نیازمند بروز 

 رسانی است.

 .مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

 

 عملکرد بودجه -4

 )ارقام به میلیون ریال( 1398ای و تملک بخش در سال :عملکرد اعتبارات هزینه4جدول 

 درصد تحقق عملکرد مصوب منبع تامین اعتبار نوع اعتبار

 هزینه ای

 100 55973 55973 ملی

 9/99 226890 227140 استانی

 9/99 282863 283113 جمع

 تملک دارایی

 8/84 110090 129781 ملی

 8/43 101219 231047 استانی

 3/64 211309 360828 جمع

 .مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
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 جمع بندی و پیشنهادها-5

  قاط ضعفن  

 ی بخش با توجه به تفاوت هاین هزینه و انتخاب مجریان پروژهعدم وجود سازو کار مناسب در تام

 .های مرمتیو پیچیدگی خاص طرح

 ها متی، تورم و نوسانات قیاقتصاد لیاز مسا یمشکالت ناش.  

  سفر. به دلیل باال رفتن هزینه ها.کاهش تمایل به 

 افزایش روند تخریب و فرسایش بافتهای تاریخی. 

 وجود موانع خارجی برای ورود گردشگران.  

 ضعف بازار یابی و تبلیغات.  

 گذارانن مالی برای سرمایهن فرآیند تامیعدم کفایت و طوالنی بود.  

 های اقتصادی.های اقتصادی نسبت به سایر بخشرقابت دشوار گردشگری در جذب سرمایه 

 ضعف و ناکارامدی نظام آماری بخش.  

 

 پیشنهادات

  .توجه به تبلیغات و بازاریابی روزآمد و جذاب در بخش های گردشگری و صنایع دستی 

 بخش گردشگری لزوم بکارگیری فناوری های نوین در.  

 افزایش بازه زمانی ابالغ ، تخصیص و هزینه کرد اعتبارات دولتی.  

 های آمایشها و ظرفیتع سرمایه های بخش متناسب با مزیتتوزی.  

 ها.ا و آثار تاریخی و تعیین حریم آنها، بافت هبانک اطالعات جامع ابنیه، محوطه تهیه 

 ی هاارکات با توجه به تفاوت پروژهتی در سامانه تدتغییر معیارهای برون سپاری پروژه های مرم

 های عمرانی. بخش با سایر پروژه

 





 

 

 
 

 

های فرهنگی آموزشی و اجتماعیبخش سوم: حوزه  

 

 ورزش و جوانانبیست و یکم: فصل 
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 مقدمه 

 ورزش و تربیت بدنی نقشی هم افزا در سالمتی و آمادگی نیروی انسانی و تحقق توسعه ی پایدار دارد.

گذاری در این بخش عالوه بر تامین اهداف سالمتی، نشاط، همبستگی و هویت ملی و بهبود سبک سرمایه

زندگی یکی از ساز و کارهای نهادی برای ترویج مشارکت و افرایش سرمایه اجتماعی است . به همین 

از راهبردهای ر مختلف مردم واسطه توسعه ورزش همگانی با توجه به اهمیت آن در بسیج و تربیت اقشا

شود ورزش در سطح همگانی به انتخاب . در این برنامه ها تالش میعمده در برنامه های توسعه است

 ریزی اوقات فراغت تبدیل گردد. اصلی شهروندان برای برنامه

. در همه نخبگی افراد جامعه نقش مهمی داردفرآیندهای توسعه و ترویج ورزش قهرمانی نیز در ظهور 

 ماندهی و شرایط مناسبی برای نمایش های افتخارآمیز ملی و بین المللی فراهم می شود .کشورها ساز

اطالعات موجود نشان میدهد که بخش ورزش در استان نیازمند توجه بیشتری است. چنانکه حداقل در 

نامه مورد سرانه فضا استان اصفهان در رده ی بیست و ششم کشور قرار گرفته است . دستیابی به اهداف بر

و پاسخگویی به مطالبات فزاینده ی اقشار مختلف مردم نیازمند منابع اعتباری قابل توجهی است که تحقق 

 آن بدون مشارکت بخش غیر دولتی امکان پذیر نیست.

 

 های مهم بخش عملکرد شاخص -1

 1396-98های های مهم بخش در سالجدول یک : عملکرد شاخص

 1398 1397 1396 واحد عنوان شاخص

 294771 311616 261627 نفر ورزشکار سازمان یافته

های جوانان و ورزشکاران شرکت کننده در برنامه

 فرهنگی
 158629 155518 152469 نفر

نسبت سازمان های مردم نهاد جوانان به جمعیت 

 نفر یک سمن فعال( 5000جوان استان )به ازاء هر 
 0.94 0.74 0.46 درصد

 151 143 50 تعداد خانه ورزش روستایی

 0.46 0.46 0.36 مترمربع سرانه اماکن ورزشی تربیت بدنی

 1997 2370 1726 تعداد ها )اعزام و میزبانی(های آموزشی و کارگاهدوره
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های ورزشی روند میزان مشارکت زنان و مردان در برنامه های ورزشی حاکی از استقبال بیشتر از فعالیت

های کسب شده آسیایی و جهانی در سال شاهد کاهش این شاخص هستیم. در است. درمورد تعداد مدال

ال قبل دیده می شود. در بخش قسمت پایگاه های ورزش رایگان در استان رشد این پایگاه ها نسبت به س

ی ورزشی نسبت به سال قبل ثابت بوده و در مورد اشتغال هاهای فعال ورزشی استان تعداد هیاتهیات

ت به سال قبل افزایش بخش ورزش شمار افرادی که در این بخش بکار گرفته شده اند نسب ایجاد شده در

 .دهدنشان می

 ها و متغیرهای مهم تحلیل عملکرد شاخص -2

بر اساس اهداف کمی  1398ها و متغیرهای مهم در سال : عملکرد شاخص 2جدول 

 برنامه بخش در برنامه ششم 

 عناوین هدف ماده قانونی
واحد 
 متعارف

هدف 
 برنامه

 عملکرد
درصد 
 تحقق

  0.46 0.46 مترمربع سرانه فضاهای ورزشی استان 94ماده 

" " 
قراردادهای پژوهشی اثربخش در حوزه 

 جوانان و ورزش استان
 450 9 2 تعداد

" " 
برگزاری مسابقات استانی روستایی و 

 عشایری
 300 56 15 مسابقه

" " 

 انسانیدوره های آموزش تربیت نیروی 

مربی( ویژه مناطق روستایی و  -)داور

 عشایری

 100 22 22 تعداد

" " 
مشارکت عمومی زنان در برنامه های 

 ورزش همگانی استان
 100 32 31 درصد

" " 
مشارکت عمومی مردان در برنامه های 

 ورزش همگانی استان
 110 32 28.8 درصد

" " 
رشد جمعیت سازمان یافته ورزش 

 )زنان و مردان (قهرمانی استان 
 250 5 2 درصد



 321                                                                                      ورزش و جوانان: بیست و یکمفصل 

 

 
 

اف کمی بر اساس اهد 1398ها و متغیرهای مهم در سال : عملکرد شاخص 2جدول 

 برنامه بخش در برنامه ششم
 

 

استان متناظر با مفاد مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مربوط های عملکردی برنامه عملیاتی و شاخص

به بخش ورزش و جوانان با هدف رشد و گسترش ورزش همگانی حمایت از ورزش قهرمانی تحکیم و 

تعالی بنیان خانواده و ایجاد مراکز تخصصی مشاوره زوج های جوان اجرایی شده است . افزایش نسبت 

. در هاستطرحهای فراغتی ، افزایش زمینه خالقیت جوانان از نتایج اجرایی این د از برنامهجوانان بهره من

 عناوین هدف ماده قانونی
واحد 

 متعارف

هدف 

 برنامه
 عملکرد

درصد 

 تحقق

 94ماده 
نرخ رشد ورودی المپیاد استعدادهای برتر 

 ورزشی استان
 200 20 10 درصد

" " 

نرخ رشد معرفی مستعدین ورزشی استان 

به پایگاههای ورزش قهرمانی و 

 فدراسیونهای ورزشی در سنین پایه

 200 10 5 درصد

 300 3 1 پایگاه تجهیز پایگاههای ورزش قهرمانی استان " "

" " 
های برداری از پایگاهافزایش ظرفیت بهره

 ورزش قهرمانی استان
 200 4 2 درصد

" " 
رشد برگزاری دوره های دانش  نرخ

 افزایی در ورزش استان
 330 9.8 3 درصد

 
تعداد کل کارگاههای آموزشی برگزار 

 شده قبل از ازدواج
 77 332 432 کارگاه

مصوبه شورای 

 عالی جوانان

تعداد مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و 

 خانواده
 75 9 12 مرکز

مصوبه شورای 

 عالی جوانان

جوانان شرکت کننده در افزایش نسبت 

برنامه های فراغتی به کل جمعیت جوان 

 استان

 115 2.95 2.5 درصد

مصوبه شورای 

 عالی جوانان

نسبت سازمان های مردم نهاد جوانان به 

کل جمعیت جوان استان )به ازاء هر 

 جوان فعال(«سمن»نفر یک  5000

 100 0.9 0.9 درصد
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موضوع فضاهای ورزشی پراکندگی ناموزون فضاها، استهالک اماکن پرکاربرد و فرسودگی ناشی از عدم 

تخصیص منابع کافی برای نگهداری برخی فضاها را از نصاب استانداردهای فضای ورزشی خارج ساخته 

  است .

 عملکرد بودجه-3

 )ارقام به میلیون ریال( 1398: عملکرد اعتبارات هزینه ای و تملک بخش در سال 3جدول 

 درصد تحقق عملکرد مصوب منبع تامین اعتبار نوع اعتبار

 هزینه ای

 96.5 138454 143445 ملی

 99.9 216933 217029 استانی

 98.6 355387 360474 جمع

 تملک دارایی

 17 46927 275.602 ملی

 19.2 124085 643113 استانی

 18.6 171012 918715 جمع

 .ماخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

 جمع بندی و پیشنهادها-4

 های نیمه تمام ورزشیاتمام هر چه سریعتر پروژ.  

 جلب مشارکت ببیشتر بخش غیردولتی و خیران ورزشیار برای بهبود سرانه های ورزشی استان. 

 لزوم همکاری و هماهنگی دستگاههای مختلف حوزه جوانان.  

 مطالبات ورزشکاران ها با انتظارات وهای جاری دستگاهها وفعالیتها، برنامهلزوم همخوانی سیاست.  

 .رفع ناهماهنگی قوانین ومقررات موجود متناسب با نیازها و انتظارات ورزشکاران و جوانان 

  منابع انسانی و اعتباری در حوزه جوانان.تقویت ساختار ورفع تنگناهای 

 های متنوع حوزه ورزش و جوانانلزوم تدوین نظام جامع آماری برای ارزیابی فعالیت.  

 



 

 

 

های فرهنگی آموزشی و اجتماعیبخش سوم: حوزه  

 
 

 بهداشت و درمان بیست و دوم:فصل 
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 مقدمه

های بخشعنوان یکی از اصلی ترین ها و امکانات گسترده آن ، به بخش سالمت استان به اتکای فعالیت

انداز استان اصفهان )استانی با مردمی شود . با توجه به چشمدهنده خدمات سالمت کشور شناخته میارائه 

ترین و پاسخگوترین نظام سالمت در ، عادالنهترینمت و برخوردار از پیشرفتهدارای باالترین سطح سال

های علمی در اجرا و نظارت ، هماهنگی،ریزیبرنامه ذاری،گکشور( دانشگاه در تالش است تا با سیاست

پوشش خـود  راستای تاًمین، حفظ و ارتقای سطح سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی جمعیـت تحت

 پژوهش ترین خدمات سالمت را در بستر آموزش وپذیر فعالیـت نمـوده و کیفیهـای آسیببا تأکید بر گروه

 پزشکی ارائه نماید.  علوم در

دانشگاه علوم پزشکی مستقل اصفهان و کاشان و اداره کل انتقال خون استان مسئولیت اصلی تحقق دو 

)از جمله بخش درمان تاًمین اجتماعی،  های دولتی، غیردولتی و خصوصیاین هدف را با استفاده از ظرفیت

 نیروهای انتظامی و ...( در استان به عهده دارند.
 

 و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی:  بخش اول

 های مهمعملکرد شاخص-1

و های دولتی تیپ یک  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان یکی از دانشگاه

عضو  980دانشکده با  9. این دانشگاه مشتمل بر باشد  های علوم پزشکی کشور میاز برترین دانشگاه

صصی، فلوشیپ، تخصصی، دکترای نفر دانشجو در مقاطع فوق تخ 9358بر  هیات علمی بوده که بالغ

، کارشناسی ارشد، کارشناسیو کاردانی در آن مشغول به تحصیل هستند . دانشگاه دارای PHDای و حرفه

شرکت دانش بنیان در  6شرکت دانش بنیان 20مرکز رشد فناوری 2یک پارک تحقیقاتی علم و فناوری  

 مرکز تحقیقاتی است . 42هسته فناور و  3حوزه سالمت و مرکز رشد فناوری 

بیمارستان آن مستقیما  39تخت فعالیت داشته که  7774بیمارستان با  59در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

بیمارستان درمانی( با  29بیمارستان آموزشی درمانی و  10تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

داشتن اختیار باشد . مراکزی که با درتخت روانپزشکی و...( می 533های ویژه، تخت  826تخت فعال)  5057

های ، پوست، سوختگی ، توراکس و جراحیتجهیزات پیشرفته انواع خدمات درمانی از جمله صرع، قرنیه 
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سکته های مغزی و ... فوق تخصصی اطفال ، الپاراسکوپی، ارولوژی، شیمی درمانی، سرطان، رادیوتراپی، 

 کنند . ارایه می را

مرکز خدمات جامع  193 پایگاه سالمت 227 مرکز تسهیالت 8خانه بهداشت  489 دیگر مراکز شامل

اورژانس شهری  پایگاه 74مرکز شبانه روزی  48مرکز خدمات جامع سالمت روستایی   88 سالمت شهری

نفر نیروی انسانی این  28265ای و یک پایگاه اورژانس هوایی است . در مجموع پایگاه اورژانس جاده 72

 دهند .مردم مناطق تحت پوشش را انجام میدانشگاه ارائه خدمت به 

هزار  1203هزار نفر جمعیت را تحت پوشش داشته که از این تعداد  4398حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه 

 باشند .نفر تحت پوشش برنامه پزشک خانواده نیز می

 ش نشان داده شده است .های اصلی بخدر جدول زیر شاخص

 

 1396-98های های مهم در سال. عملکرد شاخص1جدول 

 1398 1397 1396 واحد عنوان شاخص

 دوره دانشجویان نسبت
 کل تکمیلی به تحصیالت

 دانشجویان

 28 30 29 درصد

 6/9 8/9 9/9 متر مربع آموزشی فضای سرانه

 7/7 9/7 8/7 متر مربع دانشجویی خوابگاه فضای سرانه

 شده ایندکس مقاالت تعداد نسبت
درمجالت به کل تعداد پژوهشگر 

 تطبیق یافته
 درصد

 7/0داخلی: 
 7/0خارجی:

 6/0داخلی: 
 7/0خارجی:

 4/0داخلی: 
 8/0خارجی:

 علل به باردار مادران مرگ میزان
 زایمان و حاملگی عوارض

در صد هزار 
 تولد زنده

8/11 7/9 59/14 

 و میر نوزادان میزان مرگ
هزار  در تعداد

 تولد زنده
6/6 6/6 5/7 

 میزان مرگ کودکان
 زیر یک سال

 در هزار
 تولد زنده

4/9 9/8 3/10 
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 1396-98های های مهم در سال. عملکرد شاخص1جدول 

 1398 1397 1396 واحد عنوان شاخص
 امید به زندگی
 *در بدو تولد

 86/74 86/74 86/74 زنان

 99/72 99/72 99/72 مردان

 میزان مرگ کودکان
 زیر پنج سال

در هزار تولد 
 زنده

3/11 8/10 8/12 

 علت به مرگ
 حوادث و سوانح

مورد در صد 
 هزار جمعیت

3/14 1/15 15 

 و قلبی بیماری علت به مرگ
 عروقی

 4/41 40 41 درصد

 سرطان علت به مرگ
مورد در 
صدهزار 
 جمعیت

17 17 8/16 

 تعداد تخت فعال بیمارستانی
 )دانشگاهی و غیر دانشگاهی(

 7774 7828 7146 تعداد

تعداد تخت ویژه)دانشگاهی و غیر 
 دانشگاهی(

 1278 1236 1260 تعداد

تعداد تخت فعال 
 بیمارستانی)دانشگاهی(

 5057 5124 4587 تعداد

 826 813 851 تعداد تعداد تخت ویژه)دانشگاهی(

زمان حضور بر بالین بیماران 
 اورژانس درشهر

 دقیقه

 4/8اصفهان:
شهرستان 

 8/6ها:

 05/13اصفهان:
شهرستان 

 37/9ها:

 54/12اصفهان:
 9شهرستان ها:

زمان حضور بر بالین 
 درجادهاورژانسبیماران

 13 20/14 3/9 دقیقه

 تعداد
 های بهداشتخانه

 489 489 493 تعداد

 227 226 231 تعداد های سالمتپایگاه

 147 145 141 تعداد های اورژانسپایگاه

  .مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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 ها و متغیرهای مهم بخش عملکرد شاخص -2

مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس اهداف کمی برنامه  ها و متغیرهای مهم بخششاخص
 در جدول زیر نشان داده شده است .

 

 ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش عملکرد شاخص -2جدول 

 1398در برنامه ششم توسعه سال  

اهداف کلی 
 بخش

 عنوان هدف کمی
واحد 
 متعارف

 درصد تحقق عملکرد هدف برنامه

افزایش امید 
 زندگی

کاهش مرگ کودکان 
زیر یک سال به کمتر 

در هزار تولد  5/10از 
 زنده

تولد در هزار 
 زنده

9.7 10.3 93.8 

کاهش مرگ نوزادان 
در هزار  7به کمتر از 

 تولد زنده

میزان در هزار 
 88 7.5 6.7 تولد زنده

کاهش میزان مرگ 
سال  5کودکان زیر 
در هزار  12کمتر از 

 موالید زنده

میزان در هزار 
 84.68 12.8 11.1 تولد زنده

کاهش نسبی احتمال 
های زودرس مرگ

سال( ناشی  70تا  30)
های از بیماری

 10غیرواگیر به میزان 
درصد تا پایان برنامه 

 ششم

 100 13.8 17.2 درصد

کاهش بار 
ناشی از 
بیماری ها و 
 عوامل خطر

پیشگیری از افزایش 
شیوع دیابت در افراد 

سال و باالتر تا  30
 پایان برنامه

 100 11.67 13.8 درصد

کاهش شیوع 
فشارخون باال در افراد 

سال و باالتر به  30
درصد  5/12میزان 

سال پایه تا پایان 
 برنامه ششم

 20 17.56 درصد

سال پایه استپس 
باشدکه می 95
درصد  25شیوع 

بوده و برای سال 
 23هدف  98

شود. در درصد می
معاونت بهداشتی تا 

درصد  20، 98
 اند.شناسایی شده
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 ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش عملکرد شاخص -2جدول 

 1398در برنامه ششم توسعه سال  

اهداف کلی 
 بخش

 عنوان هدف کمی
واحد 
 متعارف

 درصد تحقق عملکرد هدف برنامه

کاهش شیوع 
کلسترول خون باال در 

باالتر سال و  30افراد 
درصد  10به میزان 

سال پایه تا پایان 
 برنامه ششم

 17 25.4 درصد

سال پایه استپس 
می باشدکه  95

درصد  24شیوع 
بوده و برای سال 

 6/22هدف  98
درصد می شود. در 

اشتی معاونت بهد
درصد  17، 98تا 

 اند.شناسایی شده
کنترل بیماری ایدز به 
طوری که میزان 
شیوع آن در جمعیت 
عمومی کمتر از 

 درصد باقی بماند15/0

 100 0.02 0.02 درصد شیوع

پوشش واکسیناسیون 
در همه واکسن ها تا 

 درصد 99
 100 99 99 درصد

کاهش بروز سالک به 
درصد سال  15میزان 

 پایه

میزان بروز 
 هزار در صد

23 15 100 

ارتقای رفتارهای سالم 
و پیشگیری از 

رفتارهای پرخطر در 
 %10به میزان جوانان 

 نسبت به سال پایه

 100 27.5 20 درصد

های افزایش کارگاه
تحت پوشش بازرسی 
بهداشت حرفه ای به 

درصد تا پایان  63
 برنامه

 68 95.66 100 

های توسعه مراقبت
پزشکی شاغلین در 
مشاغل سخت و 

درصد  25آور تا زیان
 سال پایه

 درصد
درصدافزایش 5

 نسبت به سال پایه
90 100 
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 1398در برنامه ششم توسعه سال  

اهداف کلی 
 بخش

 عنوان هدف کمی
واحد 
 متعارف

 درصد تحقق عملکرد هدف برنامه

توسعه کمی و کیفی 
خدمات بهداشت 

ای از طریق حرفه
بخش خصوصی به 

درصد تا پایان  20
 برنامه

 درصد
درصد افزایش 1

 نسبت به سال پایه
39 100 

افزایش درصد 
شاغلین دارای پرونده 

درصد  55پزشکی به 
 تا پایان برنامه

 100 54.47 51 درصد

سالمت روانی 
اجتماعی مردم 
 و جامعه

اقدام به  کاهش میزان
 10خودکشی به میزان

درصد نسبت به سال 
 پایه

تعداد در 
 صدهزار

109 114.8 94.7 

کاهش مرگ ناشی از 
 10خودکشی به میزان

درصد نسبت به سال 
 پایه

تعداد در 
 صدهزار

2.18 3.63  

افزایش پوشش 
های برنامه
های زندگی و مهارت

فرزند پروری به میزان 
درصد گروه هدف  25

برنامه)ساالنه  تا پایان
 گروه هدف( 5%

 100 22.1 17 درصد

افزایش پوشش برنامه 
کاهش آسیب اعتیاد 
)برنامه سرنگ و 
 %25سوزن( به میزان 

در معتادان تزریقی 
مراکز کاهش آسیب 
 اعتیاد تا پایان برنامه

 100 35 0.44 درصد

پوشش صد درصدی 
جمعیت مناطق حاشیه 
ای شهرها در برنامه 

سالمت مداخالت 
 اجتماعی

 100 100 100 درصد
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 1398در برنامه ششم توسعه سال  

اهداف کلی 
 بخش

 عنوان هدف کمی
واحد 
 متعارف

 درصد تحقق عملکرد هدف برنامه

کاهش میزان 
های آالینده

آب، خاک، 
هوا به حداقل 
استانداردهای 
 جهانی

ارتقاء وضعیت دفع 
فاضالب بیمارستان 

درصد تا  50ها تا 
 پایان برنامه

 89.1 89.1 100 درصد

خطر ارتقاء وضعیت بی
سازی پسماند 
 90بیمارستانی به 

 درصد تا پایان برنامه

 100 98.2 95 درصد

افزایش نظارت بر 
بهداشت آب 

آشامیدنی به میزان 
تا پایان برنامه  25%

 ششم

 100 100 40 درصد

افزایش میزان 
دسترسی و 
بهره مندی 
خانوارها به 
سبد غذایی 
مطلوب با 
تأکید بر 
های استان

ناامن و بسیار 
 ناامن غذایی

کاهش اسید چرب 
های ترانس در روغن
 خوراکی

 100 2 2 درصد

کاهش اسید چرب 
های اشباع در روغن

خوراکی خانوار و 
مصرفی در صنایع 

 غذایی

 100 6 6 درصد

پوشش برنامه پایش 
باقیمانده سموم آفت 
کش و کودهای 
شیمیایی در 

 محصوالت کشاورزی

 100 50 44 درصد

اجرای برنامه کنترل 
در سطح عرضه 

PMS  با اولویت(
های با ارزیابی فرآورده

خطر باال( برای 
قلم  100حداقل 

 فرآورده

 100 100 80 درصد
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 1398در برنامه ششم توسعه سال  

اهداف کلی 
 بخش

 عنوان هدف کمی
واحد 
 متعارف

 درصد تحقق عملکرد هدف برنامه

افزایش ایمنی فرآورده 
های غذایی و 

آشامیدنی به میزان 
درصد نسبت به  20

 سال پایه

 100 20 16 درصد

پوشش 
همگانی 
خدمات 
سالمت با 
تأکید بر 
مراقبتهای 
 اولیه

درصد  100دسترسی 
تحت پوشش جمعیت 

به مراقبتهای اولیه 
 سالمت

 100 98 97.9 درصد

 90مندی حداقل بهره
درصد جمعیت تحت 
های پوشش از مراقبت
 اولیه سالمت

 100 90 (1390)سال54.5 درصد

افزایش نسبت بیماران 
مبتال به دیابت با قند 
خون کنترل شده به 

تا پایان  %10میزان 
 برنامه ششم

 100 52.3 42.2 درصد

پوشش برنامه ملی 
خودمراقبتی به میزان 

درصد جمعیت  70
تحت پوشش تا پایان 

 برنامه ششم

درصد 
جمعیت 
تحت 
 پوشش

55 52 5/94 

ارتقای 
توانمندسازی 
مردم، 
ها و سازمان

جوامع برای 
مراقبت از 
 سالمت خود

استقرار نظام جامع 
آموزش سالمت در 
مدارس کشور به 

درصد تا  100میزان 
 پایان برنامه

درصد مدارس 
 تحت پوشش

80 71.86 90 

افزایش مدارس مروج 
ستاره به  5سالمت 
درصد تا  10میزان 

 پایان برنامه

 26 در صد

تعطیلی 
مدارس در 

 98سال اسفند
به دلیل شیوع 
 ویروس کرونا،

 



 333                                                                                     فصل بیست و دوم: بهداشت و درمان

 

 
 

 ها و متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه بخش عملکرد شاخص -2جدول 

 1398در برنامه ششم توسعه سال  

اهداف کلی 
 بخش

 عنوان هدف کمی
واحد 
 متعارف

 درصد تحقق عملکرد هدف برنامه

کاهش نسبت مرگ 
 15مادران به کمتر از 

در صد هزار تولد زنده 
 تا پایان برنامه ششم

در صد هزار 
 تولد زنده

16 14.59 100 

افزایش زایمان طبیعی 
 83.5 45.09 54 درصد و ایمن

دستیابی 
عادالنه آحاد 
مردم به 
فرآورده های 
آرایشی و 
 بهداشتی ایمن

کاهش سهم 
های آرایشی و فرآورده

بهداشتی قاچاق و 
تقلبی به میزان سالیانه 

 درصد 10

 100 20 35 درصد

دستیابی عادالنه آحاد 
های به فرآوردهمردم 

آرایشی و بهداشتی 
 ایمن

 100 40 35 درصد

افزایش تعداد اقالم 
های آرایشی و فرآورده

بهداشتی تحت پوشش 
برنامه کنترل در سطح 

)با  PMSعرضه 
های با اولویت فرآورده

 ارزیابی خطر باال(

 100 100 80 تعداد

دستیابی به 
 75نسبت 

درصدی 
های شاخص

تجویز و 
مصرف دارو 

مقایسه با  در
های شاخص
المللی این بین

 حوزه

درصد  50دستیابی به 
تجویز دارو بر اساس 
پروتکل های دارویی 
مصوب به کل تجویز 

 هادر بیمارستان

 100 100 45 درصد

کاهش میزان میانگین 
اقالم تجویزی در نسخ 

قلم)نسخ  3به حداکثر 
 دارویی سرپایی(

 100 2.4 2.99 تعداد

سالیانه حداقل برگزاری 
دوره آموزشی  20

جهت تجویز و مصرف 
های منطقی فرآورده
سالمت برای 

های پزشکی و گروه
 مردم

 100 59 28 تعداد
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 1398در برنامه ششم توسعه سال  

اهداف کلی 
 بخش

 عنوان هدف کمی
واحد 
 متعارف

 درصد تحقق عملکرد هدف برنامه

پوشش فراگیر 
در دسترسی 
عادالنه به 
خدمات درمانی 
 با کیفیت

نیروی انسانی به 
 تخت

   3.3 نسبت

تخت به هزار نفر 
 جمعیت

 77 1.77 2.3 نسبت

سازی ظرفیت
های پژوهش
 سالمت

افزایش تعداد اعضای 
 هیأت علمی پژوهشی

 127 28 22 تعداد

افزایش تعداد محققان 
علوم پزشکی ایرانی با 

 15معادل  hشاخص 
و باالتر بر اساس 

Scopus 

 270 77 28 تعداد

افزایش تعداد محققان 
علوم پزشکی ایرانی 

بندی یک در رتبه
درصد برترین 
دانشمندان جهان 

یا  ESIتوسط 
Essential 
Science 

Indicators 

 67 4 6 تعداد

افزایش تعداد مقاالت 
منتشر شده توسط 

های علوم دانشگاه
پزشکی در پایگاه 

 Scopusاستنادی 

 74 122 165 تعداد

سازی ظرفیت
در حوزه 
های فناوری
 سالمت

افزایش تعداد 
واحدهای توسعه 
 تحقیقات بالینی

 200 2 1 تعداد

 60تقویت توسعه و 
مرکز رشد در 

های علوم دانشگاه
 پزشکی

 500 20 4 درصد

 .دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -مأخذ: سند راهبردی بخش در برنامه ششم توسعه
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 عملکرد بودجه-3

 )ارقام به میلیون ريال( 1398ای و تملک دارايی بخش در سال . عملکرد اعتبارات هزينه4جدول 

 درصد تحقق عملکرد مصوب اعتبارمنبع تامین  نوع اعتبار

 هزینه ای

 5/104 10467245 10019117 ملی )عمومی(

 2/94 15992642 16972100 اختصاصی)درآمد(

 98 26459877 26991217 جمع

 تملک دارایی

 9/27 132887 351002 ملی

 42 178686 425157 استانی

 1/40 311573 159/776 جمع

  .اصفهانمأخذ: دانشگاه علوم پزشکی 

 جمع بندی و پیشنهادها

 نقاط قوت   

 ایهای بین رشتهافزایش رشته های تخصصی، فلوشیپ و فوق تخصصی و راه اندازی گروه. 

  سال با  5راه اندازی مرکز جامع تکامل کودکان به عنوان مرکز آموزشی و شناسایی کودکان زیر

  .پیشگیری از اختالالت جبران ناپذیرمشکالت تکاملی و انجام خدمات توانبخشی به منظور 

  دوره طب سالمندی جهت پزشکان رفرال شهرستان ها، بهزیستی و تأمین اجتماعی 14برگزاری. 

  در امور آزمایشگاه های مرکز بهداشت استان جهت انجام 2طراحی آزمایشگاه با سطح ایمنی +

 .کرونا ویروس PCRآزمایشات تشخیص مولکولی 

  های اصفهان، کاشان و دانشگاهآنفوالنزا به روش مولکولی در سطح  تست 1000پذیرش و انجام

 .شهرکرد

  به روش مولکولی و گزارش نتایج در  19تشخیصی کووید  تست 55000پذیرش و انجام بیش از

 .ساعت 24مدت زمان 

  تشخیص مولکولی کرونا ویروس در آزمایشگاه جامع دانشگاه و  2راه اندازی آزمایشگاه شماره

 .در بیمارستان الزهرا 3شماره 

  کسب رتبه دوم در جشنواره نشریات دانشجویی و رتبه پنجم در جشنواره فرهنگی.  
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 19_راه اندازی داشبورد بیماران کووید. 

  توسعه خدمات به بیماران خاص از جمله: راه اندازی بخش جدید بیماران ام اس در مرکز آموزشی

ی کلینیک دیابت و پرفشاری خون در مراکز قطب استان و افزایش درمانی آیت اله کاشانی، راه انداز

تعداد  9216مرکز، راه اندازی سامانه حواله الکترونیک دارو جهت بیماران خاص با  20مرکز به  5از 

بیمارستان  بخش رادیوانکولوژی در Radxiact 9شده، نصب دستگاه توموتراپی مدل بیمار ثبت

 رستان سیدالشهداء)ع( و الزهرا)س(.های بنیادی بیمایوند سلولسیدالشهداء)ع(، احداث بخش پ
 

 نقاط ضعف

 های عملیاتی در سطح دانشگاهکسری اعتبارات به عنوان مهمترین مانع پیشبرد برنامه. 

 یزات مراکز تشخیص زودهنگام سرطان.کمبود تجه 

  است(بیماران گردیدهکمبود ملزومات و داروهای مرتبط با دیالیز صفاقی)که منجر به کاهش. 

 ل بسته حمایتی بیماران خاص عدم پرداخت به موقع اعتبارات و مقاومت مراکز در جهت اجرای کام

 .العالجو صعب

 ای خدمات تغذیه بالینیعدم پوشش بیمه. 

 ها و عدم وجود درگاه الکترونیک امن جهت های آماری وزارتی و لزوم ارتباط این سامانهتعدد سامانه

 .های مختلفرونده بین زیر مجموعهتبادل پ

 های استانکمبود اتاق ایزوله فشار منفی استاندارد در بیمارستان. 

  عدم اختصاص تعداد کافی پزشک متخصص از سوی وزارت متبوع و در نتیجه کمبود نیروی انسانی

  .تخصصی

  برخوردار) به کمبود تجهیزات پزشکی مورد نیاز ارائه خدمات تخصصی به ویژه در مناطق کمتر

 .، قلب( ENTهای چشم،ویژه در رشته

 کمبود امکانات رفاهی)مسکن و پانسیون( برای پزشکان متخصص. 

 هاعدم اختصاص سهمیه پزشکان عمومی طرحی جهت فعالیت در اورژانس بیمارستان. 

 ریزی جامع جهت فعالین حوزه طب سنتیعدم وجود سیاستگذاری و برنامه. 

 ( علیرغم وجود مناطق بسیار محروم و کاهش مبالغ اعتبارات 1.26یین)وجود ضریب محرومیت پا

  .تخصیصی و تأثیر در مکانیسم پرداخت به تیم سالمت

 های کشور.کمبود بودجه پژوهشی مصوب و سرانه دانشگاه در مقایسه با سایر دانشگاه 
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 بخش دوم : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
 

 26علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان با استفاده از امکانات و منابع فیزیکی مشتمل بردانشگاه 

)ضمیمه و  پایگاه سالمت 56مرکز خدمات جامع سالمت روستایی 10مرکز خدمات جامع سالمت شهری 

وابسته  بیمارستان خصوصی غیر 2بیمارستان دانشگاهی و  7بیمارستان ) 10خانه بهداشت38غیر ضمیمه( ، 

ه خدمات بهداشتی و درمانی تخت بیمارستانی ارائ 1163رژانس و پایگاه او 23و یک بیمارستان غیر دولتی( 

 های کاشان و آران و بیدگل را برعهده دارد .به شهرستان

 

 های مهمعملکرد شاخص -1

 های اصلی بخـش بهداشـت و درمـان مـرتبط بـا دانشـگاه علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتیشاخص

 درمانی کاشان در جدول زیر ارائه گردیده است: 

 1396 - 98های های مهم در سالجدول يک : عملکرد شاخص

 1398 1397 1396 واحد عنوان شاخص
 کل تکمیلی به تحصیالت دوره دانشجویان نسبت

 دانشجویان
 18 19 18.43 درصد

 10.18 11 11.47 متر مربع آموزشی فضای سرانه

 6.2 7.2 5.3 متر مربع دانشجویی خوابگاه فضای سرانه

نسبت تعداد مقاالت ایندکس شده در مجالت داخلی 
 به کل تعداد پژوهشگر تطبیق یافته

 0.4 0.5 0.6 درصد

 و حاملگی عوارض علل به باردار مادران مرگ میزان
 زایمان

در صد هزار تولد 
 زنده

13.7 14.1 63.9 

 و میر نوزادان میزان مرگ
هزار تولد  در تعداد

 زنده
5.9 4.6 5.1 

 8 6.3 8.1 در هزار تولد زنده میزان مرگ کودکان زیر یک سال

 امید به زندگی در بدو تولد
 - - - زنان

 - - - مردان

 10.4 7.9 9.2 در هزار تولد زنده میزان مرگ کودکان زیر پنج سال
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  1398 – 1396های های مهم در سالجدول يک : عملکرد شاخص

 1398 1397 1396 واحد عنوان شاخص
حوادث)غیرعمدی  و علت سوانح به مرگ

 ترافیکی وغیر ترافیکی(
 36 35 30 مورد در صد هزار جمعیت

عروقی )ازکل  و قلبی بیماری علت به مرگ
 علل مرگ ومیر(

 40.1 40.1 42.2 درصد

 سرطان علت به مرگ
مورد در 
 جمعیتصدهزار

 91.03 - - زن

 107.9 - - مرد

 1163 1151 1132 تعداد تعداد تخت بیمارستانی

 121 117 105 تعداد تعداد تخت ویژه

 8 9.1 8.5 دقیقه زمان حضور بر بالین بیماران اورژانس درشهر

 10 13 13 دقیقه درجادهاورژانسزمان حضور بر بالین بیماران

 9207 11868 9538 تعداد درهزار فرآورده خونی تاًمین شده

 10180 11685 10022 تعداد در هزار کیسه خون تاًمین شده

 100 100 100 درصد های بهداشتتجهیز و راه اندازی خانه

 100 100 100 درصد های بهداشتتجهیز و راه اندازی پایگاه

 23 23 20 تعداد های اورژانستعداد پایگاه

 100 100 100 درصد دسترسی به شبکه عمومی آب

 .پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان دانشگاه علوم
 

 عملکرد بودجه-2

 )ارقام به میلیون ريال( 1398ای بخش در سال : عملکرد اعتبارات هزينه4جدول 

 درصد تحقق عملکرد مصوب منبع تامین اعتبار نوع اعتبار

 هزینه ای
 96 1.867.702 1.948.445 ملی

 96 1.867.702 1.948.445 جمع

 تملک دارایی

 36.4 57.100 156.580 ملی

 59 19.797 65.000 متوازن -ملی 

 45.7 31.328 68.500 استانی

 47 108.225 290.080 جمع

 .مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
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 بخش سوم : انتقال خون

در حال  و وجود داشــتهبه صــورت مداوم از جمله نیازهایی اســت که نیاز به خون و فرآورده های خون 

ست.  صی همزمان باافزایش ا شخی سعه امکانات ت  انواع مانند گوناگون، های بیماری مورد در درمانی و تو

 جدید درمانیو شیوه های ا این نیاز هم به طور مستمر افزایش می یابد. پیشرفت های فن آوری هسرطان

در حال  .شـود بیشـتر خون های فرآورده و خون به نیاز شـده تادر کشـورهای صـنعتی باع   شـده ابداع

حاضر، با وجود پیشرفت های چشم گیر در زمینه علم پزشکی هنوز جایگزین مصنوعی برای خون ساخته 

  و این موضوع بیانگر اهمیت اهدا و فرآوری فراورده های خونی است .نشده 

 

 های مهم بخشعملکرد شاخص -1

مرکز اهدای  5مرکزثابت اهدای خون در اصفهان و  5نفر در  211تعداددر حال حاضر انتقال خون استان با 

واحد  400خون در شهرستان های کاشان ، شهرضا، نجف آباد و خوانسار و گلپایگان با میانگین روزانه

 اهدای خون فعالیت دارد .

است . از های مهم بخش میزان خون گیری و فرآورده های خونی به ازای هر واحد کیسه خون از شاخص

های مختلف از جمله گلبول قرمز،گلبول سفید، پالکت و پالسما و... تهیه هر واحد خون اهدایی، فرآورده

 شود.می

 1396-98های های مهم بخش در سالجدول يک : عملکرد شاخص

 1398 1397 1396 واحد عنوان شاخص

 130530 134096 133888 کیسه خون گیری

 329751 337406 359278 کیسه فرآورده

 .مأخذ: اداره کل انتقال خون اصفهان

به علت شروع  1397و  1396نسبت به سالهای  1398کاهش خون گیری و فرآورده های خونی در سال 

 باشد. ش مراجعه مردم برای اهدای خون میبیماری کرونا و کاه
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ها و متغیرهای مهم بخش بر اساس اهداف کمی برنامه ششم عملکرد شاخص -2

 1398توسعه سال 

جمعیت سنجیده نفر  1000خون در هر  یاهدا تعدادشاخص با فعال جامعه  تیخون در جمع یاهدا زانیم

برابر  1398در سال و  49/24در شاخص هدف خون  یجامعه در اهدا تیمشارکت جمع زانی. مشودمی

 91/2درصد و 91/2ترتیب بوده است آماری که با کاهش آمار اهدای خون و تهیه فرآورده به نفر  64/24

ها و متغیرهای مهم بخش بر اساس اهداف کمی برنامه درصد همخوانی دارد. جدول زیر عملکرد شاخص

 ششم توسعه را نشان می دهد .

 

 ها و متغیرهای مهم بخش بر اساس اهداف کمی : عملکرد شاخص2جدول 

 1398توسعه سال برنامه ششم 

ماده 

 قانونی
 متعارفواحد  عناوین هدف کمی

هدف 

 برنامه
 عملکرد

درصد 

 تحقق

 1/97 124759 128500 کیسه خونگیری 70-76

 1/97 329751 339600 کیسه فرآورده 70-76

 .مأخذ: اداره کل انتقال خون اصفهان

 

شاخص سیو یهاکاهش  ضم مهم یارهایاز مع ییاهدا یدر خون ها یرو شمار سالمت خون  نیدر ت ب

از مورد  30تعداد  ییاهدا یواحد خون ها 124759از تعداد  1398در سال  یروسیو ی. شاخص هارود می

صد  B ( 023/0نظر هپاتیت  صد C (029/0از نظر هپاتیت مورد 37( ، در های مورد آلودگی خون 2( و در

شد /002اهدایی به ویروس ایدز  شاهده  صد م شته و که  در شده مطابقت دا شان دهنده با هدف تعیین  ن

 .اهدایی است یهاسالمت خون

ست سالی چند داخل، درمانی مراکز نیاز مورد پالسمای تامین بر عالوه خون انتقال سازمان  به اقدام که ا

سال سما، ار شگر های شرکت به پال شتق داروهای فوق های شرکت و نموده( اروپا) خارجی پاالی  از م

سمای سال ایران به را ایران پال صفهان خون انتقال. کنند می ار شتر ا سما شده تعیین سهمیه از بی  پال
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بوده  لیتر 13101 و میزان عملکرد بوده 1398لیتر برای سال  12061 شده تعیین هدف. است کرده ارسال

ست . سالی میزان ا ست عالوه بر پالسمای ریکاورد ار صورت آفرزیس  لیتر 1868الزم به ذکر ا پالسمابه 

 . ر ارسال شده است)پالسمای تولیدی و ضد هاری ( به شرکت پاالیشگ

های جدید و های اتوماتیک )روش فرزیس( از اهداکنندگان از شـــیوهتهیه پالســـما و پالکت با دســـتگاه

ــما و یا پالکت از اهداکننده دریافت و ســایر اجزای خون به  کارامدی اســت که در این روش فقط پالس

واحد پالکت معمولی  6روش به اندازه اهداکننده برگشت داده می شود. یک واحد پالکت تهیه شده با این 

شی که اهدا کننده به جای حداکثر  سال می تواند تا  4ارزش دارد. رو بار پالکت اهدا  24واحد پالکت در 

 واحد بوده است . 2778برابر با  1398کند. میزان تولید پالکت به روش فرزیس برای سال 

 عملکرد بودجه-3

 )ارقام به میلیون ريال( 1398و تملک بخش در سال ای : عملکرد اعتبارات هزينه3جدول 

 درصد تحقق عملکرد مصوب منبع تامین اعتبار نوع اعتبار

 هزینه ای

 100 24513 24513 ملی

 100 191770 191770 استانی

 100 216283 216283 جمع

 تملک دارایی

 - - - ملی

 58 8724 14810 استانی

 58 8724 14810 جمع

 .کل انتقال خون اصفهان مأخذ: اداره

 

 جمع بندی و پیشنهادها-3

 تعیین و تامین اعتبارات ملی احداث انبار استراتژیک خون. 

 ابالغ بودجه سالیانه براساس قیمت تمام شده هر کیسه خون. 

 رفی با توجه به شیوع ویروس کرونا.تامین اعتبار مورد نیاز جهت اقالم ضروری مص 
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 استان اصفهان 1398كارشناسان تهيه كننده گزارش اقتصادي، اجتماعي سال 

 تهيه كنندگان عنوان گزارش فصل شماره فصل امور

 فرابخش

 حميد زهتاب جمعيت و اشتغال اول

 حميد زهتاب ناخالص داخلی توليد دوم

 سعادت طهماسبی توسعه علوم و فناوري سوم

 چهارم
بودجه و وضع مالی 

 دولت
 الهه زرمهر ، فریدون سنگتراش

 حميد زهتاب ، محمد وحيد درآمد و هزینه خانوار پنجم

 فرهاد حيدري ، محمد رضا صالحی محيط زیست ششم

توليدي و 

 زیر بنایی

امور توليدي و زیر هماهنگی و نظارت 

 بنایی
 مریم منوچهري

 اله توكلیمحمود خالقی، ولی حمل و نقل هفتم

 آزیتا سليمانی كشاورزي و منابع طبيعی هشتم

 فرهاد حيدري، محمود خالقی مسکن و عمران شهري نهم

 دهم
عمران روستایی و 

 عشایري

فرهاد حيدري، سيدحسين ميرمحمد صادقی، 

 اله توكلیولی

 آزیتا سليمانی صنعت، معدن و تجارت یازدهم

 سيدحسين ميرمحمد صادقی انرژي دوازدهم

 سيدحسين ميرمحمد صادقی پست و مخابرات سيزدهم

 فرهاد حيدري منابع آب چهاردهم
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 استان اصفهان 1398كارشناسان تهيه كننده گزارش اقتصادي، اجتماعي سال 

 تهيه كنندگان عنوان گزارش فصل شماره فصل امور

فرهنگی، 

آموزشی و 

 اجتماعی

فرهنگی، آموزشی هماهنگی و نظارت امور 

 و اجتماعی
 محمد ميرزایی

 پانزدهم
و تامين  بهزیستی

 اجتماعی
 احمدرضا كاظمی

 مریم شمس آموزش عمومی شانزدهم

 مریم شمس ايآموزش فنی و حرفه هفدهم

 و رسانه فرهنگ و هنر هيجدهم
، مهري خيرالهی، احمدرضا كاظمی

 سيدحسين ميرمحمد صادقی

 احمدرضا كاظمی، بهمن مرادي تبليغات اسالمی نوزدهم

 بيستم
ميراث فرهنگی و 

 گردشگري
 مهري خيرالهی

 نيلوفر عقيلی و جوانان ورزش بيست و یکم

 مهري خيرالهی،  نيلوفر عقيلی بهداشت و درمان بيست و دوم
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