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سخن استاندار



سخن استاندار
آسیبشناســیبرنامههــایپنجســالهتوســعهدرســطحملــیومنطقــهای،ازمنظــرمــدل،
روشوقابلیتهــایاجرایــیآنهــاونیــزمــروریبــرتجربــهســایرکشــورها،ســازمانمدیریــت
وبرنامهریــزیاســتانرابــهایــننتیجــهرهنمــونســاختکــهبایــددیــدگاهبرنامهریــزیســنتی
ــه ــهبرنام ــهتهی ــبتب ــننس ــارکتیونوی ــردمش ــابرویک ــاانتخ ــتهوب ــارگذاش ــعراکن وجام
عملیاتــیبــرایتوســعهاســتاناقــدامکــرد؛ازایــنروروشبرنامهریــزیهســتههایکلیــدی
ــزیپذیرفتــه ــهعنــوانالگــویبرنامهری ــودب ــدهب )Core planning(کــهتاکنــونمغفــولمان
ــی،اقتصــادیواجتماعــی، ــرمراکــزعلمــی،نهادهــایمدن ــبمشــارکتفراگی ــاجل شــدوب
انجمنهــایتخصصــی،فعــاالنبخــشخصوصــی،کارشناســانومدیــراندســتگاهها
ــر ــتملب ــتان«مش ــعهاس ــرتوس ــندتدبی ــن»س ــهاولی ــهتهی ــبتب ــینس ــازمانهایدولت وس

ــدامشــد. ــدیاق ــلهــرهســتهکلی ــاوپروژههــایذی ــات،فعالیته ــهاقدام مجموع
بــهدنبــالاجــرایموفقیتآمیــزســنداول،وبــابهرهگیــریازتجــارببــهدســتآمــده،از
ســال1397هماهنگیهــاواقدامــاتالزمبــرایتهیــهدومیــنســندتدبیــرتوســعهآغــازگردید.
اســتانداری ســمت در اینجانــب خدمتــی دوران و مأموریــت آغــاز خوشــبختانه
ــنســند ــد.دومی ــارنگردی ــهایمق ــنســندبرنام ــهوآمادهســازیای ــاتهی آذربایجانشــرقیب
ــده ــشدهن ــدیوپوش ــتهکلی ــر14هس ــتملب ــرقیمش ــتانآذربایجانش ــعهاس ــرتوس دبی
اصلیتریــنفرصتهــاوچالشهــایاســتاندرحوزههــایاجتماعــی،فرهنگــیواقتصــادی
ــالغ ــتاناب ــعهاس ــزیوتوس ــورایبرنامهری ــبدرش ــدتصوی ــیفراین ــسازط ــهپ ــتک اس
ــایمســئولآنصــادر ــیونهاده ــتگاههایاجرائ ــهدس ــهکلی ــاه1398ب ــیآنازتیرم اجرائ

ــت. ــدهاس گردی
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شایســتهاســتدســتگاههایاجرایــیوبخــشخصوصــی،اجــرایپروژههــایایــنســند
ــااســتفادهازظرفیــتتمــامبخشهــای ــدوب ــراردهن ــتبرنامههــایکاریخــودق رادراولوی
ــه ــنبرنام ــتانای ــوهدراس ــهق ــدگانس ــیلنماین ــریازپتانس ــیوبهرهگی ــیوخصوص دولت
ــوان ــهعن ــزب ــتاننی ــزیاس ــتوبرنامهری ــازمانمدیری ــد.ازس ــرادرآورن ــهاج ــیراب عملیات
ــندرادر ــرفتس ــمپیش ــایمنظ ــاردارمگزارشه ــندانتظ ــشس ــراوپای ــاماج ــهنظ دبیرخان

ــد. ــهومنعکــسنمای مقاطــعمناســبتهی
بــرخــودالزممیدانــمازهمــهافــرادوشــخصیتهایحقیقــیوحقوقــیمشــارکتکننده
ــای ــاالناقتصــادیواجتماعــی،نهاده ــژهفع ــهوی ــرتوســعهاســتان،ب ــهاســنادتدبی درتهی
مدنــیانجمنهــایتخصصــیوصنفــی،صاحبنظــرانوفرهیختــگاندانشــگاهی،مدیــران
وکارشناســاندولتــی،اعضــایشــورایبرنامهریــزیوتوســعهاســتان،اعضــایمحتــرم
کارگروههــایمختلــفاســتانیتشــکرنمایــم.همچنیــنمراتــبقدردانــیوســپاسخویــشرا
ازکارشناســانســازمانمدیریــتوبرنامهریــزیاســتانونیــزتیــممجــریدانشــگاهتبریــزکــه
مســئولیتتهیــهایــنســندرابــرعهــدهداشــتنداعــالممــیدارم.امیــداســتبــایــاریخداونــد
متعــالوبــاجلــبمشــارکتهمــهاقشــارمــردموبهرهمنــدیازظرفیــتگرانقــدرســرمایههای
ــرقیدر ــتانآذربایجانش ــدافآن،اس ــقاه ــندوتحق ــنس ــرایای ــااج ــتانب ــیاس اجتماع

مســیرتوســعهوتعالــیقــرارگیــرد.

محمدرضا پور محمدی      
                   استاندار آذربایجان شرقی
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استان آذربایجان شرقی
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پیشگفتار نخستین سند تدبیر توسعه استان آذربایجان شرقی
ــتهها ــزوخواس ــرج ــاتبش ــولحی ــوارهدرط ــعههم ــتتردرواژهتوس ــیمس ــومحقیق مفه
ــی ــونمادهائ ــتانون ــایباس ــت.تمدنه ــودهاس ــاب ــلوحکومته ــع،مل ــایجوام وآرزوه
هســتندکــهدرآنهــاتوســعهدرابعــادمختلــفاعــمازاقتصــادی،اجتماعــی،فرهنگــی
متجلــیشــدهاســت.طــیچندیــندهــهگذشــتهنیــز،دســتیابیبــهتوســعهبــهیکــیازآمــال
وآرمانهــایجوامــعدرحــالتوســعهبــدلشــدهاســت.ظهــورایــنآرمــانعمدتــًابــاانگیــزه
ــز ــدونی ــقرش ــادیازطری ــایاقتص ــاوظرفیته ــاالیتوانمندیه ــطحب ــهس ــتیابیب دس
انــواعبرخورداریهــاازقبیــلبهداشــت،ســواد،آبســالم،وغیــرهواحســاسرضایــتناشــی
ــه ــراینهــاتکمیــلشــکافبیــنجوامــعتوســعهیافت ــهاســت.عــالوهب ازآنهــاصــورتپذیرفت
ــط ــهتوس ــتک ــهاس ــنزمین ــمدرای ــایمه ــرازانگیزهه ــیدیگ ــزیک ــعهنی ــالتوس ودرح

پیگیــریمیشــود. برنامهریــزانوصاحبنظــرانعلمــی سیاســتمداران،
امــروزهتلقــیمــاازمفهــومتوســعه،فرآینــدیهمــهجانبــهاســتکــهدربطــنخــود،تجدیــد
ســازمانوســمتگیریمتفــاوتکلنظاماقتصــادی-اجتماعیرابههمراهدارد.توســعهبیش
ازآنکــهبــهبهبــوددرمیــزانتولیــدودرآمــدداللــتداشــتهباشــد،معطــوفبــهدگرگونیهــای
اداریوهمچنیــندیدگاههــایعمومــی و اجتماعــی نهــادی، اساســیدرســاختهای
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مــردماســتودربســیاریمــواردحتــیعــادات،رســوموعقایــدمــردمرانیــزدربــرمیگیــرد.
بــهرغــماینکــهازدیربــازدســتیابیبــههــدفمهــمومتعالــیتوســعهیافتگیمــوردتوجــه
غالــبکشــورهایدرحــالتوســعهقــرارگرفتــه،ولیبــهجزتعــدادقلیلــیازآنها،کهبــاگامهای
بلنــدتوانســتهانــدجهشهائــیدرتحقــقآنداشــتهباشــند،بقیــهکشــورهاهمچنــاندرزمــره
کشــورهایناموفــقدردســتیابیبــهایــنهــدفمهــمدســتهبندیمیشــوند.عــدمموفقیــت
بــهدالیــلمتعــددیازجملــهنبــودیــاکمبــودســرمایه،ناکافــیبــودنمنابــعانســانیوضعــف
شــدیددرمدیریــتتجهیــزوتخصیــصمنابــع)اعــمازمنابعانســانیومالی(،عــدمبهرهبرداری
مناســبازمنابــعکمیــابومحــدودموجــودوپائیــنبــودنســطحکیفیــتنهــادیبرمیگــردد.
زیــرابــرایدســتیابیبــهتوســعهعــالوهبــرتامیــنوتجهیــزســرمایهوتخصیــصآندرجریــان
رشــدوتوســعه،محیــطنرمافــزاریومغزافــزاریوکیفیــتنهــادیازقبیــلحاکمیــتقانــون،

مسئولیتپذیریوپاسخگوئی،شفافیتوکنترلفساد،ضرورتتاموتمامدارد.
ارزیابــیمحصــولفرآینــدتوســعهدرایراندرابعــاداقتصادی،اجتماعیوفرهنگیوزیســت
محیطــی،اســفبار،گزنــدهونگرانکننــدهاســت.طــیقریــببــههفتدهــهتجربــهبرنامهریزی
بــرایدســتیابیبــهتوســعه،عمــاًلفقــطرشــداقتصــادیمحقــقشــدهکهاینرشــدهمتناســب
چندانــیبــامنابــعطبیعــی،مالــی،اجتماعــیوانســانیکــهدرایــنمســیرصــرفشــدهنــدارد.
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بهطورکلــیدســتاوردهایتوســعهرامیتــواندردوحــوزهرفــاهوبرخــورداریونیــزتغییــر
درمناســباتوکیفیــتزندگــیواحســاسرضایــتازآندســتهبندینمــود.رفــاهوبرخــورداری
ازطریــقرشــداقتصــادیهماننــدافزایــشدرآمــدســرانه،دسترســیبــهامکانــاتوبرخــورداری
وارتقــایشــاخصهایســالمتونیــزشــاخصهایآموزشــیوبهطورکلــیافزایــشمصــرف
درســطوحوابعــادمختلــفحاصــلمیشــود.درحالــیکــهاحســاسرضایــتدرفرآینــدتوســعه
ازطریــقتحــوالتمثبــتدرمناســباتاجتماعــی،روابــطمتقابــلبیــنافــرادونهادهــا،نظــام

حقوقــیمناســبوعینیــتیافتــنحکمروائــیخــوبحاصــلمیشــود.
مالحظــهواقعیتهــایاقتصــادی،اجتماعــی،فرهنگــیوسیاســیایــرانامــروزحاکــیاز
ــهوتوجــه ــدیافزایشیافت ــهشــاخصهایبرخــورداریاقتصــادی،فیزیکــیوکالب آنســتک
ــول ــیوتح ــتزندگ ــدکیفی ــندربع ــتولیک ــودهاس ــهآنب ــوفب ــزمعط ــانی ــدهدولته عم
ــهکــهگفتــهشــد ــراهمانگون ــدادهاســت.زی درمناســبات،اتفــاقبایســتهوشایســتهایرخن
ــت ــارکتی،عدال ــاالریمش ــونآزادی،مردمس ــداریهمچ ــایپای ــامعیاره ــیب ــعهحقیق توس
ــتر ــعودربس ــتمناب ــویمدیری ــولالگ ــباتوتح ــرمناس ــاتغیی ــراهب ــرهم ــیفراگی اجتماع

ــود. ــقمیش ــوبمحق ــیخ حکمروائ
ــمندی ــاروارزش ــدادادی،سرش ــیخ ــعزیرزمین ــهازمناب ــران،ک ــدای ــورهاییمانن درکش
ــهعنــوانمهمتریــنعامــلعــدمدســتیابی ــدب برخوردارنــد،کمبــودســرمایهاصالتــًانمیتوان
بــههــدفتوســعهیافتگیاعــالمشــود.امــروزهبــهاثبــاترســیدهاســتکــهبــااعمــالمدیریــت
صحیــحواســتفادهدرســتازآنمنابــعبــهســهولتمیتــوانبــهمشــکلکمبــودمنابــعغلبــه
کــردولــیدرصــورتنبــودمدیریــتمناســبیــاوجــودضعــفدرآن،کمبــودمنابــعوســرمایه
حتــیدرکشــوریماننــدایــراننیــزمیتوانــدمسئلهســازوچالشآفریــنباشــد.چنانکــه
رونــدتوســعهایــراندریکصــدســالاخیــرنشــانگرعــدمتحقــقاهــدافتوســعهایمیباشــد.
ــز ــرآنونی ــردموث ــعوکارب ــع،مشــکلبســیجمناب ــودمناب ــشازمشــکلکمب ــشوپی بی
داشــتنالگــویمناســبتوســعهمطــرحاســت.الگــویتوســعهپایــداربــهدگرگونیســاختاریدر
ســبکزندگــیوحکمروائــیجوامــعجهــاننیــازداردکــهبــهعنــواناولویــتراهکارهایتوســعه
ایــراننیــزبــهآنتاکیــدمیشــود.کوشــشبــرایغلبــهبــرتوســعهنیافتگیکشــوربایــدهمــراه
بــاکاهــشفاصلــهبــادیگــرکشــورهاونیــزکاهــشعــدمتعادلهــایدرونکشــورباشــد.البتــه
حکمروائــیشایســتهاکســیرینیســتکــهچــارهتمامــیموانــعتوســعهنیافتگــیباشــد؛لیکــن
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فرآینــدیاســتکــهبرآینــدآنبســیجکارآیمنابــعونهادینهشــدنظرفیتســازیدراجتماعــات
اســتودرنتیجــهانتظــارمیرودرهگشــاینیلبهتوســعهشــود.)اطاعتوهمــکاران،1392(
ــده، ــرحش ــیمط ــایگوناگون ــران،نظریهه ــعهنیافتگیای ــلتوس ــوردعوام ــددرم هرچن
میتــوانبــامــروریگــذراایــنعوامــلرادرعوامــلطبیعــیواقلیمــی،عوامــلخارجــی،رفتــار
مدیریتــیدولــتونیــزخلقیــاتورفتــارمــردمدســتهبندینمــودکــهالبتــهایــنعوامــلهــم

باهــممرتبــطبــودهودرکنــشوواکنــشبــاهــمدیگــرقراردارنــد.
ــل ــوردعوام ــادرم ــودوی ــهنم ــادمداخل ــوانزی ــورنت ــیکش ــلطبیع ــوردعوام ــردرم اگ
ــوددارد. ــاروج ــتریناختی ــیبیش ــلداخل ــوردعوام ــد،درم ــادباش ــازی ــیمحدودیته خارج
فصــلمشــترکبســیاریازنظریــاتپیــشگفتــهتوســعه،درزمینــهعوامــلداخلــی،درناتوانــی
حرکــتحکومــتبــامــردمونهادینــهنشــدنظرفیتســازیاجتماعــیدرمســیرتاریــخکشــور
ــت ــهداشــتههایحکوم ــیب ــی،ســرمایهعظیم ــعمردم ــابســیجمناب ــهب ــیک اســت؛درحال
ــا ــوانرویاروئــیموفــقب افــزودهمیشــودواقتــداربرآمــدهازیکپارچگــیحکومــتومــردم،ت
عوامــلخارجــیومهــارعوامــلطبیعــیرافراهــممــیآوردکــهشــرطضــرورینیــلبــهتوســعه
اســت.حکمروائــیشایســته،برانگیزاننــدهمحیــطتوانمندســازیایــناقتــداربــرایچیرگــیبــر

ــکاران،1392( ــتوهم ــراناســت.)اطاع ــعهنیافتگیای توس
ــفتوســعهنشــانگر ــادمختل ــزدرابع مالحظــهشــاخصهایاســتانآذربایجانشــرقینی
وضعیتــیهماننــدســطحکلکشــوراســت.بررســیوواکاویعمیقتــرایــنشــاخصها
ــاد ــیدراقتص ــلتوجه ــتقاب ــتهموقعی ــتاندرگذش ــناس ــدای ــههرچن ــتک ــیازاینس حاک
ملــیداشــتهولــیبــهتدریــجنقــشپیرامونــیبــهخــودگرفتــهوازکریــدورتوســعهبــهحاشــیه
رانــدهشــدهاســت.بــهطــوریکــهدرفرآینــدصنعتــیشــدنوتولــدصنعــتدرکشــور،اســتان
آذربایجانشــرقییکــیازقطبهــایمهــمصنعتــیومحــلاســتقرارواحدهــایصنعتــیبزرگ
هماننــدماشینســازی،تراکتورســازیوپاالیشــگاهو...بــودکــهبــاآخریــنفنآوریهــایروزو
بــامشــارکتســرمایهگذارانخارجــیتاســیسشــدهبــود.همچنیــنعــالوهبــرآن،قرارگرفتــن
اســتانبــررویمســیرترانزیــتجــادهایوریلــی،اســتقرارگمرکهــایمهمــیچــونجلفــا،
ســهالنوتبریــزدرآنونزدیکــیبــهگمــرکبــازرگانظرفیــتبالفعــلرشــدوتوســعهاقتصادی
ــهعنــوانمرکزیــت ــزب ــرآننقــشفــرااســتانیتبری ــود.مضــافب ــهایــناســتانبخشــیدهب ب

ــت. ــهشــمارمیرف ــایآنب ــاوتوانمندیه ــزازجاذبهه ــننی ــرونوی ــاتبرت ــهخدم ارائ
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درعیــنحــالغالــببــودنکشــاورزیدیموســنتیدرســطحاســتانوبهویژهشــکلگیری
بخــشصنعــتبطــورمتمرکــزدرجــوارشــهرتبریــزوانتشــارمحــدودســرریزآنفقطدرحاشــیه
ــتاقتصــادیدرفضــای ــوازنفعالی ــادلونامت ــعنامتع ــبتوزی ــهموج ــهارومی ــیدریاچ غرب
اســتانوشــکلگیرینظامــیمتمرکــزگردیــدهاســت.بطوریکــه70درصــدجمعیــتو
فعالیــتاقتصــادیدر30درصــدپهنــهاســتاناســتقراریافتــهومناطــقشــرقیاســتاندچــار
فقــربــودهوجمعیــتآننیــزدرحــالمهاجــرتبــهمرکــزاســتانویــامرکــزکشــورمیباشــد.
ــخاســتانداشــتهکــهازیــک ــزریشــهدرتاری برخــیازعارضههــایاجتماعــیاســتاننی
ــن ــهدرهمی ــرانوروسک ــزای ــیونی ــاعثمان ــرانب ــایای ــوعجنگه ــهوق ــوانب ــومیت س
منطقــهواقــعشــدهونیــزازســویدیگــربــهپیشــتازیآندرحرکتهــایاجتماعــیوسیاســی
ــنفکرانو ــودروش ــیموج ــایارتباط ــراززمینهه ــممتاث ــهآنه ــفک ــعمختل ــوردرمقاط کش
ــی ــانیواجتماع ــایانس ــه،فض ــتک ــطدانس ــرفتهمرتب ــعپیش ــاجوام ــادیب ــاالناقتص فع
اســتانرادچــارپارادوکــسنمــودهاســت.مضــافبــرآنوجــودبرخــیســلیقههاوتنشهــای
ــیت ــهایحساس ــالبمقول ــسازانق ــهپ ــالهایاولی ــتاندرس ــیدراس ــیوسیاس اجتماع
برانگیــزشــدهوســببخــروجبخشــیازســرمایههایانســانیواقتصــادیاســتانگردیــدهوبــه
ــاشــکلگیری ســرمایههایاجتماعــیاســتاننیــزآســیبزدهاســت.بهطوریکــههمزمــانب
واســتقرارصنعــتونیــزتوســعهنقــشخدمــاتبرتــر،آذربایجــانشــرقیدرنــوارغربــیخــود
ــوجمهاجــرت ــدهاســت.م ــهایمواجــهگردی ــوازنمنطق ــادلوت ــاعــدمتع وســایرمناطــقب
ــی ــایدرون ــدنظرفیته ــدودش ــهمح ــرب ــانمنج ــانومتخصص ــرمایهگذاران،کارآفرین س
اقتصــادیاســتانودرنتیجــههمزمــانهــممهاجــرتدروناســتانیبــهســویتبریــزشــدت

یافتــهوهــممهاجــرتازاســتانبــهســایرمناطــقکشــورتشــدیدگردیــدهاســت.
رشــد نشــانگر اســتان در اجتماعــی و اقتصــادی شــاخصهای هرچنــد رو ایــن از
ابعــادی وافزایــشســطحبرخورداریهــایکالبــدیوفیزیکــیاســتولــیتوســعهدر
دیگــریعنــیتغییــرســبکزندگــیواصــالحنظــاممدیریــتومشــارکتپذیریســرمایه
اجتماعــیوفضــایکســبوکارنمــودزیــادینداشــتهاســت.مقایســهشــاخصهای
اقتصــادیهمچــوندرآمــدوتولیــدســرانهوبهــرهوریحاکــیازآنســتکــههرچنــددر
ــد ــهبتوان ــودهک ــدینب ــددرح ــنرون ــیای ــدهول ــعش ــیواق ــراتمثبت ــاخصهاتغیی ــنش ای
ــرت ــرمهاج ــالوهب ــذاع ــدول ــظکن ــتانهاحف ــایراس ــنس ــتانرادربی ــگاهاس ــهموجای س
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اســت. کــرده نــزول نیــز آن اقتصــادی جایــگاه اقتصــادی، و ســرمایههایانســانی
ــددهــهای ــدچن ــناســتان،فرآین ــاتامــلدرواقعیتهــایموجــودای ــوانب ــنرومیت ازای
برنامههــایتوســعهدرســطحکالنوملــیراحاکــیازبیراهــهرویآشــکاربشــمارآورد.
فرآینــدیکــهوضعیــتنامطلــوبآنرابــاعنایــتبــهنتایــجودســتاوردهایموجــوددرســطح

ــرارداد: ــوردمالحظــهق ــوانم اســتانمیت
از جمعیــت بیرویــه مهاجــرت نامتــوازن، و متمرکــز شهرنشــینی پدیــده بــروز
ــک ــای ــز)ب ــهرتبری ــژهدرکالنش ــینیبهوی ــیهنش ــدهحاش ــروزپدی ــهرها،ب ــهش ــتاهاب روس
چهــارمجمعیــتآن(،پاییــنبــودنمتوســطمیــزانرشــدتولیــدنســبتبــهمیانگیــن
کشــوری،تنــزلســهماقتصــاداســتانازکلکشــوروعــدمتوفیــقکافــیدرجــذب
زیرســاختی قابلیتهــای وجــود رغــم بــه خارجــی و داخلــی ســرمایهگذاریهای
ــت ــهمحرومی ــهایودرنتیج ــیومنطق ــوازنبخش ــدمت ــاورزی،ع ــیوکش ــی،بازرگان طبیع
غربــی، نیمــه شهرســتانهای بــه نســبت اســتان شــرقی شهرســتانهای افزونتــر
نــرخ بــودن پاییــن اســتان، توســعه کانونهــای و مرکــز میــان ارگانیــک پیونــد نبــود
ــوری، ــطکش ــهمتوس ــبتب ــادینس ــایاقتص ــیبخشه ــددرتمام ــلتولی ــرهوریعوام به
ــاتآمــوزش ــرازامکان ــهرغــمبرخــورداریافزونت ــانب ــرخمشــارکتاقتصــادیزن کاهــشن
عالــیو...نمونههــاونمودهایــیازســیمایواقعــیایــناســتاناســت.بــهطــوریکــهدرســال
1392اســتانآذربایجــانشــرقیبــهلحــاظشــاخصتوســعهانســانیرتبــه15وازنظــرفضــای
ــد ــزســطحبهــرهوریودرآم ــناســتانهاکســبکــردهاســتونی ــه21رابی کســبوکاررتب

ــرارداشتهاســت. ــرازمتوســطکشــوریق ــرانهآنپایینت س
ــت ــد،مدیری ــروامی ــتتدبی ــاناســتقراردول ــهاززم ــودک ــیب ــنوضعیت ــاچنی ــهب مواجه
ــف ــازوکارهایمختل ــنبررســیس ــاضم ــودت ــمنم ــتانآذربایجــانشــرقیرامصم ــیاس عال
ــردی ــد.رویک ــهنماین ــاذوارائ ــهایاتخ ــزیمنطق ــیرادربرنامهری ــردنوین ــزی،رویک برنامهری
کــهازیــکســومشــکالتبرنامهریــزیجامــعرانداشــتهوازســویدیگــر،عمدتــًامبتنــیبــر
ــای ــهبودجهه ــکاراب ــنات ــودهوکمتری ــعبخــشخصوصــیب ــتانومناب ــایاس توانمندیه
ــتلزم ــهای،مس ــزیمنطق ــدیدربرنامهری ــردجدی ــنرویک ــهچنی ــد.ارائ ــتهباش ــیداش عموم
ــه ــود.ازجمل ــنمشــارکتیب ــمنوی ــزیجامــعوانتخــابپارادای ــمســنتیبرنامهری ــرپارادای تغیی
ویژگیهــایبرجســتهایــنرویکــردمشــارکتجویــیومشــارکتپذیــریوبرنامهریــزیازپاییــن
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ــن ــرًااصلیتری ــا،منحص ــاوزیربخشه ــهبخشه ــههم ــنب ــایپرداخت ــود.بهج ــاالب ــهب ب
قابلیتهــاویــاتنگناهــادرمســیرتوســعهمدنظــرقــرارمیگیــرد.درواقــع،اســاسبرنامهریــزی
ــه ــزی،ب ــکالتدربرنامهری ــهمش ــلهم ــایح ــهج ــهب ــتک ــناس ــدیای ــتههایکلی هس
تشــخیصچنــدمشــکلعمــدهویــافرصــتجــدیازطریــقمشــارکتافــرادمتخصــصهــر

حــوزهپرداختــهشــود.
تهیــهوتدویــنبرنامــه»ســندتدبیــرتوســعهاســتان«درچارچــوبنظــامبرنامهریــزی
مصــوبشــورایبرنامهریــزیوتوســعهاســتانتوســطچندیــنکارگــروهتخصصــیبــاتــالش
جــدیمشــاورانتدبیــرتوســعهمتشــکلازاعضــایهیــأتعلمــیدانشــکدهاقتصــاد،مدیریــت
ــایتخصصــی، ــبکارگروهه ــکیلوترکی ــت.درتش ــورتگرف ــزص ــگاهتبری ــیدانش وبازرگان
انجمنهــای نماینــدگان و دانشــگاهی صاحبنظــران مدنــی، نهادهــای و ســازمانها
تخصصــیوکارشناســاندســتگاههایدولتــیعضویــتوحضــورفعــالداشــتهاند.ضمنــًابــه
منظــورترســیمافــقتوســعهدرشهرســتانهایاســتان،ایــنســندبــرای20شهرســتانونیــز

منطقــهآزادتجــاری-صنعتــیارسنیــزتهیــهشــدهاســت.
حاصــلبیــشازیکســالتــالشعلمــیوعملــیدرفراهــمســازیچارچــوبمفهومــی
برنامهریــزیهســتههایکلیــدیونیــزتبییــنمــدلونحــوهدســتیابیبــههســتههایکلیــدی
واقــدامبــهشناســاییآنهــاوتهیــهبرنامــهعملیاتــیذیــلهــرهســته،درســهبخــشتنظیــم
شــدهکــهدرســهجلــدمنتشــرمیگــردد.امیــداســتبــافراهــمشــدنســازوکارهــاوبســترهای
مناســب،ایــنســندمهــمبتوانــدتحــرکقابــلتوجهــیرادرحیطههــایمختلــفاقتصــادی،
اجتماعــیوفرهنگــیشهرســتانهایاســتانبطــورمتــوازن،ایجــادنمــودهونقشــیاساســی
درتحقــقتوســعهواقعــیوپایــدارایفــاءنمایــد.خاطــرنشــانمیســازدبــهنظــرمیرســدهنــوز
ــژهدرعرصههــایفرهنگــیقــوامالزم ــهوی جامعیــتهســتههاوپوشــشموضوعــیآنهــاب
راپیــدانکــردهاســتکــهانشــاا...درویرایشهــایبعــدیتوجــهبیشــتریمعمــولخواهــدشــد.
دربخــشوجلــدنخســت،مبانــی،مفاهیــموروشهایــیکــهدرتهیــهوتدویــنایــنســند
مــورداســتفادهقــرارگرفتــه،تبییــنشــدهاســت.مطالــبمنــدرجدرایــنمجلــدازچهــارفصــل

تشــکیلشــدهاســت:
فصــلاولشــاملمــروریبــرادبیــاتموضوعــیبــهمنظــورارائــهتصویــرونگرشــیواحــد
ــیاز ــیوفرازهای ــماصل ــهمفاهی ــیب ــارهایاجمال ــشواش ــوردپژوه ــهموضــوعم ــبتب نس
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ادبیــاتبرنامهریــزیمیباشــد.درهمیــنراســتابرخــیازمفاهیــممرتبــطازجملــهاســتراتژی
ــیومنطقــهایونظامهــای ــزیمل ــدارومؤلفههــایآن،برنامهری رشــدوتوســعه،توســعهپای
ــیایــنفصــل،بــهمــروراجمالــی برنامهریــزیمــورداشــارهقــرارمیگیــرد.مباحــثپایان
ــزیآناختصــاصدارد. ــامبرنامهری ــینظ ــیبشناس ــرانوآس ــزیدرای ــهبرنامهری تاریخچ

برنامهریــزی،ســعیشــده پارادایمهــای و نظــری مبانــی عنــوان بــا دوم درفصــل
بــهبیــانکلیــاتبرنامهریــزیهســتههایکلیــدیپرداختــهودرادامــهپارادایــم ابتــدا
مربــوطبــهبرنامهریــزیهســتههایکلیــدیمــوردبحــثقــراربگیــرد.فصــلســومبــه
روشهــایبرنامهریــزیاختصــاصیافتــهاســتکــهطــیآنبــهتشــریحتکنیکهــای
برنامهریــزیکمــیوکیفــیوتمایــزوویژگیهــایآنهــاپرداختــهشــدهاســت.فصــلچهــارم
ــردازد. ــدیمیپ ــزیهســتههایکلی ــنبرنامهری ــهتشــریحروششناســیتدوی ــدنخســتب جل
درایــنفصــلبــهتبییــنروشتحلیــلســاختاری،روشتحلیــلچندبخشــی)MSA(وتحلیل

ــود. ــهمیش ــاری)MCA(پرداخت چندمعی
بخــشدومازایــنمجموعــهکــهدرجلــددومتنظیــمگردیــدهازســهفصــلتشــکیلشــده

اســتوتمامــابــه»ســندتدبیــرتوســعهاســتانآذربایجــانشــرقی«اختصــاصدارد.
ــالششــده ــهمیشــود،کــهطــیآنت ــهســیمایتوســعهاســتانپرداخت درفصــلاولب
تصویــریکلــیازنتایــجودســتاوردهاییکــهحاصــلچندیــندهــهاعمــالبرنامهریــزیجامــع
توســعهدرکشــورواســتانبــودهارائــهشــود.درهمیــنراســتا،پــسازبررســیشــاخصهای
برخــورداریدرعرصههــایاقتصــادی،زیربنایــیواجتماعــیوفرهنگــی،بــهپیامدهــایآنهــا
نیــزپرداخــتشــدهاســت.فصــلدومبــهمقــوالتفرابخشــیاختصــاصیافتــهاســت.مدیریــت
ــتبهــرهوریواشــتغال،معمــارینظــاماداری فضــایکســبوکاروســرمایهگذاری،مدیری
ــه ــومب ــلس ــد.فص ــلمیباش ــنفص ــثای ــهمباح ــتمحیطیازجمل ــتزیس ــنومدیری نوی
موضوعــاتبخشــیاختصــاصداردکــهشــاملبخشهــایآب،کشــاورزی،صنعــتومعــدن

وبازرگانــی،زیربنایــی،گردشــگری،ســالمت،اجتماعــیوفرهنگــیمیباشــد.
درفصــولدوموســوم،پــسازبررســیســیمایموجــودهــرعنــوان،بــهشناســایینقــاط
ــر ــدیه ــتههایکلی ــپسهس ــدهوس ــهش ــاپرداخت ــاوتهدیده ــفوفرصته ــوتوضع ق
موضــوعتعییــنوتبییــنگردیــدهاســت.بــرایهــرهســتهکلیــدیبراســاسچشــماندازوبــه
لحــاظوضعیــتموجــود،راهبردهــاواهــدافکیفــیوکمــیتعییــنگردیــدهوســپسمتناســب
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ــوطو ــایمرب ــیوپروژهه ــاتاجرای ــتاقدام ــیودرنهای ــداف،سیاســتهایاجرای ــاآناه ب
محــلتامیــناعتبــارآنهــاتعریــفومشــخصگردیــدهاســت.

جلــدســومایــنمجموعــهگــزارشکــهمشــتملبــربخشســوماســت،بهارائــه»ســندتدبیر
توســعهشهرســتانهایاســتان«اختصــاصیافتــهاســت.درایــنمجلــدبــرای20شهرســتان
ونیــز1جلــدمنطقــهآزادتجــاری-صنعتــیارس،برنامــهایبــاعنــوانســندتدبیــرتوســعههــر
شهرســتانبطــورجداگانــهتهیــهوتنظیــمگردیدهاســت.درســندهرشهرســتانابتدابــانگاهی
گــذرابــهموقعیــتجغرافیایــی،جمعیتــی،اشــتغال،وضعیــتاقتصــادی،اجتماعــیوفرهنگــی
هــرشهرســتان،بــهبررســیوشــناختپتانســیلهاوامکانــات،موانــعوتنگناهایموجــودآنها
پرداختــهشــدهوبــادرنظــرگرفتــنمحدودیتهــایاعتباریموجودســعیشــدهاســتبرنامهای
متناســببــاظرفیتهــایهــرشهرســتانودرراســتایبرنامــههســتههایکلیــدیکــهبتوانــد
ــنگــردد. ــهوتدوی ــرد،تهی بخــشعمــدهایازفرصتهــاوقابلیتهــایشهرســتانرادربرگی
ــانســال92ومتعاقــبابــالغسیاســتهای خاطرنشــانمیســازدتهیــهایــنســندازپای
ــن ــدتدوی ــوارهدرفرآین ــدهوهم ــازگردی ــریآغ ــمرهب ــاممعظ ــطمق ــیتوس ــادمقاومت اقتص
ســند،آنسیاســتهایابالغــیمدنظــرتهیهکننــدگانبــودهاســت.نســخپیــشچــاپ
رئیــسجمهــوررونمایــی ایــنســنددردهــهفجــر1393توســطمعــاوناولمحتــرم
ــخه ــکنس ــت.این ــازگش ــال1394آغ ــدایس ــزازابت ــانی ــیبرنامهه ــاتاجرای ــدوعملی ش
نهایــیســندتدبیــرتوســعهاســتانآذربایجانشــرقیبــهزیــورطبــعآراســتهشــدهبــه
نهادهــای برنامهریــزی، و توســعه حــوزه اهالــی معرفــت، اصحــاب و اربــاب ســاحت
و دولتــی نهادهــای تحقیقاتــی، و علمــی مراکــز بخــشخصوصــی، فعــاالن و مدنــی
ــرار ــردمق ــادم ــیوآح ــکارعموم ــراف ــرضومنظ ــمودرمع ــرتقدی ــانام ــیومتولی عموم
میگیــرد.ســازمانمدیریــتوبرنامهریــزیاســتانوظیفــهخــودمیدانــددراجــرایمنویــات
مقــاممعظــمرهبــریوعملیاتــینمــودنسیاســتهاوبرنامههــایاقتصــادمقاومتــی،اجــرای
ایــنســندرادرســرلوحهاقدامــاتخــودقــراردادهوعملکــردآنرابطــورمســتمرپایــشنمــوده

وبازخوردهــایالزمرادراجــرایهرچــهبهتــرآنارائــهنمایــد.
ازکلیــهذینفعــان،ذینفــوذانومتولیــانعرصــهتوســعهاســتانوهمــهدلســوزانیکــه
ــهدر ــامداق ــدانتظــارمــیرودب ــرانوآذربایجــاندارن ــانای ــروتوســعهمیهــنعزیزم دلدرگ
ــرای ــزرهنمودهــایالزمب ــنســند،نظــراتانتقــادی،پیشــنهادیخویــشونی یافتههــایای
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ــزیرادرحســناجــراوپایــشدقیــق ــتوبرنامهری ــهنمــودهوســازمانمدیری ارتقــایآنارائ
ــد. ــاآندرویراشهــایبعــدیکمــکنماین ــزارتق آنونی

ــرتوســعه ــنســندتدبی ــرشمســئولیتتدوی ــاینقــشوپذی ــمازایف ــانالزممیدان درپای
اســتانتوســطدانشــگاهتبریــزســپاسگزارینمــودهوازگــروهمشــاورانتدبیــرتوســعه
ــزمحمــدزادهودکتــراحمــداســدزاده ــرپروی ــور،دکت ــاندکتــرحســیناصغرپ متشــکلازآقای
بــهسرپرســتیمجــریمحتــرمطــرحجنــابآقــایدکتــرحســینپناهــیکــهتهیــهوتدویــن
ــودرااز ــپاسخ ــنس ــم.همچنی ــینمای ــکروقدردان ــتهاندتش ــدهداش ــهعه ــندراب ــنس ای
کلیــهنهادهــایمدنــی،اجتماعــی،فرهنگــیواقتصــادی،فعــاالنبخــشخصوصــی،
اعــالم عمومــی و دولتــی بخــش دســتگاههای و ســازمانها مدیــران و کارشناســان
مــیدارم.بیشــکهمــکارانوکارشناســانارجمنــدســازمانمدیریــتوبرنامهریــزیاســتان
بــهویــژهجنــابآقــایجلیــلصریحــیوســرکارخانــمحســنیهشــهنازیکــهبرحســبوظیفــه
ــرایارتقــایکیفــی ــنســندبازخوردهــایالزمراب ــانتدوی ومأموریتهــایســازمانیدرجری
ــشدر ــزنق ــدنی ــقنمودهان ــهطری ــوردارائ ــبم ــودهوحس ــهنم ــدانارائ ــیدنب ــابخش وغن
شــکلگیریوبــهســرانجامرســاندنایــنســندوبازخوانــیوآمــادهســازیآنبــرایچــاپو
نشــردارنــدکــهوظیفــهایجــابمیکنــدمراتــبقدردانــیخــودرااعــالمنمایــم.همچنیــنبایــد
ازنقــشبیبدیــلاســتاندارمحتــرمآذربایجانشــرقیجنــابآقــایدکتــراســماعیلجبــارزاده
کــهازنخســتینروزهــایطــرحایــدهایــنســندتــاپایــانمراحــلتدویــنونیــزمراحــلاجرایــی
وپایــشآنتــداومداشــتهســپاسگزاریویــژهداشــتهباشــم.حمایــتمســتمر،پشــتوانهجــدی
وعــزمجــزممدیریتــیایشــاندرایــنمســیرســتودنیوهمــوارهدلگــرمکننــدهعوامــلتدویــن

ــودهاســت. ایــنســندگرانســنگب

            داود بهبودی
رئیس سازمان مدیریت و  برنامه ریزی     

                استان آذربایجان شرقی
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سند تدبیر توسعه
استان آذربایجان شرقی



پیشگفتار
ــت ــترسدرجه ــعدردس ــهازمناب ــتفادهبهین ــرایاس ــهایب گاهان ــالشآ ــزیت برنامهری
ــوان ــهطــورکلــیمیت تحقــقاهــدافتوســعهورفــعچالشهــاومســائلآنجامعــهاســت.ب
ــکل ــیش ــیواجتماع ــترتاریخ ــهدربس ــتک ــیاس ــاداجتماع ــکنه ــزیی ــت،برنامهری گف
ــه ــد.البت ــیمیکن ــودراط ــیخ ــدتکامل ــتر،رون ــزدرآنبس ــنآننی ــیوهتدوی ــردوش میگی
شــرطالزمبــرایتکاملــیبــودنســیرتطــوربرنامههــایتوســعهدرجامعــهآناســتکــهنهــاد
برنامهریــزی،ســازمانیادگیرنــدهبــودهوازحافظــهتاریخــیخوبــیبرخــودارباشــد.درسهــای
آموختــهشــدهراذخیــرهومســتندنمــودهودرفراینــدتدویــنبرنامههــاازآنبهــرهالزمراببــرد.
ــهدر ــنده ــیچندی ــزی،ط ــیوههایبرنامهری ــیازش ــوانیک ــهعن ــعب ــزیجام برنامهری
بســیاریازکشــورهایدرحــالتوســعهازجملــهکشــورمانایــرانبــرایتحقــقاهــدافتوســعه
ــات ــنالزام ــهتامی ــاک ــد.ازآنج ــهش ــهکارگرفت ــعهنیافتگی،ب ــائلتوس ــعچالشــهاومس ورف
ــرایآن ــهواج ــجتهی ــذانتای ــننیســتل ــدوروممک ــامق ــع،تقریب ــایجام ــهه ــقبرنام توفی
رضایتبخــشنبــود.نتیجــهاجــرایایــنبرنامههــا،بــروزوضعیتــینامتــوازندرداخــلکشــورو
افزایــششــکافبــاکشــورهایمرجــعبــودهاســت.وضعیــتپیــشگفتــهســازمانمدیریــتو
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برنامهریــزیاستانآذربایجانشــرقیرابــرآنداشــتتــاراهــینــودرپیــشگرفتــهوبــهتدویــن
ســندتدبیــرتوســعهاســتانبــارویکــردبرنامهریــزیهســتههایکلیــدیاهتمــامنمایــد.واولیــن
ســندتدبیــرتوســعهاســتانبــامشــارکتنخبــگانوفعــاالناســتاندرســال1392ومقــارن
بــاابــالغسیاســتهایاقتصــادمقاومتــیتوســطمقــاممعظــمرهبــریآغــازوانجــامگردیــد.
درآســتانهاقــدامبــهتهیــهدومیــنســندتدبیــرتوســعه،ارزیابــیوپایــشنتایــجحاصــلاز
اجــرایســنداولالزموضــروریبــود.لــذادرمقاطــعپایانــیســالهای1396و1397نتایــج
حاصــلازاجــرایاولیــنســندتدبیــرتوســعهمــوردارزیابــیقــرارگرفــتتــاضمــنپایــشســند

نقــاطضعــفاحتمالــیآندردومیــنســندتدبیــرتوســعهرفــعگــردد.
ــازمان ــالشس ــد،ت ــانمیده ــینش ــتگاههایاجرائ ــالیدس ــایارس ــهگزارشه مطالع
مدیریــتوبرنامهریــزیاســتانبــرایبهرهبــرداریحداکثــریازظرفیــتوپتانســیلهای
اســتاندرمســیرتوســعهتاحــدودزیــادیمثمرثمــربــودهاســت،هرچنــدایــنگزارشهــاحــاوی
ــزمیباشــد. ــهســندنی ــیبرنام ــیوعملیات ــوراجرائ مســایلوتنگناهــایبســیارمهمــیدرام
ــفاقتصــادی،اجتماعــی، ــادمختل ــاوجــودمســایلوتنگناهــایموجــوددرهمــهابع ــیب ول
فرهنگــی،حقوقــیوغیــره،ســعیســازمانمدیریــتوبرنامهریــزیاســتانبــرشــناختورفــع
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تنگناهــایموجــوددرجهــتتــداومبرنامهریــزیبــرمبنــایهســتههایکلیــدیاســتتــاعــدم
کامیابــینظــامبرنامهریــزیجامــعتوســعهکشــوردرمنطقــهجبــرانگــردد.

اطالعــاتبــهدســتآمــدهبــراســاسدادههــایارســالیدســتگاههایمســئولدر
خصــوصپیشــرفتفیزیکــیپــروژه/فعالیتهــاوبــالحــاظضرایــباهمیــتپــروژهوضریــب
اهمیــتهســتهکلیــدیمحاســبهگردیــد.پیشــرفتفیزیکــیاولیــنســندتدبیــردرپایــانســال
58،1396درصــدودرپایــانســال68/6،1397درصــدبــودهاســت.کــهدســتاوردیبــس
ــزیمحســوبمیشــود. ــوعبرنامهری ــثن ــهایازحی ــهمنطق ــنتجرب ــواناولی ــهعن ــمب مه
بــاایــنحــالدرفرآینــداجرائــینمــودنســندمســائلیپیــشآمــدکــهحاکــیازعملیاتــی
نشــدنبخشهایــیازآنبــود.بســیاریازآســیبهاومشــکالتمطــرحشــدهازســوی
مجریــانودســتگاههایاجرائــیبرنامــهحاکــیازآناســتکــهاگــرشــرایطوموقعیــتاســتان
درطــولتدویــنواجــرایبرنامــهدچــارتحــوالتغیرقابــلکنتــرلتوســطســازمانمدیریــتو
ــج ــرونتای ــلحصولت ــهقاب ــنشــدهبرنام ــًااهــدافتعیی ــد،یقین ــزیاســتاننمیگردی برنامهری

ــود. ــانترمیب ــنددرخش ــرایس اج
مطالعــهوجمعبنــدیعملکــرددســتگاههایمختلــفدرتمــامحوزههــایاجرائــیحــاوی
ــر ــندتدبی ــنس ــهاولی ــهمتوج ــتک ــیبهاییاس ــاآس ــاطب ــمندیدرارتب ــیارارزش ــکاتبس ن
توســعهمیباشــدکــهدرحوزههــایهدفگــذاری،سیاســتگذاریواجــراوپایــشمــورداشــاره

قــرارگرفتــهاســت.
آســیبهایاولیــنســندتدبیــرتوســعهدرحــوزههدفگــذاریرامیتــواندروجــودبرخــی
اهــدافمتعــارض،تکثــرتعــدادهســتهها،عــدمتوجــهکافــیبــهمحدودیتهــاوپتانســیلهای
اســتاندرپیشبینــیاهــداف،عــدمدقــتکافــیدرتعییــناهــدافکمــیهســتههابــهعنــوان
پیشــرانهایتوســعهوعــدمتناســببیــناهــدافوالزامــاتســاختاری،فرآینــدیوحقوقــی

دســتگاههایاجرائــیخالصــهکــرد.
درحــوزهسیاســتگذاری،نبــودانســجامویکپارچگــیبرنامههــاورعایــتنکــردنالزامــات
بینبخشــیوشــرایطمحیطــیبیرونــیوداخلــی،عــدمتوجــهکافــیدســتگاههایمجــریبــه
مشــارکتفعــاالناصلــیبخــشخصوصــیونهادهــایمدنــی،وتعــددهســتههایکلیــدی

ناشــیازفشــارهایمنطقــهایوصنفــیازجملــهآســیبهایســندبودهانــد.
درمقــاماجــرانیــزوجــودعوامــلبیرونــی)خــارجازکنتــرلنظــاممدیریــتاســتان(،عــدم
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ــام ــزمواهتم ــودع ــتانی،نب ــهایواس ــعهایمنطق ــایتوس ــزازبرنامه-ه ــرمرک ــتمؤث حمای
کافــیدســتگاههابــرایاجــرایبرنامــه،فقــداندیدگاههــایتوســعهایمیــانهمــهمدیــران
ــهآســیبهای ــیاســتانازجمل ــعمال ــهمحدودیتهــایمناب ــیب اســتان،وعــدمتوجــهکاف

ــرایاولیــنســندتدبیــرتوســعهاســتانمیباشــند. اســتخراجشــدهب
همچنیــندراولیــنســنداســتان،برغــمآنکــهعملکــردســندمــوردارزیابــیقــرارمیگرفت،
امــافرآینــدنظــارتوارزیابــیمحــدودبــهپیشــرفتفیزیکــیبــدونتوجــهبــهمحدودیتهــای
ــیمشــخصو ــایزمان ــارتدربازهه ــدنظ ــودنفرآین ــتمرنب ــیومس ــی،دائم ــیومال اجرائ

بازدیدهــایمیدانــیناکافــیحکایــتدارد.
اکنــونســازمانمدیریــتوبرنامهریــزیاســتانبــااســتفادهازتجــارباولیــنســندتدبیــر
توســعهاســتاناقــدامبــهتدویــندومیــنســندتدبیــرتوســعهنمــودهاســت.درایــنســندنیــز
ســعیشــدهاســتازهمــهتــوانکارشناســیدولتــیوغیردولتــیاســتانبهــرهگرفتــهشــودو

ــردد. ــعگ ــنســندرف ــبوآســیبهایاولی ــکانمعای حتیاالم
درتهیــهدومیــنســندتدبیرتوســعهســعیشــدهاســتســندازقالــبیــکبرنامــه
عملیاتــیواجرائــیصــرفخــارجنشــدهوازتکــراروظایــفذاتــیدســتگاههااجتنــابشــود.
و پیشبینــی شــفاف، بهصــورت منابــع و اقدامــات جهتگیریهــا، هدفگذاریهــا،
ــااســنادباالدســتیحفــظشــدهاســت.درنظــامپایــش ــاطبرنامــهب مشــخصشــدهاندوارتب
برنامــهنیــزدســتگاههایاجرایــیمکلــفبــهارائــهگــزارشاجــرایبرنامــه)بهصــورتدورهای(
بــهســازمانمدیریــتوبرنامهریــزیشــدهاندوســازمانبازدیدهــایمیدانــیازعملیــات
اجرائــیوارائــهگــزارشبــهســازمانمرکــزی،دســتگاههاینظارتــیو...رادردســتورکارقــرار
دادهوهمچنیــندسترســیعمومــی،محافــلدانشــگاهیوتشــکلهایبخــشخصوصــیبــه

ــهشــدهاســت. ــیســنددرنظــامپایــشتعبی ــجعملکــردنهادهــایمتول نتای
ازجملــهتغییــراتســاختاریایجــادشــدهدردومیــنســندکاهــشقابــلمالحظــهتعــداد
هســتههایکلیــدیاز42هســتهکلیــدیبــه14هســتهکلیــدیبــهمنظــورتمرکــزبــر
چالشهــایکلیــدیوتحققپذیــریاجــرایهســتههایکلیــدیاســت.همزمــانبــاکاهــش
ــی- ــدیفرهنگ ــتههایکلی ــتهس ــراهمی ــند،ب ــنس ــدیدردومی ــتههایکلی ــدادهس تع

اجتماعــیتاکیــدبیشــتریصــورتگرفتــهاســت.
ــی ــشوارزیاب ــامپای ــکنظ ــیی ــنوطراح ــند،تدوی ــنس ــردومی ــمدیگ ــراتمه ازتغیی
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مناســببــاالگوگیــریوبومیســازینظــامپایــشوارزیابــیبرنامههــایتوســعهســازمانهای
بینالمللــیازجملــهبانــکجهانــی،OECD،ســازمانملــلونیــزالگوهــایمطرحــیچــون
ــهیل ــدفتس ــاه ــامانهایب ــهس ــنتهی ــد.همچنی ــزPMBOKمیباش CIPP،LOGICونی

ــای ــرویژگیه ــن،ازدیگ ــهصــورتآنالی ــتپروژههــایســندب ــنوضعی ــشورصــدآخری پای
دومیــنســندتدبیــرتوســعهمیباشــد.درایــنســامانهبــرایســطوحمختلــفمدیریتــیســند،
ــل ــلتعدی ــهوقاب ــریبرنام ــهاســت.وانعطافپذی ــیدرنظــرگرفت ــیمتفاوت داشــبوردمدیریت

بــودنآنمــوردتاکیــدقــرارگرفتــهاســت.
مجموعــهدومیــنســندتدبیــرتوســعهدرســهجلــدتهیــهوتنظیــمشــدهاســت.جلــداول
حــاویمبانــیومفاهیــموروشبرنامهریــزیهســتههایکلیــدیونیــزتبییــننظــاماجــراو
پایــشاســت.گــزارشعملکــرداولیــنســندتدبیــرتوســعهوپیامدهــایناشــیازآندرجلــد
دومایــنســندآوردهشــدهاســت.جلــدســومنیــزبــهتبییــنهســتههایکلیــدیوفعالیتهــا

واقدامــاتذیــلآنهــاپرداختــهشــدهاســت.
اینــکنســخهنهایــیدومیــنســندتدبیــرتوســعهاســتانآذربایجانشــرقیبــهزیــورطبــع
ــزی، ــعهوبرنامهری ــوزهتوس ــیح ــت،اهال ــابواصحــابمعرف ــاحتارب ــهس ــدهب ــتهش آراس
نهادهــایمدنــیوفعــاالنبخــشخصوصــی،مراکــزعلمــیوتحقیقاتــی،نهادهــایدولتــی
ــرار ــردمق ــادم ــیوآح ــکارعموم ــراف ــرضومنظ ــمودرمع ــرتقدی ــانام ــیومتولی وعموم
میگیــرد.ســازمانمدیریــتوبرنامهریــزیاســتانوظیفــهخــودمیدانــددراجــرایمنویــات
مقــاممعظــمرهبــریوعملیاتــینمــودنسیاســتهاوبرنامههــایاقتصــادمقاومتــی،اجــرای
ایــنســندرادرســرلوحهاقدامــاتخــودقــراردادهوعملکــردآنرابطــورمســتمرپایــشنمــوده

وبازخوردهــایالزمرادراجــرایهرچــهبهتــرآنارائــهنمایــد.
ازکلیــهذینفعــان،ذینفــوذانومتولیــانعرصــهتوســعهاســتانوهمــهدلســوزانیکــه
ــهدر ــامداق ــدانتظــارمــیرودب ــرانوآذربایجــاندارن ــانای ــروتوســعهمیهــنعزیزم دلدرگ
ــرای ــزرهنمودهــایالزمب ــنســند،نظــراتانتقــادی،پیشــنهادیخویــشونی یافتههــایای
ــزیرادرحســناجــراوپایــشدقیــق ــتوبرنامهری ــهنمــودهوســازمانمدیری ارتقــایآنارائ

ــد. ــدیکمــکنماین ــاآندرویراشهــایبع ــزارتق آنونی
ــرتوســعه ــنســندتدبی ــرشمســئولیتتدوی ــاینقــشوپذی ــمازایف ــانالزممیدان درپای
اســتانتوســطدانشــگاهتبریــزســپاسگزارینمــودهوازمجریــانطــرحدردانشــکدهاقتصــاد
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ــکرو ــتهاندتش ــدهداش ــهعه ــندراب ــنس ــنای ــهوتدوی ــهتهی ــزک ــگاهتبری ــتدانش ومدیری
ــی،اجتماعــی،فرهنگــی ــهنهادهــایمدن ــنســپاسخــودراازکلی ــم.همچنی ــینمای قدردان
ــرانســازمانهاودســتگاههای ــاالنبخــشخصوصــی،کارشناســانومدی واقتصــادی،فع
بخــشدولتــیوعمومــیاعــالممــیدارم.ازدبیــرانمحتــرمهســتههایکلیــدی،همــکاران
وکارشناســانارجمنــدســازمانمدیریــتوبرنامهریــزیاســتانکــهبرحســبوظیفــهو
مأموریتهــایســازمانیدرجریــانتدویــندومیــنســندتدبیــرتوســعهاســتانبازخوردهــای
ــز،در ــسنی ــنپ ــدوازای ــهنمودهان ــدانارائ ــیدنب ــابخش ــیوغن ــایکیف ــرایارتق الزمراب
مرحلــهاجــراوظیفــهپایــشآنرابــهعهــدهخواهنــدداشــت،مراتــبقدردانــیخــودرااعــالم
ــم.همچنیــننهایــتامتنــانخــودراازحمایتهــاوراهنماییهــایجنــابآقــای مینمای

ــرازمــیدارم. ــرماســتاناب ــرمحمدرضــاپورمحمــدیاســتاندارمحت دکت
امیــداســتبــافراهــمشــدنســازوکارهــاوبســترهایمناســب،ایــنســندمهــم
ــی ــیوفرهنگ ــادی،اجتماع ــفاقتص ــایمختل ــیرادرحیطهه ــلتوجه ــرکقاب ــدتح بتوان
ســطحاســتانبطــورمتــوازن،ایجــادنمــودهونقشــیاساســیدرتحقــقتوســعهواقعــی

وپایدارایفاءنماید.
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مقدمه
برنامهریــزیبــرایتوســعه،فرآینــدپیچیــدهایازجمــعآوریاطالعــاتگرفتــهتــاشناســایی
ــه ــهب ــاتوج ــاب ــرایآنه ــیب ــایعملیات ــهراهکاره ــدیوارائ مســائلومشــکالت،اولویتبن
ــزی ــدبرنامهری ــت.فرآین ــیاس ــیوسیاس ــی،اجتماع ــادی،فرهنگ ــاتاقتص ــعمالحظ جمی
ــه، ــدافبرنام ــزی،اه ــامبرنامهری ــوعنظ ــعهیافتگی،ن ــونســطحتوس ــیچ ــهعوامل ــعهب توس
دسترســیبــهاطالعــاتجامــعوقابــلاطمینــانومالحظاتــیدربــابمســائلفنــی،
زیســتمحیطی،سیاســی،اقتصــادی،اجتماعــیوفرهنگــیهــرکشــوروابســتهاســت،
بنابرایــننمیتــوانبــرایتمــامجوامــعدرقالــبرهیافــتوروشــیواحــد،برنامهریــزیتوســعه

انجــامداد.
درادبیــاتتوســعهطراحــیبرنامــههدفمنــدواولویــتمحــور،امــریاجتنابناپذیــراســت.
ــدهای ــامحدودیتهــایعدی ــران،کــهب ــدای ــرایجوامــعدرحــالتوســعهمانن ــنمســئلهب ای
روبــهروهســتند،ازاهمیــتبهســزاییبرخــورداراســتوبایــدمنابــعمالــیوغیرمالــیکشــوربــه
طــورمؤثــربــرنقــاطخاصــیتمرکــزیابــد.اطــالقعنــوانبرنامــهبــهیــکســندحاکــیازوجــود
هماهنگــی،انســجاموســازگاریمیــاناجــزایبرنامــهدرجهــتتحقــقاهدافــیمشــخص
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میباشــد.امــاواقعیــتآناســتکــهقوانیــنومقــرراتحاکــمبــرنظــامبرنامهریــزیدرایــرانیا
فاقــدانطبــاقوانســجامالزمبــودهویــاهمپوشــانی،مــوازیکاری،تناقــض،خألهــایقانونــی
ومقــرراتالــزامآوررادرخــودداشــتهاســت.گذشــتهازآنتعــدداســنادباالدســتینظــاموعــدم
ــاموگسســتگی ــیومحــلابه ــندســتی،غیرمنطق ــنادباالدســتیوپایی ــاناس انســجاممی
عملیاتــیاســت.معمــواًلدربرنامههــایتوســعهکشــورنــهتنهــابیــنبخشهــایمختلــفآن
)اعــمازاقتصــادی،اجتماعــی،سیاســیو...(ارتبــاطمنطقــیوتعامــلمکملدیدهنمیشــود،
بلکــهحتــیدرمــواردیبیــناجــزایداخلــیبخشهــانیــزچنیــنارتباطــییافــتنمیشــود.
ــزی ــعه،برنامهری ــایتوس ــهایبرنامهه ــطحمنطق ــوندرس ــازد،تاکن ــانمیس خاطرنش
فضایــیبرمبنــایآمایــشســرزمینوتقســیمکارملــیبیــنمناطــق،یــاتقســیمکارمنطقــهای
بیــننواحــیآنچنــانکــهبایــدوشــایدمــوردتوجــهقــرارنگرفتــهاســت.بــهطــورکلــیفرآینــد
درگیــرشــدنمناطــقواســتانهادرتهیــه،تدویــنواجــرایبرنامــهونیــزنقــشبرنامهریــزی
منطقــهایدربرنامهریــزیملــیبهطــوردقیــقمشــخصنبــودهاســت.فلــذاغفلــتاز
ــهای،دربخشهــایسیاســی، ــات،فرصتهــا،ظرفیتهــا،تنگناهــاونیازهــایمنطق امکان
ــعدر ــاتومناب ــعســلیقهایفرصتهــا،امکان اجتماعــی،اقتصــادیوفرهنگــیموجــبتوزی
ــوازنتوســعهدرســطحمنطقــهایشــدهاســت. ــیوعــدمت ــهمناطــقوتشــدیدبیعدالت پهن
ــورو ــیکش ــیوسیاس ــامقانون ــی،نظ ــرتمرکززدای ــرانب ــدصاحبنظ ــمتأکی ــروعلیرغ ازاین
نحــوهتأمیــنمالــیبرنامههــا،بــهطــورجــدیایــننــوعتمرکــزراتقویــتوپشــتیبانیمیکنــد.
اســتان برنامهریــزی و مدیریــت ســازمان اشــاره، مــورد مالحظــات بــه توجــه بــا
ــول ــادتح ــرایایج ــزیب ــهوبرنامهری ــتنبرنام ــرورتداش ــهض ــمب ــاعل ــرقیب آذربایجانش
ــادیو ــیم ــالیســطحزندگ ــوراعت ــهمنظ ــیوب ــاختاراقتصــادیواجتماع ــددرس نظاممن
معنــویمــردماســتان،برنامهریــزیبــرمبنــایهســتههایکلیــدیرابــهاجــرادرآوردهاســت
ــای ــعتنگناه ــرایاصــالحورف ــردب ــنرویک ــدهازای ــهدســتآم ــتب ــاتذیقیم ــهتجربی ک
ــف ــنبرنامــهاولیــنبرنامــهایاســتکــهبراســاستعری توســعهاســتاناســتفادهمیشــود.ای
هســتههایکلیــدیتدویــنشــدهودرراســتایبرنامهریــزیعملیاتــیبــرایپیادهســازی
اقتصــادمقاومتــی،توانســتبــابســیجکلیــهامکانــات،موتورهــایپیشبرنــدهاقتصــاد،
ــیازوضعیــت ــیکــهارزیاب ــهتحــرکدرآورد.ازآنجائ ــیاجتماعــیاســتانراب فرهنــگوتعال
ــرای ــهجهــتوجــودبســترهایمناســبب ــیاقتصــادی،اجتماعــیوفرهنگــیاســتان،ب کل
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اجرائــیکــردنبرنامــه،پیــشنیــازتهیــهوتدویــنچنیــنبرنامــهایاســت،قبــلازتهیــهســند
ــی ــاحضــورنخبــگانعلمــیواجرای ــزیاســتانوب ــتوبرنامهری ــاراهبــریســازمانمدیری ب
ایــنمهــمبــهانجــامرســید.حضــورنخبــگاندرتمامــیمراحــلتهیــهوتدویــنســندفرصــت
مغتنمــیبــودهوبدیــنجهــتمیتــوانگفــتســندتدبیــرتوســعهنمونــهبــارزیازبرنامهریــزی

ــد. ــاالمیباش ــهب ــنب ــارکتیوازپایی مش
ــاظ ــالح ــعه(ب ــرانتوس ــدی)42پیش ــتههایکلی ــددهس ــدتع ــرمیرس ــهنظ ــدب هرچن
ــی ــهمحدودیتهــایموجــودخیل ــتب ــلآنهــاوعنای ــلتوجــهذی اقدامــاتوپروژههــایقاب
منطقــینبــودهامــاایــنبرنامــهدرحوزههــایسیاســتگذاری،اهــداف،محتــوا،تدویــن،اجــرا
وپایــشبــهعنــواناولیــنبرنامــهازایــندســت،موفقیتهــایشــایانتوجهــیداشــتهاســت.
از مــواردمطــرحشــده براســاس و تفکیــک بــه گــزارشعملکــردی بــه ادامــه در
ــرات ــدهنظ ــکاسدهن ــشانع ــنبخ ــت.ای ــدهاس ــهش ــریپرداخت ــتگاههایمج ــویدس س
ــرای ــنجیاج ــیازامکانس ــیبازتاب ــهنوع ــودهوب ــاب ــرپروژهه ــیدرگی ــتگاههایاجرائ دس

پروژههــابــالحــاظجمیــعجهــاتبــرایتدویــنبرنامههــایآتــیمیباشــد.
ــوی ــدهازس ــالمش ــتههایاع ــکهس ــهی ــکب ــیی ــرفتفیزیک ــدیپیش ــشبع دربخ
ــرگــزارشدســتگاههاو دســتگاههابیــانشــدهاســت.آنچــهدرایــنبخــشآمــدهمعطــوفب

ــودهاســت. ــیبرنامــهب ــدگاهدســتگاهمتول دی

گزارش ارزیابی و پایش نخستین سند تدبیر توسعه استان
ارزیابــیعملکــردعبــارتاســتازفرآینــدســنجشواندازهگیــریعملکــرددردســتگاههای
ــف ــدافووظای ــقاه ــرایتحق ــت،ب ــیمدیری ــمعلم ــولومفاهی ــوباص ــیدرچارچ اجرای
ســازمانیودرقالــببرنامههــایاجرایــی.بــهاعتقــادصاحبنظــرانازمهمتریــندالیــل
ــادهســازیبرنامــهو ــیمناســب،هنــگامپی ــودیــکسیســتمارزیاب ــزی،نب شکســتبرنامهری

ــهاســت. ــازیبرنام ــسازپیادهس پ
ــرل ــرا«و»کنت ــزی«،»اج ــه»برنامهری ــهمؤلف ــهس ــیب ــانکل ــتدربی ــایمدیری تئوریه
ــند ــردیس ــایعملک ــنویژگیه ــیازمهمتری ــردد.یک ــکمیگ ــرد«تفکی ــیعملک وارزیاب
ــهعلــتتجمیــعآنهــادر ــادشــدهب ــیوهمراهــیهــرســهفرآینــدی تدبیــروتوســعههمزمان
یــکفضــایکالبدی-جغرافیایــیمیباشــد.گــرچــهتصــوررایــجبــرآناســتکــهبرنامهریــزی
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ــز ــعکشــورنی ــایجام ــوعبرنامهریزیه ــودهواصــواًلن ــیب ــرلوارزیاب ــرکنت ــدمب ــرامق واج
بــرپایــههمیــنتفکــرمیباشــد،امــاتجربــهتدویــنســندتدبیــرتوســعهاســتاننشــاندادکــه
ــرل ــهکنت ــروعوب ــاش ــه«وپیشفرضه ــرلبرنام ــرلرااز»کنت ــهکنت ــوانحیط ــهبت چنانچ
فرآیندهــاوارزیابــیعملکــرددرطــیدورهبراســاسزمانبنــدیمشــخصتعمیــمدادوباالخــره
ــانتایــجحاصــلازعملکــرددرانتهــایبرنامــهارزیابــینمــود،ارتبــاطســه فرآینــدمذکــورراب
مؤلفــهیــادشــدههرگــزدچــارگسســتگینشــدهوهمــوارهزمینــهدســتیابیبــهیــکنظــامپایــش

وارزیابــیکارآمــدفراهــمخواهــدبــود.
ــه ــرپایــههمیــنتئــورینظــامارزیابــینخســتینســندتدبیــرتوســعهاســتانبــرســهپای ب

نظــریاســتواراســت:
1 ــهازنظــر. ــیبرنام ــرلمحتوای ــعکنت ــرادرواق ــلازاج ــیقب ــرا:ارزیاب ــل از اج ــی قب ارزیاب

انطبــاقشــیوهتدویــنبرنامــهبــرمبنــایاســلوبهاوشــیوههایمناســبوعلمــی
ــتراتژیهاو ــداف،اس ــناه ــدتعیی ــهفرآین ــرپای ــراب ــلازاج ــیقب ــالارزیاب ــد.اعم میباش
سیاســتگذاری،بــاتوجــهبــهشــرایطمحیطــیودرونــیحاکــمبــرمنطقــه،قبــلازشــروع
دورهعملکــردبــودهوهمگامــیرکــننظارتــیبــاارکاناجرائــیرادرابتــدایفرآینــدتدویــن
برنامــهموجــبمیگــردد.بــهنظــرمیرســدهمراهــیومشــارکتســازماننظــارتبرنامــه
ــه ــیب ــهنوع ــرب ــندتدبی ــتگذاریس ــنوسیاس ــلتدوی ــهمراح ــیدرکلی ــاارکاناجرائ ب
ــن ــهنتیجــهآنتعیی ــیمنجــرشــدهک ــاواصــولعملیات ــرســرمبن ــانب ــامجری ــقب تواف

ــودهاســت. ــوبب ــهومطل شــاخصومعیارهــایســنجشعملکــردبهین
2 ارزیابــی حیــن اجــرا:ارزیابــیحیــناجــرا،کنتــرلوبازبینــیاهــدافپیشــبینیشــدهدر.

ــیدر ــهمانع ــاچنانچ ــدت ــال(میباش ــرازیکس ــواًلکمت ــخص)معم ــیمش ــعزمان مقاط
ــلآن ــهتعدی ــددرطــیدورهشناســاییونســبتب ــهمشــاهدهگردی پیشــبرداهــدافبرنام
اقــدامالزمبــهعمــلآیــد.دربخــشبعــدینشــاندادهخواهدشــدکــهدربرخــیازاقدامات
ــهانعطــافوتعدیــلآنانجامیــدهاســت. ســندتدبیــرنظارتهــایحیــناجــرایبرنامــهب

3 ــن. ــجاســت؛بدی ــهنتای ــًامعطــوفب ــراعموم ــسازاج ــیپ ــرا:ارزیاب ــس از اج ــی پ ارزیاب

معنــیکــهپــسازطــیدورهعملیاتــینتایــجحاصــلازعملکردهــابــانتایــجمــوردانتظــار
ــرد ــاعملک ــرددورهراب ــوانعملک ــهمیت ــنمرحل ــهدرای ــنآنک ــردد.ضم ــهمیگ مقایس
ــیاری ــردبس ــالعملک ــرح ــهه ــهب ــود.ازآنجائیک ــهنم ــزمقایس ــشنی ــادورهپی ــالی س
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ــرکل ــمب ــیحاک ــصسیاس ــرایطاقتصــادیوباالخ ــرازش ــتانمتأث ــتگاههایاس ازدس
کشــوربــودهکــهخــارجازکنتــرلعامــلاجرائــیمیباشــد)فرصتهــاوتهدیدهــا(ونیــز
ــاندن ــرانجامرس ــهس ــعدرب ــتومناب ــمازمدیری ــتگاهاع ــیدس ــلدرون ــیاریازعوام بس
ــوععامــلدر ــندون ــرای ــکتأثی ــوتوضعــف(،تفکی ــاطق ــلمیباشــند)نق ــهدخی برنام

ــروکارا،مهــماســت. ــه،مؤث ــیمنصفان عملکــرد،جهــتاعمــالقضاوت

2-1- عملکرد هسته های کلیدی نخستین سند
یکــیازمهمتریــنآســیبهایموجــوددرســطحبرنامهریزیهــایکالنکشــورآن
ــن ــد،بنابرای ــیندارن ــزیدخالت ــدبرنامهری ــیدررون ــازمانهایاجرای ــتگاهوس ــهدس اســتک
نــهانگیــزهایبــرایاجــراونــهاصــاًلدرکصحیحــیازبرنامههــادارنــد؛ازاینــرودراجــرای

ــدآناختــاللایجــادکننــد. برنامــهتوفیقــینداشــتهوحتــیممکــناســتدررون
امــادرتدویــننخســتینســندتدبیــرتوســعهبســتهبــهحوزههــایکارکــردی،خــود
ــًا ــذاطبیعت ــد؛فل ــربودهان ــیدرگی ــمازخصوصــیودولت ــفاع ــایمختل ــتگاههاونهاده دس
ــه ــهب ــد.توج ــرمیباش ــیمطــرحشــدهازســویایشــانبســیارملموست آســیبهایعملیات
ــکازدســتگاههایمجــری ــکاتمطــرحشــدهطــیگزارشهــایارســالیازســویهــری ن
بــرایشناســائیمســائلپیشــرویاجــرایســند،بســیارضــروریمیباشــد.لــذادرایــنبخــش
موانــعتحقــقاقدامــاتســندازنــگاهمجریــانبــهتفکیــکهــرهســتهوزیرمجموعههــایآن

ــهشــدهاســت. ــدیوارائ جمعبن
ــریدر ــتگاههایمج ــامدس ــورتم ــمحض ــهرغ ــد،ب ــانمیده ــنبخــشنش ــهای مطالع
فرآینــدتدویــنوسیاســتگذاریبرنامــه،عــدمشــناختزوایــایمختلــفموضــوعوالزامــات
اجرایــیورســیدنبــهخطمشــیمربــوط،چالشــیاساســیبــرایاجــرایبرنامــهبــودهاســت.در
صورتــیکــهاگــردســتگاههایاجرائــیدرهدفگــذاریبرنامــهتــواناجرایــیدســتگاهمتبــوع
ــنجیدر ــتیازامکانس ــیدرس ــدوارزیاب ــرمیگرفتن ــیآنرادرنظ ــاتواقع ــعوامکان ومناب
مرحلــهقبــلازآغــازبرنامــهانجــاممیدادنــد،اولیــنســندتدبیــرتوســعهمیتوانســتتوفیــق

بیشــتریدرمســیررشــدوتوســعهاســتانکســبکنــد.
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2-1-1- هسته کلیدی: پایش مستمر فضای کسب و کار و ارتقای آن در استان
بــهمنظــورعملیاتــینمــودناهــدافهســتهکلیــدی»پایــش مســتمر فضای کســب و کار 
و ارتقــای آن در اســتان«5فعالیتدرنظرگرفتهشــدهاســتکهمســئولیتاصلــیاجرایاین

هســتهدراســتانبــرعهــدهادارهکلامــوراقتصــادیودارائــیاســتانمیباشــد.میــزانتحقــق
اهــدافاینهســته84/55درصدتاانتهایســال1397محاســبهشــدهاســت.)جــدول1-1(

جدول )1-1(: هسته کلیدی: پایش مستمر فضای کسب و کار و ارتقای آن در استان

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی برنامه پروژه / فعالیت

ف
ردی

پنجرهواحدسرمایهگذاریاز
1391شروعبهکارنمودهو
دستگاههایاجراییدرحال
ثبتدرخواستهاوانجام
استعالمهایفیمابین

دستگاهیازاینطریقمیباشند.

75

اداره
کلامور
اقتصادی
ودارایی

تأمینزیرساختهایالزم
والزامانجاماستعالمهااز

طریقپنجرهواحد

انجامکلیهاستعالمهاازسیستم
پنجرهواحدسرمایهگذاریو

ارتقایآن
1

صدورپروانهساختوساز
خارجازحریمشهربامحوریت
بخشداریهااز1396درسامانه
پنجرهواحدسرمایةگذاریفعال
شدهوکلیهامورمربوطبهپروانه
احداثازطریقسامانهصورت

میپذیرد.

75
الزامانجامکلیه

استعالمهایکارگروهامور
زیربناییازطریقپنجره
واحدسرمایهگذاری

انجامکلیهفرایندهایکارگروه
امورزیربناییازطریقسیستم
پنجرهواحدسرمایهگذاری

2

100 ادارهکل
دادگستری

ساختوتجهیزو
اختصاصسهشعبه

استقرارقضاتمتخصص
ایجادمجتمعقضاییرسیدگیبه

پروندههایاقتصادی 3

پنجرهواحدتوسطمرکزخدمات
سرمایهگذاریاستانراهاندازی
گردیدهاستواینسازماننیز
کلیهفرآیندهااستعالمراازطریق

اینپنجرهاقداممینماید

100
سازمان
صنعت،
معدنو
تجارت

استقرارنمایندگان
تاماالختیاردستگاههای
مرتبطمطابقتبصره4
ماده24قانونمعادن

ایجادوبهرهبرداریازپنجره
واحدمعادن)طبقماده24

قانونمعادن(
4

100
شرکت

شهرکهای
صنعتی

درجاطالعاتنقشه
هرشهرکبهتفکیک
زونبندیوقطعات،
لکهگذاریاراضیخالی
بههمراهمتراژآنها،
امکاناتزیربنایی

تکمیلنقشهاراضی،امکاناتو
زیرساختهایموجوددرسایت
شرکتشهرکهایصنعتی
جهتاطالعرسانیشفافبه

سرمایهگذاران

5
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2-1-2- هسته کلیدی: جذب سرمایه گذاری
ــب ــتدرقال ــذاری«12فعالی ــذب رسمایه گ ــدی»ج ــتهکلی ــودنهس ــینم ــرایاجرائ ب
2اقــدام»ارتقــاءوتثبیــتجایــگاهآذربایجــانشــرقیدرجــذبســرمایهگذاریخارجــی«
ــع ــت.مناب ــدهاس ــهش ــرگرفت ــا«درنظ ــرایپروژهه ــیب ــعمال ــنمناب ــیوتأمی و»تنوعبخش
ــئولیت ــودهومس ــالب ــاردری ــغ25/3میلی ــتهمبل ــنهس ــرایای ــدهب ــیش ــاریپیشبین اعتب
اصلــیاجــرایهســتهکلیــدیبــرعهــدهادارهکلامــوراقتصــادیودارائــیاســتانبــودکــه
ــزارششــده ــیگ ــال100،1397درصــدپیشــرفتفیزیک ــانس ــاپای ــنادارهکلت توســطای
اســت.بــهعبــارتدیگــر،پروژههــایمنظــورشــدهبــرایایــنهســتهدرســالمذکــوربهطــور

ــقشــدهاســت)جــداول1-2و3-1(. ــلمحق کام
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 جدول )1-2(: هسته کلیدی: جذب سرمایه گذاری
اقدام 1: ارتقاء و تثبیت جایگاه آذربایجان شرقی در جذب سرمایه گذاری خارجی

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

100

یی
دارا
یو

صاد
اقت
مور
لا
هک
دار
ا

برگزاریجلسات
کارشناسی

روانسازیآییننامهایجاد
شهرکهایصنعتی

خصوصی
1

100

مذاکرهبا
گروههاو

شرکتهایبزرگ
سرمایهگذاری
داخلیوخارجی
جهتمطالعه،
بهرهبرداریو
نگهداریازاین

مناطق

عملیاتینمودنمناطقویژه
اقتصادیسراب،بستانآباد

ومراغه
2

انجاممکاتباتوبرگزاریجلساتالزمبا
بخشدولتیوخصوصیوصاحبانطرحهای
سرمایهگذاریجهتاخذطرحهاوپروژههای

بزرگوزیربنایینیازمندتأمینمالیازدستگاههای
دولتی،بخشخصوصیوامکانسنجیآنها
درقالبفرمتهایاستانداردومعرفیآنهابه
تأمینکنندگانمالیوشرکتهایسرمایهگذار
داخلیوبینالمللی/انجاماینفعالیتبهصورت
مستمرازطریقمرکزخدماتسرمایهگذاریدرحال

انجاموپیگیریاست.

100
25طرحبزرگ

استان
درحوزههای
مختلف

اخذعناوینطرحهایبزرگ
سرمایهگذاریوهایتک
دارایتوجیهاقتصادیو
اولویتدارازدستگاههای
مسئولجهتانجام
مطالعاتامکانسنجی

3

انجاممکاتباتوبرگزاریجلساتالزمبابخش
دولتیمسئول)منطقهویژهعلموفنآوری
ربعرشیدیتبریزوپارکعلموفنآوری

آذربایجانشرقی(وبخشخصوصیوصاحبان
طرحهایسرمایهگذاریجهتاخذطرحهاو

پروژههایهایتکبهمنظورامکانسنجیآنهادر
قالبفرمتهایاستانداردومعرفیآنهابهسرمایه
گذارانوتأمینکنندگانمالی/انجاماینفعالیتبه
صورتمستمرازطریقمرکزخدماتسرمایهگذاری

درحالانجاموپیگیریاست.

100
اخذو

تجاریسازی30
طرحبزرگ

اخذطرحهایهایتک
قابلتجاریسازیو

معرفیبهعنوانطرحهای
سرمایهگذاری

4
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 جدول )1-2(: هسته کلیدی: جذب سرمایه گذاری
اقدام 1: ارتقاء و تثبیت جایگاه آذربایجان شرقی در جذب سرمایه گذاری خارجی

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

اینفعالیتدرقالبتهیهوتدوینفیلممعرفی
توانمندیهایآذربایجانشرقیپیگیریگردید.
معرفیظرفیتهاوتوانمندیهایاستان
بهسرمایهگذاراندرقالبتهیهفیلممعرفی
توانمندیهایاستانوارائهدرنشستها،

سمینارها،همایشهاوپذیرشواعزامهیأتهای
سرمایهگذاری،اقتصادیوتجاری

100

یی
دارا
یو

صاد
اقت
مور
لا
هک
دار
ا

3برنامه،
5تیزر

تبلیغاتوبرنامهسازیدر
خصوصپتانسیلهاو
امکاناتاستاندرشبکه
استانیسهندوشبکههای
تلویزیونیپرمخاطبخارج
ازکشوروتهیهشعار
تبلیغاتیبرایاستان

5

_

ایجاد
زیرساختهای
الزمبااستفاده
ازتوانمندیهای
تشکلهای
خصوصی

VirtualBusinessایجاد
Talks/Matchmaking
)اثربخشیمراوداتتجاری
بینالمللیازطریقگفتوگو
درفضایمجازی(در

راستایبهینهبرگزارکردن
همایشهایسرمایهگذاری
وپذیرش/اعزامهیئتهای

سرمایهگذاری

6

100
برگزاریجلسات
وکارگاههای
آموزشی،
توجیهی

تشویقصاحبانطرحهای
نیمهتماموتوسعهای

نیازمندمنابعمالیودانش
فنیبرایمشارکتبا
سرمایهگذارانخارجی

7

ادامه
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 جدول )1-3(: هسته کلیدی: جذب سرمایه گذاری
اقدام 2: تنوع بخشی و افزایش تأمین منابع مالی برای پروژه ها

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی برنامه پروژه / فعالیت

ف
ردی

100
یی
دارا
یو

صاد
اقت
مور
لا
هک
دار
ا

25طرح

اخذطرحهاوپروژههایبزرگ
وزیربنایینیازمندتأمینمالیاز
دستگاههایدولتیوامکانسنجی
آنهادرقالبفرمتهایاستاندارد
ومعرفیآنهابهتأمینکنندگان
مالیوشرکتهایبزرگ

سرمایهگذارداخلیوبینالمللی

1

تاسال97پیگیریمستمر
صورتمیگرفتولیکن
بهدلیلاعمالتحریمهای
آمریکاعلیهایرانعماًل
خطوطفاینانسخارجی
متوقفگردید.ولیکندر
سالهای97و98برای
تامینمالیازطریقبورس،
کارگاههایآموزشیدراستان

برگزارگردیدهاست.

100 هرسالچهارگزارش
بهصورتفصلی

پایشفصلیوتهیهگزارشهای
پیشرفترونداستفادهازتأمینمنابع
مالیدستگاههایصاحبپروژهو
اعالممواردقابلپیگیریبهمقامات
مجازوپیگیریمواردیکهمستقیمًا

درحوزهاختیاراتوزارتامور
اقتصادیوداراییمیباشد.

2

100 باتوجهبهتعدادپروژههای
معرفیشده

پیگیریهایمستمر)حضوریو
غیرحضوری(اموراجرائیواخذ
مجوزهایمربوطبهمتقاضیان
تأمینمنابعمالی)دولتیو

خصوصی(ازدستگاههایذیربط
مرکز

3

100
هرسالیککارگاهآموزشیو
درمقاطعزمانیمتفاوتوهر

سالدونشست

برگزاریکارگاههایآموزشیآشنایی
باروشهایمختلفتأمینمنابع

مالی
4

درسال1395کتابیباعنوان
»معرفیابزارهایتامینمنابع

مالی«تهیهشدهاست.
100

فرایندهایبانکتوسعه
اسالمی)دولتیوخصوصی(،
فاینانس)دولتیوخصوصی(،

اوراقصکوک،اوراق
مشارکت،فرایندهایتأمین
مالیازبازارسرمایه،صندوق
توسعهملیوبورسکاال

احصاءفرایندهاوشرایطروشهای
تأمینمنابعمالی. 5
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2-1-3- هسته کلیدی: استقرار نظام جامع اطالع رسانی بازار کار
بــرایتحقــقاهــدافهســتهکلیــدی»اســتقرار نظــام جامــع اطالع رســانی بــازار کار« 4
فعالیــتتعریــفشــدهکــهمســئولیتاجرایــیآنبرعهــدهادارهکلتعــاون،کارورفــاهاجتماعی
اســتانمیباشــد.درصــدپیشــرفتفیزیکــیهســتهکلیــدیاســتقرارنظــامجامــعاطالعرســانی
ــزارششــدهاســت ــاهاجتماعــی30/5درصــدگ ــاون،کارورف ــازارکار،توســطادارهکلتع ب

)جدول4-1(.

جدول )1-4(: هسته کلیدی: استقرار نظام جامع اطالع رسانی بازار کار

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

طرح»استقرارنظامجامعبازار
کاراستان«ازجملههستههای
کلیدیسندتدبیرتوسعهاستان
میباشدکهبرایاجرایآنتاکید
فراوانشدهولیکنمشکالتیدر
اجرایآنبهوجودآمدهاست.
باعنایتبهتغییرشرایطووجود
سامانهمختلفونیزمطرحشدن
نیازهایجدید،بازنگریدرطرح

الزمبهنظرمیرسد.

100

ادارهکل
تعاون،
کارورفاه
اجتماعی

12جلسه
ساالنه تشکیلجلساتستاداطالعاتبازارکاراستان 1

30 پروژه
ایجادبانکاطالعاتی

فازاول:فارغالتحصیالندانشگاهی
فازدوم:کلجمعیتفعال
فازسوم:بنگاههایاقتصادی

2

_ مدیریت
سامانه

طراحی،راهاندازیوبهروزرسانیسایتوسامانه
اطالعات 3

30 12جلسه
ساالنه

گاهیهایاجتماعی،افزایش گسترشآ
گاهیهایفردیازطریقرسانههایعمومی آ 4

2-1-4- هسته کلیدی: مدیریت بهره وری
ــا ــتب ــره وری«8فعالی ــت به ــدی »مدیری ــتهکلی ــدافهس ــودناه ــینم ــرایعملیات ب
اعتبــار6/1میلیــاردریــال)1/05میلیاردریــالازمحــلاعتبــاراتاســتانیو5/05میلیاردریال
ــته ــیهس ــئولیتاجرائ ــدهاســت.مس ــهش ــرگرفت ــعبخــشخصوصــی(درنظ ازمحــلمناب
مدیریــتبهــرهوریبــاســازمانمدیریــتوبرنامهریــزیاســتانمیباشــدکــهمعاونــتتوســعه
ــدرجدر ــهتوضیحــاتمن ــهب ــاتوج ــتانب ــزیاس ــتوبرنامهری ــازمانمدیری ــزیس وبرنامهری
جــدولشــماره)1-5(،پیشــرفتعملیاتــیهســتهکلیــدیمدیریــتبهــرهوریرا100درصــد

اعــالمنمــودهاســت.
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جدول )1-5(: هسته کلیدی: مدیریت بهره وری

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

بهرغماقداماتانجام
شدهدراستانباتوجه
بهتصویبطرحجامع
بهرهوریدرسازمان
برنامهوبودجهکشور
برایاجتنابازموازی
کاری،ادامهفعالیتها
وپروژههایهستهدر
قالبطرحجامعملی

دنبالمیشود.

100

ان
ست
یا

ریز
امه
برن
تو

دیری
نم

زما
سا

یی
جرا
یا

هها
تگا
دس
داد

هتع
ب تشکیلوفعالسازیکمیتههایبهرهوری 1

تدوینوتعریفشاخصهایبهرهوری 2
تحلیلوضعیتبهرهوریوتعییناهدافکمیشاخصها 3
تدوینراهکارهاوبرنامههایعملیاتیواجرا)درطول

سال(آنبرایدستیابیبهاهداف 4

ارزیابیعملکردبهرهوریواتخاذسیاستهایحمایتی 5
مدیریت
سامانه طراحیواستقرارسامانهپایشبهرهوری 6

3دوره
)سال1395(

برگزاریدورههایآموزشیبهرهوری)برایگروههای
مدیران،صاحبانکارخانههاوکارشناسانبهرهوری( 7

اقداممزبوردرقالب
کارگروهرفعموانعتولید
پیگیریمیگردد.

100

ری
ندا
ستا
ا

- کنترلنحوهتخصیصواعطاییتسهیالتبانکیبهتولید 8

2-1-5- هسته کلیدی: اصالح و بهبود نظام اداری
درجهــتتحقــقهســتهکلیــدی»اصــالح و بهبــود نظــام اداری«33فعالیــتدرقالــب
ــن ــاتامی ــن«ب ــتنوی ــتالکترونیــک«،»اصــالحفرآیندهــا«و»مدیری ــدام»اســتقراردول 3اق
ــفشــدهاســت. ــیتعری ــهایدســتگاههایاجرای ــاراتهزین ــازازمحــلاعتب ــوردنی ــارم اعتب
ــزیاســتانمــوردتصویــب هســتهکلیــدیاصــالحوبهبــودنظــاماداریدرشــورایبرنامهری
ــتان ــابخــشخصوصــیاس ــطب ــدفمرتب ــتگاههایه ــردآندس ــهکارب ــهودامن ــرارگرفت ق
ــردرجــذب ــهدوبخــشدســتگاههایمؤث آذربایجانشــرقیمیباشــد.30دســتگاههــدفب
ســرمایهگذاریتولیــدی،تجــاریوگردشــگری)16دســتگاه(ودســتگاههایارائهدهنــده

ــدهاند. ــیمش ــتگاه(تقس ــی)14دس ــاتزیربنای خدم
دســتگاههایمؤثــردرجــذبســرمایهگذاریعبارتنــداز:ادارهکلصنعــت،معــدنو
تجــارت،ادارهکلارتباطــاتوفــنآوریاطالعــات،ادارهکلامــوراقتصــادیودارایــی،اداره
کلامــورمالیاتــی،ادارهکلگمــرک،ادارهکلاســتاندار،شــرکتشــهرکهایصنعتــی،اتــاق
ــازمان ــی،س ــگاههایبینالملل ــرکتنمایش ــه8،ش ــیمنطق ــهوبازرگان ــرکتغل ــی،ش بازرگان
جهــادکشــاورزی،ادارهکلحفاظــتازمحیــطزیســت،ادارهکلدامپزشــکی،ادارهکل
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منابــعطبیعــیوآبخیــزداری،ادارهکلمیــراثفرهنگــیوگردشــگریوســازمانمدیریــتو
برنامهریــزیاســتان.

دســتگاههایارائهدهنــدهخدمــاتزیربنایــیعبارتنــداز:ادارهکلحملونقــلوپایانههــا،
ادارهکلفرودگاههــا،شــرکتهایهواپیمایــی،شــهرداریها،شــرکت ادارهکلراهآهــن،
پخــشفرآوردههــاینفتــی،شــرکتگاز،شــرکتانتقــالخطــوطگاز،شــرکتآبوفاضــالب
شــهری،شــرکتآبوفاضــالبروســتایی،شــرکتآبمنطقــهای،شــرکتبــرقمنطقــهای،

شــرکتتوزیــعبــرقتبریــزوشــرکتتوزیــعبــرقاســتان.
معاونــتتوســعهمدیریــتوســرمایهانســانیســازمانمدیریــتوبرنامهریــزیاســتانکــه
دســتگاهپیگیــریکننــدهاجــرایهســتهمیباشــد،مجمــوععملکــرددســتگاههایهــدفرا
جمعبنــدیوارســالنمــودهاســت.بــاایــنتفــاوتکــهتعــداددســتگاههایهــدفدرارزیابــی
ــر ــد.بناب ــیمیباش ــتگاهاجرای ــا53دس ــرب ــال1397براب ــال55،1396ودرس ــردس عملک
ــتوســرمایهانســانیســازمان ــتتوســعهمدیری ــهعمــلآمــدهازگــزارشمعاون محاســباتب
ــد ــت.)درص ــدهاس ــتآم ــهدس ــدب ــدود75/67درص ــورح ــتهمذک ــیهس ــرفتفیزیک پیش
ــی« ــهحســابهایدولت ــای»پرداخــتالکترونیکــیب ــهپروژهه ــوطب پیشــرفتفیزیکــیمرب
ــرعهــدهســازمانامــور و»اســتقرارپنجــرهواحدصــدورمجــوز«کــهمســئولیتاجــرایآنب
ــال1397،از ــشس ــاتدرپای ــصاطالع ــهناق ــلارائ ــهدلی ــدب ــیمیباش ــادیودارای اقتص

ــداول1-1،6-7و8-1(. ــدهاســت()ج ــتفادهگردی ــال1396اس ــاتس اطالع
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 جدول )1-6(: گزارش عملیاتی هسته کلیدی: اصالح و بهبود نظام اداری
اقدام 1: استقرار دولت الکترونیک

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
پیگیری کننده

دستگاه اجرائی پروژه / فعالیت

ف
ردی

80

ان
ازم
یس

سان
هان
رمای

وس
ت
دیری

هم
سع
تتو

عاون
م

دستگاههای
هدف

ارتقاءزیرساختهایفیزیکیدرراستایاستقرار
دولتالکترونیک 1

100 اطالعرسانیالکترونیکی 2
96/23 ارائهفرمهاودریافتاطالعات)تعاملی( 3
70 ارائهخدماتالکترونیکی)تراکنشی( 4
50 ایجادوبهروزنمودنپایگاهاطالعاتی 5

باتغییرتوپولوژیشبکه
اینمرکزبهصورتملی
درتهرانطراحیواجرا

شدهاست.
100

ادارهکل
فنآوری
اطالعات

)IX(ایجادمرکزتبادلاطالعات 6

70 دستگاههای
هدف

اشتراکگذاریپایگاههایاطالعاتی 7
80 انجاماستعالماتالکترونیکی 8

50
سازمانامور
اقتصادیو
دارایی

پرداختالکترونیکیبهحسابهایدولتی* 9

83/86

دستگاههای
هدف

بهروزرسانیوبسایتدستگاه 10
90 بهروزبودناطالعاتدرپرتالاستان 11
92 ارائهمشخصاتخدماتدرسایت 12
60 توسعهخدماتقابلارائهدردفاترپیشخوان 13

70
ادارهامور
اقتصادیو
دارایی

استقرارپنجرهواحدصدورمجوز* 14

90
دستگاههای

هدف

آموزشفنآوریکارکنان 15
70 فرهنگسازیاستفادهازخدماتالکترونیکی 16
75 تهیهبانکاطالعاتقوانینومقرراتموردعمل 17

-
ادارهکل
صنعت،
معدنو
تجارت

اتاقاصناف استقرارپنجرهواحدتجاری 18
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 جدول )1-7(: هسته کلیدی: اصالح و بهبود نظام اداری
اقدام 2: اصالح فرایندها

مالحظات
 درصد

 پیشرفت فیزیکی
دستگاه 

پیگیری کننده
دستگاه اجرائی پروژه / فعالیت

ف
ردی

70
ی
سان
هان
رمای

وس
ت
دیری

هم
سع
تتو

عاون
م

 ان
ست
یا

ریز
امه
برن
تو

دیری
نم

زما
سا

دف
یه

هها
تگا
دس

تشکیلتیمبهبود 1
60 برگزاریدورهآموزش 2
60 شناساییخدماتروبهبخشخصوصی 3
20 تکمیلشناسنامهخدماتبخشخصوصی 4

60 شناساییفرایندهایخدماتبخشخصوصیو
هستههایکلیدیتدوینشدهدرسندها 5

100 تدوینشناسنامهفرایندهایشناساییشده 6
80 تدوینگردشکارارائهخدمتبینواحدها 7
70 مدلسازیفرایندسطحیکخدمات 8

85 اصالحوبازنگریفرایندهابارویکردیکپارچهسازی
آنها 9

70 سازمانمدیریتو
برنامهریزی ایجادپنجرهواحدفرایندهایمشترک 10

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

مالحظات درصد پیشرفت فیزیکی دستگاه پیگیری کننده دستگاه اجرائی پروژه / فعالیت

ف
ردی

65

معاونتتوسعهمدیریتو
سرمایهانسانیسازمان دستگاههایهدف

مشتریمداری 1
40 مدلمشارکتی 2
85 آراستگیمحیطاداری 3
85 طرحتکریم 4
75 پاسخگویی 5

2-1-6- گزارش عملیاتی هسته کلیدی: احیای دریاچه ارومیه
بــهمنظــورعملیاتــینمــودنهســتهکلیــدی»احیــای دریاچــه ارومیــه«26پــروژهو13
ــرایاجــرایاقدامــات فعالیــتدرنظــرگرفتــهشــدهاســتومجمــوعاعتبــاراتمــوردنیــازب
ــن ــدهاســت.ضم ــرآوردگردی ــیب ــعدولت ــالازمحــلمناب ــاردری ــنهســته19427,6میلی ای
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اینکــه200میلیاردریــالازمحــلاعتبــاراتاســتانیبــرایپــروژهقلمــهکاریبــاگونــهگــزبــه
ــزداریاســتانمنظــورشــدهاســت. ــعطبیعــیوآبخی مســئولیتادارهکلمناب

ــه،ســتاداحیــایدریاچــه، ــینمــودنهســتهکلیــدیاحیــایدریاچــهارومی ــرایعملیات ب
ــه ــهب ــاندهک ــبرس ــهتصوی ــتب ــتدول ــزیودرهیئ ــیرابرنامهری ــتاجرای ــدادیسیاس تع
ــاو ــبفعالیته ــوردرقال ــع،سیاســتهایمذک ــالفمناب ــوازیکاریوات ــزازم ــورپرهی منظ
ــه ــهارومی ــایدریاچ ــدیاحی ــوانهســتهکلی ــهعن ــراب ــرایاج ــیب ــعدولت ــامناب ــاوب پروژهه
ابــالغشــدهاســت.مســئولیتاجرائــینمــودنهســتهکلیــدیمذکــوربــرعهــدهســازمانهای
جهــادکشــاورزی،ادارهکلحفاظــتازمحیــطزیســت،ادارهکلمنابــعطبیعــیوآبخیــزداری
وشــرکتآبمنطقــهایاســت.جمعبنــدیگزارشهــایدســتگاههایمتولــیاجــرای
هســتهکلیــدیاحیــایدریاچــهارومیــهپیشــرفتفیزیکــیآنراحــدود72/69درصــدنشــان
میدهــدکــهعمــدهپیشــرفتآنبــهعلــتاقدامــاتمؤثــرســازمانحفاظــتازمحیــطزیســت
اســتانمیباشــد.گــزارشمربــوطبــهشــشپــروژهکــهبــهصــورتســتارهداردرجــدول9-1
مشــخصشــدهاســتبــهدلیــلعــدمارائــهاطالعــاتجدیــددرســال1397ازســویشــرکت
آبمنطقــهایوســازمانجهــادکشــاورزیاســتانازاطالعــاتپایــشســال1396اســتفاده

گردیــدهاســت.
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جدول )1-9(: هسته کلیدی: احیای دریاچه ارومیه

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

اهماقداماتانجامیافتهتعییننیازآبیزیستمحیطی
تاالبهاورودخانههایحوضهدریاچهارومیه،اجرای

الیروبیوترمیمراهدسترسیبهمناطقحساستاالبیدر
قرهقشالق،ترمیمواصالحکانالبتنیدرقسمتورودی
واحداثپارشالفلومورسوبگیردرتاالبقوریگلوتهیه
ونصببیلبوردوعالئمهشداریدرتاالبهایمذکور

میباشد.

100

ست
طزی

حی
زم
تا

فاظ
لح

هک
دار
ا

حوضهآبریز
دریاچه

انتقالآببهجزایر
وتاالبهایحاشیه
دریاچهارومیهازسد

حسنلو
1

اهماقداماتانجامیافتهمطالعهپوششگیاهیوجانوری
تاالبقوریگلوقرهقشالق،مطالعهوتعیینمرزوحریم
اکولوژیکتاالبقرهقشالق،تهیهاطلستاالبهای
استان،مطالعهطرحپرورشوحفظذخایرآرتمیادر

رحمانلو،مطالعهساماندهیزهکشهایمنتهیبهتاالب
قرهقشالق،نصبوراهاندازیدوربینمداربستهتاالب
قوریگل،شبکهبیسیمحوضهشرقدریاچه،ایجاددکل
محیطبانی،تهیهتابلوهاوباکسهایبتنیدرتاالبقره
قشالق،مطالعهونظارتالیروبیوترمیمراهدسترسیبه
مناطقحساستاالبیدرقرهقشالق،ترمیمواصالحکانال
بتنیدرقسمتورودیواحداثرسوبگیردرتاالبقوریگل
میباشد.اینطرحبرایاستانآذربایجانغربیبودهاست.

100 حوضهآبریز
دریاچه

برنامهاحیاءاکولوژیک
دریاچهارومیه 2

اهماقداماتانجامیافتهشناساییواولویتبندیکانونهای
ایجادگردوغبارموجوددرمحدودهدریاچهارومیهبا

استفادهازفنآوریسنجشازدوردرعرصههایتحتتأثیر
فرسایشبادیومولدگردوغبار،مالچپاشیدرکانونهای
برداشتریزگردونمک)پایلوت(ـحاشیهشرقیدریاچهدر
محدودهمیانگذرومنطقهشبستر،مطالعهواجرایبرنامه
قرق،افزایشحفاظتفیزیکیجهتجلوگیریازتخریب
درمصبرودخانههایمنتهیبهتاالبهاوارزیابیمالچ

پاشیهایپایلوتشهرستانشبسترمیباشد.

100 حوضهآبریز
دریاچه

شناساییکانونهای
ریزگردوتثبیتآنها 3

مطالعاتدرسال1396انجامگرفتهوپایانیافتهاست. 100 حوضهآبریز
دریاچه

مطالعهوبررسیاثرات
جادهمیانگذرشهید

کالنتر
4

اولویتایجادمرکزاصلیبهآذربایجانغربیدادهشدهاست. 20 حوضهآبریز
دریاچه

ایجادمرکزهماهنگی،
پایشوآیندهپژوهی
دریاچهارومیه

5



55دومینسندتدبیرتوسعهاستانآذربایجانشرقی

جدول )1-9(: هسته کلیدی: احیای دریاچه ارومیه

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

بازهزمانیپروژههایسندتدبیرتوسعهاینادارهکلازسال
1393تا1396میباشد.

75

عی
طبی

بع
منا

10248,2
هکتار ممیزیمرتع 6

75 1018585
هکتار

مدیریتوکنترلپروانه
چرا 7

60 523529
هکتار

اجرایطرحهای
مرتعداری 8

56 5000هکتار قلمهکاریباگونهگز 9

انجامفرهنگسازیزیستمحیطیدرسطححوضهآبریز
دریاچهوتاالبهایاقماریبودهوبیشترتولیدمحتواودر

سطحمدارساستانانجامشدهاست.
100

از
ظت

حفا
ل
هک
دار
ا

ست
طزی

حی
م

-

اجرایبرنامههای
گاهیرسانیو آ

اطالعرسانیعمومی
درخصوصوضعیت
دریاچهونقشمردمو
جوامعمحلیدراحیای

دریاچهارومیه

10

ادامه
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جدول )1-9(: هسته کلیدی: احیای دریاچه ارومیه

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

عدمتأمیناعتبارامکفیازاعتباراتاحیاءدریاچهارومیه 22

ای
طقه

من
آب

حوضه
دریاچه

مطالعهواحداث
ایستگاههیدرومتری
جهتپایشتخلیهبه

دریاچهارومیه
13

ایمنسازیسیالب-جلوگیریازخسارتسیل-میزان
اثربخشیپروژهباالی100میلیونمترمکعببودهاست. 100 40000هزار

مترمکعب

بازگشاییمسیر
آبراهههایورودیبه
دریاچهوتاالبهای
جنوبدریاچهوتسهیل
درانتقالآببهدریاچه

14

100 20اکیپ
ساماندهیچاههای
حوضهآبریزدریاچه
ارومیه)اکیپگشت

وبازرسی(*
15

ازسال93تا96نصب5213کنتورپیشبینیشدهبودکه
16کنتورنصبگردیدهاست. 0.3 6500

دستگاه

ساماندهیچاههای
حوضهآبریزدریاچه
ارومیه)خریدونصب
کنتورهوشمندبرروی

چاهبرقدار(*

16

1026کنتورنصبشدهاست. 85.5 1200
دستگاه

ساماندهیچاههای
حوضهآبریزدریاچه
ارومیه)نصبکنتور

هوشمندموجودبرروی
چاهبرقدار(*

17

100 420حلقه
ساماندهیچاههای
حوضهآبریزدریاچه
ارومیه)برقدارنمودن
چاههاونصبکنتور(

18

3/92 6800
دستگاه

ساماندهیچاههای
حوضهآبریزدریاچه
ارومیه)خریدونصب
کنتورحجمیبرروی

چاهدیزلی(

19

ادامه
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جدول )1-9(: هسته کلیدی: احیای دریاچه ارومیه

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

100

ای
طقه

من
آب

9اکیپ

جلوگیریازبرداشت
غیرمجازازآبهای
سطحی)بهکارگیری
وتجهیزاکیپگشت
وکنترلآبهای

سطحی(*

20

80 69نقطه

جلوگیریازبرداشت
غیرمجازازآبهای
سطحی)تجهیزنقاط
تحویلآببهسازههای
مناسباندازهگیریو
کنترلجریانآب(

21

بهطورمستمردرحالانجاماست 100 -
جلوگیریازبرداشت
غیرمجازازآبهای
سطحی)خدمات
مطالعهونظارت(

22

61/5 45کیلومتر

انتقالپساب
تصفیهخانههایحوضه
آبریزدریاچهارومیهبه
دریاچه)انتقالپساب
تصفیهخانههایتبریزو
عجبشیربهدریاچه(

23

سهپروژهشبکهآبیاریوزهکشیشهیدمدنی،سدلیالن
چایوشبکهآبیاریوزهکشیلیالنچایمتوقفشده

است.
100 -

توقفکلیهطرحهای
سدسازیدردست
مطالعهواجرایی
)بهرهبرداریازسد
شهیدمدنیجهت
کنترلوذخیرهآبو
تخلیهبهدریاچه(

24

هدفگذاریبرنامهغیرواقعیبودهاستوبرای7000
هکتارعملکردبدینصورتمیباشد.طرحهایمربوطبه
احیایدریاچهارومیهازسال1393شروعومتاسفانهتا
سال1397شاهدحذفطرحهایمرتبطویاحذفردیف
هایمصوباحیایدریاچهارومیهازطرحهایملیمرتبط
میباشیمبهطوریکهدرسال1398دربخشآبو

خاکهیچموافقتنامهایمرتبطبااحیایدریاچهارومیه
مبادلهنگردیدهوهیچردیفاعتباریبرایاینمنظورلحاظ
نشدهاستوکلیهاقداماتانجامیافتهمندرجدرگزارش
فوقاالشاره،درسنواتاخیرمربوطبهاعتباراتملیو

استانیسنواتیمیباشد.

28/74

زی
اور
کش
هاد

نج
زما
سا

22000
هکتار

مطالعهواجرای
سیستمهایآبیاری
تحتفشارقطرهای

25

ادامه
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جدول )1-9(: هسته کلیدی: احیای دریاچه ارومیه

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

هدفگذاریبرنامهغیرواقعیبودهاست. 69/07

زی
اور
کش
هاد

نج
زما
سا

18000
هکتار

مطالعهواجرای
سیستمهایآبیاری
تحتفشاربارانی–و

کمفشار
26

بهعلتبروزکمآبیشدیدبهادامهاقدامنیازنبودهاست. 7/15 6000هکتار مطالعهواجرایانتقال
آببالولهولولهگذاری 27

هدفگذاریبرنامهغیرواقعیبودهاست. 60 10000
هکتار

مطالعهواجرای
شبکههایفرعی3و4

آبیاریوزهکشی
28

اعتبارازمنابعصندوقتوسعهملیوکمکهایفنیو
اعتباریدرسالهایپایانیبرنامهتخصیصیافتهاست. 27.5 600هکتار

جایگزینیکشتهای
گلخانهایبهجای
سیفیوسبزی*

29

ازتکنولوژیهایجدیددربخشتولیداطالعاتمکانی
استفادهشدهاست. 218 230000

هکتار

تفسیرنقشهوعملیات
زمینیکاداستراراضی
حوضهآبریزدریاچه

ارومیه*
30

بهدلیلمحدودیتاعتباری،تامیناعتبارموردنیازمقدور
نشدهاست. 15 سطححوضه

تدوینوپیادهسازی
برنامهجامعآموزش،
اطالعرسانی،
گاهسازیوجلب آ
مشارکتعمومی
وجوامعمحلیدر

بهینهسازیمصرفآب

31

2-1-7- هسته کلیدی: مدیریت زیست محیطی
درراســتایتحقــقچشــماندازهســتهکلیــدی»مدیریــت زیســت محیطی«چهــار
اقــدام»کاهــشآلودگــیهــوایتبریــز«،»مدیریــتزیســتمحیطیمناطــقچهارگانــه«،
از بهرهبــرداری و »صیانــت و آبــی« منابــع آلودگــی و پســماند مدیریــت بــر »نظــارت
از درصــد 13,2( ریــال میلیــارد 4059 اعتبــارات مجمــوع بــا ارســباران« جنگلهــای
محــلمنابــعدولتــی،62,8درصــدازمحــلمنابــعبخــشخصوصــیو23,9درصــداز
ــازمان ــتهس ــنهس ــرایای ــئولاج ــت.مس ــدهاس ــرآوردگردی ــهرداریها(ب ــعش ــلمناب مح
آبخیــزداری، و طبیعــی منابــع کل اداره کشــاورزی، جهــاد ســازمان زیســت، محیــط
ــزارش ــمگ ــختنظی ــاتاری ــهت ــندک ــتانمیباش ــهرداریهایاس ــایرش ــزوس ــهرداریتبری ش

ادامه
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بــاســازماندرجهــتارزیابــیعملکــردداشــتهاند. شــهرداریهاکمتریــنهمــکاریرا
درصــدپیشــرفتفیزیکــیهســتهکلیــدیمدیریــتزیســتمحیطیبــاچهــاراقــدام
نظــارت چهارگانــه، مناطــق زیســتمحیطی مدیریــت تبریــز، هــوای آلودگــی )کاهــش
برمدیریــتپســماندوآلودگــیمنابــعآبــیوصیانــتوبهرهبــرداریبهینــهازجنگلهــای
ارســباران(وبــدوندرنظــرگرفتــناقدامــاتشــهرداریتبریــزوســایرشــهرداریهایاســتان
)تنهــاســازمانمدیریــتپســماندتبریــزگــزارشدرصــدپیشــرفتفیزیکــیمربــوطبهشــهرداری
رادرایــنبخــشارائــهنمــودهلــذابــراســاستصمیــمتیــمپایــششــهرداریوضریــباهمیــت
ــه ــراســتک ــهذک ــد.الزمب ــهدســتآم ــد(56/59درصــدب ــلحــذفگردی ــوطازتحلی مرب
عملکــردســازمانجهــادکشــاورزیدراقــدامنظــارتبــرمدیریــتپســماندوآلودگــیمنابــعآبــی
بــاچهــارپــروژه/فعالیــت)بــهدلیــلعــدمارائــهاطالعــات(صفــرمنظــورشــدهاســت)جــداول

ــی13-1(. 1-10ال
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 جدول )1-10(: هسته کلیدی: مدیریت زیست محیطی
اقدام 1: کاهش آلودگی هوای تبریز

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

- -

ری
ردا
شه

یکمترمربع
سرانهدر
سال

توسعهفضایسبزشهرتبریز 1

- - 12 ایجادایستگاههاونمایشگرهایسنجش
آلودگیهوا 2

- - 18 تعمیر،تجهیزونگهداریایستگاههای
سنجشآلودگیهوا 3

تعداد15ایستگاهپایشثابتنصبشده
ودرطولسالپایشتوسطهمه15
ایستگاهبصورتمستمرانجاممیگیرد
تحققهدفصددرصدمیباشد.اطالع
ازوضعیتکیفیهواوبرنامهریزیو
انجاماقداماتموجبشدهکیفیتهوا

بهبودیابد

100

ست
طزی

حی
زم
تا

فاظ
لح

هک
دار
ا

12 شناسایی،پایشوارائهبرنامهسنجش
آالیندههایهوایتبریز 4

همهسالهدرایامخاصهمچونروز
زمینپاک،هوایپاک،هفتهمحیط
زیستوغیرهاقداماتدرجهتارتقاء
فرهنگزیستمحیطیانجاممیگیرد
کهتاثیرزیادیدرکاهشآلودگی

خصوصاآلودگیهوادارد

100 - ارتقاءفرهنگزیستمحیطیدرراستای
کاهشآلودگیهوا 5

فهرستساالنهانتشارآالیندههایهوا
تدوینوتهیهشدهوهمهسالهکیفیت
سوختمصرفیدرسطحاستاننمونه
برداریوسنجشمیگرددباتوجهبه

استمرارموضوع،تحققهدفصددرصد
میباشد.اقداماتبعملآمدهموجبشده

کیفیتهوابهبودیابد

100 -
تهیهوتدوینفهرستساالنهانتشار

آالیندههایهواوتجزیهوتحلیلمستمر
سوختمصرفیدراستان

6

- 100 - ارائهگزارشساالنهازعملکرد
دستگاههایذیربط 7

-

ری
ردا
شه

محدودهو
حریمشهر
تبریز

تعیینظرفیتخودپاالییمحیطیشهر
تبریز 8

-
محدودهو
شعاع50
کیلومتری
شهرتبریز

تعیینراهبردهایتوسعهوساماندهی
صنایعوواحدهایتولیدی 9
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 جدول )1-11(: هسته کلیدی: مدیریت زیست محیطی
اقدام 2: مدیریت زیست محیطی مناطق چهارگانه

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف 
عملیاتی 

برنامه
پروژه / فعالیت

ف
ردی

دوواحدمحیطبانیدرمنطقهشکارممنوع
تاالبقرهقشالقاحداثشدهاست 22

ست
طزی

حی
زم
تا

فاظ
لح

هک
دار
ا

2900
مترمربع

احداثوتکمیلوتعمیرمحیطبانیو
احداثواحداداریپارکهایملی 1

تجهیزمحیطبانیهامحققشدهاست. 100 سطح
استان

تجهیزمحیطبانیومناطقاستانو
تکمیلشبکهبیسیم 2

درخصوصآتشسوزیبرایدهیارهاو
شوراهاو...دورهآموزشیبرگزارشدهاست. 100 سطح

استان
گاهیزیستمحیطیدرجوامع ارتقاءآ

محلیدرسطحاستان 3

درمجموعهمنطقهحفاظتشدهوپارکملی
ارسبارانواحدمحیطبانیتازهکندوآبشخور

و...احداثشدهاست.
20 سطح

استان
تدویناجرایطرحهایمدیریتمناطق
وارتقاءکیفیحفاظتبامشارکتمردم

محلی
4

224قطعهفسیلمهرهداراستخراجشدهاز
سایتهایمراغهپایشوترمیمشدهاست 100 200

قطعه کاوشوبازسازیفسیلهایاستان 5

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

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف 
عملیاتی 

برنامه
پروژه / فعالیت

ف
ردی

-

ری
ردا
شه 2

سیستم
ایجادسیستمپایشآنالینآلودگیهوا

برایزبالهگاهتبریز 1

هرسالهبالغبر400موردپایشوآزمایش
خروجیواحدهایصنعتیورودخانههاو

زبالهگاهانجامشدهوتاثیرزیادیدرجلوگیری
ازآلودگیآبوخاکوهوادرسطحاستان
داردلذاتحققهدفصددرصدمیباشد

100

ست
طزی

حی
م

درسطح
استان

انجامپایشآالیندهها)آبوخاک(و
زبالهگاه 2

آموزشبصورتمکررانجاممیگیردکهتاثیر
آنبرکاهشتولیدپسماندورعایتنظافت

شهریچشمگیرمیباشد
70

ری
ردا
شه درسطح

استان
ارتقاءفرهنگکاهشوتفکیکپسماند

دراستان 3

چندشرکتمجوزامحاءپسماندمراکزدرمانی
خصوصیرادریافتنمودهوپسماندمراکز
درمانیسطحاستانرادریافتوامحاءمی

نماینددرنتیجهاینپسماندهابصورتاصولی
دفعشدهوازآلودگیخاکوآبجلوگیری

شدهاست.

100

ست
طزی

حی
م

1مرکز ایجادمرکزپسماندبرایمراکزدرمانی
خصوصی 4
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 جدول )1-12(: هسته کلیدی: مدیریت زیست محیطی
اقدام 3: نظارت بر مدیریت پسماند و آلودگی منابع آبی

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف 
عملیاتی 

برنامه
پروژه / فعالیت

ف
ردی

همانپروژهردیف13میباشد

ری
ردا
شه

1مرکز
زباله
گاه

استحصالگازازمرکزدفنپسماند
شهری 5

1سایتپردازشپسماندالکترونیکی)بخش
خصوصی( 100 1واحد ایجادمراکزبازیافتموادفلزیو

پالستیکی+الکترونیکی 6

دستگاهجذباتمیدرآزمایشگاهادارهکل
نصبگردیدهوآزمایشفلزاتسنگینخاک
انجاممیگیردبهاینترتیبباآزمایشنمونه
خاکمناطقمختلف،میزانآلودگیومنابع
آنشناساییشدهوازضمناقدامدرجهت

پاکسازی،ازآلودگیبیشترخاکنیزجلوگیری
میگردد

100

ست
طزی

حی
م

1واحد ایجادآزمایشگاهبررسیآلودگیخاک 7

-

ری
ردا
شه 4واحد ایجادمراکزتولیدکودآلیبهصورت

منطقهای 8

- 0

زی
اور
کش
هاد

ج

10واحد تولیدبیوگازازپسماندهایکشاورزی 9
- 0 20تن امحایسمومتاریخگذشته 10

- 0 10
هکتار

بررسیتأثیرآبیاریباپسماندفاضالببر
خصوصیاتخاک 11

- 0 10
هکتار

بررسیتأثیرمدیریتپسماندهای
کشاورزیبروضعیتمعیشتیکشاورزان 12

عدمموفقیتپروژهبعلتکاهشنرخخریدبرق
تولیدیازطرفدولت 0

ری
ردا
شه 6-2
مگاوات
ساعت

استحصالبیوگازازلندفیلواحداث
نیروگاهبرق 13

جلوگیریازتخلیهنخالهدرمسیلها،جادهها،
حریمرودخانههاوکمکبهتهیهآمارنخاله

تولیدی
100

ری
ردا
شه
ند
سما

تپ
دیری

نم
زما
سا

3سایت ساماندهیپسماندهایعمرانی 14

RDFعدماستقبالمراکزاستفادهکنندهاز 0

ری
ردا
شه 200تن RDF)سوختمشتقشدهاززباله

)RefuseDerivedFuel 15

BOTدرمرحلهمطالعهقرارداد 0 500تن زبالهسوز 16

ادامه
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 جدول )1-13(: هسته کلیدی: مدیریت زیست محیطی
اقدام 4: صیانت و بهره برداری بهینه از جنگل های ارسباران

درصد پیشرفت فیزیکی
دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی برنامه پروژه / فعالیت

ف
ردی

100
ری
زدا
خی
وآب
ی
بیع
عط

مناب
ل
هک
دار
ا 82هزارهکتار انجاماقداماتحفاظتیازجنگل 1

74 45هزارهکتار نهالکاریوتودهپراکنی 2
51 82هزارهکتار انجاماقداماتمربوطبهاصالحوپرورشجنگل 3
78 25هزارهکتار بهرهبرداریوفرآوریازمحصوالتفرعیجنگلیمنطقه 4
62 82هزارهکتار ایجادسیستمهشداردهندهحریقوکنترل 5
55 100کیلومتر احداثمسیرهایکنترلوآتشبر 6
56 82هزارهکتار معرفیزمینههایجدیدفعالیتوتولیدبهمردم 7

2-1-8- هسته کلیدی: تأمین و بهره برداری بهینه از منابع آب
بــرایعملیاتــینمــودنهســتهکلیــدی»تأمیــن و بهره بــرداری بهینــه از منابــع آب«3
اقــدام»انتقــالآبرودخانــهارس«،»آبرســانیازســدکلقــان«و»تعــادلبخشــی«بــااعتبــار
35825میلیــاردریــال)96درصــدازمحــلفاینانــس(درنظــرگرفتــهشــدهاســت.مســئولیت
ــای ــرگزارشه ــت.بناب ــتاناس ــهایاس ــرکتآبمنطق ــدهش ــرعه ــتهب ــنهس ــیای اجرائ
ــنو ــدیتأمی ــهایاســتاندرصــدپیشــرفتفیزیکــیهســتهکلی ــهازشــرکتآبمنطق واصل
بهرهبــرداریبهینــهازمنابــعآب23/68درصــدمحاســبهشــدهاســت)جــداول15-1،14-1

و16-1(.
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 جدول )1-14(: هسته کلیدی: تأمین و بهره برداری بهینه از منابع آب
اقدام 1: انتقال آب رودخانه ارس

مالحظات
درصد پیشرفت 

فیزیکی
دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی برنامه پروژه / فعالیت

ف
ردی

قسمتمشترکپروژهبابخشکشاورزی)25درصد
پروژه(ازآبگیرارستاهرزنداتازمحلاعتبارات
طرحهایمرزیدردستاجرامیباشدوموجب
اشتغالزاییوکاهشمشکالتاجتماعیشده

است.75درصدبقیهپروژهازطریقفاینانسخارجی
دردستاقداممیباشد.طوالنیبودنمراحلصدور
مجوزفاینانسخارجیازموانعاجرایطرحاست.

21

ای
طقه

من
آب

134کیلومتر خطانتقال 1
21 90کیلومتر راهدسترسی 2
0 5,5کیلومتر تونل 3
0 6,6مترمکعبدرثانیه تصفیهخانه 4
0 300هزارمترمکعب مخازن 5
58 7ایستگاه تلمبهخانهها 6
0 - برقپشتیبان 7

21 - خدمات
مهندسی 8

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

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

22

ای
طقه

من
آب

-
انجاموتصویبمطالعاتاخذمجوز
انتقالحوضهبهحوضهاخذمجوز
برگزاریمناقصهعمومیو...

1

پیشرفتهایدرجشدهدرصد
پیشرفتمطالعاتفازدوم

میباشد

40 500لیتردرثانیه تصفیهخانه 2

40 60کیلومتر خطانتقالوپمپاژ 3
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 جدول )1-16(: هسته کلیدی: تأمین و بهره برداری بهینه از منابع آب
اقدام 3: تعادل بخشی

مالحظات
درصد پیشرفت 

فیزیکی
دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی برنامه پروژه / فعالیت

ف
ردی

34/3

ای
طقه

من
آب

30اکیپ تشکیلگروهایگشتوبازرسی 1
_ 3538 نصبکنتورهایهوشمند 2

34/2 10مورد اطالعرسانیوبرگزاریهمایش 3
33/2 20دشت مطالعهتعیینسقفکفشکنیدشتها 4
33/81 20محدودهمطالعاتی مطالعهوایجادتشکلهایآببرانآبهایزیرزمینی 5
33/2 20محدودهمطالعاتی شناساییوپایشکیفیمنابعآب 6

_ 1مورد توسعهسیستمتحتوب 7

2-1-9- هسته کلیدی: تولید سالم
هســتهکلیــدی»تولیــد ســالم«بــارویکــردمدیریــتوارتقــاءکیفیــتمحصــوالتتولیــدی
ــاراتاز ــداعتب ــار)99درص ــالاعتب ــاردری ــا1354,5میلی ــروژهب ــدهودارای4پ ــیش معرف
ــازمان ــدیس ــتهکلی ــنهس ــتگاهمجــریای ــد.دس ــعبخــشخصوصــی(میباش محــلمناب
ــقگــزارشارســالیســازمان ــدســالمطب ــدیتولی جهادکشــاورزیاســتاناســت.هســتهکلی
ــاانتهــایســال1397پیشــرفتفیزیکــیداشــتهاســت جهادکشــاورزیاســتان،42درصــدت

ــدول17-1(. )ج

جدول )1-17(: هسته کلیدی: تولید سالم

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

100

زی
اور
کش
هاد

نج
زما
سا

50درصدکل
سطحزیرکشت

مدیریتبرتولیدوتوزیع
محصولسالمزراعیوباغی 1

درصورتتامیناعتباردولتیبهصورتمستمر
انجاممیپذیرد. 20 50تن مدیریتبرتولیدمحصول

سالموکیفیدرمزارعماهی 2

الزماستتاتغییراتیدراحجامایناقدامصورت
گیردوازتشکلهایموجودمردمی)اتحادیهو
کشتارگاه(بهعنوانهمکارطرحاستفادهگردد.

2 15000تن مدیریتبرتولیدگوشتمرغ
بدونآنتیبیوتیک 3

کاهشسودتسهیالتبانکیازمحلکمکهای
فنیواعتباریو...ضروریاست. 35 330فارم مدیریتبراصالحساختار

واحدهایمرغداریاستان 4
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2-1-10- هسته کلیدی: ساماندهی بازرگانی محصوالت کشاورزی
ــاورزی«و ــوالت کش ــی محص ــاماندهی بازرگان ــدی»س ــتهکلی ــقهس ــتایتحق درراس
ــهشــده ــروژهو2فعالیــتدرنظــرگرفت ــنهســته4پ ــینمــودناهــدافای ــهمنظــورعملیات ب
ــال ــاردری ــرایاجــرایپروژههــایایــنهســته575میلی ــازب ــارمــوردنی اســت.مجمــوعاعتب
ــعبخــشخصوصــیو21/3درصــدازمحــلدرآمــدحاصــلاز )78/7درصــدازمحــلمناب
فــروشامــوالغیرمنقــول(بــرآوردگردیــدهاســت.ســازمانجهــادکشــاورزیاســتانمســئول
پیادهســازیهســتهســاماندهیبازرگانــیمحصــوالتکشــاورزیمیباشــد.پیشــرفتفیزیکــی
اجــرایعملیاتــیهســتهکلیــدیســاماندهیبازرگانــیمحصــوالتکشــاورزیبراســاسگــزارش

ــادکشــاورزیاســتان42/5درصــدمیباشــد)جــدول18-1(. ســازمانجه
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جدول )1-18(: هسته کلیدی: ساماندهی بازرگانی محصوالت کشاورزی

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف 
عملیاتی 

برنامه
پروژه / فعالیت

ف
ردی

ادامهدرقالبتوانمندیسازیتعاونیهایتخصصی
جهتتکمیلزنجیرههایتولید 100

زی
اور
کش
هاد

نج
زما
سا

8مورد
تشکیلواحیایشرکتهای

تعاونیتخصصیو
اتحادیههایموجوددرتکمیل
زنجیرهتولید،فرآوریوتوزیع

1

3مورددرسال1397
)صندوقفعالیتزنانبا30صندوقخردزنانروستایی
عضوفعالو700نفرسهامداردربخشکشاورزی:

عجبشیر،تبریزوشبستر(و2مورد
تشکیلصندوقدردستاقدامدرشهرستانهای

ملکانوکلیبردرسال1398
مهمتریندالیلعدمموفقیت)موانعومشکالت(:

عدمتامینسهمدولتعلیرغمپیشبینیهایبودجه
سال98ونیزآئیننامهماده12قانونتشکیلجهاد

کشاورزی

60

5مورد
)کشمش،
طیور،
سیب

درختی،
خشکبار،
لبنی(

تشکیلصندوقهای
تکمحصولیبراساس
نتایجحاصلازمطالعات

امکانسنجی
2

درصورتهمکاریسازمانمیادینشهرداریو
اتحادیههایکشاورزیایناقدامتداومخواهدیافت. 20 10مورد

راهاندازیمیادینعرضه
مستقیممحصوالتکشاورزی
درمناطق10گانهشهرداری

تبریز
3

عدممراجعهسرمایهگذاربهرغماعالنفراخوان 0 یکمورد
ایجادسامانهبازرگانی
محصوالتدارایمزیت

رقابتیاستان
4

100 5کارگزار
فعال

گسترشبورسکاالی
کشاورزیدراستان 5

ایناقدامبرعهدهاتاقبازرگانی،صنعت،معدنو
کشاورزیمیباشد. 0 یکمیز تشکیلمیزکاالهای

کشاورزی 6

2-1-11- هسته کلیدی: حفظ و بهره برداری پایدار از تنوع زیستی
بـهمنظـورعملیاتینمودنهسـتهکلیدی»حفـظ و بهره برداری پایدار از تنوع زیسـتی« 
8اقـدامبـا184,5میلیـاردریـال)86,72درصـدازمحـلمنابـعبخـشخصوصـیو13,28
درصـدازمنابـعاسـتانی(درنظـرگرفتـهشـدهاسـت.مسـئولیتاجرائـینمـودنهسـتهحفظو
بهرهبـرداریپایـدارازتنـوعزیسـتیبـرعهـدهسـازمانجهادکشـاورزیاسـتانمیباشـد.بـرای
هسـتهکلیـدیحفـظوبهرهبـرداریپایـدارازتنـوعزیسـتی60/35درصـدپیشـرفتفیزیکـی

گزارششـدهاسـت)جـدول19-1(.
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جدول )1-19(: هسته کلیدی: حفظ و بهره برداری پایدار از تنوع زیستی

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف 
عملیاتی 

برنامه
پروژه / فعالیت

ف
ردی

100

زی
اور
کش
هاد

نج
زما
سا

8هکتار ایجادکلکسیونباغات
زردآلو،سیبوانگوروبادام 1

100 20هکتار افزایشپایههایرویشیدر
نهالستانها 2

طوالنیشدنفراینداحصاواهلیکردنبذورگیاهان
داروییبهجهتنوپابودنومسائلبنیادیمطرحدراین

پروژهعمدهدلیلعدمتحققپروژهمیباشد.
0 10هکتار تولیدبذرگیاهانداروئی

بومی 3

45 10000
تن

ایجادصنایعفرآوریگیاهان
داروئی 4

زیرساختهاتاپایانسال98تکمیلوازسال99طرح
بهبهرهبرداریخواهدرسید.

مهمتریندالیلعدمموفقیت)موانعومشکالت(:
عدماتماموطوالنیشدنزمانخطانتقالآباز
تصفیهخانهعجبشیرجهتآبگیریکهبااعتبارات

احیایدریاچهارومیهتخصیصیافتهومشکالتوموانع
موفقیتراتاسال98درپیداشتهاست.

20
یکتن
سیستو
100تن
بیومس

تولیدبیومسوسیست
آرتمیاارومینا 5

-عدمتامینبارمالیابتیاعگلهبومیموردنیازطرح
-عدمشناساییگلهمناسبگوسفندیبومیتاکنون 0 18000

رأس
انتقالژنچندقلوزائی
بروالبهگوسفندانبومی

استان
6

اینپروژهدرسال97بهپایانرسیدهاست،برایانجام
مجددوپایشوکنترلتلقیحاتوثبتمشخصاتدامها

ورکوردگیریتخصیصاعتبارضروریاست.
100 10000

رأس
آمیختهگریکنترلشده
گاوهایبومیبانژاد

سمینتال
7

63 300
هکتار کشتگیاهاندارویی 8

2-1-12- هسته کلیدی: اصالح الگوی کشت
برایعملیاتینمودناهدافهستهکلیدی»اصالح الگوی کشت«کهبارویکردافزایش
بهرهوریدربخشکشاورزیوصرفهجوییدراستفادهازمنابعآبیاستانتهیهشدهاست،10
پروژهو5080,8میلیاردریال)73,47درصدازمحلمنابعبخشخصوصی،6,79درصدازمحل
اعتباراتملیو19,74درصدازمحلمنابعاستانی(اعتباردرنظرگرفتهشدهاست.مسئولاجرای
هستهکلیدیاصالحالگویکشتسازمانجهادکشاورزیوشرکتآبمنطقهایاستانمیباشد.
جمعبندیگزارشهایارسالیدستگاههایجهادکشاورزیوآبمنطقهایدرموردهستهکلیدی
اصالحالگویکشت،پیشرفتفیزیکی89/26درصدیبرایآننشانمیدهد)جدول20-1(.
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جدول )1-20(:  هسته کلیدی: اصالح الگوی کشت

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف 
عملیاتی 

برنامه
پروژه / فعالیت

ف
ردی

66/5

زی
اور
کش
هاد

نج
زما
سا

2000
هکتار

عملیاتاجراییاصالح
الگویکشتباغاتپسته 1

35/15 16400
هکتار

عملیاتاجراییاصالح
الگویکشتباغاتمتراکم 2

75 300هکتار عملیاتاجراییاصالح
الگویکشتمزارعزعفران 3

97/07 28065
هکتار

عملیاتاجراییاصالح
الگویکشتحذفو
جایگزینیباغاتدرجه3

4

اینپروژهدرسال91شروعودرسال94بهپایان
رسیدوهر5سالیکبارانجاممیگیرد.دورجدیدپس
ازپایانآماربرداریسراسریدرسال1399شروع

خواهدشد
100

ب
تآ

شرک
ای
طقه

من
تعیینظرفیتمنابعآبی 5

پیشرفتکارتاپایانشهریور98عمدتًادرمحدوده
طرحرودخانهمرزیدرسطححدود18000هکتار
میباشدودرسطح3714هکتارازاراضیمذکور
)26%(شرکتتعاونیتولیدروستائیتأسیسگردیده
استوپیشرفتفیزیکیطرحازمدیریتطرح
رودخانهمرزیاستاناستعالمشدهاست.

چگونگیتداومواصالحات:
تغییرناماقدامبه“استقرارنظامبهرهبرداریمتناسب
درشبکههایآبیاریوزهکشیپایابسدهای

احداثشدهودرشرفاحداث”

93

زی
اور
کش
هاد

نج
زما
سا 35هزار

هکتار

یکپارچهسازیبااستقرار
نظامبهرهبرداریمتناسب
دراراضیپایابسدهاتوسط

تشکلهایتولیدی
6

100
400هزار
هکتار
)اراضی
آبی(

تعیینتناسباراضیدر
اراضیکشاورزی 7

100

ب
تآ

شرک
ای
طقه

من تحویلحجمیآببه
کشاورزان 8

توضیحچگونگیتداومواصالحاتپروژه/فعالیت:
افزودنطرحSDIبهطرحقبلیجهتبهاشتراک
گذاریوبهروزرسانیدادههایثبتشدهدادههای

مکانی
100

زی
اور
کش
هاد

نج
زما
سا

تهیهنقشهکاداستربرای
اراضیکشاورزی 9

- 100 ارائهالگویکشتبراساس
پنجبندقبلی 10
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2-1-13- هسته کلیدی: توانمندسازی بهره برداران بخش کشاورزی
»توانمندســازی بهره بــرداران بخــش  بــهمنظــوراجــرایاهــدافهســتهکلیــدی
کشــاورزی« 4فعالیــتبــامجمــوعاعتبــاربــرآوردیمــوردنیــاز334,85میلیــاردریــال)41,58

درصــدازمحــلمنابــعبخــشخصوصــی،45,87درصــدازمحــلدرآمــداختصاصــیو12,54
درصــدازمحــلمنابــعاســتانی(درنظــرگرفتــهشــدهاســت.مســئولیتاصلــیاجــرایهســته
کلیــدیتوانمندســازیبهرهبــردارانبخــشکشــاورزیبــرعهــدهســازمانجهادکشــاورزی
اســت،امــابــهطــوریقیــنبــدونهمــکاریمســتمروجــدیســازمانصــداوســیمایاســتان
بــاســازمانجهادکشــاورزیاهــدافایــنهســتهمحقــقنمیگــردد.بنابــرگزارشهــای
ارســالیســازمانجهادکشــاورزیهســتهکلیــدیتوانمندســازیبهرهبــردارانبخــشکشــاورزی
ــادرنظــرگرفتــنپیشــرفتفیزیکــیبــرایتکالیــفمقــررســازمانصــداوســیمادراجــرای ب

ــدول21-1(. ــودهاســت)ج ــی68/09درصــدب ــیوتلویزیون ــایرادیوی برنامهه
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جدول )1-21(: هسته کلیدی: توانمندسازی بهره برداران بخش کشاورزی

مالحظات

درصد 
پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف 
عملیاتی 

برنامه
پروژه / فعالیت

ف
ردی

آثارایناقدامپسازآموزشبهرهبردارانباافزایش
بهرهوریوتولیددرواحدسطحدیدهخواهدشد. 100

زی
اور
کش
هاد

نج
زما
سا

60000
نفرروزدر
سال

انتقالیافتههایتحقیقاتی
بهبهرهبرداران)برگزاری
کالسها،دورههاو

کارگاههایآموزشیو...(
1

عدماجرایتکالیفصداوسیمادرقانونافزایش
بهرهوریتوسطصداوسیمایکیازدالیلعدمموفقیت

اینپروژهمیباشد.

52/81
1200
برنامه20
دقیقهای

اجرایبرنامهرادیوئی 2

19/58
720

برنامه20
دقیقهای

اجرایبرنامهتلویزیونی 3

حضورکارشناساندرعرصههایتولیدیباانتقال
یافتههاینوینباعثمهندسیشدنتولید،افزایش
بهرهوریوایجاداشتغالدانشآموختگانکشاورزی

میشود.
100 150

مورد

ارتقاضریبنفوذدانشبه
بخشکشاورزیازطریق
بهکارگیریکارشناساندر

محیطهایتولیدی
4

2-1-14- هسته کلیدی: توسعه کشاورزی دانش بنیان
درجهــتاجــرایهســتهکلیــدی»توســعه کشــاورزی دانش بنیــان«کــهبــارویکــردبــاال
ــوذ ــبنف ــردنضری ــاالب ــشروزبخــشوب ــادان ــاب ــناییآنه ــاورزانوآش ــشکش ــردندان ب
ــال ــاردری ــا7648,87میلی ــروژهب ــت،12پ ــدهاس ــهش ــاورزیتهی ــوژیدربخــشکش تکنول
ــعبخــشخصوصــیوحــدود8درصــدازمحــلســرمایهگذاری ــار)91,7درصــدازمناب اعتب
خارجــی(درنظــرگرفتــهشــدهاســت.مســئولاجــرایهســتهتوســعهکشــاورزیدانشبنیــان
ســازمانجهادکشــاورزیوواحدهــایتابعــهایــنســازمانمیباشــند.چنانچــهازگــزارش
ســازمانجهادکشــاورزیاســتانبرمیآیــد،پیشــرفتفیزیکــیهســتهکلیــدیتوســعهکشــاورزی

ــدول22-1(. ــت)ج ــودهاس ــان52/34درصــدب دانشبنی
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جدول )1-22(: هسته کلیدی: توسعه کشاورزی دانش بنیان

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف 
عملیاتی 

برنامه
پروژه / فعالیت

ف
ردی

درصورتتخصیصاعتبارازمحلصندوقتوسعهملیو
کمکهایفنیواعتباریاینپروژهتداوممییابد. 20/33

هاد
نج

زما
سا

زی
اور
کش 300

هکتار
افزایشکشتدرمحیطهای

کنترلشده 1

عدمتامیناعتبارکافیبهدلیلپایینبودندرصد
تخصیصابالغی 0

ی
ورز
شا
تک

یقا
حق
کزت
مر

عی
طبی

بع
منا
و

300
رأس انتخابژنومیکگاو 2

فعالیتهایپژوهشیتاسطحپایلوتبااستفادهاز
اعتباراتملیپژوهشگاهصورتگرفتهاست 60

زی
اور
کش
ی
لوژ
کنو

یوت
دهب

شک
وه
پژ

10
هکتار

Aتولیدپیشسازویتامین
)بتاکاروتن(برایخوراکدام

وطیور
3

بهدلیلعدمتخصیصاعتبارپیشرفتفیزیکیندارد. 0 100
هکتار

کاهشضایعاتانگور
ازطریقبهکارگیری

تکنیکهایفیزیولوژیپس
ازبرداشت

4

فعالیتهایپژوهشیتاسطحپایلوتبااستفادهاز
اعتباراتملیپژوهشگاهصورتگرفتهاست 60

یک
واحد
تولیدی

تولیداستارترهایپروبیوتیک
غذاییودامی 5

دوواحددانشبنیاندرمرکزرشدپارکعلموفنآوری
استانمستقرهستندپیشرفتفیزیکیازپارکعلمو

فنآوریقابلپیگیریاست.
-

زی
اور
کش
هاد

نج
زما
سا

دوواحد
تولیدی

احداثواحدهایتولیدسموم
وکودهایزیستی 6

بااستفادهازامکاناتملیواستانیپروژهاصالحمولکولی
گراسهایعلوفهایدرحالانجاماستومیتوانتا4

سالآیندهرقماصالحشدهمعرفینمود.
60 1رقم

جدید

تولید،تکثیروتوسعه
ارقامخاصبااستفاده

تکنولوژیهایجدید)برای
مثال:ارتقایکیفیارقام
موجودباروشهایاصالح

مولکولی(

7

نیازمندورودوسرمایهگذاریبخشخصوصیاست. 0 دورقم تولیدبذورهیبریدسبزیجات
وسیفیجات 8

کمیتهاقتصاددانشبنیاندربخشکشاورزیتشکیل
شدهوهماینکمرکزرشدمرکزتحقیقاتکشاورزینیز

فعالودرمرکزآموزشسعیدآبادمستقرمیباشد.
100

سعه
هتو

خان
بیر
د


ان
شبنی

دان
ای
ته

عالی
ف

تسهیلسازوکارهای
سرمایهگذاریدرزمینه
فعالیتهایدانشبنیان

9
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جدول )1-22(: هسته کلیدی: توسعه کشاورزی دانش بنیان

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف 
عملیاتی 

برنامه
پروژه / فعالیت

ف
ردی

فعالیتهایپژوهشیالزمدرخصوصگیاهانموردنیاز
استانبااستفادهازاعتباراتملیواستانیانجامگرفتهو
تاسیسواحدهایمربوطهمنوطبهورودوسرمایهگذاری

بخشخصوصیاست.
60

ده
شک

وه
پژ


زی
اور
کش
ی
لوژ
کنو

یوت
ب

سهواحد ایجادواحدهایکشتبافت
دراستان 10

تاثیراتپروژه:
1–جلوگیریازفرسایش

2–مخلوطنمودنبقایایگیاهبهنسبت70%باخاکو
باقیماندن30%بقایایگیاهیدررویسطحخاک

3-افزایشموادآلیخاک
4-نرمکردنخاکوایجادتخلخلوافزایشنفوذپذیری

رطوبت
5-صرفهجوییدرمصرفسوختدرانجامعملیات

خاکورزی=راندمانوبهرهوریبیشتر

100

زی
اور
کش
هاد

نج
زما
سا

15000
هکتار

حمایتازاجرایعملیات
خاکورزیحفاظتی 11

مشکالتجذبتسهیالتبانکیشاملباالبودننرخ
تسهیالت)بهزعممتقاضیان(وداشتنبدهیبانکی

متقاضیانبهبانکمرکزی
چگونگیتداومواصالحات:

تغییرواحدحجمعملیاتازتعدادواحدگاوداریبهتعداد
تجهیزاتخریداریشده

51
250
واحد
گاوداری

حمایتازاستقرار
سیستمهایاتوماسیوندر

واحدهایدامداری
12

ادامه
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2-1-15- هسته کلیدی: تولید محصوالت کشاورزی با سرمایه گذاری در کشورهای هم جوار
بــهمنظــورعملیاتــینمــودناهــدافهســتهکلیــدی»تولیــد محصــوالت کشــاورزی بــا 
رسمایه گــذاری در کشــورهای هم جــوار«یــکپــروژهبــااعتبــار200میلیــاردریــال)ازمحــل

منابــعبخــشخصوصــی(درنظــرگرفتــهشــدهاســت.مســئولیتاجرائــیهســتهکلیــدیبــر
عهــدهســازمانجهادکشــاورزیگذاشــتهشــده،امــاواضــحاســتکــهامــکاناجرایاینهســته
بــدونمســاعدتنهادهایــیچــونوزارتامــورخارجــهووزارتکشــورومصوبــههیــأتدولــت
ــاســرمایهگذاری ــدمحصــوالتکشــاورزیب ــدیتولی ــرایهســتهکلی ــرنمیباشــد.ب امکانپذی
درکشــورهایهمجــوارآنچنــانکــهســازمانجهادکشــاورزیاســتانگــزارشنمــوده،تنهــا2

درصــدپیشــرفتفیزیکــیحاصــلشــدهاســت)جــدول23-1(.

جدول )1-23(: هسته کلیدی: تولید محصوالت کشاورزی با سرمایه گذاری در کشورهای هم جوار

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف 
عملیاتی 

برنامه
پروژه / فعالیت

ف
ردی

ایناقدامکهمصوبههیاتوزیرانبودهبهعلتعدمتعامل
دستگاههایذیربطوعدمتوفیقسازمانجهادکشاورزیدر

جذبسرمایهگذاربهحالتراکددرآمدهاست.
2

سازمان
جهاد
کشاورزی

20هزار
هکتار

بهرهبرداریازاراضی
کشورهایمنطقهجهت

تأمینعلوفه
1

2-1-16- هسته کلیدی: اکتشاف، بهره برداری و فرآوری کانی های غیرفلزی
ــای  ــرآوری کانی ه ــرداری و ف ــاف، بهره ب ــدی»اکتش ــودنهســتهکلی ــینم ــرایاجرائ ب
ــرآوری ــینیت«و»ف ــنس ــرآورینفلی ــدام»ف ــبدواق ــتدرقال ــروژهوفعالی ــزی«7پ غیرفل

ســنگهایتزئینــی«درنظــرگرفتــهشــدهاســت.منابــعاعتبــاریپیشبینــیشــدهدرمجمــوع
34914میلیــاردریــالبــرآوردگردیــدهکــهحــدود88,8درصــدآنازمحــلمنابــعغیردولتــی
ــودن ــینم ــئولعملیات ــد.مس ــدش ــنخواه ــیتأمی ــعدولت ــلمناب ــدآنازمح و11,2درص
ــازمان ــزیس ــایغیرفل ــرآوریکانیه ــرداریوف ــاف،بهرهب ــدیاکتش ــتهکلی ــاتهس اقدام
ــدنوتجــارتاســتاندر ــت،مع ــدنوتجــارتاســتانمیباشــد.ســازمانصنع ــت،مع صنع
گــزارشارســالیدرصــدپیشــرفتفیزیکــیهســتهکلیــدیمذکــوررا55درصــداعــالمنمــوده
اســت.عمــدهپیشــرفتحاصــلشــدهدرایــنهســتهکلیــدیمربــوطبــهفــرآوریســنگهای

ــداول1-24و25-1(. ــد)ج ــیمیباش تزئین
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 جدول )1-24(: هسته کلیدی: اکتشاف، بهره برداری و فرآوری کانی های غیرفلزی
اقدام 1: فرآوری نفلین سینیت

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی برنامه پروژه / فعالیت

ف
ردی

100
دن

مع
ت،
صنع

ان
ازم
س

رت
جا
وت

6جلسهدرسال تشکیلکمیتهوپیگیریتحققطرحنفلینسینیت 1
30 - طراحیواحداثکارخانهوخریددستگاههاوماشینآالت 2
30 - تأمینزیرساختهاوانرژی 3
25 - راهاندازینهایی)درسهمرحلهزمانی( 4

 جدول )1-25(: هسته کلیدی: اکتشاف، بهره برداری و فرآوری کانی های غیرفلزی
اقدام 2: فرآوری سنگ های تزئینی در استان

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

پیشرفتفیزیکیاینپروژهازشرکت
شهرکهایصنعتیاخذشدهاست. 75

رت
جا
وت
دن
مع
ت،
صنع

ان
ازم
س 2400نفر

ساعت انجاممطالعاتاولیه 1

جزیرهاسالمی 50 - مکانیابیاحداثشهرکسنگوتأمین
زیرساختها 2

بخاطرمشکالتپیشآمدهباادارهبرق
فعالواحدیواگذارنشدهاستکهطی
پیگیریهایبعملآمدهبرایرفعاین
مشکل،اینمشکلمرتفعخواهدشد.

50 20واحد احداثکارخانهوواحدهایبزرگفرآوری
سنگتزئینی 3

2-1-17- هسته کلیدی: اکتشاف، بهره برداری و فرآوری عناصر فلزی
بــهمنظــوراجــرایهســتهکلیــدی»اکتشــاف، بهره بــرداری و فــرآوری عنــارص فلــزی«
7پــروژهبــااعتبــاریمعــادل3173میلیــاردریــال)94,5درصــدآنازمنابــعبخــشخصوصی(
درنظــرگرفتــهشــدهاســت.هســتهاکتشــاف،بهرهبــرداریوفــرآوریعناصــرفلــزیبــا
مســئولیتاجرائــیســازمانصنعــت،معــدنوتجــارتاســتانتدویــنشــدهاســت.براســاس
گــزارشواصلــهازســازمانصنعــت،معــدنوتجــارتاســتان،درصــدپیشــرفتفیزیکیهســته
کلیــدیاکتشــاف،بهرهبــرداریوفــرآوریعناصــرفلــزی)مــس،طــالومولیبــدن(80درصــد
میباشــد.اگرچــهســایراقدامــاتهســتهصددرصــدمحقــقشــده؛امــااحــداثکارخانــهتولیــد
ــدمــس ــنخــوراکمجتمــعمــسآذربایجــانجهــتتولی ــنتأمی ــدنوهمچنی طــالومولیب
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ــی ــرفتفیزیک ــدپیش ــبهدرص ــرایمحاس ــد)ب ــرفت60درصــدیمیباش ــدیدارایپیش کات
مربــوطبــهکلیــهپروژههــایایــنهســتهکلیــدی،بــهدلیــلارائــهاطالعــاتناقــصدرســال

ــدهاســت()جــدول26-1(. 1397،ازاطالعــاتســال1396اســتفادهگردی

 جدول )1-26(: هسته کلیدی: اکتشاف، بهره برداری و فرآوری عناصر فلزی
)مس، طال و مولیبدن(

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

پهنهاکتشافیاهربهشرکتملیصنایعمسایران
واگذارگردید

پهنهچاراویماقدربخشجنوبیاستانتوسط
سازمانتوسعهونوسازیمعادنوصنایعمعدنی
ایرانشاملفازشناسایی،عملیاتاکتشافو
پتانسیلیابیانجاموگزارشنهاییارائهگردیده

است.
پهنهتهیهوتولید)سیهکمر(بهشرکتتهیهوتولید

موادمعدنیارانواگذارگردیدهاست.
پهنهکنسرسیومدرمنطقهشهرستانهایکلیبرو
اهربهشرکتموادمعدنیپایابهمدت6ماهجهت
انجامعملیاتشناساییوپیجوئیواگذارگردیده

است.

100
رت
جا
وت
دن
مع
ت،
صنع

ان
ازم
س

600
کیلومترمربع

انجامعملیاتشناسایی
مناطقپتانسیلدارمعدنی،
مطالعاتدورسنجیبااستفاده

ازدادههایماهوارهای
1

100 2شیت
1,100000

اجرایمرحلهپیجویی
اکتشافدرمحدودههای

پتانسیلدار
2

100 2شیت
1,100000

اجرایمراحلعمومی
اکتشافشاملژئوفیزیک

هوایی
3

100 20شیت
1,25000

اجرایمرحلهتفصیلیاکتشاف
وتعیینذخیره 4

100 -
آمادهنمودنمراحل

بسترسازیجهتواگذاری
معادن

5

زرینداغآستارگان)96/4/31-21295(
زرکاوانارسباران)96/11/1-59786(

مهراصل)97/6/4-31047(
آخرینتوسعهمسسونگون
)95/11/24-65332(

60 -

احداثکارخانهتولیدطال
ومولیبدنوهمچنین

تأمینخوراکمجتمعمس
آذربایجانجهتتولیدمس

کاتدی

6

ــت و  ــی صنع ــام و خال ــای نیمه تم ــرداری از ظرفیت ه ــدی: بهره ب ــته کلی 2-1-18- هس
ارتقــای ســطح تکنولــوژی واحدهــا

ــای  ــت و ارتق ــی صنع ــام و خال ــای نیمه تم ــرداری از ظرفیت ه ــدی »بهره ب ــتهکلی هس
ســطح تکنولــوژی واحدهــا«بــا5پــروژهو8فعالیــتدرمجمــوعبیــشاز109336میلیــارد

ریــالاعتبــار)95درصــدازمحــلمنابــعبخــشخصوصــی(بــرایاجــرایپروژههــاپیشبینــی
شــدهاســت.مســئولیتاجــرایهســتهکلیــدیبهرهبــرداریازظرفیتهــاینیمهتمــام
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ــدنو ــرعهــدهســازمانصنعــت،مع ــوژیواحدهــاب ــایســطحتکنول ــیصنعــتوارتق وخال
تجــارتاســتانمیباشــد.بــرایهســتهکلیــدیبهرهبــرداریازظرفیتهــاینیمهتمــامو
خالــیصنعــتوارتقــایســطحتکنولــوِژیواحدهــا،90/8درصــدپیشــرفتفیزیکــیتوســط

ســازمان،صنعــت،معــدنوتجــارتاســتانگــزارششــدهاســت)جــدول27-1(.
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 جدول )1-27(: هسته کلیدی: بهره برداری از ظرفیت های نیمه تمام و خالی صنعت
و ارتقای سطح تکنولوژی واحدها

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف 
عملیاتی 

برنامه
پروژه / فعالیت

ف
ردی

نتایجحاصلازپایشواحدهادرسامانه
هماهنگوزارتبهطورکاملبارگذاریگردید 100

رت
جا
وت
دن
مع
ت،
صنع

ان
ازم
س

9000
واحد

اجرایمرحلهدومطرحپایشو
ظرفیتسنجیتمامواحدهایتولیدیاستان 1

50 1 احداثتصفیهخانهدرچرمشهر 2
درقالبتسهیالترونقتولیدتبصره18

انجاممیگیرد 100 600
واحد

اعطایتسهیالتبهطرحهایباالی%60
پیشرفتوهدایتسرمایهگذارانخارجی 3

ازطریقتشکیلشرکتهایتامیننیاز
مواداولیهذیلانجمنهاانجامگرفتهاست 100 -

اخذمجوزفروشحداقل20%محصوالت
پتروشیمیتبریزبهواحدهایصنعتیاستان

خارجازبورس
4

0 -
تأمینخوراکصنایعپاییندستیمسو
آلومینادرمنطقهاهر–ورزقانبااخذمجوز
امکانفروشحداقل20%کنسانترهمسبه

واحدهایتولیدیمنطقه
5

نمایندگیصندوقهایضمانتسرمایه
گذاریوضمانتصادراتدراستانفعال

میباشند
100 - ارتقایبهرهبرداریازصندوقهایضمانت

سرمایهگذاریدراستان 6

شرکتتامیننیازانجمنلوازمخانگیتشکیل
گردید 100 یک

شرکت
ایجادشرکتهایتعاونیتأمیننیازبرای
گروههایصنعتیعمدهاستانجهتتأمین

مواداولیهموردنیاز
7

افزایشتعدادمجوزهایواحدهایفنیو
مهندسیدراستان 100 -

برنامهریزیبرایایجادوتوسعهمراکز
تحقیقوتوسعهوارتقایسطحتکنولوژیو

بازاریابیواحدهایصنعتی
8

توسطسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستان
مطالعهشد 100 -

تعیینگروههایصنعتیاولویتداردراستان
وارائهتسهیالتویژهبهاینقبیلواحدها
جهتبازسازیونوسازیخطوطتولیداز

جملهصنایعنساجیوچرم
9

4کارگاهآموزشیبرگزارشدهاست 20 چهار
صنعت

برنامهریزیوایجادهماهنگیبا
دستگاههایمرتبطجهتورودوپذیرش
واحدهایبزرگصنعتیاستانبهبورس

10

درقالبتسهیالترونقتولیدتبصره18
انجاممیگیرد 100 -

اخذاعتباراتبرایارتقاسطحتکنولوژی
وبازسازیونوینسازیتکنولوژیوارتقاء

بهرهوریبارویکردصادراتی
11

طرحهاینیمهتمامدردستاجرااستان
بازدیدمیدانیگردیدهوتمدیدجوازتاسیس
میگردند.هماکنونتعداد1600طرحنیمه
تمامدراستانبامشخصاتکاملدرسامانه

وزارتبارگذاریشدهاند

100 - احیاءپروژههاینیمهتمامتوجیهدار 12

توسطسازمانمدیریتوبرنامهریزیمطالعه
شدهاست 100 - برنامهریزیبرایاصالحهرموساختار

صنعتبالحاظنمودنصنایعاولویتدار 13
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2-1-19- هسته کلیدی: تولید خودرو کامل در استان
ــا بــرایاجــرایهســتهکلیــدی»تولیــد خــودرو کامــل در اســتان«8پــروژه/فعالیــتب
ــده ــرآوردگردی ــی(ب ــعغیردولت ــًاازمحــلمناب ــال)عمدت ــاردری ــاز3403میلی ــوردنی ــارم اعتب
ــته ــنهس ــودنای ــینم ــیعملیات ــئولاصل ــارتمس ــدنوتج ــت،مع ــازمانصنع ــت.س اس
کلیــدیاســت.چنانچــهازگــزارشارســالیســازمانصنعــت،معــدنوتجــارتاســتان
برمیآیــد،بــرایهســتهکلیــدیتولیــدخــودروکامــلدراســتان50درصــدپیشــرفتفیزیکــی
حاصــلشــدهاســت،ولــیپیشــرفتاعــالمشــدهشــاملاقدامــاتبخــشخصوصــینمیباشــد

ــدول28-1(. )ج

جدول )1-28(: هسته کلیدی: تولید خودرو کامل در استان

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

باهمکاریمرکزخدماتسرمایهگذاریبه5زبان
تهیهشدهاست. 100

رت
جا
وت
دن
مع
ت،
صنع

ان
ازم
س

5000نفر
ساعت مطالعهامکانسنجیطرح 1

امکاناستقراروتامینزیرساختدرشهرکهای
صنعتیاستانوجوددارد. 50 - تأمینزیرساختهایموردنیاز 2

دربرنامهراهبردیوزارتلحاظشدهوموافقت
وزارتمتبوعبرایتبدیلاستانبهقطبسومخودرو

انجامشدهاست
100 - اخذموافقتهایوزارت

صنعت،معدنوتجارت 3

توسطبخشخصوصیوسرمایهگذارانجامخواهد
گرفتکههنوزسرمایهگذاراعالمآمادگیننموده

است
0 300هزار

مترمربع خریدزمین 4

توسطبخشخصوصیوسرمایهگذارانجامخواهد
گرفتکههنوزسرمایهگذاراعالمآمادگیننموده

است
0 100هزار

مترمربع
محوطهسازیو
ساختمانسازی 5

توسطبخشخصوصیوسرمایهگذارانجامخواهد
گرفتکههنوزسرمایهگذاراعالمآمادگیننموده

است
0 - نصبتأسیسات 6

توسطبخشخصوصیوسرمایهگذارانجامخواهد
گرفتکههنوزسرمایهگذاراعالمآمادگیننموده

است
0 - خریدماشینآالت 7

توسطبخشخصوصیوسرمایهگذارانجامخواهد
گرفتکههنوزسرمایهگذاراعالمآمادگیننموده

است
0 - نصبوراهاندازی 8
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2-1-20- هسته کلیدی: صنایع نفت و پتروشیمی با رویکرد استفاده از خط اتیلن
ــا  ــیمی ب ــت و پرتوش ــع نف ــدی»صنای ــتهکلی ــدافهس ــودناه ــینم ــورعملیات ــهمنظ ب
رویکــرد اســتفاده از خــط اتیلــن«6مراحــلاجرایــیبــا53755میلیــاردریــال)94,4درصــد

اعتبــاراتازمحــلمنابــعبخــشخصوصــیو5,6درصــدازمحــلفاینــاس(بــرآوردگردیــده
اســت.ســازمانصنعــت،معــدنوتجــارتمســئولتأمیــنزیرســاختها،ماشــینآالت،
تجهیــزاتواخــذمجوزهــایالزمبــودهواجــرایخــطاتیلــنازمیانــدوآببــهاســتانبــرعهــده
شــرکتمدیریــتتوســعهصنایــعپتروشــیمیاســت.آنچــهکــهازمجمــوعگزارشهــایارســالی
ــعنفــتوپتروشــیمی ــدیصنای ــد،پیشــرفتفیزیکــیهســتهکلی ــوربرمیآی دودســتگاهمذک
بــارویکــرداســتفادهازخــطاتیلــنحــدود56/72درصــدبــودهاســت.)الزمبذکــراســتایــن

ــرداریرســید()جــدول29-1(. ــهبهرهب ــروژهدرســال1398ب پ



81دومینسندتدبیرتوسعهاستانآذربایجانشرقی

جدول )1-29(: هسته کلیدی: صنایع نفت و پتروشیمی با رویکرد استفاده از خط اتیلن

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی برنامه پروژه / فعالیت

ف
ردی

طرحانتقالخطلولهپلیاتین
توسطشرکتپتروشیمیتبریز

درحالاجرااست
80

رت
جا
وت
دن
مع
ت،
صنع

ان
ازم
س

-
تأمین

زیرساختهای
موردنیاز

1

- - -

تسهیلامورگمرکی
ورودمواداولیه
وخوراکصنایع
پتروشیمیبامنشاء

خارجی

2

- - -
اخذمجوزهای
موردنیازتأمین
خوراکازداخلو

خارجکشور
3

- - -
تهیهونصب
ماشینآالتو
تجهیزات

4

- - -
انتقالتکنولوژی
واخذلیسانس
بااستانداردهای

مربوط
5

افزایشظرفیتتولیدی
مجتمعبه370هزارتندر

سال
کسبسودپایدار

اینپروژهمطابقبرنامهانجام
وتاخیریندارد.

90

یع
صنا

عه
وس
تت

دیری
تم

شرک
می

شی
ترو
پ

اجرایپروژهافزایشظرفیتواحدپلیاتیلن
بهظرفیت60هزارتندرسال)اتمامپروژهدر

پایانسال1398
اقدامبرایاحداثواحدجدیدپلیاتیلنبه
ظرفیت310هزارتندرسالبااستفادهاز

دانشفنیوبستهطراحیفرآیندیومهندسی
اصولیشرکتپژوهشوفنآوریپتروشیمی
برایاولینباردرایران)اتمامپروژهدرپایان

سال1401(

اجرایخطاتیلناز
میاندوآببهاستان 6

2-1-21- هسته کلیدی: ایجاد واحدهای فوالد آلیاژی و ورق های فوالدی
درجهـتاجرایاهدافهسـتهکلیدی»ایجـاد واحدهای فوالد آلیـاژی و ورق های فوالدی«
مراحـلاجرایـی6گانـهدرنظـرگرفتهشـدهاسـت.اعتبارمـوردنیازبـرایاجرایاینهسـتهبیشاز
1220میلیـاردریـال)22,9درصـداعتباراتازمحلمنابعبخشخصوصـیو73,8درصدازمحل
فایناس(برآوردگردیدهاسـت.مسـئولیتاجرایمراحلهسـتهکلیدیایجادواحدهایفوالدآلیاژی
وورقهـایفـوالدیبـرعهـدهسـازمانصنعـت،معـدنوتجـارتاسـت.گزارشـیکـهازسـازمان
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صنعـت،معـدنوتجـارتاسـتانرسـیدهاسـت،درصـدپیشـرفتهسـتهکلیـدیایجـادواحدهای
فـوالدآلیـاژیوورقهـایفـوالدیرا50درصدنشـانمیدهـدکهآننیزمربوطبـهمطالعاتواخذ
مجوزهـامیباشـد)برایمحاسـبهدرصـدپیشـرفتفیزیکیمربوطبههسـتهکلیـدیبهدلیـلارائه
اطالعاتناقصدرسـال1397،ازاطالعاتسـال1396اسـتفادهگردیدهاسـت()جدول30-1(.

جدول )1-30(: هسته کلیدی: ایجاد واحدهای فوالد آلیاژی و ورق های فوالدی

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

100

سازمان
صنعت،
معدنو
تجارت

- پیشامکانسنجیطرح* 1
دربرنامهراهبردیوزارتلحاظشدهوموافقت
وزارتبرایصدورمجوربرایسرمایهگذاران

متقاضیانجامگرفتهاست
100 - اخذمجوز* 2

امکاناستقراروتامینزیرساختدرشهرکهای
صنعتیاستانوجوددارد. 50 - تأمینزیرساختهایتولید* 3

توسطبخشخصوصیوسرمایهگذارانجامخواهد
گرفتکههنوزسرمایهگذاراعالمآمادگیننموده

است
0 - انتقالتکنولوژی 4

توسطبخشخصوصیوسرمایهگذارانجامخواهد
گرفتکههنوزسرمایهگذاراعالمآمادگیننموده

است
0 - احداثکارخانه 5

توسطبخشخصوصیوسرمایهگذارانجامخواهد
گرفتکههنوزسرمایهگذاراعالمآمادگیننموده

است
0 - راهاندازیوتولیدآزمایشی 6

2-1-22- هسته کلیدی: افزایش سهم صادرات غیرنفتی استان از صادرات غیرنفتی کشور
بــرایتحقــقهســتهکلیــدی»افزایــش ســهم صــادرات غیرنفتــی اســتان از صــادرات 
غیرنفتــی کشــور«وبــهمنظــورعملیاتــینمــودناهــدافایــنهســته،23فعالیــتتعریفشــده

ومنابــعاعتبــاریمــوردنیــازدرمجمــوع61,6میلیــاردریــال)82,8درصــداعتبــاراتازمحــل
منابــعغیردولتــیو17,2درصــدازمنابــعدولتــی(بــرآوردگردیــدهاســت.ســازمانصنعــت،معدن
وتجــارتاســتانمســئولاجــرایهســتهکلیــدیافزایــشســهمصــادراتغیرنفتــیاســتاناز
صــادراتغیرنفتــیکشــوربــودهاســت.بــرایایــنهســتهکلیــدی62/4درصدپیشــرفتفیزیکی

ازطــرفدســتگاهاجرایــیمســئولگــزارششــدهاســت)جــدول31-1(.
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 جدول )1-31(: هسته کلیدی: افزایش سهم صادرات غیرنفتی استان
از صادرات غیرنفتی کشور

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

100

رت
جا
وت
دن
مع
ت،
صنع

ان
ازم
س

- پیگیریاجرایمصوباتشورایگفتگوی
دولتوبخشخصوصی 1

100 یککمیته تشکیلکمیتهبهبودفضایکسبوکار
درداخلسازمانصنعت،معدنوتجارت 2

موضوعدرکارگروهتوسعهصادراتاستان
مصوبگردیدومکاتباتالزمباگمرکات
استانبرایاستقرارارزیابفرشدر
فرودگاهتبریزانجامرفتهولیمنجربه

نتیجهنشدهاست

0 تجهیزیک
گمرک

ایجادتجهیزاتوامکاناتصادراتفرش
دستبافازگمرکاتاستان 3

100 دوشرکت EMCافزایشتعدادشرکتهای 4
عدموجوداعتبارملیواستانیدراین

خصوص 0 دومرکز ایجادمراکزبازاریابیوتحقیقوتوسعه
بازار 5

هماکنون4آزمایشگاههمکارتوسط
ادارهکلاستاندارداستانایجادشده

است
100 - افزایشآزمایشگاههایهمکاردر

گروههایمختلفکاالییدرسطحاستان 6

100 دوکارگاهدر
هرسال

برگزاریکارگاههایآموزشیبرایتجارو
بازرگانانباعنوانزبانهایخارجیآشنایی
بهفنونورموزعلمیصادراتوبازاریابی

7

50 دونشست نشستتخصصیباشرکتهایبیمه
جهتآشناییباریسکهایتجاری 8

100 یکنمایندگی فعالسازیواستقرارنمایندگیرسمی
صندوقضمانتصادراتدراستان 9

100 یککارگاه برگزاریکارگاههایآموزشیبرایصنعت
بستهبندیصادراتیاستان 10

100 100شرکت
شناساییشرکتهایتوانمندفاقد
عملکردصادراتیجهتبسترسازی

حضوردربازارهایجهانی
11

100 100شرکت
شناساییشرکتهایبرترصادراتی

باهدفافزایشسرعترشدصادراتاین
شرکتها

12

اینمورددرحیطهاختیاراتوزرایمعین
میباشدواختیاراستانیبایستیبامصوبه
هیاتوزیرانانجامگیردلذااینسازمان
صرفاباهماهنگیسازمانتوسعهتجارت
ایراننظراتاستانبهسازمانتوسعه

تجارتارسالمیگردد.

- 10تفاهمنامه عقدتفاهمنامهتجاریدوجانبهبااولویت
10کشوراولهدفصادراتیاستان 13
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 جدول )1-31(: هسته کلیدی: افزایش سهم صادرات غیرنفتی استان
از صادرات غیرنفتی کشور

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

فقداناعتبارملیواستانیدراین
خصوص 0

رت
جا
وت
دن
مع
ت،
صنع

ان
ازم
س

هرسالیک
نمایشگاه

برگزارینمایشگاههایکاتالوگ
محصوالتتولیدیاستاندرکشورهای

منتخب
14

40 دهمیز برگزاریمیزکاالییدرسطحاستان 15

70 دهمیز برگزاریمیزکشوریبرایبازارهایهدف
کاالییاستان 16

فقداناعتبارملیواستانیدراین
خصوص 0 یکمطالعه انجاممطالعهبازارهایجدیدصادراتی

برای5کشور 17

فقداناعتبارملیواستانیدراین
خصوص - - تأمینبخشیازهزینههایتبلیغاتو

بازاریابیازطریقسازمانتوسعهتجارت 18

باهماهنگیسازمانتوسعهتجارتایران
نظراتاستانبهسازمانتوسعهتجارت

ارسالمیگردد.
25 -

گنجاندنکاالهایعمدهصادراتی
استاندرعقدتفاهمنامههایترجیهیبا

کشورهایهدف
19

100 - پیگیریصادراتکنسانترهمسازاستان
تاتحققآن 20

100 - پیگیریصادراتمحصوالتپتروشیمی 21

80 -
بازنگریعملکردمنطقهآزادارسدر

راستایجذبسرمایهگذاریصادراتگرا
وپردازشصادرات

22

33 هرسال6
هیئت

اعزاموپذیرشهدفمندهیئتهای
تجاری 23

2-1-23- هسته کلیدی: تأسیس منطقه ویژه علم و فن آوری استان
ــم و  ــژه عل ــه وی ــیس منطق ــدی»تأس ــتهکلی ــدافهس ــودناه ــینم ــورعملیات ــهمنظ ب
فــن آوری اســتان«16پــروژهو8فعالیــتبــا5125میلیــارداعتبــار)85درصــدازمحــلمنابــع

بخــشخصوصــی(درنظــرگرفتــهشــدهاســت.پــارکعلــموفــنآوری،شــرکتشــهرکهای
صنعتــی،دانشــگاهآزاداســالمیتبریــز،معاونــتتوســعهمدیریــتومنابــعانســانیاســتانداری
وســازمانصنعــت،معــدنوتجــارتهــرکــداممســئولیتاجــرایبخشــیازاقدامــاتهســته
ــهپیشــرفتفیزیکــی76/98 ــدیمجمــوعگزارشهــایواصل ــاجمعبن ــد.ب ــرعهــدهدارن راب
ــبه ــتانمحاس ــنآوریاس ــموف ــژهعل ــهوی ــیسمنطق ــدیتأس ــتهکلی ــرایهس ــدیب درص

ادامه



85دومینسندتدبیرتوسعهاستانآذربایجانشرقی

ــه ــدول)1-32(،ب ــتارهداردرج ــایس ــهپروژهه ــوطب ــیمرب ــرفتفیزیک ــدپیش گردید)درص
دلیــلعــدمارائــهیــاناقــصبــودناطالعــاتبــرایســال1397،ازاطالعــاتســال1396

استفادهگردیدهاست(.

جدول )1-32(: هسته کلیدی: تأسیس منطقه ویژه علم و فن آوری استان

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه اجرائی
هدف عملیاتی 

برنامه
پروژه / فعالیت

ف
ردی

100
سازمانعامل
استقراروتوسعه
منطقهویژهعلمو
فنآوریاستانداری

یکسازمان
تأسیسسازمان
عاملاستقرارو
توسعهمنطقه

1

30 7کانون
تکمیل

زیرساختهای
کانونهایاصلی
منطقهویژه

2

67

تی
صنع

ی
کها

هر
تش

شرک

ایجاد
آزمایشگاه
مرجعقانونی
وتخصصی

ارد
اند
ست
دا
تأیی
عو

رج
،م
تی
یقا
حق
یت

هها
شگا

زمای
عهآ

وس
وت
جاد

ای

3

67

ایجاد
آزمایشگاه
مرجعقانونی
وتخصصی

کولر

67

ایجاد
آزمایشگاه
مرجعقانونی
وتخصصی
اجاقگاز

67

ایجاد
آزمایشگاه
مرجعقانونی
وتخصصی
آبگرمکن

67

ایجاد
آزمایشگاه
مرجعقانونی
وتخصصی
یخچال
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جدول )1-32(: هسته کلیدی: تأسیس منطقه ویژه علم و فن آوری استان

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه اجرائی
هدف عملیاتی 

برنامه
پروژه / فعالیت

ف
ردی

67

تی
صنع

ی
کها

هر
تش

شرک

ایجاد
آزمایشگاه
مرجعقانونی
وتخصصی
لباسشویی

ی،
یقات
حق
یت

هها
شگا

زمای
عهآ

وس
وت
جاد

ای
ارد
اند
ست
دا
تأیی
عو

رج
م

3

67

ایجاد
آزمایشگاه
مرجعقانونی
وتخصصی
خوردگی

موافقتنامهامضاشدهبایددرهیاتامنایدانشگاه
علومپزشکیمطرحودستوراتاجراییصادرگردد. 40

ری
نآو

وف
لم
کع

پار
5پردیس ایجادپردیسهای

تخصصیپارک 4

آخرینوضعیتموجود:11مرکز
تاثیراتپروژه:اثرمستقیمبراشتغالجوانان 100 6مرکزرشد

ایجادمراکزرشد
واحدهایفنآوری
تخصصیدرمرکز

استان
5

مرکزرشدواحدهایفنآورشهرستانبناب،مرند،
میانه،مراغهوارسبااخذمجوزفعالیتازوزارت
علومتحقیقاتوفنآوریکشورراهاندازیشده
وواحدهایفنآورنیزدرمراکزپذیرششدهاند.
مرکزرشدواحدهایفنآوردانشگاهشهیدمدنی
آذربایجانتدوینوطرحامکانسنجیوبرنامه
کاریبهوزارتعلومارسالشدهکهتاکنونمجوز
فعالیتازطرفوزارتعلومصادرنشدهاست.
همچنینبرایمراکزنوآوریدانشگاههایپیام
نوراستان،واحدهشترود،عجبشیروملکانمجوز
فعالیتازطرفوزارتعلوماخذشدهاست.البته
بایددرنظرداشتکهمراکزنوآوریبهعنوان

زیرمجموعهمراکزرشدفعالیتنمودهوطرحهای
پذیرششدهدراینواحدهانیزعمومًاطرحهای

کوچکبامبالغاعتباریپایینمیباشد.

29/4 17مرکزرشد
ایجادمراکزرشد
واحدهایفنآوری
درشهرستانها*

6

- دانشگاهآزاد
اسالمیتبریز یکمرکز

ایجادپارک
علموفنآوری
مکاترونیک

7

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

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه اجرائی
هدف عملیاتی 

برنامه
پروژه / فعالیت

ف
ردی

100

عه
وس
وت
رار
ستق

لا
عام
ان
ازم
س

ی
آور
فن
مو

عل
یژه
هو
طق
من

ری
ندا
ستا
ا

10.000
مترمربع ایجادبرجفنآوری 8

درآبانماههرسالاجرامیگردد. 100 یکنمایشگاه

برگزاریساالنه
Hitechنمایشگاه

وجشنواره
بینالمللیربع

رشیدی

9

طبقتفاهمنامهبیندفترآموزشوپژوهش
استانداریونمایشگاهبینالمللیتبریزدرآبان94
مقررگردیدهاستفنبازارفیزیکیدرمحلدائمی

نمایشگاهایجادگردد.
_

ت
شرک

ی
کها

هر
ش

تی
صنع 1

ایجادفنبازار
منطقهای
)فیزیکی(

10

شرکتپژوهشوفنآوریرهابعنوانکارگزار
خصوصیخریدوفروشفنآوریانتخابشده

است.
100

مو
عل
رک
پا

ری
نآو

ف

4
ایجادکارگزاری
بخشخصوصی
برایخریدوفروش

فنآوری
11

صددرصدپروژهقبلازسال1396انجامیافتهوبه
اتمامرسیدهاست

83

تی
صنع

ی
کها

هر
تش

شرک

خوشهآجیل
وخشکبار
تبریز

ایجادخوشههای
فنآوری 12

صددرصدپروژهقبلازسال1396انجامیافتهوبه
اتمامرسیدهاست

خوشهسبزه
وکشمش

بناب,مراغهو
ملکان

پیشرفت66درصدخوشهتاپایانسال1397
خوشه
تجهیزات
نفتوگاز
تبریز

پیشرفت66درصدخوشهتاپایانسال1397 خوشهحوله
بافیتبریز

در4خوشهانجامشدهاست. 35

رو
قرا
ست
لا
عام
ان
ازم
س

مو
عل
یژه
هو
طق
من
سعه

تو
ری
ندا
ستا
یا
آور
فن 6

ارتقاءخوشههای
صنعتیبه
خوشههای
فنآوری

13

100 5 ایجادمرکزنوآوری
وکارآفرینی 14

93

ی
کها

هر
تش

شرک
تی
صنع

صنایع
ساختمانی توسعهشهرکهای

صنعتیتخصصی سرامیکمرند15
سنگآذرشهر

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

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه اجرائی
هدف عملیاتی 

برنامه
پروژه / فعالیت

ف
ردی

100

ژه
هوی

طق
من
سعه

وتو
رار
ستق

لا
عام
ان
ازم
س

ری
ندا
ستا
یا
آور
فن
مو

عل

-

ی
آور
فن
مو

عل
یژه
هو
طق
من
جوز

ذم
اخ

ان
ست
ا

16

صندوقپژوهشوفنآوریغیردولتیارسبا
سهامدارانشاملمنطقهآزادارس،پارکعلمو
فنآوری،صندوقنوآوریوشکوفاییوشرکت
همگاماندرحالاجرامیباشد-برنامهکاری
صندوقپژوهشوفنآوریدوماستاندرحال

تدوینمیباشد.

100

ری
نآو

وف
لم
کع

پار

حداقلیک
صندوق

پیگیریتأسیسو
توسعهصندوقهای

حمایتیملی
17

شناساییواحصاءعناصر)متخصصین،کسبو
کارها،مراکزپژوهشی،سازمانهاو...(مرتبطبا
شبکهوایجادنظامهمکاریبینشبکهای
تعریفپروژههایپیشرانبرایشبکه

بسترسازیبرایایجادهماهنگیدرتولید،توسعه
فنآوریوشکلگیریاکوسیستمنوآوری

بسترسازیبرایاستفادههمافزاازامکاناتموجود
شبکه

کمکبهتجاریسازیفنآوری
ایجادهماهنگیبینسازمانهایدولتی،مراکز
آموزشعالی،تحقیقاتیوبخشخصوصی

تهیهوتدوینبرنامهجامعفنآوریونوآوریدر
بخشمربوط

تعییناولویتهایتحقیقاتیوتجاریسازی
فنآوریهایشبکه

تقویتارتباطدانشگاهباصنعتازطریق
آسیبشناسیموانعوتوسعهفضایرشدفنآوری

ونوآوری
جذبمنابعمالیموردنیازبرایتوسعهفنآوریو

نوآوریهایموجوددرشبکه
تالشبرایاستانداردسازیمحصوالت

100

ری
ندا
ستا
یا
سان
عان
مناب
تو

دیری
هم
سع
تتو

عاون
م

13

ان
ست
درا
ن
نوی
ای
یه

آور
فن
ی
یمل

دها
ستا
به
شع
جاد

ای

18

100 سازمانصنعت،
معدنوتجارت 100مورد

حمایتوتوسعه
مراکزتحقیقو
توسعهدرصنایع

کوچک
19

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

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه اجرائی
هدف عملیاتی 

برنامه
پروژه / فعالیت

ف
ردی

درحیطهفعالیتهایمنطقهویژهعلموفنآوری
ربعرشیدیمیباشد.منطقهویژهاقدامبهتجاری
سازیمحصوالتفنآورانهمینماید،هرچنداطالق
کریدورتجاریبهمفهومساختاریآنمناسب

نمیباشد.

40 پارکعلمو
فنآوری 10کریدور

راهاندازیکریدور
تجاریسازی
فنآوریها

20

100

مو
عل
یژه
هو
طق
من
سعه

وتو
رار
ستق

لا
عام
ان
ازم
س

ری
ندا
ستا
یا
آور
فن

یکمورد
تشکیلشورای
هماهنگی

دانشگاههاومراکز
تحقیقاتیفنآوری

21

20 4دانشگاه
بزرگ

تهیهوتدوین
برنامههاییبرای
توسعهکارآفرینی

دانشگاهها
22

باتوجهبهتداخلامور،کمیتهجذبوتعمیق
تکنولوژیراکدمیباشد. 0 1مورد

تأسیسستاد
توسعهاقتصاد
دانشبنیان

23

باصندوقنوآوریوشکوفاییتفاهمنامهایدرقالب
هابآموزشیاستانمنعقدوتقویمآموزشیسال

1397تدوینشدهاست.
100 پارکعلمو

فنآوری
20کارگاهدر
سالوبهطور

مستمر

برگزاریکارگاههای
تجاریسازیو
توانمندسازی
فنآوران

24

2-1-24- هسته کلیدی: بازار تبریز
ــروژهو2فعالیــت بهمنظــورعملیاتــینمــودناهــدافهســتهکلیــدی»بــازار تربیــز«5پ
تعریــفشــدهاســت.بــرایاجــرایایــنهســتهکلیــدیاعتبــاریمعــادل149میلیــاردریــال
ــده ــرآوردگردی ــی(ب ــعدولت ــیو53درصــدازمحــلمناب ــعغیردولت )47درصــدازمحــلمناب
ــیو ــراثفرهنگ ــزادارهکلمی ــازارتبری ــدیب ــتهکلی ــرایهس ــئولاج ــتگاهمس ــت.دس اس
ــده ــرعه ــازارب ــدازدرب ــیوباران ــگطبقات ــادپارکین ــاایج ــد،ام ــتانمیباش ــگریاس گردش
شــهرداریگذاشــتهشــدهاســت.درصــدپیشــرفتفیزیکــیهســتهکلیــدیبــازارتبریــزبــدوندر
نظــرگرفتــناقدامــاتشــهرداریوبراســاسگــزارشادارهکلمیــراثفرهنگــیوگردشــگری
ــت ــهرداریرامثب ــاتش ــیاقدام ــراثفرهنگ ــتادارهکلمی ــودهاس ــدب ــتان100درص اس

ارزیابینمودهاست)جدول33-1(.

ادامه
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جدول )1-33(: هسته کلیدی: بازار تبریز

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی برنامه پروژه / فعالیت

ف
ردی

اشتغالزایی–حفظواحیایبافت
تاریخیبازار 100

ری
شگ
گرد
یو

هنگ
فر
اث
میر 10000مترمربع

درسال
عملیاتمرمت،حفظواحیاءونگهداری

بافتتاریخیبازار 1

حفظواحیایبنایثبتجهانی 100 100مترمربعدر
سال تملکوآزادسازیواحدهایمخلبازار 2

حفظواحیایبنایثبتجهانیو
جذبتوریست 100 200مترمربعدر

سال بهسازیوایجادسرویسهایبهداشتی 3

حفظواحیایبنایثبتجهانیو
جذبتوریست 100

ری
ردا
شه 1000مترمربع ایجادپارکینگطبقاتیوبارانداز 4

توسعهجذبگردشگربهویژه
توریستخارجی 100

ری
شگ
گرد
یو

هنگ
فر
اث
میر 1000مترمربع بهسازیساماندهیواحدهایاقامتیو

پذیراییورفاهیداخلواطرافبازار 5

مشارکتبازاریاندرمرمتمغازهها
وشهرداریدرکفسازیواجرای

آبوفاضالب
- 3مورد تغییرکاربریخانههایتاریخیاطراف

بازاربهمراکزاقامتی 6

اشتغالزایی–حفظواحیایبافت
تاریخیبازار 100 - جلبمشارکتهایمردمیوبخش

خصوصیدرکلیهفعالیتها 7

2-1-25- هسته کلیدی: گردشگری روستایی و عشایری با محوریت کندوان
بــرایتحقــقاهــدافهســتهکلیــدی»گردشــگری روســتایی و عشــایری بــا محوریــت 
کنــدوان«7پــروژهبــااعتبــاریمعــادل250میلیــاردریــال)67درصــدازمحــلمنابــع

غیردولتــیو33درصــدازمحــلمنابــعدولتــی(بــرآوردگردیــدهاســت.ادارهمیــراثفرهنگــی
ــا ــایریب ــتاییوعش ــگریروس ــدیگردش ــتهکلی ــرایهس ــئولاج ــتانمس ــگریاس وگردش
محوریــتکنــدواناســت.چنانچــهازگزارشهــایارســالیدســتگاهاجرایــیمســئولهســته
ــت ــتهاس ــیداش ــرفتفیزیک ــدپیش ــوع96درص ــوردرمجم ــدیمذک ــتهکلی ــد،هس برمیآی

ــدول34-1(. )ح
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جدول )1-34(: هسته کلیدی: گردشگری روستایی و عشایری با محوریت کندوان

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

حفظواحیایبافتتاریخیو
جذبتوریست 100

ری
شگ
گرد
یو

هنگ
فر
اث
میر

1000
مترمربع

مرمت،حفظواحیاءونگهداریبافتتاریخی
روستاهایهدفو)روستایکندوان( 1

حفظواحیایبافتتاریخیو
جذبتوریست 100 5000

مترمربع
ایجادزیرساختهایگردشگریدرحداقل20

روستاهایهدفومناطقعشایری 2

85 2000
مترمربع تملکساختوسازهایغیرمجاز 3

75 2هکتار ایجادپارکینگجهتخودروهایگردشگران 4
حفظواحیایبافتتاریخیو

جذبتوریست 100 2000
مترمربع

ساماندهیوبهسازیکرانهایکندوانوتبدیلآن
بهمراکزاقامتی 5

100 3000
مترمربع

مرمت،احیاوآمادهسازیروستایحیلهوروتبدیل
آنبهواحدهایپذیراییواقامتیوفرهنگی 6

رونقتولیدواقتصادخانوار 100 10مرکز راهاندازیوایجادمراکزآموزشصنایعدستیو
هنرهایسنتی 7

2-1-26- هسته کلیدی: گردشگری سالمت
ــن ــینمــودناهــدافای ــالمت«وعملیات ــگری س ــرایاجــرایهســتهکلیــدی»گردش ب
ــز ــانی ــنپروژهه ــهای ــوطب ــاریمرب ــعاعتب ــفشــدهومناب ــتتعری ــروژهو2فعالی هســته،4پ
معــادل320میلیــاردریــال)92درصــدازمحــلمنابــعغیردولتــیو8درصــدازمحــلمنابــع
دولتــی(بــرآوردگردیــدهاســت.ادارهکلمیــراثفرهنگــیوگردشــگریاســتانمســئول
اجــرایهســتهکلیــدیگردشــگریســالمتاســت،امــابنابــرمســئولیتذاتــیدانشــگاهعلــوم
پزشــکیدرحفــظســالمتیآحــادجامعــهاســتان،برخــیازاقدامــاتایــنهســتهکلیــدیبــر
عهــدهدانشــگاهعلــومپزشــکیاســتانگذاشــتهشــدهاســت.بــرایهســتهکلیــدیگردشــگری
ــرفت ــتان،92/65درصــدپیش ــگریاس ــیوگردش ــراثفرهنگ ــطادارهکلمی ــالمتتوس س

فیزیکــیگــزارششــدهاســت)جــدول35-1(
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جدول )1-35(: هسته کلیدی: »گردشگری سالمت«

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

100
دانشگاه
علوم
پزشکی
تبریز

50تخت اختصاصتختهایویآیپی»دربیمارستانهای
استانجهتگردشگران»سالمت« 1

جذبگردشگران
سالمتبهویژهخارجی 100

ری
شگ
گرد
یو

هنگ
فر
اث
میر
ل
هک
دار
ا 15مورد دپارتمانپذیرشبیمارانبینالمللیدرمراکزدرمانی

اجرایینمودن 2

توسعهگردشگری
درمانی 100 4مورد ایجادوساماندهیمجتمعهایآبدرمانیباتوجهبهوجود

چشمههایآبمعدنیمتعدددراستان 3

جذبوتوسعه
گردشگریسالمت 100 1باب ایجادهتلبیمارستانجهتاقامتهمراهانبیماران 4

جذبوتوسعه
گردشگریسالمت 50 5موردساالنه

حضوردرنمایشگاههایبینالمللیگردشگریسالمت
وتهیهوتولیدوپخشبرنامههایدیداریوشنیداریاز

شبکههایبینالمللی
5

75 2موردساالنه برگزارینشستهایعلمی 6

2-1-27- هسته کلیدی: توسعه محورهای گردشگری استان
هســتهکلیــدی»توســعه محورهــای گردشــگری اســتان«بــا24پــروژهدرقالــب3اقــدام
تعریــفشــدهواعتبــاریمعــادل1875میلیــاردریــال)89درصــدازمحــلمنابــعغیردولتــیو
11درصــدازمحــلمنابــعدولتــی(بــرایاجــرایایــنهســتهپیــشبینــیشــدهاســت.عملیات
اجرائــیهســتهکلیــدیتوســعهمحورهــایگردشــگریاســتاندرســهمحــورشــمال،جنــوب
ســهندومرکــزبــامســئولیتادارهکلمیــراثفرهنگــیوگردشــگریاســتانانجــاممیپذیــرد.
هســتهکلیــدیتوســعهمحورهــایگردشــگریاســتاندرســهمحــورشــمال،جنــوبســهندو
مرکــز)جــادهابریشــم(تعریــفشــدهبــودکــهگــزارشادارهکلمیــراثفرهنگــیوگردشــگری

بــرایآنپیشــرفتفیزیکــی97/2اعــالمنمــودهاســت.)جــداول1-1،36-37و38-1(
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 جدول )1-36(: هسته کلیدی: توسعه محورهای گردشگری استان
اقدام 1: محور گردشگری شمال استان

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

حفظواحیاورونق
گردشگریطبیعی

100

ری
شگ
گرد
یو

هنگ
فر
اث
میر

1000
مترمربع مرمت،حفظواحیاءونگهداریآثارتاریخی 1

جذبتوریستو
رونقگردشگری 100کیلومتر بهسازیراههایدسترسیبهجاذبههایمحورشمال 2

جذبتوریستو
رونقگردشگری

ایجاد4
کمپینگ
مجهز

ایجادزیرساختهایگردشگریدرکلیسایسنتاستپانوس،
آبشارآسیاب،کاروانسرایخواجهنظر،مجموعهکردشت 3

جذبتوریستو
رونقگردشگری 3پارکینگ ایجادپارکینگهایمجهزخودروهایگردشگراندرکنار

جاذبههایتاریخی–فرهنگی 4

جذبتوریستو
رونقگردشگری

15000
مترمربع

بهسازیوساماندهیتأسیساتگردشگریاماکناقامتیو
پذیرایی 5

جذبتوریستو
رونقگردشگری

1000
مترمربع راهاندازیموزهژئوتوریسمجلفا 6

جذبتوریستو
رونقگردشگری 2مجتمع ایجادمجتمعهایبینراهیدرنوردوز–جانانلو 7

جذبتوریستو
رونقگردشگری 4مرکز ساختوایجادمراکزاقامتی 8

رونقتولیدوتوسعه
صنایعدستی 3مرکز راهاندازیمراکزآموزشصنایعدستیوهنرهایسنتی 9
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 جدول )1-37(: هسته کلیدی: توسعه محورهای گردشگری استان
اقدام 2: محور گردشگری جنوب سهند

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

جذبتوریستو
رونقگردشگری 100

ری
شگ
گرد
یو

هنگ
فر
اث
میر

1000
مترمربع

مرمت،حفظواحیاءونگهداریآثارتاریخیشهرهایمحور
جنوب 1

جذبتوریستو
رونقگردشگری 100 100کیلومتر عملیاتبهسازیراههایدسترسیبهجاذبههایمحورجنوب 2

- 100 مترمربع تملکوساماندهیرصدخانهمراغه 3
جذبتوریستو
رونقگردشگری 100 یکهکتار ایجادپارکینگهایمجهزخودروهایگردشگراندرمحور

جنوب 4

جذبتوریستو
رونقگردشگری 100 5000

مترمربع
بهسازیوساماندهیوایجادتأسیساتگردشگریمحورجنوب

اماکناقامتیوپذیرایی 5

مسئولیتادامه
پروژهبرعهدهاداره
کلمحیطزیست
استاناست.

30 5000
مترمربع راهاندازیاکوموزهفسیلیمراغه 6

جذبتوریستو
رونقگردشگری 100 2مرکز ساختوایجادمراکزاقامتی 7

رونقتولیدوتوسعه
صنایعدستی 100 3مرکز راهاندازیوایجادمراکزآموزشصنایعدستیهنرهایسنتی 8
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 جدول )1-38(: هسته کلیدی: توسعه محورهای گردشگری استان
اقدام 3: محور گردشگری مرکز استان )جاده ابریشم(

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

جذبتوریستو
رونقگردشگری

100

ری
شگ
گرد
یو

هنگ
فر
اث
میر

1000
مترمربع مرمت،حفظواحیاءونگهداریآثارتاریخیمحور 1

جذبتوریستو
رونقگردشگری 100کیلومتر بهسازی،تسطیحوتعریضجادههایدسترسیبهجاذبهها 2

جذبتوریستو
رونقگردشگری

8000
مترمربع

تملکوآزادسازیساختوسازهایغیرمجازوایجادکمپهای
گردشگریدرمحور 3

جذبتوریستو
رونقگردشگری 4پارکینگ ایجادپارکینگهایمجهزخودروهایگردشگراندر

شهرستانها 4

جذبتوریستو
رونقگردشگری

مترمربع
1000

بهسازیوساماندهیتأسیساتگردشگری
اماکناقامتیوپذیراییدرمراکزشهرستانهایمحورجاده

ابریشم
5

جذبتوریستو
رونقگردشگری 4مرکز ساختوایجادمراکزاقامتی 6

رونقتولیدوتوسعه
صنایعدستی 3مرکز راهاندازیوایجادمراکزآموزشصنایعدستیوهنرهایسنتی 7

2-1-28- هسته کلیدی: بازاریابی، تبلیغات و ترویج فرهنگ جذب گردشگر
ــی، تبلیغــات و ترویــج فرهنــگ جــذب گردشــگر«  دراجــرایهســتهکلیــدی»بازاریاب
ــع ــال)61درصــدازمحــلمناب ــاردری ــادل213میلی ــاریمع ــفشــدهواعتب ــتتعری 8فعالی
ــدی ــتهکلی ــنهس ــرایای ــرایاج ــی(ب ــعدولت ــدود39درصــدازمحــلمناب ــیوح غیردولت
بــرآوردشــدهاســت.ادارهکلمیــراثفرهنگــیوگردشــگریاســتانمســئولیتاجرائــیکــردن
فعالیتهــایهســتهکلیــدیبازاریابــی،تبلیغــاتوترویــجفرهنــگجــذبگردشــگررابــرعهــده
دارد.گــزارشادارهکلمیــراثفرهنگــیوگردشــگریاســتانپیشــرفتفیزیکــی100درصــدی
ــگری ــیوگردش ــراثفرهنگ ــنادارهکلمی ــد.همچنی ــانمیده ــدینش ــتهکلی ــرایهس ب
ــدیشــمال ــهآزادتجــاریارسدرهســتهکلی ــلومشــارکتمنطق اســتانهماهنگــی،تعام
اســتانوهماهنگــی،تعامــلومشــارکتشــهرداریتبریــزدرهســتهکلیــدیمحــورگردشــگری

مرکــزاســتانوبــازارتبریــزرامطلــوبارزیابــیکــردهاســت.)جــدول39-1(.
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جدول )1-39(: هسته کلیدی: بازاریابی، تبلیغات و ترویج فرهنگ جذب گردشگر

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

اطالعرسانی،آموزشو
رونقگردشگری 100

ری
شگ
گرد
یو

هنگ
فر
اث
میر

1بانک
اطالعاتی

ایجادبانکاطالعاتیوتکمیلتوسعهوبسایت
گردشگریاستانبامحوریتهستههایکلیدی

مشخصشده
1

اطالعرسانی،آموزشو
رونقگردشگری 100 7بازارهدف نیازسنجی،نظرسنجی،مطالعهمشخصنمودنبازارهای

هدفداخلیخارجیاستان 2

اطالعرسانی،آموزشو
رونقگردشگری 100 7نمایشگاه حضوردرنمایشگاههایگردشگریداخلیوبینالمللی

بازارهایهدف 3

اطالعرسانی،آموزشو
رونقگردشگری 100 7توردرسال برگزاریتورهایآشناسازیاستانبرایتورگردانانو

آژانسدارانواصحابرسانه 4

اطالعرسانی،آموزشو
رونقگردشگری 100 3نمایشگاه

درسال
برگزارینمایشگاههایبینالمللیگردشگریصنایعدستی

دراستان 5

اطالعرسانی،آموزشو
رونقگردشگری 100 7مرکزدائمی ایجادمراکزاطالعرسانیدائمیاستقرارراهنمایان

چندزبانهدرمراکزاطالعرسانیگردشگریاستان 6

اطالعرسانی،آموزشو
رونقگردشگری 100 15دورهو

کارگاه
برگزاریدورههاوکارگاههایآموزشیبرایفعاالنصنعت

گردشگریاستان 7

اطالعرسانی،آموزشو
رونقگردشگری 100 7برنامه

درسال
تهیهوتولیدوپخشبرنامههایدیداریوشنیداریدر
شبکههایملیوبینالمللیبازارهایهدفداخلیو

خارجی
8

2-1-29- هسته کلیدی: توسعه زیرساخت های حمل و نقل
بــهمنظــورعملیاتــینمــودنهســتهکلیــدی»توســعه زیرســاخت های حمــل و نقــل«و
اهــدافایــنهســته4پــروژهدرقالــبدواقــدام،»توســعهارتبــاطجــادهایوریلــیباکشــورهای
همجــوارواروپــا«و»تبدیــلفــرودگاهتبریــزبــههــابمنطقــهونوســازینــاوگانبــاریمنطقــه«
درنظــرگرفتــهشــدهاســت.درمجمــوعبــرایاجــرایاقدامــاتایــنهســته95585,4میلیــارد
ریــالاعتبــار)42,63درصــدازمحــلمنابــعدولتــیو57,37درصــدازمحلمنابــعغیردولتی(
ــای ــداریوادارهکلفرودگاهه ــازی،ادارهکلراه ــت.ادارهکلراهوشهرس ــدهاس ــرآوردش ب
ــدیتوســعه ــدیهســتهکلی ــنهســتهمیباشــند.جمعبن ــودنای ــینم اســتانمســئولاجرائ
زیرســاختهایحمــلونقــلبــادواقــدامتوســعهارتباطجــادهایوریلــیباکشــورهایهمجوار
واروپــاوتبدیــلفــرودگاهتبریــزبــههــابمنطقــهونوســازینــاوگانبــاریمنطقــهدرمجمــوع
پیشــرفتفیزیکــی37/72درصــدینشــانمیدهــدکــهالبتــهدرایــنبیــنمجمــوعاقدامــات
ادارهکلفرودگاههــایاســتانپیشــرفتبهتــریداشــتهاســت)جــداول1-40و41-1(.
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 جدول )1-40(: هسته کلیدی: توسعه زیرساخت های حمل و نقل
اقدام 1: توسعه ارتباط جاده ای و ریلی با کشورهای هم جوار و اروپا

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف 
عملیاتی 

برنامه
پروژه / فعالیت

ف
ردی

تبریز-بازرگاندرقالبدوقطعهمیباشد؛قطعهاولازتبریز
تامرندبهطول64کیلومترکه13کیلومترآنکنارگذرغربی

تبریزومابقیازکنارگذرتاکیلومتر64است.
5/19

ادارهکلراه
وشهرسازی
استان

255
کیلومتر

احداثآزادراهتبریز
-بازرگان 1

برایپروژهمذکورمطالعاتامکانسنجیصورتنگرفته
است.درخواستکارگروه)حوزهراهسازی(تأمینبودجهبرای
انجاممطالعاتامکانسنجیدراستانبودهتاازطریقاداره
کلراهوشهرسازیپیگیراخذمجوزماده215گرددکهاعتبار

مذکوردراستانفراهمنگردیدهاست.

0/8
نماینده

شرکتساخت
وتوسعه
زیربناهای
حملونقل
استان

200
کیلومتر

احداثراهآهنتبریز
–بازرگانشهرقارص
)حدفاصلمرندتا

بازرگان(
2

64/98 200
کیلومتر

تکمیلمحورجدید
راهآهنمیانه–تبریز 3

نوسازیناوگانموجبتسریعدرخدماتحملونقلو
کاهشقیمتتمامشدهخدماتحملونقلمیگردد.یکیاز
دالیلکمبودنسرعتنوسازیناوگان،درخواستوثیقههای
سنگینازسویبانکهاجهتارائهتسهیالتمیباشد.

50
ادارهکل
حملونقل
وپایانههای
استان

3080
دستگاه

نوسازیناوگانباری
باالی40سال 4

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

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

فونداسیوندرسال90اجراشدهو
نقشههایجدیدتهیهودرمرحلهعقد
قراردادفاز3مشاوروپیشازفراخوان

هستیم.
13

ان
ست
یا

هها
دگا
فرو
ل
هک
دار
ا

14000
مترمربع احداثترمینالبینالمللیفرودگاهتبریز 1

درمرحلهاخذمجوزازهیئتتشخیص
شرکتفرودگاههاوناوبریهواییایران

میباشد.
5/4 5000

مترمربع احداثترمینالبارکارگو 2

100 10450
مترمربع احداثپارکینگطبقاتی 3

بهاتمامرسید. 64 12500
مترمربع احداثمرکزتعمیرونگهداریهواپیما 4

بهاتمامرسید. 48/14 100000
مترمربع توسعهاپرون 5
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2-1-30- هسته کلیدی: تأمین برق مطمئن استان متناسب با ظرفیت های توسعه استان
بــرایتحقــقعملیاتــیاهــدافهســتهکلیــدی»تأمیــن بــرق مطمــن اســتان متناســب 
بــا ظرفیت هــای توســعه اســتان«5پــروژهدرنظــرگرفتــهشــدهاســت.مجمــوعاعتبــارمــورد

ــع ــال)50درصــدازمحــلمناب ــاردری ــنهســته2636میلی ــرایاجــرایپروژههــایای ــازب نی
دولتــیو50درصــدازمحــلمنابــعغیردولتــی(میباشــد.شــرکتبــرقمنطقــهایآذربایجــانو
شــرکتتوزیــعنیــرویبــرقمســئولیتاجرائــینمــودنایــنهســتهرابــرعهــدهدارنــد.برمبنــای
گزارشهــایواصلــهازشــرکتهایمســئول،پیشــرفتفیزیکــیتأمیــنبــرقمطمئــن
ــع(72/60درصــد ــالوتوزی ــد،انتق ــتان)تولی ــعهاس ــایتوس ــاظرفیته ــبب ــتانمتناس اس

محاسبهشدهاست)جدول42-1(.
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 جدول )1-42(: هسته کلیدی: تأمین برق مطمئن استان
متناسب با ظرفیت های توسعه استان )تولید، انتقال و توزیع(

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی برنامه پروژه / فعالیت

ف
ردی

،GISدیوارکشیومحوطهسازی،نصب
پست230کیلوولت،تابلوهایکنترلو
ترانس230کیلوولتانجامشدهاست.

95

ای
طقه

من
رق
تب

شرک

200*2مگاولتآمپر
40*2مگاولتآمپر

پست230/132/20کیلوولت
)GIS(مرکزیتبریز 1

مجوزهایالزماخذ،افزایشتعدادکارگاه،
حفاریوتحکیم2کیلومترازتونلاصلیو
خریدکابلموردنیازانجامشدهاست.

58 8*3*2کیلومترمدار
احداثوتجهیزتونلوخرید
کابلومتعلقاتخطدومداره
230کیلوولتشفابهپست

مرکزیتبریز
2

عدمموفقیتدراینحوزه:
عدمتمایلسرمایهگذاربهدلیلافزایش
نرخارزوافزایشهزینهسرمایهگذاری
افزایشنیافتننرخخریدانرژیعلیرغم
افزایشهزینههایسرمایهگذاری

27/4

رق
یب

یرو
عن
وزی
تت

شرک

احداث1,5مگاوات
در3سال

حمایتوتوسعهتولیدانرژی
بااستفادهازسیستمهای
خورشیدیوهیبریدیدر

محلمصرف
3

100 احداث20مگاواتدر
3سال

حمایتوتوسعهتولیدانرژیبا
chpاستفادهازسیستمهای

درصنایع
4

78/45
کاهش1,5درصداز
کلتلفاتانرژیدرهر

3سال
کاهشتلفاتانرژیدربخش

توزیعبرق 5

2-1-31- هسته کلیدی: تسریع در اجرا و بهره برداری از خطوط متروی تبریز
بــرایمحقــقنمــودناهــدافهســتهکلیــدی»ترسیــع در اجــرا و بهره بــرداری از 
خطــوط مــرتوی تربیــز«7پــروژهتعریــفشــدهاســت.مجمــوعاعتبــارمــوردنیــازبــرایاجرای

ــی،51,8درصــداز ــعدولت ــال)21,47درصــدازمحــلمناب ــاردری ــنهســته34203میلی ای
محــلمنابــعغیردولتــیو26,7درصــدازمحــلمنابــعشــهرداریتبریــز(بــرآوردگردیــدهاســت.
ــده ــرعه ــزب ــرویتبری ــوطمت ــرداریازخط ــراوبهرهب ــریعدراج ــدیتس ــتهکلی ــرایهس اج
ســازمانقطــارشــهریتبریــزوحومــهگذاشــتهشــدهاســت.ســازمانقطــارشــهریتبریــزدر
گــزارشارســالیخــودبــرایهســتهکلیــدیتســریعدراجــراوبهرهبــرداریازخطــوطمتــروی

ــزپیشــرفتفیزیکــی34/24درصــدیمنظــورنمــودهاســت)جــدول43-1(. تبری
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جدول )1-43(: هسته کلیدی: تسریع در اجرا و بهره برداری از خطوط متروی تبریز
مالحظات

درصد پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی برنامه پروژه / فعالیت

ف
ردی

99/93

ریز
یتب

هر
رش
قطا

5.6کیلومتر بهرهبرداریازفازاولخط1 1

69/43
قراردادشهرآتیه 200

واگن خریدناوگانخط1 2
قراردادپوژن

94/34 4,2کیلومتر اجرایفازدومخط1 3
75/11 7,4کیلومتر اجرایفازسومخط1 4
14/64 22,4کیلومتر اجرایخط2 5
0 215واگن خریدناوگانخط2 6

مطالعاتدرکریدورقبلیبطول
15کیلومتربا51/14درصد
پیشرفتمتوقفشدهاستواز
سال1397تاکنون،مقدمات
مطالعاتفازاولبرایکریدور
اصالحشدهانجامشدهاست.

51/14 9/5کیلومتر مطالعاتفازاولخط3 7

2-1-32- هسته کلیدی: نوسازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی
طبــقبرنامــهبــرایدســتیابیبــهاهــدافهســتهکلیــدی»نوســازی بافت هــای فرســوده 
و ســکونتگاه های غیررســمی«3پــروژهدرنظــرگرفتــهشــدهاســت.همچنیــندرمجمــوع

اعتبــاریمعــادل39178میلیــاردریــال)91درصــدازمحــلمنابــعغیردولتــی(بــرای
ــدهاســت.دســتگاههایمســئولاجــرایهســتهکلیــدی ــرآوردگردی اجــرایهســتهکلیــدیب
نوســازیبافتهــایفرســودهوســکونتگاههایغیررســمیشــهرداریکالنشــهرتبریــزو
ــتان ــهرداریهایاس ــزوش ــهرداریتبری ــند.ش ــتانمیباش ــطحاس ــهرداریهایس ــایرش س
ــدینوســازیبافتهــایفرســودهو ــوردپیشــرفتفیزیکــیهســتهکلی ــزارشدرم ــهگ ازارائ

ســکونتگاههایغیررســمیخــوددارینمودهانــد)جــدول44-1(.
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جدول )1-44(: هسته کلیدی: نوسازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی
مالحظات

درصد پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه اجرائی هدف عملیاتی برنامه پروژه / فعالیت

ف
ردی

_ شهرداریتبریز 440هکتار اجرایطرحاسکانپایادرشهرتبریز 1
_

شهرداریهایاستان
1500هکتار بهسازیونوسازیبافتهایفرسودهاستان 2

_ 350هکتار ساماندهیسکونتگاههایغیررسمیاستان 3

ــات و  ــن آوری اطالع ــی و ف ــاخت های ارتباط ــعه زیرس ــدی: توس ــته کلی 2-1-33- هس
خدمــات الکترونیــک

ــی و  ــاخت های ارتباط ــعه زیرس ــدی»توس ــتهکلی ــدافهس ــودناه ــقنم ــرایمحق ب
فــن آوری اطالعــات و خدمــات الکرتونیــک«13پــروژهو5فعالیــتتعریــفشــدهواعتبــاری

ــیو73درصــدازمحــل ــعغیردولت ــال)27درصــدازمحــلمناب ــاردری ــادل615,7میلی مع
منابــعدولتــی(بــرایاجــرایاقدامــاتایــنهســتهبــرآوردگردیــدهاســت.دســتگاههای
مرتبــطبــاعملیاتــینمــودنهســتهکلیــدیتوســعهزیرســاختهایارتباطــیوفــنآوری
ــات،اداره ــنآوریاطالع ــاتوف ــداز:ادارهارتباط ــکعبارتن ــاتالکترونی ــاتوخدم اطالع
ــر ــگوارشــاداســالمی،شــرکتپســت،دفت ــز،ادارهفرهن ــرورش،شــهرداریتبری آموزشوپ
فــنآوریاســتانداری،دانشــگاهتبریــزوادارهکلحراســت.امــاگزارشهــایدریافتــیســازمان
ــنآوری ــاتوف ــویادارهکلارتباط ــًاازس ــتهعموم ــردهس ــزیازعملک ــتوبرنامهری مدیری
ــریاجــرایپروژههــای ــهنظــرمیرســد،ادارهمذکــوررأســًاپیگی ــودهوب اطالعــاتاســتانب
ــات، ــنآوریاطالع ــاتوف ــالیازادارهکلارتباط ــایارس ــوعگزارشه ــت.مجم ــتهاس هس
ادارهکلآمــوزشوپــرورش،دانشــگاهتبریــزوشــرکتپســتدرصــدپیشــرفتفیزیکــیهســته
کلیــدیتوســعهزیرســاختهایارتباطــیوفــنآوریاطالعــاتوخدمــاتالکترونیــک75/77

ــدول45-1(. ــد)ج ــانمیده ــدنش درص
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 جدول )1-45(: هسته کلیدی: توسعه زیرساخت های ارتباطی
و فن آوری اطالعات و خدمات الکترونیک

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه اجرائی هدف عملیاتی برنامه پروژه / فعالیت

ف
ردی

100
ادارهکلارتباطات

وفنآوری
اطالعات

یکمرکز پروژهمرکزدادهاستان 1
100 1000پورت FTTXپروژه 2

100
1756روستا
_Adsl256(
)Wifi1500

توسعهاینترنتپرسرعت
روستایی 3

بدلیلعدمتخصیصاعتباربه
هوشمندسازیمدارسازسویوزارتو
ازسوییدیگرافزایشتعداددانشآموزان
وبهتبعآنافزایشتعدادکالسها
اهدافپروژههوشمندسازیمدارسبطور

کاملمحققنشدهاست.

26
ادارهکل

آموزشوپرورش

7000کالس هوشمندسازیمدارس 4

100 500مدرسه افزایشمدارسدارای
LANشبکه 5

تمامیدستگاههایاجراییمیبایست
بهشبکهوصلشوندکهدردومینسند

تدبیرجزوپروژههاآمدهاست
50

ادارهکلارتباطات
وفنآوری
اطالعات

80دستگاههای
اجرایی

ایجادوتوسعهشبکه
ملیاطالعات 6

مقرربودپروژهتوسطسازمانفنآوری
شهرداریانجامشودولیگزارشیمبنی

برپیشرفتواصلنگردیدهاست.
35 شهرداریتبریز 1سیستم

نرمافزاری پرداختخردالکترونیکی 7

توسطبخشخصوصیاستانبهاتمام
رسیدهاست. 100 ادارهکلفرهنگ

وارشاد 5طرح تولیدمحتوای
الکترونیکی 8

توسطسازمانمدیریتوبرنامهریزی
انجامشدهاست. 100

ادارهکلارتباطات
وفنآوری
اطالعات

80دستگاهاجرایی
تهیهشناسنامهخدمت
سازمانهایدولتیدر

استان
9

توسطبخشخصوصیاستانتکمیل
شدهاست. 100 شهرداریتبریز 1سیستم

نرمافزاری
پیادهسازیسیستم
هوشمندصنعت
گردشگریدراستان

10

100
ادارهکلارتباطات

وفنآوری
اطالعات

6همایش
برگزاریهمایشهای
مرتبطبادولت

الکترونیکوشبکهملی
اطالعات

11
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 جدول )1-45(: هسته کلیدی: توسعه زیرساخت های ارتباطی
و فن آوری اطالعات و خدمات الکترونیک

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه اجرائی هدف عملیاتی برنامه پروژه / فعالیت

ف
ردی

درسال96پروژهتوسط4شرکت
پیمانکاریودرحدود126نفرپرسنل
بخشخصوصیودرسال97پروژه

توسط4شرکتپیمانکارودرحدود108
نفرپرسنلبخشخصوصیانجامگردید.

بهنگامسازی:%116
ژئوکدسازی:%102

ISICطبقهبندیمشاغل:%95
پاالیشاطالعات:%100

100 شرکتپستاستان 1سیستم
نرمافزاری

GNAFطرحنشانی
استانداردمکانیملی 12

توسطبخشخصوصیتکمیلگردیده
ونیازمندهمکاریاستانداریجهت

استقرارمیباشد.
100

دفترفنآوری
استانداری

1سیستم
نرمافزاری پرتالملی/استانی 13

بودجهالزمبرایاستقراراینپروژه
تخصیصدادهنشدهاست. 30 40دستگاهاجرایی

پیادهسازیاستاندارد
بینالمللیامنیت
ISMSاطالعات

14

بهدلیلهزینهبربودنوعدمتامیناعتبار
انجامنشدهاست. 0

ادارهکلارتباطات
وفنآوری
اطالعات

3گروه ایجادگروهواکنشامداد
CERTرخدادرایانهای 15

درطولاجرایسندتدبیروتوسعه
ICTچندینکارگاهدرحوزهامنیت

برگزارشدهاست.
100 دفترفنآوری

استانداری 500نفر/ساعت
آموزشهایامنیتی
وفنیتخصصی

ITکارشناسان
16

دستاوردهایپروژه:
اشتغالنزدیکبه15نفردرآپادانشگاه

تبریز
برگزاریحدود6000نفرساعتکارگاه
آموزشیدرزمینههایمختلفامنیت

سایبری
رصدآسیبپذیریهایموجوددررسانهها
وپورتالهایاستانیوارائهراهکاربرای

رفعمشکالتموجود

100 دانشگاهتبریز 1 آپادانشگاهتبریز 17

2-1-34- هسته کلیدی: ارتقای نظام ارائه خدمات سالمت در جامعه
ــالمت در  ــات س ــه خدم ــام ارائ ــای نظ ــدی»ارتق ــودنهســتهکلی ــینم ــتاجرای درجه
جامعــه«تعــداد7پــروژهو17فعالیــتدرقالــب3اقــدام»بهبــوداســتانداردخدمتــیپزشــک

ــعســالمتدر ــی«،»طراحــیوایجــادمجتم ــتاهاوشــهرهادربخــشدولت ــوادهدرروس خان

ادامه
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ــیســالمتاســکو« ــعوهمگان ــبکهجام ــادش ــیوایج ــزرگ«و»طراح ــیهشــهرهایب حاش
ــا ــاوفعالیته ــنپروژهه ــودنای ــینم ــرایعملیات ــارالزمب ــهشــدهاســت.اعتب درنظــرگرفت
ــع ــلمناب ــدازمح ــیو2درص ــعمل ــلمناب ــدازمح ــال)98درص ــاردری ــدود7226میلی ح
ــرآوردشــدهاســت.دســتگاهمجــریهســتهکلیــدیارتقــای اختصاصــیدســتگاهمجــری(ب
نظــامارائــهخدمــاتســالمتدرجامعــهدانشــگاهعلــومپزشــکیتبریــزاســت.هســتهکلیــدی
ارتقــاینظــامارائــهخدمــاتســالمتدرجامعــهکــهخــودشــاملســهاقــدامبهبــوداســتاندارد
خدمتــیپزشــکخانــوادهدرروســتاهاوشــهرهادربخــشدولتــی،طراحــیوایجــادمجتمــع
ــیســالمت ــزرگوطراحــیوایجــادشــبکهجامــعوهمگان ســالمتدرحاشــیهشــهرهایب
ــز99/05درصــدپیشــرفت ــومپزشــکیتبری اســکومیباشــد،براســاسگــزارشدانشــگاهعل

ــداول1-1،46-47و48-1(. ــت)ج ــتهاس ــیداش فیزیک

 جدول )1-46(: هسته کلیدی: ارتقای نظام ارائه خدمات سالمت در جامعه
اقدام 1: بهبود استاندارد خدمتی پزشک خانواده در روستاها و شهرها در بخش دولتی

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی برنامه پروژه / فعالیت

ف
ردی

98

ریز
یتب

شک
مپز

علو
گاه

انش
د

335مرکزبهداشتیدرمانیو
خانههایبهداشت

بهبوداستانداردساختمانیوتجهیزاتی
مراکزارائهخدماتبهداشتیدرمانی 1

100 495پزشکو310ماما بهبوداستانداردپرسنلیمراکزارائهخدمت 2
100 495پزشکو310ماما آموزشوتوانمندسازیاعضایتیمسالمت 3

عدمدسترسیبه
اینترنتدرتعدادی

ازروستاها
93 20مرکزبهداشتو335مرکز

بهداشتیدرمانی استقرارسامانهالکترونیکسالمت 4

90 25بیمارستان ایجادکلینیکهایارجاعدربیمارستان 5

100
20مرکزبهداشتو335مرکز
بهداشتیدرمانی)ساالنهو

باارزشیابخارجی(
پایشوارزشیابیبرنامه 6
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 جدول )1-47(: هسته کلیدی: ارتقای نظام ارائه خدمات سالمت در جامعه
اقدام 2: طراحی و ایجاد مجتمع سالمت در حاشیه شهرهای بزرگ

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی برنامه پروژه / فعالیت

ف
ردی

100
ریز
یتب

شک
مپز

علو
گاه

انش
د

5مطالعه مطالعهپایهشاخصهاومطالعاتدورهایساالنه 1

100 - طراحیکاملدستورالعملاجراییمجتمعهایسالمت
براساسبستهخدمتوجمعیتتعریفشده 2

100 20راهنما تهیهراهنمایبیماریهادرسطوحمختلفبراساس
گروههایهدف 3

100 - طراحیکاملنظامجامعآموزشبراساسبستههای
خدمتی 4

100 - طراحیکاملنظامپایشوارزشیابیبراساس
دستورالعملبرنامه 5

100 1مجتمع اجرایپایلوتبرنامهبراساسدستورالعملاجرایی 6

100 20مجتمعسالمتدرتبریزو
شهرهایباالی50هزارنفر

راهاندازیمجتمعهایسالمتبراساسنتایجمناطق
پایلوت 7

100 مجتمعهایکلاستان استقرارسامانهالکترونیکسالمت 8
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 جدول )1-48(: هسته کلیدی: ارتقای نظام ارائه خدمات سالمت در جامعه
اقدام 3: طراحی و ایجاد شبکه جامع و همگانی سالمت اسکو

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی برنامه پروژه / فعالیت

ف
ردی

100

ریز
یتب

شک
مپز

علو
گاه

انش
د

- طراحیکاملدستورالعملاجراییبراساس
بستهخدمتوجمعیتتعریفشده 1

100 طرحگسترشجامعشهرستان تدوینطرحگسترششبکهجامعوهمگانی
سالمت 2

100 قراردادبا3مجتمعسالمت)شبکهجامع
اسکوباهمکاریمرکزبهداشتاستان(

خریدخدمتازبخشهایدولتیو
غیردولتی 3

100 شبکهجامعوهمگانیسالمتاسکوبا
هماهنگیمرکزبهداشتاستان راهاندازیشبکهجامعوهمگانیسالمت 4

100 یکمجتمعسالمت راهاندازیاولینمجتمعسالمتدرشهر
جدیدسهند 5

100 دومجتمعسالمت راهاندازیمجتمعهایسالمتاسکوو
ایلخچی 6

100 - اجرایبرنامهجامعهسالم 7

100 - اجرایبرنامهکنترلعواملخطرو
بیماریهایغیرواگیر 8

100 - اجرایبرنامهتوانمندسازیومشارکتمردم 9

100 4خودارزیابی،72پایشداخلی،18
ارزشیابیخارجیواصالحدرصورتنیاز پایشوارزشیابی 10

2-1-35- هسته کلیدی: بهبود سبک زندگی
بهمنظــورعملیاتــینمــودنهســتهکلیــدی»بهبــود ســبک زندگــی«تعــدادیــکپــروژهو
22فعالیــتدرقالــب3اقــدام»آمــوزشروشهــایخــودمراقبتــیبــرایکنتــرلعوامــلخطــر
ــلخطــروپیشــگیریاز ــرلعوام ــهکنت ــناجــرایبرنام ــری«،»تدوی ــایغیرواگی وبیماریه
بیماریهــایغیرواگیــرهــدفدرنظــامشــبکه«و»ارتقــایمشــارکتبیــنبخشــیواســتفاده
ــرایاجــرایهســته ــارالزمب ازتوانمندیهــایبخــشغیردولتــی«تعریــفشــدهاســت.اعتب
305میلیــاردریــال)24درصــدآنازمحــلمنابــعاســتانی،39,5درصــدازمحــلمنابــعملــی،
6,5درصــدمنابــعاختصاصــیوحــدود30درصــدازمنابــعداخلیدســتگاه(برآوردشــدهاســت.
ــومپزشــکی ــرعهــدهدانشــگاهعل ــودســبکزندگــیب مســئولیتاجــرایهســتهکلیــدیبهب
اســت.دانشــگاهعلــومپزشــکیتبریــزبــرایهســتهکلیــدیبهبــودســبکزندگــیدرجامعــه
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بــاســهاقــدامآمــوزشروشهــایخــودمراقبتــیبــرایکنتــرلعوامــلخطــروبیماریهــای
غیرواگیــر،تدویــنواجــرایبرنامــهکنتــرلعوامــلخطــروپیشــگیریازبیماریهــای
غیرواگیــرهــدفدرنظــامشــبکهوارتقــایمشــارکتبیــنبخشــیواســتفادهازتوانمندیهــای
بخشهــایغیردولتــیدرصــدپیشــرفتفیزیکــی91/57اعــالمنمــودهاســت)برایمحاســبه
ــیدر ــایهمگان ــرایورزشه ــزاریواج ــروژه»برگ ــهپ ــوطب ــیمرب درصــدپیشــرفتفیزیک
اداراتومــدارس«کــهمســئولیتاجــرایآنبــرعهــدهســازمانورزشوجوانــانشــهرداری
میباشــدبــهدلیــلعــدمارائــهاطالعــاتمربــوطبــهســال1397،ازاطالعــاتســال1396

اســتفادهگردیــدهاســت()جــداول1-1،49-50و51-1(.



جلد دوم | فصل اول | گزارش پایش عملکرد نخستین سند تدبیر توسعه 108

 جدول )1-49(: هسته کلیدی: بهبود سبک زندگی در جامعه
اقدام 1: آموزش روش های خود مراقبتی برای کنترل عوامل خطر و بیماری های غیرواگیر

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

آسم-دیابت-فشارخون-قلب-
تحرکبدنی-سرطان-حوادث-

چهارشنبهآخرسال
دالیلموفقیت:مشارکتشورایمبارزهبا

موادمخدروسازمانهایمرتبط

100

ریز
یتب

شک
مپز

علو
گاه

انش
د

6کمپینو
بسیجدرسال

طراحیواجرایکمپینهای
اطالعرسانیاستانی 1

تحرکبدنی-فشارخون-قلب-دیابت-
آسم-سرطان

چاپوتکثیر
)بنر،پوستر،استند،تراکتمیوهوسبزی

ولبنیات
-بنر،پوستر،استند،تراکت،برچسب
نمک،قندوروغنجداگانهوبصورت
سهتایی–بنروپوستروتراکتنمکدریا(

100 100عنوان
درسال

چاپوتکثیرموادآموزشیدرخصوص
بهبودسبکزندگیباکنترلعواملخطر 2

98908نفردرسال 100 1200نفردر
سال

تربیتمربیانهمسانباهدفبسیج
اطالعرسانیازبیندانشآموزانو
دانشجویانورابطینبهداشتیدر
خصوصبهبودسبکزندگی

3

ارتقایفعالیتبدنی–عواملخطر
بیماریهایقلبیعروقی-دیابت-
بیماریهایتنفسی-سرطانها-

100
35درصد
جمعیت
استان

برگزاریبرنامههایآموزشیبهبود
سبکزندگیوخودمراقبتیعواملخطر

بیماریهایغیرواگیربرایمردم
4

عواملخطربیماریهایقلبیعروقی
وخطرسنجی-اختاللچربیخون-
دیابت-فشارخون–تحرکبدنی-

بیماریهایتنفسی
100

100درصد
بیمارانتحت
مراقبت

آموزشبهبودسبکزندگیوخودمراقبتی
عواملخطربیماریهایغیرواگیربرای

بیماران
5

100 - طراحیوبسایتخودمراقبتیوبهبود
شیوهزندگی 6

براساساعالمسازمانصنعت،معدنو
تجارت،اینفعالیتدرحیطهوظایفاین

سازماننمیباشد.
_

ت،
صنع

ان
ازم
س

رت
جا
وت
دن
مع

-
چاپدورهایعالئمهشداردهندهعوامل
خطربیماریهاواستعمالدخانیاتو
مخاطراتدررویبستهبندیها

7
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 جدول )1-50(: هسته کلیدی: بهبود سبک زندگی در جامعه
اقدام 2: تدوین و اجرای برنامه کنترل عوامل خطر و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر 

هدف در نظام شبکه

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

آسم-copd–ایراپنپزشک-ایراپن
ماما-ایراپنبهورز-ایراپنمراقبت

سالمت-فشارخون-
100

ریز
یتب

شک
مپز

علو
گاه

انش
د

25بسته
آموزشی

5راهنمای
بالینی

تدوینبرنامهکنترلبیماریهایغیرواگیر
وبرنامهشناساییزودرسعواملخطر

بیماریها
1

اجرایبرنامهخطرسنجیبیماریهای
قلبیعروقیدرکلاستاندرحالانجام

میباشد.
41

%100
جمعیت
استان

ادغامکنترلبیماریهایغیرواگیرو
برنامهشناساییزودرسعواملخطر

بیماریهاوصدورکارتسالمتوانجام
PHCمراقبتوخودمراقبتیدر

2

شناساییمواردنیازمندخدماتتخصصی
وارجاعآنهابهروانپزشک 100

%100
جمعیت
استان

ساماندهینظامارجاعومراکزتشخیصی
درمانیسطحدومبرایمراقبتاز
بیماریهایغیرواگیرواصالحشیوه
زندگیوتغذیه،تحرکبدنیومشاوره
بهداشتروانیاجتماعیواعتیاد.

3

اجرایبرنامهاستپسعواملخطر
بیماریهایغیرواگیردرسراسرکشور

درسال95
100 8مورد

طراحیواجراپروژهبررسیوضعیت
موجودوپژوهشهایدورهایتغییر

سبکزندگیمردمدرکلیهمواردعوامل
خطروبیماریها

4
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 جدول )1-51(: هسته کلیدی: بهبود سبک زندگی
اقدام3: ارتقای مشارکت بین بخشی و استفاده از توانمندی های بخش های غیردولتی

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

_

ری
ندا
ستا
ا

1 تدوینواستقرارشیوهنامهاستانی
همکاریبینبخشی 1

_ 1
ایجادراهکارهایحمایتیالزمجهت
توسعهرستورانهایدوستدارسالمتو
برنامهغذاییاستانداردبرایکودکستانها

ومدارس
2

سنداستانیبیماریهایغیرواگیر 100

ی
شک
مپز

علو
گاه

انش
د

ریز
تب

1 پیشنهاداصالحاستانداردهایملیبر
اساسسیاستهایشیوهزندگیسالم 3

100 1
تدوینواستقرارمنشورسالمتروانی
اجتماعیدرسازمانمتبوع)اداره،
مدرسه،دانشگاه،کارخانهو...(

4

براساساعالمسازمانصنعت،معدنو
تجارت،اینفعالیتدرحیطهوظایفاین

سازماننمیباشد.
_

نو
معد

ت
صنع

اره
اد

رت
جا
ت

100درصد فرمولبندیوبرچسبگذاریمحصوالت
غذاییتولیدیداخلاستان 5

100

وم
عل
گاه
انش
د

ریز
یتب

شک
پز

100درصد کنترلسمومباقیماندهدرموادغذاییو
اصالحالگویمصرفکودوسموم 6

100

شو
ورز
ان
ازم
س

ان
جوان هرسهماه

برگزاریواجرایورزشهایهمگانیدر
اداراتومدارس

)کوهنوردی،پیادهرویوورزشهای
صبحگاهی...(

7
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 جدول )1-51(: هسته کلیدی: بهبود سبک زندگی
اقدام3: ارتقای مشارکت بین بخشی و استفاده از توانمندی های بخش های غیردولتی

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

87.1

ریز
یتب

شک
مپز

علو
گاه

انش
د

90درصد
تدوینواجرایبرنامهجهتارتقاوضعیت
بهداشتیمراکزتهیهوتوزیعموادغذائی

واماکنعمومی
8

شناساییبهموقعمواردمشکوکبه
اختالالتروانپزشکی،مراقبتبیماران
وآموزشبیمارانوخانوادهآنها)زیرا

روانسالمافرادوفضای
آرامبانشاطجامعهازملزوماتتولیدو

اشتغالبیشترمیباشد(
دالیلموفقیت:

-توانمندسازیمراقبین،بهورزانو
روانشناسان–بکارگیریوتقویتنیروی

انسانی

100 80درصد اجرایبرنامهجامعسالمترواناستان 9

- 67.4 100درصد ادغامخدماتکاهشآسیبدرخدمات
بهداشتیدرمانی 10

درکارگروههایسالمتوامنیتغذایی
استان 100 1باردرسال ارزیابیعملکرددستگاههایاجرایی

براساسکارکرددرحوزهسالمت 12

2-1-36- هسته کلیدی: توسعه فن آوری های زیست پزشکی و تجاری سازی آن
ــازی  ــکی و تجاری سـ ــت پزشـ ــای زیسـ ــعه فن آوری هـ ــدی»توسـ ــتهکلیـ ــرایهسـ بـ
ـــرای ـــارالزمب ـــب5اقـــدامتعریـــفشـــدهاســـت.اعتب ـــروژهو18فعالیـــتدرقال آن«تعـــداد8پ

ـــی ـــعاختصاص ـــدمناب ـــی،11درص ـــعمل ـــلمناب ـــدازمح ـــال)47درص ـــاردری آن282,1میلی
ـــعه ـــدیتوس ـــتهکلی ـــدهاســـت.هس ـــرآوردش ـــتگاه(ب ـــیدس ـــعداخل و42درصـــدازمحـــلمناب
فنآوریهـــایزیســـتپزشـــکیوتجاریســـازیآنبـــامســـئولیتاجرائـــیدانشـــگاهعلـــوم
پزشـــکیتبریـــزتدویـــنشـــدهاســـت.درمجمـــوعهســـتهکلیـــدیتوســـعهفنآوریهـــای
زیســـتپزشـــکیوتجاریســـازیآنکـــهشـــاملپنـــجاقـــدامراهانـــدازیوتجهیـــزکلیـــن
رومبـــرایتولیـــدآنتیبادیهـــایمنوکلونـــالوســـلولدرمانـــی؛ظرفیتســـازیجهـــت
ــادبانـــک ــال؛ایجـ ــایمنوکلونـ ــیبادیهـ ــهآنتـ ــاندرزمینـ ــرکتهایدانشبنیـ ــذبشـ جـ
ـــزاریکارگاههـــای ـــیترمیمـــی)طـــببازســـاختی(وبرگ ســـلولیاســـتان؛ایجـــادانســـتیتویمل
ــیاز ــایدریافتـ ــایگزارشهـ ــکیبرمبنـ ــزاتپزشـ ــدتجهیـ ــهتولیـ ــازیدرزمینـ توانمندسـ

ادامه
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ــت ــودهاسـ ــیبـ ــرفتفیزیکـ ــدپیشـ ــزدارای85/85درصـ ــکیتبریـ ــومپزشـ ــگاهعلـ دانشـ
)جـــدول1-1،52-1،53-1،54-55و56-1(.

 جدول )1-52(: هسته کلیدی: توسعه فن آوری های زیست پزشکی و تجاری سازی آن
اقدام 1: راه اندازی و تجهیز کلین روم برای تولید آنتی بادی های منوکلونال و سلول درمانی

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی برنامه پروژه / فعالیت

ف
ردی

بهدلیلنبوداعتبارآزمایشگاهجامعبصورتمستقل
تجهیزنگردیدهاستولیمرکزتحقیقاتایمونولوژیو
آزمایشگاهجامعدراختیارمیباشد.بااینوجودتجهیزات
اساسیهمانندفرمانتورسلولیوFPLCکماکانموجود

نمیباشد.

60

دانشگاه
علوم
پزشکی
تبریز

تجهیزیکواحد
آزمایشگاهی

راهاندازیوتجهیز
آزمایشگاهجامع
درزمینهتولید
آنتیبادی

1

بهدلیلعدمنصبسیستمآبساز،کفپوشهای
مربوطهوهواسازنصبنگردیدهاست. 90 طراحیوتجهیز

یکواحداتاقتمیز
طراحیکلینرومو

ساختآن 2

موتورخانهساختمانآمادهگردیدهولیتجهیزنگردیده
استولیبهدلیلتحریمدستگاهآبسازخریدارینگردیده
است.ونصبتجهیزاتهواسازنیزبهتبعآنمتوقف

گردیدهاست
90 طراحیوتجهیز

یکواحداتاقتمیز
طراحیابنیه

مربوطبهتأسیسات
وساختآن

3

100 طراحیوتجهیز
یکواحداتاقتمیز تجهیزکلینروم 4
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 جدول )1-53(: هسته کلیدی: توسعه فن آوری های زیست پزشکی و تجاری سازی آن
اقدام 2: ظرفیت سازی جهت جذب شرکت های دانش بنیان درزمینه ی آنتی بادی های 

منوکلونال

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

هرسالبصورتمرتبیککارگاهبرگزار
گردید 100

یی
دارو

ی
لوژ
کنو

یوت
دب
رش
کز
مر

2کارگاه
آموزشی

برگزاریدوکارگاهآشناییبانحوهثبت
شرکتدانشبنیانومزایایآن 1

بهدلیلصرفهجوییدرهزینههابصورت
الکترونیکیدروبسایتمرکزبارگذاری

گردید
100 یککتابچه انتشارکتابچهدرمانیمرکزرشد

بیوتکنولوژیداروییواولویتمرکز 2

شرکتشتابدهیپرسیسژندردانشگاه
علومپزشکیتبریزاستقراریافتهاستو
بااعطایوام)وام350میلیونیازشرکت
پرسیسژندرراستایتولیدآنتیبادی

مونوکلونال(

20 - جذبحمایتهایمالی 3

60

ریز
یتب

شک
مپز

علو
گاه

انش
د

5شرکت جذبشرکتهایدانشبنیاندرزمینه
آنتیبادیمونوکلونال 4

آنتیبادیکایمریکیکعدد
آنتیبادیانسانی

یکعدد
100

دونوع
آنتیبادی
کایمریک
ویکنوع
آنتیبادی
انسانی

انجامپژوههایتحقیقاتیوتولیدیدر
زمینهآنتیبادیمونوکلونال 5

100 حداقل4نفر تشکیلکارگروهتولیدآنتیبادی 6

 جدول )1-54(: هسته کلیدی: توسعه فن آوری های زیست پزشکی و تجاری سازی آن
اقدام 3: ایجاد بانک سلولی استان

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی برنامه پروژه / فعالیت

ف
ردی

100

دانشگاه
علوم
پزشکی
تبریز

2کارگاهآموزشی تصویبجامعطرح 1
100 - آمادهسازیمحلاجرایطرح 2
25 یکباب ایجاداتاقتمیزبرایاستخراجسلول 3

20 5شرکت خریدانکباتوروتانکنیتروژنوخریدوسایل
آزمایشگاهیوموادالزم 4

100 دونوعآنتیبادیکایمریکویک
نوعآنتیبادیانسانی تستروشهاوشروعذخیرهسازیسلول 5
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 جدول )1-55(: هسته کلیدی: توسعه فن آوری های زیست پزشکی و تجاری سازی آن
اقدام 4: ایجاد انستیتوی ملی ترمیمی )طب بازساختی(

مالحظات
درصد پیشرفت 

فیزیکی
دستگاه اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

25

دانشگاهعلومپزشکیتبریز

یکواحد اتماماتاقتمیز–بیمارستانمدنی 1
100 - آمادهکردنپروپوزالهایطبترمیمی 2
100 یکباب آموزشنیرویانسانیواعزامبهخارجازکشور 3
100 - خریدامکاناتووسایلموردنیاز 4
20 - انجامسلولدرمانیدرحوزههایموردفعالیت 5

 جدول )1-56(: هسته کلیدی: توسعه فن آوری های زیست پزشکی و تجاری سازی آن
اقدام 5: برگزاری کارگاه های توانمندسازی در زمینه تولید تجهیزات پزشکی

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

100

دانشگاه
علوم
پزشکی
تبریز

یککارگاه کارگاهتدوینB. P)طرحبازاریابی( 1
100 یککارگاه کارگاهتجاریسازی 2
100 یککارگاه کارگاهشرکتهایدانشبنیاندرعرصهتجهیزاتپزشکی 3
100 یککارگاه نحوهنوشتنوویرایشگزارشفنی 4
100 یککارگاه دورهآشناییباتجهیزاتپزشکیوقوانینمربوطهوبازارتجهیزات 5
100 یککارگاه نحوهثبتشرکتهاومقرراتمربوطه 6

2-1-37- هسته کلیدی: صیانت از حقوق شهروندی
ــت ــهروندی«10فعالی ــوق ش ــت از حق ــدی»صیان ــتهکلی ــیهس ــقاجرائ ــرایتحق ب
ــعه ــک«و»توس ــهرالکترونی ــهروندی،ش ــوقش ــوزشحق ــدام»آم ــب2اق ــروژهدرقال و9پ
سیاســتهایحمایتــیازمعلولیــنوســالمندان«تعریــفشــدهاســت.مجمــوعاعتبــارمــورد
ــع ــال)62درصــدازمحــلمناب ــاردری ــته1350میلی ــنهس ــاتای ــرایاقدام ــرایاج ــازب نی
ــز، ــهرداریتبری ــت.ش ــدهاس ــرآوردگردی ــی(ب ــعدولت ــلمناب ــدازمح ــیو48درص غیردولت
ســازمانصــداوســیماوادارهکلبهزیســتیمســئولاجــرایهســتهکلیــدیصیانــتازحقــوق

شــهروندیمیباشــند.
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ــا ــداماولب ــهاق ــتک ــداماس ــهروندیدارایدواق ــوقش ــتازحق ــدیصیان ــتهکلی هس
ــزواقــدام ــهشــهرداریتبری ــوطب عنــوانآمــوزشحقــوقشــهروندی،شــهرالکترونیــکمرب
دومبــاعنــوانتوســعهسیاســتهایحمایتــیازمعلولیــنوســالمندانمشــترکًابــرعهــدهاداره
ــتاناســت.درصــدپیشــرفتفیزیکــیهســته ــیمایاس ــازمانصــداوس کلبهزیســتیوس
صیانــتازحقــوقشــهروندی،84/6درصــدبــهدســتآمــدهکــهمربــوطبــهاقــدامدوماســت
)شــهرداریدرمــورداقــداماولبــاوجــودمکاتبــاتوپیگیریهــایگــروهتهیــهگــزارش

پاسخگونمیباشد()جداول1-57و58-1(.

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

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی برنامه پروژه / فعالیت

ف
ردی

* 100

ریز
یتب

دار
هر
ش

50کالسآموزشی
35000جلد آموزششهروندان 1

* 80 40دوره آموزشمدیرانوکارکنان 2
* 80 یکمیلیوننسخه تکثیروتوزیعبروشوروکتابچهراهنمایمراجعان 3
* 75 15مورد جشنوارههایتخصصی 4
* 70 5000جلد خریدکتابوتجهیزکتابخانههایتابعه 5

* 100 60000مترانواعبنرو
پارچهوطراحی فضاسازیمحیطیدراعیادومناسبتهایمذهبیوملی 6

* 100 500جلد آموزشحقوقشهروندیوکرامتانسانیازدیدگاهاسالم 7

* 60 100دستگاه تجهیزشهرداریهابهسیستمکامپیوتریجهتاستفاده
شهروندان 8

* 50 دومگابایتدرثانیه ایجاداینترنتپرسرعتدرفضاهایعمومی 9



جلد دوم | فصل اول | گزارش پایش عملکرد نخستین سند تدبیر توسعه 116

 جدول )1-58(: هسته کلیدی: صیانت از حقوق شهروندی
اقدام 2: توسعه سیاست های حمایتی از معلولین و سالمندان

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

حقوقشهروندیابعادگستردهسیاسی،
فرهنگیواجتماعیداردوصداوسیما
درحوزههایمختلفهموارهبهاین
موضوعپرداختهاستازاینرومحدود
گاهسازی کردننقشصداوسیمابهآ
عمومیدربارهپیشگیریازمعلولیتها
کامالناصحیحاستهرچندبهاین
موضوعنیزپرداختهشدهاست.

100
یما
وس

دا
ص

12برنامه گاهسازیعمومیدرخصوصپیشگیری آ
ازمعلولیتها 1

اشتغالزاییبرایفارغالتحصیالنرشته
روانشناسی 26

تی
یس
هز
لب
هک
دار
ا

8مرکز ایجادمراکزمشاورهدرکلیه
شهرستانهایاستان 2

100 20واحد انطباقخدماتدستگاههابااستاندارد
دستگاههایدوستدارسالمند 3

100 40واحد مناسبسازیساختمانهایوابستهبه
دستگاهها،معابرواماکنعمومی 4

100 3مؤسسه ایجادبنیادهایفرزانگاندرشهرستانها 5

100 8مرکز
ایجادمراکزتوانبخشیمعلوالنو
سالمنداندرشهرستانهایمحروم

استان
6

یککانونمحلهایتشکیلشدهاست. 10 10سرا ایجادسراهایمحالتوکانونهای
سالمنداندرسطحمحالتشهرتبریز 7

50 1 ایجادمجتمعمسکونیهتلآپارتمان
سالمندان 8

100 5موسسه
گسترشمؤسساتمردمنهاددرحوزه
توانبخشیونگهداریسالمندانو

معلوالن
9

60
نظارتبرمناسبسازیفضاهاوامکانات
مدارسعادیجهتحضورکودکان

معلول
10

2-1-38- هسته کلیدی: پیشگیری، کنترل و کاهش اعتیاد
ــاد«، ــش اعتی ــرتل و کاه ــگیری، کن ــدی»پیش ــودنهســتهکلی ــینم ــتعملیات درجه
ــد ــال)92درص ــاردری ــادل39,5میلی ــاریمع ــدهواعتب ــفگردی ــروژهتعری ــتو2پ 5فعالی
ــرایاجــرایهســته ــی(ب ــعدولت ــیوحــدود8درصــدازمحــلمناب ــعغیردولت ازمحــلمناب
کلیــدیبــرآوردگردیــدهاســت.مســئولیتاجرائــیهســتهکلیــدیپیشــگیری،کنتــرلوکاهــش
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اعتیــادبــرعهــدهســازمانبهزیســتیوشــورایهماهنگــیمــوادمخــدراســتاناســت.اداره
کلبهزیســتیاســتانطــیگــزارشارســالیخــوددرصــدپیشــرفتفیزیکــیهســتهکلیــدی
پیشــگیری،کنتــرلوکاهــشاعتیــادراکــهشــاملتأســیسمرکــزمــاده16نیــزمیباشــد،95

درصــداعــالمنمــودهاســت)جــدول59-1(.

جدول )1-59(: هسته کلیدی: پیشگیری، کنترل و کاهش اعتیاد

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

100

بهزیستی

1000کارگاه اجراکارگاههایآموزشیپیشگیریاولیهازاعتیاددرمناطقشهری
وروستایی 1

50 دونمایشگاه راهاندازینمایشگاهدایمیاعتیاد 2

100 150هزار
بستهآموزشی تولیدوتدوینبستههایآموزشی 3

100 یکمرکز راهاندازیمرکزبعدازخروجمعتادین 4
100 یکمرکز راهاندازیمرکزپناهگاهشبانه)شیلتر(ویژهبانوان 5
100 یکمرکز تأسیسانجمنحمایتازخانوادهمعتادیناستان 6

100 ارائهخدماتپیشگیریازاعتیاددرخانوادههامحیطهایآموزشیو
کاری 7

100
شورای
هماهنگی
موادمخدر

یکمرکز تأسیسمرکز)ماده16( 8

2-1-39- هسته کلیدی: توسعه سازمان های مردم نهاد
ــت ــاد«6فعالی ــازمان های مردم نه ــعه س ــدی»توس ــتهکلی ــدافهس ــرایاه ــرایاج ب
ــدی ــتهکلی ــرایهس ــرایاج ــالب ــاردری ــادل31میلی ــاریمع ــت.اعتب ــدهاس ــفگردی تعری
ــازمانهای ــدیتوســعهس ــرایهســتهکلی ــرایاج ــیب ــدهاســت.دســتگاهمتول ــرآوردگردی ب
مردمنهــاداســتانداریاســت.میــزانتحقــقودرصــدپیشــرفتفیزیکــیهســتهکلیــدی
ــی ــتسیاســی،امنیت ــیمعاون ــوراجتماع ــرام ــادتوســطدفت ــردمنه ــازمانهایم ــعهس توس
ــدول60-1(. ــت)ج ــدهاس ــالمش ــداع ــرقی100درص ــانش ــتانآذربایج ــتانداریاس اس
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جدول )1-60(: هسته کلیدی: توسعه سازمان های مردم نهاد

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

درقالبطرحیکپارچهسازمانهایمردمنهاد
اطالعاتسمنهابهروزرسانیشدهوباتوجهبه
ماهیتسمنهااینطرحبهصورتمستمرپایش

شدهوبهروزرسانیمیگردد.
100

ری
ندا
ستا
ا

1 بهروزرسانیاطلس
سازمانهایمردمنهاد 1

باتوجهبهنیازدستگاههاجهتارتباطبا
سازمانهایمردمنهاد،برگزاریکارگاههای

آموزشییکیازالویتهایدستگاههادراینزمینه
بودهاستوکارگاههایعمومیبرگزارگردیدهاست.

100 12کارگاهدر
سال

برگزاریکارگاههایآموزشی
ویژهسازمانهایمردمنهاد 2

تفاهمنامههایمتعددیباسمنهادرراستای
افزایشمشارکتهایاجتماعیوسهیمنمودن
سمنهادرتصمیمسازیهامنعقدشدهاست.

100 500طرح حمایتازطرحهاوپروژههای
سازمانهایمردمنهاد 3

100 2مورددر
سال

برگزاریهمایشونمایشگاه
ویژهسازمانهایمردمنهاد 4

100 - ایجادوبسایتویژه
سازمانهایمردمنهاد 5

باتوجهبهتغییرساختارارزشیابیورتبهبندیدر
وزارتکشوراینپروژهدرساختارجدیددرحال

انجاممیباشد.
100 هرسالیکبار اجرایطرحارزشیابیو

رتبهبندیسمنها 6

3-40- هسته کلیدی: توسعه ورزش قهرمانی و همگانی
ــرای ــی«وب ــی و همگان ــعه ورزش قهرمان ــدی»توس ــدافهســتهکلی ــقاه ــرایتحق ب
ــارد ــادل533,3میلی ــاریمع ــااعتب ــروژهب ــتو4پ ــکفعالی ــتهی ــنهس ــودنای ــینم عملیات
ریــال)52درصــدازمحــلمنابــعغیردولتــیو48درصــدازمحــلمنابــعدولتی(پیــشبینــی
ــدیمیباشــد. ــاناســتانمســئولاجــرایهســتهکلی ــدهاســت.ادارهکلورزشوجوان گردی
ــی ــرفتفیزیک ــزانپیش ــتان،می ــاناس ــیازادارهکلورزشوجوان ــزارشدریافت ــاسگ براس
هســتهکلیــدیتوســعهورزشقهرمانــیوهمگانــی69/25درصــدبــودهاســت.حضــورتعــداد
کثیــریازگردشــگرانورزشــیازکشــورهایمختلــفدراســتانوارتقــاســطحســالمتافــراد
وافزایــشمشــارکتمــردمدرفعالیتهــایورزشــیوکاهــشهزینههــایدرمــانرامیتــوان

ازاثــراتمثبــتایــنهســتهکلیــدیدراســتاندانســت)جــدول61-1(.
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جدول )1-61(: هسته کلیدی: توسعه ورزش قهرمانی و همگانی

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی برنامه پروژه / فعالیت

ف
ردی

حضوربیشاز1000گردشگرورزشیاز
کشورهایمختلفدراستان 100

ان
جوان

شو
ورز
ل
هک
دار
ا

میزبانیحداقل12رویداد
ورزشی

برگزاریمسابقات
بینالمللیوآسیایی 1

بهدلیلکمبوداعتباراتدولتیوشرایط
بداقتصادیبهلحاظباصرفهنبودن
برایحضوربخشخصوصیعمال

پیشرفتیحاصلنشدهاست.
3

اتمامپروژههاینیمهتمامبه
تعداد53،افزایشباشگاههای
خصوصیاز380به420
باشگاهوایجادفضاهای
ورزشیجدید718000

مترمربع

افزایشسرانهورزشی 2

استفادهازهیاتهایورزشیاستان
وشهرستانهابابیشاز820هیات

ورزشیفعال
100 -

تجهیزوتوسعهمرکز
استعدادیابیوسنجش
قابلیتهایجسمانی

3

ارتقاسطحسالمتافرادوافزایش
مشارکتمردمدرفعالیتهایورزشیاز
21درصدبهبیشاز27درصدوکاهش

هزینههایدرمان
95 150پایگاه افزایشایستگاههای

سالمت 4

کمبوداعتباراتدولتی 4
شاملاستخر،سالنهای

ورزشیوخوابگاهبهتعداد14
مجموعه

تکمیلمجموعهورزشی
یادگارامام 5

2-1-41- هسته کلیدی: تحکیم و تعالی بنیان خانواده
ــیشــدناهــداف ــرایعملیات ــواده«ب ــان خان ــی بنی ــم و تعال ــدی»تحکی درهســتهکلی
ــال)23درصــد ــاردری ــادل21,8میلی ــاریمع ــدهواعتب ــدگردی ــروژهتاکی ــکپ ــتوی 5فعالی
آنازمحــلمنابــعغیردولتــیو77درصــدازمحــلمنابــعدولتــی(بــرایاجــرایایــنهســته
کلیــدیبــرآوردشــدهاســت.مســئولاجــرایهســتهکلیــدیتحکیــموتعالــیبنیــانخانــواده
ــت.ادارهکل ــتانداریاس ــوادهاس ــوانوخان ــوربان ــیماوادارهکلام ــداوس ــازمانهایص س
ــی ــایآموزش ــرایطرحه ــورداج ــوددرم ــردخ ــتانداریازعملک ــوادهاس ــوانوخان ــوربان ام
ویــژهزوجیــنجــوان،اجــرایطــرحویــژهزنــانخانــهدارودختــرانجــوان،اجــرایمرحلــهاول
طــرحتوانافزایــیوارتقــایتــابآوریاجتماعــیزنــانوخانــوادهاســتان،اجــرایمرحلــهدوم
ــزاریطــرح ــوادهاســتانوبرگ ــانوخان ــابآوریاجتماعــیزن ــایت ــیوارتق طــرحتوانافزای
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آمــوزشزوجدرمانــیبــاهــدفتحکیــمبنیــانخانــوادهبــارویکــردکاهشطــالقدرشهرســتان
مرنــد،گــزارشمبســوطیارائــهنمــودهاســت.امــاآنچــهکــهادارهکلامــوربانــوانوخانــواده
اســتانداریتوانســتهاســتدرقالــبهســتهکلیــدیتحکیــموتعالــیبنیــانخانــوادهبــارویکــرد
کاهــشطــالقوتســهیلازدواجمحقــقنمایــد،حــدود50درصــدمیباشــد)جــدول62-1(.
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جدول )1-62(: هسته کلیدی: تحکیم و تعالی بنیان خانواده با رویکرد کاهش طالق و تسهیل ازدواج

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

تحکیموتعالیخانوادهازراهبردهایاساسیواولویتها
مستمرصداوسیمابهشمارمیرودودرچندینبرنامهویژه
همانند»خانوادهوسیما«و»خانوادهورادیو«کهدرشش
روزهفتهپخشمیشوندبهتحکیموتعالیخانوادهازطریق
آموزشمهارتهایزندگیمیپردازدالبتهدربسیاریاز
برنامههایدیگرنیزاینموضوعاساسیپیگیریمیشود.

100 صداو
سیما مستمر

تولیدبرنامههای
رادیوییوتلویزیونی
درخصوص

مهارتهایزندگی
وتقویتنهاد
خانواده

1

ادارهکلاموربانوانوخانوادهبهعنوانیکدفترتنها
اختیاراتدرحوزهسیاستگذاریداردوبنابرایننمیتواند
رأسًاواردفازاجرائیگردد.طبقاعالمسازمانمدیریتو
برنامهریزیدرسال95،پیگیریاینبند،مستقیمًاازسوی
سازمانمدیریتخواهدبودوادارهکلاموربانوانوخانواده

تنهادوطرحآموزشیراپیگیریخواهدنمود.

_

ری
ندا
ستا
دها

انوا
وخ
ان
بانو
ور
لام

هک
دار
ا

4مجمع
خیرینازدواج
درتبریزو

شهرستانهای
ویژهو20

مؤسسهبرگزاری
ازدواجآساندر
شهرستانها

تشکیلمجمع
خیرینازدواجو
راهاندازیموسسه
ازدواجآساندر
شهرستانهای

استان

2

مهمترینمشکلموجوددراجرایطرح،عدماختصاص
بودجهمصوبازمحلاعتباراتاستانیمیباشد.بنابراعالم
فرمانداریهادرصورتعدماختصاصبودجه،دیگرقادربه
ادامهبرگزاریدورههایآموزشینخواهندبود.محلتأمین
اعتباربرایایندوطرحآموزشیازمحلاعتباراتاستانی
میباشد.)شایانذکراستکهاینادارهکلپسازانعقاد

تفاهمنامهایتحتعنوانتابآوریاجتماعیزنانبامعاونت
امورزنانریاستجمهوریدرطیسالهای95و96اقدام
بهبرگزاریکالسهایمهارتهایزندگیوارتباطزوجین
بااعتباریبالغبر160میلیونتومان)هرسال80میلیون

تومان(نمودکهبسیارنیزموفقیتآمیزبود.

100 -
اجرایطرحرحمت
ویژهزنانخانهدارو
دخترانجوان

3

ادارهکلاموربانوانوخانوادهبهعنوانیکدفترتنها
اختیاراتدرحوزهسیاستگذاریداردوبنابرایننمیتواند
رأسًاواردفازاجرائیگردد.طبقاعالمسازمانمدیریتو

برنامهریزیدرسال95،پیگیریاینبند،مستقیمًاازسوی
سازمانمدیریتخواهدبودوادارهکلاموربانوانوخانواده

تنهادوطرحآموزشیراپیگیریخواهدنمود.

_ یکمرکز ایجادمرکزمشاوره 4

شایانذکراستکهاینادارهکلپسازانعقادتفاهمنامهای
تحتعنوانتابآوریاجتماعیزنان،بامعاونتامورزنان
ریاستجمهوریدرطیسالهای95و96و97اقدام
بهبرگزاریکالسهایمهارتهایزندگیوارتباطزوجین
بااعتباریبالغبر245میلیونتومان)هرسال80میلیون
تومانوسال97مبلغ85میلیونتومان،نمودکهبسیار

نیزموفقیتآمیزبود(

100 -
برگزاریکارگاههاو
دورههایآموزشیو

انجاممشاوره
5
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2-1-42- هسته کلیدی: توسعه و ترویج فرهنگ، هنر و آداب و رسوم بومی
درراســتایاجــرایهســتهکلیــدی»توســعه و ترویــج فرهنــگ، هــر و آداب و رســوم 
ــاری ــااعتب ــتب ــروژهو12فعالی ــته4پ ــنهس ــدافای ــودناه ــینم ــرایعملیات ــی«وب بوم

ــیو60درصــدازمحــل ــعغیردولت ــال)40درصــدآنازمحــلمناب ــاردری ــادل191میلی مع
منابــعدولتــی(تعریــفشــدهاســت.دســتگاهمســئولاجــرایهســتهتوســعهوترویــجفرهنــگ،
ــناداره ــت،ای ــتاناس ــالمیاس ــاداس ــگوارش ــیادارهکلفرهن ــومبوم ــروآدابورس هن
ــیهســته ــاتاجرائ کلعلیرغــمارســالگــزارشعملکــرد،درمــوردمســائلپیشــرویعملی
گزارشــیارائــهننمــودهاســت.گــزارشارســالیادارهکلفرهنــگوارشــاداســالمیاســتاندر
مــوردهســتهکلیــدیتوســعهوترویــجفرهنــگ،هنــروآدابورســومبومــینشــانمیدهــد،
ادارهمذکــور85درصــدازاهــدافهســتهکلیــدیرامحقــقنمــودهاســت)جــدول63-1(.
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جدول )1-63(: هسته کلیدی: توسعه و ترویج فرهنگ، هنر و آداب و رسوم بومی

مالحظات
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

دستگاه 
اجرائی

هدف عملیاتی 
برنامه

پروژه / فعالیت

ف
ردی

تداومدردومینسند
تدبیر 40

می
سال

ادا
رش
وا
گ
رهن
لف

هک
دار
ا

یک
دانشنامهو
یکلغتنامه

تدوینوانتشارفرهنگلغتودانشنامهآذربایجان 1

ــ 95 3رشته ایجادرشتههایجدیدبومیدرهنرستانهایهنرهایزیبای
تبریز 2

ــ 95 - احیاوتوسعهسنتهایاجرایمراسممذهبیوآئینی 3
ــ 100 یکمؤسسه تأسیسمؤسسهاحیاوتوسعهموسیقیمحلی)موغامعاشقی( 4

ــ 100 21مورددر
سال

راهاندازیوتوسعهمؤسسات،هیئتهاوتشکلهایفرهنگی،
هنری،رسانهای،دینیوقرآنیمرتبط 5

تداومدردومینسند
تدبیر 100 2نمایشگاه

درسال برگزارینمایشگاههایصنعتفرهنگ 6

تداومدردومینسند
تدبیر 70 - احیاوتوسعهمکاتبمختلفهنریتبریز 7

تداومدردومینسند
تدبیر 75 3مورد برگزاریهمایشوسمینارعلمی 8

ــ 75 60عنوان تألیف،چاپخریدوتوزیعکتاببامضامینبومیآذربایجان 9
تداومدردومینسند

تدبیر 75 300اثر تولیدآثارهنریمرتبطاعمازهنرهایتجسمیوغیره 10

ــ 70 20طرح انجامطرحهایپژوهشیمرتبط 11
ــ 100 یکنشریه راهاندازینشریهتخصصی 12
ــ 100 یکبنیاد تأسیسبنیادفرهنگوهنرآذربایجان 13

ــ 80 2جشنواره تدوینواجرایجشنوارههایبینالمللیفرهنگیوهنری
باهدفتولیدآثار 14

ــ 100 5مورد احیایمتون،بازیهاورسومسنتیبابهرهگیریاز
فنآوریهایجدید 15

ــ 100 یکمرکز تأسیسمرکزعلمیکاربردیفرهنگوهنراستان 16

2-2- ارزیابی میزان تحقق  اولین سند تدبیر توسعه در استان
ــالش ــد،ت ــانمیده ــینش ــتگاههایاجرائ ــالیدس ــایارس ــهگزارشه ــهمطالع چنانچ
و ظرفیــت از حداکثــری بهرهبــرداری بــرای اســتان برنامهریــزی و مدیریــت ســازمان
ــن ــدای ــودهاســت،هرچن ــادیمثمرثمــرب پتانســیلهایاســتاندرمســیرتوســعهتاحــدودزی
ــه ــیبرنام ــیوعملیات ــوراجرائ ــیدرام ــیارمهم ــایبس ــایلوتنگناه ــاویمس ــاح گزارشه



جلد دوم | فصل اول | گزارش پایش عملکرد نخستین سند تدبیر توسعه 124

اولیــنســندتدبیــرتوســعهنیــزمیباشــد.ولــیبــاوجــودمســایلوتنگناهــایموجــوددرهمــه
ــتو ــازمانمدیری ــعیس ــیو...،س ــی،حقوق ــی،فرهنگ ــفاقتصــادی،اجتماع ــادمختل ابع
ــزی ــداومبرنامهری ــتت ــوددرجه ــایموج ــعتنگناه ــناختورف ــرش ــتانب ــزیاس برنامهری
برمبنــایهســتههایکلیــدیاســتتــاعــدمکامیابــینظــامبرنامهریــزیجامــعتوســعهکشــور

ــردد. ــرانگ ــهجب درمنطق
لــذابایــداهــدافوشــاخصهایتصویــبشــدهبــرایپیادهســازیبرنامــهدرمرحلــهتدویــن
ــه(،درهمــهابعــاد،بخشهــاو ــان ــدی وسیاســتگذاری)ســوایاینکــهاهــدافدقیــقبودهان
حوزههــایزیرمجموعــهبــهدقــتمــوردپایــشونظــارتقــرارگیرنــد،چــوندرنهایــتمیــزان
تحقــقاهــدافتبییــنشــدهواجــزایآندربرنامــهنخســتینســندتدبیرتوســعهخواهــدبودکه
ابــزارقضــاوتدرموردموفقیتویاعدمموفقیــتآنرادراختیارصاحبنظرانقرارخواهدداد.
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جدول )1-64(: ضریب اهمیت و درصد پیشرفت فیزیکی هسته های کلیدی
اولین سند تدبیر توسعه در انتهای اسفند ماه 1397

درصد پیشرفت فیزیکی هسته 
)انتهای سال 1397(

ضریب اهمیت 
هسته در سند

نام هسته

ف
ردی

84/55 2/66 پایشمستمرفضایکسبوکاروارتقایآندراستان 1
100 3/15 جذبسرمایهگذاری 2
30/5 1/97 استقرارنظامجامعاطالعرسانیبازارکار 3
100 2/59 مدیریتبهرهوری 4
75/67 2/72 اصالحوبهبودنظاماداری 5
72/69 3/35 احیایدریاچهارومیه 6
56/59 2/79 مدیریتزیستمحیطی 7
23/68 3/09 تأمینوبهرهبرداریبهینهازمنابعآب 8
42 2/42 تولیدسالم 9
42/5 2/64 ساماندهیبازرگانیمحصوالتکشاورزی 10
60/35 2/57 حفظوبهرهبرداریپایدارازتنوعزیستی 11
89/25 3/06 اصالحالگویکشت 12
68/09 2/12 توانمندسازیبهرهبردارانبخشکشاورزی 13
52/34 2/53 توسعهکشاورزیدانشبنیان 14
2 1/94 تولیدمحصوالتکشاورزیباسرمایهگذاریدرکشورهایهمجوار 15
55 1/89 اکتشاف،بهرهبرداریوفرآوریکانیهایغیرفلزی 16
80 1/98 اکتشاف،بهرهبرداریوفرآوریعناصرفلزی 17

90/8 2/87 بهرهبرداریازظرفیتهاینیمهتماموخالیصنعتوارتقایسطح
تکنولوژیواحدها 18

50 1/9 تولیدخودروکاملدراستان 19
56/72 2/08 صنایعنفتوپتروشیمیبارویکرداستفادهازخطاتیلن 20
50 2/11 ایجادواحدهایفوالدآلیاژیوورقهایفوالدی 21
62/4 2/76 افزایشسهمصادراتغیرنفتیاستانازصادراتغیرنفتیکشور 22
76/98 2/45 تأسیسمنطقهویژهعلموفنآوریاستان 23
100 1/83 بازارتبریز 24
96 1/64 گردشگریروستاییوعشایریبامحوریتکندوان 25

92/65 1/88 گردشگریسالمت 26
97/2 2/2 توسعهمحورهایگردشگریاستان 27
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جدول )1-64(: ضریب اهمیت و درصد پیشرفت فیزیکی هسته های کلیدی
اولین سند تدبیر توسعه در انتهای اسفند ماه 1397

درصد پیشرفت فیزیکی هسته 
)انتهای سال 1397(

ضریب اهمیت 
هسته در سند

نام هسته

ف
ردی

100 2/34 بازاریابی،تبلیغاتوترویجفرهنگجذبگردشگر 28
37/72 2/99 توسعهزیرساختهایحملونقل 29
72/60 2/69 تأمینبرقمطمئناستانمتناسبباظرفیتهایتوسعهاستان 30
34/24 2/51 تسریعدراجراوبهرهبرداریازخطوطمترویتبریز 31
0 2/36 نوسازیبافتهایفرسودهوسکونتگاههایغیررسمی 32

75/77 2/64 توسعهزیرساختهایارتباطیوفنآوریاطالعاتوخدماتالکترونیک 33
99/05 2/51 ارتقاینظامارائهخدماتسالمتدرجامعه 34
91/57 2/13 بهبودسبکزندگی 35
85/85 1/68 توسعهفنآوریهایزیستپزشکیوتجاریسازیآن 36
84/60 2/56 صیانتازحقوقشهروندی 37
95 2/23 پیشگیری،کنترلوکاهشاعتیاد 38
100 2/69 توسعهسازمانهایمردمنهاد 39
69/25 1/59 توسعهورزشقهرمانیوهمگانی 40
50 2/27 تحکیموتعالیبنیانخانواده 41
85 1/61 توسعهوترویجفرهنگ،هنروآدابورسومبومی 42

ــتگاههای ــکدس ــیازتکت ــایدریافت ــهگزارشه ــدیمجموع ــدول)1-64(جمعبن ج
اجرائــیاســتاندرخصــوصپیشــرفتفیزیکــیهســتههایکلیــدیاولیــنســندتدبیــرتوســعه
ــراســاس ــدهب ــهدســتآم ــدادب ــهاع ــحمیباشــدک ــهتوضی ــهالزمب ــد.البت رانشــانمیده
اطالعــاتارســالیدســتگاههایمســئولدرخصــوصپیشــرفتفیزیکــیپــروژه/فعالیتهــا
وبــالحــاظضرایــباهمیــتپــروژه)اعالمــیدســتگاههایمســئول(،اقــدام،دســتگاهمســئول
ودرنهایــتضریــباهمیــتهســتهکلیــدی)خروجــینظــرســنجیازشــورایراهبــریســند(
توســطگــروهپایــشســازمانمحاســبهشــدهاســت.دلیــلایــنامــرماهیــتمتفــاوتبرخــی
ــودن ــیب ــیوکیف ــاظکم ــهلح ــتهب ــکهس ــلی ــایداخ ــاوپروژهه ــات،فعالیته ازاقدام
آنهــاوهمچنیــنمعیارهــایمتفــاوتســنجشدرصــدپیشــرفتفیزیکــیبیــندســتگاههای

ــاچنــددســتگاهمجــریداشــتهاند. مختلــفدرمــوردهســتههاییاســتکــهدوی

ادامه
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ــد ــبهدرص ــک،محاس ــورتمنف ــهص ــتههاب ــیهس ــرفتفیزیک ــدپیش ــردرص ــالوهب ع
پیشــرفتفیزیکــیکلســندتدبیــرتوســعهنیــزضــروریاســت.امــامســئلهاینجاســتکــههمــه
هســتههایتعریــفشــدهدرســنددارایاهمیــتیکســانینبودهانــد)هــرچنــداجــرایهمــه
آنهــامدنظــرســازمانبــودهاســت(.درهــرصــورتبــرایبدســتآوردنضریــباهمیــتهــر
یــکازهســتههادرســندازنظــرشــورایراهبــریتدویــنســندتدبیــرتوســعهاســتفادهشــده
اســت.بدیــنترتیــبوبــاتوجــهبــهگزارشگیریهــایمتعــددودورهایازدســتگاههای
ــند ــتینس ــینخس ــرفتفیزیک ــهپیش ــشگفت ــواردپی ــوعم ــتنمجم ــرداش ــیودرنظ اجرائ
ــد. ــاانتهــایســال68/66،1397درصــدمحاســبهگردی ــبت ــرتوســعهازابتــدایتصوی تدبی
خاطــرنشــانمیســازدهمانطــورکــهدرمتــننیــزبارهــااشــارهشــددرمــواردیبــهعلــتعــدم
وصــولاطالعــاتجدیــد،امــکانبهنگامســازیعملکــردمقــدورنبــودهوازاطالعــاتپایــان
ــیپروژههــا ــنپیشــرفتواقع ــهنظــرمیرســدمیانگی ــذاب ســال1396اســتفادهشدهاســت.ل
فراتــراز70درصــدخواهــدبــودکــهبــالحــاظجمیــعشــرایطاقتصــادی،سیاســیواجتماعــی

ــیمیشــود. ــتارزشــمندیتلق موفقی
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مقدمه:
شناختظرفیتهایجغرافیایی،جمعیتی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگیوزیستمحیطی
اسـتانازمقدمـاتضـروریبـرایبـهدسـتآوردنارزیابـیعملکـرداسـتاناسـت.منظـوراز
ظرفیتهـا،قابلیـتبالقوهایاسـتکهاسـتانازآنهابرخـورداربودهوایـنقابلیتهامیتوانند

بهعنـوانمؤلفههـایاصلـیدررشـدوتوسـعهاسـتانمؤثرباشـند.
اســتانآذربایجانشــرقی،ازجملــهاســتانهاییاســتکــهدربرخــیازبخشهــای
بهعنــوان مناســب ظرفیــت دارای زیســتمحیطی و فرهنگــی اجتماعــی، اقتصــادی،
ــتانو ــفاس ــایمختل ــنفصــلظرفیته ــت.درای ــعهاس ــدوتوس ــیرش ــایاصل مؤلفهه

عملکــردآنهــابــهتفکیــکمــوردبررســیوارزیابــیقــرارمیگیــرد.

1- ظرفیت جغرافیایی و طبیعی
قرارگیــریاســتانآذربایجانشــرقیدرمنطقــهشــمالغربکشــورودرجــوارکشــورهای
آذربایجــان،ارمنســتان،جمهــورینخجــوانونزدیکــیبــهمــرزترکیــهوعــراقیکــیاز
مهمتریــنمزیتهــاینســبیجغرافیایــیاســتانمیباشــدکــهآنراازســایرپهنههــای
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کشــورمتمایــزمیســازد.ایــناســتانبــاداشــتن235کیلومتــرمــرزمشــترکبــاســایر
کشــورها،قابلیــتبرقــراریتعامــالتتجــاری،بازرگانــی،اقتصــادیوصنعتــیرافراهــمکــرده
اســت.دوشهرســتانمــرزیجلفــاوخداآفریــنبــاتوجــهبــهاقدامــاتصــورتگرفتــهدرطــی
ســالهایاخیــربهویــژهدراســتقرارمنطقــهآزادتجــاری-صنعتــیارسوهمچنیــنبــا
دارابــودنقابلیتهــایمتعــدددربخشهــایمختلــفگردشــگری،تجــاری،بازرگانــی،
ــهنقــشفراملــی گمــرکوشــبکهارتباطــیوحمــلونقــلنســبتًاتجهیــزیافتــه،توانایــیارائ
بهعنــوانمرکــزتجــارتبینالمللــیدرســطحکشــورهایحــوزهقفقــازرادارامیباشــند.
عــالوهبــرایــناســتانآذربایجانشــرقیدرداخــلازناحیــهغربــیوجنــوبغربــیخــودبــا
ــد،شبســتر، ــههمجــواراســت.شهرســتانهایمرن ــیودریاچــهارومی اســتانآذربایجانغرب
ــااســتان ــرزمشــترکب ــرم ــاداشــتن420کیلومت ــکانوآذرشــهرب ــاب،مل ــا،بن مراغــه،جلف
آذربایجانغربــیامــکانایجــادارتبــاطرافراهمســاختهاند.برخــورداریازوحدتقومــی،زبانی
واشــتراکاتفرهنگــیموجــبشــدهکــهاســتانآذربایجانغربــیبیشــترینســهمرادربرقراری
تعامــالتبیــناســتانیدرمنطقــهشــمالغربکشــوربااســتانآذربایجانشــرقیداشــتهباشــد.
کــه میشــود محســوب کشــور سردســیر اســتانهای از آذربایجانشــرقی اســتان
دارایچشــماندازهایطبیعــیبینظیــرشــاملدریاچــه،تاالبهــا،رودخانههــا،کوههــا،
ــایگردشــگری ــنقابلیته ــگلوهمچنی ــرم،شــکارگاهها،بیشــههاوجن چشــمههایآبگ

تاریخــیاســت.
ازنظــرطبیعــی،ایــناســتانیــکمنطقــهکوهســتانیمحســوبمیشــودکــهحــدود40
درصــدازســطحآنراکوهســتان،28/2درصــدراتپهماهورهــاو31/8درصــدرازمینهــای
ــننقطــهدراســتان، همــوار)دشــتهاوجلگههــایمیانکوهــی(فراگرفتــهاســت.مرتفعتری
قلــهســهندبــاارتفــاع3710متــروپســتتریننقطــهآندرکنــاررودخانــهارس،یعنــی
زمینهــایســاحلیرودخانــهدرشهرســتانکلیبــربــاارتفــاع160متــرازســطحدریــامیباشــد.
ارس درصــد(، 47( ارومیــه بــزرگ آبریــز حوضــه ســه در اســتان رودخانههــای
اســتان در بــارش متوســط دارنــد. جریــان درصــد( 25( قــزلاوزن و درصــد( 28(
5 اســتان تجدیدپذیــر آبــی پتانســیلهای کل میباشــد. ســال در میلیلیتــر 297/5
میباشــد. زیرزمینــی درصــد 39 و ســطحی درصــد 61 کــه بــوده مترمکعــب میلیــارد
اســتحصال اســتان آبــی منابــع از مترمکعــب میلیــون بــه2754 نزدیــک درمجمــوع
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میشــودکــه88درصــدآندربخــشکشــاورزی،9درصــددرشــربو3درصــددرصنعــت
ــرد. ــرارمیگی ــورداســتفادهق م

در عمدتــًا کــه اســت کیلومترمربــع 175 بالــغبــر اســتان جنگلهــای مســاحت
شهرســتانهایکلیبــر،خداآفریــن،جلفــاوورزقــانقــرارگرفتــهاســت.پوشــشمرتعــی
اســتانبالــغبــر2600کیلومترمربــعاســتکــه54/2درصــدازکلوســعتاســتانرابــهخــود
اختصــاصدادهو24درصــدآنبهصــورتمتراکــممیباشــدکــهبهعنــوانمرتــعییالقــینیــز

قلمــدادمیشــود.

1-2- ظرفیت جمعیتی
بــراســاسنتایــجسرشــماریعمومــینفــوسومســکنســالهای1390،1385و1395
ــردر ــه3724620نف ــال1385ب ــردرس ــرقیاز3603456نف ــتانآذربایجانش ــتاس جمعی
ســال1390و3909652نفــردرســال1395رســیدهاســت.بــرهمیــنمبنــاطــیســالهای
ــب0/66 ــهترتی ــاالنهب ــطس ــورمتوس ــتانبهط ــتاس 1385-1390و1390-1395جمعی
ــر ــتدردوره5ســالاخی ــقجمعی ــشمطل درصــدو0/97درصــدرشــدداشــتهاســت.افزای
ــرخرشــد ــودهاســت.ن ــرب ــت37هــزارنف ــشســاالنهجمعی ــرومتوســطافزای 185هــزارنف

ــودهاســت. ــهترتیــب1/29و1/24درصــدب جمعیــتدرکشــورطــیســالهایفــوقب
ســهمجمعیتــیاســتاندرســال5/11،1385درصــدبــودهکــهبــارونــدکاهشــیدرســال
ــت. ــیدهاس ــوررس ــتکش ــه4/89درصــدکلجمعی ــال1395ب ــه5درصــدودرس 1390ب
کاهــشســهمجمعیــتاســتانبــهمــرورزمــانوپائیــنبــودننــرخرشــدجمعیــتاســتاندر
ــرک ــرت ــایمهاجرفرســتیآناســتکــهطــیآنمهاجــرانعــالوهب ــاکشــور،گوی مقایســهب
ــی ــنجابجای ــدوای ــودمیبرن ــاخ ــزب ــرمایهرانی ــصوس ــارتوتخص ــرقیمه آذربایجانش

ــهنظــرمیرســد. ــدتوســعهاســتانبســیارتأثیرگــذارب ــرویانســانیدررون جمعیــتونی
ــهســالهای1385-1395جمعیــتمناطــقشــهریاســتاناز2402539نفــر درفاصل
ــا ــنمبن ــرهمی ــتب ــهاس ــشیافت ــال1395افزای ــردرس ــه2809424نف ــال1385ب درس
طــیســالهای1385-1395،درحــدود470هــزارنفــربــهجمعیــتشــهریاســتانافــزوده
شــده؛بهعبارتدیگــرنــرخشهرنشــینیاز66/7درصــددرســال1385بــه71/97درصــددر

ســال1395رســیدهاســت.
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ازشــاخصهایمهــمدربررســیســاختارســنیجمعیــت،میانگیــنومیانــهســنیجمعیــت
اســت.بررســیمیانــهومیانگیــنســنیجمعیــتاســتاندرفاصلــهســالهای1395-1375
نشــانمیدهــدکــهمیانــهســنیجمعیــتاز20/4ســالبــه31ســالومیانگینســنیجمعیت
ــارتدیگــردرطــی20ســال ــهعب ــهاســت؛ب ــه32/4ســالافزایــشیافت از25/15ســالب
اخیــرمیانــهســنیبیــشاز10ســالومیانگیــنســنیبیــشاز7ســالافزایــشیافتــهاســت.
ــنی ــاختارس ــت،س ــاختجمعی ــیازس ــرکل ــتنتصوی ــرایداش ــتب ــاتجمعی درمطالع
جمعیــتدرســهگــروهعمــدهســنی0-14ســاله،15-64ســالهو65ســالهوبیشــتربررســی
میشــود.نتایــجایــنبررســینشــانمیدهــدکــهدرســال1395شــاخصضریــبجوانــیکــه
ازنســبتجمعیــتزیــر15ســالبــهکلجمعیــتبــهدســتمیآیــددراســتانمعــادل22/29
درصــدبــودهاســت.ایــنضریــبدرســالهای1385و1390بــهترتیــببرابــربــا25درصــدو
22/2درصــدبــودهکــهنشــانمیدهــداســتانبــهمــرورزمــانازجمعیــتجــوانبــهجمعیــت
میانســالرســیدهودردهههــایآینــدهبــهجمعیــتســالخوردهخواهــدرســید.نســبت
جمعیــت65ســالهوبیشــتردرســال7/2،1395درصــدبــودهکــهنســبتبــهســالهای1385
و1390افزایــشیافتــهاســت.گــروهســنیجمعیــت15-65ســالهکــهبهویــژهازنظــراقتصــاد
جمعیــتحائــزاهمیــتاســتاز69/7درصــددرســال1385بــه70/7درصــددرســال1390

و69/9درصــددرســال1395رســیدهاســت.
ســهمجمعیــت15-29ســالهازکلجمعیــتاســتانکــهدردهــه1375-1385،بــهدلیــل
انبــوهمتولدیــندهــه60بــارشــدیقابلتوجهــیمواجــهشــدهواز29/5درصــدبــهبیــشاز
34/8درصــدرســیدهبــود.بــاخــروجمتولدیــندهــه60ازایــنگــروهســنی،درســال1395

ایــنرقــمبــه23/5درصــدرســیدهوتــورمجوانــیدراســتانکاهــشیافتــهاســت.
بــاتوجــهبــهاینکــهتأمیــننیازهــایآمــوزشواشــتغال،ازدواجوتشــکیلخانواده،مســکن،
بهداشــتوســالمتبــرایخیــلعظیــمجوانــانیکــیازمهمتریــنمســائلجمعیتــیاســتان
اســتولــیبــاکاهــشســهمجمعیتــیایــنگــروهانتظــارمــیروددرســالهایآینــدهبهتدریــج

ازفشــارمطالبــاتشــغلکاســتهورونــدمعقولــیبــهخــودگیــرد.
ــال1375 ــودیاز26درصــددرس ــدصع ــکرون ــالهدری ــنی30-59س ــروهس ــهمگ س
بــه42/9درصــددرســال1395افزایشیافتــهاســت.درواقــعســهمجمعیتــیکاســتهشــده
ازگــروهســنی15-29ســاله،بــهســهمجمعیتــیایــنگــروهافــزودهشــدهاســت.درشــرایط
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معمــولانتظــارمــیرودجمعیــتایــنگــروهســنیبــهتثبیــتشــغلیرســیدهوتشــکیلخانــواده
نیــزدادهباشــند.درایــنصــورتحجــمجمعیتــیبــاالیایــنگــروهســنیبــاکاهــشبــارتکفــل
ــهمیشــود. ــاتاجتماعــیجامع ــدادشــاغالن،زمینهســازرشــداقتصــادیوثب ــشتع وافزای
ولــیدرشــرایطرکــودوتحریــماقتصــادیدهــه1385-1395وبــاورودحجــمعظیــمجوانــان
متولــددهــه60بــهبــازارکار،بــهمطالبــاتشــغلوخانوادگــیبخشــیازایــنجوانــانپاســخ
دادهنشــدهوبــهســنینبعــداز30ســالگیموکــولشــدهاســت.درکنــارمشــکالتاقتصــادی
بــهجــامانــدهازدورانرکــودوتحریــمدرکشــور،بخشــیازجوانــانمتقاضــیکارمتولــددهــه
ــهمتولدیــندهــه70متقاضــیکار،درســالهایاخیــراضافــهشــدهکــهایــنامــر 60نیــزب

باعــثشــدهاســتمشــکلاشــتغال،یکــیازدغدغههــایاصلــیکشــورواســتانگــردد.
ســهمجمعیتــیواقــعدرگــروهســنی15-64ســالهدریــکرونــدصعــودیاز56/1درصــد
درســال1375بــه69/7درصــددرســال1385و69/9درصددرســال1395رســیدهاســت.
پنجــرهجمعیتــیکــهدربســترفرآینــدانتقــالجمعیتــی،درنتیجــهگذارهــایســاختارســنی
دریــکدورهزمانــینســبتًاکوتــاهاتفــاقمیافتــدبــهدورهایاطــالقمیشــودکــهدرآن
یکســومجمعیــتخــارجازســنینفعالیــتوبیشــترازدوســومجمعیــتدرســنینفعالیــت
باشــند.درایــنحــالنســبتوابســتگینســبییــابــارتکفــلبــهپایینتریــنســطحخــودوبــه
ــال ــرقیازس ــتانآذربایجانش ــاخصاس ــنش ــاسای ــراس ــد،ب ــدمیرس ــراز50درص کمت
1385واردفــازپنجــرهجمعیتــیشــدهاســت.بهطوریکــهبــراســاسنتایــجسرشــماریســال
ــه43/8 ــال1395ب ــهودرس ــراز50درصــدکاهشیافت ــهکمت ــتگیب ــبتوابس 1385،نس
درصــدرســیدهاســت.وضعیــتپنجــرهجمعیتــیکــهبــاتوجــهبــهتبعــاتآنبهویــژهازمنظــر
اقتصــادی،برخــیازاقتصاددانــانازآنبــهعنــوانموهبــتجمعیتــینــاممیبرنــد،درتاریــخ
ــدود4 ــواًلح ــیدارد.معم ــرکوتاه ــدوعم ــاقمیافت ــاراتف ــطیکب ــتفق ــرمل ــیه جمعیت
دهــهدواممیــآوردواگــربهدرســتیهدایــتشــودمیتوانــدبــهتوســعهکشــوربــهنحــوشــایان
ــی ــعبزرگ ــهمان ــدب ــحمیتوان ــزیصحی ــدمبرنامهری ــورتع ــد،ودرص ــککن ــیکم توجه
ــان ــانجوان ــکاریبهخصــوصدرمی ــشبی ــهافزای ــلشــدهومنجــرب درمســیرتوســعهتبدی
گــردد.بایــداذعــاننمــودکــهبنــابــهدالیــلعدیــدهای،ازفرصــتطالیــیپنجــرهجمعیتــیدر
ســالهایگذشــتهبــهدرســتیاســتفادهنشــدهوبــرحجــمجوانــانبیــکاردراســتانوکشــور

افــزودهشــدهاســت.
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1-3- ظرفیت اقتصادی
1-3-1- نهادهای پولی و مالی

ــوان ــیبهعن ــایزیربنای ــادیوپروژهه ــایاقتص ــازبنگاهه ــوردنی ــیم ــعمال ــنمناب تأمی
ــول ــازارپ ــقب ــیازطری ــنمال ــردد.تأمی ــاتتوســعهاقتصــادیمحســوبمیگ یکــیازالزام
بهعنــوانیکــیازمهمتریــنشــیوههایتأمیــنمالــیکوتاهمــدتاقتصــادیمیباشــد.
ــای ــتپساندازه ــیدرهدای ــشمهم ــولازنق ــازارپ ــیدرب ــطهمال ــوانواس ــابهعن بانکه
ــهســمتتأمیــنمالــیفعالیتهــایاقتصــادیبرخــوردارمیباشــند.درنظــامتأمیــن مــردمب
ــام ــودهونظ ــاالب ــایاقتصــادیب ــیفعالیته ــنمال ــولدرتأمی ــازارپ ــهمب ــورس ــیکش مال
تأمیــنمالــیکشــوربانــکمحــوراســت.ایــندرحالــیاســتکــهدرتأمیــنمالــیبخشهــای
اقتصــادی،انجــامتأمیــنمالــیبلندمــدتازطریــقبــازارســرمایهوتأمیــنمالــیکوتاهمــدتاز

ــراســت. ــازاربیمــهمنطقیت ــقب ــولوکاهــشمخاطــراتآنهــاازطری ــازارپ ــقب طری
درســال1395،تعــداد977واحــدبانکــیشــامل730واحــدبانــکدولتــیو247واحــد
بانکخصوصــیدراســتانفعالیــتداشــتهاندکــهدرمجمــوع4درصــدازواحدهــایبانکــی

کشــورراشــاملمیشــد.
ســالهای طــی ســپردهها جــذب زمینــه در اســتان بانکهــای عملکــرد بررســی
1390-1395،نشــانمیدهــدکــهحجــمســپردههایمــردم،نــزدبانکهــایاســتان
بــه درســال1390 ریــال میلیــارد از81919 رشــدســاالنه27/6درصــد متوســط بــا
ســهم افزایــش نشــانگر کــه اســت رســیده 1395 ســال در ریــال میلیــارد 277196
درصــد 2/43 بــه درصــد 2/38 از کشــور کل ســپردههای مانــده میــزان از اســتان
میباشــد.درهمیــنزمــانســرانهســپردههایــابــهعبارتــیمیــزانمانــدهســپردههایاســتان
ــالدرســال1390 ــا26/37درصــدرشــدســاالنه،از21/99میلیــونری ــهازایهــرنفــرب ب
بــه70/89میلیــونریــالدرســال1395افزایشیافتــهاســت.درفاصلــهزمانــیفــوقســرانه
ســپردههادرکشــورســاالنه25/47درصــدرشــدداشــتهوبــهترتیــباز45/75میلیــونریــال
بــه142/31میلیــونریــالرســیدهاســت.بــهبیانــینســبتســرانهســپردهدراســتاننســبت

بــهکشــوراز48درصــددرســال1390بــه50درصــددرســال1395رســیدهاســت.
درطــیســالهایفــوقبــهرغــمافزایــشنســبتســرانهســپردهاســتاننســبتبــهکشــور،
ســرانهســپردهاســتاناز23/76میلیــونریــالدرســال1390بــه71/44میلیــونریــالدر
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ــودهواســتانآذربایجانشــرقیدر ــرازســرانهکشــورب ســال1395رســیدهاســتکــهپایینت
بیــناســتانهایکشــوردررتبــهســیزدهمقــراردارد.ایــنامــرنشــانگرپاییــنبــودنانگیــزه
ســپردهگذارییــاپسانــدازبــهشــکلســرمایهگذاریدرداخــلاســتانیــاکمتــربــودندرآمــد

ســرانهدراســتاننســبتبــهکشــورمیباشــد.
دردورهزمانــی1390-1395،مانــدهتســهیالتاعطایــیبانکهــابــامتوســطرشــد
ســاالنه18/68درصــداز102646میلیــاردریــالدرســال1390بــه241708میلیــاردریــال
ــدهتســهیالتاســتاندر ــهســهممان ــنفاصل ــهاســت.درهمی ــشیافت درســال1395افزای
کشــوراز2/7درصــدبــه2/4درصــدکاهشیافتــهاســت.ســرانهمانــدهتســهیالتدراســتان
بــا17/54درصــدرشــداز27/56میلیــونریــالبــهازایهــرنفــردرســال1390،بــه61/82
میلیــونریــالدرســال1395رســیدهاســت.درهمیــنمــدتســرانهتســهیالتدرکشــوربــا
ــالدر ــونری ــه23/45میلی ــالدرســال1390ب ــونری 19/52درصــدرشــداز50/62میلی
ســال1395رســیدهاســت.بــهبیانــینســبتســرانهتســهیالتدراســتاننســبتبــهکشــور
از54/44درصــددرســال1390بــه50/07درصــددرســال1395رســیدهاســتودربیــن

ــراردارد. ــهپانزدهــمق اســتانهایکشــوردررتب
بررســیترکیــبمانــدهتســهیالتدرســال1395نشــانمیدهــدکــه41درصــداز
تســهیالتبــهبخــشســاختمانومســکن،26درصــدبــهبخــشبازرگانــیداخلــی،16درصــد
بــهبخــشکشــاورزیوتنهــا16درصــدبــهبخــشصنعــتومعــدناختصــاصیافتــهاســت.
نســبتتســهیالتبهسپردههادرســال1395،برایبانکهایاستان87/2درصدوبرای
بانکهایکشــور86/75درصدمیباشــد.درطیســالهای1395-1390،نســبتتسهیالت
بــهســپردههادراســتان6/99درصــدودرســطحکشــور4/75درصــدکاهــشیافتــهاســت.
ــا ــدممعاملهشــدهبهطــورمتوســط،ب ــدادســهاموحــقتق ــا1395تع ســالهای1390ت
رشــدســاالنه20/42درصــداز2301میلیــونســهمبــه5826میلیــونســهمرســیدهاســت.
ــه ــال1390ب ــالدرس ــاردری ــهاز3/24میلی ــممعامل ــهحج ــبتارزشب ــدتنس ــنم درای
3/22میلیــاردریــالدرســال1394کاهــشیافتــهاســت.نســبتتعــدادســهاممبادلــهشــده
دربــورساوراقبهــادارتبریــزبــهتعــدادســهاممبادلــهشــدهدربــورساوراقبهــادارتهــراناز
3/14درصــددرســال1390بــه2/31درصــددرســال1395ونســبتارزشســهاممبادلــه
شــدهدربــورساوراقبهــادارتبریــزبــهارزشســهاممبادلهشــدهدربــورساوراقبهــادارتهــران
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ــه ــهاســتک ــه0/46درصــددرســال1394کاهــشیافت از3/29درصــددرســال1390ب
ــریاز ــزرشــدکمت ــورساوراقبهــادارتبری ــدادســهامدرب ــندورهتع نشــانمیدهــدطــیای
بــورساوراقبهــادارتهــرانداشــتهاســتوجــذبنقدینگــیدربــازارســرمایهاســتاننســبت

بــهکشــورکاهــشیافتــهاســت.
درســال1394ارزشبــازاراوراقبهــادارتبریز،50799میلیاردریالبودکهنســبتبهســال
36،1390درصــدافزایــشنشــانمیدهــد.درطــیســالهای1390-1393،نســبتارزش
بــازاریبــورساوراقبهــادارتبریــزنســبتبــهبــازاربــورساوراقبهــادارتهــران،حــدود7درصد
افزایــشداشــتهاســتکــهنشــانگرافزایــشانــدازهبــازارتبریــزنســبتبــهبــازارتهرانمیباشــد.

1-3-2-کشاورزی
اســتانآذربایجانشــرقیبــهدلیــلموقعیــتتوپوگرافیکــیوجغرافیایــیازتوانمندیهــای
ــوردار ــاورزیبرخ ــدمحصــوالتکش ــتنســبیدرتولی ــعومزی ــرمناب ــهایازنظ ــلمالحظ قاب
اســت.وســعتاراضــیکشــاورزیاســتانحــدود1/22میلیــونهکتــاربــرآوردمیگــرددکــه
معــادل26درصــدوســعتاســتانوحــدود5/5درصــداراضــیقابلکشــتکشــورراشــامل
میشــود.درســالزراعــی1395-1394،ســهماســتانازســطحاراضــیزراعــیکشــور6/3
درصــدوازاراضــیباغــیکشــور3/9درصــدبــودهکــهبــهترتیــببــااختصــاصجایــگاهســوم

وپنجــمکشــوری،یکــیازقطبهــایعمــدهکشــاورزیکشــوربــهشــمارمــیرود.
درهمیــنســالمیــزانتولیــداتزراعــیاســتان2/9میلیــونتــنومیــزانتولیــداتباغــی
اســتان1/07میلیــونتــنبــودهکــهســهماســتانازتولیــداتزراعــیکشــور3/5درصــدواز
تولیــداتباغــیکشــور5/1درصــدمیباشــدوبــهترتیــبرتبههــایدوازدهــموچهــارمکشــور
ــیو ــرکشــتمحصــوالتزراع ــهســطحزی ــهب ــاتوج ــهب ــدک ــهخــوداختصــاصمیدهن راب
باغــیوســهمآنازکلکشــور،نشــانگرراندمــانتولیــدپاییــندرمحصــوالتزراعــیوراندمــان

ــاالدرمحصــوالتباغــیمیباشــد. تولیــدب
ارزشافــزودهبخــشکشــاورزیاســتاندرســال16,219،1390میلیــاردریــالودر
ــرخ ــطن ــت.متوس ــالاس ــاردری ــال1390(،19202میلی ــتس ــتثاب ــهقیم ــال1394)ب س
ــتبیــنســالهایمــوردبررســی ــهقیمتهــایثاب ــنبخــشب رشــدســاالنهارزشافــزودهای
4/31درصــدورقــممتناظــرکشــوری6/45درصــداســت.ســهماســتانازکلارزشافــزوده
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ایجادشــدهدربخــشکشــاورزیکشــوراز4/2درصــددرســال1390بــه3/9درصــددرســال
1394رســیدهاســت.درهمیــندورهســهمارزشافــزودهبخــشکشــاورزیازکلارزشافــزوده
اســتانازحــدود9درصــددرســال1390بــه12درصــددرســال1394افزایــشیافتــهاســت.
پاییــنبــودنراندمــانتولیــدوحاکمیــتجبــریاقتصــادمعیشــتیدراکثــرنــکاتاســتان
ــوانو ــرویج ــدمجــذبنی ــثکاهــشســرمایهگذاریدربخــشکشــاورزیوموجــبع باع
متخصــصبــهایــنبخــششــدهوپیامــدآنبهرهبردارانــیبــاســنینبــاالوســطحســوادپاییــن
ــجسرشــماریکشــاورزی ــراســاسنتای درعرصــهکشــاورزیاســتانمیباشــد.بهطوریکــهب

ــد. ــوادبودهان ــردارانبیس ــدبهرهب ــب50و38درص ــهترتی 1382و1393ب
درســال1395درزیــربخــشدام،اســتانبــادارابــودن4088هــزارواحــددامــیوتولیــد
50هــزارتــنگوشــتقرمــزو493/3هــزارتــنشــیربــهترتیــب6/1درصــدازگوشــتقرمــز
ــوداختصــاصدادهاســت.الزم ــهخ ــیرکشــورراب ــدش ــدیکشــورو5/1درصــدازتولی تولی
بــهذکــراســتازآنجــاکــهحــدود43درصــدازواحــددامــیاســتاندامســبکاســتوایــن
ــرظرفیــتمراتــعاســتانمیباشــدایــنموضــوعســببفشــاردام حجــمدامســبکســهبراب

برمرتعمیشود.
دردهههــایگذشــتهغلبــهنــگاهبخشــیونگــرشســطحیبــهتولیدواشــتغالومعیشــت،
بــدونتوجــهبــهمالحظــاتپایــداریباعــثشــدهاســتبــااضافــهبرداشــتازچاههــایمجــاز
ــیدرمســیرروانآبهــا،ســطح ــزاحــداثســازههایآب ــزحفــرچاههــایغیرمجــازونی ونی
زیــرکشــتآبــیاســتانافزایــشیافتــهوالگــویکشــترایــجمنطقــهدراراضــیآبــیبهســوی
کشــتمحصــوالتبــانیــازآبــیبیشــترتغییــریابــدوایــنامــرباعــثافتشــدیدســطحآبهای
زیرزمینــیدشــتهایاســتان،افزایــشامــالحوشــوریآبهــایاســتحصالیوکاهــشروان

آبهــاوازهمــهمهمتــرســببخشــکشــدندریاچــهارومیــهشــدهاســت.
درمجمــوع،پاییــنبــودنراندمــانتولیــد،نبــودبرنامــهجامــععملیاتــیدرزنجیــره
ــاشــرایطاســتان،ســرمایهگذاری ــدارومتناســبب ــدمحصــوالتکشــاورزیدرکشــتپای تولی
ــدی ــاورزی،کن ــایکش ــلفرآوردهه ــیوتکمی ــعتبدیل ــازیصنای ــازیونوس ــیدربازس ناکاف
انتقــالفنآوریهــاینویــنوعــدمتوســعهکشــاورزیدانشبنیــان،نبــودسیســتمنظارتــیو
مدیریتــییکپارچــهدربخــش،توجــهبیشــتربــهافزایــشکمــیمحصــوالتکشــاورزیومهجور
مانــدنموضــوعتولیــدکیفــیســالمورقابتــیوهمچنیــنعــدمجــذبنیــرویانســانیجــوانو
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متخصــصدربخــشکشــاورزیازجملــهچالشهــایاســتاناســتکــههمــوارهامنیــتغذایــی
ــروی ــننی ــزمهمتری ــینی ــودهوازطرف ــدنم ــاورزیراتهدی ــدمحصــوالتکش ــتاندرتولی اس

تأثیرگــذاردرفشــاربــرمنابــعطبیعــیبــودهاســت.

1-3-3-صنعت
ــز ــهرتبری ــتداردوش ــشصنع ــیدربخ ــبتٌاطوالن ــابقهنس ــرقیس ــتانآذربایجانش اس
ــزات،در ــینآالتوتجهی ــدماش ــعتولی ــزصنای ــاتمرک ــورب ــیکش ــایصنعت ــیازقطبه یک
ســطحکشــوربــهشــمارمــیرود.ایــناســتانازلحــاظتعــدادکارگاهصنعتــی،چهارمیــنقطــب
صنعتــیکشــورمحســوبمیشــودوازامکانــاتوقابلیتهــایتوســعهصنعتــیقابلتوجهــی
ــای ــودواحده ــهوج ــوانب ــتانمیت ــیاس ــایصنعت ــنقابلیته ــت.ازمهمتری ــورداراس برخ
دانشــگاهیعلمــی-کاربــردی،مؤسســاتتحقیقــاتصنعتــی،وجــود37شــهرکصنعتــیو
ــرداری،وجــودمزیــتنســبیدربرخــیرشــته تخصصــیو17ناحیــهصنعتــیدرحــالبهرهب
فعالیتهــایصنعتــیازقبیــلچرمســازی،مصنوعــاتچرمــی،صنایــعغذایــیوآشــامیدنی،
تولیــدمبلمــانوچــوبومحصــوالتچوبــی،قطعــهومجموعهســازی)بهخصــوصدرحــوزه
خودروســازی(،ماشینســازیوشــیمیایی،وجــوددانشــکدههایفنــیدردانشــگاهها،مراکــز
آمــوزشفنــیوحرفــهایمجهــزومراکــزآمــوزشفنــیشــرکتهایبــزرگصنعتــی،وجــود
ــنآوری ــی،ف ــرمایهگذاریخارج ــدس ــیمانن ــهرکهایتخصص ــرفته،ش ــادرپیش ــعم صنای
ــد،وجــودمنطقــهآزادتجــاری- ــزوســرامیکمرن ــحســاختمانیتبری قطعــاتخــودرو،مصال
ــرد.در ــیاشــارهک ــعتبدیل ــیوصنای ــاوتشــکلهایصنعت ــنواحده ــیارسوهمچنی صنعت
ســالهایاخیــربــاایجــادتشــکلهایصنفــیدرزمینــهصنعــت،عــالوهبــراتــاقبازرگانــیو
صنایــعومعــادننظیــرخانــهصنعــتومعــدن،انجمــنمدیــرانصنایــعوانجمــنقطعهســازان

زمینــهارتباطــیقــویبیــنمراکــزصنعتــیاســتانفراهــمگردیــدهاســت.
بـهرغـمسـابقهتاریخـیوقابلیـتوظرفیتهـایاسـتان،بررسـیوضعیـتصنعتاسـتان
درسـالهایاخیـرحکایـتازسـیرنزولـیجایـگاهایـنبخـشاقتصـاداسـتاندرکشـوردارد.
بهطوریکـهدرطـیسـالهای1390-1394سـهمارزشافـزودهصنعت)سـاخت(اسـتاناز
کشوراز6درصددرسال1390،به5درصددرسال1394کاهشیافتهاست.درسال1394،
ارزشافـزودهبخشصنعت)سـاختاسـتانبهقیمتجـاری(115611/91میلیـاردریالبوده
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وحـدود29درصـدازتولیـدناخالـصداخلیبدوننفتاسـتانرابهخوداختصاصدادهاسـت.
ــتان ــاالدراس ــهب ــنب ــرکارک ــیدارایدهنف ــایصنعت ــدادکارگاهه ــال1394،تع درس
763کارگاهبــود.ارزشافــزودهایــنکارگاههــادرســال1394بــهقیمــتجــاری45394
ــت.در ــتهاس ــشداش ــدکاه ــال0/59،1392درص ــهس ــبتب ــهنس ــودهک ــالب ــاردری میلی
همیــنســالاســتانآذربایجانشــرقی5/8درصــدازتعــدادکارگاههــایصنعتــیکشــور
ــت. ــوداختصــاصدادهاس ــهخ ــورراب ــاازکش ــنکارگاهه ــزودهای و3/86درصــدازارزشاف
کــهحاکــیازکوچکمقیــاسبــودنایــنکارگاههــاویــابهــرهوریپائیــنآنهــانســبت

بهمتوسطکشوریاست.
صنعتــی اســتانهای از یکــی بهعنــوان آنکــه وجــود بــا آذربایجانشــرقی اســتان
کشــوروهمچنیــنقلــباقتصــادیشــمالغربکشــوربــهشــمارمــیرود،امــاتمرکــز
و اســتان مرکــزی پهنههــای در صنعتــی مختلــف فعالیتهــای انــواع انباشــت و
شــکلگیریالگــویمرکــز-پیرامــونبــهتبعیــتازالگــویاســتقرارمراکــزپرجمعیــت
توزیــع و صنعــت فضایــی ســاختار در تعــادل و تــوازن عــدم ایجــاد موجــب اســتان،
پهنههــایصنعتــیگردیــدهاســتبهطوریکــهبیــشاز68درصــدازکارگاههــایدهنفــر
کارکــنبــهبــاالدرشهرســتانتبریــزمســتقرهســتندوشهرســتانهایواقــعدرنیمــهغربــی
ــیاســتان ــهشــرقیوجنوب ــعدرنیم ــلشهرســتانهایواق ــه20درصــدودرمقاب ــکب نزدی

کمتریــنســهمرادراینارتبــاطداشــتهاند.
درمجمــوعمیتــواناظهــارداشــتکــهصنعــتاســتانبــهرغــمســابقهتاریخــی،
ــودهاســت.توســعه ــوردارنب ــیبرخ ــلقبول ــردقاب ــتان،ازعملک ــایاس ــاوظرفیته قابلیته
نامتــوازن،کاهــشســهماســتاندرصنعــتکشــوروتنــزلرتبــهاســتان،عــدموجــودواحــد
ــوآوریوکیفیــتپاییــن ــهعــدمن ــرواحدهــایصنعتــیکــهمنجــرب تحقیــقوتوســعهدراکث
محصــوالتتولیــدیوکاهــشتــوانرقابتپذیــریواحدهــایصنعتــیاســتانوســهمآندر

ــود. ــوبمیش ــنبخــشمحس ــایای ــدهچالشه ــت؛ازعم ــدهاس ــیش ــایداخل بازاره

1-3-4-معدن
اســتانآذربایجانشــرقی،یکــیازمناطــقغنــیمعدنــیکشــوراســتوپتانســیلخوبــی
بــرایگســترشفعالیتهــایمعدنــیوتوســعهنقــشبخــشمعــدندراقتصــاداســتانیوملــی
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ــر ــدوازنظ ــورمیباش ــومدرکش ــهس ــزرتب ــدن،حائ ــودن625مع ــاداراب ــتانب ــناس دارد.ای
ــود ــهخ ــورراب ــهنخســتکش ــن،رتب ــاردت ــا8/1میلی ــی(ب ــیواحتمال ــر)قطع ــزانذخای می
ــرفلــزیکشــورو اختصــاصدادهاســت25درصــدازذخایــرغیرفلــزیو12/5درصــدذخای
یــکدرصــدمــسدنیــادرایــناســتانواقــعشــدهاســت.عمدهتریــنذخایــرمعدنــیاســتان
ــهخــوداختصــاصداده ــراســتانراب ــه75درصــدذخای ــزیاســتک ــرغیرفل ــروهذخای درگ
اســت.دررتبــهبعــدیذخایــرمعدنــی،مصالــحســاختمانیبــامیــزان17درصــدازکلذخایــر
معدنــیقــرارگرفتــهاســت.عــالوهبــرایــن7درصــدازمنابــعمعدنــیاســتانبــهذخایــرفلــزی
ــای ــیازویژگیه ــت.یک ــهاس ــاصیافت ــیاختص ــنگهایتزئین ــهس ــزب ــدنی ــکدرص وی
معدنــیایــناســتانوجــودذخایــریازقبیــلپرلیــت،دیاتومیــت،نفلیــنســینیت،کائولــنو...
مناطــق ایــنذخایــردرســطحکشــورمنحصربهفــردهســتند. از برخــی کــه میباشــد
ــادارای ــپوهیمالی ــدآل ــررویکمربن ــنب ــرارگرفت ــاق ــباران(ب ــهارس ــتان)ناحی ــمالیاس ش
ــن ــرب،رویوآه ــره،س ــال،نق ــرط ــرنظی ــزیدیگ ــرفل ــسوعناص ــددم ــایمتع اندیسه
ــی ــسمعدن ــشاز30اندی ــدبی ــنکمربن ــررویای ــانب ــهورزق ــهدرناحی میباشــد.بهطوریک
ــن ــان،یکــیازبزرگتری مــسشناســاییشــدهاســت.کانســارمــسســونگوندرشــمالورزق

ــود. ــوبمیش ــامحس ــسدنی ــارهایم کانس
ــادنکشــوردرســال1394درکلکشــور ــریمع ــنطــرحآمارگی ــجآخری ــراســاسنتای ب
ــداد258 ــنتع ــهازای ــتک ــدهاس ــماریش ــرداریسرش ــالبهرهب ــدندرح ــداد5214مع تع
ــه ــت.ب ــهاس ــتقراریافت ــرقیاس ــتانآذربایجانش ــطحاس ــرداریدرس ــالبهرهب ــدندرح مع
عبارتــی5درصــدازمعــادنکلکشــوردرگســترهاســتانقــراردارد.درهمیــنســالاز258
معــدنفعــالدراســتانحــدود10/11میلیــونتــنمــادهمعدنــیاســتخراجشــدهاســت.ارزش
کلتولیــداتدرایــنمعــادن5475میلیــاردریــالوارزشافــزودهآن4611میلیــاردریــالبــوده
ــی ــادهمعدن ــنم ــهازایهــرت ــدناســتان،ب ــزودهایجادشــدهمع ــیارزشاف ــهعبارت اســت.ب
استخراجشــده456هــزارریــالمیباشــد.درهمیــنســالســهمارزشافــزودهبخــشمعــدن
ازتولیــدناخالــصداخلــیاســتان1/2درصــدوســهمآندرارزشافــزودهایجادشــدهدربخــش

معــدنکشــور)بــدوناحتســابنفــتخــاموگازطبیعــی(4/2درصــدمیباشــد.
بررســیوضعیــتبخــشمعــدندراســتاننشــانمیدهــدکــهبــهرغــمجایــگاهنخســت
اســتانبــهلحــاظذخایــرمــوادمعدنــیدرکشــور،ازنظــرســهمدرارزشافــزوده،دراقتصــاد
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اســتانواقتصــادملــی،ازجایــگاهشایســتهایبرخــوردارنمیباشــد.ازنــکاتضعــفاســتان
ــیودر ــرآوریمحصــوالتمعدن ــیوعــدمف ــهاســتخراجغیراصول ــوانب ــنبخــشمیت درای
ــوژیدربخــش ــایســطحتکنول ــاارتق ــازاســتب ــهنی ــردک ــارهک ــتخامفروشــیآناش نهای
اســتخراجوفــرآوریوتوســعهصنایــعپائیندســتی،بــهبهرهبــرداریحداکثــریدرایــنحــوزه

دســتیافــت.

1-3-5-گردشگری
ــت. ــیاس ــگریفراوان ــایگردش ــوهدارایجاذبهه ــوربالق ــرقیبهط ــتانآذربایجانش اس
ــی، ــابقهتاریخ ــهس ــهب ــاتوج ــودوب ــیخ ــاصجغرافیای ــتخ ــاظموقعی ــهلح ــتانب ــناس ای
فرهنگــی،علمــیوطبیعــیمتعــددونیــزامــکانارائــهخدمــاتبرتــردرعرصههــای
آموزشــی،فنــی،درمانــیوزمینههــایتجــاریوســرمایهگذارییکــیازمناطــقمهــمدارای

جاذبههــایگردشــگریمحســوبمیگــردد.
و وســیع جنگلهــای ماننــد طبیعــی منابــع از بهرهمنــدی بــا طبیعــی گردشــگری
بینظیــرارســباران،آبشــارهاوچشــمههایمعدنــیوآبگرمهــا،مناطــقحفاظتشــدهو
شــکارممنوع،روســتاهایهــدفگردشــگری،مناطــقنمونــهگردشــگری،پیســتهایاســکی
ــرایطبیعتگــرداندرســطحاســتاندارد.ازکل1168 و...پتانســیلهایبســیارمناســبیب
ــهگردشــگریکشــور،47منطقــهمعــادل4درصــددراســتانآذربایجانشــرقی منطقــهنمون
ــم ــور،رق ــاحتکش ــتانازمس ــهم2/8درصــدیاس ــهس ــهب ــاتوج ــهب ــتک ــدهاس ــعش واق
ــودهوبیانگــرغنــایجاذبههــایمختلــفگردشــگریدرســطحاســتانمیباشــد. مناســبیب
ــی،4 ــوان(بینالملل ــدوانودرهلیق ــه)کن ــتان2منطق ــگریاس ــهگردش ــهنمون از47منطق
ــتای ــداد464روس ــد.ازتع ــیمیباش ــهمحل ــتانیو21منطق ــهاس ــی،20منطق ــهمل منطق
هــدفگردشــگریکشــور52روســتا،معــادل11/21درصــددراســتانآذربایجانشــرقیواقــع

شــدهاســت.
ــهگردشــگریســالمتدارایمزیتهــایقابلتوجهــی اســتانآذربایجانشــرقیدرزمین
درســطوحفراملــیاســت.بهطوریکــهدرطــیســالهایاخیــربــاتوجــهبــهامکانــات
پزشــکان مــدرن، بیمارســتانهای و تشــخیصی پیشــرفته مراکــز درمانــی، تخصصــی
متخصــصوحــاذق،چشــمههایمعدنــیآبگــرموســردو...گردشــگرانســالمتبســیاری
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راازکشــورهایهمســایهباألخــصازکشــورهایحــوزهقفقــازبــرایامــوردرمانیوســالمتبه
اســتانوبــاتمرکــزبــرشــهرتبریــز،بــهخــودجــذبکــردهاســت؛امــامتأســفانهایــنصنعــتدر
حــالحاضــربــاچالشهایــیمتعــددازجملــهناهماهنگــیدســتگاههایمســئولگردشــگری
ــن ــجتعــدادگردشــگرانخارجــیای ــرواســتوبهتدری ــیروب ســالمتوفقــدانبرنامــهعملیات

ــهمیــزانقابلتوجهــیکاهــشیافتــهاســت. حــوزهب
ــراســاس ــلب ــهاســتانبرحســباســتفادهازهت ــزانگردشــگرانخارجــیواردشــدهب می
ســالنامهفرهنــگوگردشــگریســال1394دراســتانآذربایجانشــرقیبرابــر450هــزارنفــر
درســالبــودهاســت.همچنیــنایــناســتاندارای32بــابهتــلبــاظرفیــت8991تخــت،
ــت2848 ــاظرفی ــرب ــابمهمانپذی ــت،63ب ــت1135تخ ــاظرفی ــانب ــابهتلآپارتم 15ب
ــرقی ــقش ــتومناط ــدهاس ــعش ــزواق ــهرتبری ــزدرش ــنمراک ــرای ــهاکث ــدک تخــتمیباش
ــاالدرجــذبگردشــگر،متأســفانهدراکثــرمواقــع ــودنپتانســیلب ــهداراب ــاتوجــهب اســتانب

ــند. ــزنمیباش ــلنی ــیدارایهت حت
ــهم ــهس ــتک ــراس ــلذک ــزقاب ــتاننی ــگریاس ــادیگردش ــرداقتص ــوصکارک درخص
ارزشافــزودهبخــشهتــلورســتوراناســتانازبخــشهتــلورســتورانکشــور3/2درصــد
وســهمآنازتولیــدناخالــصداخلــیاســتانیــکدرصــدمیباشــدکــهارقــامفــوقحاکــیاز

ــزبخــشگردشــگریدراقتصــاداســتانمیباشــد. ــشناچی نق
اســتان کــه میدهــد نشــان اســتان گردشــگری بخــش موجــود وضــع بررســی
ــودهو ــیب ــیارغن ــف،بس ــادمختل ــایگردشــگریدرابع ــهجاذبهه ــرقیدرزمین آذربایجانش
آنچــهمیــانوجــودجاذبههــاوحضــورگردشــگراندراســتانفاصلهمیانــدازد،کمبــودخدمات
ــندفاتــر ــیوهمچنی ــاتاقامت ــتاندرزمینــهخدم وزیرســاختهااســت،بهطوریکــهاس
گردشــگریکــهنقــششــایانتوجهیدراطالعرســانیوجــذبگردشــگراندارنــد،کمبودهای
جــدیدارد.خدمــاتوزیرســاختهایگردشــگری،بهطــورعمــدهدرشهرســتانتبریــزو
ــادمنتفــعنشــدهاند. ــنامــرزی ــدوســایرشهرســتانهایاســتانازای ــزقرارگرفتهان شــهرتبری
درمجمــوع،پاییــنبــودنارزشافــزوده،نبــودزیرســاختهایالزمومراکــزاقامتــی
واســکانمناســببــرایگردشــگران،توســعهنامتــوازنامکانــات،ناهماهنگــیوعــدم
بــاحــوزهگردشــگری،ازجملــهچالشهــای برنامهریــزیمناســبدســتگاههایمرتبــط

اساســیایــنحــوزهمیباشــد.
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1-3-6- زیرساخت ها
1-3-6-1-حمل  و نقل

بهعنــوان ولجســتیکی ارتباطــی،کالبــدی زیرســاختهای نقــلدرشــکل حمــلو
ــازبهعنــوانیکــیازبارزتریــنمحورهــای اصلیتریــنشــریانارتبــاطفیزیکــیبــودهوازدیرب
اصلــیتوســعهمطــرحبــودهاســت.رشــدوتوســعهکشــورهادردهههــایاخیــرمدیــونتوســعه
ــادی ــایاقتص ــهبخشه ــعههم ــت.توس ــودهاس ــلب ــلونق ــشحم ــژهبخ ــاتبهوی ارتباط

ــت. ــتهاس ــبوابس ــاختهایمناس ــودزیرس ــهوج ــتقیمب ــتقیموغیرمس بهصــورتمس
ــل ــریدرمح ــیوقرارگی ــازجغرافیای ــتممت ــاظموقعی ــهلح ــرقیب ــتانآذربایجانش اس
ــتعدادها ــیازاس ــورهایCISواروپای ــمتکش ــهس ــهایب ــیومنطق ــایبینالملل کریدوره
ــی، ــی،ریل ــایزمین ــتکاالدربخشه ــافروترانزی ــیمس ــیدرجابهجای ــایباالی ومزیته
ــامل236 ــتان،ش ــادهایاس ــلج ــلونق ــبکهحم ــت.ش ــورداراس ــتیکیبرخ ــیولجس هوای
کیلومتــرآزادراه،453کیلومتــربزرگــراه،993کیلومتــرراهاصلــی،1925کیلومتــرراهفرعــی،
ــد. ــنیمیباش ــتاییش ــرراهروس ــفالتهو772کیلومت ــتاییآس ــایروس ــرراهه 5519کیلومت
ــوده ــوازننب ــون،بهصــورتمت ــیناهمگ ــاظتوپوگراف ــهلح ــتانب ــادهایاس ــلج ــلونق حم
اســت.قســمتشمالشــرقاســتانوجنــوباســتانبــهدلیــلتوپوگرافــیبــاالازنظــر
زیرســاختجــادهاینســببــهســایرنواحــیاســتانبهصــورتمناســبتوســعهنیافتــهاســت.
ــوبشــرقیاســتان ــهســمتجن ــهازشــمالغــرباســتانب ــا-آســیاک ــدوراروپ مســیرکری
امتــدادیافتــه،دارایزیرســاختمناســبجــادهایبهویــژهدرایــنمســیربــودهاســت.درایــن
بیــنشــهرتبریــزبــهدلیــلقرارگیــریدرمرکــزاســتانبــاتمــاممســیرهایاســتانارتبــاطدارد.
محــورترانزیــتتهــران-تبریــز-بــازرگانبــهطــول855کیلومتــرمهمتریــنشــبکهارتبــاط
جــادهایکشــوربــاکشــورهایاروپائــیازطریــقمبــادیورودیوخروجــیبــازرگانمیباشــد
کــهنقــشاساســیدرحمــلونقــلجــادهایبــارومســافردرونوبروناســتانیوبینالمللــی
ایفــامیکنــد.همچنیــنمحــورتبریــز-جلفــاونــوارمــرزی،ارتبــاطاســتانراازطریــقجلفــا،
نــوردوزوخداآفریــنبــاجمهــوریخودمختــارنخجــوانوکشــورهایارمنســتانوآذربایجــان
ــات ــهالنوامکان ــیس ــایعموم ــزوانباره ــهالن،تبری ــرکس ــودگم ــد.وج ــرارمینمای برق
ــًانقــشترانزیتــی تخلیــهوبارگیــریدرمرکــزاســتانموجــبشــدهمحورهــایاصلــی،عمدت
داشــتهوگذشــتهازارتبــاطداخــلاســتانیودرونکشــورنقــشاساســیدرحمــلونقــلکاال
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ــد. ومســافردرســطحبینالملــلایفــانمای
ــیاســتان ــایاصل ــیابریشــم،یکــیازمزیته ــادهترانزیت ــزدرمســیرج ــریتبری قرارگی
اســتکــهازظرفیتهــایآنمیتــواندرتوســعهصــادراتوتجــارتبــاکشــورهایهمســایه
اســتفادهنمــود.بــرایافزایــشنقــشایــنجــادهدراقتصــادوصنعــتمنطقــه،احــداثآزادراه

تبریــز-مرنــد-بــازرگان،دربرنامــهتوســعهشــبکهآزادراهــیکشــورقرارگرفتــهاســت.
خطــوطریلــیاســتانازطریــقراهآهــنتهــران-تبریــز،تبریــز-جلفــاوتبریــز-ســلماس
-رازیبــهپایانههــایمــرزیوجمهــوریخودمختــارنخجــوانوکشــورترکیــهمرتبــط
ــز(736کیلومتــرمیباشــدکــه ــه-تبری میباشــد.طــولخطــوطریلــیاســتان)تهــران-میان
بــاتکمیــلواتمــامعملیــاتســاختراهآهــناحداثــیدوخطــهمیانــه-تبریــزواصــالحمســیر،
ــزکاســتهخواهــدشــدوزمــانمســافرتاز13 114کیلومتــرازمســافتریلــیتهــران-تبری

ســاعتفعلــیبــهحــدود7ســاعتتقلیــلخواهــدداد.
مهمتریــن از تبریــز بینالمللــی فــرودگاه هوایــی، زیرســاختهای نظــر از
مرکزیــت در جغرافیایــی موقعیــت لحــاظ از و مــیرود شــمار بــه کشــور فرودگاههــای
در همجــوار اســتانهای بــه خدمــات ارائــه قابلیــت و قرارگرفتــه شــمالغرب منطقــه
پوشــشخدمــاتپــروازیراداردومســافرینزیــادیازشــهرهاواســتانهایهمجــوار
بــهشــهرهاوکشــورهایهمســایهاســتفاده پروازهــایخــود تبریــزجهــت فــرودگاه از
ــدود ــیوح ــایداخل ــهردرپروازه ــدود11ش ــدأح ــدومب ــزمقص ــرودگاهتبری ــد.ف مینماین
ــنمســیرها ــیمســافردرای ــدکــهجابجای ــیبهحســابمیآی 10شــهردرپروازهــایبینالملل
ــرد. ــورتمیپذی ــیص ــیخارج ــرکتهواپیمای ــیو6ش ــیداخل ــرکتهواپیمای ــط14ش توس
اپــرونفــرودگاهبینالمللــیتبریــزدرحــالحاضــربــا130000مترمربــعدارایچهــارترمینــال
وپتانســیلپــارک12هواپیمــابــودهوایــنظرفیــتاپــرونســاالنهبــهطــولمتوســطگنجایــش

3/2میلیــونمســافررادارااســت.
اســتانآذربایجانشــرقیبــاعنایــتبــهموقعیــتممتــازجغرافیایــیوقرارگیــریدرمحــل
عبــورکریدورهــایبینالمللــی)شــمال-جنــوب،شــرق-غــربوجنــوبآســیا،تراســیکاو
جنوبــیآلتیــد(بــهاروپــاوکشــورهایCISبهتریــنجایــگاهرادرعرصــهفعالیــتلجســتیکی
ــود ــد.وج ــوداختصــاصده ــهخ ــتکشــورراب ــادراســت15درصــدازســهمترانزی داردوق
منطقــهآزادارسومنطقــهویــژهســهالنو...بــاجمیــعمزیتهــایقانونــیوتوانمندیهــای
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محیطــی،قــادرهســتندحتــیســهمدرآمــدیاســتانرابیشــترنمایــد.طبــقمطالعــات
متخصصیــناقتصــادی،ایــرانمیتوانــدمحــلشــکلگیری12هــابیــاپایانــهترکیبــیباشــد
کــهچهارمیــناولویــت،هــاباســتانآذربایجانشــرقیاســتکــهاز1000میلیــونتــنکاالی
جابجــاشــدهدربیــنهابهــاقــادراســت120میلیــونتــنکاالراازخــودعبــوردهــدوحتــی
ایــنهــابقــادراســتمحــلتمرکــزوپــردازشکاالوایجــادارزشافــزودهبــرایکشــورهای
ــدورهای ــازیکری ــتیکیوفعالس ــایلجس ــکلگیریهابه ــهش ــدهوزمین ــهایگردی منطق

منطقــهایرابــاکشــورهایهــدفمهیــانمایــد.
ــواناظهــارداشــتکــهعلیرغــماینکــهاســتاندرموقعیــتجغرافیایــی درمجمــوعمیت
ــوده ــدب ــیبهرهمن ــهایخوب ــیومنطق ــیمل ــایترانزیت ــرارداشــتهوازمزای بســیارمناســبق
اســتامــاتاکنــونبــهنحــومطلــوبازایــنظرفیــتبهرهبــردارینشــدهاســت.اساســیترین
مســئلهموجــوددربخــشحمــلونقــلاســتان،عــدماتصــالشــبکههایریلــی،آزادراهــیو
ــهســایرشــبکههایدرونشــهری،بیــناســتانی،ملــیوبینالمللــیوعــدمتثبیــت ــیب هوای
موقعیــتاســتاندرمدیریــتزنجیــرهتأمیــنملــیومنطقــهایمیباشــد.عــدموجــودمراکــز
ــتان ــاختهایاس ــهزیرس ــدمعرض ــببع ــتیک،س ــایلجس ــرهابه ــدهنظی هماهنگکنن
درســطحمنطقــهایشــدهوبــاکاهــشارزشاســتاندرزنجیــرهتأمیــنارزش،بــرمشــکالت
ــاط ــتیکوارتب ــزلجس ــل،مراک ــلونق ــبکهحم ــترشش ــاگس ــذاب ــت.ل ــزودهاس بخــشاف
مطمئــنوکارآمــد،اســتانآذربایجانشــرقیمیتوانــدازایــنظرفیتهــادرراســتایافزایــش
درآمدهــایارزی،توســعهاقتصــادیمنطقــهوارتقــایموقعیــتاســتراتژیکخــوددرمنطقــه

بــهنحــومطلــوباســتفادهکنــد.

1-3-6-2-انرژی
انــرژیبهعنــوانیکــیازعوامــلمؤثــردرفرآینــدتوســعهبــودهوتولیــدوتوزیــعوهمچنیــن
نحــوهتوزیــعآندراســتقرارفعالیتهــایاقتصادیبســیارمؤثراســت.اســتانآذربایجانشــرقی
بــاداشــتن4نیــروگاه)بخــاری-گازی(،ســهنیــروگاهتجدیدپذیــر)خورشــیدی-بــادی(وســه
نیــروگاهاختصاصــیتولیــدبــرقوپاالیشــگاهوپتروشــیمیبــهعنــوانمرکــزمبادلــهانــرژیبــا
ــی ــلوزنجــانوکشــورهایآذربایجــانوارمنســتانتلق ــی،اردبی اســتانهایآذربایجانغرب
میگــرددوازایــنحیــثحائــزاهمیــتاســتراتژیکبــرایکشــورومنطقــهشــمالغرباســت.
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درســال1395،ظرفیــتعملــینیروگاههــایاســتان1502/743مــگاواتومیــزان
تولیــدناخالــصنیروگاههــایاســتان7137/6میلیــونکیلــوواتســاعتبــودهاســت.در
اســتان72ایســتگاهانتقــالوفــوقتوزیــعبــاظرفیتــیبالــغبــر7697/5مگاولــتآمپــرمــورد
بهرهبــرداریقرارگرفتــهکــه3/5درصــدازظرفیــتمنصوبــهانتقــالوفــوقتوزیــعکلکشــوررا
شــاملمیشــود.زیرســاختهایانتقــالانــرژیدرســطحاســتانبهصــورتیکنواخــتتوزیــع
نشــدهبهطوریکــهخطــوطانتقــال400کیلوولــتدرمســیرجنــوبشــرقی-مرکــز-غــرب
وازجنــوبشــرقبهطــرفجنــوبغــربونیــزامتــدادآنازجنــوبغــرببــهطــرفهســته
مرکــزیاســتانیعنــیشهرســتانتبریــزبــودهومســیرخطــوط230کیلوولــتتبریــزبهطــرف
شمالشــرقیاســتانتــاشهرســتاناهــروتبریــزبــهطــرفجنــوبغــرباســتانتــاشهرســتان
ــرار ــتق ــال132کیلوول ــوطانتق ــر،خط ــعابیکوچکت ــت.درانش ــهاس ــدادیافت ــکانامت مل

داشــتهکــهتقریبــًادرســطحاســتانتوزیــعشــدهاســت.
ــه ــاب ــتام ــدهاس ــتوگازشناختهش ــداننف ــهمی ــدهرگون ــرقیفاق ــتانآذربایجانش اس
لحــاظداشــتنپاالیشــگاهنفــتخــاموپتروشــیمی،درتولیــدفرآوردههــاینفتــیوپلیمــریدر
منطقــهشــمالغربکشــورحائــزاهمیــتمیباشــد.ظرفیــتتولیــدانــواعفرآوردههــاینفتــی
ــزدرســال932،1396 ــداتپتروشــیمیتبری حــدود110هــزاربشــکهدرروزمیباشــد.تولی
هــزارتــنبــهارزش4085میلیــاردریــالبــودهاســت.انتقــالنفــتخــامخــوراکپاالیشــگاه
ــردد. ــنمیگ ــاریتأمی ــقانب ــوبوازطری ــعجن ــچازمناب ــه16این ــطلول ــقخ ــزازطری تبری
خــوراکاصلــیورودیشــرکتپتروشــیمیتبریــزرانفتــایســنگینوIPCتشــکیلمیدهــد
ــزوبخشــی ــتتبری ــشنف ــقشــرکتپاالی ــدهآن)حــدود80درصــد(ازطری ــهبخــشعم ک
نیــزازســایرمنابــعداخلــیوخارجــینظیــرشــرکتپاالیــشنفــتتهــرانازطریــقخــطتولیــد
ــیپخــش ــرکتمل ــهش ــق37گان ــیازمناط ــرقییک ــهآذربایجانش ــردد.منطق ــنمیگ تأمی
فرآوردههــاینفتــیایــرانمیباشــد.ایــنمنطقــهبــادارابــودن4انبــارنفــتفعــالدرشــهرهای
ــرکت ــکاری8ش ــاهم ــزوب ــایتبری ــوختگیریهواپیم ــرابوس ــهوس ــه،میان ــز،مراغ تبری
ــانیدر ــرسوخترس ــرخطی ــش،ام ــک700نفتک ــاکم ــیب ــاینفت ــلفرآوردهه ــلونق حم

ــهانجــاممیرســاند. ــهراب ــنمنطق ای
بخــشاصلــیوعمــدهمصــارفگازطبیعــیاســتانازخطــوطصادراتــی48اینــچترکیــه
ــچ ــناســتانی30این ــه(وخطــوطبی ــیترکی ــچارمنســتان)منشــعبازخــطصادرات و30این
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ــدوز- ــچاصالن ــط12این ــزازخ ــینی ــزوبخش ــدوآب-تبری ــچمیان ــراب،36این ــل-س اردبی
ــااحــداثخــط16اینــچورزقــان-اهــر ــو-آبــشاحمــد،تأمیــنوتوســعهگازرســانیب خمارل
ــه ــرداریبهین ــیارمنســتاندرحــالاقــداممیباشــد.ایجــادوبهرهب منشــعبازخــطصادرات
اززیرســاختمناســبانتقــالوتوزیــعگازدرســطحاســتانکــهبالــغبــر1600کیلومتــر
خطــوطپرفشــار1000پونــدیو17274کیلومتــرخطــوطفشــارمتوســط250پونــدیو
خطــوطفشــارپاییــن60پونــدیمیباشــد،باعــثگردیــدهتــا100درصــدخانوارهــایشــهری
و90درصــدخانوارهــایروســتاییازمزیــتگازرســانیو39محــوروشــهرکصنعتــی،
حداقــل تبریــز، خارجــی ســرمایهگذاری شــهرک ارس، صنعتــی تجــاری- آزاد منطقــه
نیروگاههــا،کارخانههــای پتروشــیمی، پاالیشــگاه، از اعــم 1756واحــدصنعتــیعمــده
ــگاه ــفالت،...157جای ــزی،آس ــایآجرپ ــچ،کورهه ــیمان،گ ــوالد،س ــری،ف ذوبوریختهگ
توزیــعســوختگازطبیعــی)CNG(و4299واحــدصنعتــی،ازمزیتهــایاقتصــادیو
زیســتمحیطیســوختســبزگازطبیعــیودرمجمــوعبالــغبــر1462هــزارمشــترک،ازگاز
بهرهمنــدگردنــد.همچنیــنعملیــاتتوســعهگازرســانیبــه211روســتابــا10199خانــواردر
حــالاقــدامبــودهکــهپــسازاتمــامعملیــات،ســطحبرخــورداریخانوارهــایروســتاییتحــت

پوشــشاســتانبالــغبــر93/92درصــدخواهــدگردیــد.
بــا همجــواری طبیعــی، گاز وصادراتــی اصلــی ازخطــوط بهرهمنــدی مجمــوع در
کشــورهایارمنســتان،آذربایجــانوترکیــهوقرارگیــریدرمســیرصادراتــیکشــورهای
ــاک ــو)پ ــاین ــهانرژیه ــیلهایالزمدرزمین ــودپتانس ــو،وج ــکاریاک ــورایهم ــوش عض
وتجدیدپذیــر(،وجــودصنایــعصنعتــیدراســتان،ازمهمتریــنمزیتهــاوفرصتهــای
بخــشانــرژیدراســتانمیباشــد.درمقابــلمهمتریــنچالشهــایبخــشانــرژیاســتان،
ــیه ــژهدرحاش ــا،بهوی ــنگازنیروگاهه ــدمتأمی ــتع ــهعل ــاب ــتمحیطینیروگاهه ــدزیس تهدی
کالنشــهرتبریــز،فرســودگیتجهیــزاتوخطــوطانتقــالوبــاالبــودنمیــزانتلفــاتشــبکه

ــد. ــیمیباش ــطجهان ــهمتوس ــبتب ــعنس توزی

1-3-6-3-فن آوری اطالعات و ارتباطات
کلیـــدی ازفنآوریهـــای یکـــی بهعنـــوان ارتباطـــات و اطالعـــات فـــنآوری
وهمچنیـــن ملـــی توســـعه اهـــدافکالن بـــه دســـتیابی راســـتای در توانمندســـاز و
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مینمایـــد. ایفـــا محـــوری و اساســـی نقـــش پایـــدار توســـعه اهـــداف تحقـــق در
درســال1395شــاخصتوســعهفــنآوریاطالعــاتوارتباطــات)IDI(دراســتان
آذربایجانشــرقی5/66محاســبهگردیــدهکــهدرمقایســهبــامتوســطکشــور)5/61(از
وضعیــتبهتــریبرخــورداربــودهودربیــناســتانهایکشــورحائــزرتبــهســیزدهممیباشــد.
ــه ــتب ــتاناس ــدآندراس ــهرش ــدروب ــانگررون ــاخص،نش ــنش ــالهای ــدهفتس ــیرون بررس
طــوریکــهایــنشــاخصاز3/19درصــددرســال1389بــه3/91درصــددرســال1392و

ــه5/66درصــددرســال1395رســیدهاســت. ســپسب
درســال1395ضریــبنفــوذاینترنــتدراســتان38/9درصــدبــودهکــهازمتوســط
کشــوری)10درصــد(کمتــرمیباشــد.درهمیــنســالظرفیــتپهنــایاســتان70گیگابایــت
ــهنقــش ــاتوجــهب ــهاســت.ب ــشیافت ــتافزای ــهســال50،1392گیگابای ــودهکــهنســبتب ب
ــد ــایبان ــتپهن ــتانازظرفی ــهماس ــدکشــوری،س ــایبان ــعپهن ــتاندرتوزی ــهایاس منطق
ــا ــرقیب ــتانآذربایجانش ــت.اس ــودهاس ــدب ــادل22/8درص ــورمع ــلکش ــتبینالمل اینترن
مجمــوع11400کیلومتــرفیبــرنــوریو950مرکــزمخابراتــیفعــال،تمــامروســتاهایبــاالی
20خانــوارراتحــتپوشــششــبکهمخابراتــیقــراردادهاســت.ایــناســتانبــاداشــتن12مرکز
ــرپیشــخوان ــتو817دفت ــرپیشــخواندول ــزPAP،300دفت ــزISDP،6مرک ISP،9مرک
روســتایی،پوشــشکامــلتلفــنثابــتوخــطارتباطــیروســتاهایبــاالی20خانــوار،درحــال

حاضــرتوانایــیارائــه200خدمــترادارد.
ــا1627هــزارتلفــنثابــتحــدود5/5درصــد اســتانآذربایجانشــرقیدرســال1395ب
کلتلفنهــایثابــتکشــوررابــهخــوداختصــاصدادهاســت.تعــدادمشــترکینفعــالتلفــن
ــدADSLاســتان ــادل3331هــزارمشــترکوتعــدادمشــترکینپهــنبان همــراهاســتانمع
ــور ــترکینکش ــدازمش ــب4و4/5درص ــهترتی ــهب ــدک ــترکمیباش ــزارمش ــادل489ه مع
ــن ــوذتلف ــبنف ــدوضری ــت41/9درص ــنثاب ــوذتلف ــبنف ــالضری ــنس ــد.درهمی میباش

ــودهاســت. همــراه99درصــدب
ــواندرظرفیــت ــنبخــشرامیت ــهســیمایارائهشــده،قابلیتهــایعمــدهای ــاتوجــهب ب
ــاکشــور،دسترســیتمــامروســتاهایدارایســکنه ــداســتاندرمقایســهب ــاالیپهنــایبان ب
ــاکشــورهای ــهشــبکهارتباطــی،امــکانایجــادوتوســعههمکاریهــایفــنآوریب اســتانب

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

برخــورداریازیــکزندگــیباکیفیــتتــوأمبــاطــولعمــرقابلقبــولوعــاریازبیمــاریو
ناتوانــی،حقــیهمگانــیاســتکــهدراعالمیــهجهانــیحقــوقبشــر)مــادهبیســتوپنجــم(
ــه ــرارگرفت ــدق ــوردتأکی ــران)اصــول29،3و43(م ــوناساســیجمهــوریاســالمیای وقان
اســتمســئولیتوتولیــتایــنامــربــرعهــدهدولتهــابــودهویکــیازپیششــرطهایتحقــق
توســعهبشــمارمــیرود؛بنابرایــنســالمتوســالمتیمقولــهایاســتکــهارتبــاطنزدیکــیبــا
پیشــرفتوتوســعههمهجانبــهوازجملــهرشــدوتوســعهاقتصــادیدارد؛زیــراهرقــدرجامعــهای
ــر ــرفدیگ ــتداردوازط ــالشوفعالی ــرایت ــتریب ــزهبیش ــدانگی ــالمترباش ــاطتروس بانش
هزینههــایمســتقیموغیرمســتقیمیکــهمنجــربــهکاهــشدرآمــدملــیودرنتیجــهتوســعه

ــد. ــشمییاب ــردد،کاه میگ
بررســیشــاخصهایبهداشــتیودرمانــیاســتانحاکــیازآناســتکــهتحــوالت
ــرقی ــتانآذربایجانش ــژهدراس ــوروبهوی ــطحکش ــردرس ــایاخی ــیدههه ــکلگرفتهط ش
بهطــورچشــمگیریروبــهبهبــودبــودهاســت.ســالمتکــودکانومــادرانبــاردار،آمــوزشو
پیشــگیریازبیماریهــایواگیــردارازجملــهشــاخصهاینشــاندهندهوضعیــتایــنبخــش
ــه ــدک ــانمیده ــوزاداننش ــرن ــاخصمرگومی ــهش ــوطب ــاریمرب ــایآم ــد.دادهه میباش
ــر درطــیســالهای1390-1395هــمدرســطحاســتانوهــمدرســطحکشــورمرگومی
نــوزادانرونــدکاهشــیداشــتهواســتانآذربایجانشــرقیازلحــاظایــنشــاخصدرمقایســهبــا
ــوزادانفوتشــدهاســتان میانگیــنکشــوریوضعیــتمطلوبتــریداردبهطوریکــهتعــدادن
درســال1395بــهازایهــر1000نفــرتولــدزنــدهتنهــا6/31نــوزادبــودهامــادرکشــورایــن
رقــم9/5نــوزادفوتشــده،اعــالمشــدهاســت.درســال1395شــاخصامیــدبــهزندگــیدر
بــدوتولــددراســتان75ســالگــزارششــدکــهنســبتبــهســالقبــلتغییــرینشــاننمیدهــد
ــتیم. ــدهس ــط0/4درص ــدمتوس ــاهدرش ــا1395ش ــال1390ت ــیس ــهزمان ــادرفاصل ام
ــعفیزیکــیخــود ــاتومناب ــااســتفادهازامکان درســال1395بخــشســالمتاســتانب
مشــتملبــر1072خانــهبهداشــت،524مراکــزبهداشــتیودرمانــی،50بیمارســتانو148
مرکــزتوانبخشــی،266آزمایشــگاه،593داروخانــهو424درمانــگاهومرکــزتــرکاعتیــادبــا
ــی ــیوفرامل ــرمــردماســتاندرســطحمل اســتفادهازنیــرویمتخصــصوکارآمــد،عــالوهب
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نیــزبــهمــردمخدمــاتارائــهدادهاســت.بــهازایهــرهــزارنفــرجمعیــتاســتان2/07تخــت
ــوددارد ــک(وج ــکو0/10دندانپزش ــک)0/65پزش ــکودندانپزش ــال،0/75پزش فع
کــهبیــشازمتوســطکشــور)1/97تخــتفعــالو0/59پزشــکودندانپزشــک(میباشــد.
ــه ــهارائ ــب،زمین ــبتًامناس ــددونس ــیمتع ــزدرمان ــتانازمراک ــناس ــورداریای ــعبرخ درواق
خدمــاتدرمانــیدرســطحملــیوحتــیفراملــیرابــرایاســتانفراهــمســاختهاســت.تمرکــز
ــنراســتا ــز،درای ــیدرشــهرتبری ــاتدرمان ــبامکان ــشاز50درصــدبیمارســتانهاواغل بی
ــهیکــیازقطبهــایکشــوردر ــهایــنشــهرجایگاهــیمحــوریبخشــیدهوایــنشــهرراب ب
ایــنزمینــهتبدیــلکــردهاســت.بهطوریکــهاکنــونایــناســتانیکــیازاســتانهاینمونــه
دربخــشگردشــگریســالمتخارجــیشــناختهمیشــود.بــاایــنوجــود،تمرکــزشــدیدایــن
امکانــاتدرکالنشــهرتبریــز،نشــانگرضعــفســایرنقــاطاســتانازلحــاظخدمــاتبهداشــتی
ودرمانــیمیباشــدکــهســببمراجعــاتبیرویــهجمعیــتســایرنقــاطاســتانبــهایــنشــهر

ومشــکالتعدیــدهدرایــنزمینــهگردیــدهاســت.
ســهمســالمتازتولیــدناخالــصداخلــی،یکــیازشــاخصهایتوســعهیافتگیکشــورها
محســوبمیگــردد.ایــنشــاخصدرواقــعبیانگــرمیــزانتوجــهبــهبخــشســالمتاســت.
ــالمی ــانهایس ــهانس ــرادجامع ــداف ــالمتکن ــرفس ــتریص ــغبیش ــهمبل ــدرجامع ــرق ه
خواهنــدبــودوخواهنــدتوانســتدراقتصــادجامعــهنقــشاساســیداشــتهباشــند.نبایــدازنظــر
دورداشــتکــهصــرفهزینــهبیشــتردربخــشبهداشــتودرمــانلزومــًابــهبهبــودســالمت
جامعــهمنتهــینمیشــودواعمــالهزینــهبیشــتردرحــوزهســالمتتنهــادرصورتــیمیتوانــد
مفیــدباشــدکــهبــراســاسنیازهــاوتقاضاهــایواقعــیمــردمطراحــیگــرددواثربخــشبــوده
ــص ــدناخال ــد.ســهمهزینههــایســالمتازتولی ــنکن ــدیمــردمراتأمی ــزانرضایتمن ومی
ــته ــدکاهشــیداش ــالهای1390-1394رون ــتانوکشــوردرس ــتدراس ــدوننف ــیب داخل
ــه4/40درصــددرســال ــهطــوریکــهدراســتاناز4/61درصــددرســال1390ب اســتب
ــه3/56درصــدرســیدهاســت؛و ــهترتیــباز3/97درصــدب 1394رســیدهودرکشــورنیــزب
درمقایســهبــاکشــورهایبــادرآمــدمتوســطوبیشــتر)6/3درصــد(ومتوســطجهانــی)8/5

درصــددرســال2018(فاصلــهمعنــاداریدارد.
هزینــهســرانهواقعــیســالمتخانوارهــایشــهروروســتاییاســتاندرســال1395،بــه
ــی ــایغیرخوراک ــهمآنازکلهزینهه ــهس ــدک ــالمیباش ــزارری ــب2741و2228ه ترتی
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خانوارهــایشــهریوروســتاییدر5ســالگذشــته4درصــدکاهــشودرخانوارهــایروســتایی
2/39درصــدافزایــشداشــتهاســت.

ضریــبپوشــشبیمــهاســتان99/51درصــدمیباشــدوبیانگــرایــنامراســتکــهتنهــا
ــهدر ــدک ــد.هرچن ــرارندارن ــهق ــتبیم ــرحمای ــرچت ــال1395زی ــردمدرس ــدم 0/49درص
ــی ــوطبهســالمترشــدقابلتوجهــیداشــتهاســت.ول دهههــایگذشــتهشــاخصهایمرب
ــهســمتافزایــشســالمندان، ــرهــرمســنیب ــهرشــدجمعیــتوتغیی ــدروب ــهرون ــاتوجــهب ب
ــدســختافزاری ــمدربع ــرمایهگذاریه ــدس ــدهنیازمن ــهدرآین ــرادجامع ــنســالمتاف تأمی
ــده ــهرادرآین ــانســالمتجامع ــهآنبنی ــزاریمیباشــدوعــدمتوجــهب ــدنرماف وهــمدربع

ــامشــکلمواجــهخواهــدســاخت. ــدتوســعهراب خدشــهدارنمــودهورون

1-4-2-آموزش
ــان ــیانس ــالیزندگ ــادراعت ــنابزاره ــیازکارآمدتری ــوانیک ــهعن ــازب ــوزشازدیرب آم
ــعبشــری ــیوتحــوالتجوام ــژهایرادرزندگ ــشوی ــوزشنق ــادآم ــودونه محســوبمیش
داشــتهاســت.همچنیــنتوســعهآمــوزشوافزایــشرفــاهاجتماعــیمســئلهبااهمیتــیاســت
وبســیاریازاندیشــمندانومصلحیــن،مهمتریــنراهبــرایخــروجازفقــرراتوســعهســرمایه
ــرویانســانیاســت.هــدف ــعنوعــیســرمایهگذاریدرنی ــوزشدرواق ــد.آم انســانیمیدانن
ــطحدرآمدهــا،فرهنگســازی،افزایــش ــعهاقتصــادی،افزایــشس ــدوتوس ــدهآنرش عم

ــرویانســانیاســت. مهــارت،تخصــصوبهــرهورینی
نــرخباســوادیدراســتانآذربایجانشــرقیاز81/6 طــیســالهای1395-1385
درصــددرســال1390بــه84/7درصــددرســال1395افزایــشیافتــهاســت.بــهعبــارتدیگر
ــهمیــزانباســوادیاســتانافــزودهشــدهاســت.مقایســهنــرخ درمــدت5ســال،3درصــدب
باســوادیاســتانبــاارقــامکشــورینشــانمیدهــدکــهبــهرغــمافزایــشمیــزانباســوادی،
ــناســتاندرمیــاناســتانهایکشــوردرســال1395دررتبــه22امقــرارداشــتهاســت. ای
درســالتحصیلی96-1395درمجمــوعبیــشاز697هــزارنفــر)332هــزارنفــردختــرو
366هــزارنفــرپســر(درمقاطــعمختلفآموزشــیمشــغولبهتحصیــلبودهاند.درهمینســال
9057بــابآموزشــگاه،بالغبــر35560کالسدراســتاندایــربــودهاســتوتراکــمدانشآمــوز
درکالسبهطــورمتوســطحــدود20نفــربــودهکــهنســبتبــهســال1390بهبــودیافتــهاســت.
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پوشــشتحصیلــیبــهعنــوانمهمتریــنشــاخصکمــیدســتیابیبــهفرصتهــای
آموزشــیمیباشــدکــهدرســال1395درکلمقاطــعتحصیلــیاســتان85/58درصــد
)ابتدایــی99/9درصــد،متوســطهاول93/87درصــدومتوســطهدوم80/26درصــد(
میباشــدونســبتبــهســال1390،دردورههــایابتدایــی0/04واحــدومتوســطهاول3/33

ــت. ــهاس ــشیافت ــدافزای ــطهدوم2/46واح ــدومتوس واح
متوســطنــرخپوشــشتحصیلــیواقعــیدرســطحکشــور،دربــازهســالهای1390الــی
1395دردورهابتدائــی0/08درصــد،دردورهمتوســطهاول0/93درصــدودردورهمتوســطه

دومنیــز3/50درصــدافزایــشنشــانمیدهــد.
اســتانآذربایجانشــرقییکــیازقطبهــایعلمــی-آموزشــیکشــورمحســوبمیشــود.
درایــناســتانعــالوهبــر5دانشــگاهبــزرگدولتــی،1دانشــگاهفرهنگیــان،1دانشــگاهفنــی
وحرفــهایو2دانشــگاهدولتــیدرشهرســتانها)مراغــهوبنــاب(،30مرکــزآمــوزشعالــی
وابســتهبــهپیــامنــور،39مرکــزدانشــگاهجامــععلمــیوکاربــردیفعــال،34واحــدومرکــز
دانشــگاهیوابســتهبــهدانشــگاهآزاداســالمی،بیــشاز10دانشــگاهغیرانتفاعــیوهمچنیــن
تعــدادیمراکــزآموزشــیدرشهرســتانهایمختلــفاســتانوجــوددارد.یکــیازمزیتهــای
عمــدهاســتانوجــوددانشــگاههایمتعــددوبرتــردرســطحکشــوربهویــژهدربخــشمرکــزی
ــوزان ــزشدردانشآم ــادانگی ــبایج ــرموج ــنام ــههمی ــدک ــتانمیباش ــیاس ــهغرب ونیم

بــرایادامــهتحصیــلدرمقاطــعباالتــروعالــیراگشــتهاســت.
طبــقآمارهــادرســالتحصیلــی1395-187،1396هــزارنفــردانشــجودردانشــگاههای
بــه مربــوط دانشــجویان ازکل کــه52درصــد بودهانــد بــهتحصیــل اســتانمشــغول
ــوط ــت،7درصــددانشــگاههایغیرانتفاعــیو41درصــدمرب ــهدول دانشــگاههایوابســتهب
بــهواحدهــایدانشــگاهآزاداســالمیبــودهاســت؛ونســبتدانشــجویانتحصیــالتتکمیلــی
ــت ــرجمعی ــنســالازهــرهــزارنف ــودهاســت.درهمی ــهکلدانشــجویان28/45درصــدب ب
اســتان48نفــردانشــجومیباشــندکــه42/72درصــددرگــروهعلــومانســانی،34/22
درصــددرگــروهفنــیومهندســی،6/36درصــددرگــروهعلــومپایــه،4/30درصــددرگــروه
علــومپزشــکی،4/64درصــددرگــروهکشــاورزیودامپزشــکیو7/76درصــددرگــروه
هنــرمشــغولبــهتحصیــلمیباشــند،تعــدادهیئتعلمــیتماموقــتدردانشــگاههای
ــگاه ــفدانش ــایمختل ــددرواحده ــدود39/4درص ــهح ــتک ــودهاس ــرب ــتان4738نف اس
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آزاداســالمیو58/9درصــددردانشــگاههایوابســتهبــهدولــتمشــغولبــهتدریــس
ــد. ــرمیباش ــت40نف ــیتماموق ــههیئتعلم ــجوب ــبتدانش ــاخصنس ــعش ــدودرواق بودهان
یکــیازمعیارهایــیکــهاهمیــتآمــوزشرادرجامعــهنشــانمیدهــدجایــگاههزینههــای
آمــوزشدرتولیــدناخالــصداخلــیاســت.ســهمهزینههــایآمــوزشازتولیــدناخالــصداخلــی
بــدوننفــتاســتاناز9/24درصــددرســال1390بــه9/39درصــددرســال1395رســیده
ــه ــه6/77درصــدکاهشیافت ــممتناظــرکشــوریاز7/25درصــدب ــنمــدترق اســت.درای
ــا اســتودرنتیجــهســهمآمــوزشاســتانازتولیــدناخالــصداخلــیبــدوننفــتدرکشــورب

0/17درصــدبهبــودبــه4/29درصــددرســال1394رســیدهاســت.
ــال1395، ــتاندرس ــتاییاس ــهروروس ــایش ــیخانواره ــیآموزش ــرانهواقع ــهس هزین
ــی ــایغیرخوراک ــهمآنازکلهزینهه ــدوس ــالمیباش ــزارری ــب2741و269ه ــهترتی ب
ــهترتیــب2/56درصــدو2/19درصــد خانوارهــایشــهریوروســتاییدر5ســالگذشــتهب
بیشــترشدهاســت.رقــممتناظــرآندرســطحکشــوربــهترتیــب0/27و1/31درصدمیباشــد.
ــننســبتدراســتان)4/96درصــددرمناطــقشــهریو ــودنای ــاالب ــلب ــهدلی ــنب همچنی
ــاکشــور)3/42درصــددرمناطــقشــهری 1/85درصــددرمناطــقروســتایی(درمقایســهب
ــای ــرایخانواره ــوزشب ــتآم ــتاهمی ــوانگف ــتایی(میت ــقروس ــددرمناط و1/31درص
ــههزینههــایآموزشــیمصرفشــدهتوســط اســتانبیــشازســطحکشــورمیباشــد.توجــهب
خانوارهــا،حاکــیازافزایــشایــننســبتدرمیــانهزینههــایغیرخوراکــیخانوارهــای
ــشو ــراســت.گرای ــیازرقــممتوســطکشــوریهــمباالت شــهریوروســتاییاســتکــهحت
دیــدگاهمثبــتمــردمنســبتبــهامــرآمــوزشمیتوانــدبــهعنــوانیــکفرصــتمهــمفرهنگــی
درایــناســتانبــهشــمارآیــد.بــهشــرطیکــههــمامکانــاتموجــودجوابگــویایــنمطالبــات
ــرویمتخصــصو ــراینی ــهلحــاظفیزیکــی(وهــمزمینههــایاشــتغالمناســبب باشــد)ب

ــردد. ــمگ ــردهفراه تحصیلک
بهطورکلــیاســتانآذربایجانشــرقیازلحــاظارائــهخدمــاتآموزشــیکــهعمدتــًامعطــوف
بــهآمــوزشعالــیاســت،حداقــلدرمنطقــهشــمالغربکشــور،نقــشمهمــیراایفــامیکند.
ــتان، ــزاس ــژهدرمرک ــددبهوی ــیمتع ــوزشعال ــزآم ــودنمراک ــاظداراب ــهلح ــتانب ــناس ای
نقشــیمحــوریدرتربیــتنیــرویانســانیمتخصــصکــهپیشنیــازتوســعهپایــدارمحســوب
میگــردد،بــرعهــدهدارد.عــالوهبرایــن،تأســیسمراکــزپژوهشــیدرســالهایاخیــرکــهبــا
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نــامپارکهــایعلمــیوفــنآورییــامراکــزرشــد،شــناختهمیشــوند،نقشــیمهــمدرفراینــد
ــزایجــادشــدهودرشهرســتانهای ــزدرشــهرتبری ــنمراک توســعهاســتانداشــتهاســت.ای
میانــهومرنــدنیــزدارایشــعبهمیباشــند.هــدفایــنمراکــزتجاریســازییافتههــای
ــه ــتورودب ــتانجه ــالندانشــگاهیاس ــهفارغالتحصی ــکب ــیدانشــگاهیانوکم تحقیقات
ــازارکارونیــزرفــعمشــکلاشــتغالوایجــادفرصتهــایشــغلیبــرایآنهــابــودهاســت. ب

1-4-3-امکانات ورزشی
ــیافــرادوهمچنیــندر ــیوورزشدرارتقــایســالمتوبهداشــتروان بخــشتربیتبدن
ــاتآن ــیوامکان ــنورزش ــعهاماک ــیدارد.توس ــموحیات ــشمه ــانق ــگیریازبیماریه پیش

ــد. ــتانمیباش ــالمتدراس ــمبخــشس ــایمه ــیازاولویته یک
ــیدر ــنورزش ــعهاماک ــاتوس ــاطب ــتردهایدرارتب ــایگس ــرفعالیته ــالهایاخی درس
اســتانصــورتگرفتــهاســت.تعــدادســالنهاواماکــنورزشــیاســتان1/18درصدومســاحت
آنهــا1/12درصــدرشــدداشــتهاســت.بــهطــوریکــهســرانهفضــایورزشــیاســتاندرســال
0/58،1395مترمربــعمیباشــدکــهنســبتبــه5ســالگذشــته2/60درصــدافزایشیافتــه
ــعازســرانهفضــایورزشــی ــوزســرانهفضــایورزشــیاســتان0/18مترمرب ــیهن اســت.ول

کشــورکمتــراســت.
ــیورزشــییکــی ــزانمشــارکتدرجشــنوارههاورویدادهــایعموم ــیومی ورزشهمگان
ازشــاخصهایتبیینکننــدهوضعیــتورزشدرســطحجامعــهودرمیــانعمــوممــردم
میباشــد.مــردمبــراســاسفرهنــگونگــرش،باورهــاوهمچنیــنبــاتوجــهبــهویژگیهــای
فــردیووضعیــتمــادیخــوددرورزشهمگانــیشــرکتمیکننــد.طــیســالهای1390-
1395تعــدادجشــنوارههایورزشهمگانــی6/72درصــدومیــزانمشــارکتمــردمدرورزش
همگانــی9/03درصــدافزایــشداشــتهاســت.بــهطــوریکــهمتوســطافــرادمشــارکتکننده
درجشــنوارههایورزشهمگانــیاز1067نفــردرســال1390بــه1188نفــردرســال1395
رســیدهاســتونــرخمشــارکتمــردمدرورزشهــایهمگانــیاز15درصــددرســال1390بــه

22درصــددرســال1395افزایــشیافتــهاســت.
ــرایورزش ــرادســازماندهیشــدهب ــداداف ــر)1390-1395(تع درطــیســالهایاخی
قهرمانــیدراســتان8/20درصــد)5/51درصــدمــردانو14/66درصــدزنــان(افزایشیافتــه
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ــاناز24 ــهمزن ــودهوس ــوانازورزشب ــتقبالبان ــهاس ــهقابلتوج ــاننکت ــنمی ــت.درای اس
درصــددرســال1390بــه32درصــددرســال1395افزایــشیافتــهاســت.

ازجملــهقابلیتهــایاســتاندربخــشورزشرامیتــواندرکســبجایــگاهبرتــردر
ــرویجــوانوورزشــکاردراســتانوکســب ــر،وجــودنی ــالکشــورطــیســالهایاخی فوتب
مقــاماولدربرخــیازرشــتههایورزشــیعنــوانکــرد.بــااینحــالاســتانآذربایجانشــرقی
ــاتراکــمجمعیــت، ــاتورزشــیب ــیازقبیــلعــدمتناســبامکان ــاچالشهای ــنبخــشب درای
عــدماســتفادهازظرفیتهــایورزشهمگانــی،عــدمتعــادلوتــوازندرزیرســاختهای

ــد. ــهمیباش ــیمواج ــاختهایورزش ــودنزیرس ــتانداردنب ــتانواس ــهاس ــیدرپهن ورزش

1-4-4-امکانات فرهنگی-هنری
ــه ــهطورکلــیتوســعهفرآینــدیاســتپیچیــدهکــهدرآنجامعــهازیــکدورهتاریخــیب ب
دورهجدیــدمنتقــلمیشــود.ایــنفرآینــددرهــرمرحلــهازرشــدخویــشابعــادمختلــفزندگــی
رامتحــولمیســازد.پیشــرفتوتوســعه،حاصــلیــکنگــرشخــاصبــهعالــماســتوبــدون
ــننگــرشخــاصبیانگــر ــننگــرشخــاص،پیشــرفتوترقــیممکــننیســتوای ایجــادای
لــزوموجــودیــکفرهنــگمناســببــرایتوســعهمیباشــد.ایجــادشــرایطوامکانــاتمــادیو
معنــویمناســببــرایافــرادجامعــهبهمنظــورشــناختجایــگاهآنــان،افزایــشعلــمودانــش
انســانها،آمادگــیبــرایتحــول،پیشــرفتوپذیــرشاصــولکلــیتوســعهماننــدقانونپذیــری،
نظــموانضبــاط،بهبــودروابــطاجتماعــیوانســانی،افزایــشتواناییهــایعلمــی،اخالقــیو

معنــویبــرایهمــهافــرادجامعــهرامیتــوانتوســعهفرهنگــیعنــوانکــرد.
بخــشفرهنــگدومأموریــتوهــدفرابــرعهــدهدارد.مأموریــتاول،رســالتیاســتکــه
ــنراســتا،ایجــادزیرســاختها ــردوشمیکشــد.درای درتوســعهفرهنــگعمومــیکشــورب
وفراهــمکــردنبســترهایمناســببــابهرهگیــریازظرفیتهــاینهــادیایــنبخــشبــرای
ــه ــتدوم،وظیف ــد.مأموری ــرمیباش ــیمدنظ ــیوسیاس ــادی،اجتماع ــعهاقتص ــقتوس تحق
تأمیــنحقــوقفرهنگــیمــردمجامعــهبــهمعنــایحقــوقدسترســیعادالنــهافــرادبــهکاالهــا
ــاتوعملکــردبخــش ــرایــناســاس،ارزیابــیامکان ــرمیگیــرد.ب وخدمــاتفرهنگــیرادرب
ــرانه ــی،س ــایفرهنگ ــرانهفضاه ــرس ــاخصهایینظی ــهش ــهب ــاتوج ــوانب ــگرامیت فرهن

کتابخانههــایعمومــی،تعــدادمطبوعــاتوناشــرینعلمــیو...مــوردنظــرقــرارداد.
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درســال1395تعــداد104عنــوانمطبوعــاتمحلــیدرارتبــاطبــاچــاپروزنامــهومجلــه
درســطحاســتانفعــالبــودهودرمجمــوع988000تیــراژچــاپداشــتهاســت.درایــنســال
ــال ــهس ــبتب ــهنس ــدهک ــرش ــتانمنتش ــریهدراس ــواننش ــابو310عن ــوانکت 1594عن
1390،بــهترتیــبرشــدیمعــادل18و32درصــدداشــتهاندبهطوریکــهســهمتعــداد
عناویــنکتابهــایمنتشرشــدهاســتاننیــزنســبتبــهکشــوربهبــودیافتــهوازیــکدرصــددر
ــننشــریههایمنتشرشــدهاســتاننســبت ــه1.8درصــدوســهمتعــدادعناوی ســال1390ب

بــهکشــوراز2/4درصــدبــه5درصــددرســال1395افزایــشیافتــهاســت.
درســال1395،درســطحاســتان355چاپخانهفعالبودهاندکهکلیهاینچاپخانههاتحت
نظارتادارهکلفرهنگوارشــاداســالمیاستانبودهوتوسطبخشخصوصیادارهمیشوند.
ــچ ــت.هی ــیواقتصــادیاس ــعهفرهنگ ــتتوس ــرطنخس ــیش ــدکتابخوان ــابورش کت
ــت ــداردس ــعهپای ــاخصهایتوس ــهش ــیب ــابوکتابخوان ــرکت ــهام ــهب ــدونتوج ــیب ملت
نیافتــهاســت.بررســیتعــدادکتابخانههــایعمومــیاســتاننشــانمیدهــددر5ســال
گذشــتهتعــدادوزیربنــایکتابخانههــایعمومــیافزایــشیافتــهبــهطــوریکــهســرانه
ــد ــا3/71درص ــابکتابخانهه ــطکت ــدومتوس ــی1/93درص ــایعموم ــایکتابخانهه فض
بــهازایهــرهــزارنفــرجمعیــتاســتانبیشــترشــدهاســت.ســرانهکتــابدرکتابخانههــای
عمومــینیــز5/34درصــدرشــدنشــانمیدهــد.علیرغــمافزایــشامکانــاتفیزیکــی
مراجعهکننــدگان و اعضــا تعــداد اســتان کتابخانههــای در تعــدادکتابهــایموجــود و
بــا5درصــد کتابخانههــا اعضــای متوســط و کتابخانههــایعمومــیکاهشیافتــه بــه
کاهــشاز141هــزارنفــردرســال1390بــه109هــزارنفــردرســال1395رســیدهاســت.
ایــندرحالــیاســتکــهرقــممتناظــرکشــوری1/5درصــدکاهــشنشــانمیدهــد.
ــالوه ــهع ــدک ــهشــمارمیآین ــیب ــایعموم ــمازفضاه ــایفرهنگــی،بخــشمه فضاه
ــش ــا،نق ــیآنه ــایکیف ــردموارتق ــانم ــالتمی ــراریتعام ــکانبرق ــمســاختنام ــرفراه ب
قابلتوجهــیدرحفــظآثــارهنــریومیــراثفرهنگــیجامعــهوبهویــژهرشــدفکــریو
ــی، ــعهفرهنگ ــمتوس ــاخصهایمه ــیازش ــنروی،یک ــد.ازای ــاءمیکنن ــردمایف ــاریم رفت
ــری، ــیوهن ــایفرهنگ ــاملمجتمعه ــژهش ــهبهوی ــتک ــیاس ــایفرهنگ ــاخصفضاه ش
ــان ــانش ــود.آماره ــانمیش ــودکانونوجوان ــریک ــرورشفک ــایپ ــراهاوکانونه فرهنگس
میدهــدکــهدرســال1395،متوســطســرانهفضاهــایفرهنگــیدراســتانمعــادل0/025
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ــا ــنفضاه ــراســت.ای ــیارکمت ــهازمتوســطکشــوری)0/045(بس ــودهاســتک ــعب مترمرب
شــامل21بــابمجتمــعفرهنگــیوهنــری،یــکبــابمجتمــعفرهنگــیدیجیتــال،30بــاب
ــهشــهرداریهای ــانو24فرهنگســرایمتعلــقب کانــونپــرورشفکــریکــودکانونوجوان
ــدو ــرمیگیرن ــیرادرب ــعفضــایفرهنگ ــًا96043مترمرب ــهمجموع ــودهاســت؛ک ــتانب اس
بیــشاز66درصــدایــنمســاحتبــهشهرســتانتبریــزتعلــقدارد.بــاایــنوجــودســرانهفضــای

ــیرود. ــرنم ــعفرات فرهنگــیآناز0/036مترمرب
رادیویــی ایســتگاه 437 دارای مجموعــًا  آذربایجانشــرقی اســتان 1395 ســال در
وتلویزیونــیبــودهکــه413ایســتگاه)94/5درصــد(آنراایســتگاههایکــمقــدرت،19
ایســتگاه)4/3درصــد(باقــدرتمتوســطوتنهــا5ایســتگاه)1/2درصــد(پرقــدرتبودهانــد.در
همیــنســالبهمنظــورپوشــشرادیویــیوتلویزیونــیاســتانتعــداد1598فرســتندهتلویزیونــی
و439فرســتندهرادیویــیفعــالبــودهاســت.بــهطــوریکــهتــاســال91،1395درصــدمــردم
اســتانتحــتپوشــشسیســتمدیجیتالــیقــرارگرفتــه؛ومیــزانپوشــششــبکههابــراســاس
سیســتمآنالــوگرونــدکاهشــیداشــتهاســتبــهطــوریکــهدرســال1395،میــزانپوشــش
شــبکههاییــک،دو،ســهواســتانیبــراســاسسیســتمآنالــوگبــهترتیــب28،40،62و80

درصــدبــودهاســت.

1-4-5-سرمایه اجتماعی
ــانگروهــیازمــردم ــیاســتکــهدرمی ســرمایهاجتماعــیشــاملهنجارهــاوارزشهای
ــرمایه ــدس ــامیانجام ــنآنه ــاددربی ــکاریواعتم ــزانهم ــاءمی ــهارتق ــدهوب ــهیمش تس
اجتماعــیماننــدســرمایهفیزیکــی،مالــیوانســانیبهعنــوانمنبــعثــروتبــرایهــرجامعــه
شــناختهمیشــودوعاملــیپراهمیــتدرفرآینــدتوســعهبــهشــمارمیآیــد.ســرمایهاجتماعــی،
ــاء ــیایف ــمدرنظــماجتماع ــشمه ــودهونق ــهب ــرادجامع ــیاساســیدرهمبســتگیاف عامل
ــی ــاقوهمگرای ــتوف ــودهودرتقوی ــیب ــامانیهایاجتماع ــراینابس ــریب ــدوپادزه میکن
اجتماعــی،حمایــتوهمدلــیمتقابــلبیــنافــراد،ســازمانهاونهادهــایاجتماعــی،عاملــی
مهــمبــهشــمارمیآیــد.ســرمایهاجتماعــیآســیبهایاجتماعــیراکاهــشدادهوانســجام
اجتماعــیرامســتحکمترمیکنــد.امــروزهســرمایهاجتماعــیراحلقــهمفقــودهتوســعه،
ــردجهــت ــهمقصــودنمیب ــدونآن،راهب ــدتوســعهب ــدوفرآین ــهمیدانن ــیجامع نظــموپویای



159دومینسندتدبیرتوسعهاستانآذربایجانشرقی

کمیســازیوامــکانســنجشوارزیابــیســرمایههایاجتماعــیکــهمفهومــیکامــاًلکیفــی
ــداز: ــهعبارتان ــدک ــفمیکنن ــهمهــمتعری ــتمؤلف ــاهف ــواًلب اســت،آنرامعم

ــد(،احســاس ــی)پیون ــبکهاجتماع ــیش ــارکتاجتماع ــی،مش ــاداجتماع احســاساعتم
امنیــتاجتماعــی،انســجاماجتماعــی،احســاستعلــقاجتماعــیوانضبــاطاجتماعــی.ازایــن
ــوند. ــمردهمیش ــیش ــرمایهاجتماع ــاخصهایس ــنش ــهنخســتمهمتری ــان،دومؤلف می

ــابررســیدوره ــهدرســال1390ب ــهدســتآمدهازپژوهــشانجامیافت ــجب ــراســاسنتای ب
زمانــی1375-1388،ایــناســتانازنظــرهفــتمؤلفــهســرمایهاجتماعــیدروضــعچنــدان
مناســبیقــرارنــدارد.قابلذکــراســتکــهبــهلحــاظوزنواهمیــتنظــری،درمیــانمؤلفــه
ــان ــوادهودرمی ــهخان ــادب ــاساعتم ــهاحس ــی،مؤلف ــاداجتماع ــاساعتم ــهاحس ــوطب مرب
مؤلفههــایمشــارکتاجتماعــی،مؤلفــهاحســاسدموکراســیومردمســاالریبیشــترین
اهمیــتراداشــتهودرمــوردمؤلفههــایشــبکهاجتماعــی)پیونــد(،احســاسامنیــت
ــب ــهترتی ــی،ب ــاطاجتماع ــعوانضب ــهجم ــقب ــی،احســاستعل ــی،انســجاماجتماع اجتماع
روابــطعاطفــی،دوســتانوهمســایگان،احســاسآزادیهــایسیاســیواجتماعــی،برابــری
ــاخصهای ــنش ــری،مهمتری ــیوقانونپذی ــئولیتپذیریجمع ــوام،مس ــاناق ــامی فرصته
ســنجشآنمؤلفههــامحســوبشــدهاند.بــاعنایــتبــهاهمیــتایــنمؤلفههــایهفتگانــهدر

ــوقنشــانمیدهــدکــه: ــیپژوهــشف ــجنهای ــیســرمایهاجتماعــی،نتای ارزیاب
ــیکــم، ــهخــوددرحــدخیل 69درصــدپاســخگویانوضــعاعتمــاداجتماعــیرادرجامع
ــاحــدودیکــمدانســتهاند.ایــننســبتدرمــوردمؤلفههــایمشــارکتاجتماعــی48 کــموت
درصــد،امنیــتاجتماعــی72درصــد،احســاستعلــقبــهجمــع58درصــد،انســجاماجتماعــی
57درصــد،انضبــاطاجتماعــی65درصــدوشــبکهاجتماعــیپیونــد48درصــدبــودهاســت.
درصدهــایفوقالذکــرکــههفــتمؤلفــهســرمایهاجتماعــیاســتانرابهســمتکــم،خیلی
کــموتــاحــدودیکــمســوقمیدهــد،نشــانگروضعیــتهشــداردهندهاســتانازنظــرســرمایه
ــردد. ــعهمحســوبگ ــهتوس ــلب ــیاساســیدرراهنی ــدمانع ــهمیتوان ــد؛ک ــیمیباش اجتماع
ــنشــاخصدربررســیســرمایهاجتماعــی ازآنجــاکــهمؤلفــهاعتمــاداجتماعــیمهمتری
ــا ــموت ــیک ــم،خیل ــهآنرادرحــدک ــد،نســبت69درصــدپاســخگویانیک ــهشــمارمیآی ب
حــدودیکــمارزیابــیکردهانــد،بهخودیخــودلــزومتوجــهبیشــتربــهآنرابیــانمــیدارد.در
میــانمؤلفههــایایــنشــاخص،احســاساعتمــادبــهخانــوادهدرباالتریــنرتبــهواعتمــادبــه
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ــه ــیاعتمــادب ــراردارد.ازنظــرپاســخگویانحت ــهق ــنرتب ــتدرســطحکالندرپایینتری دول
همســایگاننیــزدروضــعنامطلوبــیاســت.ایــنموضــوعحاکــیازشــرایطینامســاعداســت

ــاوتگذشــت. ــارآنبیتف ــوانازکن ــهنمیت ک
ــکاری ــاهم ــهب ــور«ک ــیکش ــرمایهاجتماع ــنجشس ــیس ــرحمل ــج»ط ــاسنتای ــراس ب
ــال1393 ــوردرس ــیوزارتکش ــورایاجتماع ــاتوش ــروارتباط ــگوهن ــگاهفرهن پژوهش
اجــراشــدهاســتوضعیــتاســتانازایــننظــردرهــرســهســطحکالن،میانــیوخــرددرحــد
مطلوبــیقــرارنــدارد.درســطحکالن39/4درصــدپاســخگویانمیــزاناعتمــادبــهموفقیــت
ــمو ــادرحوزههــایاقتصــادی،سیاســی،اجتماعــیوفرهنگــیرادرحــدک عملکــردنهاده
ــی ــهترکیب ــیک ــدمتوســطدانســتهاند.درســطحمیان ــمو47/6درصــدآنرادرح ــیک خیل
اســتازاعتمــادمردمــیبــهســازمانوعملکــردکیفیــتخدمــاتارائهشــدهونیــزپنداشــتیکــه
ــنســازمانهادر ــانای ــیکارکن ــدشایســتگیوکاردان ازســازماندهی،وظیفهشناســیوتعه
حوزههــایچهارگانــهفــوقدارنــد،17/8درصــدآنرادرحــدکــموخیلیکــمو68/3درصددر
حــدمتوســطارزیابــیکردنــد.درســطحخــردکــهدربرگیرندهروابــطوتعامــالتمیانکنشــگران
ــرمشــارکتدر ــیب ــیمبتن ــیانجمن ــه،زندگ ــنشــخصیوتعمیمیافت ــادبی اجتماعــیواعتم
حوزههــایچهارگانــهفوقالذکــرنیــزپنداشــتازوجــودوحضــورارزشهــایاخالقــیو
هنجــاریدرحیــاتاجتماعــیوزندگــیروزمــرهواحســاسامنیــتورضایــتمیباشــد،28/7
درصــدپاســخگویانآنرادرحــدکــموخیلــیکــمو60/5درصــددرحــدمتوســطدانســتهاند.
عنایــتبــهایــننتایــجنشــانمیدهــدکــهســرمایهاجتماعــی،بهویــژهبــهلحــاظاعتمــاد
اجتماعــی،درایــناســتانآنچنانکــهبــرایفراینــدتوســعهالزماســتدرحــدمناســبیقــرار
نــدارد.)هرچنــدایــنامــرمبتالبــهکلکشــوروتمامیاســتانهابــودهونمیتــوانآنرامختص
ایــناســتاندانســت(.بــهعبــارتروشــنتر،ایــنوضعیــتبــهلحــاظاعتمــادمــردمبــهیکدیگــر
)بهویــژهدرشــهرهایبــزرگ(حاکــیازوضعــیهشــداردهندهمیباشــدوقــادراســتتأثیــری
مخــربدرروابــطاجتماعــیوتعامــالتدرســطوحمختلــفنهــادیوبینفردیداشــتهباشــد.

1-5- ظرفیت محیط زیست
پایــداری میشــود. محســوب پایــدار توســعه اصلــی ارکان از یکــی محیــطزیســت
ــانیو ــتمحیطیانس ــیزیس ــایاساس ــادلدرفرآینده ــظتع ــیحف ــهمعن ــتمحیطیب زیس
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طبیعــیاســتکــهمحیــطرابــرایزندگــینســلحاضــرونســلآینــدهزیســتپذیرترمیکنــد.
ســاختارمحیــطزیســتطبیعــیاســتانبــهعلــتشــکلگیریچهرههــایمتفــاوت
ــر ــمارینظی ــلبیش ــاعوام ــدنآنه ــدآم ــودهودرپدی ــددیب ــرایطمتع ــدهش ــت،زایی طبیع
ــودهاســت. ــرب ــلزیســتیمؤث ــلوعوام ــدتکام ــمورون ــتزمینشناســی،خــاک،اقلی وضعی
ــدأآغــازرشــتهکوههــایمرکــزی ــنمب ــرارگرفت ــرزوزاگــرسوق تالقــیرشــتهکوههــایالب
ــته ــنرش ــدیای ــتعدوبهرهمن ــایمس ــتهاوکوهپایهه ــوددش ــهووج ــنمنطق ــراندرای ای
کوههــاازخصوصیــاتچینخوردگــیآلــپ-هیمالیــابــههمــراهبرخــورداریمنطقــهازچهــار
نــوعاقلیــم،تنــوعوغنــایزیــادیدرســاختارگیاهــیوجانــوریمنطقــهفراهــمنمــودهاســت.
ــن ــمگیاهــی،عمدهتری ــوععظی ــرتن ــردخــودعــالوهب ــاویژگیهــایمنحصربهف ارســبارانب
ــر ــاکمیــابرانیــزدرچتــرحمایــتخــوددارد.عــالوهب گونههــایپســتاندارانحمایتشــدهی
ــی ــاالببینالملل ــهت ــناســتانوجــودداردک ــاارزشــیدرای ــیمهــموب آنزیســتگاههایآب
قــوریگلوتاالبهــایحاشــیهدریاچــهارومیــه،جنگلهــاوزیســتگاههایحاشــیهارس
ــراضو ــت،درحــالانق ــدگانتحــتحمای ــواعپرن ــنان ــهمأم ودریاچههــایپشــتســدهاک

آنجملهانــد. از آســیبپذیرمیباشــد،
بیــشاز2500گونــهگیاهــیو346گونــهجانــوریشــامل51گونــهپســتاندار،225گونــه
پرنــده،37گونــهخزنــده،6گونــهدوزیســت،27گونــهماهــیدرمنطقهشناســاییشــدهوعمدتًا
در13درصــدازعرصــهاســتانتحــتعناویــنمختلــفشــامل9منطقــهحفاظتشــده،یــک
پناهــگاهحیاتوحــش،یــکاثــرطبیعــیملــی،ســهپــارکملــیوهفــتمنطقــهشــکارممنوع

تحــتکنتــرلزیســتمحیطیقــرارگرفتــهاســت.
ــکاتاســتان وجــودپوشــشگیاهــیغنــیومتراکــم،تنــوعشــرایطاقلیمــیدراقصــین
ــوان ــهعن ــمباشــد.ب ــفحاک ــطزیســتمتنوعــیدرقســمتهایمختل ــامحی ســببشــدهت
ــوب ــکدرجن ــقنیمهخش ــتممناط ــمالواکوسیس ــگلدرش ــتمجن ــوداکوسیس ــالوج مث
ــالوه ــرقیع ــتانآذربایجانش ــت،اس ــتاناس ــناس ــوژیای ــوعاکول ــاندهندهتن ــرب،نش غ
ــا ــدهوی ــدگانحمایتش ــتاندارانوپرن ــایپس ــنگونهه ــی،عمدهتری ــمگیاه ــوععظی ــرتن ب
کمیــابرادرقالــباکوسیســتمهایمتنــوعدارااســت.بــرهمیــناســاس،قابلیتهــای
ــری ــانیمتراکمت ــعانس ــتوجوام ــرایجمعی ــتانپذی ــهاس ــدهک ــبش ــتانموج ــیاس طبیع

ــیکشــورباشــد. ــهســایرنواحــیمرکــزیوجنوب نســبتب
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ارزیابــیتــواناکولوژیکــیاســتانآذربایجانشــرقینشــانمیدهــدکــهازمجمــوع
ــع ــعمســاحتخاکــیاســتانآذربایجانشــرقی،35319,5کیلومترمرب 45650,5کیلومترمرب
بــرایکشــاورزیدیــموفاریــابومرتــعداری،9114کیلومترمربــعتوانایــیجنــگلکاری
توســعه بــرای بــودهو7231,25کیلومترمربــع دارا را بهصــورتطبقــاتچهارتــاهفــت

میباشــد. مناســب آبزیپــروری
ــهدلیــل اســتانآذربایجانشــرقیازنظــرشــرایطاکولوژیکــیجــزومناطقــیاســتکــهب
ــه،دارای ــرمنطق ــبتتبخی ــهنس ــیب ــودنبارندگ ــاالب ــزب ــرقونی ــروتع ــودنتبخی ــنب پائی

ــت. ــورداراس ــیبرخ ــاورزیباالی ــوانکش ــودهوازت ــزب ــایحاصلخی خاکه
کشــاورزیطبقــهســهازتــوانباالتــریدراســتانبرخــوردارمیباشــدکــهایــنامــربــهدلیل
ــتانهای ــت.درکل،شهرس ــیهس ــرایطتوپوگرافیک ــرش ــتانازنظ ــطحاس ــودنس ــعب مرتف
میانــه،ســراب،هشــترودومراغــهازتــوانباالیــیدرامــرســرمایهگذاریدرکشــاورزی

برخــوردارمیباشــند.
بــراســاسارزیابــیتــواناکولوژیکــیاســتانســطحزیــادیازاراضــیآن،تــواندرجــه3
ــوان ــتانآذربایجانشــرقیت ــناس ــتهاســت.همچنی ــعداری)62,58درصــد(داش ــرایمرت ب
باالیــیدرامــرســرمایهگذاریدربخــشصنعــتوتوســعهشــهریبرخــوردارهســتکــهاینامر
موجــبســاماندهیمراکــزشــهریوســکونتگاههایگســتردهاســتانراســببخواهــدشــد.
بــاتعییــنمیــزانبهرهبــرداریپایــدارشهرســتانهایکلیبــروخداآفریــنبــاداشــتن
مرتــع، جنــگل، نظیــر کاربریهایــی دارای کیلومترمربــع 3745,5 حــدود در مســاحتی
کشــاورزیدیــمواکوسیســتماســتثناییازنظــرزیســتمحیطیوجــودداشــتهاســت.

ــای ــودنواحده ــزدرداراب ــتانتبری ــرشهرس ــتبرت ــتان،موقعی ــهرهایاس ــانش درمی
ــایشــدیدیدر ــاتمرکزه ــنشهرســتانراب ــهای ــودآوردهک ــهوج ــزرگشــرایطیب ــیب صنعت
زمینههــایجمعیتــی،خدماتــی،تجــاری،ارتباطــی،بانکــی،فرهنگــیوآموزشــی،دانشــگاهی
ــروزهشهرســتان ــردهاســت.آنچــهام ــذاریک ــریخــودبارگ ــشازحــدظرفیتپذی واداریبی
ــرارداده،همــانتمرکــز ــزرابیــشازهمــهدرمعــرضنابســامانیهایزیســتمحیطیق تبری
ــیآن ــططبیع ــهمحی ــت؛ک ــتاناس ــنشهرس ــزرگدرای ــعب ــوعصنای ــژهازن ــیبهوی صنعت
بههیچوجــهجهــتبارگــذاریآنمناســبنیســت.ســایرشهرســتانهاازنظــربارگــذاری
ــراف ــاتاط ــبباغ ــاورزیوتخری ــلاراضــیکش ــد.تبدی ــیدارن ــبتهایمتعارف ــینس صنعت
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ــیاســت. ــایصنعت ــدادواحده ــزونتع ــشروزاف ــیافزای ــایمنف ــراتوپیامده ــهرهاازاث ش
اســتقرارصنایــعآالینــدهبــاتوجــهبــهویژگیهــایاقلیمــیوزیســتمحیطیاســتانصدمــات

ــهواردنمــودهاســت. ــیمنطق ــعآب ــرپوشــشگیاهــیومناب ســنگینیب
دراســتانآذربایجانشــرقیروزانــه2200تــنزبالــهشــهریوســیهــزارتــنزبالــه
ــهشــهریبهصــورت ــدمیگــرددوفقــطحــدود50درصــدزبال ــژهتولی ــیوی ــیوصنعت صنعت
اصولــیمدیریــتمیگــردد)30درصــدبــرایتولیــدکمپوســتیــاکــودآلــیمورداســتفادهقــرار
ــنمیشــود( ــدهبهصــورتبهداشــتیدف ــهشــهریباقیمان ــردوحــدود20درصــدزبال میگی
ــت،در ــعوبازیاف ــزدف ــدانمرک ــلفق ــهدلی ــتانب ــدیدراس ــژهتولی ــماندهایوی ــرپس واکث
ــرایپســماندهای ــتخــاصب واحدهــایصنعتــینگهــداریمیشــود.فقــدانبرنامــهمدیری
ــای ــتیزبالهه ــنبهداش ــزاندف ــت.می ــدهاس ــودگردی ــعموج ــالفمناب ــثات ــاورزیباع کش
بیمارســتانی95درصــدمیباشــد)پســماندهایویــژهبــهدلیــلخطرنــاکوســمیبــودننیــاز
بــهمدیریــتخــاصدارنــد(.علیرغــمســاماندهیپســماندهایعفونــیمراکــزدرمانــیبــزرگ
ــدارد. ــیکوچــکوجــودن ــیمراکــزدرمان ــرایپســماندهایعفون ــیب اســتان،سیســتممدون
علیرغــمتأمیــنآبشــربســالمبــرایبیــشاز99درصــدجمعیــتتحــتپوشــشاســتان
وتولیــدبیــشاز152میلیــونمترمکعــبفاضالبشــهریدر11شــهراســتان،درحالحاضر
ــون ــهمیگــردد.از16/8میلی تنهــا40درصــدفاضــالبشــهریاســتانجمــعآوریوتصفی
مترمکعــبفاضــالبصنعتــیتولیدشــدهدراســتان،80درصــدتصفیــهمیگــرددوعلیرغــم
ــعدارایپتانســیلآالیندگــی،بســیاری ــرایصنای وجــودتصفیهخانههــایفاضــالبمتعــددب
ازشــهرکهاوکویهــایصنعتــیاســتانفاقــدسیســتمتصفیــهفاضــالبمیباشــند.
ــهر ــتانخصوصــًاش ــوایاس ــیه ــاءدرآلودگ ــهنحــویازانح ــیکاًلب ــایصنعت واحده
تبریــزدخالــتدارنــد.شــهرتبریــزوحومــهعــالوهبــرآلودگــیناشــیازوســایطنقلیهتحــتتأثیر
آلودگیهــایحاصلــهازپاالیشــگاهتبریــز،نیــروگاهحرارتــیتبریــز،کارخانههــایآســفالتپزی،
ــوادســوختی ــدهم ــیمصرفکنن ــزوســایرواحدهــایصنعت ــزیاطــرافتبری کورههــایآجرپ
ــزباشــد ــیبهطــرفتبری ــوبغرب ــربوجن ــادازغ ــهجهــتوزشب ــیک مخصوصــًادرمواقع
ــادر ــارآالیندهه ــعانتش ــتمناب ــنفهرس ــیتدوی ــرحمطالعات ــاسط ــراس ــرد.ب ــرارمیگی ق
ــز ــهرتبری ــوایکالنش ــیه ــه(درآلودگ ــایطنقلی ــرک)وس ــعمتح ــهممناب ــال1395،س س
ــزرا ــوایتبری ــیه ــع7درصــدآلودگ ــهمناب ــع21درصــدوبقی ــودهاســت.صنای 72درصــدب
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ــعبیشــترینســهمدر ــاســال1384صنای ــد.شــایانذکــراســتت ــهخــوداختصــاصدادهان ب
آلودگــیهــواداشــتهاند.بــاگازســوزشــدنقســمتاعظــمواحدهــایصنعتــیدرفاصلــهبیــن
ســالهای1384تــا1386ازســهمایــنبخــشدرآلودگــیهــوایتبریــزکاســتهشــدهاســت.
ــزنشــان ــوامســتقردرکالنشــهرتبری ــیه ــاردریافتشــدهاز7ایســتگاهســنجشآلودگ آم
ــد ــزازرون ــهرتبری ــاکدرش ــوایپ ــایدارایه ــا1395روزه ــهدردوره1387ت ــدک میده
صعــودیبرخــورداربــودهاســتامــادرســال1394بــهکمتریــنمقــدارخــود)86روز(رســیده
ــاک،189روزســالم،58روز ــب108روزپ ــهترتی ــزب اســت.درســال1395شــهروندانتبری

ــد. ــهنمودهان ــالمراتجرب ــاسو11روزناس ــایحس ــرایگروهه ــالمب ناس
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جمع بندی
اســتانآذربایجانشــرقیدارایظرفیتهــایبالقــوهباالیــیاســتکــههــریــکازآنهــا
درصــورتبهرهبــرداریمناســبمیتواننــدســهمقابلتوجهــیدردســتیابیمــردمبــهتوســعه
متــوازنداشــتهباشــند.ولــیحتــیبــانگاهــیگــذرابــهظرفیتهــاوعملکــرداقتصــاداســتان

ــرد. ــهعــدمتناســبقابلمالحظــهبیــنایــندوپــیب ــوانب بهراحتــیمیت
اقتصــاداســتاندارایظرفیتهــایزیــادیاســتکــهآنرانســبتبــهبســیاریاز
را اســتان ظرفیتهــای و مزیتهــا اصلیتریــن میســازد. متمایــز کشــور اســتانهای
میتــواندرزمینههــایبهرهمنــدیازمنابــعانســانی،طبیعــیوجغرافیــای،اقتصــادیو

ــرارداد. ــرق ــیمدنظ ــیوفرهنگ اجتماع
قرارگیــریاســتانآذربایجانشــرقیدرمنطقــهشــمالغربکشــورودرجــوارکشــورهای
ــهو ــهکشــورهایترکی ــیب ــورینخجــوانونزدیک ــوریآذربایجــان،ارمنســتانوجمه جمه
ــای ــنمزیته ــیازمهمتری ــایک ــورهایCISواروپ ــهکش ــتانب ــیاس ــزدسترس ــراقونی ع

ــازد. ــزمیس ــایکشــورمتمای ــایرپهنهه ــهآنراازس ــتاناســتک ــیاس جغرافیای
بــهلحــاظجمعیتــینیــزاســتاندارایمزیتــیقابــلتوجــهاســتبــهشــرطیکــهازآندر
فرصــتطالیــیبهرهبــرداریبهینــهومناســببــهعمــلآیــد.هــرچنــدایــناســتانبخشــی
ــور ــیآندرکلکش ــهمجمعیت ــتدادهوس ــرت،ازدس ــقمهاج ــودراازطری ــتخ ازجمعی
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ــهوطــی ــه4/9درصــدکاهــشیافت طــیبیســتســال)1375-1395(از5/54درصــدب
ــرخمهاجرفرســتیراداشــتهاســت،لیکــنبالقــوهدارایســاختار ــربیشــترینن 50ســالاخی
ــت64-15ســالهاســتاندر ــهلحــاظاقتصــادیمیباشــد.نســبتجمعی ــوانب ــیپرت جمعیت
رونــدیصعــودیطــیبیســتســالفــوقاز56/1درصــدبــه69/9درصــدافزایــشیافتــهو
بــههمیــنعلــتنســبتوابســتگینســبیبــه43/8درصــدکاهــشیافتــهاســت.ایــناتفــاق
ازنظــراقتصــادی،بــهتأکیــدپــارهایازاقتصاددانــان،یــکموهبــتجمعیتــیبشــمارمیآیــدو
معمــواًلعمــرآنکوتــاهبــودهوبیــشازچهــاردهــهدوامنمــیآورد.اگــردرایــنمــدت،بــهایــن
ــااتخــاذتمهیــدات واقعــهگــذرابهعنــوانیــکفرصــتقابــلبهرهبــردارینگریســتهشــدهوب
مناســبازایــننیــرویکاربالقــوه-بهویــژهاینکــهحجــمعظیمــیازآنهــاتحصیلکــردهنیــز
میباشــند-بــهنحــویشایســتهاســتفادهشــودایــنعامــل،خــودمیتوانــدبــهعنــوانموتــور
ــوان ــیاســتانمیت ــهآمارهــایجمعیت ــانگاهــیمجمــلب ــد.ب ــهشــمارآی محــرکتوســعهب
ــی ــهامکان ــلآنب ــهوتبدی ــرارگرفت ــتق ــوردغفل ــیم ــنفرصت ــهچنی ــتک ــنیدریاف بهروش
ــش ــهنظــرنمیرســد.افزای ــارب ــیواقتصــادیدوازانتظ ــدســاختارهایاجتماع ــرایتهدی ب
ــشنــرخبیــکاریاز11/9 ــایتحصیلکــردهوجــوان(وافزای مهاجرتهــا)بهویــژهنیروه
ــرده ــانتحصیلک ــانجوان ــال)1385-1395(درمی ــیدهس ــدط ــه21/31درص ــدب درص

ــنواقعیــتتأســفباراســت. ــدای دانشــگاهیاســتانمؤی
توجــهبــهظرفیتهــایاقتصــادیاســتاندربخشهــایمختلــفآن،واقعیتهــای
قابلتأمــل فاصلــه از نشــان بــهطورکلــی و قــرارمیدهــد دیــد معــرض در را دیگــری
ــناســتاندارایحــدودًا ــهلحــاظکشــاورزی،ای ــلآنهاســت.ب ــوهوبالفع ــایبالق ظرفیته
ــاراراضــیقابلکشــتمیباشــدکــه26درصــدوســعتاســتانوحــدود 1/22میلیــونهکت
ــل ــهدالی ــنب ــودای ــاوج ــد.ب ــکیلمیده ــورراتش ــتکش ــیقابلکش ــدکلاراض 5/5درص
ــردر ــلمؤث ــنعوام ــدارد.ازمهمتری ــرارن ــیق ــتمطلوب ــاندروضعی ــدهایازنظــرراندم عدی
پاییــنبــودنراندمــانتولیــددرایــنبخــش،میتــوانبــهغلبــهاقتصــادمعیشــتیدراکثــرنکات
ــود.مهاجــرت ــارهنم ــناش ــاالوســطحســوادپایی ــاســنینب ــیب ــودبهرهبرداران اســتانووج
جوانــانازروســتاهاوعــدمگرایــشآنــانبــهکاروفعالیتهــایکشــاورزیکمبــازدهونیــزعــدم
ســرمایهگذاریمؤثــردرایــنبخــش،موجــبتــداوموتشــدیدایــنچرخــهمعیــوبمیگــردد.
ــیاستحصالشــدهاســتاندربخــش ــعآب ــهذکــراســتکــه88درصــدازکلمناب الزمب
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ــهتولیــددرایــنبخــشوافزایــش کشــاورزیمصــرفمیشــود.نگــرشســطحیمعیشــتیب
ــع ــهازمناب ــرداریبیروی ــانیــازآبــیبیشــتر،موجبــاتبهرهب ــرکشــتمحصوالتــیب ســطحزی
ــهکاهــششــدیدآبهــایزیرزمینــیدشــتهایاســتانو آبــیاســتانرافراهــمســاختهوب
افزایــشامــالحوشــوریآبهــایاســتحصالیوکاهــشروانآبهــاوازهمــهمهمتــر،بــه

تســریعرونــدخشــکشــدندریاچــهارومیــهمنجــرگردیــدهاســت.
ــی ــبصنعت ــکقط ــازی ــزازدیرب ــهرتبری ــژهش ــتانوبهوی ــناس ــت،ای ــشصنع دربخ
ــز ــدد،مراک ــیمتع ــودنکارگاههــایصنعت ــهلحــاظداراب درکشــورمحســوبشــدهاســت.ب
ــرداری، ــیدرحــالبهرهب آموزشــیوپژوهشــیپشــتوانهصنعــتوشــهرکهاونواحــیصنعت
ــعهمچــون ــارهایصنای قابلیتهــاینســبتًامناســبیرادارااســتخصوصــًااینکــهازنظــرپ
ــعغذایــی،شــیمیاییونیــزمناطــق ــعماشینســازیوتراکتورســازی،چرمســازی،صنای صنای
آزادوویــژهتجــاری-صنعتــی،دارایمزیتهــاینســبینیــزمیباشــد.بــهرغــمچنیــن
ظرفیتهایــی،کاهــشســهمارزشافــزودهایــنصنایــعاز6درصــدبــه5درصــد)طــی
ســالهای1390-1394(درکشــورحکایــتازوجــودفرآینــدیمنفــیدرایــنزمینــه
ــا ــور،تنه ــیکش ــایصنعت ــدکارگاهه ــتن5/8درص ــاداش ــتانب ــناس ــعای ــد.درواق میباش

ــوداختصــاصدادهاســت. ــهخ ــاراب ــنکارگاهه ــزودهای 3/86درصــدارزشاف
ــی ــاصجغرافیای ــتخ ــتموقعی ــهعل ــرقیب ــتانآذربایجانش دربخــشگردشــگری،اس
خــودوبــاتوجــهبــهریشــههایتاریخــی،فرهنگــی،علمــیوطبیعــیمتعــددونیــزامــکانارائــه
خدمــاتبرتــردرعرصههــایآموزشــی،فنــی،درمانــیوزمینههــایتجــاریوســرمایهگذاری

یکــیازمناطــقمهــمدارایجاذبههــایگردشــگریمحســوبمیگــردد.
ایــناســتان،بــاوجــوددارابــودنامکانــاتپزشــکیودرمانــینســبتًامناســبکــهمیتوانــد
هــدفگردشــگریســالمتباشــد،امــابــهدلیــلعواملــیازجملــهناهماهنگــیدســتگاههای
مســئولدرایــنحــوزهوعــدمتأمیــنزیرســاختهایمناســببــرایجــذبگردشــگران
ــه ــهطــوریک ــد.ب ــردارینمای ــهنحــوشایســتهبهرهب ــیب ــنامکان خارجــی،نتوانســتهازچنی
ــده ــتهش ــهایکاس ــلمالحظ ــورقاب ــگرانســالمتبهط ــدادگردش ــرازتع ــالهایاخی درس
اســت.همچنیــنبــهرغــموجــودمنابــعومناظــرطبیعــیقابلتوجــه،بهویــژهدرقســمتهای
ــود ــتانوکمب ــزاس ــًادرمرک ــتورانهاعمدت ــاورس ــزهتله ــلتمرک ــهدلی ــتان،ب ــرقیاس ش
خدمــاتوزیرســاختهادرایــنمناطــق،ارزشافــزودهبخــشهتــلورســتوراناســتان
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تنهــایــکدرصــدازارزشافــزودهایــنبخــشدرکشــوربــودهونیــزتنهــا3/2درصــدازتولیــد
ــدم ــتازع ــنیحکای ــا،بهروش ــنواقعیته ــد.ای ــتانراتشــکلمیدهن ــیاس ــصداخل ناخال

ــتاندارد. ــگریاس ــایگردش ــدازقابلیته ــرداریکارآم بهرهب
ــت ــاظموقعی ــهلح ــهب ــوداینک ــاوج ــتانب ــناس ــی،ای ــاختهایفیزیک ــاظزیرس ازلح
ــی ــاتفیزیکــیجــادهای،ریلــیوهوایــیازوضعیــتنســبتًاخوب جغرافیایــیمناســبوامکان
برخــورداراســتوازمزایــایترانزیتــیملــیومنطقــهایخوبــیبهرهمنــدمیباشــدامــاتاکنــون
ــردارینشــدهاســت.اساســیترینمســئلهموجــود ــهنحــومناســبیبهرهب ــنقابلیتهــاب ازای
ــبکههای ــایرش ــهس ــیب ــیوهوای ــی،آزادراه ــبکههایریل ــدماتصــالش ــنبخــش،ع درای
درونشــهری،بیــناســتانی،ملــیوبینالمللــیوعــدمتثبیــتموقعیــتاســتاندرمدیریــت
ــده ــزهماهنگکنن ــدموجــودمراک ــنع ــهایمیباشــد.همچنی ــیومنطق ــنمل ــرهتأمی زنجی
ســطح در اســتان زیرســاختهای عرضــه عــدم موجــب لجســتیک هابهــای نظیــر

منطقهایشدهاست.
بــهلحــاظزیرســاختانــرژی،ایــناســتاندارای4نیــروگاه)بخــاری-گازی(،ســهنیــروگاه
تجدیدپذیــر)خورشــیدی-بــادی(وســهنیــروگاهاختصاصــیتولیــدبــرقمرکــزمبادلــهانــرژی
بــااســتانهایآذربایجانغربــی،اردبیــل،زنجــانوکشــورهایآذربایجــانوارمنســتان
ــن ــرایکشــورومنطقــهاســت.ای ــننظــردارایاهمیــتاســتراتژیکب ــدوازای بشــمارمیآی
ــاظ ــهلح ــاب ــتام ــدهاس ــتوگازشناختهش ــداننف ــدمی ــودفاق ــهخ ــوداینک ــاوج ــتانب اس
ــری،در ــیوپلیم ــاینفت ــدفرآوردهه ــیمی،درتولی ــاموپتروش ــتخ ــگاهنف ــودنپاالیش داراب
ــود ــت.باوج ــوداختصــاصدادهاس ــهخ ــیراب ــگاهپراهمیت ــورجای ــمالغربکش ــهش منطق
قابلیتهــایفــوق،بخــشانــرژیاســتانبــاچالشهــایمهمــیازجملــهکمبــودتولیــدبــرق
درازایمصــرفبالقــوهآن،پاییــنبــودنســهمانرژیهــاینــووتجدیدپذیــردرســهمانــرژی
ــژه ــهعلــتعــدمتأمیــنگازطبیعــیآنهــا،بهوی ــدزیســتمحیطینیروگاههــاب اســتان،تهدی
ــزان ــودنمی ــاالب ــالوب ــزاتوخطــوطانتق ــودگیتجهی ــز،فرس ــهرتبری ــیهکالنش درحاش

ــاارقــاممتوســطجهانــیدانســت. تلفــاتشــبکهوتوزیــعدرمقایســهب
ــای ــات،دارایقابلیته ــاتوارتباط ــنآوریاطالع ــاختف ــاظزیرس ــتانازلح ــناس ای
عمــدهمیباشــدکــهبهخصــوصمیتــوانآنرادرظرفیــتبــاالیپهنــایبانــداســتان
ــبکه ــهش ــکنهآنب ــتاهایدارایس ــامروس ــیتم ــوری،دسترس ــطکش ــامتوس ــهب درمقایس
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ارتباطــی،امــکانایجــادوتوســعههمکاریهــایفــنآوریبــاکشــورهایهمســایهومناســب
بــودنظرفیــتاســتاندرکاربردهــایفــاوا،مالحظــهنمــود.ایــنظرفیتهــا،نشــانگرتوانایــی
ــودن ــاالب ــهای(وب ــیومنطق ــیوفرامل ــی)مل ــاتارتباط ــهخدم ــتارائ ــتانجه ــوهاس بالق

ــد. ــادیمیباش ــاختاراقتص ــاتدرس ــشخدم ــزودهبخ ارزشاف
ازآنجــاکــهدرفرآیندتوســعه،وجــودقابلیتهایفرهنگــیواجتماعیوبهرهگیریمناســب
ــهنظــرمیرســد. ــنظرفیتهــاضــروریب ــهای ــزاهمیــتبســیاراســت،توجــهب ازآنهــاحائ
ایــناســتاندربخــشســالمتبــابرخــورداریازامکانــاتفیزیکــیوکالبــدیونیــزنیروی
انســانیمتخصــص،دروضعیــتنســبتًاخوبــیقــرارداشــتهودارایجایگاهــیقابلتوجــهدر
ــاوجــود ــژهدرمانــیدرســطحملــیوحتــیفراملــیاســت،ب ــهخدمــاتبهداشــتیوبهوی ارائ
ایــن،تمرکــزبیــشاز50درصــدبیمارســتانهاواغلــبامکانــاتدرمانــیدیگــردرکالنشــهر
ــات ــببمراجع ــودهوس ــتانب ــطحاس ــاتدرس ــنامکان ــوازنای ــعنامت ــانگرتوزی ــز،نش تبری
بیرویــهجمعیــتازســایرنــکاتاســتانبــهایــنشــهروبــروزمشــکالتعدیــدهدرآنگردیــده
اســت.همچنیــنبــاوجــودیکــهدردهههــایاخیــرشــاخصهایمربــوطبهســالمترشــد
ــهســمت ــهرشــدجمعیــتوتغییــرهــرمســنیب ــاتوجــهب قابــلمالحظــهایداشــتهاندامــاب
افزایــشنســبتســالمندان،تأمیــنســالمتافــرادجامعــهدرآینــده،نیازمنــدســرمایهگذاری
اســتکــهعــدمتوجــهبــهایــنضــرورت،میتوانــدبنیــانســالمتجامعــهرادرآینــده،متزلــزل

وفرآینــدتوســعهرابــامشــکالتجــدیمواجــهســازد.
دربخــشآمــوزش،ایــناســتانبــادارابــودنمراکــزومؤسســاتآمــوزشعالــی
28 حــدود کــه )1395 -13 96 تحصیلــی )ســال دانشــجو نفــر هــزار 187 و متعــدد
درصــدآنهــارادانشــجویانتحصیــالتتکمیلــیتشــکیلدادهانــدنقــشمحــوریدر
تربیــتنیــرویانســانیمتخصــصبــرعهــدهداشــتهوحداقــلدرمنطقــهشــمالغرب
ــن،تأســیس ــرای ــهخــوداختصــاصدادهاســت.عــالوهب ــتب ــزاهمی کشــورجایگاهــیحائ
مراکــزپژوهشــیدرســالهایاخیــربــانــامپارکهــایعلمــیوفــنآورییــامراکــز
ــعبه ــزدارایش ــدنی ــهومرن ــزایجــادشــدهودرشــهرهایمیان ــهدرکالنشــهرتبری ــدک رش
میباشــدنیــزقابــلذکــراســتکــههــدفآنهــاتجاریســازییافتههــایپژوهشــی
دانشــگاههاوکمــکبــهبخشــیازفارغالتحصیــالنجهــتورودبــهبــازارکارمیباشــد.
توجــهبــهپوشــشتحصیلــی،بــهعنــوانمهمتریــنشــاخصکمــیبخــشآمــوزش،نشــان
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ــوده ــدب ــی85/58درص ــعتحصیل ــال1395درکلمقاط ــاخصدرس ــنش ــهای ــدک میده
ــشســهدرصــدینســبتباســواداناســتانطــیدهســال ــاوجــودافزای ــنب اســت،همچنی
)1385-1395(،ایــنرقــمدرســال1395،بــه84/7درصــدرســیدهکــهایــناســتانرادر
ــرارمیدهــد،جایگاهــیکــهبههیچوجــهشایســته ــه22امق ــاناســتانهایکشــوردررتب می
اســتانآذربایجانشــرقینمیباشــد.توجــهبــهوضــعموجــودامکانــاتفرهنگــی-هنــریایــن
ــد ــاتســختافزاریازفرآین ــناســتانازنظــرامکان ــدای ــههرچن اســتان،نشــانمیدهــدک
روبــهرشــدیبرخــورداربــودهاســتوحتــیدرپــارهایمــواردازمتوســطکشــورینیــزباالتــر
ــاقدمــت ــژهازلحــاظنرمافــزاری،شایســتهاســتانیب میباشــد،امــاهنــوزوضعیــتآن،بهوی

ــرینمیباشــد. فرهنگــیوهن
ــژهســابقهتمدنهــای ــهزمینههــایتاریخــی،فرهنگــیوادبــیاســتانوبهوی ــاتوجــهب ب
کهــندرایــنخطــه،یکــیازمزیتهــایمهــمایــناســتانقابلیتهــایبالقــوهفرهنگــیآن
میتوانــدبشــمارآیــد.بهویــژهبــاداشــتنســرمایههاینمادیــنوآثــارفرهنگــیوهنــریفــراوان
ــرد. ــرارگی ــوعدرســطحاســتانق ــریمتن ــددســتمایهبرنامههــایفرهنگــیوهن کــهمیتوان
مقولــهبعــدیازبحــثظرفیتهــایاســتانبــهســرمایهاجتماعــیاختصــاصدادهشــده
کــهمیتوانــدنقشــیپراهمیــتدرتوســعهایفــاکنــد.بررســیهایانجامشــدهنشــانمیدهــد
ــت ــهاســتانهایکشــورازلحــاظســرمایهاجتماعــیدروضعی ــدبقی ــناســتانهمانن ــهای ک
ــتانهایآن ــیاس ــوروتمام ــهکلکش ــالب ــرمبت ــنام ــدای ــرچن ــدارد،ه ــرارن ــیق مطلوب
ــای ــجپژوهشه ــهنتای ــتب ــت.عنای ــتاندانس ــناس ــهای ــصب ــوانآنرامخت ــودهونمیت ب
ــاد ــاظاعتم ــهلح ــژهب ــی،بهوی ــرمایهاجتماع ــهس ــدک ــانمیده ــتاننش ــدهدراس انجامش
اجتماعــی،درایــناســتانآنچنانکــهبــرایفرآینــدتوســعهالزماســتدرحــدمناســبیقــرار
ــادر ــهنهاده ــردمب ــادم ــهلحــاظاعتم ــاب ــتنهتنه ــنوضعی ــارتروشــنتر،ای ــهعب ــدارد.ب ن
ســطحکالنومیانــی،بلکــهازنظــراعتمــادمــردمبــهیکدیگــر)بهویــژهدرشــهرهایبــزرگ(
حاکــیازوضعیــتهشــداردهندهمیباشــدوقــادراســتتأثیراتــیمخــربدرروابــطاجتماعــی

وتعامــالتدرســطوحمختلــفنهــادیوبیــنفــردیداشــتهباشــد.
اسـتان کـه هسـتند ظرفیتهایـی اصلیتریـن جملـه از اشارهشـده، ظرفیتهـای
آذربایجانشـرقیرانسـبتبهسایراستانهایکشـورمتمایزمیسازد،بهطوریکهبهرهبرداری
صحیـحازهرکـدامازآنهـامیتوانـدبـهفرآینـدرشـدوتوسـعهاقتصـادیاسـتانکمـکنماید.
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ــدهای ــلعدی ــی،عوام ــعطبیع ــاظمناب ــهلح ــهب ــوهقابلتوج ــایبالق ــودظرفیته باوج
ــه ــاراازحیط ــنظرفیته ــاختهوای ــمس ــتانرافراه ــتاس ــطزیس ــبمحی ــاتتخری موجب
تأثیرگــذاریبــرفرآینــدتوســعهوایفــاینقــشمؤثــردرتوســعهاقتصــادیآنخــارجمینماینــد.
و آذربایجانشــرقی اســتان فــراوانمحیــطزیســتیدر و قابلیتهــایمتعــدد علیرغــم
برخــورداریازمنابــعطبیعــیگوناگــون،مجموعــهعوامــلطبیعــیوانســانیموجــبتخریــب
ــنمیــانتأثیــراتویرانگــرعوامــلانســانیبیــشاز ــدهکــهدرای محیــطزیســتاســتانگردی
ــراتآن ــتمی،تأثی ــیاکوسیس ــایخودتنظیم ــطهویژگیه ــهبهواس ــتک ــیاس ــلطبیع عوام
ــیناشــیاز ــلتخریب ــهعوام ــنحــوزهتوجــهب ــارهمیباشــد.درای ــمدوب ــرانوتنظی ــلجب قاب
فعالیــتانســانیازجملــهفعالیتهــایصنعتــی،معدنــی،کشــاورزیونیــزبهرهبــرداری
تفریحــیفــارغازمالحظــاتزیســتمحیطیوهمزیســتیمســالمتآمیزبــاطبیعــت)بهویــژه
ــدنو ــکش ــرانخش ــان،بح ــنمی ــد.درای ــمارمیآی ــمبش ــایمه ــا(ازضرورته جنگله
ــرای ــدیجــدیب ــاتهدی ــهنهتنه ــدبیشــتراســتک ــلتأکی ــهقاب ــندریاچــهارومی ــنرفت ازبی
ــطح ــدیدرس ــنتهدی ــههمچنی ــوار،بلک ــتانهایهمج ــتاس ــونجمعی ــدمیلی ــیچن زندگ
ملــیمیباشــدکــهبهویــژهدرآینــدهشــاهدمهاجرتهــایبیشــترازایــنمنطقــهخواهــدبــود.
عــدمبهرهبــرداریصحیــحازظرفیتهــا،بــرتولیــدناخالــصداخلــیوســطحرفــاه
اقتصــادیاســتانتأثیرگــذاربــودهوباعــثشــدهعملکــردچنــدســالاخیــراقتصــاداســتاندر
زمینــهایجــادرشــداقتصــادیپایــدارضعیــفباشــد.بررســینــرخرشــدتولیــدناخالــصداخلــی
بــدوننفــتبــهقیمــتثابــت)ســال1390(درطــیســالهای1390و1394ومقایســهآن
بــاســطحملــیبیانگــرایــنموضــوعاســتکــهبــهجــزســال1392،دراغلــبســالهایمــورد
ــزان ــهمی ــهطوریک ــودهاســت.ب ــرازکشــورب ــرخرشــداقتصــادیدراســتانکمت بررســین
ــد ــی1/25درص ــطحمل ــدودرس ــوق1/02درص ــالهایف ــیس ــتانط ــرخدراس ــنن ای
ــدوننفــتکشــور ــه،ســهماســتانازتولیــدناخالــصداخلــیب ــودهاســت.درهمیــنفاصل ب
ــتاندر ــهاس ــه3/73درصــددرســال1394رســیدهورتب از3/76درصــددرســال1390ب
بیــناســتانهایکشــورازششــمبــهنهــمتنــزلیافتــهاســت.بررســیتولیــدســرانهاســتانو
مقایســهآنبــامتوســطکشــورینشــانمیدهــدکــهدرتمــامســالهای1390-1394تولیــد
ــالهای ــیس ــهدرط ــهطوریک ــتب ــودهاس ــوریب ــطکش ــرازمتوس ــتانپایینت ــرانهاس س
فــوقنســبتتولیــدســرانهاســتانبــهتولیــدســرانهکشــورحــدود76درصــدبــودهاســت.بــه
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ــودهاســت. ــرازمتوســطکشــوریب ــاهدراســتانحــدود24درصــدپایینت ــیســطحرف عبارت
ایــنواقعیــتبــاتوجــهبــهتورمــیباالتــرازســطحمتوســطکلکشــورونــرخبیــکاری13/5
درصــدوجایــگاهمهاجرفرســتیاســتانکــهغالبــًاشــاملجمعیــتجــوانوتحصیلکــردهآن

میباشــد،امــریقابلتأمــلمیباشــد.
ــد، ــرانهباش ــدس ــلشــاخصدرآم ــردم،مکم ــیم ــددربررســیوضــعرفاه آنچــهمیتوان
هزینــهســرانهواقعــیخانوارهــاوترکیــبهزینههــایخوراکــیوغیرخوراکــیآنهــامیباشــد
کــهبررســیصــورتگرفتــهدرگــزارشحکایــتازافزایــششــکافدرمناطــقشــهریاســتان
ازمتوســطکشــوریدارد.گرچــهبررســیهایمبتنــیبــراندازهگیــریفقــردربیــنخانوارهــای
شــهریوروســتاییطــیســالهای1390-1395نشــانازبهبــودنســبیوضعیــتدارد؛امــا
توجــهبــهفاصلــه24درصــدیســطحزندگــیدراســتاننســبتبــهمتوســطکلکشــور،نشــانگر
وضــعنــهچنــدانمناســباســتانمیباشــدوهمچنیــنبایــدتوجــهداشــتکــههمــوارهخــط
فقــرمطلــقونســبیدرمیــانخانوارهــایشــهریباالتــرازخانوارهــایروســتاییاســتانبــوده
کــهحاکــیازباالتــربــودنهزینههــایزندگــیدرشــهرهایاســتاننســبتبــهروستاهاســت.
ــای ــودنابرابریه ــروج ــهریاســتوب ــرش ــئلهفق ــکارازمس ــودیآش ــینینم حاشیهنش
ــهلحــاظحاشیهنشــینی ــز،اینــکب ــد.کالنشــهرتبری ــتمیکن اقتصــادی-اجتماعــیدالل
بعــدازتهــراندومیــنشــهرکشــوربشــمارمــیروددرمجمــوع430هــزارنفــرازکلجمعیــت
ــاردرحاشــیههایآن ــی26/5درصــدآن،درمســاحتیحــدود2هــزارهکت ــنشــهر،یعن ای
ــاکندر3050 ــتان)س ــرحاشیهنشــینکلاس ــزارنف ــه550ه ــهنســبتب ــدک ســکونتدارن
هکتــارمســاحت(،حــدود78/2درصــدراشــاملمیگــردد.ایــنواقعیــتکــهدروســعتکمتــر
ازیکهفتــمشــهر،حــدودیکچهــارمجمعیــتزندگــیمیکننــد،حاکــیازتراکــمجمعیتــی
ــدنشــانگربســیاریازنارســائیها، ــهخــودیخــودمیتوان درمســاکنحاشــیهایاســتکــهب

ــردی،خانوادگــیواجتماعــیباشــد. ــفف ــزآســیبهایمختل ناهنجاریهــاونی
بــاوجــودیکــهاقتصــاداســتاندارایظرفیتهــایباالیــیاســتکــهبهرهبــرداری
ازآنهــامیتوانــددرحــلمســئلهاشــتغالوکاهــشبیــکاریمؤثــرباشــد،امــادرحــال
بــازارکاروارد بــه بــرایجمعیــتجوانــیکــه ایجــادشــغل بیــکاریو حاضــرمســئله
شــدهاندویــادرآســتانهورودبــهبــازارقــراردارنــد،شــایداصلیتریــنچالــشاقتصــادی

واجتماعیاستانباشد.




