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سخن استاندار
آسیبشناســی برنامههــای پنجســاله توســعه در ســطح ملــی و منطقـهای ،از منظــر مــدل،
روش و قابلیتهــای اجرایــی آنهــا و نیــز مــروری بــر تجربــه ســایر کشــورها ،ســازمان مدیریــت
و برنامهریــزی اســتان را بــه ایــن نتیجــه رهنمــون ســاخت کــه بایــد دیــدگاه برنامهریــزی ســنتی
و جامــع را کنــار گذاشــته و بــا انتخــاب رویکــرد مشــارکتی و نویــن نســبت بــه تهیــه برنامــه
عملیاتــی بــرای توســعه اســتان اقــدام کــرد؛ از ایــن رو روش برنامهریــزی هســتههای کلیــدی
( )Core planningکــه تاکنــون مغفــول مانــده بــود بــه عنــوان الگــوی برنامهریــزی پذیرفتــه
شــد و بــا جلــب مشــارکت فراگیــر مراکــز علمــی ،نهادهــای مدنــی ،اقتصــادی و اجتماعــی،
انجمنهــای تخصصــی ،فعــاالن بخــش خصوصــی ،کارشناســان و مدیــران دســتگاهها
و ســازمانهای دولتــی نســبت بــه تهیــه اولیــن «ســند تدبیــر توســعه اســتان» مشــتمل بــر
مجموعــه اقدامــات ،فعالیتهــا و پروژههــای ذیــل هــر هســته کلیــدی اقــدام شــد.
بــه دنبــال اجــرای موفقیتآمیــز ســند اول ،و بــا بهرهگیــری از تجــارب بــه دســت آمــده ،از
ســال  1397هماهنگیهــا و اقدامــات الزم بــرای تهیــه دومیــن ســند تدبیــر توســعه آغــاز گردید.
خوشــبختانه آغــاز مأموریــت و دوران خدمتــی اینجانــب در ســمت اســتانداری
آذربایجانشــرقی بــا تهیــه و آمادهســازی ایــن ســند برنام ـهای مقــارن گردیــد .دومیــن ســند  
دبیــر توســعه اســتان آذربایجانشــرقی مشــتمل بــر  14هســته کلیــدی و پوشــش دهنــده
اصلیتریــن فرصتهــا و چالشهــای اســتان در حوزههــای اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی
اســت کــه پــس از طــی فراینــد تصویــب در شــورای برنامهریــزی و توســعه اســتان ابــاغ
اجرائــی آن از تیرمــاه  1398بــه کلیــه دســتگاههای اجرائــی و نهادهــای مســئول آن صــادر
گردیــده اســت.
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شایســته اســت دســتگاههای اجرایــی و بخــش خصوصــی ،اجــرای پروژههــای ایــن ســند
را در اولویــت برنامههــای کاری خــود قــرار دهنــد و بــا اســتفاده از ظرفیــت تمــام بخشهــای
دولتــی و خصوصــی و بهرهگیــری از پتانســیل نماینــدگان ســه قــوه در اســتان ایــن برنامــه
عملیاتــی را بــه اجــرا درآورنــد .از ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان نیــز بــه عنــوان
دبیرخانــه نظــام اجــرا و پایــش ســند انتظــار دارم گزارشهــای منظــم پیشــرفت ســند را در
مقاطــع مناســب تهیــه و منعکــس نمایــد.
بــر خــود الزم میدانــم از همــه افــراد و شــخصیتهای حقیقــی و حقوقــی مشــارکتکننده
در تهیــه اســناد تدبیــر توســعه اســتان ،بــه ویــژه فعــاالن اقتصــادی و اجتماعــی ،نهادهــای
مدنــی انجمنهــای تخصصــی و صنفــی ،صاحبنظــران و فرهیختــگان دانشــگاهی ،مدیــران
و کارشناســان دولتــی ،اعضــای شــورای برنامهریــزی و توســعه اســتان ،اعضــای محتــرم
کارگروههــای مختلــف اســتانی تشــکر نمایــم .همچنیــن مراتــب قدردانــی و ســپاس خویــش را
از کارشناســان ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان و نیــز تیــم مجــری دانشــگاه تبریــز کــه
مســئولیت تهیــه ایــن ســند را بــر عهــده داشــتند اعــام مـیدارم .امیــد اســت بــا یــاری خداونــد
متعــال و بــا جلــب مشــارکت همــه اقشــار مــردم و بهرهمنــدی از ظرفیــت گرانقــدر ســرمایههای
اجتماعــی اســتان بــا اجــرای ایــن ســند و تحقــق اهــداف آن ،اســتان آذربایجانشــرقی در
مســیر توســعه و تعالــی قــرار گیــرد.
					
				

محمدرضا پورمحمدی
استاندار آذربایجانشرقی
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پیشگفتار نخستین سند تدبیر توسعه استان آذربایجانشرقی
مفهــوم حقیقــی مســتتر در واژه توســعه همــواره در طــول حیــات بشــر جــزو خواســتهها
و آرزوهــای جوامــع ،ملــل و حکومتهــا بــوده اســت .تمدنهــای باســتان و نــو نمادهائــی
هســتند کــه در آنهــا توســعه در ابعــاد مختلــف اعــم از اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی
متجلــی شــده اســت .طــی چندیــن دهــه گذشــته نیــز ،دســتیابی بــه توســعه بــه یکــی از آمــال
ً
و آرمانهــای جوامــع در حــال توســعه بــدل شــده اســت .ظهــور ایــن آرمــان عمدتــا بــا انگیــزه
دســتیابی بــه ســطح بــاالی توانمندیهــا و ظرفیتهــای اقتصــادی از طریــق رشــد و نیــز
انــواع برخورداریهــا از قبیــل بهداشــت ،ســواد ،آب ســالم ،و غیــره و احســاس رضایــت ناشــی
از آنهــا صــورت پذیرفتــه اســت .عــاوه بــر اینهــا تکمیــل شــکاف بیــن جوامــع توســعه یافتــه
و در حــال توســعه نیــز یکــی دیگــر از انگیزههــای مهــم در ایــن زمینــه اســت کــه توســط
سیاســتمداران ،برنامهریــزان و صاحبنظــران علمــی پیگیــری میشــود.
امــروزه تلقــی مــا از مفهــوم توســعه ،فرآینــدی همــه جانبــه اســت کــه در بطــن خــود ،تجدیــد
ســازمان و ســمتگیری متفــاوت کل نظام اقتصــادی  -اجتماعی را به همراه دارد .توســعه بیش
از آنکــه بــه بهبــود در میــزان تولیــد و درآمــد داللــت داشــته باشــد ،معطــوف بــه دگرگونیهــای
اساســی در ســاختهای نهــادی ،اجتماعــی و اداری و همچنیــن دیدگاههــای عمومــی
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مــردم اســت و در بســیاری مــوارد حتــی عــادات ،رســوم و عقایــد مــردم را نیــز دربــر میگیــرد.
بــه رغــم اینکــه از دیربــاز دسـتیابی بــه هــدف مهــم و متعالــی توســعهیافتگی مــورد توجــه
غالــب کشــورهای در حــال توســعه قــرار گرفتــه ،ولی بــه جز تعــداد قلیلــی از آنها ،که بــا گامهای
بلنــد توانســته انــد جهشهائــی در تحقــق آن داشــته باشــند ،بقیــه کشــورها همچنــان در زمــره
کشــورهای ناموفــق در دسـتیابی بــه ایــن هــدف مهــم دســتهبندی میشــوند .عــدم موفقیــت
بــه دالیــل متعــددی از جملــه نبــود یــا کمبــود ســرمایه ،ناکافــی بــودن منابــع انســانی و ضعــف
شــدید در مدیریــت تجهیــز و تخصیــص منابــع (اعــم از منابع انســانی و مالی) ،عــدم بهرهبرداری
مناســب از منابــع کمیــاب و محــدود موجــود و پائیــن بــودن ســطح کیفیــت نهــادی برمیگــردد.
زیــرا بــرای دســتیابی بــه توســعه عــاوه بــر تامیــن و تجهیــز ســرمایه و تخصیــص آن در جریــان
رشــد و توســعه ،محیــط نرمافــزاری و مغزافــزاری و کیفیــت نهــادی از قبیــل حاکمیــت قانــون،
مسئولیتپذیری و پاسخگوئی ،شفافیت و کنترل فساد ،ضرورت تام و تمام دارد.
ارزیابــی محصــول فرآینــد توســعه در ایران در ابعــاد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و زیســت
محیطــی ،اســفبار ،گزنــده و نگرانکننــده اســت .طــی قریــب بــه هفت دهــه تجربــه برنامهریزی
ً
بــرای دســتیابی بــه توســعه ،عمــا فقــط رشــد اقتصــادی محقــق شــده که این رشــد هم تناســب
چندانــی بــا منابــع طبیعــی ،مالــی ،اجتماعــی و انســانی کــه در ایــن مســیر صــرف شــده نــدارد.

20

جلد دوم | پیشگفتار

بهطورکلــی دســتاوردهای توســعه را میتــوان در دو حــوزه رفــاه و برخــورداری و نیــز تغییــر
در مناســبات و کیفیــت زندگــی و احســاس رضایــت از آن دســتهبندی نمــود .رفــاه و برخــورداری
از طریــق رشــد اقتصــادی هماننــد افزایــش درآمــد ســرانه ،دسترســی بــه امکانــات و برخــورداری
و ارتقــای شــاخصهای ســامت و نیــز شــاخصهای آموزشــی و بهطورکلــی افزایــش مصــرف
در ســطوح و ابعــاد مختلــف حاصــل میشــود .در حالــی کــه احســاس رضایــت در فرآینــد توســعه
از طریــق تحــوالت مثبــت در مناســبات اجتماعــی ،روابــط متقابــل بیــن افــراد و نهادهــا ،نظــام
حقوقــی مناســب و عینیــت یافتــن حکمروائــی خــوب حاصــل میشــود.
مالحظــه واقعیتهــای اقتصــادی ،اجتماعـی ،فرهنگــی و سیاســی ایــران امــروز حاکــی از
آنســت کــه شــاخصهای برخــورداری اقتصــادی ،فیزیکــی و کالبــدی افزایشیافتــه و توجــه
عمــده دولتهــا نیــز معطــوف بــه آن بــوده اســت ولیکــن در بعــد کیفیــت زندگــی و تحــول
در مناســبات ،اتفــاق بایســته و شایســتهای رخ نــداده اســت .زیــرا همانگونــه کــه گفتــه شــد
توســعه حقیقــی بــا معیارهــای پایــداری همچــون آزادی ،مردمســاالری مشــارکتی ،عدالــت
اجتماعــی فراگیــر همــراه بــا تغییــر مناســبات و تحــول الگــوی مدیریــت منابــع و در بســتر
حکمروائــی خــوب محقــق میشــود.
در کشــورهایی ماننــد ایــران ،کــه از منابــع زیرزمینــی خــدادادی ،سرشــار و ارزشــمندی
ً
برخوردارنــد ،کمبــود ســرمایه اصالتــا نمیتوانــد بــه عنــوان مهمتریــن عامــل عــدم دس ـتیابی
بــه هــدف توســعهیافتگی اعــام شــود .امــروزه بــه اثبــات رســیده اســت کــه بــا اعمــال مدیریــت
صحیــح و اســتفاده درســت از آن منابــع بــه ســهولت میتــوان بــه مشــکل کمبــود منابــع غلبــه
کــرد ولــی در صــورت نبــود مدیریــت مناســب یــا وجــود ضعــف در آن ،کمبــود منابــع و ســرمایه
حتــی در کشــوری ماننــد ایــران نیــز میتوانــد مسئلهســاز و چالشآفریــن باشــد .چنانکــه
رونــد توســعه ایــران در یکصــد ســال اخیــر نشــانگر عــدم تحقــق اهــداف توســعهای میباشــد.
بیــش و پیــش از مشــکل کمبــود منابــع ،مشــکل بســیج منابــع و کاربــرد موثــر آن و نیــز
داشــتن الگــوی مناســب توســعه مطــرح اســت .الگــوی توســعه پایــدار بــه دگرگونی ســاختاری در
ســبک زندگــی و حکمروائــی جوامــع جهــان نیــاز دارد کــه بــه عنــوان اولویــت راهکارهای توســعه
ایــران نیــز بــه آن تاکیــد میشــود .کوشــش بــرای غلبــه بــر توســعهنیافتگی کشــور بایــد همــراه
بــا کاهــش فاصلــه بــا دیگــر کشــورها و نیــز کاهــش عــدم تعادلهــای درون کشــور باشــد .البتــه
حکمروائــی شایســته اکســیری نیســت کــه چــاره تمامــی موانــع توســعه نیافتگــی باشــد؛ لیکــن
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فرآینــدی اســت کــه برآینــد آن بســیج کارآی منابــع و نهادینهشــدن ظرفیتســازی در اجتماعــات
اســت و در نتیجــه انتظــار میرود رهگشــای نیل به توســعه شــود( .اطاعت و همــکاران)1392 ،
هرچنــد در مــورد عوامــل توســعهنیافتگی ایــران ،نظریههــای گوناگونــی مطــرح شــده،
میتــوان بــا مــروری گــذرا ایــن عوامــل را در عوامــل طبیعــی و اقلیمــی ،عوامــل خارجــی ،رفتــار
مدیریتــی دولــت و نیــز خلقیــات و رفتــار مــردم دســتهبندی نمــود کــه البتــه ایــن عوامــل هــم
باهــم مرتبــط بــوده و در کنــش و واکنــش بــا هــم دیگــر قراردارنــد.
اگــر در مــورد عوامــل طبیعــی کشــور نتــوان زیــاد مداخلــه نمــود و یــا در مــورد عوامــل
خارجــی محدودیتهــا زیــاد باشــد ،در مــورد عوامــل داخلــی بیشــترین اختیــار وجــود دارد.
فصــل مشــترک بســیاری از نظریــات پیــش گفتــه توســعه ،در زمینــه عوامــل داخلــی ،در ناتوانــی
حرکــت حکومــت بــا مــردم و نهادینــه نشــدن ظرفیتســازی اجتماعــی در مســیر تاریــخ کشــور
اســت؛ در حالــی کــه بــا بســیج منابــع مردمــی ،ســرمایه عظیمــی بــه داشــتههای حکومــت
افــزوده میشــود و اقتــدار برآمــده از یکپارچگــی حکومــت و مــردم ،تــوان رویاروئــی موفــق بــا
عوامــل خارجــی و مهــار عوامــل طبیعــی را فراهــم مـیآورد کــه شــرط ضــروری نیــل بــه توســعه
اســت .حکمروائــی شایســته ،برانگیزاننــده محیــط توانمندســازی ایــن اقتــدار بــرای چیرگــی بــر
توســعهنیافتگی ایــران اســت( .اطاعــت و همــکاران)1392 ،
مالحظــه شــاخصهای اســتان آذربایجانشــرقی نیــز در ابعــاد مختلــف توســعه نشــانگر
وضعیتــی هماننــد ســطح کل کشــور اســت .بررســی و واکاوی عمیقتــر ایــن شــاخصها
حاکــی از اینســت کــه هرچنــد ایــن اســتان در گذشــته موقعیــت قابــل توجهــی در اقتصــاد
ملــی داشــته ولــی بــه تدریــج نقــش پیرامونــی بــه خــود گرفتــه و از کریــدور توســعه بــه حاشــیه
رانــده شــده اســت .بــه طــوری کــه در فرآینــد صنعتــی شــدن و تولــد صنعــت در کشــور ،اســتان
آذربایجانشــرقی یکــی از قطبهــای مهــم صنعتــی و محــل اســتقرار واحدهــای صنعتــی بزرگ
هماننــد ماشینســازی ،تراکتورســازی و پاالیشــگاه و ...بــود کــه بــا آخریــن فنآوریهــای روز و
بــا مشــارکت ســرمایهگذاران خارجــی تاســیس شــده بــود .همچنیــن عــاوه بــر آن ،قرارگرفتــن
اســتان بــر روی مســیر ترانزیــت جــادهای و ریلــی ،اســتقرار گمرکهــای مهمــی چــون جلفــا،
ســهالن و تبریــز در آن و نزدیکــی بــه گمــرک بــازرگان ظرفیــت بالفعــل رشــد و توســعه اقتصادی
بــه ایــن اســتان بخشــیده بــود .مضــاف بــر آن نقــش فــرا اســتانی تبریــز بــه عنــوان مرکزیــت
ارائــه خدمــات برتــر و نویــن نیــز از جاذبههــا و توانمندیهــای آن بــه شــمار میرفــت.
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در عیــن حــال غالــب بــودن کشــاورزی دیم و ســنتی در ســطح اســتان و به ویژه شــکلگیری
بخــش صنعــت بطــور متمرکــز در جــوار شــهر تبریــز و انتشــار محــدود ســرریز آن فقط در حاشــیه
غربــی دریاچــه ارومیــه موجــب توزیــع نامتعــادل و نامتــوازن فعالیــت اقتصــادی در فضــای
اســتان و شــکلگیری نظامــی متمرکــز گردیــده اســت .بطوریکــه  70درصــد جمعیــت و
فعالیــت اقتصــادی در  30درصــد پهنــه اســتان اســتقرار یافتــه و مناطــق شــرقی اســتان دچــار
فقــر بــوده و جمعیــت آن نیــز در حــال مهاجــرت بــه مرکــز اســتان و یــا مرکــز کشــور میباشــد.
برخــی از عارضههــای اجتماعــی اســتان نیــز ریشــه در تاریــخ اســتان داشــته کــه از یــک
ســو میتــوان بــه وقــوع جنگهــای ایــران بــا عثمانــی و نیــز ایــران و روس کــه در همیــن
منطقــه واقــع شــده و نیــز از ســوی دیگــر بــه پیشــتازی آن در حرکتهــای اجتماعــی و سیاســی
کشــور در مقاطــع مختلــف کــه آنهــم متاثــر از زمینههــای ارتباطــی موجــود روشــنفکران و
فعــاالن اقتصــادی بــا جوامــع پیشــرفته مرتبــط دانســت کــه ،فضــای انســانی و اجتماعــی
اســتان را دچــار پارادوکــس نمــوده اســت .مضــاف بــر آن وجــود برخــی ســلیقهها و تنشهــای
اجتماعــی و سیاســی در اســتان در ســالهای اولیــه پــس از انقــاب مقولــهای حساســیت
برانگیــز شــده و ســبب خــروج بخشــی از ســرمایههای انســانی و اقتصــادی اســتان گردیــده و بــه
ســرمایههای اجتماعــی اســتان نیــز آســیب زده اســت .بهطوریکــه همزمــان بــا شــکلگیری
و اســتقرار صنعــت و نیــز توســعه نقــش خدمــات برتــر ،آذربایجــان شــرقی در نــوار غربــی خــود
و ســایر مناطــق بــا عــدم تعــادل و تــوازن منطق ـهای مواجــه گردیــدهاســت .مــوج مهاجــرت
ســرمایهگذاران ،کارآفرینــان و متخصصــان منجــر بــه محــدود شــدن ظرفیتهــای درونــی
اقتصــادی اســتان و در نتیجــه همزمــان هــم مهاجــرت درون اســتانی بــه ســوی تبریــز شــدت
یافتــه و هــم مهاجــرت از اســتان بــه ســایر مناطــق کشــور تشــدید گردیــده اســت.
از ایــن رو هرچنــد شــاخصهای اقتصــادی و اجتماعــی در اســتان نشــانگر رشــد
و افزایــش ســطح برخورداریهــای کالبــدی و فیزیکــی اســت ولــی توســعه در ابعــادی
دیگــر یعنــی تغییــر ســبک زندگــی و اصــاح نظــام مدیریــت و مشــارکتپذیری ســرمایه
اجتماعــی و فضــای کســب و کار نمــود زیــادی نداشــته اســت .مقایســه شــاخصهای
اقتصــادی همچــون درآمــد و تولیــد ســرانه و بهــرهوری حاکــی از آنســت کــه هرچنــد در
ایــن شــاخصها تغییــرات مثبتــی واقــع شــده ولــی ایــن رونــد در حــدی نبــوده کــه بتوانــد
ســهم و جایــگاه اســتان را در بیــن ســایر اســتانها حفــظ کنــد و لــذا عــاوه بــر مهاجــرت
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ســرمایههای انســانی و اقتصــادی ،جایــگاه اقتصــادی آن نیــز نــزول کــرده اســت.
از ایــن رو میتــوان بــا تامــل در واقعیتهــای موجــود ایــن اســتان ،فرآینــد چنــد ده ـهای
برنامههــای توســعه در ســطح کالن و ملــی را حاکــی از بیراهــه روی آشــکار بشــمار آورد.
فرآینــدی کــه وضعیــت نامطلــوب آن را بــا عنایــت بــه نتایــج و دســتاوردهای موجــود در ســطح
اســتان میتــوان مــورد مالحظــه قــرار داد:
بــروز پدیــده شهرنشــینی متمرکــز و نامتــوازن ،مهاجــرت بیرویــه جمعیــت از
روســتاها بــه شــهرها ،بــروز پدیــده حاشــیه نشــینی بهویــژه در کالن شــهر تبریــز (بــا یــک
چهــارم جمعیــت آن) ،پاییــن بــودن متوســط میــزان رشــد تولیــد نســبت بــه میانگیــن
کشــوری ،تنــزل ســهم اقتصــاد اســتان از کل کشــور و عــدم توفیــق کافــی در جــذب
ســرمایهگذاریهای داخلــی و خارجــی بــه رغــم وجــود قابلیتهــای زیرســاختی
طبیعــی ،بازرگانــی و کشــاورزی ،عــدم تــوازن بخشــی و منطقــهای و در نتیجــه محرومیــت
افزونتــر شهرســتانهای شــرقی اســتان نســبت بــه شهرســتانهای نیمــه غربــی،
نبــود پیونــد ارگانیــک میــان مرکــز و کانونهــای توســعه اســتان ،پاییــن بــودن نــرخ
بهــرهوری عوامــل تولیــد در تمامــی بخشهــای اقتصــادی نســبت بــه متوســط کشــوری،
کاهــش نــرخ مشــارکت اقتصــادی زنــان بــه رغــم برخــورداری افزونتــر از امکانــات آمــوزش
عالــی و ...نمونههــا و نمودهایــی از ســیمای واقعــی ایــن اســتان اســت .بــه طــوری کــه در ســال
 1392اســتان آذربایجــان شــرقی بــه لحــاظ شــاخص توســعه انســانی رتبــه  15و از نظــر فضــای
کســب و کار رتبــه  21را بیــن اســتانها کســب کــرده اســت و نیــز ســطح بهــرهوری و درآمــد
ســرانه آن پایینتــر از متوســط کشــوری قــرار داشتهاســت.
مواجهــه بــا چنیــن وضعیتــی بــود کــه از زمــان اســتقرار دولــت تدبیــر و امیــد ،مدیریــت
عالــی اســتان آذربایجــان شــرقی را مصمــم نمــود تــا ضمــن بررســی ســازوکارهای مختلــف
برنامهریــزی ،رویکــرد نوینــی را در برنامهریــزی منطقــهای اتخــاذ و ارائــه نماینــد .رویکــردی
ً
کــه از یــک ســو مشــکالت برنامهریــزی جامــع را نداشــته و از ســوی دیگــر ،عمدتــا مبتنــی بــر
توانمندیهــای اســتان و منابــع بخــش خصوصــی بــوده و کمتریــن اتــکا را بــه بودجههــای
عمومــی داشــته باشــد .ارائــه چنیــن رویکــرد جدیــدی در برنامهریــزی منطقــهای ،مســتلزم
تغییــر پارادایــم ســنتی برنامهریــزی جامــع و انتخــاب پارادایــم نویــن مشــارکتی بــود .از جملــه
ویژگیهــای برجســته ایــن رویکــرد مشــارکت جویــی و مشــارکت پذیــری و برنامهریــزی از پاییــن
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ً
بــه بــاال بــود .بهجــای پرداختــن بــه همــه بخشهــا و زیربخشهــا ،منحصــرا اصلیتریــن
قابلیتهــا و یــا تنگناهــا در مســیر توســعه مدنظــر قــرار میگیــرد .در واقــع ،اســاس برنامهریــزی
هســتههای کلیــدی ایــن اســت کــه بــه جــای حــل همــه مشــکالت در برنامهریــزی ،بــه
تشــخیص چنــد مشــکل عمــده و یــا فرصــت جــدی از طریــق مشــارکت افــراد متخصــص هــر
حــوزه پرداختــه شــود.
تهیــه و تدویــن برنامــه «ســند تدبیــر توســعه اســتان» در چارچــوب نظــام برنامهریــزی
مصــوب شــورای برنامهریــزی و توســعه اســتان توســط چندیــن کارگــروه تخصصــی بــا تــاش
جــدی مشــاوران تدبیــر توســعه متشــکل از اعضــای هیــأت علمــی دانشــکده اقتصــاد ،مدیریــت
و بازرگانــی دانشــگاه تبریــز صــورت گرفــت .در تشــکیل و ترکیــب کارگروههــای تخصصــی،
ســازمانها و نهادهــای مدنــی ،صاحبنظــران دانشــگاهی و نماینــدگان انجمنهــای
ً
تخصصــی و کارشناســان دســتگاههای دولتــی عضویــت و حضــور فعــال داشــتهاند .ضمنــا بــه
منظــور ترســیم افــق توســعه در شهرســتانهای اســتان ،ایــن ســند بــرای  20شهرســتان و نیــز
منطقــه آزاد تجــاری -صنعتــی ارس نیــز تهیــه شــده اســت.
حاصــل بیــش از یکســال تــاش علمــی و عملــی در فراهــم ســازی چارچــوب مفهومــی
برنامهریــزی هســتههای کلیــدی و نیــز تبییــن مــدل و نحــوه دســتیابی بــه هســتههای کلیــدی
و اقــدام بــه شناســایی آنهــا و تهیــه برنامــه عملیاتــی ذیــل هــر هســته ،در ســه بخــش تنظیــم
شــده کــه در ســه جلــد منتشــر میگــردد .امیــد اســت بــا فراهــم شــدن ســاز و کارهــا و بســترهای
مناســب ،ایــن ســند مهــم بتوانــد تحــرک قابــل توجهــی را در حیطههــای مختلــف اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی شهرســتانهای اســتان بطــور متــوازن ،ایجــاد نمــوده و نقشــی اساســی
در تحقــق توســعه واقعــی و پایــدار ایفــاء نمایــد .خاطــر نشــان میســازد بــه نظــر میرســد هنــوز
جامعیــت هســتهها و پوشــش موضوعــی آنهــابــه ویــژه در عرصههــای فرهنگــی قــوام الزم
را پیــدا نکــرده اســت کــه انشــاا ...در ویرایشهــای بعــدی توجــه بیشــتری معمــول خواهــد شــد.
در بخــش و جلــد نخســت ،مبانــی ،مفاهیــم و روشهایــی کــه در تهیــه و تدویــن ایــن ســند
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه ،تبییــن شــده اســت .مطالــب منــدرج در ایــن مجلــد از چهــار فصــل
تشــکیل شــده اســت:
فصــل اول شــامل مــروری بــر ادبیــات موضوعــی بــه منظــور ارائــه تصویــر و نگرشــی واحــد
نســبت بــه موضــوع مــورد پژوهــش و اشــارهای اجمالــی بــه مفاهیــم اصلــی و فرازهایــی از

دومین سند تدبیر توسعه استان آذربایجانشرقی

25

ادبیــاتبرنامهریــزی میباشــد .در همیــن راســتا برخــی از مفاهیــم مرتبــط از جملــه اســتراتژی
رشــد و توســعه ،توســعه پایــدار و مؤلفههــای آن ،برنامهریــزی ملــی و منطق ـهای و نظامهــای
برنامهریــزی مــورد اشــاره قــرار میگیــرد .مباحــث پایانــی ایــن فصــل ،بــه مــرور اجمالــی
تاریخچــه برنامهریــزی در ایــران و آســیب شناســی نظــامبرنامهریــزی آن اختصــاص دارد.
در فصــل دوم بــا عنــوان مبانــی نظــری و پارادایمهــای برنامهریــزی ،ســعی شــده
ابتــدا بــه بیــان کلیــات برنامهریــزی هســتههای کلیــدی پرداختــه و در ادامــه پارادایــم
مربــوط بــه برنامهریــزی هســتههای کلیــدی مــورد بحــث قــرار بگیــرد .فصــل ســوم بــه
روشهــای برنامهریــزی اختصــاص یافتــه اســت کــه طــی آن بــه تشــریح تکنیکهــای
برنامهریــزی کمــی و کیفــی و تمایــز و ویژگیهــای آنهــا پرداختــه شــده اســت .فصــل چهــارم
جلــد نخســت بــه تشــریح روششناســی تدویــن برنامهریــزی هســتههای کلیــدی میپــردازد.
در ایــن فصــل بــه تبییــن روش تحلیــل ســاختاری ،روش تحلیــل چندبخشــی ( )MSAو تحلیل
چندمعیــاری ( )MCAپرداختــه میشــود.
بخــش دوم از ایــن مجموعــه کــه در جلــد دوم تنظیــم گردیــده از ســه فصــل تشــکیل شــده
اســت و تمامــا بــه «ســند تدبیــر توســعه اســتان آذربایجــان شــرقی» اختصــاص دارد.
در فصــل اول بــه ســیمای توســعه اســتان پرداختــه میشــود ،کــه طــی آن تــاش شــده
تصویــری کلــی از نتایــج و دســتاوردهایی کــه حاصــل چندیــن دهــه اعمــال برنامهریــزی جامــع
توســعه در کشــور و اســتان بــوده ارائــه شــود .در همیــن راســتا ،پــس از بررســی شــاخصهای
برخــورداری در عرصههــای اقتصــادی ،زیربنایــی و اجتماعــی و فرهنگــی ،بــه پیامدهــای آنهــا
نیــز پرداخـت شــده اســت .فصــل دوم بــه مقــوالت فرابخشــی اختصــاص یافتــه اســت .مدیریــت
فضــای کســب و کار و ســرمایهگذاری ،مدیریــت بهــرهوری و اشــتغال ،معمــاری نظــام اداری
نویــن و مدیریــت زیســتمحیطی از جملــه مباحــث ایــن فصــل میباشــد .فصــل ســوم بــه
موضوعــات بخشــی اختصــاص دارد کــه شــامل بخشهــای آب ،کشــاورزی ،صنعــت و معــدن
و بازرگانــی ،زیربنایــی ،گردشــگری ،ســامت ،اجتماعــی و فرهنگــی میباشــد.
در فصــول دوم و ســوم ،پــس از بررســی ســیمای موجــود هــر عنــوان ،بــه شناســایی نقــاط
قــوت و ضعــف و فرصتهــا و تهدیدهــا پرداختــه شــده و ســپس هســتههای کلیــدی هــر
موضــوع تعییــن و تبییــن گردیــده اســت .بــرای هــر هســته کلیــدی براســاس چش ـمانداز و بــه
لحــاظ وضعیــت موجــود ،راهبردهــا و اهــداف کیفــی و کمــی تعییــن گردیــده و ســپس متناســب
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بــا آن اهــداف ،سیاســتهای اجرایــی و در نهایــت اقدامــات اجرایــی و پروژههــای مربــوط و
محــل تامیــن اعتبــار آنهــا تعریــف و مشــخص گردیــده اســت.
جلــد ســوم ایــن مجموعــه گــزارش کــه مشــتمل بــر بخش ســوم اســت ،به ارائــه «ســند تدبیر
توســعه شهرســتانهای اســتان» اختصــاص یافتــه اســت  .در ایــن مجلــد بــرای  20شهرســتان
و نیــز  1جلــد منطقــه آزاد تجــاری -صنعتــی ارس ،برنامـهای بــا عنــوان ســند تدبیــر توســعه هــر
شهرســتان بطــور جداگانــه تهیــه و تنظیــم گردیده اســت .در ســند هر شهرســتان ابتدا بــا نگاهی
گــذرا بــه موقعیــت جغرافیایــی ،جمعیتــی ،اشــتغال ،وضعیــت اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی
هــر شهرســتان ،بــه بررســی و شــناخت پتانســیلها و امکانــات ،موانــع و تنگناهای موجــود آنها
پرداختــه شــده و بــا درنظــر گرفتــن محدودیتهــای اعتباری موجود ســعی شــده اســت برنامهای
متناســب بــا ظرفیتهــای هــر شهرســتان و در راســتای برنامــه  هســتههای کلیــدی کــه بتوانــد
بخــش عمــدهای از فرصتهــا و قابلیتهــای شهرســتان را دربرگیــرد ،تهیــه و تدویــن گــردد.
خاطرنشــان میســازد تهیــه ایــن ســند از پایــان ســال  92و متعاقــب ابــاغ سیاس ـتهای
اقتصــاد مقاومتــی توســط مقــام معظــم رهبــری آغــاز گردیــده و همــواره در فرآینــد تدویــن
ســند ،آن سیاســتهای ابالغــی مدنظــر تهیهکننــدگان بــوده اســت .نســخ پیــش چــاپ
ایــن ســند در دهــه فجــر  1393توســط معــاون اول محتــرم رئیــس جمهــور رونمایــی
شــد و عملیــات اجرایــی برنامههــا نیــز از ابتــدای ســال  1394آغــاز گشــت .اینــک نســخه
نهایــی ســند تدبیــر توســعه اســتان آذربایجانشــرقی بــه زیــور طبــع آراســته شــده بــه
ســاحت اربــاب و اصحــاب معرفــت ،اهالــی حــوزه توســعه و برنامهریــزی ،نهادهــای
مدنــی و فعــاالن بخــش خصوصــی ،مراکــز علمــی و تحقیقاتــی ،نهادهــای دولتــی و
عمومــی و متولیــان امــر تقدیــم و در معــرض و منظــر افــکار عمومــی و آحــاد مــردم قــرار
میگیــرد .ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان وظیفــه خــود میدانــد در اجــرای منویــات
مقــام معظــم رهبــری و عملیاتــی نمــودن سیاسـتها و برنامههــای اقتصــاد مقاومتــی ،اجــرای
ایــن ســند را در ســرلوحه اقدامــات خــود قــرار داده و عملکــرد آن را بطــور مســتمر پایــش نمــوده
و بازخوردهــای الزم را در اجــرای هرچــه بهتــر آن ارائــه نمایــد.
از کلیــه ذینفعــان ،ذی نفــوذان و متولیــان عرصــه توســعه اســتان و همــه دلســوزانی کــه
دل در گــرو توســعه میهــن عزیزمــان ایــران و آذربایجــان دارنــد انتظــار م ـیرود بــا مداقــه در
یافتههــای ایــن ســند ،نظــرات انتقــادی ،پیشــنهادی خویــش و نیــز رهنمودهــای الزم بــرای
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ارتقــای آن ارائــه نمــوده و ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی را در حســن اجــرا و پایــش دقیــق
آن و نیــز ارتقــا آن در ویراشهــای بعــدی کمــک نماینــد.
در پایــان الزم میدانــم از ایفــای نقــش و پذیــرش مســئولیت تدویــن ســند تدبیــر توســعه
اســتان توســط دانشــگاه تبریــز ســپاسگزاری نمــوده و از گــروه مشــاوران تدبیــر توســعه
متشــکل از آقایــان دکتــر حســین اصغرپــور ،دکتــر پرویــز محمــد زاده و دکتــر احمــد اســدزاده
بــه سرپرســتی مجــری محتــرم طــرح جنــاب آقــای دکتــر حســین پناهــی کــه تهیــه و تدویــن
ایــن ســند را بــه عهــده داشــتهاند تشــکر و قدردانــی نمایــم .همچنیــن ســپاس خــود را از
کلیــه نهادهــای مدنــی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی ،فعــاالن بخــش خصوصــی،
کارشناســان و مدیــران ســازمانها و دســتگاههای بخــش دولتــی و عمومــی اعــام
م ـیدارم .بیشــک همــکاران و کارشناســان ارجمنــد ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان
بــه ویــژه جنــاب آقــای جلیــل صریحــی و ســرکار خانــم حســنیه شــهنازی کــه برحســب وظیفــه
و مأموریتهــای ســازمانی در جریــان تدویــن ســند بازخوردهــای الزم را بــرای ارتقــای کیفــی
و غنــا بخشــیدن بــدان ارائــه نمــوده و حســب مــورد ارائــه طریــق نمودهانــد نیــز نقــش در
شــکلگیری و بــه ســرانجام رســاندن ایــن ســند و بازخوانــی و آمــاده ســازی آن بــرای چــاپ و
نشــر دارنــد کــه وظیفــه ایجــاب میکنــد مراتــب قدردانــی خــود را اعــام نمایــم .همچنیــن بایــد
از نقــش بیبدیــل اســتاندار محتــرم آذربایجانشــرقی جنــاب آقــای دکتــر اســماعیل جبــارزاده
کــه از نخســتین روزهــای طــرح ایــده ایــن ســند تــا پایــان مراحــل تدویــن و نیــز مراحــل اجرایــی
و پایــش آن تــداوم داشــته ســپاسگزاری ویــژه داشــته باشــم .حمایــت مســتمر ،پشــتوانه جــدی
و عــزم جــزم مدیریتــی ایشــان در ایــن مســیر ســتودنی و همــواره دلگــرم کننــده عوامــل تدویــن
ایــن ســند گرانســنگ بــوده اســت.
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پیشگفتار
برنامهریــزی تــاش آگاهانــهای بــرای اســتفاده بهینــه از منابــع دردســترس در جهــت
تحقــق اهــداف توســعه و رفــع چالشهــا و مســائل آن جامعــه اســت .بــه طــور کلــی میتــوان
گفــت ،برنامهریــزی یــک نهــاد اجتماعــی اســت کــه در بســتر تاریخــی و اجتماعــی شــکل
میگیــرد و شــیوه تدویــن آن نیــز در آن بســتر ،رونــد تکاملــی خــود را طــی میکنــد .البتــه
شــرط الزم بــرای تکاملــی بــودن ســیر تطــور برنامههــای توســعه در جامعــه آن اســت کــه نهــاد
برنامهریــزی ،ســازمان یادگیرنــده بــوده و از حافظــه تاریخــی خوبــی برخــودار باشــد .درسهــای
آموختــه شــده را ذخیــره و مســتند نمــوده و در فراینــد تدویــن برنامههــا از  آن بهــره الزم را ببــرد.
برنامهریــزی جامــع بــه عنــوان یکــی از شــیوههای برنامهریــزی ،طــی چندیــن دهــ ه در
بســیاری از کشــورهای درحــال توســعه از جملــه کشــورمان ایــران بــرای تحقــق اهــداف توســعه
و رفــع چالشــها و مســائل توســعهنیافتگی ،بــهکار گرفتــه شــد  .از آنجــا کــه تامیــن الزامــات
توفیــق برنامــه هــای جامــع ،تقریبــا مقــدور و ممکــن نیســت لــذا نتایــج تهیــه و اجــرای آن
رضایتبخــش نبــود .نتیجــه اجــرای ایــن برنامههــا ،بــروز وضعیتــی نامتــوازن در داخــل کشــور و
افزایــش شــکاف بــا کشــورهای مرجــع بــوده اســت .وضعیــت پیــش گفتــه ســازمان مدیریــت و
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برنامهریــزی استانآذربایجانشــرقی را بــرآن داشــت تــا راهــی نــو در پیــش گرفتــه و بــه تدویــن
ســند تدبیــر توســعه اســتان بــا رویکــرد برنامهریــزی هســتههای کلیــدی اهتمــام نمایــد.و اولیــن
ســند تدبیــر توســعه اســتان بــا مشــارکت نخبــگان و فعــاالن اســتان در ســال  1392و مقــارن
بــا ابــاغ سیاسـتهای اقتصــاد مقاومتــی توســط مقــام معظــم رهبــری آغــاز و انجــام گردیــد.
در آســتانه اقــدام بــه تهیــه دومیــن ســند تدبیــر توســعه ،ارزیابــی و پایــش نتایــج حاصــل از
اجــرای ســند اول الزم و ضــروری بــود .لــذا در مقاطــع پایانــی ســالهای  1396و  1397نتایــج
حاصــل از اجــرای اولیــن ســند تدبیــر توســعه مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت تــا ضمــن پایــش ســند
نقــاط ضعــف احتمالــی آن در دومیــن ســند تدبیــر توســعه رفــع گــردد.
مطالعــه گزارشهــای ارســالی دســتگاههای اجرائــی نشــان میدهــد ،تــاش ســازمان
مدیریــت و برنامهریــزی اســتان بــرای بهرهبــرداری حداکثــری از ظرفیــت و پتانســیلهای
اســتان در مســیر توســعه تاحــدود زیــادی مثمرثمــر بــوده اســت ،هرچنــد ایــن گزارشهــا حــاوی
مســایل و تنگناهــای بســیار مهمــی در امــور اجرائــی و عملیاتــی برنامــه ســند نیــز میباشــد.
ولــی بــا وجــود مســایل و تنگناهــای موجــود در همــه ابعــاد مختلــف اقتصــادی ،اجتماعــی،
فرهنگــی ،حقوقــی و غیــره ،ســعی ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان بــر شــناخت و رفــع
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تنگناهــای موجــود در جهــت تــداوم برنامهریــزی بــر مبنــای هســتههای کلیــدی اســت تــا عــدم
کامیابــی نظــام برنامهریــزی جامــع توســعه کشــور در منطقــه جبــران گــردد.
اطالعــات بــه دســت آمــده بــر اســاس دادههــای ارســالی دســتگاههای مســئول در
خصــوص پیشــرفت فیزیکــی پــروژه /فعالیتهــا و بــا لحــاظ ضرایــب اهمیــت پــروژه و ضریــب
اهمیــت هســته کلیــدی محاســبه گردیــد .پیشــرفت فیزیکــی اولیــن ســند تدبیــر در پایــان ســال
 58 ،1396درصــد و در پایــان ســال  68/6 ،1397درصــد بــود ه اســت .کــه دســتاوردی بــس
مهــم بــه عنــوان اولیــن تجربــه منطق ـهای از حیــث نــوع برنامهریــزی محســوب میشــود.
بــا ایــن حــال در فرآینــد اجرائــی نمــودن ســند مســائلی پیــش آمــد کــه حاکــی از عملیاتــی
نشــدن بخشهایــی از آن بــود .بســیاری از آســیبها و مشــکالت مطــرح شــده از ســوی
مجریــان و دســتگاههای اجرائــی برنامــه حاکــی از آن اســت کــه اگــر شــرایط و موقعیــت اســتان
در طــول تدویــن و اجــرای برنامــه دچــار تحــوالت غیرقابــل کنتــرل توســط ســازمان مدیریــت و
ً
برنامهریــزی اســتان نمیگردیــد ،یقینــا اهــداف تعییــن شــده برنامــه قابــل حصولتــرو نتایــج
اجــرای ســند درخشــانتر میبــود.
مطالعــه و جمعبنــدی عملکــرد دســتگاههای مختلــف در تمــام حوزههــای اجرائــی حــاوی
نــکات بســیار ارزشــمندی در ارتبــاط بــا آســیبهایی اســت کــه متوجــه اولیــن ســند تدبیــر
توســعه میباشــد کــه در حوزههــای هدفگــذاری ،سیاســتگذاری و اجــرا و پایــش مــورد اشــاره
قــرار گرفتــه اســت.
آســیبهای اولیــن ســند تدبیــر توســعه در حــوزه هدفگــذاری را میتــوان در وجــود برخــی
اهــداف متعــارض ،تکثــر تعــداد هســتهها ،عــدم توجــه کافــی بــه محدودیتهــا و پتانســیلهای
اســتان در پیشبینــی اهــداف ،عــدم دقــت کافــی در تعییــن اهــداف کمــی هســتهها بــه عنــوان
پیشــرانهای توســعه و عــدم تناســب بیــن اهــداف و الزامــات ســاختاری ،فرآینــدی و حقوقــی
دســتگاههای اجرائــی خالصــه کــرد.
در حــوزه سیاســتگذاری ،نبــود انســجام و یکپارچگــی برنامههــا و رعایــت نکــردن الزامــات
بینبخشــی و شــرایط محیطــی بیرونــی و داخلــی ،عــدم توجــه کافــی دســتگاههای مجــری بــه
مشــارکت فعــاالن اصلــی بخــش خصوصــی و نهادهــای مدنــی ،و تعــدد هســتههای کلیــدی
ناشــی از فشــارهای منطق ـهای و صنفــی از جملــه آســیبهای ســند بودهانــد.
در مقــام اجــرا نیــز وجــود عوامــل بیرونــی (خــارج از کنتــرل نظــام مدیریــت اســتان) ،عــدم
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حمایــت مؤثــر مرکــز از برنامه-هــای توســعهای منطقــهای و اســتانی ،نبــود عــزم و اهتمــام
کافــی دســتگاهها بــرای اجــرای برنامــه ،فقــدان دیدگاههــای توســعهای میــان همــه مدیــران
اســتان ،و عــدم توجــه کافــی بــه محدودیتهــای منابــع مالــی اســتان از جملــه آســیبهای
اســتخراج شــده بــرای اولیــن ســند تدبیــر توســعه اســتان  میباشــند.
همچنیــن در اولیــن ســند اســتان ،برغــم آنکــه عملکــرد ســند مــورد ارزیابــی قــرار میگرفت،
امــا فرآینــد نظــارت و ارزیابــی محــدود بــه پیشــرفت فیزیکــی بــدون توجــه بــه محدودیتهــای
اجرائــی و مالــی ،دائمــی و مســتمر نبــودن فرآینــد نظــارت در بازههــای زمانــی مشــخص و
بازدیدهــای میدانــی ناکافــی حکایــت دارد.
اکنــون ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان بــا اســتفاده از تجــارب اولیــن ســند تدبیــر
توســعه اســتان اقــدام بــه تدویــن دومیــن ســند تدبیــر توســعه نمــوده اســت .در ایــن ســند نیــز
ســعی شــده اســت از همــه تــوان کارشناســی دولتــی و غیردولتــی اســتان بهــر ه گرفتــه شــود و
حتیاالمــکان معایــب و آســیبهای اولیــن ســند رفــع گــردد.
در تهیــه دومیــن ســندتدبیر توســعه ســعی شــده اســت ســند از قالــب یــک برنامــه
عملیاتــی و اجرائــی صــرف خــارج نشــده و از تکــرار وظایــف ذاتــی دســتگاهها اجتنــاب شــود.
هدفگذاریهــا ،جهتگیریهــا ،اقدامــات و منابــع بهصــورت شــفاف ،پیشبینــی و
مشــخص شــدهاند و ارتبــاط برنامــه بــا اســناد باالدســتی حفــظ شــده اســت .در نظــام پایــش
برنامــه نیــز دســتگاههای اجرایــی مکلــف بــه ارائــه گــزارش اجــرای برنامــه (بهصــورت دورهای)
بــه ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی شــدهاند و ســازمان بازدیدهــای میدانــی از عملیــات
اجرائــی و ارائــه گــزارش بــه ســازمان مرکــزی ،دســتگاههای نظارتــی و ...را در دســتور کار قــرار
داده و همچنیــن دسترســی عمومــی ،محافــل دانشــگاهی و تشــکلهای بخــش خصوصــی بــه
نتایــج عملکــرد نهادهــای متولــی ســند در نظــام پایــش تعبیــه شــده اســت.
از جملــه تغییــرات ســاختاری ایجــاد شــده در دومیــن ســند کاهــش قابــل مالحظــه تعــداد
هســتههای کلیــدی از  42هســته کلیــدی بــه  14هســته کلیــدی بــه منظــور تمرکــز بــر
چالشهــای کلیــدی و تحققپذیــری اجــرای هســتههای کلیــدی اســت .همزمــان بــا کاهــش
تعــداد هســتههای کلیــدی در دومیــن ســند ،بــر اهمیــت هســتههای کلیــدی فرهنگــی-
اجتماعــی تاکیــد بیشــتری صــورت گرفتــه اســت.
از تغییــرات مهــم دیگــر دومیــن ســند ،تدویــن و طراحــی یــک نظــام پایــش و ارزیابــی
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مناســب بــا الگوگیــری و بومیســازی نظــام پایــش و ارزیابــی برنامههــای توســعه ســازمانهای
بینالمللــی از جملــه بانــک جهانــی ،OECD ،ســازمان ملــل و نیــز الگوهــای مطرحــی چــون
 CIPP، LOGICو نیــز  PMBOKمیباشــد .همچنیــن تهیــه ســامانهای بــا هــدف تســهیل
پایــش و رصــد آخریــن وضعیــت پروژههــای ســند بــه صــورت آنالیــن ،از دیگــر ویژگیهــای
دومیــن ســند تدبیــر توســعه میباشــد .در ایــن ســامانه بــرای ســطوح مختلــف مدیریتــی ســند،
داشــبورد مدیریتــی متفاوتــی در نظــر گرفتــه اســت .و  انعطافپذیــری برنامــه و قابــل تعدیــل
بــودن آن مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت.
مجموعــه دومیــن ســند تدبیــر توســعه در ســه جلــد تهیــه و تنظیــم شــده اســت .جلــد اول
حــاوی مبانــی و مفاهیــم و روش برنامهریــزی هســتههای کلیــدی و نیــز تبییــن نظــام اجــرا و
پایــش اســت .گــزارش عملکــرد اولیــن ســند تدبیــر توســعه و پیامدهــای ناشــی از آن در جلــد
دوم ایــن ســند آورده شــده اســت .جلــد ســوم نیــز  بــه تبییــن هســتههای کلیــدی و فعالیتهــا
و اقدامــات ذیــل آنهــا پرداختــه شــده اســت.
اینــک نســخه نهایــی دومیــن ســند تدبیــر توســعه اســتان آذربایجانشــرقی بــه زیــور طبــع
آراســته شــده بــه ســاحت اربــاب و اصحــاب معرفــت ،اهالــی حــوزه توســعه و برنامهریــزی،
نهادهــای مدنــی و فعــاالن بخــش خصوصــی ،مراکــز علمــی و تحقیقاتــی ،نهادهــای دولتــی
و عمومــی و متولیــان امــر تقدیــم و در معــرض و منظــر افــکار عمومــی و آحــاد مــردم قــرار
میگیــرد .ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان وظیفــه خــود میدانــد در اجــرای منویــات
مقــام معظــم رهبــری و عملیاتــی نمــودن سیاسـتها و برنامههــای اقتصــاد مقاومتــی ،اجــرای
ایــن ســند را در ســرلوحه اقدامــات خــود قــرار داده و عملکــرد آن را بطــور مســتمر پایــش نمــوده
و بازخوردهــای الزم را در اجــرای هرچــه بهتــر آن ارائــه نمایــد.
از کلیــه ذینفعــان ،ذینفــوذان و متولیــان عرصــه توســعه اســتان و همــه دلســوزانی کــه
دل در گــرو توســعه میهــن عزیزمــان ایــران و آذربایجــان دارنــد انتظــار م ـیرود بــا مداقــه در
یافتههــای ایــن ســند ،نظــرات انتقــادی ،پیشــنهادی خویــش و نیــز رهنمودهــای الزم بــرای
ارتقــای آن ارائــه نمــوده و ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی را در حســن اجــرا و پایــش دقیــق
آن و نیــز ارتقــا آن در ویراشهــای بعــدی کمــک نماینــد.
در پایــان الزم میدانــم از ایفــای نقــش و پذیــرش مســئولیت تدویــن ســند تدبیــر توســعه
اســتان توســط دانشــگاه تبریــز ســپاسگزاری نمــوده و از مجریــان طــرح در دانشــکده اقتصــاد
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و مدیریــت دانشــگاه تبریــز کــه تهیــه و تدویــن ایــن ســند را بــه عهــده داشــتهاند تشــکر و
قدردانــی نمایــم .همچنیــن ســپاس خــود را از کلیــه نهادهــای مدنــی ،اجتماعــی ،فرهنگــی
و اقتصــادی ،فعــاالن بخــش خصوصــی ،کارشناســان و مدیــران ســازمانها و دســتگاههای
بخــش دولتــی و عمومــی اعــام م ـیدارم .از دبیــران محتــرم هســتههای کلیــدی ،همــکاران
و کارشناســان ارجمنــد ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان کــه برحســب وظیفــه و
مأموریتهــای ســازمانی در جریــان تدویــن دومیــن ســند تدبیــر توســعه اســتان  بازخوردهــای
الزم را بــرای ارتقــای کیفــی و غنــا بخشــیدن بــدان ارائــه نمودهانــد و از ایــن پــس نیــز ،در
مرحلــه اجــرا وظیفــه پایــش آن را بــه عهــده خواهنــد داشــت ،مراتــب قدردانــی خــود را اعــام
مینمایــم .همچنیــن نهایــت امتنــان خــود را از حمایتهــا و راهنماییهــای جنــاب آقــای
دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی اســتاندار محتــرم اســتان ابــراز م ـیدارم.
امیــد اســت بــا فراهــم شــدن ســاز و کارهــا و بســترهای مناســب ،ایــن ســند مهــم
بتوانــد تحــرک قابــل توجهــی را در حیطههــای مختلــف اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی
ســطح اســتان بطــور متــوازن ،ایجــاد نمــوده و نقشــی اساســی در تحقــق توســعه واقعــی
و پایدار ایفاء نماید.
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مقدمه

برنامهریــزی بــرای توســعه ،فرآینــد پیچیــدهای از جمـعآوری اطالعــات گرفتــه تــا شناســایی
مســائل و مشــکالت ،اولویتبنــدی و ارائــه راهکارهــای عملیاتــی بــرای آنهــا بــا توجــه بــه
جمیــع مالحظــات اقتصــادی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و سیاســی اســت .فرآینــد برنامهریــزی
توســعه بــه عواملــی چــون ســطح توســعهیافتگی ،نــوع نظــام برنامهریــزی ،اهــداف برنامــه،
دسترســی بــه اطالعــات جامــع و قابــل اطمینــان و مالحظاتــی در بــاب مســائل فنــی،
زیســتمحیطی ،سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی هــر کشــور وابســته اســت،
بنابرایــن نمیتــوان بــرای تمــام جوامــع در قالــب رهیافــت و روشــی واحــد ،برنامهریــزی توســعه
انجــام داد.
در ادبیــات توســعه طراحــی برنامــه هدفمنــد و اولویــت محــور ،امــری اجتنابناپذیــر اســت.
ایــن مســئله بــرای جوامــع در حــال توســعه ماننــد ایــران ،کــه بــا محدودیتهــای عدیــدهای
روبـهرو هســتند ،از اهمیــت بهســزایی برخــوردار اســت و بایــد منابــع مالــی و غیرمالــی کشــور بــه
طــور مؤثــر بــر نقــاط خاصــی تمرکــز یابــد .اطــاق عنــوان برنامــه بــه یــک ســند حاکــی از وجــود
هماهنگــی ،انســجام و ســازگاری میــان اجــزای برنامــه در جهــت تحقــق اهدافــی مشــخص
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میباشــد .امــا واقعیــت آن اســت کــه قوانیــن و مقــررات حاکــم بــر نظــام برنامهریــزی در ایــران یا
فاقــد انطبــاق و انســجام الزم بــوده و یــا همپوشــانی ،مــوازیکاری ،تناقــض ،خألهــای قانونــی
و مقــررات الــزامآور را در خــود داشــته اســت .گذشــته از آن تعــدد اســناد باالدســتی نظــام و عــدم
انســجام میــان اســناد باالدســتی و پاییــن دســتی ،غیرمنطقــی و محــل ابهــام و گسســتگی
ً
عملیاتــی اســت .معمــوال در برنامههــای توســعه کشــور نــه تنهــا بیــن بخشهــای مختلــف آن
(اعــم از اقتصــادی ،اجتماعــی ،سیاســی و  ) ...ارتبــاط منطقــی و تعامــل مکمل دیده نمیشــود،
بلکــه حتــی در مــواردی بیــن اجــزای داخلــی بخشهــا نیــز چنیــن ارتباطــی یافــت نمیشــود.
خاطرنشــان میســازد ،تاکنــون در ســطح منطقــهای برنامههــای توســعه ،برنامهریــزی
فضایــی برمبنــای آمایــش ســرزمین و تقســیم کار ملــی بیــن مناطــق ،یــا تقســیم کار منطقـهای
بیــن نواحــی آنچنــان کــه بایــد و شــاید مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت .بــه طــور کلــی فرآینــد
درگیــر شــدن مناطــق و اســتانها در تهیــه ،تدویــن و اجــرای برنامــه و نیــز نقــش برنامهریــزی
منطقــهای در برنامهریــزی ملــی بهطــور دقیــق مشــخص نبــوده اســت .فلــذا غفلــت از
امکانــات ،فرصتهــا ،ظرفیتهــا ،تنگناهــا و نیازهــای منطق ـهای ،در بخشهــای سیاســی،
اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی موجــب توزیــع ســلیقهای فرصتهــا ،امکانــات و منابــع در
پهنــه مناطــق و تشــدید بیعدالتــی و عــدم تــوازن توســعه در ســطح منطق ـهای شــده اســت.
از اینــرو علیرغــم تأکیــد صاحبنظــران بــر تمرکززدایــی ،نظــام قانونــی و سیاســی کشــور و
نحــوه تأمیــن مالــی برنامههــا ،بــه طــور جــدی ایــن نــوع تمرکــز را تقویــت و پشــتیبانی میکنــد.
بــا توجــه بــه مالحظــات مــورد اشــاره ،ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان
آذربایجانشــرقی بــا علــم بــه ضــرورت داشــتن برنامــه و برنامهریــزی بــرای ایجــاد تحــول
نظاممنــد در ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی و بــه منظــور اعتــای ســطح زندگــی مــادی و
معنــوی مــردم اســتان ،برنامهریــزی بــر مبنــای هســتههای کلیــدی را بــه اجــرا درآورده اســت
کــه تجربیــات ذیقیمــت بــه دســت آمــده از ایــن رویکــرد بــرای اصــاح و رفــع تنگناهــای
توســعه اســتان اســتفاده میشــود .ایــن برنامــه اولیــن برنام ـهای اســت کــه براســاس تعریــف
هســتههای کلیــدی تدویــن شــده و در راســتای برنامهریــزی عملیاتــی بــرای پیادهســازی
اقتصــاد مقاومتــی ،توانســت بــا بســیج کلیــه امکانــات ،موتورهــای پیشبرنــده اقتصــاد،
فرهنــگ و تعالــی اجتماعــی اســتان را بــه تحــرک درآورد .از آنجائــی کــه ارزیابــی از وضعیــت
کلــی اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی اســتان ،بــه جهــت وجــود بســترهای مناســب بــرای
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اجرائــی کــردن برنامــه ،پیــش نیــاز تهیــه و تدویــن چنیــن برنامـهای اســت ،قبــل از تهیــه ســند
بــا راهبــری ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان و بــا حضــور نخبــگان علمــی و اجرایــی
ایــن مهــم بــه انجــام رســید .حضــور نخبــگان در تمامــی مراحــل تهیــه و تدویــن ســند فرصــت
مغتنمــی بــوده و بدیــن جهــت میتــوان گفــت ســند تدبیــر توســعه نمونـ ه بــارزی از برنامهریــزی
مشــارکتی و از پاییــن بــه بــاال میباشــد.
هرچنــد بــه نظــر میرســد تعــدد هســتههای کلیــدی ( 42پیشــران توســعه) بــا لحــاظ
اقدامــات و پروژههــای قابــل توجــه ذیــل آنهــا و عنایــت بــه محدودیتهــای موجــود خیلــی
منطقــی نبــوده امــا ایــن برنامــه در حوزههــای سیاسـتگذاری ،اهــداف ،محتــوا ،تدویــن ،اجــرا
و پایــش بــه عنــوان اولیــن برنامــه از ایــن دســت ،موفقیتهــای شــایان توجهــی داشــته اســت.
در ادامــه بــه گــزارش عملکــردی بــه تفکیــک و براســاس مــوارد مطــرح شــده از
ســوی دســتگاههای مجــری پرداختــه شــده اســت .ایــن بخــش انعــکاس دهنــده نظــرات
دســتگاههای اجرائــی درگیــر پروژههــا بــوده و بــه نوعــی بازتابــی از امکانســنجی اجــرای
پروژههــا بــا لحــاظ جمیــع جهــات بــرای تدویــن برنامههــای آتــی میباشــد.
در بخــش بعــدی پیشــرفت فیزیکــی یــک بــه یــک هســتههای اعــام شــده از ســوی
دســتگاهها بیــان شــده اســت .آنچــه در ایــن بخــش آمــده معطــوف بــر گــزارش دســتگاهها و
دیــدگاه دســتگاه متولــی برنامــه بــوده اســت.
گزارش ارزیابی و پایش نخستین سند تدبیر توسعه استان
ارزیابــی عملکــرد عبــارت اســت از فرآینــد ســنجش و اندازهگیــری عملکــرد در دســتگاههای
اجرایــی در چارچــوب اصــول و مفاهیــم علمــی مدیریــت ،بــرای تحقــق اهــداف و وظایــف
ســازمانی و در قالــب برنامههــای اجرایــی .بــه اعتقــاد صاحبنظــران از مهمتریــن دالیــل
شکســت برنامهریــزی  ،نبــود یــک سیســتم ارزیابــی مناســب ،هنــگام پیــاده ســازی برنامــه و
پــس از پیادهســازی برنامــه اســت.
تئوریهــای مدیریــت در بیــان کلــی بــه ســه مؤلفــه «برنامهریــزی»« ،اجــرا» و «کنتــرل
و ارزیابــی عملکــرد» تفکیــک میگــردد .یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای عملکــردی ســند
تدبیــر و توســعه همزمانــی و همراهــی هــر ســه فرآینــد یــاد شــده بــه علــت تجمیــع آنهــا در
یــک فضــای کالبدی-جغرافیایــی میباشــد .گــر چــه تصــور رایــج بــر آن اســت کــه برنامهریــزی
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ً
و اجــرا مقــدم بــر کنتــرل و ارزیابــی بــوده و اصــوال نــوع برنامهریزیهــای جامــع کشــور نیــز
بــر پایــه همیــن تفکــر میباشــد ،امــا تجربــه تدویــن ســند تدبیــر توســعه اســتان نشــان داد کــه
چنانچــه بتــوان حیطــه کنتــرل را از «کنتــرل برنامــه» و پیشفرضهــا شــروع و بــه کنتــرل
فرآیندهــا و ارزیابــی عملکــرد در طــی دوره براســاس زمانبنــدی مشــخص تعمیــم داد و باالخــره
فرآینــد مذکــور را بــا نتایــج حاصــل از عملکــرد در انتهــای برنامــه ارزیابــی نمــود ،ارتبــاط ســه
مؤلفــه یــاد شــده هرگــز دچــار گسســتگی نشــده و همــواره زمینــه دســتیابی بــه یــک نظــام پایــش
و ارزیابــی کارآمــد فراهــم خواهــد بــود.
بــر پایــه همیــن تئــوری نظــام ارزیابــی نخســتین ســند تدبیــر توســعه اســتان بــر ســه پایــه
نظــری اســتوار اســت:
1 .1ارزیابــی قبــل از اجــرا :ارزیابــی قبــل از اجــرا در واقــع کنتــرل محتوایــی برنامــه از نظــر
انطبــاق شــیوه تدویــن برنامــه بــر مبنــای اســلوبها و شــیوههای مناســب و علمــی
میباشــد .اعمــال ارزیابــی قبــل از اجــرا بــر پایــه فرآینــد تعییــن اهــداف ،اســتراتژیها و
سیاسـتگذاری ،بــا توجــه بــه شــرایط محیطــی و درونــی حاکــم بــر منطقــه ،قبــل از شــروع
دوره عملکــرد بــوده و همگامــی رکــن نظارتــی بــا ارکان اجرائــی را در ابتــدای فرآینــد تدویــن
برنامــه موجــب میگــردد .بــه نظــر میرســد همراهــی و مشــارکت ســازمان نظــارت برنامــه
بــا ارکان اجرائــی در کلیــه مراحــل تدویــن و سیاســتگذاری ســند تدبیــر بــه نوعــی بــه
توافــق بــا مجریــان بــر ســر مبنــا و اصــول عملیاتــی منجــر شــده کــه نتیجــه آن تعییــن
شــاخص و معیارهــای ســنجش عملکــرد بهینــه و مطلــوب بــوده اســت.
2 .2ارزیابــی حیــن اجــرا :ارزیابــی حیــن اجــرا ،کنتــرل و بازبینــی اهــداف پیشــبینی شــده در
ً
مقاطــع زمانــی مشــخص (معمــوال کمتــر از یکســال) میباشــد تــا چنانچــه مانعــی در
پیشــبرد اهــداف برنامــه مشــاهده گردیــد در طــی دوره شناســایی و نســبت بــه تعدیــل آن
اقــدام الزم بــه عمــل آیــد .در بخــش بعــدی نشــان داده خواهد شــد کــه در برخــی از اقدامات
ســند تدبیــر نظارتهــای حیــن اجــرای برنامــه بــه انعطــاف و تعدیــل آن انجامیــده اســت.
ً
3 .3ارزیابــی پــس از اجــرا :ارزیابــی پــس از اجــرا عمومــا معطــوف بــه نتایــج اســت؛ بدیــن
معنــی کــه پــس از طــی دوره عملیاتــی نتایــج حاصــل از عملکردهــا بــا نتایــج مــورد انتظــار
مقایســه میگــردد .ضمــن آنکــه در ایــن مرحلــه میتــوان عملکــرد دوره را بــا عملکــرد
ســال یــا دوره پیــش نیــز مقایســه نمــود .از آنجائیکــه بــه هــر حــال عملکــرد بســیاری

42

جلد دوم | فصل اول | گزارش پایش عملکرد نخستین سند تدبیر توسعه

از دســتگاههای اســتان متأثــر از شــرایط اقتصــادی و باالخــص سیاســی حاکــم بــر کل
کشــور بــوده کــه خــارج از کنتــرل عامــل اجرائــی میباشــد  (فرصتهــا و تهدیدهــا) و نیــز
بســیاری از عوامــل درونــی دســتگاه اعــم از مدیریــت و منابــع در بــه ســرانجام رســاندن
برنامــه دخیــل میباشــند (نقــاط قــوت و ضعــف) ،تفکیــک تأثیــر ایــن دو نــوع عامــل در
عملکــرد ،جهــت اعمــال قضاوتــی منصفانــه ،مؤثــر و کارا ،مهــم اســت.
 -1-2عملکرد هستههای کلیدی نخستین سند
یکــی از مهمتریــن آســیبهای موجــود در ســطح برنامهریزیهــای کالن کشــور آن
اســت کــه دســتگاه و ســازمانهای اجرایــی در رونــد برنامهریــزی دخالتــی ندارنــد ،بنابرایــن
ً
نــه انگیــزهای بــرای اجــرا و نــه اصــا درک صحیحــی از برنامههــا دارنــد؛ از اینــرو در اجــرای
برنامــه توفیقــی نداشــته و حتــی ممکــن اســت در رونــد آن اختــال ایجــاد کننــد.
امــا در تدویــن نخســتین ســند تدبیــر توســعه بســته بــه حوزههــای کارکــردی ،خــود
ً
دســتگاهها و نهادهــای مختلــف اعــم از خصوصــی و دولتــی درگیــر بودهانــد؛ فلــذا طبیعتــا
آســیبهای عملیاتــی مطــرح شــده از ســوی ایشــان بســیار ملموستــر میباشــد .توجــه بــه
نــکات مطــرح شــده طــی گزارشهــای ارســالی از ســوی هــر یــک از دســتگاههای مجــری
بــرای شناســائی مســائل پیشــروی اجــرای ســند ،بســیار ضــروری میباشــد .لــذا در ایــن بخــش
موانــع تحقــق اقدامــات ســند از نــگاه مجریــان بــه تفکیــک هــر هســته و زیرمجموعههــای آن
جمعبنــدی و ارائــه شــده اســت.
مطالعــه ایــن بخــش نشــان میدهــد ،بــهرغــم حضــور تمــام دســتگاههای مجــری در
فرآینــد تدویــن و سیاس ـتگذاری برنامــه ،عــدم شــناخت زوایــای مختلــف موضــوع و الزامــات
اجرایــی و رســیدن بــه خطمشــی مربــوط ،چالشــی اساســی بــرای اجــرای برنامــه بــوده اســت .در
صورتــی کــه اگــر دســتگاههای اجرائــی در هدفگــذاری برنامــه تــوان اجرایــی دســتگاه متبــوع
و منابــع و امکانــات واقعــی آن را در نظــر میگرفتنــد و ارزیابــی درســتی از امکانســنجی در
مرحلــه قبــل از آغــاز برنامــه انجــام میدادنــد ،اولیــن ســند تدبیــر توســعه میتوانســت توفیــق
بیشــتری در مســیر رشــد و توســعه اســتان کســب کنــد.
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 -1-1-2هسته کلیدی :پایش مستمر فضای کسب و کار و ارتقای آن در استان

بــهمنظــور عملیاتــی نمــودن اهــداف هســته کلیــدی «پایــش مســتمر فضای کســب و کار

و ارتقــای آن در اســتان»  5فعالیت در نظر گرفته شــده اســت که مســئولیت اصلــی اجرای این
هســته در اســتان بــر عهــده اداره کل امــور اقتصــادی و دارائــی اســتان میباشــد .میــزان تحقــق
اهــداف این هســته  84/55درصد تا انتهای ســال  1397محاســبه شــده اســت(  .جــدول )1-1
جدول ( :)1-1هسته کلیدی :پایش مستمر فضای کسب و کار و ارتقای آن در استان
ردیف

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی برنامه

انجام کلیه استعالمها از سیستم تأمین زیرساختهای الزم
 1پنجره واحد سرمایهگذاری و و الزام انجام استعالمها از
طریق پنجره واحد
ارتقای آن

2

الزام انجام کلیه
انجام کلیه فرایندهای کارگروه
استعالمهای کارگروه امور
امور زیربنایی از طریق سیستم
زیربنایی از طریق پنجره
پنجره واحد سرمایهگذاری
واحد سرمایهگذاری

ساخت و تجهیز و
ایجاد مجتمع قضایی رسیدگی به
اختصاص سه شعبه
3
پروندههای اقتصادی
استقرار قضات متخصص
4

ایجاد و بهرهبرداری از پنجره
واحد معادن (طبق ماده 24
قانون معادن)

تکمیل نقشه اراضی ،امکانات و
زیرساختهای موجود در سایت
 5شرکت شهرکهای صنعتی
جهت اطالعرسانی شفاف به
سرمایهگذاران

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

75

پنجره واحد سرمایهگذاری از
 1391شروع به کار نموده و
دستگاههای اجرایی در حال
ثبت درخواستها و انجام
استعالمهای فی مابین
دستگاهی از این طریق میباشند.

اداره
کل امور
اقتصادی
و دارایی
75

اداره کل
دادگستری

100

استقرار نمایندگان
تاماالختیار دستگاههای
مرتبط مطابق تبصره 4
ماده  24قانون معادن

سازمان
صنعت،
معدن و
تجارت

100

درج اطالعات نقشه
هر شهرک به تفکیک
زونبندی و قطعات،
لکهگذاری اراضی خالی
به همراه متراژ آنها،
امکانات زیربنایی

شرکت
شهرکهای
صنعتی

100

صدور پروانه ساخت و ساز
خارج از حریم شهر با محوریت
بخشداریها از    1396در سامانه
پنجره واحد سرمایة گذاری فعال
شده و کلیه امور مربوط به پروانه
احداث از طریق سامانه صورت
میپذیرد.

پنجره واحد توسط مرکز خدمات
سرمایه گذاری استان راه اندازی
گردیده است و این سازمان نیز
کلیه فرآیندها استعالم را از طریق
این پنجره اقدام می نماید
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 -2-1-2هسته کلیدی :جذب سرمایهگذاری
بــرای اجرائــی نمــودن هســته کلیــدی «جــذب رسمایهگــذاری»  12فعالیــت در قالــب
 2اقــدام «ارتقــاء و تثبیــت جایــگاه آذربایجــان شــرقی در جــذب ســرمایهگذاری خارجــی»
و «تنوعبخشــی و تأمیــن منابــع مالــی بــرای پروژههــا» در نظــر گرفتــه شــده اســت .منابــع
اعتبــاری پیشبینــی شــده بــرای ایــن هســته مبلــغ  25/3میلیــارد ریــال بــوده و مســئولیت
اصلــی اجــرای هســته کلیــدی بــر عهــده اداره کل امــور اقتصــادی و دارائــی اســتان بــود کــه
توســط ایــن اداره کل تــا پایــان ســال  100 ،1397درصــد پیشــرفت فیزیکــی گــزارش شــده
اســت .بــه عبــارت دیگــر ،پروژههــای منظــور شــده بــرای ایــن هســته در ســال مذکــور بهطــور
کامــل محقــق شــده اســت (جــداول  2-1و .)3-1
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جدول ( :)2-1هسته کلیدی :جذب سرمایهگذاری
اقدام  :1ارتقاء و تثبیت جایگاه آذربایجان شرقی در جذب سرمایهگذاری خارجی
ردیف

درصد
دستگاه
پیشرفت
اجرائی
فیزیکی

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی
برنامه

1

روانسازی آییننامه ایجاد
شهرکهای صنعتی
خصوصی

برگزاری جلسات
کارشناسی

100

مذاکره با
گروهها و
شرکتهای بزرگ
عملیاتی نمودن مناطق ویژه سرمایهگذاری
 2اقتصادی سراب ،بستانآباد داخلی و خارجی
جهت مطالعه،
و مراغه
بهرهبرداری و
نگهداری از این
مناطق

100

4

اخذ طرحهای هایتک
اخذ و
قابل تجاریسازی و
تجاریسازی 30
معرفی بهعنوان طرحهای
طرح بزرگ
سرمایهگذاری

اداره کل امور اقتصادی و دارایی

اخذ عناوین طرحهای بزرگ
سرمایهگذاری و هایتک
دارای توجیه اقتصادی و
3
اولویتدار از دستگاههای
مسئول جهت انجام
مطالعات امکانسنجی

 25طرح بزرگ
استان
در حوزههای
مختلف

100

100

مالحظات

انجام مکاتبات و برگزاری جلسات الزم با
بخش دولتی و خصوصی و صاحبان طرحهای
سرمایهگذاری جهت اخذ طرحها و پروژههای
بزرگ و زیربنایی نیازمند تأمین مالی از دستگاههای
دولتی ،بخش خصوصی و امکانسنجی آنها
در قالب فرمتهای استاندارد و معرفی آنها به
تأمینکنندگان مالی و شرکتهای سرمایهگذار
داخلی و بینالمللی  /انجام این فعالیت به صورت
مستمر از طریق مرکز خدمات سرمایهگذاری در حال
انجام و پیگیری است.
انجام مکاتبات و برگزاری جلسات الزم با بخش
دولتی مسئول (منطقه ویژه علم و فنآوری
ربع رشیدی تبریز و پارک علم و فنآوری
آذربایجانشرقی) و بخش خصوصی و صاحبان
طرحهای سرمایهگذاری جهت اخذ طرحها و
پروژههای هایتک به منظور امکانسنجی آنها در
قالب فرمتهای استاندارد و معرفی آنها به سرمایه
گذاران و تأمینکنندگان مالی  /انجام این فعالیت به
صورت مستمر از طریق مرکز خدمات سرمایهگذاری
در حال انجام و پیگیری است.
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ادامه جدول ( :)2-1هسته کلیدی :جذب سرمایهگذاری
اقدام  :1ارتقاء و تثبیت جایگاه آذربایجان شرقی در جذب سرمایهگذاری خارجی
ردیف

5

تبلیغات و برنامهسازی در
خصوص پتانسیلها و
امکانات استان در شبکه
استانی سهند و شبکههای
تلویزیونی پرمخاطب خارج
از کشور و تهیه شعار
تبلیغاتی برای استان

 3برنامه،
 5تیزر

ایجاد Virtual Business
Talks / Matchmaking
ایجاد
(اثربخشی مراودات تجاری
زیرساختهای
بینالمللی از طریق گفتوگو
الزم با استفاده
در فضای مجازی) در
6
از توانمندیهای
راستای بهینه برگزار کردن
تشکلهای
همایشهای سرمایهگذاری
خصوصی
و پذیرش /اعزام هیئتهای
سرمایهگذاری
7

تشویق صاحبان طرحهای
برگزاری جلسات
نیمهتمام و توسعهای
و کارگاههای
نیازمند منابع مالی و دانش
آموزشی،
فنی برای مشارکت با
توجیهی
سرمایهگذاران خارجی

100

اداره کل امور اقتصادی و دارایی

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی
برنامه

درصد
دستگاه
پیشرفت
اجرائی
فیزیکی

_

100

مالحظات

این فعالیت در قالب تهیه و تدوین فیلم معرفی
توانمندیهای آذربایجانشرقی پیگیری گردید.
معرفی ظرفیتها و توانمندیهای استان
به سرمایهگذاران در قالب تهیه فیلم معرفی
توانمندیهای استان و ارائه در نشستها،
سمینارها ،همایشها و پذیرش و اعزام هیأتهای
سرمایهگذاری ،اقتصادی و تجاری
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جدول ( :)3-1هسته کلیدی :جذب سرمایهگذاری
اقدام  :2تنوعبخشی و افزایش تأمین منابع مالی برای پروژهها
ردیف

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی برنامه

1

اخذ طرحها و پروژههای بزرگ
و زیربنایی نیازمند تأمین مالی از
دستگاههای دولتی و امکانسنجی
آنها در قالب فرمتهای استاندارد
و معرفی آنها به تأمینکنندگان
مالی و شرکتهای بزرگ
سرمایهگذار داخلی و بینالمللی

 25طرح

3

پیگیریهای مستمر (حضوری و
غیرحضوری) امور اجرائی و اخذ
مجوزهای مربوط به متقاضیان
تأمین منابع مالی (دولتی و
خصوصی) از دستگاههای ذیربط
مرکز

هر سال چهار گزارش
بهصورت فصلی

با توجه به تعداد پروژههای
معرفی شده

100

100
اداره کل امور اقتصادی و دارایی

پایش فصلی و تهیه گزارشهای
پیشرفت روند استفاده از تأمین منابع
مالی دستگاههای صاحب پروژه و
مقامات
 2اعالم موارد قابل پیگیری به
ً
مجاز و پیگیری مواردی که مستقیما
در حوزه اختیارات وزارت امور
اقتصادی و دارایی میباشد.

درصد
دستگاه
پیشرفت
اجرائی
فیزیکی

تا سال  97پیگیری مستمر
صورت میگرفت و لیکن
های
به دلیل اعمال تحریم ً
آمریکا علیه ایران عمال
خطوط فاینانس خارجی
متوقف گردید .و لیکن در
سالهای  97و  98برای
تامین مالی از طریق بورس،
کارگاههای آموزشی در استان
برگزار گردیده است.

100

برگزاری کارگاههای آموزشی آشنایی هر سال یک کارگاه آموزشی و
 4با روشهای مختلف تأمین منابع در مقاطع زمانی متفاوت و هر
سال دو نشست
مالی

100

فرایندهای بانک توسعه
اسالمی (دولتی وخصوصی)،
فاینانس (دولتی و خصوصی)،
احصاء فرایندها و شرایط روشهای
اوراق صکوک ،اوراق
تأمین منابع مالی.
مشارکت ،فرایندهای تأمین
مالی از بازار سرمایه ،صندوق
توسعه ملی و بورس کاال

100

5

مالحظات

در سال  1395کتابی با عنوان
«معرفی ابزارهای تامین منابع
مالی» تهیه شده است.
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 -3-1-2هسته کلیدی :استقرار نظام جامع اطالعرسانی بازار کار
بــرای تحقــق اهــداف هســته کلیــدی «اســتقرار نظــام جامــع اطالعرســانی بــازار کار» 4
فعالیــت تعریــف شــده کــه مســئولیت اجرایــی آن بر عهــده اداره کل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی
اســتان میباشــد .درصــد پیشــرفت فیزیکــی هســته کلیــدی اســتقرار نظــام جامــع اطالعرســانی
بــازار کار ،توســط اداره کل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی 30/5درصــد گــزارش شــده اســت
(جدول .)4-1
جدول ( :)4-1هسته کلیدی :استقرار نظام جامع اطالعرسانی بازار کار
ردیف

پروژه  /فعالیت

 1تشکیل جلسات ستاد اطالعات بازار کار استان
2

ایجاد بانک اطالعاتی
فاز اول :فار غالتحصیالن دانشگاهی
فاز دوم :کل جمعیت فعال
فاز سوم :بنگاههای اقتصادی

هدف عملیاتی
برنامه

دستگاه
اجرائی

 12جلسه
ساالنه
پروژه

طراحی ،راهاندازی و بهروزرسانی سایت و سامانه
3
اطالعات

مدیریت
سامانه

گسترش آگاهیهای اجتماعی ،افزایش
4
آگاهیهای فردی از طریق رسانههای عمومی

 12جلسه
ساالنه

درصد
پیشرفت
فیزیکی

100
اداره کل
تعاون،
کار و رفاه
اجتماعی

30
_
30

مالحظات

طرح «استقرار نظام جامع بازار
کار استان» از جمله هسته های
کلیدی سند تدبیر توسعه استان
میباشد که برای اجرای آن تاکید
فراوان شده و لیکن مشکالتی در
اجرای آن به وجود آمده است.
با عنایت به تغییر شرایط و وجود
سامانه مختلف و نیز مطرح شدن
نیازهای جدید ،بازنگری در طرح
الزم به نظر میرسد.

 -4-1-2هسته کلیدی :مدیریت بهرهوری
بــرای عملیاتــی نمــودن اهــداف هســته کلیــدی «مدیریــت بهــرهوری»  8فعالیــت بــا
اعتبــار  6/1میلیــارد ریــال ( 1/05میلیاردریــال از محــل اعتبــارات اســتانی و  5/05میلیاردریال
از محــل منابــع بخــش خصوصــی) در نظــر گرفتــه شــده اســت .مســئولیت اجرائــی هســته
مدیریــت بهــرهوری بــا ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان میباشــد کــه معاونــت توســعه
و برنامهریــزی ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان بــا توجــه بــه توضیحــات منــدرج در
جــدول شــماره ( ،)5-1پیشــرفت عملیاتــی هســته کلیــدی مدیریــت بهــرهوری را  100درصــد
اعــام نمــوده اســت.
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جدول ( :)5-1هسته کلیدی :مدیریت بهرهوری
ردیف

1

تشکیل و فعالسازی کمیتههای بهرهوری

2

تدوین و تعریف شاخصهای بهرهوری

3

تحلیل وضعیت بهرهوری و تعیین اهداف کمی شاخصها

4

تدوین راهکارها و برنامههای عملیاتی و اجرا (در طول
سال) آن برای دستیابی به اهداف

5

ارزیابی عملکرد بهرهوری و اتخاذ سیاستهای حمایتی

6

طراحی و استقرار سامانه پایش بهرهوری

مدیریت
سامانه

7

برگزاری دورههای آموزشی بهرهوری (برای گروههای
مدیران ،صاحبان کارخانهها و کارشناسان بهرهوری )

 3دوره
(سال )1395

استانداری

 8کنترل نحوه تخصیص و اعطایی تسهیالت بانکی به تولید

-

سازمان مدیریت و برنامهریزی استان

پروژه  /فعالیت

به تعداد دستگاههای اجرایی

هدف عملیاتی
برنامه

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

100

به رغم اقدامات انجام
شده در استان با توجه
به تصویب طرح جامع
بهرهوری در سازمان
برنامه و بودجه کشور
برای اجتناب از موازی
کاری ،ادامه فعالیتها
و پروژههای هسته در
قالب طرح جامع ملی
دنبال میشود.

100

اقدام مزبور در قالب
کارگروه رفع موانع تولید
پیگیری میگردد.

 -5-1-2هسته کلیدی :اصالح و بهبود نظام اداری
در جهــت تحقــق هســته کلیــدی «اصــاح و بهبــود نظــام اداری»  33فعالیــت در قالــب
 3اقــدام «اســتقرار دولــت الکترونیــک»« ،اصــاح فرآیندهــا» و «مدیریــت نویــن» بــا تامیــن
اعتبــار مــورد نیــاز از محــل اعتبــارات هزین ـهای دســتگاههای اجرایــی تعریــف شــده اســت.
هســته کلیــدی اصــاح و بهبــود نظــام اداری در شــورای برنامهریــزی اســتان مــورد تصویــب
قــرار گرفتــه و دامنــه کاربــرد آن دســتگاههای هــدف مرتبــط بــا بخــش خصوصــی اســتان
آذربایجانشــرقی میباشــد 30 .دســتگاه هــدف بــه دو بخــش دســتگاههای مؤثــر در جــذب
ســرمایهگذاری تولیــدی ،تجــاری و گردشــگری (16دســتگاه) و دســتگاههای ارائهدهنــده
خدمــات زیربنایــی ( 14دســتگاه) تقســیم شــدهاند.
دســتگاههای مؤثــر در جــذب ســرمایهگذاری عبارتنــد از :اداره کل صنعــت ،معــدن و
تجــارت ،اداره کل ارتباطــات و ف ـنآوری اطالعــات ،اداره کل امــور اقتصــادی و دارایــی ،اداره
کل امــور مالیاتــی ،اداره کل گمــرک ،اداره کل اســتاندار ،شــرکت شــهرکهای صنعتــی ،اتــاق
بازرگانــی ،شــرکت غلــه و بازرگانــی منطقــه  ،8شــرکت نمایشــگاههای بینالمللــی ،ســازمان
جهــاد کشــاورزی ،اداره کل حفاظــت از محیــط زیســت ،اداره کل دامپزشــکی ،اداره کل
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منابــع طبیعــی  و آبخیــزداری ،اداره کل میــراث فرهنگــی و گردشــگری و ســازمان مدیریــت و
برنامهریــزی اســتان.
دســتگاههای ارائهدهنــده خدمــات زیربنایــی عبارتنــد از :اداره کل حملونقــل و پایانههــا،
اداره کل راهآهــن ،اداره کل فرودگاههــا ،شــرکتهای هواپیمایــی ،شــهرداریها ،شــرکت
پخــش فرآوردههــای نفتــی ،شــرکت گاز ،شــرکت انتقــال خطــوط گاز ،شــرکت آب و فاضــاب
شــهری ،شــرکت آب و فاضــاب روســتایی ،شــرکت آب منطق ـهای ،شــرکت بــرق منطق ـهای،
شــرکت توزیــع بــرق تبریــز و شــرکت توزیــع بــرق اســتان.
معاونــت توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان کــه
دســتگاه پیگیــری کننــده اجــرای هســته میباشــد ،مجمــوع عملکــرد دســتگاههای هــدف را
جمعبنــدی و ارســال نمــوده اســت .بــا ایــن تفــاوت کــه تعــداد دســتگاههای هــدف در ارزیابــی
عملکــرد ســال  55 ،1396و در ســال  1397برابــر بــا  53دســتگاه اجرایــی میباشــد .بنابــر
محاســبات بــه عمــل آمــده از گــزارش معاونــت توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی ســازمان
پیشــرفت فیزیکــی هســته مذکــور حــدود  75/67درصــد بــه دســت آمــده اســت(  .درصــد
پیشــرفت فیزیکــی مربــوط بــه پروژههــای «پرداخــت الکترونیکــی بــه حســابهای دولتــی»
و « اســتقرار پنجــره واحدصــدور مجــوز» کــه مســئولیت اجــرای آن بــر عهــده ســازمان امــور
اقتصــادی و دارایــی میباشــد بــه دلیــل ارائــه ناقــص اطالعــات درپایــش ســال  ،1397از
اطالعــات ســال  1396اســتفاده گردیــده اســت) (جــداول  7-1 ،6-1و .)8-1
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جدول ( :)6-1گزارش عملیاتی هسته کلیدی :اصالح و بهبود نظام اداری
اقدام  :1استقرار دولت الکترونیک
ردیف

درصد
دستگاه
پیشرفت
دستگاه اجرائی
پیگیریکننده
فیزیکی

پروژه  /فعالیت

1

ارتقاء زیر ساختهای فیزیکی در راستای استقرار
دولت الکترونیک

2

اطالع رسانی الکترونیکی

3

ارائه فرمها و دریافت اطالعات (تعاملی)

4

ارائه خدمات الکترونیکی (تراکنشی)

70

5

ایجاد و به روز نمودن پایگاه اطالعاتی

50

6

ایجادمرکز تبادل اطالعات ()IX

7

اشتراک گذاری پایگاههای اطالعاتی

8

انجام استعالمات الکترونیکی

9

پرداخت الکترونیکی به حسابهای دولتی*

10

بهروزرسانی وب سایت دستگاه

11

به روز بودن اطالعات در پرتال استان

12

ارائه مشخصات خدمات در سایت

13

توسعه خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان

14

استقرار پنجره واحدصدور مجوز*

15

آموزش فنآوری کارکنان

16

فرهنگ سازی استفاده از خدمات الکترونیکی

17

تهیه بانک اطالعات قوانین و مقررات مورد عمل

18

استقرار پنجره واحد تجاری

مالحظات

80
100

دستگاههای
هدف

96/23

اداره کل
فنآوری
اطالعات

سازمان امور
اقتصادی و
دارایی

دستگاههای
هدف

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان

دستگاههای
هدف

100
70
80
50
83/86
90
92
60

اداره امور
اقتصادی و
دارایی

70
90

دستگاههای
هدف

اتاق اصناف

70
75
اداره کل
صنعت،
معدن و
تجارت

-

با تغییر توپولوژی شبکه
این مرکز به صورت ملی
در تهران طراحی و اجرا
شده است.
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جدول ( :)7-1هسته کلیدی :اصالح و بهبود نظام اداری
اقدام  :2اصالح فرایندها
پروژه  /فعالیت

1

تشکیل تیم بهبود

70

2

برگزاری دوره آموزش

60

3

شناسایی خدمات رو به بخش خصوصی

60

4

تکمیل شناسنامه خدمات بخش خصوصی

5

شناسایی فرایندهای خدمات بخش خصوصی و
هستههای کلیدی تدوین شده در سندها

6

تدوین شناسنامه فرایندهای شناسایی شده

7

تدوین گردش کار ارائه خدمت بین واحدها

8

مدل سازی فرایندسطح یک خدمات

9

اصالح و بازنگری فرایندها با رویکرد یکپارچهسازی
آنها

10

ایجاد پنجره واحد فرایندهای مشترک

دستگاه اجرائی

دستگاههای هدف

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
سازمان مدیریت و برنامهریزی استان

ردیف

دستگاه
پیگیریکننده

درصد
پیشرفت فیزیکی

مالحظات

20
60
100
80
70
85

سازمان مدیریت و
برنامهریزی

70

جدول ( :)8-1هسته کلیدی :اصالح و بهبود نظام اداری
اقدام  :3مدیریت نوین
ردیف

پروژه  /فعالیت

1

مشتری مداری

2

مدل مشارکتی

3

آراستگی محیط اداری

4

طرح تکریم

5

پاسخگویی

دستگاه اجرائی

دستگاه پیگیریکننده

درصد پیشرفت فیزیکی

مالحظات

65
دستگاههای هدف

معاونت توسعه مدیریت و
سرمایه انسانی سازمان

 -6-1-2گزارش عملیاتی هسته کلیدی :احیای دریاچه ارومیه

40
85
85
75

بــه منظــور عملیاتــی نمــودن هســته کلیــدی «احیــای دریاچــه ارومیــه»  26پــروژه و 13
فعالیــت در نظــر گرفتــه شــده اســت و مجمــوع اعتبــارات مــورد نیــاز بــرای اجــرای اقدامــات
ایــن هســته  19427,6میلیــارد ریــال از محــل منابــع دولتــی بــرآورد گردیــده اســت .ضمــن
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اینکــه  200میلیاردریــال از محــل اعتبــارات اســتانی بــرای پــروژه قلم ـهکاری بــا گونــه گــز بــه
مســئولیت اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان منظــور شــده اســت.
بــرای عملیاتــی نمــودن هســته کلیــدی احیــای دریاچــه ارومیــه ،ســتاد احیــای دریاچــه،
تعــدادی سیاســت اجرایــی را برنامهریــزی و در هیئــت دولــت بــه تصویــب رســانده کــه بــه
منظــور پرهیــز از مــوازیکاری و اتــاف منابــع ،سیاســتهای مذکــور در قالــب فعالیتهــا و
پروژههــا و بــا منابــع دولتــی بــرای اجــرا بــه عنــوان هســته کلیــدی احیــای دریاچــه ارومیــه
ابــاغ شــده اســت .مســئولیت اجرائــی نمــودن هســته کلیــدی مذکــور بــر عهــده ســازمانهای
جهــاد کشــاورزی ،اداره کل حفاظــت از محیــط زیســت ،اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری
و شــرکت آب منطقــهای اســت .جمعبنــدی گزارشهــای دســتگاههای متولــی اجــرای
هســته کلیــدی احیــای دریاچــه ارومیــه پیشــرفت فیزیکــی آن را حــدود  72/69درصــد نشــان
میدهــد کــه عمــده پیشــرفت آن بــه علــت اقدامــات مؤثــر ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت
اســتان میباشــد .گــزارش مربــوط بــه شــش پــروژه کــه بــه صــورت ســتارهدار در جــدول 9-1
مشــخص شــده اســت بــه دلیــل عــدم ارائــه اطالعــات جدیــد در ســال  1397از ســوی شــرکت
آب منطق ـهای و ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان از اطالعــات پایــش ســال  1396اســتفاده
گردیــده اســت.
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جدول ( :)9-1هسته کلیدی :احیای دریاچه ارومیه
ردیف

پروژه  /فعالیت

1

انتقال آب به جزایر
و تاالبهای حاشیه
دریاچه ارومیه از سد
حسنلو

درصد
هدف عملیاتی دستگاه
پیشرفت
اجرائی
برنامه
فیزیکی

مالحظات

100

2

برنامه احیاء اکولوژیک حوضه آبریز
دریاچه
دریاچه ارومیه

100

اهم اقدامات انجام یافته مطالعه پوشش گیاهی و جانوری
تاالب قوریگل و قره قشالق ،مطالعه و تعیین مرز و حریم
اکولوژیک تاالب قره قشالق ،تهیه اطلس تاالبهای
استان ،مطالعه طرح پرورش و حفظ ذخایر آرتمیا در
رحمانلو ،مطالعه ساماندهی زهکشهای منتهی به تاالب
قره قشالق ،نصب  و راهاندازی دوربین مدار بسته تاالب
قوریگل ،شبکه بیسیم حوضه شرق دریاچه ،ایجاد دکل
محیط بانی ،تهیه تابلوها و باکسهای بتنی در تاالب قره
قشالق ،مطالعه و نظارت الیروبی و ترمیم راه دسترسی به
مناطق حساس تاالبی در قره قشالق ،ترمیم و اصالح کانال
بتنی در قسمت ورودی و احداث رسوبگیر در تاالب قوریگل
میباشد.این طرح برای استان آذربایجانغربی بوده است.

3

شناسایی کانونهای
ریزگرد و تثبیت آنها

حوضه آبریز
دریاچه

100

اهم اقدامات انجام یافته شناسایی و اولویتبندی کانونهای
ایجاد گرد و غبار موجود در محدوده دریاچه ارومیه با
استفاده از فنآوری سنجش از دور در عرصههای تحت تأثیر
فرسایش بادی و مولد گرد و غبار ،مالچ پاشی در کانونهای
برداشت ریزگرد و نمک (پایلوت) ـ حاشیه شرقی دریاچه در
محدوده میانگذر و منطقه شبستر ،مطالعه و اجرای برنامه
قرق ،افزایش حفاظت فیزیکی جهت جلوگیری از تخریب
در مصب رودخانههای منتهی به تاالبها و ارزیابی مالچ
پاشیهای پایلوت شهرستان شبستر میباشد.

4

مطالعه و بررسی اثرات
جاده میانگذر شهید
کالنتر

حوضه آبریز
دریاچه

100

مطالعات در سال  1396انجام گرفته و پایان یافته است.

ایجاد مرکز هماهنگی،
 5پایش و آیندهپژوهی
دریاچه ارومیه

حوضه آبریز
دریاچه

20

اولویت ایجاد مرکز اصلی به آذربایجانغربی داده شده است.

اداره کل حفاظت از محیطزیست

حوضه آبریز
دریاچه

اهم اقدامات انجام یافته تعیین نیاز آبی زیست محیطی
تاالبها و رودخانههای حوضه دریاچه ارومیه ،اجرای
الیروبی و ترمیم راه دسترسی به مناطق حساس تاالبی در
قره قشالق ،ترمیم و اصالح کانال بتنی در قسمت ورودی
و احداث پارشال فلوم و رسوب گیر در تاالب قوریگل و تهیه
و نصب بیلبورد و عالئم هشداری در تاالبهای مذکور
میباشد.
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ادامه جدول ( :)9-1هسته کلیدی :احیای دریاچه ارومیه
ردیف

پروژه  /فعالیت

6

ممیزی مرتع

درصد
هدف عملیاتی دستگاه
پیشرفت
اجرائی
برنامه
فیزیکی

مدیریت و کنترل پروانه 1018585
7
هکتار
چرا

75

8
9

اجرای طرحهای
مرتعداری

  523529
هکتار

منابع طبیعی

10248,2
هکتار

75

قلمه کاری با گونه گز  5000هکتار

-

بازه زمانی پروژههای سند تدبیر توسعه این اداره کل از سال
 1393تا  1396میباشد.

56
اداره کل حفاظت از
محیطزیست

اجرای برنامههای
آگاهیرسانی و
اطالعرسانی عمومی
 10در خصوص وضعیت
دریاچه و نقش مردم و
جوامع محلی در احیای
دریاچه ارومیه

60

مالحظات

100

انجام فرهنگ سازی زیست محیطی در سطح حوضه آبریز  
دریاچه و تاالبهای اقماری بوده و بیشتر تولید محتوا و در
سطح مدارس استان انجام شده است.
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ادامه جدول ( :)9-1هسته کلیدی :احیای دریاچه ارومیه
ردیف

پروژه  /فعالیت

مطالعه و احداث
ایستگاه هیدرومتری
13
جهت پایش تخلیه به
دریاچه ارومیه

درصد
هدف عملیاتی دستگاه
پیشرفت
اجرائی
برنامه
فیزیکی

حوضه
دریاچه

22

بازگشایی مسیر
آبراهههای ورودی به
 40000هزار
 14دریاچه و تاالبهای
مترمکعب
جنوب دریاچه و تسهیل
در انتقال آب به دریاچه
 20اکیپ

ساماندهی چاههای
حوضه آبریز دریاچه
 16ارومیه(خرید و نصب
کنتور هوشمند بر روی
چاه برقدار)*

6500
دستگاه

ساماندهی چاههای
حوضه آبریز دریاچه
 17ارومیه(نصب کنتور
هوشمند موجود بر روی
چاه برقدار)*

1200
دستگاه

ساماندهی چاههای
حوضه آبریز دریاچه
18
ارومیه(برقدار نمودن
چاهها و نصب کنتور)

 420حلقه

ساماندهی چاههای
حوضه آبریز دریاچه
 19ارومیه(خرید و نصب
کنتور حجمی بر روی
چاه دیزلی)

6800
دستگاه

15

عدم تأمین اعتبارا مکفی از اعتبارات احیاء دریاچه ارومیه

ایمن سازی سیالب -جلوگیری از خسارت سیل -میزان
اثربخشی پروژه باالی  100میلیون مترمکعب بوده است.

100

آب منطقهای

ساماندهی چاههای
حوضه آبریز دریاچه
ارومیه(اکیپ گشت
وبازرسی)*

100

مالحظات

0.3

85.5

100

3/92

از سال  93تا  96نصب  5213کنتور پیش بینی شده بود که
 16کنتور نصب گردیده است.

 1026کنتور نصب شده است.
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ادامه جدول ( :)9-1هسته کلیدی :احیای دریاچه ارومیه
ردیف

پروژه  /فعالیت

درصد
هدف عملیاتی دستگاه
پیشرفت
اجرائی
برنامه
فیزیکی

جلوگیری از برداشت
غیرمجاز از آبهای
سطحی (بهکارگیری
20
و تجهیز اکیپ گشت
و کنترل آبهای
سطحی)*

 9اکیپ

جلوگیری از برداشت
غیرمجاز از آبهای
سطحی(تجهیز نقاط
21
تحویل آب به سازههای
مناسب اندازهگیری و
کنترل جریان آب)

 69نقطه

-

100

80

آب منطقهای

22

جلوگیری از برداشت
غیرمجاز از آبهای
سطحی(خدمات
مطالعه و نظارت)

100

انتقال پساب
تصفیهخانههای حوضه
آبریز دریاچه ارومیه به
 45کیلومتر
23
دریاچه(انتقال پساب
تصفیهخانههای تبریز و
عجبشیر به دریاچه)

61/5

توقف کلیه طرحهای
سدسازی در دست
مطالعه و اجرایی
( 24بهرهبرداری از سد
شهید مدنی جهت
کنترل و ذخیره آب و
تخلیه به دریاچه)

100

سازمان جهاد کشاورزی

25

مطالعه و اجرای
سیستمهای آبیاری
تحتفشار قطرهای

-

22000
هکتار

مالحظات

به طور مستمر در حال انجام است

سه پروژه شبکه آبیاری و زهکشی شهید مدنی ،سد لیالن
چای و شبکه آبیاری و زهکشی لیالن چای متوقف شده
است.

هدفگذاری برنامه غیرواقعی بوده است و برای 7000
هکتار عملکرد بدین صورت میباشد .طرحهای مربوط به
احیای دریاچه ارومیه از سال  1393شروع و متاسفانه تا
سال  1397شاهد حذف طرحهای مرتبط و یا حذف ردیف
های مصوب احیای دریاچه ارومیه از طرحهای ملی مرتبط
می باشیم به طوری که در سال  1398در بخش آب و
28/74
خاک هیچ موافقت نامه ای مرتبط با احیای دریاچه ارومیه
مبادله نگردیده و هیچ ردیف اعتباری برای این منظور لحاظ
نشده است و کلیه اقدامات انجام یافته مندرج در گزارش
فوقاالشاره ،در سنوات اخیر مربوط به اعتبارات ملی و
استانی سنواتی میباشد.
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ادامه جدول ( :)9-1هسته کلیدی :احیای دریاچه ارومیه
ردیف

پروژه  /فعالیت

26

مطالعه و اجرای
سیستمهای آبیاری
تحتفشار بارانی– و
کمفشار

درصد
هدف عملیاتی دستگاه
پیشرفت
اجرائی
برنامه
فیزیکی

مالحظات

69/07

هدفگذاری برنامه غیرواقعی بوده است.

مطالعه و اجرای انتقال
27
آب با لوله و لولهگذاری

 6000هکتار

7/15

به علت بروز کم آبی شدید به ادامه اقدام نیاز نبوده است.

مطالعه و اجرای
 28شبکههای فرعی  3و 4
آبیاری و زهکشی

10000
هکتار

60

هدفگذاری برنامه غیرواقعی بوده است.

جایگزینی کشتهای
 29گلخانهای بهجای
سیفی و سبزی*

 600هکتار

27.5

اعتبار از منابع صندوق توسعه ملی و کمکهای فنی و
اعتباری در سالهای پایانی برنامه تخصیص یافته است.

تفسیر نقشه و عملیات
زمینی کاداستر اراضی
30
حوضه آبریز دریاچه
ارومیه*

230000
هکتار

تدوین و پیاده سازی
برنامه جامع آموزش،
اطالع رسانی،
 31آگاهسازی و جلب سطح حوضه
مشارکت عمومی
و جوامع محلی در
بهینهسازی مصرف آب

سازمان جهاد کشاورزی

18000
هکتار

از تکنولوژیهای جدید در بخش تولید اطالعات مکانی
استفاده شده است.

218

15

به دلیل محدودیت اعتباری ،تامین اعتبار مورد نیاز مقدور
نشده است.

 -7-1-2هسته کلیدی :مدیریت زیستمحیطی

در راســتای تحقــق چشــمانداز هســته کلیــدی «مدیریــت زیســتمحیطی» چهــار
اقــدام «کاهــش آلودگــی هــوای تبریــز»« ،مدیریــت زیســتمحیطی مناطــق چهارگانــه»،
«نظــارت بــر مدیریــت پســماند و آلودگــی منابــع آبــی» و «صیانــت و بهرهبــرداری از
جنگلهــای ارســباران» بــا مجمــوع اعتبــارات  4059میلیــارد ریــال ( 13,2درصــد از
محــل منابــع دولتــی 62,8 ،درصــد از محــل منابــع بخــش خصوصــی و  23,9درصــد از
محــل منابــع شــهرداریها) بــرآورد گردیــده اســت .مســئول اجــرای ایــن هســته ســازمان
محیــط زیســت ،ســازمان جهــاد کشــاورزی ،اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری،
شــهرداری تبریــز و ســایر شــهرداریهای اســتان میباشــند کــه تــا تاریــخ تنظیــم گــزارش
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شــهرداریها کمتریــن همــکاری را بــا ســازمان در جهــت ارزیابــی عملکــرد داشــتهاند.
درصــد پیشــرفت فیزیکــی هســته کلیــدی مدیریــت زیســتمحیطی بــا چهــار اقــدام
(کاهــش آلودگــی هــوای تبریــز ،مدیریــت زیســتمحیطی مناطــق چهارگانــه ،نظــارت
برمدیریــت پســماند و آلودگــی منابــع آبــی و صیانــت و بهرهبــرداری بهینــه از جنگلهــای
ارســباران) و بــدون در نظــر گرفتــن اقدامــات شــهرداری تبریــز و ســایر شــهرداریهای اســتان
(تنهــا ســازمان مدیریــت پســماند تبریــز گــزارش درصــد پیشــرفت فیزیکــی مربــوط به شــهرداری
را در ایــن بخــش ارائــه نمــوده لــذا بــر اســاس تصمیــم تیــم پایــش شــهرداری و ضریــب اهمیــت
مربــوط از تحلیــل حــذف گردیــد)  56/59درصــد بــه دســت آمــد  .الزم بــه ذکــر اســت کــه
عملکــرد ســازمان جهــاد کشــاورزی در اقــدام نظــارت بــر مدیریــت پســماند و آلودگــی منابــع آبــی
بــا چهــار پــروژه /فعالیــت (بــه دلیــل عــدم ارائــه اطالعــات) صفــر منظــور شــده اســت (جــداول
 10-1الــی .)13-1
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جدول ( :)10-1هسته کلیدی :مدیریت زیستمحیطی
اقدام  :1کاهش آلودگی هوای تبریز

-

-

-

-

3

تعمیر ،تجهیز و نگهداری ایستگاههای
سنجش آلودگی هوا

18

-

-

4

شناسایی ،پایش و ارائه برنامه سنجش
آالیندههای هوای  تبریز

12

100

تعداد  15ایستگاه پایش ثابت نصب شده  
و در طول سال پایش توسط همه 15
ایستگاه بصورت مستمر انجام میگیرد
تحقق هدف صد در صد میباشد  .اطالع
از وضعیت کیفی هوا و برنامهریزی و
انجام اقدامات  موجب شده کیفیت هوا
بهبود یابد

100

همه ساله در ایام خاص همچون روز
زمین پاک ،هوای پاک   ،هفته محیط
زیست و غیره اقدامات در جهت ارتقاء
فرهنگ زیست محیطی انجام میگیرد
که تاثیر زیادی در کاهش آلودگی
خصوصا  آلودگی هوا دارد
فهرست ساالنه انتشار آالینده های هوا
تدوین و تهیه شده و همه ساله کیفیت
سوخت مصرفی در سطح استان نمونه
برداری و سنجش می گردد با توجه به
استمرار موضوع ،تحقق هدف صد در صد
میباشد .اقدامات بعمل آمده موجب شده
کیفیت هوا بهبود یابد
-

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی
برنامه

1

توسعه فضای سبز شهر تبریز

یک مترمربع
سرانه در
سال

ایجاد ایستگاهها و نمایشگرهای سنجش
2
آلودگی هوا

12

دستگاه
اجرائی

شهرداری

ردیف

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

اداره کل حفاظت از محیط زیست

ارتقاء فرهنگ زیستمحیطی در راستای
5
کاهش آلودگی هوا

-

تهیه و تدوین فهرست ساالنه انتشار
 6آالیندههای هوا و تجزیه و تحلیل مستمر
سوخت مصرفی در استان

-

100

7

ارائه گزارش ساالنه از عملکرد
دستگاههای ذیربط

-

100

8

تعیین ظرفیت خود پاالیی محیطی شهر
تبریز

محدوده و
حریم شهر
تبریز

9

تعیین راهبردهای توسعه و ساماندهی
صنایع و واحدهای تولیدی

محدوده و
شعاع 50
کیلومتری
شهر تبریز

شهرداری

-
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ردیف

جدول ( :)11-1هسته کلیدی :مدیریت زیستمحیطی
اقدام  :2مدیریت زیستمحیطی مناطق چهارگانه
پروژه  /فعالیت

هدف
عملیاتی
برنامه

1

احداث و تکمیل و تعمیر محیطبانی و
احداث واحد اداری پارکهای ملی

2900
مترمربع

22

2

تجهیز محیطبانی و مناطق استان و
تکمیل شبکه بیسیم

سطح
استان

100

تجهیز محیط بانی ها محقق شده است.

3

ارتقاء آگاهی زیستمحیطی در جوامع
محلی در سطح استان

سطح
استان

100

در خصوص آتش سوزی برای دهیارها  و
شوراها و...دوره آموزشی برگزار شده است.

4

تدوین اجرای طرحهای مدیریت مناطق
و ارتقاء کیفی حفاظت با مشارکت مردم
محلی

سطح
استان

20

در مجموعه منطقه حفاظت شده و پارک ملی
ارسباران واحد محیط بانی تازه کند و آبشخور
و ...احداث شده است.

5

کاوش و بازسازی فسیلهای استان

200
قطعه

100

224قطعه فسیل مهره دار استخراج شده از
سایتهای مراغه پایش و ترمیم شده است

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

دو واحد محیط بانی در منطقه شکار ممنوع
تاالب قره قشالق احداث شده است

اداره کل حفاظت از محیط زیست

3

4

ایجاد مرکز پسماند برای مراکز درمانی
خصوصی

شهرداری

2

انجام پایش آالیندهها (آب و خاک) و
زباله گاه

در سطح
استان

محیطزیست

1

ایجاد سیستم پایش آنالین آلودگی هوا
برای زباله گاه تبریز

2
سیستم

100

هر ساله بالغ بر  400مورد پایش و آزمایش
خروجی واحد های صنعتی و رودخانه ها و
زباله گاه انجام شده و تاثیر زیادی در جلوگیری
از آلودگی آب و خاک و هوا در سطح استان
دارد لذا تحقق هدف صد در صد میباشد

ارتقاء فرهنگ کاهش و تفکیک پسماند در سطح
استان
در استان

شهرداری

پروژه  /فعالیت

هدف
عملیاتی
برنامه

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

70

آموزش بصورت مکرر انجام میگیرد که تاثیر
آن بر کاهش تولید پسماند و رعایت نظافت
شهری چشمگیر میباشد

 1مرکز

محیط زیست

ردیف

جدول ( :)12-1هسته کلیدی :مدیریت زیستمحیطی
اقدام  :3نظارت بر مدیریت پسماند و آلودگی منابع آبی

100

چند شرکت مجوز امحاء پسماند مراکز درمانی
خصوصی را دریافت نموده و پسماند مراکز
درمانی سطح استان را دریافت و امحاء می
نمایند در نتیجه این پسماند ها بصورت  اصولی
دفع شده و از آلودگی خاک و آب جلوگیری
شده است.

-
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ردیف

پروژه  /فعالیت

هدف
عملیاتی
برنامه

5

استحصال گاز از مرکز دفن پسماند
شهری

 1مرکز
زباله
گاه

6

ایجاد مراکز بازیافت مواد فلزی و
پالستیکی  +الکترونیکی

 1واحد

7

ایجاد آزمایشگاه بررسی آلودگی خاک

 1واحد

محیطزیست

8

ایجاد مراکز تولید کود آلی بهصورت
منطقهای

 4واحد

شهرداری

ادامه جدول ( :)12-1هسته کلیدی :مدیریت زیستمحیطی
اقدام  :3نظارت بر مدیریت پسماند و آلودگی منابع آبی
دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

شهرداری

همان پروژه ردیف  13میباشد
100

1سایت پردازش پسماند الکترونیکی(بخش
خصوصی)

100

دستگاه جذب اتمی در آزمایشگاه اداره کل
نصب گردیده و آزمایش فلزات سنگین خاک
انجام میگیرد به این ترتیب با آزمایش نمونه
خاک مناطق مختلف ،میزان آلودگی و منابع
آن شناسایی شده و از ضمن اقدام در جهت
پاکسازی ،از آلودگی بیشتر خاک نیز جلوگیری
می گردد
-

10

امحای سموم تاریخ گذشته

 20تن

0

-

0

-

بررسی تأثیر مدیریت پسماندهای
12
کشاورزی بر وضعیت معیشتی کشاورزان

10
هکتار

0

13

استحصال بیوگاز از لندفیل و احداث
نیروگاه برق

6-2
مگاوات
ساعت

شهرداری

0

عدم موفقیت پروژه بعلت کاهش نرخ خرید برق
تولیدی از طرف دولت

14

ساماندهی پسماندهای عمرانی

 3سایت

100

جلوگیری از تخلیه نخاله در مسیلها ،جادهها،
حریم رودخانه ها و کمک به تهیه آمار نخاله
تولیدی

15

( RDFسوخت مشتق شده از زباله
)Refuse Derived Fuel

 200تن

0

عدم استقبال  مراکز استفاده کننده از RDF

16

زبالهسوز

 500تن

0

در مرحله مطالعه قرارداد BOT

شهرداری

بررسی تأثیر آبیاری با پسماند فاضالب بر
11
خصوصیات خاک

10
هکتار

سازمان مدیریت پسماند شهرداری

جهاد کشاورزی

9

تولید بیوگاز از پسماندهای کشاورزی

 10واحد

0

-
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جدول ( :)13-1هسته کلیدی :مدیریت زیستمحیطی
اقدام  :4صیانت و بهرهبرداری بهینه از جنگلهای ارسباران
ردیف

1

انجام اقدامات حفاظتی از جنگل

 82هزار هکتار

2

نهالکاری و توده پراکنی

 45هزار هکتار

3

انجام اقدامات مربوط به اصالح و پرورش جنگل

 82هزار هکتار

4

بهرهبرداری و فرآوری از محصوالت فرعی جنگلی منطقه

 25هزار هکتار

5

ایجاد سیستم هشداردهنده حریق و کنترل

 82هزار هکتار

6

احداث مسیرهای کنترل و آتشبر

 100کیلومتر

7

معرفی زمینههای جدید فعالیت و تولید به مردم

 82هزار هکتار

 -8-1-2هسته کلیدی :تأمین و بهرهبرداری بهینه از منابع آب

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی برنامه

دستگاه
اجرائی

درصد پیشرفت فیزیکی

100
74
51
78
62
55
56

بــرای عملیاتــی نمــودن هســته کلیــدی «تأمیــن و بهرهبــرداری بهینــه از منابــع آب» 3
اقــدام «انتقــال آب رودخانــه ارس»« ،آبرســانی از ســد کلقــان» و «تعــادل بخشــی» بــا اعتبــار
 35825میلیــارد ریــال ( 96درصــد از محــل فاینانــس) در نظــر گرفتــه شــده اســت .مســئولیت
اجرائــی ایــن هســته بــر عهــده شــرکت آب منطقــهای اســتان اســت .بنابــر گزارشهــای
واصلــه از شــرکت آب منطق ـهای اســتان درصــد پیشــرفت فیزیکــی هســته کلیــدی تأمیــن و
بهرهبــرداری بهینــه از منابــع آب  23/68درصــد محاســبه شــده اســت  (جــداول 15-1 ،14-1
و .)16-1
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جدول ( :)14-1هسته کلیدی :تأمین و بهرهبرداری بهینه از منابع آب
اقدام  :1انتقال آب رودخانه ارس
دستگاه
اجرائی

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی برنامه

1

خط انتقال

 134کیلومتر

21

2

راه دسترسی

 90کیلومتر

21

3

تونل

5,5کیلومتر

0

4

تصفیهخانه

 6,6مترمکعب در ثانیه

0

5

مخازن

 300هزار مترمکعب

6

تلمبهخانهها

 7ایستگاه

 7برق پشتیبان
8

خدمات
مهندسی

آب منطقهای

ردیف

درصد پیشرفت
فیزیکی

قسمت مشترک پروژه با بخش کشاورزی(25درصد
پروژه) از آبگیر ارس تا هرزندات از محل اعتبارات
طرحهای مرزی در دست اجرا میباشد و موجب
اشتغال زایی و کاهش مشکالت اجتماعی شده
است 75 .درصد بقیه پروژه از طریق فاینانس خارجی
در دست اقدام میباشد .طوالنی بودن مراحل صدور
مجوز فاینانس خارجی از موانع اجرای طرح  است.

0
58

-

0

-

21

مالحظات

جدول ( :)15-1هسته کلیدی :تأمین و بهرهبرداری بهینه از منابع آب
اقدام  :2آبرسانی از سد کلقان
ردیف

1

انجام و تصویب مطالعات اخذ مجوز
انتقال حوضه به حوضه اخذ مجوز
برگزاری مناقصه عمومی و...

-

2

تصفیهخانه

 500لیتر در ثانیه

3

خط انتقال و پمپاژ

 60کیلومتر

آب منطقهای

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی
برنامه

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

22
40
40

پیشرفت های درج شده درصد
پیشرفت مطالعات فاز دوم
میباشد
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جدول ( :)16-1هسته کلیدی :تأمین و بهرهبرداری بهینه از منابع آب
اقدام  :3تعادل بخشی
پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی برنامه

1

تشکیل گروهای گشت و بازرسی

 30اکیپ

34/3

2

نصب کنتورهای هوشمند

3538

_

3

اطالعرسانی و برگزاری همایش

 10مورد

34/2

4

مطالعه تعیین سقف کف شکنی دشتها

 20دشت

 5مطالعه و ایجاد تشکلهای آببران آبهای زیرزمینی  20محدوده مطالعاتی

آب منطقهای

ردیف

دستگاه
اجرائی

درصد پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

33/2
33/81

6

شناسایی و پایش کیفی منابع آب

 20محدوده مطالعاتی

33/2

7

توسعه سیستم تحت وب

 1مورد

_

 -9-1-2هسته کلیدی :تولید سالم

هســته کلیــدی «تولیــد ســالم» بــا رویکــرد مدیریــت و ارتقــاء کیفیــت محصــوالت تولیــدی
معرفــی شــده و دارای  4پــروژه بــا  1354,5میلیــارد ریــال اعتبــار ( 99درصــد اعتبــارات از
محــل منابــع بخــش خصوصــی) میباشــد .دســتگاه مجــری ایــن هســته کلیــدی ســازمان
جهادکشــاورزی اســتان اســت .هســته کلیــدی تولیــد ســالم طبــق گــزارش ارســالی ســازمان
جهادکشــاورزی اســتان 42 ،درصــد تــا انتهــای ســال  1397پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت
(جــدول .)17-1
جدول ( :)17-1هسته کلیدی :تولید سالم
ردیف

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی
برنامه

1

مدیریت بر تولید و توزیع
محصول سالم زراعی و باغی

 50درصد کل
سطح زیر کشت

3

مدیریت بر تولید گوشت مرغ
بدون آنتیبیوتیک

 15000تن

4

مدیریت بر اصالح ساختار
واحدهای مرغداری استان

 330فارم

100
سازمان جهاد کشاورزی

مدیریت بر تولید محصول
2
سالم و کیفی در مزارع ماهی

 50تن

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

20

در صورت تامین اعتبار دولتی به صورت مستمر
انجام میپذیرد.

2

الزم است تا تغییراتی در احجام این اقدام صورت
گیرد و از تشکلهای موجود مردمی (اتحادیه و
کشتارگاه) به عنوان همکار طرح استفاده گردد.

35

کاهش سود تسهیالت بانکی از محل کمکهای
فنی و اعتباری و  ...ضروری است.

66
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 -10-1-2هسته کلیدی :ساماندهی بازرگانی محصوالت کشاورزی

در راســتای تحقــق هســته کلیــدی «ســاماندهی بازرگانــی محصــوالت کشــاورزی» و
ب ـ ه منظــور عملیاتــی نمــودن اهــداف ایــن هســته  4پــروژه و  2فعالیــت در نظــر گرفتــه شــده
اســت .مجمــوع اعتبــار مــورد نیــاز بــرای اجــرای پروژههــای ایــن هســته  575میلیــارد ریــال
( 78/7درصــد از محــل منابــع بخــش خصوصــی و  21/3درصــد از محــل درآمــد حاصــل از
فــروش امــوال غیرمنقــول) بــرآورد گردیــده اســت .ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان مســئول
پیادهســازی هســته ســاماندهی بازرگانــی محصــوالت کشــاورزی میباشــد .پیشــرفت فیزیکــی
اجــرای عملیاتــی هســته کلیــدی ســاماندهی بازرگانــی محصــوالت کشــاورزی براســاس گــزارش
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان  42/5درصــد میباشــد (جــدول .)18-1
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جدول ( :)18-1هسته کلیدی :ساماندهی بازرگانی محصوالت کشاورزی
ردیف

پروژه  /فعالیت

تشکیل و احیای شرکتهای
تعاونی تخصصی و
1
اتحادیههای موجود در تکمیل
زنجیره تولید ،فرآوری و توزیع

2

راهاندازی میادین عرضه
مستقیم محصوالت کشاورزی
3
در مناطق  10گانه شهرداری
تبریز

 8مورد

100

 5مورد
(کشمش،
طیور،
سیب
درختی  ،
خشکبار،
لبنی)

60
سازمان جهاد کشاورزی

تشکیل صندوقهای
تکمحصولی بر اساس
نتایج حاصل از مطالعات
امکانسنجی

هدف
عملیاتی
برنامه

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

ادامه درقالب توانمندی سازی تعاونیهای تخصصی
جهت تکمیل زنجیرههای تولید
 3مورد در سال 1397
(صندوق فعالیت زنان با   30صندوق خرد زنان روستایی
عضو فعال و  700نفر سهامدار در بخش کشاورزی:
عجب شیر ،تبریز و شبستر) و  2مورد
تشکیل صندوق در دست اقدام در شهرستان های
ملکان و کلیبر در سال 1398
مهمترین دالیل عدم موفقیت (موانع و مشکالت):
عدم تامین سهم دولت علیرغم پیش بینی های بودجه
سال  98و نیز آئین نامه ماده  12قانون تشکیل جهاد
کشاورزی

20

در صورت همکاری سازمان میادین شهرداری و
اتحادیههای کشاورزی این اقدام تداوم خواهد یافت.

4

ایجاد سامانه بازرگانی
محصوالت دارای مزیت
رقابتی استان

یک مورد

0

عدم مراجعه سرمایه گذار به رغم اعالن فراخوان

5

گسترش بورس کاالی
کشاورزی در استان

 5کارگزار
فعال

100

6

تشکیل میز کاالهای
کشاورزی

یک میز

0

 10مورد

این اقدام بر عهده اتاق بازرگانی ،صنعت ،معدن و
کشاورزی میباشد.

 -11-1-2هسته کلیدی :حفظ و بهرهبرداری پایدار از تنوع زیستی

بـه منظـور عملیاتی نمودن هسـته کلیدی «حفـظ و بهرهبرداری پایدار از تنوع زیسـتی»

 8اقـدام بـا  184,5میلیـارد ریـال ( 86,72درصـد از محـل منابـع بخـش خصوصـی و 13,28
درصـد از منابـع اسـتانی) در نظـر گرفتـه شـده اسـت .مسـئولیت اجرائـی نمـودن هسـته حفظ و
بهرهبـرداری پایـدار از تنـوع زیسـتی بـر عهـده سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان میباشـد .بـرای
هسـته کلیـدی حفـظ و بهرهبـرداری پایـدار از تنـوع زیسـتی  60/35درصـد پیشـرفت فیزیکـی
گزارش شـده اسـت (جـدول .)19-1
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جدول ( :)19-1هسته کلیدی :حفظ و بهرهبرداری پایدار از تنوع زیستی
ردیف

پروژه  /فعالیت

هدف
عملیاتی
برنامه

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

ایجاد کلکسیون باغات
1
زردآلو ،سیب و انگور و بادام

 8هکتار

100

افزایش پایههای رویشی در
2
نهالستانها

 20هکتار

100

 10هکتار

0

ایجاد صنایع فرآوری گیاهان 10000
4
تن
داروئی

45

3

تولید بذر گیاهان داروئی
بومی

مالحظات

طوالنی شدن فرایند احصا و اهلی کردن بذور گیاهان
دارویی به جهت نوپا بودن و مسائل بنیادی مطرح در این
پروژه عمده  دلیل عدم تحقق پروژه میباشد.

سازمان جهاد کشاورزی

20

زیر ساختها تا پایان  سال  98تکمیل  و از سال  99طرح
به بهره برداری خواهد رسید.
مهمترین دالیل عدم موفقیت( موانع و مشکالت):
عدم اتمام و طوالنی شدن زمان خط انتقال آب از
تصفیه خانه عجب شیر جهت آبگیری که با اعتبارات
احیای دریاچه ارومیه تخصیص یافته و مشکالت و موانع
موفقیت را تا سال  98در پی داشته است.
 عدم تامین بار مالی ابتیاع گله بومی مورد نیاز طرح عدم شناسایی گله مناسب گوسفندی بومی تاکنوناین پروژه در سال  97به پایان رسیده است  ،برای انجام
مجدد و پایش و کنترل تلقیحات و ثبت مشخصات دامها
و رکوردگیری تخصیص اعتبار ضروری است.

5

تولید بیومس و سیست
آرتمیا ارومینا

یک تن
سیست و
 100تن
بیومس

6

انتقال ژن چند قلو زائی
بروال به گوسفندان بومی
استان

18000
رأس

0

7

آمیخته گری کنترل شده
گاوهای بومی با نژاد
سمینتال

10000
رأس

100

8

کشت گیاهان دارویی

300
هکتار

63

 -12-1-2هسته کلیدی :اصالح الگوی کشت

برای عملیاتی نمودن اهداف هسته کلیدی «اصالح الگوی کشت» که با رویکرد افزایش
بهرهوری در بخش کشاورزی و صرفهجویی در استفاده از منابع آبی استان تهیهشده است10 ،
پروژه و  5080,8میلیارد ریال ( 73,47درصد از محل منابع بخش خصوصی 6,79 ،درصد از محل
اعتبارات ملی و  19,74درصد از محل منابع استانی) اعتبار در نظر گرفته شده است .مسئول اجرای
هسته کلیدی اصالح الگوی کشت سازمان جهادکشاورزی و شرکت آب منطقهای استان میباشد.
جمعبندی گزارشهای ارسالی دستگاههای جهادکشاورزی و آب منطقهای در مورد هسته کلیدی
اصالح الگوی کشت ،پیشرفت فیزیکی  89/26درصدی برای آن نشان میدهد (جدول .)20-1
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ردیف

جدول ( :)20-1هسته کلیدی :اصالح الگوی کشت
پروژه  /فعالیت

هدف
عملیاتی
برنامه

1

عملیات اجرایی اصالح
الگوی کشت باغات پسته

2000
هکتار

66/5

2

عملیات اجرایی اصالح
الگوی کشت باغات متراکم

16400
هکتار

35/15

3

عملیات اجرایی اصالح
الگوی کشت مزارع زعفران

 300هکتار

4

عملیات اجرایی اصالح
الگوی کشت حذف و
جایگزینی باغات درجه 3

28065
هکتار

5

تعیین ظرفیت منابع آبی

سازمان جهاد کشاورزی
شرکت آب
منطقهای

 35هزار
هکتار

7

8

تحویل حجمی آب به
کشاورزان

شرکت آب
منطقهای

9

تهیه نقشه کاداستر برای
اراضی کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی

 400هزار
هکتار
(اراضی
آبی)

تعیین تناسب اراضی در
اراضی کشاورزی

ارائه الگوی کشت بر اساس
10
پنج بند قبلی

75
97/07

سازمان جهاد کشاورزی

یکپارچهسازی با استقرار
نظام بهرهبرداری متناسب
6
در اراضی پایاب سدها توسط
تشکلهای تولیدی

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

100

93

این پروژه درسال  91شروع و در سال  94به پایان
رسید و هر  5سال یکبار انجام میگیرد.دور جدید  پس
از پایان آماربرداری سراسری در سال  1399شروع
خواهد شد
ً
پیشرفت کار تا پایان شهریور  98عمدتا در محدوده
طرح رودخانه مرزی در سطح حدود  18000هکتار
میباشد و در سطح  3714هکتار از اراضی مذکور
( )%26شرکت تعاونی تولید روستائی تأسیس گردیده
است و پیشرفت فیزیکی طرح از مدیریت طرح
رودخانه مرزی استان استعالم شده است.
چگونگی تداوم و اصالحات:
تغییر نام اقدام به “استقرار نظام بهره برداری متناسب
در شبکه های آبیاری و زه کشی پایاب سدهای
احداث شده و در شرف احداث”

100

100

100

توضیح چگونگی تداوم و اصالحات پروژه /فعالیت:
افزودن طرح  SDIبه طرح قبلی جهت به اشتراک
گذاری و بهروزرسانی داده های ثبت شده داده های
مکانی

100

-

70
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 -13-1-2هسته کلیدی :توانمندسازی بهرهبرداران بخش کشاورزی

بــه منظــور اجــرای اهــداف هســته کلیــدی «توانمندســازی بهرهبــرداران بخــش

کشــاورزی»  4فعالیــت بــا مجمــوع اعتبــار بــرآوردی مــورد نیــاز  334,85میلیــارد ریــال (41,58
درصــد از محــل منابــع بخــش خصوصــی 45,87 ،درصــد از محــل درآمــد اختصاصــی و 12,54
درصــد از محــل منابــع اســتانی) در نظــر گرفتــه شــده اســت .مســئولیت اصلــی اجــرای هســته
کلیــدی توانمندســازی بهرهبــرداران بخــش کشــاورزی بــر عهــده ســازمان جهادکشــاورزی
اســت ،امــا بــه طــور یقیــن بــدون همــکاری مســتمر و جــدی ســازمان صــدا و ســیمای اســتان
بــا ســازمان جهادکشــاورزی اهــداف ایــن هســته محقــق نمیگــردد .بنابــر گزارشهــای
ارســالی ســازمان جهادکشــاورزی هســته کلیــدی توانمندســازی بهرهبــرداران بخــش کشــاورزی
بــا در نظــر گرفتــن پیشــرفت فیزیکــی بــرای تکالیــف مقــرر ســازمان صــداو ســیما در اجــرای
برنامههــای رادیویــی و تلویزیونــی  68/09درصــد بــوده اســت (جــدول .)21-1
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جدول ( :)21-1هسته کلیدی :توانمندسازی بهرهبرداران بخش کشاورزی
ردیف

درصد
پیشرفت
فیزیکی

پروژه  /فعالیت

هدف
عملیاتی
برنامه

1

انتقال یافتههای تحقیقاتی
به بهرهبرداران (برگزاری
کالسها ،دورهها و
کارگاههای آموزشی و )...

60000
نفر روز در
سال

100

2

اجرای برنامه رادیوئی

1200
برنامه 20
دقیقهای

52/81

3

اجرای برنامه تلویزیونی

720
برنامه 20
دقیقهای

4

ارتقا ضریب نفوذ دانش به
بخش کشاورزی از طریق
به کارگیری کارشناسان در
محیطهای تولیدی

150
مورد

دستگاه
اجرائی

سازمان جهاد کشاورزی

19/58

100

مالحظات

آثار این اقدام پس از آموزش بهره برداران با افزایش
بهرهوری و تولید در واحد سطح دیده خواهد شد.

عدم اجرای تکالیف صدا و سیما در قانون افزایش
بهرهوری توسط صدا و سیما یکی از دالیل عدم موفقیت
این پروژه میباشد.
حضور کارشناسان در عرصه های تولیدی با انتقال
یافتههای نوین باعث مهندسی شدن تولید ،افزایش
بهرهوری و ایجاد اشتغال دانش آموختگان کشاورزی
می شود.

 -14-1-2هسته کلیدی :توسعه کشاورزی دانشبنیان

در جهــت اجــرای هســته کلیــدی «توســعه کشــاورزی دانشبنیــان» کــه بــا رویکــرد بــاال
بــردن دانــش کشــاورزان و آشــنایی آنهــا بــا دانــش روز بخــش و بــاال بــردن ضریــب نفــوذ
تکنولــوژی در بخــش کشــاورزی تهیــه شــده اســت 12 ،پــروژه بــا  7648,87میلیــارد ریــال
اعتبــار ( 91,7درصــد از منابــع بخــش خصوصــی و حــدود  8درصــد از محــل ســرمایهگذاری
خارجــی) در نظــر گرفتــه شــده اســت .مســئول اجــرای هســته توســعه کشــاورزی دانشبنیــان
ســازمان جهادکشــاورزی و واحدهــای تابعــه ایــن ســازمان میباشــند .چنانچــه از گــزارش
ســازمان جهادکشــاورزی اســتان برمیآیــد ،پیشــرفت فیزیکــی هســته کلیــدی توســعه کشــاورزی
دانشبنیــان  52/34درصــد بــوده اســت (جــدول .)22-1
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جدول ( :)22-1هسته کلیدی :توسعه کشاورزی دانشبنیان
ردیف

پروژه  /فعالیت

هدف
عملیاتی
برنامه

دستگاه
اجرائی

افزایش کشت در محیطهای 300
1
هکتار
کنترل شده

سازمان جهاد
کشاورزی

300
رأس

مرکز تحقیقات کشاورزی
و منابع طبیعی

2

انتخاب ژنومیک گاو

کاهش ضایعات انگور
از طریق بهکارگیری
4
تکنیکهای فیزیولوژی پس
از برداشت

100
هکتار

یک
تولید استارترهای پروبیوتیک
5
واحد
غذایی و دامی
تولیدی

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

تولید پیشساز ویتامین A
10
( 3بتاکاروتن) برای خوراک دام
هکتار
و طیور

احداث واحدهای تولید سموم دو واحد
6
تولیدی
و کودهای زیستی

 1رقم
جدید

تولید بذور هیبرید سبزیجات
8
و سیفی جات

دو رقم

7

دبیرخانه توسعه
فعالیتهای دانشبنیان

9

تسهیل سازوکارهای
سرمایهگذاری در زمینه
فعالیتهای دانشبنیان

سازمان جهاد کشاورزی

تولید ،تکثیر و توسعه
ارقام خاص با استفاده
تکنولوژیهای جدید (برای
مثال :ارتقای کیفی ارقام
موجود با روشهای اصالح
مولکولی)

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

در صورت تخصیص اعتبار از محل صندوق توسعه ملی و
20/33
کمکهای فنی و اعتباری این پروژه تداوم مییابد.

0

عدم تامین اعتبار کافی به دلیل پایین بودن درصد
تخصیص ابالغی

60

فعالیتهای پژوهشی تا سطح پایلوت با استفاده از
اعتبارات ملی پژوهشگاه صورت گرفته است

0

به دلیل عدم تخصیص اعتبار پیشرفت فیزیکی ندارد.

60

فعالیتهای پژوهشی تا سطح پایلوت با استفاده از
اعتبارات ملی پژوهشگاه صورت گرفته است

-

دو واحد دانش بنیان در مرکز رشد پارک علم و فنآوری
استان مستقر هستند پیشرفت فیزیکی از پارک علم و
فنآوری قابل پیگیری است.

60

با استفاده از امکانات ملی و استانی پروژه اصالح مولکولی
گراسهای علوفهای در حال انجام است و میتوان تا 4
سال آینده رقم اصالح شده معرفی نمود.

0

نیازمند ورود و سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

100

کمیته اقتصاد دانش بنیان در بخش کشاورزی تشکیل
شده و هم اینک مرکز رشد مرکز تحقیقات کشاورزی نیز
فعال و در مرکز آموزش سعیدآباد مستقر میباشد.
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ردیف

پروژه  /فعالیت

ایجاد واحدهای کشت بافت
10
در استان

سه واحد

60

فعالیتهای پژوهشی الزم در خصوص گیاهان مورد نیاز
استان با استفاده از اعتبارات ملی و استانی انجام گرفته و
تاسیس واحد های مربوطه منوط به ورود و سرمایه گذاری
بخش خصوصی است.

100

تاثیرات پروژه:
 – 1جلوگیری از فرسایش  
 –2مخلوط نمودن بقایای گیاه به نسبت  %70با خاک و
باقی ماندن   %30بقایای گیاهی در روی سطح خاک
 -3افزایش مواد آلی خاک
 -4نرم کردن خاک و ایجاد تخلخل و افزایش نفوذپذیری
رطوبت
 -5صرفه جویی در مصرف سوخت در انجام عملیات
خاک ورزی= راندمان و بهرهوری بیشتر

51

مشکالت جذب تسهیالت بانکی شامل باال بودن نرخ
تسهیالت (به زعم متقاضیان) و داشتن بدهی بانکی
متقاضیان به بانک مرکزی
چگونگی تداوم و اصالحات:
تغییر واحد حجم عملیات از تعداد واحدگاوداری به تعداد
تجهیزات خریداری شده

15000
هکتار

250
حمایت از استقرار
 12سیستمهای اتوماسیون در واحد
گاوداری
واحدهای دامداری

سازمان جهاد کشاورزی

11

حمایت از اجرای عملیات
خاکورزی حفاظتی

هدف
عملیاتی
برنامه

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

پژوهشکده
بیوتکنولوژی کشاورزی

ادامه جدول ( :)22-1هسته کلیدی :توسعه کشاورزی دانشبنیان
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-15-1-2هستهکلیدی:تولیدمحصوالتکشاورزیباسرمایهگذاریدرکشورهایهمجوار
بــه منظــور عملیاتــی نمــودن اهــداف هســته کلیــدی «تولیــد محصــوالت کشــاورزی بــا

رسمایهگــذاری در کشــورهای همجــوار» یــک پــروژه بــا اعتبــار  200میلیــارد ریــال (از محــل
منابــع بخــش خصوصــی) در نظــر گرفتــه شــده اســت .مســئولیت اجرائــی هســته کلیــدی بــر
عهــده ســازمان جهادکشــاورزی گذاشــته شــده ،امــا واضــح اســت کــه امــکان اجرای این هســته
بــدون مســاعدت نهادهایــی چــون وزارت امــور خارجــه و وزارت کشــور و مصوبــه هیــأت دولــت
امکانپذیــر نمیباشــد .بــرای هســته کلیــدی تولیــد محصــوالت کشــاورزی بــا ســرمایهگذاری
در کشــورهای همجــوار آنچنــان کــه ســازمان جهادکشــاورزی اســتان گــزارش نمــوده ،تنهــا 2
درصــد پیشــرفت فیزیکــی حاصــل شــده اســت (جــدول .)23-1
جدول ( :)23-1هسته کلیدی :تولید محصوالت کشاورزی با سرمایهگذاری در کشورهای همجوار
ردیف

پروژه  /فعالیت

هدف
عملیاتی
برنامه

دستگاه
اجرائی

سازمان
بهرهبرداری از اراضی
 20هزار
جهاد
 1کشورهای منطقه جهت
هکتار
کشاورزی
تأمین علوفه

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

2

این اقدام که مصوبه هیات وزیران بوده به علت عدم تعامل
دستگاههای ذیربط و عدم توفیق سازمان جهادکشاورزی در
جذب سرمایهگذار به حالت راکد درآمده است.

 -16-1-2هسته کلیدی :اکتشاف ،بهرهبرداری و فرآوری کانیهای غیرفلزی

بــرای اجرائــی نمــودن هســته کلیــدی «اکتشــاف ،بهرهبــرداری و فــرآوری کانیهــای

غیرفلــزی»  7پــروژه و فعالیــت در قالــب دو اقــدام «فــرآوری نفلیــن ســینیت» و «فــرآوری
ســنگهای تزئینــی» در نظــر گرفتــه شــده اســت .منابــع اعتبــاری پیشبینــی شــده در مجمــوع  
 34914میلیــارد ریــال بــرآورد گردیــده کــه حــدود  88,8درصــد آن از محــل منابــع غیردولتــی
و  11,2درصــد آن از محــل منابــع دولتــی تأمیــن خواهــد شــد .مســئول عملیاتــی نمــودن
اقدامــات هســته کلیــدی اکتشــاف ،بهرهبــرداری و فــرآوری کانیهــای غیرفلــزی ســازمان
صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان میباشــد .ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان در
گــزارش ارســالی درصــد پیشــرفت فیزیکــی هســته کلیــدی مذکــور را  55درصــد اعــام نمــوده
اســت .عمــده پیشــرفت حاصــل شــده در ایــن هســته کلیــدی مربــوط بــه فــرآوری ســنگهای
تزئینــی میباشــد (جــداول  24-1و .)25-1
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جدول ( :)24-1هسته کلیدی :اکتشاف ،بهرهبرداری و فرآوری کانیهای غیرفلزی
اقدام  :1فرآوری نفلین سینیت
ردیف

1

تشکیل کمیته و پیگیری تحقق طرح نفلین سینیت

 6جلسه در سال

2

طراحی و احداث کارخانه و خرید دستگاهها و ماشینآالت

-

3

تأمین زیرساختها و انرژی

-

4

راهاندازی نهایی (در سه مرحله زمانی)

-

دستگاه
اجرائی

100

سازمان صنعت ،معدن
و تجارت

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی برنامه

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

30
30
25

جدول ( :)25-1هسته کلیدی :اکتشاف ،بهرهبرداری و فرآوری کانیهای غیرفلزی
اقدام  :2فرآوری سنگهای تزئینی در استان
ردیف

1

انجام مطالعات اولیه

 2400نفر
ساعت

مکانیابی احداث شهرک سنگ و تأمین
2
زیرساختها

-

احداث کارخانه و واحدهای بزرگ فرآوری
3
سنگ تزئینی

 20واحد

سازمان صنعت ،معدن و تجارت

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی
برنامه

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

75

پیشرفت فیزیکی این پروژه از شرکت
شهرکهای صنعتی اخذ شده است.

50

جزیره اسالمی

50

بخاطر مشکالت پیش آمده با اداره برق
فعال واحدی واگذار نشده است که طی
پیگیریهای بعمل آمده برای رفع این
مشکل  ،این مشکل مرتفع خواهد شد.

 -17-1-2هسته کلیدی :اکتشاف ،بهرهبرداری و فرآوری عناصر فلزی

بــه منظــور اجــرای هســته کلیــدی «اکتشــاف ،بهرهبــرداری و فــرآوری عنــارص فلــزی»

 7پــروژه بــا اعتبــاری معــادل  3173میلیــارد ریــال ( 94,5درصــد آن از منابــع بخــش خصوصی)
در نظــر گرفتــه شــده اســت .هســته اکتشــاف ،بهرهبــرداری و فــرآوری عناصــر فلــزی بــا
مســئولیت اجرائــی ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان تدویــن شــده اســت .براســاس
گــزارش واصلــه از ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان ،درصــد پیشــرفت فیزیکی هســته
کلیــدی اکتشــاف ،بهرهبــرداری و فــرآوری عناصــر فلــزی (مــس ،طــا و مولیبــدن)  80درصــد
میباشــد .اگرچــه ســایر اقدامــات هســته صددرصــد محقــق شــده؛ امــا احــداث کارخانــه تولیــد
طــا و مولیبــدن و همچنیــن تأمیــن خــوراک مجتمــع مــس آذربایجــان جهــت تولیــد مــس
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کاتــدی دارای پیشــرفت  60درصــدی میباشــد (بــرای محاســبه درصــد پیشــرفت فیزیکــی
مربــوط بــه کلیــه پروژههــای ایــن هســته کلیــدی ،بــه دلیــل ارائــه اطالعــات ناقــص در ســال
 ،1397از اطالعــات ســال  1396اســتفاده گردیــده اســت) (جــدول .)26-1
جدول ( :)26-1هسته کلیدی :اکتشاف ،بهرهبرداری و فرآوری عناصر فلزی
(مس ،طال و مولیبدن)
ردیف

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی
برنامه

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

100

2

اجرای مرحله پیجویی
اکتشاف در محدودههای
پتانسیل دار

 2شیت
1,100000

100

3

اجرای مراحل عمومی
اکتشاف شامل ژئوفیزیک
هوایی

 2شیت
1,100000

اجرای مرحله تفصیلی اکتشاف
4
و تعیین ذخیره

 20شیت
1,25000

5

آماده نمودن مراحل
بسترسازی جهت واگذاری
معادن

-

6

احداث کارخانه تولید طال
و مولیبدن و همچنین
تأمین خوراک مجتمع مس
آذربایجان جهت تولید مس
کاتدی

-

سازمان صنعت ،معدن و تجارت

انجام عملیات شناسایی
600
مناطق پتانسیل دار معدنی،
1
مطالعات دورسنجی با استفاده کیلومترمربع
از دادههای ماهوارهای

100
100
100

60

مالحظات

پهنه اکتشافی اهر به شرکت ملی صنایع مس ایران
واگذار گردید
پهنه چاراویماق در بخش جنوبی استان توسط
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی
ایران شامل فاز شناسایی ،عملیات اکتشاف و
پتانسیلیابی انجام و گزارش نهایی ارائه گردیده
است.
پهنه تهیه و تولید (سیه کمر) به شرکت تهیه و تولید
مواد معدنی اران واگذار گردیده است.
پهنه کنسرسیوم در منطقه شهرستانهای کلیبر و
اهر به شرکت مواد معدنی پایا به مدت  6ماه جهت
انجام عملیات شناسایی و پی جوئی واگذار گردیده
است.
زرین داغ آستارگان ()96/4/31-21295
زرکاوان ارسباران ()96/11/1-59786
مهراصل ()97/6/4-31047
آخرین توسعه مس سونگون
()95/11/24-65332

 -18-1-2هســته کلیــدی :بهرهبــرداری از ظرفیتهــای نیمهتمــام و خالــی صنعــت و
ارتقــای ســطح تکنولــوژی واحدهــا

هســته کلیــدی «بهرهبــرداری از ظرفیتهــای نیمهتمــام و خالــی صنعــت و ارتقــای

ســطح تکنولــوژی واحدهــا» بــا  5پــروژه و  8فعالیــت در مجمــوع بیــش از  109336میلیــارد
ریــال اعتبــار ( 95درصــد از محــل منابــع بخــش خصوصــی) بــرای اجــرای پروژههــا پیشبینــی
شــده اســت .مســئولیت اجــرای هســته کلیــدی بهرهبــرداری از ظرفیتهــای نیمهتمــام
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و خالــی صنعــت و ارتقــای ســطح تکنولــوژی واحدهــا بــر عهــده ســازمان صنعــت ،معــدن و
تجــارت اســتان میباشــد .بــرای هســته کلیــدی بهرهبــرداری از ظرفیتهــای نیمهتمــام و
ـوژی واحدهــا 90/8 ،درصــد پیشــرفت فیزیکــی توســط
خالــی صنعــت و ارتقــای ســطح تکنولـ ِ
ســازمان ،صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان گــزارش شــده اســت (جــدول .)27-1
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جدول ( :)27-1هسته کلیدی :بهرهبرداری از ظرفیتهای نیمهتمام و خالی صنعت
و ارتقای سطح تکنولوژی واحدها
ردیف

پروژه  /فعالیت

درصد
هدف
دستگاه
پیشرفت
عملیاتی
اجرائی
فیزیکی
برنامه

9000
اجرای مرحله دوم طرح پایش و
1
ظرفیتسنجی تمام واحدهای تولیدی استان واحد

100

مالحظات

نتایج حاصل از پایش واحدها در سامانه
هماهنگ وزارت به طور کامل بارگذاری گردید

3

اعطای تسهیالت به طرحهای باالی %60
پیشرفت و هدایت سرمایهگذاران خارجی

600
واحد

100

در قالب تسهیالت رونق تولید  تبصره 18
انجام میگیرد

اخذ مجوز فروش حداقل  %20محصوالت
 4پتروشیمی تبریز به واحدهای صنعتی استان
خارج از بورس

-

100

از طریق تشکیل شرکت های تامین نیاز
مواداولیه ذیل انجمن ها انجام گرفته است

تأمین خوراک صنایع پاییندستی مس و
آلومینا در منطقه اهر – ورزقان با اخذ مجوز
5
امکان فروش حداقل  %20کنسانتره مس به
واحدهای تولیدی منطقه

-

0

ارتقای بهرهبرداری از صندوقهای ضمانت
سرمایهگذاری در استان

-

100

نمایندگی صندوق های ضمانت سرمایه
گذاری و ضمانت صادرات در استان فعال
میباشند

100

شرکت تامین نیاز انجمن لوازم خانگی تشکیل
گردید

100

افزایش تعداد مجوزهای واحدهای فنی و
مهندسی در استان

6

ایجاد شرکتهای تعاونی تأمین نیاز برای
یک
 7گروههای صنعتی عمده استان جهت تأمین
شرکت
مواد اولیه مورد نیاز
برنامهریزی برای ایجاد و توسعه مراکز
تحقیق و توسعه و ارتقای سطح تکنولوژی و
بازاریابی واحدهای صنعتی

-

تعیین گروههای صنعتی اولویتدار در استان
و ارائه تسهیالت ویژه به این قبیل واحدها
9
جهت بازسازی و نوسازی خطوط تولید از
جمله صنایع نساجی و چرم

8

سازمان صنعت ،معدن و تجارت

2

احداث تصفیهخانه در چرم شهر

1

50

-

100

توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
مطالعه شد

10

برنامهریزی و ایجاد هماهنگی با
دستگاههای مرتبط جهت ورود و پذیرش
واحدهای بزرگ صنعتی استان به بورس

چهار
صنعت

20

4کارگاه آموزشی برگزار شده است

11

اخذ اعتبارات برای ارتقا سطح تکنولوژی
و بازسازی و نوینسازی تکنولوژی و ارتقاء
بهرهوری با رویکرد صادراتی

-

100

در قالب تسهیالت رونق تولید  تبصره 18
انجام میگیرد

12

احیاء پروژههای نیمهتمام توجیه دار

-

100

طرحهای نیمهتمام در دست اجرا استان
بازدید میدانی گردیده و تمدید جواز تاسیس
میگردند .هم اکنون تعداد 1600طرح نیمه
تمام در استان با مشخصات کامل در سامانه
وزارت بارگذاری شدهاند

13

برنامهریزی برای اصالح هرم و ساختار
صنعت با لحاظ نمودن صنایع اولویتدار

-

100

توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی مطالعه
شده است
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 -19-1-2هسته کلیدی :تولید خودرو کامل در استان

بــرای اجــرای هســته کلیــدی «تولیــد خــودرو کامــل در اســتان»  8پــروژه  /فعالیــت بــا
ً
اعتبــار مــورد نیــاز  3403میلیــارد ریــال (عمدتــا از محــل منابــع غیردولتــی) بــرآورد گردیــده
اســت .ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت مســئول اصلــی عملیاتــی نمــودن ایــن هســته
کلیــدی اســت .چنانچــه از گــزارش ارســالی ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان
برمیآیــد ،بــرای هســته کلیــدی تولیــد خــودرو کامــل در اســتان  50درصــد پیشــرفت فیزیکــی
حاصــل شــده اســت ،ولــی پیشــرفت اعــام شــده شــامل اقدامــات بخــش خصوصــی نمیباشــد
(جــدول .)28-1
جدول ( :)28-1هسته کلیدی :تولید خودرو کامل در استان

1

مطالعه امکانسنجی طرح

 5000نفر
ساعت

100

-

50

امکان استقرار و تامین زیرساخت در شهرکهای
صنعتی استان وجود دارد.

3

اخذ موافقتهای وزارت
صنعت ،معدن و تجارت

-

100

در برنامه راهبردی وزارت لحاظ شده و موافقت
وزارت متبوع برای تبدیل استان به قطب سوم خودرو
انجام شده است

4

خرید زمین

 300هزار
مترمربع

0

توسط بخش خصوصی و سرمایه گذار انجام خواهد
گرفت که هنوز سرمایه گذار اعالم آمادگی ننموده
است

5

محوطهسازی و
ساختمانسازی

 100هزار
مترمربع

0

توسط بخش خصوصی و سرمایه گذار انجام خواهد
گرفت که هنوز سرمایه گذار اعالم آمادگی ننموده
است

6

نصب تأسیسات

-

0

توسط بخش خصوصی و سرمایه گذار انجام خواهد
گرفت که هنوز سرمایه گذار اعالم آمادگی ننموده
است

7

خرید ماشینآالت

-

0

توسط بخش خصوصی و سرمایه گذار انجام خواهد
گرفت که هنوز سرمایه گذار اعالم آمادگی ننموده
است

8

نصب و راهاندازی

-

0

توسط بخش خصوصی و سرمایه گذار انجام خواهد
گرفت که هنوز سرمایه گذار اعالم آمادگی ننموده
است

سازمان صنعت ،معدن و تجارت

ردیف

با همکاری مرکز خدمات سرمایهگذاری به  5زبان
تهیه شده است.

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی
برنامه

 2تأمین زیرساختهای مورد نیاز

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

80
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 -20-1-2هسته کلیدی :صنایع نفت و پتروشیمی با رویکرد استفاده از خط اتیلن

بــه منظــور عملیاتــی نمــودن اهــداف هســته کلیــدی «صنایــع نفــت و پرتوشــیمی بــا

رویکــرد اســتفاده از خــط اتیلــن»  6مراحــل اجرایــی بــا  53755میلیــارد ریــال ( 94,4درصــد
اعتبــارات از محــل منابــع بخــش خصوصــی و  5,6درصــد از محــل فاینــاس) بــرآورد گردیــده
اســت .ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت مســئول تأمیــن زیرســاختها ،ماشــینآالت،
تجهیــزات و اخــذ مجوزهــای الزم بــوده و اجــرای خــط اتیلــن از میانــدوآب بــه اســتان بــر عهــده
شــرکت مدیریــت توســعه صنایــع پتروشــیمی اســت .آنچــه کــه از مجمــوع گزارشهــای ارســالی
دو دســتگاه مذکــور برمیآیــد ،پیشــرفت فیزیکــی هســته کلیــدی صنایــع نفــت و پتروشــیمی
بــا رویکــرد اســتفاده از خــط اتیلــن حــدود  56/72درصــد بــوده اســت( .الزم بذکــر اســت ایــن
پــروژه در ســال  1398بــه بهرهبــرداری رســید) (جــدول .)29-1
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جدول ( :)29-1هسته کلیدی :صنایع نفت و پتروشیمی با رویکرد استفاده از خط اتیلن
ردیف

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی برنامه

1

تأمین
زیرساختهای
مورد نیاز

-

-

3

اخذ مجوزهای
مورد نیاز تأمین
خوراک از داخل و
خارج کشور

-

4

تهیه و نصب
ماشینآالت و
تجهیزات

-

5

انتقال تکنولوژی
و اخذ لیسانس
با استانداردهای
مربوط

-

80

طرح انتقال خط لوله پلی اتین
توسط شرکت پتروشیمی تبریز
در حال اجرا است
-

-

-

-

-

-

-

شرکت مدیریت توسعه صنایع
پتروشیمی

اجرای پروژه افزایش ظرفیت واحد پلی اتیلن
به ظرفیت  60هزار تن در سال (اتمام پروژه در
پایان سال 1398
اقدام برای احداث واحد جدید پلی اتیلن به
اجرای خط اتیلن از
ظرفیت  310هزار تن در سال با استفاده از
6
میاندوآب به استان
دانش فنی و بسته طراحی فرآیندی و مهندسی
اصولی شرکت پژوهش و فنآوری پتروشیمی
برای اولین بار در ایران (اتمام پروژه در پایان
سال )1401

سازمان صنعت ،معدن و تجارت

تسهیل امور گمرکی
ورود مواد اولیه
 2و خوراک صنایع
پتروشیمی با منشاء
خارجی

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

90

-

افزایش ظرفیت تولیدی
مجتمع به  370هزار تن در
سال
کسب سود پایدار
این پروژه مطابق برنامه انجام
و تاخیری ندارد.

 -21-1-2هسته کلیدی :ایجاد واحدهای فوالد آلیاژی و ورقهای فوالدی

در جهـت اجرای اهداف هسـته کلیدی «ایجـاد واحدهای فوالد آلیـاژی و ورقهای فوالدی»

مراحـل اجرایـی  6گانـه در نظـر گرفته شـده اسـت .اعتبار مـورد نیاز بـرای اجرای این هسـته بیش از
 1220میلیـارد ریـال ( 22,9درصـد اعتبارات از محل منابع بخش خصوصـی و  73,8درصد از محل
فایناس) برآورد گردیده اسـت .مسـئولیت اجرای مراحل هسـته کلیدی ایجاد واحدهای فوالد آلیاژی
و ورقهـای فـوالدی بـر عهـده سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت اسـت .گزارشـی کـه از سـازمان
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صنعـت ،معـدن و تجـارت اسـتان رسـیده اسـت ،درصـد پیشـرفت هسـته کلیـدی ایجـاد واحدهای
فـوالد آلیـاژی و ورقهـای فـوالدی را  50درصد نشـان میدهـد که آن نیز مربوط بـه مطالعات و اخذ
مجوزهـا میباشـد(برای محاسـبه درصـد پیشـرفت فیزیکی مربوط به هسـته کلیـدی به دلیـل ارائه
اطالعات ناقص در سـال  ،1397از اطالعات سـال  1396اسـتفاده گردیده اسـت) (جدول .)30-1
جدول ( :)30-1هسته کلیدی :ایجاد واحدهای فوالد آلیاژی و ورقهای فوالدی
ردیف

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی
برنامه

1

پیش امکانسنجی طرح*

-

100

2

اخذ مجوز*

-

100

در برنامه راهبردی وزارت لحاظ شده و موافقت
وزارت برای صدور مجور برای سرمایه گذاران
متقاضی انجام گرفته است

3

تأمین زیرساختهای تولید*

-

50

امکان استقرار و تامین زیرساخت در شهرکهای
صنعتی استان وجود دارد.

4

انتقال تکنولوژی

-

0

توسط بخش خصوصی و سرمایه گذار انجام خواهد
گرفت که هنوز سرمایه گذار اعالم آمادگی ننموده
است

5

احداث کارخانه

-

0

توسط بخش خصوصی و سرمایه گذار انجام خواهد
گرفت که هنوز سرمایه گذار اعالم آمادگی ننموده
است

6

راهاندازی و تولید آزمایشی

-

0

توسط بخش خصوصی و سرمایه گذار انجام خواهد
گرفت که هنوز سرمایه گذار اعالم آمادگی ننموده
است

سازمان
صنعت،
معدن و
تجارت

مالحظات

-22-1-2هستهکلیدی:افزایشسهمصادراتغیرنفتیاستانازصادراتغیرنفتیکشور
بــرای تحقــق هســته کلیــدی «افزایــش ســهم صــادرات غیرنفتــی اســتان از صــادرات

غیرنفتــی کشــور» و بــهمنظــور عملیاتــی نمــودن اهــداف ایــن هســته 23 ،فعالیــت تعریف شــده
و منابــع اعتبــاری مــورد نیــاز در مجمــوع  61,6میلیــارد ریــال ( 82,8درصــد اعتبــارات از محــل
منابــع غیردولتــی و  17,2درصــد از منابــع دولتــی) بــرآورد گردیــده اســت .ســازمان صنعــت ،معدن
و تجــارت اســتان مســئول اجــرای هســته کلیــدی افزایــش ســهم صــادرات غیرنفتــی اســتان از
صــادرات غیرنفتــی کشــور بــوده اســت .بــرای ایــن هســته کلیــدی  62/4درصد پیشــرفت فیزیکی
از طــرف دســتگاه اجرایــی مســئول گــزارش شــده اســت (جــدول .)31-1
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جدول ( :)31-1هسته کلیدی :افزایش سهم صادرات غیرنفتی استان
از صادرات غیرنفتی کشور
ردیف

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی
برنامه

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

تشکیل کمیته بهبود فضای کسب و کار
2
در داخل سازمان صنعت ،معدن و تجارت

یک کمیته

100

ایجاد تجهیزات و امکانات صادرات فرش
3
دستباف از گمرکات استان

تجهیز یک
گمرک

0

4

افزایش تعداد شرکتهای EMC

دو شرکت

100

5

ایجاد مراکز بازاریابی و تحقیق و توسعه
بازار

دو مرکز

0

عدم وجود اعتبار ملی و استانی در این
خصوص

-

100

هم اکنون  4آزمایشگاه همکار  توسط
اداره کل استاندارد استان ایجاد شده
است

افزایش آزمایشگاههای همکار در
6
گروههای مختلف کاالیی در سطح استان

برگزاری کارگاههای آموزشی برای تجار و
دو کارگاه در
 7بازرگانان با عنوان زبانهای خارجی آشنایی
هر سال
به فنون و رموز علمی صادرات و بازاریابی
8

نشست تخصصی با شرکتهای بیمه
جهت آشنایی با ریسکهای تجاری

دو نشست

9

فعالسازی و استقرار نمایندگی رسمی
صندوق ضمانت صادرات در استان

یک نمایندگی

برگزاری کارگاههای آموزشی برای صنعت
10
بستهبندی صادراتی استان

سازمان صنعت ،معدن و تجارت

پیگیری اجرای مصوبات شورای گفتگوی
1
دولت و بخش خصوصی

-

100

100
50
100

یک کارگاه

100

 100شرکت

100

شناسایی شرکتهای برتر صادراتی
 12باهدف افزایش سرعت رشد صادرات این
شرکتها

 100شرکت

100

عقد تفاهمنامه تجاری دوجانبه با اولویت
13
 10کشور اول هدف صادراتی استان

 10تفاهمنامه

-

11

شناسایی شرکتهای توانمند فاقد
عملکرد صادراتی جهت بسترسازی
حضور در بازارهای جهانی

موضوع در کارگروه توسعه صادرات استان
مصوب گردید و مکاتبات الزم با گمرکات
استان برای استقرار ارزیاب فرش در
فرودگاه تبریز انجام رفته ولی منجر به
نتیجه نشده است

این مورد در حیطه اختیارات وزرای معین
میباشد و اختیار استانی بایستی با مصوبه
هیات وزیران انجام گیرد لذا این سازمان
صرفا با هماهنگی سازمان توسعه تجارت
ایران نظرات استان به سازمان توسعه
تجارت ارسال میگردد.
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ادامه جدول ( :)31-1هسته کلیدی :افزایش سهم صادرات غیرنفتی استان
از صادرات غیرنفتی کشور
ردیف

پروژه  /فعالیت

برگزاری نمایشگاههای کاتالوگ
 14محصوالت تولیدی استان در کشورهای
منتخب
15

برگزاری میز کاالیی در سطح استان

برگزاری میز کشوری برای بازارهای هدف
16
کاالیی استان

هر سال یک
نمایشگاه

0

فقدان اعتبار ملی  و استانی در این
خصوص

ده میز

40

ده میز

70

یک مطالعه

0

فقدان اعتبار ملی و استانی در این
خصوص

-

فقدان اعتبار ملی و استانی در این
خصوص

25

با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران
نظرات استان به سازمان توسعه تجارت
ارسال می گردد.

هدف عملیاتی
برنامه

دستگاه
اجرائی

سازمان صنعت ،معدن و تجارت

17

انجام مطالعه بازارهای جدید صادراتی
برای  5کشور

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

تأمین بخشی از هزینههای تبلیغات و
18
بازاریابی از طریق سازمان توسعه تجارت

-

گنجاندن کاالهای عمده صادراتی
 19استان در عقد تفاهمنامههای ترجیهی با
کشورهای هدف

-

پیگیری صادرات کنسانتره مس از استان
20
تا تحقق آن

-

 21پیگیری صادرات محصوالت پتروشیمی

-

100

بازنگری عملکرد منطقه آزاد ارس در
 22راستای جذب سرمایهگذاری صادرات گرا
و پردازش صادرات

-

80

هر سال 6
هیئت

33

23

اعزام و پذیرش هدفمند هیئتهای
تجاری

100

 -23-1-2هسته کلیدی :تأسیس منطقه ویژه علم و فنآوری استان

بــه منظــور عملیاتــی نمــودن اهــداف هســته کلیــدی «تأســیس منطقــه ویــژه علــم و

فـنآوری اســتان»  16پــروژه و  8فعالیــت بــا  5125میلیــارد اعتبــار ( 85درصــد از محــل منابــع
بخــش خصوصــی) در نظــر گرفتــه شــده اســت .پــارک علــم و فـنآوری ،شــرکت شــهرکهای
صنعتــی ،دانشــگاه آزاد اســامی تبریــز ،معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع انســانی اســتانداری
و ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت هــر کــدام مســئولیت اجــرای بخشــی از اقدامــات هســته
را بــر عهــده دارنــد .بــا جمعبنــدی مجمــوع گزارشهــای واصلــه پیشــرفت فیزیکــی 76/98
درصــدی بــرای هســته کلیــدی تأســیس منطقــه ویــژه علــم و فــنآوری اســتان محاســبه
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گردید(درصــد پیشــرفت فیزیکــی مربــوط بــه پروژههــای ســتارهدار در جــدول ( ،)32-1بــه
دلیــل عــدم ارائــه یــا ناقــص بــودن اطالعــات بــرای ســال ، 1397از اطالعــات ســال 1396
استفاده گردیده است).

جدول ( :)32-1هسته کلیدی :تأسیس منطقه ویژه علم و فنآوری استان
ردیف

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی
برنامه

1

تأسیس سازمان
عامل استقرار و
توسعه منطقه

یک سازمان

2

تکمیل
زیرساختهای
کانونهای اصلی
منطقه ویژه

 7کانون

3

ایجاد و توسعه آزمایشگاههای تحقیقاتی ،مرجع و تأیید استاندارد

دستگاه اجرائی

سازمان عامل
استقرار و توسعه
منطقه ویژه علم و
فنآوری استانداری

درصد
پیشرفت
فیزیکی

100

30

67

ایجاد
آزمایشگاه
مرجع قانونی
و تخصصی
کولر

67

ایجاد
آزمایشگاه
مرجع قانونی
و تخصصی
اجاق گاز

شرکت شهرکهای صنعتی

ایجاد
آزمایشگاه
مرجع قانونی
و تخصصی

67

ایجاد
آزمایشگاه
مرجع قانونی
و تخصصی
آبگرمکن

67

ایجاد
آزمایشگاه
مرجع قانونی
و تخصصی
یخچال

67

مالحظات
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ردیف

3

ایجاد و توسعه آزمایشگاههای تحقیقاتی،
مرجع و تأیید استاندارد

4

ایجاد پردیسهای
تخصصی پارک

ایجاد مراکز رشد
واحدهای فنآوری
5
تخصصی در مرکز
استان

ایجاد
آزمایشگاه
مرجع قانونی
و تخصصی
لباسشویی
ایجاد
آزمایشگاه
مرجع قانونی
و تخصصی
خوردگی
 5پردیس

67

100

پارک علم و فنآوری

7

یک مرکز

67

40

 6مرکز رشد

ایجاد مراکز رشد
 6واحدهای فنآوری  17مرکز رشد
در شهرستانها*

ایجاد پارک
علم و فنآوری
مکاترونیک

شرکت شهرکهای صنعتی

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی
برنامه

دستگاه اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

29/4

دانشگاه آزاد
اسالمی تبریز

مالحظات

-

موافقتنامه امضا شده باید در هیات امنای دانشگاه
علوم پزشکی مطرح و دستورات اجرایی صادر گردد.
آخرین وضعیت موجود 11 :مرکز
تاثیرات پروژه :اثر مستقیم بر اشتغال جوانان
مرکز رشد واحدهای فنآور شهرستان بناب ،مرند،
میانه ،مراغه و ارس  با اخذ مجوز فعالیت از وزارت
علوم تحقیقات و فنآوری کشور راهاندازی شده
و واحدهای فنآور نیز در مراکز پذیرش شدهاند.
مرکز رشد واحدهای فنآور دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان تدوین و طرح امکان سنجی و برنامه
کاری به وزارت علوم ارسال شده که تاکنون مجوز
فعالیت از طرف وزارت علوم صادر نشده است.
همچنین  برای مراکز نوآوری دانشگاههای پیام
نور استان ،واحد هشترود ،عجبشیر و ملکان مجوز
فعالیت از طرف وزارت علوم اخذ شده است .البته
باید در نظر داشت که مراکز نوآوری به عنوان
زیرمجموعه مراکز رشد فعالیت نموده ًو طرحهای
پذیرش شده در این واحدها نیز عموما طرحهای
کوچک با مبالغ اعتباری پایین میباشد.
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ادامه جدول ( :)32-1هسته کلیدی :تأسیس منطقه ویژه علم و فنآوری استان
ردیف

پروژه  /فعالیت

10.000
مترمربع

برگزاری ساالنه
نمایشگاه Hitech
یک نمایشگاه
و جشنواره
9
بینالمللی ربع
رشیدی

4

پارک علم و
فنآوری

ایجاد کارگزاری
بخش خصوصی
11
برای خریدوفروش
فنآوری

شرکت
شهرکهای
صنعتی

10

ایجاد فن بازار
منطقهای
(فیزیکی)

1

سازمان عامل استقرار و توسعه
منطقه ویژه علم و فنآوری
استانداری

 8ایجاد برج فنآوری

هدف عملیاتی
برنامه

دستگاه اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

100

100

در آبانماه هر سال اجرا میگردد.

_

طبق تفاهم نامه بین دفتر آموزش و پژوهش
استانداری و نمایشگاه بین المللی تبریز در آبان 94
مقرر گردیده است فن بازار فیزیکی در محل دائمی
نمایشگاه ایجاد گردد.

100

خوشه آجیل
و خشکبار
تبریز

83

ایجاد مرکز نوآوری
14
و کارآفرینی

5

توسعه شهرکهای
 15صنعتی تخصصی سرامیک مرند
سنگ آذرشهر

شرکت شهرکهای
صنعتی

صنایع
ساختمانی

پیشرفت  66درصد خوشه تا پایان سال 1397
سازمان عامل استقرار و
توسعه منطقه ویژه علم و
فنآوری استانداری

6

صد در صد پروژه قبل از سال  1396انجام یافته و به
اتمام رسیده است

پیشرفت  66درصد خوشه تا پایان سال 1397

خوشه حوله
بافی تبریز
ارتقاء خوشههای
صنعتی به
13
خوشههای
فنآوری

شرکت پژوهش و فنآوری رها بعنوان کارگزار
خصوصی خرید و فروش فنآوری انتخاب شده
است.
صد در صد پروژه قبل از سال  1396انجام یافته و به
اتمام رسیده است

شرکت شهرکهای صنعتی

خوشه سبزه
و کشمش
بناب ,مراغه و
ایجاد خوشههای
ملکان
12
فنآوری
خوشه
تجهیزات
نفت و گاز
تبریز

مالحظات

35
100

93

در  4خوشه انجام شده است.
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ردیف

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی
برنامه

دستگاه اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

16

اخذ مجوز منطقه ویژه علم و فنآوری
استان

-

سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه
علم و فنآوری استانداری

100

پارک علم و فنآوری

100

صندوق پژوهش و فنآوری غیردولتی ارس با
سهامداران شامل منطقه آزاد ارس ،پارک علم و
فنآوری ،صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت
همگامان در حال اجرا میباشد -برنامه کاری
صندوق پژوهش و فنآوری دوم استان در حال
تدوین میباشد.

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری

ادامه جدول ( :)32-1هسته کلیدی :تأسیس منطقه ویژه علم و فنآوری استان

100

شناسایی و احصاء عناصر (متخصصین ،کسب و
کارها ،مراکز پژوهشی ،سازمانها و  )...مرتبط با
شبکه و ایجاد نظام همکاری بین شبکهای
تعریف پروژههای پیشران برای شبکه
بسترسازی برای ایجاد هماهنگی در تولید ،توسعه
فنآوری و شکلگیری اکوسیستم نوآوری
بسترسازی برای استفاده هم افزا از امکانات موجود
شبکه
کمک به تجاریسازی فنآوری
ایجاد هماهنگی بین سازمانهای دولتی ،مراکز
آموزش عالی ،تحقیقاتی و بخش خصوصی
تهیه و تدوین برنامه جامع فنآوری و نوآوری در
بخش مربوط
تعیین اولویتهای تحقیقاتی و تجاریسازی
فنآوریهای شبکه
تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت از طریق
آسیبشناسی موانع و توسعه فضای رشد فنآوری
و نوآوری
جذب منابع مالی مورد نیاز برای توسعه فنآوری و
نوآوریهای موجود در شبکه
تالش برای استانداردسازی محصوالت

سازمان صنعت،
معدن و تجارت

100

پیگیری تأسیس و
حداقل یک
 17توسعه صندوقهای
صندوق
حمایتی ملی

18

ایجاد شعبه ستادهای ملی فنآوریهای نوین در استان

13

19

حمایت و توسعه
مراکز تحقیق و
توسعه در صنایع
کوچک

 100مورد

مالحظات
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ادامه جدول ( :)32-1هسته کلیدی :تأسیس منطقه ویژه علم و فنآوری استان

تشکیل شورای
هماهنگی
21
دانشگاهها و مراکز
تحقیقاتی فنآوری

یک مورد

تهیه و تدوین
برنامههایی برای
22
توسعه کارآفرینی
دانشگاهها

 4دانشگاه
بزرگ

ردیف

راهاندازی کریدور
 20تجاریسازی
فنآوریها

 10کریدور

پارک علم و
فنآوری

40

در حیطه فعالیتهای منطقه ویژه علم و فنآوری
ربع رشیدی میباشد .منطقه ویژه اقدام به تجاری
سازی محصوالت فنآورانه مینماید ،هر چند اطالق
کریدور تجاری به مفهوم ساختاری آن مناسب
نمیباشد.

23

پروژه  /فعالیت

تأسیس ستاد
توسعه اقتصاد
دانشبنیان

برگزاری کارگاههای
تجاریسازی و
24
توانمندسازی
فنآوران

 1مورد
 20کارگاه در
سال و بهطور
مستمر

سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و
فنآوری استانداری

هدف عملیاتی
برنامه

دستگاه اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

پارک علم و
فنآوری

 -24-1-2هسته کلیدی :بازار تبریز

100

20

0

100

با توجه به تداخل امور ،کمیته جذب و تعمیق
تکنولوژی راکد میباشد.
با صندوق نوآوری و شکوفایی تفاهمنامهای در قالب
هاب آموزشی استان منعقد و تقویم آموزشی سال
 1397تدوین شده است.

بهمنظــور عملیاتــی نمــودن اهــداف هســته کلیــدی «بــازار تربیــز»  5پــروژه و  2فعالیــت
تعریــف شــده اســت .بــرای اجــرای ایــن هســته کلیــدی اعتبــاری معــادل  149میلیــارد ریــال
( 47درصــد از محــل منابــع غیردولتــی و  53درصــد از محــل منابــع دولتــی) بــرآورد گردیــده
اســت .دســتگاه مســئول اجــرای هســته کلیــدی بــازار تبریــز اداره کل میــراث فرهنگــی و
گردشــگری اســتان میباشــد ،امــا ایجــاد پارکینــگ طبقاتــی و بارانــداز در بــازار بــر عهــده
شــهرداری گذاشــته شــده اســت .درصــد پیشــرفت فیزیکــی هســته کلیــدی بــازار تبریــز بــدون در
نظــر گرفتــن اقدامــات شــهرداری و براســاس گــزارش اداره کل میــراث فرهنگــی و گردشــگری
اســتان 100درصــد بــوده اســت اداره کل میــراث فرهنگــی اقدامــات شــهرداری را مثبــت
ارزیابی نموده است (جدول .)33-1
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جدول ( :)33-1هسته کلیدی :بازار تبریز
ردیف

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی برنامه

2

تملک و آزادسازی واحدهای مخل بازار

 100مترمربع در
سال

3

بهسازی و ایجاد سرویسهای بهداشتی

 200مترمربع در
سال

4

ایجاد پارکینگ طبقاتی و بارانداز

 1000مترمربع

5

بهسازی ساماندهی واحدهای اقامتی و
پذیرایی و رفاهی داخل و اطراف بازار

 1000مترمربع

6

تغییر کاربری خانههای تاریخی اطراف
بازار به مراکز اقامتی

 3مورد

7

جلب مشارکتهای مردمی و بخش
خصوصی در کلیه فعالیتها

-

میراث فرهنگی و گردشگری شهرداری میراث فرهنگی و گردشگری

عملیات مرمت ،حفظ و احیاء و نگهداری
1
بافت تاریخی بازار

 10000مترمربع
در سال

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

100

اشتغال زایی – حفظ و احیای بافت
تاریخی بازار

100

حفظ و احیای بنای ثبت جهانی

100

حفظ و احیای بنای ثبت جهانی و
جذب توریست

100

حفظ و احیای بنای ثبت جهانی و
جذب توریست

100

توسعه جذب گردشگر به ویژه
توریست خارجی

-

مشارکت بازاریان در مرمت مغازه ها
و شهرداری در کفسازی و اجرای
آب و فاضالب

100

اشتغال زایی – حفظ و احیای بافت
تاریخی بازار

 -25-1-2هسته کلیدی :گردشگری روستایی و عشایری با محوریت کندوان

بــرای تحقــق اهــداف هســته کلیــدی «گردشــگری روســتایی و عشــایری بــا محوریــت

کنــدوان»  7پــروژه بــا اعتبــاری معــادل  250میلیــارد ریــال ( 67درصــد از محــل منابــع
غیردولتــی و  33درصــد از محــل منابــع دولتــی) بــرآورد گردیــده اســت .اداره میــراث فرهنگــی
و گردشــگری اســتان مســئول اجــرای هســته کلیــدی گردشــگری روســتایی و عشــایری بــا
محوریــت کنــدوان اســت .چنانچــه از گزارشهــای ارســالی دســتگاه اجرایــی مســئول هســته
برمیآیــد ،هســته کلیــدی مذکــور در مجمــوع  96درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت
(حــدول .)34-1
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جدول ( :)34-1هسته کلیدی :گردشگری روستایی و عشایری با محوریت کندوان

حفظ و احیای بافت تاریخی و
جذب توریست
حفظ و احیای بافت تاریخی و
جذب توریست

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی
برنامه

1

مرمت ،حفظ و احیاء و نگهداری بافت تاریخی
روستاهای هدف و (روستای کندوان)

1000
مترمربع

100

2

ایجاد زیرساختهای گردشگری در حداقل 20
روستاهای هدف و مناطق عشایری

5000
مترمربع

100

3

تملک ساختوسازهای غیرمجاز

2000
مترمربع

4

ایجاد پارکینگ جهت خودروهای گردشگران

 2هکتار

میراث فرهنگی و گردشگری

ردیف

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

85
75

ساماندهی و بهسازی کرانهای کندوان و تبدیل آن
5
به مراکز اقامتی

2000
مترمربع

6

مرمت ،احیا و آمادهسازی روستای حیلهور و تبدیل
آن به واحدهای پذیرایی و اقامتی و فرهنگی

3000
مترمربع

100

7

راهاندازی و ایجاد مراکز آموزش صنایعدستی و
هنرهای سنتی

 10مرکز

100

 -26-1-2هسته کلیدی :گردشگری سالمت

100

حفظ و احیای بافت تاریخی و
جذب توریست

رونق تولید و اقتصاد خانوار

بــرای اجــرای هســته کلیــدی «گردشــگری ســامت» و عملیاتــی نمــودن اهــداف ایــن
هســته 4 ،پــروژه و  2فعالیــت تعریــف شــده و منابــع اعتبــاری مربــوط بــه ایــن پروژههــا نیــز
معــادل  320میلیــارد ریــال ( 92درصــد از محــل منابــع غیردولتــی و  8درصــد از محــل منابــع
دولتــی) بــرآورد گردیــده اســت .اداره کل میــراث فرهنگــی و گردشــگری اســتان مســئول
اجــرای هســته کلیــدی گردشــگری ســامت اســت ،امــا بنابــر مســئولیت ذاتــی دانشــگاه علــوم
پزشــکی در حفــظ ســامتی آحــاد جامعــه اســتان ،برخــی از اقدامــات ایــن هســته کلیــدی بــر
عهــده دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان گذاشــته شــده اســت .بــرای هســته کلیــدی گردشــگری
ســامت توســط اداره کل میــراث فرهنگــی و گردشــگری اســتان92/65 ،درصــد پیشــرفت
فیزیکــی گــزارش شــده اســت (جــدول )35-1
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پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی
برنامه

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

1

اختصاص تختهای وی آی پی «در بیمارستانهای
استان جهت گردشگران «سالمت»

 50تخت

دانشگاه
علوم
پزشکی
تبریز

100

2

دپارتمان پذیرش بیماران بینالمللی در مراکز درمانی
اجرایی نمودن

 15مورد

ایجاد و ساماندهی مجتمعهای آبدرمانی با توجه به وجود
3
چشمههای آبمعدنی متعدد در استان

 4مورد

4

ایجاد هتل بیمارستان جهت اقامت همراهان بیماران

 1باب

5

حضور در نمایشگاههای بینالمللی گردشگری سالمت
و تهیه و تولید و پخش برنامههای دیداری و شنیداری از
شبکههای بینالمللی

 5مورد ساالنه

6

برگزاری نشستهای علمی

 2مورد ساالنه

اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری

ردیف

جدول ( :)35-1هسته کلیدی« :گردشگری سالمت»

 -27-1-2هسته کلیدی :توسعه محورهای گردشگری استان

مالحظات

100

جذب گردشگران
سالمت به ویژه خارجی

100

توسعه گردشگری
درمانی

100

جذب و توسعه
گردشگری سالمت

50

جذب و توسعه
گردشگری سالمت

75

هســته کلیــدی «توســعه محورهــای گردشــگری اســتان» بــا  24پــروژه در قالــب  3اقــدام
تعریــف شــده و اعتبــاری معــادل  1875میلیــارد ریــال ( 89درصــد از محــل منابــع غیردولتــی و
 11درصــد از محــل منابــع دولتــی) بــرای اجــرای ایــن هســته پیــش بینــی شــده اســت .عملیات
اجرائــی هســته کلیــدی توســعه محورهــای گردشــگری اســتان در ســه محــور شــمال ،جنــوب
ســهند و مرکــز بــا مســئولیت اداره کل میــراث فرهنگــی و گردشــگری اســتان انجــام میپذیــرد.
هســته کلیــدی توســعه محورهــای گردشــگری اســتان در ســه محــور شــمال ،جنــوب ســهند و
مرکــز (جــاده ابریشــم) تعریــف شــده بــود کــه گــزارش اداره کل میــراث فرهنگــی و گردشــگری
بــرای آن پیشــرفت فیزیکــی  97/2اعــام نمــوده اســت( .جــداول  37-1 ،36-1و )38-1
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جدول ( :)36-1هسته کلیدی :توسعه محورهای گردشگری استان
اقدام  :1محور گردشگری شمال استان
پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی
برنامه

1

مرمت ،حفظ و احیاء و نگهداری آثار تاریخی

1000
مترمربع

حفظ و احیا و رونق
گردشگری طبیعی

2

بهسازی راههای دسترسی به جاذبههای محور شمال

 100کیلومتر

جذب توریست و
رونق گردشگری

3

ایجاد زیرساختهای گردشگری در کلیسای سنت استپانوس،
آبشار آسیاب ،کاروانسرای خواجه نظر ،مجموعه کردشت

ایجاد 4
کمپینگ
مجهز

جذب توریست و
رونق گردشگری

4

ایجاد پارکینگهای مجهز خودروهای گردشگران در کنار
جاذبههای تاریخی – فرهنگی

 3پارکینگ

5

بهسازی و ساماندهی تأسیسات گردشگری اماکن اقامتی و
پذیرایی

15000
مترمربع

6

راهاندازی موزه ژئوتوریسم جلفا

1000
مترمربع

7

ایجاد مجتمعهای بینراهی در نوردوز – جانانلو

 2مجتمع

جذب توریست و
رونق گردشگری

8

ساخت و ایجاد مراکز اقامتی

 4مرکز

جذب توریست و
رونق گردشگری

9

راهاندازی مراکز آموزش صنایعدستی و هنرهای سنتی

 3مرکز

رونق تولید و توسعه
صنایع دستی

میراث فرهنگی و گردشگری

ردیف

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

جذب توریست و
رونق گردشگری
100

جذب توریست و
رونق گردشگری
جذب توریست و
رونق گردشگری
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جدول ( :)37-1هسته کلیدی :توسعه محورهای گردشگری استان
اقدام  :2محور گردشگری جنوب سهند
ردیف

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی
برنامه

1

مرمت ،حفظ و احیاء و نگهداری آثار تاریخی شهرهای محور
جنوب

1000
مترمربع

دستگاه
اجرائی

 2عملیات بهسازی راههای دسترسی به جاذبههای محور جنوب  100کیلومتر

4

ایجاد پارکینگهای مجهز خودروهای گردشگران در محور
جنوب

یک هکتار

بهسازی و ساماندهی و ایجاد تأسیسات گردشگری محور جنوب
5
اماکن اقامتی و پذیرایی

5000
مترمربع

میراث فرهنگی و گردشگری

3

تملک و ساماندهی رصدخانه مراغه

مترمربع

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

100

جذب توریست و
رونق گردشگری

100

جذب توریست و
رونق گردشگری

100

-

100

جذب توریست و
رونق گردشگری

100

جذب توریست و
رونق گردشگری

30

مسئولیت ادامه
پروژه بر عهده اداره
کل محیط زیست
استان است.
جذب توریست و
رونق گردشگری
رونق تولید و توسعه
صنایع دستی

6

راهاندازی اکوموزه فسیلی مراغه

5000
مترمربع

7

ساخت و ایجاد مراکز اقامتی

 2مرکز

100

8

راهاندازی و ایجاد مراکز آموزش صنایعدستی هنرهای سنتی

 3مرکز

100
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جدول ( :)38-1هسته کلیدی :توسعه محورهای گردشگری استان
اقدام  :3محور گردشگری مرکز استان (جاده ابریشم)
ردیف

1

مرمت ،حفظ و احیاء و نگهداری آثار تاریخی محور

1000
مترمربع

جذب توریست و
رونق گردشگری

2

بهسازی ،تسطیح و تعریض جادههای دسترسی به جاذبهها

 100کیلومتر

جذب توریست و
رونق گردشگری

8000
مترمربع

جذب توریست و
رونق گردشگری

میراث فرهنگی و گردشگری

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی
برنامه

تملک و آزادسازی ساختوسازهای غیرمجاز و ایجاد کمپهای
3
گردشگری در محور

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

4

ایجاد پارکینگهای مجهز خودروهای گردشگران در
شهرستانها

 4پارکینگ

5

بهسازی و ساماندهی تأسیسات گردشگری
اماکن اقامتی و پذیرایی در مراکز شهرستانهای محور جاده
ابریشم

مترمربع
1000

6

ساخت و ایجاد مراکز اقامتی

 4مرکز

جذب توریست و
رونق گردشگری

 3مرکز

رونق تولید و توسعه
صنایع دستی

 7راهاندازی و ایجاد مراکز آموزش صنایعدستی و هنرهای سنتی

100

جذب توریست و
رونق گردشگری
جذب توریست و
رونق گردشگری

 -28-1-2هسته کلیدی :بازاریابی ،تبلیغات و ترویج فرهنگ جذب گردشگر

در اجــرای هســته کلیــدی «بازاریابــی ،تبلیغــات و ترویــج فرهنــگ جــذب گردشــگر»

 8فعالیــت تعریــف شــده و اعتبــاری معــادل  213میلیــارد ریــال ( 61درصــد از محــل منابــع
غیردولتــی و حــدود  39درصــد از محــل منابــع دولتــی) بــرای اجــرای ایــن هســته کلیــدی
بــرآورد شــده اســت .اداره کل میــراث فرهنگــی و گردشــگری اســتان مســئولیت اجرائــی کــردن
فعالیتهــای هســته کلیــدی بازاریابــی ،تبلیغــات و ترویــج فرهنــگ جــذب گردشــگر را بــر عهــده
دارد .گــزارش اداره کل میــراث فرهنگــی وگردشــگری اســتان پیشــرفت فیزیکــی  100درصــدی
بــرای هســته کلیــدی نشــان میدهــد .همچنیــن اداره کل میــراث فرهنگــی و گردشــگری
اســتان هماهنگــی ،تعامــل و مشــارکت منطقــه آزاد تجــاری ارس در هســته کلیــدی شــمال
اســتان و هماهنگــی ،تعامــل و مشــارکت شــهرداری تبریــز در هســته کلیــدی محــور گردشــگری
مرکــز اســتان و بــازار تبریــز را مطلــوب ارزیابــی کــرده اســت( .جــدول .)39-1
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جدول ( :)39-1هسته کلیدی :بازاریابی ،تبلیغات و ترویج فرهنگ جذب گردشگر

1

ایجاد بانک اطالعاتی و تکمیل توسعه وبسایت
گردشگری استان با محوریت هستههای کلیدی
مشخصشده

 1بانک
اطالعاتی

100

نیازسنجی ،نظرسنجی ،مطالعه مشخص نمودن بازارهای
2
هدف داخلی خارجی استان

 7بازار هدف

100

اطالع رسانی،آموزش و
رونق گردشگری

3

حضور در نمایشگاههای گردشگری داخلی و بینالمللی
بازارهای هدف

 7نمایشگاه

100

اطالع رسانی،آموزش و
رونق گردشگری

4

برگزاری تورهای آشناسازی استان برای تورگردانان و
آژانسداران و اصحاب رسانه

 7تور در سال

100

اطالع رسانی،آموزش و
رونق گردشگری

100

اطالع رسانی،آموزش و
رونق گردشگری

100

اطالع رسانی،آموزش و
رونق گردشگری

 15دوره و
کارگاه

100

اطالع رسانی،آموزش و
رونق گردشگری

 7برنامه
در سال

100

اطالع رسانی،آموزش و
رونق گردشگری

6

ایجاد مراکز اطالعرسانی دائمی استقرار راهنمایان
چندزبانه در مراکز اطالعرسانی گردشگری استان

برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی برای فعاالن صنعت
7
گردشگری استان
8

تهیه و تولید و پخش برنامههای دیداری و شنیداری در
شبکههای ملی و بینالمللی بازارهای هدف داخلی و
خارجی

 7مرکز دائمی

میراث فرهنگی و گردشگری

ردیف

اطالع رسانی،آموزش و
رونق گردشگری

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی
برنامه

برگزاری نمایشگاههای بینالمللی گردشگری صنایعدستی  3نمایشگاه
5
در سال
در استان

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

 -29-1-2هسته کلیدی :توسعه زیرساختهای حمل و نقل

بــهمنظــور عملیاتــی نمــودن هســته کلیــدی «توســعه زیرســاختهای حمــل و نقــل» و
اهــداف ایــن هســته  4پــروژه در قالــب دو اقــدام« ،توســعه ارتبــاط جــادهای و ریلــی با کشــورهای
همجــوار و اروپــا» و «تبدیــل فــرودگاه تبریــز بــه هــاب منطقــه و نوســازی نــاوگان بــاری منطقــه»
در نظــر گرفتــه شــده اســت .در مجمــوع بــرای اجــرای اقدامــات ایــن هســته  95585,4میلیــارد
ریــال اعتبــار ( 42,63درصــد از محــل منابــع دولتــی و  57,37درصــد از محل منابــع غیردولتی)
بــرآورد شــده اســت .اداره کل راه و شهرســازی ،اداره کل راهــداری و اداره کل فرودگاههــای
اســتان مســئول اجرائــی نمــودن ایــن هســته میباشــند .جمعبنــدی هســته کلیــدی توســعه
زیرســاختهای حمــل و نقــل بــا دو اقــدام توســعه ارتباط جــادهای و ریلــی با کشــورهای همجوار
و اروپــا و تبدیــل فــرودگاه تبریــز بــه هــاب منطقــه و نوســازی نــاوگان بــاری منطقــه در مجمــوع
پیشــرفت فیزیکــی  37/72درصــدی نشــان میدهــد کــه البتــه در ایــن بیــن مجمــوع اقدامــات
اداره کل فرودگاههــای اســتان پیشــرفت بهتــری داشــته اســت (جــداول  40-1و .)41-1
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جدول ( :)40-1هسته کلیدی :توسعه زیرساختهای حمل و نقل
اقدام  :1توسعه ارتباط جادهای و ریلی با کشورهای همجوار و اروپا
ردیف

1

پروژه  /فعالیت

هدف
عملیاتی
برنامه

دستگاه
اجرائی

اداره کل راه
احداث آزادراه تبریز 255
و شهرسازی
کیلومتر
 بازرگاناستان

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

5/19

تبریز-بازرگان در قالب دو قطعه میباشد؛ قطعه اول از تبریز
تا مرند به طول  64کیلومتر که  13کیلومتر آن کنارگذر غربی
تبریز و مابقی از کنارگذر تا کیلومتر   64است.

احداث راهآهن تبریز
نماینده
– بازرگان شهر قارص 200
ساخت
شرکت
2
0/8
(حدفاصل مرند تا کیلومتر
و توسعه
بازرگان)
زیربناهای
حمل و نقل
تکمیل محور جدید 200
استان
64/98
3
راهآهن میانه – تبریز کیلومتر
نوسازی ناوگان باری 3080
4
باالی  40سال دستگاه

اداره کل
حمل و نقل
و پایانههای
استان

50

برای پروژه مذکور مطالعات امکانسنجی صورت نگرفته
است .درخواست کارگروه (حوزه راهسازی) تأمین بودجه برای
انجام مطالعات امکانسنجی در استان بوده تا از طریق اداره
کل راه و شهرسازی پیگیر اخذ مجوز ماده  215گردد که اعتبار
مذکور در استان فراهم نگردیده است.

نوسازی ناوگان موجب تسریع در خدمات حمل و نقل و
کاهش قیمت تمام شده خدمات حمل و نقل میگردد .یکی از
دالیل کم بودن سرعت نوسازی ناوگان ،درخواست وثیقههای
سنگین از سوی بانکها جهت ارائه تسهیالت میباشد.

جدول ( :)41-1هسته کلیدی :توسعه زیرساختهای حمل و نقل
اقدام  :2تبدیل فرودگاه تبریز به هاب منطقه و نوسازی ناوگان باری منطقه
ردیف

1

احداث ترمینال بینالمللی فرودگاه تبریز

14000
مترمربع

2

احداث ترمینال بارکارگو

5000
مترمربع

3

احداث پارکینگ طبقاتی

10450
مترمربع

4

احداث مرکز تعمیر و نگهداری هواپیما

12500
مترمربع

5

توسعه اپرون

100000
مترمربع

اداره کل فرودگاههای استان

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی
برنامه

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

13

فونداسیون در سال  90اجرا شده و
نقشههای جدید تهیه و در مرحله عقد
قرارداد فاز  3مشاور و پیش از فراخوان
هستیم.

5/4

در مرحله اخذ مجوز از هیئت تشخیص
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
میباشد .

100
64

به اتمام رسید.

48/14

به اتمام رسید.
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 -30-1-2هسته کلیدی :تأمین برق مطمئن استان متناسب با ظرفیتهای توسعه استان
بــرای تحقــق عملیاتــی اهــداف هســته کلیــدی «تأمیــن بــرق مطمــن اســتان متناســب

بــا ظرفیتهــای توســعه اســتان»  5پــروژه در نظــر گرفتــه شــده اســت .مجمــوع اعتبــار مــورد
نیــاز بــرای اجــرای پروژههــای ایــن هســته  2636میلیــارد ریــال ( 50درصــد از محــل منابــع
دولتــی و  50درصــد از محــل منابــع غیردولتــی) میباشــد .شــرکت بــرق منطقـهای آذربایجــان و
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق مســئولیت اجرائــی نمــودن ایــن هســته را بــر عهــده دارنــد .برمبنــای
گزارشهــای واصلــه از شــرکتهای مســئول ،پیشــرفت فیزیکــی تأمیــن بــرق مطمئــن
اســتان متناســب بــا ظرفیتهــای توســعه اســتان (تولیــد ،انتقــال و توزیــع) 72/60درصــد
محاسبه شده است (جدول .)42-1
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جدول ( :)42-1هسته کلیدی :تأمین برق مطمئن استان
متناسب با ظرفیتهای توسعه استان (تولید ،انتقال و توزیع)
ردیف

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی برنامه

احداث و تجهیز تونل و خرید
کابل و متعلقات خط دو مداره
 2* 3*8کیلومتر مدار
2
 230کیلوولت شفا به پست
مرکزی تبریز

حمایت و توسعه تولید انرژی با
احداث  20مگاوات در
 4استفاده از سیستمهای chp
 3سال
در صنایع
کاهش  1,5درصد از
کاهش تلفات انرژی در بخش
5
کل تلفات انرژی در هر
توزیع برق
 3سال

شرکت توزیع نیروی برق

3

حمایت و توسعه تولید انرژی
با استفاده از سیستمهای
خورشیدی و هیبریدی در
محل مصرف

احداث  1,5مگاوات
در  3سال

شرکت برق منطقهای

پست  230/132/20کیلوولت  2*200مگاولت آمپر
1
 2*40مگاولت آمپر
مرکزی تبریز ()GIS

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

95

دیوارکشی و محوطهسازی ،نصب ،GIS
پست  230کیلوولت ،تابلوهای کنترل و
ترانس  230کیلوولت انجام شده است.

58

27/4

مجوزهای الزم اخذ ،افزایش تعداد کارگاه،
حفاری و تحکیم  2کیلومتر از تونل اصلی و
خرید کابل مورد نیاز انجام شده است.
عدم موفقیت در این حوزه:
عدم تمایل سرمایه گذار به دلیل افزایش
نرخ ارز و افزایش هزینه سرمایه گذاری
افزایش نیافتن نرخ خرید انرژی علیرغم
افزایش هزینه های سرمایه گذاری

100
78/45

 -31-1-2هسته کلیدی :تسریع در اجرا و بهرهبرداری از خطوط متروی تبریز

بــرای محقــق نمــودن اهــداف هســته کلیــدی «ترسیــع در اجــرا و بهرهبــرداری از

خطــوط مــروی تربیــز»  7پــروژه تعریــف شــده اســت .مجمــوع اعتبــار مــورد نیــاز بــرای اجرای
ایــن هســته  34203میلیــارد ریــال ( 21,47درصــد از محــل منابــع دولتــی 51,8 ،درصــد از
محــل منابــع غیردولتــی و  26,7درصــد از محــل منابــع شــهرداری تبریــز) بــرآورد گردیــده اســت.
اجــرای هســته کلیــدی تســریع در اجــرا و بهرهبــرداری از خطــوط متــروی تبریــز بــر عهــده
ســازمان قطــار شــهری تبریــز و حومــه گذاشــته شــده اســت .ســازمان قطــار شــهری تبریــز در
گــزارش ارســالی خــود بــرای هســته کلیــدی تســریع در اجــرا و بهرهبــرداری از خطــوط متــروی
تبریــز پیشــرفت فیزیکــی  34/24درصــدی منظــور نمــوده اســت (جــدول .)43-1
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جدول ( :)43-1هسته کلیدی :تسریع در اجرا و بهرهبرداری از خطوط متروی تبریز
ردیف

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی برنامه

1

بهرهبرداری از فاز اول خط 1

 5.6کیلومتر

2

خرید ناوگان خط 1

200
واگن

دستگاه درصد پیشرفت
فیزیکی
اجرائی

مالحظات

99/93

قرارداد شهر آتیه

69/43

قرارداد پوژن

4

اجرای فاز سوم خط 1

 7,4کیلومتر

75/11

5

اجرای خط 2

 22,4کیلومتر

6

خرید ناوگان خط 2

 215واگن

7

مطالعات فاز اول خط 3

 9/5کیلومتر

قطار شهری تبریز

3

اجرای فاز دوم خط 1

 4,2کیلومتر

94/34
14/64
0

51/14

مطالعات در کریدور قبلی بطول
 15کیلومتر با  51/14درصد
پیشرفت متوقف شده است و از
سال  1397تاکنون ،مقدمات
مطالعات فاز اول برای کریدور
اصالح شده انجام شده است.

 -32-1-2هسته کلیدی :نوسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی

طبــق برنامــه بــرای دســتیابی بــه اهــداف هســته کلیــدی «نوســازی بافتهــای فرســوده

و ســکونتگاههای غیررســمی»  3پــروژه در نظــر گرفتــه شــده اســت .همچنیــن در مجمــوع
اعتبــاری معــادل  39178میلیــارد ریــال ( 91درصــد از محــل منابــع غیردولتــی) بــرای
اجــرای هســته کلیــدی بــرآورد گردیــده اســت .دســتگاههای مســئول اجــرای هســته کلیــدی
نوســازی بافتهــای فرســوده و ســکونتگاههای غیررســمی شــهرداری کالنشــهر تبریــز و
ســایر شــهرداریهای ســطح اســتان میباشــند .شــهرداری تبریــز و شــهرداریهای اســتان
از ارائــه گــزارش در مــورد پیشــرفت فیزیکــی هســته کلیــدی نوســازی بافتهــای فرســوده و
ســکونتگاههای غیررســمی خــودداری نمودهانــد (جــدول .)44-1
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ردیف

جدول ( :)44-1هسته کلیدی :نوسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی
پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی برنامه

دستگاه اجرائی

درصد پیشرفت
فیزیکی

1

اجرای طرح اسکان پایا در شهر تبریز

 440هکتار

شهرداری تبریز

_

 2بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده استان

 1500هکتار

 3ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی استان

 350هکتار

شهرداریهای استان

مالحظات

_
_

 -33-1-2هســته کلیــدی :توســعه زیرســاختهای ارتباطــی و فــنآوری اطالعــات و
خدمــات الکترونیــک

بــرای محقــق نمــودن اهــداف هســته کلیــدی «توســعه زیرســاختهای ارتباطــی و

فـنآوری اطالعــات و خدمــات الکرتونیــک»  13پــروژه و  5فعالیــت تعریــف شــده و اعتبــاری
معــادل  615,7میلیــارد ریــال ( 27درصــد از محــل منابــع غیردولتــی و  73درصــد از محــل
منابــع دولتــی) بــرای اجــرای اقدامــات ایــن هســته بــرآورد گردیــده اســت .دســتگاههای
مرتبــط بــا عملیاتــی نمــودن هســته کلیــدی توســعه زیرســاختهای ارتباطــی و فــنآوری
اطالعــات و خدمــات الکترونیــک عبارتنــد از :اداره ارتباطــات و فــنآوری اطالعــات ،اداره
آموزشوپــرورش ،شــهرداری تبریــز ،اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،شــرکت پســت ،دفتــر
فـنآوری اســتانداری ،دانشــگاه تبریــز و اداره کل حراســت .امــا گزارشهــای دریافتــی ســازمان
ً
مدیریــت و برنامهریــزی از عملکــرد هســته عمومــا از ســوی اداره کل ارتباطــات و فــنآوری
ً
اطالعــات اســتان بــوده و بــه نظــر میرســد ،اداره مذکــور رأســا پیگیــری اجــرای پروژههــای
هســته اســت .مجمــوع گزارشهــای ارســالی از اداره کل ارتباطــات و فــنآوری اطالعــات،
اداره کل آمــوزش و پــرورش ،دانشــگاه تبریــز و شــرکت پســت درصــد پیشــرفت فیزیکــی هســته
کلیــدی توســعه زیرســاختهای ارتباطــی و فـنآوری اطالعــات و خدمــات الکترونیــک 75/77
درصــد نشــان میدهــد (جــدول .)45-1
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جدول ( :)45-1هسته کلیدی :توسعه زیرساختهای ارتباطی
و فنآوری اطالعات و خدمات الکترونیک
ردیف

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی برنامه

1

پروژه مرکز داده استان

یک مرکز

2

پروژه FTTX

 1000پورت

توسعه اینترنت پرسرعت
3
روستایی

 1756روستا
(_Adsl256
)Wifi1500

4

هوشمندسازی مدارس

 7000کالس

5

افزایش مدارس دارای
شبکه LAN

 500مدرسه

6

ایجاد و توسعه شبکه
ملی اطالعات

 7پرداخت خرد الکترونیکی
8

تولید محتوای
الکترونیکی

9

تهیه شناسنامه خدمت
سازمانهای دولتی در
استان

10

پیادهسازی سیستم
هوشمند صنعت
گردشگری در استان

برگزاری همایشهای
مرتبط با دولت
11
الکترونیک و شبکه ملی
اطالعات

دستگاه اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

100
اداره کل ارتباطات
و فنآوری
اطالعات

اداره کل
آموزشوپرورش

100
100

26

بدلیل عدم تخصیص اعتبار به
هوشمندسازی مدارس از سوی وزارت و
از سویی دیگر افزایش تعداد دانشآموزان
وبه تبع آن افزایش  تعداد کالسها   
اهداف پروژه هوشمندسازی مدارس بطور
کامل محقق نشده است  .

100

 80دستگاههای
اجرایی

اداره کل ارتباطات
و فنآوری
اطالعات

50

تمامی دستگاههای اجرایی میبایست
به شبکه وصل شوند که در دومین سند
تدبیر جزو پروژهها آمده است

 1سیستم
نرمافزاری

شهرداری تبریز

35

مقرر بود پروژه توسط سازمان فنآوری
شهرداری انجام شود ولی گزارشی مبنی
بر پیشرفت واصل نگردیده است.

 5طرح

اداره کل فرهنگ
و ارشاد

100

توسط بخش خصوصی استان به اتمام
رسیده است.

اداره کل ارتباطات
و فنآوری
 80دستگاه اجرایی
اطالعات

100

توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی
انجام شده است.

شهرداری تبریز

100

توسط بخش خصوصی استان تکمیل
شده است.

اداره کل ارتباطات
و فنآوری
اطالعات

100

 1سیستم
نرمافزاری
 6همایش
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ردیف

ادامه جدول ( :)45-1هسته کلیدی :توسعه زیرساختهای ارتباطی
و فنآوری اطالعات و خدمات الکترونیک
پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی برنامه

دستگاه اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

12

 GNAFطرح نشانی
استاندارد مکانی ملی

 1سیستم
نرمافزاری

شرکت پست استان

100

در سال  96پروژه توسط  4شرکت
پیمانکاری و در حدود  126نفر پرسنل
بخش خصوصی و در سال  97پروژه
توسط  4شرکت پیمانکار و در حدود 108
نفر پرسنل بخش خصوصی انجام گردید.
سازی% 116    :

بهنگام
ژئوکدسازی%  102 :
 ISICطبقهبندی مشاغل                                                   % 95 :
پاالیش اطالعات% 100  :

13

پرتال ملی  /استانی

 1سیستم
نرمافزاری

100

توسط بخش خصوصی تکمیل گردیده
و نیازمند همکاری استانداری جهت
استقرار میباشد.

14

پیادهسازی استاندارد
بینالمللی امنیت
اطالعات ISMS

 40دستگاه اجرایی

30

بودجه الزم برای استقرار این پروژه
تخصیص داده نشده است.

 3گروه

اداره کل ارتباطات
و فنآوری
اطالعات

0

به دلیل هزینهبر بودن و عدم تامین اعتبار
انجام نشده است.

16

آموزشهای امنیتی
و فنی تخصصی
کارشناسان IT

 500نفر  /ساعت

دفتر فنآوری
استانداری

100

در طول اجرای سند تدبیر و توسعه
چندین کارگاه  در حوزه امنیت ICT
برگزار شده است.

17

آپا دانشگاه تبریز

1

دانشگاه تبریز

100

دستاوردهای پروژه:
اشتغال نزدیک به  15نفر در آپادانشگاه
تبریز
برگزاری حدود  6000نفر ساعت کارگاه
آموزشی در زمینههای مختلف امنیت
سایبری
رصد آسیبپذیریهای موجود در رسانهها
و پورتالهای استانی و ارائه راهکار برای
رفع مشکالت موجود

ایجاد گروه واکنش امداد
15
رخداد رایانهای CERT

دفتر فنآوری
استانداری

 -34-1-2هسته کلیدی :ارتقای نظام ارائه خدمات سالمت در جامعه

در جهــت اجرایــی نمــودن هســته کلیــدی «ارتقــای نظــام ارائــه خدمــات ســامت در

جامعــه» تعــداد  7پــروژه و  17فعالیــت در قالــب  3اقــدام «بهبــود اســتاندارد خدمتــی پزشــک
خانــواده در روســتاها و شــهرها در بخــش دولتــی»« ،طراحــی و ایجــاد مجتمــع ســامت در
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حاشــیه شــهرهای بــزرگ» و «طراحــی و ایجــاد شــبکه جامــع و همگانــی ســامت اســکو»
در نظــر گرفتــه شــده اســت .اعتبــار الزم بــرای عملیاتــی نمــودن ایــن پروژههــا و فعالیتهــا
حــدود  7226میلیــارد ریــال ( 98درصــد از محــل منابــع ملــی و  2درصــد از محــل منابــع
اختصاصــی دســتگاه مجــری) بــرآورد شــده اســت .دســتگاه مجــری هســته کلیــدی ارتقــای
نظــام ارائــه خدمــات ســامت در جامعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز اســت .هســته کلیــدی
ارتقــای نظــام ارائــه خدمــات ســامت در جامعــه کــه خــود شــامل ســه اقــدام بهبــود اســتاندارد
خدمتــی پزشــک خانــواده در روســتاها و شــهرها در بخــش دولتــی ،طراحــی و ایجــاد مجتمــع
ســامت در حاشــیه شــهرهای بــزرگ و طراحــی و ایجــاد شــبکه جامــع و همگانــی ســامت
اســکو میباشــد ،براســاس گــزارش دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  99/05درصــد پیشــرفت
فیزیکــی داشــته اســت (جــداول  47-1 ،46-1و .)48-1
جدول ( :)46-1هسته کلیدی :ارتقای نظام ارائه خدمات سالمت در جامعه
اقدام  :1بهبود استاندارد خدمتی پزشک خانواده در روستاها و شهرها در بخش دولتی
پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی برنامه

1

بهبود استاندارد ساختمانی و تجهیزاتی
مراکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی

 335مرکز بهداشتی درمانی و
خانههای بهداشت

98

2

بهبود استاندارد پرسنلی مراکز ارائه خدمت

 495پزشک و  310ماما

100

 3آموزش و توانمندسازی اعضای تیم سالمت

 495پزشک و  310ماما

4

استقرار سامانه الکترونیک سالمت

 20مرکز بهداشت و  335مرکز
بهداشتی درمانی

5

ایجاد کلینیکهای ارجاع در بیمارستان

 25بیمارستان

6

پایش و ارزشیابی برنامه

 20مرکز بهداشت و  335مرکز
بهداشتی درمانی (ساالنه و
باارزش یاب خارجی)

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ردیف

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

100
93
90
100

عدم دسترسی به
اینترنت در تعدادی
از روستاها
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جدول ( :)47-1هسته کلیدی :ارتقای نظام ارائه خدمات سالمت در جامعه
اقدام  :2طراحی و ایجاد مجتمع سالمت در حاشیه شهرهای بزرگ
پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی برنامه

1

مطالعه پایه شاخصها و مطالعات دورهای ساالنه

 5مطالعه

100

-

100

3

تهیه راهنمای بیماریها در سطوح مختلف براساس
گروههای هدف

 20راهنما

100

4

طراحی کامل نظام جامع آموزش بر اساس بستههای
خدمتی

-

5

طراحی کامل نظام پایش و ارزشیابی بر اساس
دستورالعمل برنامه

-

6

اجرای پایلوت برنامه بر اساس دستورالعمل اجرایی

 1مجتمع

طراحی کامل دستورالعمل اجرایی مجتمعهای سالمت
2
بر اساس بسته خدمت و جمعیت تعریفشده

7
8

راهاندازی مجتمعهای سالمت بر اساس نتایج مناطق  20مجتمع سالمت در تبریز و
شهرهای باالی  50هزار نفر
پایلوت
استقرار سامانه الکترونیک سالمت

مجتمعهای کل استان

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ردیف

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

100
100
100
100
100

مالحظات
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جدول ( :)48-1هسته کلیدی :ارتقای نظام ارائه خدمات سالمت در جامعه
اقدام  :3طراحی و ایجاد شبکه جامع و همگانی سالمت اسکو
ردیف

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی برنامه

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

تدوین طرح گسترش شبکه جامع و همگانی
2
سالمت

طرح گسترش جامع شهرستان

100

3

خرید خدمت از بخشهای دولتی و
غیردولتی

قرارداد با  3مجتمع سالمت (شبکه جامع
اسکو با همکاری مرکز بهداشت استان)

100

4

راهاندازی شبکه جامع و همگانی سالمت

شبکه جامع و همگانی سالمت اسکو با
هماهنگی مرکز بهداشت استان

100

5

راهاندازی اولین مجتمع سالمت در شهر
جدید سهند

یک مجتمع سالمت

6

راهاندازی مجتمعهای سالمت اسکو و
ایلخچی

دو مجتمع سالمت

7

اجرای برنامه جامعه سالم

-

100

8

اجرای برنامه کنترل عوامل خطر و
بیماریهای غیر واگیر

-

100

9

اجرای برنامه توانمندسازی و مشارکت مردم

-

100

10

پایش و ارزشیابی

 4خودارزیابی 72 ،پایش داخلی18 ،
ارزشیابی خارجی و اصالح در صورت نیاز

100

 -35-1-2هسته کلیدی :بهبود سبک زندگی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

طراحی کامل دستورالعمل اجرایی بر اساس
1
بسته خدمت و جمعیت تعریفشده

-

100

مالحظات

100
100

بهمنظــور عملیاتــی نمــودن هســته کلیــدی «بهبــود ســبک زندگــی» تعــداد یــک پــروژه و
 22فعالیــت در قالــب  3اقــدام «آمــوزش روشهــای خــود مراقبتــی بــرای کنتــرل عوامــل خطــر
و بیماریهــای غیرواگیــری»« ،تدویــن اجــرای برنامــه کنتــرل عوامــل خطــر و پیشــگیری از
بیماریهــای غیرواگیــر هــدف در نظــام شــبکه» و «ارتقــای مشــارکت بیــن بخشــی و اســتفاده
از توانمندیهــای بخــش غیردولتــی» تعریــف شــده اســت .اعتبــار الزم بــرای اجــرای هســته
 305میلیــارد ریــال ( 24درصــد آن از محــل منابــع اســتانی 39,5 ،درصــد از محــل منابــع ملــی،
 6,5درصــد منابــع اختصاصــی و حــدود  30درصــد از منابــع داخلی دســتگاه) برآورد شــده اســت.
مســئولیت اجــرای هســته کلیــدی بهبــود ســبک زندگــی بــر عهــده دانشــگاه علــوم پزشــکی
اســت .دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــرای هســته کلیــدی بهبــود ســبک زندگــی در جامعــه
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بــا ســه اقــدام آمــوزش روشهــای خــود مراقبتــی بــرای کنتــرل عوامــل خطــر و بیماریهــای
غیرواگیــر ،تدویــن و اجــرای برنامــه کنتــرل عوامــل خطــر و پیشــگیری از بیماریهــای
غیرواگیــر هــدف در نظــام شــبکه و ارتقــای مشــارکت بیــن بخشــی و اســتفاده از توانمندیهــای
بخشهــای غیردولتــی درصــد پیشــرفت فیزیکــی  91/57اعــام نمــوده اســت(برای محاســبه
درصــد پیشــرفت فیزیکــی مربــوط بــه پــروژه « برگــزاری و اجــرای ورزشهــای همگانــی در
ادارات و مــدارس» کــه مســئولیت اجــرای آن بــر عهــده ســازمان ورزش و جوانــان شــهرداری
میباشــد بــه دلیــل عــدم ارائــه اطالعــات مربــوط بــه ســال  ،1397از اطالعــات ســال 1396
اســتفاده گردیــده اســت) (جــداول  50-1 ،49-1و .)51-1
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جدول ( :)49-1هسته کلیدی :بهبود سبک زندگی در جامعه
اقدام  :1آموزش روشهای خود مراقبتی برای کنترل عوامل خطر و بیماریهای غیرواگیر
ردیف

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی
برنامه

1

طراحی و اجرای کمپینهای
اطالعرسانی استانی

 6کمپین و
بسیج در سال

100

 100عنوان
در سال

100

مالحظات

آسم -دیابت  -فشارخون  -قلب -
تحرکبدنی  -سرطان  -حوادث -
چهارشنبه آخر سال
دالیل موفقیت :مشارکت شورای مبارزه با
مواد  مخدر  و سازمانهای مرتبط
تحرک بدنی -فشارخون -قلب -دیابت-
آسم -سرطان

3

تربیت مربیان همسان باهدف بسیج
اطالعرسانی از بین دانشآموزان و
دانشجویان و رابطین بهداشتی در
خصوص بهبود سبک زندگی

برگزاری برنامههای آموزشی بهبود
 4سبک زندگی و خودمراقبتی عوامل خطر
بیماریهای غیر واگیر برای مردم

 1200نفر در
سال

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چاپ و تکثیر مواد آموزشی در خصوص
2
بهبود سبک زندگی با کنترل عوامل خطر

 35درصد
جمعیت
استان

آموزش بهبود سبک زندگی و خودمراقبتی  100درصد
 5عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر برای بیماران تحت
مراقبت
بیماران

چاپ دورهای عالئم هشداردهنده عوامل
 7خطر بیماریها و استعمال دخانیات و
مخاطرات در روی بستهبندیها

-

6

 98908نفر در سال

100

ارتقای فعالیت بدنی – عوامل خطر
بیماریهای قلبی عروقی -دیابت-
بیماریهای تنفسی -سرطانها-

100

عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی
و خطر سنجی -اختالل چربی خون-
دیابت -فشارخون – تحرک بدنی-
بیماریهای تنفسی

100
سازمان صنعت،
معدن و تجارت

طراحی وبسایت خود مراقبتی و بهبود
شیوه زندگی

-

100

چاپ و تکثیر
(بنر ،پوستر ،استند ،تراکت میوه و سبزی
و لبنیات
 بنر ،پوستر ،استند ،تراکت ،برچسب  نمک ،قند و روغن جداگانه و بصورت
سهتایی – بنر و پوستر و تراکت نمک دریا)

_

بر اساس اعالم سازمان صنعت ،معدن و
تجارت ،این فعالیت در حیطه وظایف این
سازمان نمیباشد.
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جدول ( :)50-1هسته کلیدی :بهبود سبک زندگی در جامعه
اقدام  :2تدوین و اجرای برنامه کنترل عوامل خطر و پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر
هدف در نظام شبکه
ردیف

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی
برنامه

دستگاه
اجرائی

 25بسته
تدوین برنامه کنترل بیماریهای غیرواگیر
آموزشی
 1و برنامه شناسایی زودرس عوامل خطر
 5راهنمای
بیماریها
بالینی

ساماندهی نظام ارجاع و مراکز تشخیصی
درمانی سطح دوم برای مراقبت از
 3بیماریهای غیرواگیر و اصالح شیوه
زندگی و تغذیه ،تحرک بدنی و مشاوره
بهداشت روانی اجتماعی و اعتیاد.

%100
جمعیت
استان

طراحی و اجرا پروژه بررسی وضعیت
موجود و پژوهشهای دورهای تغییر
سبک زندگی مردم در کلیه موارد عوامل
خطر و بیماریها

 8مورد

4

100

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ادغام کنترل بیماریهای غیرواگیر و
برنامه شناسایی زودرس عوامل خطر
2
بیماریها و صدور کارت سالمت و انجام
مراقبت و خود مراقبتی در PHC

%100
جمعیت
استان

درصد
پیشرفت
فیزیکی

41

100

100

مالحظات

آسم – copd -ایراپن پزشک -ایراپن
ماما -ایراپن بهورز -ایراپن مراقبت
سالمت -فشارخون-
  اجرای برنامه خطر سنجی بیماریهای
قلبی عروقی در کل استان در حال انجام
میباشد.
شناسایی موارد نیازمند خدمات تخصصی
و ارجاع آنها به روانپزشک
اجرای برنامه استپس عوامل خطر
بیماریهای غیرواگیر در سراسر کشور
در سال 95
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جدول ( :)51-1هسته کلیدی :بهبود سبک زندگی
اقدام :3ارتقای مشارکت بینبخشی و استفاده از توانمندیهای بخشهای غیردولتی
ردیف

1

تدوین و استقرار شیوهنامه استانی
همکاری بین بخشی

1

ایجاد راهکارهای حمایتی الزم جهت
توسعه رستورانهای دوستدار سالمت و
2
برنامه غذایی استاندارد برای کودکستانها
و مدارس

1

4

تدوین و استقرار منشور سالمت روانی
اجتماعی در سازمان متبوع (اداره،
مدرسه ،دانشگاه ،کارخانه و)...

1

برگزاری و اجرای ورزشهای همگانی در
ادارات و مدارس
7
(کوهنوردی ،پیادهروی و ورزشهای
صبحگاهی)...

هر سه ماه

6

دانشگاه علوم
پزشکی تبریز

کنترل سموم باقیمانده در مواد غذایی و
اصالح الگوی مصرف کود و سموم

 100درصد

سازمان ورزش و
جوانان

فرمولبندی و برچسبگذاری محصوالت
5
غذایی تولیدی داخل استان

 100درصد

دانشگاه علوم پزشکی اداره صنعت معدن و
تجارت
تبریز

3

پیشنهاد اصالح استانداردهای ملی بر
اساس سیاستهای شیوه زندگی سالم

1

_
استانداری

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی
برنامه

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

_
100

سند استانی بیماریهای غیرواگیر

100

_

100

100

بر اساس اعالم سازمان صنعت ،معدن و
تجارت ،این فعالیت در حیطه وظایف این
سازمان نمیباشد.
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ادامه جدول ( :)51-1هسته کلیدی :بهبود سبک زندگی
اقدام :3ارتقای مشارکت بینبخشی و استفاده از توانمندیهای بخشهای غیردولتی
ردیف

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی
برنامه

تدوین و اجرای برنامه جهت ارتقا وضعیت
 8بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذائی
و اماکن عمومی

 90درصد

اجرای برنامه جامع سالمت روان استان

 80درصد

ادغام خدمات کاهش آسیب در خدمات
10
بهداشتی درمانی
12

ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی
براساس کارکرد در حوزه سالمت

87.1

100

شناسایی به موقع موارد مشکوک به
اختالالت روانپزشکی ،مراقبت بیماران
و آموز ش  بیماران و خانواده آنها ( زیرا
روان سالم افراد و فضای
آرام  با نشاط جامعه از ملزومات تولید و
اشتغال بیشتر میباشد)
دالیل موفقیت :
توانمندسازی مراقبین ،بهورزان وروانشناسان –بکارگیری وتقویت نیروی
انسانی

 100درصد

67.4

-

 1بار در سال

100

در کارگروههای سالمت و امنیت غذایی
استان

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

9

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

 -36-1-2هسته کلیدی :توسعه فنآوریهای زیست پزشکی و تجاریسازی آن

بـــرای هســـته کلیـــدی «توســـعه فنآوریهـــای زیســـت پزشـــکی و تجاریســـازی

آن» تع ــداد  8پ ــروژه و  18فعالی ــت در قال ــب  5اق ــدام تعری ــف ش ــده اس ــت .اعتب ــار الزم ب ــرای
آن  282,1میلی ــارد ری ــال ( 47درص ــد از مح ــل مناب ــع مل ــی 11 ،درص ــد مناب ــع اختصاص ــی
و  42درص ــد از مح ــل مناب ــع داخل ــی دس ــتگاه) ب ــرآورد ش ــده اس ــت .هس ــته کلی ــدی توس ــعه
فنآوریه ــای زیس ــت پزش ــکی و تجاریس ــازی آن ب ــا مس ــئولیت اجرائ ــی دانش ــگاه عل ــوم
پزشـــکی تبریـــز تدویـــن شـــده اســـت .در مجمـــوع هســـته کلیـــدی توســـعه فنآوریهـــای
زیســـت پزشـــکی و تجاریســـازی آن کـــه شـــامل پنـــج اقـــدام راهانـــدازی و تجهیـــز کلیـــن
روم بـــرای تولیـــد آنتیبادیهـــای منوکلونـــال و ســـلول درمانـــی؛ ظرفیتســـازی جهـــت
جـــذب شـــرکتهای دانشبنیـــان در زمینـــ ه آنتـــی بادیهـــای منوکلونـــال؛ ایجـــاد بانـــک
س ــلولی اس ــتان؛ ایج ــاد انس ــتیتوی مل ــی ترمیم ــی (ط ــب بازس ــاختی) و برگ ــزاری کارگاهه ــای
توانمندســـازی در زمینـــه تولیـــد تجهیـــزات پزشـــکی برمبنـــای گزارشهـــای دریافتـــی از
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دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز دارای  85/85درصـــد پیشـــرفت فیزیکـــی بـــوده اســـت
(جـــدول  55-1 ، 54-1 ،53-1 ،52-1و .)56-1
جدول ( :)52-1هسته کلیدی :توسعه فنآوریهای زیست پزشکی و تجاریسازی آن
اقدام  :1راهاندازی و تجهیز کلین روم برای تولید آنتیبادیهای منوکلونال و سلول درمانی
ردیف

پروژه  /فعالیت

راهاندازی و تجهیز
آزمایشگاه جامع
1
درزمینه تولید
آنتیبادی

هدف عملیاتی برنامه

دستگاه
اجرائی

تجهیز یک واحد
آزمایشگاهی

طراحی کلین روم و طراحی و تجهیز دانشگاه
2
یک واحد اتاق تمیز علوم
ساخت آن
پزشکی
تبریز
طراحی ابنیه
طراحی و تجهیز
 3مربوط به تأسیسات
یک واحد اتاق تمیز
و ساخت آن
4

تجهیز کلین روم

طراحی و تجهیز
یک واحد اتاق تمیز

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

60

به دلیل نبود اعتبار آزمایشگاه جامع بصورت مستقل
تجهیز نگردیده است ولی مرکز تحقیقات ایمونولوژی و
آزمایشگاه جامع در اختیار میباشد .با این وجود تجهیزات
اساسی همانند فرمانتور سلولی و  FPLCکماکان موجود
نمیباشد.

90

به دلیل عدم نصب سیستم آبساز ،کف پوشهای
مربوطه و هواساز نصب نگردیده است.

90

موتورخانه ساختمان آماده گردیده ولی تجهیز نگردیده
است ولی به دلیل تحریم دستگاه آبساز خریداری نگردیده
است .و نصب تجهیزات هواساز نیز به تبع آن متوقف
گردیده است

100
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جدول ( :)53-1هسته کلیدی :توسعه فنآوریهای زیست پزشکی و تجاریسازی آن
اقدام  :2ظرفیتسازی جهت جذب شرکتهای دانشبنیان درزمینهی آنتیبادیهای
منوکلونال
ردیف

2

انتشار کتابچه درمانی مرکز رشد
بیوتکنولوژی دارویی و اولویت مرکز

یک کتابچه

3

جذب حمایتهای مالی

-

4

جذب شرکتهای دانشبنیان در زمینه
آنتیبادی مونوکلونال

 5شرکت

5

انجام پژوههای تحقیقاتی و تولیدی در
زمینه آنتیبادی مونوکلونال

دو نوع
آنتیبادی
کایمریک
و یک نوع
آنتیبادی
انسانی

6

تشکیل کارگروه تولید آنتیبادی

حداقل  4نفر

100

به دلیل صرفه جویی در هزینه ها بصورت
الکترونیکی در وب سایت مرکز بارگذاری
گردید

20

شرکت شتابدهی پرسیس ژن در دانشگاه
علوم پزشکی تبریز استقرار یافته است و
با اعطای وام (وام  350میلیونی از شرکت
پرسیس ژن در راستای تولید آنتی بادی
مونوکلونال)

مرکز رشد بیوتکنولوژی دارویی

1

برگزاری دو کارگاه آشنایی با نحوه ثبت
شرکت دانشبنیان و مزایای آن

 2کارگاه
آموزشی

100

هر سال بصورت مرتب یک کارگاه برگزار
گردید

60
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی
برنامه

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

100

آنتی بادی کایمریک یک عدد
آنتی بادی انسانی
یک عدد

100

جدول ( :)54-1هسته کلیدی :توسعه فنآوریهای زیست پزشکی و تجاریسازی آن
اقدام  :3ایجاد بانک سلولی استان
ردیف

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی برنامه

1

تصویب جامع طرح

 2کارگاه آموزشی

2

آمادهسازی محل اجرای طرح

-

3

ایجاد اتاق تمیز برای استخراج سلول

یک باب

4

خرید انکباتور و تانک نیتروژن و خرید وسایل
آزمایشگاهی و مواد الزم

 5شرکت

5

تست روشها و شروع ذخیرهسازی سلول

دو نوع آنتیبادی کایمریک و یک
نوع آنتیبادی انسانی

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

100
دانشگاه
علوم
پزشکی
تبریز

100
25
20
100

مالحظات
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ردیف

جدول ( :)55-1هسته کلیدی :توسعه فنآوریهای زیست پزشکی و تجاریسازی آن
اقدام  :4ایجاد انستیتوی ملی ترمیمی (طب بازساختی)
پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی
برنامه

1

اتمام اتاق تمیز – بیمارستان مدنی

یک واحد

25

2

آماده کردن پروپوزالهای طب ترمیمی

-

100

 3آموزش نیروی انسانی و اعزام به خارج از کشور

یک باب

درصد پیشرفت
فیزیکی

دستگاه اجرائی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مالحظات

100

4

خرید امکانات و وسایل مورد نیاز

-

100

5

انجام سلول درمانی در حوزههای مورد فعالیت

-

20

جدول ( :)56-1هسته کلیدی :توسعه فنآوریهای زیست پزشکی و تجاریسازی آن
اقدام  :5برگزاری کارگاههای توانمندسازی در زمینه تولید تجهیزات پزشکی
ردیف

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی
برنامه

1

کارگاه تدوین ( B. Pطرح بازاریابی)

یک کارگاه

2

کارگاه تجاریسازی

یک کارگاه

3

کارگاه شرکتهای دانشبنیان در عرصه تجهیزات پزشکی

یک کارگاه

4

نحوه نوشتن و ویرایش گزارش فنی

یک کارگاه

5

دوره آشنایی با تجهیزات پزشکی و قوانین مربوطه و بازار تجهیزات

یک کارگاه

6

نحوه ثبت شرکتها و مقررات مربوطه

یک کارگاه

 -37-1-2هسته کلیدی :صیانت از حقوق شهروندی

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

100
دانشگاه
علوم
پزشکی
تبریز

100
100
100
100
100

بــرای تحقــق اجرائــی هســته کلیــدی «صیانــت از حقــوق شــهروندی»  10فعالیــت
و  9پــروژه در قالــب  2اقــدام «آمــوزش حقــوق شــهروندی ،شــهر الکترونیــک» و «توســعه
سیاس ـتهای حمایتــی از معلولیــن و ســالمندان» تعریــف شــده اســت .مجمــوع اعتبــار مــورد
نیــاز بــرای اجــرای اقدامــات ایــن هســته  1350میلیــارد ریــال ( 62درصــد از محــل منابــع
غیردولتــی و  48درصــد از محــل منابــع دولتــی) بــرآورد گردیــده اســت .شــهرداری تبریــز،
ســازمان صــدا و ســیما و اداره کل بهزیســتی مســئول اجــرای هســته کلیــدی صیانــت از حقــوق
شــهروندی میباشــند.
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هســته کلیــدی صیانــت از حقــوق شــهروندی دارای دو اقــدام اســت کــه اقــدام اول بــا
عنــوان آمــوزش حقــوق شــهروندی ،شــهر الکترونیــک مربــوط بــه شــهرداری تبریــز و اقــدام
ً
دوم بــا عنــوان توســعه سیاسـتهای حمایتــی از معلولیــن و ســالمندان مشــترکا بــر عهــده اداره
کل بهزیســتی و ســازمان صــدا و ســیمای اســتان اســت .درصــد پیشــرفت فیزیکــی هســته
صیانــت از حقــوق شــهروندی 84/6 ،درصــد بــه دســت آمــده کــه مربــوط بــه اقــدام دوم اســت
(شــهرداری در مــورد اقــدام اول بــا وجــود مکاتبــات و پیگیریهــای گــروه تهیــه گــزارش
پاسخگو نمیباشد) (جداول  57-1و .)58-1

جدول ( :)57-1هسته کلیدی :صیانت از حقوق شهروندی
اقدام  :1آموزش حقوق شهروندی ،شهر الکترونیک

*

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی برنامه

1

آموزش شهروندان

 50کالس آموزشی
 35000جلد

100

2

آموزش مدیران و کارکنان

 40دوره

80

*

3

تکثیر و توزیع بروشور و کتابچه راهنمای مراجعان

یکمیلیون نسخه

80

*

4

جشنوارههای تخصصی

 15مورد

75

*

5

خرید کتاب و تجهیز کتابخانههای تابعه

 5000جلد

70

*

6

فضاسازی محیطی در اعیاد و مناسبتهای مذهبی و ملی

 60000متر انواع بنر و
پارچه و طراحی

100

*

7

آموزش حقوق شهروندی و کرامت انسانی از دیدگاه اسالم

 500جلد

100

*

8

تجهیز شهرداریها به سیستم کامپیوتری جهت استفاده
شهروندان

 100دستگاه

60

*

9

ایجاد اینترنت پرسرعت در فضاهای عمومی

دو مگابایت در ثانیه

50

*

شهرداری تبریز

ردیف

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات
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 12برنامه

100

حقوق شهروندی ابعاد گسترده سیاسی،
فرهنگی و اجتماعی دارد و صدا و سیما
در حوزههای مختلف همواره به این
موضوع پرداخته است از این رو محدود
کردن نقش صدا و سیما به آگاهسازی
عمومی درباره پیشگیری از معلولیتها
کامال ناصحیح است هرچند به این
موضوع نیز پرداخته شده است.

2

ایجاد مراکز مشاوره در کلیه
شهرستانهای استان

 8مرکز

26

اشتغالزایی برای فار غالتحصیالن رشته
روانشناسی

3

انطباق خدمات دستگاهها با استاندارد
دستگاههای دوستدار سالمند

 20واحد

100

4

مناسبسازی ساختمانهای وابسته به
دستگاهها ،معابر و اماکن عمومی

 40واحد

100

 3مؤسسه

100

ردیف

هدف عملیاتی
برنامه

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

صدا و سیما

جدول ( :)58-1هسته کلیدی :صیانت از حقوق شهروندی
اقدام  :2توسعه سیاستهای حمایتی از معلولین و سالمندان
پروژه  /فعالیت

آگاهسازی عمومی در خصوص پیشگیری
1
از معلولیتها

 5ایجاد بنیادهای فرزانگان در شهرستانها

7

ایجاد سراهای محالت و کانونهای
سالمندان در سطح محالت شهر تبریز

 10سرا

8

ایجاد مجتمع مسکونی هتل آپارتمان
سالمندان

1

50

9

گسترش مؤسسات مردمنهاد در حوزه
توانبخشی و نگهداری سالمندان و
معلوالن

 5موسسه

100

نظارت بر مناسبسازی فضاها و امکانات
 10مدارس عادی جهت حضور کودکان
معلول

اداره کل بهزیستی

6

ایجاد مراکز توانبخشی معلوالن و
سالمندان در شهرستانهای محروم
استان

 8مرکز

100
10

یک کانون محلهای تشکیل شده است.

60

 -38-1-2هسته کلیدی :پیشگیری ،کنترل و کاهش اعتیاد

در جهــت عملیاتــی نمــودن هســته کلیــدی «پیشــگیری ،کنــرل و کاهــش اعتیــاد»،
 5فعالیــت و  2پــروژه تعریــف گردیــده و اعتبــاری معــادل  39,5میلیــارد ریــال ( 92درصــد
از محــل منابــع غیردولتــی و حــدود  8درصــد از محــل منابــع دولتــی) بــرای اجــرای هســته
کلیــدی بــرآورد گردیــده اســت .مســئولیت اجرائــی هســته کلیــدی پیشــگیری ،کنتــرل و کاهــش
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اعتیــاد بــر عهــده ســازمان بهزیســتی و شــورای هماهنگــی مــواد مخــدر اســتان اســت .اداره
کل بهزیســتی اســتان طــی گــزارش ارســالی خــود درصــد پیشــرفت فیزیکــی هســته کلیــدی
پیشــگیری ،کنتــرل و کاهــش اعتیــاد را کــه شــامل تأســیس مرکــز مــاده  16نیــز میباشــد95 ،
درصــد اعــام نمــوده اســت (جــدول .)59-1
جدول ( :)59-1هسته کلیدی :پیشگیری ،کنترل و کاهش اعتیاد
ردیف

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت مالحظات
فیزیکی

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی
برنامه

1

اجرا کارگاههای آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد در مناطق شهری
و روستایی

 1000کارگاه

100

2

راهاندازی نمایشگاه دایمی اعتیاد

دو نمایشگاه

50

3

تولید و تدوین بستههای آموزشی

 150هزار
بسته آموزشی

100

4

راهاندازی مرکز بعد از خروج معتادین

یک مرکز

5

راهاندازی مرکز پناهگاه شبانه (شیلتر) ویژه بانوان

یک مرکز

100

6

تأسیس انجمن حمایت از خانواده معتادین استان

یک مرکز

100

7

ارائه خدمات پیشگیری از اعتیاد در خانوادهها محیطهای آموزشی و
کاری

8

تأسیس مرکز (ماده )16

بهزیستی

100

100
یک مرکز

 -39-1-2هسته کلیدی :توسعه سازمانهای مردمنهاد

شورای
هماهنگی
مواد مخدر

100

بــرای اجــرای اهــداف هســته کلیــدی «توســعه ســازمانهای مردمنهــاد»  6فعالیــت
تعریــف گردیــده اســت .اعتبــاری معــادل  31میلیــارد ریــال بــرای اجــرای هســته کلیــدی
بــرآورد گردیــده اســت .دســتگاه متولــی بــرای اجــرای هســته کلیــدی توســعه ســازمانهای
مردمنهــاد اســتانداری اســت .میــزان تحقــق و درصــد پیشــرفت فیزیکــی هســته کلیــدی
توســعه ســازمانهای مــردم نهــاد توســط دفتــر امــور اجتماعــی معاونــت سیاســی ،امنیتــی
اســتانداری اســتان آذربایجــان شــرقی  100درصــد اعــام شــده اســت (جــدول .)60-1
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جدول ( :)60-1هسته کلیدی :توسعه سازمانهای مردمنهاد

در قالب طرح یکپارچه سازمانهای مردم نهاد
اطالعات سمنها بهروزرسانی  شده و با توجه به
ماهیت سمنها این طرح به صورت مستمر پایش
شده و بهروزرسانی میگردد.

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی
برنامه

1

بهروزرسانی اطلس
سازمانهای مردمنهاد

1

100

2

برگزاری کارگاههای آموزشی
ویژه سازمانهای مردمنهاد

 12کارگاه در
سال

100

با توجه به نیاز دستگاهها جهت ارتباط با
سازمانهای مردم نهاد ،برگزاری کارگاههای
آموزشی یکی از الویتهای دستگاهها در این زمینه
بوده است و کارگاههای عمومی  برگزار گردیده است.

حمایت از طرحها و پروژههای
3
سازمانهای مردمنهاد

 500طرح

100

تفاهم نامههای متعددی با سمنها در راستای
افزایش مشارکتهای اجتماعی و سهیم نمودن
سمنها در تصمیمسازیها منعقد شده است.

4

برگزاری همایش و نمایشگاه
ویژه سازمانهای مردمنهاد

 2مورد در
سال

100

5

ایجاد وبسایت ویژه
سازمانهای مردمنهاد

-

100

6

اجرای طرح ارزشیابی و
رتبهبندی سمنها

هرسال یکبار

100

استانداری

ردیف

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

با توجه به تغییر ساختار ارزشیابی و رتبهبندی در
وزارت کشور این پروژه در ساختار جدید در حال
انجام میباشد.

 -40-3هسته کلیدی :توسعه ورزش قهرمانی و همگانی

بــرای تحقــق اهــداف هســته کلیــدی «توســعه ورزش قهرمانــی و همگانــی» و بــرای
عملیاتــی نمــودن ایــن هســته یــک فعالیــت و  4پــروژه بــا اعتبــاری معــادل 533,3میلیــارد
ریــال ( 52درصــد از محــل منابــع غیردولتــی و  48درصــد از محــل منابــع دولتی)پیــش بینــی
گردیــده اســت .اداره کل ورزش و جوانــان اســتان مســئول اجــرای هســته کلیــدی میباشــد.
براســاس گــزارش دریافتــی از اداره کل ورزش و جوانــان اســتان ،میــزان پیشــرفت فیزیکــی
هســته کلیــدی توســعه ورزش قهرمانــی و همگانــی  69/25درصــد بــوده اســت .حضــور تعــداد
کثیــری از گردشــگران ورزشــی از کشــورهای مختلــف در اســتان و ارتقــا ســطح ســامت افــراد
و افزایــش مشــارکت مــردم در فعالیتهــای ورزشــی و کاهــش هزینههــای درمــان را میتــوان
از اثــرات مثبــت ایــن هســته کلیــدی در اســتان دانســت (جــدول .)61-1
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جدول ( :)61-1هسته کلیدی :توسعه ورزش قهرمانی و همگانی

حضور بیش از  1000گردشگر ورزشی از
کشورهای مختلف در استان

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی برنامه

1

برگزاری مسابقات
بینالمللی و آسیایی

میزبانی حداقل  12رویداد
ورزشی

100

2

افزایش سرانه ورزشی

اتمام پروژههای نیمهتمام به
تعداد  ،53افزایش باشگاههای
خصوصی از  380به 420
باشگاه و ایجاد فضاهای
ورزشی جدید 718000
مترمربع

3

به دلیل کمبود اعتبارات دولتی و شرایط
بد اقتصادی به لحاظ با صرفه نبودن
برای حضور بخش خصوصی عمال
پیشرفتی حاصل نشده است.

3

تجهیز و توسعه مرکز
استعدادیابی و سنجش
قابلیتهای جسمانی

-

100

استفاده از هیاتهای ورزشی استان
و شهرستانها با بیش از  820هیات
ورزشی فعال

4

افزایش ایستگاههای
سالمت

 150پایگاه

95

ارتقا سطح سالمت افراد و افزایش
مشارکت مردم در فعالیتهای ورزشی از
 21درصد به بیش از  27درصد و کاهش
هزینههای درمان

4

کمبود اعتبارات دولتی

اداره کل ورزش و جوانان

ردیف

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

شامل استخر ،سالنهای
تکمیل مجموعه ورزشی
ورزشی و خوابگاه به تعداد 14
5
یادگار امام
مجموعه

 -41-1-2هسته کلیدی :تحکیم و تعالی بنیان خانواده

در هســته کلیــدی «تحکیــم و تعالــی بنیــان خانــواده» بــرای عملیاتــی شــدن اهــداف
 5فعالیــت و یــک پــروژه تاکیــد گردیــده و اعتبــاری معــادل  21,8میلیــارد ریــال ( 23درصــد
آن از محــل منابــع غیردولتــی و  77درصــد از محــل منابــع دولتــی) بــرای اجــرای ایــن هســته
کلیــدی بــرآورد شــده اســت .مســئول اجــرای هســته کلیــدی تحکیــم و تعالــی بنیــان خانــواده
ســازمانهای صــدا و ســیما و اداره کل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری اســت .اداره کل
امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری از عملکــرد خــود در مــورد اجــرای طرحهــای آموزشــی
ویــژه زوجیــن جــوان ،اجــرای طــرح ویــژه زنــان خانـهدار و دختــران جــوان ،اجــرای مرحلــه اول
طــرح توانافزایــی و ارتقــای تــابآوری اجتماعــی زنــان و خانــواده اســتان ،اجــرای مرحلــه دوم
طــرح توانافزایــی و ارتقــای تــابآوری اجتماعــی زنــان و خانــواده اســتان و برگــزاری طــرح

120

جلد دوم | فصل اول | گزارش پایش عملکرد نخستین سند تدبیر توسعه

آمــوزش زوج درمانــی بــا هــدف تحکیــم بنیــان خانــواده بــا رویکــرد کاهش طــاق در شهرســتان
مرنــد ،گــزارش مبســوطی ارائــه نمــوده اســت .امــا آنچــه کــه اداره کل امــور بانــوان و خانــواده
اســتانداری توانســته اســت در قالــب هســته کلیــدی تحکیــم و تعالــی بنیــان خانــواده بــا رویکــرد
کاهــش طــاق و تســهیل ازدواج محقــق نمایــد ،حــدود  50درصــد میباشــد (جــدول .)62-1
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جدول(:)62-1هستهکلیدی:تحکیموتعالیبنیانخانوادهبارویکردکاهشطالقوتسهیلازدواج
ردیف

پروژه  /فعالیت

تولید برنامههای
رادیویی و تلویزیونی
در خصوص
1
مهارتهای زندگی
و تقویت نهاد
خانواده

2

هدف عملیاتی
برنامه

مستمر

دستگاه
اجرائی

صدا و
سیما

 4مجمع
خیرین ازدواج
تشکیل مجمع
در تبریز و
خیرین ازدواج و
راهاندازی موسسه شهرستانهای
ویژه و 20
ازدواج آسان در
شهرستانهای مؤسسه برگزاری
ازدواج آسان در
استان
شهرستانها

درصد
پیشرفت
فیزیکی

100

مالحظات

تحکیم و تعالی خانواده از راهبردهای اساسی و اولویتها
مستمر صدا و سیما به شمار میرود و در چندین برنامه ویژه
همانند «خانواده و سیما» و «خانواده و رادیو» که در شش
روز هفته پخش میشوند به تحکیم و تعالی خانواده از طریق
آموزش مهارتهای زندگی میپردازد البته در بسیاری از
برنامههای دیگر نیز این موضوع اساسی پیگیری میشود.

_

اداره کل امور بانوان و خانواده به عنوان یک دفتر تنها
اختیارات در حوزه سیاستگذاری دارد و بنابراین نمیتواند
ً
مدیریت و
رأسا وارد فاز اجرائی گردد .طبق اعالم سازمان ً
برنامهریزی در سال   ،95پیگیری این بند ،مستقیما از سوی
سازمان مدیریت خواهد بود و اداره کل امور بانوان  و خانواده
تنها دو طرح آموزشی را پیگیری خواهد نمود.

100

مهمترین مشکل موجود در اجرای طرح ،عدم اختصاص
بودجه مصوب از محل اعتبارات استانی  میباشد .بنابر اعالم
فرمانداریها در صورت عدم اختصاص بودجه ،دیگر قادر به
ادامه برگزاری دورههای آموزشی نخواهند بود .محل تأمین
اعتبار برای این دو طرح آموزشی از محل اعتبارات استانی
میباشد ( .شایان ذکر است که این اداره کل پس از انعقاد
تفاهم نامهای تحت عنوان تابآوری اجتماعی زنان با معاونت
امور زنان ریاست جمهوری در طی سالهای  95و  96اقدام
به برگزاری کالسهای مهارتهای زندگی و ارتباط زوجین
با اعتباری بالغ بر  160میلیون تومان (هر سال  80میلیون
تومان) نمود که بسیار نیز موفقیتآمیز بود.

 4ایجاد مرکز مشاوره

یک مرکز

_

برگزاری کارگاهها و
 5دورههای آموزشی و
انجام مشاوره

-

100

اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری

اجرای طرح رحمت
 3ویژه زنان خانهدار و
دختران جوان

-

اداره کل امور بانوان و خانواده به عنوان یک دفتر تنها
اختیارات در حوزه سیاستگذاری دارد و بنابراین نمیتواند
ً
مدیریت و
رأسا وارد فاز اجرائی گردد .طبق اعالم سازمان ً
برنامهریزی در سال   ،95پیگیری این بند  ،مستقیما از سوی
سازمان مدیریت خواهد بود و اداره کل امور بانوان  و خانواده
تنها دو طرح آموزشی را پیگیری خواهد نمود.
شایان ذکر است که این اداره کل پس از انعقاد تفاهم نامهای
تحت عنوان تاب آوری اجتماعی زنان  ،با معاونت امور زنان
ریاست جمهوری در طی سالهای  95و   96و 97اقدام
به برگزاری کالسهای مهارتهای زندگی و ارتباط زوجین
با اعتباری بالغ بر  245میلیون تومان (هر سال 80میلیون
تومان و سال 97مبلغ  85میلیون تومان  ،نمود که بسیار
نیزموفقیت آمیز بود)
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 -42-1-2هسته کلیدی :توسعه و ترویج فرهنگ ،هنر و آداب و رسوم بومی

در راســتای اجــرای هســته کلیــدی «توســعه و ترویــج فرهنــگ ،هــر و آداب و رســوم

بومــی» و بــرای عملیاتــی نمــودن اهــداف ایــن هســته  4پــروژه و  12فعالیــت بــا اعتبــاری
معــادل  191میلیــارد ریــال ( 40درصــد آن از محــل منابــع غیردولتــی و  60درصــد از محــل
منابــع دولتــی) تعریــف شــده اســت .دســتگاه مســئول اجــرای هســته توســعه و ترویــج فرهنــگ،
هنــر و آداب و رســوم بومــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اســت ،ایــن اداره
کل علیرغــم ارســال گــزارش عملکــرد ،در مــورد مســائل پیشــروی عملیــات اجرائــی هســته
گزارشــی ارائــه ننمــوده اســت .گــزارش ارســالی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان در
مــورد هســته کلیــدی توســعه و ترویــج فرهنــگ ،هنــر و آداب و رســوم بومــی نشــان میدهــد،
اداره مذکــور  85درصــد از اهــداف هســته کلیــدی را محقــق نمــوده اســت (جــدول .)63-1
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جدول ( :)63-1هسته کلیدی :توسعه و ترویج فرهنگ ،هنر و آداب و رسوم بومی

تداوم در دومین سند
تدبیر

پروژه  /فعالیت

هدف عملیاتی
برنامه

1

تدوین و انتشار فرهنگ لغت و دانشنامه آذربایجان

یک
دانشنامه و
یک لغتنامه

40

2

ایجاد رشتههای جدید بومی در هنرستانهای هنرهای زیبای
تبریز

 3رشته

95

ــ

3

احیا و توسعه سنتهای اجرای مراسم مذهبی و آئینی

-

95

ــ

 4تأسیس مؤسسه احیا و توسعه موسیقی محلی (موغام عاشقی) یک مؤسسه

100

ــ

راهاندازی و توسعه مؤسسات ،هیئتها و تشکلهای فرهنگی 21 ،مورد در
5
سال
هنری ،رسانهای ،دینی و قرآنی مرتبط

100

ــ

6

برگزاری نمایشگاههای صنعت فرهنگ

 ۲نمایشگاه
در سال

100

تداوم در دومین سند
تدبیر

7

احیا و توسعه مکاتب مختلف هنری تبریز

-

70

تداوم در دومین سند
تدبیر

8

برگزاری همایش و سمینار علمی

 3مورد

75

تداوم در دومین سند
تدبیر

9

تألیف ،چاپ خرید و توزیع کتاب با مضامین بومی آذربایجان

 60عنوان

75

ــ

10

تولید آثار هنری مرتبط اعم از هنرهای تجسمی و غیره

 300اثر

75

تداوم در دومین سند
تدبیر

11

انجام طرحهای پژوهشی مرتبط

 ۲۰طرح

70

ــ

12

راهاندازی نشریه تخصصی

یک نشریه

100

ــ

13

تأسیس بنیاد فرهنگ و هنر آذربایجان

یک بنیاد

100

ــ

14

تدوین و اجرای جشنوارههای بینالمللی فرهنگی و هنری
باهدف تولید آثار

 2جشنواره

80

ــ

15

احیای متون ،بازیها و رسوم سنتی با بهرهگیری از
فنآوریهای جدید

 5مورد

100

ــ

16

تأسیس مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر استان

یک مرکز

100

ــ

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

ردیف

دستگاه
اجرائی

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مالحظات

 -2-2ارزیابی میزان تحقق اولین سند تدبیر توسعه در استان

چنانچــه مطالعــه گزارشهــای ارســالی دســتگاههای اجرائــی نشــان میدهــد ،تــاش
ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان بــرای بهرهبــرداری حداکثــری از ظرفیــت و
پتانســیلهای اســتان در مســیر توســعه تاحــدود زیــادی مثمرثمــر بــوده اســت ،هرچنــد ایــن
گزارشهــا حــاوی مســایل و تنگناهــای بســیار مهمــی در امــور اجرائــی و عملیاتــی برنامــه
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اولیــن ســند تدبیــر توســعه نیــز میباشــد .ولــی بــا وجــود مســایل و تنگناهــای موجــود در همــه
ابعــاد مختلــف اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی ،حقوقــی و  ،...ســعی ســازمان مدیریــت و
برنامهریــزی اســتان بــر شــناخت و رفــع تنگناهــای موجــود در جهــت تــداوم برنامهریــزی
برمبنــای هســتههای کلیــدی اســت تــا عــدم کامیابــی نظــام برنامهریــزی جامــع توســعه کشــور
در منطقــه جبــران گــردد.
لــذا بایــد اهــداف و شــاخصهای تصویــب شــده بــرای پیادهســازی برنامــه در مرحلــه تدویــن
و سیاس ـتگذاری (ســوای اینکــه اهــداف دقیــق بودهانــد یــا نــه) ،در همــه ابعــاد ،بخشهــا و
حوزههــای زیرمجموعــه بــه دقــت مــورد پایــش و نظــارت قــرار گیرنــد ،چــون در نهایــت میــزان
تحقــق اهــداف تبییــن شــده و اجــزای آن در برنامــه نخســتین ســند تدبیر توســعه خواهــد بود که
ابــزار قضــاوت در مورد موفقیت و یا عدم موفقیــت آن را در اختیار صاحبنظران قرار خواهد داد.
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جدول ( :)64-1ضریب اهمیت و درصد پیشرفت فیزیکی هستههای کلیدی
اولین سند تدبیر توسعه در انتهای اسفند ماه 1397
ردیف

نام هسته

ضریب اهمیت درصد پیشرفت فیزیکی هسته
(انتهای سال )1397
هسته در سند

1

پایش مستمر فضای کسب و کار و ارتقای آن در استان

2/66

84/55

2

جذب سرمایهگذاری

3/15

100

3

استقرار نظام جامع اطالعرسانی بازار کار

1/97

30/5

4

مدیریت بهرهوری

2/59

100

5

اصالح و بهبود نظام اداری

2/72

75/67

6

احیای دریاچه ارومیه

3/35

72/69

7

مدیریت زیستمحیطی

2/79

56/59

8

تأمین و بهرهبرداری بهینه از منابع آب

3/09

23/68

9

تولید سالم

2/42

42

10

ساماندهی بازرگانی محصوالت کشاورزی

2/64

42/5

11

حفظ و بهرهبرداری پایدار از تنوع زیستی

2/57

60/35

12

اصالح الگوی کشت

3/06

89/25

13

توانمندسازی بهرهبرداران بخش کشاورزی

2/12

68/09

14

توسعه کشاورزی دانشبنیان

2/53

52/34

15

تولید محصوالت کشاورزی با سرمایهگذاری در کشورهای همجوار

1/94

2

16

اکتشاف ،بهرهبرداری و فرآوری کانیهای غیرفلزی

1/89

55

17

اکتشاف ،بهرهبرداری و فرآوری عناصر فلزی

1/98

80

18

بهرهبرداری از ظرفیتهای نیمهتمام و خالی صنعت و ارتقای سطح
تکنولوژی واحدها

2/87

90/8

19

تولید خودرو کامل در استان

1/9

50

20

صنایع نفت و پتروشیمی با رویکرد استفاده از خط اتیلن

2/08

56/72

21

ایجاد واحدهای فوالد آلیاژی و ورقهای فوالدی

2/11

50

22

افزایش سهم صادرات غیرنفتی استان از صادرات غیرنفتی کشور

2/76

62/4

23

تأسیس منطقه ویژه علم و فنآوری استان

2/45

76/98

24

بازار تبریز

1/83

100

25

گردشگری روستایی و عشایری با محوریت کندوان

1/64

96

26

گردشگری سالمت

1/88

92/65

27

توسعه محورهای گردشگری استان

2/2

97/2
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ادامه جدول ( :)64-1ضریب اهمیت و درصد پیشرفت فیزیکی هستههای کلیدی
اولین سند تدبیر توسعه در انتهای اسفند ماه 1397
ردیف

نام هسته

ضریب اهمیت درصد پیشرفت فیزیکی هسته
(انتهای سال )1397
هسته در سند

28

بازاریابی ،تبلیغات و ترویج فرهنگ جذب گردشگر

2/34

100

29

توسعه زیرساختهای حمل و نقل

2/99

37/72

30

تأمین برق مطمئن استان متناسب با ظرفیتهای توسعه استان

2/69

72/60

31

تسریع در اجرا و بهرهبرداری از خطوط متروی تبریز

2/51

34/24

32

نوسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی

2/36

0

33

توسعه زیرساختهای ارتباطی و فنآوری اطالعات و خدمات الکترونیک

2/64

75/77

34

ارتقای نظام ارائه خدمات سالمت در جامعه

2/51

99/05

35

بهبود سبک زندگی

2/13

91/57

36

توسعه فنآوریهای زیست پزشکی و تجاریسازی آن

1/68

85/85

37

صیانت از حقوق شهروندی

2/56

84/60

38

پیشگیری ،کنترل و کاهش اعتیاد

2/23

95

39

توسعه سازمانهای مردمنهاد

2/69

100

40

توسعه ورزش قهرمانی و همگانی

1/59

69/25

41

تحکیم و تعالی بنیان خانواده

2/27

50

42

توسعه و ترویج فرهنگ ،هنر و آداب و رسوم بومی

1/61

85

جــدول ( )64-1جمعبنــدی مجموعــه گزارشهــای دریافتــی از تکتــک دســتگاههای
اجرائــی اســتان در خصــوص پیشــرفت فیزیکــی هســتههای کلیــدی اولیــن ســند تدبیــر توســعه
را نشــان میدهــد .البتــه الزم بــه توضیــح میباشــد کــه اعــداد بــه دســت آمــده بــر اســاس
اطالعــات ارســالی دســتگاههای مســئول در خصــوص پیشــرفت فیزیکــی پــروژه  /فعالیتهــا
و بــا لحــاظ ضرایــب اهمیــت پــروژه (اعالمــی دســتگاههای مســئول) ،اقــدام ،دســتگاه مســئول
و در نهایــت ضریــب اهمیــت هســته کلیــدی (خروجــی نظــر ســنجی از شــورای راهبــری ســند)
توســط گــروه پایــش ســازمان محاســبه شــده اســت .دلیــل ایــن امــر ماهیــت متفــاوت برخــی
از اقدامــات ،فعالیتهــا و پروژههــای داخــل یــک هســته بــه لحــاظ کمــی و کیفــی بــودن
آنهــا و همچنیــن معیارهــای متفــاوت ســنجش درصــد پیشــرفت فیزیکــی بیــن دســتگاههای
مختلــف در مــورد هســتههایی اســت کــه دو یــا چنــد دســتگاه مجــری داشــتهاند.
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عــاوه بــر درصــد پیشــرفت فیزیکــی هســتهها بــه صــورت منفــک ،محاســبه درصــد
پیشــرفت فیزیکــی کل ســند تدبیــر توســعه نیــز ضــروری اســت .امــا مســئله اینجاســت کــه همــه
هســتههای تعریــف شــده در ســند دارای اهمیــت یکســانی نبودهانــد (هــر چنــد اجــرای همــه
آنهــا مدنظــر ســازمان بــوده اســت) .در هــر صــورت بــرای بدســت آوردن ضریــب اهمیــت هــر
یــک از هســتهها در ســند از نظــر شــورای راهبــری تدویــن ســند تدبیــر توســعه اســتفاده شــده
اســت .بدیــن ترتیــب و بــا توجــه بــه گزارشگیریهــای متعــدد و دورهای از دســتگاههای
اجرائــی و در نظــر داشــتن مجمــوع مــوارد پیــش گفتــه پیشــرفت فیزیکــی نخســتین ســند
تدبیــر توســعه از ابتــدای تصویــب تــا انتهــای ســال  68/66 ،1397درصــد محاســبه گردیــد.
خاطــر نشــان میســازد همانطــور کــه در متــن نیــز بارهــا اشــاره شــد در مــواردی بــه علــت عــدم
وصــول اطالعــات جدیــد ،امــکان بهنگامســازی عملکــرد مقــدور نبــوده و از اطالعــات پایــان
ســال  1396اســتفاده شدهاســت .لــذا بــه نظــر میرســد میانگیــن پیشــرفت واقعــی پروژههــا
فراتــر از  70درصــد خواهــد بــود کــه بــا لحــاظ جمیــع شــرایط اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی
موفقیــت ارزشــمندی تلقــی میشــود.

برنامهعملیاتیاقتصادمقاومتی
جلد دوم

گزارش برنامه اول
(اجرا و پیامدها)

فصل دوم

سیمای توسعه استان

مقدمه:

شناخت ظرفیتهای جغرافیایی ،جمعیتی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیستمحیطی
اسـتان از مقدمـات ضـروری بـرای بـه دسـت آوردن ارزیابـی عملکـرد اسـتان اسـت .منظـور از
ظرفیتهـا ،قابلیـت بالقوهای اسـت که اسـتان از آنها برخـوردار بوده و ایـن قابلیتها میتوانند
بهعنـوان مؤلفههـای اصلـی در رشـد و توسـعه اسـتان مؤثر باشـند.
اســتان آذربایجانشــرقی ،از جملــه اســتانهایی اســت کــه در برخــی از بخشهــای
اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و زیســتمحیطی دارای ظرفیــت مناســب بهعنــوان
مؤلفههــای اصلــی رشــد و توســعه اســت .در ایــن فصــل ظرفیتهــای مختلــف اســتان و
عملکــرد آنهــا بــه تفکیــک مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار میگیــرد.
 -1ظرفیت جغرافیایی و طبیعی
قرارگیــری اســتان آذربایجانشــرقی در منطقــه شــمالغرب کشــور و در جــوار کشــورهای
آذربایجــان ،ارمنســتان ،جمهــوری نخجــوان و نزدیکــی بــه مــرز ترکیــه و عــراق یکــی از
مهمتریــن مزیتهــای نســبی جغرافیایــی اســتان میباشــد کــه آن را از ســایر پهنههــای
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کشــور متمایــز میســازد .ایــن اســتان بــا داشــتن  235کیلومتــر مــرز مشــترک بــا ســایر
کشــورها ،قابلیــت برقــراری تعامــات تجــاری ،بازرگانــی ،اقتصــادی و صنعتــی را فراهــم کــرده
اســت .دو شهرســتان مــرزی جلفــا و خداآفریــن بــا توجــه بــه اقدامــات صــورت گرفتــه در طــی
ســالهای اخیــر بهویــژه در اســتقرار منطقــه آزاد تجــاری  -صنعتــی ارس و همچنیــن بــا
دارا بــودن قابلیتهــای متعــدد در بخشهــای مختلــف گردشــگری ،تجــاری ،بازرگانــی،
ً
گمــرک و شــبکه ارتباطــی و حمــل و نقــل نســبتا تجهیــز یافتــه ،توانایــی ارائــه نقــش فراملــی
بهعنــوان مرکــز تجــارت بینالمللــی در ســطح کشــورهای حــوزه قفقــاز را دارا میباشــند.
عــاوه بــر ایــن اســتان آذربایجانشــرقی در داخــل از ناحیــه غربــی و جنــوب غربــی خــود بــا
اســتان آذربایجانغربــی و دریاچــه ارومیــه همجــوار اســت .شهرســتانهای مرنــد ،شبســتر،
مراغــه ،جلفــا ،بنــاب ،ملــکان و آذرشــهر بــا داشــتن  420کیلومتــر مــرز مشــترک بــا اســتان
آذربایجانغربــی امــکان ایجــاد ارتبــاط را فراهم ســاختهاند .برخــورداری از وحدت قومــی ،زبانی
و اشــتراکات فرهنگــی موجــب شــده کــه اســتان آذربایجانغربــی بیشــترین ســهم را در برقراری
تعامــات بیــن اســتانی در منطقــه شــمالغرب کشــور با اســتان آذربایجانشــرقی داشــته باشــد.
اســتان آذربایجانشــرقی از اســتانهای سردســیر کشــور محســوب میشــود کــه
دارای چشــماندازهای طبیعــی بینظیــر شــامل دریاچــه ،تاالبهــا ،رودخانههــا ،کوههــا،
چشــمههای آب گــرم ،شــکارگاهها ،بیش ـهها و جنــگل و همچنیــن قابلیتهــای گردشــگری
تاریخــی اســت.
از نظــر طبیعــی ،ایــن اســتان یــک منطقــه کوهســتانی محســوب میشــود کــه حــدود 40
درصــد از ســطح آن را کوهســتان 28/2 ،درصــد را تپهماهورهــا و  31/8درصــد را زمینهــای
همــوار (دش ـتها و جلگههــای میانکوهــی) فراگرفتــه اســت .مرتفعتریــن نقطــه در اســتان،
قلــه ســهند بــا ارتفــاع  3710متــر و پســتترین نقطــه آن در کنــار رودخانــه ارس ،یعنــی
زمینهــای ســاحلی رودخانــه در شهرســتان کلیبــر بــا ارتفــاع  160متــر از ســطح دریــا میباشــد.
رودخانههــای اســتان در ســه حوضــه آبریــز بــزرگ ارومیــه ( 47درصــد) ،ارس
( 28درصــد) و قــزلاوزن ( 25درصــد) جریــان دارنــد .متوســط بــارش در اســتان
 297/5میلیلیتــر در ســال میباشــد .کل پتانســیلهای آبــی تجدیدپذیــر اســتان 5
میلیــارد مترمکعــب بــوده کــه  61درصــد ســطحی و  39درصــد زیرزمینــی میباشــد.
در مجمــوع نزدیــک بــه  2754میلیــون مترمکعــب از منابــع آبــی اســتان اســتحصال
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میشــود کــه  88درصــد آن در بخــش کشــاورزی 9 ،درصــد در شــرب و  3درصــد در صنعــت
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
ً
مســاحت جنگلهــای اســتان بالــغ بــر  175کیلومترمربــع اســت کــه عمدتــا در
شهرســتانهای کلیبــر ،خداآفریــن ،جلفــا و ورزقــان قــرار گرفتــه اســت .پوشــش مرتعــی
اســتان بالــغبــر  2600کیلومترمربــع اســت کــه  54/2درصــد از کل وســعت اســتان را بــه خــود
اختصــاص داده و  24درصــد آن بهصــورت متراکــم میباشــد کــه بهعنــوان مرتــع ییالقــی نیــز
قلمــداد میشــود.
 -2-1ظرفیت جمعیتی
بــر اســاس نتایــج سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن ســالهای  1390 ،1385و1395
جمعیــت اســتان آذربایجانشــرقی از  3603456نفــر در ســال  1385بــه  3724620نفــر در
ســال  1390و  3909652نفــر در ســال  1395رســیده اســت .بــر همیــن مبنــا طــی ســالهای
 1390-1385و  1395-1390جمعیــت اســتان بهطــور متوســط ســاالنه بــه ترتیــب 0/66
درصــد و  0/97درصــد رشــد داشــته اســت  .افزایــش مطلــق جمعیــت در دوره  5ســال اخیــر
 185هــزار نفــر و متوســط افزایــش ســاالنه جمعیــت  37هــزار نفــر بــوده اســت .نــرخ رشــد
جمعیــت در کشــور طــی ســالهای فــوق بــه ترتیــب  1/29و  1/24درصــد بــوده اســت.
ســهم جمعیتــی اســتان در ســال  5/11 ،1385درصــد بــوده کــه بــا رونــد کاهشــی در ســال
 1390بــه  5درصــد و در ســال  1395بــه  4/89درصــد کل جمعیــت کشــور رســیده اســت.
کاهــش ســهم جمعیــت اســتان بــهمــرور زمــان و پائیــن بــودن نــرخ رشــد جمعیــت اســتان در
مقایســه بــا کشــور ،گویــای مهاجرفرســتی آن اســت کــه طــی آن مهاجــران عــاوه بــر تــرک
آذربایجانشــرقی مهــارت و تخصــص و ســرمایه را نیــز بــا خــود میبرنــد و ایــن جابجایــی
جمعیــت و نیــروی انســانی در رونــد توســعه اســتان بســیار تأثیرگــذار بــه نظــر میرســد.
در فاصلــه ســالهای  1395-1385جمعیــت مناطــق شــهری اســتان از  2402539نفــر
ش یافتــه اســت بــر همیــن مبنــا
در ســال  1385بــه  2809424نفــر در ســال  1395افزایــ 
طــی ســالهای  ،1395-1385در حــدود  470هــزار نفــر بــه جمعیــت شــهری اســتان افــزوده
شــده؛ بهعبارتدیگــر نــرخ شهرنشــینی از  66/7درصــد در ســال  1385بــه  71/97درصــد در
ســال  1395رســیده اســت.
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از شــاخصهای مهــم در بررســی ســاختار ســنی جمعیــت ،میانگیــن و میانــه ســنی جمعیــت
اســت .بررســی میانــه و میانگیــن ســنی جمعیــت اســتان در فاصلــه ســالهای 1395-1375
نشــان میدهــد کــه میانــه ســنی جمعیــت از  20/4ســال بــه  31ســال و میانگین ســنی جمعیت
از  25/15ســال بــه  32/4ســال افزایــشیافتــه اســت؛ بــهعبــارتدیگــر در طــی  20ســال
اخیــر میانــه ســنی بیــش از  10ســال و میانگیــن ســنی بیــش از  7ســال افزایــشیافتــه اســت.
در مطالعــات جمعیــت بــرای داشــتن تصویــر کلــی از ســاخت جمعیــت ،ســاختار ســنی
جمعیــت در ســه گــروه عمــده ســنی  14-0ســاله 64-15 ،ســاله و  65ســاله و بیشــتر بررســی
میشــود .نتایــج ایــن بررســی نشــان میدهــد کــه در ســال  1395شــاخص ضریــب جوانــی کــه
از نســبت جمعیــت زیــر  15ســال بـهکل جمعیــت بــه دســت میآیــد در اســتان معــادل 22/29
درصــد بــوده اســت .ایــن ضریــب در ســالهای 1385و  1390بــه ترتیــب برابــر بــا   25درصــد و
 22/2درصــد بــوده کــه نشــان میدهــد اســتان بــهمــرور زمــان از جمعیــت جــوان بــه جمعیــت
میانســال رســیده و در دهههــای آینــده بــه جمعیــت ســالخورده خواهــد رســید .نســبت
جمعیــت  65ســاله و بیشــتر در ســال  7/2 ،1395درصــد بــوده کــه نســبت بــه ســالهای1385
و  1390افزایــشیافتــه اســت .گــروه ســنی جمعیــت  65-15ســاله کــه بهویــژه از نظــر اقتصــاد
جمعیــت حائــز اهمیــت اســت از  69/7درصــد در ســال  1385بــه  70/7درصــد در ســال 1390
و  69/9درصــد در ســال  1395رســیده اســت.
ســهم جمعیــت  29-15ســاله از کل جمعیــت اســتان کــه در دهــه  ،1385-1375بــه دلیــل
انبــوه متولدیــن دهــه  60بــا رشــدی قابلتوجهــی مواجــه شــده و از  29/5درصــد بــه بیــش از
 34/8درصــد رســیده بــود .بــا خــروج متولدیــن دهــه  60از ایــن گــروه ســنی ،در ســال 1395
ایــن رقــم بــه  23/5درصــد رســیده و تــورم جوانــی در اســتان کاهــشیافتــه اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه تأمیــن نیازهــای آمــوزش و اشــتغال ،ازدواج و تشــکیل خانواده ،مســکن،
بهداشــت و ســامت بــرای خیــل عظیــم جوانــان یکــی از مهمتریــن مســائل جمعیتــی اســتان
اســت ولــی بــا کاهــش ســهم جمعیتــی ایــن گــروه انتظــار مـیرود در ســالهای آینــده بهتدریــج
از فشــار مطالبــات شــغل کاســته و رونــد معقولــی بــه خــود گیــرد.
ســهم گــروه ســنی  59-30ســاله در یــک رونــد صعــودی از  26درصــد در ســال 1375
بــه  42/9درصــد در ســال  1395افزایشیافتــه اســت .در واقــع ســهم جمعیتــی کاســته شــده
از گــروه ســنی  29-15ســاله ،بــه ســهم جمعیتــی ایــن گــروه افــزود ه شــده اســت .در شــرایط

134

جلد دوم | فصل دوم | سیمای توسعه استان

معمــول انتظــار مـیرود جمعیــت ایــن گــروه ســنی بــه تثبیــت شــغلی رســیده و تشــکیل خانــواده
نیــز داده باشــند .در ایــن صــورت حجــم جمعیتــی بــاالی ایــن گــروه ســنی بــا کاهــش بــار تکفــل
و افزایــش تعــداد شــاغالن ،زمینهســاز رشــد اقتصــادی و ثبــات اجتماعــی جامعــه میشــود.
ولــی در شــرایط رکــود و تحریــم اقتصــادی دهــه  1395-1385و بــا ورود حجــم عظیــم جوانــان
متولــد دهــه  60بــه بــازار کار ،بــه مطالبــات شــغل و خانوادگــی بخشــی از ایــن جوانــان پاســخ
داده نشــده و بــه ســنین بعــد از  30ســالگی موکــول شــده اســت .در کنــار مشــکالت اقتصــادی
بــهجــا مانــده از دوران رکــود و تحریــم در کشــور ،بخشــی از جوانــان متقاضــی کار متولــد دهــه
 60نیــز بــه متولدیــن دهــه  70متقاضــی کار ،در ســالهای اخیــر اضافــه شــده کــه ایــن امــر
باعــث شــده اســت مشــکل اشــتغال ،یکــی از دغدغههــای اصلــی کشــور و اســتان گــردد.
ســهم جمعیتــی واقــع در گــروه ســنی  64-15ســاله در یــکرونــد صعــودی از  56/1درصــد
در ســال  1375بــه  69/7درصــد در ســال  1385و  69/9درصد در ســال  1395رســیده اســت.
پنجــره جمعیتــی کــه در بســتر فرآینــد انتقــال جمعیتــی ،در نتیجــه گذارهــای ســاختار ســنی
ً
دریــک دوره زمانــی نســبتا کوتــاه اتفــاق میافتــد بــه دورهای اطــاق میشــود کــه در آن
یکســوم جمعیــت خــارج از ســنین فعالیــت و بیشــتر از دوســوم جمعیــت در ســنین فعالیــت
باشــند .در ایــن حــال نســبت وابســتگی نســبی یــا بــار تکفــل بــه پایینتریــن ســطح خــود و بــه
کمتــر از  50درصــد میرســد ،بــر اســاس ایــن شــاخص اســتان آذربایجانشــرقی از ســال
 1385وارد فــاز پنجــره جمعیتــی شــده اســت .بهطوریکــه بــر اســاس نتایــج سرشــماری ســال
 ،1385نســبت وابســتگی بــه کمتــر از  50درصــد کاهشیافتــه و در ســال  1395بــه 43/8
درصــد رســیده اســت .وضعیــت پنجــره جمعیتــی کــه بــا توجــه بــه تبعــات آن بهویــژه از منظــر
اقتصــادی ،برخــی از اقتصاددانــان از آن بــه عنــوان  موهبــت جمعیتــی نــام میبرنــد ،در تاریــخ
ً
جمعیتــی هــر ملــت فقــط یکبــار اتفــاق میافتــد و عمــر کوتاهــی دارد .معمــوال حــدود 4
دهــه دوام میــآورد و اگــر بهدرســتی هدایــت شــود میتوانــد بــه توســعه کشــور بــه نحــو شــایان
توجهــی کمــک کنــد ،و در صــورت عــدم برنامهریــزی صحیــح میتوانــد بــه مانــع بزرگــی
در مســیر توســعه تبدیــلشــده و منجــر بــه افزایــش بیــکاری بهخصــوص در میــان جوانــان
گــردد .بایــد اذعــان نمــود کــه بنــا بــه دالیــل عدیــدهای ،از فرصــت طالیــی پنجــره جمعیتــی در
ســالهای گذشــته بــهدرســتی اســتفادهنشــده و بــر حجــم جوانــان بیــکار در اســتان و کشــور
افــزودهشــده اســت.
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 -1-3-1نهادهای پولی و مالی

تأمیــن منابــع مالــی مــورد نیــاز بنگاههــای اقتصــادی و پروژههــای زیربنایــی بهعنــوان
یکــی از الزامــات توســعه اقتصــادی محســوب میگــردد .تأمیــن مالــی از طریــق بــازار پــول
بهعنــوان یکــی از مهمتریــن شــیوههای تأمیــن مالــی کوتاهمــدت اقتصــادی میباشــد.
بانکهــا بهعنــوان واســطه مالــی در بــازار پــول از نقــش مهمــی در هدایــت پساندازهــای
مــردم بــه ســمت تأمیــن مالــی فعالیتهــای اقتصــادی برخــوردار میباشــند .در نظــام تأمیــن
مالــی کشــور ســهم بــازار پــول در تأمیــن مالــی فعالیتهــای اقتصــادی بــاال بــوده و نظــام
تأمیــن مالــی کشــور بانــک محــور اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در تأمیــن مالــی بخشهــای
اقتصــادی ،انجــام تأمیــن مالــی بلندمــدت از طریــق بــازار ســرمایه و تأمیــن مالــی کوتاهمــدت از
طریــق بــازار پــول و کاهــش مخاطــرات آنهــا از طریــق بــازار بیمــه منطقیتــر اســت.
در ســال  ،1395تعــداد  977واحــد بانکــی شــامل  730واحــد بانــک دولتــی و  247واحــد
بانکخصوصــی در اســتان فعالیــت داشــتهاند کــه در مجمــوع  4درصــد از واحدهــای بانکــی
کشــور را شــامل میشــد.
بررســی عملکــرد بانکهــای اســتان در زمینــه جــذب ســپردهها طــی ســالهای
 ،1395-1390نشــان میدهــد کــه حجــم ســپردههای مــردم ،نــزد بانکهــای اســتان
بــا متوســط رشــد ســاالنه  27/6درصــد از  81919میلیــارد ریــال در ســال  1390بــه
 277196میلیــارد ریــال در ســال  1395رســیده اســت کــه نشــانگر افزایــش ســهم
اســتان از میــزان مانــده ســپردههای کل کشــور از  2/38درصــد بــه  2/43درصــد
میباشــد .در همیــن زمــان ســرانه ســپردهها یــا بــه عبارتــی میــزان مانــده ســپردههای اســتان
بــه ازای هــر نفــر بــا  26/37درصــد رشــد ســاالنه ،از  21/99میلیــون ریــال در ســال 1390
بــه  70/89میلیــون ریــال در ســال  1395افزایشیافتــه اســت .در فاصلــه زمانــی فــوق ســرانه
ســپردهها در کشــور ســاالنه  25/47درصــد رشــد داشــته و بــه ترتیــب از  45/75میلیــون ریــال
بــه  142/31میلیــون ریــال رســیده اســت .بــه بیانــی نســبت ســرانه ســپرده در اســتان نســبت
بــه کشــور از  48درصــد در ســال  1390بــه  50درصــد در ســال  1395رســیده اســت.
در طــی ســالهای فــوق بــه رغــم افزایــش نســبت ســرانه ســپرده اســتان نســبت بــه کشــور،
ســرانه ســپرده اســتان از  23/76میلیــون ریــال در ســال  1390بــه   71/44میلیــون ریــال در
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ســال  1395رســیده اســت کــه پایینتــر از ســرانه کشــور بــوده و اســتان آذربایجانشــرقی در
بیــن اســتانهای کشــور در رتبــه ســیزدهم قــرار دارد .ایــن امــر نشــانگر پاییــن بــودن انگیــزه
ســپردهگذاری یــا پسانــداز بــه شــکل ســرمایهگذاری در داخــل اســتان یــا کمتــر بــودن درآمــد
ســرانه در اســتان نســبت بــه کشــور میباشــد.
در دوره زمانــی  ،1395-1390مانــده تســهیالت اعطایــی بانکهــا بــا متوســط رشــد
ســاالنه  18/68درصــد از  102646میلیــارد ریــال در ســال  1390بــه  241708میلیــارد ریــال
در ســال  1395افزایــشیافتــه اســت .در همیــن فاصلــه ســهم مانــده تســهیالت اســتان در
کشــور از  2/7درصــد بــه  2/4درصــد کاهشیافتــه اســت .ســرانه مانــده تســهیالت در اســتان
بــا  17/54درصــد رشــد از  27/56میلیــون ریــال بــه ازای هــر نفــر در ســال  ،1390بــه 61/82
میلیــون ریــال در ســال  1395رســیده اســت .در همیــن مــدت ســرانه تســهیالت در کشــور بــا
 19/52درصــد رشــد از  50/62میلیــون ریــال در ســال  1390بــه  23/45میلیــون ریــال در
ســال  1395رســیده اســت .بــه بیانــی نســبت ســرانه تســهیالت در اســتان نســبت بــه کشــور
از  54/44درصــد در ســال  1390بــه  50/07درصــد در ســال  1395رســیده اســت و در بیــن
اســتانهای کشــور در رتبــه پانزدهــم قــرار دارد.
بررســی ترکیــب مانــده تســهیالت در ســال  1395نشــان میدهــد کــه  41درصــد از
تســهیالت بــه بخــش ســاختمان و مســکن 26 ،درصــد بــه بخــش بازرگانــی داخلــی 16،درصــد
ص یافتــه اســت.
بــه بخــش کشــاورزی و تنهــا  16درصــد بــه بخــش صنعــت و معــدن اختصــا 
نســبت تســهیالت به سپردهها در ســال  ،1395برای بانکهای استان  87/2درصد و برای
بانکهای کشــور  86/75درصد میباشــد .در طی ســالهای  ،1390-1395نســبت تسهیالت
بــه ســپردهها در اســتان  6/99درصــد و در ســطح کشــور  4/75درصــد کاهــشیافتــه اســت.
ســالهای  1390تــا  1395تعــداد ســهام و حــق تقــدم معاملهشــده بهطــور متوســط ،بــا
رشــد ســاالنه  20/42درصــد از  2301میلیــون ســهم بــه  5826میلیــون ســهم رســیده اســت.
در ایــن مــدت نســبت ارزش بــه حجــم معاملــه از  3/24میلیــارد ریــال در ســال  1390بــه
ش یافتــه اســت .نســبت تعــداد ســهام مبادلــه شــده
 3/22میلیــارد ریــال در ســال  1394کاهـ 
در بــورس اوراق بهــادار تبریــز بــه تعــداد ســهام مبادلــه شــده در بــورس اوراق بهــادار تهــران از
 3/14درصــد در ســال  1390بــه  2/31درصــد در ســال  1395و نســبت ارزش ســهام مبادلــه
شــده در بــورس اوراق بهــادار تبریــز بــه ارزش ســهام مبادلهشــده در بــورس اوراق بهــادار تهــران
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از  3/29درصــد در ســال  1390بــه  0/46درصــد در ســال  1394کاهــشیافتــه اســت کــه
نشــان میدهــد طــی ایــن دوره تعــداد ســهام در بــورس اوراق بهــادار تبریــز رشــد کمتــری از
بــورس اوراق بهــادار تهــران داشــته اســت و جــذب نقدینگــی در بــازار ســرمایه اســتان نســبت
بــه کشــور کاهــشیافتــه اســت.
در ســال  1394ارزش بــازار اوراق بهــادار تبریز 50799 ،میلیارد ریال بود که نســبت به ســال
ش نشــان میدهــد  .در طــی ســالهای  ،1393-1390نســبت ارزش
 36 ،1390درصــد افزایـ 
بــازاری بــورس اوراق بهــادار تبریــز نســبت بــه بــازار بــورس اوراق بهــادار تهــران ،حــدود  7درصد
افزایــش داشــته اســت کــه نشــانگر افزایــش انــدازه بــازار تبریــز نســبت بــه بــازار تهران میباشــد.
-2-3-1کشاورزی

اســتان آذربایجانشــرقی بــه دلیــل موقعیــت توپوگرافیکــی و جغرافیایــی از توانمندیهــای
قابــل مالحظــهای ازنظــر منابــع و مزیــت نســبی در تولیــد محصــوالت کشــاورزی برخــوردار
اســت .وســعت اراضــی کشــاورزی اســتان حــدود  1/22میلیــون هکتــار بــرآورد میگــردد کــه
معــادل  26درصــد وســعت اســتان و حــدود  5/5درصــد اراضــی قابلکشــت کشــور را شــامل
میشــود .در ســال زراعــی  ،1394- 1395ســهم اســتان از ســطح اراضــی زراعــی کشــور 6/3
درصــد و از اراضــی باغــی کشــور  3/9درصــد بــوده کــه بــه ترتیــب بــا اختصــاص جایــگاه ســوم
و پنجــم کشــوری ،یکــی از قطبهــای عمــده کشــاورزی کشــور بــه شــمار م ـیرود.
در همیــن ســال میــزان تولیــدات زراعــی اســتان  2/9میلیــون تــن و میــزان تولیــدات باغــی
اســتان  1/07میلیــون تــن بــوده کــه ســهم اســتان از تولیــدات زراعــی کشــور  3/5درصــد و از
تولیــدات باغــی کشــور  5/1درصــد میباشــد و بــه ترتیــب رتبههــای دوازدهــم و چهــارم کشــور
را بــه خــود اختصــاص میدهنــد کــه بــا توجــه بــه ســطح زیــر کشــت محصــوالت زراعــی و
باغــی و ســهم آن از کل کشــور ،نشــانگر راندمــان تولیــد پاییــن در محصــوالت زراعــی و راندمــان
تولیــد بــاال در محصــوالت باغــی میباشــد.
ارزشافــزوده بخــش کشــاورزی اســتان در ســال  16,219 ،1390میلیــارد ریــال و در
ســال ( 1394بــه قیمــت ثابــت ســال  19202 ،)1390میلیــارد ریــال اســت .متوســط نــرخ
رشــد ســاالنه ارزشافــزوده ایــن بخــش بــه قیمتهــای ثابــت بیــن ســالهای مــورد بررســی
 4/31درصــد و رقــم متناظــر کشــوری  6/45درصــد اســت .ســهم اســتان از کل ارزشافــزوده
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ایجادشــده در بخــش کشــاورزی کشــور از  4/2درصــد در ســال  1390بــه  3/9درصــد در ســال
 1394رســیده اســت .در همیــن دوره ســهم ارزشافــزوده بخــش کشــاورزی از کل ارزشافــزوده
اســتان از حــدود  9درصــد در ســال  1390بــه  12درصــد در ســال  1394افزایــشیافتــه اســت.
پاییــن بــودن راندمــان تولیــد و حاکمیــت جبــری اقتصــاد معیشــتی در اکثــر نــکات اســتان
باعــث کاهــش ســرمایهگذاری در بخــش کشــاورزی و موجــب عــدم جــذب نیــروی جــوان و
متخصــص بــه ایــن بخــش شــده و پیامــد آن بهرهبردارانــی بــا ســنین بــاال و ســطح ســواد پاییــن
در عرصــه کشــاورزی اســتان میباشــد .بهطوریکــه بــر اســاس نتایــج سرشــماری کشــاورزی
 1382و  1393بــه ترتیــب  50و  38درصــد بهرهبــرداران بیســواد بودهانــد.
در ســال  1395در زیــر بخــش دام ،اســتان بــا دارا بــودن  4088هــزار واحــد دامــی و تولیـد  
 50هــزار تــن گوشــت قرمــز و  493/3هــزار تــن شــیر بــه ترتیــب  6/1درصــد از گوشــت قرمــز
تولیــدی کشــور و  5/1درصــد از تولیــد شــیر کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت .الزم
بــه ذکــر اســت از آنجــا کــه حــدود  43درصــد از واحــد دامــی اســتان دام ســبک اســت و ایــن
حجــم دام ســبک ســه برابــر ظرفیــت مراتــع اســتان میباشــد ایــن موضــوع ســبب فشــار دام
بر مرتع میشود.
در دهههــای گذشــته غلبــه نــگاه بخشــی و نگــرش ســطحی بــه تولید و اشــتغال و معیشــت،
بــدون توجــه بــه مالحظــات پایــداری باعــث شــده اســت بــا اضافــه برداشــت از چاههــای مجــاز
و نیــز حفــر چاههــای غیرمجــاز و نیــز احــداث ســازههای آبــی در مســیر روان آبهــا ،ســطح
زیــر کشــت آبــی اســتان افزایــش یافتــه و الگــوی کشــت رایــج منطقــه در اراضــی آبــی بهســوی
کشــت محصــوالت بــا نیــاز آبــی بیشــتر تغییــر یابــد و ایــن امــر باعــث افت شــدید ســطح آبهای
زیرزمینــی دشـتهای اســتان ،افزایــش امــاح و شــوری آبهــای اســتحصالی و کاهــش روان
آبهــا و از همــه مهمتــر ســبب خشــک شــدن دریاچــه ارومیــه شــده اســت.
در مجمــوع ،پاییــن بــودن راندمــان تولیــد ،نبــود برنامــه جامــع عملیاتــی در زنجیــره
تولیــد محصــوالت کشــاورزی درکشــت پایــدار و متناســب بــا شــرایط اســتان ،ســرمایهگذاری
ناکافــی در بازســازی و نوســازی صنایــع تبدیلــی و تکمیــل فرآوردههــای کشــاورزی ،کنــدی
انتقــال فنآوریهــای نویــن و عــدم توســعه کشــاورزی دانشبنیــان ،نبــود سیســتم نظارتــی و
مدیریتــی یکپارچــه در بخــش ،توجــه بیشــتر بــه افزایــش کمــی محصــوالت کشــاورزی و مهجور
مانــدن موضــوع تولیــد کیفــی ســالم و رقابتــی و همچنیــن عــدم جــذب نیــروی انســانی جــوان و
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متخصــص در بخــش کشــاورزی ازجملــه چالشهــای اســتان اســت کــه همــواره امنیــت غذایــی
اســتان در تولیــد محصــوالت کشــاورزی را تهدیــد نمــوده و از طرفــی نیــز مهمتریــن نیــروی
تأثیرگــذار در فشــار بــر منابــع طبیعــی بــوده اســت.
-3-3-1صنعت

ٌ
اســتان آذربایجانشــرقی ســابقه نســبتا طوالنــی در بخــش صنعــت دارد و شــهر تبریــز
یکــی از قطبهــای صنعتــی کشــور بــا تمرکــز صنایــع تولیــد ماشــینآالت و تجهیــزات ،در
ســطح کشــور بــه شــمار مـیرود .ایــن اســتان ازلحــاظ تعــداد کارگاه صنعتــی ،چهارمیــن قطــب
صنعتــی کشــور محســوب میشــود و از امکانــات و قابلیتهــای توســعه صنعتــی قابلتوجهــی
برخــوردار اســت .از مهمتریــن قابلیتهــای صنعتــی اســتان میتــوان بــه وجــود واحدهــای
دانشــگاهی علمــی  -کاربــردی ،مؤسســات تحقیقــات صنعتــی ،وجــود  37شــهرک صنعتــی و
تخصصــی و  17ناحیــه صنعتــی در حــال بهرهبــرداری ،وجــود مزیــت نســبی در برخــی رشــته
فعالیتهــای صنعتــی از قبیــل چرمســازی  ،مصنوعــات چرمــی ،صنایــع غذایــی و آشــامیدنی،
تولیــد مبلمــان و چــوب و محصــوالت چوبــی ،قطعــه و مجموعهســازی (بهخصــوص در حــوزه
خودروســازی) ،ماشینســازی و شــیمیایی ،وجــود دانشــکدههای فنــی در دانشــگاهها ،مراکــز
آمــوزش فنــی و حرف ـهای مجهــز و مراکــز آمــوزش فنــی شــرکتهای بــزرگ صنعتــی ،وجــود
صنایــع مــادر پیشــرفته ،شــهرکهای تخصصــی ماننــد ســرمایهگذاری خارجــی ،فــنآوری
قطعــات خــودرو ،مصالــح ســاختمانی تبریــز و ســرامیک مرنــد ،وجــود منطقــه آزاد تجــاری -
صنعتــی ارس و همچنیــن واحدهــا و تشــکلهای صنعتــی و صنایــع تبدیلــی اشــاره کــرد .در
ســالهای اخیــر بــا ایجــاد تشــکلهای صنفــی در زمینــه صنعــت ،عــاوه بــر اتــاق بازرگانــی و
صنایــع و معــادن نظیــر خانــه صنعــت و معــدن ،انجمــن مدیــران صنایــع و انجمــن قطعهســازان
زمینــه ارتباطــی قــوی بیــن مراکــز صنعتــی اســتان فراهــم گردیــده اســت.
بـه رغـم سـابقه تاریخـی و قابلیـت و ظرفیتهـای اسـتان ،بررسـی وضعیـت صنعت اسـتان
در سـالهای اخیـر حکایـت از سـیر نزولـی جایـگاه ایـن بخـش اقتصـاد اسـتان در کشـور دارد.
بهطوریکـه در طـی سـالهای  1394 - 1390سـهم ارزشافـزوده صنعت (سـاخت) اسـتان از
کشور از  6درصد در سال  ،1390به  5درصد در سال  1394کاهشیافته است .در سال ،1394
ارزشافـزوده بخش صنعت (سـاخت اسـتان به قیمت جـاری)  115611/91میلیـارد ریال بوده
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و حـدود  29درصـد از تولیـد ناخالـص داخلی بدون نفت اسـتان را به خود اختصاص داده اسـت.
در ســال  ،1394تعــداد کارگاههــای صنعتــی دارای ده نفــر کارکــن بــه بــاال در اســتان
 763کارگاه بــود .ارزشافــزوده ایــن کارگاههــا در ســال  1394بــه قیمــت جــاری 45394
میلیــارد ریــال بــوده کــه نســبت بــه ســال  0/59 ،1392درصــد کاهــش داشــته اســت .در
همیــن ســال اســتان آذربایجانشــرقی  5/8درصــد از تعــداد کارگاههــای صنعتــی کشــور
و  3/86درصــد از ارزشافــزوده ایــن کارگاههــا از کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
کــه حاکــی از کوچکمقیــاس بــودن ایــن کارگاههــا و یــا بهــرهوری پائیــن آنهــا نســبت
به متوسط کشوری است.
اســتان آذربایجانشــرقی بــا وجــود آنکــه بهعنــوان یکــی از اســتانهای صنعتــی
کشــور و همچنیــن قلــب اقتصــادی شــمالغرب کشــور بــه شــمار مــیرود ،امــا تمرکــز
و انباشــت انــواع فعالیتهــای مختلــف صنعتــی در پهنههــای مرکــزی اســتان و
شــکلگیری الگــوی مرکــز  -پیرامــون بــه تبعیــت از الگــوی اســتقرار مراکــز پرجمعیــت
اســتان ،موجــب ایجــاد عــدم تــوازن و تعــادل در ســاختار فضایــی صنعــت و توزیــع
پهنههــای صنعتــی گردیــده اســت بهطوریکــه بیــش از  68درصــد از کارگاههــای ده نفــر
کارکــن بــه بــاال در شهرســتان تبریــز مســتقر هســتند و شهرســتانهای واقــع در نیمــه غربــی
نزدیــک بــه  20درصــد و در مقابــل شهرســتانهای واقــع در نیمــه شــرقی و جنوبــی اســتان
کمتریــن ســهم را دراینارتبــاط داشــتهاند.
در مجمــوع میتــوان اظهــار داشــت کــه صنعــت اســتان بــه رغــم ســابقه تاریخــی،
قابلیتهــا و ظرفیتهــای اســتان ،از عملکــرد قابــل قبولــی برخــوردار نبــوده اســت .توســعه
نامتــوازن ،کاهــش ســهم اســتان در صنعــت کشــور و تنــزل رتبــه اســتان ،عــدم وجــود واحــد
تحقیــق و توســعه در اکثــر واحدهــای صنعتــی کــه منجــر بــه عــدم نــوآوری و کیفیــت پاییــن
محصــوالت تولیــدی و کاهــش تــوان رقابتپذیــری واحدهــای صنعتــی اســتان و ســهم آن در
بازارهــای داخلــی شــده اســت؛ از عمــده چالشهــای ایــن بخــش محســوب میشــود.
-4-3-1معدن

اســتان آذربایجانشــرقی ،یکــی از مناطــق غنــی معدنــی کشــور اســت و پتانســیل خوبــی
بــرای گســترش فعالیتهــای معدنــی و توســعه نقــش بخــش معــدن در اقتصــاد اســتانی و ملــی
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دارد .ایــن اســتان بــا دارا بــودن  625معــدن ،حائــز رتبــه ســوم در کشــور میباشــد و ازنظــر
میــزان ذخایــر (قطعــی و احتمالــی) بــا  8/1میلیــارد تــن ،رتبــه نخســت کشــور را بــه خــود
اختصــاص داده اســت  25درصــد از ذخایــر غیرفلــزی و  12/5درصــد ذخایــر فلــزی کشــور و
یــک درصــد مــس دنیــا در ایــن اســتان واقــع شــده اســت .عمدهتریــن ذخایــر معدنــی اســتان
در گــروه ذخایــر غیرفلــزی اســت کــه  75درصــد ذخایــر اســتان را بــه خــود اختصــاص داده
اســت .در رتبــه بعــدی ذخایــر معدنــی ،مصالــح ســاختمانی بــا میــزان  17درصــد از کل ذخایــر
معدنــی قــرار گرفتــه اســت .عــاوه بــر ایــن  7درصــد از منابــع معدنــی اســتان بــه ذخایــر فلــزی
و یــک درصــد نیــز بــه ســنگهای تزئینــی اختصــاصیافتــه اســت .یکــی از ویژگیهــای
معدنــی ایــن اســتان وجــود ذخایــری از قبیــل پرلیــت ،دیاتومیــت ،نفلیــن ســینیت ،کائولــن و ...
میباشــد کــه برخــی از ایــن ذخایــر در ســطح کشــور منحصربهفــرد هســتند .مناطــق
شــمالی اســتان (ناحیــه ارســباران) بــا قــرار گرفتــن بــر روی کمربنــد آلــپ و هیمالیــا دارای
اندیسهــای متعــدد مــس و عناصــر فلــزی دیگــر نظیــر طــا ،نقــره ،ســرب ،روی و آهــن
میباشــد .بهطوریکــه در ناحیــه ورزقــان بــر روی ایــن کمربنــد بیــش از  30اندیــس معدنــی
مــس شناســاییشــده اســت .کانســار مــس ســونگون در شــمال ورزقــان ،یکــی از بزرگتریــن
کانســارهای مــس دنیــا محســوب میشــود.
بــر اســاس نتایــج آخریــن طــرح آمارگیــری معــادن کشــور در ســال  1394در کل کشــور
تعــداد  5214معــدن در حــال بهرهبــرداری سرشــماری شــده اســت کــه از ایــن تعــداد 258
معــدن در حــال بهرهبــرداری در ســطح اســتان آذربایجانشــرقی اســتقرار یافتــه اســت .بــه
عبارتــی  5درصــد از معــادن کل کشــور در گســتره اســتان قــرار دارد .در همیــن ســال از 258
معــدن فعــال در اســتان حــدود  10/11میلیــون تــن مــاده معدنــی اســتخراجشــده اســت .ارزش
کل تولیــدات در ایــن معــادن  5475میلیــارد ریــال و ارزشافــزوده آن  4611میلیــارد ریــال بــوده
اســت .بــه عبارتــی ارزشافــزوده ایجادشــده معــدن اســتان ،بــه ازای هــر تــن مــاده معدنــی
استخراجشــده  456هــزار ریــال میباشــد .در همیــن ســال ســهم ارزشافــزوده بخــش معــدن
از تولیــد ناخالــص داخلــی اســتان  1/2درصــد و ســهم آن در ارزشافــزوده ایجادشــده در بخــش
معــدن کشــور (بــدون احتســاب نفــت خــام و گاز طبیعــی)  4/2درصــد میباشــد.
بررســی وضعیــت بخــش معــدن در اســتان نشــان میدهــد کــه بــه رغــم جایــگاه نخســت
اســتان بــه لحــاظ ذخایــر مــواد معدنــی در کشــور ،از نظــر ســهم در ارزشافــزوده ،در اقتصــاد

142

جلد دوم | فصل دوم | سیمای توسعه استان

اســتان و اقتصــاد ملــی ،از جایــگاه شایســتهای برخــوردار نمیباشــد .از نــکات ضعــف اســتان
در ایــن بخــش میتــوان بــه اســتخراج غیراصولــی و عــدم فــرآوری محصــوالت معدنــی و در
نهایــت خامفروشــی آن اشــاره کــرد کــه نیــاز اســت بــا ارتقــای ســطح تکنولــوژی در بخــش
اســتخراج و فــرآوری و توســعه صنایــع پائیندســتی ،بــه بهرهبــرداری حداکثــری در ایــن حــوزه
دســت یافــت.
-5-3-1گردشگری

اســتان آذربایجانشــرقی بهطــور بالقــوه دارای جاذبههــای گردشــگری فراوانــی اســت.
ایــن اســتان بــه لحــاظ موقعیــت خــاص جغرافیایــی خــود و بــا توجــه بــه ســابقه تاریخــی،
فرهنگــی ،علمــی و طبیعــی متعــدد و نیــز امــکان ارائــه خدمــات برتــر در عرصههــای
آموزشــی ،فنــی ،درمانــی و زمینههــای تجــاری و ســرمایهگذاری یکــی از مناطــق مهــم دارای
جاذبههــای گردشــگری محســوب میگــردد.
گردشــگری طبیعــی بــا بهرهمنــدی از منابــع طبیعــی ماننــد جنگلهــای وســیع و
بینظیــر ارســباران ،آبشــارها و چشــمههای معدنــی و آبگرمهــا ،مناطــق حفاظتشــده و
شــکارممنوع ،روســتاهای هــدف گردشــگری ،مناطــق نمونــه گردشــگری ،پیسـتهای اســکی
و ...پتانســیلهای بســیار مناســبی بــرای طبیعتگــردان در ســطح اســتان دارد .از کل 1168
منطقــه نمونــه گردشــگری کشــور 47 ،منطقــه معــادل  4درصــد در اســتان آذربایجانشــرقی
واقــعشــده اســت کــه بــا توجــه بــه ســهم  2/8درصــدی اســتان از مســاحت کشــور ،رقــم
مناســبی بــوده و بیانگــر غنــای جاذبههــای مختلــف گردشــگری در ســطح اســتان میباشــد.
از  47منطقــه نمونــه گردشــگری اســتان  2منطقــه (کنــدوان و دره لیقــوان) بینالمللــی4 ،
منطقــه ملــی 20 ،منطقــه اســتانی و  21منطقــه محلــی میباشــد .از تعــداد  464روســتای
هــدف گردشــگری کشــور  52روســتا ،معــادل  11/21درصــد در اســتان آذربایجانشــرقی واقــع
شــده اســت.
اســتان آذربایجانشــرقی در زمینــه گردشــگری ســامت دارای مزیتهــای قابلتوجهــی
در ســطوح فراملــی اســت .بهطوریکــه در طــی ســالهای اخیــر بــا توجــه بــه امکانــات
تخصصــی درمانــی ،مراکــز پیشــرفته تشــخیصی و بیمارســتانهای مــدرن ،پزشــکان
متخصــص و حــاذق ،چشــمههای معدنــی آب گــرم و ســرد و  ...گردشــگران ســامت بســیاری
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را از کشــورهای همســایه باألخــص از کشــورهای حــوزه قفقــاز بــرای امــور درمانی و ســامت به
اســتان و بــا تمرکــز بــر شــهر تبریــز ،بــه خــود جــذب کــرده اســت؛ امــا متأســفانه ایــن صنعــت در
حــال حاضــر بــا چالشهایــی متعــدد از جملــه ناهماهنگــی دســتگاههای مســئول گردشــگری
ســامت و فقــدان برنامــه عملیاتــی روبــرو اســت و بهتدریــج تعــداد گردشــگران خارجــی ایــن
حــوزه بــه میــزان قابلتوجهــی کاهــشیافتــه اســت.
میــزان گردشــگران خارجــی واردشــده بــه اســتان برحســب اســتفاده از هتــل بــر اســاس
ســالنامه فرهنــگ و گردشــگری ســال  1394در اســتان آذربایجانشــرقی برابــر  450هــزار نفــر
در ســال بــوده اســت .همچنیــن ایــن اســتان دارای  32بــاب هتــل بــا ظرفیــت  8991تخــت،
 15بــاب هتلآپارتمــان بــا ظرفیــت  1135تخــت 63 ،بــاب مهمانپذیــر بــا ظرفیــت 2848
تخــت میباشــد کــه اکثــر ایــن مراکــز در شــهر تبریــز واقــعشــده اســت و مناطــق شــرقی
اســتان بــا توجــه بــه دارا بــودن پتانســیل بــاال در جــذب گردشــگر ،متأســفانه در اکثــر مواقــع
حتــی دارای هتــل نیــز نمیباشــند.
در خصــوص کارکــرد اقتصــادی گردشــگری اســتان نیــز قابــلذکــر اســت کــه ســهم
ارزشافــزوده بخــش هتــل و رســتوران اســتان از بخــش هتــل و رســتوران کشــور  3/2درصــد
و ســهم آن از تولیــد ناخالــص داخلــی اســتان یــک درصــد میباشــد کــه ارقــام فــوق حاکــی از
نقــش ناچیــز بخــش گردشــگری در اقتصــاد اســتان میباشــد.
بررســی وضــع موجــود بخــش گردشــگری اســتان نشــان میدهــد کــه اســتان
آذربایجانشــرقی در زمینــه جاذبههــای گردشــگری در ابعــاد مختلــف ،بســیار غنــی بــوده و
آنچــه میــان وجــود جاذبههــا و حضــور گردشــگران در اســتان فاصله میانــدازد ،کمبــود خدمات
و زیرســاختها اســت ،بهطوریکــه اســتان در زمینــه خدمــات اقامتــی و همچنیــن دفاتــر
گردشــگری کــه نقــش شــایان توجهی در اطالعرســانی و جــذب گردشــگران دارنــد ،کمبودهای
جــدی دارد .خدمــات و زیرســاختهای گردشــگری ،بهطــور عمــده در شهرســتان تبریــز و
شــهر تبریــز قرارگرفتهانــد و ســایر شهرســتانهای اســتان از ایــن امــر زیــاد منتفــع نشــدهاند.
در مجمــوع ،پاییــن بــودن ارزشافــزوده ،نبــود زیرســاختهای الزم و مراکــز اقامتــی
و اســکان مناســب بــرای گردشــگران ،توســعه نامتــوازن امکانــات ،ناهماهنگــی و عــدم
برنامهریــزی مناســب دســتگاههای مرتبــط بــا حــوزه گردشــگری ،ازجملــه چالشهــای
اساســی ایــن حــوزه میباشــد.
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 -6-3-1زیرساختها
-1-6-3-1حملو نقل

حمــل و نقــل در شــکل زیرســاختهای ارتباطــی ،کالبــدی و لجســتیکی بهعنــوان
اصلیتریــن شــریان ارتبــاط فیزیکــی بــوده و از دیربــاز بهعنــوان یکــی از بارزتریــن محورهــای
اصلــی توســعه مطــرح بــوده اســت .رشــد و توســعه کشــورها در دهههــای اخیــر مدیــون توســعه
ارتباطــات بهویــژه بخــش حمــلو نقــل بــوده اســت .توســعه همــه بخشهــای اقتصــادی
بهصــورت مســتقیم و غیرمســتقیم بــه وجــود زیرســاختهای مناســب وابســته اســت.
اســتان آذربایجانشــرقی بــه لحــاظ موقعیــت ممتــاز جغرافیایــی و قرارگیــری در محــل
کریدورهــای بینالمللــی و منطقــهای بــه ســمت کشــورهای  CISو اروپایــی از اســتعدادها
و مزیتهــای باالیــی در جابهجایــی مســافر و ترانزیــت کاال در بخشهــای زمینــی ،ریلــی،
هوایــی و لجســتیکی برخــوردار اســت .شــبکه حمــلو نقــل جــادهای اســتان ،شــامل 236
کیلومتــر آزادراه 453 ،کیلومتــر بزرگــراه 993 ،کیلومتــر راه اصلــی 1925 ،کیلومتــر راه فرعــی،
 5519کیلومتــر راههــای روســتایی آســفالته و  772کیلومتــر راه روســتایی شــنی میباشــد.
حمــل و نقــل جــادهای اســتان بــه لحــاظ توپوگرافــی ناهمگــون ،بهصــورت متــوازن نبــوده
اســت .قســمت شمالشــرق اســتان و جنــوب اســتان بــه دلیــل توپوگرافــی بــاال از نظــر
زیرســاخت جــادهای نســب بــه ســایر نواحــی اســتان بهصــورت مناســب توســعهنیافتــه اســت.
مســیر کریــدور اروپــا  -آســیا کــه از شــمال غــرب اســتان بــه ســمت جنــوب شــرقی اســتان
امتــداد یافتــه ،دارای زیرســاخت مناســب جــادهای بهویــژه در ایــن مســیر بــوده اســت .در ایــن
بیــن شــهر تبریــز بــه دلیــل قرارگیــری در مرکــز اســتان بــا تمــام مســیرهای اســتان ارتبــاط دارد.
محــور ترانزیــت تهــران  -تبریــز  -بــازرگان بــه طــول  855کیلومتــر مهمتریــن شــبکه ارتبــاط
جــادهای کشــور بــا کشــورهای اروپائــی از طریــق مبــادی ورودی و خروجــی بــازرگان میباشــد
کــه نقــش اساســی در حمــل و نقــل جــادهای بــار و مســافر درون و بروناســتانی و بینالمللــی
ایفــا میکنــد .همچنیــن محــور تبریــز  -جلفــا و نــوار مــرزی ،ارتبــاط اســتان را از طریــق جلفــا،
نــوردوز و خداآفریــن بــا جمهــوری خودمختــار نخجــوان و کشــورهای ارمنســتان و آذربایجــان
برقــرار مینمایــد .وجــود گمــرک ســهالن ،تبریــز و انبارهــای عمومــی ســهالن و امکانــات
ً
تخلیــه و بارگیــری در مرکــز اســتان موجــب شــده محورهــای اصلــی ،عمدتــا نقــش ترانزیتــی
داشــته و گذشــته از ارتبــاط داخــل اســتانی و درون کشــور نقــش اساســی در حمــلو نقــل کاال
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و مســافر در ســطح بینالملــل ایفــا نمایــد.
قرارگیــری تبریــز در مســیر جــاده ترانزیتــی ابریشــم ،یکــی از مزیتهــای اصلــی اســتان
اســت کــه از ظرفیتهــای آن میتــوان در توســعه صــادرات و تجــارت بــا کشــورهای همســایه
اســتفاده نمــود .بــرای افزایــش نقــش ایــن جــاده در اقتصــاد و صنعــت منطقــه ،احــداث آزادراه
تبریــز  -مرنــد  -بــازرگان ،در برنامــه توســعه شــبکه آزادراهــی کشــور قرارگرفتــه اســت.
خطــوط ریلــی اســتان از طریــق راهآهــن تهــران  -تبریــز ،تبریــز  -جلفــا و تبریــز  -ســلماس
 رازی بــه پایانههــای مــرزی و جمهــوری خودمختــار نخجــوان و کشــور ترکیــه مرتبــطمیباشــد .طــول خطــوط ریلــی اســتان (تهــران -میانــه -تبریــز)  736کیلومتــر میباشــد کــه
بــا تکمیــل و اتمــام عملیــات ســاخت راهآهــن احداثــی دوخطــه میانــه  -تبریــز و اصــاح مســیر،
 114کیلومتــر از مســافت ریلــی تهــران  -تبریــز کاســته خواهــد شــد و زمــان مســافرت از 13
ســاعت فعلــی بــه حــدود  7ســاعت تقلیــل خواهــد داد.
از نظــر زیرســاختهای هوایــی ،فــرودگاه بینالمللــی تبریــز از مهمتریــن
فرودگاههــای کشــور بــه شــمار مــیرود و از لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی در مرکزیــت
منطقــه شــمالغرب قرارگرفتــه و قابلیــت ارائــه خدمــات بــه اســتانهای همجــوار در
پوشــش خدمــات پــروازی را دارد و مســافرین زیــادی از شــهرها و اســتانهای همجــوار
از فــرودگاه تبریــز جهــت پروازهــای خــود بــه شــهرها و کشــورهای همســایه اســتفاده
مینماینــد .فــرودگاه تبریــز مقصــد و مبــدأ حــدود  11شــهر در پروازهــای داخلــی و حــدود
 10شــهر در پروازهــای بینالمللــی بهحســاب میآیــد کــه جابجایــی مســافر در ایــن مســیرها
توســط  14شــرکت هواپیمایــی داخلــی و  6شــرکت هواپیمایــی خارجــی صــورت میپذیــرد.
اپــرون فــرودگاه بینالمللــی تبریــز در حــال حاضــر بــا  130000مترمربــع دارای چهــار ترمینــال
و پتانســیل پــارک  12هواپیمــا بــوده و ایــن ظرفیــت اپــرون ســاالنه بــه طــول متوســط گنجایــش
 3/2میلیــون مســافر را دارا اســت.
اســتان آذربایجانشــرقی بــا عنایــت بــه موقعیــت ممتــاز جغرافیایــی و قرارگیــری در محــل
عبــور کریدورهــای بینالمللــی (شــمال  -جنــوب ،شــرق  -غــرب و جنــوب آســیا ،تراســیکا و
جنوبــی آلتیــد) بــه اروپــا و کشــورهای  CISبهتریــن جایــگاه را در عرصــه فعالیــت لجســتیکی
دارد و قــادر اســت  15درصــد از ســهم ترانزیــت کشــور را بــه خــود اختصــاص دهــد .وجــود
منطقــه آزاد ارس و منطقــه ویــژه ســهالن و  ...بــا جمیــع مزیتهــای قانونــی و توانمندیهــای
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محیطــی ،قــادر هســتند حتــی ســهم درآمــدی اســتان را بیشــتر نمایــد .طبــق مطالعــات
متخصصیــن اقتصــادی ،ایــران میتوانــد محــل شــکلگیری  12هــاب یــا پایانــه ترکیبــی باشــد
کــه چهارمیــن اولویــت ،هــاب اســتان آذربایجانشــرقی اســت کــه از  1000میلیــون تــن کاالی
جابجــا شــده در بیــن هابهــا قــادر اســت  120میلیــون تــن کاال را از خــود عبــور دهــد و حتــی
ایــن هــاب قــادر اســت محــل تمرکــز و پــردازش کاال و ایجــاد ارزشافــزوده بــرای کشــورهای
منطقــهای گردیــده و زمینــه شــکلگیری هابهــای لجســتیکی و فعالســازی کریــدورهای
منطق ـهای را بــا کشــورهای هــدف مهیــا نمایــد.
در مجمــوع میتــوان اظهــار داشــت کــه علیرغــم اینکــه اســتان در موقعیــت جغرافیایــی
بســیار مناســب قــرار داشــته و از مزایــای ترانزیتــی ملــی و منطق ـهای خوبــی بهرهمنــد بــوده
اســت امــا تاکنــون بــه نحــو مطلــوب از ایــن ظرفیــت بهرهبــرداری نشــده اســت .اساس ـیترین
مســئله موجــود در بخــش حمــلو نقــل اســتان ،عــدم اتصــال شــبکههای ریلــی ،آزادراهــی و
هوایــی بــه ســایر شــبکههای درونشــهری ،بیــن اســتانی ،ملــی و بینالمللــی و عــدم تثبیــت
موقعیــت اســتان در مدیریــت زنجیــره تأمیــن ملــی و منطق ـهای میباشــد .عــدم وجــود مراکــز
هماهنگکننــده نظیــر هابهــای لجســتیک ،ســبب عــدم عرضــه زیرســاختهای اســتان
در ســطح منطقـهای شــده و بــا کاهــش ارزش اســتان در زنجیــره تأمیــن ارزش ،بــر مشــکالت
بخــش افــزوده اســت .لــذا بــا گســترش شــبکه حمــلو نقــل ،مراکــز لجســتیک و ارتبــاط
مطمئــن و کارآمــد ،اســتان آذربایجانشــرقی میتوانــد از ایــن ظرفیتهــا در راســتای افزایــش
درآمدهــای ارزی ،توســعه اقتصــادی منطقــه و ارتقــای موقعیــت اســتراتژیک خــود در منطقــه
بــه نحــو مطلــوب اســتفاده کنــد.
-2-6-3-1انرژی

انــرژی بهعنــوان یکــی از عوامــل مؤثــر در فرآینــد توســعه بــوده و تولیــد و توزیــع و همچنیــن
نحــوه توزیــع آن در اســتقرار فعالیتهــای اقتصادی بســیار مؤثر اســت .اســتان آذربایجانشــرقی
بــا داشــتن  4نیــروگاه (بخــاری  -گازی) ،ســه نیــروگاه تجدیدپذیــر (خورشــیدی  -بــادی) و ســه
نیــروگاه اختصاصــی تولیــد بــرق و پاالیشــگاه و پتروشــیمی بــهعنــوان مرکــز مبادلــه انــرژی بــا
اســتانهای آذربایجانغربــی ،اردبیــل و زنجــان و کشــورهای آذربایجــان و ارمنســتان تلقــی
میگــردد و از ایــن حیــث حائــز اهمیــت اســتراتژیک بــرای کشــور و منطقــه شــمالغرب اســت.
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در ســال  ،1395ظرفیــت عملــی نیروگاههــای اســتان  1502/743مــگاوات و میــزان
تولیــد ناخالــص نیروگاههــای اســتان  7137/6میلیــون کیلــووات ســاعت بــوده اســت .در
اســتان  72ایســتگاه انتقــال و فــوق توزیــع بــا ظرفیتــی بالــغبــر  7697/5مگاولــت آمپــر مــورد
بهرهبــرداری قرارگرفتــه کــه  3/5درصــد از ظرفیــت منصوبــه انتقــال و فــوق توزیــع کل کشــور را
شــامل میشــود .زیرســاختهای انتقــال انــرژی در ســطح اســتان بهصــورت یکنواخــت توزیــع
نشــده بهطوریکــه خطــوط انتقــال  400کیلوولــت در مســیر جنــوب شــرقی  -مرکــز  -غــرب
و از جنــوب شــرق بهطــرف جنــوب غــرب و نیــز امتــداد آن از جنــوب غــرب بــهطــرف هســته
مرکــزی اســتان یعنــی شهرســتان تبریــز بــوده و مســیر خطــوط  230کیلوولــت تبریــز بهطــرف
شمالشــرقی اســتان تــا شهرســتان اهــر و تبریــز بــهطــرف جنــوب غــرب اســتان تــا شهرســتان
ملــکان امتــداد یافتــه اســت .در انشــعابی کوچکتــر ،خطــوط انتقــال  132کیلوولــت قــرار
ً
داشــته کــه تقریبــا در ســطح اســتان توزیــع شــده اســت.
اســتان آذربایجانشــرقی فاقــد هرگونــه میــدان نفــت و گاز شناختهشــده اســت امــا بــه
لحــاظ داشــتن پاالیشــگاه نفــت خــام و پتروشــیمی ،در تولیــد فرآوردههــای نفتــی و پلیمــری در
منطقــه شــمالغرب کشــور حائــز اهمیــت میباشــد .ظرفیــت تولیــد انــواع فرآوردههــای نفتــی
حــدود  110هــزار بشــکه در روز میباشــد .تولیــدات پتروشــیمی تبریــز در ســال 932 ،1396
هــزار تــن بــه ارزش  4085میلیــارد ریــال بــوده اســت .انتقــال نفــت خــام خــوراک پاالیشــگاه
تبریــز از طریــق خــط لولــه  16اینــچ از منابــع جنــوب و از طریــق انبــاری تأمیــن میگــردد.
خــوراک اصلــی ورودی شــرکت پتروشــیمی تبریــز را نفتــای ســنگین و  IPCتشــکیل میدهــد
کــه بخــش عمــده آن (حــدود  80درصــد) از طریــق شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز و بخشــی
نیــز از ســایر منابــع داخلــی و خارجــی نظیــر شــرکت پاالیــش نفــت تهــران از طریــق خــط تولیــد
تأمیــن میگــردد .منطقــه آذربایجانشــرقی یکــی از مناطــق  37گانــه شــرکت ملــی پخــش
فرآوردههــای نفتــی ایــران میباشــد .ایــن منطقــه بــا دارا بــودن  4انبــار نفــت فعــال در شــهرهای
تبریــز ،مراغــه ،میانــه و ســراب و ســوختگیری هواپیمــای تبریــز و بــا همــکاری  8شــرکت
حمــل و نقــل فرآوردههــای نفتــی بــا کمــک  700نفتکــش ،امــر خطیــر سوخترســانی در
ایــن منطقــه را بــه انجــام میرســاند.
بخــش اصلــی و عمــده مصــارف گاز طبیعــی اســتان از خطــوط صادراتــی  48اینــچ ترکیــه
و  30اینــچ ارمنســتان (منشــعب از خــط صادراتــی ترکیــه) و خطــوط بیــن اســتانی  30اینــچ
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اردبیــل -ســراب 36 ،اینــچ میانــدوآب  -تبریــز و بخشــی نیــز از خــط  12اینــچ اصالنــدوز-
خمارلــو -آبــش احمــد ،تأمیــن و توســعه گازرســانی بــا احــداث خــط  16اینــچ ورزقــان  -اهــر
منشــعب از خــط صادراتــی ارمنســتان در حــال اقــدام میباشــد .ایجــاد و بهرهبــرداری بهینــه
از زیرســاخت مناســب انتقــال و توزیــع گاز در ســطح اســتان کــه بالــغبــر  1600کیلومتــر
خطــوط پرفشــار  1000پونــدی و  17274کیلومتــر خطــوط فشــار متوســط  250پونــدی و
خطــوط فشــار پاییــن  60پونــدی میباشــد ،باعــث گردیــده تــا  100درصــد خانوارهــای شــهری
و  90درصــد خانوارهــای روســتایی از مزیــت گازرســانی و  39محــور و شــهرک صنعتــی،
منطقــه آزاد تجــاری -صنعتــی ارس ،شــهرک ســرمایهگذاری خارجــی تبریــز ،حداقــل
 1756واحــد صنعتــی عمــده اعــم از پاالیشــگاه ،پتروشــیمی ،نیروگاههــا ،کارخانههــای
ذوب و ریختهگــری ،فــوالد ،ســیمان ،گــچ ،کورههــای آجرپــزی ،آســفالت 157 ... ،جایــگاه
توزیــع ســوخت گاز طبیعــی ( )CNGو  4299واحــد صنعتــی ،از مزیتهــای اقتصــادی و
زیس ـتمحیطی ســوخت ســبز گاز طبیعــی و درمجمــوع بالــغبــر 1462هــزار مشــترک ،از گاز
بهرهمنــد گردنــد .همچنیــن عملیــات توســعه گازرســانی بــه  211روســتا بــا  10199خانــوار در
حــال اقــدام بــوده کــه پــس از اتمــام عملیــات ،ســطح برخــورداری خانوارهــای روســتایی تحــت
پوشــش اســتان بالــغبــر  93/92درصــد خواهــد گردیــد.
در مجمــوع بهرهمنــدی از خطــوط اصلــی و صادراتــی گاز طبیعــی ،همجــواری بــا
کشــورهای ارمنســتان ،آذربایجــان و ترکیــه و قرارگیــری در مســیر صادراتــی کشــورهای
عضــو شــورای همــکاری اکــو ،وجــود پتانســیلهای الزم در زمینــه انرژیهــای نــو (پــاک
و تجدیدپذیــر) ،وجــود صنایــع صنعتــی در اســتان ،از مهمتریــن مزیتهــا و فرصتهــای
بخــش انــرژی در اســتان میباشــد .در مقابــل مهمتریــن چالشهــای بخــش انــرژی اســتان،
تهدیــد زیســتمحیطی نیروگاههــا بــه علــت عــدم تأمیــن گاز نیروگاههــا ،بهویــژه در حاشــیه
کالنشــهر تبریــز ،فرســودگی تجهیــزات و خطــوط انتقــال و بــاال بــودن میــزان تلفــات شــبکه
توزیــع نســبت بــه متوســط جهانــی میباشــد.
-3-6-3-1فنآوری اطالعات و ارتباطات

فـــنآوری اطالعـــات و ارتباطـــات بهعنـــوان یکـــی از فنآوریهـــای کلیـــدی
و توانمندســـاز در راســـتای دســـتیابی بـــه اهـــداف کالن توســـعه ملـــی و همچنیـــن
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در تحقـــق اهـــداف توســـعه پایـــدار نقـــش اساســـی و محـــوری ایفـــا مینمایـــد.
در ســال  1395شــاخص توســعه فــنآوری اطالعــات و ارتباطــات  ( )IDIدر اســتان
آذربایجانشــرقی  5/66محاســبه گردیــده کــه در مقایســه بــا متوســط کشــور ( )5/61از
وضعیــت بهتــری برخــوردار بــوده و در بیــن اســتانهای کشــور حائــز رتبــه ســیزدهم میباشــد.
بررســی رونــد هفتســاله ایــن شــاخص ،نشــانگر رونــد روبــه رشــد آن در اســتان اســت بــه
طــوریکــه ایــن شــاخص از  3/19درصــد در ســال  1389بــه  3/91درصــد در ســال  1392و
ســپس بــه  5/66درصــد در ســال  1395رســیده اســت.
در ســال  1395ضریــب نفــوذ اینترنــت در اســتان  38/9درصــد بــوده کــه از متوســط
کشــوری ( 10درصــد) کمتــر میباشــد .در همیــن ســال ظرفیــت پهنــای اســتان  70گیگابایــت
بــوده کــه نســبت بــه ســال 50 ،1392گیگابایــت افزایــشیافتــه اســت .بــا توجــه بــه نقــش
منطقــهای اســتان در توزیــع پهنــای بانــد کشــوری ،ســهم اســتان از ظرفیــت پهنــای بانــد
اینترنــت بینالملــل کشــور معــادل  22/8درصــد بــوده اســت .اســتان آذربایجانشــرقی بــا
مجمــوع  11400کیلومتــر فیبــر نــوری و  950مرکــز مخابراتــی فعــال ،تمــام روســتاهای بــاالی
 20خانــوار را تحــت پوشــش شــبکه مخابراتــی قــرار داده اســت .ایــن اســتان بــا داشــتن  12مرکز
 9 ،ISPمرکــز  6 ،ISDPمرکــز  300 ،PAPدفتــر پیشــخوان دولــت و  817دفتــر پیشــخوان
روســتایی ،پوشــش کامــل تلفــن ثابــت و خــط ارتباطــی روســتاهای بــاالی  20خانــوار ،در حــال
حاضــر توانایــی ارائــه  200خدمــت را دارد.
اســتان آذربایجانشــرقی در ســال  1395بــا  1627هــزار تلفــن ثابــت حــدود  5/5درصــد
کل تلفنهــای ثابــت کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت .تعــداد مشــترکین فعــال تلفــن
همــراه اســتان معــادل  3331هــزار مشــترک و تعــداد مشــترکین پهــن بانــد  ADSLاســتان
معــادل  489هــزار مشــترک میباشــد کــه بــه ترتیــب  4و  4/5درصــد از مشــترکین کشــور
میباشــد .در همیــن ســال ضریــب نفــوذ تلفــن ثابــت  41/9درصــد و ضریــب نفــوذ تلفــن
همــراه  99درصــد بــوده اســت.
بــا توجــه بــه ســیمای ارائهشــده ،قابلیتهــای عمــده ایــن بخــش را میتــوان در ظرفیــت
بــاالی پهنــای بانــد اســتان در مقایســه بــا کشــور ،دسترســی تمــام روســتاهای دارای ســکنه
اســتان بــه شــبکه ارتباطــی ،امــکان ایجــاد و توســعه همکاریهــای ف ـنآوری بــا کشــورهای
همســایه و مناســب بــودن ظرفیــت اســتان در کاربردهــای فــاوا دانســت.

150

جلد دوم | فصل دوم | سیمای توسعه استان

-4-1ظرفیت اجتماعی و فرهنگی
-1-4-1سالمت

برخــورداری از یــک زندگــی باکیفیــت تــوأم بــا طــول عمــر قابلقبــول و عــاری از بیمــاری و
ناتوانــی ،حقــی همگانــی اســت کــه در اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر (مــاده بیســت و پنجــم)
و قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران (اصــول  29 ،3و  )43مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه
اســت مســئولیت و تولیــت ایــن امــر بــر عهــده دولتهــا بــوده و یکــی از پیششــرطهای تحقــق
توســعه بشــمار مـیرود؛ بنابرایــن ســامت و ســامتی مقولـهای اســت کــه ارتبــاط نزدیکــی بــا
پیشــرفت و توســعه همهجانبــه و ازجملــه رشــد و توســعه اقتصــادی دارد؛ زیــرا هرقــدر جامعـهای
بانشــاطتر و ســالمتر باشــد انگیــزه بیشــتری بــرای تــاش و فعالیــت دارد و از طــرف دیگــر
هزینههــای مســتقیم و غیرمســتقیمی کــه منجــر بــه کاهــش درآمــد ملــی و درنتیجــه توســعه
میگــردد ،کاهــش مییابــد.
بررســی شــاخصهای بهداشــتی و درمانــی اســتان حاکــی از آن اســت کــه تحــوالت
شــکلگرفته طــی دهههــای اخیــر در ســطح کشــور و بهویــژه در اســتان آذربایجانشــرقی
بهطــور چشــمگیری رو بــه بهبــود بــوده اســت .ســامت کــودکان و مــادران بــاردار ،آمــوزش و
پیشــگیری از بیماریهــای واگیــردار ازجملــه شــاخصهای نشــاندهنده وضعیــت ایــن بخــش
میباشــد .دادههــای آمــاری مربــوط بــه شــاخص مرگومیــر نــوزادان نشــان میدهــد کــه
در طــی ســالهای  1395-1390هــم در ســطح اســتان و هــم در ســطح کشــور مرگومیــر
نــوزادان رونــد کاهشــی داشــته و اســتان آذربایجانشــرقی از لحــاظ ایــن شــاخص در مقایســه بــا
میانگیــن کشــوری وضعیــت مطلوبتــری دارد بهطوریکــه تعــداد نــوزادان فوتشــده اســتان
در ســال  1395بــه ازای هــر  1000نفــر تولــد زنــده تنهــا  6/31نــوزاد بــوده امــا در کشــور ایــن
رقــم  9/5نــوزاد فوتشــده ،اعــامشــده اســت .در ســال  1395شــاخص امیــد بــه زندگــی در
بــدو تولــد در اســتان  75ســال گــزارش شــد کــه نســبت بــه ســال قبــل تغییــری نشــان نمیدهــد
امــا در فاصلــه زمانــی ســال  1390تــا  1395شــاهد رشــد متوســط  0/4درصــد هســتیم.
در ســال  1395بخــش ســامت اســتان بــا اســتفاده از امکانــات و منابــع فیزیکــی خــود
مشــتمل بــر  1072خانــه بهداشــت 524 ،مراکــز بهداشــتی و درمانــی 50،بیمارســتان و 148
مرکــز توانبخشــی 266،آزمایشــگاه 593 ،داروخانــه و  424درمانــگاه و مرکــز تــرک اعتیــاد بــا
اســتفاده از نیــروی متخصــص و کارآمــد ،عــاوه بــر مــردم اســتان در ســطح ملــی و فراملــی
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نیــز بــه مــردم خدمــات ارائــه داده اســت .بــه ازای هــر هــزار نفــر جمعیــت اســتان  2/07تخــت
فعــال 0/ 75،پزشــک و دندانپزشــک ( 0/65پزشــک و  0/10دندانپزشــک) وجــود دارد
کــه بیــش از متوســط کشــور ( 1/97تخــت فعــال و  0/59پزشــک و دندانپزشــک) میباشــد.
ً
در واقــع برخــورداری ایــن اســتان از مراکــز درمانــی متعــدد و نســبتا مناســب ،زمینــه ارائــه
خدمــات درمانــی در ســطح ملــی و حتــی فراملــی را بــرای اســتان فراهــم ســاخته اســت .تمرکــز
بیــش از  50درصــد بیمارســتانها و اغلــب امکانــات درمانــی در شــهر تبریــز ،در ایــن راســتا
بــه ایــن شــهر جایگاهــی محــوری بخشــیده و ایــن شــهر را بــه یکــی از قطبهــای کشــور در
ایــن زمینــه تبدیــل کــرده اســت .بهطوریکــه اکنــون ایــن اســتان یکــی از اســتانهای نمونــه
در بخــش گردشــگری ســامت خارجــی شــناخته میشــود .بــا ایــن وجــود ،تمرکــز شــدید ایــن
امکانــات در کالنشــهر تبریــز ،نشــانگر ضعــف ســایر نقــاط اســتان از لحــاظ خدمــات بهداشــتی
و درمانــی میباشــد کــه ســبب مراجعــات بیرویــه جمعیــت ســایر نقــاط اســتان بــه ایــن شــهر
و مشــکالت عدیــده در ایــن زمینــه گردیــده اســت.
ســهم ســامت از تولیــد ناخالــص داخلــی ،یکــی از شــاخصهای توســعهیافتگی کشــورها
محســوب میگــردد .ایــن شــاخص در واقــع بیانگــر میــزان توجــه بــه بخــش ســامت اســت.
هــر قــدر جامعــه مبلــغ بیشــتری صــرف ســامت کنــد افــراد جامعــه انســانهای ســالمی
خواهنــد بــود و خواهنــد توانســت در اقتصــاد جامعــه نقــش اساســی داشــته باشــند .نبایــد ازنظــر
ً
دور داشــت کــه صــرف هزینــه بیشــتر در بخــش بهداشــت و درمــان لزومــا بــه بهبــود ســامت
جامعــه منتهــی نمیشــود و اعمــال هزینــه بیشــتر در حــوزه ســامت تنهــا در صورتــی میتوانــد
مفیــد باشــد کــه بــر اســاس نیازهــا و تقاضاهــای واقعــی مــردم طراحــی گــردد و اثربخــش بــوده
و میــزان رضایتمنــدی مــردم را تأمیــن کنــد .ســهم هزینههــای ســامت از تولیــد ناخالــص
داخلــی بــدون نفــت در اســتان و کشــور در ســالهای  1394-1390رونــد کاهشــی داشــته
اســت بــهطــوریکــه در اســتان از  4/61درصــد در ســال  1390بــه  4/40درصــد در ســال
 1394رســیده و در کشــور نیــز بــه ترتیــب از  3/97درصــد بــه  3/56درصــد رســیده اســت؛ و
در مقایســه بــا کشــورهای بــا درآمــد متوســط و بیشــتر ( 6/3درصــد) و متوســط جهانــی (8/5
درصــد در ســال  )2018فاصلــه معنــاداری دارد.
هزینــه ســرانه واقعــی ســامت خانوارهــای شــهر و روســتایی اســتان در ســال  ،1395بــه
ترتیــب  2741و  2228هــزار ریــال میباشــد کــه ســهم آن از کل هزینههــای غیرخوراکــی
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خانوارهــای شــهری و روســتایی در  5ســال گذشــته  4درصــد کاهــش و در خانوارهــای روســتایی
 2/39درصــد افزایــش داشــته اســت.
ضریــب پوشــش بیمــه اســتان  99/51درصــد میباشــد و بیانگــر ایــن امراســت کــه تنهــا
 0/49درصــد مــردم در ســال  1395زیــر چتــر حمایــت بیمــه قــرار ندارنــد .هرچنــد کــه در
دهههــای گذشــته شــاخصهای مربــوط بهســامت رشــد قابلتوجهــی داشــته اســت .ولــی
بــا توجــه بــه رونــد رو بــه رشــد جمعیــت و تغییــر هــرم ســنی بــه ســمت افزایــش ســالمندان،
تأمیــن ســامت افــراد جامعــه در آینــده نیازمنــد ســرمایهگذاری هــم در بعــد ســختافزاری
و هــم در بعــد نرمافــزاری میباشــد و عــدم توجــه بــه آن بنیــان ســامت جامعــه را در آینــده
خدش ـهدار نمــوده و رونــد توســعه را بــا مشــکل مواجــه خواهــد ســاخت.
-2-4-1آموزش

آمــوزش از دیربــاز بــه عنــوان یکــی از کارآمدتریــن ابزارهــا در اعتــای زندگــی انســان  
محســوب میشــود و نهــاد آمــوزش نقــش ویــژهای را  در زندگــی و تحــوالت جوامــع بشــری
داشــته اســت  .همچنیــن توســعه آمــوزش و افزایــش رفــاه اجتماعــی مســئله بااهمیتــی اســت
و بســیاری از اندیشــمندان و مصلحیــن ،مهمتریــن راه بــرای خــروج از فقــر را توســعه ســرمایه
انســانی میداننــد .آمــوزش در واقــع نوعــی ســرمایهگذاری در نیــروی انســانی اســت .هــدف
عمــده آن رشــد و توســعه اقتصــادی ،افزایــش ســطح درآمدهــا ،فرهنگســازی ،افزایــش
مهــارت ،تخصــص و بهــرهوری نیــروی انســانی اســت.
طــی ســالهای  1395-1385نــرخ باســوادی در اســتان آذربایجانشــرقی از 81/6
درصــد در ســال  1390بــه  84/7درصــد در ســال  1395افزایــشیافتــه اســت .بــهعبــارتدیگر
در مــدت  5ســال 3 ،درصــد بــه میــزان باســوادی اســتان افــزودهشــده اســت .مقایســه نــرخ
باســوادی اســتان بــا ارقــام کشــوری نشــان میدهــد کــه بــه رغــم افزایــش میــزان باســوادی،
ایــن اســتان در میــان اســتانهای کشــور در ســال  1395در رتبــه  22ام قــرار داشــته اســت.
در ســالتحصیلی  1395-96در مجمــوع بیــش از  697هــزار نفــر ( 332هــزار نفــر دختــر و
 366هــزار نفــر پســر) در مقاطــع مختلف آموزشــی مشــغول به تحصیــل بودهاند .در همین ســال
 9057بــاب آموزشــگاه ،بالغبــر  35560کالس در اســتان دایــر بــوده اســت و تراکــم دانشآمــوز
در کالس بهطــور متوســط حــدود  20نفــر بــوده کــه نســبت بــه ســال  1390بهبــود یافتــه اســت.
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پوشــش تحصیلــی بــهعنــوان مهمتریــن شــاخص کمــی دســتیابی بــه فرصتهــای
آموزشــی میباشــد کــه در ســال  1395در کل مقاطــع تحصیلــی اســتان  85/58درصــد
(ابتدایــی  99/9درصــد ،متوســطه اول  93/87درصــد و متوســطه دوم  80/26درصــد)
میباشــد و نســبت بــه ســال  ،1390در دورههــای ابتدایــی  0/04واحــد و متوســطه اول 3/33
ش یافتــه اســت.
واحــد و متوســطه دوم  2/46واحــد افزایــ 
متوســط نــرخ پوشــش تحصیلــی واقعــی در ســطح کشــور ،در بــازه ســالهای  1390الــی
 1395در دوره ابتدائــی  0/08درصــد ،در دوره متوســطه اول  0/93درصــد و در دوره متوســطه
دوم نیــز  3/50درصــد افزایــش نشــان میدهــد.
اســتان آذربایجانشــرقی یکــی از قطبهــای علمــی -آموزشــی کشــور محســوب میشــود.
در ایــن اســتان عــاوه بــر  5دانشــگاه بــزرگ دولتــی 1 ،دانشــگاه فرهنگیــان 1 ،دانشــگاه فنــی
و حرف ـهای و  2دانشــگاه دولتــی در شهرســتانها (مراغــه و بنــاب) 30 ،مرکــز آمــوزش عالــی
وابســته بــه پیــام نــور 39 ،مرکــز دانشــگاه جامــع علمــی و کاربــردی فعــال 34 ،واحــد و مرکــز
دانشــگاهی وابســته بــه دانشــگاه آزاد اســامی ،بیــش از  10دانشــگاه غیرانتفاعــی و همچنیــن
تعــدادی مراکــز آموزشــی در شهرســتانهای مختلــف اســتان وجــود دارد .یکــی از مزیتهــای
عمــده اســتان وجــود دانشــگاههای متعــدد و برتــر در ســطح کشــور بهویــژه در بخــش مرکــزی
و نیمــه غربــی اســتان میباشــد کــه همیــن امــر موجــب ایجــاد انگیــزش در دانشآمــوزان
بــرای ادامــه تحصیــل در مقاطــع باالتــر و عالــی را گشــته اســت.
طبــق آمارهــا در ســال تحصیلــی  187 ،1396-1395هــزار نفــر دانشــجو در دانشــگاههای
اســتان مشــغول بــه تحصیــل بودهانــد کــه  52درصــد از کل دانشــجویان مربــوط بــه
دانشــگاههای وابســته بــه دولــت 7 ،درصــد دانشــگاههای غیرانتفاعــی و  41درصــد مربــوط
بــه واحدهــای دانشــگاه آزاد اســامی بــوده اســت؛ و نســبت دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی
ب ـهکل دانشــجویان  28/45درصــد بــوده اســت .در همیــن ســال از هــر هــزار نفــر جمعیــت
اســتان  48نفــر دانشــجو میباشــند کــه  42/72درصــد در گــروه علــوم انســانی34/22 ،
درصــد در گــروه فنــی و مهندســی 6/36 ،درصــد در گــروه علــوم پایــه 4/30،درصــد در گــروه
علــوم پزشــکی 4/64 ،درصــد در گــروه کشــاورزی و دامپزشــکی و  7/76درصــد در گــروه
هنــر مشــغول بــه تحصیــل میباشــند ،تعــداد هیئتعلمــی تماموقــت در دانشــگاههای
اســتان  4738نفــر بــوده اســت کــه حــدود  39/4درصــد در واحدهــای مختلــف دانشــگاه
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آزاد اســامی و  58/9درصــد در دانشــگاههای وابســته بــه دولــت مشــغول بــه تدریــس
بودهانــد و درواقــع شــاخص نســبت دانشــجو بــه هیئتعلمــی تماموقــت  40نفــر میباشــد.
یکــی از معیارهایــی کــه اهمیــت آمــوزش را در جامعــه نشــان میدهــد جایــگاه هزینههــای
آمــوزش در تولیــد ناخالــص داخلــی اســت .ســهم هزینههــای آمــوزش از تولیــد ناخالــص داخلــی
بــدون نفــت اســتان از  9/24درصــد در ســال  1390بــه  9/39درصــد در ســال  1395رســیده
اســت .در ایــن مــدت رقــم متناظــر کشــوری از  7/25درصــد بــه  6/77درصــد کاهشیافتــه
اســت و درنتیجــه ســهم آمــوزش اســتان از تولیــد ناخالــص داخلــی بــدون نفــت در کشــور بــا
 0/17درصــد بهبــود بــه  4/29درصــد در ســال  1394رســیده اســت.
هزینــه ســرانه واقعــی آموزشــی خانوارهــای شــهر و روســتایی اســتان در ســال ،1395
بــه ترتیــب  2741و  269هــزار ریــال میباشــد و ســهم آن از کل هزینههــای غیرخوراکــی
خانوارهــای شــهری و روســتایی در  5ســال گذشــته بــه ترتیــب  2/56درصــد و  2/19درصــد
بیشــتر شدهاســت .رقــم متناظــر آن در ســطح کشــور بــه ترتیــب  0/27و  1/31درصد میباشــد.
همچنیــن بــه دلیــل بــاال بــودن ایــن نســبت در اســتان ( 4/96درصــد در مناطــق شــهری و
 1/85درصــد در مناطــق روســتایی) در مقایســه بــا کشــور ( 3/42درصــد در مناطــق شــهری
و  1/31درصــد در مناطــق روســتایی) میتــوان گفــت اهمیــت آمــوزش بــرای خانوارهــای
اســتان بیــش از ســطح کشــور میباشــد .توجــه بــه هزینههــای آموزشــی مصرفشــده توســط
خانوارهــا ،حاکــی از افزایــش ایــن نســبت در میــان هزینههــای غیرخوراکــی خانوارهــای
شــهری و روســتایی اســت کــه حتــی از رقــم متوســط کشــوری هــم باالتــر اســت .گرایــش و
دیــدگاه مثبــت مــردم نســبت بــه امــر آمــوزش میتوانــد بــه عنــوان یــک فرصــت مهــم فرهنگــی
در ایــن اســتان بــه شــمار آیــد .بــه شــرطی کــه هــم امکانــات موجــود جوابگــوی ایــن مطالبــات
باشــد (بــه لحــاظ فیزیکــی) و هــم زمینههــای اشــتغال مناســب بــرای نیــروی متخصــص و
تحصیلکــرده فراهــم گــردد.
ً
بهطورکلــی اســتان آذربایجانشــرقی از لحــاظ ارائــه خدمــات آموزشــی کــه عمدتــا معطــوف
بــه آمــوزش عالــی اســت ،حداقــل در منطقــه شــمال غرب کشــور ،نقــش مهمــی را ایفــا میکند  .
ایــن اســتان بــه لحــاظ دارا بــودن مراکــز آمــوزش عالــی متعــدد بهویــژه در مرکــز اســتان،
نقشــی محــوری در تربیــت نیــروی انســانی متخصــص کــه پیشنیــاز توســعه پایــدار محســوب
میگــردد ،بــر عهــده دارد .عــاوه برایــن ،تأســیس مراکــز پژوهشــی در ســالهای اخیــر کــه بــا
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نــام پارکهــای علمــی و فـنآوری یــا مراکــز رشــد ،شــناخته میشــوند ،نقشــی مهــم در فراینــد
توســعه اســتان داشــته اســت .ایــن مراکــز در شــهر تبریــز ایجــاد شــده و در شهرســتانهای
میانــه و مرنــد نیــز دارای شــعبه میباشــند .هــدف ایــن مراکــز  تجاریســازی یافتههــای
تحقیقاتــی دانشــگاهیان و کمــک بــه فار غالتحصیــان دانشــگاهی اســتان جهــت ورود بــه
بــازار کار و نیــز رفــع مشــکل اشــتغال و ایجــاد فرصتهــای شــغلی بــرای آنهــا بــوده اســت.
-3-4-1امکانات ورزشی

بخــش تربیتبدنــی و ورزش در ارتقــای ســامت و بهداشــت روانــی افــراد و همچنیــن در
پیشــگیری از بیماریهــا نقــش مهــم و حیاتــی دارد .توســعه اماکــن ورزشــی و امکانــات آن
یکــی از اولویتهــای مهــم بخــش ســامت در اســتان میباشــد.
در ســالهای اخیــر فعالیتهــای گســتردهای در ارتبــاط بــا توســعه اماکــن ورزشــی در
اســتان صــورت گرفتــه اســت .تعــداد ســالنها و اماکــن ورزشــی اســتان  1/18درصد و مســاحت
آنهــا  1/12درصــد رشــد داشــته اســت .بــهطــوری کــه ســرانه فضــای ورزشــی اســتان در ســال
 0/58 ،1395مترمربــع میباشــد کــه نســبت بــه  5ســال گذشــته  2/60درصــد افزایشیافتــه
اســت .ولــی هنــوز ســرانه فضــای ورزشــی اســتان  0/18مترمربــع از ســرانه فضــای ورزشــی
کشــور کمتــر اســت.
ورزش همگانــی و میــزان مشــارکت در جشــنوارهها و رویدادهــای عمومــی ورزشــی یکــی
از شــاخصهای تبیینکننــده وضعیــت ورزش در ســطح جامعــه و در میــان عمــوم مــردم
میباشــد .مــردم بــر اســاس فرهنــگ و نگــرش ،باورهــا و همچنیــن بــا توجــه بــه ویژگیهــای
فــردی و وضعیــت مــادی خــود در ورزش همگانــی شــرکت میکننــد .طــی ســالهای -1390
 1395تعــداد جشــنوارههای ورزش همگانــی  6/72درصــد و میــزان مشــارکت مــردم در ورزش
همگانــی  9/03درصــد افزایــش داشــته اســت .بــهطــوریکــه متوســط افــراد مشــارکتکننده
در جشــنوارههای ورزش همگانــی از  1067نفــر در ســال  1390بــه  1188نفــر در ســال 1395
رســیده اســت و نــرخ مشــارکت مــردم در ورزشهــای همگانــی از  15درصــد در ســال  1390بــه
 22درصــد در ســال  1395افزایــشیافتــه اســت.
در طــی ســالهای اخیــر ( )1395-1390تعــداد افــراد ســازماندهی شــده بــرای ورزش
قهرمانــی در اســتان  8/20درصــد ( 5/51درصــد مــردان و  14/66درصــد زنــان) افزایشیافتــه
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اســت .در ایــن میــان نکتــه قابلتوجــه اســتقبال بانــوان از ورزش بــوده و ســهم زنــان از 24
درصــد در ســال  1390بــه  32درصــد در ســال  1395افزایــشیافتــه اســت.
از جملــه قابلیتهــای اســتان در بخــش ورزش را میتــوان در کســب جایــگاه برتــر در
فوتبــال کشــور طــی ســالهای اخیــر ،وجــود نیــروی جــوان و ورزشــکار در اســتان و کســب
مقــام اول در برخــی از رشــتههای ورزشــی عنــوان کــرد .بــا اینحــال اســتان آذربایجانشــرقی
در ایــن بخــش بــا چالشهایــی از قبیــل عــدم تناســب امکانــات ورزشــی بــا تراکــم جمعیــت،
عــدم اســتفاده از ظرفیتهــای ورزش همگانــی ،عــدم تعــادل و تــوازن در زیرســاختهای
ورزشــی در پهنــه اســتان و اســتاندارد نبــودن زیرســاختهای ورزشــی مواجــه میباشــد.
-4-4-1امکانات فرهنگی-هنری

ب ـ ه طورکلــی توســعه فرآینــدی اســت پیچیــده کــه در آن جامعــه از یــک دوره تاریخــی بــه
دوره جدیــد منتقــل میشــود .ایــن فرآینــد در هــر مرحلــه از رشــد خویــش ابعــاد مختلــف زندگــی
را متحــول میســازد .پیشــرفت و توســعه ،حاصــل یــک نگــرش خــاص بــه عالــم اســت و بــدون
ایجــاد ایــن نگــرش خــاص ،پیشــرفت و ترقــی ممکــن نیســت و ایــن نگــرش خــاص بیانگــر
لــزوم وجــود یــک فرهنــگ مناســب بــرای توســعه میباشــد .ایجــاد شــرایط و امکانــات مــادی و
معنــوی مناســب بــرای افــراد جامعــه بهمنظــور شــناخت جایــگاه آنــان ،افزایــش علــم و دانــش
انســانها ،آمادگــی بــرای تحــول ،پیشــرفت و پذیــرش اصــول کلــی توســعه ماننــد قانونپذیــری،
نظــم و انضبــاط ،بهبــود روابــط اجتماعــی و انســانی ،افزایــش تواناییهــای علمــی ،اخالقــی و
معنــوی بــرای همــه افــراد جامعــه را میتــوان توســعه فرهنگــی عنــوان کــرد.
بخــش فرهنــگ دو مأموریــت و هــدف را بــر عهــده دارد .مأموریــت اول ،رســالتی اســت کــه
در توســعه فرهنــگ عمومــی کشــور بــر دوش میکشــد .در ایــن راســتا ،ایجــاد زیرســاختها
و فراهــم کــردن بســترهای مناســب بــا بهرهگیــری از ظرفیتهــای نهــادی ایــن بخــش بــرای
تحقــق توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی مدنظــر میباشــد .مأموریــت دوم ،وظیفــه
تأمیــن حقــوق فرهنگــی مــردم جامعــه بــه معنــای حقــوق دسترســی عادالنــه افــراد بــه کاالهــا
و خدمــات فرهنگــی را دربــر میگیــرد .بــر ایــن اســاس ،ارزیابــی امکانــات و عملکــرد بخــش
فرهنــگ را میتــوان بــا توجــه بــه شــاخصهایی نظیــر ســرانه فضاهــای فرهنگــی ،ســرانه
کتابخانههــای عمومــی ،تعــداد مطبوعــات و ناشــرین علمــی و ...مــورد نظــر قــرار داد.
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در ســال  1395تعــداد  104عنــوان مطبوعــات محلــی در ارتبــاط بــا چــاپ روزنامــه و مجلــه
در ســطح اســتان فعــال بــوده و در مجمــوع  988000تیــراژ چــاپ داشــته اســت .در ایــن ســال
 1594عنــوان کتــاب و  310عنــوان نشــریه در اســتان منتشــر شــده کــه نســبت بــه ســال
 ،1390بــه ترتیــب رشــدی معــادل  18و  32درصــد داشــتهاند بهطوریکــه ســهم تعــداد
عناویــن کتابهــای منتشرشــده اســتان نیــز نســبت بــه کشــور بهبــود یافتــه و از یــک درصــد در
ســال  1390بــه  1.8درصــد و ســهم تعــداد عناویــن نشــریههای منتشرشــده اســتان نســبت
بــه کشــور از  2/4درصــد بــه  5درصــد در ســال  1395افزایــشیافتــه اســت.
در ســال  ،1395در ســطح اســتان  355چاپخانه فعال بودهاند که کلیه این چاپخانهها تحت
نظارت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان بوده و توسط بخش خصوصی اداره میشوند.
کتــاب و رشــد کتابخوانــی شــرط نخســت توســعه فرهنگــی و اقتصــادی اســت .هیــچ
ملتــی بــدون توجــه بــه امــر کتــاب و کتابخوانــی بــه شــاخصهای توســعه پایــدار دســت
نیافتــه اســت .بررســی تعــداد کتابخانههــای عمومــی اســتان نشــان میدهــد در  5ســال
گذشــته تعــداد و زیربنــای کتابخانههــای عمومــی افزایــشیافتــه بــهطــوری کــه ســرانه
فضــای کتابخانههــای عمومــی  1/93درصــد و متوســط کتــاب کتابخانههــا  3/71درصــد
بــه ازای هــر هــزار نفــر جمعیــت اســتان بیشــتر شــده اســت .ســرانه کتــاب در کتابخانههــای
عمومــی نیــز  5/34درصــد رشــد نشــان میدهــد .علیرغــم افزایــش امکانــات فیزیکــی
و تعــداد کتابهــای موجــود در کتابخانههــای اســتان تعــداد اعضــا و مراجعهکننــدگان
بــه کتابخانههــای عمومــی کاهشیافتــه و متوســط اعضــای کتابخانههــا بــا  5درصــد
کاهــش از  141هــزار نفــر در ســال  1390بــه  109هــزار نفــر در ســال  1395رســیده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه رقــم متناظــر کشــوری  1/5درصــد کاهــش نشــان میدهــد.
فضاهــای فرهنگــی ،بخــش مهــم از فضاهــای عمومــی بــه شــمار میآینــد کــه عــاوه
بــر فراهــم ســاختن امــکان برقــراری تعامــات میــان مــردم و ارتقــای کیفــی آنهــا ،نقــش
قابلتوجهــی در حفــظ آثــار هنــری و میــراث فرهنگــی جامعــه و بهویــژه رشــد فکــری و
رفتــاری مــردم ایفــاء میکننــد .ازایــنروی ،یکــی از شــاخصهای مهــم توســعه فرهنگــی،
شــاخص فضاهــای فرهنگــی اســت کــه بهویــژه شــامل مجتمعهــای فرهنگــی و هنــری،
فرهنگســراها و کانونهــای پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان میشــود .آمارهــا نشــان
میدهــد کــه در ســال  ،1395متوســط ســرانه فضاهــای فرهنگــی در اســتان معــادل 0/025
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مترمربــع بــوده اســت کــه از متوســط کشــوری ( )0/045بســیار کمتــر اســت .ایــن فضاهــا
شــامل  21بــاب مجتمــع فرهنگــی و هنــری ،یــک بــاب مجتمــع فرهنگــی دیجیتــال 30 ،بــاب
کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان و  24فرهنگســرای متعلــق بــه شــهرداریهای
ً
اســتان بــوده اســت؛ کــه مجموعــا  96043مترمربــع فضــای فرهنگــی را دربــر میگیرنــد و
بیــش از  66درصــد ایــن مســاحت بــه شهرســتان تبریــز تعلــق دارد .بــا ایــنوجــود ســرانه فضــای
فرهنگــی آن از  0/036مترمربــع فراتــر نم ـیرود.
ً
در ســال  1395اســتان آذربایجانشــرقی   مجموعــا دارای  437ایســتگاه رادیویــی
و تلویزیونــی بــوده کــه  413ایســتگاه ( 94/5درصــد) آن را ایســتگاههای کــم قــدرت19 ،
ایســتگاه ( 4/3درصــد) باقــدرت متوســط و تنهــا  5ایســتگاه ( 1/2درصــد) پرقــدرت بودهانــد .در
همیــن ســال بهمنظــور پوشــش رادیویــی و تلویزیونــی اســتان تعــداد  1598فرســتنده تلویزیونــی
و  439فرســتنده رادیویــی فعــال بــوده اســت .بــهطــوریکــه تــا ســال  91 ،1395درصــد مــردم
اســتان تحــت پوشــش سیســتم دیجیتالــی قــرار گرفتــه؛ و میــزان پوشــش شــبکهها بــر اســاس
سیســتم آنالــوگ رونــد کاهشــی داشــته اســت بــهطــوری کــه در ســال  ،1395میــزان پوشــش
شــبکههای یــک ،دو ،ســه و اســتانی بــر اســاس سیســتم آنالــوگ بــه ترتیــب  28،40 ،62و 80
درصــد بــوده اســت.
-5-4-1سرمایه اجتماعی

ســرمایه اجتماعــی شــامل هنجارهــا و ارزشهایــی اســت کــه در میــان گروهــی از مــردم
تســهیم شــده و بــه ارتقــاء میــزان همــکاری و اعتمــاد در بیــن آنهــا میانجامــد ســرمایه
اجتماعــی ماننــد ســرمایه فیزیکــی ،مالــی و انســانی بهعنــوان منبــع ثــروت بــرای هــر جامعــه
شــناخته میشــود و عاملــی پراهمیــت در فرآینــد توســعه بــه شــمار میآیــد .ســرمایه اجتماعــی،
عاملــی اساســی در همبســتگی افــراد جامعــه بــوده و نقــش مهــم در نظــم اجتماعــی ایفــاء
میکنــد و پادزهــری بــرای نابســامانیهای اجتماعــی بــوده و در تقویــت وفــاق و همگرایــی
اجتماعــی ،حمایــت و همدلــی متقابــل بیــن افــراد ،ســازمانها و نهادهــای اجتماعــی ،عاملــی
مهــم بــه شــمار میآیــد .ســرمایه اجتماعــی آســیبهای اجتماعــی را کاهــش داده و انســجام
اجتماعــی را مســتحکمتر میکنــد .امــروزه ســرمایه اجتماعــی را حلقــه مفقــوده توســعه،
نظــم و پویایــی جامعــه میداننــد و فرآینــد توســعه بــدون آن ،راه بــه مقصــود نمیبــرد جهــت
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ً
کمیســازی و امــکان ســنجش و ارزیابــی ســرمایههای اجتماعــی کــه مفهومــی کامــا کیفــی
ً
اســت ،آن را معمــوال بــا هفــت مؤلفــه مهــم تعریــف میکننــد کــه عبارتانــد از:
احســاس اعتمــاد اجتماعــی ،مشــارکت اجتماعــی شــبکه اجتماعــی (پیونــد) ،احســاس
امنیــت اجتماعــی ،انســجام اجتماعــی ،احســاس تعلــق اجتماعــی و انضبــاط اجتماعــی .از ایــن
میــان ،دو مؤلفــه نخســت مهمتریــن شــاخصهای ســرمایه اجتماعــی شــمرده میشــوند.
بــر اســاس نتایــج بــهدس ـتآمده از پژوهــش انجامیافتــه در ســال  1390بــا بررســی دوره
زمانــی  ،1388-1375ایــن اســتان از نظــر هفــت مؤلفــه ســرمایه اجتماعــی در وضــع چنــدان
مناســبی قــرار نــدارد .قابلذکــر اســت کــه بــه لحــاظ وزن و اهمیــت نظــری ،در میــان مؤلفــه
مربــوط بــه احســاس اعتمــاد اجتماعــی ،مؤلفــه احســاس اعتمــاد بــه خانــواده و در میــان
مؤلفههــای مشــارکت اجتماعــی ،مؤلفــه احســاس دموکراســی و مردمســاالری بیشــترین
اهمیــت را داشــته و در مــورد مؤلفههــای شــبکه اجتماعــی (پیونــد) ،احســاس امنیــت
اجتماعــی ،انســجام اجتماعــی ،احســاس تعلــق بــه جمــع و انضبــاط اجتماعــی ،بــه ترتیــب
روابــط عاطفــی ،دوســتان و همســایگان ،احســاس آزادیهــای سیاســی و اجتماعــی ،برابــری
فرصتهــا میــان اقــوام ،مســئولیتپذیری جمعــی و قانونپذیــری ،مهمتریــن شــاخصهای
ســنجش آن مؤلفههــا محســوب شــدهاند .بــا عنایــت بــه اهمیــت ایــن مؤلفههــای هفتگانــه در
ارزیابــی ســرمایه اجتماعــی ،نتایــج نهایــی پژوهــش فــوق نشــان میدهــد کــه:
 69درصــد پاســخگویان وضــع اعتمــاد اجتماعــی را در جامعــه خــود در حــد خیلــی کــم،
کــم و تــا حــدودی کــم دانســتهاند .ایــن نســبت در مــورد مؤلفههــای مشــارکت اجتماعــی 48
درصــد ،امنیــت اجتماعــی  72درصــد ،احســاس تعلــق بــه جمــع  58درصــد ،انســجام اجتماعــی
 57درصــد ،انضبــاط اجتماعــی  65درصــد و شــبکه اجتماعــی پیونــد  48درصــد بــوده اســت.
درصدهــای فوقالذکــر کــه هفــت مؤلفــه ســرمایه اجتماعــی اســتان را به ســمت کــم ،خیلی
کــم و تــا حــدودی کــم ســوق میدهــد ،نشــانگر وضعیــت هشــداردهنده اســتان از نظــر ســرمایه
اجتماعــی میباشــد؛ کــه میتوانــد مانعــی اساســی در راه نیــل بــه توســعه محســوب گــردد.
از آنجــا کــه مؤلفــه اعتمــاد اجتماعــی مهمتریــن شــاخص در بررســی ســرمایه اجتماعــی
بــه شــمار میآیــد ،نســبت   69درصــد پاســخگویانی کــه آن را در حــد کــم ،خیلــی کــم و تــا
حــدودی کــم ارزیابــی کردهانــد ،بهخودیخــود لــزوم توجــه بیشــتر بــه آن را بیــان م ـیدارد .در
میــان مؤلفههــای ایــن شــاخص ،احســاس اعتمــاد بــه خانــواده در باالتریــن رتبــه و اعتمــاد بــه
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دولــت در ســطح کالن در پایینتریــن رتبــه قــرار دارد .از نظــر پاســخگویان حتــی اعتمــاد بــه
همســایگان نیــز در وضــع نامطلوبــی اســت .ایــن موضــوع حاکــی از شــرایطی نامســاعد اســت
کــه نمیتــوان از کنــار آن بیتفــاوت گذشــت.
بــر اســاس نتایــج «طــرح ملــی ســنجش ســرمایه اجتماعــی کشــور» کــه بــا همــکاری
پژوهشــگاه فرهنــگ و هنــر و ارتباطــات و شــورای اجتماعــی وزارت کشــور در ســال 1393
اجــرا شــده اســت وضعیــت اســتان از ایــن نظــر در هــر ســه ســطح کالن ،میانــی و خــرد در حــد
مطلوبــی قــرار نــدارد .در ســطح کالن  39/4درصــد پاســخگویان میــزان اعتمــاد بــه موفقیــت
عملکــرد نهادهــا در حوزههــای اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی را در حــد کــم و
خیلــی کــم و  47/6درصــد آن را در حــد متوســط دانســتهاند .در ســطح میانــی کــه ترکیبــی
اســت از اعتمــاد مردمــی بــه ســازمان و عملکــرد کیفیــت خدمــات ارائهشــده و نیــز پنداشــتی کــه
از ســازماندهی ،وظیفهشناســی و تعهــد شایســتگی و کاردانــی کارکنــان ایــن ســازمانها در
حوزههــای چهارگانــه فــوق دارنــد 17/8 ،درصــد آن را در حــد کــم و خیلی کــم و  68/3درصد در
حــد متوســط ارزیابــی کردنــد .در ســطح خــرد کــه دربرگیرنده روابــط و تعامــات میان کنشــگران
اجتماعــی و اعتمــاد بیــن شــخصی و تعمیمیافتــه ،زندگــی انجمنــی مبتنــی بــر مشــارکت در
حوزههــای چهارگانــه فوقالذکــر نیــز پنداشــت از وجــود و حضــور ارزشهــای اخالقــی و
هنجــاری در حیــات اجتماعــی وزندگــی روزمــره و احســاس امنیــت و رضایــت میباشــد28/7 ،
درصــد پاســخگویان آن را در حــد کــم و خیلــی کــم و  60/5درصــد در حــد متوســط دانســتهاند.
عنایــت بــه ایــن نتایــج نشــان میدهــد کــه ســرمایه اجتماعــی ،بهویــژه بــه لحــاظ اعتمــاد
اجتماعــی ،در ایــن اســتان آنچنانکــه بــرای فراینــد توســعه الزم اســت در حــد مناســبی قــرار
نــدارد( .هرچنــد ایــن امــر مبتال بـهکل کشــور و تمامی اســتانها بــوده و نمیتــوان آن را مختص
ایــن اســتان دانســت) .بــه عبــارت روشـنتر ،ایــن وضعیــت بــه لحــاظ اعتمــاد مــردم بــه یکدیگــر
(بهویــژه در شــهرهای بــزرگ) حاکــی از وضعــی هشــداردهنده میباشــد و قــادر اســت تأثیــری
مخــرب در روابــط اجتماعــی و تعامــات در ســطوح مختلــف نهــادی و بین فردی داشــته باشــد.
 -5-1ظرفیت محیطزیست
محیــط زیســت یکــی از ارکان اصلــی توســعه پایــدار محســوب میشــود .پایــداری
زیســتمحیطی بــه معنــی حفــظ تعــادل در فرآیندهــای اساســی زیســتمحیطی انســانی و
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طبیعــی اســت کــه محیــط را بــرای زندگــی نســل حاضــر و نســل آینــده زیسـتپذیرتر میکنــد.
ســاختار محیــطزیســت طبیعــی اســتان بــه علــت شــکلگیری چهرههــای متفــاوت
طبیعــت ،زاییــده شــرایط متعــددی بــوده و در پدیــد آمــدن آنهــا عوامــل بیشــماری نظیــر
وضعیــت زمینشناســی ،خــاک ،اقلیــم و رونــد تکامــل و عوامــل زیســتی مؤثــر بــوده اســت.
تالقــی رشــته کوههــای البــرز و زاگــرس و قــرار گرفتــن مبــدأ آغــاز رشــته کوههــای مرکــزی
ایــران در ایــن منطقــه و وجــود دشــتها و کوهپایههــای مســتعد و بهرهمنــدی ایــن رشــته
کوههــا از خصوصیــات چینخوردگــی آلــپ  -هیمالیــا بــه همــراه برخــورداری منطقــه از چهــار
نــوع اقلیــم ،تنــوع و غنــای زیــادی در ســاختار گیاهــی و جانــوری منطقــه فراهــم نمــوده اســت.
ارســباران بــا ویژگیهــای منحصربهفــرد خــود عــاوه بــر تنــوع عظیــم گیاهــی ،عمدهتریــن
گونههــای پســتانداران حمایتشــده یــا کمیــاب را نیــز در چتــر حمایــت خــود دارد .عــاوه بــر
آن زیســتگاههای آبــی مهــم و بــا ارزشــی در ایــن اســتان وجــود دارد کــه تــاالب بینالمللــی
قــوریگل و تاالبهــای حاشــیه دریاچــه ارومیــه ،جنگلهــا و زیســتگاههای حاشــیه ارس
و دریاچههــای پشــت ســدها کــه مأمــن انــواع پرنــدگان تحــت حمایــت ،در حــال انقــراض و
آســیبپذیر میباشــد ،از آن جملهانــد.
بیــش از  2500گونــه گیاهــی و  346گونــه جانــوری شــامل  51گونــه پســتاندار 225 ،گونــه
ً
پرنــده 37 ،گونــه خزنــده 6 ،گونــه دوزیســت 27 ،گونــه ماهــی در منطقه شناســاییشــده و عمدتا
در  13درصــد از عرصــه اســتان تحــت عناویــن مختلــف شــامل  9منطقــه حفاظتشــده ،یــک
پناهــگاه حیاتوحــش ،یــک اثــر طبیعــی ملــی ،ســه پــارک ملــی و هفــت منطقــه شــکارممنوع
تحــت کنتــرل زیسـتمحیطی قــرار گرفتــه اســت.
وجــود پوشــش گیاهــی غنــی و متراکــم ،تنــوع شــرایط اقلیمــی در اقصــی نــکات اســتان
ســبب شــده تــا محیــطزیســت متنوعــی در قســمتهای مختلــف حاکــم باشــد .بــهعنــوان
مثــال وجــود اکوسیســتم جنــگل در شــمال و اکوسیســتم مناطــق نیمهخشــک در جنــوب
غــرب ،نشــاندهنده تنــوع اکولــوژی ایــن اســتان اســت ،اســتان آذربایجانشــرقی عــاوه
بــر تنــوع عظیــم گیاهــی ،عمدهتریــن گونههــای پســتانداران و پرنــدگان حمایتشــده و یــا
کمیــاب را در قالــب اکوسیســتمهای متنــوع دارا اســت .بــر همیــن اســاس ،قابلیتهــای
طبیعــی اســتان موجــب شــده کــه اســتان پذیــرای جمعیــت و جوامــع انســانی متراکمتــری
نســبت بــه ســایر نواحــی مرکــزی و جنوبــی کشــور باشــد.
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ارزیابــی تــوان اکولوژیکــی اســتان آذربایجانشــرقی نشــان میدهــد کــه از مجمــوع
 45650,5کیلومترمربــع مســاحت خاکــی اســتان آذربایجانشــرقی 35319,5 ،کیلومترمربــع
بــرای کشــاورزی دیــم و فاریــاب و مرتــعداری 9114 ،کیلومترمربــع توانایــی جنــگلکاری
بهصــورت طبقــات چهارتــا هفــت را دارا بــوده و  7231,25کیلومترمربــع بــرای توســعه
آبزیپــروری مناســب میباشــد.
اســتان آذربایجانشــرقی از نظــر شــرایط اکولوژیکــی جــزو مناطقــی اســت کــه بــه دلیــل
پائیــن بــودن تبخیــر و تعــرق و نیــز بــاال بــودن بارندگــی بــه نســبت تبخیــر منطقــه ،دارای  
خاکهــای حاصلخیــز بــوده و از تــوان کشــاورزی باالیــی برخــوردار اســت.
کشــاورزی طبقــه ســه از تــوان باالتــری در اســتان برخــوردار میباشــد کــه ایــن امــر بــه دلیل
مرتفــع بــودن ســطح اســتان از نظــر شــرایط توپوگرافیکــی هســت .در کل ،شهرســتانهای
میانــه ،ســراب ،هشــترود و مراغــه از تــوان باالیــی در امــر ســرمایهگذاری در کشــاورزی
برخــوردار میباشــند.
بــر اســاس ارزیابــی تــوان اکولوژیکــی اســتان ســطح زیــادی از اراضــی آن ،تــوان درجــه 3
بــرای مرتــعداری ( 62,58درصــد) داشــته اســت .همچنیــن اســتان آذربایجانشــرقی تــوان
باالیــی در امــر ســرمایهگذاری در بخــش صنعــت و توســعه شــهری برخــوردار هســت کــه این امر
موجــب ســاماندهی مراکــز شــهری و ســکونتگاههای گســترده اســتان را ســبب خواهــد شــد.
بــا تعییــن میــزان بهرهبــرداری پایــدار شهرســتانهای کلیبــر و خداآفریــن بــا داشــتن
مســاحتی در حــدود  3745,5کیلومترمربــع دارای کاربریهایــی نظیــر جنــگل ،مرتــع،
کشــاورزی دیــم و اکوسیســتم اســتثنایی از نظــر زیســتمحیطی وجــود داشــته اســت.
در میــان شــهرهای اســتان ،موقعیــت برتــر شهرســتان تبریــز در دارا بــودن واحدهــای
صنعتــی بــزرگ شــرایطی بــه وجــود آورده کــه ایــن شهرســتان را بــا تمرکزهــای شــدیدی در
زمینههــای جمعیتــی ،خدماتــی ،تجــاری ،ارتباطــی ،بانکــی ،فرهنگــی و آموزشــی ،دانشــگاهی
و اداری بیــشاز حــد ظرفیتپذیــری خــود بارگــذاری کــرده اســت .آنچــه امــروزه شهرســتان
تبریــز را بیــش از همــه در معــرض نابســامانیهای زیس ـتمحیطی قــرار داده ،همــان تمرکــز
صنعتــی بهویــژه از نــوع صنایــع بــزرگ در ایــن شهرســتان اســت؛ کــه محیــط طبیعــی آن
بههیچوجــه جهــت بارگــذاری آن مناســب نیســت .ســایر شهرســتانها ازنظــر بارگــذاری
صنعتــی نســبتهای متعارفــی دارنــد .تبدیــل اراضــی کشــاورزی و تخریــب باغــات اطــراف
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شــهرها از اثــرات و پیامدهــای منفــی افزایــش روزافــزون تعــداد واحدهــای صنعتــی اســت.
اســتقرار صنایــع آالینــده بــا توجــه بــه ویژگیهــای اقلیمــی و زیس ـتمحیطی اســتان صدمــات
ســنگینی بــر پوشــش گیاهــی و منابــع آبــی منطقــه وارد نمــوده اســت.
در اســتان آذربایجانشــرقی روزانــه  2200تــن زبالــه شــهری و ســی هــزار تــن زبالــه
صنعتــی و صنعتــی ویــژه تولیــد میگــردد و فقــط حــدود  50درصــد زبالــه شــهری بهصــورت
اصولــی مدیریــت میگــردد ( 30درصــد بــرای تولیــد کمپوســت یــا کــود آلــی مورداســتفاده قــرار
میگیــرد و حــدود  20درصــد زبالــه شــهری باقیمانــده بهصــورت بهداشــتی دفــن میشــود)
و اکثــر پســماندهای ویــژه تولیــدی در اســتان بــه دلیــل فقــدان مرکــز دفــع و بازیافــت ،در
واحدهــای صنعتــی نگهــداری میشــود .فقــدان برنامــه مدیریــت خــاص بــرای پســماندهای
کشــاورزی باعــث اتــاف منابــع موجــود گردیــده اســت .میــزان دفــن بهداشــتی زبالههــای
بیمارســتانی  95درصــد میباشــد (پســماندهای ویــژه بــه دلیــل خطرنــاک و ســمی بــودن نیــاز
بــه مدیریــت خــاص دارنــد) .علیرغــم ســاماندهی پســماندهای عفونــی مراکــز درمانــی بــزرگ
اســتان ،سیســتم مدونــی بــرای پســماندهای عفونــی مراکــز درمانــی کوچــک وجــود نــدارد.
علیرغــم تأمیــن آب شــرب ســالم بــرای بیــش از  99درصــد جمعیــت تحــت پوشــش اســتان
و تولیــد بیــش از  152میلیــون مترمکعــب فاضالب شــهری در  11شــهر اســتان ،در حال حاضر
تنهــا  40درصــد فاضــاب شــهری اســتان جم ـعآوری و تصفیــه میگــردد .از  16/8میلیــون
مترمکعــب فاضــاب صنعتــی تولیدشــده در اســتان 80 ،درصــد تصفیــه میگــردد و علیرغــم
وجــود تصفیهخانههــای فاضــاب متعــدد بــرای صنایــع دارای پتانســیل آالیندگــی ،بســیاری
از شــهرکها و کویهــای صنعتــی اســتان فاقــد سیســتم تصفیــه فاضــاب میباشــند.
ً
ً
واحدهــای صنعتــی کال بــه نحــوی از انحــاء در آلودگــی هــوای اســتان خصوصــا شــهر
تبریــز دخالــت دارنــد .شــهر تبریــز و حومــه عــاوه بــر آلودگــی ناشــی از وســایط نقلیه تحــت تأثیر
آلودگیهــای حاصلــه از پاالیشــگاه تبریــز ،نیــروگاه حرارتــی تبریــز ،کارخانههــای آســفالتپزی،
کورههــای آجرپــزی اطــراف تبریــز و ســایر واحدهــای صنعتــی مصرفکننــده مــواد ســوختی
ً
مخصوصــا در مواقعــی کــه جهــت وزش بــاد از غــرب و جنــوب غربــی بهطــرف تبریــز باشــد
قــرار میگیــرد .بــر اســاس طــرح مطالعاتــی تدویــن فهرســت منابــع انتشــار آالیندههــا در
ســال  ،1395ســهم منابــع متحــرک (وســایط نقلیــه) در آلودگــی هــوای کالنشــهر تبریــز
 72درصــد بــوده اســت .صنایــع  21درصــد و بقیــه منابــع  7درصــد آلودگــی هــوای تبریــز را
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بــه خــود اختصــاص دادهانــد .شــایانذکــر اســت تــا ســال  1384صنایــع بیشــترین ســهم در
آلودگــی هــوا داشــتهاند .بــا گازســوز شــدن قســمت اعظــم واحدهــای صنعتــی در فاصلــه بیــن
ســالهای  1384تــا  1386از ســهم ایــن بخــش در آلودگــی هــوای تبریــز کاســته شــده اســت.
آمــار دریافتشــده از  7ایســتگاه ســنجش آلودگــی هــوا مســتقر در کالنشــهر تبریــز نشــان
میدهــد کــه در دوره  1387تــا  1395روزهــای دارای هــوای پــاک در شــهر تبریــز از رونــد
صعــودی برخــوردار بــوده اســت امــا در ســال  1394بــه کمتریــن مقــدار خــود ( 86روز) رســیده
اســت .در ســال  1395شــهروندان تبریــز بــه ترتیــب  108روز پــاک 189 ،روز ســالم 58 ،روز
ناســالم بــرای گروههــای حســاس و  11روز ناســالم را تجربــه نمودهانــد.
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فصل سوم

جمعبندی

جمعبندی
اســتان آذربایجانشــرقی دارای ظرفیتهــای بالقــوه باالیــی اســت کــه هــر یــک از آنهــا
در صــورت بهرهبــرداری مناســب میتواننــد ســهم قابلتوجهــی در دســتیابی مــردم بــه توســعه
متــوازن داشــته باشــند .ولــی حتــی بــا نگاهــی گــذرا بــه ظرفیتهــا و عملکــرد اقتصــاد اســتان
بهراحتــی میتــوان بــه عــدم تناســب قابلمالحظــه بیــن ایــن دو پــی بــرد.
اقتصــاد اســتان دارای ظرفیتهــای زیــادی اســت کــه آن را نســبت بــه بســیاری از
اســتانهای کشــور متمایــز میســازد .اصلیتریــن مزیتهــا و ظرفیتهــای اســتان را
میتــوان در زمینههــای بهرهمنــدی از منابــع انســانی ،طبیعــی و جغرافیــای ،اقتصــادی و
اجتماعــی و فرهنگــی مدنظــر قــرارداد.
قرارگیــری اســتان آذربایجانشــرقی در منطقــه شــمالغرب کشــور و در جــوار کشــورهای
جمهــوری آذربایجــان ،ارمنســتان و جمهــوری نخجــوان و نزدیکــی بــه کشــورهای ترکیــه و
عــراق و نیــز دسترســی اســتان بــه کشــورهای  CISو اروپــا یکــی از مهمتریــن مزیتهــای
جغرافیایــی اســتان اســت کــه آن را از ســایر پهنههــای کشــور متمایــز میســازد.
بــه لحــاظ جمعیتــی نیــز اســتان دارای مزیتــی قابــلتوجــه اســت بــه شــرطی کــه از آن در
فرصــت طالیــی بهرهبــرداری بهینــه و مناســب بــه عمــل آیــد .هــر چنــد ایــن اســتان بخشــی
از جمعیــت خــود را از طریــق مهاجــرت ،از دســتداده و ســهم جمعیتــی آن در کل کشــور
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طــی بیســت ســال ( )1395 - 1375از  5/54درصــد بــه  4/9درصــد کاهــشیافتــه و طــی
 50ســال اخیــر بیشــترین نــرخ مهاجرفرســتی را داشــته اســت ،لیکــن بالقــوه دارای ســاختار
جمعیتــی پرتــوان بــه لحــاظ اقتصــادی میباشــد .نســبت جمعیــت  15-64ســاله اســتان در
رونــدی صعــودی طــی بیســت ســال فــوق از  56/1درصــد بــه  69/9درصــد افزایــشیافتــه و
بــه همیــن علــت نســبت وابســتگی نســبی بــه  43/8درصــد کاهــشیافتــه اســت .ایــن اتفــاق
ازنظــر اقتصــادی ،بــه تأکیــد پــارهای  از اقتصاددانــان ،یــک موهبــت جمعیتــی بشــمار میآیــد و
ً
معمــوال عمــر آن کوتــاه بــوده و بیــش از چهــار دهــه دوام نمـیآورد .اگــر در ایــن مــدت ،بــه ایــن
واقعــه گــذرا بهعنــوان یــک فرصــت قابــل بهرهبــرداری نگریســته شــده و بــا اتخــاذ تمهیــدات
مناســب از ایــن نیــروی کار بالقــوه  -بهویــژه اینکــه حجــم عظیمــی از آنهــا تحصیلکــرده نیــز
میباشــند -بــه نحــوی شایســته اســتفاده شــود ایــن عامــل ،خــود میتوانــد بــهعنــوان موتــور
محــرک توســعه بــه شــمار آیــد .بــا نگاهــی مجمــل بــه آمارهــای جمعیتــی اســتان میتــوان
بهروشــنی دریافــت کــه چنیــن فرصتــی مــورد غفلــت قــرار گرفتــه و تبدیــل آن بــه امکانــی
بــرای تهدیــد ســاختارهای اجتماعــی و اقتصــادی دو از انتظــار بــه نظــر نمیرســد .افزایــش
مهاجرتهــا (بهویــژه نیروهــای تحصیلکــرده و جــوان) و افزایــش نــرخ بیــکاری از 11/9
درصــد بــه  21/31درصــد طــی ده ســال ( )1395- 1385در میــان جوانــان تحصیلکــرده
دانشــگاهی اســتان مؤیــد ایــن واقعیــت تأس ـفبار اســت.
توجــه بــه ظرفیتهــای اقتصــادی اســتان در بخشهــای مختلــف آن ،واقعیتهــای
دیگــری را در معــرض دیــد قــرار میدهــد و بــه طورکلــی نشــان از فاصلــه قابلتأمــل
ً
ظرفیتهــای بالقــوه و بالفعــل آنهاســت .بــه لحــاظ کشــاورزی ،ایــن اســتان دارای حــدودا
 1/22میلیــون هکتــار اراضــی قابلکشــت میباشــد کــه  26درصــد وســعت اســتان و حــدود
 5/5درصــد کل اراضــی قابلکشــت کشــور را تشــکیل میدهــد .بــا وجــود ایــن بــه دالیــل
عدیــدهای از نظــر راندمــان در وضعیــت مطلوبــی قــرار نــدارد .از مهمتریــن عوامــل مؤثــر در
پاییــن بــودن راندمــان تولیــد در ایــن بخــش ،میتــوان بــه غلبــه اقتصــاد معیشــتی در اکثــر نکات
اســتان و وجــود بهرهبردارانــی بــا ســنین بــاال و ســطح ســواد پاییــن اشــاره نمــود .مهاجــرت
جوانــان از روســتاها و عــدم گرایــش آنــان بــه کار و فعالیتهــای کشــاورزی کمبــازده و نیــز عــدم
ســرمایهگذاری مؤثــر در ایــن بخــش ،موجــب تــداوم و تشــدید ایــن چرخــه معیــوب میگــردد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه  88درصــد از کل منابــع آبــی استحصالشــده اســتان در بخــش
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کشــاورزی مصــرف میشــود .نگــرش ســطحی معیشــتی بــه تولیــد در ایــن بخــش و افزایــش
ســطح زیــر کشــت محصوالتــی بــا نیــاز آبــی بیشــتر ،موجبــات بهرهبــرداری بیرویــه از منابــع
آبــی اســتان را فراهــم ســاخته و بــه کاهــش شــدید آبهــای زیرزمینــی دش ـتهای اســتان و
افزایــش امــاح و شــوری آبهــای اســتحصالی و کاهــش روان آبهــا و از همــه مهمتــر ،بــه
تســریع رونــد خشــک شــدن دریاچــه ارومیــه منجــر گردیــده اســت.
در بخــش صنعــت ،ایــن اســتان و بهویــژه شــهر تبریــز از دیربــاز یــک قطــب صنعتــی
در کشــور محســوب شــده اســت .بــه لحــاظ دارا بــودن کارگاههــای صنعتــی متعــدد ،مراکــز
آموزشــی و پژوهشــی پشــتوانه صنعــت و شــهرکها و نواحــی صنعتــی در حــال بهرهبــرداری،
ً
ً
قابلیتهــای نســبتا مناســبی را دارا اســت خصوصــا اینکــه از نظــر پــارهای صنایــع همچــون
صنایــع ماشینســازی و تراکتورســازی ،چرمســازی ،صنایــع غذایــی ،شــیمیایی و نیــز مناطــق
آزاد و ویــژه تجــاری  -صنعتــی ،دارای مزیتهــای نســبی نیــز میباشــد .بــه رغــم چنیــن
ظرفیتهایــی ،کاهــش ســهم ارزشافــزوده ایــن صنایــع از  6درصــد بــه  5درصــد (طــی
ســالهای  )1394 - 1390در کشــور حکایــت از وجــود فرآینــدی منفــی در ایــن زمینــه
میباشــد .در واقــع ایــن اســتان بــا داشــتن  5/8درصــد کارگاههــای صنعتــی کشــور ،تنهــا
 3/86درصــد ارزشافــزوده ایــن کارگاههــا را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
در بخــش گردشــگری ،اســتان آذربایجانشــرقی بــه علــت موقعیــت خــاص جغرافیایــی
خــود و بــا توجــه بــه ریشـههای تاریخــی ،فرهنگــی ،علمــی و طبیعــی متعــدد و نیــز امــکان ارائــه
خدمــات برتــر در عرصههــای آموزشــی ،فنــی ،درمانــی و زمینههــای تجــاری و ســرمایهگذاری
یکــی از مناطــق مهــم دارای جاذبههــای گردشــگری محســوب میگــردد.
ً
ایــن اســتان ،بــا وجــود دارا بــودن امکانــات پزشــکی و درمانــی نســبتا مناســب کــه میتوانــد
هــدف گردشــگری ســامت باشــد ،امــا بــه دلیــل عواملــی از جملــه ناهماهنگــی دســتگاههای
مســئول در ایــن حــوزه و عــدم تأمیــن زیرســاختهای مناســب بــرای جــذب گردشــگران
خارجــی ،نتوانســته از چنیــن امکانــی بــه نحــو شایســته بهرهبــرداری نمایــد .بــهطــوریکــه
در ســالهای اخیــر از تعــداد گردشــگران ســامت بهطــور قابــلمالحظــهای کاســته شــده
اســت .همچنیــن بــه رغــم وجــود منابــع و مناظــر طبیعــی قابلتوجــه ،بهویــژه در قســمتهای
ً
شــرقی اســتان ،بــه دلیــل تمرکــز هتلهــا و رســتورانها عمدتــا در مرکــز اســتان و کمبــود
خدمــات و زیرســاختها در ایــن مناطــق ،ارزشافــزوده بخــش هتــل و رســتوران اســتان

دومین سند تدبیر توسعه استان آذربایجانشرقی

169

تنهــا یــک درصــد از ارزشافــزوده ایــن بخــش در کشــور بــوده و نیــز تنهــا  3/2درصــد از تولیــد
ناخالــص داخلــی اســتان را تشــکل میدهنــد .ایــن واقعیتهــا ،بهروشــنی حکایــت از عــدم
بهرهبــرداری کارآمــد از قابلیتهــای گردشــگری اســتان دارد.
از لحــاظ زیرســاختهای فیزیکــی ،ایــن اســتان بــا وجــود اینکــه بــه لحــاظ موقعیــت
ً
جغرافیایــی مناســب و امکانــات فیزیکــی جــادهای ،ریلــی و هوایــی از وضعیــت نســبتا خوبــی
برخــوردار اســت و از مزایــای ترانزیتــی ملــی و منطقـهای خوبــی بهرهمنــد میباشــد امــا تاکنــون
از ایــن قابلیتهــا بــه نحــو مناســبی بهرهبــرداری نشــده اســت .اساس ـیترین مســئله موجــود
در ایــن بخــش ،عــدم اتصــال شــبکههای ریلــی ،آزادراهــی و هوایــی بــه ســایر شــبکههای
درونشــهری ،بیــن اســتانی ،ملــی و بینالمللــی و عــدم تثبیــت موقعیــت اســتان در مدیریــت
زنجیــره تأمیــن ملــی و منطق ـهای میباشــد .همچنیــن عــدم وجــود مراکــز هماهنگکننــده
نظیــر هابهــای لجســتیک موجــب عــدم عرضــه زیرســاختهای اســتان در ســطح
منطقهای شده است.
بــه لحــاظ زیرســاخت انــرژی ،ایــن اســتان دارای  4نیــروگاه (بخــاری  -گازی) ،ســه نیــروگاه
تجدیدپذیــر (خورشــیدی  -بــادی) و ســه نیــروگاه اختصاصــی تولیــد بــرق مرکــز مبادلــه انــرژی
بــا اســتانهای آذربایجانغربــی ،اردبیــل ،زنجــان و کشــورهای آذربایجــان و ارمنســتان
بشــمار میآیــد و از ایــن نظــر دارای اهمیــت اســتراتژیک بــرای کشــور و منطقــه اســت .ایــن
اســتان بــا وجــود اینکــه خــود فاقــد میــدان نفــت و گاز شناختهشــده اســت امــا بــه لحــاظ
دارا بــودن پاالیشــگاه نفــت خــام و پتروشــیمی ،در تولیــد فرآوردههــای نفتــی و پلیمــری ،در
منطقــه شــمالغرب کشــور جایــگاه پراهمیتــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت .باوجــود
قابلیتهــای فــوق ،بخــش انــرژی اســتان بــا چالشهــای مهمــی ازجملــه کمبــود تولیــد بــرق
در ازای مصــرف بالقــوه آن ،پاییــن بــودن ســهم انرژیهــای نــو و تجدیدپذیــر در ســهم انــرژی
اســتان ،تهدیــد زیس ـتمحیطی نیروگاههــا بــه علــت عــدم تأمیــن گاز طبیعــی آنهــا ،بهویــژه
در حاشــیه کالنشــهر تبریــز ،فرســودگی تجهیــزات و خطــوط انتقــال و بــاال بــودن میــزان
تلفــات شــبکه و توزیــع در مقایســه بــا ارقــام متوســط جهانــی دانســت.
ایــن اســتان از لحــاظ زیرســاخت فــنآوری اطالعــات و ارتباطــات ،دارای قابلیتهــای
عمــده میباشــد کــه بهخصــوص میتــوان آن را در ظرفیــت بــاالی پهنــای بانــد اســتان
در مقایســه بــا متوســط کشــوری ،دسترســی تمــام روســتاهای دارای ســکنه آن بــه شــبکه
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ارتباطــی ،امــکان ایجــاد و توســعه همکاریهــای فـنآوری بــا کشــورهای همســایه و مناســب
بــودن ظرفیــت اســتان در کاربردهــای فــاوا ،مالحظــه نمــود .ایــن ظرفیتهــا ،نشــانگر توانایــی
بالقــوه اســتان جهــت ارائــه خدمــات ارتباطــی (ملــی و فراملــی و منطقــهای) و بــاال بــودن
ارزشافــزوده بخــش خدمــات در ســاختار اقتصــادی میباشــد.
از آنجــا کــه در فرآیند توســعه ،وجــود قابلیتهای فرهنگــی و اجتماعی و بهرهگیری مناســب
از آنهــا حائــز اهمیــت بســیار اســت ،توجــه بــه ایــن ظرفیتهــا ضــروری بــه نظــر میرســد.
ایــن اســتان در بخــش ســامت بــا برخــورداری از امکانــات فیزیکــی و کالبــدی و نیــز نیروی
ً
انســانی متخصــص ،در وضعیــت نســبتا خوبــی قــرار داشــته و دارای جایگاهــی قابلتوجــه در
ارائــه خدمــات بهداشــتی و بهویــژه درمانــی در ســطح ملــی و حتــی فراملــی اســت ،بــا وجــود
ایــن ،تمرکــز بیــش از  50درصــد بیمارســتانها و اغلــب امکانــات درمانــی دیگــر در کالنشــهر
تبریــز ،نشــانگر توزیــع نامتــوازن ایــن امکانــات در ســطح اســتان بــوده و ســبب مراجعــات
بیرویــه جمعیــت از ســایر نــکات اســتان بــه ایــن شــهر و بــروز مشــکالت عدیــده در آن گردیــده
اســت .همچنیــن بــا وجــودی کــه در دهههــای اخیــر شــاخصهای مربــوط بهســامت رشــد
قابــل مالحظ ـهای داشــتهاند امــا بــا توجــه بــه رشــد جمعیــت و تغییــر هــرم ســنی بــه ســمت
افزایــش نســبت ســالمندان ،تأمیــن ســامت افــراد جامعــه در آینــده ،نیازمنــد ســرمایهگذاری
اســت کــه عــدم توجــه بــه ایــن ضــرورت ،میتوانــد بنیــان ســامت جامعــه را در آینــده ،متزلــزل
و فرآینــد توســعه را بــا مشــکالت جــدی مواجــه ســازد.
در بخــش آمــوزش ،ایــن اســتان بــا دارا بــودن مراکــز و مؤسســات آمــوزش عالــی
متعــدد و  187هــزار نفــر دانشــجو (ســال تحصیلــی  )1395 -13 96کــه حــدود 28
درصــد آنهــا را دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی تشــکیل دادهانــد نقــش محــوری در
تربیــت نیــروی انســانی متخصــص بــر عهــده داشــته و حداقــل در منطقــه شــمالغرب
کشــور جایگاهــی حائــز اهمیــت بــه خــود اختصــاص داده اســت .عــاوه بــر ایــن ،تأســیس
مراکــز پژوهشــی در ســالهای اخیــر بــا نــام پارکهــای علمــی و فــنآوری یــا مراکــز
رشــد کــه در کالنشــهر تبریــز ایجــاد شــده و در شــهرهای میانــه و مرنــد نیــز دارای شــعبه
میباشــد نیــز قابــل ذکــر اســت کــه هــدف آنهــا تجاریســازی یافتههــای پژوهشــی
دانشــگاهها و کمــک بــه بخشــی از فار غالتحصیــان جهــت ورود بــه بــازار کار میباشــد.
توجــه بــه پوشــش تحصیلــی ،بـه عنــوان مهمتریــن شــاخص کمــی بخــش آمــوزش ،نشــان
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میدهــد کــه ایــن شــاخص در ســال  1395در کل مقاطــع تحصیلــی  85/58درصــد بــوده
اســت ،همچنیــن بــا وجــود افزایــش ســهدرصــدی نســبت باســوادان اســتان طــی ده ســال
( ،)1395 - 1385ایــن رقــم در ســال  ،1395بــه  84/7درصــد رســیده کــه ایــن اســتان را در
میــان اســتانهای کشــور در رتبــه  22ام قــرار میدهــد ،جایگاهــی کــه بههیچوجــه شایســته
اســتان آذربایجانشــرقی نمیباشــد .توجــه بــه وضــع موجــود امکانــات فرهنگــی  -هنــری ایــن
اســتان ،نشــان میدهــد کــه هرچنــد ایــن اســتان از نظــر امکانــات ســختافزاری از فرآینــد
رو بــه رشــدی برخــوردار بــوده اســت و حتــی در پــارهای مــوارد از متوســط کشــوری نیــز باالتــر
میباشــد ،امــا هنــوز وضعیــت آن ،بهویــژه از لحــاظ نرمافــزاری ،شایســته اســتانی بــا قدمــت
فرهنگــی و هنــری نمیباشــد.
بــا توجــه بــه زمینههــای تاریخــی ،فرهنگــی و ادبــی اســتان و بهویــژه ســابقه تمدنهــای
کهــن در ایــن خطــه ،یکــی از مزیتهــای مهــم ایــن اســتان قابلیتهــای بالقــوه فرهنگــی آن
میتوانــد بشــمار آیــد .بهویــژه بــا داشــتن ســرمایههای نمادیــن و آثــار فرهنگــی و هنــری فــراوان
کــه میتوانــد دســتمایه برنامههــای فرهنگــی و هنــری متنــوع در ســطح اســتان قــرار گیــرد.
مقولــه بعــدی از بحــث ظرفیتهــای اســتان بــه ســرمایه اجتماعــی اختصــاص دادهشــده
کــه میتوانــد نقشــی پراهمیــت در توســعه ایفــا کنــد .بررس ـیهای انجامشــده نشــان میدهــد
کــه ایــن اســتان هماننــد بقیــه اســتانهای کشــور از لحــاظ ســرمایه اجتماعــی در وضعیــت
مطلوبــی قــرار نــدارد ،هــر چنــد ایــن امــر مبتــا بــهکل کشــور و تمامــی اســتانهای آن
بــوده و نمیتــوان آن را مختــص بــه ایــن اســتان دانســت .عنایــت بــه نتایــج پژوهشهــای
انجامشــده در اســتان نشــان میدهــد کــه ســرمایه اجتماعــی ،بهویــژه بــه لحــاظ اعتمــاد
اجتماعــی ،در ایــن اســتان آنچنانکــه بــرای فرآینــد توســعه الزم اســت در حــد مناســبی قــرار
نــدارد .بــه عبــارت روش ـنتر ،ایــن وضعیــت نهتنهــا بــه لحــاظ اعتمــاد مــردم بــه نهادهــا در
ســطح کالن و میانــی ،بلکــه ازنظــر اعتمــاد مــردم بــه یکدیگــر (بهویــژه در شــهرهای بــزرگ)
حاکــی از وضعیــت هشــداردهنده میباشــد و قــادر اســت تأثیراتــی مخــرب در روابــط اجتماعــی
و تعامــات در ســطوح مختلــف نهــادی و بیــن فــردی داشــته باشــد.
ظرفیتهـای اشارهشـده ،از جملـه اصلیتریـن ظرفیتهایـی هسـتند کـه اسـتان
آذربایجانشـرقی را نسـبت به سایر استانهای کشـور متمایز میسازد ،به طوریکه بهرهبرداری
صحیـح از هرکـدام از آنهـا میتوانـد بـه فرآینـد رشـد و توسـعه اقتصـادی اسـتان کمـک نماید.
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باوجــود ظرفیتهــای بالقــوه قابلتوجــه بــه لحــاظ منابــع طبیعــی ،عوامــل عدیــدهای
موجبــات تخریــب محیــطزیســت اســتان را فراهــم ســاخته و ایــن ظرفیتهــا را از حیطــه
تأثیرگــذاری بــر فرآینــد توســعه و ایفــای نقــش مؤثــر در توســعه اقتصــادی آن خــارج مینماینــد.
علیرغــم قابلیتهــای متعــدد و فــراوان محیــط زیســتی در اســتان آذربایجانشــرقی و
برخــورداری از منابــع طبیعــی گوناگــون ،مجموعــه عوامــل طبیعــی و انســانی موجــب تخریــب
محیــطزیســت اســتان گردیــده کــه در ایــن میــان تأثیــرات ویرانگــر عوامــل انســانی بیــش از
عوامــل طبیعــی اســت کــه بهواســطه ویژگیهــای خودتنظیمــی اکوسیســتمی ،تأثیــرات آن
قابــل جبــران و تنظیــم دوبــاره میباشــد .در ایــن حــوزه توجــه بــه عوامــل تخریبــی ناشــی از
فعالیــت انســانی از جملــه فعالیتهــای صنعتــی ،معدنــی ،کشــاورزی و نیــز بهرهبــرداری
تفریحــی فــارغ از مالحظــات زیس ـتمحیطی و همزیســتی مســالمتآمیز بــا طبیعــت (بهویــژه
جنگلهــا) از ضرورتهــای مهــم بشــمار میآیــد .در ایــن میــان ،بحــران خشــک شــدن و
از بیــن رفتــن دریاچــه ارومیــه قابــل تأکیــد بیشــتر اســت کــه نهتنهــا تهدیــدی جــدی بــرای
زندگــی چنــد میلیــون جمعیــت اســتانهای همجــوار ،بلکــه همچنیــن تهدیــدی در ســطح
ملــی میباشــد کــه بهویــژه در آینــده شــاهد مهاجرتهــای بیشــتر از ایــن منطقــه خواهــد بــود.
عــدم بهرهبــرداری صحیــح از ظرفیتهــا ،بــر تولیــد ناخالــص داخلــی و ســطح رفــاه
اقتصــادی اســتان تأثیرگــذار بــوده و باعــث شــده عملکــرد چنــد ســال اخیــر اقتصــاد اســتان در
زمینــه ایجــاد رشــد اقتصــادی پایــدار ضعیــف باشــد .بررســی نــرخ رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی
بــدون نفــت بــه قیمــت ثابــت (ســال  )1390در طــی ســالهای  1390و  1394و مقایســه آن
بــا ســطح ملــی بیانگــر ایــن موضــوع اســت کــه بــهجــز ســال  ،1392در اغلــب ســالهای مــورد
بررســی نــرخ رشــد اقتصــادی در اســتان کمتــر از کشــور بــوده اســت .بــهطوریکــه میــزان
ایــن نــرخ در اســتان طــی ســالهای فــوق  1/02درصــد و در ســطح ملــی  1/25درصــد
بــوده اســت .در همیــن فاصلــه ،ســهم اســتان از تولیــد ناخالــص داخلــی بــدون نفــت کشــور
از  3/76درصــد در ســال  1390بــه  3/73درصــد در ســال  1394رســیده و رتبــه اســتان در
بیــن اســتانهای کشــور از ششــم بــه نهــم تنــزل یافتــه اســت .بررســی تولیــد ســرانه اســتان و
مقایســه آن بــا متوســط کشــوری نشــان میدهــد کــه در تمــام ســالهای  1394 - 1390تولیــد
ســرانه اســتان پایینتــر از متوســط کشــوری بــوده اســت بــهطوریکــه در طــی ســالهای
فــوق نســبت تولیــد ســرانه اســتان بــه تولیــد ســرانه کشــور حــدود  76درصــد بــوده اســت .بــه
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عبارتــی ســطح رفــاه در اســتان حــدود  24درصــد پایینتــر از متوســط کشــوری بــوده اســت.
ایــن واقعیــت بــا توجــه بــه تورمــی باالتــر از ســطح متوســط کل کشــور و نــرخ بیــکاری 13/5
ً
درصــد و جایــگاه مهاجرفرســتی اســتان کــه غالبــا شــامل جمعیــت جــوان و تحصیلکــرده آن
میباشــد ،امــری قابلتأمــل میباشــد.
آنچــه میتوانــد در بررســی وضــع رفاهــی مــردم ،مکمــل شــاخص درآمــد ســرانه باشــد،
هزینــه ســرانه واقعــی خانوارهــا و ترکیــب هزینههــای خوراکــی و غیرخوراکــی آنهــا میباشــد
کــه بررســی صــورت گرفتــه در گــزارش حکایــت از افزایــش شــکاف در مناطــق شــهری اســتان
از متوســط کشــوری دارد .گرچــه بررسـیهای مبتنــی بــر اندازهگیــری فقــر در بیــن خانوارهــای
شــهری و روســتایی طــی ســالهای  1395 - 1390نشــان از بهبــود نســبی وضعیــت دارد؛ امــا
توجــه بــه فاصلــه  24درصــدی ســطح زندگــی در اســتان نســبت بــه متوســط کل کشــور ،نشــانگر
وضــع نــه چنــدان مناســب اســتان میباشــد و همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه همــواره خــط
فقــر مطلــق و نســبی در میــان خانوارهــای شــهری باالتــر از خانوارهــای روســتایی اســتان بــوده
کــه حاکــی از باالتــر بــودن هزینههــای زندگــی در شــهرهای اســتان نســبت بــه روستاهاســت.
حاشیهنشــینی نمــودی آشــکار از مســئله فقــر شــهری اســت و بــر وجــود نابرابریهــای
اقتصــادی  -اجتماعــی داللــت میکنــد .کالنشــهر تبریــز ،اینــک بــه لحــاظ حاشیهنشــینی
بعــد از تهــران دومیــن شــهر کشــور بشــمار مـیرود در مجمــوع  430هــزار نفــر از کل جمعیــت
ایــن شــهر ،یعنــی  26/5درصــد آن ،در مســاحتی حــدود  2هــزار هکتــار در حاشــیههای آن
ســکونت دارنــد کــه نســبت بــه  550هــزار نفــر حاشیهنشــین کل اســتان (ســاکن در 3050
هکتــار مســاحت) ،حــدود  78/2درصــد را شــامل میگــردد .ایــن واقعیــت کــه در وســعت کمتــر
از یکهفتــم شــهر ،حــدود یکچهــارم جمعیــت زندگــی میکننــد ،حاکــی از تراکــم جمعیتــی
در مســاکن حاشــیهای اســت کــه ب ـه خــودیخــود میتوانــد نشــانگر بســیاری از نارســائیها،
ناهنجاریهــا و نیــز آســیبهای مختلــف فــردی ،خانوادگــی و اجتماعــی باشــد.
بــا وجــودی کــه اقتصــاد اســتان دارای ظرفیتهــای باالیــی اســت کــه بهرهبــرداری
از آنهــا میتوانــد در حــل مســئله اشــتغال و کاهــش بیــکاری مؤثــر باشــد ،امــا در حــال
حاضــر مســئله بیــکاری و ایجــاد شــغل بــرای جمعیــت جوانــی کــه بــه بــازار کار وارد
شــدهاند و یــا در آســتانه ورود بــه بــازار قــرار دارنــد ،شــاید اصلیتریــن چالــش اقتصــادی
و اجتماعی استان باشد.

