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دا  م     

ه و م  ھان    تان ا ه ا و ھادی  پا  ی پ رد   را
 در انواع گردشگري (طبيعي، تاريخي،  استان هاي توانمندي و ها ظرفيت به توجه با گردشگري توسعه

 گردشگري اصلي هاي قطب از يكي عنوان به فرهنگي، زمستاني، كويرگردي، صنعتي، سالمت، عشايري)
 در كشور گردشگري جايگاه تقويت و جهان سطح در اسالمي ايراني اصيل فرهنگ معرفي منظور به كشور

  .جهان مطرح گردشگري شهرهاي ساير با رقابت در و المللي بين هاي هصعر

 فرهنگي ت اقتصادي، تجاري وتعامال سطح ارتقاي راستاي در استان هاي قابليت و ها ظرفيت كارگيري به 
 دستي صنايع احياي و استان فرهنگي ميراث جهاني جايگاه و اهميت به توجه با المللي بين سطح رد استان

 پايدار اشتغال براي موثر تدابير اتخاذو  و ايجاد نظام كارآمد اقتصادي بر پايه آنهاي گردشگري  و فرصت
  .شايسته وكار

 ها و ارتقاي سالمت اجتماعي و  ش ناهنجاريمحور و كاه تامين نظام ارائه خدمات سالمت با كيفيت و عدالت
  پذير اجتماعي. هاي آسيب امنيت غذايي با تاكيد بر حمايت از گروه

 به استان درماني هاي قابليت و ها توانايي معرفي با هدف درماني مراكز كيفي سطح ءتقويت و تجهيز و ارتقا 
 كشورهاي محوريت با خصوصاً( لليالم بين و ملي اي، منطقه سطح در سالمت گردشگران جذب منظور

  .)همسايه

 و  اي حرفه داري باشگاه بر تاكيد با مختلف هاي رشته در قهرماني ورزش از حمايتو  عمومي ورزش گسترش
  .توجه ويژه به بخش خصوصي در توسعه ورزش

 كمي و كيفي هاي فرهنگي و هنري و ارتقاء  تحكيم جايگاه استان به عنوان مركز و كانون اصلي آفرينش
 هاي فعاليت اجراي و درمديريت مردمي حداكثري مشاركتهاي مربوط در سطوح ملي و فراملي و  فعاليت
  .نوين هاي فناوري از گيري بهره با و برابر دسترسي و فرصت پايه بر فرهنگي خدمات رائهو ا فرهنگي

 تحكيم رويكرد با محلي و وميب ديني، رسوم و آيين توسعه و تقويت ،اجتماعي شادابي و نشاط ايجاد 
  .اجتماعي و فاميلي پيوندهاي

 ازطريق آب مطمئن و پايدار منابع تأمينو  آب منابع پيوسته بهم و يكپارچه مديريت اصل استقرار و احياء 
 شرب آب تحويل و تأمين هاي طرح اجراي و شناسايي آب،) اي حوضه برون و اي حوضه درون( انتقال و مهار

 اولويت با آب منابع از بهينه برداري بهره غيرعامل، پدافند چارچوب در پوشش تحت شهرهاير ساي و استان
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 آب سطح افت كنترل آبي، منابع از برداري بهره در وري بهره و آوري فن سطح ارتقاء با صنعت و شرب
  .متعارف غير هاي آب از استفاده و ها آبخوان زيرزميني

 آب اقتصاد ساختار اصالح آب و منابع هاي محدوديت به توجه با بخشي توسعه مناسب گيري جهت.  

 از اصفهانمركز  شهري يها مجموعه اولويت با زيستي محيط شرايط بهبود منظور به هوا آلودگي كاهش 
 هاي انرژي از برداري بهره در فناوري ي توسعهو جانشين  و پاك هاي انرژي از استفاده گسترش طريق
  .خورشيدي انرژي بر كيدتا با شونده تجديد

 به زيستي محيط مالحظاتتوان محيطي سرزمين، ظرفيت برد و  ي برپايه استان توسعه فرايند تنظيم 
 و زيستي تنوع ،و هوا خاكمنابع آب و  حفاظتبرداري صحيح و  بهره توسعه، پايداري سطح ارتقاي منظور
  .ژنتيكي ذخاير

 با توجه به  اصفهان شهر از زدايي تراكم استان، پهنه در فعاليت و تجمعي استقرار نظام به بخشيدن تعادل
 مجموعه محدوده از خارج در مستعد كوچك و متوسط شهرهاي نقش تقويت ،محيطي زيست مالحظات

  .روستاها ساماندهي و آن اي منطقه و محلي هاي نقش از برخي پذيرش براي اصفهان شهري

 13- هوايي ريلي، اي، جاده نقل و  حمل شبكه هاي زيرساخت تجهيز و يبهساز كمي، و كيفي متوازن توسعه 
  .المللي بين و ملي اي، منطقه ترانزيت درريلي  شبكه سهم افزايش و

 هاي توليد شده و  سازي مصرف انرژي، كاهش آالينده بهبود وضعيت حمل و نقل همگاني جهت نيل به بهينه
  اي. افزايش سطح ايمني حمل و نقل جاده

 سازي  وري و بهينه و بهره توليد ارتقاي قيطر از صنايع ي توسعه صنعتي، هاي فعاليت ساختار دگرگوني
 رعايت و پايه دانش توليدات سهم افزايشو پاك  و برتر آوري فن با صنايع بر تاكيد بامصرف انرژي 

سطح تعامالت و ارتقاء  استان صنعتي ي توسعه درو ارزيابي توان سرزمين  زيستي محيط مالحظات
  .الملل اقتصادي، تجاري استان در سطح بين

 با فرآوري  و اكتشاف آوري فن توسعه بر تأكيد با خارج و داخل بازار در معدني محصوالت كردن پذير رقابت
  .پايدار توسعه لحاظ با معدني مواد فرآوري صنايع و معدني منابع استخراج و اكتشاف توسعهتاكيد بر 

 خدمات بر تاكيد با المللي بين عملكرد باو خالق  تخصصي خدمات و مهندسي – فني دماتخ ي توسعه 
 منظور به بازرگاني و مالي خدمات) اساسي فلزات( تخصصي هاي بورس گردشگري، خدمات توليد، پشتيبان

  .منطقه كشورهاي تقاضاي به پاسخگويي و ملي توسعه نيازهاي تامين

 نظام در زدايي تمركز بر تاكيد با نياز مورد هاي ساخت زير تقويت و وينن بازرگاني خدمات ي توسعه 
 اي فاصله در اي منطقه عملكرد با كاال توزيع و ، نگهداري و دپوتخليه مراكز ايجاد و كاال توزيع و نگهداري
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 و حمل اصلي كريدورهاي بر استان قرارگيري و استان مركزي موقعيت به توجه با اصفهان، شهر از مناسب
  .نقل

  توسعه صادرات كاالها و خدمات استان با تاكيد بر صادرات كاالها و خدمات دانش بنيان و داراي ارزش
  افزوده باال.

 افزايش توليد، نوين هاي روش بكارگيري و آوري فن سطح ارتقاء بر تأكيد با كشاورزي بخش پايدار توسعه 
 واحدهاي ظرفيت با متناسب خاك و آب منابع از بهينه برداري بهرهويژه  به توليد منابع و عوامل وري بهره

  .برداري بهره هاي نظام اصالح و بهبود ، انساني منابع توسعه و تجهيز كشت، الگوي رعايت با هيدرولوژي

 عاري كشاورزي محصوالت توليد بر تأكيد با كشاورزي بخش توسعه كشاورزان، زندگي و درآمد سطح بهبود 
 كنترل شيميايي غير هاي روش گسترش ارگانيك، و) ويژه محصوالت( ها بيوتيك آنتي و سموم دهباقيمان از

 خارج به بخش محصوالت صادرات مقدار و ارزش افزايش به توجه و تغذيه شاخص بهبود ها، بيماري و آفات
  .كشور از

  ظ اراضي و نگهداشت آب و مراتع و توسعه آبخيزداري در نواحي مستعد استان با هدف حف احياياصالح و
  زايي. برداري بلندمدت از اين منابع و مبارزه با پيشروي كوير و خطر بيابان تضمين بهره

 تاكيد با، گذاري سرمايه جذب منظور به روستاها و يافته توسعه كمتر مناطق در الزم هاي ساخت زير تامين 
 بهبود و توسعه فضاهاي روستايي و عشايري و حفظ و نگهداري منابع محيطي و كاركردهاي كشاورزي در بر

  .روستاها غيركشاورزي اقتصادي كاركردهاي

 مراكز از اي مجموعه ساماندهي طريق از بنيان دانش هاي فعاليت رشد براي الزم هاي زيرساخت ي توسعه 
 به توجه با فناوري، و علم هاي پارك و اصفهان فناوري و علم كريدور قالب در فناوري و پژوهشي علمي،
  .نوين هاي فناوري بر تاكيد با استان هاي فعاليت تركيب

 عالي آموزش يهپا سطوح كمي ي توسعه كردن محدود با استان تحقيقاتي و آموزشي مراكز تجهيز و تقويت 
 و دانش جديد مرزهاي به دستيابي منظور به اصفهان شهر در باالتر سطوح نفع بهو توسعه كيفي آن 

 كشورهاي و كشور نياز مورد متخصص انساني نيروي تامين و المللي بين علمي هاي همكاري وسعهت فناوري،
  .منطقه

 و  اي حرفه و فني هاي آموزش ي توسعهوري و  بهبود بهره بر تاكيد با آموزش بخش در اجتماعي عدالت تحقق
  .استان در ها تفعالي تخصصي هاي گرايش و توسعه الزامات به توجه بابرخوردار  مناطق كم

  مقابله آمادگي، پيشگيري، برايهاي احتمالي  متناسب با ميزان آسيب الزم تجهيزات و امكاناتتامين، 
  .معين استان عنوان به اصفهان استان نقش به توجه با احتمالي هاي بحران با مقابله در بازتواني و بازسازي


