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انقالب اسالمی عالوه بر رشد ارزش های واالی انسانی، دست يابی به جامعه ای برخوردار از اقتصاد پيشرفته ، توانا در توليد 
علم و فن، و متکی به انسان هايی توانمند و پويا را هدف خود قرار داده است. 

اهداف متعالی انقالب در استان، همراه با ارزش مداری، استعداد علمی و هنر، اعتماد به نفس و توانمندی انسانی مردمان استان 
در راستای تالش و مديريت های مؤثر در صحنه های مختلف، اصفهان را طاليه دار توسعٔه علم، فرهنگ، هنر و اقتصاد در کشور ساخته 

است، که آثار آن را در جای جای استان می توان مشاهده کرد.

دستاوردهای استاندرس هجدهم

فعاليت گروهی ۱ـ۷  
ــ از افتخارات استان اصفهان در سی سال پس از پيروزی انقالب اسالمی، کدام يک را به ياد داريد؟ با کمک 

دبيرتان تعدادی از آن ها  را نام ببريد. 
ـ از يادآوری اين افتخارات چه احساسی داريد؟  ـ

الف) بخش اقتصادی 
توسعٔه اقتصادی استان اصفهان نقش ارزنده ای در رشد اقتصادی کشور داشته است. در اين جا با پاره ای از فعاليت های 

اقتصادی ارزشمند استان در سی سالٔه اخير آشنا می شويم. 
ضريب  که  ٦٥ــ١٣٥٥  سال های  برخالف  استان  جمعيت  انقالب،  دوم  دهٔه  از  جمعيتی  سياست های  اجرای  با  جمعيت:  ــ 

جوانی جمعيت روند صعودی داشته، تا سال ١٣٨٥ کاهش يافته است. 
با اجرای برنامه های متعدد تنظيم خانواده، امروزه جمعيت استان از لحاظ رشد و ساختار سنی و جنسی وضعيت متناسب تری 

نسبت به گذشته دارد. 
اجرای سياست های جمعيتی موفق در استان، نرخ رشد ١/٥ درصد را در سال ١٣٨٥ به دنبال داشته و با بهبود مشخصٔه 

است.  آمده  به وجود  استان  اجتماعی  ــ  فرهنگی  رشد  و  اقتصادی  توسعٔه  در  تسريع  جهت  مناسب تری  شرايط  جمعيتی، 
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بيشتر بدانيم  

توسعٔه  هدف  با  بورس  بازار  پيدايش  استان  اقتصادی  بخش های  ضروری ترين  از  يکی  کالن:  اقتصاد  ــ 
سرمايه گذاری و مشارکت اقتصادی بوده است. بورس اصفهان در اسفند ماه ١٣٨٢ رسماً کار خود را آغاز کرده و 
با رشدی معادل ٢٣/٥ درصد در سال ١٣٨٧ به باالترين ارزش معامالت در چند سال اخير رسيده است. آيا می دانيد 

کار بورس چيست؟ 
ــ بانکداری، صندوق های حمايتی: اجرای قانون عمليات بانکی بدون ربا، گسترش شعب بانک ها، رشد 

تسهيالت اعطايی و افزايش جذب سپرده ها نزد بانک های استان، از جمله اقدامات مؤثر در اين حوزه بوده است. 
ايجاد صندوق های حمايتی در اجرای عدالت اجتماعی و تسهيالت برای اشتغال و ازدواج نقش مهمی داشته 

است. 
آيا در شهر شما صندوق حمايتی وجود دارد؟ 

يکی از خدماتی را که اين صندوق به مردم ارائه می دهد، به دوستانتان معرفی کنيد. 

ــ بازرگانی خارجی: تدوين سند راهبرد توسعٔه صادرات غير نفتی کشور، طرح هدايت صادرات استان و حمايت دولت 
باشد.  داشته  چشم گيری  رشد  استان  غير نفتی  صادرات  ميزان  تا  کرده  کمک  استان  در  صادراتی  خوشه های  به راه اندازی 

ب)   بخش فرهنگی، اجتماعی و خدماتی 
اصفهان، مهد فرهنگ و ادب ايران، در بسياری از فعاليت های بنيادی فرهنگی، اجتماعی و خدماتی در سی سال اخير پيشتاز 

بوده است. 
هتل های  به  ورودی  خارجی  گردشگران  مجموع  از  می دانيد  آيا  گردشگری:  و  دستی  صنايع  فرهنگی،  ميراث  ــ 
اين  در  کشور  سطح  در  را  رتبه  دومين  اصفهان  استان  و  می شوند  وارد  اصفهان  استان  هتل های  به  آن ها  درصد   ١١/٥ کشور، 

دارد.  خصوص 
در  گردشگری  توسعٔه  در  گردشگری  نمونه  منطقٔه   ٦٠ تصويب  گردشگری،  هدف  عنوان  به  روستا   ٢٨ وجود  که  است  گفتنی 
و  حفظ  گردشگری،  محورهای  با  ايران  نقشٔه  توليد  گردشگری،  محور   ٢٨ تعريف  اين،  بر  عالوه  است.  بوده  مؤثر  اصفهان  استان 
احيای رشته های صنايع دستی و ارائٔه سامانٔه اطالعات مکانی آثار تاريخی و فرهنگی استان و طرح ملی تور  الکترونيکی سبب افزايش 

گردشگران داخلی و خارجی در اصفهان شده است. 
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ــ صدا و سيما: اصفهان اّولين استان در کشور است که شبکٔه استانی سيما در آن شکل گرفته است. همچنين، صدای مرکز 
استان نزديک به نيم قرن سابقٔه فعاليت دارد. از سال ١٣٧٤ افتتاح شبکٔه ٥ سيمای استان به توسعٔه اين سازمان کمک چشم گيری کرده 

است. در حال حاضر، کّل استان زير پوشش شبکٔه صدا و سيما قرار دارد. 
ــ فرهنگ و هنر: اکثر شهرستان های استان اصفهان دارای حداقل يک فضای فرهنگی است. 

ــ آيا فضاهای فرهنگی ای را که در محّل زندگی شمايند، می شناسيد؟ 
ــ چند کانون پرورش فکری در شهرستان شما مشغول فعاليت اند؟ 

استان اصفهان از نظر تعداد کتاب خانه ها در کشور مقام اول، از نظر تعداد کانون پرورش فکری مقام اول و از نظر تعداد سينما 
مقام دوم کشور را داراست. اصفهان مرکز بسياری از جشنواره  ها و همايش های فرهنگی و هنری کشور قلمداد می شود.

ـ  تربيت بدنی: استان اصفهان به جهت قابليت های نيروی انسانی و امکانات ورزشی، دومين مرکز ورزشی کشور به شمار  ـ
می آيد. سير تکاملی تعداد اماکن ورزشی، رشد متوسط ساالنٔه سرانٔه فضاهای ورزشی و افزايش ورزشکاران، و تيم های ورزشی و 
مربيان، ناشی از سياست های تشويقی پس از انقالب بوده است که در سطح ملی و جهانی افتخارات فراوانی برای استان و کشور کسب 

کرده اند. 
ــ بهزيستی: سازمان بهزيستی با اتخاذ تدابير و ارائٔه خدمات و حمايت های غير بيمه ای به گسترش خدمات توانبخشی، حمايتی، 
بازپروری و پيشگيری از معلوليت ها و آسيب های اجتماعی و کمک به تأمين حداقل نيازهای اساسی گروه های کم درآمد اقدام کرده است. 

شکل ١ــ٧ــ روستايی در فريدن 
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بيشتر بدانيم  

وجود ١٤٧ واحد توانبخشی، ٣٢ مرکز بازپروری١ معتادان و ٧ مرکز مشاورهٔ ژنتيک٢ از افتخارات خدماتی اين سازمان بوده است.
و  غير انتفاعی  مؤسسات  نوع  از  انقالبی  نهادی  عنوان  به  استان،  در  مشغول  کميتٔه  واحد   ٣٤ امام خمينی:  امداد  ـ کميتۀ  ـ
عام المنفعه، خدمات خود را در جهت سه محور امور حمايتی از محرومان، امور توانمند سازی محرومان و امور اعتماد سازی و جلب 

مشارکت های مردمی دنبال می کند.

ــ بهداشت و درمان: در سائه تالش های گستردٔه بخش بهداشت و درمان، ارتقای سطح سالمت افراد با توجه به افزايش 
شاخص های توسعٔه انسانی در دو دهٔه اخير چشم گير بوده است. برای ارتقای شاخص های سالمت، تدابيری انديشيده  شده است؛ از 
جمله، اصالح نظام سالمت در قالب پزشک خانواده، کاهش مرگ و مير در کودکان طی سال های ٨٦  ــ١٣٨١، کاهش مرگ مادران 

باردار و گسترش پوشش تنظيم خانواده. 

ــ آموزش فنی  و حرفه ای: ٥٦ مرکز فنی و حرفه ای ثابت و دولتی در استان به تربيت نيروی انسانی مورد نياز 
بازار کار در بخش های مختلف اقتصادی مشغول اند. همگام کردن سطح مهارت نيروی کار با تغيير و تحوالت فّناوری 

و نياز بازار کار، فراهم  آوردن شرايط کار آفرينی و خالقيت، از اهداف اين بخش است. 

١ــ در ٣٨ مرکز بازپروری معتادان استان، مهارت هايی برای زندگی سالم و طبيعی به معتادان آموخته می شود تا همراه با درمان بيماری و اعتياد خود قادر به بازگشت به خانواده و 
جامعه باشند؛ گرچه طول درمان اعتياد، طوالنی و فرايند آن، پيچيده است. 

٢ــ مرکز ژنتيک در استان به زوج هايی که در آستانٔه ازدواج  اند و به همسرانی که قصد بچه دار شدن را دارند، مشاورٔه ژنتيکی برای سالمت فرزند آيندٔه آن ها ارائه می دهد. انجام 
آزمايشات ژنتيکی و توصئه متخصصان اين مرکز، ضريب خطر وجود معلوليت ها را در کسانی که ازدواج فاميلی داشته يا سابقٔه معلوليت و بيماری های ارثی در فاميل داشته اند  بررسی و 

کنترل می کند. 

  شکل ٢ــ٧ــ جشن نيکوکاری  
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از  پس  استان ها  ساير  با  مقايسه  در   ١٣٨٥ سال  در  درصد   ٨٧/٥٣ با سوادی  نرخ  با  اصفهان  پرورش: استان  و  آموزش  ــ 
تهران، سمنان و يزد قرار دارد و درصد باسوادی جمعيت زنان استان ٣/٩ درصد باالتر از متوسط کشور است. 

در سال های اخير، آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزی در استان، در جهت بهبود کيفيت و کميت آموزشی فعاليت زيادی 
کرده اند. 

احداث مدارس روستا مرکزی، خدمات آموزشی رايگان به خانواده های کم در آمد، اجرای مسابقات، جشنواره ها و همايش های 
دانش آموزی و گسترش واحدهای مرکز تحقيقات معلمان و انجمن علمی معلمان، از جمله اقدامات شايستٔه آموزش و پرورش بوده است. 

پ) بخش زيربنايی و توليدی
ــ آب: عرضٔه آب سالم و کافی برای تأمين نيازهای اساسی همراه با مديريت پايدار کّمی و کيفی منابع آب، از وظايف مهمّ اين 
ـ ١٣٨٠ ظرفيت  بخش است که از طريق احداث سدهای مخزنی بر روی رودخانه های پر آب استان تأمين می شود. طّی سال های ٨٦  ـ

ذخيره سازی سدها روندی صعودی داشته است. 
ــ آب و فاضالب: در حال حاضر ٨٢ شهر استان تحت پوشش خدمات آبرسانی و ٢٨ شهر استان تحت پوشش خدمات 
جمع آوری و دفع فاضالب است. طول شبکٔه آبرسانی شهرهای استان که در سال ١٣٥٧ برابر ١٥٠ کيلومتر بوده به ١٧٦٠ کيلومتر در 

سال ١٣٨٦ رسيده است. 

بيشتر بدانيم  

ــ صنعت و معدن: سهم استان از ارزش افزودٔه بخش صنعت کّل کشور در سال ١٣٨٥، ١٤/٨ درصد است 
که بعد از تهران رتبٔه دوم را به خود اختصاص داده است. استان اصفهان از نظر تعداد معادن فعال رتبٔه دوم، استخراج 

ساالنه رتبٔه سوم و ذخاير مکشوفه رتبٔه ششم را در کشور داشته است. 
افزايش رشد اشتغال در بخش صنعت، تکميل ٦٩ شهرک و ناحئه صنعتی، اجرای طرح های عمدٔه معدنی، از 

جمله اقداماتی است که حاکی از قابليت های توليدی به ويژه صنعتی در استان اصفهان است.
ــ نفت: پااليشگاه اصفهان در بين ٩ پااليشگاه کشور از لحاظ سقف توليدات فراورده های نفتی حائز رتبٔه 
دوم بعد از پااليشگاه آبادان است. بيشترين سهم از توليدات استان به ترتيب مربوط به نفت گاز و نفت کوره است. اين 
نهاد در جهت تغيير ساختار پااليش از سيستم ساده به سمت سيستم های پيچيده  شامل فرايندهای تبديل و کاهش ته 

مانده ها و بهبود کيفی محصوالت نيز گام هايی برداشته است.
ــ گاز: تعداد شهرهای گازرسانی شدٔه استان در سال ١٣٥٧ از دو شهر در سال ١٣٨٧ به ٨٦ شهر رسيده 

است. استان اصفهان از نظر مصرف کنندگان گاز طبيعی، رتبٔه سوم را پس از تهران و خراسان رضوی داراست. 
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ــ برق: تعداد روستاها ی برق دار شده از ٢٨٣ روستا از سال ١٣٥٧ به ١٦٠٤ روستا افزايش يافته است. در 
ابتدای انقالب اسالمی،  سهم استان از مصرف برق کشور ٧ درصد بوده و با توسعٔه صنايع عمده در استان، مصرف 

برق صنعتی در سال ١٣٨٦ حدود ٥٥/٥ درصد از کّل مصارف را دارا بوده است. 
افزايش تعداد مشترکان برق خانگی، تعداد روستاهای برق دار شده و حرکت به سمت توسعٔه فضای رقابتی در 

بخش توسعٔه صنعت برق از سياست ها و استراتژی های بخش برق در استان بوده است. 
ــ مخابرات: دسترسی به امکانات خدماتی مخابرات تا سال ١٣٥٧ از نظر کميت و کيفيت بسيار محدود بوده 
است؛  به طوری که در سال ١٣٥٧ تعداد نقاط روستايی دارای ارتباط تلفنی در کّل استان معادل ٢٨ روستا بوده که اين 
تعداد در شش ماهٔه اول سال ١٣٨٧ به ١٧٠٢ روستا رسيده است. شرکت مخابرات استان اصفهان در جهت اجرای 
گام  مخابرات  جهانی  اتحادئه  مقررات  مطابق  مطلوب  کيفيت  با  مخابراتی  خدمات  ارائٔه  در  سازمانی  اهداف  و  وظايف 

برمی دارد. از طرفی، با افزايش ضريب نفوذ اينترنت، تلفن همراه و تلفن ثابت سهم بيشتری از کشور را داراست. 

ــ حمل و نقل: استان اصفهان با دارا بودن ١١٠٠٠ کيلومتر راه، نقش مهمی را در بخش حمل و نقل کشور ايفا می کند. ٢٥ 
درصد آزاد راه ها و ٢٣ درصد بزرگراه های کشور در اين استان قرار گرفته است. در بخش حمل و نقل ريلی، استان اصفهان دارای 
٦٤٩ کيلومتر خّط اصلی است. در بخش  هوايی نيز با پنج فرودگاه در استان وجود دارد، که فقط فرودگاه شهيد بهشتی در زمينٔه حمل 

و نقل عمومی و مسافربری فعال است. 
کاهش تلفات جاده ای و شناسايی و اصالح نقاط پر حادثه، افزايش ظرفيت شبکٔه راه های استان، برقراری تردد امن با کاهش 

زمان و هزينٔه سفر از اقدامات مهّم اين بخش است. 
ــ حمل و نقل درون شهری: تا پايان شش ماهٔه اول سال ١٣٨٧ سهم حمل و نقل عمومی در کالن شهر اصفهان ٦٨ درصد بوده 
ـ  ١٣٥٨) جمعيت شهری استان حدود ٢/١٥ برابر شده؛ در حالی که تعداد وسايل حمل و نقل عمومی به بيش از  است. طی ٣٠ سال (٨٥  ـ

٥٩ برابر رسيده است. 

شکل ٣ــ٧ ــ پل روگذر غير مسطح امام خمينی (ره)   
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افزايش حجم سنگين سفرهای شهری هر روز بيشتر از گذشته، راه اندازی سيستم های حمل و نقل زير زمينی مانند مترو، تونل ها 
و پل های زير گذر را ضروری ساخته است. اجرای طرح های عمرانی شهری مانند طرح تونل زير گذر شهيد آقاخانی به طول ١١٠٠ متر 
(نخستين تونل شهری در کشور)، پل رو گذر غير مسطح خيابان امام خمينی به طول ٥ کيلومتر از بزرگ ترين و پيشرفته ترين پل های رو گذر 
کشور است. احداث قطار شهری در کالن شهر اصفهان، يکی از مناسب ترين راه کارها جهت کاهش حجم ترافيک درون شهری در 

محور شمال ــ جنوب شهر است. در حال حاضر، احداث شش خّط مترو به طول ٢٠/٢ کيلومتر در دستور کار قرار دارد. 

      شکل ٤ــ٧ــ نقشۀ خطوط متروی شهر اصفهان 

خط شمالی ــ جنوبی
خط شرقی ــ غربی
خط جنوب غرب
خط اصفهان ــ شاهين شهر
خط اصفهان ــ بهارستان
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ت) بخش محيط زيست 
٤٥٧,٣١١ هکتار از مساحت استان را پناهگاه ها و پارک های ملی کاله قاضی، قميشلو، موته و کرکس تشکيل داده است. 

در مديريت زيست بومی انسانی، شهر اصفهان جزء هشت کالن شهر آلوده از نظر هواست. لذا دومين طرح جامع کاهش و کنترل 
آلودگی هوا در سطح کشور پس از تهران، به شهر اصفهان اختصاص يافته است. 

گسترش فضای زيست بوم های طبيعی همراه با افزايش تعداد ايستگاه های سنجش هوا در شهرستان های استان، ايجاد يک 
ايستگاه سنجش آلودگی آب بر روی زاينده رود، تعيين محّل دفن پسماندهای ويژٔه استان، نصب تجهيزات سنجش آلودگی در صنايع 

بزرگ از جمله فعاليت های اين سازمان است.

بيشتر بدانيم  

ــ کشاورزی و منابع طبيعی: سهم ارزش افزودٔه بخش کشاورزی در استان طّی سال ١٣٨٥، ٨/٥٤ درصد 
بوده که معادل ٦ درصد ارزش افزودٔه بخش کشاورزی کشور را تشکيل می دهد. توليدات محصوالت زراعی، باغی 

و محصوالت دامی در سال های اخير رشد چشم گيری داشته است. 
اجرای طرح های آب و خاک حاکی از توّجه به افزايش بازدهی های آبياری و استفادٔه بهينه از منابع آب و خاک 
است. توسعٔه باغات در اراضی شيب دار مستعد، مطالعه و مکان يابی مجتمع های گلخانه ای و دامداری، تأمين بهداشت 
عمومی جامعه، مبارزه با بيماری های مشترک دام و انسان، احيای نخلستان ها در شهرستان نا ئين، از ديگر اقدامات 
اين سازمان بوده است. امروزه ما در استان در توليد محصوالتی مانند سيب زمينی، پياز، گوشت قرمز، گوشت مرغ، 
و تخم مرغ به خودکفايی رسيده ايم. اين محصوالت عالوه بر صدور به ساير نقاط کشور، به خارج از کشور نيز صادر 

می شوند. 
تالش در جهت تحقق توانمندی (قابليت)های آبزی پروری در استان و توجه بيشتر به ايجاد مجتمع های پرورش 

ماهی و شيالت در مناطق مستعد، آيندٔه روشنی را در اين بخش ترسيم می کند. 
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تعالی  و  رشد  مسير  در  قرار گرفتن  و  انسانی  و  طبيعی  قابليت های  داشتن  با  اصفهان  انديشيده ايد؟  استان  آيندٔه  به  حال  به  تا 
درعرصه های مختلف، گام های بلندی را برداشته است. چشم انداز استان در افق ١٤٠٤ افتخار ديگری بر سند افتخارات ماست. 

چشم انداز بيست سالۀ گردشگری استان اصفهان (١٤٠٤) 
٭ اصالح بافت قديم و احيا، نوسازی و بهسازی آن 

٭  متنوع سازی محصوالت بخش گردشگری در جهت توسعٔه پايدار و حداکثر رسانيدن درآمد حاصل از بخش گردشگری
٭  مطالعه و اجرای طرح های جامع گردشگری استان، اکوتوريسم، ورزش های زمستانی و توسعٔه ورزش های آبی

٭  استفاده از روش های نوين در معرفی و اطالع رسانی جاذبه های گردشگری اصفهان.

چشم انداز بيست سالۀ محيط زيست استان اصفهان (١٤٠٤) 
٭ توزيع متعادل جمعيت و فعاليت در پهنٔه جغرافيايی از طريق اجرای برنامه های هماهنگ توسعٔه روستايی و ناحيه ای 

٭ ايجاد ايستگاه و پژوهشکدٔه تحقيقاتی بين المللی کوير و بيابان 
٭ شناسايی مناطق طبيعی مستعد استان و به کارگيری شيوه های نوين حفاظت از منابع طبيعی استان

٭ طراحی و اجرای برنامه های جامع جلوگيری از آلودگی ها، ضوابط رفع اصولی پسماندها و بازيافت پسماندهای شهری 
٭ افزايش ميزان آمادگی مقابله با حوادث غير مترقبه

٭ تکميل و اجرای طرح کمربند سبز، احداث باغ گياه شناسی شهر اصفهان 
٭ اجرای طرح جامع جايگزينی سوخت فسيلی در مناطق عشايری استان.

چشم انداز بيست سالۀ شهری استان اصفهان (١٤٠٤) 
٭ تهيه و اجرای GIS (سيستم اطالعات جغرافيايی) شهری در شهرهای استان و انجام مطالعات آمايش شهری 

٭ مکان يابی و توسعٔه شهرها  
٭ اولويت تهئه طرح های شهری به شهرهای کوچک و متوسط و تقويت و تجهيز زيرساخت ها و تسهيالت در اين شهرها 

٭ فراهم آوردن امکان تردد سريع، آسان و انبوه بين قطب های جديد مسکونی در استان اصفهان  
٭ تالش در راه ايجاد محيط شهری مطلوب، پويا و با نشاط همراه با احيا و حفظ هويت تاريخی و ارتقای ساير ارزش های 

چشم انداز استان در افق ۱۴۰۴درس نوزدهم
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شهری و احترام به حقوق شهروندی با بهبود عملکرد خدمات رسانی.

چشم انداز بيست سالۀ اشتغال استان اصفهان (١٤٠٤) 
٭ مطالعه و ساماندهی توسعٔه اشتغال و کاهش بيکاری با ايجاد فرصت های شغلی، حمايت از کار آفرينان، راه اندازی صندوق 

سرمايه گذاری جوانان  
٭ ايجاد زمينٔه مناسب برای جذب سرمائه خارجی  

٭ توسعه و تنوع اشتغال در مناطق روستايی
٭ مطالعٔه جايگزينی اشتغال افراد بيگانه و آماده سازی شرايط الزم جهت صدور نيروی کار به خارج از کشور.

چشم انداز بيست سالۀ جمعيت استان اصفهان (١٤٠٤) 
٭ افزايش سطح آگاهی عمومی نسبت به مسائل جمعيتی و پيامدهای ناشی از افزايش بی روئه آن  

٭ ساماندهی کانون های توسعه و اسکان عشاير استان 
٭ تالش برای ايجاد تعادل های ناحيه ای و باروری قابليت های مناطق جهت اصالح روند مهاجرت و اسکان جمعيت استان.

چشم انداز بيست سالۀ منابع طبيعی استان اصفهان (١٤٠٤) 
٭ اصالح الگوی مصرف انرژی 

٭ مديريت صحيح منابع آب و تکميل مطالعات تأمين آب اصفهان بزرگ و طرح های آبرسانی روستايی  
٭ کنترل و ذخيره سازی آب های سطحی

٭ مطالعه، اکتشاف نفت در مناطق آران و بيدگل، و زواره، شروع بهره برداری معادن پتاس خور و بيابانک، استحصال منيزيم 
از  شورابه های آران و بيدگل، و راه اندازی واحدهای سرب و روی در معدن نخلک و ايرانکوه

٭ ساخت و تکميل نيروگاه های برق، نيروگاه های خورشيدی و بادی
٭ اجرای طرح های استفاده از پساب تصفيه   خانه های فاضالب در توسعٔه نهالستان های جنگلی.

چشم انداز بيست سالۀ صنعت استان اصفهان (١٤٠٤) 
٭ تجهيز منطقٔه کالن شهری اصفهان به مجتمع های قوی پژوهشی، فّناوری،آموزش خدمات صنعتی، صادراتی و بازاريابی 

واحدهای مشاوره و طراحی مهندسی و به کارگيری فّناوری جديد نظير نانوتکنولوژی و بيوتکنولوژی در صنعت
٭ هدايت احداث ظرفيت های جديد صنعتی در محدودٔه شعاع ٣٠ و ٥٠ کيلومتری مطالعه  شدٔه آمايشی اصفهان  

٭ تأکيد بر ايجاد صنايع مناسب چهار کانون صنعتی کاشان، اردستان، شهرضا و نائين
٭ توسعه و ايجاد زير بناها جهت سازماندهی استقرار صنايع در شهرک ها و نواحی صنعتی 
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٭ تعامل بخش صنعت و کشاورزی در جهت توسعٔه پايدار
٭ حمايت از تشکل های موجود صنايع دستی

٭ ايجاد زير ساخت های اساسی توسعٔه صنعتی در مناطق نامستعد برای توسعه 
٭ تجهيز و راه اندازی صنايع معدنی، صنايع تبديلی کشاورزی، صنايع نساجی در استان 

٭ ايجاد کارخانٔه پتروشيمی و صنايع وابسته در حوزٔه زاگرس.

چشم انداز بيست سالۀ کشاورزی استان اصفهان (١٤٠٤) 
٭ اولويت بخشيدن به تحقيقات کاربردی در بخش کشاورزی، شناسايی مناطق کشت تخصصی 

٭ حفظ زمين های با کاربری زراعی و باغی، اصالح و بهره برداری اصولی از عرصه های منابع طبيعی  
٭ ايجاد بانک ژن گياهی و جانوری منطقٔه مرکزی و توسعٔه روش های مبارزٔه بيولوژيک با آفات کشاورزی

٭ يکپارچه سازی کشت همراه با مديريت مدرن و به کارگيری فّناوری روز آمد نظير نانوتکنولوژی و بيوتکنولوژی در کشاورزی، 
گسترش کشت گلخانه ای و صنايع تکميلی و تبديلی مرتبط با بخش کشاورزی و آبياری تحت فشار 

٭ توسعٔه روش های بهره برداری بهينه از ظرفيت های دام و طيور و آبزيان، اجرای طرح های اصالح نژاد و طرح تعادل دام و 
مرتع

٭ ترغيب کشاورزان به اختصاص کلئه اراضی آبشخور زاينده رود در شرق استان به کشت زيتون. 

چشم انداز بيست سالۀ فرهنگی، اجتماعی و امنيتی استان اصفهان (١٤٠٤) 
٭ تأمين حقوق مدنی، تقويت مبانی جامعٔه مدنی، تقويت مشارکت همگانی و دسترسی به فرصت های برابر برای افراد جامعه در 

کلئه روابط اجتماعی و سياسی  
٭ تحکيم وحدت ملی و دينی  

٭ ارتقای سطح کيفيت زندگی از طريق افزايش شاخص سطح سالمت، تأمين اجتماعی و رفاه و تدوين نظام حمايتی
٭ تربيت و پرورش انسان ماهر، دانا و خالق 

فعاالن  و  انديشمندان  نخبگان،  برای  بخش  اطمينان  و  امن  فضای  ايجاد  جامع،  و  فراگير  نظم  و  عمومی  امنيت  توسعٔه  ٭ 
اقتصادی   

٭ دفاع از حرمت قانون و حقوق اشخاص 
٭ فراهم کردن زمينٔه رشد و توسعٔه فرهنگی زنان 

٭  نوسازی نظام های آموزشی.
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تقدير و تشکر
کتاب حاضر تالش دسته جمعی گروه مؤلفان و کمک و مساعدت های کليه نهادها و دستگاه ها و ادارات استان 
اصفهان می باشد که الزم است بدين وسيله اقدامات آنان در انجام اين مهم مورد ارج و سپاسگزاری قرار گيرد. از جملٔه 

اين نهادها می توان فهرست ذيل را نام برد:
١ــ استانداری اصفهان به ويژه مديريت محترم اداره کل نوسازی و حوادث غيرمترقبه استان و نيز مديريت و 

برنامه ريزی استان
٢ــ اداره کل آموزش و پرورش استان

٣ــ اداره کل حفاظت محيط زيست استان
٤ــ اداره کل منابع طبيعی استان

٥ــ سازمان جهاد کشاورزی استان
٦ ــ اداره کل آب منطقه ای استان

٧ ــ اداره کل صنايع و معادن استان
٨ــ اداره کل هواشناسی استان

٩ ــ اداره کل امور عشايری استان
١٠ــ اداره کل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان

١١ــ اداره کل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان
١٢ــ دانشگاه اصفهان

١٣ــ سازمان فضايی ايران
و کليه سرگروه های محترم جغرافيای متوسطه استان و دبيران عزيزی که بدون هيچ چشم داشت صادقانه ما را 

ياری گر بوده اند.


