
  استان اصفهانراهبردهاي آمايش سرزمين  و نظريه پايه توسعه
  

در راستاي تحقق اهداف چشم انداز بلند مدت توسعه كشور، نظريه پايه توسعه ملي و 
ها و وظايف اصلي استان بر  هاي استان، ماموريت  هاي آمايش سرزمين و با توجه به ويژگي گيري جهت
گردشگري، صنعت،  (اجتماعي  –هاي مختلف اقتصادي  توسعه متعادل و چند وجهي بخش "پايه 

در اين راستا با توجه به دگرگوني . استوار خواهد بود ")  بازرگاني نوين و كشاورزي خدمات برتر،
هاي دانش پايه و تغيير نقش و عملكرد شهر  هاي صنعتي و خدماتي، افزايش سهم فعاليت ساختار فعاليت

يري از گ هاي فوق مانع بهره تكيه بر اولويت. يابد اصفهان، سهم استان در تعامالت فراملي افزايش مي
  .هاي استان نخواهد بود ها و ظرفيت ساير توانمندي

  :باشد توسعه استان به شرح زير ميبنابراين اصلي ترين راهبردهاي 
هاي استان به ويژه شهر اصفهان به عنوان يكي از  ها و توانمندي توسعه گردشگري با توجه به ظرفيت 01

اسالمي در سطح جهان و  –صيل ايراني هاي اصلي گردشگري كشور به منظور معرفي فرهنگ ا قطب
هاي بين المللي و در رقابت با ساير شهرهاي گردشگري  تقويت جايگاه گردشگري كشور در عرصه

  .مطرح جهان
تقويت و تجهيز امكانات و تاسيسات گردشگري در سطح استانداردهاي بين المللي، براي پذيرايي از  02

هاي تاريخي، معماري،  ء سطح گردشگري استان در زمينهگردشگران داخلي و خارجي به منظور ارتقا
  .فرهنگي و اكوتوريسم

ها و  هاي استان در ميزباني از رويدادها و برگزاري همايش ها و قابليت برداري از ظرفيت بهره 03
  .المللي هاي علمي، فرهنگي و ورزشي در سطح بين نمايشگاه

رهنگي و معماري سنتي و احياء صنايع دستي با توجه ف –هاي تاريخي  حفظ و ساماندهي بناها، بافت 04
  .به اهميت و جايگاه جهاني ميراث فرهنگي استان

هاي صنعتي با  ها و خوشه هاي صنعتي، توسعه صنايع و تكميل زنجيره دگرگوني ساختار فعاليت 05
با حمل و  متالوژي و ذوب فلزات، صنايع شيميايي، الكترونيك، صنايع مرتبط فرو دست اولويت صنايع

پايه   ، نساجي و صنايع تبديلي و تكميل كشاورزي با تاكيد بر افزايش سهم توليدات دانش)هوايي( نقل 
  . و ارتقاء سطح فناوري

رعايت مالحظات زيست محيطي در توسعه صنعتي استان به ويژه در مناطق شهري و استقرار آنها در 
  .هر اصفهان به صنايع با تكنولوژي برتر وپاكفضاهاي مناسب و محدود نمودن توسعه صنعتي كالن ش

گسترش شناسايي و پي جويي كاني هاي معدني با ارزش افزوده باال يا به كارگيري فناوري هاي  06
( برداري از معادن موجود در زمينه معادن فلزي و غير فلزي  وري و توسعه بهره جديد و افزايش بهره

  .ي تزئيني ساختمانيها و سنگ) سنگ طال ، پتاس ، سرب و روي



مهندسي و خدمات تخصصي با عملكرد بين المللي با تاكيد بر خدمات  –توسعه خدمات فني  07
، خدمات مالي و بازرگاني به )فلزات اساسي( هاي تخصصي  پشتيان توليد، خدمات گردشگري، بورس

  .منظور تامين نيازهاي توسعه ملي و پاسخ گويي به تفاضاي كشورهاي منطقه
وسعه خدمات بازرگاني نوين و تقويت زيرساخت هاي مورد نياز با تاكيد بر تمركززدايي در نظام ت 08

اي مناسب از شهر  اي درفاصله نگهداري و توزيع كاال و ايجاد مراكز تخليه و توزيع كاال با عملكرد منطقه
  .اصفهان با توجه به موقعيت مركزي استان و قرارگيري استان بر كريدورهاي اصلي

وري  توسعه كيفي و افزايش بازدهي بخش كشاورزي با تاكيد بر ارتقاء سطح فناوري، ارتقاء بهره 09
هاي زراعت و  هاي نوين توليد و آبياري با تقويت زيربخش عوامل توليد و استفاده هر چه بيشتر از روش

  .باغداري
و متراكم با  تاي، آب كش هاي گلخانه ارتقاء سطح فناوري توليد كشاورزي به منظور توسعه كشت 010

  .كارگيري الگوي مناسب به ويژه در مناطق خشك و كم آب استانب رتاكيد ب
ممنوعيت تغيير كاربري اراضي مستعد و پر بازده كشاورزي و محدوديت بارگذاري صنايع آالينده  011

  .و غير مرتبط در اين نواحي
از منابع آب با اولويت شرب و صنعت با ارتقاء برداري بهينه  هاي مجاور، بهره انتقال آب از حوضه 012

هاي غير متعارف و تغذيه مصنوعي  برداري از منابع آبي ، استفاده از آب وري در بهره سطح فناوري و بهره
  .هاي زيرزميني سفره
توسعه ارتباطات هوايي بين المللي با  ي ويلرتقويت و تجهيز شبكه حمل و نقل پرسرعت زميني و  013

رايه خدمات فرودگاهي و تسهيل ترانزيت هوايي كاال و مسافر در راستاي تغيير عملكرد اصفهان قابليت ا
  .در زمينه گردشگري "هاي توسعه استان خصوصا ها و خدمات با توجه به اولويت و دگرگوني فعاليت

  .هاي تجديد شونده با تاكيد بر انرژي خورشيدي برداري از انرژي توسعه فناوري در بهره 014
هاي فناوري اطالعات و ارتباطات و استفاده از اين فناوري به عنوان ابزاري براي  توسعه كاربري 015

هاي تخصصي  اي و روستايي و ارتقاء سطح عملكردي فعاليت تمركز زدايي از اصفهان، توسعه منطقه
  .استان
اي از  هي مجموعههاي دانش پايه از طريق ساماند هاي الزم براي رشد فعاليت توسعه زيرساخت 016

كريدور علم و فناوري اصفهان با توجه به تركيب فعاليت هاي فناوري در قالب مراكز علمي، پژوهشي و 
  .وتكنولوژيات و ارتباطات بيوتكنولوژي و نانهاي نوين نظير فناوري اطالع استان با تاكيد و بر فناوري 

تي مدرن متناسب با نقش و عملكرد جديد هاي ارتباطي و اطالعا تغيير ساختار و ايجاد زيرساخت 017
شهر اصفهان و استقرار مديريت يكپارچه مجموعه جديد شهر اصفهان و استقرار مديريت يكپارچه 

  .مجموعه شهري اصفهان
تعادل بخشيدن به نظام استقرار جمعيت و فعاليت در پهنه استان، تراكم زدايي از شهر اصفهان و تقويت 

مستعد در خارج از محدوده مجموعه شهري اصفهان جهت پذيرش  نقش شهرهاي متوسط و كوچك
  .اي آن هاي محلي و منطقه برخي از نقش



تقويت و تجهيز مراكز آموزشي و تحقيقاتي استان با محدود نمودن توسعه كمي سطوح پايين  018
فناوري،  آموزش عالي به نفع سطوح باالتر در شهر اصفهان به منظور دستيابي به مرزهاي جديد دانش و

  .هاي علمي بين المللي و تامين نيروي انساني مورد نياز كشور و كشورهاي منطقه توسعه همكاري
تقويت و تجهيز مراكز درماني استان با هدف عرضه خدمات درماني تخصصي و فوق تخصصي با  019

  .عملكرد كشوري
ها در  هاي تخصصي فعاليت يشاي با توجه به الزامات توسعه و گرا هاي فني و حرفه توسعه آموزش 020
  .استان
ها و استقرار جمعيت در مجموعه شهري اصفهان با رعايت مالحظات  ساماندهي فضايي فعاليت 021

  .زيست محيطي
توسعه استفاده از انرژي هاي پاك و جانشين با اولويت كاهش آلودگي هوا به منظور بهبود شرايط  022

  .محيط زيستي با تاكيد بر شهر اصفهان
تنظيم فرآيند توسعه استان بر پايه مالحظات محيط زيستي به منظور ارتقاء سطح پايداري توسعه از  023

طريق اعمال مديريت جامع زيست بومي مبتني بر رويكرد مشاركتي با تاكيد بر كنترل بيابانزايي، حفاظت 
  .كيخاك، كنترل و مديريت حوادث غير مترقبه و حفاظت از تنوع زيستي و ذخاير ژنتي

هاي  با توجه به نقش و وظايف تعيين شده براي استان در عرصه ملي و توان آن در پذيرش فعاليت 024
  :زير خواهد بود به شرح 1400جديد و جمعيت، تحوالت جمعيتي استان تا سال 

سهم جمعيت استان از كل جمعيت كشور نيز كاهش خواهد يافت و روند مهاجر پذيري گذشته  -
  .فضايي توزيع جمعيت و فعاليت استان بهبود خواهد يافت متوقف و ساختار

هاي محوري استان و توان جوامع روستايي در نگهداشت جمعيت، نسبت  با توجه به فعاليت  -
  .شهرنشيني در اين استان افزايش خواهد يافت 

  
  
  

  
  

  
  
  
 


