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دستاوردهای استان

انقالب اسالمی که با رهبری حضرت امام خمینی(ره) و حمایت مردم به پیروزی رسید ،موقعیت جمهوری اسالمی را در
عرصههای دینی ،علمی ،فناوری ،صنعتی ،کشاورزی ،فرهنگی و سیاسی در سطح منطقهای ،ملی و بینالمللی متحول کرد و با تکیه
زمینه صنایع نظامی ،الکترونیک،
زمینه بالندگی و سازندگی را فراهم نمود .دستاوردهای مهم در ٔ
بر ایمان ،خودباوری و اقتدار علمی ٔ
ارتباطات ،پرتاب ماهواره ،سلولهای بنیادین ،دانش هستهای ،مهندسی ژنتیک ،کشاورزی ،پزشکی ،تولید مقاالت علمی ،صنعت نفت
و گاز و صنایع هوا ــ فضا از نمونههای بارز آن است.
شما نیز نمونههایی از طرحهای عمرانی انجام شده در محل زندگی خود را نام ببرید.

مهمترین دستاوردهای استان مرکزی

١ــ راه و ترابری :در سال  1357طول راههای استان (آزاد راه ،راه اصلی ،فرعی و روستایی)  1651کیلومتر بوده است که
سالیانه 7/ 4درصد بوده است .همچنین با
در سال 1388به  6293کیلومتر افزایش یافته است .این موضوع بیانگر میزان رشد متوسط
ٔ
توسعه حمل ونقل و جا به جایی مسافر و کاال انجام گرفته است.
راهاندازی فرودگاه اراک ،گام مهمی در
ٔ

شکل 1ــ 6ــ فرودگاه شهر اراک

شکل 2ــ 6ــ راه سازی روستایی

زمینه توسعه را در استان با دیگر
2ــ پست و مخابرات :گسترش زیرساختهای مخابراتی در مراکز شهری و روستاییٔ ،
بخشها همگن کرده است .به طوری که در سال  1357تعداد تلفنهای ثابت  19250شماره بوده و در سال  1388به  495292شماره
زمینه تقویت ارتباطات گسترش یافته است .بیش از 66
افزایش یافته است .همچنین با افزایش تلفنهای همراه و ایجاد فیبر نوریٔ ،
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توسعه روزافزون
شبکه پستی استان نیز
درصد از روستاهای استان از امکانات مخابراتی و خدمات نوین ارتباطی بهرهمند شدهاند.
ٔ
ٔ
داشته و خدمات نوین مانند پست مالی ،خرید ،تصویری ،پیشتاز ،تلفنی و خودرویی را به ساکنان استان ارائه میکند.
٣ــ عمران شهری و روستایی :شهرها و روستاهای استان ما ،از امکانات و تأسیسات زیادی برخوردار شدهاند که برخی
از آنها عبارت اند از:
توسعه خدمات شهری به 214334
ــ در سال  1357تعداد مشترکین آب شهری  69560مشترک بوده است و تا سال  1388با
ٔ
مشترک رسیده است که به طور متوسطه سالیانه 6/ 3درصد رشد داشته است.

شکل 3ــ 6ــ آبرسانی در ساوه

ــ خدمات گاز رسانی :در حال حاضر 22مرکز شهری و  164روستای استان تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته و سایر
مراکز شهری و روستایی در آینده تحت پوشش گاز طبیعی قرار میگیرند.
ــ خدمات آب و برق روستایی :بیش از  71درصد روستاهای استان از آب آشامیدنی سالم و بیش از  90درصد از برق
برخوردار شدهاند.
ــ تعداد مشترکین برق استان از  57308به  456000مشترک افزایش یافته و طول خطوط فشار ضعیف و متوسط به ترتیب
1048و  784کیلومتر بوده که به  6736و  9601کیلومتر مدار رسیده است.
٤ــ فرهنگ و هنر
ــ در سال  1360تعداد کتابخانههای استان  9باب بوده و تا سال  1388به  65باب رسیده است که بیانگر توجه به گسترش
کتابخانه عمومی به 6/ 2متر مربع رسیده است.
سرانه فضای
ٔ
فرهنگ و مطالعه در بین مردم استان است .در سال ٔ 1388
ــ تعداد عناوین نشریات و مجالت محلی استان بیش از  29مورد است.
ــ تعداد موزهها ،سینماها ،نگارخانهها ،نمایشگاهها و همایشهای فرهنگی ــ هنری افزایش یافته است.
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شبکه تلویزیونی را با پوشش مناسبی برای تمام شهرها و روستاهای استان فراهم
ــ صدا و سیمای استان امکان استفاده از 8
ٔ
شبکه استانی «آفتاب»  82درصد از جمعیت استان را پوشش میدهد.
کرده است و ٔ

شکل 4ــ 6ــ کتابخانۀ عمومی در اراک

شکل 5ــ 6ــ صدا و سیمای استان مرکزی

فعالیت ١ـ٦
١ــ مشترکین آب شهری استان چند درصد افزایش داشتهاست؟
٢ــ چند نمونه از دستاوردهای مهم عمرانی ،اجتماعی و فرهنگی را در محل زندگی خود بنویسید.
 ٥ــ آموزش و پرورش :آموزش و پرورش استان با بهرهمندی از نیروی انسانی توانمند همراه با دیگر دستگاههای اجرایی،
نقش فراوانی در توسعه و پیشرفت استان داشته است .نمونههایی از اقدامات انجام شده:
ــ افزایش نرخ باسوادی و پوشش تحصیلی؛
ــ راهاندازی مراکز تربیت معلم و آموزشکدههای فنی وحرفهای؛
تـوسعه مدارس شبانهروزی ،هوشمند ،خوابـگاه مرکزی ،آزمایشگاههـا ،کارگاهها ،کتـابخانـهها ،نمازخـانـهها و سالـنهـای
ــ
ٔ
ورزشی؛
(خانه معلم) ،کانونهای فرهنگی ــ تربیتی ،نوسازی و مقاوم سازی مدارس؛
ــ ساخت مجتمع رفاهی فرهنگیان ٔ
موزه آموزش و پرورش ،ساخت زائرسرا برای فرهنگیان در مشهد الرضا(ع)؛
ــ تأسیس ٔ
ــ تدوین سند راهبردی آموزش و پرورش استان مرکزی؛
حوزه المهدی(ع)؛
ــ تأسیس مدرسه جوار
ٔ
ــ اخذ
گواهینامه  ISO9001در مدیریت کیفیت.
ٔ
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شکل 6ــ 6ــ مرکز آموزش نیروی انسانی

موزه آموزش و پرورش
شکل 7ــ 6ــ ٴ

پیشینه تاریخی ،دینی ،فرهنگی ،سیاسی و علمی؛ و موقعیت مناسب جغرافیایی،
 ٦ــ آموزش عالی :استان مرکزی به دلیل
ٔ
توسعه مراکز
زمینه
ٔ
همچنین مجاورت با مراکز علمی و برخورداری از جوانان مستعد و فراهم بودن زیرساختهای صنعتی و کشاورزیٔ ،
دانشگاهی را داراست .در این استان برای تربیت نیروی انسانی متخصص در مقاطع کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترای
حرفهای؛ مراکز دانشگاهی از یک مرکز به  65مرکز (دولتی ،آزاد اسالمی ،پیام نور ،جامع علمی ــ کاربردی و غیرانتفاعی) افزایش یافته
است .رشتههای دانشگاهی در استان مرکزی به  762رشته و اعضای هیئت علمی و غیرهیأت علمی به  4961نفر رسیده است.

شکل 8ــ 6ــ دانشگاههای استان مرکزی
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٧ــ بهداشت و درمان :به منظور ارتقای سالمت جسمانی ــ ِ
روانی جمعیت روستایی و شهری خدمات بهداشتی ،ایمن سازی،
کنترل بیماریها ،تنظیم خانواده ،تعداد مراکز درمانی و دانشگاهی ،بیمارستانها ،داروخانهها در استان افزایش یافته است .خانههای
بهداشت روستایی از  85واحد به  416مرکز و مراکز بهداشتی درمانی شهری از  85به  189مرکز افزایش یافته است .همچنین تعداد
بیمارستانها از  9واحد به  16واحد افزایش یافته تا همزمان با توسعه در بخشهای دیگر در این بخش نیز بهبود وضعیت انجام گیرد.
البته در این زمینه اقدامات دیگری در استان انجام شده که عبارت اند از:
ــ افزایش تعداد پزشکان عمومی ،تخصصی ،دندانپزشک و داروسازی؛
ــ افزایش تعداد تخت های بیمارستانها ،داروخانهها ،خرید تجهیزات مدرن آزمایشگاهی ،بهداشتی ،ایجاد کلینیکهای
تخصصی و فوق تخصصی ،فوریتهای پزشکی و ستاد امداد حوادث غیرمترقبه؛
ــ کاهش میزان مرگ و میر کودکان ،انجام واکسیناسیون و کنترل مواد غذایی و بهداشتی.

شکل 9ــ 6ــ بیمارستان آیت اللّه خوانساری اراک

شکل 10ــ 6ــ بیمارستان امام خمینی(ره) خمین

فعالیت ٢ـ٦
1ــ در شهرستان محل زندگی شما کدام مراکز دانشگاهی فعالیت دارند؟ در چه رشتههایی دانشجو میپذیرند؟
2ــ در شهرستان محل زندگی شما کدام مراکز بهداشتی ــ درمانی یا بیمارستانی وجود دارد؟ چه خدماتی ارائه
می کند؟
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 ٨ــ تربیت بدنی
«من ورزشکار نیستم؛ اما ورزشکاران را دوست دارم».
حضرت امام خمینی(ره)

توسعه
زمینه تربیت بدنی و تأمین اوقات فراغت جوانان و ارتقای سالمت جسمانی با ایجاد فضاهای ورزشی
در استان
ٔ
ٔ
زمینه تربیت بدنی انجام گرفته که میتوان به تعدادی از آنها اشاره کرد:
چشمگیری داشته است و فعالیتهای مناسبی در ٔ
توسعه فضاهای ورزشی روباز و سر پوشیده در سطح استان؛
ــ گسترش و
ٔ
ــ فعال شدن هیئت ورزشی مردان و زنان جهت استعدادیابی جوانان؛
ــ افزایش تعداد مربیان و داوران بومی در رشتههای مختلف؛
توسعه ورزش همگانی به مناسبتهای مختلف و ایجاد نشاط و شادابی در شهروندان؛
ــ
ٔ
ــ احداث ورزشگاهها و اماکن ورزشی در شهرستانهای استان؛
ــ ساماندهی ورزش جوانان روستایی.

شکل 11ــ 6ــ استادیوم  15هزار نفری امام خمینی(ره) اراک

برای مطالعه

٩ــ گسترش خدمات توانبخشی و حمایتی :ما در برابر اقشار محروم و آسیبپذیر جامعه چه وظیفهای داریم؟
در استان برای حمایت از طبقات محروم و آسیبپذیر مراکزی ایجاد شدهاند تا خدماتی را به آنها ارائه کنند؛ مانند:
ــ مجتمعهای حمایتی شهری و روستایی؛
ــ خدمات توانبخشی ،پیشگیری و کارآموزی؛
ــ گسترش خدمات بهزیستی؛
کمیته امداد امام خمینی(ره).
ــ تأسیس ٔ
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فعالیت ٣ـ٦
ــ نام مراکز ورزشی سرپوشیده و روباز را که در شهرستان محل زندگی شما احداث شدهاند ،بنویسید.
١٠ــ کشاورزی و دامداری :استان ما با برخورداری از آب هوای مناسب و موقعیت ترابری و اراضی حاصلخیز ،ظرفیت
مناسبی در دامداری و کشاورزی داراست.

شکل 12ــ 6ــ آبیاری بارانی در محالت

شکل 14ــ 6ــ پرورش ماهی به سبک مکانیزه در گاوخانه

شکل 16ــ 6ــ مجتمع گلخانهای صیفیجات در امان آباد
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شکل 13ــ 6ــ آبیاری به سبک سنترپیود در امانآباد

شکل 15ــ 6ــ پرورش گل در محالت

شکل 17ــ 6ــ پرورش دام به صورت مکانیزه در مجتمع زرین خوشه
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در این بخش همگام با سایر بخشهای اقتصادی ،تحوالت و پیشرفتهایی حاصل شده است که عبارت اند از:
ــ افزایش میزان تولید محصوالت کشاورزی از حدود  303هزار تن به بیش از  2149هزار تن؛
ــ افزایش میزان تولید و بهکارگیری روشهای مکانیزه در زراعت و باغداری و عملیات کاشت ،داشت و برداشت؛
شیوه سنتی به روشهای مدرن و مکانیزه و جلوگیری از هدر رفتن آب؛
ــ اصالح روشهای آبیاری از ٔ
توسعه مراکز دامپزشکی و کشتارگاههای صنعتی؛
تغذیه دام،
ٔ
ــ بهبود اصالح نژاد دام و ارتقای سطح درمان و ٔ
ــ افزایش میزان تولید ماهی با ایجاد کارگاههای مصنوعی در رودخانهها ،سدهای خاکی و استخرها.
شبکه ارتباطی و وجود ذخایر
11ــ صنعت و معدن :استان مرکزی به دلیل مجاورت با تهران و موقعیت ممتاز حمل و نقل و ٔ
معدنی یکی از قطبهای صنعتی در کشور به شمار میآید .از این رو فعالیتهای صنعتی زیادی در این استان انجام گرفته که به مواردی
از آنها اشاره میشود:
ــ احداث مجتمع پتروشیمی و پاالیشگاه و نیروگاه؛
کارخانه بزرگ ماشینسازی ،آذرآب ،کمباینسازی ،هپکو و آلومینیومسازی؛
ــ گسترش تولیدات
ٔ
کارخانه سیمان در ساوه و دلیجان و کارخانجات چینی ،بلور ،شیشه ،سلولزی و مواد شوینده؛
ــ احداث
ٔ
ــ راهاندازی  664کارگاه بزرگ صنعتی؛
ــ احداث  18شهرک صنعتی؛
ناحیه صنعتی؛
ــ ایجاد ٔ 11
فعالیت بخش معدن در جهت اکتشاف ،بهبود روشهای بهرهبرداری ،ارتقای کیفی محصوالت ،سازماندهی بخش خصوصی
در سرمایهگذاری معادن ،تبدیل روشهای انفجاری به روشهای برش الماسه ،افزایش راندمان بهرهبرداری.

شکل 18ــ 6ــ شرکت آذرآب اراک

شکل 19ــ 6ــ شهرک صنعتی محالت

١٢ــ بازرگانی :استان مرکزی چهارمین قطب صنعتی کشور است و محصوالت تولیدی آن به داخل و خارج کشور صادر
میشوند .مهمترین صادرات استان عبارت اند از:
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سازه فلزی ،تجهیزات نیروگاهی و پاالیشگاهی ،مخازن،
ــ محصوالت تولیدی پتروشیمی ،معدن ،شمش ،پروفیل آلومینیومٔ ،
دیگ بخار ،جرثقیل ،واگن قطار ،ماشینآالت راهسازی ،کمباین ،ادوات کشاورزی ،مصالح ساختمانی ،الستیک ،سیمان ،بلور،
چینی ،انواع رنگ ،محصوالت کشاورزی ،دامداری و. ...

شکل 20ــ 6ــ گمرک اراک

فعالیت ٤ـ٦
به نظر شما چه نوع صنایعی در استان قابلیت ایجاد دارند؟ چرا؟
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شکل 21ــ 6ــ نمایشگاه فصلی فروش کاال در اراک
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درس1٥

چشمانداز استان در سال ١٤٠٤

به نظر شما چرا داشتن برنامههای بلند مدت برای توسعه و پیشرفت ضروری است؟
آینده خود برنامههای بلند مدت در زمینههای اقتصادی ،علمی ،فرهنگی ،فناوری
بسیاری از کشورها برای  20تا  50سال ٔ
و ...طراحی کردهاند تا از پیشرفت و توسعه عقب نمانند .در کشور عزیز ما با رهنمودهای مقام معظم رهبری چشمانداز ایران در سال
 1404هـ.ش ترسیم شده تا کشور ما در بین کشورهای همسایه در عرصههای علمی ،فنی ،ارتباطات ،رفاه ،امنیت ،عدالت و… جایگاه
شایستهای را به دست آورد .مدیران و مسئوالن متناسب با وظایف هر اداره و سازمان نسبت به تدوین برنامههای میان مدت ( 5ساله) برای
رسیدن به اهداف مورد نظر برنامهریزی کردهاند .در استان ما نیز برنامههای بلند مدت طراحی شده تا با به کارگیری توانمندی انسانی و
مادی استان در هر منطقه ،به اهداف چشمانداز برسیم.
استان ما در افق  1404باید این گونه باشد:
ــ برخوردار از سازمان فضایی متعادل و دارای محیط زیست سالم و مطلوب ،پایبند به حفظ حقوق نسلهای آینده و متعهد به
توسعه پایدار و همه جانبه؛
ٔ
ــ دارای انسجام فضایی ،نظم سلسله مراتبی مؤثر ،پیوسته و کارآمد ،شهرهای سالم ،فعال در پوشش خدماتی نواحی پیرامونی،
روستاهایی آباد خودگردان با مردمانی خودباور و دارای اعتماد به نفس باال؛
ــ بهرهمند از اقتصادی پویا ،رقابتپذیر ،جاذب سرمایههای داخلی و خارجی و دست یافته به اشتغال کامل و عوامل تولید؛
ــ توانمند با رشد درآمدی مستمر و پایدار و مؤثر در توسعه؛
ــ برخوردار از تجارت پویا و توسعه یافته با قابلیت نفوذ در بازارهای ملی و بینالمللی؛
ــ با نظام اداری توسعهگرا ،عدالت محور ،نو اندیش ،دانایی محور و شهروند مدار؛
ــ برخوردار از شهرهای با هویت سالم و سیمای مطلوب با کارکرد مشخص؛
ــ برخوردار از روستاهایی آباد و مدرن در تعامل پویا با بخشهای پیشرو اقتصادی ــ اجتماعی و مردمانی توانمند ،خود باور
و دارای اعتماد به نفس؛
بهینه تولید ،توزیع و مصرف انرژی؛
ــ برخوردار از الگوی ٔ
ــ برخوردار از سیستم حمل و نقل کاال ،ایمن و پیشرو در توسعه با کارکرد ملی و فراملی؛
ــ برخوردار از زیرساختهای مدرن ،فناوریهای نوین ارتباطی قابل دسترس برای همگان در محیطی امن و با کیفیت
مطلوب؛
ــ دارای کشاورزی مکانیزه و از نظر اقتصادی سودآور با تأکید بر حفظ منابع طبیعی؛
ــ دست یافته به جایگاه برتر صنعتی در سطح ملی با تأکید بر محیط زیست سالم؛
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ــ برخوردار از تعمیق دینی ،اصول اخالقی ،انضباط اجتماعی ،امنیت ،سالمت ،نشاط همراه با رفاه و عدالت اجتماعی؛
ــ توانمند و برخوردار از فضاهای مناسب و مطلوب در خدمات بهداشتی درمانی در سطح منطقه توأم با رضایتمندی خدمت
گیرندگان با تکیه بر خالقیت و نوآوری؛
ــ داشتن زنانی توانمند ،آگاه و خود باور با جایگاه شایسته در خانواده و اجتماع و برخوردار از فرصتهای اقتصادی،
واجتماعی برابر؛
ــ داشتن جوانانی دین باور ،فعال و پویا در عرصههای مختلف سیاسی ،اقتصادی ،علمی و فرهنگی توأم با سالمت نشاط و
امید به آینده؛
ــ برخوردار از نظام آموزشی توسعه یافته و دانایی محور و کارآمد با محیطی ایمن ،شاداب و با نشاط و نسلی متعهد به ارزشهای
اسالمی فعال و پویا؛
ــ دانش محور و برخوردار از مراکز پژوهشی و پژوهشگران توانمند در تولید دانش و ف ّناوری متکی بر آمار و اطالعات به هنگام،
دست یافته به فناوری اطالعات؛
توسعه استان توأم با محیطی امن و جاذب برای گردشگران در
ــ برخوردار از صنعت گردشگری پر رونق و مؤثر در رشد و
ٔ
سطوح ملی و فراملی و مردمی پایبند به حفظ مواریث فرهنگی.

راههای رسیدن به اهداف چشمانداز

برای رسیدن به هر هدفی در زندگی باید برنامهریزی کرد ،مدیران و مسئوالن هر دستگاه و سازمانی برای تحقق اهداف سازمان
خود برنامههای میان مدت طراحی میکنند و سپس با به کارگیری و انتخاب راههای مناسب به سمت اهداف مورد نظر حرکت می کنند.
در استان ما هر کدام از سازمانها و نهادها راههایی را جهت رسیدن به اهداف چشمانداز انتخاب و اجرا خواهند کرد که به برخی از
آنها اشاره می کنیم:
1ــ آموزش عمومی و عالی
ــ فراهم کردن بسترهای جنبش نرمافزاری ،نهضت تولید علم و دانش و گسترش فرهنگ پژوهش؛
ــ فراهم نمودن مشارکت فکری و مادی مردم در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و فناوری؛
شبکه اطالع رسانی؛
ــ
توسعه زیرساختهای فناوری اطالعات و ٔ
ٔ
ــ توسعه و بهبود به کارگیری فناوریهای جدید در ساخت و تجهیز مدارس هوشمند؛
ــ متناسب نمودن نیازهای جامعه و تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد؛
ــ ایجاد مراکز پژوهشی و پژوهشکدههای تخصصی متناسب با توانمندی و مشکالت استان و تقویت مراکز رشد و پارکهای
فناوری در مجاورت قطبهای صنعتی.
2ــ انرژی
ــ توسعه ،احداث و بهینهسازی خطوط انتقال برق ،گاز و نفت به شهرها ،روستاها ،مراکز صنعتی ،بنگاههای اقتصادی و
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شهرکهای صنعتی؛
ــ تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی.
3ــ توسعۀ صادرات استان
یکپارچه اطالعات تجاری
ــ تقویت و گسترش تأسیسات بخش بازرگانی و فعالیتهای گمرکی ،اصول بازاریابی ،ایجاد مدیریت
ٔ
و افزایش فناوری در تجارت الکترونیکی؛
ــ زمینهسازی برای ایجاد بازارهای بورس تخصصی کاال و تشکیل واحدهای عمده فروشی.
4ــ تحول اداری
ــ بهسازی نیروی انسانی در نظام اداری ،کاهش وظایف تصدیگری و افزایش کارآیی و اثربخشی نظام اداری استان؛
ــ بهرهگیری از ف ّناوری نوین در نظام اداری.
5ــ عمران شهری و روستایی
ــ تمرکز زدایی خدمات شهری در هستههای مرکزی و توزیع متناسب آن در سطح شهرها و تفرجگاه های عمومی؛
ــ رعایت اصول و ضوابط فنی در معماری شهری؛
ــ تقویت خطوط حمل و نقل درون شهری ،بهبود ترافیک شهری ،سالم سازی و انتقال صنایع آالینده؛
ــ حمایت از کار آفرینان در مناطق روستایی؛
ــ ایمن سازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی و توسعه و گسترش زیرساختهای عمومی.
6ــ حمل و نقل
شبکه ریلی ،هوایی ،سرعت ناوگان حمل و نقل ،ساماندهی محورهای ارتباطی شمالی ــ
ــ افزایش طول آزادراهها ،بزرگراهها،
ٔ
جنوبی استان و اصالح نقاط حادثه خیز.
7ــ مخابرات
توسعه زیرساختهای مخابراتی ،دیجیتالی ،تلفن همراه و فیبر نوری؛
ــ
ٔ
ــ افزایش آگاهی و فرهنگ مردم در جهت استفاده از خدمات و ف ّناوریهای نوین ارتباطی؛
ــ افزایش مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای مخابراتی ،تقویت مشتری مداری و تضمین کیفیت خدمات.
 ٨ــ منابع آب
ــ مهار و کنترل آبهای سطحی ،سیالبها ،رودخانههای فصلی؛
ــ حفاظت و جلوگیری از آلودگی منابع آب؛
ــ ساماندهی بهرهبرداری از آب های زیرزمینی و تقویت سفرههای آب.
9ــ کشاورزی
ــ رعایت استانداردهای کیفی در تولید محصوالت کشاورزی و دامی؛
ــ گسترش و استفاده از شیوههای نوین آبیاری اراضی و کاهش هدر رفت آب؛
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ــ به کارگیری سیستمها ،ماشینآالت و تجهیزات مدرن در تولید محصوالت کشاورزی.
10ــ صنعت و معدن
ــ توسعه و گسترش صنایع جدید ،حفاری و اکتشاف؛
ــ ایجاد و تقویت زیرساختهای شهرکهای صنعتی؛
ــ استقرار و ارتقای مدیریت کیفیت در واحدهای صنعتی.
11ــ رفاه و تأمین اجتماعی
همه مردم؛
ــ گسترش سیستم تأمین اجتماعی برای ٔ
توسعه فرصتهای برابر.
ــ کاهش شکاف و نابرابری اجتماعی و
ٔ
12ــ بهداشت و درمان
شبکه خدمات بهداشتی و درمانی؛
ــ تحکیم و تقویت نظام مدیریتی ،نظارتی ،نیروی انسانی و ٔ
ــ تجهیز و بهبود استاندارد مراکز و واحدهای اجرایی به امکانات و ابزار خدمت رسانی نوین؛
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی؛
ــ به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در ٔ
ــ توجه به توزیع مناسب امکانات بهداشتی ــ درمانی در سطح مناطق.
13ــ زنان
ارائه آموزشهای مورد نیاز زنان و دختران؛
ــ ٔ
ــ توانمندسازی و زمینهسازی جهت ورود زنان به عرصههای مدیریتهای میانی و عالی؛
ــ تقویت ورزش زنان و رفع موانع برخورداری دختران از فرصتهای برابر آموزشی و غنی سازی اوقات فراغت دختران؛
ــ توجه به اشتغال مناسب زنان و حمایت از زنان معلول ،سرپرست خانوار ،بیسرپرست و آسیب دیده.
14ــ جوانان
نهفته جوانان در زمینههای مختلف و پرورش و شکوفایی آنها؛
ــ کشف استعدادهای ٔ
ــ تدوین و اجرای برنامههای مرتبط با جوانان و متناسب با خواستهها و تمایالت گروههای مختلف سنی و جنسی و ساکن در
مناطق مختلف؛
ــ توجه به نهاد خانواده در شکلگیری شخصیت افراد و ایجاد امکانات برای پر کردن اوقات فراغت جوانان.
15ــ فرهنگ ،هنر ،تربیت بدنی
عرضه محصوالت فرهنگی و هنری منطبق با ارزشهای اسالمی و
ــ هدایت و حمایت از رسانههای جمعی در جهت تولید و
ٔ
ملی؛
توسعه امکانات و تأسیسات فرهنگی ،هنری و ورزشی به صورت عادالنه در مناطق شهری و روستایی؛
ــ افزایش و
ٔ
همه اقشار؛
ــ اهتمام در ترویج و اعتالی فرهنگ ،مطالعه و ورزش بین ٔ
ــ شناساندن و بزرگداشت مفاخر فرهنگی ،هنری ،دینی و علمی استان؛
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ــ احیای آداب ،رسوم و سنتهای ملی و بومی.
16ــ گردشگری و میراث فرهنگی
ــ تشویق و حمایت از ایجاد تأسیسات اقامتی و تفرجگاهی در مناطق مستعد و محورهای گردشگری توسط بخش خصوصی؛
ــ طراحی و ایجاد امکانات و خدمات در صنعت گردشگری متناسب با عملکرد آنها و انجام تبلیغات مناسب ،تأمین نیروی انسانی
متخصص و نظارت بر خدمات آژانسها و مراکز اقامتی و پذیرایی؛
ــ پژوهش ،شناسایی ،ثبت و مرمت بناها و آثار تاریخی ،مفاخر ،جشنها ،اعیاد و صنایع دستی در مناطق شهری و روستایی.

بیشتر بدانیم
چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق  1404هـ.ش

مدبرانه جمعی و در مسیر
با اتکا به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامهریزی شده و
ٔ
تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی در چشمانداز بیست ساله؛
ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ،علمی ،و فناوری در سطح منطقه با هویت اسالمی و
جامعه ایرانی در افق چشمانداز،
انقالبی ،الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل؛
ٔ
چنین ویژگیهایی خواهد داشت:
ــ توسعه یافته ،متناسب با مقتضیات فرهنگی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخالقی و ارزشهای اسالمی،
ملی و انقالبی با تأکید بر مردم ساالری دینی ،عدالت اجتماعی ،آزادیهای مشروع ،حفظ کرامت و حقوق انسانها و
بهرهمند از امنیت اجتماعی و قضایی؛
سرمایه اجتماعی
ــ برخوردار از دانش پیشرفته و توانا در تولید علم و فناوری ،متکی بر سهم برتر منابع انسانی و
ٔ
در تولید ملی؛
ــ امن ،مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت؛
ــ برخوردار از سالمت ،رفاه ،امنیت قضایی ،تأمین اجتماعی ،فرصتهای برابر ،توزیع مناسب درآمد ،نهاد
مستحکم خانواده ،به دور از فقر ،فساد و تبعیض و بهرهمند از محیط زیست مطلوب؛
ــ با افرادی فعال ،مسئولیتپذیر ،ایثارگر ،مؤمن ،رضایتمند ،برخوردار از وجدان کاری ،منضبط ،دارای
روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی ،متعهد به انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن؛
ٔ
منطقه آسیای جنوب غربی ،آسیای میانه،
ــ دست یافته به جایگاه اول اقتصادی ،علمی ،فناوری ،در سطح
ٔ
قفقاز ،خاورمیانه و کشورهای همسایه با تأکید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم ،با رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی،
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ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛
جامعه
توسعه کارآمد،
ــ الهام بخش ،فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحکیم الگوی مردم ساالری دینی،
ٔ
ٔ
اخالقی ،نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی ،تأثیرگذار از همگرایی اسالمی و منطقهای بر اساس تعالیم اسالمی و
اندیشههای حضرت امام خمینی(ره)؛
ــ دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت ،حکمت و مصلحت.
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منابعی برای مطالعه بیشتر

اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی
١ــ  CDسرزمین خورشیدٔ ،
اداره کّل حفاظت محیط زیست استان مرکزی ،انتشارات نقش مانا،
٢ــ اطلس سیمای طبیعی استان مرکزیٔ ،
چاپ ّاول1385 ،
اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی ،ناشر مرکز
٣ــ استان مرکزی فراتر از تاریخٔ ،
جامع اطالعات گردشگری ایران ،چاپ اول1384 ،
٤ــ تاریخ اجتماعی اراک ،مرتضی ذبیحی ،ناشر پیام دیگر ،چاپ اول.1380 ،

تقدیر و تشکر

ــ استانداری مرکزی ،واحد تقسیمات سیاسی
ــ سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی
ــ روابط عمومی و واحد اداره جهاد کشاورزی استان مرکزی ،روابط عمومی و واحد آمار
ــ روابط عمومی سازمان آب و فاضالب استان مرکزی
اداره کل هواشناسی استان ــ واحد تحقیقات
ــ ٔ
اداره منابع طبیعی استان
ــ ٔ
اداره کل منابع آب استان مرکزی ــ واحد آب های سطحی
ــ ٔ
ــ سازمان فضایی ایران
ــ اداره کل حفاظت از محیط زیست استان مرکزی
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