
فصل پنجم

توانمندی های استان چهارمحال و بختیاری
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ــ به تصاویر زیر نگاه کنید. مهم ترین جاذبه های گردشگری استان چیست؟

قابلیت ها و جاذبه های گردشگری استان    درس 12

تصویر 1ــ12ــ بخشی از جاذبه های گردشگری استان

تابستان،  و  بهار  فصول  در  به ویژه  مطلوب،  هوای  زیبا،  طبیعت  همچون  خدادادی  مواهب  از  برخورداری  به دلیل  ما  استان 
زیست گاه  های حیات وحش، فضاهای روستایی و عشایری، آثار تاریخی و باستانی، صنایع دستی بسیار زیبا، جاذبه های علمی فراوان، 

امکانات ورزشی گوناگون و … پذیرای گردشگران زیادی از سراسر ایران است.
مناطق گردشگری استان عبارت اند از :

1ــ قطب محور شهرکرد، سامان، پل زمانخان 
2ــ شهرکرد، سد زاینده رود، حاشیٔه رودخانٔه زاینده رود

3ــ شهرکرد، فارسان، چلگرد، بازفت
4ــ شهرکرد، بروجن، تاالب چغاخور، منطقٔه حفاظت شدٔه سبزکوه
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توانمندی های استان

 فعالیت 

5  ــ شهرکرد، تاالب گندمان، لردگان
6  ــ شهرکرد، اردل، حاشیٔه رودخانٔه کارون

1ــ به نقشٔه باال نگاه کنید. نقاط برجستٔه گردشگری در شهرستان محل زندگی خود را نام ببرید.
2ــ با درنظرگرفتن نمودار شمارٔه 8 بگویید مهم ترین جاذبٔه گردشگری طبیعی شهرستان محل زندگی شما کدام 

مورد است؟

نقشۀ شمارۀ 2ــ12ــ نقشۀ سیاحتی استان

عالیم 

برف های دائمی

دشت الله 

امام زاده ها 

مراکز تفریحی سیاحتی

شکارگاه گلی
نقاط عشایری 

آثار باستانی 

مرکز شهرستان 
جاده آسفالته

رود 
کوهنوردی 

پیست اسکی 

دریاچه 
تاالب 
چشمه 

جنگل
کیلومتر

مقیاس
10        0         10             20 
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الف( جاذبه های طبیعی استان 
مهم ترین جاذبه های طبیعی استان عبارت اند از:

چشمه های فراوان معدنی )شور و شیرین(، تاالب ها، رودخانه های آرام و خروشان، آبشارها، غارهای آهکی، هوای متبوع در 
فصول بهار و تابستان، کوه های مرتفع، جنگل ها، مراتع و …

نمودار شمارۀ 1ــ12ــ جاذبه های طبیعی استان

جاذبه های مهم طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

دریاچه ها و تاالب های 
آب شیرین

تفرج گاه های 
جنگلی ومراتع

کوه ها و مسیرهای 
کوهنوردی

چشمه ها، آبشارها و 
رودخانه ها

شکارگاه ها و مناطق غارهای طبیعی
تحت مدیریت

با توجه به اینکه استان ما از نظر آب و هوا جزِء چهار استان دارای بهترین شرایط در کشور محسوب می شود، جاذبه های 
طبیعی استان را می توان به فصول مختلف نیز تقسیم کرد. زیباترین فصل جهت بازدید از مناظر طبیعی استان، بهار است. در این 
به طوری که 89 درصد  به همراه چشمه های فراوان و هوای متبوع، مناظر چشم نوازی را ایجاد می نماید،  فصل، طبیعت سرسبز 
گردشگران وارد شده به استان در سال 1387 در فصل بهار به استان سفر کرده و در فصل زمستان فقط 1 درصد گردشگر به استان 

وارد شده اند.

تصویر3ــ12ــ آبشار زیبای آتشگاه )شهرستان لردگان(
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توانمندی های استان

 فعالیت 
جدول شمارۀ 1ــ12ــ جاذبه های طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در فصول مختلف

                                  فصل ها 
زمستانپاییزتابستانبهار        جاذبه 

طبیعت گردی

کوهنوردی

اسکی

غارنوردی

شنا

قایق سواری در آب های خروشان

با  زیر  جدول  مانند  را  باال  جدول  ــ 
توجه به اهمیت هر کدام از جاذبه ها در فصول 

مختلف از 1 تا 4 شماره گذاری کنید.

                              فصل ها
جاذبه

زمستانپاییزتابستانبهار

3124ورزش زمستانی

ب( جاذبه  های تاریخی، مذهبی، فرهنگی، مردم شناسی
از آنجایی که استان ما از پیشینٔه تاریخی غنی برخوردار است و همواره بخشی از کانون فرهنگ و تمدن ایران زمین و زادگاه 
شعرا، نویسندگان، عالمان و عارفان بزرگ بوده است، دارای جاذبه های مهم تاریخی، فرهنگی، مذهبی و هنری است که مهم  ترین آنها 

در جدول شمارٔه ٢ــ 12معرفی شده اند.

تصویر 4ــ12ــ از راست به چپ:سقاخانۀ ارباب میرزا)شهرکرد(، قلعۀ سردار اسعد )جونقان(، برد گوری )اردل(، کتیبۀ مشروطیت )ده  چشمه(



100

جدول شمارۀ 2ــ12ــ اسامی بعضی آثار و جاذبه های تاریخی، فرهنگی، مذهبی و هنری استان

موقعیتنام اثرنوع اثر

سردار اسعد بختیاریقلعه
امیر مفخم بختیاری
قلعه ابوالقاسم خان

قلعٔه بارده
قلعٔه امیر مجاهد

قلعٔه چالشتر

شهرجونقان
شهرستان کیارــ روستای دزک

شهر اردل
شهرستان شهرکرد ــ روستای بارده

شهرستان شهرکرد ــ روستای شمس آباد
شهرستان شهرکرد ــ چالشتر

اتابکانمسجد تاریخی
جامع فارسان

جامع کیان
حاج شیخ علی

جامع شهرکرد)خان(
جامع چالشتر

جامع نقنه

شهرکرد
فارسان

کیان
بروجن

شهرکرد
چالشتر

شهرستان بروجن ــ نقنه

حلیمه و حکیمه خاتونامامزاده
حمزه علی

باباپیراحمد
سیدبهاءالدین محمد

شهرکرد
نزدیکی بلداجی

شهرستان شهرکرد ــ نزدیکی بن
روستای شیخ شبان

ستوده و آزادهعمارت
آینه

خانه های قدیمی بروجن

چالشتر
شهرکرد
بروجن

زمان خانپل
دوپالن
مصلی

بهشت آباد
خراجی
مروارید

نزدیکی سامان
روستای دوپالن

بروجن
روستای بهشت آباد

روستای خراجی
روستای شلیل

قبور ارامنهقبور قدیمی
قبور قدیمی سینی

قبور قدیمی کردشامی
قبور قدیمی سرتشنیز

در شهرستان های لردگان، بروجن و کیار
روستای سینی

شهرستان بروجن ــ روستای کردشامی
شهرستان کیارــ سرتشنیز

برد گوری های واقع در شهرستان های اردل، کوهرنگ، کیار و لردگانبرد گوری
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توانمندی های استان

 فعالیت 

مکتب خانهحمام تاریخی
پرهیزکار

درب امامزاده

بروجن
شهرکرد
شهرکرد

هفشجانکتیبه
گردنه رخ
خداآفرین

مشروطیت

هفشجان
شهرستان شهرکرد ــ گردنه رخ

بازفت
شهرستان فارسان ــ روستای ده چشمه

روستاهای تاریخی 
و منحصر به فرد

یاسه چاه
سرآقاسید

شهرستان شهرکرد
شهرستان کوهرنگ

1ــ در شهرستان محل زندگی شما کدام یک از جاذبه های تاریخی، فرهنگی، مذهبی و هنری که در جدول 
شمارٔه 2 ــ12 آمده ، وجود دارد؟

2ــ آیا می توانید بگویید وجود موزه، چگونه بر توسعٔه گردشگری استان تأثیر می گذارد؟ 
3ــ تصاویر زیر نمونه ای از سنگ قبور ارامنه ای که زمانی در استان زندگی می کردند و شیرسنگی بر روی 
قبور درگذشتگان می  باشند. به نظر شما چگونه می توان از این نمونه آثار تاریخی استان محافظت و بهره برداری 

کرد؟

تأثیر گردشگری بر استان
توسعٔه گردشگری در استان از دو بعد )مثبت و منفی( مورد توجه قرار می گیرد که در جدول شمارٔه ٣ ــ12به تعدادی از آنها 

اشاره شده است.



10٢

جدول شمارۀ 3ــ12ــ ابعاد مثبت و منفی گردشگری بر استان

تأثیرهای منفی گردشگری بر استانتأثیرهای مثبت گردشگری بر استان

ایجاد شغل
افزایش درآمد

افزایش تفاهم بین المللی
تحکیم وحدت ملی

گذراندن سالم اوقات فراغت
افزایش بینش اجتماعی

تجدید قوا و تمدد اعصاب و افزایش بهره وری کاری
کاهش مهاجرفرستی

بهسازی محیط های گردشگری )در صورت فرهنگ سازی(

رهاکردن زباله ها در فضای سبز و مسیر رودخانه ها و چشمه ها
آتش سوزی احتمالی جنگل ها

کمرنگ شدن فرهنگ سنتی و از میان رفتن غرور فرهنگی
آشفته شدن معماری شهرها

تغییر نامطلوب و زنندٔه محیط از شکل طبیعی به مصنوعی
نابودی تدریجی بناهای تاریخی

برخورد خرده فرهنگ ها و ایجاد تضاد فرهنگی

مسائل و مشکالت گردشگری در استان و راهکارهای آن
استان ما به رغم دارا بودن جاذبه های متعدد گردشگری قادر به نگهداری مناسب گردشگران نیست. مهم ترین دلیل آن کمبود 

امکانات و تسهیالت گردشگری می باشد.
استان چهارمحال و بختیاری عالوه بر جاذبه های طبیعی، دارای یکی از بزرگ ترین سازمان های ایلی کشور است. همچنین 
دارای لهجه ها، لباس ها، موسیقی محلی، مراسم جشن و سوگواری و سایر آداب و رسوم سنتی و جاذبه های اجتماعی و فرهنگی 
بسیار غنی است. مردم زیادی عالقه مند به بازدید و طبیعت گردی در این محیط زیبا هستند. لیکن جذب و نگهداری جمعیت زیاد 
گردشگران نیازمند امکاناتی است که کمبود آنها بسیار چشمگیر است؛ از قبیل راه های ارتباطی مناسب، وسایل رفت و آمد، شرایط 
مناسب اسکان، گرمایش، سرمایش، سرویس های بهداشتی، امنیت، وجود راهنمای گردشگری، فرهنگ پذیرش گردشگران و بهداشت 

و درمان.
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توانمندی های استان

به شکل های زیر نگاه کنید و بگویید مهم ترین توانمندی های اقتصادی استان ما چیست؟

توانمندی های اقتصادی استان    درس 13

تصویر1ــ13ــ فعالیت های صنعتی، معدنی و دامداری

استان ما قطب دامداری کشور است. عالوه بر آن به دلیل دارا بودن شرایط مساعد در زمینٔه زراعت و باغداری، منابع معدنی 
نسبتاً زیاد، دارا بودن نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر، مجاورت با قطب های صنعتی بزرگ اصفهان و خوزستان، امکان بهره برداری 
از منابع غنی آب، ذخایر انرژی فسیلی و برق آبی فراوان، از توانمندی های بسیار باالیی جهت شکوفایی اقتصادی و تأثیرگذاری در 

توسعٔه کشور برخوردار است.

توانمندی های بخش کشاورزی
منابع  دلیل  به  ما  استان  در  کشاورزی  بخش  الف( 
باغات  زمینٔه  در  خصوص  به  مستعد  اراضی  و  متعدد  آبی 
از  عسل  زنبور  و  ماهی  پرورش  طیور،  و  دام  پرورش  و 

موقعیت مناسبی برخوردار است.
1ــ زراعت: حدود 9 درصد )144 هزار هکتار( 
از سطح استان زیر کشت انواع محصوالت زراعی است. 
مهم  ترین محصوالت زراعی استان چهارمحال و بختیاری 
تصویر 2ــ13ــ سیستم آبیاری بارانی )دشت بلداجی(شامل گندم، جو، برنج، حبوبات، نباتات صنعتی، سبزیجات، 
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بر  در  استان  در  را  اول  مقام  هزار هکتار)50 درصد(  با سطحی حدود 71  گندم  که کشت  می باشند  نباتات علوفه  ای و سیب زمینی 
می گیرد. در سال 1389 کل تولیدات زراعی استان حدود 805 هزار تن بوده است. مهم ترین محدودیت های زراعت در استان، عدم 

دسترسی مناسب به منابع آب و نیز محدودیت  های اقلیمی است.
شرایط  به دلیل  باغات  کشت  برای  زمین ها  قابلیت  باغداری:  2ــ 
اقلیمی مناسب و دامنه های شیب دار که کشت زراعی را محدود می کند و 
نیز اقتصادی تر بودن تولیدات باغی نسبت به تولیدات زراعی موجب شده که 

انواع محصوالت باغی سازگار با شرایط طبیعی در استان کشت شوند. 
در استان چهارمحال و بختیاری حدود 46350 هکتار )16 درصد( 
 14( تن  هزار   183 حدود  که  داشته  اختصاص  باغی  محصوالت  کشت  به 
باغی  محصوالت  مهم ترین  می نماید.  تولید  باغی  محصوالت  انواع  درصد( 
استان عبارت اند از: سیب، هلو، زردآلو، انگور، بادام و گردو. البته گردو و 
بادام  با داشتن سطحی معادل 27122 هکتار )59 درصد( از سطح باغ  های 
استان را به خود اختصاص داده اند. بیش ترین باغ های استان در شهرستان 
شهرکرد )46 درصد( و کمترین آن در شهرستان اردل )5 درصد( قرار دارد.

سرمازدگی، کاهش نزوالت آسمانی و کاهش عملکرد در هکتار، مهم ترین محدودیت های باغداری در استان ما می باشند.
3ــ دامپروری: دامداری از فعالیت های بسیار قدیمی در استان چهارمحال و بختیاری محسوب می شودکه از دیرباز بسیاری 
از مردم کوچ نشین، روستاییان و حتی شهرنشینان بدان مشغول بوده اند. وجود مراتع ییالقی، مراتع جنگلی و هوای سردسیری سبب 
شده اند استان ما یکی از مناطق عمدٔه دامپروری کشور باشد. به طوری که تراکم نسبی دام در سطح ملی حدود 53 واحد دامی در 

کیلومتر مربع بوده در صورتی که این رقم در استان ما حدود 203 واحد دامی در کیلومتر مربع است. 

ـ  13ــ گردو )سامان( تصویر 3  ـ

تصویر 4ــ13ــ استفاده از مراتع جهت پرورش دام
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توانمندی های استان

نژاد غالب گوسفند منطقه از نوع گوشتی، شیری است و در صورت اصالح نژاد، میزان گوشت قابل مالحظه ای تولید خواهد 
نمود.

جدول شمارۀ ١ــ13ــ جمعیت دام و طیور استان چهارمحال و بختیاری در سال 1389 )واحد هزار رأس ــ قطعه(

مرغ مادر )صنعتی(مرغ تخم گذار )صنعتی(مرغ گوشتی )صنعتی(دام صنعتیطیور سنتیگاووگوسالهگوسفند و بز

286520553063000071835299600021200095000

برخی  طبیعی  و  چراگاه  های  رفتن  بین  از  و  مراتع  تخریب   از:  عبارت اند  استان   در  دامپروری  محدودیت های  مهم  ترین 
سیاست گذاری  های دولت در جهت تعادل دام و مرتع.

وجود  )شیالت(:  ماهی  پرورش  4ــ 
چشمه های فراوان، رودخانه های متعدد و پرآب، کیفیت 
تا  و چشمه ها، سبب شده  رودخانه ها  آب  پایین  دمای  و 
آبی  سرد  ماهیان  تولید  و  پرورش  جهت  مناسبی  بستر 
اخیر  سال  چند  در  ما  استان  که  به طوری  گردد؛  فراهم 
خود  به  آال  قزل  ماهی  تأمین  در  را  کشور  نخست  مقام 
اختصاص داده است. در این استان تعداد 260 مزرعٔه 
پرورش ماهی، در زمینی به مساحت حدود 50 هکتار به 

تولید 14268 تن ماهی می پردازند.

تصویر 5  ــ13ــ دامداری سنتی به شیوۀ کوچ نشینی و گاوداری صنعتی

تصویر 6  ــ13ــ پرورش ماهی قزل  آالی رنگین کمان در مزارع پرورش ماهی استان
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5  ــ پرورش زنبور عسل 
مراتع وسیع )1093000 هکتار( با گل ها و گیاهان متنوع و شهدخیز و کشتزارهای فراوان، موجب شده از قدیم پرورش زنبور 

عسل در استان رایج باشد. از حدود 114 هزار کندوی عسل در استان در سال 1389 حدود 600 تن عسل تولید شده است.

تصویر 7ــ13ــ مراتع و گل های معطر در استان، زمینه ساز پرورش زنبور عسل

محدودیت های کشاورزی در استان
با وجود  توانمندی  های فراوان کشاورزی  در  استان، البته تنگناها و مشکالتی نیز در توسعٔه فعالیت  های کشاورزی وجود دارد؛ 

از جمله:
1ــ فرسایش شدید خاک

2ــ خشکسالی های پی در پی 
3ــ پیروی از روش های کشاورزی قدیمی و آبیاری سنتی 

4ــ عدم تناسب بین قیمت نهاده های کشاورزی و قیمت تمام شدٔه محصوالت کشاورزی
5 ــ کوچک بودن زمین های زراعتی و یکپارچه نبودن اراضی

ب( توانمندی های بخش صنعت و معدن استان
1ــ صنعت: استان ما استعداد زیادی برای ایجاد و توسعٔه انواع صنایع را دارد. به طوری که در سال 1387 بیش از 17600 
نیز معادل 197000 میلیون ریال برآورد گردیده  نفر در این بخش اشتغال داشته اند. ارزش سرمایه گذاری انجام شده در این بخش 

است.
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 مهم  ترین عوامل مؤثر برای ایجاد صنایع در استان عبارت اند از:
1ــ موقعیت جغرافیایی و ارتباطی مناسب و قرار گرفتن بین دو استان صنعتی خوزستان و اصفهان جهت استقرار صنایع فوالد 

و زیر مجموعه  های مربوط به آن؛
2ــ وجود شهرک ها و نواحی صنعتی متعدد با امکانات زیربنایی مناسب؛

3ــ وجود منابع آبی مناسب جهت بهره برداری و ایجاد صنایع آب بر و وابسته از جمله بسته بندی آب معدنی؛
4ــ وجود نیروی انسانی متخصص و ماهر و مراکز آموزش عالی و فنی و حرفه ای؛
5  ــ وجود خطوط ارتباطی مناسب؛ مانند فرودگاه و نزدیکی به خطوط ریلی کشور؛

6ــ شرایط اقلیمی مناسب برای استقرار صنایع مختلف از جمله صنایع فلزی و تبدیلی؛
7ــ عبور خطوط لولٔه اصلی نفت و گاز از استان جهت ایجاد صنایع پتروشیمی و پاالیشگاه؛

8ــ وجود خطوط فشار قوی و پست های برق 400 و 63 کیلوولت.
ناحیه و مجتمع صنعتی،  در این استان 33 شهرک، 
با وسعتی حدود 3649 هکتار  موجود و در دست احداث 
قرار دارد. همچنین تا خرداد ماه 1390مجوز تأسیس حدود 
با  و  ریال  میلیارد   80408 سرمایه گذاری  با  فقره   1488
پیش بینی اشتغال 40213 نفر صادر شده است. از واحدها 
تولید  به  می توان  استان  این  در  فرد  به  منحصر  طرح  های  و 
ورق  نوزاد،  خشک  شیر  و  مشکی  چادر   ، خودرو  المپ 

خودرو و دانه و پودر مالت اشاره کرد.

تصویر 9ــ13ــ تصویر ماهواره ای شهرک صنعتی شهرکردتصویر 8  ــ13ــ کارخانۀ آب معدنی چلگرد

تصویر 10ــ13ــ کارخانۀ نساجی نگین بروجن
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 1389 سال  پایان  در  استان  معدن: این  2ــ 
دارای 116 باب معدن، با پروانه بهره برداری بوده است 
 368/4 سرمایه گذاری  و  نفر   1075 مستقیم  اشتغال  که 
میلیارد ریال و حدود 6/5 میلیون تن از انواع مواد معدنی 

موجود در معادن استان را استخراج می کرده اند. 
مهم  ترین معادن استان عبارت اند از: 1ــ سیلیس، 
2ــ سنگ گچ، 3 ــ سنگ الشه، 4 ــ مواد اولیٔه سیمان، 

5  ــ خاک نسوز، 6  ــ بوکسیت.
معدنی  مادٔه  پراهمیت  ترین  حاضر  حال  در 
معدن  آرژیلیت  و  بوکسیت  ذخایر  استان  در  موجود 

خاک نسوز شهید نیلچیان دوپالن است که با توجه به عیار و حجم ذخیرهٔ معدن موجود، یکی از بهترین معادن ایران و خاورمیانه 
است که تاکنون شناخته شده است . در مقایسه با این مادهٔ معدنی معادن سنگ الشٔه ساختمانی به لحاظ ارزش ریالی از اهمیت 

کمتری برخوردارند.
بیش ترین تعداد معادن در شهرستان لردگان و کم ترین تعداد آن ها در شهرستان بروجن واقع شده است.   

نمودار شمارۀ 1ــ13ــ سرمایه گذاری انجام شده در بخش های صنعت و 
معدن در سال های 1384 تا 1389

سرمایه گذاری )میلیارد ریال(

3000

2000

1000

0  89              88              87              86              85               84

ـ 13ــ مرمریت الخشک باباحیدرتصویر 11ــ13ــ معدن خاک نسوز دوپالن )شهرستان اردل( تصویر 12ـ

در حال حاضر عمده ترین مشکالت موجود در بخش معدن استان عبارت است از:
ــ کمبود نیروی انسانی متخصص شاغل در بخش معدن

ــ کمبود مشوق های حمایتی از سرمایه گذاران 
ــ کمبود زیر ساخت های مورد نیاز در مناطق معدنی
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 فعالیت 

راه های حل مشکالت بخش معدن
ــ تأمین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان ها در بخش معدن

ــ اتخاذ راهکارهای حمایتی برای جلب سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته
ــ تأمین اعتبارات الزم برای ایجاد زیر ساخت های مناطق معدنی

به نقشٔه شمارٔه 13ــ13 نگاه کنید و به سؤال های زیر پاسخ دهید:
1ــ در محل زندگی شما کدام معادن قرار دارند؟ نام آنها را بنویسید.

2ــ به نظر شما توسعٔه صنایع و معادن، چه تأثیری در تحول اقتصادی استان دارد؟

نقشۀ شمارۀ 13ــ13ــ پراکندگی معادن استان

معادن سنگ الشه و مصالح ساختمانی
معادن سنگ نما و مرمریت

معادن سیلیس
معادن سنگ های شیلی و خاک رس

معادن دولومیت
معادن مس

معادن خاک صنعتی
معادن سنگ گچ

معادن خاک نسوز و بوکسیت  40             30              20                 10             0کیلومتر
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ج( توانمندی های استان در بخش بازرگانی
ــ به نظر شما توسعٔه بازرگانی چه نقشی در تحول زندگی مردم دارد؟

 اتصال فالت مرکزی کشور عزیزمان به نواحی حاشیه ای، برخورداری از صنعت فرش دستباف و سایر صنایع دستی، تولید 
صنایع ماشینی، توانایی تولید محصوالت دام و طیور و ماهی قزل آال، تولید محصوالت باغی مخصوصاً بادام و گردو و محصوالت 
گلخانه  ای، شرایط بسیار مناسبی را برای رشد فعالیت های بازرگانی در استان ما فراهم آورده است که در صورت ایجاد و تکمیل 

زیربناهای بازرگانی نوین در استان، می توان استان چهارمحال و بختیاری را به یک قطب بازرگانی تبدیل کرد.
ارزش کل صادرات از طریق گمرک استان در سال 1389 تقریباً 112 میلیون دالر بوده و بیشتر صادرات استان را کاالهای 
صنعتی و معدنی و مغز بادام تشکیل داده اند.بیشترین صادرات استان، لوازم خانگی برقی با تقریباً 65 میلیون دالر است. همچنین 80 

درصد صادرات به سمت کشور عراق بوده است.

تصویر 14ــ13ــ صادرات ورق گالوانیزه خودرو و فرش

راه های ارتباطی: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان و قرارگیری در حاشیٔه فالت ایران راه های مهم ارتباطی از گذشته های 
دور از این منطقه می گذشته که مهم ترین آنها جادٔه تاریخی دز، پارت بوده است. هم اکنون نیز راه های ارتباطی استان، از اهمیت زیادی 
برخوردارند؛ زیرا مسیر ارتباطی استان های جنوبی و داخلی کشور بوده و دو استان صنعتی خوزستان و اصفهان را به یکدیگر پیوند 

می دهند. 



فصل ششم

شکوفایی استان چهارمحال و بختیاری

پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
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ــ در محل زندگی شما پس از پیروزی انقالب اسالمی، چه دستاوردهای عمرانی اتفاق افتاده است؟
ــ انتظارات شما برای شکوفایی بیشتر استان، چیست؟

استان ما در سال های متمادی )قبل از انقالب اسالمی(، جزِء چهار استان بسیار محروم کشور محسوب می شد. اما پس از 
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی، علی رغم وجود مشکالت فراوان، از جمله مسائل جنگ و تحریم اقتصادی، با یاری خداوند متعال 
و تالش مردم و مسئوالن، همانند سایر نقاط کشور، راه ترقی را طی کرد؛ به طوری که اگر از افراد منصف که زمان های گذشته را به یاد 
می آورند بپرسید که جامعٔه امروز استان ما را از نظر معیارهای توسعه با ابتدای انقالب مقایسه کنند، مسلماً از پیشرفت های استان از 
ابعاد مختلف، صحبت خواهند کرد. گرچه همچنان راه زیادی برای توسعه باید طی کرد، اما با توجه به استعدادهای زیاد استان ما، به 

امید خدا و با اقدامات مناسب، به آن خواهیم رسید. 
در این درس شما با پیشرفت های استان در ابعاد مختلف آشنا می شوید.

1ــ صنعت
روند رشد صنعت در سال های اخیر شتاب بیشتری به خود گرفته است، به گونه ای که در حال حاضر در استان ما 995 واحد 
صنعتی با سرمایه گذاری 10287310 میلیون ریال و اشتغال 19544 نفر مشغول فعالیت اند. این در حالی است که در سال 1357 
تنها 11 کارگاه با سرمایه گذاری 91/3 میلیون ریال و اشتغال 424 نفر فعالیت داشته اند. در 1387 رشدی معادل 15/8 را در بخش 
تعداد کارگاه های صنعتی شاهدیم. هم اکنون تعداد 19 شهرک صنعتی و 8 ناحیٔه صنعتی در استان قرار دارند که در سال های اخیر 

احداث شده اند. 

جدول شمارۀ 1ــ14ــ مقایسۀ تعداد کارگاه ها، شاغالن و ارزش سرمایه گذاری در بخش صنعت در سال های57 و 89

متوسط رشد سالیانه 88  ــ57سال 1389سال 1357واحدعنوان

1199515/8کارگاهتعداد کارگاه های صنعتی

4241954413/2نفرمیزان اشتغال

91/31028731045/1میلیون ریالارزش سرمایه گذاری انجام شده

2ــ معدن
تعداد معادن فعال و در حال بهره برداری استان در سال 1389، 114 باب بوده که زمینٔه اشتغال 1043 نفر را فراهم کرده است. 

دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی    درس 14
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البته تاکنون 120 معدن با ذخیرٔه حدود 2392 میلیون تن )به استثنای معادن شن و ماسٔه معمولی( در استان شناسایی گردیده اند که عمدتاً 
از گروه مصالح ساختمانی و کانی های غیر فلزی اند. در حالی که در سال 1357 فقط 1 معدن در استان فعال بوده است.

جدول شمارۀ  2ــ14ــ مقایسۀ بخش معدن استان در سال های 1357 و 1389

متوسط رشد ساالنه 57 تا 88سال 1389سال 1357واحدعنوان

111416/3معدنتعداد معادن فعال

16210436نفرمیزان اشتغال

25317587794918/6تنمیزان استخراج ساالنه 

3ــ کشاورزی
استان ما در سال 1357، دارای 51385 هکتار زراعت آبی و 94152 هکتار زراعت دیم بوده است. اما در سال 1388 این 
رقم به ترتیب 80552 هکتار و 62224 هکتار شده است. گرچه برای افزایش تولیدات کشاورزی، فقط افزایش سطح زیر کشت، 
اهمیت ندارد؛ بلکه استفاده از محصوالت پربازده، مبارزٔه علمی با آفات، استفاده از روش های آبیاری نوین، اصالح نژاد و… بسیار 

ضروری به نظر می رسند.

جدول شمارۀ 3ــ14ــ مقایسۀ کشاورزی استان در سال های 1357 تا 1388

متوسط رشد ساالنه 86  ــ57 سال 1388سال 1357واحدعنوان

51385805521/5هکتارسطح زیر کشت زراعت آبی

1/3ــ9415262224هکتارسطح زیر کشت زراعت دیم

6144442276/6هکتارسطح زیر کشت باغات

ــ8/5ــهکتارسطح زیر کشت مجتمع های گلخانه ای

2051402387130/5تنتولید غالت

4250115103/3تنتولید حبوبات

4/4ــ387009653تنتولید گیاهان صنعتی

80731753621/3تنتولید گیاهان علوفه ای

16050250171/4تنتولید میوه های هسته دار

2230244228تنتولید میوه های دانه دار
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ـ 14 به آنها اشاره  تولیدات دامی استان نیز در سال های پس از پیروزی انقالب، روبه افزایش می باشند که در جدول شمارٔه 4 ـ
شده است.

جدول شمارۀ 4ــ14ــ مقایسۀ تولیدات دامی استان در سال های 1357 تا 1389

متوسط رشد ساالنه 88  ــ57سال 1389سال 1357واحدعنوان

9102292003/8تنتولید گوشت قرمز

1562000016/4تنتولید گوشت مرغ

708507/4تنتولید عسل

3500100ــتنتولید تخم مرغ

13864100ــتنتولید ماهیان سردآبی

369602482006/1تنتولید شیر

4ــ عمران روستایی
علی رغم اینکه جامعٔه استان ما را در سال های گذشته اغلب جامعٔه روستایی تشکیل می داده است، ولی این جامعه از امکانات 
بسیار اندکی برخوردار بوده است. به طوری که در سال 1357 تنها20 روستا دارای برق و 110 روستا نیز دارای آب لوله کشی 
بوده اند. در حالی که در سال 1389 این رقم به ترتیب 729 و 627 روستا شده است. همچنین تا پایان سال 1389، 322 روستا دارای 

طرح هادی بوده اند و تعداد 124 روستای دیگر نیز در دست اقدام، برای تهیٔه طرح  هادی می باشند.

تصویر 1ــ14ــ اجرای طرح هادی روستایی
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جدول شمارۀ 5  ــ14ــ مقایسۀ شاخص های عمران روستایی در سال های 1357 و 1389

متوسط رشد ساالنه 88  ــ57سال 1389سال 1357عنوان

2072912/3روستاهای دارای برق

1106275/8روستاهای دارای آب لوله کشی

473116/2روستاهای دارای خانٔه بهداشت

40671/7روستاهای دارای مرکز بهداشت

572217/7روستاهای دارای ارتباط مخابراتی

268100ــروستاهای دارای گاز

1112843/1صندوق پست روستایی

5  ــ راه و ترابری
با اینکه استان ما از موقعیت جغرافیایی مناسبی جهت اتصال فالت مرکزی به نواحی حاشیه ای برخورداراست، ولی متأسفانه 
سال ها در بن بست ارتباطی قرار داشت و تنها با استان اصفهان متصل بودکه این مسئله در عدم توسعٔه استان نقش بسیار مهمی داشته 

است. همچنین جاده های روستایی نیز بسیار اندک و با کیفیت بسیار پایینی بوده اند.
هم اکنون نه تنها استان ما با تمامی استان های همجوار خود ارتباط زمینی دارد، بلکه احداث فرودگاه شهرکرد، اقدام بزرگی 
جهت ارتقای ارتباطات استان با سایر نقاط کشور و حتی بعضی کشورها بوده است. به امید خدا در سال های آینده نیز شاهد عبور 

خطوط آهن از استان خواهیم بود.

جدول شمارۀ 6  ــ14ــ مقایسۀ شاخص های ارتباطی در سال های 1357 و 1389

متوسط رشدساالنه 88   ــ 57 سال 1389سال 1357واحدعنوان

1414100ــکیلومترطول جادٔه اصلی و چهارخطه

61831695/1کیلومترطول جادٔه فرعی و روستایی

4/18306/2کیلومتر به کیلومتر مربعتراکم جاده ها

9/2100ــکیلومتر به کیلومتر مربعتراکم جادٔه اصلی

4/1820/74/7کیلومتر به کیلومتر مربعتراکم جادٔه فرعی و روستایی
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6  ــ انرژی
یکی از معیارهای رفاه، برخورداری از انرژی به اندازٔه کافی است. در سال 1357، 21399 کیلووات ساعت انرژی برق به 

مصرف رسیده و در سال 1389، این رقم به 707476 کیلووات ساعت رسید.

جدول شمارۀ 7ــ14ــ مقایسۀ شاخص های انرژی در سال های 1357 و 1389

متوسط رشد ساالنه 57تا 88سال 1389سال 1357واحدعنوان

2139970747614کیلووات ساعتمصرف انرژی برق

1290627109311/6کیلووات ساعتمصرف برق خانگی

105817697318/8کیلووات ساعتمصرف برق صنعتی

310715100ــکیلووات ساعتمصرف برق کشاورزی

743515671212/2کیلووات ساعتسایر مصارف برق

210992490968/2مشترکاشتراک برق

800100ــمیلیون متر مکعبمصرف انرژی گاز

193505100ــمشترکاشتراک گاز

27100ــشهرشهرهای تحت پوشش گاز

7ــ آب و فاضالب
در سال 1357 هیچ گونه فاضالبی در استان تأسیس نشده بود، اما در سال های اخیر فعالیت شرکت آب و فاضالب استان روند 
قابل توجهی گرفته است. به طوری که در سطح استان در سال 1390 بیش از 870 کیلومتر شبکه، کار جمع آوری فاضالب 301214 
نفر را انجام می دهد. البته شهرهای زیادی هنوز دارای شبکٔه فاضالب نیستند و از میان شهرهای استان، فقط شهرهای زیر دارای 

سیستم فاضالب اند. شهرکرد، بروجن، فارسان، فرخ شهر، سامان، جونقان و کیان )جدول شمارٔه  8  ــ 14(
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جدول شمارۀ 8   ــ14ــ مقایسۀ شاخص های آب و فاضالب در سال های 1357 و 1390

متوسط رشد ساالنه 57تا86سال 1390سال 1357واحدعنوان

ــ158فاقد آمارحلقهتعداد چاه ها

ــ126900فاقد آمارمتر مکعبظرفیت مخازن آب در مدار

301214100ــنفرجمعیت تحت پوشش فاضالب

ــ155601فاقدآمار مشترکتعداد مشترکین آب

82058100ــمشترکتعداد مشترکین فاضالب

ــ1409/6فاقدآمارکیلومترطول شبکٔه آب

870/5100ــکیلومترطول شبکٔه فاضالب

8  ــ مخابرات
تعداد تلفن ثابت نصب شده در سال 1357 معادل 1000 دستگاه بوده که در سال 1389 به 290328 دستگاه بالغ شده است که 

رشدی معادل 20 درصد را نشان می دهد.

9ــ بازرگانی
آماری در ارتباط با حجم واردات و صادرات در سال 1357 موجود نیست. اما در سال 1389 مقدار 111/7 میلیون دالر کاال 
از استان صادر شده که 49 درصد رشد را نسبت به سال قبل از آن نشان می دهد. همچنین در همین سال مقدار 16641355 دالر 

واردات از طریق گمرک شهرکرد صورت گرفته است.
مهم ترین کــاالهـای صادراتـی استان عبارت اند از: مغز بـادام ، لـوازم خـانگـی بـرقـی ، سیمان ، مـاهـی    ، خـاک نسوز   ، کـاشی و 
سرامیک،سیلندرگاز، موکت، ماکارونی، چینی آالت، خمیرمایه، ظروف پالستیکی و روغن خوراکی مهم  ترین کشورهای مقصد صادرات 

استان به ترتیب عبارت اند از: عراق، افغانستان و هند.

10ــ آموزش عمومی
نرخ باسوادی جمعیت استان ما در سال 1357 معادل 37/2 درصد بوده که این رقم در سال 1389 به 94/69 درصد رسیده 
است.همچنین در سال 1357 مـدارس استان 650 بـاب بــوده اند کــه در سال 1389 بــه 2503 بـاب رسیده است.)جدول شمارٔه 

9 ــ 14(



118

جدول شمارۀ 9ــ14ــ مقایسۀ شاخص آموزش عمومی در سال های 1357 و 1389

متوسط رشد ساالنه 57 تا 88سال 1389سال 1357واحدعنوان

37/294/691/81درصدنرخ باسوادی جمعیت استان

65025034/4بابمدارس

1841710/6بابکودکستان و آمادگی

5509641/9بابمدارس ابتدایی

625007بابمدارس راهنمایی

1950510/9بابمتوسطه و پیش دانشگاهی

111177/8بابفنی و حرفه ای و هنرستان ها

686118131711/2نفرکل دانش آموزان استان

0/23-26/617/18درصدنسبت دانش آموزان به معلم 

3148/60/58درصدنسبت دانش آموزان دختر

11ــ آموزش عالی
یکی از راه های رسیدن به توسعه،داشتن نیروی ماهر و متخصص است. استان ما در سال 1357، 600 نفر دانشجو داشته در 

حالی که در سال 1388 این رقم به 47781 نفر بالغ شده است.

تصویر2ــ14ــ مدرسۀ روستایی
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جدول شمارۀ 10ــ14ــ مقایسۀ شاخص آموزش عالی در سال های 1357 و 1388

متوسط رشد ساالنه 57 تا 88سال 1388سال 1357واحدعنوان

6004778117/4نفرتعداد دانشجو
55100ــدرصدنسبت دانشجویان دختر

6003600314/6نفرتعداد دانشجویان دانشگاه دولتی
11778100ــنفرتعداد دانشجویان دانشگاه آزاد

110657914/6نفرتعداد فارغ التحصیالن دانشگاه ها
536778/9نفرتعداد اساتید تمام وقت 

33222115/1نفرتعداد اساتید حق التدریس
716/50/31درصدتعداد دانشجو به استاد

12ــ بهداشت و درمان
همانطور که در جدول شمارٔه 11ــ 14می بینید در سال 1357 تعداد 3 بیمارستان، 71 پزشک و 3 دندانپزشک در استان ما 

وجود داشته است. اما در سال1389 این آمار به ترتیب 10 بیمارستان، 763 پزشک و 107 دندانپزشک بالغ می گردد.

جدول شمارۀ 11ــ14ــ مقایسۀ شاخص بهداشت و درمان در سال های 1357 و 1389

متوسط رشد ساالنه 57 تا 88سال 1389سال 1357واحدعنوان

3104بابتعداد بیمارستان
501373/3بابتعداد مراکز بهداشتی و درمانی

473136/1بابخانٔه بهداشت
717637/8نفرتعداد کل پزشکان

655557/1نفرتعداد پزشک عمومی
320814/2نفرتعداد پزشک متخصص

31078/2نفرتعداد دندانپزشک
093100نفرتعداد داروساز

25813585/4تختتعداد تخت بیمارستان
0/170/865/4نفرتعداد پزشک به ازای هر هزار نفر

0/651/512/7تختتعداد تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
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13ــ فرهنگ و هنر 
در بخش فرهنگ و هنر نیز در استان ما اقدامات ارزشمندی انجام شده است که در جدول زیر مشاهده می کنید.

جدول شمارۀ 12ــ14ــ مقایسۀ شاخص فرهنگ و هنر در سال های 1357 و 1389

متوسط رشد ساالنه 57 تا 88سال 1389سال 1357واحدعنوان

3347/9بابتعداد کتابخانٔه عمومی
1265747373612/2جلدتعداد کتابهای کتابخانٔه عمومی

242/3بابتعداد سالن های سینما

110دستگاهتعداد فرستندٔه رادیو

313613دستگاهتعداد فرستندٔه تلویزیون

14ــ ورزش
تربیت بدنی با هدف پرورش نیروی جسمانی و تقویت روحیٔه سالم در افراد 
به عنوان عامل مهمی در تقویت ارزش های اجتماعی و رفتارهای مطلوب انسان 
افراد  ابزاری است که از طریق آن زمینٔه حفظ سالمت و قدرت  مطرح و مانند 

جامعه فراهم آمده و جامعه را مهیای رشد و پویایی می نماید.
زمینٔه  در  ما  استان  مردم  فراوان  قابلیت های  به  توجه  با 
ورزش های انفرادی و دسته جمعی، پس از پیروزی انقالب طرح های 

زیادی برای توسعٔه ورزش به اجرا درآمده است.

جدول شمارۀ 13ــ14ــ مقایسۀ شاخص ورزش در سال های 1357 و 1389

متوسط رشد ساالنه 57 تا 88سال 1389سال 1357واحدعنوان

13685/3تعداد سالن ورزشی
05100تعداداستخر

372/8تعدادپیست دو و میدانی
176/5تعدادسالن باستانی

2570328689/3نفرجمعیت ورزشی استان
98237210/8نفرتعداد داوران ورزشی

74335713نفرتعداد مربی ورزش
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شکوفایی استان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

 بیش از سه دهه از انقالب شکوهمند اسالمی ایران می گذرد و با اینکه کارهای بزرگی در نقاط مختلف کشور انجام شده، اما 
راه برای توسعٔه بیشتر ایران اسالمی همچنان باز است. استان ما نیز همانند استان های دیگر از برکات انقالب، به لطف خداوند بزرگ 

بهرهٔ بسیاری برده است که آمار و اطالعاتی که در درس گذشته داده شد شاهد این ادعاست.
با توجه به استعدادهای خدادادی در استان ما از قبیل موقعیت مناسب جغرافیایی و قرارگیری در مسیر راه های پر تردد که 
نواحی داخلی کشور را به حاشیٔه ایران متصل می سازد، نیروی ماهر و متخصص، آب فراوان و با کیفیت باال، خاک های حاصلخیز، 
وفور مراتع و طبیعت بسیار زیبا، استان ما سزاوار توسعٔه بیشتر در بسیاری از زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. اما باید 
توجه داشت، الزمٔه رسیدن به توسعه، در هر سرزمینی، از بین بردن موانع، تنگناها و محدودیت ها و تالش انسان های ساکن آن سرزمین 

است.

»وَاۡن لَیَس لاِلِنساِن ِااّل ما َسعی« سورۀ نجم آیۀ 39
»و اینکه برای انسان جز آنچه بر سعی و عمل خود انجام داده نخواهد بود.«

در این درس شما با برخی مشکالت و محدودیت های توسعٔه استان و نیز راهبردهای پیشنهادی برای توسعه آشنا می شوید.

چشم انداز آیندۀ استان    درس 15

ـ  15ــ کارخانه درحال احداث فوالد چهارمحال تصویر 1ـ
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برخی از مهم ترین مشکالت و محدودیت های بر سر راه توسعۀ استان
ــ عدم تعادل دام و مرتع، غالب بودن شیؤه تولید سنتی در نواحی روستایی و عشایری، کوچکی و پراکندگی اراضی به ویژه در 

مناطق غربی استان
ــ کاهش بارندگی ها به ویژه در نیمٔه شرقی استان و وقوع خشکسالی های پی در پی و کاهش بیش از حد منابع آب زیرزمینی 

ـ  15ــ نابودی جنگل و فرسایش خاک تصویر 2ـ

ـ  15ــ مشکالت راه سازی در مناطق کوهستانی استان تصویر 3ـ

ــ توسعه نیافتگی بخش صنعت و معدن متناسب با قابلیت های استان
ــ فقدان شبکٔه جمع آوری فاضالب در روستاها و کمبود آن در بسیاری از شهرها

ــ پرهزینه بودن احداث راه های زمینی با توجه به وضعیت کوهستانی و صعب العبور بودن بسیاری از مناطق استان و نیز عدم 
وجود راه آهن
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شکوفایی استان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

ــ کمبود تأسیسات مهار، ذخیره و انتقال آب و شبکٔه آبرسانی
ــ افزایش نرخ بیکاری، از 4/55 در سال 1357 به 12/4 در سال 1387

ــ فرسایش شدید خاک در اثر سرعت بیش از حد تخریب جنگل ها و مراتع
ــ کمبود سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و عمرانی به ویژه توسط بخش خصوصی

ــ سرمایه گذاری ناکافی برای احیا، حفظ و حراست از آبخیزها

ـ  15ــ اجرای طرح های آبخیزداری جهت کنترل سیالب تصویر 4ـ

ــ فعال نبودن بخش خصوصی بازرگانی در امر صادرات محصوالت کشاورزی
ــ وجود ضعف در رابطه بین یافته های تحقیقاتی و علمی مراکز تحقیقاتی با کشاورزان، دامداران و تولیدکنندگان

ــ کوهستانی بودن استان و طوالنی بودن دورهٔ یخبندان و سرمای شدید

به نظر شما عالوه بر موارد ذکر شده، چه مشکالت دیگری مانع توسعٔه استان می شود؟

اصلی ترین قابلیت های توسعۀ استان
1ــ موقعیت جغرافیایی و ارتباطی مناسب و استقرار بین قطب های توسعه یافتٔه صنعتی و کشاورزی اصفهان و خوزستان

2ــ برخورداری از جاذبه های مناسب گردشگری 
3ــ برخورداری از نزوالت و منابع آبی فراوان

4ــ برخورداری از قابلیت توسعٔه باغداری، دامپروری و آبزی پروری
5  ــ برخورداری از محیط زیست و پوشش گیاهی مناسب برای تولید گیاهان دارویی

6  ــ وجود مراکز آموزش عالی و قابلیت تبدیل شهرکرد به عنوان یکی از مراکز دانشگاهی کشور
7ــ قابلیت توسعٔه صنایع تبدیلی، تکمیلی و جانبی فعالیت های کشاورزی و آب های معدنی
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8   ــ قابلیت تولید برق از طریق نیروگاه های برق آبی
9ــ وجود تعداد زیادی نیروی کار ماهر

10ــ وجود امکانات زیربنایی مثل آب، برق، گاز، ارتباطات و شهرک های صنعتی
11ــ وجود منابع نفت و گاز در استان

مهم ترین اهداف و راهبردهای پیشنهادی برای توسعۀ استان
براساس سند چشم انداز 20 سال آینده، برخی از اهداف بلند مدت توسعٔه استان عبارت اند از:

1ــ توسعٔه گردشگری با تأکید بر گردشگری طبیعی، گردشگری روستایی و ورزش های زمستانی و آبی
2ــ ارتقای نقش و جایگاه آب در فعالیت های اقتصادی استان

3ــ حراست و احیای آبخیزها، مراتع و جنگل ها و سایر عرصه های زیست محیطی
4ــ توسعٔه فعالیت کشاورزی با تأکید بر توسعٔه باغداری، دامپروری، زنبورداری و پرورش آبزیان

5  ــ توسعٔه صنعتی با تأکید بر صنایع تبدیلی مرتبط با کشاورزی و دامداری و منابع آب
6  ــ توسعٔه فعالیت صنعتی و معدنی با تأکید بر صنایع فوالد، پتروشیمی، نفت و گاز

7ــ توسعه و ارتقای محورهای ارتباطی استان )جاده ای، ریلی و هوایی(
8   ــ گسترش بازرگانی مدرن و باالبردن سطح مبادالت و نفوذ به بازارهای ملی، منطقه ای و جهانی

9ــ حفظ، احیا و ارتقای قابلیت های زیست محیطی
10ــ ارتقای شاخص های اقتصادی استان و درآمد سرانه

11ــ ارتقای نقش ورزش در تأمین سالمت جسمی و روحی 
الف( اهداف و راهبردهای توسعه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی:

1ــ تأمین زیرساخت های الزم و فراهم کردن امکانات جهت توسعٔه باغات، پرورش آبزیان و زنبورداری
2ــ تبدیل دیم زارهای کم بازده به باغات و رویش گاه های مرتعی

3ــ احیای مناطق جنگلی و ایجاد مناطق با درختان سریع رشد و ترویج درختان مثمر، به ویژه گردو و بادام
4ــ نوین سازی شیؤه تولید کشاورزی و تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی روستاها با تأکید بر توسعٔه دامداری صنعتی، 

باغداری، شیالت، زنبورداری و صنایع کوچک
5  ــ گسترش خطوط انتقال برق و گاز در نقاط جمعیتی به ویژه در مناطق جنگلی

6  ــ ساماندهی نظام بهره برداری مراتع به صورت مشارکتی
7ــ ارتقای سطح آگاهی دامداران به منظور حذف تدریجی دام های کم بازده و تبدیل دام سبک به سنگین

بندها و  تأمین منابع مالی و اعتباری برای یکپارچه سازی اراضی کشاورزی، پوشش جوی های سنتی، احیای قنوات،  8  ــ 
سدهای خاکی در استان
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ب( اهداف و راهبردهای توسعه در بخش صنعت و معدن:
1ــ ارتقای سطح آگاهی و مهارت های شاغالن بخش صنعت و معدن

2ــ حمایت، تقویت و توسعٔه صنایع کوچک اشتغال زا و ایجاد صنایع تبدیلی، جانبی و بسته بندی
3ــ مطالعه و احداث شهرک ها و نواحی صنعتی

4ــ هدایت بخشی از سرمایه گذاری خارجی و منابع ارزی جهت گسترش واحدهای صنعتی و معدنی
5  ــ گسترش واحدهای فراوری سنگ های معدنی با تکنولوژی نوین

6  ــ افزایش میزان تولید مواد معدنی تا حد 10 میلیون تن در سال
7ــ تأمین زیرساخت های الزم جهت استقرار صنایع بزرگ در استان

8  ــ افزایش اشتغال در بخش معدن به حدود 1600 نفر
9ــ افزایش سرمایه گذاری به حدود 600 میلیارد ریال

پ( اهداف و راهبردهای توسعه در بخش منابع آب:
1ــ مطالعه و اجرای بندها، سدهای خاکی و 

کانال های انتقال آب 
2ــ تأمین و توزیع آب شرب مناطق شهری و 

روستایی در دوره های میان مدت و بلند مدت
3ــ احداث تصفیه خانه و اجرای شبکه های 

آبیاری و زهکشی 
4ــ مطالعه و اجرای طرح های تغذیٔه مصنوعی 
زیرزمینی  آب های  افت  با  که  استان  دشت های 

مواجه اند.
برقی  ادامٔه  جهت  الزم  اعتبار  تأمین  5  ــ 
نمودن چاه ها و موتور پمپ های کشاورزی در استان
ابرها  6  ــ مطالعه و اجرای طرح بارورسازی 

در استان
7ــ اجرای طرح ساماندهی رودخانه های استان

8   ــ اعمال سیاست افزایش حق برداشت آب در استان
9ــ تعیین و نظارت بر حریم و ساحل سازی رودخانه ها

ت( اهداف و راهبردهای توسعه در بخش میراث فرهنگی و گردشگری:
1ــ ایجاد زیرساخت های مورد نیاز محور گردشگری حاشیٔه زاینده رود و سایر محورهای گردشگری

ـ  15ــ آب از عوامل توسعه در استان تصویر5  ـ
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2ــ زمینه سازی، اختصاص تسهیالت و تأمین یارانه برای فعالیت بخش خصوصی در زمینٔه گردشگری
3ــ ایجاد زیرساخت های الزم در بخش گردشگری طبیعی و گردشگری روستایی

4ــ ایجاد زمینه های الزم در خصوص احیا و مرمت مجموعه های تاریخی
ث( اهداف و راهبردهای توسعه در بخش بازرگانی و حمل و نقل:

1ــ اتصال استان به شبکٔه حمل و نقل ریلی کشور
صادراتی  توانمند  شرکت های  از  حمایت  2ــ 

غیر دولتی در استان
3ــ زمینه سازی برای احداث مراکز نگهداری 
و ذخیره سازی کاال و انتخاب استان به عنوان یکی از 

مراکز سردخانه ای کشور
ویژٔه  منطقٔه  ایجاد  برای  سازی  زمینه  4ــ 

اقتصادی در استان
مـراکـز  از  بـرداری  بهـره  و  تـجهـیـز  5  ــ 

نمایشگاه های دائمی استان
خطٔه  چهار  محورهای  تکمیل  و  احداث  6  ــ 

ارتباطی استان به مناطق غرب، مرکز و جنوب کشور
ج( اهداف و راهبردهای توسعه در زمینۀ آموزش عالی و بهداشت و درمان:

1ــ گسترش واحدهای آموزشی و زیرمجموعٔه مراکز دانشگاهی در مراکز شهرستان ها
2ــ تکمیل و تجهیز بیمارستان های آموزشی و احداث بیمارستان تخصصی در استان

3ــ احداث مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، پزشکی و پیراپزشکی در استان
4ــ فراهم نمودن بستر مناسب جهت فعالیت بخش خصوصی در زمینٔه ارائٔه خدمات پزشکی و پیراپزشکی

5  ــ تعیین شهرکرد به عنوان یک شهرک دانشگاهی در سطح ملی
6  ــ ایجاد پارک های فّناوری و اطالعات

7ــ مطالعه و انتخاب شهرکرد به عنوان یکی از مراکز نجوم شناسی کشور
8   ــ تأسیس، تجهیز و راه اندازی دانشگاه صنعتی شهرکرد

چ( اهداف و راهبردهای توسعه در بخش اجتماعی، فرهنگی، هنری و تربیت بدنی
1ــ حفظ و احیای آداب و رسوم محلی

2ــ ارتقای سطح آگاهی جامعه به منظور باالبردن ضریب امنیت اجتماعی گردشگران 
3ــ ایجاد هماهنگی قانونی و اجرایی در جهت تشکیل و تقویت تشکل ها و احزاب

ـ  15ــ فرش دستباف از توانایی های باالی استان جهت صادرات تصویر6   ـ
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4ــ گسترش رشته های ورزشی متناسب با ورزش استان
5  ــ توسعٔه ورزش همگانی با مشارکت شهرداری ها و هماهنگی سایر دستگاه ها، تشکل های غیردولتی و شوراها در استان

6  ــ ارتقای سطح کمی و کیفی ورزش از طریق گسترش باشگاه های خصوصی 
7ــ احداث فضاهای ورزشی شهری و روستایی متناسب با اقلیم استان

8  ــ حمایت از تولید، توزیع و صادرات محصوالت فرهنگی 
9ــ اختصاص منابع مالی و اعتباری برای فعالیت های فرهنگی، هنری و ادبی

10ــ توسعه و تجهیز پایگاه کشف و پرورش استعدادهای ورزشی در استان
11ــ مطالعه و احداث ورزشگاه 25 هزار نفری در مرکز استان

12ــ سازماندهی و حمایت مستمر از تشکل های دینی، هنری، ادبی، مطبوعاتی و هیئت ها در استان
13ــ ایجاد فضاهای فرهنگی

14ــ راه اندازی کتابخانه های عمومی و شبکه های ارتباطی مدرن در مساجد و مراکز هنری
ح( اهداف و راهبردهای توسعه در بخش عمران شهری و روستایی:

1ــ اختصاص اعتبار و کمک های مناسب به شهرداری های استان 
2ــ تهیه و اجرای طرح های هادی و تفصیلی شهری

3ــ تأمین اعتبار الزم جهت راه اندازی و گسترش دهیاری ها در روستاهای باالی 100 نفر جمعیت
4ــ استفاده از انرژی برق آبی کوچک برای نواحی روستایی

5  ــ توسعٔه زیربناها در مناطق روستایی
6  ــ برقراری ارتباط مناسب مخابراتی در سطح روستاهای استان با مشارکت های مردمی

7ــ اولویت بندی روستاها براساس جمعیت برای برقراری ارتباط مخابراتی )تلفن ثابت(
8   ــ راه اندازی دهداری ها و تجهیز مناسب آنها برای تحقق توسعٔه روستایی و مقابله با حوادث خطرآفرین

9ــ بازسازی و بهسازی روستاها و مساکن روستایی
10ــ تأمین اعتبار کافی برای اجرای طرح های احیای بافت فرسودٔه شهرهای استان
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تقدیر و تشکر:
ادارهٔ کل آموزش و پرورش استان )مدیرکل، معاونین و کارشناسان(
استانداری چهارمحال و بختیاری ــ دفتر امور سیاسی و انتخابات

سازمان جهاد کشاورزی و معاونت آبخیزداری ــ اداره کل منابع طبیعی استان
اداره کل حفاظت محیط زیست استان

اداره کل هواشناسی استان
اداره کل ورزش و جوانان استان

اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان 
اداره کل امور عشایر استان

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان

ادارهٔ کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
شرکت آب منطقه ای استان

بنیاد شهید و امور ایثارگران استان
گنجینٔه ادارهٔ کل آموزش و پرورش استان 

اداره کل آمار و اطالعات معاونت برنامه ریزی استانداری


