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 ارگفتپیش

 

ه عنوان ی ملی ب توسعه به معنای تغییر از گذشته و حال به سوی آینده است و برنامه ریزی توسعه

سهوی   تصادی بهه ابزار تحقق اهداف توسعه، فرآیندی است که دولت ها در قالب آن، مسوولیت هدایت اق

 ههداف محه   اتغییرات مطلوب را می پذیرند. تغیراتی که هدفمند و به سوی ههدف یها مجموعهه ای از    

داراسهت و   یگری نیزاست. برنامه ریزی توسعه عالوه بر به وجود آمدن تغییر و هدفدار بودن، وجه مهم د

تفاده ی آن عقالنیت است؛ به نحوی که هدف همه ی کوشش های برنامه ریزی اقتصادی نیهل بهه اسه   

 کارآمد ازمنابع کمیاب در نظام اقتصادی است.

 یمحهدوده   تاکید در برنامه ریزی در گذشهته بیشهتر روی یهک    تاریخ برنامه ریزی نشان می دهد

تمرکهز  می شهوند،  مه جغرافیایی بوده است ولی به تدریج بر روی مردم و جوامعی که از یک برنامه متهاثر  

ر ته ی نزدیک تئوریک به روش ها -شده است. روش های برنامه ریزی نیز به تدریج از روش های علمی

 تغییر کرده است. با مسایل اجتماعی و روزمره 

براین اساس، می توان گفت که برنامه ریزی به عنوان اندیشه و روش شناسی توسعه، دچار تحهول  

شده و از مدل های متمرکز، سلسه مراتبی، دستوری و منبع گرا به مدل های جدید غیرمتمرکز، مشارکتی 

جدید، وجود منابع اعم از انسانی  و هدف گرا تغییر نموده است. در نتیجه در برنامه ریزی، با سبک وسیاق
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و مادی، وجود نهادها و سازمان های خاص، مشهارکت مهردم در فرآینهد برنامهه ریهزی و بهاالخره اصهل        

 هماهنگی به عنوان شروط الزم در این زمینه تلقی می گردد.

ت نداز بیسه ابرنامه ی ششم توسعه، سومین برنامه ای است که در راستای تحقق اهداف سند چشم 

برنامه ریزی  ی رهیافتاله جمهوری اسالمی ایران تهیه می شود. با برنامه با رویکرد مشارکتی و بر مبناس

سهتان، اصهلی   وسهعه ی ا از پایین به باال تالش دارد تا با توجه به قابلیت ها، محدودیت ها و تنگناههای ت 

اقتصهادی،   لیت هایاها و فعاترین جهت گیری ها  در زمینه جمعیت و نیروی انسانی، منابع طبیعی، زیربن

ارچوب چه اجتماعی و فرهنگی و هدف های کمی و کیفی بلند مدت و میهان مهدت توسهعه ی اسهتان در     

وسهعه  تناد ملی راهبردهای کالن برنامه ششم، سند ملی آمایش سرزمین، طرح های توسعه و عمران و اس

 بخشی و فرابخشی تببین نماید.

ور مبنی ریزی کش نگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامهبه دنبال ابالغ معاون محترم هماه

و  عالیهت هها  فبر ضرورت تدوین سند توسعه ی استان، موضوع در دستور کار این سهازمان قهرار گرفهت.    

ه بخهش  وین کننداقدامات مقدماتی شامل برگزاری دوره های آموزشی، تعیین کارشناس یا کارشناسان تد

ل بخهش تحلیه   با دستگاه های اجرایی در جههت اخهذ داده ههای موردنیهاز در    های مرتبط، ارتباط گیری 

 .ایه گردیددومجلد به تفکیک بخشی و فرابخشی ار وضعیت موجود و... انجام و ماحصل آن در قالب

حهاکم   هنگیگزارش حاضر براساس الگوی کشوری و بادرک کامل فضای اقتصادی، اجتماعی و فر

ین هنگی چنهد بر استان تدوین گردیده است و امید می رود حرکت براساس چارچوب ترسیمی که با همها 

رای به اندیشهی   باره با دستگاه های اجرایی استان در قالب ارسال پیش نویس، برگزاری نشست های هم

بتوانهد   .. بوده است،د و.اصالح راهبردها و اقدام های اساسی، بومی سازی فعالیت های مرتبط با هر راهبر

 فراهم گردد. 1400زمینه تحقق اهداف چشم انداز توسعه استان در افق 

برخود الزم می دانم از حمایت ها و هدایت های استاندار محترم و معاونین گرانقدرشهان در زمینهه   

ری نمایهد.  تصویب سند در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و نیزدر طول تدوین سند استانی سپاسگزا

هم چنین جا دارد از تالش های ارزنده و تاثیرگذار شورای معاونین سازمان بویژه معاون توسهعه و برنامهه   

ریزی سازمان که با همدلی و همکاری و با پیگیری های مداوم، تدوین سند را با سرعت دنبهال نمودنهد،   
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نسبت به تدوین برنامه هربخش هم چنین کارشناسان و روسای گروه های سازمان که با پذیرش زحمت، 

اقدام نمودند، تشکر و قدر دانی نمهایم. از سهوی دیگهر مهدیران محتهرم دسهتگاه ههای اجرایهی اسهتان،          

کارشناسان بزرگوارشان، در طول تدوین سند، ضمن همکاری، بزرگوارانه پاسخگویی مکاتبات و نیازههای  

 انه قدردانی می نمایم.سازمان بوده اند که در اینجا از مساعی همه ی آنها صمیم

ن آر اجهرای  امید است با همان دلسوزی که در تدوین برنامه مصروف داشته انهد، بها جهدیت پیگیه    

 نیزباشند. خداوند به همگان عنایت فرماید.

 بس دراز است ره منزل و من نوسفرم همتم بدرقه راه کن ای طایرقدس  

 

 

 ایام عزت مستدام

 حمیدرضا نصیری زاده

 مدیریت و برنامه ریزی استان یزد رییس سازمان

 1396ماه بهمن 
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 آب
 

 مقدمه

ث نوان مباحبهداشتی به ع رشد روزافزون جوامع بشری و افزایش نیاز به آب آشامیدنی سالم و

بع آب وری صحیح از منامطرح است. فن بهره کشور ما جملهر توسعه پایدار در سراسر دنیا، از اصلی د

 اشد وهمراه ب فنی نگری به مسائل بهداشتی وهای روز دانش بشری و آیندهبایست با اتکا به آگاهیمی

یفی که مسائل اندرکار صنعت آب موظف به استفاده معقول از بعد کمی با توجه بمسئولین محترم دست

 آن هستند.

 روزی پرسنل ورسانی به مدد لطف بیکران الهی و تالش شبانهدر زمینه آبدستاوردهای بزرگ 

ی ن خشکسالگذار و با پشت سر گذاشتن مسائل و مشکالت فراوانی که نمونه آهای دولت خدمتحمایت

آب کشور قرار های خشک و کماگر چه در زمره استانیزد، استان  میسر شده است. ،چند ساله اخیر است

سایه  سئولین درم شود ولی با همت کارکنان وگیر آن میگاهی بحران خشکسالی گریباندز چنا دارد و هر

 ها به نحو مطلوبی گذر نموده است.تعامل همواره از این بحران تدبیر و درایت و

 

 بخشوضع موجود تبیین و  بررسی عملکرد گذشته

 و تحلیل وضع موجودتوصیف 

ثیر قرار ها و موجودات را به شدت تحت تأزندگی انسانهای جوی است که بارش یکی از پدیده

 ه خشکسالیهای متوالی، منجر بکاهش بارش در سال کند.داده و نقش مهمی در حیات آنها ایفا می

جمعیت،  ا افزایششود و متأسفانه با کاهش بارش در سطح استان یزد و افزایش تقاضا برای برداشت بمی

 شود.تر میاستان جدی بحران منابع آب و خشکسالی در
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ا استان یزد ب متوسط جهانی است.یک سوم است که حدود  mm 250متوسط بارندگی ایران 

شود. تحقیقات نشان آب کشور محسوب میکم های خشک واستان ءجز mm 106متوسط بارندگی 

استان یزد ر بیشترین شدت را د بلوچستان، استان هرمزگان و سیستان و دهد که خشکسالی، بعد ازمی

ت به سم وده وب به طور کلی پراکندگی جغرافیایی خشکسالی در مرکز و جنوب کشور حداکثر داشته است.

 شود.شمال و غرب از شدت آن کاسته می
 

 
 . مقایسه میزان متوسط بارندگی دنیا، ایران، استان یزد و شهر یزد1 نمایه

 

 
 متر()میلی های ایرانمدت بارش استان. میانگین بلند2 نمایه
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 وضعیت بارندگی استان در کشور

یافت بارشی ماه حاکی از درتا پایان بهمن 1394-95شده در سال آبی گزارش میزان متوسط بارش

رضوی،  اسانهای مازندران، خرکه تنها استان . به طوریه استبیشتر از نرمال در اغلب نقاط کشور بود

ب بیشترین و به ترتی ایالم و یزد هایاستان. نداهخراسان جنوبی و یزد بارشی کمتر از نرمال دریافت داشت

میزان  د دراستان یز .اندمدت گزارش کردهدر مقایسه با آمار بلند دوره مذکورکمترین میزان بارش را در 

ایش بارش قدار افزبیشترین م ،ذکر است الزم به باشد.مدت در جایگاه آخر میدریافت بارش نسبت به بلند

مدت ثبت شده و نسبت به دوره بلند (درصد 53و  67به ترتیب حدود )های ایالم و کرمانشاه در استان

بت به نرمال درصد کاهش نس 50و  53به ترتیب با )های یزد و خراسان جنوبی کمترین بارش در استان

 رخ داده است. (مدت()میانگین بلند

یز درجه دو حوضه آبر 30ایران از نظر حوضه آبریز شامل شش حوضه آبریز درجه یک که خود به 

 9ه بباشد که خود های آبریز درجه یک مید. حوضه آبریز مرکزی یکی از حوضهباش، میگردندتقسیم می

وه و سیاهکویرکسیرجان، کویر لوت،  -های کویر ابرکوهحوضهگردد. زیرحوضه آبریز درجه دو تقسیم می

گیرد و شامل رار میقباشند که بخشی از آنها در استان یزد کویر درانجیر جزئی از حوضه آبریز مرکزی می

وده باقیمانده که محد 5محدوده ممنوعه و  14 ،محدوده مطالعاتی 19باشند. از محدوده مطالعاتی می 19

 باشد همگی کویری هستند. آزاد می

این  .دارد رارکیلومتر مربع در قسمت مرکزی فالت ایران ق 74645ر استان یزد با وسعتی بالغ ب

دقیقه تا  50ه و درج 52دقیقه عرض شمالی و  23درجه و  33دقیقه تا  35درجه و  29استان در موقعیت 

را در بین  هشتمین رتبه ، این استان. از نظر وسعتدقیقه طول شرقی واقع شده است 37 درجه و 56

، یخراسان جنوب ، کرمان،های سیستان و بلوچستانخود اختصاص داده و بعد از استان های کشور بهاستان

ت آید. از نظر موقعیترین استان کشور به شمار میفارس، خراسان رضوی، اصفهان و سمنان، وسیع

فارس و  بی، کرمان،های سمنان، خراسان جنودر مرکز ایران واقع شده و به استاناین استان  ،جغرافیایی

 اصفهان محدود است.
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 250)شور متوسط بارندگی ک %40متر بوده که میلی 100متوسط بارندگی سالیانه استان حدود 

اله س 30وره های اخیر میانگین بارندگی استان در یک دبه علت خشکسالی ؛ ضمناًباشدمی (مترمیلی

یارد مترمکعب میل 8/7یب درصد کاهش داشته است. میزان نزوالت جوی استان یزد سالیانه قر 10حدود 

درجه ط متوسمیلیمتر،  3193درصد حجم نزوالت جوی کشور است. متوسط ساالنه تبخیر  2و حدود 

ر زمستان و ددرصد است. نوسانات درجه حرارت  33رطوبت نسبی متوسط درجه سانتیگراد و  17حرارت 

درجه  -20تا  48و کمینه بین باشد درجه حرارت بیشینه زیاد می بسیارتابستان و حتی در شب و روز 

ها، شدید و ها و کوهستانعلت لخت بودن دشته باشد. وزش باد در استان نیز بگراد متغیر میسانتی

 ای است.های ماسهجایی تپهههای شن با سرعت زیاد در حال تشکیل و جابطوفان
 

 ساله 30و  20، 10های متوسط بارندگی استان در دوره. 1 جدول

 واحد شرح
 دوره آماری

 ساله 30 ساله 20 ساله 10

 100 91.4 82.1 مترمیلی متوسط بارندگی
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 مترمیلی حسب بر یزد استان هایشهرستان معرف هایایستگاه ساالنه و ماهانه بارندگی متوسط. 2 جدول

 ساالنه شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن ید آذر آبان مهر ایستگاه/ماه شهرستان

طول 

 دوره 

 )سال(

 21 66.5 1 0 0.6 1.9 4.5 12.2 8.3 7.7 10.2 15.1 4 1.3 ابرکوه ابرکوه

 29 72.1 0 0 0.1 0.8 4 11.3 10.2 10.3 14.9 12.9 3.4 0.5 اردکان اردکان

 26 80.1 0 0.2 0.4 0.4 6.8 11.9 15.8 12.8 15.9 10.1 5.3 0.7 بهاباد بهاباد

 23 53.1 0 0 0.3 0.1 4.2 8.3 6.7 6.2 13.8 10.1 3.1 0.4 بافق بافق

 تفت
 26 317.2 0.5 0.9 1.8 5.3 19 69 59.5 45.3 44.3 49.9 18.9 2.8 ده باال

 43 133.1 0 0.1 0.7 0.8 7.3 20.2 26.8 21.6 24.7 22.4 6.9 2.1 تفت

 خاتم
 25 97.8 0.1 0.2 0.2 2 7.5 14.1 16.1 18.2 19.4 16.4 2.8 1.1 هرات

 26 70.9 0.1 0.2 0.2 1.9 6.3 12.1 9.3 10.7 13.6 12.8 2.5 1.3 مروست

 مهریز
 23 68.7 0.1 0 0.1 0.6 4.2 8.9 11.5 10.1 15.1 13.9 4.4 0.8 مهریز

 25 347.5 0.8 0.7 0.3 5.1 15 67.8 56.3 62.2 60.5 60.2 16.4 2.3 منشاد

 16 53.2 0 0 0.1 0 1.9 8.8 7.3 6.1 12.6 13.2 3.2 0.03 میبد میبد

 25 48.1 0 0.1 0.1 0.7 2.6 6.9 9.5 5.9 10.5 8.8 2.6 0.5 مرکز پژوهشی یزد
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 های استان یزد. میانگین بارندگی ساالنه شهرستان3 نمایه

 

های استان های مطالعاتی، تخلیه و میزان نوسانات سطح منابع آب زیرزمینی دشتدهمشخصات محدو .3 جدول

 (1393-94)سال آبی 

نام محدوده 
 مطالعاتی

کد 
محدوده 
 مطالعاتی

 وسعت )کیلومتر مربع(

ع 
ناب
ل م
 ک
داد
تع

ب )
آ

مه،
چش
ه، 
چا

 

ت(
قنا

ل  
 ک
یه
خل
ت

 و 
مه
چش
اه،
چ

ن 
لیو
)می
ت
قنا

ب(
کع
رم
مت

 

 (آب زیرزمینی )مترطح میزان نوسانات س

وسعت 
 کل

وسعت 
 دشت

متوسط 
 ساالنه

از ابتدا 
 تاکنون

در 
سال 
 قبل

سال ابتدای 
 دوره

 62فروردین -0.8 -19.64 -0.61 166.06 803 2002 3699.7 4401 ابرکوه

 79مرداد -1.68 -14.98 -0.88 59.42 124 4270 7201.3 4404 کویر ابرکوه

 76مهر -0.3 -4.12 -0.23 84.48 1223 1365 3166.1 4405 دهشیر

کفه 
 طاقستان

 76مهر -0.28 -2.78 -0.15 11.8 120 1188 3831.5 4406

 66مهر -0.67 -15.47 -0.55 70.2 214 639.2 1151.2 4407 مروست

 66مهر -0.62 -13.49 -0.48 90.55 359 755.2 1625.6 4409 هرات

 -چاهک
 شهریاری

 75مهر -0.36 -19.75 -1.04 45.96 188 696.1 2046.1 4412

 87خرداد -0.04 0.1 0.02 0 6 611.8 980.2 4606 آبادکویر اله

 66مهر -0.67 -13.49 -0.48 56.13 297 1304 5103.3 4607 بهاباد

 83مهر -0.14 -1.25 -0.11 19 156 1084 2438.1 4807 عقدا

 53مهر -0.31 -17.57 -0.43 339.54 2154 5443 11573 4808 یزد ه اردکان

تفت ه 
 نصرآباد

4809 825.6 101 361 20.91 - - - - 

 70مهر -0.1 -2.96 -0.12 4.52 11 1817 3199.6 4810کویر 
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نام محدوده 
 مطالعاتی

کد 
محدوده 
 مطالعاتی

 وسعت )کیلومتر مربع(

ع 
ناب
ل م
 ک
داد
تع

ب )
آ

مه،
چش
ه، 
چا

 

ت(
قنا

ل  
 ک
یه
خل
ت

 و 
مه
چش
اه،
چ

ن 
یو
میل
ت)
قنا

ب(
کع
رم
مت

 

 (آب زیرزمینی )مترطح میزان نوسانات س

وسعت 
 کل

وسعت 
 دشت

متوسط 
 ساالنه

از ابتدا 
 تاکنون

در 
سال 
 قبل

سال ابتدای 
 دوره

 سیاهکوه

کویر ریگ 
 زرین

 78فروردین -0.08 0.34 0.05 0.24 27 4473 10082 4811

کویر در 
 انجیر

 84فروردین -0.11 -0.44 -0.05 11.87 56 3065 6233.1 4901

 64مهر -0.67 -20.5 -0.68 40.95 183 1287 2284.8 4903 ادرانبه

 69مهر -0.22 -3.62 -0.14 31.96 193 1467 3984.9 4904 ارنان ه دهج

 77مهر -0.19 -1.56 -0.09 51.9 227 1900 4793.7 4908 بافق

 67مهر -0.02 0.23 0.04 8.85 24 782.2 1662.8 49012 ساغند

     1114 6726 34251 75883 جمع

 
 1389-93 هایسال طیجوار های هممقایسه میانگین ارتفاع بارندگی ساالنه استان یزد و استان. 4جدول

 متر()میلی

 1393 1392 1391 1390 1389 استان
 5میانگین 

 ساله
 78.3 87.8 83.5 102 60.31 57.89 یزد

 248 223.6 294.1 235.6 226.74 260.11 فارس

 171.7 175.4 176.6 216.3 144.56 145.77 اصفهان

 122.6 145.2 172.4 103.4 79.3 112.63 کرمان

 130.8 134 72.1 174.3 156.36 117.2 سمنان

 100.5 109.5 102.2 110.6 99.1 81.29 خراسان جنوبی

 باطات(طالعات و ارتکشور )اداره کل فناوری اخذ: تارنمای سالنامه آماری ایران برگرفته شده از منابع سازمان هواشناسی أم
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 1389-93های جوار طی سالهای همساله بارندگی ساالنه استان یزد و استان 5. میانگین 4 نمایه

 

باشد که ات میمنبع آبی شامل چاه، چشمه و قن 6726در مجموع استان تعداد منابع آب زیرزمینی 

ل گردیده استحصا 1393-94میلیون مترمکعب آب در سال آبی  1114ن منابع در مجموع مقدار از ای

 21/4درصد مصرف کشاورزی،  46/93های مختلف شامل است. میزان مصرف آب زیرزمینی در بخش

 باشد.درصد مصرف صنعت می 33/2درصد مصرف شرب و بهداشت و 

های مطالعاتی تحت ای زیرزمینی در محدودههدهد که میزان برداشت از آبآمارها نشان می

به  1389-90مکعب، در سال آبی میلیون متر 1484به میزان  1383-84در سال آبی  ،پوشش استان

رسیده است  میلیون مترمکعب 1114به میزان  1393-94میلیون مترمکعب و در سال آبی  1180میزان 

 باشد.های زیرزمینی میبخوانثیرات خشکسالی و افت تراز سطح آب در آأکه بیانگرت

باشد. از یهای بوانات و اعظم در شهرستان خاتم مهای استان شامل رودخانهترین رودخانهمهم

میلیون  4/8 و 5/7معادل  1385های بوانات و اعظم بر اساس آماربرداری سال جریان پایه رودخانه

های ههای سیالبی رودخانشده و از جریانکشاورزی استفاده  سال توسط انهار سنتی در امر مترمکعب در

وعی نیز های مروست و هرات که به همین منظور بندهای تغذیه مصنمذکور در تغذیه مصنوعی دشت

 شود.احداث گردیده استفاده می
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 ،شودگیری میهای هیدرومتری اندازهوسیله ایستگاهه های فصلی و سیالبی که بجریان از دیگر

بوده که  دره زرشک ، خرانق، منشاد، بیداخوید وآباد، نیر، دو کالی، فی تفت، بادهای فخرآجریان مسیل

ر سال در دمیلیون مترمکعب  7/66حدود ایستگاه هیدرومتری  21خروجی از  رفته مجموع دبیهمروی

 باشد. می های آبریزها و یا حوضهمحل ورود به دشت

های مختلف و متر در دشت 05/0تا  -04/1های استان بین افت ساالنه سطح آب در آبخوان

 ،یط موجودباشد. بدیهی است که شرامیلیون مترمکعب می -93/228مدت آن متوسط کسری بیالن دراز

 بار افت سطحعواقب اسف .چندان دور استاستان در آینده نه آبیهای زنگ خطری برای وضعیت سفره

امالح  و افزایش ها، تغییر کیفیتتعدادی از چاهآب زیرزمینی عالوه بر خشکیدن قنوات و کاهش آبدهی 

 را به همراه داشته است.
 

های استان های مطالعاتی، تخلیه و میزان نوسانات سطح منابع آب زیرزمینی دشتدهمشخصات محدو. 5 جدول

 (1393-94)سال آبی 

ی
عات

طال
ه م

ود
حد

م م
نا

 

ی
عات

طال
ه م

ود
حد

د م
ک

 

 وسعت 

 ر مربع()کیلومت

ه، 
چا

ب )
ع آ

ناب
ل م

 ک
داد

تع

ت(
قنا

ه، 
شم

چ
 

و 
ه 

شم
 چ

ه،
چا

ل 
 ک

یه
خل

ت

ب(
کع

رم
مت

ن 
یو

میل
ت )

قنا
 

 میزان نوسانات سطح آب زیرزمینی )متر(
کل

ت 
سع

و
ت 

ش
 د

ت
سع

و
نه 

اال
س

ط 
س

تو
م

ن 
نو

اک
ا ت

تد
 اب

از
 

بل
ل ق

سا
در 

ی  
دا

ابت
ل 

سا

ره
دو

 

 62روردینف -0.8 -19.64 -0.61 166.06 803 2002 3699.7 4401 ابرکوه

 79مرداد -1.68 -14.98 -0.88 59.42 124 4270 7201.3 4404 کویر ابرکوه

 76مهر -0.3 -4.12 -0.23 84.48 1223 1365 3166.1 4405 دهشیر

کفه 
 طاقستان

 76مهر -0.28 -2.78 -0.15 11.8 120 1188 3831.5 4406

 66مهر -0.67 -15.47 -0.55 70.2 214 639.2 1151.2 4407 مروست

 66مهر -0.62 -13.49 -0.48 90.55 359 755.2 1625.6 4409 هرات

 -چاهک
 شهریاری

 75مهر -0.36 -19.75 -1.04 45.96 188 696.1 2046.1 4412

 87خرداد -0.04 0.1 0.02 0 6 611.8 980.2 4606 آبادکویر اله

 66مهر -0.67 -13.49 -0.48 56.13 297 1304 5103.3 4607 بهاباد

 83مهر -0.14 -1.25 -0.11 19 156 1084 2438.1 4807 عقدا

 53مهر -0.31 -17.57 -0.43 339.54 2154 5443 11573 4808یزد ه 
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 میزان نوسانات سطح آب زیرزمینی )متر(

کل
ت 

سع
و

ت 
ش
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ت
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ره
دو

 

 اردکان

تفت ه 
 نصرآباد

4809 825.6 101 361 20.91 - - - - 

کویر 
 سیاهکوه

 70مهر -0.1 -2.96 -0.12 4.52 11 1817 3199.6 4810

کویر ریگ 
 زرین

 78فروردین -0.08 0.34 0.05 0.24 27 4473 10082 4811

کویر در 
 انجیر

 84فروردین -0.11 -0.44 -0.05 11.87 56 3065 6233.1 4901

 64مهر -0.67 -20.5 -0.68 40.95 183 1287 2284.8 4903 بهادران

ارنان ه 
 دهج

 69مهر -0.22 -3.62 -0.14 31.96 193 1467 3984.9 4904

 77مهر -0.19 -1.56 -0.09 51.9 227 1900 4793.7 4908 بافق

 67مهر -0.02 0.23 0.04 8.85 24 782.2 1662.8 49012 ساغند

     1114 6726 34251 75883 جمع

 
های ای یزد و استانهای آب منطقهمقایسه منابع آب زیرزمینی و مقدار تخلیه ساالنه آن برحسب شرکت. 6جدول

 1392-93سال آبیدر جوار هم
 (میلیون مترمکعب) 

 استان
کل 

 تخلیه

 چشمه قنات چاه نیمه عمیق چاه عمیق

 تخلیه تعداد تخلیه تعداد تخلیه تعداد تخلیه تعداد

 27 387 170 2630 97 769 843 2911 1137 یزد

 1038 2226 401 1730 2491 53324 4066 31140 7996 فارس

 1296 8686 773 4203 1083 33286 1801 15732 4952 اصفهان

 110 1593 456 2391 1337 18517 4494 16039 6397 کرمان

 167 1873 92 738 35 1996 697 2924 991 سمنان

خراسان 
 جنوبی

1211 2425 841 849 37 6251 266 2196 66 

 ات پایه منابع آب(دفتر مطالع –خذ: تارنمای سالنامه آماری ایران برگرفته شده از منابع وزارت نیرو )شرکت مدیریت منابع آب ایران أم
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 %9/97به  1393بر اساس آخرین اطالعات، جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری تا پایان سال 

 . . زیع و .های آب، شبکه توخانهرسانی، تصفیهجمله خطوط آب های بسیاری اززیرساخترسیده است. 

زمینه  خصوص دره وز هم در این زمینه باست، اما هنبرای تأمین پایدار آب شرب در استان احداث شده 

ال نیز در ح میزان آب بدون درآمد استان در بخش شهری تأمین آب شرب مشکالت بسیاری وجود دارد.

تاندارد باشد و لذا هدررفت آب در استان در وضعیت مطلوبی نسبت به اسمی %16/18حاضر حدود 

 .باشدکشوری می

، عواقب دامه یابدبوده و مسلماً چنانچه روند موجود ا رانیبحوضعیت آب در استان در شرایط فعلی 

ال سسرشماری  جمعیت روستاهای استان بر مبنایناپذیری برای توسعه استان رقم خواهد خورد. جبران

زان به می 1394سال  باشد و ظرفیت تأمین آب این تعداد جمعیت تا پایانهزار نفر می 195برابر با  1390

رآورد شده که بهزار نفر  299حدود  1420باشد. این جمعیت برای سال ب در سال میمکعمیلیون متر 27

 ،صرف(مهش سرانه اساس دو سناریوی روند معمول )سرانه فعلی( و روند مطلوب )کا در همین راستا و بر

 عب در سال است.میلیون مترمک 2/31و  9/45میزان آب موردنیاز شرب جامعه روستایی استان به ترتیب 

یلیون نفر م 03/1حدود  1400شهری استان در سال  جمعیتر اساس نتایج طرح جامع آب استان، ب

وب روند مطل واست. در همین راستا و بر اساس دو سناریوی روند معمول )سرانه فعلی( برآورد شده 

باشد. می میلیون مترمکعب 110)کاهش سرانه مصرف( میزان آب موردنیاز شرب جمعیت شهری استان 

نه از پساب فاده بهیعدم تصفیه فاضالب شهرهای استان نیز تأثیر بسزایی در آلودگی منابع آب و عدم است

 خواهد داشت.

های شدیدتر ز بحرانریزی منسجم برای خروج از بحران آب، که در واقع جلوگیری از بروبنابراین برنامه

عه به مه ششم توسن به مقوله آب در برنا. به همین دلیل پرداختاستامری ضروری در استان خواهد نمود، 

ت تأثیر محیطی استان را تحعنوان یک موضوع خاص که هم رشد صنعتی و اقتصادی و هم مسائل زیست

 ای دارد.قرار خواهد داد، اهمیت ویژه

 ،درصد جمعیت تحت پوشش استفاده از فاضالباساس تعریف برنامه توسعه سازمان ملل،  بر

یافته دفع بهداشتی فاضالب، از طریق اتصال به سیستم و که از خدمات سازماناست درصدی از جمعیت 
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های دفع بهداشتی خانگی مانند استفاده از سنگ دستشوئی و مجاری فاضالب عمومی شهرها یا سیستم

دار، توالت اشتراکی و یا دیگر تسهیالت مشابه برخوردارند. این شاخص کننده سیفونهای ضدعفونیتانک

شبکه  ،المللیاساس استانداردهای ملی و بین که بر استیافتگی شبکه فاضالب استان هنده توسعهدنشان

 د.نمایساکنین مناطق شهری فراهم می خصوصهب استان فاضالب را برای جمعیت

صد در 8/9، بالغ بر 1393آوری فاضالب در پایان سال پوشش شبکه جمعجمعیت شهری تحت

ت شهری که جمعی درصد 5نمایه است. نسبی استان در این زمینه  ماندگیقبعدهنده باشد که نشانمی

نماید ارائه می به تفکیک استان1393دسترسی به خدمات دفع بهداشتی فاضالب داشته را تا پایان سال 

 باشد.درصد می 5/41که طبق نمودار، متوسط کشور حدود 
 

 

 

 

 های کشوری جمعیت شهری به خدمات فاضالب به تفکیک استانمیزان دسترس. 5 نمایه

(Reference: World Bank Data, World Development Indicator) 
 

دوده عبارت از کل مصرف آب در یک مح مصرف سرانه آباساس تعریف مرکز آمار ایران،  بر

لگوی ااکی از حاین شاخص  جغرافیایی در یک دوره زمانی، تقسیم بر تعداد جمعیت در همان دوره است.

ت آن ه تولیدادهد که آیا مصرف آب متناسب با ارزش افزودمی صحیح مصرف در یک استان بوده و نشان
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درصد جمعیت تحت پوشش شبکه های فاضالب
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باالی  انه مصرفه است و بیانگر سرهای کشور را ارائه نمودنمودار ذیل مصرف سرانه آب در استان

 باشد.استان نسبت به متوسط کشوری می

 

 
 های کشوربه تفکیک استان میزان سرانه مصرف آب. 6 نمایه

(Reference: World Bank Data, World Development Indicator) 

 

 بینی وضعیت پوشش آب شهری در طول برنامه ششم توسعهپیش

توسعه  های برنامه ششمترین هدف استان در طول سالمهم، شهری آبدرصدی صد پوشش

ری استان تحت درصد جمعیت شه 9/97بالغ بر  1394در پایان سال  موجود، اساس آمار بر .خواهد بود

وز است که هن یهایشهر ،ترین عامل در عدم پوشش صددرصدیمپوشش شبکه آب شهری بوده و مه

لی در اعما یهابا توجه به قانون و سیاست و لیکن قرار دارندتحت پوشش آب و فاضالب روستایی 

ه بر گرفته های برنامه ششم در اختیار این شرکت قرااین شهرها در طول سال ،صنعت آب و فاضالب

 .رفتگخواهند کل جمعیت شهری استان تحت پوشش این شرکت قرار  1399طوری که در پایان سال 

 :ثیرگذار بر شاخص جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری عبارتند ازأهای تعوامل و فعالیت

 انتقال آب و ن تأمی .1
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(لیتر در شبانه روز)سرانه مصرف 
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 احداث و توسعه شبکه آب شهری  .2

 واگذاری انشعابات جدید .3

 توسعه مخازن ذخیره آب شهری .4

 

 تأمین و انتقال آب

 ،عدر مجمو های برنامه ششم توسعهدر طول سال ،گرددبینی میدر مورد تأمین و انتقال آب پیش

و  (ش مصرف آبمین افزایأت)دید مین آب مشترکین جألیتر بر ثانیه ظرفیت تولید جدید با هدف ت 625

  د.ایجاد گرد حفظ توان تولید فعلی

ها و ی چاهزمینی و کاهش دبهای زیرهای اخیر و افت سفرههای مداوم سالبا توجه به خشکسالی

ه عدم بتوجه  با ضمناً .نظر خواهد بودهای موجود مدی چاهیجاههای جدید و جابحفر چاه، افت کیفیت آب

ی و یزدامله نمکجمین آب از أهای جدید تاستفاده از روش ،جدید در بسیاری از نقاط استانوجود منابع 

ر دنیز  ردکان(او  میبد، بهاباد، )بافق استانهای کیفیت موجود در بعضی از شهرهای بیسازی آبشیرین

رکت و نابع شم بودن محدوددلیل  به . الزم به ذکر استهای برنامه در دستور کار خواهد بودطول سال

وصی با ز بخش خصهای فوق را نداشته استفاده ایت در اعتبارات عمرانی که تکاپوی انجام پروژهدمحدو

مورد نظر  . . . بیع متقابل و، BOO ،BOTهای قانونی موجود در قالب قراردادهای توجه به ظرفیت

 از کل ای بخش خصوصیهطوری که سهم در نظر گرفته شده جهت استفاده از ظرفیته ب، خواهد بود

 .برآورد شده استدرصد  57 ،بینی شده در بخش آباعتبار پیش

 

 احداث و توسعه شبکه آب شهری

با توجه به استانداردهای موجود در صنعت آب و  ،در مورد احداث و توسعه شبکه آب شهری

متر شبکه توزیع  5/12به ازای واگذاری هر انشعاب جدید نیاز به حدود  ،فاضالب و شرایط اقلیمی استان

فقره انشعاب در طول برنامه ششم توسعه نیاز به  75033بینی واگذاری باشد و با توجه به پیشآب می
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نیاز جهت توسعه شبکه از محل اعتبار مورد ،کیلومتر شبکه توزیع خواهد بود و با توجه به قانون 96/942

 .بینی گردیده استمنابع داخلی شرکت پیش

 

 ب جدید آبواگذاری انشعا

ش ند افزایبا توجه به رو ،های برنامه ششمدر مورد واگذاری انشعابات جدید آب در طول سال

گردد بینی میهای برنامه ششم لحاظ گردیده و پیشدرصدی طی سال 3رشد  ،های قبلسال درجمعیت 

 مورد نیاز عمناب کههای استان به فروش برسد فقره انشعاب جدید در سطح شهر 75033 این دورهطی 

 .تأمین خواهد شداز محل منابع داخلی شرکت  آن،

 

 توسعه مخازن ذخیره آب شهری

ن تا محل میأنبع تمفاصله زیاد  ،سازدکه استان یزد را از سایر نقاط متمایز می ییکی از نکات مهم

ین مألی تکه بخش قابل توجهی از آب شرب استان از محل آب انتقااز آنجایی  .باشدمصرف آب می

دان در مقاطع مین آب شهرونأبه منظور ت ،کیلومتری مخازن ذخیره 360گردد و با توجه به فاصله می

صرف و های پیک ممین پایدار آب شهروندان در زمانأهای مقطعی آب انتقالی و تبحرانی از جمله قطعی

د در ازن جدیمخ ساخت ،مقابله با نوسانات مصرف روزانه و با توسعه شهر و افزایش تعداد مشترکین

 اهیت ساختم با توجه به باشد. ضمناًمد نظر میهای برنامه ششم توسعه در طول سال های مختلفشهر

گذاری بخش ایهمنابع داخلی شرکت و سرم، اعتبار مورد نیاز از محل اعتبارت عمرانی ،مخازن ذخیره

 .شدمین خواهد أخصوصی ت

 

 برنامه ششم توسعه:بینی وضعیت پوشش فاضالب شهری در طول پیش

گیری جمعیت تحت پوشش شبکه فاضالب شهری به عنوان معیار اندازه ،در بخش فاضالب

جمعیت  ،بر اساس آمار .سیسات فاضالب در شهرهای استان مد نظر قرار گرفته استأوضعیت اجرای ت
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ار باشد که آمدرصد می 7/11 معادل 1394 در پایان سال ،شهری تحت پوشش فاضالب در استان

ماندگی استان در این دهنده عقبنشانو این دهد درصد را نشان می 44 ی در مدت مشابه، رقمکشور

بر بوده و سیسات هزینهأهای ایجاد تبا توجه به منابع مالی دولت و این که انجام پروژه .باشدشاخص می

و باعث طوالنی شدن اجرای ی را نداشته یهامحدود عمرانی تکاپوی انجام به موقع چنین پروژه اتاعتبار

 . نمایدگیری از توان بخش خصوصی در این حوزه ضروری می، لذا بهرهگرددها میپروژه

ستفاده بنی بر اهای برنامه ششم مهای دولت و وزارت نیرو در طول سالبا توجه به قانون و سیاست

بینی پیش ،ای فاضالبهبرداری از پروژهو بهرهری گذاهای بخش خصوصی جهت سرمایهاز ظرفیت

الب های گذشته در قبافق و اردکان که طی سال، های مهریزهای فاضالب شهرهگردد با تکمیل پروژمی

هر اضالب شسیسات فأقرارداد بیع متقابل به بخش خصوصی واگذار گردیده و همچنین پروژه ایجاد ت

آن آغاز خواهد  عملیات اجرایی 1395به بخش خصوصی واگذار گردید و در  1394میبد که در پایان سال 

ی و تفت ط ابرکوه، سیسات فاضالب شهرهای یزدأبرداری تبینی واگذاری تکمیل و بهرهگردید و پیش

 ای درهقابل مالحظ تحرک و بهبود ،های بعد برنامه ششم توسعه به بخش خصوصیو سال 1395سال 

امه ششم در پایان برننحوی که به  رخ دهدهای استان شاخص جمعیت تحت پوشش شبکه فاضالب شهر

استان  ،ققدرصد جمعیت استان تحت پوشش شبکه فاضالب قرار گرفته که در صورت تح 4/81بالغ بر 

 .یت بسیار مطلوبی قرار خواهد گرفتدر شاخص فوق در وضع
 

 هاتنگناها و چالش

  هاو خشکسالیآب و هوایی تغییرات 

 زمینی های زیرکاهش شدید و افت سطح آب 

 رویه آب از منابع زیرزمینی برداشت و استحصال بی 

 های نامناسب کشتوری پایین و اسراف در مصرف آب کشاورزی، شرب و صنعت و شیوهبهره 

 ها و افزایش روند آلودگی منابع آب های روزافزون و فاضالبوجود آالینده 

 غفلت نسبی از منابع آب غیرمتعارف 
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 شده امداری در بخش آب و افزایش قیمت تمصاد بنگاهساختار نامناسب و غیرمتوازن اقت

 های آب طرح

 کنندگان شده و قیمت فروش آب به مصرففاصله زیاد بین هزینه تمام 

 ها رحاجرای ط اتکای زیاد بخش به منابع مالی دولتی و عدم تنوع در تأمین منابع مالی برای 

 رکت بخش ورد نیاز جهت توسعه مشاهای مفقدان بستر مناسب برای ایجاد انگیزه و جذابیت

 خصوصی

 آب برای پایین بودن شاخص برخورداری جمعیت روستایی از آب آشامیدنی بهداشتی و کمبود 

 رسانی به روستاهاآب

 عدم وجود سامانه منسجم آمار و اطالعات در منابع و مصارف آب 

 خش زم در بهای مدیریت مصرف آب و عدم تأمین منابع مالی النادیده گرفته شدن طرح

 روستایی

 دخالت افراد و نهادهای سیاسی در رابطه با مدیریت منابع و مصرف آب استان 

 آبی شرایط روانی نامناسب در جامعه در شرایط کم 

 های مردمی در مسیر خط انتقال آب تعارض 

 خواه در استان رویه صنایع پر آبافزایش بی 

 ر استان پذیهای ممتد و کاهش منابع آب تجدیدخشکسالی 

 نگری علمی توسعه رویه استان بدون کالنتوسعه بی 

 عدم وجود برنامه جامع آب بین بخش کشاورزی، صنعت و شرب در استان 

 مصرفناچیز بودن سقف تخصیص آب حتی جهت تأمین آب واحدهای کم 

 های زیرزمینیبیالن منفی و کاهش ذخایر آبخوان  

 رزمینیافزایش آلودگی و افت کیفیت منابع آب زی  

  باد(آتان)بهشت بویژه اعتبارات دولتی جهت اجرای خط دوم انتقال اب به اسکمبود منابع مالی 

 شوندهکاهش شدید سهم سرانه منابع آب تجدید 
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 نگر با ارچهای و نگرش یکپنامتناسب بودن ساختار مدیریت آب استان مبتنی بر رویکرد حوزه

 رعایت مالحظات آمایش سرزمین

 های برداری و نگهداری تأسیسات آب و آبیاری به تشکلری مدیریت بهرهضعف در واگذا

 بردارانبهره

 و خاک های باال و پائین دستی آبزمانی دراجرای طرحگذاری و همعدم تعادل در سرمایه 

 های تأمین( هفقدان منابع مناسب و کافی در تأمین آب و افت کمی و کیفی منابع تأمین )سفر

 عه استانآب در شهرهای تاب

  عدم وجودNGO ظرفیت  فعال محیط زیست در سطح استان و در نتیجه عدم استفاده از این

 در آموزش همگانی شهروندان

 .رشد مصرف سالیانه در کنار افت منابع تولید 

 )محدودیت منابع آبی استان)کمی و کیفی 

 های شهریهای تصفیه پسابباالبودن هزینه 
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 های راهبردیبرنامه

 لی و راهبردهااهداف ک

 
 . اهداف کلی و راهبردهای بخش آب استان در برنامه ششم7 جدول

 راهبرد دستیابی به هدف کلی هدف کلی ردیف

1 
مندی افزایش شاخص بهره

روستاها از آب آشامیدنی سالم

 رسانی روستاییآب هایو تکمیل مجتمع ایجاد جهت در سازیزمینه

 مصرف لگویا اصالح و آب منابع برداریبهره و توزیع و انتقال استحصال، بهینه مدیریت
 آب

 و برداریبهره در خصوصی بخش و مردمی مشارکت جلب برای الزم هایزمینه ایجاد
 آب مدیریت

 رسانی روستاییمدیریت بهینه تعمیرات و نگهداری تأسیسات آب

2 
مندی افزایش شاخص بهره

یستم فاضالب به روستاها از س
کل جمعیت روستایی

 و ردمیم نهادهای فعال مشارکت تصفیه فاضالب با و انتقال آوری،جمع بهینه مدیریت
 روستاها در دولتیغیر هایبخش

 آوری و تصفیه فاضالب در روستاهاایجاد تأسیسات شبکه جمع

یجاد و ا در خصوصی بخش و مردمی مشارکت جلب برای الزم هایزمینه ایجاد
 برداری از تأسیسات فاضالب روستاییبهره

3
وری آب از ابعاد افزایش بهره

کمی، کیفی و اقتصادی

 تقاضا و عرضه مدیریت رویکرد کردن نهادینه

 آب مصرف بهینه مدیریت در عمومی آگاهی سطح افزایش

 مصرفی لگویا اصالح و آب منابع برداریبهره و توزیع و انتقال استحصال، بهینه مدیریت
 آب

4

مدیریت به هم پیوسته منابع 
های آبریز آب در سطح حوضه

و ایجاد تعادل بین منابع و 
مصارف آب به منظور 

برداری پایدار از منابع آببهره

بر  ب مبتنیاستقرار حکمرانی خوب بر اساس اصول و فرایند مدیریت بهم پیوسته منابع آ
و  آبریز و محلی، ایجاد و توسعه نهادها هایمدیریت تقاضا در سطح ملی، حوضه

 های مردمیتشکل

 وط زیست برداری بهینه با تاکید بر پایداری منابع طبیعی و محیاستقرار نظام بهره
ف و مصار بخشی در عرضه و تقاضای آب و پایش دقیق و بهنگام کمی و کیفی منابعتعادل
 آب

ش کننده آب به ویژه در بخهای مصرفجویی در کلیه بخشوری و صرفهارتقاء بهره
 کشاورزی برای دستیابی به پایداری سرزمین

5 
کاهش نسبت حجم آب 
مصرفی کل استان به حجم 

 شوندهمنابع آب تجدید

نی بر آب مبت استقرار حکمرانی خوب بر اساس اصول و فرایند مدیریت به هم پیوسته منابع
و  محلی، ایجاد و توسعه نهادها های آبریز ومدیریت تقاضا در سطح ملی، حوضه

 های مردمیتشکل

ش کننده آب به ویژه در بخهای مصرفجویی در کلیه بخشوری و صرفهارتقاء بهره
 کشاورزی برای دستیابی به پایداری سرزمین

6
نیاز آحاد تأمین پایدار آب مورد

جامعه برای مصارف شرب 
ر اساس های صنعتی، کشاورزی، زیربنایی و خدماتی بعالیتها و فگاهساماندهی سکونت

 های آبریزتوان اکولوژیکی حوضه
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 راهبرد دستیابی به هدف کلی هدف کلی ردیف

 های خارج از حوزهتأمین وتوسعه استفاده از آب شهرها و روستاها

 های غیرمتعارف با رعایت مالحظات زیست محیطیبرداری از آببهره

7
حفظ و صیانت از منابع آب و 
اعمال مدیریت کیفی منابع 

 آب

لودگی آگیری از نظام مدیریت کیفی منابع آب و ارتقاء کیفیت آن با تأکید بر پیشاستقرار 
 منابع آب

 هااستفاده بهینه از پساب

8 
احیاء و تعادل بخشی منابع آب 
زیرزمینی و کاهش مصرف از 

 این منابع

 وط زیست برداری بهینه با تاکید بر پایداری منابع طبیعی و محیاستقرار نظام بهره
ف و مصار بخشی در عرضه و تقاضای آب و پایش دقیق و بهنگام کمی و کیفی منابعدلتعا
 آب

ش کننده آب به ویژه در بخهای مصرفجویی در کلیه بخشوری و صرفهارتقاء بهره
 کشاورزی برای دستیابی به پایداری سرزمین

9 
اصالح ساختار اقتصاد صنعت 

 آب و آبفا

مامی تمالحظات اجتماعی، امنیتی و زیست محیطی در  مدیریت اقتصادی آب با رعایت
 اندهی ووری در کل چرخه تولید و مصرف آب، سامهای مصرف به منظور ارتقاء بهرهبخش

 توسعه بازارهای محلی آب

 تنوع بخشی منابع مالی در سرمایه گذاری طرح های آب و فاضالب

10 
وری آب از ابعاد افزایش بهره

 دیکمی، کیفی و اقتصا
 

مامی تمدیریت اقتصادی آب با رعایت مالحظات اجتماعی، امنیتی و زیست محیطی در 
 اندهی ووری در کل چرخه تولید و مصرف آب، سامهای مصرف به منظور ارتقاء بهرهبخش

 توسعه بازارهای محلی آب

ش کننده آب به ویژه در بخهای مصرفجویی در کلیه بخشوری و صرفهارتقاء بهره
 ورزی برای دستیابی به پایداری سرزمینکشا

11 
مدیریت تولید وتأمین منابع 
 آب شرب شهرهای استان

طح سهای دارای مشکل کمی و کیفی در جایی چاههای جدید و جابهحفر و تجهیز چاه
 های استانشهر

 سازی و بهبود وضعیت آبدهی منابع تأمین موجودبه

 دارانآبهحقخرید و اجاره چاه و قنوات سایر 

 های کشاورزیمبادله پساب با چاه

های پمپاژ ههای پمپاژ موجود و همچنین احداث ایستگابازسازی و افزایش ظرفیت ایستگاه
 جدید آب

 احداث مخازن ذخیره جدید و توسعه خطوط انتقال آب

 نصب کنتور بر روی تاسیسات تولید و تعوی  کنتورهای فرسوده

 کیفیت آبارتقاء  12

 کن بر اساس نیاز شهرهاشیرینهای آبنصب سامانه

 های موجودکنسازی و ارتقاء آب شیرینبه

 زدائی پیشرفته آبهای تصفیه و گنداجرای سامانه

13 
مدیریت مصرف و کاهش هدر 

 رفت آب شرب

 آن مجاز و فرسوده و قدیمی و مدیریتمصرف، انشعابات غیرشناسایی انشعابات پر

 اصالح و بازسازی مخازن ذخیره آب و شبکه توزیع آب شهری

 توزیع و نصب وسایل کاهنده مصرف

 مدیریت فشار شبکه توزیع آب

 های خراب مشترکینتعوی  کنتور

 سازی آب فضای سبز از آب شرب شهریجدا
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 راهبرد دستیابی به هدف کلی هدف کلی ردیف

 بندی شبکه توزیعزون

 های امدادتجهیز و توسعه واحد

 و رفع نشت شبکهیابی نشت

وسط تواقعی شدن قیمت آب بهاء بر اساس قیمت تمام شده به منظور کاهش مصرف آب 
 مشترکین

14 
سازی در مصرف بهینه فرهنگ

 آب

 آموزش رودر رو مشترکین آب

 چاپ بروشور و کتابچه در زمینه کاهش مصرف آب

رف جهت مص مایی )انیمیشن(مصاحبه و تبلیغ از طریق رادیو و تلویزیون و ساخت پویا ن
 صحیح آب

 رسانیتداوم خدمات 15
 تأمین برق اضطراری جهت تاسیسات تولید آب

 آالت جهت آبرسانی سیار در مواقع بحرانتهیه لوازم و ماشین

 بندی آبهای بستهتهیه دستگاه

 

 اهداف کمی
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 در برنامه ششم. اهداف کمی بخش آب استان 8 جدول

ف
دی

ر
 

 واحد هدف کمی

وضعیت 

در پایان 

 94سال 

 های برنامه ششمسال

 جمع کل
1395 1396 1397 1398 1399 

 تأمین آب 1

 ظرفیت آب تنظیمی سدها )غیرمرزی(
میلیون 
 مترمکعب

- 3.74 9.16 0 0 0 12.9 

 حجم مخازن سدها )غیرمرزی(
میلیون 
 مترمکعب

_ 17 7 0 0 0 24 

های کوچک تأمین آب حطر
 )استانی(

میلیون  توسعه
 مترمکعب

1.6 1.6 1.7 1.6 0 0 4.9 

 4.2 1 0.8 0.8 0.8 0.8 1.8 بهبود

 انتقال و توزیع آب 2

 ل آب(رسانی به شهرها، روستاها و صنایع )خط اول انتقاآب
میلیون 
 مترمکعب

70 70 75 80 85 90 400 

 *ل آب(ایع )خط دوم انتقاآبرسانی به شهرها، روستاها و صن
میلیون 
 مترمکعب

- - - - - 150 150 

 500 0 50 300 100 50 - هکتار های آبیاری و زهکشی اصلی )غیرمرزی(احداث شبکه

3 
برداری حفاظت و بهره
 ها و سواحلاز رودخانه

ها و مرحله اول مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه
 ساماندهی

 200 40 40 40 40 40 55 کیلومتر

 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.01 کیلومتر هااجرای عملیات ساماندهی رودخانه

 100 20 20 20 20 20 - کیلومتر هااجرای عملیات رپرگذاری حد بستر رودخانه

 بینی و هشدار سیل باسازی سیستم و سامانه پیشپیاده
 گیر اولویت مناطق سیل

 100 30 30 20 15 5 - درصد

4 
بخشی احیاء و تعادل

 منابع آب زیرزمینی

های آب فاقد المنفعه نمودن چاهکنترل، نظارت و مسلوب
برداری مضر به مصالح عمومی، جلوگیری از پروانه بهره

های های مجاز و تعدیل پروانهاضافه برداشت چاه

میلیون 
 مترمکعب

17.7 50 64 40 31 18.6 203.6 
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ف
دی

ر
 

 واحد هدف کمی

وضعیت 

در پایان 

 94سال 

 های برنامه ششمسال

 جمع کل
1395 1396 1397 1398 1399 

 برداری کشاورزیبهره

 2738 100 330 400 954 954 1019 دستگاه گیری هوشمندها به ابزار اندازهجهیز چاهت

برداری تقویت آبخوان از طریق بازسازی، نگهداری و بهره
 های تغذیه مصنوعی و پخش سیالب موجودطرح

میلیون 
 مترمکعب

0.545 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 3.05 

بخشی منابع رای تعادلبازده کشاورزی بهای کمخرید چاه
 آب زیرزمینی

میلیون 
 مترمکعب

0.8 0 2.5 2.5 2.5 2.5 10 

 برداریبهبود بهره 5

 70 14 14 14 14 14 - کیلومتر بازسازی خطوط انتقال آب بزرگ کشور

 18 4 4 4 3 3 - تعداد نقاط گیری جریانتجهیز نقاط به ابزار اندازه

 50 10 10 10 10 10 30 درصد وضه آبریز مدیریت کیفیت منابع آب در سطح ح

6 
مطالعات پایه منابع 

 آب

مل گیری در محدوده عهای اندازهتکمیل و تجهیز ایستگاه
 ایهای آب منطقهشرکت

 100 20 20 20 20 20 - درصد

 100 - - 10 50 40 - درصد گیری منابع آب طراحی شبکه اندازه

7 
مطالعات، تحقیقات و 
آب و استانداردهای 
 آبفا

 17 3 4 4 3 3 1 پروژه تحقیقات کاربردی

 - 56.9 55.7 54.3 53 52.1 50.9 درصدتایینسبت جمعیت روستایی برخوردار از آب آشامیدنی سالم به کل جمعیت روس 8

 - 7 6.4 4.8 4.2 1.3 0 درصدنسبت جمعیت روستایی برخوردار از سیستم فاضالب به کل جمعیت روستایی 9

 .باشدرح خط دوم، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران می* مجری ط
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 هاراهبردها و سیاست

 

 های بخش آب استان در برنامه ششم. راهبردها و سیاست9 جدول

ف
دی

ر
 

 سیاست راهبرد

1 
و تکمیل  ایجاد جهت در سازیزمینه
 رسانی روستاییآب هایمجتمع

 مطالعاتی و اجرایی امور بر بخشاثر و کارآمد نظارت اعمال

 رسانیهای آباستفاده از مشاوران مجرب در طراحی تأسیسات مجتمع

 برتر خدمات یهاساختزیر و هاظرفیت توسعه و بهبود

ز ارسانی روستایی های آبگذاری بخش خصوصی در اجرای طرححمایت از سرمایه
 طریق خرید تضمینی

 رسانی روستاییطرح جامع آبانجام مطالعات 

های آبرسانی رسانی روستایی و تکمیل مجتمعهای آبانجام مطالعات ایجاد مجتمع
 تمامنیمه

2 
 توزیع و انتقال استحصال، بهینه مدیریت
 الگوی اصالح و آب منابع برداریبهره و

 آب مصرفی

 های خط دوم انتقال آباستفاده از ظرفیت

 رودز خط زایندهافزایش تخصیص آب ا

 خرید و تملک منابع آبی خارج از حوزه

 سازی و بازسازی منابع موجودبه

سازی از طرف نهادهای مردمی و کاهش هدررفت آب شرب از طریق فرهنگ
 های غیردولتیانجمن

 برداری از تأسیسات آب و فاضالب روستاهاسپاری بهرهبرون

 رسانی از آب شرب و بهداشت روستاهاهای آبجداسازی آب فضای سبز مجتمع

3 
 جلب برای الزم هایزمینه ایجاد
 در خصوصی بخش و مردمی مشارکت
 آب مدیریت و برداریبهره

ت و ها و اعطای تسهیالگذاری بخش خصوصی از طریق افزایش تعرفهجذب سرمایه
 خرید تضمینی

گذاری بخش سرمایه های فنی جهت حمایت و تشویقحذف موانع اداری و کمک
 خصوصی

4 
مدیریت بهینه تعمیرات و نگهداری 

 رسانی روستاییتأسیسات آب

 بازسازی شبکه توزیع و انتقال آب روستاها

 هاواگذاری تعمیرات و نگهداری روستاها به بخش خصوصی به ویژه دهیاری

 ورد های هوشمند تأسیسات کنترل از راهتوسعه و بهبود استفاده از سامانه

 اضالبفبرای تأسیسات آب و   (PMهای تعمیرات پیشگیرانه )استفاده از برنامه

5 
آوری و ایجاد تأسیسات شبکه جمع
 تصفیه فاضالب در روستاها

 اضالبفآوری و تصفیه های ایجاد و توسعه شبکه جمعبندی طرحشناسایی و اولویت

 فاضالبپیگیری تأمین اعتبار مطالعات و ایجاد و توسعه 

 تمامتکمیل تأسیسات فاضالب روستایی نیمه

6 

 جلب برای الزم هایزمینه ایجاد
 در خصوصی بخش و مردمی مشارکت

 برداری از تأسیسات فاضالبایجاد و بهره
 روستایی

 تها و اعطای تسهیالگذاری بخش خصوصی از طریق افزایش تعرفهجذب سرمایه

 دولتیگذاری بخش غیرجهت حمایت و سرمایههای فنی حذف موانع اداری و کمک

 های آب و فاضالببندی طرحاولویت و عرضه مدیریت رویکرد کردن نهادینه 7
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ف
دی

ر
 

 سیاست راهبرد

به  برداری مضرهای آب فاقد پروانه بهرهالمنفعه نمودن چاهکنترل، نظارت و مسلوب تقاضا
 مصالح عمومی

 های مجازجلوگیری از اضافه برداشت چاه

 برداری کشاورزیهای بهرهروانهتعدیل پ

 گیری هوشمندها به ابزار اندازهتجهیز چاه

 آبیبندی در مواقع بحران کمتوزیع آب شرب بسته

 گیری حجمی در کلیه مصارفتجهیز نقاط تحویل آب به وسایل اندازه

 ومدیریت خطرپذیری )ریسک( و بحران و پدافند غیرعامل در طراحی، ساخت 
 های تامین و توزیع آب و تأسیسات آب و فاضالببرداری از طرحهبهر

8 
 مدیریت در عمومی آگاهی سطح افزایش
 آب مصرف بهینه

 های فرهنگی با مشارکت صدا و سیماتنظیم برنامه

 افزایش آگاهی مسئولین روستاها و تنظیم جلسات مستمر

 ی تشویقی و حمایتیهاسازی الگوی بهینه مصرف آب و اعمال سیاستپیاده

ظت و نفعان جهت حفاهای فراگیر مردمی و توانمندسازی ذیاستفاده از مشارکت
 برداری بهینه از منابع آب و اصالح الگوی مصرفبهره

 جویی از طرق مختلف )برگزاریسازی مدیریت بهینه مصرف آب و صرفهفرهنگ
یه توزیع بروشور، ته های آموزشی در سطح روستاها، چاپ وهمایش و کارگاه

 های عمومی و ...(تیزرهای تبلیغاتی و اعالم در رسانه

9 

استقرار حکمرانی خوب بر اساس اصول  
ب و فرایند مدیریت به هم پیوسته منابع آ
مبتنی بر مدیریت تقاضا در سطح ملی، 

های آبریز و محلی، ایجاد و توسعه حوضه
 های مردمینهادها و تشکل

 ای جهت کاهش تراز منفی آب زیرزمینیسازهای و غیرازههای ساعمال روش

 های تغذیه مصنوعی و پخش سیالبتقویت آبخوان از طریق طرح

 برداراناعمال مدیریت بهینه تقاضای آب با مشارکت بهره

 گیری حجمی در کلیه مصارفتجهیز نقاط تحویل آب به وسایل اندازه

10 

ید بهینه با تاکبرداری استقرار نظام بهره
بر پایداری منابع طبیعی و محیط زیست 

بخشی در عرضه و تقاضای آب و و تعادل
پایش دقیق و بهنگام کمی و کیفی منابع 

 و مصارف آب

ع گیری و پایش منابهتوسعه سامانه فراگیر ارزیابی منابع و مصارف و ارتقاء سامانه انداز
 آب به لحاظ کمی و کیفی

 مجازهای غیرزیرزمینی و سطحی و جلوگیری از برداشتهای حفاظت از آب

ویت ی بر تقبرداری مناسب مبتنهای بهرهایجاد مبانی الزم به منظور استقرار نظام
 مدیریت های محلی آب

 برداری موجودهای بهرهسازی نظامتوانمندسازی و ظرفیت

 وطراحی، ساخت مدیریت خطرپذیری )ریسک( و بحران و پدافند غیرعامل در 
 های تامین و توزیع آب و تاسیسات آب و فاضالببرداری از طرحبهره

 ایمنطقه های سرزمین و توازنبرداری پایدار بر اساس ظرفیتهای بهرهطراحی نظام

11 

گذاری اقتصادی آب با رعایت ارزش
مالحظات اجتماعی، امنیتی و زیست 

های مصرف به محیطی در تمامی بخش
وری در کل چرخه ر ارتقاء بهرهمنظو

تولید و مصرف آب، ساماندهی و توسعه 
 بازارهای محلی آب

 های آبریز برایتعیین ارزش اقتصادی آب برای مصارف مختلف در هر یک از حوضه
 های مصرفهای توسعه بخشاستفاده در برنامه

 ایجاد و توسعه بازارهای محلی آب

ادی، ر مصارف مختلف با توجه به مالحظات اقتصگذاری آب داصالح نظام تعرفه
 اجتماعی و زیست محیطی
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ف
دی

ر
 

 سیاست راهبرد

12 
های خارج از تأمین وتوسعه استفاده از آب

 حوزه
ریای ارس ودفخلیج  -)بهشت آبادهای آزاد به استانانتقال آب از خارج از حوزه و آب

 عمان(

13 
های ها و فعالیتگاهساماندهی سکونت

 ی و خدماتی برصنعتی، کشاورزی، زیربنای
 های آبریزاساس توان اکولوژیکی حوضه

 افزایش ظرفیت تأمین آب شرب شهری و روستایی

14 

جویی در کلیه وری و صرفهارتقاء بهره
کننده آب به ویژه در های مصرفبخش

بخش کشاورزی برای دستیابی به 
 پایداری سرزمین

 شوندهکاهش میزان مصرف منابع آب تجدید

 های مصرفوری آب در تمامی بخشهافزایش بهر

 های تشویقی و حمایتیسازی الگوی بهینه مصرف آب و اعمال سیاستپیاده

ی های فراگیر مردمی و توانمندسازارتقاء آگاهی و فرهنگ عمومی، مشارکت
 برداری بهینه از منابع آبمدخالن جهت حفاظت و بهرهنفعان و ذیذی

 نوین در استحصال و مصرف منابع آباستفاده از فناوری های 

15 
استقرار نظام مدیریت کیفی منابع آب و 
ز اارتقاء کیفیت آن با تاکید بر پیشگیری 

 آلودگی منابع آب

 ارتقا و حفظ کیفیت آب شرب

 های فاضالبخانهبرداری از تصفیهالزام واحدهای آالینده به احداث و بهره

16 
عارف با های غیرمتبرداری از آببهره

 رعایت مالحظات زیست محیطی

 تحقیقات جهت اصالح ساختار تأمین منابع آب

 رفاستفاده از پتانسیل بخش خصوصی در جهت استفاده از منابع آب غیرمتعا

زدایی آب تأمین آب صنایع به خصوص در مناطق مرکزی کشور با استفاده از نمک
 دریا و رعایت الزامات زیست محیطی مربوطه

 های نوین در استحصال و مصرف منابع آباستفاده از فناوری

های شور و ها، آبآبها، زههای غیرمتعارف از قبیل پساببرداری از آبتوسعه بهره
 شور به عنوان منابع آب جدید توسط بخش غیردولتیلب

طق مناآوری باران در های جدید در زمینه باروری ابرها و جمعاستفاده از فناوری
 مستعد استان

 هاهای سطحی به چاهتغذسه سفرهای آب زیرزمینی از طریق هدایت آب

 مدیریت و بهره برداری از پساب های شهری هااستفاده بهینه از پساب 17

18 
گذاری بخشی منابع مالی در سرمایهتنوع
 های آب و فاضالبطرح

 بید تضمینی آب و پساگذاری بخش خصوصی از طریق افزایش خرتشویق سرمایه

های گذاری در طرحایجاد بسترهای الزم جهت حضور بخش خصوصی برای سرمایه
 بخش آب و آبفا

19 
مدیریت تولید وتامین منابع آب شرب 

 شهرهای استان

ر سطح دهای دارای مشکل کمی و کیفی های جدید و جابجائی چاهحفر و تجهیز چاه
 های استانشهر

 ود وضعیت آبدهی منابع تامین موجودسازی و بهببه

 دارانآبهخرید و اجاره چاه و قنوات سایر حق

 های کشاورزیمبادله پساب با چاه

های ستگاههای پمپاژ موجود و همچنین احداث ایبازسازی و افزایش ظرفیت ایستگاه
 پمپاژ جدید آب

 احداث مخازن ذخیره جدید و توسعه خطوط انتقال آب
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ف
دی

ر
 

 سیاست راهبرد

 نصب کنتور بر روی تاسیسات تولید و تعوی  کنتورهای فرسوده

 ارتقاء کیفیت آب 20

 کن بر اساس نیاز شهرهاشیرینهای آبنصب سامانه

 های موجودکنسازی و ارتقاء آب شیرینبه

 زدائی پیشرفته آباجرای سامانه های تصفیه و گند

21 
مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت آب 

 شرب

 ندیریت آمجاز و فرسوده و قدیمی و می انشعابات پر مصرف، انشعابات غیرشناسای

 اصالح و بازسازی مخازن ذخیره آب و شبکه توزیع آب شهری

 توزیع و نصب وسایل کاهنده مصرف

 مدیریت فشار شبکه توزیع آب

 های خراب مشترکینتعوی  کنتور

 سازی آب فضای سبز از آب شرب شهریجدا

 بندی شبکه توزیعزون

 های امدادتجهیز و توسعه واحد

 یابی و رفع نشت شبکهنشت

آب  واقعی شدن قیمت آب بهاء بر اساس قیمت تمام شده به منظور کاهش مصرف
 توسط مشترکین

 سازی در مصرف بهینه آبفرهنگ 22

 آموزش رودر رو مشترکین آب

 ش مصرف آبچاپ بروشور و کتابچه در زمینه کاه

 شن( جهتمصاحبه و تبلیغ از طریق رادیو و تلویزیون و ساخت پویا نمایی)انیمی
 مصرف صحیح آب

 اجرای راهبردهای شهر سبز به ویژه در شهر یزد

 رسانیتداوم خدمات 23

 تامین برق اضطراری جهت تاسیسات تولید آب

 ع بحرانرسانی سیار در مواقآالت جهت آبتهیه لوازم و ماشین

 بندی آبهای بستهتهیه دستگاه

م کا باغی تبدیل استان یزد به پایلوت تغییر الگوی کشت به سمت گیاهان زراعی ی
 آبخواه و با بازدهی اقتصادی باال

 

 الزامات

ریزی و امهاساس آب قابل برن های سالیانه برهای پیوست بودجهبندی پروژهغربال و اولویت .1

 ؛اهداف طرح

کمرانی حهای اجرایی استان در جهت اعمال قوانین و استقرار اری و هماهنگی دستگاههمک .2

 ؛خوب و مؤثر آب در استان
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  ؛ارسانی به روستاههای اجرایی در راستای تسهیل آبحذف قوانین و مقررات زائد در دستگاه .3

 ؛وضع قوانین سختگیرانه و بازدارنده در زمینه جلوگیری از آلودگی منابع آب .4

 ؛بر و توجه به ایجاد اشتغال از این طریقآبهای اقتصادی غیرسعه فعالیتتو .5

ای و ضای گلخانهفضای باز با قابلیت انتقال به ف الزام به ممنوعیت کاشت محصوالت تولیدی در .6

 ؛شده و جلوگیری از تبخیرهای کنترلتوسعه کشت در محیط

ی در بخش ها با وضع قوانین اجرایها و منابع آبی روستاجلوگیری از تجاوز به حریم چاه .7

 ؛روستایی

رسانی و فاضالب های آبهای قانونی و مالی از بخش خصوصی در اجرای طرححمایت .8

 ؛روستایی

 ؛مصرفی استان به حجم منابع تجدیدشوندهکاهش نسبت حجم آب  .9

ای بنهای اقتصادی بر مدر نظر گرفتن منابع آب به عنوان محور آمایش استان و هدایت فعالیت .10

 ؛ظرفیت منابع آبی استان

 ؛ایجاد تناسب بین جمعیت و ظرفیت منابع آبی مناطق مختلف استان .11

های غیرمجاز و های مختلف استان برای انسداد چاههای الزم بین دستگاهایجاد هماهنگی .12

 ؛نهت عملیاتی در این زمیهای مجاز و انجام اقداماجلوگیری از اضافه برداشت چاه

ز تمام خصوص در بخش کشاورزی استان با استفاده اهکاهش مصرف آب بو وری ارتقاء بهره .13

های نوین آبیاری، سازوکارهای الزم اعم از فنی )اصالح الگوی کشت، استفاده از روش

 ؛. . و . فرهنگی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی،.( و نیز حمایت . ای و .های گلخانهکشت

ریای دج فارس و رسانی از خلیعم از خط دوم انتقال آب و آبای به استان اانتقال آب بین حوضه .14

 ؛عمان

شده از تمام تمامسازی برای اخذ قیمتگیری در زمینه اصالح ساختار اقتصادی آب و زمینهپی .15

 ؛مصارف با رعایت مالحظات اجتماعی تا پایان برنامه
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ام شرب با انجگیری و تالش در زمینه اصالح الگوی مصرف و کاهش سرانه مصرف آب پی .16

وجه به تجویی در مصرف آب با های فرهنگی به منظور آشنایی مردم به اهمیت صرفهفعالیت

   ؛منابع محدود آب استان

ب در سطح همکاری در زمینه جلوگیری از آلودگی منابع آب از طریق اجرای تاسیسات فاضال .17

 ؛هاودگی سفرههای آب زیر زمینی و آلاستان و جلوگیری از نفوذ فاضالب در سفره

 ستان واگیری در زمینه مدیریت منابع آب های آبریز برای تصمیممحور قرار گرفتن حوضه .18

شارکت همکاری در زمینه تشکیل شورای هماهنگی مدیریت منابع آب و حوضه آبریز جهت م

 ؛های آب در استانمدخالن در فرآیند مدیریت حوضهنفعان و ذیذی

ن رهای استاب بین جمعیت و ظرفیت منابع آبی مناطق مختلف شههمکاری در زمینه ایجاد تناس .19

 .ب شربآشهرها در جهت امکان تأمین پایدار و جلوگیری از بارگذاری بیشتر جمعیتی بر 
 

 منابع مالی مورد نیاز

 

 از محل درآمدهای عمومیمنابع مالی مورد نیاز تحقق اهداف کمی . 10 جدول
 ریال()میلیارد 

ف
دی

ر
 

 هدف کمی
 های برنامه ششمسال

 جمع
1395 1396 1397 1398 1399 

 مین آبأت 1

ظرفیت آب تنظیمی سدها 
 600 - - - 100 500 )غیرمرزی(

 حجم مخازن سدها )غیرمرزی(

های کوچک تامین طرح
 آب )استانی(

 توسعه
64 64 64.2 19.2 19.6 231 

 بهبود

2 
و توزیع  انتقال
 آب

آبرسانی به شهرها، روستاها و 
 صنایع )خط اول انتقال آب(

195 408 334 230 121 1288 

آبرسانی به شهرها، روستاها و 
 *صنایع )خط دوم انتقال آب(

191 1230 1230 1230 1241 5122 

های آبیاری و زهکشی احداث شبکه
 اصلی )غیرمرزی(

4 35 100 20 - 159 

3 
حفاظت و 

برداری از هبهر
مطالعات تعیین حد بستر و حریم 

 ها و مرحله اول ساماندهیرودخانه
0.8 0.96 1.15 1.38 1.66 5.95 
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ف
دی

ر
 

 هدف کمی
 های برنامه ششمسال

 جمع
1395 1396 1397 1398 1399 

ها و رودخانه
 سواحل

 15 4.2 3.5 2.9 2.4 2 هااجرای عملیات ساماندهی رودخانه

اجرای عملیات رپرگذاری حد بستر 
 هارودخانه

1.5 1.8 2.2 2.6 3.1 11.2 

سازی سیستم و سامانه پیاده
بینی و هشدار سیل با اولویت پیش

 گیر مناطق سیل
7 8.4 10 12 14 51.4 

4 

احیاء و 
بخشی تعادل

منابع آب 
 زیرزمینی

المنفعه کنترل، نظارت و مسلوب
های آب فاقد پروانه نمودن چاه
برداری مضر به مصالح عمومی، بهره

های جلوگیری از اضافه برداشت چاه
های عدیل پروانهمجاز و ت
 برداری کشاورزیبهره

10 31.6 17.4 8.9 4.2 72.1 

گیری ها به ابزار اندازهتجهیز چاه
 هوشمند

5.35 4 2 1.65 0.5 13.5 

تقویت آبخوان از طریق بازسازی، 
های برداری طرحنگهداری و بهره

تغذیه مصنوعی و پخش سیالب 
 موجود

7.5 8.3 9.1 10 12 46.9 

بازده کشاورزی های کمهخرید چا
بخشی منابع آب برای تعادل
 زیرزمینی

0 230.2 276.2 331.5 397.8 1235.7 

5 
بهبود 
 برداریبهره

بازسازی خطوط انتقال آب بزرگ 
 کشور

45 60 70 80 80 335 

گیری تجهیز نقاط به ابزار اندازه
 جریان

0.05 0.07 0.1 0.12 0.15 0.49 

ب در سطح مدیریت کیفیت منابع آ
 حوضه آبریز کشور

2 2.5 3 3.5 4 15 

6 
مطالعات پایه 
 منابع آب

های تکمیل و تجهیز ایستگاه
گیری در محدوده عمل اندازه
 ایهای آب منطقهشرکت

17.73 23.25 24.82 27.03 32.36 125.19 

گیری منابع آب طراحی شبکه اندازه
 کشور

4 5 1 - - 10 

7 

مطالعات، 
تحقیقات و 

نداردهای استا
 آب و آبفا

 14.63 3.9 3.45 2.88 2.4 2 تحقیقات کاربردی )ملی ه استانی(

 . باشدمجری طرح خط دوم، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران می* 
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 ای()آب منطقه . شیوه تامین منابع مالی مورد نیاز تحقق اهداف کمی در برنامه ششم توسعه11 جدول
 میلیارد ریال()
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ر
 

 هدف کمی
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 منابع مالی خارجی
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ار 
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ب

 

ی
یال
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ص
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 مین آبأت 1

 ظرفیت آب تنظیمی سدها )غیرمرزی(
600 

           
600 

            حجم مخازن سدها )غیرمرزی(

های کوچک طرح
 تامین آب )استانی(

 توسعه
231 

           
231 

            بهبود

2 
انتقال و توزیع 
 آب

رسانی به شهرها، روستاها و صنایع )خط اول آب
 انتقال آب(

1288            1288 

رسانی به شهرها، روستاها و صنایع )خط دوم آب
 *انتقال آب(

5122      26787      32000 

 159            159 زی()غیرمراصلیزهکشیهای آبیاری واحداث شبکه

3 
حفاظت و 

برداری از بهره
ها و رودخانه

ها و مرحله مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه
 اول ساماندهی

5.95            5.95 

 15            15 هااجرای عملیات ساماندهی رودخانه
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 11.2            11.2 هااجرای عملیات رپرگذاری حد بستر رودخانه سواحل

ا بینی و هشدار سیل بو سامانه پیشسیستمسازیپیاده
 گیراولویت مناطق سیل

51.4            51.4 

4 

احیاء و 
بخشی تعادل

منابع آب 
 زیرزمینی

های آب المنفعه نمودن چاهکنترل، نظارت و مسلوب
برداری مضر به مصالح عمومی، فاقد پروانه بهره

های مجاز و تعدیل داشت چاهجلوگیری از اضافه بر
 برداری کشاورزیهای بهرهپروانه

72.1            72.1 

 13.5            13.5 گیری هوشمندها به ابزار اندازهتجهیز چاه

تقویت آبخوان از طریق بازسازی، نگهداری و 
های تغذیه مصنوعی و پخش برداری طرحبهره

 سیالب موجود
46.9            46.9 

بازده کشاورزی برای تعادل بخشی های کمخرید چاه
 منابع آب زیرزمینی

1235.7            1235.7 

5 
بهبود 
 برداریبهره

 335            335 بازسازی خطوط انتقال آب بزرگ کشور

 0.49            0.49 گیری جریانتجهیز نقاط به ابزار اندازه
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 15            15 سطح حوضه آبریز  مدیریت کیفیت منابع آب در

6 
مطالعات پایه 
 منابع آب

ه گیری در محدودهای اندازهتکمیل و تجهیز ایستگاه
 ایهای آب منطقهعمل شرکت

125.19            125.19 

 10            10 گیری منابع آب طراحی شبکه اندازه

7 

مطالعات، 
تحقیقات و 
استانداردهای 
 آب و آبفا

 14.63            14.63 ه استانی( حقیقات کاربردی )ملیت
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از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی در برنامه ششم منابع مالی مورد نیاز تحقق اهداف کمی . 12 جدول

توسعه )آبفار(
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 خارجی داخلی 

1 

نسبت جمعیت 
روستایی برخوردار 
از آب آشامیدنی 
سالم به کل 
روستاییجمعیت 

182    100   2000 1000 3415 6697 

2 

نسبت جمعیت 
روستایی برخوردار 
از سیستم فاضالب 
به کل جمعیت 
روستایی

118     100  318 250 650 1436 

 
 از محل درآمدهای عمومی و اختصاصیمنابع مالی مورد نیاز تحقق اهداف کمی . 13 جدول

 میعنوان هدف ک ردیف
 های برنامه ششمسال

 جمع 1399 1398 1397 1396 1395

1 
کل  نسبت جمعیت روستایی برخوردار از آب آشامیدنی سالم به

جمعیت روستایی
900 1080 1296 1555 1866 6697 

2 
نسبت جمعیت روستایی برخوردار از سیستم فاضالب به کل 

جمعیت روستایی
150 180 216 260 312 1118 
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 کشاورزی 
 

  مقدمه

ه ش بوده کهای کسب درآمد و امرار معاترین روشترین و عمدهکشاورزی از دیرباز یکی از مهم

ه ه طوری کبها نیز سبب گردیده است، توسعه و تداوم آن تغییر و تحوالت زیادی را در سایر بخش

گردد. اد میشاورزی قلمدهای صنعتی در بسیاری از کشورها، بخش کتوان گفت پایه و اساس پیشرفتمی

بخش   در اینوابستگی این بخش به عوامل طبیعی و محیطی از جمله منابع آب، شکنندگی و ریسک باال

ه با ناپذیر به مقابلبرداران با تالش وصفرا باعث گردیده است. همین عامل سبب گردیده تا بهره

کارات شگرف ی از ابتری را کم نمایند. یکمشکالت و موانع طبیعی برخاسته، با ابتکار و خالقیت، خطرپذی

دست بوده که رآبی، حفر قنات برای استحصال آب از مناطق دوکوش کویر در مقابله با کممردمان سخت

جامعه،  یروی کارنگاهاً چندین کیلومتر طول دارد. این موضوع عالوه بر رونق کشاورزی، موجب شده تا 

یز های اقتصادی را نفرسا در دیگر بخشنجام کارهای طاقتکوش تربیت شودکه قابلیت انیرویی سخت

 دارا باشد.

عه ه در جامکدر مناطق کویری از جمله استان یزد، کشاورزی عالوه بر نقش معیشتی و اقتصادی 

ات به شمار تمرار حیای برخوردار است. از یک طرف عامل اساسی اسالعادهدارد، به دو دلیل از اهمیت فوق

ا نابود ر کویر رهای مقاومت در برابوری که از بین رفتن آن، خصوصاً در روستاها، هستهرود، به طمی

رویه و بی گر گسترشنموده، به تدریج استمرار حیات را در منطقه به مخاطره خواهد انداخت و از طرف دی

 نماید.هدید میه تمنطق ریزی آن افت شدید منابع آبی را به همراه داشته، استمرار حیات را دربدون برنامه

کیلومتر مربع در قسمت مرکزی فالت ایران قرار دارد. این  74513استان یزد با وسعتی معادل 

طول  و شمالیعرض  دقیقه 7درجه و 35دقیقه تا  3 درجه و 29 های جغرافیاییبین عرضدر  ستانا

 قرارگرفته است. أهار مبدالندقیقه طول شرقی از نصف 16 درجه و 58دقیقه تا  50درجه و 52جغرافیایی 
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رضوی و جنوبی،  از شمال شرقی به استان خراسان، شمال غربی به استان اصفهان شمال و ازاستان یزد 

 . شوداز جنوب شرقی به استان کرمان محدود می از جنوب غربی به استان فارس و

ست. ار زیاد سیادر استان یزد، نوسان درجه حرارت در زمستان و تابستان و حتی در شب و روز ب

اد زیر صفر متغیر درجه سانتیگر 20درجه سانتیگراد باالی صفر و  45درجه حرارت بیشینه و کمینه بین 

 است.

 بر اساس. نسبت مستقیم دارد ،با ارتفاع های مختلف استان متغیر ومتوسط بارندگی در قسمت

انجیر ره د ریگ زرین و کوه،نند سیاهما باران ساالنه، بارندگی استان یزد در مناطق کویریهای همنقشه

 درمتوسط  ورط های استان را بهمتر، کوهپایهمیلی 100باران خط هم ومیلیمتر در سال  50کمتر از 

 خرانق های انجیره وسازد. میزان بارندگی در ارتفاعات کوهمتری محصور می 1500 تا 1300ارتفاعات 

 350کوه به رعات شیخره در ارتفاالبا متر ومیلی 300 باجگان در منطقه بوانات و ،مترمیلی 250 الی 200

ها کوهپایه، مترلیمی 55لی میانگین بارندگی در مناطق کویری استان ر کطوه ب. رسدمتر در سال میمیلی

 .باشدمی مترمیلی 3200میانگین میزان تبخیر سالیانه  بوده ومتر میلی 350ارتفاعات تا  متر ومیلی 100

رار ق پاییزه های بهاره و سپسدهد و پس از آن بارندگیعظم بارندگی استان در زمستان رخ میبخش ا

 .ز استهای تابستانه در مناطق پست، صفر و در مناطق مرتفع نیز بسیار ناچیدارد. بارندگی

تا ن اچهار ماه )آب جهت شمال غربی،از تابستان(  وزش باد در استان یزد در شش ماه از سال )بهار و

ت به علباشد که از غرب می باًغال ماهمهر دو ماه اسفند و در وجنوب شرقی  ازجهت معکوس با  بهمن(

های رت طوفانبه صومعموالً شدت آن زیاد بوده و در بعضی از مواقع ها کوهستان ها ولخت بودن دشت

جریان  ساعت کیلومتر در 120سرعتحتی در یزد تا  و کیلومتر در ساعت 90سرعت سهمگین شنی تا

 یابد.می

درصد  16(، 1390درصد شاغلین )سرشماری عمومی نفوس و مسکن،  13این بخش با دارا بودن 

 اده است. ( را به خود اختصاص د1392ای های منطقه( )حسابGDPRاز تولید ناخالص داخلی استان )
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ست که با رزی انفر از جمعیت ساکن استان در بخش کشاو 39726اطالعات موجود گویای فعالیت 

نابع آبی میژه فقر های اقلیمی به ورو بودن با تنگناها و محدودیترغم روبههمت واالی آنها استان علی

 باشند.های تولید محصوالت کشاورزی سرآمد کشور میدر بسیاری از عرصه

ست که هکتار بوده ا 117969معادل  1393-94سطح کل اراضی زیرکشت استان در سال زراعی 

اند. در کیل دادهدرصد مابقی را محصوالت باغهی تش 66درصد را محصوالت زراعههی و  34این مقدار از 

 درصد از کل سطح زیرکشت آبی کشور در این استان واقع شده است. 1مجموع حدود 

یلیون اری دو مکوش این دیار در کنار تولیدات زراعی و باغی به پرورش و نگهدبرداران سختبهره

 1394ر سال تن محصول دامی د 315000زار واحد دامی اشتغال دارند که نتیجه آن تولید و نهصد ه

 باشد.می

ها و شتداین در حالی است که استان به شدت تحت تأثیر محدودیت منابع آبی بوده و اکثر 

 73دهد شان میبرند. نگاهی به وضعیت منابع آب استان نهای آبریز در وضعیت بحرانی به سر میحوضه

درصد به  3 ودرصد توسط قنات  15عمیق، های نیمهدرصد از چاه 9های عمیق، درصد منابع آب از چاه

نیز  کننده منابع آبیترین مصرفشود. همچنین بر اساس اطالعات موجود، عمدهوسیله چشمه تأمین می

أثیر تهای پیاپی و یآبی، خشکسالرسد با تشدید بحران کمباشد. به نظر میدر استان بخش کشاورزی می

ه پذیر گردیدهای صنعت و خدمات، این بخش بسیار آسیبتر بخشعوامل بیرونی از جمله حضور پررنگ

تر، د و درآمد بیشراه تولیاست. لذا اتخاذ تدابیر الزم، در راستای استفاده بهینه از منابع آب و خاک به هم

 باشد.بسیار حائز اهمیت می
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 تبیین وضع موجود بخش کشاورزی و منابع طبیعیبررسی عملکرد گذشته و 

 توصیف و تحلیل وضع موجود

 افزوده و نرخ رشد بخش کشاورزیارزش

لی استان به (، تولید ناخالص داخ1384-89دهند در برنامه پنج ساله چهارم )ها نشان میبررسی

ه این افزایش در ، مشابمیلیارد ریال افزایش یافته است 79970میلیارد ریال به  22919قیمت جاری از 

 5/3 افزودهرشد ارزش میلیارد ریال رخ داده که بیانگر 7976میلیارد ریال به  2252بخش کشاورزی نیز از 

نامه ری در برباشد. سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی به قیمت جابرابری بخش کشاورزی می

 درصد بوده است.  10چهارم به طور میانگین حدود 

 های چهارم و پنجمیسه متوسط نرخ رشد بخش کشاورزی و تولید ناخالص داخلی در برنامهمقا

دیدترین های اخیر با یکی از شدهد با وجود مواجهه بخش کشاورزی در سال)جدول زیر( نشان می

ی دو سال طدرصد طی برنامه چهارم و  11های اخیر، متوسط نرخ رشد آن معادل ها طی دههخشکسالی

 درصد بوده است. 30نامه پنجم بالغ بر اول بر

 
در برنامه چهارم 1383متوسط نرخ رشد بخش کشاورزی و تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال . 14 جدول

 و پنجم )درصد(

 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نرخ رشد بخش کشاورزی شرح

 13 11.4 (84-89متوسط نرخ رشد برنامه چهارم )

 3 4 (90-92متوسط نرخ رشد برنامه پنجم )

 های ملی ایرانماخذ: حساب

 

زی استان مجموع ارزش افزوده بخش کشاور 1392بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران، در سال 

های اقتصادی را به درصد از کل ارزش افزوده بخش 16میلیارد ریال بوده که حدود  30270 معادل یزد

معدن  و( و صنعت %42ده است. در این سال، بخش کشاورزی بعد از بخش خدمات )خود اختصاص دا

 های اقتصادی استان دارا بوده است.( سومین رتبه را در ارزش افزوده بخش33%)
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 1384-92های سال طی جاری قیمت به داخلی ناخالص تولید و کشاورزی بخش افزودهارزش میزان. 15 جدول

 یزد استان در

 سال

افزوده ارزش

بخش کشاورزی 
 )به قیمت جاری(

تولید ناخالص 

 داخلی 
 )به قیمت جاری(

سهم بخش 

کشاورزی از تولید 

 ناخالص داخلی 
 )به قیمت جاری(

نرخ رشد بخش 

 کشاورزی 
 )به قیمت جاری(

نرخ رشد تولید 

)به ناخالص داخلی 

 قیمت جاری(

1384 2252.5 22919.7 9.82 14 .536  

1385 2919.3 30376 9.61 29.6 32.5 

1386 3976.1 38695 10.27 36.2 27.4 

1387 4317.2 47953 9 8.5 23.9 

1388 6059 54564 11.1 40.3 13.7 

1389 7982 79970 10 32 46.5 

1390 10156.9 102693 10 29.3 28.4 

1391 17498 148952 12 69.67 45 

1392 30270 191254 16 72.9 28 

 های ملی  حساب -مرکز آمار ایرانمأخذ: 

 

زی استان مجموع ارزش افزوده بخش کشاور 1392بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران، در سال 

های اقتصادی را ( درصد از کل ارزش افزوده بخش%16میلیارد ریال بوده که حدود ) 30270 معادل یزد

عت و معدن ( و صن%42بعد از بخش خدمات ) به خود اختصاص داده است. در این سال، بخش کشاورزی

د نیز ( درص%9) های اقتصادی استان دارا بوده است. حدود( سومین رتبه را در ارزش افزوده بخش33%)

 اندها بودهدر سایر بخش

 34235ر ببالغ  1393دهند، ارزش ناخالص تولیدات کشاورزی استان در سال ها نشان میبررسی

یلیارد ریال م 16342ا بگردیده است که بیشترین مقدار آن مربوط به زیربخش باغبانی میلیارد ریال برآورد 

میلیارد ریال  84ار میلیارد ریال و کمترین آن شیالت با مقد 10220و بعد از آن دام و طیور با مقدار 

خش اخالص ببردار از ارزش تولیدات نبردار بخش، سهم هر بهرهبهره 97000باشد که با احتساب می

 باشد.میلیون ریال می 353معادل 
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 1393استان در سال  تولیدات بخش کشاورزی ارزش ناخالص. 16 جدول

 ارزش ناخالص تولیدات بخش کشاورزی )میلیارد ریال(  زیربخش ردیف

 10220 دام و طیور 1

 2970 زراعت 2

 16342 باغبانی 3

 4619 ایمحصوالت گلخانه 4

 84 شیالت 5

 34235 جمع کل

 ماخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان یزد

 
 1392های اقتصادی کشور در سال . سهم استان یزد از ارزش افزوده هر یک از بخش17 جدول

 سهم استان از ارزش افزوده کشور بخش ردیف

 2.47 کشاورزی، شکار و جنگلداری 1

 0.18 ماهیگیری 2

 2.49 معدن 3

 2.38 صنعت 4

 1.33 تأمین آب، برق و گاز طبیعی 5

 1.56 ساختمان 6

 2.79 فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالهافروشی، خردهعمده 7

 1.28 هتل و رستوران 8

 1.33 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 9

 1.14 های مالیگریواسطه 10

 0.61 کار مستغالت، کرایه و خدمات کسب و 11

 1.13 اداره امور عمومی، و خدمات شهری 12

 1.80 آموزش 13

 1.92 بهداشت و مددکاری اجتماعی 14

 1.31 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی 15

 استان یزد 1393ماخذ: سالنامه آماری سال 

 

 استان کشاورزی مالی بازار وضعیت

 بندی،تقسیم شود. بر پایه اینمی تقسیم سرمایه بازار و پول بازار جزء دو به مالی بازار تعریف، طبق

 اوراق مانند بلندمدت دیون بازار سرمایه، و شده شامل را بانکی نظیر تسهیالت مدتکوتاه دیون پول، بازار

 از استفاده عدم و کشور سرمایه بازار ضعف به با توجه. گیردمی بر در را سهام اوراق و مشارکت یا قرضه
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 مورد مالی منابع از ایعمده قسمت کشاورزی، بخش مالی تأمین بازار جهت این در موجود مالی رهایابزا

 اکنون. بنابراین همشودمی تأمین دولت توسط و مالی بازار از خارج مذکور، بخش در هاگذارینیاز سرمایه

 دیگر، پرداخت بیان ت. بهاس سرمایه بازار و فاقد بوده منحصراً بازار پول کشاورزی بخش بازار مالی

 باشد. می و روستایی بخش کشاورزی برای بازار بر مبتنی مالی تأمین شیوه تنها و تسهیالت اعتبارات

 .کرد بندیطبقه گذاریغیررسمی سرمایه و رسمی بخش دو در توانمی را مالی بازار عالوهه ب

 بخش نام با کندعمل می کشور پولی ایهو سیاست قوانین، مقررات در چارچوب که از بازار مالی بخشی

کند در مقام مقررات رسمی عمل می ضوابط و از خارج که بخشی مقابل در و مالی بازار متشکل یا رسمی

 اورزیکش مالی بازار از وسیعی بخش حاضر، حال در .شودمی بخش غیر رسمی یا غیر متشکل شناخته

 بازار این در وجوه طوری که اکثریت قریب به اتفاق عرضه دارد، به قرار دولت نظارت مراقبت و تحت ایران

شود و تأمین می تجاری هایبانک و روستایی هایتعاونی کشاورزی، بانک شامل رسمی منابع محل از

 جوهو عرضه درصد کمی ازخرها، سلف محل و کاسبان الحسنه،قرض هایصندوق شامل غیررسمی منابع

 کنند.می تأمین را

 
های عمده اقتصادی دولتی بر حسب فعالیتهای غیرها به بخشتعداد و مبلغ تسهیالت پرداختی بانک. 18 جدول

 1392و  1390، 1384های در استان یزد  طی سال

 شرح

 کل تسهیالت اعطاء شده
کل تسهیالت اعطاء شده به 

 بخش کشاورزی 

کل تسهیالت اعطاء شده به 

 صادیهای اقتسایر بخش

 مبلغ تعداد

 درصد

 مبلغ تعداد

 درصد

 مبلغ تعداد

 درصد
 ) فقره( )میلیون ریال( ) فقره(

)میلیون 
 ریال(

 )میلیون ریال( ) فقره(

1384 

 4 371614 5869 0 0 0 3 371614 5869 بانک کشاورزی 

 96 9803390 192481 100 1401986 51458 97 11205376 243939 هاسایر بانک

 100 10175004 198350 100 1401986 51458 100 11576990 249808 جمع 

1390 

 308 1210698 11348 61 1911197 34940 9 3121895 46288 بانک کشاورزی 

 96 30659597 188014 39 1210698 11348 91 31870295 199362 هاسایر بانک

02953187 199362 100 3121895 46288 100 34992190 245650 جمع   100 

1392 

 3 1733311 11162 71 3962689 30838 9 5696000 42000 بانک کشاورزی 

 97 54939413 258784 29 1598720 14897 91 56538133 273681 هاسایر بانک

 100 56672724 269946 100 5561409 45735 100 62234133 315681 جمع 

 ماخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان یزد
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طایی به تسهیالت اع درصد 71 بالغ بر 1392شود، در سال می جدول فوق مشاهده در که ورطهمان

های انکدرصد مابقی توسط سایر ب 29و  کشاورزی بانک رسمی، توسط مالی بازار بخش کشاورزی در

ز کل ادرصد  8.9معادل  1392و  1390های لضمناً بخش کشاورزی در سا .تجاری تأمین شده است

 1384ر سال بانکی استان را به خود اختصاص داده که این میزان د نظام پرداختی اعطاییتسهیالت 

ردر کاهش ، بخشی از عوامل تاثیرگذا1392درصد بوده است. تشدید خشکسالی در سال  12.5معادل 

 های دریافتی در این بخش بوده است.درصد وام

 

 یت اشتغال بخش کشاورزی استانعتحلیل وض

 39.17 زی،بخش کشاوردر درصد  13.15 تر استان،ساله و بیش 10الن غاز شا ،1390ماه بانآدر 

ها در مناطق این نسبت اند.درصد در بخش خدمات به کار اشتغال داشته 43در بخش صنعت و  درصد

 25.73و  32.33، 37.81درصد و در مناطق روستایی به ترتیب  47.22و  40.8، 7.25شهری به ترتیب 

 های نامشخص و اظهارنشده است.درصد اختالف مربوط به فعالیت 5. ستدرصد بوده ا

 
 

  1390 و 1384های های مختلف از کل اشتغال استان در سالسهم بخش. 19 جدول
 )درصد(

 1390 1384 شرح

 100 100 جمع

 13.15 16.1 کشاورزی

 39.17 42.9 صنعت

 43 41 خدمات

 4.68 0 و اظهار نشده شخصهای نامفعالیت

 استان یزد  1390و  1384 هایآمارنامه سال :خذأم
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 1390های عمده اقتصادی از کل اشتغال استان یزد در سال . سهم بخش7 نمایه

 

ساله  10نفر جمعیت  828562، از مجموع 1390بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

اند، به ان تشکیل دادهدرصد( را بیکار 4نفر ) 34552درصد( را شاغلین و  36نفر ) 301930تان، و بیشتر اس

 باشد. درصد می 2/10طوری که نرخ بیکاری در استان یزد معادل 

زن  %17مرد و  %83نفر شاغل بخش کشاورزی،  39726های صورت گرفته از طبق بررسی

 %18و  %82و در مناطق روستایی  %16و  %84ترتیب باشند که این نسبت در مناطق شهری به می

درصد آنها در روستاها  56درصد شاغلین بخش کشاورزی در شهرها و  44باشد. بر اساس همین آمار، می

 45اندکه این نسبت برای مردان شاغل در بخش کشاورزی در شهرها و روستاها به ترتیب سکونت داشته

و  42درصد در روستاها سکونت دارند( و برای زنان  55شهرها و  درصد مردان شاغل در 45درصد ) 55و 

درصد در  58درصد زنان شاغل در بخش کشاورزی در شهرها و  42باشد )به عبارت دیگردرصد می 58

 روستاها سکونت دارند(.

زی استان درصد از شاغلین بخش کشاور 32اطالعات جدول ذیل بیانگر این مطلب است که حدود 

 بر حسب مدرک باشند. نسبت افراد باسواددرصد مابقی دارای سواد در مقاطع مختلف می 68سواد و بی

ت درصد شاغلین بخش کشاورزی دارای تحصیال 9تحصیلی حکایت از این مطلب دارد که فقط 

 باشند.دانشگاهی و مابقی دارای تحصیالت کمتر از دیپلم می

نمودار سهم  بخشهاي مختلف ازكل اشتغال استان يزد در سال 1390

13.15

39.17

43

4.68

كشاورزي صنعت خدمات فعاليت هاي نامشخص  و اظهار نشده
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 1390در سال  و سطح سواد کشاورزی استان به تفکیک محل سکونت، جنسبخش شاغالن . 20 جدول

 جنس
 نوع

 بندیتقسیم
 جمع

 باسواد

 دانشگاهیپیش متوسطه راهنمائی ابتدایی جمع

 مرد وزن

 133 5909 5275 9638 26765 39726 کل

 41 3082 2304 4174 12977 17654 شهری

 92 2827 2971 5464 13788 22072 روستایی

 مرد

 76 4927 4885 8874 23164 33094 کل

 26 2627 2171 3849 11224 14873 شهری

 50 2300 2714 5025 11940 18221 روستایی

 زن

 57 982 390 764 3601 6632 کل

 15 455 133 325 1753 2781 شهری

 42 527 257 439 1848 3851 روستایی

 1390-ان یزدنتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن است مأخذ:

 
 )ادامه( 1390در سال  و سطح سواد بخش کشاورزی استان به تفکیک محل سکونت، جنسشاغالن . 21 جدول

 جنس
 نوع
 بندیتقسیم

 باسواد

 اظهار نشده سوادبی
 عالی

 سوادآموزی
 بزرگساالن

دوره  سایر دوره های تحصیلی،
نامشخص و اظهار  تحصیلی

 نشده

 رد وزنم

 95 12866 413 1845 3552 کل

 37 4640 170 825 2381 شهری

 58 8226 243 1020 1171 روستایی

 مرد

 77 9853 375 1434 2593 کل

 32 3617 155 627 1769 شهری

 45 6236 220 807 824 روستایی

 زن

 18 3013 38 411 959 کل

 5 1023 15 198 612 شهری

 13 1990 23 213 347 روستایی

 1390-نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان یزد مأخذ:

 

 وضعیت خوداتکایی در محصوالت اساسی

دهد که سرانه تولید استان از سرانه بررسی شاخص سرانه تولید محصوالت کشاورزی نشان می

وری نین بهرکوشی و همچباشد که این خود نشان از روحیه سختها بیشتر میتولید کشور در اکثر فعالیت
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رغم شرائط طبیعی نامساعد حاکم بر باشد. علیمناسب از زمین و آب توسط کشاورزان این خطه می

های صورت گرفته توسط مسئولین و تالش ریزیهای اخیر( با برنامهاستان )خصوصاً بروز خشکسالی

ل گردیده و استان در این های شایانی حاصهای مختلف دامپروری موفقیتکنندگان در زمینهوفقه تولیدبی

درصد از گوشت  55اکنون حدود ای را به خود اختصاص داده است؛ به طوری که همزمینه جایگاه ویژه

مرغ تولیدی استان مازاد بر مصرف بوده و به درصد از تخم 30درصد از شیر تولیدی و  41طیور و 

های صادراتی بالغ و باغبانی از ظرفیتشود. همچنین زیربخش زراعت بازارهای خارج از استان عرضه می

درصد  60درصد زعفران،  23درصد انار، 37درصد پسته،  63درصد بذر یونجه،  80درصد روناس،  70بر 

 باشد.درصد انواع گل برخوردار می 70ای و محصوالت سبزی و صیفی گلخانه

 
 1384-94های طی سال میزان تولیدات زراعی استان و کشور. 22 جدول

 سال
 میزان تولید استان

 هزار تن()

 میزان تولید کشور

 )هزار تن(

سهم استان از تولید 

 )درصد( کشور

1384 653 69939 0.93 

1389 621 68672 0.9 

1394 523 73514 0.71 

 
 1384-94های میزان تولیدات باغی استان و کشور طی سال. 23 جدول

 سال
 میزان تولید استان

 هزار تن()

 میزان تولید کشور

 هزار تن()

سهم استان از تولید 

 )درصد( کشور

1384 136 14849 0.92 

1389 175 13633 1.3 

1394 239 16518 1.4 

 
 1384-94های میزان تولیدات دامی استان و کشور طی سال. 24 جدول

 سال
 انمیزان تولید است

 هزار تن()

 میزان تولید کشور

 هزار تن()

سهم استان از تولید 

 درصد() کشور

1384 155 10009 1.5 

1389 237 10653 2.2 

1394 314 11957 2.6 
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 1394های صادراتی محصوالت عمده کشاورزی استان یزد بر اساس آمار سال . ظرفیت25 جدول

 ردیف
ظرفیت های 

 راتیصاد

کل تولید 

 )تن(

ظرفیت صادرات 

 )درصد(

ظرفیت 

صادرات 

 )تن(

)میلیون ظرفیت صادرات 

 دالر(

 235 28700 63 45603 پسته 1

 24 33400 37 90338 انار 2

 0.7 0.37 23 1.6 زعفران 4

 5.5 1732 70 2474 رناس 5

 6 1200 80 1500 بذر یونجه 6

 76 229000 60 382040 ایگلخانه محصوالت 7

 347.2 294032.37 56 521956.6 جمع

 ماخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان یزد

 

 28بلغ صادر شده است م 1394شود از کل اقالمی که از گمرک استان در سال خاطر نشان می

توان به پسته، یستان مترین اقالم صادراتی اباشد. از مهممیلیون دالر آن مربوط به بخش کشاورزی می

 ای و انار اشاره کرد.خیار گلخانه

 
  1393سال در . مقایسه تولیدات کشاورزی استان یزد با کشور 26 جدول

 شرح
گوشت 

 قرمز

گوشت 

 طیور

تخم 

 مرغ
 ماهی عسل شیر

تولیدات 

 باغی

تولیدات 

 زراعی

تولیدات 

 ایگلخانه

میزان تولید 
 استان )تن(

12603 52620 19071 204723 215 846 234000 448000 360000 

سرانه تولید 
استان 
 )کیلوگرم(

12 52 18 187 1 1 232 446 358 

میزان تولید 
 کشور )تن(

755000 1966682 893368 8268300 74578 312364 15956384 68074229 1421005 

سرانه تولید 
کشور 
 )کیلوگرم(

10 26 12 110 1 4 212 906 19 

سرانه 
مصرف 
کشور 
 )کیلوگرم(

10.99 25.16 11.12 102.28 0.923 8.5 - - - 

 1393خذ: آمارنامه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی أم
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 تبیین و تحلیل وضع موجود منابع آب کشاورزی

ها نهاده وری سایر عوامل وباشد و نقش آن در بهرههای تولید میترین نهادهآب یکی از مهم

یدی بخش برداری مناسب از آب و با راندمان مناسب از جمله اهداف کلست؛ لیکن بهرهبدیل ابی

زمینی یرهای روان و زباشد. لذا شناخت مسائل مختلفی که در رساندن آب اعم از باران، آبکشاورزی می

 سال پایان تا گذشته هایسال طول در شدهانجام اقدامات بررسی به مزرعه وجود دارد، بسیار الزم است. با

له تجهیز و استان از جم خاک و آب زیربنائی در عرصه متنوع هر چند اقدامات که شودمی مالحظه 1394

ت یا و مرمنوسازی اراضی، احداث کانال و پوشش انهار، احداث استخرهای ذخیره آب کشاورزی، اح

 موارد، ینا بر عالوه لیکن گرفته صورت های نوین آبیاری و . . .قنوات، زهکشی اراضی، اجرای روش

 .باشدمی نیازمورد توجه دیگری قابل ایغیرسازه و ایسازه عملیات

باشد. در یدرصد م 43عملکرد راندمان آبیاری در حال حاضر حدود  1393آمارهای سال  اساس بر

هکتار  50000هکتار عملیاتی شده در صورتی که بالغ بر  17000های آبیاری حدود مورد اصالح شیوه

نهار خاکی استان درصد از ا 30ظرفیت انجام کار وجود دارد. در پوشش انهار و احداث کانال کمتر از 

وجود به های تعاونی تولید مبرداری( شرکتدار شده است. در بعد مدیریتی و ساختاری )نظام بهرهپوشش

ثر دی دارد، اکرفت کنهای بین مزارع مناسب نبوده و پیشاند. راهدرصد اهداف خود رسیده 10کمتر از 

یت و ک و قابلهای کاملی از خامناسب است. نقشههای فرعی دسترسی به مزارع و مراکز تولیدی ناراه

 بیانگر پنجم رنامهب اول سال سه در شده ذکر عملکرد و اهداف مقایسه و استعداد اراضی وجود ندارد. بررسی

 در آن مثبت تأثیر که بوده ایسازهغیر اقدامات برای برنامه اجرای طرح مصوب جهت اعتبار تخصیص عدم

 که است کرذ به خاک بر هیچ کس پوشیده نیست. الزم و آب وریبهره ارتقاء و اراضی خاک کیفیت بهبود

 سازد، اهمفر را عوامل تولید وریبهره زمینه تواندمی هم یکپارچه به صورت خاک و آب هایطرح اجرای

 آب مصرف بهینه الگوی ملی ای )سندهسازغیر و ایسازه هایرحط برای اعتبار تخصیص عدم لذا

 .است ساخته مواجه مشکل با را مدیریتی و فنی همبستگی این (،. .و .  خاک آلی ماده مدیریت کشاورزی،

 .باشدمی ضروری پیش از بیش ششم برنامه طی افزاریهای نرمطرح اجرای رواین از
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 صرفم ادعای با وجود که است آن بیانگر موجود شرایط و تهگذش هایطرح اجرایی روند بررسی

 زمینه مانی کهز تا و نداشته وجود زمینه این در موثق اطالعات و آمار هنوز بخش کشاورزی، در آب باالی

 خاک، و آب هایطرح اجرای نگیرد، صورت کشاورزی آب تقاضا در مدیریت اعمال و آب حجمی تحویل

 از رزیکشاو بخش آب، عرضه اعمال مدیریت با داشت؛ زیرا نخواهند را بمناس وریبهره و اثربخشی

اورزی کش و خاک آب زیربخش اساسی مانع بنابراین .شودمی محروم آب بهینه مصرف و مدیریت امکان

 در یبایست که است کشاورزی بخش تولیدی ساختارهای با آن وتناسب آب عرضه مدیریت صحیح  عدم 

 گردد. اصالح آب تقاضای مدیریت به و ظلحا برنامه ششم تدوین

برابر  3 ستان یزدبارندگی استان یزد کمتر از یک سوم متوسط بارندگی کشور و پتانسیل تبخیر در ا

شاورزی صرف کشده در استان یزد برای درصد آب برداشت 70باشد. در مجموع پتانسیل تبخیر کشور می

 از است. قاضای در حال افزایش غذا و انرژی نیشود و در آینده آب بیشتری برای پاسخ به تمی

 
 1393. وضعیت منابع آبی استان یزد به تفکیک شهرستان در سال27 جدول

 شهرستان
 میزان آبهای سطحی

 )میلیون متر مکعب(

 های زیرزمینیمیزان آب

 )میلیون متر مکعب(

میزان آب مصرفی بخش 

 ()میلیون متر مکعب کشاورزی

 190.43 198.69 0 ابرکوه

 70.22 78.91 8000 اردکان

 51.69 59.98 0 اشکذر

 58.86 70.22 0 بافق

 12.56 20.34 1540000 بهاباد

 110.29 134.86 0 تفت

 270.64 281.97 2880000 خاتم

 103.38 118.84 0 مهریز

 32.16 36.64 0 میبد

 99.22 112.20 0 یزد

 999.4519822 1112.645501 4228000 استان

 ای استان یزدخذ: شرکت آب منطقهأم
 .ها لحاظ شده استمیانگین ایستگاه*
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 1393. وضعیت منابع آبی استان یزد به تفکیک شهرستان در سال 28 جدول

 شهرستان
تعداد رودخانه دائمی 

 )رشته(

تعداد چشمه 

 )دهنه(

تعداد قنات 

 )رشته(

یق و نیمه عمیق تعداد چاه عم

 )حلقه(

 782 50 12 0 ابرکوه

 369 141 16 0 اردکان

 249 110 12 0 اشکذر

 222 89 10 0 بافق

 97 154 52 1 بهاباد

 241 1703 164 0 تفت

 665 74 115 1 خاتم

 356 359 2 0 مهریز

 170 15 5 0 میبد

 537 10 0 0 یزد

 3688 2705 388 2 استان

 ای استان یزدخذ:  شرکت آب منطقهأم

 
 های چهارم و پنجم. میزان افزایش راندمان آبیاری در برنامه29 جدول

 واحد هدف کلی بخش
افزایش راندمان در 

 برنامه چهارم

افزایش راندمان در 

 برنامه چهارم

وضعیت در سال 

1393 

 43 3 3 درصد آبیاریراندمان 

 خذ: سازمان جهاد کشاورزی استان یزدأم

 
 . عملکرد اهداف کمی بخش کشاورزی30 جدول

 ردیف
هدف کمی/عنوان 

 شاخص

واحد 

 متعارف

های سال

 برنامه چهارم
رشد/متوسط 

دوره برنامه 

 درصد()چهارم

 های برنامه پنجمسال
رشد/متوسط 

دوره برنامه 

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1384 )درصد(پنجم

1 
اجرای عملیات آب و 
های خاک در عرصه
 *کشاورزی)تجمعی(

 2 15 14.8 14.5 14.1 13.8 5 13.5 10 هزار هکتار

2 
بازسازی نوسازی و 
 احیاء قنوات

 4 810 802 784 775 670 3.5 640 522 کیلومتر

3 
اجرای آبیاری تحت 

نوین های فشار )روش
 آبیاری(

 12.2 17.024 15.885 14.480 13.423 10.834 24.8 9.546 2.522 هکتار

4 
بردارن نسبت بهره
 دیدهآموزش

 3.5 50 49 46 44 42 3 41 35 درصد
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 ردیف
هدف کمی/عنوان 

 شاخص

واحد 

 متعارف

های سال

 برنامه چهارم
رشد/متوسط 

دوره برنامه 

 درصد()چهارم

 های برنامه پنجمسال
رشد/متوسط 

دوره برنامه 

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1384 )درصد(پنجم

 توسعه زراعت چوب 5
هزار 
 هکتار

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 

اجرای عملیات 
حفاظت  آبخیزداری و
های حوزه خاک در

 آبخیز سدها وخارج از
 آن

میلیون 
 هکتار

0.035 0.04 2.7 0.03 0.02 0.01 0.01 0.09 24 

7 
کاری و توسعه جنگل

 جنگل
هزار 
 هکتار

0.018 3.0634 177 0.006 0.011 0.157 1.235 0.0311 8 

8 

اجرای عملیات 
کنترل  زدایی وبیابان
های بحرانی کانون

 ییزابیابان

هزار 
 هکتار

6.01 8.68 16.1 4.62 1.09 1.44 2.43 1.72 8.6 

9 

 ممیزی اراضی و
تفکیک مستثنیات 

ذ سند خاشخاص )ا
 دولتی( اراضی ملی و

میلیون 
 هکتار

0.56 0.1 29.1 0.027 0.09 0.026 0 0.02 21 

 مدیریت مراتع 10
هزار 
 هکتار

400 600 8.4 700 800 900 1000 1100 12.88 

11 
توسعه کشت گیاهان 
دارویی و صنعتی در 

 مراتع

هزار 
 هکتار

0 9.8 0 0 11.01 14.81 15.61 18.26 13.25 

12 

حدنگاری )تهیه نقشه 
کاداستر( منابع طبیعی 

ایجاد سامانه  و
 اطالعات منابع ملی

 هزار
 هکتار

0 0 0 0 0 0 0 241 0 

 6 225 204.7 190.8 181.8 174.75 1 168.15 167.3 هزار تن تولید شیر خام 13

 4.5 13.2 12.6 11.22 10.94 10.74 1.2 10.6 9.9 هزار تن تولید گوشت قرمز 14

 3.2 53.2 52.6 54.1 51.46 49 2.5 45.54 39.3 هزار تن تولید گوشت مرغ 15

 8.4 18.9 19.1 15.334 16.038 26.8 6.6 12.63 8.6 هزارتن مرغتولید تخم 16

17 
تولید آبزیان 
 )پرورشی و صیادی(

 12.3 1.136 0.846 0.953 0.687 0.662 6.7 0.636 0.431 هزار تن

18 
تولید محصوالت 
 ایزراعی و گلخانه

 7.8 905 800.8 726.5 761 778 -0.9 621.4 655 هزار تن

19 
تولید محصوالت 
 باغی

 6.5 239.2 234.7 226.4 170.9 166.3 4.5 174.5 133.6 هزارتن
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 ردیف
هدف کمی/عنوان 

 شاخص

واحد 

 متعارف

های سال

 برنامه چهارم
رشد/متوسط 

دوره برنامه 

 درصد()چهارم

 های برنامه پنجمسال
رشد/متوسط 

دوره برنامه 

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1384 )درصد(پنجم

 بیمه دام 20

هزار 
واحد 
 دامی

213 151 5.5- 154 245 127 76 63 16- 

 یوربیمه ط 21
میلیون 
 قطعه

1.9 3.9 13 3.4 5.2 3.9 4.8 5.2 9 

22 
بیمه محصوالت 
کشاورزی )زراعی و 

 باغی(

هزار 
 هکتار

56 25 12- 26 24 23 32 29 2.2 

23 
پوشش کنترل کیفی 
و بهداشتی تولیدات 
 خام دامی و شیالتی

درصد 
 پوشش

56.9 72.5 4.1 73.5 74.5 75.7 76.2 78 1.13 

24 

پوشش بهداشتی 
ها در برابر مدا
های دامی بیماری

قابل انتقال بین 
 انسان و دام

درصد 
 پوشش

58 66 2.1 67.5 68.3 69.2 70 72 1.2 

25 

ایجاد و گسترش 
صنایع تبدیلی و 
تکمیلی بخش 
 کشاورزی

میلیون 
 تن

0.106 0.331 20 0.390 0.444 0.487 0.570 0.622 10 

های کشاورزی آب، استخرهای تنظیمی، راه بین مزارع و زهکشی اراضی در کلیه عرصه*شامل عملیات تجهیز و نوسازی اراضی، انتقال 
 باشد. می

 

 تهدیدات و هافرصت ضعف، قوت، نقاط تحلیل

 درونی عوامل

 قوت نقاط

ع جود منابوهای طبیعی استان و وجود منابع و ذخایر ژنتیکی گیاهی در بخش کشاورزی و عرصه -

 وری در تولیدات کشاورزی و دامیای افزایش بهرهدامی متنوع و ارزشمند در راست

وناس و قابلیت صادراتی عمده محصوالت تولیدی کشاورزی استان )پسته، انار، زعفران، ر -

 ای(محصوالت گلخانه



 عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزدسند تفصیلی برنامه ششم توس                                                                   58

 
 

 طح کشورها و تولید محصوالت کشاورزی و دامی در سجایگاه مناسب بخش در تأمین زیرساخت -

های کشاورزی ه و آماده فعالیت در برخی از زیربخشکردوجود نیروی انسانی متخصص، تحصیل -

 استان

 های نوین مرتبط با بخشهای الزم برای توسعه تکنولوژیفراهم بودن زیرساخت -

 ها )مواد اولیه( و تجهیزات مورد نیاز در سطح استانقابلیت تأمین نهاده -

 آنتقال ارتقاء و انسازی برداران بخش و زمینهوجود دانش بومی، تجربه دیرینه و مهارت در بهره -

 به نسل جدید

 و آب، آبخوانداری تأمین هایطرح با خاک و آب هایطرح منسجم و هماهنگ اجرای امکان -

 آبخیزداری

 نآگذاری و توسعه صنایع جنبی در استان به دلیل موقعیت خاص امنیت باالی سرمایه -

 ای مناسب برای پوشش محصوالت کشاورزیوجود قوانین بیمه -

و مرتعی در  گونه گیاهی داروئی 200های طبیعی استان )وجود تنوع گیاهی باال در عرصهوجود  -

 استان( و همچنین آبزیان پرورشی   

کی در انسانی مجرب و متخصص در زمینه بهداشت و مسئولیت فنی دامپزشنیروی بکارگیری  -

دعفونی ضو مواد های خام دامی، پخش واکسن آوری فراوردهکارخانجات و مراکز تولید و عمل

 های استاندارو و درمان و کشتارگاه

باط آسان ها در استان و امکان دسترسی و ارتامکانات تشخیص تخصصی برخی از بیماریوجود  -

 با مراکز تشخیص کشور

 تولید دارو و مواد بیولوژیک در استانفراهم بودن زمینه نسبی  -

 

 ضعف نقاط

 های زیرزمینیینی و افت سطح آبرویه از منابع آبی زیرزمبرداری بیبهره -
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 ه طیور وها در بخش )پایانه صادراتی، فضاهای انباری، سردخانه، کشتارگاساختکمبود زیر -

 بندی محصوالت فرعی مرتعی، جنگلی، گیاهان داروئی و . . .(کارخانجات بسته

 ضایعات باالی محصوالت کشاورزی و محصوالت فرعی مرتعی در مراحل مختلف تولید، -

 بع طبیعیتوجهی به تحقیقات در زمینه کاهش ضایعات کشاورزی و مناآوری و توزیع و کمعجم

ب رآمد غالمحدودیت منابع درآمدی در مناطق روستایی و کشاورزی استان، پایین بودن سطح د -

 روستائیان و عدم ماندگاری آنها در روستاهای استان

خت نیاز مینه شنازاریابی کارا و اثربخش در عدم ثبات بازار محصوالت کشاورزی و فقدان نظام باز -

 مشتریان، ساماندهی و تنظیم بازار محصوالت کشاورزی

 فقدان سامانه جامع و مکانیزه تولید، ثبت و پردازش آمار و اطالعات  -

 برداران هرم سنی و تحصیلی نامناسب بهره -

 ی و سیلهای گیاهی و دامی، خشکسالخسارات باالی ناشی از بروز آفات و بیماری -

ل عدم بندی و عرضه محصوالت کشاورزی به دلیبسته سطح نه چندان مناسب کیفیت فرآوری، -

فیت برای ف شده کیامکان کنترل مداوم آنها با استانداردهای ملی و جهانی )نبود استاندارد تعری

ان و گقدان ارفگیری برخی استانداردها، آالت، تجهیزات و متدهای اندازهمحصوالت، نبود ماشین

 دستگاه ناظر مرتبط(

 نیازهای های پژوهشی به دلیل عدم هماهنگی تحقیقات انجام شده بااثربخشی ناچیز فعالیت -

 شدههای ارائهواقعی بخش و کاربردی نبودن آموزش

 و تخصصی روز نبودن دانش علمیبرداران و بهپذیری( توسط بهرهپذیرش اندک نوآوری )تغییر -

 کارشناسان بخش 

 گرایی وتحول اندک در این بخش  ناکافی بخش دامداری به دلیل سنت اعتالی -

 هاتوزیع نامناسب یارانه -

 های مصرفیکیفیت پایین نهاده -

 زایی )تغییر کاربری غیراصولی(تشدید اثر عوامل انسانی موثر در بیابان -
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 ون برایای مدهای ملی و فقدان برنامههای داشتی به عنوان سرمایهحمایت نامناسب از دام -

 های دامداری مالکی در قالب تعاونیانسجام واحدهای خرده

های ساختای و دامداری و زیرهای گلخانهفراهم نبودن بستر مناسب برای ایجاد مجتمع -

 های فعلی نامناسب مجتمع

های ههای دامی و فرآورداالجرا در خصوص مبارزه با بیماریعدم کفایت قوانین مستحکم و الزم -

 کنترل، نظارت و برخورد با متخلفین خام و

 نبود برنامه مدون الگوی کشت -

های کشاورزی و های روستایی و کشاورزی در بازار نهادهشبکه تعاونیضعیف  نقشجایگاه و  -

 ها(  روستایی )تولید، تهیه، تدارک و تأمین نهاده

ش د و فروایند خریهای مردمی و کمبود نقدینگی آنها در فرها و تشکلبنیه ضعیف مالی شرکت -

 کشاورزی و دامی روستاهای تحت پوشش محصوالت

 های عاملبر بودن فرآیند اخذ تسهیالت از بانکزمان -

های دهم و فرآوربهداشتی در امر کنترل تردد دا –ایناکافی بودن امکانات اجرای سیستم قرنطینه -

 گیریدامی خصوصاً در مواقع بروز بیماری و همه
 

 بیرونی عوامل

  فرصت اطنق

ورزی، ا خردبفضای معنوی و فرهنگی، سرمایه انسانی و اجتماعی مستعد و آماده فعالیت توأم  -

 جوییکوشی، کارآفرینی و مشارکتسخت

 وجود منابع سرشار انرژی خورشیدی -

های سازی نهادهشرائط خاص اقلیمی )خشکی هوا، رطوبت پایین( جهت انبارداری و ذخیره -

 کشاورزی

 راه ارتباطی کشور و سهولت دسترسی به بازارهای هدفستان در شاهقرار گرفتن ا -
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 های مالیاتی بخش و توجه ویژه مسئولین به بخشمعافیت -

 گذاریامنیت باالی سرمایه -

 نیازآالت و تجهیزات موردها، ماشینتر نهادهتر و ارزانامکان تأمین سهل -

 وجود قوانین مناسب صادرات و واردات -

نیاز بخش و وجود کننده نیروی انسانی موردو مراکز آموزش عالی تربیتها وجود دانشگاه -

 التحصیالن کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان نیروهای توانمند بالقوه فارغ

 های روستایی و تولیدی و کشاورزی وجود شبکه وسیع تعاونی -

ام و درمان دبهداشت و  ،ایتوسعه خدمات بیمه در زمینهمناسب  های حمایتیسیاستوجود  -

 دامپزشکی

 

  تهدید نقاط

به های منابع آبی )های پیاپی، محدودیتافت کمی و کیفی منابع آب استان به دلیل خشکسالی -

 ی  رویه از منابع آببرداری بیدلیل بارندگی ناکافی و پراکنش نامناسب منابع آب( و بهره

عات ازن و تبابعاد توسعه متو حاکمیت سایه تفکر صنعتی بر بخش کشاورزی بدون در نظر گرفتن -

 محیطی آنزیست

های آبه توسط استانهای مشترک همچنین عدم رعایت حقعدم تعادل در برداشت از حوزه -

 جوارهم

 های آب زیرزمینی و شور شدن این منابعهای شور در سفرهروی آبپیش -

ز منابع برداری اام بهرهکار مناسب در نظونبود مدیریت جامع بر منابع آب کشور و عدم وجود ساز -

 آب

 ها در بخشنظارت ناکافی بر نحوه و میزان مصرف مواد شیمیائی، دارویی و آالینده -

 برداران بخش از بیمه محصوالت کشاورزی و دامی استقبال اندک بهره -
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نایی با های نوین در بخش به دلیل عدم آشآوری و تکنولوژیفرسودگی و عدم استفاده ازفن -

 های نوین و همچنین قیمت باالی برخی از آنهاتکنولوژی ها ونوآوری

ی پایین بودن قیمت خرید محصوالت استراتژیک که در قالب محصوالت تضمینی خریدار -

 گرددمی

 سازی اراضیمشکالت اجتماعی و فرهنگی در یکپارچه -

 خاک ب وآبرداری مناسب از مالکی و پراکندگی قطعات و همچنین نبود نظام جامع بهرهخرده -

 های بحرانی حساس به  فرسایش عمدتاً بادی و حرکت طوفان شنوجود کانون -

خش در های روان( و شکنندگی بخیز بودن منطقه )خشکسالی، زلزله، سیل و حرکت شنحادثه -

 مقابله با حوادث و سوانح طبیعی

 ها و محصوالت تولیدی بخشنرخ باالی تورم و نابرابری رشد نرخ )قیمت( نهاده -

 های مدون در بخشد نبودن استراتژیکارآم -

 های زائد پیرامون بخشوجود دالالن و واسطه -

 های طبیعی استانهای زراعی و تخریب عرصهرویه شهری و تهدید باغات و زمینتوسعه بی -

 برداران بخشگرایی در میان بهرهسنت -

ن و وستائیان و ربرداران و توجه ناکافی به تکریم کشاورزاپایین بودن منزلت اجتماعی بهره -

 بخش منابع طبیعیبرداران زیربهره

 های صنعت و کشاورزیعدم برقراری ارتباط منطقی بین بخشی میان بخش -

ان روستایی های کشاورزی از جمعیت فعال به دلیل مهاجرتخالی شدن روستاهای دارای فعالیت  -

 )مهاجرفرست بودن اکثر روستاها و مهاجرت نخبگان روستایی به شهرها(

 برداران مازاد بر توان اکولوژیک مراتع در استانوجود بهره -

 های طبیعی استان توسط معادنرویه عرصهتخریب بی -

های های دولتی موازی و دارای وظایف همپوشان و مشترک با شبکه تعاونیوجود دستگاه -

 روستایی و کشاورزی و فقدان فضای رقابتی آزاد و سالم 
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 امیهای خام دو اعتبارات جهت کنترل دقیق تردد دام و فراورده کافی نبودن امکانات اجرایی -

 شتیشده در رابطه با جلوگیری از تخلفات بهداناکافی بودن قوانین و مقرارات مصوب -

های دامی و ریکنترل بهینه جهت شناسائی بیما امکان جابجایی و تردد انواع دام قاچاق و عدم -

   مبارزه با آن

ت صحیح دلیل عدم رعایه طیور ب های دام ورخطر در خصوص بیماریافزایش نقاط و مناطق پ -

 نظام دامداری

 

 راهبردی هایبرنامه

 اهداف کلی و راهبردها

 
 ی بخش کشاورزی استان در برنامه ششم. اهداف کلی و راهبردها31 جدول

 راهبرد دستیابی به هدف کلی هدف کلی

 برداری حفاظت و بهره
ینه از منابع پایه، منابع به

طبیعی و بسترهای 
تولیدی در چارچوب 

 توسعه پایدار 

 وری منابع افزایش بهره
و عوامل تولید کشاورزی 

 به ویژه آب

  افزایش ضریب
خوداتکایی در محصوالت 
 راهبردی کشاورزی

 

  ل جویی در مصرف آب بخش کشاورزی و اعماوری آب و خاک کشاورزی و صرفهبهرهارتقاء
 ریت تقاضامدی

 سازی محصوالت کشاورزیارتقاء امنیت غذایی، سالمت و غنی 

 رحفاظت و صیانت از منابع طبیعی استان و توسعه آن در چارچوب اصول توسعه پایدا 

 های عرضهتوسعه صنایع کشاورزی و زنجیره 

 و، آموزش بنیان ساختن کشاورزی و توانمندسازی منابع انسانی و نوسازی ساختار تحقیقدانش 
 ترویج کشاورزی

 بخشی در نظام مالی و تجهیز و تأمین منابعتنوع 

 مراحل با  در کلیه ارتقاء مدیریت آب بخش کشاورزی و در اولویت قرار دادن افزایش راندمان آبیاری
 های نوین آبیاری تأکید بر اجرای روش

 رزمینی(فراس برداری از منابع تولید خارجی )کشتمدیریت مخاطرات و امنیت غذایی با بهره  

 ها  افزایش تولید محصوالت راهبردی و ارتقاء ضریب خوداتکایی آن 

 بردار در دن بهرهبخشی ابزارهای حمایت از تولید و تولیدکنندگان بخش به ویژه با منتفع نموتنوع
 درآمد حاصل از فروش محصول نهایی  

  افزایش ضریب خوداتکایی محصوالت اساسی 

 در واحد سطح بهبود و افزایش عملکرد 

 برداریطبیعی و مشارکت مردم در حفاظت و بهرهوانمندسازی مدیریت منابعارتقاء و ت 
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 و اقدامات اساسیها سیاست، راهبردها

 

 در برنامه ششم  استان ها و اقدامات بخش کشاورزیراهبردها، سیاست. 32 جدول

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

 وری آب وبهههره ءارتقهها
خههههاک کشههههاورزی  

جویی در مصهرف  صرفه
آب کشاورزی و اعمهال  

 مدیریت تقاضا

ای و توسعه عملیهات آب و خهاک )سهازه    –
 بردارانای( با مشارکت بهرهغیرسازه

کشههت و توسههعه سههازی الگههوی بهینههه –
ای و انتقهال تولیههدات  گلخانهه ههای  کشهت 

 سبزی و صیفی از فضای باز به گلخانه
سههطح کشههت و افههزایش  عههدم توسههعه  –
 وری در واحد سطح و واحد حجم آببهره

بهران و سهاماندهی   های آبتوسعه تشکل –
بهرداری بهه منظهور تحویهل     های بهرهنظام

 حجمی آب

هها و افهزایش   حمایت از توسهعه تشهکل   –
 آفرینی آنها در زنجیره ارزش از تولیهد نقش

هها و  تا بازار محصوالت کشاورزی و نههاده 
 ملی تلویزیونی کشاورزیاندازی شبکه راه

وری افزایش تهوان تولیهد خهاک و بههره     –
مصههرف آب و افههزایش عملکههرد در واحههد 

 سطح

تجهیههز، نوسههازی و سههاماندهی اراضههی   –
 کشاورزی

وری و بهبهههود رانهههدمان ارتقهههاء بههههره –
 سیسات آبیأت

بر و کاهنده آبحمایت از تولید وسایل کم –
 مصرف آب

شهده  های کنتهرل افزایش تولید در محیط –
 ایگلخانه

حفاظت از منابع آب و حفاظهت خهاک و    –
های فرسهایش آبهی و بهادی و    مهار کانون

 تعدیل اثرات خشکسالی

بهرداری از  آبخیزداری و حفاظهت و بههره   –
 زاییمنابع پایه و مقابله با بیابان

 توسعه ظرفیت اجرای عملیات آب و خاک در اراضی کشهاورزی  –
و  ک، گیاهمتناسب آب، خاکید در سطوح مزارع و ایجاد و اجرا أبا ت
 اقلیم

تقویههت حاصههلخیزی خههاک و حمایههت از کشههت گیاهههان       –
 کننده و بهبود تناوب کشتحاصلخیز

قویهت  تبهبود و متنوع کردن مدیریت تغذیه گیاهی با تاکید بهر   –
 حاصلخیزی خاک

ود ههای نهوین آبیهاری و بهبه    توسعه، اسهتقرار و اجهرای سهامانه    –
 های آبیاریشیوه

سهازی  مناسب و تجهیز و یکپارچهبرداری بهرهی هااستقرار نظام –
 اراضی کشاورزی

 یهها و تشکل یدولتیرو امکانات بخش غ یلاز پتانس یریگبهره –
 نهادمردم

ر کشت و کهار د  یژهبه و ینهکشت به یدر تحقق الگو یهمکار –
 کنترل شده یهایطمح

 اکخهای موجود در احداث امور زیربنایی آب و توسعه فناوری –
و  از منهابع آب  یبهردار در بههره  یننهو  ههای یاز فنهاور استفاده  –
 برداراندانهش بهره ءو ارتقا اکهخ

ههای  جویی آب از طریق انتقال سبزی و صیفی به محهیط صرفه –
 ایقابل کنترل و گلخانه

 بردارانمدیریت تقاضا از طریق مشارکت بهره –

 برانهای آببرداری و تشکلهای بهرهتوسعه نظام –

 های کشاورزیی خاک و حاصلخیزی خاکبهبود ماده آل –

ههای اصهلی و   تجهیز و نوسازی اراضی، احداث و تکمیل شهبکه  –
 فرعی

وری ی استان در راستای افزایش بهرهتعیین الگوی کشت بهینه –
 های تولیدعوامل و نهاده

 پایش کیفیت منابع خاک، آب و سایر عوامل تولید –

ی و توسهعه  حفاظت اراضی کشاورزی با رویکرد اصهالح کهاربر   –
 دارباغات در اراضی شیب

زایی، اناجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک، مقابله با بیاب –
 تعدیل اثرات خشکسالی و ریزگردها

 پایش کیفیت منابع خاک، آب و سایر عوامل تولید –

تبدیل استان به پایلوت تغییر الگوی کشت در کشور بهه سهمت    –
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 گیاهان زراعی یا باغی کم آبخواه

ای در ی کشهت بهه روش گلخانهه   و اجرای پروژه توسعه طراحی –
سازی الگهوی  زمین با حداقل رساندن مصرف سوخت و آب) بومی

 کشور چین(

امنیههت غههذایی،  ءارتقهها
سههازی سههالمت و غنههی

 محصوالت کشاورزی

افزایش ضریب خوداتکایی محصهوالت و   –
 های اساسی کشاورزینهاده

سههازی سهههم پههروتئین حیههوانی متناسهب  –
 و آبزی( در سبد غذایی )دامی

سهازی محصهوالت   سالمت و غنی ءارتقا –
گیاهی و دامی و آبهزی و تولیهد محصهولی    

 سالم و کیفی
بهههرداری از ظرفیهههت کشهههاورزی بههههره –

یی ثبات در امنیت غذا ءفراسرزمینی در ارتقا
 کشور

حمایت از افزایش تولید محصوالت باغی  –
دارای مزیههت رقههابتی و توسههعه باغههات در 

 داراراضی شیب

افههههزایش محصههههوالت بههههاغی دارای  –
 های صادراتیمزیت

گهذاری و ارتقهاء   حمایت از توسعه سرمایه –
وری در جههت افههزایش سههم تولیههد   بههره 

مین نیاز کشور أداخل کاالهای اساسی در ت
در حد تأمین امنیت غذایی و حداقل سهطح  

 خوداتکایی

 های کشاورزیافزایش تولید داخلی نهاده –

های موردنیهاز بخهش   تأمین داخلی نهاده –
های اصالح شده، کهود،  شامل بذور و نهال

 آالت و ادوات کشاورزیسم، ماشین

 

 ویهژه ه ایجاد زمینه افزایش کمی و کیفی تولیهد محصهوالت به    –
و  محصوالت راهبردی و بهبود و افزایش عملکرد در واحهد سهطح  

 های تولیدوری کلیه عوامل و نهادهبهره ءارتقا

یش ای در راسهتای افهزا  نه ملی و منطقهتعیین الگوی کشت بهی –
 های تولیدوری عوامل و نهادهبهره

 بهبود تناوب کشت در چارچوب الگوی کشت بهینه –

رایط های اصالح شده متناسب بها شه  تأمین و تولید بذور و نهال –
 اکولوژیک مناطق و ترویج استفاده از آنها

انجام ها و تسهیل نوسازی و بازسازی ادوات، تجهیزات و ماشین –
 به موقع عملیات زراعی

هها بهه ویهژه سهموم و     های بهینهه مصهرف نههاده   توسعه روش –
 های شیمیایی از قبیل کود آبیاریکود

ع مدیریت تغذیه گیاهی و تقویت حاصلخیزی خاک )مصرف انوا –
 کودهای آلی، زیستی توام با عناصر ماکرو و میکرو(

ل بهه  متحم بهبود کیفی بذور داخلی دستیابی به ارقام زودرس و –
 ها )شوری و خشکی(تنش

ورزی و کشههت هههای حههداقل عملیههات خههاکبکههارگیری روش –
 مستقیم

 توسعه کشت دوم با رعایت اصول کشاورزی حفاظتی –

زراعهی در عملیهات کشهت    نهژادی و بهه  ههای بهه  توسعه فناوری –
 محصوالت

 ایجاد و توسعه زنجیره یکپارچه تولید محصوالت دامی –

 استانهای ژنتیکی دام کیبتولید، توسعه و تثبیت تر –
 کمههی وکیفهی تولیهدات واحههدهای   ءسهاماندهی، بهبهود و ارتقها    –

 دامداری روستایی و عشایری

سازی مصهرف  اصالح ساختار واحدهای دامپروری با هدف بهینه –
 های نوانرژی و بکارگیری انرژی

 وردار نمودن جمعیت دام کشایجاد سامانه جامع دام و هویت –

 ای دامپهروری و های مشاورهسترش شرکتایجاد و گ حمایت از –
 مراکز خدمات اصالح نژادی

نتی های صنعتی و سسازی و نوسازی اماکن دامی در دامداریبه –
 و بهبود مدیریت تغذیه دام وطیور

فعهال  نیازجهت فعال نمودن واحدهای نیمهتأمین تسهیالت مورد –
 فعالو غیر
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ههای  شهکل ساماندهی بازار محصوالت دامی از طریق تقویهت ت  –
ههای تولیهدی بهه    مربوطه و واگذاری وظایف تأمین و توزیع نهاده

 ربطهای ذیتشکل

هها و توانمنهد   ها و حمایت از توسعه تشهکل گریکاهش تصدی –
 ها در جهت واگذاری تدریجی وظایف مرتبطنمودن آن

 بهبود کیفیت وکاهش ضایعات آبزیان  –

 پروریهای آبزیافزایش راندمان آب در فعالیت  –

 بندی و عرضه آبزیانهای بستهبهبود شیوه  –
 گسترش بازارهای هدف محصوالت شیالتی  –
 برداری آبزیانبهره بهبود مدبریت تولید و  –

 های مناسب مدیریت مزرعهبکارگیری روش  –
عه و توسه  جیترو، کیاز توسعه محصوالت سالم و ارگان تیحما  –
 سالم یمصرف غذا یالگو

والت و نظهارت بهر اعمهال    محصه  یفیک یاستانداردها یطراح  –
 عیاستانداردها در شبکه توز

بها   ای در مبهارزه های نوین به ویهژه هسهته  برداری از روشبهره –
 سالمت غذا ءآفات و ارتقا

و  انویح نیقابل انتقال ب یهایماریکنترل ب یهاارتقاء شاخص  –
 انیو آبز وریدام، ط یهایماریکنترل بو  انسان

 و یخام دام یهابهداشت فراوردهسالمت و  یهاشاخص ارتقاء  –
 های بیولوژیکوردهآخوراک دام، دارو و فر

 بهداشت ناوگان حمل و نقل ارتقاء  –

 ی. در واحههدها . . و GMP, HACCPیهههاسههامانه اسههتقرار  –
 یعرضه و خدمات مرتبط با دامپزشک ،یعیتوز ،یدیتول

 یستیز تیامن یهاشاخص ارتقاء  –
ا به در تأمین سهالمت غهذا،    های مربوطهاصالح ساختار دستگاه –

 ثبت کنترل کیفی و مصرف کود و سم و حفاظت از خاک

ایجاد سازوکارهای الزم جههت مهدیریت و کهاهش ریسهک در      –
 های بخش کشاورزی و منابع طبیعیفعالیت

 حمایت از توسعه محصوالت سالم، طبیعی و ارگانیک –

 سازی محصوالت راهبردی از جمله گنهدم، بهرنج، شهکر،   ذخیره –
 ، روغن با محوریت بخش خصوصیگوشت

ر و اجرای نظام جامع دامپروری و پوشش بهداشهتی دام و طیهو    –
 آبزیان

 ابع بها اصالح ساختار و ایجاد تعادل جمعیت دامی متناسب با منه  –
 تأکید بر مراتع

 توسعه صنعت پرورش اسب و سوارکاری –

 های دام استانمطالعه و احداث زیربناهای مجتمع –
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یهت  دار نمودن جمعی جامع دام و هویتهتکمیل اطالعات سامان –
 دام استان برای کنترل قاچاق دام در استان

بهسازی و نوسازی امهاکن دامهی در دامهداری ههای صهنعتی و       –
 و بهبود مدیریت تغذیه ی دام و طیور سنتی

ز ای دامپهروری و مراکه  های مشهاوره ایجاد و حمایت از شرکت- –
 خدمات اصالح نژادی

های شور مناطق های پرورش آبزیان آبتتوسعه و تقویت فعالی –
 کویری

حفاظهههت و صهههیانت از 
و  اسهتان منابع طبیعهی  

توسعه آن در چهارچوب  
 اصول توسعه پایدار

توسعه عملیهات آبخیهزداری، حفاظهت از     –
خهههاک، آبخوانهههداری و تعهههدیل اثهههرات  

 خشکسالی
کههاری، بهها تاکیههد بههر   توسههعه جنگههل  –

 درختکاری اقتصادی با مشارکت مردم
ههای  زایی و کنترل کانونبا بیابانمقابله  –

 بحرانی گرد و غبار
حفاظههت و صههیانت از منههابع طبیعههی     –

 ها، مراتع( و اراضی ملی و دولتی بها )جنگل
 جلب مشارکت جوامع محلی

مشارکت مردم به ویژه روسهتاییان   ءارتقا –
منهابع   ءو جوامع محلی در حفاظهت و احیها  

 طبیعی
بهههرداری پایهههدار مرتعهههداری و   بههههره –

بهههرداری از گهیاههههان دارویهههی و  بههههره
ههای منهابع طبیعهی بها     صنعتی در عرصهه 

 مشارکت مردم و جوامع محلی

بهرداری  احیاء فرهنگ مرتعهداری و بههره   –
صههنعتی در  –پایههدار از گیاهههان داروئههی  

هههای منههابع طبیعههی بهها مشههارکت عرصههه
التحصههیالن بههرداران محلههی در فههارغبهههره
 بخش

بههرداری حفاظههت، احیههاء، توسههعه و بهههره –
، اسههتانههها و مراتههع  اصههولی از جنگههل 

نگاری )کاداستر( منابع طبیعی و اراضهی  حد
 کشاورزی

 آبخیزداری و آبخوانداری –

 کاریتوسعه جنگل –

ههای  زدایی و تثبیت شن و کنتهرل کهانون  اجرای عملیات بیابان –
 زابحرانی بیابان

 ها و مراتعحفاظت و صیانت اصولی از جنگل  –

ز بهرداری ا عداری و توسهعه کشهت و بههره   های مرتاجرای طرح  –
 های منابع طبیعیگیاهان دارویی و صنعتی در عرصه

ها های مردمهی در روسهتا  اندازی تشکلهحمایت از تشکیل و را  –
 عیبرداران منابع طبیدر جهت تغییر معیشت دامداران و بهره

   زارعمگسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری ها و علف هرز  –
 

صنایع کشاورزی توسعه 
 های عرضهو زنجیره

 کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی –
دهی و اسهتقرار صهنایع پیشهین و    سامان –

پسین کشاورزی بهر اسهاس آمهایش تولیهد     
 کشاورزی

 های تولیداستقرار واحدهای صنایع کشاورزی در قطب –
 های خالی واحهدهای احهداث شهده   استفاده حداکثری از ظرفیت –

 صنایع کشاورزی
و بازسههازی و نوسههازی صههنایع تمههام هههای نیمهههتکمیههل طههرح –
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 ءحمایههت از بازسههازی و نوسههازی، ارتقهها  –
تکنولهههوژی و اصهههالح سهههاختار صهههنایع 

 کشاورزی

افههزایش فههرآوری محصههوالت، کههاهش   –
 وریضایعات در تولید و فرآ

 

 های متناسب روزکشاورزی و تجهیز آنها به فناوری
بنهدی و  هتوسعه و حمایهت از صهنایع تبهدیلی و تکمیلهی، بسهت      –

 نگهداری محصوالت کشاورزی.
هههای بخههش خصوصههی بهها اولویههت  مشههارکت دادن تشههکل  –

 کشاورزان در زنجیره تولید

تجهیههز واحههدهای صههنایع تبههدیلی و تکمیلههی بههه معیارههها و    –
 استانداردهای ملی و جهانی

ای در ههای نهوین بهه ویهژه هسهته     استفاده از دانش و فنهاوری  –
 کاهش ضایعات

 و افزایش تولید محصوالت جدید حمایت از نوآوری –

 تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی –

بنیههان سههاختن  دانههش
کشههههههههههههاورزی و 
توانمندسهههازی منهههابع  
انسههههانی و نوسههههازی 
ساختار تحقیق، آموزش 
 و ترویج کشاورزی

نوسههازی تحقیقههات و توسههعه علههوم و    –
های کاربردی کشاورزی و افهزایش  فناوری

ر توسههعه نقههش متخصصههان و خبرگههان د 
 کشاورزی

ههای متنهوع، نهوین و    استفاده از فناوری –
 مدیریت تولید ءکارآمد در راستای ارتقا

حرکت از کشاورزی معیشهتی بهه سهوی     –
 کشاورزی تجاری

توسههعه آمههوزش و اسههتقرار نظههام نههوین  –
 ترویج و مدیریت دانش

تقویهههت نقهههش نهادههههای تحقیقهههات   –
المللهی و بخهش خصوصهی در انتقهال     بین

ی بههه بخههش  دو بنیهها دانههش کههاربردی 
 کشاورزی

ههای کهاربردی بهرای    گسترش پهژوهش  –
 محصوالت راهبردی

هههای حمایههت و پشههتیبانی از زیرسههاخت –
ضه اطالعاتی و ارتباطی در فرآیند تولید، عر

 و بازار محصوالت

یی مین امنیهت غهذا  أهای علمی به منظور تحقق تتقویت فعالیت –
 پایدار برداریبا تاکید بر تولید منابع داخلی و بهره

 ذاییهای تحقیقاتی در دستیابی به امنیت غاستفاده از یافته –

وری عوامل و بهره ءبنیان به منظورارتقاکشاورزی دانشگسترش –
 های کشاورزیو نهاده منابع تولید

 حمایت از دانش، نوآوری و فناوری داخلی –

با  های نوین و منطبقایجاد ارقام بذور و نهال مبتنی بر فناوری –
 اقلیمیظرایط 

 طراحی و پیاده سازی طهرح جهامع تولیهد بهذر اصهالح شهده و        –
 هیبرید

اکیهد  تبرداران آینده بخش کشاورزی با تربیت کشاورزان و بهره –
 بر ظرفیت بالقوه جوانان روستایی

های صنفی بخهش بهرای   ها و نظامگیری از ظرفیت تشکلبهره –
 کمک به نیازهای آموزشی بخش کشاورزی

فههزایش ضههریب نفههوذ دانههش در تولیههد  سههازی بههرای ازمینههه –
 مدت مهارتیهای کوتاهمحصوالت کشاورزی از طریق آموزش

ت حمایت از توسعه آموزش رسمی کشاورزی در تعامهل بها وزار   –
سهازی  ای به منظور جوانآموزش و پرورش و سازمان فنی و حرفه
 نیروی انسانی بخش با اولویت روستازادگان

ی از ج کشاورزی و منهابع طبیعه  طراحی و اجرای نظام نوین تروی –
انش و بندی و ایجاد شبکه مدیریت دطریق انسجام سازمانی، پهنه

ه خهدمات دانهش نهوین بهه     ئه تجهیز مراکهز جهادکشهاورزی و ارا  
 ششم اساس راهبردهای بخش کشاورزی در برنامه برداران بربهره

هههای ایجههاد شههبکه مسههتقل سههازی توسههعه زیرسههاختزمینههه –
 تلویزیونی کشاورزی

راسهتای   هها در گیری از ظرفیت توامان متخصصان و رسانهبهره –
 های هدفافزایی و تأثیرگذاری بر گروههم
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گیری از ظرفیت جوامع محلی بهه منظهور افهزایش ضهریب     بهره –
غوب، مربذور های ترویجی )در زمینه انتقال دانش، پوشش فعالیت

رتقهاء  .( و افزایش انسجام سهازمانی و سهنجش ا   . آالت و .ماشین
 های ترویجیبخشی فعالیتاثر

بنیان و متقاضیان کهاربردی شهدن   های دانشحمایت از شرکت –
 های نوینفناوری

ای تهرویج و  ههای خصوصهی مشهاوره   ایجاد و گسترش شهرکت  –
آموزش و دفاتر خهدمات فنهی و تخصصهی و اسهتفاده از ظرفیهت      

 التحصیالن کشاورزی و منابع طبیعیفارغ

خش بتبدیلی، تکمیلی و بسته بندی در ایجاد و گسترش صنایع  –
 کشاورزی استان

بخشههی در نظههام تنههوع
مالی و تجهیز و تهامین  

 منابع

ایجاد و توسهعه نهادههای مهالی در بهازار      –
 برای بخش کشاورزی سرمایه

سهازی ابزارههای تهأمین و تجهیهز     متنوع –
 منابع

ای مناسههب و توسههعه و پوشههش بیمههه   –
کههاهش خطرپههذیری تولیههد محصههوالت   

 زی با محوریت بخش خصوصی  کشاور

 حمایت مناسب و سازوکارهای حمایتی –

ز طراحی، ایجاد و توسعه نهادهای مهالی جههت تهأمین و تجهیه     –
طبیعهی بها مشهارکت     گذاری در بخش کشاورزی و منهابع سرمایه
 مردم

تأمین ذخهایر مطمهئن   
راهبردی و تنظیم بازار 

 داخلی

هههای اطالعههاتی و گسههترش زیرسههاخت –
ورزی در راسههتای ارتبههاطی بخههش کشهها  

سهههازی، توسهههعه و تنظهههیم بهههازار سهههالم
 ها و صادراتمحصوالت کشاورزی، نهاده

حمایت مؤثر و ساماندهی فرآیند تولیهد و   –
 اصالح نظام بازار محصوالت کشاورزی

تنظههیم بههازار محصههوالت کشههاورزی و   –
 های آن با محوریت صنوف ذیربطفرآورده

سههازی مقههررات تجههارت  تثبیههت و روان –
 صوالت کشاورزیخارجی مح

تقویت و تکمیل زنجیره تولیهد و عرضهه    –
 محصوالت برای مصرف داخلی و صادرات

توسعه صادرات محصوالت کشهاورزی و   –
شهههده )زراعهههی، بهههاغی، مهههواد فهههرآوری

دارویی، دامی، شهیالتی و جنگلهی و   گیاهان
 مرتعی(  

 برندسازی محصوالت کشاورزی –

ههای  سهاخت حمایت و پشهتیبانی از زیهر   –
ضه ارتباطی در فرایند تولید، عر اطالعاتی و

 و بازار محصوالت  

ت ای مهؤثر بهر واردات و صهادرا   طراحی و اجرای نظهام تعرفهه    –
 محصوالت کشاورزی

طراحههی سههامانه ایجههاد تعههادل تولیههد و مصههرف و تجههارت      –
 محصوالت راهبردی

، دم، بهرنج، شهکر  سازی محصوالت راهبردی از جمله گنه ذخیره  –
 گوشت، روغن با محوریت بخش خصوصی

 افزایش محصوالت باغی دارای مزیت صادراتی  –
توسعه  وطراحی و حمایت از ایجاد نظام یکپارچه مدیریت بازار   –

 های توزیع نوین محصوالتشبکه

مین ها و محصوالت دامی و تهأ مدیریت صادرات و واردات نهاده –
 های صادراتیمشوق

بازارههههای ههههدف صهههادراتی و حمایهههت از   سهههازیمتنهههوع  –
 گذاری مشترکسرمایه

های مربوطه ساماندهی بازار محصوالت از طریق تقویت تشکل  –
های کلهای تولیدی به تشو واگذاری وظایف تأمین و توزیع نهاده

 ذیربط

المللهی جههت   تولید محصوالت مطابق بها اسهتانداردهای بهین     –
 توسعه صادرات

گذاری با مکهانیزم عرضهه و   یی و قیمتهای کاالتقویت بورس  –
تقاضا و افزایش سهم محصوالت کشاورزی بهه کهل محصهوالت    
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هههای تولیههدی و  توانمندسههازی تشههکل  –
 صادراتی

 شده در بورسعرضه
هههای الزم بههه منظههور گسههترش تجههارت  اسههتقرار زیرسههاخت –

 الکترونیک

 

 

 

 اهداف کمی

 
جویی در مصرف آب کشاورزی و فهخاک کشاورزی صر و وری آب. اهداف کمی راهبرد ارتقاء بهره33 جدول

 اعمال مدیریت تقاضا

وضعیت  هدف کمی

در پایان 

سال 

1393 

 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوان

 57690 49329 40968 32607 24246 15885 هکتار های نوین آبیاری) تجمعی(توسعه سامانه

های اجرای عملیات آب و خاک در عرصه
 *رزی تجمعیکشاو

 20000 19000 18000 17000 16000 15000 هکتار 

 950 920 890 860 830 800 کیلومتر بازسازی نوسازی و احیاء قنوات)تجمعی(

بردارن برداران )نسبت بهرهآموزش بهره
 دیده(آموزش

 65 62 59 56 53 49 درصد

 8 8 8 8 8 0 تعداد تشکل برانهای آبایجاد و ساماندهی تشکل

 0.9 0.75 0.6 0.45 0.3 0 هزار هکتار ورزی حفاظتیاکخ

ی کشاورزی لیه عرصه هاک*شامل عملیات تجهیز و نوسازی اراضی، انتقال آب، استخرهای تنظیمی، راه بین مزارع و زهکشی اراضی در 
 باشد. می

 
 محصوالت کشاورزی )بخش زراعت( سازی. اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سالمت و غنی34 جدول

وضعیت  هدف کمی

در پایان 

سال 

1393 

 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوان

 55.021 53.536 51.244 48.925 46.513 51.725 هزارتن گندم
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وضعیت  هدف کمی

در پایان 

سال 

1393 

 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوان

 18 17 16 16 14 10 هزارتن جو

 0 0 0 0 0 0 هزارتن شلتوک

 27 25 24 23 22 20 هزارتن ایذرت دانه

 98 91 84 77 70 63 هزارتن ایذرت علوفه

 0 0 0 0 0 0 هزارتن چغندر قند

 0.591 0.574 0.557 0.541 0.525 0.496 هزارتن حبوبات

 0.922 0.893 0.855 0.843 0.78 0.256 هزارتن وش

 0.698 0.598 0.497 0.397 0.296 0.196 هزارتن کلزا

 1 1 1 1 1 1 هزارتن سیب زمینی

 90 91 91 92 92 93 هزارتن ایمحصوالت علوفه

 2 2 2 1 1 1 هزارتن کنجد

 2 1 1 1 0.94 0.765 هزارتن ارزن

 0.934 0.836 0.737 0.639 0.541 0.443 هزارتن زیره

 143 144 145 145 146 147 هزارتن سبزی و صیفی

 5 5 5 5 5 5 هزارتن روناس

 1 1 1 1 1 1 هزارتن آفتابگردان آجیلی

 5 4 4 3 2 1 هزارتن مسما(کدو بذری )تنبل

 165 166 167 168 169 170 هزارتن *سایر محصوالت

 614.749 604.372 594.176 584.985 573.646 566.461 جمع

 

 

 
 

 سازی محصوالت کشاورزی )بخش دام و طیور(. اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سالمت و غنی35 جدول

وضعیت در  هدف کمی

پایان سال 

1393 

 سال های برنامه ششم

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوان

 63.3 61.3 59.3 57.3 55.5 52.6 هزار تن افزایش تولید گوشت طیور

 17.36 16.87 16.35 15.78 15.27 12.60 هزار تن افزایش تولید گوشت قرمز

 18.9 18.2 17.5 16.9 16.3 19.1 هزارتن )تجاری و بومی( مرغافزایش تولید تخم

 297 282 267 253 239 205 هزارتن افزایش تولید شیر خام

 



 عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزدسند تفصیلی برنامه ششم توس                                                                   72

 
 

 سازی محصوالت کشاورزی )بخش شیالت و آبزیان(اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سالمت و غنی. 36 جدول

 شرح
 هدف کمی

وضعیت در 

پایان سال 

1393 

 امه ششمهای برنسال

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوان

جمع کل تولیدات )صید و 
 *پروری(آبزی

 1193 1135 1065 1003 943 846 تن

 ماخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان
نون اقبارات مصوب های دولت در سقف اعتگذاری بخش غیردولتی و با حمایت* از طریق افزایش عملکرد در واحد سطح، با سرمایه

  برنامه

 
 سازی محصوالت کشاورزی )بخش باغبانی(اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سالمت و غنی. 37 جدول

وضعیت در  هدف کمی

پایان سال 

1393 

 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوان

تولید محصوالت 
 باغبانی

 300 288 278 267 257 238 هزار تن

های احداث گلخانه
 )تجمعی( جدید

 1995 1840 1690 1550 1420 1240 هکتار

تولید محصوالت 
 )تجمعی( ایگلخانه

 585 537 492 452 412 359 هزار تن

 
وسعه اهداف کمی راهبرد حفاظت و صیانت از منابع طبیعی کشور و توسعه آن در چارچوب اصولی ت. 38 جدول

 پایدار

وضعیت  هدف کمی

درپایان سال 

1393 

 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوان

 0.6 0.55 0.5 0.45 0.4 1.5 هزار هکتار توسعه کشت گیاهان دارویی و صنعتی در مراتع

 1.623 1.491 1.394 1.288 1.004 4.472 هزار هکتار هاکاری و احیاء جنگلجنگل

 1350 1300 1250 1200 1150 1000 هزار هکتار یریت مراتع استانمد

 0 0 0 0 0 0 هزارهکتار توسعه زراعت چوب

 350 350 330 300 250 9.68 هزار هکتار حدنگاری )کاداستر( منابع طبیعی

 67 57 52 42 10.98 0.11 هزار هکتار اجرای عملیات آبخیزداری

ی بحرانی هاهای روان و مهار کانونتثبیت شن
 فرسایش بادی

 5 5 5 5 5.62 31.68 هزار هکتار

 500 500 500 500 500 500 هزار هکتار های منابع طبیعیحفاظت  از عرصه
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 عرضههای. اهداف کمی راهبرد توسعه صنایع کشاورزی و زنجیره39 جدول

وضعیت در  هدف کمی

پایان سال 

1393 

 مهای برنامه ششسال

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوان

حمایت از توسعه ظرفیت صنایع 
تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی 
 )افزایش ظرفیت جذب مواد خام(

 هزار تن
51 
 )تجمعی(

97 71 68 94 140 

حمایت از بازسازی و نوسازی 
 واحدهای تبدیلی و تکمیلی

 6 5 4 3 2 1 واحد

 
ها در بخش اهداف کمی و راهبرد تأمین بهداشت و سالمت دام و ارتقاء شاخص کنترل بیماری. 40 جدول

 دامپزشکی

وضعیت  هدف کمی

در 

پایان 

سال 

1393 

 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوان

 مشترک هایبیماری بروز کاهش
هزارنوبت 
 کوبیمایه

1666 1837 1928 2025 2126 2232 

 و گوشتی مرغ هایگله در تلفات کاهش
 صنعتی هایگله در هابیماری بروز کاهش
 طیور

 بازدید/
 بردارینمونه

5011 5525 5801 6091 6396 6716 

 آبزیان پرورشی مزارع در هابیماری بروز کاهش
 آبزیان پرورش مزارع در تلفات کاهش و

 بازدید/
 بردارینمونه

900 999 1042 1094 1149 1206 

 و عسل زنبور هایکلنی در بیماری بروز کاهش
 ابریشم کرم در بیماری بروز کاهش

 بازدید/
 بردارینمونه

111 123 129 135 142 149 

 در دام واگیر های بیماری بروز کاهش
 اپیدمیولوژیک واحدهای

نوبت  هزار
 کوبیمایه

1963 2164 2272 2386 2505 2630 

های اقیماندهکنترل سموم، فلزات سنگین، ب
 مهای خام دامی و خوراک دادارویی در فرآورده

 بازدید/
 بردارینمونه

307 338 355 373 392 411 

 خام هایفراورده خطرات ارزیابی موارد افزایش
 هایفراورده و دارو دام، خوراک و دامی

 موجودات و دام ژنتیکی منابع بیولوژیک،
 تراریخته

مورد 
 ارزیابی

5.27 5.81 6.10 6.41 6.73 7.07 

ای و کنترل های مرجع منطقهتوسعه آزمایشگاه
 های دامی و خوراک دامکیفی فرآورده

هزار مورد 
 آزمایش

29 32 34 36 38 39 

 بهداشتی و اختصاصی ناوگان تعداد افزایش
 نقلوحمل

هزار 
 محموله

62 68 72 75 79 83 
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وضعیت  هدف کمی

در 

پایان 

سال 

1393 

 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوان

 هایگواهی دارای واحدهای تعداد افزایش
 . . . و  GMP, HACCP هاینهساما استقرار

مورد 
 بازرسی

9572 10553 11081 11635 12217 12828 

پذیری تولیدات برای صادرات توسعه رقابت
 . . .( و EC و IR کد صدور )افزایش

 12.99 12.37 11.78 11.22 10.69 9.69 صدور کد

بندی واحدهای تولیدی، توزیعی، عرضه و رتبه
 تعداد افزایشخدمات مرتبط با دامپزشکی )

 (A رتبه دارای واحدهای

بازدید 
 ممیزی/
 ارزیابی

593 654 687 721 757 795 

 بهداشتی گواهی دارای دامداران میزان افزایش
 گواهی دارای شاغلین میزان افزایش آموزشی،
 مرتبط صنایع بهداشتی هایآموزش

 50291 47896 45615 43443 41374 37528 ساعت/ نفر

 غیردولتی بخش غلینشا تعداد افزایش
 کمتر مناطق ها وشهرستان در دامپزشکی
 دامپزشکی هایدرمانگاه افزایش یافته، توسعه
 عشایری و روستایی مناطق ویژه

مورد 
بازرسی و 
 نظارت

726 801 841 883 927 973 

 افزایش و هوشمند نوین هایفناوری از استفاده
 سازمان الکترونیکی هایسامانه کاربران تعداد

زار مورد ه
کاربری 
 سامانه

163 180 189 198 208 219 

 باشد.ها میدقیقاً مطابق با اهداف ارائه شده توسط سازمان دامپزشکی کل کشور به استان

 

 

 الزامات

 بردارانتحویل حجمی آب موردنیاز در زمان و مکان مورد تقاضای بهره 

 سببرداری منابران و نظام بهرههای آبتقویت و ایجاد تشکل 

  ز الگوی اتهیه و تدوین الگوی کشت مناسب و عدم حمایت از تولید محصوالت کشاورزی خارج

 کشت مناطق

 ای ممنوعیت کاشت محصوالت تولیدی در فضای باز با قابلیت انتقال به فضای گلخانه 
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 های ترجیحیها، تعرفهبرداری از ابزارهای حمایتی )بیمهها در بهرهاولویت برخورداری گلخانه 

 قیمت کاالها و خدمات دولتی( 

 وای شمال ای در سواحل برای توسعه پرورش ماهی در قفس در دریهای سازهمین و پشتیبانیأت 

 فارس و دریای عمانخلیج

 زیتشکیل صندوق غیردولتی ایجاد و مدیریت ذخایر راهبردی محصوالت راهبردی کشاور 

  افزایش سرمایه صندوق غیردولتی بیمه کشاورزی 

 های روغنی اندازی صندوق غیردولتی حمایت از تولید دانهد و راهایجا 

 های بهاری و پاییزههای تضمینی به تفکیک در کشتاعالم قیمت 

 رزی با سازی زمینه اصالح ساختار ترویج و آموزش و مدیریت دانش وزارت جهادکشاوفراهم

 بندی مناطق پهنه

 آنجا  تناسب دردر مناطقی که تولید محصوالت م منع استقرار صنایع تبدیل و تکمیلی و نگهداری

 ای(وجود ندارد )به لحاظ وزنی و رشته

 نفعان در محوری و مشارکت تمام ذیمحوری به تقاضاتغییر در رویکرد بخش آب از عرضه

 های زیرزمینی حفاظت از آب

 اندگیان و تولیدکننیسطح مهارت روستا ءهمکاری صداوسیما برای ترویج دانش و ارتقا 

 

 موردنیاز منابع مالی

 
 . منابع مالی موردنیاز تحقق اهداف کمی از محل درآمدهای عمومی41 جدول

 )میلیارد ریال(

 هدف کمی
 از محل درآمدهای عمومی

 جمع 1399 1398 1397 1396 1395

 2715 543 543 543 543 543 های نوین آبیاریتوسعه سامانه

 25 5 5 5 5 5 های آب برانایجاد و ساماندهی تشکل

 11 3.6 2.8 2.1 1.5 1 ورزی حفاظتیخاک

 915 220 200 180 165 150های اجرای عملیات آب و خاک در عرصه
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 هدف کمی
 از محل درآمدهای عمومی

 جمع 1399 1398 1397 1396 1395

 کشاورزی)*(

 300 70 65 60 55 50 بازسازی نوسازی و احیای قنوات

 91.5 22 20 18 16.5 15 آموزش بهره بردارن

توسعه کشت گیاهان دارویی و صنعتی در 
 مراتع

9 10.25 11.25 12.37 13.96 56.84 

 65 20.5 18.5 16.5 14.5 11.5 مراتع مدیریت

 279.2 81.15 67.09 55.76 45.08 30.12 هاکاری و احیای جنگلجنگل

 105 25 23 22 18 17 منابع طبیعی حدنگاری )کاداستر(

 969 244 230 198 165 132 اجرای عملیات آبخیزداری

های بحرانی های روان ومهار کانونتثبیت شن
 فرسایش بادی

168 195 234 280 336 1213 

 15 15 15 15 15 15 های منابع طبیعیحفاظت از عرصه

 170 38 36 34 32 30 افزایش تولید محصوالت زراعی

 420 100 90 84 76 70 افزایش تولید محصوالت باغی

 660 155 145 130 120 110 افزایش تولید محصوالت دام و طیور

 12 2.8 2.6 2.4 2.2 2 پروریآبزی

 36.87 8.11 7.72 7.36 7.01 6.67 مشترک هایبیماری بروز کاهش

 و گوشتی مرغ هایگله رد تلفات کاهش
 صنعتی هایگله در هابیماری بروز کاهش
 طیور

6.52 6.84 7.18 7.54 7.92 36 

 پرورشی مزارع در هابیماری بروز کاهش
 آبزیان پرورش مزارع در تلفات کاهش و آبزیان

1.28 1.34 1.41 1.48 1.56 7.07 

 عسل زنبور هایکلنی در بیماری بروز کاهش
 ابریشم کرم در اریبیم بروز کاهش و

0.1680 0.175 0.1840 0.193 0.203 0.922 

 در دام واگیر هایبیماری بروز کاهش
 اپیدمیولوژیک واحدهای

6.68 7.01 7.36 7.73 8.12 36.90 

های کنترل سموم، فلزات سنگین، باقیمانده
 مهای خام دامی و خوراک دادارویی در فرآورده

0.433 0.455 0.477 0.501 0.526 2.392 

 خام هایفراورده خطرات ارزیابی موارد افزایش
 هایفراورده و دارو دام، خوراک و دامی

 موجودات و دام ژنتیکی منابع بیولوژیک،
 تراریخته

0.118 0.124 0.130 0.137 0.143 0.652 

ای و کنترل های مرجع منطقهتوسعه آزمایشگاه
 های دامی و خوراک دامکیفی فرآورده

7.93 8.33 8.75 9.18 9.64 43.83 

 بهداشتی و اختصاصی ناوگان تعداد افزایش
 های خام دامی و دامنقل فراوردهوحمل

13.39 14.06 14.77 15.51 16.28 74.01 

 51.22 11.27 10.73 10.22 9.73 9.27 هایگواهی دارای واحدهای تعداد افزایش
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 هدف کمی
 از محل درآمدهای عمومی

 جمع 1399 1398 1397 1396 1395

 .... و  GMP, HACCP هایسامانه استقرار

پذیری تولیدات برای صادرات توسعه رقابت
 (… و EC و IR کد صدور )افزایش

0.165 0.173 0.182 0.191 0.2 0.911 

بندی واحدهای تولیدی، توزیعی، عرضه و رتبه
 تعداد خدمات مرتبط با دامپزشکی )افزایش

 (A رتبه دارای واحدهای
1.201 1.261 1.325 1.391 1.460 6.368 

 بهداشتی گواهی دارای دامداران میزان افزایش
 گواهی دارای شاغلین میزان افزایش آموزشی،
 مرتبط صنایع بهداشتی هایآموزش

0.970 1.018 1.069 1.123 1.179 5.359 

 غیردولتی بخش شاغلین تعداد افزایش
 مناطق ها وشهرستان در دامپزشکی
 هایدرمانگاه افزایش یافته،توسعهکمتر

 یریعشا و روستایی مناطق ویژه دامپزشکی

0.501 0.526 0.552 0.580 0.609 2.768 

 افزایش و هوشمند نوین هایفناوری از استفاده
 سازمان الکترونیکی هایسامانه کاربران تعداد

4.23 4.65 5.12 5.62 6.19 25.82 

 8430.383 1968.42 1824.986 1677.099 1541.732 1418.146 جمع

 85.1586066 19.86878 18.42616 16.93811 15.57777 14.34779 ایاعتبارات هزینه

 8129.1581 1898.49 1760.133 1617.983 1486.904 1367.07 ایهای سرمایهاعتبارات تملک دارایی

 212.0616282 49.47717 45.88474 42.17921 38.79169 35.72881 اییارانه

های کشاورزی لیه عرصهکراه بین مزارع و زهکشی اراضی در *شامل عملیات تجهیز و نوسازی اراضی، انتقال آب، استخرهای تنظیمی، 
 باشد.می

 

 

 
 

 . شیوه تأمین منابع مالی مورد نیاز تحقق اهداف کمی در برنامه ششم42 جدول
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های نوین توسعه سامانه
 ریآبیا

2715  -   - - - - - - - 2715 

افزایش تولید محصوالت 
 زراعی

170  - 500 500 - - - - - - - 1170 

افزایش تولید محصوالت 
 باغی

420  - 2000 2000 - - - - - - - 4420 

افزایش تولید محصوالت 
 دام و طیور

660  - 2500 2500 - - - - - - - 5660 

 137 - - - - - - - 62.5 62.5 -  12 پروریآبزی

های کاهش بروز بیماری
 مشترک

36.87   70 30        136.87 

های کاهش بروز بیماری
واگیر دام در واحدهای 

 اپیدمیولوزیک
36.90   60 20        116.9 

افزایش تعداد ناوگان 
اختصاصی و بهداشتی 

های خام نقل فرآوردهوحمل
 دامی و دام

74.01   80         154.01 

 14509.78        5112.5 5272.5   4124.78 جمع
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 صنعت و معدن

 

 الف( صنعت

 مقدمه

انداز، شمچبرخورداری از  ،نیازهای اساسی گام نهادن کشور در مسیر پیشرفتتردید از پیشبی

 انداز ون چشممدت است. اکنون که ایران اسالمی پس از تدویو کوتاه مدتمیانمدت، های بلندبرنامه

 ،ششم است در آستانه تدوین و تصویب قانون برنامه ،مدت و کسب تجارب الزمچندین برنامه میان

 یشرفت راهای ایرانی اسالمی پفرصت مناسبی است تا تدوین این برنامه سیر حصول اهداف سیاست

ا های استانی مناسب همسو بمستلزم وجود برنامه ،سرعت دهد و رسیدن به این هدف مقدس

 نعت، معدنصگذار در توسعه همانند بخش اقتصاد، ثیرأهای تخصوص در حوزهه های کلی کشور بسیاست

ودهای مقام گیری از رهنمبا این نگاه و با اغتنام به اعتقادات مذهبی و ملی و بهره .باشدو تجارت می

و  ، معدنهای صنعتبرنامه راهبردی بخش ،معظم رهبری به عنوان چراغ راه این مسیر پر پیچ و خم

 تر گردد. سازی هموارتجارت با در نظر گرفتن وضعیت موجود با عوامل زیر تدوین گردیده تا مسیر تصمیم

در تولیدات صنعتی  درصد 4جمعیت کشور، سهمی حدود  درصد از 3/1استان یزد با دارا بودن حدود 

قرار داده است. این استان یافتگی صنعتی کشور دارد به طوری که این استان را در رتبه چهارم توسعه

های کوچک بافندگی، سفالگری ای که کارگاهای بسیار طوالنی در حوزه صنعت بوده به گونهدارای سابقه

نیاز مردم اشتغال سرامیکی مورد سرامیکی استان از دیرباز به تولید انواع منسوجات و ظروف سفالی و و

صنعت  طوری که امروزه عالوه بره و توسعه یافته بصنایع بزرگ ماشینی به تدریج ایجاد . اندداشته

سرامیک،  ویژه صنایع معدنی، فوالدی و کاشی وه های صنعت بدر تمامی رشته نساجی، تقریباً
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 ای در تولیدات صنعتی وجایگاه ویژه باشند و نقش واستان مشغول فعالیت می های بزرگی درکارخانه

 .معدنی کشور دارند

یمی را در ذخایرمعدنی عظ هوایی و زیستی، آب و نامناسببه رغم وضعیت همچنین استان یزد، 

 عدنی درمو دومین استان  آهنهای معدنی ترین قطباین استان یکی از بزرگ. خود جای داده است

 شود.ل میهای صنعت و معدن، عمده اشتغال استان را شامبه طوری که بخش ،رودکشور به شمار می

ای به گونه تجارت استان است معدن و و های صنعتهنده تصویری کلی از بخشداین برنامه ارائه

اقتصاد  خش را دروری و میزان صادرات و واردات این دو بگذاری، بهرهکه سهم اشتغال، تولید، سرمایه

شور، ن با کل کآصنعتی و معدنی استان و نسبتِ  هایظرفیتکید بر أکند. همچنین با تین مییاستان تب

در  سهم استان ترین مسائل و مضامین شناسایی شدهیل به اهداف برنامه ششم توسعه، مهمنراستای در 

 گردد.برنامه ارائه می
 

 ته و تبیین وضع موجود بخش صنعتشبررسی عملکرد گذ 

 تشکیل سرمایه ثابت

ی اژهیوی آتی، از اهمیت هادورهترین محرک رشد در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، به عنوان مهم

  در بررسی متغیرهای کالن بخش برخوردار است.
 

 1383-91های سرمایه ثابت ناخالص بخش صنعت استان طی سال. 43 جدول

 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 شرح

سرمایه ثابت 
 ناخالص

8144.6 10429.2 17125.9 19093.1 24643.2 28986.8 33867.7 35095.2 68121.3 

 ریزی استان یزدماخذ: سازمان مدیریت و برنامه
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 1383-91های استان طی سال صنعت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش. 8 هینما
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 1384-93های سال برداری صادره طیتعداد جوازهای تأسیس و پروانه بهره. 44جدول 

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 واحد شرح

 1477 1271 1048 920 1122 1124 1192 2925 3107 2050 فقره تعداد جواز تاسیس

 83571439 67066600 46896060 50556670 31830970 16993475 39324580 64094062 29669066 37749950 میلیون ریال سرمایه ناشی از جواز تاسیس

 176 173 215 333 320 245 363 375 273 300 فقره برداریتعداد پروانه بهره

سرمایه ناشی از پروانه 
 برداریبهره

 4174809 19950860 9055208 4648263 6967270 3557360 11596691 5016568 4159590 225433 میلیون ریال
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 به قیمت اسمی 1384-93های ی صادره طی سالبرداربهرهو پروانه  سیتأسی جوازهای گذارهیسرما. 9 هینما

 

های وره سالی صادره در دبرداربهرهو پروانه  سیتأسی جوازهای گذارهیسرمامیزان  نمایه فوق

غبت به رنشانه  سیتأسی جوازهای گذارهیسرما. افزایش تعداد و میزان دهدنشان میرا  93-1384

ریالی و  متیقزاناری مانند پرداخت تسهیالت گذارهیسرماهای و یا در شرایط تشدید رانت) یگذارهیسرما

ند ماگر، رونی( است. در کنار این گذارهیسرما جویان به صف متقاضیانارزی نماگری از هجوم رانت

ی وفقیت مجوزهاچند ناقص از م رای ه، نشانهسالهپنجی با تأخیری سه تا برداربهرهی هاپروانهصدور 

 شود.صادره محسوب می سیتأس

 1385 صادره، جهش شدید این متغیر در سال سیتأسنکته جالب توجه در روند تعداد جوازهای 

اما این ؛ بازده باشدهای کوچک زودرسد متأثر از سیاست اعطای تسهیالت به بنگاهاست که به نظر می

ی برداربهرهی هاپروانهتأخیر چند ساله، تأثیر مثبتی بر روند صدور حتی با  سیتأسحجم وسیع جواز 

رسند در ی میبرداربهرهکه طبعاً به سرعت به  زودبازدههای کوچک و نداشته است. توجه به ماهیت بنگاه

های صنعتی حاکی از ناکامی موج جهشی مجوزهای صادره در برداریاما روند بهره؛ این زمینه مهم است

ها )مانند ساختمان و مسکن( است. و یا نشت منابع تزریق شده بانکی به سایر بخش 1385 سال
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تر به سطحی پایین 1388صادره، پس از جهش دوساله مزبور در سال  سیتأسهمچنین، تعداد جوازهای 

که با گسترش تعداد و سرمایه انباشته صنعتی خصوصاً در  کاهش یافته است در حالی 1385از سال 

های ی، طبعاً بنگاهگذارهیسرماهای ی همچون کشور ما و عدم اشباع فرصتاتوسعهکشور در حال  شرایط

رو  سیتأسصنعتی مانند یک موجود زنده میل به تکثیر و توسعه داشته و باید روند تقاضا برای جوازهای 

 به افزایش باشد.

ر سال درصدی و د 18 با کاهش 1389نسبت به سال  1390در سال  سیتأسروند صدور جوازهای 

 21متغیر از رشد  ، این1392رو بوده است. این در حالی است که در سال هدرصد روب 14با افزایش  1391

 درصدی برخوردار گردید.

هیالت ، اعمال سیاست توقف موقت اعطای تسسیتأسنکته مهم دیگر در روند صدور جوازهای 

ست توسعه گیری اجرای سیا)دوره آغاز و اوج 1386و  1385های های بزرگ در سالبانکی به بنگاه

اه و رای جایگهای کوچک و بزرگ را نه مکمل و داهای کوچک زودبازده( است. سیاستی که بنگاهبنگاه

های بنگاه نمود. در این مقطعموقعیت خاص خود در ساختار صنعتی، بلکه در عرض یکدیگر تلقی می

رخورداری بدند، در ا نظام بانکی در تأمین سرمایه در گردش بوبزرگی که دارای ارتباط مشخص و دیرین ب

ر رشد بخود را  از سرمایه در گردش برای گردش چرخ تولید دچار مشکل شدند. این سیاست طبعاً تأثیر

 جا گذاشته است.ه بخش در دوره مورد نظر ب

و در  ت رشددچار رکود و اف 1380های میانی دهه گذاری در بخش صنعت از سالروند سرمایه

ع گذاری در دو مقطها حتی دچار کاهش و رشد منفی شده است. این کاهش در نرخ سرمایهبرخی سال

 به وضوح نمود عینی دارد. 1388و  1387های سال
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به قیمت  1384-93های ی صادره طی سالبرداربهره پروانهو  سیتأسی جواز گذارهیسرمامتوسط . 10 هینما

 اسمی

 

دهد که این جواز طی دوره مورد بررسی به قیمت اسمی نشان می ی هرگذارهیسرمابررسی متوسط 

یافته است. این  سیر نزولی 1388، در سال 1387پس از افزایش تا سال  سیتأسمتغیر در مورد جوازهای 

 .حکایت دارد هایگذارهیاسرمتر شدن مقیاس ، از کوچکسیتأسروند، در کنار روند اشتغال جوازهای 
 

 اشتغال در بخش صنعت

های مختلف و ها با مقیاسهای صنعتی استان از نظر سهم تعداد بنگاهترکیب بنگاهذیل، جدول در 

زایی صنعتی آنها نشان داده شده است. این اطالعات گواه اهمیت نقش صنایع بزرگ و میزان اشتغال

بیش از نیمی از اشتغال استان در  شود،مالحظه میگونه که از نظر اشتغال است. همان استانمتوسط 

این واحدهای تولیدی از کل تعداد  از هر چند سهم تعدادی ،افتدصنایع متوسط و بزرگ اتفاق می

 واحدهای تولیدی کمتر از ده درصد است.
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 شتغالوضع موجود صنایع استان از حیث اندازه و میزان ا. 45جدول 

 تولیدی ترکیب واحدهای
 تعداد

 )واحد(

سهم از تعداد 

 )درصد(

 اشتغال مستقیم

 )نفر(

سهم از اشتغال 

 )درصد(

 47 45722 93 3387 نفر کارکن( 49)تا صنایع کوچک 

 11 10504 3 125 نفر کارکن( 99تا  50متوسط) صنایع

 42 41434 4 135 نفر کارکن( 100)باالی صنایع بزرگ 

 100 97660 100 3647 جمع کل

 خذ: سازمان صنعت، معدن و تجارتمأ

 

نفر کارکن و باالتر  10های صنعتی درصد از بنگاه 45کند که بیش از مشخص می نمایه ذیل

های تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی، محصوالت از الستیک و مربوط به رشته فعالیتاستان، 

 باشد.ها میپالستیک و محصوالت غذایی و آشامیدنی
 

 
 1393نفر کارکن و باالتر استان در سال  10های صنعتی سهم تعداد بنگاه. 11 هینما
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. کاهش شدید دهدنشان می 1384-93های را طی سالی برداربهرهی هاپروانهاشتغال  جدول ذیل

ت اعطای چک ناشی از سیاستوان به آغاز فعالیت واحدهای صنعتی کورا می 1388اشتغال در سال 

 نسبت داد. 1385های کوچک در سال تسهیالت به بنگاه
 

 برداریهای بهره. تعداد اشتغال ناشی از جواز تأسیس و پروانه46جدول 

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 شرح

اشتغال 
ناشی از 
جواز 
 سیسأت

46872 53267 84649 34765 22408 27427 24738 24904 31741 33595 

اشتغال 
ناشی از 
پروانه 
 برداریبهره

5746 6195 6137 6440 3254 6393 7851 8579 8681 2675 

 

 
 نفر کارکن 10های بیش از های فعالیت صنعتی در کارگاهسهم اشتغال گروه. 12 هینما
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اشتغال  درصد 50گردد که حدود ه میحظال، مسهم اشتغال صنایع استانضع موجود با بررسی و

باشد. یمبخش صنعت، مربوط به سایر محصوالت کانی غیرفلزی و محصوالت از الستیک و پالستیک 

د تولید درصد از نرخ رشد ساالنه اشتغال صنعتی استان مدیون رش 37طور متوسط نزدیک به ه ب

تاً ه عمداین رقم برای صنایع شیمیایی و فلزات اساسی کست که محصوالت کانی غیرفلزی بوده ا

 باشد.درصد می 10و  4شوند به ترتیب بر محسوب میسرمایه
 

 واردات و صادرات

د ای و افت شدیترین اثرات تحریم بر بخش صنعت از کانال کاهش واردات کاالهای سرمایهمهم

حدود  ای بخش صنعت ازارزش واردات کاالهای سرمایه ای کهبه گونه ،گذاری صنعتی نمایان شدسرمایه

اثر این امر در  تنزل یافت که ،1394 دالر در سال یونمیل 50به حدود  1392دالر در سال  میلیون 66

م ای و مواد خاخصوص کاالهای واسطه گذاری صنعتی نمایان است. اثرات تحریم درافت شدید سرمایه

 .مصرفی بخش صنعت نیز مصداق دارد

ارزش ، 1391و  1390 یهادر سال یالمللنیب یهامیآمار ارائه شده، با شدت گرفتن تحر اساس بر

های رو بوده است و شاهد نزولی بودن روند واردات در سالهگمرک استان یزد با روند کاهشی روب واردات

دالر  ونیلیم 149به  1390دالر در سال  ونیلیم 158از  یکه کل واردات صنعت یبه طور ،ایمتحریم بوده

با  به دلیل افزایش واردات خودرو حالت عکس داشته و 1392که در سال  یروند د،یرس 1391در سال 

اما این روند صعودی موقتی بوده و در  .میلیون دالر رسید 186به  1391درصد افزایش نسبت به سال  25

به کمترین مقدار ارزش  1394در سال که  پیدا کرد به طوریادامه روند کاهشی  1394و  1393های سال

مصرفی، مواد اولیه و  ،یاهیسرما یهاواردات کاالها در بخش روند .دیرسمیلیون دالر  116یعنی 

که اثر آن در بخش صنعت  یاست، افت میافت واردات در دوران تحر انگریدوره ب نیدر ا زین یاواسطه

ارزش  1392آمار اعالم شده در سال  اساس بر شت.بخش را به همراه دا نیا دیتول کاهششد و  انینما

این در ؛ هدالر بود ونیلیم 66برابر با از طریق گمرک استان یزد  وارد شده به کشور یاهیسرما یکاال
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در بخش  همچنین. دیدالر رس ونیلیم 50به  یدالر یونلیم 16 کاهشبا  1394سال  حالی است که از

در  مصرفی یکه واردات کاال یرا تجربه کرد به طور یوند نزولر م،یدر دوران تحر زین مصرفی یکاال

 15به  یدالر یونلیم 50از  شیبا افت ب 1394که در سال  یرقم د،یدالر رس ونیلیم 65به  1392سال 

به  میحرآن در دوران ت نیمأکه ت ایاولیه و واسطه در بخش واردات مواد با این وجود، .دیدالر رس یونلیم

میلیون دالری واردات مواد خام در سال  4با کاهش ل شده بود یبدت دیکالت بخش تولاز عمده مش یکی

 . دیرس 1394دالر در سال  ونیلیم 50به  1392سال  در دالر ونیلیم 54 ، از1394

 
 1392-94های . واردات گمرک استان یزد به تفکیک نوع کاال طی سال47جدول 

 1394 1393 1392 کاالنوع 

 50170391 41530736 54300941 ایمواد اولیه و واسطه

 50070975 68236163 66256438 ایسرمایه

 15333886 43143461 65929614 مصرفی

 115575252 152910361 186486992 جمع

 

 1380-92های میزان صادارت و واردات گمرک استان یزد در سال روند 13و نمایه  48در جدول 

 شده است.ارائه 

 
  1380-92های . روند واردات و صادرات گمرک استان یزد طی سال48جدول 

 )میلیون دالر(

 سال

13
80

 13
81

 13
82

 13
83

 13
84

 13
85

 13
86

 13
87

 13
88

 13
89

 13
90

 13
91

 13
92

 

کل 
صادرات 
بدون 
احتساب 
 میعانات

33 35 57 81 132 154 231 217 236 312 410 486 497 

کل 
 واردات

40 54 91 154 105 34 50 89 81 153 158 149 186 
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 . روند صادرات و واردات استان بر حسب میلیون دالر13 هینما

 

ضر، دهد که در حال حاهای مختلف نشان میبررسی میزان صادرات به تفکیک رشته فعالیت

ه هده گرفترک رشد صادرات صنعتی گمرک استان یزد را بر عصنایع تولید کاشی و سرامیک، نقش مح

ه تولید درصد از ارزش صادرات صنعتی استان مربوط ب 45، نزدیک به 1390-92های . طی سالاست

شور کها رونق بخش صادرات صنعتی طی این سال ،کاشی و سرامیک بوده است. آنچه مشهود است

م رو به مر، یک گابر منابع طبیعی کشور بوده است و این اوابسته و متکی به مزیت نسبی صنایع مبتنی 

ای بد کاالهبخشی به پایه و سشود. اما سیاست تنوعفروشی محسوب میجلو در مقایسه با سیاست خام

با  های صنعتیصادراتی با پردازش بیشتر و کاالهای نهایی مستلزم ارتقاء فناوری، گسترش همکاری

خارجی در صنایع نهایی  -های مشترک داخلیگذاریسرمایهکشورهای نوصنعتی و صنعتی و 

 گراست.صادرات
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 1393و  1392های . وضعیت صادرات غیرنفتی گمرک استان یزد به تفکیک هر بخش در سال49جدول 

 )میلیون دالر(

 درصد تغییرات 1393 1392 گروه کاال

 %6 495.3 468.3 صنعت

 %125 4.5 2 معدن

 - 0 0 پتروشیمی

 %46 385 26.4 کشاورزی

 %22 0.28 0.23 فرش و صنایع دستی

 %8 538.6 496.93 جمع صادرات غیر نفتی

 

زن و با رشد اندکی در و 1394روند صادرات در بخش صنعت، در سال  50شماره طبق جدول 

اشی و ی صادراتی )کترین کاالکاهش ارزش صادراتی عمده که رو بوده استکاهش در ارزش روبه

تی های صادراکاهش تنوع کاال ،باشد. در بخش کشاورزیسرامیک( از گمرک استان دلیل این روند می

معدن  است. در بخش شدهکاهش وزن و ارزش صادرات  ، منجر به1393نسبت به سال  1394در سال 

دن ادرات معدرصدی در ارزش ص 100باعث رشد  1394افزایش صادرات در سنگ مصنوعی در سال 

 شده است. 

 
  1394و  1393های . صادرات استان به تفکیک بخش طی سال50جدول 

 بخش
 ارزش )میلیون دالر( وزن )هزار تن(

 درصد تغییر 1393 1394 درصد تغییر 1393 1394

 -%3 495.3 481.3 %2 1470.8 1501.2 صنعت

 %100 4.5 9 %103 12.1 24.6 معدن

 - 0 0.0 - 0 0 پتروشیمی

 -%19 385 31.2 -%27 6.3 4.6 کشاورزی

 - 0.3 0 - 0 0 فرش و صنایع دستی

 -%3 538.6 52.15 %3 1489.2 1530.4 جمع صادرات غیرنفتی
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 1394و  1393های طی سال واردات استان به تفکیک نوع کاال. 51جدول 

 نوع کاال

 ارزش )میلیون دالر( وزن )هزار تن(

درصد  1393 1394

 تغییر

درصد  1393 1394

 سهم مقدار سهم مقدار سهم مقدار سهم مقدار تغییر

 %21 27.1 41.5 42.4 50.2 %108 25.4 10.4 62.2 21.6 ایمواد اولیه و واسطه

 -%27 446 68.2 42.2 50.1 %14 24.1 7.1 22.8 8.1 ایسرمایه

 -%65 28.2 42.2 12.2 15.3 -%63 40.5 11.9 12.9 4.4 مصرفی

 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 سایر کاالها

 -%24 100 152.9 100 115.6 %16 100 29.4 100 24.1 کل واردات

 

اردات ورو بوده که منع های با افزایش در وزن و کاهش در ارزش روببخش واردات کاالهای سرمایه

کاالهای  باشد. بخش وارداتکاهش در ارزش واردات میقیمت، دلیلی برای خودروهای لوکس و گران

 رو بوده است.همصرفی نیز با کاهش چشمگیری در وزن و ارزش روب

 نفت، بر صادرات خصوص معدنی( و کاهش قیمته )ب بر اساس جداول فوق، رکود جهانی مواد خام

توان رت را میارزش تجا جا گذاشته است. البته بخشی از کاهش حجم وه ثیرات منفی بأصنعتی کشور، ت

رات آن بر ثیأم و تناشی از بالتکلیفی و انتظار بازار و فعاالن اقتصادی برای روشن شدن سرنوشت برجا

 شرایط اقتصادی کشور نیز ارزیابی کرد.

 

 های صنعتیشهرک

ی و منسجم سالیان متمادی است که صنعت به عنوان موتور محرکه اقتصاد در کشور، روند منظم

ر اجرا ی در کشوهای مختلف صنعتهای کوتاه و بلندمدتی که در زمینهگرفته و با تحقق برنامه به خود

 شده به جایگاه ممتازی دست یافته است.

 ست که همهای صنعتی در نقاط مختلف کشور ااز جمله فرآیند منظم توسعه صنعت، ایجاد شهرک

هم ه را فراگران، موجبات رشد و توسعبه لحاظ موقعیت جغرافیایی و هم از جهت تعامل میان صنعت

 آورد.می
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 های صنعتی درهای صنعتی، حاکی از تأثیر غیر قابل انکار شهرکبررسی تاریخچه تشکیل شهرک

نیا، دب کشورهای باشد و از همین جهت است که در اغل. می . ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و .

 رود.های صنعتی پیش میقویت شهرکهای کالن، به سمت و سوی حمایت و تسیاست

اکنون به تأسیس شده و هم 1364بهمن ماه  16های صنعتی استان یزد در تاریخ شرکت شهرک

حت های صنعتی ایران با تمجموعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای زیرعنوان یکی از شرکت

الیت خود صنعتی به فع ناحیه 17منطقه ویژه اقتصادی و  1شهرک صنعتی مصوب و  13پوشش داشتن 

 .دهدادامه می

 نماید:در محورهای ذیل فعالیت میهای صنعتی استان شرکت شهرک

های صنعتی سازی و گسترش زیرساختها و نواحی صنعتی و آمادهایجاد و توسعه شهرک .1

 در آنها.

 . . ای و .اورهتوسعه صنایع کوچک با استفاده از ارائه خدمات مدیریتی، مهندسی، مالی، مش .2

ی یزد، مدیریت منطقه ویژه اقتصادی یزد )بر اساس مصوبه تأسیس منطقه ویژه اقتصاد .3

ه های صنعتی استان یزد به عنوان سازمان مسئول منطقه تعیین گردیدشرکت شهرک

 است.(
 

 1395خرداد ماه  انیتا پا استان ها و نواحی صنعتیشهرک یاطالعات عموم. 52جدول 
ف

دی
ر

 

نام شهرک/ ناحیه 

 صنعتی مصوب

 مساحت زمین)هکتار(  امکانات زیربنایی

اشتغال 

 )نفر(
 برق آب

گاز 

 شهری

تلفن 

 ثابت

اراضی 

در 

 اختیار

زمین 

 صنعتی

مساحت 

واگذاری 

 )هکتار(

 88 32 69 90 1 1 1 1 شهرک صنعتی ابرکوه 1

 1030 126 208 349 1 1 1 1 شهرک صنعتی اردکان 2

 270 25 78 100 1 0 1 1 شهرک صنعتی بافق 3

4 
شهرک صنعتی تخصصی 
الکترونیک و فناوری 
 اطالعات

0 0 0 0 50 7 0 0 
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ف
دی

ر
 

نام شهرک/ ناحیه 

 صنعتی مصوب

 مساحت زمین)هکتار(  امکانات زیربنایی

اشتغال 

 )نفر(
 برق آب

گاز 

 شهری

تلفن 

 ثابت

اراضی 

در 

 اختیار

زمین 

 صنعتی

مساحت 

واگذاری 

 )هکتار(

 832 31 31 43 1 1 1 1 شهرک صنعتی تفت 5

 29 82 197 451 0 1 1 1 2شهرک صنعتی تفت  6

 4457 241 320 435 1 1 1 1 شهرک صنعتی جهان آباد 7

 0 6 224 783 0 0 1 1 صدوق شهرک صنعتی 8

 703 189 397 1000 0 0 1 1 شهرک صنعتی فوالد 9

 1682 162 236 300 1 1 1 1 شهرک صنعتی مهریز 10

 0 1 160 503 0 0 1 1 2شهرک صنعتی میبد  11

 10129 448 490 686 1 1 1 1 شهرک صنعتی یزد 12

 0 3 140 692 0 0 1 1 شهرک صنعتی یزدمهر 13

 1282 72 141 570 1 1 1 1 ویژه اقتصادی یزدمنطقه  14

 20502 1417 2697 6050 8 8 13 13 جمع

 302 27 51 73 1 1 1 1 ناحیه صنعتی ابرکوه)ن( 1

 16 12 30 43 1 0 1 1 ناحیه صنعتی بهاباد 2

 10 4 7 10 1 0 1 1 ناحیه صنعتی بهادران 3

 25 20 49 71 1 1 1 1 ناحیه صنعتی بهمن 4

 59 7 18 26 1 0 1 1 نعتی پشتکوهناحیه ص 5

 73 4 6 9 1 1 1 1 ناحیه صنعتی پیشکوه 6

 60 3 6 9 1 1 1 1 ناحیه صنعتی حسن آباد 7

 0 0 0 0 0 0 0 0 ناحیه صنعتی خاتم 8

 0 20 23 30 0 1 1 1 ناحیه صنعتی رستاق 9

 0 0 0 0 0 0 0 0 ناحیه صنعتی زارچ 10

11 
ناحیه صنعتی سریشم 

 مهریز
1 1 1 0 25 18 12 0 

 68 29 35 50 0 0 1 1 ناحیه صنعتی شمس آباد 12

 11 14 24 29 1 1 1 1 ناحیه صنعتی عقدا 13

 235 11 17 24 1 1 1 1 ناحیه صنعتی مبارکه 14

 47 25 35 50 1 1 1 1 ناحیه صنعتی مروست 15

 0 0 7 45 0 0 0 0 ناحیه صنعتی ندوشن 16

 135 35 57 79 1 1 1 1 ناحیه صنعتی هرات 17

 1041 223 383 572 11 10 14 14 جمع
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های های اصلی عملکردی شرکت شهرکبه بررسی وضعیت و روند تغییرات شاخص ادامهدر 

ه منطقه ویژ همچنین عملکرد حوزه صنایع کوچک وو های برنامه چهارم و پنجم توسعه صنعتی طی سال

 .شودپرداخته میاقتصادی یزد 
 

 
ها و نواحی صنعتی استان طی گذاری در شهرک. تعداد قراردادهای منعقده با متقاضیان سرمایه14 هینما

 1384-94های سال

 

است  1386و  1385های نکته جالب توجه در روند تعداد قراردادها، جهش شدید این متغیر در سال

 1387 . در سالهای کوچک زودبازده باشدنگاهرسد متأثر از سیاست اعطای تسهیالت به بکه به نظر می

که روند  رو بوده است. این در حالی استهروب 1386درصدی نسبت به سال  41این روند با کاهش 

د قراردادهای تعدا ،با این وجود دهد.تغییر محسوسی نشان نمی 1392تا  1390های قراردادها طی سال

 ظار بازار و فعاالنیت به رکود اقتصادی و بالتکلیفی و انتبا عنا 1393نسبت به سال  1394منعقده سال 

رو بوده ههش روبثیرات آن بر شرایط اقتصادی کشور با کاأاقتصادی برای روشن شدن سرنوشت برجام و ت

 است.
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ها و نواحی صنعتی طی گذاری در شهرک. مساحت واگذاری قرارداهای حق انتفاع با متقاضیان سرمایه15 هینما

 1384-94های سال

 

ت که سا این 1393و  1392های نسبت به سال 1394از دالیل کاهش مساحت واگذاری در سال 

وچک که ارگاهی کگذاری کالن کمتر اتفاق افتاده و بیشتر واحدهای کدر شرایط رکود اقتصادی، سرمایه

 ریسک کمتری دارند رونق گرفته است. 
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 1384-94های ها و نواحی صنعتی استان طی سالبرداری رسیده در شهرک. تعداد واحدهای به بهره16 هینما

 

تی با تأخیر ح 1386و 1385های گذاری در سالحجم وسیع قراردادهای منعقده با متقاضیان سرمایه

های نگاهبه ماهیت حدها نداشته است. توجه ببرداری رسیدن واچند ساله، تأثیر مثبتی بر روند به بهره

ما روند ا؛ رسند در این زمینه مهم استی میبرداربهرهکه طبعاً به سرعت به  زودبازدهکوچک و 

ا یو  1386و  1385های های صنعتی حاکی از ناکامی موج جهشی مجوزهای صادره در سالبرداریبهره

افزایش  1387)مانند ساختمان و مسکن( است. در سال  هاشده بانکی به سایر بخشنشت منابع تزریق

 های صنعتی است.برداری شده نمایانگر فعال شدن اراضی راکد در شهرکقابل توجه تعداد واحدهای بهره

دهد و در سال نشان نمی 1388تغییر محسوسی نسبت به سال  1389برداری در سال روند بهره

ه گردید جهموادرصدی  16کاهش  بانیز، این متغیر  1391ل است. در سا افتهیکاهشدرصد  22، 1390

 .است
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تظار انکی، انببه دلیل رکود اقتصادی، توقف اعطای تسهیالت بانکی صنایع، نرخ باالی تسهیالت 

احدهای به وتر، تعداد نیاز از کشورهای اروپایی و با قیمت مناسبهای موردبرای توافق و واردات دستگاه

 است. در پی داشتهدرصدی را  38افت  1393 نسبت به سال 1394ه سال برداری رسیدبهره
 

 
 1384-94های ها و نواحی صنعتی استان طی سال. تعداد اشتغال ایجاد شده در شهرک17 هینما

 

ا کاهش ت، ببرداری رسیده اسثر از تعداد واحدهای به بهرهأبا توجه به اینکه اشتغال ایجاد شده مت

اهش نعتی با کها و نواحی صسیس داشتند اشتغال در شهرکأکه جواز ت شدهبرداریبهرهتعداد واحدهای 

 رو بوده است.هروب
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 جوارهای هممقایسه استان یزد با استان

 سهم ارزش افزوده بخش صنعت

و  در مقایسه سهم ارزش افزوده صنعت استان یزد با متوسط کشوری ذیلنمایه با توجه به 

که بعد از استان اصفهان، استان یزد سهم بیشتری در ارزش افزوده  توان دریافتمیجوار های هماستان

دهنده جایگاه باالی بخش صنعت در تولید ناخالص استان یزد نسبت به به خود اختصاص داده که نشان

 باشد.جوار میهای همکشور و استان

 

 
 1382-93های جوار طی سالهای همبخش صنعت در استان یزد و استان افزودهش ارزسهم . 18 هینما

 

 1383-92های بخش صنعت در استان یزد طی سال افزودهش ارزسهم . 53جدول 

 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 سال

سهم 
 )درصد(

18.95 18.10 24.04 21.9 21.92 21.87 18.84 16.26 17.60 18.21 
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 ها و نواحی مصوبتعداد شهرک

)رتبه  گین کشوری، استان یزد در رده باالتر از میانها و نواحی مصوبتعداد شهرک ایهبر اساس نم

گذارد و یثیر مأها و نواحی صنعتی ت. مساحت استان در شاخص تعداد و وسعت شهرک( قرار دارد11

ه یه در ردکرمان که از نظر تعداد شهرک و ناح و اصفهان، فارس، خراسان رضوی هایمساحت استان

 باشد.بیشتر از استان یزد می ،اندباالتر از استان یزد قرار گرفته
 

 
 1394های کشور تا پایان سال ها و نواحی مصوب استان. تعداد شهرک19 هینما
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 1394های کشور تا پایان سال ها و نواحی صنعتی در حال واگذاری زمین در استان. تعداد شهرک20 هینما

 

 
 1394های کشور تا پایان سال برداری رسیده استان. تعداد واحدهای به بهره21 هینما
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تر از پایین واستان یزد در رده پانزدهم  ،هرسید برداریبهرهاز نظر شاخص تعداد واحدهای به 

 میانگین کشوری قرار دارد.

 

 
ها و نواحی صنعتی برداری رسیده به تعداد قرارداد منعقده در شهرک. نسبت تعداد واحدهای به بهره22 هینما

 1394های کشور تا پایان سال استان

 

عناداری در مل تفاوت اد در رتبه هفتم کشوری قرار دارد به همین دلیاستان یزد از لحاظ تعداد قرارد

 شود.رسیده به قراردادهای منعقده مشاهده می برداریبهرهشاخص نسبت تعداد واحدهای به 

ل و تمای نهای صنعتی ایراچک و شهرکهای ارائه شده توسط سازمان صنایع کوبا توجه به مشوق

ای به گونه ،بیشترین واگذاری صورت گرفته است 1394تا  1392های زیاد کارآفرینان یزدی، طی سال

از  اقاًوده است. اتفمتعلق به این دوره ب ها و نواحی صنعتیشرکتمنعقده با درصد از قراردادهای  26که 

تمام مانده نیمه ساز قراردادهای مذکوروشده است که اکثر ساخت حاکمرکود شدیدی بر بازار  1392سال 

ها و رکتشعقده با منبرداری به قراردادهای اند. در نتیجه در شاخص نسبت بهرهبرداری نرسیدهبهرهو به 

 در جایگاه مناسبی قرار نداریم. نواحی صنعتی
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 1394های کشور تا پایان سال ها و نواحی صنعتی استان. میزان اشتغال در شهرک23 هینما

 

 1392تی از سال ها و نواحی صنعبرداری رسیده در شهرکبهرهبه نکه تعداد واحدهای با توجه به ای

عدم  ،م خارجی. رکود اقتصادی حاصل از تحریه استمیزان اشتغال نیز کاهش یافت ه،رو به کاهش بود

باعث  فیت تولیدتوسعه تکنولوژی و کاهش ظر ،برداریعدم تمایل به اخذ پروانه بهره، هاهمکاری بانک

  کاهش اشتغال شده است.
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های کشور تا پایان ها و نواحی صنعتی به جمعیت شاغل صنعتی استان. نسبت میزان اشتغال در شهرک24 هینما

 1394سال 

 

ل صنعتی ها و نواحی صنعتی به جمعیت شاغاستان یزد در شاخص نسبت میزان اشتغال در شهرک

 های کشور برخوردارستاناتر از میانگین کشوری قرار دارد و از جایگاه مناسبی در بین پایین استان در رتبه

 نیست.

ی هرک صنعتشکه اولین  با توجه به سابقه دیرینه استان یزد در بخش صنعت و با عنایت به این

 در خارج از موالًکه صنایع بزرگ مع است و مضافاً این رسیدهبرداری به بهره 1364استان یزد در سال 

ی تغال صنعتاشاز ها و نواحی صنعتی اند، میزان اشتغال در شهرکها و نواحی صنعتی واقع شدهشهرک

 باشد.تر میکل در استان کم
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 های بخش صنعت. عملکرد اهداف کمی/ شاخص54 جدول

 واحد عنوان هدف کمی

رشد  های برنامه چهارمسال

متوسط 

 ()درصد

رشد  های برنامه پنجمسال

متوسط 

 )درصد(
1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

 ارزش افزوده صنعت
میلیارد 
 ریال

 30.2 م.ن م.ن 34811 26215 17853 32.87 16074 11935 10512 8472 7303 4148

نرخ رشد ارزش افزوده 
 صنعت

 30.2 - - 32.8 46.8 11.1 32.87 34.68 13.54 24.08 16.01 76.06 - درصد

سهم ارزش افزوده 
صنعت از کل تولید 
 ناخالص داخلی

 -3.3 م.ن م.ن 18.3 17.8 17.6 3.54 20.4 22.1 22 22.2 24 18 درصد

تشکیل سرمایه ثابت 
 صنعت

میلیون 
 ریال

10429.2 17125.2 19093.1 24643.2 28989.8 33867.7 29.1 35095.2 681213 - - - - 

 م.ن: اطالعات موجود نیست
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 هاتنگناها و چالش

  یمیایی و ای صنعتی به ویژه صنایع پتروشهای صنایع واسطهظرفیتوقفه طوالنی در توسعه

 ساخت(-مهندسی-های طراحیای )توانمندیفلزات اساسی و سرمایه

 و  فیای در زنجیره صنایع مصرای و سرمایهدار شدن صنایع واسطهضعف پیوند و ریشه

 شده در این صنایع.های خلقمصرفی بادوام و جاری شدن مزیت

 ای.های صنعتی به ویژه با برخی رقبای منطقهضعف توان رقابت بنگاه 

 .ناپایداری و نوسان تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت به جز مقاطعی کوتاه 

 هم و مصنایع های فناورانه در طراحی، ساخت و کسب مزیت تکنولوژیک در ضعف توانمندی

 دارای سهم باال در ستانده صنعتی کشور.

 سهم نامناسب و کم صنایع پیشرفته در ارزش تولید بخش 

 های صنعتیبرداری از ظرفیتپایین بودن بهره 

 های بزرگ صنعتیحضور ضعیف بخش خصوصی واقعی در بنگاه 

 ای توسط های و سرمایگذاری دولتی در صنایع بزرگ واسطهعدم جایگزینی نقش سرمایه

 بخش خصوصی

 مومیوجود نیروی کار مازاد و فاقد مهارت در صنایع و معادن بزرگ بخش دولتی و ع 

 عدم تنوع در پایه صادرات صنعتی کشور 

 گذاری موثر صنعتی و پایش مستمر اقتصاد صنعتتجربی سیاست -توان پایین علمی. 

 سازیفقدان شناخت الزم نسبت به فرآیند و آثار و پیامدهای خصوصی 

 های توانمند خارجیضعف تعامالت واحدهای صنعتی با بنگاه 

 وقفه طوالنی صنایع در رویکرد جایگزینی واردات و کندی روند توسعه صادرات 

 های صنعتی بعد اززمانی رکود داخلی با رکود جهانی صنعت و معدن و افت اغلب شاخصهم 

 1393رشد ناچیز سال 
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 هابرداریهای صنعتی و کاهش اشتغال بهرهیگذارتر شدن اندازه سرمایهکوچک 

 ای آثار رکود و مشکالت ناشی از تحریم در صنایع اصلی کشورانتشار زنجیره 

 های مبادلهافزایش شدید هزینه 

 شدید بر( داخلی، با تهای افزایش قیمت خوراک )گاز و مایع در صنایع انرژیهمزمانی سیاست

رای ببینی بودن قیمت خوراک و انرژی بل پیشرکود و آثار تحریم و نامشخص و غیرقا

 گذارانسرمایه

 های نگاهای و سوق یافتن به بای از مدار ایفای نقش توسعههای توسعهخارج شدن سازمان

 تر و عدم طراحی و ابهام در چگونگی نقش دولت در توسعه صنعتیکوچک

 رویه مجوزهای صنعتی و معدنیصدور بی 

 ای در استقرار کسب و کارهامنطقه هایعدم توجه به پتانسیل 

 قاچاق کاال و تمایل افراد به تجارت تا تولید 

 المللی ضعف در ارتباط بین 

 آالت و تکنولوژی پایین تولید در استانکهنگی و فرسودگی ماشین 

 نوعیت صنعتی به دلیل محدودیت شدید منابع آبی استان و مم مشکل تأمین آب واحدهای

  های استاندر کلیه بخش استحصال از این منابع
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 برنامه راهبردی بخش صنعت

 اهداف کلی و راهبردها 

 :باشدمی ذیلدر برنامه ششم توسعه به شرح جدول  صنعتاهداف کلی و راهبردهای بخش 
 . اهداف کلی و راهبردهای بخش صنعت در برنامه ششم55جدول 

 ف کلیراهبرد دستیابی به هد هدف کلی

 پذیری صنعتی رقابت رتقاءا -

 سطح مهارت و فناوری در صنعت، با تاکید بر ءارتقا -
 بنیانتوسعه صنایع دانش

ثر بخش خصوصی و مردمی در ؤتوان و حضور م ءارتقا -
 های صنعتیفعالیت

 توسعه زنجیره ارزش و تعمیق صنعتی -

 وری در بخشبهره ءارتقا -

 سهولت انجام کسب وکار بهبود مستمر -

 بنیاندانش فناوری پیشرفته و عه صنایع مبتنی برتوس -

 اشاعه و نفوذ فناوری در واحدهای صنعتی -

ابع دستی صنایع مبتنی بر منپایین توسعه زنجیره ارزش و تکمیل و -
 نقلوصنایع حمل و( وکشاورزی ، پتروشیمیپایه معدنی)استان طبیعی 

 کار بخشافزایی مستمر نیروی های کاربردی و مهارتتوسعه آموزش -

 وری عوامل تولیدارتقاء بهره -

 

 ها و اقدامات اساسیراهبردها، سیاست

 

 ها و اقدامات بخش صنعت در برنامه ششم. راهبردها، سیاست56جدول 

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

بهبههود مسههتمر  
سهههولت انجههام 

 وکارکسب

 سهههازی و تسههههیل  شهههفاف
ر فرآینهههدهای اداری صهههدو 

کهههار و وجوازههههای کسهههب
 های صنعتیبرداریبهره

 راحل، ید بر مهای ارائه خدمات با تأکها و رویهاعالم عمومی کلیه دستورالعمل
 زمان و هزینه از طریق سامانه الکترونیکی سازمان

        ر روزآمد نمودن آمهار و اطالعهات بخهش صهنعت، معهدن و تجهارت و انتشها
 عمومی آنها

  ت مخههل تولیههد و پیشههنهاد حههذف فرآینههدهای  شناسههایی قههوانین و مقههررا
 غیرضروری

 ی صنعتی استانبروز رسانی و تدوین استراتژی توسعه 

 های مبادلهکاهش هزینه

 بهه   وصهنعتی   -رسانی اطالعات تجهاری های اطالعپشتیبانی از توسعه درگاه
 کارهاورسانی کسبهم

 دههی نظهام   ای از پیمانکاران فرعی و شهکل ایجاد شبکهSPX    بها توجهه بهه 
 دستظرفیت استان یزد در معادن سنگ آهن و صنایع پایین

 نمنهد  یعی تواهای تولیدی و توزها و انجمنها و اتحادیهاستفاده از توان تشکل
 در اصالح فرآیند

 ههای  های جدید و همچنین حمایهت و پشهتیبانی از خوشهه   آغاز توسعه خوشه
 کار استان یزدوهای کسبیافته مطابق سند توسعه خوشهخاتمه

 های فصلی و دائمیبرگزاری نمایشگاه 
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 اقدام اساسی سیاست راهبرد

    تسههههیل رقابهههت، کنتهههرل
انحصهههارات و مقابلهههه بههها   

 کارشکنی

 حمایت از واحدهای داخلی جهت رقابت با بازارهای جهانی 

     سهتان  اتدوین طرح مطالعاتی رقابت پذیری و نحوه افهزایش تهوان صهادراتی
 ت)گات(عمومی تعرفه و تجاربرای ورود موفق استان به پیمان موافقت نامه 

 ههای  ساختایجاد و توسعه زیر
 بخش

 محورایجاد منطقه ویژه اقتصادی جهت تسهیل در امور واحدهای صادرات 

  هها و نهواحی صهنعتی و    ههای فیزیکهی )شههرک   سهاخت تأمین و توسعه زیهر
 معدنی مطابق با ضوابط ملی آمایش سرزمین–افزاری صنعتینرم

   مهالی   توسعه و تجهیهز منهابع
 مورد نیاز بخش

      وپیگیری برای هدایت، تخصیص و افزایش سههم تسههیالت منهابع بهانکی 
 صندوق توسعه ملی

 سازی فرابورسهمکاری با بورس یزد برای فعال 
 منابع  گذاری پروژه برای جذبهای سرمایهتشویق و حمایت از ایجاد صندوق

 از بازار سرمایه

 افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن 

 نهاس،  ت از بخش خصوصی در تأمین مالی از منهابع خهارجی اعهم از فای   حمای
 یوزانس، ریفاینانس و ...

توسههعه صههنایع  
مبتنههههی بههههر  
فناوری پیشرفته 

 بنیانو دانش

 ههای  ساختایجاد و توسعه زیر
توسهههعه فنهههاوری و صهههنایع 

 بنیانپیشرفته و دانش

 د ری ماننههافزایههی فنههاوهههای هههمتوسههعه و بهبههود کههارکرد نهادههها و کههانون
 های علم و فناوریهای فناوری، و پارکشهرک

 ایش سهمهای تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی و افزپشتیبانی از فعالیت 
 های بخشهای بنگاهتحقیق و توسعه در هزینه

   العهات و حمایت از تولید محصوالت با فناوری پیشرفته به ویهژه فنهاوری اط 
سهازی  الکترونیهک و نهوین  ای، میکهرو هارتباطات، نهانو، بهایو، فنهاوری هسهت    

 فرایندهای موجود تولید

 عملیاتی نمودن شهرک الکترونیک و فناوری اطالعات استان یزد 
 دهای صنعتی در راهبری کریدور علم و فناوری یزمشارکت شرکت شهرک 
 ههای  کار وابسهته بهه شهرکت شههرک    وتوسعه مرکز خدمات فناوری و کسب

 صنعتی

 حقیق و توسعه صنعتی استانایجاد واحد پارک ت 

  پشههتیبانی از توسههعه صههادرات
محصوالت صنایع پیشرفته و 

گیههری بنیههان و شههکلدانههش
 گراهای فناور صادراتبنگاه

 کننهده محصهوالت صهنایع    های صهادر های شرکتایجاد و توسعه کنسرسیوم
 پیشرفته کشور )کنسرسیوم سنگ و محصوالت کنجدی(

 المللهی در  های بهزرگ در تهراز بهین   ری شرکتگیحمایت و پشتیبانی از شکل
 صنایع پیشرفته استان

 حمایت از فن بازار استان 

   ههای  هدایت تقاضهای بخهش
مههههم و دارای وزن بهههاال در 
اقتصههاد صههنعتی )نفت،گههاز   
پتروشیمی، معهادن و صهنایع   
، ICTمعههههدنی و خههههدمات)

سالمت( به توانمندی صهنایع  
 پیشرفته داخلی

 ارجهاع   های بخش عمومی بهه ها و پروژهی مقید طرحبرقراری نظام تأمین مال
 های داخلیکار به ظرفیت

 های مهورد  ساخت در حوزه -تدارک -های عمومی مهندسیتوسعه پیمانکاری
 نظر
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    حمایت از توسهعه نهوآوری در
دهههی نظههام  قالههب سههامان 
 نوآوری بخشی

 پذیرگذاری خطرحمایت از توسعه نهادها و ابزارهای سرمایه 

  بنیانهای دانشاز تشکیل و توسعه شرکتحمایت 

اشههاعه و نفههوذ  
فنههههههاوری در 
واحهههههههدهای 

 صنعتی

 افزایهی  توسعه سازوکارهای هم
های تحقیهق  و کاهش هزینه

هههای و توسههعه بههرای بنگههاه
 کوچک و متوسط

 ی و های فناوری و مراکز خهدمات فنهاور  توسعه کمی و کیفی فعالیت شهرک
 کاروکسب

 های عرضه خدمات مشاوره صنعتیتپشتیبانی از گسترش ظرفی 

  افهزاری و  نوسازی صنایع )نهرم
افههزاری( بههرای ارتقههاء سههخت
 وری و پول رقابتیبهره

 تهوان   شناسی صنایع فرسوده و تعیین اولویت نوسازی با هدف افهزایش آسیب
 رقابتی

 ولیدی های نوین برای کاهش شدت انرژی در فرایندهای تبکارگیری فناوری
 و محصوالت

 رای ای، مهندسهی و اجرایهی به   های خدمات مشاورهد و حمایت از شرکتایجا
 جویی در مصرف انرژینوسازی صنایع کشور و صرفه

 ههای نیهروی   های الزم جهت ارتقاء مههارت هدایت و حمایت از ارائه آموزش
 انسانی واحدهای تولیدی

 های اطالعاتیهای نوین شبکهها برای بکارگیری فناوریترغیب بنگاه 

 بیهت  های آموزشی و پژوهشی کشور بهه منظهور تر  کاری مستمر با دستگاههم
 نیروی انسانی و تأمین نیازهای مهارتی و پژوهشی بخش

 های پژوهشی و مهندسهی بهرای کهاربردی شهدن و در جههت      هدایت فعالیت
 تقویت ارتباط بخش صنعت و دانشگاه

تکمیل و توسعه 
زنجیره ارزش و 

دسهههتی پهههایین
صنایع مبتنی بر 
منههابع طبیعههی  
کشهههور )پایهههه  
معهههههههههدنی، 
پتروشههههیمی و  
کشههههاورزی( و 
صههنایع حمههل   

 ونقل

   حمایههت از توسهههعه زنجیهههره
دستی صنایع مبتنهی بهر   پایین
معههدنی، نفههت، گههاز و )منهابع  

و تبهههههدیلی ( پتروشهههههیمی
 کشاورزی

       دور اهتمام به تکمیل زنجیهره ارزش صهنایع پتروشهیمی بها جلهوگیری از صه
 و جههان  محصوالتی که بهازار آنهها در منطقهه   مجوزهای ایجاد تولید مواد و 

 اشباع شده است.

   وههای طراحهی و مهندسهی، در صهنایع راهبهردی      حمایت از توسهعه قابلیهت 
 دارریشه

 ر ده ویهژه  المللی شدن آنها به حمایت از توسعه برندهای تولیدی داخلی و بین
 صنایع مصرفی

 ین زنجیهره پسه  های لجستیک و زنجیره تأمین در صهنایع دارای  توسعه روش
 گسترده

 گرایی در توسهعه صهنعت   برون
پهذیر در  ملی و تولیهد رقابهت  

بههههازار جهههههانی و جههههذب 
 گذار خارجیسرمایه

 یدهای معتبر جهانی برای تولگذاری مشترک با برندها و شرکتسرمایه 

       ال و ارائه تسهیالت ارزی و ریالی الزم بها شهرایط مناسهب جههت صهدور کها
 خدمات

 قهاء  ظهور ارت های دارای برند معتبر جهانی به منکت با شرکتپشتیبانی از مشار
 توان رقابتی برای انتقال فناوری و توسعه صادرات

  بههرداری از مشههارکت و بهههره
 زنجیره و تولید جهانی

 گهذاری مسهتقل یها مشهترک بهرای تولیهد رقهابتی بهر اسهاس          جذب سرمایه
ز اسهتفاده ا های رقابتی داخل جههت عرضهه بهه بازارههای جههانی بها       مزیت

 برندهای جهانی یا ایجاد برندهای جدید
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  کارههای پیونهد و   توسعه سهازو
های کوچهک،  همکاری بنگاه

متوسهههههههط و بهههههههزرگ، 
هههای فرعهههی و  پیمانکههاری 
های تولید و ها و شبکهخوشه
 تجارت.

 سهازی و بهه   های صنعتی و شهبکه های حمایت از تقویت خوشهتوسعه فعالیت
 ایهای منطقهساس مزیتکارها بر اورسانی کسبهم

توسههههههههههعه 
ههههای آمهههوزش

کههههههاربردی و 
افزایههی مهههارت

مسههتمر نیههروی 
 کار بخش

 ههای کهاربردی   توسعه آموزش
 های فنیتوسعه مهارت

      جلب همکاری مراکز آموزش فنی و مؤسسهات آموزشهی دولتهی و خصوصهی
ههای  هها و شههرک  ای در جوار مجتمعهای فنی و حرفهبرای توسعه آموزش
ب با متناس های مهارتی، مدیریتی و بازاریابیاحی و ارائه آموزشصنعتی و طر

 سنجی.نیاز

  ههای  حمایت از اجرای برنامهه
وری در واحهدهای  ارتقاء بهره
 صنعتی

 های جتمعموری در مراکز و های آموزشی ارتقاء بهرهحمایت از برگزاری دوره
 صنعتی

وری ارتقاء بههره 
 بخش

 کاهش شدت انرژی در بخش 
 برژیانی و حمایت از اصالح خطوط و فناوری تولید در صنایع انرپشتیب 

 حمایت از تولید محصوالت دارای کارآیی انرژی باال 

    رعایت الزامات آمایشهی اقلهیم
خشههک در اسههتقرار صههنایع   

بههر و گسههترش تصههفیه   آب
ههههای صهههنعتی و  پسهههاب

بازچرخانی آن در فرآیند تولید 
 واحدهای صنعتی

 خواهآبر مجوز برای صنایع کماولویت قرار دادن صدو 

 

 اهداف کمی 

 نشان داده شده است:ذیل اهداف کلی در جدول  حسب بر صنعتاهداف کمی بخش 

 

 بینی اهداف کمی بخش صنعتپیش. 57جدول 

 هدف کلی
 هدف کمی

وضعیت در پایان 

 هایسال
 های برنامه ششمسال

 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1393 واحد عنوان

 19 18.9 18.8 18.7 18.7 18.5 18.3 درصدسهم ارزش افزوده بخش  رتقاءا

                                                           
بینیپیش 
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 هدف کلی
 هدف کمی

وضعیت در پایان 

 هایسال
 های برنامه ششمسال

 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1393 واحد عنوان

پذیری رقابت
 صنعتی 

 صنعت

سهم ارزش افزوده 
 صنعتی استان در کشور

 2.40 2.40 2.40 2.39 2.39 2.38 2.38 درصد

ارزش صادرات صنعتی و 
 معدنی

میلیارد 
 دالر

500 490 - - - - - 

سطح ارتقاء 
مهارت و 
فناوری در 
صنعت با 

کید بر أت
توسعه 
صنایع 
 بنیاندانش

سهم محصوالت با 
فناوری متوسط و باال از 
 ارزش افزوده صنعتی

 65 60 56 53 50 - - درصد

نسبت کارکنان با 
تحصیالت دانشگاهی در 

های صنعتی و بنگاه
 معدنی

 15 10 5 2 1 - - درصد

برداری رساندن به بهره
 ی فناوریهاشهرک

 0 0 0 0 0 0 0 تعداد

ارتقاء توان 
و حضور 

ثر بخش ؤم
خصوصی و 
مردمی در 
های فعالیت
 صنعتی

سهم بخش خصوصی در 
ارزش تولیدات بخش 
 صنعت و معدن

 95 90 85 80 75 - - درصد

های صنعتی تعداد خوشه
 در حال اجرا

 2 3 2 3 2 2 3 تعداد

برداری رساندن به بهره
 ها و نواحیشهرک

 صنعتی جدید
 1 1 0 1 1 0 0 تعداد

نرخ رشد تشکیل سرمایه 
 ثابت ناخالص

 - - - - - - 120 درصد

نرخ رشد ارزش افزوده 
 صنعت

 38 37 36 35 35 34 33 درصد

 ءارتقا
وری در بهره

 بخش

وری کل نرخ رشد بهره
 عوامل در بخش

 4.5 4.3 4 3.5 3 - - درصد
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 معدن و صنایع معدنی ب(

 مقدمه

بوده، به  ای برخوردارها از جایگاه ویژهاستان یزد به لحاظ تنوع منابع معدنی در بین سایر استان

های تنیان مزیکه این تنوع و غنای ثروت طبیعی در کنار وسعت سرزمین و موقعیت جغرافیایی، بطوری

 برای رشد و بدیلای از صنایع معدنی در استان شکل داده است که فرصتی بینسبی را در مجموعه

 آورد.توسعه شتابان استان فراهم می

ندیشه، فیق با اهای طبیعی مردم استان است و مادام که در تلالذکر از جمله سرمایهفوق پتانسیل

فیق ناوری تلخالقیت و کوشش و تالش مردمان این سرزمین در بروز نوآوری و دستیابی به دانش و ف

ادی و ... یدار اقتصای، ضعف رقابتمندی، رشد ناپامواد خام و واسطهفروش  ای جز اکتفاء بهنشود، نتیجه

 نخواهد داشت.

 

 بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود بخش معدن و صنایع معدنی 

 رشد و سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی:

 عموالًتولید ناخالص داخلی، یکی از معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی هر کشور است که م

های مختلف عملکرد مثبت آن رفاه جامعه را در پی خواهد داشت. بدون شک سهم هر کدام از بخش

های ایجاد رمایهساقتصادی از تولید ناخالص داخلی، از اهمیت بسیاری برخوردار است، چرا که انباشت 

 های دیگر گردد.تواند محرک اصلی بخششده در یک بخش می

های شود که طی سالشد اقتصادی در گروه صنعت و معدن مالحظه میبا توجه به روند تغییرات ر

این میان  سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی از رشد مثبتی برخوردار بوده که در 91-1389

 درصد داشته است. 4/16و به میزان  1391باالترین سهم را در سال 
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ها، بخش معدن رشد منفی کلیه بخش و 1391ها از سال با شروع بحران اقتصادی ناشی از تحریم

 یافته است.رشد منفی شیب کمتری 1392کمترین رشد منفی را داشته و در سال 

متر ثیر کأز تطی چند سال گذشته حاکی ا هابخشثبات و پایداری بخش معدن در مقایسه با سایر  

 ه منابعش معدن بها به دالیلی از جمله وابستگی کمتر بخاین بخش از نوسانات جهانی و تحریم

 باشد.ای و بازار خارج از کشور میسرمایه
 

 
 1384-92های و صنعت استان طی سالارزش افزوده بخش معدن . 25 هینما

 

دهد که سهم ( نشان می58تولید ناخالص داخلی )جدول  ازبررسی روند تغییرات سهم بخش معدن 

 رسیده است. 1392درصد در سال  5/14به  1384ال درصد در س 3/12بخش معدن از 
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 های چهارم و پنجمعملکرد اهداف کمی بخش معدن استان در برنامه. 58 جدول

 واحد عنوان هدف کمی

رشد  های برنامه چهارمسال

متوسط 

 )درصد(

رشد  های برنامه پنجمسال

متوسط 

 )درصد(
1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

 58.5 م.ن م.ن 27753 24438 12200 27.8 7544 5002 6295 4700 2543 2824 میلیارد ریال ارزش افزوده معدن

سهم ارزش افزوده 
 بخش معدن

 17.6 م.ن م.ن 14.5 16.4 11.9 -1.4 9.4 9.2 13.1 12.1 8.4 12.3 درصد

 -0.8 - - 13.6 100.3 61.7 - 50.8 -20.5 33.9 84.8 -9.95 - درصد رشد ارزش افزوده

 0.4 0 0 0 605 759 24.7 627 440 860 597 497 300 هزار تن استخراج زغال سنگ

 0.8 20 26 27 29 29 3.4 21 19 18 20 18 14 میلیون تن استخراج سنگ آهن

استخراج سرب و 
 روی

 12.4 185 170 152 151 259 5.2 142 182 215 171 127 7/123 هزار تن

 -35 0 4 8 19 17 4.8 14 16 9 13 9 20 هزار تن استخراج بوکسیت

های استخراج سنگ
 تزئینی

 51.6 0.43 0.71 1 0.69 2 75.1 0.45 0.59 0.61 0.46 0.16 0.1 میلیون تن

 -6.1 188 204 317 269 323 15.6 289 321 291 269 154 162 واحد تعداد معادن فعال

مواد  کل  استخراج
 معدنی

 1.5 26 31 32 36 35 10.8 26 23 22 23 21 16 میلیون تن

 19.8 م.ن 907 553 573 581 43.7 484 450 250 - - - هزار تن فوالد خام

 -3.6 م.ن 693 828 837 838 38.7 814 1494 670 - - - هزار تن محصوالت فوالدی

 18.6 م.ن 1584 876 1090 1090 120.8 963 1512 400 - - - هزار تن سیمان
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 ارزش تولیدات

 3403رصد از د 5/38برداری استان با رشد متوسط ساالنه ارزش کل تولیدات معادن در حال بهره

در 1392ت. در سال افزایش یافته اس 1392میلیهارد ریال در سال  38040به  1384میلیارد ریال در سال 

رزش تهولیهدات اباالتریهن  ،میلیون تن 27میزان  های مختلف معادن، استخراج سنگ آهن بهبین فعالیت

 میلیارد ریال 37835، بخش معدن استان یزد بعد از استان کرمان با 1392ساالنه را داشته است. در سال 

بودن  دالیل باال است. از جمله درصد( باالترین ارزش تولیدات ساالنه را به خود اختصاص داده 9/29)

 باشد.معادن سنگ آهن چادرملو و بافق در استان یزد میارزش تولیدات استان وجود 

 

 
 1384-92های استان طی سال رزش کل تولیدات بخش معدن. ا26 هینما
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 برداریحال بهره تعداد معادن در

حال  در معهدن 162تعداد  1384دهد که در سال آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت نشان می

. از این تعداد، ترسیده اسمعدن  317به  1392برداری در استان وجود داشته که این میزان در سال بهره

 اند. خود اختصاص دادهه های تزیینی بیشترین تعداد معادن را بهای صنعتی و سنگگروه خاک
 

 
 1384-92های . تعداد معادن فعال استان طی سال27 هینما

 

 
 1384-92های . میزان استخراج معادن فعال استان طی سال28 هیمان



 119                                                                                                                                    صنعت و معدنامور تولیدی/ 

 
 

 تولیدات منتخب مواد و صنایع معدنی در استان

 سنگ آهن، توان به استخراجهای گذشته میدر استان طی سال معدنیترین تولیدات مواد از مهم

خش بروی و بوکسیت اشاره کرد که نیاز های تزئینی، استخراج سرب و های صنعتی و سنگخاک

ستان سکن در امعظیمی از صنایع معدنی از جمله تولید فوالد خام و محصوالت فوالدی، سیمان و بخش 

 است. را تأمین کرده

 صنایع فوالدی

 رانه فوالدآید و همواره مصرف سحساب میه ب صنعتیهای مهم اقتصاد صنعت فوالد یکی از پایه

 270 حدودایران با سرانه مصرف . اصلی میزان صنعتی بودن یک کشور است ایهاز جمله شاخص

ان از این میز که رودبه شمار میدر زمره کشورهای در حال توسعه های اخیر کیلوگرم فوالد در سال

 عادلم 1387ر سال د. میزان تولید فوالد استان کیلوگرم تولید داخل و بقیه آن وارداتی است 170حدود 

 ده است.رسی 1393تن در سال  907492درصد متوسط رشد، به حدود  13.4با بوده که تن  250000

معادن سنگ  رد نفر 5979معدن فعال، نزدیک به  317 از بین 1392 سال موجود، در اساس آمار بر

میلیون تن  27تولید معادن سنگ آهن استان در همان سال نزدیک به  اند کهآهن مشغول به کار بوده

 است.بوده 

 ستان یزد درا، که بدین ترتیب تن بوده میلیون 6/16معادل  1393 سالتولید کشوری فوالد در  

 درصد از تولید کشور را به خود اختصاص داده است. 5/5سال حدود  این
 

 1393مقایسه میزان تولید فوالد در کشور و استان یزد در سال . 59جدول 

 استان یزد )تن( ید کل کشور )میلیون تن(تول نام محصول

 907492 16.6 فوالد خام

 سرب و روی

عالیت معدن سرب و روی در استان یزد ف 9تعداد  1393در سال  ،موجودبر اساس آمارهای 

هزار تن  170به  1384هزار تن در سال  123از  واداند که میزان استخراج و تولید این ماستخراجی داشته

 رسیده است. 1393در سال 



 سند تفصیلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد                                                                120

 
 

 های تزئینیسنگ

عدنی مای از ذخایر های تزیینی )گرانیت، مرمریت، تراورتن، مرمر و چینی( بخش عمدهانواع سنگ

ن در تهزار  132 های تزیینی ازمیزان استخراج و تولید سنگ است. دادهاستان یزد را به خود اختصاص 

 ست.اافزایش یافته  1393هزار تن در سال  707به  1384ل سا

 سیمان

شورهای چین، هند کحال حاضر بعد از  نوع سیمان وجود دارد. ایران در 27 توانایی تولید در کشور،

رتبه چهارم تولید  ن(تمیلیون  83میلیون تن و  280تن،  میلیارد 5/2سقف تولیدی  و آمریکا )به ترتیب با

 جهان را به خود اختصاص داده است. سیمان در

ال قبل از آن بوده که نسبت به ستن  875569بالغ بر  1392یزد در سال  تولید سیمان در استان

  توان رکود بازار برشمرد.یافته است و علت آن را می کاهشدرصد  7/19تن(  1089900)

 کاشی و سرامیک

تولید ست. بوده اتن میلیون  168حدود  1393استان یزد در سال  سرامیکمیزان تولید کاشی و 

سبی منا فزودهادارای ارزش  در استانجهت وجود منابع اصلی و اولیه مورد نیاز  به کاشی و سرامیک

 باشد.می

 

 ترکیب نیروی انسانی

، تعداد ار ایرانبرداری توسط مرکز آمنتایج بدست آمده از آمارگیری معادن در حال بهره بر اساس

است که  نفر بوده 11922معادل  1392نفر و در سال  7419معادل  1385شاغالن این بخش در سال 

 . باشندمیکارگران ماهر  ،1392بیش از نیمی از شاغالن در سال 

 

 



 121                                                                                                                                    صنعت و معدنامور تولیدی/ 

 
 

 

و  1385های برداری استان بر حسب فعالیت در سال. تعداد و درصد شاغالن معادن در حال بهره60جدول 

1392 

 جمع کل سال
کارگران 

 ساده

کارگران 

 ماهر
 مهندسین هاتکنسین

امور 

 نقلوحمل

سایر 

 شاغالن

1385 7419 1986 2603 752 248 532 1258 

1392 11922 3161 6768 - - - 1993 

1385 100% 26.7% 35.1% 10.3% 3.4% 7.3% 17% 

1392 100% 26.52% 56.8% - - - 16.7% 

 باشد.اختالف در سرجمع به دلیل کارکنان بدون مزد و حقوق بگیر می

 

 هاتنگناها و چالش

 های سطح کالن بخش معدنچالش

  آن شناسی و در دسترس عموم قرار گرفتندر تولید اطالعات پایه زمینسرعت ناکافی 

 کارهای پوشش خطرات اکتشافات معدنیضعف سازو 

 های بزرگ بر زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنیعدم استقرار بنگاه 

 و صنایع معدنی های فنی مهندسی و ساخت در بخش اکتشافضعف توانمندی 

 های باالدستینوسان شدید قیمت مواد خام و تأثیرات شدید آن بر بخش 

 های حاکمیتی درون بخش و قلمرو فعالیت آنهاوجود تعارضات در دستگاه 

 های بزرگ معدنیسازی و واگذاری بر بنگاهتأثیرات نامطلوب شیوه خصوصی 

 ط های منابع طبیعی و محیزهنشده بین بخشی با حووجود مشکالت و تعارضات جدی حل

 زیست

 های معدنیبرداریعدم استقرار نظام نظارت مناسب بر بهره 

 خام و  های استخراج و فرآوری در حیطه صادرات موادهای مهم بخشتعارض منافع حلقه

 شدهپردازشکم

 گذاری خارجیضعف توان جذب مدیریت شده سرمایه 
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 گذاری بخش معدنارداتی در سرمایهگذاری تجهیزات وباال بودن سهم سرمایه 

 یو فرآور یمعدن عیصنا یعلت عدم احداث واحدهاه ب یمواد معدن یفروشخام  

 مرتبط یهاوزارت صنعت، معدن و تجارت با ارگان یکپارچگعدم ی 

 یورو کاهش بهره یآالت معدننیشدن ماش مستهلک 

 تاناطق معدنی در اسعدم تناسب واحدهای فرآوری معدنی متناسب با پتانسیل های من 

 محدودیت بازارهای صادراتی 

 های دسترسیها در مناطق معدنی از جمله راهکمبود زیرساخت 

 ایکمبود منابع مالی و سرمایه  

 

 شناسی و اکتشافهای بخش زمینچالش

  کاران به فناوری جدید در امر اکتشاف، استخراج و فرآوریمعدنعدم دسترسی 

 های استخراج و فرآوریجه افزایش هزینهفرسودگی تجهیزات و در نتی 

 مشکالت ناشی از صادرات و موانع موجود در بازگشت درآمد حاصل از آن 

 عدم ثبات مقررات و تغییرات مکرر در حقوق دولتی 

 متعارف یرشناسی و اکتشاف و وجود خطرات غهای معدنی در بخش زمیندیربازده بودن فعالیت

 گذارد.ان اثر منفی به جا میگذارکه بر جذابیت برای سرمایه

 امور ور اراضیو مقررات متناق  و تعارضات قانونی در قوانین منابع طبیعی، ام وجود قوانین ،

 آب و محیط زیست

  جام )ان یعدنم ریذخا شتریب ییدر سطح استان به منظور شناسا یاهیانجام اکتشافات ناحنبود

 (و . . . یهوائ کیزیژئوف اتیعمل
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 صنایع معدنی های بخشچالش

 فوالد

  های آتی صنایع فوالدراهبردی توازن تأمین مواد مورد نیاز توسعه پروژهفقدان برنامه 

 یابی نامناسب واحدهای فوالد از جهات آمایشیمکان 

 ع فوالدهای بزرگ صنایهای اکتشاف تفصیلی مواد معدنی آهنی توسط بنگاهضعف در فعالیت 

 با  ان معادنصنایع معدنی و تعارض منافع صاحب -جیره معدنها در طول زنعدم استقرار بنگاه

 گذاری و صادرات.های بعدی در قیمتحلقه

 های طی سال ویژه سنگ آهن و عدم تغییرذخایر اکتشافیه عدم توجه به اکتشاف مواد معدنی ب

 گذشته

 های در دست احداث فوالدهای مقیاس در اغلب پروژهعدم رعایت صرفه 

 نیاز از جمله فروآلیاژهاافی در تأمین مواد کمکی موردریزی ناکبرنامه 

 ولید تمرکز ت عدم توجه به تولید فوالدهای کیفی و آلیاژی که ارزش افزوده باالیی دارند و

 فوالدهای ساده

 مهندسی و ساخت صنایع فوالد -تکنولوژیک در طراحیهای ضعف توانمندی 

 های بخشگذاریر سرمایهد گذاری تجهیزات وارداتیباال بودن سهم سرمایه 

 بروز شرایط رکود در قیمت، صادرات و مصرف داخلی 

  های معدنی و صنایع معدنی با تخصیص اعتبار الزم ساختتوسعه و ایجاد زیرعدم 

 محصوالت فوالدی

 سازی زنجیره تولید )مازاد ظرفیت نورد(عدم توازن ظرفیت 

 ای صنعت فوالد عهنقل با اهداف توسوهای حملمتناسب نبودن زیرساخت 

  غیراقتصادی بودن واحدهای نورد، واحدهای کوچک مقیاس و پراکنده فوالد 
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 ر تولید تمرکز ب ژی که ارزش افزوده باالیی دارند وهای کیفی و آلیاعدم توجه به تولید فوالد

 فوالدهای ساده کربنی در واحدهای تولیدی

 آلومینیوم

 کمبود ذخایر بوکسیت شناخته شده داخلی 

 یفیت پایین بوکسیت داخلک 

 ها به هزینه برقچالش حساسیت توجیه طرح 

 ورود به شرایط رکود و کاهش شدید قیمت در سال پایه برنامه 

 سنگغالز

 سنگ به بخش خصوصی و های فرآوری زغالهای جدید در واگذاری سهام شرکتسیاست

 شده استفقدان مدیریت متمرکز در این حوزه که موجب گسستگی زنجیره تولید 

 لند.بسنگ و فوالد کوره گذاری محصول و تعارض میان تولیدکنندگان زغالمشکالت قیمت 

 سیمان

  ر عمده بازادست دادن بازارهای صادراتی موجود و عدم ایجاد بازار صادراتی جایگزین )از

 باشد(صادراتی سیمان مربوط به کشور عراق می

 های عمرانیپروژه رکود بازار مسکن و 

 نیازهای موردمین زیرساختأاعت بخش خصوصی به منظور تعدم بض 

 های انرژی در تمام فصول سالمین حاملأعدم اطمینان از ت 

 ینییهای تزسنگ

 هابرداری نازل از ظرفیتنرخ بهره 

  )ثر واحدهادر مقایسه با رقبای خارجی در اکباال بودن قیمت تمام شده )سنگ بریده شده 

 ندهی مناسب برای صادرات و ورود به بازارهای جدیدریزی و سازماعدم برنامه 

 آالت و تجهیزات فرسوده و عدم جایگزینی به موقع آنهااستفاده از ماشین 
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 و نما  ینییمعادن سنگ تز یهاباطله ادیحجم ز 

  آالت روزصنایع سنگ استان و تجهیز آنها به ماشین بازسازیعدم 

 کاشی و سرامیک

 ای تولیدی در بخش صادراتعدم انسجام و هماهنگی واحده 

 ضعف در بازاریابی علمی و مناسب صادراتی 

 ضعف در بازارسازی و شناسایی نیازهای جدید 

 وجود ظرفیت مازاد داخلی و رکود صادرات 

 راهبردی  هایبرنامه

 اهداف کلی و راهبردها

 

 م. اهداف کلی و راهبردهای بخش معدن در برنامه شش61جدول 

 راهبرد اهداف

  شناسایی منابع و ذخایر معدنی در مناطق
 داراولویت

  ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در
 اقتصاد کشور

  ارتقاء سهم ارزش افزوده صنایع معدنی و
 فروشیجلوگیری از خام

 یاج معدنساخت و فناوری در حوزه اکتشافات و استخرگذاری، زیرتوسعه سرمایه 

 ر دمحیطی  رداشت صیانتی از معادن با رعایت الزامات زیستوری، بارتقاء بهره
 پذیریراستای افزایش رقابت

 تکمیل زنجیره ارزش در معدن و صنایع معدنی 

 بهبود مستمر فضای انجام کسب و کار 

 دست و باالدست معادن سنگ ساختمانی و تکمیل توسعه صنایع پایین
 های مفقوده آن در استانها و حلقهزنجیره

 نظام پیمانکاری فرعی در بخش معادن استان یزد توسعه 
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 ها و اقدامات اساسیراهبردها، سیاست

 

 ها و اقدامات اساسی بخش معدن در برنامه ششمراهبردها، سیاست. 62جدول 

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

توسعه 
گذاری، سرمایه

و  زیرساخت
فناوری در حوزه 

استخراج اکتشاف 
 معدنی

  های ریسک فعالیتپوشش
معدنی اعم از اکتشافی و 

استخراجی واحدهای معدنی و 
 صنایع معدنی

 های حمایت از توسعه ظرفیت
 اکتشاف و استخراج داخلی

  حمایت از تحقیق و توسعه در
 حوزه اکتشاف و استخراج

 های توانمند حمایت از بنگاه
دولتی با فناوری معدنی غیر

 آمدروز

  گذاری خارجی سرمایهجذب
گیری هدفمند و ترغیب شکل

های مشترک گذاریسرمایه
خارجی برای کسب توان  -داخلی

فناوری و یادگیری در حوزه 
اکتشاف، استخراج و فرآوری 

 مواد معدنی

 های داخلیحمایت از مشارکت– 
خارجی در شناسایی اکتشاف 

معادن بزرگ و ذخایر مشترک با 
 همسایه کشورهای

 و  ییهوا کیزیژئو ف ی،شناسنیزم یهاپوشش نقشه لیکمتو  هیته
 .یزیخمخاطرات و لرزه یبررس

 یهاتیفعال یگذارهیسرما مهیصندوق ب هیرماتقویت و افزایش س 
 ی برای معادن استان یزدمعدن

 نفعانیبا مشارکت ذ یبزرگ اکتشاف هایشرکت جادیاز ا یبانیپشت 
ز برخوردار ا یار خارجگذهیو در صورت امکان سرما یمعدن عیصنا
 یبرتر اکتشاف یهایفناور

 های پایه علوم زمین تقویت نظام تولید و نشر داده 

 یژه دار معدنی و به وکمک به تأمین زیربناهای الزم در مناطق اولویت
 برای معادن بزرگ 

 ف گذاران در اکتشاتشویقی برای سرمایه –های حمایتیتهیه بسته
 دارهای اولویتپهنه

 یراآن ب یهاتیو معاف فاتیو اعمال تخف یاده از ابزار حقوق دولتاستف 
 گراجهینت کردیاز معادن با رو یبردارو بهره یگذارهیسرما بیترغ

 های برداری معادن بزرگ دولتی به شرکتهای بهرهواگذاری پروانه
 کننده و صنایع معدنی زنجیره معدنی مربوطهبزرگ فرآوری

 صول دهنده زنجیره تولید از معدن تا محعههای توسحمایت از شرکت
 های حقوق دولتی و سایر ابزارهای مربوطهاز طریق معافیت

 ر با ایفای نقش ایمیدرو جهت دستیابی به دانش فنی و تولید عناص
 ارزش افزوده باال و کمیاب

 گذاری خارجی های قابل ارائه جهت مشارکت سرمایهآماده نمودن بسته
 صنایع معدنی توسط ایمیدر های معدنی ودر طرح

 یتوسط واحدها یصادرات یتخصص یهاومیکنسرس جادیا بیترغ 
 یهابازار ییبه منظور توسعه صادرات متمرکز و شناسا دکنندهیتول
 هدف

 جهت  درویمیاساسنامه ا 17درصداز اعتبارات ماده  10 صیتخص
 یردولتیتوسط بخش غ یلیاکتشافات تکم

 ی حفاظت محیط زیست جهت واگذار پیگیری اخذ موافقت از سازمان
 های چادرملو وبه شرکت d19برداری آنومالی حق اکتشاف و بهره

گذاری عظیم ایجاد شده در آهن مرکزی با توجه به سرمایهسنگ
 .صنایع معدنی

 تامین زیرساخت های الزم برای مجتمع سرب و روی مهدی آباد 

 ی های توسعهز برنامهایجاد بازارهای مالی و پولی به منظور پشتیبانی ا
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 اقدام اساسی سیاست راهبرد

  معدنی استان

 های تخصصی معدنی و توسعه واحدهای فرآوری مواد ایجاد شهرک
 معدنی) صنایع جوارمعدنی(

ارتقاء بهره وری، 
برداشت صیانتی از 
معادن با رعایت 
الزامات 
محیطی در زیست

راستای افزایش 
 رقابت پذیری

 وری کل عوامل در افزایش بهره
ی و صنایع تولیدات مواد معدن

 معدنی

 های حمایت از توسعه قابلیت
فناورانه در طراحی و مهندسی و 
 ساخت صنایع معدنی راهبردی

  بهبود و کارآمدسازی مدیریت
زیست و ایمنی، بهداشت، محیط

 انرژی

 ها و توان تخصصی ارتقاء مهارت
 های بخشدر بنگاه

  رعایت مالحظات آمایشی اقلیم
های فرآوری خشک در فعالیت

وری د معدنی و ارتقاء بهرهموا
 منابع آب

 های حمایت از اجرای برنامه
وری در واحدهای ارتقاء بهره

 معدنی و صنایع معدنی

  سازی و سنگ از طریق نوغالزایمنی در معادن به ویژه معادن ارتقاء
 تقویت تجهیزات ایمنی

 راندمان  شیو پژوهش جهت افزا قیتحق یهااز طرح تیحما
 یمعدن عیدر صنا یاستحصال موادمعدن

 دارد استان برداری اصولی و مطابقاستقرار نظام نظارتی کارآمد بر بهره
خصصی های تکید بر حداکثر استفاده از توان تشکلأاز معادن با ت

 تحت نظارت عالیه وزرات ص.م.ت

  برداری علمی و اصولی در استخراج و تقویت از بهرهحمایت و
 جلوگیری از تخریب معادن

  وحداکثری از مواد معدنی و عناصر همراه  و استفادهاستحصال 
 های معدنیباطله

جیره تکمیل زن
ارزش در معدن و 
 صنایع معدنی

  پشتیبانی از تولید مواد معدنی
دارای ارزش افزوده باال و کاربرد 
 راهبردی در صنایع پیشرفته

 کنترل صادرات مواد معدنی خام 

 گذاری داخلی پشتیبانی از سرمایه
ی در زنجیره معدن و و خارج

 صنایع معدنی

  بر مواد خام و  ینزول یوضع عوارض صادراتاتخاذ سیاست
 شده متناسب با میزان پردازشپردازشکم

 نجیرهساماندهی صدور مجوزهای صنایع معدنی متناسب با توازن در ز 

     ر بهه  تهیه طرح جامع راهبردی توازن مواد اولیهه صهنایع معهدنی کشهو
 عدنی های تجاری صادرات و واردات مواد میاستمنظور استفاده در س

 دنی ای بخش در توسعه معادن و صنایع معایفای نقش سازمان توسعه
های مشترک گذاریهای معدنی و سرمایهدر جهت توسعه زیرساخت

 ر برایبرداری پایدار از ذخایر معدنی کشوخارجی برای بهره -داخلی
 دستیتوسعه صنایع پایین

 آوری قیقات صنایع معدنی و اولویت ایجاد صنایع فرتقویت مرکز تح
 مواد معدنی

بهبود مستمر 
فضای انجام 
 کاروکسب

 سازی فرایندها و شفاف
 مجوزهای معدنی 

 های قانونی در جهت رفع تعارض
 های معدنیتسهیل فعالیت

 و  یعیو مقررات معدن و منابع طب نیمجموعه قوان کپارچهی حیتنق
و  یاز منابع معدن داریپا یبرداربهره لیدر جهت تسه ستیز طیمح

 مبادله نهیکاهش هز

 گاهیپا قیاز طر یموادمعدن یو اطالعات اکتشاف هیپا یهانشر داده 
 نیعلوم زم یهاداده
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 اقدام اساسی سیاست راهبرد

 نفعان به توسعه شبکه یکپارچه اطالعاتی برای دسترسی عموم ذی
 اطالعات ذیربط

 توسعه و تکمیل پنجره واحد 

 گذاری برای تسهیل شرایط د سرمایهتوسعه و تکمیل پنجره واح
 .گذاریسرمایه

 

 الزامات 

 های استانگذاری در استان با توجه به پتانسیلهای سرمایهسازی اولویتبازنگری و بومی 

 های حمایتی خاص به واحدهای با پیشرفت باال به صورت بسته یاختصاص تسهیالت بانک

 آنها یاندازدر راه عیجهت تسر

 ین عنوان اوله های صنعتی بمین زمین در شهرکأگذاری جهت تای سرمایههاختصاص مشوق

 گذاریگام سرمایه

 گذار با هیپنجره واحد ارتباط سرما جادیگذاری در استان )با اایجاد پنجره واحد سرمایه

 تر خواهد شد(دولتی مرتبط در بخش اشتغال آسان یهادستگاه

 انشگاه دتک به منظور ورود ایجاد صنایع های های متقاضی جهتتخصیص اعتبار به دانشگاه

 به عرصه تولید

 ومتیگذاری کالن در راستای توسعه اقتصاد مقابنیان در سرمایههای دانشتشویق شرکت 

 یدنو مع یتصنع یواحدها ازینهای موردو توسعه زیرساخت لینیاز جهت تکمتأمین اعتبار مورد 

 . . گاز، برق، آب و . لیاز قب

 هابخش گریبا د سهیاستان در مقا عیبه صنا افتهیآب اختصاص  زانیدر م یبازنگر 

 مایش آهای جدید بر مبنای سند نهایی و اجرایی شدن سند آمایش استان و استقرار طرح

 سرزمین

 وری مواد معدنیآتقویت مرکز تحقیقات صنایع معدنی و اولویت ایجاد صنایع فر 
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 کنندگان آالت، تأمینن با تعامل با سازندگان ماشینطرح بازسازی و نوسازی صنایع نساجی استا

 ک طرحاولیه، مؤسسات بازاریاب و فروش در قالب ی کنندگان موادمنابع مالی و تأمین

 ری خصوصیها و مؤسسات اعتباها، تقویت بانکتسهیل و تسریع و ارائه تسهیالت توسط بانک 

 گذاری در بخش تولیدبه سرمایه

  ستانا یمعدن و یتوسعه صنعت یهااز برنامه یبانیو پولی به منظور پشتایجاد بازارهای مالی 

 آن به  تسهیل در روند پرداخت وام ارزی از محل صندوق توسعه ملی و تسریع در پرداخت

 متقاضیان

 یو ارز یالیر التیتسه یها در اعطابانک یاستان اراتیسقف اخت شیافزا 

 خابرات و و معادن از قبیل زمین، آب، برق، مهای صنعتی های زیربنایی شهرکمین هزینهأت.  .

ت و اهرم هدای گذاری و استفاده از آن به عنوانهای سرمایهمین نگهداشتن هزینهأمنظورته ب. 

گذاری مایهبرخوردار و توزیع عادالنه سرمناطق غیر گذاری درتشویق بخش خصوصی به سرمایه

 مختلف استان طقدر منا

 ،مهندسین تقویت بانک و مؤسسات اعتباری خصوصی، ایجاد و تقویت تقلیل کارمزد تسهیالت 

صنعت و  های مرتبط با بخشسازی مقررات و قوانین ارگانسازی و روانمشاور صنعتی، شفاف

 معدن

 ی، تثبیتتعامل با کشورهای هدف و تقویت ارتباطات تجاری و توریستی، حذف مقررات اضاف 

ی ن کاالهاادرات و واردات و رفع مشکالت صادرکنندگاهای مرتبط با امر صمقررات و سیاست

 . . . صنعتی از طریق ارائه تنخواه ارزی و 

 ی و رسانی و تقویت بخش خصوصی و مهندسی مشاور صنعتهای اطالعایجاد تقویت پایگاه

 روز رساندن اطالعات بخش صنعت و معدنهب

 ادن استانبرداری از معایجاد امکانات زیربنائی جهت دسترسی و بهره 

 کمک به واحدهای صنعتی و تشویق آنها به ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه 
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 بازرگانیتجارت و 

 

 مقدمه

 ه توسعهب یابیدست ،شودیکشورها ذکر م یدر زمره منافع مل از اهداف کالن که معموالً یکی

 یستگسترش وابگشدن و  یجهان ینده به فرآاکنون با توج یاست. ول یرفاه اقتصاد ءارتقا یا یاقتصاد

نمود  و تصور تیسنگر یبه توسعه اقتصاد یانهگرادرون یکردیروبا  توانینم یگرکشورها د ینمتقابل ب

 یتجار هایتیاسروست که راهبردها و س ین. از ایافتبه آن دست  یدر چارچوب مل صرفاً توانیکه م

 است.  یدهگرد برخوردار یخاص یتامروز از اهم یایدر دن

جارت تدر  یمهم یاقتصاد هایفرصت یجادباعث ا یرانا یهعل المللیینب هاییمتحر برداشتن

 یه روندکشور شده، بلک ینا یمنجر به بهبود رکود اقتصاد تواندیکه نه تنها م شودیم یخارج

 . یدنما یجادا یمدت در رشد اقتصادیطوالن

را به کشور جذب کند. عالوه  یخارج هاییهسرما تواندیاندک م یخارج یکشور و بده یمعظ منابع

باعث  تواندیاست که م یفراوان یعیطبمناسب و معقول و منابع  هاییرساختز یکشورمان دارا ین،بر ا

کار و  قسیماساس، در شرایط اقتصادی امروز جهان که ویژگی اصلی آن ت ینشود. بر ا یددر تول یلتسه

ه خدمت بازرگانی تأثیر ئباشد، کیفیت اراالمللی میی و چه در سطح بینتولید انبوه چه در سطح مل

های مصرفی داشته و بدین لحاظ رفاه های تولیدی و کسب مطلوبیتسزایی بر چگونگی فعالیتبه

رو، شرایط جغرافیایی و اقلیمی کشور  ینباشد. از ااقتصادی جامعه به میزان قابل توجهی از آن متأثر می
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متفاوت تولیدی در مناطق  امکاناتگی مساحت، تنوع فرهنگی و آب و هوایی، وجود گستردما از نظر 

های بازرگانی بین به لحاظ داخلی( و قرار گرفتن در منطقه استراتژیک خاورمیانه و در مسیر ارتباطکشور )

به لحاظ شرق آسیا و اروپا و همچنین کشورهای آسیای میانه و قفقاز با کشورهای عربی خلیج فارس )

 خارجی( اهمیت خاصی به بخش بازرگانی کشور داده است. 

 ریفتن در مسکشور، قرار گر مرکزهمچون، قرار گرفتن در  یلیبه دال یزداستان  یان،م ینا در

در  یریقرارگ یلی،و ر یاجاده یژهو یتغرب(، موقع -جنوب و شرق -شمال یدورهایکاال )کر یتترانز

و  وانافر یعدنمکشور، وجود منابع  یمواصالت یهابه راه یباس و دسترسبندرع -تهران یتیترانز یرمس

استان،  خشک در بندر یمدر حال ساخت بودن پروژه عظ ی،صادرات یکاال یدتول ییمتعدد با توانا یعصنا

 ی،شاورزحصوالت کو صادرات خشکبار و م یدباال در تول یلپتانس یور،محصوالت دام و ط یدتول ییتوانا

 یاسب برامن ییهوا وآب  یطشرا ینی،و ماش یدست یعرشد و توسعه صنا ی،اوالت گلخانهمحص یدتول

 یرینهد سابقه ،یکیسرام یو کاش ینساج یصنعت یهاتوسعه خوشه ی،اقتصاد یژهوجود منطقه و ی،انباردار

 یروین یباال یلسو پتان یفن هاییرساختو توسعه ز یو فرامل یبا عملکرد مل یدر امر تجارت و بازرگان

 یمار باالآ ینترنت،نفوذ تلفن و ا یبضرباال بودن  ی،نور یبردر استان )شبکه گسترده ف یانسان

 . باشدیم یازرگانبدر بخش تجارت و  یقابل توجه یتاهم ی.( دارا . و . یوتررشته کامپ یالنالتحصفارغ

ی های اقتصادخشاما بخش بازرگانی با وجود تمام اهمیتی که برای آن ذکر شد، مانند سایر ب

در سایر  منتج از وجود چالش هاآنبرد که برخی از های مهمی رنج میکشور از مشکالت و چالش

دیگر  ها است و برخی دیگر از درون بخش بازرگانی نشأت گرفته و موجب بروز مشکالت دربخش

ت در ن مشکالها در بخش بازرگانی منوط به حل شد. از این رو حل برخی از چالششودها میبخش

الت تواند به رفع مشکهای این بخش میهای اقتصادی است و برعکس رفع برخی چالشسایر بخش

 ها از جمله بخش تجارت یاری رساند.سایر بخش
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 بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود بخش بازرگانی

  توصیف و تحلیل وضع موجود

 نظام توزیع کاال و خدمات

ها، ستجرای سیاوان بخشی از نظام بازرگانی، وظایفی مشتمل بر تنظیم و ابازرگانی داخلی به عن

ریق شور از طکها و مقررات بازرگانی کشور، حفظ تعادل تولیدات داخلی و کاالهای وارده به مشیخط

ه توزیع جهیز شبکبررسی و نظارت دائم و اتخاذ تدابیر مقتضی جهت کنترل قیمت و نظارت بر توسعه و ت

یگر را وظایف د های الزم در توزیع کاالهای مورد نیاز عمومی و برخیرسی و ایجاد هماهنگیکشور، بر

  به عهده دارد.

 وبازارها  مقیاس باالی تولید، تراکمگسترش شهرنشینی،  افزایش سرعت رشد اقتصادی، جمعیت،

نموده است؛ تر چیدهپیرا بسیار  اجتماعیاقتصادی و روابط کنندگان، افزایش تعداد تولیدکنندگان و مصرف

عامل فروشی و تفروشی و عمدهرو امکان حضور مستقیم تولیدکنندگان در بازارها اعم از خردهاز این

اشده و از هم جد های تولید و توزیعدیگر، فعالیتعبارت  یافته است. بهکنندگان کاهشرودررو با مصرف

که طوری به شدهاضافهکننده( )تولیدکننده و مصرفقبلی دو رکن ی جدید و مهم به رکنعنوان  به، توزیع

ونقل، ی، حملفرآیندهای نگهداررا شامل شده و فرآیندهای بین تولید تا مصرف ، تمام توزیعشبکه 

بعد  ازها شبکه توزیع گیرد. عالوه بر اینرا نیز در برمیفروشی فروشی و خردهبنکداری، پخش، عمده

الیق آنان سعقاید و  وکنندگان به تولیدکننده را منعکس کرده د رفتار مصرفباید بتواند بازخورمصرف نیز 

که طوریهبرار دهد. قو تولید محصوالت جدید مدنظر  بهبود سالمت و ایمنیرا در ارتقاء کیفیت، نوآوری، 

هایی مختلف باشد که جریانهم میبه های متصل ای از زنجیرهبر این اساس، شبکه توزیع مجموعه

 گیرد. امل جریان کاالها و خدمات، جریان پولی، جریان اطالعات و مانند آن را در بر میش

های پخش (، شرکتفروش عمده و خرده) بدین منظور تصویر نظام توزیع کاال در برگیرنده اصناف

ای و های بزرگ و زنجیرههای مصرف، فروشگاههای خارجی، تعاونیو لجستیکی، نمایندگی شرکت

 باشد. های مجازی میاهفروشگ
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 SMEs به دنیا در که) متوسط و کوچک بخش هایبنگاه بین صحیح ارتباط عدم ایران اقتصاد در

 هایفعالیت اثربخشی که شده موجب خدماتی، و تولیدی از اعم بزرگ هایبنگاه نیز و( هستند معروف

 با سالم غیر رقابت اب گاه و نباشد ارانتظ حد در یا و ناچیز ایران اقتصادی جهش و توسعه و رشد در آنان

 و جانبههمه رویکرد با برنامه تدوین رو این از. نمایند خنثی را داخلی ناخالص تولید در خود سهم یکدیگر،

 در و خدماتی و تولیدی هایبنگاه و مصرف و توزیع تا واردات یا و داخلی تولید از ارزش زنجیره در فراگیر

 جمله از و اندازچشم اهداف به یابیدست بزرگ، و کوچک از اعم هابنگاه مختلف هایاندازه و سطوح

های ههای پخش، فروشگادر این راستا، وجود تعداد زیادی واحد صنفی، شرکت .باشدمی مقاومتی اقتصاد

ت و ای، باعث ایجاد مشکالهای بزرگ و زنجیرهمجازی و تعاونی مصرف شهری و نیز فروشگاه

نظور مهای الکترونیکی به مدیریت این زنجیره خواهد شد. بدین منظور وجود زیرساختهایی برای چالش

نوان یع، به عسازی و اصالح نظام توزتوسعه تجارت الکترونیکی، نگرش مثبت مسئولین به لزوم نوین

ظام نوزها در عمده نقاط قوت و عدم شفافیت اطالعات در نظام توزیع، فرایند سخت و دشوار اخذ مج

باشد. طرح میمترین نقاط ضعف در نظام توزیع از عمده بیش از حد واحدهای صنفی سنتی یع، تعددتوز

 و 44های اصل ای کشور، قانون اجرای سیاستهمچنین، وجود قوانینی همچون تجارت، قوانین توسعه

سترش گ نیکی وباشند، توسعه فناوری اطالعات و تجارت الکتروغیره که مکمل قوانین نظام توزیع می

های بزرگ اهگذاران بخش خصوصی برای ایجاد فروشگهای نوین تجارت الکترونیکی، اقبال سرمایهروش

، ات بازدارندههای در دسترس این حوزه و نیز وجود برخی قوانین و مقرربه عنوان فرصت ایو زنجیره

وزه را در باشند که این حمیالمللی از مواردی های بینخالء وجود قانون جامع نظام توزیع، وجود تحریم

 سازد. های خود با موانعی رو به رو میاستفاده از ظرفیت

به  .Error! Reference source not foundبا توجه به اهمیت موارد ذکر شده در فوق، 

ته است. بر اساس اطالعات به دست آمده، پرداخ 1394بیان نظام توزیع کاال و خدمات استان یزد در سال 

فروشگاه  4اضافه شده است(،  1394شرکت پخش )یک مورد در سال  8واحد صنفی،  42925تعداد 

فروشگاه  21شعبه در این سال اضافه شده است( و  2شعبه )یک فروشگاه و  17ای با بزرگ زنجیره

ضافه شده است( و نیز یک نمایندگی شعبه ا 3فروشگاه و  4شعبه ) 5فروشی با ای خردهزنجیره
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وجود دارد. همچنین،  1394فروشگاه مجازی در سطح استان یزد در سال  282های خارجی و شرکت

)انتهای برنامه پنجم(  1394دهد که تعداد واحدهای صنفی با پروانه سال نتایج به دست آمده نشان می

افزایش یافته که ناشی از افزایش تعداد  درصد 05/23)ابتدای برنامه پنجم(،  1390نسبت به سال 

درصد و  39/23درصد، واحدهای صنفی توزیعی به میزان  13/23واحدهای صنفی تولیدی به میزان 

باشد. تعداد واحدهای می 1390-94ساله درصد طی دوره پنج 38/23واحدهای صنفی خدماتی به میزان 

  ها روبرو بوده است.این سالصنفی بدون پروانه نیز طبق انتظار با رشد منفی در 

Error! Reference source not found. های مواد ها و جایگاهتعداد فروشگاه نیز

های های مواد سوختی و فروشگاهدهد که تعداد جایگاهها نشان میسوختی استان را به تفکیک نوع آن

گزارش شده است. الزم به ذکر  1394مورد در سال  138و  2ها به ترتیب تعاونیمواد سوختی وابسته به 

های مواد سوختی تعاونی های نفتی استان، دو مورد از جایگاهاست که در شرکت ملی پخش فرآورده

مرکز شهرستان خاتم و دیگری در شهرستان میبد قرار دارد( با عنوان فروشندگی –)یکی در هرات 

 اند. قید گردیده سکودار تعاونی

 
 1390-94 هایطی سال . تصویر نظام توزیع کاال و خدمات در استان یزد63جدول 

 1394 1393 1392 1391 1390 شرح

 اصناف

 36725 34793 33233 32872 29845 واحدهای صنفی با پروانه تعداد

 9619 9182 8770 8675 7876 واحدهای صنفی تولیدی تعداد

 15957 15076 14400 14244 12932 واحدهای صنفی توزیعی تعداد

 11149 10535 10062 9953 9037 تعداد واحدهای صنفی خدماتی

 6200 9125 10253 9675 8870 های بدون پروانهتعداد واحد

 199 205 214 225 238 های صنفیتعداد اتحادیه

 10 10 10 10 10 های اصنافتعداد اتاق

شرکت پخش 
 و لجستیکی

 8 7 4 3 2 شرکت پخش

 0 0 0 0 0 های لجستیکیشرکت

 1 1 1 1 0 های خارجینمایندگی شرکت

 ایبزرگ زنجیره فروشگاه
 فروشگاه 3
 شعبه 15

 فروشگاه 3
 شعبه 15

 فروشگاه 3
 شعبه 15

 فروشگاه 3
 شعبه 15

 فروشگاه 4
 شعبه 17

 فروشگاه 21 فروشگاه 17 فروشگاه 12 فروشگاه 7 هفروشگا 6 فروشیای خردهفروشگاه زنجیره
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 1394 1393 1392 1391 1390 شرح

 شعبه 5 شعبه 15 شعبه 15 شعبه 15 شعبه 2

 282 108 17 1 0 فروشگاه مجازی

های تعاونی
 مصرف

 فروشگاه مصرف
 شهری 201
 روستایی 105

 شهری 202
 روستایی 83

 شهری 203
 روستایی 85

 شهری 204
 روستایی 85

 شهری 204
 روستایی 85

اد سوختی )شهری فروشگاه مو
 و روستایی(

2 2 2 2 138 

 2 138 138 162 164 جایگاه مواد سوختی

غرفه عرضه مستقیم 
 محصوالت کشاورزی

32 45 45 45 21 

های نفتی استان و راوردهفمأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، شرکت ملی پخش 
 ون روستایی استانسازمان تعا

 
 

 1394های مواد سوختی به تفکیک بر حسب واحد )باب( تا پایان سال ها و جایگاه. آمار فروشگاه64جدول 

 1394 1393 1392 1391 1390 شرح ردیف

 70 70 65 61 59 تعداد جایگاه اختصاصی 1

 2 2 2 2 2 تعداد فروشندگی سکودار تعاونی 2

3 
داد فروشندگی تک مواد و دو مواد و سه تع

 مواد تعاونی روستایی در سطح استان
164 162 138 138 138 

 71 71 71 104 104 تعداد فروشندگی داخل اطاقک شخصی 4

5 
تعداد فروشندگی داخل اتاقک شخصی تعداد 

 تک منظوره و دو منظوره CNGجایگاه 
38 42 44 44 45 

 3 3 3 3 3 تعداد جایگاه شرکتی 6

 های نفتی استانمأخذ: شرکت ملی پخش فراورده

 

 تجارت الکترونیک و کسب و کار اینترنتی

تنی بر های کامپیوتری و مبخرید یا فروش کاال و خدمات بر روی شبکه تعریف تجارت الکترونیکی:

ت از ا و خدماهایی که به ویژه برای سفارش گذاشتن یا دریافت سفارش طراحی شده باشند. کاالهروش

ها یا هایی کاالشوند، اما الزامی در آنالین بودن پرداخت و تحویل نها سفارش داده میطریق آن روش

 خدمات نیست. 
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(، مشتری Businessتجارت الکترونیک در سه سطح بنگاه ) انواع تجارت الکترونیکی:

(Consumerو دولت ) (Governmentبه صورت ماتریسی انجام می )بین  ال تعاملشود. به عنوان مث

 شود.نشان داده می B2Cبنگاه و مشتری، به اختصار به صورت 

ر را مومی کشومرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نقشه راه زیرساخت کلید ع زیرساخت کلید عمومی:

انع و ا حذف موپذیری با کشورهای جهان به ویژه منطقه و خاورمیانه تدوین نموده و ببا هدف تعامل

 ارد.دترونیکی المللی سعی در ایجاد هاب منطقه در حوزه صدور و مدیریت گواهی الکینهای بمحدودیت

دهد، ا نشان میراجرایی در حوزه معامالت  ، فازهای29نمایه  :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

عه و رحله توساند در حال حاضر عملیاتی، موارد رنگ نارنجی در ممواردی که با رنگ سبز مشخص شده

 1395 ایان سالپهای انجام شده حداکثر تا بندیباشند که طبق زمانوارد قرمز رنگ برنامه آینده میم

 عملیاتی خواهد گردید.

 

 
 . فازهای اجرایی در حوزه معامالت29 نمایه

 

 . کسب و کارهای اینترنتی65 جدول

 فاکتورهای کلیدی سازیبستر یسازپیاده رشد و توسعه

            تدوین ضوابط اعطای نماد 
اعطای نماد اعتماد 

 الکترونیکی
             تدوین استانداردها 

   تسهیل الکترونیکی نظام توزیع 

   تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با اعطای نماد 
 قوانین و مقررات

   های کسب و مرتبط با مدل تنقیح قوانین و مقررات
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کارهای اینترنتی و ضوابط عرضه کاال و خدمت در 
 اینترنت

                   سامانه نماد اعتماد الکترونیکی 
 های فنیزیر ساخت

   کارهای اینترنتی بندی کسب ورتبه 

   تدوین نظام نظارتی 

نظارت بر کسب و 
 کارهای اینترنتی

   مندنظارت هوش 

   
کننده و حل اختالف فی حمایت از حقوق مصرف

 کنندگان و کسب و کارهای اینترنتیمابین مصرف

   
و  ینترنتیا یکسب و کارها ترویج و گسترش
 آنها یتفعال یهاحوزه

آموزش و ترویج و 
 سازیفرهنگ

   ترویج خرید اینترنتی امن 

 ین وضع موجود و یتع شودش داده میبوده و فاصله بین این دو مبین شکافی است که در برنامه پوش ین وضع مطلوبیتع . 

 ICTشاخص توسعه 

 ICTتوسعه  وهای توسعه دولت الکترونیک توسعه تجارت الکترونیکی اثر مستقیم بر بهبود شاخص

 ا در اینها موجب ارتقا و بهبود رتبه کشورهدارد که به طور مشخص تدارکات الکترونیکی دولت

 های حجم تجارت الکترونیک و و توسعه دولتشود. اگرچه مقایسه کشوری شاخصها میشاخص

های مذکور هنوز های کشور از حیث شاخصپذیر است اما، برای مقایسه استانالکترونیک امکان

ناوری فباطات و های کشور از منظر شاخص توسعه ارتباشد. اما، جایگاه استاناطالعاتی در دسترس نمی

 العات ایرانهای تجارت الکترونیک، توسط سازمان فناوری اط( به عنوان یکی از شاخصIDIاطالعات )

 مورد محاسبه قرار گرفته است. 

در افزایش رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی، گسترش فناوری  ICTبا توجه به اهمیت نقش 

بق گزارش سازمان ارتباطات و اطالعات و ارتباطات در کشورها و مناطق مختلف قابل توجه است. ط

، یک نوع جدید از شکاف میان مناطق مختلف کشور و نیز ICTفناوری اطالعات، امروزه با پیشرفت 

تواند فاصله گذاری شده است، پدید آمده است. این شکاف میاقشار مختلف مردم که شکاف دیجیتالی نام

گیری تر نماید. بنابراین، اندازهرا وسیعهای شهروندان داخل یک جامعه یا منطقه خاصی میان گروه

ها با توجه به گسترش روزافزون ها و استراتژیهای کشور برای تدوین سیاستبرای استان ICTشاخص 
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فناوری اطالعات و ارتباطات و نیز فراهم نمودن امکان دسترسی افراد جامعه به این فناوری و همگن 

 گردد. اد مینمودن جامعه از این حیث، امری مهم قلمد

این  سه زیر شاخص دسترسی، استفاده و مهارت تعریف شده است که انتخاب IDIبرای شاخص 

های آماری سیها، نتایج بررها بر اساس قابلیت دسترسی به اطالعات و کیفیت دسترسی به آنزیرشاخص

ای کارشناسان هو توصیه IDIگوناگون، ارتباط یک شاخص خاص در بیان هدف اصلی و چارچوب مفهومی 

 باشد. می 2007و مخابرات در سال  ICT هایشاخصکنندگان در ششمین جلسه جهانی و شرکت

نگر آن بیا 1394نخست سال  تا نه ماه 1391های طی سال IDIاعداد گزارش شده برای شاخص 

کور مذشاخص  های کشور در این دوره بهبود یافته است. مقدار متوسطاست که این شاخص برای استان

و بلوچستان در  های تهران و سیستاناستان کشور، استان 31دهد. در بین نیز این واقعیت را نشان می

اند. بررسی را به خود اختصاص داده IDIهای اول و آخر شاخص های مورد بررسی، به ترتیب رتبهسال

تا نه  1392های رم طی سالدهنده ثابت ماندن جایگاه استان در رتبه چهااین شاخص در استان یزد نشان

اشته اما، یک پله نزول د 1391باشد. اگرچه جایگاه استان نسبت به سال می 1394نخست سال  ماه

 1393ل در سا IDIافزایش داشته است. افزایش میزان شاخص  1391میزان این شاخص نسبت به سال 

درصدی  6/23و  IDIرسی به درصدی در زیرشاخص دست 1/15نیز ناشی از بهبود  1394نسبت به سال 

 باشد. می IDIدر زیرشاخص استفاده از 

 
 امتیاز 10از  ICTشاخص توسعه . 66جدول 

به استان
رت

 

امتیاز 

به 1391
رت

 

امتیاز 

به 1392
رت

 

امتیاز 

به 1393
رت

 

امتیاز نه ماه 

1394 
 4.69 18 4.06 18 3.57 21 3.25 17 اردبیل

 5.86 6 5.28 5 4.17 6 4.06 4 اصفهان

 5.45 9 4.89 7 3.85 14 3.25 18 البرز

 5.09 13 4.23 16 3.83 15 3.40 13 ایالم

 5.26 11 4.62 10 3.91 10 3.54 11 آذربایجان شرقی

 4.43 25 3.91 23 3.48 24 3.08 27 آذربایجان غربی

 5.61 7 4.86 8 4.05 7 3.60 9 بوشهر

 7.37 1 6.53 1 5.03 1 4.57 1 تهران
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به استان
رت

 

امتیاز 

به 1391
رت

 

امتیاز 

به 1392
رت

 

امتیاز 

به 1393
رت

 

امتیاز نه ماه 

1394 

و چهارمحال
 بختیاری

23 3.15 26 3.44 24 3.91 23 4.47 

 4.58 20 3.94 21 3.55 22 3.32 16 خراسان جنوبی

 4.75 17 4.31 15 3.65 18 3.37 15 خراسان رضوی

 3.95 30 3.46 30 3.19 30 2.91 30 خراسان شمالی

 4.91 16 4.50 12 3.71 16 3.18 22 خوزستان

 4.64 19 3.98 19 3.66 17 3.38 14 زنجان

 6.60 2 5.81 2 4.57 3 4.39 2 سمنان

سیستان و 
 بلوچستان

31 2.40 31 2.64 31 2.58 31 2.75 

 5.50 8 4.73 9 4.00 9 3.56 10 فارس

 5.00 15 4.42 14 3.87 12 3.61 8 قزوین

 5.89 5 5.02 6 4.18 5 3.76 6 قم

 4.41 27 3.87 25 3.35 29 3.09 26 کردستان

 4.28 28 3.65 28 3.37 28 3.01 29 مانکر

 4.42 26 3.97 20 3.61 20 3.15 24 کرمانشاه 

کهگیلویه و 
 احمدبویر

25 3.11 27 3.42 29 3.65 22 4.49 

 4.45 24 3.93 22 3.50 23 3.20 21 گلستان

 5.12 12 4.44 13 3.86 13 3.54 12 گیالن

 4.21 29 3.66 27 3.46 25 3.03 28 لرستان

 6.39 3 5.76 3 4.59 2 4.01 5 ندرانماز

 5.39 10 4.54 11 4.01 8 3.67 7 مرکزی

 5.02 14 4.19 17 3.90 11 3.22 20 هرمزگان

 4.57 21 3.75 26 3.62 19 3.23 19 همدان

 6.38 4 5.62 4 4.45 4 4.08 3 یزد

 5.03   4.39   3.79   3.42   میانگین شاخص

 های فنی اقتصادیاطالعات، دفتر بررسی وزارت ارتباطات و فناوریمأخذ: 

 

 هاتنگناها و چالش

 ای نجیرههای بزرگ و زتعدد بیش از حد واحدهای صنفی سنتی و ناچیز بودن سهم فروشگاه

 در نظام توزیع داخلی 
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 وری در نظام توزیعپایین بودن بهره 

 گیری مناسب کسب و کار مجازی و اینترنتیعدم شکل 

  تی و ینترنا یکسب و کارها یسامانده ینهدر زم یکیت الکترونقانون تجار رعایتعدم

  PKI یمناسب فناور یریبکارگ

 ستفاده ازاجهت  یعدم وجود مقررات الزم و اجبارو  ی ناهماهنگ و ناهمگوناهسامانه وجود 

 یشهر یمرکز دولت أییدمورد ت یافزارهاافزارها و سختنرم

 خارجی حوزه تجارتدر  ی الکترونیکیهاعدم یکپارچگی سامانه 

 عدم وجود شرکت( های خدمات لجستیک طرف سومPL3به منظور کاهش قیمت تمام )ها 

 شده محصول مدیریت بر توزیع

 های مکانیزه فروشعدم گسترش صندوق 

 توسط یپرداخت یاتمال یدننحوه به مصرف رس یسازشفافای برای عدم وجود سامانه 

 کنندهیدتول

  استان یدر مراکز صنعت لیینفوذ ر یبضرعدم گسترش 

 کنندهضعف قانون حمایت از حقوق مصرف 

 های الزم در بخش تجارتعدم استقبال و مشارکت بخش خصوصی در ایجاد زیرساخت 

 

 بخش تجارت خارجی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود بررسی

 توصیف و تحلیل وضع موجود 

ل اجرایی، تالش شده است عملکرد گذشته و در فاز اول تهیه اسناد برنامه ششم مطابق دستورالعم

مورد بررسی و تبیین قرار گیرد. در  یزدالملل استان وضع موجود حوزه تجارت خارجی و روابط اقتصاد بین

ترین روند مهمبه بیان خدمات گمرکی و لجستیک تجاری استان پرداخته شده و سپس، این راستا ابتدا 

رات و واردات کاال و اجزای آن و تراز تجاری طی دوره متغیرهای بخش تجارت خارجی شامل صاد
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ویژه اقتصادی به دلیل اهمیت و طقه مورد بررسی قرار گرفته است. به عالوه عملکرد من 1394-1384

های مهم این ها در حوزه تجارت خارجی مورد توجه واقع شده است. سپس برخی از شاخصنقش آن

در تعامل هستند، مورد مقایسه قرار  یزدبا استان  یارت خارجکه در تج یحوزه با تعدادی از کشورهای

های موجود این حوزه های موجود در قوانین و مقررات، چالشگرفته است. در پایان ضمن بیان محدودیت

 ارائه شده است.

 خدمات گمرکی و لجستیک تجاری

و استان یزد  د بودهمور 119(، 1384برنامه چهارم ) ابتدایتعداد کل گمرکات صادراتی کشور در 

ش صادرات را ها بر اساس ارزام است. رتبه گمرکات کشور، عملکرد هر کدام از گمرک22دارای رتبه 

باشد،  تردهد. بر این اساس، هرچه ارزش صادرات یک گمرک نسبت به سایر گمرکات بیشنشان می

 دهد. یابد و عملکرد بهتری را نشان میرتبه آن بهبود می

ستان یزد در امورد رسیده که گمرک  129(، تعداد کل گمرکات به 1389رنامه چهارم )در پایان ب

(، تعداد 1390)ام از حیث صادرات قرار داشته است. در ابتدای برنامه پنجم 14این سال در جایگاه 

. این در حالی کشور تنزل یافته استام 16رتبه استان به لیکن  و رسیده مورد 132گمرکات کشور به 

، جایگاه گمرک مورد 136تعداد گمرکات به  افزایش(، با وجود 1394ت که در پایان برنامه پنجم )اس

تی کل کشور و رتبه وارداصادراتی و تعداد گمرکات  ذیلجدول در ام بهبود یافته است. 14 رتبه استان به

 نشان داده شده است.  1390-94 و 1389، 1384 هایگمرک استان طی سال

وارد ماست که با توجه به پراکندگی این گمرکات در سطح کشور و در برخی  الزم به ذکر

ان گردد. این بدنظام گمرکی ایران محسوب می هایچالشجواری با یکدیگر، تعدد گمرکات از جمله هم

عدودی از متنها در تعداد )مجموع صادرات و واردات( علت است که حجم بسیاری از تجارت خارجی 

 گیرد. کشور انجام میگمرکات در سطح 
 گمرکات کشور یردر صادرات و واردات نسبت به سا یزدتعداد گمرکات و رتبه گمرک استان . 67جدول 

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1384 شاخص

 136 137 125 125 132 129 119 تعداد گمرکات صادراتی کل کشور

 11 12 13 14 16 14 22درات از بین رتبه گمرک استان یزد در صا
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 سایر گمرکات کشور

 108 101 92 95 103 108 95 تعداد گمرکات وارداتی کل کشور

رتبه گمرک استان یزد در واردات از بین 
 سایر گمرکات کشور

26 26 30 28 24 31 31 

 منبع: گمرک استان یزد

ارت میلیون دالر تج 569ان میز 1390در سال  شود،می مالحظه 68در جدول طور که همان

علق داشته درصد آن به گمرک استان یزد ت 59/0گمرک کشور انجام گرفته که تنها  132خارجی در 

گمرک در سطح  136خارجی در میلیون دالر تجارت  637)پایان برنامه پنجم( نیز  1394است. در سال 

یزان تجارت ماشد. روند تغییرات بدرصد آن مربوط به گمرک استان می 82/0کشور صورت پذیرفته که 

خارجی استان  میزان تجارت 1394خارجی طی برنامه چهارم و پنجم، روندی صعودی بوده اما، در سال 

. چرا هده نمودتوان در کاهش ارزش واردات در این سال مشاکاهش داشته است. دالیل این کاهش را می

د آمده و غیره به وجو ها، نرخ ارز وها تغییرات قیمتای، در بنگاهبه دلیل توافقات هسته 1394که در سال 

ر شرایط رات آن ببالتکلیفی و انتظار بازار و فعاالن اقتصادی برای روشن شدن سرنوشت برجام و تأثی

 ارند. وارد نمودن کاالها دست نگه د ها برایواردکنندگان و بنگاهاقتصادی، باعث شده تا 

ست زیرا، ابت به سال قبل از آن تغییر چشمگیری نداشته نس 1394، روند صادرات در سال اما

 توان کاالها را به مدت زیادی انبار کرد. نمی

فته و افزایش یا 1392سهم حجم تجارت خارجی استان نسبت به سایر گمرکات کشور تا سال 

الزم ته است. روند افزایشی به خود گرف 1394، مجدداً در سال 1393سپس با یک دوره کاهش در سال 

 به بعد است.  1392 به ذکر است که دلیل افت و خیزهای این شاخص، تغییرات نرخ ارز از سال

 

 گمرکات کشور یرنسبت به سا ی استانحجم تجارت خارج سهمو  یزددر گمرک استان  یتجارت خارج یزانم. 68جدول 

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1384 واحد شاخص

 میزان تجارت خارجی 
)میلیون 
 دالر(

237 466 569 635 684 692 637 

سهم حجم تجارت خارجی گمرک 
 استان به سایر گمرکات کشور 

 0.82 0.77 0.84 0.74 0.59 0.51 0.48 )درصد(

 منبع: گمرک استان یزد
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 های بخش تجارت خارجی استان یزدعملکرد اهداف کمی شاخص

الب جدول در قچهارم و پنجم  یهاساله برنامه 10 یدوره زمان یط استان یعملکرد تجارت خارج

ن )بدو یفتن یرغ یمتوسط ارزش صادرات کاالها یزانمذیل ارائه شده است. طبق اطالعات این جدول، 

 28 در این دوره دالر بوده است و متوسط رشد آن یلیونم 214برنامه چهارم توسعه،  ی( طیگاز یعاناتم

 ناتیعاون م)بد ینفت یرغ یمتوسط ارزش صادرات کاالها یزبرنامه پنجم ن یهاسال اشد. دربیدرصد م

. دهدین مدوره نشا ینا یرا ط یدرصد 5/11است که متوسط رشد  رسیدهدالر  یلیونم 491 به (یگاز

دالر بوده و  یونیلم 152برنامه پنجم توسعه،  یبر آن، متوسط ارزش واردات کاالها به استان ط عالوه

 . باشدمیدرصد  9/3 یسط رشد آن منفمتو

 ،1391و  1390های المللی در سالبین هایتحریمبر اساس آمار به دست آمده، با شدت گرفتن 

 149به  1390 میلیون دالر در سال 158ارزش واردات گمرک استان با روند کاهشی روبرو بوده و از 

ات خودرو تغییر به دلیل افزایش وارد 1392 رسیده است. این روند در سال 1391میلیون دالر در سال 

واردات در  میلیون دالر رسیده است. اما، روند کاهشی ارزش 186درصد افزایش به  25کرده و با 

تر در بخش یشنیز به دلیل شرایط تحریم همچنان ادامه یافته که اثرات آن ب 1394و  1393های سال

 است.  صنعت و کاهش تولید در آن بخش نمایان گردیده

ارزش  یزاندهنده آن است که منشانبرنامه پنجم  در متوسط ارزش صادرات و واردات یسهمقا

 است.  تریشاستان ب تدادالر از وار یلیونم 338 یزان( به میگاز یعانات)بدون م ینفت یرغ یصادرات کاالها

دوره  یواردات ط( و یگاز یعانات)بدون م ینفت یرغ یارزش صادرات کاالها یسهبه مقا 30نمایه 

از آن،  قبلنسبت به سال  1394اگرچه در سال  بر اساس این نمودار،پرداخته است.  1390-94 یزمان

به  یباًها تقرسال ینا یارزش صادرات استان ط یروند حرکت شود؛یکاهش ارزش صادرات مشاهده م

 2/27ن از رشد نشا 1390نسبت به سال  1394سال  یسهمقا ین،بوده است. همچن یشیصورت افزا

 یسه،مقا یناست که ارزش واردات به استان بر اساس ا یدر حال ینارزش صادرات استان دارد. ا یدرصد
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ارزش واردات به  ینزول کتدهنده روند حرنمودار نشان ین. ادهدیرا نشان م یدرصد 9/26 منفی رشد

 است. یزداستان 

 در ین. ااست یزدختص به گمرک استان الزم به ذکر است که ارزش صادرات ارائه شده، تنها م

 لیبه دل لکهبتوسط گمرک آن صادر نشده  یزد،استان  شدهصادر  یدیتول یاست که تمام کاالها یحال

 .ات صورت گرفته استگمرکات کشور صادر یرمشکالت موجود، توسط سا یبرخ

 

 

 

 استان یزد خارجی های بخش تجارتعملکرد اهداف کمی شاخص .69جدول 

ف
دی

ر
 

هدف 

کمی/عنوان 

 شاخص

واحد 

 متعارف

های سال

برنامه 

 چهارم

 رشد/

متوسط 

 دوره

برنامه 

 چهارم

 )درصد(

 های برنامه پنجمسال
 رشد/

متوسط 

 دوره

برنامه 

 پنجم

 )درصد(

13
84

 

13
89

 

13
90

 

13
91

 

13
92

 

13
93

 

13
94

 

1 

صادرات کاالی 
غیر نفتی )بدون 
 میعانات گازی(

 491 522 539 497 486 410 214 312 132 دالریلیونم

-3.2 8.5 2.3 18.5 31.4 28.0 32.0 63.0 درصد رشد  11.5 

2 
صادرات 
 *خدمات

 - - - - - - - - - میلیون دالر

 - - - - - - - - - درصد رشد

3 
کل صادرات 
 غیرنفتی

 - - - - - - - - - میلیون دالر

 - - - - - - - - - درصد رشد

4 
 152 116 153 186 149 158 86 153 105 میلیون دالر واردات کاال

-5.7 3.3 18 88 31- درصد رشد  24.8 17.7-  24.2-  3.9-  

5 
 - - - - - - - - - میلیون دالر *واردات خدمات

 - - - - - - - - - درصد رشد

6 
 - - - - - - - - - میلیون دالر کل واردات

 - - - - - - - - - درصد رشد
 باشد. آمار میزان ارزش صادرات و واردات خدمات به صورت استانی در دسترس نمی*
 : گمرک استان یزدأخذم
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 1390-94 هایطی سال . ارزش صادرات و واردات استان یزد30 یهنما

 : گمرک استان یزدمأخذ

های نات گازی( به واردات استان یزد طی سالمقایسه نسبت صادرات کاالهای غیرنفتی )بدون میعا

رو هبا افتی شدید روب 1392بوده و سپس در سال  1391دهنده رشد این نسبت تا سال نشان 94-1389

منعقد گردید که مشکالتی را برای صادرکنندگان در پی  1پیمان ارزی 1391بوده است. در اواخر سال 

مسیر گمرک خارج شود و صادرات کاالها به صورت داشت که بر اساس آن، باعث شد صادرات از 

تر از آنچه بود، نشان داده شد. از غیررسمی انجام گیرد. بنابراین، ارزش صادرات کاالهای صادراتی کم

، کاهش ارزش صادرات باعث کاهش نسبت صادرات به واردات گردید. این پیمان 1392این رو در سال 

مجدداً با رشد همراه بوده که در  1394و  1393های نسبت در سال ایندر اواخر این سال برداشته شد و 

 نمایان گردیده است.جدول و نمایه ذیل 

 دهد.یمهای مزبور، رشد این شاخص را نشان سالمقایسه نسبت صادرات به واردات کشور در 

ر بوده باالتشور که این نسبت در سطح استان نسبت به ک حاکی از آن استهمچنین، نتایج به دست آمده 

الهای ن ارزش کادر سطح کشور میزا وکه بیانگر صادرات باالی استان نسبت به میزان واردات آن است 

 باشد. تر میصادراتی نسبت به واردات کم

 

                                                           
. بر اساس سیاست پیمان ارزی، صادرکنندگان کاال مکلف بودند در ازای صادرات کاال، تعهد نامه ارزی هم تنظیم نمایند که بر اساس آن، 1

بایست ارز حاصل از صادرات کاال را به سیستم بانکی تحویل دهند و در مقابل، شد و صادرکنندگان مینرخ مشخصی از سوی بانک مرکزی اعالم می
ند.مربوطه را با توجه به نرخ تعیین شده تحویل بگیرریال   

0
100
200
300
400
500
600

1390 1391 1392 1393 1394

(میلیون دالر)واردات  (میلیون دالر)صادرات 
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 )درصد(ور استان نسبت به کش ( به وارداتیگاز عاناتی)بدون م یرنفتیغ ینسبت صادرات کاالهامقایسه . 70جدول 

 شاخص

های برنامه سال

 چهارم
 های برنامه پنجمسال

1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

 استان یزد یرنفتیغ ینسبت صادرات کاالها
 کاال ( به وارداتیگاز عاناتی)بدون م

125.7 203.9 259.5 326.2 267.2 352.3 450.0 

 کشور یرنفتیغ ینسبت صادرات کاالها
 کاال ( به وارداتیگاز عاناتی)بدون م

37.9 56.3 64.2 79.9 86.8 89.9 116.9 

 : محاسبات محققمأخذ
 

 
 )درصد( 1390-94 هایطی سال ( به وارداتیگاز عاناتی)بدون م یرنفتیغ ینسبت صادرات کاالها. 31 یهنما

 : محاسبات محققمأخذ

 

برنامه  ت استان از کل صادرات کشور در انتهایبر اساس محاسبات صورت گرفته، سهم صادرا

ست. یافته ا چهارم نسبت به ابتدای آن کاهش داشته و در سال شروع برنامه پنجم این سهم افزایش

 1392دهد که این سهم تا سال ( نیز نشان می32بررسی روند تغییرات این سهم طی برنامه پنجم )نمایه 

ات سهم ند تغییرن برنامه پنجم، این سهم کاهش داشته است. روافزایش داشته و بعد از آن و تا پایا

ز واردات استان ا ها بوده، اگرچه میزان سهم صادراتواردات استان نیز مانند سهم صادرات در این سال

  باشد.تر میآن بیش

 

0

200

400

600

1389 1390 1391 1392 1393 1394

استان یزد کشور
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 درصد(. سهم ارزش صادرات و واردات استان یزد نسبت به کل کشور )71جدول 

 شاخص
 برنامه پنجم برنامه چهارم

1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

 1.61 1.73 1.76 1.66 1.54 1.38 1.51 سهم صادرات

 0.22 0.24 0.30 0.22 0.20 0.20 0.24 سهم واردات

 : محاسبات محققمأخذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 استان یزد نسبت به کل کشور )درصد( . سهم ارزش صادرات و واردات32 یهنما

 : محاسبات محققمأخذ
 

واردات، تعداد مبادی وارداتی و  و صادرات ارزش های مهم بخش تجارت خارجی شاملشاخص

 های کشاورزی، صنعت، معدن و فرش و صنایع دستی از گمرکو سهم صادرات بخش مقاصد صادراتی

و همچنین، میزان ارزش صادرات از گمرک  72جدول در های چهارم و پنجم توسعه طی برنامهاستان 

گردد، سهم صادرات بخش صنعت گونه که مشاهده میهمانداده شده است.  نشان 73در جدول استان 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

1389 1390 1391 1392 1393 1394

سهم صادرات سهم واردات
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 1393روند افزایشی داشته و سپس در سال  1393تا سال  -تر استها بیشکه نسبت به سایر بخش–

 ودی افزایش یافته است. این میزان تا حد 1394این سهم کاهش و در سال 

نعقاد پیمان اتوان به دلیل را می 1392افزایش میزان سهم صادرات استان در بخش صنعت در سال 

ز مجاری اارزی در این سال دانست. چرا که این پیمان باعث افزایش صادرات محصوالت کشاورزی 

 وزها خارج قاچاق از مر ، حنا و غیره به صورتدانهغیررسمی شد و محصوالتی همچون پسته، انار 

خش صنعت بگردید. از این رو، میزان سهم صادرات تر به صورت رسمی صادر میکاالهای صنعتی بیش

دهد. به عبارت ها در این سال کاهش را نشان میافزایش و سهم صادرات سایر بخش 1392در سال 

های ارزی و تالطم زعتی اثیرپذیری صادرات محصوالت غیرصنأبه بعد، ت 1391دیگر از اواخر سال 

 بنابراین، صادرات این کاالها از مجاری غیررسمی قابل مشاهده است. 

 

 
 

 درصد(-های مهم بخش تجارت خارجی استان یزد )میلیون دالر. مقایسه شاخص72جدول 

 سال
ارزش 

 واردات

ارزش 

 صادرات

تعداد 

مبادی 

 وارداتی

تعداد 

مقاصد 

 صادراتی

هم س

صادرات 

 کشاورزی

سهم 

صادرات 

 صنعت

سهم 

صادرات 

 معدن

سهم 

صادرات 

فرش و 

صنایع 

 دستی

 برنامه چهارم
1384 - 132 34 57 14.5 84.6 0.6 0.3 

1389 153 312 39 56 7.6 92.3 0.2 0.0 

 برنامه پنجم

1390 158 410 33 50 8.0 90.6 1.2 0.2 

1391 149 486 39 57 7.2 91.0 1.4 0.4 

1392 186 497 31 57 5.3 94.2 0.4 0.0 

1393 153 539 31 58 7.1 92.0 0.8 0.1 

1394 116 522 32 63 6.0 92.3 1.7 0.0 

 : گمرک استان یزدمأخذ

 
 دالر( ونیلی)م بخش کیبه تفک زدیارزش صادرات انواع کاال از گمرک استان . 73جدول 

 فرش و صنایع دستی نمعد صنعت کشاورزی کل سال
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 فرش و صنایع دستی نمعد صنعت کشاورزی کل سال

 برنامه چهارم
1384 132 19 111 0.8 0.4 

1389 312 24 288 0.5 0.1 

 برنامه پنجم

1390 410 33 372 5.0 0.7 

1391 486 35 442 6.9 1.8 

1392 497 26 468 2.0 0.2 

1393 539 39 495 4.5 0.3 

1394 522 31 481 9.0 0.0 

 : گمرک استان یزدمأخذ

 

 کاالهای صادراتی و وارداتی استان ارزش عمده

ارداتی به وعمده کاالهای ارزش و سهم ارزش و سهم عمده کاالهای صادراتی از گمرک استان و 

قابل  78تا  74ل توسعه در جداوهای چهارم و پنجم های ابتدایی و انتهایی برنامهگمرک استان در سال

ی و کاالهای کاش کهدهد صادر شده، نشان می داستان یزبررسی فهرست کاالهایی که از مشاهده است. 

ست. داده اصاص را به خود اخت استانای از بازار کاالهای صادراتی سهم عمدههای اخیر لپسته در سا

ای یر کاالههمچنین، بررسی روند تغییرات سهم صادرات کاشی به عنوان باالترین سهم نسبت به سا

درصد  9/1م این سه 1394بوده و در سال  1393تا سال  صادراتی استان، حاکی از افزایش این سهم

ادرات کاالها در (. عمده دالیل تغییرات میزان ص33نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است )نمایه 

ت خارجی در تجار توان عدم بازاریابی مناسب و نیز افزایش تعداد رقباها را میها و کاهش آنلاین سا

ر ارزش بهای اخیر رات نرخ ارز و شرایط تحریم به عنوان عواملی مهم در سالذکر نمود. همچنین، تغیی

 صادرات و واردات تأثیرگذار بوده است. 

اختصاص  اول را به خود رتبه 1391-94های آالت و وسایل مکانیکی طی سالدر حوزه واردات، ماشین

 !34Errorیافته است )نمایه  کاهش 1394افزایش و در سال  1393داده است و سهم این کاال تا سال 

Reference source not found. ساخته شده  ایو اش یکیمواد پالست(. همچنین، کاالهایی نظیر

و  مواد نیو مصنوعات از ا یمواد نسج، وابسته به آن عیصنا ای ییایمیش عیمحصوالت صنا، مواد نیاز ا

  اند.از جمله مهمترین اقالم وارداتی استان در این دوره بوده زاتیو تجه یآب ،ییهوا ،ینیزم هینقل لیوسا



 151                                                                                                                              امور تولیدی/تجارت و بازرگانی  

 
 

 

  1384 در سال زدیاز گمرک استان  های صادراتیکاال و وزن عمدهارزش . 74جدول 
 (کیلوگرم-دالر ونیلی)م

 ارزش وزن نوع کاال ردیف
 سهم )درصد(

 ارزش وزن

 21 0 28.2 398350 اکسید مولیبدن 1

 15 50 20.0 76652867 کاشی 2

 14 0 17.9 331600 فرو مولیبدن 3

 13 2 17.3 2944068 پسته و مغز پسته 4

 4 0 5.0 318119 تابلو برق 5

 4 17 4.8 26201804 قیر 6

 3 2 3.9 2387655 تایر و تیوپ 7

 2 0 2.2 710800 پارچه 8

 2 3 2.0 4517143 روغن دنده 9

 1 2 1.9 3515452 پودر شوینده 10

 22 23 28.4 34354670 سایر کاالها 11

 100 100 131.7 152332528 مجموع

 : گمرک استان یزدمأخذ

 

  1389 در سال زدیاز گمرک استان  های صادراتیکاال و وزن عمدهارزش . 75جدول 
 (کیلوگرم-دالر ونیلی)م

 ارزش وزن کاال نوع ردیف
 سهم )درصد(

 ارزش وزن

 24 65 75.6 314750533 کاشی 1

 17 20 52.4 98535037 قیر نفت 2

مخابراتی انواع کابل 3  7199412 46.7 1 15 

 9 0 28.3 1003000 فرومولیبدن 4

 6 0 18.6 840000 اکسید مولیبدن 5

 6 0 17.4 2348222 پسته و مغز پسته 6

 3 0 8.2 322010 تابلو برق 7

 3 1 8.1 2445510 تایر و تیوپ 8

 2 1 5.1 6336010 گریس بر پایه کلسیم 9

 2 0 4.8 1468611 موکت نمدی 10

 15 10 47.3 48109229 سایر کاالها 11

 100 100 312.4 483357574 مجموع

 : گمرک استان یزدأخذم
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  1390 در سال زدیاز گمرک استان  ای صادراتیهکاال و وزن عمدهارزش . 76جدول 
 (کیلوگرم-دالر ونیلی)م

 ارزش وزن نوع کاال ردیف
 سهم )درصد(

 ارزش وزن

 27 71 112.8 478133971 کاشی و سرامیک 1

 21 2 85.6 13821423 انواع کابل مخابراتی  2

 14 16 58.6 110405390 قیر جامد 3

 6 0 23.8 3101793 پسته 4

 4 0 15.9 625000 رو مولیبدنف 5

 4 0 15.5 700000 اکسید مولیبدن 6

 3 0 10.6 422958 تابلو برق 7

 2 0 7.1 1766290 تایرو تیوب 8

 2 0 6.9 778490 اناردانه 9

 2 1 6.2 7764385 پروفیل 10

 16 8 67.3 56058923 سایرکاالها 11

 100 100 410.2 673578622 مجموع

 یزد: گمرک استان أخذم

 

 

 1394 در سال زدیاز گمرک استان  های صادراتیکاال و وزن عمدهارزش . 77جدول 
 (کیلوگرم-دالر ونیلی)م

 ارزش وزن نوع کاال ردیف
 سهم )درصد(

 ارزش وزن

 53 85 274.8 1295077136 کاشی 1

 5 1 24.3 12053927 نایلون 2

 5 0 24.0 2749898 پسته و مغز پسته 3

 4 1 23.1 20477276 میلگرد 4

 4 5 22.8 76332442 شیشه ساختمانی 5

 4 2 20.4 36512551 هیدروکربن 6

 3 0 14.2 1459331 اکسید مولیبدن 7

 3 0 13.9 4667819 گونی و طناب و نخ پالستیکی )بسته بندی( 8

 2 0 12.6 1653242 انواع کابل مخابراتی 9

 2 0 12.4 1383038 سیم و کابل 10

 15 5 79.0 78057418 سایر کاالها 11

 100 100 521.5 1530424078 مجموع
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 : گمرک استان یزدأخذم

 

 
 (درصد) 1390-94 هایطی سال زدیاز گمرک استان . سهم ارزش صادرات کاشی 33 یهنما

 : گمرک استان یزدمأخذ
 

 

 

 1391-94 هایطی سال زدیگمرک استان های وارداتی به کاال عمدهارزش . 78جدول 
 (درصد-دالر ونیلی)م 

 سال
 کل

آالت ماشین

و وسایل 

 مکانیکی

مواد 

پالستیکی و 

اشیا ساخته 

شده از این 

 مواد

محصوالت 

صنایع 

شیمیایی یا 

صنایع وابسته 

 به آن

مواد نسجی 

و مصنوعات 

 از این مواد

وسایل نقلیه 

 زمینی،

هوایی، آبی 

 و تجهیزات

 سایر

 سهم ارزش سهم ارزش سهم ارزش سهم ارزش سهم ارزش سهم ارزش ارزش

1391 149 72 48.1 7 4.6 15 10.0 17 11.4 16 10.5 23 15.4 

1392 186 90 48.3 6 3.3 24 12.6 14 7.7 39 21.0 13 7.1 

1393 153 84 54.8 7 4.4 22 14.4 8 5.4 16 10.3 16 10.8 

1394 116 61 52.5 17 14.9 12 10.6 8 6.5 4 3.8 14 11.7 

 : گمرک استان یزدأخذم
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 1391-94 هاید طی سالزیگمرک استان آالت و وسایل مکانیکی به . سهم ارزش وارداتی ماشین34 یهنما

 (درصد)
 : گمرک استان یزدأخذم

 

 مقایسه استانی شاخص سهولت کسب و کار 

 1393های شاخص سهولت کسب و کار که از میانگین حسابی سه فصل اول سال جدول ذیل،در 

طالعات این ابر اساس شده است.  های کشور نمایش دادهبرای هر یک از استانبه دست آمده،  1394و 

با یک پله  1394و در سال کشور از حیث این شاخص در جایگاه چهارم  1393استان یزد در سال  جدول،

 صعود در جایگاه سوم قرار گرفته است. 
 

پایش محیط کسب و کار: میانگین حسابی فصول بهار، تابستان و پاییز  شاخص استانی مقایسه. 79جدول 

 1394و  1393های سال

 استان سال
رتبه شاخص سهولت 

 رکاوکسب

ارزیابی شاخص سهولت 

 کاروکسب

1393 

 5.11 2 اردبیل

 6.12 17 اصفهان

 5.94 11 البرز

 5.74 6 ایالم

 6.16 18 آذربایجان شرقی

 6.05 15 آذربایجان غربی

 6.49 26 بوشهر

 5.75 7 تهران

 6.16 19 چهارمحال و بختیاری

 6.32 23 خراسان جنوبی

45

47

49

51

53

55

1391 1392 1393 1394
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 استان سال
رتبه شاخص سهولت 

 رکاوکسب

ارزیابی شاخص سهولت 

 کاروکسب

 6.24 21 خراسان رضوی

 6.63 29 خراسان شمالی

 6.36 25 خوزستان

 5.54 5 زنجان

 5.83 9 سمنان

 6 13 سیستان و بلوچستان

 6.18 20 فارس

 5.2 3 قزوین

 6.11 16 قم

 6.97 31 کردستان

 6 14 کرمان

 6.57 28 کرمانشاه

 6.28 22 کهگیلویه و بویر احمد

 5.91 10 گلستان

 4.75 1 گیالن

 6.52 27 لرستان

 6.34 24 مازندران

 5.8 8 مرکزی

 5.94 12 نهرمزگا

 6.8 30 همدان

 5.44 4 یزد

1394 

 4.87 1 اردبیل

 6.46 23 اصفهان

 7.42 31 البرز

 7.27 29 ایالم

 6.2 17 آذربایجان شرقی

 6.31 18 آذربایجان غربی

 7.4 30 بوشهر

 5.95 9 تهران

 5.68 6 چهارمحال و بختیاری

 6.12 15 خراسان جنوبی

 5.78 8 خراسان رضوی

 6.73 26 خراسان شمالی
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 استان سال
رتبه شاخص سهولت 

 رکاوکسب

ارزیابی شاخص سهولت 

 کاروکسب

 6.35 22 خوزستان

 5.99 10 زنجان

 5.99 11 سمنان

 5.14 2 سیستان و بلوچستان

 6.31 19 فارس

 5.74 7 قزوین

 6.19 16 قم

 6.89 27 کردستان

 6.02 13 کرمان

 6.64 24 کرمانشاه

 7 28 کهگیلویه و بویر احمد

 5.99 12 گلستان

 5.59 4 گیالن

 6.69 25 لرستان

 6.32 21 مازندران

 5.64 5 مرکزی

 6.11 14 هرمزگان

 6.31 20 همدان

 5.33 3 یزد

 های مجلس شورای اسالمی و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد: مرکز پژوهشمأخذ

 

 مقایسه تجارت خارجی استان با کشورهای منتخب 

ترین مهم وارداتو صادرات ارزش شامل  تجارت خارجی های مهم بخششاخص جدول ذیل،در 

تعداد مقاصد و  ترین کاالهای صادر شده، عمدهو وارداتصادرات  سهم، شرکای تجاری خارجی استان

 1389)سال ابتدای دوره برنامه چهارم(،  1384مقاطع زمانی در کشورها، آن مبادی وارداتی و  صادراتی

 مورد مقایسه قرار گرفته است.)سال انتهای دوره برنامه پنجم(  1394( و )سال انتهای دوره برنامه چهارم

ترین شریک تجاری استان در صادرات، کشور عراق بوده است که دهنده آن است که بزرگنتایج نشان

باشد. می 1394درصد در سال  55سهم ارزش صادراتی به این کشور نسبت به سایر کشورهای مقصد، 
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دهد که می نشان 81نتایج جدول در شده به این کشور کاشی بوده است. همچنین، ترین کاالی صابیش

درصد نسبت به  24ترین میزان ارزش واردات به استان مربوط به کشور چین با سهم بیش 1394در سال 

 سایر کشورهای وارداتی به استان بوده است. 

Error! Reference source not found.  وError! Reference source not 

found.  به کشورهای مقصد استان و ارزش واردات از کشورهای مبدأ استان را در سال ارزش صادرات

 به تصویر کشیده است.  1394

 
 1394و  1390، 1389، 1384ات استان یزد به کشورهای مقصد و تعداد مقاصد صادراتی: میزان و سهم صادر. 80جدول 

 کشور سال

صادرات 

)میلیون 

 دالر(

سهم ارزشی 

از کل 

صادرات 

 )درصد(

 ترین کاالهای صادراتیعمده

تعداد 

مقاصد 

صادرات

 ی

1384 

 کابل مخابراتی-روغن دنده-کاشی 17 23 عراق

57 

 پارچه-فرومولیبدن-یبدناکسید مول 17 23 ایتالیا

 پارافین-قیر-پسته و مغزپسته 10 13 پاکستان

 فرومولیبدن-اکسیدمولیبدن-پسته و مغزپسته 10 13 روسیه

 ورق آهنی-قیر-تایروتیوپ-کاشی 8 11 افغانستان

 پسته و مغزپسته-فرومولیبدن-کاشی-اکسید مولیبدن 100 132 کل صادرات

1389 

 24 76 عراق
آالت چینی-موزاییک-سنگ مصنوعی-ایروتیوپت-کاشی
 بهداشتی

56 

 پسته و مغز پسته -قیر  -گریس  23 73 پاکستان

 فرومولیبدن -اکسید مولیبدن 13 39 هلند

 پسته و مغز پسته -میلگرد -کابل مخابراتی  12 38 سوریه

 پروفیل-پسته و مغز پسته  -تایر و تیوپ  –کاشی  9 28 افغانستان

 100 312 ل صادراتک
-بدناکسید مولی -فرومولیبدن -کابل مخابراتی -قیر نفت -کاشی

 پسته و مغز پسته

1390 

 ایظروف شیشه-موکت -سنگ مصنوعی-کاشی و سرامیک 27 113 عراق

50 

 پسته و مغز پسته -اناردانه  -قیر جامد 21 86 پاکستان

 و مغز پستهپسته  -تابلو برق  -کابل مخابراتی  18 74 سوریه

 تایر و تیوپ -پروفیل  -کاشی و سرامیک  9 39 افغانستان

 فرو مولیبدن -اکسید مولیبدن  6 25 هلند

 سنگ مصنوعی -کابل مخابراتی-قیر جامد -سرامیکوکاشی 100 410 کل صادرات

 63 شیشه مظروف-سیم و کابل-کاشی 55 287 عراق 1394
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 کشور سال

صادرات 

)میلیون 

 دالر(

سهم ارزشی 

از کل 

صادرات 

 )درصد(

 ترین کاالهای صادراتیعمده

تعداد 

مقاصد 

صادرات

 ی

 نایلون -اشی ک-هیدروکربن 18 91 افغانستان

 کاشی -اناردانه  -پسته  -نایلون 7 35 پاکستان

 فرومولیبدن -میلگرد -اکسید مولیبدن 3 17 هلند

 کابل مخابراتی -تایر و تیوپ 2 11 سوریه

 میلگرد -پسته  -نایلون  -کاشی  100 522 کل صادرات

 : گمرک استان یزدمأخذ

 

و  1390، 1389، 1384 هایطی سال یزان و سهم واردات از کشورهای مبدا به استان یزد و تعداد مبادی وارداتیم. 81جدول 

1394 

 کشور سال

واردات 
)میلیون 
 دالر(

سهم ارزشی 
از کل واردات 
 )درصد(

 ترین کاالهای وارداتیعمده
تعداد 
مبادی 
 وارداتی

1384 

 ریسندگیآالتماشین-کاشیالبق -کاشیخط تولیدآالتماشین 25 - ایتالیا

34 

 ماشین آالت ریسندگی 17 - سوئیس

 مفتول مس-کمپرسور هوای فشرده 13 - کره

 11 - ترکیه
آالت خط ماشین-ماشین آالت ریسندگی-قطعات یدکی کامیون

 تولید کاشی

 7 - آلمان
 خازن اصالح -تجهیزات تابلوبرق -خط تولید انواع بستنی 

 ضریب قدرت

 105 کل واردات
 

قطعات -ماشین آالت ریسندگی-ماشین آالت خط تولید کاشی
 یدکی کامیون

1389 

 سم تکنیکال -خط تولید شیشه  33 51 چین

39 

 20 30 ایتالیا
-ماشین آالت چاپ-ماشین آالت تولید کاشی-خط تولید شیشه

 ماشین آالت بافندگی

 کریلیکالیاف ا -بیل مکانیکی -بکهولودر 15 24 ترکیه

امارات 
 متحده عربی

 سم تکنیکال -الستیک کامیون 7 11

 پنبه 5 8 ازبکستان

 100 153 کل واردات
آالت ماشین-آالت تولید کاشیماشین-خط تولید کارخانه شیشه

 بافندگی

1390 
 26 42 چین

 -رنگ سرامیکی-سم تکنیکال-آالت خط تولید شیشهماشین
 33 یومنوارآلومین -ظروف آلومینیوم

پارچه -دستگاه بیل مکانیکی-نوار و الیاف اکریلیک-بکهولودر 26 42 ترکیه
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 کشور سال

واردات 
)میلیون 
 دالر(

سهم ارزشی 
از کل واردات 
 )درصد(

 ترین کاالهای وارداتیعمده
تعداد 
مبادی 
 وارداتی

 ماشین آالت نوردگرم-استخوان بندی الستیک

 13 20 ایتالیا
پانچ و قالب -ماشین آالت خط تولید کاشی-رنگ سرامیکی

 سیلندر سیلیکونی-کاشی

 9 14 آلمان
 سیلیکات-نخ ماشین آالت تولید-ماشین آالت خط تولید نان

 خط تولید بردمدارچاپی-زیرکونیوم

امارات 
 متحده عربی

14 9 
-کودمایع و جامد-پلی اتیلن-ورق آهنی-الستیک کامیون

 آالت بافندگیماشین

 100 158 کل واردات
-یکنوارو الیاف اکریل-بکهولودر-آالت خط تولید شیشهماشین
 ماشین آالت خط تولید نان-آالت تولید نخماشین

1394 

 24 28 چین
اجزا و -باالست المپ کم مصرف-آالت خط تولید کاشیماشین

 ماشین آالت خط تولید کاغذ-LEDقطعات المپ 

32 

 22 25 ترکیه
ر و نوا-ماشین آالت بافندگی-بالمیل-اجزا و قطعات بکهولودر

 ترانسفورماتور-الیاف اکریلیک

 18 21 ایتالیا
ماشین آالت خط -شیقالب کا-مرکب چاپ-ماشین آالت چاپ
 تولید کاشی

 جمهوری
 کره

 قطعات نسوز کوره-نخ پلی استر-الیاف پلی استر 12 13

 7 8 آلمان
ماشین -ماشین رینگ ریسندگی-دستگاه خردکننده فلزات

 خودرو-ریسندگی

 100 116 کل واردات
آالت خط ماشین-آالت خط تولید چاپماشین-الیاف پلی استر
 چاپ مرکب -تولید کاشی

 منبع: گمرک استان یزد

 

 هاتنگناها و چالش

ز ه است که اذکر شد موارد متعددی یحوزه تجارت خارجی و روابط اقتصادهای چالشدر ارتباط با 

 توان به موارد زیر اشاره نمود: ها میترین آنمهم

 م مانند عد) یابیبازار یهاو مهارت یو استفاده صادرکنندگان از اصول علم یفقدان شناخت کاف

 اتیغتبل یاو  یخارج یانمشتر یقبا سال یصادرات یدیمحصوالت تول هاییژگیانطباق و

 نامناسب(
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 هااستان یربا سا یسهنقل در مقاوحمل یباال هزینه 

 و به روز در استان یکاف یبندو بسته یلیتبد یعوجود صنا عدم 

 ضعف در  یاو  یتلق مزجهت خ یجهت شناخت محصوالت بالقوه صادرات ییهاتشکل فقدان

 یمختلف اقتصاد یهابخش R&D یواحدها یسازمانده

 یصادرات -یفعال تخصص یهاوجود تشکل عدم 

 یره ساخدمات ب افراد در استان در شناخت بازارها و ارسال کاال و پذیرییسکاطالع و عدم ر عدم 

 کنندگانسط صادرتو یقانخورده مانند آفربکر و دست یکشورها که موجب عدم شناخت بازارها

 شده است. 

 یهارصتو ف یموانع فن یلگمرکات به دل یراستان از سا یاقتصاد یاز کاالها یاریبس صدور 

  یتجار

 ستان ا یدیولت یصادرات کاالها یلاستان به دل یمحصوالت صادرات یدتول یزانم یحآمار صح فقدان

 هااستان یگراز گمرکات د

 حصوالت مسهم صادرات  یشو صادرکنندگان جهت افزا ربطیذ یهاالزم دستگاه یزیربرنامه عدم

 با ارزش افزوده باال در صادرات استان

 باال در صادرات استان یفناور یامحصوالت با ارزش افزوده  یینپا سهم 

 یین،پا یوررهبه یلبه دل یکننده محصوالت صادراتیدتول یهابنگاه یریپذبودن توان رقابت پایین 

 یفیتبودن ک یینمام شده و پات ینهباال بودن هز

 یتبزرگ صادرا یهابنگاه یریگو عدم شکل یصادرات یهابنگاه یتفعال یاسبودن مق کوچک 

 مربوط به صادرات استان یهاتشکل یتبودن فعال رنگکم 

 و  یمحصوالت صادرات یدکنندگانتوسط تول یسنت یریتیمد یهابر استفاده از روش تأکید

 صادرکنندگان

 ینمأت یرهزنج یریتمد یریو بکارگ یریتیمد یوهش فقدان 

 یارتباط هاییفناور یگرآن و د یتجار یو کاربر ینترنتصادرکنندگان با ا ییآشنا عدم 
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 هت کوچک و متوسط در ج یهااز بنگاه یتو لزوم حما یفعاالن اقتصاد یمشارکت جد عدم

 یکو گسترش تجارت الکترون یریگشکل

 یمحصوالت صادرات ینهدر زم یاحرفه و یتخصص یهامرکز مشاوره فقدان 

 ی های تعرفه واردات و مجوزهاخصوص تغییر مستمر نرخهای تجاری به عدم ثبات سیاست

 صادراتی

 ت.های تعرفه باال در برخی کاالهای خاص که موجب تشدید قاچاق در کشور شده اسنرخ 

  حجم باالی قاچاق 

 گانی خارجی کشور های متعدد دخیل و اثربخش در بازروجود دستگاه 

  کنندگان لیدشکنی، اقدامات حفاظتی و جبرانی در جهت حمایت از توقیمت ضدنبود قوانین الزم

  رویه واردات در چارچوب سازمان تجارت جهانیداخلی در برابر افزایش بی

 ری و عدمعدم عضویت در سازمان جهانی تجارت و وجود قوانین متفاوت با کشورهای شریک تجا 

  ه کامل از ظرفیت تجارت آزاداستفاد

 داشتن نو اولویت  سطح پایین تعامالت و مناسبات سیاسی با کشورهای دارای قدرت اقتصادی

 دیپلماسی تجاری در سیاست خارجی 

 های تجاریحل مسائل اجتماعی از طریق سیاست  

 های تجاری زودگذر گیری از فرصتریزی مناسب جهت بهرهفقدان برنامه 

 ها در حوزه تجارت فرامرزی ی سامانهعدم یکپارچگ 

 های تشخیص هویت واقعی فعاالن اقتصادی ناکارآمدی نظام 

 مشکالت  ای، هوایی، ریلی و وجودونقل جادههای مناسب از جمله ناوگان حملکمبود زیرساخت

خلی و های حمل و نقل ترکیبی داو فقدان شرکتها ساالرانه در گمرکات و فرودگاهدیوان

  مللیالبین

 های ترویج تجارت ضعف حمایت هدفمند از توسعه صادرات و فعالیت 
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 رود به صادراتی توانمند، متخصص و با مقیاس مناسب جهت و های خصوصیناکافی بودن بنگاه

  بازارهای جهانی

 های مدیریت های صادراتی و شرکتهای بزرگ تجاری نظیر کنسرسیومگیری ادغامعدم شکل

  صادرات

 و کار تجاری و گر داخلی در حفظ امنیت اقتصادی و محیط کسب های بیمهیز شرکتظرفیت ناچ

  های صادراتیپوشش ریسک

 خصصی تصادراتی جهت ایجاد، توسعه و تقویت واحدهای -های تولیدیضعف منابع مالی بنگاه

 الملل در بنگاه صادرات و بازرگانی بین

 الی صادرات عدم تنوع ابزارهای نوین بانکی در جهت تأمین م 

 فرایندهای پشتیبان تجاری باال بودن زمان و هزینه  

 

 برنامه راهبردی بخش بازرگانی

 اهداف کلی و راهبردها 

 

 اهداف کلی و راهبردهای بخش بازرگانی. 82جدول 

 راهبرد دستیابی به هدف هدف کلی ردیف

 مدیریت اثربخش عرضه و تقاضای بازار  دماتخوزیع کاال و پذیری در نظام توری و رقابتافزایش بهره 1

 مدیریت اثربخش در فضای کسب و کار اینترنتی کار اینترنتیوپذیری در فضای کسبوری و رقابتافزایش بهره 2

 گذاریسازی نظام توزیع و قیمتسازی و روانشفاف ساماندهی نظام توزیع و قیمت 3

 اهداف کمی 

 



 163                                                                                                                              امور تولیدی/تجارت و بازرگانی  

 
 

 بینی اهداف کمی بخش بازرگانی. پیش83جدول 

 هدف کلی

 هدف کمی

ن 
ایا

ر پ
 د

ت
عی

ض
و

13
93

 

ن 
ایا

ر پ
 د

ت
عی

ض
و

13
94

 

 برنامه ششم هایسال

 واحد عنوان

13
95

 

13
96

 

13
97

 

13
98

 

13
99

 

افزایش 
وری و بهره
پذیری رقابت

در نظام توزیع 
 کاال و خدمات

های پخش و ساماندهی شرکت
 توزیعی

 60 51 45 38 33 30 21 عبهش

های بزرگ و سهم فروشگاه
 ی از شبکه توزیعزنجیره

 1 0.9 0.88 0.75 0.65 0.5  درصد

ساماندهی و گسترش بخش 
 فروشی غیر فروشگاهیخرده

 وب
 سایت

154 187 50 70 95 100 100 

افزایش 
وری و بهره
پذیری رقابت

در فضای 
کسب و کار 
 اینترنتی

 و هگیریر پوشش یکپارچه
 خدمات و کاال الکترونیکی ردیابی

        درصد

 400 300 200 150 100 262 64 تعداد توسعه کسب و کارهای اینترنتی

تعداد کاال یا خدمات عرضه شده 
 برای معامله در سامانه ستاد

        تعداد

سهم تجارت الکترونیکی از تولید 
 ناخالص داخلی

        درصد

دارای صندوق سهم واحدهای 
مکانیزه فروش از کل واحدهای 

 صنفی
 90 86 80 74 68 62 55 درصد

 

 

 

 

 

 

 ها و اقدامات اساسیراهبردها، سیاست
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 ها و اقدامات اساسی بخش بازرگانی. راهبردها، سیاست84جدول 

 اقدامات اساسی سیاست  راهبرد

 یریتمد
اثربخش 
عرضه و 
 یتقاضا
  بازار

های توسعه شیوه
نوین تأمین، توزیع، 
 بازاریابی و فروش 

غیر  های توزیع و اصالح ساختارهایو شبکهساماندهی واحدهای غیردولتی پخش کاال 
 های لجستیکور در زنجیره توزیع و تشکیل شرکتبهره

 ساماندهی صنوف فاقد پروانه 

جاد ز طریق ادغام و یا ایترغیب واحدهای صنفی به تشکیل واحدهای بزرگ مقیاس ا
 ساختارهای نوین

 های مکانیزه فروش در واحدهای صنفی بر اساسالزام بکارگیری و توسعه صندوق
 های مصوبدستورالعمل

 های تخصصی تشکیل نمایشگاه

 ایهای بزرگ و زنجیرهتدوین دستورالعمل حمایت از ایجاد و توسعه فروشگاه

 در مراکز صنعتی استان گسترش ضریب نفوذ ریلی

 ایجاد شرکت های فراگیر تعاونی

 ایجاد بورس تعاون در استان برای مبادله اوراق شرکت های تعاونی در بورس

های اصالح شبکه
توزیع در جهت 
های کاهش هزینه

مبادله و قیمت 
 کننده نهایی مصرف

 ای ههای بزرگ زنجیرفروشگاهپشتیبانی و حمایت از تسهیل فرآیندها برای ایجاد و توسعه 

 های مبادله های تولیدی و توزیعی جهت کاهش هزینههمکاری مستمر با تشکل

 ندی کننده حقوق شهرواصالح و اجرای قانون حمایت از مصرف کننده و سایر قوانین تعریف

عات ریت تبیهای الزم به منظور مدشناسایی بازارهای با عملکرد انحصاری و اعمال سیاست
 ها انحصار و کاهش آن

 استفاده از ابزارهای نوین نظارت بر بازار

 تجهیز بندر خشک استان به گمرک اختصاصی

مدیریت 
اثربخش در 
فضای 
کسب و کار 
 اینترنتی

فراگیر نمودن 
تجارت الکترونیکی 
از جمله سامانه 
 تولید و تجارت 

نیاز  مع موردصرف و ایجاد بانک اطالعاتی جاساماندهی جریانات گردش کاال از تولید تا م
 ولید تا مصرفتنرم افزار برای رصد نمودن کاال از  کنندگان و طراحیتولیدکنندگان و مصرف

 های نوین تجارتتوسعه تجارت الکترونیکی و گسترش بکارگیری روش

نونی، انسانی، قاهای های فنی، سرمایهارایه تسهیالت و حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت
 حاکمیتی و امنیتی توسعه تجارت الکترونیکی

 سازی و آموزش تجارت الکترونیکیفرهنگ

 های تدارکاتی و معامالتی الکترونیکیحمایت از توسعه فعالیت

 المللی در تجارت الکترونیکیفراهم سازی زمینه تعامالت ملی و بین

سازی و یکپارچه
های تقویت سیستم

مند نظارتی و هدف
پیشگیری از 
تخلفات در بازار 
کاال و خدمات با 

ر بدار کردن کاالها جهت رهگیری، شناسایی سریع مشخصات و نظارت سیستمی شناسه
 افزاری مناسببا سیستم نرمکننده های مربوطه و قیمت نهایی مصرفنحوه توزیع، هزینه

 های متعارف جهانی طابق استانداردها و رویهکدگذاری کاالها م

 های اقتصادی ساماندهی و نظارت بر عملکرد خدمات قبل، حین و پس از فروش بنگاه

 کنندهایجاد سامانه شفاف سازی نحوه به مصرف رسیدن مالیات پرداختی توسط تولید
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تاکید بر استفاده از 
IT  وICT  

سازی شفاف
و 
سازی روان

نظام توزیع 
و 
گذاریقیمت  

ها گیری قیمتشکل
بر مبنای مکانیزم 
بازار )عرضه و 
 تقاضا(

ن از اطمینا تغییر ساختار و ماموریت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای
 اطالع رسانی درست تولیدکنندگان به مصرف کنندگان

 ساسی بهمحدود نمودن قیمت گذاری صرفا ً برای خدمات عمومی و کاالهای انحصاری و ا
 (2الی دولت )( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات م21) موجب ماده

 های حمایت از حقوق مصرف کنندهرسانی عمومی توسط  انجمنپایش و اطالع

تسهیل رقابت، 
کنترل انحصارات و 
 مقابله با بازارشکنی

 ( قانون اساسی برای جلوگیری از انحصار44اجرای صحیح اصل )

د رای ایجابحداقل سه واحد تولید کننده و عرضه کننده داخلی یا خارجی در بازار حضور 
 رقابت

ریق جلوگیری از لطمه ناشی از کاهش قیمت غیرمتعارف محصوالت مشابه خارجی از ط
 وضع ما به التفاوت و سایر اقدامات ضد بازارشکنی

 

 پیشنهاداتی در زمینه بهبود نظام توزیع و پخش کاال

 توزیع و  های محیطی بر نظاماقتصادی کشور به منظور کاهش شوکریزی جهت ثبات نظام هبرنام

 پخش کاال

 مدیریت بر رویکردهای راهبردی نظام توزیع 

 وجودهای توزیع به منظور ایجاد تغییر در وضع مریزی جهت تغییر نگرش بر شبکهبرنامه 

 از مباحث  استفاده توزیع و بازاریابی با توسعه و ترویج دانش مدیریت و تشویق افراد شاغل در بخش

 نوین

 مینه زهای پخش و گسترش فضای علمی و تحقیقاتی در ارزیابی توان علمی و مدیریتی شرکت

 بازاریابی و توزیع

 های پخش با فرایندهای توزیعآشنا ساختن افراد و شرکت 

 دانش و ی برآمده ازهاهای دارای سیستم به سمت فرایندارتقاء سیستم توزیع و هدایت شرکت 

 مباحث نوین
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 المللبرنامه راهبردی حوزه تجارت خارجی و روابط اقتصاد بین

های حوزه طور مستقیم در ارتباط با فعالیتکلی برنامه ششم توسعه بندهایی بههایدر سیاست

(، 21(، )8) (،4)(، 2)توان به بندهای باشد. در این راستا میالملل میتجارت خارجی در روابط اقتصاد بین

توسعه پیوندهای اقتصادی  ( اشاره نمود. تقویت ساختار رقابتی،60( و )36(، )35(، )27(، )26(، )25(، )23)

بزرگ  به مراکز اتصال شبکه ریلی و تجاری، جذب سرمایه خارجی، توسعه بازارهای دریایی جنوب کشور،

 یت حضور درسازی تجاری و تقونشانشور، و خروجی مهم ک ورودیاقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی 

ی اقتصادی دادن به دیپلماس المللی فضای مجازی و اولویتبازارهای منطقه و جهان، تقویت تعامالت بین

ه آوری، از جملگذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فنبا هدف توسعه سرمایه

 کید قرار گرفته است.أورد تموضوعات مهمی است که در بندهای مذکور م

های حوزه عالیتفطور غیرمستقیم توسعه و بهبود ه ها ببندهای دیگری نیز وجود دارد که اجرای آن

اال، باقتصادی  دستیابی به رشد دهد.ثیر قرار میأالملل را تحت تتجارت خارجی و روابط اقتصاد بین

های ولید کاالتتکمیل زنجیره ارزش، توسعه  مین مالی و ابزارهای آن،أگسترش و تعمیق نظام جامع ت

ورد ن بندها مبنیان، از جمله موضوعاتی است که در ایدانش هایشرکتدارای بازدهی بهینه و تقویت 

 ،شمشی برنامه ی بندهای سیاست کلااساس محتو توان گفت که برمی ،توجه قرار گرفته است. بنابراین

گرفته است.  وجه قرارتالملل با ارائه خطوط راهبردی مورد صاد بینتوسعه تجارت خارجی و روابط اقت اوالً

ها و نقش ایر بخشسای کشور بر تقویت ارتباطات این بخش با به منظور دستیابی به اهداف توسعه ثانیاً

 کید شده است.أتر آن در مقایسه با گذشته تپررنگ

 

 راهبردها اهداف کلی و

ت وزه تجارحهای اجرایی و پیشنهادی ی، راهبردها و سیاستدر این قسمت اهداف کلی، اهداف کم

اف و تحقق اهد الزامات ،شده است. همچنینه ئاراالملل به طور جداگانه خارجی و روابط اقتصادی بین

 ها تبیین گردیده است.اجرای سیاست
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 . اهداف کلی و راهبردها در بخش تجارت خارجی85جدول 

 راهبرد دستیابی به هدف کلی دف کلیه ردیف

1 
ها تقویت و توسعه ظرفیت

های تجاری و زیرساخت
 در سطح استان

 های الزم در راستای ارتقای تجارت خارجی استانتوسعه و تقویت زیرساخت -

 اتهای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمهای جدید ویژه صادرات در بخشایجاد ظرفیت -

 ح استانارتقای فرهنگ صادراتی در سط -

2 
افزایش سهم استان در 
 تجارت خارجی کشور

 استان رت خارجیارتقای دانش علمی و عملی تجار، بازرگانان، تولیدکنندگان و متولیان تجا -

 افزایش تولید کاال و خدمات قابل صدور در سطح استان  -

 حفظ بازارهای صادراتی فعلی و تالش جهت نفوذ در بازارهای جدید -

3 
صوالت بهبود کیفیت مح

 و خدمات صادراتی استان
 های صادراتی در استانها و تشکلحمایت از تشکیل و بهبود عملکرد اتحادیه -

 انهای تخصصی مشاوره بازرگانی و مدیریت صادرات در استحمایت از ایجاد شرکت -

4 

پذیری ارتقاء سطح رقابت
و توسعه و رشد پایدار 
صادرات غیرنفتی کاال و 

 خدمات

  شورکبرتر در صادرات  فناوریبا  محصوالت خدمات و یش سهم صادراتتاکید بر افزا -

  بازرگانی تسهیل و گسترش خدمات تجاری و -

 گذاری خارجی به منظور تولید صادراتیسرمایه جذب -

ای جلوگیری از انحصار و بازارشکنی و گسترش حضور موثر بخش خصوصی در بازاره -
 کالمللی با تاکید بر بنگاههای خرد و کوچبین

5 
المللی توسعه تعامالت بین
کید بر أاقتصادی با ت
 ایروابط منطقه

های گیری از مزیتهای بازارهای هدف( توام با بهرهتقویت بازارگرایی )توجه به فرصت -
 صادراتی در تنظیم روابط تجاری

6 

ساماندهی واردات کاال و 
خدمات در جهت ارتقای 
توان تولید داخلی و 
 جلوگیری از قاچاق

به ویژه  صادراتی کید بر تولیداتأای با فناوری برتر با تمایت از واردات کاالهای سرمایهح -
 کاالهای معتبر و دارای برند جهانی

 های تخصصیحمایت از واردات خدمات با سطح فناوری برتر به ویژه در زمینه آموزش -

 کید بر کاهش واردات کاالهای غیررسمی أت -

 

 ساب جاریاهداف کمی متغیرهای تراز ح

 

 بخش تجارت خارجی. تعیین اهداف کمی 86جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان

متوسط 

برنامه 

 ششم

 صادرات کاالی غیرنفتی
 )بدون میعانات گازی(

 - - - - - - 522 539 میلیون دالر

 - - - - - - 116 153 میلیون دالر واردات کاال

 473 521 496 472 449 427 406 386 میلیون دالر تراز بازرگانی غیرنفتی
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 : گمرک استان یزدأخذم

 

 تسهیل تجارت فرامرزیاهداف کمی . 87جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 نام هدف

کاهش زمان ترخیص کاال در 
  های واردات و صادراترویه

 واردات
 وزر 4

 ساعت 4 ساعت 4  ساعت 6 روز 1 روز 2 روز 3

 صادرات
 روز 2

  ساعت 2  ساعت 2  ساعت 2 ساعت 2 ساعت 4 روز 1

کاهش هزینه ترخیص کاال در 
 های واردات و صادراترویه
  های ورودی و خروجی()رویه

)برای واردات 
 فوتی( 20کانتینر 
 دالر 215

  دالر 175  دالر 180  دالر 190  دالر 200  دالر 205  دالر 210

)برای صادرات 
 فوتی(20 کانتینر
 دالر 170

  دالر 125  دالر 130  دالر 140  دالر150  دالر 160  دالر 165

کاهش اسناد گمرکی در 
 های صادرات و وارداترویه
  های ورودی و خروجی()رویه

 واردات
 سند 8

  سند 3  سند 3  سند 3  سند 5  سند 6  سند 7

 صادرات
 سند 6

  سند 3  سند 3  سند 3  سند 3   سند 4  سند 5

بهبود شاخص بخش تجارت 
  فرامرزی

 145رتبه 
)طبق گزارش سال 

 بانک جهانی( 2014

 75رتبه   80رتبه   90رتبه   100رتبه   115رتبه   130رتبه 

بهبود شاخص گمرک در 
  لجستیک تجارت

  20رتبه   25رتبه    35رتبه   45رتبه   75رتبه   75رتبه  90رتبه 

 6 6 6 6 8 10 12 ایکاهش تعداد طبقات تعرفه

استان  تقویت ترانزیت خارجی
 )هزار تن(

23 32 36 41 46 52 59 

  و گمرک استان یزد ج. ا. ایران گمرک: أخذم
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 اقداماتو  ها، سیاستراهبردها

 

 المللتجارت خارجی و روابط اقتصاد بین ها و اقدامات بخشراهبردها، سیاست. 88 جدول

ف
دی

ر
 

 اقدام اساسی سیاست )برنامه عملیاتی( راهبرد

1 

توسعه و تقویت 
های زیرساخت

الزم در راستای 
تجارت  ءارتقا

 خارجی استان

ایجاد پنجره واحد تجاری مطابق ماده 
 قانون برنامه پنجم 70

 توسعه یک مفهوم اولیه برای پنجره واحد 

 واحدسنجی پنجرهلیه جهت بررسی امکانتصمیمات او 

 سنجیانجام مطالعات امکان 

 سنجینکاتی در زمینه گزارش مطالعات امکان 

 ای یا کامل(سازی )آزمایشی، مرحلهپیاده 

آهن در پیگیری استقرار ایستگاه راه
 محل گمرک یزد

 کیلومتر تا محل گمرک یزد 15کشی به میزان ریل 

 که -مانند کاشی و سرامیک  های صادراتیحمل محموله
به مرزهای شمالی برای صادرات به  -وزن زیادی دارد
 کشورهای هدف

اندازی و تکمیل نمایشگاه راه
 المللی استانبین

 المللی استانتشکیل شرکت نمایشگاه بین 

 خرید زمین برای ساختمان نمایشگاه 

 ریزی ارسال طرح توجیهی به سازمان مدیریت و برنامه
 یافت تسهیالتبرای در

 ا بالمللی استان و برقراری ارتباط ساخت نمایشگاه بین
 تجار و بازرگانان و معرفی کاالهای صادراتی استان

نقل وساخت پایانه صادرات حمل
 کانتینری در استان

  پایانه صادراتی محصوالت کشاورزی و کاشی و سرامیک
 استان

 درصد  30نقل کانتینری جهت صادرات که وپایانه حمل
 دار باشد.آن یخچال

درصد  30دار کردن یخچال
 های پایانه کانتینری استانکامیونت

 حمل خیارسبز صادراتی استان به کشورهای هدف 

  وجود یکسری از کاالهای استان که فسادپذیر است و
شود و توفق صادراتی که به کشور عراق می خصوصاً

 محموله در مرزهای خروجی

2 

ای هایجاد ظرفیت
جدید ویژه 
صادرات در 
های بخش

صنعت، معدن، 

برگزاری نمایشگاه مجازی از 
محصوالت صادراتی استان برای 

 معرفی به بازارهای هدف

 هزینه بودن معرفی محصوالت در این نمایشگاه نسبتکم 
 های دیگربه نمایشگاه

 واگذاری سرویس اینترنت به صادرکنندگان استان یزد 

 ری کارگاه آموزشی مرتبط با تجارت الکترونیکیبرگزا 

  شناساندن مزایای استفاده از این سرویس برای پایین
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ف
دی

ر
 

 اقدام اساسی سیاست )برنامه عملیاتی( راهبرد

کشاورزی و 
 خدمات

 های صادراتآمدن هزینه

اندازی اتاق مشترک در کشورهای راه
 عراق، تاجیکستان، ساحل عاج و غنا

 ح اندازی اتاق مشترک در کشور عراق با توجه به سطراه
 که رقم مناسبی است. باالی مبادالت یزد با عراق

 های اندازی اتاق مشترک در کشور تاجیکستان و زمینهراه
 همکاری مشترک در امر خدمات فنی و مهندسی

 نا اندازی اتاق مشترک یزد و کشورهای ساحل عاج و غراه
ب با توجه به این که امر تجارت در این دو کشور مناس

 بوده است.

محصول  10اندازی وب سایت راه
صادراتی و توانمند بالفعل و  عمده

 بالقوه استان

  ز اایجاد عالقه و انگیزه در تجار استان جهت استفاده
 تجارت الکترونیکی

 وترنت انجام امور مربوط به صادرات و واردات از طریق این 
 استاندولتیهایدر دستگاهعدم حضور تجار و بازرگانان

 ر ستان ببرپایی دفاتر مولد بازاریابی برای محصوالت ا
 روی شبکه جهانی اینترنت

 تالمللی از طریق اینترنبرقراری ارتباط با تجار بین 

المللی های بینشرکت در نمایشگاه
خارج از کشور جهت معرفی 

 های صادراتی استانتوانمندی

 های های استان جهت شرکت در نمایشگاهمعرفی شرکت
 المللیبین

 اتی جهت شرکت های داخلی و صادردرخواست از شرکت
 ها و معرفی محصوالت صادراتی استاندر نمایشگاه

گذاران رسانی و تشویق سرمایهاطالع
گذاری داخلی و خارجی جهت سرمایه
 در منطقه ویژه اقتصادی استان

 لی گذاری خارجی و داخانجام امور زیربنایی جهت سرمایه
 در منطقه آزاد تجاری یزد

 گذاری در انجام سرمایه گذاران برایدعوت از سرمایه
 منطقه ویژه

3 
فرهنگ  ءارتقا

صادراتی در سطح 
 استان

برگزاری همایش و سمینارهای 
فرهنگ  ءتخصصی جهت ارتقا

 صادراتی در سطح استان

 سازی فرهنگی در امر توسعه صادراتزمینه 

 با  ریزی برای نگاه به صادرات به عنوان یک آشتیبرنامه
 صلتجارت خارجی به عنوان یک ا

 ای فرهنگ تولید بر ءها و ارتقاسازی اجرای همایشزمینه
 صادرات در بین عموم مردم

برگزاری همایش و سمینارهای 
سازی اقشار تخصصی جهت فرهنگ

در راستای بند  WTOمختلف در مورد 
 قانون برنامه پنجم 104ماده  "و"

 سازی فرهنگی در امر الحاق به زمینهWTO 

 ه به ریزی برای نگابرنامهWTO به عنوان یک ضرورت 

 ها و ارتقاء فرهنگ پذیرش سازی اجرای همایشزمینه

WTO 
 صادرکنندگان استان تعیین نیاز سنجی آموزشی های آموزشی تخصصی برگزاری دورهدانش علمی  ءارتقا 4
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ف
دی

ر
 

 اقدام اساسی سیاست )برنامه عملیاتی( راهبرد

و عملی تجار، 
بازرگانان، 

تولیدکنندگان و 
متولیان تجارت 
 خارجی استان

دانش تخصصی  ءجهت ارتقا
 صادرکنندگان و تجار

 ها هریزی آموزشی برای بخش بازرگانی و تعیین دوربرنامه
 با توجه به نیازسنجی انجام شده

 های آموزشی مورد نیاز بازرگانانبرگزاری دوره 

5 

افزایش تولید کاال 
و خدمات قابل 
صدور در سطح 

 استان

های کاشی و حمایت از خوشه
 سرامیک و نساجی استان

 سرامیکادیه صادراتی تخصصی کاشی وتشکیل یک اتح 

 های بازاریابی محصول برای این کاالی خاصحمایت 

  حمایت کامل از این میز محصول برای تعیین قیمت
 صادراتی کاال

های شیرینی، حمایت از ایجاد خوشه
حلوا ارده، 
 استانتوریستوایگلخانهمحصوالت

 اصهای بازاریابی محصول برای این کاالی خحمایت 

6 

حفظ بازارهای 
صادراتی فعلی و 
تالش جهت نفوذ 
 در بازارهای جدید

اندازی دفاتر بازرگانی کشورهای راه
الملل خارجی در مرکز تجارت بین

 استان

 جوار نمایشگاه دراستانالمللتجارت بینساز محلوساخت 

 های خارجی جهت استقرار نمایندگی در دعوت از رایزن
 لل استانالممرکز تجارت بین

معرفی  CDتهیه کتاب و 
های صادراتی استان و توزیع توانمندی

 در بازارهای هدف

 های درگیر آوری اطالعات از صادرکنندگان و سازمانجمع
 صادرات برای چاپ در کتاب

 های صادراتی استان همراه یا چاپ کتاب توانمندیCD 
 مالتی مدیا به دو زبان

 رگانی کشور در کشورهایهای بازارسال کتاب به رایزن 
 مختلف جهت توزیع بین خریداران خارجی

های تجاری از پذیرش هیات
کشورهای هدف با توجه به اولویت 

 سازمان توسعه تجارت

 بازاریابی کشورهای اکراین،  -دعوت از هیات تجاری
ت تاجیکستان، هندوستان و کنیا برای بازدید از محصوال

ری م عقد قراردادهای تجاصادراتی استان و در صورت لزو
 با واحدهای صادراتی استان

های بازاریابی تجاری به اعزام هیات
 کشورهای هدف

 بازاریابی به کشورهای ساحل -اندازی هیات تجاریراه 
ان ه استعاج، بورکینا فاسو، غنا و آلمان با توجه به این ک

ها یزد مراودات تجاری با این کشورها دارد و این کشور
 باشند.تی برای فروش محصوالت استان یزد میمساعد

 1تشکیل کارگروه موضوع تبصره 
 بسته حمایتی صادرات 4ماده 

 یع و کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی و صنا
 معادن، اتاق تعاون، تشکل صادراتی ذیربط، اداره یا
سازمان تخصصی مرتبط و سازمان بازرگانی استان، 

 گردد.تشکیل می

تشکیل کمیته تحقیق و بررسی کشورهای مورد نظر در  ایجاد مراکز تجاری در کشورهای 
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ف
دی

ر
 

 اقدام اساسی سیاست )برنامه عملیاتی( راهبرد

 تعیین مجری توانمند از افراد حقیقی و حقوقی مقصد صادراتی و بازارهای جدید

 های سازمان توسعه تجارتپیگیری حمایت 

7 

حمایت از تشکیل 
و بهبود عملکرد 

ها و اتحادیه
های تشکل

 نصادراتی در استا

حمایت از تشکیل اتحادیه و 
های تخصصی صادراتی در تشکل

زمینه کاشی، سرامیک و محصوالت 
 ایگلخانه

 های تخصصی صادراتی مخصوصا در زمینه تشکیل تشکل
ای و دسترسی به کاشی و سرامیک و محصوالت گلخانه

 بازارهای هدف

 ه ها و سایر امور به صورت یک اتحادیدر نمایشگاهشرکت
 قدرتمند

 تشکلهرتخصصی -بازاریابی-های تجاریهیاترگزاریب 

ها و ها، تسهیالت، مشوقاعطا کمک
های مستقیم و غیرمستقیم در حمایت

حوزه صادرات غیرنفتی از طریق این 
 های صادراتیها و خوشهتشکل

 نامه اجرایی بندتدوین اقدامات اساسی پس از ارجاع آیین 
 م توسعهقانون برنامه پنج 104الف ماده 

8 

حمایت از ایجاد 
های شرکت

تخصصی مشاوره 
بازرگانی و 

مدیریت صادرات 
 در استان
 

های ایجاد و حمایت از شرکت
 مدیریت صادرات

 اندازی التحصیالن دانشگاهی جهت راهدعوت از فارغ
 شرکت مدیریت صادرات

 اندازی دفاتر مدیریت صادرات در استانراه 

 ای های مشاورهلیه به شرکتپشتیبانی اطالعاتی و مالی او
 و مدیریت صادرات

 های بازارشناسی و هدفمند به این گونه ارائه طرح
 تر شدنها جهت فعالشرکت

های مشاوره ایجاد و حمایت از شرکت
 تحقیقات بازاریابی

 های بازاریابیاندازی شرکتسازی جهت راهفرهنگ 

 المللیاندازی دفاتر بازاریابی بینراه 

 هاگونه شرکتز اینحمایت ا 

 هاشرکتگونهبه اینکشورشناسیوهای بازاریابیارائه طرح 

9 

کید بر افزایش أت
 سهم صادرات
خدمات و 
با  محصوالت
برتر در  فناوری

 صادرات کشور

 از توسعه صادرات پشتیبانی
محصوالت صنایع پیشرفته و 

 بنیاندانش

 داخلیگذاریپشتیبانی از سرمایه 
ویکرد توسعه و خارجی با ر

 صادرات و انتقال فناوری

  فکریساماندهی حقوق مالکیت 
زنجیره ارزش از ایده تا  در

کید بر محصوالت أمحصول با ت
 بنیاندانش

 ریابی و فروش دفاترتقویت و توسعه فعالیت های بازا 
 پخش آثار فرهنگی و هنری در خارج از کشور

  بهبود بخشیدن به زیر ساختهای فنی و قراردادی به
 مهندسی -های فنیمنظور توسعه صادرات خدمات شرکت

 های بانکی برای توسعه تسهیل در صدور ضمانتنامه
 صادرات خدمات فنی مهندسی

 ور ملی به منظ استفاده از منابع صندوق توسعه تسهیل در
 افزایش صادرات

 واع ریزی برای معافیت از پرداخت کارمزد صدور انبرنامه
 مرزی خدماتهای برونهای پروژهنامهضمانت
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 اقدام اساسی سیاست )برنامه عملیاتی( راهبرد

  توسعه تعامالت فناورانه با
اندازی الملل با راهاقتصاد بین

مراکز تحقیقاتی مشترک با 
 های خارجیشرکت

 گذاری تسهیل در جذب سرمایه
هت توسعه خارجی در ج
 های گردشگریزیرساخت

  توجه ویژه به توسعه صادرات
خدمات عملگری) اپراتوری ( 

به منظور  ICTو  ITصنعت 
استفاده از ظرفیت فارغ 

 التحصیالن و توسعه اشتغال

  پشتیبانی از سرمایه گذاری
داخلی و خارجی با رویکرد 

توسعه صادرات خدمات حمل و 
کاال،  ،نقل و ترانزیت )انرژی

 اطالعات( ،رمساف

  حمایت از پردازش محصوالت
و اولیه داخلی به جای  خام

حمایت از صادرات این 
در راستای تکمیل  محصوالت
 زنجیره ارزش

  استفاده از ظرفیت استانداردهای
المللی در ای و بینمنطقه
تدوین استانداردهای راستای 

 موردنیاز برای محصوالت داخلی

 ه حمایت از اعطای کمک سود تسهیالت از نرخ سود متعلق
 به صادرکنندگان

 عوارض بر صادرات محصوالت خام و دارای  برقراری
 ارزش افزوده پایین

 ش یانت از حقوق مالکیت فکری در زنجیره ارزتوسعه و ص
 بنیانمحصوالت به ویژه محصوالت دانش

  کاهش ریسک صادرات کاالها و خدمات و افزایش مزیت
ن لم بیرقابتی برای توسعه بازار و پیشگیری از رقابت ناسا

 صادرکنندگان

10 

و گسترش  تسهیل
خدمات تجاری و 

 بازرگانی

 

  توسعه تجارت الکترونیک و
های رش بکارگیری روشگست

 نوین تجارت

  مدیریت بازار کاال و خدمات از
طریق روان سازی، ساماندهی و 

 توزیع هایشبکهنوین سازی 

  توسعه فرهنگ تولید صادراتی و
سازی پیوست نگر با فعالبرون
ها و ارتباط و ای پروژهرسانه

 ر ایجاد پنجره واحد و اعمال مدیریت یکپارچه گمرکی د
 کلیه مبادی گمرکی

 های تجاری و برگزاری ساماندهی اعزام و پذیرش هیات
 المللیهای تخصصی داخلی و بین نمایشگاه

 های موجود توسعه صادرات بازبینی و افزایش مشوق
 کاالی غیرنفتی و خدمات متناسب با ارزش افزوده

  حذف هرگونه عوارض و مالیات بر صادرات بخش جز در
 شرایط خاص

 فروش پیشبرد هایروش و تبلیغات از مادی حمایت 
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 اقدام اساسی سیاست )برنامه عملیاتی( راهبرد

 هاهماهنگی با رسانه

 ارائه اثربخش  توسعه تولید و
ی بازارهای اطالعات تجار

 المللیبین

  تسهیل تعامالت بین المللی
فعاالن اقتصادی و شرکای 
خارجی از طریق ایجاد شبکه 
های تعاملی مجازی و 

 غیرمجازی

  پشتیبانی از فرآوری واردات و
 صدور مجدد

  توسعه منابع انسانی و افزایش
ظرفیت مدیریتی و تخصصی 

 تجاری

  توسعه ناوگان حمل و نقل
ریلی و نیز  ای، هوایی وجاده
های حمل و نقل ترکیبی شرکت

المللی و توسعه داخلی و بین
های صادراتی کاال و ترمینال
 های گمرکیزیرساخت

 هدف بازارهای در ایرانی برندهای

 هایدرفروشگاه انیایر برندهای ازحضور مادی حمایت 
 المللی بین معتبر ایزنجیره و بزرگ

 نی ساماندهی نظام ملی آمار و اطالعات تجاری و بازرگا
 در جهت ایجاد شبکه یکپارچه اطالعاتی

 ش های داده کاوی برای بررسی اثربخبرداری از روشبهره
 بینی اطالعات تجاریو پیش

 منظم هوایی برقراری خطوط 

 های تجاری به ویژه هی سیاستسازی و پیش آگاشفاف
ز ماه قبل ا 6ای حداقل آگاهی ضوابط فنی و تعرفهپیش
 اجرا

 های توسعه و تجهیز شبکه حمل و نقل و زیر ساخت
لجستیک و فناوری نوین و نوسازی ناوگان تجاری با 

 رویکرد افزایش سهم ایران از ترانزیت

 تعرفه ترجیحى خدمات انباردارى براى کاالى صادراتى 

 های صادراتی ای و ریسکهای بیمهافزایش میزان پوشش
 کشورهای هدف

 های هماهنگی ایجاد ساز وکارها و تدوین دستورالعمل
های تجاری و صنعتی با اعمال استانداردها و سیاست

 تضوابط فنی الزم در واردات و صادرات کاالها و خدما

  ه بفراهم نمودن امکان تأمین مستقیم کاالهای وارداتی
 یژه مواد اولیهو

11 

جذب 
گذاری سرمایه

خارجی به منظور 
 گراتولید صادرات

  پشتیبانی از تامین مالی
های گذاری در حوزهسرمایه
 داراولویت

 ها و پشتیبانی از توسعه بانک
 های خارجیبیمه

 گذاری مشترک با برندها سرمایه
جهانی برای  های معتبرو شرکت
 تولید

 گذاریسرمایهسازی وانایجاد پنجره واحد برای ر 

 رسانی استانی و ملی به منظور های اطالعایجاد شبکه
 گذاریهای سرمایهساماندهی فرصت

 گذارانسرمایه سود و عواید خروجوتسهیلامن بستر ایجاد 

 های المللی و مشارکت بنگاهپشتیبانی از تعامالت بین
 داخلی و خارجی

 خارجیهایبیمهوها های بانکپشتیبانی از توسعه فعالیت 

 خارجی  -های مشترک داخلی گذاریپشتیبانی از سرمایه
 با رویکرد توسعه صادرات و انتقال تکنولوژی

  مشارکت در توسعه و تقویت نهادهای تامین مالی نظیر
های تامین مالی، گذاری، شرکتهای سرمایهصندوق
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 اقدام اساسی سیاست )برنامه عملیاتی( راهبرد

 ای و زیر ساختیصندوق پروژه

 راد گذاران خارجی و افهایجاد تسهیالت تردد برای سرمای
جازه ها از قبیل صدور روادید چند ساله با امرتبط با آن
 ورود به دفعات

12 

جلوگیری از 
انحصار و 
بازارشکنی 

گسترش حضور 
موثر بخش 
خصوصی در 
بازارهای 
المللی با تاکید بین

های خرد بر بنگاه
 و کوچک

  ( قانون 44)اجرای صحیح اصل
اساسی برای جلوگیری از 

 حصاران

  تقویت تفکر و ابزارهای الزم در
دستگاههای اجرایی برای به 
حداکثر رساندن نقش تشکل ها 

المللی و اقتصادی بین در امور
 کاهش مداخالت دولتی

  حمایت از بخش خصوصی در
مراحل پیش از ورود، حین ورود 
و پس از ورود برای حضور 
 المللیماندگارتر در بازارهای بین

 ئه اثربخش توسعه تولید وارا
اطالعات تجاری بازارهای 

 المللیبین

 و توانمندسازی بنگاههای خرد
کوچک برای حضور در بازارهای 

 المللیبین

 صادراتی  (های)کنسرسیوم
 متناسب با بازار هدف

 های ها و شبکهتوسعه خوشه
 صادراتی

 ریزی مناسب جهت برنامه
های گیری از فرصتبهره

 تجاری زودگذر

  بنیه مالی تقویت و حمایت
 های صادراتیبنگاه

 توسعه نظام اطالع رسانی  الکترونیکی بازارهای هدف 

  حمایت از تشکیل گروههای امداد رسانی تخصصی  به
 بازرگانان حاضر در بازارهای بین المللی

 ق تشویق و الگوسازی صادرکنندگان و تجار موفق از طری
 ایاعطای جوایز مادی و غیر مادی نظیر معرفی رسانه

 نیساماندهی نظام ملی آمار و اطالعات تجاری و بازرگا 

 های داده کاوی برای بررسی بهره برداری از روش
 بینی اطالعات تجاریاثربخش و پیش

 المللی فعاالن اقتصادی و شرکای تسهیل تعامالت بین
های تعاملی مجازی و خارجی از طریق ایجاد شبکه

 غیرمجازی

 گ داخلی و ایجاد هلدیناز برندسازی محصوالت پشتیبانی
 بندیو تقویت بسته های تخصصی صادراتیو بنگاه

 حمایت از تولیدات تحت لیسانس 

  جلوگیری از لطمه ناشی از کاهش قیمت غیرمتعارف و
 محصوالت مشابه خارجی در بازار برای ایجاد رقابت

13 

تقویت بازارگرایی 
)توجه به 
های فرصت

بازارهای هدف( 

 محوری و تقویت نگرش بازار
گیری نگر با تاکید بر بهرهبرون

 های منطقهاز توانمندی

  دف و هتعیین و اعزام رایزنان فعال بازرگانی در کشورهای
 به ویژه کشورهای منطقه

  تدوین نقشه راه همکاری های تجاری با کشورهای هدف
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 اقدام اساسی سیاست )برنامه عملیاتی( راهبرد

گیری توام با بهره
های از مزیت

صادراتی در تنظیم 
 روابط تجاری

 از حمایتوشناسایی
 صادراتیهایمزیت

 در حفظ سهموماندگاری
 هدفبازارهای

  مشارکت فعال در زنجیره تولید
 و تجارت بین المللی

 تی تولید محصوالت صادرا
مطابق با استانداردها و 
 هدفمعیارهای بازارهای

 صادراتی

14 

حمایت از واردات 
کاالهای 
ای و سرمایه

خدمات با فناوری 
برتر با تاکید بر 

صادراتی  اتتولید
بویژه در زمینه 
کاالهای معتبر و 
دارای برند جهانی 

های و آموزش
 تخصصی

  تخفیفات گمرکیاعمال 

  تشویق بنگاه ها به انعقاد
قراردادهای انتقال فن آوری و 
دانش فنی با شرکت های برتر 

 جهانی

 اعمال مدیریت واحد در کلیه مبادی گمرکی 

 همه مبادی  توسعه و تجهیز نظام فناوری اطالعات در
رسمی تجارت فرامرزی به منظور ایجاد گمرک 

 الکترونیک و تسهیل تجارت

 اعمال تخفیفات گمرکی 

 اعطای مشوق های مالی 

15 
کید بر کاهش أت

 واردات غیررسمی

  بهبود نظام و شبکه توزیع کاال
در جهت ممانعت از عرضه و 
 فروش کاالهای قاچاق

  فرهنگ سازی در جهت عدم
 های قاچاقاستفاده از کاال

 و تجمیع عوارض )غیر از حقوق ورودی( مربوط به کاهش 
 واردات

 مبادی ورودی گمرکی کاهش 

 های پیشرفتهدستگاهها و تجهیز گمرک به سیستم 

 قاچاقکاالهایکار الزم برای شناسایی و معرفیارائه سازو 

 ریسک( قاچاق ازطریق توانمندسازی افزایش خطرپذیری( 
 تسریع در فرآیند رسیدگی به بخش های مبارزه کننده،

های های قاچاق کاال و ارز و اعمال موثر مجازاتپرونده
 بازدارنده

 تسهیل تأمین نیازهای ضروری کشور از خارج 

  خودداری از ممنوعیت واردات کاالهای مجاز، جز بر
 اساس استاندارد و ضوابط
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 الزامات

 ه است:ئقابل ارا به صورت زیر هاسیاستالزامات تحقق اهداف و اجرای 

  گذاری مستقیم خارجی و محیط کسب و کار جهت تسهیل فرایند جذب سرمایهبهبود

تی و صادرا های نوین و استفاده از شبکه فروشگذاری مشترک با هدف انتقال فناوریسرمایه

 هاآن

 رفع  قانون اساسی و قانون 44های کلی اصل اجرای صحیح و کامل قانون اجرای سیاست

 پذیرتولید رقابتموانع 

 های نو ناوریهایی نظیر تحقیق و توسعه، نوآوری، نفوذ فهای الزم برای فعالیتاعمال مشوق

 وریجویی انرژی و ارتقاء بهرهو پیشرفته، صرفه

 جهت تحریک تقاضای خارجی  اندازی خطوط اعتباری )اعتبار خریدار(راه 

 واحد تجاری  اندازی کامل پنجرهترویج تجارت الکترونیکی و راه 

 های توسعه صادراتتخصیص منابع الزم برای اجرای کامل برنامه 

 های خریدارای در حوزه نوسانات نرخ ارز و ریسکهای بیمهتقویت پوشش 

 جهانی های تولید و ارزشهای داخلی به زنجیرهپیوستن بنگاه ریزی هدفمند جهتبرنامه 

 

 پیشنهاداتی در زمینه توسعه صادرات

 یهااتاق یدر هزار رقم فروش کاال و خدمات اعضا یکبرنامه پنجم توسعه ) 77 مادهدر خصوص 

اضافه  یلبا موضوع ذ یاتبصره گرددیم یشنهادگردد( پ یزمذکور وار یهاحساب اتاق بهو تعاون  یبازرگان

 گردد:
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 یابازاره یقاتاستان، تا در تحق یهاهر استان به اتاق یزیاز بودجه وار ی)اختصاص درصد 

 یخارج هاییشگاهو شرکت در نما یبرگزار ی،تجار یتورها یرشاعزام و پذ ی،هدف صادرات

و  وزارت صنعت، معدن یهادر قالب دستورالعمل یصادرات هاییوماز کنسرس یتو حما

 گردد(.  ینهتجارت، هز

ات سعه صادرکشور، به منظور تو یمتحرپسا یطبرنامه ششم توسعه در شرا یریبا توجه به قرارگ

 گردد:یم یشنهادکشور پ یاقتصاد یدارجهت رشد پا

 بودن ارز در برنامه ششم توسعه لحاظ گردد. ینرخالزام تک 

 در تمام  هاخانهوابستگان اقتصادی در سفارتتر شدن نقش پررنگ یاستس یالزام اجرا

 وزارت صنعت، معدن و تجارت یتوسط وزارت امور خارجه با همکار یادن یکشورها

  یشها و افزاهمشارکت بنگا ءبه منظور ارتقا -برنامه پنجم توسعه )الف 104ج ماده در بند 

 یریتمد یها(، شرکتهایومها )کنسرسشرکت یهها، اتحادها، خوشهها، شبکهسهم تشکل

ها، تنوع محصول، دولت مجاز است کمک یو دارا یبزرگ صادرات یهاصادرات و شرکت

 را از تییرنفخود در حوزه صادرات غ یرمستقیمو غ یممستق هایحمایتها و مشوق یالت،تسه

ده، اگذار شو یاراتماده در مقابل اخت ینموضوع ا یها. تشکلیدها اعطا نماتشکل ینا یقطر

 یرگانارت بازبند توسط وز ینا ییاجرا نامهیینپاسخگو و مسئول جبران خسارت خواهند بود. آ

 یهاشوقبه منظور ارائه م یا( تبصرهرسدیم نیراوز یاته یبو به تصو یهو معاونت، ته

 ده باال،با ارزش افزو یمحصوالت صادرات ی)عالوه بر موارد مذکور( برا یژهو یصادرات

 افزار اضافه شود. صادرات و خدمات نرم

 ا بشود تا  مسلح کشور اجازه داده یروهایبه ن ی،نقل صادراتوبازار حمل یمبه منظور تنظ

 یها در راستانقل آنوناوگان حمل یخال یتها از ظرفسعه صادرات استانکارگروه تو یبتصو

  کشور استفاده شود. یصادرات یشدن کاالها یرترپذصادرات و رقابت ینهکاهش هز

  برنامه پنجم توسعه )صادرات کاالها و خدمات از اخذ هر گونه مجوز به  104در بند ج ماده

مورد درخواست  المللینمرسوم در تجارت ب هاییو گواه یاجبار یاستانداردها یاستثنا
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 یدر بازارها یدیتول یاز رقابت ناسالم واحدها یریمعاف است( به منظور جلوگ یدارانخر

 شوند،یکشور م یبه خودشان و وجه تجارت خارج یرناپذجبران راتهدف که موجب خسا

در  یژهو یهاظارتامکان ن یتخصص هاییومکنسرس یاها اضافه گردد که تشکل یاتبصره

 وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته باشند.  یهاخصوص را در قالب دستورالعمل ینا

 موجب  یبازار داخل یمتنظ -برنامه پنجم توسعه )ه 104بند )ه( ماده  2 یفدر خصوص رد

 ی،دام کاالها و خدمات به جز موارد اقالم خاص یهو صدور کل گرددیصدور نم یتممنوع

ت تنوع حفاظ یاو  یکیژنت یرکه جنبه حفظ ذخا ییهاو گونه یو مرتع یزراعخاک  ی،نبات

 -تیسز یطو سازمان حفاظت مح یوزارت جهاد کشاورز تشخیصبه -داشته باشند  یستیز

مجوز  ،یو نبات یمحصوالت دام یدیتول یاضافه گردد تا به واحدها یامجاز است( تبصره

 شانیدیتول یتاز ظرف یبخش ی( برایازار صادراتو حفظ ب یجادصادرات بلندمدت )به منظور ا

 . ال نگرددصادرات در قالب مجوز مذکور اعم یتممنوع گونهیچه یطیاعطا شود و در هر شرا

  ضمن سال سوم برنامه یانه پنجم توسعه )دولت مکلف است تا پابرنام 106متن ماده ،

 یتالفعکم  یگمرک یجو خرو یورود یدرصد از مباد 30کاال، حداقل  یصکاهش زمان ترخ

ر سرعت د دقت و ءبه منظور ارتقا شودیخود را کاهش دهد. تبصره: به دولت اجازه داده م

مجهز  نینو یوژروز و تکنول یرا به فناور یماندهباق یمباد جارت،ت یشو افزا یکنترل یاتعمل

 گردد: یگزینجا یر( با متن زیدنما

ارت، تج یشو افزا یکنترل یاتدر عمل دقت و سرعت ءدولت مکلف است به منظور ارتقا"

 ."یدمجهز نما یننو یروز و تکنولوژ یرا به فناور یافتهتر توسعهگمرکات کم

 یرانرک اتوسعه صادرات در هر استان، گم یبرا یاستان هاییزیربه منظور امکان برنامه 

ادر ص یمشخص گردد که کاالها ین،گردد و همچن یاستانمکلف به انتشار آمار صادرات 

 .گرددیم یدشده، توسط کدام استان تول
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اد قرارد ی،استاندارد کاالها مشخص گردد و به عبارت ی،هدف صادرات یتجارت با کشورها یبرا

ز ارد بازار هدف استاندا استاندارد کشور و ینب یهدف انعقاد گردد تا ناهماهنگ یاستاندارد کاال با کشورها

 برود.  ینب

ا بتوانند به ت ی،خارج بازرگانان و تجار یبا امکانات کامل در استان برا یرمراکز و دفاتر تجا یجادا

 بر کار خود نظارت داشته باشند. یمصورت مستق
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 استان یزد منطقه ویژه اقتصادی

 تبیین وضعیت

عه توسط قانون برنامه دوم توس 25بر اساس تبصره  1379منطقه ویژه اقتصادی یزد در سال 

ه منظور فعالیت بهکتار و صرفاً  570، در زمینی به مساحت "صنعتی -زاد تجاری شورای عالی مناطق آ"

عنوان سازمان به  "های صنعتی استان یزدشرکت شهرک"فته و رقرار گ تصویبدر حوزه نساجی مورد 

زم، افزاری الافزاری و نرممسئول منطقه یاد شده تعیین گردیده است. با فراهم شدن امکانات سخت

های آن در دور ترسماً عملیاتی و با اخذ مصوبه عام شدن حوزه فعالی 1385قه ویژه در سال گمرک منط

هریور ماه آن در ش های آن نقطه عطفی ایجاد و به دنبالت محترم دولت به استان در فعالیتأاول سفر هی

یزد به موارد  دیاز جمله اهداف خاص ایجاد منطقه ویژه اقتصا برداری قرار گرفت.رسماً مورد بهره 86

 توان اشاره داشت:ذیل می

  های تولیدورود به بازارهای رقابتی جهانی، از طریق کاهش هزینهتوسعه صادرات و 

 ایگیری از امکانات جهانی جهت رشد و تحرک اقتصاد ملی و منطقهبهره 

 ارائه تسهیالت قانونی جهت واردات و صادرات کاالهای تجاری و صنعتی 

 یت، صادرات مجدد و انتقال کاال )ترانشیب(گسترش صنعت ترانز 

 گذاری داخلی و خارجی و ایجاد اشتغال مولدرمایهجلب و تشویق س 

 

 ویژه اقتصادی مصوبات مربوط به ایجاد منطقه

 

 . مصوبات مربوط به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی89جدول 

 مصوبه عنوان ردیف

1 
ده بر تعیین سازمان مسئول، محدومصوبه هیأت دولت مبنی 
 و گرایش منطقه ویژه

 17/03/1379مورخ  ک 22797 ت/ 1027 نامهتصویب

 29/01/1386مورخ  ه 370187 ت/ 11165 نامهتصویب مصوبه عام شدن فعالیت در هیأت دولت 2

 1385مهر ماه  استقرار گمرک و عملیاتی شدن منطقه 3

 1386ور ماه شهری برداری رسمیافتتاح و بهره 4
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 های خاص مکانی منطقه ویژه اقتصادی یزدمزیت

 مجاورت با مرکز استان 

 المللی یزدمجاورت با فرودگاه بین 

 بندرعباس -مجاورت با جاده دوبانده ترانزیت تهران 

 آهن سراسریمجاورت با خطوط راه 

 غرب(-جنوب( و )شرق-قرارگرفتن در مرکز کشور و در کریدورهای )شمال 

 ا شهرک صنعتی یزدمجاورت ب 

 مجاورت با پایانه بار یزد 

 های استان یزد )بر اساس سند توسعه استان(:قابلیت برخورداری از 

ارآفرینی انسانی و اجتماعی مستعد توأم با خردورزی، سخت کوشی، کهای دارای سرمایه .1

 جوییو مشارکت

 های صنعتی و معدنی کشورتوانمندی استان به عنوان یکی از قطب .2

 ژئوپلیتیکی به عنوان محور پایدار امنیت ملی ی موقعیت خاصدارا .3
 

 منطقه ویژه اقتصادی سوابق مکاتبات دارای اهمیت

 

 . سوابق مکاتبات منطقه ویژه اقتصادی90جدول 

 شماره تاریخ عنوان نامه

 تصویب چارت سازمانی برای مناطق ویژه
 عکس(های شرکت به سازمان و بال)نامه

25/08/1392 
05/11/1392 

11065 
14947 

 210 11/01/1395 تصویب طرح جامه منطقه ویژه

دی و ه اقتصامشکل عدم اعطای تسهیالت ریالی صندوق توسعه ملی به فعاالن مناطق آزاد و ویژ
ات ه و قطعآالت، مواد اولینیز مشکل عدم تخصیص ارز با نرخ مبادالتی برای واردات ماشین

 فعاالن مناطق آزاد و ویژه اقتصادیواسطه به 
 عالی مناطق آزاد و ویژه به معاون اول محترم رییس جمهور( )نامه شورای

08/11/1393 4676/10/932 

 صنعتی –تبدیل مناطق ویژه اقتصادی به مناطق آزاد تجاری 
 )نامه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه به استاندار فارس(

10/08/1393 3552/30/932 

 44ص/11142 25/06/1393تأمین اعتبار اتصال ریلی منطقه علیرغم پذیرش توجیه اقتصادی و موافقت توسط اداره کل  مشکل
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 آهنراه

 صادرات و واردات منطقه ویژه اقتصادی استان یزد

 واحدهای ، بیشترین رشد ارزش واردات مواد اولیهگرددطور که در جدول ذیل مالحظه میهمان

ستقیم با به مکه این امر ارتباط  است 1394سال  مربوط بهنطقه ویژه اقتصادی تولیدی مستقر در م

ن مواد اولیه در تأمی برداری رسیدن واحد تولید الیاف مصنوعی در منطقه دارد. این امر ضعف کشور رابهره

 از ی مشکالتای که با وجود تولید مشابه داخلی به دلیل برخدهد به گونهواحدهای صنعتی نشان می

ات مواد ر و واردخرید از خارج کشو ،جمله مشکل نیاز به نقدینگی در خرید از بورس برای واحد صنعتی

حد صنعتی برداری نرسیدن وابهرهدر این دوره به دلیل به  ،د. همچنینگردپذیر میاولیه توجیه

یزان م 35مایه گردد. نمشاهده نمیمحور، رشدی در حوزه صادرات کاالهای تولیدی منطقه ویژه صادرات

 دهد. ارزش صادرات و واردات کاالهای صنعتی را نشان می

ای، بر بخش صنعت از کانال کاهش واردات کاالهای سرمایهاقتصادی ترین اثرات تحریم مهم

ای که گذاری صنعتی نمایان شد به گونهای و مواد خام مصرفی بخش صنعت و افت شدید سرمایهواسطه

ارزش واردات در منطقه ویژه اقتصادی  .36Error! Reference source not foundبر اساس نمایه 

ای بخش صنعت بوده و با رشد سالیانه مناسبی در سنوات گذشته شامل کاالهای سرمایه یزد که عموماً

به حالت سکون و عدم تغییر و  1393و  1392های با شروع افت ابتدا بین سال ؛برخوردار بوده است

میلیون دالر در  5/23با کاهشی در حد نصف به حدود  1393میلیون دالر در سال  52سپس از حدود 

 گذاری صنعتی کشور نیز نمایان است.تنزل یافت که اثر این امر در افت شدید سرمایه 1394سال 
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 یزداستان واردات منطقه ویژه اقتصادی و درات صا. تعداد و ارزش 91جدول 

 صنعتی

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 الس                                  عنوان
 941 625 689 1020 783 666 752 469 تعداد ورود مواد اولیه داخلی

 620 900 1295 1445 1150 1020 1042 752 تعداد خروج کاالی تولیدی

 299 235 302 101 76 34 31 20 تعداد واردات مواد اولیه

 45.6 14.8 10.2 10.2 4.6 2.6 2.1 0.9 ارزش واردات مواد اولیه )میلیون دالر(

 213 81 58 59 10 14 8 4 تعداد صادرات کاالی تولیدی

 16.4 14.5 6.7 15.3 0.4 1.1 0.2 0.1 ارزش صادرات کاالی تولیدی )میلیون دالر(

 اریتج

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 الس عنوان                                  
 239 306 340 352 443 378 142 58 تعداد واردات

 23.6 51.9 49.3 36.0 23.8 10.2 7.7 1.5 ارزش واردات )میلیون دالر(

 : منطقه ویژه اقتصادی یزدأخذم

 

 
 . ارزش صادرات و واردات کاالهای صنعتی35 یهنما

 منطقه ویژه اقتصادی یزد مأخذ:
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 . ارزش واردات کاالهای تجاری )میلیون دالر(36 یهنما

 : منطقه ویژه اقتصادی یزدأخذم
 

 استان یزد های منطقه اقتصادیترین چالشمهم

 افزاریحوزه نرم

  یزد به  گیر منطقه ویژه اقتصادیگذار خارجی گریبانکلی کشور در پذیرش سرمایهمشکالت

 عنوان بخشی از کشور شده است.

 طق ویژه ها به واحدهای مستقر در منامشکالت تخصیص اعتبار ارزی و ریالی از سوی بانک

 اقتصادی

 عدم وجود چارت مصوب سازمانی برای منطقه ویژه 

 ها(لیتوسعه فعایاز کادر اداری سازمان منطقه )مورد نیاز برای تتأمین نیروی انسانی مورد ن 

 انداز از شکل حقوقی سازمان منطقه و استقالل عمل آنعدم وجود چشم 

 های اساسی عدم امکان مشارکت با متقاضیان بخش خصوصی در تأمین زیربناها و فعالیت

 ل(های سازمان مسئونامهگذاری )با توجه به ماهیت حقوقی و آیینجهت رونق سرمایه

  ( طرح جامع تهیه نشده بوده 1378در زمان تصویب و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی یزد )سال

است. نداشتن طرح جامع سردرگمی را برای سازمان مسئول منطقه در تبیین و اجرای 
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کند. با موافقت سازمان تهیه طرح جامع در دستور کار شرکت های ضروری ایجاد میپروژه

 های صنعتی استان قرار دارد.شهرک

 افزاری )زیربنایی(حوزه سخت

  نطقه( برای مکیلومتر )از محل ایستگاه نظر آباد به  8/11ایجاد خط راه آهن به طول لزوم

ستیک، و استفاده مشترک منطقه ویژه، اداره کل گمرک، شرکت انبارهای عمومی، صنایع ال

 واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی یزد

 هکتار از فازهای یک و دو منطقه ویژه 570نیاز برای ص آب موردتخصی 

 های فاز دو منطقه ویژهتکمیل زیرساخت تأمین مالی برای 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سند تفصیلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد                                                                188

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 امور زیربنایی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سند تفصیلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد                                                                190

 
 

 

 انرژی

 

 بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود بخش انرژی

 یل وضع موجود بخش انرژیتوصیف و تحل

ابل توجهی قسال گذشته، احتیاجات انرژی جهان به مقدار  30طبق آمارهای به ثبت رسیده طی  

این  1990در سال  کهبوده  Gtoe 3/3مصرف انرژی جهان معادل  1960افزایش یافته است. در سال 

 3/3 رف انرژیمصسط ساالنه متوه است؛ به این ترتیب، طی دوره مذکور، گردید بالغ Gtoe8/8  رقم به

 و 2010های شود این رقم در سالبینی میدهد. پیشدرصد افزایش را نشان می 166درصد و در مجموع 

نرژی جهان دهند که میزان مصرف ایابد. این ارقام نشان میافزایش   Gtoe/Year 14و  12به  2020

نیاز های موردخصوص نحوه تولید انرژی باشد و ضروری است برنامه جامعی دردر قرن آینده باال می

 تدوین گردد. 

های ترین اهداف کمی و شاخصانرژی در استان، مهم بخشبرای ارزیابی وضعیت موجود 

ردیده است. بر ارائه گ 95در جدول شماره برنامه چهارم و پنجم  هایهای نفت، گاز و برق طی سالفصل

  توان اشاره نمود.ش به موارد زیر میاین اساس در خصوص وضعیت و روند تحوالت بخ
 

 نفت و گاز در استان یزد

که  گزارش شدهمکعب متر 1988840های نفتی استان برابر فرآورده مصرفکل  1393سال  در

 1393 مکعب بوده است. همچنین در سالمتر 1217602بیشترین سهم مربوط به نفت گاز با حجم 

است.  مترمکعب رسیده 465988مترمکعب افزایش به  19784با  1392مصرف بنزین نسبت به سال 

 دهد.ن مینشا 1394الی  1390های های نفتی استان یزد را طی سالجدول زیرمصرف انواع فرآورده
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 مترمکعب -مصرف انواع فراورده های نفتی. 92 جدول

 جمع سایر نفت سفید بنزین نفت کوره نفت گاز سال

1390 1262854 447384 407417 98879 57623 2274157 

1391 1352477 327345 439439 89210 51386 2259857 

1392 1609387 284150 446214 63524 46298 2449573 

1393 1217602 201634 465988 57333 46283 1988840 

 استان یزد 1393ماخذ: سالنامه اماری سال 

 
 زدهای پاک در استان یبرق و انرژی

ی نقشی مع امروزمین انرژی الکتریکی مطلوب و مطمئن در ابعاد زندگی بشر و توسعه پایدار جواأت

ریزی دقیق و رنامهکننده دارد. با نگاهی به رشد روزافزون صنعت در استان یزد، لزوم باساسی و تعیین

ار و رق پایدمین بأشود و تعادل بین عرضه و تقاضا، تگذاری متناسب با رشد تقاضا مشخص میسرمایه

 پذیر خواهد بود.کند که این مهم با تخصیص اعتبارات مناسب امکانمطمئن را پشتیبانی می

 :1باشدبه شرح ذیل می 1389الی  1384های های صنعت برق استان طی سالاهم فعالیت

  دو کیلوولت یزد 230کیلوولت شمال و خط  63/230برداری از پست : بهره1384سال- 

 شمال

 مگاوات  160برداری از بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی به قدرت اسمی : بهره1385ال س 

  اصفهان -کرمان و یزد –ولت یزدکیلو 400برداری از خطوط : بهره1386سال 

  پروژه انتقال و فوق توزیع  14برداری از : بهره1387سال 

  320ی ی به قدرت اسمبرداری از دو واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیب: بهره1388سال 

 مگاوات

                                                           
 ایبرق منطقه 1393کارنامه سال  -1



 سند تفصیلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد                                                                192

 
 

  احد بخار برداری از یک وکیلوولت و بهره 400کیلومتر مدار خط  350: اجرای 1389سال

 مگاوات 160نیروگاه سیکل ترکیبی به قدرت اسمی 

  پروژه طرح انتقال 7برداری از : بهره1390سال 

  های ل پستفاز او ولت یزد دو، نیروگاه شیرکوه،کیلو 400برداری از خط : بهره1391سال

 نخلستان بافق و گلشن طبس 400

  ات و مگاو 160برداری از یک واحد بخار نیروگاه خصوصی به ظرفیت : بهره1392سال

از استان  شدن برق طبس مگاوات به شبکه و جدا 39اتصال دو نیروگاه پراکنده به ظرفیت 

 یزد

  گاوات و م 320ظرفیت اسمی واحد گازی نیروگاه خصوصی به  2برداری از : بهره1393سال

 مگاوات به شبکه 8اتصال یک نیروگاه تولید پراکنده به ظرفیت 

 این اقدامات: نتیجه در

 صد در 6/20 های برنامه چهارم معادلدولتی( طی سالها )دولتی و غیرظرفیت عملی نیروگاه

ذکر است، ه درصد رشد داشته است. الزم ب 4/15و طی چهار سال اول برنامه پنجم، معادل 

 .مگا وات( مربوط به بخش خصوصی بوده است 737درصد ) 4/47حدود  1393در سال 

 صد و طی در 3/18های برنامه چهارم به میزان میزان تولید ناویژه انرژی برق طی سال

گردد، در سال درصد رشد داشته است. اضافه می 7/17های برنامه پنجم، به میزان سال

 میلیون کیلووات ساعت( مربوط به بخش خصوصی بوده 3728درصد ) 42حدود  1393

 است.

 های مصرف، میزان مصرف بخش ای( به هر یک از بخشدر بخش فروش برق )برق منطقه

 28/18های برنامه چهارم )های برنامه پنجم ارقام کمتری را نسبت به سالخانگی در سال

د؛ این در حالی است که ده( نشان می1393درصد در سال  56/12و  1384درصد در سال 
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( را 1393درصد در سال  7/69و  1384درصد در سال  3/53بخش صنعت، روند افزایشی )

 دهد.نشان می

 پنجم،  های برنامه چهارم ومیزان خالص صادرات برق )صادرات منهای واردات( طی سال

م به هارروند صعودی داشته است. تغییرات به نحوی بوده که صادرات برق طی برنامه چ

 درصد رشد یافته است. 3/27درصد و طی برنامه پنجم به میزان  9/1میزان 

 اهشی را های دو برنامه چهارم و پنجم در خصوص تلفات شبکه، روند کبررسی ارقام سال

 1394درصد در سال  43/1به  1384درصد در سال  3/2ای که از دهد به گونهنشان می

 رسیده است.

 شته به های چهارم و پنجم افزایش داهای برنامهارتی طی سالهای حرراندمان نیروگاه

 رسیده است. 1394درصد در سال  43به  1384درصد درسال  36ای که از گونه

 

 ها در زمینه مصرف انرژیمقایسه استان

جوار در سه بخش گاز طبیعی، های هممصرف انرژی در استان یزد و استانذیل جدول 

 دهد.نشان می 1393را در سال  های نفتی و برقفرآورده
 

 جوارهای هممقایسه مصرف انواع انرژی در استان یزد و استان. 93 جدول

 استان
 طبیعی گاز

 (مترمکعب میلیون)

 های نفتیفرآورده

 )میلیون مترمکعب(

 برق

 )مگا وات ساعت(

 6955 1988840 5074.2 یزد

 21343 *5508995 18142 اصفهان

 12445 *3968062 9181 فارس

 14618 *5343386 10946917 خراسان رضوی

 1439 4320441 1233 خراسان جنوبی

 *به استثنای قیر و گاز مایع

 1393خذ: سالنامه آماری کشور سال أم
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 رهای همجواهای نفتی در استان یزد و استانمقایسه مصرف فرآورده. 94 جدول

 استان
 گازرسانی شهرهای تعداد

 شده

 رسانیگاز روستاهای تعداد

 شده

 طبیعی گاز مصرف

 (مکعب متر میلیون)

 3936 153 16 یزد

 15153 1162 103 اصفهان

 9736 736 77 فارس

 3730 100 - کرمان

 1108 88 14 خراسان جنوبی

 1393سال -خذ: سالنامه آماری کشورأم
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 های بخش انرژیعملکرد اهداف کمی/ شاخص. 95 جدول

ف
دی

ر
 

 واحد متعارف عنوان شاخص/ هدف کمی

های برنامه سال

 چهارم

رشد/متوسط 

دوره برنامه 

چهارم 

 )درصد(

 پنجم های برنامهسال
رشد/متوسط 

برنامه  دوره

-93پنجم )

 ( )درصد(89
1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

 0.13 27.64 21.318 22.93 23.09 27.47 -6.4 23.479 32.734 هزار مشترک شترکین جدید گاز طبیعیتعداد م 1

 6.1 370.38 342.737 321.419 298.486 275.392 8.8 247.924 149.68 هزار مشترک تعداد مشترکین گاز طبیعی 2

 15.4 1844 1556 1297 1151 901 20.6 927 363 مگاوات هاظرفیت عملی نیروگاه 3

 17.7 10069 8878 6202 5256 4451 18.3 3517 1516 گیگا وات ساعت تولید برق )ناویژه( 4

5 
برق  -فروش داخلی انرژی برق

 ایمنطقه
میلیون کیلووات 
 ساعت

694 1225 12 1445 1727 2320 2759 2662 13 

 توزیع برق -فروش داخلی انرژی برق 6
میلیون کیلووات 
 ساعت

2392 3351 5.8 3402 3547 3873 4098 4212 4.36 

7 
حداکثر -حداکثر بار مصرفی)اوج مصرف(

 ای)برق منطقه استان نیاز اوج مصرف
 6.6 1158 1180 1074 930 840 6.6 843 611 مگاوات

8 
 -)اوج مصرف( حداکثر بار مصرفی

 توزیع برق -حداکثر نیاز اوج مصرف
 3.1 731 709 699 647 626 3.85 607 484 مگاوات

 واردات برق 9
میلیون کیلووات 
 ساعت

3474 3199 1.6- 2557 2966 3293 2685 2122 3.7- 

 صادرات برق 10
 کیلووات میلیون

 ساعت
1304 1432 1.9 1366 2072 2465 3971 4564 27.3 

 0.5 43 43 41 43 42 1.1 38 36 درصد های حرارتیمتوسط راندمان نیروگاه 11

 -7.3 1.43 1.78 2.07 1.89 2.09 -2.2 2.06 2.3 درصد نتقالهای امیزان تلفات شبکه 12

 -3.3 8.2 6.6 8.33 9.7 9.7 -5.3 7.6 10 درصد های توزیعمیزان تلفات شبکه 13
با عنوان واردات و صادرات برق آمده است. شایان ذکر است اصطالح صادرات و واردات در سطح ملی کاربرد دارد.جوار در مواقع مازاد تولید و یا افزایش نیاز، انتقال یا ترانزیت برق وجود دارد که در جدول فوق های همنکته: بین استان یزد و استان
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 1393ه نسبت ب 1394های توزیع در سال تلفات شبکه افزایشعمده  دلیلالزم به ذکر است، 

 هاخرابی حدلیل شناسایی و اصاله بدرصد مصرف انرژی مشترکین عادی و کاهش نقصان  8/6افزایش 

 باشد.می

 

 1هایتنگناها و چالش

  زیاد به پیمانکاران بدهی 

 )کمبود پراکندگی تولید از دید پدافند غیرعامل )برق 

 سیسات أفرسودگی بخشی از ت 

 وری پایین انرژی )صنایع(های موجود و بهرهروز نبودن تکنولوژیبه 

  فقدان نظام جامع ممیزی انرژی 

 زشی برای کارکنانهای انگیناکافی بودن نظام 

  عدم پرداخت به موقع اعتبارات مصوب دولتی 

 های انرژی واقعی حاملتعرفه غیر 

 عدم پرداخت دیون پیمانکاران 

 رسانی به مشترکینپراکندگی شهرها و روستاها و مشکل خدمت 

 های صنعتی ورود تجهیزات با راندمان پایین در بخش 

 سعه استان های مرتبط در توعدم هماهنگی بین سازمان 

 انحصار تکنولوژی تولید برق در روش و تجهیزات 

 مین منابع مالیأمشکل ت 

                                                           
اعالم نموده که  25/2/95مورخ  1356/810های نفتی طی نامه شماره در زمینه همکاری در تدوین سند شرکت ملی پخش فراورده.  1

اره های تعریف شده بخش انرژی جهت تدوین برنامه ششم، شاخص استانی ندارد. شرکت گاز نیز طی نامه شماین شرکت در شاخص
کید نموده که پس از ابالغ أاز لیست اهداف کمی برنامه ششم فقط یک شاخص را استانی اعالم و ت 1/3/95مورخ  62/000/204655گ

 .گردده میئهای بخش برق اراتنگناها و چالش این قسمت صرفاً اعالم خواهد شد. لذا در 1399تا  1395های برش استانی، اهداف سال
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 هاها، مقررات و برنامهعدم ثبات سیاست 

 روز )صنایع(های بهعدم استفاده از تکنولوژی 

 نبود و یا کمبود مراکز تخصصی مشاوره و راهبری مرتبط با انرژی در استان 

 ط در خصوص رعایت اصالح الگوی مصرف های مرتبعدم هماهنگی بین دستگاه 

 های انرژی و عدم اجرای الگوهای بهینه مصرف ارزان بودن حامل 

 های ایجاد شدهشده و عدم استفاده از ظرفیتمین انرژیأخالی از سکنه شدن روستاهای ت 

  تهدید امنیت اطالعات 

 مقررات دست و پاگیر برای افزایش انگیزه و توانمندسازی کارکنان 

 متولیان مختلف انرژی برق و نبود متولی راهبری انرژی در استان وجود 

 أمین و متولیان انرژی برق، گاز، نفت و صنعت و معدن در جهت ت هایناهماهنگی سیاست

 مصرف انرژی

  ای نوهعدم تامین منابع مالی در حمایت از بخش خصوص در تولید انرژی بویژه انرژی 

 انرژی های پاک مندی ازهای یهرهگران بودن هزینه 

 

 برنامه راهبردی

 اهداف کلی و راهبردها

  

 ششم  بخش انرژی در برنامه یاهداف کلی و راهبردها. 96 جدول

 راهبردهای دستیابی به هدف کلی اهداف کلی ردیف

1 
ای حفظ و ارتقاء جایگاه استان در بازاره

 ای انرژیمنطقه

ق روش برف و ای و جغرافیایی استان برای خریدیت منطقهگیری موثر از موقعبهره
 ای و منطقهاستانی بازارهای در 

 ها ایر استانسو صادرات برق به ین أمو تاولیه انرژی از منابع گیری حداکثر بهره

 های نوین در چرخه تولید و مصرف انرژیاستفاده از فنآوری

مندی از به مشترکان خانگی برای افزایش بهرهاعطای تسهیالت ارزان قیمت 
 های پاکانرژی

2 
امنیت عرضه انرژی مطمئن،  ءارتقا

 پایدار و با کیفیت مناسب
فاده از زان استارتقاء فناوری در تجهیزات و فرآیندهای زنجیره انرژی و افزایش می

 های نوین دنیافناوری
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 راهبردهای دستیابی به هدف کلی اهداف کلی ردیف

 صوالت صنعتیگسترش بازارهای جدید خدمات فناوری و صدور مح

وند برای تضمین ر برق مطمئنمین أبهبود و ارتقاء بازار برق و عملکرد آن در ت
از هدررفت گ گاز برای جلوگیری از بردن کارآیی شبکه باال کشور و پایدار توسعه
 در شبکه

گذاری بخش غیردولتی) خصوصی و تعاونی( در زمینه حمایت از سرمایه
 سازی مصرف انرژیذیر و بهینههای تجدید پانرژی

 نرژیتامین برق روستاهای دور استان با استفاده از منابع تجدید پذیر ا

 کنندگان انرژیصیانت از حقوق مشتریان و عرضه

 های گازیگذاری در پروژهتشویق بخش خصوصی برای سرمایه

5 

انرژی با سبد  دراقتصادی بخشی تنوع
ای تجدیدپذیر، هکید بر انرژیأت
)توسعه استفاده  سنگای و زغالهسته

 های نو(از انرژی

 دار محیط زیستپذیر و دوستهای تجدیدهای انرژیسازی فناوریتجاری

 های تجدیدپذیر در ظرفیت تولید برق کشورافزایش سهم انرژی

 5000زانه میبتولید برق در استان به عنوان چهار را ه مواصالتی انرژی در کشور 
 1400مگاوات تا سال 

فه شدن توسعه انرژی خورشیدی در استان و خرید تضمینی برق به منظور به صر
 گذاری بخش خصوصیسرمایه

یژه در وایجاد مزارع خورشیدی، توسعه آب گرم کن های خورشیدی در استان به 
 مناطق فاقد لوله کشی گاز و توسعه انرژی خورشیدی

6 

و کاهش هدر روی در  افزایش بازیافت
تولید و مصرف انرژی با رعایت 
مالحظات و استانداردهای زیست 

 محیطی

 و توزیع انرژی تا سطحتولید، انتقال  در بخش و تلفاتضایعات کاهش 
 دورهتا پایان  استانداردهای ملی

بهبود کیفیت محصوالت و خدمات بخش انرژی متناسب با استانداردهای 
 المللیبین

 های توزیع انرژیبازآرایی شبکه

 ایجاد مراکز تولید انرژی پاک در مناطق روستایی

 

 اهداف کمی

ل نشان های نفت، گاز و برق در جدول ذیبر حسب اهداف کلی در بخش انرژیش خاهداف کمی ب

 داده شده است:
 

 

 

 



 199                                                                                                                                              انرژی /زیربناییامور 

 
 

 

 

 

 

 



 

200 

 

 یبینی اهداف کمی بخش انرژپیش. 97 جدول

 هدف کلی بخش

وضعیت در  هدف کمی

پایان سال 

1393 

بینی پیش

 1394سال 

 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوان

ی حفظ و ارتقاء جایگاه استان در بازارها
 ای انرژیمنطقه

 صادرات برق
میلیارد کیلووات 
 ساعت

3.79 4.56 4.79 5.03 5.28 5.55 5.82 

 واردات برق
میلیارد کیلووات 
 ساعت

2.69 2.12 2.04 1.96 1.88 1.8 1.73 

ارتقاء امنیت عرضه انرژی مطمئن، 
 پایدار و با کیفیت مناسب

 20 27.643 21.318 هزار مشترک تعداد مشترکین جدید گاز
از  بینی کند و بایدتواند راسا پیششرکت گاز استان نمی

 مرکز ابالغ شود

توزیع  -فروش داخلی برق
 رقب

میلیارد کیلووات 
 ساعت

4.1 4.3 4.45 4.62 4.78 4.95 5.13 

برق  -فروش داخلی برق
 ایمنطقه

میلیارد کیلووات 
 ساعت

2.76 2.66 2.93 3.23 3.54 3.9 4.29 

انرژی سبد  دراقتصادی بخشی تنوع
های تجدید کشور با تاکید بر انرژی

 ای و زغال سنگپذیر، هسته

های ظرفیت انرژی
 دیدپذیرتج

 150 80 40 20 10 0.7 0.5 مگاوات

افزایش بازیافت و کاهش هدرروی در 
تولید و مصرف انرژی با رعایت 
مالحظات و استانداردهای زیست 

 محیطی

متوسط راندمان الکتریکی 
 های حرارتینیروگاه

 45 44 44 43 43 43 43 درصد

 6.5 6.5 6.5 6.5 7.8 8.2 6.5 درصد های توزیعتلفات در شبکه

 1.7 1.72 1.72 1.74 1.74 1.43 1.78 درصد های انتقال تلفات در شبکه

 



 201                                                          امور زیربنایی/ انرژی                                                                                    

 
 

 هاراهبردها و سیاست

 

 های بخش انرژی در برنامه ششمراهبردها و سیاست. 98 جدول

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

ثر از موقعیت ؤگیری مبهره -
ای و جغرافیایی منطقه

خرید و فروش استان برای 
و داخلی بازارهای در برق 
 ایمنطقه

 های تولید و انتقال برق وتوسعه زیرساخت -
تالش برای تأمین ملزومات و تجهیزات 

 برقی

تسهیل تجارت برق توسط بخش  -
 غیردولتی

 انتخاب مشتریان راهبردی -
گذاری بخش خصوصی در حمایت از سرمایه -

 های انرژیتولید حامل
ی الزم جهت افزایش هااحداث زیرساخت -

 صادرات برق

از منابع گیری حداکثر بهره
و صادرات و تأمین اولیه انرژی 

 هابرق به سایر استان

های برق به منظور ظرفیت نیروگاهتوسعه  -
 صادرات

صادرات برق و مبادالت بین  توسعه -
 استانی

های گذاری بخشسرمایه و توسعه مشارکت -
انتقال و مصرف مین، أغیردولتی در زمینه ت

 برق

آوری در تجهیزات ء فنارتقا -
و فرآیندهای زنجیره انرژی 

 از استفادهمیزانو افزایش
 های نوین دنیاآوریفن

 بنیان در حوزهدانش هایشرکت از حمایت -
 انرژی

 جذب و صدور دانش و مرکز ایجاد -
 مهندسی-فنی خدمات و آوریفن

های یهای پژوهشی حوزه انرژحمایت از طرح -
 پذیرتجدید

تولید و  های نوین در چرخهآوریاستفاده از فن -
 مصرف انرژی

های طراحی و مهندسی برای توسعه فعالیت -
برداری از سازی انرژی در طراحی و بهرهبهینه
 های انتقال و توزیعشبکه

بهبود و ارتقاء بازار برق و  -
مین أعملکرد آن در ت

برای تضمین  برق مطمئن
کشور و  پایدارعه روند توس

گاز  باالبردن کارآیی شبکه
برای جلوگیری از هدررفت 

 گاز در شبکه
صیانت از حقوق مشتریان و  -

 کنندگان انرژیعرضه

سازی مقررات فرآیند و روانتسهیل  -
عرضه برق کلیه تولیدکنندگان )خصوصی 

 و دولتی( در بازار برق
ایجاد نهادهای تنظیم مقررات بخش  -

 ری انرژی()رگوالتو انرژی

خصوص قوانین  ه پیشنهادات دربازنگری و ارائ -
 و مقررات مرتبط با بازار برق

حمایت و تشویق بخش غیردولتی )خصوصی و  -
تعاونی( و بسترسازی جهت افزایش 

 گذاری در صنعت برقسرمایه
های سایی در شبکه گاز با اجرای طرحپیک -

سازی زیرزمینی گاز طبیعی با هدف ذخیره
های مایع در فصول وختکاهش مصرف س

بردن  سرد در محدوده شبکه گاز )و باال
 پایداری شبکه(

های سازی فناوریتجاری -
پذیر و تجدیدهای انرژی
 دار محیط زیستدوست

های افزایش سهم انرژی -
تجدیدپذیر در ظرفیت تولید 

 برق استان

های داخلی برای تولید حمایت از شرکت -
های محصوالت مرتبط با انرژی

 دیدپذیرتج
های تجدیدپذیر از بازار انرژی توسعه -

 طریق خرید تضمینی و بلندمدت برق
گذاری داخلی و مشارکت حمایت از سرمایه -

 )تولید انرژی پاک ( بخش خصوصی

ردولتی گذاری بخش غیحمایت از سرمایه -
های انرژی )خصوصی و تعاونی( در زمینه

 سازی مصرف انرژیتجدیدپذیر و بهینه
ه روستاهای دور از شبکه با استفادتأمین برق  -

 از منابع تجدیدپذیر انرژی
ایجاد بسترهای الزم قانونی و اجرایی و  -

حمایت فنی برای تشویق بخش خصوصی به 
 تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر

تخصیص منابع مورد نیاز برای تأمین  -



 سند تفصیلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد                                                                 202

 

 

 اقدام اساسی سیاست راهبرد
های تجدیدپذیر التفاوت قیمت خرید انرژیمابه

از کاهش مصرف  جویی حاصلاز محل صرفه
 های فسیلیسوخت

در  و تلفاتضایعات کاهش 
و توزیع تولید، انتقال  بخش

انرژی تا سطح استانداردهای 
 دورهتا پایان  ملی

کاهش تلفات انتقال و توزیع برق به  -
درصد تا پایان برنامه ششم  10حداکثر 
 توسعه

 هاکاهش سوخت و ضایعات پاالیشگاه -

ا تبدیل حداکثری آوری، فرآورش و یجمع -
گازهای همراه، با رعایت مالحظات 

 اقتصادی و زیست محیطی

گذاری تشویق بخش خصوصی برای سرمایه -
 های گازهای همراهدر پروژه

افزایش راندمان تولید انرژی و کاهش تلفات  -
 در مسیر تولید تا مصرف

بهبود کیفیت محصوالت و 
خدمات بخش انرژی متناسب با 

 المللیاستانداردهای بین

استانداردسازی مصرف انرژی تولیدات  -
 داخلی

اال بحمایت از تولید لوازم برقی با راندمان  -
 های خدمات انرژیو حمایت از شرکت

ر الزام به رعایت استانداردهای مصرف انرژی د -
 واردات و ساخت تجهیزات

بر انرژیکاهش هزینه استفاده از تجهیزات کم -
 تولید داخل و وارداتی

 

ز اتخاذ های ذیل را نیاهداف برنامه، راهبردها و سیاست به چه بهتر زد برای دستیابی هراستان ی

 .خواهد کرد
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 محورهای اصلی توسعه انرژی برق در استان. 99 جدول

محورهای اصلی 

 توسعه
 اقدام هاسیاست

 زیرساخت

ارتقاء امنیت فضای تولید و تبادل  -

 اتاطالع

های تقویت و توسعه زیرساخت -

افزاری و افزاری و نرمسخت

 های ارتباطی و مخابراتیشبكه

 سیستم جامع پژوهش، ءارتقا -

 های نوینآوریتحقیقات و فن

تقویت و توسعه نظام یكپارچه  -

 اطالعات مكانی

های ساختریو گسترش ز تقویت -

كی و استقرار آن در یسازمان الكترون

 صنعت برق

 های جامع و یكپارچه اطالعاتیمر و توسعه طرحمست ءارتقا -

گذاری ارتقاء امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات با سیاست -

 ها و مخاطرات حوزه فاواو شناخت دارایی

های سازمان الكترونیكی و تقویت و گسترش زیرساخت -

 استقرار آن در صنعت برق

 تولید و تحلیل آن أگسترش آمارهای ثبتی از مبد -

 ها و کاربردهایها، ابزارها، زیرساختاردسازی نظاماستاند -

 فناوری اطالعات و ارتباطات

 منظور بهبود فرآیند پژوهش ایجاد سامانه تحقیقات به -

افزاری و افزاری و نرمهای سختتقویت و توسعه زیرساخت -

 های ارتباطی و مخابراتیشبكه

 تقویت و توسعه نظام یكپارچه اطالعات مكانی -

 م کنترل کیفی تجهیزات، فرآیندها و خدمات ارتقاء نظا -

ای و کسب گسترش تحقیقات کاربردی و توسعه -

 های نوینآوریفن

مشارکت با بخش  منظوره های قانونی بتوسعه ظرفیت -

های نوین مورد نیاز صنعت آوریخصوصی در استفاده از فن

 برق

 ذیرهای نو و تجدیدپارتقاء توانمندی در تولید برق از انرژی -

قابلیت اطمینان و 
 های برقکارایی شبکه

سازی توسعه نظام اصالح و بهینه -

 های پایاییشبكه بر مبنای شاخص

های مختلف توسعه متوازن بخش -

 شبكه

سازی و اجرای اصول نهی، نهادارتقاء -

 ر عاملیو ضوابط پدافند غ

 سازی نظام جامع اطالعات پایایی شبكه برقتدوین و پیاده -

ه ابزارهای مورد استفاده در مطالعات شبكهماهنگی مبانی و  -

 برق

های استاندارد شبكه روزآوری معیارها و شاخصتوسعه و به -

 برق در جهت افزایش پایایی شبكه

های مخابراتی انتقال داده در توسعه و ارتقاء زیرساخت -

 شبكه برق

 سازی و اجرای اصول و ضوابط پدافند غیر عاملنهادینه -

سازی شبكه بر مبنای ینهتوسعه نظام اصالح و به -

 های پایاییشاخص

 ارتقاء اصول و ضوابط پدافند غیر عامل -

 های مختلف شبكهتوسعه متوازن بخش -

داری و تعمیرات تجهیزات شبكه به منظور نظام نگه بهبود -

 حفظ سطح پایایی آن
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 مدیریت تقاضا
(DSM و ارتباط با )

 نفعانذی

جبران بخشی از نیاز مصرف شبكه  -

های مدیریت رق با برنامهسراسری ب

 DSMسمت تقاضا 

 هایاستقرار نظام ارزیابی فعالیت -

ها و ت مصرف در شرکتیریمد

 م نقاط قوت به کل کشوریتعم

های مدیریت مصرف از استقرار نظام ارزیابی مستمر فعالیت -

 DSMدیدگاه 

جبران بخشی از نیاز مصرف شبكه سراسری برق با  -

 DSMهای مدیریت سمت تقاضا برنامه

اجرای مستمر نظام ارزیابی فعالیت های مدیریت مصرف در  -

 ها و تعمیم نقاط قوت به کل کشورشرکت

محیط زیست، ایمنی و 
 ایبهداشت حرفه

(HSE) 

سیستم جامع مدیریت  ءارتقا -

بهداشت، ایمنی و محیط زیست در 

 صنعت برق

 دانش محیط زیستی کارکنان صنعتی ءارتقا -

بهداشت، ایمنی و محیط  سیستم جامع مدیریت ءارتقا -

 زیست در صنعت برق

 اقتصاد برق

بنیان در های دانشحمایت از شرکت -

راستای توسعه صادرات خدمات و 

 تجهیزات صنعت برق

مین و تخصیص أتوسعه مدیریت ت -

 منابع مالی

هینه از منابع استفاده حداکثری و ب -

ملی، تسهیالت  مالی صندوق توسعه

می و بانک جهانی، بانک توسعه اسال

گیری اکو و... و همچنین بهره

 کارآمد از روش بیع متقابل

بنیان در راستای توسعه های دانشحمایت از شرکت -

 صادرات خدمات و تجهیزات صنعت برق

 مین و تخصیص منابع مالیأتوسعه مدیریت ت -

حداکثری و بهینه از منابع مالی صندوق توسعه  استفاده -

. وسعه اسالمی و اکو و..ملی، تسهیالت بانک جهانی، بانک ت

 گیری کارآمد از روش بیع متقابلو همچنین بهره

 سبد بهینه تولید

های حرارتی نیروگاه افزایش بازده -

 موجود

افزایش سهم تولید برق از طریق  -

بادی، )های تجدیدپذیر نیروگاه

 خورشیدی، برق آبی کوچک و ...(

حمایت از افزایش ظرفیت تولید  -

تولید همزمان پراکنده با اولویت 

 و آب شیرین برق، حرارت

های با مطالعات فنی اقتصادی بكارگیری نیروگاهو  ژوهشپ -

 راندمان باال

 های حرارتی موجودهای افزایش بازده نیروگاهاجرای طرح -

 ،)بادیپذیر های تجدیدافزایش سهم ظرفیت تولید نیروگاه -

 برق آبی کوچک و ...( ،دییخورش

 ی تولید پراکنده با اولویت تولیدواحدها حمایت از توسعه -

 کن(و آب )آب شیرین همزمان برق، حرارت

 کاهش تلفات برق

معماری و بازطراحی  ءارتقا -

های برق با رویكرد کاهش شبكه

 تلفات

بازده استفاده از تجهیزات پر توسعه -

های برق و باکیفیت در شبكه

کنندگان با اولویت ساخت مصرف

 داخل

نرژی پذیری اسنجش ءارتقا -

 شبكه برق الكتریكی در

 های توزیعبازآرایی شبكه -

 های برقبرداری شبكهکیفیت تجهیزات و بهره ءارتقا -

 های برق با رویكرد کاهش تلفات بازطراحی شبكه -

های بازده باکیفیت در شبكهتوسعه استفاده از تجهیزات پر -

 کنندگان با اولویت ساخت داخلبرق و مصرف
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 الزامات

 باشد:بخش، اصالحات نهادی و ساختاری به شرح زیر ضروری می گذشتهوند با توجه به ر

  فظ حهای انرژی با رعایت کلیه مالحظات اجتماعی و اقتصادی و حاملاصالح قیمت

 مزیت نسبی برای صنایع و تولیدات

 ف، هایی از وظایکننده انرژی به صورت تفکیک بخشهای عرضهاصالح ساختار بنگاه

نه به وزارتخا های بخش انرژی و تجمیع آن در یکها و بنگاهها و داراییتاختیارات، فعالی

 گذاری در بخش انرژی کشوروری و تمرکز سیاستمنظور افزایش بهره

 های اقتصادی و افزایش سهم مشارکت بخش سازی وظایف دولت در فعالیتحداقل

 خصوصی

 های دولتی بخش تهای ارزی ایجاد شده توسط شرکبرقراری سازوکار وصول بدهی

 انرژی به سیستم بانکی کشور

 وری و نوزدهم مقررات ملی ساختمان در راستای افزایش بهره کنترل مضاعف مبحث

 سازی مصرف انرژی بهینه

 

 منابع مالی مورد نیاز

می رآمد عمودهای برنامه ششم از محل جداول ذیل به ترتیب شامل منابع مالی موردنیاز طی سال

 باشد. های نفت و گاز و برق میی تأمین منابع مالی بخشهاو سایر روش
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 منابع مالی موردنیاز تحقق اهداف کمی از محل درآمدهای عمومی فصل برق. 100 جدول
 ()میلیارد ریال

 هدف کمی ردیف
 های برنامه ششمسال

 جمع 1399 1398 1397 1396 1395

 2210 486 463 441 420 400 انتقال و فوق توزیع برقافزایش طول شبکه  1

2 
های انتقال و فوق توزیع افزایش ظرفیت پست

 برق
800 840 882 926 972 4420 

 2367 650 550 460 385 322 فشار متوسط -افزایش طول شبکه توزیع برق 3

 3668 1000 850 720 600 498 فشار ضعیف -افزایش طول شبکه توزیع برق 3-1

 1080 300 250 210 175 145 های توزیع برقافزایش ظرفیت پست 4

 750 200 180 150 120 100 کاهش تلفات انتقال و توزیع برق 5

 14495 3608 3219 2863 2540 2265 جمع

 

 شیوه تأمین منابع مالی موردنیاز تحقق اهداف کمی در برنامه ششم فصل برق. 101 جدول
 لیارد ریال()می
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 4420 442   1768 2210 افزایش طول شبکه انتقال و فوق توزیع برق 1

2 
های انتقال و فوق توزیع ش ظرفیت پستافزای
 برق

4420 3536   884 8840 

 3743    1376 2367 فشار متوسط -افزایش طول شبکه توزیع برق 3

 5135    1467 3668 فشار ضعیف -افزایش طول شبکه توزیع برق 3-1

 1512    432 1080 های توزیع برقظرفیت پستافزایش 4

 1050    300 750 یع برقکاهش تلفات انتقال و توز 5

 24700 1326   8879 14495 جمع
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 مسکن و شهرسازی و عمران شهری و روستایی

 

 الف( مسکن

 بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود مسکن

ته نسبی یاف عمومی مسکن استان به تبع اقدامات انجام شده در کل کشور بهبودوضعیت  با آنکه

در  ابرابرین موجبهای بخش مسکن، کالن اقتصادی و سیاست هایسیاست ارتباط ضعفاست؛ اما 

ت و مشکالدرآمدی، پایین های جامعه برای دهک از امکانات و تسهیالت موجود در برخورداری

سازی و نوسازی سازی واحدهای مسکونی موجود و بهنشینان، مقاومتنگناهای مربوط به ساماندهی حاشیه

 شده است. استانمناطق مختلف در های فرسوده بافت

ت را در ین مشکالاساله خود بخشی از رود برنامه ششم بتواند طی دوره پنجدر این راستا انتظار می

 قالب اسناد فرادست موجود برطرف نماید.

ها ایی نیازشناخت وضع موجود در بخش مسکن بر اساس آمار و اطالعات مستند و به منظور شناس

رای برو موجود صورت گرفته است تا مبنایی های پیشو مشکالت و چالش و کمبودهای این بخش

 گذاری در برنامه ششم در حوزه استانی باشد.گیری و سیاستتصمیم

 

 توصیف و تحلیل وضع موجود

 290هزار واحد گزارش شده که بالغ بر  343حدود  1393تعداد واحدهای مسکونی استان در سال 

هزار واحد آن در مناطق روستایی استقرار یافته است. تشکیل  52ی و هزار واحد آن در نقاط شهر

جدید، بازسازی واحدهای مسکونی با عمر باال و ضرورت کاهش تراکم خانوار در واحد  هایخانوار

 1399گردد تا سال بینی میکننده نیاز به مسکن است که بر این اساس پیشمسکونی سه عامل تعیین
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هزار واحد مسکونی شامل  102بایستی بیش از  1393حد مسکونی موجود در سال هزار وا 343عالوه بر 

هزار واحد بازسازی شده احداث شود تا تراکم خانوار در واحد مسکونی  86هزار واحد مسکونی جدید و  16

 در پایان برنامه ششم کاهش یابد.  1به  1390در سال  01/1از 
 

 بینی نیاز استان در برنامه ششمو پیش 1393موجود خانوار و مسکن استان در سال  دتعدا. 102جدول 
 ⃰)ارقام به هزار(

 عنوان

1393 1399- 1395 

 خانوار مسکن
نیاز 

 مسکن

مسکن 

ابتدای 

 برنامه

 خانوار
نیاز 

 مسکن
 نوسازی

مسکن 

پایان 

 برنامه

 102 86 16 359 343 3 346 343 کل استان

 83 69 14 305 291 1 292 291 مناطق شهری

 19 17 2 54 52 2 54 52 مناطق روستایی
ر جمعیتهی شهرسهتان   دوم و بهدون لحهاظ آمها    هایاقامتگاه و سکنه از خالی واحدهای احتساب بدون معمولی مسکونی واحدهای تعداد*

 .باشدمی طبس
  برنامه ششم توسعه استان بخش مسکن -مأخذ: اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

 
 1375-90های . تحوالت تراکم خانوار استان یزد در واحد مسکونی طی سال103جدول 

 1390 1385 1375 عنوان

 1.01 1.01 1.05 کل استان

 1.009 1.01 1.06 مناطق شهری

 1.01 1.02 1.03 مناطق روستایی

 توسعه استان بخش مسکنبرنامه ششم  -مأخذ: اداره کل راه و شهرسازی استان یزد
 

  مسکن تعادلبررسی عدم 

تا  1375های های درآمدی طی سالکاهش نرخ مالکیت مسکن در استان یزد بر حسب دهک

رصد در سال د 87باشد؛ به نحوی که درصد منازل ملکی از گر نابسامانی در این بخش میبیان 1390

نشینی افزایش یافته و از همین مقطع اجارهکاهش یافته است. در  1390 سالدرصد در  2/75به  1375

تر فزون رسیده است. این موضوع به تقاضای 1390درصد در سال  8/24به  1375درصد در سال  13

 ست.اای در استان رشد نسبتاً چشمگیری یافته منجر گردیده و در نتیجه قیمت مسکن اجاره
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 1375-90های اکن در استان برحسب نحوه تصرف مسکن طی سالخانوارهای شهری س. 104جدول 
 )درصد(

 سال
1375 1385 1390 

 ایاجاره ملکی اجاره ای ملکی ایاجاره ملکی

 24.8 75.2 22.1 77.9 13 87 درصد

 های عمومی نفوس و مسکننتایج تفضیلی سرشماری –مأخذ: مرکز آمار ایران 

 

های ه گروهگر این است کبیان 1384-92های انوار در سالافزایش هزینه مسکن در سبد هزینه خ

 باشد با ثباتیمرخ تورم ناند. این فرآیند که متأثر از درآمدی بیشترین آسیب را از رشد هزینه داشته پایین

سکن مسهم تسهیالت بانکی خرید مسکن و افزایش قیمت واحد مسکونی، منجر به رکود در بخش 

 گردیده است.
  

 ی استانشهر نقاط در یمدآدر مختلفهای دهک در خانوار نهیهز سبد در مسکن نهیهز سهم. 105جدول 
 )درصد(

 متوسط دهم نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول سال

1384 54.2 38.1 36.7 35 34.4 32.9 30.4 28.7 27.2 19.9 27.6 

1392 35.2 28.2 26.1 24.8 24 24 22.7 23.3 24 24.4 24.5 

 1392و  1384های درآمد خانوار در سال -های هزینهگزارش -مأخذ: مرکز آمار ایران

 

شده یک واحد توان به تغییرات سهم قیمت زمین در قیمت تمامدر بررسی اقتصاد مسکن می

رصد بالغ د 7/64این رقم به  1393ای که در سال گونههای گذشته تصریح کرد بهمسکونی در طی سال

ن به تأمی . از طرف دیگر افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار شهری، قابلیت دسترسیگرددمی

افزایش داده  1393سال در سال  3به بیش از  1384سال در سال  9/2پذیری آنان را از مسکن یا توان

 است.
 

 1393 لسا دراستان  مسکن تیوضع ریتصو. 106جدول 

 3.2 )سال( یشهر یریپذتوان شاخص

 36.3 )درصد( یخانوار شهر ینهمسکن از کل هز سهم

 19.4 )درصد( روستاییخانوار  ینهمسکن از کل هز سهم

 64.7 )درصد( یدتول ینهاز هز ینزم سهم

 1393درآمد خانوار درسال  -گزارش های هزینه -مأخذ: مرکز آمار ایران
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 های کشورهای مسکن در استان یزد با سایر استانزینهتطبیقی نسبت ه مقایسه

در  1393های مسکن به درآمد در استان یزد در سال شده، نسبت هزینهبر اساس مطالعات انجام

ها نظیر خراسان جنوبی و سمنان تر و نسبت به معدودی از استانهای کشور پاییناستان اکثرقیاس با 

 تر است.شاخص کشوری پایینباالتر است. این شاخص، نسبت به 
 

 1393در استان یزد در سال  درآمد به مسکن هایهزینه نسبت. 107جدول 

 نسبت نام استان نسبت نام استان
 21.8 یزد 50.7 تهران

 34.8 اصفهان 24.2 اردبیل

 15.8 خراسان جنوبی 23.3 چهارمحال و بختیاری

 17.4 سمنان 30.5 خراسان رضوی

 36.7 فارس 22.9 سیستان و بلوچستان

 27.6 هرمزگان 23 کرمان

 1393درآمد خانوار در سال  -های هزینهگزارش -ماخذ: مرکز آمار ایران
 

 صدور پروانه مسکن در مناطق شهری

های تولیدی بخش مسکن کشور از ظرفیت کههای ساختمانی نشان از آن دارد روند صدور پروانه

 1393تا  1385های صادره از سال گویی به نیازهای خانوارها برخوردار است. تعداد پروانهاسخمناسبی برای پ

 1388این روند به صورت نزولی بوده و سال  1386-87های از روند متفاوتی برخوردار بوده است. طی سال

های بعد ، طی سال( در صدور پروانه آغاز گردیده است. لیکن این روند1387با یک جهش )در قیاس با سال 

این عدد به کمتر از  1393استمرار نیافته و بر رکود بخش مسکن افزوده شده است، به نحوی که در سال 

 یک سوم در شروع برنامه چهارم رسیده است.
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 1385-93ی هاسالطی  استان شهری مناطق در ساختمان احداث برای صادره هایپروانه مشخصات. 108جدول 

 *1393 *1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 شرح

 1318 3190 2827 3014 4489 3252 2589 4529 4958 تعداد پروانه )فقره(

 2186 5973 6292 5525 9133 9839 3697 6672 7087 تعداد واحد مسکونی

 1.6 1.9 2.2 1.8 2 3 1.4 1.4 1.4 متوسط تعداد واحد در پروانه

 - 33.1 37.7 25.8 23.7 36.6 42.5 35.9 31.7 های سه طبقه و بیشتر )درصد(وانهسهم پر

 - 20.4 37.4 22 23 17.4 16.7 19.3 13.2 سهم اسکلت فلزی و بتن آرمه )درصد(
غییهرات در رونهد   د. بنهابراین بخشهی از ت  ستانی، امکان بازسازی آن وجهود نهدار  باشد که به دلیل فقدان آمارهای شهراستان بدون احتساب آمارهای شهرستان منفک شده طبس می 1393و 1392های آمار سال* 

 تواند به این امر باز گردد.ترسیم شده می
   1393تا  1385های های آماری استان در سالسالنامه -ریزی استان یزدمأخذ: سازمان مدیریت و برنامه
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زار واحد ه 56ساختمان با گنجایش  2600های مورد بررسی به طور متوسط ساالنه در طول سال

سکونی ممسکونی در مناطق شهری استان احداث شده است. متوسط سطح زیربنای ناخالص واحدهای 

مترمربع  265ه ب 1385مترمربع در سال  255ها روندی فزاینده داشته و از شده جدید طی این سالعرضه

یطی باشد. در شرااختاری بر بازار مسکن حاکم میبه عبارتی یک ناکارآمدی سرسیده است.  1393در سال 

ه معطوف ب که توان اقتصادی خانوارها برای استفاده مصرفی از مسکن کاهش یافته و الگوی تقاضا

ر مقابل دهای کوچک است، الگوی عرضه بیشتر متمایل به واحدهای با مساحت بزرگ شده است. واحد

ع رسیده است. مترمرب 220مترمربع به  237نی کاهش و از یافته به یک واحد مسکومتوسط زمین اختصاص

شده  1393ل درصد در سا 120به  1385درصد در سال  108این امر موجب افزایش تراکم ساختمانی از 

 است.

 

 1385-93های استان طی سال یشهر مناطق در شده لیتکم یمسکون هایانساختم مشخصات. 109جدول 

 *1393 *1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 شرح

 3.16 6.88 7.01 4.24 7.76 7.66 11.83 5.89 4.88 ساختمان )هزار(

مسکونی واحدهای
 شده )هزار(ساخته

9.12 18.05 11.58 10.77 6.51 12.47 11.48 4.32 9.12 

متوسط زیربنای ناخالص 
 هر واحد )مترمربع(

255 276 201 211 228 262 277 272 265 

زمین هر مساحت  متوسط
 مربع(واحد )متر

237 204 194 198 270 212 222 211 220 

 120 129 125 124 84 107 104 135 108 تراکم ساختمانی )درصد(

مسکونی با واحدهای
 75زیربنای بیش از 

 مترمربع
4579 5406 9857 6794 7172 4062 6868 6463 3090 

باشهد کهه بهه دلیهل فقهدان آمارههای       استان بدون احتساب آمارهای شهرستان منفهک شهده طهبس مهی     1393و 1392های *آمار سال
 تواند به این امر باز گردد.شهرستانی، امکان بازسازی آن وجود ندارد. بنابراین بخشی از تغییرات در روند ترسیم شده می

   1393تا  1385های اری استان در سالهای آمسالنامه –ریزی استان یزد مأخذ: سازمان مدیریت و برنامه

 

های با مصالح فلزی از کمتر از بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سهم ساختمان

رسیده است. در همین دوره، سهم  1390درصد در سال  4به بیش از  1375درصد در سال  5/0

یش یافته است. بیشترین مصالح بکار درصد افزا 4/5به درصد  34/0های با مصالح بتن آرمه از ساختمان
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 7/12باشد که با رشد رفته در واحدهای مسکونی استان یزد، مربوط به آجر و آهن یا سنگ و آهن می

 درصد در پایان دوره مورد بررسی رسیده است.  73درصدی، به 

 
 1375-90های بکار رفته در بنا طی سال . تعداد واحدهای مسکونی معمولی استان برحسب مصالح110جدول 

 فلزی سال
بتن 

 آرمه

آجر و 

آهن یا 

سنگ و 

 آهن

آجر و چوب 

یا سنگ و 

 چوب

 بلوک سیمانی
)با هر نوع 
 سقف(

 جمع سایر

1375 
 158201 52695 878 1142 102584 513 389 تعداد

 100 33.3 0.55 0.74 64.8 0.34 0.27 درصد

1385 
 251129 42613 2899 1610 189272 4902 9833 تعداد

 100 17 1.06 0.64 75.4 2 3.9 درصد

1390 
 303180 42133 7748 929 221486 16410 14474 تعداد

 100 13.9 2.6 0.3 73 5.4 4.8 درصد

   1390تا  1375سال  -نتایج تفضیلی سرشماری استان یزد -مأخذ: مرکز آمارایران
 

 کنهای توسعه شهری مؤثر بر بخش مسسیاست

 های زمین شهریسیاست

( 1372-78های طرف عرضه، در برنامه دوم )( سیاست1368-72اول توسعه ) در برنامه

-88چهارم ) ( رویکرد تنظیم بازار مسکن، در برنامه1379-83های طرف تقاضا، در برنامه سوم )سیاست

( 1390-94امه پنجم )برداری از زمین )طرح مسکن مهر( و در برن( راهبرد واگذاری حق بهره1384

ویژه سازمان ملی زمین و مسکن دولت به توسطسیاست مشارکت بخش غیردولتی در طرح مسکن مهر 

میلیون مترمربع اراضی واحدهای مسکونی ساخته شده  8/8طی برنامه چهارم و پنجم جمعاً اجرا گردید. 

 در استان توسط سازمان یادشده تأمین شده است.

د مسکن به تولی ذشده از برنامه سوم به بعد، مبنی بر اختصاص اراضی دولتیهای اتخاتغییر سیاست

ی، مسکن و واگذاری حداقلی اراضی دولتی به صورت مستقیم به متقاضیان در قالب مسکن اجتماع

 ت. راضی دانسدالیل اصلی تغییر سهم سازمان در تأمین ا ازتوان استیجاری و طرح مسکن مهر را می
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در  غیرمسکونی و مسکونی تفکیک به استان مسکن و زمین ملی سازمان توسط شده واگذار اراضی .111جدول 

 برنامه چهارم و پنجم
 (مترمربع ونیلیم)

 سهم مسکونی از کل کل غیر مسکونی مسکونی شرح

 18.9 27.5 22.3 5.2 (1384 – 88برنامه چهارم )

 26.7 13.6 11 3.6 (1389 – 93برنامه پنجم )

 45.6 41.1 33.3 8.8 جمع دوره

 برنامه ششم توسعه استان بخش مسکن -ماخذ: اداره کل راه وشهرسازی استان یزد

 

 های توسعه شهریسیاست

مودی دشتی یا رشد عهای توسعه شهری از قبیل رشد پهنشده در قالب طرحهای تدوینسیاست

 108ختمانی از باشد. افزایش تراکم سابازار مسکن میو  زمینشهرها از دیگر عوامل مؤثر در سیاست 

گردیده و  همواره باعث رشد عمودی شهرهای استان 1393درصد در سال  120به  1385درصد در سال 

رآمدی یگر ناکاددر نتیجه، به افزایش سهم ارزش افزوده زمین در قیمت مسکن منجر شده است. از طرف 

د بافت های مرکزی شهرها و ایجانجر به عدم توجه به بافتدشتی مهای شهری در توسعه پهنطرح

 6غ بر ت که بالهای غیررسمی در این مناطق شده اسفرسوده بویژه در مرکز استان و همچنین سکونتگاه

 گردند. هزار خانوار را شامل می 73هزار هکتار با بیش از 

 
 1393ی استان یزد در سال ررسمیغ نتگاهسکو و فرسوده بافت تیوضع. 112جدول 

 شرح
 خانوار

 )هزار(

بعد 

 خانوار

تعداد 

 مسکن

)هزار 

 واحد(

تراکم 

خانوار 

 در واحد

کمبود 

مسکن 

 )هزار(

واحدهای 

نیازمند 

نوسازی 

 )هزار(

جمع کل 

ها واحد

 )هزار(

 8.75 6.344 2.406 1.09 24.061 4.7 26.467 گاه غیررسمیسکونت

 15.5 11.24 4.263 1.1 42.628 4.3 46.891 بافت فرسوده

 برنامه ششم توسعه استان بخش مسکن   -ماخذ: اداره کل راه وشهرسازی استان یزد
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 سازیصنعتی

در  سازی گویند.وساز را صنعتیوری و سرعت در فرآیند ساختبهبود کیفیت توأم با افزایش بهره

 کیفی و ابعادی لحاظ از همه اختمانیس تأسیسات و تجهیزات قطعات، سازی کلیه مصالح،صنعتی

 هستند. مدوالر جملگی تأسیسات و سازه شده و استاندارد

 توان مشتمل بر موارد زیر دانست: سازی ساختمان را میمنافع حاصل از صنعتی

 ها برای فرد و جامعه )معیار هزینه(افزایش صرفه اقتصادی و کاهش هزینه-الف

 تأمین نیازهای مسکن )معیار زمان(کاهش زمان تولید و تسریع در -ب

 افزایش کیفیت محصوالت )معیار کیفیت(-پ

 (HSEافزایش ایمنی در فرآیند تولید و اجرا )معیار -ت

 جویی در مصرف انرژیصرفه-ج

وسازهای سازی، هنوز این موضوع انعکاسی در عملکرد ساخترغم منافع قابل توجه صنعتیعلی

 استان نداشته است.
 

 هاچالشتنگناها و 

دهند در قالب های برنامه ششم تحت تأثیر قرار میهایی که عملکرد بخش مسکن را در سالچالش

 بندی هستند.گانه طرح جامع مسکن به شرح جدول زیر قابل گروه8محورهای 

 

 در استان یزد مسکن بخش یرو شیپ یهاچالش یبندگروه. 113جدول 

ف
دی

ر
 

 هاشچال موضوع

1 
های مربوط به چالش

 بازار زمین

 عدم وجود طرح صحیح و ثابت شهری -

 عدم صدور سند توسط اداره ثبت اسناد و امالك به دلیل مشكالت اداری -

2 
های مربوط به چالش

 نظام تأمین مالی

 رکود بازار -

 ها در برابر تأمین وجوه تولید و خرید مسكنعدم همكاری و شفافیت بانک -

زان تسهیالت پرداختی با سطوح درآمدی اقشار جامعه و نیز پوشش عدم تناسب می -

 بخش کمی از هزینه ساخت
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ف
دی

ر
 

 هاشچال موضوع

3 

های مربوط به چالش

عملكرد مدیریت 

 شهری

 های ساختمانی در شهرداری و نظام مهندسیتطویل و سردرگمی مراحل صدور پروانه -

4 

های مربوط به چالش

های نوسازی بافت

 فرسوده شهری

 یربكر محتوی نخاله یا وجود قنات و چاههای غوجود زمین -

 عدم دسترسی مناسب به دلیل معابر باریک -

 های مختلفاشكال در تجمیع پالك -

 عدم اقبال عمومی جهت سكونت در بافت فرسوده -

5 

های مرتبط با چالش

های سكونتگاه

 رسمیغیر

 های غیر اصولی و غیر ایمنگاهاسكان جمعیت مهاجر در سكونت -

 انات زیربنایی و روبناییعدم وجود امك -

 عدم وجود امنیت کافی در این منطقه -

6 
های عمومی چالش

 استان

 درصد باالی مهاجران فاقد مسكن به نسبت متقاضیان بومی استان -

 نبود زمین دولتی مناسب جهت تأمین مسكن انبوه داخل محدوده خدمات شهری -

 ساز نوینوسازی و ساختعدم وجود پیمانكاران توانمند جهت صنعتی -

 

 های راهبردی برنامه

 بخشهای کلی سیاست

 ی و مدیریت زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراض

رهای های توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهها و ضوابط شهرسازی و طرحسیاست

 جدید.

 ای کارآمدههای فرسوده شهری و روستایی از طریق روشاحیاء بافت 

 ایجاد و درآمد و نیازمند و حمایت ازهای کمریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروهبرنامه 

 تقویت مؤسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم

 ح پذیر از سوانریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیببرنامه

 های بومیویژگی طبیعی و متناسب با

 ها و ایجاد بانک اطالعاتی زمین و مسکنایجاد و اصالح نظام مالیات 

 ای، انبوه و صنعتی مسکنحمایت از تولید حرفه 

 جوییهای صرفهوساز و مقررات ملی ساختمان و طرحاجباری کردن استانداردهای ساخت 
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 مسکن های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماریرعایت ارزش 

 تقویت پژوهش و ارتقاء سطح دانش علمی در حوزه مسکن 

 

 اهداف کلی و راهبردها

 

 . اهداف کلی و راهبردهای بخش مسکن استان در برنامه ششم توسعه114جدول 

 راهبرد دستیابی به هدف کلی هدف کلی

 درآمد و کم یهاگروه یدسترس تسهیل
 مناسب؛خاص به مسکن  یهاگروه

 یرو سا یبانک یالتسهم تسه یشافزا 
 مسکن؛ ینمأدر ت یمال یابزارها

 ناکارآمد  یهادر بافت ینوساز یشافزا
و  ی( شهرنشینییه)بافت فرسوده و حاش

 یی؛روستا

 بازار مسکن؛ یدکاهش نوسانات شد 

 استانداردها از  یتنظارت بر رعا یشافزا
ساختمان با  یمقررات مل 19جمله مبحث 
 .یدر مصرف انرژ ییجوههدف صرف

 ناکارامد؛ یهادر بافت ینوساز یقتشو یتیحما یهابسط روش 

 یمهگسترش ب ساخت مسکن و یفیتک ینتضم در یمهتوسعه صنعت ب 
 ؛سوانح

 ی؛توسعه مسکن اجتماع 

 روستایی؛ یکردن نظام فن یرفراگ 

 یعی؛در قبال حوادث طب یریکاهش خطرپذ 

 ها؛یارانه یندسازسهم بخش مسکن از منابع هدفم یشافزا 

 یبرداربهره و، اجرا  یدتول یندساختمان در فرا ییو اجرا ینظام فن ءارتقا 
 ؛از ساختمان

 ح در بازار اجاره و اصال یتدر گسترش فعال یاز بخش حقوق یتحما
 ؛فروشیشنظام پ

 یننو هاییساز با گسترش استفاده از فناوروساخت یفیتک ءارتقا 

 

  جراییها و اقدامات اسیاست

 

 ها و اقدامات اجرایی بخش مسکن در برنامه ششم توسعه. سیاست115جدول 

 اقدام سیاست راهبرد

 یهههابسههط روش 
 یقتشهههو یتیحمههها

در  ینوسهههههههههاز
 ناکارامد؛ یهابافت

  توسهههعه صهههنعت
 یندر تضهههم یمههههب
سهههاخت  یفیهههتک

مسکن و گسهترش  

 یهههااز طههرح یههتحما 
سهاز بها   وسهاخت  یمشارکت
بهههر اسهههتفاده از   یهههدکأت

 ین؛های نوفناوری

  توسهههههعه اسهههههتفاده از
 یاسههالم یابزارهههای مههال

ماننههد صههکوک، مرابحههه، 
 .؛ . استصناع و .

توانمندسهازی  و دههی سهامان  یکپارچهه  تهیهه برنامهه  ي 

 نابسامان؛ هایگاهسکونت

     ریهزی  لحاظ معیارههای اجتمهاعی و فرهنگهی در برنامهه
 مسکن؛

 سهازی توانمنهد  و دههی سهامان  یکپارچهه  مدیریت ایجاد 

 نابسامان؛ هایمحدوده

 ریاثرگهذا  بهر  تمرکز با فضایی هایبرنامه اجرای پایش و 
 درآمدها و مسکن روستایی؛کم مسکن بر
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 اقدام سیاست راهبرد

 سوانح؛ یمهب

  توسهههعه مسهههکن
 ی؛اجتماع

 کردن نظام  ریفراگ
 روستایی؛ی فن

  کهههههههههههاهش
در قبال  یریخطرپذ
 یعیحوادث طب

 سههههم  یشافهههزا
بخههش مسههکن از  
 یمنابع هدفمندساز

 هایارانه

 و  ینظام فنه  ءارتقا
ساختمان در  ییاجرا
، اجهرا و  یدتول یندفرا

از  یبهههرداربههههره
 ساختمان

 از بخههش  یههتحما
در گسترش  یحقوق
در بهههازار  یهههتفعال

اجاره و اصالح نظام 
 فروشیشپ

 یفیهههتک ءارتقههها 
سهههاز بههها وسهههاخت

گسترش اسهتفاده از  
 یننو هاییفناور

 بههههههین  یهمههههههاهنگ
سههازی و هههای بهههبرنامههه
ی شهری و روستایی نوساز
مین مسکن أهای تبا برنامه
 درآمد؛های کمگروه

 بهها  یمههال یهههایههتحما
 یمهال  ینمأنظهام ته   یجهاد ا

درآمههدها و  مسههکن کههم  
 ها؛نمودن آن یرپذبانک

 در  یکههههاهش نههههابرابر
از مسهههکن  یبرخهههوردار
 ب؛مناس

 یهد طهول عمهر مف   بهبود 
در  ییجوساختمان و صرفه
 ی؛مصرف انرژ

  کههاهش شههدت مصههرف
نهههرژی بههها اسهههتفاده از  ا

سازی و مصالح کهم  سبک
 بَرانرژی

  جلهههوگیری از گسهههترش
شهههرها بههه  دشههتی پهههن

منظههور کههاهش حجههم و  
 طول سفرهای شهری

  ایجاد انطباق و هماهنگی
اقلیمههی و  میههان شههرایط 

رعایت الگهوی معمهاری و   
 شهرسازی

 گههذاری جهههت  سیاسههت
هههههای طههههرح اجههههرای
سازی مصرف انهرژی  بهینه

نی در واحهههدهای مسهههکو
موجهههود بههها اسهههتفاده از  

 های قانونیظرفیت

 استاندارد در صنعت ساختمان؛ جامع نظام تدوین 

 استفاده از ظرفیت خیریه و وقف برای تأمین مسکن؛ 

 بهرای  سهاختمان  و زمهین  هایصندوق فعالیت گسترش 

 ؛عرضه سمت تقویت

 سهازی  سهازی و صهنعتی  سهازی و حمایهت از انبهوه   مقاوم
 مسکن؛

  روسهتایی  فنهی  نظهام  اسهتانداردهای  و ضهوابط  تهدوین 

 ؛بومی شرایط با منطبق

 در  حمهایتی  ههای برنامهه  اطالعاتی و پایش سامانه ایجاد
 بها  و . . . در شههرهای  بخش مسکن، محدوده نابسهامان 

 هزار نفر؛ 200 از بیش جمعیت

 سهاخت  در انهرژی  جهویی صهرفه  برنامه و اجرای تدوین 

 ی؛روستای مسکونی واحدهای

       احداث مسکن با اولویهت در شههرهای میهانی بها ههدف
 بخشی به فضا و توزیع جمعیت؛تعادل

 سازی و نوسازی واحدهای مسهکونی  های بهاجرای پروژه
های فرسوده منهاطق شههری و روسهتائی بها     واقع در بافت

 رویکرد کاهش مصرف انرژی

 ان های نوین ساختمآوریحمایت از ترویج استفاده از فن 

 آمههوزش و تههرویج مقههررات ملتههی سههاختمان و  گسههترش
 استفاده از مصالح استاندارد و نوین ساختمانی

 سازی و اصالح الگوی مصرف مسکنحمایت از کوچک 

 های فنهی  ها و گواهینظارت عالیه بر نحوه صدور تأییدیه
شهده و فنهاوری   سازیصادر شده جهت محصوالت صنعتی

العههاتی و نههوین سههاختمان بهها رویکههرد ایجههاد بانههک اط 
 افزارهای آننرم

 تولید محصوالت و مصالح نوین ساختمانی نظارت بر 

  هها و  استانداردهای مصهرف انهرژی در سهاختمان   تعریف
 تعیین رده انرژی

   وسهازها در جههت   گسترش نظارت عالیه بر کلیهه سهاخت
 حصول اطمینان از رعایت مقررات ملتی ساختمان

 استفاده از ظرفیت بیمه کیفیت ساختمان 
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 اهداف کمی

سط کونی با متوهزار واحد مسکونی با دستیابی به استقرار هر خانوار در یک واحد مس 343احداث 

هیالت بانکی ترین اهداف این بخش تعیین شده است. افزایش سقف تسمترمربع از اساسی 220زیربنای 

زمین در  زینهسال و کاهش سهم ه 25/2درصد قیمت مسکن و قابلیت دسترسی تأمین مسکن به  42تا 

 قیمت مسکن نیز به عنوان دیگر اهداف مهم این بخش تبیین شده است.

 شده تا سال پایانی برنامه عبارتند از:بینیاهداف پیش
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 استان یزد در برنامه ششم مسکن بخش بینی اهداف کمی. پیش116جدول 

 هدف کلی

وضعیت در  هدف کمی

پایان سال 

1393 

 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوان

 یهاگروه یدسترس تسهیل 
خاص  یهادرآمد و گروهکم

 به مسکن مناسب؛

 یالتسهم تسه یشافزا 
 یمال یابزارها یرو سا یبانک
 مسکن؛ ینمأدر ت

 در  ینوساز یشافزا
ناکارآمد )بافت  یهابافت

( نشینییهفرسوده و حاش
 یی؛تاو روس یشهر

 بازار  یدکاهش نوسانات شد
 مسکن؛

 یتنظارت بر رعا یشافزا 
استانداردها از جمله مبحث 

ساختمان با  یمقررات مل 19
در مصرف  ییجوهدف صرفه

 .یانرژ

 تراکم خانوار در واحد مسکونی
خانوار/ 
 مسکن

1.01 1 1 1 1 1 

متوسط سطح زیربنای ناخالص مسکونی 
 هر واحد

 220 229 238 247 256 265 متر مربع

های سهم مسکن در سبد خانوار گروه
 خاص

 25.5 27.4 29.3 31.2 33.1 35 درصد

 42 40 38 36 34 31 درصد سهم نظام بانکی در تامین مالی مسکن

 2.25 2.44 2.63 2.82 3.01 3.2 سال توان دسترسی به مسکن ملکی

 53.1 55.42 57.74 60.06 62.38 64.7 درصد سهم زمین در هزینه تمام شده مسکن

 - متوسط ساالنه نوسانات قیمت مسکن
معادل نرخ 
 تورم ساالنه

معادل نرخ 
 تورم ساالنه

معادل نرخ 
 تورم ساالنه

معادل نرخ 
 تورم ساالنه

معادل نرخ 
 تورم ساالنه

معادل نرخ 
 تورم ساالنه

 78.5 82.3 83.5 87.8 90.1 91.1 درصد درصد واحدهای مشمول نوسازی

 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.6 درصد سکن حمایتیسهم م

 افزایش مسکن استجاری حمایتی
هزار خانوار 
 در سال

4.2 12.6 16 18 23 27.2 

 30 27 24 21 18 10 درصد سازی در ساختمانسهم صنعتی

 5 4 4 3 3 52.5 هزار واحد احداث مسکن روستایی

 16.9 16.9 16.6 16.6 16 291 هزار واحد تعداد واحد مسکونی شهری

 21.9 20.9 20.6 19.6 19 343.5 هزار واحد تعداد کل واحد مسکونی
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 الزامات

شده بینی الزامات اساسی در این بخش با هدف بهبود کمی و کیفی بخش مسکن به شرح زیر پیش

 است:

 اجتماعی و حمایتی؛ مسکن ریزیبرنامه نهاد ایجاد 

 ثانویه؛ رهن بازار تقویت و اندازیراه 

 ا بو عرضه  تقاضا طرف تقویت برایاستان  زمین و مسکن منابع مالی صندوق توسعه

 استفاده از منابع بخش خصوصی.

 

 موردنیازمنابع مالی 

 37ه بیش از کبینی شده است هزار میلیارد ریال پیش 202منابع موردنیاز در بخش مسکن بیش از 

گذاری بخش غیردولتی و بقیه صد از منابع سرمایهدر 60و بازارهای مالی،  درصد از محل تسهیالت بانکی

 بینی شده است.از محل بودجه عمومی پیش
 

 ی بخش مسکنکم اهداف تحقق ازیموردن یمال منابع. 117جدول 
 (الیر اردیلیم)

 شرح
 های برنامه ششمسال

 جمع
1395 1396 1397 1398 1399 

 2118.18 515.9 468.66 424.4 376.12 333.1 شهری

 329.4 88.1 75.6 65.1 54.7 45.9 روستایی

 2447.6 604 544.26 489.52 430.82 379 جمع
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 بخش مسکن ازیموردن یمال منابع نیتام وهیش. 118جدول 
 )میلیارد ریال(

 شرح
منابع 

 عمومی

تسهیالت 

 بانکی

صندوق 

توسعه 

 ملی

ری گذاسرمایه

بخش 

غیردولتی 

و  )داخلی

 خارجی(

سایر 

 منابع

صکوک 

اسالمی 

 ریالی

فاینانس 

خارجی 

و 

صکوک 

 ارزی

کل منابع 

 مورد نیاز

 90935.22 * * * 68072.52 * 20743 2119.7 شهری

 11046.14 * * * 8413.5 * 2304.74 327.9 روستایی

 101981.36 * * * 76486.02 * 23047.74 2447.6 جمع

 

 شهری و روستایی ب( عمران

 بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود بخش عمران شهری و روستایی

د شی از رشهای اخیر افزایش شهرنشینی ناهای اصلی ساختار جمعیتی استان در سالیکی از مشخصه

 1355سال  باشد. جمعیت شهری استان ازو مثبت بودن نرخ رشد جمعیت می شهرمهاجرت روستاییان به 

تا  1355های ی سالبرابری را ط 3/1که جمعیت روستایی رشدی برابر افزایش یافته در حالی 4ون حدود تاکن

 تجربه نموده است. 1390
 

 
 1355-93. روند تغییر جمعیت شهری و روستایی استان طی دوره 37 یهنما
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 بررسی نظام شهری استان

 صورت برشمرد کهتوان بدینهای گذشته را میاستان در دهه های نظام شهریبه طورکلی ویژگی

ن فزونی هرهای استاو تحت تأثیر سایر عوامل، تعداد و اندازه جمعیت ش مهاجرتعمدتاً به دلیل افزایش 

نفر جمعیت به  هزار 10یافته است؛ تبدیل روستاهای بزرگ به شهر و تغییر تعریف شهر از مکانی با 

 24به  1335شهر در سال  15ای که این شاخص از ش تعداد شهر شده به گونهنفر موجب افزای 3500

 افزایش یافته است. 1390شهر در سال 

اند. تفاوت ، در شهر مرکز استان ساکن بوده1390درصد از جمعیت شهری استان در سال  4/57

ای مین شهرهدو منطقه، بسیار زیاد بوده به نحوی که مجموع جمعیت شهربین جمعیت اولین و دومین 

در  مراتب شهریکاهش یافته است. به عبارتی نظام سلسه یک چهارم استان به لحاظ تعداد جمعیت، به

 دل فضایی وجود ندارد.گسیختگی بوده و تعااستان دچار از هم
 

 

 1375-90بندی شهرهای استان یزد بر اساس جمعیت در سال های . دسته119جدول 

 وانعن

 1390سال تعداد شهر

35 45 55 65 70 75 85 
جمعیت شهری 

 )نفر(

درصد 

 جمعیت

تعداد 

 شهر

 1 57.4 486152 1 1 1 1 1 1 1 مرکز استان

هزار  100تا 50شهرهای بین
 نفر

* * * * * * 2 123683 14.7 2 

هزار  50تا  30شهرهای بین 
 نفر

* * * 1 2 2 1 71310 8.4 2 

هزار  30تا 10شهرهای بین 
 نفر

* 1 5 6 7 8 7 123565 14.6 6 

 11 4.9 41754 9 8 9 11 13 17 14 هزار نفر 10شهرهای زیر

 22 100 846464 20 19 19 19 19 19 15 مجموع

 بدون احتساب شهرستان طبس 1390تا  1375نتایج تفضیلی سرشماری سال های -مأخذ: مرکز آمار ایران
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 بررسی نظام روستایی استان

 440است. از این تعداد  روستای استان، دارای سکنه 1143، در مجموع 1390سرشماری سال  بر مبنای

ا در خود جای درصد جمعیت کل روستاهای استان ر 2/93خانوار بوده و  20درصد(، باالی  5/38روستا )

 8/6ه جمعاً بوده ک خانوار 20درصد(، روستاهای کمتر از  5/61روستای استان یزد ) 703اند. از طرفی داده

ی استان ی روستاهادهنده پراکندگاند. این امر نشاندرصد از جمعیت روستاهای استان را در خود جای داده

 های ارائه خدمات به روستاییان خواهد بود.باشد که پیامد آن افزایش هزینهمی
 

 

 1390البندی خانواری روستاهای استان یزد درس. طبقه120جدول 

 سهم از کل جمعیت )نفر( تعداد روستا بندی خانوارطبقه

 6.8 12409 703 خانوار و کمتر 20

 93.2 169185 440 خانوار 20باالی 

 100 181594 1143 مجموع

 1391تحلیلی بر اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد سال  -ریزی استان یزدمأخذ: سازمان مدیریت و برنامه
 

 
 1383-93های استان یزد طی دوره . تعداد دهیاری38 یهنما

 

ا آمار مربوط بواحد گزارش شده که در مقایسه  426معادل  1393های استان در سال تعداد دهیاری

 درصد رشد داشته است. 60، این شاخص بیش از 1383به سال 
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 های مختلفبررسی وضع موجود در حوزه

 شهرسازی ی حوزهبررس

 جتماعی وریزی و توسعه شهرها با در نظر گرفتن احتیاجات اتوان مطالعه، طرحشهرسازی را می

 ف کرد.گویی به نیازهای عمومی تعریاقتصادی و با هدف به حداقل رساندن مشکالت شهری و پاسخ

های مهم شاخصباشد. یکی از شهر )بدون طبس( می 21، 1390تعداد شهرهای استان یزد در سال 

 8، تعداد 1393باشد. در مجموع تا پایان سال مطالعاتی آن می هایطرحبررسی وضعیت شهرسازی، وضعیت 

در پایان افق  اند. بنابراینشهرستان دارای طرح هادی مصوب بوده 2شهرستان دارای طرح جامع مصوب و 

 باشند.مجدد طرح میشهر )بهاباد و اشکذر( نیازمند بازنگری و مطالعه  2طرح، حداقل 

منابع  ربط، وابستگیو عدم التزام به اجرای آن توسط نهادهای ذی شهری ریزیبرنامهناکارآمدی نظام 

ترین مشکالت این همهای اراضی و . . . از مها به فروش تراکم و تغییر کاربریها و دهیاریدرآمد شهرداری

ری، های توسعه شهمدون و عدم پایش طرح باشد و از طرف دیگر، فقدان بانک اطالعاتیبخش می

ممکن یرغهای کالبدی را در عمل های توسعه شهری و طرحدر قالب طرح شدهبینیپیشهای گذاریسیاست

هرها، شمجاز در محدوده سازهای غیروآمده با موضوع ساختعملهای بهای که در بررسیساخته است، به گونه

شوری باالتر کها خارج از محدوده طرح جامع است که نسبت به متوسط ازوسدرصد ساخت 20در استان یزد 

تر شوری پاییندرصد از مساحت محدوده طرح جامع ساخته نشده که این رقم از متوسط ک 10است. همچنین 

 است.
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 ساز مجاز و غیرمجاز در محدوده شهرهاو. مقایسه ساخت121جدول 

 نام شهر
 ساخته نشده داخل محدوده طرح جامع ساز خارج از محدوده طرح جامعوساخت

 درصد سطح )هکتار( درصد سطح )هکتار(

 %30 400 %20 190 مراغه

 %40 1059 %8 157 اراک

 %19/5 582 %15 445 رشت

 %22 550 %15 450 زاهدان

 %10 265 %20 530 یزد

 %30 4200 %26 3700 شیراز

 %22 2400 %3 100 بندرعباس

 %23 1280 %15 796 متوسط شهرها

 برنامه ششم توسعه استان بخش مسکن -مأخذ: اداره کل راه و شهرسازی استان یزد
 

هزار نفر از  108هزار نفر در بافت فرسوده و  192دهد در استان یزد، بیش از ها نشان میبررسی

ر ترین مشکل د. به عبارت دیگر، مهمکنندجمعیت شهری در سکونتگاه خودرو یا غیررسمی زندگی می

با  اند و بیشترهایی است که عملکرد واقعی خود را ازدست دادهریزی شهری مداخله در بافتبرنامه

جهت ضروری  شود؛ بدینعناوینی همانند بافت فرسوده و ناکارآمد و سکونتگاه غیررسمی شناخته می

 ردد.بینی گاست در قبال این موضوع تدابیر الزم پیش

ریزی امهتوان معلول شرایط اقتصادی، فقدان برنهای غیررسمی استان را میاگرچه سکونتگاه

کن شور(، لیکهای اقتصادی در مناطق کشور برشمرد )به تبع وضعیت فرصت آمایش و عدم توزیع بهینه

ارت ت. به عبسهای جامع و . . . اشهری در قالب طرح هایریزیبرنامهبافت فرسوده متأثر از فقدان 

ر بویژه شه)های مرکزی شهرها ریزی مدون در بخشدیگر، توجه به گسترش مناطق جدید و عدم برنامه

 ست.ارها شده ها به ویژه در مناطق مرکزی و تاریخی شهمرکز استان(، موجب افزایش ناکارآمد بافت
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 های غیررسمی کشورگاهت. وضعیت بافت ناکارآمد شهری و سکون122جدول 

 شرح
تعداد 

 شهر

 سکونتگاه غیررسمی بافت فرسوده

مساحت 

 )هکتار(

نسبت به 

محدوده شهر 

 )درصد(

تعداد 

 شهر

مساحت 

 )هکتار(

نسبت به 

محدوده 

شهر 

 )درصد(

 6.6 635 1 27.2 2620 1 مرکز استان

 - - - 19.5 1284 2 هزار نفر 100تا 50شهرهای بین 

 - - - 13.9 354 2 هزار نفر 50تا  30شهرهای بین 

 - - - 8.7 529 4 هزار نفر 30تا  10شهرهای بین 

 - - - - - 1 هزار نفر 10شهرهای زیر

 6.6 635 1 19.3 4787 10 جمع کل

 برنامه ششم توسعه استان بخش مسکن -مأخذ: اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

 
 

 خدمات شهری و روستایی بررسی حوزه

گردد. از این حوزه تعریف می 18ررسی تجارب سایر شهرهای جهان، برای وظایف شهرداری در ب

کردن تمام  حوزه، آن هم در اغلب موارد به صورت ناقص و بدون محول 7تعداد در ایران تنها در 

ه ریزی و طراحی توسعحوزه عبارتند از: برنامه 7اختیارات، وظایفی برای شهرداری تعریف شده است. این 

 اختمانی،تفریحی، حفاظت از محیط زیست، نظارت و کنترل س -شهری، خدمات شهری، خدمات فرهنگی

وده و ها، خدمات ناقص بها و مدیریت مالی. به عنوان مثال در حوزه تأمین زیرساختتأمین زیرساخت

ظامی، انتاعی، ساخت تأسیسات آب، برق، گاز و فاضالب و همچنین در امور خدمات ثبتی، حقوقی، اجتم

باشد که واردی میرفاه اجتماعی و بهزیستی، بهداشتی، آموزشی و تأمین مسکن شهروندان نیز از جمله م

 باشد. های ایران و از جمله استان یزد میخارج از حیطه کاری شهرداری

 باشد:های موجود در بخش عمران شهری و روستایی به شرح ذیل میاهم شاخص
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 1393 در سال های عملکردی مدیریت شهری و روستاییشاخص .123جدول 

 واحد عنوان شاخص

عملکرد شاخص 

در پایان سال 

1393 

رشد متوسط 

 برنامه پنجم

 12 20 درصد هاسهم عوارض ارزش افزوده در بودجه شهرداری

 2 50 درصد هاسهم عوارض ساختمانی به کل درآمد شهرداری

 5 2 درصد هاازی به کل درآمد شهرداریسهم عوارض نوس

 -5 0.31 درصد هاسهم عوارض خودرو به بودجه شهرداری

 -0.20 2.20 درصد هاسهم انتشار اوراق مشارکت دربودجه شهرداری

 -0.26 76 درصد هاسهم عوارض ارزش افزوده در بودجه دهیاری

 9 10 درصد هاهای دولت در بودجه دهیاریسهم کمک

 15.8 13.9 متر مربع کل فضای سبز شهریسرانه 

فضای سبز شهری تحت پوشش شبکه آبرسانی مستقل فضای سبز 
 )آب خام(

 4.3 65 درصد

 * 100 درصد نشانیو آتش نسبت جمعیت تحت پوشش خدمات ایمنی

 5 21 درصد بازیافت مواد و انرژی

 21 35 درصد دفن بهداشتی پسماند

 - - درصد آوری پسماندمکانیزاسیون جمع

 15 10-3.5 درصد تفکیک از مبدأ

 -20.2 46.4 درصد ونقل عمومی از سفرهای شهریسهم حمل

 -9.6 12 سال متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی

 22.8 8.5 سال متوسط عمر ناوگان تاکسیرانی

 4.8 68.2 درصد نسبت برخورداری جمعیت روستایی از پوشش مدیریت روستایی

 10.67 42.3 درصد جمعیت روستایی از سیستم مدیریت پسماندنسبت برخورداری 

نسبت برخورداری جمعیت روستایی تحت پوشش خدمات ایمنی و 
 نشانیآتش

 14.6 23.2 درصد

 55 59.5 درصد نسبت برخورداری جمعیت روستایی از فضای سبز چند منظوره

 28 45.8 درصد شدهنسبت برخورداری جمعیت روستایی از آرامستان ساماندهی

ایت سازی معابر و هدنسبت برخورداری جمعیت روستایی از پروژه به
 بهای سطحی اجرا شده

 32 26.5 درصد

 1393تا  1385های آماریسالنامه -ریزی استان یزدمأخذ: سازمان مدیریت و برنامه
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 آب و فاضالب شهری و روستایی بررسی حوزه

به نحوی  پنجم توسعه، بهبود داشته طول برنامه پوشش جمعیتی استان در بخش آبفا در شاخص

 ت. درصد رسیده اس 50درصد و در مناطق روستایی به  98که این شاخص در مناطق شهری به 

ب و تعرفه آ ذکر این نکته حائز اهمیت است که عملکرد بخش آب و فاضالب به دلیل ناچیز بودن

شده، های انجاماصل از این بخش در مقابل هزینهشده و تفاوت درآمد حتمام تفاوت فاحش آب با قیمت

ترین تنش در وچکوابستگی زیادی به منابع مالی دولتی )اعتبارات عمومی( دارد و به همین دلیل با ک

سبت به بودن تعرفه آب ن دهد. از طرفی پایینتأمین این منابع، میزان عملکرد افت محسوسی نشان می

های بخش خصوصی گذاریقیمت آب، خود مانعی در جلب سرمایه شده و اقتصادی نبودنقیمت تمام

 باشد. می
 

 1393های عملکردی آب و فاضالب استان در سال . شاخص124جدول 

های برنامه

 عملیاتی

های اهداف کمی برنامه عملیاتی تا پایان سال

 برنامه

واحد 

 متعارف

رشد متوسط 

دوره برنامه 

 پنجم

رد عملک

سال 

1393 

تأمین آب شرب شهر 
 و روستا

 97.92 9.7 درصد جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری

الی مند از آب آشامیدنی سالم )باجمعیت روستایی بهره
 خانوار( 20

 49.8 3.35 درصد

بهبود و توسعه 
های پساب و سامانه

 فاضالب

 11.7 15 درصد پوشش شبکه فاضالب شهریجمعیت تحت

ایی برخوردار از سیستم مدرن فاضالب جمعیت روست
 خانوار( 20)باالی 

 0 0 درصد

وری در ارتقاء بهره
تأسیسات آب و 
 مدیریت مصرف

 18.2 48 درصد کاهش آب بدون درآمد در شهر

 مصرف سرانه خانگی شهری به ازای هر نفر در شبانه
 روز

lpcd 3.8 221 

 27.5 1.7 درصد آب بدون درآمد در روستا

 یفی آب شربپایش ک

 100 0.11 درصد های میکروبی در شهرمطلوبیت نمونه

 99.3 0.31 درصد های میکروبی در روستاهامطلوبیت نمونه

 100 5.85 درصد پایش عوامل شیمیایی آب در شهر

 85 11.20 درصد پایش عوامل شیمیایی آب در روستا

 های مهندسی آب و فاضالب شهری و روستاییشرکت -2اداره کل شهری و روستایی  -استانداری یزد -1مأخذ: 
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باشد که نفر می مترمربع برای هر 9/13بر اساس اطالعات موجود، سرانه فضای سبز استان بالغ بر 

برابری این  2ن به رشد مترمربع برای هر نفر(، نیاز استا 5/22استاندارد آن ) مقایسه این شاخص با مقدار

 %100ه ها، در کشورهای پیشرفتشهرص آبیاری فضای سبز در کالندهد. در خصوشاخص را نشان می

ز این ا %65نها گیرد، اما در استان یزد تخانه فاضالب صورت میتوسط آب خام و پساب حاصل از تصفیه

ر در های فصلی، تجدیدنظشود که با توجه به کاهش بارشاز منابع آب آشامیدنی استفاده می %35منبع و 

 12ر ی ضروری است. نکته حائز اهمیت این که متوسط سرانه فضای سبز در کشوهای آبیارروش

گیری از آب خام درصد از فضای سبز شهری با بهره 52باشد. همچنین در کشور به طور متوسط می

با  ت هر چندگردد. بنابراین استان یزد به لحاظ این شاخص باالتر از متوسط کشوری اسآبیاری می

 فاصله بسیاری دارد.های جهانی شاخص
 

 های فضای سبز استان با استاندارد جهانی. بررسی شاخص125جدول 

 شاخص
واحد 

 متعارف

وضع موجود 

 1393سال

استانداردهای 

 جهانی

 20-25 13.9 مترمربع سرانه کل فضای سبز شهری

فضای سبز شهری تحت پوشش شبکه آبرسانی مستقل فضای سبز 
 ام()آب خ

 100 65 درصد

 اداره کل شهری و روستایی -مأخذ: استانداری یزد
 

ه یک پایگاه، هزار نفر نیاز ب 50نشانی، شاخص جهانی به ازای هر در حوزه خدمات ایمنی و آتش

ازای هر  نشان داوطلب و بهشهروند یک آتش 1000ای، هر نشان حرفهنفر شهروند یک آتش 2500هر 

نشانی در گاه آتشباشد که با توجه به وضع موجود، نیاز به احداث ایستنیاز میخودرو مورد 2ایستگاه 

گی نیروهای نشان )با احتساب بازنشستای آتشنیروی حرفه 269باشد. هر چند ضروری است استان نمی

ستهالک انشانی )با احتساب دستگاه خودروی سبک و سنگین آتش 3نیروی داوطلب و  928موجود(، 

رافیایی( سترده جغگنشانی با توجه به تغییرات وجود و نیز ضرورت به روز بودن امکانات آتشخودروهای م

  به مجموعه موجود اضافه گردد.
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 1393نشانی استان با استاندارد جهانی در سال های آتش. مقایسه شاخص126جدول 

 شاخص/ استاندارد

تعداد موردنیاز 

برحسب 

 استاندارد

تعداد 

موجود 

 93سال

تعداد کمبود 

برحسب 

 استاندارد

 تعریف استاندارد

 هزار نفر یک ایستگاه 50به ازای هر - 31 20 تعداد ایستگاه

نشان تعداد نیروی آتش
 ایحرفه

400 144 256 
نشان نفر شهروند یک نفر آتش 2500به ازای هر 
 ایحرفه

 928 72 1000 نشان داوطلبآتش
نشان نفر شهروند یک آتش 1000به ازای هر 
 داوطلب

 2 60 62 وتعداد خودر
 2به ازای هر ایستگاه کوچک )حداقلی( 

نشانی سبک و دستگاه خودروی آتش
 سنگیننیمه

 اداره کل شهری و روستایی -مأخذ: استانداری یزد

 

 دهد که دردر حوزه پسماند، مقایسه تطبیقی با کشورهای پیشرفته و در حال توسعه نشان می

گردد. این آمار یمدرصد پسماندهای موجود بازیافت و یا دفن بهداشتی  100های پیشرفته به میزان کشور

درصد  21عادل درصد و برای استان یزد م 30تا  22های برنامه پنجم در حدود برای کشور ما در سال

تواند یریزی مناسب مباشد و عدم برنامهبوده که بیانگر فاصله بسیار زیاد ما با کشورهای صنعتی می

 مشکالت محیط زیستی فراوانی را برای آینده استان و کشور هشدار دهد.

درصد به  1/18درصد به شهر یزد و  7/53های غیررسمی، های فرسوده و سکونتگاهدر حوزه بافت

ی ز سوهرستان اشهر میبد تعلق دارد. بر این اساس، طرح جامع توانمندسازی در استان حول این دو ش

 اداره کل راه و شهرسازی تدوین و در دست اجراست.
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 های فرسوده استان یزد به تفکیک شهرستان. وضعیت بافت127جدول 

 شهر

مساحت 

شهر 

 (هکتار)

جمعیت 

 بر

اساس 

آمار 

سال 

 )نفر(90

تراکم 

ناخالص 

 شهری

)نفر در 

 هکتار(

مساحت 

بافت 

فرسوده 

)مصوب( 

 (هکتار)

نسبت 

مساحت 

بافت 

فرسوده به 

مساحت 

 شهر

 )درصد(

تاریخ 

 تصویب

سهم شهرها 

از بافت 

نقاط  فرسوده

 شهری استان

 )درصد(

 53.7 23/2/1385 19.5 2620.7 36.1 486152 13465 یزد

 2.5 20/12/1385 6.1 124 8.2 16571 2022 شاهدیه

 3.8 20/12/1385 16.7 187 14 15663 1118 اشکذر

 0.4 20/12/1385 1.6 21 25.5 33882 1327 بافق

 8.2 20/12/1385 1.4 400 10.3 28483 2771 مهریز

 0.8 20/12/1385 1.4 39 19.8 56776 2868 اردکان

 2.9 20/12/1385 2 139 54.6 37428 685 حمیدیا

 2.6 20/12/1385 6.4 129 7.9 15717 1996 تفت

 6.8 20/12/1385 2.6 333 18.8 23986 1277 ابرکوه

 18.1 25/6/1386 2.8 884 21 66907 3181 بدمی

 100 * 15.88 4876.7 25.4 781565 30710 کل

 برنامه ششم توسعه استان بخش مسکن -مأخذ: اداره کل راه وشهرسازی استان یزد

 

یشی داشته و روند افزا 1393تا  1385نقل عمومی در استان از سال ونقل سهم حملودر حوزه حمل

 گردد.متوسط کشوری نزدیک میدر این سال به 
 

نقل عمومی استان از سفرهای شهری در مقایسه با میانگین کشوری در و. مقایسه متوسط سهم حمل128جدول 

 1393سال 

 ونقل عمومی از سفرهای شهریمتوسط سهم حمل شرح

 45.2 کشور

 46.4 استان

 و روستایی  اداره کل شهری -مأخذ: استانداری یزد
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 هاتنگناها و چالش

 بخش شهرسازی

  شهری از لحاظ ایمنی، زیست محیطی و . . .؛کیفیت پایین زندگی 

 های توسعه یکپارچه و جامع شهرسازی در مدیریت و رصد تحقق طرح فقدان نظام داده

 شهری؛

 ع؛رح جامفقدان طرح تفصیلی در دو شهر استان و طوالنی شدن روند مطالعات و تصویب ط 

 های فرسوده و اسکان غیررسمی در استان؛روند فزاینده گسترش بافت 

 کارایی پایین مدیریت زمین شهری؛ 

 م شهری وتغییرات اقلیم و مشکالت ناشی از مهاجرت به استان، افزایش نامتناسب تراک 

 تشدید سکونت در مناطق غیررسمی؛

 ها به نتایی و تبدیل آگسترش تخریب و تغییر کاربری باغات و فضای سبز شهری و روس

 مناطق مسکونی؛

 توسعه شهری و فروش ناپایدار فضای شهری هایها به طرحعدم پایبندی شهرداری 

 بخش خدمات شهری

  خدمات شهری در پهنه شهرهای استان؛توزیع نامتوازن 

 ز ستفاده اها و نیز عدم اعدم رعایت تفکیک پسماند از مبدأ و همچنین عدم بازیافت آن

 های نوین در زمینه امحاء پسماندیتکنولوژ

 توسعه شهری و صنایع بدون توجه به منابع پایدار تأمین آب؛ 

 در شبکه و فاضالب در کل استان و باال بودن نرخ اتالف آب فرسوده بودن تأسیسات آب 

 های بدون درآمد(؛آب شهری )باال بودن میزان آب

 خصوص تان بهروند آلودگی منابع آب اس ها و افزایشروزافزون و فاضالبهای وجود آالینده

 ؛ی و سمومهای حاوی باقیمانده کودهای شیمیایهای کشاورزی و ورود زهابدر اثر فعالیت



 سند تفصیلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد                                                                 234

 

 

 های موردنیاز جهت توسعه مشارکت بخش خصوصی.فقدان جذابیت 

 ه سعه بهینشهری به منظور مدیریت و تونقل درونوفقدان نظام داده یکپارچه و جامع حمل

 آن؛

 نقل عمومی؛واال بودن عمر متوسط ناوگان، باالخص در حملب 

  شهری؛نقلیه شخصی در سفرهای درونافزایش سهم وسیله 

 شهری؛نقل عمومی درونوواقعی نبودن نرخ حمل 

 ونقل عمومی؛گذاری دولتی و غیردولتی در بخش حملپایین بودن سرمایه 

 ونقل؛باال بودن شدت مصرف انرژی در بخش حمل 

 نقل عمومی.وود وجود مدیریت یکپارچه تدارکات قطعات، تجهیزات و ناوگان حملنب 

 شهری؛پایین بودن سطح ایمنی تردد درون 

 های های ممتد در سالرویه روستاها به شهر عمدتاً در اثر خشکسالیتبدیل روزافزون و بی

 اخیر؛

 ریم روستا و ح وجود فضاهای بدون متولی )بین محدوده روستا و حریم شهر، محدوده

 عشایر(؛

 روستاها های عمرانی اجرا شده درعدم توان مالی و مدیریتی در حفظ و نگهداری پروژه. 

 نان اجرت جوااستان و تغییر در بافت جمعیتی روستاییان با تمرکز مه های متمادیخشکسالی

 به شهرها
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 های راهبردی بخش عمران شهری و روستاییبرنامه

 رسازی های کلی بخش شهسیاست

 ی شهرها در چارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهایابی توسعه مکان

اورزی و اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کش

 ها و شبکه شهریایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت

 می و اسال -نیافقی و عمودی با تأکید بر هویت ایرا تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش

کانات با رعایت مالحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق همسایگی و ام

 زیربنایی و الزامات زیست محیطی و اقلیمی

 های توسعه سازی مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام تهیه، تصویب و اجرای طرحهماهنگ

 تاییو عمران شهری و روس

 ام ید بر نظتأمین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری و روستایی با تأک

 های مصوبای در چارچوب طرحهزینه -درآمد

 سازی یا به های تاریخی وحفظ هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیاء بافت

 های قدیمینوسازی دیگر بافت

 ای و نامناسب های حاشیهشینی در شهرها و ساماندهی بافتنجلوگیری از گسترش حاشینه

 موجود

 تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی 

 سازی محیط شهری و روستاییسازی ومقاومایمن 

 سازی محیط شهریرعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و به 

 شهرهارویه کالنبندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بیسطح 

 میایش جانبازان و معلوالن در طراحی فضای شهری و اماکن عمورعایت نیاز و آس 
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 اهداف کلی و راهبردها

نفر  میلیون 172/1به بیش از  1399گرفته، جمعیت کل استان در سال بینی صورتطبق پیش

رار خواهند یافت. ستقهزار نفر در نقاط روستایی ا 175هزار نفر در شهرها و  996خواهد رسید که بیش از 

تحقق  بینی شده در قالب بخش عمران شهری و روستایی به منظوربر این اساس اهداف کلی پیش

رح هری به شهای کلی اقتصاد مقاومتی با هدف توسعه پایدار شهای کلی برنامه ششم و سیاستسیاست

 جدول زیر تدوین شده است:
 

 راهبردها در برنامه ششم بخش عمران شهری و روستایی . اهداف کلی و129جدول 

 راهبرد دستیابی به هدف کلی هدف کلی

  بهبود سطح خدمات شهری و
 روستایی؛ 

 های بهبود و توسعه سامانه
 ونقل عمومی؛حمل

 های سازی بافتارتقاء به
 ناکارآمد شهری؛

  ارتقاء سطح مشخصات محیط
 زیست شهری.

 بر مبنای سامانه اطالعات مکانی  های توسعه شهریپایش طرح(GIS)؛ 

 ارتقاء کیفیت محیط زیست شهری؛ 

 یریت ترین روش امحاء پسماند و مدبندی استان به منظور تعیین مناسبپهنه
 بهینه پسماند در هر پهنه؛

 ها از طریق فروش پساب به بخش خصوصی؛تأمین مالی طرح 

 سازی؛کاهش هدررفت آب شرب از طریق فرهنگ 

 محیطی؛های غیرمتعارف با رعایت مالحظات زیستداری از آببربهره 

 ارتقاء دانش فنی مشاوران و بازنگری در طراحی تأسیسات فاضالب؛ 

 ها و اعطای گذاری بخش خصوصی از طریق افزایش تعرفهجذب سرمایه
 تسهیالت؛

 های سبز استفاده بهینه از منابع آبی موجود و حفظ، نگهداری و توسعه فضا
ز اهای نوین آبیاری فضای سبز، استفاده طریق استفاده از روش شهری از
ابع آب های سبز شهری از منهای گیاهی مقاوم و تأمین آب موردنیاز فضاگونه

 غیرشرب اعم از پساب تأسیسات محلی و تصفیه فاضالب شهری.

 ؛نقلوهای حملهای هوشمند در مدیریت سامانهتوسعه و بهبود استفاده از سامانه 

 شهری با رویکرد های تأمین تجهیزات ریلی درونمدیریت یکپارچه طرح
 سازی آن.بومی

 جرا های عمرانی ااصالح و بهبود نظام مدیریتی به منظور حفظ و نگهداری پروژه
 ی؛شده در روستاها و جلوگیری از تبدیل روستاها به شهر و فرار جمعیت

 .بهبود سطح خدمات در روستاها 
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 دامات اجراییها واقسیاست

 
 ها و اقدمات در برنامه ششم بخش عمران شهری و روستایی. راهبردها، سیاست130جدول 

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

  ایجاد سامانه پایش
های توسعه شهری بر طرح

مبنای سامانه اطالعات 
 ؛(GIS)مکانی 

  ارتقاء کیفیت محیط زیست
 شهری؛

 جامع به  انجام مطالعات
بندی استان از منظور پهنه
ترین روش لحاظ مناسب

 امحاء پسماند در هر پهنه؛

 ها از تأمین مالی طرح
طریق فروش پساب به 

 بخش خصوصی؛

  کاهش هدررفت آب شرب
 سازی؛از طریق فرهنگ

 های برداری از آببهره
غیرمتعارف با رعایت 

 محیطی؛مالحظات زیست

  ارتقاء دانش فنی مشاوران
ازنگری در طراحی و ب

 تأسیسات فاضالب؛

  ایجاد انگیزه برای جذب
گذاری بخش سرمایه

خصوصی از طریق افزایش 
ها و اعطای تعرفه

 تسهیالت؛

  استفاده بهینه از منابع آبی
موجود و حفظ، نگهداری و 

های سبز شهری توسعه فضا
از طریق استفاده از 

های نوین آبیاری روش
فضای سبز، استفاده از 

های گیاهی مقاوم و گونه

  احیاء هویت دینی در
 –شهرسازی اسالمی

 ایرانی؛

 سازی برای ایجاد زمینه
مراتبی لسلهشبکه شهری س

با اولویت توسعه شهرهای 
 میانی؛

 بخشی به نقش و تنوع
 عملکرد شهرهای جدید؛

  جلوگیری از گسترش پهن
دشتی شهرها به منظور 
کاهش حجم و طول 

 سفرهای شهری؛

  هدفمندسازی کمک
بخش دولتی و عوارض 

قانون  38موضوع ماده 
 مالیات بر ارزش افزوده؛

  ارتقاء سطح خدمات ایمنی
 ها؛در شهر

 های نوین توسعه روش
مدیریت پسماند، تفکیک 
پسماند از مبدا، دفع 
بهداشتی و مهندسی 
پسماند و استفاده از 

های نوینِ فناوری
استحصال انرژی از پسماند 
های به خصوص در پهنه

 محیطی؛حساس زیست

  توسعه سطح پوشش
نشانی در خدمات آتش

شهرها و روستاها به 
 صورت متوازن.

  جمعیت افزایش سطح

 ریزی شهری در اصالح نظام برنامه
های توسعه پذیری طرحراستای تحقق

 شهری؛

 سازی شهر برای تأمین تسهیالت و مناسب
 افراد ناتوان و سالخورده؛

 ها؛ریزی شهرداریح نظام بودجهاصال 

 سازی سازی و نوسازی و توانمنداحیاء و به
فرهنگی، بافت  -و ساماندهی بافت تاریخی
های غیررسمی فرسوده شهری و سکونتگاه

 ای؛و حاشیه

 سازی و نوسازی های بهاجرای پروژه
های واحدهای مسکونی واقع در بافت

فرسوده مناطق شهری و روستایی با 
 کاهش مصرف انرژی؛ رویکرد

 های توسعه شهری مطالعه و اجرای طرح
 ایرانی؛ –بر اساس الگوی شهر اسالمی

 های توسعه بازنگری در شرح خدمات طرح
 شهری و تبیین اقتصاد شهر؛

  انجام مطالعات جامع در زمینه مدیریت
نشانی در کل استان به پسماند و آتش

 منظور مدیریت بهینه؛

 حصال انرژی از های استاحداث نیروگاه
 سوز( به منظور امحاءپسماند )مانند زباله
 ؛ بهداشتی پسماندها

  پرداخت یارانه و سود تسهیالت، خرید
تضمینی برق تولیدی حاصل از دفع 

 پسماندها؛

 سازی به منظور افزایش آموزش و فرهنگ
 تفکیک پسماند از مبدأ؛

  توسعه فضای سبز مبتنی بر تأثیرات
اهش آلودگی زیست محیطی و الگوی ک

 هوا.

 سازی قیمت آب شهری و روستایی واقعی
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 اقدام اساسی سیاست راهبرد

تأمین آب مورد نیاز 
های سبز شهری از فضا

منابع آب غیرشرب اعم از 
پساب تأسیسات محلی و 
 تصفیه فاضالب شهری.

  توسعه و بهبود استفاده از
های هوشمند در سامانه

های مدیریت سامانه
 نقل؛وحمل

 های مدیریت یکپارچه طرح
تأمین تجهیزات ریلی 

د شهری با رویکردرون
 سازی آن.بومی

  اصالح و بهبود نظام
مدیریتی به منظور حفظ و 

های عمرانی نگهداری پروژه
اجرا شده در روستاها و 
جلوگیری از تبدیل روستاها 
 به شهر و فرار جمعیتی؛

  بهبود سطح خدمات در
 روستاها.

تحت پوشش شبکه آب و 
فاضالب شهری و 

 روستایی؛

 .افزایش کیفیت آب شرب 

 گیری مدیریت شکل
های جدید بر گاهسکونت

اساس توان اکولوژیکی 
 های آبریز؛حوضه

  افزایش سهم
های محلی به خانهتصفیه

منظور کمک به بازچرخانی 
پساب تولیدی و کاهش 

 های انتقال؛هزینه

 نقل وسازی حملیکپارچه
 عمومی در شهر و حومه؛

  وضع عوارض سالیانه
خودرو متناسب با میزان 

 آالیندگی؛

  ساماندهی روستاهای واقع
 ؛در پیرامون مرکز استان

 شده(.ها به قیمت تمام)نزدیک کردن تعرفه

 شهری و نقل درونواتصال مناسب حمل
 شهری؛برون

 سازی به منظور کاهش آموزش و فرهنگ
 سوانح؛

 ات ارتقاء استانداردهای وسایل نقلیه و عملی
 برداری در آمد و شد؛بهره

 عمومی از طریق  ونقلتوسعه حمل
گذاران داخلی و خارجی با اولویت سرمایه

های نقل ریلی و ارائه مشوقوتوسعه حمل
الزم و دریافت هزینه بلیط این خطوط 

 ؛متناسب با قیمت تمام شده

 سازی تجهیزات ثابت و متحرک بومی
 های ریلی شهری و حومه.سامانه

 اصالح نظام مدیریت روستایی؛ 

 های توسعه حاصالح نظام تهیه طر
روستایی و تصویب آن در قالب کارگروه 
تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی 

ریزی و توسعه استان و شورای برنامه
مندی در توسعه کالبدی و اجتماعی ه نظام

 ها؛های واقع در حریم شهراقتصادی روستا
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 اهداف کمی

 

 داف کمی بخش عمران شهری و روستایی استان یزدبینی اه. پیش131جدول 

هدف 

 کلی

وضعیت  هدف کمی

در 

پایان 

سال 

1393 

 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوان

بهبود 
سطح 
خدمات 
شهری و 
 روستایی

افزایش جمعیت تحت پوشش خدمات 
 نشانیایمنی و آتش

 82 80 78 77 75 73 درصد

تحت پوشش آب  افزایش جمعیت
 شهری

 100 99.8 99.4 99.1 98.7 97.92 درصد

افزایش جمعیت تحت پوشش آب 
 روستایی

 56.9 55.7 54.3 53 52.1 49.8 درصد

افزایش جمعیت تحت پوشش فاضالب 
 شهری

 81.4 72 60.6 38.4 22.9 11.7 درصد

افزایش جمعیت تحت پوشش فاضالب 
 روستایی

 7 6.4 4.8 4.2 1.3 0 درصد

 40 35 30 25 22 21 درصد افزایش میزان بازیافت مواد و انرژی

 70 60 55 50 45 35 درصد گسترش دفن بهداشتی پسماند

 95 90 85 80 75 - درصد بهبود مکانیزاسیون جمع آوری

افزایش میزان تفکیک از مبداء)کل 
 پسماند خشک( -پسماند

10-3.5 درصد  5-16  7-26  9-36  11-46  13-56  

یش نسبت برخورداری جمعیت افزا
روستایی از پوشش مدیریت روستایی 

 )دهیاری(

 511 494 477 460 443 426 تعداد

افزایش تعداد روستاهای دارای 
 مدیریت پسماند

 739 688 637 586 535 484 تعداد

 31 31 31 31 31 31 تعداد نشانیهای آتشتجهیز پایگاه

 33 30 25 20 15 238 تعداد اجرای طرح هادی روستایی

ارتقاء 
سطح 
مشخصات 
محیط 
زیست 
 شهری

 افزایش سرانه کل فضای سبز شهری
 متر
 مربع

13.9 15.56 17.22 18.88 20.54 22.2 

افزایش فضای سبز شهری تحت 
پوشش شبکه آبرسانی مستقل فضای 

 سبز )آب خام(

 97.5 91 84.5 78 71.5 65 درصد

نقل شهری از تولید وکاهش سهم حمل
 ای(های گلخانههای هوا )گازالیندهآ

تن بر 
 نفر

2.6 2.59 2.58 2.57 2.56 2.55 
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هدف 

 کلی

وضعیت  هدف کمی

در 

پایان 

سال 

1393 

 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوان

بهبود و 
توسعه 
های سامانه
ونقل حمل

 عمومی

نقل عمومی از کل وافزایش سهم حمل
های کشور های موتوری در شهرسفر

های )بیشترین سهم مجاز سامانه
های موتوری تاکسیرانی از کل سفر

 باشد(می 20%

 19.5 19 18.5 18 17.5 17 رصدد

 7.8 8.64 9.48 10.32 11.16 12 سال کاهش متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی

 4.4 5.04 5.68 6.32 6.96 8.5 سال کاهش متوسط عمر ناوگان تاکسیرانی

 توسعه مترو
 کیلو
 متر

0 0 0 0 0 0 

نقل عمومی در مناطق وسهم حمل
 شهری

 50.52 49.69 48.86 48.06 47.23 46.4 درصد

ارتقاء 
سازی به
های بافت

ناکارآمد 
 شهری

 1118 1043 968 890 815 745 هکتار ساماندهی و احیای محالت ناکارآمد
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 الزامات

رح به شندگی بهبود مدیریت و ارتقاء کیفیت زشده در این بخش با هدف بینیالزامات اساسی پیش

 باشد:ذیل می

  برای تهیه ایجاد بستر حقوقی( سامانه اطالعات مکانیGISبا همکاری شهردا )ری؛ 

 38ه الف ماد ایجاد بستر قانونی برای بازتوزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده موضع بند 

 کرد اعتبارات؛ های هزینهقانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور هدفمندسازی محل

 صوب توسطمای جامع و تفصیلی هی به منظور محدود نمودن تغییرات طرحایجاد بستر قانون 

 .5کمیسیون ماده 
 

 موردنیازمالی منابع 

 باشد:جدول منابع مورد نیاز بخش طی برنامه ششم به شرح ذیل می
 

  

 . منابع مالی موردنیاز تحقق اهداف کمی بخش عمران شهری و روستایی132جدول 
 )میلیارد ریال(

 شرح
 دنیازمنابع عمومی مور کل

 جمع 1399 1398 1397 1396 1395

 10833.47 3046 2500 2166.07 1733.7 1387.7 آب و فاضالب شهری

 4547 1309.5 1018.58 909.4 52/727 582 آب و فاضالب روستایی

 308.4 73 68 62 56.2 49.2 نشانیآتش

 119.7 36.3 30.7 23.94 16.12 12.64 پسماند

 910.4 215 202 182.2 160 151.2 شهرینقل درونوحمل

های هادی اجرای طرح
 روستایی

800 960 1450 1730 2000 6940 

بافت فرسوده و اسکان 
 غیررسمی

151.6 152.7 154.8 156.8 158.8 774.7 

 - - - - - - سایر خدمات

 24433.67 6838.6 5706.08 4948.41 3806.24 3134.34 جمع



 سند تفصیلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد                                                                 242

 

 

 

 . شیوه تأمین منابع مالی موردنیاز بخش عمران شهری و روستایی در برنامه ششم133جدول 
 )میلیارد ریال(

 شرح

ی
وم

عم
ع 

ناب
م

ی 
نک

 با
ت

ال
هی

س
ت

ی 
 مل

عه
س

تو
ق 

دو
صن
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ما

سر
ش 

خ
ی ب
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گ
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دا

ی )
ولت

رد
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خا
بع 

منا
ر 

سای
 

ی
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ی ر
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س
ک ا

کو
ص

 

و 
ی 

رج
خا

س 
نان

فای

ی
رز

ک ا
کو

ص
از 
دنی

ور
ع م

ناب
ل م

ک
 

 21117.87 3421.1   6863.3 - - 10833.47 فاضالب شهریآب و 

 7815   1450  1818 - 4547 آب و فاضالب روستایی

 461 0 0 152.6 0 0 0 308.4 نشانیآتش

 348 0 0 135.4 92.9 0 0 119.7 پسماند

 1858 0 0 557.5 130 0 260.1 910.4 شهرینقل درونوحمل

های هادی اجرای طرح
 روستایی

6940 - - - - - - 6940 

بافت فرسوده و اسکان 
 غیررسمی

774.7 - - 15494 - - - 16268.7 

 - - - - - - - - سایر خدمات

 54808.57 3421.1  2295.5 22580.2 1818 260.1 24433.67 جمع
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 حمل ونقل 

 

 ونقلبررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود بخش حمل

 دتوصیف و تحلیل وضع موجو

ای که شود، به گونهها محسوب میاقتصادی کشور حیاتترین ارکان ونقل از جمله مهمبخش حمل

ها قلمداد های اقتصادی و اجتماعی کشورای جهت توسعه سایر بخشتوسعه این بخش، زیربنا و پایه

که  ی استپل گردد. این بخش با ایفای نقش رابط میان بازار مصرف و تولید، به مثابه زیربنایمی

 نمایند.های مختلف جوامع با عبور از آن به سمت توسعه پایدار حرکت میبخش

ند ورخود نیز در  قرار دادن فرایند توسعه اقتصادی، تأثیردر جهان امروز این بخش عالوه بر تحت 

 باشد.توسعه ناگزیر به تغییر و تحول می

نقل ولدرصد بوده و حم 5.1استان، نقل، از کل ارزش افزوده وسهم بخش حمل 1392در سال 

رزش افزوده انقل را به خود اختصاص داده است. جدول ذیل سهم ودرصد ارزش افزوده حمل 79ای جاده

ده رزش افزودهد. بر اساس اطالعات این جدول، اهای مختلف نشان مینقل در استان را در سالوحمل

 ن کاهش یافته است.در استا 1392تا  1384های ونقل طی سالبخش حمل
 

 نقل در استان یزدو. سهم ارزش افزوده حمل134جدول 

 1392 1389 1384 شرح فعالیت
 1،847،617 1،779،125 364،248 ونقل ریلیحمل
 7،586،521 3،391،748 1،373،010 اینقل جادهوحمل
 52،928 29،340 11،227 ایونقل لولهحمل
 130،699 71،205 29،905 قل هوایینوحمل

 9،617،765 5،271،418 1،778،390 نقلوجمع ارزش افزوده حمل
 190،102،343 84،223،976 22،985،440 جمع ارزش افزوده استان
 5.1 6.3 7.7 نقل در استانودرصد ارزش افزوده حمل
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نشان  1392مه چهارم و سال های برنانقل را طی سالوارزش افزوده شقوق مختلف حمل 39نمایه 

رزش ه است. اای در استان ناچیز و تقریباً ثابت بودنقل لولهونقل هوایی و حملودهد. سهم حملمی

افزایش یافته  1392های برنامه چهارم روند کاهشی داشته اما در سال ای طی سالنقل جادهوافزوده حمل

 ده است.نقل ریلی اتفاق افتاووند برای حملاست. معکوس این ر 1384بیشتر از سال  %2و حتی 
 

 
 1392های برنامه چهارم و نقل طی سالوشقوق مختلف حمل افزوده ارزش سهم. 39 یهنما

 

ای، ریلی و نقل جادهوبر سه زیربخش حمل مشتملنقل در استان یزد به طور عمده وبخش حمل

 خواهد شد.  پرداخته ه به اختصار به بیان وضع موجود و تحلیلی از اوضاع آنهاباشد که در ادامهوایی می
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 مختلف هایزیربخش دردر استان  مسافر جابجایی وضعیت. 135 جدول

هدف کمی/ 

عنوان 

ف شاخص
ار

تع
د م

اح
و

 

های برنامه سال

 چهارم

ه 
ور

 د
ط

س
تو

/ م
شد

ر

د(
ص

در
م )

ار
چه

ه 
ام

رن
ب

 

 ای برنامه پنجمهسال

ه 
ور

 د
ط

س
تو

/ م
شد

ر

د(
ص

در
م )

ج
 پن

مه
رنا

ب
 

1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

جابجایی مسافر 
 ای )کل(جاده

میلیون 
 نفر

       4.68 
 

جابجایی مسافر 
 ایجاده
 )عمومی(

میلیون 
 نفر

2.07 1.85 2.12- 1.85 1.91 1.67 1.35 1.04 10.88- 

جابجایی مسافر 
 ریلی

لیون می
 نفر

0.476 0.925 14.2 0.850 0.793 0.533 1.07 1.03 4.92 

جابجایی مسافر 
 هوایی )داخلی(

میلیون 
 نفر

0.252 0.391 9.3 0.379 0.358 0.395 0.468 0.509 6.07 

جمع جابجایی 
 مسافر

میلیون 
 نفر

2.8 3.17 2.5 3.08 3.06 2.6 2.89 2.89 6.68- 

باشدیل مک یامسافر جاده ییاز جابجا یبخش. 

 

هداری در سال دفتر فناوری اطالعات سازمان را 16/1/95مورخ  7/71/1660)بر اساس نامه شماره 

 -باشدعیت میبرابر مسافر با ناوگان عمومی با صورت وض 5/4، جابجایی مسافر جاده ای )کل( 1394

 ده است(.راج شمقصد استخ -این ضریب از نتایج آماربرداری مبدأ -میلیون نفر 04/1برابر  5/4

کل راه آهن  توسط اداره 1394و  1393های الزم به ذکر است در جدول فوق فقط آمار مسافر سال

 ست.ا( از سالنامه آماری استان استخراج شده 1389-92های تکمیل شده و سایر موارد )سال

 ، جمع1384-93های ای کل طی سالدر جدول فوق، به دلیل عدم دسترسی به مسافر جاده

 جدول لحاظ شده است. 4تا  2های جابجایی مسافر ردیف

یز ن 40نمایه طور که در همانمسافر استان داشته و  جابجاییای نقش غالب را در نقل جادهوحمل

 گرفته است.  درصد جابجایی مسافر، از طریق جاده صورت 75بالغ بر  1394در سال گردد، مالحظه می
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 1394استان یزد در سال  مسافریی جابجا در ونقلحملی هابخشریز سهم. 40 یهنما

 

وضوع مه و این ای سهم غالب را داشتنقل جادهودر حوزه جابجایی بار زمینی استان یزد نیز، حمل

 در جدول و نمایه زیر بیان گردیده است.
 

 مختلف هایزیربخش در ینیزم بار جابجایی وضعیت. 136جدول 

هدف کمی/ 

عنوان 

ف شاخص
ار

تع
د م

اح
و

 
های سال

 برنامه چهارم

ه 
ور

 د
ط

س
تو

/ م
د 

ش
ر

د(
ص

در
م )

ار
چه

ه 
ام

رن
ب

 

 های برنامه پنجمسال

ه 
ور

 د
ط

س
تو

/ م
د 

ش
ر

د(
ص

در
م )

ج
 پن

مه
رنا

ب
 

1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

جابجایی بار 
 ای داخلیجاده

میلیون 
 تن

8.8 15.9 12.56 16.9 20.7 25.1 20.3 16.6 0.36- 

جابجایی بار 
 ریلی داخلی

میلیون 
 تن

10.0 14.3 9.35 14.0 13.7 12.7 11.9 11.7 4.39- 

جمع جابجایی 
 بار داخلی

میلیون 
 تن

18.8 30.2 9.94 30.9 34.4 37.8 32.2 28.3 1.74- 

 

باشد. شایان ذکر است درصد می 58بالغ بر  1394ای در سال نقل جادهودر این حوزه، سهم حمل

نقل زمینی بار کشور )و ونقل ریلی در حملوهای صورت گرفته جهت افزایش سهم حملرغم تالشعلی

ه جابجایی مسافر جاد
(کل)ای 
75%

لیجابجایی مسافر ری
17%

جابجایی مسافر 
(داخلی)هوایی 
8%
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)ابتدای  1384درصد جابجایی بار زمینی در ناحیه یزد در سال  53به تبع آن استان(، سهم راه آهن از 

 تقلیل یافته است. 1394 درصد در پایان سال 41برنامه چهارم توسعه(، به 

 

 
 1394ی استان در سال داخل باریی جابجا در ونقل حملی هاربخشیز سهم. 41 یهنما

 

ار و های متوسط سیر بای و ریلی، شاخصهای جادهاز جمله نکات قابل توجه در زمینه مقایسه مد

گردد، ظه میطور که در این جدول مالحه شده است. همانباشد که در جدول زیر نمایش دادمسافر می

لومتر بوده است. بدین کی 466کیلومتر و با جاده  655میانگین سیر مسافر با راه آهن از مبدأ ناحیه یزد 

های کوتاه، فرسهای طوالنی بوده و برای معنی که رغبت مردم برای سفر با راه آهن بیشتر برای سفر

 ای بیشتر است. نقل جادهوده از حملتمایل به استفا

بوده در حالی که با  کیلومتر 592در خصوص بار نیز، متوسط سیر بار با راه آهن از مبدأ ناحیه یزد، 

ه آهن برای رود تمایل به استفاده از رارغم این که انتظار میباشد. علیکیلومتر می 596جاده، 

 بر است.ر سفر بار با راه آهن و جاده تقریباً براهای طوالنی بیشتر باشد، متوسط سیمسافت

ه یزد بدأ ناحیعلت این امر در استان یزد، کوتاه بودن فاصله سیر عمده بارهای حمل شده از م 

پسند نیز، در های ریلاصفهان(. هرچند که برای بار –سازی اردکان و بافق کندله -باشد )چادرملومی

هن به نحو آر به راه ای جذابیت بیشتری داشته و لذا جذب بانقل جادهوحملبسیاری از موارد، استفاده از 

 مطلوب محقق نشده است. 
 

جابجایی بار جاده
ای داخلی
59%

ی جابجایی بار ریل
داخلی
41%
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 1393 درسال مختلف هایزیربخش در مسافر و بار سیر متوسط. 137جدول 

 ایجاده ریلی شرح
 466 655 مسافر )کیلومتر(

 596 592 بار )کیلومتر(

 

ای، ریلی نقل جادهوها یا شقوق حملهای خاص و منحصر به فرد هر یک از مدبه ویژگی با عنایت

ه به ه در ادامکها و مطالعات مجزا بوده انجام بررسی مستلزمهای مزبور و هوایی، هر یک از زیربخش

 شود.ها پرداخته میآن

 

 اینقل جادهوحمل

سافر به باشد. جابجایی بار و مای مینقل جادهوملنقل استان یزد، حوبخش حملترین زیرمهم

ه در کهای مهم این زیر بخش است ای، از جمله شاخصنقل جادهودادهای سیستم حملعنوان برون

 شود. جدول ذیل به آن پرداخته می
 

 یاجاده ونقلحملی عملکردی هاشاخص نیمهمتر. 138جدول 

هدف کمی/ 

 نوان شاخصع

ف
ار

تع
د م

اح
و

 

های سال

 برنامه چهارم

ه 
ور

 د
ط

س
تو

/ م
شد

ر

د(
ص

در
م )

ار
چه

ه 
ام

رن
ب

 

 های برنامه پنجمسال

ه 
ور

 د
ط

س
تو

/ م
شد

ر

د(
ص

در
م )

ج
 پن

مه
رنا

ب
 

1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

جابجایی مسافر 
 ای )کل(جاده

میلیون 
 نفر

       4.68  

جابجایی مسافر 
 ای )عمومی(جاده

میلیون 
 نفر

2.07 1.85 2.12- 1.85 1.91 1.67 1.35 1.04 10.88- 

جابجایی بار 
 ای داخلیجاده

میلیون 
 تن

8.8 15.9 12.56 16.9 20.7 25.1 20.3 16.6 0.36-  

برداری از بهره
خدماتی هایمجتمع

 راهیرفاهی بین
 24 3 2 1 1 1 100 1 0 مجتمع

 باشدیکل م یامسافر جاده ییاز جابجا یبخش. 
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فر سذب برای به دلیل واقع شدن استان یزد در مرکز کشور و در میانه راه اتصال نقاط مهم جا

ها و خستگی اهرمشهد و . . .( و همچنین به دلیل کویری بودن  -بندر عباس، شیراز  –)نظیر تهران 

 -های خدماتیجتمعد مها، میزان تصادفات رانندگی در استان باال بوده و وجورانندگی در این گونه راه

ل فوق طور که در جدوتواند عامل مهمی در ارتقاء سطح ایمنی در استان باشد. همانرفاهی مناسب می

برداری بهره های خدماتی رفاهی بین راهیشود در طول برنامه پنجم توسعه، تعداد مجتمعمالحظه می

 درصد رشد داشته است. 24شده به طور متوسط 

های حمل ای، نشانگر تنوع کاالنقل جادهوشده توسط سیستم حملهای حملبررسی ترکیب کاال

یل ذباشد که در جدول گویی با تقاضای حمل در شرایط گوناگون میشده و توان این سیستم به پاسخ

 . تبیین گردیده است
 

 1394و 1393 سال دری اجاده شده حملی هاکاال بیترک. 139جدول 

 1394سهم از کل )درصد(  1393 )درصد( سهم از کل شدهنوع کاالی حمل

 آهنگ سن
 موزاییک وکاشی وسرامیک

 آهن آالت
 خاک معدنی وساختمانی

 انواع آجر

33.28 28.60 

 سرامیک کاشی و موزاییک و
 آهن آالت

 خاک معدنی وساختمانی
 انواع آجر

20.43 24.09 

 آالتآهن
 یخاک معدنی وساختمان

 انواع آجر

4.78 4.43 

 2.38 4.02 انیمساخت خاک معدنی و

 4.61 3.96 انواع آجر

 خاک کاشی
 شمش فوالد
 گندله

 قطعات پیش ساخته ساختمانی
 میل گرد

3.33 2.27 

 شمش فوالد
 گندله

 قطعات پیش ساخته ساختمانی
 میل گرد

3.03 4.34 

 گندله
 قطعات پیش ساخته ساختمانی

 میل گرد

2.89 2.18 

 ساخته ساختمانیطعات پیشق
 میل گرد

2.46 2.42 

 2.44 2.13 گردمیل

 22.24 19.66 سایر
 های برخطمنبع: سامانه بارنامه*

 

یز لفات و نهای کلیدی میانگین سنی ناوگان، وضعیت تای، شاخصنقل جادهودر ادامه بررسی حمل

 گیرند. ورد بررسی و تحلیل قرار میها مترین شاخصعنوان مهمه ها و ترافیک بوضعیت زیرساخت
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 یاجاده ناوگان عمر نیانگیم تیوضع. 140جدول 

هدف کمی/ 

عنوان 

ف شاخص
ار

تع
د م

اح
و

 

های برنامه سال

 چهارم

ه 
ور

 د
ط

س
تو

/ م
شد

ر

د(
ص

در
م )

ار
چه

ه 
ام

رن
ب

 

 های برنامه پنجمسال

ه 
ور

 د
ط

س
تو

/ م
د 

ش
ر

د(
ص

در
م )

ج
 پن

مه
رنا

ب
 

1384 8913  1390 1391 1392 1393 1394 

متوسط طول 
 عمر اتوبوس

-4.8 13.76 17.64 سال  13.5 13.02 16.68 14.39 11.61 2.97-  

متوسط طول 
 بوسعمر مینی

-2.65 26.29 30.07 سال  25.6 23.33 22.21 23.85 17.69 7.1-  

متوسط طول 
عمر سواری 
 کرایه بین
 شهری

2.781 12.91 13.14 2.25 13.41 12 سال  11.48 11.04 3.42-  

متوسط طول 
 عمر باری

-9.73 21.42 26.53 سال  20.1 19.33 18.91 19.56 17.43 2.8-  

 

دهنده کاهش متوسط شایان ذکر است رشد منفی در جدول فوق یک عملکرد مثبت بوده و نشان

را در  میبوس، که نقش مهباشد. استان یزد در زمینه ناوگان مینیعمر وسایط نقلیه عمومی می

نقل ویط حملنماید، بهتر از نوسازی سایر وساای، روستایی و درون استانی ایفا میونقل حومهحمل

 ای عمل کرده است.جاده

گردد، در گونه که در جدول ذیل مشاهده میدر زمینه کاهش تصادفات و تلفات رانندگی، همان

ی ح رانندگته و تعداد تصادفات و تلفات سوانای صورت گرفهای قابل مالحظههای اخیر پیشرفتسال

قاط های کاهش نشهری به نحو چشمگیر و معناداری کاهش یافته که نشانگر موفقیت نسبی برنامهبرون

های هات در راباشد. جدول ذیل آمار مربوط به تصادفای مینقل جادهوخیز و ارتقاء ایمنی حملحادثه

 گیرد.را در بر نمی های روستاییشهری بوده و راهبرون
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 یاجادهی منیای هاشاخص. 141جدول 

 عنوان شاخص
واحد 

 متعارف
1385 1390 1391 1392 1393 

 1.486 1.627 1.746 1.962 2.263 فقرههزار شهری در سطح استان یزدتعداد تصادفات برون

شهری در استان تعداد کشته شدگان تصادفات برون
 یزد

 141 144 183 226 268 نفر

نسبت تعداد تصادفات راننهدگی در اسهتان یهزد بهه     
 کشور

 0.015 0.015 0.015 0.017 0.014 نسبت

شهدگان تصهادفات راننهدگی در    نسبت تعداد کشهته 
 استان یزد به کشور

 0.013 0.012 0.015 0.018 0.015 نسبت

 0.107 0.103 0.102 0.105 0.106 نسبت تعداد کشته به تعداد تصادف کشور

 0.095 0.089 0.105 0.115 0.118 نسبت تعداد کشته به تعداد تصادف استان یزد

 0.57 0.47 0.52 0.55 0.57 نسبت تعداد تصادف کشور به طول راه

 0.35 0.33 0.37 0.30 0.35 نسبت تعداد تصادف استان به طول راه

 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 نسبت ها به طول راه در کشورتعداد کشته

 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 نسبت ها به طول راه در استانتعداد کشته

 ای کشورنقل جادهومنبع: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل*
 

 1391ر سال ددهد که عملکرد استان در کاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن جدول باال نشان می

ست. قسمت ادرصد کاهش یافته 20درصد و تلفات آن  7تصادفات،  مناسب بوده و در این سال تعداد

قایسه باال، م جدول 4و  3های باشد. ردیفمربوط به انتزاع طبس می 1392عمده کاهش در سال 

ان یزد نشان ، شدت تصادفات را در کشور و است6و  5های تصادفات استان با میانگین کشور و ردیف

یش از باستان ت اکی از آن است که تا قبل از انتزاع طبس، شدت تصادفاها حدهد. بررسی روند دادهمی

 شدت تصادفات کشور بوده است. 

ردیف آخر تعریف شده است.  4های تأثیرکردن انتزاع طبس بر آمار تصادفات، شاخصبرای بی

کمتر از  رغم داشتن نوسان، همواره، علی1385-93های تعداد تصادف به کیلومتر راه در استان طی سال

ها به طول راه در استان طی دوره مذکور، تغییرات مقدار متناظر آن در کشور بوده است. تعداد کشته

اندکی داشته و نکته جالب این که با تغییرات مقدار آن در کشور هماهنگ است؛ به عنوان مثال این 

 یش یافته است.افزا %1، هم در کشور و هم در استان 1392نسبت به سال  1393شاخص در سال 
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ت به های استان رشد چشمگیری داشته اسهای صورت گرفته، طول بزرگراهگذاریبا سرمایه 

درصد به  2با رشد ساالنه  1384-94های های اصلی، طی سالها و راهنحوی که طول شبکه بزرگراه

 1392ل ستان در ساهای اکیلومتر افزایش یافته است. با توجه به انتزاع طبس از استان طول راه 1343

 دهد.کاهش یافته است و در نتیجه ضریب رشد منفی را نشان می

 2.3های اصلی، درصد از طول راه 2.6، هابزرگراهدرصد از طول  4.6، 1394استان یزد در سال 

 صاص داده است.های روستایی کشور را به خود اختدرصد از طول راه 1.7های فرعی و درصد از طول راه
 

 ی استان یزداجاده ونقلحملی هارساختیز تیوضع. 142جدول 

هدف کمی/ 

 عنوان شاخص

واحد 

 متعارف

های برنامه سال

 چهارم

م 
ار

چه
ه 

ام
رن

ه ب
ور

 د
ط

س
تو

/ م
د 

ش
ر

د(
ص

در
(

 
 های برنامه پنجمسال

م 
ج

 پن
مه

رنا
ه ب

ور
 د

ط
س

تو
/ م

د 
ش

ر

د(
ص

در
(

 1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کیلومتر هاطول آزادراه

 6.4 686 653 645 276 504 6.6 428 292 کیلومتر هاطول بزرگراه

-8.5 657 663 632 1007 1022 4.8 815 616 کیلومتر های اصلیطول راه  

-11.5 985 963 1010 1807 1816 1.4 1917 1761 کیلومتر های فرعیطول راه  

-0.7 2240 2169 2079 2352 2316 4.1 2234 1750 کیلومتر ییروستاهایراهطول  

-4.2 4568 4448 4366 5742 5658 3.4 5394 4419 کیلومتر جمع  

 منبع: سالنامه آماری استان یزد

 

توسعه شبکه آزادراهی و بزرگراهی کشور ای کشور، از جمله نکات مهم در ارتقاء ایمنی جاده

بیان گردیده است. این جدول نسبت طول  143جدول استان در قالب  باشد. وضعیت شاخص مزبور درمی

دهد. ها را در استان و کشور نشان میهای با رفت و برگشت مجزا )آزادراه و بزرگراه( به مجموع راهراه

های رفت و برگشتی مجزا بهتر از متوسط کشوری بوده ، استان یزد از نظر راه1384-93های طی سال
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استان به کشور، از نظر بزرگراه و آزادراه، استان باید به جایگاهی  1های شریانیتوجه طول راهاست، اما با 

 های شریانی دست یابد.متناسب با راه

دراه و بزرگراه )بعد از انتزاع طبس(، نسبت آزا 1392دهد که در سال جدول ذیل همچنین نشان می 

 ات استانته و این در حالیست که شدت تصادفهای استان افزایش قابل توجهی داشبه کل طول راه

صادف و تتوان نتیجه گرفت که یک ارتباط معنادار بین شدت ( کاهش داشته و لذا می141)جدول 

 های رفت و برگشتی مجزا وجود دارد. راه
 

 هامجموع راههای با رفت و برگشت مجزا )آزادراه و بزرگراه( به . نسبت طول راه143جدول 

هدف کمی / عنوان 

 شاخص

واحد 

 متعارف

های برنامه سال

 چهارم
 های برنامه پنجمسال

1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

ها و نسبت طول آزادراه
کشور به مجموع راه  هایبزرگراه

 در کشور

 0.079 0.078 0.076 0.072 0.067 0.064 0.037 نسبت

ها و نسبت طول آزادراه
استان به مجموع راه  هایبزرگراه

 در استان
 0.150 0.147 0.148 0.100 0.089 0.079 0.066 نسبت

ها و نسبت طول آزادراه
ها و استان به آزادراه هایبزرگراه

 ها در کشوربزرگراه
 0.039 0.039 0.039 0.038 0.037 0.034 0.046 نسبت

های شریانی نسبت طول راه
 استان به کشور

 0.0342 0.045 0.045 0.062 0.057 0.057 - نسبت

 

                                                           

 های ترانزیتیمعادل سواری و راه 1200کننده مراکز استانی با تردد بیش از های وصلها و سایر راهرگراهها، بزهمه آزادراه 1

کیلومتر اعالم شهده اسهت    1166های شریانی استان ای طول راهنقل جادهوطبق آمار مندرج در سالنامه اماری سازمان راهداری و حمل 2

شههربابک و   -کیلومتر، راه هرات  40میبد به طول  -ان عدم ثبت کمربندی شرقی اردکان  کیلومتر است. دلیل 1267که رقم صحیح آن 

بها   0.034باشد. رقم می GISبوانات( در سیستم  -شهربابک -کیلومتر )به عنوان بخشی از راه شریانی کرمان 60هرابرجان بطول -توتک 

 محاسبه شده و مقدار واقعی آن در استان بیشتر است. 1166طول 
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ها با حورمهای استان در برخی ضمن اینکه سطح سرویس راهشده، رغم اقدامات انجامالبته علی

ه بیان بباشد که جدول زیر ها با تنگناهایی نیز مواجه میای قسمتدر پارهوضعیت مطلوب فاصله دارد، 

 پردازد. آن می
 1393ی استان در سال هاراه شبکه تیوضع. 144جدول 

 ردیف
 طول محورهای مورد بررسی به تفکیک سطح سرویس

 طول )کیلومتر( سطح سرویس

1 A 714 

2 B 371 

3 C 52 

4 D 130 

 1267 جمع

 

ستان های شریانی در اشده در جدول فوق مربوط به راهشایان ذکر است سطح سرویس ارائه

در سطح سرویس  1393های استان در سال کیلومتر از راه 130. با توجه به اطالعات این جدول، باشدمی

D .واقع شده و نیاز به توسعه و تفکیک راه دارد 

های اهوضعیت محورهای استان چندان مطلوب نیست. وضعیت خرابی ردر حوزه نگهداری نیز، 

 ده است.و جدول ذیل آن تشریح ش 42نمایه شریانی استان در 
 

 
 ی شریانی استان یزدهاراه هیرو تیوضع. 42 یهنما

سالم

34%

خرابی کم

24%

خرابی متوسط

17%

خرابی زیاد

25%
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ستان در شرایط های شریانی ادرصد از راه 34گردد، تنها گونه که در نمودار فوق مالحظه میهمان

ل است. این ها در سنوات قبراه نگهداریدهنده عدم توجه الزم به مقوله امر نشان سالم قرار دارند و این

رایط های استان، شدر حالیست که این روند با افزوده شدن طول خطوط در حال ساخت به مجموعه راه

باشد ها میری راهنامساعدتری خواهد یافت. یکی از دالیل این وضعیت محدویت منابع دولتی برای نگهدا

کنندگان از ستفادهخدمات، از ا بینی منابع درآمدی جدید و مناسب از جمله اخذ بهایکه مبین لزوم پیش

 باشد. می vehicle taxو  road tax ،fuel taxها در قالب منابع پایدار نظیر راه
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 1394های شریانی حوزه استحفاظی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد در سال . وضعیت خرابی رویه راه145جدول 

 نام محور ردیف

 نوع راه )کیلومتر(

طول 

 محور

طول 

محور 

 و )رفت

 برگشت(

 وضعیت رویه محور )کیلومتر(

 مجموع

معدل راه 

همسنگ 

 )کیلومتر(
آزادرا

 ه
 سالم فرعی اصلی بزرگراه

خرابی 

 کم

خرابی 

 متوسط

خرابی 

 شدید

 461.28 350.00 98.00 0 232.50 19.50 350.00 261 0 172.00 89.00 0 مشکان-خاتم-مهریز 1

 108.12 72.50 22.50 0 0 50.00 72.50 50 0 27.50 22.50 0 بوانات-هرابرجان-هرات-شهربابک 2

 346.74 206.06 157.06 0 0 49.00 206.06 103.03 0 0 103.03 0 کرمان-مهریز-یزد 3

 120.87 70.92 45.92 15.00 0 10.00 70.92 35.46 0 0 35.46 0 کنارگذر یزد 4

 553.04 327.02 11.60 199.18 0 116.24 327.02 163.51 0 0 163.51 0 نوگنبد-یزد 5

 391.32 221.12 4.95 51.16 59.23 105.78 221.12 206 0 191.60 14.76 0 طبس-یزد 6

 48.84 30.00 10.80 0 15.60 3.60 30.00 22.80 0 15.60 7.20 0 کمربندی حلقوی 3قطعه  7

 243.21 165.50 25.70 30.00 53.80 56.00 165.50 128.20 0 90.90 37.30 0 چوپانان-میبد 8

 48.41 27.60 6.80 0 15.60 5.20 27.60 16.10 0 4.60 11.50 0 تفت-یزد 9

 649.56 352.80 57.54 31.20 79.50 184.56 352.80 178.90 0 5.00 173.90 0 سورمق-ابرکوه-یزد 10

 248.58 156.00 48.90 16.90 23.80 66.40 156.00 102 0 48.00 54.00 0 بافق-یزد 11

 3219.97 1979.52 489.77 343.44 480.03 666.28 1979.52 1267 0 555.20 712.16 0 جمع کل )کیلومتر(

 هامأخذ: اداره کل نگهداری راه
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 نقل ریلیوحمل

ز ا نوان یکیسبز و مرجح شناخته شده و همواره به ع نقلوحملنقل به عنوان واین شیوه از حمل

 نقل کشور محسوب گردیده است.وراهبردهای نظام حمل

 نقل ریلی و اقتصاد مقاومتی وحمل

 24ورالعمل رهبری در خصوص اجرای اقتصاد مقاومتی و ابالغ دست معظمدر راستای تأکید مقام 

بسیار  "تصاد مقاومتیاق"بند دستورالعمل مذکور در بعد  24بند از  7بندی، نقش راه آهن به دلیل انطباق 

 حائز اهمیت است؛ از قبیل:

 وریدستورالعمل: رشد بهره -3بند 

ای نسبت وری فزایندهنقل ریلی به جهت حجم باالی آن نسبت به جاده از رشد بهرهواهمیت حمل

جاده است و سیر  تریلی در 100واگنی معادل سیر  30به جاده برخوردار است. بطور مثال سیر یک قطار 

 .اتوبوس در جاده خواهد بود 20معادل سیر  یک قطار مسافری

 کاهش انرژی -4 بند

 جاده است. 7/1آهن معادل  راهمیزان مصرف انرژی در 

 اصالح الگوی مصرف -8بند

 است. "حمل با راه آهن"بار  جابجاییبهترین الگوی سفر و 

 صادرات -9 بند

م مورد اده ابریشجسیه و احیای به کشورهای تازه استقالل یافته رو کاالدر تحقق این بند صادرات 

 توجه است.

 ترانزیت  -10 بند

یربنای سیب به زآ ،آلودگی هوا ،دلیل مصرف منابع سوخت ارزانه استفاده جاده در امر ترانزیت، ب

 باشد.می "نقل ریلیوحمل". به نفع کشور نبوده و هدف از مبحث ترانزیت  . ترافیک و . ،هاجاده

 ای همسایهپیوند با کشوره -12 بند

 ابریشماحیای جاده 
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 افزایش اقالم غیرنفتی -13 بند

ر روزی امکان میلیارد لیتر گازوئیل است که اگ 20میزان مصرف سوخت در جاده سالیانه، معادل 

ر ین حجم باحجم بار از طریق ریلی تحقق گردد سوخت مورد نیاز برای جابجایی ا اینجابجایی کل 

 دارد. ود که خود نقش بسیار مؤثری در افزایش غیر نفتی رامیلیارد لیتر خواهد ب 3معادل 

های یستما سایر سراه آهن با توجه به اهمیت اجرای دستورالعمل اقتصاد مقاومتی و ایجاد رقابت ب

ا ده است تنقلی طبق مصوبه هیئت دولت، نسبت به کاهش حق دسترسی گاهاً تا صفر اقدام نمووحمل

دلیل عدم  هاکنون بجویی سوخت تأمین نماید. لیکن تخزانه و از محل صرفه منابع مالی خود را از درآمد

ین منابع مأه با تکهای زیربنایی در راه آهن با کندی صورت گرفته است تحقق منابع مالی، انجام پروژه

 ها در قالبشهر و بازگشایی ایستگاهزرین-هایی از قبیل دو خطه نمودن مسیر بافقموصوف پروژه

 ع گردد.تواند نسبت به تحقق اهداف ذیل مؤثر واقها میای افزایش سرعت و رفع گلوگاههپروژه

  کیلومتر در ساعت 160افزایش سرعت تا 

  تن 30تن به  5/22افزایش بار محوری از 

  ساعت 12:20ساعت به  18کاهش زمان سیر قطارهای باری از 

  میلیارد تومان 440درآمد مستقیم حمل بار ساالنه 

 میلیارد تومان136یی مصرف گازوئیل ساالنه حدود صرفه جو 

  نفر در سال 455کاهش تلفات جاده به میزان 

  تن در سال 5200کاهش آالینده ها به میزان 

  فرصت شغلی مستقیم 155ایجاد 

یدر ر مسیر کرددلیل واقع شدن ه ونقل راه آهن یزد بهای ریلی و ناوگان حمللذا تقویت زیرساخت

 رسد.ور و وجود معادن سنگ آهن برای اجرای اهداف خود ضروری به نظر میکش نقلواصلی حمل

گردد استان در بخش صنعت و نیز قطب درمانی و گردشگری پیشنهاد می استعدادهایبا عنایت به 

های به منظور اجرائی کردن بیانات مقام معظم رهبری در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و نیز سیاست

ای در خصوص کاهش مسافر در بخش ریلی، یر و امید و نیز با توجه به آمارهای مقایسهابالغی دولت تدب
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و  های استفاده نموداندازی قطارهای حومههای تابعه برای ایجاد و راهاز پتانسیل بالقوه استان و شهرستان

 به سمت شهر ریل پایه حرکت کرد.
 

 نقل ریلی در استانوهای حملشاخص

باشد. در این نقل ریلی ناحیه یزد به شرح جدول ذیل میوهای حملشاخصترین وضعیت مهم

ارم و در رنامه چهبهای ابتدایی و انتهایی جدول، مجموع مسافر وارد شده و خارج شده از استان طی سال

 1393های سال طول برنامه پنجم توسعه ذکر شده است. شایان ذکر است در جدول فوق فقط آمار مسافر

ز سالنامه آماری ( ا1392تا  1384های توسط اداره کل راه آهن تکمیل شده و سایر موارد )سال 1394و 

ن در اختیار تشکیل شده و قبل از آ 1393استان استخراج شده است. گروه مسافری راه آهن از سال 

 شرکت خصوصی رجا بوده است.

 
 یلیر ونقلملحی هاشاخص نیترمهم تیوضع. 146جدول 

هدف کمی/ 

عنوان 

ف شاخص
ار

تع
د م

اح
و

 

های برنامه سال

 چهارم

ه 
ور

 د
ط

س
تو

/ م
شد

ر

د(
ص

در
م )

ار
چه

ه 
ام

رن
ب

 

 های برنامه پنجمسال

ه 
ور

 د
ط

س
تو

/ م
شد

ر

د(
ص

در
م )

ج
 پن

مه
رنا

ب
 

1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

جابجایی 
 مسافر ریلی

میلیون 
 نفر

0.476 0.925 14.2 0.850 0.793 0.533 1.07 1.03 4.92 

جابجایی بار 
 ریلی داخلی

میلیون 
 تن

10.0 14.3 9.35 14.0 13.7 12.7 11.9 11.7 4.39-  

جابجایی بار 
 ریلی ترانزیت

میلیون 
 تن

0.013 0.011 3.29-  0.012 0.015 0.011 0.016 0.013 1.6 

طول خطوط 
 اصلی ریلی

-9 682 1092 کیلومتر  688 688 702 716 716 0.8 

 

ای، های سرمایههای تملک داراییاحداث شبکه راه آهن از محل منابع عمومی و در قالب طرح

برداری و گیرد. لیکن بهرهنقل کشور انجام میوعمدتاً توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل

ی شود و بر اساس قانون اجرانگهداری شبکه توسط شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران انجام می
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ها از وظایف حاکمیتی، عمده ناوگان خصوصاً و در راستای تفکیک تصدی 44های کلی اصل سیاست

 های باری و مسافری به بخش خصوصی واگذار شده است. واگن

نقل ریلی وروند کاهشی میزان جابجایی مسافر در حملنکته حائز اهمیت در بررسی آمار فوق، 

اعی در مین اجتما زمان واگذاری شرکت قطارهای مسافری رجا به تأباشد که تقارن آغاز این کاهش بمی

 باشد. سازی میبیانگر اشکاالت این شیوه خصوصی کهباشد قالب رد دیون می

ط ریلی درصد از طول خطو 8/6، خطوط اصلی ریلی ناحیه یزد، 1394شایان ذکر است در سال 

تفکیک  به دلیل 1384نسبت به سال  1389اصلی کشور بوده است. کاهش طول خطوط اصلی در سال 

دو  به 1386شرق در سال باشد )الزم به ذکر است که ناحیه جنوبشرق میناحیه یزد از ناحیه جنوب

 ناحیه یزد و کرمان تفکیک شده است(. 

باشد. یمهای احداث خطوط جدید، طول خطوط اصلی همواره در حال افزایش با توجه به پروژه

های ریلی رای طرحگذاری هنگفت در اجنقل ریلی و نیاز به سرمایهوماهیت حمل دلیل نکته مهم اینکه به

تحول مثبت ات، وری از امکانو نیز آالت ناقله ریلی، الزم است تا با اتخاذ تمهیدات مناسب و افزایش بهره

 نقل ریلی کشور به وجود آید.وو چشمگیری در نظام حمل

های اخیر با السجذب بار به راه آهن در تر توضیح داده شد، ه پیشگونه کدر زمینه بار نیز همان

شامل  ه عمدتاًشده با راه آهن )کموفقیت همراه نبوده که در این زمینه بررسی ترکیب کاالهای حمل

 باشد. باشد( در جدول ذیل حائز اهمیت میبارهای معدنی می

 
 1394ی در سال لیر شدهحملی کاالها بیترک. 147جدول 

 )درصد( سهم از کل شدهنوع کاالی حمل

 0.03 مواد نفتی

 99.4 مواد معدنی

 0.5 مواد صنعتی

 0.07 سایر محموالت

 100 جمع
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زد، ترین متقاضی حمل ریلی در ناحیه یمهمگردد، طور که در جدول فوق مشاهده میهمان

 1394ال درصد را به خود اختصاص داده است. در س 4/99باشد که سهمی حدود کاالهای معدنی می

بار ون تن آن میلی 62/11باشدکه میلیون تن می 69/11شده توسط راه آهن ناحیه یزد، مجموع بار حمل

 باشد. معدنی می

بت های کلیدی عملکردی شامل نسشاخصتوان از نقل ریلی، میوجهت ارزیابی عملکرد حمل

تغییرات تعداد و  وتیو، سرعت سیر بار و مسافر، وضعیت نگهداری از خطوط موجودحمل بر تعداد کل لکوم

 ها در سطح ملی قابل طرح و بررسی است.ناوگان بهره گرفت. البته برخی از این شاخص

جود ط ریلی موبرداری از خطوشاخص نسبت واحد حمل بر تعداد کل لکوموتیو، نشانگر میزان بهره 

شده تر حملکیلومتر و تن کیلوم -ترسیم شده است. واحد حمل مجموع نفر 43باشد که در نمایه می

 باشد.می

 
 1384-94های . نسبت واحد حمل بر تعداد لکوموتیو در استان یزد طی سال43 یهنما

 

های الدر س گردد، نسبت واحد حمل بر تعداد لکوموتیوگونه که در نمودار فوق مشاهده میهمان

مستلزم زبور، باشد. بررسی علل پدیده مها میوری لکوموتیواخیر کاهش یافته که نشانگر کاهش بهره

ر عت باالتباشد. لیکن در نگاه اجمالی، سرنقل ریلی میوبررسی ابعاد مختلف عملکرد سیستم حمل

د شده های وارکوموتیوافزایش ناوگان نسبت به بار، عامل این کاهش بوده است. کیفیت پائین برخی ل

 رود. اخیر به سیستم نیز از جمله دالیل این موضوع به شمار می

0
20000000
40000000
60000000
80000000
100000000
120000000
140000000
160000000
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 :توان با ذکر علل زیر توضیح دادهای اخیر را میکاهش مسافر در بخش ریلی در سال

ین سازی در واگذاری شرکت قطارهای مسافری رجا به تأمناکارآمدی نحوه خصوصی .1

 اجتماعی در قالب رد دیون

 چشمگیر قیمت بلیط قطارهای مسافری در مقایسه با سایر شقوق افزایش  .2

 رغم افزایش قیمتعدم ارتقاء کیفیت خدمات قطارهای مسافری علی .3

ت سیر توسط سرعنقل ریلی، پائین بودن موترین دالیل عدم تمایل به استفاده از حملاز جمله مهم

آهن  اهربار در  ه متوسط سرعت سیر مسافر ودهندباشد. نمایه ذیل نشانمسافر و بار در این سیستم می

رواج  ت در دنیااستفاده از قطارهای پرسرعباشد. این در حالیست که به دلیل افزایش ارزش زمان، می

 جذب بار روزافزونی دارد. سرعت پائین سیر بار نیز ضمن کاهش ظرفیت عملی بخش ریلی، در عدم

غلب اطه بودن باشد. الزم به ذکر است که به دلیل تک خپسند توسط راه آهن نیز بسیار مؤثر میریل

ن سیر و ت میانگیباشد و لذا سرعمسیرهای ریلی کشور، اولویت در سیر قطارها، با قطارهای مسافری می

کیلومتر در ساعت و  70انتقال بار در شبکه راه آهن بسیار پایین است. سرعت سیر مسافر از مبدأ استان، 

 باشد.کیلومتر در ساعت می 33سرعت سیر مسافر، 

 

 
 (ساعت بر لومتریک)یزد  آهنراه در مسافر و بار ریس سرعت متوسط. 44 یهنما

 

نقل ریلی چند ناحیه مجاور مورد بررسی قرار گرفته است؛ این آمار از ودر ادامه، سیستم حمل

المللی دهد. در مقیاس بیناز مبدأ منطقه را نشان میمسافر  فقطسالنامه آماری راه آهن استخراج شده و 

توان از نسبت مسافر به جمعیت و نیز طول خطوط به مساحت کشور استفاده کرد. اما برای مقایسه می

۰

۵۰

۱۰۰

متوسط سرعت بار متوسط سرعت مسافر
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چون مرز نواحی راه آهن بر مرزهای استان منطبق نیست، در جدول ذیل، تعیین دو شاخص ذکر شده 

 مصداق ندارد.

 

 1393ی استان یزد با مناطق مجاور در سال لیر مسافریی جابجا سهیمقا. 148جدول 
 طول شبکه راه آهن )کیلومتر( مسافر ریلی )میلیون نفر در سال( استان/ منطقهنام  ردیف
 688 0.550 یزد 1

 598 0.648 اصفهان 2

 551 0.378 کرمان 3

 328 0.098 جنوب شرق 4

 

 نقل هواییوحمل

 عه کشورهااهمیت بسیاری در فرایند توسنقل، وترین شیوه حملنقل هوایی به عنوان سریعولحم

 نماید. ایفا می

 باشد:نقل هوایی شامل سه رکن به شرح زیر میوسیستم حمل

  نجام یا رگوالتوری که در ایران توسط سازمان هواپیمایی کشوری اسیستم حاکمیتی

 گیرد.می

 های کشور کمک ناوبری که توسط شرکت مادر تخصصی فرودگاه ها وسیستم فرودگاه

 گیرد.انجام می

 ها شرکت های هواپیمایی که جابجایی مسافر و بار توسط اینها یا شرکتنسیستم ایرالی

 گیرد. انجام می

ن عیت سازمااز سازمان هواپیمایی کشوری، موق هافرودگاههای اخیر پیرو انتزاع شرکت در سال

شور تحت کی را در گر تضعیف گردیده که این امر ایمنی هوانوردی کشوری به عنوان نهاد تنظیمهواپیمای

 تأثیر منفی قرار داده است. 
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 ۱فرودگاه یزد

حوزه جابجایی  در محل فعلی استقرار یافته است. عملکرد فرودگاه در 1348فرودگاه یزد از سال 

دهد. این در حالی است که استان ودگاه اول کشور قرار میفر 10بار، مسافر و تعداد پرواز، آن را در بین 

 ردیف چند استانِ آخر است.استان، از نظر جمعیت هم 31یزد در بین 

ها و تأسیسات برابر قابل توسعه است شامل ساختمان 5لندساید که تا  فعالهکتار فضای  20

 فعال وی آماده نیمهربع فضای ترمینالمترم 3600مترمربع فضای ترمینالی فعال و  7600متعدد، به اضافه 

فران داخلی، ، بخش زمینی امکانات فرودگاه یزد است. تردد مساکیلومتر 17دیوار حفاظتی به طول 

نه رفیت ساالگیرد. متوسط ظالمللی و حجاج در حال حاضر از طریق ترمینال شماره یک انجام میبین

 پروازهایای مسافر و بر 1.344.586اخلی معادل ترمینال شماره یک فرودگاه یزد برای پروازهای د

 باشد.مسافر می 780.371المللی معادل بین

 اتی، احداثطبق پارکینگ ، احداث(CIP) تجاری تشریفات ترمینال های مناسبی مانند احداثفرصت

ور . . . به منظ ورزشی، احداث شهربازی و مجتمع هوایی، احداث بار پایانه گاز، احداث و بنزین پمپ

ی، های آموزشگذاری قابل ذکر است. بنا به دالیل فنی متعدد، زمینه مناسبی برای فعالیتسرمایه

وردی وزش هوانهوانوردی و خلبانی در فرودگاه یزد فراهم است و قابلیت تبدیل به پایگاه اصلی آم

 های هواپیمایی را دارد.شرکت

د شد، ویژگی گر نیز به آن اضافه خواههکتار دی 240فرودگاه یزد که  اراضیهکتاری  575وسعت 

ه و حال های مرتبط در آیندمهمی است که تقریباً باعث حذف هرگونه محدودیت قابل تصور برای فعالیت

شتی هموار دشدن در  نظر فنی هوانوردی با توجه به واقعخواهد گردید. محل قرار گرفتن فرودگاه از نقطه

زیتی ت طبیعی مکوه شیرکوه، از نظر ایمنی به صورو رشتهقه و با فاصله مناسب از عوارض طبیعی منط

 چشمگیر است.

                                                           
 1395صدوقی یزد، تألیف محمدحسن رشیدی میبدی، خرداد ... اآیت شهید المللیبین منبع: مدل کسب و کار فرودگاه .1
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های ارتباطی مناسب که کیلومتر از مرکز شهر، به عالوه وجود راه 11واقع شدن فرودگاه در فاصله 

ا ر موقعیت خوبی آهن از کنار آن،گردند و نیز گذر راهباعث تسهیل در دسترسی سریع به اطراف شهر می

چه شانس رودگاه به وجود آورده است. مرکزیت کشوری استان یزد از نظر جغرافیایی، گربرای ف

ای است که در صورت را بسیار کمرنگ نموده، اما مشخصه« هاب»شدن فرودگاه یزد به عنوان مطرح

ص د. در خصوآفرین خواهد بونقل ترکیبی مسافر و به ویژه بار، فرصتوبرای حمل کالنریزی برنامه

 .نکار استفند غیرعامل نیز، اهمیت وجود فرودگاه آماده و مجهز در مرکز کشور غیر قابل اپدا

ل نقل هوایی استان به شرح جدول ذیوبه عملکرد سیستم حمل مربوطهای ترین شاخصمهم

 باشد.می
 

 هوایی ونقلحملی هاشاخص نیترمهم تیوضع. 149جدول 

هدف کمی/ 

 عنوان

ف شاخص
ار

تع
د م

اح
و

 

های سال
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 د
ط
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د 
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م )
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ه 
ام

رن
ب

 

 های برنامه پنجمسال

ه 
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 د
ط

س
تو

/ م
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ر

د(
ص
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م )
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 پن

مه
رنا

ب
 

1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

جابجایی مسافر 
 هوایی )داخلی(

میلیون 
 نفر

0.25 0.39 9.3 0.38 0.36 0.40 0.47 0.51 6.07 

جابجایی مسافر 
 هوایی )خارجی(

میلیون 
 نفر

0.03 0.07 18.12 0.10 0.07 0.08 0.09 0.04 16.6-  

تعداد ناوگان 
مسافری فعال 
 هوایی

 فروند
باشد و آمار ناوگان فعال مسافری هوایی در حال حاضر فرودگاه یزد بیس شرکت هواپیمایی خاصی نمی

.شودهای هواپیمایی میمربوط به شرکت  

 

سافران بوط به مف جابجایی مسافر هوایی )خارجی( در جدول فوق و سالنامه آماری استان، مراختال

 گردد.باشد که در سالنامه آماری استان لحاظ نمیحج عمره می

اخلی و دروازهای از جمله نکات قابل ذکر در بررسی جدول فوق، روند فزاینده جابجایی مسافر در پ

 باشد. نقل هوایی میوسیل باالی تقاضا جهت استفاده از خدمات حملالمللی است که نشانگر پتانبین
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ه دلیل بها نشانگر آن است که تقاضای سفر هوایی در استان باال بوده و متأسفانه بررسی

د نداشته گویی به آن به نحو مطلوب وجوتاکنون امکان پاسخهای ناوگان و ضعف خدمات، محدودیت

 است.

ود وده که حدبباال بودن سن ناوگان هوایی در ایران ها و مشکالت بخش، شترین چالاز جمله مهم

ترین علل آن نیز باشد. از جمله مهمسال می 10جهانی آن حدود  میانگینسال است، در حالی که  20

المللی نظیر ین بینباشد که با قوانهای غیرقانونی و ظالمانه غرب علیه جمهوری اسالمی ایران میتحریم

ها برای ترین چالشنیز مباینت و مغایرت دارد. این امر به مثابه یکی از بزرگ ICAOبات مصو

 های هنگفتی را بر کشور تحمیل نموده است. هزینههای هواپیمایی ایرانی، شرکت

اسب در های عملیاتی منبایست با تدوین برنامهدر حوزه فرودگاهی نیز مشکالتی وجود دارد که می

رودگاه در کشور ف 85آنها اندیشیده شود. شایان ذکر است که حدود  برایراهکار مناسب برنامه ششم، 

باشد و وضعیت های کشور میفرودگاه تحت مالکیت شرکت مادرتخصصی فرودگاه 54وجود دارد که 

 باشد. های این حوزه به شرح زیر میترین شاخصمهم

 

 ی استان یزددگاهفرو یهاشاخص. 150جدول 
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1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

ظرفیت اعزام و 
پذیرش مسافر در 
 فرودگاه یزد

میلیون 
 نفر

60.  1 10.76 1 1 1 1 1.4 6.96 

اعزام و پذیرش 
مسافر در فرودگاه 

 یزد

میلیون 
 نفر

0.283 0.460 10.2 0.476 0.428 0.471 0.554 0.548 2.86 
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دن قتصادی بوایزد مازاد ظرفیت دارد و به تعبیر دیگر، غیر  فرودگاهدهد که جدول فوق نشان می

های امام، گاهشایان ذکر است که به استثنای فرودباشد. های بخش میترین چالشاز جمله مهمفرودگاه 

، به آمدهایشانهای آنها بر درهای کشور به دلیل پیشی گرفتن هزینهکلیه فرودگاهمهرآباد و مشهد، 

 گردند.های غیر اقتصادی محسوب میعنوان فرودگاه

 

 هواشناسی

 باشد:ذیل مییزد شامل موارد  استانعمده  هایزیرساختدر بخش هواشناسی 

 الف: شبکه پایش هواشناسی شامل:

 10  ایستگاه هواشناسی سینوپتیک 

 1 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک فرودگاهی 

 11 شناسی ایستگاه اقلیم 

 62 سنجیایستگاه باران 

یستم خودکار یا سایستگاه مجهز به  12، 1393سال  پایانکه از این تعداد تا  ایستگاه 84)مجموع: 

 . برخط است(

 4  سنجش گردوغبار ایستگاه 

 1 و باال ایستگاه ج 

 مخابراتی شامل: هایزیرساختب: 

  سامانه ارتباطیVLAN اشناسی ایستگاه هو 10ها بین مرکز استان وجهت انتقال داده

 ها سینوپتیک در شهرستان

  سامانه ارتباطیMPLS ی جهت برقراری ارتباط مرکز استان با سازمان هواشناس 

 باطی سامانه ارتVSAT اسی کشورای مرکز استان با سازمان هواشنجهت ارتباط ماهواره 

  سامانه ارتباطیVPN جهت تبادل اطالعات با سازمان مرکزی 

 ولتیبستر ارتباطی شبکه دولت جهت ارتباط با سامانه اتوماسیون سایر ادرات د 
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 توان بیانرت زیر میهای هواشناسی استان یزد را به صومشکالت و محدودیت ترینمهمبرخی از 

 نمود: 

 گهداشتن ای برای حفظ و بروز نای و هزینههای سرمایهکمبود اعتبارات تملک دارایی

ت ز ، رضایسامانه های موجود) سخت افزاری و نرم افزاری(، تامین تجهیزات مورد نیا

 شغلی و نگهداری نیروی انسانی متخصص و ... 

  50)حدود  ارائه خدمات به انتظارات کاربرانکمبود نیروی انسانی با توجه به ضروت 

ذب و تصدی است( و محدودیتها و مشکالت موجود برای جهای سازمانی بالدرصد پست

 استخدام نیروی مورد نیاز

  ر امور دعدم آشنایی برخی از مسئوالن استان به اهمیت و نقش اطالعات  هواشناسی

 مربوط به آمایش سرزمین و توسعه پایدار

 تهای ، زیرساخان ارتقاء سامانه های مهم و کاربردی از جمله بانکهای اطالعاتیعدم امک

 ارتباطی و توان پردازشی داده ها) بدلیل محدودیتهای منابع مالی(

  ین رابطهاعدم امکان همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی با توجه به نیاز شدید در (

 بدلیل محدودیت منابع مالی(

 ها در محدوده وظایف و اختیارات هواشناسی استان کاریوجود برخی موازی 

 

 ست. اها پرداخته شده در جدول ذیل به مقایسه تطبیقی هواشناسی یزد و برخی از استان
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 های یزد و برخی از استانهواشناسی کل سهیمقا. 151جدول 

 یزد عنوان
خراسان 

 جنوبی

خراسان 
 شمالی

 کرمان اصفهان

 181785 107102 28434 140634 74513 کیلومتر مربع()عت استان وس

 شبکه سنجش برخط

 117 172 125 69 84 تعداد ایستگاه

 20 54 32 31 13 تعداد ایستگاه بر خط

 - - - - - رادار هواشناسی و دریایی

 1 1 - 1 - تعداد سنجش در روزجو باال

 - - - - - ماهواره هواشناسی

 - TF - - - 1پردازش بر ثانیه( )هزارمیلیارد سوپر کامپیوتر 

 

ان در وضعیت امکانات سازمان هواشناسی استگردد، گونه که در جدول فوق مشاهده میهمان

برخط  ایستگاه مقایسه با استان اصفهان نامساعد بوده و خصوصاً محدودیت سوپرکامپیوترها و تعداد

 باشد. مشهود می
 

 هاتنگناها و چالش

 نقل داخلی و ونقل ریلی در حملوای و پایین بودن سهم حملجادهنقل ولب حملسهم غا

 مشکالت تبعی آن نظیر باال بودن مصرف انرژی 

 اینقل به خصوص در بخش هوایی و حمل بار جادهوفرسودگی ناوگان حمل 

 ای های سرمایههای تملک داراییسهم غالب منابع عمومی دولت جهت اجرای طرح 

  ای نقل بار جادهوپدیده خودمالکی در ناوگان حملوجود 

 اقتصادینقل کشور نظیر فرودگاه غیروهای حملتوسعه غیر اقتصادی بخشی از زیرساخت 

 های بخش تمام در دست اجرا و طول عمر زیاد پروژههای نیمهتعداد بسیار زیاد طرح

 نقلوحمل

 نزیتنقل تراوهای حملعدم استفاده مناسب از ظرفیت 
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 ارندنقل سراسری قرار دوعدم وجود کنارگذر در بعضی از شهرهایی که در مسیر حمل 

 کشور شده در سطح استان در مقایسه با سطحهای ساختهپایین بودن میزان تراکم راه 

 ستان و اسازی و راهداری در سطح آالت و تجهیزات راهفرسودگی و به روز نبودن ماشین

 عدم جایگزینی آنها 

 های استان و اهرها با توجه به طول تناسب بین اعتبارات عمرانی و برنامه نگهداری راه عدم

 هاموقع آسفالت راهلزوم نگهداری و روکش به

 های ی جادههای استان و در نتیجه استهالک باالترافیک باال ناشی از شریانی بودن راه

 ایاستان و افزایش حوادث جاده

 های استانبه دلیل شریانی بودن راه باال بودن هزینه نگهداری 

 ژ باالهای با تناهای استان جهت حمل محمولهها از راهاستفاده غیر اصولی معادن و کارخانه 

 زینه هال بودن های حوزه استحفاظی و در نتیجه باوسعت نسبتاً زیاد استان و پراکندگی راه

 نگهداری، نظارت و کنترل در سطح استان

 منی و کننده کویری و اثرات آن بر کاهش ایواخت، طوالنی و خستهوجود مسیرهای یکن

 ایافزایش سوانح جاده

 ستاناآلودگی رانندگان عبوری از ای ناشی از خستگی و خوابباال بودن سوانح جاده 

 های کویری استاناحتمال باالی خطر برخورد با شتر در اکثر راه 

 یری استانهای کوهای روان در جادهوجود خطر دائمی شن 

 

 برنامه راهبردی

 اهداف کلی و راهبردها

سریع، جابجایی مسافر و بار )داخلی و ترانزیت( به صورت ایمن، نقل، وهدف کلی سیستم حمل

باشد. لیکن برای تعیین اهداف کلی جهت تدوین برنامه ششم توسعه، ارزان و سازگار با محیط زیست می
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های کلی برنامه ششم توسعه به عنوان اسناد متی و نیز سیاستهای کلی ابالغی اقتصاد مقاوسیاست

 باالدستی مورد توجه قرار گرفته است.
 

 ششم برنامه نقل دروحمل بخش یراهبردها و یکل اهداف. 152جدول 

 راهبرد دستیابی به هدف کلی هدف کلی

  افزایش ترانزیت و ارتقاء نقش
 نقل کشوروملالمللی سیستم حبین

  ارتقاء ایمنی در کلیه شقوق
 نقل و کاهش تلفاتوحمل

 نقل ریلیوافزایش سهم حمل 

  بهبود شرایط زیست محیطی
های بخش وکاهش انتشار فعالیت

ها با تأکید بر کاهش انواع آالینده
 نقلوسوخت مصرفی ناوگان حمل

 نقل بار وارتقاء کیفیت خدمات حمل
 سالمتی و مسافر ازجمله رفاه و

 های ارتقاء کمی و کیفی زیرساخت
 نقل وحمل

 های افزایش کارایی در اجرای طرح
 زیرساخت

 ارتقاء خدمات هواشناسی 
 مرکزیت مزیت از برداریبهره 

 کشور در استان جغرافیایی
 مراکز جمعیتی و  دسترسی تسهیل

 نقلوحمل شبکه بهاقتصادی 
 های الزم فراهم نمودن زیرساخت

و  پدافند غیرعامل برای استقرار
 های احتمالیمقابله با بحران

 توسعه حمل( ونقل ترکیبی و چندوجهیMulti Modal) 

 اینقل با توجه به نگرش شبکهوتوسعه و اصالح شبکه حمل 

 سافرنقل از نظر جابجایی بار و موبخشی میان شقوق مختلف حملتعادل 

 های تأمین مالی بخشسازی شیوهمتنوع 

  المللیخشک با کارکرد بینتوسعه بنادر 

 بق با های شریانی مطاای کشور با اولویت راهبهبود کیفیت شبکه جاده
 استانداردهای فنی

 یهای نوین ریلآوریها و بکارگیری فنگیری از ظرفیتارتقاء بهره 

 های جدیدممنوعیت احداث فرودگاه 

 نقلوهای خارج از چارچوب طرح جامع حملممنوعیت احداث طرح 

 اده و جیجاد منابع مالی پایدار نگهداری شبکه با عوارض متداول بر ا
 سوخت و وسیله نقلیه

 های نقل از طریق ایجاد سامانهوهای حملمدیریت یکپارچه کلیه شیوه
 هوشمند

 ی کشورترین قطب ریلاستفاده از پتانسیل راه آهن بافق به عنوان مهم 
 ه، ایی منطقیزد، شرایط جغرافیالمللی بودن فرودگاه استفاده از مزیت بین

 مرکزیت استان در کشور و عدم وجود عوارض زمین
 ای های هواشناسی استان مطابق با استانداردهتوسعه شبکه ایستگاه

 موجود
 اینقل جادهوارتقاء سطح خدمات حمل 
 المللی در نقل و ترانزیت استانی، ملی و بینوهای حملایجاد شرکت

 بخش ریل و جاده استان
 ورهای ترانزیتی کشبردن خطر انسداد نقاط حساس و گلوگاه از بین 
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 اهداف کمی

 بود. ذیل خواهد جابجایی مسافر در پایان برنامه به شرح جدولگرفته،  صورتریزی بر اساس برنامه

 
 توسعه ششم برنامه انیپا در مسافر ییجابجا ینیبشیپ. 153جدول 

 کلی هدف

وضعیت  هدف کمی

در پایان 

سال 

1393 

 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوان

افزایش  -
سهم 
نقل وحمل
 ریلی
ارتقاء  -

کیفیت 
خدمات 
ونقل بار حمل
 و مسافر

 ای )کل(جابجایی مسافر جاده
میلیون 
 نفر

      

 ای )عمومی(جابجایی مسافر جاده
میلیون 
 نفر

1.35 1 1 1 1 1 

 جابجایی مسافر ریلی
میلیون 
 نفر

1.07 1.5 2.14 2.89 3.64 4.28 

 جابجایی مسافر هوایی )داخلی(
میلیون 
 نفر

0.468 0.535 0.562 0.590 0.620 0.651 

 جمع جابجایی مسافر
میلیون 
 نفر

2.89 3.035 3.702 4.48 5.260 5.931 

 باشدای کل میبخشی از جابجایی مسافر جاده. 

 

بینی مندرج در یشپبینی نکرده است. در جدول فوق اداره کل راه آهن، مسافر ریلی برنامه ششم را پیش

 جدول فوق متناسب با رشد مسافر ریلی در کشور انجام شده است.

ای کل سافر جادهباشد )جابجایی ممیلیون نفر می 89/2برابر  1393جابجایی کل مسافر استان در سال 

الح نظام ای عمومی استفاده شده است(. با هدف اصو از مسافر جاده نیستدسترس  در 1393در سال 

ار مد نظر قر افزایش جابجایی مسافر توسط راه آهن و هواپیمایی به طور خاصنقل مسافری کشور، وحمل

کانات ماظر گرفتن نگر توجه ویژه به تالش برای اصالح سیستم در برنامه ششم توسعه با در گرفته که نشان

یدا ت محسوسی پدر پایان برنامه تفاوای در کل، نقل جادهورسد سهم حملباشد. لیکن به نظر میکشور می

 نکند.
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واهد دول زیر خججابجایی بار زمینی در پایان برنامه به شرح ریزی صورت گرفته، بر اساس برنامه

 بود.

 
 توسعه ششم برنامه انیپا در ربا ییجابجا ینیبشیپ. 154جدول 

 هدف کلی

وضعیت  هدف کمی

در 

پایان 

سال 

1393 

 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوان

افزایش سهم  -
 نقل ریلیوحمل
ارتقاء کیفیت  -

خدمات 
نقل بار و وحمل
 مسافر

 23 21 19 17.3 16.5 20.3 میلیون تن ای داخلیجابجایی بار جاده

 17 14 11 8 5 2 مجتمع برداری از مجتمع خدماتی رفاهیبهره

 20.5 18.3 16.4 14.6 13.1 11.9 میلیون تن جابجایی بار ریلی داخلی

 43.5 39.3 35.4 31.9 29.6 32.2 میلیون تن جمع جابجایی بار داخلی

 

ر جدول زی ر به شرحجابجایی بار ترانزیت از قلمرو کشوبا عنایت به اهمیت موضوع ترانزیت، 

 افزایش خواهد یافت.

 
 توسعه ششم برنامه انیپا در تیترانز بار ییجابجا ینیبشیپ. 155جدول 

 هدف کلی

وضعیت  هدف کمی

در پایان 

سال 

1393 

 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوان

افزایش ترانزیت 
و ارتقاء نقش 

المللی سیستم بین
 نقل کشوروحمل

ای جابجایی بار جاده
 ترانزیت

 - - - - - - میلیون تن

 0.028 0.026 0.023 0.021 0.018 0.016 میلیون تن جابجایی بار ریلی ترانزیت

 0.028 0.026 0.023 0.021 0.018 0.016 میلیون تن جمع جابجایی بار ترانزیت
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ها با نیازهای واقعی بخش در برنامه ششم و با های توسعه زیرساختبا توجه به لزوم انطباق برنامه

ای نقل با رویکرد شبکهوهای حملهای ذیل برای توسعه انواع زیرساختبرنامهالذکر، عنایت به موارد فوق

 Multiنقل ترکیبهههی )و( و حملDry Portsبنادر خشک )و نیز توجه به مفاهیم مدیریت لجستیک، 

Modal ).در نظر گرفته شده است 

 باشد:در حوزه هواشناسی نیز اقدامات زیر مد نظر می

 
 توسعه ششم برنامه انیپا دری هواشناس تیوضعی نیبشیپ. 156جدول 

وضعیت  هدف کمی

در پایان 

سال 

1393 

 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوان

 84 68 54 40 26 12 ایستگاه رخط هواشناسیشبکه سنجش ب

های احداث انواع ایستگاه
 هواشناسی

ایستگاه هواشناسی 
 کشاورزی

- 1 1 1 2 2 

ایستگاه هواشناسی 
 ایجاده

- - - 1 2 2 

شناسی ایستگاه اقلیم
 خودکار

- - - 1 3 3 

سنجش ایستگاه 
 جویندهآالیگازها

- - - - - 1 

به سامانه  یزتجه
ی فرودگاه یشناسهوا

CAT I,II 

- - - - 1 1 

 7 7 7 6 4 3 سامانه های مخابراتیتوسعه زیرساخت

 15 15 14 14 12 11 سامانه های فناوریتوسعه زیرساخت

 3 3 2 2 1 - سامانه توسعه هواشناسی کاربردی

 سازمان هواشناسی کشورهای و توسعه شبکه ایستگاه یزبرنامه پنج ساله ششم تجه مأخذ:

 

گویی به اسخپهای مورد نیاز جهت با توجه به برآوردهای صورت گرفته و با هدف تأمین زیرساخت

 ود.بها در برنامه ششم به شرح جدول زیر خواهد توسعه زیرساختونقلی کشور، نیازهای حمل
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 توسعه ششم برنامه انیپا تا نقلوحمل یاصل یهارساختیز شبکه وتوسعه احداث. 157جدول 

 هدف کلی

وضعیت  هدف کمی

در 

پایان 

سال 

1393 

 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوان

 و کمی ارتقاء
کیفی 
های زیرساخت
 نقلوحمل

  افزایش کارایی
در اجرای 
های طرح

 زیرساخت

 55 55 35   0 کیلومتر ها )پیشنهادی(طول آزادراه

ها )در دست راهطول بزرگ
 احداث و پیشنهادی(

 834 834 839 864 764 653 کیلومتر

های اصلی )در طول راه
 دست احداث(

 703 683 663 663 673 663 کیلومتر

 1149.7 1149.7 1038.7 898.7 743.9 716 کیلومتر طول خطوط اصلی ریلی

ظرفیت اعزام و پذیرش 
 هامسافر در فرودگاه

میلیون 
 نفر

1 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 

 

یل صورت گذاری به شرح جدول ذدر راستای کاهش و مدیریت تلفات رانندگی در کشور نیز هدف

 گرفته است. 
 

 یشهربرون تصادفات تلفات تعداد تیوضع. 158جدول 

 هدف کلی

وضعیت در  هدف کمی

پایان سال 

1393 

 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوان

ارتقاء ایمنی در کلیه 
نقل و وشقوق حمل

 کاهش تلفات

تعداد تلفات 
تصادفات برون 
 شهری

 95 103 112 121 131 158 نفر

 

 در حوزه ناوگان نیز اقدامات به شرح جدول زیر انجام خواهد گرفت.

 
 توسعه ششم برنامه در نقلوحمل ناوگان انواع ینوساز. 159جدول 

 هدف کلی

وضعیت  هدف کمی

در پایان 

سال 

1393 

 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوان
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  بهبود شرایط
محیطی زیست
های بخش فعالیت

و کاهش انتشار 
ها با انواع آالینده

تأکید بر کاهش 
سوخت مصرفی 
 نقلوناوگان حمل

  ارتقاء کیفیت
نقل وخدمات حمل
 بار و مسافر

متوسط طول عمر 
 اتوبوس

 10.81 11.22 11.62 12.03 12.43 14.39 سال

 متوسط طول عمر
 بوسمینی

 15.05 16.11 17.17 18.23 19.29 23.85 سال

متوسط طول عمر 
سواری کرایه بین 
 شهری

 11.72 11.79 11.85 11.92 11.98 11.48 سال

 15 16 16.5 16.5 17 17.3 سال متوسط طول عمر باری

 892 826 765 708 656 607 دستگاه تعداد لکوموتیو

 دستگاه تعداد واگن باری
 ریزی در سطح ملیبرنامه

 دستگاه تعداد سالن مسافری

متوسط سن ناوگان 
 هوایی

 سال
های متوسط سن ناوگان و تعداد ناوگان مسافری مربوط به شرکت

تعداد ناوگان مسافری  باشد.ها( میهواپیمایی )ایرالین
 فعال هوایی

 فروند

 

 ها و اقدامات اساسیراهبردها، سیاست

 
 لنقوحمل بخش اقدامات و هااستیس راهبردها،. 160جدول 

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

 مواد مختص استان یزد
   ونقهههل توسههعه حمههل

ترکیبههی و چنههدوجهی  
(Multi Modal) 

 الح شهبکه  توسعه و اص
نقل با توجهه بهه   وحمل

 اینگرش شبکه

 بخشههی میههان  تعههادل
شهههههقوق مختلهههههف 

نقهههل از نظهههر وحمههل 
 جابجایی بار و مسافر

 ههای  سازی شیوهمتنوع
 تأمین مالی بخش

    توسعه بنادر خشهک بها
 المللیکارکرد بین

   بهبههود کیفیههت شههبکه
ای کشهههور بههها جهههاده
های شریانی اولویت راه

  و راه اصههلی در مسههیر  ، بزرگههراه آزادراهاحههدث
 جنوب -غرب و شمال -ریدورهای شرقک
 و ریلهی  خطهوط  کهردن  برقهی و  کهردن  دوخطه 

 ریلی السیرسریع توسعه ناوگان
   تسهیل دسترسی بنادر جنوبی و مرزهای شهرقی

 به پایتخت
 نقل ترکیبیوتوسعه حمل 
   ههوایی منطقهه   « ههاب »تبدیل فرودگاه یزد بهه

جهت جذب پروازهای عبوری برای سهوختگیری  
 و . . .

 فرودگاه یهزد بهه پایگهاه اصهلی آمهوزش       تبدیل
 هوانوردی کشور

 های هواشناسیاحداث، تکمیل و ارتقاء ایستگاه 
   پیگیری در جهت احداث بزرگراه در مسیر مرکهز

هههای ههها و اسههتاناسههتان بههه مرکههز شهرسههتان
 جوار  هم

 جوارهای هماتصال راه آهن به مراکز استان 

  جهت احداث آزاد راه پیگیری
 سیرجان -یزد -نائین

 ههای  هها و راه تکمیل بزرگراه
 اصلی در دست احداث

 ها و رفع موقع راه سازی بهبه
 خیز  نقاط حادثه

   اتصال راه آهن یزد به شیراز 
    پیگیری جهت برقهی کهردن

محورهای اصلی و پرتردد راه 
 آهن

   احهههههداث خهههههط دوم در
محورهای پرتردد و مههم راه  

 آهن
   رفع معضالت شهری ناشهی

از عبههور راه آهههن در داخههل  
 شهر

 اندازی مرکز ملی تخلیه و راه
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مطابق با استانداردهای 
 فنی

  گیههری از ارتقههاء بهههره
ها و بکهارگیری  ظرفیت
هههای نههوین  آوریفههن
 ریلی

  ممنوعیههههت احههههداث
 های جدیدفرودگاه

  ممنوعیههههت احههههداث
هههای خههارج از  طههرح

چههارچوب طههرح جههامع 
 نقلوحمل

  ایجاد منابع مالی پایدار
نگهههداری شههبکه بهها   
عههوارض متههداول بههر  
جاده و سوخت و وسیله 

 نقلیه

   مدیریت یکپارچه کلیهه
نقل از وهای حملیوهش

طریههههههق ایجههههههاد 
 های هوشمندسامانه

   استفاده از پتانسهیل راه
آهن بهافق بهه عنهوان    

ترین قطهب ریلهی   مهم
 کشور

  اسههههتفاده از مزیههههت
المللهههی بهههودن  بهههین

فرودگههاه یههزد، شههرایط 
جغرافیهههایی منطقهههه،  
مرکزیهههت اسهههتان در  
کشههور و عههدم وجههود  

 عوارض زمین
  توسههههههعه شههههههبکه

 های هواشناسیایستگاه
اسهههتان مطهههابق بههها  
 استانداردهای موجود

  ارتقههاء سههطح خههدمات
 اینقل جادهوحمل

  هههای ایجههاد شههرکت
نقهل و ترانزیهت   وحمل

اسهههههتانی، ملهههههی و 
المللههی در بخههش بههین

 ریل و جاده استان

 اتصال راه آهن به مراکز اقتصادی عمده 
 و آههن  راه خطهوط  نوسهازی  و سهازی بهوسعه، ت 

 هاایستگاه
 رفهاهی  خهدماتی  ههای مجتمعو بازسازی  توسعه 

 راهی بین
  ههها در حههوادث افههزایش سههرعت پاکسههازی راه

 ایطبیعی و سوانح جاده
  گهذاری  سهازی و جهذب سهرمایه   حمایت، زمینهه

هههای بخههش خصوصههی جهههت ایجههاد شههرکت 
 یالمللنقل و ترانزیت ملی و بینوحمل

  احداث مسیرهای جایگزین برای نقاط حساس و
 ای و ریلی استانهای جادهگلوگاه

 ایتوسعه مراکز امداد جاده 
  هههای مههورد نیههاز عوامههل   برگههزاری آمههوزش

 نقل واندرکار حملدست

قه گرم و بارانداز کاال در منط
 خشک بافق

   تالش جهت اخذ مجوزههای
الزم بههرای فرودگههاه بههرای  
 تبدیل شدن به هاب هوایی

 های تشهویقی  اعمال سیاست
جهههههت افههههزایش تعههههداد 
 پروازهای عبوری از کشور

  احهههداث سهههاختمان جدیهههد
و بهههرج  گتکنیکهههال بهههال

 مراقبت پرواز فرودگاه یزد
  بهههههاال بهههههردن سهههههطح

المللهی در  استانداردهای بهین 
گاه یزد از طریق آموزش فرود

 و ارتباطات پیشرفته
 توسعه اپرون فرودگاه یزد 
    اجرای طرح جهامع فرودگهاه

 یزد
 هههای احههداث انههواع ایسههتگاه

 هواشناسی
 هاکاری حاشیه راهجنگل 
 های ایجاد روشنایی در گردنه

 گیرمهم و نقاط مه
   احداث کانال و حفاظ جههت

کههاهش احتمههال برخههورد بهها 
 شتر

  یهزات مههدرن  اسهتفاده از تجه
نقهههل وراههههداری و حمهههل

 هوشمند
  احداث کنارگذر در شهرهایی

نقههل وکههه در مسههیر حمههل 
 سراسری قرار دارند

 گهذار و فهراهم   جذب سرمایه
نمودن زمینه ساخت مجتمهع  
ههای  بین راهی مجهز در راه

شهههریانی و اصهههلی اسهههتان 
)اعطههای سههریع مجوزهههای  
الزم، پرداخهههت تسههههیالت 

 کافی و ...(
 ای از ز امداد جادهتوسعه مراک

قبیل اورژانس و پایگاه هالل 
 احمر  
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  از بین بردن خطر
انسداد نقاط حساس و 

های ترانزیتی گلوگاه
 کشور

   اسهههههتقرار موسسهههههات و
های خدمات بازرگانی، تعاونی

گمرکی، بیمه و خدمات ملی 
هههای بههه ویههژه در قطههب  

 ی استانتوسعه

 
 مواد ذکر شده برای کشور

 ونقل توسعه حمل
ترکیبی و چند وجهی 

(Multi Modal) 

   توسعه و اصالح شبکه
نقل با توجه به وحمل

 اینگرش شبکه

  بخشی میان تعادل
شقوق مختلف 

نقل از نظر وحمل
 جابجایی بار و مسافر

 های سازی شیوهمتنوع
 تأمین مالی بخش

  ارتقاء کارکرد بنادر
اصلی در حوزه 
لجستیک و 

 افزودهارزش

  توسعه بنادر خشک با
 لیالملکارکرد بین

  بهبود کیفیت شبکه
ای کشور با جاده

های شریانی اولویت راه
مطابق با استانداردهای 

 فنی

 گیری از ارتقاء بهره
ها و بکارگیری ظرفیت
های نوین آوریفن
 ریلی

  ممنوعیت احداث
 های جدیدفرودگاه

  ممنوعیت احداث
های خارج از طرح

چارچوب طرح جامع 
 نقلوحمل

 ایجاد منابع مالی پایدار 
نگهداری شبکه با 

  المللی برای معتبر بین هایشرکتهمکاری با
 اجرای عملیات بندری

  واگذاری مدیریت بنادر کوچک به بخش
 خصوصی

 المللیانی بینارتقاء همکاری با خطوط کشتیر 

 پذیر کردن نرخ خدمات فرودگاهیرقابت 

 ل المللی و تعامهمکاری با خطوط هواپیمایی بین
ن با سایر کشورها و تشویق به استفاده از آسما

 کشور

 های اصالح شبکه با تأکید بر کریدورها و راه
 شریانی

 های جدیدای در طرحتقدم توسعه ریلی به جاده 

 مستقل ارنده شبکههای دبا سازمانهمکاری
 هواشناسی

 شهری و ونقل عمومی درونتوسعه و بهبود حمل
 شهریبرون

 گذاری خدمات بر اساس اصالح نظام قیمت
ضوابط مربوطه و با رویکرد رقابتی کردن 

 ها در مقایسه با کریدورهای رقیبتعرفه

 ش بهبود بازرگانی و بازاریابی ترانزیت و گستر
 لی با سایر کشورهانقومناسبات و مبادالت حمل

 های کانتینریتوسعه ترانزیت محموله 

  کاهش شدت مصرف سوخت از طریق افزایش
 نقل ریلی در جابجایی کاال و مسافروسهم حمل

  کاهش شدت مصرف سوخت از طریق نوسازی
ای، ریلی و نقل جادهوانواع ناوگان عمومی حمل

 هوایی

 ای، ریلی،نقل جادهوبهبود کیفیت خدمات حمل 
 هوایی و دریایی

 ارتقاء کیفیت خدمات 

 گذاری بخش خصوصی برای ایجاد جذب سرمایه
 برداری از بنادر خشک و مراکز لجستیکیو بهره

های کمیسیون در کشور با توجه به برنامه
اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و 

 اقیانوسیه )اسکاپ( در زمینه بنادر خشک

 نقلونوسازی ناوگان حمل 
جاده ای و درون شهری 

 استان
 های ریلیکرانهپس تکمیل 
  تسهیل فرایند استفاده از

تسهیالت صندوق توسعه 
ملی برای نوسازی ناوگان 

 نقلوحمل
  بهبود نظام رگوالتوری و

نقل وارتقاء نظارت در حمل
 هوایی

 های هوایی مستقیم ایجاد راه
طرفه با هدف ایجاد و یک

کریدورهای هوایی مناسب 
 المللیبین

 ایجاد هماهنگی و مدیریت 
 واحد در زمان وقوع سوانح

  انتخاب محورهای پایلوت
برای اصالح فرهنگ 

 رانندگی
  اتصال شبکه ریلی به مراکز

 انبوه بار
  تسریع در احداث و

ترین برداری از مهمبهره
های خطوط ریلی و راه

ترانزیتی با اولویت مسیرهای 
های منطبق بر شبکه بزرگراه

( و راه آهن AHآسیایی )
 (TARسراسری آسیا )

  تسهیل فرایندهای اجرایی در
های ذیربط و اصالح دستگاه

 تشریفات گمرکی
  افزایش ظرفیت خطوط ریلی

بندی، از طریق تراک
ها و تأمین گشایش ایستگاه
 عالئم و ارتباطات

 ها و نامهتبادل تفاهم
المللی به های بینموافقتنامه

منظور افزایش سهم کشور از 
 ترانزیت منطقه
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عوارض متداول بر 
جاده و سوخت و وسیله 

 نقلیه

  مدیریت یکپارچه کلیه
نقل از وهای حملشیوه

طریق ایجاد 
 مندهای هوشسامانه

 مختلف  هایسازی ظرفیت شیوهمتناسب
 نقل و کاهش زمان سفروحمل

 های دارای اولویت که تمرکز بر تکمیل پروژه
گردد و پرهیز جدی از باعث رونق ترانزیت می

هایی که از توجیه فنی، ها و پروژهاجرای طرح
 باشد.محیطی برخوردار نمیاقتصادی و زیست

  توسعه خطوط ریلی به ویژه تسریع در تکمیل
 دارث اولویتهای در دست احداطرح

 توسعه و نوسازی ناوگان ریلی 

 از  اتخاذ تدابیر حمایتی با اولویت پرداخت بخشی
شده به التفاوت سود تسهیالت ارائهمابه
 خصوصیبخش

 نقلوتوسعه و نوسازی ناوگان حمل 

 های نوین مهندسی در احداثاستفاده از فناوری 
ها با رویکرد کاهش زمان و هزینه زیرساخت
 احداث

 های عمومی باالخص ریلی در یت سامانهتقو
شهرها و شهرهای جدید به منظور کاهش کالن

 مصرف انرژی

 ونقل ترانزیتی ارتقاء کیفی و تسهیل حمل–

 ونقل ترکیبیتوسعه خطوط حمل

 های افزایش ترانزیت بار و مسافر در شیوه
 نقلومختلف حمل

 های نوین به ویژه استفاده از فناوریICT  در
 ور مربوط به محموالت ترانزیتیانجام ام

 نقل ترکیبی وهای ویژه حملایجاد سرویس
 کانتینری

 هاگذاری و تعرفهاصالح نظام قیمت 

 نقل و اتصال به وهای حملگسترش شبکه
 لمللیاکریدورهای ترانزیتی بین

 ارتقاء ایمنی ترانزیت کشور 

 های تشویقی اعمال سیاست
جهت افزایش تعداد 
 پروازهای عبوری از کشور

  اصالح قانون مبارزه با قاچاق
کاال و ارز و دیگر قوانین 
تأثیرگذار به منظور تسهیل 

 ترانزیت
  ایجاد پنجره واحد جهت

 تسریع در امر ترانزیت
 عالئم ایمنی و ترافیکی بهبود

 های ترانزیتیدر شبکه راه
 تی های ترانزیردیابی محموله

 به روش پلمپ الکترونیک
  تجهیز مبادی ورودی و

خروجی ترانزیت کانتینری به 
 ایدروازه XRAYدستگاه 

  احداث بندرخشک استان و
تجهیز آن به گمرک 

 اختصاصی
 ( تجهیزPortحمل )نقل و

دریایی، هوایی و خشکی در 
 المللیمقیاس تجارت بین

 های احداث زیرساخت
نقل مبتنی بر تقاضای وحمل
 و مالحظات اقتصادیافیکتر
  ایجاد مرکز فرودگاهی

هواپیماهای باربری مرکز و 
شرق کشور و فرودگاه     

 بین المللی
 قطار  طراحی و اجرای پروژه

 مهریز -یزد -شهری اردکان
 های گسترش زیرساخت

( SDIهای مکانی استان)داده
و اجرای طرح نشان دهی بر 
 پایه  عوارض جغرافیایی

 ح مطالعاتی طرواجرایطراحی
 ی شهریاستراتژی توسعه

 های کنترلسازیپیادهومطالعه
شهری برونودرونالکترونیک
 عمومی و ترافیکمسایلبرای

  بسترسازی و احداث مدل
بومی شهر رسانه با تمرکز 
برکسب وکارهای مرتبط با 
حوزه ی ارتباطات اعم از 

ای، صنعت های رسانهبنگاه
چاپ و نشر و صنعت فن 

 اطالعات آوری
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 موردنیازمالی منابع 

 . منابع مالی موردنیاز تحقق اهداف کمی از محل درآمدهای عمومی161جدول 
 )میلیارد ریال(

 شرح
 های برنامه ششمسال

 جمع
1395 1396 1397 1398 1399 

 894 215 196 175 161 147 زیربخش ریلی

 425 100 93 85 77 70 هانقل و پایانهوسازمان حمل -ایزیربخش جاده

 4730 520 630 680 1420 1480 راه و شهرسازی –ایزیربخش جاده

 باشد.ها متمرکز میمنابع مالی و زیربخشی فرودگاه زیربخش هوایی

 101 20 28 20 18 15 هواشناسی

 6150 855 947 960 1676 1712 جمع

 

 . شیوه تأمین منابع مالی موردنیاز تحقق اهداف کمی در برنامه ششم162جدول 
 )میلیارد ریال(
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 894 - 100 144 - 150 500 زیربخش ریلی

 1125  700    425 اینقل جادهوراهداری و حمل -ایزیربخش جاده

 4730      4730 راه و شهرسازی –ایزیربخش جاده

 باشد.ها متمرکز میمنابع مالی و زیربخشی فرودگاه زیربخش هوایی

 101 0 0 0 0 0 101 هواشناسی

 6850 0 800 144 0 150 5756 جمع
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  اطالعات فناوری و ارتباطات

 

 بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود 

 توصیف و تحلیل وضع موجود

آوری اطالعات در استان، مستلزم شناخت دقیق ایجاد یک زیرساخت قوی برای ارتباطات و فن

توسعه ارتباطات و  های استان، به طور مجزا، از منظرنشناخت وضعیت شهرستا نیزوضعیت استان و 

و  1آوری اطالعاتارتباطات و فن یگیری شاخص توسعهباشد. لذا اندازه( میICTآوری اطالعات )فن

های استان، نقش آوری اطالعات هر کدام از شهرستانارزیابی و تحلیل عملکرد بخش ارتباطات و فن

  یاستان در زمینه یها و بررسی میزان رشد و توسعهگیریهبردی، تصمیمهای راریزیمهمی در برنامه

 آوری اطالعات دارد.ارتباطات و فن

ن یگاه استاهای اساسی این بخش محاسبه گردیده و جاموجود، برخی از شاخص وضعیتدر ارزیابی 

های منتخب، خصمنظر شا های استان، ازهای آماری، موجود باشد، جایگاه شهرستانو تا آن جا که داده

 گیرد.های چهارم و پنجم مورد بررسی قرار میهای برنامهطی سال

 ن استان،رغم رکود اقتصادی اخیر در کشور و به تبع آدهد علیها نشان میدر مجموع، بررسی

 یب دیده و باهای همراه و اینترنت کمتر از این بحران آساز جمله تلفن ICT هایسرویساستفاده از 

 است.اطالعاتی حرکت کرده  های قبل به سمت جامعهبهبود وضعیت خود نسبت به سال
 

                                                           
1-ICT  Development Index 
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 اندازها/ اهداف کمی در دوره چشمعملکرد شاخص

 یوع برنامهدرصد در سال شر 35/35درصدی از  37دهدضریب نفوذ تلفن ثابت با رشدآمارنشان می

وشش تلفن پاست. همچنین در این دوره  افزایش یافته 1393درصد در پایان سال  42/48چهارم به 

ست. این موضوع ابالغ گردیده  1393درصد در پایان سال  4/103به  1384درصد در سال  8/13همراه از 

افراد  لیل وجودپوشش کامل جمعیت باشد؛ لیکن حقیقت امر به د یدهندهتواند نشانهر چند در ظاهر می

دهد تعداد دفاتر های آماری موجود نشان میباشد. دادهمی خط تلفن همراه 3یا  2و خانوارهای دارای 

افته که مربوط یدفتر کاهش  114به  1389دفتر در سال  156آوری اطالعات روستایی از ارتباطات و فن

به  1384تا در سال روس 40باشد. پوشش روستاهای دارای ارتباط نیز از به انتزاع طبس از استان یزد می

ر برنامه پنجم ددرصد و  2/61رسیده که در برنامه چهارم دارای رشد  1393ان سال روستا در پای 794

باشد ان یزد میدرصدی است. رشد منفی دوره اخیر به دلیل انتزاع طبس از است 9/42دارای رشد منفی 

 (.163جدول )

 

 نجمهای چهارم و پآوری اطالعات در برنامهفنارتباطات و  در بخش استانهای اهم فعالیت

 یل شهدن بهه  سند جامع استان الکترونیک یزد با هدف ایجاد وفاق فراگیر بهرای تبهد  تدوین  .1

 1404استان الکترونیک در افق 

دولهت  ی توسهعه  راهینقشهه  یاسهتان برپایهه   الکترونیکهی  دولتی توسعه کارگروه تشکیل .2

 الکترونیکی

 Yazdp.Irرسانی پرتال استانی روزاندازی و بهراه .3

 544شههر بها اتصهال بهیش از      21شهرسهتان،   10دولت در سطح استان ) یشبکه یهتوسع .4

 نقطه(

 سوی شهر خدمات الکترونیک شهری )شهرداری( برای نیل به یاندازی سامانهطراحی و راه .5

 هوشمند

 فرودگاه وپارک، پایانه مسافربری، راه آهن  10( درWifiسیم )اندازی پوشش شبکه بیراه .6
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وشمند هنشانی به منظور شناسایی محل تماس و هدایت هوشمند آتش یانهاندازی سامراه .7

 خودرو به محل حادثه

 رک علم وآوری اطالعات و ارتباطات دارای مجوز کشور در پاایجاد اولین مرکز رشد فن .8

 آوری یزدفن

ز حمایت ا واندازی اولین مرکز نوآوری با محوریت الکترونیک، مگاترونیک و رباتیک راه .9

 طرح نوآوری در این حوزه. 220

هش و های دانش بنیان از طریق صندوق پژوآور و شرکتاعطای تسهیالت به موسسات فن .10

 قره تسهیالت(ف 1310میلیارد ریال در قالب  470تا کنون مبلغ  92آوری استان) از سال فن

، 24ی پذیرش ) سامانهICTطرح  4میلیارد ریال در  20به مبلغ  VCگذاری سرمایه .11

 یوگیت،...(ف

 آوری هنرهای دیجیتالی فناندازی مرکز توسعهراه .12

 آوری در استان یزدویژه علم و فن یاندازی منطقهراه .13

 (ITآوری اطالعات )برجشدن مقدمات ایجاد برج فنفراهم .14

وری اطالعات با آهای ارتباطی و فنالملل وزیرساختپهنای باندداخلی و بین یتوسعه .15

 های موجودای قانونی و پتانسیلهاستفاده از ظرفیت

ی دولتی )واگذاری پیمانکارگری به بخش غیرای از امور تصدیواگذاری بخش عمده .16

 مراه( کهتلفن همراه اعتباری و همچنین فعالیت اپراتورهای دوم و سوم تلفن ه یشبکه

  د.ش موجب افزایش چشمگیر تعداد مشترکان تلفن همراه و افزایش رقابت در بازار

 یفیت وری اطالعات از لحاظ قیمت و کآارتباطات و فن یبود سریع خدمات در حوزهبه .17

برداری رهان با بهبهره برداری  از فاز اول و دوم شبکه ملی اطالعات در استان همزم ایجاد و .18

 در سطح کشور

 در سطح استان ICTی های حوزهحمایت از استارتاپ .19
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شارکت مدر دانشگاه یزد و با  ICTی تخصصی اندازی مرکز شتابدهی نوآوری در حوزهراه .20

 بخش خصوصی) پیشگامان(

ولت بطه با دآوری اطالعات، از جمله انجام اقداماتی در راگسترش کاربری ارتباطات و فن .21

انکداری الکترونیکی، سالمت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و ب

 الکترونیکی

ر قالب دی شهر هوشمند گری در زمینهو ارزیابی و تحلیلاندیشی انجام مطالعات آینده .22

 کانون تفکر شهر هوشمند

 انداز شهر هوشمند یزدی چشمرونمایی از سند بنانیه .23

 رونمایی از کارت شهروندی یزد .24

 

 1395آوری اطالعات استان یزد تا پایان اذرماه سال های ارتباطات و فنعملکرد بخش زیرساخت

 ها و اپراتورهای زیرمجموعه وزارتافزایی شرکتنگی و همتالش در جهت هماه .1

 . اجرای طرح هم کد سازی تلفن ثابت استان2

 ی شبکه تلفن ثابت در کل استان. توسعه3

 برابر شدن ظرفیت پهنای باند ورودی به استان 8. 4

 ی انتقالبرابر شدن ظرفیت شبکه 14. 5

 برابر شدن طول شبکه فیبر نوری 3/1. 6

 شهر 15ی نسل سوم تلفن همراه در عه. توس7

 شهر 17ی نسل چهارم تلفن همراه در . توسعه8

 روستا 128به  ADSLی اینترنت پرسرعت . ارایه9

 روستا 100سیم به بیش از . ارایه اینترنت پرسرعت بی10
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 آوری اطالعاتی کل ارتباطات و فنهای عملکرد اداره: شاخص  163جدول شماره
واحد  اخصنام ش ردیف

 گیریاندازه

درصد  1395 1392

 رشد

میزان 

 رشد

 برابر Gbps 2/6 51 722 8 ظرفیت پهنای باند ورودی استان 1

 3/1 33 4607 3441 کیلومتر طول شبکه فیبر نوری 2

 4/1 43 4/115 4/80 درصد ضریب نفوذ تلفن همراه 3

 03/1 3 17/48 75/46 درصد ضریب نفوذ تلفن ثابت 4

 برابر 14 1250 405 30 تعداد G3ارایه کننده خدمات BTSای سایت ه 5

 170 - 170 . تعداد G4ارایه کننده خدمات BTSهای سایت 6

 برابر 4 300 20 5 تعداد شهرهای دارای نسل سوم تلفن همراه 7

 17 - 17 0 تعداد شهرهای دارای نسل چهارم تلفن همراه 8

روستاهای دارای دسترسی به اینترنت  9
 ADSLرسرعت پ

 64/1 64 328 300 تعداد

 سایر اقدامات

 افتتاح( ی استان) درشرفبرداری از مرکز دادهاندازی و بهرهانجام اقدامات الزم جهت راه -1

 یارد ریالمیل 2728گذاری انجام شده از ابتدای دولت تدبیر و امید تا کنون میزان سرمایه -2

 افزایی موثری تعامل و هماپراتورها با شهرداری و نحوه ایهماهنگی برای رفع مشکالت توسعه -3

ود در های ارتباطی موجپیگیری و هماهنگی الزم پیرامون تدوین مدل مشارکتی استفاده از زیرساخت -4

 های اجرایی(های دارای پروانه و دستگاهاستان) در اختیار شرکت

 1395و  1392: ضریب نفوذ تلفن همراه در استان درسال های  164جدول 

درصد ضریب  اپراتور

نفوذ 

 1392درسال

درصد نفوذ 

 فعلی

درصد ضریب 

 نفوذ کشور

درصد رشد 

نسبت به ابتدای 

 دولت

میزان 

 رشد

 برابر 2/1 21 23/59 71/78 61/64 همراه اول

 برابر 6/2 169 45/39 44/31 69/11 ایرانسل

 برابر 3/1 33 48/2 41/2 81/1 رایتل
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 ای ارتباطی روستاهاه: شاخص 165جدول

 تعداد شاخص

 963 تعداد کل روستاها

 362 خانوار به باال 20روستاهای 

 601 خانوار 20روستاهای زیر

 795 روستاهای دارای ارتباط

 550 روستاهای دارای تلفن خانگی

 ADSL 328روستاهای دارای اینترنت پرسرعت 

 126 دفاتر خدمات ارتباطی روستایی

 

 عیت دفاتر پیشخوان خدمات دولت و پست: وض166جدول 

 مقدار واحد عنوان شاخص

 63 دفتر دفاتر پیشخوان دولت

 175 خدمت تعداد خدمت ارایه شده

 126 دفتر دفاترخدمات ارتباطی روستایی

 9 سرویس های نوین پستیاندازی سرویسراه

 187 واحد واحدهای پستی

 11 مرسوله سرانه مرسوالت پستی

 5857 نفر تی هر واحد پستیپوشش جمعی

 399 کیلومتر مربع پوشش مساحتی هر واحد پستی

 402000 رکورد به روز رسانی کد پستی

 سایر اقدامات در حوزه پست بانک

 در استان GNAFپیشرفت قابل مالحظه پروژه  -1

ه بهانکی و  ارچه دفتر پیشخوان شهری که تمهامی برخهوردار از سیسهتم یکپ    25دفتر روستایی و ایجاد  -2

 برخط

درصهد   142شهد  با ر 1395میلیارد ریال در سال  565فقره تسهیالت به ارزش  2120پرداخت بیش از -3

 نسبت به مدت مشابه
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آوری اطالعات به مبلغ از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فن ITفقره تسهیالت  144پرداخت -3

 هااستان ی اول در بینمیلیون ریال با کسب رتبه 78508

متوسط  وشدگان کارگروه تسهیل موضوع واحدهای کوچک پرداخت تسهیالت رونق تولید به معرفی-4

 میلیون ریال 22700به مبلغ 

 وم و کمتهر ی ملی جهت پرداخهت تسههیالت در منهاطق محهر    انعقاد قرارداد عاملیت با صندوق توسعه-5

 تکمیلی و ... یافته، مناطق برخوردار در بخش صنایع تبدیلی و توسعه

 های کشوری اول در زمینه اینترنت بانک در بین استانکسب رتبه-6

 POSهای های دستگاهی تراکنشی اول در زمینهکسب رتبه -7

روسهتایی  و   ی نمایندگی شههری و ی شعبه( در باجه) پایانهPin Padدستگاه  151اندازی نصب و راه -8

 شعب پست بانک

 10تعهداد   فراخهوان  3) طهی  ictیهای فعال در حوزهجوه اداره شده به شرکتسهیالت وام واعطای ت-9

 طرح کاربردی موبایل مورد حمایت قرار گرفته است( 9طرح ملی و  8طرح  استانی، 

فاهم انجهام  ) با توجه به تICTهای فعال در حوزه اعطای تسهیالت از محل صندوق صحا به شرکت -10

 13ریال آن در قالب  میلیارد 23استان یزد اختصاص یافت که تاکنون مبلغ میلیارد ریال به  50شده مبلغ 

 طرح جذب گردیده و مابقی در دست اقدام است(

ههای  آور و شهرکت آوری و بازدید مدیران ارشد استان از مراکز علمی، نهادهای فهن برگزاری تور فن -11

 اورانه استان تهرانفن

، رویداد ارت آپ ویکندسب و کارهای نوپا مانند ) رویداد همفکر، استرویداد مرتبط با ک 86برگزاری   -12

 ی قاف، کافه انیمیشن، شگرد و ...(هم مغزی، پیشرانه

 (های ابری تاژک،...حمایت از استارت آپ های استان با هدف تولید محصول)آی کمپ، باشگاه -13

 در دانشگاه یزد ICT اندازی مرکز شتابدهی تخصصپیگیری و هماهنگی الزم جهت راه-14

 اندازی با مرکزیت یزدی شرکت یزدی و راهبا ایده FCDLایجاد بنیاد جهانی  -15
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ههای  گهذاری بهر روی تهیم   گذار در استان و ایجاد بستر سرمایههای سرمایههماهنگی حضور شرکت -16

 استانی

ات گیری مصهوب محترم و پیی دولت الکترونیک به ریاست استاندار برگزاری جلسات کارگروه توسعه -17

 آن

ندار یاست استاآوری اطالعات و برگزاری مستمر جلسات به رتشکیل شورای راهبری ارتباطات و فن -18

 محترم و پیگیری مصوبات آن

آوری زمان فهن گری کسب و کهار در اسهتان از سها   اندازی مرکز توانمندسازی و تسهیلاخذ مجوز راه -19

 اطالعات

 اندازی پنجره واحد خدمات شهری در استانپیگیری جهت راه -20

 ر استانداندازی کسب و کارهای نوپا های مطرح تولید محتوی، جهت راههماهنگی حضور شرکت -21

اه یهزد(،  ) دانشهگ "پارسی جهو  "های پیشران دولتی و خصوصی نظیر جویشگر بومی حمایت از طرح -22

 و... PVMی مجازی سازی بومی سامانه

 شورتانی در کازی مرکز مدیریت راهبردی افتای استان به عنوان سومین مرکز افتای اسراه اند -23

 و گردشگری ICTتشکیل کارگروه مشترک  -24

 

 :باشدهای بخش شده به شرح ذیل میاهم مشکالت و مسائلی که مانع تحقق کامل اهداف و برنامه

ن بنیان، فراهم آوردصاد دانشالزمه دستیابی به اقت های حقوقی:ضعف در قوانین و زیرساخت

ایجاد  رانتی و های حقوقی برای حمایت از ارکان این نظام اقتصادی، جلوگیری از وجود فضایساختزیر

ر درایت، سخن گفتن است بدون تحقق کامل قوانین بسترساز نظیر کپیباشد. بدیهی فضای رقابتی می

تری خود را فاوا به شکل پررنگ در حوزهبنیان بیهوده است. این ضعف خصوص تحقق اقتصاد دانش

 دهد.نشان می
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انه متأسف التحصیالن:شکاف قابل توجه بین نیاز مهارتی و تخصصی بازار فاوای استان با فارغ

ه و الزم تان نبودهای ارائه شده در مراکز آموزشی و مهارتی، مطابق با نیازهای صنعت فاوای اسآموزش

 زنگری در این موضوع مهم صورت پذیرد.است جهت ایجاد این تطبیق، با

به  های گذشتهرویکرد توسعه شبکه اینترنت در سال عدم توجه به تولید خدمات و محتوای بومی:

حتوا و سمت مدیریت سرعت و پاالیش باعث گردید که به موضوعات کلیدی و مهم همچون تولید م

 ارائه خدمات کمتر پرداخته شود.

ر دتحوالت جدی  باند:مات ارزش افزوده جدید مبتنی بر شبکه پهنوجود موانع برای ارائه خد

های کتمحوری به خدمات جدید و به تبع آن انفعال شرعرضه خدمات نوین به دلیل نگاه تهدید

 محقق نشده است. کننده این خدماتارائه
هها و  ز سایر بخشبه عنوان توانمند سا ICTهای اجرایی: نیاز به تعامل باال با سایرنهادها و دستگاه

 ها در تعامل موثر و مستمر با حوزهتواند حداکثر اثربخشی را داشته باشد که سایر بخشها، زمانی میحوزه

ICT های اجرایی و نهادها، کار را بهرای متولیهان   باشند. عدم باور و پرداختن به این مهم در سایر دستگاه

های سنتی باید در سهاختار، ماموریهت و وظهایف    ویهسازی و تغییر راین حوزه سخت نموده است. فرهنگ

 ها متناسب با این نیاز صورت  پذیرد.سایر دستگاه

 دارشناسایی و احصاء موضوعات اولویت

ور منظ ده بهها و خدمات گستره سرویسئ، ارااز توسعه ارتباطات و فناوری اطالعاتدف عمده ه 

ون بدعین حال  در. استاجتماعی در یک جامعه ادی و مختلف اقتصوری در ابعاد ی و بهرهیافزایش کارا

طالعات فناوری ا دستاوردهای ارتباطات و مناسب ازوجود یک زیرساخت ارتباطی مناسب، امکان استفاده 

ه ئن اراامکای که های ارتباطی به عنوان بستر ارتباطهای شبکه. لذا توسعه زیرساختخواهد داشتنوجود 

های و هستهرکند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. از این ا فراهم میر ها و خدمات متنوعسرویس

 دار حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات عبارتند از:اولویت

 ارتباطات و فناوری اطالعات های زیرساخت 

 رتباطات و فناوری اطالعاتکاربردها و خدمات ا  
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 فناوری اطالعات استانهای بخش ارتباطات و عملکرد اهداف کمی/ شاخص. 167 جدول
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1384 1389 1390 1391 1392 1393 

1 
تعداد دایری 
تلفن ثابت )یا 
 به روزرسانی(

هزار 
 شماره

338.8 454.9 3.4 474.9 495.4 494.1 510.7 7.5 

2 
ضریب نفوذ 
 تلفن ثابت

 11.3 48.3 47.5 45.5 43.4 19.9 42.4 35.35 درصد

3 
تعداد دایری 
 تلفن همراه

هزار 
 شماره

132.4 743.2 461.3 873.1 969.1 1005.9 1092.4 14.1 

4 
ضریب نفوذ 
 تلفن همراه

 29.7 103.4 93 93 79.7 401.4 69.2 13.8 درصد

5 
تعداد 
مرسوالت 
 پستی

میلیون 
 مرسوله

0.676 15.6 2208 16.3 12.7 10.1 12.7 22.1- 

6 
سرانه مرسوله 
 پستی

 -12.8 13 10 10.3 14.9 124.6 14.6 6.5 مرسوله

7 
ضریب نفوذ 
کاربران 
 اینترنت

 12.5 45 40 * * * * * درصد

9 
های پورت

 واگذار شده

هزار 
 مشترک

- 4.5 - 16 33.9 51.8 79.5 397 

10 
 IPپهنای باند 

شبکه ملی 
 اطالعات

گیگابیت 
 برثانیه

- - - - - 6 22 266.7 

12 
روستاهای 
 دارای ارتباط

 -42.9 793 831 1389 1389 61.2 1354 840 روستا

13 

تعداد دفاتر 
ارتباطات و 

آوری فن
اطالعات 
 روستایی

 -26.9 114 120 156 156 - 156 - دفتر

 باشد.ود نبودن آمار در برنامه چهارم یا پنجم، به دلیل منحصر بودن آن شاخص به یک برنامه میتوضیح: موج
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 هامقایسه بین استان

د از لحاظ های کشور بیانگر آن است که در مجموع استان یزدر بین استان IDIارزیابی شاخص 

در سال  38/6به  1389ل در سا 51/3این شاخص نسبت به میانگین کشوری باالتر است. این شاخص از 

باشد. متوسط درصدی( رسیده است که مؤید پیشرفت چشمگیر استان در این حوزه می 8/81)رشد  1394

 درصد بوده است. 62، 1394تا  1389رشد این شاخص در کشور در دوره زمانی 
 

 امتیاز( 10)از  1394تا  1389های کشور از سال استان IDIمقدارشاخص . 168 جدول

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 استان ردیف

 7.37 6.53 5.03 4.57 4.28 4.05 تهران 1

 6.39 5.76 4.59 4.01 3.76 3.64 مازندران 2

 6.6 5.81 4.57 4.39 4.14 3.78 سمنان 3

 6.38 5.62 4.45 4.08 3.84 3.51 یزد 4

 5.89 5.02 4.18 3.76 3.56 3.27 قم 5

 5.86 5.28 4.17 4.06 3.85 3.63 اصفهان 6

 5.61 4.86 4.05 3.6 3.39 3.14 بوشهر 7

 5.39 4.54 4.01 3.67 3.47 3.23 مرکزی 8

 5.5 4.73 4 3.568 3.39 3.32 فارس 9

 5.26 4.62 3.91 3.54 3.32 3.19 آذربایجان شرقی 10

 5.02 4.19 3.9 3.22 2.98 2.76 هرمزگان 11

 5 4.42 3.87 3.61 3.39 3.18 قزوین 12

 5.12 4.44 3.86 3.54 3.35 3.21 یالنگ 13

 5.45 4.89 3.85 3.25 3.08 - البرز 14

 5.09 4.23 3.83 3.4 3.23 2.97 ایالم 15

 4.91 4.5 3.71 3.18 3.01 2.92 خوزستان 16

 4.64 3.98 3.66 3.38 3.21 3 زنجان 17

 4.75 4.31 3.65 3.37 3.17 3.1 خراسان رضوی 18

 4.57 3.75 3.62 3.23 3.1 3.03 همدان 19

 4.42 3.97 3.61 3.15 2.96 2.76 کرمانشاه 20

 4.69 4.06 3.57 3.25 3.08 2.93 اردبیل 21

 4.58 3.94 3.55 3.32 3.1 2.91 خراسان جنوبی 22

 4.45 3.93 3.5 3.2 3.05 2.9 گلستان 23

 4.43 3.91 3.48 3.08 2.87 2.72 آذربایجان غربی 24

 4.21 3.66 3.46 3.03 2.91 2.83 لرستان 25

 4.47 3.91 3.44 3.15 3.01 2.85 چهارمحال و بختیاری 26
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 1394 1393 1392 1391 1390 1389 استان ردیف
 4.49 3.65 3.42 3.11 2.92 2.76 کهکیلویه و بویراحمد 27

 4.28 3.65 3.37 3.01 2.84 2.76 کرمان 28

 4.41 3.87 3.35 3.09 2.92 2.76 کردستان 29

 3.95 3.46 3.19 2.91 2.77 2.61 خراسان شمالی 30

 2.75 2.58 2.64 2.4 2.22 2.12 سیستان وبلوچستان 31

 5.03 4.39 3.8 3.5 3.3 3.1 میانگین شاخص

 آوری اطالعاتهای فنی اقتصادی وزارت ارتباطات و فنماخذ: دفتر بررسی

 های کلی برنامه ششم()سیاست تحلیل فاصله بین ادامه روند وضع موجود با مطلوب

 تان یزد به درصد از خانوارهای اس 7/42، 1392یران در سال بر اساس اطالعات مرکز آمار ا

در استان،  فنهمچنین در این سال، درصد خانوارهای برخوردار از تلاینترنت دسترسی دارند. 

 4/34فوذ نفر )با ضریب ن 326381درصد گزارش شده است. تعداد کاربردان اینترنت،  3/99

درصد کل  1/42ال )س 6نفر افراد باالی  400019یانه، کننده از رادرصد( و تعداد افراد استفاده

باشد. لذا با ( میدرصد 9/69نفر ) 664544کننده از تلفن همراه، جمعیت( و تعداد جمعیت استفاده

 ن ظرفیت،در نظر گرفتن هزینه باالی خدمات و تجهیزات دسترسی به اینترنت و پایین بود

 اف مطلوبند موجود فاصله زیادی با تحقق اهدباند، در صورت ادامه روسرعت و کیفیت پهن

ها به درصدی خانوار 80شده برنامه ششم توسعه در حوزه شبکه از جمله: دسترسی تعیین

 ترک بهمش یافزایش سرعت دسترسدرصد روستاها،  90باند به باند، امکان دسترسی پهنپهن

 وجود خواهد داشت. Mbps 20 حداقل

 ی شبکه مل های اصلی تحققازی مرکز داده استان که از مؤلفهاندبا توجه به تأخیر در راه

ی درصد 80 باشد، لذا فاصله وضع موجود با وضع مطلوب تعیین شده )ایجاد پوششاطالعات می

ت خرده حداقل چهار سرویس )سالمت، کسب و کار، کشاورزی، بانکی و مالی(، ارائه خدما

 باشد.ری اطالعات روستایی( زیاد میدرصد دفاتر ارتباطات و فناو 100داری در بانک

 درصهد کهل خهدمات     20گهرا بهه حهداقل    تحقق افزایش سهم خدمات ارزش افزوده همICT  و

ی، بهدون  پسهت  خهدمات  کهل  درصهد  30 حهداقل  بهه  یپست نینو خدمات یدرآمد سهم شیافزا



 293                                                                                    ارتباطات و فناوری اطالعات                            /زیربناییامور 

 
 

 شهورای  توسهط  افهزوده  ارزش بها  و نهوین  خدمات ارائه فرهنگی و حقوقی گشایش و بسترسازی

 نینهو  خدمات کنندگانارائهی ارب کار و کسب طیمح بهبود وی سازشفافو  مجازی فضای الیع

 باشد.پذیر نمی، امکاناطالعاتی فناور و ارتباطات
 

 2002-2013های ایران با بهترین کشورهای جهان و منطقه طی سال IDIمقایسه شاخص . 169 جدول

 عنوان
 2002-2013رشد متوسط طی سال های  2013سال 

 IDI مهارت استفاده دسترسی IDI مهارت استفاده دسترسی

 6.1 1 17.3 6.5 4.77 6.66 3.19 5.41 میانگین جهان

 3.9 1.2 11.6 1.5 8.86 9.28 8.81 8.8 رتبه اول جهان

 7.6 0.89 27.5 9.5 4.82 6.81 3.11 5.47 میانگین منطقه

 7.6 0.158 24.3 6.2 7.4 7.47 7.06 7.72 رتبه اول منطقه

 7.5 2.32 22 11 4.29 7.52 1.44 5.53 ایران

 60.1 4.5 492.6 39.6 4.42 7.49 1.59 5.79 استان یزد
 

 آوری اطالعاتهای فنی اقتصادی وزارت ارتباطات و فندفتر بررسی -2و  2014المللی مخابرات سال اتحادیه بین -1مأخذ: 

 

 انداز جهانیمقایسه وضعیت یزد با چشم

 در دنیا وجود دارد: ICTدو رویکرد عمده در توسعه اضر در حال ح

ه به عنوان یک بخش تولیدی همچون سایر صنایع نگریست ICTدر رویکرد نخست به .1

 آفرینی کند.اقتصادی یک کشور نقش تواند در توسعهشود که میمی

ی و ورهرهتواند به ارتقاء بآفرین میبه عنوان یک فرابخش توسعه ICTدر رویکرد دوم  .2

شور اقتصادی یک ک بهبود فرآیندها در سایر صنایع کمک نماید و بدین ترتیب در توسعه

 اثربخش باشد. 

 ( 12020Connectمیالدی ) 2020انداز جهانی تا سال کمی چشم اهدافترین مهم

 ونبرداری روزافزتوانمندسازی و ترغیب دسترسی به ارتباطات و بهره -رشد و توسعه :1هدف استراتژی 

 55 به اینترنت دسترسی داشته باشند. 2020تا سال بایستمیدرصد از خانوارها 

 60 از اینترنت استفاده نمایند. 2020بایست تا سال درصد از افراد می 

                                                           
1 ITU: Connect 2020 Agenda for Global Telecommunication/ICT Development 
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 از حوزه  یبردارتهیه و بهرهICT و  ترندرصد ارزا 40بیش از  2020تا سال  بایستمی

 باشد. ترصرفهمقرون به 

برداری از های دیجیتالی و فراهم نمودن امکان بهرهمی کردن، کاهش شکافعمو :2هدف استراتژی 

 باند برای عمومپهن

  به اینترنت  2020درصد خانوارها در کشورهای در حال توسعه  تا سال  50دسترسی 

  رنت از اینت 2020درصد از افراد در کشورهای در حال توسعه تا سال  50استفاده 

  نت به اینتر 2020یافته تا سال توسعهدر کشورهای کمدرصد خانوارها  15دسترسی 

  رنت از اینت 2020یافته تا سال توسعهدرصد از افراد در کشورهای کم 20استفاده 

 2020ال درصد تا س 40یافته و درحال توسعه به میزان کاهش شکاف بین کشورهای توسعه  

 آمد ماهیانه درصد از متوسط در 5نباید بیشتر از  2020باند تا سال های پهنهزینه سرویس

 در کشورهای در حال توسعه شود.

  باندبه پهن 2020درصد از خانوارهای روستایی تا سال  90تحت پوشش قرار گرفتن 

 حاصل شود. 2020بایست تا سال برابری جنسیتی در میان کاربران اینترنتی می 

 هحوز ارتباطات از اطمینان قابلیت ایجاد و محیط توانمندسازی ICT برای بایستمی 

 .شود فراهم 2020 سال تا معلول و ناتوان اشخاص
 

 ICTهای ناشی از توسعه ارتباطات مدیریت چالش –پذیریتداوم :3هدف استراتژی 

  ابد.یدرصد بهبود  40به میزان  2020بایست تا سال سایبری میآمادگی برای امنیت 

 هش یابد.درصد کا 50بایست به میزان می 2020های الکترونیکی زائد تا سال حجم زباله 

  ای تولید شده توسط بخش ارتباطات حوزه گازهای گلخانه انتشار 2020تا سالICT  30تا 

 درصد به ازای هر دستگاه، کاهش پیدا کند. 
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 ICTرتباطات اراهبری، بهبودبخشی و تطبیق با تغییرات محیط  –نوآوری و مشارکت :4هدف استراتژی 

  محیط ایجادICT برای نوآوری 

 مؤثر سهامداران در حوزه  مشارکتICT 

 

 وضعیت استان یزد 

  ن آذر سالضریب نفوذ تعداد خانوارهای متصل به شبکه به اینترنت تا پایادستیابی به 

 درصد 1/53، به میزان 1395

  ه ب، 1395ال ضریب نفوذ مشترکین اینترنت) ثابت و سیار( تا پایان آذرماه سدستیابی به

 درصد 15/53میزان 

  به میزان 1395ضریب نفوذ پورت پرسرعت اینترنت)ثابت( تا پایان آذرماه سال دستیابی به ،

 درصد 01/16

  درصد 4/115، به میزان 1395ضریب نفوذ تلفن همراه تا پایان آذرماه سال دستیابی به 

  صد) رتبه در 17/48، به میزان 1395ضریب نفوذ تلفن ثابت تا پایان آذرماه سال دستیابی به

 سوم کشور(

  کشور،  باشد که در مقایسه بامی 77/7، عدد1395سرانه مرسوالت پستی استان در سال

 های جهانی، جایگاه پایینی دارد جایگاه مناسب و در مقایسه با شاخص

  خدمت 175دستگاه اجرایی در دفاتر پیشخوان دولت با حدود19ارائه خدمات 

 

 انداز جهانیموجود استان با توجه به چشم بینی ادامه وضعیتارزیابی و پیش

خانوار شهری هستند  244879خانوار بوده که از این تعداد  290286تعداد خانوارهای استان بالغ بر 

 1و با احتساب نسبت اشتراک  Mbps 2و برای دسترسی پرسرعت خانوارها به اینترنت با حداقل سرعت 

برای  Mbps4 نیاز است که با توجه به سرعت حداقلی  Gbps60تقریباً به پهنای باند اینترنت  10به 

سال قرار  65تا  12درصد جمعیت بین سنین  65وکارها و هرم سنی جمعیت استان که بیش از کسب
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انداز های جدید و چشمنفر(، همچنین رشد روزافزون تکنولوژی، ظهور فناوری 700000دارند )حدود 

ای الزم است در پایان برنامه ششم کل پهنای باند اهداف برنامه شود برای تحققبینی میاستان، پیش

 برسد. Gbps100ورودی استان به 

باند تا های فعلی پهنباند در کشور بر مبنای تکنولوژیرود با توسعه شبکه دسترسی پهنانتظار می

 باند باشند.درصد خانوارها در کشور دارای دسترسی به پهن 60پایان برنامه 

لی وضعیت فع های برنامه همواره دارای نوسان بوده و ادامهسرانه مرسوله پستی طی سالتعداد 

 شود.موجب خواهد شد تا تغییر محسوسی در وضعیت این شاخص تا پایان برنامه ششم ایجاد ن

 

 هاتنگناها و چالش

ریزی، همگذاری و برناسیاست یحوزه 4آوری اطالعات در های فعلی حوزه ارتباطات و فنچالش

 باشد:می آوری به شرح زیرو نیروی انسانی، پژوهش و فن کالنل ساختاری، مشکالت اقتصاد یمسا

 صنعت گاهیجا و استان یصنعت یاستراتژ نبودن مصوب ICT آن در 

 کالت های مخابراتی به ویژه در بخش تلفن ثابت و مشکندی رفع انحصار در زیرساخت

 ناشی از عدم رقابت در این بخش

 ی و محدودیت تأمین منابع مالیگذارهیسرما باالی ینهیهز 

  های بزرگ خصوصی در صنعت نبودن شرایط توسعه بنگاهفراهمICT 

 پایین بودن سرعت کیفیت خدمات 

 حوزه نیا یکیتکنولوژ راتییتغ کردن دنبال دراستانی  کنندگاندیتول یتوانمند عدم 

 های مندی از ظرفیتضعف در بهرهICT در استان 

 گذاری خارجی در بخش فنی در جلب سرمایههای غیروجود موانع و محدودیتICT  

 زد های نوین ندر اختیار قرارگرفتن باندهای فرکانسی با ارزش اقتصادی باال جهت سرویس

 نهادهای حاکمیتی 
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 شکاف  نیزویافته و سایر نقاط در دسترسی به خدمات بخش توسعه شکاف بین نقاط کمتر

 گستردگی جغرافیایی استان یاستان به واسطهدیجیتالی در 

 محور تحقیقاتی دانش محور به جایوجود نگاه بنگاه 

 آوری اطالعاتفن یعدم ثبات و ناکارآمدی قوانین در حوزه 

 ی بخش های مکانیزه از سوی خدمات و انجام امور به شکل سنتی به موازات روشارایه

 دولتی و خصوصی

 ر درتباطات اآوری اطالعات و ستفاده از نتایج و کاربردهای فنعدم احساس نیاز جدی به ا

 بخش قابل توجهی از اقشار جامعه

 متخصص و آوری اطالعات در استان و وجود برخی نیروهای غیرپایین بودن معدل سواد فن

 استان ITکم تجربه در بخش 

 ناستا آوری اطالعاتگیری و نبود یک متولی واحد در نظام فنتعدد مراجع تصمیم 

 افزاری مدیران به حوزه نگاه سختIT 

 آوری اطالعاتها و مزایای بکارگیری فنهای دولتی از فرصتعدم آگاهی جامعه و دستگاه 

 وریدر امر توسعه و بهره

 ی فقدان بانک اطالعاتی از فعالین حوزهIT استان 

 یهای واقعی منابع انسانی حوزهعملکرد موفق و ظرفیت IT 

 ی آنهاها قبل از توسعهزی استفاده از سیستمساعدم فرهنگ 
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 برنامه راهبردی

  اهداف کلی و راهبردها
 

 در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات اهداف کلی و راهبردها. 170 جدول

ف
دی

ر
 

 راهبرد رسیدن به هدف کلی هدف کلی

1 
بانههد افههزایش ظرفیههت پهههن   

 شبکه ملی اطالعات زیرساخت

ههای  نهه زیرساختی دولت با رویکرد غیرانتفاعی جههت کهاهش هزی   گذاریافزایش سرمایه -
 ملی

 امنهه د و آدرس فرکهانس، ) اطالعهات  یفنهاور  و ارتباطهات  بخش یاتیحرگذاسرمایه ذبج -
 کارآمد مدیریت اعمال و...(  و شماره تخصیص اینترنتی،

 باند متناسب با درآمد سرانهنمودن دسترسی به شبکه پهنمقرون به صرفه  -

2 
ایش محتوای بومی در فضای افز

 مجازی

 یهها بکهشه  ایمیهل،  مرورگهر،  جویشهگر، ) بومی محتوای توسعه و دیتول بسترهای نمودنفراهم
 ( ... و یاجتماع

3 
ی خههههدمات افههههزایش ارایههههه
 الکترونیکی دولتی

 دولت الکترونیکی از پیمانکاری به آزادسازی و اپراتوری خدمات دهیجهت

4 
اخلهی  افزایش سهم دانش فنی د

 در تولیدات داخلی
 با کشورهای صاحب فناوری جهت تولید محصوالت راهبردی داخلی تعامل فعال

5 

هههای افههزایش پوشههش شههبکه 
ارتباطات و فنهاوری اطالعهات و   
خدمات الکترونیکی دولت بهرای  

خههانوار،  20روسههتاهای بههاالی  
یافته و مناطق توسعهکمترمناطق
 مرزی

 بین مناطق استان یتالیجید شکاف شکاه و یامنطقه توسعه متوازن

6 
 بها  و نهوین  خدمات هیاراافزایش 
 و ارتباطهات  بخش افزوده ارزش
 اطالعات یفناور

نهاوری  اطی و فه خدمات نوین و با ارزش افهزوده ارتبه  یفراهم نمودن بسترحقوقی و فرهنگی ارا
 توسط شورای عالی فضای مجازی  اطالعات

7 
 و یپست تبادالت ظرفیتافزایش 
 اطالعههات و ارتباطههات یکههیتراف
 المللبین و منطقه

 ت  و اطالعا و ترافیکی ارتباطات های پستیهای شبکهها و توسعه زیرساختارتقاء فناوری -
المللهی  نقل اطالعات جهت تجارت بهین وواحداث کریدورهای پرظرفیت حمل ICTتوسعه  -

 محصوالت نرم افزاری

8 

 حقهوق  از صیانت و امنیت مینأت
 اجتمهاعی  و فهردی  هایحریم و
 و ارتباطهههات ههههایشهههبکه در
 اطالعات یفناور

ه بهه  اپراتورههای دسترسهی و توزیهع صهیانت اجتمهاعی شهبک      بها  مشارکت تعامل فعال و  -
 های دسترسیالیه

 سنجیاصالت قابلیت با 6IPv به IPv4 از گذاردهی به چرخه فناوری برای جهت -
 شبکه توسعه با مانهمز ICT هایشبکه امنیتی هایقابلیت ارتقاء -

9 
ریهههزی نیازسهههنجی و برنامهههه 

ی منهههابع انسهههانی در توسهههعه
 آوری اطالعاتی فنحوزه

 آوری اطالعاتهای مختلف فنبرآورد منابع انسانی مورد نیاز آینده حوزه -

مین و ههای اسهتان بهه منظهور تها     ی فضا و امکانات آموزشی و سازماندهی ظرفیتتوسعه -
 آوری اطالعاتی فنی منابع انسانی در حوزهاارتقای سطح علمی و حرفه
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 اهداف کمی

 
 ارتباطات و فناوری اطالعات بخش کمی اهداف بینیپیش. 171 جدول

 هدف کلی

وضعیت  هدف کمی

در 

پایان 

سال 

1393 

 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوان

افزایش ظرفیت 
باند زیرساخت پهن

 تشبکه ملی اطالعا

درصد خانوارها به  80دسترسی 
 باندپهن

 80 70 65 60 55 42.7 درصد

افزایش سرعت دسترسی مشترک 
 Mb/s 20به حداقل 

مگابیت 
 بر ثانیه

0.256 4 8 16 20 20 

افزایش محتوای بومی 
 در فضای مجازی

درصدی هزینه پهنای  50کاهش 
ها به شبکه CDNباند اتصال 

ملی اطالعات نسبت به وضع 
 کنونی

 50 40 30 20 10 - درصد

پوشش کامل ارائه 
خدمات الکترونیکی 

 دولتی

درصدی خدمات دولت  100ارائه 
 به صورت الکترونیکی

 100 - - - - - درصد

افزایش سهم دانش 
فنی داخلی در 
 تولیدات داخلی

دسته کاالی  3تولید و بکارگیری 
راهبردی داخلی )تجهیزات شبکه 

، رادیوهای IPمبتنی بر 
فیت و دسترسی رادیویی پرظر

4G  وFAB) 

 100 70 45 30 15 0 درصد

 در دانش ارتقاء و پژوهش رصد،
 نسل: ازجمله نوین فناورهای
 هایداده همراه، تلفن پنجم
 اینترنت ابری، پردازش عظیم،

 (فناوری 4) ءاشیا

 100 70 50 30 10 0 درصد

افزایش پوشش 
های ارتباطات و شبکه

فناوری اطالعات و 
ات الکترونیکی خدم

دولت برای روستاهای 
خانوار  20باالی 

 کمترجمعیت، مناطق
 یافتهتوسعه

برقراری امکان دسترسی 
درصد روستاهای  90پرسرعت به 
 خانوار 20باالی 

 90 75 65 45 30 16.5 درصد

 خدمت چهار حداقل هئارا
 سالمت،) دولت اصلی یکیالکترون

 و یبانک ،یکشاورز آموزش،
 روستاهای درصد 80 در( یمال

 استان خانوار20باالی

 80 65 50 40 20 - درصد



 ان یزدسند تفصیلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است                                                                 300

 
 

 هدف کلی

وضعیت  هدف کمی

در 

پایان 

سال 

1393 

 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوان

ارائه خدمات خرده بانکداری در 
درصد دفاتر ارتباطات و  100

 فناوری اطالعات روستایی

 100 96 92 88 84 70 درصد

 خدمات ارائهافزایش 
 ارزش با و نوین
 بخش افزوده
 یفناور و ارتباطات

 اطالعات

ات افزایش سهم درآمدی خدم
ارزش افزوده همگرا به حداقل 

درصد کل خدمات ارتباطات و  20
 فناوری اطالعات

 20 12 8 4 2 - درصد

سهم درآمدی خدمات  شیافزا
درصد  30نوین پستی به حداقل 

 کل در آمد خدمات پستی

 30 - - - - - درصد

 ظرفیتافزایش 
 و یپست تبادالت
 و ارتباطات یکیتراف

 اطالعات

نزیت ترافیک افزایش ظرفیت ترا
هزار  30ترابیت بر ثانیه ) 30به 

 گیگابیت(

ترابیت 
 بر ثانیه

0.36 5 20 24 27 30 

 پستی هاب تیظرف شیافزا

ن 
ر ت
هزا

تر
وم
کیل

 

64
20
1

 

59
40
0

 

64
15
2

 

69
28
4

 

74
82
6

 

80
81
2

 

 صیانت و امنیت مینأت
 هایحریم و حقوق از

 در اجتماعی و فردی
 و ارتباطات هایشبکه
 اطالعات یفناور

درصدی سامانه  100استقرار 
 صیانت اجتماعی

 100 - - - - - درصد

 هایسامانه درصدی 100 استقرار
 شبکه امنیت

 100 - - - - - درصد
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 ها و اقدامات اساسیراهبردها، سیاست

 بخش ارتباطات و فناوری اطالعات و اقدامات در برنامه ششم هاسیاست وهاراهبرد. 172 جدول

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

گذاری افزایش سرمایه -
زیرساختی دولت با رویکرد 
غیرانتفاعی جهت کاهش 

 های ملیهزینه

 در مشترک گذاریسرمایه جذب -
 دسترسی هایشبکه یتوسعه

 یاتیح منابع از اقتصادی استفاده -
 یفناور و ارتباطات بخش
 دامنه و آدرس فرکانس،) اطالعات
 و.( .. و شماره تخصیص اینترنتی،
 کارآمد مدیریت اعمال

مقرون به صرفه نمودن  -
باند پهن یدسترسی به شبکه

 متناسب با درآمد سرانه

ه و ایجاد نظام شراکتی در استفاد انحصار رفع -
 یدسترس از مصادیق انحصاری شبکه

 هاپروژهمالی  منابع نیتأم یهاروش از استفاده -
 (PPP) یخصوص یعموم مشارکت وهیش به
های یکپارچه بر شبکهاعمال مدیریت  -

 ارتباطات و فناوری اطالعات

های حداکثری از ظرفیت بخش ی استفاده -
خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی در توسعه 

 شبکه دسترسی

ها و خدمات فناوری گسترش زیرساخت -
 اطالعات و ارتباطات در استان

 ویماکروو و ینور بریف یهاشبکه لیتکم -
 باندپهن شبکه ازین مورد
 CWDN و DWDM زاتیتجه ینیگزیجا -
 یاستان
 و چوییس یاندازراه و نصب د،یخر -

 یمل شبکه ازینمورد IP شبکه یروترها
 اطالعات

 شبکه یهاآنتن نسل یرسانروزبه و رییتغ -
 (BTS,BSC,MSC) استان همراه تلفن
جهت فعالیت  ICTهای ایجاد شهرک -

های معتبر مشروط به مشارکت با شرکت
 و انتقال فناوری به استانهای داخلی شرکت

 و دیتول بسترهای نمودنفراهم 
 جویشگر،) بومی محتوای توسعه
 یهاشبکه ایمیل، مرورگر،
 ...( و یاجتماع

های جهانی تحویل محتوا اجازه ورود شبکه -
(CDNو شبکه )های اجتماعی 
های ارتباطی و های زیرساختکاهش هزینه -

 فناوری اطالعات ارائه محتوای داخلی

قویت ظرفیت مبادالتى با فضاى مجازى ت -
جهت فراهم کردن بستر صادرات تولید 

 افزارینرم

 و پردازش داده یهاگاهیپا و مراکز نیمأت -
 محتوا یسازرهیذخ
 کاهش جهت مقررات و ضوابط نیتدو -
 دهندگانلیتحو یبرا باند یپهنا نهیهز
 محتوا
 منظور به شبکه یبازساز و یسازبه -

 6IPV استقرار

 از یکیالکترون دولت یدهجهت
 یاپراتور و یآزادساز به یمانکاریپ

 خدمات

 در یردولتیغ بخش یهاتیظرف از حمایت -
 کیالکترون دولت خدمات ارائه
ایجاد و توسعه فرهنگ فناوری اطالعات در  -

 استان

 غیرحضوری و الکترونیکی خدمات توسعه -

تفکیک و تعریف دقیق خدمات قابل ارائه  -
 توسط بخش خصوصی

 مرکز بستر در GSB سامانه یاندازراه -
 اطالعات تبادل

 یمل شبکه یهاداده مراکز یبرداربهره -
 اطالعات

 صاحب کشورهای با فعال تعامل
 محصوالت تولید جهت فناوری
 یداخل راهبردی

حمایت از تحقیق، توسعه، تولید و بکارگیری  -
 محصوالت راهبردی داخلی

 دیتول یراهبرد محصوالت یریبکارگ تیاولو -
 اطالعات یفناور و ارتباطات بخش در داخل

، رادیوهای IP)تجهیزات شبکه مبتنی بر 
 (FABو  G 4پرظرفیت و دسترسی رادیویی 

گیرى صنایع گروه فناورى حمایت از شکل -
 افزارافزار، سختاطالعات، برق، الکترونیک، نرم

های تحقیق و توسعه به انجام پروژه -
های معتبر صورت مشترک با شرکت

های برای دستیابی به تکنولوژی  ICTخارجی
 بکار رفته در محصوالت

 جادیا جهت یمکان رساختیز یسازآماده -
 بخش با مرتبط محصوالت دیتول کارخانجات

 به التیتسه یواگذار لیتسه -
 یبوم یراهبرد محصوالت دکنندگانیلتو
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 اقدام اساسی سیاست راهبرد

 گذاران در حوزهتشویق و پشتیبانی از سرمایه -
دی و صوتی و تصویری ، نیمه هاIT ،ICصنایع 
(Audio  وVideo) 

 -یابر انشیرا یفناور سه پژوهش و رصد -
 ایاش نترنتیا – میعظ یهاداده

 کاهش و یامنطقه متوازن توسعه
 مناطق نیب یتالیجید شکاف
 استان

 عمومی خدمات مصادیق نمودن روزآمد -
 با توجه به آمایش سرزمین ICT اجباری

 pinpad و ATMو   pos زاتیتجه دیخر -

 ییروستا ICT دفتر هزار 10 یبرا
 خدمات Core banking سامانه یاندازراه -
 ییروستا دفاتر یبرا یبانک
 با ییروستا GSM یهاBTS یاندازراه -
 نیمأت پرسرعت پورت پوشش تیقابل

 پرسرعت ارتباطات

فراهم نمودن بستر حقوقی و 
فرهنگی ارائه خدمات نوین و با 
ارزش افزوده توسط شورای عالی 

 ای مجازیفض

 یپست آزاد سازی ارائه خدمات -

محیط کسب و کار برای  بهبودسازی و شفاف -
 کنندگان خدمات نوین ارتباطات و فناوریارائه

 اطالعات
 مجوزهای اعطا در یتکنولوژ یطرفیب رعایت -

 با مرتبط مقررات و نیقوان نیتدو -
 افزوده ارزش خدمات با یفرهنگ یهاوستیپ
 نینو خدمات هارائ نحوه ضوابط نیتدو -

 بیتصو و نیتدو و اپراتورها توسط
 مربوطه یهاتعرفه

 توسعه و هافناوری ارتقاء -
 و پستی هایشبکه هایزیرساخت
 اطالعات و ارتباطات یکیتراف
و احداث  ICTتوسعه  -

نقل وکریدورهای پرظرفیت حمل
المللی اطالعات جهت تجارت بین

 افزاریمحصوالت نرم

 موجود هایشبکه رفیتظ از حداکثری استفاده -
 اریاخت در اطالعات یفناور و ارتباطات
 یعموم ینهادها و ییاجرا یهادستگاه

برداری برخط سیستم ایجاد امکان بهره -
 جامع خدمات مشتریان

ه طراحی سیستم بازار الکترونیک و ارائه ب -
ها جهت عرضه های اجرایی و شرکتدستگاه

 خدمات و محصوالت بر بستر سیستم یکسان

 یتیریمد و یاتیعمل یندهایفرا یسازنهیبه -
 یپست شبکه
 کیلجست پست رساختیز جادیا -
 نینو خدمات یاشبکه رساختیز جادیا -
 یافزارهانرم داده مرکز لیقب از یپست

GNAF-E box – ینترنتیا فروش و دیخر 

 سازی زیرساخت مکانی هاب پستیآماده -

 

تعامل فعال با اپراتورهای  -
نت اجتماعی دسترسی و توزیع صیا

 های دسترسیشبکه به الیه

 یفناور چرخه به یدهجهت -
 با 6IPV به 4IPV از گذار یبرا

 سنجیاصالت قابلیت

 امنیتی هایقابلیت ارتقاء -
 توسعه با همزمان ICT هایشبکه
 شبکه

 خروجی و ورودی هایدروازه بر تسلط -

های صیانت اجتماعی در الیه توزیع سامانه -
 دسترسی

اجتماعی در حوزه  -صیانت فرهنگی -
الملل اینترنت استان با های بینگذرگاه
تعامالت با  -گیری از پاالیش هوشمندبهره

 یالمللی و با میزبانی داخلهای بیندهندهسرویس

 و یتیریمد یهاسامانه لیتکم و توسعه -
 اطالعات یمل شبکه یتیامن
 ،CERT گوهر، ماهر، یهاسامانه استقرار -

ISMS-CSRIT آپا و 

 ایهای امداد امنیت رایانهرش سایتگست -
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 اقدام اساسی سیاست راهبرد

برآورد منهابع انسهانی مهورد نیهاز     -
آوری های مختلهف فهن  آینده حوزه
 اطالعات

ی فضا و امکانات توسعه -
های آموزشی و سازماندهی ظرفیت
استان به منظور تامین و ارتقای 

ای منابع سطح علمی و حرفه
آوری ی فنانسانی در حوزه
 اطالعات

در  ITمنابع انسان درحوزه سنجش نیازهای   -
 طول سال های برنامه

 گیری از امکانات آموزشی استان در حوزهبهره -
IT 
سیاستگزاری به منظور ارتقای سطح علمی و  -

 ITحرفه ای مراکز آموزشی مرتبط با 

ای های آموزشی فنی وحرفهی ظرفیتتوسعه -
 آوری اطالعاتی فنهای توسعهمورد نیاز برنامه
 ورندهی موثر منابع و امکانات کشتوام با سازما

آوری های رسمی مبتنی بر فنتسهیل آموزش -
 اطالعات در مراکز آموزشی و دانشگاهی

های های آموزشی در رشتهگسترش گروه -
آوری اطالعات با اولویت مرتبط با فن

 تحصیالت تکمیلی

های مرتبط با افزایش سهم آموزش -
آوری اطالعات و ارتباطات دستگاه های فن

 اجرایی استان

جذب نیروی متخصصی بومی و غیربومی  -
 آوری اطالعاتی فندر حوزه

ی مناسب در جهت انتقال ایجاد زمینه -
 دانش فنی

روزآمد سازی محتوی دروس با توجه به   -
 ITتغییرات سریع علوم 

 افزایش سواد دیجیتالی عمومی -

 های آموزشی الکترونیکیایجاد سیستم -

 الزامات 

 مان وریت سازها جهت انجام مامآوری اطالعات استانارات کل ارتباطات و فناصالح ساختار اد

 رزیمیافته، روستایی و مناطق ای برای تحقق اهداف بخش در مناطق کمتر توسعهتوسعه

 ی در های نیروی انسانها و توانمندیاصالح فرایندهای آموزشی جهت تطابق سطح مهارت

 خش ارتباطات و فناوری اطالعاتراستای تأمین نیازهای فعلی و آتی ب

 وری اصالح فرایندهای پژوهشی جهت تأمین نیازهای فعلی و آتی بخش ارتباطات و فنا

 محوریاطالعات با رویکرد مسئله

 اخذ مجوز قانونی برای ایجاد نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطالعات 

 دسترسی اخذ مجوز قانونی برای اصالح ساختار و برداشتن انحصار در الیه 

  یافته و مناطق ارتباطات و فناوری اطالعات در مناطق کمترتوسعهاخذ مجور برای ارائه خدمات

 روستایی 

 صدور پروانه اپراتوری خدمات دولت الکترونیک 

 دهنده خدمات پستی بخش غیردولتیصدور پروانه به اپراتورهای ارائه 
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 جهت توسعه ترانزیتهای دولتی و غیردولتی اخذ مجوز برای مشارکت با بخش 

 های اجراییهای ارتباطات و فناوری اطالعات از سایر دستگاهاخذ مجوز جهت انتزاع شبکه 

 باند به مشترکیناخذ مجوز قانونی برای تثبیت حداقل سرعت دسترسی پهن 

 اخذ مجوز قانونی برای ساماندهی فرکانس 

 های سازمان ته وظایف و ماموریی دولت الکترونیک کشور با توجه ببروزآوری نقشه راه توسعه

 و بودجه در استان ها امور اداری و استخدامی کشور و نیز سازمان برنامه

 برای  های فعال استانیهای توسعه ارتباطی روستایی به اپراتورها و شرکتواگذاری اجرای طرح

 تسریع در روند اجرا

 هاپروژه بعضی در تیمشارک گذاریسرمایه برای هادستورالعمل و مجوزها در تسهیل 

 گذاری در حوزه های صنعتی جهت سهولت سرمایهشهرک تجدید نظر در قوانین شرکتICT 

 منابع مالی موردنیاز

 
ارتباطات و فناوری  بخش از محل درآمدهای عمومی کمی اهداف تحقق موردنیاز مالی منابع. 173 جدول

 اطالعات
 (ریال میلیارد)

ف
دی

ر
 

 هدف کمی
 ششمهای برنامه سال

 جمع
1395 1396 1397 1398 1399 

 1375 343.75 316.25 275 233.75 206.25 بانددرصد خانوارها به پهن 80دسترسی  1

2 
برابری ظرفیت  5افزایش حداقل 
 سازی محتوای بومیذخیره

3.75 4.25 5 5.75 6.25 25 

3 
به خدمات دولت درصدی  100ارائه 

 الکترونیکیصورت 
15 17 20 23 25 100 

4 

دسته کاالی  3تولید و بکارگیری 
راهبردی داخلی )تجهیزات شبکه مبتنی 

، رادیوهای پرظرفیت و دسترسی IPبر 
 (FABو  4Gرادیویی 

1.875 2.125 2.5 2.875 3.125 12.5 

5 

 در دانش ارتقاء و پژوهش رصد،
 پنجم نسل :جمله از نوین فناورهای
 پردازش عظیم، هایداده همراه، تلفن

 (فناوری 4) اشیاء اینترنت ابری،

9.375 10.625 12.5 14.375 15.625 62.5 
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ف
دی

ر
 

 هدف کمی
 ششمهای برنامه سال

 جمع
1395 1396 1397 1398 1399 

6 

 یکیلکترونا خدمت چهار حداقل ارائه
 آموزش، سالمت،) دولت اصلی
 درصد 80 در( یمال و یبانک ،یکشاورز

 استان روستاهای

22.5 25.5 30 34.5 37.5 150 

7 
بانکداری و خدمات  ارائه خدمات خرده
درصد دفاتر  100نوین پستی در 

 ارتباطات و فناوری اطالعات روستایی

8.44 9.6 11.25 12.9 14.1 56.29 

8 
سهم درآمدی خدمات نوین  شیافزا

درصد کل درآمد  30پستی به حداقل 
 خدمات پستی

12.75 14.45 17 19.55 21.25 85 

 25 6.25 5.75 5 4.25 3.75 پستی هاب تیظرف شیافزا 9

10 
 صیانت سامانه درصدی 100 استقرار

 اجتماعی
0.19 0.21 0.25 0.29 0.31 1.25 

11 
خدمت نوین فضایی و با ارزش  15ارائه 

 افزوده
9.375 10.625 12.5 14.4 15.6 62.5 

 1955.04 488.76 449.64 391 332.385 293.255 جمع

 
 ارتباطات و فناوری اطالعات بخش یکم اهداف تحقق موردنیاز مالی منابع. شیوه تامین 163 جدول

 (ریال میلیارد)

 هدف کمی
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 منابع مالی خارجی
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درصد  80دسترسی 
 خانوارها به پهن باند

0 0 1375 0 0 1001.1 1001.1 0 0 2314.9 0 5692.1 

برابری  5افزایش حداقل 
سازی ظرفیت ذخیره
 محتوای بومی

0 0 25 0 0 0 0 0 0 96.15 0 121.15 

درصدی  100ارائه 
خدمات دولت به صورت 
 الکترونیکی

0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
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 هدف کمی
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 منابع مالی خارجی
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 3تولید و بکارگیری 
دسته کاالی راهبردی 
داخلی )تجهیزات شبکه 

، رادیوهای  IPمبتنی بر 
پرظرفیت و دسترسی 

 (FABو  4Gرادیویی 

0 0 12.5 0 0 0 0 0 0 112.5 0 125 

 ارتقاء و پژوهش رصد،
 نوین اورهایفن در دانش
 پنجم نسل: جمله از
 هایداده همراه، تلفن
 ابری، پردازش عظیم،
 (فناوری 4)اشیاء اینترنت

0 0 6.25 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 

 خدمت چهار حداقل ارائه
 دولت اصلی یکیلکترونا
 آموزش، سالمت،)

 و یبانک ،یکشاورز
 درصد 80 در( یمال

 کشور روستاهای

0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 150 

ارائه خدمات خرده 
بانکداری و خدمات 
 100نوین پستی در 

درصد دفاتر ارتباطات و 
فناوری اطالعات 
 روستایی

0 0 56.25 0 0 0 0 0 0 0 0 56.25 

سهم در آمدی  شیافزا
خدمات نوین پستی به 

درصد کل  30حداقل 
 درآمد خدمات پستی

0 0 85 0 0 0 0 0 0 27.5 0 122.5 

 هاب تیظرف شیافزا
 ستیپ

0 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 50 
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 درصدی 100 استقرار
 اجتماعی صیانت سامانه

0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

خدمت نوین  15ارائه 
 فضایی و با ارزش افزوده

0 0 62.5 0 0 0 0 0 0 0 
 

62.5 
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 گی کیفیت زند ءسالمت و ارتقا

 

 مقدمه

 اتوانی فردی وماری و نم با امید به زندگی باال و بدون بیأبرخورداری از یک جامعه سالم و پاکیزه تو

رار گرفته کید قأت باشد که در دین اسالم نیز مورداساسی و حق تمام آحاد یک جامعه می یاجتماعی نیاز

دستیابی  تم مراقبت سالمت راسه هدف کلی سیس 2000گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال است. 

م مردم دهندگان خدمات سالمت به عموارایهتضمین اینکه ، به سالمتی مناسب برای همه جمعیت

ها انبیمارسته را معرفی کرده است. در این رابط های پرداخت منصفانهتضمین سیستمو  پاسخگو هستند

ت خدما ایهارکه وضعیت سازمان و  نقش اصلی را در دستیابی به این اهداف دارند. این واضح است

 ثر است.ؤسالمت بر عملکرد کل سیستم سالمت م

که از  یه ایمانمطابق با اصل دوم و سوم قانون اساسی، جمهوری اسالمی ایران، نظامی است بر پا

، اقتصادی، الل سیاسیپیشرفته بشری و تالش در پیشبرد آنها، استق تجاربراه استفاده از علوم و فنون و 

برای  ت خود راکند و برای نیل به این اهداف باید همه امکانامین میأهنگی و همبستگی ملی را تفر

سکن، مهای تغذیه، اموری از جمله ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه

 بهداشت و درمان و تعمیم بیمه به کار برد. 

تضمین درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد، عالوه بر  های تحت پوشش معاونتدر این راستا واحد

توسعه، اجرا، ارزشیابی و بهبود در جهت  ،حداکثر کارایی و اثربخشی در استفاده از منابع مراقبت بالینی

که از نظر پزشکی ضروری است برای مشتریان را مراقبتی  دورهو  ترین نوعفرایند دریافت مناسب

همچنین  شود.آمیز مینتایج موفقیتاخذ رضایت از خدمات و  ایشافز منجر به که ندنکتضمین می

توسعه، اجرا و پایش استفاده از معیار وابستگی وسیع با توجه به واجد شرایط بودن مشتری برای دریافت 

خدمات را برای افراد  ،های ویژه به طور خاصخدمات سالمت روان به طور عام و برای خدمات و برنامه
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مصرف مواد، پوشش خواهد  ءنی، اختالل عاطفی شدید، ناتوانی وسیع و بروز همزمان سوبا بیماری روا

)مقرون به صرفه بودن( خدمات  کارایی افزایشمناسب و  استفادهتضمین شود برای . اضافه میداد

مندی بیشتر و یا کمتر از خدمات که به درک علت های آنها و مورد بهره مطالعات در ،موسسه مربوطه

 .گیرد، صورت میشودهایی برای کاهش آنها منجر میاستراتژی هارای

جز ه د رنجی ببیمار نبای"العین قرار دادن این فرمایش مقام معظم رهبری که بنابراین ضمن نصب

های هامی زمیننیل به باالترین استانداردهای تشخیصی و درمانی در تم ،"رنج بیماری را تحمل کند

رجاع ایازی به نار است، به نحوی که نه تنها بیماران ساکن در این استان تخصصی پزشکی در دستور ک

ر و منطقه های درمانی کشوعنوان یکی از قطبه ب این استان بتواندها نداشته باشند بلکه به سایر استان

 . دمنطقه نیز باش کشورهایها و خاورمیانه، پذیرای بیماران سایر استان

ر نظارت ب واری، پشتیبانی ذگهای کشوری وزارت متبوع، سیاستاستعالوه بر ابالغ و اجرای سی

موقع و بر پایه هبخدمات درمانی ایمن، اثربخش، کارآ،  ارایهمراکز درمانی در سطح استان در راستای 

 باشد.های معاونت فوق میشواهد علمی به بیماران از اولویت

 

 بررسی عملکرد گذشته، تبیین وضع موجود بخش

 و تحلیل وضع موجود توصیف 

یمارستان ب 13) بیمارستان 20 از طریق در استان یزد سالمتخدمات ( 1394)سال حال حاضر  در

 726، خانه بهداشت فعال 171درمانگاه دولتی و خصوصی،  74(، بیمارستان خصوصی 7دولتی و 

ه نگادرما 74و  دندانپزشک 211پزشک متخصص و  293مورد پزشک عمومی،  222مطب پزشک که 

ت بهداشتی، خدما ارایهحال  تشکیالتی که دردیگر  شود.می ارایه استاندر سراسر  دولتی و خصوصی

یمه، مستقل و پایگاه بهداشتی فعال ضم 91، شامل درمانی، آموزشی و پژوهشی در حوزه سالمت هستند

وستایی و رری مرکز بهداشتی شهری، شه 49ان، روستایی روزیشبانهمرکز روستایی و  36، دارستاره

 باشد.  پایگاه اورژانس شهری می 18ای و پایگاه اورژانس جاده 25، روزی شهریشبانه
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های در خانه نفر شاغل 296به این شرح است:  1394منابع انسانی شاغل در واحدهای فوق درسال 

نفر  557ی، تاینفر شاغل در مراکز بهداشت روس 254بهداشتی،  هایپایگاهنفر شاغل در  427بهداشت، 

های خصوصی، هنفر در درمانگا 336های دولتی و نفر در درمانگاه 72شاغل در مراکز بهداشت شهری، 

های اننفر در بیمارست 2621های دولتی و نفر در بیمارستان 5096نفر در مطب خصوصی،  1452

 خصوصی فعالیت دارند.

 9/2مارستان و متوسط اقامت در بی درصد 8/72 معادلهای استان درصد اشغال تخت در بیمارستان

 باشد. روز می

د تومان هزار میلیار 43بر  بالغ 1390ملی سال  هایحساباساس  منابع مالی بخش سالمت بر

و  75000به ترتیب حدود  1394و  1393های ها برای سالبینی این حسابمحاسبه شده است، پیش

 میلیارد تومان خواهد بود. 100000

 %21های دولتی، هزینه %23شامل  2011جهانی در سال  میانگینهای سالمت در ترکیب هزینه

باشد. این پرداخت مستقیم از جیب مردم می %20های اجتماعی و تنها بیمه %36های خصوصی، هزینه

 %8های دولتی، هزینه %16ها در همان سال به ترتیب درحالی است که در کشورمان ترکیب این هزینه

ست. بدین پرداخت مستقیم از جیب مردم بوده ا %59های اجتماعی و بیمه %17خصوصی ، های هزینه

 درصد است. 50 که پرداخت مستقیم مردم از جیب بیش از هکشور دنیا قرار گرفت 37 ءترتیب ایران جز

هزار میلیارد ریال  390حاکی از آن است که  1394سال  درروند اعتبارات عمومی بودجه کل کشور 

از امور اجتماعی است که طی روند  %32ل سالمت اختصاص داشته و به این ترتیب این رقم به فص

 دهد.برنامه پنجم توسعه افزایش را نشان می
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 های چهارم و پنجمهای بخش سالمت استان در برنامهعملکرد اهداف کمی/ شاخص. 164 جدول

ف
دی

ر
 

عنوان شاخص/ هدف 

 کمی

واحد 

 عارفمت

 های برنامه چهارمسال

ه 
ور

 د
ط

س
تو

/م
شد

ر

د(
ص

در
م )

ار
چه

ه 
ام

رن
ب

 

 های برنامه پنجمسال

ه 
ور

 د
ط

س
تو

/م
شد

ر

د(
ص

در
م )

ج
 پن

مه
رنا

ب
 

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394* 

 0.48 - 77.35 77.54 76.88 76.24 - - - - - - - سال **امید به زندگی در بدو تولد 1

2 
 میزان مرگ و میر اطفال زیر

 پنج سال

در هزار 
 تولد زنده

13.52 10.90 10.98 11.7 11 8.7 7.80- 7.49 9.51 7.9 7.1 8.3 4.20 

3 
میزان مرگ و میر مادران 

 باردار

در صد 
هزار تولد 
 زنده

56.07 6.72 12.76 29 0 44 5.83 14.22 13.39 27.89 12.6 29 44.44 

4 
ی و مراکز بهداشت تعداد
 )بهداشت( درمانی

 -1.88 85 85 85 93 92 0 90 90 90 90 90 90 واحد

5 
ی هاتعداد کل پایگاه

 اورژانس
 1.80 91 84 84 86 85 0 82 82 82 82 82 82 واحد

6 
پوشش واکسیناسیون زیر 

 یک سال
 0 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 درصد

7 
دسترسی جمعیت به 

 درمانیتیبهداشخدمات
 0 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 درصد

                                                           
 *پیشبینی 
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عنوان شاخص/ هدف 

 کمی

واحد 

 عارفمت

 های برنامه چهارمسال

ه 
ور

 د
ط

س
تو

/م
شد

ر

د(
ص

در
م )

ار
چه

ه 
ام

رن
ب

 

 های برنامه پنجمسال
ه 

ور
 د

ط
س

تو
/م

شد
ر

د(
ص

در
م )

ج
 پن

مه
رنا

ب
 

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394* 

 -3.90 171 170 170 204 203 -0.71 206 206 212 212 212 212 تعداد ***خانه بهداشت فعال 8

 -4.1 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 -4.6 2.26 2.26 2.29 2.34 2.36 2.37 نسبت تخت به هزار نفر جمعیت 9

 0 2 2 2.1 2.1 2 1 1.9 1.87 1.89 1.9 1.88 1.9 نسبت فر جمعیتپزشک به هزار ن 10

11 
مراکز بهداشتی و  تعداد
 )درمان( درمانی

 16.9 76 74 71 66 65 30 65 63 59 55 51 50 واحد

 2.7 2526 2535 2500 2471 2460 4.5 2459 2397 2382 2380 2304 2353 تعداد تعداد تخت فعال 12

 0 20 20 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 دادتع تعداد بیمارستان 13

14 
سهم پرداخت مستقیم از 

 جیب مردم
 -38 35 35 35 65 60 57 55 53 50 48 48 45 درصد

15 
میزان اهدای خون در 

 جمعیت

به ازای 
هزار نفر 
 جمعیت

46 35.7 37.4 37.1 39.2 39.3 0.03 37.5 40.1 36.1 36.9 37.9 0.3 

 زشکی شهید صدوقی یزدماخذ: دانشگاه علوم پ
 ** امید زندگی بر اساس اطالعات دانشگاه آورده شده است.

 ست.تغییر عمده تعداد واحدهای بهداشتی به دلیل جدا شدن شهرستان طبس از استان یزد بوده ا** *
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 ای از طرح تحول سالمتگزارش خالصه

 حوزه بهداشت

 ،الی وزارتدرایت مقام ع م جمهوری وحمایت ویژه ریاست محتر طبق منویات مقام معظم رهبری،

 ،جرا درآمد. در ادامهبه ا 1393پروژه پشتیبان در سال  8 و برنامه 6طرح تحول در حوزه بهداشت در قالب 

خدمات  ارایهولویت با توجه به ا پروژه پشتیبان افزایش یافت. 10برنامه ملی و  15اجرای طرح تحول به 

اطق های اولیه سالمت در منخدمات و مراقبت ارایهکیفی  کمی و ءمحروم، ارتقا در مناطق روستایی و

مرکز  59ار گرفت. عنوان اولین برنامه مورد توجه قره ب هزار نفر 20های زیر عشایری و شهر روستایی،

باشد که امه میمشمول این برن های استان یزد(سالمت مجری برنامه پزشک خانواده )در کلیه شهرستان

 ،ر طرح تحول سالمتدبرنامه دوم و سوم  برابر شده است. 6/4رنامه سرانه اعتباری آنها طی اجرای این ب

ار نفر هز 20های باالی های اولیه سالمت در مناطق حاشیه شهر و شهرمین و گسترش مراقبتأبرنامه ت

این  هجمعیت ب )مهاجرت بوده است. با توجه به شرایط سالمتی و بهداشتی موجود در مناطق حاشیه شهر

ر مناطق هم د .(،  این . . ها وهای اجتماعی، مشکالت بهداشتی و تغییر سیمای بیماریآسیب مناطق،

شهرستان  6هزار نفر ) 20های باالی در مناطق حاشیه شهر و شهر اولویت طرح تحول قرار گرفت.

در خصوص تعمیر و  وده نیرو گرفته ش 488گیری کارهمجوز ب یزد(، اردکان و میبد، مهریز، بافق، ابرکوه،

 دهنده خدمت اقدامات مناسبی صورت گرفته است.ارایههای تجهیز و نوسازی واحد
 

 های اجرای مرحله اول طرح تحول نظام سالمتبرنامه

 برنامه ملی دارد. 15بهداشت در حال حاضر طرح تحول سالمت در حوزه 

 فرنهزار  20ای زیر ههای اولیه سالمت به مناطق روستایی و شهره مراقبتئارا .1

 زار نفره 50تا  20های های اولیه سالمت به مناطق حاشیه شهر و شهره مراقبتئارا .2

 هزار نفر 50های اولیه سالمت به مناطق شهری باالی ه مراقبتئارا .3

 برنامه ملی ترویج خود مراقبتی .4

 بخشیهای بینبرنامه ملی توسعه همکاری .5
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 ی سالم(برنامه بهداشت عمومی )آب، هوا و غذا .6

 برنامه سالمت دهان و دندان .7

 واگیرهای غیربرنامه پیشگیری و کنترل بیماری .8

 برنامه جمعیت و ارتقاء سالمت باروری .9

 برنامه بهبود و اصالح الگوی تغذیه .10

 برنامه ارتقاء سالمت روانی، اجتماعی، پیشگیری و درمان مصرف مواد .11

 های واگیربرنامه پیشگیری و کنترل بیماری .12

 HIVاهش رفتارهای پرخطر و برنامه ک .13

 و انسان ساخت برنامه سالمت در بالیای طبیعی .14

 

 دستاوردهای برنامه طرح تحول نظام سالمت در استان

 ( در برنامه پزشک خانواده 6/4افزایش سرانه برنامه )برابر 

 کارگیری دندانپزشک خانوادهرفع کمبود پزشک خانواده و به 

  خانه بهداشت 11ساخت و تجهیز 

 زیست  های بهداشت و محلهای سالمت، خانهر و تجهیز مراکزسالمت جامعه، پایگاهتعمی

 پزشکان خانواده

  قلم دارو در برنامه پزشک خانواده 436تأمین 

 قلم( جهت گروه هدف 5های دارویی )تأمین مکمل 

 تأمین واکسن پنتاواالن 

 اندازی پرونده الکترونیک سالمت خانوار در کلیه مناطق استانراه 

 های راقبتها از نظر ارایه متحت پوشش قرار گرفتن جمعیت کلیه مناطق حاشیه شهر و شهر

 اولیه سالمت

 نفر نیروی جدید )نیروی شرکتی( و . . .  488زایی جهت اشتغال 
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 رات های واگیر و غیرواگیر: به علت افزایش امید به زندگی، تغییهمزمانی بیماری

 های نوین پزشکی،ل خطر سالمت و رشد فناوریگیرشناسی عوامشناختی و همهجمعیت

های واگیر بروز بیماری 1404انداز سال شود در مسیر چشمبینی میایجاد شده است. پیش

های ماریبیها و STDسل مقاوم به درمان و روندی کاهنده خواهند داشت ولی شیوع ایدز، 

وادث و ح.( و  . . وان وعروقی، سرطان، افسردگی، پوکی استخ-های قلبیغیرواگیر )سکته

 جراحات رشد باالیی دارند. 

 های غیرواگیر، های غیرواگیر پایین آمده است: کاهش سن شروع بیماریسن شروع بیماری

یجاد ا( باالیی رفته عمر به علت مرگ و ناتوانی ناشی از بیماریهای از دستبیماری )سال بار

ار مفید، با از دست رفتن ظرفیت نیروی کهای سالمت، کنند و عالوه بر افزایش هزینهمی

 . تهدید جدی برای رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و امنیت کشور خواهد بود

 مصرف  های مزمن غیرواگیر: همچونکننده بیماریروند عوامل خطر رفتاری مشترک ایجاد

های سنجهتحرکی و )مصرف کم سبزیجات، میوه و ماهی( و کم مواد دخانی، تغذیه نامناسب

 ، افزایششناختی ناشی از آنها همچون چاقی و ازدیاد وزن، پرفشاری خونسنجی و زیستتن

درصد  43/46سال و  44تا  15درصد افراد  42/16قند و کلسترول خون رو به رشد است. 

سال  44تا  15 درصد افراد 29در استان یزد عامل خطر دارند.  3سال حداقل  64تا  45افراد 

 فاکتور خطر دارند. 3سال حداقل  64تا  45درصد افراد  16/60و 

 زی در ویژه صنعت، معدن و تجارت و کشاوره : بعوامل تأثیرگذار خارج از بخش سالمت

های محیطی کنندهفرآیند تصمیمات خود و تولید محصوالت و خدمات، موجب رشد تهدید

 نی، خشونت، رشدنشیسالمت همچون تورم، فقر، بیکاری، قاچاق، شهرنشینی/حاشیه

و تبلیغ  صدا، تولید، واردات و خاک، ترافیک، سر -آب -های اجتماعی، آلودگی هواآسیب

ها یدنیاده، نوشکاالهای غیرسالم و غیرایمن )خودرو و موتورسیکلت غیراستاندارد، غذاهای آم

 وند. شی.، م . . ای وهای مضر رسانه.(، برنامه . .و  های پرانرژی و شوروعدهو میان
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 ن ا بیشتریبترین کارکرد در نظام سالمت کشور، گزاری به عنوان مهمتولیت یا تضمین خدمت

ها دچار تکارگیری اطالعات و شواهد راهبردی سالمت در سیاسهچالش روبروست: تولید و ب

ت و ستراتژیساپراکندگی ساختاری و کمبود تعداد و توانمندی منابع انسانی به ویژه افراد 

بخشی و روندگذار است. ساختار کالن نظام سالمت غیریکپارچه بوده و اعمال حاکمیت ثیرأت

ن بخشی زمان مدیران و کارشناسابخشی در آن به علت تضاد منافع ناشی از حضور همبین

گیزه و دولتی در بخش غیردولتی ارایه خدمات سالمت، دارو و تجهیزات پزشکی، ضعف ان

فشارهای  و کارشناسان شایسته و توانمند از بخش دولتی، مهارت مدیریتی، خروج مدیران

گیری بخشی، ساختارهای تصمیمهای سیاسی، فرآیندهای غیرشفاف همکاری بینگروه

بخشی . کارایی رضایت . . سازمانی کارگروهی و موازی، ضعف نگرش سیستمیک و فرهنگ

 ندارد.    

 کنند. یبه رشد خدمهات سالمت را نم ههای روشده تکهافوی هزینهمنابع مالی گهردآوری

ای و یمهبساختار گردآوری، انباشت و تخصیص منابع مالی و خرید خدمات سالمت به صورت 

د به ارد. امیای، از هم گسسته است، هزینه اداری باال داشته و کارایی مناسبی ندغیربیمه

ت توسط خدمات سالم گذاری منطقیاصالح با تشکیل سازمان بیمه سالمت ایرانیان، تعرفه

ز ادولت، دریافت حق بیمه درصدی از حقوق و دستمزد، تخصیص به موقع سهم سالمت 

کننده ریزی عملیاتی، اخذ عوارض از کاالهای تهدیدمنابع قانون هدفمندسازی، بودجه

 ت جامع وسالمت، بازبینی بسته پایه و ارزش نسبی خدمات سالمت، استقرار سامانه خدما

 کارگیری راهنماهای بالینی و تمام وقتی پزشکان زیاد است.، بههمگانی سالمت

 طور ه نظام ارایه خدمات سالمت در بخش دولتی، عمومی، خصوصی، تعاونی و خیریه ب

تجهیزات  و )نیروی انسانی ظرفیت اضافیو  زاستناعادالنه گسترده، گسسته و هزینه

های ها، خانهزیکی شامل بیمارستانپزشکی( نامتناسب با نیاز ایجاد شده است؛ تسهیالت فی

بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری و تجهیزات پزشکی آنها فرسوده 

های بهداشت و درمان و هستند. اسناد باالدستی حامی سالمت، تجربیات گسترش شبکه
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یری از گهای اجتماعی سالمت، تغییر جهتلفهؤهای پزشکی خانواده و نظام ارجاع و مرویکرد

های علوم پزشکی و های دانشگاههای اولیه سالمت، ظرفیتتوسعه بیمارستان به مراقبت

خدمات بهداشتی درمانی پس از ادغام آموزش و پژوهش در خدمات سالمت، توان تولید 

آموختگان داخل و خارج، زیرساخت رو به رشد فناوری های دارویی، دانشداخلی فرآورده

چند اندک  ترونیک سالمت، منابع بخش غیردولتی، ظرفیت انسانی هراطالعات و خدمات الک

پایه آنها  توان بردر توسعه و راهبری نظام سالمت، از جمله نقاط قوت و فرصتی است که می

 . تحول کمی و کیفی در نظام سالمت کشور ایجاد کرد

 

 حوزه درمان

در  نفر 225834الغ بر ب 1394تا سال  استاندر از زمان شروع طرح تحول نظام سالمت 

فر از خدمات بستری ن 216360اند و تعداد مند گردیدههای دولتی بستری و از مزایای طرح بهرهبیمارستان

 اند.مند شدهدر بخش اورژانس بهره

 1393در سال  میلیارد تومان برای کاهش پرداخت از جیب مردم در استان یزد5/16مجموعاً حدود 

 میلیارد تومان بوده است.  6/19این مبلغ حدود  1394ل هزینه شده است و در سا

یلیارد م175 حدود 1394هزینه پرداخت شده بابت بیماران بستری از محل طرح تحول در سال 

. همچنین هزینه ته اسریال بودمیلیارد  149 معادل 1393ریال بوده که این هزینه در زمان مشابه سال 

بوده که ریال  میلیارد 31 معادل 1394ز محل طرح تحول در سال پرداخت شده بابت بیماران اورژانس ا

 ریال بوده است. میلیارد  33 بالغ بر 1393این هزینه در زمان مشابه سال 

زشکان در پزشک در ده مرکز از دستورالعمل حمایت از ماندگاری پ 141 تعداد ،1394سال  در

 کوه، بیمارستاناالنبیاء ابری هرات، بیمارستان خاتماهلل خاتممند شدند )بیمارستان آیتمناطق محروم بهره

الزهراء )س( مهریز، ولیعصر بافق، بیمارستان شهید بهشتی تفت، بیمارستان روانپزشکی، بیمارستان فاطمه

 میبد، بیمارستان قائم و ضیائی اردکان( بیمارستان امام جعفر صادق )ع(
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 الغ برب ،1393 سال ان متخصص مقیم درپزشک حضور ،دنبال اجرای طرح تحول نظام سالمته ب

بیمارستان  7 رسیده است. این طرح در نفر 41به  این تعداد 1394پزشک بوده که تا پایان سال  31

یبد، شهید دق )ع( مباشد ) بیمارستان شهید صدوقی، بیمارستان امام جعفر صااستان یزد در حال اجرا می

 کان(.ضیائی ارد و صادق افشار، شهید بهشتی تفتالزهراء )س( مهریز، محمد فاطمه و رهنمون

پور، قلب لی، بقائیاالنبیاء، امام عکلینیک فعال وجود دارد )خاتم 6اکنون در سطح شهرستان یزد هم

 گردد.ه میییز اراندرمانگاه خدمات تخصصی دندانپزشکی  4دیابت )خانی(( که در  و افشار، شهید رهنمون

 .شودمی ارایهها صص پزشکی در این کلینیکنوع خدمت تخصص و فوق تخ 42

ر بیمارستان نفر د 11464نفر ) 28965یزد  استانکل  در 1393شده در سال تعداد زایمان انجام

نفر در  12813نفر ) 30239درصد به  4/4با رشد  1394سال  درو این در حالی است که  هدولتی( بود

 بیمارستان دولتی( رسیده است.

ر داند و این تعداد مند گردیدهنفر از مزایای زایمان طبیعی رایگان بهره 7256اد تعد 1393در سال 

 نفر بوده است. 7723، برابر با 1394سال 
 

 های اجرای مرحله اول طرح تحول نظام سالمتبرنامه

 در های دولتیبیمارستان تعداد بیماران بستری در ،دنبال اجرای طرح تحول سالمت استانه ب

 1394ال سافزایش یافته است که این عدد در  1392 نسبت به سال درصد 8/16میزان  به 1393سال

ش داشته افزایدرصد  56/6، 1393نسبت به سال  1394سال در و  درصد 73/24، 1392نسبت به سال 

 است.

رسیده  1393 سال در درصد 3/72 به درصد 4/65 های دانشگاهی ازضریب اشغال تخت بیمارستان

سیده است، که ر درصد 4/75به عدد  1394این آمار در سال . داشته است درصد 9/6معادل که افزایشی 

ایل بیمار جهت افزایش یافته است که نشان از افزایش تم درصد 1/3، 1393نسبت به زمان مشابه سال 

 1393 وز در سالر 2/3 به 1392 روز در سال 3/3های دولتی دارد. متوسط اقامت از بستری در بیمارستان

 فته است.کاهش یا 1393 روز در سال 2/1به  1392 روز در سال 8/1رسیده و فاصله چرخش تخت از 
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است که در  این در حالی ؛نفر است 650استاندارد تعداد تخت به جمعیت، یک تخت به ازای هر 

 .باشدمیموجود  )بیشتر از استاندارد(بیمارستانی تخت  یکنفر  420 به ازای هر استان یزد

 ،1393ل نسبت به سا 1394شده بابت بیماران بستری از محل طرح تحول در سال زینه پرداخته

ال رح تحول در سطشده بابت بیماران اورژانس از محل افزایش داشته و هزینه پرداخت درصد 17 بالغ بر

ر بستری د میانگین سهم پرداختی هر بیمار کاهش داشته است. درصد 5، 1393نسبت به سال  ،1394

 درصد 3/12) هزار تومان رسیده است 83به  1394هزار تومان بوده که در سال  95، مبلغ 1393سال 

مان در سال تو 1240000حساب هر بیمار از کاهش یافته است(. این در حالی است که مبلغ کل صورت

یارانه اختی افزایش( و سهم پرد درصد 7/33افزایش یافته ) 1394تومان در سال  1660000به  1393

هزار  136ه ب 1394هزار تومان بوده که در سال  122به ازای هر بیمار بستری  1393دولت در سال 

 درصد افزایش پرداخت(. 8/11تومان رسیده است )

نیز  1394سال  استان یزد اضافه شد. در محرومرشته تخصص جدید به مناطق  10، 1393سال  در

ن ماندگار در کان ماندگار اضافه شده است. تعداد پزشکاپزشک به جمع پزش 18رشته تخصص جدید و  2

ان مقیم تا یش یافته است. تعداد پزشکزااف درصد 63/14 به میزان ،1393نسبت به سال  1394سال 

ارزیابی  . بنابرافزایش یافته استدرصد  26/32 سال قبل از آن نسبت به زمان مشابه 1394پایان سال 

 7/4کشوری  از اهدافش دست یابد که از میانگین درصد 9/60ه به این دستورالعمل توانست ،کشوری

 بیشتر است. درصد

ا این طرح بپزشک متخصص  204در حال حاضر تعداد  ،دنبال اجرای طرح ارتقاء کیفیت ویزیتبه 

در سال  وده کهب نفر 81180معادل ، 1393 سالاز ماه  شده در هرهمکاری دارند. میانگین ویزیت انجام

  .نفر رسیده است 107258به درصد رشد  12/32 با 1394

های استان یزد، غیر کننده به کلینیکاز بیماران مراجعه درصد 9/47شده بیش از بنابر بررسی انجام

 است.  فه شدههای استان اضابه کلینیک 1394پزشکی در سال یک کلینیک دندان ضمناً اند.بومی بوده

از اهدافش دست  درصد 73رتقاء کیفیت هتلینگ توانسته به ، دستورالعمل اطبق ارزیابی کشوری

 ،ترویج زایمان طبیعی یدنبال اجرای برنامهه ب بیشتر است. درصد 3/9یابد که از میانگین کشوری 
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مورد زایمان  2418 است.مورد افزایش داشته  1879، 1392نسبت به سال  1393فرزندآوری در سال 

همچنین تعداد  .ها کاسته شده استمورد از تعداد سزارین 538 بوده و 1392طبیعی بیشتر از سال 

( درصد 67/3)مورد  559معادل  ،1393سال  نسبت به زمان مشابه 1394 های طبیعی در سالزایمان

درصد(  40/4مورد ) 1274، 1393 سال نسبت به 1394و در نهایت کل زایمان در سال  داشتهافزایش 

 افزایش یافته است.

یافته و از  کاهش درصد 27/5حدود  ،ارین در استان یزد نسبت به قبل از اجرای طرحمیانگین سز

ین مقدار انیز  1394در سال  ؛رسیده است 1393در سال درصد  37/47به  1392در سال  درصد 64/52

ست )میانگین شده ا محققاساس معیارها و اهداف وزارت بهداشت این  که بر بوده درصد 79/47 معادل

 می باشد(. درصد 41/50زارین کشوری س

های آمادگی های زایمان فیزیولوژیک، کالسکالس شامل اقدامات مرتبط با ترویج زایمان طبیعی

ج زایمان با تروی و دیابت، تشویق پزشکانی که آمار خوبی در ارتباط )ع( زایمان در کلینیک امام علی

درد دارویی و یمان بیدر موارد غیر مامایی، زا اند، معرفی پزشکان معتمد جهت انجام سزارینطبیعی داشته

با مسئول فنی و  تخفیف، جلسه %80نامه با یک بیمارستان خصوصی در بعضی موارد تا دارویی، تفاهمغیر

 باشد.ها میمارستاناند و گرفتن تعهد نامه از بیهایی که آمار سزارین باالیی داشتهپزشکان بیمارستان

 

 دستاوردهای برنامه

ها بابت بیماران هزینه، افزایش کمکبستریتوجه به آمار اعالم شده و نیز افزایش تعداد بیماران  با

دن بسته شها در پی اجرایی بستری، افزایش ضریب اشغال تخت وکاهش فاصله چرخش تخت بیمارستان

ل ن تمایارابیمکه توان این نتیجه را گرفت می ،کاهش میزان پرداختی از جیب مردم در استان یزد

 ه قبل ازبهای دانشگاهی و همچنین رضایت بیشتری را نسبت بیشتری به بستری شدن در بیمارستان

ی این ابی کشوربنابر ارزی اند.های پرداختی بیماران داشتهاجرای طرح تحول نظام سالمت بابت هزینه

 .دست یابداز اهدافش درصد  7/58استان یزد توانسته است به  ،دستورالعمل
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های )شهرستان 9های مختلف در مناطق محرومتوجه به افزایش پزشکان و نیز افزایش تخصصبا 

در مناطق محروم، بیماران این  ماندگارهزار نفر جمعیت( در پی اجرایی شدن دستورالعمل پزشکان 12زیر 

 .انددهدریافت کرقبل از اجرای طرح تحول  در مقایسه بامناطق رضایت بیشتری نسبت به خدمات درمانی 

از اهدافش برسد که این درصد  5/63بنابر ارزشیابی کشوری این دستورالعمل، استان یزد توانسته به 

 بیشتر است.درصد  4/3 درصد از میانگین کشوری

حدود  ،دشاستان یزد انجام  هایکلینیککننده به مراجعه 1760ای که روی همچنین طی مطالعه

ح ز اجرای طراها نسبت به قبل شرایط و پزشکان کلینیک ،مکاناتا از کنندگاناز مراجعهدرصد  8/93

ها را د که کلینیکاز بیماران اعالم کردندرصد  3/96تحول رضایت بهتری داشتند. این در حالی است که 

 به عنوان مراکز درمانی مجدد انتخاب خواهند کرد.

شته و فزایشی داای طرح روند ازایمان نسبت به قبل از اجر شمار ،با توجه به آمار به دست آمده

تورالعمل این دس ،کشوری ارزیابی بنابر علت صورت گرفته است.های بیمدیریتی جهت کاهش سزارین

 ست.بیشتر ا درصد 1/8از اهدافش دست یابد که از میانگین کشوری  درصد 7/73 توانسته به

از  ددرص 8/68 ابی کشوری بهبه ارزی توجهبا  در نهایت برنامه طرح تحول نظام سالمت استان یزد

باالتر از  ددرص 7/11های طرح تحول سالمت استان به طوری که تحقق برنامه، اهداف خود رسیده است

 میانگین کشوری قرار گرفته است.

 

 تاندر اس 1394تا پایان سال سالمت طرح تحول  شده از ابتدای شروعبرداریهای بهرهپروژه

 درمانگاه افشاراندازی راه .1

2. NICU افشار 

 ای افشارپزشکی هسته .3

4. ICU تفت 

5. NICU  وPICU  صدوقیشهید 

                                                           
 بهداشت، درمان و آموزش پژشکی تعریف طبق دستورالعمل طرح نظام سالمت وزارت -1
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6. CCU شهید صدوقی 

 پزشکی میبدروانبخش  .7

 درمانگاه اردکان .8

 درمانگاه میبد .9

 پزشکیاتاق شوک مرکز روان .10

 بیمارستان بهاباد  .11

رکز در م 7مرکز در یزد)افشار و شهید صدوقی( و  2استان، بلوک زایمان در  9ایجاد  .12

 )میبد، اردکان، ابرکوه، تفت، بافق، مهریز و خاتم( هاشهرستان
 

 های منتخبمقایسه وضعیت بخش با استان

 شاخص امید به زندگی در بدو تولد

توسط کشوری مامید به زندگی در استان یزد از ، 1390های جمعیتی در سال تحلیل داده اساس بر

باشد. در این ردان میزندگی زنان بیش از م امید به ،همانند کشوردر استان نیز سال( باالتر است و  73)

های غیرواگیر و یماریبکه با شناسایی و کنترل  رخ دادهچند ساله افزایش اندکی در میزان امید به زندگی 

 توان امید به زندگی را به میزان قابل توجهی افزایش داد. کاهش حوادث ترافیکی می
 

 1390در سال  جوارهای همید به زندگی در بدو تولد در استان یزد و استانشاخص ام. 165 جدول

 سمنان اصفهان یزد استان
خراسان 

 جنوبی
 کرمان هرمزگان

شاخص امید به 
 زندگی

76.24 74.59 74.74 68.95 69.03 75.66 
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 1390-93های . امید به زندگی در استان طی سال45 نمایه

 

 تولد زنده( 1000)در  میر کودکان زیر پنج سالوشاخص مرگ

گرا هنتیج شاخصی های مهم سالمت ومیر کودکان، مانند امید به زندگی یکی از شاخصومرگ

 ص در حوزه. از آنجایی که این شاخداردپذیری زیادی از عوامل اجتماعی و اقتصادی است که اثر

یزان مهای ارزیابی ترین شاخصبه عنوان یکی از مهم ،همیت داردمطالعات مربوط به توسعه انسانی ا

 .کید ویژه قرار گرفته استأالمللی نیز مورد تیافتگی محسوب شده و در سطح بینتوسعه

میر کودکان این گروه وماهه و ثبت کلیه موارد مرگ 59تا  1با توجه به نظام مراقبت مرگ کودکان 

ن ثبت ی و همچنیمرگ خارج بیمارستانی مناطق شهر مواردن و نیز ثبت اعم از خارج و داخل استا ،سنی

 گردد.ثبت می وطور دقیق گزارش ه آمار مرگ ب ها،موارد مرگ داخل بیمارستان توسط کلیه بیمارستان

های مادرزادی و میر کودکان زیر پنج سال به علت ناهنجاریوها بیشترین علت مرگطی این سال

میر کودکان و نیز آموزش وه است که طی مداخالت انجام شده جهت کاهش مرگسوانح و حوادث بود

های ها در خصوص پیشگیری از سوانح و حوادث و همچنین پیگیری مادران جهت انجام مراقبتخانواده

76.24

76.88

77.54
77.35

76

76

77

77

78

78

1390 1391 1392 1393 1394
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 1392، روند مرگ در این گروه سنی از سال ژنتیک آزمایشاتپیش از بارداری و دوران بارداری و انجام 

 ته است.افت داش
 

منطقه طی های همدر استان یزد و استان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در هزار تولد زنده. 166 جدول

 1385-94های سال

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 استان

 9.63 9.5 11.1 9.51 9.15 8.7 11 11.7 10.98 10.90 یزد

 9.24 11.43 14.21 14.01 14.01 15.06 11.65 16.16 17.5 19.23 نسمنا

 - 21.65 20.45 23.49 24.08 24.66 23.1 24.69 26.7 26.2 هرمزگان

 1کرمان )مرگ 
 ماهه( 59تا 

- 5.41 5.95 6.71 6.71 6.38 7.63 6.7 6.92 6.54 

 

 
 1385-94های های یزد، سمنان و هرمزگان طی سالسال در استان 5یر ومیر کودکان ز. مقایسه مرگ46 نمایه

 

 میر نوزادانوشاخص مرگ

د تقریباٌ ثابت ، این رون1385-94های ومیر نوزادان در استان یزد طی سالبا توجه به نمودار مرگ

های سال در بر اساس آمار زیج حیاتی و 1385-91های میر نوزادان در سالوبوده است. شاخص مرگ

 با توجه به آمار نظام ثبت مرگ محاسبه شده است. 94-1392
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 1385-94های ومیر نوزادان در هزار تولد زنده استان طی سال. مرگ47 نمایه

 

 1385-94های طقه طی سالمن های همدر استان و استان در هزار تولد زنده نوزادانمرگ و میر  .167 جدول

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 استان

 5.82 4.8 5.9 5.85 5.26 4.64 6.05 6.09 6 5.72 یزد

 4.85 10.54 10.54 7.91 8.57 8.23 8.25 9.04 11.5 10.3 سمنان

 - 13.4 11.79 13.67 14.22 14.03 12.93 14.96 14.64 14.7 هرمزگان

 - 11.45 6.2 - - - - - - - نکرما

 

 
 1385-94های یزد، سمنان و هرمزگان طی سال هایومیر نوزادان در استان. مقایسه مرگ48 نمایه
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 شده علیه سرخکشاخص کودکان واکسینه

ی شندگکهای کشنده در کشورهای در حال توسعه است که میزان بیماری سرخک یکی از بیماری

های عضو درصد یکی از اهداف کشور 95باشد و حفظ پوشش باالی درصد می 5الی  1آن در حدود 

 باشد.منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی می
 

-94های منطقه طی سال های همدرصد کودکان واکسینه شده علیه سرخک در استان یزد و استان .168 جدول

1385 

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 استان

 100 100 99 100 100 100 97 99 100 99 یزد

 100 100 100 100 100 100 100 100 98 100 اصفهان

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 سمنان

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 خراسان جنوبی

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 هرمزگان

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 کرمان

 

 ماهه 23تا  12شاخص واکسیناسیون در دوره سنی 

های سرخک، سرخجه و )شامل واکسن MMRماهه واکسن یادآور  23تا  12در دوره سنی 

شود و هدف رسیدن به اهگی تزریق میم 18اوریون( و یادآور واکسن ثالث و پولیو خوراکی در سن 

 باشد.درصد می 95پوشش باالی 
 

منطقه طی  های همماهه در استان یزد و استان 23تا  12درصد واکسیناسیون در دوره سنی . 169 جدول

 1385-94های سال

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 استان

 98 100 98 100 100 100 96 100 99 99 یزد

 100 100 100 100 100 100 97 99 100 100 اصفهان

 98 100 99 100 99 100 97 100 99 100 سمنان

 100 98 99 100 100 99 96 97 100 99 خراسان جنوبی

 97 100 100 99 100 100 96 99 100 99 هرمزگان

 99 99 98 100 99 100 96 99 100 99 کرمان



 سند تفصیلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد                                                                 330

 
 

 سالوزنی کودکان زیر پنجص میزان کمشاخ

یزان (، مANIS3) 1386سال در سال  5ای کودکان زیر در آخرین بررسی کشوری وضعیت تغذیه

ست که به عنوان شده ا 2/4، 1389در سال  MIDHSگزارش شد که این میزان با بررسی  3/8وزنی کم

سال  ر پایان هردهای استانی که در بررسیباشد. رسد اختالف به دلیل نوع بررسی و حجم نمونه نظر می

های گیرد، کاهش در شاخصتحلیل قرار میومورد تجزیه ENAگیرد و با استفاده از نرم افزار صورت می

ای از جمله تواند ناشی از اجرای مداخالت تغذیهگردد که میمشاهده می 3وزنی نسبت به انیسکم

های کاندازی کلینییاری، تغذیه تکمیلی و . . .(، راهکملهای صورت گرفته )تغذیه تجربی، مآموزش

ال دچار سوء تغذیه س 6مشاوره تغذیه و توزیع سبد غذایی )در قالب برنامه حمایتی مشارکتی کودکان زیر 

 و برنامه تأمین یک وعده غذای گرم در روستا مهدها( باشد.

 

 

 
 

 
 1389های کشور در سال سال در استانوزنی کودکان زیر پنجکممقایسه میزان . 49 نمایه
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 درمانی -دسترسی جمعیت به خدمات بهداشتی

 پزشک به جمعیت

ساس که بر ا ایتالیا باالترین سطح پزشک به جمعیت را دارا بوده به طوری ،در کشورهای جهان

ان به در کشور ایر شک وجود دارد.نفر یک پز 169در این کشور به ازای هر  ،آمار سازمان جهانی بهداشت

باشد. بنابراین در می 130نفر یک پزشک وجود دارد و رتبه ایران در بین کشورها حدود  2000ازای هر 

های درمانی از جهت ارتقاء خدمات پزشکی و افزایش رضایتمندی مراجعین سالمت توجه به شاخص

 جمله شاخص پزشک به جمعیت ضرورت دارد.
 

-92های منطقه طی سال های همتعداد پزشک به ازای هر هزار نفر جمعیت در استان یزد و استان. 170 جدول

1383 

 استان

13
83

 

رتبه 

در 

 منطقه
13

84
 

13
85

 

13
86

 

13
87

 

13
88

 

13
89

 

13
90

 

13
91

 13
92

 

رتبه 

در 

 منطقه

 2 1.18 1.18 1.1 1.1 1.1 0.98 0.98 1 1.09 2 1 اصفهان

 6 0.57 0.59 0.58 0.6 0.61 0.61 0.61 0.61 0.62 5 0.6 جنوبیخراسان 

 5 0.81 0.83 0.82 0.81 0.8 0.79 0.8 0.79 0.84 3 0.92 سمنان

 4 1.12 1.15 0.95 0.98 1 0.99 1.04 1.04 1.06 2 1 کرمان

 3 1.16 1.13 1.8 1.2 0.99 0.98 0.95 0.95 0.9 4 0.9 هرمزگان

 1 1.81 1.78 1.75 1.72 1.66 1.6 1.6 1.53 1.46 1 1.37 یزد

 

 به جمعیت تختمقادیر 

 ،ایران، عراق کشورهای منطقه )شامل آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، عربستان، امارات، قطر، در

ن شاخص را دارد و تخت به ازای هزار نفر جمعیت بهتری 9/7ان با شاخص پاکستان و افغانستان( آذربایج

انی به هزار نفر جمعیت تخت بیمارست 7/13کشور ژاپن با  ،در رده هفتم قرار دارد. در جهان 38/1ایران با 

تیجه نسبت تخت به جهان قرار دارد. در ن ام126 در جایگاهبهترین شاخص را در بر دارد و کشور ایران 

 نظر قرار دارد.ها مدهای مهم سالمت در کنار دیگر شاخصیت یکی از شاخصجمع
 

http://www.wikipg.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%DB%8C%D8%B2%D8%AF
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-92های منطقه طی سال های همتعداد تخت به ازای هر هزار نفر جمعیت در استان یزد و استان. 171 جدول

1383 

 استان

13
83

 

قه
نط

ر م
 د

به
رت

 

13
84

 

13
85

 

13
86

 

13
87

 

13
88

 

13
89

 

13
90

 

13
91

 13
92

 

قه
نط

ر م
 د

به
رت

 

به
رت

 
ن

ها
 ج

در
 

 126 3 1.39 1.32 1.32 1.32 1.12 1.14 1.16 1.17 1.2 4 1.19 اصفهان

خراسان 
 جنوبی

0.97 5 0.98 0.98 0.96 0.95 0.95 0.99 1 0.99 0.95 6 150 

 113 2 1.74 1.8 1.82 1.87 1.87 1.84 1.88 1.75 1.85 2 1.93 سمنان

 135 4 1.15 1.14 1.15 1.16 1.21 1.22 1.3 1.33 1.37 3 1.38 کرمان

 145 5 1 0.98 0.91 0.80 0.80 0.81 0.83 0.84 0.66 6 0.67 هرمزگان

 89 1 2.4 2.4 2.4 2.46 2.45 2.39 2.53 2.52 2.51 1 2.5 یزد

 

 
 1392جوار در سال های همتخت به ازای هر هزار نفر جمعیت در استان یزد و استان. تعداد 50 نمایه

 میر مادران باردار در صد هزار تولد زنده وشاخص مرگ

 ءمنتشر شده، کشور ایران جز 2014جهانی بهداشت که در سال  سازماندر آخرین گزارش 

نسبت مرگ مادران در ایران در هدف توسعه هزاره اعالم شده است )کشورهای موفق در دستیابی به 

 نفر در صد هزار 23نفر در صد هزار تولد زنده بود که طی یک روند کاهنده به  120میالدی  1990سال 

 who اهداف تعیین شده از راستایبه بعد و در  2015از سال  .رسیده است( 2013در سال  تولد زنده
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شده کاهش رغم مداخالت انجامباشد. در استان یزد علیمی انهای قابل اجتناب مادرهدف، حذف مرگ

 وند ثابتی نداشته است.ر ،مرگ
 

 
 1385-94ها یمیر مادران در صد هزار تولد زنده طی سالومقایسه مرگ. 51 نمایه

 

 شاخص نرخ باروری کلی

 ،1390ل نفوس و مسکن ساعمومی بر اساس مطالعات انجام شده و اطالعات حاصل از سرشماری 

تداوم  .ش یافته استفرزند به ازای هر زن کاه 1/2از حد جایگزینی  میزان باروری کلی در کشور به کمتر

هبر معظم های ابالغی توسط رتوجه به سیاست خواهد شد. با این امر باعث سالمندی جمعیت کشور

ی، ت شناسایانقالب و رهنمودهای آن مقام جهت افزایش باروری کلی اقداماتی در کل استان در جه

بختانه د که خوشآوری به گروه تک فرزند و زوجین جوان بدون فرزند انجام شآموزش و تشویق به فرزند

بین  در رسید و 5/2به  2/2از  طوری که در سه سال اخیره ای داشت بباروری کلی افزایش قابل مالحظه

 .استدر وضعیت میانگین قرار گرفته  جوارهای هماستان
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 1393جوار در سال های همنرخ باروری کلی در استان یزد و استان مقایسه. 52 نمایه

 

 های قلبی عروقیشاخص میزان مرگ به علت بیماری

یز ان اخیر ندر سالیآن شود و روند های قلبی عروقی اولین علت مرگ در ایران محسوب میبیماری

ر دتان یزد ی عروقی در اسهای قلببا شیب مالیمی رو به افزایش است. میزان مرگ به علت بیماری

 در حد میانه قرار دارد. جوارهمهای مقایسه با استان

 
های های قلبی عروقی در استان یزد و استانشاخص میزان مرگ در صدزار نفر به علت بیماری. 172 جدول

 1385-93های منطقه طی سالهم

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 استان

 152.2 160.3 176.2 165.2 155.1 145.1 138.3 139.2 143.2 یزد

 172.2 191.7 177.9 195.9 184.9 173.9 138.6 128.5 135.6 اصفهان

 226.2 246.7 237.6 261.4 251.8 242.2 230.5 215.6 219.8 سمنان

 177.8 180.0 152.8 154.6 151.8 149.1 120.9 109.8 126.6 خراسان جنوبی

 110.8 113.7 118.1 118.4 104.7 91.1 72.2 63.9 70.8 هرمزگان

 131.6 136.9 120.3 127.7 130 132.3 120.8 131.6 122.6 کرمان

 باشد(برآوردی می 1389بر اساس سالنامه آماری ثبت احوال )سال 
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منطقه طی های همی قلبی عروقی در استان یزد و استانهاشاخص میزان مرگ به علت بیماری. 53 نمایه

 1385-93های سال

 

 هاشاخص میزان مرگ به علت سرطان

تغییر  در سالیان اخیر آن شود و روندسرطان دومین علت مرگ در ایران محسوب می بیماری

ستان ارطان در س شود میزان مرگ به علت بیماریچندانی نداشته است. با بررسی جدول زیر مشاهده می

 د.در حد میانه قرار دار جوارهمهای هزار نفر جمعیت در مقایسه با استان 2/44یزد با 
 

منطقه طی های همها در استان یزد و استانشاخص میزان مرگ )در صد هزار نفر( به علت سرطان. 173 جدول

 1385-93های سال

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 استان

 44.2 38.8 37.4 35.6 37.7 39.9 34.0 35.9 32.6 یزد

 44.4 43.2 41.0 40.4 42.3 44.3 47.7 37.9 44.1 اصفهان

 51.6 48.1 42.2 35.3 36.7 38.1 41.4 33.8 30.2 سمنان

 45.0 42.0 38.2 39.1 41.9 44.8 38.6 40.0 47.1 خراسان جنوبی

 19.1 20.7 17.2 15.8 18.6 21.4 19.5 25.3 22.5 هرمزگان

 29.1 23.5 22.7 24.2 25.7 27.3 23.4 25.9 26.7 کرمان

 باشد(برآوردی می 1389بر اساس سالنامه آماری ثبت احوال )سال 
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 1385-93های لطی سامنطقه  های همها در استان یزد و استانشاخص میزان مرگ به علت سرطان. 54نمایه 

 

 1393جوار در سال های هممیزان پرداخت از جیب در استان یزد و استان

دولت برای  قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، ناظر بر وظایف 34بند ب ماده 

منظور  به»ست: اکید شده أهای پرداختی مردم در حوزه بهداشت و درمان است. در این بند تکاهش هزینه

ی عادالنه های سالمت، دسترسدرصد هزینه 30های مستقیم مردم به حداکثر معادل اهش سهم هزینهک

اران رمان بیمناپذیر درمان، پوشش دارو، دهای تحملمردم به خدمات بهداشتی درمانی، تأمین هزینه

ی و ع عمومابباشد. منابع کشورهای مختلف برای بخش سالمت از راه مننظر میالعالج، مدخاص و صعب

ب خت از جیمین منابع حوزه سالمت نیز دارای سه بخش پرداأمنابع خصوصی ت ؛شودمین میأخصوصی ت

از راه  ،های حوزه سالمتهاست. منابع عمومی به عنوان بخشی از هزینههای تکمیلی و خیریهمردم، بیمه

مین أظر ت. ایران از نشودن میتأمیگر های بیمهبودجه عمومی کشور و حق بیمه پرداختی مردم به سازمان

های سازمان رشجهان قرار دارد. بنا به گزا 152منابع مالی حوزه سالمت از منابع عمومی در رتبه 

توسط درصد  4/40منابع حوزه سالمت در ایران توسط منابع خصوصی و درصد از  6/59بهداشت جهانی، 

 ست. ا گردیدهمین أاز جیب مردم ت درصد از راه پرداخت 4/52که  ودشمین میأمنابع عمومی ت

ز راه درصد ا 9 و درصد منابع بخش سالمت از راه منابع عمومی دولت 84در کشور انگلیس 

درصد از راه بودجه  7/5مین منابع این حوزه، أشود. در آمریکا نیز برای تمین میأپرداخت از جیب مردم ت

 .شودمیمین أدرصد از طریق پرداخت از جیب مردم ت 11 و عمومی
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ت از جیب ، در ترکیه، پرداخگیردصورت می پرداخت از جیب مردم درصد 54در کشور پاکستان، 

یعنی منابع  .کنندمین میأمنابع حوزه سالمت را ت از درصد 8/7ها نیز و خیریهبوده  درصد 38/15مردم 

یون نفر از مردم میل 40مین منابع حوزه سالمت، سهم زیادی دارند و عالوه بر این، حدود أخصوصی در ت

 .ای هستنداین کشور نیز فاقد پوشش بیمه

رای انیم و ببنابراین باید مشخص شود که قرار است پرداخت از جیب مردم را به چه میزان برس

به قرارگیری سالمت  با توجه ،به عبارت دیگر .مین شودأباید از چه طریقی ت رسیدن به این میزان، منابع

 «ز جیب مردمپرداخت ا»و تداوم خدمات سالمت وابسته به  ارایهکشور، نباید های نخست در اولویت

 .باشد
 

 
 1393منطقه در سال های هممقایسه میزان پرداخت از جیب در استان یزد و استان. 55 نمایه

 

 هاتنگناها و چالش

  ایبخشی و عملکرد جزیرهانسجام بینعدم هماهنگی و 

 اکز گذاری متمرکز و یکپارچه در حوزه سالمت و تعدد و ناهماهنگی مرن سیاستفقدا
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 ناهماهنگی بین مصارف و منابع در ارایه خدمات بهداشتی و درمانی 

 های بخش خصوصیها و توانمندیاستفاده نکردن از امکانات، ظرفیت 

 ها و اطالعاتفقدان نظام جامع ثبت و انتشار داده 

 ظام جامع نظارت و ارزیابی عملکردضعف در ن 

 های زینهشده خدمات و باال بودن پرداخت از جیب مردم در هروند رو به رشد قیمت تمام

 سالمت

 های مؤثر بر عدالت در سالمتتأثیر منفی شاخص 

 افزایش خدمات پاراکلینیک به دلیل تقاضای القایی 

 عدم استقرار نظام ارجاع 

  ی منابع سالمت و تربیت نیروی انسانی و نبود سیاست ملعدم تعادل بین نیازهای نظام

 ساله 20انداز انسانی سالمت برای چشم

 ابع بخش ها و هدفمنهد نبهودن منبرداری مناسب از منابع هدفمندسازی یارانهعدم بهره

 های پهایین درآمهدیسالمت به سمت دهک

 روهای پیشناکارآمدی ساختار کالن بخش سالمت نسبت به چالش 

 نویسیسازی و برنامهها و استانداردهای سیاستها، روالنامه مدون برای فرایندنبود نظام 

 سازی، عدم اصالح ساختار نیروی انسانی بخش متناسب با دانش الزم در سیاست

 نویسی و همچنین پایش و ارزشیابیبرنامه

 گذاراناستها توسط سیای از پیشرفت برنامهگیری دورهعدم پایش مستمر و گزارش 

 های تابعدهای الزم در تدوین و مدیریت پروژه در ستاد و واحضعف دانش، فرهنگ و مهارت 

 گیری کافی از راهنماهای طب بالینیعدم بهره 

 ت سعه خدماکنندگان خدمات بر بسط و توگذاران و ارایهریزان، سیاستتمایل مردم، برنامه

 تخصصی و پیچیده

 پیشگیری بر درمان عدم توجه کافی به امر تقدم 
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 فقدان بسته خدمات یکسان پایه 

 فرسودگی فضاهای فیزیکی و تجهیزات درمانی 

 فقدان نیروی حد واسط دهان و دندان در مراکز بهداشتی درمانی 

 کم بودن سهم دولت در ارایه خدمات دندانپزشکی مورد نیاز جامعه 

 خش ت فاحش تعرفه بعدم تمایل دندانپزشکان به خدمت در بخش دولتی به دلیل تفاو

 خصوصی با بخش دولتی

 گرهای بیمهناکافی بودن بودجه سالمت استان اختصاصی به دانشگاه و سازمان 

 گر تجاریهای بیمهبه موقع نبودن پرداختی سازمان 

 ها مانند عروق، جاحی توراکس و . . . در استانکمبود بعضی از فوق تخصص 

 سطح استان بروز حوادث ترافیکی و حجم کار باال در 

 های اورژانس در سطح استان ناکافی بودن پایگاه 

 گرهای بیمههای دندانپزشکی توسط سازمانعدم تقبل هزینه 

 تأمین انرژی در مراکز درمانی هایافزایش هزینه 

 نظام سالمت  عمدههای ترین چالشبرخی از مهم

  .وجود اتباع غیرایرانی و هزینه هنگفت در درمان آنها 

 اجعه رمانی مردها به مراکز سیار زیاد به بیماران سرطانی مهمان که از سایر استانتخفیف ب

 کنند.می

 های سازمان بومی از کمیساریای عالی وعدم وصول درآمدهای درمانی بیماران افغانی و غیر

 مددکار

 های این طرح.های طرح تحول سالمت و عدم ثبات در وصول بودجهعدم وصول بودجه 
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 ای راهبردیهبرنامه

 اهداف کلی و راهبردها

 
 اهداف کلی و راهبردهای بخش سالمت. 174 جدول

 راهبردهای دستیابی به هدف کلی هدف کلی بخش

 زندگیافزایش امید به  -

 واگیهر و عوامهل  های غیراز بیماری کاهش بار ناشی -
 خطر

رکهز  معنوی با تم های سالمت جسمی، روانی، اجتماعی وارتقاء حمایت -
 بر محیط زندگی، کار و جامعه

 های غیرواگیربیماری کاهش عوامل خطر -
 همه امور مدیریت پیشگیری در توسعه رویکرد -
نفعهان  ذی انهدکاران و دسهت میهان  بخشهی  ههای بهین  توسعه همکاری -

 های مختلف جامعهبخش
 های پایشگذاری اطالعات نظامتوسعه به اشتراک -
 تحکیم بنیان خانواده -

منظهور آفهزایش   ه معنهوی و اخالقهی به    ههای اسهالمی،  ترویج آموزش -
 های عمومیآگاهی

 ایرانی-ترویج سبک زندگی اسالمی -
 ارتقاء بهداشت روان جامعه -
 رعایت سبک زندگی سالم توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی و -
ههای  شهاخص  ءارتقها  نههاد در ههای مهردم  مشارکت سهازمان  حمایت از -

 سالمت

ی های آب، خهاک، ههوا بهه حهداقل اسهتانداردها     آالیندهکاهش میزان  -
 پذیرفته جهانی

 توسعه سالمت کودکان هایشاخصاصالح  -

 حین و بعد از تولد -افزایش مراقبت از کودکان قبل -
 محور )نماد(های اجتماعی مدرسهایجاد نظام مراقبت -
 (پذیر )زنان باردار و کودکانهای آسیبپایش مستمر تغذیه گروه -
 جانبه تکامل دوران ابتدایی کودکیهمه ارتقاء -
 ریرواگیغ هاییماریب خطر عوامل ارزیابی -
 سالمی غذا مصرف و نیمأت در خانوارهای توانمندساز -

 یهمگان ورزش و تحرکی حامی هاطیمح بهی دسترس گسترش -
ههای  شهاخص  ءارتقها  ههای مردمنههاد در  مشهارکت سهازمان   حمایت از -

 سالمت

منهدی خانوارهها بهه    هرهافزایش میزان دسترسی و ب -
 سبد مطلوب غذایی ایمن و سالم

 دریی ذاغ ازمنابع نهیبه استفادهی راستا در ریپذبیآسای هگروه آموزش -
 دسترس

 ریپذبیآس مناطق و هاگروهیی غذا سبد لیتکم به کمک -
 ییغذانظام ایمنی  مستمر شیپا و استقرار -
 لوب وکافیغذایی سالم، مط مندی عادالنه آحاد مردم ازسبدبهره -



 341                                            امور اجتماعی/ سالمت و ارتقاء کیفیت زندگی                                                                

 
 

 راهبردهای دستیابی به هدف کلی هدف کلی بخش

 مندی عادالنه آحاد مردم ازآب پاک و سالمبهره -

 مندی عادالنه آحاد مردم از امکانات ورزشی همگانیبهره -

 های بهداشتی ایمنمندی عادالنه آحاد مردم از فرآوردهبهره -

 مندی عادالنه آحاد مردم از هوای پاکبهره -

 سالمت هایشاخص ءارتقا نهاد درهای مردمحمایت ازمشارکت سازمان -

ت مدیریت بهینه منابع مالی در نظهام سهالمت بها اولویه    
 پذیر از طریق:های آسیبگروه

 پرداخت از جیب مردمکاهش  -
ههای  د خانوارههای مواجهه بها هزینهه    کاهش درصه  -
 بار سالمتسفأت

 سالمت بخش دری مال داریپا منابع نیتأم -

 درآمدهای ناخالص ملی افزایش سهم سالمت از -

 متها در بخش سالها و فعالیتد درآمدها، هزینهسازی قانونمنشفاف -

 بندی خدماتمدیریت بهینه منابع با استفاده از نظام ارجاع و سطح -
 القایی در خدمات سالمت کاهش تقاضای -

 پوشش فراگیر و دسترسی عادالنه به خدمات بها کیفیهت  
 درمان

 انسانی به تختنیروی  -
 هزار نفر جمعیت تخت به -

سسهات  ؤمبخشی بهه کلیهه   یم استانداردهای اعتبارارتقا و تعمبازنگری،  -
 درمانی تشخیصی استان تا سطوح قابل قبول جهانی

 های نظهام سهالمت در  های غیردولتی به ایجاد زیرساختتشویق بخش -
 خدمات ارایه

 خدمات ارایه 3و  2توسعه مراکز دسترسی سطح  -

 و تکمیلی سالمتخدمات پایه  تدوین و بازنگری بسته -

 ت حمایتی مراقبتی جانبازانخدما ءارتقا -

 خدمات حمایتی مراقبتی معلولین ءارتقا -

 فرآیندهای اصلی نظام شبکه بهداشتی و درمانی بازمهندسی -

 های سالمت باروری و فرزندآوریشاخص ءارتقا

 باروری کلینرخ  -

 یعیزایمان طب -

 خانوادهتحکیم بنیان  -

 های اسالمی، معنوی و اخالقیترویج آموزش -
 ایرانی-گی اسالمیترویج سبک زند -
 توسعه عادالنه خدمات سالمت روان -

 یابارورآموزش و نظارت در امر زایمان طبیعی و تقویت مراکز درمان ن -
 فرین در زندگی فردی و اجتماعیآفع عوامل تنشپیشگیری و ر -

در زمینههه طراحههی و تولیههد مههواد و     خوداتکههایی -
 و های دارویی، واکسهن، محصهوالت زیسهتی   فرآورده
و ملزومات پزشکی بها اولویهت محصهوالت     تجهیزات
 بنیاندانش

 بازار دارو و تجهیزات پزشکی فضای رقابتی در ایجاد -

 دارو، واکسههن، هههای تولیههدایجههاد زیرسههاخت جانبههه درحمایههت همههه -
 تجهیزات پزشکی های بیولوژیک وفراورده

 دارو عرضه و عیتوز ،ولیدت واردات بر نظارت نظام تیتقو -

 ف منطقی دارو در استانگسترش تجویز و مصر -

 های داروییهای مراقبتتوسعه فعالیت -

 ثبهت و  ههای الکترونیهک بهه ویهژه در    کارگیری زیرسهاخت به توسعه و -
 هامصرف آن مین وأچرخه ت نظارت کاالهای سالمت و

 اسهاس نظهام   دهندگان خدمات بهه تجویزصهرفاً بهر   ارایهکردن  محدود -
 شورکک و نظام دارویی ملی راهنماهای بالینی، طرح ژنری بندی وسطح

شکی تجهیزات پز ثبت دارو، واکسن و توسعه سیستم نظارت و تقویت و -
 سازی وعرضهسطح تولید، توزیع، ذخیره به منظورتضمین کیفیت در

 تجهیزات پزشکی توسعه برندهای ملی دارو، واکسن و -
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 راهبردهای دستیابی به هدف کلی هدف کلی بخش

قابهت  تجهیزات پزشکی کشور برای ورود و ر حمایت ازصنایع دارویی و -
 المللیبین ای ورهای منطقهبازا در

ههای  همصرف فرآورد واردات و ،تولید نظارت کارآمد بر گذاری وسیاست -
 سالمت

 تجهیزات پزشکی های دارویی وکنترل قاچاق فرآورده -

 :افزایش ساماندهی طب سنتی از طریق
دهنههده خههدمات ارایههههههای بهداشههت درصههد خانههه -

 طب سنتی تأییدشده

ههای طبیعهی، سهنتی و    ردهفهرآو  ارایهه تعداد مراکهز   -
 گیاهان دارویی

سسهههات پزشهههکی بخهههش خصوصهههی ؤدرصهههد م -
 دهنده خدمات طب سنتیارایه

ب دهنده خدمات طارایههای دولتی تعداد بیمارستان -
 سنتی

خهدمات طهب    دهندهارایههای دولتی تعداد کلینیک -
 سنتی

 های علوم پزشکی استانهای طب سنتی در دانشگاهایجاد رشته -
 ثر در طب سنتی استانؤ، مقررات و عوامل مبررسی متون -
 خدمات ارایهمند فعالیت طب سنتی در سیستم ادغام نظام -

متناسهب بها نیازههای نظهام     تربیت نیروی انسهانی   -
 سالمت

ای های توسعههایی که برنامهتعداد دانشگاهافزایش  -
زش های تحول و نوآوری در آموخود را بر مبنای بسته
 .اندو اجرا نموده علوم پزشکی بازمهندسی

ههای دانهش   دستیابی به مرجعیت علمهی در حیطهه   -
 علوم پزشکی در منطقه

ههای  سازی منابع انسهانی درحهوزه پهژوهش   ظرفیت -
 سالمت

افهزایش تعههداد محققههان علههوم پزشههکی ایرانههی در   -
    برترین دانشمندان جههان توسهط   بندی درصدرتبه

(ESI) 

 پزشههکی ایرانههی  افههزایش تعههداد محققههان علههوم   -
 Scopus  و باالتر براساس 15 معادل h باشاخص

 کیفی پژوهش علوم پزشکی ءارتقا -

ر به افزایش تعداد مقاالت پراستناد در حوزه سهالمت   -
 ESIاساس 

علوم پزشکی نمایهه شهده در   افزایش تعداد مجالت  -
PubMed   وScopus 

ههای آتهی و   خدمات سالمت در سال ارایهبررسی نیازهای واقعی نظام  -
 انی منطبق با نیازهای مذکورنیروی انس

آموختگان بها  های آموزشی در راستای انطباق مهارت دانشاصالح شیوه -
 نیازهای جامعه

 تقاضای نیروی انسانی برقراری تعادل میان عرضه و -

 توسعه کیفی نظام آموزش علوم پزشکی استان -

آمهایش   اسهاس سهند   توسعه هدفمند مراکز آموزش عهالی سهالمت بهر    -
 سرزمین

جههان   دن به قطب پزشکی منطقهه آسهیای جنهوب غربهی و    تبدیل ش -
 خدمات پزشکی مبتنی بر پژوهش ارایهاسالم درحیطه 

 خدمات سالمت ارایهسازی و تصمیم کارگیری پژوهش درهتوسعه ب -
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 ها و اقدامات اساسیراهبردها، سیاست

 

 امه ششمهای بخش سالمت در برنراهبردها و سیاست. 175 جدول

سیاست 

 کلی
 اقدام اساسی سیاست راهبرد

 3و  2بنهههد 
های سیاست

کلههههههههی 
 سالمت

هههای ارتقههاء حمایههت  -
سالمت جسمی، روانهی،  

معنههوی بهها   اجتمههاعی و
تمرکز بر محیط زنهدگی،  

 کار و جامعه
کهههههاهش عوامهههههل  -

ههههههای خطربیمهههههاری
 غیرواگیر

توسعه رویکرد مدیریت  -
 همه امور پیشگیری در

ههای  توسعه همکهاری  -
میهههان  ن بخشهههیبهههی
نفعان اندکاران وذیدست
ههههای مختلهههف بخهههش
 جامعه

توسهههههههعه بهههههههه  -
گذاری اطالعهات  اشتراک
 های پایشنظام

 تحکیم بنیان خانواده -

هههای تههرویج آمههوزش -
معنههههوی و  اسههههالمی،
منظهههور ه اخالقهههی بههه 

هههای افههزایش آگههاهی 
 عمومی

ارتقههاء بهداشههت روان   -
 جامعه

حمایهههت ازمشهههارکت  -
 نهاد درهای مردمسازمان
ههههای شهههاخص ءتقهههاار

 سالمت
تهرویج سهبک زنههدگی    -

 ایرانی-اسالمی
توسعه عادالنه خدمات  -

 نظهام جهامع و   استقرار -
 یکپارچه سالمت

بازسههازی، نوسههازی و   -
هههای گسههترش شههبکه 
 بهداشت و درمان 

توسههههعه و تکمیههههل   -
هههای بهداشههت و شههبکه
 درمان 

گسترش نظام مراقبهت   -
از عوامههههههل خطههههههر 

های غیرواگیهر در  بیماری
سهههههههطح تمهههههههام  

 استانهای شهرستان

گسترش برنامه مراقبت  -
ان شامل: از تکامل کودک

ترویج تغذیه با شیر مادر، 
پههایش رشههد کودکههان،   

های جدیهد  اجرای برنامه
سههازی، مراقبههت  ایمههن
ههای  یافته ناخوشهی ادغام

اطفههال )مانهها(، کنتههرل و 
پیشهههههگیری کمبهههههود 

 هامغذیریز

گسهههترش دسترسهههی  -
مردم به خدمات سهالمت  
دهان و دنهدان در مراکهز   

 وابسته به دولت

ارتقهههاء برخههههورداری   -
 خههههدمات ازشههههاغلین 
 سالمت

منههد و ارزیههابی نظههام  -
ای کیفیههت مههواد زنجیههره

هههای غههذایی در محههیط

تدوین و اجهرای برنامهه کهاهش و کنتهرل مصهرف       -
 نیاتدخا

 تدوین و اجرای برنامه افزایش تحرک مردم -
 اجرای برنامه کاهش سوء مصرف مواد -
 اجرای برنامه ترویج سبک زندگی سالم -
ت عرضهه و تبلیهغ خهدما    ،اجرای برنامه کنترل تولید -

 رسان سالمتوکاالهای آسیب

 کهاهش  سطح ایمنی و ءتدوین و اجرای برنامه ارتقا -
 درمههانی درخههدمات بهداشههتی  ارایهههخطهر واحههدهای  
 برابرحوادث و بالیا

ت دارو و مشاور به منظهور پیشهگیری از حمهال    ارایه -
 قلبی و سکته مغزی

آوری جمعیهت  آمهادگی وتهاب   ءاجرای برنامهه ارتقها   -
 عمومی  

 آور محیط کاربرنامه کاهش عوامل زیان استقرار -

ههای ارتقهاء کمهی و کیفهی     تدوین و اجرای برنامهه  -
 معاینات شغلی

 علمهی  -خدمات آزمایشگاهی ارایه استقرار و تکمیل -
 تخصصی

آمهوزش   افزودن وارنیش فلورایهد بهرای کودکهان و    -
 بسته خدمات پیشگیری بهداشت دهان ودندان در

ها و خدمات بهداشت دههان و دنهدان   ادغام مراقبت -
 درمانی   -در شبکه بهداشتی

توسهط مهراقبین    1خدمات دندانپزشکی سهطح   ارایه -
 سالمت جامعه

توسهههط  2دانپزشهههکی سهههطح خهههدمات دن ارایهههه -
پزشهکان در مراکهز سهالمت جامعهه و پرداخهت      دندان

 پزشکانکارانه مبتنی بر عملکرد به دندان

 سازی مراکز بهداشتی درمانی در شیفت عصرفعال -

ی پزشک خانواده در مراکز روستایجذب نیروی دندان -
 هزار نفر 20و شهرهای زیر 

 خرید خدمت از بخش خصوصی -

 ع هشدارسریع آلودگی هوااستقرارسامانه جام -
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 سالمت روان
نظههارت در  آمههوزش و -

امههر زایمههان طبیعههی و   
تقویههت مراکههز درمههان   

 ناباروری

اسههتقرار نظههام جههامع   -
سهههالمت بهههاروری بههها  
محوریت تهرویج زایمهان   
طبیعهههی و حمایهههت از  

 های نابارورزوج

کههههاهش مصههههرف   -
 دخانیهههههات در تمهههههام

 های سنی جامعهگروه

گانه جامعه، خهانواده و  سه
مراکههز عرضههه و فههروش 

 موادغذایی

رسانی روزبازنگری و به -
ههای سهالمت بهر    برنامه

های نظهام  اساس اولویت
ههها و سههالمت، ارزشههیابی

شواهد علمی بهه صهورت   
 مندنظام

فیهت  نظارت و ارتقاء کی -
مراکههز عرضههه و فههروش 
 مواد غذایی توسط مردم

تهیه پیوسهت سهالمت    -
ههای  برای قوانین و طرح

 ایکالن توسعه

ههای پیمایشهی   بررسی -
ههای  بیماری عوامل خطر
واگیهههر و حهههوادث غیهههر

 ایترافیکی و جاده

هههای اجههرای سیاسههت -
ابالغهههی مقهههام معظهههم 
رهبههری در زمینههه تعههالی 
ء جمعیت و خانواده، ارتقها 

وری و سهالمت و  نرخ بار
 تکامل کودک

ههای  گسترش آموزش -
هههای زنههدگی،  مهههارت

فرزندپروری، خودمراقبتی 
 جنسی زوجین و
اصالح نظام  بازنگری و -

خههدمات سههالمت   ارایههه
 مراقبت ازبیماران روان و

نقههش  تعیههین سهههم و -
ههای  سازمان ها ودستگاه
 بخش خصوصی و دولتی،

 و هههاسههمن) غیردولتههی
 در( شههوراهای اسههالمی 

 سالمت روان ءقاارت

 اد  های مراقبتی محیط، جامعه و افراستقرار برنامه -

 20های باالی استقرار تشکیالت بهداشتی در کارگاه -
ههای اولیهه   مراقبهت  ارایهه منظور اجرای برنامه ه نفر ب

 بهداشتی به کارگران
 راجرای برنامه جامع ایجاد توانمندی حهل مسهئله د   -

 زوجین جوانان و
 یمهت ویژه به زوجین نابارور در قالب بخدما ارایه -

تهیه و پخش تیزرهای آموزشی در خصوص عوامهل   -
 محیطی، سن و ... ناباروری

خصههوص  هههای آموزشههی درتهیههه و پخههش برنامههه -
 فرزندی  مشکالت تک

تهیه و پخش تیزرهای آموزشی در خصوص باروری  -
 آوری  سالم و فرزند

لیهه  ههای او سهال  اجرای برنامهه سهالمت و تکامهل    -
 زندگی

 مانها  اجرای بسهته خهدمتی جدیهد کهودک سهالم و      -
 )کودک بیمار(

 کودک  های دوستداربیمارستان اجرای بسته جدید -

 )حین تحصیل( کهودک سهالم و   اجرای پره سرویس -
 تمامی سطوح آموزش پزشکی در مانا

 1-59مرگ کودکهان   اجرای مداخالت پیشگیری از -
 ماهه

 درزادیهای مابررسی وضعیت موجود ناهنجاری -
ههای اولیهه   اجرای برنامهه سهالمت و تکامهل سهال     -

 زندگی

 ارایهه اجرای برنامه استفاده از بخهش خصوصهی در    -
ه خدمات تحکیم بنیان خانواده )تحکهیم بنیهان خهانواد   

 های جمعیتی است(سیاست 4مربوط به بند 

 اجرای برنامه مراقبت از سالمندان -

 قالههب اسههتاندارد  هههای سههالمت روان در برنامههه  -
 «های سالمترنامهب»
ترویجهی   پخش تیزرهای آموزشی، تبلیغهی و  تهیه و -

 سههالمت روان بهها اولویههت موضههوعات عوامههل خطههر 
 های شغلیاجتماعی سالمت روان و استرس

کهاهش   درمهانی و -ثبت اطالعات خدمات بهداشتی -
 آسیب اعتیاد

 اجرای پروتکل مدیریت استرس -
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 اقدام اساسی سیاست راهبرد

کههاهش سههزارین بههه   -
درصد تا پایهان   25میزان 
 برنامه

بلههههوک  10ایجههههاد  -
زایمهههههههههههههههانی در 

 های دولتیبیمارستان

ههای  پوشش مالی زوج -
 نابارور نیازمند

سههههازی و فرهنههههگ -
آموزش همگانی در زمینه 

از قلیهان   استفادهمضرات 
 و سیگار در جامعه

رکهز  محوادث با ت استقرار برنامه پیشگیری ازسوانح و -
 حوادث ترافیکی بر

 ههای رادیهویی و تلویزیهونی و چهاپ    برگزاری برنامه -
 الت تخصصی در خصوص مباحث سالمت روانامق

های تخصصی در خصوص سهالمت  برگزاری کارگاه -
 روان

 های اعصاب و روان  تعیین و تحلیل شاخص بیماری -

 خودکشی هانجام مداخالت پیشگیری از اقدام ب -

 از خشونت خانگی یریگانجام مداخالت پیش -

ههای روانهی و اجتمهاعی در    انجام مداخالت حمایت -
 بالیا

 های کاهش آسیب معتادان تزریقیانجام برنامه -

شناسهی مشهاورهای رایگهان و در    خدمات روان ارایه -
دسترس بهه جمعیهت تحهت پوشهش مراکهز سهالمت       

 جامعه

ن به لگری اولیه سالمت اجتماعی و اعتیاد و روااغرب -
 مراکز سالمت جامعهجمعیت تحت پوشش 

هههای آموزشههی مهههارت زنههدگی و  اجههرای برنامههه -
 پروریفرزند

 تعیین وضعیت سالمت گروه سنی نوجوانان -

 تعیین وضعیت سالمت گروه سنی جوانان -

 توسعه مدارس مروج سالمت   -

 ارتقاء سالمت دوران نوجوانی -

 سازی جوانان در زمینه ازدواج  توانمند -

 ترویج زایمان طبیعی -

 های زایمانیسازی بلوکینهتوسعه و به -

 حمایت از زوجین نابارور -

ههای  های آموزشهی بهرای تمهامی گهروه    تهیه بسته -
 هدف

 تهیه فیلم و تیزرهای آموزشی -
 های آموزشی  تشکیل جلسات و کارگاه -
 های مردمی  تشکیل کمپین -
 های آموزشی  تهیه اپلکیشن -
 ها و مدارس دانشگاه تهیه طرح درس در -

تختخهوابی بههرای   1000رگ احهداث بیمارسهتان بهز    -
ر های کمتهر برخهوردا  ی خدمات به بیماران استانارایه

 جنوب کشور
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 تبدیل استان به فطب ناباروری ملی و فراملی -

 تاسیس مرکز پیشگیری و درمان سرطان استان -

 ایجاد پایگاه هوایی اورژانهس مرکهز کشهور در یهزد     -
  برای خدمات رسانی به مصدومان

 5و  4بنهههد 
های سیاست
لههههههههی ک

 سالمت

ایجادفضای رقابتی در  -
بههازار دارو و تجهیههزات  

 پزشکی
جانبهه در  حمایت همه -

هههای ایجههاد زیرسههاخت
تولیهههد دارو، واکسهههن،  

های بیولوژیک و فراورده
 تجهیزات پزشکی

 تقویت نظام نظارت بر -
واردات تولیههد، توزیههع و 

 عرضه دارو
هههای توسههعه فعالیههت -

 های داروییمراقبت
کهارگیری  هتوسعه و به  -
ههههههای یرسهههههاختز

 الکترونیک بهه ویهژه در  
نظارت کاالههای   ثبت و

مین أسالمت و چرخه ته 
 مصرف آنها و
محهههههههههدودکردن  -
دهندگان خدمات به ارایه

اسهههاس  تجویزصههرفاًبر 
 بنههدی ونظههام سههطح 
طرح  راهنماهای بالینی،

 دارویهی  نظهام  ژنریک و
 ملی  

توسههههعه  تقویههههت و -
ثبهت   سیستم نظهارت و 

 واکسههههههههههن و دارو،
ی بههه تجهیههزات پزشههک

 منظورتضمین کیفیت در
 سههطح تولیههد، توزیههع،  

 عرضه سازی وذخیره
صهههنایع  حمایهههت از -

حمایهههت از انعقهههاد   -
قراردادههههای انتقهههال  
فنههههاوری و تولیههههد  
داروههههههای تحهههههت 
ههای  لیسانس شهرکت 

 معتبر
سههازی نظههام  پیههاده -

رسههانی جههامع  اطههالع
هههههههای فرصههههههت
گهذاری صهنایع   سرمایه

دارویهههی، تجهیهههزات  
پزشهههکی، واکسهههن و 
 محصوالت زیستی

توسعه برندهای ملی  -
دارو، واکسهههههههههن و 
 تجهیزات پزشکی

عمهوم  سازی فرهنگ -
مردم و ترغیب مصرف 
 محصههوالت داخلههی و 

محصههوالت  اجتنههاب از
 خارجی

ههای  تقویت شهرکت  -
 بنیههان، مراکههز دانههش

های علم و رشد، پارک
وری و شههههرک افنههه

 دانش سالمت
تقویههت ارتبههاط بههین  -

های مهرتبط بها   دستگاه
داروههههای  واکسهههن و
طریههق  از) بیولوژیههک
سههازی، انعقههاد  شههبکه
نامه، ساختارهای تفاهم
ی برفنههههاوری مبتنهههه

اطالعهههات، مطالعهههات 

لیسهت اقهالم مولکهولی دارویهی بهه تفکیههک       ارایهه  -
صهادرات بهه صهورت     و داخلهی  اولویتی واردات، تولید

 ساالنه
هههای مطالعههه و اعههالم سههاالنه داروههها و فههرآورده  -

 استراتژیک
رسهانی  روزهها و تأمین، آموزش و بتجهیز آزمایشگاه -

 هانیروی انسانی آزمایشگاه
 ه متقاضیان خارجیشناساندن محصوالت ب -
 ها و مهواد تدوین برنامه جامع نظارت برتولید فرآورده -

 ملزومات و اولیه دارویی، واکسن، محصوالت زیستی و
 تجهیزات پزشکی

 المللیهای بینحمایت ازکسب گواهی -
ههای  المللهی بهرای فهرآورده   ههای بهین  ییدیهه أاخذ ت -

 دارویی، واکسن، بیولوژیکو
نتههرل تجههویز و تقویههت واحههدهای ک فعالسههازی و -

 مصرف منطقی دارو و تجهیزات پزشکی
تههدوین برنامههه کمههی بههرای کههاهش مصههرف و     -

 های دارو و تجهیزات پزشکیهزینه
هایی جهت تولید و صادرات بخش دارو تعیین مشوق -
 تجهیزات و
 گذاری دارواصالح نظام قیمت -
ه تدوین برنامه ایجاد شبکه هوشمند ردیهابی زنجیهر   -

 مصرف دارو تأمین و
 جادسامانه نسخه الکترونیکای -
 تنظیم راهنماهای تجهویز و مصهرف دارو و   تدوین و -

 سایرکاالهای سالمت
تمرکهز بهر    های تخصصهی آموزشهی بها   برنامه ارایه -
شهواهد علمهی در برخهورد بها تبلیغهات       گیهری از بهره

 دارویی برای مخاطبین گروه پزشکی
ت در داروها و تجهیهزا  ارایهایجاد نظام کنترل دقیق  -
جی اقالم خهار  ارایهها به منظور کاهش امکان وخانهدار

 جای داروهای نسخه شده داخلی
کلیه مراکهز درمهانی    در ADRسازی واحدهای فعال -
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تجهیهههزات  دارویهههی و
 پزشههکی بههرای ورود و 
رقابهههت در بازارههههای  

 المللیای وبینمنطقه
 گهههذاری وسیاسهههت -

تولیهد   نظارت کارآمد بر
مصههههههههرف  واردات و
 های سالمتفرآورده

کنتهههههرل قاچهههههاق  -
 ههای دارویهی و  فرآورده
 ات پزشکیتجهیز
 

 ...( چند مرکزی و
دههههی بهههه اولویهههت -

تولید داروها و  توسعه و
 هههای خههاص واکسههن

نیازهای بهومی، خلهق   )
 بهودن و ثروت، چندگانه

)... 
سههیس أحمایههت از ت -

ههههای تولیهههد پایگهههاه
ههای دارویهی،   فرآورده

واکسههن، بیولوژیههک و 
تجهیههزات پزشههکی در 

 بازارهای هدف
اصهههالح قهههوانین و  -

ها در نامهضوابط و آیین
تولید  راستای حمایت از

 داخل
گسههترش تجههویز و   -

 مصرف منطقی دارو در 
توسهههعه مطالعهههات   -

های دارویهی و  فرآورده
 ملزومههات پزشههکی در 

 سطح عرضه
ایجههههاد و توسههههعه  -

 GXP اسههههتانداردهای

مطهههابق بههها ضهههوابط 
المللههی و اجههرای بههین
سههه  صههدی دردرصههد

 .سال اول برنامه
استقرارسیسهههههههتم  -

 کنتههههرل کیفیههههت در
 کلیهمدیریت  خدمات و
 ههای غهذا و  آزمایشگاه

 هاداروی دانشگاه
تهههههدوین نظهههههام  -

 گذاری مبتنی بهر قیمت
 حمایههت از تشههویق و
برنامههه بههرای ) کیفیههت

 استان
تشههههکیل فارماکوپههههه بیمارسههههتانی در تمههههام    -

 استانهای بیمارستان
 های دارو و تجهیزات پزشکی در تمامتشکیل کمیته -

 استانهای بیمارستان
بررسهی نسهخ جههت بهازخورد بهه       تهیه گهزارش از  -

 پزشکان
وی ارسال گزارشات عملکرد رفتار تجهویز دار  تهیه و -

 پزشکان و انجام مداخالت اصالحی
( GIS) های جامع و به تفکیک جغرافیاییتهیه نقشه -

 تجویز دارو 

رای به تدوین، ابالغ و استفاده از راهنماههای بهالینی    -
 ملزومهات دار داروهها، تجهیهزات و   های اولویتفرآورده
 پزشکی

 بازنگری فهرست داروهای مشمول بیمه و یارانه -
 تدوین نظام ملی دارویی  -

 100پیاده سازی نظام تهامین اجتمهاعی بها پوشهش      -
درصد در جوامع شههری و روسهتایی اسهتان تها سهال      

1400 
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سیاست 

 کلی
 اقدام اساسی سیاست راهبرد

افزایش رقابت در بهازار  
رفع انحصار، افزایش  و

قههدرت انتخههاب بههرای 
خریداران، تطبیق نظام 

ای و نظهههههام بیمههههه 
  WTOگذاری بها قیمت
ای بههههرای رنامهههههو ب

افهههزایش کیفیهههت در  
 (های داروییفراورده

سههههازی یکپارچههههه -
مهههدیریت اطالعهههات  
آزمایشههگاهی کنتههرل  

 غذا و دارو 
ترویج و  جلوگیری از -

تجههههویز داروههههها و  
تجهیهههزات پزشهههکی  
ازمسههیرهای القههایی و  

 غیراخالقی
اجههازه تجههویز دارو و  -

خههدمات تشخیصههی و  
بخشههی درمههانی وتههوان

مبنهای نظهام    صرفاً بر
بنههدی خههدمات، سههطح

راهنماههههای بهههالینی،  
طههههرح  فارماکوپهههه و 

 ژنریک
توسهههههعه تولیهههههد  -

 های انسانیواکسن
توسهههههعه تولیهههههد  -

ههای مشهتق از   فراورده
 پالسما

مین أمههههدیریت تهههه -
تجهیههزات پزشههکی بهها 
 اولویهههت حمایهههت از 
تولیهههههدات داخلهههههی 

 استاندارد
محدودسهههازی ورود  -

دارو و تجهیهههههههزات 
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سیاست 

 کلی
 اقدام اساسی سیاست راهبرد

پزشکی به بازار مبتنهی  
 -های هزینهبر ارزیابی
 فایده

 6بنهههههههد 
های سیاست
 کلی

تأمین امنیت غهذایی و   -
 تغذیه

تههرویج سههبد غههذایی   -
 مطلوب بومی

نوارهها  توانمندسازی خا -
مین و مصههههرف أدر تهههه

 غذای سالم

ثر بر تولید و ؤنظارت م -
 غذایی عرضه مواد

شهههههاخص  ءارتقههههها -
برخههههورداری بههههه آب  
آشامیدنی سهالم منهاطق   

 شهری و روستایی
کههههاهش و کنتههههرل  -

 های غیرایمنفرآورده

ی هههاگههروه آمههوزش -
ی راسههتا در ریپههذبیآسهه

 منههابع از نهههیبه اسههتفاده
 دسترس دریی غذا

 سهبد  لیتکم به کمک -
 منهاطق  و هاگروهیی غذا
 ریپذبیآس
 مستمر شیپا و استقرار -

 ییغذانظام ایمنی 
منههدی عادالنههه بهههره -

غهذایی   سبد آحادمردم از
 سالم، مطلوب وکافی

منههدی عادالنههه بهههره -
آب پهاک و   مردم از آحاد
 سالم

منههدی عادالنههه بهههره -
امکانههات  مههردم از آحههاد

 ورزشی همگانی

منههدی عادالنههه بهههره -
 آحههههههاد مههههههردم از 

هها و  بازنگری سیاسهت  -
فرایندهای تنظیم بازار در 
جههههت همهههاهنگی بههها 

های امنیت غذا و سیاست
 تغذیه

تثبیههت قیمههت مههواد    -
شههیر و )غههذایی اساسههی 

 (لبنیات، گوشت، حبوبات

تهههدوین، بهههازنگری و  -
وانین و تقویهههههت قههههه 

استانداردهای ملهی مهواد   
 خوراکی و آشامیدنی

 عهههوارض بهههر ایجهههاد -
 محصههههههههههههوالت و

ههههای غهههذایی فههرآورده 
 رسان به سالمت وآسیب

اختصهههاص درآمهههدهای 
 و حاصههل بههرای تولیههد  
 افزایش دسترسی به مواد

 محورغذایی سالمت

هههای  اجههرای بسههیج  -
سهازی  و فرهنگ آموزشی

بها  الگوی غذایی صهحیح  
رف تأکید بر کاهش مصه 

قنههد، نمههک و روغههن و  
افزایش مصهرف میهوه و   

 سبزی

تههههدوین و اجههههرای   -
های آموزشهی ویهژه   بسته
 های جمعی رسانه

تدوین و اجرای برنامهه   -
جامع شناسهایی غهذاهای   
بههههومی، تعیههههین ارزش 

ای آنها و معرفی به تغذیه
 جامعه

استقرار شبکه ملی پهایش غهذا )پهایش محصهوالت      -
 غذایی، آرایشی و بهداشتی(  

گههذاری اجبههاری )ترکیبههات و زمههان مجههاز برچسههب -
 محصوالت غذایی، آرایشی و بهداشتی مصرف(

روزآوری زنجیره ایمنی غهذا بهه صهورت    نظارت و به -
 یکپارچه و بر اساس ارزیابی خطر

متناسههب بهها  تههدوین سههبد غههذایی مطلههوب جامعههه، -
 های سنی گروه

بها   نظارت بر تولید و عرضه مواد غذایی و آشامیدنی -
 رویکرد واگذاری به مردم و بخش خصوصی

های در معرض یاری برای گروهاجرای برنامه مکمل -
 خطر، نظارت و آموزش تغذیه

 اجرای سند کاهش مصرف نمک، شکر و چربی -
سههازی موادغههذایی عمههده بهها هههدف افههزایش غنههی -

ای از جملهه  پهذیر تغذیهه  ههای آسهیب  ی گهروه دسترس
و  D سهازی اجبهاری شهیر مهدارس بها ویتهامین      غنهی 
 روی عهالوه بهر   و Dسازی اجباری آرد با ویتامین غنی

 آهن و اسیدفولیک

 آموزش تغذیه -

نظارت بر مراکز طهبخ جمعهی در خصهوص اصهالح      -
 الگوی غذایی

پیشگیری وکنترل اضافه وزن و چاقی بها آمهوزش و    -
 غذیهمشاوره ت

 -ای در مراکز بهداشهتی ادغام خدمات مشاوره تغذیه -
 درمانی

 پذیرآسیب هایگروه یاریمکمل هایبرنامه اجرای -

سههازی منههابع و تههدوین و اجههرای برنامههه جههامع بههه -
 سیسات آب آشامیدنیأت

در  مین آب آشامیدنی سهالم أتدوین و اجرای برنامه ت -
 مناطق فاقد دسترسی

 مین آبأت از منهابع ته  تدوین و اجرای برنامه حفاظه  -
 هاآشامیدنی در برابر آلودگی

 تدوین و اجرای برنامه ایمنی آب آشامیدنی  -

جلب مشارکت  و آگاهی ءتدوین و اجرای برنامه ارتقا -
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سیاست 

 کلی
 اقدام اساسی سیاست راهبرد

هههای بهداشههتی فههرآورده
 ایمن

حمایههت از مشههارکت   -
نهاد در های مردمسازمان

ههههای ارتقهههاء شهههاخص
 سالمت

هههای توسههعه تعههاونی  -
تأمین  روستایی به منظور

 اقههالم اساسههی غههذایی  
لبنیهات و  سبزی، میهوه،  )

 با قیمت مناسب( حبوبات
 منهههههدکردنههههههدف -

 در غههذایی هههاییارانههه
 هها ریزمغذی تأمین جهت
 درآمهههد کهههم اقشهههار در
 (3 تا 1 دهک)
هههای ایجههاد مهههارت  -

ای در دختههران در تغذیههه
ی تحصیلی به مقاطع باال

منظههور اصههالح الگههوی  
 مصرف خانواده

سههازی سیسههتم  پیههاده -
 کیفیهههههت در بهبهههههود

یع توز واحدهای عرضه و
 موادغذایی

سههازی گسههترش و بههه -
مراکههههز نگهههههداری و  

سهازی موادغهذایی   ذخیره
 (سیلو، انبار، سردخانه)
نظههارت بههر مصههرف    -

بیوتیک در هورمون وآنتی
 هاها و دامداریمرغداری

سههاماندهی تغذیههه در   -
ها، مهدارس و  مهدکودک

مراکز آموزشهی و مراکهز   
نگهههههداری تجمعههههی،  

های سالمندان، آسایشگاه
-ههها و سههلفسههربازخانه

 های دانشجوییسرویس

تقویت سیسهتم پهایش    -
هههای غههذایی در فههرآورده

 سطح عرضه

ساماندهی پایگاه تغذیه  -
 سالم مدارس

 مردم در مصرف بهینه آب
هها و  تدوین و اجرای برنامه کاهش سموم و آالینهده  -

 کودهای شیمیایی در مزارع کشاورزی

آب به مزارع کاهش ورود پستدوین و اجرای برنامه  -
 کشاورزی

تدوین و اجهرای برنامهه کهاهش اسهتفاده از روغهن       -
 های چرب اشباع در صنایع غذاییترانس و اسید

 آموزش کاهش مصرف چربی -

 تدوین و اجرای برنامهه کهاهش اسهتفاده از قنهد در     -
هها و  ها و آبمیهوه محصوالت غذایی به ویژه در نوشابه

 آموزش تغذیه

 برنامه کهاهش اسهتفاده از نمهک در    تدوین و اجرای -
 صنایع غذایی 

گهذاری محصهوالت   تدوین و اجرای برنامه برچسهب  -
 خوردنی، آشامیدنی و آرایشی
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سیاست 

 کلی
 اقدام اساسی سیاست راهبرد

کنتهههرل  شناسهههایی و -
هههای زیسههت  شههاخص

محیطهههی اثرگهههذار بهههر 
 سالمت

   CBIاجههرای برنامههه -
 ابتکارات جامعه محور  

هههای پههایش شههاخص -
ملهههههی و معیارههههههای 

ای و جهانی امنیت منطقه
 و تغذیه غذا

 7بنهههههههد 
های سیاست
 کلی

هههای توسههعه نظههارت -
 نهادمردم

تنظیم مشارکت میهان   -
بخش خصوصی و بخش 

خهدمات   ارایهه دولتی در 
 سالمت

مدیریت منابع سالمت  -
بها  از طریق نظهام بیمهه   
 محوریت وزارت بهداشت

تفکیک وظایف تولیت،  -
مین مههالی و تههدارک  أتهه

 خدمات در حوزه سالمت

تدارک خدمات توسهعه   -
کنندگان خهدمت در  ارایه

ههههای دولتهههی  بخهههش
 عمومی و خصوصی

هماهنگی و ساماندهی  -
کهاری  وامور مطابق سهاز 

که قانون تعیهین خواههد   
 کرد

حفاظههت مههالی از   -
شهههروندان در برابههر 

 سالمت هایهزینه

تهههدوین دسهههتورالعمل  -
تشههکیل شههورای عههالی  
بیمههه سههالمت در حههوزه 
وزارت بهداشت با تناسب 

 منطقی اعضا

ههای  حمایت ازسازمان -
 نهادمردم

تدوین و اجرای برنامهه   -
توسعه نظارت شهوراهای  
اسالمی شهر و روستا بهر  
 تدارک خدمات سالمت

 شهههدن مراکهههز جهههدا -
دهنههده خههدمت از  ارایههه

 متولی و ناظر
و تصهههحیح تصهههویب  -

 هاقانون استقالل دانشگاه
قههانون هیئههت امنههای   )

ههههای علهههوم دانشهههگاه
 (پزشکی

تمرکززدایههههههههی در   -
های آموزشی و بیمارستان
 غیرآموزشی

افزایش نقش نظارتی و  -
 بانی تولیتدیده

تههدوین روش و نقشههه  -
 -مشهههارکت خصوصهههی

خهدمات   ارایه عمومی در
 سالمت

 ایجادمرکزتحقیقات استراتژیک سالمت -
ایجهههاد امکهههان دسترسهههی اطالعهههات سهههالمت   -

 ها به وزارت بهداشتسایرسازمان
 هارایه ی ملهی نظهام   اندازی نظام پایش و ارزشهیاب راه -

 خدمات سالمت در وزارت بهداشت

 استقرارکامل نظام بیمه پایه اجباری -
 هههای خههدمت بیمههه پایههه، مکمههل وتههدوین بسههته -

 (آزاد) ایغیربیمه

 پایش، نظارت و ارزشیابی سالمت   ایجاد نظام -
تقویهت دبیرخانهه شهورای عهالی سهالمت و امنیههت       -

 های تخصصیغذایی کشور و کارگروه
رعه د ملی ایمنی زنجیره مواد غذایی از مزتدوین سن -

 (تا سفره )تولید، نگهداری، فراوری، توزیع و عرضه

ران رشد و تکامل دو ءتدوین و اجرای سند ملی ارتقا -
 خردسالی

 سالمت روان کشور ءاجرای برنامه جامع ارتقا -

 بازنگری قانون جامع بهداشت محیط کشور -

 یهان در تدوین و استقرار نظهام خوداظههاری کارفرما   -
 زمینه بهداشت کارگری

ههای شهغلی در راسهتای    سهیب آاستقرار سامانه ثبت  -
 عدالت در سالمت 22دستیابی به شاخص 

ههای  ههای کنتهرل و کهاهش بیمهاری    تدوین برنامه -
 و ...( HIV ،S.T.D ،H.P.Vواگیر مقاربتی )

 های کنترل و کاهش بیماری سالک درتدوین برنامه -
 خیز استانهای سالکشهرستان

فرهنگ سالمت )تغذیه، تحرک،  ءبرنامه ارتقاتدوین  -
تناسههب انههدام، پرهیههز از مصههرف دخانیههات و الکههل،  



 سند تفصیلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد                                                                 352

 
 

سیاست 

 کلی
 اقدام اساسی سیاست راهبرد

اجباری شدن بیمه پایه  -
 مسالمت برای آحاد مرد

کهههاهش پرداخهههت از   -
های جیب مردم در بخش
ههای  بستری بیمارسهتان 
 30دولتههی بههه میههزان    

 درصد
کهههاهش خانوارههههای  -

هههای مواجههه بهها هزینههه 
 سالمت بارفاجعه

 رفتارهای پرخطر(

ها تدوین سند یکپارچه مدیریت عوامل خطر بیماری -
 -)دیابت، سهرطان، قلهب و عهروق، تنفسهی، اسهکلتی     

 عضالنی و ژنتیکی(

تدوین و اجهرای سهند ملهی پیشهگیری از سهوانح و       -
 حوادث

ههای  ها و افهراد دارای رفتهار  برنامه ساماندهی گروه -
 خطرپر

العهالج در  حمایت مالی از بیماران بسهتری و صهعب   -
 های وزارت بهداشتبیمارستان

 8بنهههههههد 
های سیاست
 کلی

بازنگری ،ارتقا و تعمیم  -
اسهههتانداردهای اعتبهههار  
بخشی به کلیه موسسات 
درمههانی تشخیصههی تهها   
 سطوح قابل قبول جهانی

هههای تشههویق بخههش -
غیردولتهههی بهههه ایجهههاد 

هههای نظههام  زیرسههاخت
 خدمات ارایهسالمت در  

توسعه مراکز دسترسی  -
 ارایههههه  3و  2سههههطح 
 خدمات

تهههدوین و بهههازنگری   -
و خههدمات پایههه   بسههته

 تکمیلی سالمت

ارتقههههای خههههدمات   -
 حمایتی مراقبتی جانبازان

ارتقههههای خههههدمات   -
 حمایتی مراقبتی معلولین

بازمهندسی فرآیندهای  -
لی نظهههام شهههبکه اصههه

 بهداشتی و درمانی

ارتقاء سطح آمادگی نظام  -
سههالمت در برابههر فوریههت  

 های پزشکی  
ه ادغام خدمات تاییده شهده  
 طب ایرانی در نظام سالمت 

 

تههدارک خههدمات ویههژه  -
هها و بخهش  برای گهروه 
 پذیرهای آسیب

توسعه اورژانس ههوایی   -
هههای جهههت پوشههش راه
 فرعی و روستایی

ای هههگسههترش پایگههاه -
ژانس شهههههرها و اور
های اصلی به منظور جاده

پوشش کامهل حهوادث و   
ها بر اساس سطح فوریت
 بندی

طراحههی واسههتقرارمدل  -
ارتقههای سههالمت حاشههیه 

هها و افهراد آسهیب    نشین
پذیر و افزایش دسترسهی  

منههدی ازخههدمات و بهههره
 سالمت

طراحی و استقرار سطح  -
 بندی خدمات سالمت

اصالح نظهام پرداخهت    -
فیهههت ارایهههه وارتقههها کی
 خدمات

اسهههههههههههتقرارنظام  -
-اعتبارسههههنجی ارایههههه

 کنندگان خدمت

توانمندسههازی مهههارتی  -
 کارکنان نظام سالمت

 تدوین برنامه جامع مراقبتی، حمایتی برای جانبازان -

 تدوین برنامه جهامع مراقبتی،حمهایتی بهرای جامعهه     -
 معلوالن  

تههدوین و اجههرای برنامههه بهبههود ایمنههی بیمههار و     -
 بیمارستان دوستدار ایمنی

تههدوین اسههتانداردها و راهنماهههای بههالینی مبتنههی    -
 اهدبرشو

 استقرارنظام ارجاع در خدمات سالمت -
کننهدگان  خدمات بی قیهد وشهرط بهه مراجعهه     ارایه -

 اورژانس
عمهومی  -تدوین روش ونقشهه مشهارکت خصوصهی    -
 خدمات سالمت ارایهدر
 توسعه بیمارستانهای هیات امنایی -
 خصوصی(-دولتی) توسعه بیمارستانهای مشارکتی -
توسههعه جههامع خههدمات اورژانههس بیمارسههتانی و     -
 بیمارستانیپیش

در  ایجاد و توسعه طرح اسکان مادران باردار پرخطهر  -
 جوار بیمارستانها

بازنگری سطح بندی خهدمات بها رویکهرد واگهذاری      -
 اختیارات به استانها

آمایش سرزمین و ایجاد زنجیره تشهخیص و درمهان    -
 سرطان بامشارکت بخش غیردولتی

 نایجادسازمان مستقل اعتباربخشی و نظارت بردرما -
 ها، نیروی انسهانی و برنامه سطح بندی تخت تدوین -

 تجهیزات بیمارستانی
طراحی مدل مناسب خرید راهبردی خدمات سالمت  -

 و خرید عملکردی کلیه خدمات
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استقرار و تهرویج نظهام    -
حاکمیت بالینی و تعیهین  
اسهههتانداردهای کیفهههی  

 وایمنی خدمات

اسههتقرار نظههام جههامع   -
یکپارچههه ثبههت خطاههها،  
تخلفههههات و شههههکایات 
سازی پزشکی و هماهنگ

کننهده  گیهای رسیدنظام
 هابه آن

-ساماندهی و یکپارچهه  -

سازی نظام ارایه خدمات 
هههای سههالمت دربخههش

دولتهههههی، خصوصهههههی 
وغیردولتههی بههر اسههاس   

 بندیبرنامه سطح

سهههاماندهی زنجیهههره   -
آزمایشهههههههههههگاهی و 
تصویربرداری بامشهارکت  

 بخش غیردولتی
توسهههعه گردشهههگری   -

 سالمت

ایجاد پایگاه های مورد  -
 نیاز 

ه راه انههدازی مراکههز ارایهه  -
فراورده های طبیعی سهنتی  

 و گیاهان دارویی

 
 

 رنظامتدوین و استفاده از راهنماهای طبابت بالینی د -
 ارایه خدمات سالمت

ت استقرارنظام جامع و یکپارچه ثبت خطاهها، تخلفها   -
های سازی نظامنین هماهنگوشکایات پزشکی وهمچ

رسیدگی کننهده بهه آنهها بها مرجعیهت سهازمان نظهام        
 پزشکی

اسههتقرارپرونده الکترونیههک سههالمت و نظههام جههامع  -
 مدیریت اطالعات سالمت

تدوین تعرفه های واقعی دربخش دولتی وخصوصی  -
قههانون بیمههه  9 و 8 ومههواد 1 مههاده 8 بههه اسههتناد بنههد

زمان مهدیریت  همگانی خدمات درمانی بامرجعیهت سها  
 وبرنامه ریزی، وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

 وسازمان نظام پزشکی

 ه ایجاد آمبوالنس های موتوری

 ه ایجاد پایگاه های آمبوالنس هوایی  

ههه پوشههش کمههی و کیفههی خههدمات اورژانههس پههیش    
 بیمارستانی

ه ه ارتقای فعالیت مرکز هدایت عملیهات بحهران دانشهگا   

(EOC) 
 سنتی به بیماران خاص )دیابتی( خدمات طب ارایه-

 9بند 
های سیاست
 کلی

پوشش کامل نیازههای   -
پوشههش ) پایههه درمههان 

ای و جمعیتهههی، هزینهههه
 (خدمات

تجمیهههههع منهههههابع   -
 گر پایههای بیمهصندوق

مههدیریت و تخصههیص  -
منابع با محوریهت وزارت  
 بهداشههههت درمههههان و 

بنهدی خهدمات   اولویت -
سالمت درقالهب تهدوین   

ههههای خهههدمات  بسهههته
سههالمت پایههه، تکمیلههی، 

و  (ایغیربیمهههههههه) آزاد
ممنهههوع توسهههط وزارت  

 بهداشت

همگانی سهاختن بیمهه    -
 پایه سالمت

 ومحوریهت سهرانه    نظام پرداخت ترکیبی بها  استقرار -
خهدمات   ارایهه پاداش بهه ازای کیفیهت در سهطح اول    

 سالمت

ه نگر بها محوریهت بودجه   نظام پرداخت آینده استقرار -
دوم بهه   گلوبال و پرداخهت ترکیهب مهوارد در سهطوح    

 همراه پاداش به ازای کیفیت و کمیت

استقرارنظام پرداخهت عملکهردی بهه منهابع انسهانی       -
 کیفیت سالمت به ازای کمیت و

تههدوین، تصههویب و اجههرای برنامههه افههزایش منههابع  -
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 آموزش پزشکی
مشارکت عادالنه مردم  -

های سالمت از در هزینه
وکارهههای ق سههازطریهه
پرداخت و متناسهب  پیش

دارایههههی و  /بادرآمههههد
منههدی از خههدمات بهههره

 متناسب با نیاز

کههل  الههزام بههه خریههد  -
یههه سههالمت  خههدمات پا

جامع بهداشهتی درمهانی   )
 (  بازتوانی

وکهههار و تنظهههیم سهههاز -
هههای یکسههان  سیاسههت

بههرای خریههداران پایههه   
 سالمت

تدوین و اجرای برنامهه   -
های تکمیلهی  توسعه بیمه

ههای  تناسب بها بسهته   در
 خدمات پایه و ضروری

تههههدوین و اجههههرای   -
هههای قههانونی  چههارچوب
شهههدن بهههازار  رقهههابتی
 های تکمیلیبیمه

ای عهالی  تشکیل شهور  -
بیمه سهالمت و اسهتقرار   
دبیرخانههههه آن در وزارت 

آموزش  بهداشت درمان و
ترکیهههب  پزشهههکی بههها 
 متناسب تولیتی

افههزایش سهههم دولههت  -
ای برای تأمین منابع بیمه
ای و پوشههههش هزینههههه

 پذیرهای آسیبگروه

توسههههههعه بیمههههههه   -
 الکترونیکی در تعامهل بها  
سههههههامانه پرونههههههده  
 الکترونیکی سالمت

هم بههازبینی روش و سهه -
مشههههههارکت مههههههالی 

کننهههههدگان پرداخهههههت
 پرداختپیش

افزایش سهم بیمهه در   -
گهههردش مهههالی نظهههام  

 سالمت

منهابع  ) مالیاتی ازطریق تعریهف منهابع جدیهد مالیهاتی    
ذکات و سهایر   حاصل از وقف، توریسم درمانی، خمس،

 (وجوه شرعی

هها  دوین برنامه اجرایی افزایش سهم دولت و بیمهه ت -
 های سالمتکل هزینه در

توزیهع   تخصیص هدفمند یارانه به بخش سهالمت و  -
 ها در درون نظام سالمتهدفمندآن

کهرد  مدیریت مراکز بهداشتی درمانی بها روی  در تغییر -
 گری دولتکاهش تصدی واگذاری مدیریتی و

ههای  ی دادهاندازی کامل سیسهتم ثبتهی گهردآور   راه -
 مالی بخش سالمت

 ها و بیمهاران تدوین برنامه ویژه برای مدیریت هزینه -
 آمیزهای فاجعهدر معرض هزینه

لی تکمیل تمام فازهای چهارگانه طرح نظام نوین ما -
 ای و عملکهردی با تأکید بر تهیه گزارشات مالی، هزینه

گیههری و بههرای کلیههه واحههدها کههه مبنههای تصههمیم  
 گیرد شواهد قرار بر گذاری مبتنیسیاست

ههای ملهی سهالمت بها     حساب مندایجادسامانه نظام -
 های ثبتیداده تأکید بر
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 10بند 
های سیاست
 کلی

 داریههپا منههابع نیتههأم -
 سالمت دربخشی مال

افزایش سهم سهالمت   -
درآمههدهای ناخههالص   از
 ملی

سهازی قانونمنهد   شفاف -
 ههها ودرآمههدها، هزینههه 

بخهههش  هههها درفعالیهههت
 سالمت

نه منابع با مدیریت بهی -
استفاده از نظام ارجهاع و  

 بندی خدماتسطح
کههههاهش تقاضههههای  -

القههههایی در خههههدمات 
 سالمت

سهههاماندهی حمایهههت   -
هههای خیههرین از بیمههاری

 العالجصعب

بهبود وضعیت عهدالت   -
مین أعمودی و افقی در ت
 مالی خدمات سالمت

اصالح نظهام پرداخهت    -
 کنندگان خدماتارایهبه 
تجمیههع منههابع مههالی و  -

ههای درمهان   یمهساختار ب
خهدمات بها    ارایهه  پایه در

محوریت وزارت بهداشت 
آموزش پزشکی  درمان و

 7 بههههر اسههههاس بنههههد
ههههای کلهههی  سیاسهههت
 سالمت

گهذاری  سیاسهت  کننده مقررات وایجاد ساختارتنظیم -
 ردواحد با تقویت دبیرخانه شورای عالی بیمه سهالمت  

 وزارت بهداشت
گهانی  ای با رویکهرد پوشهش هم  اصالح ساختار بیمه -

 طول برنامه کلیه آحاد جامعه در
استقرار پرونده الکترونیهک سهالمت و نظهام جهامع      -

 مدیریت اطالعات سالمت
خصوصی  بخش دولتی و های واقعی درتدوین تعرفه -

 قهانون بیمهه   9 و 8 مهواد  و 1 مهاده  8 به اسهتناد بنهد  
 همگانی خدمات درمانی با مرجعیت سازمان مدیریت و

داشت درمان و آموزش پزشهکی  ریزی، وزارت بهبرنامه
 و سازمان نظام پزشکی

 تدوین راهنماهای بهالینی و اسهتانداردهای خهدمات    -
 درمانی

 های بهداشهتی تحهت پوشهش   بهبود استاندارد واحد -
 تجهیز و ساخت( )تعمیر،

ه توجه جدی به اصول بازنگری و استانداردهای شبک -
ههای  انهدازی واحهد  درمان در تصویب و راه بهداشت و
 جدید

ع مناب جلوگیری از استفاده از هزینه کردن اعتبارات و -
 )صهیانت از اعتبهارات   هها حوزه بهداشت در سایر حوزه

 حوزه بهداشت(

 های عدالت در سالمتتوجه جدی به شاخص -

 

سههههاماندهی مراکههههز  -
 عرضه مواد دخانی

ارتقاء سیسهتم نظهارت    -
ههای  بهداشتی بر محهیط 

هههای  و مکههان جامعههه  
عمومی و مراکهز توزیهع،   
نگهداری و فروش مهواد  

 غذایی  
ارتقاء سیسهتم نظهارت    -

ههای  بهداشتی بر محهیط 
هههای  جامعههه و مکههان  
 عمومی و مراکز توزیع

نگههههداری و فهههروش  -
 مواد غذایی

ادغهههههام خهههههدمات   -
پیشههههگیری و تههههرک  
دخانیهههات در سیسهههتم   

 شبکه
کنترل مراکز عرضهه و   -

 مصرف مواد دخانی

انهههدازی سیسهههتم  راه -
اعطههای مجههوز عاملیههت  

ش محصوالت مراکز فرو
 دخانی

اجههرای کامههل قههانون   -
جههامع کنتههرل و مبههارزه  
ملهههی بههها دخانیهههات و  

 نامه اجرایی آنآیین

 های خدمتتهیه مواد آموزشی، راهنما و بسته -
های آموزشهی بهرای سهطوح مختلهف     اجرای کارگاه -

 شبکه
گسترش خدمات مشاوره و ترک دخانیات در مراکهز   -

 بهداشتی درمانی
هههای تههرک دخانیههات خصوصههی و تشههکیل کمههپ -

 بخش خصوصی   حمایت از
های بخهش  کیهای کلینو تدوین دستورالعملتهیه  -

 خصوصی  
 نیاز تهیه مواد و داروهای مورد -
 های ترک در مراکز  کیتهیه و تجهیز کلین -
 تشکیل خدمات مشاوره خصوصی   -
ههای دینهی و   ههای نهادهها و تشهکل   جلب حمایهت  -

 آموزش عمومی   مذهبی در



 سند تفصیلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد                                                                 356

 
 

سیاست 

 کلی
 اقدام اساسی سیاست راهبرد

شهههههاخص  ءارتقههههها -
آب  ازبرخههههههههورداری 

آشامیدنی سهالم منهاطق   
 شهری و روستایی

ه منههدی عادالنههبهههره -
آب پهاک و   مردم از آحاد
 سالم

کهههههاهش میهههههزان  -
 و های آب، خهاک آالینده

هههههوا بههههه حههههداقل  
اسههتانداردهای پذیرفتههه  

 جهانی
 خطههر عوامههلکههاهش  -

 های غیرواگیربیماری
کههاهش بههار ناشههی از   -

 ها و عوامل خطربیماری

مبهههارزه بههها قاچهههاق   -
 محصوالت دخانی

اجههرای کامههل قههانون   -
جههامع کنتههرل و مبههارزه  
ملهههی بههها دخانیهههات و  

 نامه اجرایی آنآیین
طرح آزمایشهگاه سهیار    -

 ی  یمواد غذا
 و هها بازنگری سیاسهت  -

تبط بهها فراینههدهای مههر 
سهههالمت آب  ایمنهههی و
 آشامیدنی

 تهههدوین، بهههازنگری و -
تقویهههههت قهههههوانین و  
اسههتانداردهای ملههی آب  

 آشامیدنی

ههههای ایجهههاد شهههبکه -
توزیههههع آب  یمجههههزا
 آشامیدنی

ایجاد مدیریت واحد در  -
توزیههههع آب  تههههأمین و
 آشامیدنی

 ،تهههدوین، بههههازنگری  -
تقویهت قهوانین    اصالح و

مرتبط با حفاظت از منابع 
 جلههههههههوگیری از آب و
 سازی آنآلوده

 ،تهههدوین، بههههازنگری  -
تقویهت قهوانین    اصالح و

اسهتفاده   مرتبط با دفهع و 
مجهههدد از فاضهههالب و  

ویژه صهنعتی  ه ها بپساب
 کشاورزی و

ایجههاد پلههیس آب بههه   -
مصهرف   منظور نظارت بر

 و کنترل حفاظت منابع 

ایجاد ضابط قضهایی و   -
 دادگاه ویژه آب

نظارت بر اجرای بخشهنامه حهذف عرضهه قلیهان از      -
داران و ممنوعیهت عرضهه   خانهصنف قهوه شرح شغلی

 ها  در سایر صنوف از جمله رستوران

نظارت بر ممنوعیت عرضه و استعمال مهواد دخهانی    -
 در اماکن عمومی

نظههارت بههر ضههابطه ممنوعیههت تبلیههغ و تشههویق و   -
 حمایت مستقیم و غیر مستقیم و یا تحریک افراد

ههای هشهداردهنده مبنهی بهر     نظارت برنصهب تهابلو   -
 ت استعمال مواد دخانیممنوعی

همکههاری بازرسههین بهداشههت بهها بازرسههین ادارات    -
 صنعت و معدن به منظور اجرای صحیح برنامه

ش نظارت بر اجرای برنامه اعطای مجوز عاملین فرو -
 محصوالت دخانی

بررسی وضعیت موجود و تعیین عهدد مصهرف مهواد     -
 دخانی 

کنهی  آموزش و نظهارت بهر اجهرای پروتکهل ریشهه      -
 انونی محصوالت دخانیقتجارت غیر

 بندی مواد دخانیسازی بستهساده -

نظارت بر عدم فروش محصوالت دخانی قاچهاق در   -
 فروشی  سطح خرده

انههدازی و توسههعه پیگیههری و نظههارت بههر عههدم راه  -
 کارخانجات تولید مواد دخانی

یههابی و رهگیههری انههدازی سیسههتم کههدینگ و رهراه -
 محصوالت دخانی

 اد کامههل قههانون وپههایش و نظههارت بههر اجههرای مفهه -
 "قانون جامع کنترل دخانیات"نامه آیین

 های مواد دخانیاندازی آزمایشگاهراه -

جلب همکاری و هماهنگی با مرکز سالمت محهیط   -
 نیازمین اعتبار موردأو کار، معاونت غذا و دارو و ت

چهوب قهوانین   آموزش متصدیان و کارگران در چهار -
 مربوطه

 وزشیپوستر آم و تهیه جزوه، پمفلت -
 استقرار شبکه ملی پایش منابع آب  -

سههازی منههابع و تههدوین و اجههرای برنامههه جههامع بههه -
 سیسات آب آشامیدنیأت

در  مین آب آشامیدنی سهالم أتدوین و اجرای برنامه ت -
 مناطق فاقد دسترسی
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سیاست 

 کلی
 اقدام اساسی سیاست راهبرد

ارتقههاء وضههعیت دفههع   -
 هها و فاضالب بیمارستان

 راکز درمانیم

ارتقهههههاء وضهههههعیت  -
سههازی پسههماند خطههربههی

مراکهههز   و بیمارسهههتانی 
 درمانی

سههازی اثههرات  کمههی -
 آلودگی هوا بر سالمت

تعیهههههین ریسهههههک   -
ههههای ههههوا در آالینهههده

 300شههههرهای بهههاالی 
 هزار نفر

ههای  استفاده از سوخت -
بهها آالینههدگی کمتههر در   

 روستاها

تقویت و ارتقهاء برنامهه    -
 پیوست سالمت

کنتههرل اجههرای برنامههه  -
 ناقلین 

کنتههههرل و کههههاهش  -
مصرف سموم در امهاکن  

 عمومی و خانگی

ب تدوین و اجرای برنامه حفاظهت از منهابع تهأمین آ    -
 ها و بیوتروریسمآشامیدنی در برابر آلودگی

 و اجرای برنامه ایمنی آب آشامیدنی تدوین  -

کت آگاهی، جلب مشهار  ءتدوین و اجرای برنامه ارتقا -
 مردم در مصرف بهینه آب

 های کنترل کیفی آب آشامیدنییز آزمایشگاههتج -

روی سهالمت   تواند بهر سنجش کلیه عواملی که می -
 باشد کنندگان مؤثرمصرف

روزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی مرتبط با بخهش  هب -
 سالمت آب آشامیدنی داشت وبه

ه ملزم نمودن واحدهای کنترل کیفی آب آشامیدنی ب -
 مورد استفادهی هاکالیبراسیون دستگاه

آموزش مداوم و منظم واحدهای کنتهرل کیفهی آب    -
 آشامیدنی

 مستقل استقرار سیستم کنترل کیفی آب مجهز و -

 بخش کنترل کیفی تأمین ملزومات موردنیاز در -

 سهازی آب در منهاطق فاقهد   تهأمین ملزومهات سهالم    -
 هاسیستم سیستم مناسب و یا هنگام بروز مشکل در

 دنیارزشیابی ملی آب آشامی اندازی نظام پایش وراه -

ههای  آنهالیز آنالیهن پارامتر   استقرار سیستم کنترل و -
 های توزیع آبروی شبکه کیفی آب بر

 اجرای برنامه مانور بحران آب -

شهرایط   آب درسازی و توزیهع  تدارک ملزومات سالم -
 بحران

ه از استفاده بهین آموزش کشاورزان پیرامون کاربرد و -
 بسموم دفع آفات نباتی به ویژه در مجاورت منابع آ

 آمهوزش کشههاورزان پیرامههون نحههوه کههاربرد کههود و  -
 فاضالب در مزارع

های تولیهدی صهنعتی   توجیه مدیران واحد آموزش و -
 ین واحدهااپیرامون وضعیت دفع فاضالب 

 دسازی بازرسان بهداشت محیطتوانمن -

پیشههگیری و کنتههرل عوامههل محیطههی در طغیههان    -
 های منتقله از آببیماری

 برنامه ایمنی فاضالب -

 زارعبازرسی و پایش آب مورد استفاده برای آبیاری م -
 پایش و نظارت بر مدیریت فاضالب بیمارستانی -
ارتقاء سطح آگاهی کارشناسان بهداشهت محهیط در    -
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سیاست 

 کلی
 اقدام اساسی سیاست راهبرد

 یت فاضالب بیمارستانیخصوص ساماندهی مدیر
تخصیص اعتبهار جههت برنامهه مهدیریت فاضهالب       -

 بیمارستانی
 پایش و نظارت بر مدیریت پسماند پزشکی -
ارتقاء سطح آگاهی کارشناسان بهداشهت محهیط در    -

 خصوص ساماندهی مدیریت پسماندهای بیمارستانی
تخصههیص اعتبههار جهههت برنامههه مههدیریت پسههماند  -

 پزشکی
 ت آلودگی هواتهیه گزارشات شاخص کیفی -

 تهیه گزارشات خدمات اورژانس -

 میروها و موارد مرگتهیه گزارشات بیماری -

 تعیین بار بیمارهای ناشی از آلودگی هوا -

 تعیین پروفایل آلودگی هوا در شهرهای مشمول -

می تهیه مستندات مرتبط با هواشناسی و شرایط اقلی -
 هر یک از شهرهای هدف

 کنده ثابت و محرخطر و منابع آالیتعیین نقاط پر -
 تهیه متون آموزشی -

ه رات ذیربط نسهبت به  اسطح آگاهی مدیران اد ارتقاء -
 ارزیابی زیست محیطی

 برگزاری جلسه آموزشی -

ههای  ارسال دستورالعمل پیوست سالمت به دسهتگاه  -
 اجرایی

ههای خهدماتی   اجرای برنامه نظارت و پایش شرکت -
 و مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی

 خانگی
 سازی پرسنل اجرای برنامه توانمند -
 بخشیبخشی و برونهماهنگی درون -
اعمال سیستم نظارت بر مصهرف سهموم در امهاکن     -

 عمومی و خانگی 
ه سازی مردم در زمینه آمهوزش مبهارز  اجرای توانمند -

 تلفیقی
 آنالیز و تهیه گزارش عملکرد سالیانه -
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 استان در برنامه ششم بینی اهداف کمی بخش سالمتپیش. 176 جدول

 هدف کلی بخش
 هدف کمی

وضعیت در پایان 

 سال 
 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان

افههزایش امیههد بههه  
 زندگی

 دههزار تولد زن در صد 15کاهش نسبت مرگ مادران به کمتر از 
درصد هزار 
 زنده تولد

12.65 22.81 18 17 16.5 16 15 

 در هزار تولد زنده 7کاهش مرگ نوزادان به کمتر از 
میزان در هزار 
 تولد زنده

3.8 5.1 5 5 5 4.9 4.9 

ار در هز 10ماه به کمتر از  59تا  1کاهش میزان مرگ کودکان 
 موالید زنده

 میزان در هزار
 تولد زنده

3.4 8.3 8 7.7 7.3 6.9 6.5 

 16.3 16.7 17.2 17.4 17.7 25.4 25.7 درصد %10سال به میزان  70تا  30ش میزان مرگ کاه

 %10سال به مقدار  70تا  30کاهش میزان مرگ 
هزار  در صد

 نفر جمعیت
270.6 261.1 187.4 183.5 179.8 175.9 172.1 

 75 73 72 71 70 65 58.3 درصد ای ازکارگاهافزایش میزان پوشش بازرسی بهداشت حرفه

 - - درصد آورهای پزشکی شاغلین در مشاغل سخت و زیانتوسعه مراقبت

در سال 
برنامه اول

محاسبه 
 شودمی

10% 15% 20% 25% 

ای از طریق بخش خصوصی به خدمات بهداشت حرفه ارایهتوسعه 
20% 

 70 65 60 55 50 49.9 43.8 درصد

به  1های درجه ای از کارگاهافزایش میزان بازرسی بهداشت حرفه
 سال پایه %10میزان 

 100 95 90 85 80 65.8 65.13 درصد

به  2های درجه ای از کارگاهافزایش میزان بازرسی بهداشت حرفه
 سال پایه %5میزان 

 100 95 90 85 80 54.9 71.84 درصد
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 هدف کلی بخش
 هدف کمی

وضعیت در پایان 

 سال 
 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان

زان کاهش مواجهه شاغلین با ریسک فاکتورهای ارگونومیکی به می
 سال پایه 20%

 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.2 درصد

از  %7های شیمیایی محیط کار در حذف و یا کاهش آالینده
 های مشمولکارگاه

 13 13.5 14 14.5 15 15.5 15.9 درصد

ر آمیز محیط کاکاهش نسبت شاغلین در مواجهه با صدای مخاطره
 سال پایه %5به میزان 

 15 14 15 15.5 16 16.5 16.9 درصد

 50 49 48 47 46 45 44.7 درصد %55شاغلین دارای پرونده پزشکی به  افزایش درصد

ی و درصد مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی دارای معیار بهداشت
 سازیبه

 100 99.5 99.1 98.99 98.75 97.85 97.1 درصد

 100 99.1 98.6 98.2 98 97.1 96.9 درصد سازیدرصد اماکن عمومی دارای معیار بهداشتی و به

شههههاخص  ءارتقهههها
توسهههعه سهههالمت  
کودکان و سهالمت  

 مادران

 4.2 4.4 4.6 4.9 5.2 5.2 5 درصد ساله 6کودکان  DMFTشاخص  ءارتقا

 9.9 9.7 9.5 9.2 8.9 8.9 10.2 درصد ساله فاقد پوسیدگی دندان 6افزایش نسبت کودکان 

دسترسههی بههه سههبد 
مطلوب غذایی ایمن 

 و سالم

روغن دارای مصرف مستقیم کاهش اسیدهای چرب ترانس در 
 خوراکی

 1 4/1 7/1 2 5/2 8/2 3 درصد

کاهش اسیدهای چرب ترانس در روغن مصرفی با کاربرد در 
 فرموالسیون مواد غذایی

 4 6 6 8 8 10 10 درصد

 تیهش درصد نمک در فرموالسیون مواد غذایی و آشامیدنی صنعکا
 %30به میزان

سرانه مصرف 
 روزانه به گرم

- - 5 10 15 20 25 

 20 25 30 36 %42 48 - درصد 1396سال  تاحذف روغن جامد مصرف خانوار در کشور 

 95 90 85 80 75 72 70 درصد سازی آرد با آهن و اسید فولیکدرصد پوشش برنامه غنی
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 هدف کلی بخش
 هدف کمی

وضعیت در پایان 

 سال 
 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان
یدنی های ساده در فرموالسیون مواد غذایی و آشامکاهش درصد قند

 صنعتی
 %20 %16 %12 %8 %4 - - درصد

ی کش و کودهای شیمیایپوشش برنامه پایش باقیمانده سموم آفت
 خطرمصرف و پردر محصوالت پر

 50 44 36 27 20 18 - درصد

وشش تحت پ قالم مواد غذایی و آشامیدنی با ارزیابی خطر باالتعداد ا
 PMS  برنامه کنترل در سطح عرضه

 100 85 72 60 50 40 10 عدد

یش غذایی و آشامیدنی در برنامه پا درصد عدم انطباق محصوالت
 PMS  محصوالت در سطح عرضه

 5 6 7 8 9 15 20 درصد

 100 90 70 50 30 20 10 درصد هاگذاری و کنترل اصالت فراوردهاستقرار کامل سامانه شناسه

شش تحت پو آرایشی و بهداشتی با ارزیابی خطر باال داد اقالم موادتع
 PMS  برنامه کنترل در سطح عرضه

 40 35 30 25 20 15 - عدد

مدیریت بهینه منابع 
مههههالی در نظههههام 

اولویهت   سالمت بها 
هههههههای گههههههروه
 پذیرآسیب

 30 32 33 34 35 36 37 درصد کاهش پرداخت از جیب مردم

پوشههش فراگیهههر و  
دسترسههی عادالنههه  
آحههاد جامعههه بهههه   
خهههههههههههدمات و 

هههههای مراقبههههت
 سالمت باکیفیت

 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.3 درصد نفر جمعیت 1000نسبت تخت به 

 3.2 3.1 3 2.9 2.8 2.7 2.7 درصد تخت نسبت کل نیروی انسانی به هر
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 هدف کلی بخش
 هدف کمی

وضعیت در پایان 

 سال 
 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان

زمینه  خوداتکایی در
تولیههههد مههههواد و  

هههههای فههههرآورده
دارویههی، واکسههن،  
محصوالت زیستی، 
 ملزومهههههههههات و 
تجهیههزات پزشههکی 
 دارای کیفیهههههت و
 استاندارد معتبر

زار درصد کل با 72به  دستیابی سهم ریالی داروهای تولید داخل
 دارویی کشور

 72 71 70 69 68 67 67 درصد

کل  درصد 40دستیابی سهم ریالی تجهیزات پزشکی تولید داخل به 
 بازار دارویی کشور

 40 38 35 32 28 26 25 درصد

 گذاری خارجی در صنایع دارویی به میزانافزایش سهم سرمایه
 گذاریدرصد کل سرمایه 10حداقل 

 10 8 6 4 2 1 0 درصد

 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0.1 0.1 درصد کل بازار /.1المللی تولید داخل به افزایش تولید داروهای معتبر بین

یی صنایع دارو %25برای حداقل  PIC/sانطباق با ضوابط بازرسی 
 کشور

 25 20 15 10 7 6 5 درصد

 10 لالمللی توسط حداقهای کیفی بینییدیهأکسب استانداردها و ت
 درصد صنایع دارویی کشور

 10 8 6 4 2 2 1 درصد

 25 20 16 12 8 6 5 عدد یولوژیکمولکول جدید دارویی دارای فناوری باال و ب 25ثبت حداقل 

بنیان خصوصی در حوزه شرکت دارویی دانش 25گیری حداقل شکل
 واکسن و داروهای بیولوژیک

 25 21 17 13 10 9 8 عدد

 2 1 0 0 0 0 0 عدد هالید دارو با برند ایرانی در سایر کشورپایگاه تو 3سیس أت

های موجود در فرآورده %20برای حداقل  PMQCانجام مطالعات 
 بازار

 17 13 10 7 5 5 5 عدد

ظارت )بازرس و کارشناس فنی و ن دستیابی به شاخص نیروی انسانی
 و بررسی و ثبت( یک نفر برای هر صد فرآورده در بازار

 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 نسبت

ههای  شاخص ءارتقا
سههالمت بههاروری و 

 فرزندآوری

 57.5 56.5 55.5 54.5 53.5 52.39 52.66 درصد افزایش درصدزایمان طبیعی

 میزان ریزی شدههای برنامهافزایش بارداری
بررسی 
 نشده

DHS  سال
هنوز  94

 افزایش 2%
2% 
 افزایش

2% 
 افزایش

2% 
 افزایش

2% 
 افزایش
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 هدف کلی بخش
 هدف کمی

وضعیت در پایان 

 سال 
 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان
اعالم 
 نشده

وری افزایش رضایتمندی از زندگی زناشویی در چارچوب سالمت بار
 درصد سال پایه 10و جنسی به میزان 

 درصد
بررسی 
 نشده

در حال 
 بررسی

 افزایش 2%
2% 
 افزایش

2% 
 افزایش

2% 
 افزایش

2% 
 افزایش

سه با درصد در مقای 5های اکتسابی به میزان کاهش شیوع ناباروری
 سال اول برنامه

 درصد
بررسی 
 نشده

در حال 
 بررسی

 کاهش 1%
1% 
 کاهش

1% 
 کاهش

1% 
 کاهش

1% 
 کاهش

 6.2 6.5 6.8 7.2 7.6 - 8 هزار تولد زنده رصدد 5کاهش عوارض ناشی از بارداری، سقط و زایمان به میزان 

ارتقههههاء کیفیههههت  
 خدمات درمانی

 استمرار استمرار استمرار استمرار استمرار 100 100 درصد اعتباربخشی مراکز درمانی

بهبهههود وضهههعیت  
درمهههانی بیمهههاران  

 خاص

 202 172 142 112 82 52 21 تعدد آوری اعضای پیوندی از بیماران مرگ مغزیفراهم

 20 20 15 15 10 10 10 تخت توسعه بخش پیوند

دسترسهههی آحهههاد  
جامعههه بههه مراقبههت 

 سالمت

 370 362 355 346 340 335 219 تعداد های ویژهافزایش تخت

 215 205 195 189 180 143 139 تعداد پزشکیافزایش تخت روان

برقرای تعهادل بهین   
درآمد هزینه خدمات 

 درمانی

 افزایش میزان دسترسی کامل درآمدهای خدمات درمانی در بخش
 سالمت

 98 97 96 95 94 92 90 درصد
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 الزامات 

  توراکس و قلب و عروق در استاننیاز به متخصصین جراحی 

  های ویژههای انکولوژی، داخلی و بخشافزایش تخت بیمارستانی در بخشنیاز به 

 های جدید بیمارستانی به تجهیزات پزشکی مناسبتجهیز بخش 

 های ویژه های درمانی و بخشکارگیری کادر درمانی و پیراپزشکی در بخشبه 

 با  یی و مقرراتهای اجراو انسان سالم در همه قوانین، سیاستجانبه تحقق رویکرد سالمت همه

 رعایت: 

 بر درمان.اولویت پیشگیری  .1

 های بهداشتی و درمانی.روزآمد نمودن برنامه .2

 ی.کننده سالمت مبتنی بر شواهد معتبر علمهای تهدیدکاهش مخاطرات و آلودگی .3

 ب غربی.های سالمت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوارتقاء شاخص .4

دم حقوق مر ای پایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند ازهظاماصالح و تکمیل ن .5

 های کلی.صحیح سیاست و بیماران و اجرای

  ه، رفع ان خانوادایرانی، تحکیم بنی -جامعه با ترویج سبک زندگی اسالمیارتقاء سالمت روانی

ء رتقاو ا های اخالقی و معنویآفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزشموانع تنش

 های سالمت روانی.شاخص

  ومات و ها و مواد اولیه دارویی، واکسن، محصوالت زیستی و ملزتولید فرآوردهتوسعه

 المللی.تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد بین

  بندی و ظام سطحنساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس

مد گذاری و نظارت کارآ، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و سیاستراهنماهای بالینی

ت هدف حمای ، محصوالت زیستی و تجهیزات پزشکی بابر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن

 از تولید داخلی و توسعه صادرات.
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 آب ، وب و کافیمندی عادالنه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلبهرهو  تأمین امنیت غذایی

عایت های بهداشتی ایمن همراه با رو هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده

 ای و جهانی.استانداردهای ملی و معیارهای منطقه

 گویی، تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سالمت با هدف پاسخ

تعیین  اری که قانونمطابق سازوک تحقق عدالت و ارایه خدمات درمانی مطلوب به مردم

 خواهد کرد.

 ا محوریتهای جامع و یکپارچه سالمت بافزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت 

 وری در قالبشفاف، اثربخشی، کارآیی و بهره رسانیعدالت و تأکید بر پاسخگویی، اطالع

 بندی و ارجاع از طریق:نظام سطح شبکه بهداشتی و درمانی منطبق بر

های سالمت، های متقن و علمی در مراقبتگیری و اقدام مبتنی بر یافتهتصمیم ترویج .1

ستقرار های سالمت، اآموزش و خدمات با تدوین استانداردها و راهنماها، ارزیابی فناوری

ها در نظام بندی با اولویت خدمات ارتقاء سالمت و پیشگیری و ادغام آننظام سطح

 آموزش علوم پزشکی.

ت ام حاکمیهای سالمت با استقرار و ترویج نظیت و ایمنی خدمات و مراقبتافزایش کیف .2

 بالینی و تعیین استانداردها.

ف ور با هدنامه جامع مراقبتی، حمایتی برای جانبازان و جامعه معلوالن کشتدوین بر .3

 ارتقاء سالمت و توانمندسازی آنان.

  و درمانی با هدف:  بهداشتیهای و کیفی بیمه کمیتوسعه 

 همگانی ساختن بیمه پایه درمان. .1

ز م مردم اها برای آحاد جامعه و کاهش سهپوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه .2

 شد.داشته باهای درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نهزینه



 367                                                                  سالمت و ارتقاء کیفیت زندگی                                          امور اجتماعی/ 

 
 

ای قانونی و هملخدمات فراتر از بیمه پایه توسط بیمه تکمیلی در چارچوب دستورالع ارایه .3

دار زم برخورالخدمات پایه درمانی همواره از مطلوبیت  ارایهای که کیفیت شفاف به گونه

 باشد.

ی توسط های پایه و تکمیلتعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه .4

رای یت بر اجای و نظارت مؤثر تولوزارت بهداشت و درمان و خرید آنها توسط نظام بیمه

، تشخیص های غیرضروری در چرخه معاینهها با حذف اقدامات زاید و هزینهبسته دقیق

 بیماری تا درمان.

  خدمات بیمه درمانی. ارایهتقویت بازار رقابتی برای  .5

 فزوده بااهای سالمت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش تدوین تعرفه خدمات و مراقبت .6

 ولتی.حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیرد

 پزشکی ای خدمات دندانافزایش پوشش بیمه .7

 سالمت با تأکید بر: خشبمالی پایدار در  منابعأمین ت 

 ها.ها و فعالیتسازی قانونمند درآمدها، هزینهشفاف .1

 آور سالمت.وضع عوارض بر محصوالت و مواد و خدمات زیان .2

یژه وه مت برتقاء سالهای بهداشت و درمان با هدف تأمین عدالت و اهدفمندسازی یارانه .3

 .های پایین درآمدیدر مناطق غیربرخوردار و کمک اختصاصی به اقشار نیازمند و دهک

  و  ، خانوادهپذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعاالنه فردآگاهی، مسؤولیتافزایش

نگی، های فرهنحفظ و ارتقاء سالمت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازماجامعه در تأمین، 

 ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.آموزشی و رسانه

 .بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران 

 تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و حمایت از توسعه  ترویج کشت گیاهان دارویی

زارت یی سنتی تحت نظر وهای داروهای علمی و فنی در تولید و عرضه فرآوردهنوآوری

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
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های دههای تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآوراستانداردسازی و روزآمد کردن روش .1

 مرتبط با آن.

 تبادل تجربیات با سایر کشورها در زمینه طب سنتی. .2

ی اروهاخدمات طب سنتی و د ارایهنظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر  .3

 گیاهی.

 وافزایی تجربیات برقراری تعامل و تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین برای هم .4

 های درمانی.روش

 .اصالح سبک زندگی در عرصه تغذیه .5

 تجهیز و ساخت( )تعمیر، بهبود استاندارد واحدهای بهداشتی تحت پوشش .6

ب و ر تصویدرمان د توجه جدی به اصول بازنگری و استانداردهای شبکه بهداشت و .7

 های جدیداندازی واحدراه

 هاایر حوزهجلوگیری از استفاده از هزینه کردن اعتبارات و منابع حوزه بهداشت در س .8

 )صیانت از اعتبارات حوزه بهداشت(

 های عدالت در سالمتتوجه جدی به شاخص .9
 

 مالی موردنیاز منابع

 50یمه به بمالی از طریق نظام اساس افزایش سهم گردش  منابع کالن سالمت بر جدول ذیل،در 

 مالی منابع درصد و اصالح گردش 30درصد تا پایان برنامه و کاهش پرداختی مردم از جیب به زیر 

 محاسبه و برآورد شده است.
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 های ملی سالمتمنابع کالن بخش با استفاده از حساب. 177 جدول
 )میلیارد ریال(

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 عنوان

های بهداشتی های وزارت بهداشت و سازمانهزینه
 های وابستهو درمانی و سازمان

3124 3921 5231 6306 7268 8358 

 23218 17536 13121 9436 6020 3950 هابیمه

 929 961 955 897 743 616 سایر

 32505 25765 20382 15565 10684 7690 جمع بخش دولتی

 11887 10998 10064 8949 7079 5743 ستقیمپرداخت م

 204315 1692 1401 1128 818 616 سایر

 13931 12690 11465 10077 7897 6360 جمع بخش خصوصی

 46435 38456 31847 25642 18581 14050 های سالمتجمع کل هزینه

 پنج درصد رشدبا  سال نسبت به سال قبل بابت توسعه هر از 

 

 منابع مالی موردنیاز تحقق اهداف کمی از محل درآمدهای عمومی. 178 جدول
 )میلیارد ریال(

 هدف کمی ردیف
 از محل درآمدهای عمومی

 جمع 1399 1398 1397 1396 1395

1 
 -دانشگاههای علوم پزشکی
های بهداشت و درمان)تخت

 جمعیت تحت پوشش(-درمانی

2628 3173 3831 4626 5586 43198  

2 
 -دانشگاههای علوم پزشکی

 دانشجویی()جمعیت  آموزش
624 754 910 1099 1327 4713 

3 
 -دانشگاههای علوم پزشکی

 پژوهش
13 16 19 23 28 99 
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 رفاه و تأمین اجتماعی
 

 مقدمه

 خگویی بهپاسرفاه و تأمین اجتماعی به عنوان یکی از مظاهر پیشرفت و توسعه و در راستای 

جه بوده ه مورد توگستری و تأمین رفاه عموم مردم، همواربا سیاست عدالت سوهمنیازهای آحاد جامعه و 

ر به سطح وجه بیشتتای با امنیت اجتماعی و اقتصادی و است. از این رو دولت به منظور بسترسازی جامعه

مین فاه و تأرسازوکار برای گسترش  ترینکیفیت و کمیت زندگی مردم درصدد استقرار و تقویت مناسب

 باشد.اجتماعی می

ری اسالمی قانون اساسی جمهو 29در راستای تحقق اهداف توسعه اجتماعی و با الهام از اصل 

ای، صول بیمه، امور رفاه اجتماعی در ایران مشتمل بر فGFSای بندی بودجهایران و منطبق با طبقه

 باشد:های آن به شرح زیر میست که خدمات و فعالیتحمایتی، توانبخشی و امداد و نجات ا

و  گان شاغلحمایت از نیروی انسانی شاغل در دوران اشتغال، بازنشستگی و حمایت از بازماند

، های انواع مستمریخدمات درمانی و اجتماعی در قالب پرداخت بیمهبازنشستگان از طریق ارائه 

 کاری، غرامت نقص عضو و . . .بازنشستگی، از کارافتادگی، بازماندگی، بی

  های فقیر وادههای نیازمند و مستمند شامل خانمعاش و اداره زندگی خانوادهکمک به تأمین

 سرپرست یا سرپرست خانوار از کارافتاده و . . .درآمد، زنان بیو کم

 های شغلی به عنوان راهبرد اصلی کمک به نیازمندان تأمین زمینه و فرصت 

  های بهداشتی و درمانی خانوارهای نیازمندهزینهکمک به تأمین 

 تأمین خدمات حمایت، مراقبت و توانبخشی معلوالن 

 های اجتماعیپیشگیری از بروز آسیب 

 دیدگان حوادث احتمالیامداد و حمایت از آسیب 
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 انقالب اسالمی. حمایت از ایثارگران 

گی ه و گسترددر برنامه ششم توسع ریزی رفاه و تأمین اجتماعیبرنامه شورایبا توجه به تشکیل 

های بیمه"، "های اجتماعیبیمه" گانههای ششها و اقدامات مرتبط با امور رفاه اجتماعی، کارگروهفعالیت

ارزه مب"و  "جاتامداد و ن"، "ایثارگران"، "های اجتماعیحمایتی، توانمندسازی و کاهش آسیب"، "سالمت

 امداد و" و "حمایتی و توانبخشی"، "ایبیمه"ضر بر سه فصل تشکیل گردید و سند حا "با مواد مخدر

گیرد. رمیرا در ب گانه ذیل شورای رفاه و تأمین اجتماعیهای شش، تمامی مباحث مورد نظر کارگروه"نجات

ث امل مباحهای اجتماعی، فصل حمایتی و توانبخشی شهای سالمت و بیمهای مشتمل بر بیمهفصل بیمه

اد و نجات فصل امد وهای اجتماعی، ایثارگران و مبارزه با مواد مخدر ازی و کاهش آسیبحمایتی، توانمندس

 باشد.می

بخش رفاه و تأمین اجتماعی شامل دو زیرمجموعه عمده بهزیستی و تأمین اجتماعی است. بخش 

ای ههای غیر بیمها، تدابیر، خدمات و فعالیتای منسجم و هدفمند از اندیشهبهزیستی شامل مجموعه

ها و افرادی که به دالیل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و یا است که حمایت و مراقبت از خانواده

های الزم برای اداره زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی خود جسمی، ذهنی و روانی فاقد توانایی

ملیات اجرایی آن را هستند و همچنین ارائه خدمات خاص به ایثارگران عزیز موضوع اصلی اقدامات و ع

های امور حمایتی و فقرزدایی، امور امداد و نجات، دهد. نظام خدمات حمایتی شامل زیربخشتشکیل می

 باشد. ها میامور ایثارگران و امور یارانه

زیستی، ازمان بهسای نظام تأمین اجتماعی عبارتند از: های متولی امور غیر بیمهترین سازمانعمده

ارزه با مواد ستاد مب مام خمینی )ره(، بنیاد شهید و امور ایثارگران، جمعیت هالل احمر وکمیته امداد ا

 مخدر. 

 ایمجموعه های فصل رفاه و تأمین اجتماعی،یکی از زیرمجموعه عنوانبخش تأمین اجتماعی به 

روی ز نیاای است که هدف آن حمایت ها و اقدامات حمایتی و خدمات بیمهمتشکل از تدابیر، روش

و  ن شاغلینانسانی شاغل در دوران اشتغال، بازنشستگی، از کار افتادگی و حمایت از بازماندگا

 باشد. بازنشستگان فوت شده می
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های ی و بیمهشدگان در این نظام، ارائه بیمه خدمات درمانترین خدمات ارائه شده به بیمهمهم

ی، غرامت و بیکار از کار افتادگی، بازماندگی های انواع مستمری بازنشستگی،اجتماعی در قالب پرداخت

ن زمان تأمیای عبارتند از: ساهای مسئول امور بیمهو غیره است. سازمان باردارینق  عضو، کمک 

 اجتماعی، سازمان بیمه سالمت و صندوق بازنشستگی. 

ن میأت لت ورفاه، امنیت و عدا ای برخوردار از سالمت،انداز این سند دستیابی به جامعهچشم

مین أرفاه و ت نظام جامع .های اسالمی، ملی و انقالبی استاجتماعی و متکی بر اصول اخالقی و ارزش

 .اجتماعی دارای سه حوزه امداد، بیمه و حمایت است
 

 حوزه بیمه

 بیمه سالمت

 بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود بیمه سالمت

 سالمت بیمه سازمان به نگاهی

 کلی هایتسیاس در تأکید مورد فرامین ترینمهم از یکی همانا کشور سالمت هبیم نظام توسعه

 ایران متسال بیمه سازمان اصلی اهداف از یکی و توسعه پنجم برنامه قانون رهبری، معظم مقام

 .باشدمی

 نهاده آن هدهع به کشور اجتماعی رفاه نظام اصالحات ترینبزرگ از یکی سازمان، این تشکیل با 

 سالمت، خدمات ارائه در کیفیت سطح ارتقاء محوری،عدالت چون بلندی اهداف تحقق زمینه و شده

 و انوادهخ پزشک برنامه گسترش و بسط و ایبیمه پوشانیهم رفع شدگان،بیمه جیب از پرداخت کاهش

 .گردید فراهم کشور سراسر در ارجاع نظام

 قانون 38 ماده اساس بر و 91/05/22 تاریخ در سازمان تشکیل اساسنامه ابالغ اساس بر رو این از 

 مهر اول تاریخ در ایران سالمت بیمه سازمان کشور، گربیمه هایسازمان تجمیع با توسعه، پنجم برنامه
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 قالب در مردم تمامی به یکسان طور به سالمت پایه خدمات ترتیب این به تا شد تشکیل 1391 سال ماه

 .شود ارائه سازمان یک

 

 یزد استان سالمت بیمه کل هادار معرفی

 ابرکوه، هایانو شهرست یزد در اداره 9 داشتن با یزد استان سالمت بیمه کل اداره حاضر حال در

 استان سطح در تدول پیشخوان 12 همچنین و میبد و مهریز بهاباد، اشکذر، تفت، بافق، خاتم، اردکان،

 .  نمایدمی خدمت ارائه

 جشنواره در ار کشوری و استانی برتر هایرتبه است شده موفق ودخ فعالیت طول در کل اداره این

 کنترل برتر بهرت و همچنین افکارسنجی و طرح عملکرد ارزیابی رجوع، ارباب تکریم طرح رجایی، شهید

 .نماید کسب متوالی سال 3 را در سازمانی عملکرد ارزیابی مکانیزم در درمانی هزینه

 در کیفیت مدیریت سیستم استقرار جهت در پیشرو ادارات از یزد استان سالمت بیمه کل اداره

 .  مایدن اخذ نهایی تأییدیه گواهی دهنده،گواهی هایشرکت از وتوانسته است بوده سازمان سطح

 های آنالیتفع اهم دهد و انجام خوبی به را سازمان ویژه هایمأموریت توانسته کل اداره این

 :از عبارتست

 دهخانوا پزشک و ارجاع نظام بر مبتنی روستاییان درمان بیمه ملی طرح اجرای 

 ایرانیان بیمه ملی اجرای 

 همگانی سالمت درمان بیمه ملی طرح اجرای  

 سالمت تحول ملی طرح اجرای  

 بیگانه اتباع درمان بیمه طرح اجرای 

 

 سالمت: بیمه کل اداره مشی خط

 .سالمت پایه خدمات خرید راهبردی .1

 .ورکش مالی منابع و شدگانبیمه بیمه حق با مرتبط دارپای مالی منابع افزایش .2
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 .سالمت بیمه دانش توسعه .3

 رسای و سالمت خدمات کنندگانتأمین گذاران،سیاست با همکاری و تعامل بهبود .4

 .ذینفعان

 ..ازمانس انسانی سرمایه سازمانی تعلق و انگیزش مهارت، ها،قابلیت بهبود و توسعه .5

 الکترونیک نامهبیمه و سالمت بیمه اطالعات مدیریت جامع نظام استقرار .6

 .شدگانبیمه توانمندسازی .7

 . هااستان بندیرتبه و سازمانی و فردی عملکرد ارزیابی نظام سازیپیاده .8

 .ایرانیان آحاد برای سالمت پایه بیمه همگانی پوشش .9

 کل تادارا و سازمان ستاد کلیدی فرآیندهای مجدد مهندسی و کیفیت مستمر بهبود .10

 .تاناس

 .حاکمیتی غیر امور در گریتصدی کاهش .11

 

 

 
 1394 جمعیت تحت پوشش اداره کل بیمه سالمت استان یزد در سال. 56 هینما
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 . بیماران خاص تحت پوشش اداره کل بیمه سالمت استان یزد179 جدول

 جمع کل MS وند کلیهپی دیالیزی تاالسمی هموفیلی صندوق

 265 106 19 112 16 12 کارکنان دولت

 86 29 9 37 6 5 سایر اقشار

 199 62 37 46 31 23 سالمت همگانی

 83 17 3 55 5 3 روستاییان

 633 214 68 250 58 43 جمع کل

 ماخذ: آمار ثبتی اداره کل بیمه سالمت استان یزد

 
 استان تفکیک به 1394 سال در بستری سرباری ماهیانه . متوسط180 جدول

 درصد هزینه هزینه درصد بار مراجعه بار مراجعه استان

 %28 5738936111 %29 406 کرمان

 %34 6985592489 %26 364 سیستان و بلوچستان

 %16 3233081133 %17 231 هرمزگان

 %11 2330598966 %13 180 فارس

 %5 1032881494 %6 82 خراسان جنوبی

 %2 459840518 %4 51 اصفهان

 %1 282523841 %2 33 تهران

 %2 347217390 %3 38 هاسایر استان

 %100 20410671942 %100 1385 جمع کل

 خذ: آمار ثبتی اداره کل بیمه سالمت استان یزدأم

 
 ن یزداستا 1394سال  در بستری سرباری ماهیانه . متوسط181 جدول

 صندوق
 هزینه درمانی پرونده بستری

 درصد تعداد درصد تعداد

 %26 5495124146 %31 510 کارکنان دولت

 %11 2335720949 %15 255 بیمه همگانی سالمت

 %5 1139538463 %6 102 سایر اقشار

 %57 11995063854 %48 794 روستاییان

 %100 20965447412 %100 1661 جمع کل

 ثبتی اداره کل بیمه سالمت استان یزدماخذ: آمار 
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 1394سال  بستری و سرپایی سرباری ماهیانه . متوسط182 جدول

 بار مراجعه عنوان
درصد بار مراجعه 

 سرباری به کل مراجعه
 هزینه درمان

درصد هزینه سرباری نسبت 

 های درمانبه کل هزینه

 %33 15313979676 %27 67292 سرپایی

 %36 20965447412 %28 1661 بستری

 %34 36279427088 %27 68677 جمع کل

 ماخذ: آمار ثبتی اداره کل بیمه سالمت استان یزد

 

 1394های جمعیت، بار مراجعه، هزینه و سرانه بار مراجعه استان یزد در سال . مقایسه شاخص183 جدول

 جمعیت صندوق
 بار

 مراجعه
 94زینه ساله

میانگین هزینه 

 یک بار مراجعه

سرانه 

 بارمراجعه

سرانه هزینه 

 )ماهیانه(
کارکنان 
 دولت

89906 1372471 522175307567 380464 15.3 484001 

بیمه همگانی 
 سالمت

89729 831843 359369682036 432016 9.3 333755 

 372026 9.7 459463 152862526681 332698 34241 سایر اقشار

روستاییان 
 (2)سطح

127866 350123 428270778798 1223201 2.7 279114 

بیماران 
 خاص

633 19779 67124288334 3393715 31.2 8836794 

 

 
 1394و  1393، 1392های . هزینه درمان در سال57 نمایه

 )مبالغ به میلیارد تومان(

 

63.50

115.00

172.50

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

1392 1393 1394
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آوری معجای سالمت، گزارش تبیین وضع موجود در سه محور ههای اصلی بیمهبا توجه به حیطه

فافیت و ایجاد ش منابع، انباشت ریسک و خرید خدمات تهیه گردید. در هر یک از محورها نیز به منظور

 های کیفی و کمی استفاده شده است. تحلیل هر چه بهتر بخش، از هر دو نوع شاخص

 

 آوری منابعجمع

های سالمت کلی پوشش جمعیتی و روش تأمین منابع مالی بیمه این محور متأثر از دو بخش

 پردازیم. باشد که به ترتیب در ذیل به شرح آنها میمی
 

 پوشش جمعیتی

مت قرار سالهای اجتماعی بیمهاستان یزد تحت پوشش  جمعیت %87حدود ، 1393تا قبل از سال 

با این . ستارسیده  %96ین پوشش به از طریق ایجاد صندوق بیمه همگانی، ا 1393داشتند؛ در سال 

 در اجرا گریمهحدودی بسته به سازمان ب ه و تائمکان ارا ،نوع خدمت ، بر اساسعمق این پوششحال، 

شدگان بیمه )گروه اصلی سالمت استان یزدبیمه اداره کل سالمت شامل  اصلی گرانمتغیر است. بیمه

شدگان ی بیمه)گروه اصل استان یزد مین اجتماعیأشامل کارکنان دولت و وابستگان آنان(، سازمان ت

ح استان وهای مسلنیر شامل کارکنان مشمول قانون کار و وابستگان آنان( و سازمان بیمه خدمات درمانی

درآمد و قشار کمایزد )پوشش نیروهای مسلح و وابستگان آنان( و کمیته امداد امام خمینی)ره( )پوشش 

 وابستگان آنان( است. 

ش پوشش گر اصلی پایه حاکی از آن است که افزایغییرات پوشش جمعیتی ادارات بیمهروند ت

أمین تیت نظام های اجرای برنامه پنجم توسعه، عامل مثبتی در تقوجمعیتی بیمه پایه سالمت در سال

ه پایه عیتی بیممالی بیمه پایه سالمت کشور بوده است؛ عمده منابع مالی مورد نیاز توسعه پوشش جم

پایدار برای  ابع مالیمت از محل منابع عمومی و دولتی تأمین گردیده، با این وجود منجر به تأمین منسال

 نظام بیمه پایه سالمت نگردیده است.
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 . عملکرد اهداف کمی بیمه های سالمت استان یزد184 جدول

هدف 

کمی/عنوان 

 شاخص

واحد 

 متعارف

های سال

برنامه 

 چهارم

رشد/متوسط 

دوره برنامه 

چهارم 

 )درصد(

 های برنامه پنجمسال

رشد/متوسط 

دوره برنامه 

پنجم 

 *1394 1393 1392 1391 1390 1389 1384 )درصد(

افزایش 
پوشش 
 جمعیت

 1.3 97 96 92 92 91 4.34 84 69 درصد

سهم پرداخت 
 از جیب

 0.35 57 58 65 61 56 1.07 57.1 54.2 درصد

درصد جمعیت 
با هزینه 
کمرشکن 
خدمات 
 سالمت

 0 6 6 7 7 6 3.6 3.6 2.2 درصد

افزایش 
مشارکت 
عادالنه در 
 تأمین منابع

 0.11 83.7 83.7 83.1 83.3 83.2 -0.24 82.7 83.7 درصد

افزایش سهم 
 هابیمه

 -0.54 18 18 17 18 18.5 2.25 19.9 17.8 درصد

 

 تأمین مالی بیمه سالمت استان یزد

ش بیمه سالمت عمدتاً از سه بخش سرانه دولت از منابع عمومی، سهم کارفرما و منابع مالی بخ

گردد. سرانه پرداختی توسط دولت به صورت مساوی شوندگان تأمین میحق بیمه پرداختی توسط بیمه

گردد. حق بیمه سهم کارفرما نیز به صورت ها تعیین و پرداخت میشوندگان و صندوقبرای همه بیمه

گردد. حق ربط واریز میهای ذیشوندگان است که به صورت ماهیانه به صندوقحقوق بیمهدرصدی از 

گردد. جدول ذیل، اداره کل بیمه کارکنان نیز به صورت درصدی از درآمد ماهانه برداشت و پرداخت می

                                                           
 بینی پیش*
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های ذیل آنان، جمعیت تحت پوشش، مبنای محاسبه حق بیمه و روش بیمه سالمت استان یزد و صندوق

 دهد.ها را نشان میتأمین مالی در هر یک از صندوق

 

 های تأمین منابع مالی در بیمه سالمت استان یزد. مبانی محاسباتی حق بیمه و روش185 جدول

سازمان 

 گربیمه
 مبنای محاسبه حق بیمه جمعیت نام صندوق

روش تأمین 

 مالی

سازمان 
 بیمه
سالمت 
 ایران

ان، روستایی
 …عشایر و 

 حداقل حقوق قانون کار %6معادل  –توسط دولت  100% 127866

در ظاهر تناسبی و 
درواقع سرانه و 
 روش نزولی

 89906 کارکنان دولت

و  برابر حداقل حقوق 2از حقوق و مزایای مستمر تا سقف  6%
د و دستمزد قانون کار )یک سوم بیمه شده از حقوق کسر می شو

 ه و دولت(دو سوم سهم دستگا

 نسبتاً تناسبی

 حداقل حقوق قانون کار%6معادل  –توسط دولت  %100 34241 سایر اقشار

در ظاهر تناسبی و 
درواقع سرانه و 
 روش نزولی

 729 ایرانیان

 تخفیف سهم %50)مشمول  -حداقل حقوق قانون کار %6معادل 
در  مشارکت %15تخفیف کمیته امداد و بهزیستی و  %35دولت ، 

 اخت حق بیمه(پرد

در ظاهر تناسبی و 
درواقع سرانه و 
 روش نزولی

سالمت  بیمه
 *همگانی

 حداقل حقوق قانون کار%6معادل  –توسط دولت  100% 89729

در ظاهر تناسبی و 
واقع سرانه و  در

 روش نزولی

 

عنوان  اداره کل بیمه سالمت استان یزد بهتحت پوشش  "ایهای بیمهصندوق"طبق جدول فوق 

جتماعی صندوق بیمه ا ترینبزرگیان و عشایر قرار دارند. صندوق بیمه روستایگر دولتی ترین بیمهرگبز

یست هزار بزیر سیس شده و تمامی اهالی مناطق روستایی و شهرهای أت 1384درمان است که از سال 

اخت ولت پردد دهد. تمام حق بیمه اعضای این صندوق از بودجه عمومیرا پوشش مینفر در این استان 

 . شودمی

ای استان یزد تا ابتدای برنامه پنجم توسعه به جهز صنهدوق تأمین های بیمهتأمین مالی در صندوق

و بر مبنای درصدی از حقوق و دستمزد ( Proportional) اجتماعهی که نرخ حق بیمه تا حدودی تنهاسبی
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به عبارت  ؛باشدمی( Regressive) نزولی یا کامالً صورت نزولیه ب هاصندوقدر سایر  گردد؛محاسبه می

 یابد.میزان سهم مشارکت افراد کاهش می ،با افزایش توان پرداخت ،دیگر

د حق مزد، درصدر صندوق کارکنان دولت، تا ابتدای برنامه پنجم، با افزایش میزان حقوق و دست

ر تغییر ها در کشوحق بیمه باشد. در برنامه پنجم توسعه، وضعیتمشارکت به صورت کاهنده یا نزولی می

خرین آهای متفاوتی برای کسر حق بیمه در پیش گرفتند که های مختلف روشیافته و در صندوق

 باشد. ( در قالب جدول فوق می1393های برنامه پنجم )انتهایوضعیت آن در طی سال

 

 حیطه انباشت ریسک در استان یزد )تجمیع خطر(

باشد. نهادهای استان یزد در حال حاضر بسیار پراکنده میتجمیع منابع و انباشت ریسک در 

گر پایه )سازمان بیمه سالمت ایران در قالب های بیمهکننده ریسک و منابع سالمت شامل سازمانتجمیع

( صندوق مختلف، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و کمیته امداد 5پنج )

ها که انباشت ریسک و تجمیع های بازرگانی دولتی و غیردولتی و برخی سازمانهامام خمینی )ره(، بیم

گانه کشور هایی از قوای سهها و نهادها، بخشباشد. عالوه بر این سازماندهند( میمنابع را انجام می

نابع های انباشت ریسک و تجمیع مهای تحت پوشش خود، نظاماند تا برای کارکنان و خانوادهسعی نموده

نهاد مختلف در کشور به انباشت ریسک و منابع مشغول هستند که  50ایجاد نمایند. در حال حاضر، بالغ بر

قانون بیمه  7و  6توان گفت کشورمان از منظر پیوستگی منابع و خطرات، مطابق مواد در نهایت می

سوی دیگر، مطابق گیرد و از هرم پیوستگی قرار می« انباشت ریسک پراکنده»همگانی، در منطقه 

قانون برنامه پنجم توسعه، رویکرد پیوستگی منابع و خطرات به سمت مناطق  38بندهای ب و ج ماده 

باشد. این در حالی است که مطابق مبانی علمی انباشت ریسک اولین گام یافته و واحد میریسک ادغام

ت، درحالی که بر اساس بند د برای رفتن به سمت پیوستگی، یکسان کردن مبنا و پرداخت حق بیمه اس

قانون برنامه پنجم توسعه با در نظر گرفتن مبنای متفاوت محاسبه حق بیمه در دو سازمان بیمه  38ماده 

سالمت ایران و تأمین اجتماعی، عمالً مبانی علمی رویکرد انباشت ریسک ادغام یافته و واحد را مخدوش 
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ای موجود از الگوهای علمی های بیمهریسک در صندوق توان گفت که انباشتنموده است. از این رو می

 نماید.انباشت ریسک تبعیت نمی

 سالمت در استان یزد به شرح ذیل است: هایبیمهمشخصات انباشت ریسک 

 های سالمت از کل هزینه %42ی حدود منابع عموم 

 های سالمت از کل هزینه %15های اجتماعی حدود بیمه 

 ی عمدتاً دولتی و عمومی های اجتماعمنابع صندوق 

 ها دوقباشد، به طوری که برخی از صنها با مبنای متفاوت میضوابط عضویت در صندوق

رخی بر بامام(،  بر مبنای درآمد )سازمان تأمین اجتماعی( و سطح زندگی افراد )کمیته امداد

ان کنهای سازمان تأمین اجتماعی، صندوق کاراساس نوع شغل افراد )برخی از صندوق

های دولت سازمان بیمه سالمت ایران، صندوق خدمات درمانی نیروهای مسلح، صندوق

یر به ان و عشابیمه متفرقه نظیر بانک، صدا و سیما، وزارت نیرو و . . .، صندوق روستایی

بر  رغم تکلیف قانونی مبنیواسطه محل جغرافیایی سکونت تأسیس گردیده است. علی

ها اختیاری ها سازوکار اجباری نداشته و اغلب صندوقوقاجباری بودن، عضویت در صند

 است.

 باشد.متغیر می متفاوت از چند صد هزار نفر تا چند ده میلیون نفر کامالًها اندازه صندوق 

 ولی  باشد. بسته بیمه پایه یکسانها متفاوت میبسته خدمات بیمه سالمت در صندوق

 گردد.ات رفاهی ارائه میخدمات متفاوت در قالب بیمه تکمیلی یا خدم

 ها کامالً متفاوت است.پرداخت حق بیمه در صندوق 

 مال ریسکنگر )ارزیابی سوابق بالینی و اعگذاری یا تسهیم ریسک گذشتهعدم به اشتراک 

 ها )تأمینای(، تنها به صورت ناقص در یکی از سازمانبیماری افراد در محاسبات بیمه

 اجتماعی( وجود دارد.

 گردد. در های مختلف ارائه میها و نهادها به روشمه سالمت توسط سازمانخدمات بی

های تأمین اجتماعی، شود. در سازمانسازمان بیمه سالمت صرفاً خرید خدمت انجام می
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و  "خرید خدمت"خدمات درمانی نیروهای مسلح، وزارت نیرو، وزارت نفت، و صدا و سیما 

. در نیروهای مسلح، وزارت نیرو، وزارت نفت و صدا پذیردصورت می "درمان مستقیم"ارائه 

شود. در کمیته امداد و سیما خرید خدمات بیمه پایه و تکمیلی به صورت همزمان انجام می

امام خمینی )ره(، صندوق بیمه روستاییان و عشایر سازمان بیمه سالمت، ارائه خدمات 

 باشد. ای مبتنی بر نظام ارجاع میبیمه

 ندوق های متعدد موجود یا ایجاد صیاست واحد در خصوص تداوم صندوقاستراتژی یا س

 سالمت استان یزد وجود ندارد. منفرد در حوزه بیمه

 

 حیطه خرید خدمات در بیمه سالمت 

 :"تخصیص منابع مالی"یا  "خرید خدمات"در حوزه 

 .فهرست خدمات پایه سالمت، توسط تولیت نظام سالمت ارائه نگردیده است 

 بندی خدمات شناسی علمی و اولویتمات بیمه پایه سالمت، مبتنی بر روشبسته خد

 باشد.سالمت استان یزد در دست نمی

 ست.فهرست خدمات بیمه تکمیلی سالمت، توسط تولیت نظام سالمت ارائه نگردیده ا 

 خصوصاً های گذشتههای بازپرداخت،کماکان همان نظامنظام( نگر و سنتیFFSمی ) باشد

 هزینه خدمات، ارتباطی با عملکرد کمی و کیفی ارائه خدمات ندارد.و پراخت 

 ت سالمت کنندگان خدماهای بیمه پایه سالمت کشور در انتخاب ارائهها و صندوقسازمان

 در بخش دولتی به کلی و در بخش خصوصی تا حد زیادی فاقد اختیارند.

 وهای غیر دولتی شدهنده خدمات سالمت در بخبسیاری از مراکز و مؤسسات ارائه 

 نمایند.خصوصی، با بیمه پایه سالمت عقد قرار نمی

 رغم گسترش روزافزون سهم بخش خصوصی در هزینه کل نظام سالمت استان علی

مند نمودن ارائه خدمات یزد،کماکان سازوکارها و مقررات شفاف و اثربخش جهت نظام
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جود نیز به درستی اجرا و سالمت در بخش خصوصی موجود نبوده و ضوابط و مقررات مو

 گردد.نظارت نمی

 بندی و میهها و راهبردهای خرید خدمات سالمت )نظیر راهنماهای بالینی، نظام سهسیاست

ها و امبندی خدمات، استانداردهای ارائه خدمات سالمت و نظبندی خدمات، سطحاولویت

 ستان یزدنظام سالمت اهای باز پرداخت مبتنی بر عملکرد و کیفیت( از سوی تولیت شیوه

 ای ارائه نگردیده است.به نظام بیمه

 انی از بل اطمینبه سبب فقدان یک نظام نیازسنجی فعال و مبتنی بر مبانی علمی، ارزیابی قا

شدگان ههای واقعی بیمای با نیازمیزان انطباق خدمات خریداری شده توسط نظام بیمه

 وجود ندارد.

  های نوین رویه فناوریالقائی در کنار توسعه روزافزون و بیتداوم و تشدید پدیده تقاضای

و  در حوزه سالمت، عدم انجام مطالعات ارزیابی فناوری سالمت خصوصاً در ورود

ر بخش ها و داروهای نوین، تداوم اشتغال همزمان پزشکان شاغل دکارگیری فناوریبه

صاً خدمات سالمت، خصو رویه تعرفههای غیر دولتی و خصوصی، رشد بیدولتی در بخش

ل جهت بینی منابع معادپس از تدوین کتاب جدید ارزش نسبی خدمات سالمت و عدم پیش

ر فعال ای را تقریباً غیای، فرایند خرید راهبردی خدمات سالمت توسط نظام بیمهنظام بیمه

 نموده است.
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استان یزد در سال  جوارهم هایاستان ات در بیمه سالمت، بینهای خرید خدمشاخص . مقایسه186 جدول

1393 

 کرمان اصفهان فارس یزد شاخص
خراسان 

 جنوبی

 ملی ناخالص تولید از( سالمت هزینه سهم) سالمت مخارج کل هزینه
(GDP( )درصد) 

5.0 5.6 5.2 6.4 4.8 

 کل از سالمت برای کلی طوربه( دولت سهم) دولت عمومی مخارج سهم
 (درصد) سالمت هایهزینه

40.0 42.0 41.0 40.0 45.0 

 سهم و پرداخت پیش شامل) سالمت برای خصوصی هایهزینه سهم
 (درصد) سالمت هایهزینه کل از( مردم( OOP) جیب از مستقیم پرداخت

60.0 58.0 59.0 60.0 55.0 

 ی هاهزینه کل از سالمت برای( دولت سهم) دولت عمومی مخارج سهم
 (درصد) دولت

17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 

 سالمت هایهزینه کل از سالمت برای( External) بیرونی منابع سهم
 (درصد)

0 0 0 0 0 

 سهم) دولت عمومی هایهزینه از سالمت برای اجتماعی هایبیمه سهم
 (درصد) سالمت برای( دولت

47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 

 خصوصی هایهزینه از سالمت ایبر جیب از مستقیم پرداخت هزینه سهم
 (درصد) سالمت برای

83.0 84.0 85.0 86.0 82.0 

 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 (درصد) سالمت هایهزینه از پرداخت پیش هایبرنامه سهم

 

  علت باال بودنoop  باشد.در استان، فعالیت بخش خصوصی می 

 بینیمعلیرغم اجرای طرح تحول سالمت باز میoop  ه طرح ش داشته چرا کمردم افزای

 های دولتی دانشگاهی اجرایی شده است.تحول سالمت فقط در بیمارستان
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استان یزد در سال  های عمدهشهرستان های خرید خدمات در بیمه سالمت، بینشاخص . مقایسه187 جدول

1393 

 ابرکوه بهاباد خاتم میبد اردکان یزد شاخص

 لیم ناخالص تولید از( سالمت هزینه سهم) سالمت مخارج کل هزینه
(GDP( )درصد) 

5.0 3.8 3.6 2.8 2.2 3 

 از سالمت برای کلی طوربه( دولت سهم) دولت عمومی مخارج سهم
 (درصد) سالمت هایهزینه کل

39.0 75.0 75.0 80.0 85.0 80.0 

 سهم و پرداخت پیش شامل) سالمت برای خصوصی هایهزینه سهم
 سالمت هایهزینه کل از( مردم( OOP) جیب از مستقیم رداختپ
 (درصد)

61.0 25.0 25.0 20.0 15.0 20.0 

 هاهزینه کل از سالمت برای( دولت سهم) دولت عمومی مخارج سهم
 (درصد) دولت ی

17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 

 سالمت هایهزینه کل از سالمت برای( External) بیرونی منابع سهم
 (درصد)

0 0 0 0 0 0 

 دولت عمومی هایهزینه از سالمت برای اجتماعی هایبیمه سهم
 (درصد) سالمت برای( دولت سهم)

47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 47.2 

 هایهزینه از سالمت برای جیب از مستقیم پرداخت هزینه سهم
 (درصد) سالمت برای خصوصی

83.0 62.0 62.0 57.0 53.0 57.0 

 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 (درصد) سالمت هایهزینه از پرداخت پیش هایبرنامه سهم

 

 ن ها از نظر درمابا توجه به اینکه عمده منابع به سمت درمان بوده، هرچه شهرستان

 تر بوده است.اند سهم هزینه سالمت هم کمبرخوردارتر بودهکم

 اشد، بها، بخش خصوصی غیرفعال میبا توجه به اینکه در شهرستانoop مردم در 

 باشد.مقایسه با مرکز استان کمتر است و سهم دولت بیشتر می
 

 هاتنگناها و چالش

 باشد:های بخش سالمت شامل موارد ذیل میترین چالشبا توجه به مراتب فوق، عمده

 ترین چالش(نبود نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده )مهم 

 بندی خدماتنبود نظام سطح 

 لزحمه پزشک در بخش دولتی و خصوصیاتفاوت حق 



 387                                                                                                           رفاه و تأمین اجتماعی             امور اجتماعی/ 

 
 

 ها در جهت کاهش عدم رویکرد برنامهoop 

 فقدان دستورالعمل بالینی 

 تان یزدعدم تجمیع منابع سالمت در بیمه سالمت و غیرشفاف بودن سرانه سالمت در اس 

 ایهای مختلف از جمله سرانهفقدان نظام پرداخت-DRG و غیره 

 یان بر اساس وسعیه سالمت و روستافقدان دریافت حق سرانه صندوق بیم 

 اختیاری بودن بیمه سالمت 

 دمات خ)خرید راهبردی  گر بر اساس کیفیت و قیمتهای بیمهفقدان خرید خدمت سازمان

 سالمت(

 سرباری روز افزون بیماران در استان یزد 

 را که رغم افزایش سهم سرانه سالمت، آماری از افزایش ارتقاء سالمت نداریم چعلی

 .درمان بوده است تا بهداشت و ارتقاء سالمت ه سمتگیری بیشتر بجهت

ز ا هرکار دیگری نکته قابل توجه این که تا نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده عملیاتی نگردد،

  جمله افزایش سهم بیمه سالمت بیهوده است.
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 سالمت در استان یزد برنامه راهبردی بیمه

 اهداف کلی و راهبردها 

 
 های سالمت استان یزداهداف کلی و راهبردها در برنامه ششم بیمه. 188 جدول

 راهبردهای دستیابی به اهداف کلی هدف کلی ردیف

 اجباری کردن بیمه همگانی پایه پوشش کامل جمعیت استان یزد 1

 کاهش سهم پرداخت از جیب 2

 های سالمتافزایش سهم دولت از کل هزینه -
 پزشک خانواده نظام ارجاع و ه

 هاه مدیریت منابع از طریق بیمه
 استفاده به اندازه نیاز ،ه مشارکت به اندازه توان
 ه تغییر نظام پرداخت

3 
های کاهش خانوارهای مواجه با هزینه

 کمرشکن
 درآمدای اقشار کمه پوشش بیمه

 ه تدوین راهنماهای بالینی

 )مشارکت به اندازه توان( (progressive)استقرار حق سرانه پیشرونده  ع مالیمشارکت عادالنه در تأمین مناب 4

 پایداری منابع 5

ظام های سالمت )افزایش اثربخشی نپرداخت از کل هزینهه افزایش سهم پیش
 ای(بیمه

 ه مدیریت منابع از طریق تجمیع آنها
 های تأمین منابعسازی روشمتنوع-

 

 سالمت اهداف کمی بیمه

 

 سالمت استان یزد بینی اهداف کمی بیمهپیش. 189 دولج

 هدف کلی
 هدف کمی

وضعیت در پایان 

 هایسال
 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 *1394 1393 واحد عنوان

پوشش 
 جمعیت

افزایش 
پوشش 
 جمعیت

 100 5/99 99 98 97 96 96 درصد

کاهش سهم 
از پرداخت 
 جیب

کاهش سهم 
پرداخت از 
 جیب

 20 26 34 42 50 58 58 درصد

های هزینه
 کمرشکن

 کاهش
های هزینه

درصد 
 مراجعین

6 6 5 4 3 2 1 
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 پزشکی

مشارکت 
 عادالنه

افزایش 
مشارکت 
 عادالنه

 90 89 87.5 86 84.7 83.7 83.7 درصد

 پایداری منابع
افزایش سهم 

 پرداختپیش

درصد 
سهم 
 بیمه

- - - - - - - 

 پایداری منابع
سهم  افزایش
 هابیمه

 40 36 31 26 22 18 18 درصد

 

 هاراهبردها و سیاست

 

 سالمت در برنامه ششم ها و اقدامات بیمهراهبردها، سیاست. 190 جدول

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

اجباری کردن 
بیمه همگانی 
 پایه

های کمک ها،ت یارانهارائه خدمات اجتماعی )پرداخ -
بدون عوض( و خدمات بانکی به پوشش بیمه اجتماعی 

 فرد )شماره تأمین اجتماعی(

انی اختصاص شماره تأمین اجتماعی به کلیه افراد ایر -
 ساکن استان یزد

نظام ارجاع و 
پزشک 
 خانواده

 ایجاد زیرساخت فناوری اطالعات -

 ایجاد پرونده الکترونیک سالمت -

 اعتدوین فرآیند ارج -

 تدوین راهنماهای بالینی -

 زمافزار موردنیاز برای ایجاد زیرساخت الخرید نرم -

خصوص ایجاد پرونده  آموزش پرسنل نظام ارجاع در -
 الکترونیک سالمت

دهنده اجرایی کردن فرایند ارجاع توسط مراکز ارائه -
 خدمات سالمت

دهندگان خدمات ارائه طاجرای راهنماهای بالینی توس -
 سالمت

منابع مدیریت 
از طریق 
 تجمیع آنها

 کرد از طریق نظام بیمهشناسایی منابع قابل هزینه -

 تجمیع منابع در صندوق واحد -

 تشکیل صندوق واحد -

 تخصیص منابع مالی به سازمان بیمه سالمت -

مشارکت به 
 اندازه توان

 تعیین حق سرانه بیمه بر اساس درصد یکسان از حقوق -
 و دستمزد

 سایی افراد نیازمندانجام آزمون وسع برای شنا -

اساس درصد یکسان از  دریافت حق سرانه بیمه بر -
 گرهای بیمهحقوق و دستمزد در سازمان

 اساس آزمون وسع سرانه بر پرداخت حق -

تغییر نظام 
 پرداخت

 DRG نگرتدوین نظام پرداخت آینده -

 فرانشیز پلکانی -

 خرید راهبردی خدمات سالمت -

در مراکز  DRGنگری اجرای نظام پرداخت آیندهت-
 دهنده خدمات سالمتارائه

 دریافت فرانشیز پلکانی -

 اساس نظام سرانه خرید خدمات بر -

پوشش 
ای اقشار بیمه

تدوین مدل بومی آزمون وسع برای شناسایی افراد  -
 نیازمند

 اجرای آزمون وسع برای شناسایی اقشار نیازمند -
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 الزامات 

  گسترش فرهنگ استفاده از بیمه 

 ایه تصویب قانون در مجلس به منظور ایجاد ضمانت حقوقی برای اجباری شدن بیمه پ

 همگانی

 ایجاد پایگاه اطالعاتی برای شناسایی افراد تحت پوشش بیمه همگانی 

 اطالعات سالمت  ایجاد سامانه واحد 

  ایجاد صندوق واحد 

  اجازه پرداخت بر مبنای اسناد الکترونیک 

  تعیین ماهیت حقوقی 

  اصالح نظام پرداخت 

  تجمیع منابع 

  تعریف امضای الکترونیکی 

 تعیین حق سرانه افراد نیازمند توسط دولت - درآمدکم

العالج توسط های صعبتعیین صددرصد هزینه بیماری -
 هابیمه

 تدوین راهنماهای بالینی -

پوشش کامل بیمه سالمت و کاهش سهم بیمار از  -
 های دارو و درمانهزینه

 پرداخت حق سرانه افراد نیازمند توسط دولت -

العالج های صعبپرداخت صددرصد هزینه بیماری -
 هاتوسط بیمه

دهندگان خدمات ارائه اجرای راهنماهای بالینی توسط -
 سالمت

استقرار حق 
سرانه پیش 
 رونده

 تعیین حق سرانه بر اساس درصدی از حقوق و دستمزد -
اساس درصدی از حقوق و  دریافت حق سرانه بر -

 دستمزد

افزایش سهم 
پرداخت پیش

از کل 
های هزینه
 سالمت

ایجاد راهکار برای تضمین وصول به موقع حق سرانه  -
 بیمه

رسان به ض برای کاالها و خدمات آسیببرقراری عوار -
 سالمت

 تعیین حق سرانه بر اساس درصدی از حقوق و دستمزد -

پوشش کامل بیمه سالمت و کاهش سهم بیمار از  -
 های دارو و درمانهزینه

رسان به بسیدریافت عوارض از کاالها و خدمات آ -
 سالمت

اساس درصدی از حقوق و  سرانه بر دریافت حق -
 دستمزد

 مقررات الزم برای وصول به کردن اجرایی تدوین و -
 موقع حق سرانه بیمه
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  تصویب هیأت دولت برای فرانشیز پلکانی 

  مصوبه مجلس برای دریافت حق بیمه بر اساس درصد یکسان از حقوق و دستمزد 

 های مصوب د راهبردی بر اساس قیمت توافقی در سطح تعرفهخری 

 های مردم ها و درآمدای داراییایجاد پایگاه داده 

  اجازه دسترسی به اطالعات مالی افراد 

  ایجاد سازوکار اجرایی برای ایجاد امکان رسیدگی به اسناد الکترونیک 

 نی ابت بالیعایت راهنماهای طبکننده خدمات سالمت منوط به رموکول شدن پرداخت به ارائه 

  مصوبه مجلس برای دریافت حق سرانه بیمه بر اساس درصدی از حقوق و دستمزد 

  اجازه دسترسی به اطالعات مالی افراد 

  ایجاد صندوق واحد 

 ای الوصول بودن اسناد بیمهمصوبه مجلس برای الزم 

 تعیین ماهیت حقوقی صندوق واحد 

 

 نیاز موردمالی منابع 

 

 های سالمت استان یزد از محل درآمدهای عمومیمنابع مالی مورد نیاز تحقق اهداف بیمه. 191 جدول
 )میلیارد ریال(

 هدف کمی ردیف
 های برنامه ششمسال

 جمع
1395 1396 1397 1398 1399 

 8151 2175 1867 1596 1359 1152 افزایش پوشش جمعیت 1

 14399 3565 3183 2843 2538 2268 جیب کاهش پرداخت از 2

 8709 1195 1564 1838 2004 2106 های کمرشکنکاهش هزینه 3

 17586 5182 4618 4116 3668 3270 مشارکت عادالنه 4

 های اجتماعیبیمه 

در سطح استان یزد دو دستگاه اداره کل تأمین اجتماعی استان و  ،های اجتماعیدر بخش بیمه

که متأسفانه اداره کل تأمین اجتماعی، اطالعاتی را در  مشغول به فعالیتندی کشوری صندوق بازنشستگ
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اختیار این سند قرار نداده و فقط صندوق بازنشستگی کشوری گزارش وضع موجود خود را ارائه داده که 

 .باشدبه شرح ذیل می

 الف(اداره کل تأمین اجتماعی استان یزد

 یزداستان  تگی کشوریب( صندوق بازنشس

ست که دار امور بازنشستگی مستخدمان مشمول مقررات بازنشستگی کشوری ااین صندوق عهده

، اندازی سیستم شاغلینبا توجه به عدم راه به صورت دفتر نمایندگی افتتاح گردید. 1372در سال 

وق دبگیران صنباشد. جامعه حقوقمتأسفانه جزئیات مربوط به ترکیب جمعیتی شاغلین در دسترس نمی

باشد. تعداد بگیر میکارافتادگان و وراث وظیفه بازنشستگی استان یزد، متشکل از بازنشستگان، از

در پایان سال فر ن 18629درصد رشد به  78با  1383نفر در پایان سال  10359بازنشستگان و موظفین از 

در نفر  22226ه بد رشد درص 19)پایان برنامه چهارم توسعه( رسیده و طی برنامه پنجم توسعه با  1389

 رسیده است. 1393پایان سال 
 

 های اجتماعی سازی و کاهش آسیبحوزه حمایتی، توانمند

 بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود 

می، با سازمان بهزیستی کشور در راستای تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام جمهوری اسال

ترین و ترینان مهمماعی و پاسداری از کیان خانواده به عنوبرقراری رفاه اجت ،برپایی عدالت اجتماعی

نگی، اعی، فرهکفایی اقتصادی، اجتمهای استقالل و خودترین نهاد جامعه و فراهم نمودن زمینهاصلی

 فته است.های نیازمند شکل گرآموزشی و تربیتی و در نهایت بازتوانی و توانمندسازی خانواده

ه عمومی ب ترین نهادهای حمایتی دولتی است که از طریق بودجههمسازمان بهزیستی کشور از م

دغام شور از اکنماید. پس از پیروزی انقالب، سازمان بهزیستی افراد معلول و محروم جامعه کمک می

 کار نمود. ه کردند، آغاز بهای خیریه و حمایتی که در این بخش فعالیت میسازمان
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 کشور به بخش، سازمان بهزیستیقدر دکتر محمد علی فیاضپس از بررسی و مطالعات شهید گران

ت و نهم و در جهت تحقق مفاد اصل سوم، بیست و یکم و بیس 24/4/59موجب الیحه قانونی مورخ 

کیل شد تا با اتخاذ سسه و انجمن تشؤ، م، نهادسازمان 16قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، از ادغام 

بر  ی و تکیهها و کرامت واالی انسانای با حفظ ارزشبیمههای غیرتدابیر و ارائه خدمات و حمایت

ربط در جهت گسترش خدمات توانبخشی، های ذیهای مردم و همکاری نزدیک سازمانمشارکت

های اقل نیازهای اجتماعی و کمک به تأمین حدها و آسیبحمایتی، بازپروری و پیشگیری از معلولیت

ار وزارت رفاه و بر اساس قانون، ساخت 1383قدام نماید. در تیر ماه سال درآمد، اهای کماساسی گروه

انی از دمات درمهای تأمین اجتماعی و بیمه ختأمین اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به همراه سازمان

 لحق شد.موزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منفک و به زیر مجموعه وزارت تأمین اجتماعی 

کرده است.  همزمان با بهزیستی کشور آغاز به کار 1359یزد در تیر ماه سال بهزیستی استان 

ده آن گذاشته شد وظیفه بر عه 52 ،بخش بنیان سازمان بهزیستی را بنا نهادزمانی که شهید دکتر فیاض

ن مت رواولیت سالئسرپرست و سرپرست خانوار، مسسرپرست، زنان بیکه رسیدگی به امور کودکان بی

دیده و در نان آسیبزمور مربوط به مهدهای کودک، سالمندان، معلوالن، کودکان کار و خیابانی، جامعه، ا

های های پیش از ازدواج و آموزشمعرض آسیب، کاهش طالق، مشاوره، اشتغال و مسکن، آموزش

 . بخشی از آن است. . . های زندگی وهای جوان، آموزش مهارتزوج

مان، نهاد، ساز 16قانون اساسی از ادغام  29و  21حقق اصول در واقع این سازمان با هدف ت 

ت از عیت حمایسسه و انجمن شامل: سازمان تربیتی شهرداری تهران، انجمن حمایت از معلولین، جمؤم

 . تشکیل گردید. . . اطفال، کانون ناشنوایان، و

 1/5س، پس از کسر افراد تحت پوشش شهرستان طب ،1384نسبت افراد تحت پوشش در سال 

 یافته است.  افزایشدرصد  7/6به  1394درصد بوده که این رقم در سال 

معیت با رشد ج افراد تحت پوشش، متناسب شمار ،استانبا توجه به رشد جمعیت  الزم به ذکر است،

 رشد نکرده است.
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 1394سال  درها ه تفکیک شهرستان. آمار افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی استان یزد ب58 نمایه

 

 های تحت پوشش برنامه اشتغال نهادهای حمایتیخانواده

 8/0 ،1384یافته به جمع کل نفرات تحت پوشش در سال نسبت خانوارهای تحت پوشش اشتغال

فزایش یافته درصد ا 67/1به  1394درصد و در سال  91/0به  1390درصد بوده که این شاخص در سال 

 است.

 

 شدهبت معلولین شناسایینس

ین شاخص در درصد بوده که ا 85/1، 1390شده به کل استان یزد در سال نسبت معلولین شناسایی

ه سال ب 1394شده در سال نسبت معلولین شناسایی درصد افزایش یافته است. 17/2به  1394سال 

ر خشی مبتنی ببرنامه توانبتوان به توسعه درصد افزایش داشته است که از دالیل آن می 5/19 ،1390

 رد.کهای تعیین معلولیت اشاره و تقویت کمیسیون اقدامات مبتنی بر فناوری ،(CBRجامعه )

 نیازمند به کل معلولین متوسط به باالی ،نسبت معلولین متوسط به باالی تحت پوشش خدمات

یش داشته رصد افزاد 67به  1394درصد بوده که این شاخص در سال  55، 1390خدمات کشور در سال 

توجه به  درصدی پوشش خدمات به معلولین متوسط به باال و 5/26 این موضوع نشان از رشد است.

 پذیر در ارائه خدمات تخصصی دارد.معلولین آسیب

69569531
56713522

7831
46724467

7490
13573

54596

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

یزدمیبدمهریزصدوق خاتم تفتبهابادبافق  اردکان ابرکوه  
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 93، 1390نسبت معلولین تحت پوشش خدمات به کل معلولین نیازمند خدمات استان در سال 

شان از این موضوع ن درصد کاهش داشته است. 86به  1394 درصد بوده است که این شاخص در سال

 درصد دارد. 7کاهش سهم پوشش معلولین جهت ارائه خدمات به میزان 

ولتی درصد خدمات توانبخشی توسط بخش غیرد 91، 1394درصد و در سال  80، 1390در سال 

شان نولین را درصد پوشش خدمت بخش غیردولتی در حوزه معل 11ارائه گردید که رشدی معادل 

الخصوص در علی ،های گذشتهبا توجه به توسعه مراکز غیردولتی در سال ،الزم به ذکر است دهد.می

سب در برداری مناسازی و بهرهدوران برنامه چهارم، رشد نسبتاً مالیم برنامه پنجم نشان از ظرفیت

 های گذشته دارد.سال

 سال شده دریه کل بیماران روانی مزمن شناسایمند از خدمات بنسبت بیماران روانی مزمن بهره

 است. رسیدهدرصد  46به  ،درصدی 36افزایش  با 1394در سال  کهدرصد بوده  33، 1390

کل جمعیت معلول  ( در روستاها بهCBR)مند از برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه نسبت افراد بهره

افته است که افزایش یدرصد  98به  1394سال بوه و در  درصد 68 ،1390 در سالاستان یزد روستایی 

 70شش پو 1390 دهد که نسبت به سالمل هدف در این فعالیت را نشان میپوشش کااین نشان از 

ول ر جامعه در طبداده و حکایت از توجه به برنامه توانبخشی مبتنی درصد رشد را نشان می 30درصدی، 

 برنامه پنجم دارد. 

 

 1335-90های طی سالساله و بیشتر  65نسبت جنسی جمعیت  شاخص سالخوردگی و. 192 جدول

 ساله و بیشتر 65نسبت جنسی جمعیت  شاخص سالخوردگی سال

1335 - - 

1345 - - 

1355 12.24 - 

1365 8.99 - 

1375 13.50 - 

1385 23.78 100.4 

1390 24.56 92.57 
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 1355–90های تغییرات جمعیّت سالمندی در استان یزد طی سال. 193 جدول

 1390 1385 1375 1365 1355 ایران

 89609 77984 58010 38447 26346 سال 60جمعیت باالی 

 

به رصد د 3/5از  ،سال 35طی  یزد جمعیت سالمندی استان درصد، بر اساس اطالعات جدول فوق

-90های بین سال ،متوسط رشد سالیانه جمعیت سالمندیساس، بر همین ادرصد رسیده است.  1/6

 باشد.درصد می 1/4حدود  1385
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 های استان یزدسال به باال( به کل جمعیت شهرستان 60. نسبت سالمندان )59 نمایه

 
 1393در سال  و روستایی استان یزد شده در نقاط شهریازدواج و طالق ثبت. 194 جدول

 شهرستان
 نقاط روستایی نقاط شهری جمع

 طالق ازدواج طالق ازدواج طالق ازدواج
 17 128 37 329 54 457 ابرکوه

 0 0 76 706 76 706 اردکان

 0 40 0 166 0 206 اشکذر

 0 26 5 352 5 378 بافق

 2 34 0 86 2 120 بهاباد

 5 45 7 293 12 338 تفت

 0 203 0 374 0 577 خاتم

 8 90 32 318 40 408 مهریز

 2 64 18 563 20 627 میبد

 3 7 1113 5105 1116 5112 یزد

 37 637 1288 8292 1325 8929 جمع
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آمار  و 8929 معادل ،1393آمار ازوداج در سال ، شودمشاهده می فوقطور که در جدول همان

 .باشدمیمورد  1325معادل  ،طالق
 

 1383-94های اقل دستمزد طی سالسهم میانگین متوسطه مستمری از حد. 195 جدول

 سال ردیف
 مستمری حداقل دستمزد

 سهم از کل رشد مستمری رشد ماهانه

1 1383 1066020 24.9 127000 0.0 11.9 

2 1384 1225920 15.0 254000 100.0 20.7 

3 1385 1500000 22.4 360000 41.7 24.0 

4 1386 1830000 22.0 360000 0.0 19.7 

5 1387 2196000 20.0 446000 23.9 20.3 

6 1388 2635200 20.0 446000 0.0 16.9 

7 1389 3030000 15.0 446000 0.0 14.7 

8 1390 3303000 9.0 550000 23.3 16.7 

9 1391 3897000 18.0 550000 0.0 14.1 

10 1392 4871250 25.0 550000 0.0 11.3 

11 1393 6060000 24.4 732000 33.1 12.1 

12 1394 7121250 17.5 732000 0.0 10.3 

 
 های اجتماعیعملکرد اهداف کمی حمایتی، توانمندسازی و کاهش آسیب. 196 جدول

هدف کمی/عنوان 

 شاخص

واحد 

 متعارف

های برنامه سال

 چهارم

ه 
ور

 د
ط

س
تو

/م
شد

ر

ب
د(

ص
در

م )
ار

چه
ه 

ام
رن

 

 های برنامه پنجمسال

ه 
ور

 د
ط

س
تو

/م
شد

ر

د(
ص

در
م )

ج
 پن

مه
رنا

ب
 

1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394* 

نسبت نفرات تحت 
پوشش به جمعیت کل 

 استان
 8 6.7 6.2 6.2 6.1 6.2 -0.29 6.8 7 درصد

های نسبت خانواده
تحت پوشش اشتغال 
به جمع کل نفرات 
 تحت پوشش

 206 1.67 1.35 1.3 1.2 0.81 8.3 0.8 0.8 درصد

                                                           
 بینی پیش*
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هدف کمی/عنوان 

 شاخص

واحد 

 متعارف

های برنامه سال

 چهارم

ه 
ور

 د
ط

س
تو

/م
شد

ر

ب
د(

ص
در

م )
ار

چه
ه 

ام
رن

 

 های برنامه پنجمسال

ه 
ور

 د
ط

س
تو

/م
شد

ر

د(
ص

در
م )

ج
 پن

مه
رنا

ب
 

1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394* 

نسبت معلولین 
شده به شناسایی

 جمعیت کل استان
 17 2.17 1.53 1.43 1.44 1.85 1.28 1.35 1.44 درصد

نسبت معلولین متوسط 
به باالی تحت پوشش 
خدمات به کل معلولین 
متوسط به باالی 

 نیازمند خدمات استان

 21 67 65 62 58 55    درصد

معلولین تحت نسبت 
پوشش خدمات به کل 
معلولین نیازمند خدمات 

 استان

 -8 86 87 88 91 93    درصد

 تعداد معلولین
گیرنده از بخش خدمت

غیردولتی به کل 
شده معلولین شناسایی

نیازمند خدمات مراکز 
 توانبخشی

 14 91 89 86 83 80    درصد

نسبت بیماران روانی 
مند از مزمن بهره

بیماران خدمات به کل 
روانی مزمن 
 شدهشناسایی

 36 46 42 39 36 33.8    درصد

مند از نسبت افراد بهره
برنامه توانبخشی مبتنی 

در  (CBRبر جامعه )
روستاها به کل جمعیت 

 استانمعلول روستایی 

 44 98 86 77 72 68    درصد
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 های اجتماعی، توانمندسازی و کاهش آسیبعملکرد اهداف کمی حوزه حمایتی. 197 جدول

هدف 

کمی/عنوان 

 شاخص

واحد 

 متعارف
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1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394* 

 6زیر  کودکان
کننده سال دریافت

 دغذاییموا
 5.8 2.15 2.14 1.85 1.8 1.9 33.5 1.7 - هزار نفر

کودکان 
سرپرست تحت بی

پوشش در 
 های دولتی وخانه

 غیردولتی

 -.1 200 212 191 208 221 4.46 230 185 نفر

کودکان 
سرپرست تحت بی

 پوشش در خانواده
 4.22 406 382 358 349 340 2.52 330 290 نفر

تعداد ایتام مورد 
 حمایت 

 - - - - - - - - - هزارنفر

تعداد طالق به 
هزار نفر  100
 جمعیت

 13.44 136.08 124.17 120.84 114.34 114.57 6.58 114.47 59.62 نفر

 اعتبارحمایتی سهم
 از کل منابع
 عمومی

 4.6 1.88 1.90 1.56 1.97 1.59 1.58 1.62 1.9 درصد

 

 

                                                           
 بینی پیش*
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 ها تنگناها و چالش

 ید و ت در تولکننده گزارشات آماری، محدودیعدد مراکز تولیدفقدان نظام یکپارچه آماری، ت

 دسترسی مناسب به اطالعات دقیق و یکسان. 

 حرومیتمهای توانمندسازی و کاهش ریزی، اجرا و نظارت بر اجرای سیاستضعف در برنامه 

 تیها و الگوهای وارداتی مرتبط با حوزه حمایسازی اندیشهتوجه ناکافی به بومی 

 دن استانداردها در نظام پایش و ارزشیابی ارائه خدمات کامل نبو 

 پذیری ش آسیبتبعات قرارداشتن کشور در مرحله گذار اجتماعی )تضعیف نهاد خانواده، افزای

 .( . . های اجتماعی ودر برابر تهاجم فرهنگی، کاهش سن شیوع آسیب

 عیت ر کل جمت سالمند دافزایش سهم جمعی از پیامدهای ناشی از تغییر ساختار جمعیتی )اعم

 (1360و تبعات ناشی از رشد شدید جمعیت در دهه 

 گذاری و تداومهای کالن اقتصادی در نظام سیاستتبعات اجتماعی ناشی از اجرای سیاست 

از  ات حاصلثیرأهای متفاوت افراد جامعه و تهای رفاهی بین مناطق مختلف و گروهنابرابری

 وزه خدمات حمایتیپذیر و حهای آسیبآن بر گروه

 سازی و های متفاوت نسبت به مقوله فقر و محرومیت در سطوح سیاستاستنباط

 گذاریسیاست

 محدودیت فقرا در دسترسی به تسهیالت و اعتبارات بانکی 

 ها، ع، ظرفیتناکارآمدی برخی قوانین حوزه حمایتی و توانمند سازی )عدم بررسی دقیق مناب

های مایتو عدم اجرای کامل قوانین و مقررات مرتبط با ح .( . های موجود و .محدودیت

 اجتماعی. 

 نشینی معضل مهاجرت به شهرهای بزرگ و گسترش حاشیه 

 ر حوزه دویژه ه پذیر، بکارهای مدیریت و توزیع ریسک برای اقشار آسیبناکارآمدی سازو

 خشکسالی و و پیری، های درمانی، از کارافتادگیهزینه های ناشی ازای )از قبیل ریسکبیمه

. .  ). 
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 خ باالی قرار داشتن کشور در معرض مخاطرات طبیعی همچون زلزله، سیل و خشکسالی و نر

 ساز(.)انسان طبیعیدیدگان ناشی از حوادث طبیعی و غیرآسیب

 ق وجه قاچاهمسایگی با مراکز اصلی تولید مواد مخدر جهان و تبعات ناشی از حجم قابل ت

 کاال

  نظام آماری و ثبت اطالعات مرتبط با بخش خدمات اجتماعیشفاف نبودن 

 های کالن کشورها و طرحعدم الزام به پیوست اجتماعی در پروژه 

 نگاه اقتصادی به خدمات بخش اجتماعی 

 ارانذگانتظارات و توقع سریع در حل و فصل مسائل اجتماعی در بین سیاست 

 نوبت خدمات حمایتی اد پشتافزایش جمعیت نیازمند خدمات حمایتی و وجود افر 

 وامل عهای اجتماعی ناشی از ها و آسیبپذیری جامعه در مقابل ناهنجاریافزایش آسیب

 نشینی، همسایگی با مراکز اصلی تولید مواد مخدر()مهاجرت، حاشیه محیطی

  معیشت،  نظر)از افزایش جمعیت سالمند و نیاز سالمندان به خدمات ویژه دوره سالمندی

 تغذیه، مسکن و مراقبت در خانواده(سالمت، 

 عدم پوشش کامل جمعیت معلولین استان 
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 هابرنامه راهبردی حوزه حمایتی، توانمندسازی و کاهش آسیب

 اهداف کلی و راهبرد ها

 

 رنامه ششمهای اجتماعی در باهداف کلی و راهبردهای حمایتی، توانمندسازی و کاهش آسیب. 198 جدول

 راهبردهای دستیابی به هدف کلی اهداف کلی بخش ردیف

1 
توانمندسازی جامعه تحت پوشش )خروج از چرخه 

 حمایت مستقیم افراد قابل بازتوان(

 فگسترش کیفیت زندگی جامعه هد توسعه فرایند توانمندسازی و -

 نهادهای مردمها و سازمانسازی تشکلسازی و شبکهظرفیت -

 ایی حمایتی مستقیم به رویکردهای بیمههاتغییر روش -

 های اجتماعیکنترل رشد آسیب 2
 هنگام در امور فردی و خانوادگیتشخیص و مداخله به -

 های اجتماعیتوسعه سامانه رصد و دیدبان آسیب -

 هنگاممداخله به تشخیص و الگریتوسعه خدمات غرب - کنترل رشد بروز معلولیت 3

 میزان نفوذ خدمات حمایتی 4

 نهادها و نهادهای مردماعتمادسازی و گسترش همکاری با سازمان -

های خیریه کمک به تقویت ظرفیت جوامع محلی در راستای فعالیت -
 و داوطلب

 سپاری خدمات قابل واگذاری در حوزه حمایتیبرون -

 میزان نفوذ خدمات توانبخشی 5

 ای و توسعه خدمات سیاریسسهؤتوسعه خدمات فرام -

 ی  دمات قابل واگذاری در حوزه حمایتی و توانبخشسپاری خبرون -

های خیریه کمک به تقویت ظرفیت جوامع محلی در راستای فعالیت -
 و داوطلب

 ای و توانمندسازی سالمندانسسهؤتوسعه خدمات فرام - میزان خدمات حمایتی سالمندان 6

 

 اهداف کمی 
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 های اجتماعی در برنامه ششمانمندسازی و کاهش آسیباهداف کمی حمایتی، تو. 199 جدول

 هدف کلی
 هدف کمی

وضعیت در پایان 

 هایسال
 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان

توانمندسازی جامعه تحت 
پوشش )خروج از چرخه حمایت 
 مستقیم افراد قابل بازتوان(

 2191 2089 1991 1916 1825 1739 1655 نفر اشتغال افراد تحت پوشش 

 2482 2402 2323 2244 2165 2086 1880 دستگاه ایجاد مسکن برای نیازمندان

 2251 2124 2003 1890 1783 1680 1520 نفر بیمه اجتماعی افرد تحت پوشش 

 های اجتماعیکنترل رشد آسیب

 2864 2604 2360 2152 1956 1778 1590 نفر کنترل افزایش طالق

 189 179 169 161 152 144 122 نفر افزایش حمایت ازکودکان خیابانی

 10560 10454 10320 10195 10063 9600 8940 نفر افزایش حمایت از معتادان

 کنترل و کاهش معلولیت
 66150 63000 60000 57154 54432 51840 43200 نفر غربالگری بینایی کودکان 

 32968 32006 31076 30172 29293 28440 23700 نفر غربالگری شنوایی 

 میزان نفوذ خدمات حمایتی

 5422 4747 4157 3640 3187 2791 2868 خانوار بگیر افزایش خانوارهای مستمری

 4258 3794 3382 3014 2687 2585 2570 نفر افزایش کودکان تحت پوشش تغذیه 

 625 595 572 546 517 492 410 نفر پرداخت شهریه دانشجویان

 670 656 643 630 618 606 594 نفر سرپرستبیکودکانازحمایتفزایشا

 - - - - - - - - افزایش حمایت از کودکان یتیم 

 میزان نفوذ خدمات توانبخشی

افزایش توانبخشی مبتنی بر جامعه 
 روستایی 

 10920 10284 9648 9012 8376 7740 6450 نفر

 4036 2963 2422 1872 1345 1258 1048 نفر جامعه شهری افزایش توانبخشی مبتنی بر 

 5292 4721 4128 3535 2940 2352 1960 نفر افزایش تأمین وسایل توانبخشی

 6750 5952 5135 4326 3510 2700 2250 نفر افزایش خرید خدمت از بخش غیردولتی

 102120 94489 86798 79121 71443 63769 53141 نفر افزایش حمایت از سالمندان  میزان خدمات حمایتی سالمندان
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 ی و اقدامات اساس هاسیاست ،راهبردها

 

 های اجتماعی در برنامه ششمهاو اقدامات حمایتی، توانمندسازی و کاهش آسیبراهبردها، سیاست. 200 جدول

ف
دی

ر
 

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

1 
ش گسهتر  توسعه توانمندسازی و

کیفیت زنهدگی جامعهه ههدف و    
 پذیرحمایت از اقشار آسیب

هههای گسههترش برنامههه  -
 زایی و خودکفاییاشتغال

های اشتغال تقویت برنامه -
 معلولین

 بازدههای خرد، خانگی و زودحمایت از اشتغال -

پهذیر بهه   های غیر نقدی به خانوارهای آسیباعطای کمک -
 منظور تأمین امنیت قضایی

2 
سههازی بکهسههازی و شههظرفیههت
ههههای سهههازمان هههها وتشهههکل
 نهادمردم

ههههای گسهههترش برنامهههه 
هههای محههور )گههروهاجتمههاع

 ..(. همیار، خودیار و

 نهادهای مردمگسترش ظرفیت سازمان -

 های بومی و محلیتقویت مشارکت -

 فضاسازی مناسب برای مشارکت افراد نیازمنهد حمایهت   - -
 های اجتماعی و اقتصادیدر فعالیت

3 
ای حمهههایتی ههههتغییهههر روش

 ایمستقیم به رویکردهای بیمه
ههای اجتمهاعی   توسعه بیمهه 

 جامعه تحت پوشش
ی های اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری وروستایبیمه -
 معلولین و

4 
مداخله به هنگام در  تشخیص و

 امور فردی و خانوادگی
ههای  توسعه خدمات فوریهت 

 اجتماعی

ی و رسههانخصههوص اطههالع ای درگههذاری رسههانهسیاسههت -
 سازی مردمآگاه

ئی تقویت مداخله مددکاری اجتماعی قبل از مداخالت قضا -
 و انتظامی

 هنگام مددکاری اجتماعیحضور سریع و زود

5 
توسعه سهامانه رصهد و دیهدبان    

 های اجتماعیآسیب
ایجاد سامانه رصد و دیدبان 

 های اجتماعیآسیب

هههای بههانی آسههیبایجههاد و توسههعه سههامانه رصههد و دیههده -
 اعیاجتم

ههای  پژوهی آسهیب های کاربردی آیندهحمایت از پژوهش -
 اجتماعی

6 
اعتمادسهههههازی و گسهههههترش 

هههها و همکهههاری بههها سهههازمان
 نهادنهادهای مردم

توسعه تعامالت بین بخشهی  
در راسههتای کنتههرل رشههد   

 های اجتماعیآسیب

تی های امدادی، حمهای حوزهایجاد انسجام و هماهنگی بین  -
 ایو بیمه

 ایهای غیررسمی و حاشیهتگاهسکونساماندهی  -

7 
ای و سسهه ؤمتوسعه خدمات فهرا 

 سازی سالمندانتوانمند

های خدمات گسترش برنامه
محههور سههالمندی و خههانواده

هههای آسههیب پیشههگیری از
 دوره سالمندی

ره سهازی خهانواده و جامعهه از شهرایط دو    سازی و فعالآگاه -
 سالمندی

 ندانهای سالمها، باورها و ارزشنگرشتقویت  -

 سالمندیبه روزانه  خدماتتوسعه مراکز  -
در محههیط نیهاز سههالمندان  از ارائههه خهدمات مههورد  حمایهت  -

 خانواده

8 
 الگریتوسهههعه خهههدمات غربههه
 هنگامتشخیص و مداخله به

پیشگیری از ایجاد معلولیهت  
هههههای و توسههههعه طههههرح

 الگریغرب

 های غربالگریطرح گسترش -

 گسترش خدمات مشاوره ژنتیک -

 سازیآگاه هایگسترش طرح -

 بخشی مبتنی بر خانواده به شهرهاتوان تسری برنامه -بخشهی  تقویت برنامهه تهوان   ای وسسهه ؤمتوسعه خدمات فهرا  9
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 اقدام اساسی سیاست راهبرد

ر حلهی د ها و افراد جوامهع م سازی افراد معلول، خانوادهآگاه - مبتنی بر خانواده توسعه خدمات سیاری
 مورد ارائه خدمات مبتنی بر جامعه

 بخشیتوان ه در ارائه خدماتافزایش مشارکت خانواد -

 بخشیآموزی خانواده در ارائه خدمات توانافزایش مهارت -

10 

سههپاری خههدمات قابههل بههرون -
 واگههذاری در حههوزه حمههایتی و 

 بخشیتوان
کمههک بههه تقویههت ظرفیههت   -

جوامهههع محلهههی در راسهههتای  
 های خیریه و داوطلبفعالیت

سهازی  سازی و شبکهظرفیت
هههای ههها و سههازمانتشههکل
 نهاددممر

 دولتیگسترش مراکز غیر -

 نهادهای مردمگسترش حمایت از سازمان -

 دولتیمراکز غیر رگسترش نظارت ب -

 محور مبتنی بر گروه هدفخدمات اجتماع گسترش -

 

  الزامات

 نهاد در امور حمایتی های مردمتسهیل مشارکت عمومی سازمان 

 های اجتماعیدهالخصوص پایگاه و داوضعیت دسترسی اطالعات علی ءارتقا 

 محور های اجتماعسازی گروهسازی و شبکهیابی اجتماعی از قبیل ظرفیتتسهیل سازمان 

 دولتیتسهیل قانونی جذب منابع مالی غیر 

 گذاری ریزی و سیاستالزام به پیوست اجتماعی، در برنامه 

 گذاری مبتنی بر قادرسازی و توانمندسازیالزام به سیاست 

 سمت پیشگیری و توانمندسازی یابی منابع بهجهت 

 های غیررسمینشین و سکونتگاهمحور قرار گرفتن عدالت اجتماعی و توجه به مناطق حاشیه 

 گذاری اجتماعیها در سیاستتعریف نقش و جایگاه و تفکیک حوزه استراتژیک دستگاه 

 زدایی متناسب با رصد جامعه گذاری و قانونقانون 

 نهادمهای مردتقویت جایگاه سازمان 

  تعریف و تبیین رابطه دولت باNGOs 

 های حمایتی به عنوان حامی نیازمندانبه رسمیت شناختن جایگاه نهاد 
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 دولتی اصالح نظام پرداخت و تعیین و اجرای قیمت تمام شده برای مراکز غیر 

 ثرؤهای مالزام به پاسخگویی دستگاه 

 ریزی مبتنی بر شواهدالزام به برنامه 

  های رفاه و استانداردسازی خدماتشدن شاخصالزام و مشخص 

  های تشخیص نیازمندی و خدمت متناسب با آن بندی خدمات و تدوین شاخصسطح 

 گسترش دانش تخصصی و چرخه مدیریت دانش 

 سازیتقویت رویکرد از حمایتی صرف به رویکرد توانمند 

 ای و توسعه خدمات سیاری  گسترش خدمات فرامؤسسه 

 

 نیاز  مورد مالی منابع

 

های اجتماعی از بخش حمایتی، توانمندسازی و کاهش آسیب منابع مالی موردنیاز تحقق اهداف کمی. 201 جدول

 محل درآمدهای عمومی
 )میلیارد ریال(

 هدف کمی ردیف
 های برنامه ششمسال

 جمع 1399 1398 1397 1396 1395

 484 128 111 97 81 67 اشتغال افراد تحت پوشش  1

 3426 892 783 686 577 487 ایجاد مسکن برای نیازمندان   2

 104 27 24 20 17 15 بیمه اجتماعی افرد تحت پوشش  3

 19 6 4 4 3 2 کنترل افزایش طالق   4

 15 4 3.5 3 2.5 2 افزایش حمایت ازکودکان خیابانی  5

 6 1.5 1.5 1 1 1 افزایش حمایت از معتادان   6

 12.7 3.6 3 2.5 2 1.6 ربالگری بینایی کودکان  غ 7

 12.5 3 3 2.5 2 2 غربالگری شنوایی   8

 242 67 56 46 39 33 افزایش خانوارهای مستمری بگیر   9

 153 41 35 30 26 21 افزایش کودکان تحت پوشش تغذیه   10

 43 13 11 7 6 5 پرداخت شهریه دانشجویان  11

 266 75 65 56 38 32 سرپرست  بیافزایش حمایت از کودکان  12

 - - - - - - افزایش حمایت از کودکان یتیم  13

14 
افههزایش توانبخشههی مبتنههی بههر جامعههه   

 روستایی 
8 9 10 11 12 50 
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 هدف کمی ردیف
 های برنامه ششمسال

 جمع 1399 1398 1397 1396 1395

 12628 4484 3161 2422 1664 897 افزایش توانبخشی مبتنی بر جامعه شهری  15

 89 22 20 18 16 13 افزایش تأمین وسایل توانبخشی  16

 10330 2553 2292 2024 1930 1532 افزایش خرید خدمت از بخش غیردولتی   17

 151 44 36 29 24 19 افزایش حمایت از سالمندان  18

 

 سازهاها و پیشگردانجانبه با موادمخدر، روانمبارزه همه

 بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود مبارزه با مواد مخدر

موضوع مواد  ،اینابودی محیط زیست و تهدیدات هسته ن جهانی فقر،امروزه در کنار سه بحرا

 170 بالغ بر ترین شوک هزاره سوم سبب گردیدهها به عنوان بحران چهارم و بزرگگردانمخدر و روان

ارد دالر در سال میلی 600تا  500کشور در جهان با این معضل دست و پنجه نرم کنند. سود خالص حدود 

و  نفت سلحه،ها سبب شده مواد مخدر در کنار اگردانغیرقانونی مواد مخدر و روانناشی از تجارت 

توان مین اساس نای را به خود اختصاص دهد. بر ایتوریسم به عنوان یک صنعت غیرقانونی جایگاه ویژه

ار و نمایند برای مههای جهان که خود را حامیان حقوق بشر تلقی میانتظار داشت از سوی ابرقدرت

ها همواره به عنوان یک گردانهای اساسی برداشته شود. بنابراین مواد مخدر و روانکنترل این پدیده گام

 باشد.ها میناجتماعی و معنوی انسا روانی، ای برای سالمت جسمانی،کنندهستیز دائمی عامل تهدید

واد مخدر را اد و مدرصد مردم کشورمان مقوله اعتی 90سنجی به عمل آمده بیش از در آخرین نظر

. این افته استیکننده توصیف کرده و معتقدند دامنه سوء مصرف مواد در کشور افزایش در کشور نگران

و  مواد مخدر پویا و دینامیک فعال، خالق، جانبه سیستم هوشمند،موضوع بیانگر تهاجم وسیع و همه

 ز صنعتی،اهای کاری اعم ها، محیطانشگاهمدارس، د ها به مراکز حیاتی اجتماع یعنی خانواده،گردانروان

 .باشدمیاداری و نظامی 

سال  11ها طی گردانامان با سوداگران مرگ و مقابله با عرضه موادمخدر و روانبر اثرمبارزه بی

 مورد مطالعه در مجموع: 
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ر صورت مورد عملیات و درگیری مسلحانه علیه قاچاقچیان موادمخدر و اشرا 120حدود  .1

 ست.گرفته ا

ی دم و متالشباند، گروه و شبکه تهیه و توزیع و عرضه موادمخدر شناسایی، منه 470حدود  .2

 شده است.

دستگیر  نفر به اتهام جرائم موادمخدر توسط نیروهای انتظامی و امنیتی 55000حدود  .3

 اند.شده

 اند.های سراسر استان شدهنفر از مجرمین موادمخدر وارد زندان 25000بیش از  .4

 کیلوگرم انواع موادمخدر از قاچاقچیان کشف و ضبط شده است. 500000حدود  .5

 اند.مخدر به شهادت رسیدهنفر از عزیزان در راه مبارزه با مواد 20حدود  .6

نفر از قربانیان موادمخدر یعنی معتادان در نتیجه سوء مصرف موادمخدر جان  140تعداد  .7

 اند.خود را از دست داده
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 عملکرد اهداف کمی مبارزه با مواد مخدر در برنامه ششم. 202 جدول

 هدف کمی/عنوان شاخص
واحد 

 متعارف

های برنامه سال

 چهارم
متوسط  رشد/

دوره برنامه 

چهارم 

 )درصد(

 های برنامه پنجمسال
 رشد/

متوسط دوره 

برنامه پنجم 

 )درصد(
1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394* 

 -3.4 4.1 0.98 0.96 1.2 0.89 0.3 0.65 0.50 گروه عملیات شده به ازای هرهای متالشینسبت گروه

تا  15نفر جمعیت  موجودی زندانیان مواد مخدری در هر صد هزار
 ساله 64

 1.3 22 25 18 19 17 2.5 15 12 نفر

کننده قاچاقچی و توزیع نفر مخدر به ازای هرنسبت کشف مواد
 شدهدستگیر

 1.5 7 5.2 4.5 3.3 3.7 -2 1.3 2.5 کیلوگرم

نسبت دستگیری قاچاقچیان به مجموع دستگیری متهمین مواد 
 مخدری

 -2.5 4.8 4.5 2.4 3.4 2.3 2.1 2.3 1.8 نفر

 هیه وتمخدر به ازای انهدام هر باند یا شبکه نسبت کشفیات مواد
 توزیع و ترانزیت

 2.5 78 68 62 57 53 1.5 42 36 کیلوگرم

لیه کنگین موجودی زندانیان مواد مخدری به زندانیان نسبت میا
 جرائم

 0.27 63.9 63.3 58.8 57.7 53.3 1 45 39.5 درصد

 -5 780 722 703 658 635 1.5 605 485 کیلوگرم عملیات نسبت کشفیات مواد مخدر به ازای هر

اه کارگ نسبت کشفیات متاآمفتامین )شیشه( به ازای انهدام هر
 )البراتوار(

 گرم 90 گرم 88 گرم 45 گرم 8.5 گرم 15 - وگرمکیل
کیلوگر1
 م

 -10 گرم 98

 4.5 16 14 10 12 8 5.6 7 6 نفر روز مخدری در هرهای متهمین موادتعداد دستگیری

 1.5 104 61 56 53 47 2.5 42 34 کیلوگرم روز ها در هرگردانمخدر و روانمیزان کشفیات انواع مواد

 15 8 7.5 7 6.5 6 12 10 6.5 درصد ناستاآموزی یری از اعتیاد در جامعه دانشنرخ پوشش برنامه پیشگ

                                                           
 بینی پیش*
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 هدف کمی/عنوان شاخص
واحد 

 متعارف

های برنامه سال

 چهارم
متوسط  رشد/

دوره برنامه 

چهارم 

 )درصد(

 های برنامه پنجمسال
 رشد/

متوسط دوره 

برنامه پنجم 

 )درصد(
1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394* 

 12 20 18 16 15 14 45 8 1.5 درصد ستانانرخ پوشش برنامه پیشگیری از اعتیاد در جامعه دانشجویی 

 -5 30 28 26 24 22.5 18 15 10 درصد های کارینرخ پوشش پیشگیری از اعتیاد در محیط

 2.8 38 36 30 25 23 -3.5 8 4 نفر الس 64تا  15یر در هر یک میلیون نفر جمعیت تعداد مرگ و م

 تعداد مرگ و میر در هر صد هزار نفر جمعیت معتاد )بررسی
 شناسی(شیوع

 - - - - - 6 - - - نفر

نسبت جمعیت تحت پوشش خدمات استاندارد درمان به کل 
 شناسی(جمعیت معتادان کشور )آمار شیوع

 - - - - - 55 - - - درصد
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 هاتنگناها و چالش

 .گسترش کشت و افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان 

  هااراییموال و داخالء قانونی و حقوقی و افزایش فرار قاچاقچیان موادمخدر از توقیف و مصادره. 

 ان به افغانست اندازی مسیرهای جدید ترانزیت موادمخدر به منظور انتقال موادمخدر تولیدیراه

 بیبازارهای مصرف و گسترش قاچاق و ترانزیت موادمخدر از طریق دریا و مسیرهای آ

 گردان جدید تحت عنوان ظهور و بروز مواد روانNPS ها با تنوع فزاینده 

 قرار داشتن در کریدور انتقال مواد مخدر تولید شده در افغانستان به اروپا 

 شویی(ای )پولهای مواد مخدری داخل و منطقههای اقتصادی کارتلکاهش اثرگذاری بر بنیان 

 آموزی و دانشجویی کاهش سن اعتیاد و درگیر شدن زنان، جامعه دانش 

 ش ان و کاهکاهش مانایی در درمان و افزایش عود اعتیاد به دلیل ضعف اثربخشی پروتکل درم

 آسیب معتادان

 های کاهش زهر مبارزه در حوضعف در تبیین رویکرد اجتماعی و ابهام در نحوه مردمی کردن ام

 هاگردانعرضه و کاهش تقاضای مواد مخدر و روان

 مخدر متشکل از نیروی انسانیگیری ساختارهای تخصصی مبارزه با موادضعف در شگل 

 ربطها و نهادهای اجرایی ذیمتخصص در دستگاه

 ه حوز زه درمبارنواقص موجود در امر  کمبود امکانات لجستیکی پلیس، نامتعارف بودن آنها و

 شهری 

 در شهر کنندگان خرد مواد مخدرموضوع توزیع 

 ش فرو رید وروستایی مورد استفاده جهت پاتوق خ بافت فرسوده تاریخی خالی از سکنه شهری و

 استعمال و

 ویررصد ک ای برای کنترل وهای مقابلهموانع پیش روی دستگاه گستردگی کویر استان و 

  کنندگان شهری به مراجع انتظامی اعالم گزارش توزیعکم شدن انگیزه مردمی جهت 
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 مخدر نقش دارندتوزیع مواد مجازکه در امر انتقال ووجود اتباع بیگانه غیر 

 شهر در های مصرف مواد مخدرمورین در برخورد با پاتوقأکم شدن انگیزه م 

 گردانعدم درمان مشخص مواد روان 

 بیمه نبودن درمان اعتیاد معتادان 

 های فاقد مجوزکن نمودن کمپفقیت در ریشهعدم مو 

 های معتادانسازی خانوادهعدم توانمند 

 شدههای اجتماعی بعد از درمان زنان معتاد پاکعدم حمایت 

 یافتهعدم اشتغال معتادان بهبود 

 نشت متادون به بازار سیاه 

  نبود آمار دقیق از معتادان تزریقی 

 در مراکز درمانیشناسی عدم وجود تیم درمانی قوی روان 

 تفاهمهای موردها در حوزهکرد اعتبارات دستگاهعدم هزینه 

 ان رخی مدیربهای پیشگیری و عدم کارایی و ثمربخشی آنها از طرف تلقی لوکس بودن از برنامه

 های فرهنگیدستگاه

 واند تهای پیشگیری میهای پیشگیرانه به عنوان مثال برنامهگسترده بودن حیطه عمل در فرآیند

 دبستانی تا مقاطع سنی باالتر را شامل شود.از پیش

 های پیشگیرینظر در حوزه آموزشکمبود مدرسین خبره و صاحب 

 های پیشگیری قرارسند جامع پیشگیری از اعتیاد به عنوان الگوی اصلی در زمینه برنامه 

 گیرد.نمی

 های پیشگیریعدم شفافیت فعالیت تشکل 

 های موجودشکلفعال بودن بعضی از تغیر 

 های توانمند و متخصص در زمینه مواد مخدرکمبود تشکل 

 های پیشگیریاعتبار در بخش تشکل کمبود 
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 شده درهای انجامعدم وجود بانک اطالعات جامع از پژوهشگران، مؤلفین و مترجمین و پژوهش 

 مخدر در سطح استانحوزه مواد

 خدرما و چاپ یا خرید کتب حوزه مواد هنامههای پژوهشی، پایانحمایت ناکافی از طرح 

 مانتحقیقات موجود در امر مبارزه و پیشگیری و در ها وگیری ناکافی از پژوهشبهره 
 

 برنامه راهبردی مبارزه با مواد مخدر

 اهداف کلی و راهبردها

 

 ماهداف کلی و راهبردهای مبارزه با مواد مخدردر برنامه شش. 203 جدول

ف
دی

ر
 

 راهبردهای دستیابی به هدف کلی اهداف کلی

 افزایش اثربخشی قوانین و مقررات 1
 هاردانه قضایی و افزایش ریسک قاچاق موادمخدر و روانگتقویت نظام حقوقی -

ات ا تهدیدارتقاء اثربخشی قوانین متناسب بو  روز نمودن قوانین و مقرراتهب -
 ثر آنها.ؤنوظهور و اجرای م

2 

های از اعتیاد و حفظ سرمایه پیشگیری
)جوانان، زنان و  انسانی و اجتماعی

های مختلف هدف از ها( در کانونخانواده
 هاگردانتهدید موادمخدر و روان

های وهعه و گرها در اقشار سالم جامپیشگیری از اعتیاد به موادمخدر و روانگردان
 اجتماعی هدف.

3 
وانی بازت افزایش دسترسی به خدمات درمان،

 و کاهش آسیب

 ادان وهای درمان و کاهش آسیب معتافزایش کمی مراکز و ارتقاء کیفی شیوه -
 های اجتماعی از معتادان بهبودیافته و خانواده آنان.توسعه حمایت

 هاگردانهدفمند مصرف و کاهش اعتیاد به موادمخدر و روان مدیریت -

4 
توسعه صیانت و حمایت اجتماعی در عرصه 

 هاگردانای موادمخدر و روانکاهش تقاض

مایه نهاد به عنوان سرهای مردممردمی کردن امر مبارزه و توسعه مشارکت سازمان
های ها در محیطگرداناجتماعی در حوزه کاهش تقاضای موادمخدر و روان

 چهارگانه هدف.

5 
ارتقاء و اصالح ساختارهای مدیریتی و 

 خدرجانبه با موادمراهبری علمی مبارزه همه
 هاگردانو روان

ها به منظور گردانموادمخدر و روانارتقاء و اصالح ساختار مدیریت مبارزه با  -
 های کلی نظامتحقق سیاست

، های ساختاری، آمارییانمحور، گسترش و توانمندسازی بنمدیریت دانش -
تقاضای  وپشتیبانی و فناوری اطالعات امر مبارزه برای کاهش عرضه  اعتباری،
 استانسازها در ها و پیشگردانمخدر، روانمواد 

 اهداف کمی 
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 در برنامه ششم بینی اهداف کمی مبارزه همه جانبه با موادمخدرپیش. 204 جدول

 اهداف کلی بخش
 هدف کمی

وضعیت در پایان 

 هایسال
 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان

کاهش عرضه و دسترسی 
به موادمخدر و 

 هاگردانروان

ای و انجهام  لهتوسعه اقدامات اطالعاتی و ارتقاء توان عملیاتی نیروهای مقاب
 المللیها و عوامل اصلی داخلی و بینای با شبکهمبارزه حرفه

 60 50 45 40 35 31 30 درصد

افهزاری  افهزاری و نهرم  تارتقاء دانش مقابله و توسعه و تجهیز امکانات سخ
 و، هههوایی و زمینههی موادمخههدر  دریههاییثر بهها قاچههاق ؤبههرای مقابلههه مهه 

 ها.روانگردان
 70 60 50 40 30 23 20 درصد

تقویت نظام حقوقی و 
قضایی به منظور افزایش 

های قاچاق ریسک و هزینه
 هاگردانموادمخدر و روان

ی جهارت غیرقهانون  شهویی درآمهدهای حاصهل از ت   مبارزه حداکثری با پهول 
 موادمخدر و روانگردان ها.

 12 10 8 6 4 2 2 درصد

ش ههای حقهوقی و قهانونی امهر مبهارزه و افهزای      شناسایی و اصهالح خهالء  
 بخشی قوانین.بازدارندگی و اثر

 80 70 60 50 40 31 30 درصد

انیان های مجرمین جرائم موادمخدری و ساماندهی زنهد رسیدگی به پرونده
 خدر.جرائم موادم

 50 40 30 20 15 11 10 درصد

پیشگیری از اعتیاد و حفظ 
های انسانی و سرمایه
)جوانان، زنان و  اجتماعی
های ها( در کانونخانواده

مختلف هدف از تهدید 
 هاگردانموادمخدر و روان

ایهان  پهای چهارگانه هدف تا درصدی نرخ بروز اعتیاد در محیط 25کاهش 
 برنامه

 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.20 درصد

افزایش دسترسی به 
خدمات درمان، بازتوانی و 
 کاهش آسیب

درصدی نرخ شیوع سوء مصرف مواد مخدر در جمعیت عمهومی   25کاهش 
 درصد( 5)ساالنه  سال کشور تا پایان برنامه 64-15

 1.98 2.12 2.25 2.38 2.51 2.60 2.65 درصد

 60000 50000 45000 42000 40000 20000 15000 نفرمعتادان تا  ان و کاهش آسیبدرصدی نرخ جذب و پوشش درم 25افزایش 
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 اهداف کلی بخش
 هدف کمی

وضعیت در پایان 

 هایسال
 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان

 درصد( 5)ساالنه  پایان برنامه

ی درصههدی نههرخ مانههایی معتههادان در درمههان بهها ارتقههاء کیفهه 100افههزایش
ههای متنهوع اجتمهاعی    های درمان، کاهش آسیب و گسترش حمایتشیوه

 ا پایان برنامه.مطابق با استانداردهای علمی و جهانی ت
 20 18 16 14 12 11 10 درصد

ری از ومیر معتادان تا پایان برنامهه و جلهوگی  درصدی نرخ مرگ 25کاهش 
عهه  های مهلک و عفهونی در جام گسترش رفتارهای پرخطر و شیوع بیماری

 معتادان پرخطر.
 220 230 250 260 280 270 290 نفر

توسعه صیانت و حمایت 
ش اجتماعی در عرصه کاه
تقاضای موادمخدر و 

 هاگردانروان

گسهترش  یافتهه و  معتادان بهبود آموزی و اشتغالدرصدی حرفه 25افزایش 
 درصد(. 5)ساالنه  تا پایان برنامه آنانخانواده حمایت از 

 25 20 15 10 5 5 2 درصد

نههاد و  های مهردم ها و سازماندرصدی میزان مشارکت تشکل 25افزایش 
ههای  ایهنهاد به عنوان سرمهای مردمب شبکه ملی سازماندولتی در قالغیر

 هاگردانجانبه با موادمخدر و رواناجتماعی در امر مبارزه همه
 60 55 50 48 45 39 45 سمن

قابهل  مافزایش حمایت از زنان سرپرسهت خهانوار و توانمندسهازی زنهان در     
 تهدید اعتیاد و تبعات آن

 25 20 15 10 7 5 3 درصد

و اصالح ساختارهای  ارتقاء
مدیریتی و راهبری علمی 

جانبه با مبارزه همه
 هاگردانموادمخدر و روان

صی های راهبردی و تولید دانش تخصتوسعه تحقیقات کاربردی و پژوهش
هها  گردانهای کاهش عرضه و کاهش تقاضای مواد مخدر و رواندر عرصه
 درصد تا پایان برنامه . 25به میزان  استاندر 

 25 20 15 10 8 5 4 ددرص

دها، رویکر اصالح در قالب توان مدیریتی و پاسخگویی درصدی 50افزایش
 اری،اعتبه  آمهاری، مهالی و   سهاختاری، فنهاوری اطالعهات،   های نظام ارتقاء
د مخدر و جانبه با موافرایند مبارزه همه و نظارتی و پشتیبانی انسانی نیروی
 ها تا پایان برنامه.گردانروان

 75 70 65 60 55 52 50 درصد
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 ی و اقدامات اساس هاراهبردها و سیاست

 

 ها و اقدامات مبارزه با مواد مخدر در برنامه ششمراهبردها، سیاست. 205 جدول

ف
دی

ر
 

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

2 

تقویت نظام حقوقی و قضهایی بها   
رویکههههرد افههههزایش ریسههههک و 

ق مهواد مخهدر و   های قاچها هزینه
 هاروانگردان

ی روز نمودن قوانین و مقهررات و ارتقهاء اثربخشه   هب -
 نها.آثر ؤقوانین متناسب با تهدیدات نوظهور و اجرای م

اصههالح قههوانین و مقههررات    -
متناسب با تهدیهدات نوظههور و   

 مواد مخدر جدید

3 
مخههدر و  کههاهش عرضههه مههواد  

 هاگردانروان

قاچاقچیهان و   ههای اقتصهادی  زنی بهه بنیهان  ضربه -
های مهالی  ها و پناهگاهشناسایی اموال و کنترل پایگاه

 قاچاقچیان 

ههای  معرفی امهوال و دارایهی   -
قاچاقچیان بهه محهاکم قضهایی    

 برای توقیف و مصادره آن

4 

پیشگیری از اعتیاد به موادمخدر  -
ههها در اقشههار سههالم گههردانو روان
 جامعه

افههزایش کمههی مراکههز و ارتقههاء  -
درمهان و کهاهش    هایکیفی شیوه
 آسیب معتادان.

لم پیشگیری اولیه از اعتیاد و حفاظهت از اقشهار سها    -
 های خانواده و اجتماع.جامعه در محیط

ه و های ترک اعتیاد در بیمه پایشمولیت تمام هزینه -
 بستری معتادان.

نهاد و غیردولتی در های مردمجلب مشارکت تشکل -
هههای مختلههف کههاهش تقاضههای موادمخههدر و عرصههه
 هاگردانوانر

های درمهانی و کهاهش   روز نمودن دقیق پروتکلبه -
 .آسیب مطابق با استانداردهای جهانی و علمی روز

ههای پیشهگیری   اجرای برنامه -
 از اعتیاد برای اعضای خانواده

اجرایی نمهودن بیمهه درمهان     -
 اعتیاد

فراهم کردن بستر الزم بهرای   -
نههاد  های مردممشارکت سازمان

ف کههاهش هههای مختلههدر حههوزه
 تقاضا

های درمهانی و  اجرای پروتکل -
 کاهش آسیب مصوب

5 

ارتقهههاء دانهههش عمهههومی بههها   -
ههای نهوین   گیری از فنهاوری بهره
 آموزشی

اتخههاذ راهکارهههای پیشههگیرانه،  -
 ای و درمانی.مقابله

 وتولید دانش بومی و تخصصی مبارزه با موادمخهدر   -
 گهی و ها با توجه به شرایط جغرافیایی، فرهنگردانروان

 اجتماعی استان

هههای بنیههادی و انجههام پههروژه -
کاربردی در حهوزه موادمخهدر و   

هههای علمههی بههه   ارائههه یافتههه 
 گذارانسیاست

6 

هها و صهیانت   گسترش حمایهت  -
یافتهه و  اجتماعی از معتادان بهبهود 

 خانواده آنان

ارتقاء نظارت کیفهی بهر اجهرای     -
کاهش آسهیب   های درمان وشیوه
تهی و  در مراکز درمهان دول  معتادان
 دولتی.غیر

هههای هههای مردمههی و سههازمانشناسههایی ظرفیههت -
نهههاد و ایجههاد تسهههیالت الزم بههرای مشههارکت مههردم

حداکثری مردم در دو حوزه کهاهش عرضهه و کهاهش    
 ها.گردانتقاضای موادمخدر و روان

هههای ویههژه در حههوزه ههها و فعالیههتطراحههی برنامههه -
ل عضه ها با توجه به گسهترش م جوانان، زنان و خانواده

 اعتیاد و موادمخدر در این قشر از جامعه.

هههای ویههژه  اجههرای برنامههه  -
حفاظهههت از جوانهههان، زنهههان و  

ههای  ها در مقابل آسهیب خانواده
 ناشی از موادمخدر

ایجهههاد بسهههتر الزم بهههرای    -
مشههارکت و همکههاری مههردم در 
هههای زمینههه مقابلههه بهها آسههیب 

 موادمخدر

7 
ارتقاء و اصهالح سهاختار مهدیریت    

ها گردانموادمخدر و روانمبارزه با 
گانه کشور با موضهوع تعیهین و   ورود مؤثر قوای سه -

اجرای سهم خود در امر مبارزه با موادمخدر با توجه به 
اجرای سامانه ملهی اطالعهات    -

 مبارزه با موادمخدر در استان
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ف
دی

ر
 

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

هههای اجرایههی عضههو و در دسههتگاه
مههرتبط سههتاد بههه منظههور تحقههق  

 های کلی نظامسیاست

 العالی(فرمان مقام معظم رهبری )مدظله

  ارزه با موادمخدرطراحی سامانه ملی اطالعات مب -
شده برای انجام تکالیف تعیین -

 های اجراییدستگاه

8 

جلب مشارکت و حضور حهداکثری  
ههای  هها و سهازمان  مردم، تشهکل 
دولتههی بهههه  نهههاد و غیههر  مههردم 
هههای مختلههف مبههارزه بهها  عرصههه
 موادمخدر.

هههای ی و سههازمانهههای مردمههشناسههایی ظرفیههت -
نهههاد و ایجههاد تسهههیالت الزم بههرای مشههارکت مههردم

حداکثری مردم در دو حوزه کهاهش عرضهه و کهاهش    
 ها.گردانتقاضای موادمخدر و روان

نان، های ویژه در حوزه جواها و فعالیتتدوین برنامه -
د و ها با توجه به گسترش معضهل اعتیها  زنان و خانواده

 معه.موادمخدر در این قشر از جا

فراهم کردن بستر الزم بهرای   -
نههاد  های مردممشارکت سازمان

هههای مختلههف کههاهش در حههوزه
 تقاضا

هههای ویههژه  اجههرای برنامههه  -
پیشگیری از اعتیاد برای جوانان، 

 هازنان و خانواده

 

 الزامات

 های ارتباطی های اطالعاتی جامع و شبکهایجاد سیستم 

  از فرار  های حقوقی و قانونی و جلوگیریءخالقانون مبارزه با موادمخدر و رفع اصالح

 مجرمین.

  شویی قانون مبارزه با پول اثربخشیهای قانونی و رفع ضعف خالءاصالح 

 و  واد مخدرمقانونی مرتبط با ها و اقدامات غیرمبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیت

 ویژه در حوزه شهریه گردان بروان

 ریویژه در حوزه شهه قابله با عوامل اصلی داخلی بتقویت امکانات و تجهیزات م 

 های کنترلی و کنترل مبادی ورودی استانتقویت سامانه 

 ی و کز فرهنگاتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در محیط خانواده، کار، آموزشی و تربیتی و مرا

 عمومی

 های پیشگیری، کاهش آسیب و درمان معتادانحضور و مشارکت جدی مردم در زمینه 

 های کاربردی در حوزه مواد مخدروسعه و تقویت مطالعات و پژوهشت 
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 ئه اغت، اراهای اجتماعی پس از درمان مبتالیان در زمینه اشتغال، اوقات فرگسترش حمایت

ده شده و خانواهای حقوقی و اجتماعی برای افراد بازتوانخدمات مشاوره و پزشکی و حمایت

 آنها

 های نیازمند معتاداندهسازی و حمایت از خانواتوانمند 

 

 نیاز موردمالی منابع 

 

 منابع مالی مورد نیاز تحقق اهداف کمی از محل درآمدهای عمومی. 206 جدول
 )میلیارد ریال(

ف
دی

ر
 

 هدف کمی
 های برنامه ششمسال

 جمع 1399 1398 1397 1396 1395

1 
 عملیهاتی توسعه اقهدامات اطالعهاتی و ارتقهاء تهوان     

ها ای با شبکهای و انجام مبارزه حرفهنیروهای مقابله
 المللیو عوامل اصلی داخلی و بین

583.2 583.2 583.2 583.2 583.2 2916 

2 
هها بهه   گردانکاهش ورود و قاچاق موادمخدر و روان

 وها، تجهیهزات کنترلهی   عمق کشور با ارتقاء ظرفیت
 ها در مرزها.عملیات

349.9 349.9 349.9 349.9 349.9 1749.6 

3 
ارتقههاء دانههش مقابلههه و توسههعه و تجهیههز امکانههات  

چاق ثر با قاؤافزاری برای مقابله مافزاری و نرمسخت
 ها.گرداندریایی، هوایی و زمینی موادمخدر و روان

233.28 233.28 233.28 233.28 233.28 1166.4 

4 
شهویی درآمهدهای حاصهل از    مبارزه حداکثری با پول

 ها.گردانتجارت غیرقانونی موادمخدر و روان
233.28 233.28 233.28 233.28 233.28 1166.4 

5 
های حقهوقی و قهانونی امهر    شناسایی و اصالح خالء

 بخشی قوانین.مبارزه و افزایش بازدارندگی و اثر
116.64 116.64 116.64 116.64 116.64 583.2 

6 
وادمخهدری  های مجرمین جرائم مرسیدگی به پرونده

 و ساماندهی زندانیان جرائم موادمخدر.
233.28 233.28 233.28 233.28 233.28 1166.4 

7 
المللههی و ای و بههینهههای منطقهههتوسههعه همکههاری

جلههوگیری از ورود، قاچههاق و ترانزیههت موادمخههدر،   
 سازها به داخل کشور.ها و پیشگردانروان

116.64 116.64 116.64 116.64 116.64 583.2 

8 
و  جلب مشارکت جهانی در امر مبارزه با مهواد مخهدر  

ای یابی در تعامالت منطقهسازی و حمایتنیز فرصت
 المللی.و بین

77.76 77.76 77.76 77.76 77.76 388.8 

9 
ههای  درصدی نرخ بروز اعتیاد در محهیط  25کاهش 

 چهارگانه هدف تا پایان برنامه
777.6 777.6 777.6 777.6 777.6 3888 
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ف
دی

ر
 

 هدف کمی
 های برنامه ششمسال

 جمع 1399 1398 1397 1396 1395

10 
درصدی نرخ شهیوع سهوء مصهرف مهواد      25کاهش 

سهال کشهور تها     15-64مخدر در جمعیهت عمهومی   
 درصد( 5)ساالنه  پایان برنامه

155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 777.6 

11 
درصدی نرخ جهذب و پوشهش درمهان و     25افزایش 

 5)سهاالنه   معتهادان تها پایهان برنامهه     کاهش آسیب
 درصد(.

311.04 311.04 311.04 311.04 311.04 1555.2 

12 

با  درصدی نرخ مانایی معتادان در درمان 100افزایش
ههای درمهان، کهاهش آسهیب و     ارتقهاء کیفهی شهیوه   
ههای متنهوع اجتمهاعی مطهابق بها      گسترش حمایهت 

 استانداردهای علمی و جهانی تا پایان برنامه.

233.28 233.28 233.28 233.28 233.28 1166.4 

13 

ومیر معتادان تا پایهان  صدی نرخ مرگدر 25کاهش 
برنامه و جلوگیری از گسهترش رفتارههای پرخطهر و    

ن های مهلک و عفونی در جامعه معتاداشیوع بیماری
 کشور.

77.76 77.76 77.76 77.76 77.76 388.8 

14 
آموزی و اشهتغال معتهادان   درصدی حرفه 25افزایش 
ایان پا ت آنانخانواده گسترش حمایت از و  هیافتبهبود
 درصد(. 5)ساالنه  برنامه

174.96 174.96 174.96 174.96 174.96 874.8 

15 

هها و  درصهدی میهزان مشهارکت تشهکل     25افزایش 
دولتهی در قالهب شهبکه    نهاد و غیرهای مردمسازمان

ههای  نهاد بهه عنهوان سهرمایه   های مردمملی سازمان
 وجانبهه بها موادمخهدر    اجتماعی در امر مبهارزه همهه  

 هاگرداننروا

174.96 174.96 174.96 174.96 174.96 874.8 

16 
افهههزایش حمایهههت از زنهههان سرپرسهههت خهههانوار و 

 نعات آتوانمندسازی زنان در مقابل تهدید اعتیاد و تب
38.88 38.88 38.88 38.88 38.88 194.4 

17 

های راهبردی و توسعه تحقیقات کاربردی و پژوهش
کاهش عرضه و های تولید دانش تخصصی در عرصه
ها در کشور گردانکاهش تقاضای مواد مخدر و روان

 درصد تا پایان برنامه 25به میزان 

48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 243 

18 

در  توان مدیریتی و پاسهخگویی  درصدی 50 افزایش
فنهاوری  ههای  نظهام  رویکردهها، ارتقهاء   اصالح قالب

 یونیهر  اعتباری، آماری، مالی و ساختاری،اطالعات، 
جانبهه  هفرایند مبارزه هم و نظارتی و پشتیبانی انسانی

 تا پایان برنامه. هاگردانبا مواد مخدر و روان

923.4 923.4 923.4 923.4 923.4 4617 
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 استان یزد )ره(خمینی امام امداد کمیته

 .ستا بوده دمدتبلن ریزیبرنامه نوع از ریزیبرنامه نوع ،امداد کمیته پنجم تا ساله اولبرنامه پنج در

 شده استوار وردنیاز(م منابع اقدامات و هاطرح اهداف و ها)آرمان عقالیی دیدگاه بر بلندمدت ریزیبرنامه

مورد توجه قرار  مپنج تا ساله اولپنج هایبرنامه ،امداد کمیته هایبرنامه سوابق بررسی در لذاو  است

 .گیردمی
 

 کمیته امداد تمدمیان برنامه پنج هایویژگی و اهداف

 سالهپنج هایهبرنام راستای در و دولت با همگام است نموده تالش (ره)خمینی امام امداد کمیته

 .آورددر اجرا مرحله به و تولید سالهپنج هایبرنامه، کشور توسعه

 :باشدمی ذیل به شرح سالهپنج هایبرنامه از یک هر هایویژگی و اهداف

 
 ساله کمیته امدادهای پنجهای برنامه. اهداف و ویژگی207 جدول

های برنامه

پنج ساله 

 کمیته امداد

 برنامه هایویژگی برنامه اهداف

 برنامه اول

(1372-1368) 

 بخش پنج بر مشتمل ساله اولبرنامه پنج اهداف

 و تحقیقاتی تبلیغاتی فرهنگی، خودکفایی، حمایتی،

 .است گردیده تنظیم

 حمایتی، اصلی محور پنج در تحول برنامه این اساس

 در که است تحقیقاتی و تبلیغاتی خودکفایی، فرهنگی،
 نداشده مطرح عملیاتی امور به عنوان یابرنامه بندیطبقه
 هکمیت عملیاتی امور ترینمهم عنوان به حمایتی امور و
 .باشدمی برنامه این در امداد

 مالی منابع هاییتمحدود به توجه ضمن برنامه این در

 مورد نیز مالی منابع افزایش جدید هایموجود شیوه

 . گرفته است قرار بررسی

 عملکرد و موجود وضعیت توصیف به فقط برنامه ارزیابی

 اشاره ساله 5 مجموع و آخر سال پایه، سال گذشته در

 .دارد

 . است شده گرفته نظر در دوم سالهپنج برنامه برای پایه سال به عنوان 1373 سال 1373

 دوم برنامه

(1378-1374) 

 طول در پذیرآسیب شدیداً اقشار به حمایت تکمیل

 اقشار به اولیه خدمات هئارا و سازماندهی برنامه

 پذیرآسیب

 هبامدادی  خدمات هئارا دوم سالهبرنامه پنج اساسی هدف
ل شمو از که گروه آن ویژه به و جامعه پذیرآسیب اقشار
 .باشدمی اند،مانده خارج ایبیمه هایحمایت نظام
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های برنامه

پنج ساله 

 کمیته امداد

 برنامه هایویژگی برنامه اهداف

 آموزشی و فرهنگی خدمات اشتغال، ایجاد

 ایبیمه هایحمایت امور
 پذیرآسیب اقشار درمانی بیمه خدمات

 ییانروستا اجتماعی هایمهیب

 مردمی هایمشارکت جلب و تبلیغات

 مدیریت خدمات و تحقیقات

 یابیمه غیر حمایتی امور
 کشور از خارج هایحمایت

 دنبال را کیفی و کمی اهداف دوم سالهپنج برنامه

 .نمایدمی

های سال در موجود وضعیت توصیف به هابرنامه ارزیابی
شاره ا ساله هر اعتبارات و گذشته ه عملکردئارا و برنامه
 .دارد

 برنامه سوم

(1383-1379) 

 :حمایتی امور اهداف

 مستمر هایحمایت -1

 موردی و غیرمستمر هایحمایت -2

 مددجویی مسکن نتأمی -3
 خودکفایی و اشتغال -4

 آموزشی و فرهنگی -5

 بیمه امور و درمان و تبهداش -6

 کشور از خارج هایتحمای -7
 پشتیبانی امور اهداف

 مدیریتی خدمات و تحقیقات -1
 مردمی هایتمشارک جلب -2

 پشتیبانی و اداری خدمات -3

از  گیریبهره و امام فرمایشات از الهام با برنامه این
 رقرا مدنظر با و رهبری معظم مقام حکیمانه رهنمودهای
 اجتماعی تأمین بخش در محترم دولت هایسیاست دادن

 : است شده تنظیم پیشنهاد دو در

 و  فصل  7 بر مشتمل حمایتی امور قالب در کمی اهداف
 برنامه 14 و فصل 3 شامل پشتیبانی امور و برنامه 39

 برنامه چهارم

(1388-1384) 

 فقر زدودن و محرومین حمایتی امور

 محرومین توانمندسازی امور

 تحقیقاتی و مدیریتی امور

 مردمی هایمشارکت جلب و اعتمادسازی امور

 الملیبین خدمات و ارتباطات امور

 نمایان و زنده و اسالم نورانی احکام و تعالیم از الهام با
 گذاربنیان حمایتی و فرهنگی و دینی اندیشه نگاه داشتن

 تحقیقات و رهبری معظم مقام و نایرا جمهوری اسالمی
 در نآ تبلور و امداد فعالیت دهه سه به نزدیک تجربیات و

 نتدوی به توجه با هاریزیبرنامه و هاگذاریتمام سیاست
 سالهنجپ برنامه قانون و امام)ره( امداد ساله 80 اندازچشم
 5 مقدمه، 1 بر مشتمل یاجرای هاىسیاست کشور، چهارم
 رسیده مرکزى شوراى تصویب به که ماده 19 و فصل
 .است

1389 
 خود برنامه چهارم به سال یک نیز امداد وکمیته اضافه چهارم برنامه هایسال به سال این دولت مصوبات اساس بر

 .اضافه نمود

 برنامه پنجم

(1394-1390) 

 حمایتی خدمات نفوذ ضریب افزایش
 خانوارهای نیازمند اساسی نیازهای حداقل تأمین

 کفایت خدمات و جامعیت از مطلوبی سطح ءرتقاا

 معنوی ایمانی رشد و مددجویان انسانی کرامت حفظ

 فرهنگی

پنجم  سالهپنج برنامه تصویب ولیتئمس ،اساسنامه مطابق
این  در همچنین. باشدمی مرکزی شورای عهده بر امداد
 بر امداد پنجم ساله پنج برنامه تدوین ولیتئمس دوره
 .شد داده قرار ریزیبرنامه و پژوهش عالی شورای دهعه

شوراهای  عالی، شورای زیرمجموعه در اساس بر همین
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های برنامه

پنج ساله 

 کمیته امداد

 برنامه هایویژگی برنامه اهداف

 جامعه خانوارهای در های اجتماعیکاهش آسیب

 .هدف

 هدف جامعه خانوارهای توانمندسازی

 گیرندهخدمت خانوارهای مندیرضایت افزایش

 مردمی هایمشارکت توسعه

 المللیبین تتعامال و ارتباطات گسترش
 مردم با دوسویه تعامل و رسانیاطالع بهبود

 انسانی هایسرمایه مدیریت

 .سازمانی وریبهره ءارتقا

 تعامالت تخصصی شورای عناوین با تخصصی

 توانمندسازی، و سالمت تخصصی مرزی، شورایبرون

 مدیری خدمات و ریزیبرنامه تخصصی پژوهش، شورای

 شورای عملدستورال در مندرج شرح وظایف و ترکیب با

 کارشناسی کمیته تعیین با و ریزیو برنامه پژوهش عالی

 تلفیق و هماهنگی شورای شدن و اضافه برنامه تدوین

 هدف 12. تشکیل گردید عالی شورای دبیرخانه در برنامه

 ذکر برنامه مواد عنوان با هدف بلندمدت 45 و کالن

 . است گردیده

 

 ساله ششم پنجبرنامه  تولید منابع و باالدستی اسناد

 کتاب در شده )گردآوری رهبری معظم مقام خمینی)ره( و امام هایخاستگاه و انتظارات بیانات، -1

 .امداد( کمیته تحول مستند برنامه

 .اساسی قانون -2

 .ساله کشوربیست اندازچشم سند -3

 .رهبری معظم مقام ابالغی کلی هایسیاست -4

 .توسعه کشور ششم برنامه بر ناظر رهبری معظم مقام ابالغی کلی هایسیاست -5

 اعیاموراجتم و حوزه رفاه در کشور ساله توسعه پنج برنامه قانون مندرج در احکام -6

 .کمیته امداد اساسنامه -7

 .امداد کمیته ماموریت بیانیه -8

 .کمیته امداد محوری هایبیانیه ارزش سند -9

 .کمیته امداد ساله بیست اندازچشم سند -10

 .ته امدادکمی ساله پنجمبرنامه پنج ارزیابی -11

 .سالمندان ملی شورای تشکیل قانون و سرپرستبی کودکان و زنان تأمین قانون -12
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 .درمانی خدمات بیمه همگانی قانون -13
 

 بررسی عملکرد گذشته، تبیین وضع موجود

 ه است. ارائه شد 1390-93 یهاسال در برنامه یکم اهداف عملکردای از خالصه جدول ذیلدر 

 

 1390-93های در سال )ره(عملکرد اهداف کمی کمیته امداد امام خمینی .208 جدول

 1393 1392 1391 1390 واحد عنوان ردیف

 55620 36580 42186 41738 نفر پوشش حمایتی نیازمندان دو دهک پایین درآمدی 1

 600 957 1408 4475 واحد تأمین و تعمیر مسکن 2

 16530 16219 16798 16481 خانوار ول درآمدیتأمین کمک معیشت برای دهک ا 3

 65431 29109 26479 44556 نفر یخدمات موردی برای نیازمندان دو دهک پایین درآمد 4

 30446 34214 35679 41662 نفر خدمات بهداشتی و درمانی 5

6 
خدمات آموزشی و فرهنگی برای دو دهک پایین 

 درآمدی
 5126 4375 3281 2657 نفر

 1814 1611 1658 1485 نفر حقوقی و معاضدت قضاییخدمات  7

 15674 8085 5531 5657 نفر خدمات مشاوره و راهنمایی 8

 12326 9382 7843 10115 نفر های اجتماعیخدمات آموزشی و مهارت 9

 232 304 1265 1342 خانوار ایجاد زمینه الزم به منظور کسب درآمد 10

 2514 3271 4213 4855 نفر تعد اشتغالایجاد فرصت شغلی جهت افراد مس 11

 6329 12815 13346 9448 نفر ای برای افراد مستعد اشتغالآموزش فنی و حرفه 12

 4849 5114 5707 5822 نفر خدمات آموزشی، تحصیلی و تربیتی 13

 5191 5518 6619 4982 خانوار های اجتماعیپوشش بیمه 14

 372328 323059 335568 208028 مشترک های مردمیهای مشارکتمشترکین طرح 15

 های مردمیمیزان جذب مشارکت 16
میلیارد 
 ریال

183 302 498 623 

 12669 9678 8850 8996 نفر حامیان طرح اکرام ایتام 17

 6188 6174 4542 2784 نفر امدادیاران کمیته امداد امام 18

 

 نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدید

گیرد. در بخش نخست از منظر بخش مورد بررسی قرار می خارجی در دوشناسایی عوامل داخلی و 

 ،حوزه تخصصی و به تفکیک اهداف برنامه و در بخش دوم از منظر امداد استان. الزم به ذکر است
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های تخصصی و شورای پژوهش و ونیها و تهدیدات در کمیسبررسی نقاط قوت و ضعف و فرصت

تصویب قرار گرفته است. در ذیل نقاط قوت و ضعف و فرصت و ریزی مورد بحث و بررسی و برنامه

 تهدید به تفکیک اهداف برنامه پنج ساله ارائه شده است.

 

 نقاط قوت:

 اداری نظام سالمت و فراگیر نظارتی نظامات وجود -1

 امداد در مشارکتی مدیریت سبک وجود -2

 متخصص و متعهد انسانی های ظرفیت وجود -3

 امدادیاران و امریه خدمتی، خرید وهاینیر هایظرفیت از گیریبهره -4

 کارکنان علمی سطح ارتقاء -5

 کارکنان آموزشی هایدوره برگزاری -6

 شبکه) حمایتی هایشبکه استقرار و استان سطح در رسانیخدمت واحدهای و مراکز گستردگی -7

 نیکوکاری(

 مدون وظایف شرح و ذاتی وظایف با سازمانی تشکیالت بودن متناسب -8

 سیستم جامع، سیستم) کاربردی هایسیستم استقرار و فناوری برای الزم ایهساختزیر وجود -9

 و . . .( مالی

 خانواده مددکار طرح استقرار و اجرا -10

 امداد متنوع خدمات با متناسب فرایندهای و هانامهآیین ها،دستورالعمل وجود -11

 محوریدرسهم و محوریمسجد مثل هاییطرح اجرای با عمومی اعتماد ارتقاء جهت در تالش -12

 حمایتی هایبرنامه اجرای در امانی و شرعی وجوهات و مردمی هایکمک از گیریبهره -13

 وام هایسرمایه و اداری هایساختمان مستغالت، امالک، وجود -14

 نامهتفاهم قالب در.  . . و خیرین ها،سازمان با مؤثر ارتباط و تعامل -15
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 :ضعفنقاط 

 ی مدیریتی هاعدم جایگزین مناسب برای احراز پست -1

زهای های آموزشی با نیاهای تخصصی ضمن خدمت کارکنان و عدم تناسب دورهکمبود آموزش -2

 تخصصی کارکنان

 ضعف در سیستم نگهداشت نیروی انسانی -3

 های نیکوکارینامشخص بودن ساختار و جایگاه شبکه -4

ائه های ارندعدم وجود فرایندهای استاندارد ارائه خدمات حمایتی و طوالنی بودن برخی فرای -5

 خدمات 

 سپاریهای قابل برونعدم اجرای کامل فعالیت -6

 ضعف در اجرای طرح ارزشیابی کارکنان -7

 های تخصصیای و تعامل اندک با حوزهناآشنایی مددکاران با اصول مددکاری حرفه -8

 های مردمیهای مشارکتتعدد طرح -9

 میکار عموع ابهامات افرسانی مؤثر در تبیین خدمات امداد در جهت رفضعف در سیستم اطالع -10

 ناکافی بودن سرانه خدمات -11

 مطلوب از امکانات مجتمع اقتصادیاستفاده نا -12

 های مصوبعدم تناسب بودجه با برنامه -13

 های اطالعاتی سیستم جامعنقص در تکمیل بانک -14

 های کاربردیناکافی بودن پژوهش -15

 

 :هافرصت

 هایهیات ها وخیریه نهاد،مردم هایسازمان مردمی، هایتشکل متبرکه، هایبقعه وجود مساجد، -1

 فعال مذهبی

 امداد با استان مسئولین همدلی و عمومی اعتماد -2
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 تولید و کار و کوشیسخت به مردمی هاینگرش و مذهبی اعتقادات -3

 گردشگری هایجاذبه و هاسرمایه از مندیبهره -4

 استان سواد سطح بودن باال -5

 یاستان هایظرفیت بر اساس بیکاری نرخ کاهش -6

 کاال سبد و یارانه پرداخت -7

 استان شدن صنعتی و یافتگیتوسعه سطح -8

 اجتماعی هایحمایت زمینه در دولتی قوانین وجود -9

 دستیباال قوی راهبردی اسناد وجود -10

 استان سطح در مناسب فناوری هایزیرساخت وجود -11

 استان سطح در پژوهشی و آموزشی مراکز تعدد -12

 مدادا مددجویان به بانکی تسهیالت ارائه -13

  غرب( –شرق)و  (جنوب –شمال) کریدورهای و در مرکز کشور در قرار گرفتن -14

 

 :هاتهدید

 گری و...(های اجتماعی )اعتیاد، طالق، تکدیهای و ناهنجاریافزایش آسیب -1

 مهاجرپذیری و افزایش اتباع خارجی مقیم استان یزد -2

 شیوع بیمارهای غیرواگیر شایع مثل دیابت و سرطان -3

 یافتگی در روستاهایت و پایین بودن سطح توسعهپراکندگی جمع -4

 نرخ تورم -5

 گذاری باالهزینه باالی ایجاد شغل و نیاز به سرمایه -6

 کردهکارگرمحور بودن صنایع استان و افزایش بیکاری در بین افراد تحصیل -7

 از دست رفتن مشاغل سنتی استان -8
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به  رات مربوطاجتماعی و اعتباهای اجرا نشدن کامل مصوبات قانونی و مقررات در زمینه حمایت -9

 آن

 عدم تخصیص به موقع اعتبارات  -10

 ها به اعتبارات امدادوابستگی امداد به منابع دولتی و تغییر رویکرد دولت -11

 های مردمیآوری کمکنبود نظارت کافی و فقدان ساماندهی مؤسسات خیریه در جمع -12

 تهاجم فرهنگی  -13

 ردمهای اقتصادی و اثر سوء آن بر زندگی متحریم -14

 حجم باالی بافت فرسوده شهری و روستایی -15

 های چند سال اخیر و آلودگی هوا خشکسالی -16

 های دولتیها توسط دستگاهنامهعدم ضمانت اجرایی تفاهم -17

 گری و ...(های اجتماعی )اعتیاد، طالق، تکدیهای و ناهنجاریافزایش آسیب -18

 
 برنامه ششم هایسال در برنامه کمی افاهد عملکردبینی پیش. 209 جدول

ف
دی

ر
 

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوان
جمع 

 کل

1 
پوشش نیازمندان دو دهک 

 پایین درآمدی
 - 100000 88000 79000 72000 66000 نفر

 12000 2400 2400 2400 2400 666 واحد تأمین و تعمیر مسکن 2

3 
تأمین کمک معیشت برای 

 دهک اول درآمدی
 - 21400 20175 18950 17725 16500 انوارخ

4 
خدمات موردی برای 

نیازمندان دو دهک پایین 
 درآمدی

 260140 67480 58680 51020 44380 38580 خانوار

 - 44105 43240 42390 41560 40747 نفر خدمات بهداشتی درمانی 5

6 
فرهنگی  خدمات آموزشی و

 برای دو دهک پایین درآمدی
 44700 12500 10400 8600 7200 6000 خانوار

 85500 20500 18700 16900 15400 14000 نفر راهنمایی خدمات مشاوره و 7

8 
 توسعه خدمات آموزشی و

 های اجتماعیمهارت
 30100 6020 6020 6020 6020 6020 نفر

 2045 570 470 400 330 275 خانوارایجاد زمینه الزم به منظور  9
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ف
دی

ر
 

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوان
جمع 

 کل

 کسب درآمد

10 

شغلی جهت ایجاد فرصت 
افراد مستعد اشتغال جامعه 

 هدف )کاریابی(

 19600 3920 3920 3920 3920 3920 نفر

11 

ای وحرفهه آموزش فنیئارا
برای افراد مستعد اشتغال 

 جامعه هدف

 26200 5240 5240 5240 5240 5240 نفر

12 
تحصیلی و  خدمات آموزشی،

 تربیتی
 - 9600 8400 7300 6300 5500 نفر

 - 8700 7400 6100 4800 3494 خانوار های اجتماعییمهپوشش ب 13

14 
های مشترکین طرح
 های مردمیمشارکت

 - 800000 760000 720000 680000 640000 مشترک

15 
های میزان جذب مشارکت

 مردمی

 میلیون
 ریال

1040000 1430000 1820000 2210000 2600000 - 

 - 68200 64800 61500 58250 55000 نفر حامیان طرح اکرام 16

 - 151000 131000 111000 91000 71000 نفر امداد یاران کمیته امداد امام 17

 

 ایثارگران

 بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود ایثارگران

 توصیف و تحلیل وضع موجود 

 تعداد پدران هب توجه با باشد،یم نفر 71 برابر 1394 سال در شهداء پدران فوت تعداد توسطم -

بینی ( و روند افزایش سن و باال رفتن درصد فوت، پیشنفر 1152شهدا در این سال )

  کند.نفر کاهش پیدا  777به 1399گردد تعداد پدران معظم شهدا در سال می

 ینفر 2130 آمار به باتوجه باشد،یمنفر  81معادل  1394ال س در شهدا مادران فوت  متوسط -

 به حداکثر 1399 سال در شهدا مادران تعداد سن، شیافزا روند ودر این سال  شهدا مادران

 .خواهد رسید نفر 1730
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 در شهدا نیوالد هیکل شودیم ینیبشیپ ،1394 سال در شهداء نیوالد سن متوسط به باتوجه -

 به را یاژهیو طیشرا دوره نیا که برندیم سر به یسالمند دوره در 1399 سال در اتیح دیق

  .داشت خواهد همراه

 در درصد نیا که دارند قرار یسالمند دوره در جانبازان از درصد 1/9 حدود 1394 سال در -

 .ابدییم شیافزا درصد 22 به 1399 سال

 نیا که دارند قرار یسالمند دوره در شهدا همسران از درصد 23 میزان به 1394 سال در -

 .ابدییم شیافزا درصد 5/40 به 1399 سال در شاخص
 

 )امور فرهنگی( ثارگرانیا بخش یکم اهداف عملکرد. 210 جدول

 هدف کمی

ف
ار

تع
د م

اح
و

 

های سال

شد برنامه چهارم
ر

 
ط

س
تو

م
 

ره
دو

 

مه
رنا

ب
 

رم
ها

چ
 (

صد
در

) 

 پنجم برنامه یهاسال

شد
ر

 
ط

س
تو

م
 

ره
دو

 

مه
رنا

ب
 

جم
پن

 (
صد

در
) 

1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

 ها وافزایش پوشش آموزش
مسابقات قرآنی، فرهنگی و 
 هنری ایثارگران

 0.8 13 12.7 12.5 12.2 12 61 13 8 درصد

های افزایش پوشش برنامه
 زیارتی و سیاحتی ایثارگران

 6 7 6.4 5.7 5 4.5 63 5.5 3.5 درصد

افزایش پوشش خدمات 
ورزشی و تربیت بدنی 
 ایثارگران

 56 10.8 9.6 8.7 7.6 6.1 68 6 1.4 درصد

پوشش خدمات افزایش 
 آموزش عمومی ایثارگران

 -36 1030 1080 1200 1320 1405 16 1300 1090 نفر

ارائه خدمات دانشجویان 
 پردازشهریه

 22 2073 1990 1840 1720 1695 22 1280 987 نفر

افزایش پوشش خدمات 
 دانشجویان روزانه دولتی

 11 784 758 730 721 695 23 704 540 نفر

از  افزایش کامل حمایت
 مدانآنخبگان و سر

 8 21 20 19 18 18 0.9 17 16 درصد

 24 350 320 290 271 266 8 211 194 نفر عالی سایر آموزش
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 (درمان و بهداشت) ثارگرانیا بخش یکم اهداف عملکرد. 211 جدول

 هدف کمی
 واحد

 متعارف

های سال

 برنامه چهارم

ه 
ور

طد
س

تو
/م

د 
ش

ر

مه
رنا

ب
چ 

رم
ها

 
د(

ص
در

(
 

 های برنامه پنجمسال

ط
س

تو
/م

د 
ش

ر
 

ه 
ور

د

مه
رنا

ب
 

جم
پن

 
د(

ص
در

(
 

1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

حفظ پوشش بیمه همگانی 
 ایثارگران

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 درصد

حفظ پوشش بیمه مکمل 
 ایثارگران

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 درصد

 هاییش پوشش آموزشافزا
 تخصصی درمانی

 9 50 49 47 45 45 8 43 35 درصد

افزایش پوشش طرح پایش 
 سالمت ایثارگران

 7 3520 3460 3220 2970 2420 1569 1921 352 نفر

 افزایش پوشش خدمات دارو و
تجهیزات پزشکی و توانبخشی 

 و رفاهی درمانی

 7 2223 2100 1880 1690 1524 130 1240 1110 نفر

حفظ پوشش خدمات مراقبت 
)مراقبت  مدتطوالنی

 سالمندی(

 30 90 80 70 0 0 0 0 0 درصد

پوشش کامل خدمات 
 های پزشکیکمیسیون

  520 750 830 795 515 -152 453 605 نفر
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 (شهادت و ایثار فرهنگ ترویج) ثارگرانیا بخش یکم اهداف عملکرد. 212 جدول

 دف کمیه

ف
ار

تع
د م

اح
و

 

سال 

پایه

1383 

های سال

 برنامه چهارم

ه 
ام

رن
ه ب

ور
 د

ط
س

تو
د م

ش
ر

د(
ص

در
م )

ار
چه

 

 های برنامه پنجمسال

ه 
ام

رن
ه ب

ور
 د

ط
س

تو
د م

ش
ر

د(
ص

در
م )

ج
پن

 

1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

افزایش تعداد 
ها مراسم و کنگره
 و یادواره

 52 373 325 301 270 245 40 220 132 125 مراسم

تحریر و انتشار 
 مجالت شاهد

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شماره

لیف و أافزایش ت
نشر کتاب مرتبط 
با فرهنگ ایثار و 
 شهادت

 50 2 1 2 2 1 25 4 3 2 عنوان

افزایش تولید و 
حمایت از تولید 
برنامه دیداری و 
 شنیداری و هنری

 40 140 130 120 110 100 30 140 110 90 دقیقه

های ایش برنامهافز
آوری، جمع

مستندسازی و 
نگهداری آثار 
 ایثارگران

 50 1065 585 680 869 587 50 200 150 121 مورد

افزایش تبلیغات 
محیطی و هنرهای 
 تجسمی ایثارگران

 50 385 350 315 283 254 35 215 159 137 مورد

افزایش 
های پژوهش

فرهنگی مرتبط با 
فرهنگ ایثار و 
 شهادت

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 طرح

افزایش ایجاد 
 مراکز فرهنگی

 70 26 24 20 18 15 20 12 10 8 باب
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 (مسکن و اشتغال تعاون، بخش) ثارگرانیا بخش یکم اهداف عملکرد. 213 جدول

 هدف کمی

ف
ار

تع
د م

اح
و

 

های سال

 برنامه چهارم

ره
دو

ط 
س

تو
د م

ش
ر

د( 
ص

در
م )

ار
چه

ه 
ام

رن
ب

 

 برنامه پنجمهای سال

ه 
ور

 د
ط

س
تو

د م
ش

ر

د(
ص

در
م )

ج
 پن

مه
رنا

ب
 

1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

مین أافزایش پوشش خدمات ت
 شرایط مسکن ایثارگران واجد

 100 4 4 8 2 0.5 100 1 0 درصد

افزایش پوشش خدمات 
سازی زیست شخصی مناسب

 ایثارگران

 50 4 3.5 3 3 2.8 100 2 1 درصد

 285 1060 720 463 218 277 7 211 145 نفر انکی مسکن ایثارگرانتسهیالت ب

افزایش پوشش تسهیالت رفاهی و 
 اجتماعی ایثارگران

 9 8851 8322 8301 7985 7903 19 7003 5863 نفر

های اجتماعی حفظ پوشش بیمه
 ایثارگران

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 درصد

مع اندازی مراکز جاتکمیل و راه
مراکز فرهنگی، ورزشی و 

 بخشی ایثارگرانتوان

 48 41 37 30 25 20 10 10 0 درصد

افزایش پوشش ایجاد اشتغال 
 ها(ایثارگران )استخدام در دستگاه

 46 39 27 28 29 18 50 15 10 درصد

های افزایش پوشش ارتقاء آموزش
مهارتی شغلی و افزایش 

های شغلی ایثارگران )خود فرصت
 اشتغالی(

 10 27 26 25 24 22 60 19 12 درصد

 65 70 63 58 51 46 60 41 25 درصد مزارگلزار شهدا

افزایش پوشش طرح سپاس و 
مراجعه معکوس) ارتباط با 

 ایثارگران(

 10 85 80 78 75 75 66 75 50 درصد

افزایش پوشش خدمات مددکاری 
 فردی و گروهی

 8 80 75 73 70 68 69 65 45 درصد

دمات مشاوره افزایش پوشش خ
 خانوادگی ایثارگران واجد شرایط

 10 85 82 80 79 78 73 75 55 درصد

و افزایش پوشش خدمات، آموزش 
های اجتماعی پیشگیری از آسیب

 ایثارگران واجد شرایط

 8 70 68 65 60 55 80 60 48 درصد
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 هاتنگناها و چالش

 عدم کفایت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 

 نمندسازی و خوداتکایی ایثارگرانتوجه ناکافی به توا 

  های ر دستگاهدپراکندگی مجریان و عدم امکان نظارت بر اجرای قوانین و مقررات ایثارگران

 اجرایی 

 عدم جامعیت و کفایت خدمات معیشتی و رفاهی ایثارگران 

 ثیر آن بر درمان ایثارگرانأافزایش و عوارض ثانویه ناشی از مجروحیت و ت 

 

 ردی ایثارگرانهای راهببرنامه

 اهداف کلی و راهبردها

 
 بخش ایثارگران در برنامه ششم ی اهداف کلی و راهبردها. 214 جدول

ف
دی

ر
 

 راهبردهای دستیابی به هدف کلی اهداف کلی

1 
ها، ارزش قیتعم ،ینیمعرفت د یاعتال

 ،ثاریو توسعه فرهنگ ا جیباورها و ترو
 عهجهاد و شهادت در جام

 تولید آثار فاخر در مقوله فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت -

ش و اور، منتالش در جهت نهادینه نمودن فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت در اندیشه، ب -
 رفتار مردم و مسئوالن

 ایثارگران در ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادتمشارکت فعال  -

و  ثارگراناعی بین نسلی ایفراهم نمودن زمینه و شرایط شناسایی و پیوندهای اجتم -
 و شهادت خانواده آنان در مقوله فرهنگ ایثار و جهاد

2 
 آموزشی ارتقاء سطح علمی، -

 توانمندی ایثارگران و خانواده آنان -

 

شاهد  آفرینانآموزش و توانمندسازی جامعه ایثارگری در حوزه اشتغال و حمایت از کار -
 و ایثارگر

عه های آموزشی، تربیتی و فرهنگی جاماهتمام ویژه به امور تحصیلی و فرصت -
 ایثارگری

 های اجتماعی ایثارگرانمهارت ءارتقا -

دنی بتقویت روحیه نشاط و شادابی و توسعه ورزش همگانی و تربیت  توسعه و - -
 محور در جامعه ایثارگریسالمت

3 
جایگاه و منزلت  ءحفظ و ارتقا
عزتمندی، خودباوری و  اجتماعی،

 هویت جامعه ایثارگری

 های حقوقی و قضایی از ایثارگرانتوسعه حمایت -

ای های برابر برهای اجرایی در ایجاد فرصتهای جامعه و دستگاهاستفاده از ظرفیت -
 ایثارگران
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 های اجراییتشکیل سامانه عملکرد دستگاه -

آموزی در جهت خوداتکایی معیشتی های توانمندسازی و مهارتتوسعه حمایت -
 ایثارگران

 های معیشتی برای ایثارگران غیربرخوردار، محروم و معسرتوسعه حمایت -

 مین مسکن ایثارگرانأهای کمک به تتوسعه حمایت -

4 
سطح سالمت و کیفیت  ءحفظ و ارتقا

 زندگی جامعه ایثارگری

 مدت()بیمه مراقبت طوالنی استقرار نظام مراقبت سالمندی برای ایثارگران -

 توسعه نظام خرید خدمت بهداشتی و درمانی -

 رانایثارگ ها و تحقیقات کاربردی در امور بهداشتی، درمانی و سالمتتوسعه آموزش -

 

 اهداف کمی 

 

 (فرهنگی و آموزشی)تعیین اهداف کمی بر حسب اهداف کلی ایثارگران در برنامه ششم . 215 جدول

عنوان هدف 

 کلی

 هدف کمی

 در تیوضع

 انیپا

 هایسال

 امه ششمهای برنسال

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان

حفظ و ارتقاء 
جایگاه و منزلت 

عزتمندی، اجتماعی.
خودباوری و هویت 
 جامعه ایثارگری

ها و افزایش پوشش آموزش
مسابقات قرآنی، فرهنگی و 

 هنری ایثارگران

 12 10.5 10 8 7.5 7 5 درصد

های افزایش پوشش برنامه
 سیاحتی ایثارگرانزیارتی و 

 13 12 10 9  6 5 درصد

افزایش پوشش خدمات ورزشی 
 و تربیت بدنی ایثارگران

 15 13 12 10.5 9 8 7 درصد

حفظ و ارتقاء 
جایگاه و منزلت 

عزتمندی، اجتماعی،
خودباوری و هویت 
 جامعه ایثارگری

افزایش پوشش خدمات، 
آموزش و پیشگیری از 

های اجتماعی ایثارگران آسیب
 اجد شرایطو

 100 95 90 85 75 70 68 درصد

افزایش پوشش طرح سپاس و 
)ارتباط با  مراجعه معکوس
 ایثارگران(

 100 97 95 92 87 85 80 درصد

افزایش پوشش خدمات 
 مددکاری فردی و گروهی

 100 95 90 87 85 80 75 درصد

افزایش پوشش خدمات مشاوره 
خانوادگی ایثارگران واجد 

 شرایط

 100 95 92 87 85 85 82 درصد

ارتقاء سطح علمی، 
موزشی و آ

افزایش پوشش خدمات 
 آموزش عمومی ایثارگران

 904 911 934 959 986 1030 1080 نفر
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عنوان هدف 

 کلی

 هدف کمی

 در تیوضع

 انیپا

 هایسال

 امه ششمهای برنسال

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان

توانمندی ایثارگران 
 و خانواده آنان

ارائه خدمات دانشجویان 
 پردازشهریه

 3450 3180 2940 2790 2412 2127 2114 نفر

افزایش پوشش 
یان روزانه دانشجوخدمات
 دولتی

 1434 1316 1175 1078 963 860 835 نفر

افزایش پوشش خدمات حمایت 
 از نخبگان و سرامدان

 28 26 25 24 22 19 18 درصد

 
 تعیین اهداف کمی بر حسب اهداف کلی ایثارگران در برنامه ششم )ترویج فرهنگ ایثار و شهادت(. 216 جدول

هدف 

 کلی

 کمی هدف

 در تیوضع

 انیپا

 هایسال

 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان

اعتالی 
معرفت 
 دینی،
تعمیق 
 ها،ارزش
و  اباوره
ترویج 
فرهنگ 
 ایثار،
جهاد و 
شهادت 
در 
 جامعه

ها و افزایش تعداد مراسم و کنگره
 یادواره

 590 540 495 450 410 373 335 مراسم

افزایش تالیف و نشر کتاب مرتبط با 
 فرهنگ ایثار و شهادت

 7 6 5 4 3 2 1 عنوان

مه افزایش تولید و حمایت از تولید برنا
 دیداری و شنیداری

 346 289 241 201 168 140 130 دقیقه

آوری، افزایش پوشش جمع
 مستندسازی و نگهداری آثار ایثارگران

 -نفر
 ایثارگر

585 1065 850 925 1000 1075 1050 

های فرهنگی مرتبط افزایش پژوهش
 با فرهنگ ایثار و شهادت

 5 4 3 3 2 2 1 طرح

افزایش تبلیغات محیطی و هنرهای 
 تجسمی ایثارگران

 600 550 500 460 420 390 350 طرح

 8 7 6 5 5 4 4 مورد ایجاد یادمان شهدا و ایثارگران

 120 120 120 100 0 0 0 دقیقه های سینماییتولید فیلم

 6 6 7 5 6 7 5 درصد اتمام طرح ساماندهی گلزار شهدا

افزایش نسبت اعتبارات فرهنگی و 
 ترویجی به کل بنیاد

 17 16 16 5/15 15 14 13 درصد
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 تعیین اهداف کمی بر حسب اهداف کلی ایثارگران در برنامه ششم )بهداشت و درمان(. 217 جدول

 هدف

 کلی

 هدف کمی

 در تیوضع

 انیپا

 هایسال

 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان

 حفظ و
 ءارتقا
سطح 
سالمت 

کیفیت  و
زندگی 
جامعه 
 ایثارگری

 100 100 100 100 100 100 100 درصد حفظ پوشش بیمه همگانی ایثارگران

 100 100 100 100 100 100 100 درصد حفظ پوشش بیمه مکمل ایثارگران

های تخصصی افزایش پوشش آموزش
 درمانی

 52 52 51 51 50 50 49 درصد

افزایش پوشش طرح پایش سالمت 
 ایثارگران

 4100 3702 3671 3600 3623 3520 3460 نفر

افزایش پوشش خدمات دارو و 
تجهیزات پزشکی و توانبخشی و 

 رفاهی درمانی

 3750 3410 3087 2813 2556 2323 2100 نفر

حفظ پوشش خدمات مراقبت 
 مراقبت سالمندی() مدتطوالنی

 92 92 92 91 90 90 80 درصد

های پوشش کامل خدمات کمیسیون
 پزشکی

 650 600 600 500 500 420 750 نفر

 
 )معیشت و رفاه( تعیین اهداف کمی بر حسب اهداف کلی ایثارگران در برنامه ششم. 218 جدول

 هدف کلی
 هدف کمی

 در تیوضع

 انیپا

 هایسال

 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان

ارتقاء سطح 
علمی، 
آموزش و 
توانمندی 
ایثارگران و 
خانواده آنان 
به منظور 
آفرینی نقش

فعال و حضور 
ثر در ؤم
های عرصه

فرهنگی، 
اقتصادی، 

افزایش پوشش خدمات، آموزش و 
های اجتماعی پیشگیری از آسیب
 ایثارگران واجد شرایط

 100 95 90 85 75 - 68 درصد

افزایش پوشش طرح سپاس و 
 ارتباط با ایثارگران()مراجعه معکوس 

 100 97 95 92 87 - 80 درصد

افزایش پوشش خدمات مددکاری 
 فردی و گروهی

 100 95 90 87 85 - 75 درصد

افزایش پوشش خدمات مشاوره 
 شرایط خانوادگی ایثارگران واجد

 100 95 92 87 85 - 82 درصد

افزایش پوشش ایجاد اشتغال 
 ها()استخدام در دستگاه ایثارگران

 38 32 33 32 23 25 21 درصد

های افزایش پوشش ارتقاء آموزش
های فرصتمهارتی شغلی و افزایش

 34 32 24 26 27 24 28 درصد
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 هدف کلی
 هدف کمی

 در تیوضع

 انیپا

 هایسال

 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان

و اجتماعی 
 سیاسی

 اشتغالی()خود شغلی ایثارگران

حفظ و ارتقاء 
سطح 
معیشت و 
کیفیت 
زندگی جامعه 
ایثارگری به 
منظور 
 برخورداری از
سطح مطلوب 
زندگی با 
حفظ کرامت، 
عزتمندی و 
خوداتکایی 
 آنان

ارتقاء سطح معیشت ایثارگران حقوق 
 بگیرو مستمری

 4291 4441 4591 4741 4891 5041 5538 نفر

یش پوشش و ارتقاء سطح افزا
 معیشت جانبازان معسر و فاقد درآمد

 10 6 5 4 3 3 2 درصد

افزایش پوشش خدمات تامین 
 شرایط مسکن ایثارگران واجد

 3.5 3.2 3.1 3 2.7 2.6 2.5 درصد

سازی افزایش پوشش خدمات مناسب
زیست شخصی ایثارگران واجد 

 شرایط

 6 5/5 5 5 4.5 4 3.5 درصد

 2400 2400 2400 2400 2400 1064 720 نفر نکی مسکن ایثارگرانتسهیالت با

افزایش پوشش تسهیالت رفاهی و 
 اجتماعی ایثارگران

 9100 9075 9010 8910 8880 8851 8322 نفر

های اجتماعی حفظ پوشش بیمه
 ایثارگران

 100 100 100 100 100 100 100 درصد

اندازی مراکز جامعه تکمیل و راه
 ورزشی و توانبخشیفرهنگی، 

  100 90 70 50 42 30 درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 439                                                  امور اجتماعی/ رفاه و تأمین اجتماعی                                                                      

 

 هاراهبردها و سیاست

 

 در برنامه ششم ثارگرانیاو اقدامات  هاراهبردها و سیاست. 219 جدول

ف
دی

ر
 

 اقدامات اجرایی سیاست راهبرد

1 

های جامعه استفاده از ظرفیت -
های اجرایی در ایجاد و دستگاه
های برابر برای تفرص

 ایثارگران

گذاری در راستای حمایت از سیاست -
 نهادهای مردمها و سازمانتشکل

فعال نمودن شورای عالی ترویج فرهنگ  -
 ایثار و شهادت

ها و گیری و انسجام تشکلتشویق به شکل -
 نهادهای مردمسازمان

استفاده از ظرفیت شورای عالی ترویج  -
 فرهنگ ایثار و شهادت

2 

د آثار فاخر در مقوله تولی -
 فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت

تالش در جهت نهادینه  -
نمودن فرهنگ ایثار، جهاد و 
شهادت در اندیشه، باور، منش 
 و رفتار مردم و مسئوالن

مشارکت فعال ایثارگران در  -
ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و 

 شهادت

فراهم نمودن زمینه و شرایط  -
شناسایی و پیوندهای اجتماعی 

ن نسلی ایثارگران و خانواده بی
آنان در مقوله فرهنگ ایثار و 

 جهاد و شهادت

گذاری افزایش آثار فاخر فرهنگی، سیاست -
 جهاد و هنری، ادبی در مقوله فرهنگ ایثار،

 شهادت

یادگارها و میراث گرانبهای  انتقال -
ال ایثارگران و فرهنگ ایثار و شهادت و انتق

 های آتیآن به نسل

های جذاب برنامهفزایش گذاری اسیاست -
و موثر بر قشر جوان در ارتباط با فرهنگ 

 ایثار و شهادت

ها و ایام مربوط تکریم و تعظیم مناسبت -
 هابه فرهنگ

 تقدیر و تجلیل از ایثارگران -

ر های مادی و معنوی به تولید آثاارائه مشوق -
فاخر فرهنگی، هنری، ادبی در مقوله فرهنگ 

های جذاب و امهبرن و جهاد و شهادت ایثار،
ر و ثر بر قشر جوان در ارتباط با فرهنگ ایثاؤم

 شهادت

های مادی و معنوی برای ارائه مشوق -
آوری، حفظ و نگهداری آثار، یادگارها و جمع

 میراث گرانبهای ایثارگران و فرهنگ ایثار و
 های آتیشهادت و انتقال آن به نسل

ها و ایام مربوط به مناسبتبرگزاری مراسم  -
 ایثار و شهادت نگفره

 ثبت گلزار شهداء به عنوان آثار ملی -

 اناعطای نشان ایثار و نشان ویژه به ایثارگر -

3 

آموزش و توانمندسازی  -
جامعه ایثارگری در حوزه 

اشتغال و حمایت از کارآفرینان 
 شاهد و ایثارگر

اهتمام ویژه به امور تحصیلی  -
های آموزشی، تربیتی و فرصت

 رگریو فرهنگی جامعه ایثا

های اجتماعی مهارت ءارتقا -
 ایثارگران

تقویت روحیه نشاط  توسعه و -
و شادابی و توسعه ورزش 
همگانی و تربیت بدنی 

محور در جامعه سالمت
 ایثارگری

های مندی ایثارگران از فرصتبهره -
های تحصیلی و عضویت مطالعاتی، بورس

 هاهای علمی دانشگاهدر هیأت

ن و آفرینی سرآمداحمایت از نقش -
نخبگان شاهد و ایثارگر در تولید علم و 

 فناوری

مندی از توان علمی و تخصصی بهره -
ی نخبگان ایثارگر در تولید علم و کارآفرین

 در جامعه

گذاری در راستای اشتغال و سیاست -
 کارآفرینی ایثارگران

مندی ایثارگران از ریزی برای بهرهبرنامه -
های تحصیلی و های مطالعاتی، بورسفرصت

 هاهای علمی دانشگاهعضویت در هیأت

سازی اوقات فراغت غنیریزی برای برنامه -
 جامعه ایثارگری

آفرینی سرآمدان و ریزی برای نقشبرنامه -
نخبگان شاهد و ایثارگر در تولید علم و 

 آوریفن

 مندی از توان علمی وبهره ریزی برایبرنامه -
تخصصی نخبگان ایثارگر در تولید علم و 

 ی در جامعهکارآفرین

های معیشتی به ایثارگران معسر ارائه کمک -فاقد درآمد و  حمایت از ایثارگران معسر و -ها و تسهیالت توسعه حمایت - 4
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ف
دی

ر
 

 اقدامات اجرایی سیاست راهبرد

 رفاهی ایثارگران

های معیشتی توسعه حمایت -
تالش در جهت ایثارگران و 

 خود اتکایی ایثارگران

گیری خدمات معیشتی جهت -
برای ایثارگران غیر برخوردار، 

 محروم و معسر

های کمک به توسعه حمایت -
 تامین مسکن ایثارگران

 و فاقد درآمد خانواده ایثارگران متوفی

های مادی و معنوی از خانواده و حمایت -
 ایثارگران متوفی

های ضروری و اضطراری به ارائه کمک -
 ایثارگران نیازمند و خانواده ایشان

5 
استقرار نظام مراقبت سالمندی 

براساس ایثارگران ) برای
 های پایش سالمت(برنامه

مراقبت طوالنی  گذاری برایسیاست -
 مدت سالمندی

 سالمندان ویژه ارائه خدمات -

مراقبت طوالنی مدت  برایریزی برنامه -
 سالمندیدوران 

ای ، اجتماعی و مشاورهارائه خدمات فرهنگی -
 به سالمندان

6 
توسعه نظام خرید خدمت 

 بهداشتی و درمانی

در راستای پوشش  گذاریسیاست
 های درمانی ایثارگرانهزینه

های درمانی ایثارگران توسط پوشش هزینه
 تکمیلی(و  ای )پایهسیستم بیمه

7 
ها و تحقیقیات توسعه آموزش
درمانی و  در امور بهداشتی،
 سالمت ایثارگران

های گذاری در راستای افزایش طرحسیاست
 تحقیقاتی درمانی ایثارگران

ت، ها و اقدامات وزارت بهداشرفیتاستفاده از ظ
اجرای  درمان و آموزش پزشکی جهت

 های تحقیقاتی درمانی ایثارگرانطرح
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 الزامات 

  زم برایاصالح قوانین و مقررات به عنوان یک ضرورت حقوقی و ایجاد ضمانت اجرایی ال 

 ها دستگاه

 یی برای شناسا سازی فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت در جامعه و بسیج عمومینهادینه

 های فرهنگ ایثار و شهادت و تبیین و تشریح آن مؤلفه

 (کتاب و ...  -سریال -انجام اصالحات اساسی و بنیادین در تولید آثار فرهنگی، هنری )فیلم 

 مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت 

 های بعدی توسعه و ترویج بینش، تفکر و رفتار ایثارگران و مجاهدان به نسل 

  ساختاری فرایندی در آموزش و پرورش اصالحات 

 ان ایثارگر رسانی متناسب با نیازهای واقعی و حقیقیها و فرایندهای خدماتاصالح برنامه

وحی ر و متناسب با شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین شرایط جسمی

 ایثارگران 

 یثارگران امتیازات به ا حقوقی در اعطای تسهیالت، خدمات و انجام اصالحات ساختاری و

 های مختلفهای کلی نظام در حوزهمتناسب با قوانین باالدستی و سیاست

 د از ایجا اصالح قوانین و مقررات و فرایندها در جهت توانمندسازی ایثارگران و پرهیز

 های مربوطه وابستگی ایشان به دستگاه
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  ازیموردن مالی منابع

 

منابع مالی موردنیاز تحقق اهداف کمی ایثارگران از محل درآمدهای عمومی )ترویج فرهنگ ایثار و . 220 جدول

 شهادت(
 )میلیارد ریال(

 هدف کمی
 های برنامه ششمسال

 جمع
1395 1396 1397 1398 1399 

 2.75 0.77 0.64 0.53 0.44 0.37 هاها و یادوارهافزایش تعداد مراسم و کنگره

 0 0 0 0 0 0 انتشار مجالت شاهدتحریر و 

ار افزایش تالیف و نشر کتاب مرتبط با فرهنگ ایث
 و شهادت

0.08 0.096 0.11 0.14 0.17 0.596 

ی و افزایش تولید و حمایت از تولید برنامه دیدار
 شنیداری و هنری

0.12 0.14 0.17 0.2 0.24 0.87 

، مستندسازی آوریهای جمعافزایش پوشش برنامه
 هداری آثار ایثارگرانو نگ

0.3 0.36 0.43 0.52 0.62 2.23 

افزایش تبلیغات محیطی و هنرهای تجسمی 
 ایثارگران

0.47 0.57 0.68 0.81 0.97 3.5 

 1.85 0.14 0.11 0.9 0.7 0 احداث موزه و گنجینه

 2.57 0.7 0.6 0.5 0.42 0.35 ایجاد یادمان شهدا و ایثارگران

 74 21 17 14 12 10 های سینماییتولید فیلم

 71.4 20 16.5 13.8 11.5 9.6 اتمام طرح ساماندهی گلزار شهدا

 159.81 44.61 36.52 31.12 26.25 21.31 جمع

 

 منابع مالی موردنیاز تحقق اهداف کمی ایثارگران از محل درآمدهای عمومی )فرهنگی و آموزشی(. 221 جدول
 )میلیارد ریال(

 میهدف ک
 های برنامه ششمسال

 جمع
1395 1396 1397 1398 1399 

ها و مسابقات قرآنی، فرهنگی و افزایش پوشش آموزش
 هنری ایثارگران

0.3 0.4 0.8 1.6 1.9 5 

 1.31 0.4 0.3 0.25 0.2 0.16 های زیارتی و سیاحتی ایثارگرانافزایش پوشش برنامه

 3.46 1 0.8 0.66 0.55 0.45 ثارگرانافزایش پوشش خدمات ورزشی و تربیت بدنی ای

 20.79 5.76 4.8 4 3.4 2.83 افزایش پوشش خدمات آموزش عمومی ایثارگران

 86.36 24 20 16.8 14 11.56 پردازارائه خدمات دانشجویان شهریه

 3.49 0.96 0.8 0.68 0.57 0.48 افزایش پوشش خدمات دانشجویان روزانه دولتی

 3.65 1 0.85 0.7 0.6 0.5 ت از نخبگان و سرامدانافزایش پوشش خدمات حمای

 124.06 35.02 29.15 23.89 19.72 16.28 جمع
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 منابع مالی موردنیاز تحقق اهداف کمی ایثارگران از محل درآمدهای عمومی )بهداشت و درمان(. 222 جدول
 )میلیارد ریال(

 هدف کمی
 های برنامه ششمسال

 جمع
1395 1396 1397 1398 1399 

 متمرکز متمرکز متمرکز متمرکز متمرکز متمرکز حفظ پوشش بیمه همگانی ایثارگران

 متمرکز متمرکز متمرکز متمرکز متمرکز متمرکز حفظ پوشش بیمه مکمل ایثارگران

 0.73 0.2 0.17 0.14 0.12 0.1 های تخصصی درمانیافزایش پوشش آموزش

 20.10 5.6 4.7 3.9 3.2 2.7 سالمت ایثارگران افزایش پوشش طرح پایش

 افزایش پوشش خدمات دارو و تجهیزات پزشکی و توانبخشی و
 رفاهی درمانی

8.9 10.7 12.9 15.5 18.6 66.6 

 متمرکز متمرکز متمرکز متمرکز متمرکز متمرکز )مراقبت سالمندی( مدتحفظ پوشش خدمات مراقبت طوالنی

 0.44 0.12 0.1 0.09 0.07 0.06 های پزشکیپوشش کامل خدمات کمیسیون

 87.87 24.52 20.47 17.03 14.09 11.76 جمع

 
 منابع مالی موردنیاز تحقق اهداف کمی ایثارگران از محل درآمدهای عمومی )معیشت و رفاه(. 223 جدول

 )میلیارد ریال(

 هدف کمی
 های برنامه ششمسال

 جمع
1395 1396 1397 1398 1399 

 8906 2536 2079 1733 1421 1137 بگیرارتقاء سطح معیشت ایثارگران حقوق و مستمری

های افزایش پوشش خدمات آموزش و پیشگیری از آسیب
 اجتماعی ایثارگران واجد شرایط

0.45 0.55 0.7 0.8 0.95 3.45 

)ارتباط با  افزایش پوشش طرح سپاس و مراجعه معکوس
 ایثارگران(

0.43 0.51 0.6 0.74 0.89 3.17 

 1.41 0.39 0.33 0.27 0.23 0.19 افزایش پوشش خدمات مددکاری فردی و گروهی

 2.48 0.69 0.58 0.48 0.4 0.33 افزایش پوشش خدمات مشاوره خانوادگی ایثارگران

افزایش پوشش ایجاد اشتغال ایثارگران )استخدام در 
 ها(دستگاه

3.3 4.06 5.32 6.41 8.24 27.33 

های مهارتی شغلی و افزایش افزایش پوشش ارتقاء آموزش
 های شغلی ایثارگران )خوداشتغالی(فرصت

1.05 1.32 1.61 2.13 2.64 8.75 

 33.5 9.3 7.8 6.5 5.4 4.5 مین مسکن مناسب ایثارگرانأافزایش پوشش خدمات ت

سازی زیست شخصی افزایش پوشش خدمات مناسب
 ایثارگران

1.44 1.7 2 2.5 3 10.64 

 بانکی بانکی بانکی بانکی بانکی بانکی تسهیالت بانکی مسکن ایثارگران
 متمرکز متمرکز متمرکز متمرکز متمرکز متمرکز افزایش پوشش تسهیالت رفاهی و اجتماعی ایثارگران

 متمرکز متمرکز متمرکز متمرکز متمرکز متمرکز های اجتماعی ایثارگرانحفظ پوشش بیمه
 واندازی مراکز جامع مراکز فرهنگی، ورزشی هتکمیل و را

 توانبخشی ایثارگران
20 30 30 20 0 100 
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  امداد و نجات

 بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود امداد و نجات

 زیربخش در اقتصاد کالن تصویر جایگاه بخش/

های ناشی از نبا توسعه جوامع و پیچیده شدن فرآیندهای درونی اجتماعات بشری، بر تعداد بحرا

این  ر مقابلدآمادگی  ساز و پیچیدگی آنها افزوده شده است. برای پیشگیری وحوادث طبیعی و انسان

گردد، ت یاد میهای رسیدگی به سوانح و حوادث که معموالً از آن تحت عنوان امداد و نجامهم، شیوه

 کاهش یابد. شود تا تبعات و آثار منفی حوادثطراحی و عملیاتی می

ح می با سطدهد که نحوه امداد و نجات، رابطه مستقیبررسی حوادث و سوانح رخ داده نشان می

 د. وامع دارجهای مناسب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یافتگی و وجود زیرساختمیزان توسعه

 نیفی و رواساز، پیامدهای متعددی چون مشکالت اجتماعی، اقتصادی، عاطحوادث طبیعی و انسان

 ت قومی وهای اجباری، اختالفاکند که باعث فقر، بیکاری، مهاجرتها ایجاد میدر زندگی انسان

غل سترش مشاگفرهنگی، از هم پاشیدگی و گسست روابط خانوادگی، بیماری، کمبود بهداشت و رفاه و 

جتماعی، ی، افرد ها، عامل تلفات و ضایعات بعضاً غیر قابل جبرانگردد. به بیان دیگر بحرانکاذب می

یاسی را ستماعی و های اقتصادی، اجاند که اثرات آن از جراحات ساده، معلولیت تا بحرانملی و فراملی

گویی جهت آمادگی و پاسخ بینی تمهیدات الزم به منظور پیشگیری،شود و بدیهی است پیششامل می

 ها خواهد کاست.حرانتبعات منفی و ویرانگر باز  حوادث و سوانحبرابر  پذیری درکاهش آسیب

ای، جغرافیایی، پراکندگی جمعیت، نحوه استقرار شهرها و ، به لحاظ شرایط طبیعی، منطقهیزداستان 

باشد. های طبیعی میای برای بروز پدیدههای بالقوهوضعیت اقلیمی و مکانی، دارای استعداد و ظرفیت

متر از سطح دریاست. بیش  1200ع آن بیش از خشک بوده و میانگین ارتفااقلیم یزد بیشتر کویری و نیمه

باشد. نواحی یزد دارای کویری است و حدود یک سوم نیز کوهستان میاز نیمی از یزد کویری و نیمه

شناختی خاصی است که جمعیت استان را با تهدیدهای جدی حوادث وضعیت اقلیمی، دموگرافیک و زمین
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المللی، یزد از جمله ها باعث شده که طبق آمار مراجع بینیسازد. این ویژگرو میهطبیعی و انسانی روب

 باشد. خیز ایرانهای حادثهاستان

ارد که وجود د یزد نوع آن در 8امکان وقوع  شده در جهاننوع حادثه طبیعی شناخته 41از 

یزد ان ی به استخشکسالی و زلزله در این میان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و خسارات زیاد

 سازد.وارد می

ست، ی محیط زیشامل زلزله، سیل، فرسایش خاک، کویرزایی، آلودگی آب و هوا، آلودگ، این حوادث

دگی های گریزناپذیر زنکه به عنوان بخشی از واقعیت . است . .و های نباتی، خشکسالی آفات و بیماری

بیش از پیش  ،هاهای ناشی از آنناز آنها پیشگیری و در مدیریت بحرا بایستمیو  شوندبشر تلقی می

 تالش گردد.

ول ذیل ارائه در قالب جدا 1394تا  1383های طی سال و نجات امدادیزد در حوزه  عملکرد استان

 شده است.
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 )حوزه آمادگی( 1383-94های طی سالامداد و نجات های بخش عملکرد اهداف کمی/شاخص. 224 جدول

ف
دی

ر
 

 1383 واحد ان شاخص /هدف کمیعنو
 های برنامه پنجمسال های برنامه چهارمسال

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

1 
، مانور، افزایی )مسابقاتهای توانفعالیت

 (صعودها و ...
 7000 6800 6500 6700 5100 3910 2205 1850 1350 1120 1050 800 برنامه

2 
های عمومی از طریق آموزش فزایش آگاهیا

 همگانی
 1500000 1332000 1156121 978126 902181 735124 648159 532156 424251 443201 352500 478251 نفر

3 
یده صدا و سیما، مزارسانی از طریق رسانه )اطالع

 و فضای مجازی(

اخبار  تعداد
 ارسالی

_ _ _ _ _ _ _ 5820 6800 6151 6910 _ 

 45000 36120 35240 29933 25620 22210 13580 9680 5152 4320 4050 3200 نفر عداد نفرات تجهیز شدهت 4

  31 31 31 23 11 5 1 1 1 1 1 استان های سازماندهی شدهتیم 5

  398 360 346 300 277 246 217 200 194 185 185 پایگاه پایگاه امداد و نجات بین شهری 6

  19 14 12 11 9 8 8 8 5 3 3 پایگاه پایگاه امداد هوایی 7

8 
انی اندازی پایگاه اورژانس پیش بیمارستدرصد راه

 به نسبت تعداد مصوب پایان برنامه
 71 69.4 69 68 67 87 78 73 69 75 45 - درصد

 4 4.2 4.2 4.2 4.1 4 3.7 3 2.1 1.8 1.4 - تعداد جمعیتنفرهزار 100به ازاء تعداد آمبوالنس زمینی 9

10 
و انتقال مصدومین درصدپوشش عملیات رسیدگی

 حوادث ترافیکی توسط اورژانس پیش بیمارستانی
 64 63 57 56 55 51 48 46 46 - - - درصد

 3.2 3.1 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.2 3 2.3 1.7 0.8 تعداد کیلومتر راه اصلی 100 تعداد پایگاه به ازاء 11

 1500000 1432000 1251152 948102 902181 735124 783101 532156 424251 443201 392500 348240 نفر غیرمترقبه دیده در مقابل حوادثجمعیت آموزش 12

 60000 56195 39112 33812 35800 34200 33650 32120 28250 27452 26525 25400 نفر دیده تخصصی امداد و نجاتتعداد افراد آموزش 13
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 )حوزه پاسخگویی( 1383-94های طی سالامداد و نجات های بخش شاخص عملکرد اهداف کمی/. 225 جدول

 1383 واحد عنوان شاخص /هدف کمی
 های برنامه پنجمسال های برنامه چهارمسال

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

 7.1 8.32 9.17 9.40 10.15 13.22 15 15.16 16.40 16.48 17.28 - دقیقه زمان حضور در حوادث و سوانح

دیده ناشی از حوادث جمعیت حادثه
 طبیعی و غیرطبیعی

 1200000 1455150 788093 665401 404129 785805 685082 583528 575280 525000 485200 452820 نفر

نجات یافتگان به جمعیت  درصد
 دیدهآسیب

 4 4.2 4.2 4.2 4.1 4 3.7 3 2.1 1.8 1.4 - درصد

دیده درصد امداد یافتگان به جمعیت آسیب
 )کل حوادث(

 64 63 57 56 55 51 48 46 46 - - - درصد
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 1394الی  1390مقایسه حوادث طبیعی ایران و استان و آمار پوشش امدادی از سال . 226 جدول

 ردیف

حوادث و سوانح طبیعی و 

در  غیر طبیعی شایع

 سطح ایران

حوادث طبیعی در 

 استان یزد

 مورد( 8) 

وضعیت 

پاسخگویی 

 )مورد(

تعداد 

دیدگان آسیب

 )نفر(

حوادث فاقد 

 متولی

  880 21 زلزله زلزله 1

  32 2 فرسایش خاک فرسایش خاک 2

  - - رسوب زدایی رسوب زدایی 3

  - 2 کویرزایی کویرزایی 4

  585 10 طوفان طوفان 5

6 
 وا و محیط زیستآلودگی ه

آلودگی هوا و محیط 
 زیست

8 100  

  - 17 های نباتیآفات و بیماری های نباتیآفات و بیماری 7

  - 4 خشکسالی خشکسالی 8

نشست زمین در نواحی  9
 استخراج معدنی

نشست زمین در نواحی 
 استخراج معدنی

- -  

  9777 39 سیل صاعقه 10

  - - آتشفشان آتشفشان 11
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 1383-94های استان طی سالخیزی سیل وهای فرسایش بادی وضعیت کانون. 227 جدول

 /عنوان شاخص

 هدف کمی
 1383 واحد

 های برنامه پنجمسال های برنامه چهارمسال

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

بادی )ریزگرد(به  های بحرانی فرسایشمساحت کانون نسبت
 مساحت مناطق بیابانی استان

 0.370 0.030 0.23 0.012 0.032 0.041 0.060 0.41 0.071 0.104 0.066 0.082 درصد

به  های بحرانی فرسایش بادی )ریزگرد(مساحت کانون نسبت
 )ریزگرد( فرسایش بادی مساحت مناطق تحت تاثیر

 0.591 0.047 0.036 0.019 0.051 0.066 0.095 0.066 0.114 0.167 0.105 0.130 درصد

ه برنامه ارائ خیزی درلویت اول سیلو)ا زدهمساحت منطقه سیل
 هکتار( 10/2شده حدود 

 107892 70228 82463 31738 --- 106823 148946 107892 70228 82463 31738 --- هکتار

 
 1383-94های استان طی سال وضعیت پاسخگویی به حریق در سطح. 228 جدول

 /عنوان شاخص

 هدف کمی
 1383 واحد

 های برنامه پنجمسال های برنامه چهارمسال

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

حریق  درصد کاهش
 پیشگیرانه ( )اقدامات

 20 17 17 16 16 16 16 15 15 15 15 14 درصد پوشش

کاهش سطح 
یده )کاهش دخسارت

 زمان حضور(

 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 ساعت

 اطفاءحریق
 - 2048 1893 1217 1324 4028 1037 1136 1845 1237 1046 - فقره 

 - 19681 15437 7614 16512 44852 5753 4914 27990 11132 6678 - هکتار
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 1386-94های طی سال ازتوانیهای حوزه بگزارش آماری برخی شاخص. 229 جدول

 واحد عنوان شاخص/هدف کمی

 های برنامه پنجمسال های برنامه چهارمسال

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 
سال  برآورد

1394 

بخش پیشگیری )محالت  در ضریب نفوذ
 شهری و روستایی(
افزایش ضریب نفوذ خدمات در  هدف عملیاتی:

 5دمحالت( به میزان بخش پیشگیری )تعدا
 1395 درصد تا سال

محله شهری 
 و روستایی

 محله جدید:
1 

 محله جدید:
9 

 تعدادکل:
10 

 محله جدید:
14 
 تعدادکل:
24 

 محله جدید:
11 
 تعدادکل:
35 

 محله جدید:
94 
 تعدادکل:
129 

 محله جدید:
94 
 تعدادکل:
222 

 محله جدید:
176 
 تعدادکل:
399 

 محله جدید:
50 
 تعدادکل:
449 

 حله جدید:م
92 
 تعدادکل:
541 

ضریب نفوذ خدمات در بخش پیشگیری 
 )کارشناسان طرح(
افزایش ضریب نفوذ خدمات در  هدف عملیاتی:
)آموزش طرح محب( به میزان  بخش پیشگیری

 1395 درصد تا سال 5

کارگاه 
 آموزشی

- - 4 2 - 5 7 9 10 
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 جوارهم هایمقایسه وضعیت امداد و نجات استان یزد با استان

 

 )به واحد دقیقه( مقایسه زمان رسیدن نیروهای امدادی در صحنه حوادث ترافیکی بین شهری. 230 جدول

 فارس خراسان جنوبی کرمان اصفهان یزد واحد شرح

 11.27 13 13.25 9.47 12.21 دقیقه مدت زمان

 
جوار در های همدر استان یزد و استان خدمات امداد و نجات توسط هالل احمر مقایسه وضعیت. 231 جدول

 2013سال 

 استان
تعداد 

 داوطلبان

تعداد 

 کارکنان

تعداد 

شعبات 

 محلی

تعداد افراد 

کننده دریافت

 خدمات امدادی

تعداد افراد 

 هکننددریافت

 ایخدمات توسعه

تعداد 

وران بهره

های آموزش

 امدادی

 305936 12450 62225 10 148 185472 یزد

 54922 160564 80282 27 420 37000 اصفهان

 4523 84550 42275 14 180 27426 کرمان

خراسان 
 جنوبی

225000 167 7 12825 25650 4672 

 9000 29314 14657 25 395 11672 فارس
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 (کنونتاانداز تبیین و تحلیل وضع موجود بخش )بررسی تحوالت گذشته از ابتدای سند چشم

، نشان های اصلی دخیل در امر امداد و نجاتتحلیل جدول مربوط به گزارش عملکرد سازمان

نسبت به سال  1393. در سال  . های مربوط به ایجاد آمادگی شامل مانور، هشدار و .دهد که فعالیتمی

ومی از حدود عم . اقدامات ترویجی جهت افزایش آگاهی( رشد قابل توجهی داشته است1383)سال پایه 

الزم به ذکر  دهد.را نشان می %80نفر رسیده که رشدی معادل  700.000مند، به نفر بهره 450.000

یدند. تعداد های عملیاتی ساماندهی گردتیم در 1393دیده تا پایان سال تمامی افراد آموزش است،

رسیده  فرن 37000به  نفر 22000از  1393تا  1384های های همگانی در خالل سالوران آموزشبهره

نفر، از  60000بالغ بر  1394شود تا پایان سال بینی میدرصد داشته و پیش %68 ی معادلرشد که

 مند شوند. های تخصصی امداد و نجات بهرهآموزش

 9، به 1385ل پایگاه در سا 2ای بین شهری از های امداد جادهبه لحاظ تجهیزات، تعداد پایگاه

ر صحنه حوادث دهد. زمان حضور رسیدن برسیده که رشد قابل توجهی را نشان می 1393ل پایگاه در سا

 ته است. دقیقه در سال جاری کاهش یاف 9به حدود  1384ثانیه در سال  28دقیقه و  17نیز از 

، موتور ی نوهاابزارهای جدید جستجو، آمبوالنسبه  شبکه امداد و نجات استان شودخاطر نشان می

نه راحی ساماتقویت ارتباطات، طمنظوره مجهز شده است. ای ارزیاب و خودروهای امدادی چندهسیکلت

اندازی امداد هوایی در فاز رسانی حوادث، راهدر استان، تسریع اطالع EOC ثبت حوادث و ایجاد مراکز

 باشد.ثر این دوره میؤاقدامات مدیگر ای و عملیات شهری از امداد جاده

رسمی، ) نیرو 148 عنوان متولی قانونی امداد و نجات استان، باه عیت هالل احمر بدر این میان جم

 22ه، بیش از پایگا 9 شعبه، 10 شده،بندیسطح امدادگر 2682پیمانی و قراردادی( و همکاری بیش از 

امدادی و  دستگاه خودروهای 28بیش از  و 2و  1خودروی نجات تیپ  دستگاه 8دستگاه آمبوالنس، 

 دهد.مداد و نجات سطح یزد را انجام میخدمات ا اتی،تجهیز
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 تحلیل دالیل موفقیت و عدم موفقیت

دمات امداد و سال در مدیریت و پاسخگویی به بحران و ارائه خ 50ای بیش از استان یزد، سابقه

، نجارب پیشیت عالوه برعملکرد فعلی،  باشد.نجات داشته و دارای تجارب ارزشمندی در این خصوص می

گیری از هرهببایست حاصل بازخورد تجربه گذشته با دانش روز، خردمندی و صحت عمل در اقدام و می

زد به و نجات ی بر این اساس وضعیت فعلی امداد های تکنولوژیک و مدیریتی روز باشد.دانش و فناوری

 شرح ذیل بازشناسی شده است.

 

 ت امداد و نجات استاننقاط قو

 .ریزان و مجریان امر امداد و نجات استانربه برنامهتوانمندی، دانش و تج -1

 .دیده در سطح استانوجود شبکه و ظرفیت گسترده مشتمل بر منابع انسانی آموزش -2

 .وجود واحدها و تجهیزات پشتیبانی و لجستیکی امداد و نجات -3

 .یاای و برتر دنهای تخصصی امداد و نجات توسط مربیان و اساتید حرفهامکان آموزش -4

وانح در سمحور برای آمادگی و پاسخگویی به حوادث و های توانمندسازی جامعهود برنامهوج -5

 .سراسر استان

 

 امداد و نجات استان نقاط ضعف

 .اتکاری، همپوشانی و یا فقدان متولی اجرایی در برخی از مراحل امداد و نجموازی -1

 .ضعف در اجرای قوانین و مقررات مربوط به امداد و نجات -2

 .های جامع پاسخگویی به حوادث و سوانحبرنامهفقدان  -3

 .تنارسایی در سیستم هشدار و بانک اطالعاتی سراسری مرتبط با حوزه امداد و نجا -4

ت به ا تغییرابهای مرتبط با امداد و نجات متناسب ها و دستورالعملنامهعدم بازنگری در آیین -5

 وجود آمده.

 .ضعف سیستم نظارت، پایش و ارزشیابی -6
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 .تخصیص به موقع منابع مالی ضعف در -7

 .های بیمه حوادث و سوانحمندی از ظرفیتضعف در بهره -8

 .کمبود امکانات امداد و نجات نسبت به گستره و جمعیت استان -9

 .های همگانی با رویکرد امدادیضعف در ارائه گسترده آموزش -10

 های اضطراری متعدد جهت درخواست امداد.وجود شماره تلفن -11

 .ماندهی واحد در ارائه خدمات امدادینبود یک مرکز فر -12

 .یهای امدادفقدان پایداری الزم در ارزیابی واجرای برخی برنامه -13

 

 های امداد و نجات استانفرصت

موارد  رحسن همکاری مردم استان و حمایتشان در جهت مساعدت به مجریان امداد و نجات د -1

 .لزوم

 .دیدگانخصوص امداد و نجات حادثهلی در لملاوجود تجارب گسترده در سطح ملی و بین -2

 .المللی جهت انجام اقدامات هماهنگهای مناسب در سطح بینوجود ظرفیت -3

 .گیری از آن به نفع امداد و نجات استانهای اجتماعی و امکان بهرهوجود شبکه -4

 .روند رو به رشد تحصیالت و آموزش در استان -5

 

 تهدیدهای امداد و نجات استان

 .ه استان در حوادث و سوانحی بالقوپذیرآسیب -1

 .ضعف سیستمی در اجرای قوانین مرتبط با امداد و نجات استان -2

 .های منطقهنهای انسانی ناشی از بحراکمبود منابع و امکانات موجود جهت پاسخگویی به آسیب -3

 .های دولتیوابستگی امداد و نجات استان به بودجه -4

 .ضعف قوانین حمایتی -5

 .استان تغییرات دموگرافیک جمعیت -6
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 .کمبود نگاه فراگیر در خصوص ارائه خدمات امداد و نجات -7

 

 هاتنگناها و چالش

 های ر عرصهدهای مرتبط با امر امداد و نجات، کاری و روشن نبودن وظایف و نقش دستگاهموازی

  عمل:

ی ایدههای عدءمدل فعلی مدیریت بحران کل استان، فرآیندی نبوده و در بسیاری موارد دارای خال

ن ریت بحراها و یا فقدان متولی در اجرای بسیاری از مراحل مدیدر خصوص تولی وظایف و نقش

ادثه، یرا که حزاست. این امر ارائه خدمات تخصصی امداد و نجات را با مشکل مواجه نموده است. 

 یش تعیینفرآیندی چندوجهی است که هر یک از وجوه آن متولی خاص خود، با شرح وظایف از پ

 طلبد.)متکی به امکانات و منابع مادی و انسانی( را می شده

ل استان کگرچه این چالش به کرات مطرح و حتی یکی از دالیل وجودی سازمان مدیریت بحران 

جات و مداد و نکنون سازوکار کاربردی و عملی برای بررسی و تنظیم کل فرآیند اباشد، اما تامی

ود ر فرض وجبها و نهادهای استان اجرایی نشده است. انتفوی  وظیفه و نقش هر مرحله به سازم

اخل گی و تدناهماهن ،افتدهای داخلی، آنچه در هنگام بروز حوادث و سوانح اتفاق مینامهآیین

ام بروز های اجرایی در هنگسازمانی است. نداشتن نقشه راه و فقدان خطوط راهبردی و دستورالعمل

و مکان  مناسب در زمان تصمیمات و ارائه خدمات بعضاً حوادث منجر به تداخل کاری و اخذ

ست لذا ضروری ا گردد.دیدگان واقعی از خدمات اضطراری مینصیب ماندن حادثهنامناسب و یا بی

دمات و خدر قالب یک برنامه جامع ضمن انجام هماهنگی در اجراء، افزایش ضریب اثرگذاری 

نابع مها( از به هدر رفتن نیروی انسانی و برنامهرعایت استانداردهای خدمات )شامل تجهیزات، 

 موجود نیز پیشگیری گردد.

 

 روز:ضعف قوانین و مقررات کارآمد و به 
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قوانین  ؛باشدمد میآفرینی در حوزه امداد و نجات نیازمند قوانین مدون و الزامات اجرایی روزآنقش

ال )س جلس شورای اسالمینامه جامع مدیریت بحران مصوب مموجود داخلی محدود به آیین

ب آنها ( است که از تصوی1382)سال  ( و طرح جامع امداد و نجات مصوب هیأت وزیران1386

زامی های اجرایی و الها و دستورالعملنامهبیش از یک دهه گذشته و کمتر منجر به تدوین آیین

 منطبق با مقتضیات روز استان گردیده است.

 

 جات:از اطالعات تخصصی روز دنیا در زمینه امداد و ن گیری مناسب و کارآمدعدم بهره 

باشند. یمی از آن های دنیا مبتال به نوع یا انواعحوادث و سوانح امری فراگیر بوده و همه استان

های ای است که از طریق سازمانالمللی دانش و تجربهپاسخگویی به حادثه، در سطح بین

 لل و .مهای مرتبط سازمان صلیب سرخ و هالل احمر، آژانس المللیالمللی مانند فدراسیون بینبین

اری از یز از بسینهای مرتبط با پاسخگویی به حوادث در سطح ملی . قابل دستیابی بوده و سازمان .

، المللی موجودهای مربوطه و تجارب بیناما آموزش اند.مند شدههای تخصصی مربوطه بهرهآموزش

های ر سازمانده و در نهایت این تجارب به صورت برنامه عملیاتی دکمتر بومی و عملیاتی گردی

الملل در ینبمرتبط منشأ عمل شده است که جهت بهبود شرایط، تبادل نظر و استفاده از تجارب 

 تواند بسیار راهگشا باشد.می این امر

 

 ای و تقسیمات استانی:های حوادث منطقهفقدان نقشه خطرپذیری مبتنی بر شاخص 

های آمایش سرزمین، الزامات زیست محیطی، ، طرحهای امداد و نجاتجاد ارتباط بین سیاستای

. و لحاظ نمودن این الزامات در کلیه  . خیزی نواحی مختلف استان و .مالحظات اقلیمی، حادثه

ریزی مدیریت و پاسخگویی به بحران، امری است که کمتر بدان گذاری و برنامهمراحل سیاست

 . . ها و مراتع وهایی چون هواشناسی، آبخیزداری و جنگلدیده است. بدیهی است سازمانتوجه گر

. را دارند که در  . .و سوزی آتش، بینی بسیاری از حوادث مانند طوفان شن، سیلامکان پیش .

ها وضعیت مدیریت امداد و نجات و خصوصاً پیشگیری از صورت تعامل جدی میان این سازمان
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هنگام بر های هماهنگ استانی هشدار زودطراحی سامانه بسیار مثبتی خواهد بود. حوادث تحول

پایه اطالعات اقلیمی، جمعیت مناطق شهری و روستایی و امکانات امدادی، اورژانسی، بیمارستانی و 

 باشد.ترین نیازهای موجود شبکه امداد و نجات استان می. هر منطقه از جدی . .

 

 جات:مداد و ناهای سازمانی سایر نهادهای قدرتمند استان در امر مل ظرفیتمندی کاضعف در بهره 

ر دایفی را نیروهای دفاعی و نظامی و انتظامی استان، طبق قوانین و مقررات داخلی خود، وظ

وص ر این خصپاسخگویی به حوادث و سوانح بر عهده داشته و بعضاً از امکانات بسیار مجهزی د

حران با بهای مرتبط مدیریت غم تمایل به همکاری و هماهنگی دستگاهربرخوردار بوده و علی

بتنی بر مبرداری بهینه نگردیده و خدماتشان به صورت تخصصی و یکدیگر از این منابع بهره

 گردد.گردد که منجر به هدر رفتن منابع استان میاستانداردهای امدادی ارائه نمی

 

 بع انسانی فیزیکی، مالی و .های فعلی در حوزه مناتنگناها و چالش . .: 

ه های بزرگی در حوزهای متولی امداد و نجات در سطح استان با چالشدر وضعیت فعلی دستگاه

های اصلی هیکی از دغدغ ،طور مثاله رو هستند. به، فیزیکی و منابع مالی روبمنابع انسانی

ت هالل امداد و نجات جمعیباشد. حوزه های امدادی کمبود نیروی انسانی متخصص میسازمان

 ست. نیازمند ا نیروی جدید 300های امدادی خود به حدود احمر جهت تقویت توان پایگاه

ها، اجرای تام و تمام موجود شبکه امداد و نجات استان، لزوم حذف همپوشانیوضعیت تحلیل 

ث، طراحی جامع و های جامع و پاسخگویی مقابله با حوادقوانین و مقررات امدادی، تدوین برنامه

کارآمد بانک اطالعاتی استانی مجهز به سیستم هشدار، لزوم طراحی نظام پایش و ارزیابی، 

پذیری اجتماعی و اقتصادی در حوادث، و های حوادث و سوانح جهت کاهش آسیبگسترش بیمه

ای را های سیاسی و منطقهترویج حقوق بشردوستانه، صلح و عدم خشونت جهت کاهش خشونت

های نظامی خصوصاً درمان های بیمارستان. همچنین استفاده از ظرفیتسازدطر نشان میخا
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های دولتی از نقاط ای و کمک به کاهش تراکم بیمار در بیمارستانبیماران حوادث زمینی و هسته

 قوت قابل توجه است.

 

 اهداف کلی و راهبردها

 های کلی مرتبط با بخش و تحلیل آنتبیین مفاد سیاست

 ،ت استانهای بخش امداد و نجاهای موجود و با اتکای به مأموریتر جهت دستیابی به ارزشد

 حول محورهای ذیل باشد: بایستمی سیاست اصلی

دمات های موجود جهت ارائه خپاسخگویی اثربخش در حداقل زمان ممکن و بسیج ظرفیت -1

 .لیادی و عمپیشرفته امدامداد و نجات با حفظ کرامت انسانی مبتنی بر دانش و تکنولوژی 

ه خاطبین بوری و اثربخشی سازمانی و انسانی و کسب رضایت بیشتر ممداوم، بهره ءارتقا -2

 .چه بیشتر آنان خصوص با توانمندسازی هر

های مدیریت ایجاد فضای خالقیت و نوآوری از طریق بازبینی، بهبود و آفرینش نظام -3

 .های مورد نیازسرمایه

های ملموس های مدیریت سرمایهخدمات با تمرکز بر حرکت از نظاممستمر کیفیت  ءارتقا -4

 .به ناملموس

و  ویت حضورمبانی عملیاتی از طریق امداد و نجات و تق ءاستقرار نظام پیشگیری، ارتقا -5

 .ای مطلوبهگذاریمشارکت بیشتر داوطلبان با سرمایه

وقع ائه خدمات به مهای غیرضروری ارهای مالی در جهت کاهش هزینهسازی نظامشفاف -6

 .در قبل، حین و بعد از حوادث

 ات.های مرتبط با امداد و نجحوزه نظام جامع و مستمر ارزیابی عملکرد سازمانی -7
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 ی امداد و نجات استان در برنامه ششماهداف کلی و راهبردها. 232 جدول

 واحد اهداف کلی

 وضع موجود 

)پایان سال 

1393) 

ان برنامه پای

 ششم

 (1399) 

 راهبردهای رسیدن به 

 هدف کلی

های پیشگیرانه جهت سیاست
کاهش خطرپذیری ناشی از 
 حوادث و سوانح

 68/12 69/7 درصد

 های همگانی ارائه آموزش -
های تخصصی ویژه امدادگران و ارائه آموزش -

 گراننجات
با  ها و اماکن استانآوری سکونتگاهء تابارتقا-

کید أربط با تهای اجرایی ذیدستگاه همکاری
 هاسیسات زیربنایی و ساختمانسازی تأبر مقاوم

پوشش خدمات امداد و نجات 
 حوادث و سوانح استان

 100 73/17 درصد

 با متناسب امدادی گانه 22 اقالم تأمین -
 استان کل جمعیت
های امداد و نجات متناسب با پوشش پایگاه -

 کل جمعیت استان

ریع و به موقع و مؤثر حضور س
عوامل امدادی هنگام بروز 
 حوادث و سوانح

 7:32` 8:32` دقیقه
 کاهش زمان پاسخگویی  -
های کیفی و کمی تیم ءساماندهی و ارتقا -

 واکنش سریع

ارتقاء کیفی خدمات ارائه شده 
 به بازماندگان حوادث و سوانح

 15 9 درصد

 درمان توانبخشی،) حمایتی خدمات ارائه -
 (روانی و طراریاض
وز م برفرآیند بازپیوند خانواده در هنگا ارتقاء -

 حوادث و سوانح

 

  اجرایی هایسیاستاهداف کمی و 

 گی،آماد شگیری،جانبه در کلیه مراحل پینیازمند توسعه همه و نجات استان، خدمات امداد ارتقاء

 ی و تقویتیت نقش نهادهای مدنهای الزم در خصوص تقواخذ سیاست باشد.پاسخگویی و بازتوانی می

های رتای منطبق با ضروریزی در سطوح محلی و منطقهآفرینی مردم در امر امداد و نجات، برنامهنقش

ت رعای انح،سو های استان در مقابل حوادث وآوری سکونتگاهتاب ءارتقا وابط ملی آمایش سرزمین،ض

ساز وها و ممنوعیت ساختسیسات و ساختمانأی تسازکید بر مقاومأت سازی وضوابط و قوانین مستحکم

زدایی و مرکزت خطر، توسعه فرهنگ بیمه با اولویت مناطق روستایی،مناطق پر ها ودر حریم رودخانه

 باشد.های اصلی در این خصوص میاز جمله سیاست زدایی در امر امداد و نجات استانتراکم
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 کمی بخش امداد و نجات استان در برنامه ششماهداف . 233 جدول

 اهداف کلی

وضعیت  هدف کمی

در پایان 

سال 

1393 

 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوان

اجرای 
های سیاست

پیشگیرانه جهت 
کاهش 
خطرپذیری 
ناشی از حوادث 
 و سوانح

های آموزش
تخصصی ویژه 
امدادگران و 
 گراننجات

 12.68 11.67 10.66 9.64 8.63 7.62 درصد

پوشش خدمات 
امداد و نجات 
حوادث و سوانح 
 استان

قلم  22تأمین 
کاالی امدادی 
متناسب با جمعیت 
 کل استان

درصد تامین 
شده اقالم 

گانه در 22
انبار به نسبت 
 استاندارد

17.73 34.18 50.64 67.09 83.55 100 

درصد میزان 
پوشش امداد و 
 نجات

درصد 
یگاههای پا

امداد و نجات 
به نسبت 
محورهای 
 مواصالتی

51.87 61.5 71.12 80.75 90.37 100 

حضور سریع و 
به موقع و مؤثر 
عوامل امدادی 
هنگام بروز 
 حوادث و سوانح

زمان خدمت 
رسانی نیروهای 
امداد و نجات به 
آسیب دیدگان 
ناشی از حوادث و 
 سوانح

زمان خدمت 
 رسانی

`8:32 `8:25 `8:05 `7:50 `7:40 `7:32 

ارتقاء کیفی 
خدمات ارائه 
شده به 
بازماندگان 
 حوادث و سوانح

ارائه خدمات 
ارتقاء -حمایتی 

فرآیند باز پیوند 
خانواده در هنگام 
بروز حوادث و 
 سوانح

درصد پوشش 
های تیم

حمایت روانی 
به نسبت 
جمعیت 
 دیدهآسیب

9 10.2 11.4 12.6 13.8 15 
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 اهداف کلی، راهبردها و اقدامات اساسی بخش امداد و نجات استان در برنامه ششم. 234 جدول

 اقدامات اساسی راهبرد هدف کلی

کاهش خطرپذیری 
ناشی از حوادث و 
 سوانح

 های همگانی برای کل جامعهارائه آموزش
 مدت امداد و نجاتهای کوتاهارائه آموزش -

دمات داوطلبانه جذب و نگهداری جوانان در حوزه خ -
 امدادی

 های تخصصی ویژه امدادگرانارائه آموزش
های امدادی و تخصصی به امدادگران و ارائه آموزش -

 گراننجات

 های تخصص امداد و نجاتافزایش مهارت -

ا بها و اماکن استان آوری سکونتگاهارتقاء تاب
ربط با تأکید های اجرایی ذیهمکاری دستگاه
سیسات زیربنایی و سازی تأبر مقاوم

 هاساختمان

ها و سازی ساختمانهای تشویقی مقاومارائه سیاست -
های در معرض مخاطرات به کمک رعایت قوانین زیرساخت
 سازوساخت

 وهای پیشگیرانه ارتقاء سطح آگاهی در مورد استراتژی -
 ساز در میان شهروندانوهای ساختروش

پوشش خدمات امداد 
و نجات حوادث و 

 نح استانسوا

 تهیه و تدارک امکانات امداد و نجات
 افزایش آمادگی امداد و نجات -

 تهیه و تدارک امکانات امداد و نجات -

 های امداد و نجاتپوشش پایگاه
 ها و ناوگان امداد و نجاتحفظ و نگهداری پایگاه -

 دیدگانسازی به آسیبارائه خدمات امدادی و رها -

حضور سریع و 
امل موقع و مؤثر عوبه

امدادی هنگام بروز 
 حوادث و سوانح

 کاهش زمان پاسخگویی -

های کمی و کیفی تیم ءساماندهی و ارتقا -
 واکنش سریع

بر اساس  ارائه خدمات امداد و نجات -
 المللیاستانداردهای ملی و بین

لی مامداد و نجات بر اساس استانداردهای  انجام عملیات -
 المللیو بین

ر های جدید امداد و نجات باندازی پایگاهتأسیس و راه -
 حسب استانداردهای تدوین شده.

های تخصصی و واکنش سازماندهی و ساماندهی تیم -
 سریع امدادی

 برگزاری مانورهای امداد و نجات -

ارتقاء کیفی خدمات 
ارائه شده به 

بازماندگان حوادث و 
 سوانح

 ارائه خدمات حمایتی -

 روزارتقاء فرایند بازپیوند خانواده هنگام ب -
 حوادث و سوانح

 ارائه خدمات توانبخشی -

 یجذب داوطلبان و ارائه خدمات اجتماعی و حمایت روان -

 طراحی برنامه جامع مدیریت یکپارچه امداد و نجات و -
 سامانه مربوطه.

 ارائه خدمات درمان اضطراری -

 الزامات 

 الزامات ساختاری:
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 .احداث و تکمیل انبارهای امدادی 

 امداد ونجات متناسب با کل جمعیت استان بر اساس  هایاحداث و تکمیل پایگاه

 استانداردهای جهانی.

 های نقش )منطبق با نظام تقسیم کار و طراحی و اجرای نظام جامع مدیریت بحران استان

های و نیرو هاهای انسانی و عملیاتی کلیه سازمانگیری از ظرفیتبهره محوری هر سازمان و

 و نجات استان(. امداد ران و مشخصاًنظامی استان در امر مدیریت بح

 های استان پذیری مناطق و سکونتگاهپذیری و آسیبهای خطرسازی نقشهتهیه و بهنگام

 ساز و طبیعی.برای پاسخگویی سوانح و حوادث انسان

 های هشدار زودهنگام سوانح و حوادث.طراحی و تدارک و استقرار سامانه 

 الزامات حقوقی:

 ی برای حوادث و سوانح فاقد متولی. تعیین متولی قانون 

 الزامات فرایندی:

 .تدوین سند پیشگیری و کاهش خطرپذیری 

 ی.ه خدمات امداد و نجات به منظور افزایش اثربخشی و کارایهای ارائاصالح روش 

 های عملیات تخصصی امدادی.سازماندهی تیم 

 .تهیه و تدوین سند برنامه عملیاتی امداد و نجات استان 

 ت نهادی:الزاما

 ایی و توسعه فرهنگ بیمه و گسترش پوشش بیمه حوادث و سوانح با اولویت مناطق روست

 ربط.های اجرایی ذیشهری در معرض خطر باال با مشارکت دستگاه

 سازی آحاد جامعه )افراد و اجتماعات( به ویژه جوانان، داوطلبان برای آوری و توانمندتاب ءارتقا

 محور در مدیریت حوادث و سوانح.کید بر مشارکت اجتماعأبا تپاسخگویی حوادث و سوانح 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امور فرهنگی، علمی و فناوری
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 465                                 و جوانان ...                                               امور فرهنگی، علمی و فناوری/ فرهنگ و هنر، ورزش

 
 

 

 فرهنگ و هنر، ورزش و جوانان، زنان و خانواده

 

 مقدمه

وعات ردگی موضبر اساس نظام تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه در استان یزد و با توجه به گست

ها انؤسای سازمرای مرکب از مدیران و ، زنان و خانواده کمیتهجواناننگ و هنر، ورزش و در بخش فره

 های مرتبط با بخش در استان تشکیل شد. و نهاد

، کمیته های کلی ابالغی برنامه ششمبر اساس محورها و جداول موجود در بخش و نیز سیاست

ها، راهبردها شکمی، عملکرد گذشته و نیز چالها، اهداف کلی و مزبور به طور تخصصی اهداف و رسالت

های کارشناسی ظرفیت و اقدامات را مورد بررسی قرار داد. در این راستا و با برقراری ارتباط مناسب از

 ربط در جهت ارتقاء کیفیت گزارش نیز استفاده گردیده است. های ذیدستگاه

ستفاده ذیل نیز ا و مطالعات موجود به شرحتحقیق  پیشینهدر تدوین گزارش مزبور اسناد باالدستی، 

 شده است: 

  توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد سند برنامه پنجم 

  نقشه راه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد 

 برنامه راهبردی مدیریت توسعه اجتماعی و فرهنگی استان یزد 

 در استان یزدخانواده  زنان و مسائلعملیاتی و  تدوین برنامه راهبردی 

  های عمومی استان یزد ساله راهبردی اداره کل کتابخانه 5سند 

 های استان یزد سند راهبردی روابط عمومی 

 ریزی راهبردی توسعه ورزش استان یزد سند برنامه 

 سند امور جوانان استان یزد  
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ات و مطالع اد باالدستیهای اجرایی و نیز اسندستگاه توسطهای ارسال شده پس از تلفیق گزارش

 صورت گرفته، سند برنامه راهبردی بخش تهیه گردید.  
 

 فرهنگ و هنر و رسانه  -فصل اول

 بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود بخش فرهنگ و هنر و رسانه 

طی  ،ها و اهداف کمیبخش فرهنگ و هنر و رسانه به کمک شاخص وضعیتدر این بخش 

 شود.و پنجم توسعه توصیف می های برنامه چهارمسال
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1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394* 

 10 6 5 6 4 4  5 - باب های فعالتعداد نگارخانه 1

  5 5 5 5 5  5 7 باب های هنریتعداد هنرستان 2

  98039 85931 95108 87422 87947  83784 38401 هزارنفر های عمومیتعداد اعضای کتابخانه 3

4 
های کتابخانههای امانت داده شده در تعداد کتاب
 یعموم

  1560.6 1794 1410.9 1294.9 1987.6  2540.8 876.6 هزارنسخه

  2209 2199 1544 2408 2498  2300 1308 هزارنفر های عمومیکنندگان به کتابخانهتعداد مراجعه 5

 29 341 284 343 268 138    عنوان های منتشر شدهتعداد عناوین کتاب 6

   198 197.5 195 163  162.5 16.5 نسخه هزار نه منتشر شدهشمارگان نشریات روزا 7

  - 9.16 4.46 2.69 1.38  6.45 2.48 میلیون نسخه شمارگان نشریات منتشر شده 8

          هزارنسخه های عمومیهای موجود در کتابخانهتعداد کتاب 9

 -13 19 8 8 22 53    دفعه ای موسیقیتعداد اجرای صحنه 10

          عنوان های اجرا شدهاد عناوین نمایشتعد 11

  52.32 43.95 42.9 62.16 91.95  55.07 20.04 هزارنفر های اجرا شدهتعداد تماشاگران نمایش 12

  19 22 21 16 18    عنوان های اکران شدهتعداد عناوین فیلم 13

          هزارنفر های اکران شدهتعداد تماشاگران فیلم 14

  104 96 68 44 38  28 1 باب سسات فرهنگی قرآن و عترتؤعداد مت 15

                                                           
 * پیشبینی 
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1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394* 

  55 46 40 24 24  23 10 باب های آزاد هنریتعداد آموزشگاه 16

  42 40 35 35 32  30 17 باب منظورهسسات فرهنگی هنری چندؤتعداد م 17

  38 53 32 26 18    عنوان های کودک و نوجوان منتشر شدهتعداد عناوین کتاب 18

  39 63 35.5 29.5 20    هزارنسخه شده های کودک و نوجوان منتشرشمارگان کتاب 19

  38 53 32 26 18    عنوان شدهعناوین نشریات کودک و نوجوان منتشر 20

  120 45 35 30 20    هزارنسخه شمارگان موسیقی تولید و تکثیر شده 21

  - - - - -    دادتع ای تولید شدههای رایانهتعداد بازی 22

  - - - - -    مجوز تعداد مجوزهای صادر شده نشر دیجیتال 23

          نفر لفانؤتعداد م 24

  19 22 21 16 18    عنوان های کوتاه تولید شدهتعداد عناوین فیلم 25

  65 28 34 137 110  148 45 عنوان های تولید و اجرا شدهتعداد عناوین نمایش 26

  - - - - -    باب هااد خبرگزاریتعد 27

  141 97 74 67 59  55 26 عنوان تعداد عناوین نشریات منتشر شده 28

  - - - - -    کیلوگرم نفر/ سرانه کاغذ مصرفی مطبوعات 29

  318 282 331 256 221    عنوان شدههای چاپ اول منتشرتعداد عناوین کتاب 30

  52.32 43.95 42.9 62.16 91.95  55.07 20.04 هزارنفر اجرا شده هایتعداد تماشاگران نمایش 31

  217 197 190 75.5 74.5  64.5 24 ورق رنگ هاظرفیت چاپخانه 32

  110 112 114 113 111  98 67 باب های عمومیتعداد کتابخانه 33

          سالن های فعال سینماتعداد سالن 34
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1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394* 

  233 228 185 155 121  90 62 کانون های تبلیغاتیتعداد کانون 35

  11    47    دکه های فروش مطبوعاتتعداد دکه 36

  753 721 644 434 393  314 50 کانون های فرهنگی هنری مساجدتعداد کانون 37

  12256 11934 10945 10646 10373  10167 9007 موقوفه تعداد موقوفات 38

  314 232 260 195 178    مجوز انتشار کتاب تعداد مجوزهای صادر شده پیش از 39

          مجوز تعداد مجوزهای صادر شده برای آثار صوتی 40

41 
های تعداد مجوزهای صادر شده انتشار بسته

 افزاری داخلی و خارجینرم
          مجوز

  - - - - -  - - مجوز تعداد مجوزهای صادر شده نشر دیجیتال 42

43 
اندازی یا حمایت و تقویت راه سیس،أتعداد ت
 های ایرانهای دوستی و اتاقانجمن

  - - - - -  - - مورد

44 
 های زبان و ادبیات فارسی در خارج ازتعداد کرسی
 کشور

  - - - - -  - - مورد

45 
ج های سینمایی صادر شده به خارتعداد عناوین فیلم

 از کشور
  - - - - -  - - عنوان

46 
ای فرهنگی برگزار شده در خارج از هتعداد هفته
 کشور

  - - - - -  - - مورد

  - - - - -  - - نمایندگی های خبری خارج از کشورتعداد نمایندگی 47

  - - - - -  - - نمایندگی های خارجی در ایرانتعداد نمایندگی رسانه 48
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1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394* 

  - - - - -  - - رایزنی های فرهنگی ایران در خارج از کشورتعداد رایزنی 49

  - - - - -  - - درصد ایطراحی و اجرای شهرک جامع رسانه 50

  - - - - -  - - تعداد اندازی شبکه سراسری تلویزیونیراه 51

  - - - - -  - - تعداد اندازی شبکه استانی تلویزیونیراه 52

  - - - - -  - - تعداد های سراسری رادیوییاندازی شبکهراه 53

  - - - - -  - - تعداد اثر نمایشی الف ویژه تولید 54

  2177 1720 1788 1445 1504  1345 1128 ساعت اگونهای تلویزیونی در طبقات گونمیزان تولید برنامه 55

56 
های رادیویی در ساختارهای میزان تولید برنامه

 گوناگون
  3363 3371 3154 3112 3324  3425 3100 ساعت

  11 15 30 34 39  24 38 ساعت ی نمایشی تلویزیونیهاتولید برنامه 57

58 
 انانزیونی ویژه کودکان و نوجویهای تلوتولید برنامه
 و انیمیشن

  128 134 1 84 176  218 101 ساعت

  - - - - -  - - درصد های سراسری سیمانسبت تولید به پخش در شبکه 59

  0.24 0.20 0.21 0.17 0.21  0.38 0.43 درصد های استانی سیمانسبت تولید به پخش در شبکه 60

61 
به « ب» و «الف»های نسبت مجموع تولید برنامه

 های سیمای سراسریکل تولید در شبکه
  - - - - -  - - درصد

62 
به « ب» و «الف»های نسبت مجموع تولید برنامه

 های سیمای استانیکل تولید در شبکه
  0.005 0.009 0.017 0.027 0.025  0.023 0.034 درصد

  786 764 754 631 594  497 427 ساعت میزان تولید برنامه و محصوالت خبری 63
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          درصد های تولید و پخشسازی سیستمنوسازی و به 64

          درصد های انتقالسازی سیستمنوسازی و به 65

          درصد های انتشارسازی سیستمنوسازی و به 66

 میزان پوشش شبکه یک سیما )آنالوگ( 67
 درصد
 جمعیت

- -  - - - - -  

 میزان پوشش شبکه دو سیما )آنالوگ( 68
درصد 
 جمعیت

- -  - - - - -  

 میزان پوشش شبکه سه سیما )آنالوگ( 69
درصد 
 جمعیت

- -  - - - - -  

 های استانی سیما )آنالوگ(میزان پوشش شبکه 70
درصد 
 جمعیت

72 90  90 91.2 91.5 92 93  

 های دیجیتال تلویزیونیمیزان پوشش شبکه 71
درصد 
 جمعیت

- -  - 85 88 90 92  
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دهد، وجود افراد های موجود در بخش فرهنگی و اجتماعی استان یزد نشان میبررسی فرصت

د، باشستان میهای موجود در این اتوانمند و متخصص در اکثر محورهای فرهنگی و اجتماعی از ظرفیت

نرخ باسوادی  اال بودنباز سوی دیگر امکان انجام خدمات فرهنگی و اجتماعی با هزینه نسبتاً پایین و نیز 

ی استان شود. قدمت فرهنگها محسوب میاستان یزد )رتبه سوم( در مقایسه با کشور از دیگر این ظرفیت

ضادهای ک بودن تن در کنار اندآمیز با پیروان سایر ادیازیستی مسالمتیزد و نهادینه شدن اخالق هم

 ست.ها ایجاد نموده انقومی و مذهبی در یزد شرایط مناسبی را در مقایسه با سایر استا

وده است. در بباب سینمای فعال  5باب کتابخانه عمومی و  114، دارای 1393استان یزد در سال 

 821ن سال، . در همیجود داشته استواقع، به ازای هر ده هزار نفر جمعیت تقریباً یک کتابخانه عمومی و

وجود بوده می در استان یزد اعنوان مطبوعات محلی و منطقه 174مرکز و کانون فرهنگی و هنری و 

 جلد گزارش شده است. 335000های منتشره در استان بالغ بر است. شمارگان کتاب

 

 ها تنگناها و چالش -1 – 2

  نیاز برای و نیاز به افزایش تجهیزات مورد فرهنگی و اجتماعی در استانکمبود فضاهای

 فضاهای موجود 

 ستاها رها و روعدالتی نسبی در توزیع فضاها و امکانات فرهنگی و اجتماعی بین اقشار، شهبی

 های فرهنگی در مرکز استان و تمرکز امکانات و فعالیت

 و  تماعیهای مستقل و توانمند خصوصی در حوزه فرهنگی، اجشکل نگرفتن مناسب نهاد

 ای استان رسانه

 در  ها و فقدان نظام آماری و تحلیلی مناسب در حوزه فرهنگی و اجتماعیضعف شاخص

 استان 

 رسمی ایجاد تضاد بین فرهنگ رسمی و غیر 

 با  گذاری بر مخاطبینهای دولتی در مدیریت فرهنگی و اجتماعی و اثرمهارت پایین سازمان

 ین های نو، دانش روز و روشابزارها
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 جتماعی ها در جلب اعتماد مخاطبین و کاهش سرمایه اپایین بودن سطح توانایی سازمان 

 های فرهنگی و های مشخص در بسیاری از سازماننداشتن و یا به کار نبستن استراتژی

 اجتماعی استان 

 های فرهنگی و ها در انجام فعالیت، گسسته و محدود به خود سازمانایرویکرد جزیره

 عیاجتما

 گری در ایای و حرفهای و کمبود انسجام رسانهنامناسب بودن کمیت و کیفیت تولیدات رسانه

 این بخش 

 مند و مؤثر از نخبگان و برگزیدگان اصحاب فرهنگ و هنر نبود حمایت نظام 

 ها و های فرهنگی و اجتماعی با رسالتمتناسب نبودن تشکیالت بسیاری از سازمان

 های آنها مأموریت

 های فرهنگی ها و فعالیتکاره ماندن تعدادی از طرحهای فرهنگی استان و نیمهاهش برنامهک

 و اجتماعی در استان 

 ی ای و نیز دخالت برخگذاری و مدیریت فرهنگی و هنری و رسانهتوازی و تداخل در سیاست

 های فرهنگی در استان در برنامه رسمیهای غیرنهاد

 

 برنامه راهبردی

 ی و راهبردهااهداف کل
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 ی بخش فرهنگ و هنر. اهداف کلی و راهبردها236 جدول

ف
دی

ر
 

 راهبردهای دستیابی به هدف کلی هدف کلی

1 
ارتقاء اخالق، معنویت و 

 تقوا
 توسعه فرهنگ دینی   -

 تقویت انس و تمسک آحاد جامعه به قرآن و عترت -

2 
سازی اقتصاد فرهنگ

 مقاومتی
 ها و عناصر فرهنگی اقتصاد مقاومتی لفهؤویج و تبیین ابعاد، متر -

 پذیریمسؤلیت و گراییارتقاء اخالق و فرهنگ کار، قانون -

3 
سازی، بالندگی، مقاوم

پویایی و اعتال و 
 توانمندسازی فرهنگی

 ایهنری و رسانه –بهبود نظام حکمروایی خوب در بخش فرهنگی -

 نانو نوجوا ی و هنری اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانانها و سالیق فرهنگارتقاء ذائقه -

 ی مجوزایجاد امنیت الزم برای تولید و عرضه محصوالت و خدمات فرهنگی و هنری دارا -

 های و مرجعیت فرهنگی اصحاب فرهنگ و هنر و رسانمنزلت و صالحیت حرفه ءارتقا -

4 

صیانت از مبانی و 
های انقالب ارزش

های اسالمی، اندیشه
 امام و رهبری

 های امام و رهبریتبیین و ترویج گفتمان انقالب اسالمی، اندیشه -

 بری های امام و رههای تبلیغی و ترویجی انقالب اسالمی، اندیشهشیوه ارتقاء کمی و کیفی -

5 
تحکیم هویت ملی و 
 وفاق فرهنگی

ویت و هت استفاده از ظرفیت هنرمندان برای توسعه تولیدات فرهنگی و هنری برای تقوی -
 انسجام ملی 

 اسالمی  –های هویت ایرانیها و مؤلفهاشاعه نمادها، نشان -

جه به ها و مناطق کشور با توهای بین فرهنگی و چندفرهنگی بین استانتوسعه فعالیت -
 دینی  و های قومی و مذهبی، زبانیظرفیت

6 
گسترش مناسبات 
فرهنگی در سطح 

 المللبین

ای و های منطقهثر جمهوری اسالمی ایران در سازمانؤو متوسعه روابط و حضور فعال  -
 المللیبین

 بسط و گسترش و ایجاد تنوع در مناسبات فرهنگی با کشورهای مختلف جهان -

7 
تحکیم و پایدارسازی 
 اقتصاد فرهنگ و هنر

 سازی در زمینه اقتصاد مقاومتیسازی و گفتمانفرهنگ -

 جهانیتوسعه بازارهای فرهنگی در عرصه داخلی و  -

 و فراهم صیانت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار فرهنگی )مکتوب و دیجیتال( -
 های توسعه اجتماعی و اقتصادی آنانکردن زمینه

رهنگی، فدولتی در اداره و همچنین تولید محتوای های غیرکارگیری توان و تخصص بخشبه -
 ایهنری و رسانه

  ایههای فرهنگی، هنری و رساندر حوزه فعالیت های کارآفرینحمایت از ایجاد شرکت -

 

 اهداف کمی
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 بخش فرهنگ و هنر در برنامه ششم بینی اهداف کمی. پیش237جدول 

ف
دی

ر
 

 واحد متعارف هدف کمی/ عنوان شاخص
سال پایه 

1393 

بینی پیش

1394 

رشد  های برنامه ششمسال

متوسط 

دوره برنامه 

ششم 

 ()درصد

1395 1396 1397 1398 1399 

1 

         درصد سهم بازار کتاب از تولید ناخالص داخلی

 4 472 454 437 420 404 388 335 نسخه 1000 های منتشر شدهشمارگان کتاب

 3.5 404 391 378 365 353 341 284 عنوان های منتشر شدهعنوان کتاب

 های منتشر شدهسرانه عناوین کتاب
نوان به هر ع
 هزار نفر 100

26.44 31.8 35 38.5 42.5 47 51.5 10.2 

 های منتشر شدهسرانه شمارگان کتاب
نسخه به جمعیت 
 کشور

0.312 0.361 0.38 0.39 0.41 0.42 0.44 4 

های چاپ اول منتشر شده به کل نسبت عناوین کتاب
 های منتشر شدهعناوین کتاب

 1.5 100.46 98.98 97.51 96.07 94.65 93.26 99.30 درصد

های منتشر شده کودک و نوجوان به نسبت عناوین کتاب
 های منتشر شدهکل عناوین کتاب

 0.77 11.58 11.49 11.40 11.32 11.23 11.14 18.66 درصد

ه های منتشر شده کودک و نوجوان بسرانه شمارگان کتاب
 جمعیت کودک و نوجوان کشور

 2.8 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.18 درصد

2 

های عمومی )تحت پوشش نهاد زیربنای کتابخانه
 های عمومی کشور(کتابخانه

 1 71848 70439 69058 67704 66376 65719 63669 مترمربع

های عمومی )تحت های موجود در کتابخانهتعداد کتاب
 های عمومی کشور(پوشش کتابخانه

 5 2501.1 2382.0 2268.6 2160.6 2057.7 1959.7 1898.5 هزار نسخه

 5 125.1 119.2 113.5 108.1 102.9 98.0 85.9 هزار نفرهای عمومی )تحت پوشش نهاد تعداد اعضای کتابخانه
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ف
دی

ر
 

 واحد متعارف هدف کمی/ عنوان شاخص
سال پایه 

1393 

بینی پیش

1394 

رشد  های برنامه ششمسال

متوسط 

دوره برنامه 

ششم 

 ()درصد

1395 1396 1397 1398 1399 

 های عمومی کشور(کتابخانه

های عمومی )تحت پوشش نهاد سرانه کتابخانه
 های عمومی کشور(کتابخانه

 100باب به هر 
 هزار نفر

10.0 9.8 10.1 10.3 10.5 10.6 10.7 0.5 

های عمومی کشور های موجود در کتابخانهسرانه کتاب
 های عمومی کشور()تحت پوشش نهاد کتابخانه

 100نسخه به 
 هزار نفر

170 172 168 173 178 184 189  

 15.8 293 254 220 189 162 141 97 عنوان عناوین نشریات منتشر شده

 8.15 14 13 12 9 9 8 8 عنوان عناوین نشریات محلی منتشر شده

 1 243 240 239 237 235 233 228 کانون های تبلیغاتیتعداد کانون

         مجوز تعداد مجوزهای صادرشده نشر دیجیتال

         بازی ای تولید شدههای رایانهتولید بازی

3 

 های سینمایی تولید شده )بر اساستعداد عناوین فیلم
 (پروانه مالکیت

         عنوان

 4.9 21 20 20 18 17 17  عنوان های اکران شده )ایرانی و خارجی(تعداد عناوین فیلم

 4 359 345 331 316 305 294 266 هزار نفر های سینماییتعداد تماشاگران فیلم

 2.7 16 16 16 16 15 15 11 سالن های فعال سینماتعداد سالن

 4 4038 3883 3734 3590 3453 3320 2070 صندلی های فعال سینماظرفیت سالن

         جایزه های ایرانی در مجامع جهانیتعداد جواز فیلم

         عنوان های عرضه شده در شبکه نمایش خانگیتعداد کل فیلم

         هزار نسخه های عرضه شده در شبکه نمایش خانگیشمارگان فیلم
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ف
دی

ر
 

 واحد متعارف هدف کمی/ عنوان شاخص
سال پایه 

1393 

بینی پیش

1394 

رشد  های برنامه ششمسال

متوسط 

دوره برنامه 

ششم 

 ()درصد

1395 1396 1397 1398 1399 

 ولید شدههای سینمایی تسرانه فیلم
 1عنوان فیلم به 
 میلیون نفر

        

 سرانه صندلی سینما
صندلی به هر 

 نفر 620
1.19 1.92 1.99 2.07 2.15 2.24 2.33 4 

 سرانه پرده سینما
پرده برای هر 

 هزار نفر 100
1.03 1.40 1.44 1.49 1.53 1.58 1.63 3 

         نفر بلیط سرانه تماشاگر سینما

 1 2.10 2.08 2.06 2.04 2.02 2 2 آلبوم های موسیقی مجوز گرفتهتعداد آلبوم

 15 2.01 1.75 1.52 1.32 1.15 1 1 رویداد های موسیقی برگزار شدهمجامع و جشنواره

4 

 23.4 54 44 37 29 22 19 8 اجرا ای موسیقیتعداد اجرای صحنه

 11 28 27 17 16 16 15 15 سالن های کنسرت موسیقیتعداد سالن

 5.1 83 79 74 72 68 65 28 عنوان های اجرا شدهتعداد عناوین نمایش

 7 73 69 63 61 57 53 43 هزار نفر های اجرا شدهتعداد تماشاگران نمایش

 11 63 56 46 44 40 36  نمایشگاه های هنری تجسمیتعداد نمایشگاه

 2 359 352 344 338 331 325 330 نفر های هنریتعداد هنرجویان هنرستان

 2.5 7 7 6 6 6 6 5 نگارخانه های فعالتعداد نگارخانه

 2 6 5 5 5 5 5 5 باب های هنریتعداد هنرستان

 5.5 72 68 65 60 58 55 46 باب های آزاد هنریتعداد آموزشگاه

         موقوفه تعداد موقوفات 5
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ف
دی

ر
 

 واحد متعارف هدف کمی/ عنوان شاخص
سال پایه 

1393 

بینی پیش

1394 

رشد  های برنامه ششمسال

متوسط 

دوره برنامه 

ششم 

 ()درصد

1395 1396 1397 1398 1399 

 25 315 254 205 164 131 104 96 تعداد موسسه سسات فرهنگی قرآن و عترتؤتعداد م

های مساجد )تحت تعداد کتابخانه
های فرهنگی و هنری پوشش کانون
 مساجد(

 مخزن بسته
 باب

 275 297 321 346 374 404 8 

 5 216 205 196 186 178 169  مخزن باز

های فرهنگی و هنری تعداد کانون
 مساجد )عمومی و تخصصی(

 شهری

 کانون

 541 582 626 674 725 780 7.6 

 7.8 309 286 266 246 229 212  روستایی

 6.0 29 28 26 25 23 22  تخصصی

 14.0 29 25 22 19 17 15  دانشگاهی

 8.5 9 8 8 7 7 6  مصلی
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 ها و اقدامات اساسیراهبردها، سیاست

 هنگ و هنر در برنامه ششمها و اقدامات اساسی بخش فر. راهبردها، سیاست238 جدول

ف
دی

ر
 

 اساسی اقدام سیاست راهبرد

1 
 توسعه فرهنگ دینی -

تمسک آحاد  تقویت انس و -
 جامعه به قرآن و عترت

 مذهبی جامعه -مین نیازهای فرهنگیأت -

های فرهنگی و بکارگیری ظرفیت -
هنری کشور برای ترویج فرهنگ و 

 مدیریت جهادی

 های قرآنیفعالیت ارتقاء -

 وت دو و چندجانبه با نهادها تقویت تعامال -
های دینی و های متولی امر پژوهشدستگاه
 مذهبی

 تکریم نخبگان و فعاالن قرآن -

2 

ترویج و تبیین ابعاد،  -
ها و عناصر فرهنگی لفهؤم

 اقتصاد مقاومتی

ارتقاء اخالق و فرهنگ  -
 و گراییکار، قانون
 پذیریمسؤلیت

های فرهنگی و بکارگیری ظرفیت -
ای ترویج فرهنگ و هنری کشور بر
 مدیریت جهادی

در نظام فرهنگی، هنری  عدالت برقراری -
 یارسانهو 

شفافیت در مدیریت فرهنگی،  ءارتقا -
 یارسانههنری و 

از فعاالن فرهنگی  حمایتو  تشویق -
 اقتصاد مقاومتی 

تولید محتوای متناسب با عناصر فرهنگی  -
 مقوم اقتصاد مقاومتی

ی مبانی های رسمی و غیررسمارائه آموزش -
 و مفاهیم اقتصاد مقاومتی 

اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص  -
 دارای خدمات برجسته در این زمینه

اسالمی،  -ترویج الگو و سبک زندگی ایرانی -
 اصالح الگوی مصرف

تدوین ضوابط نظارت بر محتوای فرهنگی  -
 از نظر انطباق با اقتصاد مقاومتی

های کاربردی در زمینه انجام پژوهش -
 اقتصاد مقاومتی 

ها و ها، همایشبرگزاری جشنواره -
 ای علمی در زمینه اقتصاد مقاومتیهنشست

ها و اجرای برنامه جامع آموزش مهارت -
 رفتارهای فرهنگی مقوم اقتصاد مقاومتی

گیری از ظرفیت سازی برای بهرهزمینه -
های اجتماعی و مجازی و دیجیتال در شبکه

 قاومتیراستای ترویج اهداف اقتصاد م

 
3 

بهبود نظام حکمروایی  -
 –خوب در بخش فرهنگی

 ایهنری و رسانه

ها و سالیق ارتقاء ذائقه -
فرهنگی و هنری اقشار 

جامعه به ویژه جوانان مختلف 
 و نوجوانان

ایجاد امنیت الزم برای  -

های فرهنگی و بکارگیری ظرفیت -
هنری کشور برای ترویج فرهنگ و 

 مدیریت جهادی

های فرهنگی و بسترسازی بروز خالقیت -
 هنری

صیانت از حقوق مادی و معنوی  -
پدیدآورندگان آثار فرهنگی )مکتوب و 

های توسعه و فراهم کردن زمینه دیجیتال(

 هنری فاخر و حمایت از تولید آثار فرهنگی -

 تولید و نشر آثارکننده حذف مقررات محدود -
 فرهنگی و هنری 

، پیشکسوتان و اصحاب لیل از نخبگانتج -
 فرهنگ و هنر

 ارائه تسهیالت بانکی و خدمات اجتماعی به -
 ، پیشکسوتان و اصحاب فرهنگ و هنرنخبگان

های کارگیری توان و تخصص بخشبه -
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ف
دی

ر
 

 اساسی اقدام سیاست راهبرد

 تولید و عرضه محصوالت و
خدمات فرهنگی و هنری 

 دارای مجوز

منزلت و صالحیت  ءارتقا -
رهنگی مرجعیت فای و حرفه

اصحاب فرهنگ و هنر و 
 رسانه

 و اقتصادی آناناجتماعی 

در نظام فرهنگی، هنری  عدالت برقراری -
 یارسانهو 

شفافیت در مدیریت فرهنگی،  ءارتقا -
 یارسانههنری و 

 محصوالت کیفی و کمی ءارتقا -
 ایرسانهفرهنگی، هنری و 

محتوای  دولتی در اداره و همچنین تولیدغیر
 ایفرهنگی، هنری و رسانه

 تسهیل دسترسی و توزیع عادالنه امکانات و -
 ای خدمات فرهنگی، هنری و رسانه

های ت مجوز فعالیتایجاد پنجره واحد دریاف -
 فرهنگی و هنری

اجرای قانون دسترسی آزاد و شفاف به  -
اطالعات در عرصه فرهنگی، هنری و 

 ایرسانه

4 

تبیین و ترویج گفتمان  -
های اسالمی، اندیشهانقالب 

 امام و رهبری

 ارتقاء کمی و کیفی -
و ترویجی  های تبلیغیشیوه
های سالمی، اندیشهانقالب ا

 امام و رهبری

حمایت از نهادها و فعاالن آموزش و  -
پژوهش و مروج مبانی انقالب اسالمی، 

 و رهبریهای امام اندیشه

حمایت از آثار و محصوالت فرهنگی و  -
می، هنری مرتبط با مبانی انقالب اسال

 های امام و رهبریاندیشه

بنیادهای با  های مرتبطحمایت از پژوهش -
 معرفتی انقالب اسالمی

تجلیل از پژوهشگران مبانی انقالب  -
 های امام و رهبریاسالمی، اندیشه

های اسبتبرگزاری مراسم بزرگداشت من -
 انقالب اسالمی

 های امام )ره(داشت یاد و اندیشهبزرگ -

 ریشار آثار امام و مقام معظم رهبچاپ و انت -

5 

استفاده از ظرفیت  -
توسعه  هنرمندان برای

ری تولیدات فرهنگی و هن
برای تقویت هویت و انسجام 

 ملی

ها و اشاعه نمادها، نشان -
 –های هویت ایرانیمؤلفه
 اسالمی

های بین توسعه فعالیت -
فرهنگی و چندفرهنگی بین 

ها و مناطق کشور با استان
های قومی و تتوجه به ظرفی

 مذهبی، زبانی و دینی

 حمایت از تولیدات فرهنگی و هنری -
 -متناسب با مضامین و مفاهیم ایرانی

 اسالمی

هنگی و حمایت از تولید و نظر آثار فر -
 هنری نواحی و مناطق مختلف

 –ها و مناسک فرهنگیحمایت از آئین -
 مذهبی و هنرهای فولکلوریک

حمایت از گفتگوی ملی بین نخبگان و  -
 فرهنگ و هنر و رسانه فعاالن عرصه

ی ملی هنر های فرهنگی وبرپایی جشنواره -
 در سطح استان 

گی و هنری در های فرهنبرپایی نمایشگاه -
 سطح استان 

 های فرهنگی و هنری اقواممایشگاهایجاد ن -

برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری  -
 اسالمی –ایرانی

 یمعرفی نخبگان و فعاالن در عرصه اعتال -
 ایرانی و انسجام ملی –هویت اسالمی

 های مرتبط باانجام مطالعات و پژوهش -
یت، ها و عناصر هولفهؤم ،هاسنجش شاخص

 سرمایه اجتماعی و انسجام ملی

های های تخصصی و اتاقبرگزاری نشست -
فکر فرهنگی به منظور ایجاد وفاق فرهنگی 

ران و مدیران گذابین نخبگان، سیاست
 فرهنگی و هنری کشور

6 
توسعه روابط و حضور فعال  -
ثر جمهوری اسالمی ؤو م

ای هایران در سازمان

لتی گیری از ظرفیت بخش غیردوبهره -
 المللیدر توسعه مناسبات بین

و هنری  گیری از ظرفیت فرهنگیبهره -

مجامع فرهنگی و هنری  شرکت در -
 المللیبین

های ها و فستیوالشرکت در جشنواره -
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ر
 

 اساسی اقدام سیاست راهبرد

 المللیای و بینمنطقه

بسط و گسترش و ایجاد  -
هنگی با تنوع در مناسبات فر

 کشورهای مختلف جهان

 در مناسبات فرهنگی جهانی

گیری از ظرفیت ادبیات؛ موسیقی، بهره -
هنرهای تجسمی و ... در سینما؛ تئاتر؛ 
 المللیفرهنگ کشور در مجامع بین معرفی

ی فرهنگی هاحمایت از برگزاری هفته -
 ایران در کشورهای مختلف

فعاالن اعتالی فرهنگ و هنر  از حمایت -
اصیل و فاخر اسالمی و ایران در سطح 

 المللیبین

های فرهنگی در کاریکاستن از موازی -
از کشور و  های فرهنگی خارجحوزه فعالیت

 هاگونه فعالیت تالش جهت تجمیع این

 فرهنگی و هنری

های فرهنگی ها و همایشبرپایی نمایشگاه -
 المللی در داخل و خارج از کشورنو هنری بی

تجلیل از فعاالن و نخبگان عرصه فرهنگ  -
 نی و اسالمی در سطح جهانهنر ایراو 

 های فرهنگی دوجانبه با توجهانجام فعالیت -
هایی از قبیل: اشتراکات قومی و به مولفه

مذهبی، زبانی، دینی و افزایش اقبال 
 کشورهای جهان نسبت به ایران

تولید آثار فرهنگی و هنری برای تبیین  -
ویژگی صلح دوستی ایرانیان و ایجاد جهانی 

 عاری از خشونت

7 

سازی و فرهنگ -
سازی در زمینه انگفتم

 اقتصاد مقاومتی

ای فرهنگی توسعه بازاره -
 در عرصه داخلی و جهانی

صیانت از حقوق مادی و  -
معنوی پدیدآورندگان آثار 

فرهنگی )مکتوب و دیجیتال( 
ای هو فراهم کردن زمینه

توسعه اجتماعی و اقتصادی 
 آنان

کارگیری توان و به -
های تخصص بخش

در اداره و همچنین دولتی غیر
محتوای فرهنگی،  تولید

 ایهنری و رسانه

حمایت از ایجاد  -
های کارآفرین در شرکت

های فرهنگی، حوزه فعالیت
 ایهنری و رسانه

های فرهنگی و بکارگیری ظرفیت -
برای ترویج فرهنگ و  استانهنری 

 مدیریت جهادی

فرهنگ و هنر  اقتصاد توسعه و تیحما -
های انگیزشی در ، طراحی سیستمرسانهو 

 بعد منابع انسانی

توسعه صادرات محصوالت فرهنگی و  -
پذیری و رفع انحصار دینی، تحقق رقابت

در تولیدات و خدمات فرهنگی به منظور 
رونق اقتصاد فرهنگ و افزایش توان 

سطح بازارهای رقابت تولیدات فرهنگی در 
 المللیداخلی و بین

فراهم نمودن شرایط و سازو کارهای  -
یتی الزم در بخش فرهنگ و هنر در حما

 ای به منظور باالتحوالت جهانی و منطقه
 بردن سهم ایران از تجارت جهانی

تولید، توزیع، مصرف و  ءتوسعه و ارتقا -
و خدمات فرهنگی، صادرات محصوالت 
 ایهنری و رسانه

های قانونی در مندی از ظرفیتبهره -
راستای رشد کمی وکیفی صنایع فرهنگی، 

 ای رسانه هنری و

کشف استعدادهای خالق در بخش فرهنگ  -
 و هنر

های برابر در تولید و نشر و خلق فرصت -
 استفاده از محصوالت و آثار و خدمات فرهنگی

 اینهو هنری و رسا

افزایش کمی و کیفی محصوالت و خدمات  -
ارآفرین فعال در بخش فرهنگ های کشرکت
 و هنر

ء های الزم به منظور ارتقاارائه آموزش -
 انسانی بخش فرهنگ و هنر و رسانه سرمایه

نری سسات فرهنگی و هؤتجهیز مراکز و م -
 های روزبه امکانات و فناوری

 مقابله با قاچاق کاالها و محصوالت -
 فرهنگی و هنری

از آثار و مقابله با تکثیر و عرضه غیرمج -
 محصوالت فرهنگی و هنری
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 ورزش و جوانان -فصل دوم

 تبیین وضع موجود  بررسی عملکرد گذشته و

وده که بر بزمین ورزشی )خاکی و چمن(  96سالن ورزشی و  198دارای  1393استان یزد در سال 

تر مربع بالغ م 59/0اساس آن، سرانه فضای ورزشی )سرپوشیده و باز( به ازای هر نفر یزدی به حدود 

درصد آنان  2/40 نفر بوده که 62514، 1393در سال  استانیافته گردیده است. تعداد ورزشکاران سازمان

 کنند.عالیت مینفر در سطح قهرمانی ف 1272دهند. از این تعداد ورزشکار، تعداد را زنان تشکیل می

 

 توصیف و تحلیل وضع موجود بخش ورزش

 عبارت بودند از:چهارم توسعه  برنامههای اصلی بخش ورزش در گیریجهت

  تخاذ ختلف کشور از فضاهای ورزشی و امندی نقاط ماجتماعی و بهرهگسترش عدالت

ط بخش تمهیدات الزم، به منظور رشد تولید، توزیع و صادرات محصوالت ورزشی توس

های اجرایی وری از فضاهای ورزشی در اختیار دستگاهخصوصی و تعاونی و افزایش بهره

 ( 104ماده « م»و « و»، «ه»، «د»، «ب»)بندهای 

 ش، تقویتظور توسعه کمی و کیفی، ترویج فرهنگ ورزاصالح ساختار تربیت بدنی به من 

 (117اده حضور بخش غیردولتی و توسعه امور پژوهشی و تربیت نیروی انسانی کیفی )م

 برداری از مراکز ورزشی راهای اسالمی شهر و روستا در بهرههای شواستفاده از توانمندی

وم توسعه(، سبرنامه  156ه ماد« ب»گونه فضاها )بند مردم در ایجاد این و جلب همکاری

 قانون برنامه چهارم توسعه کشور(  105 تنفیذی در ماده

 های ورزشی حمایت از اشخاص حقیقی یا حقوقی که وجوهی را برای کمک به فعالیت

قانون  118اده ، تنفیذی در مبرنامه سوم توسعه 170و ماده  169نمایند )ماده پرداخت می

 برنامه چهارم توسعه کشور( 
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 دنی )ماده بهای درآمدی سازمان تربیت یجاد انگیزه به منظور تقویت و توسعه فعالیتا

 شور( کقانون برنامه چهارم توسعه  118 برنامه سوم توسعه، تنفیذی در ماده 170

 عبارت بودند از:های اصلی بخش ورزش در برنامه پنجم توسعه گیریجهت

 از فضاهای  مندی اقشار مختلف مردمهرهافزایش سرانه ب برکید این برنامه أتمرکز و ت

ازی در های ورزشی و بسترسقهرمانی و توسعه زیرساختورزشی، توسعه ورزش همگانی، 

ئل نیز مساجهت احداث و توسعه فضاهای ورزشی بود. در راستای تحقق هر یک از این 

 های اعتباری و مالی در نظر گرفته شد.گیریجهت

 های رزشوت بدنی در برنامه پنجم، تأکید و توجه به از نقاط قوت بخش ورزش و تربی

های بینی مکانباشد. در این بند تأکید بر پیش(( می194ماده )« ع»روستایی )بند 

 ت زندگیتقاء کیفیورزشی برای جامعه روستایی به منظور بهبود وضعیت روستاها و ار

ا روستاه یت کشور درروستاییان شده است. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از جمع

های ها و ورزشهای مختلف و بر حسب ضرورت دارای بازیساکن هستند که بنابر اقلیم

 نگیزه درهای مذکور باعث از بین رفتن تدریجی اخاص خود هستند، عدم توجه به ورزش

د کرد. بین جوانان روستایی شده و در واقع پشتوانه ورزشی کشور کاهش پیدا خواه

م رنامه ششببرنامه پنجم توسعه به این امر توجه شده و ضروری است در  خوشبختانه در

 توسعه نیز به این امر توجه شود. 

 ( نیز 19ماده « الف»بند  13آموزی )ردیف دانش همچنین در برنامه پنجم توسعه، ورزش

های فراوانی در زمینه تجهیزات آموزان دارای کاستیورزش دانشمورد توجه قرار گرفت. 

از دستیابی به اهداف بوده است. البته در طول  باشد که خود مانعاماکن ورزشی میو 

اند، های کمی تا حدودی رشد داشتههایی برداشته شده و شاخصها، گامهای برنامهسال

ولی این میزان کافی نبوده و از حیث کمی و کیفی، مدارس کشور با مشکل جدی در 

 ،های مناسبتتند. بنابراین ضروری است با حمایآموزی مواجه هسزمینه ورزش دانش

های موجود که از تحولی اساسی در ورزش مدارس کشور ایجاد شود تا با رفع کاستی
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توسعه مناسب ورزش  شود، زمینههای ورزش کشور محسوب میترین آسیباساسی

 کشور فراهم شود. 

 

 یاحرفه و یقهرمان ورزشهای بخش خصعملکرد اهداف کمی و شا. 239 جدول

 واحد برنامه اجرایی یا اقدام اساسی

عملکرد در پایان برنامه چهارم و 

 پنجم توسعه

سال 

پایه 

(1383) 

پایان 

برنامه 

چهارم 

(1390) 

برنامه 

پنجم 

(1393) 

 10 8 - تعداد های کسب شده در مسابقات قهرمانی آسیا ساالنهمدال

 45 8 6 تعداد المللی ساالنهمسابقات بین های کسب شده درمدال

 4 4 2 تعداد های کسب شده در مسابقات قهرمانی جهان ساالنهمدال

 دوحهه،  -بهار  سال یک 4)هر های آسیایی های کسب شده در بازیمدال
 ن(واگوانجو و اینچ

 )اینچوان( 1 - - تعداد

 -بهار سهال یهک   4)ههر  ههای پاراآسهیایی   های کسب شده در بازیمدال
 گوانجو و اینچوان(

 )اینچوان( 3 - - تعداد

آتهن،  –بهار  سهال یهک   4)هر های المپیک های کسب شده در بازیمدال
 پکن و لندن(

 - - - تعداد

آتهن،   -بارسال یک 4)هر های پاراالمپیک های کسب شده در بازیمدال
 پکن و لندن(

 - - - تعداد

 1 1 1 تعداد یابیهای استعدادکانون

 4585 3079 1724 تعداد عداد مربیان )زنان و مردان(ت

 

المللی های بینالزم به ذکر است، تیم دوچرخه سواری پیشگامان )باشگاه خصوصی( در تورنومنت

 مدال کسب کرده است. 40
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 یهمگان ورزش های بخشعملکرد اهداف کمی و شاخص. 240 جدول

 واحد ی یا اقدام اساسیبرنامه اجرای ردیف

 عملکرد در پایان برنامه چهارم و پنجم توسعه

سال پایه 

(1383) 

برنامه چهارم 

(1389) 

برنامه پنجم 

(1393) 

 68210 56838 51183 نفر میزان مشارکت در ورزش همگانی 1

 400 370 300 تعداد برگزاری جشنواره ورزش همگانی 2

 3027 2513 - نفر و عشایری میزان مشارکت در ورزش روستایی 3

 44 40 - تعداد های بومی و محلیهای بازیبرگزاری جشنواره 4

 
 آموزیهای بخش ورزش دانشعملکرد اهداف کمی و شاخص. 241 جدول

)شاخص عنوان هدف کمی 

 کلیدی(
 واحد

سال پایه برنامه 

سوم توسعه 

(1384) 

پایان برنامه 

 چهارم توسعه

(1388) 

پایان سال چهارم 

برنامه پنجم 

 1393توسعه 

سرانه فضاهای ورزشی روباز و سرپوشیده 
 آموزیدانش

 92030 81230 49640 مترمربع

 21 20 13 مکان آموزیفضاهای ورزشی روباز دانش تعداد

تعداد فضاهای ورزشی سرپوشیده 
 آموزیدانش

    مکان

دست ساخت  تعداد فضاهای ورزشی در
 آموزیتمام( دانشه)نیم

 25 24 23 مکان

آموزان در میزان مشارکت دانش
 های ورزشیرقابت

 18267 14234 11030 نفر

 19068 13696 15158 ساعت ساعات درس تربیت بدنی در مدارس

 6339 6849 7579 ساعت تعداد واحدهای درس تربیت بدنی

 396 196 235 نفر تعداد معلمان تربیت بدنی

 

های بخش ورزش در زمینه شاخص اطالعاتی ،سسات آموزش عالی استانؤاکندگی معلت پره ب

 است. ارائه نشده دانشجویی
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 هاتنگناها و چالش

 های بخش ورزشتنگناها و چالش

  های ورزشی در استان شناسایی استعدادفقدان نظام 

 المللی پایین بودن سرانه اماکن ورزشی نسبت به استانداردهای ملی و بین 

 وزه حهای اجرایی در کاری و ناهماهنگی و عدم همکاری الزم بین دستگاهوجود موازی

 ورزش 

 های پایه و باال بودن ریسک گذاری در ورزشتمایلی بخش خصوص به سرمایهبی

 گذاری در بخش ورزش سرمایه

  کمبود نیروی علمی و متخصص در بخش ورزش استان 

  ر ورزش های کاربردی دکارگیری نتایج طرحو بهتوجه ناکافی به توسعه آموزش و پژوهش 

  پایین بودن سهم استان از اعتبارات ملی ورزش 

 های ورزشی های اغلب هیأتپایین بودن درآمد 

 ضعف فرهنگ ورزش همگانی در جامعه 

 های فرهنگی و اجتماعی ورزش بانوانمحدودیت 

 تکمیل  مین مالینبودن منابع تأ تمام ورزشی در استان و متنوعوجود تعداد زیادی پروژه نیمه

 هااین پروژه

 

 های بخش جوانانتنگناها و چالش

 انان عرض و موازی در ارائه خدمات به جوهای همها و دستگاهناهماهنگی بین سازمان 

 وانان طالبات جها با انتظارات و مهای جاری دستگاهها و فعالیتها، برنامهناهمخوانی سیاست 

 نات جوانارخی از قوانین و مقررات موجود متناسب با نیازها و انتظارناهماهنگی بین ب 

 ر جوانانبودن سهم نهادهای حاکمیتی و غیرحاکمیتی در فرایند ساماندهی امو نامتعادل 
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 برنامه راهبردی 

 اهداف کلی و راهبردها

 

 برنامه ششم توسعه اهداف کلی و راهبردهای بخش ورزش و جوانان در. 242 جدول

 راهبرد هدف کلی ردیف

1 
  رشهههههد و گسهههههترش ورزش

 همگانی

 حمایت از ورزش قهرمانی 

 ها و فضاهای ورزشیتوسعه متوازن و متعادل عرصه 

 بانوانسازی بسترهای حقوقی، فرهنگی و اجتماعی ورزش آماده 

 ارتقاء سهم ورزش همگانی در سالمتی و کیفیت زندگی مردم 

 ای بخش ورزشپایدارسازی درآمده 

 های ورزشی  ایرانی در محیط –ارتقاء فرهنگ اسالمی 

 استانبنیان نمودن ورزش دانش 

 آموزیتوسعه تربیت بدنی و ورزش دانش 

 توسعه تربیت بدنی و ورزش دانشجویی 

 علمی ورزش قهرمانی توسعه 

 ایحرفهعلمی ورزش  توسعه 

 هاتوسعه ورزش در سطوح پایه در فدراسیون 

 ایباستانی و زورخانه هایتوسعه ورزش 

 ههای مختلهف   بهین رشهته   تقویت نظام عادالنه منابع مالی، فیزیکی و انسانی
 ورزشی

2 

   تحکههیم و تعههالی بنیههان نهههاد
 های جوانخانواده زوج

 منهد  افزایش نسبت جوانان بهره
 های فراغتیاز برنامه

   افههزایش مشههارکت اجتمههاعی
 مند جواناننظام

 افزایش خالقیت جوانان 

 انه، آسان م، آگاهندسازی جوانان در حوزه ازدواج با تأکید بر ازدواج بهنگاتوانم
 و پایدار و تحکیم و تعالی نهاد خانواده جوان

 انواده جوتوانمندسازی روانشناسان و مشاورین فعال در حوزه ازدواج و خان 

 می های اسهال سازی در حوزه ازدواج و خانواده جوان با تأکید بر آموزهفرهنگ
 آداب و سنن ملی و حفظ

   گیهری مطلهوب از   بسترسازی در حوزه اوقات فراغت جوانان با رویکهرد بههره
 هاظرفیت

 در  سازی با رویکهرد تقاضهامحوری و اسهتمرار، پویهایی و پیوسهتگی     فرهنگ
 های فراغتی جواناناجرای برنامه

 سازی اوقات فراغت جوانانغنی 

 ویکههرد نهادسههازی ونهههاد جوانههان بهها رهههای مههردمتوانمندسههازی سههازمان 
 سازیظرفیت

 نهاد جوانانهای مردمرشد کمی سازمان 
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 اساسیها و اقدامات راهبردها، سیاست

 
 های اجرایی و اقدمات اساسی بخش ورزش در برنامه ششمها، برنامه، سیاستراهبردها. 243 جدول

ف
دی

ر
 

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

1 
ن و متعادل توسعه متواز
ها و فضاهای عرصه

 ورزشی

 ور نمودن استفاده از اماکن ورزشیبهره
 سازی اماکن ورزشیاستاندارد

 منظوره نمودن استفاده از اماکن ورزشیچند

 ساماندهی فضاهای ورزشی موجود

ست تهیه اسناد مالکیت کلیه اماکن ورزشی موجود و در د
 احداث

 ن موجود و در دست احداثرفع معارضین کلیه اماک

 تهیه بانک اطالعاتی معارضین

بهبود نگهداری و تعمیرات اماکن 
 ورزشی

 تهیه شناسنامه اماکن ورزشی موجود و در دست احداث

کننده ها و اشخاص ارائهتهیه بانک اطالعات از شرکت
 خدمات نگهداری

 تدوین برنامه نگهداری و تعمیرات اماکن

فضاهای ورزشی بر اساس  توسعه
 آمایش سرزمین و نیازهای هر منطقه

 تهیه سند توسعه اماکن ورزشی برای هر منطقه 

 اجرای برنامه آمایش سرزمین

 های ورزش همگانیگسترش زیرساخت

مین أهای اجرایی جهت تهمکاری با نهادها و دستگاه
 زمین با کاربری ورزشی

 و ای ورزشیتسریع روند واگذاری فض
توسعه فضاهای ورزشی خاص معلولین 

 و جانبازان

با رعایت شرایط  حال ساخت تکمیل اماکن ورزشی در
 معلول جانباز و الزم برای حضور ورزشکاران

فضاهای ورزشی موجود جهت  مناسب سازی اماکن و
 معلولین برداری جانبازان و بهره

2 
سازی بسترهای آماده

حقوقی، فرهنگی و 
 بانوانماعی ورزش اجت

سازی فضاهای ورزشی توسعه و آماده
 خاص بانوان

 سازی فضاهای ورزشی خاص بانوانسازی و سالمایمن

 استفاده بهینه از اماکن ورزشی موجود

ارتقاء علمی و فنی نیروی انسانی 
 استان ورزش بانوان در سطح

 رارزشکعلمی نمودن فرآیند استعدادیابی دختران و بانوان و

 مند آموزش و تربیت مدرسایجاد نظام سطح

رزش توسعه ارتباط و تعامل با مراکز آموزشی و پژوهشی و
 بانوان

وری های کاربردی در ارتقاء بهرهتوسعه آموزش و پژوهش
 ورزش بانوان

با  المللی ورزش بانوانارتقاء جایگاه بین
 رعایت موازین اسالمی

 میبانوان با رعایت موازین اسالتوسعه مسابقات ورزشی 

گیری از پوشش مطلوب در ورزش بسترسازی جهت بهره
 بانوان

 ها و مواد مسابقات ورزشی ویژه بانوانتوسعه رشته
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ف
دی

ر
 

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

3 
ارتقاء سهم ورزش 
همگانی در سالمتی و 
 کیفیت زندگی مردم

بهبود نگرش عمومی نسبت به اهمیت 
 ثیرگذاری ورزش همگانیأو ت

 برای ترویج ورزش همگانیای فراگیر رسانهتبلیغات 

 های عمومی ورزش همگانیبرگزاری همایش

 های ورزش همگانیبرگزاری جشنواره

توسعه ورزش در مناطق روستایی و 
 عشایری

ها و المپیادهای ورزش روستایی و برگزاری جشنواره
 عشایری

های سنتی، توسعه و ترویج ورزش
 بومی و محلی

 های سنتی، بومی و محلیاء ورزشاحی

مشارکت نهادهای عمومی غیردولتی در 
 های ورزش همگانیاجرای برنامه

 اصالح نظام مدیریت ورزش همگانی

 و پیگیری اجرای ورزش صبحگاهی در مدارس
  کارخانجات

 زش کارکنان دولت، کارگران و ...پیگیری اجرای ور

ای مکاری با سازمان بسیج برنامه هاجرایی نمودن تفاهم
متنوع های های بسیج در اجرای برنامهنمودن پایگاهفعال 

 ورزش همگانی در طول سال

ش های سازمان بسیج در تبلیغات ورزمندی از ظرفیتبهره
 هاها و پایگاههمگانی در مساجد، حسینیه

 هاساماندهی ورزش محالت با همکاری شهرداری

صبحگاهی، عصرگاهی و شامگاهی در ورزش توسعه 
 های مختلف شهریموقعیت

سازی در زمینه توسعه ورزش فرهنگ
 جانبازان و معلولینهمگانی 

 های آموزشی )تربیت مربی،ها وکالسبرگزاری دوره
 کالسبند(

 مرکز استان شهرها و های سالمت دراندازی ایستگاهراه

 اجرای طرح ورزش در منزل

 -ها و مسابقات فرهنگیها، جشنوارهگزاری همایشبر
 ورزشی

 سطح کشور برگزاری روز ملی پارالمپیک در

 نیازی موردشتوزیع تجهیزات ورز و طراحی، تولیدتوسعه 
 ورزش جانبازان و معلولین

 توسعه ورزش همگانی در مراکز آسایشگاهی

4 
پایدارسازی درآمدهای 
 بخش ورزش

های بخش ز ظرفیتمندی ابهره
خصوصی و بازارهای مالی داخلی و 

 خارجی در توسعه ورزش

مشارکت با بخش خصوصی برای بازسازی و نوسازی 
 اماکن و فضاهای ورزشی

های طراحی و تدوین نظام چگونگی حمایت از باشگاه
 خصوصی

 ایسازی ورزش حرفهخصوصی

شارکت گذاری و مبسترسازی جهت رفع موانع سرمایه
 بخش خصوصی
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 اقدام اساسی سیاست راهبرد

برداری از منابع جدید درآمدی بهره
 جهت توسعه ورزش

 ای و تبلیغاتیسازی درآمدهای رسانهپایدار

 توسعه گردشگری ورزشی

 سازی صنایع ورزشیتوسعه و تجاری

 حمایت از کارآفرینان بخش ورزش

5 
 –ارتقاء فرهنگ اسالمی
های ایرانی در محیط
 ورزشی

های ازی از طریق رسانهسفرهنگ
 جمعی

 تدوین نظام جامع فرهنگی ورزش کشور

 نامه اخالق ورزشیاستقرار نظام

 استقرار برنامه جامع مبارزه با دوپینگ

6 
بنیان نمودن دانش

 استانورزش 
های بخش مبتنی نمودن کلیه فعالیت

 های پژوهشیورزش بر یافته

 در توسعه ورزشسازی تجارب موفق سایر کشورها بومی

 نامه جامع پژوهشیتدوین و اجرای نظام

 نامه جامع آموزشیتدوین و اجرای نظام

 ها و تجهیزات ورزشیاستانداردسازی فعالیت

7 
توسعه تربیت بدنی و 

 آموزیورزش دانش

ارتقاء کیفیت و کمیت اجرای درس 
 تربیت بدنی در مدارس

بدنی مقاطع مختلف تریزی آموزشی و درسی تربیبرنامه
 تحصیلی

 بدنی مدارس ایجاد نظام نظارت بر اجرای درس تربیت

 نهادینه کردن سواد حرکتی

تقویت نقش و سهم تربیت بدنی در 
 های اوقات فراغت دانش آموزانفعالیت

آموزان به های فوق برنامه ورزشی دانشتوسعه فعالیت
 بدنیعنوان مکمل ساعت درس تربیت

 توسعه و ترویج ورزش همگانی

سازی نیروی انسانی توانمندسازی و به
آموزی تربیت بدنی و ورزش دانش

 استان

دنی بارتقاء سطح علمی و عملی منابع انسانی حوزه تربیت 
 آموزیو ورزش دانش

ویژه همندی از ظرفیت علمی مراکز آکادمیک )بهبهر
رزش ربیت بدنی و ودانشگاه فرهنگیان( در ارتقاء علمی ت

 آموزیدانش

8 
توسعه تربیت بدنی و 
 ورزش دانشجویی

تقویت نقش و سهم ورزش در فعالیت 
 دانشجویان

 های ورزش قهرمانی دانشجویانتوسعه برنامه

 های ورزش همگانی دانشجویانتوسعه برنامه

9 
علمی ورزش  توسعه

 قهرمانی

گرایی و نهادینه کردن تخصص
ها و ر فدراسیونساالری دشایسته
 های عملیاتیبرنامه

 ن دربرنامه جامع اصالح مقررات انتخاب و انتصاب مسئولی
 هافدراسیون

سازی نیروی انسانی آموزش و به
های ورزش متخصص در عرصه

 قهرمانی

 استقرار سامانه آمار و اطالعات نیروی انسانی ورزش

 ارتقاء سطح علمی مربیان

ی آموزشی )تربیت مربی، داوری، هابرگزاری دوره
 جانبازان و معلولینمدیرورزشی، کالسبند( در ورزش 

ایجاد نظام مدیریت استعدادیابی 
مین أ...( ت )کشف، پرورش، ارتقاء و

 منابع مالی

ز با استفاده ا اندازی مراکز ورزش قهرمانی استانراه
 فضاهای موجود

 رزش قهرمانیبرداری از مراکز وافزایش ظرفیت بهره

 استقرار نظام علمی استعدادیابی
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ف
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 اقدام اساسی سیاست راهبرد

مند ساماندهی و تدوین الگوی نظام
ویژه همربیگری ورزش قهرمانی ب

 های ملیگری تیممربی

 های ملیهدفمند کردن نحوه انتخاب مربیان تیم

دانش و تجربه مربیان ورزش  استقرار نظام مبتنی بر
 قهرمانی

 ات ورزشیایجاد نظام ملی مسابق
 هاایجاد الگوی مطلوب برگزاری لیگ

 های عملیاتیبرگزاری مسابقات هدفمند در برنامه

10 
علمی ورزش  توسعه

 ایحرفه

ایجاد بسترهای حقوقی و حمایت 
داری قانونی در راستای توسعه باشگاه

 ایحرفه
 ایاندرکاران ورزش حرفههای صنفی دستتشکیل کانون

ری در مدیریت ورزش گایتوسعه حرفه
 استان

 یشبرنامه آموزش یکپارچه مدیران ورز

 ایتدوین مقررات انتخاب یا انتصاب مدیران حرفه

11 
توسعه ورزش در سطوح 
 هاپایه در فدراسیون

های های ردهبخشی به برنامهاولویت
 سنی و پایه

 هاهای رده سنی پایه در فدراسیونحمایت از برنامه

12 
های شتوسعه ورز

 ایباستانی و زورخانه

های باستانی و توسعه و ترویج ورزش
 ایزورخانه

 ایهای باستانی و زورخانهاحیا و گسترش ورزش

المللی تعامل فعال با فدراسیون بین
 مربوطه

 ایهای زورخانهالمللی ورزشحمایت از فدراسیون بین

13 

تقویت نظام عادالنه 
منابع مالی، فیزیکی و 

های بین رشته یانسان
 مختلف ورزشی

های مالی از تغییر نظام توزیع کمک
منطق هزینه ایجاد شده به منطق 

 هزینه فایده

 هاهای مالی وزارت به فدراسیوناصالح نظام کمک

 هاتأهای مالی وزارت به هیاصالح نظام کمک

بازنگری در نظام ارزیابی عملکرد 
ص ها برای تخصیتأها و هیفدراسیون
 منابع

 هااصالح نظام ارزیابی عملکرد فدراسیون

 
 بخش جوانان در برنامه ششمهای راهبردها و سیاست. 244 جدول

 سیاست راهبرد ردیف

1 
اج ازدو توانمندسازی جوانان در حوزه ازدواج با تأکید بر
د ی نهابهنگام، آگاهانه، آسان و پایدار و تحکیم و تعال

 واده جوانخان

 انوادهخهای جوانان در حوزه ازدواج و ارتقاء سطح دانش و مهارت
 های قبل، حین و پس از ازدواججوانان در قالب آموزش

 ه جوانحمایت از ایجاد و توسعه مراکز مشاوره ازدواج و خانواد

2 
 توانمندسازی روانشناسان و مشاورین فعال در حوزه

 ازدواج و خانواده جوان

و  مندی حداکثری و مطلوب جوانان از خدمات روانشناسانبهره
 مشاورین فعال در حوزه ازدواج و خانواده جوان

3 
ر کید بسازی در حوزه ازدواج و خانواده جوان با تأفرهنگ
 های اسالمی و حفظ آداب و سنن ملیآموزه

اج و تعمیق و تقویت باورهای دینی، ملی و قومی در حوزه ازدو
 در بین جواناننهاد خانواده 

4 
 بسترسازی در حوزه اوقات فراغت جوانان با رویکرد

 هاگیری مطلوب از ظرفیتبهره

ها و امکانات سازی امکانات موجود و افزایش زیرساختبهینه
 فراغتی

 وانانتوانمندسازی ساختارهای اجرایی مرتبط با اوقات فراغت ج

 سازی در حوزه اوقات فراغت جواناناصالح نگرش و فرهنگر، پویایی سازی با رویکرد تقاضامحوری و استمرافرهنگ 5
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 سیاست راهبرد ردیف

 های فراغتی جوانانو پیوستگی در اجرای برنامه

 های فراغتی جوانانتوسعه کمی و کیفی برنامه سازی اوقات فراغت جوانانغنی 6

 نهاد جوانانهای مردمرشد کمی سازمان 7

 ستانب با وضعیت اتعیین اهداف مشارکت اجتماعی جوانان متناس

 ترغیب و تشویق جوانان فعال اجتماعی برای متشکل شدن

 افزاریافزاری و نرمهای سختفراهم آوردن امکانات و ظرفیت

 های هدفبخشی به گروهسازی و آگاهیفرهنگ

8 
رد نهاد جوانان با رویکهای مردمتوانمندسازی سازمان
 سازینهادسازی و ظرفیت

 نهاد جوانانهای مردمی و ارتقاء مهارت اعضاء سازمانافزایدانش

های نافزایی فعالیت سمافزایش اعتماد به نفس، خودباوری و هم
 جوانان

 های جوانان درافزایش توان تأثیرگذاری و ایفای نقش سمن
 سازیفرایند تصمیم

 

 اهداف کمی

 

 ی بخش ورزشبینی اهداف کم. پیش245 جدول

ف
دی

ر
 

 اهداف کلی بخش

 اهداف کمی

وضع 

موجود 

(۱393) 

پایان 

برنامه 

ششم 

توسعه 

(۱399) 

 واحد عنوان

1 

رشد و توسعه 

 ورزش همگانی

   درصد ارتقاء سطح فعالیت جسمانی مردم کشور

2 
افزایش جمعیت روستایی و عشایری مشارکت کننده در 

 وزش همگانی کشور
   درصد

   درصد مشارکت جمعیت کارگری کشورافزایش  3

4 
افزایش میزان جمعیت معلول و جانباز دارای فعالیت 

 بدنی منظم
   درصد

5 

های ورزشی به عنوان نیروی توسعه و حمایت از باشگاه

محرکه پیشرفت ورزش و ایجاد یک باشگاه ورزشی به 

 نفر جمعیت 1000ازای هر 

   

6 
و کشف و پرورش یابی های استعدادارتقاء شیوه

 استعدادهای ورزشی
   

   درصد های نیمه تمام ورزشیبرداری از از پروژهبهره 7

   درصد افزایش سهم ورزش در تولید ناخالص داخلی کشور 8
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ف
دی

ر
 

 اهداف کلی بخش

 اهداف کمی

وضع 

موجود 

(۱393) 

پایان 

برنامه 

ششم 

توسعه 

(۱399) 

 واحد عنوان

9 
ارتقاء سطح  آمادگی جسمانی و تناسب اندام کودکان و 

 نوجوانان برای فعال بودن از جهت جسمانی
   درصد

10 

زش حمایت از ور

 قهرمانی

های آسیایی های آسیایی )بازیارتقاء رتبه کشور در بازی

 اندونزی( 2018
   رتبه

11 
 2020های المپیک )المپیک ارتقاء رتبه کشور در بازی

 ژاپن(
   رتبه

12 
های )بازی های آسیاییافزایش تعداد مدال طالی بازی

 اندونزی( 2018آسیایی 
   تعداد

13 
)المپیک های المپیک ل طالی بازیافزایش تعداد مدا

 ژاپن( 2020
   تعداد

   تعداد های آسیاییآوری زنان در بازیافزایش مدال 14

    میزبانی رویداد ورزشی 15



 

494 

 

 بینی اهداف کمی بخش جوانانپیش. 246 جدول

ف
دی

ر
 

 هدف کلی بخش

وضع  هدف کمی

موجود 

پایان 

سال 

1393 

 برنامه ششم هایسال

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوان

1 
ترویج ازدواج، تقویت، 
تحکیم و تعالی نهاد 
 خانواده جوان

       مرکز مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده جوان 151ایجاد 

       دوره دوره آموزشی قبل، حین و پس از ازدواج 149برگزاری 

ه طور سازی ویژه روانشناسان و مشاورین جوان بدوره توانمند 4برگزاری 
 سالیانه

       دوره

 2تانی و تخصصی ملی و اس نمایشگاه 32 ،جشنواره ملی و استانی 32برگزاری 
 نشست در حوزه ازدواج و خانواده جوان به طور ساالنه

جشنواره/ 
شگاه/ ینما

 نشست
      

2 
افزایش نسبت جوانان 

 هایمند از برنامهبهره
 فراغتی

       درصد *های فراغتی به کل جمعیت جوانکننده در برنامهنسبت جوانان شرکت

3 
توسعه مشارکت 
نهادمند اجتماعی 
 جوانان

 100 90 70 50 40 8 سمن نهاد جوانانهای مردمرشد سالیانه تعداد سازمان

نهاد دمهای مرمهارت اعضاء سازمان ءافزایی و ارتقاهای دانشبرگزاری کارگاه
 جوانان )عمومی و تخصصی، مجازی و حضوری(

 1500 1100 900 800 700 595 نفر ساعت

 150 110 100 90 80 72 طرح های جوانانهای سمنحمایت از طرح

 2 2 2 2 2 4 شبکه النهنهاد جوانان به طور ساهای مردمایجاد شبکه تخصصی موضوعی سازمان

 1 1 1 1 1  - مجمع نهاد جوانانهای مردمازمانتشکیل مجامع ملی و استانی س
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 فصل سوم ـ زنان و خانواده

 بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود 

 مجموع در زدی شهرستان تیجمع ،1390 سال مسکن و نفوس یعموم یسرشمار اساس بر

 و مردنفر  297٬546 تعداد، نیا از و کنندیم یزندگ خانوار 168٬528 در تعداد نیا که است نفر 582٬682

 تیجمع نفر 42٬009 و یشهر تیجمع نفر 484٬167 شهرستان نیا در. هستند زن نفر 285٬136

ر شده، طبق آمار منتش (.1390 مسکن و نفوس یعموم یسرشمار جینتا) است شده اعالم ییروستا

 بانوان را نانآ نفر 520864 بوده که نفر هزار 60 و ونیلیم کیبالغ بر  1390استان در سال  تیجمع

 و یدولت خشب در نفر 550 و هزار 42 . الزم به ذکر است، از کل جمعیت زنان استان،دهندمی لیتشک

 . هستند شاغل یخصوص

 

 وضعیت ازدواج 

زار نفر و هدر  16متعلق به شهرستان خاتم با نرخ  1392در سال  استان بیشترین نرخ ازدواج

ج استان برای در هزار نفر بوده است. متوسط سن ازدوا 6 کمترین نرخ برای شهرستان اشکذر با نرخ

های ثبت ازدواج درصد 5/11معادل )بیشترین تعداد ازدواج است. سال  4/22سال و برای زنان  27مردان 

ها نیز زوج نسبت به درصد ازدواج 45مربوط به زوجینی بوده که هم سن هستند. در  1393در سال  (شده

نشان  1393تا  1380ای ازدواج استان با کشور از سال تر است. آمار مقایسهزرگسال ب 5تا  1زوجه بین 

کشور را  13تان رتبه بوده که این اس 1380بهترین رتبه استان یزد در رویداد ازدواج مربوط به سال داد 

الزم . تار گرفته اسقرکشور  25 جایگاهدر رقم خورده که  1393ترین رتبه استان در سال داشته اما پایین

سال  13اج استان در مورد ازدواج بیشترین تعداد ازدو 92هزار و  12با وقوع  1387در سال به ذکر است، 

  گذشته به ثبت رسیده است.
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 وضعیت طالق

صد در 13در  ؛است سال 29و در زنان سال  33 در استان یزد متوسط سن طالق در مردان

 یزدی بوده است. درصد یک طرف غیر 31ی و در زوجین هر دو غیریزد ،های ثبت شده استانطالق

و در  -84/5 معادل 1392؛ در سال -74/5 معادل 1391درصد رشد ازدواج زنان شهر یزد در سال 

 بوده است.  -59/12معادل  1393سال 
 

 وضعیت اشتغال 

 و گرفته قرار یکاریب نییپا نرخ در کشور برتر استان 5 نیب در ،درصد 8/7 یکاریب نرخ با زدی استان

. اندشتهدا زدی به نسبت یبهتر تیوضع یجنوب خراسان و کرمان همدان، ،یمرکز: یهااستان انیم نیا در

 کشور برتر تاناس ده نیب در از این لحاظ و کرده تجربه را یدرصد 5/36 یاقتصاد مشارکت زدی استان

 1393 سال رد را استان ماتخد و صنعت ،یکشاورزهای بخش سهم نیهمچن رانیا آمار مرکز. دارد قرار

 . است کرده گزارش درصد 2/42 و درصد 5/48 درصد، 3/9 به ترتیب

افزایش  1387کاهش و در سال  1384نسبت به سال  1386نرخ اشتغال زنان استان یزد در سال 

این  1390 در سال است، اشتهدادامه  1390آغاز و تا سال  1387است. روند کاهشی از سال  یافته

 ست. ابه بعد روند کاهشی خود را ادامه داده  1390از سال  مجدداً ویافته فزایش اشاخص 

 سرپرستدخو درصد 8/2 کشور، کل در زن نفر هزار 244 و ونیلیم 37 تعداد از ،1390 سال در

 النیگ و رصدد 8/3 با سمنان درصد، 01/4 با یجنوب خراسان هایاستان سهم انیم نیا در که باشندیم

 دارا رغمیعل رانته استان که آن توجه قابل نکته. باشدمی شتریب هااستان ریسا به نسبت رصدد 7/3 با

 قرار پنجم رتبه در شده ادی سهم لحاظ به ها،استان ریسا به نسبت خودسرپرست زن تعداد نیشتریب بودن

 نظر از تیجمع کم هایاستان جزء نکهیا با مرکزی و زدی ،یشمال خراسان هایاستان گرید سوی از. دارد

 کل نیانگیم از زنان کل به نسبت آنها خودسرپرست زنان سهم یول هستند، زنان بودن خودسرپرست

 . است شتریب کشور
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زن  8521 ،1394دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در سال ارائه شده توسط بر اساس آمار 

 باشند. یمپرست خانواده در استان یزد سرخودزن نفر  6589نفر زن بدسرپرست و  229 ،سرپرستبی

ی جال کمترهای فرهنگی و عقیدتی موجود، زنان استان به نسبت مردان، از مبه دلیل محدودیت

ان یزد ان در استچند اثبات این موضوع که زن برای داشتن یک زندگی شاد و سالم برخوردار هستند. هر

 قیق دارد، اماوردی و دلوبی ندارند، نیاز به تحقیقات منسبت به مردان، از نظر سالمت و نشاط، جایگاه مط

زد، از داشتن استان ی تا حدود زیادی بر همگان روشن است که زنان در ایران و البته به نسبتی باالتر در

 .رندقرار دا های برابر در جهت داشتن زندگی سالم و شاد نسبت به مردان، در جایگاهی فروترفرصت
 

 هاتنگناها و چالش

  های پیش روی آنچالشانتخاب همسر و 

 ی از ها به عنوان یکهای ارتباطی و اجتماعی در میان خانوادهفقدان یا ضعف مهارت

 ترین معضالت خانواده در استان یزداصلی

 ین بر یین والدها از تهدیدات احتمالی فضای مجازی و اینترنت و کنترل پااطالعی خانوادهبی

 ن و نوجواناننحوه مصرف اینترنت کودکا

 روی آنهای پیشاشتغال زنان و چالش 

 های ناشی از آن گسترش مصرف مواد مخدر و آسیب 

 های دولتی در زمینه مسائل خانواده و زناننگری ارگانبخشی 

 استان در زنان یروان و یجسم سالمت و حیتفر نشاط، زانیم بودن نییپا 

 

 برنامه راهبردی 

 اهداف کلی و راهبردها
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 اهداف کلی و راهبردهای بخش زنان و خانواده. 247 جدول

 راهبرد هدف کلی ردیف

1 
تسهیل، تحکیم و تقویت 
 بنیان خانواده

 واده  بهبود ساختارهای حاکمیتی پشتیبان از تشکیل، گسترش، تحکیم و تعالی خان 

 تحکهیم مع تشکیل، گسترشهای اعضای خانواده با رویکرد جاها و مهارتتوسعه آگاهی ، 
 و تعالی خانواده  

 ت دیهده بهرای پیگیهری و حهل مشهکال     های در معرض آسیب و آسهیب حمایت از خانواده
 مرتبط با متزلزل شدن خانواده

 مطق محروکید بر مناأبا ت سازی ارتقاء کمی و کیفی آموزش زناننهادینهسازی و بستر  افزایش سطح باسوادی زنان 2

3 
های شغلی زایش فرصتاف

 زنان 

 نهان  زر فعهال  های عادالنه حضوبرای ایجاد فرصت های نهادی و قانونی الزمارتقاء زمینه
 های اشتغال در عرصه

 بهر   کیهد أا تبه های الزم بهرای اشهتغال و کهارآفرینی زنهان     زمینه ءها و ارتقابهبود حمایت
دیهده و  پرسهت خهانوار، آسهیب   مین و زنان سرأکرده و صاحب مهارت و خودتدختران تحصیل

 د بویژه در مناطق محرومنیازمن

4 
نظام  افزایش سهم زنان از

 مین اجتماعیأجامع ت
 ههای  هو خهانواد  زنان سرپرست خهانوار کید بر أاجتماعی با ت مینأتهای بیمه ارتقاء هدفمند

 دار و زنان شاغلدیده و نیازمند، زنان روستایی و زنان خانهآسیب

5 
رتقاء سطح سالمت و ا

 و باروری زنان بهداشت

 نیازها ها،تیولوا با متناسب خانواده و زنان سالمت فراگیر و جامع باکیفیت، خدمات نیمتأ 
 ایمنطقه شغلی، هایویژگی و

 زنهان  گیهری تصمیم و محوری نقش از حمایت و سازینهادینه سازی،فرهنگ سازی،آگاه 
 جامعه و خانواده خود، سالمت تأمین در

 ربه  مهؤثر بهین بخشهی    همهاهنگی  و اقتصهادی  و اجتمهاعی  فرهنگی، علمی، سطح ارتقاء 
 خانواده و زنان سالمت

6 
تقویت جایگاه و نقش زنان 

های اجتماعی و در عرصه
 فرهنگی

 در نههاد مهردم  ههای سهازمان  و مردمهی  هایتشکل انواع یریگشکل از تیحما و لیتسه 
 خانواده و زن حوزه

 امور با تبطمر اجرایی و فکری نقش ایفای منظور به مردمی هایتشکل هایواناییت ارتقاء 
 خانواده و زنان

 و انزنه  حهوزه  در نظهام  اهداف چارچوب در نهادمردم یهاسازمان یهاتیفعال یدهجهت 
 خانواده

 مرتبط نهادمردم یهاسازمان نیب یسازشبکه و دولتی بخش با تعامالت تقویت 
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 اهداف کمی 

 

 بینی اهداف کمی بخش زنان و خانوادهپیش. 248 جدول

 هدف کلی ردیف

وضعیت در  هدف کمی

پایان سال 

1393 

1399 
 واحد عنوان

1 
تقویت کارکرد 
خانواده و جایگاه 
 زن در آن

 افزایش نرخ ازدواج
تعداد ازدواج ثبت شده در هر هزار نفر 

 جمعیت
8.9  

 خ طالقکاهش نر
های ثبت شده در هر هزار نفر تعداد طالق

 جمعیت
1.32  

2 
افزایش سطح 
 باسوادی زنان

میزان باسوادی زنان در جمعیت 
 ساله و باالتر 6

ساله  6اد در جمعیت زنان درصد زنان باسو
 و بیشتر

 1390سال 
85.4 

 

میزان باسوادی زنان در جمعیت 
 ساله و باالتر در نقاط روستایی 6

 زنان باسواد روستایی در جمعیت زنان درصد
 ساله و بیشتر روستایی 6

 1390سال 
75.4 

 

3 
افزایش 
های شغلی فرصت
 در بازار کارزنان 

 نرخ مشارکت اقتصادی زنان
ساله و 10درصد زنان فعال در جمعیت زنان 

 باالتر
10  

 نرخ اشتغال زنان
درصد زنان شاغل به کل جمعیت فعال 

 ترساله و باال10زنان 
77.7  

 نرخ بیکاری زنان
درصد زنان در جمعیت زنان فعال زنان 

 ساله و باالتر10
22.3  

4 
افزایش سهم زنان 
مین أاز نظام جامع ت
 اجتماعی

ای جمعیت زنان ضریب پوشش بیمه
فعال بیمه شده در سازمان تأمین 

 اجتماعی

درصد زنان فعال بیمه شده در کل جمعیت 
 فعال زنان

90% 100 

ای اجتماعی زنان ریب پوشش بیمهض
 شاغل در سازمان تأمین اجتماعی

درصد زنان شاغل بیمه شده در تعداد زنان 
 شاغل

78% 100 

 ضریب نفوذ بیمه اجباری زنان
درصد زنان بیمه شده اجباری در جمعیت 

 بگیرزنان شاغل مزد و حقوق
92% 100 

 ضریب نفوذ بیمه غیراجباری زنان

شده غیراجباری در  درصد زنان بیمه
بگیر جمعیت زنان شاغل غیر مزد و حقوق

 اجباری
85% 100 

ای جمعیت زنان ضریب پوشش بیمه
 فعالغیر

درصد زنان بیمه شده غیر فعال در تعداد 
 فعالکل زنان غیر

0.5% 20 

5 
ارتقاء سطح 
سالمت و بهداشت 
 و باروری زنان

 ظارمتوسط طول عمر مورد انت امید به زندگی زنان
 1390سال 
74.6 

 

 میزان باروری کل
میانگین تعداد فرزندان در طول دوران 

 باروری
 1390سال 
1.65 

 

6 
سرمایه  ءارتقا

اجتماعی و 
نهاد مرتبط با حوزه های مردمسازمان

 زنان و خانواده
  114 نهادهای مردمتعداد سازمان
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 هدف کلی ردیف

وضعیت در  هدف کمی

پایان سال 

1393 

1399 
 واحد عنوان

فرهنگی زنان و 
 خانواده

7 
ساالری در شایسته

داره مدیریت و ا
 جامعه

افزایش میزان مشارکت سیاسی زنان 
 در انتخابات ریاست جمهوری

تعداد داوطلبان زن در انتخابات ریاست 
 جمهوری

 1392سال 
- 

 

افزایش میزان مشارکت سیاسی زنان 
 در انتخابات مجلس

 تعداد داوطلبان در انتخابات مجلس
 1390سال 
8 

 

افزایش میزان مشارکت سیاسی زنان 
 تخابات مجلسدر ان

 تعداد منتخبان در انتخابات مجلس
 1390سال 
- 

 

افزایش میزان مشارکت سیاسی زنان 
 در انتخابات شوراهای شهر و روستا

تعداد داوطلبان زن در انتخابات شوراهای 
 شهر و روستا

 1392سال 
120 

 

افزایش میزان مشارکت سیاسی زنان 
 در انتخابات شوراهای شهر و روستا

منتخبان زن در انتخابات شوراهای  تعداد
 شهر و روستا

 1392سال 
32 

 

افزاش میزان مشارکت زنان در 
 سطوح مدیریتی

تعداد شاغالن در گروه عمده شغلی 
 رتبه و مدیرانگذاران، مقامات عالیقانون

49  

 

 ها و اقدامات اساسیراهبردها و سیاست

 

 ها و اقدامات اساسی بخش زنان و خانوادهسیاست راهبردها،. 249 جدول

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

   بهبود ساختارهای حهاکمیتی
پشتیبان از تشهکیل، گسهترش،   

 تحکیم و تعالی خانواده  

 ههههها و توسههههعه آگههههاهی
های اعضای خانواده بها  مهارت

رویکهههرد جهههامع تشهههکیل،    
گسههترش، تحکههیم و تعههالی    

 خانواده  

 ای در هههحمایههت از خههانواده
دیههده معههرض آسههیب و آسههیب

برای پیگیری و حل مشهکالت  
 مرتبط با متزلزل شدن خانواده  

 ههای جامعهه   سازی و ارتقهاء سهطح آگهاهی   فرهنگ
م نسبت به جایگاه، نقش و کارکردههای خهانواده و لهزو   

 حفظ آن

  منههد در مسهازی بهرای ایجهاد رویکهرد نظها     ظرفیهت
تحکهیم و   منظهور هها به یگذارها و سیاستریزیبرنامه

 تقویت خانواده

 تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج و فرزندآوری 

 بههرای توانمندسههازی و شناسههایی نظههام توسههعه 
 معههرض در هههایخههانواده از آسههیب رفههع و پیشههگیری
 فروپاشی

 بها  مهرتبط  قضهایی  هایرویه و حقوقی نظام اصالح 
 خانواده تعالی و تحکیم تشکیل،

  هها و  دی خهانواده توانمندسازی و تقویت بنیه اقتصها
مندی کلیه خانوارهای ایرانی از پوشش نظام جامع بهره

 سازی زوجین در خصوص حقهوق و  آگاه
 کالیف یکدیگرت

 ای در حههل هههای مقابلهههارتقههاء مهههارت
 مشکالت خانواده و تحکیم و تعالی آن

  ایجاد مراکز مشاوره خانوادهتوسعه و 

 های پیش و پس از ازدواجه آموزشئارا 

 و پیشگیری برای ثرؤم مداخالت توسعه 
 معههرض در هههایخههانواده از آسههیب رفههع

 فروپاشی 

  کلیههه گرایههی بههین همههاهنگی و هههم 
 و آموزشهی  فرهنگهی،  مهرتبط  هایگاهدست

 و ههها آگههاهی توسههعه بههرای اجتمههاعی
 مردان و زنان هایمهارت
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 مین اجتماعیأت

 با مرتبط اقتصادی و اجتماعی هایزیرساخت تقویت 
 خانواده گسترش و تعالی تحکیم، تشکیل،

 راهبههری و پههایش گههذاری،سیاسههت نظههام تقویههت 
 نظام کالن سطح در خانواده

 ههای  قیمت به زوجه تسهیالت ارزانئارا
 های نیازمندجوان و خانواده

 گذاری کار خانگی زنهان و بیمهه   ارزش
ای و تمکهن  دار فاقد پوشش بیمهزنان خانه
 مالی

 ن ارائه تسهیالت اعطایی مسکن به زنا
 سرپرست خانوار با اولویهت منهاطق کمتهر   

 یافتهتوسعه

  از جمله زنان توانمندسازی اقشار خاص
زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست، معلول، 

ی یافته، روستایتوسعه زنان در مناطق کمتر
 یرو عشا

سههازی سههازی و نهادینهههبسههتر
ارتقاء کمهی و کیفهی آمهوزش    

 ویژه در مناطق محرومهزنان ب

 منهدی از  الت جنسیتی در دسترسی و بهرهتحقق عد
 آموزش و پرورش

  پوشهش تحصهیلی دختهران بها     افزایش
اولویههت منههاطق محههروم، عشههایر و کمتههر 

التعلهیم و زنهان   دختهران الزم  یافتهه توسعه
 بازمانده از تحصیل

   هههای توسههعه طههرح اعطههای مشههوق
ههای محهروم و کمتهر    تحصیلی به خانواده
 ترآموز دخبرخوردار دارای دانش

      ارتقاء کمهی و کیفهی مراکهز و خهدمات
آموزشی دختران بویژه در مناطق محروم و 

 کمتر برخوردار

 های عمومی نسهبت  ارتقاء سطح آگاهی
 به ضرورت تحصیل دختران و زنان

 محورریزی آموزشی جنسیتبرنامه 

      اصالح و بهازنگری قهوانین بهه منظهور
تأمین آموزش رایگان و اجبهاری تها پایهان    

التعلهیم،  ه برای کلیه افراد الزمدوره متوسط
فاقد تابعیهت، فاقهد اوراق هویهت و اسهناد     

 اقامتی

     توسعه کمی و کیفهی مهدارس و مراکهز
روزی در منهاطق محهروم و   آموزشی شبانه

 کمتر برخوردار به ویژه مناطق روسهتایی و 
 عشایری

 ههای نههادی و   زمینه ءارتقا
قهههانونی الزم بهههرای ایجهههاد  

ر هههای عادالنههه حضههوفرصههت

 د وضهعیت  های قانونی الزم بهرای بهبهو  ایجاد زمینه
 کاری زنان شاغل 

  گیههری نهادهههای  سههاماندهی و حمایههت از شههکل

  بنهدی اسهتخدامی زنهان و    رفع سههمیه
یل رعایت تعادل جنسیتی در بازار کار و تبد
 وضعیت استخدامی زنان سرپرست خانوار
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هههای فعههال زنههان در عرصههه 
 اشتغال  

 ءههها و ارتقههابهبههود حمایههت 
های الزم برای اشتغال و زمینه

کیهد بهر   أکارآفرینی زنهان بها ت  
کرده و صاحب دختران تحصیل

مهههارت و کههارآفرین و زنههان   
دیهده و  سرپرست خانوار، آسیب

ویههژه در منههاطق ه نیازمنههد بهه
 محروم

ای خاص معیشت و های حرفهحمایتی، مجامع و شبکه
کیههد بههر توسههعه   أاشههتغال و کههارآفرینی زنههان بهها ت  

 نهادهای مردمسازمان

 گهذاری کهار   هایی قانونی بهرای ارزش ایجاد مکانیزم
ن میأته ویت و ه ءدار و ایجاد زمینه برای ارتقازنان خانه
 هااجتماعی آن

 های کهارآفرینی بهرای زنهان و دختهران    ایجاد زمینه 
 کرده  صاحب ایده، مهارت و تحصیل

  حمایههت و توانمندسههازی زنههان سرپرسههت خههانوار و
ههای  دیده و نیازمند در انجام فعالیتهای آسیبخانواده

 مین معیشتأاقتصادی و ت

 هههای پراکنههده بخههش خصوصههی،  جههذب سههرمایه
   های زنان و تشکیل تعاونیها و مهارتتخصص

 ی برا حمایت و توانمندسازی زنان روستایی و عشایر
هها و  مین معیشت و فعالیت اقتصادی مبتنی بر قابلیتأت

 ایهای منطقهمزیت

 کهرده و  های زنان و دختهران تحصهیل  توانایی ءارتقا
های اقتصهادی و  صاحب مهارت برای حضور در عرصه

 عرصه عدالت و پیشرفت جامعه ایفای نقش فعال در

 ههای کهالن   ها و برنامهه مشیبازنگری و تعدیل خط
 اقتصادی با رویکرد مشارکت کامل و متعادل زنان 

 نیهاز زنهان   های آموزشی و مهارتی موردارتقاء برنامه
 سرپرست خانوار با تأکید بر توسهعه مشهاغل خهانگی و   

 تعاونی  

 حهوزه  ههای مهرتبط بها    توسعه همکاری بین دستگاه
افزایهی منهابع و   توانمندسازی زنهان جههت ایجهاد ههم    

 های مختلف اقتصادیراستا نمودن فعالیتهم

 رسمی زنانهای غیرتوجه و حمایت از اشتغال 

    صوصهی و  تقویت نظهارت بهر بخهش خ
حههل اخههتالف کههارگری و کارفرمههایی و   

هها و مراجهع   اشتغال زنان از سوی دسهتگاه 
 ربطذی

     توسعه و گسهترش مشهارکت از طریهق
ویژه هکار در خانه و توسعه صنایع کوچک ب

دار و های اولویتبا اولویت طرحبرای زنان 
 دارای توجیه اقتصادی

 در صههنایع  گههذاریحمایههت از سههرمایه
رزی بها رویکهرد توسهعه    وابسته بهه کشهاو  

 اشتغال زنان روستایی 

 افزایههی و هههای مهههارتآمههوزشه ئههارا
 یابی به زنان آموزی و بازارحرفه

 کز رشد و توسعهامراندازی حمایت از راه 
 کارآفرینی زنان

 اعتبههار خههرد زنههان صههندوق انههدازی راه
دولتهی  صندوق غیهر  روستایی و عشایری و

 هههای زنههان حمایههت از توسههعه فعالیههت  
 روستایی و عشایری 

 ههای  سازی برای فعالیتبازاریابی و بازار
 اقتصادی زنان

 ه خدمات مشاوره شغلی و کارآفرینی ئارا
 به دانشجویان دختر

  کیفهی مراکهز    -حمایت از توسعه کمهی
 ای ویژه بانوان حرفهو آموزش فنی 

 های تحصیلی جدیهد بهرای   ایجاد رشته
 ههای بانوان متناسب بها نیازهها و ظرفیهت   

 منطقه  

 ای،های فنی و حرفهه حمایت از آموزش 
 هنرستان و کار و دانش دخترانه  

 های اطالعهاتی و گسهترش   ایجاد بانک
، نیاز متقاضیان کهار رسانی موردنظام اطالع
 گذاران زنسرمایه و کارفرمایان

 هها و تسههیالت بهانکی بهه     ارائه مشوق
 واحدهای کوچک تولیدی و صنعتی زنان 

 های مرزی در بازارچه توسعه و گسترش
مراکههز عمههده تجههاری جهههت عرضههه     
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هها و تولیهدات کوچهک خهانگی و     فهرآورده 
 صنایع دستی، تبدیلی

 هههای کههارورزی خههاص  اجههرای طههرح
 کرده دانشگاهی  دختران جوان تحصیل

 آفرینی زنان ایجاد مراکز تربیت کار 

 ههای کشهت و   ایجاد و گسترش مجتمع
 صنعت زنان متناسب بها وضهعیت آمایشهی   

 استان 

    ،تهیه طرح جامع توانمندسهازی جوانهان
گ به ویژه دختران با تأکید بر توسعه فرهنه 

 کار و اشتغال و کارآفرینی

 هههای بیمههه هدفمنههد ءارتقهها
کیهد بهر   أمین اجتمهاعی بها ت  أت

زنهههان سرپرسهههت خهههانوار و  
دیههده و هههای آسههیب خههانواده

نیازمند، زنان روسهتایی و زنهان   
 دار و زنان شاغلخانه

 ح مین اجتماعی و درمانی در سطوأهای تبیمه توسعه
های های گروهپایه و تکمیلی به منظور افزایش توانایی

 مختلف زنان و خانواده

 پذیر های آسیبهای حمایتی برای گروهتوسعه نظام
 و در معرض آسیب زنان و خانواده

  هههای پایههه بههه  توسههعه شههمول بیمههه
هههای خههانواده و کلیههه خههدمات   مشههاوره
 حورمسالمت

  لحاظ افراد تحت پوشش زنان سرپرست
 خانوار در محاسبه نرخ حق بیمه به عنهوان 

 تبعه یک

 سهازی وضهعیت   ههای بهه  اجرای برنامه
 تغذیه دختران و زنان

 پذیر  ایجاد بانک اطالعاتی اقشار آسیب 

 باکیفیههت، خههدمات نیمأتهه 
 و زنهان  سالمت فراگیر و جامع
 هها، تیه اولو با متناسب خانواده
 و شهغلی  ههای، ویژگی و نیازها
 ایمنطقه

 سهازی، فرهنهگ  سازی،آگاه 
 از حمایههت و سههازینهادینههه
 گیهری تصهمیم  و محورینقش
 خهود،  سهالمت  تهأمین  در زنان
 جامعه و خانواده

  علمههههی، سههههطح ارتقهههاء 
 اقتصهادی  و اجتماعی فرهنگی،

 مهؤثر بین بخشهی   هماهنگی و
 خانواده و زنان سالمت بر

 آگهاهی سهالمت    افهزایش  سازی مناسب جهتبستر
 زنان

  سهالمت جسهمی و روانهی    تالش در جهت افزایش
سههازی جهههت  فرهنههگمههادران و فرزنههدان آنههها و   

   های زندگی سالم در خانوادهشیوهسازی پیاده

        توجه بهه نقهش محهوری زنهان در تهأمین سهالمت
خانواده و جامعه در راسهتای تحقهق رویکهرد سهالمت     

هها، قهوانین و   جانبه و انسان سالم در کلیه سیاستهمه
 های سالمت کشوربرنامه

 تیریمهد  و کنتهرل  وی ماریب ازی ریشگیپ بر تمرکز 
 و شهایع  عوامهل  بهر  کیدأت با زنان سالمت خطر عوامل
 زنان  در فراگیر

 پیشگیری بر تمرکز با منابع تخصیص وی زیربرنامه 
ی هها گهروه  در شهایع  و تیاهم با هایبیماری کنترل و
 یزندگ طیمح و مختلفی سن

 نگهاه  با پیشگیری در منابع تخصیص وی زیربرنامه 
 باال خطر معرض دری هاگروه به ژهیو

      طراحی و اجهرای تحقیقهات مهرتبط بها
مشکالت جسمی، روانی و اجتماعی زنان و 

 راهکارهای بهبود آن

 های مرتبط بها  ه مهارتئسازی و اراآگاه
 خانوادهبهداشت و سالمت زنان و 

    پههایش، نظههارت و ارزشههیابی مسههتمر
 سالمت زنان و خانواده

 ههای  نامهاجرای قوانین و آیین تدوین و
 سازی محیط شغلی زنانمرتبط با ایمن

   ارائهههه خهههدمات پیشهههگیری اولیهههه و
ههای شهایع   ها و سرطانغربالگری بیماری

 ندر زنان با تعرفه دولتی برای تمامی زنا

   بهداشهت و  ایجاد نظام جامع اطالعهات
 سالمت زنان
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 پهژوهش،  در زنهان  مشهارکت  جلب و سازیفرهنگ 
 توسهعه  ههای طرح اجرای و ریزیبرنامه گذاری،سیاست
 جامعه و خانواده خود، سالمت

 وی روحه  سالمی زندگ سبک جیترو وی سازفرهنگ 
ی هها یآگهاه  شیافهزا  و انزنه ی توانمندسهاز  وی جسم
   روانیو  جسمی سالمت حوزه دری عموم

  مینأتهه هههایطههرح اجههرای و هههازیرسههاخت توسهعه 
 دری هها گهروه  به ژهیو نگاه با سالمت نیازمورد خدمات
   باال خطر معرض

  مینأتهه هههایطههرح اجههرای و هههازیرسههاخت توسهعه 
 تیه اهم با لئمسا بر تمرکز با سالمت نیازمورد خدمات
  زنانی زندگ طیمح و مختلفی سنی هاگروه در

 ی سهاز ادهیپ جهتی بخش نیبی هایهمکار تقویت
 استان در سالمت توسعه هایبرنامه موفق

 از تیهههههحما و لیتسهههههه 
 ههای تشهکل  انواع یریگشکل

 هههههایسههههازمان و مردمهههی 
 و زن حهههوزه در نههههادمهههردم
 خانواده

 هههههایتوانههههایی ارتقههههاء 
 منظهور  بهه  مردمی هایتشکل
 اجرایهی  و فکهری  نقهش  ایفای
 خانواده و زنان امور با مرتبط

 یهههاتیههفعال یدهههجهههت 
 در نهههادمههردم یهههاسههازمان
 حهوزه  در نظام اهداف بچارچو
 خانواده و انزن

 بخهش  بها  تعهامالت  تقویت 
 نیبهه یسههازشههبکه و دولتههی
 مرتبط نهادمردم یهاسازمان

 یهها مههارت  و هها تیه ظرف هها، یتوانمنهد  شیافزا 
 نهاد مردم یهاسازمان یسازمان

 حهوزه  درههای فعهال   جایگاه سازمان و نقش تقویت 
 خانواده و زن

  نونی و اجتمهاعی الزم  ههای قها  فراهم آوردن زمینهه
هههای بههرای توسههعه مشههارکت زنههان در قالههب تشههکل

 ... غیردولتی، صنفی و

 منههدی از تههوان بههالقوه زنههان بههرای اجههرای   بهههره
ههای فراگیهر ملهی از قبیهل: بهداشهت عمهومی،       برنامه

افزایش جمعیت، حفاظت از محهیط زیسهت، صهیانت از    
 ... های ملی وسرمایه

 فعهال   نههاد مهردم  ههای تشکل هایبرنامه از حمایت
 خانواده و انزن حوزهفرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 

    ثر میهان  ؤاعتمادسازی و تقویت ارتبهاط و تعامهل مه
 نهاد حوزه زنان و خانوادههای مردمدولت و سازمان

 ههای غیردولتهی   ایجهاد تشهکل   تسهیل
 مرتبط با حوزه زنان و خانواده

 های نهادههای مهدنی   حمایت از فعالیت
 حوزه زنان و خانواده فعال در

 ههای  اندازی بانک اطالعات سهازمان راه
 نهاد فعال درحوزه زنان و خانواده مردم

 ههههای تخصصهههی تقویهههت همکهههاری
نههاد زنهان و   ههای مهردم  سازمان ایشبکه
 خانواده
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 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

 

 مقدمه

های همل با یکدیگر از جمله عرصسه بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در تعا

ها سبب فرهنگی این حوزه –فرهنگی هستند که وضعیت دوگانه صنعتی –منحصر به فرد اقتصادی

 در صنعت وی حاکمیتی، در بخش صنایع دستی جنبه حمایتی گردیده که در بخش میراث فرهنگی جنبه

قام مابالغی برنامه ششم های باشد. این مهم در سیاستگردشگری نقش بخش خصوصی برجسته می

های گی، کارگاهدو موضوع توسعه و گسترش گردشگری و توجه به تولیدات خان تأکید بر معظم رهبری با

مه ششم سعه برناصنایع دستی و رونق این صنعت به روشنی تبیین گردیده است و بدین ترتیب در سند تو

 زی گردیده است. ریهای اقتصاد مقاومتی، برنامهموارد فوق، با لحاظ جنبه

اشتغال،  الذکر در ایجادهای سه حوزه فوقلذا در برنامه ششم دستگاه، دستاوردها و نتایج فعالیت

توجه قرار  وطه موردارزآوری، تولید ملی، رشد تولید استان و به تبع آن کشور و نیز مباحث فرهنگی مرب

 گرفته است. 

لیکن وار دارد دستی در رتبه ممتاز کشوری قر استان یزد در حوزه تولید و همچنین کیفیت صنایع

استان در  ء جایگاهنتوانسته است در بخش صادرات به جایگاه مناسبی در سطح کشور دست یابد. لذا ارتقا

 رود. یبخش صادرات صنایع دستی، از جمله اهداف اساسی این حوزه در برنامه ششم به شمار م

نیازهای اصلی اقتصاد مقاومتی و فرهنگی است و با  توسعه گردشگری پایدار و مولد نیز یکی از

تواند ضمن ایجاد اشتغال آبی استان یزد، این صنعت و سایر صنایع وابسته به آن میتوجه به وضعیت کم

قابل مالحظه، از نظر فرهنگی و سیاسی نیز پیامدهای مثبتی را به دنبال داشته باشد؛ به ویژه آن  و درآمد

ای الزامات و اقتضائات، منابع مالی کافی برای حفظ، تواند با در نظر گرفتن پارهیکه توسعه گردشگری م

ی  بارز آن احیاء و معرفی میراث فرهنگی را فراهم آورد و آنها را از خطر نابودی نجات دهد که نمونه
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و  ثبت جهانی بافت تاریخی است که کمک فراوانی به اقتصاد و درآمدزایی استان در چارچوب ضوابط

طریق  اجتماعی از های تصدیهای مردمی و همچنین حوزهاستانداردها، نظارت و حمایت از فعالیت

 نماید.اقتصاد مقاومتی می وری وبهره

 

 تحلیل وضع موجود بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 یزد استان صنایع دستی  الف(

 ر در رونقترین عوامل مؤثیکی از مهمصنایع دستی یکی از افتخارات هر ملت و کشوری است و 

بتکار و بدلیل حاصل ذوق، هنر، سلیقه و اآید. این صنعت و هنر بیصنعت گردشگری به حساب می

ی را در ام فرهنگخالقیت هنرمندان و صنعتگرانی است که صبورانه آداب، سنن و رسوم و در یک کالم پی

 نمایند.محصوالت خود متجلی می

ید ده است. شاشاالیام با زندگی مردم یزد عجین است که از قدیم مصنوعاتیله از جمصنایع دستی 

ستان این ایی اقلیم و شرایط آب و هوا ،یکی از دالیل روی آوردن مردم یزد به ساخت هنرهای دستی

استان ندان ن و هنرمصنعتگرا درپی داشته است؛ لذا توجه بسیاری ازکه اوضاع اقتصادی نامناسبی را  هبود

 وکارگاهی  حدر سطتولید بسیاری از صنایع دستی یزد  هطوری که امروزه باین حوزه معطوف شده  به

و  دیمی زنانقبارز هنرهای  ی. از جمله صنایع دستی استان یزد که نمونهپذیردصورت میای کارخانه

یزدی،  دستمال بافی،هایی چون شمدبافی، دندانهتوان به شعربافی، ترمه، دستبافتمردان یزد است، می

 ،ینخورج ،سجاده، پتو، بافیگیوه، دارایی، کاربافی، قناویز، لنگ، جیم، مخمل، چادرشب، جاجیم، بافیشال

 .اشاره کرد زرگری و سازیکاشی ،سفال و سرامیک ،زیلوبافی و بافیقالی

 

 صادرات صنایع دستی

ش تولید ناخالص ملی کشورها، هایی که دارد، از عوامل مهم افزایصنایع دستی با توجه به ویژگی

رود. این نوع صنایع دستی به دلیل محور قرار گرفتن ایجاد اشتغال و افزایش درآمد سرانه به شمار می
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نیروی کار و ایجاد اشتغال فراوان، سادگی فن و عدم نیاز به آموزش با فناوری باال و خارجی، قابلیت 

فزوده باال و همچنین رونق بازار داخلی و خارجی از مزایای اندازی در تمامی نقاط کشور، ایجاد ارزش اراه

فراوانی برخوردار است. صنایع دستی در تأمین مواد اولیه و دانش فنی و هنری، متکی به منابع داخلی 

های این بخش نظیر نیروی کار، مواد اولیه و ابزار کار ازداخل تأمین درصد ارزش داده 90بوده و بیش از 

هایی مانند ی صنایع دستی به رشدصنایع باالدستی آن )تولید مواد خام، ابزارکار، فعالیتشود. توسعهمی

کند و در نهایت به افزایش درآمد در صنایع کوچک یاد شده بری، چرم و...( کمک میرنگرزی، چوب

شد انجامد. در گذشته درآمدهای حاصل از این بخش، سهم بیشتری در اقتصاد ملی و نقش مهمی در رمی

 های حوزه صنایع دستی در این بخش عبارتند از:و استقالل کشور داشت. برنامه

 ینه شفافیت در صادرات و تبدیل صادرات چمدانی و مسافری به صادرات رسمی و نهاد 

  ارتقاء میزان صادرات فعلی به بیش از دو برابر در برنامه ششم توسعه 

 ف ه این هدو پایدار. البته دستیابی ب گذار از فروش نمایشگاهی موقت به صادرات دایمی

دیگر و  بستگی به عوامل گوناگونی مانند چگونگی روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای

 اصالح قوانین گمرکی دارد. 

 رگ ایبان بزهای اقتصادی که متأسفانه در اغلب اوقات صنایع دستی غنامهمشارکت در تفاهم

 اند. این عرصه

 سازی و بندی مناسب جهت ارایه محصوالت و نمونهطراحی و بسته سازی در راستایفرهنگ

 سازی.الگو

های ابتدایی طبق آمار اعالم شده از سوی گمرک استان یزد، میزان صادرات استان در سال

با این حال، این  درصدی مواجه بوده است؛ 40الی  30ی چهارم توسعه، از نظر ارزشی با افزایش برنامه

ر در اخص مذکوشود، ضمن این که شزنی سهم ناچیزی از صادرات غیر نفتی را شامل میمیزان از نظر و

شمگیر این چافزایش  رو بوده که این نوسانات حاکی ازی پنجم به تدریج با نوساناتی روبههای برنامهسال

 باشد. شاخص می
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 در سال شاخص های برنامه پنجم حاکی از آن است که اینمقایسه ارزش صادرات استان در سال

های بعد با السدرصد رشد داشته و طی  158(، به میزان 1390( نسبت به سال اول )1391دوم برنامه )

توان غیر واقعی بودن درصدی مواجه بوده است که علت عمده آن را می 40الی  30روند رو به کاهش 

ا تعرفه های صنعتی که بشیشه ها به تدریجها عنوان نمود، به این صورت که طی این سالآمار این سال

 گردیدند از لیست صادرات صنایع دستی استان حذف شدند.شیشه سنتی صادر می

ود خهای سنتی به عمده صادرات استان را گروه کاالیی شیشه 1390به طور کلی در سال 

ده ن صادر شاختصاص داده و به کشورهای عراق، پاکستان، گرجستان، افغانستان، کویت و ترکمنستا

زیلو  های سنتی، گلیم وههای شیشنیز عمده صادرات صنایع دستی به گروه 1393است. در سال 

ستان، راق، پاکاختصاص یافته و تا حدودی صادرات منسوجات نیز صورت گرفته و عمدتاً به کشورهای ع

 .گرجستان، افغانستان، کویت، سوریه، قرقیزستان، قطر، عمان و چین صادر گردیده است

 

 های داخلییشگاهنما

 ستی رشدیهای سراسری و داخلی صنایع دبا توجه به تخصیص اعتبار الزم، برگزاری نمایشگاه

 گردد.نداشته است و ساالنه یک نمایشگاه سراسری و تخصصی در استان برگزار می

و کاهش  های داخلی دارد؛ مشکالت سیاسیای در برگزاری نمایشگاهاعتبارات جاری سهم عمده

های شده توسط بخشریزیهای برنامهنفت، از جمله عواملی است که باعث گردیده اجرای فعالیت قیمت

ستی، صنایع د های جاری دچار اختالل شود. از طرف دیگر، کاهش قدرت فعاالنمختلف دولتی با هزینه

ه به یشگانما مدت همانند برگزاریهای کوتاهموجب پایین آمدن توان استان برای مشارکت در برنامه

 نقل، غذا و . . . گردیده است.وهای مرتبط با اجاره فضا، اسکان، حملدلیل هزینه

ها ها برگزاری نمایشگاههای حمایتی دولت از تولیدکنندگان صنایع دستی استانیکی از سیاست

اجرایی نمایشگاه سراسری این سیاست  4ی چهارم با عملکرد قابل قبول های برنامهباشد که در سالمی

به علت نبود اعتبار کافی نمایشگاه سراسری صنایع دستی 1387و  1385های شد. با این حال، در سال

سیاست مزبور اجرایی نشد.  1392و  1390های ی پنجم نیز طی سالی برنامهبرگزار نگردید. در دوره
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ها از طریق ستاد استانالزم به ذکر است از آن جایی که مجوز برگزاری نمایشگاه سراسری صنایع دستی 

گردد لذا در هر سال بیش از یک مجوز جهت برگزاری نمایشگاه سراسری به هر استان مرکزی صادر می

های استانی را در فصول مختلف برگزار توان نمایشگاهشود، ولی در صورت تخصیص اعتبار میداده نمی

 نمود.

 

 های موقتهچبازار

های سربار سپاری سازمان است مانع از تحمیل هزینهوناین شاخص که مؤید اجرای سیاست بر

سفر و  سیدن فصلرها با توجه به فرا گردد. در واقع، این بازارچهنمایشگاهی به فعاالن این صنعت می

ی نایع دستصافزایش نقدینگی، به صورت خودگردان و بدون هزینه برای دولت، توسط فعاالن خصوصی 

ن این که است. ضم ظر تعداد مناطق برگزاری و تعداد غرفه در حال افزایششود که هر ساله از ناجرا می

اهه اول سال رشد قابل م 6این برنامه به دلیل افزایش میزان سفر و شرایط آب و هوایی استان، عموماً در 

 ای دارد.مالحظه

 20ا ت 10 های موقت بینهای برنامه چهارم، تعداد بازارچهدر رابطه با عملکرد این بخش طی سال

شاخص  1392سال  درصد رشد داشته است و در برنامه پنجم نیز عمدتاً این رشد وجود داشته و تنها در

های موقت فروش در سال رو گردید. به طور کلی، برگزاری بازارچهدرصدی روبه 4مذکور، با کاهش 

درصد در حوزه  30اری و درصد در حوزه تعداد برگز 32)برنامه پنجم توسعه(،  1390نبست به سال  1394

ان لی از نظر میزداشته و ها رشد نسبتاً ثابتیتعداد غرف، رشد یافته است. در مجموع، اگر چه تعداد بازارچه

روش فه میزان ای مواجه بوده است، به طوری کهای متوالی همواره با رشد قابل مالحظهفروش طی سال

 1393با سال  در مقایسه 1394صنایع دستی در سال های موقت نوروزی اقالم صنایع دستی در بازارچه

 درصد رشد یافته است.  36معادل 
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 صدور پروانه تولید انفرادی و پروانه تولید کارگاهی

  داشته  درصد کاهش 42به میزان  1390به  1393نسبت صدور پروانه تولید انفرادی سال

 است.

  اهش کدرصد  23به میزان  1390به سال  1393نسبت صدور پروانه تولید کارگاهی سال

 داشته است.

نفی مواجه مبا رشد  های اولیه برنامه چهارم، استان یزددر بحث صدور پروانه تولید انفرادی در سال

ان به میز 1386ال این روند تغییر یافته به طوری که مقدار این شاخص نسبت به س 1387بوده و از سال 

به دلیل شروع  (1389ت، در آخرین سال از برنامه چهارم )درصد رشد داشته است. الزم به ذکر اس 12

ه سال قبل بده نسبت شبرقراری بیمه برای تولیدکنندگان صنایع دستی، تعداد پروانه تولید انفرادی صادر 

دگان های اصلی برای تولیدکنندرصد افزایش یافته است؛ چرا که بیمه این قشر یکی از مشوق 85از آن، 

مه پنجم نیز غاز برنانمودند. این روند رشد در آذا نسبت به اخذ این مجوزها اقدام میگردد و لمحسوب می

یافت  درصد رشد 65شاخص مذکور نسبت به سال قبل از آن،  1390حفظ شد به نحوی که در سال 

 های آتی برنامه پنجم، مجدداً رشد منفی را در پی داشته است.ولیکن در سال

ه طوری به بوده، های برنامه چهارم غالباً با رشد همرارگاهی در سالشاخص صدور پروانه تولید کا

معادل  1387درصد، در سال  80نسبت به سال قبل از آن، معادل  1385که مقدار این شاخص در سال 

این  1389و  1386های درصد رشد داشته است. اما طی سال 33معادل  1388درصد و در سال  200

 ست. درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته ا 50درصد و  22شاخص به ترتیب به میزان 

واجه ا کاهش مبهای برنامه پنجم نیز شاخص صدور پروانه تولید کارگاهی هم با رشد و هم در سال

درصدی داشته و  50نسبت به سال قبل از آن، رشد  1392ها در سال بوده به طوری که تعداد این پروانه

 40و  66 ،70هر یک نسبت به سال قبل از آن، به ترتیب معادل  1394و  1393، 1391های در سال

 درصد کاهش یافته است. 

توان شرایط اقتصادی و کاهش توان خرید عمده دالیل عدم موفقیت در این حوزه را می

محصوالت صنایع دستی، افزایش قیمت مواد اولیه، تغییر شغل برخی از تولیدکنندگان، تغییر ساختار و 
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ریزی مؤثر در حوزه آموزش صنایع دستی نام برد. ضمن این که به دلیل قرار گرفتن در مرحله م برنامهعد

توان با اشباع، تعداد افراد متقاضی دریافت مجوزهای صنایع دستی رو به کاهش است که می

ور در تر و آگاهی صنعتگران صنایع دستی از مزایای مجوزهای یاد شده و حضهای منسجمرسانیاطالع

های صنایع دستی شهری و روستایی و تشویق آنها به گرفتن مجوزهای صنایع دستی، شیب این کارگاه

 کاهش را کندتر نمود.
 

 
 . تعداد مجوزهای صنایع دستی صادر شده در استان طول برنامه چهارم توسعه60 نمایه
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 . تعداد مجوزهای صنایع دستی صادر شده استان در طول برنامه پنجم توسعه61 نمایه

 

 صدور مجوز مشاغل خانگی)مستقل(

د درص 100به میزان  1390به سال  1394نسبت صدور مجوز مشاغل خانگی )مستقل( سال 

 کاهش داشته است.

وزه حبار در برای اولین  1390با توجه به این که شاخص مجوزهای مشاغل خانگی در سال 

ن که در یت به ایعملکردی این حوزه مطرح گردید، بیشترین صدور مجوز را در این سال داشته و با عنا

نام مجدد و صدور کنون برای ثبتشدگان موفق به دریافت تسهیالت نشدند، لذا تاناماین سال تمامی ثبت

عی صادر کار و رفاه اجتما کارت مشاغل خانگی )به صورت مستقل( مجوزی از طرف اداره تعاون،

 نگردیده است.

یافته ر تخصیصی و ناکافی بودن اعتباعمده دالیل عدم موفقیت در این حوزه، نوپا بودن برنامه

 بهره بوده است.برای پرداخت تسهیالت کم

کننده مجوز که موجب انحراف های صادربا توجه به عدم نظارت بر فعالیت شاغلین از سوی دستگاه

، %24به  %4به دالیل مختلف از جمله افزایش سود تسهیالت از  1393اف برنامه شده و در سال از اهد
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ها و فرآیند طوالنی پرداخت تسهیالت، کاهش بسیارچشمگیری درتعداد متقاضیان اعمال سلیقه بانک

مند نمودن صدور مجوزها، تصحیح مقررات موجود و با نظام 1395مستقل رخ داده است که درسال 

بینی تری پیشبهره، وضعیت باثباتها و تعامالت انجام شده برای پرداخت تسهیالت کمماهنگیه

 گردد.می

 

 های صنایع دستیآموزش رشته

ی د افزایشهای ابتدایی برنامه چهارم توسعه، رونهای صنایع دستی در سالمیزان آموزش رشته

رصد و سال د 40معادل  1384بت به سال نس 1385داشته است، به طوری که مقدار این شاخص در سال 

وزش روند کاهشی آم 1387درصد رشد داشته است؛ از سال  6معادل  1385نسبت به سال  1386

 های صنایع دستی آغاز گردیده است که دالیل آن عبارتند از:رشته

لیل دپس از ادغام حوزه صنایع دستی در اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، عمده  .1

 زش، کاهش چشمگیر اعتبارات در این زمینه بوده است.کاهش آمو

اهش کتصویب الیحه مجلس مبنی بر جدا شدن فرش از صنایع دستی یکی دیگر از دالیل  .2

 آموزش در این حوزه بوده است.

در  اراتی کهبا توجه به حوزه فعالیت صنایع دستی و نیز دستورالعمل سازمان مرکزی، اعتب .3

های بومی سازی و آموزش رشته، بایستی در راستای باز زندهگردیدحوزه آموزش تزریق می

ها با عدم شد که متأسفانه در این زمینه برگزاری کالسصنایع دستی استان هزینه می

 استقبال متقاضیان مواجه بود.

های بومی اختصاص بخشی ازاعتبارات آموزش در راستای خریددستگاه و تجهیرات رشته .4

 صنایع دستی.

های بومی صنایع ی از اعتبارات آموزش در راستای خرید مواد اولیه رشتهاختصاص بخش .5

 دستی. 
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های صنایع اختصاص بخشی از اعتبارات آموزش در راستای تجهیز مراکز آموزشی و کارگاه .6

 دستی.

 1386ل نسبت به سا 1387های صنایع دستی در سال عوامل فوق باعث شده میزان آموزش رشته

کن در سال درصد کاهش یابد ولی 13به میزان  1387نسبت به سال  1388سال درصد و  38به میزان 

با کمیته امداد، امور  نامهدرصد رشد داشته است که بستن تفاهم 25پایانی برنامه چهارم این شاخص 

 .توان از جمله دالیل بارز آن دانستهای مناسب را میرسانیها و . . . و اطالعزندان

 1391ال سهای برنامه پنجم توسعه نیز به این ترتیب بوده که در ر سالروند شاخص مذکور د

خ داده درصد کاهش ر 67، 1391نسبت به سال  1392درصد و در سال 24نسبت به سال قبل از آن 

سال قبل از  هر یک نسبت به1394و  1393های است ولیکن در دو سال پایانی برنامه پنجم یعنی سال

 رصد افزایش میزان آموزش اتفاق افتاده است. د 11و  38آن به ترتیب 

 

 
 های صنایع دستی در طول برنامه چهارم توسعه. میزان آموزش رشته62 نمایه
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 های صنایع دستی در طول برنامه پنجم توسعه. میزان آموزش رشته63 نمایه

 

 ی مرغوبیت صنایع دستیالمللنشان ملی و بین

گردد، بار برگزار میبا توجه به این که نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی به صورت دوسال یک

 1394ر سال دبررسی آمار موجود بیانگر این موضوع است که تعداد نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی 

رسانی جامع و ن اطالعدرصد داشته است که از دالیل عمده آ 580رشدی معادل  1390نسبت به سال 

ادی که رغیب افردقیق، آگاهی متقاضیان از مزایای نشان ملی و اهتمام حوزه صنایع دستی استان به ت

 توان نام برد.شرایط دریافت این نشان را دارند، را می

( که 2012)سال  1391المللی مرغوبیت صنایع دستی بعد از داوری سال درخصوص نشان بین

اعالم ستاد  المللی مرغوبیت صنایع دستی شد، با توجه بهنشان بین 2به دریافت استان یزد موفق 

 لغو گردید. 1393المللی مرغوبیت صنایع دستی در سال مرکزی، برگزاری داوری بین

 :های برنامه چهارمهای عملکرد حوزه صنایع دستی استان در سالشاخص

 صدور مجوزهای صنایع دستی 

  قره پروانه تولید انفرادی صنایع دستی ف 1723شناسایی و صدور 
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  فقره پروانه تولید کارگاهی صنایع دستی  82شناسایی و صدور 

فی و نظور معرهای فرهنگی و هنری داخلی و خارجی به مها و جشنوارهبرگزاری و شرکت در نمایشگاه 

 بازاریابی صنایع دستی استان

   لیه دستی در استان با حضور کدوره نمایشگاه سراسری و تخصصی صنایع  4برگزاری

 ها.استان

   بازارچه موقت فروش صنایع دستی )نوروزی، تابستانی و . . .( 166برپایی 

  1386ای فرهنگی )مسقط عمان( در سال شرکت در نمایشگاه و جشنواره منطقه. 

  1387المللی مسقط عمان در سال دهمین فستیوال بین. 

  ر سال نموده د نعتگر رشته جاجیم که مهر اصالت دریافتنمایشگاه میالن ایتالیا با حضور ص

1389. 

   1389حضور بانوان شهرستان خاتم در نمایشگاه ترکیه در سال. 

 شرح زیر:رشته بومی صنایع دستی استان به 2ثبت ملی میراث ناملموس )معنوی(  

  1388بافی یزد در سال بافی و ترمهدارایی. 

 مرغوبیت تولیدات صنایع دستی استان شامل: المللی )یونسکو(اخذ نشان بین 

  دوزی جاجیم. با عنوان تیکه 1389المللی مرغوبیت صنایع دستی در سال اخذ یک نشان بین 

شته صنایع ر 30دوره آموزشی در بیش از  2015نفر هنرجو طی  19889آموزش عمومی و پیشرفته به  

 دستی.

 پیگیری اجرایی شدن بیمه هنرمندان  

  سازمان  کنندگان صنایع دستی استان با همکاریقراری بیمه صنعتگران و تولیدشروع بر

 .1389تأمین اجتماعی در سال 

   نفر از هنرمندان صنایع دستی استان. 211برقراری بیمه 



 517                                                                   میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریامور فرهنگی، علمی و فناوری/ 

 
 

 :های برنامه پنجمهای عملکرد حوزه صنایع دستی استان در سالشاخص

 صدور مجوزهای صنایع دستی 

   فقره پروانه تولید انفرادی صنایع دستی  1261شناسایی و صدور 

   فقره پروانه تولید کارگاهی صنایع دستی  39شناسایی و صدور 

فی و نظور معرهای فرهنگی و هنری داخلی و خارجی به مها و جشنوارهبرگزاری و شرکت در نمایشگاه 

 بازاریابی صنایع دستی استان:

   لیه ایع دستی در استان با حضور کدوره نمایشگاه سراسری و تخصصی صن 3برگزاری

 ها.استان

   تابستانی و . . .( -بازارچه موقت فروش صنایع دستی )نوروزی 127برپایی 

  ایران و های آن در نمایشگاه هفته فرهنگی مشترکبافتهحضور صنعتگر رشته گلیم و دست 

 .1391تایلند در سال 

  و صنایع ایشگاه مواد غذایی، سوغاتهای آن در نمبافتهحضور صنعتگر رشته گلیم و دست 

 .1392دستی آرپیجیانا میالن ایتالیا در سال 

  اشرف  شرکت در مراسم تجلیل و تکریم از هنرمند یزدی رشته خطاطی روی سنگ در نجف

 .1392در سال 

  1390بافی ابرکوه در سال زیلوبافی و سفالگری میبد و چنته. 

 پیگیری اجرایی شدن بیمه هنرمندان  

  ان تأمینرقراری بیمه صنعتگران و تولیدکنندگان صنایع دستی استان با همکاری سازمب 

 .1389اجتماعی در سال 

   نفر از هنرمندان صنایع دستی استان. 870برقراری بیمه 

 شرح زیر:رشته بومی صنایع دستی استان به 13ثبت ملی میراث ناملموس )معنوی(  

  1390فی ابرکوه در سال بازیلوبافی و سفالگری میبد و چنته. 
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  سازی بافی مهریز و زنجیردوزی ابرکوه، حصیربافی بافق، چاقوسازی و ترکهسازی و گیوهقفل

 .1391اردکان در سال 

   1393موتابی میبد در سال. 

   1394کاربافی میبد، زنجیر چینابی و محک طال در سال. 

 رشته صنایع دستی. 30نفر هنرجو در بیش از  9438آموزش  

 المللی )یونسکو( مرغوبیت تولیدات صنایع دستی استان شامل:اخذ نشان بین 

   زنی روی مس المللی )یونسکو( مرغوبیت صنایع دستی در قلمنشان بین 2اخذ

 (.1391دوزی گلیم )در سال خوری( و تیکه)شکالت

 نشان ملی مرغوبیت تولیدات صنایع دستی  

ت دو سال آغاز به کار نموده و به صور 1390ز سال داوری نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی ا

 گردد.بار برگزار مییک

 نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی استان شامل: 48اخذ 

  زنی روی دوزی گلیم، کیف دوربین طرح جاجیم، شال کاربافی، قلمدان منبت، تیکهسرمه

 .1390خوری( در سال مس )شکالت

  رق، کویر مع رآالت چوبی معرق، سینی معرق، تابلو نماددوزی گلیم با گیسوبافی، زیوتیکه

بت در خوری سنتی منزیرلیوانی معرق، تار ایرانی، روکش صندلی زیلو، زیرانداز زیلو، آجیل

 .1392سال 

  خوری دار، میوهخوری و جاشمعی )سرامیک(، گلدان، کاسه یک طرف باال، بشقاب لبهشکالت

دار )مسگری(، گلیم خاتم، زیرانداز )تخته نمد( و پادری هدار و بشقاب کنگرخوری لبهو آجیل

نمدی، سرویس طال و سرویس فروهر طال )زیوراالت سنتی یزد(، زنجیر چینابی، زنجیر هل 

سازی(، و گل، سرویس شوشتری و سرویس کونیک )زیورآالت سنتی یزد(، قندشکن )قندچین

بافی، شال دارایی پشمی، شال جعبه سرامیکی )سرامیک(، کیف و کفش پالس پشمی، پالس
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ای )زیلوبافی(، کیف سنتی، پالس، رومیزی و شال )کاربافی(، کاربافی )کاربافی(، زیلو سجاده

کیف دوشی، کیف پول، کیف سکه )تولیدات چرم(، کاسه و بشقاب )سفال و سرامیک(، ست 

 .1394در سال  دوزدو نفره لیوان )نقاشی روی سفال(، کیف پاسپورتی از تولیدات چرم دست

 های مختلف صنایع دستی.صدور مجوز مشاغل خانگی در رشته 

   ایع های مختلف صنفقره مجوز مشاغل خانگی در رشته 1894شناسایی، تکمیل و صدور

 دستی.

 

 ب( میراث فرهنگی

باشد که می وحش به خوبی قابل رصداز دوران سنگ تاکنون، حضور انسان در کنار زیستگاه حیات

های افتهیباشد. به استناد مانده در جای جای این سرزمین گواه تاریخ دیرین آن میهای باقیرهنگاسنگ

ز ه که امروزه نیهزار سال پیش تاکنون انسان از خود شواهد تمدنی به جای گذاشت 30شناسی از باستان

هکتار  4601لغ بر با مورد 27های تاریخی که با بیش از ترین بافتاستان یزد با داشتن بیشترین و وسیع

از  حداث بیشناشدنی مردمان آن با اترین نقطه با اتکا به تالش و کوشش وصفباشد در دل کویریمی

عنوان  قناعت به گذاری کرده است. تمدنی که بر اساس قنات و قنوت وقنات، تمدن قناتی را پایه 2000

 باشد.دارالعباده زبانزد دوستداران فرهنگ و تمدن می

 رشمرد کهتوان نمونه خاصی از زیستگاه بشری و جانوری بهای استان یزد که آن را مییویژگ

شده  های تاریخی یادوحش در کنار عرصهشده حیاتوجود کویر لوت، ارتفاعات شیرکوه و مناطق حفاظت

 ت.سالب کرده های فرهنگی را به وجود آورده که توجه گردشگران را به خود جترین حوزهیکی از غنی

ست در انتظار اهکتار در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده  900بافت تاریخی شهر یزد که با وسعت 

ار سال یش از هزثبت جهانی است تا معرف این فرهنگ عظیم به جهانیان باشد. این بافت یکپارچه با ب

 باشد.یکوش، تا به امروز به عنوان شهری پویا میزبان دوستداران تمدن مزندگی مردمان سخت
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ت ایران که اند و پرونده قناپور مهریز که در فهرست جهانی به ثبت رسیدهآباد، پهلوانهای دولتباغ

آباد متر طول و قنات حسنکیلو 89ترین قنات ایران با دو نماینده از یزد دارد، قنات زارچ به عنوان طوالنی

 ( در فهرست میراث جهانی خواهند درخشید.2017از سال جاری )

ن بناهای آا که در شمار تاریخ معماری دوره اسالمی ایران برشمرد؛ چرتوان گاهیزد را به راستی می

اند. اندها برجا مپهای مختلف همچنان بسیاری از نظر سیر تحول تاریخی، شیوه ساخت و تزئینات از دوره

مونه ناولین  به عنوانتوان به مساجد تاریخی استان یزد مانند مسجد جامع فهرج )از جمله آنها می

ه دوران صدر بهایی متعلق ها و قبور تاریخی با کتیبهها، بقعهمساجد(، سایر مراکز مذهبی مانند امامزاده

های ها و دخمهها، درب مهرها، کنیسهاسالم و مابعد آن و بناهایی از ادیان مختلف مانند آتشکده

 ده است، اشاره نمود.زرتشتیان که حاکی از همزیستی آنان در این خطه بو

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:های استان یزد میاز جمله شاخصه

 ،مسجد جامع فهرج به عنوان اولین نمونه مساجد 

  کند،مورد آن از شهر یزد عبور می 30قنوات متعدد که بیش از 

 ،معماری دوره آل مظفر یزد 

 ،قلعه روستاهای تاریخی 

 ،دشت کویر 

 وحش،شده حیاتمناطق متعدد حفاظت 

 ،ارتفاعات شیرکوه 

 های زرتشتی و کلیمی )تعامل ادیان(.حضور اقلیت  
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 های تاریخی استان یزد. بافت250 جدول

ف
ردی

 

 شماره ثبت شهر
وسعت 

ف )هکتار(
ردی

 

 شهر
وسعت 

 )هکتار(

 20 شاهدیه 14 900 15000 یزد 1

 8 زارچ 15 500 3490 میبد 2

 100 مهریز 16 50 10844 اردکان داخل حصار 3

 10 مهردشت 17 2300 10842 اردکان خارج حصار 4

 20 بهاباد 18 100 11593 ندوشن 5

 5 خضرآباد 19 35 10835 شریف آباد 6

 5 نیر 20 10 10845 احمد آباد 7

 178 تفت 21 15 10841 ترک آباد 8

 25 عقدا 22 15 10750 سرو سفلی 9

 20 روستای تاریخی فهرج 23 10 10843 لچاه افض 10

 20 روستای تاریخی خویدک 24 20 - هفتادر 11

 220 ابرکوه 25 25 - بافق 12

 4601 جمع 5 - مروست 13

 

 نقطه شهری در استان دارای بافت تاریخی است. 27مجموعاً 

  ی هاترین بافتشهر تاریخی به ثبت آثار ملی رسیده است که مجموعاً وسیع 5بافت

 شود.تاریخی کشور را شامل می

 .پرونده ثبت جهانی بافت تاریخی یزد در دست تهیه است 

 گی جریانبه دلیل شرایط ویژه فرهنگی و اجتماعی، در محدوده تاریخی تمام شهرها زند 

 دارد.

 ست.الگوی شهرسازی پیش ازاسالم و پس از اسالم در این شهرها قابل بازخوانی ا 
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 ها طی برنامه چهارم و پنجم توسعه. عملکرد شاخص251 جدول

 های تخصصیشاخص

 های برنامه پنجمسال های برنامه چهارمسال

13
84

 13
85

 13
86

 13
87

 13
88

 13
89

 13
90

 13
91

 13
92

 13
93

 13
94

 

مرمت، احیاء و ساماندهی آثار غیر 
 طبیعی -منقول تاریخی

173 178 311 131 167 219 174 205 117 279 385 

حفاظت، مرمت و احیاء آثار منقول 
 ه تاریخی فرهنگی

0 0 0 4 24 0 20 502 9 9 36 

آثار 
شده ثبت

تاریخی، 
طبیعی و 
 معنوی

 75 28 1 38 25 30 66 181 169 81 439 مجموع

 52 25 1 23 19 36 50 169 169 81 439 آثارغیرمنقول

 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 آثارمنقول

 8 1 0 0 0 0 11 7 0 0 0 ارطبیعیآث

 15 2 0 15 6 3 5 1 0 0 0 میراث غیرملموس

های زنی و کاوشگمانه
 شناسیباستان

3 1 1 1 0 1 1 2 0 4 0 

 0 0 0 2 4 2 0 1 0 3 0 شناسیمطالعه و بررسی باستان

های فعال وابسته به تعداد موزه
 سازمان

6 6 7 7 7 7 8 9 9 9 11 

فعال وابسته به  هایتعداد موزه
های دولتی )یا سایر ارگان
 مشارکتی(

4 4 4 4 4 5 5 6 7 9 11 

های فعال بخش تعداد موزه
 خصوصی )یا مشارکتی(

6 6 6 6 6 5 5 3 3 3 4 

 

 های برنامه چهارمهای حوزه میراث فرهنگی در سالاهم فعالیت

 وزه )م 1389سال  و دو موزه در 1386اندازی موزه سفال میبد در سال احداث و راه

 شناسی تفت و فرش اردکان(.مردم

  رد میلیا 10که  میلیارد ریال از منابع سفر رهبر معظم انقالب به استان 100اختصاص بیش از

 1622 ریال آن مربوط به مشارکت در مرمت در قالب اعطاء مصالح به صورت بالعوض به

 150شارکت مندوشن و اردکان و  نفر از ساکنین بافت تاریخی شهرهای یزد، ابرکوه، میبد،

 باشد. های تاریخی میدرصدی آنها جهت احیاء بافت
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 های برنامه پنجم های حوزه میراث فرهنگی در سالاهم فعالیت

 پور مهریز در فهرست یونسکو آباد یزد و پهلوانثبت جهانی باغات دولت 

 شناسی صدوق اندازی موزه مردماحداث و راه 

 ه آثار مسجد جامع یزد اندازی گنجینراه 

  در سال  30233030و ایجاد ردیف مستقل اعتباری به شماره  215اخذ مجوز کمیسیون ماده

م توسعه جهت میلیارد ریال طی چهار سال باقیمانده از برنامه پنج 100و با اعتبار  1390

 اندازی موزه منسوجات های تاریخی استان و راهمرمت بافت

 های تاریخی بیهاندازی از موزه کتراه 

 ای کویر به خانه صدرالعلماء یزد انتقال موزه منطقه 

  میلیون ریال  2400بادگیر در سطح استان با هزینه  50مرمت و ساخت 

  1394عملکرد اداره کل در سال: 

 م آثار کسب رتبه اول کشوری در سه حوزه آثار غیرمنقول، آثار ناملموس و تعیین حری

 غیرمنقول 

  کشوری در ثبت آثار طبیعی کسب رتبه دوم 

  بازسازی، مرمت واحیای ساختمان مالیه قدیم 

  احیاء قنات زارچ در راستای پرونده ثبت جهانی 

  الکان، های تاریخی سطح استان در راستای حمایت از مخانه تاریخی در بافت 103مرمت

 ات ملی ارتاریخی به صورت بالعوض از محل اعتب -برداران آثار فرهنگیمتصرفان و بهره

  تندسازی اثر تاریخی )منقول، غیرمنقول، طبیعی و ناملموس( و مس 500شناسایی بیش از

 اثر تاریخی )منقول، غیرمنقول، طبیعی و ناملموس( 297بیش از 

  هجری قمری  8و  7شیء فرهنگی تاریخی مربوط به قرون  36مرمت 

  بنای تاریخی و فرهنگی  385مرمت بیش از 

 شیء فرهنگی و تاریخی  1133ازی ساماندهی و مستندس 
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 الدین یزد مرمت بقعه سید رکن 

 رج، مسجدپایش )پیشگیری از خسارات موریانه( بناهای تاریخی مسجد جامع یزد، مسجد فه 

وار وسک چوبخالدین یزد و مدیریت آفات )کنترل موریانه، سجامع ابرکوه و بقعه سید الشمس

 بنای تاریخی. 11و . . .( ساختمانی در 

 گردشگری ج(

ذار بر ترین صنعت خدماتی جهان و تأثیرگهای اخیر، صنعت گردشگری به عنوان بزرگطی سال

ی و در رایط فعلشهای اقتصادی و مولد اشتغال حائز اهمیت فراوان بوده است و به ویژه در توسعه بخش

 انی مطلوب بهرسنظر گرفتن روند رو به رشد گردشگران خارجی توسعه پایدار این صنعت و خدمات

 -ثار فرهنگیمندی از مواهب و آاستان یزد نیز با بهره باشد.گردشگران داخلی و خارجی مدنظر می

ها و با مشارکت و تتاریخی، طبیعی، سالمت و درمان، صنعت و معدن و . . . و با تمامی امکانات و ظرفی

 ی ایران ودولت جمهوری اسالمهای های اجرایی مرتبط در راستای اجرای سیاستتوجه ویژه دستگاه

 حمایت شهروندان به عنوان قطب فعال و برتر گردشگری در سطح کشور مطرح است.

رجی گذاران داخلی و خادر راستای اعتالی این صنعت در سطح استان و جذب گردشگران و سرمایه

ها، پتانسیل ها وو تحقق اهداف بلندمدت توسعه پایدار صنعت گردشگری و با در نظر گرفتن ظرفیت

آمد به یزد، ساله خوش 5های گردشگری، تدوین سند توسعه و طرح بندی جاذبهشناسایی و سطح

ر ان یزد دهای دولتی و خصوصی مصمم به شناساندن و معرفی استاندرکاران این صنعت در حوزهدست

 باشند.المللی میسطح ملی و بین

 رد زیر اشاره نمود:توان به مواهای بارز این استان میاز ویژگی

 گرفتن در مسیر جاده ابریشم و جاده والیت موقعیت خاص جغرافیایی و قرار 

  و بعد از  برخورداری از فرهنگ و تمدن غنی قبلساله و  3000سرزمین باستانی با قدمت

 اسالم

  هاوزهمبرخورداری از آثار و ابنیه تاریخی باشکوه در سطح ملی و جهانی و همچنین 
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 های تاریخی زنده و پویا )یزد، اردکان، میبد و ابرکوه(از بافتمندی بهره 

 صنایع دستی متنوع و مشاغل و هنرهای سنتی 

 جات و غذاهای سنتیسوغات معروف نظیر شیرینی 

 های گیاهی و دارا بودن دو اقلیم متفاوت)مناطق کوهستانی ومناطق کویری(و پوشش

 های جانوری متنوعگونه

 ( . ها و .ها، جشنوارهسم مذهبی و عزاداریهای معنوی )مراجاذبه. 

 آمیز ادیانهمزیستی مسالمت 

 های غنی در حوزه صنعت و معدنظرفیت 

 خدمات پزشکی و امکانات درمانی 

 مشاهیر علمی و ادبیها و شخصیت 

 

 آثار و ابنیه طبیعی و تاریخی استان یزد

صه صنعت گردشگری و با توجه به بر اساس نظرسنجی از راهنمایان تور، خبرنگاران و فعالین عر

اثر برتر گردشگری استان یزد به شرح  120پارامتر بوده است(،  11پارامترهای تعیین شده )که مشتمل بر 

بندی فرآیندی است که طی آن یک جاذبه با توجه به گردد. سطحبندی و معرفی میجدول ذیل سطح

اساس نتایج بدست آمده از تحلیل منطقی در یکی از شده مورد ارزیابی قرار گرفته و بر های تعیینشاخص

های استان یزد نیز برای اولین بندی جاذبهگیرد. سطحای و محلی قرار میالمللی، ملی، منطقهسطوح بین

بار و بر همین روال و با هدف تعیین وضعیت کنونی هر جاذبه و نقش آن در اقتصاد گردشگری استان 

گذاری داخلی و خارجی ویری از سطح جاذبه به عنوان زمینه و ظرفیت سرمایهانجام گرفته تا با ارائه تص

 گذار در سطوح مورد نظر اقدام کرد.بتوان نسبت به تهیه برنامه جامع و جذب سرمایه
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 بندی آثار برتر گردشگری استان یزد. سطح252 جدول
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1 
ی، ها و مدارس تاریخمظفر)خانهبافت تاریخی یزد محور آل

 ها(بادگیرها و موزه
 97 5 8 10 9 10 9 5 10 10 12 9 یزد

 96 4 8 10 10 9 9 5 10 9 12 10 یزد آبادباغ جهانی دولت 2

3 
های انبار، موزه آب، خانه)مسجد، آب چقماقمجموعه امیر
 ...( تاریخی و

 92 2 8 10 8 10 8 5 10 10 12 9 یزد

 87 1 8 10 9 9 7 5 7 10 12 9 یزد مسجد جامع کبیر یزد 4

 85 2 8 10 10 9 6 5 5 9 12 9 یزد آتشکده زرتشتیان )ورهرام( 5

 85 5 8 8 8 8 7 4 7 9 12 9 دمیب نارین قلعه میبد 6

 84 5 8 9 7 9 4 5 8 9 11 9 یزد دخمه زرتشتیان یزد 7

 82 5 7 5 8 9 5 5 8 9 11 10 مهریز پورباغ جهانی پهلوان 8

 81 4 8 8 8 8 4 4 7 9 12 9 ابرکوه سرو ابرکوه 9

 81 4 8 9 5 9 5 4 9 10 9 9 یزد یزیان(تبر علی،، پنجهبازار یزد )خانه زرگر یزدی، بازار زرگرها 10

 80 5 8 3 8 7 7 5 9 10 12 9 یزد های کشکنوپایاب قنات زارچ و آسیاب 11

 79 3 8 6 9 10 5 4 7 10 10 7 یزد انآب انبار رستم گیو و بدنه بلوار بسیج، محله زرتشتی 12
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 و پذیرایی استان تعداد واحدهای اقامتی

نفر بوده  123694تعداد گردشگران ورودی به استان یزد  1384به استناد آمارهای مأخوذه در سال 

واحدهای  افزایش یافته است. همچنین طی ده سال گذشته تعداد 1394نفر در سال  329115که به 

عنوان جدید  نیز 1394اقامتی، خصوصاً واحدهای اقامتی سنتی در سطح استان رشد داشته و در سال 

ود و ضعیت موجگردی به گروه واحدهای اقامتی اضافه گردیده است. در حال حاضر، وهای بوماقامتگاه

 3هتل  9 ستاره/ 2هتل  13هتل یک ستاره/  4واحد اقامتی ) 149ای حوزه گردشگری شامل هظرفیت

واحد خانه  60ذیر/ واحد مهمانپ 15واحد هتل آپارتمان/  1هتل فاقد درجه/  27ستاره/  4هتل  6ستاره/ 

دمات های خمعواحد مجت 5خانه سنتی، باب رستوران و سفره 47گرد(، واحد اقامتگاه بوم 14مسافر/ 

نفر  332ی و باب دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگر 64راهی، واحد واحدهای پذیرایی بین 46رفاهی، 

 باشد.راهنمای گردشگری می

 

 گذاریسرمایه ریزی ود(برنامه

ه نگی وظیفهای اداره کل میراث فرهگذاری به عنوان یکی از حوزهریزی و سرمایهحوزه برنامه

اعطای  وگذاران داخلی و خارجی های گردشگری، جذب سرمایهزیرساخت بسترسازی به منظور ایجاد

 50معافیت  های موردنیاز توسعه این صنعت از جملهتسهیالت بانکی )ارزی ریالی(، پیگیری حمایت

ر خفیفات دها، اعطای یارانه سود و کارمزد تسهیالت، تدرصدی مالیاتی، کمک به ایجاد زیرساخت

ز حمایت ا گذاری خارجی در چارچوب قانون تشویق وتمانی، تضمین سرمایهعوارض صدور پروانه ساخ

را  های مختلف گردشگریهای حوزههای توسعه زیرساختها و طرحگذاران خارجی، تدوین برنامهسرمایه

 به عهده دارد.

های کالن سازمان متبوع در این اداره کل نیز ایجاد زیرساخت و توسعه در راستای سیاست

بیابانی، کوهستانی و تاریخی، توسعه و  –ت گردشگری مسیرها و محورهای گردشگری کویریتأسیسا

گذاری در بافت های سرمایهالمللی گردشگری )بافت تاریخی یزد(، معرفی فرصتارتقاء و تجهیز قطب بین
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های بخشی تأسیسات گردشگری، معرفی فرصتگذاران، توسعه و تنوعتاریخی و حمایت از سرمایه

های تاریخی و های مختلف صنایع دستی، گردشگری، منابع موجود و پتانسیلگذاری در بخشمایهسر

های های گردشگری، واحدهای اقامتی و پذیرایی، کمپینگطبیعی استان، صدور مجوز جهت مجموعه

ی دهراهی، سامانهای بینخانه، باغ رستوران، اقامتی و پذیرایی، مجتمعگردشگری، رستوران، سفره

مناطق نمونه و روستاهای هدف، معرفی متقاضیان تسهیالت مشاغل خانگی جهت اخذ تسهیالت به 

ها، معرفی متقاضیان بخش خصوصی جهت اخذ تسهیالت به صندوق کارآفرینی امید، معرفی بانک

های گردشگری، گردی به صندوق، کمک به ایجاد زیرساخت به پروژههای بومگذاران اقامتگاهسرمایه

قرار گرفت. با تصویب  1394های موقت کویری و . . . در دستور کار سال اندازی کمپاعدت در راهمس

به عنوان بسترساز این طرح محسوب  1394آمدگویی به یزد سال به عنوان سال خوش 1395طرح سال 

مورد نیاز  گذاری نسبت به شناسایی و نیازسنجی امکانات و خدماتریزی و سرمایهگردیده و حوزه برنامه

 ریزی در این حوزه را در دستور کار خود قرار داد.الذکر برنامهگردشگران بر اساس طرح مطروحه فوق

 :توان به صورت ذیل تفکیک نمودگذاری را میریزی و سرمایههای حوزه برنامهفعالیت

 

 ریزیحوزه برنامه

 1394ال و گردشگری طی س های میراث فرهنگی، صنایع دستیریزی اداره کل در حوزهبرنامه .1

 1395های پیشنهادی سال و برنامه

 هاهای حوزهبررسی تحقق پیشرفت برنامه .2

 پیگیری اصالح و تکمیل سند توسعه گردشگری استان یزد .3

 ریزی جهت اشتغال واحدهای مختلف اداره کلبرنامه .4

 افزاری جهت معرفی گردشگری استان یزدهای نرمتهیه و ارائه برنامه .5

 گذاری استانهای سرمایهموعه قابلیتتهیه مج .6

 گذاری در حوزه گردشگریهای خاص جهت تشویق سرمایهی برنامهارایه .7

 تعامل با اتاق بازرگانی استان جهت پیشبرد اهداف گردشگری .8
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 گذاریبندی استان جهت استقرار تأسیسات گردشگری حوزه سرمایهبررسی و معرفی پهنه .9

أسیسات بع طبیعی، شهرداری، محیط زیست جهت استقرار تهای مرتبط مناتعامل با دستگاه .10

 گردشگری

 

 گذاریحوزه سرمایه

 الحسنههای قرضها و صندوقجذب تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملی، منابع داخلی بانک .1

 وهای صنایع دستی ها جهت رونق بخشنامه و جذب اعتبارات سایر بخشانعقاد تفاهم .2

 گردشگری

 ها در سیستمرفت فیزیکی پروژهبازدید و ثبت پیش .3

 های گردشگریموافقت اولیه جهت طرح 90صدور بیش از  .4

 

گذاری در بخش گردشگری پروژه سرمایه 150گذاری اداره کل بیش از ریزی و سرمایهحوزه برنامه

ت. از درصد به باال اس 30مورد آن با پیشرفت فیزیکی  83اداره کل را در دستور کار دارد که از این تعداد 

 12امتگاه سنتی، مورد هتل و اق 14ستاره و  4و  3و  2مورد هتل  28ستاره،  5مورد هتل  3مورد،  83

ه نمونه منطق 4راهی، مورد مجتمع بین 8مورد مجتمع تفریحی و توریستی و تفرجگاه گردشگری، 

ع دستی با ایخانه سنتی، یک مورد بازارچه صنرستوران و سفره 10کمپینگ گردشگری،  6گردشگری و 

 ردارد.میلیون ریال در دستور کار این اداره کل قرا 9720000گذاری برآورد کل حجم سرمایه
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 های بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. عملکرد اهداف کمی/ شاخص253 جدول

هدف 

کمی/عنوان 

 شاخص

واحد 

 متعارف

 های برنامه چهارمسال

س
تو

/م
شد

ر
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ور
 د

ط

د(
ص

)ر
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ار
چه

ه 
ام

رن
ب

 

 های برنامه پنجمسال

ه 
ور

 د
ط

س
تو

/م
شد

ر

د(
ص

در
م )

ج
 پن

مه
رنا

ب
 

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

صادرات صنایع 
 دستی

 641 2377.600 3397.125 5703.585 9089.232 3521.552 -4 0 127.39 0 5.894 3.996 2.856 هزار دالر

 5224 - 2710.979 4738.913 7682.636 3521.372 11 0 31.848 0 0.535 0.180 0.496 تن

های نمایشگاه
 داخلی

 1 1 0 1 0 1 نمایشگاه
 

0 1 0 1 1 
 

های بازارچه
 موقت

 8 29 29 23 24 22 10 35 32 27 25 25 22 بازارچه

صدور پروانه 
 تولید انفرادی

 3 203 233 110 310 405 -1 244 132 263 234 400 450 فقره

صدور پروانه 
 تولید کارگاهی

 2 6 10 6 4 13 47 12 28 21 7 9 5 فقره

صدور مجوز 
مشاغل خانگی 
 )مستقل(

 0 0 0 0 0 0 فقره
 

1889 5 0 0 0 100- 

صدور مجوز 
مشاغل خانگی 
 )پشتیبان(

 0 0 0 0 0 0 فقره
 

6 1 0 0 2 92- 

آموزش 
های رشته

 14 1904 1712 719 2192 2911 4 3026 2407 2771 4481 4205 2999 نفر
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 صنایع دستی

آموزش شاغالن 
 صنایع دستی

 0 0 0 0 0 0 نفر
 

0 0 7 102 33 645 

تعداد 
 گردشگران

 15 329115 295220 207588 223140 195438 12 187343 257342 279800 223000 193095 123694 نفر

تعداد تخت 
 اقامتی

 5 3899 3718 3291 3237 3237 12 3060 3041 3025 2635 2175 1776 تخت
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 های منتخبهای بخش با استانمقایسه شاخص

های ز استاناستان یزد از لحاظ جذب و پذیرش گردشگر جزء ده استان برتر کشور بوده و بعد ا

حوزه  فارس و اصفهان تحت عنوان مثلث طالیی گردشگری فرهنگی، بیشترین جذب گردشگر را در

دارا  ست که باافرهنگی دارد. شهر تاریخی یزد بهترین نمونه شهرهای خشتی جهان  -های تاریخیجاذبه

، سپانیا، آلمانتالیا، افرد و مدنی زنده همه ساله گردشگرانی را از کشورهای ایبودن بافت تاریخی منحصربه

 کند. فرانسه، ژاپن، چین، اتریش، کره جنوبی، سوئیس و . . . به خود جلب می

های باشد و استاناثر غیرمنقول در فهرست آثار ملی دارای رتبه اول می 52ا ثبت این استان ب

رار دارند. این شده غیرمنقول در رتبه دوم و سوم قاثر ثبت 25و  40مرکزی و خوزستان به ترتیب با 

ن زد در بییشود که از این حیث، ترین عوامل ورود گردشگر به یک کشور تلقی میشاخص یکی از مهم

 باشد. ها بهترین میتاناس

ت تاریخی هانی بافجپور مهریز و نیز ثبت آباد یزد و پهلوانهمچنین ثبت جهانی دو باغ ایرانی دولت

 نوان قطبعآباد در آینده این شهر را به شهر یزد، فن آوری ساخت بادگیر و قنوات زارچ و حسن

ن استان شماری گردشگر به اید بیالمللی معرفی کرده و منجر به جلب و جذب تعداگردشگری بین

 کویری خواهد شد.

ها و ای از عرصهدر عرصه میراث فرهنگی استان یزد، با توجه به شرایط اقلیمی آن گنجینه

های بافت وها دارای این ویژگی است باشد که بیشتر شهرها و روستاهای تاریخی یکپارچه میبافت

متر استانی وجود کردد گواه این مدعا است که این ویژگی در گهکتار می 4601گانه که بالغ بر 27شهری 

 دارد.

و  اطق شهریهای دامنه شیرکوه به منعالوه بر این موارد تداوم حیات با انتقال آب از سفره

قنات احداثی در  2250کیلومتر یکی از  89ترین قنات جهان با روستایی که قنات زارچ به عنوان طوالنی

 باشد. استان می
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 ن یزد درباشد. به طوری که استابخش صنایع دستی، استان یزد قطب نساجی سنتی کشور می در

به چهارم ان در رتگروه نساجی فاخر )ترمه، مخمل، زری و . . .( بعد از شهرهای تهران، کاشان و اصفه

 کشوری قرار دارد.

وم در رتبه مالی ددر گروه نساجی عمومی )رشته کاربافی(، استان یزد بعد از استان خراسان ش

زد بدون بافی استان یبافی و احرامیهایی چون داراییکشوری قرار دارد. الزم به ذکر است که در رشته

 باشد.رقیب می

عالیت فین رشته در رشته زیلوبافی شهرستان میبد بدون رقیب بوده و تنها شهرستانی است که در ا

 نماید.می

ل، گبی، هل و به این که ساخت زنجیرهای چون زنجیر چینادر رشته زیورآالت سنتی یزد با توجه 

هایی بته استانارد و الدباشد، لذا در این حوزه استان یزد رتبه اول را خشخاشی و . . . خاص استان یزد می

های بعدی قرار ساز در رتبهمانند تهران نیز در این رشته فعالیت دارند که در ساخت زنجیرهای دست

 گیرند.می

به شور و رتاخص نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی از نظر تعداد نشان، رتبه دوازدهم در کدر ش

، مرکزی، های اصفهان، یزددوم در منطقه مرکزی را کسب نمود که با میزبانی اصفهان و با حضور استان

 لرستان، چهارمحال و بختیاری و قم برگزار گردید.

ایسه با سال در مق 1394ی ملی دریافت شده در سال هاالزم به ذکر است که از نظر تعداد نشان

 نظیر است. درصد رشد داشته که این روند رشد در سطح کشور کم 580، استان یزد حدود 1390

 

 هاتنگناها و چالش

ها، ها و تهدیدنتایج مطالعات انجام شده و تحلیل ضعف اساس رغم اقدامات مذکور و برعلی

 ی این بخش احصاء کرد:های زیر را براتوان چالشمی

 ای فرهنگی در مواجهه با گردشگرانهای سلیقهها و محدودیتکنندهمشروط 
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 های نهفته در صنعت گردشگری، صنایع دستی و میراث عدم شناخت و درک ارزش

 نهفرهنگی و ابنیه تاریخی و مداخالت غیرمسئوالنه و غالباً مخرب در این زمی

 اریخی و یی، مستندسازی، تعیین حریم و ثبت آثار تتکمیل نشدن فرایند بررسی، شناسا

 میراث فرهنگ و طبیعی با اتکاء به امکانات موجود

  ،ها حوطهمعدم امکان نظارت و پایش مستمر و در نتیجه ضعف صیانت و حفاظت از بناها

 های تاریخیو بافت

 های تاریخی و فرهنگیافزایش روند تخریب و فرسایش بافت 

 های تاریخی و گذاری در بافتت بخش خصوصی به منظور سرمایهضعف تمایل و مشارک

 دی ارزشمنمیراث فرهنگی و حمایت ناکافی قانونی و مالی مؤثر از مالکین ابنیه تاریخ

 هاهای خرده فرهنگغفلت از میراث فرهنگی و طبیعی ناملموس و قابلیت 

 نگی ایرانعدم توجه به مظاهر و نمادهای فرهنگ و هویت ایرانی در حوزه فره 

 رسانیناکارآمدی نظام آماری و اطالع 

 رید هنگی و خها و میراث فرهای اقامتگاهی، تورگردانی، بازدید از موزهسهم ناچیز هزینه

 های خانوار ایرانی سوغات و صنایع دستی در سبد هزینه

 های نهاد و نیز ضعف در حمایت و جلب مشارکت مردمی و تشکلهای مردمکمبود تشکل

رهنگی فولتی در توسعه صنعت گردشگری، صنایع دستی و حفاظت و صیانت از میراث غیرد

 و طبیعی

 و نبود  های وعده داده شدههای ناعادالنه، عدم اجرای تشویقنابسامانی گمرک، تحریم

 تی. نقل در حوزه صادرات صنایع دسوهای حملتسهیالت متناسب، نابسامانی در یگان

 ی و وی و فکری برای صنایع دستی و هنرهای سنتی ایرانعدم رعایت حق مالکیت معن

 سازی برای این محصوالتفقدان برنامه برندسازی و تجارت

 بندی مناسب محصوالت صنایع عدم حمایت از صادرات صنایع دستی و عدم طراحی و بسته

شوند و دستی. توجه دولت به صادرکنندگان صنایع دستی که موجب ارتقاء اقتصاد کشور می
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اسالمی را به دنیا صادر -تی پای را از حوزه اقتصاد فراتر گذارده و فرهنگ و اخالق ایرانیح

گردد. در راستای حمایت از این گروه، کنند، موجب شکوفایی اقتصاد و صنایع دستی میمی

های های صادراتی به شکل صحیح و گسترده احیاء شود، در تصمیمالزم است تشویق

ای به همراه دولت ورت قرار گیرند و در سفرهای خارجی نمایندهاقتصاد خارجی مورد مش

داشته باشند. همچنین یک تشکل قوی توسط این صادرکنندگان شکل بگیرد که در 

 های مرتبط مانند گمرک مشارکت داشته باشند.سازیتصمیم

 دهای راستاندا پائین بودن کیفیت ارائه خدمات و محصوالت و کاالهای تولیدی در انطباق با

 المللیبین

 یری از حمایت ناکافی از تولیدات داخلی صنایع دستی و فقدان سازوکار اثربخش جلوگ

 قاچاق و واردات صنایع دستی

 ته شور شناخبا توجه به این که استان یزد از قدیم تاکنون به عنوان قطب نساجی سنتی ک

بافی و بافی، ترمهحرامیهای این گروه از قبیل اشود و با عنایت به این که اکثر رشتهمی

ها در ین رشتهااند، احیاء گردیده ولی الزمه رونق بافی که در حال منسوخ شدن بودهدارایی

ها به منظور تهگروه نساجی، قراردادهای استادکاری با تعداد معدودی از پیشکسوتان این رش

دادها و وع قرارد این نگردد اعالم راهکار قانونی جهت انعقاباشد، لذا پیشنهاد میآموزش می

 تواند راهگشا باشد.نیز تأمین اعتبار مورد نیاز در این حوزه می

 فقدان برنامه جامع توسعه گردشگری کشور در سطوح ملی و استانی 

 مالکیت دولتی و شبه دولتی تأسیسات گردشگری 

 ها و تأسیسات گردشگریتغییر کاربری و فرسودگی اغلب زیرساخت 

 ستم طریق سی المللی و انتقال پول ازهای اعتباری بینو کاربرد کارت عدم امکان استفاده

 الکترونیک به ایران

 های گردشگری فرهنگی، علمی، سالمت و ورزشیگیری مناسب از ظرفیتعدم بهره 

 گذاری در تأسیسات گردشگریضعف و عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه 
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 جایگاه ضعیف صنایع دستی در قوانین 

 ن میزان صادرات صنایع دستی در بین صادرات محصوالت غیرنفتیپایین بود 

 حضور گسترده محصوالت صنایع دستی غیر ایرانی در بازارهای ایران 

 زار. فقدان نظام بازاریابی مناسب، منسجم و فراگیر و عملکرد رقبا در تصاحب با 

 های صنایع دستیشرایط نامناسب بیمه برای صنعتگران در رشته 

 گذاران در بخش صنایع دستیسرمایه عدم اشتغال 

 ای ههای استانی، منطقمکانی مناسب دربافت تاریخی جهت برگزاری نمایشگاهنداشتن

 وسراسری صنایع دستی. 

 گذاری در بخش گردشگرینبود اتاق فکر توسعه یا سرمایه 

 نبود امنیت شغلی راهنمایان تور و مسائل مربوط به فصلی بودن کار، بیمه و . . . 

 گردی های موجود در حوزه گردشگری سالمت طبیعتساختضعف در وضعیت زیر

 )کویرنوردی( گردشگری با اسب و . . .

 ر، دهی معابر، دید و منظوضعیت نامطلوب اماکن تاریخی از نظر بازسازی، سامان

 های محیطی و تأمین آرامش آلودگی

 راهینپایین بودن کیفیت خدمات و فضاهای پذیرایی و بهداشتی بی 

 های مختلف گذاری در بخشعدم شفافیت در قوانین و آگاهی از قوانین مربوط به سرمایه

 سازمان

 های حفظ و سازی به منظور مشارکت بخش خصوصی در طرحریزی و بسترعدم برنامه

 های تاریخیاحیاء برنامه
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 برنامه راهبردی

 اهداف کلی و راهبردها

 

 . اهداف کلی و راهبردهای بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان254 جدول

 راهبرد دستیابی به هدف کلی هدف کلی

حفاظت و صیانت از میراث طبیعی و 
فرهنگ مملوس و نامملوس با 

 یافته مردمیمشارکت سازمان

 های برداری از بناتوسعه کمی و کیفی صیانت، حفاظت، پژوهش، مرمت، معرفی و بهره
 یافته مردمی تاریخی و فرهنگی با مشارکت سازمان

 اریخی والمللی مبتنی بر ذخایر فرهنگی و تارتقاء جایگاه بخش در سطح ملی و بین 
 ربط  های اجرایی ذیهویت ایرانی و تعامل با دستگاه

 های عالیتیافته مردمی و توسعه فایجاد بسترهای مناسب برای افزایش مشارکت سازمان
ز برداری اث فرهنگی و طبیعی شامل صیانت، حفاظت، پژوهش، مرمت، معرفی و بهرهمیرا

 بناهای تاریخی و فرهنگی

 نی ای و محلی مبتای در سطح ملی، منطقهایفای نقش سازنده در تدوین الگوهای توسعه
 ربطهای اجرایی ذیبر ذخایر فرهنگی و تاریخی و هویت ایرانی و تعامل با دستگاه

 ی ن ایرانهای فرهنگی و تمدالمللی در راستای حفاظت و معرفی ویژگیت بینجلب مشارک
 المللیدر سطح ملی و بین

 حفظ و ارتقاء صنایع دستی استان

 ز جامع ا ارتقاء سهم صنایع دستی در تولید ناخالص ملی استان و دستیابی به شناخت
 نتیسو هنرهای گستره جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی ایران در حوزه صنایع دستی 

  ستی و دشناسایی، تقویت و پرورش خالقیت و ابداعات هنرمندان و صنعتگران صنایع
 هنرهای سنتی و پیشکسوتان هنری

 ین عاالن افهای مرتبط با صنایع دستی با استفاده از مشارکت حداکثری ساختتوسعه زیر
 ها و مناطق دارای مزیت نسبی بخش و با اولویت فعالیت

 پذیر در بخش خصوصیپایه، ماهر و مسئولیتت منابع انسانی دانشتوسعه ظرفی ،
 ها و جوامع محلیتعاونی

 مشابه  پذیر کردن محصوالت صنایع دستی با محصوالتهای تولید و رقابتاصالح شیوه
 خارجی

 رات د و صادگذاران و فعاالن صنایع دستی به منظور ارتقاء تولیمشارکت و جذب سرمایه
 توسعه پایدارصنایع دستی در 

 ها به منظور شناسایی بازارهاتوسعه مطالعات و پژوهش 
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 راهبرد دستیابی به هدف کلی هدف کلی

افزایش سهم گردشگری در تولید 
ناخالص داخلی، درآمدهای ارزی 
کشور، ایجاد اشتغال و تقویت 

المللی و دیپلماسی تعامالت بین
 فرهنگی

 تو هوی ارتقاء جایگاه بخش در سطح ملی و محلی مبتنی بر ذخایر فرهنگی و تاریخی 
 ربطهای اجرایی ذیایرانی و تعامل با دستگاه

 حفظ و معرفی تنوع فرهنگی به عنوان عاملی برای توسعه گردشگری 

 ارتقاء سهم گردشگری در تولید ناخالص ملی استان 

 وسعه تمنظور  دستیابی به شناخت جامع از گستره جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی ایران به
 سنتیگردشگری، صنایع دستی و هنرهای 

 ارائه الگوهای بهینه توسعه فضای گردشگری بر اساس آمایش سرزمین 

 گردشگران بهبخشیو تنوعاستان برای جذب حداکثریوتاریخیهای فرهنگیمزیتبهتوجه
 خارجی

 ن های استان در ایمند آنها با توجه به مزیتنظاموجذبسالمتحوزهگردشگراندهیسامان
 حوزه

 ی و های طبیعی و فرهنگی استان برای جذب گردشگران فرهنگتبلیغ و ترویج مزیت
 گردانطبیعت

استفاده از ظرفیت گردشگری داخلی 
در تقویت و تحکیم همبستگی و 

 انسجام ملی

 حفظ و معرفی تنوع فرهنگی به عنوان عاملی برای توسعه گردشگری 

 حفظ و معرفی تنوع فرهنگی به عنوان عاملی برای تقویت هویت ملی 

 گردی و ورزشیگردشگری فرهنگی، تاریخی، علمی، زیارت، سالمت، طبیعت توسعه 

 ارتقاء سهم گردشگری در تولید ناخالص ملی استان 

 وسعه تمنظور  دستیابی به شناخت جامع از گستره جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی استان به
 گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی

 شگری بر اساس آمایش سرزمینارائه الگوهای بهینه توسعه فضای گرد 

 

 های اساسیها و اقدامراهبردها، سیاست

 
 در برنامه ششم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استانهای بخش راهبردها و سیاست. 255 جدول

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

ارتقاء جایگاه بخش 
در سطح ملی و 

المللی مبتنی بر بین
ذخایر فرهنگی و 
تاریخی و هویت 
ایرانی و تعامل با 

های اجرایی دستگاه

دستیابی به جایگاه استان 
در کشور و جهان به عنوان 

ترین، یکی از غنی
گذارترین ترین و تاثیرکهن
ها و تمدن بشری، فرهنگ
های طبیعی با ویژگی
نظیر و برخوردار از کم

 شناسایی و ثبت میراث فرهنگی و طبیعی در فهرست آثار ملی و جهانی -
 ثبت قنوات از جمله زارچ و حسن آباد در فهرست آثار جهانی یونسکو -
 های تاریخی ثبت شدهتعیین حریم آثار فرهنگی ه تاریخی و بافت -
 های تاریخی در محدوده استان شناسایی باغ -
 ث فرهنگی تا پایان سال اول برنامه ششمتهیه سند راهبردی میرا -
های آثار تاریخی با امکان ثبت جهانی در استان )نارین پیگیری تشکیل پرونده -

قلعه، باغ نمیر و زیارتگاه پیر سبز چک چک، قلعه خرگوشی، بافت تاریخی 
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 اقدام اساسی سیاست راهبرد

تعاملی سازنده و  ربطذی
رصه بخش در عالهام
 المللیبین

 اردکان...(
 آمیز ادیان مختلفاستفاده از برند همزیستی مسالمت -
بط و سعه روای استفاده از دیپلماسی گردشگری برای توتعریف ابعاد و سازوکارها -

 ها و کشورهای هدفهمکاری با دیگر استان
 تدوین سند راهبردی گردشگری سالمت -
جمله  های گردشگری ازتهیه و تدوین اسناد توسعه در حوزه منابع و جاذبه -

گردی گردشگری سالمت، ورزشی، روستایی و عشایری، تاریخی، فرهنگی، طبیعت
 های جانوریشده و گونهکوهستان( و مناطق حفاظت -یر)کو

حفظ و معرفی تنوع 
فرهنگی به عنوان 
عاملی برای توسعه 

 گردشگری

توسعه گردشگری فرهنگی 
با حفظ ذخایر منطبق بر 

های نسبی فرهنگی مزیت
و تاریخی و معرفی جایگاه 
و سهم ایران در فرهنگ و 

 تمدن بشری

های شناسی، کاوشراث فرهنگی، باستان)می GISتشکیل بانک اطالعاتی  -
 روزرسانی آن نگاری، گردشگری( و بهالیه

 ها و توسعه رویدادها حمایت از برگزاری جشنواره -
 5ستاره و  4های گذاران بخش خصوصی جهت ایجاد هتلحمایت از سرمایه -

 ها و ...(ستاره )از منابع صندوق توسعه ملی، ایجاد زیرساخت
راهی )از طریق حمایت رفاهی بین–های خدماتیجتمعحمایت از ایجاد م -

 ها(تسهیالت و ایجاد زیرساخت
در  رسانی گردشگریاندازی مراکز اطالعگذاران جهت راهحمایت از سرمایه -

 مبادی ورودی
ری های توسعه و ایجاد امکانات گردشگری روستایی و عشایحمایت از طرح -

 )روستاهای هدف(
 های گردشگری سالمت رساختایجاد، معرفی و ایجاد زی -
ساماندهی و زیباسازی محیط و مسیرهای گردشگری بافت تاریخی )قطب  -
 منیتاالمللی گردشگری(/اصالح، بازسازی، تجهیز، نورپردازی و ارتقاء بین

 آموزش و تبلیغات و بازاریابی و توسعه گردشگری -
گردی تبخشی تورهای گردشگری )معرفی تورهای ادبی و طبیعمدیریت و تنوع -

د ت و عقتوسط دفاتر، تورسازی ، ایجاد دفاتر گردشگری سالمت، افزایش تعامال
اندازی و های کشورهای مبدأ گردشگری برای راهنامه همکاری با آژانستفاهم

 ای گردشگری یزد،توسعه تورهای گردشگری/ افزایش تعامالت بین منطقه
ه اهداف خاص، ارای های گردشگری بااصفهان، فارس، کرمان/ ارائه پکیج

 های خاص برای توسعه و گردشگری تورهای گردشگریتسهیالت و مشوق

ارتقاء سهم 
گردشگری در تولید 
 ناخالص ملی کشور

توسعه پایدار صنعت 
 گردشگری

ال بررسی راهکارهای جذب گردشگر خارجی با هدف ارزآوری و ایجاد اشتغ -
 پایدار

 جاد اشتغال پایداربررسی توسعه گردشگری داخلی با رویکرد ای -
سازی بخشی تأسیسات و خدمات گردشگری )نظارت و استانداردتوسعه و تنوع -

با  VIPهای گذاران جهت رستورانخدمات گردشگری، حمایت و تشویق سرمایه
ی/ های موقت و دائمی کویرستاره، کمپ 5ستاره و  4های خدمات خاص/ هتل

های توسعه امکانات زیرساختهای بهداشتی/ راهی و سرویسهای بینمجتمع
 نقل ریلی و هواییوحمل
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 اقدام اساسی سیاست راهبرد

رهای های موردنیاز برای تجهیز مناطق نمونه گردشگری، شهایجاد زیرساخت -
نمونه گردشگری و روستاهای هدف و محورها و مسیرهای گردشگری 

ه اریخیشده محیط زیست، محورهای تکویرنوردی، بیابان، طبیعی، مناطق حفاظت
 شهرستانفرهنگی و مذهبی 

ی گذاری گردشگری با همکارهای سرمایهها و زمینهبررسی و تعیین فرصت -
 های ارتباطحوزه

المت گذاری ویژه بافت تاریخی/ گردشگری سهای سرمایهحمایت و تهیه بسته -
 )دفاتر گردشگری، هتل بیمارستان(/ صنایع دستی

 تقویتهای صنفی و تخصصی با هدف جلب مشارکت آنها)در حمایت از تشکل -
 پایگاه بسیج مردمی در محالت بافت تاریخی جهت امنیت آن ه برگزاری

ل ها، مشاغهاه حفاظت و حمایت از میراث در کلیه زمینهها و نمایشگاهجشنواره
 های پژوهشی و گردشگری(خانگی، فعالیت

 ردشگریگالمللی و داخلی های مهم بینریزی و حضور مؤثر در نمایشگاهبرنامه -
ار های اقماری در حوزه گردشگری و اجرای طرح جامع آمزی حسابانداراه -

 گردشگری
 تهیه سند توسعه جامع گردشگری استان -

دستیابی به شناخت 
جامع از گستره 
جغرافیایی، فرهنگی 
و تاریخی ایران به 
منظور توسعه 
گردشگری، صنایع 
دستی و هنرهای 
 سنتی

شناخت جامع و عمیق از 
گستره جغرافیایی و 

خی تمدن ایرانی ه تاری
اسالمی و حفاظت ، احیا و 

برداری از میراث بهره
فرهنگی )ملموس و 
ناملموس(، طبیعی، 
هنرهای سنتی و صنایع 
 دستی استان

 فرهنگی  -تقویت ارتباط با شبکه جهانی گردشگری تاریخی -
، تاریخی ها و مراکز اقامت و پذیرایی با رویکرد گردشگریساماندهی زیرساخت -

 طبیعیفرهنگی و 
المللی ای و بینهای ملی، منطقهتدوین برنامه عملیاتی برای استفاده از ظرفیت -

 جاده ابریشم جهت توسعه گردشگری/ جاده والیت/ جاده ایران باستان
درات های تجاری در زمینه رفع مشکالت فروش و صاانجام مطالعات و پژوهش -

 صنایع دستی در داخل و خارج از استان
شناسی ی فرهنگی و تاریخی و طبیعی )بحث مطالعات مردمهاانجام پژوهش -

 نگاری و ...(استان و مستند

ارائه الگوهای بهینه 
توسعه فضای 
گردشگری بر 
اساس آمایش 
 سرزمین

ها و ارتقاء توسعه ظرفیت
های موجود در قابلیت
های میراث فرهنگی زمینه

)ملموس و ناملموس(، 
طبیعی، هنر و دانش سنتی 

بومی، صنایع و فناوری 
 دستی و گردشگری

 گریهای گردشگری در مسیرها و مقاصد جدید گردشایجاد و توسعه زیرساخت -
در  اجرای سیاست توسعه زمانی و مکانی گردشگری داخلی )توسعه گردشگری -

رگزاری بروستاها و شهرهای نمونه گردشگری، هماهنگی و تعامل با استان جهت 
 هاهای خالی بودن هتلها در زمانها و فعالیتجشنواره

ی ی، طبیعهای فرهنگی، تاریخشناسایی و مدیریت و توسعه رویدادها و جشنواره -
 )جهت اجرایی شدن(

نیاز برای تجهیز مناطق نمونه های موردساختسنجی و اعالم زیرنیاز -
های گردشگری گردشگری، شهرهای نمونه گردشگری، روستاهای هدف و سایت

 المللی گردشگری )بافت تاریخی یزد(نبه خصوص منطقه ویژه بی
تایی و های توسعه و ایجاد امکانات گردشگری روسسنجی و حمایت از طرحنیاز -

 گردی(عشایری و شهرهای نمونه گردشگری )طبیعت
های تاریخی، طبیعی، فرهنگی و ساخت و تاسیسات اولیه در جوار جاذبهایجاد زیر -
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 ... اصلی در سطح استان
های گردشگری روستایی اندازی فعالیتدر قالب راهتوسعه گردشگری  -

ایی از ساخت برای تاسیسات گردشگری روستگردی، ایجاد زیرهای بوم)اقامتگاه
های تخصصی خانه سنتی، سایتجمله سرویس بهداشتی، پارکینگ، سفره

 گردشگری(

بخشی به تنوع
های هدف گروه

گردشگری با توجه 
گذار به روند تاثیر
 بازارهای

 جهانگردی استان

ارتقا جایگاه استان به 
های عنوان یکی از قطب
گردشگری جهانی از 
طریق توسعه کمی و کیفی 
گردشگری، تنوع محصول 
و ارتقاء کیفیت و 
استانداردسازی خدمات 
 گردشگری و تسهیل سفر

فق و بررسی بازارهای مهم گردشگری هدف با رویکرد استفاده از تجارب مو -
 هاکاریتوسعه روابط و هم

مطالعات کاربردی جهت مشخص نمودن میزان تاثیرات شرایط و تحوالت  -
 المللی بر توسعه گردشگری استان و کاربست آن جهت رفع موانعبین

رای بساماندهی گردشگران خروجی از استان و استفاده از این مزیت نسبی  -
 المللیای و بینهای منطقهتوسعه روابط و همکاری

المللی ای و بینهای ملی، منطقهیاتی برای استفاده از ظرفیتتدوین برنامه عمل -
 جاده ابریشم و جاده والیت و جاده باستانی جهت توسعه گردشگری

بل گردی جهت ارائه خدمات با کیفیت مشخص و قاهای بومتوسعه اقامتگاه -
 های طبیعیقبول به مهمانان در محیط

 شگری با کشورهای هدفهای گردتهیه برنامه عمل برای توسعه همکاری -

های توجه به مزیت
فرهنگی و تاریخی 
و طبیعی استان 
برای جذب 
حداکثری و 

بخشی به تنوع
 گردشگران خارجی

ارتقاء جایگاه استان به 
های عنوان یکی از قطب
گردشگری جهانی از 
طریق توسعه کمی و 
کیفی، تنوع محصول ارتقاء 

سازی کیفیت و استاندارد
خدمات گردشگری و 
 تسهیل سفر

های فصلی هها )برگزاری جشنوارشناسایی، مدیریت و توسعه رویدادها و جشنواره -
ها و رهجهت معرفی روستا، صنایع دستی، غذا و سوغات روستا/ برگزاری جشنوا

 های خاص/ شهرهای خواهر خوانده و مشابه(همایش
 نوین هایگسترش و توسعه تولیدات فرهنگی تاریخی با استفاده از فناوری -
 خیفت تاریالمللی گردشگری در بامطالعه و ارائه برنامه برای توسعه قطب بین -
وفق و بررسی بازارهای مهم گردشگری دنیا با رویکرد استفاده از تجارب م -

 هاتوسعه روابط و همکاری
 دهی گردشگران خروجی از کشور وبررسی راهکارهای موجود برای سامان -

ای و های منطقهای توسعه روابط و همکاریاستفاده از این مزیت نسبی بر
 المللی بین

 ثبت جهانی بافت تاریخی یزد -

 تجهیزمناطق نمونه گردشگری، شهرهای نمونه گردشگری، روستاهای هدف -
 گردشگری

کز معرفی یزد در سطح جهان اسالم و به ویژه جهان تشیع به عنوان مر- -
 های عزاداری منظم و اصیلهیات

 ند شهر صلح در ایران و جهانشناساندن یزد با بر -
دهی سامان

گردشگران حوزه 
سالمت و جذب 

مند آنها با توجه نظام
های استان به مزیت

 در این حوزه

مندی از ظرفیت بهره
گردشگری سالمت با ارائه 
خدمات استاندارد شده و 
دست یافتن به جایگاه برتر 

 در منطقه

های هکده و سایتساماندهی و مدیریت گردشگران سالمت و ایجاد د -
 گردشگری سالمت 

 نیازسنجی و حمایت از طرح توسعه و ایجاد امکانات گردشگری سالمت -
 گذاران گردشگری بخش سالمتحمایت از سرمایه -
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تبلیغ و ترویج 
های طبیعی و مزیت

فرهنگی استان 
برای جذب 
گردشگران 
فرهنگی و 
 گردانطبیعت

مندی از ظرفیت بهره
گردشگری فرهنگی استان 
از طریق ارتقاء کیفیت و 

سازی خدمات استاندارد
 گردشگری و تسهیل سفر

نمونه  نیاز برای تجهیز مناطقهای موردبررسی، نیازسنجی و اعالم زیرساخت -
 گردشگری و شهر

 های اطالعاتی از منابع گردشگری، اطلس مناطق روستایی،تشکیل بانک -
 های طبیعیعشایری و جاذبه

های ها و کمپینه تبلیغاتی و بازاریابی در قالب طرحهای گستردانجام فعالیت -
 تبلیغاتی

 المللی گردشگریهای مهم بینریزی و حضور مؤثر در نمایشگاهبرنامه -
ر لیغات دانجام مطالعات میدانی جهت روشن شدن میزان تأثیرگذاری فرآیند تب -

 کشورهای هدف
 ارزیابی کیفی خدمات آموزشی در حوزه گردشگری -
، ، پوسترار اقالم تبلیغاتی در داخل و خارج )چاپ کتاب، نشریهتهیه و انتش -

های ای از طریق شبکههای مختلف(/ تبلیغات رسانهبروشور، نشریه به زبان
فهرست  های اطالعاتی حضور درها، ایجاد بانکرادیویی، تلویزیون و روزنامه

 ری باهای گردشگالمللی/ طراحی و نشر پکیجها در سطح بیناطالعات هتل
 های زنده دنیا(اهداف خاص به زبان

ات در توسعه گردشگری الکترونیک و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباط -
 صنعت گردشگری

پژوهش، حفاظت و 
معرفی میراث 
فرهنگی به عنوان 
عاملی برای تقویت 
 هویت ملی

تقویت رابطه جامعه با 
های مواریث و دارایی

طبیعی و فرهنگی و ارتقاء 
های عمومی برای هیآگا

افزایش سرمایه اجتماعی 
بخش میراث فرهنگی 
)ملموس و ناملموس(، 

 طبیعی

 طبیعی فرهنگی و -مطالعه/ مستندنگاری، حفاظت، مرمت و احیاء آثار تاریخی -
 های تاریخیهای تاریخی با رویکرد مشارکتی در بافتاحیاء خانه -
 احیاء حصار شهرهای تاریخی )برج و بارو(  -
ا ها و ...( بانبارها، قنوات و آسیابهای تاریخی آبی )آبمرمت سازهاحیاء و  -

 نفع و مردمیهای ذیمشارکت ارگان
 های نساجی )شعربافی( بصورت مشارکتی کمک به احیاء کارگاه -
 مرمت و احیاء اماکن مذهبی سایر ادیان -
 های تاریخی استان بصورت مشارکتیکمک به احیاء باغ -
 شناسی باستان هایزنیکاوش و گمانه -
 ای استانبررسی و شناسایی آفات موزه -
 های تاریخیبررسی و شناسایی عوامل فرسودگی زیستی در بناها و بافت -
، ،استانیای، بافت تاریخیهای ملی، منطقهاندازی موزهحمایت و توسعه در راه -

 هاشناسی روستاها و سایت موزهتخصصی، مردم
 ثبت شده استان در فهرست جهانی سازی و مرمت آثارحفاظت و آماده -
 موسهای میراث فرهنگی، طبیعی و ناملسازی پایگاهحفاظت، مرمت و آماده -
 های تاریخی ثبت شدهه تاریخی و بافتتعیین حریم آثار فرهنگی -
 ثبت آثار در فهرست میراث جهانی )فرهنگی، طبیعی، ناملموس( -
 شناسایی و ثبت میراث فرهنگی، طبیعی و ناملموس -
 های میراث فرهنگی استانیت از دارندگان و مالکین انجمنحما -
 سازی شهرها و روستاهای تاریخیمشارکت در حفاظت، به -
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 امهشناسی و فرهنگ عهای فرهنگی و تاریخی و طبیعی و مردمانجام پژوهش -
 ساماندهی، حفاظت و مرمت اشیاء و اموال فرهنگی، تاریخی، هنری -
 های نویناریخی با استفاده از فناوریگسترش و توسعه تولیدات فرهنگی ت -
 رپیگیری در بازنگری، تدوین و تنظیم نظام حقوقی میراث فرهنگی کشو -
 ر فهرستهای ثبت شده دهای ملی و پایگاههای الزم در پایگاهایجاد زیرساخت -

 میراث جهانی
 های آموزشی از دستاوردهای علمیبرگزاری کارگاه -
شورهای کفرهنگی استان واقع در  -تاریخی شناسایی و کمک به حفاظت از آثار -

 همسایه و منطقه
 ایجاد اطلس جامع الکترونیک میراث فرهنگی استان -
ی با برداری از بناهای تاریخریزی و مدیریت جهت واگذاری و بهرهبرنامه -

نگی، های اقتصادی، فرهبرداریمالکیت میراث فرهنگی )به استثناء نفایس( و بهره
 ین آثار(اجتماعی و ...از ا

 برداریگذاران جهت احیاء بناهای ثبت شده و در حال بهرهحمایت از سرمایه -
کرد موقوفات های مشترک با مسئوالن اوقاف در جهت هزینهبرگزاری نشست -

نون های تاریخی شاخص در سطح استان که متاسفانه تاکقانونی برخی ابنیه
 مغفول مانده است

ها، شناخت ظرفیت
ها و مزیت
های هجاذب

گردشگری مناطق 
و توسعه  استان

گردشگری 
فرهنگ، تاریخی، 
علمی، زیارتی، 
سالمت 
گردی و طبیعت

ورزشی متناسب با 
 هااین ظرفیت

ارتقاء جایگاه استان به 
های عنوان یکی از قطب
گردشگری جهانی از 
طریق توسعه کمی و کیفی 
گردشگری ملی، تنوع 
محصول ارتقاء کیفیت و 

خدمات  سازیاستاندارد
 گردشگری و تسهیل سفر

 بررسی و شناسایی مسیرها و مقاصد جدید گردشگری شهرستانی -
ین پژوهی اشتغال در صنعت گردشگری با توجه به روندهای موجود اآینده -

 صنعت در استان
سنجی بررسی نقش زنجیره اولیه و پسین صنایع دستی در توسعه امکان -

 گردشگری
های استان   جهت توسعه ها و سمننمطالعه چگونگی فعال نمودن انجم -

 گردشگری
 المللیهای بینهای متولی برگزاری نمایشگاهها و شرکتساماندهی سازمان -
ورهای ها، تورگردانان و راهنمایان تبندی آژانسبررسی، ساماندهی و رتبه -

 گردشگری
های ها، تسهیالت و خدمات گردشگری و فرصتنیازسنجی در حوزه زیرساخت -

 گذاری در این زمینهسرمایه
 ایدارپهای گردشگری با توجه به معیارهای توسعه بررسی استانداردهای طرح -
 راهیهای بینحمایت و ساماندهی خدمات و مجتمع -
ی و نیازسنجی و حمایت از طرح توسعه و ایجاد امکانات گردشگری روستای -

 گردی(عشایری )طبیعت
 ی گردشگری در آنهاطراحی شهرهای نمونه گردشگری و اجرای طرح -
ا های مهم بطراحی سازوکارهای الزم برای پویاسازی و نورپردازی و ... سایت -

 های نویناستفاده از فناوری
 های صنفی و تخصصی با هدف جلب مشارکت آنهاحمایت از تشکل -
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ری ساماندهی مبادی ورودی و خروجی استان و شهرهای در مسیرهای گردشگ -
 المللیملی، بین

 نیابی و ایجاد شبکه گسترده مراکز اطالعات گردشگرامکاننیازسنجی،  -
ات در توسعه گردشگری الکترونیک و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباط -

 صنعت گردشگری
 توسعه زیرساخت گردشگری در مناطق نمونه گردشگری مصوب -
المللی نهای ملی و بیهای گردشگری در جوار جاذبهایجاد تاسیسات و زیرساخت -
 سطح استاندر 
های بافت های آموزشی فشرده برای فرمانداران و شهرداران واجدبرگزاری دوره -

 ه میراثای برای ایجاد یک نوع تفکر ارتقاء حوزتاریخی از سوی اساتید حرفه
 های استان یزدگذاری شهرستانفرهنگی در سیاست

توسعه 
های مشارکت
یافته  سازمان

مردمی برای 
افزایش صیانت، 

ت، پژوهش، حفاظ
مرمت، معرفی و 

برداری از بهره
بناهای تاریخی و 
 فرهنگی

-توسعه نظام مدیریتی
حقوقی یکپارچه، کارآمد و 
متکی بر مشارکت جامعه 

نفعان در بخش میراث ذی
فرهنگی )ملموس 
غیرملموس( ، طبیعی، 
صنایع دستی و گردشگری 
متکی بر اصول اخالقی، 

اسالمی و -های ملیارزش
یارهای منطبق بر مع

علمی، فنی و مقتضیات 
جغرافیایی، تاریخی و 
 فرهنگی کشور

 های ترغیبی برای جلب مشارکت اقوامریزی و اجرای طرحبرنامه -
های  تهیه طرح ویژه جامع و تفضیلی برای محدوده تاریخی شهرها و روستا -

 دارای بافت تاریخی )تنها شهر یزد دارای چنین طرحی است(
 های اجرایی و نهادهاها توسط دستگاهزهاندازی موحمایت از راه -
 حمایت از طرح هر خانوار یک موزه -
 های بخش خصوصیاندازی موزهحمایت از راه -
 ها توسط بخش خصوصیاندازی مجموعهحمایت از راه -
های تدوین و تنظیم نظام حقوقی میراث فرهنگی و طبیعی برگزاری نشست -

های ی استانی و ملی تشکلهنر-های فرهنگیاندیشی و جشنوارهتخصصی هم
ی های تخصصی عملکردی ساالنه ملها و نشستنهاد، برگزاری کارگروهمردم
 هاسمن

 های حامی میراث فرهنگیها و انجمنحمایت از تشکل -

جلب مشارکت 
المللی در بین

راستای حفاظت و 
های معرفی ویژگی

فرهنگی و تمدن 
ایرانی در سطح 
 المللیملی و بین

ند و سازنده تعامل هدفم
المللی با تاکید بر حفظ بین

ذخایر فرهنگی و تقویت 
 المللیهویت ملی و بین

 تعامل و معرفی آثار تاریخی و فرهنگی با سایر کشورهای هدف -
رمت مالمللی در جهت معرفی و ای و بینمساعدت در تعامل و همکاری منطقه -

 آثار تاریخی فرهنگی مفاخر ایرانی خارج از کشور
 یی و هنرهای مشترک با سایر کشورها در زمینه آثار فرهنگنمایشگاه برگزاری -
 های مشترک چند ملیتی در موضوع میراث فرهنگیمدیریت و ثبت پرونده -

 ملموس و ناملموس
رزش و های ملی در شهرهای دارای بافت با ااندازی پایگاهپیگیری جهت راه -

ر دای حفاظت و مرمت هاندازی آزمایشگاه تخصصی و کارگاهحمایت جهت راه
 های ملی و استانیپایگاه

های ملی های حفاظت و مرمت در پایگاهاندازی آزمایشگاه تخصصی و کارگاهراه -
 هاو ثبت جهانی و استان

ایجاد بسترهای 
مناسب برای 

اهتمام ملی و تقویت حس 
مسوؤلیت عمومی و جلب 

رهنگی نظیم نظام حقوقی میراث فهمکاری و پیگیری جهت بازنگری تدوین و ت -
 و طبیعی دستورالعمل
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افزایش مشارکت 
سازمان یافته 
مردمی و توسعه 

های میراث فعالیت
فرهنگی و طبیعی 
شامل صیانت، 
ژوهش، حفاظت، پ

مرمت، معرفی و 
برداری از بهره

بناهای تاریخی و 
 فرهنگی

مشارکت همگانی در 
حمایت و صیانت، حفاظت، 

برداری از احیا و بهره
میراث فرهنگی، طبیعی، 
تنوع فرهنگی، تنوع منظر 
 و زیستی استان

 نهادهای مردمها با مشارکت بخش خصوصی و تشکلاندازی موزهراه -
 تاریخی در اختیار بخش خصوصی -مرمت اشیاء فرهنگی -
 های میراث فرهنگیاندازی انجمنحمایت و راه -
 استانی-های شاخص ملیهای امناء برای مجموعهاندازی هیئتراه -
 هاهای تخصصی عملکردی ساالنه ملی سمنها و نشسترگزاری کارگروهب- -
ها و اندازی طرح هر خانواده یک موزه با همکاری سمنحمایت جهت راه -

 های میراث فرهنگیانجمن
ی گذاری به بخش خصوصی و فعاالن این حوزه براهای سرمایهارائه بسته -

 های متنوع حوزه میراث فرهنگیمشارکت در فعالیت
رگزاری بهای تاریخی و تشکیل جلسات منظم با فرمانداران شهرهای واجد بافت -
 تر آنهاهای آموزشی برای آنها برای درک اهمیت این حوزه و اهتمام بیشدوره

 برای مشارکت بیشتر با اداره کل استان
د ور ایجاهای تاریخی به منظتشویق صنایع مادر و مهم استان برای مرمت خانه -

اسان و های سنتی به منظور اسکان کارشنیا یک سری هتل رستوراندفاتر رسمی 
 میهمان آنها

ایفای نقش سازنده 
در تدوین الگوهای 

ای در سطح توسعه
ملی و محلی مبتنی 
بر ذخایر فرهنگی و 
تاریخی و هویت 
ایرانی و تعامل با 

های اجرایی دستگاه
 ربطذی

-توسعه نظام مدیریتی
کارآمد و  -حقوقی یکپارچه

متکی بر مشارکت جامع 
نفعان در بخش میراث ذی

فرهنگی ملموس و 
غیرملموس(، طبیعی،صنایع 
دستی و گردشگری متکی 
بر اصول اخالقی، 

اسالمی  –های ملیارزش
و منطبق بر معیارهای 
علمی، فنی و مقتضیات 
جغرافیایی، تاریخی و 
 فرهنگی استان

 برندسازی در حوزه صنایع دستی -
لی و و کارآمد تولید و توزیع صنایع دستی در سطح متوسعه نظام فراگیر  -
 المللبین

های جدید به های نوین تبلیغات، بازاریابی و خلق مزیتگیری از روشبهره -
 ستی(دمنظور پاسخگویی به بازارهای هدف )حمایت از موسسات صادرات صنایع 

 تدوین سند ملی اشتغال صنایع دستی -
خی در معرض خطر ناشی از اجرای های تاریبخشی محوطهبررسی و نجات -
 های اجراییهای عمرانی و شهری توسط دستگاهطرح

 های صنایع دستیاعطای نشان )مارک( استاندارد به کارگاه -
 استفاده از برند ثبت جهانی در تبلیغات گردشگری -
شور و مطالعه جهت معرفی و برندسازی زیورآالت و جواهرات یزدی در سطح ک -

 جهان

نایع ارتقاء سهم ص
دستی در تولید 
ناخالص ملی استان 
و دستیابی به 
شناخت جامع از 
گستره جغرافیایی، 
فرهنگی و تاریخی 
ایران در حوزه 
صنایع دستی و 

توسعه نظام فراگیر و 
کارآمد تولید و توزیع 
صنایع دستی در سطح ملی 

 المللیو بین

ع ات صنایبی، فروش و صادرحمایت از ساماندهی، توسعه و تقویت امور بازاریا -
 دستی

شناسی های تجاری در زمینه نیازسنجی و آسیبانجام مطالعات و پژوهش -
 فروش و صادرات صنایع دستی در داخل و خارج از کشور

 تیشناسی فروش و صادرات صنایع دستهیه و تدوین طرح نیازسنجی و آسیب -
 صنایع بخش تجاری اندازی ساختارهای حقوقی مرتبط باحمایت از ایجاد و راه -

 دستی
 های غیردولتی فعال در بخش بازرگانی صنایع دستیتوانمندسازی تشکل -
 های هدایتی و حمایتی بخش بازرگانی صنایع دستینامهتدوین نظام -
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 های تخصصی صنایع دستی در سطح کشورایجاد و توسعه نمایشگاه - هنرهای سنتی
های هحمایت جهت شرکت هنرمندان صنایع دستی و صنعتگران در نمایشگا -

 تخصصی
 حمایت ازتوسعه موسسات صادراتی صنایع دستی -
 های عرضه و فروش محصوالت صنایع دستی در سطحایجادوتوسعه بازارچه -

 کشور
 ع دستیها و جوایزصادارتی برای صادرکنندگان کاالهای صنایبکارگیری مشوق -
 ستیهای توسعه فروش و صادرات صنایع دارایه تسهیالت اعتباری جهت طرح -
های اعطای ت از هنرمندان صنایع دستی و صنعتگران )در قالب بستهحمای -

 الوصول(بهره و سهلتسهیالت بلندمدت، کم
 ایرسانی در فضاهای شهری و رسانهتبلیغات و اطالع -
ف با حمایت از محصوالت صنایع دستی به منظور پاسخگویی به بازارهای هد -

 سازی نوینونهبندی و طراحی و نمهای جدید و بستهخلق کاربری
 زمرهسازی تولیدات صنایع دستی جهت کاربردی کردن آن در زندگی رومتنوع -
 ستیبندی تولید صنایع دگذاران بخش بستهاندازی و حمایت از سرمایهراه -
 ستیهای هنرمندان در حوزه صنایع دحمایت از برندها و پیگیری ثبت طرح -
ه بزنده صنایع دستی  های فعال وحمایت و معرفی صنایع دستی و کارگاه -

 تورهای گردشگری
 دفهای تولید صنایع دستی در روستاهای هاندازی کارگاهحمایت جهت راه -
 وشبی و فرهای بزرگ صنایع دستی با تاکید بر بازاریاحمایت از توسعه کارگاه -
های خصوصی و ها و بخشها، فرمانداریها، شهرداریابالغ به کلیه دستگاه -

 از صنایع دستی بومی استان جهت اعطای هدایا دولتی جهت استفاده
 تدوین سند ملی اشتغال صنایع دستی -
 متهیه سند راهبردی صنایع دستی استان تا پایان سال اول برنامه شش -
های صنایع اختصاص فضایی مناسب در بافت تاریخی برای برگزاری نمایشگاه -

 دستی )سعادت نساجان(

شناسایی، تقویت و 
پرورش خالقیت و 

بداعات هنرمندان ا
و صنعتگران صنایع 
دستی و هنرهای 
سنتی و 

 پیشکسوتان هنری

شناسایی، تقویت و پرورش 
استعداد هنرمندان و 
 صنعتگران صنایع دستی

ع دستی حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی در راستای ترویج صنای -
 اریخی(فت ت)احداث بازارچه مشاغل سنتی و صنایع دستی در بناهای شاخص و با

 های مربوط به صنایع دستیمستندنگاری پرونده -
 های صنایع دستی و هنرهای سنتیحفظ و احیاء رشته -
 مدت آموزشی در سراسر استانهای کوتاهاجرای دوره -
های ایجاد مراکز آموزش و ترویج صنایع دستی در سطح استان و شهرستان -
 تابعه

 ایع دستیهای صناندازی سایت معرفی رشتهاجرا و راه -
 های صنایع دستیها و کارگاهاستانداردسازی آموزش و رشته -
 فتادهبگیر، معمر و از کاراهای مربوط به هنرمندان مستمریتکمیل پرونده -
 پیگیری جهت برقراری بیمه هنرمندان صنایع دستی -
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 های مربوط به هنرمندان جهت اخذ درجه هنریتکمیل پرونده -
 دانبرگزاری همایش تجلیل از هنرمن -
 ت آثارهای مربوط به حقوق مالکیت معنوی و ثبمستندنگاری و تکمیل پرونده -
املموس نهای ثبتی به صورت ملی، جهانی، میراث مستندنگاری و تکمیل پرونده -

 و منقول
صنایع  المللی و ملی مرغوبیتپیگیری جهت برگزاری برنامه داوری نشان بین -

 دستی و معرفی هنرمندان استان
یع های علمی در حوزه صناها و انجمنایجاد و تقویت کانونپیگیری جهت  -

یقات و های معتبر علمی با همکاری وزارت علوم، تحقدستی در سراسر دانشگاه
 فناوری

 های زنده منسوجات سنتی )دارایی، ترمه، کاربافی(توسعه کارگاه -
ها با اندازی و تاسیس شهرک صنایع دستی در شهرستانحمایت جهت راه -
 ت باال )شهرک زیلو میبد، سفال، خاتم کاری و ...(قابلی

ی، ثبت ملی و جهانی هنرهای سنتی و صنایع دستی شاخص )دارایی، احرام -
 سفال و سرامیک، کاربافی یزد(

رات حمایت در جهت توسعه نیروی انسانی ماهر در حوزه ساخت طال و جواه -
 سنتی

 یدن صنایع دستها و هنرهای منسوخ شده و در حال منسوخ شاحیاء رشته -
عضی از آموزش هنرجویان به منظور از بین بردن انحصار )خانوادگی بودن( ب -

 های خاص صنایع دستیرشته
 بندی و پکیجینگ استاندارد برایتالش در جهت ایجاد یک سیستم بسته -

ت این محصوالت حوزه صنایع دستی برای سهولت در بازاریابی و فروش محصوال
 حوزه

ستی در دهای دولتی برای استفاده از محصوالت صنایع گانتشویق نهادها و ار -
 زههای تبلیغاتی و سفارش اقالم متنوع آن در جهت رونق این حوجهت بحث

استان  سازی برخی از صنایع دستی شاخصسنجی در جهت احیاء و باززندهامکان -
 رفته از یاد های رو به انقراض یاو تربیت استادکاران جوان برای رونق این رشته

ء طراحی یک سیستم مالی منسجم برای حمایت از صنایع دستی برای اعطا -
های صنایع اندازی کارگاهمدت برای تجهیز و راهبهره با بازپرداخت بلندهای کموام
 دستی
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 اهداف کمی

 

پایان دوره برنامه پنجم  . اهداف کمی بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در256 جدول

 و در طول برنامه ششم توسعه

اهدف 

 کلی

 هدف کمی
وضعیت در پایان 

 هایسال
 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان

1- 
س
مو
امل
و ن
س 
مو
 مل
ی
نگ
ره
و ف
ی 
بیع
 ط
ث
یرا
ز م
ت ا
یان
ص
 و 
ت
اظ
حف

 

های تعداد موزه
فعال در سازمان 
 میراث

 18   17 15   14 12   11 9 موزه

های تعداد موزه
 فعال خصوصی

 12  10   9  7  6 4 3 موزه

های تعداد موزه
تخصصی 

 های اجراییدستگاه

موزه 
 تخصصی

9 11 12   14 15  17  18  

تعداد آثار منقول 
شده در ثبت

 فهرست آثار ملی

اثر ثبت 
 شده

0 0  50 10   15 20  25  

تعداد آثار 
شده نقول ثبتمغیر

در فهرست آثار 
 ملی

اثر ثبت 
 شده

25 52 70   80 90   100  120 

تعداد آثار طبیعی 
ثبت شده در 
 فهرست آثار ملی

  41  34 27   20  13 8 1 تعداد

تعداد آثار میراث 
شده نامملوس ثبت
در فهرست آثار 
 ملی

  27 24  20   17  15 15 2 تعداد

تعداد آثار 
منقول غیر
تاریخی هنگیفره
شده و قابل مرمت
برداری )در بهره

اختیار سازمان، 
ها و سایر دستگاه

             8  تعداد ملی
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اهدف 

 کلی

 هدف کمی
وضعیت در پایان 

 هایسال
 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان

 بخش خصوصی(

تعداد آثار 
منقول غیر
تاریخی هفرهنگی
شده و قابل مرمت
برداری )در بهره

اختیار سازمان، 
ها و سایر دستگاه

 بخش خصوصی(

تعداد 
 استانی

10              

ثبت آثار در 
فهرست میراث 
منقول، جهانی )غیر

 طبیعی، نامملوس(

           0 0 تعداد

های تعداد پایگاه
 جهانی

  1  1 1  1   2  0  0 پایگاه

های تعداد پایگاه
میراث فرهنگی 
 ملی

           1   0 پایگاه

تعداد بناهای 
شده در طول مرمت

 سال

اثر مرمت 
 شده

391  385  370  370 380  385  385  

تعداد اشیاء تاریخی 
شده فرهنگی مرمت
 در طول سال

شیء 
مرمت 
 شده

9 36 50  50   50 50   50 

تعداد بناهای تحت 
 برداریبهره

  20 20  20   19  18  16 18  بنا

بنای شهری و 
روستایی 
 شدهمرمت

 25  25  20  20  15  0  0  تعداد

مرمت اشیای 
 گیفرهنهتاریخی

  50 50   50  50 50  36 9 تعداد
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اهدف 

 کلی

 هدف کمی
وضعیت در پایان 

 هایسال
 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان

تجهیز موزه به 
سیستم حفاظت 
 الکترونیک

 3   3 4  3  4  3   2 تعداد

ساماندهی و مستند 
سازی اموال منقول 

 فرهنگیهتاریخی

 5000  5000   5000  5000 5000  1133 1000  تعداد

های تعداد کاوش
شناسی در باستان

 سال

  2 2   2  2  2 0   0 کاوش

تعداد حوزه 
سازی شده مستند
شناسی مردم
 نگاری()مردم

 1  1  1  1  1   0 0  حوزه

تعداد حوزه 
سازی شده مستند

 زبان و گویش

 1   1  1 1   1  0 0 حوزه

تعداد حوزه 
سازی شده مستند

 هنرهای سنتی

  50 50   50  50 50  36 9 حوزه

2
ور
کش
ی 
ست
ع د
نای
ص
اء 
رتق
  ا
ظ و
حف
ه 

 

المللی بین نشان
مرغوبیت کاال)مهر 
 اصالت(

  2  ه  1  ه  1  0  0 نشان

نشان ملی 
 مرغوبیت کاال

  ه  40  ه  34  ه  34 9  نشان

رشد سالیانه نسبت 
شاغلین 
دیده بخش آموزش

صنایع دستی به 
کل شاغلین دارای 

 مجوز

 - - - - - - - درصد

های رشته
سازی شده زندهباز

های در حوزه
ی سنتی و هنرها

صنایع دستی در 

  1  ه  1  ه  1  3 1  تعداد
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اهدف 

 کلی

 هدف کمی
وضعیت در پایان 

 هایسال
 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان

 سال

برند سازی در 
حوزه صنایع دستی 
 در سال

  10  ه  7  ه  6  4 2  رشته

نگاری و مستند
های تکمیل پرونده

مربوط به حقوق 
مالکیت معنوی و 
 ثبت آثار در سال

  2  1  2  2  2  2  0 تعداد

های تعداد نمایشگاه
 داخلی استان
ای و )منطقه

 سراسری(

  1  1  1  1  1  1  1 نمایشگاه

حمایت از ایجاد و 
توسعه مراکز 
عرضه و فروش 
دائم محصوالت 
 صنایع دستی

طرح در 
 سال

1  1  1  1  1  1  1  

صادرات صنایع 
دستی به انضمام 

 آالت سنتیزیور

میلیون 
 %5دالر

3.397 2.378 2.496 2.606 2.716 2.826 3 

های تولید پروانه
 انفرادی صادر شده

  200  200  200  200 200   203 233  تعداد/فقره

های تولید پروانه
کارگاهی صادر 
 شده

  12  10  10  8  6  6  10 تعداد/فقره

شدگان بیمه
 تسهیالت در سال

  300  250  200  150  100  0 76  نفر

های اعطای کمک
 فنی و اعتباری

  2  2  2  2  1  0  1 کارگاه

صدور کارت 
شناسایی برای 

 - - - - - آیتم جدید نفر
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اهدف 

 کلی

 هدف کمی
وضعیت در پایان 

 هایسال
 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان

هنرمندان و 
 شاغلین

های ایجاد بازارچه
دائمی صنایع 
 دستی

  2  2  2  1  2  2 ه  تعداد

3
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ارز
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ل 
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اد 
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ی 
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ی
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تعداد گردشگران 
 ورودی به استان

 357500 240500 229000 182000 123500 66646 60045 نفر

تعداد گردشگران 
ایرانی خروجی از 
 استان در سال

میلیون 
 نفر

 - -  -   - -  -   - 

4
در 
ی 
خل
 دا
ی
گر
دش
گر
ت 
رفی
 ظ
 از
ده
تفا
اس
ه 

ی
 مل
ام
سج
و ان
ی 
تگ
بس
هم
م 
کی
تح
 و 
ت
قوی
ت

 
 تعداد گردشگران
 داخلی

 500000 460000 420000 380000 340000 262469 235175 نفر

های تعداد هتل
 استان

 135 122 109 96 83 55 52 باب

های تعداد هتل
 ستاره 5و4

 5 4 4 8 2 4 3 باب

های تعداد تخت
 اقامتی استان

 1000 8800 7600 6400 5200 3899 3718 تخت
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 الزامات

 حوزه میراث فرهنگی

 اء عتیقه قانون مجازات اسالمی، خرید و فروش اشی 562ماده  2و تبصره  559ده حسب ما

 سیاری ازسرقت شده از اماکن تاریخی و یا حاصل از حفاری جرم است، در حالی که در ب

گی است فرهن –گیرد، دارای ارزش تاریخیموارد اشیائی که مورد خرید و فروش قرار می

دارای  ذا باید هر گونه خرید و فروش اشیائی کهولی نحوه تحصیل آن مشخص نیست و ل

 ارزش تاریخی است ممنوع و جرم تلقی گردد.

 زات قانون مجا 561فرهنگی در ماده  –تعریف صورت گرفته از قاچاق اشیای تاریخی

بر  تهم مبنیاسالمی عمالً قابل پیگیری و دفاع در مراجع قضایی نیست زیرا اثبات قصد م

خل  در دامعموالًپذیر نیست چرا که این اشیاء راجع قضایی امکانخروج شیء از کشور در م

بندی و شود واحراز قصد متهم از نحوه بستهو جاهایی غیر از مرزهای کشور کشف می

ا قاچاق رها با تفسیر مضیق از قانون آن حمل شیء تاریخی قابل اثبات نیست و دادگاه

 کنند.محسوب نمی

  اریخی در ات اسالمی تخلفات صورت گرفته درحریم آثار تقانون مجاز 560بر اساس ماده

ه بی و لطمشود که سبب تزلزل بنیان اثر ثبتی و یا وارد آمدن خراصورتی جرم محسوب می

سازی و نماسازی مرتبهبه آن اثر شود؛ در حالی که اکثر تخلفات درحریم شامل بلند

بتی و ثجب محصور شدن اثر ناهمگون با بنای ثبتی است و عدم رعایت ارتفاع مجاز مو

 نای ثبتیبشود و نظر به اینکه لطمات وارده مستقیماً به مخدوش شدن دید منظری آن می

کنند ی نمیها آن را جرم تلقخسارتی وارد نکرده قابل پیگیری نبوده و در بیشتر موارد دادگاه

ین ازا "بتیثای باعث تزلزل بنیان و ورود لطمه به بن"که باید این ماده اصالح و عبارت 

 ماده حذف شود. 
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  ات وارده به قانون مجازات اسالمی اشاره به پرداخت خسار 566و  564، 560، 588در مواد

 ر پرداختبنای ثبتی، عالوه بر مجازات مقرر شده است؛ در محاکم جزایی غالباً رأی ب

دانند یم های وارده را مستلزم طرح دادخواست حقوقیشود و اخذ خسارتخسارت داده نمی

عالم لذا تصریح به پرداخت خسارت بدون نیاز به طرح دادخواست حقوقی و به صرف ا

 االشاره الزم و ضروری است. شکایت در موارد فوق

 ر بافت شوند از جمله اجرای طرح و یا صدور مجوز دها مرتکب میتخلفاتی که شهرداری

ه و اخته نشدت اسالمی به آن پردتاریخی بدون استعالم از میراث فرهنگی در قانون مجازا

نماید می این قانون شکایت مطرح 576در مواردی که این اداره کل با استناد به ماده 

ده و قرار دا ها، عدم احراز سوء نیت را مستمسکها با توجه به شرح وظایف شهرداریدادگاه

ها و هردارینون شقا 102نمایند. این در حالی است که طبق ماده قرار منع تعقیب صادر می

ور، نامه حفاظت از میراث فرهنگی کشآیین 3همین قانون و ماده  55ماده  22بند 

نگی ها موظف به همکاری و تعامل با میراث فرهنگی و جلب نظر میراث فرهشهرداری

 ن قوانینباشند، لیکن در برخی از موارد عدم رعایت ایقبل از صدور هر گونه مجوز می

ر قانون دازهای خالف ضابطه در بافت تاریخی شده است؛ لذا الزم است وسمنجر به ساخت

به تخلفات  مجازات اسالمی با توجه به اهمیت موضوع و تداخل وظایف بین این دو ارگان،

 ها نیز پرداخته شود.شهرداری

  ه آثار وبباتوجه به اهمیت حفظ میراث فرهنگی و غیر قابل جبران بودن خسارات وارده 

مخففه  عوامل"ریخی، در قانون مجازات اسالمی فصل هفتم باید تصریح گردد: ابنیه تا

 ."گرددمجازات در جرائم علیه میراث فرهنگی لحاظ نمی

  قانون راجع به حفظ آثار ملی، خرید و فروش عتیقه باید با  17هرچند که بر اساس ماده

تغال دارند مجوز قانونی مجوز دولت صورت گیرد؛ اما هیچ کدام از کسانی که به این امر اش

شود که معلوم نیست از چه ندارند و در برخی موارد نیز اشیاء ارزشمندی نزد آنها یافت می
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اند و با توجه به این که این مورد، تخلفی است که برای آن طریقی آن را تحصیل نموده

 عنوان مجرمانه تعریف نشده است در محاکم قضایی قابل پیگیری نیست. 

 ظ دیر شود ولی به لحاهایی که در بودجه دستگاه دیده میتبارات: اعتبارات پروژهابالغ اع

 آورد.ها مشکالت متعدد به وجود میابالغ شدن آن در اجرایی شدن پروژه

 

 گذاریسرمایه حوزه گردشگری و

 گذاران جهت اخذ نبود بانک تخصصی برای پرداخت تسهیالت و سردرگمی سرمایه

 تسهیالت 

 ذ وجوه رالعمل اجرایی به منظور اخذ جریمه نقدی از واحدهای متخلف و اخصدور دستو

اصالحی  7ماده  2و  1برای تمدید یا صدور مجوزها الزم و ضروری است )موضوع تبصره 

 قانون توسعه صنعت گردشگری(

  صوب لیت آنها منامه ایجاد، اصالح و . . . تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعاآئین 24ماده

 نموده به و تبصره آن، ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی را مکلف 86سال 

 جلوگیری درخواست سازمان میراث فرهنگی از ادامه فعالیت واحدها و تأسیسات غیرمجاز

کنند و بر میبه عمل آورند اما ادارات نظارت بر اماکن بالفاصله نسبت به پلمپ اقدام ن

شود، لذا دهند که باعث بروز مشکالتی میمتخلف مهلت میخالف نظر این اداره کل به 

 الزم است نظر میراث فرهنگی در این خصوص مالک عمل باشد. 

  های طرح و قانون تسهیل اعطاء تسهیالت بانکی و کاهش هزینه 1ماده  8طبق تبصره

 قراردادهای"ها های تولیدی افزایش منابع مالی و کارایی بانکتسریع در اجرای طرح

ماتی که های تولیدی یا خدبرداری زمین برای اجرای طرحمربوط به واگذاری و یا بهره

بول د قابل قگیرد به عنوان اسناهای اجرایی در اختیار مجریان طرح قرار میتوسط دستگاه

 شود.فته نمیها به عنوان وثیقه پذیر، در حالی که این اسناد توسط بانک"شودپذیرفته می
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 بری دادهربافت تاریخی به منظور تبدیل به تأسیسات گردشگری تغییر کاربناهایی که د 

 ارد، اخذهای موجود و عدم امکان تأمین پارکینگ در برخی موشوند به دلیل محدودیتمی

کند لذا ه میبرداران را با مشکل مواجتأییدیه اداره نظارت بر اماکن ممکن نیست و بهره

 ری است. ور تأییدیه اماکن در این گونه موارد ضروتجدیدنظر در این خصوص و لزوم صد

 های گردشگری از زیست و تداخل آن با محدودهبا توجه به وجود مناطق چهارگانه محیط

شمار  جمله مناطق نمونه گردشگری و با عنایت به این که گردشگری یک صنعت پاک به

ه گذاران در حوززیست جهت ورود سرمایهآید ضرورت تجدیدنظر در قوانین محیطمی

ود شهزیستی کامالً مگردشگری و استفاده گردشگران با رعایت اصول و ضوابط محیط

یا های گردشگری است که در دنای که شکار توریسم یکی از زیرشاخهاست. به گونه

نایع صطرفداران زیادی دارد. درخصوص پاسخ به استعالمات صدور مجوزات جهت ایجاد 

ا یکسان ب از معادن، دغدغه دو دستگاه مشترک است. نحوه رفتار برداریآالینده و بهره

 پروژه گردشگری و یک معدن آالینده خیلی منصفانه نیست.

 ملک و عدم وجود قوانین شفاف مربوط به مناطق نمونه گردشگری و واگذاری زمین و ت

 اجاره آن 

  مجلس 07/07/1370قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب  8طبق ماده 

گردی و نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانآیین 12شورای اسالمی و همچنین ماده 

مات کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خد"، 15/04/73جهانگردی مصوب 

 مالیات، وام مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض،

. در "باشندهای بخش صنایع میها، مقررات و دستورالعملعرفهبانکی و غیره مشمول ت

شکل گذاران و فعالین بخش گردشگری در این مورد معموالً دچار محالی که سرمایه

 شوند. می

  قانون الحاق مواردی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  22ماده  4طبق بند

بری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده عوارض ناشی از تغییر کار"، 27/10/80مصوب 
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. "گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شدبرداری توسط سرمایهساله از شروع بهره

ماده  3شود. همچنین طبق تبصره در این خصوص نیز عدم همکاری شهرداری مشاهده می

جهانگردی  کلیه تأسیسات ایرانگردی و"، 03/12/66های مستقیم مصوب قانون مالیات 32

. که "درصد مالیات متعلق معاف هستند 50برداری هر سال از پرداخت دارای پروانه بهره

 شود.این مورد نیز به درستی اجرا نمی

  های طرح و قانون تسهیل اعطاء تسهیالت بانکی و کاهش هزینه 1ماده  8طبق تبصره

قراردادهای "ها، بانکهای تولیدی افزایش منابع مالی و کارایی تسریع در اجرای طرح

وسط اتی که تهای تولید یا خدمبرداری زمین برای اجرای طرحمربوط به واگذاری و یا بهره

ذیرفته ل قبول پگیرد به عنوان اسناد قابهای اجرایی در اختیار مجریان طرح قرار میدستگاه

 ی را برکالتگردد و مشها اجرا نمی. در حالی که این بخش از قانون توسط بانک"شودمی

 گذاران این حوزه به وجود آورده است.سر راه سرمایه

  الی دولت قانون الحاق مواردی به قانون تنظیم بخشی از مقررات م 22ماده  4طبق بند

تا ده  عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج"، 27/10/80مصوب 

 ."اهد شدبه شهرداری مربوط پرداخت خو گذارانبرداری توسط سرمایهساله از شروع بهره

 شود.در این خصوص نیز عدم همکاری شهرداری مشاهده می

  ات کلیه تأسیس"، 03/12/66های مستقیم مصوب قانون مالیات 32ماده  3طبق تبصره

د مالیات درص 50برداری هر سال از پرداخت ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره

 ."متعلق معاف هستند

 های راهنمایان با توجه به الزام ارائه مدرک تحصیلی لیسانس برای گذراندن دوره

ن مؤسسات ، این مسئله موجب گردیده که تعداد فراگیرا94گردشگری و بلد محلی از سال 

ه این بها نیز نسبت آموزشی به طرز چشمگیری کاهش یافته و متقاضیان شرکت در دوره

 اند.قانون شاکی بوده
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 مشکالت

 دامهای در دست اقاعتبارات زیرساختی نسبت به تعداد و حجم پروژهناکافی بودن  .1

اند ولی های عامل معرفی شدههایی که به بانکروشن نبودن وضعیت تسهیالت طرح .2

ها است و روژهاند که نتیجه آن ناتمام بودن اغلب پتاکنون موفق به دریافت تسهیالت نشده

 اخذ تسهیالتبر بودن فرآیند همچنین زمان

 انوندرصد طبق ق 8الی  4عدم تأمین اعتبار یارانه تسهیالت پرداخت شده تا سقف  .3

بودن قوانین و مقررات مربوط به مطالعات و مجوزات روستاهای هدف  نامشخص .4

 گردشگری 
 

 :راهکارهای پیشنهادی

 معرفی بانک تخصصی برای پرداخت تسهیالت  .1

  یات و تعرفه تغییر کاربری معاف گردندشده از عوارض مالبناهای آثار ملی ثبت .2

رات ای که تمامی تسهیالت، اعتبارونق هر چه بیشتر بانک تخصصی گردشگری، به گونه .3

 جاری و عمرانی از طریق این بانک صورت گیرد.

 تر بخش گردشگریتخصیص اعتبارات ملی ویژه زیرساختی جهت توسعه هر چه سریع .4

ابل های زیرساختی قم جهت اعطای تسهیالت و کمکهای در دست اقدابندی پروژهاولویت .5

انداز د تا چشمای که چند مورد موفق در کشور شکل بگیرتوجه البته نه با مبالغ کم، به گونه

کل شهای گردشگری ها و مؤسسات مالی جهت اعطای تسهیالت به پروژهروشنی برای بانک

 گیرد.

نیاز گاه اجرایی در زمینه تسهیالت موردگردد تعامل بیشتری میان بانک و دستپیشنهاد می .6

های توجیه فنی اقتصادی که هم گذاران از همان ابتدای امر طرحها برقرار گردد تا سرمایهپروژه
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باشد را تهیه کنند تا از کار مضاعف، مورد تأیید بانک و هم مورد تأیید دستگاه اجرایی می

 های سنگین و اتالف وقت جلوگیری شود.هزینه

ر کلی ها بر اساس کروکی، متراژ و سایت پالن و به طوگردد مالک واگذاریهاد میپیشن .7

های ارشناسیپذیر بودن از لحاظ فنی و اقتصادی به کمباحث فنی طرح باشد و در مورد توجیه

 دستگاه اجرایی مربوطه و بانک عامل اعتماد نمایند.

اگذاری و( جهت 32و  13میسیون های مرتبط )به ویژه کبرگزاری منظم و به موقع کمیسیون .8

 گذاریزمین به متقاضیان سرمایه

های اهاز دستگ گذار، واگذاری زمین و سایر استعالماتاخذ استعالمات مربوط به معرفی سرمایه .9

 هامربوطه از طریق فرمانداری

 ی حضورسازمانی به جااصالح فرآیند اداری از قبیل انعقاد قراردادها از طریق تعامالت درون .10

ک پیمانکار یرداد با گذار. به عبارت دیگر برای بستن قرافیزیکی ارباب رجوع، پیمانکار یا سرمایه

م رون سیستدبه جای این که تمام مراحل اداری از طریق پیمانکار طی شود، این فرآیند از 

 گیری شود.دستگاه اجرایی پی

ن گردشگری، قوانی گذاران مناطق نمونه گردشگری و روستاهای هدفدر خصوص سرمایه .11

از دیگر  گذاری نیزشفاف و پایدار نیست و دائم در حال تغییر است. طوالنی بودن فرآیند سرمایه

 مشکالت این بخش است.
 

 حوزه صنایع دستیمشکالت در 

ه تأسیس کند شامل پروانه تولید و کارگاهی و اعالمیمجوزهایی که صنایع دستی صادر می .1

ذیرش آن پماکن از الذا در برخی موارد اصناف و یا اداره نظارت بر  دارای مستند قانونی نیست و

 حد کشیدهآید و کار به پلمپ واکنند واختالفاتی بین دستگاه و اصناف پیش میامتناع می

 شود به دلیل عدم پشتوانه حقوقی امکان دفاع وجود ندارد.می
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ااین بکه هیچ سنخیتی  های صنایع دستی جزء صنف لوازم خانگی هستند در حالیفروشگاه .2

 صنف ندارند. 

ز هم اآنچه روشن است این است که عدم وجود قوانین مدون در حوزه صنایع دستی موجب  .3

ن اداره گسیختگی و پراکنده شدن واحدهای مختلف صنایع دستی شده و عالوه بر آن که ای

کند؛ ه میمواجدهی به صنعتگران شناسایی شده، کل را با مشکالتی در حوزه نظارت و خدمات

 فعالین این حوزه را دچار سردرگمی نموده است.

 قطع بیمه صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی. .4

 

 راهکارهای پیشنهادی

 تشکیل اتحادیه صنایع دستی در کشور و استان .1

 برقراری بیمه صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی  .2

  قانونی نمودن مجوزات صنایع دستی و تشکیل صنف مرتبط .3

 ابع مالی موردنیازمن

 
های برنامه نیاز از محل درآمدهای عمومی طی سالای موردهای سرمایهاعتبارات تملک دارائی. 257 جدول

 ششم
                                                                         )میلیون ریال(

 فصول
 الیحه

 1395 
1396 1397 9813  جمع 1399 

متوسط 

 ساالنه

متوسط 

نرخ رشد  

به  99سال 

 95سال 

 )درصد(

 20 160700 803499 223895 186579 155483 129569 107974 فصل میراث فرهنگی

 20 4164 20822 5802 4835 4029 3358 2798 فصل صنایع دستی

 20 74684 373419 104053 86711 72259 60216 50180 فصل گردشگری

 20 239548 1197740 333750 278125 231771 193142 160952 جمع کل
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 برنامه طول در آن تأمین شیوه و کمی فصل صنایع دستی اهداف تحقق نیاز مورد مالی منابع. 258 جدول
 )میلیون ریال(

 شرح
های برنامه ششمسال  

 جمع
1395 1396 1397 1398 1399 

 عتوزی و تولید کارآمد و رفراگی نظام توسعه
 المللیبین و ملی سطح در دستی صنایع

1958 2258 2779 3375 4052 14422 

 استعداد پرورش و تقویت شناسایی،

 دستی صنایع صنعتگران و هنرمندان
840 1100 1250 1460 1750 6400 

 20822 5802 4835 4029 3358 2798 جمع

 

 

 

 

 

 

 
 

 برنامه طول در آن تأمین شیوه و کمی فصل گردشگری اهداف تحقق نیاز مورد مالی منابع. 259 جدول
 )میلیون ریال(

 شرح
های برنامه ششمسال  

 جمع
متوسط 

 1399 1398 1397 1396 1395 ساالنه
بخشی توسعه و تنوع
 گردشگری

7527 9032.4 10838.85 13006.65 15607.95 56012.85 11202.57 

و توسعه  ایجاد
ها وارتقاء ظرفیت
و  هاقابلیت
های زیرساخت
 گردشگری

30108 36129.6 43355.4 52026.6 62431.8 224051.4 44810.28 

مندی از بهره
های گردشگری ظرفیت

 استان
12545 15054 18064.75 21677.75 26013.25 93354.75 18670.95 

47468 373419 104053 86711 72259 60216 50180 جمع  
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 برنامه طول در آن تأمین شیوه و کمی فصل میراث فرهنگی اهداف تحقق نیاز مورد مالی منابع. 260 جدول
 )میلیون ریال(

 1399 1398 1397 1396 1395 شرح

ارتقاء جایگاه بخش میراث فرهنگی در سطح ملی 
و  المللی مبتنی بر ذخایر فرهنگی و تاریخیو بین

 ایرانی در استان  هویت
7200 8640 10368 12441 14929 

حفظ و معرفی تنوع فرهنگی به عنوان عاملی 
 برای توسعه میراث فرهنگی در استان 

2000 2400 2880 3456 4146 

دستیابی به شناخت جامع از گستره جغرافیایی، 
 فرهنگی و تاریخی استان 

2000 2400 2880 3456 4146 

ی میراث فرهنگی به پژوهش، حفاظت و معرف
 عنوان عاملی برای تقویت هویت ملی در استان 

96774 116129 139355 167226 200674 

 223.895 186.579 155.483 129.569 107.974 جمع
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آموزش 
 

 مقدمه

و  فنی نظام آموزشی در یک نگاه کلی از سه زیرنظام اصلی یا فصل، آموزش عمومی، آموزش

ها و تن ماموریها در عین داشتآموزی و آموزش عالی تشکیل یافته است. هر یک از آنای و مهارتحرفه

گی و کند، باید با پیوستها تفکیک میها را از سایر زیرنظاماهداف و وظایف مشخص که مرز فعالیت

د. در این ال نمایرا دنب ها در قالب نظام یکپارچه آموزشی، اهداف واالی آنهماهنگی با سایر زیرنظام

 .قسمت اسناد راهبردی این سه فصل تنظیم و ارائه شده است

سال به  18تا  6های الزم برای دستیابی افراد کسب شایستگی این نهاد مأموریت دارد تا زمینه

و  مند همگانی، عادالنه و الزامی در ساختاری کارآمدمرتبه قابل قبولی از حیات طیبه را به صورت نظام

شود تا نقش زیرساختی نظام تعلیم و تربیت در توسعه اثربخش فراهم آورد. انجام این مأموریت موجب می

ها و اهداف متعالی جمهوری المللی و ایجاد بسترهای الزم برای تحقق اهداف و آرمانملی و تعامالت بین

، تربیت نیروی انسانی مورد های توسعهاسالمی ایران محقق گردد. از سوی دیگر یکی از اهداف برنامه

باشد که آموزش و پرورش به عنوان یکی از متولیان اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص نیاز کشور می

های توسعهه دارد. از هها موقعیتی خهاص و مأموریتی ویهژه در برنامههو کارآمد در میان سایهر بخش

هایی همچون نظامی نیز با ویژگی 1404ر افق انداز نظام تعلیم و تربیت کشور دست که چشما رواین

بنیان، ایرانی و قوام بخش آنها، طراز توسعه دانش –های دینی، فرهنگ و تمدن اسالمیمبتنی بر ارزش

بخش جهان اسالم و دارای تعامل سازنده با سطح منطقه، الهام بهرخوردار از تجارب تربیتی ممتاز در

گیری هویت سازی برای شکوفایی استعدادها و شکلنمند در زمینههای تربیتی در سطح جهان، توانظام

پذیر، جو و رقابتمحور، مشارکتاسالمی متربیان؛ کارآمد، اثربخش، یادگیرنده، عدالت –یکپارچه ایرانی

خوار و امین تعریف شده است و برای تحقق این آفرین، مربیان فکور و غممتکی به رهبران تحول
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هبردی همچون سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تدوین، تصویب و به مورد اجرا ها اسناد راویژگی

 گذاشته شده است.

 

 فصل آموزش و پرورش

 بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود

 1384-93های تحصیلی عملکرد عوامل آموزشی طی سال

 مدت گام نخستانهای میشناخت وضع موجود بخش به منظور تدوین برنامه توسعه آن در برنامه

 قسمت اول به نیز این سند شامل دو قسمت است. منظورگردد. به همین ریزی تلقی میدر نظام برنامه

 های برنامهبررسی وضع موجود اختصاص دارد. در این قسمت عملکرد بخش آموزش و پرورش در دوره

 ست.ها ارائه شده اترین متغیرها و شاخصچهارم و پنجم توسعه بر اساس مهم
 

 آموزاندانش

 دوره ابتدایی

هارم( از عدد )برنامه چ 1384-89های )بخش دولتی( طی سال آموزان دوره ابتداییتعداد کل دانش

فزایش(. در سال نفر ا 6296رسیده است؛ ) 1389نفر در سال  74633به تعداد  1384نفر در سال  68337

 زاع طبس وچند با انت ش جهشی داشته؛ هربا افزایش پایه ششم به این دوره تحصیلی، افزای 1391

 آمار کاهش یافته است. 1392دستگردان در سال 
 

 دوره متوسطه اول

فر در سال ن 46580 ( با طی روند نزولی از تعدادموزان دوره راهنمایی )متوسطه اولآتعداد کل دانش

دید آموزشی جی نظام رسیده است. این کاهش مربوط به اجرا 1393نفر در سال  26785به تعداد  1384

 است. 1393و  1392، 1391های در سال راهنماییو حذف پایه اول 
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 دوره متوسطه دوم

 54460ز تعداد آموزان متوسطه دوم بخش دولتی با طی روند نزولی و با شیب کند اتعداد کل دانش

 رسیده است. 1393نفر در سال  42662به تعداد  1384نفر در سال 
 

-93های روستا؛ دولتی و غیردولتی طی سال های تحصیلی به تفکیک شهر وآموزان دورهآمار دانش. 261 جدول

1384 

 جنسیت نوع دوره
 درصد سال تحصیلی

 93-94 92-93 91-92 90-91 89-90 84-85 تغییرات

 ابتدایی
 دولتی

 4.12 47024 45438 46681 38251 37042 33302 دختر
 3.5 47303 45391 47172 38792 37591 35035 پسر
 3.8 94327 90829 93853 77043 74633 68337 کل
 11.6 13860 12349 11168 8683 8022 6410 کل-غیر دولتی 

متوسطه 
 اول

 دولتی

 -4.23 13469 13224 14075 20607 20165 23361 دختر
 -4.26 13316 13246 14399 21186 20494 23219 پسر

 -4.25 26785 26370 28474 41793 40659 46580 کل
 -1.3 3380 2946 2723 4495 4236 3888 کل-غیر دولتی 

متوسطه 
 دوم

 دولتی

 -2.69 21554 21129 22297 21985 23028 29475 دختر
 -1.55 21108 20574 21817 21028 20800 24985 پسر

 -2.17 42662 41703 44114 43013 43828 54460 کل
 -0.78 4444 4362 4378 4336 4353  کل-غیر دولتی 

 

 آموزان غیردولتیسهم دانش

 وی داشته آموزان غیردولتی در دوره ابتدایی طی دوره شش ساله همواره روند صعودسهم دانش

 ر دوره متوسطه دومدرصد و د 75/3درصد، در دوره متوسطه اول  25/6میانگین تغییرات در دوره ابتدایی 

 درصد است. 25/1
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 1384-93های آموزان غیردولتی استان از کل )درصد( طی سال. سهم دانش262 جدول

دوره 

 تحصیلی
 جنسیت

درصد  سال تحصیلی

 93-94 92-93 91-92 90-91 89-90 84-85 تغییرات

 ابتدایی

 5.71 11 10 9 8 9 7 دختر

 4 14 14 12 11 12 10 پسر

 6.25 13 12 11 10 11 8 کل

 متوسطه اول

 10 8 7 6 7 6 4 دختر

 2.73 14 13 11 12 14 11 پسر

 3.75 11 10 9 10 10 8 کل

 متوسطه دوم

 1.67 7 7 7 7 7 6 دختر

 2 12 12 11 11 12 10 پسر

 1.25 9 9 9 9 10 8 کل

 

 کالس

ته است و از کاهش یاف 1384به سال نسبت  1389های دایر دوره ابتدایی در سال تعداد کل کالس

افزایش پایه  به دلیل 1391-92به بعد روند افزایشی داشته و در سال تحصیلی  1389-90سال تحصیلی 

اع طبس و با انتز 1392داری داشته است و در سال ششم و اجرای نظام جدید آموزشی افزایش معنا

 باشیم.دستگردان شاهد کاهش می

ت و از سال روند نزولی داشته اس 1389تا  1384های متوسطه اول طی سالهای دوره تعداد کالس

ل تعداد به بعد به دلیل اجراء نظام جدید آموزشی و حذف یک پایه در هر سا 1391-92تحصیلی 

دان باز آمار به بعد با تجزیه طبس و دستگر 1392های دایر دو سوم شده است. همچنین در سال کالس

 کاهش پیدا کرده است.

-93صیلی تا سال تح 1384-85های دوره متوسطه دوم با نوساناتی از سال تحصیلی تعداد کالس

 سال اخیر روند افزایشی طی کرده است. 2روند کاهشی داشته است؛ لیکن طی  1392
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 بخش دولتی و غیردولتی –شهر وروستا -های دایر. آمار کالس263 جدول

 نوع
دوره 

 صیلیتح

میانگین  سال تحصیلی

 93-94 92-93 91-92 90-91 89-90 84-85 تغییرات

کل )دولتی و 
 غیردولتی(

 0.82 4406 4289 4637 4012 3927 4070 ابتدایی

متوسطه 
 اول

2245 1905 1901 1275 1170 1189 4.7- 

متوسطه 
 دوم

2715 2310 2288 2258 2107 2186 1.95- 

 -1.38 7781 7566 8170 8201 8142 9030 کل

 

 معلم

رسیده  1393-94درصد در سال  65به  1384-85درصد در سال تحصیلی  49درصد معلمان زن از 

 است.

-90فر در سال ن 8448نفر به تعداد  11287از تعداد  1384-85تعداد کل معلمان از سال تحصیلی 

نواتی ا ارفاق سگی پیش از موعد بکاهش یافته است. بخشی از این کاهش ناشی از اجراء بازنشست 1389

 بوده است.

                                                                    9403 تعداد تعداد معلمان با آهنگی مالیم روند صعودی طی کرده و به 1389-90از سال تحصیلی

التدریس آزاد حق آزاد؛ نیروهایهای ها ناشی از استخدامرسیده است. این افزایش 1391-92نفر در سال 

و در  ستت یا مجلس شورای اسالمی بوده اآموزی بر اساس مصوبات دولیاران نهضت سوادو آموزش

 های بعد با بازنشستگی روند کاهشی داشته است.سال
 

 1384-93های . تعداد معلمان )بخش دولتی( به تفکیک جنس طی سال264 جدول

 جنسیت نوع
درصد  سال تحصیلی

 93-94 92-93 91-92 90-91 89-90 84-85 تغییرات

 معلمان

 -0.92 5047 5288 5570 5157 4940 5556 زن

 -5.37 2651 2940 3833 3920 3508 5731 مرد

 -3.18 7698 8230 9403 9077 8448 11287 کل

 3.26 65 64 59 57 58 49 درصد معلمان زن از کل
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 انکل کارکن

نفر  16662تعداد  آمار تعداد کل کارکنان وزارت آموزش و پرورش )شامل معلمان( در استان یزد، از

ه است. رسید 1389-90نفر در سال تحصیلی  13729طی روندی نزولی به  1384-85در سال تحصیلی 

 روند اًدجدمرسید و  1390-91نفر در سال تحصیلی  15225درصدی به  11پس از آن با رشدی تقریباً 

نفر ثبت  13672کاهشی ادامه یافت تا این که مقدار این شاخص در پایان دوره مورد بررسی معادل 

ارکنان و کعلت کاهش تعداد کل کارکنان بخش آموزش و پرورش به بازنشستگی پس از موعد گردید. 

 گردد.بخشی نیز به انتزاع شهرستان طبس از استان یزد بازمی

 
 1384-93های . آمارکارکنان )بخش دولتی(؛ به تفکیک جنسیت طی سال265 جدول

 جنسیت
 سال تحصیلی

 میانگین تغییرات
85-84 90-89 91-90 92-91 93-92 94-93 

 0.2 7880 8407 7997 8068 7078 7727 زن

 -3.52 5792 6444 6938 7157 6651 8935 مرد

 -1.79 13672 14851 14935 15225 13729 16662 جمع

 2.61 58 57 53 53 52 46 درصد زن از کل

 

 نرخ پوشش تحصیلی

 دوره ابتدایی

درصد در سال تحصیلی  103از عدد بین دختران  ساله در 6-11گروه سنی  1نرخ پوشش ظاهری

رسیده است. شاخص مذکور طی ده سال  1393-94درصد در سال تحصیلی  5/107به مقدار  86-1385

درصد رشد داشته است. میزان این شاخص در بین پسران از نظر کمیت به  44/0به اندازه از نظر کمیت 

 درصد رشد داشته است. 48/0اندازه 

 

                                                           
ر پایهه  آمهوزانی کهه تکهرا   باشد. در این شاخص دانهش آموزان پایه میکل دانش علت باالبودن درصد پوشش ظاهری به علت محاسبه -1

یجهه بهاالتر از   ممکهن اسهت نت   نتیجه صورت کسر قرار گرفته و در دارند در دوره حضور داشته یا درسنی باالتر از سن متناظر دوره در هر
  .باشد 100
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 دوره متوسطه اول

درصد در  93میزان شاخص پوشش ظاهری در دوره راهنمایی )متوسطه اول( در بین دختران، از 

درصد  29/1رسیده که از نظر مقدار  1393-94درصد در سال تحصیلی  105به  1385-86سال تحصیلی 

د رسیده که از درص 108درصد به عدد  97افزایش یافته است. در بین پسران مقدار این شاخص از عدد 

-94حصیلی درصد افزایش یافته است. در کل میزان شاخص مذکور در سال ت 13/1نظر مقدار برابر 

 درصد افزایش یافته است. 26/1ه رسیده که از نظر مقدار به انداز 107به عدد  1393

 

 دوره متوسطه دوم

به  1384-85درصد در سال  84نرخ پوشش ظاهری در دوره متوسطه دوم در جامعه دختران از 

ین پسران بدرصد رشد داشته است. در  87/4رسیده که از نظر کمیت  1393-94درصد در سال  8/124

سیده که ر 1393-94درصد در سال  125به عدد  1384-85درصد در سال  85نیز مقدار این شاخص از 

 درصد رشد داشته است. 7/4از نظر کمیت 

 
 1384-93های های سنی طی سال. پوشش ظاهری به تفکیک گروه266 جدول

دوره 

 تحصیلی
 جنسیت

میانگین  سال تحصیلی

 93-94 92-93 91-92 90-91 89-90 84-85 تغییرات

 ابتدایی

 ساله 11-6

 0.44 107.5 105.7 102 102 104 103 دختر

 0.48 109 107.3 104.8 104.8 105 104 پسر

 0.61 108.2 106.5 103.4 103.4 104.5 102 کل

 متوسطه اول

 ساله 12-14

 1.29 105 102 100 101 97 93 دختر

 1.13 108 104 102 102 99 97 پسر

 1.26 107 103 101 101.5 98 95 کل

 متوسطه دوم

 ساله 15-17

 4.87 124.8 112.5 100 101 95 84 دختر

 4.7 125 114.5 102.5 102 97 85 پسر

 4.75 124.7 113.5 101.2 101.5 96 84.5 کل
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 نرخ گذر

 نرخ گذر ظاهری از ابتدایی به متوسطه اول

اول  طهبا اجرای نظام جدید آموزشی، در پایه هفتم دوره متوس 1391-92در سال تحصیلی 

 نام نشده است.آموز ثبتدانش

رصد در د 104دد نرخ گذر ظاهری از دوره ابتدایی به دوره راهنمایی تحصیلی در بین دختران از ع

دید جرسیده است. با اجرای نظام  1390-91درصد در سال  100به عدد  1384-85سال تحصیلی 

 103ران معادل برای دخت 1392-93صیلی آموزشی، گذر از پایه ششم ابتدایی به پایه هفتم در سال تح

و در سال  درصد 103معادل  1390-91درصد است. میزان این شاخص در بین پسران، در سال تحصیلی 

 باشد.درصد می 105نرخ گذر از پایه ششم به پایه هفتم معادل  93-1392

-91سال تحصیلی نرخ گذر پایه پنجم ابتدایی به اول راهنمایی در  در مجموع )پسران و دختران(

دهد نرخ گذر از پایه پنجم ابتدایی به اول درصد بوده است. مقایسه جنسیتی نشان می 102بالغ بر  1390

 تر بوده است. راهنمایی در بین دختران از پسران کم

 

 گذر ظاهری از متوسطه اول به متوسطه دوم

-85ر سال ددرصد  104از نرخ گذر از متوسطه دوره اول به متوسطه دوره دوم در بین دختران 

-92ال سرسیده است. در بین پسران، مقدار این شاخص در  1391-92درصد در سال  100به  1384

تحصیلی  درصد بوده است. میزان شاخص فوق در کل )صرف نظر از جنسیت( در سال 99معادل  1391

 .یده استدرصد رس 100به  1391-92درصد بوده که در سال تحصیلی  108بالغ بر  90-1389
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 1384 -93هایگذر ظاهری طی سال. نرخ267 جدول

 جنسیت شرح
درصد  سال تحصیلی

 93-94 92-93 91-92 90-91 89-90 84-85 تغییرات

 ابتدایی به
 متوسطه اول

 -0.19 102 103 - 100 99 104 دختر

 -0.73 102 105 - 103 102 110 پسر

 -0.47 102 104 - 102 101 107 کل

متوسطه اول 
متوسطه  به

 دوم

 -0.48 - - 100 102 104 104 دختر

 -1.64 - - 99 109 111 114 پسر

 -1.03 - - 100 106 108 109 کل

 (: فاقد اطالعات-)

 

 آموزان مشغول به تحصیل در شاخه نظری نسبت دانش

 های تحصیلیوم تجربی در بین رشتهآموزان رشته علبر اساس محاسبات صورت گرفته، سهم دانش

 این شاخص در درصد، بیشترین رشد را داشته است. 16/2درصد افزایش و متوسط رشد  4شاخه نظری با 

 ( رسیده است. درصد 42آموزان رشته تجربی به بیشترین مقدار خود )برای دانش 1392-93سال تحصیلی 

 24، از درصد 42/0نظری با متوسط رشد آموزان شاخه سهم رشته ریاضی و فیزیک از کل دانش

 رسیده است.  1393-94درصد در سال  5/24به  1389-90درصد در سال 

اً سی تقریببر خالف دو رشته دیگر، سهم رشته علوم انسانی در شاخه نظری طی دوره مورد برر

درصد  5/34به  1389-90درصد در سال تحصیلی  39روندی نزولی را طی نموده است به نحوی که از 

ی در شاخه سال اخیر سهم این رشته تحصیل بنابراین طی دهرسیده است.  1393-94در سال تحصیلی 

 درصد کاهش داشته است. 31/2نظری از نظر کمیت به طور متوسط 

 
ان شاخه آموزانسانی از مجموع دانش. سهم دانش آموزان ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم268 جدول

 1384-93های نظری طی سال

 رشته تحصیلی
درصد  سال تحصیلی

 93-94 92-93 91-92 90-91 89-90 84-85 تغییرات

 0.42 24.5 23 23 25 24 - ریاضی و فیزیک

 2.16 41 42 41 40 37 - تجربی

 -2.31 34.5 35 36 35 39 - انسانی



 581                                                                                    امور فرهنگی، علمی و فناوری/ آموزش                                 

 
 

 آموز در کالستراکم دانش

نفر در  18ز مقدار اآموز در کالس دایر، روندی صعودی داشته و تراکم دانشدر دوره ابتدایی، میزان 

 1393-94نفر در هر کالس در سال تحصیلی  67/24به  1384-85هر کالس دایر در سال تحصیلی 

درصد افزایش یافته  7/3درصد و به طور متوسط سالیانه برابر  67/6رسیده است که از نظر مقدار به اندازه 

 است.

به  1384-85ل نفر در هر کالس در سا 45/22وره راهنمایی )متوسطه اول(، مقدار تراکم از در د

شاخص در  رسیده است. در دوره متوسطه دوم، روند این 1393-94نفر در هر کالس در سال  48/25

ه فر در پایان دورن 67/21نفر در هر کالس به  38/22های مورد بررسی، نزولی بوده و مقدار آن از سال

 رسیده است.
 

 1384-93های . تراکم دانش آموز در کالس دایر )بخش دولتی( طی سال269 جدول

 مکان
دوره 

 تحصیلی

میانگین  سال تحصیلی

 93-94 92-93 91-92 90-91 89-90 84-85 تغییرات

شهر و 
 روستا

 3.7 24.67 23.97 22.52 21.11 20.74 18 ابتدایی

 1.3 25.48 24.95 24.48 24.31 23.72 22.45 ه اولمتوسط

 -0.32 21.67 21.77 21.47 20.71 21 22.38 متوسطه دوم

 

 تحصیالت معلمان

 دوره ابتدایی

-90صیلی سال در سال تح 83/14میانگین سطح تحصیالت معلمان زن دوره ابتدایی استان، از 

ور متوسط طسال و به  7/0از نظر مقدار  رسیده که 1393-94سال در سال تحصیلی  53/15به  1389

 افزایش داشته است. 009/0سالیانه 

 1389-90لی سال در سال تحصی 24/15میانگین سطح تحصیالت معلمان مرد دوره ابتدایی نیز از 

وسط سالیانه سال و به طور مت 38/0رسیده که از نظر مقدار حدود  1393-94سال در سال  62/15به 

 یافته است.سال افزایش  005/0
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سال  14/14نظر از جنسیت از مقدار همچنین میانگین سطح تحصیالت معلمان دوره ابتدایی صرف

سال و  41/1 رسیده که از نظر مقدار 1393-94سال در سال  55/15به عدد  1384-85در سال تحصیلی 

 افزایش یافته است. 01/0به طور متوسط سالیانه 

 

 دوره متوسطه اول

-90صیلی سال در سال تح 34/15صیالت معلمان زن دوره راهنمایی از مقدار میانگین سطح تح

و به طور  36/0رسیده که از نظر مقدار به اندازه  1393-94سال در سال تحصیلی  7/15به  1389

مان مرد از مقدار افزایش یافته است. همچنین میانگین سطح تحصیالت معل 004/0متوسط  سالیانه برابر 

نظر مقدار  رسیده که از 1393-94سال در سال  88/15به عدد  1389-90سال تحصیلی سال در  46/15

 افزایش داشته است. 005/0واحد و به طور متوسط سالیانه برابر  42/0

سال  17/15نظر از جنسیت، میانگین سطح تحصیالت معلمان دوره متوسطه اول از در کل صرف

و  61/0ر مقدار تهای دوره مورد بررسی رسیده که از نظسال در ان 78/15به  1384-85در سال تحصیلی 

 رشد داشته است. 004/0به طور متوسط سالیانه 

 

 دوره متوسطه دوم

-89سال در سال تحصیلی  99/15میانگین سطح تحصیالت معلمان زن دوره متوسطه دوم از 

به طور متوسط سالیانه  و 22/0رسیده که از نظر مقدار به اندازه  1393-94در سال  21/16به عدد  1389

سال در  21/16افزایش یافته است. همچنین میانگین سطح تحصیالت معلمان مرد این مقطع از  003/0

و به  19/0رسیده که از نظر مقدار به اندازه  1393-94در سال  4/16به عدد  1388-89سال تحصیلی 

 افزایش داشته است. 002/0طور متوسط سالیانه 

 76/15از  1384-93های تحصیالت معلمان دوره متوسطه دوم طی سال در کل میانگین سطح

 ایش داشته است.افز 003/0و به طور متوسط سالیانه  54/0سال رسیده که از نظر مقدار  3/16سال به 
 



 583                                                                                    امور فرهنگی، علمی و فناوری/ آموزش                                 

 
 

 

های البخش دولتی به تفکیک دوره تحصیلی و جنسیت طی س-. میانگین سطح تحصیالت معلمان 270 جدول

84-1393 

دوره 

 تحصیلی
 جنسیت

 سال تحصیلی

85-84 90-89 91-90 92-91 93-92 94-93 

 ابتدایی

 15.53 15.38 15.14 15.03 14.83 - زن

 15.62 15.51 15.36 15.25 15.24 - مرد

 15.55 15.42 15.21 15.11 14.97 14.14 کل

 متوسطه اول

 15.7 15.59 15.78 15.46 15.34 - زن

 15.88 15.76 15.75 15.55 15.46 - دمر

 15.78 15.66 15.77 15.5 15.4 15.17 کل

 متوسطه دوم

 16.21 16.16 16.04 16.02 15.99 - زن

 16.4 16.35 16.25 16.23 16.21 - مرد

 16.3 16.25 16.13 16.12 16.1 15.76 کل

 (: فاقد اطالعات-)

 

 های آنلفهؤهای آموزشی و مبسته

ظور د و به منهای آموزشی است که همراه کتاب درسی تولیبسته آموزشی، مجموعه رسانهمنظور از 

جموعه گیرد. این مآموزان و معلمان قرار مییادگیری در اختیار دانش-افزایش کیفیت فرایند یاددهی

 باشد.ی میافزار درسی و محتوای الکترونیک، نرمشامل کتاب راهنمای معلم، فیلم آموزش مدرسان

نما و درس پایه اول ابتدایی تهیه شده است که کتاب راه 5، بسته آموزشی 1390در سال 

 بدنی در های هنر و تربیتکه درسهای محتوای الکترونیکی از اجزاء آن بودند. با توجه به اینکاربرگ

ت. ت آمده اسبدس 1نسبت راهنمای معلم به کتاب درسی باالتر از  ،این پایه فاقد کتاب درسی است

اربرگ تولید ک 60کتاب درسی  دهد به ازای هرنسبت محتوای الکترونیکی به کتاب درسی نیز نشان می

 .شده است
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 نسبت مدارس ایمن به کل مدارس

( در سه محور تجهیزات و safe schoolسازی مدارس بر اساس مدل مدرسه ایمن )ایمن

ن مدارس آموزش پایدار و مدیریت بحراپذیری بالیای طبیعی و های یادگیری، کاهش خطرساختزیر

ارس توان گفت نسبت مدالذکر میبا عنایت به عملکرد سازمان در هریک از عوامل فوقشود. خالصه می

درصد از  50نی درصد رسیده است. یع 3/50درصد به  8/33غیرایمن به ایمن در طول دوره ده ساله از 

 سازی شوند. درصد مابقی بایستی ایمن 50ایمن بوده و  1393کل مدارس تا پایان سال 

 
 1384-94های ایمن استان طی سال ریدا یآموزش یفضاها عداد. ت271 جدول

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1384 شرح

 678 611 677 745 912 840 722 تعداد فضای آموزشی ایمن

 

 سوادآموزی

های السهای مختلف سوادآموزی طی حت پوشش طرح و برنامهنفر سوادآموز ت 22895از مجموع 

ت مه شدند. به عبارنفر در امتحانات پایان دوره موفق به دریافت کارنا 15698، تعداد 1389-93و  1384

 1384مده که در سال اند. این در شرایطی به دست آنفر در امتحانات قبول شده 69نفر،  100دیگر، از هر 

ر این سال درصد بوده است. د 75شده نسبت به کل سوادآموزان تحت پوشش، قبولدرصد سوادآموزان 

 24/69یلی درصد، تکم 5/65شود )مقدماتی رسد بیشتر میهای باالتر میدرصد قبولی هر چه به دوره

 درصد(. 59/86درصد و پنجم بزرگسال 

درصد  2/50تقال درصد و در دوره ان 1/45درصد قبولی در دوره سوادآموزی  1393در سال  

 3/69دان )درصد( از مر 2/70ها قبولی زنان )شود، در مجموع دورهمحاسبه شده است. خاطرنشان می

 درصد( بیشتر بوده است.
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 1384-93های شده بزرگسال بر حسب دوره طی سال. تعداد سوادآموزان قبول272 جدول

 سال ردیف
 بزرگسال

 جمع انتقال پنجم پایانی تکمیلی مقدماتی سوادآموزی

1 1384 0 2008 1826 1974 2229 0 8037 

2 1389 0 728 1125 681 0 0 2534 

3 1390 532 51 410 0 0 0 1083 

4 1391 509 0 109 85 0 0 703 

5 1392 378 0 0 0 0 483 861 

6 1393 1749 0 0 0 0 731 2480 

 15698 1214 2229 2740 3470 2787 3168 جمع

 

 کاهش تبعیض جنسیتی در جمعیت باسواد

 دهد، تفاوت نرخنشان می 1390و  1385 هاینتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال

رسیده است؛  1390درصد در سال  98/1به  1385درصد در سال  03/6باسوادی در بین زنان و مردان از 

 فته است.نسیتی در جمعیت باسواد کاهش یاهای برابر آموزشی فاصله جدر واقع، با ایجاد فرصت

 

 ای در جمعیت باسوادکاهش تبعیض منطقه

 25/90میزان باسوادی مناطق شهری استان یزد از  1390و  1385های طبق سرشماری سال

وادی مناطق رسیده است. در همین دوره، نرخ باس 1390درصد در سال  07/95به  1385درصد در سال 

ارت دیگر، رسیده است. به عب 1390درصد در سال  1/91به  1385صد در سال در 58/79روستایی از 

اسوادی در بین بدرصد افزایش یافته است. تفاوت درصد  11میزان باسوادی در مناطق روستایی بیش از 

ش یافته کاه 1390درصد در سال  97/3به  1385درصد در سال  67/10مناطق شهری و روستایی از 

 باشد.هنده کاهش تبعی  مناطق شهری و روستایی از حیث سواد میداست که این نشان
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-93های . تعداد و درصد سوادآموزان تحت پوشش بر حسب محل سکونت و جنسیت طی سال273 جدول

1384 

 سال ردیف
 زن مرد روستایی شهری

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

1 1384 6075 56.58 4661      

2 1389 2228 58.6 1574 41.4 424 11.15 3376 88.85 

3 1390 1032 61.6 643 38.4 515 31.3 1130 68.69 

4 1391 995 67.3 483 32.7 662 44.79 816 55.21 

5 1392 1364 84.3 254 15.7 438 27 1180 73 

6 1393 3227 89.5 381 10.5 937 25.9 2681 74.1 

 84.4 18964 15.6 3507 34.9 7996 65.1 14921 جمع

 
 1384-93های های سنی طی سال. تعداد سوادآموزان تحت پوشش بر حسب جنسیت و گروه274 جدول

 سال ردیف
جمع 

 کل

میانگین  گروه سنی جنس

 40-49 30-3 20-29 10-19 مرد زن سنی
سال 50

 و باالتر

1 1384 10736 9781 955 701 883 4001 4985 166 36.7 

2 1389 3800 3376 424 404 680 967 1698 261 41.2 

3 1390 1645 1130 515 280 327 330 639 58 43.5 

4 1391 1478 816 662 140 279 313 704 42 40.6 

5 1392 1618 1180 438 69 253 367 898 31 41.1 

6 1393 3618 2681 937 689 678 555 1371 37 40.3 

 41.34 429 5310 2532 2217 1582 5031 17864 22895 جمع

 

 بر اساس جدول مذکور نکات زیر قابل مشاهده هستند:

به  1385ل هزار نفر در سا29ساله و بیشتر از  10سوادی در گروه سنی کاهش قدرمطلق بی .1

 .1394نفر در سال  14079

به  1385درصد در سال  3/87شتر از ساله و بی 10افزایش درصد باسوادی در گروه سنی  .2

 . 1394درصد در سال  2/91

درصد  25/90ساله و بیشتر در مناطق شهری از  10افزایش درصد باسوادی در گروه سنی  .3

 .1394درصد در سال  94به  1385در سال 
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درصد  58/79ساله و بیشتر در مناطق روستایی از  10افزایش درصد باسوادی در گروه سنی  .4

 .1394درصد در سال  3/87به  1385در سال 

سال  درصد در 5/92ساله و بیشتر از  10افزایش درصد باسوادی مردان در گروه سنی  .5

 .1394درصد در سال  2/96به  1385

به  1385ال درصد در س 82ساله و بیشتر از  10افزایش درصد باسوادی زنان در گروه سنی  .6

 .1394درصد در سال 3/94

به  1385نفر در سال  29371سال از  49تا  10در گروه سنی  سوادیکاهش قدرمطلق بی .7

 .1394نفر در سال  17003

درصد  1/98به  1385درصد در سال  1/93سال از  49تا  10افزایش باسوادی گروه سنی  .8

 .1394در سال 

به  1385درصد در سال  2/94سال از  49تا  10افزایش باسوادی مردان در گروه سنی  .9

 2/91و افزایش درصد باسوادی زنان در این گروه سنی از  1394درصد در سال  8/98

 .1394درصد در سال  1/97به  1385درصد در سال 

 12به  1385نفر در سال  491سال از  24تا  15سوادی در گروه سنی کاهش قدرمطلق بی .10

 .1394نفر در سال 

به  1385 درصد در سال 7/98سال از  24تا  10افزایش درصد باسوادی در گروه سنی  .11

 .1394درصد در سال  9/99

به  1385 درصد در سال 99سال از  24تا  15افزایش درصد باسوادی مردان در گروه سنی  .12

 1385ل درصد در سا 6/98و نیز افزایش این درصد در زنان از  1394درصد در سال  100

 .1394برآورد سال  درصد در 7/99به 
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 های برنام چهارم و پنجم توسعههای آموزش و پرورش عمومی طی سالکرد شاخص. عمل275 جدول

 هدف کمی/ عنوان شاخص
واحد 

 متعارف

های برنامه سال

 چهارم

رشد/ متوسط 

دوره برنامه 

 چهارم )درصد(

 های برنامه پنجمسال
رشد/ متوسط 

دوره برنامه 

 *1394 1393 1392 1391 1390 1389 1384 پنجم )درصد(

 0.93 108.3 108.2 106.5 103.4 103.4 0.49 104.5 102 درصد وشش تحصیلی ظاهری دوره ابتداییپ

 1.1 107.2 107 103 101 101.5 0.62 98 95 درصد پوشش تحصیلی ظاهری دوره متوسطه اول

 4.25 124.8 124.7 112.5 101.2 101.5 2.58 96 84.5 درصد پوشش تحصیلی و ظاهری دوره متوسطه دوم

 0 102 102 104 - 102 -1.15 101 107 درصد رخ گذر از ابتدایی به متوسطه اولن

 - - - - 100 106 -0.18 108 109 درصد نرخ گذر از متوسطه اول به متوسطه دوم

آموزان متوسطه نظری از کل سهم دانش
 آموزان متوسطهدانش

 -0.63 62 62 61 61 64 1.61 65 60 درصد

 3.28 24.56 24.67 23.97 22.52 21.11 2.87 20.74 18 نفر س ابتداییآموز در کالتراکم دانش

 1.13 25.71 25.48 24.95 24.48 24.31 1.11 23.72 22.45 نفر آموز در کالس متوسطه اولتراکم دانش

 0.37 21.1 21.67 21.77 21.47 20.71 -1.26 21 22.38 نفر آموز در کالس متوسطه دومتراکم دانش

 0.63 15.59 15.55 15.42 15.21 15.11 1.15 14.97 14.14 سال ح تحصیالت معلمان ابتداییمیانگین سط

 0.51 15.9 15.78 15.66 15.77 15.5 0.3 15.4 15.17 سال میانگین سطح تحصیالت معلمان متوسطه اول

 0.36 16.41 16.3 16.25 16.13 16.12 0.43 16.1 15.76 سال میانگین سطح تحصیالت معلمان متوسطه دوم

 0.45 54.3 48.8 53.5 58.2 53.1 4.7 41.4 33.5 درصد درصد مدارس ایمن از کل مدارس

                                                           
 بینی*پیش
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 هاچالشتنگناها و 

 پراکندگی  در اثر و منابع آموزشی )فیزیکی، انسانی و مالی( هادسترسی نابرابر به فرصت

 جغرافیایی 

 ها فرهنگباورها و شرایط خاص ناشی از خرده 

 فرصت آموزش  باال بودن هزینه 

 ترسی به های متنوع آموزشی و فراهم کردن امکان دسمحدود بودن زمینه استفاده از روش

 فرصت آموزشی

 ای ای و توسعهای به آموزش و پرورش به جای دیدگاه سرمایهوجود دیدگاه هزینه 

 شستگی نمنظور تعویق بازنیاز برای ایجاد انعطاف در مقررات اداری بهنبود سازوکارهای مورد

 های آنانثر از ظرفیتؤمعلمین با تجربه و استفاده م

 شدهریزیمههم خوردن ساختارهای برنا ثیر عوامل محیطی در افزایش نیروی انسانی و برأت 

 متناسب نبودن محتوای آموزشی با نیازهای جامعه 

 های نوین آموزشیمندی کارآمد از روشضعف بهره 

 ه یادگیری  های یاددهینتی بودن روشهای یادگیری و سمتنوع نبودن محیط 

 آموزانگری علمی در دانشضعف نظام آموزشی در ایجاد روحیه جستجوگری و پرسش 

 فقدان استقالل واحدهای اجرایی )مدارس( آموزش و پرورش و ناکارآمدی مدیریت 

 آموزشگاهی 

 ها در اداره و هدایت امور آموزشی و پرورشیثر خانوادهؤعدم مشارکت م 

 شدههای آموزشی کسبرآمدی نظام ارزشیابی و امتحانات در سنجش پیشرفت و تواناییناکا 

 نامتناسب بودن جانمایی و عدم توزیع مکانی مدارس مبتنی بر آمایش سرزمینی 

 کمبود فضاهای آموزشی ناشی از توسعه قابل توجه مناطق جدید شهری 
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 (یش اصول آما ومبتنی بر ضوابط   توزیع نامتناسب مکانی مراکز و امکانات آموزش در استان

 سرزمین(

 اباال بودن سن مدارس و میزان استهالک فضاهای موجود و الزام به نوسازی آنه 

  عارض موجود تعداد قابل توجهی از فضاهای آموزشی و پرورشی فاقد سند رسمی و وجود

 )حقیقی و حقوقی(

 وبتدایی ادر دوره  صوصاًنامتناسب بودن فضاهای آموزشی موجود با ساختارجدید آموزشی خ 

 های آموزشیعدم انطباق آنها با رویکرد ایجاد مجتمع

 نیاز برای های موردهای اساسی زندگی و عدم انتقال مهارتپایین بودن سهم آموزش مهارت

 آموزان در جامعهثر دانشؤحضور م

 میدنی اگرمایشی استاندارد، آب آش های سرمایشی/وجود مدارس فاقد دسترسی به سامانه

 سالم و سرویس بهداشتی استاندارد

 آموزیهای تربیتی دانشبرداری کارآمد از فضاهای اردوگاهی و کانونعدم بهره 

 منابع مالی مورد نیاز  مینأفقدان تنوع در ت 

 ن و ی جستجوگری و پرسشگری علمی در دانش آموزاضعف نظام آموزشی در ایجاد روحیه

 دانشجویان

 

 برنامه راهبردی 

 ف کلی و راهبردهااهدا

 

 . اهداف کلی و راهبردها در برنامه ششم بخش/فرابخش276 جدول

 راهبردهای دستیابی به هدف کلی اهداف کلی ردیف

1 
مین و بسط عدالت در برخورداری از أت

 های تعلیم و تربیت فرصت
ر دار )بهای نابرخور در شهرستان های استان با اولویت شهرستان کاهش نابرابری
 های آموزشی(اساس شاخص

 هاکیفیت عوامل آموزشی، بهبود فرایندها، محتوی و خروجی ءارتقا ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت 2

 ساماندهی نیروی انسانی و بازنگری در ساختارهای اداری و مدیریتیها و بازنگری و بازمهندسی ساختارها، رویه 3
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 هاروش

4 
ای حرفه لت اجتماعی و جایگاهارتقاء منز

ر سرمایه انسانی آموزش و پرورش با تاکید ب
 نقش الگویی و جایگاه معلم

 نظام تربیت معلم ءه ارتقا
 سانیهای سرمایه انجایگاه معلمان در جامعه و بازنگری در سیاست ءه ارتقا

 

 اساسی ها و اقدماتراهبردها، سیاست

 

 بخش آموزشها و اقدامات . راهبردها، سیاست277 جدول

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

 کاهش نابرابری
در 

ههای  شهرسهتان 
استان با اولویت 
ههای  شهرسهتان 

نههابرخوردار )بههر 
اسههههههههههاس 

هههای  شههاخص
 آموزشی(

ای خاص بهرای منهاطق و   های برنامهتهیه بسته
 های ویژه و دارای محرومیت آموزشیشهرستان

ز اتحصیلی و جذب افراد بازمانده از تحصهیل   افزایش پوشش -
 روزیطریق: طرح مدارس روستا مرکزی و مدارس شبانه

ههایی کهه نهرخ    ارتقاء شاخص پوشهش تحصهیلی شهرسهتان    -
 پوشش تحصیلی انها کمتر از میانگین استانی است

 توانمندسازی دختران مناطق روستایی -

ههای  بهرداری از ظرفیهت آمهوزش   گسترش بهره
های آموزشهی و  و مجازی در برنامه غیرحضوری
 تربیتی

 توسعه مدارس هوشمند -
آمهوزان،  توسعه محتوای الکترونیکی و یادگیری مجازی دانش -

 معلمان و اولیاء
 توسعه آموزش از راه دور -

ی ارتقهای ظرفیهت   اجرای طرح مطالعاتی در خصهوص نحهوه   -
 های آکادمیک و مهارتیمراکز آموزشی و آموزش

آمهوزش ابتهدایی در تهامین و     بخشی بهه اولویت
تخصههیص منههابع و تقویههت نگههاه تخصصههی و  

ویژه در مناطق زیربنایی به این دوره تحصیلی به
 محروم

 توسعه کمی و کیفی دوره پیش دبستان  -
 سوادیانسداد ورودی به بی -
یافتهه و  توسهعه بهبود و توسعه آموزش و پرورش مناطق کمتر -

 عشایری
 های چند پایهارتقاء کیفیت آموزشی در کالس -

 ساماندهی دانش آموزان بیگانه -

ی سازی و نوسهاز توسعه متوازن و عادالنه، مقاوم
فضاهای آموزشی، پژوهشی، پرورشی، ورزشهی و  

ههها و نیازهههای بهداشههتی متناسههب بهها ویژگههی 
 -آمهوزان و اقتضههائات فرهنهگ اسههالمی   دانهش 

ههای درسهی و تربیتهی و شهرایط     ایرانی، برنامهه 
 گیاقلیمی و فرهن

سههازی تخریههب و بازسههازی مههدارس خطههر آفههرین و مقههاوم  -
 مدارس بدون استحکام

هههای جدیههد تهها نیههل بههه تههراکم اسههتاندارد  احههداث کههالس -
 آموزان در سراسر استاندانش

ههای  احداث و تکمیل نمازخانهه،  کتابخانهه، اسهتخر و سهالن     -
 ورزشی

ی تهیه برنامه آمایش آموزش استان بها ههدف تعیهین نیازهها     -
 رای مرکز آموزشیمحلی ب

ارتقههاء کیفیههت  
عوامل آموزشی، 
بهبود فراینهدها،  

سازی حجم و محتهوای منهابع درسهی و    متناسب
هها و  ساعات و روزههای آموزشهی بها توانمنهدی    

 آموزانهای دانشویژگی

 های درسی و مواد آموزش و تربیتیتحول در برنامه -
 و تربیتیهای آموزش سازماندهی منابع و رسانه -
 های پژوهشیتحول در برنامه -
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محتهههههههوی و 
 هاخروجی

وری  مههدیریت و منههابع در  سههازی و افههزایش بهههره بهینههه -
 واحدهای آموزشی

بنههدی مههدارس و موسسههات ایجههاد نظههام رتبههه
سههازی آموزشههی و پرورشههی بههه منظههور شههفاف
ههای  عملکرد و ارتقاء کیفیهت و تقویهت انگیهزه   

 رقابت منطقی و علمی

 یس و موسسات آموزشی و پرورشبندی مداراجرای نظام رتبه -

ههای  تقویت ایمان، بصیرت دینی و باور به ارزش
انقههالب اسههالمی و توانمندسههازی مربیههان و    

ز آموزان برای وفاداری و حمایهت آگاهانهه ا  دانش
 هااین ارزش

 های قرآنی  ارتقاء آموزش -
 های قرآنیتعمیق، توسعه و گسترش برنامه -

و توانهایی حهل مسهائل و    های زنهدگی  تقویت آداب و مهارت -
 هاعمل به آموخته

آمههوزان در خصههوص آمههوزش پودمههانی و همگههانی دانههش- -
ههای  های حهل مسهاله و مههارت   های زندگی، مهارتمهارت

 اولیه کسب و کار در مدارس

ههای یهادگیری در فرآینهد    بخشی به محیطتنوع
 آموزانتعلیم و تربیت دانش

 افزاری موجودافزاری و سختساماندهی تجهیزات نرم -
 ترویج استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات -

 اتصال مدارس به اینترانت ملی -

بخشی فرآینهدهای یهاددهی یهادگیری بها     کیفیت
 های نوین تکیه بر استفاده هوشمندانه از فناوری

 اتصال مدارس به اینترانت ملی -
 های فعال در یادگیریحاکمیت روش -

 تأکید بر منابع انسانی بهبود مدیریت آموزشگاهی با -

 توسعه فرهنگ اقامه نمهاز و اهتمهام بهه برپهایی    
ر نماز جماعت در مدرسه و تقویت انس با قرآن د

 آموزاندانش

های نامهآموزان )ارائه برتوجه به امور پرورشی و تربیتی دانش -
 جامع آموزش قرآن و برنامه تلفیقی با اهداف قرآن(

 های قرآنیآموزه سازی مربیان در ارائهتوانمند -

تنظههیم و اجههرای برنامههه جههامع کههارآفرینی و    
های تحصهیلی بهه   آموزی برای تمام دورهمهارت

 ویژه در دوره دوم متوسطه

 آموزیهای علمی دانشتشکل تقویت فعالیت -
 های مهارت در سطح مدارسبرگزاری المپیادها و جشنواره -

آمهوزی درون  های پژوهشهی دانهش  ایجاد شبکه
 ار نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمهومی بها  ساخت

 های نویناستفاده از فناوری

ای و های بنیادی، توسهعه انجام، مدیریت و حمایت از پژوهش -
 کاربردی مربوط به آموزش و پرورش 

محهور بهر   طراحی و اجرای نظام ارزشیابی نتیجهه 
ههای  اساس استانداردهای ملی برای گذر از دوره

 تحصیلی

 ای برنامه درسیتولید راهنم -
 لیهای مختلف تحصیهای آموزشی مورد نیاز دورهتولید بسته -

 ریزی درسیطراحی، بازنگری واستقرار فرآیند نظام برنامه -
 بخشهی تولیهدات و محصهوالت   نیازسنجی، ارزشیابی و اعتبهار  -

 سازمان پژوهش

محهوری و  محوری به جای کتابحاکمیت برنامه
ههای درسهی بها    تولید بسته آموزشهی در برنامهه  

 محوریرعایت اصل معلم

های یکسان در های مختلف در پایهادغام دروس همنام رشته -
 مدارس زیر حد نصاب 

 المللهی و ارتقهاء  مشارکت فعال در تعامالت بهین 
 های کیفیت جهانیجایگاه ایران در ارزیابی

 ایهای جهانی و منطقهمشارکت فعال با سازمان -
هها و تعههدات جههانی بهویژه     نامهمشارکت فعال در اجرای بر -
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 2030اهداف توسعه پایدار و آموزش 
تههالش بههرای بهبههود مسههتمر رتبههه جمهههوری اسههالمی در    -

 های جهانی آموزشی  بندیرده
ههای  المللی جهت انعکاس ظرفیهت توسعه شبکه مدارس بین -

 آموزشی کشور

ا پژوههی در رابطهه به   مداری و معلمتاکید بر معلم
 ز در عرصه تعلیم و تربیتآمومعلم و دانش

 های پژوهشی در معلمانارتقاء دانش، بینش و مهارت -
 های اقدام پژوهشی در بین معلمان توسعه ظرفیت -
 اندازی شبکه معلمان پژوهندهایجاد و راه -

هههای تشههویقی و ترغیبههی بههرای تههامین و  بکههارگیری رویههه -
 نگهداشت نیروی انسانی متخصص و ماهر در استان

سههههههاماندهی  
روی انسانی و نی

بهههههازنگری در 
سهههههاختارهای 
اداری و 

 مدیریتی

محهههوری در سهههاماندهی و بکهههارگیری برنامهههه
 اثربخش منهابع انسهانی و توزیهع عادالنهه آن در    

 مدارس سراسر استان

 امانهابتنای هر گونه ابالغ یا اشتغال بهه اجهرای عملیهاتی سه     -
ههای  بکفای نهوین )پرسهنلی جدیهد( و ارتبهاط آن بها پایگهاه      

ری ادا–لی و حقوق و نیل به سمت سامانه یکپارچه مالیپرسن
ههای  و وزارت آموزش و پرورش با ارتباط بهر خهط بها پایگهاه    

 سازمان مدیریت و ثبت احوال

اصالح ساختار اجرایی وکاهش تعهداد واحهدهای   
 اداری به منظور مدیریت کارآمد و اثربخش

توسعه سیاست خرید خدمات بجای نیروی انسانی رسهمی در   -
مدارس زیر حد نصاب بخصوص در دوره ابتدایی کهه هزینهه   

 یابددرصد کاهش می 80هر کالس 
ها که منجر بهه  آموزان مازاد بر حد نصاب کالسانتقال دانش -

انتفهاعی بها بسهته    شهوند بهه مهدارس غیهر    تقسیم کالس می
 حمایتی 

روزی با عادی آموزان مدارس شبانهمتوازن کردن تراکم دانش -
 شودنیروی انسانی منجر می جوییبه صرفه

افزایش نقش شوراهای آموزش و پرورش استان 
 ناتریزی، تامین منابع و امکاو مناطق در برنامه

ر ارائه الگوی مبتنی بهر تهوان منهاطق آموزشهی در اسهتان به       -
ل بینی شده در قانون تشهکی ها و اختیارات پیشاساس ظرفیت

 شوراهای آموزش و پرورش

ه ارتقاء نظهام   -
 بیت معلمتر

ارتقههههههاء  - -
جایگهههههههاه 
معلمههههان در 
جامعههههههه و 
بهههازنگری در 
ههای  سیاست

سهههههههرمایه 
 انسانی

ه طراحی نظام جامع تربیت معلم از طریق دانشگا
فرهنگیههان بهها تمرکههز بههر تربیههت آموزگههار دوره 
ا به ابتدایی و تربیت دبیران سایر مقاطع آموزشهی  

هههای کشههور از بههین  همکههاری سههایر دانشههگاه 
 آنانالتحصیالن فارغ

بندی مشاغل در آموزش و پهرورش  های طبقهاحصاء شاخص -
 بر اساس اسناد تحولی

ای و اعتقهادی  های حرفهاستقرار نظام شایستگی
 مدیران و معلمان و فراهم آوردن سهازو کارههای  
 اجرایی برای مشارکت فعهال و مهؤثر در تعلهیم و   

 تربیت

بنهدی مشهاغل در آمهوزش و    بینهی و اجهرای طهرح طبقهه    باز -
 پرورش

ای بها  های علمهی و حرفهه  های احراز صالحیتتبیین شاخص -
 های شغلیتوجه به رسته

 های شغلیها و رستهتعریف استانداردها برای هریک از رشته -

ایجاد سازوکارهای الزم برای تقویهت جایگهاه و   
منزلت فرهنگی و اجتماعی معلمان، باز مهندسی 

وزش و پهرورش  بندی مشاغل در آمهای طبقهاحصاء شاخص -
 بر اساس اسناد تحولی
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ههای جهذب،   ها و اصول حهاکم برشهیوه  سیاست
تربیت و نگهداشت معلمان با تاکیهد بهر انطبهاق    

ای معلمهان در سهطح   های حرفهسطح شایستگی
مندی مناسب از بازنشستگان ملی و جهانی، بهره

آموزش و پرورش و تجارب مفید آنان و اسهتفاده  
بهینه از دانش و تجربه نخبگهان و پیشکسهوتان   

 آموزش و پرورش

بنهدی مشهاغل  در آمهوزش و    بینی و اجهرای طهرح طبقهه   باز -
 پرورش

ای بها  های علمهی و حرفهه  های احراز صالحیتتبیین شاخص -
 های شغلیتوجه به رسته

 های شغلیها و رستهتعریف استانداردها برای هر یک از رشته -
هها و  ریک از رستهها در هرسانی آنروزبازتعریف عناوین و به -

 نامه و دستورالعمل اجراییهای شغلی و تدوین آیینرشته
ههای اداری و   اجرای شرایط جدیهد احهراز مشهاغل در پسهت     -

 بندی مشاغلآموزشی با توجه به قانون طرح طبقه
ههای اداری و  اجرای شرایط جدیهد احهراز مشهاغل در پسهت     -

 بندی مشاغلآموزشی با توجه به قانون طرح طبقه

ی ماموریهت و رسهالت بهرا    جام طرح مطالعاتی برای تعریفان -
ای آینهده  مدارس استان در راستای اهداف و نیازههای توسهعه  

 استان

 

 اهداف کمی

 

 بخش آموزش. اهداف کمی 278 جدول

هدف 

 کلی

وضعیت در پایان  هدف کمی

 هایسال

 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوان
1393 1394 

تامین و 
بسط 
عدالت در 
برخورداری 
 از

های فرصت
تعلیم و 
 تربیت

نرخ پوشش نوآموزان در 
 دوره پیش از دبستان

 0.95 0.93 0.91 0.9 0.87 0.85 0.78 درصد

پوشش تحصیلی ظاهری 
 دوره ابتدایی

 108.8 108.7 108.6 108.5 108.4 108.3 108.2 درصد

وشش تحصیلی ظاهری پ
 دوره متوسطه اول

 107.7 107.6 107.5 107.4 107.3 107.2 107 درصد

پوشش تحصیلی ظاهری 
 دوره متوسطه دوم

 125 125 125 124.9 124.8 124.8 124.7 درصد

ارتقاء 
کیفیت 
تعلیم و 
 تربیت

آموزان غیر سهم دانش
 آموزاندولتی از کل دانش

 13.5 13.2 13 12.8 12.6 12.4 11.8 درصد

آموزان درصد دانش
های نظری از کل رشته

 60.3 60.6 61 61.3 61.6 62 62 درصد

                                                           
 پیش بینی 
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آموزان دوره دوم دانش
 متوسطه

نرخ گذر ظاهری از دوره 
 ابتدایی به متوسطه اول

 100 100 100 100 100 100 102 درصد

نرخ گذر ظاهری از دوره 
متوسطه اول به متوسطه 

 دوم

 100 100 100 100 100 100 100 درصد

نرخ تکرار پایه در دوره 
 ابتدایی

 0.76 0.78 0.79 0.80 0.82 0.85 0.87 درصد

نرخ تکرار پایه در دوره 
 متوسطه اول

 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.3 0.32 درصد

بازنگری و 
بازمهندسی 
ساختارها، 
ها و رویه
 هاروش

آموز به معلم نسبت دانش
 در دوره ابتدایی

 25.23 25.23 25.22 25.21 25.20 25.19 23.85 نفر

آموز به معلم نسبت دانش
 در دوره متوسطه اول

 23.51 23.51 23.5 23.48 23.46 23.43 18.74 نفر

آموز به معلم نسبت دانش
 در دوره متوسطه دوم

 13.74 13.69 13.64 13.54 13.44 13.34 15.72 نفر

 منابع مالی موردنیاز

 

 . منابع مالی موردنیاز تحقق اهداف کمی از محل درآمدهای عمومی279 جدول
 )میلیارد ریال( 

ف
دی

ر
 

 هدف کمی
 های برنامه ششمسال

 جمع
1395 1396 1397 1398 1399 

 43.7 11.2 8.9 8.8 7.8 7 نرخ پوشش نوآموزان در دوره پیش از دبستان 1

 30646 8539 7116 5930 4942 4118 پوشش تحصیلی واقعی دوره ابتدایی 2

 12293 3426 2855 2379 1982 1652 پوشش تحصیلی واقعی دوره متوسطه اول 3

 12203 3400 2834 2361 1968 1640 پوشش تحصیلی واقعی دوره متوسطه دوم 4

 294.7 72.8 65.1 58.8 51.8 46.2 ساله و بیشتر 10درصد باسوادی جمعیت  5

 629 154 138.6 126 112 98.4 آموزانغیر دولتی از کل دانشآموزان سهم دانش 6

 3906 1088 907 756 630 525 ولنرخ گذر ظاهری از دوره ابتدایی به متوسطه ا 7

8 
نرخ گذر ظاهری از دوره متوسطه اول به 

 متوسطه دوم
512 615 737 885 1062 3811 

 610 170 142 118 98 82 کاهش نرخ تکرار پایه در دوره ابتدایی 9

 366 102 85 71 59 49 کاهش نرخ تکرار پایه در دوره متوسطه اول 10

 231.7 57.4 51.1 46.2 40.6 36.4 های پرورشی و تربیت بدنیتوسعه فعالیت 11

 669.2 165.2 147 133 119 105 های آموزشی و پرورشیارتقاء کیفیت فعالیت 12
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 46 12.4 9.8 9.1 7.7 7 توسعه عدالت آموزشی 13

14 
نوسازی، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و 

 پرورشی
182.8 212.1 246 285.4 331.1 1257.4 

 است ای ارائه شدههای فنی و حرفهای و کاردانش در قسمت مربوط به آموزشهای متوسطه فنی و حرفههای توسعه آموزش* هزینه

 
 الی مورد نیاز تحقق اهداف کمی در برنامه ششم )میلیارد ریال(. شیوه تامین منابع م280 جدول

 هدف کمی

ی
ص

صا
خت

د ا
رآم

 د
حل

ز م
ا

 

ی
خل

 دا
بع

منا
ل 

ح
ز م

ا
 

ت
رک

ش
ی

ولت
 د

ی
ها

ی 
نک

 با
ت

ال
هی

س
ل ت

ح
ز م

ا
 

ی
 مل

عه
س

تو
ق 

دو
صن

 

 منابع مالی خارجی
یه

ما
سر

ار 
از

ب
 

ی
یال

ی ر
الم

س
ک ا

کو
ص

 

یه
ما

سر
ی

ولت
 د

یر
 غ

ش
خ

ی ب
ذار

گ
 

بع
منا

ر 
سای

ل 
ح

ز م
ا

 

من
ل 

ک
از

 نی
رد

مو
ع 

اب
 

یه
ما

سر
ی

ذار
گ

ی 
رج

خا
م 

قی
ست

م
ی 

رج
جا

س 
نان

فای
 

ی
رز

ک ا
کو

ص
و 

ی 
کت

ار
ش

ی م
ها

داد
رار

ق
 

نرخ پوشش نوآموزان در 
 دوره پیش از دبستان

3.5           47.2 

آموزان غیر سهم دانش
 آموزاندولتی از کل دانش

 140        210  979 

نوسازی، توسعه و تجهیز 
شی و فضاهای آموز
 پرورشی

         364  1621.4 

 

 الزامات

 ورشبسیج و تمرکز امکانات در اختیار برای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پر 

 تدوین و ارائه الیحه تشکیل سازمان معلمان ایران 

  تدوین الگوی توسعه آموزشی در مناطق محروم 

 س ، بر اساویژه سرانه مدارسهیافته، بهدفمند کردن نظام توزیع و مصرف اعتبارات تخصیص

 ای و مقطع آموزشیشرایط منطقه

 یکی( و کارگیری منابع )انسانی، مالی و فیزوری در بهتدوین راهکارهای افزایش بهره

 شیای عوامل اداری، آموزشی و پرورها بر اساس شایستگی حرفهبندی پرداختاولویت
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  شی و پرورشیهای آموزفعالیت« نظام تضمین کیفیت»تدوین الگوی 

 ها در اصالح ساختار اجرایی از طریق کاهش واحدهای اداری و منطقی کردن تعداد پست

 حوزه اداری و ستادی

 آموزیای و مهارتفصل آموزش فنی و حرفه

آورده  چنین TVET(1(آموزی ای و مهارتیونسکو در آخرین تعریف خود از آموزش فنی و حرفه

 است: 

سب که آنها و ها، علوم وابسته بعالوه بر آموزش عمومی، مطالعه فناوریای آموزش فنی و حرفه»

ر بر دهای گوناگون اقتصادی و اجتماعی را های عملی و دانش مربوط به مشاغل در بخشمهارت

وری شاغلین را هرهکند، همچنین بافراد را برای احراز شغل و کسب و کار آماده می گیرد. این آموزشمی

ت ایش کیفیکند که موجب کاهش مخارج و افزهایی ایجاد میدهد یا مهارتر افزایش میدر انجام کا

 «.شوندزندگی می

 ای به دو صورت رسمی و غیررسمی شناخته شده است: آموزش فنی و حرفه

ؤسسات ای رسمی در چهارچوب نظام آموزش رسمی کشور و در مدارس و مآموزش فنی و حرفه

سطوح  گردد. این آموزش درد و به اخذ مدرک تحصیلی رسمی منتهی میشوآموزش عالی ارائه می

طح، آمیز هر سگردد و اتمام موفقیتریزی میشوند طرحتر میتر و تخصصیمختلفی که به تدریج پیچیده

 مجوز ورود به سطح باالتر است. 

 ر خارج ازد، دنیز عنوان نمو« آموزیمهارت»توان آن را ای غیررسمی که میآموزش فنی و حرفه

 شود و به اخذنظام آموزش رسمی کشور به صورت پیوسته یا متناوب و طبق برنامه معین عرضه می

 انجامد. نامه مهارت میگواهی

آموزی گستردگی ساختار اجرائی، تعدد ای و مهارتهای فصل آموزش فنی و حرفهیکی از ویژگی

باشد. به نحوی که در حال حاضر بیش از صدها هزار های آموزشی میهای مجری و تنوع در نظامدستگاه

                                                           
1-Technical and Vocational Education and Training )TVET( 
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های در سطوح مختلف، اجرای این آموزش را بر عهده دارند. دستگاهواحد آموزشی دولتی و غیردولتی، 

ای دولتی و غیردولتی به تفکیک رسمی )متوسطه و عالی( و دولتی فعال در فصل آموزش فنی و حرفه

 غیررسمی به شرح زیر است:

 هادجی، اسالم ارشاد و فرهنگ ،پرورش و آموزش هایوزارتآموزش رسمی متوسطه: در حوزه 

 علمی عجام دانشگاهو در حوزه آموزش رسمی عالی:  پزشکی آموزش و درمان بهداشت،و  کشاورزی

 و قیقاتتح علوم، یی(،رجا دیشه و انیفرهنگ یهادانشگاه) پرورش و آموزشهای ، وزارتکاربردی

و سایر  میاسال آزاد دانشگاه ،پزشکی آموزش و درمان بهداشت،ی(، احرفه و یفن دانشگاه) فناوری

 فعال هستند. . . .و  معدن و صنعت کشاورزی، جهادمانند  اجرایی هایدستگاه

 و یفن آموزش حوزه درهای آزاد وابسته به این سازمان و آموزشگاه ایحرفه و فنی آموزش سازمان

 کنند.ی فعالیت میررسمیغ یاحرفه

 

 بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود

 



 

599 

 

 آموزیای و مهارت. عملکرد اهداف کمی فصل آموزش فنی و حرفه281 جدول

 هدف کمی/

 عنوان شاخص

ف
ار

تع
د م

اح
و

 

های برنامه سال

 چهارم

رشد 

متوسط 

دوره 

برنامه 

چهارم 

 )درصد(

 های برنامه پنجمسال
رشد 

متوسط 

ه دور

برنامه 

پنجم 

 )درصد(

1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

 های فنیهای دوم و سوم دولتی و غیردولتی شاخهتعداد هنرجویان پایه
 ای و کاردانشو حرفه

 2.1 10092 9692 10159 10356 9140 -6.22 8958 13008 هنرجو

و  ایهای فنی و حرفههای دوم و سوم شاخهسهم هنرجویان پایه
 توسطهمهای دوم و سوم دوره دوم آموزان پایهکاردانش از مجموع دانش

 1.11 0.38 0.38 0.39 0.39 0.36 -2.5 0.35 0.4 درصد

های اخهشهای دوم و سوم تعداد هنرجویان دختر دولتی و غیردولتی پایه
 ای و کاردانشفنی و حرفه

 3.46 4158 3837 3944 3967 3545 -7.7 3601 5871 هنرجو

های فنی و های دوم و سوم شاخهتعداد هنرجویان غیردولتی پایه
 ای و کاردانشحرفه

 23.86 125 81 62 52 57 -1.9 58 64 هنرجو

 وهای دوم و سوم شاخه کاردانش و فنی سهم هنرجویان دختر پایه
 توسطهمهای دوم و سوم دوره دوم ای از مجموع دانش آموزان پایهحرفه

 2.86 0.32 0.31 0.31 0.31 0.28 -3.6 0.27 0.33 درصد

ای و های فنی و حرفههای دولتی و غیردولتی شاخهتعداد هنرستان
 کاردانش

 -2.88 89 89 95 103 104 -0.6 96 99 تعداد

 -2.55 41 41 43 46 47 -0.9 44 46 تعداد ای و کاردانشهای فنی و حرفههای دخترانه شاخهتعداد هنرستان

 0 2 2 1 1 2 -13.3 1 3 تعداد ای و کاردانشهای فنی و حرفههای غیردولتی شاخهتعداد هنرستان

  ای )دولتی و غیردولتی(میزان آموزش غیررسمی فنی و حرفه
هزارنفر 
 ساعت

7131.98 7768.46 1.7 7993.71 7334.85 6189.11 6286.05 5729.1 8- 

 های آزاد(گاهای غیردولتی )آموزشمیزان آموزش غیررسمی فنی و حرفه
هزارنفر 
 ساعت

2666.87 3732.35 7 4578.86 2998.12 2879.77 2707.98 2700.85 12.4- 
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 هدف کمی/

 عنوان شاخص

ف
ار

تع
د م

اح
و

 

های برنامه سال

 چهارم

رشد 

متوسط 

دوره 

برنامه 

چهارم 

 )درصد(

 های برنامه پنجمسال
رشد 

متوسط 

ه دور

برنامه 

پنجم 

 )درصد(

1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

 -4.8 47.1427 43.0793 46.5296 40.875 57.2808 5.1 48.0449 37.3931 درصد ایسهم آموزش غیردولتی از کل آموزش غیررسمی فنی و حرفه

 -8.6 17.72 19.43 19.08 23.38 25.34 1.7 21.52 19.76 ساعت میزان آموزش غیررسمی به جمعیت فعال

 7.5 16 16 16 14 12 4.1 11 9 مرکز ایتعداد مراکز ثابت آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه

 -3.9 317 311 338 346 372 3 366 316 آموزشگاه ایهای آزاد فنی و حرفهتعداد آموزشگاه

نه صنعت )سازمان ای در زمیسهم آموزش غیررسمی فنی و حرفه
 ای(آموزش فنی و حرفه

 1.9 32.5 32.4 30.5 29.1 30.1 -7.3 20.1 29.4 درصد

ای در زمینه خدمات )سازمان سهم آموزش غیررسمی فنی و حرفه
 ای(آموزش فنی و حرفه

 -1.8 62.2 61.6 64 66.1 66.9 2 76.1 69 درصد

)سازمان ای در زمینه کشاورزی سهم آموزش غیررسمی فنی و حرفه
 ای(آموزش فنی و حرفه

 15.3 5.3 6 5.5 4.8 3 7.9 3.8 2.6 درصد

 ودیدگان اجتماعی ای غیررسمی به آسیبمیزان آموزش فنی و حرفه
 افراد در معرض آسیب آجتماعی )دولتی و غیردولتی(

هزارنفر 
 ساعت

- - - 39.3 78.777 244.907 231.393 298.801 66.1 

 1.2 - 19746 18427 16587 19056 -0.22 19896 20117 دانشجو یتعداد دانشجویان کاردان

 -6.8 - 27.1 26.9 24 33.5 0.32 31 30.5 درصد سهم دانشجویان کاردانی دختر از کل دانشجویان کاردانی

 -14.6 - 4.6 7.4 10 7.4 1.1 5.6 5.3 درصد سهم دانشجویان کاردانی غیردولتی ار کل دانشجویان کاردانی

 0.32 - 20.9 19.4 18.9 20.7 -6.2 23 31.7 درصد شجویان کاردانی از کل دانشجویانسهم دان

    مههدت کارکنههان دولههت در ایههن آمههار مههنعکس نشههده اسههت.    باشههد. آمههوزش کوتههاه ای مههیهههای سههازمان آمههوزش فنههی و حرفههه  ای دولتههی شههامل آمههوزش آمههوزش غیررسههمی فنههی و حرفههه
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 توصیف و تحلیل وضع موجود 

 وزش غیررسمی عملکرد آم

با  های برنامه چهارمای اعم از دولتی و غیردولتی طی سالمیزان آموزش غیررسمی فنی و حرفه

درصد مواجه بوده  8درصد رشد متوسط ساالنه روبرو بوده ولی در برنامه پنجم توسعه با رشد منفی  7/1

ته است. این ت کاهش یافساع -میلیون نفر 73/5ساعت به  -میلیون نفر 99/7به طوری که ساالنه از 

میلیون  96/5ز درصدی روبرو خواهد بود و ا 5های برنامه ششم در مجموع با افزایش ها طی سالآموزش

ای ی و حرفهساعت افزایش یافته است. میزان آموزش غیررسمی فن -میلیون نفر 24/7ساعت به  -نفر

صدی رسیده ولی در 7مه چهارم به رشد ه شده طی برنائهای آزاد ارابخش غیردولتی که توسط آموزشگاه

های برنامه ششم با درصد همراه بوده است. این موضوع طی سال 4/12رشد منفی  در برنامه پنجم با

نامه پنجم حدوداً درصد و در طول بر 43های برنامه چهارم درصدی روبرو خواهد بود. در سال 10افزایش 

 52شم به های برنامه شئه شده و این سهم در سالها توسط بخش غیردولتی ارادرصد از آموزش 47

ای رشدی درصد خواهد رسید. شاخص میزان آموزش غیررسمی به جمعیت فعال در برنامه چهارم دار

ت به ازای ساع 72/17ساعت به  34/25درصد بوده است؛ طی برنامه پنجم این شاخص از  7/1معادل 

اهش میزان شود. عالوه بر کدرصد محاسبه می 6/8هر نفر جمعیت فعال رسیده که متوسط آن، منفی 

ه ول برنامطها، افزایش نسبی جمعیت فعال، در کاهش این شاخص مؤثر بوده است که در عرضه آموزش

 وسمی فنی یابد. عملکرد آموزش غیررششم با افزایش رشد مثبت آموزش این میزان نیز افزایش می

 باشد.یر میهای اجرایی به شرح زای به تفکیک بخشحرفه
 

 ای سازمان آموزش فنی و حرفه

ای دوره به ساعت در ابتد -میلیون نفر 13/7از  1399تا  1384میزان آموزش سازمان طی دوره 

ای دوره ی به انتهساعت در پایان برنامه ششم رسیده که با روند مثبت بسیار مالیم -میلیون نفر 24/7

 رسیده است. 
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 1392ر سال دواحد  16به  1384دار در سال واحد آموزشی چارت 9تعداد مراکز ثابت سازمان از 

قتصاد ای اهداف افزایش یافته است و تا پایان برنامه ششم به جهت تقویت بخش غیردولتی و در راستا

 ماند.مقاومتی ثابت می

رنامه حد در پایان بوا 366به  1384واحد در ابتدای  316ای از های آزاد فنی و حرفهتعداد آموزشگاه

و کل  1394ل کاهش یافته است و در طول سا 1393واحد در سال  311چهارم رسیده که این تعداد به 

زشگاه برسد. متوسط آمو 326های آزاد خواهد بود تا تعداد آنها به برنامه ششم سعی بر تقویت آموزشگاه

ها به میزان شگاهاین آموزمترمربع است. باالترین میزان آموزش  120ها زیربنای آموزشی این آموزشگاه

 -میلیون نفر 7/2بوده است و از سال یادشده با روند نزولی به  1390ساعت در سال -میلیون نفر 57/4

داشته  درصد 10 ها در طول برنامه ششم رشدساعت در پایان برنامه پنجم کاهش یافته است. این آموزش

رصد بوده که در د 60غیردولتی همواره بیش از  رسد. سهم زنان در آموزشساعت می -میلیون نفر 4و به 

 درصد افزایش یافته است.  76سال پایان دوره به 

رصد به د 1/30ی صنعت از های سازمان در طی برنامه پنجم، سهم آموزش در زمینهدر آموزش

در مقابل  ودرصد افزایش یافته  3/5درصد به  3ی کشاورزی از درصد و سهم آموزش در زمینه 5/32

ی درصد کاهش یافته است. در حوزه 2/62درصد به  9/66ی خدمات از سهم آموزش در زمینه

درصد دارد  82تا  71های غیردولتی، آموزش در زمینه خدمات، فعالیت غالب است و سهمی بین آموزش

 که البته این روند در برنامه ششم نیز روند مثبتی دارد.
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های آزاد( به کل میزان آموزش )آموزشگاه ای و غیردولتی. میزان آموزش غیررسمی فنی و حرفه64 هینما

 1384-99های ای طی سالغیررسمی فنی و حرفه

 

اعت بوده که س –هزار نفر 59/82آموزش شاغالن صنعت و صنوف، در ابتدای برنامه پنجم بالغ بر 

نجم رشد بسیار پت رسیده و پس از آن و در پایان برنامه ساع -هزار نفر 28/66به عدد  1392در سال 

نامه ششم نیز هزار نفر ساعت افزایش یافته که برای رشد این بخش در بر 44/191عالی داشته و تا 

 تمهیداتی اندیشیده شده است. 

 1390ال سساعت در  -هزار نفر 3/39دیدگان اجتماعی و افراد در معرض آسیب، از آموزش آسیب

 9/439ه رنامه ششم بساعت در پایان برنامه پنجم افزایش یافته است که در پایان ب -هزار نفر 8/298به 

 ساعت خواهد رسید. -هزار نفر



 سند تفصیلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد                                                                604

 
 

 

 

 جهاد کشاورزی

 آموزشی و تحقیقاتی بخش کشاورزی

متر مربع فضای آموزشی  1479مجتمع آموزشی مالصدرای سازمان جهاد کشاورزی استان با 

، وظیفه تربیت نیروی انسانی متخصص در مقاطع کاردانی و )نفر 650رفیت کالس به ظ 15)شامل 

سازی هرم نیروی در زمینه آموزش کارکنان و به 1365کارشناسی را بر عهده دارد. این مرکز از سال 

در مقطع  1375انسانی سازمان جهاد سازندگی استان یزد فعالیت خود را آغاز کرد. این مرکز از سال 

در مقطع کارشناسی اقدام به پذیرش دانشجو نمود. عالوه بر  1380کاربردی و از سال –یکاردانی علم

های دیگر این مرکز، آموزش کاربردی و آموزش ضمن خدمت، از فعالیت–های علمیبرگزاری دوره

 ای بوده است.برداران و آموزش کار و دانش و فنی و حرفهبهره
 

دانشجویان مرکز آموزش مالصدرای سازمان جهاد کشاورزی استان یزد به تفکیک جنسیت و اد . تعد282 جدول

 1384-92های مقطع تحصیلی طی سال

 سال تحصیلی
 )لیسانس( کارشناسی کاردانی )فوق دیپلم( جمع کل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

85-1384 482 337 145 407 262 145 75 75 0 

90- 1389 738 463 275 446 290 156 292 173 119 

91-1390 618 421 197 326 239 87 292 182 110 

92-1391 476 301 175 242 156 86 234 145 89 

93-1392 353 231 122 101 64 37 252 167 85 

 ماخذ: مرکز آموزشی مالصدرا

 

 آموزش و ترویج بخش کشاورزی 

ها و منابع تولید، توأم با برای استفاده بهینه از ظرفیتافزایش دانش شغلی و مهارتی تولیدکنندگان 

رود. تولید، از اهداف عملیات متعدد آموزشی و ترویجی به شمار می نوینها، وسایل و ابزار ترویج روش

روز خدمات آموزشی ترویجی به  -نفر 207000بدین منظور طی برنامه چهارم و پنجم نزدیک به 
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برداران بخش تحت درصد از بهره 20یده است که به طور متوسط ساالنه برداران بخش ارائه گردبهره

های اند. از طرفی در حال حاضر و طی چند سال گذشته، برنامههای ترویجی و مهارتی قرار گرفتهآموزش

های آموزشی صرف که به صورت یک طرفه و جنبه تئوری داشته به سمت ترویجی از حالت دوره

ها سوق برداران و کشاورزان به صورت مستقیم در جریان آموزشدخالت دادن بهره های مشارکتی وبرنامه

)مدرسه در مزرعه(،  2FFSیا  1IPMهای توان به اجرای طرحداده شده است که به عنوان نمونه می

های یادگیری و انتقال دانش و تجربه با استفاده های الگویی جامع تولیدی ترویجی و تشکیل کانونسایت

برداران سازی برای سایر بهرهگران ترویجی با هدف الگوکشاورزان نمونه و پیشرو و مددکاران و تسهیل از

های ترویجی از نظر حجم کار و استفاده از توان علمی و تجربی آنان اشاره نمود. هر چند این قبیل برنامه

ها و اثربخشی لیکن کیفیت آموزش باشدها به صورت محدود میکننده در برنامهبردار شرکتو تعداد بهره

 کند.آن را چند برابر می
 

های برنامه چهارم و های ترویجی و مهارتی غیررسمی در بخش کشاورزی طی سال. عملکرد آموزش283 جدول

 پنجم توسعه
 روز( -)نفر

 فعالیت

 های برنامه چهارمسال
میان 

 برنامه
 های برنامه پنجمسال

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

های آموزش
ترویجی و 
مهارتی 
 غیررسمی

17500 18400 19200 19500 23800 25541 23100 18000 23400 7500 10648 

 کشاورزی استان یزد سازمان جهاد خذ:أم

 

 17/39ر بخش کشاورزی، درصد د 15/13تر استان، ساله و بیش 10، از شاغالن 1390در آبان ماه 

ها در مناطق اند. این نسبتدرصد در بخش خدمات به کار اشتغال داشته 43درصد در بخش صنعت و 

                                                           
1 -Integrated Pest Managment  
2 -Famers Feld School 
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 73/25و  33/32، 81/37درصد و در مناطق روستایی به ترتیب  22/47و  8/40، 25/7شهری به ترتیب 

 درصد بوده است.

% را 17را مردان و  %83کشاورزی، نفر شاغل بخش  39726های صورت گرفته از طبق بررسی

مناطق  و در %16و %84اند که این نسبت در مناطق شهری به ترتیب زنان به خود اختصاص داده

آنها  %56و  شاغلین بخش کشاورزی در شهرها %44باشد. بر اساس همین آمار می %18و  %82روستایی 

تاها ها و روسدر بخش کشاورزی در شهر اند که این نسبت برای مردان شاغلدر روستاها سکونت داشته

ارند( و برای در روستاها سکونت د %55درصد مردان شاغل در شهرها و  45درصد ) 55و  45به ترتیب 

 باشد.درصد می 58و  42زنان 

اد در درصد مابقی دارای سو 68سواد و درصد از شاغلین بخش کشاورزی استان بی 32حدود 

قط فدارد که  افراد باسواد بر حسب مدرک تحصیلی حکایت از این مطلبباشند )نسبت مقاطع مختلف می

 از دیپلم درصد شاغلین بخش کشاورزی دارای تحصیالت دانشگاهی و مابقی دارای تحصیالت کمتر 9

 باشند(.می

 

 فرهنگ و ارشاد اسالمی

سنتی نر های خوشنویسی، تجسمی، موسیقی و هآموزشگاه آزاد هنری در رشته 58در حال حاضر 

ساعت در  -رنف 4800به  1390ساعت در سال  -نفر 4170مشغول فعالیت هستند. تعداد هنرجویان از 

 رسیده است. 1393سال 

 

 هاآموزش در تعاونی

 133113، از 1394تا  1391ها در دوره های عمومی و تخصصی مرتبط با تعاونیمجموع آموزش

 ساعت کاهش یافته است.  -نفر 43272ساعت به -نفر
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 وزارت نیرو 

ده است. روند دوره بو -نفر 22600برابر با  1393تا  1384آموزش غیررسمی وزارت نیرو طی دوره 

اهش یافته ک 1393ساعت در سال  -نفر 30000به  1384ساعت در سال  -نفر 36500ها از این آموزش

 است. 
 

 ای و کاردانشعملکرد آموزش متوسطه فنی و حرفه

نفر  10092وره به نفر در ابتدای د 13008تعداد هنرجویان با روند کاهشی از در دوره مورد بررسی 

های د و در سالدرص 22/6های برنامه چهارم با متوسط کاهش ساالنه در انتهای دوره رسیده و در سال

تجزیه  1392 درصد( روبرو بوده است. علت کاهش آمار در سال 1/2برنامه پنجم با افزایش )معادل 

 وموزش فنی آسهم هنرجویان دختر کاردانش، افزایش یافته و سهم مذکور در  تگردان است.طبس و دس

 ای متوسطه، کاهش داشته است.حرفه

ادشده درصد طی دوره ی 86/23شدت افزایش تعداد هنرجویان بخش غیردولتی بیشتر بوده و 

 افزایش یافته است. 

 89به  1384ال واحد در س 99و غیردولتی از ای و کاردانش دولتی های فنی و حرفهتعداد هنرستان

 ت. های غیردولتی تغییر چندانی نکرده اسرسیده است. تعداد هنرستان 1393واحد در سال 
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 ای و کاردانشهای فنی و حرفه. تعداد هنرآموزان دولتی و غیردولتی به تفکیک کل و شاخه65 هینما
 

 مهارتیعملکرد آموزش عالی 

 38اند که مشغول تحصیل بوده 1393-94دانشجوی کاردانی در سال تحصیلی  19746حدود 

فنی و  در دانشگاه درصد 48آزاد اسالمی،  درصد در دانشگاه 37کاربردی،  -درصد آنها در دانشگاه علمی

 اند.درصد در مؤسسات آموزش عالی غیردولتی بوده 5ای و حرفه
 

6434 5874 5310 4741 4447 4155 4458 5568 5330 4917

6574 6524 6479 6590
4497 4803 4682 4788 4829 4775

13008 12398 11789 11331

8944 8958 9140
10356 10159 9692

0
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فنی و حرفه ای و کاردانش کاردانش فنی و حرفه ای
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 های اجرایی بر حسب جنسیتتعداد دانشجویان کاردانی به تفکیک دستگاه. 66 هینما

 

 ای دانشگاه فنی و حرفه

 8490ز حدود اند، تعداد دانشجو اآموزشکده و دانشکده پذیرش داشته 9تعداد  1393-94در سال 

زن به کل  دانشجویانرسیده است. سهم  1393-94نفر در سال  10545به حدود  1390-91نفر در سال 

 1393-94درصد در سال تحصیلی  24، به 1390-91درصد در سال تحصیلی  4/20دانشجویان، از 

 افزایش یافته است.
 

 ـ کاربردی دانشگاه جامع علمی

اند که این تعداد در مرکز آموزش علمی کاربردی مشغول فعالیت بوده 16تعداد  1390-91در سال 

 افزایش یافته است.مرکز  23به  1393-94سال 

41
0

5565
7009

01170
4151231

14378

400
19312479

030494421

5368

مرد زن
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دوره کاردانی  درصد آنان در 7/56نفر بوده است که  13211حدود  1393تعداد دانشجویان در سال 

نماید در هیچ اند. یادآوری میای مشغول تحصیل بودهدرصد در کارشناسی حرفه 2/43ای و فنی و حرفه

 ای وجود ندارد.کدام از مراکز استان، مقطع کارشناسی ارشد حرفه

 

 دانشگاه آزاد اسالمی 

نفر در  1652به  1384نفر در سال  9400تعداد دانشجویان کاردانی دانشگاه آزاد اسالمی از حدود 

بوده که  در گروه فنی و مهندسی 1390درصد دانشجویان در سال  64کاهش یافته است.  1393سال 

 ده شده است.ساله از آن کاسته شده و به سهم گروه علوم انسانی افزو 10طی دوره 
 

 

 آموزش کارکنان

ده است و طبق ساعت بو 96.6برابر با  1393متوسط سرانه آموزشی ساالنه کارکنان دولت در سال 

اعت کمترین و س -نفر 294های رسیده از سازمان نمایندگی، سازمان بازنشستگی در این سال با گزارش

 باشند.آموزش را دارا میساعت بیشترین ساعت  -نفر 98521سازمان تأمین اجتماعی با 

 

 هاتنگناها و چالش

 ابی ت و ارزیگری، تضمین کیفیریزی و مدیریت کالن و یکپارچه )سازوکار تنظیمنبود برنامه

، های تضمین کیفیتای، سازوکارهای حرفهدادها و نظام، چهارچوب صالحیتاز برون

 ها اعتباربخشی( و وجود ناهماهنگی در زیرنظام

  جمعیتی، ای در پوشش و انطباق با نیازهای جدیدهای فنی حرفهمراکز آموزشعدم آمادگی( 

 موضوعات خاص و بازار کار(

 محوری به جای تقاضامحوریغالب بودن رویکرد عرضه 



 611                                              آموزش                                                                        امور فرهنگی، علمی و فناوری/

 
 

 آموزیای و مهارتفنی و حرفه ضعف بخش غیردولتی فعال در آموزش 

 

 برنامه راهبردی 

 اهداف کلی و راهبردها

 

 آموزی در برنامه ششمای و مهارتاهداف کلی و راهبردها فصل آموزش فنی و حرفه. 284 جدول

 راهبردهای دستیابی به هدف کلی اهداف کلی بخش ردیف

 وری در کاربرد منابعافزایش بهره 1

 نهاها و تقویت مسیرهای پیوستگی آزیرنظام و هماهنگی بین توسعه همکاری  -

 آموزیای و مهارتکنندگان آموزش فنی و حرفهوری در عرضهارتقاء بهره  -

های یرنظامارتقاء پایداری منابع مالی و بازنگری در تخصیص منابع دولتی بین ز  -
 آموزیای و مهارتآموزش فنی و حرفه

 اایجاد قدرت انطباق مراکز با نیازه 2

 های مهارتیهای خاص به آموزشگروه دسترسی  -

 ای و کاردانشموزش متوسطه فنی و حرفهارتقاء کیفی آ  -

 های عالی مهارتیارتقاء کیفی آموزش  -

 شغلی کارکنان دولتافزایش و ارتقاء کیفی آموزش   -

 افزایش و ارتقاء کیفی آموزش غیررسمی مهارتی  -

 آموزی ای و مهارتتوسعه هدفمند آموزش فنی و حرفه  -

3 
افزایش اثربخشی آموزش فنی و 

 آموزیای و مهارتحرفه
 گسترش و ارتقاء رویکردهای تقاضامحور  -

 ها و بهبود مستمر آنهاتضمین کیفیت آموزش  -

4 
های بخش گسترش مشارکت

دولتی و غیردولتی آموزش فنی و 
 آموزیای و مهارتحرفه

 کنندگان غیردولتی آموزشطراحی بسته همکاری و حمایتی از عرضه  -

 

 اهداف کمی 

 



 

612 

 

 آموزیای و مهارتبینی اهداف کمی فصل آموزش فنی و حرفه. پیش285 جدول

 اهداف کلی
 هدف کمی

وضعیت در پایان 

 های برنامه پنجمسال
 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان

های بخش گسترش مشارکت
دولتی و غیردولتی آموزش فنی و 

 زیآموای و مهارتحرفه

)دولتی و  ایمیزان آموزش غیررسمی فنی و حرفه
 غیردولتی(

 نفر هزار
 ساعت

2707.983 2700.853 2800 3080 3388 3726.8 4099.48 

افزایش اثربخشی آموزش فنی و 
 آموزیای و مهارتحرفه

ای به جمعیت میزان آموزش غیررسمی فنی و حرفه
 فعال

 12.67 11.52 10.47 9.52 8.65 8.35 8.37 ساعت

 ایجاد قدرت انطباق مراکز با نیازها
ای به میزان آموزش غیررسمی فنی و حرفه

 برداران روستائیبهره
 394.72 358.83 326.21 296.56 269.6 245.091 228.332 ساعت

 ایجاد قدرت انطباق مراکز با نیازها
ر تعداد دانشجویان کاردانی مهارتی در هر یکصدهزا

 نفر جمعیت
 765 822 881 951 895 948 993 دانشجو

 ایجاد قدرت انطباق مراکز با نیازها
های کاردانی مهارتی به کل نسبت دانشجویان دوره

 دانشجویان
 0.11 0.11 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 دانشجو

 ایجاد قدرت انطباق مراکز با نیازها
ای و کاردانش به کل نسبت هنرجویان فنی و حرفه

 سطهآموزان دوره دوم متودانش
 41 39.5 39 38.7 38.3 38 37.9 درصد

 ایجاد قدرت انطباق مراکز با نیازها
 ای و کاردانش دختر بهنسبت هنرجویان فنی و حرفه

 ای و کاردانشهنرجویان فنی و حرفه کل
 41.5 41.4 41.3 41.2 41.1 41 39 درصد

بهره برداران آموزش دیده بخش 
 کشاورزی

ری به کل بهره بردا نسبت به ره برداری آموزش دیده
 بخش کشاورزی

 65 62 59 56 53 50 49 درصد
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 منابع مالی موردنیاز

 

 منابع مالی مورد نیاز تحقق اهداف کمی از محل درآمد عمومی. 286 جدول
 )میلیارد ریال( 

 هدف کمی
 های برنامه ششمسال

 جمع
1395 1396 1397 1398 1399 

ای )دولتی و غیررسمی فنی و حرفهمیزان آموزش 
 غیردولتی(

119 143 173 206 248 889 

فر نتعداد دانشجویان کاردانی مهارتی در هر یکصدهزار 
 جمعیت

15 18 22 28 34 117 

ای و کاردانش به کل نسبت هنرجویان فنی و حرفه
 آموزان دوره دوم متوسطهدانش

      

       جمع

 
 منابع مالی مورد نیاز تحقق اهداف کمی از محل سایر منابع . 287 جدول

 )میلیارد ریال(

 هدف کمی
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ای میزان آموزش غیررسمی فنی و حرفه
 )دولتی و غیردولتی(

0.5          0.5 1 

در هر  تعداد دانشجویان کاردانی مهارتی
 یکصدهزار نفر جمعیت

5          2 7 

ای و نسبت هنرجویان فنی و حرفه
آموزان دوره دوم کاردانش به کل دانش
 متوسطه

            

             جمع
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 فصل آموزش عالی

 توصیف و تحلیل وضع موجود

 سازی آموزش عالیهای خصوصیوضعیت استان از لحاظ شاخص

طقه آموزش عالی یک من سازیبه طور معمول، چهار شاخص عمده برای بررسی وضعیت خصوصی

به کل  ها عبارتند از: شاخص نسبت تعداد مؤسسات خصوصیگیرند. این شاخصمورد توجه قرار می

مؤسسات، شاخص نسبت تعداد دانشجویان مؤسسات خصوصی به کل دانشجویان، شاخص تعداد 

ی و پرداز در مؤسسات آموزش عالی دولتی و خصوصی و شاخص سهم بخش دولتدانشجویان شهریه

 های آموزش عالی به نسبت تولید ناخالص داخلی.بخش خصوصی در تأمین هزینه
 

 شاخص نسبت تعداد مؤسسات خصوصی به کل مؤسسات آموزش عالی

 1393-94شاخص نسبت مؤسسات خصوصی به کل مؤسسات در استان یزد در سال تحصیلی 

گر، حدود سه است. به عبارت دیدرصد  6/76درصد و نسبت تعداد مؤسسات دولتی به کل،  4/23معادل 

صوصی خدهند و سهم مؤسسات چهارم از مؤسسات آموزش عالی استان را مؤسسات دولتی تشکیل می

 حدود یک چهارم است.
 

 شاخص نسبت تعداد دانشجویان مؤسسات خصوصی به کل دانشجویان

صد در در 7/36معادل  1393-94نفر دانشجوی کل استان در سال تحصیلی  94076از مجموع 

درصد در مؤسسات دولتی مشغول به تحصیل  3/63مؤسسات آموزش عالی خصوصی و غیردولتی و 

–درصد و سهم مؤسسات آموزش عالی غیردولتی 6/28اند. سهم دانشگاه آزاد اسالمی در این سال بوده

ست. البته درصد ا 8غیرانتفاعی، که شاید بتوان آنها را بخش خصوصی واقعی در آموزش عالی نامید، تنها 

کاربردی با -به لحاظ سهم دانشجو از کل دانشجویان، پس از دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه جامع علمی

درصد قرار دارند. نکته جالب آن که تعداد دانشجویان این دو  5/14درصد و دانشگاه پیام نور با  2/1

موزش عالی وابسته به وزارت ها و مؤسسات آکننده عمده خدمات آموزش عالی، از سهم دانشگاهعرضه
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 6/5درصد( بیشتر است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  2/16علوم، تحقیقات و فناوری، )

 باشند.درصد دانشجویان را دارا می 3/0های اجرایی، درصد کل دانشجویان و سایر دستگاه
 

 خصوصی رداز در مؤسسات آموزش عالی دولتی و پشاخص تعداد دانشجویان شهریه

نفر بود، تعداد  94076تعداد کل دانشجویان استان برابر با  1393–94در حالی که در سال تحصیلی 

شدند. ای محسوب مینفر، دانشجویان غیرشهریه 12104پرداز و نفر از آنان، دانشجویان شهریه 39770

در مقطع  تحصیل درصد از دانشجویان برای 5/78( 1393-94) به عبارت دیگر، در این سال تحصیلی

های تحصیلی رایگان درصد از کل دانشجویان در دوره 5/21اند و تنها آموزش عالی شهریه پرداخت کرده

 اند. ثبت نام کرده
 

 های مربوط به آنشدگان و شاخصنامثبت

شدگان زن به نامدهد. سهم ثبتشدگان را به تفکیک جنسیت نشان میناماین شاخص سهم ثبت

-90یلی درصد بوده است، این نسبت در سال تحص 50، 1384-85شدگان در سال تحصیلی نامکل ثبت

وند کاهشی در درصد کاهش یافته است. همچنین این ر 6/48یعنی سال پایانی برنامه چهارم به  1389

درصد شده  44 این نسبت برابر 1393-94برنامه پنجم نیز ادامه داشته به طوری که در سال تحصیلی 

 است. 
 

 های )مقاطع( تحصیلی شدگان به تفکیک دورهنامسهم ثبت

رها نماید. آماهای )مقاطع( تحصیلی را ارائه میشدگان به تفکیک دورهنامشاخص مذکور سهم ثبت

سهم  های کاردانی و کارشناسی کاهش ودهد که در طول دوره مورد بررسی، سهم دورهنشان می

 ی ارشد و دکتری تخصصی( افزایش یافته است. های تحصیالت تکمیلی )کارشناسدوره
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 تعداد دانشجو در یکصدهزار نفر جمعیت

ه آموزش بدهنده نسبتی از جمعیت است که شاخص تعداد دانشجو در یکصدهزار نفر جمعیت نشان

نفر در  6989 از 1389تا  1384های عالی دسترسی دارند. این شاخص طی برنامه چهارم در فاصله سال

دهد. طی می درصدی را در این دوره نشان 4/6نفر رسیده است که رشد  9530فر جمعیت به صدهزار ن

  سیده است.نفر ر 8685نفر به  9127( این تعداد از 1393تا  1390های برنامه پنجم توسعه )سال
 

 سال 24تا  18نسبت دانشجو به جمعیت 

 1389سال  درصد در 4/55به  1384درصد در سال  3/43طی برنامه چهارم توسعه، این شاخص از 

درصد  7/56 درصدی را تجربه کرده است. همچنین طی برنامه پنجم این نسبت از 63/1رسیده و رشد 

 رسیده است. 1393درصد در سال  2/68به  1390در سال 
 

 نسبت دانشجویان خارجی به کل دانشجویان

 المللی شدنت که ابعاد بینهایی اسنسبت دانشجویان خارجی به کل دانشجویان، یکی از شاخص

ه و در سال درصد بود 07/0دهد. این شاخص در انتهای برنامه چهارم حدود ها را نشان میدانشگاه

 درصد رسیده است.  28/0به  1393-94تحصیلی 
 

 سهم دانشجویان به تفکیک جنسیت

درصد  3/45، به 1384-85درصد در سال تحصیلی  44سهم دانشجویان زن به کل دانشجویان، از 

 درصد 9/46از  وافزایش یافته است. در برنامه پنجم جهت روند تغییر کرده  1389-90در سال تحصیلی 

 کاهش یافته است.  1393-94درصد در سال تحصیلی  8/44، به 1390-91در سال تحصیلی 
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  های )مقاطع( تحصیلیسهم دانشجویان به تفکیک دوره

رد که توان اعالم کشدگان بیان شد در مورد دانشجویان نیز مینامطور که در مورد آمار ثبتهمان

 ی ارشد وهای تحصیالت تکمیلی )کارشناسهای کارشناسی کاهش و در دورهسهم دانشجویان در دوره

 ای تخصصی( افزایش پیدا کرده است. دکترای حرفه
 

 های تحصیلیسهم دانشجویان به تفکیک گروه

ک مؤسسات آموزش عالی به کل دانشجویان، را به تفکیاین شاخص نیز سهم دانشجویان 

های روهدهد. بر اساس اطالعات موجود، در دوره مورد بررسی، سهم گهای تحصیلی نشان میگروه

های وهتخصصی علوم پایه و کشاورزی و فنی و مهندسی و دامپزشکی کاهش پیدا کرده و سهم گر

 ش یافته است. تخصصی هنر و علوم انسانی و علوم پزشکی افزای
 

 سهم دانشجویان به تفکیک نوع دستگاه اجرائی 

ستگاه دها و مؤسسات آموزش عالی را به تفکیک نوع این شاخص سهم دانشجویان در دانشگاه

انشگاه ناوری، دفدهد. در دوره مورد بررسی، سهم دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و اجرایی نشان می

یان م دانشجوهای اجرایی کاهش و در مقابل سهابسته به سایر دستگاههای وآزاد اسالمی و دانشگاه

 است. کاربردی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزایش یافته -دانشگاه جامع علمی
 

 آموختگان به تفکیک جنسیتسهم دانش

به آموختگان زن دهد. سهم دانشآموختگان را به تفکیک جنسیت نشان میاین شاخص سهم دانش

رنامه پنجم بدرصد بوده است. این سهم در دوره  1/41، 1384-85آموختگان در سال تحصیلی کل دانش

افزایش  1392-93درصد در سال تحصیلی  9/44به  1390 -91درصد در سال تحصیلی  6/40توسعه، از 

 یافته است.
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 های )مقاطع( تحصیلیآموختگان به تفکیک دورهسهم دانش

های کارشناسی های کاردانی کاهش و دورهآموختگان دورهوجود سهم دانشبر اساس اطالعات م

 ارشد و دکترای تخصصی افزایش یافته است. 
 

 وقت به تفکیک جنسیتسهم اعضای هیأت علمی تمام

 6/9ارم، از وقت در دوره برنامه چهوقت زن به کل هیأت علمی تمامسهم اعضای هیأت علمی تمام

ره برنامه کاهش یافته است. در دو 1389-90درصد در سال  1/2به  1384-85درصد در سال تحصیلی 

رصد در د 22به  1390-91درصد در سال تحصیلی  4/19پنجم توسعه این سهم با روندی صعودی از 

 رسیده است. 1393-94سال تحصیلی 
 

 وقت به تفکیک مرتبه علمیسهم اعضای هیأت علمی تمام

ه ودی داشترتبه استاد در طول برنامه پنجم توسعه روندی صعوقت با ماعضای هیأت علمی تمام

 1393-94 درصد در سال تحصیلی 5/2به  1390-91درصد در سال تحصیلی  1/1است، به طوری که از 

 رسیده است.

درصد در  1/2وقت با مرتبه دانشیار به کل اعضای هیأت علمی از سهم اعضای هیأت علمی تمام

وند رافزایش یافته است. این  1389-90درصد در سال تحصیلی  3/7به  1384-85سال تحصیلی 

، معادل 1393-94صعودی در طول دوره برنامه پنجم توسعه ادامه داشته به نحوی که در سال تحصیلی 

 درصد شده است. 2/11

درصد در  43وقت با مرتبه استادیار به کل اعضای هیأت علمی، از سهم اعضای هیأت علمی تمام

برنامه  کاهش یافته است. در دوره 1389-90درصد در سال تحصیلی  40به  1384-85ی سال تحصیل

 ت.درصد افزایش یافته اس 48به  1393-94پنجم این روند تغییر کرده و در سال تحصیلی 

وندی وقت با مرتبه مربی به کل اعضای هیأت علمی، با طی رسهم اعضای هیأت علمی تمام

لی در دوره برنامه درصد رسیده است. این روند نزو 5/48درصد به  8/52از نزولی در طول برنامه چهارم 

 ست. اکاهش یافته  1393-94درصد در سال تحصیلی  7/36پنجم توسعه نیز ادامه داشته و به 
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 وقت به تفکیک دستگاه اجراییسهم اعضای هیأت علمی تمام

ل کاجرایی نسبت به  هایوقت هر یک از دستگاهشاخص دیگر سهم اعضای هیأت علمی تمام

لوم، عوقت در وزارت وقت است. این سهم برای اعضای هیأت علمی تماماعضای هیأت علمی تمام

-90لی درصد در سال تحصی 25، به 1384-85درصد در سال تحصیلی  4/85تحقیقات و فناوری از 

درصد در سال  25از  کاهش یافته است. این نسبت در دوره برنامه پنجم توسعه با روندی صعودی 1389

 رسیده است.  1393-94درصد در سال تحصیلی  28به  1390-91تحصیلی 

وقت، از اموقت در دانشگاه پیام نور به کل اعضای هیأت علمی تمسهم اعضای هیأت علمی تمام

است. این  افزایش یافته 1389-90درصد در سال تحصیلی  6به  1384-85درصد در سال تحصیلی  1/2

صد در سال در 2/8، به 1390-91درصد در سال تحصیلی  9/8دوره برنامه پنجم توسعه از نسبت در 

 کاهش یافته است. 1393-94تحصیلی 

عضای وقت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کل اسهم اعضای هیأت علمی تمام

صیلی سال تحدرصد در  2/20به  1389-90درصد در سال تحصیلی  4/19هیأت علمی تمام وقت از 

  افزایش یافته است. 94-1393
 

 بندی وضعیت آموزش عالی استان جمع

 های دسترسی تعداد دهد، با بهبود شاخصبررسی وضعیت بخش آموزش عالی نشان می

تیب با سال، به تر 18-24هزار نفر جمعیت و تعداد دانشجو به جمعیت دانشجو در یکصد

 شود.زیابی میدرصد، موفق ار 68.2نفر و  8894مقادیر 

 ه سهم به دلیل شکل نگرفتن بخش خصوصی واقعی در ایران، آموزش عالی با مشکل محاسب

درصد  6/76، 1393-94هذا در سال تحصیلی واقعی بخش خصوصی مواجه است. مع

ان از آموزش درصد از دانشجوی 5/21اند و تنها دانشجویان برای آموزش خود شهریه پرداخته

 اند.ار بودهعالی رایگان برخورد
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 دهد، یپنجم توسعه نشان م شدگان در آموزش عالی طی دوره برنامهنامبررسی روند ثبت

-91سال  درصد در 47شدگان، رو به کاهش نهاده )از نامشدگان زن از کل ثبتنامسهم ثبت

های عالی ( که شاید این امر با گسترش آموزش1393-94درصد در سال  9/44به  1390

 ی و احتمال عدم تمکن مالی زنان نسبت به مردان، مرتبط باشد. دولتغیر

 رصد در د 5/2تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری از  هایشدگان در دورهنامروند سهم ثبت

ین اافزایش یافته است. علت  1393–94درصد در سال تحصیلی  6/27به  1384-85سال 

در  یه باالترخود با توجه به دریافت شهرهای ها برای تأمین هزینهامر آن است که دانشگاه

ها نشان های تحصیالت تکمیلی تمایل بیشتری برای فعالیت آموزشی در این دورهدوره

ی و طع تکمیلتوان تمایل افراد به تحصیالت در مقادهند و همچنین دالیل دیگر آن را میمی

 ها دانست.توسعه ظرفیت دانشگاه
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 های بخش آموزش عالیعملکرد اهداف کمی/شاخص. 288 جدول

ف
دی

ر
 

 واحد هدف کمی /عنوان شاخص

های برنامه سال

 چهارم

رشد/ 

متوسط 

دوره 

برنامه 

چهارم 

 )درصد(

 های برنامه پنجمسال
رشد/ 

متوسط 

دوره 

برنامه 

پنجم 

 )درصد(

1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394* 

 -0.38 44.4 44.2 44.0 41.7 45.1 -0.59 48.6 50.0 درصد نام شدگانه کل ثبتنام شدگان زن بسهم ثبت 1

 0.31 55.6 55.8 56.0 58.3 54.9 0.58 51.4 50.0 درصد نام شدگاننام شدگان مرد به کل ثبتسهم ثبت 2

3 
نام شدگان مقطع کاردانی به کل سهم ثبت
 نام شدگانثبت

 2.26 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 -6.91 0.3 0.4 درصد

5 
نام شدگان مقطع کارشناسی به کل سهم ثبت
 نام شدگانثبت

 -6.15 41.2 43.0 44.8 47.2 53.2 1.71 64.1 58.9 درصد

6 
نام شدگان مقطع کارشناسی ارشد به سهم ثبت
 نام شدگانکل ثبت

 8.06 26.0 27.6 29.2 22.8 19.1 25.47 7.7 2.5 درصد

7 
ای به رفهح نام شدگان مقطع دکتریسهم ثبت
 نام شدگانکل ثبت

 21.62 1.5 1.3 1.1 1.3 0.7 7.27 1.3 0.9 درصد

8 
نام شدگان مقطع دکتری تخصصی به سهم ثبت
 نام شدگانکل ثبت

 53.96 3.1 2.0 1.4 1.2 0.5 32.87 0.6 0.2 درصد

 -1.23 8685 8894 9107 8561 9127 6.40 9530 6989 درصد تعداد دانشجو در یکصد هزار نفر جمعیت 9

10 
 -5.29 130003 137900 146277 164255 161559 1.63 158927 146597 تعداد سال 24تا  18جمعیت  

 6.12 72 68.2 64.7 53.2 56.7 5.05 55.4 43.3 درصد سال 24تا  18نسبت دانشجو به جمعیت 

 163.62 4.69 0.3 0.2 0.2 0.1 − 0.1 0 درصد درصد دانشجویان خارجی به کل 11

 -1.57 44 44.9 45.7 46.2 47.0 0.56 45.3 44.0 درصد سهم دانشجویان زن به کل دانشجویان 12

 1.34 55.9 55.1 54.3 53.8 53.0 -0.45 54.7 56.0 درصد سهم دانشجویان مرد به کل دانشجویان 13
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ف
دی

ر
 

 واحد هدف کمی /عنوان شاخص

های برنامه سال

 چهارم

رشد/ 

متوسط 

دوره 

برنامه 

چهارم 

 )درصد(

 های برنامه پنجمسال
رشد/ 

متوسط 

دوره 

برنامه 

پنجم 

 )درصد(

1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394* 

14 
سهم دانشجویان گروه علوم انسانی به کل 

 دانشجویان
 1.11 45.4 44.9 44.3 43.1 43.4 2.14 41.4 37.2 درصد

16 
سهم دانشجویان گروه علوم پزشکی به کل 

 دانشجویان
 18.63 8.4 6.8 5.5 5.3 4.2 -0.42 4.0 4.1 درصد

17 
سهم دانشجویان گروه فنی و مهندسی به کل 

 دانشجویان
 -2.81 29.7 30.5 31.2 32.7 33.3 -2.33 36.3 40.8 درصد

18 
کی سهم دانشجویان گروه کشاورزی و دامپزش

 به کل دانشجویان
 -10.19 3.4 3.8 4.3 5.1 5.3 1.99 5.0 4.5 درصد

 4.30 8.7 8.6 8.4 7.4 7.4 7.62 7.2 5.0 درصد سهم دانشجویان گروه هنر به کل دانشجویان 19

20 
سهم دانشجویان دوره کاردانی به کل 

 دانشجویان
 2.16 22.6 21.0 19.5 19.0 20.8 -6.53 22.6 31.7 درصد

21 
دانشجویان دوره کارشناسی به کل سهم 

 دانشجویان
 -9.62 45.7 51.0 56.8 64.9 68.6 1.66 71.5 65.9 درصد

22 
سهم دانشجویان دوره کارشناسی ارشد به کل 

 دانشجویان
 33.03 27.9 24.2 21.0 13.7 8.9 23.99 4.3 1.5 درصد

23 
ای به کل سهم دانشجویان دوره دکتری حرفه

 دانشجویان
 26.82 3.3 2.3 1.7 1.7 1.3 5.82 1.2 0.9 درصد

24 
سهم دانشجویان دوره دکتری تخصصی به کل 

 دانشجویان
 44.01 2.1 1.4 1.0 0.8 0.5 33.75 0.4 0.1 درصد
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 واحد هدف کمی /عنوان شاخص

های برنامه سال

 چهارم

رشد/ 

متوسط 

دوره 

برنامه 

چهارم 

 )درصد(

 های برنامه پنجمسال
رشد/ 

متوسط 

دوره 

برنامه 

پنجم 

 )درصد(

1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394* 

25 
سهم دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری به کل دانشجویان
 5.73 16.7 16.2 15.6 15.4 13.4 -3.24 11.6 13.7 درصد

26 
جویان دانشگاه پیام نور به کل سهم دانش
 دانشجویان

 -22.70 9.8 14.6 21.7 26.0 27.4 8.89 27.5 17.9 درصد

28 
سهم دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای به 

 کل دانشجویان
 5.96 11.7 11.2 10.8 10.8 9.3 − − − درصد

29 
سهم دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به کل 

 دانشجویان
 3.75 1.6 1.4 − − − − − − درصد

30 
سهم دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی به کل دانشجویان
 8.84 6.0 5.6 5.3 5.3 4.2 1.10 3.8 3.6 درصد

31 
سهم دانشجویان سایر دستگاههای اجرایی به 

 کل دانشجویان
 8.62 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 -5.62 10.5 14.0 درصد

32 
الی سهم دانشجویان موسسات آموزش ع

 غیرانتفاعی به کل دانشجویان -غیردولتی 
 -0.92 7.2 8.1 9.1 9.5 7.5 18.47 6.7 2.9 درصد

33 
سهم دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی به کل 

 دانشجویان
 1.22 30.2 28.6 27.1 26.0 28.8 -8.61 30.2 47.4 درصد

34 
سهم دانش آموختگان زن به کل دانش 

 آموختگان
 8.81 56.9 50.5 44.9 39.9 40.6 -4.28 33.1 41.1 درصد

 -6.04 46.3 50.5 55.1 60.1 59.4 0.64 60.8 58.9 درصدسهم دانش آموختگان مرد به کل دانش  35
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 واحد هدف کمی /عنوان شاخص

های برنامه سال

 چهارم

رشد/ 

متوسط 

دوره 

برنامه 

چهارم 

 )درصد(

 های برنامه پنجمسال
رشد/ 

متوسط 

دوره 

برنامه 

پنجم 

 )درصد(

1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394* 

 آموختگان

36 
سهم دانش آموختگان مقطع کاردانی به کل 

 دانش آموختگان
 -13.01 13.5 17.0 21.3 26.7 23.6 -6.87 29.5 42.0 درصد

37 
ان مقطع کارشناسی به کل سهم دانش آموختگ
 دانش آموختگان

 -7.04 53.5 57.4 61.6 66.2 71.6 3.96 65.1 53.6 درصد

38 
سهم دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد به 

 کل دانش آموختگان
 138.25 123.0 43.9 15.7 5.6 3.8 6.14 4.5 3.4 درصد

39 
سهم دانش آموختگان مقطع دکتری حرفه ای 

 انبه کل دانش آموختگ
 -7.10 0.5 0.6 0.8 1.0 0.7 -3.10 0.8 0.9 درصد

40 
سهم دانش آموختگان مقطع دکتری تخصصی 

 به کل دانش آموختگان
 31.21 0.8 0.7 0.6 0.5 0.3 15.89 0.2 0.1 درصد

41 
وقت زن به کل هیئت سهم هیئت علمی تمام

 وقتعلمی تمام
 4.46 23.1 22.0 21.0 20.7 19.4 -25.92 2.1 9.6 درصد

42 
وقت مرد به کل هیئت سهم هیئت علمی تمام

 وقتعلمی تمام
 -1.15 77.0 78.0 79.0 79.3 80.6 -24.65 22.0 90.4 درصد

43 
وقت با مرتبه استاد به سهم هیئت علمی تمام
 وقتکل هیئت علمی تمام

 49.46 5.6 2.5 1.2 1.0 1.1 -26.74 0.4 2.1 درصد

44 
 به دانشیار بهوقت با مرتسهم هیئت علمی تمام
 وقتکل هیئت علمی تمام

 17.47 14.0 11.2 8.9 7.6 7.3 10.57 3.5 2.1 درصد
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 واحد هدف کمی /عنوان شاخص

های برنامه سال

 چهارم

رشد/ 

متوسط 

دوره 

برنامه 

چهارم 

 )درصد(

 های برنامه پنجمسال
رشد/ 

متوسط 

دوره 

برنامه 

پنجم 

 )درصد(

1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394* 

45 
ه وقت با مرتبه استادیار بسهم هیئت علمی تمام
 وقتکل هیئت علمی تمام

 5.77 50.0 48.2 46.4 42.4 40.0 -18.14 15.8 43.0 درصد

46 
وقت با مرتبه مربی به سهم هیئت علمی تمام

 وقتعلمی تمام کل هیئت
 -7.06 32.4 36.7 41.5 44.7 43.4 -1.70 48.5 52.8 درصد

47 
وقت با مرتبه مربی سهم هیئت علمی تمام

 وقتآموزشیار به کل هیئت علمی تمام
 -40.12 1.0 1.5 2.0 4.3 8.2 − 3.5 − درصد

48 

وقت وزارت علوم، سهم هیئت علمی تمام
تحقیقات و فناوری به کل هیئت علمی 

 وقتامتم

 1.38 26.4 28.4 30.6 28.0 25.0 -22.35 24.1 85.4 درصد

49 
ه سهم هیات علمی تمام وقت دانشگاه پیام نور ب

 کل هینت علمی تمام وقت
 ./04 7/7 2/8 8/8 2/9 9/8 ./17 6 7/2 درصد

50 
وقت دانشگاه جامع علمی سهم هیئت علمی تمام

 وقتکاربردی به کل هیئت علمی تمام
 -23.11 0.1 0.1 0.2 0.2 − − − − درصد

51 
وقت دانشگاه فنی و سهم هیئت علمی تمام

 وقتای به کل هیئت علمی تمامحرفه
 81.32 4.0 1.2 0.4 0.4 0.4 -24.45 0.4 1.5 درصد

52 
وقت دانشگاه فرهنگیان سهم هیئت علمی تمام
 وقتبه کل هیئت علمی تمام

 2.29 0.3 0.3 − − − − − − درصد

53 
وقت وزارت بهداشت، ئت علمی تمامسهم هی
 ن و آموزش پزشکی به کل هیئت علمیدرما

 2.64 21.6 20.2 19.0 18.5 19.4 − 19.2 − درصد
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 واحد هدف کمی /عنوان شاخص

های برنامه سال

 چهارم

رشد/ 

متوسط 

دوره 

برنامه 

چهارم 

 )درصد(

 های برنامه پنجمسال
رشد/ 

متوسط 

دوره 

برنامه 

پنجم 

 )درصد(

1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394* 

 وقتتمام

54 
های وقت سایر دستگاهسهم هیئت علمی تمام

 وقتاجرایی به کل هیئت علمی تمام
 -6.98 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 -100.00 0.0 0.6 درصد

55 

وقت موسسات آموزش لمی تمامسهم هیئت ع
 غیرانتفاعی به کل هیئت علمی -عالی غیردولتی

 وقتتمام

 16.16 7.2 4.9 3.3 5.4 3.9 0.14 9.9 9.9 درصد

56 
وقت دانشگاه آزاد سهم هیئت علمی تمام

 وقتاسالمی به کل هیئت علمی تمام
 -4.23 35.4 36.5 37.5 38.1 42.1 − 40.5 − درصد
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 هامقایسه با استان

 نام در آموزش عالی نرخ ناخالص ثبت

دهد شاخص نرخ هایی که وضعیت دسترسی به آموزش عالی را نشان مییکی از بهترین شاخص

برابر با  1392-93باشد. مقدار این شاخص برای استان یزد در سال نام در آموزش عالی میناخالص ثبت

های سمنان یابد. استاندرصد افزایش می 68/0این مقدار به  1393-94باشد و در سال درصد می 65/01

 نام را در کشور دارا هستند. و قزوین بیشترین مقدار نرخ ناخالص ثبت

سی از دستر ها، الگوهای متفاوتیدهد که در بین استانها نشان میتر به این شاخصنگاهی دقیق

طلوبی مبه نحو  ه آموزش عالی رایافته دسترسی بهای توسعهبه آموزش عالی وجود دارد. اگر چه استان

کافی نبوده  های استانرسد که بهبود این شاخص به تنهایی برای توسعهاند اما به نظر میفراهم نموده

 سترسی بههای سیستان و بلوچستان و کردستان، وضعیت داست. با توجه به نرخ ناخالص در استان

ک به سی، نزدیو مازندران به لحاظ شرایط دستر های بوشهرآموزش عالی همچنان گسترده نیست. استان

 باشند. استان یزد می

د. در ها وجود داردر خصوص میزان این شاخص برای زنان و مردان نیز الگوهای متفاوتی در استان

به  ایل آنهاهای کشور، مقدار این شاخص برای مردان بیشتر از زنان است و نشان از تمهمه استان

حصیلی تسی به مؤسسات آموزش عالی است. در استان یزد این شاخص در سال آموزش عالی و دستر

های باشد. در استاندرصد می 80/0درصد و برای مردان معادل  58/0برای زنان معادل  94-1393

ه ع، اگر چباشد. در مجموهمدان و چهارمحال و بختیاری این شاخص برای زنان و مردان برابر می

شور و کمتفاوت است، اما با توجه به روند رو به کاهش جمعیت جوان  دسترسی به آموزش عالی

 قدار اینمهای پذیرش آموزش عالی، رسد با همین ظرفیتگستردگی مؤسسات آموزش عالی، به نظر می

ل توجهی های آتی روند صعودی خواهد داشت و این میزان، دسترسی قابشاخص برای استان در سال

 برای آموزش عالی است. 
 

                                                           
 سال استفاده شده است 22تا  18برای بدست آوردن نرخ خالص ثبت نام از جمعت  -1
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 1392-94های های کشور طی سالنام در آموزش عالی در بین استان. نرخ ناخالص ثبت289 جدول

 نام استان

نرخ ناخالص ثبت نام در سال 

 1392-93تحصیلی 

نرخ ناخالص ثبت نام در سال تحصیلی 

94-1393 

 جمع مرد زن جمع مرد زن

 0.52 0.61 0.43 0.48 0.55 0.41 آذربایجان شرقی

 0.32 0.37 0.27 0.31 0.35 0.27 آذربایجان غربی

 0.41 0.46 0.35 0.34 0.36 0.31 اردبیل

 0.54 0.57 0.52 0.52 0.54 0.50 اصفهان

 0.58 0.64 0.52 0.49 0.51 0.48 ایالم

 0.66 0.86 0.47 0.57 0.71 0.44 بوشهر

 0.55 0.60 0.50 0.48 0.52 0.45 تهران

 0.38 0.40 0.37 0.36 0.36 0.36 حال و بختیاریچهارم

 0.53 0.60 0.46 0.47 0.53 0.42 خراسان جنوبی

 0.36 0.40 0.33 0.34 0.36 0.33 خراسان رضوی

 0.35 0.37 0.32 0.33 0.35 0.31 خراسان شمالی

 0.40 0.46 0.34 0.37 0.42 0.33 خوزستان

 0.50 0.56 0.44 0.49 0.54 0.45 زنجان

 1.44 1.63 1.25 1.37 1.52 1.21 نسمنا

 0.27 0.31 0.23 0.23 0.26 0.21 سیستان و بلوچستان

 0.44 0.47 0.41 0.42 0.43 0.40 فارس

 0.78 0.88 0.68 0.77 0.87 0.68 قزوین

 0.48 0.56 0.40 0.41 0.47 0.36 قم

 0.32 0.36 0.29 0.29 0.32 0.27 کردستان

 0.40 0.43 0.37 0.41 0.42 0.39 کرمان

 0.41 0.45 0.37 0.38 0.40 0.35 کرمانشاه

 0.54 0.67 0.42 0.42 0.49 0.36 کهگیلویه و بویراحمد

 0.35 0.39 0.31 0.33 0.35 0.31 گلستان

 0.47 0.52 0.42 0.44 0.47 0.41 گیالن

 0.42 0.47 0.37 0.37 0.40 0.35 لرستان

 0.66 0.73 0.59 0.60 0.67 0.54 مازندران

 0.61 0.73 0.49 0.57 0.67 0.47 زیمرک

 0.42 0.47 0.37 0.39 0.43 0.35 هرمزگان

 0.44 0.46 0.43 0.43 0.43 0.43 همدان

 0.68 0.80 0.58 0.65 0.75 0.56 یزد

 0.48 0.54 0.43 0.45 0.48 0.41 جمع 
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 برنامه راهبردی

 اهداف کلی و راهبردها

 
 کلی و راهبردهای فصل آموزش عالی در برنامه ششم . اهداف290 جدول

 راهبردهای دستیابی به هدف کلی اهداف کلی ردیف

1 
های آموزش هماهنگی بین برنامه
های عالی با نیازهای بخش

 اجتماعی استان-اقتصادی

 اجتماعی استان هراستا کردن آموزش عالی با نظام اقتصادیهم -

 سازی تحصیل و اشتغالمتناسب -

 یدارگرا کردن مؤسسات آموزش عالی با رویکرد آمایشی و توسعه پاوریتمأم -

 ها، در انطباق با مأموریت اصلیبازنگری و اصالح مأموریت دانشگاه -

 اجتماعیههای اقتصادیبازنگری و تقویت ارتباط دانشگاه با بخش -

 اجتماعیهنفعان اقتصادیبا توجه به نیازهای ذی درسی هایریزیتحول در برنامه -

 سازی مدارک برای پاسخگویی به نیازهای جامعهمتنوع -

2 
برقراری توازن و ارتقاء کیفیت در 

 آموزش عالی

 کننده آموزش عالی در استانهای عرضهسازی نظامساماندهی و یکپارچه -

 سازی و حمایت از توسعه نهاد نظام تضمین کیفیت و اعتبارسنجیزمینه -

 نسبت دانشجویان در سطوح تحصیلی(سازی هرم دانشجویان )متوازن -

 سازی هرم اعضای هیأت علمیمتوازن -

های با مأموریت مهارتی و سازی جمعیت دانشجویی در دانشگاهمتناسب -
 های نظریهای با مأموریت آموزشدانشگاه

 یمبتنی بر رویکردهای آمایش هاتوسعه متوازن آموزش عالی در شهرستان -

 یرانتفاعی با کیفیت باالحمایت از مؤسسات آموزش عالی غ -

ا های استان متناسب بهای آموزشی در دانشگاهشناسایی و ایجاد کدرشته -
 ای استانها، نیازها و اهداف توسعهبرنامه

3 

مؤثر نظام آموزش عالی حضور  -
در نشر علم و توسعه فناوری و 
 المللیتربیت دانشجو در سطح بین

برداری از علم و فناوری بهره -
 المللدر سطح بینتولید شده 

 تسهیل امکان جذب دانشجویان خارجی -

 دانشجو-تسهیل تبادل استاد -

 المللیپژوهشی بین ههای علمیتوسعه همکاری -

 های برترالمللی به دانشگاههای بینآموزش واگذاری مأموریت- -

4 

های مدیریتی ایجاد زیرساخت -
 مناسب در آموزش عالی

تجهیز نظام آموزش عالی برای  -
های به دانشگاه هادانشگاهتحول 
 کارآفرین

 افزایی نهادهای متولی آموزش عالیایجاد یکپارچگی و هم -

های رساختارتقاء کیفیت فضاهای فیزیکی، امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی و زی -
 رسانیاطالع

 (ارآفرینکهای نسل دوم به سطح نسل سوم )دانشگاه از دانشگاه ارتقاء تعدادی- -

5 
اداره اقتصادی آموزش کارآمدسازی 
 عالی کشور

 های آموزش عالی به لحاظ اقتصادیرقابتی کردن فعالیت -

 هابندی دانشگاهگذاری واقعی خدمات آموزش عالی با توجه به سطحقیمت -

 ش عالی ها و مؤسسات آموزتحول در تأمین منابع )مالی، انسانی و ...( در دانشگاه -

 علم به ثروت ها از محل تبدیلتوسعه منابع دانشگاه -



 وسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزدسند تفصیلی برنامه ششم ت                                                                630

 
 

 راهبردهای دستیابی به هدف کلی اهداف کلی ردیف

6 
 افزایش تعهد به تعالی و پایبندی

هنجارهای  و هاارزشبه
 اخالقیهعلمی

ارکت ای اعضای هیأت علمی و دانشجویان با مشرشد و بالندگی شخصی و حرفه -
 خود آنها

 اخالقی در محیطهای و جلوگیری از بروز ناهنجارهای علمیتقویت اخالق حرفه -
 دانشگاه

 هاگ عمومی جامعه با افزایش نقش دانشگاهارتقاء سطح فرهن -

ل باوری و پذیرش مرجعیت علمی دانشگاه در حتقویت روحیه و فرهنگ علم -
 مسائل و مشکالت جامعه

 

 اهداف کمی

 واهبردها اهداف کمی بخش آموزش عالی در برنامه ششم توسعه تحت تأثیر کامل اهداف کلی، ر

 ش عالی وها و مؤسسات آموزگرا کردن دانشگاهأموریتهای آن در برنامه مذکور مبنی بر مسیاست

به  های این بخش منجرشده در راهبردها و سیاستبینیبندی آنها است. به بیان دیگر مفاد پیشسطح

گردد. یگر میبندی آنها از سوی دسو و سطحها و مؤسسات آموزش عالی از یکتفکیک مأموریت دانشگاه

ن وضعیت ، بنابرایبندی اجرایی نگردیده استبرنامه ششم توسعه، نظام سطحبه دلیل آن که در سال پایه 

ال سهداف در باشد. به همین دلیل نیز این اپذیر نمیبخش به لحاظ اهداف کمی در سال پایه امکان

 گذاری قرار گرفته است.نهایی برنامه ششم مورد هدف

های بخش آموزش ی یکی از سیاستالمللهمچنین از آنجایی که آموزش دانشجویان در سطح بین

ی مورد عالی در برنامه ششم توسعه است، توزیع تعداد دانشجویان هدف بر حسب داخلی و خارج

لیل ایه به دگذاری در مورد تعداد دانشجویان گروه تخصصی علوم پگذاری قرار گرفته است. هدفهدف

 ووم پایه سو و اهمیت توسعه علکهای اخیر از یروند کاهشی تعداد دانشجویان این گروه در سال

ورت یگر سو، صهای ابالغی مرتبط با بخش آموزش عالی از دعنوان یکی از سیاستتحقیقات بنیادی به 

 گرفته است.

ها و مؤسسات آموزش عالی در وقت برای دانشگاهاهمیت تربیت و تأمین اعضای هیأت علمی تمام

های عالی نیز یکی دیگر مستقیم آن در کیفیت ارائه آموزشدولتی به دلیل تأثیر های دولتی و غیربخش
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از ابعادی است که اهداف مربوط به آن برای دو شاخص نسبت دانشجو به هیأت علمی و ترکیب هرم 

 گذاری شده است.اعضای هیأت علمی هدف
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 مه ششم توسعههای برنابینی اهداف کمی فصل آموزش عالی طی سالپیش. 291 جدول

 اهداف کلی
 هدف کمی

وضعیت در پایان 

های برنامه سال

 چهارم

 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 11394 1393 واحد عنوان

های آموزش اهنگی بین برنامههم
های عالی با نیازهای بخش

 اجتماعی استان-اقتصادی

 83728 85609 86550 88431 90312 92194 94076 نفر تعداد دانشجو

 0.75 0.76 0.75 0.74 0.72 0.7 0.68 درصد سال( 18-24نرخ ناخالص ثبت نام )جمعیت 

 82553 84429 86305 87243 89119 90996 93810 نفر تعداد دانشجویان داخلی

 98.6 98.6 99.7 98.7 98.7 98.7 99.7 درصد سهم دانشجویان داخلی

 62447 58228 54852 51477 47679 44725 42194 نفر یانتعداد دانشجویان گروه علوم پایه به کل دانشجو

 74.6 68.0 63.4 58.2 52.8 48.5 44.9 درصد نسهم دانشجویان گروه علوم پایه به کل دانشجویا

تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه علوم 
 پایه

 9148 8316 7560 6873 6248 5680 5164 نفر

سهم دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه علوم 
 پایه به کل دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 10.9 9.7 8.7 7.8 6.9 6.2 5.5 درصد

حضور موثر نظام آموزش عالی در 
فناوری و تربیت نشر علم و توسعه 

 المللیدانشجو در سطح بین

 1357 1027 782 599 458 353 266 نفر تعداد دانشجویان خارجی

 1.6 1.2 0.9 0.7 0.5 0.4 0.3 درصد سهم دانشجویان خارجی

برقراری توازن و ارتقاء کیفیت در 
 آموزش عالی

 51808 52999 54190 55381 56572 57763 59549 نفر تعداد دانشجویان دولتی

 61.9 61.9 62.6 62.6 62.6 62.7 63.3 درصد سهم دانشجویان دولتی

 32110 32455 32801 33146 33491 33836 34527 نفر تعداد دانشجویان غیر دولتی

 38.4 37.9 37.9 37.5 37.1 36.7 36.7 درصد سهم دانشجویان غیر دولتی

 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 درصدوقت وزارت نسبت دانشجو به هیأت علمی تمام

                                                           
 بینی. پیش 1
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 اهداف کلی
 هدف کمی

وضعیت در پایان 

های برنامه سال

 چهارم

 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 11394 1393 واحد عنوان

 تحقیقات و فناوری )حضوری( علوم،

وقت وزارت نسبت دانشجو به هیات علمی تمام
 بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 درصد

وقت نسبت دانشجو به هیأت علمی تمام
 های غیردولتیدانشگاه

 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 نفر

ل کوقت استادیار به باال به نسبت هیأت علمی تمام
های وابسته به وقت در دانشگاههیأت علمی تمام

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )حضوری(

 93.7 92.7 91.7 90.7 89.7 88.7 87.70 درصد

ل کوقت استادیار به باال به تمامنسبت هیأت علمی 
های وابسته به ر دانشگاهوقت دهیأت علمی تمام

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 98.52 96.52 94.52 92.52 90.52 88.52 86.52 درصد

file:///C:/Users/Documents%20and%20Settings/avare/Desktop/پیش%20بینی%20عالی.xls%23RANGE!_ftn1


 634                                              امور فرهنگی، علمی و فناوری/ آموزش                                                                       

 
 

  و اقدامات اساسی هاراهبردها و سیاست

 

 ها و اقدامات فصل آموزش عالی در برنامه ششم. راهبردها، سیاست292 جدول

 اساسیاقدام  سیاست راهبرد

راستا کردن آموزش هم -
عالی کشور با نظام 

اجتماعی  هاقتصادی
 استان

سازی تحصیل متناسب -
 و اشتغال

گرا کردن مأموریت -
موسسات آموزش عالی 
با رویکرد آمایشی و 

 توسعه پایدار

بازنگری و اصالح  -
ها، در مأموریت دانشگاه
انطباق با مأموریت 

 اصلی

بازنگری و تقویت  -
با  ارتباط دانشگاه

های اقتصادی ه بخش
 اجتماعی

در  تحول -
درسی  هایریزیبرنامه

با توجه به نیازهای 
نفعان ذی

 اجتماعیهاقتصادی

سازی مدارک متنوع -
برای پاسخگویی به 
 نیازهای جامعه

 وآوری، پردازش استفاده از نظام یکپارچه جمع -
نشر مستمر اطالعات بازار کار و تحوالت 

ی جامعه برای آموزش عال نیازهای حال و آینده
 استان

 آموختگاندانشاشتغالوضعیترصد -

 سازی علمعمومی -

های مهارتی در منحصر کردن فعالیت دانشگاه -
 حوزه ماموریت خود

فراهم آوردن شرایط اجرای صحیح  -
های های عملی و کاربردی دورهآموزش

 های کار و کارگاهیمهارتی در محیط

های پژوهشبخشی ترویج و ارتقاء سطح اثر -
 هاکاربردی در دانشگاه

های توسعه کارآموزی و کارورزی در دوره -
 آموزش عالی

های مطالعاتی های فرصتافزایش دوره -
های اعضای هیأت علمی در بخش

 اجتماعیهاقتصادی

ها با همکاری ارائه دروس کاربردی در دانشگاه -
های مدرسین متخصص غیردانشگاهی از حوزه

 مختلف

های نفعان بخشذی مشارکت دادن -
ریزی آموزشی و اجتماعی در برنامههاقتصادی

 ها و موسسات آموزش عالیدرسی دانشگاه

 های گوناگون برای تعییناستفاده از شیوه -
التحصیالن برای احراز ای فارغحرفهصالحیت 

نفعان مشاغل با مشارکت ذی
 اجتماعیهاقتصادی

از  های موردنیاز جامعه مستقلتعریف دوره -
مدارک رسمی )کاردانی، کارشناسی و 
تحصیالت تکمیلی( در چارچوب نظام 

 ایصالحیت حرفه

دهنده های گسترشحمایت از دانشگاه -
های کارورزی و منظور نمودن مالک دوره

طراحی و استقرار نظام جامع پیگیری وضعیت  -
آموختگان و تمهید تأثیرگذاری اشتغال دانش

 هابندی دانشگاهجدی آن در سطح

پزشکی یرهای آموزش پزشکی و غتعیین اولویت -
بر مبنای نیازهای ملی و مبتنی بر آمایش 

 سرزمینی آموزش عالی

های ها برای ایجاد رشتهتدوین برنامه دانشگاه -
ای و مأموریت های منطقهجدید مبتنی بر مزیت

 هر دانشگاه

استفاده از گرنت تحقیقاتی به منظور توسعه  -
 گرا و کاربردی کردن علومهای مأموریتپژوهش

های آموزشی جدید ای برنامهطراحی و اجر -
تولیدمحور و علمی کاربردی بر اساس نیازهای 
 پزشکیبومی و ملی در حوزه علوم پزشکی و غیر

طراحی و اجرای الگوهای کارآفرینی در حوزه  -
های سالمت به منظور ایجاد و ارتقاء جایگاه

 آموختگان علوم پزشکیشغلی دانش

ای هطراحی مدل سوبسیدهای درونی )از رشته -
های های پر اولویت، از رشتهکم اولویت به رشته
تقاضا و از فراگیران های کمپرتقاضا به رشته

 هابرخوردار به فراگیران محروم( در دانشگاه

ها و مقاطع سازی سند راهبردی در رشتهاجرایی -
 هابصورت هدفمند و مبتنی بر اولویت

 ها و ضوابط اجرایی آمایشاستقرار کامل سیاست -
ها و مین با مشارکت کالن منطقهسرز

های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی دانشگاه
 درمانی و غیر پزشکی

ها مبتنی ها در دانشگاهتعیین برنامه توسعه رشته -
 ها.ای و مأموریتهای منطقهبر مزیت

های بازنگری شده در تعیین تعداد برنامه -
پزشکی مبتنی بر های پزشکی و غیرگروه

های سالمت و نیاز سایر بخش نیازهای نظام
 اجتماعی-اقتصادی

 استقرار برنامه آموزش تخصصی پزشکی خانواده -
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 اساسیاقدام  سیاست راهبرد

بندی های کارورزی در رتبهمیزان اجرای دوره
 هابندی دانشگاهو سطح

ها و های مازاد دانشگاهاستفاده از ظرفیت -
های ؤسسات آموزش عالی برای توسعه دورهم

رسمی و های باز و آزاد غیرپودمانی و آموزش
 هاهای الزم برای آننامهصدور گواهی

های جدید ارائه آموزش طراحی مدل یا مدل -
 هاهای پزشکی و سایر رشتهرشته

های تدوین و تصویب برنامه جامع توسعه رشته -
 جدید

ایجاد تنوع در انواع مدارک تحصیلی صادره  -
تر از کارشناسی در نخصوصاً در سطوح پایی
های مهارتی و توجه راستای تقویت آموزش

 به نیازهای بازار کار بیشتر

ساماندهی و  -
های سازی نظامیکپارچه
کننده آموزش عرضه

 عالی در استان

سازی و حمایت از زمینه -
توسعه نهاد نظام 
تضمین کیفیت و 
 اعتبارسنجی

سازی هرم متوازن -
دانشجویان )نسبت 
سطوح  دانشجویان در
 تحصیلی(

سازی هرم متوازن -
 اعضای هیات علمی

سازی جمعیت متناسب -
دانشجویی در 
های با مأموریت دانشگاه

های مهارتی و دانشگاه
های با مأموریت آموزش

 نظری

توسعه متوازن آموزش  -
ها عالی در شهرستان
مبتنی بر رویکردهای 

 آمایشی

حمایت از مؤسسات  -
آموزش عالی 

 غیرانتفاعی با کیفیت
 باال

سازی برای ایجاد نهادهای زمینه -
تخصصی غیردولتی برای اعتبارسنجی هایحرفه

 المللی، پایش و تضمین کیفیتملی و بین

بندی ایجاد و ارتباط مؤثر بین نتایج سطح -
ها و مؤسسات آموزش عالی با دانشگاه
 های مالیحمایت

سازی ارزیابی درونی و بیرونی در نهادینه -
 سسات آموزش عالیها و مؤدانشگاه

طراحی و اجرای مستمر سازوکارهای نظارت بر  -
های ها در دورهنامههای جامع و پایانآزمون

 تحصیالت تکمیلی

سازی در های یکپارچهسازی زمینهفراهم -
 آموزش عالی

حمایت از کاهش ظرفیت پذیرش در  -
 های الزمهای فاقد زیرساختدانشگاه

 استانهای برتر حمایت مؤثر از دانشگاه -

ها با هدف اصالح هرم نمودن پذیرش متناسب -
های عمومی دانشجویی و هماهنگی با آموزش

 پیش از دانشگاه

های تحصیلی در بازنگری و اصالح رشته -
 ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه

برقراری نسبت مناسب بین دانشجو و اعضای  -
 هیات علمی

 ها و چند گرایشیایتوسعه میان رشته -

ها با نیازهای استانی و ازی پذیرشسمتناسب -
 ایمنطقه

ج ها و اعمال نتایبندی دانشگاهاجرای نظام سطح -
های مالی دولت و تعیین آن در میزان حمایت

 های نوبت دومشهریه

اصالح هرم اعضای هیأت علمی متناسب با  -
 هامأموریت دانشگاه

اصالح ترکیب مدرسین و نظام ارتقاء در  -
آموزش عالی مهارتی  ها و مؤسساتدانشگاه

 های مذکورمتناسب با نیازهای دوره

اجرای نظام اعتباربخشی آموزشی مراکز و  -
های مهارتی های آموزش مداوم و آموزشبرنامه
 ای در نظام سالمتو حرفه

های قابل واگذاری حوزه واسپاری مأموریت -
ان آموزش به سایر مراکز و نهادها از قبیل سازم

 های علمی و ... در راستاینظام پزشکی، انجمن
های متولی خانههای وزارتتحقق سیاست

 آموزش عالی در کشور

مند نمودن آموزش علوم پزشکی در بخش نظام -
غیردولتی با توجه به سند راهبردی گسترش 

 جغرافیایی آموزش عالی سالمت

های تحصیالت ارتقاء کیفیت آموزش عملی دوره -
 تکمیلی

 های تحصیالت تکمیلینامهارتقاء کیفیت پایان -

طراحی و تأسیس نهاد سیاستگذار در خصوص  -
 ایتربیت نیروهای مهارتی و حرفه

های ناظر بر نظام نامهتدوین مقررات و آیین -
 ایهای مهارتی و حرفهاعتباربخشی آموزش

لحاظ نمودن شاخص رعایت استانداردهای  -
بندی و اعتباربخشی ای در رتبهاخالق حرفه
ؤسسات آموزش عالی علوم ها و مدانشگاه
 پزشکی
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 اساسیاقدام  سیاست راهبرد

تسهیل امکان جذب  -
 دانشجویان خارجی

-تسهیل تبادل استاد -
 دانشجو

های توسعه همکاری -
پژوهشی هعلمی
 المللیبین

واگذاری مأموریت  -
المللی های بینآموزش
 برترهای به دانشگاه

ایجاد سازوکار الزم برای تسهیل ورود  -
 دانشجویان و اعضای هیأت علمی خارجی به

 کشور

تسهیل مبادالت مالی برای دریافت شهریه از  -
دانشجویان خارجی و پرداخت حقوق اعضای 

 هیأت علمی خارجی

های الزم برای تشویق و تحصیل ایجاد زمینه -
 دانشجویان خارجی در ایران

توسعه استفاده از استادان مشاور راهنمای  -
های مشترک داخلی و خارجی در رساله

 المللیبین

ی اعضای هیأت علمی برای ارائه افزایدانش -
 المللیدروس در سطح بین

 برقراری امکان تدریس به زبان دوم -

های مشترک با گذاریحمایت از سرمایه -
های خارجی کشورهای هدف جمهوری دانشگاه

 اسالمی ایران

بخشی به منابع تأمین اعتبارات پژوهشی تنوع -
های مشترک با ها در پروژهدانشگاه
 ارج از کشورهای خدانشگاه

توسعه دیپلماسی علمی برای تسهیل عملیات  -
 المللیهای بیناجرایی مربوط به همکاری

های های طرحمشارکت در تأمین هزینه -
های آموزشی پژوهشی و فناورانه و دوره

 مشترک

های همکاری با کشورهای نامهانعقاد تفاهم -
های اعتباری فاینانس بینی ردیفهدف و پیش
ام شهریه به دانشجویان خارجی برای تأمین و

 شاغل به تحصیل در ایران

تشکیل کارگروه اجرایی توسعه دیپلماسی علمی  -
ها ها و سازمانمرکب از نمایندگان وزارتخانه

های برای اجرای عملیات مربوط به همکاری
المللی و تسهیل ترددهای علمی و مبادالت بین
 ارزی

ا برای ههای موجود در دانشگاهشناسایی ظرفیت -
محور کردن المللی و مأموریتهای بینفعالیت
ها جهت برقراری ارتباط با کشورهای دانشگاه

 منطقه و جهان

شناسایی بازارهای آموزش عالی موجود در  -
های داخل منطقه و جهان جهت حضور دانشگاه

های المللی و جلب ذهنهای بینکشور در عرصه
نتیجه های مختلف و در فعال و برتر از ملیت

های پیشرفت علمی و تحقیقاتی مؤثرتر دانشگاه
 کشور

ها در بهبود و گسترش حضور جهانی دانشگاه -
های المللی و شناساندن تواناییمجامع علمی بین

علمی و آموزشی جمهوری اسالمی ایران در 
 پزشکی در سطح دنیازمینه علوم پزشکی و غیر

یر المللی به ساها به زبان بینمعرفی دانشگاه -
 کشورها

معرفی ظرفیت پذیرش دانشجویان بین الملل در  -
 دانشگاههای کشور

گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای  -
 المللیآموزشی و تحقیقاتی معتبر بین

 کمک به تربیت نیروی انسانی به ویژه در حوزه -
 سالمت برای کشورهای منطقه

های المللی در آموزشهای بینورود به عرصه -
 پزشکیغیر پزشکی و

ها بخشی دانشگاهفراهم نمودن زمینه اعتبار -
 المللیهای اعتباربخشی معتبر بینتوسط سازمان

المللی مند نمودن و استانداردسازی بیننظام -
  هافرآیند نظارت و ارزیابی دانشگاه

ها مطابق اجرای برنامه اعتباربخشی در دانشگاه -
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 المللیبا چارچوب استاندارهای بین

یکپارچگی و  ایجاد -
افزایی نهادهای هم

 متولی آموزش عالی

ارتقاء کیفیت فضاهای  -
فیزیکی، امکانات 

آزمایشگاهی و کارگاهی 
های و زیرساخت
 رسانیاطالع

ارتقاء تعدادی از  -
های نسل دوم دانشگاه

به سطح نسل سوم 
 ین()دانشگاه کارآفر

های گیری از حوزهانتقال اختیارات تصمیم -
ها و مؤسسات آموزش عالی ستادی به دانشگاه

 و ارتقاء جایگاه حمایتی و نظارتی ستاد

ها و روابط متقابل دولت و تبیین مسئولیت -
 هیأت امنا

 استفاده کامل از ظرفیت هیأت امنا در اداره -
 هاامور دانشگاه

های امنا از طریق عضویت کارآمدسازی هیأت -
ه اجتماعی در سطوح نفعان مؤثر اقتصادیذی

 ملی و محلی

 هاسازی نظام اداری دانشگاهتحول و چابک -

سازی نسبت کارکنان به دانشجو تا متناسب -
 رسیدن به وضع مطلوب

 هاتوسعه امکانات کالبدی در دانشگاه -

برداری از فضاهای مدیریت بهینه در بهره -
 آموزشیفیزیکی و کمک

های آزمایشگاهی و کارگاهی تقویت زیرساخت -
امل با سایر ها از طریق توسعه تعدانشگاه

 هانهادها و سازمان

ایجاد و رشد شبکه مراکز رشد علم و فناوری  -
 دانشگاهی

 های اجرایی کارآفرینیریزی برای دورهبرنامه -
 هادر دانشگاه

آوری، ایجاد و توسعه پایگاه یکپارچه جمع -
پردازش و نشر اطالعات آموزش عالی، 

 پژوهش و فناوری

ی بازنگری رسالت، ساختار و کارکردها -
های های استان بر اساس مدل دانشگاهدانشگاه
 کارآفرین

های استان بر مهندسی فرایندهای دانشگاه -
 اساس مدل دانشگاه کارآفرین

های استان ها و منابع دانشگاهاصالح زیرساخت -
 بر اساس مدل دانشگاه کارآفرین

ی حمایت مؤثر از توسعه مراکز رشد علم و فناور -
اد عه کارآفرینی و ایجها با هدف توسدر دانشگاه
 بنیان در محیط دانشگاههای دانششرکت

ها در راستای های دانشگاهحمایت مؤثر از فعالیت -
های نوع توسعه کارآفرینی و تحول به دانشگاه

 سوم

تدوین طرح جامع مطالعاتی در خصوص تهیه  -
بانک اطالعات جامع و یک پارچه از منابع 

 انسانی و نخبگان استان یزد

ی کردن رقابت -
های آموزش فعالیت

 عالی به لحاظ اقتصادی

گذاری واقعی قیمت -
خدمات آموزش عالی با 

بندی توجه به سطح
 هادانشگاه

تحول در تامین منابع  -
)مالی، انسانی و ... ( در 

ها و مؤسسات دانشگاه
 آموزش عالی 

 هاانشگاهتعیین مقیاس اقتصادی د -

 های تازه تأسیس مبتنی برسازماندهی دانشگاه -
اصول اقتصادی )اقتصاد مقیاس و اقتصاد 

 منابع(

تعیین سهم دانشجویان آموزش رایگان  -
ها و مؤسسات آموزش عالی متناسب با دانشگاه

 شده از محل بودجه عمومی دولتمنابع تعیین

عالی با  گذاری در آموزشاصالح نظام قیمت -
 پذیریاصل رقابت تکیه بر

بکارگیری تسهیالت به جای یارانه در ارائه  -
 خدمات رفاهی به دانشجویان

سنجی و ارائه پیشنهاد برای تأسیس امکان -
صندوق ملی توسعه علمی و تأمین سرمایه مالی 
مورد نیاز آن به منظور اصالح نظام اقتصاد 
 هاآموزش عالی و رقابتی کردن فعالیت دانشگاه

ت اعتبارات رفاهی از منابع عمومی دول جداسازی -
و تبدیل آنها به تسهیالت از طریق تقویت 

 های رفاه دانشجوییصندوق

 ارائه تسهیالت دانشجویی به صورت وام -

 هاتوسعه مدل جامع درآمدزایی دانشگاه -

 هاهای آموزشی در دانشگاهطراحی مدل گرنت -

 هاهای آموزشی در دانشگاهطراحی مدل وام -
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ها توسعه منابع دانشگاه -
از محل تبدیل علم به 

 ثروت

توسعه و تقویت فرهنگ وقف و جلب حمایت و  -
مشارکت خیرین و کمک به تأسیس بنیادهای 

 حامی

دهی مالی سازی نظام گزارشاصالح و شفاف -
 هادانشگاه

های ها طرحایجاد معافیت عوارض شهرداری -
ها، ای دانشگاههای سرمایهراییتملک دا

موسسات آموزش عالی، مراکز پژوهشی و 
 های علم و فناوریپارک

های ل سوبسیدهای درونی )از رشتهطراحی مد -
های های پر اولویت، از رشتهکم اولویت به رشته
تقاضا و از فراگیران های کمپرتقاضا به رشته

های محروم( در دانشگاه برخوردار به فراگیران
 علوم پزشکی

رشد و بالندگی شخصی  -
ای اعضای و حرفه

هیأت علمی و 
دانشجویان با مشارکت 

 خود آنها

ای اخالق حرفهتقویت  -
و جلوگیری از بروز 
ناهنجارهای 

اخالقی در محیط هعلمی
 دانشگاه

ارتقاء سطح فرهنگ  -
عمومی جامعه با 

 هاافزایش نقش دانشگاه

تقویت روحیه و فرهنگ  -
باوری و پذیرش علم

مرجعیت علمی دانشگاه 
در حل مسائل و 
 مشکالت جامعه

های آزاداندیشی با محوریت برگزاری کرسی -
و ارائه راه حل مسائل فرهنگی ه بررسی 
 اجتماعی

های فرهنگی دانشجویی با برگزاری نشست -
های شاخص هدف معرفی چهره

های اخالقی فرهنگی با تکیه بر جنبههعلمی
 های فرهنگی()اسوه

 هاای در دانشگاهتدوین منشور اخالق حرفه -

اصالح و بازنگری در مقررات موجود ارتقاء  -
استای رعایت اخالق، اعضای هیات علمی در ر

ها و هنجارهای علمی و آکادمیک با ارزش
 هدف جلوگیری از تخلفات و تقلبات آکادمیک

ین ایجاد سازوکارهای الزم برای شناسایی و تبی -
های دولتی و مسائل و مشکالت بخش

خصوصی و ارجاع آنها برای بررسی و ارائه 
ها و مؤسسات راهکار اجرایی به دانشگاه

 آموزش عالی

ربط )شورای ها و نهادهای ذیستفاده از رسانها -
باوری فرهنگ عمومی و...( و برای تقویت علم

 در جامعه

تقویت مراکز مشاوره و سالمت دانشجویی در  -
ها از طریق تأمین فضاهای کالبدی و دانشگاه

 نیروهای کارشناسی

های تکمیلی برای اعضای هیأت توسعه دوره -
های و فرصتعلمی مانند فلوشیپ، پسادکترا 

 ایماهه در حوزه اخالق حرفه مطالعاتی چند

ها طراحی ابزار و اجرای مطالعه پیمایشی ارزش -
 های علوم پزشکیدر میان فراگیران دانشگاه

ایجاد ساختار متناسب برای رصد و پایش  -
ها و ها و مبانی اخالقی در دانشگاهوضعیت ارزش

 مؤسسات آموزش عالی پزشکی

های ای در حوزهق حرفهتدوین کدهای اخال -
 آموزش، پژوهش، درمان و امور اداری

ق استقرار نظام پایش رعایت استانداردهای اخال -
های آموزش، پژوهش، درمان و ای در حوزهحرفه

 امور اداری
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 الزامات

  ای مربوط های سرمایههای تملک داراییها در مورد طرحشهرداریبرقراری معافیت عوارض

موزش ها و مؤسسات آوزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش، دانشگاههای آمبه واحد

 های علم و فناوری عالی، مراکز پژوهشی و پارک

 ولتی، باادغام ساختار و بودجه مؤسسات آموزش عالی دولتی و یا واگذاری به بخش غیرد 

 ریزی هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه

  ام مؤسسات آموزش عالی غیردولتی برقراری سازوکارهای تشویقی برای ادغ 

 ی، های محلی، ملتهیه برنامه آمایش سرزمینی آموزش عالی باهدف تعیین و انتساب مأموریت

 های استانالمللی برای دانشگاهای و بینمنطقه

 هشی پرداز و امور رفاهی و پژوهای تحصیلی دانشجویان شهریهتأمین بخشی از هزینه

 وام وور بر مبنای ایجاد فضای رقابتی به صورت تسهیالت های کشدانشجویان دانشگاه

 ردولتی وتعیین و ابالغ مأموریت کلیه مؤسسات آموزش عالی اعم از مؤسسات دولتی و غی 

 تعیین سقف سطوح آموزشی متناسب با مأموریت محوله

 ت ترک وزارنامه اجرایی کارگروه اجرایی توسعه دیپلماسی علمی به پیشنهاد مشتهیه آئین

سایر  ریزی کشور و با هماهنگیعلوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه

 زیرانر هیأت ودهای مندرج در این بند حداکثر تا پایان سال اول برنامه برای تصویب دستگاه

 نشجویان ایجاد یک خط اعتباری از محل اعتبارات سیستم بانکی برای فاینانس شهریه دا

 هدف  المللی کشورهایبین

 امه اول برن نامه اجرایی مربوط به برگزاری آزمون صالحیت تخصصی تا پایان سالتهیه آیین

ان اشت، درمهای علوم، تحقیقات و فناوری و بهدششم توسعه، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه

 یران ریزی کشور برای تصویب در هیأت وزو آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه

 های کارآموزی و کارورزی به امه اجرایی برای بازنگری، طراحی و اجرای دورهنتهیه آیین

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پیشنهاد مشترک وزارتخانه
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ریزی کشور تا پایان سال اول برنامه برای تصویب در پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه

 هیأت وزیران

 

  موردنیاز مالی منابع

ها و بندی دانشگاهبر اساس برآوردهای انجام شده بر اساس تعداد دانشجویان بر حسب سطح

های آن برنامه های آموزشی و سایرنیاز در برنامهو برآورد اعتبار مورد 1394سطوح تحصیلی در سال 

های اراییملک دت تهای انجام شده برای اعتبارات با ماهیبینیای و پیشبرای اعتبارات با ماهیت هزینه

عه ششم توس نیاز بخش آموزش عالی در طول برنامهای و درآمدهای اختصاصی، کل منابع موردسرمایه

 2948ومی و  از محل درآمدهای عم 9825.32شود. از این مقدار میلیارد ریال برآورد می 18373.32

 شود.میلیارد ریال آن از محل درآمدهای اختصاصی تأمین می

 
 منابع مالی مورد نیاز تحقق اهداف کمی از محل درآمدهای عمومی. 293 جدول

 )میلیاردریال(

 هدف کمی
 های برنامه ششمسال

 جمع 1399 1398 1397 1396 1395

افزایش نرخ ناخالص 
 درصد 54نام به ثبت

1559.32 1664.8 1907.2 2186.3 2507.7 9825.32 
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 شیوه تامین منابع مالی مورد نیاز تحقق اهداف کمی در برنامه ششم. 294 جدول
 )میلیاد ریال(
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 54نام به افزایش نرخ ناخالص ثبت
 درصد

2948          5600  
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 وری اعلم وفن

 

 مقدمه 

های رصهعهای پیشرفت کشور و ابزار جدی رقابت در ترین زیرساختمقوله علم و فناوری از مهم

تولید  . پژوهش ومختلف است. در جهان امروز پیشرفت و توسعه کشورها بر مبنای علم و دانش استوار است

به  یاسی کشورترین عناصر رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی و سعلم و فناوری از مهم

ن کشور، های هدفمند و کالریزیشود که در برنامهها در صورتی محقق مین زمینهآید. توفیق در ایحساب می

توسعه  ت که بدونتوجه مناسبی به امر علم و فناوری صورت پذیرد. تاکنون کشوری در جهان دیده نشده اس

مسأله ک ه عنوان یجانبه علمی به توسعه اقتصادی و صنعتی برسد. بنابراین الزم است علم و فناوری بهمه

 .ویت قرار گیردعه در اولحیاتی و نیروی محرکه پیشرفت و توسعه پایدار و رسیدن به رفاه و استقالل واقعی جام

خط مقدم  ،های پژوهشیپی در حوزه پژوهش و فناوری و فعالیتدرپذیری و تحوالت پیانعطاف 

نشگاه صرفاً یک نهاد آکادمیک چند در گذشته دا المللی است. هرهای ملی و بینحضور دانشگاه در عرصه

اما نوع تعامل با  ؛بود اما در حال حاضر دانشگاه باید وارد صحنه شده و مشکالت جامعه را حل کند

المللی نیازمند توجه ویژه آفرینی در سطح استان و در سطح ملی و بینهای مختلف برای نقشدستگاه

به دست یزد در استان  از انقالب تاکنون پسهای البسیاری از افتخارات اجتماعی و فرهنگی که در ساست. 

های متمادی است که با کسب مقام استان دهه این نتیجه توجه به علم و فناوری در ابعاد مختلف است. مده،آ

در سال است. به شمار آمده قطب آموزش کشور  ،برتر در کنکور و داشتن دانشجویانی نخبه و متعهد

سسات ؤها و مست و دومین سال پیاپی بیشترین درصد قبولی را در دانشگاهداوطلبان یزدی برای بی1394

های کشور که بر اساس درصد قبولی داوطلبان هر دهی استاناستناد جدول رتبهآموزش عالی کسب کردند. به 

 516هزار و  7 ،نفر از داوطلبان استان یزد 498هزار و  13شده، از مجموع  استان توسط سازمان سنجش منتشر

کنندگان بیشترین درصد قبولی را به نسبت شرکتدرصد،  7/55اند و با قبولی شدهپذیرفته  1394نفر در کنکور 
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این  .های بعدی قرار دارنددرصد در رتبه 1/50ها با و اصفهانی 5/51ها با اند و سمنانیبه خود اختصاص داده

معلمان این دیار برای حفظ این رتبه و جایگاه  شود و اساتید وامر جز با زحمت و تالش و کوشش محقق نمی

شوند. برای تدوین سند برنامه علم کیفیت در راستای خدمت به استان زحمت زیادی را متحمل می ءواال و ارتقا

موجود صورت گرفته و با به کارگیری مدلی که  وضعو فناوری در برنامه ششم توسعه ابتدا توصیف و تحلیل 

های بخش شود پایش علم و فناوری و نوآوری استان و تحلیل تنگناها و چالشمی در ادامه توضیح داده

 اند.ها، اقدامات اساسی و الزامات تبیین شدهصورت گرفته است. در بخش دوم سند اهداف، راهبردها، سیاست

 

 بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود بخش علم و فناوری

 توصیف و تحلیل وضع موجود

های حوزه علم و تحلیل وضع موجود نیازمند به کارگیری مدلی مناسب بر اساس ویژگیتوصیف و 

یران یک نوآوری ا فناوری و نوآوری و نیز اقتضائات و شرایط استان است. براساس مدل انتخاب شده، نظام

ا تغذیه و هورودی ها و منابع تشکیل شده که به واسطهای از زیرساختاکوسیستم نوآوری است که از مجموعه

 ی، استعدادها وها، شامل منابع مالعلم و فناوری دارای ورودی شود. تولیداحیا می ها ارزیابی وبه واسطه خروجی

بنیان، های دانشتها است. حوزه فناوری و نوآوری در نهایت منجر به ایجاد شرکنیروی انسانی و زیرساخت

ای جد پیامدهشود. این اکوسسیتم وارهای جدید میارائه محصوالت و خدمات جدید، مشاغل جدید و بازا

گذار است. ثیرتأها ها، فرایند و خروجیاقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی است که دوباره بر ورودی

 های محیطی هستند.های دولت، سیاست و قوانین جزئی از مولفهلفهؤم
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 فناوری و نوآوری در توسعه اقتصادی اجتماعی چارچوب کارکردی علم ،. 67 هینما

 

 :شودبررسی و تحلیل وضع موجود بر اساس مدل معرفی شده به شرح ذیل ارائه می

 منابع اصلی

عداد تکه از این است نفر  94076، حدود 1393-94در سال تحصیلی  استان تعداد دانشجویان

خصصی مشغول ای و دکترای تدکترای حرفهنفر در مقطع  3560نفر در مقطع کارشناسی ارشد و  22810

 به تحصیل هستند. 

نفر  1297ادل مع 1393نفر بوده که در سال  480معادل  1389 تعداد پژوهشگران استان یزد در سال

  .مراه بوده استدرصد ه 22/31رسیده است. این شاخص در طی سال های برنامه پنجم با متوسط رشد ساالنه 
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 یزد تعداد پژوهشگران در استان. 68 هینما

 مأخذ: دانشگاه یزد، دانشگاه علوم پزشكی شهید صدوقی، دانشگاه آزاد اسالمی

 

 هازیرساخت

ین اسفانه بخش قابل توجهی از أگذاری، متهای مالی و سرمایهساختبا وجود افزایش زیر

صرف شده مواحدهای تولیدی و صنعتی  ءاحیاها به شکل وام و در جهت ها و زیرساختگذاریسرمایه

گذاری ههای قابل توجهی برای ایجاد سرمایاین درحالی است که در چند سال گذشته تالش .است

های دولتی و پذیر صورت گرفته است. ایجاد صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر صندوقمخاطره

تقال المللی انا به نهادهای گزارشگر بینهها هستند که باید اطالعات آنخصوصی از جمله این تالش

 یابد.

 وفناوری  های علم و فناوری، مرکز خدماتاز نظر تعداد مراکز تحقیقاتی، مراکز رشد، پارک 

رک پا 1ستان اهای علم و فناوری است. تعداد پارک داشتهکار نیز استان یزد رشد قابل توجهی وکسب

مرکز  3ی و مرکز رشد دارای موافقت قطع 2م و فناوری )مرکز رشد عل 11است. در حال حاضر حدود 

ها نر شهرستارشد دارای موافقت اصولی هستند و بقیه مراکز به صورت دفاتر پارک علم و فناوری د

وری و هرهبز از نظر این مراکشایان ذکر است، باشند. کنند( نیز در استان مشغول به فعالیت میفعالیت می

 . دهستنوجهی تهای رشد قابل مالی در توسعه اقتصادی استان یزد دارای ظرفیتداد و سهم گردش برون
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( Hubر هاب )اندازی شبکه فن بازادهی در استان یزد، پردیس فناوری، راهاندازی مرکز شتابراه

هت توسعه جمرکز نوآوری نیز از دیگر اقدامات در و  مبادله فناوری منطقه، پارک علمی کودکان

 باشد.میها ساختزیر

سک بنیان و کاهش ریهای دانشها در ایجاد و توسعه شرکتبا توجه به نقش پارک شود،اضافه می

ولیه به اکارهای کوچک و متوسط، جذب منابع دولتی در مراحل وها در حمایت از کسباین مجموعه

فعالیت  در سنوات آتیها های مالی ناشی از فعالیت این حوزهباشد ولیکن سرمایهعنوان هزینه مطرح می

ایدار در پاشتغال  ها نشانگر نسبت درآمد به هزینه بسیار باال است که با توجه به مشکالتاین مجموعه

  .شودهای ضروری تلقی میگذاریها از سرمایهحمایت از این مجموعه ،کشور

 

 یزد های پژوهشی استانتوانمندی

 مراکز فناوری

اوری رکز رشد فنمعنوان اولین  بهباطات پارک علم و فناوری یزد مرکز رشد فناوری اطالعات و ارت

ماه سال همنبدر و  آغاز کرد 23/9/1381اطالعات و ارتباطات کشور فعالیت رسمی خود را در تاریخ 

ان خود را لین فراخوها و مراکز عمومی استان، اوهمراه با برگزاری چند سمینار معرفی در دانشگاه 1381

 .انجام داد

شده در مرکز فتهپذیر واحدهای. است گردیده ارائه رشد مرکز به استقرار تقاضای 270 تاکنون حدود

ی مشغول های اطالعاتسیستمو  افزار، آموزش الکترونیکی، اتوماسیون صنعتیهای تولید نرمرشد در زمینه

 .به فعالیت هستند

 یزد بوده پارک علم و فناوریسس مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات، ؤدستگاه اجرایی م

گیری شکل افزایی جهت توسعه فناوری و اقتصادی منطقه از طریقاست. رسالت مرکز رشد ایجاد هم

ات و ری اطالعزایی در زمینه تخصصی فناوکسب و کارهای کوچک و متوسط فناور، کارآفرینی و اشتغال

 د.باشمی (ICT) ارتباطات
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ن تخصصی الزم از ای و های مالیچک و متوسط، حمایتهای کوگیری شرکتدر راستای شکل

 وگیری کاهش یافته ها در مرحله شکلها به عمل خواهد آمد تا ریسک عدم موفقیت این شرکتشرکت

 .درصد موفقیت آنها افزایش یابد

گیری ا شکلبهمزمان  1383رکز رشد زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد در اسفند ماه سال م

 .ستاو فناوری یزد و پس از مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات شکل گرفته  پارک علم

فناوری پس از  و تحقیقات علوم محترم وزیر ابالغ با 8/9/1385 مرکز رشد زیست فناوری در تاریخ

ه ز رشد باست مرک الزم به توضیح ؛طی دو سال فعالیت مصوبه قطعی خود را از وزارت علوم دریافت نمود

 .باشداولین مرکز رشد زیست فناوری کشور می عنوان

نهههههر هنسانی و های موجود در حوزه مدیریت، علوم اارک علم و فناوری یزد با توجه به پتانسیلپ

حوزه در  ه در اینغنی و قدرتمند ک های نرم( در استان و منابع انسانیو سایر صنایع وابسته )فناوری

دت مورد استقبال دام به ایجاد مرکزی با این محوریت نمود که به شاق 1387استان وجود داشت از سال 

ر ه پارک دهای مرتبط قرار گرفت. این استقبال حکایت از آن داشت ککرده در رشتهجوانان تحصیل

ین گفته اید ؤده مانتخاب مسیر اشتباه نکرده و دستاوردهایی که در طول زمان در این مرکز به دست آم

 .است
 1394. مراکز رشد استان یزد در سال 295 جدول

 شهرستان زمینه فعالیت عنوان مرکز رشد ردیف
های تعداد شرکت

 مستقر

 18 ابرکوه کشاورزی ابرکوه 1

 12 بافق معدن بافق 2

 4 تفت کشاورزی/گردشگری تفت 3

 7 خاتم کشاورزی خاتم 4

 14 مهریز کشاورزی مهریز 5

 14 میبد و سرامیککاشی  میبد 6

 41 یزد علوم انسانی و هنر علوم انسانی 7

 43 یزد فناوری اطالعات فناوری اطالعات و ارتباطات 8

 38 یزد بیوتکنولوژی بیوتکنولوژی و مهندسی پزشکی 9

 5 یزد نساجی نساجی 10

 1394مأخذ: پروژه برنامه استراتژیک پارك علم و فناوری یزد، 
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 واحدهای پژوهشی

ه ر نگاه بن جدیدی از حیات پژوهش و فناوری در کشور آغاز شده است که مشخصه آن تغییدورا

 مقوله پژوهش و نقش آن در زندگی مردم است.

 های متعدد خود برهای کلی برنامه پنجم توسعه و در سخنرانیمقام معظم رهبری در سیاست 

لمی در سهم کشور در تولیدات عهای کشور در جهت افزایش دهی و بسیج امکانات و ظرفیتسامان

مین أهای نو و تویژه فناوریها به افزاری، ترویج پژوهش و کسب فناوریسطح جهان، تقویت نهضت نرم

 اند.کید کردهأاقتدار کشور بر مبنای توسعه علم و ضرورت اجرای نقشه جامع علمی کشور ت

ها رنامهبی کشور را سرلوحه یس جمهوری توسعه علمی و فناورئدولت تدبیر و امید و شخص ر 

 زااین اساس  بر بنیان را رویکردی راهبردی و اصلی اعالم نموده است.قرار داده است و اقتصاد دانش

محور به دانش کید بر گذر از دانشگاهأهای معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه یزد تترین برنامهمهم

 .پژوهش است ریق توسعهمحور و نگرش تولید مال وثروت از طدانشگاه پژوهش

دارد. در  ت فعالیتاین حوزه در دو زمینه اصلی مدیریت امور پژوهشی و نیز امور مربوط به انتشارا

شارات گیرد. در بخش انتهای پژوهشی دانشگاه انجام میریزی و نظارت بر فعالیتبخش پژوهشی برنامه

 .شودشر کتاب مدیریت میامور مربوط به نشریات علمی و نیز امور مربوط به چاپ و ن

 د:باشاز جمله وظایف امور پژوهشی به شرح زیر می

  دبیری شورای پژوهشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا 

 وجه به تهای الزم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه با انجام بررسی

سبه طریق گردآوری و محا های صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ازسیاست

 .های پژوهشیها و معیارهای مربوط و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیتشاخص

 مدت موردنیازمدت و بلندهای تخصصی کوتاهها شناخت دورهانجام امور مربوط به پروژه 

 .های صنعتی کشوربخش
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 ها و دعوت از محققان و دانشمندان کشورهای مختلف برای شرکت در کنفرانس

 .ربطیسمینارهای علمی پژوهشی در دانشگاه با همکاری واحدهای ذ

 ف ها و واحدهای مختلهای پژوهشی دانشکدههمکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت

 .تحقیقاتی و اجرایی

 ا بمنظور تطبیق های پژوهشی به های الزم در زمینه تغییر یا توسعه برنامهانجام بررسی

 .ساالنه های پژوهشی دانشگاه و تهیه گزارشیشرفت فعالیتارزشیابی پ. نیازهای جامعه

 ب.های مصوهای پژوهشی در قالب سیاستتهیه و تنظیم برنامه  

 شده های تعیینهای پژوهشی با توجه به برنامهبررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحد. 

 قاالت می ارائه ریزی و هماهنگی براهای علمی و برنامهبرگزاری سمینارها و کنفرانس

ای قهالمللی و منطهای علمی بینعلمی دانشگاه در کنفرانس علمی توسط اعضای هیئت

 .خارجی

 
 1394. اطالعات واحدهای پژوهشی استان یزد در سال 296 جدول

 دانشگاه زمینه فعالیت تعداد گروه پژوهشی نوع واحد پژوهشی عنوان واحد پژوهشی ردیف

 دانشگاه یزد علوم انسانی 3 پژوهشکده پژوهشکده علوم انسانی 1

 دانشگاه یزد علوم انسانی 3 پژوهشکده پژوهشکده تعاون 2

 دانشگاه یزد کشاورزی 4 پژوهشکده پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی 3

 دانشگاه یزد مهندسی -فنی  3 مرکز پژوهشی مرکز تحقیقات مهندسی 4

 دانشگاه یزد هنر و معماری 3 پژوهشکده بومیپژوهشکده معماری  5

 دانشگاه یزد مهندسی -فنی  4 پژوهشکده پژوهشکده مهندسی معدن 6

 دانشگاه یزد علوم پایه 3 پژوهشکده پژوهشکده سامانه های هوشمند 7

 1394مأخذ: دانشگاه یزد، 

 

 های استان یزد در زمینه علم و فناوری عبارتست از:توانمندی

 برتر( )قرارگیری در بین دو پارک تر پارک علم و فناوری استان در کشورجایگاه بر 

 اوریتصویب منطقه ویژه علم و فناوری استان در شورای عالی علوم، تحقیقات و فن 

 جایگاه اول نسبت نخبگان به جمعیت در سطح کشور 
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 وجود دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی توانمند و معتبر 

 ر حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات رتبه چهارم استان یزد د(ICT) 

 تعامالت داخلی

 ارعف حاکم ض ،در مورد همکاری صنعت با دانشگاه )اجرا با پژوهش( در فرآیند تحقیق و توسعه

ه بنیز اجرا( )البته فضای صنعت  ها دانست.محوری در دانشگاهمحوری و مقالهآموزشناشی از توان می

افزایی ه همکند و بنابراین رابطنمی )پژوهش( از جدی به تعامل با دانشگاهاحساس نی ،رقابت فقداندلیل 

 نوآوری شکل نگرفته است. میان عرضه و تقاضای فناوری و

بیل سود جدای از عدم احساس نیاز جدی به تعامل با دانشگاه از طریق صنعت، مواردی از ق

چنین ای دانشگاه و همهای پایهموزشهنگفت واردات، ادعای باالتر بودن سطح دانش فنی وارداتی، آ

ت ید بر علها در جهت رفع نیازهای صنعت، مزهای صورت گرفته در دانشگاهعملکرد نامناسب پژوهش

 اقداماتی توسط پارک علم و فناوری در این مورد صورت گرفته است. است.
 

 
 ژه علم و فناوری یزد. اهم اقدامات انجام شده در منطقه وی69 هینما

 وکار()بر اساس مدل جامع بومی کسب
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 المللیتعامالت بین

ه های زیادی را تجربهای مختلف فراز و نشیبالمللی در حوزههای ناظر به تعامالت بینشاخص

سهم مقاالت  المللی بوده است.ل سیاسی و فضای بینئرسد بیشتر تحت تأثیر مساکرده که به نظر می

ه است که واجه بودرانیان با خارجیان از کل مقاالت منتشره طی یک دهه اخیر با سیر نزولی ممشترک ای

علمی با  وابط حتیالمللی، نگاه امنیتی به ایجاد رکننده همکاری بینتواند ناشی از بوروکراسی فلجمی

 ها باشد. های این نوع همکاریمین کافی هزینهأخارجیان و عدم ت

الت های کالن کشور در حوزه تعامص تا حد زیادی تحت تأثیر سیاستطبیعی است این شاخ

 الملل قرار دارد.سیاسی و روابط بین
 

 
 (1385-1394تعداد مقاالت مشترک با محققان خارجی در استان یزد در سال های ). 70 هینما

 شگاه آزاد اسالمیمأخذ: دانشگاه یزد، دانشگاه علوم پزشكی شهید صدوقی، دان

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394



 سند تفصیلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد                                                                652

 
 

 
 (1385-1394تعداد مقاالت مشترک با محققان کشورهای اسالمی در استان یزد در سال های ). 71 هینما

 مأخذ: دانشگاه یزد، دانشگاه علوم پزشكی شهید صدوقی، دانشگاه آزاد اسالمی

 

 خروجی علم

شود از یمالمللی سنجیده بر اساس تعداد مقاالت بین های خروجی علمی کشور که عمدتاًشاخص

در سال  ره استانمطلوبی است. کل مقاالت منتش جنبه تعداد مقاالت )شاخص کمی( بیانگر وضعیت نسبتاً

لمی استان از عمقاالت  ،اما از جنبه کیفی. مقاله در پایگاه اسکوپوس بوده است 806 بالغ بر 1394

الی  1384ر نیست. استان یزد از نظر شاخص هرش مقاالت از سال وضعیت چندان مطلوبی برخوردا

 به بعد سیر نزولی داشته است. 1389سیر صعودی داشته و از سال  1388
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 1384-94شاخص هرش مقاالت در استان یزد سال های . 72 هینما

 ی، دانشگاه آزاد اسالمیمأخذ: دانشگاه یزد، دانشگاه علوم پزشكی شهید صدوق
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 های بخش علم و فناوریعملکرد اهداف کمی/شاخص. 297 جدول

ف
دی

ر
 

 

هدف کمی/ 

 عنوان شاخص

واحد 

 متعارف

سال 

پایه 

1383 

 برنامه چهارم هایسال

د/
ش

ر
ط 

س
تو

م
ره

دو
 

ه 
ام

رن
ب د(

ص
در

م )
ار

چه
 

 های برنامه پنجمسال
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ش
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م
ره

دو
 

ه 
ام

رن
ب
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ج

پن
د(

ص
در

 

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394* 

 31.22 - 1297 1194 1045 879 1.88 480 679 611 546 527 478 461 نفر تعداد پژوهشگران  1

2 

تعداد انجمنهای 
علمی رتبه الف و 
ب )وزارت علوم، 
تحقیقات و 
 فناوری(

 - 16 16 16 18 18 - 1 0 0 0 0 0 0 تعداد

4 
تعداد مقاالت نمایه 

 Scopusشده در 
 16.4 806 834 839 716 672 31.5 414 376 289 225 155 108 69 مقاله

5 
تعداد نشریات نمایه 
 ISIشده در پایگاه 

 - 2 1 1 1 1 - 1 1 1 0 0 0 0 نشریه

6 
تعداد مقاالت 
علمی مشترک با 
 محققان خارجی

 -0.6 44 59 62 49 65 27.8 52 55 52 29 22 0 0 مقاله

7 
تعداد مقاالت 
مشترک با محققان 
 کشورهای اسالمی

 -0.9 28 40 44 32 43 37.8 35 38 36 17 12 0 0 مقاله

8 
شاخص هرش 
 مقاالت 

 - 12 24 30 30 35 - 42 40 37 33 33 22 20 ارجاع
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1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394* 

9 

تعداد مقاالت 
منتشره در نشریات 
علمی پژوهشی 
ایرانی نمایه شده 

 Scopusدر 

 21.5 218 238 184 200 164 76.7 95 76 64 31 21 8 4 مقاله
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 (کشور)مقایسه رتبه در  منتخب هایاستانمقایسه وضعیت بخش با 

های های دارای مجوز توانمندی فناورانه )تعداد شرکتها در استانبررسی وضعیت شاخص

 گیرد.صورت می بنیان(دانش

 

 
 1393های منتخب تا شهریور های متقاضی در استانبنیان از کل شرکتهای دانششرکتسهم . 73 هینما
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 های کشورصادر شده در استان R&Dهای سهم پروانه. 74 هینما

 

 هانهای دارای پرواند، فاقد شرکتکه در این نمودار مطرح نشده هاییاستانالزم به ذکر است، 

R&D .هستند 
 

 هاتنگناها و چالش

 های پژوهشیها و برنامهسیاست متغیر بودن 

 بنیان و فناوریعدم ارائه و معرفی الگوی موفق در زمینه ایجاد کسب و کار دانش 

 هیسازی تحقیقات دانشگاسازی و تجاریهای ارزیابی فناوری جهت هدفمندضعف سیستم 

 کالت و مسائل مورد نیاز جامعهها از مشراستا نبودن تحقیقات و پژوهشهم 

 گرایی و عدم توجه به ارزش خروجی تحقیقاتهای اشتباه با دید کمیگذاریسیاست 
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 هاسازی پژوهشریزی و عزم کافی برای تجاریعدم برنامه 

 وسعه های پژوهشی و تدهی فعالیتناهماهنگی و عدم انسجام نظام تأمین مالی در جهت

 فناوری

 سازی و ایجاد فضای رقابتیهای مناسب در خصوصیعدم بکارگیری سیاست 

 نبود توجه کافی به طرف تقاضای علم و فناوری 

 عدم وجود نظام معرفی و تبلیغاتی قوی برای معرفی محصوالت با کیفیت داخلی 

 های صورت گرفتههای ارزیابی مناسب برای بررسی بازخورد و نتایج حمایتنبود سیستم 

 ر اساس ای حرکت به سمت ارائه خدمات و کاالهای متمایز بنبود شناخت و درک کافی بر

 بنیانمعیارهای انتخاب محصوالت دانش

 های موفقها و نمونههای ارتباطی و به اشتراک گذاشتن تجربیات شرکتضعف زیرساخت 

 در  کاری و ابهامگذاری و راهبری کالن علم و فناوری و وجود موازینبود انسجام در سیاست

 های ذیربطاهوظایف دستگ

 قرراتم استان و تغییر مکرر قوانین و ثیر نبود ثبات در مدیریت پژوهشی کشور برأت 

 مراکز پژوهشی و فناوری رنبود الگوی مدیریت علمی و پژوهشی مناسب د 

 اثربخشی و کیفیت پایین تولیدات علمی 

 کیفیت پایین انتشارات و مقاالت علمی در عین استمرار تولیدات کمی 

 تی بر های به ویژه دولسازی پژوهشفناوری و تجاری( انتشار) ودن نرخ رسوخ و انتقالپایین ب

 اساس نیازهای بازار و جامعه

 ر توسعهتحقق نیافتن سهم سه درصدی پژوهش از تولید ناخالص داخلی طی دو برنامه اخی 

 های نوآورانهمین منابع مالی فعالیتأگذاری خطرپذیر برای تکمبود سرمایه 

 رنگ بودن نقش بخش کم مین منابع مالی توسعه فناوری وأت ررنگ دولت درنقش پ

 خصوصی
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 وآفرینی نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی درحوزه پژوهش پایین بودن نقش 

 توسعه فناوری

 کرد نهمین منابع، دسترسی به منابع و هزیأت از( وکارکسب) کم بودن سهم بخش تجاری

 کشوراعتبارات تحقیق و توسعه 

 ای عههای زیربنایی و بزرگ توسهای تولیدی و اقتصادی و طرحثر بخشؤنبود تقاضای م

 بنیان باکیفیت داخلیکشور برای محصوالت دانش

 های وریصنایع با فناوری پایین و متوسط و عدم رسوخ فنا های غیرهوشمندانه ازحمایت

 گیری ازبهره وری باش بهرهدهی آنها به افزایگونه صنایع و عدم جهتپیشرفته در این

 بنیانهای دانشدانشگاهی و پژوهشی و شرکت های فناورانه و نوآورانه مراکزظرفیت

 رج از های ایرانیان خاگذاری مستقیم خارجی و سرمایهاستفاده بسیار پایین ازظرفیت سرمایه

 کشور در حوزه فناوری

 یه بنیان در مراحل اولصوالت دانشرویه و عدم محافظت هوشمندانه از بازار محواردات بی

 هاسازی آنتجاری

 بنیانهای دانششرکت های قدرتمند اقتصادی وسازی بین بخشنبود ارتباط و شبکه 

 هاتین فعالیهای نوآورانه با الزامات مالی امین مالی فعالیتأهای تنبود تناسب مکانیزم 

 نوپا هایدهنده مشاوره تخصصی به بنگاهضعف نهادهای ارائه 

 های اقتصادی برای تشخیصها و بنگاهها، سازمانبخش سازوکارهای الزم در نبود 

ت های پژوهشی و مدیریشناسایی نیازمندی و نیز آنها برداری ازهای پژوهشی و بهرهتوانایی

 آن

 علم و فناوری ها و مراکز رشدپارک بخش خصوصی در ضعف حضور 

  عدم ایفای نقش مناسب و مکفی آنها یاتکمیل نبودن زنجیره نهادهای تخصصی و 

 ها و نظامات پشتیبان پژوهش و فناوریضعف زیرساخت 
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 توسعه  های تحقیق وبیمه برای کاهش مخاطره نهادهای حامی فعالیت ضعف نظام ضمانت و

 سازی و کارآفرینانفناوری وتجاری

 رتان دنوآوری اس فناوری و ضعف نظام آماری و اطالعاتی منسجم از وضعیت علم و 

 های اقتصادیهای دانشگاهی، پژوهشی و بنگاهبخش

 های مرجع موجودضعف آزمایشگاه های مرجع وکمبود آزمایشگاه . 

 کنار  فرسودگی تجهیزات پژوهشی و عدم دسترسی به تجهیزات کافی پیشرفته پژوهشی در

 پژوهشی زو مراک هابرخی دانشگاه استفاده نشده آزمایشگاهی در های خالی ووجود ظرفیت

 کری، فقبیل مالکیت  ای ازرشتههای میانحوزه ماهر در کمبود نیروی انسانی متخصص و

 گذاری فناوریقراردادهای انتقال فناوری و یا ارزش مذاکره و انعقاد

 نبودن  گراموریتأهای نهادهای پژوهشی دولتی، موری ناکافی فعالیتاثربخشی و بهره

 محوری پژوهشگرایی و تقاضامشتری ضعف سسات پژوهشی وؤها و مدانشگاه

 اورانه های تحصیالت تکمیلی برای حل مسائل علمی و فننامهضعف در استفاده از پایان

 کشور

 صنعت وهای فناورانه دانشگاه های کافی برای انجام همکاریهای و مشوقنبود مکانیزم 

 ها و جامعهضعف فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه 

 تبادالت و ارتباطات خارجی پژوهشگران حاکم بر بروکراسی زاید 

 رتباطاتالمللی و نگاه امنیتی به این اپژوهشی بین ضعف ارتباطات و تعامالت علمی و 

 هاجذب این کنفرانس جلب و المللی وهای بینضعف شرکت درکنفرانس 

 ضعف درک متقابل پژوهش و جامعه 

 ستیزیدانایی هراسی وفناوری 

 گسترش تقلبات علمی 

 ای به امر پژوهش و پژوهشگراننبود نگرش حرفه 

 االمتیازهای علمی و تحقیقاتی فقدان نظام حمایت از حق اختراع و حق 
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 نبود فرهنگ مراجعه به مراکز پژوهشی برای رفع معضالت 

 و کشور مهاجرت شهروندان توانمند یزدی و نخبگان با سطح باالی علمی به خارج استان 

 آوری در کشور و استانعدم تدوین نظام ملی نو 

 ای نوآوری در استان عدم تدوین نظام منطقه 

 رنگ بودن نقش دانشگاه در تحقیقات کاربردی مورد نیاز صنایعکم 

 ول اه، نسل ا)کارآفرین نبودن دانشگ یافتگی نهادها و عناصر توسعه علم و فناوریعدم رشد

ستان افناوری  ین صندوق پژوهش وبودن نظام نوآوری، نوپا بودن منطقه ویژه، توان مالی پای

 .( . . و

 های استانکیفیت پایین علم تولیدی در دانشگاه 

 

 برنامه راهبردی

 راهبردهاو  اهداف کلی

 

 برنامه ششمدر  استان علم و فناوری بخش یراهبردهااهداف کلی و . 298 جدول

ف
دی

ر
 

 راهبردهای دستیابی به هدف کلی اهداف کلی

1 

گذاری، انسجام در نظام سیاست
راهبری و ارزیابی عملکرد حوزه علم، 
فناوری و نوآوری و افزایش هماهنگی 
 بین نهادهای متولی بخش

، کرد علمسازی عملکرد و ساختار نظام سیاستگذاری، راهبری و ارزیابی عملبهینه 
 فناوری و نوآوری و افزایش هماهنگی بین نهادهای متولی بخش

2 

ت و تقویت پژوهش و فناوری و حمای
های دولتی و غیر دولتی توسعه بخش

و حمایت از انتشار دستاوردهای 
پژوهشی و فناورانه جهت رفع نیازهای 
 جامعه با رویکرد تعمیق کیفیت.

 های تحقیق و توسعهجلوگیری از افت شتاب تولیدعلم وارتقاء فعالیت 

 اندازاومتی و سند چشمدستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مق 

 جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در منطقه 

 هاایر بخشسایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با  

ب پردازی و نوآوری در چارچوتوسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی، نظریه 
 امع علمی کشورج های کلی علم و فناوری و نقشهسیاست

 المللی با کشورهای هدفتوسعه تعامالت علمی بین 

های نو و دستیابی به فناوریهای پیشرفته بیوتکنولوژیک، نانوتکنولوژیک، انرژی 
 آوری شناختیفن
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ف
دی

ر
 

 راهبردهای دستیابی به هدف کلی اهداف کلی

3 
افزایش حجم منابع مالی تحقیق، 
توسعه، فناوری و نوآوری در استان و 

 ارتقاء اثربخشی آن

 علم و فناوری ینظام جامع تأمین مالتوسعه 

علمی  های انسانی وسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایهتأمین شرایط و فعال 
 استان

4 
ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور 
 پیشتازی اقتصاد دانش بنیان

دمات خبنیان و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و پیشتازی اقتصاد دانش 
 دانش بنیان

 وتهای مبتنی بر نوآوری به عامل اصلی تولید ثرشی بنگاهتبدیل پایه دان 

 دهی نظام ملی نوآورینهادسازی و تقویت سرمایه انسانی در امر سامان 

د ا رویکرببنیان وفناورانه وتحریک تقاضای تولید دهی به بازارمحصوالت دانششکل 
 صادرات محور

 رود بهوگذاری خارجی، سرمایه اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه 
 و سند بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

 اندازچشم

 سازی پژوهش و نوآوریتجاری 

ایر سعلم و فناوری با  بخش در حوزهگسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام 
و توسعه م ویژه جهان اسالهای و جهانی بکشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه
 تجارت و صادرات محصوالت دانش بنیان

5 
ها و نظامات پشتیبان تقویت زیرساخت

 پژوهش و فناوری

 ارآمدساماندهی نظام ملی آمار و اطالعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و ک 

 های مرجعتوسعه و تجهیز آزمایشگاه 

 وریو مراکز رشد علم و فنا هاگسترش نظامات پشتیبان مراکز پژوهشی، پارک 

6 
افزایش درک اجتماعی نسبت به 
 اهمیت توسعه علم و فناوری

 سازی آنارتقاء فرهنگ عمومی در راستای تقویت پژوهش و فناوری و مردمی 

دی و یگاه ماتوسعه کمی و کیفی منابع انسانی پژوهش و فناوری و توجه بیشتر به جا 
 معنوی نخبگان و پژوهشگران

گان هی ونخبالتحصیالن دانشگاهای کارآفرینانه درفارغی وارتقاءتوانمندیسازفرهنگ 
 استان

 

 ها و اقدامات اساسیراهبردها، سیاست

 

 ها و اقدامات اساسی بخش علم و فناوری. راهبردها، سیاست299 جدول

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

سازی عملکرد و بهینه -
 ساختار نظام

سیاستگذاری، راهبری و 
ارزیابی عملکرد علم، 
فناوری و نوآوری و 

اصالح ساختارها و نهادهای علم و  -
 فناوری و انسجام بخشیدن به آنها

 اندازی نظام جامع ارزیابی نوآوریراه -
 بنیاندر حوزه اقتصاد دانش

ی به کاری و همپوشانتقسیم کار، رفع موازی -
های منظور ارتقاء هماهنهگی نهادها و دستگاه

لم گهههذار و اجرایی متولی توسعه و اجرای عسیاست
 و فناوری

 سازی و اجرای نقشه جامهع علمی کشورپیههاده -
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افزایش هماهنگی بین 
 نهادهای متولی بخش

استقرار نظام رصههد و پایهش علمی و فناوری  -
 کشور و ارزیابی سیستمی این نظام

ملی نگاری استقرار ساختار نهادی تخصصی آینده -
های فناورانه، بخشی و المللی در حوزهو بین
 ایمنطقه

گذاری اجرائی، پایش، ارزیابی و نظارت سیاست -
 مستمر بر فرایندهای نوآوری

ایجاد دفتر و یا نهاد مرتبط در حاکمیت  -
ط )استانداری( برای انجام هماهنگی موضوعات مرتب
مور ابا علم و فناوری مثال با عنوان دفتر هماهنگی 

 و فناوری و صنعت علم

ر بایجاد ستادهای متناظر فناوری کشور در استان  -
اساس آمایش انجام شده مثال ستاد فناوری 

یست فناوری، ستاد اطالعات و ارتباطات، ستاد ز
 هوافضا و ....

جلوگیههری از  -
افهههتشتابتولیدعلموارتقاءف

های تحقیق و عالیت
 توسعه

دستیابهی به فنههاوری  -
ف اقتصاد برای تحقق اهدا
مقاومتی و سند 

 انههدازچشم

جهاد مستمر علمی با  -
ههدف کسب مرجعیههت 
علمههی و فناوری در 

 منطقه

ایجاد تحول در ارتباط  -
میان نظهام آمهههوزش 
عالهههی، تحقیقات و 
 هافناوری با سایهر بخش

توسعه علوم پایه و  -
تحقیقات بنیادی، 

پهههردازی و نظریه
نهههوآوری در چهارچههوب 

های کلهی علم یاسههتس
جامع  و فناوری و نقشه
 علمی کشور

گری های تصدیکاهش فعالیت -
پژوهشی و تحرک بخشی در 

ساختارهای پژوهشی دولتی و ارتقاء 
 عملکههههرد تنظیمهی و راهبردی آنها

 های تقاضا محورحمههایت از پژوهش -

های حمایتی به سیاست اولویت -
ها، ساختارهای جمعی، نظیر خوشه

ها، مناطق صنعتی و ها، پارکانجمن
 فناوری

افزایش پژوهش های کاربردی،  -
 فناوری، نانوتکنولوژی استفاده از زیست

 های نوو انرژی

گذاری نهادهای عمومی و سرمایه -
انقالبی و نهادهای بزرگ اقتصادی 
 کشور در تحقیق و توسعهههه و

سههازی دستهههاوردهای تجههاری
 پژوهشی

افزایی میان منابع پژوهشی هم -
های اجرایی و انتشار و دستگاه
 برداری مناسب از آنبهره

های علمی و فنی با توسعه همکاری -
 المللههیموسسات و مراکز بین

المللی برای توسعه هدفمند حضور بین -

های تقویت سازوکارهای حمایتی نظیر  انجمن -
 علمی

های فناوری با تاکید بر نقش ایجاد قطب -
 های برترهای فناوری و دانشگاهپارک

 انجام اقدامات الزم برای رشد تعداد مقاالت و -
 scopusه در مجالت ایرانی نمایه شد

های تقاضا محور مشترک حمایت مالی از پژوهش -
ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و با دانشگاه

های علمیه در موارد ناظر به حل فناوری و حوزه
 50مشکالت کشور، مشروط به این که حداقل 

های آن را کارفرما و یا ( از هزینه%50درصد )
 وفنهههاوری  بردار به منظور توسعه و انتشاربهره

 های دانش بنیهههان تأمین وحمهههایت از شههرکت
 تعهد کرده باشد.

های کاربردی به منظور هدایت و اجرای پژوهش -
دار ملی های اولویتتوسعه استانداردسازی در زمینه
 بر اساس اسناد باالدستی.

ی افزایش سهم استان از اعتبارات پژوهشی نهادها -
ژوهشی با های پکشور و گسترش همکاری

 جها و مراکز پژوهشی دیگر استانها و خاردانشگاه

 اندازی کانون تفکر مطالعات علم و فناوریراه -

ها به ویژه های علمی توسط رسانههههترویج یافته -
 رسانه ملی برای مقابله با فناوری هراسی
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توسعه تعامهالت  -
المللههی با علمهههی بیههن
 کشورهای هدف

 المللیهای علمههی بینکسب کرسی

وسعه حضور آفرینی و تنقش -
المللی و کسب درآمد ارزی از بین
 های علمی و فناوریهای حوزهفعالیت

اعطای تسهیالت یک سفر در سال برای  -
 المللی دانشمندان برجسته ملی و بین

 ز اساتید بین المللی و تعریف پروژه ایدعوت ا -
 بین المللی با سازمان های توانمند خارجی برای
ین بتوسعه علم و فناوری در استان و یا جذب مشاور 
 ریالمللی برای پارک و یا منطقه ویژه علم و فناو

نظام جامع تأمین توسعه -
علههههم و  مالی

 فنهههاوری

تأمین شرایط و  -
ات سازی کلیه امکانفعال

و منابع مالی و 
های انسانی و سرمایه

 علمی استان

های افزایش سهم و کارایی هزینه -
تحقیق و توسعه و تغییر در ساختارهای 
تخصیص این اعتبارات با رویکرد نیاز 

 محور و ارتقاء نوآوری

ها و نههادهای تشویق شههرکت -
بزرگ اقتصادی کشهور در ایجاد و 
توسعهههه نهههادههای مهههالی 

 صصی حوزه فناوری و نوآوریتخ

تنوع بخشی به تامین منابع مالی از  -
جمله تحرک بخشی به منابع بخش 

های پژوهش و خصوصی در هزینه
سازی منابع دولتی در فناوری و اهرم
 این مسیر

گذاری تعیین و ابالغ میزان سرمایه -
های ثروت پژوهش و فناوری در حوزه
 (های پیشتازآفرین صنایع )تعیین پروژه

های ها و مشوقاستمرار حمایت -
مالیاتی در جهت ارتقاء عملکرد 
پهژوهش، فناوری و نوآوری بخش 

 تجاری و بنگاهی

ترویههج و توسعهههه افزایش منابع  -
خیرین و اوقاف در جهت توسعه و 
تحقیهق و فنهههاوری و نهههوآوری 

 بنگاهی در استان

 %5/1افزایش منابع تحقیق و فناوری به حداقل  -
%  5/1د ناخالص داخلی از منابع بخش عمومی و تولی

 درصد از منابع غیر دولتی تا پایان برنامه ششم
 توسعه با تاکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقاء

 وریبهره

اعطای مجوزهای الزم به صندوق پژوهش و  -
فناوری برای بهره مندی از قوانین بانکداری و 

 توسعه توان صندوق در حد بانک

ان سرمایه گذاری صندوق شکوفایی و ایجاد امک  -
 نوآوری در صندوق استان یزد

ایجاد امکان ورود صندوق پژوهش و فناوری   -
 استان به بورس

فراهم آوردن شرایط برای پرداخت کمک های  -
 دولت به عنوان یارانه تسهیالت

 نیدر تام ییو شکوفا یصندوق نوآورمشارکت  -
 یدولتریغگذاری خطرپذیر های سرمایهی صندوقمال
( به CVCsبزرگ ) یهاتوسط شرکت هشد یاندازراه

 انیت مههارکههمش یهاهههنیزم شیمنظور افزا
 ءو ارتقایا دانش بنیان بزرگ و کوچک  یهاشرکت
کوچک  یهارکتههش یهاتیهههو قابل هایتوانمند
ال اتص قیاز طر هاتیقابل نیمناسب از ا یریگو بهره
 بزرگ یهابه شرکت

هایی را برای حمایت و که طرح شمول خیرینی -
 های فناورانه بهتوسعه پژوهش، فناوری و نوآوری

های مربوط رساننههد از مزایههها و حمایتانجام می
 سازبه خیرین مدرسه

پیشتازی اقتصاد  -
بنیان و افزایش دانش

سهم تولید و صادرات 
محصوالت و خدمات 

 دانش بنیان

دهی به بازار شکل -

جهت دادن به چرخه علم و فناوری و  -
 نوآوری به ایفای نقش موثرتر در اقتصاد

فناوری با دیگر  و تقویت رابطه علم و
زیست، های کشور )اقتصاد، محیطنظام

 ها(سیاست، اجتماع و ارزش

های مشارکت در ایجاد سامانه -

های ملی ساماندهی نظام نوآوری متناظر با اولویت -
 و اصالح و یا تدوین قوانین و مقررات به منظور

 ساماندهی نظام فوق

ی هماهنگی و ارتباط کارکردی میان نهادها ایجاد -
 فعال نظام نوآوری استان

 بنیانهای کمی اقتصاد دانشتعیین شاخص -
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ان و بنیمحصوالت دانش
فناورانه و تحریک 
تقاضای تولید با 

 رویکردصادرات محور

اولویت دادن به  -
دیپلماسی اقتصادی با 

هدف 
گذاری سرمایه توسعه

خارجی، ورود به بازارهای 
جهانی و دستیابی به 
فناوری برای تحقق 

اهداف اقتصاد مقاومتی و 
 اندازسند چشم

سازی پژوهش و تجاری -
 نوآوری

گسترش همکاری و  -
مل فعال، سازنده و تعا
علم و  بخش در حوزهالهام

فناوری با سایر کشورها و 
مراکز علمی و فنی معتبر 

ویژه ای و جهانی بهمنطقه
و توسعه جهان اسالم 

تجارت و صادرات 
 محصوالت دانش بنیان

 ایخالقیت و نوآوری بخشی و منطقه

تقویههت و توسعهههه نظههام  -
سازی دستههاوردهای تجهههاری

پژوهشی و ساختارهای مرتبط از جمله 
های زایههشی افزایهههش شههرکت

ها و بنیهههان در دانشگاهدانههش 
 موسسات پژوهشی

ریزی برای هدایت موثر سمت برنامه -
 تقاضا در پژوهش و فناوری

دهههی به خریهههدها و جهت -
های اقتصادی های دولتی و بخشهزینه

در راستای بکارگیری حداکثری 
بنیان و فناورانه با محصوالت دانش
 کیفیت داخلی

دهی به تقاضای ناشی از جهت -
های بزرگ ها و پههههروژهطهرح
ای در جهههههت تقویت توسعههه

 بنیانتقاضای محصوالت دانش

تجههههارت و صهههادرات  توسعه -
 بنیانمحصوالت دانش

های دانش تسهیل حضور شرکت -
 بنیان ایرانی در خارج از کشور

ریزی به منظور تامین داخلی برنامه -
 دار ملیهای راهبردی اولویتفنهههاوری

گذاری هی به سهههرمایهدجهت -
مستقیم خارجهههی به منظور ارتقاء 

 فناوری داخلی و نوآوری

دههی به واردکنندگان بزرگ به جهت -
 منظورارتقاءفناوریداخلیونوآوری

بنیان در های دانشتوسعه تعاونی -
 کشور

های علمی و افزایش کارایی پارک -
 وفناوری با رویکرد کارآفرینی فناورانه 

افزایی قاء کارکردهای همحمههایت از ارت
ای های توسعهههو تقویت همکههاری

 های علم و فناوریبین پارک

توسعه و نفوذ فناوری در بخش  -
 کشاورزی و کسب، انتقال و انتشار آن

 تقویت سامانه خالقیت و نوآوری بخش مربوطه  -

ت شکل دهی نهادهای تاثیرگذار در ارزیابی و قیم -
 گذاری فناوری

 شکل دهی نهاد رصدخانه و مراکز انتقال فناوری -

ی خصوصی توسعه و شکل دهی ساختارها -
 مدیریت فناوری

مشارکت کلیه ذینفعان در ساماندهی نظام ملی  -
 بنیانسازی تحقق اقتصاد دانشنوآوری و زمینه

 های اقتصادی بههای اجرایی و بخشالزام دستگاه -
ود های توسعه فناوری و توسعه ثروت ختدوین برنامه

های پیشتاز و نیازهای از طریق تعریف پروژه
 خش مربوطهراهبردی ب

 وهای صیانت از بازار علم ها و روشایجاد سیستم -
 فنهاوری

ایجهههاد نظههامههات تنظیمی مقررات در بخش  -
 تامین مالی حوزه نوآوری

سازی دانش با تدوین الگو و فرایند انتقال و بومی -
 هاسازی ایدهتاکید بر تجاری

 های علم و فناوری تجاریایجاد و توسعه پارک -

عه مراکز رشد علم و فناوری ایجاد و توس -
 المللیبین

 های فناوریهای راهبردیایجاد مراکز رشد آموزش -
 ای نوین در مراکز فنی و حرفه

های علم و فناوری های پارکبازتعریف سامانه -
های مراکز وابسته به صنایع شامل طراحی سامانه
 المللیتوسعه فناوری و سامانه مراکز رشد بین

 هه فنههاوریتوسعه مراکز توسعه -

 های صاحب فناوریمشارکت هوشمندانه با بنگاه -

رات الزام به ارتقههاء فنههاوری و افزایش صهههاد -
در موارد وجود بازار انحصاری در داخل کشور و 

 ایهای تعرفهحمهایت

های الزم جهت هدایت تهیه ضوابط و مشوق -
ر نیروی کابه استفاده از « گذاران خارجیسرمایه»

توسعه زنجیره تأمین در داخل  ،یمتخصص داخل
بنیان داخل و محصوالت دانشور و خرید ههههکش

از ایران  بنیهانمحصوالت دانش صادرات همچنین
، در ازای حضور در بازار ورهای دیگرههههبه کش
 داخل
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های ملی تولید داخل در عرصه سازی برندفعال -
های سازی فعالیتالمللی به منظور تجاریبین

 و نوآورانهفناورانه 

های های اجرایی، بخهشمشههارکت دستگاه -
های غیهههر دولتههی خصوصهی و سایههر بخهههش

ها و در تاسیس و توسعه مراکز رشد و پارک
 های علم و فناوریشهرک

 نظارت و ارزشیابی سیستمی اقتصاد دانش بنیان -

ساماندهی نظام ملی  -
آمار و اطالعات علمی، 
پژوهشی و فناوری جامع 

 کارآمدو 

توسعه و تجهیز  -
 های مرجعآزمایشگاه

گسترش نظامات  -
پشتیبان مراکز پژوهشی، 

ها و مراکز رشد علم پارک
 و فناوری

 ارتقاء نظام آماری تحقیق و توسعه -

ارتقاء نظام آزمایشگاهی تحقیق و  -
 توسعه

های ساماندهی و تقویت زیرساخت -
قانونی و مقرراتی حمههههایت از 

 یرگذاری خطرپذسرمهایهه

ساماندهی زیرساخت استاندارد مورد  -
نیاز توسعه تولید، بازاریابی و فروش 
محصوالت دانش بنیان و فناورانه 

 ساخت داخل

فراهم نمودن شرایط الزم برای  -
های علم و فناوری از پارک یتولمشم

 آزاد اراتمناطقیاخت ازاتویمقررات و امت
 یاقتصاد

فراهم نمودن شرایط الزم برای  -
بخشی از  یاتیمال یخشودگب

که در  یدولت ریبخش غگذاری سرمایه
مراکز رشد  و هاو توسعه پارک جادیا

که  یعیصنا نیو همچن یفناورعلم و 
و توسعه و  قیتحق یدر استقرار واحدها

لم و هههع یهاارکههدر پ یمهندس
 کنندگذاری میی سرمایهفناور

های تحقیق و طراحهههی نظههام آمهههاری هزینه -
ناوری ونوآوری به تفکیک بخش دولتی و توسعه ف

 غیر دولتی و عملکرد آنها

 طراحی نظام جامع علم و فناوری استان یزد -

مار تقویت ارتباط کارکردی نهادهای متولی تولید آ -
 و اطالعات در حوزه نوآوری

ریزی برای تولید تجهیزات آزمایشگاهی برنامه -
 های دانش بنیانموردنیاز توسط شرکت

ری بهیهنهههههه از بههردابهره -
موجودآزمایشگاهی در قالب نظام هایظرفیت
ای و الزام آنها به ارائه خدمهههات به شبکه
 بنیهههان و بخش خصوصیهای دانششهرکت

الزام طرحها و پروژه های بزرگ سرمایه گذاری  -
و  مرتبط با واردات فناوری به تهیه پیوست فناوری

 دانش

های دیجیتالی ختریزی برای ایجاد زیرسابرنامه -
 پژوهش و فناوری در استان

های علم و فنههاوری از یهت پارکولمههشم -
 یادآزاد اقتص مناطق اراتیاخت و ازاتیمقررات و امت

سازی و انجام پژوهش به منظور تدوین، بومی -
 اثربخشی استانداردها

ی های نظارت بر اجراانجام مطالعات تطبیقی شیوه -
کیفیت در کشورهای  استانداردها و توسعه مقوله

 موفق نوصنعتی

ارتقاء فرهنگ عمومی  -
در راستای تقویت 
پژوهش و فناوری و 

 سازی آنمردمی

توسعه کمی و کیفی  -
منابع انسانی پژوهش و 

افزایش نقش رسانه ملی در رویکرد  -
های علمی داخلی و پرهیز تقویت یافته

 از فناوری هراسی

تاکید بر اهمیت علم و فناوری و  -
پژوهش و نوآوری در متون درسی پیش 

 دبستان تا دانشگاه

هههای ملی، جمعی و مردمی استفاده از رسانههه -
های مکتوب، منابر و نهمانند صدا و سیما، رسا

 نمازهای جمعه و جماعات برای تکریم علم و دانش
روت و مقابله با فناوری هراسی از جمله تاکید بر ث

 آفرینی و ارزش آفرینی فناورانه.

ها در راستای بازنگری در منابع درسی دانشگاه -
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فناوری و توجه بیشتر به 
جایگاه مادی و معنوی 
 نخبگان و پژوهشگران

سازی و ارتقاء  فرهنگ -
های کارآفرینانه توانمندی
حصیالن التدر فارغ 

دانشگاهی و نخبگان 
 کشور

 تشویق و رشد خالقیت و نوآوری

 تربیت محققان کارآمد -

عی جایگاه اقتصادی ارتقاء منزلهت اجتمهها -
 نخبهگان و پژوهشگران

های کاربردی در حمایت از مطالعات و پژوهش -
راستای تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی و ابعاد 

د فرهنگی آن و تدوین اصول و مبانی فرهنگی اقتصا
 مقاومتی

 جلب متخصصین برجسته علم و فناوری استان -

 شناسایی متخصصین یزدی مقیم خارج از کشور -

 

 مات الزا

  های داخلی که بهای شرکتهای تعرفهتداوم شرایط انحصاری یا حمایتمنوط نمودن 

های نوآورانه، دیتشخیص شورای رقابت از انحصار در بازار داخل برخوردارند، به ارتقاء توانمن

 فناورانه و افزایش صادرات

  به  های پژوهشیعالیتهای علمی و توسعه فرهنگ ارزیابی نتایج ففعالیتایجاد نظام نظارت بر

 کمک نهادهای علمی و مستقل غیردولتی

 های دولتی و نهادهای عمومی به اختصاص معادل یک درصد از موظف شدن کلیه شرکت

های های ساالنه و به نسبت تحقق درآمد، به مصرف فعالیتدرآمد عملیاتی خود ضمن بودجه

 تحقیقات و فناوری

  ه در مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی کدای به اههای اجرائی دستگاهمجاز بودن

ی و عموم یپژوهشی و فناوری دولت آموزش عالی، ها و مؤسساتچهارچوب قرارداد با دانشگاه

 ها و مؤسسات یادشدهبه دانشگاه ،استایجاد و حاصل شده غیردولتی دارای مجوز

  نامهیینآ 16پ ماده بند  1موضوع جزء  یدانش فن یاردستورالعمل نحوه محاسبه معتدوین 

ارزیابی و »کارگروه توسط 1383مناقصات مصوب  یقانون برگزار 12ماده  "ج"بند  ییاجرا

 یشمنظور افزا بهو « بنیان و نظارت بر اجراها و موسسات دانشتشخیص صالحیت شرکت
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محصوالت.  ینبازار ا ءدر مناقصات و ارتقا یداخل یانبنمحصوالت دانش یدکنندگانسهم تول

 دییمورد تأ یمذکور مجاز هستند سطح دانش یینامه اجرایینگذار موضوع آمناقصه هایدستگاه

 مالک عمل قرار دهند «یدانش فن اریمع»کارگروه را به عنوان 

 ی ز قانونمجو یداراو فناوری دولتی و عمومی  علمی هاپارک وی پژوهش مراکزی بودن مستثن

 هایرشهرها و مقررات شهردا یو استحفاظ یانونق میضوابط حر وساز ومقررات ساخت از

 پیوست"ه الزام طرحها و پروژههای بزرگ سرمایه گذاری مرتبط با واردات فناوری به تهی 

 "فناوری و دانش فنی

 انجام طرح مطالعاتی در خصوص نحوه برند سازی، حفظ و توسعه آن در استان 

 نی و ابع انسات جامع و یکپارچه از منتدوین طرح جامع مطالعاتی در خصوص تهیه بانک اطالعا

ارج خخل و یا گیری از ظرفیت و توان آن ها اعم از افراد دانخبگان استان یزد و نحوه بهره

 استان

 محصول –تدوین سند توسعه فناوری در استان با محوریت تحقق ارتباط موثر زنجیره ایده 

کنولوژی پایین و تو ارتقای صنایع با ( HTسازی ایده(، توسعه صنایع با تکنولوژی باال ))تجاری

 ( استانLMTمتوسط )

 دناوری یزکیفیت مراکز رشد تخصصی و مراکز رشد شهرستانی پارک علم و ف ءگسترش و ارتقا 

 ( ایجاد برج فناوری اطالعات و ارتباطاتLCTدر یزد ) 

 ن استا الیعرقابت پذیری مجموعه مراکز آموزش  ءانجام طرح مطالعاتی در خصوص نحوه ارتقا

 المللثر به عرصه بینؤیزد در سطح کشور و نحوه ورود م

 های استانهای انتقال فناوری به شهرستانایجاد بنگاه 

 گذاری تخصصی فناوری با همکاری بورسهای سرمایهایجاد شرکت 

 های تخصصی با محوریت فن بازارایجاد نمایشگاه 

  توسعه کمی و کیفی مراکز نوآوری تخصصی 

 علمی و فناوری کودکان و نوجوانان توسعه پارک 
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 ایجاد دوره تخصصی کارآفرینی در دانشگاه یزد 

 باز نمودن نوآوری برداری از آزمایشگاهایجاد امکان بهره( های استانOpen Innovation) 

 های تشویق توسعه فناوری در صنعت استاننامهتدوین آیین 

  های نامشهودگذاری داراییقیمتهای تخصصی در ارزیابی و ایجاد سازوکار و بنگاه 

 بنیانهای فناور و دانشایجاد بسترهای الزم برای جذب سرباز وظیفه در شرکت 

 های بورسدر قالب شرکت های خرد مردمیدهی سرمایهجهت 

 

 منابع مالی موردنیاز

 

 ای عمومیمنابع مالی مورد نیاز تحقق اهداف کمی از محل درآمده. 300 جدول
 )میلیارد ریال(

 هدف کمی
 از محل درآمدهای عمومی 

 جمع 1399 1398 1397 1396 1395

فناوری بخش  و پژوهش اعتبارات
 داخلی ناخالص تولید عمومی از

1828 2566 3411 4144 4973 16922 

 

 در برنامه ششمشیوه تامین منابع مالی مورد نیاز تحقق اهداف کمی . 301 دولج
 )میلیارد ریال(

 هدف کمی
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 امور عمومی، سیاست داخلی و ارتقاء سرمایه اجتماعی 
 

 ارتقاء سرمایه اجتماعی توسعه و -اولفصل 

 و تبیین وضع موجودتوصیف و تحلیل گذشته 

اری ذگتهای دانشگاهی و نهادهای سیاسالمللی و محیطهایی که در مجامع بینترین شاخصمهم

 ،نیوسعه انساتعبارتند از: شاخص  استریزی اجتماعی، نمایانگر وضعیت اجتماعی یک جامعه و برنامه

   های اجتماعی.آسیب و انسجام اجتماعی ،سرمایه اجتماعی ،آن جمعیت و کیفیت و کمیتِ

 ومی رشماری عمسمعاونت آمار و اطالعات و با استفاده از نتایج های جمعیتی بینیبر اساس پیش

در سال  نفر و 1095278بالغ بر  1395، جمعیت استان یزد در سال 1390نفوس و مسکن سال 

 گردد.ینفر برآورد م 1443659بالغ بر  1404

  1390ل درصد و در سرشماری سا 8/2، معادل 1385نرخ رشد جمعیت استان در سرشماری سال 

یت در دهد. همچنین نرخ رشد جمعدرصد بوده است که کاهش شدیدی را نشان می 6/1معادل 

 گردد.بینی میدرصد پیش 63/1برای استان یزد  1393سال 

 درصد  8/82شهرنشینی در استان یزد برابر با  ، میزان1390های سرشماری سال بر اساس داده

 درصد محاسبه شده است.  4/71بوده که متوسط کشوری این شاخص معادل 

  باشد.درصد می 6/84برای استان یزد  1394الزم به ذکر است این رقم در سال 

  های بندی یافتهو جمع "سنجش سرمایه اجتماعی کشور"با بررسی تحقیقات ملی در خصوص

های ذیل در خصوص کیفیت و نوع سرمایه اجتماعی در کشور اشاره نمود توان به ویژگیمیآنها 

 -2گرایی دارد. گرایی تا عامشعاع سرمایه اجتماعی محدود است و داللت بر نوعی خاص-1

گروهی و گروهی، خویشاوندی و فامیلی در مقابل سرمایه اجتماعی برونسرمایه اجتماعی درون
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 -4اعتماد اجتماعی در سطوح خرد، میانی و کالن ضعیف است.  -3ست. ا ترانجمنی قوی

های امور شهری و زندگی روزمره از قوام و دوام الزم های اجتماعی در حوزهمشارکت

 برخوردار نیست.

ز اساتید اتوسط گروهی  1393و  1384های پیمایش ملی در سال 2سرمایه اجتماعی در کشور طی 

لی کنتایج  که شورای اجتماعی کشور( مورد سنجش قرار گرفته) کشور وزارتارش دانشگاه تهران به سف

 صورت خالصه ارائه گردیده است.ه حاصل از این دو پیمایش در جدول زیر ب
 

 1393تا  1384. میانگین و رتبه سرمایه اجتماعی کشوری برحسب استان ازسال 302 جدول

 میانگین استان رتبه

 3.016 فارس 1

 2.964 بوشهر 2

 2.9626 قم 3

 2.9398 خراسان شمالی 4

 2.9358 گلستان 5

 2.9322 هرمزگان 6

 2.9006 زنجان 7

 2.8839 خراسان جنوبی 8

 2.8616 آذربایجان شرقی 9

 2.8523 یزد 10

 2.8374 همدان 11

 2.8337 سمنان 12

 2.831 لرستان 13

 2.8256 کهکیلویه و بویر احمد 14

 2.8153 ایالم 15

 2.8004 سیستان و بلوچستان 16

 2.7954 کرمانشاه 17

 2.7842 خوزستان 18

 2.7801 اردبیل 19

 2.7695 کرمان 20

 2.7677 چهار محال و بختیاری 21

 2.7573 مازندران 22

 2.7559 گیالن 23

 2.7538 آذربایجان غربی 24
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 میانگین استان رتبه

 2.704 البرز 25

 2.6736 مرکزی 26

 2.6681 قزوین 27

 2.651 خراسان رضوی 28

 2.6506 تهران 29

 2.6457 کردستان 30

 2.6425 اصفهان 31

 

. شوده میمحاسب 79/2میانگین سرمایه اجتماعی کشور برابر با  جدول فوق، اطالعاتبر اساس 

ربوط به اعی مبیشترین میزان سرمایه اجتم استان کمتر از میانگین کشوری است. 14میانگین  ضمناً

 6425/2م میزان این شاخص مربوط به استان اصفهان با رقو کمترین  016/3استان فارس با رقم 

 ر دارد. در جایگاه دهم میزان سرمایه اجتماعی کشور قرا 8523/2باشد. استان یزد با رقم می

ان ستتماعی اسنجش میزان سرمایه اج"شده در استان با موضوع  الزم به ذکر است، پژوهش انجام

تر از حد متوسط نشان میانگین سرمایه اجتماعی استان را باال ،1393در سال  "یزد و راهکارهای ارتقاء آن

 .دهدمی
 

 هاتنگناها و چالش

  های در حوزه مسائل و آسیب ها و راهبردهای اجتماعی جامع و مشخصسیاستفقدان

 ؛اجتماعی

 های اجتماعی؛د با پدیده آسیبریزی جامع، منسجم و هدفمند در برخورفقدان برنامه 

 ا بهای مختلف اجتماعی و در برخی موارد متناق  عدم هماهنگی و انسجام بین بخش

 یکدیگر؛

 ها؛توجهی به پشتوانه مردمی و جذب مشارکت اجتماعی در طراحی و اجرای برنامهکم 

 اقدامات و اکتفا کردن به اقدامات شکلی و ظاهری؛ اثربخشی توجهی بهبی 

 های مختلف اجتماعی؛جود نظام نظارت و ارزیابی مناسب در حوزهعدم و 
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 ناکارآمدی و تعارض قوانین و مستندات راهبردی در امور اجتماعی؛ 

 سب با های موجود و ابزارهای سنجش متنافقدان شاخص مناسب و استاندارد نبودن شاخص

 ماهیت اجتماعی استان؛

 ،اعی؛سائل اجتممپژوهی در زمینه آیندهو  شناسی، روندکاربردی خالء مطالعات جامع و بنیادی 

 های نبود چارچوب و الگوی مشخص و معتبر در استان، برای پیشگیری و کنترل آسیب

 اجتماعی؛

 های مهافزایی و حمایت از برناکننده و مرجعی برای هدایت، همنبود متولی و هماهنگ

 اجتماعی؛

 ها ولتها با تغییر دنتیجه ماندن طرحی و بیهای اجتماعی و فرهنگتغییر رویکردها و اولویت

 و جابجایی مدیران؛

 ی.ها در حوزه اجتماعای دستگاهاقدامات پراکنده، مقطعی، موردی، بخشی و سلیقه 

 جامعه مشارکتی مدیریت در جنسیتی نگاه وجودو  یسته ساالریشا به توجه عدم  
 

 برنامه راهبردی

 اهداف کلی و راهبردها 

 

 اهداف کلی و راهبردها. 303 جدول

ف
دی

ر
 

 راهبرد دستیابی به هدف کلی هدف کلی بخش

1 
های کنترل و کاهش آسیب

 اجتماعی

 های اجتماعیهای کنترل و کاهش آسیبمحور کردن روشاجتماع -

ههای اجتمهاعی   گهران عرصهه آسهیب   اجماع نظری و عملی بین کُهنش  تقویت نگرش علمی و -
 های اجتماعیمورد راهکارهای حل مسائل و آسیب رنفعان دوذی

 های اجتماعینهاد در کنترل و کاهش آسیبهای مردماستفاده از ظرفیت سازمان -

2 
دههههی وضهههعیت  سهههامان

اجتمهههههاعی فرهنگهههههی  
 های غیررسمیسکونتگاه

ه ای ادارههای پایهه سهاکنان بهر    توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و تقویت مههارت  -
 هدفهایها و محلهسازی و تقویت محدودهخود و مشارکت در فرآیند بهزندگی 

 های استانتقویت پیوند کالبدی، اقتصادی و اجتماعی فرهنگی سکونتگاه -

نشهین شهدن   های کنترل مهاجران با توجه بهه مهاجرپهذیری اسهتان و حاشهیه    سیاستاعمال  -
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ف
دی

ر
 

 راهبرد دستیابی به هدف کلی هدف کلی بخش

 .مهاجران

3 
 ارتقاء سرمایه اجتماعی
ت و رضهای  )تقویت اعتمهاد، 
 ارتباطات اجتماعی(

ادهها و  الن، نهکارتقاء اعتماد مردم به سطوح مختلف عملکردی نظام )اعم از اعتماد به سطوح  -
 یافته و اعتماد بین فردی(ساختارهای عملکردی، اعتماد تعمیم

 گسترش ارتباطات اجتماعی -

 هاتقویت تعامل بین مردم، دولت و تشکل -

 اجتماعی در فعالیت روابط عمومی ها انعکاس خدمات انجام شده حوزه رفاه  -

4 
ههههای تقویهههت مشهههارکت
 نهاداجتماعی مردم

 هاآموزش و توانمندسازی تشکل -

 های اجتماعیها و جلب مشارکت نهادهای مدنی در عرصهحمایت و کمک به تشکل -

بهر   ریهزی و نظهارت  گیهری، برنامهه  نظهام تصهمیم   های اجتماعی درمشارکت نهادها و تشکل -
 های اجراییاهعملکرد دستگ

نههاد  های مهردم های استان جهت هماهنگی و نظارت بهتر بر فعالیت سازمانایجاد خانه سمن -
 استان

5 

ترویج گفتمهان اجتمهاعی و   
سهههبک زنهههدگی ایرانهههی  

 اسالمی
)بازتولیههههد هنجارههههها و  

 های اجتماعی(ارزش

ی از مادسهاز نی و های دینی و قرآنی، نشر فرهنگ ایثار و الگهوپردازی مفهاخر مله   ترویج آموزه -
 مفاخر دینی و ملی 

 های اجتماعی  ایرانی( در سبک زندگی و گفتمان-ترویج الگوهای بومی )اسالمی -

سهتم  هایی در جهت تقویت فرهنگ بومی مردم از سنین کهودکی از طریهق سی  اجرای سیاست -
 آموزشی

 تحکیم بنیان خانواده 6

حهیط  ان در مگزینهی در بهین جوانه   مسهان ارتقاء نظام مشاوره و آشنایی پیش از ازدواج برای ه -
 های اجتماعی برای ازدواج پایداردانشگاه و محیط

کنتهرل   ول مسهئله  توانمندسازی و توسعه نظام مشاوره خانواده )با تأکید بر توانایی حآموزش،  -
 های زندگیآوری در مشکالت و بحرانخشم( به منظور تاب

 توانمندسازی زنان سرپرست خانوار -

جامعهه   یرانهی در الگوهای سنتی تشکیل و اداره خانواده مبتنی بر الگوهای اسالمی ابازطراحی  -
 جدید

 هایی در زمینه مدیریت خانوادهشروع آموزش -

الهب  قایی در شناخت رفتار همسر و نحوه تعامل با همسر و فرزندان از مقاطع تحصیلی راهنمه  -
 های فوق برنامه در مدارسفعالیت

 ارتقاء نشاط اجتماعی 7

 ها  تفرجگاه رتقاء سطح کیفی خدمات درا -

ات نجهام اصهالح  اهای فراغتی و های فراغتی از طریق ارتقاء کمّی و کیفی برنامهفعالیت بهبود -
 ساختاری

 ارتقاء سالمت معنوی از طریق ترویج اخالق در سطح جامعه  -

 ای، محلی و بومیهای مذهبی و ملی در سطوح منطقهگسترش کمّی و کیفی جشن -
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 ف کمیاهدا

 

 تعیین اهداف کمّی برحسب اهداف کلی در برنامه ششم. 304 جدول

ف
دی

ر
 

هدف 

کلی 

 بخش

وضعیت در  هدف کمّی

پایان سال 

1393 

 سالهای برنامه ششم

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوانِ هدف

1 

ب
سی
ش آ
اه
 ک
ل و
نتر
ک

ی
اع
تم
 اج
ی
ها

 

توقف روند صعودی و 
میزان طالقکاهش 

میزان 
)درده هزار 
نفر 
جمعیت(

9/21 9/19 191/18 171/16 

کاهش میزان اعتیاد به 
مواد مخدر و الکل

میزان )در 
ده هزار 
نفر 
جمعیت(

1/14  
(91)در سال  5/13 5/12 115/9 8

کاهش میزان تصادفات 
ایجاده

میزان )در 
ده هزار 
نفر 
جمعیت(

8/8 4/8 86/7 2/7 8/6 

 اهش تعداد زندانیانک

 میزان
)در ده 
هزار نفر 
جمعیت(

28275/25 245/22 21

2 

گا
ونت
سک
ی 
نگ
ره
ی ف
اع
تم
 اج
ت
ضعی
ی و
ده
مان
سا

ه
ی
سم
رر
غی
ی 
ها

 
های بهبود وضعیت شاخص
اجتماعی، فرهنگی و 
های بهداشتی در سکونتگاه
 غیررسمی

 20 20 20 20 20 - درصد

های جلب مشارکت
زی سااجتماعی و هماهنگ
های )ساکنین، سازمان

ها( در نهاد و خیریهمردم
 بهبود وضعیت مناطق

تعداد 
 تشکل

1 10 20 30 40 50 

توانمندسازی و ارتقاء 
های پایه زندگی مهارت

 ساکنین مناطق
 

 600 500 400 300 200 - نفر ساعت

3 

ه 
مای
سر
اء 
رتق
ا

ی
اع
تم
اج

  
ت
قوی
) ت

ت 
ضای
، ر
ماد
عت
ا

ت  
طا
تبا
 ار
و

ی(
اع
تم
اج

 

یش اعتماد عمومی در افزا
سطوح کالن، میانه و خُرد 

)کل(
64.66872747678میزان
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ف
دی

ر
 

هدف 

کلی 

 بخش

وضعیت در  هدف کمّی

پایان سال 

1393 

 سالهای برنامه ششم

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوانِ هدف

افزایش رضایت اجتماعی 
از طریق ارتقاء سطح 
خدمات و ترویج حکمرانی 

خوب

53.65558606264میزان

افزایش کیفیت خدمات 
سازمانی )عملکرد، کارایی 

گوئی(و پاسخ
55.66065707580میزان

تقویت و افزایش پیوندهای 
مذهبی و ملی از قومی،

ها طریق افزایش جشنواره
های فرهنگی، و برنامه

هنری و ...

333455تعداد

4 

ت
رک
شا
ت م
قوی
ت

دم
مر
ی 
اع
تم
 اج
ی
ها

هاد
ن

 

های افزایش کمّی تشکل
 %100اجتماعی به میزان 
وضع موجود

4408888888888تعداد

 هایواگذاری فعالیت
ها به اجتماعی دستگاه
هاتشکل

01015203040درصد

افزایش مشارکت اجتماعی 
مردم از طریق عضویت در 

های اجتماعی به تشکل
برابر وضع موجود 5میزان 

140050005500600065007000نفر

های آموزش فعاالن تشکل
اجتماعی

هزار نفر 
234455ساعت

کمک و پشتیبانی 
 880افزاری از تسخ

تشکل غیردولتی در طول 
برنامه

-176176176176176تعداد

نظارت بر فعالیت 
 های اجتماعیتشکل

100120140160180200 نفر ساعت

ها در ایجاد خانه تشکل
 مرکز استان

 - - - 1 - - تعداد

5 

ده
نوا
خا
ن 
نیا
م ب
کی
تح

 

آموزش و توانمندسازی 
 رزنان سرپرست خانوا

 3000 2500 2000 1500 1000 - نفر

تولید و اجراء بسته 
آموزشی و فرهنگی برای 

- 5000 6000 700080001000مورد
0
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ف
دی

ر
 

هدف 

کلی 

 بخش

وضعیت در  هدف کمّی

پایان سال 

1393 

 سالهای برنامه ششم

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوانِ هدف

 های جوانخانواده

پشتیبانی، تقویت و تکمیل 
 مراکز مشاوره خانواده

- 20 40 6080100تعداد

پشتیبانی و کمک به 
 تشکیل آسان خانواده

 - 100 150 200 250 300مورد

کمک هزینه مسکن به 
 نیازمندان

 تعداد
- 2750 3000 350037504000

6 

ی
اع
تم
 اج
اط
نش
اء 
رتق
ا 

 

های افزایش حجم برنامه
فرهنگی و اجتماعی در 

 هاتفرجگاه
 تعداد

 
10 20 30 40 50 

های برگزاری جشنواره
ای، مذهبی، ملی، منطقه
محلی و بومی در 

 های مختلفحوزه

 تعداد
 

30 40 50 50 50 

7 

ور
کش
ی 
اع
تم
 اج
ت
یری
مد
در 
م 
جا
نس
ا

 

تدوین برنامه جامع/ سند 
ملی توسعه اجتماعی 
)ارتقاء سرمایه اجتماعی و 

های کاهش آسیب
های اجتماعی( و پیوست

مربوطه و تصویب در 
 شورای عالی اجتماعی

 تعداد

.انجام 1
پژوهش 
سنجش میزان 
سرمایه 
اجتماعی 

.تدوین سند 2
کاهش طالق 

.تدوین سند 3
ارتقاء نشاط 
 اجتماعی

10 20 5 5 10 
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 هاراهبردها و سیاست
 

 هاراهبردها و سیاست. 305 جدول

ف
دی

ر
 

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

1 

های محور کردن روشاجتماع -
های کنترل و کاهش آسیب

 اجتماعی

اجماع  تقویت نگرش علمی و -
گران نشنظری و عملی بین کُ

 های اجتماعی وعرصه آسیب
مورد راهکارهای حل  نفعان درذی

 های اجتماعیمسائل و آسیب

های درصدی آسیب 25کاهش  -
 اجتماعی

فرآیندی  انجام اصالحات ساختاری و -
های اجتماعی با هدف در زمینه آسیب
 وری عملکرد بخش دولتیارتقاء بهره

گسترش چتر خدمات اجتماعی و  -
 سیب وآار در معرض حمایتی به اقش

 دیدهآسیب

تأمین منابع پایدار و جلب مشارکت  -
 های غیردولتیبخش خصوصی و تشکل

افزایش تحقیقات علمی کاربردی به  -
 های اجتماعیمنظور مواجهه با آسیب

افزایش مشارکت مردم و نهادهای  -
 های اجتماعیکاهش آسیب غیردولتی در

های عمومی و فراگیر آموزش -
ز حوادث و برای پیشگیری ا

 های اجتماعیآسیب

افزایش کمی و کیفی خدمات  -
 اجتماعی مشاوره

 های اجتماعیافزایش مددکاری -

افزایش خدمات اورژانس  -
 اجتماعی

شناسایی محالت و افراد در  -
معرض آسیب جهت توجه ویژه 
 هابرای جلوگیری و کاهش آسیب

 

2 

توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی  -
های و فرهنگی و تقویت مهارت

پایه ساکنان برای اداره زندگی خود 
سازی و و مشارکت در فرآیند به

های ها و محلهتقویت محدوده
 هدف

تقویت پیوند کالبدی، اقتصادی و  -
های اجتماعی فرهنگی سکونتگاه

 کشور

تقویت مشارکت ساکنین و نهادهای  -
های تشکل و محلی )شوراهای محله(
نهاد( در های مردماجتماعی )سازمان

و اقدامات و حفظ و تقویت  هاگیریصمیمت
سرمایه اجتماعی در محالت و مناطق 

 هدف

فعالیت  پایش عملکرد و نظارت و -
ها در ارائه خدمات اجتماعی، دستگاه

 فرهنگی و بهداشتی در مناطق

های آموزش و ارتقاء سطح آگاهی -
ساکنین این مناطق نسبت به پیامدهای 

ای ههای اجتماعی و روشناگوار آسیب
 هامقابله با آسیب

ای و خدمات ارائه خدمات مشاوره -
 اورژانس اجتماعی

 

مشارکت شوراهای محله و  -
های روستا در توانمندسازی

 اجتماعی

های توانمندسازی ارائه آموزش -
 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 های اجتماعیافزایش اورژانس -

کید بر آموزش مشاغل خانگی أت -
 در محالت

3 
ای و رشد منطقهتوسعه متوازن  -

های توسعه اقتصادی شاخص
 اجتماعی در نقاط بحرانی و حاد

ای و افزایش اختیارات مدیریت منطقه -
 برخوردارمحلی با اولویت مناطق کم

 هایساختزیرتوسعههایشاخصارتقاء -

مشارکت عمومی مردم در  -
ماعی از های اجتتوانمندسازی

طریق شوراهای شهر و روستا و 
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ف
دی

ر
 

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

تمرکززدائی در حوزه مدیریت  -
ای با های منطقهملی به حوزه

 رویکرد تقویت مدیریت محلی

های مالی و ارائه مشوق -
 های فنی و اعتباری و حقوقیکمک

این  در...  و دامپروری ،صنعتی کشاورزی،
 مناطق

های فنی و اعتباری برای ارائه کمک -
 طقایجاد اشتغال مولد و پایدار در این منا

های مالی برای جذب ارائه مشوق -
 گذاری در این مناطقسرمایه

 محله

های تولیدی بخش تکمیل طرح -
صنعت، خدمات و  کشاورزی،

گردشگری از محل صندوق توسعه 
 ملی

4 

اعتماد مردم به سطوح  ءارتقا -
مختلف عملکردی نظام )اعم از 
اعتماد به سطوح کالن، نهادها و 

ساختارهای 
یافته و تعمیمعملکردی،اعتماد
 فردی(اعتماد بین 

 گسترش ارتباطات اجتماعی -

تقویت تعامل بین مردم، دولت و  -
 هاتشکل

)در  گراییجمعروحیه تعاون و  تقویت -
مشارکت مقابل فردگرایی( برای تقویت 

از طریق  های مختلفمردم در عرصه
 های فرهنگی و هنریبرنامه

تقویت پیوندهای مذهبی، قومی و ملی  -
پایی در اقشار و اقوام مختلف از طریق بر

 هاجشنواره

های هماهنگی و حمایت از برنامه -
مربوط به ارتقاء سرمایه اجتماعی 

 های اجرایی و بخش غیردولتیدستگاه

نهاد در نظام های مردممشارکت تشکل -
 گیریتصمیم

شفافیت در فرآیندهای نظامات اداری و  -
 اجرایی و مبارزه مؤثر با فساد

 ائهه ارها و نهادها بالزام مدیران سازمان -
های عملکرد شفاف به مردم از گزارش

 طریق صدا و سیما و جراید

های قومی، برگزاری جشنواره -
 فرهنگی، اجتماعی، محلی

افزایش خدمات عمومی و  -
 اجتماعی

های مشارکت مردم محله -
گیری برای مختلف در تصمیم
 های اجتماعیکاهش آسیب

های اجتماعی مشارکت تشکل -
 در موضوعات اجتماعی

ایش کیفیت خدمات سازمانی افز -
 گوئی(ی و پاسخیکارا )عملکرد،

ساماندهی و توسعه فضاها و  -
های اجتماعی برای ترویج محیط

 ارتباطات چهره به چهره

تقویت و افزایش پیوندهای  -
مذهبی و ملی از طریق  قومی،

های ها و برنامهافزایش جشنواره
 فرهنگی، هنری و ...

ارتقاء سطح رعایت حقوق  -
دی در سطوح مختلف شهرون

 های اجراییعملکردی دستگاه

5 

 هاآموزش و توانمندسازی تشکل -

ها و حمایت و کمک به تشکل -
جلب مشارکت نهادهای مدنی در 

 های اجتماعیعرصه

های مشارکت نهادها و تشکل -
ریزی و نظارت اجتماعی در برنامه
 های اجراییبر عملکرد دستگاه

ادها، بسترسازی قانونی برای توسعه نه -
 های اجتماعیها و تشکلها، کانونانجمن

 های مردمیتقویت مشارکت -

 نهادهای مردمگسترش آموزش تشکل -

های فرهنگی به بخش ارائه مشوق -
 نهادهای مردمخصوصیِ حامی سازمان

تالش در جهت معرفی و شناساندن  -
نهاد به مردم و های مردمسازمان

 های اجتماعینظارت بر فعالیت -

های افزایش کمّی تشکل -
وضع  %100اجتماعی به میزان 

 موجود

های اجتماعی واگذاری فعالیت -
 هاها به تشکلدستگاه

افزایش مشارکت اجتماعی مردم  -
های از طریق عضویت در تشکل
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 اقدام اساسی سیاست راهبرد

برابر وضع  5اجتماعی به میزان  سازی بین آنهااعتماد
 موجود

های آموزش فعاالن تشکل -
 اجتماعی

 هاینظارت بر فعالیت تشکل -
 اجتماعی

های اجتماعی بر نظارت تشکل -
 های اجراییهای دستگاهفعالیت

6 

های دینی و قرآنی، ترویج آموزه -
نشر فرهنگ ایثار و الگوپردازی 

و نمادسازی از مفاخر  استانمفاخر 
 دینی و ملی

-)اسالمی ترویج الگوهای بومی -
ایرانی( در سبک زندگی و 

 های اجتماعیگفتمان

الگوها و  سازی و ترویجفرهنگ -
های دینی و ملی مبتنی بر الگوی آموزه

سازی در اسالمی ایرانی از طریق برنامه
های مجازی و متون و شبکه استان رسانه

 آموزش رسمی

جلوگیری از ترویج نمادهای غربی و  -
ها و حذف بدعت ،زدودن نمادهای بیگانه

 خرافات و ترویج نمادهای اسالمی ایرانی

زندگی  افزایش آستانه تحمل در -
اجتماعی و خانوادگی از طریق ترویج 

اخالق اسالمی و گسترش روحیه فداکاری 
 و گذشت

های تعامل بین نسل پدران ایجاد زمینه -
و فرزندان در جهت کم شدن شکاف 

های حسنه و اخالقی نسلی و احیاء سنت
 گذشتگان

تهیه و ارائه الگوهای مطلوب  -
 سبک زندگی

تولید مقاالت علمی و  -
ها و ها در حوزه آسیبهنامپایان

 سرمایه اجتماعی

تولید محتوا و ایجاد جریان در  -
سازی در فضای مجازی برای مقاوم

ها و تقویت سرمایه حوزه آسیب
 اجتماعی

7 

ارتقاء نظام مشاوره و آشنایی  -
گزینی پیش از ازدواج برای همسان

 با توجه به جغرافیای در بین جوانان
ه در محیط دانشگا فرهنگی مناطق

های اجتماعی برای ازدواج و محیط
 پایدار

ی و توسعه توانمندسازآموزش،  -
با تأکید بر نظام مشاوره خانواده )

توانایی حل مسئله و کنترل خشم( 
آوری در مشکالت و منظور تابه ب

 های زندگیبحران

سرپرست  زنان توانمندسازی -

افزایش مراکز خدمات مشاوره رایگان  -
 بعد از ازدواج وبرای ارائه مشاوره پیش

تبیین و ترویج الگوهای موفق اداره  -
 خانواده

ت از افزایش کمّی و ارتقاء کیفی جمعی -
های تشویقی و طریق اِعمال سیاست

ه ب) ارتقاء رضایت اجتماعی و امید به آینده
ویژه در بین اقشار متوسط و نخبگان( 

های ابالغی مقام برای تحقق سیاست
 معظم رهبری در زمینه جمعیت

گسترش نظام حمایت اجتماعی بعد از  -
های طالق به منظور کاهش آسیب

بهبود مراکز و اورژانس  -
 های اجتماعیحمایت

آموزش و توانمندسازی زنان  -
 سرپرست خانوار

بسته آموزشی و  یتولید و اجرا -
 های جوانفرهنگی برای خانواده

 تقویت مراکز مشاوره خانواده -

 کمک به تشکیل آسان خانواده -

ی زندگی ها با محتواتولید فیلم -
واقعی مردم در سطح جامعه برای 

گرایی جوانان در کنترل آرمان
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 اقدام اساسی سیاست راهبرد

 خانوار

بازطراحی الگوهای سنتی  -
تنی بر تشکیل و اداره خانواده مب

الگوهای اسالمی ایرانی در جامعه 
 جدید

آموزش مهارتهای زندگی و تاب  -
آوری از مقطع متوسطه اول در 

 قالب برنامه درسی

 های ضروریطالق

های اجتماعی از زنان گسترش حمایت -
 دیدهسیبآدر معرض آسیب و 

 زندگی و انتخاب همسر

خودشناسی و دیگر شناسی و  -
آشنایی با حقوق و تکالیف دینی، 
اجتماعی و حقوقی از مقاطع 
 قالب در  تحصیلی متوسطه اول

 درسی های برنامه

8 

ارتقاء سطح کیفی خدمات در  -
 هاتفرجگاه

های فراغتی از یتبهبود فعال -
طریق ارتقاء کمّی و کیفی 

های فراغتی و انجام برنامه
 اصالحات ساختاری

ارتقاء سالمت معنوی از طریق  -
 ترویج اخالق در سطح جامعه

گسترش کمّی و کیفی  -
های مذهبی و ملی در سطوح جشن
 ای، محلی و بومیمنطقه

 بخش دولتی و در وری کارارتقاء بهره -
 های آموزشی )درتافزایش بازده فعالی

 ها(دانشگاه مدارس و

سازی فضاهای شهری در جهت به -
 ارتقاء نشاط اجتماعی

گسترش اماکن تفریحی، فرهنگی و  -
 ورزشی

های بومی محلی در برگزاری جشن -
 ایسطوح ملی و منطقه

های فرهنگی بخشی برنامهتنوع -
 هاو اجتماعی در تفرجگاه

ها و جشن بازنمایی و بازتولید -
 ی بومی و محلیهاورزش

های اوقات فراغت با تهیه برنامه -
تأکید بر گردشگری هویتی در 

 استانداخل 

های گیری جشنوارهشکل -
مذهبی، ورزشی، ادبی، هنری، ملی، 

ای، محلی و بومی در منطقه
 های مختلفحوزه

ریزی در جهت استفاده از برنامه -
ظرفیت کویر در استان در جهت 

دشگر ها و جذب گرایجاد تفرجگاه
 و توریست
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 الزامات

  جتماعی بههای توسعه نهادهای عمومی و مردمی در جهت واسپاری امور ازمینهفراهم آوردن 

 های غیردولتیبخش

 گیری تقویت سازوکارهای ارزیابی و نظارت دولتی به جای تصدی 

 می های عموها، نهادهای مشارکت اجتماعی همه دستگاهایجاد سازوکارها و فراهم کردن زمینه

ران و علمی، فعالین اجتماعی، هنرمندان، ورزشکا -های صنفیغیردولتی، خیرین، انجمن

 های اجتماعیروحانیون در زمینه کنترل و کاهش آسیب

 یری از ها به منظور توسعه خدمات پیشگها و سازمانهای اجتماعی شرکتتوجه به مسئولیت

 های اجتماعی در سطوح مختلفآسیب

 در  هایی برای جلب مشارکت مردم هر محلهمحوری: طراحی مکانیزمرد محلهتقویت رویک

 . ارتباط با اداره امور مربوط به زندگی اجتماعی

  محورای خانوادهتقویت بنیان خانواده و تالش در جهت ایجاد جامعه 

  های های بین بخشی و فرابخشی در حوزه آسیبکاری و انجام هماهنگیپرهیز از موازی

 ماعی و سرمایه اجتماعیاجت

 تقویت  تقویت توان نظام مدیریت اجتماعی استان برای اجرای احکام مورد نظر از طریق

 های دانشگاهی و پژوهشی نیروهای کارشناسی نخبه و همکاری با نهاد

 ی های حوزههای مردمی در اجرای برنامهسازی سازوکارهای قانونی جلب مشارکتبومی

 اجتماعی   
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 توسعه سیاسی -دومفصل 

 بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود بخش

 ردی وفوفصل تضادهای منافع حل کارایی یک نظام سیاسی در افزایش ظرفیت وتوسعه سیاسی 

ی از نظام سیاس اندازه یک یک جامعه است. هر تغییرات اساسی در جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادگی و

اکندگی به مختاری و از پرروی به خوددنباله سادگی به پیچیدگی، از ، ازپذیریناپذیری به انعطافانعطاف

یاسی یابد. توسعه سآن نظام افزایش می در کند، به همان نسبت توسعه سیاسی نیز یگانگی گرایش پیدا

 عیت واسی چون مشرومورد بسیاری از پارامترهای اصلی توسعه سی در. بنیادی دارد جنبه رفتاری و بیشتر

ردم اهتمام م و میزان مشروعیت نظامرد. دا وجود کت سیاسی میان محققان علوم سیاسی اتفاق نظرمشار

 احزاب و ،ساز طریق نهادهای اجتماعی، سیاسی نظیر انتخابات مجل مردممشارکت و  به دولتمردان

ن ادم و میزنهادهای سیاسی غیردولتی و مطبوعات و قدرت انتخاب حکومتی برخاسته از مردم بر مر

 د و فعال و حلری کارآمی به نیازهای مرم از طریق ایجاد شبکه ادائگومیزان اقتدار در پاسخ و آزادی آنان

های ها و اقلیتو پرداختن به حقوق حقه اقوام و قومیت قانونمند مشکالت و معضالت سیاسی جامعه

 .های توسعه سیاسی هستندلفهؤدینی، همگی از م

 

 تقسیمات کشوری

وری فرایندی دیرپا در مدیریت فضای سرزمینی در کشور ایران است که سابقه آن به تقسیمات کش

در  1285گردد. لیکن تقسیمات کشوری از سال های محلی و سپس ملی باز میایجاد اولین حکومت

 1316چارچوب قانون قرار گرفت که در این قانون عناصر تقسیماتی شامل ایاالت و والیات بود. از سال 

دوم تقسیمات کشوری ساختار اداری را در واحدهای استان، شهرستان، بلوک )بخش( و قریه قانون 

کشور  1362اساس قانون مذکور تا سال  محسوب نمود که این ساختار تا حال حاضر ادامه یافته است. بر

 بخش تقسیم گردید. به دنبال انقالب اسالمی و حاکم شدن فضای 493شهرستان و  195 ،استان 24به 

احساسی بر تقسیمات کشوری و آشفتگی در روند ایجاد سطوح جدید، قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات 
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اصالحات جزئی در قانون مذکور بوجود آمد. بر  1389و  1371های کشوری به تصویب رسید و در سال

دهستان  2589بخش و  1058شهرستان،  431استان،  31همین اساس تاکنون فضای سرزمین به 

 نقطه جمعیتی به شهر تبدیل گردیده است. 1243یم شده و در حدود تقس

ای یافته ههای اخیر تغییرات قابل مالحظمرزهای سیاسی و تقسیمات داخلی استان یزد طی سال

ن بوده زرگ اصفهاو مروست در زمان گذشته جزئی از استان ب هراتاست. محدوده استان یزد به استثنای 

، این 1355اند. در سال استان مستقل در تقسیمات کشوری منظور شده 2ه عنوان که بعدها از آن جدا و ب

بخش مهریز  1358استان مشتمل بر چهار شهرستان اردکان، بافق، تفت و یزد بوده است. سپس در سال 

ه تا کوست نیز های هرات و مراز یزد منتزع و به شهرستانی مجزا تبدیل گشت. در همین زمان دهستان

 وستند. در سالهریز( پیاند، از این استان جدا و به استان یزد )شهرستان مجزء استان کرمان بوده آن زمان

ستانی مجزا را بخش ابرکوه از تفت منتزع و هر کدام شهر 1373بخش میبد از اردکان و در سال  1368

وده است. تحوالت بجزئی از استان فارس  1368اند. محدوده شهرستان ابرکوه تا قبل از سال تشکیل داده

دوق از بخش ص 1376اداری استان همچنان ادامه یافته، به طوری که در سال  -تقسیمات سیاسی

مروست از  نیز بخش هرات و 1379شهرستان یزد منتزع و به یک شهرستان جدید تبدیل شد، در سال 

دن شهرستان جدا شنیز با  1380شهرستان مهریز جدا و به شهرستان جدید خاتم تبدیل گشت. در سال 

شهرستان رسید.  10های این استان به طبس از استان خراسان و الحاق آن به استان یزد، تعداد شهرستان

افق منتزع گردید بخش بهاباد از شهرستان ب 1388باالخره با توجه به آخرین تقسیمات کشوری، در سال 

غییرات تجای گرفت. طبق آخرین  های استان یزدای مستقل در ردیف شهرستانو به عنوان محدوده

راسان جنوبی شهرستان طبس از استان یزد منتزع و به استان خ 1391تقسیمات کشور، در اواخر سال 

 .ملحق گردید

بخش،  21شهرستان،  10، استان یزد دارای 1393بر اساس آخرین وضع تقسیمات کشوری سال 

 باشد.دهستان می 45شهر و  21
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 توسعه مشارکت زنان

 جود دارد:و "حقوق بشری" و "ایتوسعه"مورد جایگاه مشارکت زنان در اقتصاد کالن دو نگاهدر 

اسی شان یکی از حقوق اسنگاه حقوق بشری معتقد است که مشارکت مردم در نهادهای حاکم بر زندگی

ه وسعای معتقد است که تو اجتماعی نیز ضروری است. نگاه توسعه اقتصادیبشر است و در راه توسعه 

م به ها زنان، شود. لذا در اینجهای مختلف مردم از جمله زنان محقق نمیواقعی جز با مشارکت گروه

وران توسعه مطرح رهریزی و هم به عنوان بهریزان توسعه و مروجین نگاه جنسیتی در برنامهعنوان برنامه

اه ه یک نگر آن است کشود. تفاوت این دو نگاه دهستند که هر دو با تحقق مشارکت زنان میسر می

رای به آن ب بایست موانع دستیابیمعتقد است که مشارکت حق همه مردم اعم از زن و مرد است و می

رورت ضدهد و بر همه افراد به عنوان یک حق مرتفع گردد، اما نگاه دوم به موضوع توسعه اولویت می

 نماید.ید میها و نیازهایشان تأکگذاری جهت انعکاس خواستهریزی و سیاستبرنامهمشارکت زنان در 

 ایدارتوسعه پ فرآیند در مهم شاخصی سیاسی زنان، نظام جمهوری اسالمی توسعه مشارکت در

دی و سطح اجتماعی زنان، افزایش چشمگیر باسوا -های سیاسیبا رشد آگاهی شود. امروزهمی محسوب

 و ریزیبرنامه مختلف در مراحل های آنانگیری از تواناییضرورت بهره ،تحصیالت و نیز توانمندی زنان

 یابد.ضرورت می ملی کالن و استراتژیک هایگیریتصمیم

 هایعرصه نان بهآتخصصی زنان، دستیابی  هایمهارت و دانش و آگاهی رغم ارتقاءعلی

 حقوقی، ،سیاسی اجتماعی، دچار موانع کالن همواره سطح در مدیریتی و گذاریسیاست گیری،تصمیم

ان به سطوح های برابر برای دستیابی زنان و مردسازی فرصتبوده است. لذا فراهم فرهنگی و یعرف

ساز رشد و ینهمختلف فعالیت و مشارکت سیاسی در جامعه به عنوان یکی از ارکان حقوق شهروندی؛ زم

 ساالری خواهد شد.تعالی بر مبنای نظام شایسته
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 هاتنگناها و چالش

  بخشی واقعی احزاب در فضای سیاسی جامعهو اثرفقدان کارایی 

 وری اطالعات(آبندی انتخابات )عدم هماهنگی ستاد با کمیته فنابهام در برنامه زمان 

 وی کیفیت مناسب به جهت عدم آموزش مستمر مجریان انتخابات و کمیت نیر عدم وجود

 انسانی و عوامل اجرایی انتخابات 

 ات جه به حجم باالی کار در ادغام انتخابعدم تناسب تعداد نیروها در شعب با تو 

 های هوشمند فرماندار و بخشدارطوالنی بودن روال اداری رفع نقص کارت 

 تر شدن بدنه دولت افزایش بار مالی دولت و حجیم 

 گزینی روزافزون در سطح سرزمینهای محلی و واگرایی و جداییافزایش رقابت 

 ایهای منطقهریزیامهآمایش سرزمین و برن عدم التزام به نظام 

 فقدان فرهنگ مدیریت مشارکتی 

 اندرکاران حوزه زنان و خانوادهضعف ارتباط اثربخش نهادهای متولی با دست 

 ننااجتماعی ز -مشارکت سیاسی فقدان الگوی مناسب 

 

 برنامه راهبردی 

 اهداف کلی و راهبردها

 

 بخش توسعه سیاسی در برنامه ششم ی. اهداف کلی و راهبردها306 جدول

 راهبرد دستیابی به هدف کلی هدف کلی بخش ردیف

1 
تقویت و توانمندسازی احزاب و  -

 های سیاسیتشکل
سهیل تو  سترسازی قانونی و اجرایی به منظور واقعی کردن فعالیت احزابب -

 (شهرستانیآنها ) فرایند قانونی فعالیت شعب فرعی

2 

بستگی و حفظ و تقویت وحدت، هم -
 ایرانیان وفاق ملی

های فراهم آوردن شرایط و زمینه -
قانون  19و 15-13-12اجرای اصول 

ی، جانبه در ابعاد سیاسهای جامع، متوازن و همهاجرای سیاستاتخاذ و  -
 اجتماعی، و فرهنگی.

 های دینی در امور استان و تسهیل فرآینداقلیت یهتقویت مشارکت هم -
 .سازیملت
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 راهبرد دستیابی به هدف کلی هدف کلی بخش ردیف

ن( به ی از تبدیل هرگونه اختالفات و مسائل سایر مذاهب )اهل تسنجلوگیر - سیااس
 تهدید علیه وحدت و امنیت استان

ل هماهنگی بین دستگاهی و ایجاد وحدت رویه در هدایت و مدیریت مسائ -
 های دینی در استانمربوط به اقلیت

3 
ایجاد فضای آزاد و عادالنه در  -

 های انتخاباتی )مکانیزه کردن(رقابت

 باتاینترنت برای برگزاری انتخاوهای مخابراتیساخته و تجهیز زیرتوسع -

های های سیاسی و ایجاد بستر مناسب جهت حضور همه طیفتقویت آزادی -
 های انتخاباتیسیاسی درون نظام در عرصه رقابت

 های مشروع مدنی در جهت افزایش مشارکت سیاسیتقویت آزادی -

4 

توسعه همگرایی بین سطوح  -
د یتی استان و جلوگیری از تشدتقسیما
 های موجودواگرایی

در مناطق  استقرار متوازن جمعیت -
استان و پیشگیری از مهاجرت گسترده 
از سایر کشورها و سایر استانهای کشور 

 به استان

های ظرفیت مند کردن ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید مبتنی برابطهض -
 زیستی و ضوابط آمایش سرزمین

 عل سازیو فراهم کردن زیرساختهای استقرار پایدار جمعیت و بالفبسترسازی  -

 ظرفیت های بالقوه مناطق در معرض آسیب زیست انسانی و مهاجرفرست -

 نهادینه کردن مشارکت سیاسی زنان - 5
یه ن درکلهای برابر بین زنان ومردابسترسازی وایجادزمینه دستیابی به فرصت -

 ابعاد مشارکت سیاسی

 

 اهداف کمی 

 

 های صنفی بر حسب اهداف کلی در برنامه ششم. تعیین اهداف کمی احزاب و تشکل307 جدول

 هدف کلی

 بخش

وضعیت  هدف کمی

در پایان 

سال 

1393 

 سال های برنامه ششم

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوان

تقویت و توانمندسازی 
های احزاب و تشکل
 سیاسی

الزم جهت  بسترسازی
تشکیل و فعالیت احزاب 
 و تشکل های صنفی

 40 38 35 33 30 حزب 26 پروانه

 
 

 



 691                                      ضایی/ امور عمومی، سیاست داخلی و ...                                                       امور عمومی و ق

 
 

 

 های مذهبی بر حسب اهداف کلی در برنامه ششم. تعیین اهداف کمی اقوام و اقلیت308 جدول

 هدف کلی

 بخش

وضعیت  هدف کمی

در پایان 

سال 

1393 

 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوان

فراهم آوردن شرایط و 
زمینه های اجرای اصول 

قانون  19و 12-13-15
 سیااس

برگزاری نشست با 
 اقلیتهای دینی

تعداد 
 نشست

1 1 1 1 1 1 

کمک به توسعه فعالیت 
های های اقلیتانجمن

 دینی

تعداد 
 واحد

14 14 14 14 14 15 

ایجاد فضای آزاد و 
انتخابات  عادالنه در

 )مکانیزه کردن(

بسترسازی الزم جهت 
مکانیزه کردن شعب 
اخذ رأی و آنالین 
بودن شعب در روز اخذ 

 رأی

 100 100 100 100 95 90 درصد

 

 هاراهبردها و سیاست

 

 ی بخش توسعه سیاسی در برنامه ششم هاراهبردها و سیاست. 309 جدول

ف
دی

ر
 

 اقدام اساسی هاسیاست راهبردها

1 

بسترسازی قانونی و اجرایی به  -
و  منظور واقعی کردن فعالیت احزاب
تسهیل فرایند قانونی فعالیت شعب 

 (شهرستانیآنها ) فرعی

تقویت حضور و مشارکت مردم در  -
های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و عرصه
از طریق تسهیل تشکیل حزب،  فرهنگی

 سیس رسانهأشعب شهرستانی احزاب، ت
 .حزبی و فعالیت جبهه حزبی

های مشروع و صیانت حمایت از آزادی -
 از حقوق اساسی ملت.

تر وکارهای سهلتدوین و ابالغ ساز -
 سیس و صدور پروانه احزابأمجوز ت

دانش کارشناسان  ءآموزش و ارتقا -
 هااحزاب استانداری و فرمانداری

های قانونی و اجرایی تقویت رویه -
 بنظارت بر فعالیت احزا

دهی جریانات سیاسی به پایبندی جهت -
انقالبی، دفاع از ، های اسالمیبه ارزش
پذیری و ستیزی، قانونملی، دشمن منافع

 اصول اخالقی.

 منشور هایلفهؤم ترویج و تدوین -
 احزاب استان فعالیت اخالقی

 های فصلی با احزاببرگزاری نشست -

فعالیت فرهنگ  ءاعتال و ارتقا -
 استانحزبی در 

های عمومی در زایش سطح آگاهیاف -
 های سیاسی و حزبیزمینه فعالیت

های تخصصی افزایش سطح آگاهی -
 های حزبی و سیاسیاحزاب و فعالیت

 ویژه آموزشی هایکارگاه برگزاری -
 احزاب شهرستانی شعب

های عمومی حزبی و ه آموزشئارا -
 های محلیسیاسی در رسانه
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ف
دی

ر
 

 اقدام اساسی هاسیاست راهبردها

  احزاب توانمندسازی -

 از احزابلت دوعاضدت حقوقی م -
تمهید ضوابط و سازوکارهای حمایتی  -
 جانبه احزاب و فعالین حزبیهمه

 مالی هایهزینه مینأت پیگیری جهت -
 احزاب

2 

 های دینیاقلیتتقویت مشارکت  -
و تسهیل فرآیند  استانامور  در
 سازی.ملت

شناسایی، معرفی و نکوداشت چهره  -
های ملی، مفاخر فرهنگی و علمی 

 قهرمانان ملی و مواردی ، اقلیتهای دینی
از این قبیل با هدف تقویت حس یگانگی 

اقلیت های ی و تعلق هر چه بیشتر ملت
 به نظام دینی

نکوداشت  و معرفی شناسایی، -
های استان و مفاخر فرهنگی و چهره

 های دینیعلمی اقلیت

کاهش های فراهم کردن زمینه -
های تبعی  و از بین بردن زمینه

 ری از تبدیل مسائل و جلوگی ایتفرقه
به تهدید علیه وحدت  و مذهبی دینی

 استان.و امنیت 

تفاهم، احساس های سوءرفع زمینه -
عدالتی، حقارت و ایجاد حس تبعی ، بی

 های دینیلیتمشارکت گسترده در میان اق

پرهیز از هر گونه برخورد قهرآمیز و  -
های قانونی و انسداد سیاسی با خواسته

و پیروان سایر  ینیهای دلیتمشروع اق
 .مذاهب اسالمی)اهل تسنن(

احترام به آداب، فرهنگ، زبان و  -
 هادینی اقلیتفرهنگی و نمادهای

ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین  -
ربط در هدایت و های ذیدستگاه

 و مذهبی مدیریت مسائل دینی

اندیشی با های همبرگزاری نشست -
برگزیدگان علمای اهل تسنن و 

 ینیهای داقلیت

های دینی تضمین برخورداری اقلیت -
ها و حقوق مصرح در قانون از آزادی

 اساسی و قوانین عادی.

جهت فعالیت  بسترسازی -
 های دینیهای اقلیتانجمن

های دینی های اقلیتحفظ انجمن -
 موجود

های ارتباط و تعامل نزدیک با انجمن -
طی  های دینی و سهولت دراقلیت

به تأسیس یا  فرآیندهای قانونی مربوط
 تمدید پروانه فعالیت آنها.

3 

های توسعه و تجهیز زیرساخت -
مخابراتی و اینترنتی برای برگزاری 

 انتخابات

های سیاسی و ایجاد تقویت آزادی -
 مندی از آنبستر مناسب بهره

 های مشروع مدنی درتقویت آزادی -
 جهت افزایش مشارکت سیاسی

 یندفرآطرفانه در نهادینه کردن رفتار بی -
 انتخابات

جهت بلوغ فکری شهروندان  در تالش -
 در باال بردن سطح آگاهی سیاسی

تضمین حقوق مدنی شهروندان و  -
های برابر در مشارکت دسترسی به فرصت

 سیاسی

تقویت مبانی جامعه مدنی و مشارکت  -
های مختلف سیاسی همگانی و طیف

 داخل نظام در مناسبات سیاسی و اجتماعی

ایش سطح آموزش عمومی و افز -
 آگاهی سیاسی شهروندان

ثیر أتوجه، تأکید و اعالم نقش و ت -
ی انتخابات و برقرار فرایند در شهروندان

 ساالریحاکمیت مردم

های ایجاد و تجهیز زیرساخت -
مخابراتی و اینترانتی برای مکانیزه 

 کردن انتخابات
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 اقدام اساسی هاسیاست راهبردها

4 

مند کردن ایجاد سطوح ضابطه -
 تقسیمات کشوری جدید مبتنی بر

ای زیستی و ضوابط آمایش هظرفیت
 سرزمین

بسترسازی استقرار پایدار جمعیت و  -
های بالقوه سازی ظرفیتبالفعل

مناطق در معرض آسیب زیست 
 فرستانسانی و مهاجر

 استانهای زیستی توجه به حفظ بنیان -
های جدید و جلوگیری از بارگذاری
 جمعیتی در مناطق بحرانی

 های روستاییحفظ و تقویت منظومه -

تغییر معیشت و شهرگرایی  وگیری ازجل -
 روستاها

افزایش مشارکت مردمی در توسعه  -
 استانمناطق مختلف 

پذیر و افزایش امنیت در مناطق آسیب -
 سیاسی-کردن خالءهای اداری پر

پایش مداوم توسعه در مناطق گوناگون  -
 استان

ها و ریزی برای تبدیل ظرفیتبرنامه -
ت های بالقوه مناطق به امکاناقابلیت
 بالفعل

های توسعه پایدار تدوین شاخص -
 ای و سنجش و پایش مداوم آنهامنطقه

5 
بسترسازی و ایجاد زمینه دستیابی  -

های برابر بین زنان و به فرصت
 مردان در کلیه ابعاد مشارکت سیاسی

های گسترش نهادهای مدنی، تشکل -
های سیاسی اجتماعی، احزاب و تشکل

 زنان

نهادهای  تقویت نقش و سهم زنان در -
های اجتماعی، احزاب و مدنی، تشکل
 های سیاسیتشکل

اد زمینه مساعد جهت استفاده از جای -
های زنان در سطوح مختلف یتوانمند
 های مدیریتیعرصه

های اجتماعی، کمک به ایجاد تشکل -
 سیاسی و فرهنگی بانوان

شناسایی و جذب بانوان توانمند و به  -
 های مدیریتکارگیری آنان در عرصه

اتخاذ تمهیدات الزم جهت توزیع  -
 ها و منابع در انتخابات وعادالنه فرصت

 گیریرای

 

 الزامات

 شودن های مختلف قومی، دینی و مذهبی و گتوسعه نهادهای مشارکت مدنی و سیاسی گروه

 باب مذاکره با آنها.

 ها تقویت رویکرد عدالت جنسیتی در تدوین برنامه 

 اسیحوزه سی مندی از زنان توانمند و فعال درارشد در بهره تقویت نگرش مدیران و مسوولین- 

 اجتماعی و مدیریتی

 های مشارکت سیاسی زنان تعبیه سیستم پایش و سنجش شاخص 
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  ،ورت اصالح مذهبی بر اساس دیدگاه امنیتی و ضر پرهیز از تجزیه و تحلیل مطالبات قومی

 ساختارهای مرتبط این رویکرد در

 احزاب بر نظارت و تأسیس اجرایی هایرویه و سازوکارها آوری روز به و اصالح 

 های متولی حوزه زنانافزایی دستگاهتقویت روحیه هماهنگی و هم 

 های استانی هماهنگی سیاست جهت مناسب بسترهای و شرایطسازی فراهم 

 دینی و مذهبی در عرصه اجتماع و فرهنگ ،های قومیپذیرش گروه هایایجاد زمینه  

 

 توسعه مدیریت بحران -سومفصل 

 بررسی عملکرد گذشته و تحلیل وضع موجود

 مقدمه 

بر اساس قانون مصوب، سازمان دفاع غیرنظامی به منظور حفظ جان  1337آذرماه سال  8مورخ در 

 14ی، حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه در وزارت کشور وقت تأسیس شد. یو مال مردم از تعرضات هوا

قرار گرفت که به  وزیرینخست ین قانون، سازمان دفاع غیرنظامی تحت سرپرستیسال بعد با اصالح ا

 .مجدداً به زیرمجموعه وزارت کشور تبدیل شد 1356موجب عدم عملکرد مطلوب، در سال 

(، 1359)ملی  آمادگی هایسازمان ادغام به مربوط پس از پیروزی انقالب ایران، به موجب الیحه

بسیج غیرنظامی و دفاع غیرنظامی در سازمان بسیج ملی ادغام گردیدند و تحت مدیریت واحدی قرار 

تا  1361های ، بسیج ملی منحل شد. طی سال1361در سال  سپاه پاسداران گرفتند. با تصویب اساسنامه

 دوم برنامه قانون تصویب با. شد تکمیل و تأسیس مرور به طبیعی بالیای اثرات کاهش، کمیته 1370

یشگیری، پ منظور به غیرمترقبه حوادث ستاد عنوان با ستادی وقت کشور وزارت رد ایران، در توسعه

با تصویب طرح جامع . دیده از حوادث غیرمترقبه تشکیل شدامدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب

های به وجودآمده در ایران وارد مرحله ، موضوع مدیریت بحران1382امداد و نجات کشور در سال 

جمعیت هالل احمر  د. این طرح که با امضای مشترک وزارت کشور جمهوری اسالمی ایران،جدیدی ش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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تصویب شد، در همان سال  ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اسالمی ایران

 داده قرار کشور وزارت همچنان نیز آن متولی و شد ابالغ ایران در اجرایی هایارگان و هاسازمان به کلیه

تشکیل  مدیریت بحرانچرخه  مختلف مراحل در فعالیت های تخصصی متعددی نیز در زمینهشد. کارگروه

حادث  بم دی همان سال، در شهر 5ای مخرب در شد. چند روز از تصویب این طرح نگذشته بود که زلزله

نان عدم کارایی مناسب به های درگیر در ماجرا، همچرغم ابالغ دستورهای مقتضی به دستگاهشد. علی

. پس از این واقعه های درگیر نتوانستند عملکرد مطلوبی را به نمایش بگذارندخورد و سازمانچشم می

مقام معظم رهبری در اولین سخنرانی خود در جمع مردم بم و مسئولین حاضر در محل دستور دادند باید 

س از حادثه را بتواند مدیریت کند. بر همین سازمانی در کشور تشکیل شود تا اقدامات قبل، حین و پ

قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در مجلس محترم شورای اسالمی  1387اساس در سال 

نامه اجرایی آن تصویب و سازمان مدیریت بحران کشور رسماً فعالیت خود آیین 1388تصویب و در سال 

 را آغاز نمود.

تر باحث جزئیمتوسط دولت محترم،  1388رائی این قانون در سال اج نامهبا تصویب و ابالغ آئین

ران استان دیریت بحمشورای ها نیز عالوه بر ی این قانون برای متولیان امر تبیین شده و در استانیاجرا

حران بمدیریت  به ریاست استاندار و شورای مدیریت بحران شهرستان به ریاست فرماندار، ادارات کل

 های خود را ادامه داد.تر شکل گرفته و فعالیتی جدیدبا نگرش استان

 

 توصیف وتحلیل وضعیت موجود

ای احد و دارودهد که تنظیم الگو و مدیریت بحران نشان می مدیریتبررسی ادبیات نظری و علمی 

ر دشته باشد. از بحران دا پسرهبری امور در قبل، حین و  ثری درؤتواند نقش مولیت و قدرت میئمس

 مدیریت هماهنگ و منسجم حوادث به دالیل زیر حائز اهمیت فراوان است: واقع

 مین ایمنیتأول ئهای مسایجاد وحدت رویه و هماهنگی بین سازمان -

 های اداریها بین سازمانولیتئمسجلوگیری از تعدد  -

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%84_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%84_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85
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 گونه حادثه استقرار تشکیالتی منسجم و باصالحیت جهت برخورد با هر -

 منابع مالی و انسانیجلوگیری از اتالف شدید  -

 کننده در فرایند مدیریت بحرانکمی و کیفی نیروهای عمل ءارتقا -

 های مردمی در مدیریت بحرانه از مشارکتباال بردن فرهنگ ایمنی و استفاد -

دیریت وع آن، مبلکه پیش از وق ،مربوط به بعد از بروز حادثه نیست البته موضوع مدیریت صرفاً

وجه الزم درخور ت های راهبردی و عملیاتی نیزئل، رویکردها و تنظیم برنامهاموری از قبیل شناخت مسا

 دهد.یل میهای زیر قابل حصول است و مبنای مدیریت خطر را تشکاست. این مهم از جمله به شیوه

یروی انسانی نگاه داشتن ن کارآمد برای ایدوره مانورهای و تمرینات و هاآموزش برگزاری -أ

 دث.جهت مقابله با حوا

 استان مناطق پذیریآسیب اطلس تهیه و پذیرآسیب مناطق شناخت -ب

 طول ها،نشانه ها،ویژگی ذکر با منطقه هر در سوانح و حوادث بروز تاریخی سوابق تهیه -ت

هایی رنامهبعلل آن، اعالم نظر در خصوص اقدامات و  مدت حادثه، میزان خسارات وارده و

 ه شود.رات کاستر حوادث مشابه از میزان تلفات و خساگرفت یا بگیرد تا دکه باید انجام می

 و آموزش و غیرمترقبه حوادث بروز مورد در مردم به رسانیاطالع و ارتباط نحوه تعیین -ث

 زم در این خصوص.ال تمرین

 و منطقه هر رد( احداثی یا طبیعی امکانات از اعم)اتکا  قابل موارد و ضعف نقاط شناسایی -ج

 از استفاده همچنین پذیر،آسیب و ضعیف تقویت نقاط و تمشکال رفع جهت طرح ارائه

 .خسارات کاهش و مردم جان حفظ و نجات به منظور استحکامات و امکانات

اده منظور استفه المللی بهای مشابه از طریق مجامع بینها و ارگانگر سازماندی با ارتباط -ح

 روز کردن اطالعات و تجهیزات.از تجربیات آنها و به

 .رسانیهای سریع و صحیح کمکراه نیبیپیش -خ

های های یاد شده بین دستگاهولیتئ، توزیع وظایف و مسبه موقعرسد با ساماندهی لذا به نظر می

پذیر بوده و به این ترتیب اقدامات تخصصی هر موجود به تناسب وضعیت و حدود اختیارات آنها امکان
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موجب کاهش آثار حوادث  ت دیگران بوده و مجموعاًشده مکمل اقداماها در حیطه تعیینیک از ارگان

 خواهند شد.

 به مترقبههای مربوط به مدیریت در حوادث غیرشاخص تدوین جهت تاکنون زیادی البته اقدامات

تجارب  بتهال است. گرفته قرار توجه مورد موضوع از خاصی هاییک، بخش هر در که است رسیده انجام

کاهش  و انبحر مدیریت بهینه که دهندمی نشان جهانی تجارب نیز و انایر در گذشته حوادث از حاصل

 با مرتبط و حاکم ارکان کلیه برگیرنده در که های مناسبشاخص داشتن بدون سوانح خطرپذیری

 در نمود اذعان توانمی بدین ترتیب نیست. پذیرامکان باشد، بحران و مدیریت ریسک های مختلفمؤلفه

 .است ها نشدهبه این شاخص توجه خاصی حاضر حال
 

 هاتنگناها و چالش

   ثه.نظمی و ناهماهنگی در انجام اقدامات مربوط به مرحله مقابله با حادبیبروز 

 دیدگان.عدم امکان تأمین عادالنه مایحتاج آسیب 

 ومیر و خساراتافزایش مرگ 

 .تأخیر در ارائه خدمات و افزایش اعتراضات مردمی 

  ریت واحد حادثه معمولی به بحران، به دلیل عدم امکان اعمال مدیاحتمال تبدیل شدن یک

 )سوء مدیریت(.

 های مربوط به عملیات اسکان اضطراری، بازسازی و . . ..افزایش هزینه 

 بر  عی( حاکمهای باکیفیت، به دلیل وجود فشارهای )طبیعی و غیرطبیعدم امکان ساخت سرپناه

 جامعه.

  کالت روحیمواد مخدر و جرم و جنایت و . . .( و بروز مشافزایش معظالت اجتماعی )مصرف- 

 از هر حادثه. روانی در جامعه بعد

 



 سند تفصیلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد                                                               698

 
 

 برنامه راهبردی 

 اهداف کلی و راهبردها

 

 . اهداف کلی و راهبردها در برنامه ششم بخش/ فرابخش310 جدول

ف
دی

ر
 

 راهبرد دستیابی به هدف کلی هدف کلی بخش

1 
آگاهی حوادث نی و پیشبیپیش -

 و بالیای طبیعی

یی ربط در شناساهای اجرایی متولی و ذیهای نهادها و دستگاهارتقاء سطح توانمندی -
 بینی حوادث غیرمترقبهو پیش

آگاهی  افزایش سطح و ارتقاء سطح ایمنی مناطق کشور در برابر حوادث غیرمترقبه -
 عیجامعه در مقابله با خطرات، حوادث و بالیای طبی

ش ضریب پیشگیری و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزای -
 سازهاوایمنی در ساخت

2 
آمادگی در حوادث و بالیای  -

 طبیعی
قع، ه به موارتقاء آمادگی نهادهای مسئول و متولی جوامع شهری و روستایی و مقابل -

 ثر در برابر حوادث طبیعیؤسریع و م

3 
ثر با ؤسریع و م مقابله به موقع، -

 حوادث و بالیای طبیعی

 دثهای دولتی و عامه مردم در زمان وقوع حواافزایش سطح توانمندی دستگاه -

 نسیسات زیربنایی در زمان بحراأهای حیاتی و تپذیری به شریانکاهش آسیب -

4 
دیدگان و بازتوانی حادثه -

بازسازی علمی و اصولی مناطق 
 دیدهحادثه

 ت بهینهی مدیریهای الزم براساختمعه در برابر حوادث با ایجاد زیرآوری جاارتقاء تاب -

تشویقی،  و مالی هایحمایت ها،بیمه انواع نظیر خسارت جبران مؤثر نظامات گسترش -
 حمایتی هایصندوق و ویژه تسهیالت

 گسترش فرهنگ بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه در حوادث غیرمترقبه -
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 اهدف کمی

 

 . تعیین اهداف کمی برحسب اهداف کلی دربرنامه ششم311 جدول

ف
دی

ر
 

 هدف کلی

 بخش

وضعی هدف کمی

ت در 

پایان 

سال 

1393 

 وضعیت طی برنامه

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوان

1 

ارتقهههاء سهههطح  
ایمنی و آگهاهی  
جامعههه در برابههر 
حههههههههههوادث 
غیرمترقبهههههه و 
افههزایش سههطح  

امعه در آگاهی ج
 برابر خطرات

 3 3 3 3 3 - تعداد نگارافزایش سامانه لرزه

 5 5 5 5 5 - تعداد نگارافزایش سامانه شتاب

 1 1 1 1 1 - تعداد ایجاد مرکز پایش زلزله

ایجاد مرکز پایش ریزش و 
 رانش

 1 1 1 1 1 - تعداد

 2 2 2 2 2 - تعداد ایجاد مرکز پایش سیل

 12 5 5 5 5 - تعداد یش طوفانایجاد مرکز پا

 1 1 1 1 1 - تعداد تهیه طرح خطرپذیری

 20 20 20 20 20 - درصد ارتقاء مقاوم سازی

 10 10 20 20 20 20 درصد افزایش سطح آموزش

2 

ارتقههاء آمههادگی  
جوامع شههری و  
روسههههههتایی و 
مقابله به موقع و 
مناسب در برابهر  
 حوادث طبیعی

 20 20 20 20 20 20 مانور ر(برگزاری تمرین )مانو

 10 10 10 10 10 20 درصد تأمین تجهیزات

ساخت مراکز مدیریت 
 بحران

 10 10 10 10 10 8 تعداد

 1 1 1 1 1 1 تعداد ایجاد سامانه برآورد خسارت

تهیه برنامه عملیات 
 (EOPاضطراری )

دستگاه 
 اجرایی

5 5 5 5 5 5 

3 

گسههههههههترش 
فرهنگ بیمهه و  
ریب افزایش ضه 

نفهههوذ بیمهههه در 
حههههههههههوادث 

 غیرمترقبه

 10 20 20 20 20 10 درصد استفاده از ابزارهای تشویقی
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 هاراهبردها و سیاست

 

 . راهبردها و سیاست ها و اقدامات در برنامه ششم بخش/فرابخش312 جدول

ف
دی

ر
 

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

1 

ارتقاء سطح  -
ادها و های نهتوانمندی
های اجرایی متولی دستگاه
ربط در شناسایی، و ذی
آگاهی بینی و پیشپیش

 حوادث غیرمترقبه

 جوی هایپدیده شناسایی -
 شدن پدیدار نحوه و اقلیمی و

و  تأثیر ارزیابی و خطرات -
 آنها آسیب میزان

 آموزش گسترش و افزایش -
 و ایمنی فرهنگ و آگاهی و

 مردم و مسئوالن سازیآماده
 عوارض با یاروییرو برای
 و طبیعی سوانح از ناشی
 ویژهبه غیرمترقبه حوادث
 جوی هایپدیده و زلزله خطر
 .اقلیمی و

 مطالعات تقویت گسترش و -
 از حمایت و پژوهشی و علمی
 منظور به موجود، مراکز

 خطرات از کاستن شناسایی و
 اولویت با حوادث گونهاین

 .زلزله خطر

 از یکی عنوانبه آن نمودن لحاظ و اقلیمی شرایط شناسایی -

 .آمایش سرزمین اساسی محورهای

 بالیای مدیریت جامع هاینظام ساماندهی و تدوین تهیه، -

 .اقلیمی و جوی

 رزمینس پهنه در آن پیامدهای و آثار و اقلیم تغییر شناسایی -
 .راهکارهای مناسب اتخاذ و

طق های شناسایی انواع حوادث و مناها و پروژهاجرای طرح -
 خیزثهحاد

آگاهی بینی و پیشایجاد و تجهیز مراکز شناسایی، پیش -
 حوادث و بالیای طبیعی

های ریزی به موقع و تربیت مربی جهت اجرای برنامهبرنامه -
 بینی شدهپیش

های رسانی همگانی از طریق رسانهآموزش عمومی و اطالع -
 جمعی

استفاده از ظرفیت مراکز آموزشی و پژوهشی و ایجاد  -
 مرتبط به منظور تربیت کارشناس هایرشته

 تقویت کادر مجرب و متخصص مدیریت بحران -

2 

ارتقاء سطح ایمنی  -
مناطق  استان در برابر 
حوادث غیرمترقبه و 
افزایش سطح آگاهی 

جامعه در مقابله با خطرات، 
 حوادث و بالیای طبیعی

 

 جمعیتی مراکز در هاکاربری سازیمناسب و یابیمکان -
 با متناسب مهم و تأسیسات حساس و روستایی و شهری
 زلزله نسبی خطر بندیپهنه

 کارگیریبه  با سازوساخت بر نظارت و مدیریت بهبود -
 و سطوح کلیه در ماهر کار تربیت نیروی و متخصص نیروهای
 از و استفاده ایحرفهوفنی هایتشکل و مهندسی نظام تقویت

 .خیززلزله پیشرفته کشورهای موفق هایتجربه

 در ناامن و غیرفنی سازهایوساخت از جلوگیری و ممنوعیت -
 و تانداردهااس کلیه از استفاده و بیمه الزامی کردن و زلزله برابر

 .اجرا و طرح به مربوط مقررات

 دنکر الزامی و ایسازه اصلی و پایه مصالح استانداردسازی -
 یقتشو و ترویج و مقاوم و باکیفیت مصالح استاندارد، از استفاده

 .سبک هایساخت سازه و پایدار و نوین هایفناوری

 تخلف و جرم برای الزم مقررات و قوانین تصویب و تهیه -
 سازهای غیرفنیوساخت شناختن
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ف
دی

ر
 

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

 روستایی و شهری عمران و توسعه هایطرح اصالح و تدوین -
 مختلف مناطق در زلزله خطر نسبی بندیپهنه با متناسب

 و عمومی دولتی، هایساختمان ایلرزه سازیبه و سازیایمن -
 و زیبازسها و زیربنهایی تأسیسهات حیهاتهی و هایشریان مهم،

 .سال 10 مدت تا حداکثر فرسوده هایبافت سهازیبه

 ایرنظ و بیمه) تشویقهی ههایحمایت و ویژه تسهیهالت ارائه -
 هایساختمان ایلرزه سازیبه و سازیمنظور ایمنبه( آن

 .غیردولتی تولیدی و خدماتی مسکونی،

3 

ارتقاء آمادگی نهادهای  -
مسئول و متولی، جوامع 
شهری و روستایی و مقابله 

موقع، سریع و مؤثر در به
 برابر حوادث طبیعی

 

 ثرمؤ و سریع اجرای برای الزم امکانات و هاآمادگی تقویت -
 اسکان و امداد اولیه، ساعات در و نجات جووجست عملیات،
و  تبلیغاتی هایسیاست تنظیم دیدگان،آسیب موقت
 در خارجی و داخلی هایکمک سازماندهی و رسانیاطالع

 .فوق هایزمینه

 اعم نیاز مورد هایتوانمندی و امکانات کلیه گرفتن اختیار در -
 در مسلح نیروهای و غیردولتی عمومی و نهادهای دولتی از
 بحران زمان طول

4 

آوری جامعه ارتقاء تاب -
با ایجاد در برابر حوادث 
های الزم برای زیرساخت

مدیریت بهینه بحران 
 ناشی از حوادث

 جامع هایبرنامه تدوین -
 روانی بازتوانی منظوربه علمی
و  دیدگانآسیب اجتماعی و

 مناطق فنی و اصولی بازسازی

 .دیدهآسیب

 موقعریزی بهبرنامه -

 استفاده از تجارب جهانی -

 تدوین استاندارهای الزم -

5 

ت گسترش نظاما -
خسارت نظیر جبرانمؤثر

های ها، حمایتانواع بیمه
مالی و تشویقی، تسهیالت 

های ویژه و صندوق
 حمایتی

سازی تجهیز و آماده -
شهروندان پیش از وقوع 
حوادث برای مراحل مقابله، 
بازتوانی و بازسازی بعد از 

 حادثه

نگری و اصالح بینشی سازی، آیندهآموزش فرهنگ -
 ایات بیمهشهروندان در خصوص خدم

 مندی از مزایای بیمهآموزش عمومی و همگانی بهره -

ت اعمال تشویق و تخفیف برای استفاده شهروندان از خدما -
 ایبیمه

 

 

 

 

 



 سند تفصیلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد                                                               702

 
 

 الزامات

  آگاهیتقویت سیستم هشدار سریع و پیشایجاد و 

 نگار(نگار وشتاببهبود مراکز پایش زلزله )زلزله 

 یعی(بندی مخاطرات طبپهنهبندی و ریزو پهنه پذیری )شناساییهای جامع خطرتهیه طرح 

 های فرسوده شهری و روستاییسازی بافتتسریع در نوسازی و به 

  ،جاری، تافزایش ضریب نفوذ بیمه حوادث )اجباری نمودن بیمه در سطوح مختلف )مسکونی

 دولتی ،کشاورزی و . . .(

  و ریزش کوه و . .افزایش ایمنی مناطق جمعیتی در معرض خطر سیل و رانش زمین . 

 تپذیری مستحدثاسازی به منظورکاهش آسیبساز و ترویج مقاوموارتقاء کیفیت ساخت 

 های تخصصی مرتبط حوادث آموزش و ترویج فرهنگ خودامدادی در سطحافزایش آموزش 

 واحدهای همسایگی

 های واکنش سریعراهبری علمی و تجربی تیم 

 های نوین برای مدیریت واکنش سریعناوریهای پیشرفته و فگیری از سیستمبهره 

 های جستجو و نجات با استفاده از ظرفیت جوامع محلیافزایش توانمندی 

 های اسکان اضطراری و عملیات امداد تقویت برنامه 

 های گردآوری اطالعات بر پایهبرآورد سریع میدانی خسارات مبتنی بر سیستمGPS  ،GIS  و

 سنجش از دور

 های چند هاحداث پایگا –های اسکان اضطراریای الزم از جمله احداث سایتهتأمین زیرساخت

 منظوره مدیریت حوادث
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 توسعه امنیت پایدار -چهارم فصل 

 بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود

 مقدمه 

فرهنگی،  ها در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی،توسعه یعنی بهبود در وضعیت زندگی انسان

وأم با تیست بوده و زها، بدون تخریب محیط .( که اگر فرایند بهبود در زندگی انسان . . و سیاسی، علمی

  .شودیگفته م« رتوسعه پایدا»عدالت اجتماعی باشد و در نتیجه با کمترین نوسان ادامه یابد به آن 

آینده  نسلنایی دار کردن به تواای است که نیازهای فعلی خود را بدون خدشهتوسعه پایدار توسعه

ان مقدار ی از همداررساخته و نیازهای خود را پاسخ گوید. در این تعریف حق هر نسل در برخو هبرآورد

مایه طبیعی ده از سرها قرار داشته به رسمیت شناخته شده و استفاسرمایه طبیعی که در اختیار دیگر نسل

یت و هم و جدید در مدیراندازی مدر حد بهره آن مجاز شمرده شده است. توسعه پایدار چشم

 ای در هزاره جدید ظهور یافته است.طور گستردهه گذاری عمومی است که بسیاست

ای طقههای توسعه منکید بر نظریه توسعه پایدار و نیز جرح و تعدیل نظریهأبر این اساس و با ت

گشت ظریه برن ،پیرامون -همچون نظریه مکان مرکزی، نظریه قطب رشد، نظریه مرکز رشد، نظریه مرکز

سعه از اال و توهای توسعه از بای برمبنای تلفیق حرکتای، توسعه منطقهتمرکز و نظریه عدالت منطقه

نابع مفاده از دهی به نقش مردم و اجتماعات محلی و با استگیرد که در آن با اولویتپایین شکل می

  شود.میداخلی منطقه، در جهت استفاده همه مردم از مزایای توسعه حرکت 

ای، به ویژه جوامع درحال گذار محسوب یکی از مقوالت اساسی و زیربنایی در هر جامعه« امنیت»

سازی امنیت، ای امن و تحقق امنیت پایدار در نخستین گام تعریف و مفهومشود. برای نیل به جامعهمی

یف و تبیین علی و کشف های امنیتی و توصلفهؤها و مشناخت عوامل تهدیدزا و ناامنی، تعیین شاخص

رود. اما ها به شمار میناپذیر برای دولتها امری ضروری و اجتنابها و ناامنیهای بحرانبسترها و زمینه

های امنیتی و هم گذاری چالشوجود آمده هم در تبیین و اولویته تحوالتی که امروزه در مفهوم امنیت ب
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های امنیتی نقش کلیدی ایفا سازی سیاستو عملیاتهای امنیتی و طراحی مدل در تعیین استراتژی

 نمایند. می

 

 هاتنگناها و چالش

  بار انتظامی ناشی از توسعه استانکم انگاشتن 

 بازدارنده نبودن مجازات کیفری 

 گری پلیسباال بودن میزان تصدی 

 یمو اسال های قومی و مذهبی در تأمین امنیت و همگرایی ملیعدم استفاده از ظرفیت گروه 

 هاناکارآمدی بخشی از نظام مدیریت بحران 

 بخشی و هنجارسازیهای فرهنگی و اجتماعی در انتظامضعف در دستگاه 

 ومیضایتی عمهای زیست محیطی، تخریب منابع طبیعی، آلودگی هوا و بروز ناراستمرار آلودگی 

 یافتگی جرایم در فضای مجازیافزایش و پیچیدگی و سازمان 

 های مصوبها و برنامهدم اعتماد به سیاستگریزی و عقانون 

 انتظامی در احقاق حقوق شهروندان هایناکارآمدی اقدامات دستگاه 

 

 برنامه راهبردی 

 اهداف کلی و راهبردها

 

 . اهداف کلی و راهبردها در برنامه ششم بخش/فرابخش313 جدول

 راهبرد دستیابی به هدف کلی هدف کلی بخش

 های اجتماعیکنترل و کاهش آسیب
ای و پیشهگیرانه  هاتخاذ تدابیر امنیتی الزم متناسب با تهدیدات موجود در ابعهاد مقابله   -

 های اجتماعی .در راستای کنترل و کاهش آسیب
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 اهداف کمی

 

 تعیین اهداف کمی بر حسب اهداف کلی در برنامه ششم. 314 جدول

ف
دی

ر
 

ف اهدا

 کلی

وضعیت در  هدف کمی

پایان 

 هایسال

 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوان

1393 1394 

1 
مین أت

امنیت 
 استان

 1541 1712 1902 2113 2348  2609 فقره کاهش سرقت عادی

افزایش نسبت کشف 
های مسلحانه سرقت

 به وقوع

 77 76 75 74 73   درصد

کاهش سرقت 
لوازم آن و  اتومبیل،

 موتورسیکلت

 2624 2916 3240 3600 4000  4325 فقره

افزایش نسبت کشف 
های مسروقه اتومبیل

 به وقوع

 98.5 98.4 98.3 98.2 98.1   درصد

نسبت کشف 
 برداری به وقوعکاله

 85 85 83 83 82   درصد

بری نسبت کشف جیب
 به وقوع

 76 74 73 71 70   درصد

 35 31 27 24 22  19 فقره کاهش وقوع قتل

افزایش نسبت کشف 
 قتل به وقوع

 92.5 92.3 92 91.8 91.6   درصد

توسعه اشرف 
 اطالعاتی

 76 74 72 70 68   درصد

نسبت تجهیزات 
تخصصی به سطح 
 آمادگی مطلوب

 80 75 70 65 60   درصد
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 هاراهبردها و سیاست

 

 ها و اقدامات در برنامه ششم. راهبردها، سیاست315 جدول

ف
دی

ر
 

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

1 
مندی حضور قانونی گسترش ضابطه

 اتباع خارجی در استان

ثر بر حضور اتباع ؤنظارت و گسترش م -
 خارجی مجاز

جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع  -
 خارجی

ع تشدید برخورد با بکارگیرندگان اتبا -
 خارجی غیرمجاز

 باعتعیین تکلیف ازدواج زنان ایرانی با ات -
 خارجی

صدور کارت شناسایی برای کلیه اتباع  -
 خارجی مجاز

3 
تقویت و گسترش نقش مردم در 

 امنیت استان
ارتقاء سطح آگاهی عمومی نسبت به  -

 اهمیت مسایل امنیتی استان

ل ئآموزش عمومی مردم در مورد مسا -
 امنیتی

مین أمحلی در ت مشارکت شوراهای -
 امنیت محالت

استفاده از ظرفیت معتمدین محلی در  -
 مین امنیت استانأت

4 
گسترش و تقویت فرهنگ 

 مداریقانون
 مداری مردمارتقاء سطح فرهنگ قانون -

آموزش عمومی و حقوقی قانونی به  -
 مردم

5 
های امنیتی تهیه و اجرای طرح -

 متناسب با تهدیدات موجود در استان

 های امنیتیکاهش آسیب -

کنترل و مهار تهدیدات امنیتی موجود  -
با دو رویکرد مقابله و پیشگیری و 

 سازیخنثی

آموزش مبادی امنیتی و ارتقاء سطح  -
 هوشیاری مردم.

خریداری تجهیزات امنیتی در  -
سازی، کنترل خنثی های چک وزمینه

ها و اماکن جمعیت و حفاظت شخصیت
تجهیزات شناسائی،  –جمبر –ری)ایکس
 سازی بمب و ...ک و خنثیچ

6 
های توسعه امنیت تهیه و اجرای طرح

 گردشگران در استان تاریخی یزد

کنترل تهدیدات امنیتی گردشگران  -
 خارجی.

ارائه خدمات خاص امنیتی در  -
 های گردشگری استانمحیط

 تشکیل پلیس توریست در استان -
ارائه خدمات خاص پلیسی مشترک بین  -

یت و اطالعات پلیس توریست و پلیس امن
 استان

7 
مدیریت تردد ، اقامت و اشتغال  -

اتباع خارجی مجاز در سطح استان و 
 ارائه خدمات مطلوب به آنها

ارتقاء برنامه های فرهنگی ، آموزش و  -
 بهداشتی  مربوط به اتباع خارجی مجاز

های مختلف مربوط پایش امنیت حوزه -
 به اتباع

اولویت بازگشت داوطلبانه بر بازگشت  -
 باری اتباعاج

 هاتوسعه مهمان شهرها و اردوگاه -

از ظرفیتهای معتمدین و شورای  -
 محالت در مدیریت اتباع

افزایش وتقویت سطح آموزش و  -
فرهنگی و امنیتی خانواده های اتباع 
خارجی در مورد راهکارهای کاهش 

 های اجتماعی مرتبط با آنهاآسیب
های به کارگیری مشارکت سازمان -



 707                                      ضایی/ امور عمومی، سیاست داخلی و ...                                                       امور عمومی و ق

 
 

وانمند سازی فرهنگی و المللی در تبین
 بهداشتی سکونت گاهای اتباع خارجی

 هاکاهش میزان ازدواج با ایرانی -

8 
تقویت گلوگاههای استان در جهت  -

جلوگیری از ورود و تردد اتباع غیر 
 مجاز

 کاهش تعداد اتباع غیرقانونی در استان -
 تشدید برخورد با حاملین قاچاق انسان -
 گیرندهتشدید برخورد با کارفرمایان بکار -

 اتباع خارجی غیرمجاز

افزایش و تقویت گلوگاه های استان در  -
 تردد و ورود اتباع غیرمجاز

افزایش گشت های مشترک در حوزه  -
های  اشتغال و اقامت اتباع خارجی در 

 سطح استان

فراهم نمودن زمینه های بیشتر  -
مشارکت مردمی  در اطالع رسانی و 
 همکاری در شناسایی اتباع غیرمجاز
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 حقوقی و قضایی 
 

 بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود بخش

 توصیف و تحلیل وضع موجود

قانون  156اساس اصل  ها و آرزوهای دیرین جامعه بشری است. براجرای عدالت یکی از آرمان

ن ق بخشیدو مسئول تحق ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعیاساسی، قوه قضائیه قوه

ترش ماعی و گس، تأمین حقوق فردی و اجتامنیتبه عدالت است. مجموعه وظایفی نظیر استقرار نظم و 

بخشی نظام ثراهای قانونی و مشروع، پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین، عدالت و تضمین آزادی

 شود.مور قضایی محسوب میا اجرایی. از جمله وظایف مهم در حوزه  . نظارت و بازرسی و .

رفته که گبرای ارزیابی میزان تحقق اهداف نظام قضایی، چندین شاخص عملکردی مدنظر قرار 

صمیمات تآراء و  ها، زمان رسیدگی به دعاوی و نیز اتقانترین شامل میزان ورودی و خروجی پروندهمهم

 قضایی است.
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 های بخش حقوقی و قضاییاف کمی/ شاخصعمکرد اهد. 316 جدول

ف
دی

ر
 

 عنوان شاخص/هدف کمی

ف
ار

تع
د م

اح
و

 

های برنامه سال

 چهارم

ه 
ور

 د
ط

س
تو

/م
د 

ش
ر

د(
ص

در
م)

ار
چه

ه 
ام

رن
ب

 

 های برنامه پنجمسال

1384 1389 1390 1391 1392 1393 1394 
 رشد

 متوسط

 10 4،278 2،943 3،288 2،898 3،091 8.31 4953 3305 ثبت پذیرش ثبت 1

 -4 245،448 229،224 240،221 308،805 303،182 16.60 292400 148911 ثبت معامالت 2

 -15 677 898 1،097 1،067 1،341 7.58 1532 1053 شرکت هاثبت شرکت 3

 27 220،186 211،625 188،525 119،343 87،695 16.52 67240 33770 ریال )میلیون ریال( درآمد 4

 11 48،717 55،208 52،148 51،269 34،347 1.77 35832 32386 سند سند مالکیت صادره 5

 -10.5 5.03 4.5 3.97 6.5 12.3 - 12.9 - درصد بازگشت مجدد زندانیان 6

 1.7 315 314 303 302 296 - 254 - نفر هزار 100تعداد زندانی در  7

 -2.97 7.17 6.97 6.9 6.77 6.79  8.13 - متر مربع زندانیان نگهداری بنای زیر سرانه 8

9 
 پوشش تحت معتاد زندانیان نسبت
 واجد زندانیان کل به اعتیاد درمان
 شرایط

 6 45 44 48 46 44 - 30 - درصد

10 
 شآموز تحت زندانیان نسبت
 شرایط واجدین به آموزیحرفه

 4.1 76 74 73 68 65 - 63 - درصد

11 
 واجدین به شاغل زندانیان نسبت
 شرایط

 -6.6 19 19 24 25 24 - 25 - درصد

12 
های تشکیل شده توسط نیروی پرونده
 انتظامی 

 14.9 - - 2516 2447 2189 - 3006 - تعداد
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 20 - - 125358 115392 104459 - 101552 - تعداد پرونده های کیفری 13

14 
 های شورای حل اختالفتعداد پرونده
 )ورودی(

 0.42 - 60864 58233 61952 60609 - 62687 - تعداد

15 
 تعداد پرونده های شورای حل اختالف

 )مختومه(
 -2.7 - 59042 58987 62298 60669 - 64159 - تعداد

16 
های شورای حل اختالف تعداد پرونده

 صلحی()
 -19.2 - 12098 12655 15344 14976 - 7032 - تعداد

 .دسترس نبود اطالعات در -
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 و زندانیانهای زندان تحلیل شاخص

ازمان محترم س مینی و تربیتی استان یزد راساً تحت نظر ریاستأها و اقدامات تاداره کل زندان

وظیفه  ولت است.ها و وظایف این دستگاه در راستای امور حاکمیتی دو فعالیت باشدهای کشور میزندان

رمینی ربیت مجن اصالح و تنگهداری زندانیان جهت تحمل حبس و به موازات آ ،سازمانی این اداره کل

گیرند، یمهای استان قرار عنوان امانت از سوی جامعه و باالخص دستگاه قضایی در اختیار زندانه که ب

ه از آموزش لیماتی کباشد و امروز مددجویان نیازمند تعلیمات گوناگون به فراخور حال خود هستند. تعمی

پا  وای برای دست های شغلی و فنی وحرفهزش مهارتآموزی و ادامه تحصیل تا سطوح عالی و آموسواد

ری از ای جلوگیکردن معیشتی که پس از آزادی، زمینه زندگی شرافتمندانه در کنار خانواده در راست

کالم وحی  هایی چون آشنایی بامین نماید و همچنین از دیدگاه معنوی آموزشأارتکاب مجدد به جرم را ت

های یتسترش فعالگبا توجه به  بر این اساس،گر باشد. فعال گذشته یاریکه او را در مسیر ندامت از ا

 شود:شرح ذیل ارائه میه ها وظایف اصلی این دستگاه در چند بخش کلی بسازمان زندان

 وتاندارد هایی که برای نگهداری زندانی در شرایط اسشامل کلیه فعالیت مینیأاقدامات ت -أ

 گیرد.و روان صورت می مطلوب و در کمال صحت و سالمت جسم

های تحصیلی، های فرهنگی، تربیتی، آموزشکه شامل فعالیت وآموزشیاقدامات تربیتی  -ب

 وعمال گذشته ا. است که موجبات تغییر و تنبه در شخصیت زندانی را از  . . ای وفنی و حرفه

 گردد.روی آوردن به زندگی شرافتمندانه پس از اتمام دوران محکومیت رهنمون می

ادی تا منجر به آزادی پیش از موعد مقرر شده و یا پس از آزکه  های پشتیبانیفعالیت -ت

های مایتحباشد و همچنین پشتیبان وی می زمان رسیدن به استقالل مادی و معنوی همراه و

 ای به خانواده زندانیان است.مالی و خدمات مشاوره

، رسمی»زندانبانان و کارکنان  مین و رسیدگی به امورأکه وظیفه ت های پرسنلیفعالیت -ث

ه را ازان وظیفو سرب« مور به خدمتأای، پرسنل انتظامی، مقرادادمعین، شرکتی، جلسه ،پیمانی

 باشد.دار میدر جهت انجام وظایف محوله عهده

 شوند: ورای امنیت کشور به سه دسته تقسیم میبندی شهای کشور طبق تقسیمزندان
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 باشدی رده حفاظتی حساس میکه داراهای درجه یک زندان .1

 باشدهای درجه دو که دارای رده حفاظتی مهم میزندان .2

 باشد، دارای رده حفاظتی ثابت می که سههای درجه زندان .3

 ،ه قتلن از جملزندان مرکزی یزد با توجه به جمعیت کیفری باال، وجود زندانیان با جرایم سنگی

 در موقعیت حدود و قصاص، واقع شدن ه امنیت کشور،اقدام علی سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر،

های بندی زندانم. در تقسی . . واسطه قدمت وه پذیر و بآسیبجغرافیایی خاص، از نظر ساختار فیزیکی 

فیایی خاص جغرا های استان نیز بواسطه موقعیتدارد و سایر زندان رده حفاظتی حساس( قراردرجه یک )

باالی  دهنده اهمیتجرایم سنگین در رده حفاظتی مهم قرار دارند که نشاناستان و وجود زندانیان با 

ت، در مسیر کویر که سکونت در این محدوده ناممکن اس %60باشد. استان یزد با موقعیت موضوع می

ان رس، خراسهای کرمان، اصفهان، فاجوار با استانباشد و همترانزیت و حمل قاچاق مواد مخدر می

ایران و  ت مرکزیبوده و با عنایت به گستردگی جغرافیایی استان و قرار گرفتن در فال جنوبی و سمنان

تان زندانیان اس %50طوری که نزدیک به ه های قاچاق مواد مخدر بوده بوسعت کویر، شاهد تردد کاروان

 ضایی درهای جدید دستگاه قهای گذشته با توجه به سیاستباشند. در سالبا جرم مواد مخدر می

.،  . یان و .خصوص برخورد شدیدتر با جرایم خشن و مواد مخدر و همچنین محدود کردن مرخصی زندان

عداد تفیت این های استان با کمبود ظرتعداد زندانیان به شدت افزایش داشته و در حال حاضر زندان

 باشد.زندانی مواجه می

های اخیر با کاهش مجدد در سالگردد نرخ رشد بازگشت مالحظه می 75نمایه گونه که در همان

های شک نتیجه اقدامات اصالحی و تربیتی در زندانزیادی همراه بوده که این کاهش بازگشت مجدد بی

ل ئبانی، مساترین حوزه علم زندانباشد. از آنجا که امروزه یکی از پرکارترین و نیازمنداستان یزد می

های های مختلف در بخشباشد، لذا با ارائه آموزشحی میها و اقدامات اصالبخشی فعالیتمربوط به اثر

آموزشی، هنری و تربیت بدنی(، به زندانیان جرائم مختلف، ضمن اینکه تمام  مختلف فرهنگی )مذهبی،

ها و خصوصاً گرایش آنها به اعتیاد کاسته و توان از آسیبشود؛ میاوقات فراغت آنها به نوعی پر می
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های فرهنگی، ضمن فراهم قالب فعالیت در متنوع اصالحی و تربیتی هایبرنامهه ئپیشگیری نمود و با ارا

 فراهم آورد. را آنها موجبات کاهش بازگشت مجدد آوردن شرایطی جهت اصالح مددجویان،

نی، های قرآنی، احداث و توسعه مدارس قرآگسترش برنامه های اخیر باسویی در سال از

 چنین گسترشتری در این زمینه صورت گرفته است. هم. اهتمام جدی . های عقیدتی، احکام و .کالس

ماعت جیه، نماز مذهبی، برگزاری مراسم ادع هایمناسبتهای ویژه در های مذهبی، برگزاری برنامههیئت

باعث  ندانیان کهزهای مثبتی در مسیر اصالح و تربیت . باعث گردیده تا گام . به همراه سخنرانی و .

 .شود شود، برداشتهادتمندانه آنها به جامعه و کاهش بازگشت دوباره آنها به زندان میبازگشت سع
 

 
 های برنامه پنجموضعیت بازگشت مجدد زندانیان طی سال. 75 هینما

 

 معیتزار نفر جهگردد نرخ رشد تعداد زندانیان در هر صد زیر مالحظه می گونه که در نمودارهمان

حوی که نبه  ؛دباشپذیری استان یزد میاستان رو به افزایش بوده که از دالیل عمده آن افزایش مهاجر

فر در هر هزار نفر ن 315به  1389سال  نفر در هر هزار نفر در 254از درصدی  24با رشد  یانتعداد زندان

  .افزایش یافته است 1394در سال 
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 های برنامه پنجمهزار نفر جمعیت طی سال100شاخص تعداد زندانی در . 76 هینما

 

مواجه  1389با کاهش سرانه نسبت به سال  1390با توجه به افزایش آمار مددجویان در سال 

رفته و ی صورت گرغم افزایش آمار مددجویان با توجه به ساخت و سازهاهای بعد علیبودیم ولی در سال

 است. ایش داشتهنفر افز ها و مراکز نگهداری مددجویان، سرانه هرربنای ساختماننتیجه افزایش زی در
 

 
 های برنامه پنجمشاخص سرانه زیربنای نگهداری زندانیان طی سال. 77 هینما
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 ان اداره بهای استان ایآموزی در زندانهای اشتغال و حرفهراستای توسعه برنامه همچنین در

 استان، اداره کشاورزی ای استان، سازمان جهادنامه با اداره کل آموزش فنی و حرفهرایزنی و انعقاد تفاهم

قدام به کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و همچنین سایر مراکز آموزشی دولتی و بخش خصوصی ا

 7/12 اعث رشدببد و آموزی و اشتغال نموده تا اهداف مورد نظرتحقق یاهای متنوع حرفهبرگزاری دوره

 آموزی زندانیان شده است.درصدی در حوزه آموزش حرفه

 

 
 شاخص نسبت زندانیان  تحت آموزش حرفه آموزی به واجدین شرایط در سالهای برنامه پنجم. 78 هینما

 

 رایط درشاجد های یزد و ابرکوه زندانیان وهای اشتغال در شهرستانبا توجه به وجود مجتمع

 ای وهشت گلخانهای دامداری و دامپروری، کشاورزی، مرغداری، باغداری، کدر حوزه ،های مذکورمجتمع

 ه است.درصدی درحوزه اشتغال گردید 5/15شوند که همین امر باعث رشد بکار گرفته می . . .
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 های برنامه پنجمواجدین شرایط در سال شاخص نسبت زندانیان شاغل به. 79 هینما

 

 های حوزه ثبت اسناد و امالکتحلیل شاخص

حاکمیتی،  یهادستگاه نیترو گسترده نیتریمیاز قد یکیعنوان ه بثبت اسناد و امالک استان یزد 

هده ع ه را برجامع یحقوق و یقیاشخاص حق یقانون مشروع و تیاز حقوق مالک تیو حما تیتثب تیمأمور

 .  دینمایم ءفایت ایکمال تیتثب و استقرار و یاجتماع و یاقتصادمناسبات  در روابط و یثرؤنقش م شته ودا

 در درصدی 34 و ضرورت صدور اسناد رسمی، رشد روزافزوندر حوزه ثبت اسناد با توجه به اهمیت 

 .های برنامه پنجم شاهد هستیمطی سال
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 های ثبت شده در اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزدتعداد پذیرش. 80 هینما

 

ها و گذاریهخصوص معامالت نیز به دلیل تنگناهای اقتصادی و به تبع آن مشکالت در سرمای در

باشیم. این امر می 1394تا سال  1390از سال  درصدی 22نیز خرید و فروش امالک، شاهد کاهش 

 .شدمسکن و کاهش خرید و فروش در این صنعت با به خاطر اشباع بازارتواند بخشی نیز می

 

 
 تعداد معامالت انجام شده استان طی برنامه پنجم. 81 هینما
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 به رکود باشد که با توجهسسات میؤهای تجاری و تعاونی و مهای ثبت شده اعم از شرکتشرکت

 ه است.رو ثبت شرکت نیز با کاهش مواجه گردید ه مشکالت پیشدر بازار و صنعت و با توجه ب

 

 
 های برنامه پنجمتعداد شرکت های ثبت شده استان طی سال. 82 هینما

 

ثبت  هادار واوراق ب ،مد عمومی ثبت اسناد و امالک یزد که شامل درآمد دفاتر اسناد رسمیآدر

با  1390ر سال میلیون ریال د 87 . این بخش نیز ازباشدمی هصرفی و غیرها و اوراق و دفاتر مشرکت

 بالغ گردیده است.  1394میلیون ریال در سال  220درصدی به  1/151رشد 

 

 
 درآمد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان طی برنامه پنجم. 83 هینما
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زار مورد ه 34از  که همراه بوده به طوریپنجم با نوساناتی  مهبرنااسناد مالکیت صادره نیز در طول 

رصدی و نسبت به د 8/41با رشد مثبت  1390هزار مورد افزایش یافته که این رقم نسبت به سال  48به 

 .درصدی مواجه بوده است 8/11 با رشد منفی 1393سال 

 

 
 های برنامه پنجمه طی سالتعداد اسناد مالکیت صادر. 84 هینما

 

 ها تنگناها و چالش

 باشد:رو در این حوزه به شرح زیر می های پیشو چالش هااهم محدودیت

 یت حقوق و مالکبه  یتعدّو  های شخصی و دولتیدر حوزه مالکیتی موجود هانظمیبی

و  ینالمال و وجود مناقشات مربوط به زماندازی به بیتخواری و دستاشخاص، زمین

 گاهیپا جادیا و کشور (کاداستر) حدنگارجامع نظام  یاجرا دعاوی ملکی و لزوم تسریع در

 و اراضی کشور.امالک  یاطالعات حقوق

 کاری کلیه و لزوم تعامل و هم (کاداستر) حدنگار جامع قانون اجرای مالی منابع مینأت

 های کاداستری تحت تولیت.ها در ارائه نقشهدستگاه

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

13901391139213931394

34347

5126952148
55208

48717



 721                                             امور عمومی و قضایی/ حقوقی و قضایی                                                                       

 
 

 ان یکی از عنو های استان یزد بهثبتی در بایگانی سوابق و هزار پرونده 400حدود  وجود

مالی  مین منابعأحقوقی و مالکیت مردم و لزوم ت ترین مراکز نگهداری اطالعاتاصلی

 های ثبتی.اجرای آرشیو الکترونیک سوابق و پرونده

 افزایش ورمنظه ب حریق اطفاء و اعالم هایسیستم ها و استقرارضرورت ساماندهی بایگانی 

 ورد نیاز.مین منابع مالی مأحادثه و ت بروز صورت در سوابق نگهداری در امنیت، ضریب

 ارتباط  کلیه واحدهای ثبتی جهت برقراری افزاری درعدم تکافو و تناسب تجهیزات سخت

 دمات ثبتیهای نوین در ارائه خمنظور بکارگیری فناوریه در شبکه فراگیر و یکپارچه ب

 زه.مکانی

 های موجود درعدم تناسب فضاهای اداری موجود در واحدهای ثبتی با حجم عظیم پرونده 

سو و یک ها، تعداد پرسنل شاغل و افزایش روزافزون متقاضیان خدمات ثبتی ازبایگانی

ک استان های اداری ثبت اسناد و امالدرصد از ساختمان 26استیجاری و غیرملکی بودن 

های ملکی و عدم ال با زیربنای ناکافی بیش از نیمی از ساختمانس 20یزد، قدمت باالی 

 .های شبکهامکان استقرار زیرساخت

 اصالح ضوعمو رسانی قوانین مرتبط و وابستگیروزهنیاز به ب عدم یکپارچگی قانون ثبت و 

 تطویل و طوالنی فرآیند و نهایی تصویب جهت صالحذی مراجع سایر به مقررات و قوانین

ازجمله:  است. گردیده امور جریان توقف حد در بعضاً مشکالتی بروز موجب صویب،ت زمان

 مصوب اندفتریار و سردفتران وکانون رسمی اسناد دفاتر طرح اصالح قانون»عدم تصویب 

رای در مجلس شو« صنعتی مالکیت جامع الیحه»و « های اجرایی آننامهو آئین 1354

 اسالمی.

 الزم هاییص کامل اعتبارات و ضرورت ایجاد زیرساختعدم کفایت بودجه و عدم تخص 

 از حمایت و تثب توسعه در راستای موجود وضع بر مازاد اعم از منابع مالی، انسانی و فنی

 اشخاص حقیقی و حقوقی متناسب با جمعیت متقاضی خدمات ثبتی. مالکیت حقوق

 های سازمان.وریتمأعدم تناسب و توازن نیروهای متخصص موجود در بخش بازرسی، با م 
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 .ضرورت شناسائی جایگاه سازمان ثبت در جامعه 

 های عمومی.سازی و افزایش سطح آگاهیضرورت فرهنگ 

 .افزایش تعداد زندانیان 

 ها .افزایش هزینه 

 .تعداد باالی اتباع بیگانه 

 های موجود.ها و ساختمانفرسودگی زندان 

 .کمبود فضای فیزیکی 

  د مخدر انزیت مواها با توجه به اینکه یزد در مسیر تردر زندانافزایش زندانیان مواد مخدر

 دارد. در کشور قرار

 ونیکی(.)استفاده از دستبند الکتر های مناسب جهت اجرای جایگزین حبسنبود زیرساخت 

 

 برنامه راهبردی 

 قضائی و در بخش امورحقوقی ششم برنامه کلی هایستسیا

 به نآ تبدیل و حبس به محکومیت از کاستن منظور به جزایی قوانین در بازنگری -64بند

 .جرایم با هامجازات سازیمتناسب و دیگر هایمجازات

 .هابازداشتگاه و هازندان وضعیت به بخشیدن بهبود -65بند 

توسعه  رمنظو به قراردادها استحکام و مالکیت حقوق تضمین در مؤثر قضائی حمایت -66بند 

 .خارجی گذاریسرمایه و خصوصی بخش گذاریسرمایه

 دولت هایمالکیت رسمی ثبت و معنوی هایمالکیت و امالک و سنادا رسمی ثبت توسعه -67بند 

 ثبتی. خدمات ارائه در نوین هایفناوری گسترش و کاداستر نظام در کشور اراضی و امالک بر مردم و
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 اهداف و راهبردها

  ک و اراضیهای دولت و مردم بر امالمالکیتتوسعه ثبت رسمی 

 حدنگار( اجرای نظام جامع کاداستر( 

 قراردادها سازی و توسعه ثبت رسمی معامالت وشفاف 

 المللی مربوطهای بینهای معنوی و افزایش تعامالت و همکاریتوسعه ثبت مالکیت 

 نوین در ارائه خدمات ثبتیهای گسترش فناوری 

 د های اجرای مفاد اسناه از ظرفیتبا استفاد ها و استحکام قراردادهاتضمین حقوق مالکیت

 رسمی

 ثبتی خدمات ارائه بر نظارت ءارتقا 

 
 . اهداف و راهبردهای بخش قضایی در برنامه ششم317 جدول

 سیاست اهداف/راهبرد ردیف

 کاهش جمعیت کیفری 1

می گسترش استفاده از تأسیسات حقوقی جدید در قانون مجازات اسال -
زادی تعویق صدور حکم ، آ مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، 92مصوب 

 مشروط، تخفیف مجازات ، مرخصی ، عفو و ...

 استفاده از مجازات جایگزین حبس -

2 
اصالح رفتار و عملکرد زندانیان و ارتقای 
 توانمندی و باز اجتماعی شدن آنان

 شناسایی نیاز های آموزشی وفرهنگی زندانیان -

 ای زندانیانهای فنی و حرفهزشتداوم و توسعه آمو -

 پرداخت وام خود اشتغالی -

 بهداشت و سالمت زندانیان ءحفظ و ارتقا 3
 یدرمانی برای مددجویان زندانهای درمانی و روانگسترش برنامه -

 های زندگیآموزش مهارت -

 

 های اساسیاقدام

 المال، تیه از بیدیدگان و خانواده آنان ازطریق افزایش اعتبار پرداخت دحمایت از بزه

 .. . مین خسارات بدنی و .أسازی ستاد دیه در استان، تقویت صندوق تفعال
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 وهای تخفیف مجازات کمک به کاهش جمعیت کیفری از طریق اجرای کامل دستورالعمل 

 .. . آزادی مشروط و .

 .حمایت از اشتغال مددجویان پس از آزادی از طریق افزایش وام خوداشتغالی 

 

 ی اهداف کم

 

 های بخش قضایی در برنامه ششم توسعهاهداف کمی فعالیت. 318 جدول

 هدف کمی
 های برنامه ششمسال سال پایه شاخص

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان

 98904 97849 96805 95772 94750 93740 92740 ثبت ثبت امالک ثبت امالک

و هاتثبت شرک
 مالکیت معنوی

و  هاتثبت شرک
 مالکیت معنوی

 19173 17601 16158 14833 13616 12500 11475 ثبت

 ثبت اسناد رسمی
ثبت اسناد 
 رسمی

 4691 4185 3733 3330 2970 2650 2364 ثبت

بانک جامع 
امالک  اطالعات و
 کاداستر

بانک جامع 
 اطالعات و
 امالک کاداستر

 314000 184000 107730 63000 36800 21500 12541 پرونده

افزایش زندانیان 
تحت پوشش 

های آموزش برنامه
 تحصیلی

نسبت زندانیان 
تحت پوشش به 
کل زندانیان 
 واجد شرایط

 68 65 62 60 57 53 50 درصد

افزایش زندانیان 
تحت پوشش 
های برنامه
های فنی و آموزش
 ایحرفه

تعداد زندانیان 
تحت پوشش 
های آموزش
 ایفنی و حرفه

 2271 2143 2022 1908 1800 1698 - نفر

افزایش زندانیان 
 شاغل

نسبت زندانیان 
شاغل به کل 
زندانیان واجد 
 شرایط

 40 35 33 30 25 20 - درصد

افزایش خدمات 
 خانواده زندانیان

نسبت 
های خانواده

تحت پوشش به 
های کل خانواده

 زندانیان نیازمند

 57 52 47 43 39 35 - درصد
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 هدف کمی
 های برنامه ششمسال سال پایه شاخص

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان

تغال افزایش اش
 زندانیان آزاد شده

نسبت افراد 
شاغل شده به 
کل 
 شدگانمعرفی

 60 58 55 53 50 47 - درصد

افزایش زندانیان 
معتاد تحت پوشش 

های درمان برنامه
 اعتیاد

تعداد زندانیان 
معتاد تحت 
 پوشش

 1070 1004 940 876 812 748 510 نفر

افزایش زندانیان 
تحت پوشش 
های برنامه
 درمانیروان

عداد زندانیان ت
تحت پوشش 
های برنامه
 درمانیروان

 283 270 257 245 233 222 175 نفر

زندان  20خروج 
کشور به خارج از 
 شهرها

های تعداد زندان
خارج شده از 
 شهرها

 1 1 1 1 1 - - زندان

 

 الزامات

 رفتار های فرهنگی، تربیتی، قرآنی، آموزشی و هنری با رویکرد اصالح واجرای برنامه 

 مددجویان.

 درمانی.های روانگسترش برنامه 

 آموزش  ای جهت ارتقاءای با همکاری سازمان فنی و حرفههای فنی و حرفهافزایش برنامه

 شغلی.

 .همکاری با مراجع قضائی جهت کاهش جمعیت کیفری 

 ها.ارتقاء بهداشت عمومی، فردی و محیطی مددجویان جهت پیشگیری از بیماری 
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 دنیازمور منابع مالی

 منابع مالی و اعتباری موردنیاز به شرح جدول زیر است: 

 
 منابع مالی مورد نیاز تحقق اهداف کمی در برنامه ششم از محل درآمدهای عمومی. 319 جدول

 )میلیون ریال(

 هدف کمی
 های برنامه ششمسال

 جمع
1395 1396 1397 1398 1399 

 854،812 266،873 206،879 160،371 124318 96371 ثبت امالک

 317،121 99،005 76،748 59،495 46120 35752 مالکیت معنوی و هاتثبت شرک

 245،327 76،591 59،373 46،026 35679 27658 ثبت اسناد رسمی

بانک جامع اطالعات وامالک 
 کاداستر

9731 12553 16،193 20،889 26،947 86،314 

پوشش  افزایش زندانیان تحت
 های آموزشی تحصیلیبرنامه

0.165 0.184 0.205 0.227 0.255 1.036 

افزایش زندانیان تحت پوشش 
و های فنی های آموزشبرنامه

 ایحرفه
0.918 1.049 1.172 1.35 1.566 6.055 

 95 25 20 20 15 15 افزایش اشتغال زندانیان آزادشده

افزایش زندانیان معتاد تحت 
 درمان اعتیادهای پوشش برنامه

8.2 9.3 10 10.21 10.39 48.1 

افزایش زندانیان تحت پوشش 
 درمانیهای روانبرنامه

0.699 0.797 0.908 1.036 1.719 5.159 

زندان کشور به خارج از  20خروج 
 هاشهر

10 12 14.14 17.28 20.736 74.416 

 

 


