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انقالب اسالمی عالوه بر رشد ارزش های واالی انسانی، دست یابی به جامعه ای برخوردار از اقتصاد پیشرفته ، توانا در تولید 
علم و فن، و متکی به انسان هایی توانمند و پویا 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 مدیریت های مؤثر در صحنه های مختلف، اصفهان را طالیه 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

فعالیت گروهی 1ـ7  
ــ از افتخارات استان اصفهان در سی سال پس از پیروزی انقالب اسالمی، کدام یک را به یاد دارید؟ با کمک 

دبیرتان تعدادی از آن ها  را نام ببرید. 
ـ از یادآوری این افتخارات چه احساسی دارید؟  ـ

الف( بخش اقتصادی 
توسعٔه اقتصادی استان اصفهان نقش ارزنده ای در رشد اقتصادی کشور داشته است. در این جا با پاره ای از فعالیت های 

اقتصادی ارزشمند استان در سی سالٔه اخیر آشنا می شویم. 
و  سرمایه گذاری  توسعٔه  هدف  با  بورس  بازار  پیدایش  استان  اقتصادی  بخش های  از ضروری ترین  یکی  اقتصاد کالن:  ــ 
مشارکت اقتصادی بوده است. بورس اصفهان در اسفند ماه 13٨2 رسماً کار خود را آغاز کرده و با رشدی معادل 23/5 درصد در 

سال 13٨٧ به باالترین ارزش معامالت در چند سال اخیر رسیده است. آیا می دانید کار بورس چیست؟ 
ــ بانکداری، صندوق های حمایتی: اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، گسترش شعب بانک ها، رشد تسهیالت اعطایی 

و افزایش جذب سپرده ها نزد بانک های استان، از جمله اقدامات مؤثر در این حوزه بوده است. 
ایجاد صندوق های حمایتی در اجرای عدالت اجتماعی و تسهیالت برای اشتغال و ازدواج نقش مهمی داشته است. 

آیا در شهر شما صندوق حمایتی وجود دارد؟ 
یکی از خدماتی را که این صندوق به مردم ارائه می دهد، به دوستانتان معرفی کنید. 
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حمایت  و  استان  صادرات  هدایت  طرح  کشور،  غیر نفتی  صادرات  توسعٔه  راهبرد  سند  تدوین  خارجی:  بازرگانی  ــ 
دولت به راه اندازی خوشه های صادراتی در استان کمک کرده تا میزان صادرات غیر نفتی استان رشد چشم گیری داشته باشد. 

ب(   بخش فرهنگی، اجتماعی و خدماتی 
اصفهان، مهد فرهنگ و ادب ایران، در بسیاری از فعالیت های بنیادی فرهنگی، اجتماعی و خدماتی در سی سال اخیر پیشتاز 

بوده است. 
هتل های  به  ورودی  خارجی  گردشگران  مجموع  از  می دانید  آیا  گردشگری:  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  ــ 
این  به هتل های استان اصفهان وارد می شوند و استان اصفهان دومین رتبه را در سطح کشور در  11/5 درصد آن ها  کشور، 

خصوص دارد. 
توسعٔه گردشگری در  نمونه گردشگری در  به عنوان هدف گردشگری، تصویب 6٠ منطقٔه  گفتنی است که وجود 2٨ روستا 
و  گردشگری، حفظ  محورهای  با  ایران  نقشٔه  تولید  گردشگری،  محور   2٨ تعریف  این،  بر  عالوه  است.  بوده  مؤثر  اصفهان  استان 
احیای رشته های صنایع دستی و ارائٔه سامانٔه اطالعات مکانی آثار تاریخی و فرهنگی استان و طرح ملی تور  الکترونیکی سبب افزایش 

گردشگران داخلی و خارجی در اصفهان شده است. 

شکل 1ــ7ــ روستایی در فریدن 

ــ صدا و سیما: اصفهان اّولین استان در کشور است که شبکٔه استانی سیما در آن شکل گرفته است. همچنین، صدای مرکز 
استان نزدیک به نیم قرن سابقٔه فعالیت دارد. از سال 13٧4 افتتاح شبکٔه 5 سیمای استان به توسعٔه این سازمان کمک چشم گیری کرده 

است. در حال حاضر، کّل استان زیر پوشش شبکٔه صدا و سیما قرار دارد. 
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ــ فرهنگ و هنر: اکثر شهرستان های استان اصفهان دارای حداقل یک فضای فرهنگی است. 
ــ آیا فضاهای فرهنگی ای را که در محّل زندگی شمایند، می شناسید؟ 

ــ چند کانون پرورش فکری در شهرستان شما مشغول فعالیت 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 سینما 

مقام دوم کشور را داراست. اصفهان مرکز بسیاری از جشنواره  ها و همایش های فرهنگی و هنری کشور قلمداد می شود.
ـ  تربیت بدنی: استان اصفهان به جهت قابلیت های نیروی انسانی و امکانات ورزشی، دومین مرکز ورزشی کشور به شمار می آید.  ـ
سیر تکاملی تعداد اماکن ورزشی، رشد متوسط ساالنٔه سرانٔه فضاهای ورزشی و افزایش ورزشکاران، و تیم های ورزشی و مربیان، ناشی از 

سیاست های تشویقی پس از انقالب بوده است که در سطح ملی و جهانی افتخارات فراوانی برای استان و کشور کسب کرده اند. 
توانبخشی،  خدمات  گسترش  به  غیر بیمه ای  حمایت های  و  خدمات  ارائٔه  و  تدابیر  اتخاذ  با  بهزیستی  سازمان  بهزیستی:  ــ 
حمایتی، بازپروری و پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی و کمک به تأمین حداقل نیازهای اساسی گروه های کم درآمد اقدام 
کرده است. وجود 14٧ واحد توانبخشی، 32 مرکز بازپروری1 معتادان و ٧ مرکز مشاورٔه ژنتیک2 از افتخارات خدماتی این سازمان 

بوده است.
و  نوع مؤسسات غیر انتفاعی  از  انقالبی  نهادی  به عنوان  استان،  امام خمینی: 34 واحد کمیتٔه مشغول در  ـ کمیتۀ امداد  ـ
عام المنفعه، خدمات خود را در جهت سه محور امور حمایتی از محرومان، امور توانمند سازی محرومان و امور اعتماد سازی و جلب 

مشارکت های مردمی دنبال می کند.

1ــ در 3٨ مرکز بازپروری معتادان استان، مهارت هایی برای زندگی سالم و طبیعی به معتادان آموخته می شود تا همراه با درمان بیماری و اعتیاد خود قادر به بازگشت به خانواده و 
جامعه باشند؛ گرچه طول درمان اعتیاد، طوالنی و فرایند آن، پیچیده است. 

2ــ مرکز ژنتیک در استان به زوج هایی که در آستانٔه ازدواج  اند و به همسرانی که قصد بچه دار شدن را دارند، مشاورٔه ژنتیکی برای سالمت فرزند آیندٔه آن ها ارائه می دهد. انجام 
آزمایشات ژنتیکی و توصیٔه متخصصان این مرکز، ضریب خطر وجود معلولیت ها را در کسانی که ازدواج فامیلی داشته یا سابقٔه معلولیت و بیماری های ارثی در فامیل داشته اند  بررسی و 

کنترل می کند. 

  شکل ٢ــ7ــ جشن نیکوکاری  
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بیشتر بدانیم  

ــ آموزش فنی  و حرفه ای: 56 مرکز فنی و حرفه ای ثابت و دولتی در استان به تربیت نیروی انسانی مورد نیاز 
بازار کار در بخش های مختلف اقتصادی مشغول اند. همگام کردن سطح مهارت نیروی کار با تغییر و تحوالت فّناوری 

و نیاز بازار کار، فراهم  آوردن شرایط کار آفرینی و خالقیت، از اهداف این بخش است. 

با سایر استان ها پس از  با سوادی ٨٧/53 درصد در سال 13٨5 در مقایسه  با نرخ  ــ آموزش و پرورش: استان اصفهان 
تهران، سمنان و یزد قرار دارد و درصد باسوادی جمعیت زنان استان 3/9 درصد باالتر از متوسط کشور است. 

در سال های اخیر، آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزی در استان، در جهت بهبود کیفیت و کمیت آموزشی فعالیت زیادی 
کرده اند. 

احداث مدارس روستا مرکزی، خدمات آموزشی رایگان به خانواده های کم در آمد، اجرای مسابقات، جشنواره ها و همایش های 
دانش آموزی و گسترش واحدهای مرکز تحقیقات معلمان و انجمن علمی معلمان، از جمله اقدامات شایستٔه آموزش و پرورش بوده 

است. 

پ( بخش زیربنایی و تولیدی
ــ آب: عرضٔه آب سالم و کافی برای تأمین نیازهای اساسی همراه با مدیریت پایدار کّمی و کیفی منابع آب، از وظایف مهمّ این 
ـ 13٨٠ ظرفیت  بخش است که از طریق احداث سدهای مخزنی بر روی رودخانه های پر آب استان تأمین می شود. طّی سال های ٨6  ـ

ذخیره سازی سدها روندی صعودی داشته است. 
ــ آب و فاضالب: در حال حاضر ٨2 شهر استان تحت پوشش خدمات آبرسانی و 2٨ شهر استان تحت پوشش خدمات 
جمع آوری و دفع فاضالب است. طول شبکٔه آبرسانی شهرهای استان که در سال 135٧ برابر 15٠ کیلومتر بوده به 1٧6٠ کیلومتر در 

سال 13٨6 رسیده است. 

ــ بهداشت و درمان: در سایٔه تالش های گستردٔه بخش بهداشت و درمان، ارتقای سطح سالمت افراد با توجه به افزایش 
شاخص های توسعٔه انسانی در دو دهٔه اخیر چشم گیر بوده است. برای ارتقای شاخص های سالمت، تدابیری اندیشیده  شده است؛ از 
جمله، اصالح نظام سالمت در قالب پزشک خانواده، کاهش مرگ و میر در کودکان طی سال های ٨6  ــ13٨1، کاهش مرگ مادران 

باردار و گسترش پوشش تنظیم خانواده. 
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بیشتر بدانیم  

ــ صنعت و معدن: سهم استان از ارزش افزودٔه بخش صنعت کّل کشور در سال 13٨5، 14/٨ 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 ذخایر مکشوفه رتبٔه ششم را در کشور داشته است. 
افزایش رشد اشتغال در بخش صنعت، تکمیل 69 شهرک و ناحیٔه صنعتی، اجرای طرح های عمدٔه معدنی، از 

جمله اقداماتی است که حاکی از قابلیت های تولیدی به ویژه صنعتی در استان اصفهان است.
ــ نفت: پاالیشگاه اصفهان در بین 9 پاالیشگاه کشور از لحاظ سقف تولیدات فراورده های نفتی حائز رتبٔه 
دوم بعد از پاالیشگاه آبادان است. بیشترین سهم از تولیدات استان به ترتیب مربوط به نفت گاز و نفت کوره است. این 
نهاد در جهت تغییر ساختار پاالیش از سیستم ساده به سمت سیستم های پیچیده  شامل فرایندهای تبدیل و کاهش ته 

مانده ها و بهبود کیفی محصوالت نیز گام هایی برداشته است.
٨6 شهر  به   13٨٧ در سال  دو شهر  از   135٧ در سال  استان  شدٔه  گازرسانی  تعداد شهرهای  گاز:  ــ 
رسیده است. استان اصفهان از نظر مصرف کنندگان گاز طبیعی، رتبٔه سوم را پس از تهران و خراسان رضوی 

داراست. 
ــ برق: تعداد روستاها ی برق دار شده از 2٨3 روستا از سال 135٧ به 16٠4 روستا افزایش یافته است. در 
ابتدای انقالب اسالمی،  سهم استان از مصرف برق کشور ٧ درصد بوده و با توسعٔه صنایع عمده در استان، مصرف 

برق صنعتی در سال 13٨6 حدود 55/5 درصد از کّل مصارف را دارا بوده است. 
افزایش تعداد مشترکان برق خانگی، تعداد روستاهای برق دار شده و حرکت به سمت توسعٔه فضای رقابتی در 

بخش توسعٔه صنعت برق از سیاست ها و استراتژی های بخش برق در استان بوده است. 
ــ مخابرات: دسترسی به امکانات خدماتی مخابرات تا سال 135٧ از نظر کمیت و کیفیت بسیار محدود 
بوده است؛  به طوری که در سال 135٧ تعداد نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی در کّل استان معادل 2٨ روستا 
بوده که این تعداد در شش ماهٔه اول سال 13٨٧ به 1٧٠2 روستا رسیده است. شرکت مخابرات استان اصفهان 
اتحادیٔه  مقررات  مطابق  مطلوب  کیفیت  با  مخابراتی  ارائٔه خدمات  در  اهداف سازمانی  و  وظایف  اجرای  در جهت 
ثابت سهم بیشتری  اینترنت، تلفن همراه و تلفن  با افزایش ضریب نفوذ  جهانی مخابرات گام برمی دارد. از طرفی، 

از کشور را داراست. 
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ــ حمل و نقل: استان اصفهان با دارا بودن 11٠٠٠ کیلومتر راه، نقش مهمی را در بخش حمل و نقل کشور ایفا می کند. 25 
درصد آزاد راه ها و 23 درصد بزرگراه های کشور در این استان قرار گرفته است. در بخش حمل و نقل ریلی، استان اصفهان دارای 
649 کیلومتر خّط اصلی است. در بخش  هوایی نیز با پنج فرودگاه در استان وجود دارد، که فقط فرودگاه شهید بهشتی در زمینٔه حمل 

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

زمان و هزینٔه سفر از اقدامات مهّم این بخش است. 
ــ حمل و نقل درون شهری: تا پایان شش ماهٔه اول سال 13٨٧ سهم حمل و نقل عمومی در کالن شهر اصفهان 6٨ درصد 
ـ  135٨( جمعیت شهری استان حدود 2/15 برابر شده؛ در حالی که تعداد وسایل حمل و نقل عمومی  بوده است. طی 3٠ سال )٨5  ـ

به بیش از 59 برابر رسیده است. 

شکل ٣ــ7 ــ پل روگذر غیر مسطح امام خمینی )ره(   

افزایش حجم سنگین سفرهای شهری هر روز بیشتر از گذشته، راه اندازی سیستم های حمل و نقل زیر زمینی مانند مترو، 
به  آقاخانی  تونل زیر گذر شهید  مانند طرح  تونل ها و پل های زیر گذر را ضروری ساخته است. اجرای طرح های عمرانی شهری 
از بزرگ ترین و  به طول 5 کیلومتر  امام خمینی  تونل شهری در کشور(، پل رو گذر غیر مسطح خیابان  طول 11٠٠ متر )نخستین 
پیشرفته ترین پل های رو گذر کشور است. احداث قطار شهری در کالن شهر اصفهان، یکی از مناسب ترین راه کارها جهت کاهش 
حجم ترافیک درون شهری در محور شمال ــ جنوب شهر است. در حال حاضر، احداث شش خّط مترو به طول 2٠/2 کیلومتر 

در دستور کار قرار دارد. 
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ت( بخش محیط زیست 
45٧,311 هکتار از مساحت استان را پناهگاه ها و پارک های ملی کاله قاضی، قمیشلو، موته و کرکس تشکیل داده است. 

در مدیریت زیست بومی انسانی، شهر اصفهان جزء هشت کالن شهر آلوده از نظر هواست. لذا دومین طرح جامع کاهش و کنترل 
آلودگی هوا در سطح کشور پس از تهران، به شهر اصفهان اختصاص یافته است. 

      شکل ٤ــ7ــ نقشۀ خطوط متروی شهر اصفهان 

خّط شمالی ــ جنوبی
خّط شرقی ــ غربی
خط جنوب غرب
خّط اصفهان ــ شاهین شهر
خّط اصفهان ــ بهارستان
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بیشتر بدانیم  

ــ کشاورزی و منابع طبیعی: سهم ارزش افزودٔه بخش کشاورزی در استان طّی سال 13٨5، ٨/54 درصد 
بوده که معادل 6 درصد ارزش افزودٔه بخش کشاورزی کشور را تشکیل می دهد. تولیدات محصوالت زراعی، باغی 

و محصوالت دامی در سال های اخیر رشد چشم گیری داشته است. 
اجرای طرح های آب و خاک حاکی از توّجه به افزایش بازدهی های آبیاری و استفادٔه بهینه از منابع آب و خاک 
است. توسعٔه باغات در اراضی شیب دار مستعد، مطالعه و مکان یابی مجتمع های گلخانه ای و دامداری، تأمین بهداشت 
عمومی جامعه، مبارزه با بیماری های مشترک دام و انسان، احیای نخلستان ها در شهرستان نائین، از دیگر اقدامات 
این سازمان بوده است. امروزه ما در استان در تولید محصوالتی مانند سیب زمینی، پیاز، گوشت قرمز، گوشت مرغ، 
و تخم مرغ به خودکفایی رسیده ایم. این محصوالت عالوه بر صدور به سایر نقاط کشور، به خارج از کشور نیز صادر 

می شوند. 
تالش در جهت تحقق توانمندی )قابلیت(های آبزی پروری در استان و توجه بیشتر به ایجاد مجتمع های پرورش 

ماهی و شیالت در مناطق مستعد، آیندهٔ روشنی را در این بخش ترسیم می کند. 

گسترش فضای زیست بوم های طبیعی همراه با افزایش تعداد ایستگاه های سنجش هوا در شهرستان های استان، ایجاد یک 
ایستگاه سنجش آلودگی آب بر روی زاینده رود، تعیین محّل دفن پسماندهای ویژٔه استان، نصب تجهیزات سنجش آلودگی در صنایع 

بزرگ از جمله فعالیت های این سازمان است.
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تعالی  و  رشد  مسیر  در  قرار گرفتن  و  انسانی  و  طبیعی  قابلیت های  داشتن  با  اصفهان  اندیشیده اید؟  استان  آیندٔه  به  حال  به  تا 
درعرصه های مختلف، گام های بلندی را برداشته است. چشم انداز استان در افق 14٠4 افتخار دیگری بر سند افتخارات ماست. 

چشم انداز بیست سالۀ گردشگری استان اصفهان )1٤٠٤( 
٭ اصالح بافت قدیم و احیا، نوسازی و بهسازی آن 

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

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

چشم انداز بیست سالۀ محیط زیست استان اصفهان )1٤٠٤( 
٭ توزیع متعادل جمعیت و فعالیت در پهنٔه جغرافیایی از طریق اجرای برنامه های هماهنگ توسعٔه روستایی و ناحیه ای 

٭ ایجاد ایستگاه و پژوهشکدٔه تحقیقاتی بین المللی کویر و بیابان 
٭ شناسایی مناطق طبیعی مستعد استان و به کارگیری شیوه های نوین حفاظت از منابع طبیعی استان

٭ طراحی و اجرای برنامه های جامع جلوگیری از آلودگی ها، ضوابط رفع اصولی پسماندها و بازیافت پسماندهای شهری 
٭ افزایش میزان آمادگی مقابله با حوادث غیر مترقبه

٭ تکمیل و اجرای طرح کمربند سبز، احداث باغ گیاه شناسی شهر اصفهان 
٭ اجرای طرح جامع جایگزینی سوخت فسیلی در مناطق عشایری استان.

چشم انداز بیست سالۀ شهری استان اصفهان )1٤٠٤( 
٭ تهیه و اجرای GIS )سیستم اطالعات جغرافیایی( شهری در شهرهای استان و انجام مطالعات آمایش شهری 

٭ مکان یابی و توسعٔه شهرها  
٭ اولویت تهیٔه طرح های شهری به شهرهای کوچک و متوسط و تقویت و تجهیز زیرساخت ها و تسهیالت در این شهرها 

٭ فراهم آوردن امکان تردد سریع، آسان و انبوه بین قطب های جدید مسکونی در استان اصفهان  
٭ تالش در راه ایجاد محیط شهری مطلوب، پویا و با نشاط همراه با احیا و حفظ هویت تاریخی و ارتقای سایر ارزش های 

چشم انداز استان در افق 1404درس نوزدهم
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شهری و احترام به حقوق شهروندی با بهبود عملکرد خدمات رسانی.

چشم انداز بیست سالۀ اشتغال استان اصفهان )1٤٠٤( 
٭ مطالعه و ساماندهی توسعٔه اشتغال و کاهش بیکاری با ایجاد فرصت های شغلی، حمایت از کار آفرینان، راه اندازی صندوق 

سرمایه گذاری جوانان  
٭ ایجاد زمینٔه مناسب برای جذب سرمایٔه خارجی  

٭ توسعه و تنوع اشتغال در مناطق روستایی
٭ مطالعٔه جایگزینی اشتغال افراد بیگانه و آماده سازی شرایط الزم جهت صدور نیروی کار به خارج از کشور.

چشم انداز بیست سالۀ جمعیت استان اصفهان )1٤٠٤( 
٭ افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به مسائل جمعیتی و پیامدهای ناشی از کاهش بی رویٔه آن

٭ ساماندهی کانون های توسعه و اسکان عشایر استان 
٭ تالش برای ایجاد تعادل های ناحیه ای و باروری قابلیت های مناطق جهت اصالح روند مهاجرت و اسکان جمعیت استان.

چشم انداز بیست سالۀ منابع طبیعی استان اصفهان )1٤٠٤( 
٭ اصالح الگوی مصرف انرژی 

٭ مدیریت صحیح منابع آب و تکمیل مطالعات تأمین آب اصفهان بزرگ و طرح های آبرسانی روستایی  
٭ کنترل و ذخیره سازی آب های سطحی

٭ مطالعه، اکتشاف نفت در مناطق آران و بیدگل، و زواره، شروع بهره برداری معادن پتاس خور و بیابانک، استحصال منیزیم 
از  شورابه های آران و بیدگل، و راه اندازی واحدهای سرب و روی در معدن نخلک و ایرانکوه

٭ ساخت و تکمیل نیروگاه های برق، نیروگاه های خورشیدی و بادی
٭ اجرای طرح های استفاده از پساب تصفیه   خانه های فاضالب در توسعٔه نهالستان های جنگلی.

چشم انداز بیست سالۀ صنعت استان اصفهان )1٤٠٤( 
٭ تجهیز منطقٔه کالن شهری اصفهان به مجتمع های قوی پژوهشی، فّناوری،آموزش خدمات صنعتی، صادراتی و بازاریابی 

واحدهای مشاوره و طراحی مهندسی و به کارگیری فّناوری جدید نظیر نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی در صنعت
٭ هدایت احداث ظرفیت های جدید صنعتی در محدودٔه شعاع 3٠ و 5٠ کیلومتری مطالعه  شدٔه آمایشی اصفهان  

٭ تأکید بر ایجاد صنایع مناسب چهار کانون صنعتی کاشان، اردستان، شهرضا و نائین
٭ توسعه و ایجاد زیر بناها جهت سازماندهی استقرار صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی 
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٭ تعامل بخش صنعت و کشاورزی در جهت توسعٔه پایدار
٭ حمایت از تشکل های موجود صنایع دستی

٭ ایجاد زیر ساخت های اساسی توسعٔه صنعتی در مناطق نامستعد برای توسعه 
٭ تجهیز و راه اندازی صنایع معدنی، صنایع تبدیلی کشاورزی، صنایع نساجی در استان 

٭ ایجاد کارخانٔه پتروشیمی و صنایع وابسته در حوزٔه زاگرس.

چشم انداز بیست سالۀ کشاورزی استان اصفهان )1٤٠٤( 
٭ اولویت بخشیدن به تحقیقات کاربردی در بخش کشاورزی، شناسایی مناطق کشت تخصصی 

٭ حفظ زمین های با کاربری زراعی و باغی، اصالح و بهره برداری اصولی از عرصه های منابع طبیعی  
٭ ایجاد بانک ژن گیاهی و جانوری منطقٔه مرکزی و توسعٔه روش های مبارزٔه بیولوژیک با آفات کشاورزی

٭ یکپارچه سازی کشت همراه با مدیریت مدرن و به کارگیری فّناوری روز آمد نظیر نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی در کشاورزی، 
گسترش کشت گلخانه ای و صنایع تکمیلی و تبدیلی مرتبط با بخش کشاورزی و آبیاری تحت فشار 

٭ توسعٔه روش های بهره برداری بهینه از ظرفیت های دام و طیور و آبزیان، اجرای طرح های اصالح نژاد و طرح تعادل دام و 
مرتع

٭ ترغیب کشاورزان به اختصاص کلیٔه اراضی آبشخور زاینده رود در شرق استان به کشت زیتون. 

چشم انداز بیست سالۀ فرهنگی، اجتماعی و امنیتی استان اصفهان )1٤٠٤( 
٭ تأمین حقوق مدنی، تقویت مبانی جامعٔه مدنی، تقویت مشارکت همگانی و دسترسی به فرصت های برابر برای افراد جامعه در 

کلیٔه روابط اجتماعی و سیاسی  
٭ تحکیم وحدت ملی و دینی  

٭ ارتقای سطح کیفیت زندگی از طریق افزایش شاخص سطح سالمت، تأمین اجتماعی و رفاه و تدوین نظام حمایتی
٭ تربیت و پرورش انسان ماهر، دانا و خالق 

فعاالن  و  اندیشمندان  نخبگان،  برای  بخش  اطمینان  و  امن  فضای  ایجاد  جامع،  و  فراگیر  نظم  و  عمومی  امنیت  توسعٔه  ٭ 
اقتصادی   

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

٭  نوسازی نظام های آموزشی.
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تقدیر و تشکر
کتاب حاضر تالش دسته جمعی گروه مؤلفان و کمک و مساعدت های کلیه نهادها و دستگاه ها و ادارات استان 
اصفهان می باشد که الزم است بدین وسیله اقدامات آنان در انجام این مهم مورد ارج و سپاسگزاری قرار گیرد. از جملٔه 

این نهادها می توان فهرست ذیل را نام برد:
1ــ استانداری اصفهان به ویژه مدیریت محترم اداره کل نوسازی و حوادث غیرمترقبه استان و نیز مدیریت و 

برنامه ریزی استان
2ــ اداره کل آموزش و پرورش استان

3ــ اداره کل حفاظت محیط زیست استان
4ــ اداره کل منابع طبیعی استان

5ــ سازمان جهاد کشاورزی استان
6 ــ اداره کل آب منطقه ای استان

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

9 ــ اداره کل امور عشایری استان
1٠ــ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

11ــ اداره کل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان
12ــ دانشگاه اصفهان

13ــ سازمان فضایی ایران
14ــ سازمان آب و فاضالب استان اصفهان

و کلیه سرگروه های محترم جغرافیای متوسطه استان و دبیران عزیزی که بدون هیچ چشم داشت صادقانه ما را 
یاری گر بوده اند.


