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 چكيذه 

اؾت. اينٗ ننٙٗت   « نٙٗت ثسٖٚ زٚزوف»ٞبي  تطيٗ ٌعيٙٝ أطٚظٜ نٙٗت ٌطزقٍطي ثٝ ٖٙٛاٖ يىي اظ رسي

اظ ٘ٓنط التهنبزي    .اؾنت  ٜظاي رٟبٖ تجسيُ قنس  نٙٗت زضآٔس پؽ اظ  نٙبيٕ ٘فت ٚ ذٛزضٚؾبظي ثٝ ؾٛٔيٗ

ٝ ٕٞيٗ زِينُ ٌطزقنٍطي ربيٍنبٜ ٟٕٔني زض     قٛز. ث ؾجت ايزبز اقتغبَ، وبٞف ثيىبضي ٚ افعايف زضآٔس ٔي

ٓ  وٙس. ثٝ ٘ٓط ٔي ضيعي ثؿيبضي اظ وكٛضٞب ايفب ٔي ثط٘بٔٝ ؾنبِٝ وكنٛض ونٝ ثنب ٞنس        20ا٘نساظ   آيس تسٚيٗ چكن

ثبقس، ثٟتطيٗ فطننت   إُِّ ٔي تجسيُ قسٖ ثٝ ثطتطيٗ لسضت ُٔٙمٝ ٚ ثب تٗبُٔ ؾبظ٘سٜ ٚ ٔؤحط زض ضٚاثٍ ثيٗ»

ٞبي ٘ؿجي  ٝ ٔعيتثبقس.زض ايٗ ٔيبٖ ؾٟٓ ٞط اؾتبٖ ثب تٛرٝ ث ٛؾٗٝ آٖ ٔئٕىٗ ثطاي تٛرٝ ثٝ ٌطزقٍطي ٚ ت

ٞنبي   اثيتصثبقس. اؾتبٖ انفٟبٖ ثٝ زِيُ پتب٘ؿيُ ٚ رن  اي ٔتفبٚت ٚ ٔتغيط ٔي اي ُٔٙمٝ ٞبي تٛؾٗٝ ٚ ؾيبؾت

ثبقس ٚ ٌطزقٍطي ٘منف   آَ ثطاي ٌطزقٍطاٖ ٔي ايسٜ ٔمهسيوٝ زض حٛظٜ ٌطزقٍطي زاضاؾت، ٕٞٛاضٜ  يفطاٚا٘

وٙنس. ثنٝ    ٕي زض تٛؾٗٝ پبيساض اؾتبٖ انفٟبٖ ٚ ٕٞچٙيٗ ٘مف وّيسي زض تٛؾٗٝ ٌطزقٍطي ّٔي ايفنب ٔني  ٟٔ

  ٓ ضا تطؾنيٓ   1404ا٘نساظ   ٕٞيٗ ٔٙٓٛض ايٗ تحميك ؾٗي زاضز ربيٍبٜ ٌطزقٍطي اؾتبٖ انفٟبٖ زض ؾنٙس چكن

 ٕ٘بيس. 

 رٟبٍ٘طزي رٟب٘ي بٖ فٟبٖ، تٛؾٗٝ پبيساض، ؾبظٔ، ٌطزقٍطي، ان1404ا٘ساظ  ؾٙس چكٓ هبي كليذي: واصه



 

 هقذهه 
رٟنبٍ٘طزي    ؾبظٔبٖ رٟنب٘ي  ُبِٗبتٞبي التهبزي زض ؾطاؾط رٟبٖ اؾت. ٔ تطيٗ ثرف ٌطزقٍطي يىي اظ ٟٔٓ

(WTO)  ٜتنطيٗ   وٝ ثطاي ٘عزيه ثٝ يه ؾْٛ اظ وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾٗٝ ٌطزقٍطي ٟٔٓ اؾتٞٓ ٘كبٖ زاز
 التهبز ّٔي اؾت.   ٔ ثركيسٖ ثٝ پبيٝٔٙجٕ تأٔيٗ اضظ ذبضري ٚ يىي اظ ٔٙبثٕ ثبِمٜٛ ثطاي تٙٛ

قبغُ  زض ز٘يب يه قغُ ثٝ ٌطزقٍطي اذتهبل زاقتٝ  15تب  12ٌطزقٍطي، اظ ٞط   َجك آٔبض ؾبظٔبٖ رٟب٘ي
ٔيّيٖٛ ٘فط زض رٟبٖ زض  260وٙس. زض حبَ حبيط حسٚز  ٌطزقٍط يه فطنت قغّي ايزبز ٔي 10ٚ ٞط پٙذ تب 

 9غبَ زاض٘س ٚ زضآٔسٞبي حبنُ اظ ايٗ نٙٗت زض ٔزٕٛٔ حسٚز نٙٗت ٌطزقٍطي ٚ نٙبيٕ ٔطتجٍ ثٝ وبض اقت
زضنس تِٛيس ٘بذبِم زاذّي وكٛضٞبي رٟبٖ ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ اؾت. يٗٙي ٌطزـ ٔبِي ثيف اظ ينه  

 ٞعاض ٔيّيبضز زالض زض ؾبَ. 
ٓ   قه ؾٙس چكٓ ثب تٛرٝ ثٝ ثٝ ايٗ ٔٛاضز ثي ّٙسٔنست  تنطيٗ ضاٞجطزٞنبي ث   ا٘ساظ ثيؿت ؾبِٝ وكٛض يىني اظ ٟٔن

» ٞزنطي قٕؿني، اينطاٖ وكنٛضي      1404اؾت. ثطاؾبؼ ايٗ ؾٙس ضاٞجطزي، زض افك  يطاٖرٕٟٛضي اؾالٔي ا
آؾيبي رٙٛة غطثي ثب تأويس ثط رٙجف   تٛؾٗٝ يبفتٝ، ثب ربيٍبٜ اَٚ التهبزي، ّٖٕي ٚ فٙبٚضي زض ؾُح ُٔٙمٝ

ي زض آٔنس ؾنطا٘ٝ زض ضؾنيسٖ ثنٝ     افعاضي تِٛيس ّٖٓ، ضقس پطقتبة ٚ ٔؿتٕط التهبزي ٚ اضتمبء ؾُح ٘ؿنج  ٘طْ 
 (. 7، 1391، ي)لٙجط اؾت. « اقتغبَ وبُٔ

ٔيّيٖٛ ٌطزقٍط ضا پصيطـ ٕ٘بينس ٚ اظ   20ايطاٖ ثبيس  1404ثيٙي قسٜ تب ؾبَ  پيف ،ا٘ساظ ُٔبثك ثب ؾٙس چكٓ
ٞبي وكٛض وٝ ٘مف ٔٙحهط ثفنطزي   قه يىي اظ اؾتبٖ ٔيّيبضز زالض زضآٔس اضظي وؿت وٙس. ثي 25ايٗ ٔحُ 

ٗ   زض  إِّّني ؾنبِيب٘ٝ ٔنٛضز ثبظزينس ٞنعاضاٖ       ؾيؿتٓ التهبز ٌطزقٍطي ايطاٖ زاضز ٚ ثٝ ٖٙٛاٖ ينه ٔمهنس ثني
ٔ   . ثبقس ٌيطز، اؾتبٖ انفٟبٖ ٔي ٌطزقٍط زاذّي ٚ ذبضري لطاض ٔي ٓ  ثب تٛرٝ ثٝ اينٗ ٔٛينٛ ا٘نساظ   ، ؾنٙس چكن
ٜ اؾتبٖ اننفٟبٖ زض  ٞزطي قٕؿي ثٝ ا٘تٓبضات ٔرتّف زض ظٔيٙٝ ربيٍب 1404ثيؿت ؾبِٝ اؾتبٖ انفٟبٖ زض 

پطزاظز.  زي، فطٍٞٙي، ارتٕبٖي ٚ أٙيتي، آؾبيف، ٔحيٍ ظيؿت ٚ تٛؾٗٝ پبيساض ٔيزض  أٛض التهب 1404افك 
تٛاٖ ثٝ ٘تنبيذ ّٕٔنٛؼ ٚ ٚالٗني     ٞبي والٖ اؾتبٖ ٔي وٝ ثب تٕطوع ٚ زض چبضچٛة اٞسا  ٌطزقٍطي ٚ ؾيبؾت

 ا٘ساظ زؾت يبفت.  ُٔبثك ثب ؾٙس چكٓ
ثب ٍ٘بٜ ثٝ اؾتبٖ  1404ا٘ساظ  ٞف حبيط ثٝ ز٘جبَ قٙبؾبيي ٚيٗيت ٌطزقٍطي زض ؾٙس چكٓثط ايٗ اؾبؼ، پػٚ

 ثبقس: ثبقس. ثٝ ٕٞيٗ ٔٙٓٛض ؾؤاالت ظيط ُٔطح ٔي انفٟبٖ ٔي
 ٔحمك ذٛاٞس قس؟ 1404ا٘ساظ  ن آيب ٞس  ٌطزقٍطي زض ؾٙس چكٓ

 ثبقس؟ ن زضنٛضت تحمك ايٗ ٞس ، ؾٟٓ اؾتبٖ انفٟبٖ ثٝ چٝ ٔيعاٖ ٔي
 

 حقيق:هذف ت 
ثبقس وٝ ثبٖنج   ٔي 1404ا٘ساظ  ٞس  اظ ايٗ پػٚٞف قٙبذت ٚيٗيت ٌطزقٍطي اؾتبٖ انفٟبٖ زض ؾٙس چكٓ

افعايف اقتغبَ ٚ ضٚ٘ك التهبزي اؾتبٖ ٚ زؾتيبثي ثٝ تٛؾٗٝ پبينساض ٚ ثطذنٛضزاضي اؾنتبٖ اننفٟبٖ اظ ٔٙنبفٕ      
 ثبقس.  نٙٗت ٌطزقٍطي ٔي

 

 طزح هسئله:
زض ٘ٓنط   1404ا٘ساظ تٛؾٗٝ ايطاٖ زضؾنبَ   ظ نٙبيٕ ضاٞجطزي وٝ زض چكٓثب تٛرٝ ثٝ إٞيت ٌطزقٍطي، يىي ا 

ا٘نس تنب ؾنبَ     ٞبي شيط ثٍ ٔىّنف قنسٜ   ا٘ساظ، ؾبظٔبٖ ٌطفتٝ قسٜ، نٙٗت ٌطزقٍطي اؾت. ثطاؾبؼ ؾٙس چكٓ



 

ؾبظي ٚ تحمك چٙيٗ أطي،  ّٖٕيبتي .ّيٖٛ ٌطزقٍط اظ ايطاٖ ثبظزيس وٙٙسئ 20أىب٘ي فطاٞٓ وٙٙس وٝ  1404
َّجس. زض ايٗ ضاؾتب اؾتبٖ انفٟبٖ ٘يع ثب زاضا ثٛزٖ  ضاٞجطزٞب، السأبت، اثعاضٞب، ٚ ٔٙبثٕ ذبني ضا ٔي ٞب، ؾيبؾت
ٖ      ٚيػٌي ٓ   ٞبي ثيكٕبضي زض حٛظٜ ٌطزقٍطي ٘ينبظ ثنٝ قنٙبذت ربيٍنبٜ ٚ ؾنٟٓ آ  1404ا٘نساظ   زض ؾنٙس چكن
 ثبقس.  ٔي
 

 ه:پيطين 
ٝ ايٗ ٔٛيٛٔ ثؿيبض رنٛاٖ ٚ ْٟ٘ٛنٛض ثنٛزٜ ٚ    زٞس و ا٘ساظ رٟبٖ ٘كبٖ ٔي تحميك ٚ پػٚٞف زض پيكيٙٝ چكٓ 

... ثنب  ؾبَ اؾت. ثٝ ٚيػٜ زض زٚ زٞٝ اذيط ثؿيبضي اظ وكٛضٞبي ثعضي ٚ زض حبَ تٛؾٗٝ ٚ  35لسٔت آٖ حسٚز 
ثطزاضي اظ ضٚيىطز ّٖٕي ٔسيطيت ضاٞجطزي وٝ تىينٝ   ٍ٘طي ٚ آيٙسٜ پػٚٞي ٚ ثٟطٜ تأويس ثط ٔجبحج ّٖٕي آيٙسٜ

ٞنبي ضٚقنٙي ضا    آٟ٘ب زاضز: تهٛيط ُّٔٛة ٕٞطاٜ ثب اٞسا  ٚ افنك ي ت ٚ پٛيبياؾبؾي ثطقٙبذت ٔحيٍ ٚ تحٛال
ٓ   ٞبثطاي ربٔٗٝ ذٛيف َطاحي وطزٜ ٚ ؾپؽ ثب تسٚيٗ ضاٞجطز ا٘نساظ(   ي ٔٙبؾت ثب  آٖ تهنٛيط ُّٔنٛة )چكن

 ،   ( 1390ا٘س. )ضيبيي، ٔجيٙي،  ٞبي الظْ ثطاي ارطاء ٘ٓبضت ٚ وٙتطَ آٖ ثطزاقتٝ ٌبْ
ٖ وكٛضٞبيي ٔب٘ٙس غاپٗ، ٔبِعي، اتحبزيٝ اضٚپب، ٞٙسٚؾتبٖ، تب٘عا٘يب ٚ أطيىب ٚ .... ضا ٘بْ ثنطز  تٛا زض ايٗ ٔيبٖ ٔي

ا٘نس.   ا٘ساظ ثطاي زٚ زٞة تب يه لطٖ آيٙسٜ ذٛز تٛرنٝ ونطزٜ   وٝ اظ رّٕٝ وكٛضٞبيي ٞؿتٙس وٝ ثٝ تسٚيٗ چكٓ
 ٔٙجٕ(  )ٕٞبٖ

ضيعي زض وكٛض اقنبضٜ قنسٜ    ثٝ يطٚضت ثط٘بٔٝ 1316ضيعي وكٛض، اثتسا زض ؾبَ  ٌطچٝ زض ٔتٖٛ ثط٘بٔٝزض ايطاٖ 
ضيعي زض وكٛض ثط اينٗ   ضؾٕبً قطٚٔ قسٜ اؾت. ؾبثمٝ ثط٘ب1327ٝٔاؾت أب اِٚيٗ ثط٘بٔٝ ٖٕطا٘ي وكٛض زض ؾبَ 

 ثبقس.  ؾبَ ٔي 66اؾبؼ حسٚز 
 

ٕ          روش تحقيق:   ٞنب ثنٝ ضٚـ    آٚضي زازٜ ضٚـ پنػٚٞف زض اينٗ تحمينك تٛننيفي ن تحّيّني اؾنت ٚ رٕن
 اي ٚ ثطضؾي ٔتٖٛ ٚ اؾٙبز ٚ ٔحتٛاي ُٔبِت اؾتفبزٜ قسٜ اؾت.  وتبثرب٘ٝ

 

  هببني نظزي: 
أطٚظٜ ثٝ لسضي زض تٛؾٗٝ التهبزي، ارتٕبٖي وكٛضٞب إٞيت زاضز وٝ التهنبززا٘بٖ آٖ ضا   نٙٗت ٌطزقٍطي

ٝ  ٘بْ ٟ٘بزٜ« نبزضات ٘بٔطئي» ٖ  ا٘س. ٔترههيٗ ّْٖٛ ارتٕبٖي، ربٔٗن ٖ  قٙب قٙبؾني، ضٚا ٚ قٙبؾني   ؾني، ثبؾنتب
ثركي ضٚا٘ي ثٝ  ٞبي زيٍط ايٗ نٙٗت ضا اظ رّٕٝ ثطلطاضي ضٚاثٍ فطٍٞٙي ٚ ارتٕبٖي، تٗبزَ ٕٔٗبضي ٘يع ظٔيٙٝ

ٚ تزبضي وطزٖ آٖ، اضتجبٌ ثب رٛإٔ ثٛٔي ٚ آحبض  تبضيري، وكف  رٛإٔ، تجييٗ ٞٛيت لٛٔي ٚ فطًٞٙ ؾٙتي
ري ٚ ٘ٓبيط آٖ ضا ٔٛضز ثطضؾي لطاض ، قٙبؾبيي ٚ ٔطٔت ٚ حفبْت ثٙبٞبي تبضي تٕسٖ زضذكبٖ وكٛضٞب، ثطضؾي

 زٞٙس.  ٔي
قٛز وٝ زض ٌطٚ زض آٔيرنتٗ چٙنسيٗ    اي ٔحؿٛة ٔي ّٖٕي ٔيبٖ ضقتٝنٙٗت ٌطزقٍطي ثٝ ٖٙٛاٖ يه ّٖٓ، 

ّٖٓ ٔرتّف ثب ٞٓ پٛقي ٔٙبؾت اؾت. رغطافيب، ٔحيٍ ظيؿت،  ٕٔٗبضي، وكبٚضظي، فًنبي ؾنجع، ثبظاضينبثي،    
ٝ     ظضٌب٘ي، حُٕ ٚتبضيد، حمٛق، تطثيت ثس٘ي، تزبضت ٚ ثب قٙبؾني   ٘مُ، ٞتّنساضي ٚ ٔنسيطيت ضؾنتٛضاٖ، ربٔٗن

قٛ٘س وٝ ٞنط ينه ثنٝ ننٛضت رساٌب٘نٝ       قٙبؾي ٚ ّْٖٛ ؾيبؾي، ثطذي اظ ايٗ ّْٖٛ ٔحؿٛة ٔي التهبز، ضٚاٖ
 (Jafari, 1983; 71)اي ذبل، ثب ُٔبِٗبت ٌطزقٍطي زاض٘س  ضاثُٝ

 قٍطي اضائٝ وطزٜ اؾت:ٕٔ ٚ ؾٛزٔٙس اظ ٌطزا٘زٕٗ ٌطزقٍطي اٍّ٘ؿتبٖ يه تٗطيف رب



 

َٕٔٗٛ ظ٘سٌي ٚ وبضقنبٖ ٚ   مهسٞبيي ذبضد اظ ٔحٌُٔطزقٍطي حطوت وٛتبٜ ٔست ٚ ٔٛلت ٔطزْ ثٝ ؾٛي »
ٞب ثب تٕبْ اٞسا  ٚ ٕٞچٙيٗ ثبظزيسٞبي  ٞبؾت وٝ قبُٔ حطوت ٞب زض ظٔبٖ البٔت زض ايٗ ٔىبٖ ٞبي آٖ فٗبِيت

 (2008 ،طتّف )قبضپّي،« قٛز ضٚظا٘ٝ ٚ ؾفطٞبي وٛتبٜ ٔست ٔي
 

 انذاس: هفهوم چطن

ي ثط ايسئِٛٛغي ٘ٓبْ ٚ ٚالٗيتٟبي ارتٕبٖي، فطٍٞٙي، التهبزي ٚ ٔجتٙاي اظ اضظـ زاٚضيٟبي  ا٘ساظ، آٔيعٜ چكٓ»

 (4، ل1382ضيعي وكٛض،  )ؾبظٔبٖ ٔسيطيت ٚ ثط٘بٔٝ «ظيؿت ٔحيُي ربٔٗٝ اؾت.

اتػيه ٚ َطح ضاٞجطزٞبي ثّٙس ٔست چبضچٛثي ثطاي ٔسيطيت اؾتط (Vision)ا٘ساظ آيٙسٜ زض افك ثّٙس ٔست  چكٓ

ثنٝ تجينيٗ   ٞب ٚ چبِكٟبي پيف ضٚؾت وٝ ٞس  ٟ٘بيي آٖ ُٔٗٛ   تٛؾٗٝ ٕٞٝ رب٘جٝ وكٛض ثب تٛرٝ ثٝ فطنت

ٝ  ٌعيٙف ٞنبي ا٘ترنبة ثنطاي تنسٚيٗ      ٞبي اؾتطاتػيه ٚ رٟبت انّي تحٛالت ؾبذتبضي ن ٟ٘بزي ٚ  اضائٝ ٖطن

 ٝ آضٔب٘ي اؾت. ٞبي ٔيبٖ ٔست زض ٔؿيط حطوت ثٝ َط  ربٔٗ ثط٘بٔٝ
 

 4141چطن انذاس جوهوري اسالهي ايزاى در افق 

 وٝ ربٔٗٝ ايطا٘ي اظ آٖ ثطذٛضزاض ذٛاٞس ثٛز. 1404ا٘ساظ زض افك  ٞبي ؾٙس چكٓ اظ ٚيػٌي ثطذي 

  فطٍٞٙي، رغطافيبيي ٚ تبضيري ذٛز ٚ ٔتىي ثط انَٛ اذاللي ٚ اضظقٟبي  ٔمتًيبتتٛؾٗٝ يبفتٝ، ٔتٙبؾت ثب

ٞبي ٔكطٚٔ، حفّ وطأت  الثي، ثب تأويس ثط ٔطزْ ؾبالضي زيٙي، ٖساِت ارتٕبٖي، آظازياؾالٔي، ّٔي ٚ ا٘م

 . ٔٙس اظ أٙيت ارتٕبٖي ٚ لًبيي ٞب ٚ ثٟطٜ ٚ حمٛق ا٘ؿبٖ

 اظ زا٘ف پيكطفتٝ، تٛا٘ب زض تِٛيس ّٖٓ ٚ فٙبٚضي، ٔتىني ثنط ؾنٟٓ ثطتنط ٔٙنبثٕ ا٘ؿنب٘ي ٚ ؾنطٔبيٝ         اضثطذٛضز

 ارتٕبٖي زض تِٛيس ّٔي 

 ٞبي ثطاثنط، تٛظينٕ ٔٙبؾنت زضآٔنس، ٟ٘نبز       ض اظ ؾالٔت، ضفبٜ، أٙيت غصايي، تأٔيٗ ارتٕبٖي، فطنتثطذٛضزا

 (1قىُ ) .ٔٙس اظ ٔحيٍ ظيؿت ُّٔٛة ٔؿتحىٓ ذب٘ٛازٜ، ثٝ زٚض اظ فمط، فؿبز، تجٗيى ٚ ثٟطٜ
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 انذاس  س نظز سنذ چطنا 4141اهذاف كوي توسعه گزدضگزي كطور در افق 

رٟب٘ي  ؾبِٝ رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ، الظْ اؾت ؾٟٓ ايطاٖ  اظ قٕبض ٌطزقٍطاٖ  ا٘ساظ ثيؿت ثب تٛرٝ ثٝ چكٓ 

افعايف « ا٘ساظ ثيؿت ؾبِٝ ؾبَ پبيب٘ي چكٓ» 1404زضنس زض ؾبَ  52/1ثٝ  83اظ ٘ٝ نسْ زضنس زض ؾبَ 

ضقس  1404زضنس زض ؾبَ  2ثٝ  83زضنس زض ؾبَ  نسْ 7يبثس، ٚ ؾٟٓ وكٛض اظ زضآٔس ٌطزقٍطي رٟب٘ي اظ 

ٔيّيبضز زالض اظ ٔحُ ٌطزقٍطي ٚضٚزي  25ؾبال٘ٝ لطيت  1404اي وٝ وكٛض ايطاٖ زض افك ثط٘بٔٝ  يبثس ثٝ ٌٛ٘ٝ

زٞس، ثب زض ٘ٓط  ٘كبٖ ٔي 1404اٞسا  وٕي ٌطزقٍطي وكٛض ضا تب افك  1ٕبضٜ قزضآٔس وؿت ٕ٘بيس. رسَٚ 

 (1392پٛض ٚ ٕٞىبضاٖ، غفٙفط) 1383ٌطزقٍط ٚضٚزي ثٝ ايطاٖ زض ؾبَ   لٓ پبيٝٞعاض ٘فط ض 700ٌطفتٗ حسٚز 
 

 انذاس توسعه گزدضگزي ايزاى در طول چهبر بزنبهه چطن -4جذول 

 ٘طخ ضقس ثط٘بٔٝ ؾبِٟبي ثط٘بٔٝ
ٞبي  تٗساز ٌطزقٍطاٖ زض ؾبَ

 ٘فط( پبيب٘ي  ثط٘بٔٝ )ٔيّيٖٛ 

ٞبي  زضآٔس اضظي زض ؾبَ

 زالض( پبيب٘ي ثط٘بٔٝ )ٔيّيبضز

 5/1 6/2 %30 (88 -84ثط٘بٔٝ چٟبضْ )

 5/4 5/6 %20 (93 -89ثط٘بٔٝ پٙزٓ )

 10 13 %15 (98 -94ثط٘بٔٝ قكٓ )

 25 20 %10 (1404 -99ثط٘بٔٝ ٞفتٓ )

 

 هبي هبلشي و تزكيه  انذاس گزدضگزي كطور نظزي اجوبلي به چطن

ثط٘بٔٝ  فطز ضا تحتيٖٛ ٌطزقٍط ٚضٚزي ثٝ وكٛض ٔيّ 36ذٛز ا٘تٓبض زاضز وٝ  2020وكٛض ٔبِعي زض افك 

(MTTP) 1  ثيّيٖٛ ضيٍٙيت ٔبِعي  168ٚ زضآٔس اضظي  وٙس،ٔيعثب٘ي(RM)  .ٖبيس وكٛض ذٛز ٕ٘بيس 

 10ٔيّيٖٛ ٌطزقٍط ذبضري ثٛز ٚ ثٝ يىي اظ  25ٔيالزي پصيطاي  2013الظْ ثٝ شوط اؾت ٔبِعي زض ؾبَ 

ثيّيٖٛ  6/60ٔجّغ  ، ثٝ ِحبِ زضآٔس اضظي 13ٚ ثب وؿت ضتجٝ  زؾت پيسا وطز. ٖ ٔمهس انّي ٌطزقٍطي رٟب

 (UNW TO)ضيٍٙيت ٔبِعي ٘هيت وكٛض ذٛز ٕ٘ٛز. 

 

 گزدضگزي تزكيه 

ٔيّيٖٛ ٌطزقٍط رصة وٙس ٚ ثٝ ٔىبٖ قكٕيٗ  5/32ٔيالزي تٛا٘ؿت ثيف اظ  2011وكٛض تطويٝ زض ؾبَ 

 ٔمهس ٔحجٛة ٌطزقٍطي زض رٟبٖ زؾت پيسا وٙس. 

ٔطتجٝ افعايف يبفت ايٗ وكٛض  27( تٗساز ٌطزقٍطاٖ ٚضٚزي ثٝ تطويٝ، 2013تب  1980ؾبَ  ؾبَ )اظ 33َي 

ن زضنس( ثب  6/5زضنس( ٚ اضٚپب )ٔيبٍ٘يٗ  -3/4)ٔيبٍ٘يٗ  وٝ اوخط وكٛضٞبي رٟبٖ  2009حتي زض ؾبَ 

 زضنسي زاقتٝ اؾت. 3وبٞف ٌطزقٍطاٖ ٚضٚزي ضٚ ثٝ ضٚ ثٛز٘س، ٘يع ضقس 

ٔيّيٖٛ  37/10ٔيالزي تٛا٘ؿت ثب رصة  2013ط اؾتب٘جَٛ زض تطويٝ، زض ؾبَ َجك ٌعاضـ ٔؿتط وبضت، قٟ

قٟط ٌطزقٍطي رٟبٖ ُٔطح وٙس؛ زض ايٗ ِيؿت قٟطٞبي ثعضٌي ٘ٓيط ٌطزقٍط ٘بْ ذٛز ضا ثٝ ٖٙٛاٖ قكٕيٗ 

 تط اظ اؾتب٘جَٛ ٞؿتٙس.  پبييٗتٛويٛ ثبضؾّٛ٘ب، ٔيالٖ، ضْ، آٔؿتطزاْ  ٚ 

                                                 
1

 Malaysia Tourism Transformational Plan. 



 

تجسيُ ثٝ يه ثط٘س رٟب٘ي ٚ يىي اظ پٙذ وكٛض ثطتط اظ ٘ٓط  2033ب ؾبَ ثٝ ازٖبي زِٚت ايٗ وكٛض، تطويٝ ت

 تٗساز ٌطزقٍطاٖ ٚ زضآٔسٞبي ٘بقي اظ ٚضٚز آٟ٘ب ذٛاٞس قس. 

  

 هبي توسعه صنعت گزدضگزي در استبى اصفهبى  بزنبهه

ٞبي ايطاٖ، قٟط تبضيري ن ٌطزقٍطي انفٟبٖ ثطاي رٟبٍ٘طزاٖ ؾطاؾط رٟبٖ اظ إٞيت ذبني  زض قٟط 

ٞبي لسيٕي ٚ ثب اضظـ ؾٙتي ٚ تبضيري وٝ ثًٗبً رعٚ ٔٗسٚز  طذٛضزاض اؾت. ايٗ قٟط ٖالٜٚ ثط زاضا ثٛزٖ ثبفتث

ٞبي  آحبض ثب اضظـ تبضيري ٚ ٕٔٗبضي رٟبٖ اؾت، اظ ٘ٓط ظيجبيي، ّٖٕىطز، نالثت ٚ اؾتٛاضي ٚ ؾبيط ٚيػٌي

ٗ ٔٛلٗيت ٔٙبؾت رغطافيبيي ٚ تطيٗ قٟط ايطاٖ ٚ اظ  ٔٗسٚز قٟطٞبي ز٘يبؾت. ٕٞچٙي قٟطي ٘يع ثطرؿتٝ

٘بت َجيٗي ايٗ قٟط، اظ رّٕٝ زضٜ ٚ ؾٛاحُ ؾطؾجع ظايٙسٜ ضٚز ٚ فًبٞبي اَطا  آٖ، انفٟبٖ ضا ظيجبيي ٚ أىب

 ( 159، 1386ثٝ يىي اظ ٔطاوع ثعضي ٌطزقٍطي وكٛض تجسيُ وطزٜ اؾت.  )ثيه ٔحٕسي، 

 

 نگبهي اجوبلي به طزحهبي هزتبط بب صنعت گزدضگزي در اصفهبى 

 ٝٔ1337ضيعي قٟطي زض ؾبَ  اِٚيٗ َطح ربٕٔ انفٟبٖ زض چٟبضچٛة ايزبز تٕطوع فٗبِيتٟبي َطاحي ٚ ثط٘ب 

ٟطزاضي قٟط تحٛيُ ق 1338ؾبِٝ وٝ ٔٗطٚ  ثٝ َطح ربٕٔ وٛوؽ ثٛز، زض ذطزاز  25اضائٝ قس. ايٗ َطح 

ي اؾالٔي وٝ زض لّت انفٟبٖ ٌطزيس. زض لؿٕتي اظ ايٗ َطح اٖالْ قسٜ اؾت وٝ آحبض ثطرؿتٝ ٞٙط ٚ ٕٔٗبض

آٚضز وٝ ثٝ يىي اظ ٔطاوع انّي فطٍٞٙي ٚ  انفٟبٖ ربي ٌطفتٝ، ايٗ أىبٖ ضا ثطاي قٟط ثٝ ٚرٛز ٔي

 ٌطزقٍطي زض ؾط تب ؾط ذبٚضٔيب٘ٝ تجسيُ ٌطزز. 

 

  طزح اصفهبى بشرگ 

بضٜ زض ايٗ َطح ٔكىالت قٟط انفٟبٖ رٟت رّت تٛضيؿت ٚ ٌطزقٍط اضائٝ قسٜ اؾت وٝ ثٝ چٙس ٔٛضز آٖ اق

 ٌطزز: ٔي

 ٌطزز.  ٞبي تٛضيؿتي ٔي ٛرت ثبَُ قسٖ تٛضٞب اظ َط  آغا٘ؽن وٕجٛز ٔحُ البٔت زض انفٟبٖ وٝ ٔ

ٞبي فٙي ٞتّساضي ٚ ضٖبيت حس ٘هبة ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٚ زض  ٞبي انفٟبٖ ثٝ ضٖبيت رٙجٝ ٟٕٔب٘رب٘ٝ تٛرٝن ٖسْ 

 ٘تيزٝ ازاضٜ ٞتّٟب ثب حسالُ پطؾُٙ؛

 قٍطي انفٟبٖ ٞبي ٌطز ن ٘بوبفي ثٛزٖ آغا٘ؽ

ٞبي  آؾب٘ؿٛض، ضؾتٛضاٖ ٔزٟع، ؾبِٗ  ن ٘جٛز تأؾيؿبت فطٖي، اظ لجيُ پبضويًٙ، اؾترط قٙب، ظٔيٗ تٙيؽ،

 پصيطايي ٚ ... زض ٞتّٟب؛ 

 زض ايٗ َطح رٟت ضفٕ ٘مبيم يبز قسٜ، پيكٟٙبزٞبيي ٞٓ اضائٝ ٌطزيسٜ اؾت. 

 

 طزح جبهع ارگبنيك 

ًبء ضؾيس، ثطاي يه زٚضٜ ٔثٝ ا 1345ٔكبٚض اضٌب٘يه زض ؾبَ ايٗ َطح وٝ ثيٗ ؾبظٔبٖ ثط٘بٔٝ ٚ ٟٔٙسؾبٖ 

ثيٙي قسٜ ثٛز. ايٗ َطح ٔٗتمس اؾت وٝ زض ثرف ذسٔبت تٟٙب  پيف 1370ؾبِٝ ٚ زض ٚالٕ تب ؾبَ  25

 . ٌطزقٍطي اؾت وٝ ٔحطن التهبز ٖٕٛٔي ذٛاٞس ثٛز



 

انفٟبٖ ثبظزيس وٙٙس، ِصا  ٞعاض ٘فط ذبضري اظ 100تٗساز  1351وٙس وٝ زض ؾبَ  ثيٙي ٔي َطح اضٌب٘يه پيف

زضنس تٗساز ٌطزقٍطاٖ  10اتبق احتيبد ذٛاٞس ثٛز ٚ ثب احتؿبة افعايف ؾبال٘ٝ  1660زض ؾبَ ٔصوٛض 

 زا٘س.   ٞعاض ٘فط ٔي 400ضا  1370ذبضري زض ؾبَ 

  َطح تفهيّي اضٌب٘يه 

   وٙؿِٛت( َطد ربٕٔ تٛؾٗٝ رٟبٍ٘طزي زض ايطاٖ )تٛضيؿت 

  َٖطح ربٕٔ ُٔٙمٝ انفٟب 

  ح تزسيس ٘ٓط زض َطح ربٕٔ انفٟبٖ َط 

   َطح تفًيّي انفٟبٖ زض اضتجبٌ ثب ٌطزقٍطي 

قٛز، آٖ اؾت وٝ ُٔٙمٝ تبضيري  ٞبي ربٕٔ زض انفٟبٖ زيسٜ ٔي ثٝ َٛض وّي آ٘چٝ زض ُٔبِٗبت َطح

زازٜ ٚ  ٌطزقٍطي ٚ فطٍٞٙي قٟط ٚ ٔحٛض َجيٗي ظايٙسٜ ضٚز ٕٞيكٝ ثرف ٟٕٔي اظ ُٔبِٗبت ضا تكىيُ ٔي

ٔٗبثط، ايزبز فًبي ؾجع،   ٞبيي زض ظٔيٙٝ حفّ ٚ ٔطٔت ثٙبٞب، ثٟجٛز قجىٝ ٞب ثب اضائٝ پيكٟٙبز َطحزض ٕٞٝ 

ٞب،  ثًٗي اظ وبضثطي تٗييٗ اضتفبٔ ثٙبٞب، تٗييٗ تطافيه ٔحسٚز يب پيبزٜ وطزٖ تٗسازي اظ ٔٗبثط، وبٞف تطاوٓ

طوعي قٟط زاقتٝ وٝ ٖبُٔ ٔؤحطي افعايف ثًٗي اظ يطٚضيبت اظ رّٕٝ پبضويًٙ ٚ ... ؾٗي زض ثٟجٛز ٚيٗيت ٔ

 (.1386ٞبي فطٍٞٙي ثٛزٜ اؾت. )ٕٞبٖ ٔٙجٕ،  زض رٟت رصة تٛضيؿت ٚ ثٛيػٜ  تٛضيؿت

 

  4141انذاس استبى اصفهبى در افق  چطن

تٛاٖ زض ٘ٓط ٌطفت، ارعاء ايٗ ؾيؿتٓ )وُ( وٝ اؾتبٟ٘ب  اظ آ٘زبئيىٝ وكٛض ضا ثٝ نٛضت يه وُ )ؾيؿتٓ( ٔي

ٞبي التهبزي، ارتٕبٖي ظيطثٙبيي ٚ  ٞب، ْطفيت ثبقٙس، ٞط يه زاضاي پتب٘ؿيُ )ٔٙبَك( ٔرتّف وكٛض ٔي

ا٘ساظ  اي وٝ زض ضاؾتبي چكٓ ا٘ساظ ٞط يه اظ اؾتبٟ٘ب ثٝ ٌٛ٘ٝ ثبقٙس، تجييٗ ٚ اضائٝ تهٛيط چكٓ تىِٙٛٛغيىي ٔي

٘مف ٚ  تط تط ٚ زليك ا٘ساظ وكٛض ضا فطاٞٓ  ٕ٘بيس ٚ ٕٞچٙيٗ ٔكرم چكٓ تحمكوّي وكٛض ثبقس ٚ ظٔيٙٝ 

ٔست،  ٞبي تٛؾٗٝ ثّٙس ثبقس تب ثتٛاٖ زض ثط٘بٔٝ ربيٍبٜ اؾتبٖ ضا زض اثٗبز وّي ٔكرم ٕ٘بيس اظ يطٚضيبت ٔي

ا٘ساظ اؾتبٖ ٚ پيٛ٘س ؾيؿتٕي آٖ ثب  ٔيبٖ ٔست ٚ وٛتبٜ ٔست، زليمبً اٞسا  وٕي ٚ ّٖٕيبتي ضؾيسٖ ثٝ چكٓ

ٌطزز، ٚ زض اؾٙبز زيٍط وكٛض اظ رّٕٝ ؾٙس  ٔست، ٔيبٖ ٔست ٚ وٛتبٜ ٔست وكٛض ثٝ ذٛثي ثطلطاض اٞسا  ثّٙس

ا٘ساظ  أىبٖ تحمك ٚ ّٖٕيبتي ٕ٘ٛزٖ آضٔبٟ٘بي چكٓتٛؾٗٝ ّٔي، ؾٙس تٛؾٗٝ ثركي، ؾٙس تٛؾٗٝ اؾتب٘ي، 

 اؾتب٘ي فطاٞٓ قٛز. 

ا٘ساظ اؾتبٖ  تٟيٝ ٚ تهٛيت ٌطزيس. چكٓ 1404ا٘ساظ اظ اؾتبٖ انفٟبٖ زض افك  زض ٕٞيٗ ضاؾتب، ؾٙس چكٓ

 زض ؾٝ ٔجحج وّي تحت ٖٙٛاٖ: 1404 انفٟبٖ زض افك

  ٓا٘ساظ اؾتبٖ زض أٛض التهبزي  چك 

  ٓا٘ساظ اؾتبٖ زض أٛض فطٍٞٙي، ارتٕبٖي ٚ أٙيتي  چك 

 ٓا٘ساظ اؾتبٖ زض أٛض آٔبيف، ٔحيٍ ظيؿت ٚ تٛؾٗٝ پبيساض، تٟيٝ ٌطزيسٜ اؾت.  چك 

ٞبي اؾتبٖ  پؽ ٚيػٌيؾَطح ٌطزيس، زض ٞط يه اظ أٛض ؾٝ ٌب٘ٝ اثتسا تهٛيط اؾتبٖ زض يه يب زٚ رّٕٝ وّي 

پؽ اٞسا  ٚ ضاٞجطزٞبي ٔطثٌٛ ثٝ آٖ أٛض ؾزض آٖ أٛض ذبل ثهٛضت چٙس ثٙس اضائٝ قسٜ ٚ  1404زض افك 

 تكطيح ٌطزيسٜ اؾت. 



 

 انذاس استبى در اهور اقتصبدي  چطن

ب ضقس ؾطيٕ ٚ پبيساض ث طاٜاؾتب٘ي زؾت يبفتٝ ثٝ ربيٍبٜ ثطتط التهبزي زض وكٛض، ٔجتٙي ثط ّٖٓ ٚ فٙبٚضي، ٕٞ» 

 التهبزي، ٔتىي ثط أٙيت التهبزي، ارتٕبٖي، ٚ اوِٛٛغيىي. 

 1404اؾتبٖ انفٟبٖ زض افك  يٞبي التهبز ثرف اظ ٚيػٌي

 ٔٙبؾت زض رٟت ضقس پبيساض التهبزي  اؾتب٘ي ثب ٟ٘بزٞبي 

 اؾتب٘ي ثطتط زض نٙٗت تٛضيؿٓ ثب اتىبء ثط ٔٙبثٕ فطٍٞٙي، ٞٙطي ٚ َجيٗي 

   
 اقتصبدي( اهذاف )اهور

 2تٗييٗ ٌطزيسٜ اؾت وٝ زض ايٙزب ثٝ  1404ا٘ساظ انفٟبٖ زض افك  ثٙس ٞس  زض أٛض التهبزي ثطاي چكٓ 19 

 ٌطزز.  ٔٛضز آٖ اقبضٜ ٔي

ٚضي ؾطٔبيٝ  ا٘ساظ ُّٔٛة ثب تىيٝ ثط افعايف ثٟطٜ تحمك ضقس التهبزي ثبالتط اظ ضقس التهبزي وكٛض زض چكٓ

 ٞبي ٘ٛيٗ.  ا٘ؿب٘ي ٚ فٙبٚضي

  .نٙٗتا٘ساظ ُّٔٛة ايٗ  مك ضقس نٙٗت ٌطزقٍطي ثبالتط اظ ضقس التهبزي وكٛض زض ٌعيٙٝ چكٓتح

 

 راهبزدهب در اهور اقتصبدي 

ثٙس ثٗٙٛاٖ ضاٞجطزٞب اضائٝ  65، 1404ا٘ساظ اؾتبٖ انفٟبٖ زض افك  زض ثحج ضاٞجطزٞبي أٛض التهبزي، زض چكٓ 

ضاؾتبي ّٖٕيبتي ٕ٘ٛزٖ يىي اظ اٞسا  التهبزي ثٛزٜ ٚ  ٌطزيسٜ اؾت ٞط يه يب  چٙس ضاٞجطز اضائٝ قسٜ زض

 اٞسا  التهبزي زض ضاؾتبي تحمك چكٓ ا٘ساظ اؾتبٖ. 

 ٌطزز.  ثٝ زِيُ وخطت ضاٞجطزٞب، فمٍ ثٝ زٚ ٔٛضز اقبضٜ ٔي

ٔٙبؾت  ٚ ذسٔبت ٌطزقٍطي ٚ حفّ ٚ حجبت آٟ٘ب اظ َطيك ايزبز فًبيياضتمبي اؾتب٘ساضزٞبي ويفي تؿٟيالت 

 .ٚ تأؾيؿبت ٚ ايزبز اٍ٘يعٜؾتب٘ساضزٞبي ويفي زض لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات، تكٛيك ٚ ٘ٛؾبظي تؿٟيالت ثطاي اٖٕبَ ا

تٛؾٗٝ ُٔٙمي ٘ٛاحي ٌطزقٍطي اؾتبٖ ثطاؾبؼ ضاثُٝ ٖطيٝ ٚ تمبيبٞبي ثبظاض ٚ ايزبز تؿٟيالت ظيط ثٙبيي ٚ 

  .ؾبذتبض ازاضي

 :1404ٞبي فطٍٞٙي، ارتٕبٖي ن أٙيتي اؾتبٖ زض افك  ٚيػٌي

 ضاٞجطز ٔكرم ٚ اضائٝ قسٜ اؾت.  84ٞس  ٚ ٘يع  22اٞسا  ٔطثٌٛ ثٝ آٖ زض  ٚ  ثٙس 6زض  

 :ا٘ساظ اؾتبٖ زض أٛض آٔبيف ن ٔحيٍ ظيؿت ٚ تٛؾٗٝ پبيساض چكٓ

ا٘ساظ اؾتبٖ زض أٛض آٔبيف ٔحيٍ، ظيؿت ٚ تٛؾٗٝ  ٞس  ثطاي تحمك چكٓ 14ثيبٖ قسٜ اؾت ٚ   ٚيػٌي 4زض  

 پبيساض ٔهٛة قسٜ اؾت.

  

 بي هزبوط به اهور آهبيص ـ هحيط سيست و توسعه پبيذار راهبزده

ضاٞجطز اضائٝ ٌطزيسٜ اؾت وٝ ٞط يه يب چٙس ضاٞجطز زض ضاؾتبي تحمك يىي اظ  68زض ضاؾتبي تحمك ايٗ اٞسا  

 ٌطزز.  ثبقس. ثب تٛرٝ ثٝ وخطت ضاٞجطزٞب فمٍ ثٝ چٙس ٔٛضز اظ آٖ اقبضٜ ٔي ا٘ساظ اؾتبٖ ٔي اٞسا  چكٓ



 

اي )ؾُح يه ذسٔبت ثطتط زض  ٖٙٛاٖ ٔطوع ٖطيٝ وٙٙسٜ ثطذي اظ ذسٔبت ثطتط فطا ُٔٙمٝقٟط انفٟبٖ ثٝ 

ٕٞب٘ٙس: ٔطٔت ٚ ثبظؾبظي أبوٗ تبضيري ٚ ٔيطاث فطٍٞٙي، ذسٔبت ٌطزقٍطي، ثًٗي اظ ا٘ٛأ  ٔميبؼ ّٔي(

ٔميبؼ ذسٔبت ثطتط زض  2اي )ؾُح  وٙٙسٜ ذسٔبت ثطتط، ثب ّٖٕىطز ُٔٙمٝ نٙبيٕ زؾتي ثٝ ٖٙٛاٖ ٔطوع ٖطيٝ

  .ّٔي(

ويفي نٙبيٕ ضٚؾتبيي اؾتبٖ ثٝ ٚيػٜ زض ٘مبٌ ضٚؾتبيي ذهٛنبً ٔٙبَك وٛيطي اؾتبٖ ٚ  ٌؿتطـ وٕي ٚ

 ٕٞپيٛ٘سي ٞط چٝ ثيكتط آٖ ثب ثرف ٌطزقٍطي زاذّي ٚ ذبضري ٚ قٟطٞب ٚ ٘ٛاحي ثب ٘مف ٌطزقٍطي. 

 قٟطي ٚ ّٖٕىطز ؾٙزي.  ٞبي ا٘زبْ ُٔبِٗبت آٔبيف قٟطي ثٝ ٔٙٓٛض قٙبؾبيي ٚيٗيت ؾّؿّٝ ٔطاتت وبٖ٘ٛ

 

 4141انذاس گزدضگزي استبى اصفهبى در افق  چطن

تٙٓيٓ قسٜ  1404ا٘ساظ نٙٗت ٌطزقٍطي زض اؾتبٖ انفٟبٖ وٝ ثطاي افك ظٔب٘ي ؾبَ  ثط ٕٞيٗ ٔجٙب چكٓ

ثبيؿتي ٔٛضز  ٕ٘بيس. ٚ پؽ اظ پبيبٖ افك َطح ٔي تطيٗ ٔٛلٗيت نٙٗت ٌطزقٍطي ضا تطؾيٓ ٔي اؾت آضٔب٘ي

 ٚ تزسيس ٘ٓط لطاض ٌيطز. ثبظثيٙي  

تطيٗ اؾتبٖ وكٛض زض ظٔيٙٝ تٛؾٗٝ ٔيطاث فطٍٞٙي،  تطيٗ ٚ قبذم ثطرؿتٝ  اؾتبٖ انفٟبٖ زض افك ايٗ ثط٘بٔٝ،

ٞبي ٔيطاث،  نٙبيٕ زؾتي ٚ ٌطزقٍطي ثٛزٜ ٚ ثب اٖٕبَ ٔسيطيتي وبضآٔس ثط ٔجٙبي انَٛ تٛؾٗٝ پبيساض ثرف

ٙزٓ ٚ ربٕٔ ازاضٜ ذٛاٞس ٕ٘ٛز ٚ ثٗٙٛاٖ اٍِٛيي ارطايي نٙبيٕ زؾتي  ٌٚطزقٍطي ضا ثهٛضت يىپبضچٝ، ٔؿ

ٌصاضاٖ ٚالٗي، ايٗ اؾتبٖ ضا ثٗٙٛاٖ  ٞبي وكٛض ٔحؿٛة قسٜ ٚ ثرف ذهٛني ٚ ؾطٔبيٖٝ ثطاي ؾبيط اؾتب

 س وطز. ٙٞس  اَٚ ٔكبضوت ا٘تربة ذٛاٞ

)ٚضٚزي( ضا زض ثيكتطيٗ حزٓ تمبيبي ٌطزقٍطي ذبضري   اؾتبٖ انفٟبٖ زض افك ثط٘بٔٝ ٚ زض حٛظٜ ٌطزقٍطي،

ٞبي وكٛض ثٝ ذٛز اذتهبل ذٛاٞس زاز ٚ زضآٔسٞبي اؾتبٖ اظ ٔحُ نبزضات غيط ٘فتي  ٔمبيؿٝ ثب ؾبيط اؾتبٖ

 ضا ثٝ ثبالتطيٗ حس ٘ؿجت ثٝ ؾبيط اؾتبٟ٘بي وكٛض ذٛاٞس ضؾب٘يس. 

ٕٞچٙيٗ ثبظزيسٞبي ٌطزقٍطاٖ زاذّي ٚ ذبضري اظ ٘ٓٓ فهّي ثيكتطي ثطذٛضزاض ذٛاٞس ثٛز ٚ ؾٟٓ 

ٖ زض تِٛيس ٘بذبِم  ٞبي ٔٙحهط ثٝ فطز اؾتب سٞبي نٙٗت ٌطزقٍطي ثب اتىبء ثٝ ٔيطاث فطٍٞٙي ٚ رصاثيتزضآٔ

  زاذّي ثب ثرف نٙبيٕ ؾٍٙيٗ ثطاثطي ذٛاٞس ٕ٘ٛز.

 

در حوسه گزدضگزي استبى اصفهبى )اهذاف  4934نگبهي اجوبلي به عولكزد هتغيزهبي كليذي سبل 

 كوي(

وٝ ثطٌطفتٝ اظ ؾٙس ضاٞجطزي ثرف ٔيطاث فطٍٞٙي، نٙبيٕ  2زض رسَٚ  ٞبي وٕي ٔٛرٛز ثب تٛرٝ ثٝ قبذم 

زؾتي ٚ ٌطزقٍطي زض ثط٘بٔٝ پٙزٓ تٛؾٗٝ ٚ ازاضٜ وُ ٔيطاث فطٍٞٙي، نٙبيٕ زؾتي ٚ ٌطزقٍطي اؾتبٖ 

تٛاٖ ثب تٛرٝ ثٝ اضلبْ ٚ آٔبض اضائٝ  قسٜ ٚيٗيت ٚ قطايٍ ٌطزقٍطي اؾتبٖ ضا ٘ؿجت ثٝ  ثبقس، ٔي انفٟبٖ ٔي

ٞبي ٔٛرٛز، ٔست ٔب٘سٌبضي ٌطزقٍطاٖ ذبضري ٚ زاذّي ايزبز اقتغبَ ٚ  ٍطاٖ ذبضري تٗساز ترتٚضٚز ٌطزق

ٔتغيطٞبي زيٍط ضا ثطضؾي ٚ  ثب زٚضٕ٘بي وّي حٛظٜ ٌطزقٍطي اؾتبٖ ٔمبيؿٝ تب ثتٛاٖ ثب ٚيٗيت ٔٛرٛز زض 

 آقٙب قس.  1404ا٘ساظ  ضاؾتبي ؾٙس چكٓ

 
 



 

 در بخص هيزاث فزهنگي، صنبيع دستي و گزدضگزي )اهذاف كوي( 4934: عولكزد هتغيزهبي كليذي سبل  2جذول  

ف
زي
ض

 

 ٖٙبٚ٘ي اٞسا  وٕي ٔبزٜ لب٘ٛ٘ي
ٚاحس 
 ٔتٗبض 

1390 

ٞس  
 ثط٘بٔٝ

 ّٖٕىطز
زضنس 
 تحمك

 ثط٘بٔٝ پٙزٓ  11ٔبزٜ  1
تٗساز آحبض تبضيري فطٍٞٙي حجت قسٜ زض 

 فٟطؾت رٟب٘ي يٛ٘ؿىٛ 
 0 0 20 احط 

 50 35 70 احط  ساز آحبض تبضيري فطٍٞٙي حجت ّٔي تٗ ثط٘بٔٝ پٙزٓ  11ٔبزٜ  2
 0 0 5 احط  تٗساز آحبض َجيٗي حجت ّٔي  ثط٘بٔٝ پٙزٓ  11ٔبزٜ  3
 75 3 4 احط  تٗساز آحبض غيط  ّٕٔٛؼ حجت ّٔي  ثط٘بٔٝ پٙزٓ  11ٔبزٜ  4
 100 10 10 ٔٛظٜ  ٞبي تحت ؾطپطؾتي  تٗساز وُ ٔٛظٜ ثط٘بٔٝ پٙزٓ  11ٔبزٜ  5
 5/72 2176 3000 ٞعاض ٘فط ٞب  وٙٙسٌبٖ اظ ٔٛظٜ تٗساز ثبظزيس ثط٘بٔٝ پٙزٓ  11ٔبزٜ  6
 7/35 10 28 تٗساز  تٗساز ؾبظٔبٟ٘بي ٔطزْ ٟ٘بز  ثط٘بٔٝ پٙزٓ  11ٔبزٜ  7

 ثط٘بٔٝ پٙزٓ  11ٔبزٜ  8
إِّّي زض نٙبيٕ  تٗساز زضيبفت  ٘كبٖ انبِت ثيٗ

زؾتي )تٛييح: يه ؾبَ زض ٔيبٖ ايٗ ٘كبٖ 
 بثس(ي اذتهبل ٔي

٘كبٖ 
 انبِت 

 ننن ننن ننن

 اضظـ وُ ٔحهٛالت نٙبيٕ زؾتي نبزض قسٜ  ثط٘بٔٝ پٙزٓ  11ٔبزٜ  9
ٔيّيٖٛ 
 زالض

21 2/22 8/153 

 ثط٘بٔٝ پٙزٓ  11ٔبزٜ  10
تٗساز زضيبفت ٘كبٖ ّٔي ٔطغٛثيت وبال 

 )اؾتب٘ساضز ّٔي( 
٘كبٖ 
 ّٔي

5 59 1180 

 ثط٘بٔٝ پٙزٓ  11ٔبزٜ  11
ؾبظي قسٜ نٙبيٕ  ظ٘سٜٞبي ثبظ  تٗساز ضقتٝ

 زؾتي 
 100 15 15 ضقتٝ 

 3/71 856 1200 پطٚا٘ٝ ٞبي تِٛيس وبضٌبٞي نبزض قسٜ  تٗساز پطٚا٘ٝ ثط٘بٔٝ پٙزٓ  11ٔبزٜ  12
 3/63 386507 610777 ٘فط  تٗساز ٌطزقٍط زاذّي )البٔت زض ٞتُ( ثط٘بٔٝ پٙزٓ ن د 54ٔبزٜ  13
 5/75 39942 52860 ٘فط  ذبضري )البٔت زض ٞتُ(تٗساز ٌطزقٍط  ثط٘بٔٝ پٙزٓ ن د 54ٔبزٜ  14
 81 35/2 9/2 ٘فط/ ضٚظ ٔست ٔب٘سٌبضي ٌطزقٍطاٖ ذبضري زض اؾتبٖ  ثط٘بٔٝ پٙزٓ ن د 54ٔبزٜ  15
 100 7/1 7/1 ٘فط/ضٚظ ٔست ٔب٘سٌبضي ٌطزقٍطاٖ زاذّي زض اؾتبٖ  ثط٘بٔٝ پٙزٓ ن د 54ٔبزٜ  16

17 
ٞبي اؾتبٖ )ٞتُ ن  تحت البٔتٍبٜٔزٕٛٔ تٗساز  ثط٘بٔٝ پٙزٓ ن د 54ٔبزٜ 

 ٟٕٔب٘پصيط ٚ ٞتُ آپبضتٕبٖ( 
 2/91 27/9 10005 ترت

 ثط٘بٔٝ پٙزٓ  12ٔبزٜ  18
ٞبي  ٌصاضي ؾبِيب٘ٝ زض ظيط ؾبذت حزٓ ؾطٔبيٝ

ٌطزقٍطي نٙبيٕ زؾتي ٚ ٔيطاث فطٍٞٙي زض 
 ثرف زِٚتي ٚ غيط زِٚتي 

ٔيّيبضز 
 ضيبَ

2500 2500 100 

 ثط٘بٔٝ پٙزٓ  12ٔبزٜ  19
يزبز اقتغبَ ٔؿتميٓ زض ثركٟبي ٌطزقٍطي ٚ ا

 نٙبيٕ زؾتي زض اؾتبٖ 
 90 2521 2800 ٘فط

 ٔأذص: ؾٙس ضاٞجطزي ثرف ٔيطاث فطٍٞٙي، نٙبيٕ زؾتي ٌٚطزقٍطي زض ثط٘بٔٝ پٙزٓ تٛؾٗٝ اؾتبٖ انفٟبٖ 

 

  4141گيزي بزنبهه در افق سهبني  دست آوردهبي قببل انذاسه

ٞبي  ثبيؿت اٞسا  وٕي ضا زض لبِت قبذم س ثطاي تحمك اٞسا  ويفي ٔيثطاي زؾت يبفتٗ ثٝ اثعاضي وبض آٔ

ٞبي ٔٛرٛز زض اؾتبٖ ٚ ثط٘بٔٝ ضاٞجطزي ن  ٌيطي  ثٝ زؾت آٚضز. ِصا زض ايٗ ظٔيٙٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٚالٗيت لبثُ ا٘ساظٜ

 ٞب ٚ اٞسا  وٕي تٛؾٗٝ حٛظٜ ٌطزقٍطي زض ؾٝ ٌعيٙة ثسثيٙب٘ٝ، ؾبذتبضي  ٚ ّٖٕيبتي تٙٓيٓ قسٜ، قبذم

ٞب ثؿتٍي ثؿيبض رسي ثٝ ٔيعاٖ ٔساذّٝ  ثيٙب٘ٝ ٚ ذٛقجيٙب٘ٝ َطح ضيعي قسٜ اؾت تحمك ايٗ ٌعيٙٝ ٚالٕ

 ٞبي والٖ ٔسيطيت ارطائي وكٛض ذٛاٞس زاقت.   ٔسيطيت ثرف ٌطزقٍطي زض اؾتبٖ ٚ ؾيبؾت

 
 



 

 گيزي :  دست آوردهبي قببل انذاسه9جذول 

 (4141بيني درافق  )پيص

 بينبنه خوش هبينبن واقع بذبينبنه ضبخص

 هبي اقتصبدي  ضبخص

 28500 9800 3750 زضآٔس ؾبِيب٘ٝ ضيبِي اؾتبٖ )ٔيّيبضز ضيبَ(

 2625 450 192 زضآٔس اضظي اؾتبٖ )ٔيّيٖٛ زالض(

 56325 14570 57852 رٕٕ زضآٔس ؾبِيب٘ٝ اضظي ٚ ضيبِي )ٔيّيبضز ضيبَ( 

 000/690 000/435 000/300 اقتغبَ ٔؿتميٓ )قغُ پبيساض( 

 000/931 000/588 000/415 قتغبَ  غيطٔؿتميٓ )قغُ پبيساض(ا

 000/621/1 000/023/1 000/715 رٕٕ اقتغبَ )قغُ پبيساض(

 هبي گزدضگزي ضبخص

 000/000/5 000/500/3 000/500/2 تٗساز ٌطزقٍط زاذّي )٘فط( )البٔت زض ٞتُ(

 000/500/1 0000/600 000/400 تٗساز ٌطزقٍط ذبضري  )٘فط ( )البٔت زض ٞتُ(

 000/950 000/700 000/500 ؾطا٘ة ٞعيٙٝ وطز ٌطزقٍطاٖ زاذّي )ضيبَ( 

 250 150 120 ؾطا٘ة ٞعيٙٝ وطز ٌطزقٍطاٖ ذبضري )زالض(

 6 4 3 ٔست ٔب٘سٌبضي ٌطزقٍطاٖ زاذّي زض اؾتبٖ )ضٚظ( 

 7 5 4 ٔست ٔب٘سٌبضي ٌطزقٍطاٖ ذبضري زض اؾتبٖ )ضٚظ( 
پٙزٓ تٛؾٗٝ ٚ ازاضٜ وُ ٔيطاث فطٍٞٙي، نٙبيٕ زؾتي ٌٚطزقٍطي   طاث فطٍٞٙي، نٙبيٕ زؾتي ٚ ٌطزقٍطي زض ثط٘بٔٝٔأذص: ؾٙس ضاٞجطزي ثرف ٔي    

 اؾتبٖ انفٟبٖ 



 

 گيزي  نتيجه

آٚضي ٘فت ثطاي  ٞبي تٛضيؿتي اؾتبٖ انفٟبٖ زض اذتيبض ٔبِعي لطاض ٌيطز، ؾبال٘ٝ ثطاثط ثب اضظ اٌط ٔسيطيت ربشثٝ»

ٚظيط اؾجك ٔبِعي زض  ٘رؿت «بتيطٔحٕسٞٔب»ايٗ رٕالت ثركي اظ ؾرٙطا٘ي زوتط «. ايطاٖ ؾٛزآٚض ذٛاٞس ثٛز

 يىي اظ ؾفطٞبيف ثٝ ايطاٖ اؾت. 

وٙس ٚ ثب  ايٗ ؾرٙبٖ اظ ٕٔٗبض ٔبِعي ٔسضٖ ثٝ ذٛثي ربيٍبٜ اؾتبٖ انفٟبٖ زض حٛظٜ ٌطزقٍطي ضا ثيبٖ ٔي

ا٘ساظ  ثطاي تحمك اٞسا  ؾٙس چكٓ ايٙىٝ تٛإ٘ٙسي اؾتبٖ انفٟبٖ زض حٛظٜ ٌطزقٍطي ثؿتط ثؿيبض ٔٙبؾجي 

ٞبي  ثبقس، أب ضاٜ َٛال٘ي زض پيف زاضز. نٙٗت ٌطزقٍطي ثب ٔبٞيتي ٔتفبٚت اظ ؾبيط فٗبِيت اؾتبٖ ٔي 1404

ٌيطز. يىي اظ ٟٕٔتطيٗ ايٗ  آيس وٝ ثٝ ٚؾيّٝ ٘يطٚٞبي ٔرتّف قىُ ٔي التهبزي زض ٔحيُي ثٝ ارطاء زض ٔي

ٞب، لٛا٘يٗ، ٔمطضات ٚ ؾبيط السأبت، زِٚت ٚ ٖٛأُ ٚ  اظ ؾيبؾت ٜ اي ثؿيبض پيچيس ٘يطٚٞب ثٝ ٚؾيّٝ قجىٝ

ٖ ٞبي ثٝ ُٖٕ آٔسٜ ٘كب  طضؾيقٛز. ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ ٔٛاضز، ث زؾتٍبٟٞبي ارطايي ٚاثؿتٝ ثٝ آٖ اٖٕبَ ٔي

ٔيالزي ٚييٗتي ٘بٔٙبؾت زاقتٝ ثٝ  2010تب پبيبٖ ؾبَ  2004التهبزي ايطاٖ اظ ؾبَ  زٞس وٝ ضٚ٘س ضقس ٔي

 7زض َي  التهبزي تط اؾت ٚ ٘تيزٝ ثطضؾي ضٚ٘س ضقس ٝ حتي اظ ٔتٛؾٍ وكٛضٞبي ُٔٙمٝ ٘يع پبييَٗٛضي و

ثبقس. ٔيبٍ٘يٗ ضقس  زقٛاض ٔيزٞس وٝ أىبٖ زؾتيبثي ثٝ ربيٍبٜ ٔٙبؾت زض ُٔٙمٝ  ؾبَ ٌصقتٝ ٘كبٖ ٔي

تب  2006ٞبي  بَزضنس ثٛزٜ اؾت ٚ ايٗ ضلٓ زض ؾ 5/5ثبِغ ثط 2005تب  2000ٞبي  التهبز ايطاٖ ٘يع َي ؾبَ

زضنس ضؾيسٜ اؾت. زض ٌعاضـ  1زضنس ٚ  1/0زضنس،  1زضنس،  8/7زضنس،  8/5ثٝ  ثٝ تطتيت 2010

زضنس 033/0ثبِغ ثط ٔٙفي  2011إِّّي پَٛ ضقس التهبزيبيطاٖ زض ؾبَ  ا٘ساظ التهبز رٟب٘ي نٙسٚق ثيٗ چكٓ

 ثيٙي قسٜ اؾت.  پيف

زضنس أب ضقس التهبز ايطاٖ  2/7ثُٛض ٔتٛؾٍ  2010ي اِ 2004ضقس التهبزي زضوكٛضٞبي  ُٔٙمٝ اظ ؾبَ 

 زضنس ثٛزٜ اؾت.  1/4

زٞس وٝ تمطيجبً ٕٞٝ وكٛضٞب تحت تأحيط ثحطاٖ رٟب٘ي التهبز لطاض  ثطضؾي ضٚ٘س ؾٝ ؾبَ اذيط ٘كبٖ ٔي

 ثبقس. ا٘ساظ ثؿيبض ٘بٔٙبؾت ٔي ا٘س، أب ٚيٗيت ايطاٖ زض ٔمبيؿٝ ثب ؾبيط وكٛضٞبي ٔس٘ٓط افك چكٓ ٌطفتٝ

ط ايٗ اؾبؼ، حسالُ ضقس ٔٛضز ٘يبظ التهبز ايطاٖ ثطاي ؾجمت ٌطفتٗ اظ ضلجبي ثبِفُٗ ثٝ ٚيػٜ تطويٝ ٚ ث

زضنس اؾت؛ أب ايٗ وكٛضٞبثطاي ثطٖٚ  5/10ٖطثؿتبٖ ثب فطو ازأٝ ضٚ٘س ضقس التهبزي ايٗ وكٛضٞب زض آيٙسٜ 

 ا٘س ٚ زض ايٗ ضاؾتب ثطاي تغييط ضزٜٞبي زضاظٔستي ضا َطاحي ٚ ثٝ ارطا زض آٚ ضفت اظ ٚيٗيت وٙٛ٘ي، اؾتطاتػي

ا٘س وٝ زض ايٗ نٛضت ضقس ٔٛضز ٘يبظ التهبز ايطاٖ ٘ؿجت ثٝ  ثيٙي وطزٜ ؾبذتبض التهبزي، ضقس ثبالتطي ضا پيف

زضنس ثبقس ٚ زض ََٛ ؾٝ ثط٘بٔٝ  5/10زضنس ثيكتط اظ  0/1ا٘ساظ ثبيس حسالُ  وكٛضٞبي ضليت تب افك چكٓ

ٍبٜ يا٘ساظ ثٝ ٖٙٛاٖ رب لطاضٌيطز تب ا٘تٓبضٞبي ِحبِ قسٜ زض ؾٙس چكٓ ٞب ٔٛضز تٛرٝ ٌصاضي ثٗسي زض ٞس 

 8ٌصاضي ثط٘بٔٝ پٙزٓ تٛؾٗٝ ثطاي ضقس التهبزي ثٝ ٔيعاٖ  ٘رؿت التهبزي ثطآٚضزٜ قٛز. ثب تٛرٝ ثٝ ٞس 

 12ثٝ ٔيعاٖ  زضنس ؾبال٘ٝ، ثٙبثطايٗ ثطاي أىبٖ تحمك ربيٍبٜ ثطتط زض ُٔٙمٝ ٔٛضز ٘ٓط، ٘يبظٔٙس ضقس التهبزي

 5/10ثبالتط اظ  ٔست )قكٓ ٚ ٞفتٓ( ذٛاٞس ثٛز. ضؾيسٖ ثٝ ؾُح ضقس التهبزي زضنس زض ََٛ زض ثط٘بٔٝ ٔيبٖ

ا٘ساظ، ٘ٛٔ ٚ ضٚ٘س حطوتي ايٗ ضقس، زض  ٞبي ثٗسي ثطاي ضؾيسٖ ثٝ افك چكٓ زضنس زض ََٛ ثط٘بٔٝ

ي زِٚت زض ثٛزرٝ ؾبَ وبٞف زضآٔسٞبٞب حبئع إٞيت اؾت. ثب تٛرٝ ثٝ ثحطاٖ ٘فتي اذيط ٚ  ٌصاضي ؾيبؾت

 الظْ ٚ يطٚضي اؾت.  1404ا٘ساظ  ٞبي ُٔٙمي زض ضاؾتبي اٞسا  ؾٙس چكٓ ٞب ٚ ثط٘بٔٝ اتربش ؾيبؾت 1394



 

ء ٘مف ٚ ؾٟٓ اؾتبٖ انفٟبٖ زض ثب تٛرٝ ثٝ وّيٝ ٔجبحج ُٔطح قسٜ تحمك اٞسا  ثّٙسٔست ٕٞچٖٛ اضتمب

ثبقس وٝ ٘يبظٔٙس تٛرٝ ٚ ارطاي زليك ٚ  ا٘ساظ وبض ثؿيبض ثعضٌي ٔي تحمك اٞسا  ٌطزقٍطي زض ؾٙس چكٓ

ٔيبٖ ٔست پٙذ ؾبِٝ ٚ ثٛزرٝ ؾبال٘ٝ اؾتبٖ ٚ ثؿتطؾبظي   ٞبي ؾٙس ّٔي تٛؾٗٝ اؾتبٖ ٚ ثط٘بٔٝ ٘ٓبٔٙس ثط٘بٔٝ

ضيعي زض ايطاٖ حىبيت اظ ايٗ  ثبقس. تزطثٝ ثط٘بٔٝ ٔي الظْ زض تٕبْ اثٗبز ؾيبؾي، ارتٕبٖي، التهبزي ٚ ظيط ثٙبيي

ضؾيسٖ ثٝ ٚيٕ ُّٔٛة ٚ زؾتجبثي ثٝ تٛؾٗٝ پبيساض زض حٛظٜ ٌطزقٍطي اؾتبٖ،  ٘ىتٝ زاضز وٝ ثطاي

ثٝ ٞٓ پيٛؾتٝ ثبيس ا٘زبْ ٌيطز تب ثتٛاٖ آحبض ّٖٕي آٖ ضا زض حٛظٜ  ٔالً اي اظ السأبت ثؿيبض ٟٔٓ وب ٔزٕٖٛٝ

 ٌطزقٍطي قبٞس ثٛز. ثركي اظ ٟٕٔتطيٗ السأبت ثٝ قطح ظيط اؾت:

 ي ثطاي تحمك آٟ٘ب ٚرٛز زاقتٝ ثبقس.اي ٍٕٞب٘ ٖعْ ّٔي ٚ ُٔٙمٝ  -1

 اثعاض ٘ٓبضتي ثط ّٖٕيبت ارطائي آٖ ٚرٛز زاقتٝ ثبقس.  -2

 نبحجبٖ ا٘سيكٝ ٚ فىط ٕٞٛاضٜ زض تٕبٔي ٔطاحُ ارطايي ثط٘بٔٝ ٕٞطاٞي زاقتٝ ثبقٙس.  -3

 ضيعي ا٘زبْ ٌيطز.  زض تٕبْ ٔطاحُ ثط٘بٔٝ  اضظيبثي زليك اظ ثط٘بٔٝ -4

ٞبي ثط٘بٔٝ ٔٛضز ٘ٓط زض اشٞبٖ ٔطزْ ثٗٙٛاٖ ٘يبظ ثٝ تٛؾٗٝ  تحمك اٞسا  ٚ ؾيبؾت ؾبظي الظْ ثطاي فًبي -5

 ا٘زبْ قٛز. 

 ثبقس.  آيس زاضاي إٞيت ٔي ٘ٓطذٛاٞي ٚ ٔكبضوت ٍٕٞب٘ي زض ٔمبَٗي وٝ تغييطات زض ثط٘بٔٝ پيف ٔي -6

ٚ تحمك اٞسا   ٞبي ٔرتّف ٔزطي ثط٘بٔٝ، يٕٗ ٕٞبٍٞٙي وبُٔ ثب ٞٓ، ثط٘بٔٝ ٔحٛضي زؾتٍبٟٞب ٚ ثرف -7

 ٔهٛة ضا اِٚٛيت انّي ذٛز ثسا٘ٙس. 

ا٘ساظ اؾتبٖ انفٟبٖ، يطٚضي اؾت وٝ زِٚتٕطزاٖ، ا٘سيكٕٙساٖ،  زض پبيبٖ، ثطاي تحمك اٞسا  ؾٙس چكٓ

ا٘ساظ ٚ ؾٙس ّٔي  ضيعاٖ زؾتٍبٟٞبي ارطايي، ثرف ذهٛني، ٚ ٕٞٝ ٔطزْ تحمك اٞسا  ؾٙس چكٓ ثط٘بٔٝ

 ٔٛضز تٛرٝ لطاض زٞٙس. تٛؾٗٝ اؾتبٖ ضا ثٗٙٛاٖ يه تىّيف 
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Tourism of Isfahan province in the outlook plan 1404 

 

Abstract 

Nowadays, tourism is one of the most serious choices of "non smokestack industry".  After oil 

and automotive industry tourism has turned to be the third profitable industry of the world. In 

economical ranges it results in creating engagement, reduction of unemployment and increase 

in incomes. So tourism takes a great place on plannings of most countries. It seems that Iran 

20–year outlook, with the purpose of being the most powerful country in the zone and having 

an effective and efficient interaction in international affairs, is the best chance to consider and 

develop the tourism. Meanwhile, with considering of relative advantages and regional 

developmental policies, portion of each province would be different. Since Isfahan province 

has the potential and plenty of attractions in tourism, it has already been an ideal destination 

for tourists. Also tourism plays a major role in sustainable development of Isfahan province 

and even has a key role in development of national tourism. So this research makes effort on 

showing the tourism place of Isfahan province in the outlook plan 1404. 
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