
٩١

توانمندی های استان

 برای مطالعه 

به نظر شما، جايگاه اقتصادی استان ما در بين ديگر استان ها چگونه است؟ 
استان اصفهان به دليل برخورداری از نيروی انسانی کارآمد و وجود ظرفيت های علمی، فنی و تخصصی از يک   سو و تنوع 
توانمندی های محيطی از سوی ديگر، از شرايط مناسبی جهت رشد و توسعٔه اقتصادی برخوردار است. اين توانمندی ها سبب شده 
است که استان ما در بخش های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت و خدمات به عنوان يک استان سرآمد در کشور مطرح باشد. سهم 

ـ  ٥ می توان مشاهده کرد.  بخش های مختلف اقتصادی استان را در نمودار ٢٠ـ

شکل ١٢ــ٤ــ سهم استان از اشتغال در بخش های عمدۀ اقتصادی، سال ١٣٨٧

توانمندی های اقتصادیدرس چهاردهم

ـ  ٤  ــ سهم و رتبۀ استان اصفهان از بخش های عمدۀ اقتصادی به نسبت کل کشور ــ سال ١٣٨٥  جدول ٤ـ
بخش های عمدۀ اقتصادی سال

خدمات ساختمان معدن صنعت کشاورزی 
رتبه سهم رتبه سهم رتبه سهم رتبه سهم رتبه سهم 
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٩٢

بيشتر بدانيم  

 آيا می دانيد

توانمندی های کشاورزی استان اصفهان 

  شکل ١٣ــ٤ــ توانمندی های کشاورزی استان

و  اشتغال  ايجاد  استان،  خودکفايی  سالم،  مواّدغذايی  تأمين  در  حياتی  نقش  ايفای  دليل  به  بخش  اين  کشاورزی١:  بخش 
بهره مندی صحيح از مواهب الهی مانند آب و خاک، در اقتصاد استان نقش بسيار مهمی دارد. 

کشاورزان استان اصفهان به عنوان کشاورزان کارامد، باتجربه و سخت کوش هميشه به عنوان کشاورزان نمونه در کشور مطرح 
بوده اند و دايرٔه فعاليت آنها حتی فراتر از استان اصفهان، به ساير استان های کشور نيز گسترش يافته است. 

توزيع جغرافيايی زمين های کشاورزی در استان متأثر از ويژگی های آب و هوايی، سيمای طبيعی، پستی و بلندی ها و کيفيت 
خاک است. اين ويژگی ها باعث شده است که حدود ٥٠ درصد از زمين های کشاورزی استان شامل ٢٨ درصد از مساحت کل استان 

باشد. عمدٔه زمين های زيرکشت اصفهان در حاشئه زاينده رود و بخش هايی از شهرستان های غربی و جنوبی استان قرار دارند. 

استان اصفهان بالغ بر ٦٩ فرآوردٔه کشاورزی را به ساير استان ها و حتی ديگر کشورها صادر می کند.

 

از ميزان ٦ ميليون تن توليدات بخش کشاورزی استان (در سال ١٣٨٦)، ٧٥ درصد به زراعت، ١٥ درصد به 
امور دام و ١٠ درصد به امور باغبانی اختصاص داشته است. 

١ــ کشاورزی شامل زراعت، باغداری، دام داری و دام پروری، پرورش ماکيان، پرورش زنبور عسل، جنگل داری و پرورش آبزيان است. 



٩٣

توانمندی های استان

پراکندگی جغرافيايی نواحی کشاورزی استان اصفهان 
نواحی کشاورزی استان به سه ناحيه تقسيم می شوند که عبارت اند از: 

١ــ ناحئه دشت (اطراف زاينده رود، گلپايگان و …) که به علت وجود آب های سطحی و زيرزمينی و خاک مساعد، از مهم ترين 
نواحی کشاورزی استان است. 

٢ــ ناحئه کوهستانی و کوهپايه ای (سميرم، فريدن، فريدون شهر و …) 
٣ــ ناحئه بيابانی (اردستان، نائين، کاشان، خور و بيابانک و …) 

شکل ١٤ــ٤ــ توليد برنج و پياز در استان 

هر  در  شده  توليد  محصوالت  اين رو،  از  متفاوت اند؛  يکديگر  با  آب  منابع  و  خاک  کيفيت  هوا،  و  آب  نظر  از  ناحيه  سه  اين 
با  زاينده رود  حاشئه  در  کشاورزی  زمين های  حاصل خيزترين  دارند.  هم  با  زيادی  تفاوت های  محصول،  هر  توليد  ميزان  و  ناحيه 
کوهستانی،  دشت های  از  محدودی  تعداد  برخالف  است.  شده  واقع  خشکسالی)  سال های  (به جز  فراوان  آب  و  آبرفتی  خاک های 
اغلب خاک های ناحئه کوهستانی استان به دليل شيب زياد و عمق کم، شرايط مناسبی برای کشاورزی ندارند. در قسمت بيابان های 
شرقی و شمالی، به دليل شوری خاک و محدوديت آب (شور و ناکافی بودن آب)، انجام فعاليت های کشاورزی با مشکالت فراوانی 

روبه روست. 
بيشترين مساحت زمين های کشاورزی نسبت به کّل مساحت استان مربوط به فالورجان و کمترين مربوط به نائين است. به رغم 
اين محدوديت ها، وجود تنوع آب و هوا، از اقليم سرد فريدون شهر، فريدن، سميرم گرفته تا آب و هوای گرم و خشک خور و بيابانک 
و نائين، آران و بيدگل و کاشان و نيز مهارت کشاورزان اين استان باعث شده است تا بخش هايی از استان برای کشت گياهان مختلف 
از جمله محصوالت مخصوص مناطق سردسير نظير سيب زمينی، سيب درختی و غالت تا محصوالت و باغات گرمسيری مانند خرما و 
محصوالتی که به آب کمتری نياز دارند (مانند پسته، زعفران و …) مناسب شود و حتی در برخی از توليدات رتبه های نخست کشوری 

را به خود اختصاص دهد. 



٩٤

از مجموع زمين های کشاورزی مورد بهره برداری استان در سال ١٣٨٦، سهم زمين های آبی ٩٠/٢ درصد و زمين های زيرکشت 
ديم ٩/٨ درصد است. ديم کاری استان بيشتر شامل گندم و جو بوده و مناطق ديم کاری استان، محدود به قسمتی از جنوب و شمال غرب 

استان است. 

شکل ١٥ــ٤ــ کشت زعفران در استان

 شکل ١٦ــ٤ــ برداشت سيب زمينی در استان ــ شهرستان فريدن 

 شکل ١٧ــ٤ــ برداشت پنبه در استان ــ شهرستان نائين  



٩٥

توانمندی های استان

باغداری 

ـ ٤ ــ انار اردستان     شکل ١٩ــ ٤ ــ گالبی نطنز    شکل ١٨ـ

توليد محصوالت باغی به شدت تحت تأثير شرايط آب و هوا است؛ به طوری که در سال های پربارش که همراه با سرمای بهاره 
نباشد، توليد محصوالت باغی با عملکرد مناسب روبه رو خواهد بود. 

از مهم ترين اين محصوالت می توان به ميوه های هسته دار، دانه دار، بادام، گردو، پسته، خرما و … اشاره کرد. بيش ترين سطح 
باغات استان به شهرستان سميرم و کمترين آن به شهرستان فريدن اختصاص دارد. آيا می دانيد چرا؟ 

شهرستان های  بيشترين سهم توليدات باغی استان را به خود اختصاص داده اند و  در بين ميوه ها سيب درختی، انار و انگور 
سميرم، اردستان و تيران و کرون باالترين درصد توليد را دارايند. استان اصفهان از نظر توليد ميوه های دانه دار و هسته دار در کشور 

به ترتيب رتبٔه پنجم و چهاردهم را داراست. 

 آيا می دانيد
برخی از ميوه های توليد شده در استان از بهترين کيفيت در سطح جهانی برخوردار است. 



٩٦

نمونه ای ديگر از فعاليت های کشاورزی در استان اصفهان کشت گلخانه ای است که به صورت مجتمع های گلخانه ای در اغلب 
نقاط استان مورد بهره برداری قرار می گيرد. اين نوع کشت به دليل صرفه جويی در مصرف آب و خاک، امکان اجرای آن در تمامی 
فصول سال و کنترل آسان شرايط کشت، در سال های اخير به شدت مورد استقبال و توجه قرار گرفته است. تنوع توليدات گلخانه ای 
در استان و کيفيت جهانی برخی از توليدات آن مانند گل و گياه که به بازارهای خارجی صادر می شود، بر اهميت اين شيؤه کشت افزوده 
است. استان از نظر کشت گلخانه ای با توليد ساليانه ١٣٦ هزار تن، رتبٔه دوم کشور را داراست. کشت گياهان دارويی و باغات زيتون 

نيز از ديگر فعاليت های کشاورزی در استان است. هم چنين شهر برزک به عنوان بزرگ ترين قطب توليد شاه توت کشور است. 
گفتنی است توليد گل محمدی و اسانس آن در شهرستان های کاشان، آران و بيدگل از شهرت جهانی برخوردار است. 

                                                       شکل ٢٠ــ٤ــ به اصفهان                                                                                    شکل٢١ــ٤ــ سيب سميرم

شکل ٢٢ــ٤ــ کشت گلخانه ای در استان ــ شهرضا 



٩٧

توانمندی های استان

شکل ٢٣ــ٤ــ دامداری و مرغ داری صنعتی در استان ــ گلپايگان 

فعاليت گروهی ٢ ـ٤  
١ــ مهم ترين محصوالت کشاورزی در شهرستان خود را نام ببريد.

٢ــ کدام صنايع تبديلی در ارتباط با محصوالت کشاورزی منطقٔه شما می توانند ايجاد شوند يا وجود دارند؟ 

دام پروری در استان 

 آيا می دانيد
استان اصفهان با دارا بودن هشت درصد از توليدات دام و طيور در کشور، در رتبٔه سوم کشور قرار دارد. 

از مهم ترين دام های استان می توان گاو، گوسفند، بز و شتر را نام برد که بيشترين افزايش توليد مربوط به گاو و کمترين آن مربوط 
به بز است. هرچند در تمامی انواع دام ها در استان دارای رشد سرمايه گذاری زياد بوده ايم، اما در بين سرمايه گذاران در بخش دام پروری، 

دام های سنگين مورد توجه بيشتری بوده است. در شهرستان محّل زندگی شما، پرورش کدام يک از انواع دام رايج است؟ 

پرورش ماهی در استان اصفهان در سال های اخير توسعٔه زيادی يافته است. توليد آبزيان در استان در دو گروه، ماهيان خوراکی 
سرد آبی (قزل آال) و ماهيان گرم آبی (کپور، آمور و …) و ماهيان زينتی، تقسيم می شود. امروز بيش از ٢٠٠ مزرعٔه پرورش ماهيان سرد 
آبی و گرم آبی با ظرفيت ٢٧٠٠ تن ماهی در استان فعاليت می کنند. از مناطق مستعد استان در زمينٔه پرورش ماهيان سرد آبی، می توان 
به فريدون شهر، سميرم، فريدن، چادگان، خوانسار و گلپايگان اشاره کرد. پرورش ماهيان گرم آبی عمدتاً در منطقٔه مرکزی و شرق استان 

انجام می پذيرد. همچنين، شهرستان کاشان در پرورش انواع ماهيان زينتی، رتبٔه نخست کشوری را به خود اختصاص داده است. 



٩٨

بيشتر بدانيم  

   شکل ٢٤ــ٤ــ پرورش زنبور عسل ــ خوانسار 

پرورش زنبور عسل نيز از ديگر اقدامات توليدی در استان ما محسوب می شود. استان اصفهان از نظر تعداد 
کندوی مدرن حائز مقام اول و از نظر سرانٔه توليد عسل هر کندو (با ميانگين توليد ١٠ــ ٨ کيلوگرم در هر کندو)، سومين 
استان کشور است. زنبورداری دراستان به عنوان يک شغل اصلی است که طبق آمار سال ١٣٨٧، به جز تعداد ٣٣٠٠ 
صنعت  اين  جانبی  مشاغل  از  نيز  خانوار   ١٥٠٠ از  بيش  مشغول اند،  زنبورداری  به  مستقيم  به طور  که  زنبوردار  نفر 
ارتزاق می کنند. شهرستان های نجف آباد، شهرضا و خوانسار به ترتيب بيشترين مقدار توليد عسل را به خود اختصاص 

داده اند (عسل خوانسار در استان از معروفيت برخوردار است). 



٩٩

توانمندی های استان

بيشتر بدانيم  

توانمندی های صنعتی استان 
الف) صنايع ماشينی

شکل ٢٥ــ٤

صنايع استان اصفهان دارای قدمت تاريخی است. صنعت کاران اصفهان از مشهورترين صنعت کاران ايرانی به 
شمار می آيند. استان پهناور اصفهان به دليل برخورداری از نيروی انسانی متعهد، عالقه مند به کار و توليد، متخصص، 
کاردان و خالق، همچنين با بهره مندی از شرايط طبيعی مناسب مانند آب و هوای مساعد، منابع طبيعی فراوان، ايمنی نسبی 
در مقابل مخاطرات طبيعی، موقعيت جغرافيايی مرکزيت کشور و وجود راه های ارتباطی مناسب، يکی از مهم ترين کانون ها 
و قطب های صنعتی کشورمان به شمار می آيد و از جايگاه ويژه ای در صنعت کشور برخوردار است. عالوه بر آن، وجود 
علمی خاصی را به بخش  دانشگاه ها، مراکز علمی و دانشکده های متعدد و مرتبط با علوم صنعتی (به ويژه فوالد) چهرهٔ 

صنعت استان بخشيده است و اين استان را به دومين قطب صنعتی کشور تبديل کرده است. 

 شکل ٢٦ــ٤ــ عبا بافی در نايين 



١٠٠

ـ  ٤ مشخص می شود که تعداد زيادی از مهم ترين و بزرگ ترين صنايع توليدی نظير مجتمع فوالد مبارکه،  با توجه به شکل ٣٠ـ
ذوب آهن، پلی اکريل، صنايع نظامی، صنايع شيميايی، پااليشگاه صنايع نفت و پتروشيمی، هواپيما سازی، صنايع غنی سازی اورانيوم، 
نيروگاه، صنايع سيمان، صنايع نساجی و چرم سازی، برق و الکترونيک، صنايع چوب، صنايع خودرو و موتور متحرکه، صنايع دارويی 
و بهداشتی، صنايع غذايی و ... در استان اصفهان قرار گرفته اند. برای نمونه، مجتمع فوالد مبارکٔه اصفهان بزرگ ترين مجتمع صنعتی 
کشورمان (با ظرفيت توليد ٤ ميليون تن از انواع محصوالت فوالدی و با اشتغال ٧٢٠٠ نفر) همراه با کارخانٔه ذوب آهن اصفهان به 

عنوان کارخانه های فوالد مادر در کشور محسوب می شوند. 

 شکل ٢٧ــ٤ــ قلمزنی در اصفهان قديم 

  شکل ٢٩ــ٤ــ ذوب آهن اصفهان    شکل ٢٨ــ٤ــ مجتمع فوالد مبارکه 



١٠١

توانمندی های استان

شکل ٣٠ــ٤ــ نقشهٴ پراکندگی واحدهای صنعتی در استان

 کيلومتر

 آيا می دانيد
بيشترين تمرکز صنايع در کجاست؟ چرا؟ 

شهرک های صنعتی
ايجاد محيط های مناسب جهت استقرار صنايع به صورت مجتمع ها، شهرک های صنعتی و خوشه های صنعتی از جمله اقداماتی 
است که جهت توسعٔه صنايع انجام شده است. اين فضاها دارای محدوده و مساحت معين برای استقرار مجموعه ای از واحدهای 
آسان تر  خدمات رسانی  سکونتگاهی،  و  شهری  محيط های  از  صنايع  خارج شدن  صنايع،  تمرکز  هدف  با  فّناوری  و  پژوهشی  صنعتی، 

به صنايع و کاهش هزينه های سرمايه گذاری در صنعت است. 



١٠٢
 شکل ٣٢ــ٤ــ شهرک صنعتی جی ــ اصفهان 

 شکل ٣١ــ٤ــ نقشۀ پراکندگی شهرک های صنعتی استان 

مرز استان
مرز شهرستان
راه آهن
آزادراه
بزرگراه
راه اصلی
راه فرعی
مسير رودخانه
مرکز استان
مرکز شهرستان
نقاط شهری
شهرک های صنعتی فعال
شهرک های صنعتی در حال ساخت

به نظر شما آيا مکان گزينی شهرک های صنعتی به خوبی انجام شده است؟ چرا؟ 
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فعاليت گروهی ٣ ـ٤  
١ ــ مهم ترين صنايع ماشينی شهرستان خود را نام ببريد. 

٢ ــ داليل استقرار آن ها در شهرستان شما چيست؟ 
٣ ــ با توجه به شرايط جغرافيايی گفته شده، شهرستان محّل زندگی شما برای ايجاد چه صنايعی مناسب تر است؟ 

با هم کالسی های خود در اين زمينه تبادل نظر کنيد. 
 

ب) صنايع دستی

شکل ٣٣ــ٤ــ نمونه هايی از صنايع دستی استان
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فعاليت گروهی ٤ ـ٤  

محصوالت  تنوع  و  کيفيت  و  توليد  مقدار  و  حجم  حيث  از  و  بوده  ايران  دستی  صنايع  توليد  مرکز  بزرگ ترين  اصفهان  استان 
دستی (از ٤٠٠ رشته فعاليت در کل کشور، حدود ١٨٠ رشته به استان اصفهان تعلق دارد)، رتبٔه اول کشور را به خود اختصاص داده 
است. گفتنی است که از حيث دريافت نشان کيفيت و مرغوبيت صنايع دستی، استان اصفهان با دريافت ٢٢ مهر اصالت يونسکو از 
مجموع ٤٥ مهر اصالت، در مقام اّول کشور قرار دارد. عمليات ثبت پنج مورد از صنايع دستی شامل قلم کاری، معرق، مخملبافی، 

گالبتون سازی و زری بافی به نام اصفهان در آيين نامٔه يونسکو در دست انجام است. 
صنايع دستی استان دارای اهميت صادراتی فراوانی است و در ايجاد اشتغال، استفاده از مواد اوليه مورد نياز موجود درمنطقه، 

افزايش ثروت ملی، انتقال فرهنگ و پرکردن اوقات بيکاری فصلی روستاييان نقش مهمی به عهده دارد. 

شکل ٣٤ــ٤ــ قالی بافی در استان ــ نائين 

١ ــ مهم ترين صنايع دستی شهرستان خود را نام ببريد و داليل اهميت آن را بررسی کنيد. 
ـ  راهکارهای مناسب برای توسعٔه صنايع دستی در شهرستان خود را فهرست وار بنويسيد.  ٢ ـ
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  آيا می دانيد

معادن استان اصفهان 

 شکل ٣٥ــ٤ــ صنعت نمدمالی در اصفهان قديم 

دهم تيرماه روز صنعت و معدن نام گذاری شده است. 

 خداوند برای استان اصفهان سفرٔه معدنی پربرکتی را فراهم آورده است که در جهت توسعٔه استان به خوبی از آن ها استفاده 
می شود. 

استان اصفهان از نظر سرمايه گذاری در بخش معدن رتبٔه دوم، از نظر تعداد معادن فعال رتبٔه دوم، از نظر ميزان استخراج ساليانه 
رتبٔه سوم و از نظر ذخاير مکشوفه رتبٔه ششم را در کشور داراست. 
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پراکندگی جغرافيايی محورها و قطب های معدنی استان: 
محورها و قطب های معدنی استان به چهار گروه تقسيم بندی می شوند: ١ ــ معادن سنگ های تزيينی (سنگ  چينی، مرمر و ...)، 
٢ ــ معادن مصالح ساختمانی (سنگ گچ، آهک و ...)، ٣ ــ معادن غير فلزی (خاک نسوز و ...)، ٤ ــ معادن فلزی (طال، آهن، سرب 

و ...). جدول ٥ــ٤ نشان دهندٔه توزيع جغرافيای قطب های معدنی استان اصفهان است. 

  شکل ٣٦ــ٤ــ نقشۀ پراکندگی معادن فعال استان 

راهنمای نقشه
سنگ تزيينی
معادن فلزی

معادن غير فلزی
مصالح ساختمانی

راه های اصلی استان
مرز شهرستان

درياچه ــ مرداب
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 برای مطالعه 
ـ  ٤ ــ پراکندگی معادن موجود در استان به تفکيک شهرستان  جدول ٥ ـ

نوع معدننام شهرستانرديف
مصالح ساختمانی (سنگ الشه)، مواد معدنی غير فلزی شامل آهک صنعتیمبارکه١
 سنگ الشٔه آهکی و مرمريتلنجان٢
 سنگ چينی، مرمريت،سنگ گچ، آهک، خاک نسوز، طال، خاک کاشیبرخوار و ميمه٣
تراورتن، سنگ آهک، مرمريت، گرانيت، دولوميتاصفهان٤
غير فلزی، سرب و رویفالورجان٥
مرمريت، سنگ گچ، تراورتن، گرانيت، آهن، آهک و مارن، سرب و رویکاشان٦
سرب و روی، مصالح ساختمانی و سنگ تزيينی (سنگ الشٔه آهکی) شهرضا٧
مرمريت، سنگ الشه، سربنجف آباد٨
ــخمينی شهر٩
سرب و روی و آهن، سنگ آهکتيران و کرون١٠
خاک نسوز، مرمريت سميرم١١
گرانيت)، نائين١٢ و  گابرو  (تراورتن،  تزيينی  سنگ  و  ساختمانی  مصالح  روی،  سرب، 

آهک و خاک نسوز
ــخوانسار١٣
غير فلزی (سولفات سديم) آران و بيدگل١٤
گچ خاکی، تراورتن، گرانيت و منگنزاردستان١٥
سنگ الشه، سنگ چينیچادگان١٦
غير فلزی (دولوميت، سيليس) فريدن١٧
غير فلزی (باريت)، سنگ تزيينی (مرمريت) فريدون شهر١٨
مصالح ساختمانی، سنگ تزيينی (مرمريت، چينی، سنگ الشٔه آهکی) گلپايگان١٩
فلزی (آهن)، غير فلزی (کوارتزيت خاک صنعتی)، مصالح ساختمانی و سنگ نطنز٢٠

تزيينی (تراورتن، گابرو، گرانيت و ...) و زغال سنگ کلهرود
مصالح ساختمانی، آهک و گچدهاقان٢١
پتاس و تالک (جندق) خور و بيابانک٢٢
نمکجرقويه٢٣
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بيشتر بدانيم  

کشور  اقتصاد  کلّی  سياستگذاری های  و  اصفهان  استان  ارتباطی  و  اقتصادی  جغرافيايی،  موقعيت  خدمات: 
زمينٔه رشد بخش خدمات را در سال های اخير در استان اصفهان به وجود آورده است. 

برخی از بخش های مهّم خدماتی در استان عبارت اند از:
  بخش بازار بورس که يکی از مهمّ ترين فعاليت های سرمايه گذاری در استان محسوب می شود. شعب بانک ها 
و رشد مناسب آن ها درجذب سپرده های بانکی و افزايش اعطای تسهيالت و گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه 

تأثير بسزايی در رشد اقتصادی استان داشته است. 
 بازرگانی خارجی در استان با تأکيد بر صادرات غير نفتی نقش مؤثری در توسعٔه اقتصادی استان داشته است. 

سهم صادرات غير نفتی استان از کّل کشور به حدود ٢ درصد رسيده است. 
 در بخش فرهنگی، اجتماعی و هنری عملکرد سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری در سه حوزٔه 

گردشگری، حفظ و مرمت صنايع دستی جايگاه ارزشمندی به اين نهاد داده است. 
 برای رسيدن به اهداف و سياست های فرهنگی ــ هنری با توجه به ظرفيت های باالی فرهنگی ــ هنری استان 
اصفهان، فعاليت های اساسی در حوزٔه فرهنگ و هنر در طّی سال های اخير صورت گرفته است که از جملٔه آنها به 
ساخت و تجهيز کتاب خانه ها، مجتمع های فرهنگی و هنری کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کانون های 
فرهنگی مساجد و برگزاری جشنواره ها و همايش ها در سراسر استان، و گسترش نشر کتاب و مطبوعات محلی می توان 

اشاره کرد. 

     شکل ٣٧ــ٤ــ کتاب خانۀ مرکزی شهرداری اصفهان 
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 صدا و سيما فراگيرترين رسانٔه ارتباط جمعی است که نقش مهمی در انتقال پيام ها و جهت دهی به فرهنگ 
توليد  و  اصفهان  مرکز  صدای  سالٔه   ٥٠ فعاليت  سيما،  استانی  شبکٔه  شکل گيری  دارد.  برعهده   استان  در  عمومی 
درموقعيت  را  سازمان  اين  اصفهان،  سيمای  شبکٔه  در  سرگرمی  و  تفريحی  آموزشی،  تربيتی،  و  ارشادی  برنامه های 

ممتازی در ميان استان های کشور قرار داده است. 

  شکل ٣٨ــ٤ــ مرکز صدا و سيمای اصفهان 

همگانی و  ورزش  توسعٔه  درجهت  استان  سالٔه  بيست  سند چشم انداز  براساس  استان  بدنی  تربيت  ادارٔه کل   
قهرمانی در رشته های مختلف متمرکز شده است. تبديل استان اصفهان به دومين قطب ورزشی کشور از افتخارات 

اين بخش خدماتی است. 
 سازمان بهزيستی با داشتن ١١٨ مجتمع خدمات اجتماعی شهری و روستايی، ٣٢ مرکز نگهداری از کودکان 
مرکز   ٣٢ بخشی،  توان  خدمات  مرکز   ١٤٧ نيازمند،  و  بی سرپرست  خانوارهای  از  حمايت  مرکز   ١٠٠ بی سرپرست، 

بازپروری معتادين و ٧ مرکز مشاورٔه ژنتيک مشغول به فعاليت است. 
حمايتی  امور  محور  سه  در  را  خود  خدمات  استان،  سطح  در  واحد   ٣٤ در  نيز  امام خمينی  امداد  کميتٔه   

محرومان، امور توانمند سازی محرومان و امور اعتماد سازی و جلب مشارکت های مردمی ارائه  می دهد. 
 خدمات چشم گير در بخش بهداشت و سالمت و تأمين اجتماعی خصوصاً برای اقشار کم درآمد و روستاييان 
در استان يکی از توانمندی های ديگر بخش خدمات است. کاهش مرگ و مير کودکان زير يک سال، کاهش مرگ و مير 
مادران باردار، گسترش پوشش تنظيم خانواده، اجرای طرح پزشک خانواده و افزايش تعداد مراکز بهداشتی درمانی از 

جمله خدمات سازمان بهداشت و درمان است. 
وجود  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مراکز  استان  شهرستان های  همٔه  در  هم اکنون  آموزشی،  عدالت  جهت  در   

دارد. 
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 آموزش و پرورش يکی از گسترده ترين مراکز خدماتی استان است. در استان اصفهان، آموزش در دو محور 
سواد آموزی و آموزش های عمومی مطرح است. 

 فعاليت های آموزش و پرورش به دو حوزٔه آموزش و پرورش عمومی و آموزش های رسمی فنی و حرفه ای 
تقسيم می شود. رشد فزايندٔه تقاضا برای آموزش از ويژگی های مهم اين بخش در طی ٣ دهٔه اخير بوده است. از دهٔه 
بهبود  بخش  اين  در  گرفته  صورت  سرمايه گذاری های  دنبال  به  نيز  و  دانش آموزی  جمعيت  نزولی  روند  تبع  به   ١٣٨٠

جنبه های کيفی و توسعٔه پوشش تحصيلی به خصوص در مناطق محروم استان مورد توجه بيشتری قرار گرفت. 
 در بخش خدمات زير بنايی و توليدی، سازمان آب يکی از مهم ترين سازمان های خدماتی است. عرضٔه آب 
مطمئن از طريق احداث سدهای مخزنی،کنترل سيالب ها و تنظيم جريان رودخانه ها و انتقال آب از محل تأمين تا نقطٔه 
مصرف، مديريت کمی و کيفی منابع آب و کنترل آلودگی های منابع آب، حفاظت از اکوسيستم آبی و مديريت تقاضا و 

کنترل مصرف آب از جمله خدمات اين سازمان است. 
 توسعٔه شبکهٔ  آب آشاميدنی شهرها و توسعٔه شبکه جمع آوری و دفع فاضالب شهرها از فعاليت های سازمان 

آب و فاضالب است. 

  شکل ٣٩ــ٤ــ خدمات آبرسانی به روستاها در استان 

 خدمات گاز رسانی به مناطق شهری، روستايی، صنعتی، تجاری و خدماتی با سرعت هر چه بيشتری در استان 
در حال اجراست. 

 متوسط رشد ساالنٔه مصرف برق استان طّی سال های ٨٤ ــ ١٣٧٨ بيش از متوسط نرخ رشد ساالنٔه مصرف 
کشور است. توليد انرژی الکتريکی در سال ١٣٨٦ به ٢٣٤٨٢ ميليون کيلو وات ساعت رسيده است. با توسعٔه صنايع، 

مصرف برق صنعتی استان درسال ١٣٨٦ حدود ٥٥/٥ درصداز کّل مصارف است. 
مخابراتی با  سازمانی در ارائٔه خدمات  مخابرات استان اصفهان در جهت اجرای وظايف و اهداف   شرکت 
کيفيت مطلوب در زمينٔه طراحی، اجرا، بهره برداری، نگهداری تجهيزات و تأسيسات مخابراتی مطابق مقررات اتحادئه 
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کل  از  درصد   ٦ يعنی،  است؛  درصد   ٣٣/٤ با  برابر  استان  در  اينترنت  نفوذ  ضريب  برمی دارد.  قدم  مخابرات  جهانی 
کشور بيشتر است. 

 ٢٥ درصد آزاد راه ها و ٢٣ درصد بزرگراه های کشور در استان اصفهان قرار دارد و از نظر شاخص های 
حمل بار و جابه جايی مسافر، به ترتيب دارای رتبٔه اّول و چهارم در سطح کشور است. در بخش حمل و نقل ريلی، 
و  تجاری  خّط  کيلومتر   ٦٦ مانوری،  و  فرعی  خّط  کيلومتر   ١٨٧ اصلی،  خّط  کيلومتر   ٦٤٩ دارای  اصفهان  استان 
صنعتی و ٣٧ ايستگاه باز و بسته است. در بخش حمل و نقل هوايی، استان اصفهان دارای پنج فرودگاه است که فقط 
فرودگاه شهيد بهشتی در زمينٔه حمل و نقل عمومی، فعال است و ساير فرودگاه ها به صورت خصوصی و عمدتاً دارای 

کاربری نظامی اند. 
دارد.  شهری  درون  نقل  و  حمل  ناوگان  روز افزون  توسعٔه  به  مبرم  نياز  شهری  درون  سفرهای  حجم  افزايش   
هم اکنون وضعيت ناوگان حمل و نقل درون شهری کالن شهر اصفهان با اجرای طرح های عمران شهری، سرعت بخشيدن 
به اجرای عمليات پروژٔه حمل و نقل ريلی، اجرای طرح های بهبود عبور و مرور شهری، خريد اتوبوس، تجهيز شهرها به 

سيستم کنترل هوشمند ترافيک، خروج خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل عمومی حائز اهميت است. 
 سازمان حفاظت محيط زيست، يکی از نهادهای خدماتی استان است که با برنامه ريزی ها و اجرای اقدامات 
و  ضوابط  تدوين  و  گذاری ها  سياست  با  طرفی  از  و  می پردازد  استان  طبيعی  زيستگاه های  پاسداری  و  حفظ  به  الزم 
استانداردها در فرايند توسعٔه بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات به منظور جلوگيری از تخريب محيط زيست 

مشغول به فعاليت است. 
توسط  آنها  به  خدمات رسانی  می دهند.  تشکيل  را  استان  جمعيت  کّل  از  درصد   ١ اصفهان  استان  عشاير   
سازمان عشاير استان صورت می گيرد. تمامی خانوارهای عشاير در استان حداقل يکی از خدمات پشتيبانی(ايل راه، 

تأمين آب آشاميدنی يا سوخت) را دريافت می کنند. 

  شکل ٤٠ــ٤ــ خدمات برق رسانی 


