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 73 .............................................................................. (س)ميمر حضرت-(ره)ينيخم امام ياسالم-يرانيا مجتمع-6-9 ريتصو

 75 .................................................................................. تهران 16 منطقه زهيهو يطبقات يورزش مجتمع احداث -7-9ريتصو

 75 ................................................................................................... دارآباد یشهدا دهيسرپوش استخر احداث -3-9ريتصو

 76 .................................................................................................... قرچک عصريول يورزش مجموعه ليتکم-9-9 ريتصو

 76 .................................................................................................. پاکدشت ینفر 5333 فوتبال ومياستاد -13-9 ريتصو

 79 ........................................................................................................................... ريشب رخوارگاهيش -11-9ريتصو

 30 ......................................................................................................... 17 شعبه ديجد ساختمان افتتاح -19-9 ريتصو

 30 ................................................................................................................. 93 شعبه ديجد ساختمان -10 -9ريتصو

 30 .......................................................................................................................... مترو یاقمار شعبه -14-9 ريتصو

 36 ........................................................................................................................ مالرد شعبه افتتاح -15– 9 تصوير

 36 ...................................................................................................................... بهارستان شعبه افتتاح -16-9 تصوير

 39 ........................................................................... بهارستان  شهرستان ثارگرانيا امور و ديشه اديبن ساختمان -17-9 ريتصو

 39 ......................................................................................... اريشهر شهرستان الديم يروانپزشک مارستانيب -13-9 ريتصو

 99 ............................................................................................................................... اهلل هيبق پروژه -19-4 ريتصو

 95 .................................................................................................................... دماوند يورزش مجموعه -93-9 ريتصو

 95 ................................................................................................................. پاکدشت يورزش مجموعه -91-9 ريتصو

 99 ..................................................................................................................... یروزآباديف مارستانيب -99-9 ريتصو

 99 ........................................................................................................... اريشهر ينيخم امام مارستانيب -90-9 ريتصو
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 130 ......................................................................................................... امدشتيق یشهر سالمت گاهيپا -94-9ريتصو

 134 .............................................................................................. واوان یشهر سالمت جامع خدمات مرکز -95-9 ريتصو

 136 .............................................................................................. پاکدشت ييروستا حامع خدمات مرکز—96 -9 ريتصو

 137 ........................................................................... نيورام اباد جواد یروز شبانه سالمت جامع خدمات مرکز -97-9 ريتصو

 139 ......................................................................... ساختمان به فرسوده کانکس از نو قلعه 005 گاهيپا ييجابجا-93-9 ريتصو

 115 ................................................................................................... پاکدشت شهرستان یادار ساختمان -03-9 ريتصو

 115 .................................................................................................... سيپرد یجادها نجات و امداد گاهيپا-01-9ريتصو

 119 .................................................................................................................... کتاب ييرونما جلسات-09-9 ريتصو

 119 ..................................................................... يقرآن توسعه یشورا و يعموم فرهنگ یشورا جلسات یبرگزار-00-9 ريتصو

 193 ............................................................................................. استان یشبها يقيموس جشنواره یگزاربر -04-9 ريتصو

 193 ............................................................................................................. «مدهامتان» يقرآن جشنواره-05-9 ريتصو

 109 ....................................................................................................................... شهر پارک کتابخانه - 06-9ريتصو

 100 ............................................................................................... (عج)عصريول دانيم مترو يعموم کتابخانه-07-9ريتصو

 106 ............................................................................................................................ 01 شماره مرکز- 03-9ريتصو

 106 ............................................................................................................................ 01 شماره مرکز- 09-9ريتصو

 109 ....................................................................... (هيصفو دوره) يهاشم ميحک مدرسه و مسجد یاياح و مرمت-43-9 ريتصو

 109 ................................................................... يفرهنگ آثار و خرمفا انجمن ياصل عمارت يشرق یراهرو مرمت -41-9 ريتصو

 143 ................................................................... (يعل ديس راه چهار) نواب يخيتار عمارت و حمام یاياح و مرمت-49-9 ريتصو

 149 .......................................................................................................... شمال منطقه احوال ثبت اداره -40-9 ريتصو

 642 ............................................................................................................................... یدیتول امور: سوم فصل -3

 149 ................................................................................................................. بهارستان یشهايش گلخانه-1-0 ريتصو

 151 .......................................................................................................................... ياراض نينو یاريآب-9-0 ريصوت

 159 ................................................................................................................. یگلخانها یسازهها جاديا -0-0 ريتصو

 150 ................................................................................................. يحصارگل یگلخانها شهرک به يگازکش-4-0 ريتصو

 154 ........................................................................................................... دام یهايماريب کنترل شگاهيآزما- 5-0ريتصو

 155 ................................................................................................................ وشاربن آبله ونيناسيواکس -6 -0 ريتصو

 157 ....................................................................................... 95 سال انهيخاورم يدامپزشک مارستانيب افتتاح-7 -0 ريتصو

 159 ........................................................................................... یر در يستيز طيمح طرح سه از یبردار بهره-3-0 ريتصو

 163 ............................................ یر شهرستان زکيکهر بخش در یريگ زغال رمجازيغ یها کوره یرآو جمع و بيتخر-9-0 ريتصو

 163 .............................................................................. شوايپ شهرستان در هوا يآلودگ سنجش ستگاهيا افتتاح-13-0 ريتصو

 161 ............................................................... یجانور یها گونه یرهاساز و جاجرود رودخانه هيحاش در یپاکساز -11-0 ريتصو

 169 ............................................................................................ سولقان و کن يبان طيسرمح پاسگاه افتتاح -19-0 ريتصو

 169 ........................................................... حصار سرخه يمل پارک یپاکساز در ستيز طيمح با ژهيو گاني یرهمکا-10-0ريتصو

 164 ........................................... استان سطح در رمجازيغ مستحدثات قمع و قلع و يعيطب و يمل یعرصهها از حفاظت-14-0 ريتصو

 165 ................................................................................................................ کربن بيترس ميتعم طرح -15-0ريتصو
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 166 ................................................................................................................... يحفاظت کمربند جاديا -16-0 ريتصو

 167 ........................................................................................................................ يونيگاب يسنگ سد-17-0 ريتصو

 167 ................................................................................................................................. نهال ديتول -13-0 ريتصو

 163 ............................................................................. استان ريعشا يقشالق و يالقيي مناطق در اريس يآبرسان -19-0 ريتصو

 173 ................................................................. استان یريعشا مناطق در یديخورش یسامانهها یراهانداز و نصب-93-0 ريتصو

 171 ....................................................................................... استان یريعشا مناطق در يليفس سوخت عيتوز-91-0 ريتصو

 171 ................................... یکشاورز محصوالت مهيب صندوق مشارکت با استان یشهرستانها در دام مهيب يآموزش دوره-99-0 ريتصو

 133 ..................................................................................................... دارو نهيپارس ديام شرکت هيافتتاح -90-0 ريتصو

 131 ......................................................................................................... شنيآو یديتول شرکت از ديبازد-94-0 ريتصو

 130 ............................................................................................................ سيسرو سام شرکت از ديبازد-95-0 ريتصو

 135 ................................................................................................ استان ننا و آرد گندم، يسامانده جلسه-96-0 ريتصو

 135 ............................................................................................................................... فرش اديالمپ-97-0 ريتصو

 136 ............................................................................. کاله شرکت از کشور وزارت يهماهنگ امور معاون ديبازد-93-0 ريتصو

 136 .............................................................................................................. استان معادن یشورا جلسه-99-0 ريتصو

 139 .................................................... استان يصنعت یها شهرک متوسط و کوچک عيصنا یها یتوانمند شگاهينما -03-0 ريتصو

 139 ....................................................................................... يخارج تجار حضور با يآموزش کارگاه یبرگزار -01-0 ريتصو

 191 ............................................................................... ماملو سد از استان يصنعت یواحدها به يآبرسان پروژه -09-0 ريتصو

 933 ........................................................................................................ استان استاندارد ادارهکل افتتاح -00-0 ريتصو

 939 .............................................................................................. مدارس در یاستانداردساز فرهنگ جيترو -04-0 ريتصو

 935 ............................................................................................ مکعب متر هزار 5 حجم اب پرند R-0مخزن -05-0 ريتصو

 937 ..................................................................................ماملو سد از استان يشرق جنوب و جنوب به يآبرسان-06-0 ريتصو

 937 ........................................................................................ تهران جنوب فاضالب خانههيتصف 6 و 5 مدول -07-0 ريتصو

 933 ....................................................................................................................... قدس شهر فاضالب -03-0 ريتصو

 933 ........................................................................................................................... اريشهر فاضالب -09-0 ريتصو

 939 ................................................................................................................. پرند ديجد شهر فاضالب -43-0 ريتصو

 939 ...................................................................................................... لواسان و گونيم یشهرها فاضالب-41-0 ريتصو

 913 ........................................................................................................................ شوايپ شهر فاضالب-49-0 ريتصو

 913 ........................................................................................................................ اسالمشهر فاضالب -40-0 ريتصو

 911 ............................................................................................ يتهران ديشه مجتمع پمپاژ ستگاهيا یاجرا -44-0 ريتصو

 ديشه مجتمع يآبرسان ساتيتأس یساز محوطه و يکش واريد ساختمان، احداث ،يمترمکعب 9333 ينيزم يبتن مخزن احداث -45-0 ريصوت

 919 ................................................................................................................................................ (یر) يتهران

 910 ........................................................................................................... انجمآباد یروستا ييهوا مخزن -46-0ريتصو

 910 ................................................................................................................ خسروآباد یروستا مخزن -47-0 ريتصو

 914 ......................................................................... آباد حانير مجتمع پمپاژ شيآزما و يدنيآشام آب چاه حفر -43-0 ريتصو
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 962 ........................................................................................................................... ییربنایز امور : چهارم فصل -4

 993 ........................................................................................................... شهيب اهيس لوولتيک 433 پست -1-4 ريتصو

 993 .................................................................................................. یروزيف ديشه لوولتيک 60/903 پست -9-4 ريتصو

 991 ..................................................................................................... کوثر مدوالر لوولتيک 60/433 پست -0-4 ريتصو

 991 ............................................................................................................... کارون لوولتيک 93/60 پست-4-4ريتصو

 999 ............................................................................... تهرانپارس لوولتيک 93/60/903/433 پست سوم ترانس-5-4ريتصو

 995 ..................................................................................................................... فهام شيپا مرکز افتتاح-6-4 ريتصو

 996 ................................................................................................ نيورام 433 به 60 پست یدرهايف افتتاح-7-4 ريتصو

 997 ....................................................................................................... پراکنده ديتول یروگاههاين از نمونه -3-4 ريتصو

 997 ............................................................................................................ صفادشت433/60 پست افتتاح-9-4 ريتصو

 903 .................................................................. تختيپا در معابر ييروشنا هوشمند شيپا سامانه یراهانداز نييآ -13-4 ريتصو

 901 ........................................................ "شهاب"برق ياحتمال یها يقطع يرسان اطالع هوشمند سامانه یانداز راه-11-4 ريتصو

 909 .............................................................................. مشترکان يآب یکولرها گانيرا یدورها ريتعم و ينيبازب-19-4 ريتصو

 909 .............................................................................................................. بحران تيريمد مانور یاجرا-10-4 ريتصو

 907 ..................................................... تهران منطقه در يعموم یخودروها کردن سوز گاز گانيرا طرح يرسان اطالع-14-4 ريتصو

 907 ............................................................................................... تهران منطقه االحداث ديجد یگاههايجا-15-4 ريتصو

 903 ................................................................................ کرونا روسيو با مبارزه در تهران منطقه HSE اقدامات -16-4 ريتصو

 903 ................................................................................................................................ یر انبارنفت-17-4 ريتصو

 941 ........................................................................................................ همت ديشه آزادراه ليتکم پروژه-13-4 ريتصو

 949 ............................................................................................... اريشهر-تگريچ محور کردن خطه4 پروژه-19-4ريتصو

 940 ............................................................................... ييربنايز و ييناروب خدمات جاديا و مهر مسکن ليتکم-93-4 ريتصو

 940 ........................................................................ (گلوکان پل) ديزين- آهار - لشگرک اصلي راه محور یبهساز-91-4 ريتصو

 944 ......................................................................................................... تهران – قم قديم محور یبهساز-99-4 ريتصو

 944 .......................................................................................................................ييروستا راه احداث -90-4 ريتصو

 949 ................................................................................................................... رگذريز احداث اتيعمل-94-4 ريتصو

 949 ................................................................................................. آباد سلمان همسطح ريغ تقاطع احداث-95-4 ريوتص

 951 ........................................................................................................... کرج-تهران کردن خطه چهار -96-4 ريتصو

 959 ................................................................................................ تهران هيناح خطوط یبهساز و یبازساز-97-4 ريتصو

 959 ................. متر 9333 طول به تهران ستگاهيا خانه واگن 6 و 4 خطوط در سيسرو چاله ساخت و 9 و 1 خطوط یبازساز-93-4 ريتصو

 954 ................................................................................ استان یکاربرد يهواشناس قاتيتحق رکزم و کل اداره-99-4 ريتصو

 955 .................................................................. (ره) ينيخم امام حضرت فرودگاه یهوانورد – يهواشناس سامانه -03-4 ريتصو

 955 .......................................................................................................... تهران شهر ليس ارهشد سامانه-01-4 ريتصو

 957 ...................................................................................................استان یهاد طرح يياجرا یهاپروژه -09-4 ريتصو
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ر؛ از شدت فشارهای خارجی سال تالش دولت تدبیر و امید برای توسعه و پیشرفت کشو 7روایت استاندار تهران از 

 هاتا رویکرد عملیاتی دولت برای پیشبرد فعالیت

 

مکتب  دگاهياز د ؛جامعه است ازمندانيخدمت به مردم و ن )ع( تيقرآن و اهل ب یآموزه ها نياز مهم تر يکي

 يم يانيباور وح نيبر ا ديبا تاک )ع( نيحس امام؛ ندارد یبه افراد جامعه، حد و مرز یخدمتگزار)ع( تياهل ب اتبخشيح

مردم که  یهایازمندين ديبدان: رکميغ يفالتملوا النعم فتتحول ال کميمن نعم اهلل عل کميان حوائج الناس ال اعلموا»: ديفرما

 ازمنديمبادا با رنجاندن مردم ن يعني] ديها را افسرده نسازاست پس نعمت ياله یهاکنند[ از نعمت ي]به شما مراجعه م

؛ دولت يازدهم و دوازدهم نيز در راستای «محول خواهد شد گرانيبه د ينرساخدمت فهيوظ ني[ که اديکفران نعمت کن

خدمت صادقانه به مردم تالش داشته، تا در طول مدت فعاليت با نصب العين قراردادن آموزه ها و سيره اهل بيت)ع(، 

 ير پيشرفت و اعتالی ايران اسالمي گام بردارد.منش امام خميني)ره( و منويات مقام معظم رهبری)مدظله العالي( در مس

بعد از  یهادر دولت باًيتقرمنتها دولت يازدهم و دوازدهم در شرايطي فعاليت خود را آغاز کرد و به پيش برد که 

. شروع قرار نداشته است یاقتصاد تيوضع نيچنفعاليت در  انيدولت به لحاظ شروع و پااين همچون  يدولت چيجنگ ه

توام با  99و  93و  97 یهادر سال زيدولت ن نيا انيبود و پا همراه ظالمانه یهاميبا تحر 90و  99 یهات در سالدول نيا

 .ی تاريخ مي باشد؛ در اين ميان بروز بيماری کرونا نيز شرايط خاصي را بر دولت تحميل کرده استهاميتحر شديدترين

قدر آن ديشا ميواژه تحر ؛بود يميتحر یهاسال در سال 5داقل ح ،دولت نيافعاليت سال  7تر در عبارت ساده به 

 5 يتا امروز ط 1053سالکشور که از  يحذف درآمد اصل يعني ميشود؛ اما تحر يساده تلق اريتکرار شده باشد که بس

ادالت در مب تيمحدود ،نيتر از ا. مهماستمنابع حاصل از فروش نفت بوده  نيهم قيها از طردولت يدهه درآمد اصل

انواع همچون  زين یگريدهای  تيبه محدود ديبا تيدو محدود نيا نياست که با اخالل روبرو شده است. ب یو تجار يبانک

 اشاره کرد.  هشد دهيکه در چند سال گذشته د يعيطب یبالهاساير کرونا و  ،زلزله ،ليس



 خ

محصوالت  ديو تول يدنيآب آشام مينتابرق و  داتيو تول يميشپترو داتيدولت در تول عملکرد يطيشرا نيدر چن

 يقبل یهااز دولت شياگر ب یمحصوالت کشاورز يتيامن بياقالم و در ضر نياز ا کيو... در هر  مانيو فوالد و س يصنعت

بود  یديتهد هاميتحرالبته بايد توجه داشت که . ه و نيستنبود زيها ن، کمتر از آنهکمتر داشتند نبود ييهاتيکه محدود

 کيانتخاب نبود و  کينياز محل نفت به حداقل برسد اگرچه ا ثروتشد تا منابع  جاديا يفرصت ديتهد نيدل اکه در 

 ني. در کنار ارديکرد تا بودجه و منابع کشور از نفت فاصله بگ ليتبد يخيتار يرا به فرصت آن توانيم يول ،اجبار بود

 یرا برا يدولت منابع بخش خصوص کرد و سبب شد تا جاديور اکش یبرا یگريفرصت دنيز کرونا ، بيماری ميو تحر ديتهد

و  يقانون اساس 44در قالب اصل  ندهيسال آ ک؛ بر همين اساس و در يرديکشور به خدمت بگ يبادانتوسعه و عمران و آ

 . مي شود يشيسهم دولت در اقتصاد کم و سهم مردم افزا، ديجهش تول و ياقتصاد مقاومت به موازات ضرورت تحقق

شرايط ناشي از تحريم ها و مشکالت داخلي در استان تهران به عنوان ويترين کشور نيز اثرات خود را داشته است با 

اين حال اين معضالت مانع تالش مسئوالن استان برای پيشبرد اهداف و برنامه ريزی های کالن دولت تدبير و اميد در 

ی استان تهران در تامين ماليات کشور و عدم بهره مندی متناسب درصد 63در اين راستا به رغم سهم  سطح استان نشد.

با اين سهم در استان و ظرفيت های صنعتي و خدماتي قابل توجه، حرکت به سوی توسعه و پيشرفت با شناسايي 

 محدوديت ها، احصا فرصت ها و ظرفيت ها پيگيری شد.

شد تا با اولويت و محوريت مباحث اقتصادی به  برنامه ريزی های کوتاه مدت و ميان مدت در استان تهران سبب

عنوان منويات مقام معظم رهبری اين موضوع حرکت شتاباني در استان به خود بگيرد و در طول مدت فعاليت و خدمت 

دولت تدبير و اميد ضمن فعال کردن واحدهای راکد، افزايش ظرفيت واحدهای نيمه فعال و ايجاد واحدهای جديد ضمن 

رسيد،  99درصد در بهار سال  3.6موجود و ايجاد اشتغال جديد نرخ بيکاری استان تک رقمي شده و به  حفظ اشتغال

موضوعي که در شرايط بروز کرونا و مشکالت اقتصادی مترتب بر آن مي تواند نويد دهنده اقدامات و خبرهای خوش برای 

جهت اعطای اعتبار و تسهيالت با واحدهای توليدی به از سوی ديگر همواره تعامل بانک ها  شهروندان استان تهران باشد.

سبب عدم مديريت يکپارچه سيستم بانکي در استان تهران مشکالتي را بر استان و به ويژه واحدهای توليدی بار مي کرد؛ 

با اين حال با پيگيری های مستمر اين روند قدری بهتر شده هر چند تا رسيدن به وضعيت مطلوب فاصله داريم اما 

تشکيل خبرگان بانکي استان تهران و همچنين تشکيل ميز استان تهران در بانک مرکزی نيز حکايت از اقدامات موثر در 

 اين زمينه دارد.

تشکيل مستمر جلسات ستاد تسهيل و رفع موانع توليد و جلسات رفع موانع سرمايه گذاری نيز به منظور حل 

ياتي دنبال شده که اين پيگيری مجدانه نقش موثری در مرتفع کردن مشکالت واحدهای توليدی به شکل اجرايي و عمل

مشکالت واحدهای توليدی و اقتصادی استان داشته ضمن اينکه عالوه بر تشکيل جلسات، پيگيری مصوبات نيز در 

از جمله دستورکار قرار دارد تا منتج به نتايج مطلوب شود؛ به عالوه تامين زيرساخت های مورد نياز شهرک های صنعتي 



 ذ

عالوه بر اين در جلسات تنظيم بازار نيز  آب، برق، گاز و غيره نيز جهت تسهيل فعاليت واحدهای توليدی انجام شده است.

به موازات جلسات کشوری، در سطح استان موضوع تثبيت قيمت ها و جلوگيری از احتکار و گران فروشي دنبال شده تا 

ر اين ميان شورای آرد و نان نيز با توجه به اينکه نان قوت غالب مردم مي سطح رضايتمندی مردم افزايش پيدا کند؛ د

باشد از اهميت مضاعفي برخوردار بوده که به رغم تامين آرد استان تهران از کرج و استان های همجوار به گونه ای 

 موضوع مديريت شده تا با هيچ کمبودی مواجه نباشيم.

تهران بار آسيب های اجتماعي استان های ديگر را به دوش مي کشد و با در زمينه موضوعات اجتماعي نيز استان 

نفر در کيلومتر مربع با معضالتي همچون معتادان  953هزار نفر و تراکم بيش از  933افزايش جمعيت ساالنه بيش از 

طرح های مختلف  متجاهر، کودکان کار، حاشينه نشيني و ... دست و پنجه نرم مي کند، با اين حال با پيگيری مستمر

ساماندهي کودکان کار، جمع آوری و توانمندسازی معتادان متجاهر و ... سعي شده تا از حجم و بار آسيب های اجتماهي 

 کاسته شود. 

در موضوعات عمراني نيز روند مقابله با ساخت و سازهای غيرمجاز سرعت گرفته تا جلوی متخلفان گرفته شود، 

نيز سعي شده تا با تشکيل دفاتر تسهيل گری و ترغيب مردم به نوسازی بافت های فرسوده همچنين در زمينه بازآفريني 

اقدامات مختلف پيگيری شود. در اين ميان با توجه به حوادث مختلف موضوع مديريت بحران به موضوع اولويت دار استان 

م و با هم افزايي دستگاه ها سعي شده از تبديل شده که در مواجهه با سيل، زلزله و ساير حوادث غيرمترقبه مديريت انجا

استان تهران عالوه بر مديريت مناسب سيل در  93آسيب های انساني و مادی کاسته شود. همچنانکه در سيل بهار سال 

استان به عنوان معين استان خوزستان اقدامات موثری را پيگيری کرد و اين تجربه نيز سبب شد تا در موضوع بيماری 

انتخابات به عنوان مهم ترين وجه سياسي انقالب اسالمي نيز در دولت  ستان تهران به شکل مطلوبي عمل کند.کرونا نيز ا

تدبير و اميد به شکل شايسته برگزار شد و در انتخابات مجلس شورای اسالمي نيز که همزمان با شرايط بيماری کرونا بود 

در مجموع سعي  رقم خورد. 1433برای برگزاری انتخابات  ضمن رعايت پروتکل های بهداشتي، تجربه موفقي در استان

شده تا در راستای تحقق نقشه راه ترسيم شده برای استان تهران، برنامه ريزی ها و اقدامات پيگيری شود تا ضمن رفع 

اعف و مشکالت، سطح رضايتمندی مردم افزايش يابد؛ به عالوه تالش داريم تا در ماه های پاياني دولت نيز با همت مض

 کوشش وافر همچنان در مسير رشد و آباداني ايران اسالمي حرکت کنيم.

 انوشیروان محسنی بندپیکتر د
 استاندار تهران



 ض
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 امور کالن و فرابخشیفصل اول:   -2

  موقعیت جغرافیایی و مساحت -2-2

 34/3 باشد. کهکيلومترمربع مي 10341دارای مساحتي معادل کشوری آخرين تقسيمات استان تهران بر اساس 

 -دهستان تقسيمات اداری 71شهر و  46شهرستان،  16گردد. همچنين درصد از مساحت کشور را شـامل مي

باشد. درصد مي 19/1های دارای سکنه کشور حدود سهم استان تهران از آبادیدهد. سياسي اين استان را تشکيل مي

-از شمال به مازندران از جنوب به استان قم، از غرب به استان البرز و از شرق به استان سمنان محدود مياين استان 

 گردد.

 
 استان  یکشور ماتیتقس-6-6 ریتصو

 استان  یاسیتقسیمات س -6-6جدول 

 کشور استان واحد عنوان شاخص
سهم استان 

 )درصد(

 3.34 1605513.1 10341 مربع کيلومتر مساحت

هاشهرستان دتعدا  0.63 405 16 شهرستان 

 0.15 1379 04 بخش تعداد بخش

شهرها تعداد  0.46 1001 46  شهر 

هادهستان تعداد  9.79 9613 71 دهستان 

های دارای سکنهتعداد آبادی  1.19 69934 741 آبادی 

 کشور آماری سالنامه
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 آن یهاویژگی و جمعیت -2-1

 استان در نفر ميليون 96/10 بر بالغ جمعيتي ،95 سال کنمس و نفوس عمومي سرشماری نتايج اساسبر

 درصد 6/16 حدود در رقمي کشور جمعيت از استان سهم که گرديده سبب تهران شهرکالن وجود. دارند سکونت

 نرخ عالوه به. است بوده درصد 79/1 حدود ،93-95هایسال طي جمعيت ساالنه رشد نرخ متوسط همچنين. باشد

 .است استان شهری نقاط در جمعيت اعظم بخش سکونت نشانگر رصدید 9/90 شهرنشيني

 

94%

6%

شهری

 
 تیاز جمع ییو روستا یسهم مناطق شهر-6-6 نمودار

 بوده درصد 94/1و در سطح کشور معادل  درصد 7/1 استان در 1093-95طي دوره  جمعيت ساالنه رشد نرخ

در حالي که در کشور اين شاخص در  است مربع کيلومتر هر در نفر 969 نيز در استان جمعيت نسبي تراکم است.

 است.ای استان و کشور در جدول زير ارايه شدههای مقايسهباشد. ساير شاخصنفر در هر کيلومتر مربع مي 49حدود 

 ای استان و کشور در حوزه جمعیتهای مقایسهشاخص -9-6جدول 

 کشور استان واحد عنوان شاخص
تان سهم اس

 )درصد(

 16.6 79996 10963 هزارنفر جمعیت

 -- 1.94 1.79 درصد متوسط نرخ رشد ساالنه جمعیت

 -- 74 90.9 درصد نرخ شهرنشینی

ساله 24تا  61سهم جمعیت   -- 66.0 73.9 درصد 

 -- 49 969 نفر در کيلومتر مربع تراکم نسبی جمعیت

 -- 130 131 درصد نسبت جنسی

 -- 0.0 0.1 نفر بعد خانوار

 مرکز آمار ايران – 1095سال ، سرشماری عمومي نفوس و مسکننتايج 
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 اشتغال و انسانی نیروی -2-9

 به کار نيروی. است توسعه حال در کشورهای در بررسي قابل موضوعات از يکي کار بازار و اشتغال مساله امروزه

 به توجه با. است جامعه توليد عوامل نتريمهم از يکي و بوده مطرح کشور هر اقتصادی توسعه اصلي هسته عنوان

 استان، در دولت توجه مورد موضوعات از يکي ،استان درخصوصا جمعيت با سطح تحصيالت باال  جمعيت تمرکز

 هایدولت فعاليت هایالس طي مقايسه آن با کشور و هاشاخص از تعدادی بهجدول ذيل  در که است اشتغال بحث

 :ختپردا خواهيم دوازدهم و يازدهم

  مقایسه با کشور و استان در و بیکاری اشتغال هایشاخص تیوضع -3-6جدول 

 کشور استان واحد عنوان شاخص
سهم استان 

 )درصد(

 17.0 63910 11391 هزار نفر بیشتر و ساله 66 جمعیت

 17.3 97940 4699 هزار نفر فعال جمعیت

 17.1 94046 4173 هزار نفر شاغلین تعداد

 15.6 9393 450 هزار نفر بیکاران تعداد

 _ 09.9 09.1 درصد مشارکت نرخ

 _ 13.6 9.3 درصد نرخ بیکاری

 ايران آمار مرکز –1093نيروی کار سال آمارگيری طرح  نتايج

  

 

 22بهار -یعمده اقتصاد یهابخش نیسهم شاغل -9-6 نمودار
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 تولید ناخالص داخلی -2-4

های اقتصادی واحدهای توليدی يک منطقه در يک دوره زماني ي، نتيجه نهايي فعاليتمحصول ناخالص داخل

 باشد.های اقتصادی آن منطقه ميدهنده ميزان فعاليتترين شاخص نشانمعين است که مهم

 میلیون ریال- روند تغییرات محصول ناخالص داخلی استان در مقایسه با کشور -4-6جدول

 22 21 24 23 29 سطح 

تان تهراناس  9436997360 9793369639 9913644953 0497575041 4309705977 

 17709557014 14759760319 19133316193 19553963396 13334336965 کشور

4/93 سهم استان)درصد(  7/91  9/90  9/90  3/99  

 پرتال مرکز آمار ايران-ای های منطقهگزارش حساب

 کز آمار ايران محصول ناخالص داخلي استان با رشدی چشمگيراطالعات اعالم شده از سوی مربر اساس 

باشد که در حدود ميليارد ريال مي 0513076برابر با  95به قيمت بازار در سال  استانمحصول ناخالص داخلي 

دهد، اين سهم نشانگر جايگاه ويژه درصد از محصول ناخالص داخلي کشور به قيمت جاری را تشکيل مي 90.69

 های اقتصادی در استان دارد.در کشور و حکايت از تمرکز مکاني سهم بزرگي از فعاليت ستانااقتصادی 

 

 
 های عمده اقتصادیروند تغییرات ارزش افزوده بخش -3-6 نمودار
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 اقتصاد مقاومتی در استان -2-5

به  01/6/94ه مورخ  59449/ ت 35331بر اساس تصويب نامه شماره  ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان

گذاری استان تشکيل گرديد. با توجه به اهميت موضوع و نام مديريت و برنامه ريزیرياست استاندار و دبيری سازمان 

برگزاری جلسات مستمر و منظم در اين ستاد در دستور کار قرار  "اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل"بنام  95سال 

 گرفت.

  ومتیوضعیت برگزاری جلسات اقتصاد مقا-1-6جدول  

 تعداد جلسات  شرح

 معین استان با حضور

رییس کل بانک -)وزیر صمت

 (6.6مرکزی ج.

 تعداد مصوبات 

 161 0 90 21تا  23از سال 

 199 9 15 22سال 

 59 1 11 29سال 

 59 4 11 22سال 

 94 1 4  تا کنون 22سال 

 

 
 های اقتصاد مقاومتی به تفکیک سالپروژه -9-6 تصویر

های ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان تصويب پروژه ويژه به عنوان پروژه 96جموعاً م ،22در سال 

پروژه در بخش گردشگری مي باشند،  7پروژه در بخش صنعت و  3پروژه در بخش کشاورزی،  11گرديدند که 

 ها در جدول زير قابل مشاهده است. اجرايي و درصد پيشرفت آن ها به تفکيک دستگاهپروژه
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 های اقتصاد مقاومتیتفکیک دستگاهی پروژه -2-6دول ج

 

 14هزار ميليارد ريال )اداره کل جهاد کشاورزی  09پروژه ويژه با اعتبار مورد نياز ريالي حدود  06 ،22در سال 

 14پروژه، اداره کل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگری  5پروژه، اداره کل صمت  9پروژه، تعاون روستايي: 

نفر به طور مستقيم  0959منجر به اشتغال  پروژه( عملياتي و اجرايي و 1تي استان پروژه و شرکت شهرک های صنع

پروژه استمراری از سال قبل  10پروژه جديد و  90طور غيرمستقيم خواهد شد. از اين تعداد پروژه  نفر به 06903و 

 هستند. 

حوزه  ؛(دام شيالت، کشاورزی، صنايع خاک، و آب قارچ، پرورش گلخانه،اين پروژه ها در کشاورزی )بخش عمده 

و ايجاد ظرفيت های ( هتل(، گردشگری )ايجادمحصوالت بيولوژيک و دارويي و توليد روغن و ..صنعت و معدن )

است که عمده اين پروژه ها با همکاری بخش خصوصي و حمايت دولت در قالب جديد در صنايع دستي و گردشگری 

 .ندتسهيالت و رفع موانع در حال اجرا مي باش

 نتایج بارز اجرای اقتصاد مقاومتی در استان 

  6464تدوین سند راهبردی اقتصاد مقاومتی طی برنامه ششم و افق  

با توجه به ضرورت تهيه برنامه ها و اقدامات استان و اطالع رساني آنها به عموم افراد، مدون کردن مجموعه 

 ت پذيرفته استاقدامات و برنامه های استان در يک مجموعه هفت جلدی صور

 طراحی و راه اندازی سامانه رصد تحقق اقتصاد مقاومتی 

سامانه رصد  استانها ها و اثر بخشي و عملکرد آنها و پروژهبا توجه به ضرورت رصد و پايش مناسب برنامه

ای هدف ای منطبق با متدولوژی مديريت بر مبنتحقق اقتصاد مقاومتي را طراحي و راه اندازی نموده است. سامانه

 انداز اقتصاد مقاومتي را در آن پياده سازی نمود. طراحي شده تا بتوان چشم

 

 

 متوسط میزان پیشرفت عملیاتی )درصد( تعداد پروژه دستگاه اجرایی

 30.9 11 کل جهاد کشاورزی استان اداره

 77 6 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان

 93 9 شهرک های صنعتی استان شرکت

 49.0 7 دشگریصنایع دستی و گر اداره کل میراث فرهنگی،

 73 96 جمع کل



گاه  فصل اول: امور کالن و فرابخشی  رد دولت تدبیر و امید استان تهراناهی اجرایی عملکرد دست

05 

 (ایجاد صفحه ویژه اقتصاد مقاومتی در سایت تبیان)  ایجاد کتابخانه الکترونیکی اقتصاد مقاومتی 

ری صفحه الکترونيکي تخصصي اقتصاد مقاومتي هم با تالش کميته فرهنگي ستاد اقتصاد مقاومتي و همکا

 راه اندازی شده است. 95در سال  موسسه تبيان

 رود در راستای مردمی کردن اقتصاد  حبله اجرای پروژه های بین المللی 

گستره ( در شهرستان های فيروزکوه، دماوند، گرمسار، سرخه، آرادانرود ) حبله عرصه های اجرائي: حوزه آبخيز

 ایمنطقه هایتيو قابل هايژگيبراساس و یقتصادا یاستان به قطب ها ميتقسهکتار از اراضي  1933333

 یها تياز مناطق غرب، شرق و جنوب متناسب با قابل کيخاص در هر  یپروژه ها فيموضوع موجب تعر نيا

رصد آن  زين شيآما ثيخاص هر منطقه در نقشه مشخص شده تا از ح هایاست. پروژه دهياز مناطق گرد کيهر 

 گردد رپذيامکان

 یسازندگ جیبس یاستان با همکار یدر شهرستان ها دیو بهبود تول ییزدا تیمحروم  

 (شوايطرح همگام با کشاورز )شهرستان پ یاجرا

 یی(زدا تیمحروم یدر راستا یموفق اقتصاد مقاومت ی)الگو مونیقلعه س یسامانده 

 يمحله در پ نيمردم ا شيسال پ 95نفر سکنه که  933با حدود  یاهيحاش یااسالمشهر محله مونيس قلعه

  .اندکرده يزندگ يو بهداشت يامکانات آموزش چيها را بدون هسال نيبودند و تمام ا گرگان به آن پناه آورده ليس

هزار متر مربع ساخته شده  7به وسعت  ينيطبقه در زم0بلوک 5طبقه و 9بلوک 17 منطقه نيا یبازساز در

  .و مدرسه در دستور کار قرار دارد یهنر ،يو مرکز فرهنگ جيبس گاهيساخت مسجد، پا یبرا یاست. فاز دوم بازساز

برکت، مجمع  اديبن ،)ره(ينيامداد امام خم تهيسپاه پاسداران، کم يسازندگ جيبس یمحله با همکار نيا یبازساز

  است. رفتهيتومان صورت پذ ارديليم 7حدود  یماه با اعتبار 6مسکن ساز در زمان  نيريخ

 سیروس )با هدف ارتقای کیفیت زندگی در محالت ناکارآمد(  بازآفرینی پایدار محله 

 واحدی مطابق الگوی ايراني اسالمي  13واحدی و  133واحدی و کلنگ احداث دو مجموعه  914افتتاح مجتمع 

  تا کنون 24از سال  قدامات بارز استان در حوزه اقتصاد مقاومتیا

 ده، توسعه سامانه های نوين آبياری، جذب کسب رتبه اول در: توسعه کشت در محيط های کنترل نش

جذب اعتبارات صندوق  ،گلخانه ای سنتي بازسازی و نوسازی واحدهای ،تسهيالت خط اعتباری مکانيزاسيون

 توسعه ملي
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 ميليون  03آب )  مترمکعبميليون  433و صرفه جويي حدود  استاننوين آبياری در  هایاجرای سامانه

 (93در سال  مترمکعب

 شت های گلخانه ای به منظور توليد محصوالت سبزی و صيفي و گل های شاخه بريده در راستای افزايش ک

 صادراتو  ارزآوری

  رتبه اول کشوری و اجرای دو برابر هدف تعيين شده  93طي سال  استانهکتار گلخانه جديد در  094ايجاد(

 در برنامه اقتصاد مقاومتي(

 انيزه توسط شرکت خاورميانه با حمايت سازمان جهاد کشاورزی مک نشاواحد های توليد  ترينايجاد بزرگ

و بخش عمده  استانساليانه در فاز اول )تامين نياز  نشاءبا توليد يک ميليون  پاکدشتدر شهرستان  استان

 ( در راستای کاهش وابستگي به واردات و کاهش خروج ارز از کشور(هاای از نيازهای ساير استان

 به قطعه سال گذشته و افزايش توليد ماهيان زينتي از 5 توليد ماهيان زينتي کشورطيدر  رتبه دوم استان 

 93 درسالميليون قطعه  04

  اجرای عملياتGIS  استانهزار هکتار از اراضي آبياری تحت فشار 91در 

  اننداز محصوالت کشاورزی و مواد پروتئيني در جنوب و شرق تهرا بار 9انجام اقدامات برای راه اندازی 

 سالمت مالرد یاحداث پارک علم و فناور  

 انياقتصاد دانش بن یرگي¬اندازه های¬شاخص نيينمودن اقتصاد و تع انيدانش بن يارائه مدل مفهوم 

 بنيان استاناجرای طرح ليزينگ محصوالت دانش  

 ای و تخصصي در استانبازار منطقهاندازی دفاتر فنراه 

  (واحد در فاز اول 0533واحد صنعتي استان ) 17333ساماندهي 

 پروژه شفاف سازی و هوشمند سازی عمليات مالي دولت که برای اولين بار الکترونيکي استقرار خزانه داری:

 گرديد.پياده سازی و اجرا  استاندر سطح کشور به صورت پايلوت در خزانه معين 

 گمرکي و افزايش دقت و های در انجام تشريفات و رويه  وتسهيلبا هدف تسريع  الکترونيک استقرار گمرک

 کنترل جهت تقويت انضباط

 واحد دارای  54: در فاز نخست اين پروژه  استانبزرگترين سايت گلخانه ای  بعنوان ايجاد شهرک حصارگلي

تن سبزی و صيفي و  53شاخه بريده واگذار شده تا بيش از  هایگلپروانه تأسيس گلخانه سبزی، صيفي و 

 ه توليد شود.ميليون گل شاخه بريد 16

 توليد پسته در ورامين و کشت گل محمدی در  ،تغيير الگوی کشت نظير: توليد زعفران در رباط کريم

 فيروزکوه
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 سه شهرستان دماوند، فيروزکوه و شميرانات با دارا بودن باالترين  استان: در سطح کل دارويي کشت گياهان

 استحصالوژيکي از قابليت های مناسب تری برای سطوح مراتع واجد گونه های داروئي و شرايط مساعد اکول

 و توسعه گياهان داروئي برخوردار هستند.

 اسالمشهر )پايا گل(  گياهگل و صادراتي  احداث پايانه 

  سامانه عرضه و صادرات محصوالت گلخانه ای پيشوا 

  )ارائه طرح خدمات جامع شهروندی )خوش 

  ون برای اولين بار در سطح روستاهای ايران تصفيه خانه آب به روش نانوفيلتراسي 0افتتاح 

  در بهارستان: بزرگترين واحد توليدی محصوالت گلخانه  هکتاری شرکت فرا کشت پارسيان 3گلخانه مدرن

هکتار توسط شرکت گروه  3ای يکپارچه استان در شهرستان بهارستان در زميني به مساحت ای مدرن شيشه

 Silkحمدآباد جانسپار بخش بوستان با مشارکت شرکت اسپانيايي توليدی فراکشت پارسيان در روستای ا

water Group  گرديده است.احداث 

 راه اندازی پااليشگاه شير کاله 

 توليد پلي اتيلن ترفتاالت گريد بطری توسط شرکت پتروشيمي محب پلي استر خاوران 

 ايجاد شهرک صنعتي پوشاک اقدامات در راستای 

 ي شهر انديشه به بازارچه صنايع دستيتبديل بازار ايراني اسالم 

 های اجرايي و کمک به هاف کاهش هزينهاستفاده از بتن به جای قير با هدف باال بردن کيفيت ساخت راه

 توليد سيمان 

  کاهش تلفات برق استان 

  توليد انرژی از منابع تجديدپذير 

 ....... و 
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 عشایری و روستایی مناطق رد پایدار اشتغال ایجاد و توسعه از حمایت اجرای قانون -2-6
 توسعه صندوق منابع از استفاده با عشايری و روستايي مناطق در پايدار اشتغال ايجاد و توسعه از حمايت قانون

ملي با هدف ايجاد اشتغال پايدار و افزايش درآمد و توليد و بهبود معيشت مناطق روستايي و کنترل مهاجر روستا 

ايران ابالغ  اسالمي جمهوری محترم رياست سوی از 19/6/96 تاريخ در ب وشهری توسط مجلس شورای ملي مصو

 زير شهرهای و روستايي صنعتي نواحي مرزی، غير و مرزی عشايری و روستايي مناطق شامل هدف آن گرديد. جامعه

 عشاير و روستاها ،(درصد 4) مرزی عشايری و مرزی روستايي در مناطق تسهيالت سود جمعيت و نرخ نفر هزار ده

 هزار ده زير شهرهای و روستايي صنعتي نواحي در مستقر توليدی واحدهای گردش در سرمايه ،(درصد 6)مرزی غير

 و برنامه سازمان کار، پيشرفت ميزان ارزيابي و قانون اين اجرای حسن منظور مي باشد. به (درصد13) جمعيت نفر

 در. کند نظارت شده ايجاد اشتغال و تسهيالت اعطای وهنح بر است، شده موظف قانون( 7) ماده مطابق کشور بودجه

 هایسازمان ظرفيت از کشور، بودجه و برنامه سازمان اجرايي، نامه آيين( 7) ماده( ب) بند به استناد با راستا، اين

 .کرد خواهد استفاده پايدار اشتغال توسعه برنامه اجرای بر نظارت عاليه امر در اجرايي هایدستگاه و استاني

 ()درصد برش استانی توزیع تسهیالت روستا عشایری به تفکیک بخش های اقتصادی و سرمایه در گردش-9-6 جدول
 

 سرمایه در گردش خدمات  صنعت کشاورزی  پهنه جغرافیایی 

 93/16 39/93 60/45 64/3 استان

 13 95 93 45 کشور

 (میلیارد ریال) استان -ق توسعه ملی به تفکیک موسسات عاملتوزیع اعتبار تسهیالت تلفیقی منابع بانکی و صندو -2-6جدول 

مجموع 
اعتبار 

نهادهای 
 حمایتی

اعتبار 
دستگاه 
 اجرایی

کل 
اعتبار 
ابالغ 
 شده

میلیارد  66666
ریال متمرکزکل 

اعتبار ابالغ 
 شده

 مرحله
پنجم بدون 

سهم 
 متمرکز

مرحله 
 4و3

مرحله 
 9و6

درصد 
اعتبار 
 استان

 بانک عامل

 صندوق کارآفرینی امید 63/9 993 961 994 59 330 630 933

 پست بانک 63/9 993 914 197 43 603 919 496

 بانک توسعه و تعاون 63/9 993 907 946 54 711 499 919

 بانک کشاورزی 63/9 630 475 143 137 1036 631 694

 مجموع موسسات عامل 63/9 1067 1137 935 963 0503 9939 1949

در کارگروه تخصصي اشتغال  ميليارد ريال 13347طرح اشتغال روستايي به مبلغ  9599، 99اه تا اول مرداد م

مورد تصويب و  ميليارد ريال 0556طرح به ميزان  940و طي فرايند بانکي  استان تاييد گرديده که پس از بررسي

طيق بانک های عامل پرداخت  ميليارد ريال از 0999طرح به ارزش  335تاييد بانک قرار گرفته که از اين تعداد 

 گرديده است.
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 عشایری -های روستا وضعیت طرح -3-6 تصویر
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 استان  ای سرمایه های دارایی تملک های طرح واگذاری -2-7

 کاهش.است شده تبديل کشور در ساختاری معضل يک به تمام نيمه عمراني های طرح زايش اخير هایسال در

. است گرديده عمراني هایپروژه اجرای زمان تطويل به منجر کشور عمومي بودجه در عمراني هایطرح سهم

 رهاسازی. کندنمي کفايت تمام نيمه های پروژه تکميل و ساخت برای دولت عمراني بودجه دهدمي نشان هابررسي

 بخش با مشارکت طريق از تواند مي دولت شرايطي چنين در. شودمي ملي های سرمايه اتالف باعث نيز هاپروژه اين

 خصوصي بخش توانمندی از زيربنايي های طرح اندازی راه و ساخت گسترش، هایزمينه آوردن پديد ضمن خصوصي

 اقتصادی ساختار بهبود منظور به هاطرح هنگام به اندازی راه در آن مديريتي نقش همچنين و مالي منابع تامين در

 مالي، منابع تأمين خصوصي بخش با مشارکت و دولتيغير بخش به ها طرح واگذاری از هدف. گردد مندبهره کشور

 هایپروژه شامل که باشد زيربنايي های پروژه نگهداری و حفظ تواندمي همچنين و برداریبهره و اجرا طراحي،

 بخش مشارکت طريق از عمراني هایپروژه واگذاری .باشد مي رسيده برداریبهره به و تعمير تمام، نيمه جديد،

 و است خصوصي بخش گذارسرمايه و اجرايي دستگاه بين قرارداد انعقاد و دوسويه تعامل محصول صيخصو و عمومي

 راهبری و نظارت پايش، ها،استان ريزیبرنامه و مديريت سازمان نقش 9 الحاق قانون 97 ماده دستورالعمل به توجه با

 .باشدمي

 
 ها به تفکیک سالپروژه واگذاریوضعیت  -4-6 تصویر

 واگذاری پروژه های عمرانی )با استفاده از تمام ظرفیت های قانونی( -2-6 جدول

 واحد  عنوان شاخص
 دولت دوازدهم 

21 22 29 22 

های واگذار شده به تعداد پروژه

 بخش خصوصی 
 951 66 993 941 پروژه

گذاری بخش میزان سرمایه

 خصوصی
 9799 1495 9336 495.9 ميليارد ريال

 استانريزی ي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامهمعاونت هماهنگ
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 993با واگذاری  96پروژه به بخش خصوصي واگذار شده که بيشترين آن در سال  343تاکنون،  95از سال 

ميليارد ريال  7449ها، در حدود ها طي اين سالپروژه اتفاق افتاده است. آورده بخش خصوصي برای انجام اين پروژه

 اجرايي در هر سال آورده شده است: در زير پروژهای واگذار شده به تفکيک دستگاهباشد. مي

 با استفاده از تمام ظرفیت های قانونی: 95خصوصی سال  -مشارکت عمومی 

 ميليون ريال 406.659با مبلغ سرمايه گذاری بخش خصوصي برابر با  95در سال  پروژه 941

 21سال  خصوصی –وضعیت پروژه های مشارکت عمومی 

 عملکرد ابالغ

22 941 

 های اجراییبه تفکیک دستگاه 21سال  خصوصی –های مشارکت عمومی پروژه -66-6جدول 

تعداد 

-پروژه

های 

واگذار 

 شده

نام دستگاه 

 اجرایی
 عنوان پروژه

وضعیت پروژه از نظر 

 فیزیکی

 میزان 

سرمایه گذاری 

 )میلیارد ریال(

 ظرفیت قانونی مدل واگذاری

946 

اداره کل 
فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

مجتمع فرهنگي  4
 هنری

تکميل شده وآماده 
 بهره برداری

0.333 
واگذاری 
 مديريت

 مديريت خدمات کشوری 94ماده 

اداره کل ورزش 
 و جوانان

پروژه خدمات  199
 ورزشي

پروژه تکميل  191
شده و آماده بهره 

 برداری،
 پروژه نيمه تمام 1

149.356 
مديريت و 

 ینگهدار
 (33)ماده  9قانون الحاق  5ماده 

اداره کل حمل 
و نقل و پایانه 

 ها

غرف تجاری و 
 9خدماتي فاز 

 پايانه کاالی تهران

 تکميل شده

19.330 

 اجاره

مصوبه کميسيون نرخ گذاری سازمان 
 راهداری و حمل و نقل جاده ای

 51پل عابر پياده)
 پل(

 نيمه تمام

ساخت بهره 
برداری پرداخت 

 اجاره

اداره کل جهاد 
کشاورزی 

 استان

نگهداری و ارتقاء 
اصالح نژاد  ايستگاه

 گوسفند زندی

تکميل شده و آماده 
 بهره برداری

7333 

 

واگذاری 
 مديريت

آيين نامه مديريت خدمات  94ماده 
 کشوری

آزمايشگاه شير 
DHI 

تکميل شده و آماده 
 بهره برداری

واگذاری 
 مديريت

ريت خدمات آيين نامه مدي 94ماده 
 کشوری

ايجاد مجتمع 
گلخانه ای 
 حصارگلي

 BOO نيمه تمام

دستورالعمل واگذاری شرکت شهرک 
 69های کشاورزی تبصره يک ماده 

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي 
 دولت

شرکت آب و 
فاضالب 
 روستایی 

تامين آب 
آشاميدني روستای 
 محمد اباد قمشلو

 نيمه تمام
1،333 

 
 همياری

 نخيري

 

اداره کل 
 نوسازی مدارس 

 پروژه مدرسه 09

تکميل شده و  07
 9آماده بهره برداری، 
 پروژه نيمه تمام

960.333 
 -مردمي 

 مشارکتي
 خيرين
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 ستفاده از تمام ظرفیت های قانونیبا ا 96خصوصی سال  -مشارکت عمومی 

 ميليون ريال 4.301.339.943با مبلغ سرمايه گذاری بخش خصوصي برابر با  96پروژه در سال  993

 22سال  خصوصی –وضعیت پروژه های مشارکت عمومی  

 عملکرد ابالغ

 واگذار شده 993 92

 های اجراییبه تفکیک دستگاه 22سال  خصوصی –های مشارکت عمومی پروژه-66-6جدول 

 

 دستگاه اجرایی
تعداد 
 پروژه

 ظرفیت قانونی مدل واگذاری ماهیت پروژه

آموزش و پرورش 
ستان های شهر

 استان
93 

 خدمات آموزشي:
آموزشگاه، خدمات ورزشي، پيش 

دبستاني، آموزش از راه دور، 
مدرسه غير انتفاعي، آموزشگاه پيام 

 نور

 وپرورش آموزش شورای قانون اجاره

اداره کل ورزش و 
 جوانان

54 
 خدمات ورزشي:

سالن ورزشي، استخر، زمين چمن، 
 چمن مصنوعي، مجموعه ورزشي

BOT,BOLY,ROLT  و
 اجاره

 9 الحاق قانون 97 ماده
 (33 ماده)9الحاق قانون 5ماده

 

دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی 

 تهران

150 

 مراقبت نوين خدمات برونسپاری
 تحت مناطق در سالمت اوليه های

 پزشکي علوم دانشگاه پوشش
 مرکز سالمت -تهران 

 شوریک خدمات مديريت قانون 10 ماده خريد خدمت

اداره کل نوسازی 
 مدارس

 خيريه خيرين مدرسه 03

اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده 

 ای
6 

 غرف تجاری و خدماتي

 پل عابر پياده
BOT و اجاره  

اداره کل فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

 کشوری خدمات مديريت قانون 94 ماده اجاره مجتمع فرهنگي و هنری 0

شرکت توزیع 
 نیروی برق

0 
 کوچگ مقياس های اهنيروگ

 گردشگری زيرساخت شبکه احداث
 واشي تنگه

BOT  وROT  

شرکت آب و 
 استانفاضالب 

1 
ايجاد تاسيسات فاضالب شريف 

 آباد 
 )شبکه، خط انتقال و تصفيه خانه(

BOT 
 کشور کل بودجه قانون 19 تبصره( ه) بند

 (9) الحاق قانون 93 ماده

اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای 

 استان
19 

 وعملي تئوری فضاهاوکارگاههای
 مهارتي آموزشي، آموزشهای

 و نگهداری مديريت
 پرداخت با برداریبهره

 اجاره

 وصول قانون 36 ماده به الحاقي(( ب))بند
 در آن ومصرف دولت درآمدهای از برخي

 تنظيم قانون 40و 33ومواد مواردمعين
 1033 مصوب دولت مالي مقررات از بخشي
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های اجراییبه تفکیک دستگاه 92سال  خصوصی –های مشارکت عمومی وژهپر-69-6 جدول  

 دستگاه اجرایی
تعداد 

 پروژه
 ظرفیت قانونی روش اجرا محل اجرا ماهیت پروژه

 99 اداره کل ورزش و جوانان

 خدمات ورزشي:

سالن ورزشي، استخر، زمين 

چمن، چمن مصنوعي، 

 مجموعه ورزشي

 سطح استان
BOT,ROLT 

 و اجاره
 9قانون الحاق  97ه ماد

 9قانون الحاق 5ماده

دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی 

 تهران

 خيريه خيرين سطح استان مرکز سالمت -خانه بهداشت  19

 خيريه خيرين سطح استان مدرسه 44 اداره کل نوسازی مدارس

شرکت آب و فاضالب 

 استان
 ايجاد تاسيسات فاضالب 9

 -شريف آباد 

 صفادشت
BOT 

قانون بودجه کل  19بند )ه( تبصره 

 (9قانون الحاق ) 93ماده  کشور

 خيريه خيرين تهران مرکز بهزيستي شبير 1 اداره کل بهزیستی استان

 22 جمع کل

 های اجراییبه تفکیک دستگاه 22سال  خصوصی –های مشارکت عمومی پروژه -63-6جدول 

 تعداد پروژه نام دستگاه اجرایی
ه از وضعیت پروژ

 نظر فیزیکی
 ظرفیت قانونی مدل واگذاری

ورزش و اداره کل 

 استان جوانان
9 

 نيمه تمام

 بازسازی کامل
ROLT  9قانون الحاق  97ماده 

اداره کل ورزش و 

 جوانان استان
 BOLT نيمه تمام 1

 

قانون  19و تبصره  9قانون الحاق  97ماده 

 بودجه

اداره کل ورزش و 

 جوانان استان
 5و ماده  33ماده  اجاره بهره برداری در حال 936

جهاد اداره کل 

 کشاورزی
 5ماده  واگذاری مديريت در حال بهره برداری 9

 فاضالب و آبشرکت 

 هایشهرک و شهرها

 تهران غرب

 بيع متقابل جديد 1
 قانون به مواد برخي الحاق قانون 93 ماده

 (9) دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم

 نوسازی کل اداره

 استان مدارس
07 

 نيمه تمام

 جديد
 خيريه مشارکت مردمي

 منطقه ای آبشرکت 

 تهران
 نيمه تمام 9

سرمايه گذاری 

 ذينفعان
 خودياری

 916 جمع کل
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های انجام شده در دولت تدبیر و امید ترین اقدامات و پروژهمهم  
  وصيخص بخش با مشارکت طريق از استان واگذاری قابل عمراني هایپروژهاحصای 

 و استان اجرايي های دستگاه مديران و کارشناسان برای سمينار و همايش قالب در آموزشي کارگاه برگزاری 

 متعدد های نشست و ای منطقه همايش يک مديران، برای دوره شامل) استان های شهرستان فرمانداران

 (کارشناسي

 مطالعات با همراه فارسي و انگليسي بانز دو به کتاب چاپ طريق از استان واگذاری قابل هایپروژه معرفي 

 کنفرانس غرفه و استان گذاریسرمايه هایفرصت معرفي الملليبين همايش در توزيع و سنجيامکان پيش

  اسالمي کشورهای فناوری و علوم توسعه

 در واگذاری قابل هایپروژه انتشار جهت هماهنگي و سازمان سايت روی بر گذارسرمايه شناسايي فراخوان 

 کشور ريزیبرنامه و مديريت سازمان هماهنگي با کثيراالنتشار هایروزنامه

 معرفي، جهت اجرايي هایدستگاه مسئوالن از دعوت و خارجي و داخلي گذارانسرمايه با متعدد هاینشست 

 استان عمراني هایپروژه واگذاری در تسريع و هماهنگي

 منظور به استان گذاریسرمايه هایشرکت و هاصندوق املع با مديران انديشيهم نشست و جلسه برگزاری 

 سرمايه بازار نهادهای هایظرفيت از استفاده

 اتاق به استان عمراني هایپروژه مشخصات اعالم و خصوصي بخش و دولت گفتگوی شورای در موضوع طرح 

 ارجيخ و داخلي گذارانسرمايه جذب و جلب منظور به استان بازرگاني و معادن و صنايع

 استان واگذاری هایکارگروه و اوليه تجاری هایطرح بر نظارت و پيگيری 

 اجرايي هایدستگاه خودگردان و واگذاری قابل عمراني های طرح به نسبت 90 ماده استاني کارگروه رويکرد 

 خصوصي بخش با مشارکت الزام و استان

 های پروژه واگذاری خصوص در استان اجرايي هایدستگاه عملکرد پيشرفت بر نظارت و مستمر پيگيری 

 سازمان مردمي هایمشارکت و شوراها ها،بنگاه امور به ادواری گزارش ارائه و عمراني
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 استانمصوبات سفر رئیس جمهور به شهرستان های  -2-8

 ر، رباط کریم و بهارستان( استانغرب )اسالمشه مصوبات سفر رئیس جمهور به شهرستان های جنوب -64-6 جدول

 ون ریال()میلی

 عنوان مصوبه دستگاه اجرایی
مجموع اعتبار 

 مصوب

مجموع اعتبار 

 پرداختی

شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 

 )مادر تخصصی( پزشکی کشور

 3 733333 تسهيالت تکميل بيمارستان اسالمشهر

 3 53333 کمک به پروژه های بهداشت و سالمت سازمان برنامه و بودجه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 -بهداشتی، درمانی تهران

 بهداشت و درمان

 35333 65333 احداث بيمارستان رباط کريم

شرکت مادرتخصصی ساخت 

وتوسعه زیربناهای حمل و نقل 

 کشور

احداث و تکميل کمربندی اسالمشهر، رباط 

 کريم و بهارستان
1333333 964933 

شرکت سهامی راه آهن جمهوری 

 میاسال
 1773533 4333333 چهارخطه کردن قطار تهران به اسالمشهر

شرکت سهامی توسعه و نگهداری 

 اماکن ورزشی کشور
 43333 43333 نفری اسالمشهر 5333استاديوم 

وزارت ارتباطات و فناوری 

 اطالعات
 453333 453333 تلفن همراه 4و  0توسعه طرح نسل 

 766113 653333 دآبرساني به پرن شرکت آب و فاضالب استان

 739511 053333 ايجاد تاسيسات فاضالب اسالمشهر شرکت آب و فاضالب استان

 564333 065333 رباط کريم ايجاد تاسيسات فاضالب شرکت آب و فاضالب استان

 شرکت آب و فاضالب استان

 643336 960333 ايجاد تاسيسات فاضالب پرند

کمک به پروژه های فصل مسکن و عمران 

 یشهر
53333 3 

وزارت جهاد کشاورزی و وزارت 

 نیرو

تکميل کانال محمديه) ايستگاههای پمپاژ 

وزارت جهاد  4و  0نيرو و کانال های فرعي 

کشاورزی( سه شهرستان اسالمشهر، رباط 

 کريم، بهارستان

533333 596333 

 3 09333 انتقال آب با لوله جهاد کشاورزی

 جهاد کشاورزی
هکتار در  9046ار)اجرای آبياری تحت فش

 سه شهرستان(
176333 439039 

 3 53333 کمک به پروژه های فصل آب سازمان برنامه و بودجه

 7310444 3743333 جمع کل
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 16مجموع کل اعتبار پرداختي به دستگاه های اجرايي در سفر رئيس جمهور به شهرستان های جنوب غرب با 

 ميليون ريال بوده است.  7310444 ميليون ريال اعتبار مصوب، 3743333مصوبه و 

 مصوبات سفر رئیس محترم جمهور به شهرستان ری استان  -61-6جدول 

 )میلیون ریال(

 عنوان مصوبه دستگاه اجرایی
اعتبار 

 مصوب

 مجموع اعتبار

 پرداختی

 شرکت آب و فاضالب استان
احداث مدول دوم تصفيه خانه آب ماملو 

 ری(ر)شه
953333 933333 

 د کشاورزیوزارت جها
کمکهای فني واعتباری برای توسعه روش 

 های نوين
195333 504695 

 شرکت آب منطقه ای

تکميل مطالعات واجرای ساماندهي آبهای 

درصدی  73سطحي جنوب تهران بامشارکت 

 بخش غير دولتي

763333 697937 

 وزارت جهاد کشاورزی
اجرای عمليات آب و خاک در عرصه 

 تشکلهای کشاورزی
15333 15333 

آب و فاضالب  شرکت مهندسی

 کشور، مادر تخصصی

تکميل مجتمع های آبرساني اولويت دار 

 روستاها)شهرستان ری(
033333 071333 

شرکت مادر تخصصی ساخت و 

توسعه زیربناهای حمل و نقل 

 کشور

تهران / حسن آباد  -بهسازی محور قديم قم 

 به شهر ری
446333 464733 

خدمات  دانشگاه علوم پزشکی و

 -بهداشتی، درمانی ایران 

 بهداشت و درمان

احداث بيمارستان آموزشي جايگزين شهدای 

 هفتم تير شهر ری
933333 593333 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 -بهداشتی، درمانی ایران 

 بهداشت و درمان

 1053743 701933 نوسازی بيمارستان فيروزآبادی شهرری

 71590 133333 پروژه های ورزشي شهر ریکمک به  وزارت ورزش وجوانان

 9663 36333 کمک به پايگاه امداد و نجات شهر ری هالل احمر

توسعه و تجهیز  ،سازمان نوسازی

 مدارس کشور

تخريب و بازسازی مدارس غير استاندارد و 

مقاوم سازی مدارس بدون استحکام / ساخت 

 کالس مدرسه 904و نوسازی 

033333 96766 

حضرت عبدالعظیم  آستان مقدس

 حسنی

بازسازی وتجهيز آستان مقدس  ،تعمير

 حضرت عبدالعظيم حسني
933333 933333 

مراتع و  ،سازمان جنگلها

 آبخیزداری کشور

صيانت از جنگل های زاگرس، جنوب و 

 مناطق مرکز کشور
16133 16133 

 4549139 4033333 جمع کل
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مصوبه و  10در سفر رئيس جمهور به شهرستان ری با  مجموع کل اعتبار پرداختي به دستگاه های اجرايي

 ميليون ريال بوده است.  4549139 ،ميليون ريال اعتبار مصوب 4033333

 مصوبات سفر رئیس محترم جمهور به شهرستانهای غرب )شهریار، قدس، مالرد( استان -62-6 جدول

 )میلیون ریال(
 وع اعتبار پرداختیمجم مجموع اعتبار مصوب عنوان مصوبه دستگاه اجرایی

شرکت آب و فاضالب 
 استان

 آبرساني به شهرها و شهرک های اطراف تهران
کيلومتر خط  93حلقه چاه،  03)حفر و تجهيز 

 انتقال و تکميل مخازن سه شهر(
013333 453635 

شرکت آب و فاضالب 
 استان

 1959557 753333 آبرساني به شهر تهران از سد ماملو

شرکت آب و فاضالب 
 هرانت

احداث خط تکميلي لوله اصلي پيرامون شبکه آب 
منابع عمومي و  %43شرب شهر تهران به نسبت 

 ساير منابع )رينگ تهران( 63%
 5افسريه،  -کيلومتر خط انتقال سلمانيه 3)

کيلومتر يافت آباد  7کيلومتر کن رينگ غربي، 
کيلومتر و  97رينگ جنوب غربي، خط انتقال 

 ان پارس(اتصال تصفيه خانه تهر

475333 637713 

 شرکت آب منطقه ای

 آبرساني به شهر تهران از سد تنظيمي کرج
متر مکعب در ثانيه(  7.5)ارتقاء ظرفيت به 

درصد عمليات  93دصد خريد تجهيزات و 33)
 ساختماني(

1933333 913333 

 شرکت آب منطقه ای

 مطالعه و عالج بخشي سد الر
ر به لتيان ميليون متر مکعب آب از سد ال 163)

 هدايت مي شود(
503333 370375 

آب و  شرکت مهندسی
فاضالب کشور، مادر 

 تخصصی

 533333 533333 تکميل مجتمع های آبرساني اولويت دار روستاها

سازمان راهداری و حمل و 
 نقل جاده ای

 093306 193333 تعريض محور چيتگر به قدس

سازمان راهداری و حمل و 
 نقل جاده ای

 093333 953333 ل غيرهمسطح ورودی شهر قدساحداث پ

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی، درمانی 

 بهداشت و درمان -ایران 

تکميل و توسعه بيمارستان شهريار )بيمارستان 
 امام خميني )ره((

633333 314464 

شرکت توسعه و تجهیز 
مراکز بهداشتی و درمانی 

و تجهیزات پزشکی 
 کشور)مادر تخصصی(

 693943 453333 حداث بيمارستان شهرستان قدسا

شرکت توسعه و تجهیز 
مراکز بهداشتی و درمانی 

و تجهیزات پزشکی 
 کشور)مادر تخصصی(

 797990 453333 احداث بيمارستان شهرستان مالرد

 16633 15333 استخر سرپوشيده قدس وزارت ورزش و جوانان

شرکت آب و فاضالب 
 تهران

 ب شهر شهريارايجاد تأسيسات فاضال
کيلومتر شبکه اصلي  45کيلومتر خط انتقال،  13)

 و تکميل تصفيه خانه(
909533 563757 

شرکت آب و فاضالب 
 تهران

 ايجاد تأسيسات فاضالب شهر قدس
کيلومترخط انتقال،  0)مدول اول تصفيه خانه، 

کيلومتر شبکه  910کيلومتر شبکه اصلي و  91
 فرعي(

105533 034641 

 419956 953343 ايجاد تأسيسات فاضالب شهر مالردفاضالب  شرکت آب و
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 وع اعتبار پرداختیمجم مجموع اعتبار مصوب عنوان مصوبه دستگاه اجرایی

 )خط انتقال مدول اول تصفيه خانه( تهران

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

 46033 93333 توسعه بيمارستان امام سجاد )ع( شهريار

 7533 6533 زمين چمن مصنوعي شهريار وزارت ورزش و جوانان

 95333 95333 سالن ورزشي شهرياراحداث  وزارت ورزش و جوانان

 10333 10333 احداث سالن ورزشي مالرد وزارت ورزش و جوانان

 13333 13333 تامين چمن مصنوعي مالرد وزارت ورزش و جوانان

 9799744 6491043 جمع کل

صوبه م 93مجموع کل اعتبار پرداختي به دستگاه های اجرايي در سفر رئيس جمهور به شهرستان های غرب با 

 ميليون ريال بوده است.  9799744ميليون ريال اعتبار مصوب، 6491043و 

 

 استانمجموع سفرهای رئیس جمهور در دولت یازدهم و دوازدهم به   

 درصد اعتبار پرداختی به کل اعتبارات مصوب مجموع اعتبار پرداختی مجموع اعتبار مصوب تعداد مصوبات

49 19469043 91055077 133 

 

 
 بیمارستان امام خمینی شهریار -1-6ویر تص
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 پل غیر همسطح ورودی شهر قدس -2-6تصویر 

 
 تصفیه خانه آب ماملو-9-6تصویر 

 
 نفری اسالمشهر 1666استادیوم -2-6تصویر 
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 99 تا 91 هایسال طی درآمدها و ایسرمایه هایدارایی تملک و ایهزینه اعتبارات -2-9

هزار ميليارد  6165، معادل 99تا  99لت يازدهم و دوازدهم، يعني از سال های دودرآمد عمومي کشور طي سال

درصد است. درآمد عمومي  53.6هزار ميليارد ريال در حدود  0613، استانباشد که از اين مقدار سهم ريال مي

به  99درصدی در سال  001.4ميليارد ريال بوده که با رشد  139313.4شروع دولت يازدهم،  99در سال  استان

 ميليارد ريال رسيده است. 315460.3عدد 

 عملکرد درآمد عمومی استان و کشوردر دولت یازدهم و دوازدهم -69-6جدول 

 واحد  عنوان شاخص
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 22 

 استان
ميليارد 

 ريال
139313.4 970630.4 004495.0 039760.9 499090.4 534944.9 306339  315460.3 

 هامجموع استان
ميليارد 

 ريال
079531.4 519563.0 664396.3 775930 343194.6 969.470.6 1035719.3 1671173.4 

 از استان سهم

 هااستان مجموع
 43.3 59.1 59 53.6 49.0 53.0 59.7 49.3 درصد

 استان ريزیمعاونت هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملکرد درآمد عمومی استان و کشوردر دولت یازدهم و دوازدهم -4-6نمودار 

رسيده است. طي اين بازه زماني  9159.7ميليارد ريال به  9997، از 99تا  99ای استان از سال اعتبارات هزينه

ای است. طي اين مدت، سهم اعتبارات هزينه درصدی برخوردار بوده 936گير اين شاخص در استان از رشد چشم

 باشد. درصد مي 6.5ها، استان از مجموع استان
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 درآمد عمومی استان )میلیارد ریال(-1-6نمودار 

 ای استان در دولت یازدهم و دوازدهمعملکرد اعتبارات هزینه -62-6جدول 

 واحد  عنوان شاخص
 ت دوازدهمدول دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 22 

 9159.7 7303.0 6541.9 5437.7 4714 4960.7 0190.9 9997 ميليارد ريال استان تهران

 104074.1 190697.7 134554.9 33994.9 75133.0 60457.0 44936.9 45044.3 ميليارد ريال هامجموع استان

 از تهران استان سهم

 هااستان مجموع
96. 6.6 درصد  6.7 6.0 6.1 6.0 6.0 6.3 

 استان ريزیمعاونت هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه

 

 

اعتبارات هزینه-2-6نمودار   ای استانعملکرد 
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 ای استان در دولت یازدهم و دوازدهمهای سرمایهعملکرد اعتبارات تملک دارایی-62-6جدول 

 واحد  صعنوان شاخ
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 22 

 استان تهران
ميليارد 

 ريال
0313 6307 4190.4 3965.5 9136 3017.9 9603.6 13954 

 هامجموع استان
ميليارد 

 ريال
39399.4 93333.5 

115199.

6 
154533 

969404.

6 
941944.4 964406.0 

973907

.9 

 تهران استان سهم

 هااستان عمجمو از
 0.7 0.6 0.4 0.4 5.0 0.6 6.1 0.6 درصد

 استان ريزیمعاونت هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه

 53931.7های دولت يازدهم و دوازدهم، در مجموع ای استان طي سالهای سرمايهاعتبارات تملک دارايي

گردد ميليارد ريال است. همانطور که مالحظه مي 1535030باشد. مقدار اين شاخص در سطح کشور، ميليارد مي

های عمراني استان باشد ليکن سهم پروژهدرصد از درآمد عمومي مي 53.6رغم اينکه استان تهران تأمين کننده علي

 درصد است.  0.9ای کشور، فقط های سرمايهاز اعتبارات تملک دارايي

 99تا  99های درصدی در استان طي سال 943.7البته شايان ذکر است اين شاخص از رشد چشمگيری 

 رسيده است.  99ميليارد ريال در سال  13954به  99ميليارد ريال در سال  0313که از طوریبرخوردار بوده به

 

 رای استان و کشوهای سرمایهعملکرد اعتبارات تملک دارایی-9-6نمودار 
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 انتخابات در استان -2-21

از زمان تشکيل دولت يازدهم به رياست جناب آقای دکتر روحاني تا سال جاری، سه انتخابات در اسـتان تهـران   

برگزار شده که عبارتند از: دهمين دوره مجلس شورای اسالمي و پنجمين دوره مجلـس خبرگـان رهبـری در اسـفند     

و يـازدهمين دوره   1096در خرداد سال ؛ دوازدهمين دوره رياست جمهوری و پنجمين دوره شوراهای اسالمي 1094

. سـتاد انتخابـات اسـتان در    1093مجلس شورای اسالمي و مياندوره ای مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه سـال  

های ستاد امنيت انتخابات استان، کميته مالي و پشتيباني، کميته اطالع رساني، کميته فناوری اطالعـات،  قالب کميته

است و کميته حقوقي، در طول برگزاری اين سه انتخابات  اقداماتي صورت داده است که اهـم  کميته استعالمات و حر

روز اخذذ رای    -9مراحل  پیش از روز اخذ رأی   -6وظايف مطروحه در قالب سه فرايند مجزا بدين صورت است: 

 فرآیندهای پشتیبان -3

هـای  نفـر دوره  94011، تعـداد  1094 در انتخابات پنجمين دوره مجلـس خبرگـان رهبـری در اسـتان  اسـفند      

اخبار از سوی ستاد انتخابات اسـتان   3137تخصصي آموزش قوانين و نحوه برگزاری انتخابات را گذراندند. تعداد 

شعبه، انتخابات چهار اقليت ديني به مرکزيت حوزه انتخابيـه تهـران    05به وزارت کشور ارسال شد. همچنين در 

 برگزار شد.

های تخصصي آموزش قـوانين  نفردوره 135993ازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، تعداد در انتخابات  دو 

اخبار از سوی ستاد انتخابات استان به وزارت کشـور ارسـال    44714و نحوه برگزاری انتخابات را گذراندند. تعداد 

 شد.  

هـای تخصصـي   فـر دوره ن 167414، تعـداد  1093در انتخابات  پنجمين دوره مجلس خبرگـان رهبـری اسـفند     

اخبـار از سـوی سـتاد انتخابـات اسـتان بـه        94573آموزش قوانين و نحوه برگزاری انتخابات را گذراندند. تعداد 

شعبه انتخابات چهار اقليت ديني بـه مرکزيـت حـوزه انتخابيـه تهـران       05وزارت کشور ارسال شد. همچنين در 

 برگزار شد.

، بـا پشـتيباني لجسـتيکي اسـتانداری      1093ت شـهر تهـران در سـال    انتخابات پنجمين دوره شورا يـاری محـال   

شـعبه    1604های تهران، ری و شميرانات در  تعـداد  های اخذ رای مکانيزه( و نظارت فرمانداری)تحويل دستگاه

 اخذ رای به صورت تمام مکانيزه برگزار شد.  

 

 تقسیمات کشوریعملکرد استانداری در خصوص   -2-22

 شـهريار  شهرسـتان  در وحيديـه  شـهر  مرکزيـت  به جوقين بخش تاسيس تصويب و يشنهادپ طرح، تهيه مطالعه، 

 1097سال در تهران استان

 1099 سال در پرديس شهرستان تابعيت در مرکزی بخش تاسيس تصويب و پيشنهاد طرح، تهيه مطالعه، 
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  1097 سال در ری شهرستان توابع از خاوران بخش مرکز قيامدشت در جديد شهر ايجاد 

 1093 سال در پيشوا شهرستان توابع از  آباد جليل بخش مرکز آبادجليل روستای در جديد شهر جاداي 

 1093 سال در پرديس شهرستان توابع از جاجرود بخش مرکز خسروآباد روستای در جديد شهر ايجاد 

 1093 سال در ری شهرستان توابع از نوقلعه بخش مرکز نوقلعه روستای در جديد شهر ايجاد 

 ،(مهرآبـاد  و آبسـرد  هـای بخـش ) دماونـد  ،(پرند بخش) کريم رباط هایشهرستان در جديد بخش ايجاد يگيریپ 

 (سعيديه بخش) شهريار و( هاعرب محمدآباد بخش) ورامين ،(شقايق دشت بخش) مالرد

 آفتاب شهرستان ايجاد و تهران شهرستان توابع از آفتاب بخش سطح ارتقاء پيگيری 

 ملـي  شناسـه  دريافت) تهران استان کل کشوری تقسيمات واحدهای و عناصر کدگذاری طرح سازینهايي و اجرا 

 1093 تا 1095 هایسال طي در( ها مکان و مزارع روستاها، برای کشوری تقسيمات

 بـر  953333/1 مصـوب  هاینقشه انتقال خصوص در کشور وزارت کشوری تقسيمات هاینقشه سامانه اندازیراه 

 1097 سال در تهران استانداری در 95333/1 مقياس روی

 1093 و 1097 هایسال درطي همجوار هایبا شهرستان تهران شهرستان کشوری تقسيمات مرزهای تدقيق 

 1093 سال در همجوار هایشهرستان با قدس شهرستان کشوری تقسيمات مرزهای تدقيق 

 

 عملکرد دفتر سیاسی استانداری تهران در خصوص احزاب و ... -2-21

مورد( و سير مراحل صدور مجوز از طريـق وزارت کشـور    9به درخواست تشکيل شعبه استاني احزاب ) رسيدگي 

احزاب( نظير حزب وحدت و همکاری ملي ايران اسالمي و حـزب ثقلـين، سـازمان معلمـان      13)کميسيون ماده 

 ايران و جمعيت حاميان انقالب اسالمي

 های تابعه استانصنفي در شهرستان -های سياسيگروه مجوز برای دفاتر فرعي احزاب و 153صدور بيش از  

های سياسـي در اسـتان و اتخـاذ تـدابير الزم بـرای      ها و تشکلمورد کنگره احزاب و گروه 903برگزاری بيش از  

 ايجاد نظم و امنيت مراسم

و مـورد تجمـع    75های ارائه شده جهت اخـذ مجـوز تجمعـات قـانوني و صـدور بـيش از       رسيدگي به درخواست 

 های اطالعات، انتظامي و امنيتي برای برقراری نظم و امنيتهماهنگي با دستگاه

هـزار   3333های امنيتي، انتظامي و اطالعاتي در جهـت رصـد، کنتـرل و مـديريت بـيش از      هماهنگي با دستگاه 

-گران، تعـاوني موارد تجمعات و اعتراضات فاقد مجوزهای قانوني که عمدتاً اعتراضات صنفي اعم از فرهنگيان، کار

 باشند.های اعتباری و ديگر اقشار معترض با موضوعات مختلف مي

سـال   9های مختلـف و کسـب رتبـه برتـر کشـوری در      پايش عملکرد و مديريت مسائل سياسي استان در بخش 

 متوالي براساس ارزيابي وزارت کشور
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هـای  ين سياسي، صنفي، اقوام و اقليـت ها و فعالمورد نشست و گردهمايي ادواری با احزاب و گروه 675برگزاری  

ديني بمنظور بحث و تبادل نظر پيرامون مسائل و مباحث مترتب در استان با حضور اسـتاندار، معـاون سياسـي،    

 مديرکل سياسي و فرمانداران شهرستان های تابعه  

 ماهه 0ع زماني های نو به ای از نحوه اجرای بخشنامه منشور گفتگوی سياسي در مقاطمورد گزارش 11ارائه  

 

 -(دولت تدبیروامید)دوازدهم  و یازدهم های دولت در تهران استانداری اقدامات -2-29

 فرهنگی دفتراموراجتماعی

 تعداد شرح اقدامات موضوع

 اقدامات اصلي

)وظايف ذاتي و 

حاکميتي وزارت 

کشور و شرح 

 وظيفه(

 60 ان برگزاری مداوم کارگروه اجتماعي فرهنگي سالمت زنان و خانواده است

برگزاری مداوم جلسات ستاد فرهتگي، اجتماعي، مـديريت وسـاماندهي اسـيب هـای اجتمـاعي و      
 طالق و...( -خشونت -گانه ذيل آن )اعم از کودکان خياباني 13کميته های 

06 

 49 برگزاری جلسات ستاد ساماندهي متکديان .

 1406 استان ارائه خدمات و پاسخگويي به مراجعين بنياد بيماريهای خاص 

هـای دام وطيـور   بندی مواد غذايي پروتئيني و کشـتارگاه های مستمر از مراکز بستهانجام بازرسي
 استان 

143 

 99ابالغ و پيگيری مصوبات ستاد مقابله با بيماری کرونا و ستاد شهيد حاج قاسم سليماني از آبان 
 استان تهران )به صورت روزانه و هفتگي(

--- 

 ات و بازرسي از دستگاه ها در خصوص ارزيابي حقوق شهروندی.تشکيل جلس
93 
 733جلسه/

 بازديد

هـای عفـاف وحجـاب، کميتـه     برگزاری جلسات ستاد صيانت ازحريم امنيت عمومي اعم از کميته
 کميته ارزيابي و بازرسي و حقوق شهروندی

جلسه 93
 بازديد733/

 جلسه 49 جلسه ساالنه 6برگزاری متوسط برگزاری منظم جلسات شورای فرهنگ عمومي استان 

 جلسه 14 جلسه ساالنه 9برگزاری شورای هماهنگي ثبت وقايع حياتي استان متوسط 

 جلسه 93 جلسه ساالنه 4برگزاری ستاد ساماندهي امور جوانان استان متوسط 

بـه  جلسـه سـاالنه )   94های استان برگـزاری متوسـط   شورای آموزش و پرورش شهر و شهرستان
 صورت ماهانه و منظم (.

 جلسه 163

ورز استان تهران )اتاق فکر بررسي مسايل آسيب هـای اجتمـاعي اسـتان( برگـزاری     هيات انديشه
 جلسه ساالنه. 19متوسط 

 جلسه 34

 10 جلسه ساالنه. 9های عمومي استان متوسط برگزاری انجمن کتابخانه

 11 سه ساالنه.جل 9برگزاری شورای ساماندهي سالمندان متوسط

 10 های مردمي بهزيستي استان ساالنه دو جلسهبرگزاری شورای مشارکت
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 تعداد شرح اقدامات موضوع

 14 برگزاری شورای راهبردی جمعيت به دبيری ثبت احوال استان

ها و دعوت از اعضا و تنظيم برگزاری منظم جلسات شورای توسعه و حمايت از تشکل
 صورتجلسات شورا و ابالغ به دستگاههای ذيربط

959 

ها وارائه های تاسيس و يا تطبيق و ارتقای سطح فعاليت تشکلبررسي کارشناسي درخواست
 ها به همراه پيشنهادات کارشناسي جهت تصويب در شورادرخواست

631 
درخواست 

 بررسي
مورد 543

 موافقت
979 

 صدورپروانه

های سازی در تشکلفيتافزايي و ظرها و آموزش و توانريزی بمنظور توسعه کيفي فعاليتبرنامه
 اجتماعي با رويکرد عمومي و تخصصي

همايش،013
کارگاه و 
 سمينار

های های توسعه مشارکت مردم در موضوعات مختلف و ارائه راهکارها و برنامهشناسايي زمينه
 مناسب به شورای توسعه و حمايت

تشکيل اتاق فکر  
های مردم سازمان

 3نهاد در قالب
 کميته تخصصي

 های مردمي جهت پيشگيری، کنترل بيماری کروناکتمشار
513 

 ميلياردريال

 کمک های مومنانه  
9433 

 ميلياردريال

 طرح اکرام ايتام و محسنين
نفر 1043

تحت پوشش 
 حامي 393

اقدامات شاخص 

 ويژه

)تشکيل 

ستاد/کميته در 

مواقع خاص يا 

 بحران و...(

افـراد بـي    -متکـديان  -اعم از کودکان خيابـاني ديدگان اجتماعي )جمع آوری و ساماندهي آسيب
 خانمان و ...(.

 هزارنفر913

های خدمات اجتماعي شهر تهـران درصـحن   تدوين و طرح دستورالعمل راه اندازی مجتمع فوريت
 شورای اجتماعي کشور و نهايتاً تصويب طرح مذکور و ابالغ آن توسط وزيرمحترم کشور

نفر  433
 ظرفيت

 9 97و به روزرساني در سال 90اسنامه فرهنگي اجتماعي استان در سال تهيه و تدوين شن

تصويب طرح بهسـازی اجتمـاعي محلـه هرنـدی در کـارگروه اجتمـاعي فرهنگـي اسـتان و اجـرا          
 . 97درسال

1 

گری در شهرتهران بعنوان پايلوت استان که گـزارش مبسـوط   دفتر تسهيل 14ايجاد و راه اندازی 
 م کشور ارائه شده است.دفتر به وزارت محتر

 دفتر 14

هـای غيررسـمي از   گـاه آوری اطالعـات جـامع و مصـور منـاطق حاشـيه نشـيني و سـکونت       جمع
 های استانشهرستان

3 

هـا و  های رسمي با همکاری کليه دسـتگاه ای و احصاء مشکالت سکونتگاهبرگزاری جلسات منطقه
 ای مراکز کم برخوردارمناطق حاشيه

3 

ها که ناظر به آشنايي : اين طرحCFRو  CSR های همايش آموزش رايزنان و اجرای طرحبرگزاری 
ها و نهادها به شناخت و وظيفه مسئوليت اجتماعي آنهـا در  ها، ادارات و دستگاهها، سازمانشرکت

 حوزه خانواده و جامعه است برای اولين بار در استان اجرايي شد.  

 جلسه 3 
 کارگاه 99
 مکاتبه 53

مـن همـه را دوسـت    "نسـخه کتـاب    5333اجرای طرح پيشگيری از آزارجنسي کودکان و چاپ 
هـا جهـت   ها و پيش دبسـتاني نوشته ی دکتر شهين عليايي زند و توزيع در بين مهدکودک "دارم

 نسخه 5333
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 تعداد شرح اقدامات موضوع

های يادشده و آموزش به کودکان درخصـوص پيشـگيری از آزار جنسـي    آموزش مديران مجموعه
 کودکان

ه کليپ و انيميشن و انتشار در فضای مجازی با موضوع هشدار بـه والـدين بـرای محافظـت از     تهي
 فرزندان در مقابله با آزار جنسي کودکان

1 

 --- های آموزشي ويژه بانوان بارويکرد کاهش طالق .برگزاری سلسله کارگاه

 --- اجرای طرح توانمندسازی زنان درشهرستان ری

 --- های قبل و حين ازدواج در استانزشاجرای طرح ملي آمو
 کودک 1696 های تحصيلي اجرای طرح مشوق

هـای در جامعـه و   هـای آموزشـي پيشـگيری از خشـونت    توسعه مراکز اورژانس اجتماعي و برنامه
 خانواده.

19 

ای، حمايتي، آموزشي برای کودکان در معرض آسيب و آسيب ديده اجرای برنامه های مداخله
 اعي و کودکان کار و خيابان.اجتم

--- 

 --- هماهنگي با بيمه سالمت ايرانيان جهت تحت پوشش گرفتن افراد فاقد شناسنامه  

اقدامات درخصوص کنترل شيوع کرونا )ارائه مداوم گزارش اقدامات اسـتانداری و تهيـه تـدوين و    
 ها(م از  اقدامات فرمانداریگيری مداوها به دنبال گزارشهماهنگي موثر ستاد استان و شهرستان

--- 

های گذشته از وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشـکي در  کسب رتبه برتر استان تهران در سال
 خصوص برگزاری جلسات کارگروه سالمت وامنيت غذايي و مصوبات و اقدامات آن

--- 

 --- پزشکي  کسب رتبه اول کشوری کميته ايدز استان از وزارت بهداشت ودرمان وآموزش

جات با آب فاضالب از طريـق همـاهنگي بـا مراجـع     اقدام درخصوص مقابله با آبياری مزارع صيفي
 قضايي، جهادکشاورزی و معاونت بهداشتي دانشگاه های علوم پزشکي

--- 

 --- پيگيری بهداشت آب شرب روستايي و شهری درکارگروه سالمت و امنيت غذايي
 --- خلف که در امر فروش دارو دخالت مي نمايندهای متبرخورد با عطاری

هـای اصـلي شـامل:    دارای فعاليـت  -های اسـتان تهـران  های فرهنگي در شهرستانبرگزاری هفته
های بومي، جشنواره موسـيقي اصـيل ايرانـي،    بازی»اجرای تئاترهای خياباني مفرح، اجرای برنامه 
 ها در سطح شهرستان رزشي ويژه خانوادهای واجرای برنامه کمدی، برگزاری مسابقات محله

13 

انجام پيمايش پديده ماشين خوابي در غرب شهرتهران و ارائـه گـزارش مبسـوط آن بـه سـازمان      
 اموراجتماعي کشور

--- 

 ngo( و برگزاری جلسه مشترک با متوليان بيمارستان لقمان و M to Fترنس ) 1533شناسايي 
امعه هدف و انعکاس گزارش به سازمان اموراجتماعي فعال جهت احصاء مشکالت پيشروی ج

 کشور
 ترنس 1533

مسکن  -های بيمارستانيصدور مجوز برای چندين سازمان مردم نهاد شاخص در استان )خيريه
 ساز و مدرسه ساز(

16 

زده و آسيب ها در مناطق زلزلهدريافت مجوزهای الزم و انجام سازوکار مناسب برای حضور تشکل
 ديده 

49 

های های مردمي و پشتيبانيآوری کمکتعداد موسسات و تشکل های حاضر در استان برای جمع
 حوزه سالمت و بهداشت 

 تشکل   33
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 تعداد شرح اقدامات موضوع

نتايج کمي و 

 کيفي

پـذير اعـم از کودکـان خيابـاني، متکـديان، معتـادين       افزابش ظرفيت مراکز نگهداری افراد آسـيب 
 متجاهر و ...

15 

هـای  نشـين شهرسـتان  فرهنگي، آموزشي و بهداشتي و... در محالت حاشـيه  تعمير و تجهيز مراکز
 ای تملکي سازمان اموراجتماعي کشوراستان تهران به کمک اعتبارات سرمايه

--- 

 هـای اجتمـاعي اسـتان بـا همکـاری سـازمان مـديريت و        تهيه و تدوين سند پيشگيری از آسـيب 
 برنامه ريزی

--- 

 933 مرکز  933شناسي و مددکاری اجتماعي حضوری در استان تهران به تعداد گسترش مراکز مشاوره روان

سازی های موّقت برای کودکاني ازين دست، فرهنگآموزی، تدارک سرپناههای حرفهتدارک برنامه
 های ناسالم از کودکان مذکورها برای حذف حمايتاز طريق رسانه

--- 

 مدارس به صورت رايگانه پيگيری تحصيل کودکان اتباع خارجي در 
نفر  163333

 در سال
آوری و ساماندهي کودکان  خياباني با رويکردی جديد ازجمله مشارکت سازمان هـای مـردم   جمع

 نهاد بين المللي و سفارت افغانستان، کميساريای عالي پناهندگان و صندوق
--- 

عيـت غيرايرانـي و تحليـل آمـاری،     حمايت از کودکان و... در تعيين تکليف کودکان خياباني بـا تاب 
 غربالگری، گشت خانه به خانه، بررسي علل و عوامل ورود اين کودکان

--- 

ها و واگذاری مديريت آن به موسسه غيردولتي مـرتبط بـدنبال   تعيين محل نگهداری شبانه ترنس
راحـي  اعالم آمادگي سه شهرداری فعال در سه نقطه شهر تهران)پيگيری پرداخت مالي اعمـال ج 

 پيگيری بيمه سالمت درماني آنان( -نامبردگان از طريق خيرين
1 

های منطقه جنت آباد تهران و خوابپيگيری و حضور استاندار آذربايجان غربي در کلوني ماشين
مشاهده و بررسي مشکالت آنها از نزديک و طرح موضوع بازگشت آنان به محل اقامت خود 

پرداخت تسهيالت بانکي، واگذاری زمين، معافيت مالياتي و  درحضور وزير محترم کشور )تصويب
 های بالعوض و... در کارگروه اجتماعي فرهنگي استان مذکور(پرداخت

1 
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 فصل دوم

امور فرهنگی و اجتماعی
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 فصل دوم: امور فرهنگی و اجتماعی -1

 استانهای اداره کل آموزش و پرورش شهرستان -1-2

ي عمومي نهادی است اجتماعي و فرهنگي و سازمان يافته که به عنوان مهم ترين نظام تعليم و تربيت رسم

اعتالی فرهنگ در جامعه اسالمي ايران، مسئوليت آماده سازی دانش آموزان جهت تحقق  عامل انتقال، بسط و

الزم يا شايسته ای از حيات طيبه در همه ابعاد را برعهده دارد که تحصيل آن مرتبه برای عموم افراد جامعه مرتبه

باشد. دستيابي به اين مرتبه از آمادگي برای تکوين و تعالي پيوسته هويت دانش آموزان )با تاکيد بر وجوه مشترک 

گيری و اعتالی های فردی و غير مشترک و نيز در راستای شکلانساني، اسالمي و ايراني( ضمن مالحظه ويژگي

اصالح  های الزم برای درک وتربيت يافتگان اين نظام شايستگي مداوم جامعه صالح اسالمي مستلزم آن است که

 .ديگران را براساس نظام معيار اسالمي کسب نمايند مداوم موقعيت خود و

 دوازدهم و یازدهم دردولت استان هایشهرستان پرورش و آموزش اداره کل عملکرد-6-9 جدول

 واحد عنوان شاخص
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 22 

 59419 59419 69916 61719 60357 60961 64399 65131 نفر بیمه تکمیلی فرهنگیان

 3 010 093 079 074 097 097 097 کالس اسکان فرهنگیان

تجهیز و ساخت مراکز 

 رفاهی و درمانی
 15 14 10 10 19 11 11 9 مرکز

 صندوق وام ضروری
ميليون 

 ريال
933.993 939،993 1،101،149 1،075،305 9،101،614 1،367،4304 9،493،403 9.393.403 

ره  صندوق ذخی

 فرهنگیان
 05649 05439 06343 43694 49357 40739 04637 04645 نفر

تسهیالت کم بهره بانک 

 ملی

ميليون 

 ريال
575.633 053.333 3 3 777.333 763.333 3 490.533 

 درآمدهای اختصاصی
ميليون 

 ريال
943456 010360 437649 091993 499095 464199 546179 _ 

اسکن و  طرح

الکترونیکی کردن 

پرونده های پرسنلی 

 کارکنان سازمان

 35 33 75 65 55 53 43 درصد
بيش از 

93 

تعداد مدارس احداث 

 شده
 59 74 54 49 57 35 79 59 مدرسه

مستندسازی امالک 

 تحت تصرف

تعداد 

 سند
150 135 65 39 149 191 139 3 

 5397 0439 9130 764 1963 391 015 491 نفر تخداماس

 993 1694 1494 1619 1591 611 903 795 نفر بازنشستگی

 1693 9506 9139 9974 0100 9443 0465 4640 نفر انتقاالت

 استانهای آموزش و پرورش شهرستان اداره کل 
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در  %45از  استانهای رورش شهرستانطرح اسکن و الکترونيکي کردن پرونده های پرسنلي سازمان آموزش و پ 

 99نفر در سال  491رسيده است، همچنين تعداد افراد استخدام شده از  99در سال  درصد 93به بيش از  99سال 

مدرسه بوده  65به طور متوسط  99تا  99رسيده است. تعداد مدارس احداث شده از سال  99نفر در سال  5397به 

 است.

 

       

       

       

       

       

       

    

       

       

 
 های استانمیزان درآمدهای اختصاصی آموزش و پرورش شهرستان-6-9نمودار

 اقدامات و دستاوردها در دولت یازدهم و دوازدهم ها،پروژه ترینمهم

 درمانگاه شبانه روزی فرهنگيان شهرستان قرچک  

 

 قرچک شهرستان انیفرهنگ یوزر شبانه درمانگاه 6-9 تصویر
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 تاالر باغ بهشت 

 

 تاالر باغ بهشت-9-9 تصویر

 مشاوره و راهنمايي مسئوالنه ارباب رجوع جهت ارجاع کار مربوطه به واحد  اختصاص اتاق ميز خدمت و

 مرتبط

 يافت شده از نواقص و برنامه ريزی جهت بهبود کيفي نرم افزار اتوماسيون با توجه به بازخورد های در

 مشکالت نرم افزار و انعکاس به شرکت جهت رفع 

  عدم نياز به ارائه کپي مدارک و کاهش فرآيندهای اداره با استفاده از سامانه های استعالم 

  اختصاص سامانه نظر سنجي در سايت اداره کل برای سنجش ميزان رضايت ارباب رجوع و ميزان عملکرد

 مثبت يا منفي سازمان

 تا حد امکان و عدم نياز به حضور ارباب رجوع و امکان  الکترونيکي شدن تمام امور مربوط به مکاتبات

 تلفني و يا پيگيری از طريق بارکد پستي ، کد رهگيری

 استان شهرستانهای در ساالنه ، نيمکت و ميز دستگاه 13333 بهسازی و تعمير 

 ساله هر برداری بهر مورد ایه پروژه و( اداری و آموزشي)  نوسازی مدارس تجهيز 

 و هجرت طرح و شهرداری و مدارس نوسازی کل اداره طريق از مدارس بروز و تعميرات پيگيری ... 

 اجرايي هایدستگاه بين پياپي سال چندين در اول رتبه کسب با اسناد تحصيل 

 93 سال از ديوان قطعي آرای به مربوط پرونده 150 نمودن مختومه 

 دوازدهم دولت در معلمان و اولياء و آموزان دانش برای شهروندی حقوق عنوان با آشنای های دوره برگزاری 
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  (ملکي دعاوی) مورد 15 از بيش در حقوقي دعاوی در دوازدهم دولت در اجرايي دستگاه قطعي آرای اخذ 

 45 ماده ويژه به کودکان و خانواده از حمايت از بايست مي قانوني ظرفيت از استفاده 

 است شده انجام کامل طور به دوازدهم و يازدهم دولت در که خدمت متعهدين های پرونده نمودن مختومه 

  نهادهای تصميمات و اعمال در کانون مالکيت اصل جمله من اساسي حقوق مباني و اصل نمودن عملياتي 

 دوازدهم و يازدهم دولت در دستگاهي درون نظارتي
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 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  -1-1

 99درصد در سال  19.9به  99درصد در سال  17ق اطالعات جدول زير سهم دانش آموزان غيردولتي از طب

نفردر کالس رسيده است. در اين دوره نرخ  01.6به  99.9رسيده است. همچنين تراکم دانش آموزی در اين دوره از 

 .درصد بوده است 133اتصال مدارس به شبکه ملي اطالعات و ارتباطات همواره 

 عملکرد اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در دولت یازدهم و دوازدهم-9-9جدول 

 واحد عنوان شاخص

 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 
پیش بینی  

22 

مستند سازی امالک  

 آموزش و پرورش
 433 199 104 107 65 59 93 3 ملک

خریداری مدارس از افراد 

 حقوقی 
 95 17 44 3 3 3 3 3 مدرسه

خریداری مدارس از 

 اشخاص حقیقی
 4 4 0 3 9 1 1 3 مدرسه

سهم دانش آموزان غیر 

 دولتی
 19.91 13.46 13.56 13.95 13.17 13.43 17.31 درصد

 ثبت نام

 تکميل نشده

نرخ اتصال مدارس به 

شبکه ملی اطالعات و 

 ارتباطات

 133 133 133 133 133 133 133 133 درصد

انش آموز به تراکم د

 کالس در مدارس دولتی
 01.66 01.59 01.95 03.06 03.77 03.59 96.99 نفر

 ثبت نام

 تکميل نشده

 آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره

 
 دولتی)درصد(آموزان غیرسهم دانش-9-9نمودار 
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 های شاخص و کلیدی در دولت یازدهم و دوازدهمپروژه

 19حيات طيبه منطقه 

  15ي منطقه مدرسه شهيد مدن 

  16خيری يزدی منطقه 

 13 مدرسه عالمه طباطبايي منطقه 

 5 مدرسه مجيد عباسي منطقه 

 ترین اقدامات و دستاوردها در دولت یازدهم و دوازدهممهم

  منطقه شهر تهران از محل درآمدهای اختصاصي شهر تهران  19تعمير و تجهيز مدارس 

 هر تهرانافزايش دو برابری مفروش شدن نمازخانه مدارس ش 

  درصدی مشارکت دانش آموزان در مسابقات قرآن ، عترت و نماز شهر تهران 33افزايش 

 کيفيت بخشي به فضاهای ورزشي و تربيتي آموزش و پرورش شهر تهران 

  گانه آموزش و پرورش شهر تهران 19تنظيم تفاهم نامه های عملياتي با مناطق 

 تهران افزايش هوشمند سازی مدارس آموزش و پرورش شهر 

  ميليـون ريـال بـا     316/713/0مدرسه با مالکيت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( بـا اعتبـار    17خريداری

 (5)بند واو تبصره  93بهره گيری از ظرفيت قانون بودجه سال 

 
 شهر تهران 66مدرسه عالمه طباطبایی منطقه -3-9تصویر 
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 استان، توسعه و تجهیز مدارس نوسازیاداره کل  -1-9

له کمبود أآموزی و مواجه بودن با پديده مهاجرپذيری و مسکثرت جمعيت دانش تان تهران به دليل رشد واس

است و به  ای برخوردار بودهشهر از شرايط ويژهخصوص در کالنه ساخت مدارس و فضاهای آموزشي ب زمين برای

در  های غير کالسيآموزی و انجام پروژه، بهبود تراکم دانشسازیمقاوم ،همين دليل اجرای طرح تخريب و بازسازی

های فعاليت دولت تدبير و اميد طي سال استاناز سوی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس مدارس 

 را برای استان تهران در پي داشته است.  یارزشمند دستاوردهای

 ازدهم و دوازدهمعملکرد اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در دولت ی -3-9جدول 

 واحد  عنوان شاخص

 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 
-پیش

 22بینی 

 959 73 934 136 109 495 019 190 کالس بازسازی و تخریب 

 15 03 93 93 113 43 06 13 کالس سازی مقاوم اجرای 

 595 576 607 093 074 995 669 473 کالس احداث کالس جدید

 369 634 361 594 694 1093 1313 631 کالس جمع

 سالن)کالسی غیر های پروژه

 (… و نمازخانه ، ورزشی
 14393 405 9343 4033 6316 11975 9433 033 مترمربع

 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس استان 

ل خيرين در مالحظه مي شود شاخص احداث کالس جديد به دليل مشارکت فعادر جدول فوق  همانطور که

ابتدای فعاليت دولت است. در مورد شاخص تخريب و بازسازی نيز از  رشد قابل توجهي داشته 1099-99دورهطي 

کالس تخريب و  959شود بيني مينيز پيش 99و برای سال کالس بازسازی شده  1449تدبير و اميد مجموعا

 بازسازی شود. 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

                       
  

 
 های آموزشیازسازی و تخریب کالسب -3-9نمودار 



گاه  فصل دوم: امور فرهنگی و اجتماعی  رد دولت تدبیر و امید استان تهرانیی اهی اجرا عملکرد دست

69 

 های شاخص و کلیدی در دولت یازدهم و دوازدهمروژهپ
 حيات طيبه شهريار  

  حيات طيبه شهر قدس 

 19حيات طيبه منطقه 

  1مدرسه مدني منطقه  

  16خيری يزدی منطقه 

 هنرستان زينبيه دماوند 

 5 مدرسه مجيد عباسي منطقه  

 13 مدرسه عالمه طباطبايي منطقه 

 
 6مدرسه مدنی منطقه  -4-9یر تصو

 ترین اقدامات و دستاوردها در دولت یازدهم و دوازدهممهم

 کالس 7067 و پروژه 673 قالب در سوز گاز مستقيم شعله های بخاری حذف 

 جذب ساز،مدرسه خيرين جذب منابع محل از 1431 تا 97 سال از درس کالس 19333 احداث ريزیبرنامه 

 61.9 برنامه تحقق درصد 97 سال در که ایگونه به دولتي اعتبارات محل از و ربریکا تغيير ، عمومي خيرين

 .باشد مي درصد 75.9 ميزان اين 93 سال در و درصد
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 حضرت مریم)س(-اسالمی امام خمینی)ره(-مجتمع ایرانی -1-9تصویر 

 
 حضرت مریم)س(-اسالمی امام خمینی)ره(-مجتمع ایرانی-2-9تصویر 
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 وزش فنی و حرفه ای استان اداره کل آم -1-4

ای از طريق افزايش دانش و مهارت با حرفهي به منظور گسترش شايستگ استانای اداره کل آموزش فني و حرفه

نگرش به انجام کار واقعي در محيط، اصالح هرم تحصيلي نيروی کار و ارتقاء توانمندسازی سرمايه انساني، کاهش 

ای برای های جديد شغلي و حرفهبا سطح استاندارد جهاني و ايجاد فرصتفاصله سطح شايستگي نيروی کار کشور 

کاربردی کشور، اعم از ـ  ای و علميای برای نظام آموزش فني و حرفههای فني و حرفهجوانان و ارتقاء جايگاه آموزش

 .هدف را فراهم نمايد زمينه توانمندسازی جوامعاست صدد در، رسمي و غيررسمي

نفر ساعت در بخش دولتي آموزش مهارتي برگزار نموده که اين  6675415برای  99ر سال اين اداره کل د

،  99نفر ساعت بوده است. در بخش خصوصي نيز اين شاخص در سال  9350393،  99ماه نخست سال  5ميزان در 

 نفر ساعت بوده است. 9730،  99ماه نخست سال  5نفر ساعت و در  99099173

 استان در دولت یازدهم و دوازدهم ایاره کل آموزش فنی و حرفهاد عملکرد-4-9جدول 

 عنوان شاخص
 واحد

 دولت دوازدهم دولت یازدهم

 22 ماهه 1 22 29 22 21 24 23 29 

اجرای آموزشهای 

 مهارتی در بخش دولتی

نفر 

 ساعت
6675415.5 6953591 6007579.5 5931793 3033034 9393990 6179433.5 9350393.5 

 61793 907047 947943 967995 935659 949673 966933 939664 نفر مهارتسنجش 

اجرای آموزشهای مهارتی 

 در بخش خصوصی

نفر 

 ساعت
99099173 94793391 93000967 93363390 91553157 97734535 00441933 9730 

 استان آموزش فني و حرفه ایکل اداره

عت در بخش دولتي آموزش مهارتي برگزار نموده که اين نفر سا 6675415برای  99اين اداره کل در سال 

،  99نفر ساعت بوده است. در بخش خصوصي نيز اين شاخص در سال  9350393،  99ماه نخست سال  5ميزان در 

 نفر ساعت بوده است. 9730،  99ماه نخست سال  5نفر ساعت و در  99099173

 

    

     

     

     

     

     

     

              

 
 نفرساعت-های مهارتی در بخش خصوصیآموزش -4-9نمودار
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 های انجام شده در دولت یازدهم و دوازدهمترین اقدامات و پروژهمهم

   آموزش به متقاضيان جويای مهارت 

   ارتقاء دانش و مهارت شاغلين 

 آموزش به روستائيان،دانشجويان و کارگران صنايع 

   برگزاری آزمونهای تئوری و عملي متقاضيان 

 کارگاهها و مراکز آموزشي  بهسازی و نو سازی 

 تجهيز کارگاهها و مراکز آموزشي 

 اعطای مجوزهای تاسيس آموزشگاههای آزاد در سطح استان به متقاضيان واجد شرايط 

 پيگيری و حفظ روند صعودی عملکرد بخش خصوصي 

 تشکيل کميته رسيدگي به شکايات بخش خصوصي 

 پيشنهاد و تأييد و اجرای طرح ملي ايران مهارت 

 ين دستورالعمل موسسات کارآموزی آزاد بمنظور تسهيل روند اجرائي فرآيندهاتدو 
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 اداره کل ورزش و جوانان -1-5

تربيت بدني و ورزش به عنوان يک سرگرمي کنشي که نياز به نيروی فيزيکي و رقابت دارد، تعبير شده است و 

های فيزيکي و جسماني طريق فعاليتفرآيندی است آموزشي ـ تربيتي که هدف آن بهبود بخشيدن به رشد انسان از 

است. بطور کلي ورزش يک پديده اجتماعي است که در جامعه وجود دارد و از نظام و مقررات خاصي برخوردار است 

های طبق اطالعات جدول عملکرد اداره کل ورزش و جوانان، شاخص کند.های خود را اجرا ميکه براساس آنها برنامه

های روستايي در دوره دولت يازدهم و دوازدهم روندی صعودی زشي، داوران وجشنوارهاماکن ورزشي، مربيان ور

-های روستايي برگزار شده است. در اين دوره تعداد مراکز مشاوره و سمناند و هر ساله يک نمايشگاه توانمندیداشته

 ها نيز افزايش يافته است.

 لت یازدهم و دوازدهمعملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان در دو-1-9جدول 

 واحد عنوان شاخص
 دولت یازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 22 

 4040 4995 4174 4361 0363 0435 0999 0177 تعداد اماکن ورزشی

 - 34649 76731 57791 46734 41436 03377 07333 تعداد مربیان ورزشی

 - 00646 99744 93091 19377 17301 16996 15333 تعداد داوران

 - 15 0 0 9 1 - 1 تعداد روستایی جشنواره

نمایشگاه توانمندی 

های روستایی )مجموعه 

 ورزشی آزادی(

 - 1 1 1 1 1 - - تعداد

تجهیز و راه اندازی 

 خانه ورزش روستایی
 3 03 43 97 - 9 - - تعداد

 194 35 34 59 00 16 0 3 تعداد مراکز مشاوره

 137 133 39 74 53 09 19 11 تعداد تعداد سمن ها

 - 1304 1494 1415 1330 1943 1009 536 تعداد دعوت شده به تیم ملی

 - 460 659 746 311 703 747 030 تعداد برگزیده به تیم ملی

مدالهای کسب شده 

 قهرمان کشوری
 - 1395 0649 1969 1635 1419 1937 1317 تعداد

 استان ورزش و جوانانکل اداره 
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و مربیان ورزشی-1-9نمودار  وران   تعداد دا

 های شاخص و کلیدی در دولت یازدهم و دوازدهمپروژه

 مجموعه ورزشي تختي تهران تکميل استخر 

  تهران 16احداث مجتمع ورزشي طبقاتي هويزه منطقه 

 تخريب و بازسازی مجموعه ورزشي طبقاتي سميه 

 احداث و تکميل مجموعه ورزشي قيامدشت شهرستان ری 

  نفره دماوند 5333استاديوم 

 احداث استخر سرپوشيده شهدای دارآباد 

 تکميل مجموعه ورزشي وليعصر قرچک 

  نفری پاکدشت 5333استاديوم فوتبال 

  نفری مجموعه بعثت 0533سالن 

  نفری پيشوا 5333احداث استاديوم فوتبال 

  نفری شهريار 5333مطالعه و احداث استاديوم فوتبال 

  نفری ورامين   5333احداث استاديوم فوتبال 

  نفری بهارستان 5333استاديوم 

  نفری مالرد 5333احداث استاديوم فوتبال 
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 تهران 62مجتمع ورزشی طبقاتی هویزه منطقه  احداث -9-9تصویر

 

 
 احداث استخر سرپوشیده شهدای دارآباد -2-9تصویر
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 تکمیل مجموعه ورزشی ولیعصر قرچک-2-9تصویر  

 

 
 نفری پاکدشت 1666یوم فوتبال استاد -66-9تصویر 
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 ترین اقدامات و دستاوردها در دولت یازدهم و دوازدهممهم

  کارگاه پيش از ازدواج در سطح استان 333برگزاری بيش از 

   استانطرح ملي و استاني وزارت ورزش و جوانان  133تصويب بيش از  

 ستاناای در سطح و خدمات مشاوره مرکز مشاوره 194 ايجاد بيش از 

   استانهای جلسه ستاد ساماندهي شهرستان 163جلسه ستاد ساماندهي استاني و  43برگزاری بيش از  

  باب خانه ی جوانان در حال ساخت 11تعداد 

  برگزاری مسابقات فرهنگي و قرآني در سطح استان 

  يش همت جوانان و بسته غذايي در رزما 40333های شهر تهران و اعطاء اهداء اقالم ورزشي به بيمارستان

 کمک مومنانه به نيازمندان 

  ی جوانان (سمن )سازمان های مردم نهاد و فعاليت های داوطلبانه 133تشکيل بيش از 

  اعطای وام ازدواج و اشتغال به جوانان در سطح استان 

 ميليون ريال  633/771/14*  99وام ازدواج در سال 

 ريال  333/333/333/16تا کنون  99از سال  وام اشتغال
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 استاناداره کل بهزیستی  -1-6

حمايت و پذير جامعه، دهي طيف آسيبدولتي در جهت سامان هایترين نهادعمده از استاناداره کل بهزيستي 

پذيری با تبعات و باشد. استان تهران به دليل شرايط خاص اجتماعي و خصوصيت مهاجرتوانمندی اقشار خاص مي

 مواجه است که ديده و...آسيب د اعتياد به مواد، کودکان و زنان فاقد سرپرست وهای اجتماعي متعدد ماننآسيب

باشد. عملکرد اين اداره کل طي دوره دولت ها افزايش درصد افراد نيازمند حمايت در جامعه ميپيامد اين آسيب

 . ها در جدول زير ارايه شده استيازدهم و دوازدهم به زبان شاخص

 )درصد( ه کل بهزیستی استان در دولت یازدهم و دوازدهمعملکرد ادار-2-9جدول 

 عنوان شاخص
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 22 

 13 13 13 93 93 93 13 13 اشتغال افراد تحت پوشش

 5 5 13 13 13 13 13 13 ایجاد مسکن برای نیازمندان

 53 53 63 73 73 73 73 73 بیمه اجتماعی افراد تحت پوشش

 53 53 63 63 43 43 93 93 افزایش حمایت از کودکان خیابانی

 93 03 43 43 03 03 03 03 افزایش حمایت از معتادان

 63 63 73 73 73 63 63 53 غربالگری بینایی کودکان

 63 63 73 73 73 63 63 53 غربالگری شنوایی

افزایش کودکان تحت پوشش 

 تغذیه
93 93 93 93 93 93 93 93 

فزایش حمایت ازکودکان بی ا

 سرپرست
53 53 73 73 73 73 63 63 

 93 93 33 63 63 53 43 43 افزایش خانوارهای مستمری بگیر

 53 53 53 53 53 53 53 53 پرداخت شهریه دانشجویان

افزایش توانبخشی مبتنی بر 

 جامعه روستایی
53 53 53 53 53 53 53 53 

افزایش توانبخشی مبتنی بر 

 یجامعه شهر
63 63 43 43 63 43 03 03 

 93 03 53 53 53 53 53 53 افزایش تامین وسایل توانبخشی

 استان کل بهزيستياداره
 

بطور مثال . ايمبودهبگير سرپرست و خانوارهای مستمریشاهد افزايش حمايت از کودکان بيدر اين دوره 

 افزايش يافته است. 99ال درصد در س 93به  99درصد در سال  43بگير از خانوارهای مستمری
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 سرپرست تحت حمایت)درصد(بگیر و کودکان بیخانوار مستمری-2-9نمودار 

 های شاخص و کلیدی در دولت یازدهم و دوازدهمپروژه

 تخريب و بازساری شيرخوارگاه شبير با استفاده از مشارکتهای مردمي و خيرين 

 رات دولتيتخريب و بازساری مرکز سمانه با استفاده از اعتبا 

 

 
 شبیر شیرخوارگاه -66-9تصویر

 ترین اقدامات و دستاوردها در دولت یازدهم و دوازدهممهم

  پايش و بروز رساني و تمرکز مستمری بگيران 

  اقدام در خصوص توانمند سازی و خروج از چرخه حمايت 

 تمرکز بر پيشگيری از بروز معلوليتها آسيبهای اجتماعي و اعتياد 
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 تأمین اجتماعی غرب  کلاداره  -1-7

ميليون نفر را تحت پوشش بيمه داشته  5/0ساالنه حدود  99تا سال  99اداره کل تأمين اجتماعي غرب، از سال 

درصد افزايش يافته است. همچنين  133درصد به  35است. در اين دوره دريافت ليست بصورت غيرحضوری از 

)هوشمند(، درخواست فيش حقوقي و احکام افزايش ساليانه  هايي مانند طرح بازرسي کارگاهي الکترونيکشاخص

در اين مدت از وضعيت  تامين اجتماعي مستمری بگيران سازمانسازی حقوق اجرای متناسب بصورت غيرحضوری و

 درصد ارتقاء يافته است.  133صفر به 

 عملکرد اداره کل تامین اجتماعی غرب استان در دولت یازدهم و دوازدهم -9-9ول جد

 واحد عنوان شاخص
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 22 

جمعیت تحت پوشش 

 بیمه ای
 0،431،743 0،564،037 0،541،163 0،547،157 0،451،573 0،417،303 0،095797 0،996،035 نفر

گسترش دریافت 

 لیست غیرحضوری
 133 133 133 99 133 99 93 35 درصد

توسعه ابالغ 

نیکی احکام الکترو

 مطالباتی

 33 73 73 75 63 53 3 3 درصد

حذف تدریجی چک و 

جایگزینی پرداخت 

های الکترونیکی و 

 نقدی در سطح شعب

 133 133 133 133 133 133 93 33 درصد

طرح بازرسی کارگاهی 

 الکترونیک)هوشمند (
 133 133 133 133 133 63 3 3 درصد

درخواست فیش 

حقوقی و احکام 

یانه افزایش سال

 بصورت غیرحضوری

 133 133 33 73 65 53 3 3 درصد

سازی اجرای متناسب

مستمری حقوق 

تامین  بگیران سازمان

 اجتماعی

 133 3 3 3 3 3 3 3 درصد



گاه  فصل دوم: امور فرهنگی و اجتماعی  رد دولت تدبیر و امید استان تهرانیی اهی اجرا عملکرد دست

31 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

    

         

         

 
اجتماعی غرب استان-9-9نمودار  اداره کل تامین   نفر-جمعیت تحت پوشش 

 یازدهم و دوازدهمهای شاخص و کلیدی در دولت وژهپر

  99در سال  تهران 17افتتاح ساختمان جديد شعبه  

  90در سال  تهران 93افتتاح ساختمان جديد شعبه 

  96در سال  تهران 00افتتاح ساختمان شعبه 

 99در سال  راه اندازی اولين شعبه اقماری با پوشش مراجعين سراسر کشور در بيمارستان ميالد 

 95 هفته دولت سال جاری افتتاح شعبه اقماری مترو در 

 در سال  خودرو رانيا یشعبه اقمار یفعال ساز 

  96تهران در سال  11شعبه  997افتتاح کارگزاری شماره 

  97تهران در سال 13شعبه  961افتتاح کارگزاری شماره 

  97تهران در سال  95شعبه  947افتتاح کارگزاری شماره 

  99تهران در سال  11افتتاح ساختمان جديد شعبه 

 ترین اقدامات و دستاوردها در دولت یازدهم و دوازدهممهم
 تامين اجتماعي مستمری بگيران سازمانسازی حقوق اجرای متناسب 

 های جديد بيمه ایگسترش پوشش بيمه و جذب گروه 

 توسعه ابالغ الکترونيکي احکام مطالباتي 

 امهال حق بيمه کارفرمايان با توجه به شيوع کرونا 
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 و جايگزيني پرداخت های الکترونيکي و نقدی در سطح شعب حذف تدريجي چک 

 اصالح فرايندها و توسعه خدمات غير حضوری 

 )طرح بازرسي کارگاهي الکترونيک )هوشمند 

 افتتاح پروژه ها و شعب جديد و تسهيل در دسترسي به خدمات حضوری سازمان 

 اجرای طرح ساختار نوين ارائه خدمات 

 هاارگزاریسپاری و تقويت ک گسترش برون 

 تدوين برنامه عملياتي استاني در چارچوب برنامه راهبردی ستادی 

 بگيراناجرای طرح پرداخت متمرکز مستمری 

 برداری از سامانه استعالم ارتباط بيمه ایبهره 

 تدوين و اجرای برنامه های عملياتي حوزه اشتغال زايي ،توليد و بهبود فضای کسب و کار 

 تامين اجتماعي من و گسترش خدمات غير حضوری سازمان تأمين اجتماعي"رم افزار ميز خدمت الکترونيکي و ن 

 مکانيزاسيون فرآيند معاينات و ارسال پرونده به کميسيون پزشکي به صورت سيستمي 

 درخواست فيش حقوقي و احکام افزايش ساليانه مستمری بگيران بصورت غيرحضوری 

 مشاغل آسيب ديده از کرونا( ريمهای ضالمانه،ساختمان پالسکو وبرقراری و پرداخت مقرری بيمه بيکاری ب )تح 

 تعيين تکليف همپوشاني دفاتر درماني بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي با بيمه سالمت 

 درخواست غيرحضوری دفترچه درمان 

 ارائه درخواست بازنشستگي بصورت غيرحضوری 

 ختياریمعافيت از معاينات پزشکي اوليه متقاضيان با ماهيت ا 

 تهيه ، تلخيص و تجميع بخشنامه ها 

 حذف فرآيند تامين اعتبار دفترچه درماني و جايگزين آن با سامانه استحقاق درمان 

 نويسي غيرحضوری بيمه شدگان توسط کارفرما نام 
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 69ساختمان جدید شعبه افتتاح  -69-9تصویر 

 
 92ساختمان جدید شعبه  -63 -9تصویر

 
 ماری متروشعبه اق -64-9تصویر 
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 هااداره کل تامین اجتماعی شهرستان -1-8

شدگان دليل رشد روز افزون  تعداد بيمه به 1070سال  های استان تهران دراداره کل تأمين اجتماعي شهرستان

 حال از اداره کل تهران بزرگ منفک و فعاليت خود را به شکل مستقل آغاز نمود. در ،های تابعهو توسعه شهرستان

 واحد اقماری کارگزاری فعال و بايگاني9رسمي،  کارگزاری 15فعال،  اقماری شعبه 13 و اصلي شعبه 14 با حاضر

 95بگيران و شدگان، کارفرمايان، مستمریبيمهت مورد نياز را به جمع کثيری از فرديس خدما در مستقر راکد

يار، مالرد، پاکدشت، پرديس، شهرستان شامل رباط کريم، بهارستان، اسالمشهر، شهر 15شهرک صنعتي بزرگ در 

؛ رودبار و قصران )فشم( ارائه ميفشافويه، پيشوا، ورامين، قرچک، شهرقدس، دماوند، فيروزکوه و بخشي از لواسانات

 .دهد

 های استان در دولت یازدهم و دوازدهمعملکرد اداره کل تأمین اجتماعی شهرستان-2-9جدول 

 واحد عنوان شاخص
 دهمدولت دواز دولت یازدهم

 22سال  22سال  29سال  22سال  21سال  24سال  23سال  29سال 

تعداد کل افراد تحت 

 پوشش
 9399541 9105764 9377739 1933419 1957093 1933756 1313063 1799430 نفر

 97 96 96 96 36 34 05 3 درصد لیست های اینترنتی

 49 53 53 53 53 44 6 3 درصد ابالغ الکترونیک

 های استاننتأمين اجتماعي شهرستا کلاداره

 

 های شاخص و کلیدی در دولت یازدهم و دوازدهمپروژه

 99بهارستان در سال  ايجاد شعبه جديد  

 99مالرد در سال  ايجاد شعبه جديد  

  99ايجاد شعبه اقمارياحمدآباد مستوفي در سال 

  97ايجاد اقماری باغستان شعبه شهريار در سال 

 97الرد در سال ايجاد اقماری شعبه م 

  99در سال  993ايجاد کارگزاری دوم شعبه اسالمشهر کد 

  99در سال  133ايجاد کارگزاری شعبه رباط کريم  کد 

  93در سال  003ايجاد کارگزاری دوم شعبه رودهن کد 

  97در سال  970ايجاد کارگزاری دوم  شعبه شهريار کد 

  93در سال  099ايجاد کارگزاری شعبه فشافويه کد 

 93در سال  177جاد کارگزاری شعبه قرچک کد اي 
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  97در سال  199ايجاد کارگزاری شعبه مالرد کد 

  97در سال  995ايجاد کارگزاری شعبه ورامين کد 

  97احداث ساختمان ملکي شعبه فشم در سال 

  99افتتاح ساختمان ملکي شعبه فشافويه در سال 

 ازدهمترین اقدامات و دستاوردها در دولت یازدهم و دومهم

 بازسازی، بهسازی و زيبا سازی فضای اداری تمامي شعب تابعه به منظور افزايش رضايتمندی مراجعين 

 تامين اجتماعي مستمری بگيران سازمانسازی حقوق اجرای متناسب 

 گسترش پوشش بيمه و جذب گروههای جديد بيمه ای 

 توسعه ابالغ الکترونيکي احکام مطالباتي 

 ان با توجه به شيوع کروناامهال حق بيمه کارفرماي 

 حذف تدريجي چک و جايگزيني پرداخت های الکترونيکي و نقدی در سطح شعب 

 اصالح فرايندها و توسعه خدمات غير حضوری 

 ) طرح بازرسي کارگاهي الکترونيک )هوشمند 

 افتتاح پروژه ها و شعب جديد و تسهيل در دسترسي به خدمات حضوری سازمان 

 ارائه خدمات اجرای طرح ساختار نوين 

 سپاری و تقويت کارگزاريها گسترش برون 

 تدوين برنامه عملياتي استاني در چارچوب برنامه راهبردی ستادی 

 اجرای طرح پرداخت متمرکز مستمری بگيران 

 بهره برداری از سامانه استعالم ارتباط بيمه ای 

  فضای کسب و کارتدوين و اجرای برنامه های عملياتي حوزه اشتغال زايي ،توليد و بهبود 

  تامين اجتماعي من و گسترش خدمات غير حضوری سازمان تأمين اجتماعي"ميز خدمت الکترونيکي و نرم افزار 

 مکانيزاسيون فرآيند معاينات و ارسال پرونده به کميسيون پزشکي به صورت سيستمي 

 درخواست فيش حقوقي و احکام افزايش ساليانه مستمری بگيران بصورت غيرحضوری 

 قراری و پرداخت مقرری بيمه بيکاری ب )مشاغل آسيب ديده از کرونا(بر 

 تعيين تکليف همپوشاني دفاتر درماني بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي با بيمه سالمت 

 درخواست غيرحضوری دفترچه درمان 
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 ارائه درخواست بازنشستگي بصورت غيرحضوری 

 يت اختياریمعافيت از معاينات پزشکي اوليه متقاضيان با ماه 

 تهيه ، تلخيص و تجميع بخشنامه ها 

 حذف فرآيند تامين اعتبار دفترچه درماني و جايگزين آن با سامانه استحقاق درمان 

 نويسي غيرحضوری بيمه شدگان توسط کارفرما نام 

  99افتتاح شعبه مالرد سال 

 

 افتتاح شعبه مالرد -61– 9 تصویر

 

 شعبه بهارستان افتتاح -62-9 تصویر
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 داره کل بیمه سالمتا -1-9

به  99نفر بوده که در سال  0336114 ،96جمعيت تحت پوشش بيمه سالمت در آغاز اجرای اين طرح در سال 

 اجرايي شده اند.  99يا  93از سال  در حوزه دولت الکترونيک نفر رسيده است. ساير موارد عنوان شده 0396371

 دولت یازدهم و دوازدهم ملکرد اداره کل بیمه سالمت استان درع -2-9 جدول

 واحد عنوان شاخص
 دولت دوازدهم

22 29 22 22 

جمعیت تحت پوشش بیمه 

 سالمت
 0،396،371 0،345،613 0،355،937 0،336،114 نفر

تبادل و رسیدگی الکترونیک 

 اسناد بستری و بستری موقت
 05 00 - - بيمارستان

رسیدگی الکترونیک اسناد 

 خسارت متفرقه
 - - پرونده

99697  

)مهر تا 

 اسفند(

11443 

)فروردين تا 

 تير(

 1043 - - - موسسه استحقاق سنجی

 607 - - - موسسه نسخه نویسی الکترونیک

 649 - - - موسسه نسخه پیچی الکترونیک

 کل بيمه سالمت استاناداره 9
  

 و دوازدهمهای انجام شده در دولت یازدهم ترین اقدامات و پروژهمهم

  طراحي اپليکيشن نقشه هوشمند توسط اداره نظارت و ارزشيابي که گام مهمي در جهت توانمند سازی بيمه

شدگان و مراکز و موسسات درماني طرف قراردادبشمار مي رود .شايان ذکر است استفاده از اين اپليکيشن 

ارداد سازمان داشته و موسسات و کمک شاياني به بيمه شدگان در شناسايي موقعيت مکاني مراکز طرف قر

مراکز نيز با بهره مندی از اين اپليکيشن مي توانند از اين امکان بهره مند گرديده و بيمه شدگان را به 

 نزديکترين مرکز طرف قرارداد راهنمايي نمايند.

 رود در سال بشمار مي الکترونيکي نمودن ارزشيابي عملکرد مديران و کارکنان که جزء نقشه راه اداری کشور

 کل اجرايي گرديد.توسط اين ادارهبصورت صد در صد  93

  آن انجام و درصد  03آغاز و در حال حاضر  93الکترونيکي نمودن پرونده های پرسنلي کارکنان که از سال

 مابقي آن در حال انجام مي باشد.
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 استان  هایشهرستان اداره کل بنیاد شهید و ایثارگران -1-21

 شرح زير ميه دوازدهم ب در دولت يازدهم وهای تهران بنياد شهيد و ايثارگران شهرستانکل اداره  عملکرداهم 

 153به  99مزار در سال  94شاخص مرمت و بازسازی گلزار شهدا در اين دوره رشد چشمگيری داشته و از  باشد.

 رسيده است. 99مزار در سال 

 گران شهرستان های تهران در دولت یازدهم و دوازدهمعملکرد اداره کل بنیاد شهید و امور ایثار -66-9جدول 

 واحد عنوان شاخص
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 22 

 بازسازی و مرمت

 انقالب شهدای گلزار

 اسالمی

 153 916 150 936 65 13 70 94 مزار

 زیست سازی مناسب

 تأمین و شخصی

 هدف جامعه مسکن

 13 10 70 00 119 166 999 040 نفر

 3405 16393 13679 15941 19319 15153 14099 9494 نفر مددکاری

  ايثارگران شهرستان های تهران امور اداره کل بنياد شهيد و

 

 
ازسازی و مرمت -2-9نمودار  ر ب  مزار-اسالمی انقالب شهدای گلزا
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 های شاخص و کلیدی در دولت یازدهم و دوازدهمپروژه

 و مراسم  99تا 99در طي 174به 16و افزايش تخت از رستان روانپزشکي ميالد شهريار بيما تجهيز و تکميل

 99زني جهت توسعه بيمارستان در سال کلنگ

  99افتتاح ساختمان بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان  بهارستان، پيشوا و قرچک  در سال 

 95های استان تهران در سال ن شهرستانافتتاح ساختمان مالرد واداره کل بنياد شهيد وامور ايثارگرا 

  99افتتاح ساختمان بنياد شهيد وامور ايثارگران شهرستان فيروزکوه در سال 

 

 ساختمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان  بهارستان -69-9تصویر 

 
 بیمارستان روانپزشکی میالد شهرستان شهریار -62-9تصویر 
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 در دولت یازدهم و دوازدهم ترین اقدامات و دستاوردهامهم

 رواني  بهداشت سطح ارتقاء ايثارگران، منزلت تعالي و کرامت حفظ 

 مناسب سازی منازل جانبازان و خانواده های معظم شهدا و ايثارگران و تامين مسکن برای جامعه هدف 

 ايثارگران و نيز  هب پرستاری خدمات و پايش ايثارگران همچنين  ارائه  ای بيمه خدمات وکيفيت کميت افزايش 

 بيماران برای دندانپزشکي خدمات انجامو   ويژه درماني مراکز در پرخطر ايثارگران گروهي سالمت پايش

 روان و اعصاب

  افزايش وراه اندازی بخش نگهداری بيماران اعصاب وروان در بيمارستان ميالد شهريار وافزايش تخت در اين

 بيمارستان روانپزشکي 

  مزار وگلزار شهدا مرمت وبازسازی 

 برگزاری يادواره شهدا جهت ترويج ياد خاطره شهدا 
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 اداره کل بنیاد شهید و ایثارگران شهر تهران -1-22

مهم ترين فعاليت بنياد شهيد و امورايثارگران عبارتند از احياء، حفظ و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه، 

های معظم و حفظ آثار آنها، تجليل و تکريم، صيانت از خانواده زنده نگه داشتن ياد و نام شهيدان انقالب اسالمي

های معظم شاهد و ايثارگر. در راستای شاهد و ايثارگر و در نهايت تالش برای رشد و اعتالی مادی و معنوی خانواده

که مالحظه  داره کل بنياد شهيد و ايثارگران شهر تهران طبق جدول زير است. همانگونهعمل به اين اهداف عملکرد ا

رسيده است. اما مناسب  99مزار در سال  535به  99مزار در سال  63مي گردد مرمت و بازسازی گلزار شهدا از 

 به صفر رسيده است. 99سازی زيست شخصي و تأمين مسکن جامعه هدف به دليل کمبود اعتبار در سال 

 دوازدهم و ازدهمی دولت در تهران شهر ثارگرانیا و دیشه ادیبن کل اداره عملکرد -66-9 جدول

ف
ردی

  

 عنوان شاخص

 

 واحد

 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 

 

23 

 

24 21 

 

22 

 

29 22 22 

1 
 گلزار بازسازی و مرمت

 اسالمی انقالب شهدای
 535 413 043 941 33 105 69 63 مزار

9 

 مراکز تجهیز و تکمیل

 توانبخشی و ورزشی فرهنگی

 ...(ا بقیه پروژه)

 6533 6533 14333 13333 13333 5333 5333 5333 متربع

0 
 شخصی زیست سازی مناسب

 هدف جامعه مسکن تأمین و
 3 06 43 011 470 751 646 396 نفر

 96133 95796 94339 04795 95677 19609 13593 16539 نفر مددکاری 4

 بنياد شهيد و ايثارگران شهر تهرانکل اداره
 

 
(ا بقیه پروژه) توانبخشی و ورزشی فرهنگی اکزمر تجهیز و تکمیل-2-9نمودار  . . . 
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 های شاخص و کلیدی در دولت یازدهم و دوره سه ساله دولت دوازدهمپروژه

 (ا بقيه پروژه) توانبخشي و ورزشي ،فرهنگي مراکز تجهيز و تکميل... 

 

 
 اهلل هیبق پروژه -62-4تصویر 

 زدهمترین اقدامات و دستاوردها در دولت یازدهم و دوامهم

 رواني  بهداشت سطح ارتقاء ايثارگران، منزلت تعالي و کرامت حفظ 

 مناسب سازی منازل جانبازان و خانواده های معظم شهدا و ايثارگران و تامين مسکن برای جامعه هدف 

  ارتقاء امکانات رفاهي و اسايشي بيشتر برای جانبازان معظم از طريق تکميل و تجهيز پروژه فرهنگي ورزشي

 نبخشي بقيه ا...)عج(و توا

 ايثارگران و  به پرستاری خدمات و پايش ارائه ايثارگران همچنين ای بيمه خدمات وکيفيت کميت افزايش

 بيماران برای دندانپزشکي خدمات انجامو  ويژه درماني مراکز در پرخطر ايثارگران گروهي سالمت پايش نيز

 روان و اعصاب
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 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی -1-21

ريزی، راهبری، پايش و نظارت به منظور گذاری، برنامهماموريت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي، سياست

گرايي، حفظ و صيانت از نيروی کار، توسعه و توانمندسازی کار مبتني بر رعايت اصل سه جانبهتنظيم روابط 

ای، های بيمهمشاغل و برقراری عدالت اجتماعي در حوزه ها، ايجاد تعادل در بازار کار و حمايت از پايدار سازیتعاوني

اين اداره کل از  است. گریت و فراگيری مبتني بر قانون بيمهحمايتي و توانمند سازی با رعايت اصول جامعيت، کفاي

يل شده وسعه منابع انساني تشکهای تعاون، روابط کار، اجتماعي، اشتغال و کارآفريني و پشتيباني و تحوزه مديريت 5

 است که عملکرد اين حوزه ها به شرح زير است:

 دولت یازدهم و دوازدهمدر عملکرد حوزه  تعاون  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان-69-9جدول 

 واحد عنوان شاخص
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 22 

نظارت قانونی برتعاونی 
 ها و اتحادیه های کشور

 9333 19939 9113 3969 3596 159047 15011 19653 تعاوني

حسابرسی تعاونی ها و 
 اتحادیه های کشور

 95 5194 9133 0954 6765 9946 595 4331 تعاوني

ایجاد فرصت های 
شغلی در تعاونی های 

 کشور

 905 6671 6561 7670 6997 3930 15779 90149 نفر

راهبری صادرات تعاونی 
 اها و اتحادیه ه

 15333 36939 139953 55777 66397 50153 9073 91737 هزار دالر

تشکیل و توسعه تعاونی 
های تولیدی، خدماتی و 

 توزیعی

 59 971 951 941 933 539 630 1190 تعاوني

برگزاری دوره های 
آموزشی تعاون)مجازی، 

مدیریتی،مهارتی، 
 تخصصی(

561449 134063 131544 139333 33541 13936 نفر ساعت  70033 9194 

 استان کل تعاون، کار و رفاه اجتماعياداره

 عملکرد حوزه  کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در دردولت یازدهم و دوازدهم -63-9 جدول

 واحد عنوان شاخص 
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 22 

 0600 91179 91350 03373 43696 04379 03361 05399 رنف بکارگمارده شدگان

تعداد بازرس اتباع 

 خارجی
 1773 7617 3950 3663 3009 7613 3409 7739 بازرسي

شناسایی اتباع غیر 

 مجاز خارجی
 0399 16539 19940 91073 13450 19194 93960 93393 نفر

 استان کل تعاون، کار و رفاه اجتماعياداره
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 دولت یازدهم و دوازدهمدر عملکرد حوزه  روابط کار  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان -64-9 جدول

 واحد عنوان شاخص 
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 22 

 03964 60199 73044 76596 74396 71439 60366 60033 دادخواست دادخواست بدوی

 109644 59461 65343 51311 53633 47900 41143 46135 نفر کل مقرری بگیران

اشتغال مجدد مقرری 

بگیران از طریق معرفی 

واحدهای متقاضی 

تسهیالت کارفرمایی، 

واحدهای کار، خود 

 2ماده 6اشتغالی، تبصره 

 793 5955 0933 0553 0465 0995 9334 0901 نفر

کمک به واحدهای مشکل 

 دار جهت حفظ اشتغال
 173 931 957 941 964 414 950 966 بنگاه

 49 936 003 005 016 517 999 191 تشکل تاسیس تشکل ها

 19916 05169 03003 09795 49564 44335 49633 56499 بازرسي مجموع بازرسی

 استان کل تعاون، کار و رفاه اجتماعياداره

 دردولت یازدهم و دوازدهم اناون، کار و رفاه اجتماعی استعملکرد حوزه  پشتیبانی اداره کل تع -61-9جدول 

 واحد عنوان شاخص
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 22 

 1333 9536 9144 1695 9403 9493 9377 9796 نفر جمع نفر ساعت آموزش مدیران

 9906 10515 13153 16933 16313 13594 96955 15133 نفر جمع نفر ساعت آموزش کارکنان

 استان عاون، کار و رفاه اجتماعيکل تاداره

 عملکرد حوزه  اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان دردولت یازدهم و دوازدهم -62-9جدول 

 واحد عنوان شاخص 
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 22 

انتخاب نفرات برتر و تالش گران نمونه استانی 

 زیابی و داوری ()تشکیل کمیته ار
 3 99 06 61 7 17 94 19 نفر

برگزاری دوره های آموزشی پیشگیری از 

 آسیب های اجتماعی
 00 999 1033 1933 1511 9155 1154 974 نفر

برگزاری دوره های آموزشی مهارت های 

 زندگی برای زنان کارگر
 3 033 039 100 195 153 090 03 نفر

موزی جهت برگزاری دوره های آموزشی و بازآ

 بهداشت یاران کار
 3 73 519 93 114 197 937 913 نفر

 1 9 5 0 9 0 9 0  مسابقه  مسابقات قرآن 

هماهنگی در برگزاری مراسم در کارخانجات 

 ها وتعاونی
 9 4 5 13 45 67 95 199  مورد

برگزاری نشست های فرهنگی با موضوع 

 عفاف و حجاب ویژه جامعه هدف 
 - - 5 15 4 9 4 96  مورد

 استان کل تعاون، کار و رفاه اجتماعياداره
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 های شاخص و کلیدی در دولت یازدهم و دوازدهمپروژه

 )افتتاح ميزخدمت در ساختمان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي شهرستان تهران )مرکزی 

 افتتاح مجموعه ورزشي پاکدشت 

 افتتاح مجموعه ورزشي دماوند 

 کوهافتتاح مجموعه ورزشي فيروز 
 

 
 مجموعه ورزشی دماوند -96-9تصویر 

 
 مجموعه ورزشی پاکدشت -96-9تصویر 
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 ترین اقدامات و دستاوردها در دولت یازدهم و دوازدهممهم

 های استان های اقتصادی در سطح شهرستانبازديد از بنگاه 

 برگزاری جلسات هماهنگي فرمانداران جهت بررسي موانع و مشکالت توليد 

 های اشتغال رگروهحضور در کا 

  افتتاح نمادين ميز خدمت حوزه تعاون و اشتغال در ساختمان اداره مرکزی تهران با حضور دکتر کبيری

 معاونت امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي و ساير مسئولين استاني

 اندازی سامانه رسيدگي به شکايت کارگران و کارفرمايانراه 

 ه بيکاریسامانه بيم اندازیراه 
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 ایران و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی -1-29

رساني در اين دانشگاه علوم پزشکي ايران به عنوان يکي از متوليان اصلي سالمت در استان تهران به خدمت

های علوم پزشکي عيت تحت پوشش را در ميان دانشگاهدانشگاه علوم پزشکي ايران بيشترين جمحوزه اشتغال دارد. 

های مهم از جمله گسل معکوس و موقعيت خاص مناطق تحت پوشش و قرار گرفتن بر روی گسل باشدور دارا ميکش

های بهداشتي باعث شده است در برابر مخاطرات های مراکز و شبکهوود و همچنين قدمت باالی ساختمانامامزاده دا

بايستي راکز درماني تحت پوشش دانشگاه ميک مپذيری بااليي داشته باشد. با توجه به موقعيت استراتژييبسطح آس

 همواره آمادگي الزم را در زمينه ارائه خدمات به مصدومين و مجروحين ناشي از باليا داشته باشند. 

 عملکرد دانشگاه علوم پزشکی ایران در دولت یازدهم و دوازدهم-69-9 جدول
 

 واحد عنوان شاخص 
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 22 

 3 13 39 199 75 61 3 3 تخت ایجاد تخت های بیمارستانی

 1 9 3 1 4 3 1 3 تخت احداث و راه اندازی بیمارستان

احداث، تجهیز و بازسازی ساختمان 
های ستادی برای شبکه ها و مراکز 

 بهداشت
 3 1 3 3 3 3 3 3 عدد

احداث، توسعه و بازسازی مراکز خدمات 
 ریجامع سالمت شه

 9 9 5 3 0 3 3 3 عدد

احداث، توسعه و بازسازی پایگاه های 
 سالمت

 0 3 19 3 . 1 3 3 عدد

احداث، تجهیز و بازسازی مراکز خدمات 
 جامع سالمت روستایی

 6 9 0 3 3 9 3 3 عدد

 3 3 5 3 9 3 3 90 عدد احداث خانه های بهداشت

احداث کلینیک های بیماری های 
 رفتاری

 3 1 1 3 3 3 3 3 عدد

 3 3 1 3 3 3 3 3 عدد احداث آزمایشگاه رفرانس

نسبت تعداد مرگ مادران باردار به علل 
عوارض حاملگی و زایمان به کل موالید 

 زنده

تعداد در 
يکصد هزار 
 تولد زنده

93.94 13.33 93.73 13.4 15.39 10.95 14.15 - 

 - 5.53 5.73 5.94 6.0 7.37 3.43 7.79 تعداد در هزار مرگ نوزادان

 - 9.93 9.33 9.33 13 11.33 11.43 11.09 تعداد در هزار مرگ کودکان زیر یک سال

 - 13.53 11.03 13.90 11.36 19.93 10.73 10.34 تعداد در هزار مرگ کودکان زیر پنج سال

 - 43.33 03.33 1.33 1 1.33 9.33 13.33 درصد مرگ به علت سوانح و حوادث

 - 56.33 56.33 59.33 56 50.33 43.33 43.33 درصد روقیمرگ به علت بیماری قلبی و ع

 - 13.33 13.33 16.33 16 16.33 10.33 10.33 درصد مرگ به علت سرطان

میزان شیوع دیابت در جمعیت  باالی 
 سال روستایی 36

 - 4.93 4.93 5.93 4.1 4.33 4.33 جديد درصد

 - 133.33 133.33 99.33 93 96.33 جديد جديد درصد پوشش خدمات هنگام ازدواج)سالیانه(

 دانشگاه علوم پزشکي ايران     
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لید زنده- 66-9نمودار  موا زایمان به کل  به علل عوارض حاملگی و  اردار  ب تعداد مرگ مادران   نسبت 

 9دانشگاه علوم پزشکي ايران طي دوره خدمت دولت تدبير و اميد طي دوران فعاليت دولت تدبير و اميد 

در اين دوره  کلينيک بيماری های رفتاری احداث نموده است. 9آزمايشگاه رفرانس،  1خانه بهداشت،  03ان، بيمارست

ميزان مرگ مادران باردار و نوزادان، کودکان زير يک سال و زير پنج سال کاهش و مرگ ناشي از سوانح و حوادث، 

 بيماری های قلبي و عروقي و سرطان افزايش داشته است. 

 

 ای شاخص و کلیدی در دولت یازدهم و دوازدهمهپروژه

 بهارستان( ع) حسين امام بيمارستان برداری بهره و احداث      

 99 فجر مبارک دهه در برداری بهره و قدس شهر سليماني شهيد بيمارستان احداث    

 99 فجر مبارک دهه در برداری بهره و فيروزآبادی بيمارستان احداث     

 99 فجر مبارک دهه در برداری بهره و شهريار( ره)خميني امام بيمارستان احداث    

 99 فجر مبارک دهه در برداری بهره و مالرد شهرستان بيمارستان احداث     

 پرند يک فاز شهری سالمت جامع مرکز احداث      

 بهارستان شهر نسيم 9 شماره شهری سالمت جامع مرکز احداث       

 بهارستان وحانيونر شهری سالمت جامع مرکز احداث      

 مالرد فهميده شهيد شهری سالمت جامع مرکز احداث      

 شهريار وائين شهری سالمت جامع مرکز احداث      

 شهريار صباشهر شهری سالمت جامع مرکز احداث      
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 رفرانس آزمايشگاه/  تهران وليعصر شهری سالمت جامع مرکز احداث     

 ردمال شهرستان رفتاری کلينيک احداث      

 قدس شهر شهرستان رفتاری کلينيک احداث      

 

 

 بیمارستان فیروزآبادی -99-9تصویر 

 

 بیمارستان امام خمینی شهریار -93-9تصویر 
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 ترین اقدامات و دستاوردها در دولت یازدهم و دوازدهممهم
 درصدی75 فيزيکي پيشرفت با تهران سوختگي بيمارستان احداث عمليات     

 ايران پزشکيروان  بيمارستان احداث اجرايي ياتعمل شروع      

 تير هفتم شهدای بيمارستان احداث اجرايي عمليات شروع      

 و سالمت جامع خدمات مراکز سالمت، پايگاه بهداشت، خانه شامل بهداشتي واحد 75 ساخت ... 

 و خصوصي بخش به واگذاری قطري از شهرها حاشيه در جامعه سالمت مرکز 9 و سالمت پايگاه 94 اندازیراه 

       دولتي

 طريق از شهرهاکالن و نفر هزار 53 باالی شهرهای در جامعه سالمت مرکز 97 و سالمت پايگاه 161 اندازیراه 

      دولتي و خصوصي بخش به واگذاری

 خصوصي و دولتي سالمت هایپايگاه و مراکز در انساني نيروی 1333 جذب     
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 تهران و خدمات بهداشتی درمانی یدانشگاه علوم پزشک -1-24

ترين دانشگاه علوم ترين مرکز آموزش عالي نوين کشور و بزرگبه عنوان قديميعلوم پزشکي تهران  دانشگاه

های طرح تحول نظام سالمت و تالش در جهت پيشبرد اهداف تالش دارد تا با اهتمام به اجرای برنامهپزشکي، 

های کوتاه مدت در حوزه خدمات بهداشتي به بهترين شکل در عملکرد شاخصهای های کالن بخش و برنامهشاخص

های هران به طور مستقيم از طريق شبکهای که دانشگاه علوم پزشکي تکليدی بخش نيز نمايان گردد. منطقه

شده، بهداشت و درمان اسالمشهر، ری و مرکز بهداشت جنوب، عهده دار نظارت و ارائه خدمات بهداشتي به مردم آن 

های تهران و شهرستان 15هرداری منطقه از ش 4و  0و نواحي  93، 19، 17، 16، 11، 13شامل مناطق شهرداری 

حجم  با اين وجود ال هستنداسالمشهر و ری است که عمدتا مناطق متوسط و محروم تهران، با تراکم جمعيت با

 دولت در سالمت تحول هایبرنامه طي ناسد.شخدمات بهداشتي و درماني قابل به مردم، مرزبندی مشخصي را نمي

. است يافته تکميل و توسعهخود،  پوشش تحت منطقه دردانشگاه تهران  درمان و بهداشت شبکه دوازدهم، و يازدهم

 عملکرد اين دانشگاه به شرح زير است:

 عملکرد دانشگاه علوم پزشکی تهران در دولت یازدهم و دوازدهم-62-9جدول

 

 عنوان شاخص
 واحد

 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 22 

 - 43.47 40 06 99 17 9 3 درصد پوشش برنامه خودمراقبتی فردی

اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد 
غذایی که قانون ممنوعیت استعمال 
مواد دخانی در آنها به اجرا در آمده 

 است

 - 50 53 43 45 09 00 99 تعداد

ای صنفی دارای مجوز عاملیت یا واحد ه
 پروانه خرده فروشی محصوالت دخانی

 - 71 64 55 47 09 91 15 تعداد

 61شیوع مصرف دخانیات در افراد باالی 
 سال

 - 6 9 10 16 14 15 19 درصد

نمونه های میکروبی آب آشامیدنی 
 مطابق با استاندارد در مناطق شهری

 - 99.95 93.30 97.79 96.91 96.94 95.77 95.14 درصد

نمونه های میکروبی آب آشامیدنی 
 مطابق با استاندارد در مناطق روستایی

 - 99.60 93.9 97.60 96.99 95.71 94.13 90.99 درصد

مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی 
 دارای شرایط بهداشتی

 - 15 19.5 9.9 6.0 5.5 4 0 تعداد

 - 93 17 15 19 9 7 6 درصد اماکن عمومی دارای شرایط بهداشتی

 - 90.6 99.9 99.4 91.1 93.0 39.3 35.7 کارگاه های بازرسی شدهکارگاه

شاغلین در مواجهه با عامل زیان آور 
 شیمیایی )شاخص معکوس(

 - 10.5 15.1 17.9 90.4 93.5 01.4 09.9 درصد

شاغلین در مواجهه با عامل زیان آور 
 صدا)شاخص معکوس(

 - 19 93 90 95 09 09 40 درصد

شاغلین در معرض عامل ارگونومیکی 
ایستگاه کار نامناسب و وضعیت 
نامناسب بدنی حین کار)شاخص 

 معکوس(

 - 13.49 91 95 00 09 40 57 درصد

شاغلین تحت پوشش معاینات سالمت 
 شغلی

 - 43 40 09 04 97 19 19 درصد

 - 99 133 99 93 97 95 90 درصد پوشش برنامه پزشک خانواده روستایی
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 عنوان شاخص
 واحد

 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 22 

جمعیت حداقل یک بار خدمت گرفته به 
 جمعیت تحت پوشش

 - 79.9 60.7 60.1 56.4 49.7 44.1 05.5 درصد

 - 93.5 19.0 17.9 15.3 10.4 19.5 9.7 درصد آمادگی خانوار در برابر بالیا

ایمنی غیر سازه ای واحدهای بهداشتی 
 در برابر بالیا

 - 53 47 40 03 99 91 10 درصد

ری ماهانه دانش آموزان پوشش مکمل یا
 با ویتامین د

 - 97.3 95.9 90.1 13.9 14.7 10.5 19.0 درصد

پوشش مکمل یاری ماهانه دانش آموزان 
 با آهن

 - 74 71 66 69 57 40 04 درصد

نسبت بیماران مبتال به فشار خون با 
 فشارخون کنترل شده

 - 63.9 60.6 59.7 50.4 49.9 03.4 00.9 درصد

ی از حوادث میزان مرگ ناش
 ترافیکی)معکوس(

 - 3.31 3.39 3.30 3.35 3.39 3.11 3.33 درصد

نسبت بیماران مبتال به دیابت با قند 
 خون کنترل شده

 - 44 03 01 99 94 99 17 درصد

ماه در هزار  12تا  6میزان مرگ کودکان 
 تولد زنده)معکوس(

 - 9.9 0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.4 درصد

هزار تولد زنده میزان مرگ نوزادان در 
 )معکوس(

 - 5.91 6.09 6.3 6.30 6.94 7.60 7.39 درصد

پوشش وارنیش فلوراید تراپی در 
 سال 64تا  2کودکان 

 - 33 71 59 49 03 09 95 درصد

میزان پوشش واکسیناسیون کودکان با 
 واکسن پنتاواالن

 - 99 95 90 37 3 3 3 درصد

میزان پوشش واکسیناسیون کودکان با 
 ب ث ژواکسن 

 - 35 34 30 31 39 33 79 درصد

میزان پوشش واکسیناسیون کودکان با 
 MMRواکسن  

 - 110 111 135 139 99 97 94 درصد

 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران     

 

 
رنامه خودمراقبتی فردی -66-9نمودار   پوشش ب
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تولد زنده 12تا  6میزان مرگ کودکان  -69-9مودار ن  ماه در هزار 

 های شاخص و کلیدی در دولت یازدهم و دوازدهمپروژه
 تپه شهرستان ری آباد و گلآباد، عبدلتکميل خانه های بهداشت صادق     

  ن اسالمشهر و شهرستا )ع( شهرستان ری و امام حسين 9و  1تکميل پايگاه سالمت شهری قيامدشت

 خالزير جنوب تهران

 ها، باغ آباد بهشتي و کهريزک شهرستان ری و شهرک گلتکميل مرکز خدمات جامع سالمت شهری ولي

خواه، شيخ احمد کافي، ميثم، فيض، مهر واوان، مهر ضيا آباد و قاسم آباد شهرستان اسالمشهر و دولت

 لشفاء امام رضا و شهيد واحدی جنوب تهرانحکيم اعتماد، جواديه، شهيد احمدی، شهيد آيت، دارا

 تکميل مرکز خدمات جامع سالمت روستايي قلعه نو شهرستان ری و امام محمدباقر جنوب تهران  

 

 
 پایگاه سالمت شهری قیامدشت -94-9تصویر



گاه  فصل دوم: امور فرهنگی و اجتماعی  رد دولت تدبیر و امید استان تهرانیی اهی اجرا عملکرد دست

134 

 

 

 

 مرکز خدمات جامع سالمت شهری واوان -91-9تصویر 

 و دوازدهمترین اقدامات و دستاوردها در دولت یازدهم مهم

  اجرای پروژه ها و برنامه های تحول سالمت شامل احداث خانه بهداشت، مرکز خدمات جامع سالمت شهری و

 روستايي و پايگاه سالمت

 اشتغال زايي در راستای اجرای برنامه های تحول سالمت 

 نيروی انساني فني  نفر  439جذب و خريد خدمت  -

ا کاردان مامائي و بهداشت عمومي در قالب نيروهای پلي واالن نيروی کارشناس ي 616به کارگيری بالغ بر  -

 مراقبين سالمت 
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 شهید بهشتی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی -1-25

و تحت پوشش  رانيا يدولت یهااز دانشگاه يکي يبهشت ديشه يدرمان يو خدمات بهداشت يعلوم پزشک دانشگاه

علوم  يقاتيو تحق يآموزش یهاتيعالوه بر فعال. استان تهران است در يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

استان تهران  تينفر از جمع ونيلياز ده م شيب يو درمان ينظارت بر خدمات بهداشت تيدانشگاه مسئول نيا ،يپزشک

 شوا،يت، پپاکدش ن،يورام رانات،يشم روزکوه،يدماوند، ف یهارستانتهران و شه يو شرق يغرب ،ياز جمله مناطق شمال

دانشگاه در حوزه معاونت غذا و دارو به لحاظ تعداد کارخانجات مواد  نيو قرچک را بر عهده دارد. ضمناً ا سيپرد

 یهاشرکت اد،يمراکز ترک اعت ،يتحت پوشش نظارت یهاتعداد داروخانه ،يو بهداشت يشيآرا ،يدنيآشام ،ييغذا

 يدانشگاه علوم پزشک نيترتحت پوشش معظم يو خصوص يدولت يمارستانيب یدارو، و تعداد واحدها عيو توز نيتأم

 يو بهداشت يشيو آرا ييغذا اتيبه شکا يدگيدارو و سموم و مرکز رس يرساناطالع ي. مرکز ملشوديکشور محسوب م

 . باشنديم تقردانشگاه مس نيا یدر معاونت غذا و دارو زياستان تهران ن

 کی شهیدبهشتی در دولت یازدهم و دوازدهمعملکرد دانشگاه علوم پزش -62-9 جدول

 دولت یازدهم دولت دوازدهم
 عنوان شاخص واحد

22 22 29 22 21 24 23 29 

 تکمیل و توسعه شبکه درصد 69 69 60 35 90 90 34 36

 درصد 07 43 55 69 69 73 30 35

درصد واحد های ارائه دهنده 

خدمات به لحاظ استاندارد 

بودن فضای فیزیکی 

تمانهای نیازمند تعمیرات )ساخ

 و نوسازی(

 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

درصد در  90به  99درصد در سال  69با توجه به جدول عملکرد، شاخص تکميل و توسعه شبکه بهداشت از 

، 95ترش سال به دليل تدوين و عملياتي نمودن طرح گس 99و  93رسيده است. اين شاخص در سال  97سال 

 35درصد در ابتداری دولت يازدهم به  07کاهش داشته است. درصد واحدهای ارائه دهنده خدمات استاندارد نيز از 

تعميرات واحد های ارائه دهنده خدمات و توان به از اقدامات اساسي اين اداره کل مي رسيده است. 99درصد در سال 

مندی افزايش سطح کيفيت  خدمات ، کسب اعتماد و افزايش رضايت که موجباشاره کرد تجهيزات فني مورد نياز 

 مندی پرسنل با توجه به بهبود فضاهای فيزيکي و تجهيزات گرديد .کننده خدمات و رضايتمراجعين دريافت
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بهداشت-63-9نمودار  درصد-تکمیل و توسعه شبکه 

 ازدهم و دوازدهمهای شاخص و کلیدی در دولت یپروژه
  خانه بهداشت 04احداث 

  پايگاه سالمت 5احداث 

  مرکز خدمات جامع سالمت روستايي 4احداث 

  سالمت شهری مرکز خدمات جامع 7احداث 

  آموزشگاه بهورزی 1احداث 

  ستاد شبکه 1احداث 

  واحد سرايداری 1احداث 

  واحد آموزشي 9احداث 

 

 دشتمرکز خدمات حامع روستایی پاک—92 -9 تصویر
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 نیورام اباد جواد یروز شبانه سالمت جامع خدمات رکزم -99-9تصویر 

 ترین اقدامات و دستاوردها در دولت یازدهم و دوازدهممهم

  تامين اعتبارات مورد نياز جهت تعميرات واحد های ارائه دهنده خدمات و تجهيزات فني مورد نياز که موجب

افزايش رضايتمندی مراجعين دريافت کننده خدمات و خدمات ، کسب اعتماد و  افزايش سطح کيفيت

 رضايتمندی پرسنل با توجه به بهبود فضاهای فيزيکي و تجهيزات گرديد . 

 دريافت خدمات اوليه  افزايش سطح دسترسي شهروندان به خدمات اوليه سالمت و کاهش ميزان انتظار برای

 ه و راه اندازی واحد های غير فعال سالمت به خصوص در مناطق شهری و شهر تهران با تکميل شبک

  پايگاههای سالمت و ايجاد شغل برای بيش 164بهره مندی از ظرفيت بخش خصوصي برای ايجاد و راه اندازی

 نيروی اموزش ديده فني  533 از

  تامين اعتبارات پايدار و مستمر برای پيشبرد اهداف تحول سالمت شهری در حوزه بهداشت دانشگاه ها 
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 اورژانس -1-26

 99پايگاه در سال  916به  99پايگاه در سال  149طور که مالحظه مي شود تعداد پايگاه های اورژانس از همان

 رسيده است. همچنين تعداد آمبوالنس ها و موتورالنس های فعال رو به افزايش بوده است.

 و دوازدهم یازدهمعملکرد اورژانس در دولت  -96-9جدول 

عنوان 

 شاخص
 واحد

 دولت دوازدهم مدولت یازده

29 23 24 21 22 29 22 22 

تماس و 

مشاوره با 

661 

 396033 9647976 9046677 9134439 9937306 9393404 9979359 9090179 تماس

 956935 470706 051097 443467 597541 039477 057961 470554 مشاوره

 059933 1136740 399939 735790 503969 519319 439977 450746 تعداد ماموریت

 916 919 931 179 157 154 145 149 تعداد پایگاه

آمبوالنس 

های فعال و 

 رزرو

 953 993 915 910 193 191 173 171 فعال

 931 194 169 171 163 136 133 116 رزرو

موتورالنس 

های فعال و 

 رزرو

 903 146 194 36 96 94 4 7 فعال

 99 99 93 35 93 93 93 90 رزرو

 س شهر تهراناورژان
 
 

 
 های فعالتعداد آمبوالنس و متورالنس-64-9نمودار 
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 های شاخص و کلیدی در دولت یازدهم و دوازدهمپروژه

  ساختمان ناحيه مرکز بازسازی 

 بازسازی و نوسازی آسانسور و نمای ساختمان جمهوری اسالمي 

  محوطه سازی ساختمان ستاری 

 يم )جمهوری( به ساختمان جديد )ستاری(جابجايي واحد ارتباطات از ساختمان قد 

  بازسازی ساختمان ناحيه غرب 

  بازسازی ساختمان ناحيه شرق 

  بازسازی ساختمان ناحيه شمال 

  قلعه نو از کانکس فرسوده به ساختمان 005جابجايي پايگاه 

 بازسازی کامل ساختمان ناحيه اسالمشهر 

 
 فرسوده به ساختمان قلعه نو از کانکس 331جابجایی پایگاه -92-9تصویر 
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 یاتیعمل یها آمبوالنس یبازساز-92-9 تصویر

 ترین اقدامات و دستاوردها در دولت یازدهم و دوازدهممهم

  99در سال  916به  99درسال  149افزايش تعداد پايگاه از  

  99دستگاه در سال  451به  99دستگاه در سال  937افزايش تعداد آمبوالنسها از 

 99دستگاه در سال  959به  99دستگاه در سال  03وتورالنس ها از افزايش تعداد م 

  99دستگاه در سال  953به  99دستگاه در سال  171افزايش آمبوالنسهای عملياتي از 

  99دستگاه در سال 903به  99دستگاه در سال  7افزايش تعداد موتورالنسهای فعال از 

  93در سال  1136740به  99در سال  450746افزايش تعداد ماموريتها از 

  99استيشن در سال  53به  99استيشن در سال  17از  115افزايش تعداد استيشن های پاسخگو 

  راه اندازی اينترانت نواحي و مناطق و ايجاد شبکهwan  اورژانس تهران، دسترسي نواحي و پايگاه های مرکز

 ز نرم افزارهای مورد نيازاورژانس تهران به شبکه مرکز اورژانس و امکان استفاده مکانيزه ا

  راه اندازی سرويسAPN  به نام اورژانس تهران، راه اندازی بستر امن شبکه داده بر روی سيم کارتهای اين

مرکز سبب باالرفت امنيت اطالعات ارسالي بر روی بستر سيم کارتها و قطع ارتباط اين مرکز از روی بستر 

 اينترنت گرديد

 ( با حضور وزير محترم بهداشت. 97من ماه)افتتاح ساختمان ستاری در به 
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  دستگاه موتورالنس فورزا برای اولين بار در اورژانس تهران جهت امداد رساني به مددجويان  933بکارگيری

 و کاهش زمان رسيدن بر بالين بيماران و غلبه بر ترافيک تهران

 گاه الکتروکارديوگراف با قابليت تجهيز آمبوالنس های اورژانس تهران به دستگاه تله کارديولوژی ) دست

ارسال اطالعات(و استقرار پزشک متخصص قلب جهت تفسير نوار قلبي و دادن مشاوره به پرسنل عملياتي ) 

طرح مديريت سکته حاد قلبي(، تشخيص به موقع افراد مبتال به سکته حاد قلبي و انجام اقدامات  -947کد

 برای مددجويان فوری اورژانسي به جهت کاهش خطرات احتمالي 

  که تا پايان تير ماه  96شروع طرح امدادرساني به بيماران مبتال به سکته حاد قلبي برای اولين بار از سال

 مددجو خدمات ارايه گرديد  0301به تعداد  99

  که تا پايان تير ماه  96شروع طرح امدادرساني به بيماران مبتال به سکته حاد مغزی برای اولين بار از سال

 مددجو خدمات ارايه گرديد 6675به تعداد  99

 گذشته کليه فرايندهای ارسال ماموريت از طريق سيستم سنتي و آنالوگ صورت مي پذيرفت که با اين  در

 ارتقا کليه فرآيندها به صورت ديجيتال و آنالين صورت مي پذيرد

  115امکان تماس ناشنوايان با 

  راه اندازی سامانهLMS آنالين ها به صورت غير حضوری وجهت شرکت در کالس 

  راه اندازی زير ساخت اکتيو مرکز داده، با راه اندازی مرکز داده جديد مرکز اورژانس تهران تحولي شگرف در

ايجاد امنيت، جلوگيری از نفوذ، افزايش سرعت انتقال داده ،افزايش ميزان منبع سخت افزاری، افزايش 

 ری در اين مرکز ايجاد گرديد.ميزان منابع ذخيره سازی و پشتيبان گي

  راه اندازی ارتباطي فيبر نوری و راديويي پشتيبان لينک اصلي، با ايجاد اين سرويس در صورت قطع اينرنت

از بستر فيبر مرکز ، بدون لحظه ای توقف اينترنت جايگزين بر قرار مي گردد که موجب جلوگيری از قطعي 

 از ارسال ماموريتها مي گردد

 ری جهت پرسنل ستادی به دليل گسترش ويروس کروناايجاد دورکا 

  عدم امکان ارسال موقعيت تماس گيرنده که موجب افزايش خطا در پيدا نمودن آدرس مددجو مي گرديد

 اين مشکل مرتفع گرديد BTS numberکه با دسترسي به موقعيت جغرافيايي تماس گيرنده بر اساس 

 ملياتي آسايار و حذف فرم های کاغذی انجام ماموريت در عملياتراه اندازی و نصب نرم افزار اتوماسيون ع 

   راه اندازی اتوماسيون و ديسپچ نوين اورژانس تهران، راه اندازی اتوماسيون جديد مرکز اورژانس تهران و

اتصال کليه آمبوالنسها و موتورالنسها از طرق گوشي همراه به ديسپچ مرکز اورژانس تهران و افزايش سرعت 
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ل ماموريت ها و پرونده بيمار و دريافت پذيرش از بيمارستانها )راه اندازی يکي از بزگترين ديسپچ های انتقا

 اورژانس پيش بيمارستاني در کل کشور و افزايش کارائي و پاسخگوئي همکاران(

  يکچاره سازیGPS پيش بيمارستاني ، اتصال کليه آمبوالننس های مرکز اورژانس تهران به  و اتوماسيون

 درياب و اتصال و ارسال موقعيت به ديسپچ مرکز اورژانس تهران

 حذف  راه اندازی سامانه آموزش مجازی آذرخش و ثبت کليه اطالعات آموزشي پرسنل در سامانه فوق ،

 رونيککاغذ از مراسالت اداری در راستای اهداف دولت الکت

 بازنشستگي، حذف کاغذ از مراسالت  راه اندازی سامانه های الکترونيک تشکيالت، پرسنلي، ارزشيابي و

 اداری در راستای اهداف دولت الکترونيک

  انجام طرح نظر سنجي در ماموريتها بصورت پيامکي، بررسي درصد باالتری از رضايت سنجي مددجويان از

 خدمات اورژانس تهران

 دقيقه ای در زمان  06/7ان ماموريت از طريق نظارت مستقيم ، با انجام اين طرح کاهش طرح کاهش زم

ماموريت در سال گرديد، همچنين  133359که باعث صرفه جويي تعداد  96انجام ماموريت نسبت به سال 

 (97درصدی در شکايات ارتباطات گرديد )در سال  65درصدی در شکايات عمليات و  5/19باعث کاهش 

 دقيقه ای در زمان انجام ماموريت نسبت به  7مه طرح کاهش زمان از طريق نظارت مستقيم ، کاهش ادا

درصدی  9ماموريت در سال گرديد، همچنين باعث کاهش  104391که باعث صرفه جويي تعداد 97سال 

 33 درصدی در شکايات ارتباطات گرديد و نيز باعث افزايش رضايتمندی از 33/16در شکايات عمليات و 

 .(93گرديد ) سال 97درصد نسبت به سال  09/39درصد به 
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 هالل احمر -1-27

دوستانه بر ارائه خدمات امدادی به افراد آسيب ديده سوانح طبيعي و احمر استان با اهداف انسانجمعيت هالل

پايگاه های ساخته دست بشر، انجام فعاليت های عام المنفعه و داوطلبانه و آموزش همگاني متمرکز است.  تعداد 

 پايگاه رسيده است. 90پايگاه به  19امداد و نجات اين جمعيت طي دوران خدمت دولت تدبير و اميد، از 

 عملکرد جمعیت هالل احمر استان در دولت یازدهم و دوازدهم-96-9جدول 

 واحد عنوان شاخص
 دولت دوازدهم دولت یاردهم

29 23 24 21 22 29 22 22 

 90 99 99 91 91 93 93 19 تعداد نجاتهای امداد و پایگاه

 جمعيت هالل احمر استان

 

 
 های امداد و نجاتتعداد پایگاه-61-9نمودار 
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 های شاخص و کلیدی در دولت یازدهم و دوازدهمپروژه
 تکميل بخشي از پايگاه امداد و نجات اقماری شهرستان ری 

 دشتتکميل بخشي از پايگاه امداد و نجات اقماری شهرستان پاک 

 تکميل انبارهای امدادی شهرستان مالرد 

 تکميل ساختمان اداری شهرستان پاکدشت 

  اجرای پايگاه امداد و نجات جاده ای پرديس 

 

 ترین اقدامات و دستاوردها در دولت یازدهم و دوازدهممهم

 ه آتش پاسخگويي مناسب در بخش پشتيباني عمليات امداد ونجات سوانح طبيعي و غير طبيعي اخير از جمل

 سوزی ساختمان پالسکو، زلزله کرمانشاه، و سيل خوزستان

 ارتقاء سطح آمادگي با تشکيل و بروزرساني تيم های واکنش سريع 

 بر طرف نمودن مشکالت سخت افزاری و نرم افزاری پايگاه ها 

 تکميل زير ساخت های تاسيساتي و لجستيکي ابنيه جمعيت هالل احمر در سطح استان 

 اکز دپوی اقالم امدادی در نقاط مختلف و حساس سطح استان فراهم نمودن مر 

  افزايش سرعت پاسخگويي به سوانح جاده ای با احداث پايگاه در نقاط بيشتری از محور های مواصالتي 

  تشکيل خانه های هالل در سطح استان و شهرستان های زير مجموعه، به منظور ارتقاء و گسترش آموزش های

 انيامدادی عمومي و همگ

  برگزاری دوره های آموزش همگاني کمک های اوليه و آمادگي در برابر مخاطرات 

 برگزاری دوره های آموزشي عمومي و تخصصي امدادگران، نجاتگران، اعضاء و داوطلبان 

  انتشار و توزيع انواع محتوای آموزشي در مباحث امداد و کمک های اوليه و آگاهي بخشي به جامعه در ارتباط با

 راتمخاط
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ساختمان اداری شهرستان پاکدشت -36-9تصویر   

 
 ای پردیسپایگاه امداد و نجات جاده-36-9تصویر
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 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان -1-28

بخش فرهنگ به عنوان بستر و زيرساخت توسعه کشور دارای نقشي اساسي در توسعه پايدار جامعه است. در 

ه غني فرهنگي و تمدن کهن و اصيل ايراني، فرهنگ از ارکان اصلي جامعه محسوب کشور ما ايران به علت پيشين

های حيات بخش آن است. با توجه به انداز مبتني بر فرهنگ و مولفهگرديده، تا حدی که رويکرد حاکم بر سند چشم

رای جايگاهي غالب و نقش ملي و فراملي استان تهران به عنوان مرکز سياسي و تاريخي کشور، اين بخش در استان دا

 های کشور خواهد بود. حايز اهميت در ميان ساير استان

 نخست بخش-دوازدهم و ازدهمی دولت در استان یاسالم ارشاد و فرهنگ کل اداره عملکرد 9-99 جدول

 عنوان شاخص
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 22 

-موسسات فرهنگی هنری تک

 منظوره
154 991 953 960 033 079 436 513 

موسسات فرهنگی هنری چند 

 منظوره
1107 1957 1077 1497 1593 1633 1307 1393 

6کانون های آگهی و تبلیغاتی  9119 9957 9474 1990 1333 1753 1333 1353 

 1433 1455 1966 353 093 903 999 193 آموزشگاه های آزاد هنری

 ستانااداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي  
 آمار بصورت تجمعي ارايه شده است.* 

بر طبق آمار ارايه شده از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان تهران تعداد موسسات فرهنگي هنری 

موسس افزايش يافته است.  513موسسه به  154از  99تا  99های تک منظوره با رشدی بسيار چشمگير طي سال

موسسه رسيده است و در اين حوزه  1393موسسه به  1107درصدی از  66با رشد  تعداد موسسات چند منظوره نيز

ها در توزيع امکانات های استان در جهت رفع عدم تعادلعالوه بر رشد کمي شاهد نوعي توازن ميان شهرستان

 فرهنگي هستيم.

                                                   

های آگهی به بعد به علت ابطال مجوزهای غیرفعال بر اساس مقررات و قوانین نظارت بر کانون 4931های تبلیغاتی در سال های کاهش تعداد کانون .1
 ده است.و تبلیغاتی کشور بو
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تعداد موسسات فرهنگی و هنری) -62-9نمودار   تعداد مجوز(نمودار 

های يازدهم و دوازدهم، های فعاليت دولتگری دولت در امور فرهنگي طي سالبا توجه به هدف کاهش تصدی

 ايم.بوده 99واحد در سال  1433به 99واحد در سال  193ها از شاهد افزايش تعداد تعداد اين آموزشگاه

 

 یهای آزاد هنرنمودار مجموع مجوزهای آموزشگاه -69-9نمودار

به تفصيل در جدول ذيل ارايه  99-99های های جاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي طي سالساير فعاليت

 شده است.

 عملکرد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در دولت یازدهم و دوازدهم-93-9 جدول 
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 ها فعالیت عناوین شاخص عنوان
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 22 

کال دهمادآرگزش د

 بسهج  دودهجسا

 و آموزشي های کالس

 فرهنگي
961 993 69 913 115 973 176 11 

 های ساعت ميزان

 آموزش
19190 19635 0697 0145 1994 1535 1933 15 

 605 9946 91663 7541 5915 9609 11367 3191 هنرجويان تعداد

 نممیش م دهجسا

 3 179 179 64 141 93 135 141 هنری نمايشگاه تعداد

 برگزاری مدت

 ها نمايشگاه
1391  703 604 619 437 1161 1133 67 

 397 65493 39399 96137 49953 67393 146393  140415 کننده بازديد تعداد

نممیش م دکامبدود

رحصگالصدبسهج  دود

 قسآن 

 های نمايشگاه تعداد

 شده برگزار
03 69 09 05 99 57 05 9 

 49 493 659 914 419 513 953 793 برگزاری مدت

 603 50933 145036 46943 109753 130633 054003 73453 کننده بازديد تعداد

 رسا مدرذهب 
 1 939 10 5 31 33 76 199 مذهبي مراسم تعداد

 4 95953 3733 1360 00934 65990 31943 53556 کننده شرکت

ب رر اشتدودنشستد

 همادبسهج  

 76 947 174 151 99 96 05 59 ها نشست تعداد

 771 96394 14769 7103 4063 63400 6967 119 کننده شرکت

رسمبقمصدبسهج  دود

 هجسا

 برگزار مسابقات تعداد

 شده
07 99 95 97 96 03 99 47 

 315 91551 6677 9614 4795 14960 19003 15737 کننده شرکت تعداد

 075 530 999 164 939 150 1370 073 برگزيدگان تعداد

 شبدشعس

 اجرا های برنامه تعداد

 شده
59  45 03 05 15 40 91 6 

 97 96 41 10 50 59 50 51 برگزاری مدت

 نممیش

 استفاده تعداد

 کنندگان
11947 3393 7933 5655 1911 5975 5411 955 

 اجرای عنوان تعداد

 نمايش
196 115 119 193 90 903 905 0 

 3 1799 1933 400 9333 670 313 640 اجرا تعداد

 رگ یق 

 اجرای عنوان تعداد

 موسيقي
95 11 14 133 139 134 137 9 

 0 034 159 115 137 90 16 95 اجرا تعداد

 1333 99965 50099 90933 7751 7393 5003 0947 کننده استفاده تعداد

 استاناداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
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 جلسات رونمایی کتاب-39-9تصویر 

 

 

 یقرآن توسعه یشورا و یعموم فرهنگ یشورا جلسات یبرگزار-33-9 یرصوت

 اقدامات و دستاوردها در دولت یازدهم و دوازدهم ها وترین پروژهمهم

 22تا  29برگزاری برنامه ها و جشنواره های متعدد فرهنگی و هنری در سطح استان طی سال های  

  عنوان برنامه و  6333 بيش از، استاني و شهرستاني )در سطح مليبرگزاری برنامه های فرهنگي و هنری

 فعاليت(

  ساعت( 06333دوره آموزشي و  1433برگزاری کالس های آموزشي فرهنگي و هنری) بيش از 

 عنوان نمايشگاه( 933 برگزاری نمايشگاه هنرهای تجسمي ) بيش از 
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  گاه(نمايش 933برگزاری نمايشگاه کتاب و محصوالت فرهنگي و قرآني) بيش از 

  مراسم مذهبي و مناسبتي 653برگزاری حدود 

  عنوان مراسم بزرگداشت و نشست فرهنگي 333برگزاری حدود 

  مسابقه فرهنگي و هنری 953برگزاری بيش از 

  برنامه شب شعر 033برگزاری بيش از 

  اجرا 3933عنوان نمايش و بيش از  1133اجرای بيش از 

  موسيقيعنوان اجرای  553حمايت از برگزاری حدود 

  133برگزاری جشنواره های فرهنگي و هنری در سطح ملي، منطقه ای، استاني و شهرستاني )بيش از 

 جشنواره( 

  برگزاری هفته های فرهنگ و هنر در برج ميالد با هدف شناساندن آداب و رسوم اقوام ساکن در شهرستان

 های استان 

 دوره سوگواره و نمايشگاه( 5هنری محتشم در سطح ملي ) -طراحي و اجرای جايزه ادبي 

  برگزاری چهار دوره جشنواره سراسری آواها و نواهای رضوی از مجموعه برنامه های جشنواره بين المللي امام

 (93تا  95رضا )ع(. )

 (95المان های شهری قرآن و عترت)سال  برگزاری جشنواره 

 )برگزاری جايزه تهران پژوهي)پنج دوره 

 (95تا  99ئاتر)جشنواره استاني ارديبهشت ت 

  (93تا  90برگزاری جشنواره سينمايي فجر) سال های 

 برگزاری نمايشگاه های بزرگ قرآن و عترت در شهرستان های تابعه استان 

 های تابعه استانبرگزاری نمايشگاه های کتاب استاني در شهرستان 

  (95اجرای تئاتر در سوگ خورشيد در سطح استان)سال 

 خرداد 15با موضوع گراميداشت  «طلوع خرداد » نری جشنواره ملي فرهنگي و ه 

 استانهای موسيقي جشنواره شب 

  استانبرگزاری جشنواره های تئاتر 

 در  استان ادواری آزمون کاردانـش و های مهارت دو مرحله ای)نظری و عملي( های جامع آزمون برگزاری

 زمينه فرهنگ و هنر.

 (استاني) النبي ريحانه خوشنويسي نمايشگاه برگزاری 
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 (ع)البنين ام حضرت داستان و شعر سراسری کنگره برگزاری 

 کريم. آزمون جامع و سراسری دو مرحله ای قرآن برگزاری 

  فردا روشن راه کارتون و پوستر ملي برگزاره جشنواره 

 سالمت های رسانه نمايشگاه و دانشگاهي -پزشکي و دارويي علوم تخصصي های کتاب برپايي نمايشگاه 

 محور.

 برگزاری جشنواره استاني تئاتر لبخند 

 سجاديه صحيفه و البالغه نهج محوريت با نيايش و سراسری حکمت برگزاری جشنواره 

 استان هایرسانه و مطبوعات جشنواره برگزاری نخستين 

 گسترش و ترویج فرهنگ کتاب خوانی

 استانه برگزاری نمايشگاه های کتاب استاني با حضور ناشران کشور در شهرستان تابع 

 برگزاری نمايشگاه های متعدد کتاب در سطح شهرستان ها و روستاهای تابعه 

   تشکيل شورای سياستگذاری و تهيه نقشه راه کتاب و کتابخواني در استان و برگزاری مسابقات کتابخواني با

 همکاری اداره کل کتابخانه های عمومي استان

  های بزرگ استاني با اخذ مشارکت معاونت محترم فرهنگي در برگزاری هفته کتاب ج.ا.ا و برگزاری نمايشگاه

 شهرستان های تابعه استان)هفته کتاب و کتابخواني(

  اهدای يارانه خريد کتاب در نمايشگاه های استاني 

 تجهيز کتابخانه های روستايي و عشايری با مشارکت اداره کل جهاد کشاورزی استان 

  رس، دانشگاه ها، مساجد و ... اهدای کتاب های ارزشي و ديني به مدا 

 حمايت از ناشران استان و خريد کتاب 

 سالمت های رسانه نمايشگاه و دانشگاهي -پزشکي و دارويي علوم تخصصي های کتاب برپايي نمايشگاه 

 محور.

 حمایت از تولیدات نمایشی و سینمایی 

  استانبرگزاری جشنواره ساالنه تئاتر 

  صدور مجوز ساخت فيلم کوتاه 

 ايت از تاسيس دفاتر انجمن سينمای جوان در شهرستان های تابعهحم 

 برگزاری جلسات تخصصي در امور سينمايي و فيلم نامه نويسي 
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 حمايت از چاپ کتاب های مرتبط با موضوعات غني اسالمي و ايراني 

 ،برگزاری جشنواره استاني ارديبهشت تئاتر 

 ج شهرداری تهران در سطح استاناجرای تئاتر در سوگ خورشيد با همکاری سازمان بسي 

 مالرد شهرستان ميزباني به استان تک تئاتر جشنواره نخستين 

 برگزاری جشنواره استاني تئاتر لبخند 

 حمایت از تولیدات حوزه موسیقی و برگزاری جشنواره های مرتبط

  عنوان کنسرت در سطح استان 553حمايت از برگزاری بيش از 

 راسری آواها و نواهای رضوی از مجموعه برنامه های جشنواره بين المللي امام برگزاری چهار دوره جشنواره س

 (93تا  95رضا )ع(. )

 ها رستوران و سنتي های خانه سفره در زنده موسيقي اجرای مجوز صدور انجام امور 

 ها ارگان در موسيقي اجرای صدور مجوز 

 حمايت از برگزاری جشنواره ها در سطح استان 

 مالرد شهرستان در تکنوازی موسيقي جشنواره 

 جشنوراه موسيقي شب های تهران 

 پيشوا شهرستان موسيقي جشنواره 

 ورامين فجر موسيقي جشنواره 

 فجر در شهر قدس آوای موسيقي جشنواره 

 و پسران دختران موسيقي هنرستان های سال هنرجويان پايان کنسرت اجرای 

 نقالب اسالمی و دفاع مقدس های تخصصی با موضوع اها و نمایشگاهگسترش جشنواره

 ....برگزاری برنامه های ويژه فرهنگي و هنری در مناسب های دفاع مقدس نظير سوم خرداد، هفته بسيج و 

 برگزاری برنامه های ويژه فرهنگي و هنری در ايام دهه مبارک فجر 

  برگزاری نمايشگاه آثار دهه مبارک فجر هنرهای تجسمي 

  خرداد. 15با موضوع گراميداشت  «طلوع خرداد  »و هنری  برگزاری جشنواره ملي فرهنگي 

 برگزاری مسابقات فرهنگي با موضوع مرتبط با دفاع مقدس 
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 نهاد ها و نهادهای مردماندازی انجمنحمایت از تأسیس و راه

 تسهيل روند تاسيس انجمن های مختلفي از جمله انجمن فرهنگي هنری در سطح استان حمايت و 

 مجوز برای موسسات قرآن و عترت در راستای واگذاری اجرای امور قرآني و برنامه های  صدور حمايت از

 محافل وکرسي های تالوت به بخش خصوصي )موسسات قرآن و عترت(

  صدور مجوز فعاليت و معرفي نامه به انجمن ها جهت استفاده از برخي مراکز فرهنگي دراستان و مشارکت

هنرهای تجسمي و  انجمن استاني در زمينه ي و هنری و صدور مجوزفرهنگ آنان در بيشتر فعاليت های

 موسيقي ونمايش

   حمايت و تسريع در صدور مجوز فعاليت در امور فرهنگي، هنری و قرآني به متقاضيان حقيقي و حقوقي در

 سطح استان.

 افزایش سرانه فضاها و مجتمع های فرهنگی و هنری

  97متر مربع و افتتاح در سال  1453به متراژ احداث مجتمع فرهنگي هنری در شهر قدس. 

   99متر مربع و افتتاح در سال  1453احداث مجتمع فرهنگي هنری در شهرستان مالرد به متراژ. 

  درصد پيشرفت. 95متر مربع و با  433احداث طبقه دوم مجتمع فرهنگي هنری دماوند با متراژ 

   متر  033متر مربع، افتتاح ساختمان اداره پرديس با  433افتتاح مجتمع فرهنگي هنری آهار شميرانات با

 مربع.

   متر مربع زير بنا. 1914افتتاح مجتمع فرهنگي و هنری ايمان پرند )شهرستان رباط کريم( با 

   حمايت از تاسيس و راه اندازی انجمن ها و موسسات مردم نهاد و مجوزهای فرهنگي، هنری و قرآني ) بيش

 متقاضي(. 3333از 

 ز و مرمت مجتمع های موجود.تجهي 

 .تاسيس پالتوهای هنری 

 .راه اندازی سالن های ديجيتال سينمايي سيار در شهرستان های فاقد سينما 

 .راه اندازی مجتمع های غيرفعال و استفاده از تمامي ظرفيت ها 

 توجه به حوزه قرآن و عترت 

 شهروندان به آموزش قرآن و عترت افزايش صدور مجوز موسسات قرآن و عترت در جهت تسهيل و دسترسي 

  و  برگزاری نشست تخصصي برای مديران موسسات قرآن و عترت در جهت توانمند سازی مربيان قرآن

 آموزش معلمان در سطح موسسات قرآن و عترت
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  برگزاری آزمون قرآن و عترت در جهت افزايش و سراسری کردن آموزش قرآن و علوم، مفاهيم و ترجمه

 وتفسير قرآن

 رپايي نمايشگاه قرآن و عترت، برگزاری نمايشگاههای قراني از آثارهنرمندان و حمايت مادی ومعنوی از آنان ب

 )خريدآثار( در برنامه های متعدد

 تجليل از فعاالن قرآني در سطح استان 

  برپايي نمايشگاه قرآن و عترت و کتاب جهت سهولت عامه مردم به محصوالت فرهنگي و هنری به همراه

 يفات الزمتخف

 المان های شهری قران و عترت. برگزاری جشنواره 

 سجاديه صحيفه و البالغه نهج محوريت با نيايش و سراسری حکمت برگزاری جشنواره 

 های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی )ره( گسترش و ترویج اندیشه

 خريد کتاب های موضوعي در تمامي شهرستان های تابعه 

 ا حضرت امام )ره( به مدارس، مساجد و...، اهدای کتابهای مرتبط ب 

 بزرگداشت حضرت امام)ره( در شهرستان های تابعه 

 برگزاری شب شعر موضوعي در شهرستان های تابعه 

 الهي حضرت امام)ره( برگزاری مسابقات فرهنگي وصيت نامه سياسي 

 گسترش و تقویت فعالیت های فرهنگی و هنری مساجد کشور 

  های فرهنگي هنری مساجداهدای کتاب به کانون 

 برگزاری نمايشگاه های فرهنگي و قرآني در مساجد استان 

 برگزاری سلسله محافل انس با قرآن کريم در مساجد استان 

  باب  1033حمايت از تاسيس و ايجاد کانون های فرهنگي و هنری مساجد استان و افزايش آن به بيش از

 کانون در سطح استان.

 ایی بخش فرهنگ با سایر دستگاه ها و نهادها افزگسترش همکاری و هم

  تعامل و همکاری با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان و برگزاری مراسم تقدير از پديدآورندگان نوجوان

 و کودک

 تعامل و همکاری با سازمان جهاد دانشگاهي و برگزاری مراسم تقدير از آثار علمي اساتيد دانشگاهي 

 اين موضوع رت راه، مسکن و شهرسازی و تقدير از پديدآورندگان آثار مرتبط باتعامل و همکاری با وزا 
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 تعامل و همکاری با شهرداری تهران در بخش های مختلف اعم از ديني، قرآني و فعاليت های ملي و مذهبي 

 تقدير از مفاخر و چهره های فرهنگي و هنری شهر تهران 

  در راستای اجرای بهتر برنامه های فرهنگي و هنری در  تعامل و همکاری با مراکز آموزشي و دانشگاهي

 سطح استان

 معدن و تجارت استان در خصوص برگزاری نمايشگاه های کتاب و  تعامل و همکاری با سازمان صنعت

 محصوالت فرهنگي در کارخانه ها

 پديد آورندگان  تعامل و همکاری با معاونت جوانان سازمان ورزش و جوانان و برگزاری اولين دوره تقدير از

 جوان

  تعامل و همکاری با سازمان محيط زيست و برگزاری اولين دوره کتاب محيط زيست 

  تعامل و همکاری با وزارت جهادکشاورزی و برگزاری مراسم تقدير از پديدآورندگان جهادکشاورزی 

  ز پديد آورندگان مشارکت و همکاری با انتشارات علمي و فرهنگي و برگزاری اولين دوره مراسم تقدير ا

 رشته های علوم انساني دانشگاه ها

   مشارکت و همکاری با معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي و تقدير از پديدآورندگان آثار علمي اساتيد

 دانشگاه آزاد

  اهدای کتاب و قدرداني وتالش در جهت ايجاد کتابخانه مراکز آموزشي 

  در زمينه تبليغات صدور مجوز فعاليت مختلف فرهنگي و هنری 

  برگزاری جشنواره ها و نمايشگاههای مختلف 

  ايجاد ارتباط بين اداره کل با ساير نهادها در راستای ارئه خدمات بهتر به مراجعين 

  تشکيل شورای اقتصاد مقاومتي در سطح استان به منظور پيگيری امور مرتبط با فرهنگ و هنر 

   شهرستان های استان.حمايت از تشکيل خانه مطبوعات در سطح 

 ها و امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی)موسسات مردم نهاد( واگذاری تصدی

 تعامل با انجمن ها و اتحاديه های صنفي 

 واگذاری اجرای برنامه های اصلي وکالن به نهادی غيردولتي و مؤسسات 

 با کمک و ياری انجمن  واگذاری بخش مهمي از کارهای مهم در عرصه فرهنگ از قبيل برگزاری جشنواره ها

 های مختلف همچنون نشست های ادبي و عصر شعر

  ری به موسسات مردم نهادتالش برای واگذاری مجتمع های فرهنگي و هن 
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 توجه به فرهنگ عمومی 

  برگزاری مستمر جلسات شورای فرهنگ عمومي در سطح مرکز استان و شهرستان های تابعه و پيگيری

 سال گذشته( 3جلسه در  1333اجرای مصوبات ) حدود 

 بستر سازی ارتقای فعاليت فرهنگي با ايجاد انجمن های فرهنگي و هنری در شهرستان های تابعه 

   توجه به اقشار مختلف جامعه در راستای کشف و ظهور استعداد های فرهنگي هنری با برگزاری نمايشگاه

 های هنری و حمايت از اجراهای نمايشي در سطح استان

 اتيد دانشگاه تهران در شورای فرهنگ عموميدعوت از اس 

 برگزاری نمايشگاه های عفاف و حجاب در سطح استان 

 ... برگزاری کارگاه های آموزشي با موضوعات سبک زندگي اسالمي ، عفاف و حجاب و 

 ترویج و توسعه فرهنگ احترام به قانون و دفاع از حرمت اشخاص و قانون و تقدیر و تجلیل از مفاخر 

 ارباب رجوع و تذکرات جدی شفاهي و کتبي به رعايت حرمت افراد در حوزه مطبوعات محلي استان تکريم 

 جلوگيری از فعاليت های غيرقانوني مراکز متخلف در راستای جلوگيری از گسترش فعاليت غيرقانوني 

  برگ اوراق پيش بيني نتايج فوتبال و پلمپ چاپخانه های متخلف 169333توقيف و امحاء 

 ری جلسات بدوی رسيدگي به تخلفات نشر و پيگيری امور مربوطهبرگزا 

 برگزاری جلسات داوری و حل و فصل مشکالت موسسات و مراکز وابسته 

  بازديد نظارتي. 13333بازرسي مستمر از موسسات و مراکز و فرهنگي و هنری و چاپخانه ها بالغ بر 

 .تجليل از فعاالن، نويسندگان و پژوهشگران فرهنگي 

 ت فراغت اوقا

 فرهنگ عمومي شهرستان های تابعه تاکيد بر هم افزايي فعاليت های اوقات فراغت در شوراهای 

  حمايت از اجرای برنامه های فرهنگي هنری و برنامه های اوقات و فراغت توسط کانون های فرهنگي و هنری

 مساجد استان

 ی در مجتمع های فرهنگي هنری برگزاری دوره ها و ترم های آموزشي رشته های های فرهنگي و هنر

 ادارات تابعه.
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 های دینی توجه به فرهنگ و هنر نواحی، اقوام و اقلیت

 همايش خليج فارس، خليج اقوام ايراني 

 برگزاری جشنواره های فرهنگي ويژه اقوام 

 برگزاری جشنواره دانشجويي اقوام در دانشگاه تهران 

 هرانبرگزاری جشنواره زاگرس نشينان در دانشگاه ت 

 برگزاری جشنواره موسيقي نواحي در دانشگاه تهران 

 صدور مجوزهای فرهنگي در سطح شهرستان های تابعه 

  .خريد کتب به زبان های محلي 

 توجه و تالش در راستای تحقق و ایجاد دولت الکترونیک و مکانیزه کردن امور 

 عهپيگيری و راه اندازی پايگاه اطالع رساني ادارات شهرستان های تاب 

  اداره تابعه در سطح استان با پياده سازی سيستم اتوماسيون اداری و انجام  17برقراری ارتباط امن و سريع با

 کليه مکاتبات اداری

 )همکاری در جهت ايجاد و راه اندازی سيستم ارتباطي امن استاني با استانداری) دولت الکترونيک 

 ياز در سطح استانتامين و خريد قطعات و سخت افزارهای جديد مورد ن 

  افزايش پهنای باند و سرعت اينترنت شبکه ای 

   سويئچ برای ارتقاء شبکه اداره کل 5خريد 

    حوزه تابعه، انجام اقدامات الزم در راستای طراحي  93خريد و راه اندازی نرم افزار اموال استاني در بيش از

 هنگي هنری استانو اجرای سيستم خدمات الکترونيک و بانک اطالعاتي مراکز فر

  استاندارد سازی پورتال و پايگاه اينترنتي اداره کل بر اساس معيارهای اعالم شده اداره کل فناوری اطالعات 

   استانراه اندازی پرتال استاني حوزه ديوان محاسبات 

  راه اندازی و پشتيباني سرور مربوط به تعاوني و اعتبارات کارکنان 

 مربوط به بيمه تکميلي کارکنان راه اندازی و پشتيباني سرور 

  همکاری و شرکت در جلسات پدافند غيرعامل وزارت ارتباطات و فن آوری اطالعات 

  .راه اندازی نرم افزار بانک اطالعاتي و اداری بازنشستگان 

  ذی ربط در برگزاری جلسات به صورت راه اندازی سيستم برگزاری وبينار و همکاری با دستگاه و نهادهای

 .بينار
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 های استانرگزاری جشنواره موسیقی شبب -34-9تصویر 

 

 «مدهامتان» یقرآن جشنواره-31-9تصویر 
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 کل تبلیغات اسالمی اداره -1-29

رهنگ انسان ساز کل تبليغات اسالمي در راستای رسالت فرهنگي و تبليغي خود و به منظور نشر و ترويج فاداره

-قرآني و تعميق ارزش های ديني با تکيه بر انديشه های واال و حيات بخش  اسالم ناب محمدی )ص( فعاليت مي

 99نفر در سال  43634به  99نفر در سال  10511نمايد. اين اداره در زمينه آموزش همگاني قرآن کريم از آموزش 

 رشد چشمگيری داشته است.   97و  96ر سال های رسيده است. در برگزاری مراسم و محافل قرآني د

 استان در دولت یازدهم و دوازدهم اداره کل تبلیغات اسالمیعملکرد  -94 -9جدول 

 واحد عنوان شاخص
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 22 

 قرآن همگانی آموزش

 کریم
 43634 537554 1005669 1363505 354393 641191 994099 10.511 نفر

 و مراسم تثبیت

 قرآنی محافل
 103 1797 4545 0606 9939 9139 764 43 مراسم

 95317 019739 399917 653004 596643 094936 103945 53.333 روز/  نفر مبلغ اعزام

 در مستقر روحانیون

 استان
 91 59 156 166 109 105 103 103 نفر

 تاثیر اقشار از حمایت

 دینی گذار
 617 7736 93979 16990 19973 9704 0437 9796 نفر

 تشکلهای از حمایت

 دینی
 495 5016 10993 11199 3954 6716 9051 1793 تشکل

 های گفتمان برگزاری

 دینی
 93 1930 0166 9500 9396 1593 509 133 گفتمان

 حمایت و ساماندهی

 موسسات و مراکز از

 شهری قرآنی

 96 1933 0133 9544 9305 1596 504 111 مرکز

 حمایت و ساماندهی

 قرآن های خانه از

 روستایی

 6 76 933 163 193 96 04 91 مرکز

 استان تبليغات اسالميکل اداره          
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 های دینیبرگزاری گفتمان-62-9 نمودار

 های انجام شده در دولت یازدهم و دوازدهمترین اقدامات و پروژهمهم
 ويت و حمايت از کانون ها و مراکز فعال قرآنيتق 

 سازماندهي و تقويت شبکه تبليغي 

 سازماندهي ،هدايت و حمايت از تشکل های مردم نهاد ديني و مذهبي 

 ريزی و اجرای طرح های فرهنگي و دينيبرنامه 

  های آموزشي و پژوهشيبرنامهتقويت و اجرای 

 ديني های ارزش و باورها تعميق و تقويت 

 تاثيرگذار اقشار ديني بينش و دانش قایارت 

 های فرهنگي مذهبيپيشگيری از بروز و شيوع آسيب 

 قرآني مردم نهاد -توسعه فضاهای فرهنگي 

 تقويت حوزه مديريت فرهنگي 

 های نوين تبليغيآوریها و فنهای آنان در استفاده از شيوهتوانمندسازی نيروی تبليغي و ارتقای مهارت 

  های فرهنگي، ديني و اجتماعيو آسيبشناسايي نيازها 

 ديني -های مردم نهاد فرهنگيتقويت سازمان 

 سازماندهي جمعيت بانوان فرهيخته و نخبه فرهنگي 

 هااستفاده از ظرفيت نخبگان حوزه و دانشگاه در برنامه ريزی و تدوين شاخص 

 رسازماندهي و تشکيل بانک اطالعات جامع اساتيد، مبلغين و اقشار تاثيرگذا 

 های تخصصي با بصيرت ديني و انقالبيتشکيل و هويت بخشي به انجمن 
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 های عمومی کل کتابخانهاداره -1-11

يج خواندن وترهای فرهنگ و هنر با هدف ويژه و اصلي کل کتابخانه های عمومي به عنوان يکي از زيربخشاداره

 154173به  99مترمربع در سال  197913فعاليت دارد. طبق آمار ارائه شده زير بنای کتابخانه های استان از 

 رسيده و ساالنه کتابخانه های تازه تأسيس به ظرفيت کتابخانه های موجود اضافه شده است. 99مترمربع در سال 

 عملکرد اداره کل کتابخانه های عمومی استان در دولت یازدهم و دوازدهم- 91-9جدول 

 واحد هاشاخص
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 22 

تعداد 

 هاکتابخانه
  005  000  014  039  031  991  939  939 باب

زیربنای 

 هاکتابخانه
  154173  150766  147670  140161  149351  141944  143994  197913 مترمربع

تعداد نسخ 

کتاب موجود 

-در کتابخانه

 ها

  9916951  9671930  9513973  9090996  9999910  9190947  9313061  1900393 نسخه

 * 51313  9394016  9654469  1333947  1933714  1735597  1334040 1731077 نسخه امانت کتاب

عضویت در 

 هاکتابخانه
 * 175496 193976 196900 173176 134397 196709 137931 145456 نفر

های برنامه

 -فرهنگی 

 آموزشی

 ** 706 9437 1993 313 570 905 93 - تعداد

جلسات 

انجمن 

 هاکتابخانه

 10 105 139 91 137 195 133 10 جلسه

های کتابخانه

 تازه تاسیس
 1 9 5 0 6 1 0 - تعداد

بازسازی، 

مقاوم سازی 

و تعمیرات 

 اساسی

 0 9 9 7 9 6 9 - تعداد

 خرید منابع

 نسخه
آغاز شده است و پيش از آن آمار  96ساماندهي منابع از سال 

 ای در دسترس نيستني از خريد منابع کتابخانهمدو

900،196  44،963  63،764  91066  

ميليون 

 ريال
19،030 11،993 93،053 13.333 

 کتابخانه های عمومي استانکل اداره

ن ها به اعضا و مراجعيبه علت شيوع کرونا، طبق مصوبه ستاد ملي مبارزه با کرونا و ابالغيه استانداری، کتابخانه

ها به ارائه خدمات به اعضا پرداختند که نوبت کتابخانه 9ارائه خدمات نخواهند داشت. اما از زمان شيوع بيماری، 
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های فرهنگي نيز به علت شيوه کرونا فقط از طريق فضای مجازی باشد. در مورد برنامهماحصل آن، آمار ذکر شده مي

 .شودو بصورت غيرحضوری برگزار مي

 
هت-62-9نمودار  هاعداد نسخ کتاب موجود در کتابخان

 های شاخص و کلیدی در دولت یازدهم و دوازدهمپروژه

 بازگشايي کتابخانه پارک شهر 

 )افتتاح کتابخانه عمومي مترو ميدان وليعصر)عج 

 )افتتاح کتابخانه عمومي باباطاهر مترو ميران وليعصر )عج 

  شهرستان بهارستان 7افتتاح کتابخانه سيار شماره 

 شهرستان مالرد  3تتاح کتابخانه سيار شماره اف 

  شهرستان ری  9افتتاح کتابخانه سيار شماره 

 
 کتابخانه پارک شهر - 32-9تصویر 
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 کتابخانه عمومی مترو میدان ولیعصر)عج(-39-9تصویر

 ترین اقدامات و دستاوردها در دولت یازدهم و دوازدهممهم

 بومي و ملي نويسندگان حضور با کتاب ييرونما و بررسي و نقد نشست های  برگزاری  

 شعر محافل برگزاری   

 چراغ چهل» ادبي جايزه برگزاری در مشارکت»  

 نويسي خاطره سفيد، جشنواره هدهد رضوی، جشنواره جشنواره برگزاری  

 تهران کتاب الملليبين نمايشگاه در غرفه برپايي  

 قرآن نمايشگاه در غرفه برپايي  

 بهمن 99 راهپيمايي نگيفره غرفه در برپايي  

 (ع) باقرالعلوم کتابخانه احداث عمليات آغاز  
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 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان -1-12

فرهنگي و هنری است که برای پر کردن کمبود آثار و  سازمان  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،

 .فعاليت خود را آغاز کرد محصوالت فرهنگي برای کودکان و نوجوانان،

کودکان و نوجوانان و نيز از  هایکتابخانه ترين شبکهکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دارای گسترده

رود. کانون همچنين شمار ميبه ايران های اين کودکان و نوجوانان درکتاب ناشران و ترين توليدکنندگانبرجسته

عنوان شرکت دولتي و وابسته ه بههای فرهنگي برای کودکان و نوجوانان است کوردهآو ساير فر هافيلم کنندهتهيه

 .دهدبه فعاليت خود ادامه مي رورش ايرانوزارت آموزش و پ به

 عملکرد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دولت یازدهم و دوازدهم-92-9جدول 
 

 واحد عنوان شاخص

 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 22 

 3 933 953 133 143 163 93 193 تعداد تولید تئاتر در سطح مراکز

جشنواره های فرهنگی شامل برگزاری 

 قصه گویی، کتاب و کتابخوانی، سرود و...
 3 17 13 14 19 15 13 19 جشنواره

برگزاری جشنواره های هنری شامل 

 نقاشی، نمایش عروسکی، سفالگری و ...
 3 95 99 17 13 15 16 14 جشنواره

برگزای جشنواره های ادبی شامل 

 مشاعره، جنگ های ادبی و ...
 3 17 13 19 13 19 13 3 جشنواره

خدمت رسانی فراگیر برای کودکان کم 

 توان با نیاز های ویژه
 53 65 63 53 45 03 45 63 تعداد

بروزرسانی تجهیزات و متناسب سازی با 

 شرایط فعلی
 13 99 13 6 7 19 3 13 تعداد

ساخت انیمیشن ) پویانمایی( توسط 

 مراکز کانون
 53 75 133 65 73 33 05 03 تعداد

نمایشگاه ها و برنامه های ملی) 

روزجهانی کودک و روز نجوم ، دهه فجر 

 و... (

 3 15 10 16 19 3 19 13 نمايشگاه

 3 5033 6933 5533 4333 5333 0533 4333 نسخه امانت کتاب

برنامه های علمی شامل کارگاهای نجوم 

 و زیست شناسی
 3 533 433 053 433 953 193 133 تعداد

 فکری کودکان و نوجوانانکانون پرورش 

 

با توجه به شيوع بيماری کرونا و ممنوعيت فعاليت مراکز آموزشي و فرهنگي و عدم برگزاری جشنواره ها در 

گونه که در جدول فوق اما همان، شاخص  برگزاری جشنواره ها صفر و در ساير موارد روند نزولي است.  99سال 

دهند.بطور مثال توليد تياتر در روندی مثبت و روبه رشد را نشان ميهای عملکردی گردد کليه شاخصمشاهده مي

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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افزايش يافته است. در شاخص  933اين شاخص به  93مورد در سال بوده است که در سال  193برابر با  99سال 

 درصدی اين شاخص هستيم. 533های علمي نيز شاهد رشد توليد برنامه

 
.برگزاری جشنواره های هن -96-9نمودار . .  ری شامل نقاشی، نمایش عروسکی، سفالگری و 

 
 

 برنامه های علمی شامل کارگاهای نجوم و زیست شناسی -96-9نمودار
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 های شاخص و کلیدی در دولت یازدهم و دوازدهمپروژه

  مترمربع 405کانون پرورش فکری با مساحت  01مرکز شماره 

 
 36مرکز شماره - 32-9تصویر

 
 36اره مرکز شم- 32-9تصویر

 ترین اقدامات و دستاوردها در دولت یازدهم و دوازدهممهم
 ترويج فعاليت های فرهنگي هنری و توسعه فرهنگ کتاب و کتابخواني برای کودکان و نوجوانان  

 ارتقای سطح کيفي خدمات در راستای شرح وظايف و رسالت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  

  آسيب های اجتماعيتالش در جهت کاهش و کنترل  

 پرورش خالقيت ، استعداديابي و هدايت مناسب گروه کودک و نوجوان  

 خدمت رساني فراگير برای کودکان کم توان با نياز های ويژه  

 بروزرساني تجهيزات و متناسب سازی با شرايط فعلي  
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 داره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استانا -1-11

و « صـنايع دسـتي  »، «ميـراث فرهنگـي  »ي و گردشـگری از ترکيـب سـه مفهـوم     ميراث فرهنگي، صـنايع دسـت  

های گذشته پس از ادغام اين سه حوزه، تشکيالت واحـدی پديـد آمـده کـه     شکل گرفته است؛ در سال« گردشگری»

، ی، مستندسـاز ييناسـا کنند. از وظايف و سياست های کالن اين اداره کـل ميتـوان ش  اهداف مشترکي را پيگيری مي

 يمعرفـ ی، گردشـگر  یهـا و جاذبـه  يدسـت  يعصناي، سنت یهنرهايعي، طب يراثمي، فرهنگ يراثو حفاظت م يتحما

اعتمـاد  ي، دسـت  يعو صـنا  يسـنت  یدانـش و هنرهـا  يعي، طب يراث، ميفرهنگ يراثنهفته در م هایيتها و ظرفارزش

و  ورود و خروج گردشـگران  ليمقاصد و تسهی، در مباد یخدمات گردشگر ياز گردشگران، سامانده يتو حما یساز

 ينفعان را نام برد.جامعه ذ یبا استفاده از مشارکت حداکثر يدست يعو صنا یمرتبط با گردشگر یهايرساختتوسعه ز

 دوازدهم و ازدهمی دولت در استان یدست عیصنا و یگردشگر ،یفرهنگ راثیم کل اداره عملکرد -99-9 جدول

 واحد  عنوان شاخص
 وازدهمدولت د دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 22 

 فرهنگی -تهیه حریم آثارتاریخی
 اثر

 
3 3 1 3 1 3 0 3 

 3 3 3 1 3 3 3 3 حريم خرید حریم اثار تاریخی

 مطالعه و پژوهش و انتشار آثار تاریخی

 
 3 1 3 3 3 9 3 3 تعداد

های گردشگری در روستاهای اجرای زیر ساخت

 استان
 3 3 3 1 9 3 3 1 روستا

 3 95 13 04 09 96 10 13 اثر مرمت و احیاء آثار تاریخی

های گردشگری تهیه و تولید و توزیع جاذبه

 استان
 3 1333 0433 0933 0333 9733 9933 9333 نسخه

 3 6 3 1 3 9 1 1 تعداد  های گردشگریاجرای زیرساخت

 3 1 3 3 3 3 3 3 تعداد نمایشگاه و بازارچه صنایع دستی

ژوهش در تقویت و توسعه صنایع مطالعه و پ

 دستی
 3 3 3 1 3 3 3 3 تعداد

 آموزش شاغلین صنایع دستی
 دوره

 
3 3 1 3 3 3 5 3 

 3 3 3 1 1 3 3 3 کارگاه تجهیز و نوسازی صنایع دستی

 اداره کل ميراث فرهنگي، گردشگری و صنايع دستي استان
 

نسخ جاذبه های گردشگری استان بطور  توليد و توزيعار تاريخي و تهبه و تاکنون، مرمت و احياء آث 99از سال 

حريم و شاخص اجرای  3 مستمر انجام شده است. در مورد شاخص خريد حريم آثار تاريخي بيشترين تعداد

 بوده است. 93مورد مربوط به سال  6زيرساخت های گردشگری 
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 یخیآثار تار اءیمرمت و اح-99-9نمودار 

 های عمرانی شاخص و کلیدی در دولت یازدهم و دوازدهمپروژه
 )تهيه طرح مرمت و اجرای عمليات مرمت و احيای مسجد و مدرسه حکيم هاشمي )دوره صفويه 

 انجمن مفاخر و آثار فرهنگي مرمت راهروی شرقي عمارت اصلي 

 (چهار راه سيد عليعمليات مرمت و احيای حمام و عمارت تاريخي نواب ) تهيه طرح مرمت و اجرای 

 مجموعه آرامگاه ملک المتکلمين حفاظت اضطراری 

 ملک المتکلمين مرمت بنای تاريخي مجموعه آرامگاهي 

 بين –خرداد  15سازی و مرمت نمای تاريخي بنای واقع در ضلع شمالي خيابان  تهيه طرح و اجرای جداره 

 تدول تکيه کوچه و خسرو ناصر خيابان

 مصوب اداره کل ميراث  -ی مجموعه اقامتي گردشگری واقع در بنای تاريخي های طرح احيا تهيه نقشه

 استانفرهنگي 

 های طرح احيای مجموعه اقامتي گردشگری کن  تهيه نقشه 

 مصوب اداره کل  -های طرح احيای مجموعه اقامتي گردشگری ياس واقع در چهار راه سر چشمه تهيه نقشه

 استانميراث فرهنگي 

 ناصر خسرو رای جداره واحد های پرچم فروشها واقع در خيابانتهيه طرح مرمت و اج 

  مرمت و بازسازی مسجد جامع بازار تهران 

 حاج رجبعلي مرمت مسجد 

 مرمت خانه شهريار فريبرز 

 مرمت بنای ساختمان روزنامه اطالعات 

 مرمت اليه بيروني سقف حمام محله درويش 

 مرمت و بازسازی حمام روستای درده 
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 مسير پلکاني دژ رشکان تحکيم و بهسازی 

 مرمت کفپوش های طبقه فوقاني موزه آبگينه و سفالينه 

 
 (هیصفو دوره) یهاشم میحک مدرسه و مسجد یایاح و مرمت-46-9 تصویر

 
 یفرهنگ آثار و مفاخر انجمن یاصل عمارت یشرق یراهرو مرمت -46-9 تصویر
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 (یعل دیس راه هارچ) نواب یخیتار عمارت و حمام یایاح و مرمت-49-9 تصویر

 ترین اقدامات و دستاوردها در دولت یازدهم و دولت دوازدهممهم
 گذاری سرمايه های درخواست 

 گذاری سرمايه فني کميته 

 گردشگری اصولي موافقت صدور 

 گردشگری تاسيسات ايجاد مجوز صدور 

 بانکي تسهيالت جهت متقاضيان معرفي 

 يارانه دريافت متقاضيان پيگيری 

 مقاومتي قتصادجهش توليد و ا های هپروژ پيگيری 

 (فجر دهه-دولت هفته) ها پروژه افتتاح 

 گردشگری زيرساختهای انجام 

 گردشگری مطالعات انجام 

  بررسي و شناسايي مناطق استان از نظر سرمايه گذاری و از نظر نوع تاسيسات و ميزان تراکم آن و ارائه

 يريت سرمايه گذاری(راهکارهای توزيع سرمايه گذاری در سطح استان ) مد

  شناسايي مشکالت و معضالت احتمالي سرمايه گذاران بعد از اخذ موافقت اصولي و ارائه راهکار مناسب جهت

 مشکالت تفکيک اراضي، تغيير کاربری، قطعه بندی و...

 طريق از  "ايجاد فضای مناسب برای سرمايه گذاران به جهت ارائه مشاوره و راهنمايي سرمايه گذاران ) خصوصا

 تلفن به جهت جلوگيری از اتالف زمان (

  پيگيری ايجاد فضای همکاری و تفاهم با ارگانهايي ذيربط در خصوص سرمايه گذاری به جهت تسريع کار

 سرمايه گذاران برای راه اندازی پروژه ها 

 مردم نهاد یگروه ها ی مسائل و مشکالت مرتبط باريگيپ 
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 اداره کل ثبت احوال -1-19

دستگاه حاکميتي با ثبت وقايع حياتي ، اتقان اسناد و مدارک هويتي و انتشار آمار و تحوالت  ثبت احوال بعنوان

جمعيتي در عرصه های سياسي ، اجتماعي ، اقتصادی ، فرهنگي و ... نقش مؤثر و کارآمد را در برنامه ريزی و اداره 

 کشور ايفاء مي نمايد. 

اداره در  17منطقه شهر تهران،  5ا سطوح بخشها )شامل ت استانگستره خدمات هويتي اداره کل ثبت احوال 

نمايندگي( از يکسو و بهره گيری از فناوری های جديد در ارائه خدمات  1اداره بخش و  9 ،استانشهرستان های 

متنوع از سوی ديگر، ثبت احوال را به سازماني يادگيرنده، خالق، نوآور، کارآمد، اثربخش، تحول گرا، نظام مند و 

 حياتي وقايع درصد 93 ساالنه حدود 99 سال تا 99سال از استان احوال ثبت کل جه گرا تبديل نموده است. ادارهنتي

 .است رسانده ثبت به را وفات و والدت

 دوازدهم دولت ساله سه دوره و ازدهمی دو در استان احوال ثبت کل اداره عملکرد 92-9 جدول

 واحد عنوان شاخص
 همدولت دوازد دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 22 

 صدور

کارت هوشمند 

 ملی

 033765 1536664 9443333 9736709 1900999 1370369 159619 7079 تعداد

 صدور

 شناسنامه مکانیزه
 935633 559117 595969 659536 660957 656463 611933 533033 تعداد

آرشیو 

 الکترونیکی

 اسناد هویتی

 - اتمام پروژه 14959 195191 095131 9419513 9495393 0959319 تعداد

ثبت به موقع 

 وقایع

 حیاتی والدت

 93.76 90.99 90.41 99.96 99.09 99.53 99.39 91.97 درصد

ثبت به موقع 

 وقایع

 حیاتی وفات 

 93.16 99.36 99.54 99.70 99.65 39.31 33.61 39.61 درصد

 کل ثبت احوال استاناداره

 
 صدور کارت ملی هوشمند-93-9 نمودار
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 های شاخص و کلیدی در دولت تدبیر و امید و سه ساله دولت دوازدهممهمترین پروژه

  (99)سال  مترمربع زيربنا 4333طبقه و  5در  استاناحداث ساختمان جديد اداره کل ثبت احوال 

  (95مترمربع زيربنا )سال  1433و  طبقه 4بازسازی کامل اداره ثبت احوال منطقه شمال تهران در 

  (95مترمربع زيربنا )سال  1333طبقه و  9احداث ساختمان اداره ثبت احوال شهر قدس در 

  (95مترزيربنا )سال  933طبقه  9بازسازی ساختمان اداره ثبت احوال شهرستان پرديس 

  (93بع زيربنا )سال مترمر 1333طبقه و  9احداث ساختمان اداره ثبت احوال شهرستان بهارستان در 

  (99مترمربع زيربنا )سال  9333طبقه و  4بازسازی اداره ثبت احوال منطقه غرب تهران در 

  (99اداره ثبت احوال استان به فيبر نوری )سال  19انجام پروژه اتصال 

 

 اداره ثبت احوال منطقه شمال -43-9 تصویر

 

 بهارستان شهرستان احوال ثبت اداره-44-9 تصویر
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 ترین اقدامات و دستاوردها در دولت تدبیر و امید و سه ساله دولت دوازدهممهم

 .اجرای پروژه کارت هوشمند ملي در راستای دولت الکترونيک و حذف کپي مدارک هويتي در ادارات 

 برگ سند هويتي وفات مردم  9،133،333برگ سند هويتي والدت و  13،633،333آرشيو الکترونيکي

اجرای آن هر تهراني در هر جای ايران و هر ايراني در تهران مي تواند خدمات هويتي  استان تهران که با

 دريافت نمايد.

 .احراز هويتي الکترونيکي 

  دفتر پيشخوان  153قانون اساسي ) 44برون سپاری خدمات ثبت احوال به بخش خصوصي در راستای اصل

 دولت(

 ارسال شناسنامه به درب منازل. راه اندازی مرکز يکپارچه صدور شناسنامه مکانيزه و   
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 فصل سوم

 امور تولیدی



گاه  فصل سوم :امور تولیذی  رد دولت تدبیر و امید استان تهراناهی اجرایی عملکرد دست

 
   145 

 

 



گاه  فصل سوم :امور تولیذی  رد دولت تدبیر و امید استان تهراناهی اجرایی عملکرد دست

 
   146 

 

  تولیدی امور: سوم فصل -9

 سازمان جهاد کشاورزی استان -9-2

هزار تن در سال  9931درصد از  01، با رشدی حدود 99تا شهريور  91محصوالت زراعي استان، از شهريور 

درصد از محصوالت زراعي استان 7سيده است. طبق جدول زير، ر 93-99هزار تن در سال  9993به  91-99زراعي 

هزار تن کلزا در استان  13هزار تن جو و  1940ها، در حدود به توليد گندم اختصاص داشته است. طي اين سال

 توليد شده است. 

 کل جهاد کشاورزی در دولت یازدهم و دوره سه ساله دولت دوازدهمعملکرد اداره -6-3جدول 

 واحد اخصعنوان ش
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29-26 23-29 24-23 21-24 22-21 29-22 22-29 22-22 

 بخش زراعت

 تولید گندم

 هزار تن

133 117 193 919 944 994 953 969 

 994 5/135 5/139 143 3/147 5/149 133 136 تولید جو

 0/4 4/9 6/1 4/1 4/3 99/3 91/3 - تولید کلزا

 9993 9973 9366 9395 9709 9979 9549 9931 صوالت زراعیتولید کل مح

 کل جهاد کشاورزی استان اداره

 
 تولید محصوالت زراعی )هزار تن(-6-3نمودار 
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هزار تن محصول در سطح استان  000هکتار گلخانه با توليد  9533در سال اول خدمت دولت تدبير و اميد، 

هکتار رسيده  0339درصد در سطح به عدد  1/55، با رشدی حدود 99ود که اين مقدار در پايان شهريور داير شده ب

 درصد همراه بوده است.  3/104گير ای نيز با رشد چشماست. توليد محصوالت گلخانه

وجب رشد باشد که در چند سال اخير مکل جهاد کشاورزی ميهای تحت نظارت ادارهتوليد قارچ از ديگر فعاليت

 رسيده است.  93هزار تن در سال  0/41به  99هزار تن در سال  9/01صادرات بخش کشاورزی شده و از 

 کل جهاد کشاورزی در دولت یازدهم و دوره سه ساله دولت دوازدهمعملکرد اداره-9-3جدول 

 واحد عنوان شاخص
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

 22مرداد  22 29 22 21 24 23 29

 باغبانی بخش

 گلخانه ها

 79 094 013 935 935 97 31 31 هکتار عملکرد توسعه

عملکرد اصالح و 

 بازسازی
 5/14 5/97 35 93 141 7/46 46 97 هکتار

 0339 0313 0436 0176 9391 9636 9539 9533 هکتار سطح کل

 739 739 673 531 595 535 449 000 هزارتن تولید کل

 تولید قارچ
 0/41 0/41 6/09 1/06 3/05 6/04 4/09 9/01 هزار تن

 40 40 7/41 09 06 3/00 97 9/96 هکتار

 مالک عمل قرار مي گيرد.  93تعيين مي شوند، عملکرد پايان  99شاخص هايي که به رنگ نارنجي هستند، بدليل اينکه عملکرد قطعي صرفاً در پايان سال  99عملکرد سال 

 کل جهاد کشاورزی استاناداره 

 
 ای )هزار تن(تولید محصوالت گلخانه-9-3نمودار 
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درصدی  77گير از رشد چشمتوليد گوشت قرمز در استان  ،های دولت يازدهم و سه ساله دولت دوازدهمدر سال

 رسيده است.  93هزارتن در سال  00.0به  99هزارتن در سال  13.3و از  برخوردار بوده

 
 تولید شیرخام )تن(-3-3نمودار 

 
 تولید گوشت مرغ و تخم مرغ )هزار تن(-4-3نمودار 
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تن در  333باشد که از کل جهاد کشاورزی استان ميهای تحت نظارت ادارهتوليد عسل يکي ديگر از فعاليت

 يده است. رس 93تن در پايان سال  1953به  99سال 

 کل جهاد کشاورزی در دولت یازدهم و دوره سه ساله دولت دوازدهمعملکرد اداره-3-3جدول 

 واحد عنوان شاخص
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

 22مرداد  22 29 22 21 24 23 29

 بخش امور دام

 00939 00939 09913 01193 99971 93613 96073 13333 تن تولید گوشت قرمز

 1193.6 1193.6 1196.9 1364.9 999.9 965.9 394.9 379.0 هزارتن ر خامتولید شی

 بخش امور طیور

 74.4 74.4 66.5 69.5 67.4 64.7 69.5 61 هزارتن تولید گوشت مرغ

 163.5 163.5 171.4 165.9 159.9 151.3 151 143 هزارتن تولید تخم مرغ

 1953 1953 1303 391 335 377 633 333 تن تولید عسل

 بخش شیالت و امور آبزیان

گوشت ماهی )سردآبی و 

 گرم آبی(
 6333 6333 6595 6990 5719 5143 4/4993 7/4103 تن

 07 07 04 09 09 03 4/95 94 ميليون قطعه ماهیان زینتی

 کل جهاد کشاورزی استان اداره
 مالک عمل قرار مي گيرد.  93تعيين مي شوند، عملکرد پايان  99صرفاً در پايان سال  شاخص هايي که به رنگ نارنجي هستند، بدليل اينکه عملکرد قطعي 99عملکرد سال *

 
  ای بهارستانگلخانه شیشه-6-3تصویر 
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گذاری انجام شده در بخش ريزی دقيق و سرمايههای اخير، برنامههای پس از انقالب و به خصوص سالدر سال

استان گرديده است. در سال اول خدمت دولت يازدهم،  شيالت موجب رشد قابل مالحظه توليد ماهي در سطح

، اين 93های صورت گرفته تا پايان سال آبي و سردآبي در استان توليد شده که طي فعاليتتن ماهيان گرم 4103.7

باشد که در اين زمينه های صادراتي استان ميتن رسيده است. توليد ماهيان زينتي يکي از فعاليت 6333مقدار به 

  ميليون قطعه توليد نمايد. 951.4های دولت يازدهم و سه ساله دولت دوازدهم ق شده طي سالموف

 
 )میلیون قطعه( تولید ماهیان زینتی-1-3نمودار 

 باغات و مزارع کشاورزی با ادوات کشاورزی همچون با پشتيباني تسهيالتي و خريد و تجهيز 93انتهای سال  رد

يافته است. در ارتقا اسب بخار بر هکتار  9.1در سطح استان به ضريب مکانيزاسيون ، ادواتساير راکتور، کمباين و ت

هزارتن افزايش يافته است. همچنين در  9.97هزار تن به  1.0پايان اين سال، ظرفيت جذب مواد خام کشاورزی از 

هکتار از اراضي استان تحت پوشش آبياری نوين قرار  هزار 096.5وری آب و رونق کشاورزی، راستای افزايش بهره

 گرفته است.

 کل جهاد کشاورزی در دولت یازدهم و دوره سه ساله دولت دوازدهمعملکرد اداره -4-3جدول 

 واحد عنوان شاخص
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

 22مرداد  22 29 22 21 24 23 29

 بخش توسعه مکانیزاسیون
بخش ضریب مکانیزاسیون 

 کشاورزی
اسب بخار بر 

 هکتار
1.0 1.03 1.45 1.5 1.57 1.65 9.1 9.1 

 بخش صنایع کشاورزی
ظرفیت جذب مواد خام 

 کشاورزی
 9.97 9.97 9.3 9.0 9 1.93 1.3 1.0 هزارتن

 بخش آب و خاک و امور فنی مهندسی
 67533 67333 61333 55333 49333 07333 01333 99333 هکتار اراضی تحت آبیاری نوین

مالک عمل قرار مي  93تعيين مي شوند، عملکرد پايان  99شاخص هايي که به رنگ نارنجي هستند، بدليل اينکه عملکرد قطعي صرفاً در پايان سال  99عملکرد سال 
 گيرد. 

 کل جهاد کشاورزی استاناداره
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 آبیاری نوین اراضی-9-3تصویر 

 ر سال اول خدمت دولت تدبیر و امیدهای انجام شده دترین اقدامات و پروژهمهم

 تحت فشار  ياریو احداث آب ياریآب يننو یهاتوسعه روش 

 يهکانال محمد يفرع یهاشبکه يلاحداث و تکم 

 يندر شهرستان ورام يحصارگل یااحداث شهرک گلخانه 

 درده یروستا ياحداث سد خاک 

  های کشور درصد گلخانه 03برخورداری از 

  گل شاخه بريده کشور درصد 53توليد بيش از 
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  درصد قارچ کشور 95توليد حدود 

  حائز رتبه اول کشوری و  درصد تخم مرغ کشور 16توليد حدود 

  حائز رتبه دوم کشوری و درصد شير خام  11توليد حدود 

 های ويژه حفاظتي و با تشکيل، تجهيز و استقرار تيم حفظ و جلوگيری از تغيير کاربری اراضي کشاورزی

 اراضي کشاورزی احکام و دستورات قضايي همراه با آزادسازیاجرای پيشگيری و 

 ( با حضور توليدکنندگان برتر و  ای و)گوشت، شير، محصوالت گلخانه های فکر تخصصياتاق تشکيل...

 نظران هر زيربخش تخصصينخبگان و صاحب

  در استانمرغ تخمو زنجيره توليد گوشت مرغ ايجاد 

 وليد اسپرم منجمد دام سنگين به ظرفيت دو ميليون دز در سال در شهرستان اندازی اولين مرکز تراه

 فيروزکوه

  شده( در )اصالح نژاد  آالزده ماهي قزلمجوز و حمايت از احداث اولين مرکز تکثير و توليد تخم چشمصدور

  شهرستان فيروزکوه

  بذر ايجاد( اولين مرکز توليد اسپانF1  کشور با ظرفيت توليد )هزار ليتر در سال در شهرستان  933قارچ

 مالرد 

  و گل فرنگي و واحد گلخانه سبزی و صيفي، توت 94ای صفادشت شامل احداث اولين مجتمع گلخانهآغاز

 گياه زينتي 

 
 ایهای گلخانهایجاد سازه -3-3تصویر 
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  133به ظرفيت اولين مجوز موافقت اصولي و حمايت از احداث اولين مزرعه پرورش ماهيان خاوياری صدور 

  خاويارتن  3تن گوشت و 

 تن در شهرستان  4133آال به ظرفيت اولين مرکز دپو و عرضه ماهي قزلبرداری احداث صدور پروانه بهره

 اسالمشهر

  و توليد های رويشي و خوداتکايي در اولين واحد کشت بافت مثمر و غيرمثمر جهت توليد پايه و انداماحداث

 ز کشورقطع وابستگي به خارج ا

  گوشتي برتر( در شهرستان ورامين )نژاد پرواراولين مرکز توليد گوساله نر پايهايجاد 

 نندگان کمين آب سالم، اصالح نوع کشت و برخورد قانوني با توليداتهيه، تصويب و اجرای طرح ساماندهي ت

 ارف های نامتعهای نامتعارف و کاهش سطح توليد سبزی و صيفي با آبسبزی و صيفي با آب

 
 ای حصارگلیگازکشی به شهرک گلخانه-4-3تصویر  
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 کل دامپزشکی استاناداره -9-1

باشد که اين شاخص در سال اول کل دامپزشکي ميترين وظايف ادارهحفظ بهداشت و سالمت دام از مهم

 ده است. درصد رسي 37.65ها به درصد بوده و با رشد صورت گرفته طي اين سال 63.5خدمت دولت تدبير و اميد، 

 
 ارتقاء بهداشت و سالمت دام )درصد( - 2-3نمودار 

 
 های دامآزمایشگاه کنترل بیماری- 1-3تصویر

های خام دامي، های دولت يازدهم و سه ساله دولت دوازدهم، ارتقاء بهداشت و تضمين کيفيت فرآوردهطي سال

درصد رسيده است. همچنين ارتقاء  97.60به  99درصد در سال  39.9ولوژيک از های بيخوراک دام، دارو و فراورده

درصدی  94کيفيت و بهداشت واحدهای توليدی، توزيعي، عرضه و خدمات مرتبط با دامپزشکي با رشدی حدود 

  باشد.همراه مي
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تولیدی، -9 -3نمودار  بهداشت واحدهای  مپزشکی )درصد(ارتقاء کیفیت و  ا دا ب  توزیعی، عرضه و خدمات مرتبط 

 
 واکسیناسیون آبله وشاربن -2 -3تصویر 

کل دامپزشکی در دولت یازدهم و دوازدهم )درصد(عملکرد اداره-3-1جدول   

 عنوان شاخص
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 22 

564. 60.1 61.3 63.5 ارتقاء بهداشت و سالمت دام  66 79.04 79.56 37.65 

ارتقاء بهداشت و تضمین کیفیت 

فراورده های خام دامی، خوراک 

 دام، دارو و فراورده های بیولوژیک

39.9 34.1 35.0 36.5 37.7 94.95 96.09 97.60 

ارتقاء کیفیت و بهداشت واحدهای 

تولیدی، توزیعی، عرضه و خدمات 

 مرتبط با دامپزشکی

73.4 73.6 71.9 70.9 4.57  30.96 37.65 94.05 

دسترسی کمی و کیفی به بسته 

 خدمات دامپزشکی
33.5 31.7 39.9 34.1 35.0 39.05 36.09 99.05 

 استان کل دامپزشکياداره
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باشد که اين کل دامپزشکي ميدسترسي کمي و کيفي به بسته خدمات دامپزشکي يکي ديگر از وظايف اداره

 99درصد در سال  99.05به  99درصد در سال  33.5اين شاخص گردد و از گير در کل موفق به رشد چشماداره

  افزايش يافته است.

 
مپزشکی -2-3نمودار  به بسته خدمات دا و کیفی   دسترسی کمی 

 های انجام شده در دولت تدبیر و امید ترین اقدامات و پروژهمهم

 پرندگان در سطح استان حاد فوقی پايش بيماری آنفلوانزا 

 سطح کيفي و بهداشتي گوشت استحصالي در  یها به اطاق سرد در راستای ارتقاعمليات تجهيز کشتارگاه

 هاکشتارگاه

 گونه به روش  و تکميل آزمايش تعيين نوع یارتقاPCR های عرضه شده منظور شناسايي نوع گونه گوشتبه

 بعضي افراد سودجو ي موارد تقلب توسطيدر مراکز عرضه و شناسا

 استان هایگذاری الشه استحصالي در کشتارگاهاقدام و اجرای طرح نشانه 

  ی ترخيص اخذ شده از سامانه قاچاق کاال و ارزمحموله وارداتي در گمرکات با ارايه کد يکتاترخيص 

 هاپوشش بهداشتي دام، طيور و آبزيان در برابر بيماری 

 ش طيورپوشش بهداشتي مزارع تکثير و پرور 

 پوشش بهداشتي آبزيان مزارع تکثير و پرورش منابع آبي 

 های مشترک انسان و دامپوشش بهداشتي دام در برابر بيماری 

 پوشش کنترل کيفي و بهداشتي توليدات خام دامي و شيالتي 

  ميليون ريال 05333با سرمايه شخصي به ميزان  يناآو يدامپزشک يمارستانباحداث 
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  راس گوسفند 1333راس گاو و  133با ظرفيت روزانه  دام فجر اسالمشهر يکشتارگاه صنعتاحداث 

  تن 4333به ظرفيت  ينروناک پروتئ يخام دام یفرآورده ها یبندو قطعه یبندکارگاه بستهاحداث 

 
 21افتتاح بیمارستان دامپزشکی خاورمیانه سال -9 -3تصویر 
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 استانکل حفاظت محیط زیست اداره -9-9

باشد. هکتار مي 499996منطقه با مساحت  13کل محيط زيست استان، حت مديريت ادارهمناطق چهارگانه ت

و دو مورد از سدهای استان که بر اساس کنوانسيون رامسر  993755عالوه بر اين، مناطق شکار ممنوع به مساحت 

هزار هکتار از  179کل قرار دارند. همچنين گردند، تحت حفاظت اين ادارهبه عنوان تاالب مصنوعي محسوب مي

-گردد. طي سالکل حفاظت محيط زيست استان پاسداری ميهای مازندران، قم و سمنان توسط ادارهاراضي استان

هايي با عنوان کاهش عوامل آالينده خاک، کاهش عوامل آالينده هوا و کنترل و حذف های دولت يازدهم فعاليت

کل حفاظت های روزمره ادارهت. دفع بهداشتي پسماند از فعاليتکل صورت پذيرفته اسها توسط اين ادارهآالينده

درصد به مقدار قبلي افزوده  93های دولت يازدهم و سه ساله دولت دوازدهم باشد که طي سالمحيط زيست مي

درصد انجام گرفته بود طي سه سال دولت  93، 95های قبل از سال آوری زباله نيز که در سالشده است. بهبود جمع

 درصدی همراه بوده است. 19دوازدهم با افزايش 

درصد رسيده است. همچنين تعداد  94.5درصدی به عدد  19.7با افزايش  ميزان تفکيک زباله از مبدا

 13که پيش از اين فقط باشد در حاليروستا مي 65روستاهای دارای مديريت پسماند طي سه سال دولت دوازدهم، 

 اند.وردار بودهروستا از مديريت پسماند برخ

کل حفاظت از ديگر وظايف اداره در راستای کنوانسيون ميناماتا 9393حذف کامل جيوه از محيط کار تا سال 

محيط کار را از جيوه پاکسازی  77کل توانسته طي سه سال دولت دوازدهم باشد که اين ادارهمحيط زيست مي

 نمايد. 

های آبريز و منابع تامين کننده آب کوني و غير مسکوني در حوضهشناسايي مالکين واحدهای آالينده اعم از مس

ای که طي فقط سه سال گونهگيری برخوردار بوده بههای دولت يازدهم و دوازدهم از رشد چشمطي سال استان

 درصد از اين فعاليت صورت پذيرفته است.  05.1دولت دوازدهم 

کل حفاظت محيط مورد حمايت و پشتيباني اداره يستهای غير دولتي حامي محيط زها و تشکلسمن 136 

 باشند.زيست استان مي

 کل حفاظت محیط زیست در دولت یازدهم و دوره سه ساله دولت دوازدهمعملکرد اداره -2-3جدول 

 واحد عنوان شاخص
 دولت دوازدهم دولت یازدهم 

 22سال  29سال  22سال  21سال  24سال  23سال  29سال 

 - - - 09 01 99 15 درصد ل آالینده خاککاهش عوام

 - - - 13.75 6.75 11 7.95 درصد کاهش عوامل آالینده هوا

 - - - 55 53 43 95 درصد هاکنترل و حذف آالینده

 5 5 5 5 درصد گسترش دفع بهداشتی پسماند

 4 4 4 93 درصد آوری زبالهبهبود مکانیزاسیون جمع
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 واحد عنوان شاخص
 دولت دوازدهم دولت یازدهم 

 22سال  29سال  22سال  21سال  24سال  23سال  29سال 

 13 3 1.7 4.3 درصد داافزایش میزان تفکیک زباله از مب
افزایش تعداد روستاهای دارای 

 مدیریت پسماند
 95 95 15 13 روستا

حذف کامل جیوه از محیط کار تا 
در راستای کنوانسیون  9696سال 

 میناماتا
 03 03 9 44 تعداد

افزایش میزان بازیافت مواد و انرژی 
درصد پسماندهای  96به میزان 

 تولیدی
 7 5 13 93 درصد

های دفن ندهی محلساما
تن  16پسماندهای با ظرفیت بیش از 

 در روز
 9 9 3 13 درصد

شناسایی مالکین واحدهای آالینده 
اعم از مسکونی و غیر مسکونی در 

های آبریز و منابع تامین حوضه
 کننده آب استان

 99.6 7.5 5 5 درصد

انتقال صنایع مزاحم و انتقالی به 
 های صنعتی موجودشهرک

 5.7 4.9 9.7 93 درصد

ها، حمایت و پشتیبانی از سمن
های های اجتماعی و تشکلسرمایه

 غیر دولتی حامی محیط زیست
 6 6 4 93 تعداد

تدوین و اجرای برنامه جامع آموزش 
 محیط زیستی

 4.1 0.7 5 13 درصد

 استان کل حفاظت محيط زيستاداره

 
  بهره برداری از سه طرح محیط زیستی در ری-2-3تصویر 
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 تخریب و جمع آوری کوره های غیرمجاز زغال گیری در بخش کهریزک شهرستان ری-2-3تصویر 

 های انجام شده در دولت تدبیر و امید ترین اقدامات و پروژهمهم

 طور مستمرپايش زيست محيطي نيروگاه سيکل ترکيبي پرند به  

  درصدی برنامه جامع کاهش آلودگي هوا 79اجرای 

  درصد از برنامه جامع کاهش آلودگي صدا و امواج 7تدوين و اجرای 

 
 افتتاح ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شهرستان پیشوا-66-3تصویر 

 گذاری خارجي در حوزه محيط زيست و انرژی با مشارکت بنياد انرژی پکتجذب سرمايه 
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 شهرستان اسالمشهر م دروکر -پلمپ واحدهای غيرمجاز بازيافت سرب و آبکاری نيکل 

  شهرستان فيروزکوه دهصب و اليروبي آبشخورهای حيات وحش در منطقه کاوهن 

 الر ياسفند در پارک مل 17 يبان يطساخت پاسگاه مح 

 ساخت پاسگاه محيط باني مکرش در منطقه ورامين 

 سين در منطقه خجير و سرخه حصارساخت پاسگاه محيط باني جاجرود، کلخاني و همه 

  واشي، ساخت پاسگاه محيطباني حاجي آباد در فشم و ساخت پاسگاه ساخت پاسگاه محيط باني تنگه

 محيط باني کن سولقان 

  برداری های بازسازی جهت نگهداری و بهرههکتار آبخوان از طريق عمليات بيولوژيک در زون 9133تقويت

 تغذيه پايدار آبخوان

  درصدی اثرات مخاطرات زيست محيطي در مناطق تحت مديريت 7.0کاهش 

 عدد از ذخاير ژنتيکي، مناطق فسيلي و غارها 4عه و شناسايي مطال 

  های استانها و رودخانهدرصد از تاالب 0.1حفاظت و احياء 

  درصدی بازيافت مواد و انرژی 19.5افزايش 

 
 پاکسازی در حاشیه رودخانه جاجرود و رهاسازی گونه های جانوری -66-3تصویر 
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 نیط بانی کن و سولقاپاسگاه سرمح افتتاح -69-3تصویر 

 

 
 همکاری یگان ویژه با محیط زیست در پاکسازی پارک ملی سرخه حصار-63-3تصویر
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 کل منابع طبیعی و آبخیزداری استاناداره  -9-4

برداری اصولي از کل منابع طبيعي و آبخيزداری استان با ماموريت حفظ و حمايت، احياء، توسعه و بهرهاداره

و حمايت از آب و خاک استان از طريق مديريت علمي بر  های طبيعي، حفاظتنگلي، بيشهها، مراتع، اراضي ججنگل

های مشروحه ذيل همسو با بخش های آبخيز و رعايت اصول توسعه پايدار با اجرای برنامه های محوریحوزه

انجام وظيفه  ليه عنوان دستگاه مها، مراتع و آبخيزداری کشور بتحت نظر سازمان جنگل محيط زيست کشاورزی و

 توان به موارد زير اشاره نمود: کل مياز وظايف اين اداره نمايد.مي

 های دست کاشت با هدف توسعه فضای سبزتوسعه جنگل 

 زازايي و کنترل کانون های بحراني بياباناجرای عمليات مقابله با بيابان 

 افزايش سطوح اجرای طرح های مرتعداری 

 نياتو تفکيک مستث مميزی اراضي 

 حد نگاری و تهيه اطالعات توصيفي اراضي 

 عمليات آبخيزداری در حوزه سدها و خارج از سد 

 ها در حوزه شهری و روستاييپخش سيالب و تغذيه آبخوان 

کاری و توسعه فضای سبز در استان صورت هکتار جنگل 6337طي هفت سال از دولت تدبير و اميد، حدود 

در اين  ها و مراتعحفاظت جنگلاصالح و احيا شده است. وضعيت  استان مراتع از هزار هکتار 019گرفته و در حدود 

 31.0داری با رشد های مرتعدرصد ارتقا يافته است. در اين مدت سطح اجرايي طرح 74درصد به  53مدت از 

ضي و تفکيک هزار هکتار مميزی ارا 1349هزار هکتار رسيده و  199هزار هکتار به  105درصدی همراه بوده و از 

 مستثنيات در استان صورت پذيرفته است. 

 

 اصالح و احیای مراتع )هکتار( -2-3نمودار 
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 کل منابع طبیعی و آبخیزداری در دولت یازدهم و دوره سه ساله دولت دوازدهمعملکرد اداره -9-3جدول 

 واحد عنوان شاخص
 دولت دوازدهم دولت یازدهم 

 29  23  24  21  22  29  22 

 1910 973 1339 937 351.5 956.5 ___ هکتار *سبز یو توسعه فضا یارکجنگل

 اتیمستثن کیو تفک یاراض یزیمم

 ) اخذ سند(
 536333 940333 960333 6049 11669 19473 14139 هکتار

 4433 1053 1573 1431 539 9763 9133 هکتار *ییزدا ابانیب یطرحها یو اجرا هیته

 یهاطرح ییسطوح اجرا شیافزا

 یمرتعدار
 199333 195333 193333 53333 44333 73333 105133 هکتار

 75333 74333 75333 - 46533 41397 99313 هکتار اصالح و احیا مراتع ،بهبود

حفاظت و جنگلها و  تیارتقاء وضع

 مراتع کشور
 74 71 63 65 64 61 53 درصد

ی، پیشگیری زداریآبخ اتیعمل یاجرا

 ریدر حوزه سدها و ساو کنترل سیالب 

 *مناطق

 05091 97793 73455 99795 10996 0554 0110 هکتار

 استان کل منابع طبيعي و آبخيزداریاداره

 *آمار بصورت تجمعي ارايه شده است.

باشد طبيعي مي کل منابعهای ادارهحفاظت از خاک و آبخيزداری در خارج از حوزه آبخيز سدها از ديگر فعاليت

هزار هکتار را حفاظت  131کل موفق شده است های دولت يازدهم و سه ساله دولت دوازدهم اين ادارهکه در سال

حفاظت خاک  و کاریجنگل نمايد. شايان ذکر است پيش از شروع دولت يازدهم، تخصيص اعتبار برای انجام عمليات

 و آبخيزداری در نظر گرفته نشده بود. 

 
 های ملی و طبیعی و قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در سطح استانحفاظت از عرصه-64-3 تصویر
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 های انجام شده در دولت تدبیر و امید ترین اقدامات و پروژهمهم

  در راستای اجرای طرح نهضت سبز و نهال کاری همگاني برای  93اصله نهال در سال  14333کاشت

 ای تهران، دماوند، مالرد و وراميندر شهرستان ه استانايراني سبز، در 

  هزار هکتار و توانمند 73اجرای طرح تعميم ترسيب کربن در غرب استان )شهرستان مالرد( در سطح

و پوشش گياهي  کاریانجام عمليات نهال ،(90و  99های روستای هدف طي سال 10سازی جوامع محلي )

 زاييهای روان و مقابله با بيابانشن با هدف تثبيت

 
 طرح تعمیم ترسیب کربن -61-3تصویر

 جرای طرح جنگلکاری و توسعه فضای سبز در حوزه دامنه جنوبي البرز )ارتفاعات شمال شهرهای تهران و ا

بنابر فرمايش مقام معظم رهبری در راستای تثبيت  99 هکتار از نيمه سال 1933شميرانات در سطح 

امنه جنوبي البرز در نوار شمالي ارتفاعات شهرهای های ملي محدود به حوزه دعرصه مالکيت دولت بر

 تهران و شميرانات

 های تابعه، مراکز نظامي و . . هزار اصله نهال در شهرستان 1533 تامين، توزيع و نظارت برکاشت بيش از

 طي هفته منابع طبيعي در سطح استان

 94مالرد و دماوند در سطح های عمليات اجرائي ايجاد و تجهيز دو مورد نهالستان در سطح شهرستان 

 هکتار با هدف تامين نهال مورد نياز استان 

 هزار هکتار و قلع و قمع مستحدثات غير  1333در سطحي بيش از  حفاظت از عرصه های ملي و طبيعي

رساني در مجاز در سطح استان خصوصا شمال شهر تهران با اجرای عمليات گشت و مراقبت و اطالع

 ها و قوانين مرتبط با متصرفين اجرای دادنامه رفع تصرف اراضي ملي، زی،ها و آزادساشهرستان
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 های حفاظتي در مناطق حساس استان )شهرستان های شميرانات و دماوند(استقرار و تجهيز پاسگاه 

 درصد کل اراضي ملي استان 93در سطحي بالغ بر هزار هکتار بيش از  اخذ سند اراضي ملي به نام دولت 

 هزار هکتار 333اداستر ) حد نگاری اراضي ( در سطح تقريبي اجرای طرح ک 

  هکتاربه منظور  93333اجرای طرح مديريت چرای دام در حوزه الر و حومه شهرستان شميران در سطح

جلوگيری از فشار چرای غير اصولي و همچنين جلوگيری  -پيشگيری از ورود پيش از موعد و غير مجاز دام

  از فرسايش و توليد رسوب

  اجرای احکام قضايي مبني بر خلع يد و رفع تصرف اراضي ملي 

  قانون 55ذيل ماده  1پيشگيری از تصرف و تخريب اراضي ملي از طريق اجرای تبصره  

 های مراجع مختلف در خصوص اراضي پاسخگويي به استعالم 

 فقره 6333 های حقوقي در مراجع قضايي به تعدادپيگيری پرونده 

 کارگاه آموزشي پدافند غيرعامل  دو دوره برگزاری 

  های ملي و مشخص نمودن مرز بين عرصه- "بنچ مارک "اجرای طرح کمر بند حفاظتي از طريق

 کيلومتر 119در سطحي بالغ بر  -مستثنيات

 

 ایجاد کمربند حفاظتی -62-3تصویر 

 شهرستان  مجاز در سطح استان وغيرهای ملي و طبيعي و قلع و قمع مستحدثات حفاظت از عرصه

رساني در سطح گشت و مراقبت و اطالعشامل  عمليات پروژه با توجه به ميزان تخصيص شميرانات و آغاز
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ها و قوانين مرتبط با متصرفين به اراضي ملي و قلع ها و آزادسازی و رفع تصرف و اجرای دادنامهشهرستان

 قمع مستحدثات غيرمجاز و

 منابع طبيعي شهرستان شميرانات تدوين و اجرای برنامه ارتقای حفاظت از 

 شهرستان شميرانات باني و مراکز حفاظتيهای جنگلتقويت پاسگاه 

 بن، حوزه ارو )طرود( و حوزه درده در شهرستان فيروزکوه حفاظت خاک و آبخيزداری حوزه سله 

  افتتاح عمليات آبخيزداری حوزه جمع آبرود و حوزه گلخندان در شهرستان دماوند 

  ميليون ريال 703سدهای در دست ساخت حوزه باغکميش و پرديس با اعتباری معادل آبخيزداری 

 
 سد سنگی گابیونی-69-3تصویر 

 
 تولید نهال -62-3تصویر 
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 اداره امور عشایر استان  -9-5

منظور تسهيل در کوچ و خانوار به 9199به  استان اداره امور عشايردر سال اول خدمت دولت تدبير و اميد، 

داد که اين عدد در سال سوم دولت های انساني در جامعه عشاير استان، خدمات پشتيباني ارايه مياخصافزايش ش

آباد( خانوار رسيده است. در اين دوره، کانون توسعه عشايری )کانون رازق 9619درصدی به عدد  90دوازدهم با رشد 

 کشي تجهيز شده است. از طريق اجرای پروژه زه

 
 های تعاونی و مشارکت مردمیارائه خدمات پشتیبانی به کوچندگان و سازماندهی تشکل -66-3نمودار  

 
 رسانی سیار در مناطق ییالقی و قشالقی عشایر استان آب -62-3تصویر 
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عشاير  های مديريتهای انتقال آب از ديگر فعاليتتامين و توسعه منابع کوچک تامين آب و بهسازی شبکه

خانوار ارايه خدمت نمايد. همچنين به وسيله تانکرهای ثابت و سيار  9430استان است که در اين راستا توانسته به 

 در مناطق عشايری آب توزيع کرده است. 

از باشد که ترين عوامل رشد و توسعه جامعه عشاير ميهای عشاير از مهمبازسازی، مرمت و نگهداری ايل راه

 . خانوار عشايری ارائه خدمت نموده است 1333ون در اين زمينه به تاکن 99سال 

 9963درصدی مواجه بوده و از  97ها ميزان توليد گوشت قرمز توسط خانوارهای عشايری با رشد طي اين سال

 رسيده است.  99تن در سال  11763به  99تن در سال 

 زدهمامور عشایردر دولت یازدهم و دوا عملکرد اداره-2-3جدول 

 واحد عنوان شاخص
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 22 

ارائه خدمات پشتیبانی به 

 کوچندگان
 9619 9549 9479 9439 9009 9969 9199 9199 خانوار

سازماندهی و ساماندهی تشکل 

 های تعاونی و مشارکت مردمی
 9443 9033 9093 9963 9933 9143 9333 9393 خانوار

 11763 13133 9933 9363 9693 9533 9033 9963 تن یزان تولید گوشت قرمزم

تامین و توزیع سوخت فسیلی و 

 انرژی های نو
 1649 1537 1509 1477 1499 1067 1019 1957 خانوار

 9333 1333 1663 1533 1063 1993 1333 943 خانوار برخورداری از راه مناسب عشایر

سب میزان برخورداری از آب منا

 عشایر
 9543 9430 9963 9153 9363 9343 9393 9333 خانوار

 49 07 09 93 90 13 10 3 خانوار ساماندهی اسکان عشایر

 استان اداره امور عشاير

 

 (خانوار) های عشایرراهبازسازی و مرمت و نگهداری ایل -66-3نمودار 
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 نجام شده در دولت تدبیر و امید های اترین اقدامات و پروژهمهم

 يریعشا یهاراه يلا یو بازساز ييمرمت، بازگشا 

  جهت  بين امور عشاير و سازمان جوانان جمعيت هالل احمرمانامه همکاری مشترک فيتفاهمانعقاد

م و های الزآموزش ارايهالمنفعه، بشردوستانه و امدادی با های عامسازی جوانان عشاير در فعاليتتوانمند

 طبيعيان با حوادث و سوانح طبيعي و غيرتبيين نقش و چگونگي برخورد آن

 يافتگي اين قشرهای توسعه انساني عشاير و توسعهارتقای شاخص 

 فيروزکوه "کبود دُر"يک دستگاه حمام خورشيدی در منطقه عشايری برداری از بهره 

 يرپذ يدتجد یو استفاده از انرژ ها يریادر مناطق عش يدیخورش یچراغ ها و حمام ها ینصب و راه انداز 

 فيروزکوه رودنمپل عبور احشام عشاير از  برداریبهره  

 

 های خورشیدی در مناطق عشایری استان اندازی سامانهنصب و راه-96-3تصویر 

 هاچشمه یقنوات و بهساز يروبيمرمت و ال ،آب يرهاحداث مخازن ذخ ،آب شرب ينتام یمرمت شبکه ها 

 ها و بازگرداندن برای حفاظت و جلوگيری از تخريب و تصرف ايل راه ها و اطراق گاه ها و حريم آن اهتمام

 عرصه

 تنظيم مديريت کوچ و چرا بر اساس ضوابط و مقررات، شرايط اکولوژيکي مناطق و با مشارکت بهره برداران 

 ييالقي و قشالقي ودن زيربناهای سکونتي مناسب در مناطقفراهم نم 

 رايط کوچ و استقرار عشايریتسهيل ش 
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 مصوب يمتدرب چادر بر اساس ق يلو تحو ييالقيدر مناطق  يعگاز ما يلندرس يعتوز 

 

 توزیع سوخت فسیلی در مناطق عشایری استان-96-3تصویر 

 
  های استان با مشارکت صندوق بیمه محصوالت کشاورزیدوره آموزشی بیمه دام در شهرستان-99-3تصویر 
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 ، معدن و تجارت استانسازمان صنعت -9-6

کل صنعت، معدن و تجارت، نظارت، حمايت و پشتيباني از توليد در استان را برعهده دارد. دستيابي به اداره

گذاری مرتبط، ارتقاء توانمندی و شايستگي جايگاه برتر در صنايع با فناوری پيشرفته، توسعه صادرات، رشد سرمايه

ها و بخش خصوصي و ايدار، مديريت اثربخش بازار، استفاده از توانمندی تشکلهای انساني استان، اشتغال پسرمايه

ريزی، نظارت، گذاری و برنامهارتقاء سطح تکنولوزی صنعتي و معدني در جهت بهبود سطح رفاه جامعه و سياست

ا بکارگيری علوم، برداری از معادن و فرآوری معدني بصيانت و حمايت از توسعه زيربناها، اکتشاف، استخراج و بهره

 باشد. های پيشرفته، از وظايف اين اداره در بخش صنعت و معدن ميفنون و فناوری

درصد، انتظارات  17درصد و در بخش ارزش افزوده در حدود  91از صنعت کشور، در بخش اشتغال  استانسهم 

و بويژه رفع پديده بيکاری در استان  ملي و استاني را از نقش و عملکرد اين بخش در زمينه تاثير در رشد اقتصادی

 بسيار باال برده است. 

ميليارد ريال صادر  991439واحد صنعتي با سرمايه  5333های دولت تدبير و اميد، جواز تاسيس طي سال

واحد دانش بنيان  990هزار نفر در استان را فراهم نموده است. در اين بازه زماني برای  930شده که موجب اشتغال 

 جواز تاسيس صادر شده است. نيز 

ای در بنيان با سرمايهبرداری برای صنايع نوين و دانشپروانه بهره 130، 99تا سه ماهه اول سال  99از سال 

 ميليارد ريال صادر شده است.  05534حدود 

 

 

ه بهره -69-3نمودار  ن نوین و دانش بنیاتعداد پروا  نبرداری صنایع 



گاه  فصل سوم :امور تولیذی  رد دولت تدبیر و امید استان تهراناهی اجرایی عملکرد دست

 
   170 

 

 بخش صنعتکل صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم و دوره سه ساله دولت دوازدهم عملکرد اداره -2-3جدول 

 واحد شاخص عنوان
 دوازدهم دولت یازدهم دولت

 22سه ماهه  22 29 22 21 24 23 29

 تاسیس جواز صدور

 

 436 1195 936 337 667 595 653 659 تعداد

 سرمايه 

 )ميليارد ريال(
93744 13756 95979 06319 94906 09339 139095 94935 

 16966 43439 99644 90049 93946 99610 99397 95966 اشتغال

 و نوین صنایع جوازهای صدور

 بنیان دانش

 13 53 70 47 99 19 9 - تعداد

 411 9909 1731 1336 1079 - - - اشتغال

 سرمايه 

 )ميليارد ريال(
- - - 0493 1077 4473 3034 1905 

 صنایع برداری بهره پروانه صدور

 بنیان دانش و نوین

 9 13 13 40 93 6 9 9 تعداد

 936 401 144 1497 1754 663 133 40 اشتغال

 سرمايه 

 )ميليارد ريال(
951 095 369 1671 1999 449 95347 4377 

صدور مجوزهای بازسازی، 

نوسازی، تکمیل و جایگزینی 

 ماشین آالت

 63 949 139 039 173 104 51 - تعداد

صدور مجوز ورود برای ماشین 

 (49آالت مستعمل )ماده 
 90 103 101 173 144 110 153 - تعداد

صدور مجوز های معافیت گمرکی 

ماشین آالت نو و مستعمل و مواد 

 اولیه صادره

 35 430 599 397 536 659 093 - تعداد

صدور و تمدید پروانه های طراحی 

 آسانسور و مونتاژ
 97 917 907 901 917 - - - تعداد

 15 45 55 31 33 103 133 59 تعداد صدور مجوز طرح توسعه

صدور و تمدید جواز تاسیس و 

های صنعتی و پروانه مرکز پژوهش

 معدنی

 - 0 9 7 15 94 13 99 تعداد

صدور و تمدید جواز تاسیس واحد 

 فنی مهندسی
 09 139 115 113 199 119 195 193 تعداد

 طرح تکمیل در اهتمام و تاکید

 پیشرفت دارای تمام نیمه های

 مصوبه ابالغی)  % 26 فیزیکی

 (22 سال از مقاومتی اقتصاد

 17 193 157 191 - - - - تعداد

 موانع رفع و تسهیل ستاد کارگروه

 تولید

 00 906 999 049 994 90 - - تعداد جلسات

 069 3633 1599 9649 1703 793 - - تعداد مصوبات

 و متقاضی واحدهای معرفی

 :عامل های بانک به مشمول

 رونق تسهیالت:  22 و 21 سال -

 تولید

 اشتغال تسهیالت:  29 سال -

 تولید رونق و روستایی - فراگیر

 62 تبصره تسهیالت:  22 سال -

 و فراگیر اشتغال - تولید رونق -

 روستایی

: تسهیالت رونق تولید  22سال  -

 09 533 533 1339 - - - تعداد

 رقم 

 )ميليارد ريال(
- - - 10450 14333 00594 9559 
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 واحد شاخص عنوان
 دوازدهم دولت یازدهم دولت

 22سه ماهه  22 29 22 21 24 23 29

= سامانه 62 بصرهت تسهیالت -

 کارا ) انتقال روستایی(

 منابع از عامل های بانک پرداخت

 :تکلیفی

 رونق تسهیالت:  22 و 21 سال -

 تولید

 اشتغال تسهیالت:  29 سال -

 تولید رونق و روستایی - فراگیر

 62 تبصره تسهیالت:  22 سال -

 و فراگیر اشتغال - تولید رونق -

 روستایی

: تسهیالت رونق  22سال  -

 -62 تبصره تسهیالت -تولید

 سامانه کارا ) اشتغال روستایی(

 17 99 195 010 - - - تعداد

 1095 4333 4314 4493 - - - رقم )ميليارد ريال(

 صنعتی طرح های از برداری بهره

 سطح در ایتوسعه و ایجادی

  استان

 79 504 476 551 655 643 016 075 تعداد

سرمايه )ميليارد 

 ريال(
15139 10993 13116 03030 15935 14737 36049 7965 

 9404 13135 6144 9549 14900 19749 7709 11165 اشتغال

صدور و تمدید پروانه فنی 

 مهندسی
 94 30 97 99 96 33 73 54 تعداد

وانه تحقیق و صدور گواهی و پر

 توسعه
 6 94 97 99 97 95 13 19 تعداد

 جهت آموزشی های دوره برگزاری

 صنایع صاحبان
 0433 43474 5013 11761 4053 9093 5933 0443 ساعت نفر

 استان کل صنعت، معدن و تجارتاداره 

بازسازی، نوسازی، مجوز برای  1156های دولت تدبير و اميد، طي سال استانکل صنعت، معدن و تجارت اداره

آالت مستعمل را براساس ماده مجوز ورود ماشين 369آالت واحدهای صنعتي و همچنين تکميل و جايگزيني ماشين

 ، صادر نموده است. آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 49

اومتي صورت پذيرفته های اقتصاد مقکل که در دولت دوازدهم طبق سياستهای اين ادارهاز ديگر فعاليت

های صورت گرفته طي اين بازه زماني، باشد که با تالشمي % 63 فيزيکي پيشرفت دارای تمام نيمه های طرح تکميل

  برداری رسيدند.واحد صنعتي تکميل و به مرحله بهره 560

قانون  13بصره توليد و تسهيالت ت رونق روستايي، فراگير اشتغال مشمول تسهيالت و متقاضي واحدهای معرفي

کل، تاکنون باشد که اين ادارهتاکنون مي 95کل صنعت، معدن و تجارت از سال بودجه يکي از مهمترين اقدامات اداره

ميليارد ريال تسهيالت معرفي نموده  64416مندی از های عامل استان جهت بهرهواحد صنعتي را به بانک 9916

  است.
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ای در سطح استان با صنعتي ايجادی و توسعه طرح 0604برداری از ، بهرههای دولت يازدهم و دوازدهمطي سال

نفر در واحدهای صنعتي استان  74134ميليارد ريال انجام گرفته که موجب اشتغال  939937ای در حدود سرمايه

 شده است. 

 
 استان سطح در ایوسعهت و ایجادی صنعتی های طرح از برداری بهره -63-3نمودار 

های آموزشي برای صاحبان صنايع و مديران و کارشناسان در حوزه نفر ساعت دوره 934701ها، طي اين سال

HSE  .برگزار شده است 

-پروانه بهره 195پروانه اکتشاف معادن و  47گواهي کشف معدن،  49، 99تا چهار ماهه اول سال  99از سال 

 است.برداری از معادن صادر شده 

 بخش معدنکل صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم و دوره سه ساله دولت دوازدهم عملکرد اداره -66-3جدول 

 واحد شاخص عنوان
 دوازدهم دولت یازدهم دولت

29 23 24 21 22 29 22 
چهار ماهه 

22 

 1 5 5 6 13 6 3 - تعداد صدور گواهی کشف معادن

 1373 11 3 6 5 - دتعدا صدور پروانه اکتشاف معادن

 های صدور پروانه
 برداری معادنبهره

  0906950617034 - تعداد

میزان سرمایه گذاری ایجاد 
شده از صدور پروانه های 

 بهره برداری معادن

سرمايه 
 )ميليون ريال(

- 50130750107316903466303334456399651065130  

تعداد اشتغال ایجاد شده 
صدور پروانه های حاصل از 

 بهره برداری معادن

  54041695359999054119 - نفر

 استان کل صنعت، معدن و تجارتاداره 
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ميليـارد ريـال و اشـتغال     9951برداری معادن در حـدود  های بهرهگذاری ايجاد شده از صدور پروانهميزان سرمايه

 باشد.  نفر مي 9534ايجاد شده نيز، 

 
بهره -64-3نمودار  نه   برداری معادنتعداد پروا

 بخش تجارتکل صنعت، معدن و تجارت استان در دولت یازدهم و دوره سه ساله دولت دوازدهم عملکرد اداره -66-3دول ج

 واحد شاخص عنوان

 دوازدهم دولت یازدهم دولت

29 23 24 21 22 29 22 
سه ماهه 

22 

 از وبه این های بازرسی انجام

 صنفی های واحد
030795591339917916595593516663596973390166114 4311505 تعداد بازرسي

 مردمی شکایات به رسیدگی
 شکايات تعداد

 دريافتي
--660316539353133776657093913169 

 قاچاق درخصوص بازرسی انجام

 ارز و کاال
 973459559300694601447719914393 05393 77155 تعداد بازرسي

 استانصادرات از گمرکات 

وزن )هزار 

 تن(
133113991140136105631393

) نه  753

ماهه(

) دو  79

 ماهه(

ارزش )ميليون 

 دالر(
909494099053999993641354

) نه  397

ماهه(

) دو  99

 ماهه(

 استانواردات از گمرکات 

وزن )هزار 

 تن(
764676603765344505

)نه  593

ماهه

) دو  43

 ماهه(

ارزش )ميليون 

 دالر(
9004344477349334113663547

) نه  7336

ماهه

) دو  991

 ماهه(

 هیات پذیرش و اعزام مجوز

 بازریابی و تجاری های
 -371913935 13 تعداد

 در ایران. ا.  ج پاویون برگزاری

 خارجی های نمایگاه
 -110 9 تعداد

کارگروه توسعه صادرات 

 غیرنفتی

تعداد جلسات 

 کارگروه
05694111 

 ثبت های پرونده بررسی

 سفارش

تعداد ثبت 

 سفارش
106461433451066991691459191719593337369309350 

 1995511409199791934310039144090494 19036 تعداد صدور و تمدید کارت بازرگانی

روانه کسب جهت واحد صدور پ

 های صنفی فاقد پروانه
 9313997137409936333750577569914939593453 تعداد
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 واحد شاخص عنوان

 دوازدهم دولت یازدهم دولت

29 23 24 21 22 29 22 
سه ماهه 

22 

برگزاری جلسات کمیسیون 

 نظارت

تعداد جلسات 

کميسيون 

 نظارت

19916616613316710110696 

 هابرگزاری انتخابات اتحادیه

تعداد 

انتخابات 

 برگزار شده

193169195195731011370 

های عرضه برگزاری نمایشگاه

 -پاییزه  -مستقیم کاال ) بهاره 

 ماه رمضان و . . .(

تعداد 

نمايشگاه 

 برگزار شده

6005079413773 

و تمدید مجوز های  صدور

 متقاضیان انبار
 430003139094 تعداد

صدور و تمدید مجوز های پخش 

 استانکاال در سطح 
 909393009903473 تعداد

قیمت گذاری کاال و خدمات 

 صنفی
 771613151160 تعداد جلسات

بررسی مشکالت و ارائه راهکار 

تنظیم مصوبات به ریاست  و

استانداری و دبیری سازمان در 

جلسات کارگروه تخصصی ارد و 

 نان

 -4 49413-- تعداد جلسات

جواز تاسیس و پروانه بهره 

 ی فرشبرداری کارگاه
 -1309916901506 تعداد

تعداد قالیبافان معرفی شده به 

 بیمه
 060973943313007409915 تعداد

 15749951909976193593464 1450 تعداد صدور مجوز مشاغل خانگی

معرفی صادرکنندگان و تولید 

کنندگان فرش دستباف به بانک 

های عامل جهت استفاده از 

 انکیتسهیالت ب

تعداد معرفي 

شدگان جهت 

ارائه تسهيالت 

 فرش

- - - 139 9057 1935 104 - 

 استان کل صنعت، معدن و تجارتاداره

ای از واحدهای صنفي، رسيدگي به شکايات مردمي و انجام بازرسي در خصوص قاچاق های نوبهانجام بازرسي

ها در مجموع باشد که طي اين سالو تجارت مي کل صنعت، معدنکاال و ارز سه فعاليت اصلي دفتر اصناف اداره

 054هزار مورد شکايت و در حدود  059هزار بازرسي از واحدهای صنفي، رسيدگي به  13953توانسته در حدود 

 هزار بازرسي در خصوص قاچاق کاال و ارز انجام دهد. 

ميليون دالر از گمرکات  15197هزارتن کاال به ارزش تقريبي  9644، 99تا ارديبهشت ماه سال  99از سال 

-هزار تن از گمرکات مي 4793به کشورهای هدف صادر شده است. طي اين بازه زماني، واردات صورت گرفته  استان

 باشد. 
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 های ثبت سفارش و صدور و تمدید کارت بازرگانیبررسی پروند -61-3نمودار 

تا پايان سال  -ها ادر شده و طي اين سالواحد صنفي فاقد پروانه، پروانه کسب ص 93139برای  99در سال 

 اند. هزار واحد صنفي پروانه کسب دريافت نموده 001درصد،  140با رشدی حدود  -93

های اداره صنعت، معدن و های فرش دستباف از ديگر فعاليتبرداری کارگاهصدور جواز تاسيس و پروانه بهره

 7934کارگاه فرش مجوز صادر شده است. اين اداره برای  195ای باشد که طي اين بازه زماني برتجارت استان مي

 فعاليت نيز مجوز مشاغل خانگي صادر نموده است. 

 

 های فرش دستبافبرداری کارگاهجواز تاسیس و پروانه بهره -62-3نمودار 

عرضه اقالم مورد نياز مردم و رفاه حال  منظور کنترل قيمتهای خدمت دولت يازدهم و دوازدهم، بهطي سال

های عرضه مستقيم کاالی پاييزه و بهاره و ماه رمضان در سطح شهر تهران و شهرستان نمايشگاه 191مشتريان 

 استان برگزار شده است.
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 مجوز متقاضيان انبار در سطح استان، صادر يا تمديد گرديده است. 109، 99تا پايان تير ماه سال  99از سال 

 شرکت نيز صادر يا تمديد شده است.  913همچنين طي اين مدت، مجوز پخش کاالی 

 های انجام شده در دولت یازدهم و سه ساله دولت دوازدهمترین اقدامات و پروژهمهم

 های هم انديشي در راستای همکاری مشترک صنعتي معدني و تجاری در منطقه برگزاری سلسله نشست

های ها و مزيتقم ( با هدف استفاده هم افزا از تهران و پتانسيل –سمنان  –برز ال –مرکزی کشور )تهران 

 صنعتي معدني و تجاری و ارائه گزارش به مقام عالي وزارت و استاندار

 برداری برای شهرک صنعتي خيرآبادصدور پروانه بهره 

  و ارسال ان  "استان تهرانبافت صنعتي و کارگاهي فاقد مجوز در عرصه سرزميني  46ساماندهي "تهيه طرح

 به معاون اول محترم رئيس جمهور

 استانشرق صدور تصويبنامه فرآيند ساماندهي بافت های صنفي صنعتي واقع در شمال 

  صدور پروانه بهره برداری برای  90/39/96هـ مورخ  5401/ت 19337اخذ اصالحيه تصويبنامه شماره 

قلعه مير، ريه، کاظم آباد، ده  ،سيمين دشت، زواره های صنعتيهای صنعتي خصوصي نظير شهرکشهرک

 حسن، صفادشت، زاگرس، قدس )با شرايط استقرار درج شده در تصويبنامه فوق (

  انجام کليه استعالمات زيست محيطي واحدهای دارای پروانه بهره برداری که قصد هرگونه توسعه، اصالح و يا

ت سمنان در خصوص حل مشکالت زيست محيطي شهرک انتقال را داشته باشند از اداره کل محيط زيس

 صنعتي پايتخت

  ناحيه صنعتي  13جهت ايجاد  13/33/95اخذ مصوبه در هفتمين نشست شورای برنامه ريزی استان مورخ

 های استانتخصصي در شهرستان
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 افتتاحیه شرکت امید پارسینه دارو -93-3تصویر 

 در پارک علم و فناوری  0های دانش بنيان صنايع نوين تا رده صالح ضوابط استقرار و امکان استقرار واحدا

 99پرديس در سال 

  استانبه روزرساني اطالعات واحدهای صنعتي مستقر در 

 رفع مشکالت واحدهای توليدی 

  قانون هوای پاک و ارائه پيشنهاد به سازمان حفاظت محيط  شناسي آيين نامه اجرايي ضوابط استقرارآسيب

 زيست جهت اصالح

 های همکاری در تعيين مصاديق صنايع غيرمجاز و ضوابط مربوطه در خصوص صنايع قابل استقرار در شهرک

  96/39/90هـ مورخ  50541/ت19337صنعتي خصوصي موضوع تصويبنامه 

 33های بازسازی و نوسازی و ارتقاء فناوری و در نتيجه خارج شدن ترغيب واحدهای آالينده به ارائه برنامه 

 عتي از ليست صنايع آاليندهواحد صن

 هاهای نيمه تمام جهت ثبت پيشرفت فيزيکي طرحرصد و پايش طرح 

 ساماندهي جوازهای تاسيس صادره و حذف جوازهای فاقد اعتبار از جامعه آماری 

  مورد متقاضي دريافت وام تحقيقاتي به طرح کمک به نمونه سازی ماشين آالت و تجهيزات  13معرفي

 يت ازصنايع الکترونيک و...صنعتي صندوق حما

  انتخاب مرکز تحقيق وتوسعهR&D های نمونه واحدهای توليدی، صنعتي و معدني براساس دستورالعمل

 ابالغي

  انتخاب بهترين محصول مراکز تحقيق و توسعه واحدهای توليدی و پژوهشي براساس دستورالعمل های

 ابالغي
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 بازدید از شرکت تولیدی آویشن-94-3تصویر 

 های صنعتي و معدني نمونه و محصول نمونه پژوهشي براساس دستورالعمل های تخاب مرکز پژوهشان

 ابالغي

 براساس دستورالعمل های ابالغي انتخاب مراکز نمونه فني مهندسي 

  طرح توانمندسازی توليد و توسعه اشتغال پايدار )طرح تاپ( با هدف بکارگيری نيروهای متخصص با اجرای

 های صنعتي و معدني دارای مجوز از مراجعارشد يا دکتری در بنگاهمدرک کارشناسي 

  و سامانه کارا – 13پرداخت تسهيالت به متقاضيان از محل منابع رونق توليد، تسهيالت تبصره  . .. . . 

 التحصيالن جوان دانشگاهي در حوزه صنعتاجرای طرح کارورزی فارغ 

  مهندسي جهت واگذاری زمين در مقياس نيمه صنعتي به معرفي واحدهای دارنده پروانه پژوهش و فني

 استانهای صنعتي شرکت شهرک

 تعميق ساخت داخل تشکيل ميزهای تخصصي کاال در راستای 

 های توسعه اقتصادی و جذب سرمايه گذاری در استان در همايش معرفي فرصتارائه زمينه های سرمايه

 استان

 گذاری خارجيتي دارای سرمايهپيگيری و رفع مشکالت واحدهای صنفي و صنع  

 دار استانها و اهم طرح های اولويتشناسايي رشته فعاليت 

 های صنعتي با توجه به استقرارهای صورت گرفته خارج از ضوايط های برخي شهرکبندیبازمهندسي زون 

 زون بندی

 انتقال واحدهای مستقر در خارج از شهرک های صنعتي به داخل شهرک های صنعتي 
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 ام بازديدهای مستمر جهت پايش و شناسايي واحدهای صنعتي و توليدی استان جهت برآورد نيازها و انج

رسيدگي به تقاضای آنها اعم از مواد اوليه، تغييرات پروانه بهره برداری، تعيين درصد ضايعات، اعطای 

 تسهيالت، اعطای معافيت گمرکي ماشين االت و . . .

 های صنعتي تهران جهت آموزش تحقيقات صنعتي ايران و شرکت شهرک عقد تفاهمنامه همکاری با مرکز

های آموزشي با تخفيف ويژه جهت واحدهای صنعتي و معدني دارای پروانه تحقيق و توسعه، اجرای دوره

 معدن و تجارت استان  ،پروانه فني مهندسي و پروانه پژوهش از سازمان صنعت

 ه ها و سمينارهای آموزشي تخصصي و مديريتي جهت صاحبان ريزی برای اجرای دورنياز سنجي و برنامه

 صنايع و معادن وتجار

 های صنعتي و معدن موجود در های قانوني برای فعاليتارائه پيشنهاد و پيگيری موضوع رفع محدوديت

 کيلومتری استان  193شعاع 

 شناسايي قوانين مخل توليد و ارائه به مراجع ذيربط 

 شاوره خانه صنعت در محل سازمان جهت ارائه خدمات به مراجعين و تسهيل انجام استقرار و تجهيز دفتر م

 امور متقاضيان

 بازمهندسي فرآيندهای صدور مجوز و کاهش مدت زمان پاسخگويي به مراجعين 

 مکانيزه شدن فرآيند صدور مجوزهای اسانسور و انبار 

 انجاتي نظير شرکت کيان باراس، صنايع اصالح ساختار توسعه ارتقاء تکنولوژی و راه اندازی مجدد کارخ

 کوشش رادياتورو . . . .  ،غذايي ميهن،، صنايع لبني دومينو، امرسان، شيرآالت شايان

  ،ايجاد اداره محيط زيست، بهداشت و انرژی جهت اجرا و نظارت بر امور بهداشت ايمني بهداشت صنعت

 90معدن و تجارت در سازمان در سال 

 ازيافت نخاله های ساختماني در گود آبعليپيگيری و صدور مجوز ب 

 ساماندهي معادن شهرستان شهرقدس برای جلوگيری از آلودگي هوای تهران 

  اجرای طرح کاهش حجم و ارتفاع دپوی معادن شن و ماسه با کاهش آاليندگي رعايت مسائل زيست

 51ال و تعداد حدوداٌ های اکتشافي معدني در هرسجلسه کميسيون بررسي طرح 90برگزاری تعداد  محيطي

فقره طرح مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد که منجر به صدور پروانه اکتشاف، گواهي کشف و پروانه 

 برداری مي گردد.بهره
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 بازدید از شرکت سام سرویس-91-3تصویر 

 جلسه کارگروه تخصص ذيل شورای معادن11برگزاری 

  رفع موانع مشکالت سرمايه گذاران بخش معدن جلسه تعامل با منابع طبيعي جهت 99برگزاری 

 )تامين اعتبار از محل اعتبارات ملي جهت اجرای طرح های زيرساخت های معدني )آسفالت جاده معدني 

 تهيه محدوده های معدني و مجوزهای اکتشافي برای شرکت در مزايده عمومي 

 محدوده های اکتشافي و معادن متروکه  -برگزاری مزايده عمومي و واگذاری معادن فاقد پروانه بهره برداری

 به بخش خصوصي 

  ) اجرای طرح زير ساخت های معدني از محل اعتبارات ملي )در مرحله انتخاب مشاور 

 احداث جاده آسفالت معادن در شهرستان پاکدشت و شهرقدس 

 ناجرای طرح ساماندهي معادن شن و ماسه آبرفتي جهت امکان صدور پروانه بهره برداری معاد 

 و انجمن  برای نقشه برداری به هنگام از معادن استانسازمان نظام مهندسي معدن  نامه باتنظيم تفاهم

 توليدکنندگان شن و ماسه

 های معدني کشور، پي جويي و اکتشاف عمومي کليه ظرفيتايجاد، تجهيز و تکميل پايه های زمين شناسي 

 موضوع کنترل ميزان استخراج معادن شن و ماسه  های عمراني از محل اعتبارات استاني بااجرای طرح

هکتار و محاسبه دقيق  533های قدس و شهريار به روش نقشه برداری هوايي) پهباد( برای شهرستان

 استخراج و استيفای حقوق دولتي

 17/35/97های توپوگرافي از معادن شن و ماسه آبرفتي از تاريخ تهيه نقشه 
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 مواد معدني و معرفي شناسايي متخلفين به مراجع قضايي بالغ بر  های غيرمجازجلوگيری از برداشت

 پرونده43

 ايجاد ارتباط موثر با مراجع قضايي در خصوص جلوگيری از فعاليت های غير مجاز معدني 

  ايجاد ارتباط مطلوب باNGO  های معدني از جمله خانه معدن سازمان نظام مهندسي معدن استان و کشور

فعاليت های معدني و جلب تعامل کليه انجمن های معدني و تنظيم تفاهم نامه در  در جهت ارتقاء ايمني

 جهت اجرای مفاد قانون معادن

  فني برای پرسنل بخش معدن و مسئولين فني و کارشناسان  -دوره و همايش آموزش ايمني 3برگزاری

با همکاری  استان دوره آموزشي رايگان ويژه سطوح کارشناسي معادن بخش خصوصي 4سازمان و اجرای 

  95سازمان نظام مهندسي معدن استان در سال 

 شناسايي  ،ساماندهي محدوده های معدني ،پياده سازی سيستم کاداستر صدور پروانه های معدني کاداستری

 90محدوده های قابل واگذاری در اليه مزايده کاداستر و آزاد سازی محدوده های بلوکه در سال 

  با هدف تمرکز فعاليت های معدني و عدم تخريب ساير مناطق استان به دليل پهنه معدني  19تعريف

 محدوديت های تهران ازحيث رشد سکونتگاه ها و از طرفي ضرورت تامين مصالح ساختماني

  اجرای طرح عکسبرداری و تهيه نقشه توپوگرافي از معادن جهت کنترل ميزان استخراج و وصول حقوق

 دولتي

 بازاريابي به کشورهای عمان، کنيا، ايتاليا، روسيه و ... -یهای تجاراعزام هيات 

 های نظارتي )نوروز، رمضان، يلدا، مدارس و طرح های نظارتي بر اساس نوسانات بازار شامل : طرح انجام طرح

طرح نظارت  ،نظارت برواحدهای فروش مصنوعات پالستيکي، طرح نظارت بر واحدهای تامين نياز محصوالت

 ی رطوبتي، طرح بازرسي از نانوايي ها و . . . (بر عايق بند

  و ارز بصورت ماهانه  برگزاری جلسات کميته مبارزه با قاچاق کاال 

 برگزاری کارگاه آموزشي آشنايي با قانون جديد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

 برگزاری جشنواره فروش فرش در شميرانات، فيروزکوه و ورامين و شهرتهران 

 های تابعه ياد فرش در مقطع دانش آموزی در سطح شهر تهران و در سطح شهرستانبرگزاری المپ 

 بازديد از کارگاه های قالي بافي 

 المللي فرش برگزاری بزرگترين ورکشاپ طراحي فرش با حضور اساتيد مجرب سطح کشور در نمايشگاه بين

 93دستباف سال 
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 تحاديه صنف غالت و حبوبات در اتحاديه صنف بنکداران ها در موعد مقرر )ادغام ابرگزاری انتخابات اتحاديه

ادغام اتحاديه صنف لوازم مستعمل  -ادغام اتحاديه صنف تابلوساز در اتحاديه چاپخانه داران  -مواد غذايي 

 خودرو در اتحاديه آهنگران و صنعتگران خودرو(

 
 جلسه ساماندهی گندم، آرد و نان استان-92-3تصویر 

 اصالح و تغيير عناوين اتحاديه ها و رسته ها  -الحاق رسته های جديد  -افراد صنفي رسيدگي به شکوائيه

بازرسي و بررسي عملکرد اتحاديه و مجامع بر اساس بند ج ماده  -تعيين حق عضويت اتحاديه های صنفي 

 طرح دستورالعمل های واصله هيات -تعيين هيات سرپرستي اتحاديه های صنفي  -قانون نظام صنفي  49

نرخگذاری کاال و  -رسيدگي به اختالفات اتحاديه های صنفي  -نظارت در سازمان های صنفي  های عالي

ثبت مصوبات کميسيون نظارت در ساماهه  -بررسي بودجه و تراز مالي اتاق اصناف  -خدمات اولويت دار 

 اصناف

 بررسي معافيت های گمرکي ماشين آالت صنوف توليدی 

 
 رشالمپیاد ف-99-3تصویر 
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 بازدید معاون امور هماهنگی وزارت کشور از شرکت کاله-92-3تصویر 

 
 جلسه شورای معادن استان-92-3تصویر 



گاه  فصل سوم :امور تولیذی  رد دولت تدبیر و امید استان تهراناهی اجرایی عملکرد دست

 
   137 

 

 استانهای صنعتی رکت شهرکش -9-7

و توسعه هدف اصلي استقرار در راستای حمايت و توسعه صنعتي کشور و با  استانهای صنعتي شرکت شهرک

شهرک و ناحيه صنعتي دولتي و خصوصي مصوب را بر عهده  55ری در حال حاضر راهب کوچک و متوسط، صنايع

شهرک و ناحيه صنعتي دولتي و خصوصي در حال بهره برداری مي باشد. در اين راستا  09دارد که از اين تعداد 

فقره قرارداد به صاحبان صنايع واگذار شده است که از اين  19995هکتار زمين صنعتي در قالب  6315تاکنون 

با صاحبان  93تا  99های طي سال -درصد 13در حدود  –برداری فقره قرارداد واگذاری حق بهره 9161ميزان 

 65601گذاری نفر و سرمايه 00993طرح با اشتغالي بالغ بر  1703صنايع منعقد شده است. طي اين بازه زماني، 

 ميليارد ريال به مرحله بهره برداری رسيده است. 

مگاوات  769يرساخت ها و امکانات زير بنايي مورد نياز، اين شرکت اقدام به تامين همچنين با هدف تامين ز

مترمکعب در شبانه روز  43.333بر  مدول تصفيه خانه با ظرفيتي بالغ 17ليتر بر ثانيه آب و ايجاد  1951برق و 

 نموده است. 

 ساله دولت دوازدهم های صنعتی استان در دولت یازدهم و دوره سهعملکرد شرکت شهرک-69-3جدول 

 واحد  عنوان شاخص
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 
شهرکها و نواحی صنعتی 

 دارای آب

شهرک/ناحيه/ 

 منطقه ويژه
0 5 6 6 7 7 7 

شهرکها و نواحی صنعتی 

 دارای برق

شهرک/ناحيه/ 

 منطقه ويژه
1 0 4 4 5 5 5 

شهرکها و نواحی صنعتی 

 دارای گاز

رک/ناحيه/ شه

 منطقه ويژه
9 4 4 4 5 5 6 

شهرکها و نواحی صنعتی 

 دارای تلفن ثابت

 شهرک/ناحيه

 منطقه ويژه
1 0 4 4 5 5 6 

 179 159 150 196 99 49 99 هکتار مساحت فضای سبز

احداث ساختمان آتش 

نشانی ) بر اساس اولویت 

 ( HSEEهای 

 9 3 5 5 5 4 1 ايستگاه

 آموزش

تعداد دوره 

زار های برگ

 شده

 9733 9099 1345 979 419 967 103 دوره

تعداد نفرات 

 آموزش دیده
 56397 53751 43331 90031 13337 6634 0563 نفر

تورهای 

صنعتی 

 برگزار شده

تعداد 

تورهای 

صنعتی 

 برگزار شده

 177 163 103 133 73 43 90 تور
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 واحد  عنوان شاخص
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 
حمایت از پایان نامه های 

 کارشناسی ارشد و دکترا
 09 01 93 95 99 93 15 پايان نامه

قراردادهای واگذاری حق 

 بهره برداری
 9161 1397 1419 1103 346 509 093 تعداد

مساحت قراردادهای حق 

 بهره برداری
 631 531 493 074 013 940 135 هکتار

تعداد طرح های به بهره 

برداری رسیده در شهرکها و 

 نواحی صنعتی

 1703 1516 1176 1313 701 469 135 طرح صنعتي

 اشتغال طرح های به بهره

برداری رسیده در شهرکها و 

 نواحی صنعتی

 00993 97973 90601 93917 135139 9336 0476 نفر

سرمایه گذاری در طرحهای 

برداری رسیده در  به بهره

 شهرکها و نواحی صنعتی

 65601 59313 43994 41543 03343 17349 6713 ميليارد ريال

 117 - - - - - - طرح اکدهای رفعالسازی طرح

های اشتغال فعالسازی طرح

 راکد
 691 - - - - - - نفر

 استان های صنعتيکل شرکت شهرکاداره

 اند.به صورت تجمعي بيان شده 99*آمار از سال 

 

ها و نواحي صنعتي برای صاحبان صنعت و کارگران برگزار دوره آموزشي در شهرک 9733تاکنون،  99از سال 

به منظور تبادل تجربيات و فناوری در تور صنعتي  177اند. همچنين هزار نفر آموزش ديده 57ر حدود شده و د

شده است. يکي ديگر از اقدامات مهم زمينه های مختلف و همچنين آشنايي با عوامل موفقيت واحدهای موفق انجام 

طرح راکد  117دوازدهم با فعالسازی های راکد بوده که در دولت های صنعتي استان، فعالسازی طرحشرکت شهرک

 نفر را در واحدهای صنعتي راکد فراهم نموده است.  691موجب اشتغال 
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 استاننمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط شهرک های صنعتی  -36-3تصویر 

 

 کارگاه آموزشی با حضور تجار خارجیبرگزاری  -36-3تصویر 
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 های انجام شده در دولت تدبیر و امید ترین اقدامات و پروژهمهم
  شهرک صنعتي  0ليتر بر ثانيه برای  156انعقاد قرارداد جهت تامين آب موردنياز از سد ماملو با ظرفيت حدود

 عباس آباد، خوارزمي و پايتخت

  رک ليتر بر ثانيه برای شه 033انعقاد قراد داد جهت تامين آب موردنياز از کانال محمديه با ظرفيت حدود

  صنعتي شمس آباد

  انعقاد قرارداد تعويض کالس خط لوله انتقال گاز که باعث آزادسازی حريم اراضي شهرک صنعتي شمس آباد 

 های صنعتي عباس انعقاد تفاهم نامه با شرکت برق منطقه ای تهران برای تامين کسری برق موردنياز شهرک

 آباد و خوارزمي

 عتي آيينه ورزان و مدول دوم شهرک صنعتي نصيرآبادخانه ناحيه صنبهره برداری از تصفيه 

  تهران بزرگ برای تامين خطوط ارتباطي در بستر فيبر  0انعقاد قرارداد مخابرات با شرکت مخابرات منطقه

 های صنعتي قرچک و پيشوا نوری برای شهرک

 آباد انعقاد قرارداد اجرايي پروژه تاسيسات گاز کشور در شهرک صنعتي شمس 

 پروژه احداث پست برق شهرک صنعتي عباس آباد  انعقاد 

 ( هکتار( )پروژه اقتصاد مقاومتي  936پيگيری ايجاد شهرک صنعتي پوشاک–)جهش توليد 

 هکتار( 746)  پيگيری ايجاد شهرک صنعتي مالرد 

  احداث راه دسترسي دوم شهرک صنعتي شمس آباد 

 گران واقعيتعيين تکليف قراردادهای راکد جهت واگذاری زمين به صنعت 

 ها و واحدهای راکد و غيرفعال و حمايت در جهت تسريع در فرآيند ساخت و سازسازی طرحفعال 

  حضور فعال و نقش آفرين در ستادهای تسهيل و ستاد سرمايه گذاری و اقتصاد مقاومتي جهت تصويب و

 عتيها و نواحي صنپيگيری نيازها و الزامات اساسي در راستای توسعه صنعتي در شهرک

 های خدماتي با رويکرد نيل به هدف خودگرداني در اهتمام ويژه به پيگيری در جهت خودکفايي شرکت

 ها و نواحي صنعتيشهرک

 های تقاضا ها و نواحي صنعتي استان بويژه شهرکپيگيری جدی مباحث مربوط به توسعه اراضي در شهرک

 محور

 ات رسان در جهت تامين زيرساخت های اساسي های خدمبرگزاری جلسات و تعامالت متعدد با دستگاه

 هاشهرک

  واحد صنعتي جديد به سيستم تصفيه خانه فاضالب  1765اتصال 
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 صنعتي های شهرک شرکت توسط استان الکترونيک قطعات خوشه توسعه سنجي امکان مطالعه پروژه اجرای 

 

 

 

 

 
 وپروژه آبرسانی به واحدهای صنعتی استان از سد مامل -39-3تصویر 
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 کل استاندارد استاناداره -9-8

. باشدها ميکننده بر آنکننده قوانين و قواعد مرتبط با استاندارد و اجراکننده و نظارتتدوينکل استاندارد اداره

مورد استاندارد ملي را انجام داده  9790، تدوين و تجديدنظر 99کل موفق شده است تا پايان مردادماه سال اين اداره

المللي در دستور کار اين اداره بوده که تا ، بازنگری استاندارد ملي و تدوين استاندارد بين96از سال است. همچنين 

-مورد استاندارد بين 16مورد استاندارد ملي را مورد بازنگری قرار داده و پيشنهاد تدوين  1033، 99پايان مرداد ماه 

 المللي را داده است. 

ه، صدور و تمديد پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری بر روی کاال و های اصلي اين اداريکي از فعاليت

-قلم کاال و محصول را از نظر استاندارد راستي 15933باشد که طي بازه زماني مد نظر موفق شده است محصول مي

تاندارد قلم کاال و خدمات موفق به دريافت اس 1673آزمايي نمايد. همچنين با خوداظهاری واحدهای توليدی، 

 اند. های دولت تدبير و اميد شدهتشويقي طي سال

 دوازدهم و در دولت یازدهم استاندارد کلادارهعملکرد  -63-3جدول 

 واحد عنوان شاخص
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

 22تا مردادماه  22 29 22 21 24 23 29

تدوین و تجدیدنظر 

 استاندارد ملی
 5 147 063 945 963 539 594 633 عدد

 013 407 040 913 - - - - عدد بازنگری استاندارد ملی

پیشنهاد تدوین استاندارد 

 یالمللنیب
 0 4 5 4 - - - - عدد

آموزش مدیران کنترل 

 کیفیت )نفر ساعت(
 9755 06933 05947 90593 97343 07033 49543 4910 نفر ساعت

تعداد واحدهای تولیدی 

 تحت پوشش
 4633 0930 0511 4953 4159 4170 4909 0356 عدد

صدور و تمدید پروانه 

کاربرد عالمت استاندارد 

 اجباری)کاال و محصول(

 454 9039 9533 1193 1940 9461 9643 9090 عدد

صدور و تمدید پروانه 

کاربرد عالمت استاندارد 

 تشویقی )کاال و محصول(

 03 091 907 149 911 006 944 104 عدد

ی واحدهابازرسی فنی از 

 تولیدی تحت پوشش

 گاز پرکنی( ساتیتأسو )

 0931 9967 9993 5706 9939 9194 6516 0009 عدد

ی از مراکز بردارنمونه

 تولیدی
 5799 14499 10567 11633 19035 14591 10694 11793 عدد

 5199 10630 10744 11633 19035 14591 10694 11793 عدد آزمون نمونه مراکز تولیدی

)تولید  بازرسی طرح طاها

 داخل(
 1130 3190 00479 09304 06710 04766 90596 1376 عدد

 69 657 1419 1953 9433 933 733 13 عددی طاها )تولید بردارنمونه
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 واحد عنوان شاخص
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

 22تا مردادماه  22 29 22 21 24 23 29

 داخل(

آزمون نمونه طاها )تولید 

 داخل(
 149 411 1406 1953 9433 933 733 13 عدد

 لیوساآزمون سایر 

در  مورداستفادهسنجش 

 دادوستد عمومی

 11091 54660 71314 09135 51739 50010 64659 131504 عدد

ی جایگاه هانازلآزمون 

 عرضه سوخت مایع
 5603 19376 13565 9476 16059 19039 13157 14036 عدد

صالحیت آزمایشگاه  دیتائ

 اساس برهمکار استانی 

روش اجرایی )تعداد 

 صدور(

 3 11 09 09 95 16 96 41 عدد

ه صالحیت آزمایشگا دیتائ

 اساس برهمکار استانی 

روش اجرایی )تعداد 

 تمدید(

 4 135 999 195 175 935 945 196 عدد

  استان استانداردکل اداره

 

 های کاربرد عالمت استانداردبا تعداد پروانه خدماتیتعداد واحدهای تولیدی و  -69-3نمودار 

ز واحدهای توليدی تحت پوشش و تاسيسات گازپرکني انجام شد که اين مورد بازرسي ا 0009، از 99در سال 

 مورد رسيده است.  53605به  99عدد تا پايان مرداد سال 
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در برنامه استاندارد؛ بازرسي  ؛ طرح اجرای هماهنگ سازی استاندارد«طاها»در راستای اجرای کنترل بازار طرح 

آزمون نمونه بر روی آنها  7956برداری از اين کاالها و انجام نمونه مورد 7435عدد کاالی توليد داخل با  171610از 

 صورت پذيرفته است. 

هزار مورد ارزيابي از  447های دولت يازدهم و سه ساله دولت دوازدهم، کل استاندارد استان طي سالاداره

ها، اين اداره موفق شده انجام داده است. همچنين طي اين سال وسايل سنجش مورداستفاده در داد و ستد عمومي

 هزار نازل سوخت مايع را انجام دهد.  199است آزمون کيفيت را بر روی حدودا 

آزمايشگاه همکار استاني به روش  130، صالحيت 99تا پايان مرداد ماه  99کل توانسته است از سال اين اداره

 آزمايشگاه را تمديد نمايد.  1404اجرايي را صادر و 
 

 

 

    

    

    

    

     

     

     

     

99سال  90سال  94سال  95سال  96سال  97سال  93سال  99سال 

بازرسي نمونه برداری

 

 ی تولیدی تحت پوششواحدهااز و نمونه برداری بازرسی فنی  -62-3نمودار 



گاه  فصل سوم :امور تولیذی  رد دولت تدبیر و امید استان تهراناهی اجرایی عملکرد دست

 
   195 

 

 

 در دادوستد عمومی مورداستفادهسنجش  لیوساآزمون -62-3نمودار 

 

 

 ی جایگاه عرضه سوخت مایعهانازلآزمون -96-3نمودار 
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 و طرح طاها  آزمون نمونه مراکز تولیدی-96-3نمودار  
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 )صدور و تمدید( روش اجرایی اساس برصالحیت آزمایشگاه همکار استانی  دیتائ -99-3نمودار

کل استاندارد استان قرار کار ادارهشود از ابتدای دولت دوازدهم در دستورهايي که در ادامه آورده ميفعاليت

مورد بازرسي فني انرژی از صنايع انرژی بر، صورت پذيرفته است. همچنين  946گرفته است. براين اساس تاکنون 

پروانه استاندارد خدمات گرديده  09مورد بازرسي از واحدهای خدماتي استان به عمل آمده که منجر به صدور  679

 آسانسور تأييد گرديده است.  54031سال و پنج ماه، استاندارد است. همچنين طي اين سه 

 

    

    

    

    

     

     

     

     

     

96سال  97سال  93سال  99سال 

تعداد تأييديه

 
 صادرشدهآسانسور  هیدییتأ-93-3نمودار 
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 کل استاندارد در دولت یازدهم و دوره سه ساله دولت دوازدهمعملکرد اداره -64-3جدول 

 واحد عنوان شاخص
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 
تا مردادماه 

22 

بازرسی فنی انرژی 
 صنایع انرژی بر

 01 60 33 79 - - - - عدد

صدور پروانه استاندارد 
 خدمات

 3 15 17 - - - - - عدد

 50 991 005 - - - - - عدد بازرسی خدمات

آسانسور  هیدییتأ
 صادرشده

 5606 15656 16397 16139 - - - - عدد

 میوه و هادانیمتعداد 
 شدهییشناسا بارتره

 903 903 903 119 - - - - عدد

میوه و  هادانیمتعداد 
 دشدهییتأ بارتره

 110 903 131 50 - - - - عدد

تعداد شهربازی و 
 ی بازیهانیزم

 شدهییشناسا

 1516 1413 941 353 - - - - عدد

تعداد تجهیزات 
 یبازنیزمشهربازی و 

 3979 3557 5333 - - - - - عدد

زرسی از تجهیزات با
 یبازنیزمشهربازی و 

 303 4373 0934 9533 - - - - عدد

تجهیزات  هیدییتأ
 یبازنیزمشهربازی و 

 547 0135 1390 1964 - - - - عدد

تعداد خطوط کابل راه 
 شدهییشناسا

 17 17 13 15 - - - - عدد

تأییدیه استاندارد 
 خطوط کابل راه

 1 10 10 19 - - - - عدد

ظهارنامه تعداد ا
 ی صادراتیموردبررس

 13 30 43 193 - - - - عدد

تعداد اظهارنامه 
 ی وارداتیموردبررس

 9999 13036 19731 1933 - - - - عدد

ی تصادفی و بردارنمونه
آزمون از کاالهای 

دارای گواهی ثبت کاال 
 و ثبت برند

 4 15 3 - - - - - عدد

صدور گواهی انطباق 
 انیبندانشمحصول 

 0 03 16 - - - - - عدد

ی موفق به هاشرکت
دریافت گواهی انطباق 

 انیبندانشمحصول 
 0 19 11 - - - - - عدد

ی هاباسکولآزمون 
 دارچرخنقلیه  لیوسا

 یاجاده
 634 1995 1900 346     عدد

 CNGتعداد مخازن 
 شدهیبازرس

 )خودرویی(

 9607 00197 74651 64333 - - - - عدد

 CNGی هاگاهیجاتعداد 
 شدهییشناسا

 63 143 139 133 - - - - عدد

 CNGی هاگاهیجاتعداد 
 دشدهییتأ

 93 33 61 91 - - - - عدد
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 واحد عنوان شاخص
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 
تا مردادماه 

22 

 933 603 150 535 - - - - عدد CNGی هانازلآزمون 

آزمون انگ فلزات 
 بهاگران

)از واحد تولیدی دارای 
 کد شناسایی(

 01 533 1190 9904 - - - - عدد

پلمپ گذاری وسایل 
 ینتوز

 3 5333 10533 14554 - - - - عدد

 استان استانداردکل اداره

های ميوه و هايي که در دولت دوازدهم در دستور کار اين اداره قرار گرفته، تاييد استاندارد ميداناز ديگر فعاليت

موفق به اخذ  -درصد 1/61 –ميدان  535بار شناسايي و ميدان ميوه و تره 396باشد که طي اين بازه زماني بار ميتره

 اند. کل استاندارد گرديدهاستاندارد الزم از اداره

تا  96باشد که از سال بررسي کيفيت تجهيزات شهربازی و زمين بازی يکي ديگر از وظايف تعريف شده مي

د درصد آن مور 47ها و زمين بازی شناسايي گرديد و در حدود وسيله در شهربازی 99694، 99پايان مرداد ماه 

 درصد( موفق به اخذ تأييديه استاندارد گرديد.  4/64مورد آن ) 6339بازرسي قرار گرفت و 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

      

    

    

    

   

    

    

    

   

                                                                        

 

ازی -94-3مودار ن  بررسی کیفیت تجهیزات شهربازی و زمین ب

 CNGهای تاييد شده و آزمون نازل CNGهای بازرسي شده خودرويي و تعداد جايگاه CNGتعداد مخازن 

نازل موفق به  1576جايگاه و  193هزار مخزن، 175های دولت دوازدهم صورت گرفته که به ترتيب معادل، ي سالط

 کسب نشان استاندارد شدند. 
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تأييدشده CNGتعداد جايگاه های  CNGآزمون نازل های 

 

 CNGهای تایید شده و آزمون نازل CNGهای تعداد جایگاه-91-3نمودار 

 

 
 د استانکل استاندارافتتاح اداره -33-3تصویر 
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 های انجام شده در دولت تدبیر و امید ترین اقدامات و پروژهمهم

 برداری از نخستين آزمايشگاه ارزيابي ايمني تجهيزات ليزری و راديويي کشور در پرندبهره 

 های مکرر روی شير خام واحدهای توليدی جهت جلوگيری از مصرف شيرهای آلوده به سموم انجام آزمون

 قارچ طبيعي 

 19346جام آزمون شناسايي ماهي تون مطابق استاندارد ان  

 برداری شدهاساس استاندارد ملي نمونه انجام آزمون پودر شوينده بر 

 بازرسي از مراکز فروش مصنوعات طال 

  آزمايشگاه آزمون و کاليبراسيون براساس استانداردهای پذيرفته شده در سطح  933تأييد صالحيت بيش از

 المللي بين

 المللي کميته فني / فرعي متناظر سازمان بين 9 تأسيسISO 

 های فنيالمللي از طريق عضويت فعال در کميتهای و بينمشارکت در تدوين استانداردهای منطقه 

 های مرتبط با استانداردسازیانجام مطالعات تطبيقي برای دستيابي به تجارب ساير کشورها در حوزه 

  ی ملي در اين دوره تدوين و يا تجديد نظر شده استعدد از استانداردها 9533بيش از 

  پروانه کاربرد عالمت استاندارد )برای کاال و محصول( 0533صدور بيش از 

  تأييديه آسانسور  70333صدور بيش از 

 هزار بازرسي طرح طاها )توليد داخل( 143انجام بيش از 

  ايران و نيز مراکز دانشگاهيتأسيس دفاتر استانداردسازی در سازمان اسناد و کتابخانه ملي 

  اقدامات ويژه در خصوص پيشگيری از شيوع ويروس کرونا و کنترل مواد ضد عفوني کننده موجود در سطح

 بازار 

 ميدان در شده عرضه کشاورزی محصوالت در نيترات و سنگين فلزات ها،کش آفت مانده ميزان گيریاندازه 

 تهران شهرداری بارتره ميوه و

 کنندگان و منظور جلوگيری از ورود کاالهای نامرغوب و حمايت از مصرفت کاالهای وارداتي بهکنترل کيفي

 توليدکنندگان داخلي

 امکان رقابت با کاالهای  منظور فراهم نمودنکنترل کيفيت کاالهای صادراتي مشمول استاندارد اجباری به

 الملليمشابه خارجي و حفظ بازارهای بين

 ه کاال و خدمات با استانداردهای مربوط يا ضوابط و مقررات فني مورد قبول و در آزمايش و تطبيق نمون

ای از طريق آزمون کفايت تخصصي بين آزمايشگاهي و صدور صورت لزوم استفاده از اظهارنظرهای مقايسه

 های الزمگواهينامه
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  آزمايشگاه همکار  1995مميزی 

  شرکت بازرسي در سطح ملي فعال در  6استان و شرکت بازرسي داخلي و صادراتي در سطح  04مميزی

 استان

  بردار مستقر در گمرکات استانشرکت نمونه 99مميزی 

  شرکت بازرسي کاال استاني  53صدور و تمديد صالحيت 

 

 
 سازی در مدارسترویج فرهنگ استاندارد -34-3تصویر 
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 روستایی استان و آب و فاضالب آب و فاضالبای تهران، های آب منطقهشرکت -9-9

 آب و فاضالب استان شـرکت -9-9-2

، 99براساس آمار ارائه شده توسط شرکت آب و فاضالب استان، جمعيت تحت پوشش آب آشاميدني در سال 

های شرکت آب و همچنين فعاليتدرصد رسيده است.  99.4به  99درصد بوده که اين شاخص در سال  93.7

 درصد برسد. 43.1درصد به  9ا رشدی حدود فاضالب موجب گرديده تا جمعيت تحت پوشش فاضالب ب

 عملکرد شرکت آب و فاضالب در دولت یازدهم و دوازدهم -61-3جدول 

 عنوان شاخص
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 22 

 99.4 99.0 99.9 99.1 99 93.9 93.3 93.7 جمعیت تحت پوشش آب

9.49 41.6 43.0 09 جمعیت تحت پوشش فاضالب  44.9 45.5 46.3 43.1 

 استانشرکت آب و فاضالب 

    

    

    

    

  

    

    

    

    

 
 جمعیت تحت پوشش آب آشامیدنی )درصد(-92-3نمودار 

 جمعیت تحت پوشش فاضالب )درصد(-99-3نمودار 
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 شرکت آب و فاضالب روستایی -9-9-1

نمودند که اين تفاده مياسآب آشاميدني روستايي، از جمعيت درصد  39شروع دولت يازدهم،  99در سال 

رسيده است.  93درصد در پايان سال  90.7های دولت تدبير و اميد به عدد درصدی طي سال 11.7شاخص با رشد 

نفر بوده که با اضافه  4795های دولت يازدهم جمعيت روستاهای تحت پوشش تاسيسات فاضالب روستايي طي سال

 درصد از جمعيت روستايي، تحت پوشش فاضالب 9.06ست. نفر رسيده ا 19977روستا اين شاخص به  4شدن 

 باشند. مي

 عملکرد شرکت آب و فاضالب روستایی در دولت یازدهم و دوره سه ساله دولت دوازدهم -62-3جدول 

 شاخص
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 

 90.7 90.7 99.4 36 34 30 39 درصد جمعیت تحت پوشش آب

 - 9.06 9.06 - - - - معیت تحت پوشش فاضالبدرصد ج

 414 410 419 431 433 099 093 روستاهای تحت پوشش آب

جمعیت روستاهای تحت پوشش 

 تاسیسات فاضالب روستایی
4795 4795 4795 4795 4795 4795 4795 

 استانشرکت آب و فاضالب 
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 امیدهای انجام شده در دولت تدبیر و ترین اقدامات و پروژهمهم

 ای تهرانالف(شرکت آب منطقه

 خانه برداری از خط دوم انتقال پساب از تصفيهانجام مناقصه تامين منابع مالي، طراحي، تدارکات، اجرا و بهره

 واگذاری( -برداریبهره -)ساخت BOTهای ورامين، پاکدشت و شهر ری به روش جنوب تهران به دشت

 گذاری بخش خصوصيهخريد تضميني آب کشاورزی از طريق سرماي 

  ميليون مترمکعب آب از سد نمرود به بخش صنعت شهرستان فيروزکوه 5تخصيص 

 های پمپاژ، مخازن ذخيره آب، خطوط کريم )شامل ايستگاهرساني به شهرستان رباطهای آبافتتاح طرح

 انتقال آب، توسعه شبکه و ...( 

 تغذيه مصنوعي دشت شهريار 

 
 هزار متر مکعب  1با حجم  پرند R-3مخزن -31-3تصویر 

 

 شرکت آب و فاضالب استان  ب(

  خانه آبتصفيهباب  9به بهره برداری رساندن 

  خانه فاضالبتصفيه مدول 11به بهره برداری رساندن 

  تا  433در اقطار  استانکيلومتر خطوط انتقال و خط پيراموني شهر تهران و ساير شهرهای  063اجرای

9333 mm 

  آوری فاضالبمتر خطوط انتقال و جمعکيلو 9699اجرای 

 توسعه شبکه آب آشاميدنيکيلومتر در راستای  551اجرای 



گاه  فصل سوم :امور تولیذی  رد دولت تدبیر و امید استان تهراناهی اجرایی عملکرد دست

 
   936 

 

  کيلومتر شبکه آب آشاميدني 1140اصالح 

  حلقه چاه 096حفر و تجهيز 

  هزار مترمکعب مخزن ذخيره آب 065احداث 

  احداثM0/h 91333 ايستگاه پمپاژ 

  فقره انشعاب آب 173333نصب 

  نشعاب فاضالبفقره ا 916333نصب 

 شهر 19 های جنبي تاسيساتتله متری و هوشمندسازی به همراه احداث و مقاوم سازی ساختمان 

  از سد ماملو  استانآبرساني به جنوب و جنوب شرقي 

با حضور رياست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحاني افتتاح  94اين طرح که در اسفند سال 

خانه هفتم آب ميليمتر از سد ماملو به تصفيه 1633نل به قطر گرديد شامل اجرای دو رشته خط و تو

يک  و ليتر بر ثانيه، 9533خانه هفتم آب تهران به ظرفيت کيلومتر، مدول اول تصفيه 93تهران به طول 

 45سليمانيه به طول  16خانه هفتم آب تهران تا مخزن ميليمتر از تصفيه 1333رشته خط به قطر 

خانه هفتم کيلومتر از تصفيه 93.6ميليمتر به طول  1333الي  433انتقال به قطر کيلومتر، احداث خطوط 

برداری مترمکعب مخزن ذخيره در پاکدشت به بهره 15333و احداث  استانتا شهرهای جنوب شرقي 

 1333رسيده است. الزم به ذکر است بخش دوم خطوط ابرساني مذکور شامل يک رشته خط به قطر 

بوده که به  کيلومتر 96غرب در انتهای فرودگاه مهرآباد به طول  1130ه افسريه تا مخزن ميليمتر از سه را

ليتر بر ثانيه نيز در دهه فجر سال  9533اتمام رسيده است.همچنين مدول دوم تصفيه خانه به ظرفيت 

مال و افتتاح و به بهره برداری رسيده که موجب تحول کيفي آب در جنوب شهر تهران شده و تفاوت ش 93

 است.  رسانده جنوب شهر را در اين خصوص به حداقل
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 از سد ماملو استانآبرسانی به جنوب و جنوب شرقی -32-3تصویر 

  خانه فاضالب جنوب تهرانتصفيه 6و  5مدول احداث 

ميليون مترمکعب در سال برای تصفيه فاضالب خانگي بخشي از شهر تهران  39اين پروژه به ظرفيت 

های ری و ورامين با خانه ظرفيت توليد پساب و انتقال به دشتبرداری از اين تصفيهبا بهره احداث گرديد.

ميليون مترمکعب در سال  933به  که قبال به بهره برداری رسيده بود 4تا 1در نظر گرفتن ساير مدولهای 

  رسيد.

 
 خانه فاضالب جنوب تهرانتصفیه 2و  1مدول  -39-3تصویر 

 قدس فاضالب شهر احداث  

فقره انشعاب يک مدول از سه مدول  3533گذاری فاضالب و نصب کيلومتر لوله 93با اجرای 

مترمکعب در شبانه روز برای تحت پوشش قرار دادن  93653خانه فاضالب شهر قدس به ظرفيت تصفيه

 هزار نفر)يک چهارم جمعيت افق طرح( 153
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 فاضالب شهر قدس -32-3تصویر 

 ر احداث فاضالب شهريا 

هکتار زمين و نصب  90کيلومتر شبکه اصلي و فرعي فاضالب در شهر شهريار، تملک  109با اجرای 

مترمکعب در شبانه  43333خانه فاضالب شهريار به ظرفيت فقره انشعاب فاضالب مدول اول تصفيه 0333

 شهرستان نفر جمعيت 943333روز برای تحت پوشش قراردادن 

 
 رفاضالب شهریا -32-3تصویر 

 احداث فاضالب شهر جديد پرند 

متر مکعب در شبانه روز  99،150احداث مدول اول تصفيه خانه فاضالب شهر جديد پرند به ظرفيت 

 کيلومتر خط انتقال و شبکه جمع آوری فاضالب در شهر پرند 913با اجرای 
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 فاضالب شهر جدید پرند -46-3تصویر 

  فاضالب شهرهای ميگون و لواسان احداث 

خانه فاضالب لواسان به های فاضالب ميگون و مدول دوم تصفيهخانهرح شامل احداث تصفيهاين ط

کيلومتر خطوط انتقال فاضالب در  93.5مترمکعب در شبانه روز، اجرای  19753ظرفيت مجموع 

فقره  0953های مسکن مهر محک و مهرآباد، دماوند، رودهن و بومهن، ميگون و لواسان، نصب سايت

-مي های مسکن مهر محک، مهرآباد، دماوند، و شهرهای لواسان و رودبارقصراناضالب در سايتانشعاب ف

 باشد. 

 
 فاضالب شهرهای میگون و لواسان-46-3تصویر 

  فاضالب شهر جديد پرديس احداث 

متر  94،333 تيبه ظرف سيپرد ديخانه فاضالب شهر جدهياحداث مدول اول تصفاين طرح شامل 

 65.0به طول  سيفاضالب شهر پرد یانتقال و شبکه جمع آور احداث خطوط، وزرمکعب در شبانه

به بهره برداری رسيد و فاز دوم  96که در سال  سيفقره انشعاب فاضالب در پرد 3،333نصب ، لومتريک
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به بهره برداری خواهد  99مترمکعب در شبانه روز تا پايان سال  94،333تصفيه خانه فاضالب با ظرفيت 

 رسيد.

 حداث فاضالب شهر پيشوا ا 

متر مکعب در  11،333 تيبا ظرف شوايخانه فاضالب شهر پ هياحداث مدول اول تصفاين طرح شامل 

 باشد.مي لومتريک 63به طول  شوايفاضالب شهر پ یاحداث خط انتقال و شبکه جمع آور ،روزشبانه

 
 فاضالب شهر پیشوا-49-3تصویر 

  طرح فاضالب اسالمشهر 

مدول تصفيه خانه  0نفر با احداث  663،333هدف تحت پوشش قراردادن جمعيت اين طرح با 

آن با ظرفيت تحت  کيلومتر شبکه و خط انتقال آغاز شده است که مدول اول 533فاضالب و بيش از 

 به بهره برداری رسيد. 99و  96نفر طي دومرحله در سال های  993،333پوشش قراردادن حدود 

 

 اسالمشهرفاضالب  -43-3تصویر 
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  ج( شرکت آب و فاضالب روستایی استان

 دفع آوری و دفع بهداشتي فاضالب روستايي استان نظير ارتقاء جمعيت روستايي تحت پوشش جمع

 آباد و آهاربهداشتي فاضالب روستاهای منجيل

 خانه و دفع پسابآوری، تصفيههای جمعارتقاء تکنولوژی سيستم 

 و زيرزميني و جلوگيری از آلودگي آب شرب های سطحيجلوگيری از آلودگي آب 

 ارتقاء جمعيت روستايي تحت پوشش آب شرب بهداشتي استان 

 جلوگيری از هدر رفت آب و کاهش آن 

  کريماصالح شبکه آب آشاميدني روستاهای شهرستان رباطاصالح شبکه فرسوده آب روستايي نظير 

 آبادگرد و لمتامين آب آشاميدني روستاهای مرتضي 

 اث مخزن آب آشاميدني روستای سرانزاء شهرستان فيروزکوه احد 

 توسعه و بازسازی شبکه داخلي روستای مهاباد در شهرستان فيروزکوه 

 خانه فاضالب در روستای آهار و نيکنامده شهرستان شميرانات، روستای سعيدآباد شهرستان احداث تصفيه

 کريمآباد شهرستان رباطمنجيل پرديس، روستای امامزاده داود شهرستان تهران و روستای

 روز با جمعيت مترمکعب در شبانه 9533خانه آب آشاميدني مجتمع شهيد تهراني به ظرفيت احداث تصفيه

  هزار نفر 93بالغ بر 

 
 اجرای ایستگاه پمپاژ مجتمع شهید تهرانی -44-3تصویر 
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ان، دیوار کشی و محوطه سازی تأسیسات مترمکعبی، احداث ساختم 9666احداث مخزن بتنی زمینی  -41-3تصویر 

 آبرسانی مجتمع شهید تهرانی )ری(

  اجرای شبکه توزيع خط انتقال، اجرای شبکه فشار متوسط و نصب مبدل، حفرچاه، تجهيز چاه، احداث

ها در روستاهای طرود، دهين، محمودآباد، سرانزاء، مخزن، اصالح و بازسازی و توسعه شبکه بهسازی چشمه

بنه، دهگردان، نجفدر، گورسفيد، اميريه، طهنه، ، طارس، شهرآباد، پيرده، مزداران، گدوک، کرکآبادامين

 آباد، کتاالناندريه، سلمان، گذرخاني، درده، حصاربن، مهاباد، فرح

  کيلومتر شبکه توزيع آب  194.9توسعه، اصالح و بازسازی 

 کيلومتر خط انتقال 145گذاری، اصالح و بازسازی لوله 

 مترمکعب مخزن ذخيره آب 94033ث احدا 

  حلقه چاه آب آشاميدني 133حفر و کف شکني 

  طرح تامين برق در روستاهای استان 50اجرای 

 روز با جمعيت مترمکعب در شبانه 1333خانه آب آشاميدني مجتمع امام خميني به ظرفيت احداث تصفيه

 هزار نفر 93بالغ بر 

 روستا  935های آبرساني احداث مجتمع 
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 آبادمخزن هوایی روستای انجم -42-3تصویر

 
 مخزن روستای خسروآباد -49-3تصویر 
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 حفر چاه آب آشامیدنی و آزمایش پمپاژ مجتمع ریحان آباد -42-3تصویر 
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   916 

 

 

 

 

 

 

 

 چهارمفصل 

 زریبناییامور 
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گاه  فصل چهارم: امور زریبنایی  رد دولت تدبیر و امید استان تهراناهی اجرایی عملکرد دست

 
   913 

 

 امور زیربنایی : فصل چهارم -4

 شرکت برق منطقه ای تهران -4-2

درصد تجهيزات صنعت برق کشور، مسئوليت تامين برق 93ن با اختيار داشتن شرکت برق منطقه ای تهرا

ميليون مشترک در منطقه عملياتي تحت پوشش خود را در سه استان 9درصد مشترکين برق کشور معادل 95

انسته های اقتصاد مقاومتي توتهران، البرز و قم برعهده دارد که در طول دوره دولت تدبير و اميد و در اجرای سياست

های مولد جامعه در راستای ها و تامين کننده انرژی بخشاست خدمات اين صنعت حياتي را به عنوان زيرساخت

ميليارد تومان تداوم بخشيده و برق مطمئن، مستمر و مطلوب را برای  1799پروژه با اعتبار  979رونق توليد با انجام 

گذاری بخش خصوصي، ظرفيتي معادل در جهت جذب سرمايه مشترکين خود تامين نمايد. همچنين در اين راستا و

 مگاوات را به صورت مولدهای توليد پراکنده در شبکه ايجاد نمايد.933

 عملکرد شرکت برق منطقه ای تهران استان در دولت یازدهم و دوره سه ساله دولت دوازدهم -6-4جدول 

 واحد  عنوان شاخص
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 22 

-های برق منطقهظرفیت پست

 ولت لویک 466 -ای تهران 
 11933 11933 11733 11933 13033 13033 13133 9933 مگاولت آمپر

-های برق منطقهپست ظرفیت

 ولت لویک936 -ای تهران 
 15596 15596 15166 14756 14096 10636 10536 10456 مگاولت آمپر

 های برق منطقهپست ظرفیت
 ولت لویک 23 -ای تهران 

 13674 13619 13364 17995 16036 15731 15936 14937 مگاولت آمپر

ای خطوط برق منطقه طول
 ییهوا -ولت لویک 466 -تهران 

 9093 9093 9093 9093 9096 9130 9179 9155 لومترمداريک

ای خطوط برق منطقه طول
 -ولت لویک 936 -تهران 

 ییهوا

 1976 1976 1963 1946 9396 1955 1947 1951 لومترمداريک

ای خطوط برق منطقه طول
 -ولت لویک 936 -تهران 

 ینیزم
 63 63 63 63 63 63 64 64 کيلومترمدار

ای خطوط برق منطقه طول
 ییهوا -ولت لویک 23 -تهران 

 4959 4940 4937 4155 4990 0933 0934 0974 کيلومترمدار

ای خطوط برق منطقه طول
 ینیزم -ولت لویک 23 -تهران 

 1391 1391 1354 966 966 953 963 957 کيلومترمدار

 اند.به صورت تجمعي بيان شده 99*آمار از سال 
 ای تهرانشرکت برق منطقه

 

کيلو ولت آمپر تحت  60و  903، 433 هایظرفيت پستهای يازدهم و دوازدهم طي دوران فعاليت دولت

 درصد رشد داشته است. 95.0و  95.4، 99.0تيب معادل به تر برق منطقه ای تهران پوشش شرکت
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 مگا ولت آمپر-ای تهرانهای برق منطقهظرفیت پست-6-4نمودار 

به طوری که خطوط زميني  درصد رشد داشته 7و  14کيلوولت زميني و هوايي نيز به ترتيب  60طول خطوط 

 کيلومتر مدار افزايش يافته است. 1391به  957از 

 

 مدار کیلومتر-ای تهرانبرق منطقهکیلو ولت  23خطوط  طول -9-4نمودار

 های عمرانی شاخص و کلیدیپروژه

  کيلوولت سياه بيشه 433: احداث پست  99سال 
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 کیلوولت سیاه بیشه 466پست  -6-4تصویر 

  کيلوولت پست فيروزکوه 433: احداث ارتباطات  90سال 

  هکيلوولت فيروزکو 60/433: احداث پست  94سال 

  یروزيف ديشه لوولتيک 60/903: احداث پست  95سال 

 

 یروزیف دیشه لوولتیک 23/936پست  -9-4تصویر 

  سعادت آباد لوولتيک 93/60/433: احداث پست  96سال 

  تهرانپارس لوولتيک 93/60/903/433: احداث ترانس سوم پست  97سال 
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  مدوالر کوثر لوولتيک 60/433: احداث پست  93سال 

 
 کیلوولت مدوالر کوثر 23/466پست  -3-4تصویر 

  کارون لوولتيک 93/60و احداث پست  1 نيورام _ 433 نيورام لوولتيک 433: احداث خط  99سال 

 

 کارون لوولتیک 96/23پست -4-4تصویر
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 ترین اقدامات و دستاوردها در دولت یازدهم و سه ساله دولت دوازدهمهمم

  درصد رشد  7/13يت شبکه انتقال و فوق توزيع معادل مگا ولت آمپر به ظرف 3559اضافه شدن 

 درصد 9/10کيلومتر مدار به طول شبکه انتقال و فوق توزيع معادل  733افزايش 

  کيلوولت امين االشرافي)تهرانپارس(  93/903/433توزيع ترانسفورماتور سوم 

  پست و تجهيزات موجود در انبارماه با استفاده از فضاهای خالي  5/4هزينه در مدت  1/3احداث پست جديد با 

  کيلووات کوثر  60/433احداث پست مدوالر 

  ماه و همچنين استفاده 5با استفاده از ترانسفورماتور، تعمير و بازسازی شده و امکانات موجود در انبار در مدت

بتني برای از پايه های تلسکوپي بتني با ساخت سنگين ترين قطعه سانتريفيوژ دکل های تک پايه خودايستای 

 اولين بار در ايران و خاورميانه در راستای حمايت از کاالی ايراني و رونق توليد

 

 کیلوولت تهرانپارس 96/23/936/466ترانس سوم پست -1-4تصویر
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 استانشرکت توزیع نیروی برق  -4-1

های کشور در  در راستای قانون استقالل شرکت های توزيع نيروی برق استان استانشرکت توزيع نيروی برق 

گيری به واحدهای اجرايي، اعمال کنترل و تمرکز زدايي و نزديک کردن مراکز تصميم با اهداف 15/3/36تاريخ 

نظارت بيشتر بر مناطق برق و همچنين کم کردن بوروکراسي درجهت تسهيل، تسريع و بهبود کيفي و کمي ارايه 

 تشکيل گرديد. ه در قالب سياست های کلي وزارت نيروخدمات گسترده و هرچه شايسته تر به مردم سربلند منطق

منطقه  99شهر و  09کيلومتر مربع واقع و بالغ بر  15333در محدوده ای به وسعت  استانشرکت توزيع نيروی برق 

 برق را تحت پوشش دارد.

 در دولت یازدهم و دوره سه ساله دولت دوازدهم استان عملکرد شرکت توزیع نیروی برق -9-4جدول 

 واحد  عنوان شاخص
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 

 9095 9996 9913 9199 9359 1974 1364 هزار مشترک تعداد مشترکین

 فروش انرژی
ميليون کيلو وات 

 ساعت
9493 13617 13367 11699 19163 19634 10706 

 MW 9335 9910 9949 9469 9605 9646 9369 پیک بار

 KM 16931 17915 17719 17777 13944 13393 13693 که فشار ضعیفطول شب

 KM 10414 10933 14355 15953 15553 16903 16793 طول شبکه فشار متوسط

 KM 03015 01315 01767 00397 00339 05353 05413 طول شبکه

طول شبکه فشار ضعیف به 

 مشترک
 7.3 3.9 3.0 7.9 3.6 9.1 9.1 متر

توسط به طول شبکه فشار م

 مشترک
 7 7 7 15.5 6.9 7 7.9 متر

 14.3 15.9 15.0 40063 15.5 16.1 16.0 متر طول شبکه به مشترک

 50611 51563 4630 3611 43743 03049 05964 ترانس تعداد ترانس

 13013 13360 9935 15953 7399 7590 7179 مگاولت آمپر ظرفیت

 19.9 14.9 15.9 15.6 16.3 16 19 درصد تلفات

 استانشرکت توزيع نيروی برق 

در سال شروع فعاليت دولت تدبير و اميد  استانتعداد مشترکين برق تحت پوشش شرکت توزيع نيروی برق 

 رسيده است. 93هزار مشترک در سال  9095درصدی به  03هزار مشترک بوده که با رشد حدود  1364برابر با 

طول شبکه فشار متوسط و فشار  99-93طي دوره  استان برطبق آمار ارايه شده از سوی شرکت توزيع برق

 اند.درصد رشد داشته 13و  95ضعيف به ترتيب بيش از 
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تعداد مشترکین تحت پوشش مقایسه -3-4 نمودار  درصد-ای 

 
تغییرات طول شبکه توزیع برق -4-4نمودار   کیلومتر-روند 

گذاری در قام معظم رهبری در مديريت مصرف و همچنين کاهش نياز به سرمايهدر راستای اجرای فرمان م

مگاولت در سال  9335بخش توليد، با مديريت پيک بار شبکه و جلب مشارکت و همراهي مشترکين برق، پيک بار از 

 رسيده است. 93در سال  9369به عدد  99

 
ار -1-4نمودار  ب تغییرات پیک   مگاولت-روند 
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درصد در  19تلفات انرژی، ميزان تلفات برق در شبکه توزيع با روندی کاهشي از  ح جهادی کاهشبا اجرای طر

های به تفکيک سال ای در نمودار زيرکاهش يافته است. اين روند مقايسه 93درصد در سال  19.9به  99سال 

 شده است. فعاليت دولت تدبير و اميد نمايش داده

  
      

            
    

 

 

  

  

  

              

صد
در

 
 درصد-میزان تلفات برق در شبکه توزیع برق -2-4 مودارن

 
 افتتاح مرکز پایش فهام-2-4تصویر 
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 ورامین 466به  23افتتاح فیدرهای پست -9-4تصویر 
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 های تولید پراکندهنمونه از نیروگاه -2-4 تصویر

 
 صفادشت466/23افتتاح پست -2-4تصویر 
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 شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ -4-9

ای بوده و به های برق منطقهکيلو ولت به عهده شرکت 60رباز وظيفه توزيع نيروی برق در کشور تا سطح دياز 

ها و انتقال نيز به اين شرکت تدريج مسووليت ولتاژهای باالتر هم به آن افزوده شد و پس از چندی وظيفه توليد

که برای مقابله با آنها در ستاد صنعت برق محول گرديد . که البته به مرور زمان مشکالتي در عمل بروز نمود 

 دولت سياست مطالعاتي صورت گرفت و با توجه به قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي کشور و

 غير و مستقل هایشرکت ايجاد فکر خصوصي بخش به خدماتي کارهای واگذاری بر مبني ايران اسالمي جمهوری

روی برق را عهده دار گردد ريشه گرفت و پس از فراهم کردن مقدمات کار و اخذ ني توزيع مسووليت که دولتي

بخش توزيع نيرو به سبب آنکه رابط بين صنعت برق و  های توزيع نيروی برق ايجاد گرديد.شرکت ،مجوزات الزم

بری و توسعه راه ،نقش فني برای نگهداری اهم آن عبارتند ازمشترکان است نقشي چند سويه بر عهده دارد که 

پذيرش و خدمات رساني به مشترکان و تامين رضايت ايشان و فروش انرژی برق به عنوان يک  ،شبکه های توزيع

حفظ ارتباط و هماهنگي با بخش های باالدست صنعت به طوری که مجموعه صنعت برق از اين  و کاالی اقتصادی

 رهگذر بتواند به فرآيند توليد و عرضه برق ادامه دهد .

 عملکرد شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در دولت یازدهم و دوره سه ساله دولت دوازدهم -3-4دول ج

 واحد عنوان شاخص
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 22 

رسانی افزایش ظرفیت برق
 96با احداث شبکه جدید 

 کیلوولت

 197 109 170 173 149 937 130 909 کيلومتر

رسانی زایش ظرفیت برقاف
با احداث شبکه جدید فشار 

 ضعیف

 143 107 157 939 904 990 903 417 کيلومتر

تامین برق و افزایش ظرفیت 
برق پایتخت با نصب ترانس 

 جدید

 133 130 133 040 931 455 741 913 دستگاه

 55333 53379 74799 79953 39633 137513 103663 106563 تعداد تامین برق مشترکین جدید

سازی و افزایش بهینه
کیلو ولت  96پایداری شبکه 

 زمینی

 63 55 71 31 49 56 73 139 کيلومتر

سازی و افزایش بهینه
کیلوولت  96پایداری شبکه 

 هوایی

 53 07 00 19 11 15 94 07 کيلومتر

آوری شبکه افزایش تاب
فشار ضعیف پایتخت با 

 جایگزینی کابل خودنگهدار
 493 053 999 333 1991 1191 1197 1906 کيلومتر

 6.9 6.9 6.49 6.33 7.93 6.57 7.15 9.9 درصد کاهش تلفات انرژی برق

استانداردسازی اشتراک 
 مشترکین

 11533 19337 15315 19946 97506 17393 99391 45734 تعداد
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 واحد عنوان شاخص
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 22 

هوشمندسازی و قرائت از 
 راه دور کنتورهای مشترکین

 39997 33753 59133 45734 15359 9339 1539 36 تعداد)تجميعي(

افزایش ضریب مدیریت و 
پذیری شبکه با نصب منترل

-تجهیزات اتوماسیون پست

 های توزیع

 133 136 131 109 109 197 141 193 دستگاه

گسترش فرهنگ استفاده از 
 های نو و پاک با نصبانرژی

های اندازی سامانهو راه
 خورشیدی

 941 731 090 906 019 619 3 3 کيلو وات

 شرکت توزيع نيروی برق تهران بزرگ

رساني با کيلومتر، افزايش ظرفيت برق 1031ای تهران تاکنون، از سوی شرکت توزيع برق منطقه 99از سال 

کيلومتر  1743کيلوولت صورت گرفته است. همچنين در شبکه جديد فشار ضعيف حدود  93احداث شبکه جديد 

 ايم.بودهافزايش ظرفيت در شبکه را شاهد 

 
فزایش ظرفیت برقروند مقایسه -9-4نمودار ا احداث شبکه جدید ای ا ب  رسانی 

-های صورتدرصد بوده است که با تالش 9.9ميزان تلفات انرژی برق در آغاز فعاليت دولت تدبير و اميد برابر با 

درصد  6.9درصد کاهش به عدد  0.1آغاز شده است، با  90ال و اقدامات جهادی کاهش تلفات انرژی که از س گرفته

 رسيده است. 99در سال 
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 درصد-تلفات انرژی برقروند کاهش میزان  -2-4 نمودار

کنتور هوشمند و قابل قرايت از راه دور فعال بود که اين شاخص در سال جاری به حدود  36تنها  99در سال 

 کنتور افزاش يافته است.هزار  31

 
 ای هوشمندسازی و قرائت از راه دور کنتورهای مشترکینمقایسه -2-4 نمودار

 
  سامانه پایش هوشمند روشنایی معابر در پایتختاندازی آیین راه -66-4تصویر 
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 "شهاب"اه اندازی سامانه هوشمند اطالع رسانی قطعی های احتمالی برقر-66-4تصویر 



گاه  فصل چهارم: امور زریبنایی  رد دولت تدبیر و امید استان تهراناهی اجرایی عملکرد دست

 
   909 

 

 قدامات و دستاوردها در دولت یازدهم و دوازدهمترین امهم
  90اجرای طرح جهادی کاهش تلفات از سال 

 گذاری در توليد برقوری و کاهش هزينه سرمايهافزايش بهره 

 های کاهش هزينه و  ، اپليکيشن همراه برق و ..1591های اندازی سامانهتوسعه خدمات غير حضوری با راه

 ليون قبض برق در سالمي 03ساليانه چاپ و توزيع 

  کيلو ولت کنترل از راه  93دستگاه کليد  0653دستگاه پست و  953اجرای اتوماسيون و مانيتورينگ بيش از

  (RTUسازی تکنولوژی ساخت تجهيزات پيشرفته کنترلي در صنعت برق )دور به همراه بومي

 شبکه از راه دور و استفاده از  های شبکه با امکان مديريتپذيری شبکه و کاهش خاموشيفرمان ارتقای

 های جديد مديريت شبکهتکنولوژی

 های گسترده مديريت مصرف و جلب مشارکت و همراهي کنترل و مديريت پيک بار شبکه با اجرای برنامه

 مشترکين

 
  ای رایگان کولرهای آبی مشترکانبازبینی و تعمیر دوره-69-4تصویر 

 
 راناجرای مانور مدیریت بح-63-4تصویر 
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 شرکت گاز استان -4-4

نمايد. اصالح ساختار مصرف های مهم انرژی بوده که در اقتصاد کشور نقش مهمي را ايفا مينفت و گاز از حامل

های توسعه بوده که های مهم برنامههای انرژی و جايگزيني گاز با نفت در مصارف خانگي و صنعتي از اولويتحامل

 و دوازدهم با رشدی قابل توجه مواجه بوده است.  های يازدهمهای فعاليت دولتطي سال

 عملکرد شرکت گاز استان در دولت یازدهم و دوره سه ساله دولت دوازدهم-4-4جدول 

 واحد  عنوان شاخص

 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 
تیر ماه 

22 

 3 3 3 3 3 3.0 9.3 13.9 کيلومتر خطوط انتقال

و  هیتغذ )خطی شبکه گذار

 (عیشبکه توز
 114 439 973 053 433 975 005 077 کيلومتر

 0055 10355 15764 11356 11736 19599 16373 14345 انشعاب انشعاب

 01944 199930 104999 101573 103706 161093 915435 911137 مشترک  مشترکین

 40541 195014 104539 107951 146737 176590 946176 917159 واحد  تحت پوشش  یمسکون واحد

 3 3 3 1 9 3 3 3 شهر گازدارشده شهرهای

 5 13 5 93 16 10 13 15 روستا روستاهای گازدارشده

 استانرکت گاز ش
 

در حوزه گازرساني به صنايع و واحدهای مسکوني  استانطي دوره اول و دوم دولت تدبير و اميد، شرکت گاز 

ميليون مترمکعب در ساعت،  31/3و  1/1اه راه اندازی و به ميزان ايستگ 534و  930تعداد  عمده، به ترتيب

گازرساني نموده است. بسياری از صنايع گازرساني شده مذکور مصرف کننده سوخت مايع بوده اند که به موجب 

گازرساني به آنها و قطع مصرف سوخت مايع، ارزش افزوده مناسبي ايجاد گرديده و از سويي باعث کاهش سطح 

 های محيط زيستي گرديده است. يآلودگ

اند. همپنين تا کنون از نعمت گاز برخوردار شده 99روستا از سال  139در حوزه گازرساني به روستاها مجموعا 

اند. تعداد مشترکين گاز جديد نيز حدود يک ميليون يکصد و پنجاه هزار نفز شهر نيز گازرساني شده 0طي اين دوره 

 بوده است.
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 روستاهای گازدارشده -66-4نمودار

 ها، اقدامات و دستاوردها در دولت یازدهم و سه ساله دولت دوازدهمترین پروژهمهم

 حوزه مقاوم سازی: -الف

 یفشار شبکه شهر ليتقل یستگاههايا یدر ورود يبرق یقطع اضطرار ريو نصب ش نيتأم (DRS) 

 فشار  ليتقل ستگاهيا یقطع اضطرارشتابنگار و  ستميو نصب س نيتأمDRS 

 پونک تيدر سا استانشرکت گاز  يمرکز بحران و اتاق نگهبان يبانيساختمان پشت ساتيو تأس یمعمار یاجرا 

 به همراه  يو نصب دستگاه عملگر برق نيتأمgear box سوپر بلوک تهران ريش یستگاههايا یمناسب رو 

 تهران يشرق گازرسان ارديو  4،0،1، 6،5، 3، 13کادا در مناطق اس يمراکز کنترل فرع یو آماده ساز زيتجه 

 فشار  ليتقل یها ستگاهيا یمقاوم سازDRS  اليافبه روش بتن مسلح شده به TRC  وTEXTILE 

REINFORCED CONCRET .TRC سقف  یبه همراه اجراIGS يو بتن یفلز ستگاهيدر ا  

  استاناجرای ساختمان کنترل مرکزی شرکت گاز (CCB ) 

 احداث ساختمان تجهيزات شهری مقاوم در برابر زلزله در مناطق گازرساني 

  گازرساني 0احداث ساختمان مرکزی داده و اطالعات )ديتا سنتر( منطقه 

 حوزه گازرسانی شهری و روستایی: -ب

  مليات روستا ( و آغاز ع 09گازرساني به کليه روستاهای واجد شرايط محور رودبارقصران و لواسانات ) شامل

 گازرساني به روستای پس قلعه
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  روستا ( و همچنين گازرساني به  13گازرساني به روستاهای بخش کن از توابع شهرستان تهران )شامل

 روستای سولقان

  گازرساني به کليه روستا های واجد شرايط در شهرستانهای فيروزکوه و دماوند 

 گازرساني به روستای حصارگلي شهرستان ورامين 

  نصب کنتورخريد وG4 ارتقاء يافته 

  1333مانيتورينگ ايستگاههای تقليل فشار باالیSCMH  ،طراحي، تأمين تجهيرات، نصب، راه اندازی(

 ( (EPCآموزش و بهره برداری )

  استانانجام کليه امور بهره برداری و خدمات بهره برداری و گاز شهری در مناطق و نواحي 

  استاننمودن اطالعات عوارض و تأسيسات گازرساني شهرستانهای رقومي سازی، تأمين کسری و يکپارچه 

)خطوط گازرساني، علمکها، ايستگاههای تقليل فشار، اندازه گيری، انشعابات و ...( جهت ورود به سامانه 

 اطالعات مکاني شرکت و استفاده از سامانه تعيين موقعيت دقيق آني در تعدادی از مناطق گازرساني
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 منطقه تهران-های نفتی ایرانرآوردهشرکت ملی پخش ف -4-5

های نفتي فعاليت فروش فرآورده توزيع و ،رکت ملي پخش فرآورده های نفتي منطقه تهران در زمينه نگهداریش

باشد که وظيفه اقتصادی در کشورمي يکي از مراکز بسيار مهم درتامين سوخت از نظر سياسي واجتماعي و داشته و

کشاورزی در  -ترين مراکز صنعتي مهم راکز صنعتي ايران )استان تهران( را باترين مرساني به بزرگسوخت

 -شهريار-سولقان  -کن  -فيروزکوه  -دماوند  -اسالمشهر  -پاکدشت  -ورامين  -شميرانات  -های ری شهرستان

 لي مهر آباد ورا بعهده داشته است همچنين با عنايت به تامين به موقع سوخت فرودگاههای بين المل -رباط کريم

امام خميني به عنوان يکي از مراکز مهم در تامين و وتوزيع فرآورده های نفتي در پهنه ميهن اسالمي در عرضه بين 

 رود. به شمار ميالمللي 

 منطقه تهران در دولت یازدهم و دوره سه ساله دولت دوازدهم-های نفتی ایرانعملکرد شرکت ملی پخش فرآورده-1-4جدول 

 واحد  اخصعنوان ش
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 22 

 134 131 94 35 74 65 64 60 باب های سوخت مایعتعداد جایگاه

 136 136 135 139 173 176 176 174 باب CNGهای تعداد جایگاه

 133 133 99 33 73 55 45 05 درصد 4عرضه بنزین با سوخت یورو

 133 133 133 96 93 30 75 65 درصد 4ندارد یورو عرضه نفت گاز با استا

 منطقه تهران-های نفتي ايرانعملکرد شرکت ملي پخش فرآورده
 

باب  60درصد از  65های عرضه سوخت مايع با رشد بيش از طي دوران فعاليت دولت تدبير و اميد تعداد جايگاه

 درصد رشد داشته است. 7نيز حدود  CNGی عرضه هاباب افزايش يافته است. طي اين دوره تعداد جايگاه 134به 

 

 CNGهای سوخت مایع و تعداد جایگاه -66-4 نمودار
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صد  با توجه به اهميت موضوع آلودگي هوا در شهر تهران عرضه بنزين و نفت گاز در منطقه نفتي تهران اکنون

 گردد. توزيع مي 4درصد بر اساس استانداردهای يورو 

 

یورو-69-4نمودار  ا استاندارد  ب بنزین   درصد -4میزان عرضه 

 
 اطالع رسانی طرح رایگان گاز سوز کردن خودروهای عمومی در منطقه تهران-64-4تصویر 

 
 ای جدید االحداث منطقه تهرانهجایگاه-61-4تصویر 
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 های عمرانی شاخص و کلیدیپروژه
 نفت ری جهت جلوگيری از سرريز و جاری شدن فرآورده در زمان حوادث  های مخازن انبارمقاوم سازی باندوال

 طبيعي و غير طبيعي احتمالي

 ترین اقدامات و دستاوردها در دولت یازدهم و سه ساله دولت دوازدهممهم
 های نفتي هدف توسعه و ارتقا يافته و فرآيندهای در راستای توسعه دولت الکترونيک سامان درخواست فرآورده

وط به درخواست، استعالم و تاييد بصورت الکترونيک انجام گرفته و همچنين پس از آن نيز خريد و مرب

 شود.پرداخت بهای فرآورده بصورت کامال الکترونيک انجام مي

  پرداخت الکترونيک عرضه نفت سفيد و گاز مايع جهت خانوارها و صنايع فاقد گاز طبيعي عرضه پايدار فرآورده

 ساعته 94بصورت 

 ها (، ريزش برف و مسدود شدن جاده99و  93های رساني در زمان رخدادهايي همچون زلزله)سالسوخت

 (96)نظير مسافران در راه مانده زمستان 

 
 طقه تهران در مبارزه با ویروس کرونامن HSE اقدامات -62-4تصویر 

 
 نبارنفت ریا-69-4تصویر 
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 استاناداره کل راه وشهرسازی  -4-6

با رای مجلس شورای اسالمي و سپس تاييد شورای نگهبان از  1093خرداد  01شهرسازی در تاريخ  زارت راه وو

 اقتصاد از باال سهم دليل به تهران . استانادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی تشکيل و مقرر گرديد

کشور دارای نقش و  جمعيت درصد 19 بر بالغ همچنين جمعيتي و کشور ونقل حمل شاهراه در گرفتن قرار و ملي

باشد لذا اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به عنوان متولي اصلي بخش وظايفي جايگاهي ويژه در اين حوزه مي

پيريزی سياست جامع هماهنگ  ،اداره امور ترابری، تامين راه های کشور اعم از زميني ) راه و راه آهن ( و هوائيچون 

، تامين رفاه اجتماعي در زمينه مسکن، آن د توسعه، تجهيز، گسترش و نگاهداری تاسيسات زيربنائيبرای آن و ايجا

راهبری تحقيقات ساختماني بمنظور ايمن سازی ساختمانها در قبال حوادث طبيعي، استفاده بهتر از منابع و مصالح 

اين بخش از گزارش با توجه به عملکرد  و ... را بر عهده دارد. لذا در افزايش کيفيت مصنوعات ساختماني محلي و

مهندسي و  های مسکن و بازآفريني شهری،وخدمات اين اداره کل در دولت يازدهم و دوازدهم به تفکيک در مديريت

 ساخت، معماری و شهرسازی و امالک و حقوقي به شرح جدول ذيل ارايه خواهد شد.

 دولت یازدهم و دوره سه ساله دولت دوازدهمعملکرد اداره کل راه و شهرسازی استان در -2 -4جدول 

 واحد  عنوان شاخص
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 22 

 حوزه باز آفرینی و مسکن

احداث ساختمان ادارات 

 استان 
 9043 - 4099 993 6374 9976 1741 0475 مترمربع

 ،احداث مجتمع فرهنگی

 ورزشی
 593 1030 - 1453 - - - - مترمربع

 - - 179 1153 - - - - مترمربع احداث کتابخانه

باب کالنتری در  1احداث 

 مسکن مهر
 1933 - - - - - - - مترمربع 

باب مسجد در  9احداث 

 مسکن مهر
 - - - - - - 5633 - مترمربع

 حوزه مهندسی وساخت

 بهسازی و چهار خط نمودن

 مسیرها و محورهای استان 
 _ 6 01 - - 6 13 5/13 کيلومتر

 حوزه امالک و حقوقی

اخذ اسناد اراضی دولت 

 )داخل محدوده شهر(
 5/93 1/967 4/163 0/90 4/57 5/17 5/13 7/13 هکتار

اخذ اسناد اراضی دولت 

 )داخل حریم شهر(
 14 1301 1934 0964 733 133 3 1534 هکتار

تبدیل اسناد مالکیت دفترچه 

 ای و اخذ سند تکبرگی
 503 1144 0549 0435 9091 530 679 975 جلد
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 واحد  عنوان شاخص
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 22 

واگذاری قراردادهای اجاره 

 عرصه مسکن مهر
- 9533 4997 5400 1617 9499 4533 751 500 

 - 9 46 0104 - 99 - 595 نفر تامین مسکن اقشار ویژه 

 4/930 54 5/913 5/959 9/931 5/93 6/9 5/5 هکتار رفع تصرف اراضی دولت 

 حوزه شهرسازی و معماری

 04 905 914 993 466 013 400 696 پرونده 1ون ماده کمیسی

کارگروه ) زیربنایی، توسعه 

 روستایی، عشایی و....(
 95 939 131 996 941 195 39 159 پرونده

 استان کل راه و شهرسازیاداره
 

اث شده ادارات احد هزار متر مربع ساختمان ويژه 93تا کنون بيش از  99حوزه باز آفريني و مسکن از سال  در

مهر از جمله اقدامات موثر قابل  باب مسجد در مسکن 7کالنتری و  5های فرهنگي، کتابخانه، است. احداث مجتمع

کيلومتر از  66های يازدهم و دوازدهم بيش از باشد. در حوزه مهندسي و ساخت طي دوران فعاليت دولتاشاره مي

از ديگر اقدامات بسيار مهم و اثرگذار اداره کل راه و  اند.بهسازی و چهار خطه شده مسيرها و محورهای استان

اراضي دولت  هکتار 07حدود  99تا  99های باشد. طي سالمي حوزه امالک و حقوقي مربوط به استانشهرسازی 

 هکتار از اراضي دولتي داخل حريم شهر اخذ سند شده است. 7300داخل محدوده شهر و 

 

  هکتار-ضی دولتمیزان رفع تصرف ارا -63-4نمودار 

مربوط به استان تهران بوده  درصد برنامه کل کشور( از شروع تاکنون 14واحد )  013699در حوزه مسکن مهر 

درصد از برنامه استان ( افتتاح و تحويل متقاضيان شده  31واحد ) 957535تا کنون تعداد  99است که از سال 

 ،ه اداره کل راه وشهرسازی استان( از مسکن مهر استاننفر )تحت نظارت عالي 95333سهم شهرهای باالی  است.



گاه  فصل چهارم: امور زریبنایی  رد دولت تدبیر و امید استان تهراناهی اجرایی عملکرد دست

 
   941 

 

عملياتي  درصد آن افتتاح گرديده است و عمده خدمات روبنايي وزيربنايي و 97واحد ميباشد که  133911معادل 

 صورت گرفته است. 99الي 99های آن درسال

  
 صه مسکن مهر واگذاری قراردادهای اجاره عر -64-4نمودار 

 های عمرانی شاخص و کلیدیروژهپ

  درصدبرنامه استان ( افتتاح وتحويل شده است . 31) 99تا  99واحد مسکن مهر از سال  957535تعداد 

 پروژه ساختمان امور مالياتي استان تهران 

  استانپروژه ساختمان مديريت بحران  

  آزاد راه همت 

 

 پروژه تکمیل آزادراه شهید همت-62-4 تصویر
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 شهريار -چهار خطه کردن محور چيتگر 

 

 

 

 

 

 

 

 شهریار-خطه کردن محور چیتگر4پروژه -62-4تصویر
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 ترین اقدامات و دستاوردهای دولت تدبیر و امید و سه ساله دولت دوازدهممهم

 شروع طرح اقدام ملي مسکن در دولت تدبير و اميد 

  انجام 957535تعداد  99تا  99ايجاد خدمات روبنايي و زيربنايي که عمدتا از سال تکميل مسکن مهر و

ميليارد ريال تسهيالت در  030اداره کل راه و شهرسازی استان تهران  96الي  99طي سالهای  شده است .

 تکميل سايتهای مسکن مهر استان استفاده نموده است راستای تامين خدمات روبنايي و

 ي دولت در جهت حفظ حقوق بيت المال و جلوگيری از زمين خواری حفاظت از اراض 

 فرعي و ساختمانها و تاسيسات دولتي  ،اجرای پروژه های مهندسي و ساخت و پروژ های راههای اصلي 

 

 کمیل مسکن مهر و ایجاد خدمات روبنایی و زیربناییت-96-4تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 دیزین )پل گلوکان(-هار آ -راه اصلی لشگرک بهسازی محور -96-4تصویر 
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  تهران –بهسازی محور قدیم قم -99-4تصویر 

 
 احداث راه روستایی -93-4تصویر 
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 بازآفرینی شهری -4-7

ها در قبال حوادث طبيعـي، اسـتفاده بهتـر از منـابع و مصـالح محلـي و افـزايش کيفيـت         ايمن سازی ساختمان

هذزار   92بذیش از  تا کنـون   99ر حوزه باز آفريني و مسکن از سال دمصنوعات ساختماني و ... را بازآفريني گويند. 

 9کالنتری و  1های فرهنگی، کتابخانه، متر مربع ساختمان ویژه ادارات احداث شده است. احداث مجتمع

   باشد.در مسکن مهر از جمله اقدامات موثر قابل اشاره مي باب مسجد

هکتار، بيشترين بافـت فرسـوده شـهری را در     6111.6شتن در خصوص بافت فرسوده شهری، استان تهران با دا

 های کشور داراست.  بين استان

 

 

 های استانهای ناکارآمد شهرستانمساحت بافت -61-4نمودار 

 

 ، جهت اجرای طرح بازآفريني شهری اقدامات زير را انجام داده است؛1096استان تهران از سال 

 های تابعهبازآفريني شهرستان ها در تشکيل ستادجلب مشارکت شهرداری 

 ها جهت اجرای طرح بازآفريني شهریتعيين و تصويب محالت هدف و معرفي اراضي در اختيار شهرداری 

 تهيه طرح تدقيق محالت ناکارآمد 

پـروژه   064پـروژه توانمندسـازی،    130پروژه تملک و روبنـايي،   19پروژه تملک،  16پروژه بهسازی،  13اجرای  

 پروژه زيربنايي   96روبنايي و 
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متر و تبديل آن به يکي  533سازی و ديواره کانال رودخانه شادچای گلستان شهرستان بهارستان به طول جداره 

 های شهریگاهاز تفرج

 متر مربع 9141شهر شهرستان بهارستان با مساحت احداث مجتمع فرهنگي و هنری نسيم 

 متر مربع 1933با مساحت احداث سالن ورزشي محله همدانک شهرستان بهارستان  

 مترمربع 1155احداث ساختمان اورژانس اجتماعي گلستان شهرستان بهارستان با مساحت  

 شورای جنوبي و شهرک عزيزی شهرستان قدس -های محمدآبادبهسازی و ساماندهي روشنايي معابر محله 

 متر مربع 1063احداث کتابخانه و خانه مشق شورای جنوبي شهر قدس با مساحت  

 

 

  

 

 

 

 

 های فرسوده شهریبافت -94-4تصویر

 

 

های فرسوده بافت -36تصویر 

 شهری
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 اداره کل راه آهن تهران -4-8

 9ادامه مي يابد و محل تقاطع  استانپهنه جغرافيايي حوزه استحفاظي راه آهن تهران تا خارج از مرزهای 

محورهای  اداره کل راه آهن تهران دارای .باشدغربي کشور مي -جنوبي و شرقي -کريدور اصلي و بين المللي شمالي

ايستگاه مي  95محور گرمسار و محور جديد قم و محور قديم قم تا ايستگاه پرند و تعداد  ،که شامل محور قزوين

 335سمنان، مازندران و مرکزی همجوار است. جمع کل خطوط اصلي آن  ،قم ،باشد، همچنين با استانهای قزوين

 ،از طريق چهار کريدور ارتباطي با استان های سمنان است. اين اداره کلخطه (  9خطه و  1کيلومتر)شامل خطوط 

مراکز که راه آهن تهران از طريق خطوط فرعي با . نکته قابل توجه ديگر اينقم و اصفهان در ارتباط است ،قزوين

ی سيلوی کرج، پااليشگاه ری، روغن بهران، ايران گاز، بوتان گاز، لوله و ماشين ساز نظيرصنعتي و تجاری و بازرگاني 

عمليات فوق مشتمل بر تخليه و بارگيری محموالت کانتينری و ورق و مشغول عمليات است که  و ... در ارتباط ايران

 .و اروپايي مي باشدcis ل و... و بارگيری محموالت صادراتي به کشورهایوو ر

 معملکرد اداره کل راه آهن تهران در دولت یازدهم و دوره سه ساله دولت دوازده -9-4جدول 

عنوان 

 شاخص
 واحد 

 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 
ماهه سال  1

22 

تناژ
 

ی
بارگیر

 

ن
ت

 

1533349 1793133 1333900 1911417 1340693 1334919 9333461 973367 

تناژ
 

خلیه
ت

 

ن
ت

 

1494335 1،509،969 1،497،034 1،915،143 9،434،305 1،339،301 1،613،747 910449 

ن
ت

 
کیلومتر
 

مبدا
 

ی
صد

مق
 

ن
ت

 -
 

کيلومتر
 

1،333،567،7

03 

1،379،137،4

55 

1،357،965،0

54 

1،971،446،5

55 

1،393،513،6

69 

1،497،939،9

94 

1،779،995،3

54 
379،595،796 

ن
ت

 
کیلومتر
 

ی
مرز

 

ن
ت

 -
 

کيلومتر
 

1،339،534،4

14 

1،313،343،5

99 
654،604،496 309،077،167 340،043،736 304،539،411 301،143,939 419،365،333 

سافر
ی م

جای
جاب

 

نفر
 1،333،567،7

03 

1،379،137،4

55 

1،357،965،0

54 

1،971،446،5

55 

1،393،513،6

69 

1،497،939،9

94 

1،779،995،3

54 
379،595،796 

ی
جای

جاب
 

نفر
-

کيلومتر
 

5،330،317،3

33 

5،479،550،6

59 

0،934،099،3

33 

0،393،697،6

41 

9،969،377،3

09 

0،171،679،9

07 

4،733,636،0

03 
549،315،113 

 اداره کل راه آهن تهران
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ميليون  1.6درصدی از  96بر اساس اطالعات ارايه شده از سوی اداره کل راه آهن تهران تناژ بارگيری با رشد 

ماه نخست سال جاری  5رسيده است. در  93ميليون تن در سال  9تن در ابتدای فعاليت دولت يازدهم به بيش از 

 تن بوده است. 973363عادل نيز اين تناژ م

 

       

         

         

         

         

    

         

         

 
بارگیری مقایسه -62-4نمودار   تن-ای تناژ 

در  ميليارد نفر مسافر 1درصدی از  73ميزان جابجايي مسافر با رشد چشمگير حدود  93تا  99های طي سال

ماه نخست سال جاری اين  5ه است. در افزايش يافت 93ميليارد نفر در سال  1.3سال آغاز فعاليت دولت يازدهم به 

 ميليون نفر اعالم شده است. 370شاخص معادل 

 

           

             

             

             

    

 
 نفر-ای جابجایی مسافرمقایسه -69-4نمودار 
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 عملیات احداث زیرگذر -91-4تصویر 

  

 

 

 
 احداث تقاطع غیر همسطح سلمان آباد-92-4تصویر 
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 کلیدی های عمرانی شاخص وپروژه
  خط شده( 0خط و لشکری تا ملکي  4کرج ) که تا لشکری -خطه کردن تهران 4پروژه 

 احداث تقاطع غير همسطح سلمان آباد 

 هشتگرد -کرج خطه دو 

 طول به مجموعا غيره و دوار سيني و سوخت خط – واش ترن شامل تهران ايستگاه سايت خطوط اسلب 

 متر 1333

 صالح باغ)گرمسار ،(96 و 19 کيلومتر) قم جديد محورهای در دستگاه 7 تعداد به زيرگذر احداث عمليات 

 (خان حسن قلعه و غزلحصار و 59 کيلومتر)قزوين محور ،(19 کيلومتر و 45 کيلومتر

  کيلومتر 93اجرای خطوط فرعي به طول 

 بازسازی و بهسازی خطوط ناحيه تهران 

  9333گن خانه ايستگاه تهران به طول وا 6و  4و ساخت چاله سرويس در خطوط  9و  1بازسازی خطوط 

 متر

 تهران ايستگاه مسافری سکوی7و6 و 5 و4خطوط کردن بتني عمليات 

 ترین اقدامات و دستاوردها در دولت یازدهم و سه ساله دولت دوازدهممهم
 بارگيری تناژ درصدی 91 افزايش 

 تخليه تناژ درصدی 19 افزايش 

 مسافر جابجايي درصدی 91 افزايش 

 ایحومه قطارهای عدادت افزايش 

 ایحومه مسافرين درصدی 63 افرايش 

 گردشگری قطار اندازی راه 

 ای حومه پروژه در کيلومتر 433 طول به خط زيرسازی اجرای  

  ای حومه پروژه در کيلومتر 953 طول به خط روسازی اجرای  

 ناحيه سطح در ای حومه طرح در دستگاه 1333 تعداد به فني ابنيه ساخت  

 متر 0333 طول به مجموعا تهران ايستگاه در خطوط بهسازی  

 دستگاه 0 تعداد به آبرو های پل دهانه تعداد افزايش و تعويض و اجرا 

 ناحيه سطح در کيلومتر 93 طول به خطوط روسازی اصالح 
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 13 و 17 منطقه تونل هایدوربين نصب عمليات 

 تهران آهن راه کل اداره هایايستگاه تعميرات و بازسازی 

 تهران آهن راه کل اداره هایساختمان سعهتو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کرج-چهار خطه کردن تهران -99-4تصویر 



 

   959 

 

 بازسازی و بهسازی خطوط ناحیه تهران-92-4تصویر 

 

 متر 9666نه ایستگاه تهران به طول واگن خا 2و  4و ساخت چاله سرویس در خطوط  9و  6بازسازی خطوط -92-4تصویر 
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 اداره کل هواشناسی -4-9

منطبق بر اهداف  سازمان هواشناسي کشور عنوان جزئي کوچک از مجموعه بزرگ به استاناداره کل هواشناسي 

رساني وضعيت اطالع، وردیتأمين سالمت پرواز در بخش هوان پيش بيني وضعيت هوا،ماموريت  سازمان هواشناسي

حفاظت از محيط زيست و بهبود شرايط اقتصادی و  ،هوای، حفاظت از جان و مال مردم در مقابل باليای طبيعي

  را بر عهده دارد. ونقل منابع آب و حمل ،هايي مانند امنيت غذايياجتماعي همه بخش های جامعه در زمينه

 در دولت یازدهم و دوره سه ساله دولت دوازدهم عملکرد اداره کل هواشناسی استان-2-4جدول 

 واحد  عنوان شاخص
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 22 

 10 10 10 10 19 19 19 19 ايستگاه تعداد ایستگاه ها

ه ها از سنتی بارتقا ایستگاه

 خودکار
 - - 1 1 1 - 1 1 ايستگاه

های صادرهبینیتعداد پیش  _ 4033 4033 4033 4033 4033 4033 4033 4033 

های صادرهتعداد اطالعیه  _ 59 46 57 63 91 61 69 - 

های صادرهتعداد اخطاریه  _ 93 13 13 13 3 19 19 - 

ای تعداد شهرستان هایی که بر

ودبینی صادر می شآنها پیش  
 19 19 19 19 19 19 19 19 شهرستان

تجهیزات و امکانات 

 )فرودگاهی(
رتقاا -  _  - - ارتقا 

 بروزرساني

 / ارتقا

 بروزرساني

 / ارتقا

 استان کل هواشناسياداره
 

 

ايستگاه در سال جاری  10ايستگاه در شروع فعاليت دولت يازدهم به  19از  استانهای هواشناسي تعداد ايستگاه

از سنتي به خودکار  ايستگاه 5افزايش يافته است. نکته قابل ذکر اينکه در دوران فعاليت دولت تدبير و اميد تعداد 

های هواشناسي و مناطق المللي در اين شاخص تعداد ايستگاهاند. استان تهران بر طبق استاندارهای بينارتقاء يافته

 کيلومتر( در وضع مناسبي قرار دارد. 53تحت پوشش)هر ايستگاه بطور متوسط 

-شود. تعداد اطالعيهصادر مي گزارشات هواشناسي استانشهرستان  19بر طبق اعالم اداره کل هواشناسي برای 

، تعداد 93های هواشناسي صادره تابعي از شرايط آب و هوايي و مخاطرات اين حوزه خواهد بود و بطور مثال در سال 

 اطالعيه صادر شده است. 69

http://www.irimo.ir/
http://www.irimo.ir/
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 های خودکار هواشناسیتعداد ایستگاه-62-4نمودار 

 های عمرانی شاخص و کلیدیپروژه 

 90 - احداث ساختمان اداره کل و مرکز تحقيقات هواشناسي کاربردی استان تهران  

 

 استان کاربردی هواشناسی تحقیقات مرکز و کل اداره-36-4تصویر 

 

 93 - مشارکت در تهيه سامانه هشدار سيل شهر تهران  

  نيز ارتقا آن هوانوردی فرودگاه مهرآباد و –ايجاد سامانه هواشناسي 

   هوانوردی فرودگاه حضرت امام خميني )ره( و نيز ارتقا آن.  –ايجاد سامانه هواشناسي 



گاه  فصل چهارم: امور زریبنایی  رد دولت تدبیر و امید استان تهراناهی اجرایی عملکرد دست

 
   955 

 

 

 

 هوانوردی فرودگاه حضرت امام خمینی )ره( –سامانه هواشناسی  -36-4تصویر 

 ترین اقدامات و دستاوردهامهم

   90 - استاناحداث مرکز تحقيقات هواشناسي کاربردی  

 93 - يه سامانه هشدار سيل شهر تهرانمشارکت در ته  

 ارتقا کمي و کيفي پيش بيني ها و افزايش اعتماد عمومي 

 
 سامانه هشدار سیل شهر تهران-39-4تصویر 
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 استاناداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی  -4-21

و هدايت  هدف ايجاد زمينه توسعه و عمران روستاها و تأمين عادالنه امکاناتبا های عمران روستايي فعاليت

در دولت تدبير و اميد  رسد.فيزيکي جهت بهبود شرايط زيست محيطي نقاط روستايي در سراسر کشور به انجام مي

توسعه و عمران روستايي از اهميت بيش از ،ای و توجه به مناطق محروم و روستاهای کشورتوسعه متوازن منطقه

 برخوردار شده است.  پيش

 نیاد مسکن انقالب اسالمی استان در دولت یازدهم و دوازدهمعملکرد اداره کل ب-2 -4جدول 

 واحد  عنوان شاخص
 دولت دوازدهم دولت یازدهم

29 23 24 21 22 29 22 22 

خانوار که  93 یباال یتعداد روستاها

 است. یطرح هاد یبازنگر ازمندين
 - 9 3 00 3 43 96 99 روستا

 کهخانوار  93 یباال یتعداد روستاها* 

در آنها اجرا ی فاز طرح هاد کيل حداق

 شده است.

 - 094 094 066 009 017 034 964 روستا

 استانکل بنياد مسکن انقالب اسالمي اداره
 يبصورت تجمع استاناجتماعي و فرهنگي  ،همانند سند توسعه اقتصادیحوزه  نيآمار و عملکرد ا ييروستا یطرح هاد یاجرا یپروژه ها تيبا توجه به ماه *

 ظ شده است.لحا
 

 

-هي يازدهم و دوازدهم جهت توسعه بافت کالبدی روستايي، اهتمام در اجرای طرحاز جمله اقدامات مهم دولت

خانوار اجرا  93روستاهای باالی  094های هادی روستايي است که موجب گرديده تا حداقل يک فاز طرح هادی در 

ها مورد ی اين طرحطرح هاد یبازنگر ازمندين استانخانوار  93 یباال یروستاها 190گردد. همپنين مجموعا 

 اند.بازنگری قرار گرفته

متر مربع آسفالت اجرا  1،039،939 به مساحت 94سال از  یا ارانهي ريق هيدر استان تهران از محل سهم

 یدر پروژه ها ميليون ريال اعتبار قير رايگان تخصيصي کل استان مي باشد که 419،003 گرديده که معادل

و حمل و پخش  ريمس یساز ريز ،یذارگجدول یهانهينحو که هز نيبه ا .دهيگرد نهيهز يمحل نيبا مسئول يمشارکت

 .قرار گرفته است نيمسئول اريدر اخت گانيراو در قبال آن آسفالت  نيتام يمحل نيمسئول یآسفالت از سو
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  های اجرایی طرح هادی استانپروژه -33-4تصویر 
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 دوازدهم واقدامات و دستاوردها در دولت یازدهم  ترینمهم

 جلوگيری از ساخت و سازهای غير مجاز و جلوگيری از تخريب اراضي زراعي 

 ساماندهي معابر روستايي 

 های روستايي ارتقای زيرساخت 

 ارتقای کيفيت زندگي ساکنين روستا 

 سازی و نوسازی واحدهای مسکوني روستاييمقاوم 

 ادی روستايي به عنوان الگوی توسعه روستاهای هتهيه طرح 

 سازی و جابجايي روستاهای در معرض سوانح طبيعيهای ايمناجرای طرح 

 

 


