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شکوفایی استان همدان  

پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
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فراگيران عزیز، انتظار می رود، بعد از مطالعۀ این فصل بتوانيد: 
1ــ چند منونه از پروژه های عمرانی محل زندگی خود را نام ببرید. 

2ــ دستاورد های انقالب در استان را تشریح منایيد. 
3ــ چند مورد از پيشرفت های بخش کشاورزی محل زندگی خود را بيان منایيد. 

4ــ قابليت های استان را توضيح دهيد.
5  ــ چشم انداز آیندۀ استان را تشریح منایيد. 

ایرانی، مقدمه جامعۀ  در  عظيمی  حتوالت  منشأ  که  بود  الهی  موهبتی  ایران  اسالمی  شکوهمند  نظام انقالب  پربرکت  عمر  از  دهه  سه  بيش  از  گذشت  با  امروزه  شد.  جهان  سياسی  معادالت  و  اجتماعی، امت اسالمی  فرهنگی،  زمينه  های  متام  در  همه  جانبه  ای  پيشرفت  های  ایران،  اسالمی  جمهوری  فرهنگ مقدس  دین  باوری،  چون  واالیی  ارزش  های  که  است  حالی  در  این  است.  آمده   به  وجود   … و  معنوی اقتصادی  ارزشمند  دستاوردهای  جمله  از  همکاری  روحيۀ  و  خوداتّکایی  ایثار،  روحيۀ  معنویت،  است که در نزد ملّت عزیز ایران اسالمی و به  خصوص مردم استان ما نهادینه شده  اند. شهادت، 
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در این درس، به بررسی بخش  هایی از دستاوردهای عظیم انقالب اسالمی که در سال  های پس از پیروزی انقالب اسالمی در 
استان ما تحقق پیدا کرده   است، می  پردازیم.

 
کشاورزی 

خودکفایی در تولید محصوالت اصلی کشاورزی، توجه به امنّیت غذایی مردم و توسعٔه پایدار از جمله اهداف اساسی انقالب 
اسالمی در بخش کشاورزی است که امروزه با گذشت بیش از سه دهه از آن، در رسیدن به این اهداف موفّق بوده و در استان ما نیز 

پیشرفت  های چشم گیری در این زمینه مشهود است. 

درس چهاردهم : دستاوردهای انقالب اسالمی در استان

ما می توانیم توسعۀ نمونه و مبتنی بر فرهنگ اسالمی و ملی خود را در این کشور به وجود بیاوریم. 

                                                                                        مقام معظم رهبری 1383/4/15 همدان

پس از پیروزی انقالب اسالمی، در استان ما: 
ــ تولیدات کشاورزی از نهصدهزار تن به 4/5 میلیون تن رسیده است.

ــ تعداد تعاونی های تولیدی روستایی از 1 واحد به 72 واحد رسیده است.
ــ امروزه بیش از 268 واحد، صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان فعالیت دارند. 

ــ سیستم آبیاری تحت فشار از صفر به 90 هزار هکتار رسیده است )رتبٔه اول در کشور(.
ــ تولید سیب زمینی، گردو و صادرات کشمش به رتبٔه اول کشور رسیده است. 

ــ تولید محصول سیر به رتبٔه دوم و یونجه و انگور به رتبٔه سوم کشور رسیده است. 
ــ سیستم کشت گلخانه ای از صفر به 62 هکتار رسیده است. 

آیا می دانید
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صنعت و معدن 
مناسبی  مزیّت  های  و  قابلیت  ها  دارای  معدن  و  صنعت  بخش  در 
نیروهای  می  باشیم. داشتن موقعیت نسبی مناسب در غرب کشور، وجود 
فنی و ماهر، منابع و معادن گوناگون هریک می  توانند نقش مؤثری در توسعه 
و پیشرفت استان در بخش صنعت و معدن داشته باشند. به همین دلیل در 
جهت  در  زیادی  تالش  شاهد  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  پس  سال  های 
صنعتی)ذوب  آهن،  بزرگ  واحدهای  توسعٔه  و  هدایت  راه  اندازی،  ایجاد، 
در سطح  بسیاری  نواحی صنعتی  و  و …(، شهرک  ها  پتروشیمی  سیمان، 

استان بوده  ایم.

پژوهش کنید !

در شهر یا روستای محل زندگی شما 

کدام واحدهای صنعتی ایجاد شده اند؟ در 

آنها  اهمیت  دارند؟  فعالیت  زمینه ای  چه 

این  اقتصادی  رشد  و  اشتغال  ایجاد  در 

نواحی را بنویسید. 

شکل 1ــ6  ــ آبیاری بارانی ــ فامنین 

ـ  6  ــ سردخانۀ بوعلی ــ همدان شکل 2ـ شکل 3ــ6  ــ کارخانۀ سیمان  هگمتان ــ شاهنجرین 

شکل 4ــ6  ــ مجتمع ذوب آهن ــ اسدآباد 

شکل 5  ــ6  ــ شهرک صنعتی ــ رزن
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عمرانی 
الف( عمران روستایی: پس از پیروزی انقالب اسالمی دو نهاد انقالبی »جهاد سازندگی« و »بنیاد مسکن انقالب اسالمی« 
با هدف کاهش فقر از چهرٔه روستاها و برخورداری مردم روستا از حداقل نیازهای زندگی، تأسیس شدند. نتیجهٔ  اقدامات آن ها در 
استان بهره  مندی مردم روستا از خدمات آب، برق، راه، مدرسه، بهداشت و… بود. امروزه توانمندسازی اقتصادی روستاها در استان، 

چشم انداز روستاها را نسبت به گذشته متحول کرده است.

بیشتر بدانیم

آدرسصنابع قابل استقرارشهرک صنعتیردیف
ـ  تهرانکلیٔه صنایعبوعلی1 کیلومتر12همدان ـ
ـ  طاهرلوسفال و سرامیکاللجین2 کیلومتر4 اللجین  ـ
ـ  همدانکلیٔه صنایعمالیر 31 کیلومتر13مالیر ـ
ـ  تهرانکلیٔه صنایعویان4 کیلومتر40 همدان  ـ
ـ  همدانمنبت و مبلمانمالیر 52 کیلومتر 3 مالیر ـ
ـ  کنگاورکلیٔه صنایعتویسرکان6 کیلومتر8تویسرکان ـ
ـ  فیروزانکلیٔه صنایعنهاوند7 کیلومتر 5 نهاوند ـ
ـ کرمانشاهکلیٔه صنایعبهاران8 کیلومتر12همدان  ـ
ـ   بیجارغذایی و صنایع وابستهغذایی بهار9 کیلومتر 8  همدان   ـ

ـ   تهرانکلیٔه صنایعرزن10 کیلومتر6 رزن   ـ
ـ  کنگاورکلیٔه صنایعاسد آباد11 کیلومتر 8 اسدآباد ـ

آدرسصنایع قابل استقرارناحیه صنعتیردیف

ـ  جوکارمنبت و مبلماناشترمل1 کیلومتر6تویسرکان   ـ

ـ   جوکارمنبت و مبلمانجیجانکوه2 کیلومتر4 تویسرکان   ـ

ـ   مالیرغذاییسامن3 کیلومتر 3 سامن   ـ

ـ  اراککلیٔه صنایعسهند4 کیلومتر 11 مالیر   ـ

ـ   کلیٔه صنایعفرسفج5 کیلومتر 15 تویسرکان ـ
کنگاور

ـ  مالیرکلیٔه صنایعقهاوند6 کیلومتر 5 قهاوند   ـ

ـ  6  ــ مشخصات نواحی صنعتی استانجدول 1ــ6  ــ مشخصات شهرک های صنعتی استان جدول 2 ـ

شکل 6  ــ6  ــ پروژۀ احداث راه روستایی ــ آق  تپه 
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ـ نهاوند  شکل 7ــ6  ــ پروژۀ کانال آب رسانی ـ

ـ  بهار شکل 8  ــ6  ــ بسیج سازندگی، منابع طبیعی   ـ

بیشتر بدانیم
 جدول 3ــ6  ــ شاخص های مربوط به عمران روستایی در استان

سال 1388سال 1357فعالیت

تهیٔه طرح هادی روستایی
مقاوم سازی مسکن روستایی

اسناد صادره برای واحد های مسکونی روستایی

ــ
ــ
ــ

986
41640
87798

ب(  عمران شهری: در طول سه دهٔه اخیر فعالیت  های عمرانی بسیاری در جهت توسعه و پیشرفت شهرهای استان انجام گرفته 
است. این فعالیت  ها در زمینه  های مختلفی مانند؛ تأسیسات زیربنایی، خدمات شهری، فرهنگی و اقتصادی سیمای شهرهای استان را 

متحّول کرده است. 
تصاویر صفحٔه بعد، نمونه  هایی از پروژه  های عمران شهری پس از انقالب را نشان می دهد. کدام یک در محل زندگی شماست؟ 

 ج( راه و ترابری: اهمیت جابه  جایی کاال و مسافر از طریق حمل و نقل جاده  ای و ریلی و نقش بنیادی آن در توسعه  و تحوالت 
انقالب شکوهمند  پیروزی  از  که پس  مناسب جغرافیایی در غرب کشور موجب شده  و موقعیت  از یک سو  اجتماعی  و  اقتصادی 

اسالمی، قدم  های بزرگی در حوزٔه راه و ترابری استان برداشته شود. 
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ـ  مالیر  ـ  6   ــ مجتمع پارک کوثر ـ ـ  همدانشکل 9ـ ـ  اسدآباد شکل10ــ6  ــ پل روگذر رسالت ـ شکل11ــ6  ــ عمران شهری ـ

ـ  تویسرکان ـ   مالیرــ نهاوند شکل12ــ6  ــ عمران شهری ـ شکل 14ــ6  ــ بزرگراه همدان ــ ساوه شکل 13ــ6  ــ راه  آهن اراک ـ

بیشتر بدانیم
ــ طول راه های آسفالته نسبت به ابتدای انقالب در استان ما بیش  از چهار برابر افزایش یافته است. 

ــ قبل از انقالب در استان، آزادراه و بزرگراه وجود نداشت، ولی در حال حاضر بیش  از 365 کیلومتر بزرگراه 
و 85 کیلومتر آزادراه داریم. 

ــ طول راه های روستایی استان ما نسبت به قبل از انقالب 12 برابر افزایش یافته که بیش از 70 درصد آن 
آسفالته است.

ــ پس از انقالب استان ما دارای دو خط راه آهن شده است.

انرژی 
 پس از پیروزی انقالب اسالمی، تحوالت چشم گیری در صنعت آب، برق و گاز کشور صورت پذیرفته است که استان ما نیز 

همگام با این تحوالت گام  های بلندی در جهت توسعه و تأمین این منابع مهم و حیاتی برداشته است. 
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بیشتر بدانیم
آب: 

بهره برداری رسیده و 7 سد آن  به  ــ احداث 10 سد در استان که 3 سد آن 
اجرایی شده است. 

ــ میزان استفاده از آب های سطحی برای مصارف شرب پس از انقالب 4 برابر 
شده است. 

ــ برخورداری 99 درصد جمعیت استان همدان از آب شرب بهداشتی پس 
از انقالب 

برق: 
احداث نیروگاه 1000 مگاواتی پس از انقالب در استان 

ــ برخورداری 100 درصد جمعیت شهرها و روستاهای استان از نعمت برق 
پس از پیروزی انقالب اسالمی

گاز:
 قبل از انقالب هیچ شهر و روستایی از نعمت گاز طبیعی برخوردار نبود. 

ــ پس از پیروزی انقالب اسالمی 99/5 درصد از جمعیت شهری و 77 درصد 
از جمعیت روستایی از نعمت گاز برخوردارند. 

شکل 15ــ6  ــ سد کالن مالیر

شکل 16ــ6  ــ نیروگاه شهید مفتح فامنین

بخش خدمات 
امروزه با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقالب اسالمی می  توان آثار توزیع متناسب منابع و امکانات خدماتی رفاهی از قبیل 
امکانات بهداشتی، ارتباطی، ورزشی و غیره که در راستای ارتقای سطح زندگی مردم صورت گرفته را در تمام نقاط استان مشاهده 

کرد. 

پس از پیروزی انقالب اسالمی 
برابر  از 2  بیش  بهداشتی و درمانی شهری  مراکز  تعداد  ــ 

افزایش یافته است. 
ــ تعداد بیمارستان های استان، بیش از 2 برابر شده است. 

ــ تعداد مراکز بهداشتی و درمانی روستایی تا کنون 3 برابر 
شکل 17ــ6 ــ بیمارستان فوق تخصصی بعثت ــ همدان شده است. 

آیا می دانید
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ــ خــانـــه هـــای بـهـداشت روستایـی 20 بــرابــر شده انـد. 
ــ تـعـداد تـخت بیمارستان هــای استان 3 بــرابــر شده است. 
ــ تعداد استادیوم هــای ورزشی 3 بـرابـر افزایش داشته است.
ــ تعداد  سالن های سرپوشیدٔه ورزشی استان 7 برابر شده است. 
ــ اولین استادیوم 15 هزار نفری فوتبال در استان ساخته شد. 

ــ همٔه روستاهای استان، خط تلفن خانگی دارند. 
ــ در حال حاضر100درصد روستاهای استان، ارتباط خانگی 

از طریق مخابرات دارند.
شده  احداث  همدان  در  کشور  غرب  پستی  مبادالت  مرکز  ــ 

است. 
شکل 18ــ6 ــ استادیوم فوتبال شهید مفتح ــ همدان

بخش فرهنگی  
 از مهم ترین و برجسته  ترین دستاوردهای معنوی انقالب اسالمی ایران، بُعد فرهنگی آن است که بیش ترین آثار و تحول را در 
ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعٔه ما به  وجود آورده  است. مفاهیمی چون فرهنگ شهادت، از خودگذشتگی، همکاری و… از جمله 
دستاوردهای با ارزش فرهنگی و معنوی اند که پس از پیروزی انقالب اسالمی در نزد مردم ما نهادینه شده  است. با توجه به اهمیت و 
جایگاه تعلیم و تربیت در اسالم، به تعدادی از دستاوردهای انقالب در حوزه  های آموزش و پرورش، آموزش عالی و نهادهای فرهنگی 

در سطح استان می  پردازیم.

شکل 19ــ6  ــ فرهنگ واالی شهادت نزد معلمان و دانش  آموزان استان همدان
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الف( آموزش و پرورش: در هر جامعه، نیروی انسانی محور توسعه بوده وآموزش و پرورش اساسی ترین بستر برای تربیت 
انسان های توسعه آفرین است. به همین دلیل جایگاه تعلیم و تربیت در استان ما نیز بسیار واال و برجسته می باشد. 

شکل 21ــ6  ــ دبیرستان خلیج فارس ــ اسدآباد شکل20ــ6  ــ آموزشگاه شبانه  روزی استاد شهریارــ روستای الفاوت 

جدول 4ــ6  ــ شاخص های آموزش و پرورش در استان

استان و شهرستان
سال 1387 سال 1357

درصدجمعیت با سوادجمعیت باالی6 سالدرصدجمعیت با سوادجمعیت باالی 6 سال
623522057633906288588394اسد آباد

97736332033412225410147083بهار
949942725036/361087908317076/4تویسرکان

945003350035/441015008119779/99رزن
63870238343713127011630488/59کبودرآهنگ

471172190946/529019724147383/21مالیر
1165554009534/4018104915930487/9نهاوند
38360414270037/1960572353304688همدان
960728343084361551411140184790/35استان 

ــ نرخ باسوادی بعد از انقالب، از 36 درصد به 90/4 درصد افزایش یافته است. 
ــ تعداد آموزشگاه های تمام دوره های تحصیلی بعد از انقالب بیش از 2/5 برابر افزایش داشته است. 

ــ بعد از انقالب تمام دانش  آموزان الزم التعلیم، تحت پوشش تحصیلی قرار گرفته اند. 
ــ عدالت آموزشی و گسترش مدارس شبانه روزی مورد توجه بیشتر واقع شده است. 

ــ نوسازی و ساماندهی و احداث مدارس رشد چشمگیری پیدا کرده است. 
ــ در بسیاری از مناطق هوشمند سازی واحدهای آموزشی صورت گرفته است. 

آیا می دانید
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ب( آموزش عالی: پس از انقالب، دانشگاه  ها، نقش 
بزرگی در آموزش نیروهای متخّصص دارند. گسترش کمی و 
واحدهای  جغرافیایی  توزیع  و  عالی  آموزش  مؤسسات  کیفی 
دانشگاهی همچون دانشگاه های دولتی، آزاد اسالمی، پیام نور 
و علمی کاربردی در زمینٔه تحصیالت عالی، موجب تحوالت 
و پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی بسیاری در سطح استان 

شده است.

شکل 22ــ6  ــ دانشگاه آزاد ــ مالیر 

شکل 23ــ6  ــ دانشگاه پیام نور  ــ کبودرآهنگ

ــ دانشجویان استان نسبت به سال 1357 حدود 45 برابر شده است. 
ــ تعداد واحدهای دانشگاهی استان بعد از انقالب 18 برابر افزایش داشته است. 

ــ تعداد دانشگاه های )دولتی( استان 6 برابر افزایش داشته است. 
تا مقطع  به 6 دانشکده  با تحصیالت در دورٔه کاردانی و کارشناسی  از 3 دانشکده  پزشکی  ــ دانشگاه علوم 

دکتری توسعه یافته است.

آیا می دانید
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ج( نهادهای فرهنگی: پس از پیروزی انقالب اسالمی نهادهای فرهنگی همچون صدا و سیمای جمهوری اسالمی، فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی و سازمان ملی جوانان توسعه یافتند که با گسترش امکانات و فضاهای فرهنگی، برنامه های 
کالن اجرایی خود را در راستای اهداف عالیٔه انقالب اسالمی در زمینٔه فعالیت های دینی و فرهنگی، اجتماعی، هنری و سیاسی افراد 

جامعه به کار بسته اند.

ـ  6  ــ غنی سازی اوقات فراغت )رزن( شکل 25ـ

بعد از پیروزی انقالب اسالمی در استان ما:
 تعداد کتابخانه های عمومی بیش از 5 برابر شده است.

عنوان   30 به  محلی  مطبوعات  تعداد   ،1388 سال  در   
رسیده است.

 تعداد شبکه های سیما، از 2 شبکه، به 16 شبکه افزایش 
یافته است.

 شبکٔه استانی سیما دایر گردیده است.
 21 مؤسسٔه قرآنی و 40خانٔه قرآن، ایجاد و گسترش یافته 

است.
 مجتمع های فرهنگی، هنری و مذهبی زیادی با هدف ارایٔه 
تأسیس  اجتماعی،  و  هنری  فرهنگی،  قرآنی،   دینی،  آموزش های 

یافته اند.

شکل 24ــ6  ــ تاالر قرآن ــ همدان

آیا می دانید

شکل 25ــ6  ــ غنی سازی اوقات فراغت ــ رزن
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َو تََرکْنٰا َعلَیِهٰما ِفی ااْلِٰخریَن
و برایشان نام نیک در میان آیندگان باقی گذاردیم. 

درس پانزدهم : چشم انداز آیندۀ استان

سورٔه صافات، آیه 119

قابلیت  هایی خواهد  ما چنین  استان  آیندۀ  همدان،  استان  ویژگی  های  و  توسعٔه کشور  بلندمدت  اهداف چشم  انداز  به  نگاه  با 
داشت: 

 توسعه یافتگی متناسب با توان  های فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی خود و متّکی بر هّویت اسالمی و ایرانی 
 رشد مستمر اقتصادی مبتنی بر مزیّت  های نسبی استان 

 دارای ارتباط متقابل در سطح بین  المللی با اولویت در حوزه  های علمی، فناوری، فرهنگی و اقتصادی
 برخوردار از دانش پیشرفته و توانمند، با توجه به منابع انسانی و سرمایٔه اجتماعی 

 توانمند در ارایٔه خدمات در سطح برتر و مطلوب به غرب کشور و استان 
 بهره  مند از محیطی امن و برخوردار از سالمت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی، با مردمانی مؤمن، فعال، پویا، مفتخر 

به پیشینٔه تاریخی، فرهنگی و مذهبی 
 بنابراین، بهره  گیری از موقعیت جغرافیایی و فرهنگی مناسب، ظرفیت  های ممتاز گردشگری ، کشاورزی، صنعت و معدن و 
بازرگانی می تواند راهبردهای مناسبی برای رسیدن به این اهداف باشند. البته باید توجه داشت که تحقق این امر، نیاز به آگاهی و عزم 
شما دانش  آموزان آینده  ساز این استان دارد که با شناخت قابلّیت  ها و محدودیّت  های محل زندگی خود، امکان دست یابی به این آیندٔه 

روشن را فراهم نمایید. 

الف( قابلیت  ها …
 برخورداری از پشتوانٔه تاریخی و فرهنگی 

 موقعیت جغرافیایی مناسب
 وجود جاذبه  های طبیعی، تاریخی و گردشگری

 وجود اقلیم و خاک مناسب 
 موقعیت ممتاز در تولید محصوالت کشاورزی 

 وجود صنایع  دستی و تبدیلی با دارا بودن مواد اولیه و نیروی انسانی مناسب
 نیروهای فنی و ماهر استان در بخش صنعت 
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ب( محدودیت  ها … 
 محدودیت منابع آب و عدم استفادٔه بهینه از آن 

 تخریب منابع طبیعی و افزایش آلودگی  های محیطی 
 مخاطرات طبیعی از قبیل، خشک سالی، سرمازدگی و …

 عدم تعادل در توسعٔه هماهنگ استان 
 پایین بودن سطح بهره  وری در بخش  های کشاورزی و صنعت 

 پایین بودن میزان سرمایه  گذاری در بخش  های گردشگری، کشاورزی و صنعت و معدن 
 کمبود زیرساخت  هایی از قبیل: حمل و نقل، صنایع تبدیلی و تجهیزات نگهداری و ... 

مأموریت  ها و وظایف اصلی استان 
راهبردهای بخش کشاورزی 

ــ مدیریت تأمین، انتقال و مصرف منابع آب 
ــ ساماندهی اراضی و واحدهای خرده دهقانی 

ــ افزایش تولید از طریق ارتقای بهره  وری 
ــ حمایت از فعالیت  های بخش کشاورزی در راستای توسعٔه پایدار 

ــ افزایش ظرفیت صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی 
راهبردهای بخش گردشگری 

ــ توسعٔه زیرساخت  های مرتبط با گردشگری با بهره  گیری از مشارکت بخش خصوصی 
ــ تقویت و تجهیز امکانات و تأسیسات گردشگری در سطح استانداردهای بین  المللی 

ــ گسترش تبلیغات داخلی و خارجی برای جذب و ماندگاری گردشگران 
ــ ایجاد تنوع در زمینه  های گردشگری جهت جذب بیش تر گردشگران 

راهبردهای بخش صنعت و معدن 
ــ اولویت صنایع غذایی، تبدیلی و صنایع کانی  های غیرفلزی با در نظر گرفتن مالحظات زیست محیطی 

ــ توسعٔه فعالیت  های صنعتی در زمینٔه نفت و گاز و نیز صنایع شیمیایی و پتروشیمی 
ــ ایجاد مجتمع  ها و شهرک  های صنعتی با توجه به پتانسیل  های استان، توسط بخش خصوصی و با تأکید بر صنایع فناوری برتر 

ــ توسعٔه صنایع  دستی با توجه به تنوع و پراکندگی آن در سطح استان با ایجاد زمینه  های آموزشی و ترویج و بازاریابی محصوالت 
صادراتی 

راهبردهای بخش حمل و نقل و بازرگانی 
ــ توسعه و تقویت بخش بازرگانی با عملکرد منطقه  ای، ملّی و فراملّی 
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ــ توسعه و تجهیز شبکه  های حمل و نقل کاال و مسافر 
ــ توسعه و ارتقای فرودگاه  های استان 

ــ ساماندهی ترافیک در ترّددهای بین شهری و برون شهری 
راهبردهای بخش منابع طبیعی و محیط زیست 

ــ حفظ، احیا، توسعه و بهره  برداری پایدار از منابع طبیعی 
ــ اصالح الگوی مصرف انرژی و توسعٔه انرژی  های نو 

ــ مدیریت جامع منابع طبیعی در حوضه  های آبخیز 
ــ افزایش سرانٔه فضای سبز شهری و توسعٔه پوشش گیاهی و جنگل  های دست کاشت 

راهبردهای بخش عمران شهری ، روستایی و عشایری 
ــ تسهیل کوچ عشایر از طریق توسعٔه خدمات در مناطق ییالقی، قشالقی و در حین کوچ 

ــ تنوع بخشیدن و اقتصادی کردن فعالیت  های روستایی از طریق سرمایه  گذاری در بخش صنایع کوچک و توسعٔه امکانات 
زیربنایی و رفاهی مناطق روستایی و عشایری 

ــ توجه ویژه به هماهنگی میان توسعٔه اقتصادی و توسعٔه فضایی استان در راستای متعادل نمودن کانون های جمعیتی 
ــ تقویت نقش شهرهای کوچک و متوسط مستعد، جهت پذیرش برخی نقش  های محلی و منطقه  ای 

راهبردهای بخش آموزشی و فرهنگی 
ــ تبدیل استان به  خصوص شهر همدان به عنوان کانون تاریخ و تمدن ایران اسالمی 

ــ ارتقای سطح کیفیت زندگی از طریق افزایش شاخص  های سالمت و تأمین اجتماعی 
ــ دستیابی همگانی به امکانات آموزشی و تقویت و تجهیز مراکز آموزشی و تحقیقاتی استان 

ــ تأکید بر گسترش مهارت  های فنی و حرفه  ای و جذب و نگهداری نیروهای متخصص

چند نمونه از دستاوردهای انقالب اسالمی محل زندگی خود را نام ببرید؟ این دستاوردها در کدام یک از ابعاد 
زندگی شما تأثیرگذار بوده است؟

ـ   6 فعالیت1
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تشکر و قدردانی
 

          با تشکر از همکاری صمیمانه
متوسطه،  آموزش  معاونت  انسانی،  نیروی  و  برنامه ریزی  پژوهش،  معاونت  وپرورش،  آموزش  کل  مدیریت   
بدنی،   گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی و گروه  معاونت توسعٔه منابع و پشتیبانی، معاونت پرورشی وتربیت 

تکنولوژی وگروه های آموزشی متوسطه استان همدان 
امور  دفتر  کل  مدیر  و  انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاونت  برنامه  ریزی،  )معاونت  همدان  استانداری   

اجتماعی(
 سازمان جهاد کشاورزی استان همدان 

 ادارهٔ  کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان 
 ادارٔه کل هواشناسی استان همدان 

 اداره ٔ کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش  های دفاع مقدس استان همدان 
 ادارهٔ  کل حفاظت محیط زیست استان همدان

 شرکت سهامی آب منطقه ای همدان 
 ادارٔه کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان 

 روزنامه همدان پیام 
 مدیریت مدرسهٔ  راهنمایی نمونه دولتی خلیج فارس همدان

 مدیریت دبیرستان حضرت آمنه )س( همدان
 سازمان نقشه  برداری استان همدان 

 ادارهٔ  کل امور عشایری استان همدان 
 ادارٔه کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان 

 شهرداری همدان 
 ادارهٔ کل صنایع و معادن استان همدان 

 سازمان امور اقتصادی و دارایی استان همدان
 سازمان بازرگانی استان همدان  

 سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان 
 شرکت شهرک  های صنعتی استان همدان 

 سایت ها، خبرگزاری  ها و عکاسان و همکارانی  که به نحوی از آثار و نقشه  هایشان استفاده شده است.
تشکر از کلیٔه عزیزانی که به هر نحوی در جمع  آوری محتوای این کتاب ما را یاری نمودند.
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منابع و مآخذ
ـ      همدان  نامه )بیست  گفتار درباره ٔ مادستان( ــ  نشر مادستان ، پاییز 1380 1ــ اذکایی، پرویز ـ

2ــ پیرنیا، حسن ــ تاریخ ایران باستان، جلد اول، انتشارات افسون، چاپ دهم ــ تهران 1380
3ــ جهان پور، علی ــ همدان دروازهٔ تاریخ ــ  انتشارات سپهر دانش، چاپ اول، همدان 1387

4ــ چوبند، حمید و امین  منش، محمد ــ  بررسی منطقهٔ  همدان   ،  پژوهش برنامه  ریزی منطقه  ای جهانگردی
5  ــ رامشت، محمد حسین ــ  جغرافیای خاک  ها، انتشارات دانشگاه اصفهان 1379

6  ــ رضایی، عمادالدین ــ سیمای همدان ــ  انتشارات انوشه، چاپ اول، تهران 1381
7ــ روزنامه همدان پیام ــ  یادمان سیمرغ سی امین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، بهمن 1387

8  ــ زنده  دل، حسن ــ راهنمای جامع ایرانگردی استان همدان ــ  تهران 1376
9ــ زمردیان، محمد ــ ژئومورفولوژی ایران جلد 1 و 2 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد 1381

10ــ سازمان جهاد کشاورزی و امور اقتصادی همدان )معاونت برنامه  ریزی و امور اقتصادی( گزیدهٔ  آمار پایه  ای 1389
11ــ سازمان هواشناسی استان همدان، آمار هواشناسی بلندمدت ایستگاه های هواشناسی 

12ــ سازمان مدیریت و برنامه  ریزی ــ  نمایهٔ  توانمندی  های استان همدان، تابستان 1382
13ــ سازمان مدیریت و برنامه  ریزی ــ  طرح توسعهٔ  استان همدان1381
 14ــ سازمان نقشه برداری،  نقشه های توپوگرافی 1:250000منطقه

15ــ سیدان، م ــ آمایش سرزمینی )بررسی وضعیت بخش کشاورزی استان همدان ــ  واحد تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی استان 
همدان( 1384

16ــ صابری همدانی، آیت  الله ــ تاریخ مفصل همدان، انتشارات شاکر، قم 1381
17ــ عکس  ها، نقشه  ها، مقاالت همکاران شرکت  کننده در فراخوان کیفیت  بخشی کتاب استان  شناسی

18ــ عالیی طالقانی، محمود ــ ژئومورفولوژی ایران ــ  انتشارات قومس  1384
19ــ علیجانی، بهلول ــ،کاویانی، محمدرضا ــ  مبانی آب  و هواشناسی ــ  انتشارات سمت 1371  

20ــ قراگزلو، غالم حسین ــ  هنگمتانه تا همدان. انتشارات اقبال 1369
21ــ قدیمی ، نادر ــ  نادری، جالل، جغرافیای استان همدان ــ  دفتر برنامه  ریزی و تألیف کتاب  های درسی 1389
22ــ گیرشمن، رمان ــ ایران از آغاز تا اسالم، ترجمه دکتر محمد معین ــ  بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران 1344

ـ  1335 23ــ مرکز آمار ایران ــ  سرشماری عمومی نفوس و مسکن، نتایج تفصیلی 1385ـ
24ـ مساواتی، سیدعلی ـ مسیر عشق ـ انتشارات برکت کوثر، چاپ اول 1389

25ــ معاونت برنامه  ریزی استانداری همدان ــ  آمارنامهٔ  استان همدان
26ــ نوریون، محمدعلی ــ  فاضل زاده همدانی، سید نورالدین ــ دستور زبان گویش همدانی، انتشارات برکت کوثر 1389

ـ  لرزه  خیزی و رانش زمین )استان همدان(، انتشارات پارس تیر 1380 و …  ـ مطالعات اقلیم  شناسیـ  27ــ وزارت جهادکشاورزیـ 


