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هرگونه برداشت و نقل مطلب با نوشتن نام کامل کتاب بالمانع است.
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رهبر معظم انقالب )مدظله العالی(

مستحکم، غیر اقبل نفوذ، غیر اقبل تأثیر از سوی دشمن،
وظیفه ی همه ی ما این است هک سعی کنیم کشور را 

 حفظ کنیم و نگه داریم؛ این یکی از اقتضائات »اقتصاد مقاومتی« است هک ما مطرح کردیم.

 رد اقتصاد مقاومتی، یک رکن اساسی و مهم، مقاوم بودن اقتصاد است.

 اقتصاد باید مقاوم باشد؛ باید بتواند رد مقابل آنچه هک ممکن است رد معرض توطئه ی دشمن قرار بگیرد، مقاومت کند.



دکتر حسن روحانی
رییس جمهوری اسالمی ایران 

اقتصاد مقاومتی مسیر ربانهم اهی اقتصادی دولت است و ربانهم اهيی هک دولت و ملت ربای تحول اقتصادی

 شيپ رو دارند، تحت سياست اهی ابالغی رهبر معظم انقالب رد اقتصاد مقاومتی است.

م و عمل رد اقتصاد مقاومتی است.    سال ۹۵،  سال کار، تالش و مدرییت ربای اقدا
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دکتر اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
 و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور

اقتصاد مقاومتی سياست اهيی است هک

ر ربای کشور را روشن کرده  حرکت و مسیر رسيدن هب توسعه پایدا

گان قرار داده است.  و رد حقیقت نقشه راهی رد اختيار هم



ز ۲۰ ساهل است، ف چشم اندا سياست اهی اقتصاد مقاومتی راهبرد الزم ربای رسيدن هب اهدا

 اقتصاد مقاومتی نسخه مناسبی ربای پیشرفت کشور است 

ولی اجرای آن نيازمند اراده ملی است.

دکتر محمد باقر نوبخت
معاون رئیس جمهور 

و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
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مهندس محمدرضا نعمت زاده
وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و جانشین رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور در استان تهران 

عصاره انقالب اسالمی رد بعد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی است 

ری شده است. هک هب ردستی از سوی رهبر انقالب نشاهن گذا

مات دولت هب وژیه وزارت صنعت، معدن و تجارت است اقتصاد مقاومتی امروز اساس اقدا

 و ما معتقدیم این سياست اه هب موقع و بجا وارد چرهخ مدرییتی کشور شد.



مهندس سید حسین هاشمی
استاندار

و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران

اقتصاد مقاومتی تنها نسخه نجات بخش اقتصاد کشور است.

صحیح از مردم
سنگینی رب عهده داریم و باید با اعتماد هب توانمندی اهی خود و استفاده 

امروز همه ما وظیفه 

 هب عنوان مهمترین رثوت ملی و اعتماد هب آانن اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر معظم انقالب را محقق کنیم.
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مهندس ترکی
رییس سازمان برنامه و بودجه
و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران

اقتصاد مقاومتی رد رویارويی و تقابل با اقتصاد وابسته قرار می گیرد.

 اقتصاد مقاومتی نمی پذرید هک صراف مصرف کننده باشد،

ف اقتصاد سلطه ایستادگی می کند.  منفعل نیست و رد مقابل اهدا
 



پیشگفتار
اقتصاد مقاومتی که به عنوان یکی از اصلی ترین راهبردهای تاریخ  ساز برای مدیریت وضعیت اقتصادی ایران و مسیر دستیابی به اقتصاد پررونق، شکوفا و مبتنی بر توانمندی های 
داخلی و ظرفیت های درونی کشور در بهمن ماه سال 92 توسط مقام معظم رهبری )مدظله العالی( مطرح شد، گامی بلند جهت استقالل کشور و شکوفایی ظرفیت های گوناگون 

در حوزه صنعت، خدمات و تولید است.
استان تهران بعنوان مرکز سیاسی، اقتصادی و جمعیتی جمهوری اسالمی ایران و موثرترین استان در روند تحقق تمامی سیاست ها و برنامه های کشور همگام با سایر استان ها 
و با رعایت دستورالعمل ها و برنامه های ابالغی اقدام به تهیه و تدوین برنامه اقتصاد مقاومتی استان نموده است. دراین راستا انتظار می رود مدیران دستگاه های اجرایی با تالش، 
کوشش و اراده ای جدی، زمینه پیشتازی استان تهران در راستای تحقق اصل اقتصاد مقاومتی را فراهم کنند. بی تردید اهتمام به این عنصر مبارک مجالی را فراهم می آورد تا 
نام ایران عزیز در پهنه ی گیتی هر روز بیش از پیش فراگیر و گسترانده شود. تالش برای تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی و ایجاد ساختار مناسب در سطح کل کشور برای نیل به 

این هدف مقدس باید دغدغه اساسی و رویکرد جدی همه ی مدیران باشد. 
اینجانب فرصت را مغتنم می شمارم و از همه ی دست اندرکاران و تالش گران اعم از مدیران و صنعت گران، کارگران و تالش گران، برنامه ریزان و جهادگران عرصه ی اقتصاد 

تقدیر و تشکر نمایم. 
امید است در سایه عنایات حضرت ولی عصر )عج( تالش و اقدامات خدمت گزاران نظام جمهوری اسالمی منجر به تحقق اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی و پیشرفت و 

تعالی کشور گردد. 

سید حسین هاشمی               
استاندار              

و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران                 
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مقدمه
استان تهران پس از ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، با بهره گیری از دیدگاه ها و رهنمون های مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و عنایت به این سیاست ها و دستورالعمل های 
ابالغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور، تدوین برنامه ای عملیاتی استان تهران را در راستای اقتصاد مقاومتی و پروژه های آن آغاز نموده و با اعتقاد به اینکه 
موارد یاد شده موثرترین محرک برای رسیدن به سند چشم انداز و جایگاه ویژه کشور در منطقه و بهبود وضعیت اقتصادی استان و کشور می باشد؛ تحقق این امر را در استان 

دنبال نموده است.
مستندات پیش رو، حاصل و ثمره کوشش ها و تالش هایی است که از اواخر سال 94 آغاز و در ابتدای سال 95 با توجه به نامگذاری این سال بعنوان » اقتصاد مقاومتی، اقدام و 
عمل« در دستور کار استان قرار گرفته است. این مجموعه ی ارزشمند با مشارکت همه جانبه کارشناسان و مدیران دستگاه های اجرایی استان، فعاالن بخش خصوصی، مراکز 
علمی و هدایت موثر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان به ریاست جناب آقای مهندس هاشمی استاندار محترم در هفت جلد تهیه گردیده است. در گزارش حاضر ضمن 
ارائه مبانی، مفاهیم و اصول اقتصاد مقاومتی و مروری بر منویات مقام معظم رهبری در این خصوص، تشریح چارچوب اجرایی و تشکیالت اقتصاد مقاومتی استان تهران و تبیین 
مزیت ها، اولویت ها، تنگناها استان با ارائه تصویری روشن از چشم انداز اقتصاد مقاومتی استان در افق چشم انداز 1404، برنامه های عملیاتی، راهبردهای تحقق این برنامه ها و 

پروژه های ذیربط آن ها به تفکیک دوره کوتاه مدت، میان مدت )برنامه ششم( و بلندمدت )افق چشم انداز( تدقیق گردیده است. 
در پایان بر خود الزم می دانم از تمامی شخصیت های حقیقی و حقوقی به ویژه فعاالن اقتصادی، انجمن های تخصصی، مدیران و کارشناسان دولتی، فرمانداران شهرستان ها، اعضای ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان، اعضای شورای برنامه ریزی و اعضای کارگروه های استانی و شهرستانی که در تهیه، تدوین و اجرای این مجموعه ما را یاری رسانده اند؛ تشکر نمایم. 
همچنین مراتب سپاس از دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که تهیه شرح خدمات، چارچوب  ها، هدایت و راهبری کارگروه های تخصصی و دستگاه های اجرایی استان را در تدوین 

برنامه ها، بررسی گزارش ها و جمع بندی آن ها بر عهده داشته اند اعالم می دارم.
امید آنکه با پیروی از منویات رهبر مقام معظم انقالب و هم راستا با سیاست های دولت تدبیر و امید، در مسیر اعتال، رشد و بالندگی استان و تحقق آرمان های انقالب موفق باشیم. 

نعمت اله ترکی              
رییس سازمان برنامه و بودجه               

و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان               
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مقدمه
ایران اسالمی با استعدادهای سرشار معنوی، مادی، ذخائر و منابع غنی، متنوع، زیرساخت های گسترده و مهم تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی 
متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی که همان اقتصاد 
مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه  مشکالت اقتصادی فائق می آید و دشمن را، که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این 
ملت بزرگ صف آرایی کرده، به شکست و عقب نشینی وا می دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی اطمینانی های ناشی از تحوالت 
خارج از اختیار، مانند بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه های مختلف و تداوم 
پیشرفت و تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، 

پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام بخش از نظام اقتصادی اسالم را عینیت بخشد.
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، 

با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا در بهمن ماه سال 1392 ابالغ گردید. 
در بیانات آغازین سال 1393 رهبر معظم انقالب برای اقتصاد مقاومتی ویژگی هایی مطرح نموده اند که مهمترین ویژگی ها بدین شرح است: مردم 
بنیانی، عدالت محوری، درون زایی، برون گرایی و دانش بنیان بودن. »یکی از مهمترین الزامات اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی به نفت می باشد. 
این وابستگی، میراث شوم صد ساله  ما است. ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد، استفاده کنیم و تالش کنیم نفت را با فعالیت های 
اقتصادِی درآمدزای دیگری جایگزین کنیم، بزرگترین حرکت مهم را در زمینه  اقتصاد انجام داده ایم. امروز صنایع دانش بنیان از جمله  کارهایی 
است که می تواند این خأل را تا میزان زیادی پر کند. ظرفیت های گوناگونی در کشور وجود دارد که می تواند این خأل را پر کند.  باید تالش کنیم 
وابستگی کشور را کمتر کنیم، از این رو باید برنامه های دستگاه های اجرایی مبتنی بر دانش روز و فناوری های نوین باشد و روش های سنتی و 
قدیمی کنار گذاشته شود و خود را به شیوه های علمی و جدید دنیا مجهز سازیم تا بتوانیم به اهداف مورد نظر برسیم. در اقتصاد دانش و یادگیری 
فناوری وقابلیت های محوری عوامل اصلی تولید و رفاه در جامعه هستند«1. »بعضی از کشورها ممکن است تولیدات زیرزمینی خودشان را، نفت 

1 . در فرمایشات نوروزی سال 1393 و تشریح ایجاد و ساختار و ویژگی های اقتصلد مقاومتی
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خودشان، بشکه های نفت را منتقل کنند به صاحبان ثروت و علم در دنیا، محصوالت آنها را بخرند، یک ظاهر پیشرفتی هم ممکن است به وجود 
بیاید اما پیشرفت نیست. پیشرفت آن وقتی است که درون زا باشد، آن وقتی که متکی به استعداد درونی یک ملت باشد. وزن و اعتبار کشورها و 
دولت ها و ملت ها هم وابسته به همین درون زایی است. اگر چنانچه از درون، یک حرکت، جهش و رشدی به وجود بیاید، به یک کشور، به یک 

ملت، وزن، اعتبار، ارزش و ابهت می دهد«2. 
با توجه به بیانات رهبری و منویات ایشان و اسناد موجود در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های اقتصاد مقاومتی حول مؤلفه های کلیدی زیر استوار 

شده است3 :
اقتصادی مردمی است، بدین معنی که باید اقتصاد، از اقتصاد پول مبنا گذر کرده و به سمت اقتصاد تولید مبنا با حضور و نقش فعال اقشار مردم  .

در تولید ثروت، گسترش کسب و کارهای کوچک و متوسط و تقویت کارآفرینی حرکت نماید. 
اقتصادی دانش بنیان است، بدین معنی که یافته های علمی تجاری سازی شده و از دانش، ثروت کسب گردد و اتکای اقتصاد به علم و فناوری باشد.  .
اقتصادی با کاهش وابستگی  به نفت است، بطوری که اتکای بودجه و درآمدهای دولت به منابع نفت و گاز کاهش یافته و جایگزینی با  .

باشد.  مالیاتی، صادرات غیرنفتی، صادرات دانش فنی، مالکیت های فکری و خدمات  پایدار  درآمدهای 
اقتصادی با ثبات و رقابت پذیر است، بدین معنی که ثبات، شفافیت و انسجام در سیاست ها، قوانین و مقررات اقتصادی حاکم باشد و رقابت  .

پذیری اقتصاد ملی تقویت شده و کنترل عوامل اصلی ثبات اقتصادی در داخل کشور باشد. 
اقتصادی با فضای سالم و شفاف است، بدین معنی که شفافیت گردش اطالعات مالی و اقتصادی، حذف رانت ها، انحصارات و ویژه خواری ها  .

بویژه در اطالعات عمومی و اقتصادی حاکم باشد. 
اقتصادی با دیپلماسی فعال است، بطوری که با توسعه تعامالت دوجانبه، ارتباطات منطقه ای و جهانی و حضور فعال و موثر در مجامع جهانی  .

از فرصت ها و ظرفیت های منطقه بهره گیری حداکثری شود. 

2. بیانات رهبری در دیدار کارگزاران نظام 1391/05/3
3.  مقام معظم رهبری 1392/07/17
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اقتصادی درون زا است، بدین معنی که با بهره برداري حداکثري و بهره وري باال از ظرفیت ها و مزیت هاي دروني اقتصاد ایران، عوامل اصلي  .
ثبات و رشد اقتصادي یا منشأ داخلي داشته و یا در داخل کنترل شوند و راهبرد جایگزینی واردات در کاالهای مصرفی اساسی و استراتژیک مردم 

در دستور باشد. 
اقتصادی برون گرا است، یعنی بهره گیری حداکثری از فرصت های اقتصادی منطقه ای و جهانی، تنوع بخشی و توسعه صادرات در بخش های  .

مزیت دار اجرایی گردد. 
با اتخاذ سیاست های فقرزدایی، برابرسازی فرصت های اقتصادی و آموزشی  . اقتصادی عدالت بنیان است، بطوری که ارتقای عدالت اجتماعی 

برای عموم مردم، توزیع عادالنه مواهب نفتی در جامعه، بهبود توزیع درآمدی، سازماندهی و بازمهندسی تامین اجتماعی در کشور و حمایت همه 
جانبه و کارآمد از کم درآمدها دنبال گردد. 

شکل )1( . براساس مطالب فوق، الگوی زیر برای اقتصاد مقاومتی می تواند مدنظر باشد:

 
اقتصاد مقاومتی

درون زا

ارتقای بهره وری 

تقویت نظام مالی

کاهش وابستگی بودجه
 به نفت

برنامه ریزی تولید ملی 
متناسب با نیازهای صادراتی

تشویق سرمایه گذاری خارجی 
برای صادرات

توسعه صادارت

توسعه دیپلماسی اقتصادی

برون گرا



4

با توجه به کلیات اشاره شده در باال و لزوم حرکت جمعی آحاد جامعه و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های بالقوه درونی کشور، ضرورت دارد با مبنا 
قراردادن بحث آمایش سرزمین و اتکاء به رویکرد جهادی و با پایبندی به ارزش های اسالمی، از ظرفیت تمام استان ها و مناطق کشور درتحقق 

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بهره برد. 
بر اساس برنامه ریزی و دستورالعمل های صادره توسط جناب آقای دکتر جهانگیری، معاون اول محترم رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی کشور، تمامی استان ها متناسب با ظرفیت های بالقوه و بالفعل خود؛ موظفند نقش و سهم خود را در راستای تحقق سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی  از طریق تدوین،  اجرا و نظارت بر برنامه های ابالغی محقق نمایند. استان تهران بعنوان مرکز جمهوری اسالمی ایران 
و تاثیرگذارترین استان در روند تحقق تمامی سیاست ها و برنامه های کشور نیز متناسب با سایر استان ها و با رعایت دستورالعمل ها و برنامه های 
ابالغی، برنامه های خود در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی را تدوین نموده است که مجموعه حاضر بخش اول از کل سند راهبردی اقتصاد 

مقاومتی استان تهران طی برنامه ششم و افق 1404 را تشکیل می دهد.
سند راهبردی اقتصاد مقاومتی استان تهران در مجموعه حاضر مشتمل بر 3 فصل است:

فصل اول شامل اسناد باالدستی، مفاهیم، مبانی و اصول و منویات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در موضوع اقتصاد مقاومتی و چارچوب 
اجرایی و تشکیالتی اقتصاد مقاومتی در استان تهران می باشد.

فصل دوم مرور اسناد باالدست، سند آمایش سرزمین و اسناد توسعه، با روش توصیفی و سپس تحلیل جداول داده - ستانده استان و خبرگی از صنعت گران، 
تولیدکنندگان و مسئوالن اجرایی استان، با احصاء، شناسایی و اولویت بندی پیشران های اقتصادی استان تهران، مهمترین امکانات، مزیت ها و نیز تنگناها 
و آسیب های استان تهران را معرفی می کند. در این فصل ضمن معرفی اجمالی استان تهران و شهرستان های استان، ظرفیت های بالقوه استان و وضعیت 
آماری شاخص های کلیدی اقتصادی و صادراتی استان توصیف شده و جایگاه و وضعیت شاخص های اقتصادی ارائه می شود. برای احصاء امکانات، مزیت ها، 
تنگناها و آسیب های استان تهران ابتدا استان تهران بصورت خالصه وار از حیث اقلیمی، تقسیمات کشوری، پیشینه تاریخی و فرهنگی، مفاخر، زبان، منابع 
معدنی و طبیعی و کشاورزی و شاخص های کلیدی معرفی خواهد شد. در بخش دوم، شاخص های کلیدی اقتصادی و اجتماعی استان و روندهای گذشته و 
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موجود تبیین و تحلیل خواهد شد. بخش سوم به ارائه مزیت ها و فرصت های آشکار و پنهان استان تهران به روش مزیت مکانی و تحلیل خبرگی اختصاص 
خواهد یافت. در بخش چهارم نیز مخاطرات و آسیب های موجود و فراروی استان تهران که در مطالعات تحلیل محیطی اسناد آمایش سرزمین و توسعه بخشی 
و دیگر اسناد باالدست بدان ها اشاره شده جمع بندی و ارائه خواهد شد. بدیهی است اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر تحقق رشد اقتصادي پایدار 
و شتابان متکی است و رشد اقتصادی کشور نیز از مجموع رشد و توسعه استان های کشور نشات می گیرد. رشد اقتصادی استان ها نیز در سایه دستیابي به 
فرصت ها و امکانات توسعه اي و کاهش تنگناهاي موجود در زیر بخش ها و تهدیدات توسعه اي میسر خواهد شد. استفاده از سناریوهاي مختلف رشد اقتصادي 
و بررسي تحوالت اقتصادی و تکنولوژیکي و بهره وري نیروي کار نیز مي توانند در ارزیابي رشد اقتصادي استان مفید واقع شوند. انتظار می رود با مروری بر این 
فصل بتوان با دیدی واقع بینانه تر دورنمای استان تهران را در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تشریح نمود و بر پایه فرصت ها و مخاطرات محیطی 

آشکار و پنهان، بتوان پروژه های عملیاتی اثربخشی طراحی و اجرایی نمود. 
فصل سوم ابتدا متناسب با نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدات استان تهران و آمایش سرزمینی ارایه شده در جمع بندی فصل دوم، نسبت 
به طراحی چشم انداز اقتصاد مقاومتی استان تهران اقدام و در ادامه سیاست های کلی با برنامه های یازده گانه مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی تطبیق داده شده است. موضوع دیگری که در این فصل به تشریح آن پرداخته شده؛ راهبردهای تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی استان 
تهران است که با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در خصوص همسویی برنامه پنج ساله ششم توسعه با سیاست های اقتصاد 
مقاومتی، استان تهران در این راستا به ایجاد تناظر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با این برنامه پرداخته است. در بخش پنجم تناظر سیاست 
های  اقتصاد مقاومتی در استان تهران با تبیین کلی برنامه ها، راهبردها، پروژه ها و در نهایت برش شهرستانی هر یک از پروژه ها آمده است و 
بخش ششم به معرفی پروژه های خاص استان تهران پرداخته شده است. در پایان این فصل با معرفی شاخص های رصد تحقق برنامه های یازده 
گانه اقتصاد مقاومتی استان تهران برای نخستین بار در کشور، نقشه و شمای کلی از نحوه اجرای برنامه های یازده گانه اقتصاد مقاومتی در استان 
و نحوه ارتباط دستگاه های مسئول و نقش و سهم شهرستان های 16 گانه در این فرایند مشخص شده که در نهایت چارچوب ارزیابی برنامه ها 

از طریق رصد شاخص های ارزیابی برنامه های اقتصاد مقاومتی استان تهران تبیین می شود. 
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فصل اول:

کلیات اقتصاد مقاومتی 
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مقدمه
در جامعه جهانی امروز تجارت و تعامالت اقتصادی سیاسی میان کشورها، سبب وابستگی شدید اقتصادی سیاسی ملل به یکدیگر شده است، این 
رویه با تمام اثرات مثبتی که در بهبود کیفی و کمی عملکرد اقتصاد دارد، اما زیان هایی را نیز با خود به همراه خواهد داشت. نمونه های مهمی از این 
موارد تسری بحران های مالی در دهه های گذشته میان کشورهای وابسته به یکدیگر بوده که اشتباهات و نقصان های اقتصادی در یک کشور را به 
تمامی کشورهای وابسته تسری داده است. عالوه براین موارد، وابستگی یک سویه به تجارت جهانی نیز می تواند به عنوان چشم اندازی برای اقتصاد 
باشد. وابستگی وارداتی ِصرف، می تواند اقتصاد را ضربه پذیر و شکننده کند. در این میان اقتصاد ایران به دلیل رویکرد استراتژیکی که در منطقه 
دارد، همواره مورد هجمه و هجوم دّول مستکبر قرار داشته است. وجود تحریم های متعدد در دوران پس از انقالب اسالمی، هجوم های نظامی و 
اقتصادی، و .... نمودی از این مدعاست. از این رو باید چارچوبی برای مقابله و واکسینه کردن اقتصاد ایران در مقابل این نوع از نابسامانی ها فراهم 
آید تا اقتصاد، با حرکتی با ثبات به سمت اهداف بلند مدت خود حرکت کند. براساس اهداف سند چشم انداز بیست ساله، کشور ما باید در سال 1404 
بعنوان قدرت اول منطقه در جنبه های مختلف اقتصادی، علمی و فناوری معرفي شود. مقام معظم رهبری ایران اسالمی، با توجه به درک مدبرانه 
این موارد، در سال 1389 برای اولین بار اصطالح »اقتصاد مقاومتی« را در دیدار با جمعی از کارآفرینان کشور مطرح نمودند. اقتصاد مقاومتی الگویی 
اقتصادی است که برای یک ملت حتی در شرایط فشار و تحریم، زمینه رشد و شکوفایی را فراهم می کند. چارچوب اقتصاد مقاومتی مطرح شده توسط ایشان 
می تواند راهکاری برای مقابله با نوسانات و شوک های پیش بینی نشده اقتصادی باشد. الزم به ذکر است سیاست های اقتصاد مقاومتی، فقط برای 
شرایط کنونی نیست بلکه یک تدبیر بلندمدت برای اقتصاد کشور و رسیدن به اهداف بلند اقتصادِی نظام اسالمی است. اهمیت اقتصاد مقاومتی تا 
جایی است که در سال های اخیر با توجه به بحران اقتصادی جهانی، بسیاری از کشورها با توجه به شرایط و ساختارهای خود به دنبال مقاوم سازی 
اقتصاد بوده اند. البته نیاز اقتصاد ایران به اقتصاد مقاومتی بیش از کشورهای دیگر است زیرا از یک طرف ایران همچون کشورهای دیگر مرتبط 
با اقتصاد جهانی و مصمم به ادامه این ارتباط است و طبیعتًا از مسائل اقتصادی جهان متأثر خواهد بود و از طرف دیگر نظام اسالمی، به دلیل 

استقالل خواهی و عزت مداری و تأکید بر تحت تأثیر قرار نگرفتن از سیاست های قدرت های جهانی، مورد تهاجم، سوء نیت و اخالل گری است .4

4.  بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئوالن دستگاه های مختلف، فعاالن اقتصادی و مدیران مراکز »علمی، رسانه ای، نظارتی«، 1392/12/20



8

1- چارچوب مفهومی اقتصاد مقاومتی
در اولین گام برای تشریح نقشه راه رسیدن به اقتصادی مقاوم، باید مفهوم اقتصاد مقاومتی و چارچوب کلی آن تبیین شود. با توجه به مفاهیم و 
چارچوب های تشریح شده در سال های گذشته توسط نهادهای ذیربط، در این بخش به دنبال آن هستیم تا چارچوب مفهومی اقتصاد مقاومتی را 

تشریح نماییم. 
1-1- اقتصاد مقاومتی

منطق مقاومت، بقا و دوام در بهترین وضعیت است. در منطق مقاومت، نوعی فراگیری برای مقابله با نارسائی ها و سازگاری برای رسیدن به بهترین 
وضعیت وجود دارد. در این ساختار، تسلیم شدن در برابر ضربه ها و رها کردن وضع به حال خود، هیچ معنایی ندارد. زیرا تداوم بقا و رسیدن به 
وضعیت برازنده، در محور نگاه اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است. در اقتصاد مقاومتی5، منطق ایجاد وضعیتی که عموم آن را بپذیرند. این وضعیت 
بهترین امکان در هر شرایط است. بنابراین در این شرایط جامعه می پذیرد که برای دستیابی به خواسته هایش باید چارچوب هایی را قبول کند. اقتصاد 
مقاومتی را به صورت خالصه می توان اقتصادی عنوان کرد که در آن با تعامل پویا با دنیای خارج و استفاده از امکانات آزاد، امنیت اقتصادی کشور 
حفظ شده و نوسانات بین المللی اقتصادی و تهدیدهای آن، کمترین تاثیر سوء را در روند بلندمدت متغیرهای کالن اقتصاد داشته باشد. اقتصاد 
مقاومتی، گفتمان و الگویی اقتصادی- مدیریتی است که ضمن مقاوم سازی اقتصاد ملی در برابر تهدیدات و توان تحریم شکنی، با رویکرد عقب 
راندن نظام سلطه، پیش رو، فرصت ساز، مولد، درونزا و برون گرا است. این مفهوم ماهیتی چندگانه دارد که سبب می شود تا نتوان آنرا با شاخصی 
یکتا نشان داد. اما می توان برای آن شاخصه های کلی ذیل را متصور بود: نرخ بیکاری پایین، بهره وری باالی نیروی کار، دو قطبی نبودن جامعه6، 
سرمایه اجتماعی باال، تنوع درآمدهای صادراتی کشور، نرخ رشد اقتصادی باال و... باشد.7 اقتصاد مقاومتی مکتب یا نگرش اقتصادی نیست ولی 

Resilient Economy  .5
6.  اختالف درآمد در جامعه به اندازه ای نباشد که جامعه را  به دو گروه فقیر و ثروتمند تبدیل کند. گسترش فقر مانع از مشارکت گسترده همگان در برنامه های عمومی خواهد شد و در این شرایط توده های ناامید و فقیر هیچ 

مقاومتی در برابر انواع تهاجمات بیگانه از خود نشان نخواهند داد.
7.  الزم به توضیح است که باید میان اقتصاد مقاوم و اقتصاد توسعه یافته تفاوت قائل شویم، به گونه ای که هر اقتصاد توسعه یافته ای نمی تواند اقتصادی مقاوم باشد، زیرا اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که ضمن حفظ ویژگی های 
یک اقتصاد کارآمد، از استقالل خود پاسداری می کند و بهای آن را با رضایت و افتخار می پردازد. اقتصاد مقاوم باید تالش کند نقش تاثیرگذاری در اقتصاد جهانی داشته باشد به گونه ای که هر نوع تحریمی علیه کشــور، امنیــت 

اقتصــاد جهانــی را بــا مخاطــره مواجــه ســازد )تــاری و همــکاران، 1391( بــرای مطالعــه بیشــتر مراجعــه کنیــد بــه: )تــاری و همــکاران، 1391( صــص 14-11
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الزامی است که اقتصاد را در محور باورها و اعتقادات آن، مقاوم می سازد. بنابراین نباید تصور کرد که اقتصاد مقاومتی عامل برهم زدن باورهای 
بنیادی می شود. از دیدگاه نظری، اقتصاد مقاومتی محورهایی دارد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.8 

در تقسیم بندی کلی می توان، اقتصاد مقاومتی را به دو بخش بلندمدت و کوتاه مدت تقسیم نمود. اقتصاد مقاومتی بلندمدت اقتصادی را ترسیم 
می کند که در عین حال هم تعامل پویا با دنیای داخل و هم توانایی مقاومت در برابر تهدیدهای خارجی را داراست. اقتصاد مقاومتی کوتاه مدت در 
حقیقت برای گذر از شرایط بحران طراحی می شود. در چنین شرایطی، ضمن توجه به چارچوب های اولیه علم اقتصاد و عدم تخطی از آن ها، ممکن 
است تصمیم هایی اتخاذ شود که تنها برای گذر از شرایط بحران بوده و در بلندمدت تطابق چندانی با مولفه های علم اقتصاد ندارد که در این میان 

می توان به دخالت دولت در برخی از بخش های اقتصاد اشاره نمود. 

2-2- اقتصاد مقاومتی در دیدگاه مقام معظم رهبری
پس از آنکه در سال 1389 رهبر معظم انقالب، ایده اقتصاد مقاومتی را مطرح نمودند، در اغلب بیانات اقتصادی خود بر این مفهوم تاکید ویژه ای 
داشته اند. تاکید مکرر ایشان بر اقتصاد مقاومتی نشان از اهمیت باالی شکل گیری چارچوب کابردی آن برای اقتصاد ایران می باشد. در ادامه سعی 
خواهیم کرد به صورت خالصه مفهوم اقتصاد مقاومتی در بیانات رهبر معظم انقالب را بررسی نماییم. رهبر انقالب اسالمی تأکید دارند که مجموعه 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، در واقع الگویی بومی و علمی، برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی و متناسب با وضعیت امروز و فردای کشور 
است. سیاست های اقتصاد مقاومتی قابل تکمیل و انطباق با شرایط گوناگون است و عماًل اقتصاد کشور را به حالت انعطاف پذیری می رساند و 
شکنندگی اقتصاد در شرایط مختلف را برطرف می کند .9 ایشان همواره تاکید داشته اند که اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است مّتکی به مردم. به عقیده 

ایشان اقتصاد مقاومتی خصوصیات مفهومی مهمی دارد :10 
8. شاخص مقاومت اقتصاد Resilience index of economy  شاخصی است که بر مبنای آن قدرت مقاومت سنجیده می شود. 

9. بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئوالن دستگاههای مختلف 1392/12/20
10.  بیانات مقام معظم رهبری در حرم رضوی 1393/1/1
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اّواًل، الگوی علمی متناسب با نیازهای ایران است؛ هرچند بسیاری از کشورها، به دلیل مشکالت اقتصادی اجتماعی خود، به فکر یک چنین کاری 
افتاده اند. بنابراین رویه اقتصاد مقاومتی، دغدغه ی دیگر کشورها هم هست؛ مخصوص ما نیست. ثانیًا، اقتصاد مقاومتی، اقتصادی درون زا است. یعنی 
از دل ظرفیت های کشور و مردم می جوشد؛ اّما درعین حال درون گرا نیست؛11 یعنی این اقتصاد مقاومتی، به این معنا نیست که ما اقتصاد خودمان را 
محصور می کنیم. بنابراین اقتصاد مقاومتی، درون زا است، اّما درون گرا نیست. ثالثًا، اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم سازی، محکم سازی پایه های اقتصاد؛ 

این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک می کند .12
رابعًا، اقتصاد مقاومتی فقط جنبه ی نفی نیست؛ اینجور نیست که اقتصاد مقاومتی معنایش حصار کشیدن دور خود و انجام کارهای تدافعی ِصرف 

باشد؛ اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که به یک ملت امکان و اجازه می دهد که حّتی در شرائط فشار هم رشد و شکوفائی داشته باشند .13

2- ضرورت اقتصاد مقاومتی
براساس دیدگاه مقام معظم رهبری مدظله العالی، علل و انگیزه تدوین و ابالغ سیاست های مقاومت اقتصادی را می توان در چهار عامل اصلی 
خالصه کرد: ظرفیت های فراوان مادی و معنوی کشور، حل مشکالت مزمن و دیرپای اقتصادی، مقابله با تحریم ها و کاهش کامل تأثیرپذیری 

اقتصاد کشور از بحران های اقتصاد جهانی14. در ادامه به توضیح خالصه ای از این موارد خواهیم پرداخت.

2-1- ظرفیتهای فراوان مادی و معنوی کشور
 ظرفیت های عالی انسانی، سرمایه های »معدنی، طبیعی و صنعتی« و نیز موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور انگیزه ای قوی برای طراحی الگوی پیشتاز 

اقتصادی یعنی اقتصاد مقاومتی است .15
11. بیانات مقام معظم رهبری در حرم رضوی 1393/1/1
12. بیانات مقام معظم رهبری در حرم رضوی 1393/1/1

13. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان 16/05/1391
14. بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئوالن دستگاه های مختلف 1392/12/20
15. بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئوالن دستگاه های مختلف 1392/12/20
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2 -2 - حل مشکالت مزمن و دیرپای اقتصادی
بنا بر عقیده مقام معظم رهبری، مشکالت مزمن و دیرپایی همچون تورم، بیکاری، وابستگی به نفت، واردات بی رویه، نقص برخی ساختارها، پایین 

بودن بهره وری و الگوی ناصحیح مصرف، جز با یک حرکت برنامه ریزی شده برای مقاوم سازی اقتصاد برطرف نمی شود .16

2-3- مقابله با تحریم ها
بنا بر عقیده ایشان،  از دیگر عوامل تدوین سیاست های اقتصاد مقاومتی می دانند.  رهبر انقالب، مقابله با جنگ تمام عیار اقتصادی دشمنان را 
تحریم ها قبل از موضوع انرژی هسته ای نیز وجود داشته و اگر مذاکرات هم ان شاءاهلل به نقطه حل برسد وجود خواهد داشت، چرا که هسته ای و 
حقوق بشر و مسائل دیگر بهانه ای بیش نیست و زورگویان جهانی از استقالل طلبی و الگو شدن ملت ایران در هراسند. برای عالج قطعی فشارهای 
اقتصادی دشمنان، باید به گونه ای اقتصاد خود را قوی و مستحکم کنیم که آنها از تأثیرگذاری فشارهای خود مأیوس شوند. این هدف با اجرای 

سیاست های ابالغ شده محقق خواهد شد.17

2-4- ضرورت کاهش تأثیرپذیری از بحرانهای جهانی
مقام معظم رهبری، چهارمین عامل تدوین سیاست های مقاوم سازی اقتصاد کشور را ضرورت کاهش تأثیرپذیری از بحران های جهانی می دانند .18

16. بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئوالن دستگاه های مختلف 1392/12/20
17. بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئوالن دستگاه های مختلف 1392/12/20
18. بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئوالن دستگاه های مختلف 1392/12/20
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3- مولفه های برقراری اقتصاد مقاومتی
ماهیت ساختاری اقتصاد مقاومتی نمی تواند وضعیتی باشد که با قانون اساسی کشور، سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز سازگاری نداشته باشد. 

اقتصاد مقاومتی در ایران، در هر صورت باید یک اقتصاد منطقی، عقالیی و متکی به ضوابط مندرج در قانون اساسی و اسناد باالدستی نظام باشد.
با این اوصاف، عملکرد اقتصاد از منظر نوع حکومت نمی تواند چارچوبی مشابه اقتصادهای سوسیالیستی داشته باشد. موضوع ایجاد توان مقاومت 
بدون از دست رفتن امکان توسعه نباید عاملی در جهت مخدوش کردن ماهیت و هویت اقتصاد کشور باشد. برقراری اقتصاد مقاومتی نیازمند 
شرایطی است که شناسایی ویژگی های آن در این راستا ضرروی می باشد. از این رو در ادامه تالش خواهیم کرد تا چارچوب کلی مربوط به مولفه های 
العالی(  بنا بر دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنه ای)مدظله  ایران در آن موارد را تشریح نماییم.  اقتصاد  اقتصاد مقاومتی را معرفی و شرایط  برقراری 
ویژگی ها و مولفه های اقتصاد مقاومتی را می توان در ده بخش کلی تقسیم بندی نمود19.  در ادامه بر پایه ده رکن فوق مولفه ها و شرایط اقتصاد ایران را 

تشریح خواهیم کرد.

3-1-  ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخص های کالن 
در حال حاضر اقتصاد کشور در شرایط مهمی قرار دارد و بسیاری از شاخص های کالن اقتصادی نیازمند توجه ویژه است. برای آشنایی با ساختار 

اقتصاد ایران شاخص های مهم اقتصاد کشور را به صورت خالصه مقایسه و تحلیل می کنیم.
رشد اقتصادی در اقتصاد ایران در سال های پس از انقالب اسالمی رفتاری پر نوسان را تجربه کرده و در سال های اخیر به شدت کاهش یافته است. به 
گونه ای که در دوره 1391-1384 متوسط رشد اقتصادی کشور برابر با 3/6 بود که 1/5 درصد پایین تر از متوسط رشد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 
است. عالوه براین در سال 1391 رشد اقتصادی ایران منفی بود)6/8- درصد(. این درحالی است که براساس اهداف سند چشم انداز، ایران می بایست در 
هر سال تا افق 1404 رشد 8 درصدی را تجربه می کرد. کارکرد ضعیف و پرنوسان اقتصاد ایران در این بخش سبب شد تا رتبه 15 منطقه را کسب نماید. 

19. بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئوالن دستگاه های مختلف 1392/12/20



سند راهربدی

13

شکل )2(: روند حرکتی رشد اقتصادی در ایران
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 از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه )براساس قدرت برابری خرید(، در دوران پس از جنگ تحمیلی، ایران عملکردی مشابه با کشورهای منطقه 
خاورمیانه داشته و در سال 2012 در مقایسه با سال 1977 تولید ناخالص داخلی سرانه )براساس برابری قدرت خرید( تقریبًا دو برابر شده است. 
براساس شاخص درآمد سرانه در سال 1390 ایران در میان کشورهای منطقه در رتبه دهم قرار گرفته است.  در بخش سرمایه گذاری، اقتصاد ایران 
به واسطه شرایط اجتماعی اقتصادی که در آن واقع بود، نوسان های شدید و رشد اندکی را تجربه کرده به گونه ای که در سال 1390، ایران در میان 

کشورهای منطقه رتبه 23 را در زمینه سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی داشته است. 
در بخش درآمدهای کالن نیز اقتصاد ایران نوسان های مهمی را تجربه کرده به گونه ای که درآمدهای نفتی و قیمت نفت در دوره های اخیر بسیار 

بیشتر از سایر دوره ها بوده تاجایی که درآمد نفتی در دوره 1391-1384 بیش از سه برابر درآمد نفتی در دوره 1375-1368 بوده است.
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 از سوی دیگر ارزش صادرات غیرنفتی نیز در این دوران رشد قابل قبولی را تجربه کرده است. هر چند محصوالت پتروشیمی حجم عمده صادرات 
غیرنفتی را تشکیل می دهند. 

بر اساس گزارش بررسی های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، در دوره 1391-1384 ایران با دارا بودن تورم 16/3 درصدی، کارکردی 
بسیار بدتر از نرخ تورم جهانی 3/95 و منطقه خاورمیانه 8/59  داشته است. این درحالی است که در سال 1390 با تورم 30/5 درصدی در رتبه 25 منطقه 
خاورمیانه قرار داشته ایم. در دوره های پس از جنگ تحمیلی، ارزش پول ملی به صورت چشمگیری کاهش یافته به گونه ای که در دوره 1384-1391 
در مقایسه با دوره 1375-1368 تقریباً ارزش ریال در مقابل ارزهای مهم، یک سوم برابر شده است. نرخ بیکاری نیز در ایران کارکردی نامناسبت داشته 
است به گونه ای که ایران با دارا بودن نرخ بیکاری 13/2 درصدی در سال 1391، رتبه آخر را در میان کشورهای منطقه خاورمیانه دارا است. بنابراین 
روی هم رفته می توان به این نتیجه رسید که در سال های گذشته، کارکرد اقتصاد ایران )در بخش شاخص های کالسیک اقتصاد( مطلوب نبوده و از 
اهداف سند چشم انداز فاصله زیادی داشته است. از این رو ایده اقتصاد مقاومتی به عنوان راه حلی برای این معضل مهم ملی مطرح شد. اقتصاد مقاومتی 
به دنبال آن خواهد بود که چارچوب موجود را متحول کرده و شرایط را از هر نظر بهبود دهد. به گونه ای که رهبر معظم انقالب اعتقاد دارند که با اجرای 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، شاخص هایی همچون رشد اقتصادی، تولید ملی، عدالت اجتماعی، اشتغال، تورم و رفاه عمومی بهبود خواهد یافت و 
رونق اقتصادی بوجود خواهد آمد. بنابر دیدگاه مقام معظم رهبری، عدالت اجتماعی، مهمترین شاخص، در میان این شاخص ها است زیرا نظام اسالمی 
رونق اقتصادی بدون عدالت اجتماعی را قبول ندارد و در هرگونه پیشرفت اقتصادی کشور، باید وضع طبقات محروم به معنی واقعی کلمه، بهبود یابد.20 
بنابراین ایشان تاکید دارند که این اقتصاد، اقتصادی عدالت محور است؛ یعنی تنها به شاخص های اقتصاد سرمایه داری اکتفا نمی کند.21 عدالت در این 

بیان و در این برنامه به معنای تقسیم فقر نیست، بلکه به معنای تولید ثروت و افزایش آن است . 22
از  ایران در شاخص های عدالت و رفاه چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش سعی خواهیم کرد تا چند مورد  اما سوال اینجاست که جایگاه 

20. بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئوالن دستگاههای مختلف 1392/12/20
21. ایشان بیان می کنند که »بحث اینها نیست که بگوییم رشد ملّی اینقدر زیاد شد، یا تولید ناخالص ملّی اینقدر زیاد شد؛ که در شاخص های جهانی و در اقتصاد سرمایه داری مشاهده می کنید. در حالی که تولید ناخالص ملّی 
یک کشوری خیلی هم باال میرود، اّما کسانی هم در آن کشور از گرسنگی می میرند! این را ما قبول نداریم. شاخص های عدالت یکی از شاخص های مهم در اقتصاد مقاومتی است، اّما معنای آن این نیست که به شاخص های 

علمی موجود دنیا هم بی اعتنایی بشود؛ نخیر، به آن شاخص ها هم توّجه می شود، اّما بر محور »عدالت« هم کار می شود« بیانات مقام معظم رهبری در حرم رضوی 1393/1/1
22.  بیانات مقام معظم رهبری در حرم رضوی 1393/1/1
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شاخص های عدالت و رفاه مورد بررسی قرار گیرد. یکی از شاخص های مهم در زمینه نحوه توزیع درآمد در جامعه، ضریب جینی است. بر اساس 
گزارش UNDP کشورمان در سال 2012 در میان 17 کشور منطقه که اطالعات آن موجود بود، رتبه یازدهم را کسب نموده و کشور ترکیه در رتبه 
دوازدهم قرار گرفته است.23 شاخص رفاه اجتماعي طي سال هاي 1384 لغایت 1389 از مقدار 3496 به 4040 رسیده است. در بین هفده کشوري 
که آمارشان در سال 2012 )1391( موجود است ایران رتبه پنجم و ترکیه در جایگاه سوم قرار گرفته است. شاخص توسعه انسانی برای ایران در 
سال 2012 برابر با 0/247 بوده و در بین 24 کشور منطقه که آمارشان موجود است رتبه دهم را داراست. بنابراین بطور کلي مي توان شاخص هاي 
کشورمان در حوزه عدالت و رفاه اجتماعي، وضعیت مناسبي در بین کشورهاي منطقه نبوده و با توسعه یافتگي در این حوزه شکاف زیادي دارد لذا 

لزوم توجه جدي به برنامه ریزي ها و راهبردهاي تدوین شده و اجرایي در این حوزه الزم و ضروري است.  
جدول )1(: خالصه عملکرد اقتصاد ایران در شاخصهای کالن در مقایسه با کشورهای منطقه
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23. روند این شاخص در حوزه شهري و طي سال هاي 1384 الي1390رو به بهبود  بوده و به ترتیب برابر است با 0.4058، 0.4156، 0.4136، 0.3867، 0.3893، 0.3841 و 0.3856 میزان این شاخص در حوزه روستایي طي 
سال هاي ذکر شده به ترتیب برابر با 0.3889، 0.3997،0.3914،0.3789،0.3824، 0.3809 و 0.3394 است.  البته در تحلیل این شاخص مي بایست اذعان نمود بهبود وضعیت ضریب جیني ناشي از بهبود درآمدهاي جامعه نبوده 

و مرتبط با رشد اقتصادي و بهبود وضعیت اقتصادي مردم نبوده بلکه ناشي از ثابت ماندن هزینه هاي دهک هاي غني درآمدي و افزایش هزینه هاي دهک هاي فقر درآمدي بدلیل تورم سال هاي اخیر بوده است.
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3-2-  توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا 
یکی از مهمترین دالیل مطرح شدن ایده اقتصاد مقاومتی را می توان، مواجهه مکرر اقتصاد ایران با عوامل تهدیدزای بیرونی دانست. به صورت کلی 
عوامل تهدیدزا را می توان در بخش های مختلف مد نظر قرار داد. برخي از عوامل سبب بروز  ضربه هاي برون زا به اقتصاد خواهند شد. از جمله 
آنان می توان اشاره کرد به: تحوالت تکنولوژیک، شکل گیري قدرت هاي اقتصادي جدید، تحوالت بازار انرژي، بحرانهاي مالي و اقتصادي، بحران 

آب و مواد غذایي، تحوالت سیاسي در منطقه و جهان، تحریم هاي بین الملل اشاره کرد. 
برخی از عوامل سبب بروز مخاطرات و ریسک خواهند شد. از جمله این نوع مخاطرات می توان اشاره کرده به؛ مخاطره هاي قابل پیشگیري؛ از 
قبیل شکست فرآیندها و یا خطاهاي انساني؛ مخاطره هاي راهبردي؛ که پس از سبک و سنگین کردن آنها با دریافت پاداش بالقوه، به صورت 
داوطلبانه انجام مي شوند؛ مخاطرات بیروني؛ که وراي ظرفیت تأثیرگذاري یا کنترل فرد یا جامعه است. در مورد دو نوع نخست مخاطره ها مي توان 
رویکردهاي متعارف مدیریت ریسک را اتخاذ کرد اما با عنایت به ماهیت برونزاي مخاطره هاي بیروني، ایجاد مقاومت، رویکرد ترجیح داده شده 
براي اینگونه از مخاطره هاست. برهمین اساس است که مقام معظم رهبری ایده اقتصاد مقاومتی را برای مقابله با عوامل تهدیدزا مطرح نمودند.24 
ایران به دلیل ویژگی های منحصر به فردی که در دنیا دارد، همواره با تمامی عوامل فوق روبروست که یکی از مهمترین آنها اعمال تحریم های 
متعدد اقتصادی سیاسی در دوره پس از انقالب اسالمی توسط دّول غربی بوده است. اما با حصول چارچوب اقتصاد مقاومتی، کشور قادر به پشت 
سر گذاردن تمامی تحریم ها و تهدیدهای بین المللی خواهد بود و هیچ قدرت مستکبری به خود اجازه نمی دهد تا از تحریم به عنوان اهرم فشاری 

بر کشور استفاده نماید.  

3-3- تکیه بر ظرفیت های داخلی
یکی از مهمترین مولفه های برقراری اقتصاد مقاومتی تاکید بر پتانسیل های موجود در داخل کشور است. کشور ایران با توجه به موقعیت مهم 
استراتژیک خود در منطقه دارای پتانسیل های مهم جغرافیایی و ذخایر غنی معدنی است. ایران حدود 15/5 درصد از ذخایر شناخته شده گاز جهان، 

24. بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئوالن دستگاه های مختلف 1392/12/20
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بیش از 11/4 درصد منابع نفتی، 5 درصد منابع مس، 3/5 درصد منابع سرب و روی؛ 2 درصد منابع آهن جهان را در اختیار دارد. از نظر تنوع 
مواد معدنی، 12 نوع ماده اولیه فلزی ازکل 24 نوع ماده اولیه دارای کاربرد وسیع و 36 نوع ماده معدنی غیرفلزی از مجموع 50 نوع ماده معدنی 
قابل استحصال، در ایران وجود دارد25. ایران هفدمین تولیدکننده فوالد، بیستمین تولیدکننده مس، بیست و دومین تولیدکننده آلومینیوم و دهمین 

تولیدکننده سنگ آهن در دنیاست.26
با توجه به تمام این ذخایر غنی معدنی و موقعیت مهم استراتژیک، اما مهمترین پتانسیل موجود در ایران، جمعیت جوان و تحصیلکرده آن است. 
ساختار جوان جمعیت ایران، می تواند به عنوان ظرفیتی مهم در داخل کشور مورد بهره برداری قرار گیرد. بنا بر عقیده جامعه شناسان در بستر تغییرات 
جمعیتی مرحله ای از تحوالت جمعیتي در کشور از سال 1385 آغاز شده است که به  »پنجره جمعیتي« و »هدیه جمعیتی«  مشهور است. این حالت 
که از آن به  عنوان دوران طالیی جمعیت نیز نام برده می شود تا سال 1430 طول می کشد .27 در این دوران نسبت جمعیت در سنین فعالیت افزایش 
یافته و به حداکثر خود یعنی باالی 70 درصد مي رسد. در حال حاضر، یک سوم جمعیت ایران را جوانان 29-15 ساله تشکیل می دهد و 71 درصد 
جمعیت در سنین فعالیت 64-15 سال قرار دارد. بیش از 18 درصد جمعیت ایران در سرشماری 1390 دارای تحصیالت عالی و حوزوی هستند و 
بیش از چهارو نیم میلیون دانشجو در ایران وجود دارد که از این میان بیش از ده درصد در دوره های تحصیالت تکمیلی مشغول به تحصیل هستند. 

تمامی این ارقام نشان از وضعیت مطلوب پتانسیل های نیروی انسانی از لحاظ کمی و کیفی در ایران است.
براساس همین داشته های مهم است، که مقام معظم رهبری نیز بر ظرفیت های داخلی برای برقراری اقتصاد مقاومتی تاکید ویژه دارند. بنابر عقیده 
مقام معظم رهبری این ظرفیت ها شامل ظرفیت های گسترده علمی، انسانی، طبیعی، مالی، جغرافیایی و اقلیمی است که باید برای اجرای سیاست ها، 
بر آنها تکیه شود. حضرت آیت اهلل خامنه ای به یک نکته مهم هم در این مورد اشاره دارند: تکیه بر ظرفیت های داخلی به معنای چشم بستن بر 

25. برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به  نامجویان، مهدی )1386(، بررسی توان معدنی کشور، گزارش های کارشناسی مجلس شورای اسالمی، شماره مسلسل 8846
26. )گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، 1390(

27. پنجره جمعیتي دوره اي است که در آن کمتر از یک سوم جمعیت خارج از سنین فعالیت )زیر 15 سال و 65 سال و باالتر( و بیشتر از دو سوم جمعیت در سنین فعالیت )64ـ15ساله( باشند. در حال حاضر 71 درصد جمعیت 
کشور در سنین فعالیت قرار دارد. باتوجه به افزایش نسبت جمعیت سنین فعالیت و کاهش نسبت هاي وابستگي سني، ایران در سال 1385 وارد فاز پنجره جمعیتي شده است. فاز پنجره جمعیتي ایران در سال 1385 باز شده و 
برای چهار دهه باز مي ماند و از سال 1430 به بعد با افزایش جمعیت سالمند به تدریج بسته خواهد شد. البته در سال 1430، نیز با وجود سالخوردگی جمعیت حدود 64 درصد جمعیت در سنین فعالیت خواهند بود )صادقی، 1392(.
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امکانات کشورهای دیگر نیست بلکه نظام اسالمی در کنار اتکاء به داشته های داخلی، از امکانات دیگر کشورها نیز استفاده حداکثری خواهد کرد28. 
ایشان تاکید دارند که باید از زمان استفاده حداکثری شود.29

3-4-  رویکرد جهادی 
بنا بر عقیده مقام معظم رهبری، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، با حرکت عادی و احیانًا خواب آلوده و بدون حساسیت امکان پذیر نیست و 
نیازمند برنامه ریزی، حرکت علمی، همت و مدیریت جهادی است30. ایشان اعتقاد دارند که اگر مدیریت جهادی یا همان کار و تالش با نیت الهی 
و مبتنی بر علم و درایت حاکم باشد، مشکالت کشور، در شرایط کنونِی فشارهای خباثت آمیِز قدرت های جهانی و در شرایط دیگر، قابل حل است 

و کشور حرکت رو به جلو را ادامه خواهد داد.31

3-5-  مردم محوری
برای جلب مشارکت عموم مردم، الزم است با الگوی بسیج، مشارکت عمومی جلب شود تا بزرگترین گروه جامعه در تالش برای اصالح ساخت 
اقتصاد کشور و باالبردن قدرت مقاومت ملی تالش کنند. یک شرط اصلی برای توفیق در تجهیز مردم این است که عموم مردم باور داشته باشند 
که دولت صادقانه در کنار جامعه قرار دارد. برای این کار دولت باید اقدامات مختلفی را انجام دهد تا جامعه را بر این باور برساند که دولت عضوی 
صادق در اقتصاد کشور است که می خواهد با تکیه بر تمام نیروهای ملی فعالیت نماید و همه مردم را برای توسعه کشور به یاری بخواند. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای اعتقاد دارند که براساس معارف اسالمی و دینی و همچنین براساس تجربیات 35 سال اخیر، در هر عرصه ای که مردم وارد میدان 
شوند، عنایت و پشتیبانی الهی نیز همراه می شود و کارها به پیش خواهد رفت. به عقیده ایشان، تاکنون در عرصه های اقتصادی، کمتر به حضور 

28. بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئوالن دستگاه های مختلف 1392/12/20
29. در دیدار کارگزران نظام 1391/5/3

30. بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئوالن دستگاههای مختلف 1392/12/20
31. بیانات مقام معظم رهبری دیدار شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر تهران با رهبر انقالب 1392/10/23
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و امکانات مردم بها داده شده است، در حالی که باید زمینه استفاده از توان نیروهای بی پایان مردمی اعم از فعاالن اقتصادی، کارآفرینان، مبتکران، 
صاحبان سرمایه و افراد صاحب مهارت فراهم و از آنان حمایت شود و مسئولیت عمده در این خصوص برعهده دولت است. رهبر انقالب اسالمی، 
هدف از ابالغ سیاست های کلی اصل 44، در چند سال قبل را استفاده از ظرفیت ها و امکانات مردمی در اقتصاد کشور دانستند32. به عقیده ایشان 
اقتصاد مقاومتی، اقتصادی مردم بنیاد است؛ یعنی بر محور مردم است نه دولت. این اقتصاد تنها با اراده ی و سرمایه  و حضور مردم، تحّقق پیدا 
می کند. اّما »دولتی نبودن« به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولّیتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولّیت برنامه ریزی، زمینه سازی، ظرفّیت سازی، 

هدایت و کمک دارد .33

3-6-  تأمین امنیت اقالم راهبردی و اساسی
امنیت غذایی34 و به طور اخص امنیت اقالم راهبردی و اساسی، یکی از وجوه مهم امنیت ملی است. تاریخ روابط بین کشورها نشان می دهد که 
کشورهای قدرتمند در بیشتر موارد از سالح مواد غذایی به مثابه حربه ای سیاسی و برای ایجاد فشار هرچه بیشتر علیه کشورهای دیگر استفاده 
می کنند. بنا بر عقیده مقام معظم رهبری، تامین اقالم راهبردی و اساسی بویژه غذا و دارو و خودکفایی در این اقالم ششمین مؤلفه سیاست های 

اقتصاد مقاومتی می باشد.35
کارکرد ایران در بخش های مختلف امنیت غذایی متفاوت است به گونه ای که کشور در تولید 22 قلم از محصوالت باغی رتبه اول تا هفتم جهانی 
را داراست36 حال آنکه همچنان بسیاری از اقالم مهم کشاورزی و محصوالت باغی و دامی را از خارج از کشور وارد می کند. واردات 137 هزار تن 
گوشت قرمز در سال 1391 همچنین واردات برنج به ارزش 2 میلیارد و 93 میلیون دالر، کنجاله به ارزش یک میلیارد و 635 میلیون دالر، ذرت 

32. بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئوالن دستگاه های مختلف 1392/12/20
33. بیانات مقام معظم رهبری در حرم رضوی 1393/1/1

34. امنیت غذایی آنگاه وجود دارد که همه مردم در تمام ایام به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته و غذای در دسترس نیز نیازهای یک رژیم تغذیه ای سازگار با ترجیحات آنان را برای یک زندگی 
فعال و سالم فراهم آورد )فائو، 2001(.

35. بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئوالن دستگاه های مختلف 1392/12/20
36. ایران در تولید پسته رده اول است، درخرما، زردآلو و انار رتبه دوم تولید، در تولید گیالس، بادام، خیار، هندوانه، سیب درختی، کیوی و خربزه رده سوم و در تولید به، گردو و صمغ طبیعی در رده چهارم، در تولید انجیر رده پنجم 

و در تولید هلو، لیمو ترش و پیاز در رده ششم و همچنین در تولید پرتقال، گوجه فرنگی، فندق، آلو و نعنا رده هفتم تولید جهانی را داراست.
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به ارزش یک میلیارد و 307 میلیون دالر و گندم به ارزش یک میلیارد و 70 میلیون دالر در 11 ماه اول سال 1392 نشانی بر این مدعا است.
اما در بخش امنیت اقالم دارویی و بهداشتی نیز در سال های گذشته کارکرد مطلوبی برای ایران وجود نداشته است. بر اساس اعالم سازمان جهاني 
بهداشت، میزان پرداخت از جیب مردم جهت استفاده از خدمات درماني براي ایران در سال  2012 )1391( ، 58 درصد بوده که در بین 24 کشور 
منطقه نوزدهمین کشور است. کشور ترکیه و عربستان در این سال بترتیب سومین و هشتمین کشور منطقه از لحاظ این شاخص بوده اند. هدف 
تعیین شده در برنامه پنجم 30 درصد و در سند چشم انداز 1404، 20 درصد در نظر گرفته شده است که شکاف زیادی را با اهداف سند چشم انداز 
دارا هستیم. میزان ضریب نفوذ بیمه اجتماعي طي سال هاي 1384 الي 1390روند صعودي داشته و از 56 درصد به 65 درصد رسیده است. اما هدف 
مطلوب در سند چشم انداز براي این شاخص  100 در نظر گرفته شده است که شاهد شکاف 35- درصدي از هدف سند چشم انداز  می باشیم. روند 
شاخص ضریب نفوذ بیمه درماني طي سال هاي 1384 الي 1390 تقریبا سیر صعودي داشته و از 90 درصد به 100 درصد رسیده است37 . براساس 
آمارها، تقریبًا 40 درصد از ارزش داروهای مصرفی در داخل نیز از واردات تامین می شود. بنابراین می توان به این نتیجه رسید که در بخش امنیت 
سالمت و دارو نیز کشور با کاستی هایی روبرو ست که می توان با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، متکی به توان درونی کشور و استفاده وسیع 

از ظرفیت ها کشور را در این حوزه بی نیاز کرد.
3-7- کاهش وابستگی به درآمد فروش نفت

کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی یکی از ویژگی های اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی است38 . به اعتقاد مقام معظم رهبری این وابستگی، 
میراث شوم صد ساله ی ماست. ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد، استفاده کنیم و تالش کنیم نفت را با فعالیت های اقتصادِی 

درآمدزای دیگری جایگزین کنیم، بزرگترین حرکت مهم را در زمینه ی اقتصاد انجام داده ایم .39

37 . اما بر اساس اعالم مرکز پژوهش هاي مجلس و سایر پژوهش هاي صورت گرفته، جمعیتي در حدود 8 میلیون نفر هنوز تحت پوشش بیمه درماني قرار نگرفته اند. لذا با  در نظر گرفتن همپوشاني هاي موجود در تعداد 
دفترچه هاي درمان صادره توسط سازمان هاي بیمه گر، مي توان میزان ضریب نفوذ بیمه درماني را در حدود 90 درصد برآورد نمود. هدف مورد نظر در سند چشم انداز براي این شاخص 100 در نظر گرفته شده است و شکاف 

وضعیت موجود از سند چشم انداز در حدود 10 - درصد است.
38. بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئوالن دستگاه های مختلف 1392/12/20

39. بیانات مقام معظم رهبری در جمع کارگزاران نظام 1391/5/3
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3-8- اصالح الگوی مصرف 
به طور کلی براساس نظریات اقتصاد سرمایه داری، مصرف بیشتر موجب کسب رضایت خاطر بیشتر خواهد شد. از این رو در این نظریه ها مصرف 
بیشتر تا مرز اشباع، الگوی مصرف مطلوب برای فرد خواهد بود. اما در دیدگاه اسالمی برای رفتار مصرف کننده قواعدی تعیین شده است که این 
قواعد حدود مصرف وی را تعیین می کند و این قواعد سبب خواهد شد الگوی مصرفی یک مسلمان متفاوت با فرد غیر مسلمان باشد. فرد مسلمان 
براساس قواعد دین اسالم قواعد مهم ذیل را رعایت می کند: اسراف و تبذیر نخواهد کرد؛ به داشته های خود برای مصرف قناعت خواهد کرد؛ 
بخل و تقطیر )مصرف کمتر از کفاف( نخواهد داشت؛ تالش خواهد کرد نیاز خانواده را در حد استانداردهای مصرفی تامین کند؛ متناسب با دارایی، 
شأن و منزلت خود مصرف می کند؛ برای آخرت خود ذخیره خواهد فرستاد )بخشی از مخارج خود را به امور اخروی اختصاص خواهد داد(؛ بخشی 
از دارایی های خود را برای سایرین و امور عام المنفعه صرف می کند. براساس این چارچوب یک مسلمان در حد تعال )نه بیشتر و نه کمتر( مصرف 
خواهد کرد. بنابراین توجه به الگوی مصرف در اسالم و آموزه های دینی نیز بسیار مهم می باشد. اهمیت این مسئله برای اقتصاد ایران تا جایی بود 

که رهبر معظم انقالب، سال 1388 را سال اصالح الگوی مصرف نام گذاری کردند. 

اما وضعیت مصرفی کشور در حال حاضر نشان از عدم بهینگی تصمیم های خرد و کالن افراد در مصرف است. در سطوح کالن، و در بخش های 
مهمی چون انرژی، مصرف کشور بسیار باالتر از استانداردهای جهانی است. برای مثال باال بودن مصرف برق سرانه ایران به گونه ای که ایران رتبه 
19 بزرگترین مصرف برق را در دنیا دارد. در بخش مصرف آب نیز % 70 بیش از متوسط مصرف دنیا در هر سال آب مورد استفاده قرار می دهیم. 
در حالی که داشته های آب  زیرزمینی ایران بسیار اندک است. ساختار انتقال نیرو نیز در ایران در نحوه توزیع مصرفی نقش بسزایی را ایفا می کند. 
به گونه ای که میزان تلفات انتقال و توزیع برق در سال 1391 برابر با 15/16 بوده است، این در حالی است که میانگین جهانی این شاخص برابر 
با 8/6 است. بهره وری انرژی نیز در کشور پایین است تا جایی که در سال 1390 بهره وری انرژی ایران برابر با 522/9 دالر بود و میانگین جهانی 
این شاخص برابر با 844 دالر بوده است. در سال 1392، ایران با مصرف 70 میلیون لیتر بنزین، 100 میلیون لیتر گازوئیل، 160 میلیارد مکعب 
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گاز طبیعی در بخش حامل های انرژی نیز از پرمصرف ترین کشورهای دنیا بوده است )برای مشاهده جزئیات بیشتر به جدول )2( مراجعه نمایید(. 
بنابراین نیاز است در زمینه الگوی مصرف بازنگری اساسی در رویکرد فرهنگی مصرف در جامعه اجرا گردد. بر همین اساس اصالح الگوی مصرف 
یکی از مهمترین ارکان اقتصاد مقاومتی خواهد بود. مقام معظم رهبری می فرمایند: خطاب اصلی من در موضوع اصالح الگوی مصرف متوجه 
مسئوالن است که باید در درجه اول در حوزه مأموریتی خود، از اسراف و ریخت و پاش بطور جدی پرهیز و در درجه بعد، این موضوع را در 
زندگی های شخصی خود رعایت کنند. حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه پایبندی مسئوالن به پرهیز از ریخت و پاش، موجب تسری این 
روحیه به جامعه خواهد شد، افزودند: منظور از اصالح الگوی مصرف، سخت گیری و زندگی ریاضتی نیست بلکه هدف، مصرف براساس الگویی 
عاقالنه، مدبرانه، صحیح و اسالمی است. ایشان با اشاره به شبهاتی که برخی افراد درباره اقتصاد مقاومتی مطرح می کنند افزودند: اقتصاد مقاومتی 
برعکس این شبهات، به رفاه و بهبود زندگی عموم مردم و بویژه طبقات ضعیف منجر خواهد شد40 .  بُعد دیگِر این مسئله ی تعادل در مصرف و 
مدیریت مصرف از دیدگاه مقام معظم رهبری، آن است که ما از تولید داخلی استفاده کنیم؛ ایشان می فرمایند »این را همه ی دستگاه های دولتی 
توجه داشته باشند - دستگاه های حاکمیتی، مربوط به قوای سه گانه - سعی کنند هیچ تولید غیر ایرانی را مصرف نکنند؛ همت را بر این بگمارند. 
آحاد مردم هم مصرف تولید داخلی را بر مصرف کاالهایی با مارک های معروف خارجی - که بعضی فقط برای نام و نشان، برای پز دادن، برای 

خودنمایی کردن، در زمینه های مختلف دنبال مارک های خارجی می روند - ترجیح بدهند. خود مردم راه مصرف کاالهای خارجی را ببندند41«.  

 

40. بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئوالن دستگاه های مختلف 1392/12/20
41. بیانات مقام معظم رهبری در جمع کارگزاران نظام 1391/5/3
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جدول )2( : روند آماری کارکرد ایران در میزان مصرف برق، اب و کارکرد بهره وری انرژی

3-9-  فسادستیزی
متاسفانه یکی از بخش های آسیب پذیر در اقتصاد ایران، وجود فساد و زمینه های ایجاد آن در دستگاه های اجرایی کشور است. مطالعه شاخص های جهانی 
در مورد فساد و زمینه های ایجاد آن نشان از کارکرد نامطلوب اقتصاد ایران دارد. ایران در شاخص سهولت در ثبت مالکیت رتبه 165 را میان 185 کشور 
دنیا داراست. در شاخص جهانی فساد، رتبه 133 را میان 176 کشور و در تامین حقوق مالکیت رتبه 107 را میان 130 کشور دارا می باشد. براساس شاخص 
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ریسک بین المللی در بخش کنترل فساد رتبه 128 را میان 144 کشور داریم. جدول )3( خالصه ای از واقعیات کارکردی اقتصاد ایران در شاخص های کیفیت 
فضای کار و مرتبط با فساد است. روشن است هر اندازه کارکرد این بخش از اقتصاد نامطلوبتر باشد، زیر بناهای الزم برای نمو اقتصادی قدرتمند و پویا فراهم 
نشده، و ساختار اقتصادی جامعه شکننده خواهد شد. حال آنکه با توجه به جدول )3(، کشور ایران در بسیاری از بخش های کارکردی فضای فساد و تضمین 

کارکردی اقتصاد، وضعیت نامطلوبی را در دنیا دارا بوده و این مورد نیز نیازمند توجه ویژه برنامه ریزان خواهد بود.  4243444546
جدول )3(: کارکرد ایران در شاخص های مرتبط با فساد در مقایسه با سایر کشورهای دنیا
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doing business 42   برای مطالعه بیشتر در مورد گزارش انجام کسب و کار، ر.ک.: فرید قادری، »وضعیت ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی 2013، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی،شماره مسلسل 
12948،  بهار 1392. 

Registering Property  43  در زیر بخش های این مورد می توان مشاهده کرد که تعداد فرآیندهای اداری برای ثبت مالکیت در ایران برابر با 9 فعالیت می باشد که برای این کار تقریباً باید 36 روز زمان صرف کرد و %10/5 از ارزش دارایی 
باید بابت هزینه ای ثبت مالکیت خرج شود. برای مطالعه ر.ک. قادری )1392(

http://www.transparency.org/country#IRN  :.برای دستیابی به آمار این شاخص ر.ک Corruption Perceptions Index   .44
45.  یکی از بخش های شاخص آزادی هرتیج مربوط به حاکمیت قانون RULE OF LAW می باشد که خود از دو زیر بخش حقوق مالکیت و آزادی در انجام فساد تشکیل شده است. 

 

41

42

43

44

45
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05 
 

 2352آمارهای سال     IPRIشاخص جهانی حقوق مالکیت  
 IPRI 01-1 3/4 017 031شلخص کلی تامین حقوق مالکیت 

 031 011 1/3 1-01 شاخص محیط سیاسی و حقوقی
 031 010 1/1 1-01 شاخص حقوق مالکیت فیزیکی

 031 018 8/3 1-01 شاخص حقوق مالکیت فکری
 2355شاخص ریسک 
 041 032 32/1 1-0 کیفیت مقررات
 041 10 67/1 1-0 حاکمیت قانون

 041 028 21/1 1-0 کنترل فساد
 GCI    2350-2352های موجود در شاخص زیر بخش

 044 11 6/4 0-7 قوق مالکیتحفاظت از ح
 044 002 9/2 0-7 حفاظت از حقوق مالکیت فکری

 044 31 7/3 0-7 میزان اعتماد عمومی به سیاستمداران کشور
 044 62 0/4 0-7 های غیرمعمولو سایر پرداخت شاخص پرداخت رشوه
 044 63 4 0-7 میزان استقالل قضایی

 ر های خاص دجانبداری مقامات دولتی از گروه
 هاگیریتصمیم

7-0 2/3 40 044 

 044 77 6/3 0-7 کارایی سیستم قضایی کشور برای حل اختالفات
 044 014 0/3 0-7 کارایی سیستم قانونی در تغییر قوانین

 044 027 6/3 0-7 شفافیت در سیاستگذاری دولت
 044 16 1/4 0-7 اطمینان از خدمات پلیس

داران جزء در  حفاظت از منافع سهامداران و سرمایه
 سیستم قانون

7-0 0/4 78 044 

 044 61 0/4 0-7 اجرای سیاست های ضد انحصار و حمایت از رقابت
 044 040 7/0 0-7 دسترسی به وام بدوم ضامن

 044 99 4 1-01 درجه حمایت قانون از وام گیرنده گان و سپرده گذاران

برای  که رهبر انقالب اسالمی ای بودنهمین مؤلفه فساد ستیزیبر همین اساس بود که 
الزمه فعالیت سالم و به اعتقاد ایشان  .به آن اشاره کردند رسیدن به اقتصادی مقاومتی

پرتحرک اقتصادی، امنیت است و الزمه امنیت اقتصادی نیز، برخورد با مفسدان اقتصادی و 
را شرط  ای شفاف سازیاهلل خامنهحضرت آیت .افرادی است که قانون را دور می زنند

اصلی مقابله با فساد اقتصادی دانستند و افزودند: باید فضای رقابتی و با ثبات اقتصادی 
بوجود آید زیرا در چنین فضای سالمی، فعال اقتصادی احساس امنیت خواهد کرد ضمن 

4748

Freedom from Corruption  . 46
Freedom from Corruption . 47  شاخص ریسک کشورهای The International Country Risk Guide شامل 12 متغیر می باشد که مقدار ریسک سیاسی و کیفیت محیط تجاری را در کشورها اندازه گیری می کند. 

  www.prsgroup.com برای دسترسی به داده ها مراجعه کنید به
Regulatory Quality .48

46

47
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05 
 

 2352آمارهای سال     IPRIشاخص جهانی حقوق مالکیت  
 IPRI 01-1 3/4 017 031شلخص کلی تامین حقوق مالکیت 

 031 011 1/3 1-01 شاخص محیط سیاسی و حقوقی
 031 010 1/1 1-01 شاخص حقوق مالکیت فیزیکی

 031 018 8/3 1-01 شاخص حقوق مالکیت فکری
 2355شاخص ریسک 
 041 032 32/1 1-0 کیفیت مقررات
 041 10 67/1 1-0 حاکمیت قانون

 041 028 21/1 1-0 کنترل فساد
 GCI    2350-2352های موجود در شاخص زیر بخش

 044 11 6/4 0-7 قوق مالکیتحفاظت از ح
 044 002 9/2 0-7 حفاظت از حقوق مالکیت فکری

 044 31 7/3 0-7 میزان اعتماد عمومی به سیاستمداران کشور
 044 62 0/4 0-7 های غیرمعمولو سایر پرداخت شاخص پرداخت رشوه
 044 63 4 0-7 میزان استقالل قضایی

 ر های خاص دجانبداری مقامات دولتی از گروه
 هاگیریتصمیم

7-0 2/3 40 044 

 044 77 6/3 0-7 کارایی سیستم قضایی کشور برای حل اختالفات
 044 014 0/3 0-7 کارایی سیستم قانونی در تغییر قوانین

 044 027 6/3 0-7 شفافیت در سیاستگذاری دولت
 044 16 1/4 0-7 اطمینان از خدمات پلیس

داران جزء در  حفاظت از منافع سهامداران و سرمایه
 سیستم قانون

7-0 0/4 78 044 

 044 61 0/4 0-7 اجرای سیاست های ضد انحصار و حمایت از رقابت
 044 040 7/0 0-7 دسترسی به وام بدوم ضامن

 044 99 4 1-01 درجه حمایت قانون از وام گیرنده گان و سپرده گذاران

برای  که رهبر انقالب اسالمی ای بودنهمین مؤلفه فساد ستیزیبر همین اساس بود که 
الزمه فعالیت سالم و به اعتقاد ایشان  .به آن اشاره کردند رسیدن به اقتصادی مقاومتی

پرتحرک اقتصادی، امنیت است و الزمه امنیت اقتصادی نیز، برخورد با مفسدان اقتصادی و 
را شرط  ای شفاف سازیاهلل خامنهحضرت آیت .افرادی است که قانون را دور می زنند

اصلی مقابله با فساد اقتصادی دانستند و افزودند: باید فضای رقابتی و با ثبات اقتصادی 
بوجود آید زیرا در چنین فضای سالمی، فعال اقتصادی احساس امنیت خواهد کرد ضمن 

بر همین اساس بود که فساد ستیزی نهمین مؤلفه ای بود که رهبر انقالب اسالمی برای رسیدن به اقتصادی مقاومتی به آن اشاره کردند. به اعتقاد 
ایشان الزمه فعالیت سالم و پرتحرک اقتصادی، امنیت است و الزمه امنیت اقتصادی نیز، برخورد با مفسدان اقتصادی و افرادی است که قانون را 
دور می زنند. حضرت آیت اهلل خامنه ای شفاف سازی را شرط اصلی مقابله با فساد اقتصادی دانستند و افزودند: باید فضای رقابتی و با ثبات اقتصادی 
بوجود آید زیرا در چنین فضای سالمی، فعال اقتصادی احساس امنیت خواهد کرد ضمن اینکه در چنین شرایطی، کسب ثروت با ابتکار و پشتکار، 
مباح و مورد تأیید نظام است49 . ایشان بیان می کنند که »واقعًا نمی شود ما کار اقتصادِی درست و قوی بکنیم، اما با مفاسد اقتصادی مبارزه نکنیم؛ 

این واقعًا نشدنی است« 50.

3-10-  دانش محوری
با توجه به شکل 3، در نگرش های کالسیک اقتصادی زمین، نیروي کار و منابع طبیعي محورهاي کلیدي رشد اقتصاد کشاورزي بودند و در اقتصاد 

صنعتي ارکان اقتصاد بر سرمایه و ماشین آالت استوار شد که مدیریت در به کارگیري آنها نقش کلیدي ایفا مي کرد )دانایي فرد، 1383(.

49. بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئوالن دستگاه های مختلف 1392/12/20
50. در دیدار ریس جمهور و اعضای هیات دولت 1391/6/2
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 شکل )3(: فرآیند تبدیل اقتصاد کشاورزي به اقتصاد دانش محور

زمین .

نیروی کار .

منابع طبیعی .

اقتصاد کشاورزی

اقتصاد صنعتی
سرمایه .
ماشین آالت .
مدیریت .

علم و فناوری .

نوآوری .

کارآفرینی .
اقتصاد دانش محور

اما در اقتصاد دانش محور، علم و فناوري، نوآوري و کارآفریني، ارکان اصلي اقتصاد را تشکیل مي دهند که همگي ریشه در انباشت دانش دارند. 
بنابراین اقتصاد دانش محور، اقتصادي است که در آن تولید و بهره برداري از دانش نقش کلیدي در رشد اقتصادي و خلق ثروت ایفا مي کند. اگر 
چه عوامل سنتي تولید یعني نیروي کار، سرمایه، مواد خام و کارآفریني کماکان باقي مي ماند ولي دانش شاه کلید رشد، خلق ارزش جدید و ایجاد 
مبنایي براي حفظ موقعیت رقابتي محسوب شده است. به طور کلي اقتصاد دانش محور را مي توان به صورت زیر تعریف نمود: »اقتصاد دانش 
محور، اقتصادي است که به طور مستقیم بر اساس تولید، توزیع و مصرف دانش و اطالعات قرار گرفته باشد و این مولفه ها نقش عمده اي در ایجاد 
ثروت ایفا کند. در چنین اقتصادي، روند تولید و کاربري دانش به عنوان بخشي از فرصت هاي فراهم شده در قطب هایي چون آموزش، تحقیق در 
موسسات عمومي دانش و تحقیق در تجارت اهمیت ویژه اي مي یابد.« اما باید دید که جایگاه ایران در دانش محوری اقتصاد چگونه است. مقایسه 

شاخص های مرسوم اقتصاد دانش بنیان ایران با سایر کشورها می تواند در شناسایی جایگاه ایران مفید باشد. 
بعنوان مهمترین شاخص حوزه علم و فناوري، میزان آمادگي یک کشور براي استفاده موثر از دانش در توسعه اقتصادي مورد سنجش قرار گیرد. 



28

شاخص اقتصاد دانش بنیان شاخصي ترکیبي از 109 سنجه در چهار بعد انگیزه اقتصادي و نظام نهادي، آموزش، نوآوري و فناوري هاي اطالعات و 
ارتباطات تشکیل شده و میزان آمادگي کشورها براي رقابت در اقتصاد دانش را )که بر اساس یک مقیاس 0 تا 10 درجه اي تعریف مي شود( اندازه 
گیري مي کند. میزان این شاخص از 3/09 در سال 1386 با روند صعودي به 3/91  در سال 1391 رسیده است.  بر اساس اعالم بانک جهاني در 

سال 2012 )1391( در بین 22 کشور منطقه که آمارشان موجود بوده کشورمان رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داده است 51. 
در تعداد مقاالت ISI ثبت شده شاهد روند رو به رشدي بوده ایم. بطوري که تعداد مقاالت ثبت شده  ISI ، از 5779 مقاله در سال 1384 به 25956 
مقاله در سال 1391 رسیده است. ایران در سال 2013 )1392( از لحاظ سرعت رشد علمي رتبه اول جهان و رتبه بیستم تولید مقاالت علمي جهان 

را کسب کرده و پس از ترکیه )رتبه 18جهاني( در رتبه دوم منطقه قرار گرفته است.

میزان سهم هزینه های تحقیقات و پژوهش از کل تولید ناخالص داخلی نیز می تواند به عنوان شاخصی برای دانش محوری اقتصاد قلمداد شود. میزان 
عملکرد این شاخص در سال 1386، 0/64 درصد بوده و در سال 1391 به 0/82 درصد رسیده که بررسي وضعیت این شاخص نشان دهنده روند 
صعودي آن تا سال 1390 و نزول آن در سال 1391 بوده است. بر اساس آمارهای جهانی در سال )2012( 1391 ایران با کارکرد 0/82 درصدی 

در این شاخص در رتبه اول منطقه قرار دارد52 . 

در بخش سهم صادرات با فناوري باال به کل صادرات کارخانه اي  نیز روند صعودی را تجربه کرده ایم. به گونه ای که از 2/14 در سال  1386 به مقدار 2/62 
در سال 1387 رسیده ایم. طبق آمار تولید شده توسط معاونت علمي و فناوري رئیس جمهوري صادرات با فن آوري باال در سال هاي 1389، 1390 و 1391 

بترتیب 620 818 و 894 میلیون دالر بوده است 53. جدول )4( خالصه ای از کارکردهای اقتصاد ایران در این بخش را نمایش می دهد.  
51. در این سال بهترین کشور منطقه در این شاخص کشور قبرس با میزان 7.56  و بدترین کشور منطقه از لحاظ این شاخص کشور یمن با میزان 1.92 بوده است. رتبه کشور ترکیه در این سال نهم و عربستان سعودي پنجم 

بوده است.
52. در این سال کشورهاي ترکیه و عربستان سعودي بترتیب با 0.73 و 0.05 درصد بترتیب در جایگاه دوم و آخر قرار گرفته اند.

53. طبق گزارشات منتشر شده در سال 2005 )1384( درشاخص صادارت فناوري باال بر حسب دالر جاري، در بین هجده کشوري که آمارشان موجود است ایران  سومین کشور است. در این سال کشورهاي ترکیه و عربستان 
سعودي بترتیب در جایگاه هاي اول و چهارم قرار گرفته اند.  طبق گزارشات منتشر شده در سال 2010 )1390( و در بین هجده کشورمنطقه که آمار آن ها اعالم شده است کشورمان همچنان در جایگاه سوم  قرار گرفته است. 

کشور ترکیه با یک پله سقوط نسبت به سال 2005 بعد از کشور قزاقستان در جایگاه دوم و عربستان سعودي در جایگاه ششم قرار گرفته اند 5- منظور از فناوري باال همان فناوري پیشرفته است.



سند راهربدی

29

 بنابراین مطالعه گذرای تمام این شاخص ها نشان از آن دارد که برای رسیدن به اقتصادی مقاوم الزم است تا به این بخش از کارکرد اقتصادی 
کشور با توجه به پتانسیل های باالی موجود، توجه ویژه شود. در همین راستا است که حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید می کنند که اقتصاد دانش بنیان 
از مهمترین زیرساخت های اقتصادی هر کشور است و اگر این موضوع مورد توجه جدی قرار گیرد، قطعًا چرخه علم تا ثروت تکمیل خواهد شد54. 
بنابراین از نظر ایشان دانش محوری، یکی از مهمترین مولفه های اقتصاد مقاومتی است. البته ایشان تاکید می کنند که معنای دانش محوری این 
نیست که این اقتصاد منحصر به دانشمندان است و فقط دانشمندان می توانند در اقتصاد مقاومتی نقش ایفا کنند؛ بلکه، تجربه ها و مهارت های 

صنعتگران، کشاورزان و کارگران می تواند در این اقتصاد اثرگذار بوده و نقش مهمی را ایفا کنند55. 
جدول )4(: کارکرد ایران در شاخص های معتبر دانش محوری
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2005 1391 1384

  عالمت ***  بیانگر رژیم اشغالگر قدس می باشد. 

54.  بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئوالن دستگاه های مختلف 1392/12/20
55.  بیانات مقام معظم رهبری در حرم رضوی 1393/1/1
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4- چه باید کرد؟
اما باید دید که برای اجرای ساختار اقتصاد مقاومتی چه راهکارهایی در کشور انجام داد. برای روشن شدن چارچوب کلی نقشه راه، بهتر است به 

بیانات مقام معظم رهبری رجوع کنیم.
 ایشان در جمع مسئوالن نظام56 انتظارات خود را از آنها بیان کردند. به اعتقاد ایشان عزم راسخ و جدی مسئوالن سه قوه و بویژه قوه مجریه، 
عاملی بسیار مهم برای مقاوم سازی اقتصاد خواندند و افزودند: صرف مطرح شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی، مشکلی را حل نمی کند بلکه عزم 
و تالش مسئوالن همه بخش های مرتبط با این سیاست ها، زمینه ساز تحقق اهداف اعالم شده خواهد بود. رهبر انقالب، ورود به میدان عمل را 
دومین انتظار خود از مسئوالن برشمردند و خاطرنشان کردند: این طرح و سیاست های کلی باید به برنامه های گوناگون اجرایی تبدیل شود تا حماسه 

اقتصادی، واقعًا بوجود آید. 

رهبر انقالب تدوین برنامه های زمان بندی شده را سومین ضرورت دانستند و تأکید کردند: باید سهم هر قوه و همچنین سهم هر دستگاه در اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی، بطور دقیق مشخص شود. ایشان افزودند: الزم است برنامه های اجرایی شفاف و با شاخص های زمانی، تدوین گردد 
تا پیگیری پیشرفت کارها امکان پذیر شود. اقدام سران سه قوه در تهیه ساز و کار هماهنگی دستگاه ها و نیز نظارت در همه سطوح، چهارمین و 
پنجمین ضرورتی بود که رهبر انقالب بر آنها تأکید کردند. برطرف کردن موانع »قانونی، اجرایی، حقوقی و قضایی« از سر راه اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی، ششمین وظیفه ای بود که رهبر انقالب متوجه سران قوا دانستند. ایشان تأکید کردند: باید موانع مزاحم برداشته شود تا فعاالن 

اقتصادی، کارآفرینان، مبتکران و دانشمندان، با آرامش به این میدان روی آورند و احساس کنند با موانع غیرمعقول روبرو نیستند. 
رهبر انقالب در سخنرانی خود در حرم رضوی نیز دقیقًا به این پرسش پاسخ داده اند. ایشان به این پرسش برای اینکه این کار بزرگ، اقتصاد 
مقاومتی، تحّقق پیدا کند، الزامات چیست و چه کارهایی باید انجام بگیرد؟ بدین شکل پاسخ می دهند: اّواًل مسئوالن باید از تولید ملّی حمایت کنند. 
تولید ملّی، اساس و حلقه ی اساسی پیشرفت اقتصاد است. مسئوالن باید از تولید ملّی حمایت کنند.  دّوم، صاحبان سرمایه و نیروی کار که تولیدگر 

56. بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئوالن دستگاه های مختلف، فعاالن اقتصادی و مدیران مراکز »علمی، رسانهای، نظارتی«، 1392/12/20
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هستند، باید به تولید ملی اهمیت بدهند؛ به این معنا که بهره وری را افزایش دهند. سوم، صاحبان سرمایه در کشور، فعالیت تولیدی بر فّعالّیتهای 
دیگر را ترجیح بدهند. چهارم، مردم در همه ی سطوح، تولید ملی را ترویج کنند. خرید جنس داخلی یک ضرورت برای مقاوم سازی اقتصاد است. 

5- سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 

با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا به صورت ذیل ابالغ شد57 :

1 - تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن 
مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط.

2 - پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور 
و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه.

3- محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین 
مناطق و استان ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور.

4- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره  وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی.
5- سهم بری عادالنه عوامل در زنجیره  تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء 

آموزش، مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه.
6- افزایش تولید داخلی نهاده ها و کاالهای اساسی )بویژه در اقالم وارداتی(، و اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع 

در مبادی تأمین کاالهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.

57. متن نهایی سیاست های اقتصاد مقاومتی ابالغ شده در تاریخ 1392/10/11 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام
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7- تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید )مواد اولیه و کاال(.
8- مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست های کلی اصالح الگوی مصرف و ترویج مصرف کاالهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء 

کیفیت و رقابت پذیری در تولید.
9- اصالح و تقویت همه جانبه  نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت 

واقعی. بخش 
10- حمایت همه جانبه  هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:

 تسهیل مقررات و گسترش مشوق های الزم. .

 گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز. .

 تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات. .

با  . بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند های اقتصادی با کشورها به ویژه  با نیازهای صادراتی، شکل دهی   برنامه ریزی تولید ملی متناسب 
کشورهای منطقه.

 استفاده از ساز و کار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت در صورت نیاز. .

 ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف. .
11- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات 

و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
12- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:

 توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان. .

 استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی. .
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 استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای. .
13- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:

انتخاب مشتریان راهبردی- ایجاد تنوع در روش های فروش- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش- افزایش صادرات گاز- افزایش صادرات 
برق- افزایش صادرات پتروشیمی- افزایش صادرات فرآورده های نفتی.

14- افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، 
بویژه در میادین مشترک.

15- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه )براساس شاخص شدت 
مصرف انرژی( و باال بردن صادرات برق، محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.

16- صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و 
زاید. و هزینه های  غیرضرور 

17- اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
18- افزایش ساالنه  سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

19- شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و ... .
20- تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی 

به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
21- تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط های علمی، آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.
22- دولت مکلف است برای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیر را معمول دارد:

 شناسایی و بکارگیری ظرفیت های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب. .
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 رصد برنامه های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن. .

 مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختالل های داخلی و خارجی. .
23- شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار.

24- افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصوالت داخلی و ترویج آن.

لذا:
وارد یک الگوسازی اقتصادملی تحت عنوان؛ »اقتصادمقاومتی« شده ایم.

 اقتصاد ایران می خواهد ضمن آنکه ازتحریم های فعلی بیرون آید، در آینده در مقابل هر نوع نوساناتی یا تحریم ها یا فشارها بتواند از خودش 
تاب آوری داشته باشد؛ انعطاف پذیری داشته باشد؛ این فشارها را بگیرد؛ نوسانات بین المللی را بگیرد؛ ولی تحت تأثیر قرار نگیرد، بلکه آن را پس بزند.
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6- نامه دفتر مقام معظم رهبری )چهار توصیه رهبر معظم انقالب درباره اقتصاد مقاومتی(

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ایران اسالمی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت های گسترده و مهم تر از همه، برخورداری از نیروی 
انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی که همان 
اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه  مشکالت اقتصادی فائق می آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در 
برابر این ملت بزرگ صف آرایی کرده، به شکست و عقب نشینی وا می دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی اطمینانی های ناشی از 
تحوالت خارج از اختیار، مانند بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه های مختلف 
و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، 
درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام بخش از نظام اقتصادی اسالم را عینیت بخشد. اکنون با مداقه الزم و پس 
از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست های گذشته، خصوصًا سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابالغ می گردد. 
الزم است قوای کشور بی درنگ و با زمان بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات الزم و تدوین نقشه راه 
برای عرصه های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش آفرینی مردم و همه فعاالن اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به 
فضل الهی حماسه  اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در 

این امر مهم خواستارم. 
سّیدعلی خامنه ای 29/ بهمن ماه/ 1392 
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7- دستور ریاست جمهور برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
هیئت وزیران در جلسه 1394/06/29 اجرای سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری راجع به اقتصاد مقاومتی را به تمام دستگاه های ملی تکلیف 

نموده است. در این تصویب نامه آمده است:
1- به منظور بررسی، تصویب و راهبری برنامه های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر عملیات اجرایی آن ها، ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی به 
ریاست معاون اول رییس جمهور و با عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، کشور، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، معاون امور 
مجلس رییس جمهور، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، مشاور اقتصادی رییس جمهور و رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و سه  نفر 

اقتصاددان به انتخاب رییس ستاد با وظایف زیر تشکیل می گردد:
الف- هماهنگی جهت تدوین برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی ملی و استانی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و راهبردهای 

مربوط و پیگیری تأمین نیازهای اجرای برنامه های مصوب ستاد
ب- دریافت برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و بررسی و تصویب آن ها

ج- گزارش گیری منظم از اجرای برنامه ها
د- اعمال نظارت و مداخله جدی در موارد قصور و حل و فصل مشکالت برای تسهیل در امور

هـ- اطالع رسانی مناسب از روند پیشرفت برنامه های اقتصاد مقاومتی
و- ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی مختلف مجری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای عملیاتی کردن برنامه مصوب

ز- شناسایی و معرفی موانع اجرایی با قوانین و مقررات مغایر
ح- ایجاد سازو کار مناسب به منظور تشخیص و تعیین اولویت ها برای تخصیص بهینه منابع محدود
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تبصره 1- دبیر ستاد توسط معاون اول رییس جمهور انتخاب می شود. کارگروه های تخصصی حسب نظر معاون اول رییس جمهور در حوزه دبیرخانه 
ستاد تشکیل می شود.

تبصره 2- به منظور پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برای هماهنگی با سایر قوا، نیروهای مسلح و بخش غیردولتی و مشارکت 
آن ها در اجرای برنامه های مربوط حسب مورد از نایب رییس اول مجلس شورای اسالمی، معاون اول قوه قضاییه، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، 
رییس بنیاد مستضعفان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( برای شرکت در 

جلسات ستاد دعوت می شود.
و  مذاکرات  و ضبط  ثبت  دستور جلسات،  تهیه  پیشنهادها،  بررسی  و  دریافت  اداری،  دبیرخانه ای ستاد، هماهنگی های  امور  انجام  منظور  به   -2

می شود. تشکیل  ستاد  دبیر  مسئولیت  با  ستاد  دبیرخانه  دست اندرکاران،  آموزش  و  اطالع رسانی  گزارش گیری،  تصمیمات، 
3- به منظور تهیه و اجرای برنامه های منطقه ای و استانی اقتصاد مقاومتی و اجرای مصوبات ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، ستاد مشابهی 

در هر استان و با مسئولیت استاندار و عضویت روسای دستگاه های متناظر عضو ستاد مرکزی تشکیل می شود.
4- استانداران موظفند برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی استان خود را با همکاری و هماهنگی دستگاه های ذی ربط تهیه و به ستاد راهبری و 
مدیریت اقتصاد مقاومتی ارایه کنند. مسئولیت پایش، نظارت و پیگیری اهداف و زمان بندی برنامه های عملیاتی استانی و ارسال گزارش های ادواری 

بر عهده استانداران می باشد.
5- فرآیندهای تفصیلی تولید برنامه، شاخص های پیگیری، پایش و ارزیابی اجرای آن توسط دبیرخانه تهیه و به تصویب ستاد راهبری و مدیریت 

اقتصاد مقاومتی می رسد.
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8- بخشنامه وزیر کشور به استانداران برای اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی 
 وزیر کشور طی بخشنامه به استانداران،  روند ساماندهی اجرای برنامه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را به نمایندگان عالی دولت در 

استان ها ابالغ کرد. متن کامل بخشنامه بدین شرح است:

استانداران محترم سراسر کشور
سالم علیکم

با امعان نظر به نامگذاری سال جاری تحت عنوان »اقتصاد مقاومتی،  اقدام و عمل« از سوی مقام معظم رهبری و در راستای اجرایی شدن اهداف 
و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ابالغی معظم له و پیرو نامه های شماره 154108 مورخ 92/12/28، شماره 89279 مورخ 1394/7/7، شماره 
111034 مورخ 1394/8/23 و شماره 145938 مورخ 1394/11/3 و ضرورت تدوین برنامه های عملیاتی استانی متناسب با برنامه های مصوب ملی 
و اقدام در خصوص اجرای برنامه ها، طرح ها و پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، الزم است به منظور تحقق شایسته برنامه های 
تدوین شده و نیل به اهداف سیاست های ابالغی، برنامه ها و اقدامات ذیل را در دستور کار قرار داده و گزارش اقدامات بصورت ماهانه به دبیرخانه 

ستاد ملی و معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای این وزارت خانه ارائه شود.
1- بر اساس بند اول تصویب نامه شماره 85001/ت52442هـ مورخ 1394/6/31 هیات محترم وزیران تمامی استانداران موظفند شخصًا نسبت به 
فعال سازی و برگزاری جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با حضور مدیران دستگاه های اجرایی متناظر با اعضای ستاد ملی اقدام نمایند.

2- فعال نمودن دبیرخانه ستاد استانی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به منظور انجام امور دبیرخانه ای ستاد، هماهنگی اداری و تهیه دستور 
جلسات، ثبت و ضبط مذاکرات و تصمیمات، گزارش گیری، پایش و نظارت، اطالع رسانی و ... با مسئولیت رئیس سازمان.

3- دعوت از سایر مدیران و نمایندگان بخش خصوصی برای حضور در ستاد استان در صورت نیاز و با تشخیص رییس ستاد استان.
4- برگزاری جلسات ستاد هر 15 روز یکبار و ارائه گزارش نتایج اقدامات در پایان هر ماه به دبیرخانه ستاد ملی و معاونت هماهنگی امور اقتصادی 
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و توسعه منطقه ای در قالب منشور پروژه »نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی)نیپا(« 
5- انتظار می رود اقدامات استان ها هماهنگ و در قالب برنامه های 11 گانه، طرح ها و پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باشد .

6- تشکیل کارگروه های استانی ذیل ستاد استان متناظر با کارگروه های برنامه های ملی به منظور پیگیری اهداف و برنامه های تدوین شده.
7- اهتمام جدی درخصوص تهیه برش های استانی پروژه های مصوب ملی با هماهنگی دبیرخانه ستاد مرکزی و دبیرخانه کارگروه های برنامه های 

ملی مصوب حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه و شروع فرایند اجرایی برنامه ها، طرح ها و پروژه ها.
8- پایش مستمر شاخص های کلیدی تعیین شده برای وضعیت مطلوب در مقاطع )2(، )5( و )10( ساله  

به پیوست این ابالغ، منشور پروژه »نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی)نیپا(« و عناوین برنامه های ملی و دستگاه مسئول هر کدام از 
برنامه ارسال می شود.

9- ابالغیه رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به استان ها 
نامه شماره 12853 مورخ 95/2/6 معاون اول رییس جمهور

استانداران محترم سراسر کشور 
با سالم؛ 

در اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و با عنایت به نام گذاری سال 1395 توسط معظم له به عنوان سال »اقتصاد مقاومتی، اقدام 
و عمل« و به استناد مفاد بند )3( مصوبه شماره 52442/85001 ه مورخ 1394/6/31 هیات محترم وزیران و مصوبات چهارده گانه ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی که همگی در تاریخ 1395/1/29 طی شماره های )7893- 7894- 7598- 7990- 7992- 7994- 7997- 8002- 8003- 
8005- 8009- 8014 -8021- 8035( ابالغ شده است و مواردی که متعاقبًا ابالغ خواهد شد و در اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید و در 
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جهت ایجاد رونق اقتصادی، تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال، استانداران سراسر کشور موظفند: 
1- با برگزاری جلسات منظم هفتگی ستاد استانی فرماندهی اقتصاد مقاومتی موانع اجرایی پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را 
شناسایی و متناسب با اختیارات تفویضی نسبت به رفع آن ها اقدام و الباقی را جهت رفع موانع به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارجاع و گزارش 

آن را به صورت ماهانه به دبیرخانه ستاد )سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( ارسال نمایند. 
2- پروژه های پیشنهادی استانی خود را در چارچوب »نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی )نیپا(« تدوین و پس از تایید در ستاد استانی 

برای تصویب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه ستاد )سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( ارسال نمایند. 
3- ترتیبی اتخاذ نمایند تا در اجرای پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کلیه واحدهای استانی دستگاه های اجرایی هرگونه همکاری 

الزم را حسب درخواست دستگاه مجری به عمل آورده و گزارش آن رابه دبیرخانه ستاد )سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( ارائه دهند. 
4- گزارشات تحلیلی با اطالعات الزم را در چارچوب »نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی« )نیپا( تهیه و از طریق دبیرخانه استانی ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی که متناظراً در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مستقر می باشد به دبیرخانه ستاد )سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( ارسال نمایند. 

 
10- تأکیدات مقام معظم رهبری جهت اجرای موفق و موثر برنامه های اقتصاد مقاومتی

 شماره نامه 1/28968 مورخ 94/8/17  دفتر مقام معظم رهبری به معاون اول رئیس جمهور 
1- رویکردهای اقتصاد مقاومتی )عدالت بنیانی، مردمی بودن، دانش بنیانی، درونزایی و برونگرایی( در همه برنامه ها )از جمله برنامه ششم توسعه 
و بودجه سنواتی( و فعالیت های دستگاه های اجرایی حاکم گردیده و اجرای اقتصاد مقاومتی تنها منوط به این برنامه ها نگردد. باید اطمینان حاصل 

شود که کلیه اقدامات دستگاه ها منطبق با این سیاست ها است.
 2- برنامه اقتصاد مقاومتی نباید برنامه ای مجزا از برنامه ششم توسعه باشد. برنامه اقتصادی باید در قالب برنامه ششم توسعه تدوین و پیگیری گردد. 

)در ابالغیه سیاست های کلی برنامه ششم توسعه براین موضوع تأکید شده است.(
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3- تعیین نقش دستگاه های اجرایی و مناطق جغرافیایی، زمان بندی اجرایی پروژه ها و اهداف کوتاه مدت ) تاپایان دولت یازدهم(، میان مدت )پایان 
برنامه ششم( و بلند مدت )انتهای چشم انداز بیست ساله( صورت پذیرفته و کلیه دستگاه های اجرایی نسبت به آن پاسخگو شوند.

4- به حرکت درآوردن و تعیین نقش آحاد جامعه جهت مشارکت در فعالیت های اقتصادی و توانمندسازی آن ها و بکارگیری کلیه ظرفیت های کشور 
به ویژه جوانان مورد توجه قرار گرفته و برنامه ها تنها ناظر بر بخش های دولتی نباشد.

11- اولویت های استان تهران در راستای اقتصاد مقاومتی   
استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های استان با تاکید بر

 بخش کشاورزی .

 بخش صنعت و معدن  .

بخش گردشگری  .

 بخش خدمات  .
- تقویت فضاي کسب و کار 

- رفع معضالت واحدهای صنعتی تولیدی نیمه فعال و راکد
- توسعه اقتصاد دانش بنیان مبتنی بر فناوری های نوین

- افزایش مشارکت بخش خصوصی
- حفظ فرصت های شغلی موجود در سطح استان با تاکید بر توانمندی ها و مزیت های نسبی آن
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12- ساختار هدایت و راهبردی اقتصاد مقاومتی در استان تهران

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بر اساس تصویب نامه شماره 85001/ ت 52442 هـ مورخ 94/6/31 با هدف بررسی، تصویب و راهبری 
برنامه های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر عملیات اجرایی آن، ساماندهی، راهبری، پیاده سازی و نظارت بر برنامه های اقتصاد مقاومتی در سطح استان 

به ریاست استاندار و دبیری سازمان برنامه و بودجه استان تشکیل گردید. 
اعضاء ستاد عبارتند از :

استاندار )رییس( .

رییس سازمان برنامه و بودجه استان  )دبیر( .

معاونین استاندار .

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان .

رییس اتاق تعاون استان .

رییس اتاق اصناف استان .

رییس خانه صنعت و معدن استان .

رییس کل دادگستری استان .

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه استان .

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان .

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان .
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مدیرکل جهاد کشاورزی استان .

مدیرکل راه و شهرسازی استان .

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان .

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان .

مدیر کل استاندارد استان .

رییس امور مالیاتی شهر و استان  .

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان  .

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان .

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان .

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ .

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان .

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای تهران .

مدیر سازمان تعاون روستایی .

مدیر شبکه 5 سیما  .

مدیر شبکه رادیویی تهران .

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی  .
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مشاور آموزش دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس گروه مدیران راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام .

مدیر امور شعب بانک ملی استان )به نمایندگی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی( .
با توجه به اهمیت موضوع و لزوم ارائه برنامه ای جامع در راستای اقتصاد مقاومتی در استان، افراد زیر به تصمیم رییس ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی استان )استاندار( برای ارائه پروژه های استانی ذیل برنامه و طرح های آن جهت حضور مستمر در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

استان دعوت گردیدند.
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران  .
مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران .
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران .
مدیر عامل شرکت گاز استان .
مدیرکل راه آهن تهران .
مدیر کل راهداری و جاده ای استان .
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان  .

13-عناوین برنامه های یازده گانه و طرح های اقتصاد مقاومتی استان 
تدوین الگو و چارچوب اجرای اقتصاد مقاومتی توسط سازمان برنامه و بودجه استان با تاکید بر رویکردهای برون گرایی، درون زایی، مردمی کردن 
اقتصاد، دانش بنیانی و عدالت بنیانی  وتبیین برنامه ها و طرح های استانی و مشخص نمودن روسا و دبیر هر برنامه استانی و معرفی دستگاه اجرایی 
مسئول انجام هر طرح در استان و کارشناسان ذیربط جهت بررسی پروژه های معرفی شده از سوی دستگاه  اجرایی با هدف ایجاد هماهنگی و تسریع 

روند کار در روند کار دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفت.
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ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان

دستگاه همکار دستگاه مسئول برنامه استانی ردیف

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، اداره کل اقتصاد و دارایی استان، 

شرکت آب و فاضالب استان، شرکت آب و فاضالب روستایی استان، شرکت 

آب منطقه ای تهران، شرکت توزیع نیروی برق استان، شرکت توزیع نیروی 

برق تهران بزرگ، اتاق اصناف تهران، شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه 

تهران،آموزش و پرورش شهر تهران، آموزش و پرورش شهرستان های تهران

سازمان برنامه و بودجه استان  ارتقای بهره وری 1

اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، اداره کل اقتصاد و دارایی استان، اداره 

کل راه و شهرسازی استان، اداره کل راه آهن تهران،اتاق اصناف تهران  
اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان

پیش برد برون گرایی اقتصاد 

)توسعه صادرات غیرنفتی( 
2

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، اداره کل استاندارد استان، اداره کل 

جهاد کشاورزی استان، اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان، اداره کل میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، اداره کل صنعت، معدن و تجارت 

استان، استانداری تهران، سازمان برنامه و بودجه استان، شرکت شهرک های 

صنعتی استان، شرکت آب و فاضالب استان، شرکت برق منطقه ای ، شرکت 

توزیع نیروی برق استان، اتاق اصناف تهران، سازمان اتکا کشور

سازمان برنامه و بودجه استان
ارتقای توان تولید ملی 

)درون زایی اقتصاد(
3

دبیر ستاد: 
مهندس نعمت اله ترکی 

رییس سازمان برنامه و بودجه  

رییس ستاد: 
مهندس سید حسین هاشمی
استاندار

دستگاه های مسئول و همکار برنامه های اقتصاد مقاومتی استان
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دستگاه همکار دستگاه مسئول برنامه استانی ردیف

سازمان برنامه و بودجه استان، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری 

تهران، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، اداره کل آموزش فنی و 

حرفه ای استان، شرکت آب و فاضالب روستایی

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی 

استان

عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه 

عدالت اجتماعی
4

اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران، اداره کل اقتصاد و دارایی استان، 

سازمان برنامه و بودجه استان 
سازمان برنامه و بودجه استان

برقراری انضباط مالی در بخش 

عمومی
5

پارک علم و فناوری پردیس  استانداری تهران  توسعه اقتصاد دانش بنیان 6

شبکه رادیویی تهران، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان،آموزش و 

پرورش شهر تهران، آموزش و پرورش شهرستان های تهران
شبکه پنج سیما 

گفتمان سازی و فرهنگ سازی 

اقتصاد مقاومتی
7

سازمان برنامه و بودجه استان، معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران، 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، دادگستری استان، اتاق اصناف 

تهران، شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران

اداره کل اقتصاد و دارایی استان شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد  8

شرکت گاز استان، شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران
اتاق بازرگانی، صنایع معادن و 

کشاورزی تهران 

توسعه ظرفیت تولید و تکمیل 

زنجیره پایین دستی و توسعه بازار 
9

اداره کل اقتصاد و دارایی استان، سازمان برنامه و بودجه استان، اتاق اصناف 

تهران، شرکت آب منطقه ای تهران، شرکت آب و فاضالب استان 

اتاق بازرگانی، صنایع معادن و 

کشاورزی تهران
مردمی کردن اقتصاد  10

سازمان برنامه و بودجه استان، شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران، 

معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، شهرداری ها
استانداری تهران  مدیریت شهری و روستایی  11
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برنامه استانی ارتقای بهره  وری 
رییس برنامه: رئیس سازمان برنامه و بودجه استان- نعمت اله ترکی .

دبیر برنامه: معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان برنامه و بودجه استان- نصراله ابراهیمی .
 

مسئول در سازمان 

برنامه  و  بودجه

مسئول طرح

در دستگاه
دستگاه مسئول عنوان طرح ردیف

عارف مدنی حاتم شاکرمی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ارتقای بهره وری نیروی کار 1

سمیه محرابی   اتاق اصناف تهران علی فاضلی
ارتقای بهره وری سرمایه 2

علی عشاقی اهلل محمد آقایی  اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان

یونس مهام محمد پرورش شرکت آب و فاضالب استان ارتقای بهره وری آب در حوزه آب و فاضالب استان 3

منصور احمدی رضا پوررجب شرکت آب و فاضالب روستایی استان ارتقای بهره وری آب در حوزه آب و فاضالب روستایی 4

یونس مهام خسرو ارتقایی شرکت آب منطقه ای تهران ارتقای بهره وری آب در حوزه آب منطقه ای تهران 5

منصور احمدی علیرضا خوش خلق شرکت برق منطقه ای تهران ارتقای بهره وری برق در حوزه برق منطقه ای 6

منصور احمدی سیدعلی بربند شرکت توزیع برق استان تهران ارتقای بهره وری برق در حوزه توزیع برق استان 7

منصور احمدی سیدمحمد هاشمی شرکت توزیع برق تهران بزرگ ارتقای بهره وری برق در حوزه برق تهران بزرگ 8

یونس مهام علی اشرف منصوری اداره کل جهاد کشاورزی استان ارتقای بهره وری آب در حوزه کشاورزی 9

علیرضا خوش خلقرضا پوررجبمحمد پرورشاهلل محمد آقایی علی فاضلی خسرو ارتقایی حاتم شاکرمی
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مسئول در سازمان 

برنامه  و  بودجه

مسئول طرح

در دستگاه
دستگاه مسئول عنوان طرح ردیف

عارف مدنی احمد لطفی نژاد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ارتقای بهره وری نیروی کار 1

سمیه محرابی 

علی عشاقی

اهلل محمد آقایی

 علی فاضل

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اتاق اصناف 

تهران
ارتقای بهره وری سرمایه 2

یونس مهام محمد پرورش شرکت آب و فاضالب استان ارتقای بهره وری آب در حوزه آب و فاضالب استان 3

منصور احمدی رضا پوررجب شرکت آب و فاضالب روستایی استان ارتقای بهره وری آب در حوزه آب و فاضالب روستایی 4

یونس مهام خسرو ارتقایی شرکت آب منطقه ای تهران ارتقای بهره وری آب در حوزه آب منطقه ای تهران 5

منصور احمدی علیرضا خوش خلق شرکت برق منطقه ای تهران ارتقای بهره وری برق در حوزه برق منطقه ای 6

منصور احمدی
سیدعلی بربند شرکت توزیع نیروی  برق استان تهران ارتقای بهره وری برق در حوزه توزیع برق استان 7

سیدمحمد هاشمی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ارتقای بهره وری برق در حوزه برق تهران بزرگ 8

یونس مهام علی اشرف منصوری اداره کل جهاد کشاورزی استان ارتقای بهره وری آب در حوزه کشاورزی 9

علی عشاقی

کرامت ویس کرمی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران

ارتقای بهره وری انرژی  اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  علیرضا کمرئی10

اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان عبدالرضا فوالدوند

سیدعلی بربند عبدالرضا فوالدوندکرامت ویس کرمیعلی اشرف منصوری علیرضا کمرئیسیدمحمد هاشمی

مسئول در سازمان 

برنامه  و  بودجه

مسئول طرح

در دستگاه
دستگاه مسئول عنوان طرح ردیف

عارف مدنی احمد لطفی نژاد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ارتقای بهره وری نیروی کار 1

سمیه محرابی 

علی عشاقی

اهلل محمد آقایی

 علی فاضل

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اتاق اصناف 

تهران
ارتقای بهره وری سرمایه 2

یونس مهام محمد پرورش شرکت آب و فاضالب استان ارتقای بهره وری آب در حوزه آب و فاضالب استان 3

منصور احمدی رضا پوررجب شرکت آب و فاضالب روستایی استان ارتقای بهره وری آب در حوزه آب و فاضالب روستایی 4

یونس مهام خسرو ارتقایی شرکت آب منطقه ای تهران ارتقای بهره وری آب در حوزه آب منطقه ای تهران 5

منصور احمدی علیرضا خوش خلق شرکت برق منطقه ای تهران ارتقای بهره وری برق در حوزه برق منطقه ای 6

منصور احمدی سیدعلی بربند شرکت توزیع برق استان تهران ارتقای بهره وری برق در حوزه توزیع برق استان 7

منصور احمدی سیدمحمد هاشمی شرکت توزیع برق تهران بزرگ ارتقای بهره وری برق در حوزه برق تهران بزرگ 8

یونس مهام علی اشرف منصوری اداره کل جهاد کشاورزی استان ارتقای بهره وری آب در حوزه کشاورزی 9

علی عشاقی

کرامت ویسی کرمی

 علیرضا کمرئی

 عبدالرضا فوالدوند

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران 

اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان

ارتقای بهره وری انرژی 10

یونس مهام علی اشرف منصوری اداره کل جهاد کشاورزی استان
ارتقای بهره وری در زنجیره تولید و مصرف گندم، 

آرد و نان

برنامه استانی ارتقای بهره  وری
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رضا شاکرینادر محمدزادهاهلل محمد آقایی علی فاضلی

برنامه استانی پیش برد برون گرایی اقتصاد )توسعه صادرات غیرنفتی(
رییس برنامه: مدیر کل امور اقتصادی و دارایی- اهلل محمد آقایی   .

دبیر برنامه: معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه استان- نوربخش عسکری   .

محمدرضا مس فروش

مسئول در سازمان 

برنامه  و  بودجه

مسئول طرح

در دستگاه
دستگاه مسئول عنوان طرح ردیف

علی عشاقی

علی فاضلی  اتاق اصناف تهران
توسعه صادرات غیرنفتی 1

محمدرضا مس فروش اداره کل صنعت، معدن و تجارت

اهلل محمد آقایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان جذب سرمایه گذاری خارجی 2

منصور احمدی
نادر محمدزاده اداره کل راه و شهرسازی استان

توسعه زیرساخت های راه سازی 3
رضا شاکری اداره کل راه آهن
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برنامه استانی ارتقای توان تولید ملی )درون زایی اقتصاد(
رییس برنامه: رئیس سازمان برنامه و بودجه استان- نعمت اله ترکی .

دبیر برنامه: معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه استان- نوربخش عسکری   .

مسئول در سازمان  

برنامه  و  بودجه

مسئول طرح

در دستگاه
دستگاه مسئول عنوان طرح ردیف

مهرخ خلیلی حاتم شاکرمی  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تقویت سرمایه انسانی و توسعه کارآفرینی 1

یونس مهام مسلم بیات  اداره کل استاندارد استان گسترش پوشش استاندارد 2

علی عشاقی محمد مهدی کربالئی سازمان اتکا
امنیت غذایی و تولید محصوالت راهبردی 3

یونس مهام علی اشرف منصوری  اداره کل جهاد کشاورزی استان 

علی عشاقی
علی فاضلی اتاق اصناف تهران

توسعه رقابت پذیری اقتصاد 4
اهلل محمد آقایی  اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان 

علی اشرف منصوریمسلم بیات اهلل محمد آقاییحاتم شاکرمی محمدمهدی کربالئی علی فاضلی
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مسئول در سازمان 

برنامه  و  بودجه

مسئول طرح

در دستگاه
دستگاه مسئول عنوان طرح ردیف

علی عشاقی اهلل محمد آقایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تقویت نظام تامین منابع مالی 5

حشمت اله سلیمانی رجبعلی خسروآبادی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان توسعه تولید صنایع دستی، فرش و گردشگری 6

علی عشاقی محمدرضا مس فروش اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان
سیاست های تجاری )کنترل واردات و توسعه 

صادرات( متناسب با توان داخلی استان
7

یونس مهام

محمدرضا مس فروش اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان

توسعه و نوسازی صنایع استان 8
محمدرضا قاهری شرکت شهرک های صنعتی

علیرضا خوش خلق شرکت برق منطقه ای

سیدعلی بربند شرکت توزیع نیروی برق استان

محمدرضا مس فروش اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان توسعه معدن و صنایع معدن 9

پرستو شولستانی محمد امامی امین استانداری تهران رقابت پذیر کردن استان ها 10

یونس مهام محمد پرورش شرکت آب و فاضالب استان
بکارگیری ظرفیت ها و قابلیت های متنوع در 

جغرافیای مزیت های استان
11

رجبعلی خسروآبادی محمد پرورشاهلل محمد آقایی محمد امامی امینسیدعلی بربندعلیرضا خوش خلقمحمدرضا قاهریمحمدرضا مس فروش
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برنامه استانی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی
رییس برنامه: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان- حاتم شاکرمی .

دبیر برنامه: معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه استان- نوربخش عسکری  .

مجید طهرانیان نصراله ابراهیمینوربخش عسکری

مسئول در سازمان 

برنامه  و  بودجه

مسئول طرح

در دستگاه
دستگاه مسئول عنوان طرح ردیف

پرستو شولستانی نوربخش عسکری سازمان برنامه و بودجه استان
عدالت بین منطقه ای و سرزمینی در 

شهرستان های استان
1

حشمت اله سلیمانی
حاتم شاکرمی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

توانمندسازی فقرا و محرومین 2
مجید طهرانیان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

علیرضا لطفی حسن کریمی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران

یونس مهام رضا پوررجبی شرکت آب و فاضالب روستایی

سمیه محرابی نصراله ابراهیمی سازمان برنامه و بودجه استان
سهم بری عادالنه عوامل تولید با تاکید بر 

سرمایه انسانی
3

حاتم شاکرمی
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برنامه استانی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی
رییس برنامه: رئیس سازمان برنامه و بودجه استان- نعمت اله ترکی .

دبیر برنامه: معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه استان- نوربخش عسکری   .

حسین بنی صفار نصراله ابراهیمینوربخش عسکری

مسئول در سازمان 

برنامه  و  بودجه

مسئول طرح

در دستگاه
دستگاه مسئول عنوان طرح ردیف

علی عشاقی
نوربخش عسکری سازمان برنامه و بودجه استان اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد 1

حسین بنی صفار اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران طرح پایداری منابع درآمدی استان 2

سمیه محرابی نصراله ابراهیمی سازمان برنامه و بودجه استان
طرح بهینه سازی اندازه و ساختار دولت 3

علی عشاقی
اهلل محمد آقایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان

نوربخش عسکری سازمان برنامه و بودجه استان شفاف سازی بودجه هزینه ای و سرمایه ای 4

اهلل محمد آقایی
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برنامه استانی توسعه اقتصاد دانش بنیان 
رییس برنامه: معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری - محمد امامی امین .

دبیر برنامه: مدیرکل دفتر سیاست گذاری معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری- میثم نریمانی  .

مسئول در سازمان 

برنامه  و  بودجه

مسئول طرح

در دستگاه
دستگاه مسئول عنوان طرح ردیف

محمدرضا همایی مهدی صفاری نیا پارک علم و فناوری پردیس طرح دانش بنیان کردن اقتصاد و جامعه 1

محمدرضا همایی محمدرضا مس فروش اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان طرح افزایش رود رشد نوآوری 2

محمدرضا مس فروشمهدی صفاری نیا
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برنامه استانی گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی 
رییس برنامه: مدیر شبکه پنج سیما - مجید زین العابدین  .

دبیر برنامه: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی- برزین ضرغامی  .

مسئول در سازمان 

برنامه  و  بودجه

مسئول طرح

در دستگاه
دستگاه مسئول عنوان طرح ردیف

علی عشاقی
مجید زین العابدین شبکه 5 سیما تشویق همکاری های جمعی و مشارکت

 آحاد مردم در اقتصاد
1

سعید معدن کن شبکه رادیویی تهران 

حشمت اله سلیمانی
برزین ضرغامی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی تقویت فرهنگ مدیریت جهادی 2

علیرضا کمرئی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
اصالح رفتارهای فعاالن اقتصادی و خانوارها 3

علی عشاقی

عبدالرضا فوالدوند اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان

برزین ضرغامی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

گفتمان سازی و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی علیرضا کمرئی4 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

عبدالرضا فوالدوند اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان

برزین ضرغامی  عبدالرضا فوالدوند علیرضا کمرئیسعید معدن کنمجید زین العابدین
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برنامه استانی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد  
رییس برنامه: مدیر کل اموراقتصاد و دارایی استان- اهلل محمد آقایی   .

دبیر برنامه: معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه استان- نوربخش عسکری  .

مسئول در سازمان 

برنامه  و  بودجه

مسئول طرح

در دستگاه
دستگاه مسئول عنوان طرح ردیف

علیرضا زمان پور نصراهلل ابراهیمی سازمان برنامه و بودجه استان طرح دولت الکترونیک و همراه 1

علی عشاقی

محسن نسج همدانی معاونت امنیتی انتظامی استانداری تهران

طرح مبارزه با قاچاق زیرزمینی علی فاضلی2 اتاق اصناف تهران

کرامت ویس کرمی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران

اهلل محمد آقایی اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان طرح شفاف سازی و مبارزه با فساد مالی، اداری و اقتصادی 3

حشمت اهلل سلیمانی

برزین ضرغامی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی طرح توسعه اقدامات فرهنگی مبارزه با فساد 4

غالمحسن اسماعیلی دادگستری تهران
طرح توسعه و حمایت از مالکیت فکری و معنوی و 

امنیت حقوق مالکیت
5

کرامت ویس کرمیمحسن نسج همدانینصراهلل ابراهیمی غالمحسن اسماعیلیبرزین ضرغامی علی فاضلی اهلل محمد آقایی
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احمد دارابیکرامت ویس کرمی

برنامه استانی توسعه ظرفیت تولید و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار  
رییس برنامه: رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی تهران- مسعود خوانساری  .

دبیر برنامه: معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه استان- نوربخش عسکری  .

مسئول در سازمان 

برنامه  و  بودجه

مسئول طرح

در دستگاه
دستگاه مسئول عنوان طرح ردیف

علی عشاقی

مسعود خوانساری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی تهران

طرح توسعه صنایع 1

طرح افزایش سهم تولید در بازارهای جهانی 2

طرح ایجاد تنوع در بازارهای هدف 3

کرامت ویس کرمی شرکت پخش فرآورده های نفتی تهران
طرح ایجاد ذخایر راهبردی به منظور اثرگذاری در 

بازارهای جهانی
4

احمد دارابی شرکت گاز استان
بهینه سازی مصرف انرژی با هدف کاهش شدت و 

افزایش بهره وری انرژی
5

مسعود خوانساری
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برنامه استانی مردمی کردن اقتصاد  
رییس برنامه: رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران - مسعود خوانساری   .

دبیر برنامه: معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه استان- نوربخش عسکری .

مسئول در سازمان 

برنامه  و  بودجه

مسئول طرح

در دستگاه
دستگاه مسئول عنوان طرح ردیف

علی عشاقی

علی فاضلی اتاق اصناف تهران طرح توانمندسازی بخش خصوصی 1

اهلل محمد آقایی
اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان

طرح اصالح نظام مالی برای واگذاری فعالیت ها به 

بخش غیردولتی
2

اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان طرح تداوم و تسریع اجرای سیاست های ابالغی اصل 44 3

سمیه محرابی نصراهلل ابراهیمی سازمان برنامه وبودجه استان
طرح محدود کردن نقش و وظایف دولت به امور حاکمیتی 

و تصدی های اقتصادی اجتماعی اجتناب ناپذیر
4

یونس مهام
محمد پرورش شرکت آب و فاضالب استان

خسرو ارتقایی شرکت آب منطقه ای استان

علی عشاقی نوربخش عسکری سازمان برنامه و بودجه استان طرح کاهش نفش دولت در اجرای طرح های عمرانی 5

نصراهلل ابراهیمیعلی فاضلی نوربخش عسکریاهلل محمد آقایی خسرو ارتقایی محمد پرورش
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نوربخش عسکری

برنامه استانی مدیریت شهری و روستایی
رییس برنامه: معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری- حسن کریمی    .

دبیر برنامه: مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه استان- پرویز قوامی نژاد  .

مسئول در سازمان 

برنامه  و  بودجه

مسئول طرح

در دستگاه
دستگاه مسئول عنوان طرح ردیف

علیرضا لطفی حسن کریمی
معاون هماهنگی امور عمرانی

استانداری تهران

بهبود عبور و مرور و توسعه حمل ونقل عمومی 1

توسعه گردشگري 2

توسعه خدمات شهری 3

توسعه خدمات شهری 4

توسعه خدمات فرهنگي و ورزشی 5

طرح مشارکت مردم در راه اندازی واحدهای 

تولیدی مستقر در روستا
6

پرستو شولستانی نوربخش عسکری سازمان برنامه و بودجه استان عدالت سرزمینی بین شهرستان های استان 7

علی عشاقی کرامت ویس کرمی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران ارتقاء استانداردهای زیست محیطی 8

کرامت ویس کرمیحسن کریمی
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14- ارکان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان:
1. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان

2. دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان 
3. کمیته ارزیابی و نظارت اقتصاد مقاومتی استان

4. رییس برنامه استانی
5. دبیر برنامه استانی 

6. دستگاه مسئول طرح استانی
7. کارگروه هاي تخصصی اقتصاد مقاومتی استان: 

7-1-کارگروه ارتقای بهره وری
7-2-کارگروه پیش برد برون گرایی اقتصاد  )توسعه صادرات غیر نفتی(

7-3-کارگروه ارتقای توان تولید ملی )درون زایی اقتصاد(
7-4-کارگروه عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی

7-5-کارگروه برقراری انضباط مالی در بخش عمومی
7-6-کارگروه توسعه اقتصاد دانش بنیان

7-7-کارگروه گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی
7-8-کارگروه شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد  

7-9-کارگروه توسعه ظرفیت تولید و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار
7-10-کارگروه مردمی کردن اقتصاد 

7-11-کارگروه مدیریت شهری و روستایی
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8. مدیران اجرایی پروژه ها در دستگاه های اجرایی استان 
9. مسئول پروژه های دستگاه های اجرایی در سازمان برنامه و بودجه استان

15- شرح وظایف ارکان و رده های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان:
شرح وظایف ستاد فرماندهی  اقتصاد مقاومتی استان

الف: هماهنگی جهت تدوین برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی ملی و استانی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و راهبرد های 
مربوط و پیگیری تأمین نیازهای اجرای برنامه های مصوب ستاد.

ب : دریافت برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و بررسی و تصویب آن ها.
ج: گزارش گیری منظم از اجرای برنامه ها.

د: اعمال نظارت و مداخله جدی در موارد قصور و حل و فصل مشکالت برای تسهیل در امور.
ه : اطالع رسانی مناسب از روند پیشرفت برنامه های اقتصاد مقاومتی.

و: ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی مختلف مجری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای عملیاتی کردن برنامه مصوب.
ز: شناسایی و معرفی موانع اجرایی یا قوانین و مقررات مغایر.

ح : ایجاد ساز وکار مناسب به منظور تشخیص و تعیین اولویت ها برای تخصیص بهینه منابع محدود.
به منظور انجام امور دبیرخانه ای ستاد، هماهنگی های اداری، دریافت و بررسی پیشنهادها، تهیه دستور جلسات، ثبت و ضبط مذاکرات و تصمیمات، 

گزارش گیری، اطالع رسانی و آموزش دست اندرکاران، دبیرخانه ستاد با مسئولیت دبیر ستاد تشکیل می شود.
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شرح وظایف دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان
هماهنگی جهت برگزاری جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان، تهیه و تنظیم صورت جلسات و پیگیری اجرای مصوبات ستاد .
صدور احکام رده های مختلف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان .
هماهنگی، هدایت و راهبری رده های مختلف ستاد فرماندهی در راستای اخذ برنامه ها، طرح ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی استان .
اطالع رسانی مناسب اقدامات، عملکرد، تصویب نامه  ها و مکاتبات در خصوص اجرای اقتصاد مقاومتی  .
شرکت در جلسات کارشناسی با دستگاه های اجرایی استان با هدف تهیه و تنظیم برنامه ها در چارچوب نظام یکپارچه نیپا .
شرکت در جلسات کارشناسی در سطح شهرستان های استان جهت فعال نمودن ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان ها .
تهیه و ارائه گزارش عملکرد دبیرخانه ستاد فرماندهی به مراجع ذیربط .
تایید اهداف کمی راهبردی طرح ها و پروژه ها .
تجمیع و تایید نهایی برنامه ها، طرح ها و پروژه های ارائه شده توسط دستگاه های اجرایی استان و ارسال به مراجع ذیربط .
تجمیع و تایید نهایی گزارش های عملکرد طرح ها و پروژه ها و ارسال به مراجع ذیربط .
اتصال ارزیابی عملکرد به بودجه )بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد( .
اتصال ارزیابی عملکرد به ارزیابی دستگاهی )جشنواره شهید رجایی( .
اتصال ارزیابی عملکرد به پاداش )ارائه پیشنهادات تشویقی و تنبیهی به ستاد( .
تهیه گزارش دستیابی به مقاوم سازی اقتصاد .
راستی آزمایی گزارش ها بر اساس روش کنترل بازدیدی/ حضوری- فیزیکی، روش کنترل 360 درجه )پرسش از ذینفعان(، روش کنترل اجتماعی  .

)از طریق افکار عمومی( و روش کنترل دستاورد، روش کنترل تصادفی-عمیق سنجش و پایش تحقق اهداف برنامه های ملی
اطالع رسانی، انجام مکاتبات و ارسال مستندات وبخشنامه ها به دستگاه های اجرایی استان .
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هماهنگی جهت تدوین برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و رویکردهای مورد تاکید و در  .
قالب برنامه های کوتاه مدت )دوساله(، میان مدت )برنامه ششم( و بلندمدت )افق 1404(

ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی مختلف مجری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای عملیاتی کردن برنامه ها، طرح ها و پروژه های  .
مصوب ستاد 

گزارش گیری منظم از اجرای برنامه ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی استان .

اطالع رسانی مناسب از روند پیشرفت و اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی استان  .

شرح وظایف دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان 
هماهنگی و برگزاری جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تهیه صورتجلسات و پیگیری اجرای مصوبات ستاد .
تجمیع و تأیید نهایی گزارش های عملکرد طرح ها و پروژه ها و ارسال برای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به کشور .
ارسال گزارشات تجمیعی برای معاون اول محترم رییس جمهور  .
راستی آزمایی گزارش ها براساس روش کنترل بازدیدی/حضوری - فیزیکی، روش کنترل 360 درجه )پرسش از ذینفعان(، روش کنترل اجتماعی  .

)از طریق افکار عمومی( و روش کنترل دستاورد، روش کنترل تصادفی - عمیق سنجش و پایش تحقق اهداف برنامه های استانی
اتصال ارزیابی عملکرد به بودجه )بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد( .
اتصال ارزیابی عملکرد به ارزیابی دستگاهی )جشنواره شهید رجایی( .
اتصال ارزیابی عملکرد به پاداش )پیشنهاد تشویق و تنبیه به ستاد( .
تهیه گزارش دستیابی به مقاوم سازی اقتصاد .
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شرح وظایف رییس برنامه های استانی
برگزاری نشست های هدفمند و منظم کارگروه برنامه استانی ذیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی .
انجام هماهنگی های الزم بین مسئوالن طرح های ذیل کارگروه ذیربط  .
نظارت بر اجرای طرح  های برنامه استانی اقتصاد مقاومتی و پروژه های ذیل آن ها .
شرح وظایف دبیر برنامه های استانی  .
هماهنگی جهت برگزاری جلسات کارگروه برنامه استانی اقتصاد مقاومتی .
تهیه صورتجلسات کارگروه برنامه استانی اقتصاد مقاومتی و ارسال به دبیرخانه ستاد فرماندهی استان .
جمع بندی و ارائه پروژه های طرح های هر برنامه به دبیرخانه ستاد فرماندهی استان .
پیگیری مصوبات کارگروه برنامه .
پیگیری اجرای پروژه های مصوب .
نظارت مستمر بر اجرای پروژه های مصوب .
ارسال رسمی گزارش عملکرد طرح، پروژه و تحقق اهداف کمی هر دو هفته یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی استان .
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شرح وظایف مسئولین طرح های استانی
ارائه پروژه های ذیل طرح مورد نظر .
ارائه پیشنهادات اصالحی در خصوص طرح در صورت وجود .
تعیین اهداف کمی راهبردی طرح  و پروژه  .
ابالغ احکام مدیران اجرایی پروژه  .
نظارت بر اجرای پروژه ها  .
اخذ و تهیه گزارشات به هنگام ارزیابی و ارسال به دبیرخانه ستاد فرماندهی استان هر سه ماهه یکبار .
شرح وظایف مدیران اجرایی پروژه ها در دستگاه های اجرایی استان  .
شرح وظایف مسئول پروژه های دستگاه های اجرایی در سازمان برنامه و بودجه استان .
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16- فرآیند بررسی، تصویب، اجرا و نظارت برنامه های استانی اقتصاد مقاومتی 
پروژه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی ذیل طرح ها و برنامه های استانی با در نظر گرفتن پروژه های دستگاه متناظر ملی و همچنین ارایه پروژه های 
پیشنهادی دستگاه های استانی در قالب کوتاه مدت )دوساله(، میان مدت )برنامه ششم( و بلندمدت )افق چشم انداز(، توسط دستگاه اجرایی تهیه 
و جهت بررسی به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مستقر در سازمان برنامه و بودجه استان ارسال می گردد. برنامه عملیاتی ارائه شده، 
توسط کارشناسان سازمان سازمان برنامه و بودجه از نظر تطابق با سیاست های اقتصاد مقاومتی، پروژه های ملی مصوب در ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی کشور و همچنین بودجه عمرانی پیش بینی شده برای دستگاه اجرایی، مورد بررسی قرار می گیرد. از نظر شکلی نیز، پروژه ها باید در قالب 
جداول نیپا که توسط دبیرخانه تهیه شده ارائه شود. سپس پروژه ها که از نظر محتوا و شکل مورد تأیید بوده در کارگروه برنامه استانی بررسی و 
برای تصویب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان مطرح می گردد در غیر اینصورت برای انجام اصالحات مورد نظر دبیرخانه، به دستگاه 

اجرایی برگشت داده می شود. 
پروژه های مصوب ستاد فرماندهی استان براساس تصویب نامه شماره 85001/ت 52442 هـ مورخ 94/6/31 به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

کشور ارسال می گردد. پروژه های استانی پس از تأیید ستاد فرماندهی کشور برای اجرا به دستگاه اجرایی استان ابالغ می گردد. 
پس از ابالغ، مرحله نظارت، کنترل و اجرای برنامه ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی استان آغاز می گردد. در این مرحله با استفاده از ابزارهایی مانند 
دریافت گزارش عملکرد از دستگاههای اجرایی استان، بازدید میدانی از پروژه ها و سامانه رصد و پیمایش تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی 

استان، پیشرفت اجرای برنامه ها ارزیابی می گردد.
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شکل 4- فرآیند بررسی، تصویب، اجرا و نظارت برنامه های استانی اقتصاد مقاومتی

 های استانی اقتصاد مقاومتیفرآیند بررسی، تصویب، اجرا و نظارت برنامه
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شکل 5- ساز و کار اجرا و عملیاتی نمودن برنامه های اقتصاد مقاومتی  

 
 های اقتصاد مقاومتی(. سازو کار اجرا و عملیاتی نمودن برنامه5شکل )

 

 

 ستاد فرماندهی 
استان اقتصاد مقاومتی  

 ستاد فرماندهیدبیرخانه 
استان مقاومتیاقتصاد   

 کمیته نظارت بر 
 اجرای اقتصاد مقاومتی

های عملیاتی اقتصاد مقاومتی استان کمیته تطبیق برنامه
 با سند توسعه استان، برنامه ششم و برنامه آمایش

های کارگروه تلفیق برنامه
 اقتصاد مقاومتی استان

کارگروه 
برنامه 
ارتقای 

وریبهره  

کارگروه 
برنامه  

برد پیش
-برون

گرای 
داقتصا  

کارگروه 
برنامه  
ارتقای 
توان 
تولید 
ملی  
-)درون
زایی 
 اقتصاد(

کارگروه  
برنامه  
عدالت  
بنیان  
کردن  

اقتصاد و  
توسعه  
عدالت  
 اجتماعی

کارگروه 
  برنامه

برقراری 
انضباط 
مالی در 

خش ب
عمومی و 

قطع 
وابستگی 
به بودجه  

 نفت

کارگروه 
برنامه 
 گفتمان

سازی و 
 فرهنگ
سازی 
اقتصاد 
 مقاومتی

کارگروه 
  برنامه

شفاف 
سازی و 

-سالم
سازی 
 اقتصاد

کارگروه 
برنامه 
توسعه 

ظرفیت و 
تکمیل 
زنجیره 
پایین 

دستی و 
 توسعه بازار

ه کارگرو
  برنامه

مردمی 
کردن 
 اقتصاد

کارگروه 
برنامه  
توسعه  
اقتصاد 
 دانش
 بنیان

کارگروه 
برنامه  

مدیریت 
شهری و  
 روستایی

کارشناس مسوول در سازمان  
 برنامه و بودجه استان

دستگاه اجرایی مسوول در  
 هر طرح ذیل برنامه 

در سازمان  کارشناس مسوول 
 برنامه و بودجه استان

دستگاه اجرایی مسوول در  
 هر طرح ذیل برنامه 

ستاد فرماندهی اقتصاد 
 مقاومتی شهرستان

کارگروه ویژه شهرستانی رفع 
 مشکالت بخش خصوصی

کارگروه شهرستانی نظارت بر 
 اجرای برنامه
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17- کارگروه های تخصصی ذیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان  
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران جهت اجرایی نمودن سیاست های اقتصاد مقاومتی، اقدام به تشکیل 11 کارگروه تخصصی ذیل یازده 
برنامه  ی اقتصاد مقاومتی در استان نموده است. در این کارگروه ها تدوین پروژه های ذیل هر برنامه و تبیین اهداف کلی، کمی و کیفی و منابع مالی 
موردنیاز هر پروژه  طی سال های برنامه ششم و افق 1404 مورد بررسی تخصصی و کارشناسی قرار می گیرد. در مرحله بعد، پس از تایید نهایی 

کارگروه مربوطه،  پروژه ها در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان مطرح می گردد. 

کارگروه ارتقای بهره وری
اعضای کارگروه:

سازمان برنامه و بودجه استان .

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان .

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان .

شرکت آب و فاضالب استان .

شرکت آب و فاضالب روستایی استان .

شرکت آب منطقه ای تهران .

شرکت توزیع نیروی برق استان .

 شرکت برق منطقه ای تهران .

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ .
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 اتاق اصناف تهران .

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران .

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران .

 اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان .

کارگروه پیش برد برون گرایی اقتصاد  )توسعه صادرات غیر نفتی(
اعضای کارگروه:

استانداری تهران .

سازمان برنامه و بودجه استان .

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان .

اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان .

اداره کل اقتصاد و دارایی استان .

اداره کل راه و شهرسازی استان .

 اداره کل راه آهن تهران .

اتاق اصناف تهران .
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کارگروه ارتقای توان تولید ملی )درون زایی اقتصاد(
اعضای کارگروه:

سازمان برنامه و بودجه استان .

سازمان اتکا .

استانداری تهران .

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان .

اداره کل استاندارد استان .

اداره کل جهاد کشاورزی استان .

اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان .

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان .

اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان .

شرکت شهرک های صنعتی استان .

شرکت آب منطقه ای تهران .

شرکت آب و فاضالب استان .

شرکت برق منطقه ای .

شرکت توزیع نیروی برق استان .

اتاق اصناف تهران .

سازمان تعاون روستایی  .

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان .



72

کارگروه عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی
اعضای کارگروه:

سازمان برنامه و بودجه استان .

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان .

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان .

شرکت توزیع نیروی برق استان .

شرکت آب و فاضالب روستایی .

کارگروه برقراری انضباط مالی در بخش عمومی
اعضای کارگروه:

سازمان برنامه و بودجه استان .

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان  .

سازمان امور مالیاتی شهر و استان تهران .

کارگروه توسعه اقتصاد دانش بنیان
اعضای کارگروه:

استانداری تهران  .

پارک علم و فناوری پردیس .

سازمان برنامه و بودجه استان .

اداره کل صنعت، معدن و تجارت  .
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کارگروه گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی
اعضای کارگروه:

شبکه پنج سیما  .

شبکه رادیویی تهران .

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان .

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان .

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران .

اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های تهران .

کارگروه شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد  
اعضای کارگروه:

سازمان برنامه و بودجه استان .

استانداری تهران .

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان .

دادگستری استان .

اتاق اصناف تهران .

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران .

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان .
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کارگروه توسعه ظرفیت تولید و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار
اعضای کارگروه:

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران  .

شرکت گاز استان .

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران .

کارگروه مردمی کردن اقتصاد 
اعضای کارگروه:

سازمان برنامه و بودجه ستان  .

اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی تهران .

اتاق اصناف تهران .

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان  .

کارگروه مدیریت شهری و روستایی
اعضای کارگروه:

استانداری تهران .

سازمان برنامه و بودجه ستان  .

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران .

شهرداری ها .
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کمیته ارزیابی و نظارت استان
کمیته ارزیابی و نظارت بر اساس مصوبه هفتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در خرداد ماه تشکیل و مقرر گردید دبیرخانه استان 

نسبت به اخذ تاییدیه نهایی برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرایی استان توسط هیات مذکور اقدام نماید. 

اعضای کمیته
رییس سازمان برنامه و بودجه استان .
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری .
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری .
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه استان .
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان .
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18- جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران:
با توجه به اهمیت موضوع و نامگذاری سال 95 بنام » اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« برگزاری جلسات مستمر و منظم در این ستاد مد نظر قرار 
گرفت و از دستگاه های اجرایی استان خواسته شد ضمن رعایت رویکردهای مورد تاکید، برنامه ها و پروژه های دستگاه تحت نظر خود را در چارچوب 
برنامه های 11 گانه اقتصاد مقاومتی استان و در قالب برنامه های کوتاه مدت )دوساله(، میان مدت )برنامه ششم( و بلندمدت )افق 1404( تنظیم و 
به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ارائه نمایند. این برنامه ها  بعد از بررسی درکارگروه های ویژه ذیل ستاد و تایید دبیرخانه در جلسات ستاد 

فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان مطرح و به تصویب این ستاد رسیده اند.

دو جلسه در سال 94 با موضوعات 
تبیین برنامه عملیاتی اداره کل جهاد کشاورزی استان .
تبیین برنامه عملیاتی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان .

جلسه سوم ستاد در تاریخ 95-1-24 
تشریح ساز و کار اجرای مطلوب سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان تهران  .

جلسه چهارم ستاد در تاریخ 95-2-9 
ارائه برنامه پیشنهادی اقتصاد مقاومتی اداره کل جهاد کشاورزی استان .
سخنرانی دکتر آذرشب از مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اجرای موفق سیاست های اقتصاد مقاومتی ومنشور اقتصاد مقاومتی استان .
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جلسه پنجم ستاد در تاریخ 95-2-30 
ارائه برنامه پیشنهادی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان .
ارائه برنامه پیشنهادی شرکت شهرک های صنعتی استان .

جلسه ششم ستاد در تاریخ 95-3-19 
ارائه برنامه  پیشنهادی شرکت برق منطقه ای تهران .
ارائه برنامه  پیشنهادی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ .
ارائه برنامه  پیشنهادی شرکت توزیع نیروی برق استان  .
ارائه برنامه  پیشنهادی شرکت آب و فاضالب استان .
ارائه برنامه  پیشنهادی شرکت آب و فاضالب روستایی استان  .
ارائه برنامه  پیشنهادی شرکت سهامی آب منطقه ای تهران .

جلسه هفتم ستاد در تاریخ 95-3-26 
ارائه برنامه  پیشنهادی اداره کل استاندارد استان  .
ارائه برنامه  پیشنهادی اداره کل امور مالیاتی شهر و استان .
ارائه برنامه  پیشنهادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان  .
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جلسه هشتم ستاد در تاریخ 95-4-2
حضور آقای مهندس یزدانی معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران .
حضورآقای دکتر خالصی رییس محترم شورای امور اقتصاد و اقتصاد مقاومتی سازمان برنامه و بودجه کشور .

جلسه نهم ستاد در تاریخ 95-4-9  
ارائه برنامه  پیشنهادی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان  .
ارائه برنامه  پیشنهادی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان .
ارائه برنامه  پیشنهادی اداره کل راه و شهرسازی استان .
 ارائه برنامه  پیشنهادی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان .

جلسه دهم ستاد در تاریخ 95-4-23
ارائه برنامه  پیشنهادی اداره کل تعاون روستایی استان .
ارائه برنامه  پیشنهادی معاونت  امنیتی انتظامی استانداری .
ارائه برنامه  پیشنهادی معاونت  هماهنگی امور عمرانی استانداری .
ارائه برنامه  پیشنهادی اتاق اصناف تهران .
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جلسه یازدهم ستاد در تاریخ 95-5-6
ارائه برنامه  پیشنهادی معاونت امور اقتصادی و منابع استانی استانداری .
ارائه برنامه  پیشنهادی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای  .
ارائه برنامه  پیشنهادی شبکه 5 سیما .

جلسه دوازدهم ستاد در تاریخ 95-5-13
ارائه برنامه پیشنهادی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران .
ارائه برنامه  پیشنهادی شرکت گاز استان .
ارائه برنامه  پیشنهادی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران .
ارائه برنامه  پیشنهادی اداره کل راه آهن تهران .
ارائه برنامه  پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه استان .

جلسه سیزدهم ستاد در تاریخ 95-5-28
ارائه گزارش اولین نشست منطقه ای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جنوب استان تهران .
ارائه گزارش جمع بندی موانع و مشکالت قانونی اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در استان .
ارائه گزارش عملکرد سه ماهه نخست اداره کل جهاد کشاورزی استان .
ارائه گزارش عملکرد سه ماهه نخست اداره کل تعاون روستایی استان .
ارائه گزارش عملکرد سه ماهه نخست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان .
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جلسه چهاردهم ستاد در تاریخ 95-6-10
ارائه گزارش عملکرد سه ماهه نخست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان .
ارائه گزارش عملکرد سه ماهه نخست شرکت شهرک های صنعتی استان .
ارائه گزارش عملکرد سه ماهه نخست شرکت آب و فاضالب استان .
ارائه گزارش عملکرد سه ماهه نخست شرکت سهامی آب منطقه ای استان .
ارائه گزارش عملکرد سه ماهه نخست شرکت آب و فاضالب روستایی استان .

جلسه پانزدهم ستاد در تاریخ 95-6-24
ارائه گزارش موانع و مشکالت اجرای پروژه های مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی توسط اداره کل دادگستری استان .
ارائه گزارش عملکرد سه ماهه نخست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان .
ارائه گزارش عملکرد سه ماهه نخست شرکت توزیع نیروی برق استان .
ارائه گزارش عملکرد سه ماهه نخست شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ .
ارائه گزارش عملکرد سه ماهه نخست شرکت برق منطقه ای تهران .
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جلسه شانزدهم ستاد در تاریخ 95-7-5
بررسی مسائل و مشکالت شهرک های صنعتی خصوصی استان .
گزارش اقدامات انجام شده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان .

جلسه هفدهم ستاد در تاریخ 95-8-19
ارائه گزارش عملکرد شش ماهه نخست توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان .
ارائه برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی سازمان اتکا در استان .
ارائه گزارش عملکرد شش ماهه نخست توسط اداره کل جهاد کشاورزی استان .
ارائه گزارش عملکرد شش ماهه نخست توسط سازمان تعاون روستایی استان .

جلسه هجدهم ستاد در تاریخ 95-9-3
ارائه گزارش عملکرد اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران .
ارائه گزارش عملکرد اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان .
ارائه گزارش عملکرد اداره کل استاندارد استان .
ارائه گزارش عملکرد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تهران .
ارائه برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی شرکت پست جمهوری اسالمی ایران .
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19- دوره های آموزشی اقتصاد مقاومتی
از آنجایی که توجیه و همراهی اعتقادی مدیران ارشد، میانی و پایه دستگاه های اجرایی استان در موفقیت طرح های اقتصاد مقاومتی بسیار موثر 
است در دهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان مصوب گردید تا دوره های آموزشی اقتصاد مقاومتی )1( را برای مدیران عملیاتی و 

کارشناسان، اقتصاد مقاومتی )2( برای مدیران حرفه ای )پایه ، میانی و عالی( و اقتصاد مقاومتی )3( برای مدیران سیاسی را برگزار نماید.
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20- مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران 

مصوبات سومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان                   تاریخ برگزاری: 95/1/24   ردیف 

مقرر گردید جلسات ستاد فرماندهی استان هر 15 روز یکبار روزهای پنجشنبه ساعت 7:30 الی 9 برگزار گردد. 1
گزارش جلسه هر 15 روز به آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور، آقای دکتر نوبخت معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و 

بودجه کشور و وزرای مربوطه در هر موضوع ارسال گردد. 2

مقرر گردید دستگاه های اجرایی استان پس از دریافت برنامه ها و پروژه های ملی از وزارت متبوع، برش استانی دستگاه خود را تدوین و تا پایان فروردین ماه 
به دبیرخانه ارسال نمایند.  3

مدیران دستگاه های اجرایی استان مسئول و پاسخگوی طرح ها و پروژه های دستگاه مربوطه می باشند.  4
مقرر گردید دستگاه های اجرایی استان عملکرد سه ساله )دوره 92-94( منطبق با شاخص های تدوین شده در برنامه ها و پروژه های مربوط را تهیه و براساس 

آن پیش بینی سال 95  را ارائه نمایند. 5

اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اداره کل جهادکشاورزی استان مکلف گردیدند واحدهای تولیدی که از سوخت گاز استفاده نمی کنند را شناسایی و تا پایان 
سال اقدام به گاز رسانی این واحدها نمایند. 6

گازرسانی  به تمام روستاهای استان و همچنین نیروگاه ها تا پایان سال صورت پذیرد. 7
شبکه  5 سیما و شبکه رادیویی مکلف گردیدند از مدیران استانی جهت تشریح برنامه های سال 95 در راستای اقتصاد مقاومتی دعوت نمایند تا بستر مناسب 

جهت ارائه عملکرد و برنامه های دستگاه های استانی فراهم آید. 8

دستگاه های کار، تعاون و رفاه اموراجتماعی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت استان مکلف شدند واحدهای بحرانی را شناسایی و جهت رفع آن اقدام نمایند. 9
دستگاه های اجرایی استان مکلف گردیدند تا پایان فروردین ماه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص ساز و کار اجرایی پیشنهاد شده توسط سازمان برنامه 

و بودجه استان را به دبیرخانه ستاد اعالم نمایند. 10
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مصوبات چهارمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان                  تاریخ برگزاری: 95/2/9 ردیف 

مقرر گردید در جلسه بعدی ستاد فرماندهی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و یک دستگاه دیگر برنامه های خود در راستای اجرای موثر اقتصاد مقاومتی 
را ارائه نمایند. 1

با توجه به اهمیت نقش بخش خصوصی در اقتصاد و لزوم همکاری موثر این بخش در پیشبرد اهداف و برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی در سطح استان، 
مقرر گردید نظر بخش خصوصی درباره ی برنامه ها، طرح ها و پروژه های دستگاه های اجرایی استان در این خصوص دریافت و اعمال گردد.  2

مقرر گردید اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و خانه صنعت و معدن نظرات و پیشنهادات خود در خصوص برنامه پیشنهادی اقتصاد مقاومتی اداره کل 
جهاد کشاورزی استان را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 95/2/15 به دبیرخانه ارسال نمایند. 3

شبکه 5 سیما مکلف گردید 20 درصد زمان پخش برنامه های خود را به فرهنگ سازی، افزایش مشارکت مردمی در اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی و آگاهی 
اذهان عمومی از اقدامات صورت پذیرفته دستگاه های اجرایی در این خصوص، اختصاص دهد. 4

مقرر گردید برنامه های اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرایی استان پس از تائید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در جلسه فرمانداران که دو هفته یکبار 
در استانداری تشکیل می شود ارائه گردد. 5
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مصوبات پنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان                تاریخ برگزاری: 95/2/30 ردیف 

دستگاه هایی که تاکنون نسبت به ارائه برنامه ها و پروژه هاي خود در راستاي اقتصاد مقاومتی اقدام ننموده اند مکلف گردیدند تا هفته اول خرداد برنامه هاي خود 
را به دبیرخانه ارسال نمایند. 1

مقرر گردید در جلسه بعدي ستاد فرماندهی، دستگاه هاي استانی ذیل وزارت نیرو، برنامه هاي خود در راستاي اجراي موثر اقتصاد مقاومتی ارائه نمایند. 2
مقرر گردید کلیه دستگاه هاي اجرایی استان جهت تعامل بیشتر و سازنده با شبکه پنج سیما ظرف مدت یک هفته نماینده خود را به این شبکه معرفی نمایند. 3

با توجه به اهمیت و نقش بانک ها در اجراي موثر برنامه هاي اقتصاد مقاومتی، مقرر گردید دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان طی مکاتبه اي از 
بانک مرکزي درخواست نماید تا نسبت به معرفی نماینده تام االختیار خود براي حضور در جلسات ستاد اقدام نماید. 4

مقرر گردید دستگاه هاي اجرایي استان، آن دسته از برنامه هاي خود را که نیازمند ایجاد بستر مناسب قانونی و اقدامات حمایتی می باشد به دادگستري کل استان 
براي هماهنگی و اقدامات بعدي اعالم نماید. 5

با توجه به اهمیت ساماندهی صنوف در استان مقرر گردید موضوع فوق در دستورکار اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان یکی از برنامه هاي مهم 
در راستاي اجراي اقتصاد مقاومتی در استان قرار گیرد. 6

مقررگردید معاونت امورعمرانی استانداري درجهت استقرار و فعال سازي واحدهاي تولیدي در شهرک هاي صنعتی استان و همچنین سرعت بخشیدن به اجراي 
مطلوب برنامه ها و پروژه هاي اقتصاد مقاومتی دستگاه هاي اجرایی استان با برگزاري جلسات تخصصی نسبت به برطرف نمودن مشکالت وموانع احتمالی 

موجود در فرآیندهاي اداري دستگاه هاي اجرایی متولی حوزه هاي محیط زیست ، برق، راه، آب و ... اقدام نماید.
7

مقررگردید مشکالت و موانع اجرایی طرح هاي مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به طور مستمر به دبیرخانه ستاد جهت پیگیري و اقدام الزم اعالم گردد. 8
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مصوبات ششمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان                تاریخ برگزاری: 95/3/19 ردیف 

مقرر گردید در جلسه بعدی ستاد فرماندهی، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، اداره کل امور مالیاتی استان، اداره کل استاندارد برنامه های خود را در راستای 
اجرای موثر اقتصاد مقاومتی ارائه نمایند. 1

مقرر گردید دستگاه های استانی که برنامه عملیاتی آنها در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ارائه و تایید گردیده است، برش شهرستانی برنامه خود را به 
ادارات شهرستانی ذیربط ابالغ و رونوشت به فرمانداران اعالم گردد.  2

مصوب گردید کمیته ارزیابی و نظارت برنامه اقتصاد مقاومتی استان تشکیل گردد و کلیه برنامه های دستگاهی ارائه شده در ستاد فرماندهی استان به تایید این 
کمیته با امضای مدیران و روسای دستگاه های ذیربط برسد. 3

مقرر گردید با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع با دستگاه های ملی که تاکنون برش استانی برنامه عملیاتی خود را ابالغ ننموده اند مکاتبه گردد تا در اسرع 
وقت نسبت به این موضوع اقدام نمایند. 4

مقرر گردید اطالع رسانی مناسب و همچنین مستندسازی فعالیت های انجام شده دستگاه های اجرایی استان، توسط روابط عمومی دستگاه صورت پذیرد وگزارش 
به صورت هفتگی به دبیرخانه ستاد فرماندهی استان ارسال گردد. 5

مصوب گردید دستگاه های اجرایی استان اقدامات و مشکالت موجود در خصوص برنامه ی اقتصاد مقاومتی را به صورت مکتوب به دبیرخانه ارسال نمایند.  6
با توجه به اهمیت اصالح الگوی مصرف و بهینه سازی مصرف مقرر گردید طی نامه ای به شهرداری تهران، شورای شهر شهرستان، مناطق22 گانه موضوع 

ارائه تشویق های موثر برای انبوه سازان و سازندگان ساختمان در راستای استفاده از نیروی خورشیدی در ساخت وسازهای خود ارائه و پیگیری گردد. 7

مقرر گردید با توجه به اهمیت موضوع و لزوم هرچه سریعتر تدوین برنامه ی عملیاتی استان در راستای اقتصاد مقاومتی جلسات ستاد فرماندهی استان در ماه مبارک 
رمضان ساعت 10 تا 12 چهارشنبه هر هفته برگزار گردد. 8
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مصوبات هفتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان                تاریخ برگزاری: 95/3/26 ردیف 

مقرر گردید که اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، گزارشی از وضعیت صادرات غیرنفتی در استان تهران به تفکیک بخش از سال 92 تا پایان اردیبهشت 
ماه سال 95، به دبیرخانه ارائه نمایند. 1

مصوب گردید دستگاه های اجرایی استان نسبت به معرفی و استقرار نماینده تام االختیار خود با هماهنگی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان برای پنجره 
واحد اقدام نمایند. 2

مقرر گردید با توجه به ضرورت برخورداری تجهیزات و ماشین آالت دست دوم وارداتی از استانداردهای الزم )میزان برق مصرفی و ...(، اداره کل استاندارد طی 
نامه ای ضمن انعکاس موضوع به وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواستار رعایت موازین و معیارهای استاندارد در تجهیزات وارداتی گردند. 3

مقرر گردید در راستای تحقق برنامه توسعه صادارت غیرنفتی در اقتصاد مقاومتی، جلسه ای با هدف رفع موانع توسعه صادرات در حوزه مواد غذایی با حضور 
دستگاه های ذیربط همچون سازمان برنامه و بودجه، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، صنایع مواد غذایی 

و ... تشکیل گردد.
4

دبیرخانه ستاد مکلف گردید تا ضمن تشکیل هیات ارزیابی و نظارت نسبت به اخذ تاییدیه نهایی برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرایی استان 
توسط هیات مذکور اقدام نماید. 5

مقرر گردید تا دستگاه های اجرایی استان در راستای عملیاتی شدن پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت نسبت به اعالم دارایی های دستگاه های خود 
به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اقدام نمایند. 6

مقرر گردید اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در زمان پذیرش هیات های تجاری هماهنگی های الزم را با سایر دستگاه های مرتبط همچون صنعت، 
معدن و تجارت استان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و ... به عمل آورند. 7

مقرر گردید در جلسه بعدی ستاد فرماندهی، اداره کل تعاون روستایی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی،اداره کل راه و شهرسازی استان، برنامه های عملیاتی خود را در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ارائه دهند. 8
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مصوبات هشتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان                تاریخ برگزاری: 95/4/2 ردیف 

مقرر گردید ساماندهی صنایع و صنوف در دستور کار برنامه استان قرار گرفته و آمار و اطالعات دقیقی از وضعیت صنایع اعم فعال و غیر فعال در داخل و 
خارج از شهرک های صنعتی با مشارکت دستگاه های اجرایی استان اعم از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، فرمانداران شهرستان ها و ... تهیه گردد. 1

مقرر گردید کلیه دستگاه های اجرایی استان نسبت به شناسایی قوانین و مقررات مزاحم در راستای اجرای  برنامه های اقتصاد مقاومتی و ارائه آن به دبیرخانه 
اقدام نمایند تا پس از جمع بندی به معاونت حقوقی امور مجلس ارسال گردد.  2

مصوب گردید دستگاه های اجرایی استان واگذاری پروژه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به بخش خصوصی را در زمره اقدامات الویت دار دستگاه 
خود قرار دهند. 3

مقرر گردید کلیه دستگاه هایی که برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی آنها در ستاد فرماندهی استان ارائه گردیده، فایل word ، Excel آخرین نسخه جداول نیپا، 
فایل پاورپوینت ارائه شده در جلسه ستاد به انضمام پرینت جداول نیپای امضا شده پس از تایید دبیرخانه را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 95/4/8 

به دبیرخانه ستاد فرماندهی استان ارسال نمایند.
4

مصوبات نهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان                تاریخ برگزاری: 95/4/9 ردیف 

مقرر گردید با توجه به اهمیت و نقش فرهنگ در اجرای مطلوب سیاست های اقتصاد مقاومتی، کلیه دستگاه های اجرایی استان پیشنهادات خود، در راستای 
فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی را به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ارسال نمایند. 1

مصوب گردید کمیته ارزیابی و نظارت پس از تصویب برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرایی، نسبت به ارزیابی دوره ای برنامه های فوق الذکر اقدام نماید. 2
مقرر گردید دستگاه های اجرایی استان، اقدامات و برنامه های ویژه و خاص خود را به انضمام برآوردی از میزان اشتغال ایجادشده در سال 95، حداکثر تا پایان 

وقت ادارای روز شنبه مورخ 95/4/19 به دبیرخانه ستاد برای طرح در جلسه آتی ارسال نمایند. 3

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف گردید نسبت به تکمیل برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی خود با اضافه نمودن پروژه های  برگزاری 
نمایشگاه های عرضه محصوالت صنایع دستی و توسعه گردشگری در استان اقدام نماید. اداره کل راه و شهرسازی مکلف گردید نسبت به ارائه پروژه های 

بخش مسکن و قطار بین شهری اقدام نماید.
4

مقرر گردید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران نسبت به تدوین راهکارهای بازاریابی محصوالت تولیدی استان با مشارکت دستگاه های 
اجرایی ذیربط اقدام الزم به عمل آورد و گزارش آن را ارائه نماید. 5
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مصوبات دهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان                تاریخ برگزاری: 95/4/23 ردیف 

دبیرخانه  به   95/4/27 مورخ  یکشنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا  حداکثر  را،  خود  برنامه های  شهرستانی  برش  استان،  اجرایی  دستگاه های  گردید  مقرر 
نمایند.     ارسال  ستاد  1

مصوب گردید دستگاه های اجرایی استان که اقدامات و برنامه های ویژه و خاص خود را اعالم ننموده اند حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95/4/27 
به دبیرخانه ستاد ارسال نمایند.                                                              2

مقرر گردید کلیه دستگاه های اجرایی استان در سایت سازمانی خود، قسمتی را به اقتصاد مقاومتی در صفحه اصلی اختصاص دهند که برنامه ها و اقدامات اقتصاد مقاومتی 
خود را اطالع رسانی نمایند. 3

مصوبات یازدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان                تاریخ برگزاری: 95/5/6 ردیف 

مصوب گردید کارگروه اقتصاد دانش بنیان استان به ریاست معاونت اقتصادی و توسعه منابع استانداری نسبت به تعیین تکلیف طرح های دانش بنیان در استان 
و پیگیری ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری اقدام نموده و نتایج را به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان منعکس نماید. 1

مقرر گردید فرمانداران پروژه ها و اقدامات خاص در سطح شهرستان مربوطه را حداکثر تا تاریخ دوشنبه 95/5/11 با مستندات ذیربط، طی نامه رسمی به 
نمایند. ارسال  استان  اقتصاد مقاومتی  دبیرخانه ستاد فرماندهی  2
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مصوبات دوازدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان                تاریخ برگزاری: 95/5/13 ردیف 

مقرر گردید کارگروه ویژه بهینه سازی مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا با مسئولیت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و با حضور دستگا ه های متولی 
)استانداری، اداره کل استاندارد، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران، دبیرخانه ستاد فرماندهی، محیط زیست، صنعت، معدن و تجارت و ..( تشکیل 

گردیده و طرح افزودن مکمل گیاهی به بنزین را به عنوان پروژه خاص و الویت دار استان در اقتصاد مقاومتی در دستور کار خود قرار دهد. 
1

جناب آقای مهدوی شاهرودی مشاور و سرپرست اداره کل حوزه استاندار و روابط عمومی استانداری طی حکمی از سوی دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
به سمت دبیری کارگروه فرهنگی و تبلیغی منصوب گردید و مقرر شد کارگروه مزبور، گزارش اقدامات خود را  به دبیرخانه ستاد هر دو هفته یکبار ارائه نماید. 2

مصوب گردید زنگ بازگشایی مدارس در مهرماه امسال با شعار اقتصاد مقاومتی، آموزش و ترویج نواخته شود. 3
ادارات  با  هفتگی  منظم  جلسات  برگزاری  اجرایی  دستگاه های  استان،  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  مصوب  پروژه های  اجرای  راستای  در  گردید  مقرر 

دهند. قرار  کار  دستور  در  را  شهرستانی خود  4

مصوب گردید شرکت گاز استان همکاری و مساعدت الزم برای تسریع در تکمیل زیرساخت های گازی پروژه شهرک های گلخانه ای جهاد کشاورزی به عمل آورد. 5
مقرر گردید دستگاه های اجرایی، پروژه های مهم خود را جهت برنامه ریزی و هماهنگی های الزم برای حضور مسئوالن کشوری در مراسم افتتاحیه هفته دولت 

تا پایان هفته آینده به دبیرخانه ستاد اعالم نمایند. 6

مصوب گردید اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان طی نامه ای ضمن انعکاس میزان مصرف انرژی در واحدهای صنعتی استان، خط اعتباری تسهیالت برای 
نوسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی را از معاون اول محترم رییس جمهور درخواست نماید. 7

مقرر گردید اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستان های استان در راستای اجرای طرح نجات حامل های انرژی، جلسه مشترکی با دستگاه های 
متولی و مسئول انرژی )آب، برق و گاز( برگزار نمایند. 8

با توجه به اتمام ارائه پروژه های اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه های اجرایی استان، مقرر گردید از این پس جلسات ستاد هر دو هفته یکبار برگزار و دستگاه های 
اجرایی گزارش عملکرد اقدامات خود را ارائه نمایند. 9
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مصوبات سیزدهم جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان                تاریخ برگزاری: 95/5/27 ردیف 

مقرر گردید مدیران کل دستگاه های اجرایی استان، شخصًا در جلسات نشست منطقه ای اقتصاد مقاومتی شرکت و گزارش شهرستانی خود را ارائه دهند 1
مقرر گردید جناب آقای امامی معاون محترم امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری با همکاری اداره کل جهاد کشاورزی استان، نسبت به اتمام و راه اندازی 

پایانه صادراتی محصوالت کشاورزی پیشوا تا هفته دولت اقدامات الزم را انجام دهند. 2

دستگاه های اجرایی استان مکلف گردیدند گزارش عملکرد اقدامات خود را در قالب اکسل و ورد و به صورت مصور در خصوص پروژه های اقتصاد مقاومتی 
به دبیرخانه ستاد، ارسال نمایند. 3

دستگاه های اجرایی استان مکلف شدند کارهای ویژه خود را برای پخش به شبکه 5 سیما و رایویی منعکس نمایند. 4
مقرر گردید در جلسه چهاردهم ستاد، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، شرکت شهرک های صنعتی و شرکت آب و فاضالب روستایی استان گزارش عملکرد سه ماهه 

خود را ارائه دهند.  5

مقرر گردید مدیران کل دستگاه های اجرایی استان شخصًا در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان شرکت نمایند. در غیر اینصورت دالیل عدم حضور 
خود را، تا روز ستاد، کتبا به دبیرخانه اعالم نمایند. 6
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مصوبات چهاردهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان                تاریخ برگزاری: 95/6/10 ردیف 

اقتصاد  استان، گزارش عملکرد  اجرایی  اقتصاد مقاومتی کشور، دستگاه های  ارائه شده توسط دبیرخانه ستاد فرماندهی  مقرر گردید طبق قالب دستورالعمل 
مقاومتی خود را در این چهارچوب، تهیه و حداکثر تا تاریخ 95/7/3 در قالب فایل word  به دبیرخانه ارسال نمایند. 1

مصوب شد جهت تسریع در اجرای پروژه پارک علم و فناوری سالمت شهرستان مالرد، با توجه به موانع و عدم همکاری بعضی از دستگاه های دولتی در این 
خصوص، جلسه ای مشترک بین معاونت امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان برگزار گردد. 2

مصوب گردید با توجه به حضور جناب آقای دکتر جهانگیری رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور ، در جلسات ستاد استان ها، دستگاه های اجرایی 
مکلف شدند آماده ارائه گزارش بوده و اقدامات و فعالیت های انجام شده در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی را در فایل word و power point تهیه و 

به دبیرخانه ستاد ارائه نمایند.
3

مقرر گردید شرکت شهرک های صنعتی استان ، اقدامات و نتایج پروژه راستی آزمایی شرکت های صنعتی استان )اشتغال، فعال، غیرفعال، نیمه فعال و علت عدم 
فعالیت یا ظرفیت کامل( را حداکثر تا روز شنبه مورخ 95/6/13 به صورت مکتوب و مشروح به دبیرخانه ستاد ارسال نمایند تا توسط کمیته ارزیابی و نظارت 

مورد بررسی قرار گیرد.
4

مصوب گردید لیستی از اسامی واحدهای تولیدی شهرک های صنعتی که به دلیل عدم بازپرداخت تسهیالت دریافتی خود در شرف پلمب شدن هستند، توسط اتاق 
بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهیه و برای پیگیری و برطرف نمودن موانع موجود به دبیرخانه ستاد استان ارسال گردد. 5

مصوب گردید شرکت سهامی آب منطقه ای استان، گزارشی از پروژه های مربوط به اعتبارات سفر  ریاست جمهوری به تفکیک ملی و استانی که تا پایان سال 
94 تکمیل می گردیدند تا روز شنبه مورخ 95/6/13 به دبیر خانه ستاد ارسال نمایند. 6

مقرر گردید گزارش جامع عملکرد اجرایی آب رسانی در حوزه روستایی توسط شرکت آب و فاضالب روستایی استان تهیه و تا تاریخ 95/6/16 به دبیرخانه ستاد 
ارسال گردد. 7

مصوب گردید تفاهم نامه ای مبنی بر همکاری بین شرکت آب و فاضالب استان و اداره کل آموزش و پرورش در خصوص ارائه آموزش های الزم به دانش آموزان 
در راستای مصرف آب و اصالح الگوی مصرف، آماده و در جلسه بعدی ستاد طرح و منعقد گردد. 8

مقرر گردید در پانزدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان اداره کل دادگستری استان، اداره کل صنعت، معدن وتجارت استان، شرکت توزیع نیروی 
برق استان ، شرکت برق منطقه ای استان ، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به به ارائه گزارش عملکرد سه ماهه نخست خود بپردازند. 9
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مصوبات پانزدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان                تاریخ برگزاری: 95/6/24 ردیف 

مقرر گردید شرکت شهرک های صنعتی آمار و اطالعات دقیق از واحدهای تولیدی فعال و نیمه فعال استان را تهیه نمایند تا به جناب آقای دکتر جهانگیری 
ارائه گردد. 1

مصوب گردید گزارش 6 ماهه ای از مصرف برق و گاز در صنایع توسط شرکت های توزیع نیروی برق استان و گاز تهیه و به جناب آقای دکتر جهانگیری 
گردد. منعکس  2

مقرر گردید در بحث اعطای تسهیالت به واحدهای تولیدی، سهم بخش های صنایع و کشاورزی تعیین گردد و میزان تسهیالت توسط دستگاه مجری بنا بر 
اولویت و مزیت استان در تولید کاال صورت پذیرد.    3

مصوب گردید در بخش صنایع، از مدیران عامل محترم صنایع تأثیرگذار در استان نظیر مدیران عامل شرکت ایران خودرو و سایپا دعوت به عمل آید تا گزارشی 
در حوزه اشتغال و صادرات ارائه دهند. 4

مقرر گردید در جلسه بعدی ستاد با پیگیری اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، از جناب آقای مهندس نعمت زاده جانشین و نماینده رییس ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی در استان، دعوت به عمل آید. 5

مقرر گردید اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان آمار دقیق و نهایی صادرات و واردات را از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و گمرک جمهوری 
اسالمی ایران، تهیه و ارائه نماید.  6

معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مکلف گردید در بخش توزیع نیروی برق، پروژه مرتضی گرد را پیگیری و ساماندهی نماید.  7
مقرر گردید سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری در بحث کاهش تلفات انرژی، جلسه ای برای پیگیری و بررسی وضعیت شهرک ها و کارگاه هایی که 

فاقد مجوز استفاده از نیروی برق می باشند تشکیل داده و حداکثر تا یک هفته دیگر، گزارشی در این مورد در شورای تامین مطرح کند. 8

مصوب گردید کلیه دستگاه های اجرایی استان گزارشی کامل و جامع از اقدامات و پروژه های انجام شده در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی، آماده و در جلسه ای 
که با حضور جناب آقای دکتر جهانگیری و آقای مهندس نعمت زاده خواهد بود ارائه دهند. 9

مصوب گردید الزام عضویت نماینده شرکت شهرک های صنعتی استان در کارگروه بخش کشاورزی استان تهران، حذف  گردد. 10
از مجموع سیزده هزار میلیارد ریال تسهیالت تخصصی به استان تهران 20  درصد به بخش کشاورزی استان اختصاص یابد. 11
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مصوبات شانزدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان                تاریخ برگزاری: 95/7/5 ردیف 

مقرر گردید موضوع احداث دو شهرک صنعتی در استان و سه شهرک صنفی جاجرود، کمرد و تپه سیف در منطقه شمال شرق تهران با ارائه طرح توجیهی 
توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و آقای مهندس یزدانی معاون محترم وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، 

پیگیری گردد.
1

پیشنهاد گردید به ماده 10 آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها تبصره ذیل اضافه گردد .تبصره: طرح 
های بخش کشاورزی از هرگونه پرداخت عوارض ساخت معاف می باشد و پروانه تاسیس و ساخت صادره از سازمان نظام مهندس کشاورزی و منابع طبیعی 

برای طرح ها مالک عمل می باشد.
2

مقرر گردید هرگونه محدودیت حریم برای توسعه واحدهای گلخانه ای در صورتی که مغایرتی با قانون نداشته باشد حذف گردد.    3
مصوب گردید دستگاه های استعالم شونده حداکثر طی 30 روز برای پاسخ به استعالمات طرح های کشاورزی اقدام نمایند. 4

پیشنهاد گردید با پیگیری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور در استان، دولت پرداخت سهم خود برای اجرای 
سیستم های نوین آبیاری را تسریع نماید. 5

مقررگردید جناب آقای افخمی مدیرعامل محترم بانک صنعت و معدن پیگیری الزم برای در اولویت قرار گرفتن درخواست های بخش خصوصی در خصوص 
CHP توسط صندوق توسعه ملی را انجام دهند.

6

پیشنهاد گردید با توجه به مشکالت ارائه شده از سوی اداره کل جهاد کشاورزی برای جبران مابه تفاوت قیمت تحویلی شیر تا قیمت تمام شده توسط گاوداری 
ها یارانه اختصاص یابد. 7

پیشنهاد گردید تنفیذ ماده 8 تصویب نامه شماره 1387/2/3 هیئت محترم وزیران و بخشنامه شماره 1387/ت 105هـ مورخ 1387/3/10 مقام محترم وزارت 
نیرو در خصوص کددار کردن مشترکین در هیئت دولت مطرح و برای مدت دو سال تمدید گردد. 8
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موضوع شهرک های صنعتی زواره، قلعه میر، ریه، کاظم آباد، ده حسن، صفادشت، زاگرس و قدس، با توجه به مفاد مصوبه شماره 45246/241092 به تاریخ 
1389/10/25 هیأت محترم وزیران مطرح و مقرر گردید تا از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اصالحیه مصوبه یاد شده به هیأت محترم دولت 

ارسال گردد.
9

مصوب گردید کلیه دستگاه های اجرایی استان گزارشی کامل و جامع از اقدامات و پروژه های انجام شده در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی، آماده و در جلسه ای 
که با حضور جناب آقای دکتر جهانگیری و آقای مهندس نعمت زاده خواهد بود ارائه دهند. 10

مقرر گردید تضامین بانک مرکزی با پیگیری و کمک مدیرعامل بانک صنعت، معدن وتجارت استان، برای پروژه-های آب و فاضالب استان که تمامی مراحل 
فاینانس آن انجام شده است، تعیین تکلیف گردد. 11

مصوب گردید جناب آقای مهندس نعمت زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور در استان، هرماه 
یک بار در جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان حضور به هم رسانند. 12

مصوبات شانزدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان                تاریخ برگزاری: 95/7/5 ردیف 
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مصوبات هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان                تاریخ برگزاری: 95/8/19 ردیف 

مقرر گردید اعتبار و پرداخت منابع جهت پرداخت مطالبات پیمانکاران آبیاری تحت فشار تسریع و تامین گردد. 1
مقرر گردید مجوز حفر چاه توسط شرکت آب منطقه ای برای تامین آب مابقی اراضی شهرک گلخانه ای حصار گلی به میزان 1200 هکتار صادر گردد. 2
مقرر گردید در انتقال گاز به شهرک حصارگلی ورامین تسریع و مشکالت مربوط از طریق شرکت گاز، اداره کل راه وشهرسازی و قرارگاه خاتم االنبیا رفع گردد. 3

مقرر گردید بخشودگی دریافت حق النظاره دو حلقه چاه شهرک حصار گلی توسط شرکت آب منطقه ای صورت پذیرد. 4
مقرر گردید اتصال و برقراری جریان برق در شهرک حصارگلی، توسط شرکت برق استان تسریع گردد. 5

مقرر گردید فاز  اول پایانه صادراتی گل و گیاه اسالمشهر حداکثر  تا 22 بهمن سال جاری توسط مجری طرح افتتاح گردد. 6
مقرر گردید فرماندار محترم اسالمشهر رفع مشکالت پایانه صادرات گل و گیاه از جمله کاهش عوارض ساخت و کمیسیون ماده 100 شهرداری و صدور مجوز 

ساخت را به صورت ویژه پیگیری نماید. 7

مقرر گردید صدور مجوز ساخت توسط کارگروه زیربنایی برای احداث پایانه صادراتی سبزی و صیفی پویان سردشت پیشوا توسط اداره کل راه و شهرسازی 
حداکثر ظرف هفته آینده به نتیجه برسد. 8

مقرر گردید محلی برای شهرک صنفی پوشاک توسط جناب آقای مهندس یزدانی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران تا پایان سال 
95 تخصیص یابد و نتیجه اقدامات برای جلسه هجدهم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ارائه گردد. 9

مصوب گردید در راستای مبارزه با قاچاق کاال حسب دستور جناب آقای مهندس نعمت زاده وزیرمحترم صنعت، معدت وتجارت موضوع ساماندهی انبارهای 
بدون استفاده را به اداره کل صنعت، معدن وتجارت استان ابالغ نماید و تا جلسه آینده )جلسه هجدهم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان( گزارش اقدامات 

انجام شده ارائه دهند.
10

مصوب گردید برای نوسازی نساجی فخر ایران جلسه ای با حضور آقای صالح نیا معاون محترم امور صنایع وزارت صنعت،معدن و تجارت برگزار شود. 11
مقرر شد در حمایت از کاالی ایرانی محصوالت داخلی در فروشگاه های زنجیره ای اتکا عرضه گردد. 12
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مصوبات هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان                تاریخ برگزاری: 95/8/19 ردیف 

مقرر گردید استاندار محترم تهران و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان نسبت به بررسی کاهش سود بانکی پروژه های سازمان اتکا با بانک کشاورزی 
اقدام الزم به عمل آورند. 13

مقرر گردید به صورت ویژه پیگیری بزرگراه شریف آباد، شهید بابایی و همچنین احداث پروژه کمربندی پاکدشت توسط معاون محترم هماهنگی امور عمرانی 
استانداری انجام گیرد و در جلسه نوزدهم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش نمایند. 14

مقرر گردید حداکثر طی سه هفته کارگروهی با مسئولیت جناب آقای مهندس ابویی معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت آقای 
یاراحمدی مدیرکل دفتر بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی وزارت متبوع و اداره کل حفاظت محیط زیست، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان 
برنامه و بودجه استان تهران تشکیل و نسبت به بررسی موضوع بازنگری و اصالح ضوابط استقرار جهت طرح در هیات محترم دولت حداکثر طی سه هفته 

فعالیت در استان تهران، مطالعات کارشناسی انجام داده و درجلسه آتی ستاد ارائه گزارش نمایند.

15

مقرر گردید جناب آقای مهندس یزدانی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران حداکثر طی سه هفته نسبت به پیگیری الیحه موضوعی 
ارسالی وزارت صنعت، معدن وتجارت در خصوص اخذ مصوبه هیات محترم وزارت جهت اجازه صدور پروانه بهره برداری برای شهرک صنعتی غیر دولتی در 

استان تهران اقدام نمایند. 
16

مقرر گردید جناب آقای مهندس یزدانی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران حداکثر طی یک ماه نسبت به بررسی و تخصیص منابع 
الزم جهت تامین هزینه انتقال آب و همچنین پیگیری جهت تخصیص حق آب به منظور تامین نیاز شهرک های صنعتی عباس آباد، پایتخت و خوارزمی به 

میزان مجموعا 279 لیتر بر ثانیه پیگیری الزم را به عمل آورند.
17

مقرر گردید حداکثر طی یک ماه جناب آقای مهندس نعمت زاده وزیر محترم صنعت، معدن وتجارت کشور مذاکرات الزم را جهت انتقال ناحیه صنعتی بیجین 
ری را )با توجه به اینکه غالب واحدهای تولیدی مستقر در این ناحیه دارای فعالیت صنعتی بوده و به دلیل فقدان منابع آب الزم جهت فعالیت صنایع تبدیلی 

در آن میسر نمی باشد( با وزیر محترم سازمان جهاد کشاورزی معمول و اتخاذ تصمیم نمایید.
18

مقرر گردید حداکثر طی یک ماه جناب آقای صادقی معاون محترم امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به پیگیری الزم جهت 
شمولیت انبارهای خصوصی از ضوابط مالیات و ارزش افزوده ی انبارهای دولتی اقدام نمایند.  19
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مصوبات هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان                تاریخ برگزاری: 95/8/19 ردیف 

مقرر گردید جناب آقای خسرو تاج رییس سازمان توسعه تجارت با همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران الیحه الزم را جهت امکان 
بهره مندی شهرک صنعتی چرمشهر و شهرک های صنعتی تخصصی مشابه از عوارض حاصل از ساالمبور در امور زیر بنایی و توسعه ای شهرک تهیه و تقدیم 

دولت نمایند.
20

مقرر گردید جناب آقای مهندس صالح نیا معاون محترم وزارت صنعت، معدن وتجارت نسبت به بررسی و تامین تسهیالت ترجیحی جهت ایجاد یک واحد 
صنعتی شستشوی پشم در شهر صنعتی چرمشهر با هدف ارتقاء کیفیتی پیشنهادی استحصالی به عنوان عمده مواد اولیه صنایع قالی بافی استان اقدام نمایند. 21

مقرر گردید حد اکثر طی یک ماه جناب آقای مهندس یزدانی نسبت به پیگیری و طرح مجدد الیحه خروج مابقی اراضی شهرک صنعتی ساالریه ی ورامین و 
کل شهرک صنعتی پیشوا از شمول شعاع 120 کیلومتری تهران اقدام نمایند. 22
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مصوبات هجدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان                تاریخ برگزاری: 95/9/3 ردیف 

مقرر گردید کمیته نظارت و ارزیابی اقتصاد مقاومتی استان ضمن تشکیل جلسه، وضعیت دستگاه های اجرایی استان در راستای اجرای برنامه های عملیاتی 
اقتصاد مقاومتی استان را بررسی و گزارش را در جلسه بعدی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ارائه نمایند.  1

مصوب گردید اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع مکانیزه کردن صندوق  فروشگاه های استان تهران )به صورت پایلوت( را پیگیری و نتیجه را 
به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان منعکس نماید. 2

مقرر گردید جلسه آتی ستاد فرماندهی با حضور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور در استان در یکی 
از شهرستان های پیشتاز استان در اقتصاد مقاومتی برگزار گردد. 3

مصوب گردید اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری طی دو هفته آینده، 
وضعیت ایجاد مناطق آزاد و منطقه ویژه تجاری در استان را بررسی و نتیجه را به دبیرخانه ستاد فرماندهی جهت طرح در جلسه ستاد منعکس نمایند.  4

مقرر گردید اداره کل استاندارد استان کلیه مدارک و مستندات مرتبط با موضوع مخازن CNG را جهت اقدامات قانونی و پیگیری های الزم به اداره کل 
نماید.  ارائه  استان  دادگستری  5

مصوب گردید شبکه پنج سیما امکان حضور مدیر کل استاندارد استان در یکی از برنامه های اقتصاد ایران یا تهران بیست را فراهم آورد. 6
مقرر گردید کلیه دستگاه های اجرایی استان گزارشی از وضعیت اموال دولتی خود را تا پایان آذر ماه به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اعالم نمایند.  7
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21- اقدامات انجام شده در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان
نگارش آیین نامه اجرایی شورای عالی اقتصاد مقاومتی نگارش آیین نامه اجرایی شورای عالی اقتصاد مقاومتی استان برای اولین بار در کشور  .

توسط استان تهران. 
برگزاری کارگاه  یک روزه علمی- آموزشی با هدف تبیین سهم و نقش استان تهران در تحقق اهداف و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تبیین راهبردها و  .

الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی، تحلیل اقتصاد ایران، تبیین مبانی، مفاهیم و ضرورت های تدوین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تبیین راهبردها و الزامات 
تحقق اقتصاد مقاومتی با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزارت کشور با حضور 213 نفر در تاریخ 25 آبان ماه سال 1393. 

ارسال ابالغیه شماره 1/28968 مورخ 94/8/17 دفتر مقام معظم رهبری با موضوع چگونگی اجرای موفق تر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی  .
به کلیه دستگاه های اجرایی استان.

تدوین شاخص های پیشنهادی پایش اقتصاد مقاومتی و ارسال به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور.   .

تدوین الگو و چارچوب اجرای اقتصاد مقاومتی توسط سازمان برنامه و بودجه استان با تاکید بر رویکردهای برون گرایی، درون زایی، مردمی کردن  .
اقتصاد، دانش بنیانی و عدالت بنیانی و تبیین برنامه ها و طرح های استانی و مشخص نمودن روسا و دبیر هر برنامه استانی و معرفی دستگاه اجرایی 
مسئول انجام هر طرح در استان و کارشناسان ذیربط جهت بررسی پروژه های معرفی شده از سوی دستگاه  اجرایی، ایجاد هماهنگی و تسریع روند 

کار در سازمان برنامه و بودجه استان.
ارسال تصویب نامه های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور در خصوص پروژه های پیشنهادی کارگروه های برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی  .

برای اجرا در سال 95 به کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط در استان. 
مکلف نمودن دستگاه های استان به دریافت برنامه ها و پروژه های ملی از وزارت متبوع و تدوین برش استانی.  .
موفق  . اجرای  راستای  در  استان  پیشنهادات  و  موانع، مشکالت  بیان  و  تهران  استان  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  گزارش عملکرد  ارسال 

استاندار. امضا  با  دکترجهانگیری  به  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
طراحی و تدوین جداول استانی نیپا برای دریافت پروژه های دستگاه های اجرایی استان.  .
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برگزاری جلسات متعدد با بخش خصوصی )اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و خانه صنعت، معدن و تجارت(.  .

برگزاری جلسات تشریح  »نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی )نیپا(« برای مدیران دستگاه های اجرایی و کارشناسان مسئول در  .
سازمان برنامه و بودجه استان. 

برگزاری جلسه تشریح »تشریح ساز و کار اجرای مطلوب سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان تهران« و »نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد  .
مقاومتی )نیپا(« برای شهرداران استان در راستای هماهنگی و وحدت رویه در سطح استانی و بخشی.

برگزاری جلسات همفکری و کارشناسی با دستگاه های اجرایی استان جهت بررسی برنامه های پیشنهادی آنها. .

برنامه ریزی جهت برخورد جدی تر و قاطع تر با پدیده ی شوم قاچاق. .

تنظیم پیش نویس طرح کوتاه سازی روند استعالمات با هدف رونق تولید و ارسال آن به معاون اول محترم رئیس جمهور جهت تصمیم گیری الزم و ابالغ. .

تهیه گزارشی از معوقات بانکی و اقدام الزم جهت حل مشکالت موجود. .

تدوین ابهامات و راهبردهای تسهیل مسأله ی اقتصاد مقاومتی توسط سازمان برنامه و بودجه استان. .

هماهنگی با شبکه پنج سیما جهت پوشش خبری مناسب جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان و کارگروه های مرتبط.  .

ایجاد ساز و کار مناسب جهت همکاری کلیه سطوح استانی- بخشی- منطقه ای در فرآیند تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی استان و راهبری آن. .

تعامل مدیران دستگاه های اجرایی با دیگر افراد و سازمان ها از جمله ائمه جمعه و سایر نهادها در موضوع اقتصاد مقاومتی.   .

تقسیم استان تهران به سه منطقه شرق، غرب و جنوب و برگزاری نشست های منطقه ای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در آن ها .

تشکیل کارگروه فرهنگی و تبلیغی اقتصاد مقاومتی براساس بخشنامه 51284 مورخ 95/4/29 .

ایجاد کمپین اقتصاد مقاومتی با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و سازمان زیباسازی شهرداری تهران در راستای فرهنگ سازی  .
اقتصاد مقاومتی

راه اندازی سامانه رصد تحقق اقتصاد مقاومتی استان  .
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22- ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان های استان
کارگروه ویژه فرمانداران ذیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در جلسه تاریخ 95/3/5 که با حضور فرمانداران شهرستان های استان تهران 
برگزار گردید، تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستانی را به تصویب رسانده و با حکم استاندار محترم تهران، فرمانداران به عنوان رییس 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان ها منصوب شدند. تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستانی راهکار عملی و اجرایی ستاد استان 

در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در سطح استان از طریق پیگیری مجدانه مصوبات ستاد در شهرستان ها می باشد. 
ارکان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان:

1. کارگروه ویژه فرمانداران )روسای ستاد فرماندهی شهرستان های استان(
2. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان

3. دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان
4. دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان

5. دستگاه مسئول اجرای پروژه در شهرستان

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان
رییس ستاد: فرماندار 

دبیر ستاد: کارشناسان معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه استان
اعضاء ستاد: روسای ادارات شهرستانی دستگاه های اجرایی استان



سند راهربدی

103

شرح وظایف ارکان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان :
 شرح وظایف رییس ستاد فرماندهی  اقتصاد مقاومتی شهرستان

هماهنگی و برگزاری جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان .

پیگیری اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در سطح شهرستان  .

پیگیری اجرای پروژه های مصوب در سطح شهرستان  .

ارسال رسمی گزارش عملکرد طرح ها و پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان مرتبط با شهرستان مزبور و تحقق اهداف کمی  .
هر دو  هفته یکبار به دبیرخانه ستاد استان

پاسخگویی به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان   .

راستی آزمایی گزارش ها براساس روش کنترل بازدیدی/حضوری - فیزیکی، روش کنترل 360 درجه )پرسش از ذینفعان(، روش کنترل اجتماعی )از طریق  .
افکار عمومی( و روش کنترل دستاورد، روش کنترل تصادفی - عمیق سنجش و پایش تحقق اهداف برنامه های استانی در سطح شهرستان

شرح وظایف دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان
هماهنگی جهت برگزاری جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان، شرکت در جلسات و تهیه و تنظیم صورت جلسات .
پیگیری اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در سطح شهرستان  .
پیگیری اجرای پروژه های مصوب در سطح شهرستان  .
اخذ گزارش عملکرد طرح ها و پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان مرتبط با شهرستان مزبور از فرمانداران و ارسال به  .

استان ستاد  دبیرخانه 
تایید نهایی گزارشات ارائه شده توسط فرمانداری ها و ارائه به دبیرخانه ستاد استان .
پاسخگویی به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان   .
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23- اقدامات انجام شده درراستای تحقق سیاست های  اقتصاد مقاومتی در شهرستان ها
پس از ابالغ احکام فرمانداران شهرستان ها توسط دبیرخانه ستاد فرماندهی استان، دبیرخانه ستاد استان جلسات تشریح ساز و کار اجرای مطلوب 

سیاست های اقتصاد مقاومتی را در 16 شهرستان استان مطابق جدول زمان بندی برگزار نمود.
پس از آن روسای ستادهای شهرستانی ضمن تشکیل جلسه ای فوق العاده نسبت به تشریح ساز و کار اجرای اقتصاد مقاومتی برای اعضای کمیته 
برنامه ریزی شهرستان ذیربط خود اقدام نمودند و مطابق مصوبات کارگروه ویژه فرمانداران، ستادهای شهرستانی به طور منظم تشکل جلسه داده 

و پیگیری مصوبات ستاد فرماندهی استان را در شهرستان ها تا حصول نتیجه در دستور کار خود قرار دادند.
پس از اتمام مرحله تدوین برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی، دستگاه های اجرایی استان برش شهرستانی پروژه های خود را تهیه نموده و برای 

اجرا به ادارات شهرستانی خود در سراسر استان ابالغ نمودند.
جدول- زمان برگزاری جلسات تشریح ساز و کار اجرای مطلوب سیاست های اقتصاد مقاومتی 

تاریخ برگزاری جلسه 
تشریح ساز و کار

شرح ردیف

95/3/5 فرمانداری شمیرانات 1
95/3/11 فرمانداری پیشوا 2
95/3/12 فرمانداری شهریار 3
95/3/17 فرمانداری رباط کریم 4
95/3/17 فرمانداری بهارستان 5
95/3/18 فرمانداری دماوند 6
95/3/19 فرمانداری پاکدشت 7
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تاریخ برگزاری جلسه 
تشریح ساز و کار

شرح ردیف

95/3/22 فرمانداری قدس 8
95/3/23 فرمانداری پردیس 9
95/3/24 فرمانداری قرچک 10
95/3/25 فرمانداری ورامین 11
95/3/26 فرمانداری ری 12
95/3/26 فرمانداری تهران 13
95/3/29 فرمانداری مالرد 14
95/3/30 فرمانداری فیروزکوه 15
95/3/31 فرمانداری اسالمشهر 16

24- نشست های منطقه ای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان 
با آغاز مرحله اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی در استان، نشست های منطقه ای شرق، غرب و جنوب استان جهت هر چه فعال تر نمودن ستادهای 
شهرستانی، ارزیابی و نظارت بر نحوه اجرا و رفع موانع اجرای برنامه های مصوب، شکل گرفت. در ادامه جداول مناطق سه گانه به تفکیک نام 

شهرستان ها و دستگاه های اجرایی که برای شهرستان ذیربط برنامه ارائه نموده اند آمده است.
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جدول6- تعداد پروژه های دستگاه های اجرایی در شهرستان های منطقه غرب  سال 95
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جدول7- تعداد پروژه های دستگاه های اجرایی در شهرستان های منطقه شرق  سال 95
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جدول8- تعداد پروژه های دستگاه های اجرایی در شهرستان های منطقه جنوب سال 95
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فصل دوم:

فرصت ها و مزیت ها، امکانات و تنگنا های توسعه استان تهران
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مقدمه
با توجه به کلیات اشاره شده و لزوم حرکت جمعی آحاد جامعه و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های بالقوه درونی کشور، ضرورت دارد با مبنا 
قراردادن بحث آمایش سرزمین و اتکاء به رویکرد جهادی و با پایبندی به ارزش های اسالمی، از ظرفیت تمام استان ها و مناطق کشور درتحقق 

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بهره برد. 
فصل حاضر نیز با همین هدف تنظیم شده، بطوری که با مروری بر اسناد باال دست و سند آمایش سرزمین و اسناد توسعه بخشی استان تهران و در 
ادامه با روش توصیفی و سپس تحلیل جداول داده-ستانده استان و خبرگی از صنعت گران، تولیدکنندگان و مسئوالن اجرایی استان، ضمن احصاء، 
شناسایی و اولویت بندی پیشران های اقتصادی استان تهران، مهمترین امکانات، مزیت ها و نیز تنگنا ها و آسیب های استان تهران معرفی خواهند 
شد. همچنین در گزارش حاضر سعی گردید ضمن معرفی اجمالی استان تهران و شهرستان های استان، ظرفیت های بالقوه استان و وضعیت آماری 

شاخص های کلیدی اقتصادی و صادراتی استان توصیف شده و جایگاه و وضعیت شاخص های اقتصادی ارائه گردد.
برای احصاء امکانات، مزیت ها، تنگنا ها و آسیب های استان تهران ابتدا استان بصورت اجمالی از حیث اقلیمی، تقسیمات کشوری، پیشینه تاریخی 
و فرهنگی، مفاخر، زبان، منابع معدنی و طبیعی و کشاورزی معرفی خواهد شد. در بخش دوم، شاخص های کلیدی اقتصادی و اجتماعی استان و 
روندهای گذشته و موجود تبیین و تحلیل خواهد شد. بخش سوم به ارائه مزیت ها و فرصت های آشکار و پنهان استان تهران به روش مزیت 
مکانی و تحلیل خبرگی اختصاص خواهد یافت. در بخش چهارم نیز مخاطرات و آسیب های موجود و فراروی استان تهران که در مطالعات تحلیل 

محیطی اسناد آمایش سرزمین و توسعه بخشی و دیگر اسناد باال دست بدان ها اشاره شده جمع بندی و ارائه خواهد شد. 
بدیهی است اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر تحقق رشد اقتصادي پایدار و شتابان متکی است و رشد اقتصادی کشور نیز از مجموع رشد 
و توسعه استان های کشور نشات می گیرد. رشد اقتصادی استان ها نیز در سایه دستیابي به فرصت ها و امکانات توسعه اي و کاهش تنگناهاي موجود 
در زیر بخش ها و تهدیدات توسعه اي میسر خواهد شد. استفاده از سناریوهاي مختلف رشد اقتصادي و بررسي تحوالت اقتصادی و تکنولوژیکي 
و بهره وري نیروي کار نیز مي توانند در ارزیابي رشد اقتصادي استان مفید واقع شوند. انتظار می رود با مروری بر این فصل بتوان با دیدی واقع 
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بینانه تر دورنمای استان تهران را در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تشریح نمود و برپایه فرصت ها و مخاطرات محیطی آشکار و پنهان 
بتوان پروژه های عملیاتی اثربخشی طراحی و اجرایی کرد. 

بخش اول: معرفی استان تهران
1-  موقعیت 

1-1-  اقلیم و سرزمین
استان تهران با وسعت 13/7 هزار کیلومتر مربع معادل 0/8 درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است. همسایگان استان تهران، 
استان های مازندران، سمنان، قم، البرز و استان مرکزي هستند. درجدول زیر اطالعات کلی شهرستان های استان تهران براساس جمعیت، وسعت، 

تعداد بخش و شهر و دهستان و فاصله از مرکز آورده شده است. 
جدول )1(: اطالعات کلی شهرستان  های استان )سال 1395(

وسعت 
)کیلومتر مربع(

جمعیت* )نفر( تعداد دهستان تعداد شهر تعداد بخش
فاصله از مرکز استان

 )کیلومتر(
شهرستان

191 525800 6 3 3 25/1 اسالمشهر
64 593500 4 3 2 35/8 بهارستان
695 354500 6 3 2 37/1 پاکدشت
276 201700 4 2 2 47/8 پردیس
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وسعت 
)کیلومتر مربع(

جمعیت* )نفر( تعداد دهستان تعداد شهر تعداد بخش
فاصله از مرکز استان

 )کیلومتر(
شهرستان

201 77700 4 1 2 65/1 پیشوا
1300 8505800 4 1 3 0 تهران
1905 107300 5 5 2 70 دماوند
293 314600 3 3 1 44/1 رباط کریم
2205 338200 9 4 5 14/3 ري
1198 51900 3 4 2 15/7 شمیرانات
336 802900 6 7 1 37/2 شهریار
2383 39500 5 2 2 143 فیروزکوه
82 355800 2 1 1 31/8 قدس
90 260900 2 1 1 38 قرچک
930 466800 4 2 2 47 مالرد
1541 344900 4 2 2 46/4 ورامین

مأخذ: دفتر آمار و اطالعات سازمان برنامه و بودجه استان

* برآورد جمعیت براساس اطالعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385-90
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1-2-   تقسیمات کشوری
بر اساس تقسیمات، استان تهران دارای 16 شهرستان، 33 بخش، 44 شهر، 71 دهستان و 741 آبادی دارای سکنه می باشد. جدول زیر اطالعات 

تفصیلی از تقسیمات کشوری مربوط به استان تهران را بازگو می کند. 
جدول )2(: استان تهران در تقسیمات کشوری

نام شهر نام مرکز دهستان نام دهستان نام مرکز بخش نام بخش
نام مرکز 

شهرستان
نام شهرستان 

اسالمشهر
ده عباس ده عباس

اسالمشهر  مرکزي 

اسالمشهر اسالمشهر

بهرام آباد بهرام آباد

چهار دانگه
چهاردانگه چهاردانگه

چهاردانگه چهاردانگه
فیروزبهرام فیروزبهرام

احمدآباد مستوفي
احمدآباد مستوفي احمدآباد مستوفي

احمدآباد مستوفي احمدآباد مستوفي
چیچکلو چیچکلو

پاکدشت 
حصار امیر حصار امیر

پاکدشت  مرکزي 

پاکدشت  پاکدشت 

فرون آباد فرون آباد
فیلستان فیلستان

شریف آباد 
جمال آباد جمال آباد

شریف آباد فرون آبادشریف آباد شریف آباد
کریم آباد کریم آباد
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تلوباال سیاهرود تهران  مرکزي 

تهران  تهران 
- سولقان سولقان کن کن

-
خالزیر خالزیر

آفتاب آفتاب
آفتاب آفتاب

شهر جدید 
پردیس
بومهن

گلخندان قدیم گلخندان
بومهن بومهن

شهر جدید 
پردیس

پردیس
کرشت کرشت

-
خسروآباد جاجرود

خسروآباد جاجرود
سعیدآباد جاجرود سعیدآباد

دماوند
کیالن
آبسرد

سربندان   ابرشیوه 
دماوند  مرکزي 

دماوند دماوند
مراء تار رود

آبسرد جمع آبرود

رودهن 
آبعلي

آبعلي آبعلي
رودهن رودهن

مهرآباد مهرآباد

نام شهر نام مرکز دهستان نام دهستان نام مرکز بخش نام بخش
نام مرکز 

شهرستان
نام شهرستان 
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رباط کریم
نصیر شهر

شهر جدید پرند

آدران  امامزاده ابوطالب
رباط کریم   مرکزي  رباط کریم  منجیل آبادرباط کریم  منجیل آباد

وهن آباد وهن آباد

نسیم شهر
اسماعیل آباد اسماعیل آباد

نسیم شهر  بوستان 
گلستان  بهارستان

همدانک همدانک

گلستان
صالحیه

صالحیه صالح آباد
گلستان گلستان

میمنت آباد میمنت

ري 
اسالم آباد عظیمیه

ري  مرکزي 

ري  ري 

غني آباد غني آباد

حسن آباد
حسن آباد حسن آباد

حسن آباد فشاپویه
کلین کلین

باقرشهر
کهریزک

کهریزک کهریزک کهریزک کهریزک

-
قیامدشت خاوران شرقي

قیامدشت خاوران
قاسم آباد تهرانچي خاوران غربی

-
قلعه نو قلعه نو

قلعه نو قلعه نو
چاله طرخان چاله طرخان

نام شهر نام مرکز دهستان نام دهستان نام مرکز بخش نام بخش
نام مرکز 

شهرستان
نام شهرستان 
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تجریش لواسان بزرگ  لواسان بزرگ 
لواسان   لواسانات 

تجریش   شمیرانات 
لواسان افجه  لواسان کوچک
فشم

شمشک
حاجي آباد رودبار قصران فشم  رودبار قصران

شاهدشهر
شهریار
صباشهر

شهر جدید 
اندیشه
وحیدیه
باغستان
فردوسیه

وحیدیه  جوقین

شهریار  مرکزي  شهریار شهریار

رزکان رزکان
سعیدآباد سعیدآباد

فردوسیه  فردوس
صباشهر قائم آباد

باغستان مویز

مالرد مالرد مالرد شمالي
مالرد  مرکزي 

مالرد مالرد
- بیدک )بیدگینه( مالرد جنوبی

صفادشت
اختر آباد اختر آباد

صفادشت صفادشت
صفادشت بي بي سکینه 

نام شهر نام مرکز دهستان نام دهستان نام مرکز بخش نام بخش
نام مرکز 

شهرستان
نام شهرستان 
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قدس
دانش دانش

قدس  مرکزي  قدس  قدس 
هفت جوي هفت جوي

فیروزکوه
سرانزا پشتکوه

فیروزکوه مرکزي
فیروزکوه فیروزکوه

آتشان  حبلرود
شهر آباد شهر آباد

ارجمند
سله بن  دوبلوک

ارجمند ارجمند
ارجمند قزقانچاي

ورامین
خورین بهنام پازوکي جنوبي

ورامین مرکزي
ورامین ورامین

باغ خواص  بهنام وسط شمالي

جوادآباد
آب باریک  بهنام وسط جنوبي

جوادآباد جوادآباد
جوادآباد بهنام عرب جنوبي

قرچک
قشالق جیتو قشالق جیتو

قرچک مرکزي قرچک قرچک
ولي آباد ولي آباد

پیشوا
عسگرآباد عباسي  عسگریه 

پیشوا مرکزي
پیشوا پیشوا

قلعه سین پیشوا

-
جلیل آباد جلیل آباد

جلیل آباد جلیل آباد
طارند باال طارند باال

نام شهر نام مرکز دهستان نام دهستان نام مرکز بخش نام بخش
نام مرکز 

شهرستان
نام شهرستان 
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جدول )3( شاخص های کلی تقسیمات کشوری استان تهران را نشان می دهد. این استان با 13692 کیلومتر مربع مساحت، دارای 16 شهرستان و 
44 شهر است و 13 شهر استان جمعیت باالی 100 هزار نفر دارند. 

جدول )3(: شاخص های تقسیمات کشوری در استان تهران

7 
 

3-213692 

16 44 13 100  

3-2 :( 

 1395 

 13692 

 16 

 33 

 44* 

 1036 

 71 

 741 

100  13 

                    
                    

 
3-1- 

       

  

106 .   

 

  916  

114   

  

 )(   1172 

  

                      ماخذ: دفتر آمار و اطالعات سازمان برنامه و بودجه استان
                      * با احتساب شهر ري و شهر تجریش



سند راهربدی

119

1-3-پیشینه تاریخی و فرهنگی
تهران در آغاز روستایی نسبتًا بزرگ بود که میان شهر بزرگ و نام آور آن زمان، شهر ری و کوهپایه  های البرز جای گرفته بود. پس از یورش مغوالن 
به ری و ویرانی این شهر، تهران بیش از پیش رشد یافت و شماری از اهالی ری را نیز در خود جای داد و مساحتش در این دوران به 106 هکتار 
رسید. این منطقه در دوره سلسله صفوی به علّت این که بقعه سید حمزه جّد اعالی صفویه در نزدیکی حرم شاهزاده عبدالعظیم جای داشت و 
تهران نیز دارای باغ  های خوش آب و هوا بود، مورد توجه قرار گرفت. نخستین بار، شاه طهماسب اول صفوی در سال 916 خورشیدی هنگام گذر 
از تهران باغ و بوستان فراوان این شهر را پسندید و دستور داد تا بارو و خندقی به دور آن بکشند. این بارو که 114 برج به عدد سوره های قرآن و 
چهار دروازه رو به چهار سوی دنیای پیرامون داشت، از شمال به میدان توپخانه و خیابان سپه، از جنوب به خیابان مولوی، از شرق به خیابان ری 
و از غرب به خیابان وحدت اسالمی )شاپور( امروزی محدود می شد، کریم خان در نبردهای خود برابر محمدحسن خان قاجار در سال 1172 قمری 
تهران را مرکز اردوکشی خود برگزید و پس از پیروزی در این جنگ در دیوانخانه دیرین تهران که در زمان شاه سلیمان ساخته شده بود باِر عام 
داد و با عنوان وکیل الرعایا، زمامداری ایران را در دست گرفت و تهران از آن روزگار مرکز نظام سیاسی و اداری قرار گرفت . این ویژگی ها هنوز 

مهمترین خصلت ساختاری  تهران محسوب می شود. 
این امر به دلیل مرکزیت جغرافیایی، اقلیم مناسب و وجود بافت مذهبی و تاریخی منطبق با فرهنگ کشور است. از زمان شکل گیری پایتخت در 
تهران، به دلیل مناسب بودن شرایط فوق الذکر برای جذب جمعیت و فعالیت، کارکرد سکونتگاهی این منطقه یعنی شهر تهران و مناطق اطراف 
آن نیز تقویت شده است. عالوه بر این، رویکردهای اتخاذ شده در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری ها، به گونه ای بوده که تمرکز سیاسی و اداری 
و تراکم جمعیت و فعالیت در شهر تهران و مجموعه شهرهای پیرامون آن تقویت شده است. این شهر با برخورداری از بسیاری از فعالیت های 
اقتصادی دارای ارتباطات و پیوندهای مالی، تکنولوژیکی، جمعیتی و کاالیی و... در سطح  بین المللی است. همچنین به سبب پایتخت بودن تهران و 
قرار داشتن کلیه وزارتخانه و سازمان-های بزرگ دولتی در این کالنشهر، بالطبع دارای ارتباطات سیاسی و اداری و نیز اقتصادی در سطحی فراملی 
و بین المللی است. پیوندهای بسیار قوی مجموعه شهر های اطراف کالن شهر تهران، بررسی و تصمیم گیری برای شهر تهران فارغ از شهرهای 
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پیرامون آن را غیرممکن ساخته است. تهران بزرگترین مرکز تراکم اقتصادی ایران است و نقش منحصر به فردی در اقتصاد ملی ایفا می کند. به 
لحاظ تاریخی تمرکز بیشتر اشکال فعالیت اقتصادی در تهران تابعی از موقعیت مسلط اداری این شهر نسبت به بقیه کشور است و سهم عمده ای 

از جمعیت و تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. 

1-4-  صنایع دستی
صنایع دستی استان تهران با توجه به بافت اجتماعی و تنوع قومی، به سه دسته شهری، روستایی و عشایری تقسیم می شود. عمده ترین صنایع 
دستی استان را قلم زنی روی مس و برنج. خراطی و سبدبافی، خاتم کاری، شیشه گری، تراش و نقاشی روی شیشه، زیلو بافی، نقاشی روی چرم، 
قالی بافی، سفالگری و چاپ باتیک تشکیل می دهد. رشته های مورد اشاره فاقد سابقه طوالنی در منطقه هستند و دست اندرکاران اکثر رشته های 
صنایع دستی عمدتا از شهرستانهای دیگر به تهران مهاجرت کرده اند. به طور مثال، ساخت مصنوعات خاتم و قلم زنی را به طور عمده، صنعتگران 

شیرازی و اصفهانی انجام می دهند. بیشتر خّراطان این صنایع نیز اهل دزفول هستند.
صنایع دستی روستایی به طور عمده خانگی و غیر دائمی هستند و فعالیتهای عمده آنها را قالی بافی، سفالگری، حصیربافی، گلیم بافی )منجمله 

ورنی بافی( و دستبافی تشکیل می دهد.
صنایع دستی عشایری قدیمی ترین نوع صنایع دستی استان است که تولید آن عموما به طور خانگی و فصلی انجام می پذیرد. این نوع از صنایع 
دستی، با توجه به ترکیب قومی منطقه، در میان صنایع دستی استان جایگاهی ویژه دارد و هم اینک یکی از نقاط برجسته و مثبت صنایع دستی 
استان محسوب می شود. دست اندرکاران این بخش از دست ساخته های ایرانی که بافت انواع قالی و قالیچه، ورنی، جاجیم و گلیم ، چنته، رویه 
پشتی، جوال، خورجین و نیز رنگرزی و ریسندگی پشم را در انحصار خود دارند، گروهی از عشایر لر، قشقایی، شاهسون و... هستند که در دهه های 

اخیر از زادگاه خود به تهران ، ری و ورامین مهاجرت کرده اند.
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1-5 -  مفاخر 
شرح احوال عالمان و شاعران تهران در روزگاران گذشته، غالبًا در پیوند با مشاهیر ری آمده است. از سویی از زمان پایتخت شدن تهران و مهاجرت 
خاندان های بسیار از والیات مختلف به پایتخت و بزرگ شدن شهر، تشخیص تهرانی از غیرتهرانی مشکل است. عالوه بر آن از انقالب مشروطیت 
به بعد بیشتر مشاهیر ایران، یا به طور مطلق ساکن تهران بوده اند یا بیشتر در پایتخت روزگار گذرانده اند. بدیهی است به سختی می توان آنان را 

تهرانی نامید. از شاعران عصر شاه اسماعیل صفویه، مفاخر زمان ناصرالدین شاه قاجارو ... مي توان به عنوان نمونه هایي نام برد.

2-  جمعیت و نیروی انسانی
بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90، استان تهران جمعیتی بالغ بر 12/2 میلیون نفر داشته بطوریکه نرخ رشد جمعیت استان 
طی سالهای 90-85 ، ساالنه حدود 1/44 درصد بوده است که بر این اساس جمعیت استان در سال 1395 در حدود 13/3 میلیون نفر برآورد می 
گردد. وجود کالن شهر تهران سبب گردیده که سهم استان از جمعیت کشور رقمی در حدود 16/2 درصد باشد. همچنین بیش از 60 درصد از 
جمعیت استان در شهرستان تهران متمرکز شده اند. نرخ شهرنشینی 93 درصدی نشانگر سکونت بخش اعظم جمعیت در نقاط شهری استان می 
باشد، در حالی که در کشور نرخ شهرنشینی 71 درصد بوده است. تراکم جمعیت استان حدود 904 نفر در کیلومتر مربع و بعد متوسط خانوار 3/3 

نفر بوده است.
جمعیت فعال استان 4040 هزار نفر و جمعیت شاغل 3511 هزار نفر بوده که 7 درصد آن روستایی است. ترکیب اشتغال در بخش های کشاورزی، 
صنعت و خدمات به ترتیب 2/2 ، 32/4 و 60/9 درصد و نرخ بیکاری 9/9 درصد است. بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار ارائه شده از سوی 
مرکز آمار ایران در سال 94 نرخ مشارکت اقتصادی )نرخ فعالیت( استان برابر 37/1 درصد بوده است. اطالعات مربوط به شاخص های جمعیتی 

استان تهران در جدول )4( آورده شده است. 
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جدول4- شاخص های جمعیتی استان تهران
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                                               مأخذ: سالنامه آماری استان تهران سال 1392

3-  امور اجتماعی
3-1-  نرخ باسوادی

میزان با سوادی استان در سال 1390 در حدود  90/4 درصد و این شاخص در نقاط روستایی 79/4  درصد بوده است. 
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3-2-  آموزش مقدماتی
در سال تحصیلی 93-1392 تعداد کل دانش آموزان مقاطع مختلف 1579 هزار نفر بوده که 49/6 درصد از آن را دانش آموزان دختر تشکیل داده اند. 

سهم دانش آموزان مناطق روستایی 7 درصد بوده است.

3-3-  آموزش عالی
در سال تحصیلی 93-1392 تعداد دانشجویان استان 863183  نفر در 316  مرکز آموزش عالی که از این تعداد 21 درصد در دانشگاه های دولتی 

مشغول به تحصیل بوده اند. همچنین به ازای هر هزار نفر جمعیت 70 دانشجو وجود دارد.

3-4-  بهداشت و درمان 
در سال 1392، 162 بیمارستان با 29350 تخت )2/4 تخت به ازای هر هزار نفر(، 1072 مرکز بهداشتی و درمانی)119مرکز بهداشتی درمانی 
روستایی( و 267 خانه بهداشت روستایی در استان دایر بوده است. نسبت برخورداری جمعیت به پزشک به ازای هر 2128 نفر یک پزشک بوده است.

3-5-  فرهنگ، هنر و گردشگری
در سال 1392، 4648 مرکز و کانون فرهنگی و هنری )خصوصی و دولتی( و 198 باب کتابخانه  عمومی در استان وجود داشته است. همچنین تعداد 

مطبوعات محلی و منطقه ای44 مورد بوده است. 

3-6-  ورزش
در سال 1392 این استان دارای 2518 سالن ورزشی و 25 ورزشگاه بوده که سرانه فضای ورزشی )سرپوشیده و باز( در کل جمعیت به ازای هر هزار نفر 

0/42 متر مربع است.
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4-  امور تولیدی
4-1-  منابع و ذخایر آبی

رودهای مهم در این استان جاجرود، حبله رود، کن، دماوند و الر است. پتانسیل آبهاي سطحي و زیرزمیني 4506میلیون مترمکعب و مصرف فعلي 
4254 میلیون مترمکعب که 56 درصد کشاورزي، 42 درصد شرب و 2 درصد صنعتی مي باشد. 

سدهای تأمین کننده مصارف آب استان و نوع بهره برداری:
سد الر: شرب و کشاورزي

سد لتیان: شرب
سد ماملو: شرب

سد امیرکبیر: شرب و کشاورزي
سد طالقان: شرب و کشاورزي

4-2- کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری
در سال زراعی 92-1391 سطح زیر کشت محصوالت زراعی و باغی استان بالغ بر 197/3 هزار هکتار بوده که از این مقدار ساالنه 28  درصد به 
کشت باغی و 72 درصد به زراعی اختصاص دارد. همچنین سطح زیر کشت اراضی دیم 2/1 هزار هکتار بوده است. محصوالت عمده زراعی استان 

گندم، جو، ذرت علوفه ای، سبزی و صیفی می باشد. 
در همان سال 8799 واحد صنعتی پرورش و نگهداری دام و طیور در سطح استان فعال بوده است. 100 درصد مرغداری های استان صنعتی و 81/4 

درصد دامپروری استان مکانیزه هستند و همچنین سهم استان از تولید گوشت قرمز کشور برابر 12/6 درصد است. 
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4-3- جنگل و مرتع
استان تهران دارای بیش از 14 هزار هکتار جنگل در دست کاشت و طبیعي است. درضمن در استان 919/7 هزار هکتار مرتع وجود دارد که علوفه 

قابل برداشت از این مراتع 104 هزار تن می باشد. مناطق حفاظت شده 1100 هزار هکتار و بیابان زدایی 104/9 هزار هکتار صورت گرفته است. 

4-4- صنعت و معدن
تعداد صنایع موجود استان در پایان سال 1392 برابر با 16875 واحد و معادن فعال 650 فقره بوده است. همچنین 11 شهرک صنعتی و 5 ناحیه 
صنعتی )عملیاتي( در استان وجود دارد. عمده ترین معادن استان، شامل معادن کوهی، شن و ماسه آبرفتی و خاک رس مي باشد. سهم ارزش تولیدات 
این معادن نسبت به کل معادن کشور11/52 درصد و میزان اشتغالزایی این معادن در استان 10 هزار نفر در حوزه اکتشاف و استخراج و 37 هزار 
نفر در گروه صنایع معدنی بوده است. میزان اسمی تولیدات گروه معدنی غیر فلزی ساالنه34500 هزار تن بوده است. در سال 1392 ارزش صادرات 

غیر نفتی استان7789 میلیون دالر بوده است.

5-  امور فنی و زیربنایی
5-1- عمران شهری و روستایی

در سال 1392، 1678 هزار مشترک آب در سطح استان با مصرف سرانه آب 0/089 متر مکعب وجود داشته است. همچنین43 نقطه  شهری از گاز 
بهره مند می باشند. سهم استان از ضریب نفوذ تلفن همراه 89/1 درصد و تلفن ثابت 53 درصد است. از کل روستاهای باالی 20 خانوار این استان 

100 درصد از برق و 56 درصد از گاز و87 درصد از آب آشامیدنی سالم برخوردار هستند. 
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5-2- حمل و نقل
استان تهران دارای 161/3 کیلومتر راه اصلی، 108/2کیلومتر راه فرعی، 446 کیلومتر بزرگراه و143/8 کیلومتر آزادراه است. طول راه روستایی)آسفالته 

و شوسه( 1909 کیلومتر می باشد. این استان دارای 7901222 کیلومتر راه آهن و همچنین دو فرودگاه بین المللی می باشد.

6- اسناد باالدستی استان ) نظریه پایه توسعه استان تهران و آمایش سرزمین(
استان تهران برخوردار از آمایش سرزمین، سند توسعه بخشی و جداول داده - ستانده استانی است. در نظریه پایه توسعه استان تهران ذکر شده است:

در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز بلندمدت توسعه کشور، ضوابط ملی و جهت گیری هاي آمایش سرزمین و باتوجه به ویژگي ها، نقش و 
جایگاه منحصر به فرد استان در تحقق اهداف توسعه ملي، استان تهران »بسترسازي مدیریت عالي فرآیندهاي توسعه ملي و روابط بین 
المللي کشور، هدایت امور تخصصي علمي و پژوهشي، فعالیتهای اقتصادی دانش بنیان با فناوری های نوین و برتر  را به عهده 

داشت«.  خواهد 
تکیه بر اولویت هاي فوق مانع بهره گیري از سایر توانمندي ها و ظرفیت هاي استان نخواهد بود. به منظور تقویت عملکرد بین المللي استان تهران، 
کاهش تمرکز و تراکم فعالیت و جمعیت در مجموعه شهري تهران، ساختار فعالیت هاي اقتصادی در راستاي افزایش سهم فعالیت هاي دانش بنیان 

و مرتبط با عملکرد فوق تغییر مي یابد. 
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مأموریت استان تهران
    پاراگراف اصلی نظریه پایه توسعه استان که با اندکی اصالحات در 90/11/30 کمیته تخصصی آمایش ذیل کارگروه آمایش، محیط زیست و 
توسعه پایدار استان تهران به تصویب رسیده است، حاوی اهداف کالن توسعه استان، مسائل و مأموریت آن می باشد. بنابراین در راستای تحقق 

اهداف بنیادین کشور و بر اساس اسناد فرادست، مأموریت استان تهران عبارت است از: 
»بسترسازی برای مدیریت عالي فرآیندهاي توسعه ملي و روابط بین المللي کشور، هدایت امور تخصصي علمي و پژوهشي، خدمات برتر، صنایع با 

فناوری نوین و برتر و خدمات الکترونیکي«

هدف غایي نظریه پایه توسعه استان )مأموریت استان تهران(:
استان تهران عهده دار »مدیریت عالي فرآیندهاي توسعه ملي و روابط بین المللي کشور« می باشد.

اهداف کمی جهت تحقق هدف غایی نظریه پایه توسعه استان تهران:
الف( مدیریت)هدایت( امورتخصصي علمي و پژوهشي، فعالیت های با تکنولوژي برتر 

ب( تقویت عملکرد بین المللي شهر تهران )و کاهش نقش فراملی استان( 
ج( کاهش تمرکز، تراکم و مهار روند رو به رشد جمعیت و فعالیت در منطقه عمومی تهران

راهبرد اصلي دستیابي به اهداف کمي در راستاي اهداف غایي تعیین شده براي استان تهران:
» افزایش سهم فعالیت هاي دانش پایه و خدمات الکترونیک از طریق تغییر در ساختار فعالیت هاي بخشی و فرابخشی«
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موضوعات محوری و اولویت دار استان
با عنایت به پاراگراف اصلی نظریه پایه توسعه استان، شش موضوع محوری و اولویت دار برای استان شناسایی و به تصویب کمیته مذکور رسیده 

است که به شرح فهرست زیر می باشد:
مدیریت عالی فرآیندهای توسعه ملی .  
مدیریت روابط و نقش های بین المللی .  
هدایت امور تخصصی علمی و پژوهشی .  
پیشرو در فناوری های برتر و نوین .  
فعالیت های دانش بنیان)خدمات و صنایع برتر( .  
جمعیت)توسعه کیفی( .  

مسائل استان
با عنایت به پاراگراف اصلی نظریه پایه توسعه استان، سه مسأله اصلی برای استان شناسایی و به تصویب کمیته مذکور رسیده است که به شرح 

زیر می باشد:
محیط زیست )آب، آلودگی و زلزله( .  
تمرکز سیاسی و اداری و تراکم جمعیت و فعالیت .  
منطقه عمومی )مجموعه شهری( تهران1  .  

1. منطقه عمومی تهران شامل شهرهای واقع در شهرستانهای تهران، دماوند، ری، شمیرانات، کرج، ورامین، اسالمشهر، ساوجبالغ، شهریار، رباط کریم، پاکدشت و نظرآباد است.
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اهداف کالن توسعه استان
الف - توسعه فضایی 

  دستیابی به تعادل فضایی و استقرار بهینه جمعیت و فعالیت در سطح استان متناسب با توان اکولوژیک )نوع توسعه( و ظرفیت برد )حد توسعه( .

کنترل جمعیت و مهار توسعه کالبدی مجموعه شهری تهران .  

ایجاد مدیریت واحد شهری، با توجه و تأکید بر مسائل مجموعه شهری تهران با رویکرد سالم سازی و حفاظت از محیط زیست  .  

ساماندهی فعالیت های اقتصادی استان اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات با رویکرد حفاظت از محیط زیست .  

کاهش تمرکز فعالیت و تراکم جمعیت .  

ب - حفاظت، احیاء و بهره برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی
حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع آب و اصالح ساختار نظام توزیع و مصرف آب .  
حفظ، احیاء و بهره برداری پایدار مطلوب از منابع طبیعی و پایه .  
توسعه زیست بوم ها و چشم انداز های طبیعی .  
کاهش آالینده ها به سطح استانداردهای بین المللی .  
کنترل و مدیریت بحران آلودگی هوای شهر تهران .  
کاهش رانت حاصل از تغییر کاربری اراضی )به منظور کنترل تغییرات کاربری اراضی( .  
ارتقای شاخص های شهر سالم و پایدار در مجموعه شهری تهران )کاهش ترافیک و ...( .  



130

ج - برخورداری از شهر ایمن و سالم 
افزایش سطح ایمنی در برابر سوانح طبیعی)سیل - زلزله و ...( .  
  اصالح بافت کالبدی مجموعه شهری تهران و نظارت بر ساخت و سازها و گسترش فیزیکی شهر در راستای مدیریت بحران و کنترل  .

حوادث غیرمترقبه
سالم سازی اوقات فراغت شهروندان و برنامه ریزی در جهت حمایت از اقشار اجتماعی آسیب پذیر .  
بهره گیری بهینه از توانمندی ها و منابع استان، با رویکرد توسعه پایدار و توجه به اصل مزیت نسبی .  
  تالش در راستای افزایش امنیت اجتماعی و احیای ارزش های اجتماعی و سنت های ارزشمند و برنامه ریزی در جهت بهبود رفتارهای  .

فردی و  جمعی
حفظ هویت تاریخی اعتالی فرهنگی استان و ساماندهی .  
توزیع مطلوب فضایی امکانات و فعالیت های فرهنگی- اجتماعی .  
کاهش افتراق فضایی)توسعه نیافتگی و دوگانگی( گروه های اجتماعی در مجموعه شهری .  

د - دست یابی به جایگاه مناسب و مطلوب استان در نظام ملی، منطقه ای و بین المللی
توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات، برخورداری ازخدمات الکترونیک و فناوری های نوین و برتر .  
سازماندهی و بهینه سازی نظام فعالیت های تخصصی علمی و پژوهشی در راستای نیاز های ملی و استانی .  
اصالح ساختار مدیریتی و هویت بخشی به مدیریت مجموعه شهری تهران )تمرکز زدایی در نظام تصمیم گیری( .  
  ایجاد زیرساخت ها و ساختار های ارتباطی و اطالعاتی مدرن با توجه به نقش و عملکرد شهر تهران به عنوان هسته مرکزی شبکه ارتباطی  .

و اطالعاتی
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بهره گیری از مشارکت مردمی و توانمندی های بخش خصوصی در توسعه مجموعه شهری تهران  .  

افزایش سهم فعالیت های دانش پایه .  

کاهش نقش های ملی .  

راهبرد های طرح یاد شده به شرح زیر می باشد:
الف - کاهش تمرکز جمعیت و فعالیت در شهر تهران و توزیع آنها در سایر کانونهای جمعیتی مصوب مجموعه به منظور جلوگیری از پراکندگی 

بیشتر در روند اسکان جمعیت و استقرار فعالیت ها.
ب - ایجاد انسجام و ساماندهی و تجهیز کانون های جمعیتی عمده مجموعه و تقویت ارتباط بین آنها.

پ - استفاده حداکثر از توان و ظرفیت زیرساخت های موجود.
ت - بازنگری در سیاست ها و برنامه های اسکان جمعیت در سطح ملی و استانی با تاکید برحل مسئله اسکان غیر رسمی و تامین مسکن کم درآمدها.

با توجه به محدودیت های توسعه منطقه عمومی تهران به ویژه در زمینه تامین آب و ضرورت کنترل، به منظور مهار و جلوگیری جدی از افزایش 
جمعیت مجموعه، سقف جمعیتی 15 میلیون نفر به ازای جمعیت 101/6 میلیون نفری کشور و سقف جمعیتی 14 میلیون نفر به ازای تحقق جمعیت 

92/3  میلیون نفری کشور در سال 1400 تعیین شده است. 
با توجه به نقش و دخالت عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی در تحقق یافتن هدف جمعیتی فوق، اقدامات الزم در زمینه های ذیل، 
توسط دستگاه های ذی ربط به منظور پیشگیری از تجاوز جمعیت منطقه عمومی تهران از سقف یاد شده و به عنوان شروط تحقق سقف جمعیتی 

14 تا 15 میلیون نفر )تا سقف 15 درصد جمعیت کشور( در افق سال 1400 برای منطقه عمومی تهران و سایر اهداف طرح مذکور، انجام پذیرد.
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بخش اول- اقدامات بنیادی در سطح ملی:
الف- تداوم کنترل آهنگ رشد جمعیت کشور تا رسیدن به حدود مطلوب برای توسعه پایدار ملی،

ب - تراکم زدایی و تمرکززدایی در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری برای افزایش اختیارات در سطوح استانی و مجموعة های شهری.
ج - تکمیل و تصویب طرح آمایش سرزمین با تاکید بر موارد ذیل:

1- تجهیز و ایجاد قطب های توسعه منطقه ای و تجاری با صنایع و خدمات پیشرفته و ارتباطات ملی و فراملی به منظور جذب جمعیت و فعالیت ها 
به دیگر مناطق مستعد کشور.

2- ایجاد تحولی کیفی در بخش کشاورزی و مدیریت توسعه روستایی به منظور باال بردن میزان بهره وری و کارآیی بخش کشاورزی و استقرار 
فعالیت های نوین صنعتی و خدماتی برای حفظ و جذب جمعیت به مناطق روستایی

و  منطقه ای  و  آمایش  )طرح های  کالبدی  و  بخشی  توسعه  برنامه های  اجرای  فرآیند  در  هماهنگی  ایجاد  منظور  به  الزم  قوانین  تدوین  د- 
مجموعه های شهری(

هـ- فعالیت و مداخله موثر دولت در زمینه فراهم آوردن شبکه های زیر بنایی، ارتباطات پیشرفته و تشویق ها و انگیزه های مالیاتی و اعتباری به 
منظور جذب جمعیت و فعالیت ها به دیگر مناطق مستعد کشور در چارچوب طرح های مصوب ملی.

و اصالح قوانین مالیاتی و ساز و کار درآمد و هزینه بر اساس اصل »تامین هزینه های اداره امور شهر ها توسط ساکنان آنها«.
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بخش دوم- اقدامات در سطح منطقه عمومی تهران:
الف - برنامه ریزی برای خروج تدریجی بخشی از فعالیت های خدماتی، آموزشی صنعتی، کشاورزی و تجاری غیر ضروری و نامتناسب با ظرفیت 

شهری و منطقه عمومی تهران )در حد 250 هزار شغل(
ب  بازنگری در سیاست ها، برنامه ها و طرح های در دست مطالعه، مصوب و در دست اجرای توسعه بخشی و کالبدی استان تهران توسط کلیه 

دستگاه های اجرایی ذی ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط و موثر در امر توسعه و عمران بر مبنای الزامات گزینه جمعیت مصوب .
ج- تقویت و تجهیز کانون های اصلی تمرکز جمعیت و نیز شهر های جدید در دست اجرای مجموعه به لحاظ تاسیسات و خدمات شهری و امکانات 
دسترسی و ارتباط به منظور گسترش عرصه سرمایه گذاری ها در زمینه توسعه عمران به کل مجموعه و تحقق هدف طرح در زمینه تمرکز زدایی 

از شهر تهران.
د- بازنگری سایر ضوابط و مقررات ناظر بر استقرار صنایع در استان تهران بر اساس شرایط نوین اقتصادی، با توجه ویژه به صنایع متکی بر 

قوانین و مقررات مربوط. با رعایت  تهران  پیشرفته و رعایت سقف جمعیتی مصوب منطقه عمومی  فناوری های 
هـ- سیاستگذاری در خصوص نحوه واگذاری تراکم ساختمانی با رعایت سقف مصوب 7/65 میلیون نفر جمعیت برای محدوده شهر تهران در کلیه 
برنامه ها و طرح های توسعه شهری و توقف توسعه مسکونی در مناطق )21 و 22( و اراضی شرق منطقه )4( شهرداری تهران و تخصیص اراضی 

مذکور به کاربرد های مقیاس منطقه ای، ملی و فراملی در چارچوب طرح های جامع و تفصیلی .
و - تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های الزم به منظور حفاظت از اراضی کشاورزی مرتعی و نواحی روستایی و توسعه فضا ها و کمربند های سبز 
و همچنین  توان های طبیعی  توسعه کشاورزی، حفظ  زیست،  کیفیت محیط  ارتقای  منظور  به  مناطق حفاظت شده مجموعه  و  ملی  پارک های 

جلوگیری از گسترش بی رویه و پراکندگی استقرار جمعیت و فعالیت در سطح مجموعه.
ز- تاسیس مرکز آمار اطالعات و برنامه ریزی منطقه عمومی تهران و شهرهای اطراف آن به منظور جمع آوری ، پردازش تجزیه و تحلیل مستقر 

و ارایه منظم گزارش ها در زمینه چگونگی و تحوالت رشد و توسعه منطقه عمومی تهران و شهرهای اطراف آن. 
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بخش دوم: تحلیل شاخص های کلیدی استان و روند های گذشته و موجود
در این فصل سعی خواهد شد مهمترین شاخص های اقتصادی و اجتماعی استان که می تواند تصویری دقیق از رخداد ها، تحوالت، معضالت و 
فرصت های گذشته، موجود و پیش روی استان را ارائه دهد، معرفی و تحلیل گردد. بدیهی است برپایه این شاخص ها و تحلیل آنها، می توان دید 
واقع بینانه ای از آسیب پذیری استان تهران در حوزه مسایل اقتصادی و اجتماعی بدست آورد و پروژه های عملیاتی اثربخشی برای مرتفع نمودن 

آن ها اتخاذ نمود.
مهمترین شاخص اقتصادی که می تواند جایگاه و موقعیت استان و جهت گیری سیاست های اتخاذ شده و بخش های کلیدی اقتصادی را در استان به 
تصویر بکشد، تولید و ارزش افزوده استان و بخش های عمده اقتصادی است. در جدول )5( تولید ناخالص داخلی استان تهران در مقایسه با کشور 
و رشد آن طی مقاطع زمانی 1385، 1390 و 1392 آورده شده است. همانطورکه مالحظه می گردد سهم استان از تولید ملی حدود 23 درصد بوده 
است و طی سه مقطع مورد بررسی، از این سهم استانی کاسته شده است. البته الزم به ذکر است از سال 1388 شهرستان کرج از استان تهران جدا 
و استان البرز شکل گرفت. لذا کاهش حدود 2 درصدی سهم استان می تواند از این موضوع نشات بگیرد. با ابن حال ثبات و پایداری سهم تولید 

استان از کشور نیازمند ارتقای بهره وری و رقابت منطقه ای و استانی و بهره گیری از فرصت های بالقوه است. 
در جداول )6( و )7( سهم ارزش افزوده استان در بین بخش های مختلف اقتصادی به تصویر کشیده شده است. درمجموع باید اشاره داشت حدود 
60 تا 65 درصد ارزش افزوده استان تهران در بخش خدمات است. بین 20 تا 25 درصد در بخش ساختمان و آب و برق و گاز، حدود 10 تا 12 
درصد در بخش صنعت و معدن و مابقی در بخش کشاورزی و ماهیگیری است. با این حال چنانچه استان در تالش است در قالب سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی، ضمن ایجاد پویایی و شتاب پایدار در رشد اقتصادی، شاخص های مقاومت اقتصادی خود را نیز بهبود ببخشد، می باید به سمت 
بخش خدمات و بخش صنعت و معدن آنهم تولیدات باارزش افزوده باال و دانایی محور برود. آنچه از خدمات استان مشهود است، همچنان نیازمند 
برنامه ریزی درجهت ارائه خدمات دانایی محور و باارزش افزوده بیشتر در استان هستیم و گذر از خدمات باارزش افزوده پایین و حرکت درجهت 
تولید خدمات با ارزش افزوده باال جزو ضروریات استان در پروژه های اقتصاد مقاومتی می تواند مطرح باشد. درضمن سهم بخش صنعت و معدن 
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نیز درمسیر اصالح توسعه بین بخشی استان تهران باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد و افزایش سهم این بخش با محوریت توسعه کسب و کار های 
کوچک و متوسط و صنایع دانش پایه ضرورت دارد.

جدول )5(: تولید ناخالص داخلي استان تهران، کشور و رشد آن )میلیارد ریال(

1392 1390 1385 شرح

2257712 1458029 535618 تولید ناخالص داخلي استان
10049087 6273278 2386016 تولید ناخالص داخلي کشور

22/4 23/2 22/4 سهم استان از کل کشور )درصد(
7/5  16 - رشد تولید ناخالص داخلي استان )درصد(
8/1 17/4 - رشد تولید ناخالص داخلي کشور )درصد(

                       مأخذ:حساب هاي تولید استان هاي کشور- حساب هاي ملي ایران- مرکز آمار ایران 

جدول )6(: ارزش افزوده بخش هاي عمده اقتصادي استان تهران )میلیارد ریال(

1392 1390 1385 شرح

29652 19706 8465 بخش کشاورزي و ماهیگیري 
228474 167380 70045 بخش صنعت و معدن 
218808 168725 31285 بخش ساختمان، آب، برق و گاز 
1780778 1102218 425823 بخش خدمات 

ماخذ:حساب هاي تولید استان هاي کشور- حساب هاي ملي ایران- مرکز آمار ایران    
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جدول )7(: سهم بخش هاي عمده اقتصادي استان تهران ازکشور )درصد(

1392 1390 1385 شرح

3/9 3/9 5/6 سهم استان در بخش کشاورزي و ماهیگیري 
12/2 8/8 10/3 سهم استان در بخش صنعت و معدن 
24/6 21/6 19 سهم استان در بخش ساختمان، آب، برق و گاز 
59/3 65/7 65/1 سهم استان در بخش خدمات 

ماخذ:حساب هاي تولید استان هاي کشور- حساب هاي ملي ایران- مرکز آمار ایران    

جدول )8(: وضعیت شاخص های کالن تولید ملی استان تهران در سال 1392

درصد تغییر 
GDP اسمی

درصد تغییر سهم 
محصول ناخالص 
داخلی )بدون نفت(

درصد تغییر 
سهم محصول 
ناخالص داخلی

سهم محصول 
ناخالص داخلی 

)بدون نفت(

سهم محصول 
ناخالص داخلی 

)درصد(

محصول ناخالص 
داخلی بدون نفت

)میلیارد ریال(
به قیمت جاری

محصول
 ناخالص داخلی
 )میلیارد ریال( 
به قیمت جاری

استان

35.42 0 0 100 100 8761571.56 10049087.56 کل کشور
24/89 -6/90 -7/77 25/37 22/57 2222693.20 2268046.97 تهران
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در جدول 9 سهم استان تهران از ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی در سال 92 آورده شده است. بدیهی است این جدول می تواند آمایش 
اقتصادی و سرزمینی استان تهران را بازگو نماید و وضعیت موجود تولید در بخش های مختلف اقتصادی استان را به تصویر بکشد. سهم باالی 
استان در بخش واسطه گری مالی، مستغالت، حمل و نقل، هتل داری و رستوران و عمده فروشی گویای این واقعیت است که استان تهران عمدتًا 
شهری خدمات محور می باشد. البته جایگاه خدمات دانش محور نظیر خدمات فنی و مهندسی تبیین نشده است. حدود 64 درصد ارزش افزوده بخش 
واسطه گری مالی کشور در استان تهران متمرکز شده و 46 درصد ارزش افزوده بخش مستغالت و کسب و کار نیز از استان تهران تامین می گردد. 

همه این آمار ها گویای تمرکز شدید بخش خدمات کشور در استان تهران است.
جدول )9(: سهم استان تهران از ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی کشور در سال 1392 )درصد(

ش سایر خدمات عمومی
ش افزوده بخ

سهم استان از ارز

ش بهداشت و مددکاری
ش افزوده بخ

سهم استان از ارز

ش
ش آموز

ش افزوده بخ
سهم استان از ارز

ش اداره عمومی و دفاعی 
ش افزوده بخ

سهم استان از ارز

ش مستغالت...
ش افزوده بخ

سهم استان از ارز

ش واسطه گری مالی
ش افزوده بخ

سهم استان از ارز

ش حمل و نقل ...
ش افزوده بخ

سهم استان از ارز

ش هتل و رستوران
ش افزوده بخ

سهم استان از ارز

ش عمده فروشی...
ش افزوده بخ

سهم استان از ارز

ش ساختمان
ش افزوده بخ

سهم استان از ارز

ش تامین برق و اب و گاز
ش افزوده بخ

سهم استان از ارز

ش صنعت
ش افزوده بخ

سهم استان از ارز

ش معدن
ش افزوده بخ

سهم استان از ارز

ش ماهیگیری
ش افزوده بخ

سهم استان از ارز

ش کشاورزی و جنگلداری
ش افزوده بخ

سهم استان از ارز

40/69 24/59 19/80 26/67 46/16 63/77 41/72 28/96 27/90 23/25 14/23 15/37 0/36 1/76 3/74
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1-2- ساختار اقتصادي استان تهران بر حسب بخشهاي عمده اقتصادي )چهار بخشي(
1- 1- 2 - کشاورزي و ماهیگیري 

اطالعات مندرج در جدول )10( حاکي از آن است که میانگین سهم این بخش در استان تهران طي دوره مورد نظر به میزان 1/79 بوده است. 
بررسي سهم این بخش در تولید ناخالص داخلي استان بیانگر افزایش سهم از 1/58 درصد به 2/2 درصد طی دوره 90-1385 و مجدداً کاهش 
سهم به 1/6 درصد در سال 1392 مي باشد. با وجود افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزي در سطح کشور، سهم آن از GDP کشور نیز رو به 

کاهش بوده و از 12/5 درصد به 8/8 درصد تنزل یافته است. 
در بیان کاهش رشد این بخش در استان  به دو دلیل مي توان اشاره کرد: اوال: در سال هاي گذشته از پتانسیل هاي آب و خاک استان در حد امکان 
بهره برداري شده است. ثانیا: به علت افزایش جمعیت، گسترش تعداد و اندازه شهر ها در استان و همچنین ارزش افزوده باالی زمین در استان، 

تغییرکاربري برخي از زمین هاي کشاورزي به کاربري مسکوني- صنعتي صورت گرفته و این روند همچنان ادامه دارد. 

جدول )10(: ارزش افزوده بخش کشاورزي و ماهیگیري )میلیارد ریال- درصد(

1392 1390 1385 شرح

29652 19706 8465 ارزش افزوده بخش کشاورزي و ماهیگیري در استان تهران
783561 210095 82388 ارزش افزوده بخش کشاورزي و ماهیگیري در کشور 

3/8 9/3 10/2 سهم بخش کشاورزی استان از کشور
1/6 2/2 1/58 سهم بخش کشاورزي استان از کل RGDP استان
8/8 11/6 12/5 سهم بخش  کشاورزي کشور از GDP کشور
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2- 1- 2- صنعت و معدن 
بخش صنعت و معدن یکي از بخش هایي است که سهم باالیي از تولید ناخالص داخلي استان را به خود اختصاص داده است )جدول11(. سهم 
ارزش افزوده GDP در سالهاي مورد بررسي بدلیل تحریم های اقتصادی و رکود اقتصادی حاکم بر کسب و کار و سرمایه گذاری از یک سو و 
افت قیمت نفت از طرف دیگر، سیر نزولی گرفته است. متوسط سهم این بخش طي دوره مورد بررسي )دو مقطع 85 و 92( در استان تهران حدود 
11/12 درصد و در کشور حدود 25  درصد بوده است. سهم ارزش افزوده این بخش از GDP استان و کشور روند کاهنده داشته است بطوریکه 
سهم این بخش در استان از 13/07 درصد در سال 85 به 9/18 درصد در سال 92 رسیده و در کشور از 26/3 درصد در سال 85 به 25/4 درصد 

در سال 92 رسیده است. 
جدول )11(: ارزش افزوده بخش صنعت ومعدن )میلیارد ریال - درصد(

1392 1390 1385 شرح

228474 167380 70045 ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در استان تهران
1868251 820071 217839 ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در کشور 

9/18 11/4 13/07 سهم بخش صنعت و معدن استان  از کل RGDP استان
25/4 26/9 26/3 سهم بخش صنعت و معدن کشور از کل GDP کشور 
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3- 1- 2 - ساختمان،آب، برق و گاز 
ارزش افزوده این بخش در استان از 31285 میلیارد ریال در سال 85 به 216162  میلیارد ریال در سال 92 افزایش یافته است. سهم این بخش 
از کل ارزش افزوده استان از 5/8 درصد در سال 85 به 12/01 درصد در سال 92 افزایش یافته است )جدول 12(. این روند افزایشی در سهم این 
بخش در کشور نیز مشاهده مي گردد. متوسط سهم این بخش طي دوره مورد بررسي )92-1385( در استان و کشور بترتیب 8/9 و 8/05 درصد 
بوده است. از دالیل افزایش ارزش افزوده  بخش ساختمان در استان، جهش متوسط 70 درصدی قیمت ساختمان بدلیل افزایش نرخ ارز می باشد.

جدول )12(: ارزش افزوده بخش ساختمان،آب،برق و گاز )میلیارد ریال- درصد(

1392 1390 1385 شرح

216162  168725 31285 ارزش افزوده تامین، آب، برق و گاز طبیعي و ساختمان در استان تهران
887439 514740 176092 ارزش افزوده تامین، آب، برق و گاز طبیعي و ساختمان در کشور
12/01 11/5 5/8 سهم بخش  از RGDP تهران
8/8 8/2 7/3 سهم بخش آب، برق و گاز و ساختمان کشور  از  GDP کشور

       ماخذ:حساب هاي تولید استان هاي کشور- حساب هاي ملي ایران- مرکز آمار ایران 
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4 - 1 -2- خدمات 
    بر اساس مندرجات جدول 13 سهم این بخش از کل ارزش افزوده در استان همواره باالتر از سطح کشور بوده است. پیش بیني مي شود این 
بخش همچنان نقش اول را در اقتصاد استان و کشور ایفا کند. خدمات و فعالیت هاي مربوط به آن بیش از 75 درصد از تولید ناخالص داخلي استان 
را به خود اختصاص داده است. البته طی سال های اخیر سهم این بخش کمی کاهش یافته و بالعکس سهم ارزش افزوده بخش ساختمان در 
استان افزوده شده است. همین روند افزایش در سهم بخش ساختمان در کشور نیز مشهود است، بطوریکه سهم ارزش افزوده بخش ساختمان از 
کل ارزش افزوده این بخش در کشور در سال 1385 معادل 19/75 درصد بوده که این نسبت به 35/43 درصد در سال 1392 افزایش یافته است. 
همچنین سهم این بخش در تولید ناخالص داخلي کشور به طور متوسط طي دوره 92-1385 حدود 57 درصد و در تولید ناخالص داخلي استان به 

طور متوسط حدود 78 درصد بوده که حاکي از تمرکز شدید فعالیت هاي خدماتي در استان است.  

جدول )13(: ارزش افزوده بخش خدمات استان و کشور میلیارد ریال - درصد

1392 1390 1385 شرح

1389092  1102218 464873 ارزش افزوده بخش خدمات در استان تهران
3754711 3596908  1179757 ارزش افزوده بخش خدمات  در کشور 

77/21 575  79/55 سهم بخش خدمات استان  از کل ارزش افزوده استان 
57/3 57/3 55/4 سهم بخش خدمات کشور  از کل ارزش افزوده کشور 

       ماخذ:حساب هاي تولید استان هاي کشور- حساب هاي ملي ایران - مرکز آمار ایران 
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2-2- ساختار اقتصادي استان تهران بر حسب بخش هاي عمده اقتصادي )15بخشي(
بررسي نتایج 72 بخشي حساب هاي ملي و منطقه اي طي دوره مورد بررسي، رشته فعالیت هایي که موجب تحرک بیشتر در استان شده اند و بافت 
و گرایش کالن اقتصادي استان را مشخص مي کند. همانطورکه از جدول )14( برای ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی استان مشخص 
است در سال 1385، بخشهای واسطه گری مالی، مستغالت، خدمات وکسب وکار، خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی و حمل و نقل و انبارداری 
و ارتباطات بیشترین سهم از کشور را به خود اختصاص داده بودند. برای سال 1392 نیز تقریبًا همین روند ادامه داشته است. نکته حائز اهمیت جهش 
قابل توجه سهم بخش ساختمان در استان در مقایسه با کشور است بطوریکه سهم ارزش افزوده این بخش در استان نسبت به کشور برای سال 
1385 معادل 19/75 درصد بوده که در سال 1392 به 35/43 درصد افزایش یافته است. درضمن بیشترین کاهش این نسبت در بخش صنعت استان 
اتفاق افتاده بطوریکه سهم ارزش افزوده این بخش استان از کشور برای سال 1385 معادل27/16 درصد بوده که در سال 1392 به 14/36درصد 
کاهش یافته است. لذا شاهد یک جایگزینی از بخش صنعت به بخش ساختمان طی دو مقطع 1385 و1392 در استان تهران می باشیم. لذا باید 
اذعان نمود بعد از تحریم ها و مشکالت فراروی تولید از یک طرف و جهش شدید قیمت مسکن از سوی دیگر، فعالیت های اقتصادی استان از 

بخش صنعت به بخش ساختمان منتقل شده است. 
   در جداول )15( تا )17( نیز سهم ارزش افزوده بخشهای عمده اقتصادی استان تهران از کشور )سال 1385 و 1392( ) به ترتیب از کمترین سهم 
تا بیشترین سهم ارزش افزوده( به تصویر کشیده شده است. همانطورکه مالحظه می شود بخش واسطه گری مالی در بین 15 بخش اقتصادی، 
بیشترین سهم و جایگاه اول را درهر دو مقطع 85 و 92 به خود اختصاص داده است )جایگاه 15 در بین 15 بخش اقتصادی(. بخش ساختمان که 
در سال 1385 جایگاه پنجم )از پایین ترین سهم( را دراختیار داشته است به جایگاه یازدهم در سال 92 ارتقای رتبه یافته و به سهم ارزش افزوده 
استان از کشور در این بخش 15/68 درصد افزوده شده است. با این حال بخش صنعت که در سال 1385 جایگاه هفتم را دراختیار داشته است به 

جایگاه چهارم در سال 92 تنزل رتبه یافته و از سهم ارزش افزوده استان از کل کشور در این بخش 12/8 درصد کاسته شده است.
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جدول )14(: ارزش افزوده بخشهای اقتصادی استان تهران و کشور در دو مقطع 85 و 92

سال 1392 سال 1385
ارزش افزوده بخش های اقتصادی

سهم کشور تهران سهم کشور تهران
3/89 753631 29287 5/78 205503 11885 کشاورزی، شکار و جنگلداری
1/22 29930 365 0/96 4592 44 ماهیگیری
0/38 737906 2830 0/12 509746 629 معدن
14/36 1130345 162297 27/16 310325 84287 صنعت
15/68 497380 77969 17/48 57593 10065 آب و برق و گاز
35/43 390059 138193 19/75 118499 23405 ساختمان
28/67 1057478 303203 36/91 318454 117556 عمده فروشی و خرده فروشی
29/09 71296 20742 32/15 19408 6240 هتل و رستوران
43/04 586480 252408 40/59 169173 68665 حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات
61/18 205243 125565 62/80 66121 41523 واسطه گری مالی
47/99 925347 444060 46/89 264913 124229 مستغالت و خدمات کسب و کار
26/89 321989 86579 39/14 113915 44586 اداره امور عمومی و دفاعی و تامین اجتماعی
21/29 246616 52508 21/08 111255 23458 آموزش
23/86 228392 54493 29/24 78968 23093 بهداشت و مددکاری اجتماعی
40/64 121870 49534 41/34 37550 15523 سایر خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی و خانگی
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جدول )15(: سهم ارزش افزوده بخش های عمده اقتصادی استان تهران از کشور )سال 1385(

) به ترتیب از کمترین سهم تا بیشترین سهم ارزش افزوده(

0/12 معدن 1
0/96 ماهیگیری 2
5/87 کشاورزی، شکار و جنگلداری 3
17/48 آب و برق و گاز 4
195/75 ساختمان 5
21/08 آموزش 6
27/16 صنعت 7
294/24 بهداشت و مددکاری اجتماعی 8
32/15 هتل و رستوران 9
32/91 عمده فروشی و خرده فروشی 10
39/14 اداره امور عمومی و دفاعی و تامین اجتماعی 11
40/59 حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات 12
41/34 سایر خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی و خانگی 13
46/89 مستغالت و خدمات کسب و کار 14
62/8 واسطه گری مالی 15
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جدول )16(: سهم ارزش افزوده بخش های عمده اقتصادی استان تهران از کشور )سال 1392(

) به ترتیب از کمترین سهم تا بیشترین سهم ارزش افزوده(

0/38 معدن 1
1/22 ماهیگیری 2
3/89 کشاورزی، شکار و جنگلداری 3
14/36 صنعت 4
15/68 آب و برق و گاز 5
21/29 آموزش 6
23/86 بهداشت و مددکاری اجتماعی 7
26/89 اداره امور عمومی و دفاعی و تامین اجتماعی 8
28/67 عمده فروشی و خرده فروشی 9
29/09 هتل و رستوران 10
35/43 ساختمان 11
40/64 سایر خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی و خانگی 12
43/04 حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات 13
47/99 مستغالت و خدمات کسب و کار 14
61/18 واسطه گری مالی 15
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جدول )17(: سهم ارزش افزوده بخش های عمده اقتصادی استان تهران از کشور و تفاوت سهم ارزش افزوده بین دو مقطع 

)سال 1385 در مقایسه با سال 1392( ) به ترتیب از کمترین سهم تا بیشترین سهم ارزش افزوده( - )درصد(

0/26 معدن 1/1 
0/26 ماهیگیری 2/2 
-1/89 کشاورزی، شکار و جنگلداری 3/3 
-1/8 آب و برق و گاز 4/5 
15/68 ساختمان 5/11 
0/21 آموزش 6/6 
-12/8 صنعت 7/4 
-5/38 بهداشت و مددکاری اجتماعی 8/7
-3/06 هتل و رستوران 9/10 
-8/24 عمده فروشی و خرده فروشی 10/9 
-12/25 اداره امور عمومی و دفاعی و تامین اجتماعی 11/8 
2/45 حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات 12/13 
-0/7 سایر خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی و خانگی 13/12 
1/1 مستغالت و خدمات کسب و کار 14/14 

-1/62 واسطه گری مالی 15/15 
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جدول )18(: سهم ارزش افزوده هر بخش اقتصادی از کل ارزش افزوده استان تهران و کشور در دو مقطع 85 و 92 ) درصد(

سال 1392 سال 1385
بخش اقتصادی/ سال

تهران کشور تهران کشور
1/63 10/32 2/00 8/61 کشاورزی، شکار و جنگلداری
0/02 0/41 0/01 0/19 ماهیگیری
0/16 10/10 0/11 21/36 معدن
9/02 15/48 14/16 13/01 صنعت
4/33 6/81 1/69 2/41 آب و برق و گاز
7/68 5/34 3/93 4/97 ساختمان
16/84 14/48 19/75 13/35 عمده فروشی و خرده فروشی
1/15 0/98 1/05 0/81 هتل و رستوران
14/02 8/03 11/54 7/09 حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات
6/98 2/81 6/98 2/77 واسطه گری مالی
24/67 12/67 20/87 11/10 مستغالت و خدمات کسب و کار
4/81 4/41 7/49 4/77 اداره امور عمومی و دفاعی و تامین اجتماعی
2/92 3/38 3/94 4/66 آموزش
3/03 3/13 3/88 3/31 بهداشت و مددکاری اجتماعی
2/75 1/67 2/61 1/57 سایر خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی و خانگی
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جدول )19(: سهم ارزش افزوده هر بخش اقتصادی در استان نسبت به کل ارزش افزوده استان در سال 1392)درصد(

 

ماخذ: محاسبات تحقیق

سهم بخش های اقتصادی رتبه

24/67 مستغالت و خدمات کسب و کار 1
16/84 عمده فروشی و خرده فروشی 2
14/02 حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات 3
9/02 صنعت 4
7/68 ساختمان 5
6/98 واسطه گری مالی 6
4/81 اداره امور عمومی و دفاعی و تامین اجتماعی 7
4/33 آب و برق و گاز 8
3/03 بهداشت و مددکاری اجتماعی 9
2/92 آموزش 10
2/75 سایر خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی و خانگی 11
1/63 کشاورزی، شکار و جنگلداری 12
1/15 هتل و رستوران 13
0/16 معدن 14
0/02 ماهیگیری 15
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جدول )20(: سهم ارزش افزوده هر بخش اقتصادی در کشور نسبت به کل ارزش افزوده کشور در سال 1392 )درصد(

سهم بخش های اقتصادی رتبه

15/48 صنعت 1
14/48 عمده فروشی و خرده فروشی 2
12/67 مستغالت و خدمات کسب و کار 3
10/32 کشاورزی، شکار و جنگلداری 4
10/10 معدن 5
8/03 حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات 6
6/81 آب و برق و گاز 7
5/34 ساختمان 8
4/41 اداره امور عمومی و دفاعی و تامین اجتماعی 9
3/38 آموزش 10
3/13 بهداشت و مددکاری اجتماعی 11
2/81 واسطه گری مالی 12
1/67 سایر خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی و خانگی 13
0/98 هتل و رستوران 14
0/41 ماهیگیری 15
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2-2-1 -کشاورزي، شکار و جنگلداري2 
و  شکار  و  زنبور عسل  و  ابریشم  کرم  پرورش  مرغداري،  دامداري،  باغداري،  و  زراعت  شامل  تهران  استان  کشاورزي  بخش  فعالیت هاي  رشته 
جنگلداري مي باشد. مهمترین فعالیت بخش کشاورزي، رشته فعالیت زراعت و باغداري است که متوسط سهم ارزش افزوده آن حدود 2 درصد کل 
GDPR استان بوده است. سهم این فعالیت طي دوره مورد بررسي تقریبا ثابت بوده است. در مجموع سهم ارزش افزوده بخش کشاورزي، شکار 

و جنگلداري در استان روند کاهشي )از 2/01درصد به 1/63 درصد(داشته است. متوسط سهم این بخش از تولید ناخالص داخلي در کشور 10/32 
درصد و در استان 1/63 درصد مي باشد، طي دوره مورد بررسي رتبه این بخش در کشور 4 و دراستان 12 است.

گفتني است که استان تهران فقط 1/25 درصد مساحت اراضي کشاورزي کشور را به خود اختصاص داده است. در واقع 1/1 درصد اراضي زیر کشت و 2/9 
درصد اراضي باغات کشور در استان تهران قرار دارد. در دهه هاي اخیر به دلیل افزایش سریع جمعیت استان و توسعه شهر ها و فعالیت هاي صنعتي بتدریج 

اراضي کشاورزي استان تغییر کاربري داده است. محدودیت منابع آب نیز مزید بر علت شده و سبب محدود شدن امکانات توسعه کشاورزي گردیده است.

2-2-2- ماهیگیري 
فعالیت ماهیگیري به دلیل موقعیت جغرافیاي استان تهران، سهم بسیار ناچیز و اندکي از GDPR استان را به خود اختصاص داده است. متوسط 

سهم این فعالیت در استان حدود 0/02 درصد و در کشور 0/41 مي باشد. رتبه این فعالیت در سطح استان و کشور 15 مي باشد )همان منبع(. 

2-2-3 -معدن 
متوسط سهم ارزش افزوده فعالیت معدن در GDPR استان معادل 0/16 درصد و در کشور 10/1 درصد بوده است. به طور کلي روند سهم این فعالیت 
طي دوره افزایشی ناچیز داشته و از 0/12 درصد به 0/16 درصد افزایش یافته است. رتبه سهم این بخش در ارزش افزوده استان 14 )سهم بسیار ناچیز( 

و در کشور 5 مي باشد.
2. منبع کلیه مطالب این قسمت، سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان برای سالهای برنامه پنجم )94-90( می باشد. 
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شایان ذکر است که استان تهران در مقایسه با بسیاري از استان هاي دیگر کشور قابلیت هاي معدني محدودي دارد. در زمینه معادن فلزي استان 
تهران داراي ذخایر اقتصادي نیست. اغلب معادن غیر فلزي استان نیز مربوط به مصالح ساختماني است. مطالعات بخش معدن گویاي آن است که 

این بخش در آینده نیز امکانات گسترش چنداني نخواهد داشت )همان منبع(.

2-2-4- صنعت 
     متوسط سهم ارزش افزوده بخش صنعت در GDPR استان در طي دوره مورد بررسي بطور متوسط 20 درصد بوده است. این سهم با روندي 
کاهنده از حدود 14/6 درصد در سال 85 به حدود 9/2درصد در سال 92 رسیده است. از 33 رشته فعالیت مربوط به بخش صنعت استان، رشته 
فعالیت ساخت وسایل نقلیه موتوري، تریلر و نیم تریلر با 36/24 درصد باالترین سهم را در ارزش افزوده بخش صنعت دارد و بعد از آن رشته فعالیت 
ساخت محصوالت غذائي و آشامیدني ها و ساخت ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندي نشده در جاي دیگر به  ترتیب با 13/13 درصد و 6/6 درصد 
باالترین سهم را دارند. با توجه به میانگین سهم ارزش افزوده این بخش از GDP کشور و استان )حدود 20 درصد( به ترتیب اولین و چهارمین 

بخش مهم در تولید GDP مي باشد.
گفتني است که بخش صنعت در استان تهران سابقه دیرینه دارد. در دهه هاي 1340 و 1350 که صنعتي شدن کشور بر اساس سیاست جایگزیني 
واردات با شدت دنبال مي شد،  بسیاري از صنایع مونتاژ و صنایعي که روي به بازار مصرف دارند، در شهر تهران استقرار یافتند. با آن که در سال 
1347 مقررات منع احداث صنایع جدید تا شعاع 120 کیلومتري شهر تهران وضع و به مورد اجرا گذاشته شد، و از رهگذر آن قطب هاي صنعتي 
قزوین، قم، ساوه وسمنان شکل گرفتند عمال مزیت مکاني استان تهران شامل دسترسي به بزرگترین بازار مصرف، بزرگترین ذخیره نیروي انساني 
متخصص کشور، زیرساخت هاي مجهز ودسترسي به مراکز مالي وتصمیم گیري اداري، موجب جذب فعالیت هاي صنعتي به استان شد )همان منبع(. 
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2-2-5- تامین آب، برق و گاز طبیعي 
   متوسط سهم این بخش از GDPR استان طي دوره مورد بررسي حدود یک درصد بوده است. متوسط سهم هفت ساله رشته فعالیت برق در 
GDPR استان 4/3 درصد بوده و سهم رشته فعالیت توزیع گاز طبیعي روند کاهشي داشته است. سهم رشته فعالیت آب در دوره مورد نظر 0/1 

درصد  بوده است. این بخش در میان 15 بخش اقتصادي از نظر سهم در GDP استان رتبه هشتم و کشور داراي رتبه هفتم مي باشد. 
توجه به این نکته ضروري است که در استان تهران ذخایر گازي وجود ندارد. اما استان یکي از بزرگترین مراکز مصرف گاز در کشور است. همچنین 
استان بر خالف استان خوزستان فاقد ظرفیت هاي گسترده تولید برق آبي است و از مزیت مکاني براي استقرار تاسیسات برق آبي و نیروگاه هاي 

حرارتي برخوردار نیست. با این حال استان یکي از مهمترین مراکز مصرف برق در کشور به شمار میرود. 

2-2-6- ساختمان 
      محدوده و قلمرو این فعالیت شامل احداث ساختمان هاي مسکوني و سایر ساختمان ها است. بخش ساختمان از کاالهاي واسطه اي تولید شده 
در اکثر بخش هاي اقتصادي در فرآیند تولید خود استفاده مي کند، تحرک در فعالیت هاي این بخش باعث تحرک در سایر بخش هاي اقتصادي مي 
شود ، لذا رونق این بخش به طور غیر مستقیم رونق دیگر فعالیت هاي اقتصادي را در پي خواهد داشت. سهم این بخش از GDPR استان روند 
صعودی را طي کرده و از 3/1 درصد در سال 85 به 7/68 درصد در سال 92 رسیده است. این بخش از حیث سهم در GDP جایگاه پنجم و هشتم 

در استان تهران و کشور را طي دوره مورد بررسي به خود اختصاص داده است. 
استان تهران به دلیل مهاجرت پذیر بودن آن در چند دهه گذشته همواره نرخ هاي رشد جمعیتي باالتري را نسبت به کشور داشته است. باالتر بودن سطح 
درآمد خانوا رهاي ساکن تهران در کنار رشد سریعتر جمعیت آن موجب شده است که در استان تهران تقاضا براي مسکن و ساختمان هاي تجاري در مقایسه 
با سایر استان هاي کشور اهمیت باالیي را داشته باشد. این نکته نیز بر همگان آشکار است که فعالیت هاي ساختماني بخش خصوصي دستخوش نوسانات 
ادواري است. در چند سال پایاني برنامه سوم ساخت و ساز خصوصي در استان دچار رکود بود. اما از سال 1385 رونق این بخش در استان شروع شده است. 
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2-2-7- عمده فروشي، خرده فروشي، تعمیر وسائل نقلیه و کاال ها
این بخش یکي از مهمترین فعالیت ها در اقتصاد استان و کشور مي باشد که محدوده فعالیت هاي آن شامل همه کارگاه هایي است که نسبت به خرید و فروش 
کاال ها و تجهیزات آن اقدام مي کنند. این فعالیت به عنوان معیاري براي بخش بازرگاني در استان مورد توجه قرار مي گیرد. متوسط سهم ارزش افزوده آن 
در سالهاي 92-1385 معادل 18 درصد از کل تولید ناخالص داخلي استان بوده است. سهم این بخش روند نزولی داشته و از 19/7 درصد در سال 1385 به 

16/84 درصد در سال 1392رسیده است. این بخش رتبه دوم در سهم از GDP استان و کشور طي دوره را دارا مي باشد. 
استان تهران از دیر باز به عنوان مهمترین مرکز تجاري کشور شناخته شده، از این رو سهم استان در واردات کاال ها و توزیع آن به مراکز مصرف در 
شهرستانهاي مختلف کشور در خور توجه بوده است. در دوره رونق نفتي به دلیل افزایش در خور توجه واردات، این نقش برجسته تر مي شود. در 
عین حال استان تهران با تمرکز حدود 19 درصد جمعیت کشور و 29 درصد فعالیتهاي تولیدي در آن خود بزرگترین بازار مصرف کشور محسوب 
مي شود و تقاضا براي خدمات عمده فروشي و خرده فروشي در آن بیش از هر استان دیگر است. تا جایي که به تعمیر وسائل نقلیه مربوط مي شود 
باید گفت میزان مالکیت اتومبیل شخصي در استان تهران باالتر از سایر نقاط کشور است. رشد ساالنه جمعیت استان به میزان 2/6 درصد در سال 

در دهه اخیر نیز موجب رشد روز افزون تقاضا براي این نوع خدمات در استان شده است.

 2-2-8-  هتل و رستوران
این فعالیت شامل اقامتگاه هاي عمومي و محل هاي صرف غذا و نوشیدني با متوسط 1/15 درصد در ارزش افزوده استان است که عمده آن مربوط 

به فعالیت رستوران مي باشد. با توجه به سهم ناچیز این فعالیت رتبه سیزده در استان و رتبه چهارده در کشور را دارا مي باشد. 
اهمیت اندک این بخش در استان و کشور به رغم پتانسیل هاي باالي آن براي گردشگري حکایت از عدم موفقیت کشور در زمینه جذب گردشگران 
خارجي و تعامل پویا تر با جهان خارج مي باشد. شایان ذکر است در سال هاي اخیر تقاضا براي احداث هتل و رستوران در تهران به شدت افزایش 

یافته است که در صورت اتخاذ سیاست هاي مناسب پتانسیل باالیي براي رشد این بخش در استان وجود دارد.
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2-2-9- حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات
بخش حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات طي دوره مورد بررسي با متوسط سهم 14/02 درصد در استان و 8/03درصد در سطح کشور به ترتیب رتبه 
سوم و ششم را به خود اختصاص داده است و در سال هاي اخیر این بخش از رشد در خور توجهي برخوردار بوده اند. به دلیل وسعت کشور گسترش 
حمل و نقل هوایي در درون مرزهاي ملي توجیه اقتصادي فراواني دارد. در دوره بعد از جنگ با آن که در زمینه ایجاد تاسیسات فرودگاهي اقدامات 
مفیدي انجام گرفته لیکن به دلیل تحریم هاي اقتصادي کشورهاي غربي در این بخش سرمایه گذاري الزم صورت نگرفته است. توسعه صنعت 
هوا- فضا در کشور و قرار دادهاي اخیر در زمینه خرید هواپیماه هاي روسي در آینده نوید بخش گسترش صنعت حمل و نقل هوایي در کشور است. 

بدیهي است استان تهران از توسعه این صنعت بیشترین نفع را خواهد برد.
بر خالف حمل و نقل هوایي، صنعت حمل و نقل زمیني در چند سال اخیر در کشور و استان با سرعت رشد یافته و توجه ویژه اي به احداث آزاد 
راهها و بزرگراه ها و نوسازي ناوگان حمل و نقل شده است. در دوره 1380-1386 به دلیل رونق نفتي بر حجم واردات بشدت افزوده شده و به 
همین دلیل تقاضا براي حمل و نقل باال رفته، بخش ارتباطات نیز در دهه 1380 از رشد بسیار سریعي در استان و کشور برخوردار شده است. از 
آنجا که به رغم این رشد سریع هنوز شاخص هاي ارتباطات در ایران در هم سنجي با تعدادي از کشورهاي منطقه پایین تر است، انتظار مي رود 

این رشد تا زمان رسیدن به میانگین منطقه اي ادامه یابد.

2-2-10- واسطه گریهاي مالي
یکي از رشته فعالیت هایي که توانسته است بخش عمده اي از ارزش افزوده کشور را به خود اختصاص دهد رشته فعالیت بخش واسطه گري هاي مالي است 
که شامل فعالیتهایي چون بانکداري، بیمه، بورس اوراق بهادار  و سایر واسطه گري هاي مالي مي شود. میزان ارزش افزوده این بخش در استان 61 درصد 
از کل ارزش افزوده کشور در این بخش را تشکیل مي دهد. این امر ناشي از توانمندي و مزیت نسبي استان در مقایسه با سایر نقاط کشور است. تمرکز 
مدیریت هاي مرکزي بانک ها، شرکتهاي بیمه و دفاتر سایر شرکت هاي بزرگ کشور در تهران از یک طرف و وجود زیر ساخت هاي الزم جهت برقراري 
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ارتباطات مالي با اقصي نقاط کشور و جهان موجب قابلیت ایفاي نقش ملي و فرا ملي در این زمینه برای استان گردیده است. متوسط سهم این بخش از 
GDP استان در سال 1392، 6/98 درصد)رتبه ششم( و در کشور  2/8 درصد )رتبه دوازدهم( مي باشد. 

2-2-11- مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار
این بخش شامل زیر بخش هاي » خدمات واحدهاي مسکوني شخصي«، »خدمات واحد هاي مسکوني اجاري«، »خدمات واحدهاي غیر مسکوني«، 
» خدمات دالالن مستغالت«و » کرایه و خدمات کسب و کار«است. متوسط سهم این بخش از ارزش افزوده استان 24/67 درصد و در کشور 
12/67 درصد مي باشد. این بخش از بخش هاي مهم از تولید ناخالص داخلي استان مي باشد. متوسط سهم این بخش در استان و کشور به ترتیب 

رتبه اول و سوم را از لحاظ سهم در  GDP دارا مي باشد. 

2-2-12- اداره امور عمومي، دفاعي و تامین اجتماعي
این بخش از حیث کسب رتبه در سطح استان رتبه هفتم و در سطح کشور رتبه نهم را داراست که شامل امور عمومي، خدمات شهري، امور دفاعي، 

امور انتظامي و تامین اجتماعي اجباري مي گردد. متوسط سهم این بخش در استان 4/81 درصد و در کشور 4/41 درصد مي باشد. 
تهران به عنوان مرکز سیاسي کشور مجلس قانون گذاري، نهاد ریاست جمهوري، ستاد مرکزي نیرو هاي مسلح، ادارت مرکزي همه وزارتخانه هاي 
کشور و تعدادي از پادگان هاي مهم کشور را در خود جاي داده  و از این نظر دارای جایگاه بي همتایي در کشور است. اهمیت نسبتا باالي امور 

عمومي و دفاعي در استان نیز متاثر از این نقش ویژه می باشد.

2-2-13-آموزش
این بخش داراي دو زیر بخش خصوصي و دولتي، متوسط سهم آن در استان 2/92 درصد و در کشور 3/38 درصد مي باشد و از حیث اهمیت در 
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تولید ناخالص داخلي استان و کشور رتبه دهم را دارا است. یاد آوري این نکته ضروري است که در چند دهه اخیر به رغم توسعه آموزش عالي در 
اقصي نقاط کشور هنوز شهر تهران و استان تهران جایگاه مهمي در ارایه خدمات آموزش عالي ایفا مي کند. تعدادي از بهترین و مهمترین مراکز 
آموزش عالي مانند دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتي، دانشگاه شریف و دانشگاه امیرکبیر در تهران واقعند و این شهر هنوز هم مهمترین مرکز 

آموزش فني و علوم پزشکي در کشور به حساب میاید.

2-2-14- بهداشت و مددکاري اجتماعي
متوسط سهم ارزش افزوده این بخش از GDPR استان در فاصله سال هاي 92-1385 ، معادل 3/4 درصد بوده، که با روندي کاهشي از 3/88 
درصد در سال 85 به 3/02 درصد در سال 92 رسیده است، عمده ارزش افزوده این بخش مربوط به فعالیت بهداشت و درمان مي باشد. این بخش 
رتبه 9 در استان  و رتبه 11 در کشور را دارا مي باشد. شهر تهران با داشتن تعدادي از مهمترین بیمارستان هاي تخصصي کشور در رشته هاي خاصي 
عرضه کننده خدمات درماني به شهرهاي دیگر کشور و در مواردي به ایرانیان خارج از کشور است. صدور خدمات درماني در تهران مزیت مهمي 

به شمار مي رود که با اتخاذ سیاست هاي مناسب مي توان درآمد قابل توجهي از آن عاید کشور کرد.

2-2-15- سایرخدمات عمومي، اجتماعي،  شخصي و خانگي
این بخش طي دوره مورد بررسي به طور متوسط حدود 2 درصد تولید ناخالص داخلي استان را به خود اختصاص داده که شامل خدمات تفریحي، 
فرهنگي و ورزشي، خدمات مذهبي و سیاسي و سایر خدمات است که بیشترین ارزش افزوده مربوط به فعالیت خدمات تفریحي، فرهنگي و ورزشي 
)با متوسط سهم 1/7 درصد( مي باشد. شهر تهران و استان تهران از نظر برخورداري از خدمات ورزشي، فرهنگي و تفریحي در کشور باالترین جایگاه 

را دارد. تمرکز سفارتخانه هاي کشورهاي خارجي در تهران نیز نقش مهم سیاسي پایتخت را در سیاست خارجي کشور بازگو مي کند.
به طور کلي سیزده رشته فعالیت عمده که نسبت به سایر رشته فعالیت ها سهم عمده اي در اقتصاد استان دارند عبارتند از : 
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فعالیت عمده فروشي، خرده فروشي، تعمیر وسائل نقلیه و کاال ها با 23/1 درصد  .  

خدمات واحد هاي مسکوني شخصي با 12 درصد  .  

حمل و نقل جاده اي 6/5 درصد .  

ساخت وسایل نقلیه موتوري،تریلر و نیم تریلر با 6/3 درصد  .  

کرایه و خدمات کسب و کار با 6/2 درصد .  

امور عمومي 3/4 درصد  .  

خدمات واحد هاي مسکوني اجاري 3/1 درصد  .  

ساختمان هاي مسکوني با سهم2/7 درصد  .  

ساخت محصوالت غذائي و انواع آشامیدني ها 2/6 درصد  .  

پست و مخابرات 2/3 درصد  .  

بهداشت و درمان خصوصي با1/9 درصد  .  

بانک با 1/8 درصد  .  

تفریحي، فرهنگي و ورزشي 1/7 درصد  .  
مالحظه مي شود که در مجموع بیش از 73/6 درصد از کل ارزش افزوده تولید شده در استان ، مربوط به رشته فعالیت هاي مذکور مي باشد. 
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2-2 - مبادالت اقتصادی و تجاری، صادرات و واردات
صادرات و واردات استانی و تحلیل مبادالت تجاری نقش مهمی در اقتصاد هر استان دارد و جزء شاخصه های کلیدی اقتصاد مقاومتی نیز قلمداد 
می گردد. در جدول )21(، ارزش تولیـدات، تولیدات فروش رفتـه و صادرات کاال هاي تولید  شده    کارگاه  هاي صنعتي 10 نفر کارکن و بیشتر )میلیون 
ریال( استان تهران و کشور در سه مقطع 1385، 1390 و 1392 به تصویر کشیده شده است. همانطورکه مالحظه می گردد کل ارزش تولیدات 
کشور در سال 85 معادل 690.779.093 میلیون ریال بوده که 209.145.912 میلیون ریال آن )30 درصد( مربوط به استان تهران می باشد. در 
زمینه صادرات مستقیم نیز از 71.599.377 میلیون ریال صادرات کل کشور، 5.629.005 میلیون ریال )7/86 درصد( سهم استان تهران بوده و در 
سال 1392 سهم استان تهران از کل کشور در ارزش تولیدات )محصوالت( و صادرات مستقیم به ترتیب 14/9 درصد و 3/92 درصد بوده است. لذا 

سهم استان در ارزش تولیدات و صادرات مستقیم در سال 1392 نسبت به سال 1385 روندی کاهشی داشته است. 
)با  اشاره نمود به طور متوسط گروه کاالي کشاورزي، دامي، غذایي  باید  همچنین درخصوص اقالم صادرات و واردات استان بصورت خالصه 
29/12درصد(؛ گروه کاالیي فلزي )با 20/32درصد( و گروه کاالي ساختماني و معدني )با 19/52درصد(، سهم عمده وزن کاالهاي وارداتي به 
استان تهران را به خود اختصاص داده اند. همچنین گروه کاالي منسوجات، چرم و پوشاک )با 2/25درصد( و گروه کاال خرده بار و ضایعات متفرقه 
)با 2/67درصد( به لحاظ وزني، پایین ترین سهم کاالهاي وارداتي را طي همان دوره داشته اند.  عمده تعامالت استان تهران با استان هاي کل کشور 

در ارتباط با تامین کاال هاي مورد نیاز )واردات استان تهران( نیز به ترتیب اهمیت با استان هاي زیر مي باشد:

1-استان اصفهان )15/08درصد(، 2-استان هرمزگان )12/73درصد(، 3-استان خوزستان )11/78درصد(، 4-استان سمنان )6/21درصد( 5-استان گیالن 
9-استان آذربایجان شرقي  )4/88درصد(  مازندران  8-استان  )5/06درصد(،  7-استان خراسان رضوي  )5/55درصد(،  6-استان مرکزي  )5/58درصد(، 

)4/69درصد(، 10-استان قزوین)3/65درصد(
در خصوص وسایل حمل و نقل جاده اي مورد استفاده براي کاالهاي وارداتي استان تهران مي بایست اذعان داشت، کاالهاي وارداتي استان تهران 

عمدتًا توسط انواع اطاق دار، کفي، کمپرسي و بغلدار از استان هاي صادرکننده به این استان حمل مي گردد.
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میزان کاالهاي صادر شده از استان تهران طي دوره 92-1385 روند صعودي داشته است. به غیر از گروه کاالي منسوجات، چرم و پوشاک میزان 
صادرات از بقیه گروه هاي کاالیي طي دوره مورد بررسي روند رو به رشدي داشته و میزان صادرات آنها در انتهاي دوره مورد بررسي نسبت به 
ابتداي دوره، افزایش یافته است. همچنین طي دوره مورد بررسي، متوسط نرخ رشد وزن گروه کاال هاي ماشین آالت و قطعات یدکي بیشترین مقدار 
)43/43 درصد( را مابین گروه هاي کاالیي صادر شده از استان تهران به خود اختصاص داده است. نکته قابل توجه اینکه وزن صادرات کاالهاي 
مواد شیمیایي که در دو سال اول دوره مورد بررسي نرخ رشد پاییني داشته، از سال 1382 رشد آن یکباره افزایش یافته است. )از 14/51 درصد به 

73/29 درصد رسیده است(. 

عمده تعامالت استان تهران با استان هاي کشور در ارتباط با صدور کاالها به ترتیب اهمیت با استان هاي زیر مي باشد:
1-استان خراسان رضوي )9/75 درصد(، 2-استان اصفهان )8/61 درصد(، 3-استان مازندران )7/91 درصد(، 4-استان قـزوین )6/77 درصد(  5-استان خوزستان 
)6/55 درصد(، 6-استان آذربایجان شرقي )5/96 درصد(، 7-استان هرمزگان)5/76 درصد(، 8-استان فارس )5/16 درصد(   9-استان گیالن )4/83 درصد(، 

10-استان کرمان )3/51 درصد(. 
در خصوص وسایل حمل و نقل جاده اي مورد استفاده براي کاال هاي صادراتی استان تهران مي بایست اذعان داشت وسایل نقلیه اطاق دار، کفي و 

بلغدار و تانکر مخزن دار در جابجایي انواع کاالهاي صادراتي استان تهران نقش بیشتري نسبت به سایر وسایل نقلیه داشته اند. 
در ارتباط با ارزش مواد خام و کاالهاي وارداتي به استان تهران با بررسي آمار و اطالعات مربوط به سال هاي 1385 و 1392 باید گفت، ارزش واردات 
مواد خام و کاال هاي وارداتي استان تهران طي این سال ها، افزایش یافته است. همچنین به ترتیب استان هاي آذربایجان شرقي )با 6/49درصد(، مرکزي)با 

6/15درصد( و خراسان رضوي)با 6/09درصد(، داراي بیشترین ارزش واردات مواد خام و کاال هاي وارداتي به لحاظ ارزشي به استان تهران هستند.
ارزش صـادرات مواد خام و کاال هاي صادراتي استان تهـران طي سالهاي 1385 و 1392 افزایش یافته است. استان هاي  هرمزگان )با 10/22 
درصد(، خراسان رضوي) با 9/68درصد( و اصفهان )با 9/15درصد( . به ترتیب بیشترین صادرات در این خصوص از استان تهران جذب نموده اند.
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تعامالت مالي استان تهران در ارتباط با صادرات و واردات به ترتیب اهمیت با استان هاي هرمزگان، خوزستان، اصفهان و خراسان رضوي بوده است.
قبل از ایجاد استان البرز، شهرستان تهران با 47/36 درصد و شهرستان نظرآباد با 1/07 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین سهم از کل مبادالت 
درون استاني را مابین 13 مرکز سکونتگاه  هاي این استان به خود اختصاص داده اند. همچنین دو شهرستان تهران و کرج حدود 70 درصد کاال هاي 

مبادالتي درون استاني، استان تهران را جذب نموده اند. 
رشد کل  متوسط  از  که  بوده  برخوردار  نوسان  بدون  درصدي  رشد 12/82  از  متوسط  بطور  استان ها  سایر  به  تهران  استان  میزان کل صادرات 
بارنامه هاي صادرة استان تهران )4/43 درصد( بیشتر مي باشد، به عبارت دیگر تجار و بازرگانان استان توجه ویژه اي به بازار هاي خارج از استان 
طي سال هاي مورد بررسي داشته اند. همچنین گروه کاالي ماشین آالت و قطعات یدکي و گروه منسوجات، چرم و پوشاک به ترتیب با24/43 و 

1/4- درصد نرخ رشد، باالترین و پایین تریین متوسط نرخ رشد صادرات را داشته اند. 

جدول )21(: ارزش تولیدات، تولیدات فروش رفته و صادرات کاال هاي تولید  شده    کارگاه  هاي صنعتي 10 نفر کارکن و بیشتر )میلیون ریال(

سال 1385

صادرات مستقیم ارزش تولیدات
معادل به هزار دالر میلیون ریال فروش ضایعات قابل فروش محصوالت استان

7.790.406 71.599.377 680.629.916 1.385.825 690.779.093 کل کشور
607.418 5.629.005 210.048.225 243.755 209.145.912 تهران
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2-2-1- قدرت پیوند های اقتصادی4
قدرت پیوند هاي اقتصادي نشان دهنده حجم و میزان گستردگي ارتباطات و تعامالت مابین مراکز سکونتگاهي است. به عنوان مثال مطابق با 
شاخص قدرت پیوند، در ارتباط با تامین یا واردات کاال ها از مراکز سکونتگاهي دیگر، هر اندازه قدرت پیوند وارداتي بیشتر باشد نشان دهنده وابستگي 
بیشتر استان تهران به مراکز سکونتگاهي مربوطه مي باشد و یا در ارتباط با صادرات کاالهاي استان تهران به سایر مراکز، هر اندازه قدرت پیوند 

4. مطالعات آمایش استان تهران - پیوندهای اقتصادی

سال 1390

صادرات مستقیم ارزش تولیدات
معادل به هزار دالر میلیون ریال فروش ضایعات قابل فروش محصوالت استان

27.290.496 322.323.589 2.443.761.935 4.753.863 2.493.397.231 کل کشور
685.810 8.374.812 493.272.943 1.510.027 497.082.486 تهران

سال 1392

صادرات مستقیم ارزش تولیدات
معادل به هزار دالر میلیون ریال فروش ضایعات قابل فروش محصوالت استان

22.428.627 581.451.603 4.917.285.648 9.115.858 4.940.401.799 کل کشور
1.115.099 22.811.394 724.401.941 1.727.039 740.693.758 تهران
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باالتر باشد نشان دهنده این واقعیت است که مراکز سکونتگاهي محدودي خواهان و متقاضي کاال هاي عرضه شده توسط استان تهران مي باشند. 
به منظور بررسي قدرت پیوند استان تهران با سایر استان ها به تفکیک کاال هاي صادراتي و وارداتي و همچنین نه گروه کاالیي مورد بررسي مطابق 
با اطالعات سازمان حمل و نقل و پایانه هاي کشور این بخش موضوع مورد نظر را مطابق با نقشه هاي مربوطه ارائه مي نماید. به منظور ملموس 
شدن این موضوع ذکر این نکته ضروري است که قدرت پیوند ها در نقشه هاي ارائه شده به شش گروه پیوند خیلي ضعیف، پیوند ضعیف، پیوند 
عادي، پیوند نسبتًا قوي، پیوند قوي و پیوند خیلي قوي دسته بندي شده اند. به این ترتیب که هر چه عرض خطوط واصل بین استان تهران با مراکز 
استان ها عریض تر باشد، قدرت پیوند بیشتر است. همچنین به منظور مشخص شدن جهت پیوند از رنگ آبي و قرمز استفاده شده، به این ترتیب 
که رنگ قرمز بمفهوم این است که جهت پیوند از استان ها به استان تهران و یا معرف وارداتي بودن پیوند و مفهوم رنگ آبي این است که جهت 
پیوند از استان تهران به استان ها و یا معرف صادراتي بودن پیوند مي باشد. شایان ذکر است دوره زمانی محاسبه پیوند های اقتصادی )صادراتی و 
وارداتی استان تهران( براساس اخذ آخرین اطالعات موجود، دوره زمانی 90-1380 می باشد. لذا در دوره مذکور و براساس اطالعات و آمار صادرات 

و واردات بین استان تهران با دیگر استان های کشور، پیوند های اقتصادی محاسبه گردید. 

الف- قدرت پیوندهاي وارداتي استان تهران
نقشه1، قدرت پیوند هاي وارداتي استان تهران را که بمنظور واردات انواع مختلف کاالها از سایر استان ها صورت گرفته است را نشان مي دهد. 
به این ترتیب پیوند هاي وارداتي استان تهران به ترتیب اهمیت از استان هاي اصفهان، هرمزگان، خوزستان  داراي قدرت بیشتري نسبت به سایر 
استان ها است. همچنین استان تهران به ترتیب اهمیت با استان هاي کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبي و ایالم داراي ضعیف ترین پیونـد هاي 

وارداتي مي باشد.
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نقشه شماره 1

 

اطالعات سازمان حمل و نقل و پایانه هاي کشور )براساس آخرین اطالعات و آمار موجود(
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ب- قدرت پیوندهاي صادراتي استان تهران
نقشه2، قدرت پیوندهاي صادراتي استان تهران را به سایر استان ها نشان مي دهد. به این ترتیب پیوند هاي صادراتي استان تهران به ترتیب اهمیت 
با استان هاي مازندران، خراسان رضوي، اصفهان، قزوین و خوزستان داراي قدرت بیشتري نسبت به سایر استان ها  است. همچنین استان تهران 

به ترتیب اهمیت با استان هاي کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبي و چهارمحال و بختیاري داراي ضعیف ترین پیـوند هاي صادراتي مي باشد.
نقشه شماره 2

 

اطالعات سازمان حمل و نقل و پایانه هاي کشور )براساس آخرین اطالعات و آمار موجود(
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ج- قدرت و جهت پیوند هاي استان تهران
نقشه3، قدرت و جهت پیوند هاي استان تهران را با سایر استان ها براي کلیه کاالهاي مبادالتي نشان مي دهد. همانطور که مالحظه مي شود عمده جهت 
پیوند هاي استان تهران با سایر استان ها و مراکز سکونت گاهي به صورتي واردکنندگي بوده و یا به عبارت دیگر خالص ارتباطات و تعامالت کاالیي مابین 
استان تهران با سایر استان ها به نحوي بوده استان تهران به ترتیب اهمیت از استان هاي هرمزگان، اصفهان، خوزستان، مرکزي، سمنان، گیالن واردات داشته 
و همچنین به ترتیب اهمیت به استان هاي آذربایجان غربي، ایالم، کرمان و سیستان وبلوچستان صادرات داشته است. البته ذکر این نکته ضروري است که 
قدرت پیوندهایي که جهت آنها به سمت استان تهران است )پیوندهاي خالص وارداتي( بسیار بیشتر از قدرت پیوند هاي صادراتي )پیوند هایي که جهت آنها از 

سمت استان تهران( است. به عنوان مثال قدرت قوي ترین پیوند وارداتي بیش از 23 برابر قدرت قوي ترین پیوند صادراتي استان تهران مي باشد.
نقشه شماره 3

 

اطالعات سازمان حمل و نقل و پایانه هاي کشور )براساس آخرین اطالعات و آمار موجود(
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د- قدرت و جهت پیوند هاي استان تهران در خصوص گروه کاالیي مواد فلزي
نقشه4، قدرت و جهت پیوند هاي استان تهران را با سایر استان ها براي گروه کاال هاي مواد فلزي مبادالتي نشان مي دهد. همانطور که نقشه 4 نشان 
مي دهد عمده جهت پیوند هاي استان تهران با سایر استان ها و مراکز سکونت گاهي در خصوص گروه کاالیي مواد فلزي به صورت صادرکنندگي 
بوده است. به این ترتیب که خالص ارتباطات و تعامالت گروه کاالیي مواد فلزي مابین استان تهران با سایر استان ها به نحوي بوده که استان 
تهران به ترتیب اهمیت از استان هاي اصفهان، گیالن، خوزستان، هرمزگان واردات مواد فلزي داشته و همچنین به ترتیب اهمیت به استان هاي 

فارس، قم و کرمان صادرات مواد فلزي داشته است.
 البته ذکر این نکته ضروري است که قدرت پیوند هاي خالص وارداتي گروه مواد فلزي استان تهران بیشتر از قدرت پیوندهاي  صادراتي این گروه 
بوده است، به نحوي که در مجموع کل مبادالت و تعامالت )صادرات و واردات( گروه مواد فلزي، استان تهران در کل کشور به عنوان واردکننده 
خالص موادفلزي بوده است. همچنین درجه تنوع مقاصد فروش کاال هایي فلزي نسبت به تنوع مبادي تامین کننده کاال هاي فلزي استان بیشتر 

مي باشد. )9 مبداء تامین کننده گروه کاالیي فلزي استان تهران در مقایسه با 20 مقصد فروش کاال هاي فلزي(
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نقشه شماره 4

اطالعات سازمان حمل و نقل و پایانه هاي کشور )براساس آخرین اطالعات و آمار موجود(
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هـ- قدرت و جهت پیوندهاي استان تهران در خصوص گروه کاالیي کاغذ و چوب
نقشه5، قدرت و جهت پیوند هاي استان تهران را با سایر استان ها براي گروه محصوالت کاغذ و چوب مبادالتي نشان مي دهد. مطابق نقشه 5، عمده 
جهت پیوند هاي استان تهران با سایر استان ها و مراکز سکونت گاهي در خصوص گروه کاالیي کاغذ و چوب به صورت صادرکنندگي بوده است. به 
این ترتیب که خالص ارتباطات و تعامالت گروه کاالیي کاغذ و چوب مابین استان تهران با سایر استان ها به نحوي بوده که استان تهران به ترتیب 
اهمیت از استان هاي هرمزگان، مازندران و گیالن واردات کاغذ و چوب داشته و همچنین به ترتیب اهمیت به استان هاي خراسان رضوي، اصفهان 
و فارس صادرات کاغذ و چوب داشته است. البته ذکر این نکته ضروري است که قدرت پیوند هاي خالص وارداتي گروه کاغذ و چوب استان تهران 
بیشتر از قدرت پیوند هاي صادراتي این گروه بوده است، به نحوي که در مجموع کل مبادالت و تعامالت )صادرات و واردات( گروه کاالیي کاغذ و 
چوب، استان تهران در کل کشور به عنوان واردکننده خالص کاغذ و چوب بوده است. همچنین درجه تنوع مقاصد فروش کاال هاي کاغذ و چوب 
نسبت به تنوع مبادي تامین کننده کاالهاي کاغذ و چوب استان بیشتر مي باشد. )11 مبداء تامین کننده گروه کاالیي کاغذ و چوب استان تهران در 

مقایسه با 18 مقصد فروش کاال هاي کاغذ و چوب(
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و- قدرت و جهت پیوند هاي استان تهران در خصوص گروه کاالیي محصوالت سبک
نقشه6، قدرت و جهت پیوند هاي استان تهران را با سایر استان ها براي گروه محصوالت سبک مبادالتي نشان مي دهد. مطابق نقشه6، عمده جهت 
پیوند هاي استان تهران با سایر استان ها و مراکز سکونت گاهي در خصوص گروه کاالیي محصوالت سبک به صورت واردکنندگي بوده است. به 
این ترتیب که خالص ارتباطات و تعامالت گروه کاالیي محصوالت سبک مابین استان تهران با سایر استان ها به نحوي بوده که استان تهران 
به ترتیب اهمیت از استان هاي هرمزگان، مرکزي، قزوین و خوزستان واردات محصوالت سبک داشته و همچنین به ترتیب اهمیت به استان هاي 
مازندران، خراسان رضوي و فارس صادرات محصوالت سبک داشته است. البته ذکر این نکته ضروري است که قدرت پیوند هاي خالص وارداتي 
گروه محصوالت سبک استان تهران بیشتر از قدرت پیوندهاي  صادراتي این گروه بوده است، به نحوي که در مجموع کل مبادالت و تعامالت 
)صادرات و واردات( گروه کاالیي محصوالت سبک، استان تهران در کل کشور به عنوان واردکننده خالص محصوالت سبک بوده است. همچنین 
درجه تنوع مقاصد فروش کاال هاي محصوالت سبک با تنوع مبادي تامین کننده کاالهاي محصوالت سبک استان تقریبًا برابر مي باشد. )14 مبداء 

تامین کننده گروه کاالیي محصوالت سبک استان تهران در مقایسه با 15 مقصد فروش کاال هاي محصوالت سبک(
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ز- قدرت و جهت پیوند هاي استان تهران در خصوص گروه کاالیي مواد شیمیایي
نقشه7، قدرت و جهت پیوند هاي استان تهران را با سایر استان ها براي گروه کاال هاي مواد شیمیایي مبادالتي نشان مي دهد. مطابق نقشه7، عمده 
جهت پیوند هاي استان تهران با سایر استان ها و مراکز سکونت گاهي درخصوص گروه کاالیي مواد شیمیایي به صورت صادرکنندگي بوده است. 
به این ترتیب که خالص ارتباطات و تعامالت گروه کاالیي مواد شیمیایي مابین استان تهران با سایر استان ها به نحوي بوده که استان تهران به 
ترتیب اهمیت از استان هاي اصفهان، مرکزي، خوزستان، هرمزگان و فارس واردات مواد شیمیایي داشته و همچنین به ترتیب اهمیت به استان هاي 

مازندران، خراسان رضوي، قزوین و سمنان صادرات مواد شیمیایي داشته است. 
البته ذکر این نکته ضروري است که قدرت پیوند هاي خالص صادراتي گروه مواد شیمیایي استان تهران کمتر از قدرت پیوند هاي وارداتي این گروه 
بوده است و در مجموع کل مبادالت و تعامالت )صادرات و واردات( گروه کاالیي مواد شیمیایي، استان تهران در کل کشور به عنوان صادرکننده 
خالص مواد شیمیایي بوده است. همچنین درجه تنوع مقاصد فروش کاال هاي مواد شیمیایي نسبت به تنوع مبادي تامین کننده کاالهاي مواد 
کاال هاي  فروش  مقصد   24 با  مقایسه  در  تهران  استان  شیمیایي  مواد  کاالیي  گروه  کننده  تامین  مبداء   5( مي باشد.  بیشتر  استان  شیمیایي 

مواد شیمیایي(
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ح- قدرت و جهت پیوند هاي استان تهران در خصوص گروه کاالیي ساختماني و معدني
نقشه8، قدرت و جهت پیوند هاي استان تهران را با سایر استان ها براي گروه کاال هاي ساختماني و معدني مبادالتي نشان مي دهد. مطابق نقشه 
8، عمده جهت پیوندهاي استان تهران با سایر استان ها و مراکز سکونت گاهي در خصوص گروه کاالیي کاال هاي ساختماني و معدني به صورت 
صادرکنندگي بوده است. به این ترتیب که خالص ارتباطات و تعامالت گروه کاالیي کاال هاي ساختماني و معدني مابین استان تهران با سایر استان ها 
به نحوي بوده که استان تهران به ترتیب اهمیت از استان هاي اصفهان، سمنان، یزد، مرکزي و آذربایجان شرقي واردات کاالهاي ساختماني و 
معدني داشته و همچنین به ترتیب اهمیت به استان هاي مازندران، قزوین، گیالن و خوزستان صادرات کاال هاي ساختماني و معدني داشته است. 
البته ذکر این نکته ضروري است که قدرت پیوند هاي خالص وارداتي گروه کاال هاي ساختماني و معدني استان تهران بیشتر از قدرت پیوند هاي 
صادراتي این گروه بوده است، به نحوي که در مجموع کل مبادالت و تعامالت )صادرات و واردات( گروه کاالیي کاال هاي ساختماني و معدني، 

استان تهران در کل کشور به عنوان واردکننده خالص کاال هاي ساختماني و معدني بوده است. 
همچنین درجه تنوع مقاصد فروش کاال هاي ساختماني و معدني نسبت به تنوع مبادي تامین کننده کاال هاي ساختماني و معدني استان بیشتر 
مي باشد. )12 مبداء تامین کننده گروه کاالیي کاال هاي ساختماني و معدني استان تهران در مقایسه با 17 مقصد فروش کاال هاي ساختماني 

و معدني(
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ط- قدرت و جهت پیوند هاي استان تهران در خصوص گروه کاالیي کشاورزي، دامي و غذایي
نقشه9، قدرت و جهت پیوندهاي استان تهران را با سایر استان ها براي گروه کاال هاي کشاورزي، دامي و غذایي مبادالتي نشان مي دهد. مطابق 
نقشه 9، عمده جهت پیوند هاي استان تهران با سایر استان ها و مراکز سکونت گاهي در خصوص گروه کاالیي کاال هاي کشاورزي، دامي و غذایي به 
صورت واردکنندگي بوده است. به این ترتیب که خالص ارتباطات و تعامالت گروه کاالیي کاال هاي کشاورزي، دامي و غذایي مابین استان تهران 
با سایر استان ها به نحوي بوده که استان تهران به ترتیب اهمیت از استان-هاي خوزستان، هرمزگان، فارس، همدان، خراسان رضوي، گلستان و 
کرمانشاه واردات کاال هاي کشاورزي، دامي و غذایي داشته و همچنین به ترتیب اهمیت به استان هاي یزد، خراسان جنوبي و کهگیلویه و بویراحمد 

صادرات کاال هاي کشاورزي، دامي و غذایي داشته است. 
قدرت  از  بیشتر  تهران  استان  و غذایي  دامي  وارداتي گروه کاالهاي کشاورزي،  پیوند هاي خالص  قدرت  است که  نکته ضروري  این  ذکر  البته 
پیوند هاي صادراتي این گروه بوده است، به نحوي که در مجموع کل مبادالت و تعامالت )صادرات و واردات( گروه کاالیي کاال هاي کشاورزي، 
دامي و غذایي، استان تهران در کل کشور به عنوان واردکننده خالص کاال هاي کشاورزي، دامي و غذایي بوده است.) به عنوان مثال قدرت پیوند 

وارداتي از استان خوزستان حدود 120 برابر پیوند صادراتي کاالهاي کشاورزي، دامي و غذایي به استان یزد بوده است.
همچنین درجه تنوع مقاصد فروش کاالهاي کاالهاي کشاورزي، دامي و غذایي نسبت به تنوع مبادي تامین کننده کاال-هاي کشاورزي، دامي و 
غذایي استان کمتر مي باشد. )26 مبداء تامین کننده گروه کاالیي کاال هاي کشاورزي، دامي و غذایي استان تهران در مقایسه با 3 مقصد فروش 

کاال هاي کشاورزي، دامي و غذایي(
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ي- قدرت و جهت پیوند هاي استان تهران در خصوص گروه کاالیي منسوجات، چرم و پوشاک
نقشه10، قدرت و جهت پیوند هاي استان تهران را با سایر استان ها براي گروه کاال هاي منسوجات، چرم وپوشاک مبادالتي نشان مي دهد. مطابق 
نقشه10، عمده جهت پیوند هاي استان تهران با سایر استان ها و مراکز سکونت گاهي در خصوص گروه کاالیي کاال هاي منسوجات، چرم وپوشاک 
به صورت واردکنندگي بوده است. به این ترتیب که خالص ارتباطات و تعامالت گروه کاالیي کاال هاي منسوجات، چرم و پوشاک مابین استان تهران 
با سایر استان ها به نحوي بوده که استان تهران به ترتیب اهمیت از استان-هاي هرمزگان، خوزستان، گیالن و بوشهر واردات کاال هاي منسوجات، 
چرم و پوشاک داشته و همچنین به ترتیب اهمیت به استان هاي کرمانشاه، خراسان جنوبي، کردستان و ایالم صادرات کاال هاي منسوجات، چرم 

وپوشاک داشته است. 
از قدرت  بیشتر  تهران  استان  وارداتي گروه کاال هاي منسوجات، چرم و پوشاک  پیوند هاي خالص  نکته ضروري است که قدرت  این  البته ذکر 
پیوند هاي صادراتي این گروه بوده است، به نحوي که در مجموع کل مبادالت و تعامالت )صادرات و واردات( گروه کاالیي کاال هاي منسوجات، 

چرم وپوشاک، استان تهران در کل کشور به عنوان واردکننده خالص کاال هاي منسوجات، چرم و پوشاک بوده است. 
همچنین درجه تنوع مقاصد فروش کاال هاي منسوجات، چرم وپوشاک نسبت به تنوع مبادي تامین کننده کاال هاي منسوجات، چرم و پوشاک 
استان کمتر مي باشد. )21 مبداء تامین کننده گروه کاالیي کاال هاي منسوجات، چرم و پوشاک استان تهران در مقایسه با 7 مقصد فروش کاال هاي 

منسوجات، چرم وپوشاک(
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ک- قدرت و جهت پیوندهاي استان تهران در خصوص گروه کاالیي ماشین آالت و قطعات یدکي
نقشه11، قدرت و جهت پیوند هاي استان تهران را با سایر استان ها براي گروه کاال هاي ماشین آالت و قطعات یدکي مبادالتي نشان مي دهد. 
مطابق نقشه11، عمده جهت پیوند هاي استان تهران با سایر استان ها و مراکز سکونت گاهي در خصوص گروه کاالیي ماشین آالت و قطعات یدکي 
به صورت صادرکنندگي بوده است. به این ترتیب که خالص ارتباطات و تعامالت گروه کاالیي ماشین آالت و قطعات یدکي مابین استان تهران با 
سایر استان ها به نحوي بوده که استان تهران به ترتیب اهمیت از استان هاي هرمزگان، قزوین، اصفهان، سیستان و بلوچستان، سمنان و مرکزي 
واردات ماشین آالت و قطعات یدکي داشته و همچنین به ترتیب اهمیت به استان هاي فارس، خراسان رضوي، کرمان اذربایجان غربي، مازندران 

و گلستان صادرات ماشین آالت و قطعات یدکي داشته است. 
البته ذکر این نکته ضروري است که قدرت پیوندهاي خالص وارداتي گروه ماشین آالت و قطعات یدکي استان تهران بیشتر از قدرت پیوند هاي 
صادراتي این گروه بوده است، به نحوي که در مجموع کل مبادالت و تعامالت )صادرات و واردات( گروه کاالیي ماشین آالت و قطعات یدکي، 

استان تهران در کل کشور به عنوان واردکننده خالص ماشین آالت و قطعات یدکي بوده است. 
همچنین درجه تنوع مقاصد فروش ماشین آالت و قطعات یدکي نسبت به تنوع مبادي تامین کننده کاال هاي ماشین آالت و قطعات یدکي استان 
بیشتر مي باشد. )6 مبداء تامین کننده گروه کاالیي ماشین آالت و قطعات یدکي استان تهران در مقایسه با 23 مقصد فروش ماشین آالت 

و قطعات یدکي(
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ل- قدرت و جهت پیوند هاي استان تهران در خصوص گروه کاالیي خرده بار و ضایعات متفرقه
نقشه12، قدرت و جهت پیوند هاي استان تهران را با سایر استان ها براي گروه کاال هاي خرده بار و ضایعات متفرقه مبادالتي نشان مي دهد. مطابق 
نقشه12، عمده جهت پیوند هاي استان تهران با سایر استان ها و مراکز سکونت گاهي در خصوص گروه کاالیي کاال هاي خرده بار و ضایعات متفرقه 
به صورت صادرکنندگي بوده است. به این ترتیب که خالص ارتباطات و تعامالت گروه کاالیي کاال هاي خرده بار و ضایعات متفرقه مابین استان 
تهران با سایر استان ها به نحوي بوده که استان تهران تنها از استان  هرمزگان واردات کاالهاي خرده بار و ضایعات متفرقه داشته و به ترتیب 
اهمیت به استان هاي اصفهان، خراسان رضوي، یزد، خوزستان، فارس، کرمان، گیالن و آذربایجان غربي صادرات کاالهاي خرده بار و ضایعات 

متفرقه داشته است. 
البته ذکر این نکته ضروري است که قدرت پیوند هاي خالص صادراتي گروه کاال هاي خرده بار و ضایعات متفرقه استان تهران بیشتر از قدرت پیوند 
وارداتي این گروه بوده است، به نحوي که در مجموع کل مبادالت و تعامالت )صادرات و واردات( گروه کاالیي کاالهاي خرده بار و ضایعات متفرقه، 
استان تهران در کل کشور به عنوان صادرکننده خالص کاالهاي خرده بار و ضایعات متفرقه بوده است. به عنوان مثال قدرت پیوند صادراتي گروه 

کاالهاي خرده بار و ضایعات متفرقه استان تهران به استان اصفهان بیش از 7 برابر قدرت پیوند وارداتي از استان هرمزگان مي باشد. 
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نقشه شماره 12

 

  اطالعات سازمان حمل و نقل و پایانه هاي کشور )براساس آخرین اطالعات و آمار موجود(
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2-3- اشتغال و بازار کار
بازار کار و وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی در کنار توزیع شاغلین در بخش های مختلف اقتصادی از مهمترین شاخص های 

اقتصادی قلمداد می گردد، بطوریکه برآیند رشد اقتصادی و رونق اقتصاد و تولید ملی در بهبود شاخصهای بازار کار خود را نشان دهند. 
بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار ارایه شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی )نرخ فعالیت( استان در سال 1392 برابر 36/6 درصد بوده است. به 
عبارت دیگر 36/6 درصد جمعیت در سن کار استان )10 ساله و بیشتر( از نظر اقتصادی فعال بوده اند. این شاخص در سال 1394 در سطح کشور 38/2 درصد و باالتر 

از استان تهران بوده است. همچنین در سال 1394، نرخ بیکاری در استان تهران  برابر با 8/1 درصد و کمتر از کشور نرخ 11 درصدی کشور بوده است. 
جدول )22(: نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری)10 ساله و بیشتر(  استان تهران و کشور )طی دوره 1392-94(

درصد تغییرات سال 94 سال 93 سال 92 واحد عنوان شاخص ردیف

1/36 37/1 36/4 36/6 درصد استان 
نرخ مشارکت اقتصادی 1

1/59 38/2 37/2 37/6 درصد کشور
-18/18 8/1 8/3 9/9 درصد استان 

نرخ بیکاری 2
5/76 11 10/6 10/4 درصد کشور

ماخذ: نتایج طرح آمارگیري نیروی کار سال های 1392 و 1393- مرکز آمار ایران 

بررسی نرخ بیکاری استان نشان می دهد که در سال 1392، 9/9 درصد و در سال 1393، 8/3 درصد از جمعیت فعال استان بیکار بوده اند. این 
شاخص در سطح استان پایین تر از میزان آن در سطح کشور بوده است.

برآورد جمعیت استان در سالهاي مورد بررسي در جدول )23( نشان مي دهد که جمعیت 10 ساله و بیشتر کشور با رشدي معادل 2/13 و 3/43 درصد طي دو دهه 
85-1365 از 6/7 میلیون نفر به 11/6 میلیون نفر رسیده است. این نرخ براي کشور طي سالهاي مذکور از 3/28 درصد به 2/75 درصد رسیده است که نشان مي دهد 
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جمعیت 10 ساله و بیشتر در استان بر خالف کشور داراي افزایش در نرخ رشد بوده است. درضمن طی مقاطع 1375، 1385 و 1392، نرخ بیکاری استان روندی 
افزایشی داشته و از 6 درصد سال 75 به 8/4 درصد سال 85 و سپس به 9/9 درصد سال 92 رسیده و از طرف دیگر نرخ مشارکت اقتصادی استان کاهش یافته است. 

جدول )23(: اشتغال  کشور و استان طي سالهاي 92-1365- نفر

1392 1385 1375 1365 شرح

77 /1 میلیون نفر 70495782 60055488 55837163 جمعیت کشور
- 59522747 45401083 32870363 جمعیت 10 ساله و باالتر در کشور

24 میلیون نفر 23468000 16027000 12820000 جمعیت فعال کشور
- 20475830 14571748 11000842 جمعیت شاغل کشور
- 2992170 1455252 1819158 تعداد بیکاران کشور

7/ 12 میلیون نفر  13422366 10343965 8095174 جمعیت استان
- 11582467 8268213 6698379 جمعیت 10 ساله و باالتراستان

4040000 4691325 2851458 2195925 جمعیت فعال استان
 3511000 4297042 2680283 1888612 جمعیت شاغل استان

- 394283 171073 307228 تعداد بیکاران استان
9/9 8/4 6/0 14/0 نرخ بیکاري در استان )درصد(

 6/ 36 40/5 34/5 32/8 نرخ مشارکت در نیروي کار استان

ماخذ: سرشماري عمومي نفوس ومسکن 1390
* )در سال 1392 و بعد از تفکیک استان تهران و البرز در سال 1388، آمار شهرستانهای کرج و نظرآباد و ساوجبالغ از استان تهران جدا و به استان البرز اضافه گردید که کاهش آمارهای 

جمعیتی از این تفکیک نشات دارد(
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همچنین بررسي روند نرخ رشد جمعیت فعال استان بیانگر افزایش در نرخ رشد جمعیت فعال استان مي باشد. اگر چه این نرخ در سالهاي منتهي به 
سال 1375 پایین و در حدود2/6 درصد بوده است، در دهه منتهي به 1385 به 5/10درصد افزایش یافته است. مقایسه نرخ رشد جمعیت فعال در 
کشور طی همین دوره حاکي از آن است که این نرخ در کشور از 2/26 درصد به 3/89 درصد افزایش یافته است. با توجه به آن که نرخ مشارکت، 
نسبت جمعیت فعال به جمعیت 10 ساله و بیشتر مي باشد مي توان گفت روند نرخ رشد جمعیت 10 ساله و بیشتر براي استان افزایشي و براي 
کشور کاهشي بوده است اما در مقایسه با آن، روند نرخ رشد جمعیت فعال در استان و کشور، هردو افزایشي بوده اما این افزایش در استان به ویژه 

در دهه 85-1375 به مراتب بیشتر مي باشد. 
در خصوص وضعیت اشتغال استان مي توان گفت جمعیت شاغل در سال 1365 در حدود 1/9 میلیون نفر بوده که در سال 1375 به حدود 2/7 
میلیون نفر رسیده است، یعني نرخ رشد اشتغال 3/56 درصد بوده اما در سال 1385 به 4/3 میلیون نفر بالغ گردیده است که معادل با 4/83 درصد 
رشد اشتغال مي باشد. بدین ترتیب روند اشتغال در استان افزایشي بوده است. شایان ذکر است جمعیت شاغل استان در سال 1392 حدود 3/5 
میلیون نفر برآورد می گردد و کاهش جمعیت شاغل در سال 92 درمقایسه با سال 85 بدلیل تفکیک استان تهران و البرز می باشد، بطوریکه جمعیت 
استان از حدود 13/4 میلیون نفر سال 1385 به 12/7 میلیون نفر در سال 1392 کاهش یافته است. در مقایسه با استان، رشد اشتغال در کشور در 
دوره منتهي به سال 1375 معادل 2/85 درصد بوده که در دهه بعد تا سال 1385 به 3/46 درصد رسیده است که نشان دهنده رشد بیشتر اشتغال 

در سطح استان در مقایسه با کشور مي باشد. همانطورکه اشاره شد روند نرخ بیکاري در استان نیز صعودي بوده است.
در جدول شماره )24(، وضعیت توزیع شاغالن استان تهران برحسب جنس و گروه های عمده فعالیت در سال 1390 که آخرین سال سرشماری 
نفوس و مسکن در کشور بود، آورده شده است. از حدود 3/5 میلیون نفر شاغل استان، حدود 3 میلیون نفر شاغل مرد و حدود 540 هزار نفر شاغل 
زن هستند. حدود 73 درصد شاغلین استان تهران در 6 گروه فعالیت شغلی مشغول به کار هستند، بطوریکه 21/35 درصد شاغلین استان در گروه 
تولید صنعتی )ساخت(، 17/03 درصد در عمده فروشی و خرده فروشی ..، 10/54 درصد در امور عمومی و دفاع و تامین اجتماعی اجباری، 9/48 

درصد در گروه حمل و نقل و انبارداری، 8/97 درصد در گروه ساختمان و 5/55 درصد در بخش آموزش اشتغال دارند. 
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جدول )24(: توزیع شاغالن استان تهران بر حسب جنس و گروه هاي عمده فعالیت )1390(

سهم  کل مرد  زن  گروه عمده فعالیت

100 3511175 2972662 538513 جمع
2/17 76269 67357 8912 کشاورزي، جنگلداري و ماهیگیري
0/77 26981 22368 4613 استخراج معدن
21/35 749811 678957 70854 تولید صنعتي )ساخت(
0/07 2589 2465 124 کشت و صنعت
0/73 25587 22767 2820 تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا
0/50 17532 15830 1702 آب رساني؛ مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت هاي تصفیه
8/97 315085 303934 11151 ساختمان
17/03 598044 558201 39843 عمده فروشي و خرده فروشي ؛ تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت
9/48 332846 320880 11966 حمل و نقل و انبارداري
1/36 47700 42483 5217 فعالیت هاي خدماتي مربوط به تامین جا و غذا
2/68 94123 69937 24186 اطالعات و ارتباطات
2/75 96543 73599 22944 فعالیت  هاي مالي و بیمه
0/90 31556 30500 1056 فعالیت هاي  امالک و مستغالت 
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سهم  کل مرد  زن  گروه عمده فعالیت

2/68 94231 65720 28511 فعالیت هاي حرفه اي، علمي و فني
1/09 38166 25628 12538 فعالیت هاي اداري و خدمات پشتیباني
10/54 370195 307898 62297 اداره امور عمومي و دفاع ؛ تامین اجتماعي اجباري
5/55 194715 87966 106749 آموزش 
3/44 120708 55886 64822 فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان و مددکاري اجتماعي
0/80 28239 18941 9298 هنر، سرگرمي و تفریح
2/22 77838 55471 22367 سایر فعالیت هاي خدماتي

0/37 12886 9739 3147
فعالیت هاي خانوارها به عنوان کارفرما، فعالیت هاي تولیدی توسط خانوارهاي معمولي 

براي خود مصرفي
0/03 1132 843 289 فعالیت هاي سازمان ها و هیئت هاي برون مرزي
51/4 158399 135292 23107 فعالیت هاي نامشخص



سند راهربدی

189

جدول )25(: گروه های عمده فعالیت شغلی در استان تهران )1390(

سهم اشتغال )درصد( گروه فعالیت

21/35 تولید صنعتی )ساخت(
17/03 عمده فروشي و خرده فروشي ؛ تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت
10/54 اداره امور عمومي و دفاع ؛ تامین اجتماعي اجباري
9/48 حمل و نقل و انبارداري
8/97 ساختمان
5/55 آموزش 
72/92 جمع

2-4- جمعیت
     بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90، استان تهران جمعیتی بالغ بر 12/2 میلیون نفر داشته، بطوریکه نرخ رشد جمعیت 
استان طی سالهای 90-85 ، ساالنه حدود 1/44 درصد بوده است که بر این اساس جمعیت استان در سال 1392 در حدود 12/7 میلیون نفر برآورد 
می گردد. وجود کالن شهر تهران سبب گردیده که سهم استان از جمعیت کشور رقمی در حدود 16/2 درصد باشد. همچنین بیش از 60 درصد از 
جمعیت استان در شهرستان تهران متمرکز شده اند. نرخ شهرنشینی 93 درصدی نشانگر سکونت بخش اعظم جمعیت در نقاط شهری استان می 
باشد، در حالی که در کشور نرخ شهرنشینی در کشور 71 درصد بوده، تراکم جمعیت استان حدود 904 نفر در کیلومتر مربع و بعد متوسط خانوار 

3/3 نفر بوده است.
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براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90، جمعیت فعال استان 4040 هزار نفر و جمعیت شاغل 3511 هزار نفر بوده که 7 درصد جمعیت 
فعال استان روستایی بوده اند. درخصوص ترکیب اشتغال در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات باید گفت که سهم هرکدام از بخش ها به ترتیب 
2/2 ، 32/4 و 60/9 درصد بوده و نشانگر این واقعیت است در توزیع اشتغال نیز همانند توزیع ارزش افزوده بین بخش های مختلف استان، سهم 
بخش خدمات قابل توجه است بطوریکه حدود 61 درصد اشتغال استان در بخش خدمات متمرکز شده است. درضمن باید اشاره داشت براساس 

آخرین اطالعات مرکز آمار، در سال 1392 نرخ بیکاری استان  9/9 درصد بوده است. 
همانگونه که در جدول )26( مشاهده مي شود جمعیت استان به ترتیب در سال هاي 1365 تا 1390 بر اساس اطالعات سرشماري سال هاي گوناگون 
بیان گردیده که حاکي از آن است که جمعیت استان طي دو دهه اخیر از 8 میلیون نفر به بیش از 13 میلیون نفر در سال 85 رسیده، با این حال 
در سال 1388 با تشکیل استان البرز و جدایی برخی از شهر ها و الحاق به استان البرز نظیر شهر کرج و نظرآباد، جمعیت استان تهران در سال 92 

حدود 12/7 میلیون نفر برآورد می گردد.
جدول 26: جمعیت کشور و استان طي سال هاي 92-1365- نفر

1392 1385 1375 1365 شرح

77/1 میلیون نفر 70495782 60055488 55837163 جمعیت کشور
12/7میلیون نفر 13422366 10343965 8095174 جمعیت استان

16/4 19/04 17/22 14/50 سهم استان از جمعیت

                    ماخذ: سرشماري عمومي نفوس ومسکن 

      بر این اساس مي توان گفت نرخ رشد جمعیت استان طي دو دهه اخیر به ترتیب 2/48 و 2/64 درصد بوده است. در مقابل جمعیت کشور طي 
سال هاي مذکور از 558/8 میلیون نفر به بیش از 78 میلیون نفر رسیده است که نرخ رشد آن، در دو دهه اخیر به ترتیب 1/96و 1/62 درصد بوده، 
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آهنگ رشد جمعیتي در استان بیش تر از کشور بوده است. همچنین سهم جمعیت استان از جمعیت کشور طي دو دهه افزایش یافته اما آهنگ رشد 
آن نزولي بوده است. بنابراین انتظار آن مي رود که علیرغم افزایش سهم جمعیت استان از جمعیت کشور روند این افزایش در آینده نزولي باشد.

بخش سوم: مزیت سنجی و فرصت های استان تهران
برای اینکه قادر شد تا انعطاف پذیری استان را در شاخص های کلیدی اقتصادی و اجتماعی افزایش بخشید و از طرف پایداری و استحکام و مقاومت 
اقتصادی استان را تقویت نمود، الزم است مزیت ها و فرصت های بالقوه و بالفعل استان را معرفی و مشخص نمود. برای این منظور از دو روش 
مزیت مکانی و تعیین خبرگی برای احصای فرصت ها و مزیت های اقتصادی استان بهره گرفته شده است که در ادامه به اختصار به تبیین نتایج 

پرداخته می گردد. 
1-3- تعیین فعالیت هاي مزیت دار و غالب در استان به روش تعیین مزیت مکانی5

     براي تعیین مزیت مکاني استان در مقایسه با کشور از شاخص ضریب تمرکز مکاني استفاده شده است. این شاخص LQ  نشان مي دهد که 
کدامیک از بخش هاي اقتصادي استان داراي مزیت نسبي است. اگر مقدار شاخص LQ در بخش معیني بزرگتر از یک باشد آن بخش در استان 
داراي مزیت نسبي است و اگر کوچکتر یا مساوي یک بود فاقد مزیت نسبي است. ذکر این نکته ضروري است که معیار اصلي این شاخص جهت 
تعیین مزیت نسبي، ارزش افزوده مي باشد. لذا ممکن است یک بخش اقتصادي بالقوه قابلیت توسعه داشته و داراي مزیت باشد اما سرمایه گذاري 
مناسب در آن بخش صورت نگرفته باشد و ارزش افزوده آن پائین باشد و از این رو LQ  پاییني داشته باشد. بنابراین این شاخص، مزیت نسبي 
بالفعل را اندازه گیري مي کند. همچنین میزان عددي این شاخص شدت مزیت را نشان مي دهد. هر منطقه در فعالیتهایي که داراي مزیت است، 
صادرکننده محسوب مي شود. اما این نتیجه گیري بر این فرض استوار است که تقاضاي سرانه براي کاالها و خدمات هر بخش در همه مناطق 
صرفنظر از سطح درآمد یکسان است. بدیهي است که چنین فرضي با واقعیات اقتصادي سازگار نیست. لذا در ارزیابي نتایج بدست آمده از شاخص 

ضریب مکاني باید با احتیاط عمل کرد.

5.  ماخذ: سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان برای سالهای برنامه پنجم )94-90(  و محاسبات تحقیق
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بررسي میزان LQ در بخش هاي عمده اقتصادي در جدول )27( نشان مي دهد که استان تهران در بخش هاي صنعت، عمده فروشي، خرده فروشي 
و تعمیر وسائل نقلیه و کاال ها ،هتل و رستوران، حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات، واسطه گري هاي مالي، مستغالت،کرایه و خدمات کسب و کار، 
اداره امور عمومي، دفاع و تامین اجتماعي اجباري، بهداشت و مددکاري اجتماعي و سایر خدمات اجتماعي داراي مزیت نسبي بوده است. این ارزیابي 

بر اساس معیار LQ ≤ 1/2 صورت گرفته است.
بر اساس شاخص مزیت نسبي فعالیت هاي استان تهران به سه بخش اصلي تقسیم مي گردد: 

)G( فزاینده
در این بخش فعالیت ها و بخش هایي قرار مي گیرند که مزیت نسبي آنها در دوره مورد بررسي در حال افزایش باشد.

)T(رو به افول
در این بخش فعالیت ها و بخش هایي که مزیت نسبي آنها طي دوره مورد بررسي روند کاهشي داشته است قرار مي-گیرند. 

)E( در حال ظهور
در این بخش فعالیت ها و بخش هایي که تا کنون مزیت نسبي نداشته و داراي مزیت نسبي شده اند قرار مي گیرند.

جدول )27(: شماره مزیت نسبي بخش هاي اقتصادي استان تهران بر اساس شاخص LQ )از سال 1380 تا 1390(

گروه متوسط 1390 1385 1382 1380 عنوان فعالیت

-- 0/21 0/23 0/21 0/20 0/19 کشاورزي، شکار و جنگلداري
-- 0/07 0/04 0/06 0/07 0/07 ماهیگیري
-- 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 معدن

G, T 1/13 1/09 1/12 1/20 1/17 صنعت
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ماخذ: محاسبات تحقیق

بررسي شاخص مزیت نسبي فعالیت هاي موجود در استان نشان مي دهد که ساخت ماشین آالت دفتري، حسابداري و محاسباتي و انتشار، چاپ 
و تکثیر رسانه هاي ضبط شده، ساخت وسایل نقلیه موتوري، تریلر و نیم تریلر، کرایه و خدمات کسب و کار، ساخت رادیو و تلویزیون، دستگاه  ها و 
وسایل ارتباطي، سایر واسطه گري هاي مالي و فعالیت  هاي جنبي آنها، بیمه، پست و مخابرات، ساخت پوشاک، عمل آوري و رنگ کردن خز، دباغي 
و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمي،  تفریحي، فرهنگي و ورزشي، امور عمومي،  ساخت ابزار پزشکي، ابزار اپتیکي، ابزار دقیق و انواع ساعت، 

گروه متوسط 1390 1385 1382 1380 عنوان فعالیت

-- 0/72 0/59 0/74 0/93 0/85 تامین آب . برق و گاز طبیعي
-- 0/9 0/86 0/93 0/86 1/13 ساختمان
G 1/45 1/50 1/55 1/41 1/30 عمده فروشي،خرده فروشي و تعمیر وسائل نقلیه وکاالها
T 1/31 1/33 1/36 1/23 1/25 هتل و رستوران
G 1/49 1/63 1/58 1/37 1/33 حمل و نقل . انبارداري و ارتباطات
G 2/59 2/53 2/73 2/52 2/35 واسطه گري هاي مالي
T 1/87 1/91 1/84 1/84 1/83 مستغالت . کرایه و خدمات کسب و کار
G 1/45 1/52 1/43 1/42 1/28 اداره امور عمومي . دفاع و تامین اجتماعي اجباري
-- 0/8 0/81 0/79 0/74 0/89 آموزش
T 1/1 1/10 1/11 1/02 1/09 بهداشت و مددکاري اجتماعي
G 1/62 1/67 1/72 1/54 1/46 سایرخدمات عمومي . اجتماعي . شخصي و خانگي
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ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي دیگر، خدمات واحد هاي مسکوني اجاري، آموزش بزرگساالن خصوصي، ساخت ماشین آالت 
و تجهیزات طبقه  بندي نشده در جاي دیگر، ساخت ماشین آالت و دستگاه  هاي برقي طبقه بندي نشده در جاي دیگر، خدمات دالالن مستغالت، 
آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي خصوصي، خدمات واحدهاي مسکوني  شخصي، خدمات شهري،  ساخت محصوالت فلزي 
فابریکي بجز ماشین آالت و تجهیزات، ساختمان هاي مسکوني، عمده فروشي، خرده فروشي، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها، حمل و نقل هوایي، 
ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک، ساخت محصوالت غذایي و انواع آشامیدني  ها، آموزش عالي دولتي،  سایر خدمات،  راه آهن،  حمل و نقل 
جاده اي،  تأمین اجتماعي اجباري  و ساخت کاغذ و محصوالت کاغذي داراي مزیت نسبي بالقوه )براساس معیار LQ≤1/2( مي باشند. از فهرست 
فوق مواردي که زیر آنها را با خط ممتد مشخص کرده ایم، ذاتًا خدمات در جهت تامین نیاز هاي بازار محلي محسوب مي شود. در این موارد نمي توان 

ادعا کرد استان صادر کننده خدمات است. 
پاسخ به این پرسش که آیا در آینده استان باید در فعالیت هایي که در آنها داراي مزیت مکاني است بیشتر سرمایه گذاري کند یا خیر چندان ساده 
نیست. چرا که از یک سو در طي زمان تکنولوژي تولید تغییر مي یابد و شدت کاربرد عوامل تولید در یک فعالیت مي تواند دستخوش تغییر شود و 
استان مزیت مکاني خود را در آن فعالیت از دست دهد. از سوي دیگر در طول زمان قیمت نسبي عوامل تولید در سطح ملي و منطقه اي تغییر مي 
یابد. نکته دیگر این است که مساله رقابت از سوي تولید کنندگان رقیب در مناطق دیگر کشور و شرکت هاي خارجي مطرح است. باالخره باید به 
آثار خارجي مثبت و منفي هر فعالیت نیز توجه داشت. بنابر این الزم است تعدادي از بخش هاي بالنده با توجه به جمیع جهات گزینش و در مرکز 

توجه قرار گیرد.

2-3- تحلیل فرصت هاي توسعه استان به روش توصیفی-تحلیل روندی و خبرگی
مروری بر اسناد باالدست و مطالعات متعدد صورت گرفته در بحث آمایش سرزمین و اسناد توسعه بخشی استان، برای استان تهران فهرست 

قابلیت ها و توانمندی ها بصورت خالصه و اجمالی به شرح زیر است:
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حضور نهاد ها و موسسات حاکمیتی و مراکز برنامه ریزی و سیاستگذاری، از جمله وزارتخانه ها و مراکز قوای سه گانه؛  .

برخورداری از ظرفیت باالی نیروی انسانی متخصص در زمینه های گوناگون علمی-تخصصی؛  .

برخوردای از فناوری های نوین و برتر نسبت به استان های دیگر) برخوردار از زیرساخت های اطالعاتی و ارتباطی(؛ .

باال بودن سطح دانش عمومی؛ .

وجود مراکز متعدد و متنوع تحقیقاتی، پژوهشی، آموزشی )وجود مراکز پارک های علمی و فناوری(؛ .

وجود زمینه تبادل اطالعات و دانش با توجه به برگزاری های متعدد و متنوع همایش ها و سمینارها در تهران؛ .

استقرار مراکز عمده خدمات برتر در سطوح ملی و فراملی )فنی، مهندسی، علمی-تخصصی، مالی، اعتباری و...(؛ .

برخورداری از مرکزیت تجاری و بزرگ ترین بازار مصرف کشور؛ .

تعدد مراکز مختلف ارائه کننده خدمات پشتیبان تولید از جمله بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، بورس و اوراق بهادار، شرکت های بیمه، خدمات  .
انبارداری و ...؛ 

پایین بودن ریسک سرمایه گذاری در استان نسبت به سایر استان های کشور و ارزش افزودة باال در زمینة سرمایه گذاری در استان؛ .

حضور افراد قدرتمند اقتصادی، سیاسی، علمی و اجتماعی در استان؛ .

پنجره جمعیتی عصر طالیی ساختار جمعیت یا جمعیت باالی سن فعالیت؛ .

مهاجرت نیروی نخبه از سایر نقاط کشور به استان؛ .

جمعیت شهری گسترده؛ .

وجود دفاتر نهادهای بین المللی )جایکا، یونیپ و ...(؛ .

برخورداری از تنوع اقلیمی، جغرافیائی، اکوسیستمی و اکولوژیکی؛ .

برخورداری از قابلیت های گردشگری و طبیعت گردی به دلیل غنای میراث طبیعی در استان در راستای جایگزین فعالیت های مخرب محیط زیست استان؛ .
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وجود زیرساخت های الزم در راستای توسعه مناسب و مطلوب خدمات و صنایع برتر از جمله شبکه راه های استان، شبکه مخابرات، شبکه های  .
مناسب توزیع انرژی و دارا بودن امکانات مناسب ذخیره سازی و انبار محصوالت؛ 

سطح باالی توسعه و ارائة خدمات در مراکز جمعیتی شهری و روستایی استان بر اساس شاخص های موجود و در مقایسه با سایر استان ها؛ .

برخوردار از بازار گسترده داخلی و تقاضای دائمی برای استقرار صنایع متکی بر بازار؛  .

وجود صرفه های ناشی از مقیاس در تراکم جمعیت؛ .

وجود منابع مالی مناسب و قرار گرفتن بیش از 50 درصد سپرده های کشور در بانک های استان؛ .

وجود بستر های الزم و امکان مکان گزینی خدمات پیشرفته پشتیبان فعالیت های برتر موجود در سایر کشور های منطقه؛ .

جذابیت برای سرمایه گذاری شرکت های خارجی؛ .
روش خبرگی و تحلیل روندی در بخش هاي اقتصادي از آن رو حائز اهمیت مي باشد که مي تواند به شناسایي فرصت های بالقوه و بخش هاي پیشرو 
و امکانات این بخش ها بپردازد. بررسي تحلیل فرصت هاي استان براساس اسناد باالدست و توسعه ای استان و دربخش های مختلف اقتصادی 

بصورت خالصه و اجمالی حاکی از موارد زیر است:

3-2-1- کشاورزي
در زمینه کشاورزي استان تهران مي توان اظهار داشت، اگرچه کشاورزي در استان تهران نسبت به دیگر فعالیت هاي اقتصادي ) خدمات و صنعت( 
سهم کمتري در تولید ناخالص و اشتغال استان دارد و در ترکیب فعالیت هاي کشاورزي نیز ارزش و سهم تولیدات دامي بیشتر است، اما اراضي 
کشاورزي واقع در شرق و غرب استان از موقعیت آب و هوایي مناسبي برخوردارند. براساس آخرین اطالعات اعالم شده، بهره برداري از اراضي 
کشاورزي استان تهران توسط بیش از 73 هزار بهره بردار صورت مي گیرد. میانگین وسعت هر واحد بهره برداري در استان حدود 3 هکتار است. 
این مقدار در اراضي آبي 5/9 و در اراضي دیم 7/4 و در باغداري 0/8 هکتار است، که جز درجمع اراضي از ارقام مشابه در سطح ملي باال تر است. 



سند راهربدی

197

متاسفانه عواملي همچون تغییر کاربري اراضي کشاورزي و کاهش مساحت زمین هاي کشاورزي با توجه به افزایش جمعیت و توسعه بي برنامه 
شهر تهران- که بین کوه و کویر محصور است و چاره اي جز توسعه در جهت شرق و غرب ندارد، عرصه غرب تهران ) کرج ، شهریار و...( را در 

دو دهه اخیر بسیارتحت تاثیر قرار داده و موجب روند هاي ناخوشایندي در منطقه مزبور شده است.
ساخت و سازها در دهه اخیر تشدید شده و موجب پیدایش شهرهاي جدیدي در حوزه شهري کرج - شهریار شده است که هیچ یک برنامه ریزي 
شده نبوده و شکل گیري آنها ناشي از ساخت و سازهاي مردم بوده و فاقد طرح هاي مناسب شهري و زیر بناهاي الزم است. بنابر این مي توان 
گفت که کشاورزي در استان تهران در صورت مدیریت مناسب و وجود قوانین رسا در زمینه حفظ منابع ارضي مي توانست به نوعي فرصت تلقي 
شود، همچنان که ضعف در کابري مناسب زمین هاي کشاورزي و تبدیل آن به باغات ) که بخش مهمي از مساحت منظور شده براي باغات استان 
مربوط به درختان پراکنده اي است که در فضاهاي مسکوني قرار دارند و نمي توان براي این گونه درختان اصطالح باغ را به کار برد( نوعي تهدید 

محسوب شده در قسمت تحلیل تهدیدهاي توسعه استان بدان پرداخته مي شود.
اما در خصوص تولیدات دامي مي بایست به فرصت هاي موجود در استان تهران اشاره داشت. از جمله آنکه براساس آخرین سرشماري کشاورزي 
مرکز آمار، در استان تهران از مجموع 133705 بهره برداري کشاورزي، تعداد 26005 بهره برداري به پرورش حداقل یکي از انواع دام هاي مولد 
اشتغال داشته اند. همچنین در حال حاضر بخش دامپروري استان با 5236 هزار واحد دامي و پرورش ساالنه 89 میلیون قطعه انواع طیور، سهمي 
معادل 11/3 درصد از کل ارزش تولیدات دامي کشور را به خود اختصاص مي دهد. مقایسه شمار دام هاي استان با کل کشور نشان از تمرکز شمار 

زیادي از دامهاي اصالح شده و دامداري ها دراستان تهران دارد. 
در زمینه پرورش طیور نیز مي توان گفت شمار واحد هاي مرغداري استان بالغ بر 1033 واحد شامل واحد  هاي کوچک و متوسط و موسسات بزرگ 
پرورش طیور است که از منظر تولید جایگاه ویژه اي در کشور دارد. در حال حاضر سهم استان تهران از واحدهاي داراي پروانه بهره برداي و فعال 
مرغ مادر گوشتي، مرغ مادر تخمگذار، مرغ تخمگذار و پولت، مرغ گوشتي و موسسات جوجه کشي نسبت به کل کشور به ترتیب برابر 19/29 درصد، 

15/99 درصد، 53/8 درصد، 9/62 درصد و 25/73 درصد است.
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3-2-2- معدن
بررسي آمار معادن استان تهران از لحاظ گروه هاي مواد معدني نشان مي دهد که گروه مواد معدني »استخراج سنگ، شن وماسه و ...« با 132 
معدن حدود 91 درصد معادن این استان را شامل مي شود که نشانگر توانایي این استان در تولید مصالح ساختماني و فقر موادمعدني غني فلزي و 
غیرفلزي است. میزان تولید استان در»مواد معدني بجز شن و ماسه« دچار نوسانات زیادي بوده است، به طوري که دامنه نوسان از بیشترین تولید 

)10 میلیون تن( به کمترین تولید )6 میلیون تن( را داشته است. 
از سوي دیگر این نوسان تولید در تولیدات شن و ماسه نیز دیده مي شود، اما تفاوت موجود رشد مقدار تولیدات شن و ماسه استان از سال 80 تا 

کنون است. حداکثر تولید شن و ماسه نیز بالغ بر 9 میلیون متر مکعب تولید بوده است. 
مقایسه تولید استان با تولید کشور نشان دهنده این است که سهم استان از کشور در گروه تولیدات »مواد غیر شن و ماسه« در دوره مورد نظر 
)90-1385( از حدود 15 درصد تا 9 درصد کاهش پیدا کرده و روند کاهشي آن در این سالها محسوس است. اما سهم تولید شن و ماسه استان از 
کشور با اینکه طي این دوره نوسانات زیادي داشته است ولي حدود 10 تا 15 درصد تولیدات کشور را شامل شده است. بدین ترتیب مي توان گفت 
استان تهران در تولید مصالح ساختماني داراي فرصت بوده اما در زمینه موادمعدني غني فلزي و غیرفلزي به دلیل تعطیلي معادن آن که عمدتًا 

دالیل تعطیلي این معادن بخاطر اقتصادي نبودن ادامه فعالیت )اتمام ذخیره معدني( مي باشد، از نوعي تهدید رنج مي برد. 

3-2-3- صنعت
استان تهران با در اختیار داشتن حدود 30 درصد از بخش صنعت کشور یکي از قطب هاي صنعتي کشور را تشکیل مي دهد. به استثناي برخي 
شاخص ها در برخی سالها نظیر سال 1383 و 1391 بخش صنعت استان در تمامي سال ها رشد داشته است. در چند سال اخیر بخش صنعت بطور 

متوسط سهم 19/14 درصدي از تولید ناخالص استان را به خود اختصاص داده است.
در میان گروه فعالیت هاي صنعتي استان، گروه فعالیت تولید وسایل نقلیه موتوري و تریلر و نیم تریلر از اهمیت بیشتري برخوردار است به نحوي 
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که این فعالیت صنعتي به تنهایي بیش از 56 درصد از ارزش ستانده کارگاه هاي صنعتي 10 نفر کارکن و بیشتر را به خود اختصاص داده است. 
همچنین استان تهران با توجه به شاخص ضریب سهم مکاني بیشترین تخصص را در فعالیت هاي تولید ماشین آالت اداري و حسابگر و محاسباتي 
و تولید وسایل نقلیه موتوري و تریلر و نیم تریلر دارد که فعالیت هاي صنعتي ماشین آالت اداري و حسابگر و محاسباتي، تولید مواد و محصوالت 
شیمیایي و تولید وسایل نقلیه موتوري و تریلر و نیم تریلر بیشترین پیوند را با سایر فعالیت هاي صنعتي استان دارند. بررسي عوامل موثر بر مکان 
گزیني صنایع مشتمل بر زیر ساخت هاي فیزیکي، بازارهاي مصرف، دسترسي به نیروي انساني و... نشان مي دهد که استان تهران از لحاظ فراهم 

بودن زیر ساخت ها و چگونگي دسترسي به آنها نسبت به سایر استان هاي کشور داراي مزیت مکاني مناسبي مي باشد.
بدین ترتیب مي توان اظهار داشت که استان تهران در بخش صنعت داراي فرصت بزرگي براي دستیابي به رشد اقتصادي باالتر مي باشد البته 
تحلیل SWOT فعالیت هاي اصلي بخش صنعت استان تهران حکایت از رقابت پذیري کم صنایع استان تهران در مقایسه با رقباي خارجي دارد 
به نحوي که میزان صادرات اکثر صنایع چندان قابل توجه نیست. اکثر صنایع استان از یک طرف دچار ضعف تکنولوژیکي هستند و از طرف دیگر 
بهره وري نیروي کار در آنها پایین است که بخشي از آن ناشي از مازاد نیروي کار در این صنایع است. بنابر این بهبود تکنولوژیک و افزایش بهره 

وري در این بخش کمک زیادي در باالبردن نقاط قوت آن خواهد نمود.
فعالیت هاي ریخته گري، قطعه سازي و000 مطلوب  مانند  تولید کننده  وضعیت مواد واسطه اي نشان مي دهد وضعیت صنایع پشتیبان صنایع 

در صنعت مي باشند.  جایگاه خوبي  داراي  یعني عرضه کنندگان صنعتي  مي باشد 

3-2-4- خدمات
بخش خدمات از بخش هاي اساسي اقتصادهاي نوین است که شامل زیر بخش هاي گوناگوني است. به طور مسلم اگر نظام خدماتي کارآمد باشد 
نوعي فرصت تلقي مي شود چرا که، بستر الزم براي رقابت پذیري در فعالیت هاي تولیدي و صنعتي را فراهم مي  سازد. استان تهران 16 درصد 
جمعیت )سال 92( و 38/4 درصد ارزش افزوده بخش خدمات کشور را در سهم 1/1 درصدي خود از مساحت کل کشور جاي داده است. بدین 
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ترتیب استان، بزرگترین بازار تقاضا، براي انواع خدمات بازرگاني، مالي و اجتماعي است. در ذیل به بررسي هر یک از زیربخش هاي بخش خدمات، 
به منظور ارزیابي کارآمدي در جهت پدید آوردن فرصت براي رشد اقتصادي مي پردازیم.

3-2-4-1- خدمات عمده فروشي، خرده فروشي، تعمیر و نگهداري وسایل نقلیه موتوري و کاال هاي شخصي و خانگي
در ارتباط با خدمات عمده فروشي، استان تهران با در برداشتن بیش از 16 درصد جمعیت کشور و 22/4درصد تولید ملی بزرگترین بازار در کشور 
محسوب مي شود. تامین خدمات عمده فروشي این بازار بزرگ و رو به گسترش، فرصت هاي مناسبي را براي صاحبان این نوع کسب و کار در 
تهران به وجود آورده است. در کل مي توان اظهار داشت در زمینه خدمات بازرگاني که شامل خدمات عمده فروشي، خرده فروشي و... مي شود، سهم 
استان از تعداد کارگاه ها نزدیک به سهم استان از جمعیت کشور بوده اما به دلیل باالتر بودن درآمد سرانه ساکنان استان قطعًا سهم استان در اشتغال 
و ارزش افزوده این خدمات بیشتر از سهم جمعیتي آن است مي توان فرصت هاي موجود در این بخش را براي استان تهران به ترتیب زیر برشمرد:

بازار رو به گسترش استان به دلیل رشد سریع جمعیت و اقتصاد منطقه. .

امکان ایجاد فروشگاه هاي بزرگ عمده فروشي. .

عضویت ایران در سازمان تجارت جهاني در آینده بر گسترش تجارت خارجي تاثیر مثبت خواهد داشت. .

با توسعه گردشگري در کشور، فعالیت هاي خرده فروشي در استان تقویت خواهد شد. .

3-2-4-2- خدمات هتل، رستوران و خدمات فرهنگي و گردشگري
با توجه به تمرکز فعالیت هاي سیاسي، اداري، مالي، تجاري و صنعتي دراستان مي توان گفت استان تهران با برخورداري از امکاناتي همچون 
تمرکز مناسب هتل ها و رستوران ها در استان، وجود مکان هاي ورزشي بیشتر نسبت به سایر نقاط کشور همچون استادیوم ها، باشگاه هاي ورزشي 
و بدنسازي و استخر ها )تقریبًا نزدیک به 100 درصد مسابقات ورزشي، در استان تهران و به ویژه شهر تهران برگزار مي شود. مجموعه ورزشي بین 
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المللي آزادي یکي از سرمایه هاي بزرگ استان است( ، کتابخانه ملي و نیز کتابخانه هاي متعدد تخصصي سازمان ها و وزارتخانه ها، کتابخانه  هاي 
عمومي و کانون  هاي پرورش فکري، اماکن مذهبي و همچنین تعداد بیشتري از سالن  هاي سینما نسبت به دیگر نقاط کشور از فرصت هاي مناسبي 

در زمینه خدمات مذکور بهره مند است که این فرصتها به طور خالصه عبارتند از:
پتانسیل باالي استان براي جذب گردشگران خارجي و داخلي.  .
استقبال بخش خصوصي داخلي و خارجي از سرمایه گذاري در بخش هتلداري. .
گسترش و بهبود کیفیت دانشکده ها و رشته هاي تحصیلي هتلداري و جهانگردي. .
گسترش خدمات رزرواسیون اینترنتي هتل ها. .
پتانسیل باالي استان براي جذب فعالیت  هاي ورزشي و فرهنگي. .
جمعیت جوان و باسواد استان و ایجاد تقاضاي بالقوه بزرگ براي فعالیت  هاي فرهنگي و هنري.  .
رشد سریع جمعیت و درآمد استان تقاضا براي خدمات هتل و رستوران، فعالیت هاي فرهنگي و ورزشي . .

3-2-4-3-خدمات واسطه گري مالي
تهران مرکز مالي ایران است. دفاتر مرکزي کلیه فعالیت هاي واسطه گري مالي شامل بانک هاي تخصصي، تجاري،  سایر واسطه گري ها و بیمه ها 
در تهران متمرکزند و بیشترین حجم فعالیتهاي مالي کشور در این شهر انجام مي گیرد. در ضمن بورس تهران را مي توان به عنوان مهمترین و 
فعالترین بورس کشور نام برد. قلمرو نفوذ این فعالیت  ها مي تواند گسترده باشد و سطوح محلي،  منطقه اي، ملي و فراملي را فراگیرد. در زمینه سهم 
تعداد کارگاه  ها، ارزش افزوده و شاغلین استان تهران نیز باید گفت این بخش نسبت به سایر بخش هاي خدماتي، بیشترین سهم ارزش افزوده را 
به خود اختصاص داده و عمده فعالیت این بخش در نقاط شهري متمرکز است، در ضمن بررسي  شاغلین به تفکیک شهرستان  هاي استان نشان 
مي دهد،  بیش از 80 درصد شاغلین این بخش در شهرستان تهران مستقرند که حاکي از گسترش این فعالیت در کالنشهر تهران مي باشد. به 
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طوري که حجم زیادي از بانک ها، موسسات مالي و اعتباري و شرکت  هاي بیمه اي در تهران مستقرند. مي توان فرصت هاي استان را در این زمینه 
بصورت زیر برشمرد:

گسترش شبکه شتاب و گسترش بانکداري الکترونیکي در کشور .

امکان تاسیس بانک هاي مشترک داخلي و خارجي .

وجود بستر قانوني براي گسترش بانک ها و بیمه های خصوصي .

خصوصي سازي بانک ها در چارچوب  سیاست هاي کلي اصل 44. .
 

3-2-4-4- خدمات مستغالت
خدمات مستغالت شامل سه زیر بخش خدمات واحد هاي مسکوني، خدمات واحد-هاي غیر مسکوني و خدمات دالالن مستغالت است که خدمات 
واحد هاي مسکوني و غیر مسکوني بر اساس ارزش استیجاري امالک مسکوني و غیر مسکوني بر اساس ارزش استیجاري امالک مسکوني و 
غیر مسکوني محاسبه مي شود. استان تهران نسبت به کشور از سهم باالي ارزش افزوده خدمات مستغالت برخوردار است که برخي از عوامل آن 

عبارتند از: 
متوسط زیر بناي هر واحد مسکوني و غیر مسکوني در استان تهران بیش از سطح ملي است. .
مصالح بکار رفته در این واحدها مرغوبتر و گرانتر از سطح ملي است.  .
متوسط ارزش زمین شهري در استان بیش از سطح ملي است.  .

      مجموع سه عامل فوق سبب شده تا ارزش ملکي و استیجاري هر متر مربع واحد مسکوني و غیر مسکوني در استان تهران به مراتب باالتر 
از سطح ملي باشد.

بر اساس نتایج سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 1390، در حدود 43/3 درصد شاغلین خدمات مستغالت در استان تهران مشغول به کار بوده اند. 
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3-2-4-5- خدمات اداره امور عمومي، دفاع و تامین اجتماعي
خدمات عمومي شامل خدمات دولت مرکزي و محلي و سازمان تامین اجتماعي است. استان تهران و بویژه شهرستان تهران به واسطه موقعیت 
سیاسي و اداري خود به صورت مرکزي براي امور اداري، دفاعي و امنیتي کشور تبدیل شده است. تمامي وزارتخانه ها در استان تهران قرار دارند 
و اکثر شرکت ها و موسسات تولیدي و کارخانه ها در تهران دفتر مرکزي دارند که این مراکز و واحدها، خدمات خود را در سطوح محلي، منطقه 
اي، ملي و فراملي ارائه مي کنند. همچنین سهم ارزش افزوده و شاغلین این بخش در استان نسبت به کل کشور باال مي باشد. برخي از فرصتهاي 

استان در این زمینه عبارتند از:
امکان بهره گیري از خدمات دولت الکترونیک .
توزیع اختیارات مالي و اداري به استان ها .
انتقال فعالیت هاي امور عمومي و نظامي به مناطق برون شهري .
گسترش کارگاه هاي تحت پوشش بیمه تامین اجتماعي .

3-2-4-6- خدمات آموزشي
استان تهران با برخورداري از تراکم زیاد مراکز علمي و تحقیقاتي به عنوان مرکزي براي فعالیت هاي تحقیقاتي تبدیل شده است. سهم باالي 
شاغلین بخش آموزش با توجه به جمعیت باالي دانش آموزان استان و نیاز مدارس به کارکنان آموزشي حاکي از سهم باالي استان در جذب 

کارکنان آموزشي است. مي توان فرصتهاي استان را در این زمینه بصورت زیر بیان نمود:
وجود مازاد نیروي کار در آموزش و پرورش .
افزایش آموزش هاي حین خدمت به منظور ارتقا سطح علمي پرسنل آموزشي .
ایجاد امکانات آزمایشگاهي و پژوهشي براي دانش آموزان و معلمان .
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امکان گسترش دوره هاي آموزش از راه دور .

امکان جلب همکاري اساتید ایراني مقیم خارج. .

امکان انعقاد قراردادهاي همکاري با دانشگاه هاي خارج از کشور.  .

گسترش و تجهیز آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتي. .

ایجاد فرصت هاي کارآموزي براي دانشجویان رشته هاي مختلف.  .

ایجاد فرصت هاي مطالعاتي و شرکت در سمینارهاي داخلي و خارجي براي دانشجویان مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري .

3-2-4-7- خدمات بهداشت و درمان
این خدمات طیف وسیعي از خدمات پزشکان، دندانپزشکان، دامپزشکان، بیمارستان ها، آسایشگاه ها، آزمایشگاه ها و رادیولوژي ها را در بر مي گیرد. 
با توجه به موقعیت و امکانات موجود در استان، خدمات این بخش قابلیت ارائه در سطوح محلي، منطقه  اي و ملي را دارد و حتي برخي خدمات 
در سطوح فراملي نیز عرضه مي شود. بررسي سهم تعداد کارگاه  ها، ارزش افزوده و شاغلین استان تهران به کل کشور نشان مي دهد که 76 درصد 
شاغلین استان، در شهرستان تهران مشغول به فعالیت هستند که این امر به تراکم مراکز بهداشتي و درماني در سطح استان برمي گردد به طوري 
که عمده مراکز و بیمارستان هاي تخصصي و فوق تخصصي در این استان فعالیت مي کنند. فرصت هاي استان را در زمینه خدمات بهداشت و 

درمان مي توان به صورت زیر بر شمرد:
بروز رساني اطالعات کادر پزشکي بدلیل تبادالت علمی.  .
جلب مشارکت بخش خصوصي به سرمایه گذاري در پروژه هاي بیمارستاني، بهداشت و درمان. .
وجود مازاد پزشکان و کادر پزشکي و بهره گیری از این ظرفیت در ارائه خدمات ویژه و طرح های فراملی.  .
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بخش چهارم: آسیب شناسی و تحلیل تنگنا ها، نقاط ضعف و تهدید های استان 
در این بخش ابتدا به مخاطرات و تهدیدات استان تهران بصورت خالصه پرداخته خواهد شد. در ادامه نیز تنگنا های مهم و امکانات استان تهران 
آسیب شناسی خواهد شد. تهدید هاي توسعه استان را مي توان به تهدیدات اقتصادي تعمیم داد چرا که از اهمیت ویژه اي برخوردار است. در این 
میان تهدیدات شناخته شده شامل مخاطرات حکمراني، مخاطرات مربوط به محیط کسب و کار، مخاطرات اقتصادي، مخاطرات تولید، مخاطرات 

تکنولوژیک و مخاطرات زیست محیطي مي شوند که به ترتیب مورد ارزیابي قرار خواهند گرفت.

الف- تهدید ها و مخاطرات کالن فراروی استان تهران
4-1- مخاطرات حکمراني 

حکمراني مفهومي بسیار گسترده داشته، ناظر به تعامل بازار، دولت و جامعه مدني در یک تسلسل پویا است. بررسي مخاطرات حکمراني با توجه به 
شاخص هاي ارائه شده از سوي بانک جهاني نشان مي دهد که ایران در تمامي شاخص هاي مذکور از وضعیتي نامطلوب برخوردار است.

 کیفیت و کارآیي حکمراني چه به لحاظ عملکرد و تعامل بین ارکان مدار » دولت، بازار و مردم« و چه از نظر مؤلفه  هاي ارائه شده از سوي بانک 
جهاني، حاکي از آن است که حکمراني به منزله نوعي تهدید جدي در اقتصاد ایران محسوب مي شود، که وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر، 
فقدان پاسخگویي دولت در مقابل شهروندان، نا کارآمدي دستگاه قضایي، بهره وري و کارآیي پایین دستگاه هاي اداري، وجود دولت رانتیر و تا حد 
زیادي عملکرد نامطلوب بخش دولتي و فقدان برنامه هاي کارآمد کردن ساختار دستگاه هاي اجرایي همه و همه از مصادیق آن بشمار مي روند. این 

آثار به مراتب در سطح استان منجر به ایجاد مخاطراتي جدي تر مي گردد.
ایران از لحاظ شاخص بار مالي مقررات و شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویي رتبه بسیار ضعیفي را به خود اختصاص داده است. ارزیابي مؤلفه 
بار مالي مقررات یا کیفیت قوانین تنظیمي به ویژه در زمینه قوانین کار، مالیات ها و توزیع کاال ها و تنظیم قیمت ها حکایت از پیچیدگي قوانین و 
ناکارآمدي فضاي حقوقي دارد و بعنوان یکي از موانع مهم در مسیر جذب سرمایه هاي خارجي و توسعه بخش خصوصي)بازار( به شمار مي رود. 



206

شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویي به دلیل عدم توسعه احزاب و مشارکت اندک نهاد هاي مدني در روند تصمیم  گیري و سیاست گزاري هاي 
اقتصادي، وضع مطلوبي ندارد. اهمیت تسلسل »دولت، بازار و نهادهاي مدني« در ایجاد بسترهاي نهادي الزم جهت بهبود فضاي کسب و کار، 
جذب سرمایه هاي فیزیکي و توسعه سرمایه هاي انساني، به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر فرایند سرمایه گذاري و تولید، روند رشد اقتصادي کشور 
نیز حکایت از تأثیر نامطلوب این مؤلفه ها دارد. با توجه به مشکالت یاد شده از آنجا که استان تهران در مرکزیت سیاسي و حکومتي کشور واقع 

شده است مي توان تمامي مخاطرات مربوطه را در خصوص استان تهران مطرح نمود. 

4-2-مخاطرات کسب و کار
محیط کسب و کار نقش موثري بر افزایش سرمایه گذاري داخلي و خارجي و نیز تداوم رشد اقتصادي دارد. بانک جهاني مجموعه اي از مقررات 
موثر بر 10 مرحله از حیات کسب و کار را اندازه گیري نموده که بر اساس این ده مرحله در آخرین گزارش سالیانه انتشار یافته از سوي بانک جهاني 

در سال 2015، ایران از لحاظ سهولت کسب و کار رتبه 118 را میان 187 کشور کسب نموده است.
مقایسه رتبه ایران در شاخص هاي مذکور حکایت از جایگاه نامناسب ایران در محیط کسب و کار بین المللي دارد. بنابر این مسلم است که کسب و 
کار در استان تهران که سهم آن از نظر تعداد کارگاه  ها، ارزش افزوده و شاغلین قابل مالحظه بوده و به واسطه موقعیت سیاسي و اداري و نیز تمرکز 
بیشتر فعالیت هاي سیاسي، اداري، مالي، تجاري و صنعتي در آن، نوعي تهدید جدي براي دستیابي به رشدي باالتر محسوب خواهد شد. ضعیف 
ترین رتبه هاي ایران در شاخص هاي کسب و کار که مي توان در خصوص استان نیز ذکر نمود مربوط به کسب مجوز هاي ساخت و ساز، حمایت 
از سرمایه گذاران، استخدام کارگران و ثبت امالک است که بیشترین دلیل ضعف در شاخص هاي مذکور هزینه هاي باالي اداري و بوروکراسي زائد 
است که مي توان با بهبود رویه هاي اداري، ایجاد ساختار نهادي مستحکم براي تضمین حقوق مالکیت، کنترل فساد، حمایت هاي قانوني کارگران، 

کاهش هزینه هاي اخراج، بهبود شاخص سهولت دادخواهي سهامدار، از برخي مشکالت کاست و به شاخص هایي بهتر دست یافت.
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4-3- مخاطرات اقتصادي
براي بررسي مخاطرات اقتصادي مي توان به مواردي همچون بي ثباتي اقتصاد کالن، ناتواني در رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي، جذب سرمایه 
گذاري مستقیم خارجي، نارسایي زیرساخت هاي اقتصادي و محیط کسب و کار پرداخت. در زمینه بي ثباتي اقتصاد کالن باید اذعان نمود که عوامل 

گوناگوني سبب این بي ثباتي مي گردند، اما از میان آنها به سه عامل تورم باال، کسري بودجه و کسري تراز پرداخت ها اشاره مي شود.
باید اذعان نمود تورم باالدر ایران پدیده اي پولي است که به دنبال سیاست هاي مالي انبساطي دولت و تبعیت بانک مرکزي از تصمیمات بودجه اي 
دولت بوجود مي آید. لذا براي مبارزه با تورم دو رقمي و مزمن باید تجدید نظر اساسي در سیاست هاي مالي و پولي بوجود آید که به دلیل افزایش 
نقدینگي ناشي از بي انضباطي مالي دولت و تبعیت سیاست هاي پولي از سیاست هاي مالي، نوسان هاي شدید قیمت نفت در بازار هاي جهاني مسبب 

شوک هاي مثبت و منفي فراواني مي شوند. همچنین تغییرات نظام ارزي و نرخ ارز، چالشي همیشگي بوده است.
در مجموع مي توان اظهار داشت که تورم باال در حضور کنترل قیمت انرژي، کاالهاي اساسي، نرخ سود بانکي و نرخ اسمي ارز مي تواند منشاء 
رواج رانت جویي و فعالیت هاي مستقیمًا غیر مولد، از دست رفتن انگیزه براي سرمایه گذاري صنعتي، نوآوري در تولید و کاهش هزینه ها و ورود به 
بازار هایي که در آنها رقابت شدیدي حکم فرماست و نهایتًا وقفه در صنعتي شدن کشور گردد. همچنین براي دستیابي به رشد پایدار، با حفظ توان 
رقابت پذیري و مشارکت فعال در تقسیم کار جهاني، نیاز به مهار تورم است که متأسفانه یکي از مهم ترین تهدیدات کشور و نیز استان محسوب 
مي گردد. کسري بودجه و مازاد تراز پرداخت ها )به جاي کسري تراز پرداخت ها( هردو مخاطراتي جدي در سطح ملي و استاني محسوب مي شوند، 
زیرا در ارتباط با کسري بودجه بدون احتساب نفت در بیشتر سال ها ما همواره از کسري بودجه رنج برده ایم و مازاد تراز پرداخت ها نیز در صورتي 
که وجود داشته است به دلیل گرایش افراطي دولت به برداشت از حساب ذخیره ارزي به منظور تأمین مالي کسري بودجه و رجوع دولت به بانک 
مرکزي براي تبدیل درآمد هاي ارزي به ریال، تنها بر دارایي هاي خارجي بانک مرکزي افزوده و با در جریان قرار گرفتن پول پرقدرت شده به تورم 

شتابان دامن زده است.
پایین بودن توان رقابتي فعالیت هاي صنعتي استان در مقایسه با کل کشور یکي از مخاطرات اقتصادي پیش رو است که مي توان آن را از طریق 
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شاخص مزیت آشکار شده )RCA( محاسبه نمود. این تهدید وقتي جدي تر مي شود که پاي رقباي خارجي نیز به میان بیاید.
جذب سرمایه گذاري مستقیم خارجي در استان نیز حاکي از کمبود سرمایه گذاري به دلیل نیاز مبرم به ایجاد اشتغال و تسریع رشد اقتصادي ونیز 
به دلیل آنکه سرمایه گذاري مستقیم خارجي یکي از راه هاي پر کردن شکاف تکنولوژیک است، مي باشد که خود تهدیدي جدي براي استان 

محسوب خواهد شد.

4-4- مخاطرات تولید
مخاطرات تولید به طور کلي تغییر در قیمت انرژي و مواد اولیه، دسترسي به منابع تولید ) شامل نیروي کار، سرمایه، مواد اولیه و مواد واسطه اي( 

و اعتصابات را در بر مي گیرند.
در زمینه تغییر در قیمت انرژي و مواد اولیه باید اظهار داشت، به دلیل آن که در اقتصاد ایران بطور پیوسته بر فاصله قیمت-هاي داخلي انرژي با 
قیمت هاي خارجي آن افزوده مي گردد، نوعي شکاف پدید مي آید که خود تهدیدي جدي براي اقتصاد ملي است. بدین ترتیب دو بحث مطرح مي 
شود. هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت حامل هاي انرژي. مسأله اینجاست که از یک سو مجموع یارانه هاي مستقیم و غیر مستقیم کشور به 
حدود 30 درصد یا یک سوم تولید ناخالص داخلي کشور رسیده، که نزدیک به 26 درصد آن مربوط به بخش انرژي است. از سوي دیگر مقایسه 
قیمتهاي خرده فروشي محصوالت پاالیش یافته در برخي از کشورهاي عضو اپک نشان مي دهد که قیمت هاي خرده فروشي کاال هاي پاالیش 

یافته در ایران در مقایسه با این کشورها مثاًل کشور امارات بسیار پایین مي باشد.
افزایش سطح عمومي قیمت ها یکي از آثار مهم تجدید نظر در قیمت حامل هاي انرژي است. این افزایش ابتدا و بیشتر از همه مستقیمًا روي بخش 
هایي از اقتصاد تاثیر مي گذارد که انرژي بر هستند و سپس ظرف دو تا سه سال شاهد آثار غیر مستقیم افزایش قیمت بر سایر بخش هاي اقتصاد 
خواهیم بود و چون یارانه پنهان انرژي نزدیک به یک پنجم تولید ناخالص کشور را دارا مي باشد اثر افزایش یکباره قیمت حامل هاي انرژي به سطح 
قیمت هاي جهاني، با توجه به سهم باالي یارانه ها در حامل هاي انرژي، بر سطح عمومي قیمتها شدید خواهد بود. بنابر این اصالح قیمت انرژي 
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بدون در نظر گرفتن آثار مذکور، اگر به شکل حذف تدریجي و همراه با کمک هاي مالي دولت و ارائه کمک هاي فني براي بهینه سازي مصرف 
انرژي انجام نشود مي تواند تهدیدي جدي براي اقتصاد کشور محسوب شود. 

در ارتباط با منابع تولیدي به ویژه نیروي کار مي بایست اذعان داشت با توجه به جمعیت شاغل در کشور میزان با سوادي در حد مطلوبي قرار دارد 
اما معضل بزرگ ایران در میزان بیسوادي نیروي کار نیست، بلکه مشکل اینجاست که به تعداد افراد باسواد آماده به کار فرصتهاي شغلي وجود 
ندارد. به عبارتي بخش عظیمي از سرمایه کشور تحت عنوان سرمایه انساني که مي تواند به سرمایه اجتماعي تبدیل گردد، بالاستفاده باقي مانده 
است و ادامه این روند تا جایي که افراد مهارت ها و توانایي هایشان را از دست بدهند و نیز دچار یاس در ورود به عرصه کار گردند تهدید بزرگي را 
براي کشور در بر خواهد داشت، خاصه آنکه نرخ مشارکت نیز در کشور پایین و نرخ بیکاري زیاد است. این مشکل در استان تهران مسلمًا تهدیدي 
جدي محسوب مي شود چرا که درصد باالیي از جمعیت آن جوان و داراي تحصیالت عالي هستند اما متاسفانه فرصت هاي شغلي یا وجود نداشته 

یا متناسب با مهارت هاي افراد نمي باشد
بازار سرمایه در بر گیرنده بازار بورس و واسطه هاي مالي است که خدماتي همچون فعالیت هاي موسسات بانکي، بیمه، بورس اوراق بهادار تهران، 
صندوق هاي قرض الحسنه و سایر موسسات مالي را در بر مي گیرد. استان تهران به عنوان مرکز مالي در کشور از مشکالت بسیاري رنج مي برد. 
در مورد بازار سرمایه مي توان به فعالیت هاي بورس پرداخت. طبق نتایج تحقیق بورس در کشور نسبت به بورسهاي اوراق بهادار جهان به سمت 
عقب ماندگي و کاهش در ارزش بازار بورس حرکت نموده که با توجه بورس تهران این خود به منزله تهدیدي جدي در مسیر تامین مالي سرمایه 
گذاري است. در مورد واسطه گران مالي همچون بانکها نیز مي توان گفت سیاست هاي پولي و اعتباري انبساطي در چند سال اخیر و افزایش 
مداخالت دولت در اعطاي تسهیالت بانکي به طرح هاي زود بازده تولیدي و تسهیالت مسکن، موجب بروز مشکالت کمبود منابع براي اغلب 
بانک ها شده است. کنترل و کاهش نرخ سود تسهیالت اعطایي نیز موجب زیان مالي بانک ها گردیده است. از جمله تهدیدات مهم در خدمات 

واسطه گري هاي مالي عبارتند از:
افزایش مطالبات معوق سیستم بانکي. .
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اعطاي وام هاي تکلیفي دولت توسط سیستم بانکي. .

گسترش شرکت هاي سرمایه گذاري بانکي بدلیل فرار از بار مقررات. .

کاهش اعتماد افراد حقیقي و حقوقي به شرکت هاي بیمه اي. .

استفاده از روش هاي غیر قانوني به منظور بهره مندي از خدمات بیمه اي به دلیل بوروکراسي حاکم. .

افزایش بدهي بانک ها به بانک مرکزي و اثرات تورمي آن. .

کاهش حاشیه سود بانک ها به دلیل کنترل نرخ سود تسهیالت بانکي.  .
در مورد مواد اولیه با توجه به وضعیت کشاورزي و معادن مي توان اذعان داشت که بررسي اراضي کشاورزي در استان تهران نشان مي دهد، اراضي 
کشاورزي در این استان در دهه های اخیر گذشته با روند کاهشي مواجه بوده وانتظار مي رود که به تدریج بر شتاب این روند افزوده شود. با ادامه 
روند مذکور نمي توان امید داشت که در آینده، تولیدات کشاورزي در استان تهران از وضعیت مطلوبي برخوردار باشند زیرا از طرفي نمي توان تولید 
محصول در سطح زیر کشت را افزایش داد و مدام با روند نزولي وسعت اراضي کشاورزي در استان مواجه خواهیم شد و از طرف دیگر که سهم 
تولیدات کشاورزي استان تهران از تولید کل کشور روز به روز کاسته شود به طوري که مجبور باشیم به تولید کشاورزي در سایر استان ها روي 

آوریم. عدم چاره اندیشي در این زمینه نیز نوعي تهدید اقتصادي براي استان محسوب مي گردد.
وضعیت معادن استان تهران نیز حاکي از آن است که بجز تولیدات مصالح ساختماني وضعیت معادن استان در ارتباط با سایر معادن از جمله مواد 
معدني فلزي و غیر فلزي به گونه اي است که در تولید آنها دچار نوعي فقر مي باشد. خاصه آنکه در بخش تولید مصالح ساختماني نیز علیرغم 
توانمندي، استان داراي مزیت قابل مالحظه اي نمي باشد. اگر چنین باشد تنها مي توان به معادن سایر استان ها تکیه نمود و این خود به منزله 

تهدید مي باشد.
در زمینه اعتصابات خوشبختانه عاملي براي تهدید محسوب شدن آن در استان وجود ندارد که دلیل آن فقدان وجود تشکل هاي کارگري مستقل و 

قدرتمند با اعضاي زیاد و روند رو به افزایش دستمزد ها در سال هاي اخیر بوده است. 
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4-5-مخاطرات تکنولوژیک
بررسي جایگاه اقتصاد دانش بنیان کشور طبق شاخص هاي بانک جهاني در سال 2013 نشان مي دهد رتبه ایران 94 در میان 144 کشور است. 
همچنین به لحاظ ظرفیت جذب تکنولوژي، اگرچه وضعیت تکنولوژي و زیر ساخت هاي مربوط به آن در سطح استان تهران نسبت به سایر استانهاي 
کشور از وضع مطلوب تري برخوردار مي باشد، اما این وضعیت در مقایسه با کشور هاي دیگر و رقباي خارجي نشانگر آن است که یک شکاف 

تکنولوژیکي میان فعالیت هاي اقتصادي استان با رقباي خارجي خود وجود دارد.
به عبارت دیگر مي توان چنین اذعان داشت که برخالف ادعاي موجود، وضعیت فعلي فناوري در سطح کشور و استان تهران چندان مطلوب نیست. 
این وضعیت به گونه ایست که عالوه بر نارسایي در زیرساخت هاي الزم جهت ارتقاء سطح فناوري، ظرفیت هاي جذب فناوري نیز دچار ضعف 
بوده و کارکرد مناسب را ندارند. عالوه بر این وضعیت تجاري کشور و میزان جذب سرمایه گذاري خارجي به دلیل مناقشات بین المللي موجود 
نتوانسته است کمک چنداني به ارتقاء سطح فناوري و جذب آن نماید. این دو عامل اخیر از جمله عوامل موثر بر روند فرآیند انتقال فناوري مي باشند.

 هم چنین پیشرفت هاي ایران در زمینه هاي دولت الکترونیک، بانکداري الکترونیک و تجارت الکترونیک ُکند بوده و با توجه به روند آماده سازي 
زیرساخت هاي مربوطه، انتظار نمي رود در آینده نزدیک شکاف فناوري موجود در این زمینه ها از بین برود. با توجه به روند فناوري هاي نوین فوق 
در ایران از یک طرف شاهد یک شکاف فناورانه در این حوزه هاي با کشور هاي برتر در فناوري هاي نوین هستیم، به نحوي که حتي سهم ایران از 
مقاالت علمي ارائه شده ناچیز مي باشد و از طرف دیگر با توجه به سرمایه گذاري هاي محدود صورت گرفته چه در بخش خصوصي و چه دولتي، 

در عمل تقریبًا هیچ محصولي با چنین فناوري هاي در ایران تجاري نشده است.
یکي از مشکالت پیش روي توسعه فناوري هاي نوین در آینده در سطح ملي و استاني فقدان فرآیند تجاري شدن محصوالت فناوري هاي نوین است. این نقطه 
ضعف به دالیل عمده اي همچون ظرفیت پایین قبول ریسک، هزینه هاي باال، عدم وجود حمایت دولتي، عدم حمایت از حقوق مالکیت معنوي و... استمرار یافته است.

بررسي وضعیت فناوري در صنعت استان تهران با استفاده از اطالعات بدست آمده از پرسشنامه موقعیت مکاني و تکنولوژي صنعتي نشانگر وجود 
شکاف فناورانه بین صنایع استان با رقباي خارجي است، اما صنعتگران استان در مقایسه با رقباي داخلي از منظر فناوري وضعیت قابل قبولي دارند.
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4-6- مخاطرات زیست محیطي
استان تهران از شرایط ویژه اي در بین استانهاي کشور برخوردار است. چون این استان حدود یک پنجم جمعیت کشور را در خود جاي داده است 
و تمرکز چنین جمعیتي نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه خصوصًا در ارتباط با مسایل زیست محیطي مي باشد. از آنجا که » زمان پاسخ و عکس العمل« 
به مسایل زیست محیطي نسبت به مسایل اقتصادي اجتماعي طوالني تر مي باشد، شاید کمتر توجه عموم را به خود جلب کرده است .از طرف 
دیگر استان تهران مرکز سیاسي کشور است. این مسأله خود الزامات خاصي را بویژه در ارتباط با پایداري و تناسب بهره برداري از محیط طبیعي 

مي طلبد، زیرا در غیر این صورت پدیدآورنده مشکالت بسیاري است که به منزله تهدیدي جدي براي استان تلقي خواهند شد. 

4-6-1- مخاطرات مربوط به آب
استان تهران استاني است که از نظر منابع آب و ویژگي هاي آن از تفاوت هاي مکاني آشکاري برخوردار است .بنابراین پیاده سازي الگو و شرایط 
ثابت و پایدار براي همه مناطق آن صحیح نخواهد بود .وجود این تفاوت هاي جغرافیائي در پهنه هاي استان باعث شکل گیري چشم اندازهاي 

متفاوت جغرافیائي از نظر ویژگي هاي پوشش گیاهي، زراعت و باغباني و الگوهاي استقرار سکونتگاهها گردیده است .
استان تهران در معرض انواع تهدیدات منابع آب از جمله قلت یا کمي بارش هاي جمع و بالطبع جریان هاي سطحي وزیرزمیني، نوسانات بارش 
هاي جوي و بالطبع نوسان جریان هاي سطحي و زیرزمیني و آلودگي آبهاي سطحي و زیرزمیني قرار دارد که در قسمت هاي مختلف استان از 
شدت و ضعف هاي متفاوتي برخوردار است .هر چند که این عوامل جزو تهدیدات منابع آب محسوب مي شوند ولي با اعمال تمهیدات الزم مي توان 

از شدت عوامل مزبور کاست و آنها را مدیریت نمود.
توزیع جغرافیائي تهدیدات سیل در بخش هاي جنوبي استان بیشتر قابل مالحظه است . آلودگي رودخانه ها و همچنین شور شدن آنها در قسمت 
هاي انتهایي یا مصب آنها از شدت بیشتري برخوردار مي باشد که همگي در قسمت هاي جنوبي در مجاورت دریاچه نمک قرار گرفته اند. با توجه 
به اینکه عمده جمعیت در بخش هاي مرکزي استان استقرار یافته اند لذا تهدیدات فوق الذکر آثار مستقیمي را روي این سکونتگاه ها ندارند ولي 
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در عین حال اثرات غیر مستقیم آنها بر توز یع جغرافیایي سکونتگاهها و شیوه زندگي انسانها قابل مالحظه است. بنابراین از شمال به جنوب و از 
غرب به شرق بر شدت تهدیدات منابع آب افزوده شده و این تهدیدات اثر خود را در شکل یابي فضاي زیست نمایان مي سازند.

4-6-2- مخاطرات مربوط به ظرفیت تحمل محیطي یا ظرفیت برد
ظرفیت برد یا تحمل محیطي حداکثر جمعیت قابل پذیرش بصورت مستمر توسط یک اکوسیستم مي باشد. اصواًل توسعه پایدار مفهومي است که 

هدف اصلي آن ایجاد هماهنگي بین اقتصاد و محیط زیست است. 
نتایج مربوط به برآورد ظرفیت برد از نظر سه عامل مهم مورد بررسي شامل تراکم جمعیت، سرانه اراضي کشاورزي و مصرف آب با لحاظ کردن 
وضعیت فعلي و توان اکولوژیک اراضي نشان مي دهد که در سطح استان اول آب و سپس سرانه اراضي کشاورزي مهمترین عوامل محدودکننده 
ظرفیت براي توسعه هستند. به طوري که جمعیت موجود به ترتیب 6 برابر و 5 برابر آب و اراضي سرانه مورد نیاز در استان است. پائین بودن نسبت 
جمعیت به ظرفیت برد از نظر تراکم جمعیت بخصوص در وضعیت مبتني بر توان اکولوژیک نشان مي دهد که از نظر فضاي فیزیکي محدودیت 
چنداني براي توسعه در استان نیست. این وضعیت در صورت بي توجهي به سایر محدودیتها و منابع مورد نیاز بخصوص آب و اراضي کشاورزي و 

ضرورت تخصیص آب به اراضي کشاورزي مي تواند بسیار خطرناک باشد.

4-6-3- مخاطرات مربوط به تخریب منابع طبیعي و محیط زیست  
از منظر اکولوژیک، اکوسیستم ها با محیط رابطه تنگانگي دارند و با توجه به حدود برد باري و ظرفیت خود به فشارهاي محیط عکس العمل نشان 
مي دهند. چنانچه شدت فشارها و استفاده از منابع محیط در حدود ظرفیت و بردباري اکوسیستم باشد امکان بازسازي و ترمیم وجود دارد. در نقطه 
مقابل چنانچه استفاده از امکانات و تولیدات اکوسیستم غیر اصولي و بي رویه و بیش از ظرفیت باشد نه تنها امکان ترمیم و بازسازي وجود نخواهد 

داشت بلکه کارکرد و تولید طبیعي اکوسیستم مختل شده و تخریب خواهد شد.
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 به طور کلي تهدیدات مربوط به منابع طبیعي را مي توان به صورت زیر بر شمرد:
چراي بیش از ظرفیت هاي موجود در مراتع .
تغییر کاربري در اراضي مناسب کشاورزي و تخریب پوشش گیاهي طبیعي .
باال بودن فرسایش آبي و بادي در استان در اثر استفاده غیر اصولي از اراضي و منابع طبیعي و نبود برنامه هاي اصالحي .
استفاده شدید از آب هاي سطحي و زیرزمیني و پائین رفتن سطح آب زیرزمیني .
افزایش خطرات و تلفات ناشي از سیل در اثر عدم رعایت حریم رود خانه ها و ساخت و ساز در نواحي سیلخیز .
شور شدن آب و توسعه بیابان در اثر تخریب پوشش گیاهي و پائین رفتن سطح آب زیرزمیني .
افزایش خطرات زمین لغزه در اثر ساخت و ساز و تخریب پوشش گیاهي در اراضي شیب دار .
استمرار تخریب و بي توجهي به قوانین حفاظت منابع طبیعي .
تهدیدات مربوط به محیط زیست عبارتند از: .

تخلیه غیر اصولي انواع پساب ها و پسماند هاي کشاورزي، شهري و صنعتي به محیط .

استفاده بي رویه از کودها و سموم در مزارع کشاورزي و باغات .

تراکم جمعیت و افزایش میزان آلودگي در نواحي شهري .

تغییر کاربري و تخریب پوشش گیاهي .

افزایش خطرات و تلفات ناشي از سیل در اثر عدم رعایت حریم رودخانه ها و ساخت و ساز در نواحي سیل خیز .

شور شدن آب و توسعه بیابان در اثر تخریب پوشش گیاهي و پائین رفتن سطح آب زیرزمیني .

 باال بودن خطر زلزله و خسارات ناشي از آن بخاطر ساخت و ساز بدون رعایت استاندارد هاي الزم در نواحي پرخطر و آسیب پذیر  .
از نظر زلزله
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آلوده شدن هوا، آب و خاک در اثر توسعه بي رویه نواحي مسکوني - صنعتي، شبکه هاي حمل و نقل، صنایع و فعالیت ها .

 آلوده شدن و باال آمدن سطح آب زیرزمیني در نواحي جنوب تهران در اثر نفوذ فاضالب ها و پساب هاي مختلف و افزایش خطر  .
روانگرایي در اثر زلزله

افزایش گازهاي گلخانه اي .

4-6-4- مخاطرات مربوط به خشکسالي
استان تهران بخصوص شهر تهران از لحاظ تأمین آب وابستگي بیشتري به حوضه هاي باال دست و حتي استان هاي همجوار پیدا کرده است. از 
طرفي شرایط دمایي حاکم بر نواحي جنوب استان و همجواري با شهر تهران سبب افزایش گرایش الگوي کشت به سمت تولید محصوالتي مانند 

سبزیجات و صیفي جات شده است که نیاز آبي نسبتًا باالیي دارند.
از طرف دیگر، محدودیت هاي محیطي مهمي در استان وجود دارند. نیمه شمالي استان بدلیل نا مناسب بودن شرایط توپوگرافیک امکان سکونت بسیار 
کمي دارند و مناطق جنوبي استان نیز بدلیل کمبود منابع آب و برخورداري از کیفیت نامناسب آبهاي موجود وهمینطور خشکي و شوره زاري امکان محدودي 
براي سکونت دارند. در نتیجه قسمت اعظم جمعیت ساکن استان روي یک نوار شرقي غربي و بر روي دشت هاي کوهپایه اي البرز متمرکز شده اند. با توجه 
به مسئله خشکسالي باید اذعان نمودکه وقوع خشکسالي در استان تهران به عنوان یک واقعیت و جزئي از طبیعت اقلیم این منطقه غیر قابل اجتناب است. 
مقدار بارش موجود براي ادامه حیات انواع زیادي از گونه هاي گیاهي در حد آستانه حداقل محسوب مي شود. در نتیجه کاهش مختصر در میزان بارش یا 

خشکسالي گاهي سبب توقف حیات گونه هاي مذکور شده و مي تواند به کاهش و حتي نابودي آنها منجر شود.
بررسي هاي انجام شده نشان مي دهند که تعداد سال هاي خشک در اغلب مناطق استان بیشتراز سال هاي مرطوب بوده و بارندگي نوسان زیادي 
نسبت به میانگین نشان مي دهد. این واقعیت بدین معناست که آمار و ارقامي که بعنوان میانگین بارش یا آبدهي محاسبه و بیان مي شوند با واقعیت 
فاصله زیادي دارند. به عبارت دیگر درصد سال هایي که امکان دریافت بارش در آنها کمتر از میانگین است، بیش از تعداد سال هایي است که امکان 
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بارش بیش از میانگین دارند. به تعبیر دیگر فراواني سال هاي خشک بیش از سال هاي مرطوب است و دوره بازگشت خشکسالي هاي استان بطور 
متوسط کمتر از دو سال مي باشد. بدین ترتیب خطر خشکسالي با توجه به طبیعت اقلیمي و محدودیت هاي محیطي استان تهران یکي از تهدیدات 

مهم براي توسعه استان مي باشد که آثار مخرب آن در بخش هایي همچون کشاورزي بیشتر نمایان خواهد شد.

4-6-5- مخاطرات مربوط به وضعیت بهره برداري و عدم تعادل هاي موجود در بهره برداري از خاک
یکي دیگر از مخاطرات زیست محیطي استان این است که در بهره برداري از اراضي استان توانها و محدودیتهاي طبیعي خاک استان چندان مورد 
توجه قرار نگرفته و آثار بهره برداري نا متعادل از خاک در سرتاسر استان مشاهده مي شود. اگر چه مسائل و ویژگي هاي ظاهري بهره برداري بي 
رویه از خاک در نواحي کوهستاني، مرکزي و جنوبي استان متفاوت است ولي همه آنها از نظر علل بوجود آورنده و پي آمدها وضعیت تقریبا مشابهي 
دارند. همه مسائل فوق به خاطر بي توجهي به قابلیت هاي محیط و توانها و محدودیتهاي خاک بوجود مي آیند. توان محیط را کاهش مي دهند. 

فرسایش را تشدید مي کنند و بیابان ها را گسترش مي دهند و در نهایت عرصه را بر خود انسان تنگ مي کنند.
مدیریت و ترمیم اراضي و زیستگاه-هاي بخش کوهستاني بخاطر نقشهاي مهم آن از نظر جاذبه هاي گردشگري، تنوع زیستي، تنظیم آبها، تولید 
علوفه و جذب CO2 ، حفاظت کیفیت آب هاي مورد استفاده براي شرب و کشاورزي، کنترل رسوبهاي ورودي به پشت سدهاو... از اولویت زیادي 
برخوردار است. حفاظت پوشش گیاهي، کنترل و مدیریت فرآیند تبدیل اراضي سبز به اراضي ساخته شده و محدود سازي رشد اراضي ساخته شده، 
از مهمترین چالش هاي موجود در نواحي پائین دست بخصوص نواحي مرکزي استان مي باشد. مهمترین عوامل موثر در تخریب خاک بشرح زیر مي باشند:

فعالیت هاي کشاورزي )مدیریت نا کار آمد اراضي کشاورزي( .

حذف پوشش گیاهي طبیعي: تبدیل اراضي مرتع به زراعت یا جاده سازي .

بهره برداري بي رویه از پوشش گیاهي )به عنوان مثال برداشت هیزم از جنگل ها و بیشه زارها( .

چراي بي رویه .

فعالیت هاي صنعتي: توسعه شهرها، جاده سازي و غیره. .
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4-6-6- مخاطرات اقلیمي
به علت وضعیت ویژه استان از نظر تراکم جمعیت، در بررسي عوامل اقلیمي در استان آلودگي هوا و به خصوص اثر گذاري جریان باد بر کیفیت 
هواي شهرهاي استان اهمیت زیادي دارد. تراکم بیش از حد جمعیت و فعالیت ها در فضاهاي محدود و حساس نقش مهم و اصلي در آلودگي هوا 
را ایفا مي کند. به علت استقرار جمعیتي زیاد در فضاي محدود، همراه با استقرار بي رویه صنایع، شهر تهران بحراني ترین مکان استان از نظر انواع 
آلودگي هاي محیط زیست بخصوص آلودگي هوا محسوب مي شود. تجزیه و تحلیل وضعیت و مشکالت مطرح در این شهر، مي تواند درسها 
و نکات آموزشي زیادي براي اصالح و کارآمدسازي الگوهاي توسعه در سایر شهرهاي استان و کشور باشد. به خصوص اینکه شهر کرج و سایر 

شهرهاي اقماري تهران نیز با سرعت زیاد و تقریبا ًبي رویه در حال بزرگ شدن مي باشند.
به علت غربي بودن جریان باد غالب و استقرار بخش مهمي از صنایع استان در غرب شهر تهران، غالب آلودگي هاي ناشي از صنایع مستقر در غرب 
تهران به سمت مرکز شهر فوق رانده مي شوند. کوههاي واقع در شمال و شمال شرق شهر تهران مانع خروج آلودگي ها از طریق جریان بادها مي 
شوند. در نتیجه هواي نواحي مرکزي شهر به خاطر انباشته شدن آلودگیهاي ناشي از خودروها، انواع دودکشها و سایر منابع با آلودگي هاي انتقالي 
از حومه آلوده تر مي شوند و آلودگي آن بیش از پیش افزایش مي یابد. به طوري که در اغلب مواقع سال، حداقل از نظر یکي از آالینده هاي مهم 
یعني منواکسید کربن، دي اکسید گوگرد، هواویزها و دي اکسید ازت هواي تهران با آلودگي هاي جدي همراه است. از طرف دیگر باال بودن دماي 
هوا در مرکز شهر و تشکیل جزایر حرارتي در آن باعث ایجاد بادهاي محلي از حومه به طرف مرکز شهر مي شود. با انتقال آلودگي هاي موجود در 
حومه شهر به سمت مرکز شهر توسط این بادها، وضعیت آلودگي در مرکز شهر بطرز خطرناکي افزایش مي یابد. در حالي که توجه به جریان باد 
غالب، ویژگي هاي محیطي و محل استقرار فعلي و آتي سکونتگاه ها در مکان یابي صنایع به میزان زیادي مي تواند از این مشکالت جلوگیري نماید.

4-6-7-  مخاطرات زمین شناختي
زمین لرزه مهمترین تهدید زمین شناختي در استان تهران مي باشد. این عامل با توجه به تراکم و نوع گسل هاي موجود در استان )مخصوصًا در 
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محدوده شهري تهران( و با در نظر گرفتن اینکه بررسي دوره بازگشت زلزله در استان حاکي از قریب الوقوع بودن آن است از درجه اهمیت فوق العاده 
باالیي برخوردار است و سایر تهدیدات احتمالي از جمله آتشفشان دماوند را تحت الشعاع قرار داده است. لذا خطر زلزله در استان بسیار جدي است 
و مناطق جمعیتي مهم به خصوص شهر تهران پرجمعیت ترین شهر کشور را تهدید مي کند. بررسي توزیع شهرستان ها در طبقات مختلف فاصله از 

گسل ها نیز نشان مي دهد که بخش قابل توجهي از مراکز جمعیتي استان در نواحي نزدیک به گسل ها مستقر شده اند.
با توجه به مناسب بودن شرایط طبیعي و مصنوعي، حرکات توده اي نیز از مهم ترین تهدیدات مطرح در استان محسوب مي شود. این حرکات به جز 
مواقعي که با زلزله همراه باشند و مناطق وسیعي را تحت تاثیر قرار دهند اغلب مواقع در مقیاس هاي محلي خطرات جدي ایجاد مي کنند. شهرها و 
مناطق روستایي واقع در نواحي شمالي استان بیش از سایر نواحي در معرض خطر زمین لغزه هستند. افزایش بیش از حد رطوبت و کاهش پوشش 

طبیعي بر سرعت و شدت حرکات توده اي مي افزاید )علي محمدي، 1387(.
به همراه  زیر  قالب جداول  استان در  اقتصادي و زیست محیطي  تهدیدات  استان،  توسعه  تهدیدات  به منظور جمع بندي  این قسمت  انتهاي  در 

ارائه مي شود: بطور خالصه  تهدیدات  این  از  ناشي  پیامدهاي  مهمترین 

جدول )28(: تهدیدات اقتصادي استان تهران

تحلیل وضعیت تهدید شاخص عامل مورد بررسي ردیف

وضعیت نامطلوب در تمامي شاخص ها
فقدان پاسخگویي

ناکارآمدي دستگاه قضایی
قوانین و مقررات دست و پاگیر

شاخص هاي بانک جهاني
 سال هاي 1996-2012

مخاطرات حکمراني 1
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تحلیل وضعیت تهدید شاخص عامل مورد بررسي ردیف

جایگاه نامناسب از لحاظ شاخص هاي کسب و کار
رتبه 118 در میان 187 کشور

ضعف در کسب مجوزهاي ساخت و ساز و... به دلیل
 هزینه اداري و بوروکراسي

شاخص هاي بانک جهاني سال 
2015

مخاطرات کسب و کار 2

بي ثباتي اقتصاد کالن
ناتواني رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي
ضعف جذب سرمایه گذاري مستقیم خارجي

نارسایي زیرساختهاي اقتصادي

تورم، کسري بودجه دولت،
 شاخص مزیت آشکار شده براي

 سنجش توان رقابت
مخاطرات اقتصادي 3

افزایش قیمت حاملهاي انرژي
عدم وجود فرصت براي استفاده از نیروي کار تحصیلکرده 

ضعف بازار سرمایه

شاخص قیمت انرژي و مواد اولیه،  
میزان اشتغال

مخاطرات تولید 4

وجود شکاف تکنولوژیک در مقایسه رقباي خارجي
نامناسب بودن وضعیت فعلي فناوري

ضعف در گسترش دولت الکترونیک، تجرا الکترونیک و..
فرآیند بسیار ضعیف تجاري سازي محصوالت با فناوري پیشرفته 
رتبه 94 در میان 144 کشور به لحاظ شاخص هاي اقتصاد دانش بنیان

 )KEI( شاخص هاي بانک جهاني
در سال 2013

مخاطرات تکنولوژیک 5
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 جدول )29(: تهدیدات زیست محیطي استان تهران

تحلیل وضعیت تهدید شاخص
مخاطرات زیست 

محیطي
ردیف

کمي بارش و بالطبع جریانهاي سطحي و زیر زمیني و نوسانات آن
توزیع قابل مالحظه تهدیدات سیل در جنوب استان

آلودگي رودخانه ها

مخاطرات مربوط به 
آب

1

عامل اول محدود کننده توسعه آب است. 
عامل دوم محدود کننده توسعه سرانه اراضي کشاورزي است.

تراکم جمعیت، سرانه اراضي 
کشاورزي

مخاطرات مربوط 
به ظرفیت تحمل 

محیطي یا ظرفیت برد
2

چراي بیش از ظرفیتهاي موجود در مراتع
تخریب پوشش گیاهي طبیعي

باال بودن فرسایش آبي و بادي در استان
پائین رفتن سطح آب زیرزمیني 
تخلیه غیر اصولي انواع پسابها

افزایش خطرات زمین لغزه در اثر ساخت و ساز و تخریب پوشش 
گیاهي در اراضي شیب دار
افزایش گازهاي گلخانه اي

مخاطرات مربوط به 
تخریب منابع طبیعي 

و محیط زیست
3
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تحلیل وضعیت تهدید شاخص
مخاطرات زیست 

محیطي
ردیف

وابستگي بیشتري به حوضه هاي باال دست 
خشکسالي یک واقعیت و جزئي از طبیعت اقلیم این منطقه است

مخاطرات مربوط به 
خشکسالي

4

بهره برداري نا متعادل از خاک
فرایند تبدیل اراضي سبز به اراضي ساخته شده

 بهره برداري بي رویه از پوشش گیاهي
توسعه شهرها، جاده سازي و غیره.

مخاطرات مربوط 
به وضعیت بهره 

برداري و عدم تعادل 
هاي موجود در بهره 

برداري از خاک

5

تراکم بیش از حد جمعیت و فعالیتها در فضاهاي محدود
آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ استان

جهت باد غالبًا به گونه ایست که آلودگي صنایع را به شهرها مي آورد
مخاطرات اقلیمي 6

زمین لرزه مهمترین تهدید زمین شناختي استان است
قرار گرفتن بر روي کمربند زلزله -حرکات توده اي

مخاطرات زمین 
شناختي

7
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ب- آسیب شناسی تنگناها و امکانات توسعه زیربخش هاي استان
استان تهران در نگاه و دید کلی، استانی توسعه یافته و برخوردار قلمداد می شود. حال آنکه در بسیاری از شاخص های سرانه از متوسط کشوری 
از مهمترین  آمایش سرزمین و اسناد توسعه بخشی استان، برخی  براساس مطالعات صورت گرفته در استان تهران در قالب  باشد.  پایین تر می 

مشکالت و تنگناهای استان تهران عبارتند از: 
شبکه حمل و نقل شهرستان های استان و شریان های ارتباطی استان با نقاط پیرامونی از وضعیت نابسامانی برخوردار می باشد که این امر اجرای  .

سریعتر متروی شهرهای حومه ای استان را ضروری تر می نماید. 
ضرورت توجه ویژه برای اجرای پروژه های دفع فاضالب و بازیافت آب برای مصارف کشاورزی و رفع کیفیت نامناسب آب شرب و افزایش  .

راندمان مصرف در بخش های مختلف.
ناپایداری درآمدهای شهرداری های استان که منجر به ارائه خدمات نامناسب شهری و تمرکز و توجه شهرداران به ساخت و ساز، فروش تراکم  .

و کمرنگ شدن ضوابط شهرسازی شده است. 
آلودگی شدید هوای شهر تهران و لزوم توجه جدی به تهیه و اجرای طرح جامع کاهش آلودگی تهران .
تراکم باال و بیش از اندازه جمعیت و فعالیت در اکثر شهرهای استان که منجر به ترافیک سنگین،کاهش سرعت نقل و انتقال بار و مسافر و پایین  .

آمدن کارایی و اثربخشی عمده فعالیت ها شده است.
مشکالت متعدد استان مثل آلودگي شدید )آب، هوا و خاک(، ترافیک نابهنجار و فرساینده، آسیب پذیري زیاد در برابر زلزله احتمالي، کمبود  .

چشمگیر فضاهاي عمومي و خدمات شهري، کاهش آسایش و ایمني نواحي مسکوني، پراکندگي و ناکارآمدي نواحي کار و فعالیت، ناهنجاري هاي 
فرهنگي و اجتماعي نابساماني سیما و منظر شهري و ... تهران را دور از استاندارد مطلوب در حد یک پایتخت نگه داشته است.

وجود پدیده مهاجرت به استان تهران)ساالنه حدود 100 هزار نفر( که باعث رشد فزاینده جمعیت استان شده است. این رویداد موجب شده است  .
که اقدامات و توجهات صورت گرفته در بسیاری از بخشها، همواره از تقاضای خدمات اجتماعی)آموزش، بهداشت و ...( عقب تر باشد و عماًل بصورت 

مستمر شاهد عقب ماندگی و عدم بهبود شرایط باشیم.
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هم اکنون معضل اساسی استان تهران، فقط منحصر به شهر تهران نمی باشد. چراکه افزایش قیمت ها بخصوص در بخش زمین، ساختمان و  .
مسکن، موجب سرریز جمعیت به سایر نقاط این استان، نزدیک به شهر تهران شده است. موضوعاتی از این دست موجب تقاضای شهرداری تهران 
برای توسعه حریم پایتخت شده و نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی نیز تقاضاهای فراوانی برای دریافت زمین های ملی)منابع طبیعی( و یا تغییر 

کاربری اراضی باغی و زراعی داشته باشند.
تحلیل وضع موجود سازمان فضایي کشور و روند گذشته آن تصویر نامطلوب و نگران کننده اي از توزیع جمعیت و فعالیت ها را نشان مي دهد.  .

ادامه روند موجود موجب تشدید عوارض نامطلوب و تشدید تمرکزها و تراکم هاي غیرقابل کنترل، حاشیه اي شدن بیشتر مناطق کمتر توسعه یافته 
استان، عوارض سوء زیست محیطي، مسائل قومي/ فرهنگي و عدم بهره برداري مطلوب از قابلیت ها و امکانات سرزمین را به دنبال خواهد داشت.

تمرکز ارائه خدمات اداری، سیاسی کشور در استان؛ .

نبود نظام جامع اطالعاتی منسجم، یکپارچه و پویا از مسائل گوناگون انسانی، اجتماعی،اقتصادی، طبیعی واکولوژیکی؛ .

افتراق عملکردی و عدم انسجام ساختاری نهادهای متولی مدیریت و برنامه ریزی دراستان؛ .

تراکم جمعیت و فعالیت و ترافیک سنگین شهری؛ .

فقدان مدیریت یکپارچه نظام سکونتگاهی و فعالیت؛ .

تداخل وظایف پایتخت و استانی؛ .

عدم کفایت زیرساخت های الزم برای جریان اطالعات و ارتباطات؛ .

نبود شبکه های مستحکم ارتباطی بین حوزه دانشگاه با نیازهای جامعه بویژه در بخش صنعت؛ .

فقدان ارتباط ارگانیک بین مراکز پژوهشی خاص استان؛ .

نوپا، تحقیقاتی و آزمایشگاهی)غیر تجاری( بودن عرصه تکنولوژی و فناوری های برتر و نوین؛ .

فقدان فضای رقابتی بویژه رقابت با تولید کنندگان خارجی؛ .
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عدم استفاده کافی از توان کارشناسی و متخصصین .

تحریم های بین المللی و عدم انتقال فناوری و مبادالت کارشناسی از کشورهای توسعه یافته؛ .

ضعف نظام حقوقی، مالکیت فکری و بهره برداری از دانش  .

کافی نبودن زیرساخت هاي تجارت الکترونیکي و فناوری اطالعات و ارتباطات؛ .

استقرار بیش از یک سوم صنایع بزرگ کشور عمومَا کاربر با بهره وری پایین و فاقد تکنولوژی های جدید در استان؛ .

کمبود بودجه های پژوهشی و عدم حمایت کافی از پژوهشگران عرصة فعالیت های دانش بنیان؛  .

معضل باالی مسائل اجتماعی و اقتصادی در حاشیه شهرهای استان تهران؛ .

مهاجرت فزاینده نیروی انسانی سایر استان ها به استان تهران؛ .

کاهش و تخریب گسترده منابع آب، خاک و هوا و تولید آالینده ها به دلیل بهره برداری چندین برابری از ظرفیت محیط زیست استان)ردپای اکولوژیک( .

ناتواني سیستم اداري در اجرای قوانین، پایش و نظارت و حفاظت موثر از محیط زیست و منابع طبیعی استان؛ .

ناتوانی در استفاده از ظرفیت هاي قانوني موجود براي حفاظت محیط زیست)مانند قانون منع استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران(؛ .

روند روبه رشد دست اندازی به عرصه های ملی استان اعم از اراضی، مراتع و ... و تخریب این عرصه ها به دالیل مختلف و اختصاص این اراضی  .
به ساخت و سازهای مختلف؛

عدم رعایت محتوایی ضوابط محیط زیستی و توسعة پایدار در تدوین موافقنامه های عمرانی، بهره برداری بیش از ظرفیت برد)توان اکولوژیک( در  .
مناطق تحت مدیریت و نیز سایر عرصه های استان؛

تعارض، ناهماهنگی و تناقض در قسمت هایی از قوانین بخش های مختلف اقتصادی در بهره برداری و حفاظت از منابع و محیط زیست؛ .

تداخل وظایف بین دستگاه های متولی مانند سازمان مسکن و شهرسازی، محیط زیست، منابع طبیعی، صنایع و معادن و ... ؛ .

نقصان و ضعف در نگاه قوانین به اقتصادی شدن و اقتصادی دیدن منابع آب، زمین، محیط زیست و توجه به واقعی شدن قیمت آن؛ .
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تغییرات مرزهای سیاسی استان، افزایش واحدهای سیاسی و سرزمینی)استان، شهرستان و ..(؛ .

استقرار بیش از 67 درصد از کارگاه هاي صنعتي استان تهران که داراي تکنولوژي کم و یا متوسط هستند و صنایع با تکنولوژي پیشرفته که تنها  .
6 درصد از صنایع استان تهران را در بر مي گیرند؛

بهره وری پایین و هزینه باالی واحدهای فعال ناشی از تزاحم فعالیت ها؛ .

تغییر کاربري اراضي و تبدیل اراضي زراعي و باغي به کاربري هاي غیر کشاورزي؛ .

عدم تناسب ظرفیت زیست محیطی با جمعیت و فعالیت مستقر در استان؛ .

ضعف و ناتوانی سایر استان ها و نواحی کشور در ایجاد فرصت های شغلی در بخش های صنعت و خدمات و ناکارآمد بودن بخش کشاورزی در  .
جذب و نگهداشت نیروی انسانی و یا مقرون به صرفه نبودن فعالیت در بخش کشاورزی در قیاس با فعالیت در استان تهران و تشدید مهاجرت به 

این استان و سایر مشکالت مترتب بر آن؛
نارسایی قوانین، مقررات و دستورالعمل های موجود و یا سهل گیری و عدم اجرای صحیح آن ها در خصوص محدود نمودن فعالیت های ناسازگار با  .

توان اکولوژیک استان و برهم زنندة تعادل فضایی از جمله )ممنوعیت فعالیت صنعتی در شعاع 120 کیلومتری تهران، قانون حفاظت از محیط زیست، 
قانون حفظ اراضی و باغات مشجر، ضوابط استقرار صنایع( و ...؛

عدم توجه به سند نظریة پایة توسعة استان در راستای انتظام  بخشی فضایی در استان؛ .

عدم شفافیت عملکردی در محدوده و حریم شهر برخی از شهرهای استان بویژه تهران؛ .

ترافیک عبوری گسترده و نظام حمل و نقل ناکارآمد؛ .

تنوع عملکردی مجموعه شهری؛ .

فقدان بستر قانونی در سطح کالن برای شناسایی واحد جغرافیایی مجموعه شهری بعنوان یک واحد سکونتگاهی پیوسته عملکردی؛ .
پس از اینکه در باال به اهم مشکالت و تنگناهای کالن استان تهران اشاره شد، در ادامه سعی می گردد براساس مطالعات متعدد صورت گرفته در 

استان تهران به مهمترین تنگنا ها و مشکالت استان در بخش های و زیربخش های مختلف اقتصادی نیز بصورت اجمالی پرداخته شود. 
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بخش کشاورزي
1. با توجه به نرخ رشد ملي و منطقه اي این بخش از رشد اندکي برخوردار مي باشد.

2. در زمینه زراعت و باغداري امکانات بسیار محدود بوده، تنگناهاي زیادي وجود دارند. مهمترین تنگنا هاي بخش کشاورزي به ویژه در زمینه زراعت و 
باغداري عبارتند از: منابع محدود آب، کاهش پرشتاب اراضي و مساحت زمین هاي کشاورزي، تغییر کاربري اراضي و تبدیل آن به باغات، تخریب وسیع محیط 
زیست و منابع طبیعي شامل حذف پوشش گیاهي، فرسایش خاک و گسترش بیابان ها. همچنین باید توجه داشت که منظور از باغات در استان تهران بیشتر 

درختان پراکنده اي است که در فضاهاي مسکوني قرار دارند و نمي توان براي این گونه درختان اصطالح باغ را به کار برد.
3. در ارتباط با دامداري و پرورش گل و گیاه مي توان گفت اگرچه امکان توسعه دامداري وجود دارد به ویژه آنکه در استان تهران دامداري فعالیت 
عمده تولید کشاورزي محسوب مي شود، اما گاوداري بیشتر به استان هاي مجاور از جمله قم، قزوین، ساوه و ... انتقال یافته بنابر این چنین به نظر 

میرسد که توسعه پرورش طیور در استان تهران عمال در آینده امکانپذیر خواهد بود. 
4. در نهایت مي توان اذعان نمود که پرورش گل و گیاه در استان تهران از امکان بیشتري برخوردار مي باشد. احداث گلخانه ها عمدتا در دهه 
اخیر صورت گرفته ولی همچنان ناکافی است و بررسي طرح هاي پیشنهادي براي اخذ وام در بانک کشاورزي نشان از وجود ظرفیت بالقوه فراوان 

برای ایجاد گلخانه هاي جدید در استان دارد. 
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معدن
1. بررسي نرخ رشد در سطح ملي و منطقه اي حاکي از رشد پایین بخش معدن در سطح منطقه اي است.

2. بررسي آمار معادن استان تهران نشانگر توانایي این استان در تولید مصالح ساختماني و فقر موادمعدني غني فلزي و غیرفلزي می باشد بااین 
حال همچنان این بخش مغفول مانده است.

3. استان تهران در تولید مصالح ساختماني داراي امکانات نسبتًا مناسبي بوده اما در زمینه موادمعدني غني فلزي و غیرفلزي به دلیل تعطیلي معادن 
آن که دالیل تعطیلي این معادن نیز بیشتر بخاطر اقتصادي نبودن ادامه فعالیت )اتمام ذخیره معدني( مي باشد، از تنگناي شدیدي رنج مي برد.

4. بررسي ضریب مکاني ارزش افزوده )LQ_i^va( نشانگر اینست که تخصص هاي معدني استان تهران به ترتیب اهمیت در فعالیت هاي ذیل 
خالصه مي شوند:

سنگ آهک .

شن و ماسه .

سنگ گچ .

تالک .
5. با توجه به آنچه ذکر گردید در اسناد باالدست، رشد بخش معدن اندک در نظر گرفته شده و رشد آن را براي دوره برنامه پنجم توسعه نیز )1389 

-1393( معادل 1 درصد و براي دوره ده ساله بعدي 0/5 درصد در نظر گرفته شده است. 
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بخش صنعت
همانگونه که مالحظه مي شود بخش صنعت در دهه گذشته چه در سطح ملي و چه منطقه اي از رشد باالیي برخوردار بوده است. استان تهران نیز 
با در اختیار داشتن حدود 30 درصد از بخش صنعت کشور یکي از قطب هاي صنعتي کشور را تشکیل مي دهد و بررسي عوامل موثر بر مکان گزیني 
صنایع مشتمل بر زیر ساخت هاي فیزیکي، بازارهاي مصرف، دسترسي به نیروي انساني و... نشان دهنده آن است که استان تهران از لحاظ فراهم 
بودن زیر ساخت ها و چگونگي دسترسي به آنها نسبت به سایر استان هاي کشور داراي مزیت مکاني مناسبي مي باشد. بااین حال اهم مشکالت 

و تنگنا های استان در بخش صنعت به شرح زیر است:
1. با توجه به بررسي پیمایشي صورت گرفته در خصوص سطح فناوري صنایع استان مشخص شده است که صنایع استان نسبت به رقباي داخلي از 
وضع مطلوبي برخوردار بوده ولي در مقایسه با رقباي خارجي شاهد یک شکاف تکنولوژیک هستیم. در کل در صنایع استان سهم صنایع با فناوري 
پیشرفته اندک است و اکثر صنایع استان در شهرستان تهران واقع شده اند. درکنار نقاط قوت تکنولوژي بکاررفته در صنایع بزرگ استان نظیر بیشتر 
و باالتر بودن بودن میزان اطالعات علمي و فني، کاربرد تکنولوژي اطالعات، کیفیت محصول تولیدي، وضعیت ماشین آالت و هزینه هاي تحقیق 

و توسعه در مقایسه با رقباي داخلي، اما نقاط ضعف آن را مي توان به ترتیب زیر برشمرد:
میزان اطالعات علمي و فني در مقایسه با رقباي خارجي کمتراست. .
کاربرد تکنولوژي اطالعات در مقایسه با رقباي خارجي کمتر است. .
کیفیت محصول تولید در مقایسه با رقباي خارجي نازل تر است. .
وضعیت ماشین آالت در مقایسه با رقباي خارجي مطلوب نیست. .
هزینه هاي تحقیق و توسعه در مقایسه با رقباي خارجي ناچیز است. .

2. در زمینه امکانات و تنگنا هاي مربوط به اندازه بازار محصوالت صنعتي و رشد آن مي توان اذعان داشت که اگرچه بازار استان بزرگ و رشد آن 
سریع است، اندازه بازار ملي متوسط و رشد آن نسبتًا سریع مي باشد کشورهایي مانند عراق و افغانستان بازار خوبي برابر محصوالت صنعتي استان 

است اما بازارهاي بین المللي مستلزم پیوستن به WTO، تنش زدایي و رفع کامل تحریم هاي اقتصادي است.
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برق،  فاضالب،  و  آب  شامل  حاضر  تحقیق  در  بررسي  مورد  زیر ساخت هاي  گفت  توان  مي  نیز  بخش صنعت  زیر ساخت هاي  در خصوص   .3
فرآورده هاي نفتي و گاز، حمل و نقل )جاده اي، راه آهن و هوایي( و ارتباطات مي باشند. با استفاده از اطالعات بدست آمده از پرسشنامه خوشه هاي 
صنعتي و سالنامه آماري استان تهران مي توان دریافت که از میان زیرساخت هاي مذکور، زیرساخت آب و فاضالب داراي نارسایي هایي است و به 
نظر مي رسد با توجه به جایگاه استان تهران از نظر جمعیتي و فعال بودن در بخش صنعت این نارسایي در استان هاي دیگر به مراتب شدیدتر باشد 
و وضعیت استان تهران در دسترسي به تاسیسات آب و فاضالب خوب است. همچنین اگرچه اطالعات بدست آمده میزان دسترسي به برق و برق 
رساني را خوب ارزیابي مي کنند ودسترسي به برق صنعتي مطلوب است اما با توجه به خشکسالي هاي رخ داده طي یکسال اخیر و قطعي برق طبق 
جدول زماني در سراسر کشور ادامه روند مذکور مي تواند تهدیدي براي فعالیت هاي اقتصادي استان تهران قلمداد شود. دسترسي به فرآورده-هاي 
نفتي و گاز سهل است اما با توجه به آنکه از یک سو سهم شهرهاي گازرساني شده در استان حدود 83 درصد است و هنوز 27 در صد از شهرها 
محروم از دسترسي به آن مي باشند و از سوي دیگر مشکل قطعي گاز در زمستان در بسیاري از شهرها که در سال هاي اخیر به یک روند معمول 
تبدیل شده است،  و نیز از آنجا که قطعي گاز عمدتًا صنایع را در بر مي گیرد، مي تواند منجر به نوعي تنگنا براي فعالیت هاي دیگر شود. البته 
الزم به ذکر است که قطع شدن گاز صادره به کشورهاي خارجي به خصوص در زمستان غرامت هاي سنگیني را به بار مي آورد. در زمینه حمل و 
نقل هنوز با مخاطره جدي روبرو نگردیده ایم به ویژه آنکه شبکه گسترده تر ارتباطي در استان تهران نسبت به سایر مناطق کشور، مي تواند به 
عنوان یک مزیت موثر بر نحوه مکان گزیني فعالیت هاي صنعتي تلقي شود. دسترسي به حمل و نقل جاده اي مناسب بوده و دسترسي به حمل 
و نقل ریلي خوب است اما دسترسي به حمل و نقل هوایي با تنگنا مواجه است. همچنین وضعیت ارتباطات در استان تهران نشان دهنده آن است 
که سهم کارکنان در استفاده از رایانه و اینترنت در صنایع با تکنولوژي متوسط-پیشرفته نسبتًا بهتر است اما در کل این سهم در استان پایین بوده 

و حاکي از شکاف تکنولوژیک مي باشد.
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در خصوص صنایع آینده دار استان نیز مي توان جدول زیر را ارائه نمود:
جدول )30(: صنایع آینده دار استان تهران

وضعیت رشد نام صنعت

رشد متوسط صنایع مواد غذایي و آشامیدني
رشد متوسط تولید پوشاک- عمل آوري و رنگ کردن پوست خزدار

رشد باال انتشار و چاپ و تکثیر رسانه هاي ضبط شده
رشد متوسط تولید سایر محصوالت کاني غیر فلزي
رشد متوسط تولید محصوالت فلزي فابریکي بجز ماشین آالت و تجهیزات

رشد باال تولید ماشین آالت اداري و حسابگر و محاسباتي
رشد باال تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق و...
رشد باال تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطي
رشد باال تولید ابزار پزشکي و ابزار اپتیکي و ابزار دقیق و...

رشد متوسط تولید وسایل نقلیه موتوري و تریلر و نیم تریلر
رشد متوسط تولید سایر وسایل نقلیه حمل و نقل
رشد متوسط تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي دیگر
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عالوه بر این صنایع آینده دار نوین استان عبارتند از:
نانو تکنولوژي .
بیو تکنولوژي .
فناوري اطالعات و ارتباطات  .

4. استان تهران با توجه به شاخص ضریب سهم مکاني بیشترین تخصص را در فعالیت هاي تولید ماشین آالت اداري و حسابگر و محاسباتي و 
تولید وسایل نقلیه موتوري و تریلر و نیم تریلر دارد. تحلیل پیوند هاي بین فعالیت هاي صنعتي استان به کمک جداول داده- ستانده استان نشان 
مي دهد که فعالیت هاي صنعتي ماشین آالت اداري و حسابگر و محاسباتي، تولید مواد و محصوالت شیمیایي و تولید وسایل نقلیه موتوري و تریلر 
و نیم تریلر داراي بیشترین پیوند با سایر فعالیت هاي صنعتي استان هستند. بررسي سه گروه صنایع تخصصي رو به اعتال، رو به افول و صنایع 

نوظهور در استان تهران با توجه به ضریب سهم مکاني حاکي از آن است که صنایع تخصصي رو به اعتالي استان تهران عبارتند از:
تولید پوشاک - عمل آوري و رنگ کردن پوست خزدار .
تولید ماشین آالت اداري و حسابگر و محاسباتي .
تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق و... .
تولید وسایل نقلیه موتوري و تریلر و نیم تریلر .
تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي دیگر .

همچنین صنایع تخصصي رو به افول استان تهران عبارتند از:
دباغي و عمل آوردن چرم و... .
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تولید کاغذ و محصوالت کاغذي .

انتشار و چاپ و تکثیر رسانه هاي ضبط شده .

تولید محصوالت الستیکي و پالستیکي .

تولید محصوالت فلزي فابریکي بجز ماشین آالت و تجهیزات .

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندي نشده در جاي دیگر .

تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطي .

تولید ابزار پزشکي و ابزار اپتیکي و ابزار دقیق و ... .

بازیافت .
و باالخره آنکه هیچکدام از زیر بخش هاي صنعتي استان تهران جزء صنایع نوظهور قرار نمي گیرند. 

5. اگرچه استان تهران در بخش صنعت داراي امکانات گسترده اي براي دستیابي به رشد اقتصادي باالتر مي باشد اما تحلیل SWOT فعالیت هاي 
اصلي بخش صنعت استان تهران حکایت از رقابت پذیري اندک صنایع استان تهران در مقایسه با رقباي خارجي دارد به نحوي که میزان صادرات 
اکثر صنایع چندان قابل توجه نیست. اکثر صنایع استان از یک طرف دچار ضعف تکنولوژیکي هستند و از طرف دیگر بهره وري نیروي کار در آنها 
پایین است که بخشي از آن ناشي از مازاد نیروي کار در این صنایع است. بنابر این بهبود تکنولوژیک و افزایش بهره وري در این بخش در دستیابي 

به نرخ رشدي باالتر بسیار موثر خواهند بود. 
6. با توجه به نکات یاد شده در اسناد باالدست استان، رشد بخش صنعت استان در دوره برنامه پنجم 7 درصد و در دوره دهساله بعدي 7/5 درصد 

برآورد شده است. رشد باالتر دوره دوم در صورت تجاري شدن نتایج تحقیق و توسعه در حوزه صنایع نوین قابل تحقق خواهد بود.
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بخش آب و برق و گاز
1. رشد اقتصادي این بخش در سطح کشوري طي سالهاي مورد نظر مناسب بوده اما در سطح منطقه اي ضعیف مي باشد.

2. مي توان در راستاي ضعف رشد اقتصادي در بخش آب استان تهران این گونه اظهار نمود که تا کنون منابع آبي در استان مهار گردیده و سد 
هاي قابل ساخت احداث شده اند. بدین ترتیب امکان وسعت بخشي در خصوص منابع آبي وجود ندارد و تنها مي توان از طریق صرفه جویي به 

استفاده بهینه منابع آبي در این بخش کمک نمود.
3. همچنین در خصوص تامین برق نیز امکان تاسیس تولیدات برق آبي در استان وجود ندارد. بدین ترتیب نمي توان در این بخش نیز انتظار 

دستیابي به رشدي باالتر را داشت.
4. در ارتباط با کارخانجات برق گازي و نیروگاه ها مي بایست اذعان نمود که استان تهران داراي نیروگاه هاي گازي، بخاري-گازي سیکل، بخاري 
و آبي در سه شهرستان ري، کرج و تهران مي باشد. با وجود راندمان بهتر نیروگاه ها در استان تهران ، سرانه در استان به دلیل پایین بودن سرانه 
ظرفیت نیروگاه ها، پایین تر از متوسط کشور است. علیرغم عدم توازن نسبي در ظرفیت نصب شده نیروگاه هاي استان تهران از لحاظ شاخص تولید 
برق بر واحد سطح، این استان از دسترسي مناسبي در قیاس با کل کشور برخوردار است. با این وجود باید پذیرفت که کندي رشد قدرت نامي در 
تهران، در قیاس با کل کشور ممکن است درآینده باعث مشکالتي از نظر دسترسي و پایداري سیستم گردد. در استان تهران شبکه توزیع  داخلي 

روستا ها رشد و توسعه کمتري نسبت به کل کشور دارد و رشد روستا هاي برقدار شده در کل کشور بیشتر از استان تهران بوده است.
5. در خصوص منابع گاز نیز مي توان اظهار داشت استان تهران به رغم عدم برخورداري از ذخائر و منابع گاز طبیعي از نظر دسترسي به گاز در مقایسه با کل 
کشور مقام باالیي را به خود اختصاص داده است. استان تهران در مسیر سه خط لوله اصلي سراسري گاز قرار گرفته و در آینده نیز دو خط لوله سراسري دیگر 

از این استان گذر خواهند کرد. به همین دلیل مرکز عملیاتي رسید و ارسال گاز )دیسپاچینگ( در شهرستان تهران قرار داده شده است. 
6. با توجه به نکات مطروحه رشد بخش آب و برق و گاز نیز محدود به نظر رسیده و براي هر دو دوره برنامه پنجم و دوره بعدی رشد 2 درصد در 

نظر گرفته شده است. 
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بخش ساختمان
در بخش ساختمان بررسي نرخ رشد در سطح ملي و منطقه اي نشان دهنده رشد متوسط این بخش مي باشد. یکي از نکات مهم در این بخش آن 
است که بررسي هاي گذشته نگر و آینده نگر و میانگین سودآوري واقعي 30 سال گذشته حاکي از سودآوري مناسب و قابل قبول بخش مسکن و 
ساختمان بوده و نشان مي دهد این بخش همواره بیش از نرخ تورم سودآوري داشته و سرمایه گذاري در این بخش به منزله مصون بودن از کاهش 

قدرت خرید ناشي از تورم سالیانه است. اهم مشکالت این بخش بصورت خالصه عبارتند از:
1. استهالک ساختمان هاي مسکوني فرسوده که با توجه به گستردگي بافت هاي فرسوده در حدود 3200 هکتار بافت فرسوده فقط در شهر تهران 

شناسایي شده است.
2. دسترسي به اعتبارات احداث مسکن و خرید آن که در افق کوتاه مدت محدود است ولي در بلند مدت امکان گشایش آن وجود دارد.

3. تقاضا براي ایجاد زیر ساخت هاي فیزیکي در شهرهاي استان بوی ژه در کالنشهر تهران باال است. اما در میان مدت احتمال گسترش راه هاي 
شوسه، راه آهن بین شهري و فرودگاه ها محدود خواهد بود.

4. بدین ترتیب در اسناد باالدست توسعه استان، رشد بخش ساختمان متوسط رو به باال در نظر گرفته شده، و آن را براي دوره برنامه پنجم معادل 
5/5 درصد و در دوره دهساله بعد 4/5 درصد درنظر گرفته شده است.  

بخش خدمات بازرگاني
منظور از این بخش همان بخش هاي بازرگاني و هتل و رستوران مي باشد. نرخ رشد بخش مذکور طي دوره مورد بررسي چه در سطح ملي و چه 
در سطح منطقه اي متوسط رو به افزایش مي باشد. خدمات بازرگاني شامل خدمات عمده فروشي،  خرده فروشي و فروش و نگهداري وسایل نقلیه 

موتوري مي شود.
1. استان تهران و شهر تهران مهمترین کانون فعالیت هاي عمده فروشي کشور به شمار مي آید و همواره فعالیت هاي واردات و صادرات به طور 
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عمده توسط تجار تهراني انجام مي شده است. هر چند بتدریج شاهد تمرکز زدایي بیشتر این فعالیت ها و توزیع متوازن تر آن در مراکز استان هاي 
مهم کشور بوده ایم، اما هنوز از این نظر استان تهران اهمیت دارد.

2. در زمینه خدمات بازرگاني باید گفت سهم استان از تعداد کارگاهها نزدیک به سهم استان از جمعیت کشور است. اما به دلیل باالتر بودن درآمد 
سرانه ساکنان استان قطعًا سهم استان در اشتغال و ارزش افزوده این خدمات بیشتر از سهم جمعیتي آن است.

3. به دلیل درآمد باالتر ساکنان استان، مالکیت خودرو در استان تهران به مراتب باالتر از نقاط دیگر کشور است و در حدود 40 درصد خانوارهاي 
ساکن در استان خودرو سبک در اختیار داشته اند. از این گذشته خودرو سازان عمده کشور در استان تهران مستقرند. به دالیل فوق مي توان نتیجه 

گرفت که این فعالیت نیز بیش از هر جاي دیگر در استان تمرکز یافته است.
4. هتل ها و رستوران ها در تهران از تمرکز مکاني مناسبي برخوردارند. ضریب مکاني این فعالیت در استان تهران از نظر اشتغال و ارزش افزوده 
1/3 برآورد شده است. در سال 1390 سهم استان از اشتغال در خدمات هتل و رستوران کشور 27/5 درصد و سهم آن از ارزش افزوده این فعالیت ها 
32/8 درصد گزارش شده است. بدین ترتیب در صورت تغییر نگرش دولتمردان به دنیاي خارج، تعامل سازنده با کشورهاي جهان و منطقه، تنش 
زدایي در مناسبات بین المللي و پشت سر گذاشتن محدودیت ها که همگي موجب رونق گردشگري خواهد شد به رشد بیشتر این بخش خواهد 

انجامید که، استان تهران به ویژه شهر تهران به دلیل مرکزیت سیاسي، اداري، اقتصادي و فرهنگي بیشترین بهره را از آن خواهد برد. 
5. همچنین شاخص ضریب مکاني در این بخش چه براي خدمات بازرگاني و چه هتل و رستوران بزرگتر از یک بوده که نشان دهنده تخصص 
استان در این بخش و تمرکز بیشتر آن در استان تهران مي باشد. بنابر این وجود رشد متوسط رو به افزایش در این بخش چندان دور از انتظار نمي باشد.

6. در بلند مدت انتظار مي رود صنعت گردشگري با جذب توریسم بین المللي وسیعًا گسترش یابد. با گسترش گردشگري انتظار مي رود فعالیت هاي 
هتلداري، رستوران و حمل و نقل هوایي به سرعت گسترش یابد.

7. با توجه به نکات مطروحه رشد بخش خدمات بازرگاني را باال و در دوره برنامه پنجم 7 درصد و در دوره دهساله بعدي 9 درصد در نظر گرفته 
شده است. 



236

بخش حمل و نقل
1. بررسي نرخ رشد بخش حمل و نقل که یکي از شاخصه هاي توسعه یافتگي محسوب مي شود حاکي از رشد باالي این بخش در هردو سطح 

ملي و منطقه اي است.
2.  وضعیت حمل و نقل ریلي و جاده اي در استان مناسب است اما در خصوص ارائه خدمات حمل و نقل هوایي تنگنا هایي وجود دارد. لذا امکان 
توسعه حمل و نقل هوایي با توجه به وجود دو فرودگاه بین المللي امام خمیني ، مهرآباد وجود دارد. در بلندمدت انتظار مي رود با لغو تحریم فروش 

هواپیما به کشور و توسعه صنعت گردشگري صنعت حمل و نقل هوایي ایران دستخوش رشد انفجاري گردد.
3. همچنین امکان بهبود سیستم حمل و نقل درون شهري از طریق احداث خطوط جدید مترو و سرمایه گذاري در پروژه هاي مربوط به کاهش 

ازدحام به رشد بیشتر این بخش کمک خواهد نمود.
4. بدین ترتیب رشد این بخش باال و در دوره برنامه پنجم 7 درصد و در دوره دهساله بعدي 9 درصد در نظر گرفته شده است. 

خدمات بانکداري
1. رشد بخش خدمات بانکداري در سطح کشور و در استان تهران نشان دهنده وضعیت مناسب آن در سطح ملي و متوسط رو به افزایش در سطح 

منطقه اي است.
2. تمرکز مکاني واسطه گري هاي مالي در استان بسیار باال است. بدین معنا که ضریب سهم مکاني این فعالیت ها بر حسب اشتغال در سال 90، 

1/6 و بر حسب ارزش افزوده، 2/6 بوده است
3. با توجه به آن که استان تهران مرکز مالي ایران است و بیشتر دفاتر مرکزي کلیه فعالیت  هاي واسطه گري مالي شامل بانک-هاي تخصصي، 
تجاري،  سایر واسطه گري ها و بیمه ها در تهران متمرکزند و نیز بیشترین حجم فعالیت هاي مالي کشور در این شهر انجام مي گیرد و با توجه به آن 
که بورس تهران را مي توان به عنوان مهمترین و فعال ترین بورس کشور نام برد، انتظار افزایش نرخ رشد در این بخش به شرط کاهش تبصره هاي 
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تکلیفي، خصوصي سازي سیستم بانکي، حرکت تدریجي به سمت نرخ هاي تعادلي سود سپرده ها و تسهیالت بانکي به موازات کاهش نرخ تورم 
در کشور، استقالل بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار از دولت، آموزش مدیریت ریسک به موازات کاهش مداخالت دولت در اعطاي اعتبارات 

بانکي، قانونمند کردن فعالیت هاي صندوق هاي قرض الحسنه براي سال هاي آتي کاماًل طبیعي خواهد بود.
4. رشد این بخش نیز متوسط رو به باال و در دوره برنامه پنجم 6 درصد و در دوره دهساله بعدي 7 درصد در نظر گرفته شده است.

بخش مستغالت
1. ارزیابي این بخش حاکي از نرخ رشد متوسط و رو به افزایش آن در کشور و در سطح استان مي باشد.

2. خدمات مستغالت از سه زیر بخش واحد هاي مسکوني، واحد هاي غیر مسکوني و خدمات دالالن مستغالت تشکیل مي شود. متوسط حدود 
24/3درصد ارزش افزوده خدمات مستغالت در کشور به استان تهران اختصاص داشته است. 

3. بر اساس نتایج سرشماري عمومي نفوس و مسکن در حدود43/3 درصد شاغلین خدمات داللي مستغالت در استان تهران مشغول به کار هستند. 
4. سهم باالي ارزش افزوده خدمات مستغالت در استان نسبت به کشور را مي توان مجموعه اي از این دالیل دانست: متوسط زیر بناي هر واحد 
مسکوني و غیر مسکوني در استان تهران بیش از سطح ملي است، مصالح بکار رفته در این واحدها مرغوبتر و گرانتر از سطح ملي بوده، متوسط 
ارزش زمین شهري در استان بیش از سطح ملي است در نتیجه ارزش ملکي و استیجاري هر متر مربع واحد مسکوني و غیر مسکوني در استان 

تهران به مراتب باالتر از سطح ملي مي باشد.
5.  بدین ترتیب رونق فعالیت هاي ساختماني در استان و سرمایه گذاري بخش خصوصي در ساخت و ساز مسکن موجب رشد بیشتر بخش مستغالت 

گردیده است.
6. با ذکر نکات مطروحه رشد این بخش نیز متوسط رو به باال و در دوره برنامه پنجم 5 درصد و در دوره دهساله بعد 4/5 درصد در نظر گرفته 

شده است. 
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خدمات عمومي
1. منظور از خدمات عمومي، اداره عمومي، آموزش و بهداشت است. بررسي نرخ رشد در این بخش در سطح ملي ضعیف و در سطح منطقه اي 

حاکي از رشد متوسط آن مي باشد.
2. ضریب مکاني خدمات اداره امور عمومي، دفاع و تامین اجتماعي بر حسب اشتغال 1/3 گزارش شده است. ضریب مکاني این فعالیت بر حسب 
ارزش افزوده نیز بیان گر میل به تمرکز بیشتر این فعالیت در استان تهران است. در سال 1385، در کشور 1779926 نفر به خدمات اداره امور 
عمومي، دفاع و تامین اجتماعي اشتغال داشتند که از این میان452672 نفر با 25/4 درصد آنها در استان تهران بکار اشتغال داشتند.  همه این 

تحوالت در حالي رخ داده است که سیاست رسمي دولت در دوره برنامه سوم و چهارم در جهت تمرکز اداري بوده است. 
3. بررسي  شاغلین بخش آموزش به تفکیک شهرستان هاي استان نشان مي دهد،  در حدود 70 درصد شاغلین استان، در شهرستان تهران مشغول 
به فعالیت هستند که این سهم باالي شاغلین بخش آموزش با توجه به جمعیت باالي دانش آموزان شهرستان و نیاز مدارس به کارکنان آموزشي، 
قابل توجیه است. در ضمن به دلیل فعالیت اکثر مراکز علمي، تحقیقاتي و دانشگاهي در شهرستان تهران، به کارکنان آموزشي زیادي نیازمند مي 
باشد که این امر به سهم باالي شهرستان تهران در جذب کارکنان آموزشي منجر شده است. البته نکته در خور توجه آن است که بر اساس اطالعات 
سرشماري نفوس و مسکن مي توان اظهار داشت خدمات آموزش عمومي به تناسب سهم استان از جمعیت کشور در استان تمرکز یافته و نه بیشتر.
4. در استان تهران تراکم مراکز علمي و تحقیقاتي وجود دارد که این امر تهران را به عنوان مرکزي براي فعالیت هاي تحقیقاتي تبدیل کرده است.

5. در خصوص خدمات بهداشتي نیز مي توان گفت بررسي  شاغلین به تفکیک شهرستان  -هاي استان نشان مي دهد،  در حدود 76 درصد شاغلین 
استان، در شهرستان تهران مشغول به فعالیت هستند که این امر به تراکم مراکز بهداشتي و درماني در سطح این شهرستان برمي گردد به طوري که 
عمده مراکز و بیمارستان هاي تخصصي و فوق تخصصي در این شهرستان فعالیت مي کنند. پس از تهران، شهرستان کرج بیشترین تراکم شاغلین 

این بخش را دارد که این امر به ویژگي هاي خاص این شهرستان در جذب جمعیت و نیاز شهرستان ها به مراکز بهداشتي و درماني برمي  گردد.
6. بدین ترتیب رشد متوسط بخش خدمات عمومي در استان تهران قابل توجیه مي باشد.
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7. در خصوص خدمات عمومي، کوچک کردن اندازه دولت و عدم تمرکز باعث کاهش خدمات عمومي خواهد شد. همچنین در ارتباط با خدمات 
دفاعي مي بایست اذعان نمود که این خدمات بیشتر به سوي مرزها انتقال مي یابد و بر اساس تکنولوژي پیشرفته در استان متمرکز مي گردد. 
بنابر این پادگان ها به تدریج اهمیت خود را از دست خواهند داد. در ارتباط با خدمات آموزشي نیز ذکر این نکته ضروري است که به نظر مي رسد با 
کاهش رشد جمعیت استان، افراد واجد شرایط تقاضا نیز کاهش مي یابند، ضمن آنکه هم اکنون نیز در استان داراي مازاد تقاضاي پرسنل آموزشي 
هستیم به تدریج تقاضا براي پرسنل آموزشي بیشتر کاسته مي شود لذا نیازمند تعدیل نیروي کار در این زمینه خواهیم بود. اما در راستاي رشد و 
احداث مراکز رشد و پارک هاي علم و فناوري مي توان انتظار داشت که شاهد توسعه سریع استان در این زمینه باشیم. در نهایت در خصوص خدمات 

بهداشتي مي توان اذعان نمود که افزایش تقاضا به تناسب کاهش جمعیت اما افزایش درآمد حاکي از رشدي کاهنده در این زمینه خواهد بود.
8. با ذکر تمامي نکات مطروحه در اسناد باالدست توسعه ای استان، رشد بخش خدمات عمومي براي دوره برنامه پنجم 5 درصد و در دوره دهساله 

بعد 4/5 درصد درنظر گرفته شده است. 

در انتهاي این بخش به منظور جمع بندي مطالب فوق، چگونگي رشد زیر بخش هاي مختلف اقتصادي استان به همراه دالیل توجیهي آن در جدول 
زیر خالصه شده است.

جدول )31(: پیش بیني رشد زیر بخش هاي اقتصادي استان تهران و دالیل توجیهي آن

دالیل توجیهي رشد دراز مدت زیر بخش

محدودیت منابع آب
تغییر کاربري اراضي کشاورزي

حذف پوشش گیاهي، فرسایش خاک و گسترش بیابان
پایین کشاورزي

فقیر بودن استان به لحاظ معادن غني فلزي و غیر فلزي پایین معدن
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دالیل توجیهي رشد دراز مدت زیر بخش

فراهم بودن زیرساختها
دسترسي به نیروي کار متخصص

وضعیت بهتر نسبت به رقباي داخلي از لحاظ فناوري مورد استفاده 
دسترسي به بازار مناسب داخلي

سرمایه گذاري در صنایع با تکنولوژي پیشرفته
تمرکز مکاني باال در برخي از فعالیت هاي صنعتي

باال صنعت

نبود امکان براي استفاده از نیروگاههاي برق آبي به دلیل محدودیت آب
پایین بودن راندمان تولید در نیروگاههاي برق
عدم برخورداري از ذخائر و منابع گاز طبیعي

پایین آب، برق و گاز

سودآوري بیش از تورم این بخش
تقاضاي باال بویژه در شهرهاي تهران و کرج

کاهش رشد جمعیت استان تهران
متوسط ساختمان

در اختیار داشتن بخش اعظم فعالیت عمده فروشي کشور
تمرکز مکاني مناسب هتل ها و رستوران ها در استان تهران

باال بودن درآمد سرانه در استان نسبت به کل کشور
باال بازرگاني، رستوران و هتلداري
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دالیل توجیهي رشد دراز مدت زیر بخش

وضعیت مناسب حمل و نقل ریلي و جاده اي
امکان توسعه حمل و نقل هوایي

احداث خطوط جدید مترو
باال حمل و نقل

تمرکز مکاني بسیار باالي واسطه گري هاي مالي در استان
خصوصي سازي سیستم بانکي

متوسط خدمات موسسات پولي و مالي

تمرکز مناسب فعالیت هاي این بخش در استان
سهم باالي استان از ارزش افزوده این بخش در کشور

 رونق فعالیت ساختماني در استان
متوسط

خدمات مستغالت، حرفه اي و 
تخصصي

تمرکز مناسب این فعالیت ها در استان تهران - رشد بهتر استان نسبت به سطح کل 
کشور

متوسط خدمات عمومي

سهم باالي استان از ارزش افزوده این بخش در کشور -فعالیت مناسب خدمات 
تفریحي و تحقیقاتي در استان

متوسط سایر خدمات
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جمع بندی
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به منظور تقویت انعطاف پذیری، مقابله با آسیب پذیری و ریسک های کالن و مرتفع نمودن چالش های موجود و 
پیش روی کشور ابالغ شده است. بدیهی است در کنار آسیب پذیری ملی، هر استان کشور نیز چالش ها و آسیب های مختص به خود را دارد. بدین 
منظور درکنار کاهش آسیب پذیری کالن، باید چالش ها و تنگنا های استانهای کشور نیز شناسایی و برپایه فرصت ها و مزیت های موجود و پیش روی 

هر استان نسبت به رفع و مقابله با آسیب پذیری هر استان نیز اقدام نمود. 
فصل حاضر با هدف تحلیل فرصت ها و مزیت ها از یک طرف و شناسایی تنگنا ها و مشکالت موجود و پیش روی استان تهران از طرف دیگر 
تنظیم گردید. لذا برای احصاء امکانات، مزیت ها، تنگناها و آسیب های استان تهران، ابتدا استان تهران بصورت خالصه وار از حیث اقلیمی، تقسیمات 
کشوری، پیشینه تاریخی و فرهنگی، مفاخر، زبان، منابع معدنی و طبیعی و کشاورزی، شاخص های کلیدی و مبانی نظریه پایه توسعه استان تهران 
معرفی شد. در بخش دوم، شاخص های کلیدی اقتصادی و اجتماعی استان و روندهای گذشته و موجود تبیین و تحلیل شد. بخش سوم به ارائه 
مزیت ها و فرصت های آشکار و پنهان استان تهران به روش مزیت مکانی و تحلیل خبرگی اختصاص یافت. در بخش چهارم نیز مخاطرات و 
آسیب های موجود و فراروی استان تهران که در مطالعات تحلیل محیطی اسناد آمایش سرزمین و توسعه بخشی و دیگر اسناد باالدست بدان ها 

اشاره شده بود، جمع بندی و ارائه گردید. 
با توجه به اینکه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، 12 برنامه کالن برای کشور و استانهای کشور ابالغ شده که خروجی این 12 برنامه کالن 
تحقق اقتصاد مقاومتی در ابعاد مختلف است، در این جمع بندی سعی گردیده در تبعیت از این 12 برنامه ملی، نتایج این فصل در قالب جدول زیر و 
براساس رئوس 11 برنامه اقتصاد مقاومتی استان، مزیت ها و تنگنا های استان تهران درهریک از برنامه های اقتصاد مقاومتی به تصویر کشیده شود. 
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جدول )32(: مزیت ها و فرصت ها، تنگناها و چالش های استان تهران براساس 12 برنامه اقتصاد مقاومتی

تنگناها و چالش های استان  فرصت ها و مزیت های استان
برنامه اقتصاد مقاومتی 

استان 

نبود ساختار مناسب و ارتباط منطقی بین نهادهای متولی  .
بهر ه وری در استان  و کشور

پایین بودن نرخ بهره وری نیروی کار و سرمایه  .

فرسودگی تاسیسات، سازه های آبی و شبکه های آبرسانی  .
و آبیاری 

پایین بودن راندمان تولید در نیروگاه هاي برق .

ضعف تکنولوژیکي اکثر صنایع استان  .

پایین بودن بهره وري نیروي کار در صنایع استان  .

کافی نبودن التزام مدیران برای ارتقای بهره وری در استان  .

دسترسي به نیروي کار متخصص  .

وضعیت بهتر نسبت به رقباي داخلي از لحاظ  .
فناوري مورد استفاده 

سرمایه گذاري در صنایع با تکنولوژي پیشرفته  .

ایجاد زمینه های ارتقاء بهره وری بخش کشاورزی  .
از طریق اجرای عملیات به زراعی و به نژادی و ...

روند فزآینده در اجرای سیستم های نوین آبیاری  .
در بهره برداران کشاورزی 

ارتقای بهره وری
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تنگناها و چالش های استان  فرصت ها و مزیت های استان
برنامه اقتصاد مقاومتی 

استان 

رغبت کم بخش خصوصی به سرمایه گذاری در رشته های  .
سرمایه بر

حضور تشکل ها و نهادهای غیردولتی در استان  .

وجود بخش خصوصی توانمند در استان )نظیر  .
تشکل های صنفی، نهادهای مالی و اعتباری، 

خدمات مشاوره فنی و مهندسی و ...( 
استقبال بخش خصوصي داخلي و خارجي از  .

سرمایه گذاري در بخش هتلداري
وجود نیروهای متخصص و جاذب سرمایه گذاری در  .

سطح استان نسبت به سایر استان ها 

مردمی کردن اقتصاد
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تنگناها و چالش های استان  فرصت ها و مزیت های استان
برنامه اقتصاد مقاومتی 

استان 

رقابت پذیري اندک صنایع استان در مقایسه با رقباي  .
خارجي

فقدان زیرساخت های موردنیاز برای رقابت با شهرهای  .
منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا در جذب منابع و 

سرمایه های خارجی
محدودیت امکانات جابجایی جهت دسترسی به فرودگاه  .

امام )ره(
ظرفیت پایین کریدورهای موجود هوایی .

مرکزیت ارتباطی جاده ای کریدورهای شمالی-  .
جنوبی و غربی- شرقی 

جذابیت برای سرمایه گذاری شرکت های خارجی .

وجود بسترهای الزم و امکان مکان گزینی  .
خدمات پیشرفته پشتیبان فعالیت های برتر موجود 

در سایر کشورهای منطقه
پتانسیل باالي استان براي جذب گردشگران  .

خارجي و داخلي
امکان تاسیس بانک هاي مشترک داخلي و خارجي .
وجود زیرساخت های مناسبت نسبت به سایر استان ها .

پیشبرد برون گرایی 
اقتصاد )توسعه صادرات 

غیرنفتی(
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تنگناها و چالش های استان  فرصت ها و مزیت های استان
برنامه اقتصاد مقاومتی 

استان 

فقدان مدیریت علمی و صنعتی در واحدهای تولیدی  .

پایین بودن توان رقابتی صنایع استان )داخلی و خارجی(  .

کمبود نقدینگی برای واحدهای تولیدی  .

پایین بودن بهره وری عوامل تولید در بخش صنعت و  .
معدن استان 

محدودیت منابع آب، تغییر کاربري اراضي کشاورزي و   .
حذف پوشش گیاهي، فرسایش خاک و گسترش بیابان

عدم تناسب فرآیندهای تدوین استانداردهای ملی با نیاز روز  .

عدم وجود آزمایشگاه های مرجع برای تمامی فرآورده های  .
مشمول استاندارد اجباری 

عدم شناسایی واحدهای تولید و خدماتی مشمول استاندارد  .
اجباری 

فرآیند ضعیف تجاری سازی محصوالت و خدمات )به  .
مفهوم عام(

فراهم بودن زیرساخت های توسعه صنعتی .

دسترسي به نیروي کار متخصص .

وضعیت بهتر نسبت به رقباي داخلي از لحاظ  .
فناوري مورد استفاده

دسترسي به بازار مناسب داخلي .

سرمایه گذاري در صنایع با تکنولوژي پیشرفته .

تمرکز مکاني باال در برخي از فعالیت هاي صنعتي .

تقاضاي باالی مسکن بویژه در شهر تهران .

در اختیار داشتن بخش اعظم فعالیت عمده  .
فروشي کشور

تمرکز مکاني مناسب هتل ها و رستوران ها در  .
استان تهران

وضعیت مناسب حمل و نقل ریلي و جاده اي .

امکان توسعه حمل و نقل هوایي .

احداث خطوط جدید مترو .

ارتقای توان تولید ملی
)درون زایی اقتصاد(
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تنگناها و چالش های استان  فرصت ها و مزیت های استان
برنامه اقتصاد مقاومتی 

استان 

)به  . خدمات  و  محصوالت  تجاری سازی  ضعیف  فرآیند 
عام( مفهوم 

آموزش  . مراکز  و  صنایع  میان  فعاالنه  و  موثر  ارتباط  نبود 
لی  عا

و  . موثر  طور  به  کار  و  عدم شکل گیری خوشه های کسب 
استان  در  کارا 

تمرکز مکاني بسیار باالي واسطه گري هاي مالي  .
در استان

فعالیت عمده مراکز و بیمارستان هاي تخصصي و  .
فوق تخصصي در استان

برخورداری از مرکزیت تجاری و بزرگ ترین بازار  .
مصرف کشور

پشتیبان  . خدمات  ارائه کننده  مختلف  مراکز  تعدد 
اعتباری،  بانک ها و موسسات مالی و  از جمله  تولید 
خدمات  بیمه،  شرکت های  بهادار،  اوراق  و  بورس 

... و  انبارداری 
پایین بودن ریسک سرمایه گذاری در استان نسبت  .

در  باال  افزودة  ارزش  و  کشور  استان های  سایر  به 
استان در  سرمایه گذاری  زمینة 

برخوردار از بازار گسترده داخلی و تقاضای دائمی  .
برای استقرار صنایع متکی بر بازار

ارتقای توان تولید ملی
)درون زایی اقتصاد(
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تنگناها و چالش های استان  فرصت ها و مزیت های استان
برنامه اقتصاد مقاومتی 

استان 

فقیر بودن استان به لحاظ معادن غني فلزي و غیر فلزي .

شرایط نامناسب برای فعالیت های تولیدی ناشی از واردات  .
رسمی و غیررسمی 

وجود منابع مالی مناسب و قرار گرفتن بیش از 50  .
درصد سپرده های کشور در بانک های استان

فعالیت هاي  . جذب  براي  استان  باالي  پتانسیل 
فرهنگي و  ورزشي 

قرار گرفتن در محل تالقی اکثر محورهای ارتباطی  .
کریدورهای شرقی- غربی و شمالی - جنوبی

ارتقای توان تولید ملی
)درون زایی اقتصاد(

توزیع نابرابر درآمد در استان نسبت به سایر استان ها افزایش  .
روز افزون جامعه نیازمند حمایت بدلیل مهاجرت باال به استان 

و حاشیه نشینی 
ضعف شناسایی نیازمندان حمایت  .
توزیع جغرافیایی ناعادالنه امکانات در سطح استان  .

 سطح باالتر توسعه در استان در مقایسه با سایر  .
کشور  استان های 

سطح برخورداری قابل توجه نقاط روستایی استان  .
از امکانات و تاسیسات زیربنایی )آب آشامیدنی، برق، 

گاز و مخابرات(
پوشش ناکافی نظام جامع تامین اجتماعی  .

عدالت بنیان کردن 
اقتصاد و توسعه عدالت 

اجتماعی
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تنگناها و چالش های استان  فرصت ها و مزیت های استان
برنامه اقتصاد مقاومتی 

استان 

 عدم یکپارچگی مدیریت هر یک از بانک های عامل در  .
استان 

ناکافی بودن بسترهای الزم جهت اجرای برنامه های تحول  .
اداری 

تمرکز شدید خدمات مالی و بانکی و بیمه ای در استان  .

زیرساخت های مناسب تر در استان نسبت به سایر  .
استان ها

قدمت و سابقه صنایع استان .

افزوده  . ارزش  از  از سهم 25 درصدی  برخورداری 
کشور اقتصادی  فعالیت های 

توسعه دولت الکترونیک و ایجاد دفاتر پیشخوان دولت  .

برقراری انضباط مالی
 در بخش عمومی 

استقرار بیش از یک سوم صنایع بزرگ کشور عمومًا نیروبر  .
و با بهره وری پایین نیروی کار وفاقد فناوری های جدید در استان

به  . نسبت  برتر  و  نوین  فناوریهای  از  برخوردای 
دیگر  استان های 

باال بودن سطح دانش عمومی .

وجود مراکز متعدد و متنوع تحقیقاتی و پژوهشی  .
)وجود مراکز پارک های علمی و فناوری(

بیشترین  . و  عالی  آموزش  مراکز  مهمترین  حضور 
به کشور نسبت  استان  در  دانشجو  تعداد 

توسعه اقتصاد دانش 
بنیان



250

تنگناها و چالش های استان  فرصت ها و مزیت های استان
برنامه اقتصاد مقاومتی 

استان 

عدم رقابت پذیری صنایع استان تهران با رقبای خارجی .

عدم ارتباط موثر بین صنایع و دانشگاه ها  .

به  . توجه  با  دانش  و  اطالعات  تبادل  زمینه  وجود 
برگزاری های متعدد و متنوع همایش ها و سمینارها 

تهران در 
مهاجرت نیروی نخبه از سایر نقاط کشور به استان .
حضور بیشترین نیروی انسانی متخصص و باتجربه  .
صنایع  . توسعه  برای  الزم  های  زیرساخت  وجود 

باال باتکنولوژی 

توسعه اقتصاد دانش 
بنیان

ضعف انسجام دستگاه های متولی در فعالیت های فرهنگی،  .
هنری استان 

و  . هنری  فرهنگی  مراکز  از  وسیع  شبکه  وجود 
تاثیرگذار از نهادهای تصمیم گیر در استان )مساجد- 
پایگاه های بسیج- کانون های فرهنگی، هنری و ...( 

قرآنی  و  هنری  فرهنگی،  ظرفیت های  و 
همایش ها،  . و  جشنواره ها  بیشتر  مرکزیت 

استان  در  فرهنگی  و  هنری  مختلف  نمایشگاه های 

گفتمان سازی و 
فرهنگ سازی اقتصاد 

مقاومتی
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تنگناها و چالش های استان  فرصت ها و مزیت های استان
برنامه اقتصاد مقاومتی 

استان 

افزایش نرخ جمعیت استان و ظهور پدیده حاشیه نشینی و به  .
تبع آن تنوع فرهنگی و افزایش آسیب های اجتماعی 

در  . فعال  و  نهاد  باالی سازمان های مردم  ظرفیت 
حوزه فرهنگ و هنر در استان 

و  . اطالعات  فن آوری  مناسب  بسترهای  وجود 
رشد کاربران اینترنتی و افزایش ابزار و سیستم های 

استان  سطح  در  ارتباطی 

گفتمان سازی و 
فرهنگ سازی اقتصاد 

مقاومتی

ضعف قوانین و مقررات مالی  .

گستردگی بخش غیررسمی در اقتصاد استان  .

ریزی  . بودجه  اجرای  برای  مناسب  بستر  وجود 
استان در  عملیاتی 

در  . فرهنگ سازی  برای  مناسب  ابزارهای  وجود 
فساد با  مبارزه  خصوص 

شفاف سازی و 
سالم سازی اقتصاد

عدم برخورداري از ذخائر و منابع گاز طبیعي .
خرده  . و  فروشی  عمده  فعالیت های  باالی  تمرکز 

استان در  فروشی 

توسعه ظرفیت تولید 
و تکمیل زنجیره 

پایین دستی و توسعه بازار
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تنگناها و چالش های استان  فرصت ها و مزیت های استان
برنامه اقتصاد مقاومتی 

استان 

مسایل زیست محیطي و آلودگی هوا .

کمي  . یا  قلت  جمله  از  آب  منابع  تهدیدات  انواع  وجود 
بارش هاي جمع و جریان هاي سطحي و زیرزمیني، نوسانات 
زیرزمیني  و  سطحي  آب هاي  آلودگي  و  جوي  بارش هاي 

ترافیک سنگین .

کمبود آب در مقایسه با جمعیت .

تهدید همیشگی زلزله و بحران های ناشی از آن .

تراکم باالی جمعیت .

ماموریت گرا نبودن استقرار فعالیت های جدید  .

تداخل وظایف پایتختی و استانی  .

تغییر کاربري در اراضي مناسب کشاورزي و تخریب پوشش  .
گیاهي طبیعي

باال بودن فرسایش آبي و بادي در استان در اثر استفاده غیر  .
اصولي از اراضي و منابع طبیعي و نبود برنامه هاي اصالحي

حضور نهادها و موسسات حاکمیتی و مراکز برنامه  .
ریزی و سیاستگذاری، از جمله وزارتخانه ها و مراکز 

قوای سه گانه
برخورداری از تنوع اقلیمی، جغرافیائی، اکوسیستمی  .

و اکولوژیکی

مدیریت شهری و 
روستایی 
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تنگناها و چالش های استان  فرصت ها و مزیت های استان
برنامه اقتصاد مقاومتی 

استان 

استفاده شدید از آب هاي سطحي و زیرزمیني و پائین رفتن  .
سطح آب زیرزمیني

افزایش خطرات و تلفات ناشي از سیل در اثر عدم رعایت  .
حریم رودخانه ها و ساخت و ساز در نواحي سیل خیز

شور شدن آب و توسعه بیابان در اثر تخریب پوشش گیاهي  .
و پائین رفتن سطح آب زیرزمیني

افزایش خطرات زمین لغزه در اثر ساخت و ساز و تخریب  .
پوشش گیاهي در اراضي شیب دار

منابع  . حفاظت  قوانین  به  توجهي  بي  و  تخریب  استمرار 
طبیعي

تخلیه غیر اصولي انواع پساب ها و پسماندهاي کشاورزي،  .
شهري و صنعتي به محیط

تراکم جمعیت و افزایش میزان آلودگي در نواحي شهري .

افزایش خطرات و تلفات ناشي از سیل در اثر عدم رعایت  .
حریم رودخانه ها و ساخت و ساز در نواحي سیل خیز

بهسازی  . و  بازیافت  در  مسکن  بخش  گرایش 
رعایت  و  روستایی  و  شهری  فرسوده  بافت های 

ردها  ندا استا
برخورداری از نیروهای توانمند مدیریتی و اجرایی  .
فناوری  . و  راه  ارتباطی  شبکه های  از  برخورداری 

خدمات  ارایه  و  توسعه  زیرساخت  بعنوان  اطالعات  
روستایی  و  شهری 

مدیریت شهری و 
روستایی 
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تنگناها و چالش های استان  فرصت ها و مزیت های استان
برنامه اقتصاد مقاومتی 

استان 

باال بودن خطر زلزله و خسارات ناشي از آن بخاطر ساخت  .
و  پرخطر  نواحي  در  استانداردهاي الزم  رعایت  بدون  ساز  و 

آسیب پذیر از نظر زلزله
آلوده شدن هوا، آب و خاک در اثر توسعه بي رویه نواحي  .

و  صنایع  نقل،  و  حمل  هاي  شبکه  صنعتي،   - مسکوني 
لیت ها فعا

نواحي  . در  زیرزمیني  آب  سطح  آمدن  باال  و  شدن  آلوده 
نفوذ فاضالب ها و پساب هاي مختلف  اثر  تهران در  جنوب 

زلزله اثر  در  روانگرایي  خطر  افزایش  و 

خصوصی  . و  دولتی  عمومی  نهادهای  وجود 
روستایی  توسعه  امور  در  تخصصی 

سطح برخورداری قابل توجه نقاط روستایی استان  .
از امکانات و تاسیسات زیربنایی )آب آشامیدنی، برق، 

گاز و مخابرات(

مدیریت شهری و 
روستایی 
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مقدمه:
در فصل حاضر، ابتدا متناسب با نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدات استان تهران و آمایش سرزمینی ارایه شده در جمع بندی فصل دوم، 
نسبت به طراحی چشم انداز اقتصاد مقاومتی استان تهران اقدام و در ادامه سیاست های کلی با برنامه های یازده گانه مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی تطبیق داده شده است. موضوع دیگری که در این فصل به تشریح آن پرداخته شده؛ راهبردهای تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی استان 
تهران است که با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در خصوص همسویی برنامه پنج ساله ششم توسعه با سیاست های اقتصاد 
مقاومتی، استان تهران در این راستا به ایجاد تناظر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با این برنامه پرداخته است. در بخش پنجم تناظر سیاست 
های  اقتصاد مقاومتی در استان تهران با تبیین کلی برنامه ها، راهبردها، پروژه ها و در نهایت برش شهرستانی هر یک از پروژه ها آمده است و 
بخش ششم به معرفی پروژه های خاص استان تهران پرداخته شده است. در پایان این فصل با معرفی شاخص های رصد تحقق برنامه های یازده 
گانه اقتصاد مقاومتی استان تهران برای نخستین بار در کشور، نقشه و شمای کلی از نحوه اجرای برنامه های یازده گانه اقتصاد مقاومتی در استان 
و نحوه ارتباط دستگاه های مسئول و نقش و سهم شهرستان های 16 گانه در این فرایند مشخص شده که در نهایت چارچوب ارزیابی برنامه ها 

از طریق رصد شاخص های ارزیابی برنامه های اقتصاد مقاومتی استان تهران تبیین می شود.
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بخش اول:

چشم انداز اقتصاد مقاومتی استان تهران
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با استعانت از درگاه خداوند متعال، بهره مندی از هدایت های هوشمندانه مقام معظم رهبری و ودولت محترم و اتکاء به توانمندی ها و ظرفیت های 
بومی و مدیریتی، در افق 1404 ه.ش استان تهران در حوزه اقتصاد مقاومتی استانی است:

برخوردار از صنایع و نیروی انسانی بهره ور .

دارای سهم برتر بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد استان .

سرآمد در صادرات کاالهای غیرنفتی به خارج از کشور در بین استان های کشور    .

پیشرو در اقتصاد مبتنی بر دانش .

دارای نقش آفرینی برتر و تاثیرگذار در تولید ملی .

پیشگام در بهبود شاخص های عدالت و رفاه اجتماعی .
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جدول شماره 1: تناظر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با  برنامه های یازده گانه استانی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

برنامه های 11 گانه ستاد  

فرماندهی اقتصاد مقاومتی
هدف کالن کیفی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ردیف

مردمی کردن اقتصاد
حداکثر سازی 

مشارکت آحاد استان 
در فعالیتهای اقتصادی

تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی 
و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد 
جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید 

بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط

1

توسعه اقتصاد دانش بنیان
ارتقاء جایگاه استان در 

اقتصاد دانش بنیان

پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و 
ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش 
سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول 

اقتصاد دانش بنیان در منطقه

2

ارتقاء بهره وری ارتقاء بهره وري

محور قرار دادن رشد بهره وري در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی 
و  مناطق  بین  رقابت  بستر  ایجاد  اقتصاد،  پذیری  رقابت  تقویت   ، کار  نیروی 
استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های 

مناطق کشور

3

هدفمندسازی یارانه ها بهره برداری موثر از 
طرح هدفمندسازی 

یارانه ها

استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال 
و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی

عدالت بنیان کردن اقتصاد 4
و توسعه عدالت اجتماعی
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جدول شماره 1: تناظر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با  برنامه های یازده گانه استانی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

برنامه های 11 گانه ستاد  

فرماندهی اقتصاد مقاومتی
هدف کالن کیفی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ردیف

ارتقاء بهره وری
ارتقاء سهم سرمایه 

انسانی در زنجیره تولید 
تا مصرف

سهم بری عادالنه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در 
ایجاد ارزش به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش - 

مهارت - خالقیت - کارآفرینی و تجربه
5

ارتقاء توان تولید 
ملی)درون زایی اقتصاد(

کاهش وابستگی به 
کشورهای محدود و 

خاص

افزایش تولید داخلی نهاده ها و کاالهای اساسی )بویژه در اقالم وارداتی( و 
اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی 
تأمین کاالهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص

6

تأمین امنیت غذا و 
درمان

تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و 
کیفی تولید )مواد اولیه و کاال(

7

مدیریت مصرف
مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف و 
و  کیفیت  ارتقاء  برای  ریزی  برنامه  با  همراه  داخلی  کاالهای  مصرف  ترویج 

تولید. در  پذیری  رقابت 
8

برقراری انضباط مالی 
در بخش عمومی و قطع 
وابستگی بودجه به نفت

اصالح و تقویت همه 
جانبه نظام مالی کشور

اصالح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای 
اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی

9
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جدول شماره 1: تناظر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با  برنامه های یازده گانه استانی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

برنامه های 11 گانه ستاد  

فرماندهی اقتصاد مقاومتی
هدف کالن کیفی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ردیف

پیش برد برون گرایی 
اقتصاد)توسعه صادرات 

غیرنفتی(

حمایت همه جانبه 
هدفمند  از صادرات 

کاالها و خدمات

ارزش  تناسب  به  خدمات  و  کاالها  صادرات  از  هدفمند   جانبه  همه  حمایت 
از طریق:  مثبت  آوری  ارز  خالص  با  و  افزوده 

تسهیل مقررات و گسترش مشوق های الزم  .

گسترش خدمات تجاري و ترانزیت و زیرساخت هاي مورد نیاز .

تشویق سرمایه گذاري خارجي براي صادرات .

برنامه ریزي تولید ملي متناسب با نیازهاي صادراتي، شکل دهي بازارهاي  .
جدید و تنوع بخشي پیوندهاي اقتصادي با کشورها به ویژه با کشورهاي منطقه

استفاده از سازوکار مبادالت تهاتري براي تسهیل مبادالت در صورت نیاز .

ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم  .
ایران در بازارهاي هدف

10

مصداق استانی ندارد.
توسعه حوزه عمل 
مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی

توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری 
تأمین  و  تولید، صادرات کاالها و خدمات  پیشرفته، گسترش و تسهیل  های 

نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج
11
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جدول شماره 1: تناظر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با  برنامه های یازده گانه استانی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

برنامه های 11 گانه ستاد  

فرماندهی اقتصاد مقاومتی
هدف کالن کیفی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ردیف

پیش برد برون گرایی 
اقتصاد)توسعه صادرات 

غیرنفتی(

افزایش قدرت مقاومت 
و کاهش آسیب پذیری 

اقتصاد

افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد از طریق: 
کشورهاي  . با  مشارکت  و  همکاري  گسترش  و  راهبردي  پیوندهاي  توسعه 

همسایگان بویژه  جهان  و  منطقه 
استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی .
استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای .

12

برقراری انضباط مالی 
در بخش عمومی و قطع 
وابستگی بودجه به نفت

مقابله با ضربه پذیری 
درآمد حاصل از نفت 

و  گاز

مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از نفت و  گاز از طریق:
انتخاب مشتریان راهبردی .
ایجاد تنوع در روش های فروش .
مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش .
افزایش صادرات گاز .
افزایش صادرات برق .
افزایش صادرات پتروشیمی .
افزایش صادرات فرآورده های نفتی .

13

مصداق استانی ندارد.
اثرگذاری در بازار 
جهانی نفت و گاز

افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی 
نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز بویژه در 

مشترک. میادین 
14
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جدول شماره 1: تناظر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با  برنامه های یازده گانه استانی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

برنامه های 11 گانه ستاد  

فرماندهی اقتصاد مقاومتی
هدف کالن کیفی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ردیف

ارتقاء توان تولید 
ملی)درون زایی اقتصاد(

افزایش ارزش افزوده 
صنعت نفت و گاز

افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه 
تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه )براساس شاخص شدت مصرف انرژی( و 
باال بردن صادرات برق، محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید 

بر برداشت صیانتی از منابع

15

توسعه و تکمیل زنجیره 
پایین دستی و توسعه بازار

صرفه جویی در هزینه 
های عمومی

صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی 
سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیر ضرور و هزینه های زاید.

16

برقراری انضباط مالی 
در بخش عمومی و قطع 
وابستگی بودجه به نفت

اصالح نظام درآمدهای 
دولت

اصالح نظام درآمدهای دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی 17

برقراری انضباط مالی 
در بخش عمومی و قطع 
وابستگی بودجه به نفت

قطع وابستگی بودجه 
به نفت

افزایش ساالنه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز 
تا قطع وابستگی بودجه به نفت

18

شفاف سازی و سالم 
سازی اقتصاد

شفاف سازی اقتصاد
فعالیت ها و  اقدمات،  از  اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری  شفاف سازی 

... و  ارزی  پولی، تجاری،  زمینه های فسادزا در حوزه های 
19
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جدول شماره 1: تناظر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با  برنامه های یازده گانه استانی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

برنامه های 11 گانه ستاد  

فرماندهی اقتصاد مقاومتی
هدف کالن کیفی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ردیف

گفتمان سازی و فرهنگ 
سازی اقتصاد مقاومتی

تقویت فرهنگ جهادی
وری،  بهره  ثروت،  تولید  افزوده،  ارزش  ایجاد  در  جهادی  فرهنگ  تقویت 
کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به 

زمینه این  در  برجسته  خدمات  دارای  اشخاص 
20

تبیین ابعاد اقتصاد 
مقاومتی و گفتمان 

سازی آن

تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط های علمی، 
آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی

21

مصداق استانی ندارد. ارتقاء توان آفندی

دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ 
سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیر را معمول دارد : 

شناسایی و بکارگیری ظرفیت های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی  .
به توان آفندي و اقدامات مناسب

مدیریت مخاطرات اقتصادي از طریق تهیه طرحهاي واکنش هوشمند، فعال،  .
سریع و بهنگام در برابر مخاطرات و اختالل هاي داخلي و خارجي

22

شفاف سازی و 
سالم سازی اقتصاد

بهبود نظام توزیع و 
قیمت گذاری

شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت 
بر بازار

23

ارتقاء توان تولید ملی 
)درون زایی اقتصاد(

پوشش استاندارد برای 
کلیه محصوالت داخلی

افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصوالت داخلی و ترویج آن 24
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بخش سوم:

راهبردهای تحقق برنامه های یازده گانه استانی مصوب 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی  



سند راهربدی

267

جدول شماره 2: راهبردهای تحقق برنامه های یازده گانه استانی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

راهبردهای تحقق در استان تهران برنامه های 11 گانه استانی

تقویت عوامل تولید استان

ارتقاء بهره وری

توانمندسازی نیروی کار استان
تقویت رقابت پذیری اقتصاد استان

ایجاد بستر رقابت بین مناطق و شهرستانها
به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع مناطق مختلف استان

بهبود آموزش سرمایه های انسانی استان
ارتقاء خالقیت سرمایه های انسانی استان

ارتقاء مهارت و تجربه سرمایه های انسانی استان
افزایش تولید استان

عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی
افزایش اشتغال در استان

افزایش بهره وری در استان
کاهش شدت انرژی در  استان

ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی در استان
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جدول شماره 2: راهبردهای تحقق برنامه های یازده گانه استانی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

راهبردهای تحقق در استان تهران برنامه های 11 گانه استانی

تولید نهاده ها و کاالهای اساسی )بویژه در اقالم وارداتی( در استان

ارتقاء توان تولید ملی
)درون زایی اقتصاد(

تولید محصوالت و خدمات راهبردی در استان
ایجاد تنوع در مبادی تأمین کاالهای وارداتی به استان

ایجاد ذخایر راهبردی غذا  در استان
ایجاد ذخایر راهبردی دارو در استان

افزایش کیفیت اقالم غذایی  تولیدی در استان
افزایش کمی تولید اقالم غذایی در استان

افزایش کمی تولید اقالم دارویی
افزایش کیفیت اقالم دارویی تولیدی در استان

ترویج مصرف کاالهای تولیدی استان
ارتقاء کیفیت کاالهای تولیدی استان

ارتقاء رقابت پذیری کاالهای تولیدی در استان
توسعه تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه در استان )براساس شاخص شدت مصرف انرژی(

پوشش استاندارد برای کلیه محصوالت تولید استان
ترویج فرهنگ توجه عموم به نشان استاندارد
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جدول شماره 2: راهبردهای تحقق برنامه های یازده گانه استانی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

راهبردهای تحقق در استان تهران برنامه های 11 گانه استانی

تسهیل مقررات  صادرات کاالها و خدمات از استان

پیش برد برون گرایی اقتصاد
)توسعه صادرات غیرنفتی(

گسترش مشوق های صادراتی
گسترش خدمات تجاري و ترانزیت و زیرساخت هاي مورد نیاز

تشویق سرمایه گذاري خارجي براي صادرات کاالها و خدمات تولیدی استان
برنامه ریزي تولید متناسب با نیازهاي صادراتي

شکل دهي بازارهاي جدید برای محصوالت و خدمات تولیدی استان
تنوع بخشي پیوندهاي اقتصادي استان با کشورها به ویژه با کشورهاي منطقه

گسترش پایدار سهم استان در بازارهاي هدف
انتقال فناوری های پیشرفته به استان از طریق مناطق آزاد و ویژه

گسترش و تسهیل تولید و صادرات کاالها و خدمات از طریق مناطق آزاد و ویژه استان
تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی استان از خارج از طریق مناطق آزاد و ویژه

توسعه پیوندهاي راهبردي و گسترش همکاري و مشارکت استان با کشورهاي منطقه و 
جهان بویژه همسایگان

استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از اهداف اقتصادی استان
استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای در استان
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جدول شماره 2: راهبردهای تحقق برنامه های یازده گانه استانی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

راهبردهای تحقق در استان تهران برنامه های 11 گانه استانی

ارتقاء صادرات برق از استان

برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و
 قطع وابستگی بودجه به نفت

ارتقاء صادرات محصوالت پتروشیمی از استان
ارتقاء صادرات فرآورده های نفتی از استان

منطقی سازی اندازه دستگاه های اجرایی استان
حذف دستگاههای موازی و غیر ضرور در استان

حذف هزینه های زاید
افزایش سهم درآمدهای مالیاتی استان

شفاف سازی اقتصاد استان

شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد

جلوگیری از اقدمات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی
جلوگیری از اقدمات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های تجاری

جلوگیری از اقدمات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های ارزی
شفاف و روان سازی نظام توزیع 

شفاف و روان سازی نظام قیمت گذاری
روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار
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جدول شماره 2: راهبردهای تحقق برنامه های یازده گانه استانی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

راهبردهای تحقق در استان تهران برنامه های 11 گانه استانی

اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در زمینه ایجاد ارزش 
افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد

گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی
تبیین  و گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در محیط های علمی و آموزشی استان

تبیین  و گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در رسانه های محلی
افزایش ذخایر راهبردی

افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعتتوسعه و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار
توسعه تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه)براساس شاخص شدت مصرف انرژی(

ارتقا کیفیت زندگی شهری
ارتقا عمران روستاییمدیریت شهری و روستایی

ارتقا استاندارد زندگی شهری
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بخش چهارم:

تناظر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با  برنامه های یازده گانه استانی مصوب 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و  سیاست های کلی برنامه ی پنج ساله ی ششم توسعه
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سیاست های کلی برنامه ی پنج ساله ی ششم توسعه

برنامه های 11 گانه 

ستاد فرماندهی

 اقتصاد مقاومتی

سیاست های کلی اقتصاد 

مقاومتی
ردیف

1- رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال زا به گونه ای که با بسیج همه ی امکانات و 

ظرفیت های کشور، متوسط رشد 8 درصد در طول برنامه محقق شود.

3- مشارکت و بهره گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش 

ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی.

6- تأمین مالی فعالیت های خرد و متوسط به وسیله ی نظام بانکی.

8- جذب سرمایه ی ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و 

الزم. مشوق های 

51- حمایت از صنایع دستی و صیانت از میراث فرهنگی کشور.

62- ایجاد زمینه های الزم در جهت جلب سرمایه و توان علمی و تخصصی ایرانیان 

خارج از کشور در توسعه ی ملی و تأثیر بر سیاست های نظام سلطه در دفاع از منافع ملی.

مردمی کردن اقتصاد

تأمین شرایط و فعال سازی کلیه 

امکانات و منابع مالی و سرمایه های 

انسانی و علمی کشور به منظور 

توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن 

مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای 

اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری 

های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و 

نقش طبقات کم درآمد و متوسط

1

جدول شماره 3 : تناظر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با  برنامه های  یازده گانه استانی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

 و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه
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سیاست های کلی برنامه ی پنج ساله ی ششم توسعه

برنامه های 11 گانه 

ستاد فرماندهی

 اقتصاد مقاومتی

سیاست های کلی اقتصاد 

مقاومتی
ردیف

17- دانش بنیان نمودن صنایع باالدستی و پایین دستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت 

انتقال  و  تجهیزات  نصب  ساخت،  مهندسی،  طراحی،  برای  دانش بنیان  شرکت های 

خودکفایی. افزایش  به منظور  فناوری 

27- دانش بنیان نمودن شیوه ی تولید و محصوالت صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان سازی 

تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان.

28- اولویت دادن به حوزه های راهبردی صنعتی )از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، 

حمل ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطالعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و 

کشاورزی( و افزایش ضریب نفوذ فناوری های پیشرفته در آنها.

79- گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه ی علم و فناوری 

با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه ای و جهانی بهویژه جهان اسالم و 

توسعه ی تجارت و صادرات محصوالت دانش بنیان.

توسعه اقتصاد دانش 

بنیان

پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده 

سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور 

و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور 

ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش 

سهم تولید و صادرات محصوالت و 

خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه 

اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه

2
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سیاست های کلی برنامه ی پنج ساله ی ششم توسعه

برنامه های 11 گانه 

ستاد فرماندهی

 اقتصاد مقاومتی

سیاست های کلی اقتصاد 

مقاومتی
ردیف

2- بهبود مستمر فضای کسب وکار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت پذیری بازارها.

19- تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور 

با رعایت الزامات آن در چارچوب سیاست های کلِی مربوط، به منظور افزایش تولید ثروت 

ملی و حمایت دولت از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی.

و  معدنی  صنایع  و  معدن  صنعت،  بخش های  ارزش افزوده ی  رشد  نرخ  افزایش   -26

معدن. و  صنعت  کلی  سیاست های  اجرای  با  آن  محصوالت  صادرات  افزایش 

ارتقاء بهره وری

محور قرار دادن رشد بهره وري 

در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، 

توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت 

پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین 

مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت 

و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت 

های مناطق کشور

3

جدول شماره 3 : تناظر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با  برنامه های  یازده گانه استانی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

 و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه



276

سیاست های کلی برنامه ی پنج ساله ی ششم توسعه

برنامه های 11 گانه 

ستاد فرماندهی

 اقتصاد مقاومتی

سیاست های کلی 

اقتصاد مقاومتی
ردیف

بهره وری، کاهش  و  اشتغال  تولید،  افزایش  یارانه ها در جهت  14- تحقق کامل هدفمندسازی 

اجتماعی. عدالت  ارتقاء شاخص های  و  انرژی  شدت 

22- برنامه ریزی برای دستیابی به ضریب جینی 0/34

40- استقرار نظام جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و چندالیه ی تأمین اجتماعی کشور.

41- توانمند سازی و خوداتکائی اقشار و گروه های محروم در برنامه های مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی.

درمان،  بیمه ی  )شامل  پایه  اجتماعی  تأمین  بیمه های  ساختار  اصالح  و  کیفیت  ارتقاء   -42

مردم. آحاد  برای  و...(  ازکارافتادگی  بازنشستگی، 

43- اجرای سیاست های کلی سالمت با تصویب قوانین و مقررات الزم با تأکید بر:

1-43- تهیه ی پیوست سالمت برای قوانین مرتبط و طرح های کالن توسعه ای.

2-43- اصالح ساختار نظام سالمت بر اساس بند 7 سیاست های کلی سالمت.

3-43- تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سالمت و توسعه ی کمی و کیفی بیمه های سالمت.

4-43- افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت های جامع و یکپارچه ی سالمت در 

قالب شبکه ی بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح بندی و ارجاع.

عدالت بنیان کردن 

اقتصاد و توسعه عدالت 

اجتماعی

استفاده از ظرفیت اجرای 

هدفمندسازی یارانه ها در 

جهت افزایش تولید، اشتغال 

و بهره وری، کاهش شدت 

انرژی و ارتقاء شاخص های 

عدالت اجتماعی

4
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سیاست های کلی برنامه ی پنج ساله ی ششم توسعه

برنامه های 11 گانه 

ستاد فرماندهی

 اقتصاد مقاومتی

سیاست های کلی اقتصاد 

مقاومتی
ردیف

76- افزایش سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزشی کشور. ارتقاء بهره وری

سهم بری عادالنه عوامل در زنجیره 

تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها 

در ایجاد ارزش به ویژه با افزایش سهم 

سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش 

- مهارت - خالقیت - کارآفرینی و 

تجربه

5

تکمیل  بر  تأکید  با  کشور  داخلی  صنایع  نیاز  مورد  مواد  تأمین  به  دادن  اولویت   -29

ظرفیت زنجیره ی ارزش افزوده ی مواد معدنی و اجرای بند 3 سیاست های کلی معدن.

ارتقاء توان تولید 

ملی)درون زایی اقتصاد(

افزایش تولید داخلی نهاده ها و کاالهای 

اساسی )بویژه در اقالم وارداتی( و اولویت 

دادن به تولید محصوالت و خدمات 

راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین 

کاالهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی 

به کشورهای محدود و خاص

6
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سیاست های کلی برنامه ی پنج ساله ی ششم توسعه

برنامه های 11 گانه 

ستاد فرماندهی

 اقتصاد مقاومتی

سیاست های کلی اقتصاد 

مقاومتی
ردیف

5- گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن )بازار پول، بازار سرمایه و 

بیمه ها( با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم مؤثر 

بازار سرمایه در جهت توسعه ی سرمایه گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری 

فعالیت های تجاری و اقتصادی کشور با تأکید بر ارتقاء شفافیت و سالمت نظام مالی.

7- ارتقاء کیفی و کّمی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن )بازارهای رقابتی، بیمه  ی 

اتکایی و...( با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور توسعه ی 

سرمایه گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت های تجاری و اقتصادی 

کشور.

و  مسأله محور  پژوهش های  از  و حمایت  نوآوری  ملی  نظام  و ساماندهی  توسعه   -80

تجاری سازی پژوهش و نوآوری، و توسعه ی نظام جامع تأمین مالی در جهت پاسخ به 

دانش بنیان. اقتصاد  نیاز 

برقراری انضباط مالی 

در بخش عمومی و قطع 

وابستگی بودجه به نفت

اصالح و تقویت همه جانبه نظام 

مالی کشور با هدف پاسخگویی به 

نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در 

اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت 

بخش واقعی

7
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سیاست های کلی برنامه ی پنج ساله ی ششم توسعه

برنامه های 11 گانه 

ستاد فرماندهی

 اقتصاد مقاومتی

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ردیف

4- توسعه ی پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه ای کشور 

به  تبدیل شدن  غربی،  جنوب  آسیای  منطقه ی  کشورهای  با  بهویژه 

چندجانبه  و  دو  پولی  پیمان های  انعقاد  و  ترانزیتی  و  تجاری  قطب 

 12 و   11  ،10 بندهای  چارچوب  در  تجارت  طرف  کشورهای  با 

مقاومتی. اقتصاد  کلی  سیاست های 

و  شبکه  تجهیز  اولویت  با  باری  ریلی  حمل ونقل  توسعه ی   -25

تجاری  اقتصادی،  بزرگ  مراکز  به  شبکه  اتصال  و  باری  پایانه های 

و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور و شبکه های ریلی 

منطقه ای و جهانی بهویژه کریدور شمال - جنوب با هدف توسعه ی 

بار. ترانزیت  و  صادرات 

پیش برد برون گرایی 

اقتصاد)توسعه صادرات 

غیرنفتی(

حمایت همه جانبه هدفمند  از صادرات کاالها و خدمات به 

تناسب ارزش افزوده و با خالص ارز آوری مثبت از طریق:

تسهیل مقررات و گسترش مشوق های الزم .

گسترش خدمات تجاري و ترانزیت و زیرساخت هاي  .

مورد نیاز

تشویق سرمایه گذاري خارجي براي صادرات .

نیازهاي صادراتي،  . با  تولید ملي متناسب  برنامه ریزي 

پیوندهاي  بخشي  تنوع  و  جدید  بازارهاي  دهي  شکل 

منطقه کشورهاي  با  ویژه  به  کشورها  با  اقتصادي 

تسهیل  . براي  تهاتري  مبادالت  سازوکار  از  استفاده 

نیاز صورت  در  مبادالت 

با هدف  . ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات  ایجاد 

هدف بازارهاي  در  ایران  سهم  پایدار  گسترش 

8
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سیاست های کلی برنامه ی پنج ساله ی ششم توسعه

برنامه های 11 گانه 

ستاد فرماندهی

 اقتصاد مقاومتی

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ردیف

4- توسعه ی پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه ای کشور 

به  تبدیل شدن  غربی،  جنوب  آسیای  منطقه ی  کشورهای  با  بهویژه 

چندجانبه  و  دو  پولی  پیمان های  انعقاد  و  ترانزیتی  و  تجاری  قطب 

 12 و   11  ،10 بندهای  چارچوب  در  تجارت  طرف  کشورهای  با 

مقاومتی. اقتصاد  کلی  سیاست های 

پیش برد برون گرایی 

اقتصاد )توسعه صادرات 

غیرنفتی(

توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور 

به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و 

تسهیل تولید، صادرات کاالها و خدمات و تأمین 

نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج

9

4- توسعه ی پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه ای کشور 

به  تبدیل شدن  غربی،  جنوب  آسیای  منطقه ی  کشورهای  با  بهویژه 

چندجانبه  و  دو  پولی  پیمان های  انعقاد  و  ترانزیتی  و  تجاری  قطب 

 12 و   11  ،10 بندهای  چارچوب  در  تجارت  طرف  کشورهای  با 

مقاومتی. اقتصاد  کلی  سیاست های 

توسعه ی  هدف  با  اقتصادی  دیپلماسی  به  دادن  اولویت   -60

سرمایه گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری 

چشم انداز. سند  و  مقاومتی  اقتصاد  اهداف  تحقق  برای 

پیش برد برون گرایی 

اقتصاد )توسعه صادرات 

غیرنفتی(

افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد 

از طریق:

توسعه پیوندهاي راهبردي و گسترش همکاري و  .

مشارکت با کشورهاي منطقه و جهان بویژه همسایگان

استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های  .

اقتصادی

استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای .

10
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سیاست های کلی برنامه ی پنج ساله ی ششم توسعه

برنامه های 11 گانه 

ستاد فرماندهی

 اقتصاد مقاومتی

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ردیف

18- افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه های 

نفت و گاز.
مصداق ندارد.

افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به 

منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و 

تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت 

و گاز بویژه در میادین مشترک.

11

11- تکمیل زنجیره ی ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی.

در  سرمایه گذاری  برای  غیردولتی  شرکت های  تأسیس  از  حمایت   -12

)نه مالکیت(، بهره برداری و توسعه ی میادین نفت و  اکتشاف  فعالیت های 

گاز کشور بهویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست های کلی اصل 44.

15- واگذاری طرح های جمع آوری، مهار، کنترل و بهره برداری از گازهای 

همراه تولید در کلیه ی میادین نفت و تأسیسات صنعت نفت به مردم.

16- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ی ارزش صنعت نفت و 

گاز و توسعه ی تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه )بر اساس شاخص شدت 

مصرف انرژی(.

ارتقاء توان تولید 

ملی)درون زایی اقتصاد(
افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره 

ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کاالهای 

دارای بازدهی بهینه )براساس شاخص شدت 

مصرف انرژی( و باال بردن صادرات برق، 

محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی با 

تأکید بر برداشت صیانتی از منابع

12

توسعه و تکمیل زنجیره 

پایین دستی و توسعه بازار
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سیاست های کلی برنامه ی پنج ساله ی ششم توسعه

برنامه های 11 گانه 

ستاد فرماندهی

 اقتصاد مقاومتی

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ردیف

تأمین  منبع  از  آن،  از  نفت و گاز و درآمدهای حاصل  به  نگاه  تغییر   -10

دائمی  و  اقتصادی«  زاینده ی  سرمایه های  و  »منابع  به  عمومی  بودجه ی 

شدن اساسنامه ی صندوق توسعه ی ملی با تنفیذ اساسنامه ی موجود و واریز 

ساالنه 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص 

درصد  واحد   2 حداقل  افزایش  و  ملی  توسعه ی  صندوق  به  گاز  صادرات 

سالیانه به آن.

برقراری انضباط مالی 

در بخش عمومی و قطع 

وابستگی بودجه به نفت

افزایش ساالنه سهم صندوق توسعه ملی از 

منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع 

وابستگی بودجه به نفت

13

9- اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، 

بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی 

در جهت ارتقاء شفافیت و سالمت و کاهش نسبِت مطالبات غیرجاری به 

تسهیالت.

با  این عرصه  در  با فساد  مبارزه  و  اقتصادی  و  اداری  ارتقاء سالمت   -39

مربوط. قوانین  تصویب  و  فساد  با  مبارزه  ملی  راهبرد  تدوین 

شفاف سازی و سالم 

سازی اقتصاد

شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و 

جلوگیری از اقدمات، فعالیت ها و زمینه های 

فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و ...

14

جدول شماره 3 : تناظر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با  برنامه های  یازده گانه استانی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

 و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه
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سیاست های کلی برنامه ی پنج ساله ی ششم توسعه

برنامه های 11 گانه 

ستاد فرماندهی

 اقتصاد مقاومتی

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ردیف

وفرهنگ سازی  ایرانی   - اسالمی  زندگی  سبک  ترویج  و  ارائه   -69

مقاومتی. اقتصاد  سیاست های  و  مصرف  الگوی  اصالح  درباره ی 

گفتمان سازی و فرهنگ سازی 

اقتصاد مقاومتی

تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان 

سازی آن بویژه در محیط های علمی، 

آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به 

گفتمان فراگیر و رایج ملی

15

30- تدوین و اجرای سند جامع و نقشه ی راه تحول نظام استانداردسازی 

کشور و مدیریت کیفیت.

ارتقاء توان تولید ملی)درون زایی 

اقتصاد(

افزایش پوشش استاندارد برای کلیه 

محصوالت داخلی و ترویج آن
16

جدول شماره 3 : تناظر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با  برنامه های  یازده گانه استانی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

 و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه



284

سیاست های کلی برنامه ی پنج ساله ی ششم توسعه

برنامه های 11 گانه 

ستاد فرماندهی

 اقتصاد مقاومتی

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ردیف

کشور  روستایی  توسعه ی  اجرایی جهت  اقدامات  و  برنامه ها  اتخاذ   -20

برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری 

در سطح  بهینه  مدیریت  و  برنامه ریزی  با  ارزش آفرینی(  و  تولید  )کانون 

ملی، منطقه ای و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقاء شأن 

و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصت های جدید اقتصادی و حمایت های ویژه 

مقاوم سازی  و  بومی  مزیت دار  اشتغال زایی  و  کارآفرینی  فعالیت های  از 

تأسیسات و زیرساخت ها و اماکن روستایی با تأکید بر بند 9 سیاست های 

کشاورزی. کلی 

48- هویت بخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و روزآمدسازی معماری 

اسالمی - ایرانی.

کنترل  و  پیشگیری  و  حاشیه نشین  مناطق  سامان بخشی   -49

آن. از  ناشی  عمومی  ناهنجاری های 

مدیریت شهری و روستایی 17

جدول شماره 3 : تناظر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با  برنامه های  یازده گانه استانی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی
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بخش پنجم:

تناظر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با  برنامه های یازده گانه، راهبردها، 

پروژه های دستگاه های اجرایی  به همراه برش شهرستان های استان
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول 

)مجری طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

* ماهیت پروژه استانی 
بوده و برش شهرستانی 

ندارد

اتاق اصناف تهران تجمیع بخشی از واحدهای خدمات فنی تهران ذیل برند واحد و فعالیت تحت فرانچایز تسهیل و تشویق همکاری های جمعی در استان

مردمی کردن اقتصاد

بند1: تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و 
علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه 
در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقاء 

درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط.

1

* سازمان برنامه و بودجه استان واگذاری طرح های استانی تملک دارایی سرمایه ای به بخش غیردولتی فعال سازی منابع مالی استان 2

* دماوند

شرکت آب منطقه ای تهران

عالج بخشی و مهار آب نشتی سد الر

ارتقاء نقش طبقات کم درآمد و متوسط استان

3

*
تهران

ساماندهی آب های سطحی جنوب تهران 
احداث تصفیه خانه آبهای سطحی صالح آباد، سرخه حصار و خطوط انتقال و تاسیسات

4

* تکمیل فاز اول تصفیه خانه ششم تهران 5
* اجرای فاز دوم تصفیه خانه ششم تهران 6
* فیروزکوه اجرای سد نم رود 7
* رباط کریم

شرکت آب و فاضالب استان
واگذاری تصفیه خانه فاضالب پرند به روش بیع متقابل به بخش خصوصی 8

* شمیرانات
واگذاری تصفیه خانه فاضالب لویزان تهران به روش بیع متقابل به بخش خصوصی 

)شهرداری منطقه4(
9

*
ورامین- پاکدشت 

ری - تهران
شرکت آب منطقه ای تهران

طرح احداث خط دوم انتقال پساب تصفیه خانه جنوب تهران به دشت هاي ورامین 
پاکدشت و شهرري

ارتقاء درآمد طبقات کم درآمد و متوسط استان 10
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول 

)مجری طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

* ماهیت پروژه استانی 
بوده و برش شهرستانی 

ندارد

اتاق اصناف تهران تجمیع بخشی از واحدهای خدمات فنی تهران ذیل برند واحد و فعالیت تحت فرانچایز تسهیل و تشویق همکاری های جمعی در استان

مردمی کردن اقتصاد

بند1: تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و 
علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه 
در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقاء 

درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط.

1

* سازمان برنامه و بودجه استان واگذاری طرح های استانی تملک دارایی سرمایه ای به بخش غیردولتی فعال سازی منابع مالی استان 2

* دماوند

شرکت آب منطقه ای تهران

عالج بخشی و مهار آب نشتی سد الر

ارتقاء نقش طبقات کم درآمد و متوسط استان

3

*
تهران

ساماندهی آب های سطحی جنوب تهران 
احداث تصفیه خانه آبهای سطحی صالح آباد، سرخه حصار و خطوط انتقال و تاسیسات

4

* تکمیل فاز اول تصفیه خانه ششم تهران 5
* اجرای فاز دوم تصفیه خانه ششم تهران 6
* فیروزکوه اجرای سد نم رود 7
* رباط کریم

شرکت آب و فاضالب استان
واگذاری تصفیه خانه فاضالب پرند به روش بیع متقابل به بخش خصوصی 8

* شمیرانات
واگذاری تصفیه خانه فاضالب لویزان تهران به روش بیع متقابل به بخش خصوصی 

)شهرداری منطقه4(
9

*
ورامین- پاکدشت 

ری - تهران
شرکت آب منطقه ای تهران

طرح احداث خط دوم انتقال پساب تصفیه خانه جنوب تهران به دشت هاي ورامین 
پاکدشت و شهرري

ارتقاء درآمد طبقات کم درآمد و متوسط استان 10
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول 

)مجری طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

*

ماهیت پروژه استانی بوده و 
برش شهرستانی ندارد

معاونت هماهنگی امور اقتصادی 
و توسعه منابع  استانداری تهران 
با همکاری پارک علم و فناوری 

پردیس

اجرای طرح لیزینگ محصوالت دانش بنیان استان

تولید و صادرات محصوالت و خدمات
 دانش بنیان در استان

توسعه اقتصاد دانش بنیان

بند2: پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و 
ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم 
تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد 

دانش بنیان در منطقه.

11
* راه اندازی دفاتر فن بازار منطقه ای  12
* برگزاری نشست های تبادل فناوری داخلی 13
* برگزاری فستیوال اختراعات استان 14
* ایجاد شتابدهنده های نوآوری در استان و برگزاری دوره های شتابدهی  15

*
در همه شهرستان ها به جز 
شمیرانات - قدس و ورامین

شرکت آب و فاضالب روستایی 

ایجاد سامانه های نوین تامین و توزیع آب بهداشتی 

تقویت عوامل تولید ارتقاء بهره وری

بند3: محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی 
نیروی کار، تقویِت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به 

کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور.  
بند5: سهم بدی عادالنه عوامل در زنجیره  تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در 
ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، 

خالقیت، کارآفرینی و تجربه. 

16

*

در 16 شهرستان

مهندسی مجدد تاسیسات تامین و توزیع آب  17
* تجهیز تاسیسات تامین و توزیع آب با سیستم های کنترلی  18

* تامین و تجهیز تاسیسات آب با دستگاه های هوشمند بر روی چاه ها  19

* شرکت آب منطقه ای تهران تجهیز نقاط تحویل آب به ابزار مناسب اندازه گیری جریان آب 20

*
ماهیت پروژه استانی بوده و 

برش شهرستانی ندارد.
شرکت ملی پخش  فرآورده های 

نفتی تهران
 ارتقاي فناوري در تجهیزات و فرآیندهاي زنجیره  انرژي و افزایش میزان استفاده از 

فناوري هاي نوین دنیا و بهینه سازي مصرف انرژي 
21
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول 

)مجری طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

*

ماهیت پروژه استانی بوده و 
برش شهرستانی ندارد

معاونت هماهنگی امور اقتصادی 
و توسعه منابع  استانداری تهران 
با همکاری پارک علم و فناوری 

پردیس

اجرای طرح لیزینگ محصوالت دانش بنیان استان

تولید و صادرات محصوالت و خدمات
 دانش بنیان در استان

توسعه اقتصاد دانش بنیان

بند2: پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و 
ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم 
تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد 

دانش بنیان در منطقه.

11
* راه اندازی دفاتر فن بازار منطقه ای  12
* برگزاری نشست های تبادل فناوری داخلی 13
* برگزاری فستیوال اختراعات استان 14
* ایجاد شتابدهنده های نوآوری در استان و برگزاری دوره های شتابدهی  15

*
در همه شهرستان ها به جز 
شمیرانات - قدس و ورامین

شرکت آب و فاضالب روستایی 

ایجاد سامانه های نوین تامین و توزیع آب بهداشتی 

تقویت عوامل تولید ارتقاء بهره وری

بند3: محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی 
نیروی کار، تقویِت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به 

کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور.  
بند5: سهم بدی عادالنه عوامل در زنجیره  تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در 
ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، 

خالقیت، کارآفرینی و تجربه. 

16

*

در 16 شهرستان

مهندسی مجدد تاسیسات تامین و توزیع آب  17
* تجهیز تاسیسات تامین و توزیع آب با سیستم های کنترلی  18

* تامین و تجهیز تاسیسات آب با دستگاه های هوشمند بر روی چاه ها  19

* شرکت آب منطقه ای تهران تجهیز نقاط تحویل آب به ابزار مناسب اندازه گیری جریان آب 20

*
ماهیت پروژه استانی بوده و 

برش شهرستانی ندارد.
شرکت ملی پخش  فرآورده های 

نفتی تهران
 ارتقاي فناوري در تجهیزات و فرآیندهاي زنجیره  انرژي و افزایش میزان استفاده از 

فناوري هاي نوین دنیا و بهینه سازي مصرف انرژي 
21
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول )مجری 

طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

*

ماهیت پروژه 
استانی بوده و برش 

شهرستانی ندارد.

اداره کل تعاون،
 کار و رفاه اجتماعی استان

توسعه تشکالت کارگری و کارفرمایی

توانمندسازی نیروی کار ارتقاء بهره وری

بند3: محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی 
نیروی کار، تقویِت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و 
به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور.  

بند5: سهم بدی عادالنه عوامل در زنجیره  تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در 
ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، 

خالقیت، کارآفرینی و تجربه. 

22

*
گسترش برنامه هاي بازدید از واحدهای اقتصادی بمنظور رفع موانع قانوني و پیشگیري 

از تنش هاي محیط کار
23

* ساماندهي اطالعات کارجویان از طریق راه اندازي سامانه بازار کار  24
* تشکیل اتحادیه هاي تعاوني  25

* آموزش هاي برون سازماني حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعي 26

*
توان افزائي مقرري بگیران با استفاده آموزش هاي فني و حرفه اي و اشتغال مجدد 

مقرري بگیران
27

* ارتقا مهارت هاي تخصصي کارکنان در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعي 28
* اتاق اصناف تهران طراحی، ایجاد و راهبری کلینیک های بهبود اصناف  29
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول )مجری 

طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

*

ماهیت پروژه 
استانی بوده و برش 

شهرستانی ندارد.

اداره کل تعاون،
 کار و رفاه اجتماعی استان

توسعه تشکالت کارگری و کارفرمایی

توانمندسازی نیروی کار ارتقاء بهره وری

بند3: محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی 
نیروی کار، تقویِت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و 
به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور.  

بند5: سهم بدی عادالنه عوامل در زنجیره  تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در 
ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، 

خالقیت، کارآفرینی و تجربه. 

22

*
گسترش برنامه هاي بازدید از واحدهای اقتصادی بمنظور رفع موانع قانوني و پیشگیري 

از تنش هاي محیط کار
23

* ساماندهي اطالعات کارجویان از طریق راه اندازي سامانه بازار کار  24
* تشکیل اتحادیه هاي تعاوني  25

* آموزش هاي برون سازماني حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعي 26

*
توان افزائي مقرري بگیران با استفاده آموزش هاي فني و حرفه اي و اشتغال مجدد 

مقرري بگیران
27

* ارتقا مهارت هاي تخصصي کارکنان در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعي 28
* اتاق اصناف تهران طراحی، ایجاد و راهبری کلینیک های بهبود اصناف  29



292

پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول 

)مجری طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

*
در 16 شهرستان شرکت توزیع نیروی برق استان

کاهش تلفات شبکه توزیع برق استان تهران

اصالح الگوی مصرف ارتقاء بهره وری

بند3: محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی 
نیروی کار، تقویِت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به 

کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور.  
بند5: سهم بدی عادالنه عوامل در زنجیره  تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در 
ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، 

خالقیت، کارآفرینی و تجربه.

30
* هوشمندسازي شبکه با نصب کنتور هوشمند برای مشترکین توزیع برق استان تهران 31
*

تهران
شرکت توزیع نیروی برق

 تهران بزرگ 
کاهش تلفات شبکه توزیع تهران  بزرگ 32

* هوشمند سازی شبکه با نصب کنتور هوشمند جهت مشترکان توزیع برق تهران بزرگ 33
*

تهران- شمیرانات
اداره کل آموزش و پرورش 

شهر تهران

اصالح الگوی مصرف انرژی در مدارس  34
* اجرای مدیریت سبز 35
* مدیریت بهینه منابع کالبدی 36

*
در 16 شهرستان شرکت آب منطقه ای تهران 

نصب کنتور هوشمند روی چاه ها 37
* پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز 38

*
در همه شهرستان ها به جز 

تهران و شمیرانات
اداره کل آموزش و پرورش 
شهرستان های استان تهران

اصالح الگوی مصرف انرژی در مدارس  39
* اجرای مدیریت سبز 40
* مدیریت بهینه منابع کالبدی 41

*
ماهیت پروژه استانی بوده و 

برش شهرستانی ندارد.
شرکت آب و فاضالب استان اصالح الگوی مصرف آب در بخش شرب 42



سند راهربدی
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول 

)مجری طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

*
در 16 شهرستان شرکت توزیع نیروی برق استان

کاهش تلفات شبکه توزیع برق استان تهران

اصالح الگوی مصرف ارتقاء بهره وری

بند3: محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی 
نیروی کار، تقویِت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به 

کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور.  
بند5: سهم بدی عادالنه عوامل در زنجیره  تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در 
ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، 

خالقیت، کارآفرینی و تجربه.

30
* هوشمندسازي شبکه با نصب کنتور هوشمند برای مشترکین توزیع برق استان تهران 31
*

تهران
شرکت توزیع نیروی برق

 تهران بزرگ 
کاهش تلفات شبکه توزیع تهران  بزرگ 32

* هوشمند سازی شبکه با نصب کنتور هوشمند جهت مشترکان توزیع برق تهران بزرگ 33
*

تهران- شمیرانات
اداره کل آموزش و پرورش 

شهر تهران

اصالح الگوی مصرف انرژی در مدارس  34
* اجرای مدیریت سبز 35
* مدیریت بهینه منابع کالبدی 36

*
در 16 شهرستان شرکت آب منطقه ای تهران 

نصب کنتور هوشمند روی چاه ها 37
* پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز 38

*
در همه شهرستان ها به جز 

تهران و شمیرانات
اداره کل آموزش و پرورش 
شهرستان های استان تهران

اصالح الگوی مصرف انرژی در مدارس  39
* اجرای مدیریت سبز 40
* مدیریت بهینه منابع کالبدی 41

*
ماهیت پروژه استانی بوده و 

برش شهرستانی ندارد.
شرکت آب و فاضالب استان اصالح الگوی مصرف آب در بخش شرب 42



294

پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول )مجری 

طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

*

ماهیت پروژه استانی بوده و برش 
شهرستانی ندارد.

سازمان برنامه و بودجه استان تدوین محورهای توسعة شهرستان ها براساس اهداف بنیادین توسعه آن ها

افزایش اشتغال در استان
عدالت بنیان کردن اقتصاد و 

توسعه عدالت اجتماعی
بند4: استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال 

و بهره  وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی.

43

*
معاونت هماهنگی امور عمرانی 
استانداری تهران با همکاری 

شهرداری های استان
ارتقاء تولید و توسعه اشتغال پایدار در دشت ها و مناطق روستائی  44

* اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آموزش در سکونتگاه های غیر رسمی 45
* در 16 شهرستان شرکت آب و فاضالب روستایی احداث مخزن ذخیره 46



سند راهربدی
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول )مجری 

طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

*

ماهیت پروژه استانی بوده و برش 
شهرستانی ندارد.

سازمان برنامه و بودجه استان تدوین محورهای توسعة شهرستان ها براساس اهداف بنیادین توسعه آن ها

افزایش اشتغال در استان
عدالت بنیان کردن اقتصاد و 

توسعه عدالت اجتماعی
بند4: استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال 

و بهره  وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی.

43

*
معاونت هماهنگی امور عمرانی 
استانداری تهران با همکاری 

شهرداری های استان
ارتقاء تولید و توسعه اشتغال پایدار در دشت ها و مناطق روستائی  44

* اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آموزش در سکونتگاه های غیر رسمی 45
* در 16 شهرستان شرکت آب و فاضالب روستایی احداث مخزن ذخیره 46
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول 

)مجری طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

*
پردیس- تهران - شمیرانات

شرکت آب و فاضالب روستایی 

احداث شبکه و خط انتقال فاضالب 

ارتقا شاخص های عدالت اجتماعی در استان
عدالت بنیان کردن اقتصاد و 

توسعه عدالت اجتماعی
بند4: استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال 

و بهره  وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی.

47
* احداث تصفیه خانه فاضالب  48

*
در 16 شهرستان

تکمیل مجتمع های آبرسانی 49
* حفر و تجهیز چاه  50

* اجرای خط انتقال و شبکه توزیع  51

*

ماهیت پروژه استانی بوده و برش شهرستانی ندارد.
اداره کل تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی استان

تشکیل شرکت های تعاوني توسعه و عمران 
شهرستان ها ، فراگیر ملي، سهامي عام و توسعه 

روستایي و دهیاري
52

* ارائه آموزش هاي اجتماعي  53
* گسترش خدمات رفاهي 54
* راه اندازي و واگذاري مجموعه هاي فرهنگي ورزشي  55
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول 

)مجری طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

*
پردیس- تهران - شمیرانات

شرکت آب و فاضالب روستایی 

احداث شبکه و خط انتقال فاضالب 

ارتقا شاخص های عدالت اجتماعی در استان
عدالت بنیان کردن اقتصاد و 

توسعه عدالت اجتماعی
بند4: استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال 

و بهره  وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی.

47
* احداث تصفیه خانه فاضالب  48

*
در 16 شهرستان

تکمیل مجتمع های آبرسانی 49
* حفر و تجهیز چاه  50

* اجرای خط انتقال و شبکه توزیع  51

*

ماهیت پروژه استانی بوده و برش شهرستانی ندارد.
اداره کل تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی استان

تشکیل شرکت های تعاوني توسعه و عمران 
شهرستان ها ، فراگیر ملي، سهامي عام و توسعه 

روستایي و دهیاري
52

* ارائه آموزش هاي اجتماعي  53
* گسترش خدمات رفاهي 54
* راه اندازي و واگذاري مجموعه هاي فرهنگي ورزشي  55
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول )مجری 

طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

*
ماهیت پروژه استانی بوده 
و برش شهرستانی ندارد

سازمان برنامه و بودجه استان 
احصاء مأموریت های شهرستان های استان تهران بر اساس 

محورهای توسعه و اهداف بنیادین 

بهبود محیط کسب و کار در استان
ارتقا توان تولید ملی 
)درون زایی اقتصاد(

و  وارداتی(،  اقالم  در  اساسی)بویژه  کاالهای  و  نهاده ها  داخلی  تولید  افزایش  بند6: 
اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین 

خاص. و  محدود  کشورهای  به  وابستگی  کاهش  هدف  با  وارداتی  کاالهای 
بند7: تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و 

اولیه و کاال(.            کیفی تولید)مواد 
مصرف  الگوی  اصالح  کلی  سیاست های  اجرای  بر  تأکید  با  مصرف  مدیریت  بند8: 
ارتقاء کیفیت و رقابت  با برنامه ریزی برای  و ترویج مصرف کاالهای داخلی همراه 

تولید.          در  پذیری 
بند15: افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه 
تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه )براساس شاخص شدت مصرف انرژی( و باال بردن 
صادرات برق، محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی 

از منابع.

56

* اتاق اصناف تهران  )Clustering( 57 ایجاد خوشه های کسب وکار
* اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بهبود محیط کسب و کار در استان تهران  58

* تهران سازمان تعاون روستایی استان
ایجاد 3 پایگاه عرضه مستقیم محصوالت و فرآورده های کشاورزی 

سالم )غرب، شرق و جنوب غرب(
59

*

ماهیت پروژه استانی بوده 
و برش شهرستانی ندارد.

اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ساماندهی 17000 واحد صنعتی استان 60
*

اداره کل تعاون،
 کار و رفاه اجتماعی استان

بسط و توسعه دفاتر خدمات مشاوره کارآفریني 61
* توسعه و حمایت از مشاغل خانگي و ایجاد خوشه هاي کسب و کار  62

* بسط و توسعه تعاوني هاي دانش بنیان و تامین نیاز مصرف کنندگان 63
* ساماندهی واحدهاي مشکل دار کارگری جهت حفظ اشتغال 64

* توسعه مراکز جوار کارگاهی  65

* مالرد
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

استان

تهیه و اجرای طرح کنترل کانون های بحرانی، فرسایش بادی و 
مقابله با بیابان زدایی و ریزگردها

66

*
ری-پاکدشت-دماوند-فیروزکوه-پردیس 
شهریار- تهران- مالرد ورامین - شمیرانات

اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری 67
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول )مجری 

طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

*
ماهیت پروژه استانی بوده 
و برش شهرستانی ندارد

سازمان برنامه و بودجه استان 
احصاء مأموریت های شهرستان های استان تهران بر اساس 

محورهای توسعه و اهداف بنیادین 

بهبود محیط کسب و کار در استان
ارتقا توان تولید ملی 
)درون زایی اقتصاد(

و  وارداتی(،  اقالم  در  اساسی)بویژه  کاالهای  و  نهاده ها  داخلی  تولید  افزایش  بند6: 
اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین 

خاص. و  محدود  کشورهای  به  وابستگی  کاهش  هدف  با  وارداتی  کاالهای 
بند7: تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و 

اولیه و کاال(.            کیفی تولید)مواد 
مصرف  الگوی  اصالح  کلی  سیاست های  اجرای  بر  تأکید  با  مصرف  مدیریت  بند8: 
ارتقاء کیفیت و رقابت  با برنامه ریزی برای  و ترویج مصرف کاالهای داخلی همراه 

تولید.          در  پذیری 
بند15: افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه 
تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه )براساس شاخص شدت مصرف انرژی( و باال بردن 
صادرات برق، محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی 

از منابع.

56

* اتاق اصناف تهران  )Clustering( 57 ایجاد خوشه های کسب وکار
* اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بهبود محیط کسب و کار در استان تهران  58

* تهران سازمان تعاون روستایی استان
ایجاد 3 پایگاه عرضه مستقیم محصوالت و فرآورده های کشاورزی 

سالم )غرب، شرق و جنوب غرب(
59

*

ماهیت پروژه استانی بوده 
و برش شهرستانی ندارد.

اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ساماندهی 17000 واحد صنعتی استان 60
*

اداره کل تعاون،
 کار و رفاه اجتماعی استان

بسط و توسعه دفاتر خدمات مشاوره کارآفریني 61
* توسعه و حمایت از مشاغل خانگي و ایجاد خوشه هاي کسب و کار  62

* بسط و توسعه تعاوني هاي دانش بنیان و تامین نیاز مصرف کنندگان 63
* ساماندهی واحدهاي مشکل دار کارگری جهت حفظ اشتغال 64

* توسعه مراکز جوار کارگاهی  65

* مالرد
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

استان

تهیه و اجرای طرح کنترل کانون های بحرانی، فرسایش بادی و 
مقابله با بیابان زدایی و ریزگردها

66

*
ری-پاکدشت-دماوند-فیروزکوه-پردیس 
شهریار- تهران- مالرد ورامین - شمیرانات

اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری 67
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی عنوان دستگاه مسئول )مجری طرح( نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف
* ماهیت پروژه 

استانی بوده و برش 
شهرستانی ندارد.

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان
ارائه آموزش های بازار محور

بهبود محیط کسب و کار در استان
ارتقا توان تولید ملی
)درون زایی اقتصاد(

بند6: افزایش تولید داخلی نهاده ها و کاالهای اساسی)بویژه در اقالم وارداتی(، و اولویت 
دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کاالهای 

وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
بند7: تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و 

و کاال(.            اولیه  تولید)مواد  کیفی 
الگوی مصرف و  بر اجرای سیاست های کلی اصالح  با تأکید  بند8: مدیریت مصرف 
ترویج مصرف کاالهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری 

در تولید.         
بند15: افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه 
تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه )براساس شاخص شدت مصرف انرژی( و باال بردن 
صادرات برق، محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی 

از منابع.

68
* آموزش صنوف و صنایع 69

* برون سپاری آموزش هایی که به صورت دولتی اجرا می شود. 70
*

در 16 شهرستان

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان

توسعه کارگاه های بزرگ صنایع دستی شهری 71
* توسعه مؤسسات صادرات صنایع دستی 72
* توسعه کمی و کیفی کارگاه های تولید صنایع دستی روستایی 73

* شمیرانات ایجاد ظرفیت های جدید در هتلینگ 74
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی عنوان دستگاه مسئول )مجری طرح( نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف
* ماهیت پروژه 

استانی بوده و برش 
شهرستانی ندارد.

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان
ارائه آموزش های بازار محور

بهبود محیط کسب و کار در استان
ارتقا توان تولید ملی
)درون زایی اقتصاد(

بند6: افزایش تولید داخلی نهاده ها و کاالهای اساسی)بویژه در اقالم وارداتی(، و اولویت 
دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کاالهای 

وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
بند7: تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و 

و کاال(.            اولیه  تولید)مواد  کیفی 
الگوی مصرف و  بر اجرای سیاست های کلی اصالح  با تأکید  بند8: مدیریت مصرف 
ترویج مصرف کاالهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری 

در تولید.         
بند15: افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه 
تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه )براساس شاخص شدت مصرف انرژی( و باال بردن 
صادرات برق، محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی 

از منابع.

68
* آموزش صنوف و صنایع 69

* برون سپاری آموزش هایی که به صورت دولتی اجرا می شود. 70
*

در 16 شهرستان

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان

توسعه کارگاه های بزرگ صنایع دستی شهری 71
* توسعه مؤسسات صادرات صنایع دستی 72
* توسعه کمی و کیفی کارگاه های تولید صنایع دستی روستایی 73

* شمیرانات ایجاد ظرفیت های جدید در هتلینگ 74
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی عنوان دستگاه مسئول )مجری طرح( نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف
* پیشوا

سازمان تعاون روستایی استان

نظارت جهت اصالح تغذیه گیاهي در گلخانه هاي خیار 

ارتقا کیفیت و رقابت پذیری 
کاالهای  تولیدی در استان

ارتقا توان تولید ملی
)درون زایی اقتصاد(

و  وارداتی(،  اقالم  در  اساسی)بویژه  کاالهای  و  نهاده ها  داخلی  تولید  افزایش  بند6: 
اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین 

با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص. کاالهای وارداتی 
بند7: تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و 

کیفی تولید)مواد اولیه و کاال(.           
الگوی مصرف  اصالح  کلی  اجرای سیاست های  بر  تأکید  با  مدیریت مصرف  بند8: 
و ترویج مصرف کاالهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت 

تولید.          پذیری در 
بند15: افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه 
باال  انرژی( و  )براساس شاخص شدت مصرف  بهینه  بازدهی  تولید کاالهای دارای 
بردن صادرات برق، محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت 

صیانتی از منابع.

75
*

اسالمشهر
نظارت جهت اصالح تغذیه گیاهي درمزارع گندم  76

* نظارت جهت اصالح تغذیه گیاهي در مزرعه ذرت  77
* نظارت جهت اصالح تغذیه گیاهي در مزرعه جو  78
* پیشوا نظارت جهت اصالح تغذیه گیاهي صیفي جات در مزرعه  79
*

ماهیت پروژه 
استانی بوده و برش 

شهرستانی ندارد
شرکت شهرک های صنعتی استان 

توسعه خوشه پالستیک استان 80

* ایجاد نمایشگاه های مجازی محصوالت صنعتی بر پایه موبایل و وب سایت 81
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی عنوان دستگاه مسئول )مجری طرح( نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف
* پیشوا

سازمان تعاون روستایی استان

نظارت جهت اصالح تغذیه گیاهي در گلخانه هاي خیار 

ارتقا کیفیت و رقابت پذیری 
کاالهای  تولیدی در استان

ارتقا توان تولید ملی
)درون زایی اقتصاد(

و  وارداتی(،  اقالم  در  اساسی)بویژه  کاالهای  و  نهاده ها  داخلی  تولید  افزایش  بند6: 
اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین 

با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص. کاالهای وارداتی 
بند7: تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و 

کیفی تولید)مواد اولیه و کاال(.           
الگوی مصرف  اصالح  کلی  اجرای سیاست های  بر  تأکید  با  مدیریت مصرف  بند8: 
و ترویج مصرف کاالهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت 

تولید.          پذیری در 
بند15: افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه 
باال  انرژی( و  )براساس شاخص شدت مصرف  بهینه  بازدهی  تولید کاالهای دارای 
بردن صادرات برق، محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت 

صیانتی از منابع.

75
*

اسالمشهر
نظارت جهت اصالح تغذیه گیاهي درمزارع گندم  76

* نظارت جهت اصالح تغذیه گیاهي در مزرعه ذرت  77
* نظارت جهت اصالح تغذیه گیاهي در مزرعه جو  78
* پیشوا نظارت جهت اصالح تغذیه گیاهي صیفي جات در مزرعه  79
*

ماهیت پروژه 
استانی بوده و برش 

شهرستانی ندارد
شرکت شهرک های صنعتی استان 

توسعه خوشه پالستیک استان 80

* ایجاد نمایشگاه های مجازی محصوالت صنعتی بر پایه موبایل و وب سایت 81



304

پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول 

)مجری طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

* ماهیت پروژه استانی بوده و برش 
شهرستانی ندارد

شرکت شهرک های صنعتی استان

ساماندهي و توسعه شرکت هاي بازرگاني صادراتي 

ارتقا کیفیت و رقابت پذیری 
کاالهای  تولیدی در استان

ارتقا توان تولید ملی
)درون زایی اقتصاد(

و  وارداتی(،  اقالم  در  اساسی)بویژه  کاالهای  و  نهاده ها  داخلی  تولید  افزایش  بند6: 
اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین 

خاص. و  محدود  کشورهای  به  وابستگی  کاهش  هدف  با  وارداتی  کاالهای 
بند7: تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و 

اولیه و کاال(.            کیفی تولید)مواد 
مصرف  الگوی  اصالح  کلی  سیاست های  اجرای  بر  تأکید  با  مصرف  مدیریت  بند8: 
ارتقاء کیفیت و رقابت  با برنامه ریزی برای  و ترویج مصرف کاالهای داخلی همراه 

تولید.          در  پذیری 
بند15: افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه 
تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه )براساس شاخص شدت مصرف انرژی( و باال بردن 
صادرات برق، محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی 

از منابع.

82
* مطالعه امکان سنجي خوشه  هاي کسب و کار  83

*
پاکدشت- ری- رباط کریم- دماوند 

فیروزکوه - ورامین
آموزش شاغلین واحدهای صنعتی 84

* پردیس

شرکت آب و فاضالب استان 

تکمیل و بهره برداری از مدول اول تصفیه خانه فاضالب شهر پردیس 85
* رباط کریم  تکمیل و بهره برداری از مدول اول تصفیه خانه فاضالب شهر پرند 86
* پیشوا  تکمیل و بهره برداری از مدول اول تصفیه خانه فاضالب شهر پیشوا 87

* شهریار تکمیل و بهره برداری از مدول اول تصفیه خانه فاضالب شهریار 88

* شمیرانات  تکمیل و بهره برداری از مدول اول تصفیه خانه فاضالب شهر میگون 89

* تهران  تکمیل و بهره برداری کامل از تاسیسات  فاضالب شهر تهران 90
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول 

)مجری طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

* ماهیت پروژه استانی بوده و برش 
شهرستانی ندارد

شرکت شهرک های صنعتی استان

ساماندهي و توسعه شرکت هاي بازرگاني صادراتي 

ارتقا کیفیت و رقابت پذیری 
کاالهای  تولیدی در استان

ارتقا توان تولید ملی
)درون زایی اقتصاد(

و  وارداتی(،  اقالم  در  اساسی)بویژه  کاالهای  و  نهاده ها  داخلی  تولید  افزایش  بند6: 
اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین 

خاص. و  محدود  کشورهای  به  وابستگی  کاهش  هدف  با  وارداتی  کاالهای 
بند7: تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و 

اولیه و کاال(.            کیفی تولید)مواد 
مصرف  الگوی  اصالح  کلی  سیاست های  اجرای  بر  تأکید  با  مصرف  مدیریت  بند8: 
ارتقاء کیفیت و رقابت  با برنامه ریزی برای  و ترویج مصرف کاالهای داخلی همراه 

تولید.          در  پذیری 
بند15: افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه 
تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه )براساس شاخص شدت مصرف انرژی( و باال بردن 
صادرات برق، محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی 

از منابع.

82
* مطالعه امکان سنجي خوشه  هاي کسب و کار  83

*
پاکدشت- ری- رباط کریم- دماوند 

فیروزکوه - ورامین
آموزش شاغلین واحدهای صنعتی 84

* پردیس

شرکت آب و فاضالب استان 

تکمیل و بهره برداری از مدول اول تصفیه خانه فاضالب شهر پردیس 85
* رباط کریم  تکمیل و بهره برداری از مدول اول تصفیه خانه فاضالب شهر پرند 86
* پیشوا  تکمیل و بهره برداری از مدول اول تصفیه خانه فاضالب شهر پیشوا 87

* شهریار تکمیل و بهره برداری از مدول اول تصفیه خانه فاضالب شهریار 88

* شمیرانات  تکمیل و بهره برداری از مدول اول تصفیه خانه فاضالب شهر میگون 89

* تهران  تکمیل و بهره برداری کامل از تاسیسات  فاضالب شهر تهران 90
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول 

)مجری طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

* شمیرانات 

شرکت آب و فاضالب استان 

تکمیل و بهره برداری کامل از تاسیسات  فاضالب شهر لواسان

ارتقا کیفیت و رقابت پذیری 
کاالهای  تولیدی در استان

ارتقا توان تولید ملی
)درون زایی اقتصاد(

و  وارداتی(،  اقالم  در  اساسی)بویژه  کاالهای  و  نهاده ها  داخلی  تولید  افزایش  بند6: 
اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین 

خاص. و  محدود  کشورهای  به  وابستگی  کاهش  هدف  با  وارداتی  کاالهای 
بند7: تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و 

اولیه و کاال(.            کیفی تولید)مواد 
مصرف  الگوی  اصالح  کلی  سیاست های  اجرای  بر  تأکید  با  مصرف  مدیریت  بند8: 
ارتقاء کیفیت و رقابت  با برنامه ریزی برای  و ترویج مصرف کاالهای داخلی همراه 

تولید.          در  پذیری 
بند15: افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه 
تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه )براساس شاخص شدت مصرف انرژی( و باال بردن 
صادرات برق، محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی 

از منابع.

91
* قرچک  تکمیل و بهره برداری کامل از تاسیسات  فاضالب شهر قرچک 92
* ورامین  تکمیل و بهره برداری کامل از تاسیسات فاضالب شهر ورامین 93
* اسالمشهر تکمیل و بهره برداری کامل از تاسیسات فاضالب شهر اسالمشهر 94
* مالرد  تکمیل و بهره برداری کامل از تاسیسات  فاضالب شهر مالرد 95
* دماوند  تکمیل و بهره برداری کامل از تاسیسات  فاضالب شهر رودهن و بومهن 96

* رباط کریم  تکمیل و بهره برداری کامل از تاسیسات  فاضالب شهر رباط کریم 97

* شرکت آب منطقه ای تهران  --- احداث ساختمان سد کوچری 98

*
ماهیت پروژه استانی بوده و برش 

شهرستانی ندارد.
شرکت برق منطقه ای  )DG توسعه و احداث و بهره برداري مولدهاي مقیاس کوچک )تولید پراکنده 99



سند راهربدی
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول 

)مجری طرح(
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول 

)مجری طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

*
پاکدشت- ری- مالرد-ورامین

اسالمشهر
شرکت توزیع نیروی برق استان

توسعه انرژی های تجدید پذیر و تولیدات پراکنده
 در شبکه توزیع برق استان تهران

ارتقا کیفیت و رقابت پذیری 
کاالهای  تولیدی در استان

ارتقا توان تولید ملی
)درون زایی اقتصاد(

و  وارداتی(،  اقالم  در  اساسی)بویژه  کاالهای  و  نهاده ها  داخلی  تولید  افزایش  بند6: 
اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین 

خاص. و  محدود  کشورهای  به  وابستگی  کاهش  هدف  با  وارداتی  کاالهای 
بند7: تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و 

اولیه و کاال(.            کیفی تولید)مواد 
مصرف  الگوی  اصالح  کلی  سیاست های  اجرای  بر  تأکید  با  مصرف  مدیریت  بند8: 
ارتقاء کیفیت و رقابت  با برنامه ریزی برای  و ترویج مصرف کاالهای داخلی همراه 

تولید.          در  پذیری 
بند15: افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه 
تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه )براساس شاخص شدت مصرف انرژی( و باال بردن 
صادرات برق، محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی 

از منابع.

100

*
در 16 شهرستان اداره کل جهاد کشاورزی استان

احداث و تکمیل شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی 101
* ایجاد و ساماندهی تشکل بهره برداران آب و زمین 102
* توسعه سامانه های نوین آبیاری 103

*
شهریار- قدرس- ری-ورامین
اسالمشهر- فیروزکوه-مالرد

سازمان تعاون روستایی استان ایجاد 13 تشکل بهره برداران 104

*
در 16 شهرستان اداره کل جهاد کشاورزی استان

افزایش جذب مواد خام کشاورزی

ترویج  مصرف کاالهای تولیدی استان

105

* تامین نهال اصالح شده داخلی 106

*
ماهیت پروژه استانی بوده و برش 

شهرستانی ندارد.
اداره کل صنعت، معدن و 

تجارت استان 
107 مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری



سند راهربدی
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول 

)مجری طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

*
پاکدشت- ری- مالرد-ورامین

اسالمشهر
شرکت توزیع نیروی برق استان
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ارتقا توان تولید ملی
)درون زایی اقتصاد(

و  وارداتی(،  اقالم  در  اساسی)بویژه  کاالهای  و  نهاده ها  داخلی  تولید  افزایش  بند6: 
اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین 

خاص. و  محدود  کشورهای  به  وابستگی  کاهش  هدف  با  وارداتی  کاالهای 
بند7: تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و 

اولیه و کاال(.            کیفی تولید)مواد 
مصرف  الگوی  اصالح  کلی  سیاست های  اجرای  بر  تأکید  با  مصرف  مدیریت  بند8: 
ارتقاء کیفیت و رقابت  با برنامه ریزی برای  و ترویج مصرف کاالهای داخلی همراه 

تولید.          در  پذیری 
بند15: افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه 
تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه )براساس شاخص شدت مصرف انرژی( و باال بردن 
صادرات برق، محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی 

از منابع.
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107 مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی عنوان دستگاه مسئول )مجری طرح( نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف
*

ماهیت پروژه استانی بوده و برش 
شهرستانی ندارد.

اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 
 تکمیل طرح های صنعتی با پیشرفت فیزیکی باالی 60 درصد

افزایش تولید استان
ارتقا توان تولید ملی
)درون زایی اقتصاد(

و  وارداتی(،  اقالم  در  اساسی)بویژه  کاالهای  و  نهاده ها  داخلی  تولید  افزایش  بند6: 
اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین 

خاص. و  محدود  کشورهای  به  وابستگی  کاهش  هدف  با  وارداتی  کاالهای 
بند7: تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و 

اولیه و کاال(.            کیفی تولید)مواد 
مصرف  الگوی  اصالح  کلی  سیاست های  اجرای  بر  تأکید  با  مصرف  مدیریت  بند8: 
ارتقاء کیفیت و رقابت  با برنامه ریزی برای  و ترویج مصرف کاالهای داخلی همراه 

تولید.          در  پذیری 
بند15: افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه 
تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه )براساس شاخص شدت مصرف انرژی( و باال بردن 
صادرات برق، محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی 

از منابع.

108
* رونق تولید و تعیین تکلیف واحدهای تولیدي مشکل دار  109
* برگزاری کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 110

* اسالمشهر- پیشوا

اداره کل جهاد کشاورزی استان 

احداث پایانه صادراتی گل و گیاه 111

*
پاکدشت- پیشوا- شهریار

اسالمشهر- ورامین- مالرد
اصالح، بازسازی و نوسازی واحدهای گلخانه 112

*

در 16 شهرستان

توسعه کشت گلخانه ای 113

* تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی امور زراعت  114

* تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی امور امور باغبانی 115



سند راهربدی
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول 

)مجری طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

*

در 16 شهرستان اداره کل جهاد کشاورزی استان 

تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی امور دام، طیور و ابزیان

افزایش تولید استان

ارتقا توان تولید ملی
)درون زایی اقتصاد(

و  وارداتی(،  اقالم  در  اساسی)بویژه  کاالهای  و  نهاده ها  داخلی  تولید  افزایش  بند6: 
اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین 

با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص. کاالهای وارداتی 
بند7: تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و 

کیفی تولید)مواد اولیه و کاال(.           
الگوی مصرف  اصالح  کلی  اجرای سیاست های  بر  تأکید  با  مدیریت مصرف  بند8: 
و ترویج مصرف کاالهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت 

تولید.          پذیری در 
بند15: افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه 
باال  انرژی( و  )براساس شاخص شدت مصرف  بهینه  بازدهی  تولید کاالهای دارای 
بردن صادرات برق، محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت 

صیانتی از منابع.

116
* تولید گوشت طیور  117
* تولید تخم مرغ 118
* تولید گوشت قرمز 119
* تولید شیر  120
* بازسازی و نوسازی واحدهای صنایع کشاورزی 121

* ری

سازمان تعاون روستایی استان

تولید و فراوري بذر گندم گواهي شده 
تولید محصوالت و خدمات راهبردی در استان

122

* اسالمشهر تولید و فراوري بذر گواهي شده ذرت  123

* تهران تولید دان مرغي اداره تعاون روستایي  افزایش ضریب خوداتکایی محصوالت دامی 124

*
ماهیت پروژه استانی بوده و برش 

شهرستانی ندارد
تامین داخلي نهاده هاي مورد نیاز بخش کشاورزي )کود و سم( 

تولید نهاده ها و کاالهای اساسی
 )بویژه در اقالم وارداتی( در استان

125
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول 

)مجری طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

*

در 16 شهرستان اداره کل جهاد کشاورزی استان 

تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی امور دام، طیور و ابزیان

افزایش تولید استان

ارتقا توان تولید ملی
)درون زایی اقتصاد(

و  وارداتی(،  اقالم  در  اساسی)بویژه  کاالهای  و  نهاده ها  داخلی  تولید  افزایش  بند6: 
اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین 

با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص. کاالهای وارداتی 
بند7: تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و 

کیفی تولید)مواد اولیه و کاال(.           
الگوی مصرف  اصالح  کلی  اجرای سیاست های  بر  تأکید  با  مدیریت مصرف  بند8: 
و ترویج مصرف کاالهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت 

تولید.          پذیری در 
بند15: افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه 
باال  انرژی( و  )براساس شاخص شدت مصرف  بهینه  بازدهی  تولید کاالهای دارای 
بردن صادرات برق، محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت 

صیانتی از منابع.

116
* تولید گوشت طیور  117
* تولید تخم مرغ 118
* تولید گوشت قرمز 119
* تولید شیر  120
* بازسازی و نوسازی واحدهای صنایع کشاورزی 121

* ری

سازمان تعاون روستایی استان

تولید و فراوري بذر گندم گواهي شده 
تولید محصوالت و خدمات راهبردی در استان

122

* اسالمشهر تولید و فراوري بذر گواهي شده ذرت  123

* تهران تولید دان مرغي اداره تعاون روستایي  افزایش ضریب خوداتکایی محصوالت دامی 124

*
ماهیت پروژه استانی بوده و برش 

شهرستانی ندارد
تامین داخلي نهاده هاي مورد نیاز بخش کشاورزي )کود و سم( 

تولید نهاده ها و کاالهای اساسی
 )بویژه در اقالم وارداتی( در استان

125
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول 

)مجری طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

*

در 16 شهرستان اداره کل جهاد کشاورزی استان

افزایش ضریب خوداتکایی جو 

افزایش ضریب خوداتکایی محصوالت  کشاورزی

ارتقا توان تولید ملی
)درون زایی اقتصاد(

و  وارداتی(،  اقالم  در  اساسی)بویژه  کاالهای  و  نهاده ها  داخلی  تولید  افزایش  بند6: 
اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین 

خاص. و  محدود  کشورهای  به  وابستگی  کاهش  هدف  با  وارداتی  کاالهای 
بند7: تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و 

اولیه و کاال(.            کیفی تولید)مواد 
مصرف  الگوی  اصالح  کلی  سیاست های  اجرای  بر  تأکید  با  مصرف  مدیریت  بند8: 
ارتقاء کیفیت و رقابت  با برنامه ریزی برای  و ترویج مصرف کاالهای داخلی همراه 

تولید.          در  پذیری 
بند15: افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه 
تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه )براساس شاخص شدت مصرف انرژی( و باال بردن 
صادرات برق، محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی 

از منابع.

126
* افزایش ضریب خوداتکایی سیب-زمینی  127
* افزایش ضریب خوداتکایی کلزا  128
* افزایش ضریب خوداتکایی حبوبات  129
* توسعه تولید در محیط های کنترل شده 130

*  ری- ورامین

سازمان اتکا

ایجاد شهرک گلخانه ای 100 هکتاری تولید محصوالت 
سبزی و صیفی سالم 

ایجاد ذخایر راهبردی غذا در استان

131

* تهران ایجاد مرکز تولید نهال سالم و با اصالت 132



سند راهربدی
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول 

)مجری طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

*

در 16 شهرستان اداره کل جهاد کشاورزی استان

افزایش ضریب خوداتکایی جو 

افزایش ضریب خوداتکایی محصوالت  کشاورزی

ارتقا توان تولید ملی
)درون زایی اقتصاد(

و  وارداتی(،  اقالم  در  اساسی)بویژه  کاالهای  و  نهاده ها  داخلی  تولید  افزایش  بند6: 
اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین 

خاص. و  محدود  کشورهای  به  وابستگی  کاهش  هدف  با  وارداتی  کاالهای 
بند7: تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و 

اولیه و کاال(.            کیفی تولید)مواد 
مصرف  الگوی  اصالح  کلی  سیاست های  اجرای  بر  تأکید  با  مصرف  مدیریت  بند8: 
ارتقاء کیفیت و رقابت  با برنامه ریزی برای  و ترویج مصرف کاالهای داخلی همراه 

تولید.          در  پذیری 
بند15: افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه 
تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه )براساس شاخص شدت مصرف انرژی( و باال بردن 
صادرات برق، محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی 

از منابع.

126
* افزایش ضریب خوداتکایی سیب-زمینی  127
* افزایش ضریب خوداتکایی کلزا  128
* افزایش ضریب خوداتکایی حبوبات  129
* توسعه تولید در محیط های کنترل شده 130

*  ری- ورامین

سازمان اتکا

ایجاد شهرک گلخانه ای 100 هکتاری تولید محصوالت 
سبزی و صیفی سالم 

ایجاد ذخایر راهبردی غذا در استان

131

* تهران ایجاد مرکز تولید نهال سالم و با اصالت 132



316

پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول 

)مجری طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

*

ماهیت پروژه استانی بوده و برش 
شهرستانی ندارد

اداره کل استاندارد استان 

استقرار نظام استاندارد زنجیره غذا از مزرعه تا مصرف نهایی در محورهای ایمنی، 
اصالت، کیفیت در محصوالت غذایی

پوشش استاندارد 
برای کلیه محصوالت تولید استان

ارتقا توان تولید ملی
)درون زایی اقتصاد(

بند6: افزایش تولید داخلی نهاده ها و کاالهای اساسی)بویژه در اقالم وارداتی(، و اولویت 
دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کاالهای 

وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
بند7: تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی 

تولید)مواد اولیه و کاال(.           
و  مصرف  الگوی  اصالح  کلی  سیاست های  اجرای  بر  تأکید  با  مصرف  مدیریت  بند8: 
ترویج مصرف کاالهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری 

در تولید.         
بند15: افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه 
تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه )براساس شاخص شدت مصرف انرژی( و باال بردن 
صادرات برق، محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی 

از منابع.

133

*
استقرار نظام استانداردسازی خودرو در حوزه های آزمون قطعات حساس، آزمون 
جاده ای و تجهیزات خطوط معاینه فنی از طریق ظرفیت سازی بخش غیر دولتی

134

* کاهش مصرف انرژی در لوازم خانگی )الکتریکی و هیدرو کربنی( 135

*
گسترش پوشش استاندارد به صورت غیر اجباری از طریق استقرار نظام جامع خود 

اظهاری و خود کنترلی سه گروه کاالهای
 دارای اولویت

136
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول 

)مجری طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

*

ماهیت پروژه استانی بوده و برش 
شهرستانی ندارد

اداره کل استاندارد استان 

استقرار نظام استاندارد زنجیره غذا از مزرعه تا مصرف نهایی در محورهای ایمنی، 
اصالت، کیفیت در محصوالت غذایی

پوشش استاندارد 
برای کلیه محصوالت تولید استان

ارتقا توان تولید ملی
)درون زایی اقتصاد(

بند6: افزایش تولید داخلی نهاده ها و کاالهای اساسی)بویژه در اقالم وارداتی(، و اولویت 
دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کاالهای 

وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
بند7: تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی 

تولید)مواد اولیه و کاال(.           
و  مصرف  الگوی  اصالح  کلی  سیاست های  اجرای  بر  تأکید  با  مصرف  مدیریت  بند8: 
ترویج مصرف کاالهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری 

در تولید.         
بند15: افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه 
تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه )براساس شاخص شدت مصرف انرژی( و باال بردن 
صادرات برق، محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی 

از منابع.

133

*
استقرار نظام استانداردسازی خودرو در حوزه های آزمون قطعات حساس، آزمون 
جاده ای و تجهیزات خطوط معاینه فنی از طریق ظرفیت سازی بخش غیر دولتی

134

* کاهش مصرف انرژی در لوازم خانگی )الکتریکی و هیدرو کربنی( 135

*
گسترش پوشش استاندارد به صورت غیر اجباری از طریق استقرار نظام جامع خود 

اظهاری و خود کنترلی سه گروه کاالهای
 دارای اولویت

136
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول )مجری 

طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

*

ماهیت پروژه استانی بوده و برش 
شهرستانی ندارد.

سازمان برنامه و بودجه استان 

استقرار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
ارتقا انضباط مالی

برقراری انضباط مالی
در بخش عمومی

بند16: صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، 
منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید.

بند 17: اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
بند 18: افزایش ساالنه  سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز 

تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

137

*
طراحی شاخص ها و استانداردهای تخصصی جهت سنجش تحقق اهداف 

واگذاری واحدهای عملیاتی به بخش خصوصی
138

* واگذاری واحدهای عملیاتی به بخش خصوصی و سمن ها

منطقی سازی اندازه دستگاه های اجرایی استان

139

* کاهش پست های سازمانی 140

* متناسب سازی نیروی انسانی 141

* ساماندهی ساختمان ها و فضاهای اداری حذف هزینه های زاید 142

*
اداره کل امور مالیاتی شهر و استان 

پیاد سازی طرح جامع مالیاتی
افزایش سهم درآمدهای مالیاتی استان

143

* پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده 144

*
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان

مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت
ارتقا انضباط مالی

145

* استقرار خزانه داری الکترونیکی 146
* تسهیل و توسعه تجارت با اجراي پنجره واحد فرامرزي حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور در استان 147
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول )مجری 

طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

*

ماهیت پروژه استانی بوده و برش 
شهرستانی ندارد.

سازمان برنامه و بودجه استان 

استقرار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
ارتقا انضباط مالی

برقراری انضباط مالی
در بخش عمومی

بند16: صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، 
منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید.

بند 17: اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
بند 18: افزایش ساالنه  سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز 

تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

137

*
طراحی شاخص ها و استانداردهای تخصصی جهت سنجش تحقق اهداف 

واگذاری واحدهای عملیاتی به بخش خصوصی
138

* واگذاری واحدهای عملیاتی به بخش خصوصی و سمن ها

منطقی سازی اندازه دستگاه های اجرایی استان

139

* کاهش پست های سازمانی 140

* متناسب سازی نیروی انسانی 141

* ساماندهی ساختمان ها و فضاهای اداری حذف هزینه های زاید 142

*
اداره کل امور مالیاتی شهر و استان 

پیاد سازی طرح جامع مالیاتی
افزایش سهم درآمدهای مالیاتی استان

143

* پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده 144

*
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان

مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت
ارتقا انضباط مالی

145

* استقرار خزانه داری الکترونیکی 146
* تسهیل و توسعه تجارت با اجراي پنجره واحد فرامرزي حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور در استان 147



320

پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول 

)مجری طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

*

ماهیت پروژه استانی بوده و برش 
شهرستانی ندارد.

اداره کل صنعت، معدن و 
تجارت استان 

افزایش صادرات کاال و خدمات غیر نفتی به میزان 14% در هر سال  نسیت به 
مدت مشابه سال قبل 

افزایش صادرات غیرنفتی

پیش برد برون گرایی 
اقتصاد 

)توسعه صادرات غیر نفتی(

بند10: حمایت همه جانبه  هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده 
و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:

تسهیل مقررات و گسترش مشوق های الزم. .

گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز. .

تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات. .
برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای جدید، و تنوع 

بخشی پیوند های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.
استفاده از ساز و کار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت در صورت نیاز. .
ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در  .

بازارهای هدف.
بند12: افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:

توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و  .
بویژه همسایگان. جهان 

استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی. .

استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای. .

148

* اتاق اصناف تهران تاسیس شرکت مدیریت صادرات تخصصی اصناف

تسهیل صادرات کاالها و خدمات از استان

149

*

اداره کل راه آهن تهران

احداث و توسعه خطوط حومه ای تهران - اسالم شهر 150

* احداث وتوسعه خطوط حومه ای اسالم شهر - پرند 151

* احداث وتوسعه خطوط حومه ای تهران- پیشوا 152

* احداث وتوسعه خطوط حومه ای  پیشوا-گرمسار 153

* احداث و توسعه خطوط حومه ای تهران- هشتگرد 154

* احداث ترمینال 1حومه ای )سایت تهران( 155

* احداث ترمینال 2حومه ای )سایت تهران( 156

* افزایش تعداد سکو وخطوط قبول و اعزام قطار مسافری )سایت تهران( 157
*  Atc اجرای پروژه 158
* اجرای پروژه بالک میانی  159
* احداث  پروژه خطوط برقی با ایجاد شبکه  باالسری برق 160
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول 

)مجری طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

*

ماهیت پروژه استانی بوده و برش 
شهرستانی ندارد.

اداره کل صنعت، معدن و 
تجارت استان 

افزایش صادرات کاال و خدمات غیر نفتی به میزان 14% در هر سال  نسیت به 
مدت مشابه سال قبل 

افزایش صادرات غیرنفتی

پیش برد برون گرایی 
اقتصاد 

)توسعه صادرات غیر نفتی(

بند10: حمایت همه جانبه  هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده 
و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:

تسهیل مقررات و گسترش مشوق های الزم. .

گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز. .

تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات. .
برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای جدید، و تنوع 

بخشی پیوند های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.
استفاده از ساز و کار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت در صورت نیاز. .
ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در  .

بازارهای هدف.
بند12: افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:

توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و  .
بویژه همسایگان. جهان 

استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی. .

استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای. .

148

* اتاق اصناف تهران تاسیس شرکت مدیریت صادرات تخصصی اصناف

تسهیل صادرات کاالها و خدمات از استان

149

*

اداره کل راه آهن تهران

احداث و توسعه خطوط حومه ای تهران - اسالم شهر 150

* احداث وتوسعه خطوط حومه ای اسالم شهر - پرند 151

* احداث وتوسعه خطوط حومه ای تهران- پیشوا 152

* احداث وتوسعه خطوط حومه ای  پیشوا-گرمسار 153

* احداث و توسعه خطوط حومه ای تهران- هشتگرد 154

* احداث ترمینال 1حومه ای )سایت تهران( 155

* احداث ترمینال 2حومه ای )سایت تهران( 156

* افزایش تعداد سکو وخطوط قبول و اعزام قطار مسافری )سایت تهران( 157
*  Atc اجرای پروژه 158
* اجرای پروژه بالک میانی  159
* احداث  پروژه خطوط برقی با ایجاد شبکه  باالسری برق 160
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول 

)مجری طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

*
بهارستان- اسالمشهر- پاکدشت- پردیس

 دماوند- رباط کریم - ری -  قدس 

اداره کل راه و شهرسازی 

احداث و ارتقای بزرگراه های استان

تسهیل صادرات کاالها و خدمات از استان

پیش برد برون گرایی 
اقتصاد 

)توسعه صادرات غیر نفتی(

بند10: حمایت همه جانبه  هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده 
و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:

تسهیل مقررات و گسترش مشوق های الزم. .

گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز. .

تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات. .
برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای جدید، و تنوع 

بخشی پیوند های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.
استفاده از ساز و کار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت در صورت نیاز. .
ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در  .

بازارهای هدف.
بند12: افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:

توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و  .
بویژه همسایگان. جهان 

استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی. .

استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای. .

161

*
اسالمشهر-پاکدشت-پردیس-تهران- دماوند-ری

رباط کریم- فیروزکوه - قدس
احداث و ارتقای راههاي اصلي استان 162

*
اسالمشهر- پاکدشت- پیشوا -رباط کریم

 فیروزکوه -پردیس - ری - قرچک
احداث راههاي روستایي استان 163

*
اسالمشهر- پاکدشت - پردیس- تهران- دماوند

ری - فیروزکوه - قدس -رباط کریم
رفع نقاط حادثه خیز محور های استان 164

* تهران - ری- قدس- شمیرانات -شهریار بهسازي و روکش آسفالت محورهاي شریاني استان 165

* در 16 شهرستان بهسازي و روکش آسفالت راه هاي روستایي استان 166

* ماهیت پروژه استانی بوده و برش شهرستانی ندارد.
اداره کل امور اقتصادی و 

دارایی استان
جذب 700 میلیون دالر  سرمایه گذاری خارجی تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات 167
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول 

)مجری طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

*
بهارستان- اسالمشهر- پاکدشت- پردیس

 دماوند- رباط کریم - ری -  قدس 

اداره کل راه و شهرسازی 

احداث و ارتقای بزرگراه های استان

تسهیل صادرات کاالها و خدمات از استان

پیش برد برون گرایی 
اقتصاد 

)توسعه صادرات غیر نفتی(

بند10: حمایت همه جانبه  هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده 
و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:

تسهیل مقررات و گسترش مشوق های الزم. .

گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز. .

تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات. .
برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای جدید، و تنوع 

بخشی پیوند های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.
استفاده از ساز و کار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت در صورت نیاز. .
ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در  .

بازارهای هدف.
بند12: افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:

توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و  .
بویژه همسایگان. جهان 

استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی. .

استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای. .

161

*
اسالمشهر-پاکدشت-پردیس-تهران- دماوند-ری

رباط کریم- فیروزکوه - قدس
احداث و ارتقای راههاي اصلي استان 162

*
اسالمشهر- پاکدشت- پیشوا -رباط کریم

 فیروزکوه -پردیس - ری - قرچک
احداث راههاي روستایي استان 163

*
اسالمشهر- پاکدشت - پردیس- تهران- دماوند

ری - فیروزکوه - قدس -رباط کریم
رفع نقاط حادثه خیز محور های استان 164

* تهران - ری- قدس- شمیرانات -شهریار بهسازي و روکش آسفالت محورهاي شریاني استان 165

* در 16 شهرستان بهسازي و روکش آسفالت راه هاي روستایي استان 166

* ماهیت پروژه استانی بوده و برش شهرستانی ندارد.
اداره کل امور اقتصادی و 

دارایی استان
جذب 700 میلیون دالر  سرمایه گذاری خارجی تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات 167
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول )مجری 

طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

*
ماهیت پروژه استانی بوده و برش 

شهرستانی ندارد
اتاق اصناف تهران  افزایش سهم فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ در نظام توزیع شفاف و روان سازی نظام توزیع 

شفاف سازی 
و سالم سازی اقتصاد

و  فعالیت ها  اقدامات،  از  جلوگیری  و  آن  سالم سازی  و  اقتصاد  شفاف سازی  بند19: 
... و  ارزی  تجاری،  پولی،  حوزه های  در  فسادزا  زمینه های 

شیوه های  روزآمدسازی  و  قیمت گذاری  و  توزیع  نظام  سازی  روان  و  شفاف   :23 بند 
بازار. بر  نظارت 

168

* در 16 شهرستان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان استفاده از ابزارهای فرهنگی در مبارزه با فساد
مبارزه با فساد

169

*

ماهیت پروژه استانی بوده و برش 
شهرستانی ندارد

اتاق اصناف تهران
شناسایی و اصالح عوامل زاید در کل فرایند تامین و توزیع برای 

محصوالت پر تقاضا و ضروری
170

*
معاونت امنیتی انتظامی استانداری تهران

مبارزه با قاچاق کاالهای ممنوعه )مشروبات الکلی- تجهیزات ماهواره 
ای- سالح و مهمات- اقالم فرهنگی غیرمجاز(

مبارزه با قاچاق کاال

171

*
مبارزه با قاچاق کاالهای هدف )دخانی- سالمت محور- تلفن همراه  

پوشاک- طال و جواهر(
172

* شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی  تهران برنامه هاي اجرایي درراستاي جلوگیري از قاچاق فرآورده هاي نفتي   173
*

سازمان برنامه و بودجه استان 
استقرار پیش نیازهای خدمات الکترونیکی استان

شفاف سازی اقتصاد استان
174

* فراگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 175
* شرکت پست جمهوری اسالمی ایران )GNAF( مدیریت نشانی مکان محور و استعالمات میان دستگاهی اماکن 176
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول )مجری 

طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

*
ماهیت پروژه استانی بوده و برش 

شهرستانی ندارد
اتاق اصناف تهران  افزایش سهم فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ در نظام توزیع شفاف و روان سازی نظام توزیع 

شفاف سازی 
و سالم سازی اقتصاد

و  فعالیت ها  اقدامات،  از  جلوگیری  و  آن  سالم سازی  و  اقتصاد  شفاف سازی  بند19: 
... و  ارزی  تجاری،  پولی،  حوزه های  در  فسادزا  زمینه های 

شیوه های  روزآمدسازی  و  قیمت گذاری  و  توزیع  نظام  سازی  روان  و  شفاف   :23 بند 
بازار. بر  نظارت 

168

* در 16 شهرستان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان استفاده از ابزارهای فرهنگی در مبارزه با فساد
مبارزه با فساد

169

*

ماهیت پروژه استانی بوده و برش 
شهرستانی ندارد

اتاق اصناف تهران
شناسایی و اصالح عوامل زاید در کل فرایند تامین و توزیع برای 

محصوالت پر تقاضا و ضروری
170

*
معاونت امنیتی انتظامی استانداری تهران

مبارزه با قاچاق کاالهای ممنوعه )مشروبات الکلی- تجهیزات ماهواره 
ای- سالح و مهمات- اقالم فرهنگی غیرمجاز(

مبارزه با قاچاق کاال

171

*
مبارزه با قاچاق کاالهای هدف )دخانی- سالمت محور- تلفن همراه  

پوشاک- طال و جواهر(
172

* شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی  تهران برنامه هاي اجرایي درراستاي جلوگیري از قاچاق فرآورده هاي نفتي   173
*

سازمان برنامه و بودجه استان 
استقرار پیش نیازهای خدمات الکترونیکی استان

شفاف سازی اقتصاد استان
174

* فراگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 175
* شرکت پست جمهوری اسالمی ایران )GNAF( مدیریت نشانی مکان محور و استعالمات میان دستگاهی اماکن 176
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول )مجری 

طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

*
در 16 شهرستان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

بهره گیری از ظرفیت رویدادها و آثار فرهنگی و هنری و رسانه ای برای افزایش 
و جلب مشارکت همگانی در حمایت ازتولید ملی و اصالح الگوی مصرف

تبیین و گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی
گفتمان سازی و 

فرهنگ سازی اقتصاد 
مقاومتی

ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط های علمی،  بند21: تبیین 
آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.

بند22: دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و 
بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:

شناسایی و بکارگیری ظرفیت های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان  .
آفندی و اقدامات مناسب.

رصد برنامه های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن .

مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح های واکنش هوشمند، فعال، سریع  .
و به هنگام در برابر مخاطرات و اختالل های داخلی و خارجی.

177

* استفاده از ابزارهای فرهنگی در تبیین فرهنگ جهادی 178
* استفاده از ابزارهای فرهنگی در مبارزه با فساد 179

*
تهران - شمیرانات اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران 

نهادینه سازی مفاهیم اقتصاد مقاومتی 180

* توجه به ساحت های تربیت اقتصادی 181

* در همه شهرستان ها به جز تهران و 
شمیرانات

اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های 
استان تهران

نهادینه سازی مفاهیم اقتصاد مقاومتی 182
* توجه به ساحت های تربیت اقتصادی 183
*

ماهیت پروژه استانی بوده و برش 
شهرستانی ندارد

شبکه پنج سیما
تولید برنامه روزآمد 184

* تولید برنامه اقتصاد ایران 185
* پوشش و انعکاس همایش ها 186
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول )مجری 

طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

*
در 16 شهرستان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

بهره گیری از ظرفیت رویدادها و آثار فرهنگی و هنری و رسانه ای برای افزایش 
و جلب مشارکت همگانی در حمایت ازتولید ملی و اصالح الگوی مصرف

تبیین و گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی
گفتمان سازی و 

فرهنگ سازی اقتصاد 
مقاومتی

ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط های علمی،  بند21: تبیین 
آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.

بند22: دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و 
بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:

شناسایی و بکارگیری ظرفیت های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان  .
آفندی و اقدامات مناسب.

رصد برنامه های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن .

مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح های واکنش هوشمند، فعال، سریع  .
و به هنگام در برابر مخاطرات و اختالل های داخلی و خارجی.

177

* استفاده از ابزارهای فرهنگی در تبیین فرهنگ جهادی 178
* استفاده از ابزارهای فرهنگی در مبارزه با فساد 179

*
تهران - شمیرانات اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران 

نهادینه سازی مفاهیم اقتصاد مقاومتی 180

* توجه به ساحت های تربیت اقتصادی 181

* در همه شهرستان ها به جز تهران و 
شمیرانات

اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های 
استان تهران

نهادینه سازی مفاهیم اقتصاد مقاومتی 182
* توجه به ساحت های تربیت اقتصادی 183
*

ماهیت پروژه استانی بوده و برش 
شهرستانی ندارد

شبکه پنج سیما
تولید برنامه روزآمد 184

* تولید برنامه اقتصاد ایران 185
* پوشش و انعکاس همایش ها 186
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول 

)مجری طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

*
شمیرانات - ورامین- دماوند- مالرد

فیروزکوه - تهران- ری شرکت گاز استان
بیع متقابل گازرساني به 6823 مشترک جدید روستایي

 و شهرهاي کوچک
افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز

توسعه ظرفیت تولید نفت و 
گاز و تکمیل زنجیره پایین 

دستي و توسعه بازار
بند 14: افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی 
نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین 

مشترک.
بند 15: افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه 
تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه)براساس شاخص شدت مصرف انرژی( و باال بردن 
صادرات برق، محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی 

از منابع.

187

*
ماهیت پروژه استانی بوده و برش شهرستانی ندارد

کاهش هدر رفت گاز طبیعي از گاز فرآورش شده 188

*
شرکت پخش فرآورده های

 نفتی تهران
توسعه مجاري عرضه  سوخت  مایع و CNG در سطح  استان 189

* شهرستان ری سازمان برنامه و بودجه استان امکان سنجی  پایلوت کیمیاشهر »باقرشهر« در شهرستان ری

ارتقا کیفیت زندگی شهری مدیریت شهری و روستایی

190

* در همه شهرستان ها به جز پیشوا

معاونت هماهنگی امور عمرانی 
استانداری تهران با همکاری 

شهرداری های استان

ارائه خدمات شهری 191

*
بهارستان- پردیس-شمیرانات- شهریار

قدس - مالرد - رباط کریم
توسعه خدمات ایمنی و امدادی 192

*
در 16 شهرستان

ایمن سازی و بهبود ترافیک شهری 193
* پیاده روسازی و بهسازی معابر 194
* دماوند- رباط کریم- شهریار-قدس و مالرد توسعه ناوگان حمل و نقل 195
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول 

)مجری طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

*
شمیرانات - ورامین- دماوند- مالرد

فیروزکوه - تهران- ری شرکت گاز استان
بیع متقابل گازرساني به 6823 مشترک جدید روستایي

 و شهرهاي کوچک
افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز

توسعه ظرفیت تولید نفت و 
گاز و تکمیل زنجیره پایین 

دستي و توسعه بازار
بند 14: افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی 
نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین 

مشترک.
بند 15: افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه 
تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه)براساس شاخص شدت مصرف انرژی( و باال بردن 
صادرات برق، محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی 

از منابع.

187

*
ماهیت پروژه استانی بوده و برش شهرستانی ندارد

کاهش هدر رفت گاز طبیعي از گاز فرآورش شده 188

*
شرکت پخش فرآورده های

 نفتی تهران
توسعه مجاري عرضه  سوخت  مایع و CNG در سطح  استان 189

* شهرستان ری سازمان برنامه و بودجه استان امکان سنجی  پایلوت کیمیاشهر »باقرشهر« در شهرستان ری

ارتقا کیفیت زندگی شهری مدیریت شهری و روستایی

190

* در همه شهرستان ها به جز پیشوا

معاونت هماهنگی امور عمرانی 
استانداری تهران با همکاری 

شهرداری های استان

ارائه خدمات شهری 191

*
بهارستان- پردیس-شمیرانات- شهریار

قدس - مالرد - رباط کریم
توسعه خدمات ایمنی و امدادی 192

*
در 16 شهرستان

ایمن سازی و بهبود ترافیک شهری 193
* پیاده روسازی و بهسازی معابر 194
* دماوند- رباط کریم- شهریار-قدس و مالرد توسعه ناوگان حمل و نقل 195
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول )مجری 

طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

* در همه شهرستان ها به جز پیشوا

معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری 
تهران با همکاری شهرداری های استان

توسعه فضای سبز

ارتقاء کیفیت زندگی شهری

مدیریت شهری و روستایی

بند 14: افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی 
نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین 

مشترک.
بند 15: افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه 
تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه)براساس شاخص شدت مصرف انرژی( و باال بردن 
صادرات برق، محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی 

از منابع.

196
* فیروزکوه - ورامین پمپ بنزین و جایگاه سوخت 197
* دماوند- رباط کریم- شهریار قدس احداث جایگاه پسماند 198

* در همه شهرستان ها به جز ورامین
تکمیل و احداث مجتمع های فرهنگی )آمفی تئاتر، فرهنگسرا، 

مصلی و سرای محله(
199

* در 16 شهرستان تکمیل و احداث مجتمع های ورزشی 200

*
اسالمشهر- بهارستان-پاکدشت - ری

 شهریار-ورامین
آرایش و پیرایش چهره شهر 201

*

ماهیت پروژه استانی بوده و برش 
شهرستانی ندارد.

طرح مشارکت مردم در راه اندازی واحدهای تولیدی مستقر در روستا ارتقاء عمران روستایی 202
*

شرکت پخش فرآورده های نفتی  تهران
اجراي مقررات و استانداردهاي زیست محیطي

ارتقاء استانداردهای  زندگی شهری
203

* توسعه پروژه هاي افزایش ایمني در انبارهای نفت 204
* اقدامات درخصوص پدافند غیرعامل 205
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پیشنهادی تکلیفی برش شهرستانی
عنوان دستگاه مسئول )مجری 

طرح(
نام پروژه راهبردهای تحقق برنامه نام برنامه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ردیف

* در همه شهرستان ها به جز پیشوا

معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری 
تهران با همکاری شهرداری های استان

توسعه فضای سبز

ارتقاء کیفیت زندگی شهری

مدیریت شهری و روستایی

بند 14: افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی 
نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین 

مشترک.
بند 15: افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه 
تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه)براساس شاخص شدت مصرف انرژی( و باال بردن 
صادرات برق، محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی 

از منابع.

196
* فیروزکوه - ورامین پمپ بنزین و جایگاه سوخت 197
* دماوند- رباط کریم- شهریار قدس احداث جایگاه پسماند 198

* در همه شهرستان ها به جز ورامین
تکمیل و احداث مجتمع های فرهنگی )آمفی تئاتر، فرهنگسرا، 

مصلی و سرای محله(
199

* در 16 شهرستان تکمیل و احداث مجتمع های ورزشی 200

*
اسالمشهر- بهارستان-پاکدشت - ری

 شهریار-ورامین
آرایش و پیرایش چهره شهر 201

*

ماهیت پروژه استانی بوده و برش 
شهرستانی ندارد.

طرح مشارکت مردم در راه اندازی واحدهای تولیدی مستقر در روستا ارتقاء عمران روستایی 202
*

شرکت پخش فرآورده های نفتی  تهران
اجراي مقررات و استانداردهاي زیست محیطي

ارتقاء استانداردهای  زندگی شهری
203

* توسعه پروژه هاي افزایش ایمني در انبارهای نفت 204
* اقدامات درخصوص پدافند غیرعامل 205



332

بخش ششم:

پروژه های خاص دستگاه های اجرایی استان در راستای اقتصاد مقاومتی 
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اداره کل جهاد کشاورزی استان 

گلخانه مدرن 8 هکتاری شرکت فرا کشت پارسیان
بزرگترین واحد تولیدی محصوالت گلخانه ای مدرن شیشه ای یکپارچه استان در شهرستان بهارستان در زمینی به مساحت 8 هکتار توسط 
شرکت گروه تولیدی فراکشت پارسیان در روستای احمدآباد جانسپار بخش بوستان با مشارکت شرکت اسپانیایی Silk water Group احداث 
می گردد. میزان سرمایه گذاری این طرح  24 میلیارد تومان و میزان اشتغال 83 نفر بطور مستقیم و غیرمستقیم است. فاز اول این طرح طبق پیش 

بینی در دهه مبارک فجر  سال 95 به بهره برداری خواهد رسید.
مساحت مورد تائید در پروانه تاسیس )فاز اول(: 4.8 هکتار .
نوع سازه: فلزی )قوطی گالوانیزه( .
پوشش: دیواره ها پلی کربنات و سقف از جنس پلی اتیلن .
نوع محصول : انواع محصوالت گلخانه ای .
احداث: در سه قسمت)سالن های گروه A : 3/3177 هکتار، سالن های گروه B: 1/923 هکتار و سالن های گروه C: 2/33 هکتار( .
. C شروع عملیات احداث: از سالن های گروه
پیش بینی اتمام سالن های گروه C و B: بهمن ماه سال 1395 .
پیش بینی اتمام کامل طرح: شهریور ماه سال1396 .
میزان سرمایه گذاری:  24 میلیارد تومان  .
میزان اشتغال: 83 نفر مستقیم و غیر مستقیم .
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گلخانه مدرن 8 هکتاری شرکت فرا کشت پارسیان
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شهرک گلخانه ای حصارگلی
با توجه به ضرورت مدیریت منابع آب و ایجاد اشتغال پایدار کشت هاي گلخانه اي بعنوان یکي از مهمترین سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در 

قالب برنامه اقتصاد مقاومتي ودر راستاي تحقق کشاورزی درون زا، برون گرا، تولید محور و اشتغال زا در دستور کار استان قرار گرفته است.
توسعه کشت های گلخانه ای موجب مدیریت منابع آب هاي سطحي و زیر زمیني، اشتغال زایي و تثبیت اشتغال موجود، ارزآوري و توسعه صادرات 

غیرنفتي، سرمایه گذاري و جلب سرمایه گذار خارجي و ارتقاء سالمت محصول می گردد.
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شهرک گلخانه ای حصارگلی:
مساحت کل فاز اول : 186 هکتار .
مساحت مفید گلخانه:120 هکتار )74 قطعه 14000 مترمربعي و مشاعات( .
پیش بیني نوع تولید: انواع سبزي و صیفي و گل و گیاهان زینتي گلخانه اي .

اعتبارات مورد نیاز:
میزان کل سرمایه گذاري: 1600 میلیارد ریال .
میزان سرمایه ثابت مورد نیاز: 1330 میلیارد ریال .
میزان سرمایه در گردش مورد نیاز: 151 میلیارد ریال .

سامانه عرضه و صادرات گل و گیاه اسالمشهر ) پایا گل( 
در حال حاضر وضعیت صادرات گل های شاخه بریده به گونه ای است که علی رغم توانمندی برای صادرات تا بیست درصد ظرفیت تولید، کمتر از 
پنج درصد از تولیدات صادر می گردد، لذا چنانچه پایانه گل و گیاه در استان راه اندازی گردد صادرات افزایش یافته و موجب افزایش گردش مالی، 

توسعه اشتغال و نهایتا رونق بخشی به تولید خواهد شد.
پایانه صادراتی گل و گیاه در شهرستان اسالمشهر با سرمایه گذاری بالغ بر 88 میلیارد تومان توسط بخش خصوصی با محوریت شرکت پایاگل 
)تعاونی های تولیدی گل و گیاه سراسر کشور(، در زمینی به وسعت 119 هزار مترمربع و در فضایی با زیربنای 36 هزار متر مربع در شهرستان 
اسالمشهر در حال ساخت است. این پایانه با توجه به نزدیکی به فرودگاه بین المللی امام خمینی به عنوان پایانه صادراتی کشور مطرح می باشد و 

قابلیت صادرات روزانه 2 میلیون شاخه گل را به سایر کشورها داراست.
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سامانه عرضه و صادرات گل و گیاه اسالمشهر ) پایا گل( 
محل اجرای طرح: احمد آباد مستوفی، شهرستان اسالمشهر .
مشخصات محل اجراي طرح: .
مساحت کل زمین : 120.000 متر مربع .
مساحت ابنیه ) زیر بنا ( : 36000 متر مربع .
مساحت ابنیه با زیر بناي طبقات : 40.000 متر مربع در 3 طبقه  .
مساحت فضاي باز )مورداستفاده گیاهان درختچه اي(: 10.000 متر مربع .
مساحت گلخانه )جهت عرضه گل آپارتماني(: 4000  متر مربع  .
مساحت سوله سورتینگ و بسته بندي:  70000  متر مربع .

اعتبارات مورد نیاز:
سرمایه کل:  883 میلیارد ریال   .
سرمایه گذاري انجام شده : 600 میلیاردریال  .
سرمایه گذاري مورد نیاز :  283میلیارد ریال  .
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احداث سامانه عرضه و صادرات محصوالت گلخانه اي پیشوا 
یکی از حیاتی ترین برنامه های بخش کشاورزی در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، توسعه کشت گلخانه ای است. توسعه دو هزار هکتار 
گلخانه توسط سازمان جهاد کشاورزی در سطح استان تهران در دست اجرا است که بخش عمده ای از این طرح در شهرستان پیشوا که پیشرو در 

تولید محصوالت کشاورزی گلخانه ای )انواع سبزی جات و صیفی جات( است اجرا می گردد. 
تولیدات محصوالت  پایانه صادراتی، صادرات  فقدان  دلیل  به  متاسفانه  منطقه  در  بازار مصرف  وجود  علی رغم  حاضر  حال  در  است  ذکر  شایان 

به کشورهای همجوار صادر گردد. گلخانه ای می تواند  تولیدات  از  تا 30 درصد  پایانه صادراتی  ایجاد  با  که  است  به صفر  نزدیک  گلخانه ای 
سامانه عرضه و صادرات پویان سیر دشت پیشوا

عنوان طرح:  احداث گلخانه و سامانه عرضه و صادرات محصوالت کشاورزي استان تهران .

نام شرکت مجري: پویان سیر دشت پیشوا .

محل اجراي طرح: استان تهران- شهرستان پیشوا .

درآمد سالیانه طرح: 730020  میلیون ریال .

دوره بازگشت سرمایه: 42 ماه .

تاریخ شروع عملیات اجرایي: خرداد ماه 1395 .

پیش بیني زمان بهره برداري از طرح: خرداد 1399 .
اعتبارات مورد نیاز:

میزان کل سرمایه گذاری طرح:  3870میلیارد ریال .

1470 میلیارد ریال  . سهم آورده شخصی:  

سهم بانک:            2400 میلیارد ریال  .
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شامل: 
الف( سهم جهاد کشاورزی )سردخانه، سورتینگ(: 1411 میلیارد ریال

ب( سهم صنعت و معدن و تجارت )ساختمان های گمرک، آزمایشگاه، حمل و نقل و باربری و ...(: 989 میلیارد ریال 

ایجاد 13 تشکل بهره برداران آب و زمین 
در کشور ما عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، منابع آب را در وضعیتی بحرانی قرار داده است. از جمله راه های ایجاد تعادل در این زمینه، جلوگیری 

از برداشت های بی رویه منابع آب، دادن آگاهی به کشاورزان و ذینفعان، کاهش 
تصدی گری دولت و انتقال مدیریت آب می باشد که تشکل آب بران در همین راستا به وجود آمده و گسترش یافته است. این تشکل سازمانی برای 
مدیریت و استفاده بهینه از منابع آب با تاکید بر مشارکت کلیه گروه های ذینفع است. شواهد نشان می دهد که از آب موجود چه در بخش  آب های 
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سطحی و چه در بخش آب های زیرزمینی بهره برداری مناسب صورت نمی گیرد. رشد روزافزون جمعیت و گسترش صنایع و به تبع آن، افزایش 
تقاضای آب در بخش های شرب، کشاورزی و صنعت، بروز پدیده هایی نظیر خشکسالی و تغییرات شدید آب و هوایی و کاهش میزان آب در 
دسترس، باعث بهره برداری بی رویه از منابع آب و بروز خطرهایی نظیر کاهش کمی و کیفی منابع آب، افزایش هزینه های بهره-برداری از چاه ها و 
سایر منابع آبی، نشست زمین و سفره های آب زیرزمینی را در برداشته است. مجموع مسائل مذکور، توجه بیشتر بهره برداران و دستگاه های متولی 
آب به ویژه آب کشاورزی را به مدیریت مناسب منابع آب معطوف داشته است. با توجه به وضع موجود از آنجا که بخش کشاورزی سهم قابل 
توجهی در مصرف آب دارد بیش از هر زمان دیگر مشارکت و حضور مستقیم کشاورزان در بهره برداری، تصمیم گیری و مدیریت، طراحی و ارزشیابی 
برنامه های مرتبط با منابع آب ضروری به نظر می رسد. بنابراین دولت با واگذاری تصدی فعالیت های غیرحاکمیتی به کشاورزان، از جمله امور آب 
به طور طبیعی به ارتقا مقبولیت اجتماعی طرح های پیشنهادی در این زمینه و پرهیز از تغییرات احتمالی یا رها کردن این طرح ها توسط کشاورزان 

و روستاییان تحت نظارت سازمان های متولی)جهاد کشاورزی و تعاون روستایی( اهتمام به ایجاد تشکل های آب بران نموده است.

اداره تعاون روستایی استان
ایجاد سه پایگاه عرضه مستقیم محصوالت و فرآورده های کشاورزی در سه نقطه غرب، شرق و جنوب غرب 

امروزه در کشورهای پیشرفته به منظور کاهش مخاطرات و بحران های ناشی از کاربرد نهاده های صنعتی و شیمیایی در چرخه تولید محصوالت 
کشاورزی که پیامد آن کاهش باروری خاک، آلودگی هوا، آب و غذا و در نتیجه تهدید سالمتی و تخریب محیط زیست می باشد مسئله کشاورزی 

سالم در راستای توسعه کشاورزی پایدار اهمیت فوق العاده ای پیدا نموده است.
از این جهت فرهنگ سازی استفاده محصوالت سالم با ویژگی ها و استانداردهای مشخص، رعایت شاخص های مدیریت غیرشیمیایی، توسعه نظام 
گواهی محصوالت سالم و شناسنامه دار، بسته بندی محصوالت با کد معین و توسعه بازارهای عرضه محصوالت در اشاعه و ترویج استفاده از این 
محصوالت، تعیین نرخ و به دست آوردن سهمی در بازار برای ترغیب بهره برداران و تولیدکنندگان نقش بسزایی دارد. لذا سازمان تعاون روستایی در 
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نظر دارد با حمایت، همکاری و هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان نسبت به شناسایی تولیدکنندگان محصوالت سالم از بین اعضا و مجریان 
تولید محصول سالم شبکه تحت پوشش و کشاورزان استان اقدام و با اختصاص و واگذاری غرف در مراکز عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی 
به مولدین پیشتاز در این برهه، کمک شایانی به معرفی و حمایت از تولیدات محصول سالم و نهضت مصرف محصوالت عاری از مواد شیمیایی از 
طریق شبکه گسترده تعاونی های روستایی، تولید، زنان و کشاورزی داشته باشد که نحوه حمایت و همکاری ایجاد مراکز عرضه مستقیم محصوالت 

و اختصاص غرف محصوالت سالم با اهداف عمده، به شرح ذیل می باشد:
برنامه پذیر کردن زنجیره اقتصادی محصوالت کشاورزی و تولیدات سالم از تولید تا مصرف .
تامین و حفظ منافع تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی سالم و مصرف کنندگان .
عرضه محصوالت سالم و شناسنامه دار با بسته بندی و کد معین به مصرف کنندگان .
جلوگیری از سواستفاده عرضه محصوالت غیرسالم به نام محصول سالم .
حذف واسطه گری، داللی و سلف خری در حوزه محصوالت کشاورزی .
ایجاد مراکز عرضه مستقیم محصوالت و اختصاص غرف محصوالت سالم .
نقش حاکمیتی )هدایت، حمایت و نظارت( دولت )تعاونی های روستایی( در تنظیم بازار و حمایت از افزایش تولید محصوالت سالم .

احداث کارخانه تولید خوراک دام وطیور )دان مرغی(
تامین امنیت غذایی نقش محوری در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. دستیابی به خودکفایی در تولید محصوالت دامی و طیور در راستای تضمین امنیت 
غذایی و کاهش وابستگی به سایر کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به اهمیت، احداث کارخانه خوراک دام و طیور )دان مرغی( 

در کاهش قیمت خوراک دام و طیور و در نتیجه نقش اثرگذاری در کاهش قیمت تمام شده محصوالت دامی و حمایت از تولیدکنندگان می باشد.
کارخانه خوراک دام و طیور با نظارت کارشناسان داخلی بر فرمول های دان و مکمل ها و پرمیکس ها، میزان تولید از نظر کمی و کیفی مواد اولیه و 
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دان و سایر محصوالت،  تدوین برنامه های الزم جهت ارتقا سطح کیفی و کمی محصوالت کارخانه و کنترل  قیمت های دان، اخذ اطالعات داخلی 
و بین المللی، تدوین برنامه تهیه اطالعات روز از طریق پایگاه-های اطالع رسانی داخلی و بین المللی موفق به تامین خوراک دام و طیور به میزان 
500 تن در روز در یک شیفت کاری و در نتیجه تکمیل نمودن زنجیره تولید و هموار نمودن مسیر رسیدن به خودکفایی و امنیت غذایی می باشد.

سازمان اتکا
ایجاد شهرک گلخانه ای تولید محصوالت سبزی و صیفی سالم

تولید گسترده و با کیفیت انواع محصوالت سبزی و صیفی سالم متناسب نیاز سالمت جامعه، افزایش راندمان تولید و کاهش قابل توجه مصرف 
آب و فرآوری و بسته بندی و ایجاد پایانه فروش برای انواع مصرف کنندگان با اجرای این پروژه تحقق می یابد.

محل اجرای پروژه: واحد عباس آباد شهر آفتاب و مجتمع ورامین  

ایجاد مرکز تولید نهال سالم و با اصالت
با اجرای این پروژه، توجه ویژه ای به جایگاه اصلی باغبانی مدرن در کشور به عنوان یکی از پایه های مهم اقتصادی کشور و دارای مزیت رقابتی، 
ارتقای بهره وری باغبانی کشور از طریق استفاده از نهال های سالم، عاری از ویروس و با اصالت و همچنین کاهش وابستگی کشور به خارج در 

خصوص تامین نهال های مورد نیاز و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی صورت می پذیرد. 
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اداره  کل صنعت، معدن و تجارت
ساماندهی 17000 واحد صنعتی استان )3500 واحد در فاز اول(  

بخش تولید و اشتغال در اقتصاد از فاکتورهای تعیین کننده بوده و نقش قابل توجهی را در دستیابی به رشد، توسعه و پویایی اقتصادی و ارتقا 
شاخص های اقتصادی ایفا می کند. از آنجایی که ارتقا شاخص های اقتصادی نیازمند دسترسی به آمار و اطالعات به روز و دقیق بوده و از پیش 
نیازهای اصلی تصمیم گیری و تصمیم سازی برای مدیران می باشد و از مشکالت اصلی کشور بویژه در سطح استان، عدم وجود تصویری جامع 

و شفاف از وضعیت آمار واحدهای تولیدی می باشد که تصمیم گیری در این حوزه را با خطا مواجه نموده است.
با توجه به اینکه جمع آوری اطالعات از طریق هر کدام از این دستگاه ها به لحاظ زمانی، هزینه و هم پوشانی اطالعاتی را نیز دارا می باشد مقرر شد 

پروژه در چند مرحله انجام گیرد: 
فاز اول: بروزرسانی اطالعات واحدهای مستقر در 8 شهرک صنعتی استان در سال جاری

فاز دوم: بروزرسانی اطالعات واحدهای خارج از شهرک های صنعتی در سال آینده
 

تکمیل 161 واحد صنعتی کوچک و متوسط با پیشرفت فیزیکی باالی 60 درصد در سال 95 
در قالب طرح تأمین منابع مالی صنایع کوچک 161 واحد صنعتی کوچک و متوسط با پیشرفت فیزیکی باالی 60 درصد فعال می گردد. 

رونق تولید و خروج بنگاه ها از رکود
تامین منابع مالی 981 واحد کوچک و متوسط تولیدی در سال 1395 از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به استان تهران تکلیف شده که مشکل 

آنها از طریق تامین منابع مالی مورد نیاز در قالب سرمایه در گردش مرتفع خواهد شد. 
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شرکت شهرک های صنعتی
ساماندهی و توسعه شرکت های بازرگانی صادراتی )مدیریت صادرات( تهران 

شرکت های بازرگانی صادرات در قالب کنسرسیوم های صادراتی و شرکت های مشاوره EMC که منجر به توسعه صادرات محصوالت صنایع 
می گردد.  راه اندازی  می شود  کوچک 

توسعه خوشه پالستیک استان 
در راستای توسعه صنعت پالستیک لوازم خانگی، خوشه پالستیک استان ایجاد گردیده است و در جهت توسعه صادرات صنعت پالستیک لوازم 

خانگی، حضور فیزیکی واحدهای صنعتی در نمایشگاه دائمی سلیمانیه عراق صورت می گیرد.

ایجاد  نمایشگاه های مجازی محصوالت صنعتی بر پایه موبایل و وب سایت 
با استفاده از ظرفیت مجازی برای معرفی محصوالت واحدهای صنعتی در نمایشگاه ها

احداث، ایجاد و تکمیل زیرساخت های شهرک های صنعتی استان با استفاده از روش های نوین و مشارکت بخش خصوصی 
در جهت کاهش هزینه و آلودگی محیط زیست فعالیت هایی نظیر؛ ارتقا تصفیه خانه های موجود، استحصال از پساب تصفیه خانه، استفاده از روش های 

نوین در آسفالت و تولید برق از نور خورشید، آب و باد در شهرک های صنعتی استان انجام می گیرد. 
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شرکت آب منطقه ای تهران
عالج بخشی و مهار آب نشتی سد الر

تأمین بخشی از آب شرب شهر تهران و شهرهای شرق استان تهران به میزان حدود165 میلیون متر مکعب در سال، هدف اصلی این طرح می باشد 
که پیش بینی گردیده در سال 97 این پروژه به صورت صد درصد محقق گردد.  

عالج بخشی دریاچه الر به دالیل ظرفیت باالی مخزن برای تنظیم برون سالی به عنوان پشتوانه سامانه تامین آب تهران، وجود سازه های با ظرفیت 
مناسب دیگر شامل: تلمبه خانه الر، تونل الر-کالن، نیروگاه کالن، تونل کالن- لوارک، نیروگاه لوارک، خط انتقال لوارک- سوهانک، تصفیه خانه 

سوهانک، سد لتیان، تصفیه خانه های 3 و 4، سد ماملو و تصفیه خانه هفتم، که همگی به آب سد الر وابسته هستند دارای اهمیت می باشد. 
به منظور دستیابی به اهداف طرح دو سناریو در نظر گرفته شده است:

الف( سناریو کوتاه مدت )پمپاژ(: انتقال 165 میلیون مترمکعب آب نشتی سد الر به تهران- سه ایستگاه متوالی به ارتفاع کل پمپاژ 510 متر و 
ظرفیت متوسط  6m3/s- دو خط لوله فوالدی به قطر 1600 میلیمتر و طول هرکدام 11 کیلومتر

ب( سناریو بلند مدت: تونل بلند الر-کالن؛ طول تونل: 28 کیلومتر )دو قطعه 20 و 8 کیلومتری(

ساماندهی آب های سطحی جنوب تهران )احداث تصفیه خانه آب های سطحی صالح آباد، سرخه حصار، خطوط انتقال و تاسیسات(
بهبود کیفی شاخه های آلوده اصلی شهر تهران و در نتیجه بهبود و ارتقا شرایط زیست محیطی منطقه، هدف اصلی این پروژه می باشد. این پروژه، 
با  مشخصات فنی: احداث تصفیه خانه آب های سطحی سرخه حصار با ظرفیت 6 مترمکعب بر ثانیه به منظور تصفیه رواناب های سطحی آلوده 
شرق تهران، احداث تصفیه خانه آب های سطحی صالح آباد با ظرفیت 4 مترمکعب بر ثانیه به منظور تصفیه رواناب های سطحی آلوده نهر فیروزآباد، 
انهار بهشتی و یاخچی آباد، احداث خطوط انتقال و توزیع پساب در سطح 30000 هکتار به منظور تامین بهنگام آب مورد نیاز اراضی کشاورزی 
پایین دست تصفیه خانه های آب های سطحی در فصول کشت، احداث مخازن ذخیره و تنظیم پساب به حجم 150 میلیون مترمکعب به منظور 
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امکان ذخیره سازی پساب خروجی از تصفیه خانه های آب های سطحی در فصول غیرکشت و تنظیم جهت بهره برداری در فصول مورد نیاز برای 
تامین نیازهای کشاورزی اراضی پایین دست و همچنین صنایع منطقه می باشد. این پروژه تا پایان سال 94، پیشرفت 5درصدی داشته که پیش بینی 

می گردد تا سال 99 تکمیل گردد. 

احداث خط دوم انتقال پساب تصفیه خانه جنوب تهران به دشت هاي ورامین، پاکدشت و شهرري 
خط اول طرح شامل یک کانال بتنی ذوزنقه ای به طول 36 کیلومتر بوده که قریب 25 سال از ساخت آن می گذرد. در حال حاضر این خط ظرفیت 
انتقال چهار مترمکعب بر ثانیه از پساب های تصفیه خانه جنوب تهران به دشت ورامین را دارا می باشد. از آنجا که ظرفیت خروجی تصفیه خانه جنوب 
تهران دارای نوسان بوده و قادر خواهد بود تا میزان 13 مترمکعب برثانیه، پساب را در شرایط حداکثري تولید نماید لذا جهت انتقال مابقی ظرفیت 
خروجی تصفیه خانه به دشت ورامین الزم بود تا سامانه خط دوم طرح نیز اجرا شود. خط دوم انتقال تصفیه خانه جنوب تهران، با ظرفیتی بالغ بر 9 
مترمکعب بر ثانیه احداث می شود. این سامانه شامل یک خط لوله به طول 36 کیلومتر با قطر سه متر و از نوع GRP  است که در مجاورت خط اول 
)کانال موجود تهران( تعبیه خواهد شد. با اجرای این سامانه ساالنه 203 میلیون مترمکعب نیاز آب کشاورزی دشت ورامین، 25 میلیون متر مکعب 
نیاز آب کشاورزی شهر ری و همچنین 50 میلیون مترمکعب تغذیه مصنوعی دشت ورامین تامین خواهد شد. با اجرای این طرح، عالوه بر جلوگیری 
از بحران آب زیرزمینی دشت ورامین، امکان تامین آب قابل تنظیم برای حدود 25 هزار هکتار از شبکه 50 هزار هکتاری ورامین و شهرری فراهم 

خواهد شد که نقش بسزایی را در تولیدات کشاورزی و افزایش ضریب ماندگاری کشاورزان در منطقه ایفا می نماید. 

تکمیل فاز اول و دوم تصفیه خانه ششم 
این تصفیه خانه بزرگترین تصفیه خانه کشور است و نیمی از جمعیت تهران را در صورت بهره برداری کامل زیرپوشش خود قرار خواهد داد. سامانه 
انتقال آب از سد امیر کبیر به تهران بهره برداری شده و بهره برداری از فاز اول مدول یک تصفیه خانه ششم تهران  به ظرفیت 7/5 متر مکعب 
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در ثانیه تا انتهای سال 1395 انجام خواهد شد.که اعتبار مورد نیاز جهت این بخش از محل منابع عمومی و  معادل 1200 میلیارد ریال می باشد. 
برای فاز دوم تصفیه خانه در سال 95 فرآیند برگزاری مناقصه جهت انجام مدول دوم تصفیه خانه، از طریق واگذاری به بخش غیردولتی صورت 

خواهد پذیرفت.

اجرای سد نم رود 
اهداف اجرای این سد، تنظیم سالیانه 120 میلیون متر مکعب آب شرب، کشاورزی و صنعتی اراضی پایین دست به منظور تأمین نیازهای آبی شهرها 
و روستاهای محدوده طرح، بهبود و توسعه الگوی کشت اراضی کشاورزی پایین دست به مساحت بیش از 35 هزار هکتار و ارتقای کمی و کیفی 
محصوالت کشاورزی، جلوگیری از شور شدن سفره های آب زیرزمینی و از بین رفتن آبخوان منطقه، اشتغال زایی طرح در حین اجرا )به صورت 
مستقیم و غیر مستقیم( و همچنین فراهم نمودن زمینه اشتغال در منطقه حین بهره برداری و جلوگیری از مهاجرت به کالن شهرها می باشد. این 
سد از نوع خاکی با هسته رسی، طول تاج 680 متر، حجم بدنه 7 میلیون متر مکعب، وسعت حوزه 561 کیلومتر مربع و حجم آب قابل تنظیم 119/5 

میلیون متر مکعب می باشد. این سد تاکنون پیشرفت 78 درصدی داشته که پیش بینی می گردد در سال 97 تکمیل گردد. 

تجهیز نقاط تحویل آب استان به ابزار مناسب اندازه گیری جریان آب 
با توجه به قدمت شبکه های آبیاری و گذشت بیش از 50 سال از ساخت آنها، در حال حاضر امکان تحویل دقیق آب به کشاورزان میسر نمی باشد. 
با اجرای این طرح، امکان توزیع دقیق و بهینه آب نیز فراهم می گردد. در سال 95، تعداد 68 دریچه نیرپیک و 2 ابزار اندازه گیری الکترونیکی در 

نظر گرفته شده است.
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شرکت آب و فاضالب استان
تکمیل و بهره برداری از مدول اول تصفیه خانه فاضالب شهرهای پردیس، پرند، پیشوا، شهریار و میگون 

افزایش درصد جمعیت پوشش سامانه های فاضالب در این 5 پروژه مد نظر می باشد. ذینفعان این پروژه ها مردم منطقه، تأمین حقآبه بخش های 
صنفی، کشاورزی، فضای سبز و حقآبه زیست محیطی، صنایع پایین دستی به واسطه استفاده از پساب در صنعت کشاورزی و همچنین کارخانجات 

و صنایع تولیدی مدنظر می باشد.

تکمیل و بهره برداری کامل از تاسیسات  فاضالب شهرهای لواسان، قدس، اسالمشهر، تهران، مالرد، قرچک، ورامین، 
رودهن-بومهن و رباط کریم 

افزایش درصد جمعیت پوشش سامانه های فاضالب در این پروژه ها مدنظر می باشد. تا پایان برنامه ششم 11478 هزار نفر در صورت تحقق کامل 
این پروژه ها تحت پوشش قرار خواهند گرفت. 

واگذاری تصفیه خانه فاضالب پرند به روش بیع متقابل به بخش خصوصی
این پروژه با هدف تحت پوشش قرار دادن 173000 نفر به بخش خصوصی واگذار خواهد گردید.

واگذاری تصفیه خانه فاضالب لویزان تهران به روش بیع متقابل به بخش خصوصی )شهرداری منطقه4( 
این پروژه با هدف تحت پوشش قرار دادن 463000 نفر، به بخش خصوصی )شهرداری منطقه چهار( واگذار خواهد گردید.
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ارتقای بهره وری آب 
اصالح الگوی مصرف آب در بخش شرب )کاهش درصد تعداد واحدهای با مصرف باالی 20 مترمکعب در سطح کشور به 5/22 درصد( در این 

پروژه مد نظر می باشد. کاهش تعداد مشترکین با مصرف بیش از 20 مترمکعب در سال 95 به تعداد 97862 مشترک مدنظر می باشد

شرکت آب و فاضالب روستایی
مهندسی مجدد تأسیسات تأمین و توزیع آب شرب روستاهای استان 

مهندسی مجدد و زون بندی شبکه ها به منظور کاهش اتفاقات، زمان، تعداد حوادث و پایین آوردن هزینه های بهره برداری در این پروژه مدنظر می باشد.

تأمین آب بهداشتی سالم در سطح روستاهای استان 
ایجاد سامانه های نوین تأمین و توزیع آب بهداشتی با تهیه و نصب 30 دستگاه الکترولیز نمک طعام و تهیه و نصب 8 دستگاه تصفیه آب )RO در 

سطح استان( طی برنامه ششم مد نظر می باشد.

شرکت های برق منطقه ای، توزیع نیروی برق استان و توزیع نیروی برق تهران بزرگ:
کاهش تلفات شبکه انتقال و فوق توزیع 

شناسایي خطوط با تلفات باالي 3درصد انتقال و تکمیل نصب کنتور در تمامي مبادي ورودي و خروجي، خطوط انتقال و خطوط فوق توزیع جهت 
کاهش تلفات صورت می پذیرد.
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نصب سیستم های خورشیدی به میزان 1755 کیلووات 

اجرای 5 پروژه تزریق توان و فروش برق به شبکه 
با سرمایه گذاری صورت گرفته توسط بخش خصوصی ، توان برق در 5 نقطه نظیر پرند، حرم امام و چرمشهر افزایش می یابد. 

اداره کل راه و شهرسازی
استفاده از بتن به جای قیر با هدف باال بردن کیفیت ساخت راه ها، کاهش هزینه هاي اجرایي و کمک به تولید سیمان 

اداره کل راه و شهرسازي استان در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي، برنامه هاي اجرایي مناسبي را براي باال بردن کیفیت ساخت راه ها و کاهش 
هزینه هاي اجرایي عملیات راهسازي به عنوان مهم ترین گام ها براي اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتي در حوزه مسئولیت خود مد نظر قرارداده 
است. در پروژه هاي احداث راه با توجه به اختالف قیمت سیمان و قیر و همچنین مازاد تولید سیمان در کشور و بر اساس مطالعات صورت گرفته، 
مالحظه مي گردد اجراي روسازي بتن غلتکي و یا تثبیت شده با سیمان یا آهک داراي عمر، دوام، مقاومت و سرعت اجراي بیشتر بوده و همچنین 
هزینه اجرا و نگهداري پایین تر نسبت به روسازي آسفالتي دارد. لذا استفاده از روش هاي تثبیت و بتن غلتکي در پروژه هاي استان تهران 

مدنظر می باشد.
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اداره کل راه آهن 
احداث خطوط ریلی حومه ای

در این پروژه احداث و توسعه قطارهای حومه ای در مسیرهای تهران- پرند، تهران- گرمسار و تهران- هشتگرد مدنظر می باشد. این پروژه با توجه 
به اثرات آن بر کاهش آلودگی هوا، ترافیک و مصرف انرژی به دلیل مدیریت تردد جمعیت شناور در سطح شهر و استان تهران از اهمیت ویژه ای 

برخوردار می باشد.

اتاق اصناف تهران
تاسیس شرکت مدیریت صادرات تخصصی اصناف 

در راستای توانمندسازی صنوف دارای مزیت برای صادرات، تاسیس شرکت مدیریت صادرات تخصصی اصناف ضروری به نظر می رسد تا با ارائه ی 
آن دسته خدمات بازرگانی، که انجام آن از عهده و توان مالی واحدهای صنفی به صورت مجزا، خارج است )از مرحله بازاریابی و سفارش گیری تا 

مرحله تحویل( کمک به صادرات محصوالت اصناف مختلف نماید.  

شفاف سازی نظام توزیع از طریق توسعه فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ 
اصالح ساختار و نگرش های سنتی حاکم بر نظام توزیع کشور، بکارگیری نظام توزیع حول محور تولید داخلی، ایجاد شفافیت در نظام توزیع و 
توانمندسازی و استفاده از ظرفیت واحدهای خرده فروشی و عمده فروشی موجود از طریق توسعه فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ صورت می پذیرد. 
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ایجاد خوشه های کسب وکار 
و  تنوع  افزایش  قیمت،  افزایش کیفیت، کاهش  نظیر  اقتصاد  مزایای  به  و دستیابی  متوسط  و  بنگاه های کوچک  و  بزرگ  بنگاه های  بین  ارتباط 
رقابت پذیری با ایجاد خوشه های کسب و کار فراهم می گردد. همچنین خروج صنایع آالینده از بافت شهری و برنامه ریزی یکپارچه در طول زنجیره 

امکان پذیر می شود. 

تجمیع بخشی از واحدهای خدمات فنی تهران ذیل برند واحد و فعالیت تحت فرانچایز 
بستر  ایجاد  صنفی،   واحدهای  فنی  دانش  سطح  مستمر  روزرسانی  به  کشور،  در  فروش  از  پس  خدمات  احیای  خدمات،  کیفی  سطح  ارتقای 
تجاری سازی ایده ها، تسهیل دسترسی به منابع مالی و بانکی و یکپارچه شدن خدمات و سطوح کیفی با شکل گیری یک برند واحد در خدمات فنی 

می پذیرد.  صورت 

طراحی، ایجاد و راهبری کلینیک های بهبود اصناف 
در راستای توسعه فرهنگ ارائه و استفاده مناسب از خدمات مشاوره فنی و مدیریتی در سطح اصناف، بهبود عملکرد و بهره وری اصناف و شناخت 

مشکالت اصلی اصناف کشور و راهکارهایی برای مواجهه با آنها، ایجاد کلینیک اصناف ضروری می باشد. 

احداث شهرک صنفی تولید پوشاک
این طرح با هدف کاهش هزینه های تولید، تجمیع ظرفیت های بخش خصوصی، بهره مندی از فرصت ها و ظرفیت های بخش خصوصی، بهره مندی 
از فرصت ها و ظرفیت های قانونی مناطق ویژه اقتصادی برای تولید صادرات محور و با بهره-مندی از آخرین سطح دانش و تکنولوژی روز دنیا، با 

نگاهی به آینده ی صنعت پوشاک ایران و جهان طراحی شده است. 
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این شهرک، بر اساس تأسیس کارخانجات بسیار بزرگ و مستقل طراحی نشده بلکه منطق طراحی این شهرک بر پایه خوشه های صنعتی بزرگ، 
متشکل از واحدهای متوسط 200 تا 1000 متری )40 تا 200 نفر نیروی کار( و به اشتراک-گذاری ظرفیت ها و بخش های هزینه بر تولید با منطق 
کاهش هزینه ها طراحی شده، هر خوشه با ابعاد 210*210 متر و با مساحت 44.100 مترمربع شامل 11.800 متر سوله ی تولیدی، یک انبار مرکزی 
بزرگ، یک واحد برش بزرگ که خدمات برش را برای کلیه ی واحدها بر عهده دارد، موتورخانه ی مرکزی که تأمین باد، بخار و برق کلیه واحدها را بر عهده 
دارد و یک سالن طراحی که هریک از واحدها در آن صاحب یک اتاق اختصاصی بوده و از خدمات مشترک آن بهره مند می شود تشکیل می گردد. 

پارک علم و فناوری پردیس
اجراي طرح لیزینگ محصوالت دانش بنیان استان 

توسعه بازارهاي بالفعل و شناسایي بازار بالقوه شرکت هاي دانش بنیان و تقویت رویکرد استفاده از محصوالت و دستاوردهاي شرکت هاي داخلي در 
طرح لیزینگ محصوالت دانش بنیان مدنظر می باشد. در این طرح شناسایي و توانمندسازي کارگزاران، بازاریابي محصوالت منتخب شرکت هاي 

دانش بنیان )داراي قابلیت لیزینگ( و اعطاي تسهیالت لیزینگ براي خرید محصوالت دانش بنیان اجرا می گردد. 

راه اندازي دفاتر فن بازار منطقه اي استان 
دفتر فن بازار با هدف تسهیل و تسریع ارائه خدمات به شرکت هاي دانش بنیان و فناور، نخبگان و فناوران و صنعتگران استان، رونق بازار فناوري 

استان و تکمیل زنجیره تجاري سازي ایده ها و طرح هاي فناوري قابل سرمایه گذاري راه اندازی می گردد. 
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برگزاري فستیوال اختراعات 
فستیوال اختراعات، بازاري امن و مطمئن براي معرفي اختراعات و سایر مصادیق مالکیت فکري به سرمایه گذاران، ایجاد ارزش اقتصادي براي 

اختراعات و تقویت بکارگیري اختراعات و نواوري ها در بازار فناوري کشور می باشد. 

پروژه افزایش روند رشد نوآوری در استان 
توانمندسازی تیم های استارتاپی، ایجاد شتاب دهنده های نوآوری و کمک به ایجاد شرکت های نوپای ماندگار در راستای افزایش روند رشد نوآوری 

در استان انجام می گیرد. 

احداث پارک علم و فناوری سالمت مالرد
دانشگاه علوم پزشکی ایران با رویکرد نظام نوآوری و برنامه ریزی و همچنین تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه، اقدام به ایجاد پارک فناوری 
سالمت نموده است. 80 درصد زمینه های فعالیت این پارک در حوزه های دارویی )سیستم های نوین داروسازی، نانوداروها، داروهای رادیواکتیو، 
رادیودارو، تولید گیاهان دارویی( تجهیزات )ارتوپدی، تولید بافت، تجهیزات آزمایشگاهی و کمک آموزشی پزشکی و توانبخشی، تجهیزات طب 
سنتی( خدمات تخصصی )استانداردسازی آزمایشگاه های تخصصی، بررسی ایمنی واکسن ها و فرآورده های بیولوژیک( و 20 درصد در سایر حوزه ها می باشد.

اداره کل استاندارد: 
استقرار نظام استاندارد زنجیره غذا از مزرعه تا مصرف نهایی در محورهای ایمنی، اصالت، کیفیت در محصوالت غذایی

هدف کلی این پروژه ارتقای سطح کیفی محصوالت زنجیره غذا و بهبود در ساختار تولید می باشد. برای این امر نیاز به تدوین استانداردهای جدید 
و نیز بازنگری استانداردهای موجود و نیز تجهیز آزمایشگاه های معتبر با تجهیزات به روز است.
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استقرار نظام استانداردسازی خودرو در حوزه های آزمون قطعات حساس، آزمون جاده ای و تجهیزات خطوط معاینه فنی 
از طریق ظرفیت سازی بخش غیردولتی

هدف کلی این پروژه بهبود در ساختار تولید، تقویت الگوهای نظارت، ایجاد اطمینان در مصرف کننده می باشد. ذینفعان پروژه؛ اقتصاد کالن کشور، 
تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، واردکنندگان و سازمان ملی استاندارد می باشد. که در این راه می توان از خدمات سایر سازمان های دولتی مرتبط 

نیز بهره مند شد.
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کاهش مصرف انرژی در لوازم خانگی ) الکتریکی و هیدروکربنی (
هدف کلی این پروژه مدیریت انرژی، بهبود بهره  وری و راندمان در تولید و کمک به اقتصاد ملی می باشد. کاهش مصرف انرژی در لوازم خانگی 
)الکتریکی و هیدروکربنی( از طریق تدوین استانداردها، آموزش استانداردسازی و ترویج و اطالع رسانی و استانداردسازی مصرف انرژی صورت می پذیرد.

 

گسترش پوشش استاندارد در جامعه
هدف کلی این پروژه استقرار نظام یکپارچه استانداردسازی در کشور، تبدیل نمودن استاندارد به عنوان مطالبه مردمی از طریق آشنا نمودن مردم 

به حقوق خود و استقرار نظام خوداظهاری در حوزه استانداردسازی می باشد.

بروشورهای تدوین شده ترویجی
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بخش هفتم:

شاخص های رصد تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی استان تهران
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مقدمه:
امروزه کمترین تردیدي نسبت به اصل وجود نظام نظارت و ارزیابي عملکرد از ناحیه مسئولین، اندیشمندان ودست اندرکاران نظام وجود ندارد به 
طوري که فقدان آن را به عنوان بیماري کشوري قلمداد مي نمایند. به عبارت دیگر برنامه ریزی و نظارت دو فرآیند اساسی و بسیار مهم در مدیریت 

هر پدیده ای هستند که نبود نظام نظارتی بعد از برنامه ریزی، میزان تحقق یا عدم تحقق آن را ملموس نخواهد نمود.
نظام نظارت و ارزیابي تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ابزاری در جهت شناخت وضع موجود و میزان و نحوه ی رسیدن به آن و اهداف 
از پیش تعیین شده در استان و دستگاه هاي اجرایي است، لذا دستمایه بسیار مهمي براي برنامه ریزي، تعیین اهداف و استراتژي هاي آینده استان 
مي باشد و دیدگاه مشخصی از وضع موجود و عملکرد استان در اقتصاد مقاومتی و در نهایت دورنمای روشني را با توجه به فرصت ها و تهدیدها 

براي تصمیم گیری مدیران ارشد استان ارائه مي دهد. 
و  موارد نقص  لحاظ اصالح  به  تدوین شده  برنامه های  بر  تاثیر  اول  بعد  را در پی خواهد داشت،  بازخورد  نظارتی سه  نظام  این  اجرای  و  وجود 
کاستی های آن ها، بعد دوم تاثیر بر اجرا کنندگان به لحاظ رفع نقاط ضعف و تهدیدهای موجود و بعد سوم و اساسی نیز درک کامل از میزان تحقق 

و اجرای کامل سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه های یازده گانه آن در استان تهران است.
بر این مبناست که به منظور نظارت بر حسن اجرا و تحقق برنامه های یازده گانه اقتصاد مقاومتی استان، طراحی نظام نظارتی و تعیین شاخص های 
قابل اندازه گیری و ملموس ضروری به نظر می رسد. شاخص های در نظر گرفته شده در این موضوع باید ویژگی های صراحت، سادگی محاسبه، 

قابلیت درک آسان و کمی بودن را دارا بوده و از سوی دیگر منابع آماری و اطالعاتی قابل اتکا و اعتماد در این خصوص وجود داشته باشد.
در این فصل 73  شاخص پیشنهادی رصد تحقق اقتصاد مقاومتی ذیل برنامه های یازده گانه اقتصاد مقاومتی استان تهران که بیشتر از جنس 
شاخص های سنجش کننده خروجی ها می باشد، آمده است. در این قسمت سعی شده در نگاه کارشناسی شاخص هایی انتخاب شود که بتواند به طور 

دقیق ابعاد مختلف برنامه ها را مورد سنجش قرار داده و نتایج ناشی از اجرای برنامه ها را به خوبی نشان دهد.
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شاخص های رصد تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی استان تهران

واحد سنجش شاخص های ارزیابی عنوان برنامه

نسبت ریالی بهره وری کل عوامل تولید 

برنامه ملی ارتقای بهره وری

نسبت ریالی شاخص بهره وری نیروی کار 
نسبت ریالی بهره وری انرژی 

درصد راندمان کل نیروگاه ها )آبی، برقی، گازی( 

کیلوگرم بر متر مکعب آب
بهره وری آب در کشاورزی 

)میزان مصرف آب بر میزان تولید محصول کشاورزی(
درصد میزان بهره وری آب در کشاورزی )راندمان آب در کشاورزی(
درصد میزان اتالف آب در شبکه تولید و توزیع آب

1-  شاخص بهره وری کل: مجموع کل ورودي ها )نهاده ها بر حسب ریال(/ مجموع کل خروجي ها)ستانده ها بر حسب ریال( 
2- شاخص بهره وري نیروي کار: نسبت ارزش افزوده )ریال( به تعداد شاغلین 

3- بهره وری انرژی: عبارت است از نسبت ارزش افزوده)ریالی( ایجاد شده به مقدار انرژی مصرف شده
4- راندمان کل نیروگاه ها :)میزان انرژی مصرفی جهت تولید برق / میزان انرژی تولیدی تحویلی به شبکه برق(*100 

1

2

3

4
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شاخص های رصد تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی استان تهران

واحد سنجش شاخص های ارزیابی عنوان برنامه

درصد نسبت صادرات غیرنفتی به کل صادرات 

برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد
 )توسعه صادرات غیر نفتی(

درصد سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال پایه
درصد نسبت حجم سرمایه خارجی وارده به مصوب
دردصد نسبت سرمایه گذاری خارجی وارده به کل سرمایه گذاری
کیلومتر افزایش طول خطوط هوایی و زمینی برق

نفر میلیون تن ظرفیت مسافر و بار هوایی
درصد سهم صادرات فنی و مهندسی از صادرات غیرنفتی 
درصد میزان صادرات تولیدات کارخانه ای به کل صادرات
درصد میزان صادرات کاالهای با فناوری باال به کل صادرات
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شاخص های رصد تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی استان تهران

واحد سنجش شاخص های ارزیابی عنوان برنامه

درصد نرخ مشارکت نیروی کار 

برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی
 )درون زایی اقتصاد(

درصد نسبت درآمد مالیاتی به کل منابع بودجه عمومی
درصد میزان صادرات صنایع دستی به کل صادرات
درصد سهم معدن در تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 
تعداد میزان تکمیل طرح های صنعتی با پیشرفت فیزیکی باالی 60 درصد

درصد  واحدهای تولیدي مشکل دار تعیین تکلیف شده 
درصد ضریب پوشش استاندارد 
درصد ضریب خوداتکایی محصوالت کشاورزی
درصد نسبت حجم سرمایه خارجی مصوب استان به کشور
درصد نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به کل سرمایه گذاری استان

درصد
میزان استفاده انرژی های تجدید پذیر و تولیدات پراکنده در شبکه 

توزیع برق 
تعداد ایجاد اشتغال جدید در استان

5- 100* )کل جمعیت 10 ساله و بیش تر)یا 15 ساله و بیشتر( / جمعیت فعال 10 ساله و باالتر)یا 15 ساله و بیشتر( )= نرخ مشارکت نیروی کار

5
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شاخص های رصد تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی استان تهران

واحد سنجش شاخص های ارزیابی عنوان برنامه

درصد ضریب جینی 

برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی
 )درون زایی اقتصاد(

درصد میزان توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستائی
برابر نسبت هزینه دهک باال )ثروتمند ترین( به دهک پایین )فقیر ترین( 

برابر
نسبت سهم دو دهک باال )20 درصد ثروتمند ترین( به دو دهک پایین 

)20 درصد فقیر ترین( 
درصد نسبت هزینه های غیر خوراکی به  هزینه های خوراکی

میلیون ریال درآمد سرانه )خانوار شهری- خانوار روستایی(

6

6- ضریب جیني

ضریــب جینــي )G(: شــاخص نابرابــري درآمــد اســت کــه از منحنــي لورنــز به دســت مي آیــد و هــر ســال توســط بانــک مرکــزي و مرکــز آمــار ایــران بــراي کل کشــور محاســبه و اعــالم مي شــود و قابلیــت محاســبه در 
ــت. در صورتي که توزیع درآمد کاماًل برابر باشد، این ضریب مساوي صفر و در صورتي که توزیع درآمد کاماًل نابرابر باشد، این ضریب مساوي یک است. هرچه این ضریب کوچکتر باشد، بیانگر آن  ــز داراس ــتاني را نی ــطح اس س

است که درآمد عادالنه تر توزیع شده است.

AB: فاصله بین دهک هاي درآمدي )0/1(

AC: میزان درآمدهاي یک دهک

AC میزان درآمدهاي بعد از دهک :BD

G=1 -∑AB (AC+BD)
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شاخص های رصد تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی استان تهران

واحد سنجش شاخص های ارزیابی عنوان برنامه

میلیون ریال شاخص رفاه اجتماعی 

برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی
 )درون زایی اقتصاد(

نمره از 1 شاخص فقر چند بعدی 
نمره از 1 شاخص توسعه انسانی 
نمره از 1 شاخص توسعه جنسیتی 

7

8

9

10

7-رفاه اجتماعی

رفاه اجتماعی: این شاخص، میزان نابرابری درآمد را بر مبنای دو شاخص ضریب جینی)G( و درآمد سرانه به قیمت ثابت یا جاری) ( محاسبه مینماید و هر چه عدد این شاخص بیشتر باشد، نشان از بهبود وضعیت توزیع درآمد در 
استان دارد.

 8 - شاخص فقر چندبعدی نشان دهنده محرومیت افراد جامعه در قابلیت های اولیه انسانی است و الگوی متفاوتی از فقر درآمدی ارائه می کند. این شاخص دارای سه بعد کلی:1-بهداشت و سالمت  2- آموزش 3- استانداردهای 
زندگی است که براساس آن میزان محرومیت مشخص می شود. فرمول نحوه محاسبه در گزارش سال 2013 برنامه توسعه سازمان ملل متحد و در سال 1394 در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موجود است.

  - بنیان نظری این شاخص اعالمیة جهانی حقوق بشر است که توسط سازمان ملل تنظیم شده است. این شاخص اخیراً از ترکیب سه فاکتور زندگی توام با سالمت) امید به زندگی در بدو تولد (، استاندارد زندگی مناسب   و دانش  
تشکیل شده، فرمول نحوه محاسبه در گزارش سال 2013 برنامه توسعه سازمان ملل متحد و کتاب شاخص های ارزیابی تحقق سند چشم انداز منتظره توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام موجود است.

 10 - شاخص توسعه جنسیتی از تقسیم شاخص توسعه انسانی زنان به شاخص توسعه انسانی مردان محاسبه می شود.آن بیانگر نابرابری های جنسیتی در دستیابی به سه بعد اصلی توسعه انسانی که عبارتند از : سالمت، آموزش 
و احاطه بر منابع اقتصادی است. سنجه بعد سالمت از نسبت نرخ امید به زندگی در بدو تولد مردان و زنان، آموزش از طریق نسبت سال های مدرسه روی دختران و پسران و میانگین سال های تحصیل زنان و مردان 25 سال و 
باالتر و احاطه به منابع اقتصادی از طریق تفاوت درآمد کسب شده توسط زنان و مردان محاسبه و سنجش می شود.  شاخص نابرابری جنسیتی براساس ترکیب تفاوت و تبعیض در سه بعد سالمت، توانمندی و مشارکت اقتصادی 

مورد سنجش قرار می گیرد. سنجه های مربوط به سالمت عبارتند از: نرخ مرگ و میر مادران در هر 100 هزار تولد زنده و میزان تولد در هر 1000 تولد توسط زنان در سنین 15 تا 19 سال
سنجه های توانمندی عبارتند از: درصد نمایندگان زن در مجلس و درصد زنانی که به تحصیالت متوسطه و عالی دست پیدا کرده اند و سنجه مشارکت اقتصادی درصد مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی است.  

   W=  (-1G) 
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واحد سنجش شاخص های ارزیابی عنوان برنامه

درصد رشد اقتصادی 
برنامه ملی برقراری انضباط مالی در 

بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه 
به نفت

درصد سهم استان از تولید ناخالص داخلی 
میلیون ریال تولید ناخالص داخلی سرانه استان

تعداد اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دستگاه های اجرایی استان
درصد میزان رشد درآمدهای مالیاتی در استان
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واحد سنجش شاخص های ارزیابی عنوان برنامه

شاخص ترکیبی شاخص اقتصاد دانش بنیان 
واحدبرنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان تعداد شرکت های دانش بنیان موجود

تعداد میزان ایجاد دفاتر فن بازار

11

11- امروز ه با استفاده از روش شناسي ارزیابي دانش)Knowledge Assessment Methodology=KAM ( ، اقتصاد دانش مورد ارزیابي قرار میگیرد . با استفاده از روش شناسي مذکور میزان آمادگي کشورها براي رقابت در 
اقتصاد دانش با 109 متغیر )که براساس یک مقیاس 0 تا 10 درجه اي تعریف مي شود ( اندازه گیري مي شوند. این شاخص قابلیت تطبیق استانی نیز دارد . این متغیرهاي ساختاري و کیفي به عنوان نماینده چهار رکن در شبکه 

اقتصاد دانش به کار مي روند که عبارتند از : 
* انگیزه اقتصادي و نظام نهادي : 

- موانع گمرکي و غیرگمرکي 
- کیفیت قانون 
- اجراي قانون 

* آموزش : 
- نرخ باسوادي بزرگساالن 

- نرخ ثبت نام در مقطع آموزش متوسطه 
- نرخ ثبت نام در مقطع آموزش عالي 

*  نوآوري : 
- دریافت ها و پرداخت هاي رویالتي و کارمزدهاي پروانه 

 )USOTP( تعداد پتنت هاي اعطا شده توسط اداره پتنت و علوم تجاري -
- تعداد مقاالت در ژورنال هاي علمي و فني 

* فناوري هاي اطالعات و ارتباطات : 
- تعداد تلفن هاي ثابت و همراه به ازاي هر 1000 نفر 

- تعداد کامپیوترها به ازاي هر 1000 نفر 
- تعداد کاربران اینترنت به زاي هر 1000 نفر 

براساس ارکان چهارگانه فوق، دو شاخص براي سنجش کلي آمادگي کشورها به سوي اقتصاد دانش محور مطرح مي شود: 
الف: شاخص اقتصاد دانش بنیان )KEI( که میزان آمادگي یک کشور براي استفاده مؤثر از دانش در توسعه اقتصادي را مورد سنجش قرار مي دهد . درواقع شاخص اقتصاد دانش بنیان مبتني بر میانگین نمرات استاندارد شده یک 

کشور در رابطه با ارکان چهارگانه مي باشد که عبارتند از : انگیزه اقتصادي و نظام نهادي ، آموزش، نوآوري و فناوري هاي اطالعات و ارتباطات 
ب:شاخص اقتصاد دانش )KI( ، توانایي یک کشور براي تولید، پذیرش و انتشار دانش را مورد ارزیابي قرار مي دهد و از میانگین نمرات استاندارد شده عملکرد کشورها در سه رکن آموزش، نوآوري و فناوریهاي اطالعات و ارتباطات 

تشکیل مي شود .
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12- این شاخص سه بعد را همزمان مورد سنجش قرار می دهد. بعد اول از تعداد خدمات قابل الکترونیکی شدن چه درصدی الکترونیکی شده است . بعد دوم از خدمات الکترونیکی شده چه درصدی بصورت حضوری ارایه 
خدمات می شود و چه درصدی به صورت الکترونیکی و بعد سوم نسبت تعداد خدمات در حال ارایه الکترونیک به کل تعداد خدمات در حال ارایه ضرب بر صد است. در زمان تعریف شاخص ها این موضوع به شکل دقیق در 

سامانه مربوطه تعریف می گردد.
13- شاخص میزان ادراک و تجربه فساد بر اساس متدولوژی کیکاک و سازمان شفافیت بین الملل پس از تطبیق در شریط بومی استان تهران انجام خواهد شد.

واحد سنجش شاخص های ارزیابی عنوان برنامه

درصد میزان تجاری سازی محصوالت دانش بنیان

برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی 
اقتصاد

عدد تعداد سامانه های ملی یکپارچه الکترونیکی
درصد ضریب نفوذ ارایه خدمات الکترونیکی 
تعداد میزان مراجعات حضوری مردم به دستگاه ها
درصد میزان ارایه خدمات غیرحضوری به کل خدمات قابل ارایه

درصد
میزان اطالع رسانی قوانین، مقررات، اطالعات تماس، فرایندها، 

استانداردها، معامالت، برنامه ها و تصمیمات از طریق سایت 
دستگاه های اجرایی

نمره از 100 میزان ادارک و تجربه فساد در استان 
درصد میزان کشف قاچاق کاالهای ممنوعه
درصد میزان جلوگیری از قاچاق فرآورده های نفتی

12

13
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واحد سنجش شاخص های ارزیابی عنوان برنامه

میلیارد ریال میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های عمرانی

برابربرنامه ملی مردمی کردن اقتصاد
نسبت زمان خاتمه طرح های عمرانی به زمان در نظرگرفته شده برای 

بهره برداری طرح
درصد نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به کل سرمایه گذاری استان

نفر-ساعت سرانه آموزش تعداد مدیران و کارکنان آموزش دیده به کل پرسنل

برنامه گفتمان سازی و فرهنگ 
سازی اقتصاد مقاومتی

تعداد شبکه و تعداد مردم 
عضو

استفاده از شبکه های اجتماعی جهت اطالع عموم مردم

ساعت
میزان برنامه های تولیدی تلویزیونی و رادیویی با موضوع اقتصاد 

مقاومتی 
تعداد  اجرای کمپین های مشارکتی
تعداد میزان حمایت از آثار فرهنگی و هنری

مترمکعب آب
کیلووات ساعتمیانگین مصرف آب، برق و گاز برای خانوارها برق

مترمکعب گاز


