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جمعي و   ريزي شده و مدبرانه تو ايمان و كوشش برنامهبا اتكال به قدرت اليزال الهي و در پر       
  :انداز بيست ساله ها و اصول قانون اساسي، استان اصفهان در چشم در مسير تحقق آرمان

دست يافته به جايگاه برتر اقتصادي در كشور، مبتني بر علم و فناوري، همراه با رشد است استاني 
قتصادي، اجتماعي و اكولوژيكي با مردمي دانا، سريع و پايدار اقتصادي، متكي بر امنيت ا

بر  متكي برخوردار از امنيت پايدار ، ايراني -پذير و با نشاط داراي هويت اسالمي مسئوليت
با  با توسعه جامع، پايدار، هماهنگ و سازمان فضايي متعادل و متوازنهمراه  ،ساالري ديني مردم

  ي منطقي از منابع.بردار زيست و بهره تاكيد بر حفاظت از محيط
  

  هايي خواهد داشت: انداز چنين ويژگي در افق اين چشم استان اصفهان
 استاني با نهادهاي مناسب در جهت تحقق رشد پايدار اقتصادي. -

  ي.و اجتماع يمختلف اقتصاد يمنابع آب در بخشها كپارچهي تيرياز مد يبرخوردار -
   در سـطح كشـور  هـاي نـوين    نـاوري استاني به عنوان قطب آموزش عالي و توليـد دانـش و ف   -

  .با تكيه بر مراكز رشد فناوري
در جهــت توســعه اشــتغال و  اســتاني توانمنــد در جــذب كارآفرينــان ايرانــي سراســر جهــان  -

  .گذاري سرمايه
  هنري و طبيعي. -فرهنگي -غني تاريخياستاني برتر در صنعت توريسم با اتكاء بر منابع  -
شايسـته و هماهنـگ در ابعـاد خصوصـي، عمـومي و       منـد از مـديريت اقتصـادي    استاني بهره -

  وري در مقياس ملي. هاي بهره دولتي و برتر در شاخص
هاي مشروع و قانوني به رسـميت شـناخته شـده و اصـول اخالقـي و كرامـت انسـاني         آزادي -

  در آن از جايگاه خاص برخوردار است.ملي  هاي ديني و ارزش



روابـط مـردم و حكومـت تـوام بـا مشـاركت و        برخوردار از نظم و امنيت پايدار بـا تحكـيم   -
  اميدوار به آينده. 

به دور از تبعيض در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و برخـوردار از امنيـت اجتمـاعي و     -
  قضايي.  

  المللي.  فرهنگي و هنري در ابعاد ملي و بين -يافته علمي  داراي روابط گسترش -
  گسترش يابنده. هاي اجتماعي مطلوب و مند از سرمايه بهره -
 داراي همزيستي مبتني بر تعامل مثبت فرهنگي اقوام. -

ترين نظام  ترين و پاسخگو ترين، عادالنه پيشرفته زداراي باالترين سطح سالمت و برخوردار ا -
  سالمت در كشور.

هـاي   هاي رقابتي در سـطح كشـور همـراه بـا ايجـاد مزيـت       يافته بر مبناي مزيت استاني سامان -
  ا مقتضيات نواحي.جديد متناسب ب

هماهنگ   استاني با توزيع متعادل جمعيت و فعاليت در پهنه جغرافيايي از طريق اجراي برنامه -
 ي.ا توسعه روستايي و ناحيه

 رعايت مالحظات زيسـت محيطـي  و  آب و خاك عاري از آلودگي  مند از هوا، استاني بهره -
  .در فرايند توسعه استان

  زايي و گسترش كوير. استاني موفق در مهار بيابانو  داريپا يكشاورز كيبرخوردار از  -
يافته در مديريت شهري واحد كالن شهر اصـفهان بـا تاكيـد بـر نگـاه ويـژه بـه         استاني سامان -

  رود. زاينده
 


