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٭ تصاویر زیر چند نمونه از دستاوردهای انقالب اسالمی در استان  را نشان می دهد، در شهرستان محل زندگی شما دستاوردهای 
عمرانی انقالب اسالمی چه بوده است؟ 

شکل ١ ــ٦ــ برخی از دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی  در استان 

انقالب اسالمی  ایران که در سال 1357 به پیروزی رسید، عالوه بر  یک رویداد سیاسی، مذهبی، تحولی عظیم در تمام عرصه های 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، عمرانی و... به وجود آورد. 

بعد از انقالب اسالمی با تالش و پی گیری مداوم مسئوالن پروژه های مهم صنعتی، کشاورزی، خدماتی و امکانات رفاهی زیادی از 
قبیل تأمین آب آشامیدنی، تولید برق، واحدهای تأسیساتی و عمرانی که قبل از انقالب از آن بی نصیب بودیم، برای اکثر نقاط کشور اسالمی از 

جمله استان کردستان فراهم شد. اکنون به بررسی  بخشی از این فعالیت  ها به عنوان دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی می  پردازیم. 

ـ   فعالیت های صنعتی و معدنی ١ـ
بعد از پیروزی انقالب اسالمی در زمینٔه توسعٔه صنعتی و معدنی گام های مؤثری برداشته شده و در جهت آن پروژه های مهمی  به 

اجرا درآمده که باعث ایجاد اشتغال در سطح قابل توجهی شده است. 

 درس چهاردهم : دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی
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 برای مطالعه 
جدول ١ ــ٦ ــ مقایسۀ فعالیت های صنعتی و معدنی در سال  های 1357 و 1387

تعداد در سال 87تعداد در سال 1357نوع فعالیت و شاغالنردیف

3190کارگاه های بزرگ صنعتی1

121کارگاه های دولتی2

30169کارگاه های خصوصی3

18193معادن فعال4

1455083افراد شاغل در بخش صنعت5

3682075افراد شاغل در بخش معدن6

٭ در شهرستان محل زندگی شما کدام فعالیت  های صنعتی و معدنی صورت می گیرد؟ فهرستی از آن ها را تهیه کنید.

	 شهرک های صنعتی استان: بعد از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی، در جهت ایجاد مراکز و مهیا 
کردن فضایی برای رشته ها و حرفه های مختلف صنعتی، مسئوالن در اقدامی هماهنگ با سایر استان های دیگر، در 
استان کردستان نیز ایجاد شهرک های صنعتی تصویب شد و مکان هایی برای آن ها اختصاص یافت که بسیاری از آن ها 
به بهره برداری رسید، و در تعدادی دیگر از شهرستان ها در حال تأسیس می باشند. این اقدام از یک سو موجب جذب 
سرمایه های بخش خصوصی در مسیرهای تولیدی متناسب با نیازهای جامعه شده و از سوی دیگر زمینٔه اشتغال به کار 

جوانان را فراهم کرده است.
٭ آیا می  توانید بگویید که شهرک های صنعتی استان بیشتر در کدام شهرستان متمرکز شده  اند ؟ چرا این شهرها 

برای استقرار شهرک های صنعتی انتخاب شده است؟ 

شکل ٢ ــ٦ ــ نمایی از  یک شهرک صنعتی در استان

بیشتر بدانیم  
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جدول ٢ ــ٦ ــ شهرک های صنعتی ایجاد شده در استان بعد از پیروزی انقالب تا دی ماه 1387 

مساحت)هکتار(نام شهرکردیف
تعداد واحدهای 
آماده به فعالیت

فرصت شغلی 
ایجاد شده

تعداد واحد های 
بهره  برداری شده

اشتغال ایجاد 
شده

میزان سرمایه گذاری 
)میلیون ریال(

1964262130 نفر3065148 نفر58/5479سنندج11

567240681 نفر273926 نفر299/257سنندج22

749155874 نفر111747 نفر13/8641سنندج33

59179805 نفر137446 نفر58/2929سقز4

47374395 نفر87924 نفر26/2816قروه5

18818536 نفر150017 نفر30/2521بیجار6

6614270 نفر2385 نفر17/4518کامیاران7

 برای مطالعه 

جدول ٣ ــ٦ ــ مشخصات برخی از واحدهای بزرگ صنعتی ایجاد شده در استان بعد از پیروزی انقالب  

ظرفیت  ساالنهتولیداتنام واحدردیف
740000 قطعهتجهیزات پزشکیشرکت آتیال ارتوپد1

70000   تنچدنشرکت فوالد زاگرس2

1000000 تنسیمانشرکت سیمان کردستان3

5000 دستگاهتراکتورشرکت تراکتور سازی4

2500000 متر مربعسرامیکشرکت کاشی کسری5

150000   تنگچکارخانٔه گچ کردستان٦

 150000000 لیترماءالشعیرشرکت  تولیدی  صنعتی خورشید زریوار٧

100000  متر مربعفرشکارخانٔه غرب بافت٨

٧2000آردکارخانٔه آرد سهند٩

14550 تن شیر شرکت پاک آرا10

40000  متر مربعسنگ گرانیتکارخانٔه سنگ گرانیت سعید11

 برای مطالعه 
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برق رسانی

شکل ٣ ــ٦ ــ نمودار مقایسۀ فعالیت های عمران 
روستایی در سال های 1357 و 1387

فعالیت  
با راهنمایی دبیر خود، در ارتباط با جایگاه صنعتی و معدنی استان کردستان در میان استان های دیگر کشور 

تحقیق نموده و گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

 برای مطالعه 

٢ ــ فعالیت های عمرانی 
در زمینٔه فعالیت های عمرانی بعد از انقالب اسالمی  می توان به سه بخش عمدٔه زیر اشاره کرد:

نیز ایجاد مراکز  انجام پروژه های مهمی از جمله ایجاد شبکه های برق رسانی،آب رسانی، گازرسانی و  عمران روستایی:   
مخابراتی و واگذاری  تلفن به روستاییان از جملٔه آن هاست. 

 برای مطالعه 
برای پی بردن به حجم فعالیت ها در این بخش، می  توان به شاخص های زیر اشاره کرد: 

روستا  به 1678  در سال 13٨٧  که  بوده  روستا   9 تنها  در سال 135٧  استان  برق  دارای  روستاهای  تعداد 
افزایش یافته است. هم اکنون حدود 97% روستاها ی استان از نعمت برق برخوردارند.در سال 135٧ هیچ یک از 
روستا ها تلفن نداشتند، در حالی که در سال 13٨٧ به 1660 روستا افزایش یافته است.در سال 135٧ هیچ یک از 
روستاها از آب آشامیدنی سالم برخوردار نبودند، در حالی که تا پایان سال 1387 مجموع خطوط انتقال آب و شبکٔه 
روستاها،  از  زیادی  تعداد  برای  اخیر  سال  چند  در  آن،  از  گذشته  است.  رسیده  کیلومتر   5883 به  استان  آبرسانی 
گازرسانی صورت گرفته و بیش از 120000 نفر از جمعیت استان از نعمت گاز برخوردار شده  اند. سایر تأسیسات 

زیر بنایی مانند راه سازی، پل سازی و... نیز در اکثر روستا ها صورت گرفته است.
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 عمران شهری: در بخش دوم فعالیت های عمرانی بعد از پیروزی انقالب اسالمی، می توان به فعالیت ها و دستاوردهایی اشاره  
کرد که باعث پیشرفت و رونق بسیاری از شهرهای استان شده است. برای اطالع بیشتر به جدول 4ــ٦ توجه کنید.

 برای مطالعه 
جدول ٤ ــ٦ ــ مقایسۀ فعالیت های عمران شهری در استان، قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی

 متوسط رشد سالیانه
)درصد(

 تعداد مشترکان در سال
١٣٨٧

تعداد مشترکان در سال ١٣٥٧ نوع فعالیت ردیف

1/48 189099 20186 آب آشامیدنی سالم 1
12/5 256976 29000 برق 2
20 194000 0 گاز 3

11/1 291965 12400 تلفن 4

شکل٤ ــ٦ــ نمایی از پروژه های مهم عمران شهری در استان  بعد از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی
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 راه  وترابری: به جدول و نمودار زیر نگاه کنید با مقایسٔه عملکرد دولت در سال 135٧ با 13٨٧ در زمینٔه راه سازی چه 
نتایجی می توان گرفت؟   

 برای مطالعه 

شکل ٥  ــ٦ــ بخشی از فعالیت های راه  سازی در استان 

جدول ٥ ــ٦ ــ فعالیت راه سازی استان در سال های 1357 و 1387

متوسط رشد سالیانه )درصد(نرخ رشد کل دورهسال 1387سال 1357نوع راه ارتباطیردیف

140320128/62/8طول راه های اصلی آسفالته1

601247197810/6طول راه های فرعی آسفالته2

193720197419/2طول راه های روستایی )شوسه و آسفالته(3

شکل ٦ ــ٦ ــ نمودار مقایسۀ طول راه های ارتباطی 
استان کردستان در سال های 1357 و 1387
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طول راه های اصلی

طول راه های روستایی
)شوسه وآسفالته(
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1ــ منظور از فعالیت های  عمرانی در شهر  یا روستا چیست ؟
2ــ پروژه های عمرانی در استان پس از پیروزی انقالب اسالمی توسط کدام نهاد انقالبی آغاز شد و توسط کدام 

نهادها پیگیری و تداوم پیدا کرد ؟
3ــ در محل زندگی شما کدام طرح   های عمرانی انجام شده  یا در حال اجراست؟ تحقیق کنید و گزارش آن را 

به کالس ارائه دهید. 

فعالیت  

شکل ٧ ــ٦ ــ نمایی از پروژه های آموزشی استان بعد از پیروزی انقالب اسالمی

ـ  فعالیت های علمی ــ آموزشی  3 ـ
انقالب  بگویید  و  کنید  نگاه  ٧ــ٦  شکل  به 
دستاوردهایی  چه  آموزشی  علمی    ــ  زمینٔه  اسالمی در 

برای استان کردستان داشته است ؟
زمینه های  اسالمی در  انقالب  همان  طوری  که 
کردستان  استان  رونق  و  توسعه  جهت  مختلف 
دستاوردهای مهم و چشم گیر داشته است،  در زمینٔه 
علمی ــ آموزشی نیز اقدامات  زیادی انجام شده است 
که  می توان به افزایش سطح پوشش تحصیلی در کلیٔه 
در  ویژه  ) به  متوسطه  دورٔه  پایان  تا  ابتدایی  دوره های 
روستاها که قبالً فاقد هرگونه امکانات آموزشی بودند (، 
گسترش  عالی،  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  توسعٔه 
سطوح  در  تحصیل  ادامٔه  برای  مختلف  رشته های 
مختلف دانشگاهی )از کاردانی تا دکتری( و...اشاره 
کرد. در  نهایت دستاوردهای انقالب در زمینٔه علمی  ــ 
آموزشی را می توان در دو بخش »آموزش و پرورش« 

و »آموزش عالی« بررسی کرد.
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 آموزش و پرورش: تحصیل و آموزش ) به ویژه آموزش عمومی( در هر جامعه  ای،یکی از ارکان اساسی آن 
جامعه است و حق مسلم کلیٔه افراد جامعه است که از نعمت سواد بهره مند  شوند. با در نظر گرفتن این مسئلٔه حساس 
و مهم می توان گفت  که قبل از انقالب بسیاری از مناطق، بخش  ها و روستاهای استان ما از داشتن مدرسه و محل 
آموزش بی بهره بودند اما پس از پیروزی انقالب اسالمی، با توجه به اهمیت و جایگاه علم در جامعه و بها دادن به تعلیم 
و تربیت، از سوی مسئوالن فعالیت های فراوانی صورت گرفته است که از جمله می توان به گسترش و ایجاد مدارس 
در تمام مناطق، بخش  ها و روستاهای استان اشاره کرد. یکی از اقدامات مهم نظام جمهوری اسالمی در زمینٔه آموزش 

و پرورش، تأسیس مدارس شبانه روزی بوده است.
٭ به نظر شما تأسیس این مدارس چگونه زمینٔه ادامٔه تحصیل دانش آموزان روستایی را فراهم کرده و از ترک 

تحصیل آنان جلوگیری کرده است ؟ 
در جدول زیر بخشی از دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی در زمینٔه  آموزش و پرورش درج شده است:

 برای مطالعه 
جدول ٦ــ٦ــ مقایسه شاخص های آموزش و پرورش در استان  از سال 1357 تا 1387

میزان تغییر / رشدسال  تحصیلی 88  ــ١٣٨7سال  تحصیلی57 ــ١٣٥6عنوان شاخصردیف
بیش از 2/5 برابر47/6693/83پوشش تحصیلی) ابتدایی تا متوسطه(1
بیش از 6 برابر636/27سهم آموزش های فنی و حرفه ای2
بیش از 3 برابر29/779/34درصد باسوادی3
بیش از 3 برابر21/5472/3درصد باسوادی در مناطق روستایی4
بیش از 5 برابر14/9870/14درصد باسوادی زنان5
بیش از2 برابر17523695تعداد کل آموزشگاه  ها6
100 درصد افزایش07تعداد پژوهش سرای دانش آموزان7
بیش از 7 برابر18135تعداد آزمایشگاه های استاندارد8
بیش از 22 برابر1052459تعداد کتابخانه های مدارس9

بیش از 7 برابر1390تعداد هنرستان های فنی و حرفه ای10
100 درصد افزایش012تعداد خانه های معلم )مراکز رفاهی فرهنگیان(11
100 درصد افزایش0167تجهیز مدارس به آزمایشگاه رایانه12

بیشتر بدانیم  
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 آموزش عالی: قبل از انقالب تنها  یک مرکز آموزش عالی در استان کردستان وجود داشت که آن هم وابسته 
به دانشگاه رازی کرمانشاه بود اما پس از پیروزی انقالب،عالوه بر توسعٔه این  مرکز آموزش  عالی و تبدیل آن به دانشگاه 
کردستان، چندین دانشگاه دیگر در این استان تأسیس شد. در حال حاضر اکثر شهرهای استان دارای دانشگاه اند و 
تعداد دانشگاه های استان هم اکنون به 47 واحد دانشگاهی افزایش یافته است. در سنندج، دانشگاه کردستان، پیام نور، 
دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی و مراکز آموزش علمی کاربردی و آموزشکده  های فنی  و حرفه  ای و... در 
حال فعالیت اند. در سال 1357، تعداد کل دانشجویان شاغل به تحصیل در استان کردستان 459 نفر بوده که اکنون 

آمار دانشجویان استان به 58991 نفر افزایش یافته است.

 برای مطالعه 
جدول ٧ ــ٦  ــ تأسیس مراکز آموزش عالی استان  بعد از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی

نام دانشگاهردیف
تعداد

 دانشکده/مرکز/ واحد
تعداد رشته

تعداد دانشجوی 
در حال تحصیل

دوره های تحصیلی

512010398 دانشکدهدانشگاه کردستان1
کاردانی،کارشناسی، کارشناسی ارشد ــ دکترای 

تخصصی

دانشگاه علوم پزشکی2
5 دانشکده و 3 مرکز 

تحقیقات
281870

کاردانی، کارشناسی،  کارشناسی ارشد، 
دکترای عمومی ، دکترای تخصصی

کاردانی، کارشناسی،  کارشناسی ارشد45621253 مرکز و6 واحددانشگاه پیام نور3

کاردانی،کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای عمومی1211415200 واحددانشگاه آزاد اسالمی4

کاردانی و کارشناسی15675620 مرکزدانشگاه جامع علمی کاربردی5

کاردانی و کارشناسی5544650 مرکزسایر مراکز آموزش عالی6

4 ــ فعالیت های فرهنگی 
قبل از انقالب، استان کردستان یکی از استان های محروم و فاقد هر نوع امکانات فرهنگی بود اما بعد از پیروزی انقالب 
استان  پیشرفت  و  ارتقا  به  و  کنند  زدایی  محرومیت  مختلف  بخش های  در  تا  گرفتند  کار  به  را   تالش خود  تمام  اسالمی مسئوالن 
بپردازند. در این جهت گسترش مراکز فرهنگی و ایجاد مکان هایی که در مسیر فعالیت های فرهنگی مؤثر و مورد نیاز قراردارند، 
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مورد توجه قرارگرفت و در این بخش کتابخانه ها، کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مجتمع های فرهنگی ــ هنری و 
سایر مراکز وابسته تأسیس گردید.  

جدول ٨ ــ٦ــ مقایسه مراکز فرهنگی استان در سال های 1357 و 1387

 رشد متوسط سالیانه
)درصد(

تعداد نوع و زمینه فعالیت فرهنگی ردیف
سال 1387 سال 1357

9/4 38 9 کتابخانه عمومی 1

6/7 14 2 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 2

3/3 7 0 مجتمع های فرهنگی هنری 3

63/3 19 1 انتشاراتی 4

26/6 24 3 چاپخانه 5

3 3 سینما 6

٥  ــ فعالیت های بهداشتی، درمانی
اگر چه موضوع بهداشت و درمان در هر جامعه  ای، یکی از ارکان ضروری آن جامعه است  و از حساسیت و اهمیت خاصی 
برخوردار است اما قبل از انقالب بسیاری از شهرها و روستاهای استان ما از حداقل امکانات و مراکز بهداشتی و درمانی بی نصیب 
بودند. بعد از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی توجه به سالمت جامعه و توسعٔه مراکز بهداشتی ــ درمانی نیز مانند سایر بخش ها در 
دستور کار قرار گرفت و در این جهت اقدامات قابل توجهی صورت گرفت. برای اطالع بیشتر به جدول ٩ــ٦ مقایسه شاخص های 

بهداشتی و درمانی مراجعه شود.

 برای مطالعه 
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جدول ٩ ــ٦ــ مقایسه شاخص  های  بهداشتی و درمانی در سال  های 1357 و 1387 

نرخ رشد کل دوره)درصد( انتهای  1387ابتدای 1357عنوان شاخصردیف
متوسط نرخ رشد 
سالیانه )درصد( 

99756663/67/01تعداد پزشک عمومی1

35286717/17/3تعداد پزشک متخصص2

0/170/71317/64/9سرانٔه پزشک به ازای هر هزار نفر3

0/561/55176/83/5سرانٔه تخت بیمارستانی به ازای هر  هزار نفر4

3071136/72/9تعداد مراکز بهداشتی درمانی روستایی5

2295331/85تعداد مراکز بهداشتی درمانی شهری6

22614269111/7تعداد خانه های بهداشت7

7151154تعداد بیمارستان های استان8

255195580027تعداد تخت های بیمارستانی9

 برای مطالعه 

فعالیت  
به صورت  انقالب اسالمی در زمینٔه بهداشتی و درمانی  در محل زندگی خود  در مورد یکی از دستاوردهای 

گروهی تحقیق نموده و گزارش آن را به کالس ارائه دهید. 
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سی سال از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی  می گذرد و درخت انقالب امروز به حدی بزرگ و تنومند شده که شاخ و برگ 
آن بر تمامی گسترٔه کشور اسالمی ایران سایه افکنده است. استان کردستان نیز مانند سایر استان های کشور از برکات وجود انقالب 

اسالمی  بی بهره نبوده و این موضوع به زبان آمار و اطالعات قابل مشاهده و اثبات است.
با توجه به دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی که در درس قبل بررسی شد و با در نظر گرفتن موقعیت خاص و وضعیت 
طبیعی استان کردستان و نیروی انسانی ماهر و متخصص آن، این استان می تواند در آینده در بسیاری از زمینه ها رشد و شکوفایی 
پیدا کند. طبق بررسی های انجام شده بسیاری از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان طی سال های پس از انقالب رشد 
بسیار چشم گیری داشته است اما با توجه به استعداد های خدادادی و توان باالی کردستان در زمینٔه منابع طبیعی و نیروی انسانی، استان 
کردستان سزاوار توجه بیشتر مسئوالن و گام های اساسی در راه توسعه و پیشرفت آن است اما باید توجه داشت که در مسیر توسعٔه 

استان تنگناها و محدودیت هایی وجود دارد که در اینجا به برخی از آن ها اشاره می شود.

شکل ٨ ــ٦ــ بخشی از توانمندی های استان مبنایی برای چشم انداز آینده

 درس پانزدهم : چشم انداز آیندۀ استان
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 برخی از مهم  ترین مشکالت و محدودیت ها بر سر راه توسعۀ استان
ــ کمبود تأسیسات مهار، ذخیره و انتقال آب و شبکه های آبرسانی 

ــ عدم تطابق منابع آب و خاک، نیمه مکانیزه بودن کشاورزی، شیب زیاد، کوچکی و پراکندگی اراضی در مناطق غربی استان 
و...

ــ کاهش بارندگی به ویژه در نیمٔه شرقی استان و وقوع خشک سالی  های پی در پی
ــ توسعه نیافتگی بخش صنعت و معدن متناسب با قابلیت های استان

  ــ فقدان شبکه های جمع آوری فاضالب در روستاها و ضعف آن در شهرها  
 ــ پر هزینه بودن احداث راه های زمینی با توجه به وضعیت کوهستانی و صعب العبور بودن بسیاری از مناطق استان

شکل ٩ ــ٦ــ بخشی از معابر کوهستانی استان )گردنه ته    ته( 

٭ به نظر شما عالوه بر موارد ذکر شده، چه مشکالت دیگری مانع توسعٔه استان می شود؟

 مهم ترین اهداف و راهبردهای پیشنهادی برای توسعۀ استان
بر اساس سند چشم انداز 20 سال آینده، برخی از اهداف مهم بلند مدت توسعٔه استان عبارت اند از:

ــ توسعه و بهره برداری از منابع آب های سطحی و حفاظت از حوضه  های آب خیز استان
ـ   توسعه و نوسازی زیر ساخت های کشاورزی و دام پروری متناسب با ظرفیت آب و برنامه  های مدیریت منابع آب استان ـ

ــ حفاظت، احیا، توسعه و بهره برداری اصولی از منابع طبیعی )جنگل  ها و مراتع( و محیط زیست استان در جهت نیل به   توسعٔه 
پایدار 

توسعۀ پایدار: رسیدن به مراحل باالی رشد و توسعه بدون تخریب محیط زیست.
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ــ تقویت شبکه های زیر بنایی) ارتباط زمینی، ریلی، هوایی، انرژی، مخابرات و...(
  ــ توسعٔه بخش صنعت متناسب با منابع موجود  

ــ توسعه و گسترش خدمات بازرگانی
 ــ فراهم کردن بستر های الزم جهت استفاده از قابلیت های گردشگری استان

 ــ جذب و نگه داری منابع انسانی و شناسایی نیروهای کارآفرین و افزایش مشارکت نیروهای محلی در مدیریت توسعٔه استان
 ــ ارتقای شاخص  های توسعٔه انسانی و افزایش ظرفیت های آموزش عالی با اولویت دادن به نیاز های استان و...

اهداف  به  باید  کشور  نقاط  سایر  با  هماهنگ  و  بیشتر  پیشرفت  و  ارتقا  برای  استان،  آینده  انداز  چشم  جهت  در  نهایت،  در 
پیشنهادی با توجه به توانمندی  های استان در ابعاد مختلف اشاره  شود. 

٭ شما چه پیشنهاداتی برای توسعه استان کردستان دارید؟

شکل ١٠ ــ٦ــ محصوالتی که زمینه  ساز توسعه صنایع تبدیلی استان اند.

الف( اهداف و راهبردهای توسعه 
در بخش کشاورزی و منابع طبیعی:

نقش و جایگاه کشاورزی  به  توجه  با 
ما،  استان  اقتصادی  توسعٔه  محور  عنوان  به 

مهم  ترین اهداف این بخش عبارت اند از:
ــ بهره  وری اصولی از منابع طبیعی و 
انسانی در جهت توسعٔه کشاورزی متناسب با 

شرایط آب و هوایی استان 
بهینه  استفادٔه  راهکارهای  تقویت  ــ 
محصوالتی  افزودٔه  ارزش  از  حداکثری  و 
مانند توت  فرنگی، از طریق تشکیل بنگاه های 
فروش،  و  برداشت  کشت،  و  تکثیر  تعاونی 
توسعٔه ناوگان حمل و نقل، احداث سردخانه 
و نگهداری، توسعٔه صنایع وابسته و پیوستٔه 
تبدیلی توت فرنگی )تولید کنستانتره، اسانس، 

مربا و... (در استان کردستان

بیشتر بدانیم  
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شکل ١١ــ٦ــ مجتمع  های آبزی   پروری استان

ــ فرآوری سیب زمینی )پودر، پوره، خالل، نشاسته و...(
ــ حمایت از احداث مجتمع های صنعتی دام در استان کردستان

ــ ارتقای کمی و کیفی محصوالت کشاورزی برابر با استانداردهای ملی و جهانی 
ــ ایجاد ایستگاه های تحقیقاتی و نهالستان های تولید نهال و نشا با استفاده از تکنیک کشت بافت به منظور 

تکثیر سریع و عاری از ویروس
ــ توجه به توسعٔه آبزی پروری وتسریع در تکمیل پروژٔه آبزی پروری سیروان

  ــ طرح تولید و بسته بندی خشکبار به طریق صنعتی و بهداشتی
ــ تأسیس کارگاه های نیمه صنعتی فرآورده  های الیاف تولیدی بز مرُخز

حاشیٔه  پمپاژ  و  کشاورزی  چاه  های  برقراری  جهت  ولت  کیلو   20 نفوذی  خطوط  بازسازی  و  احداث  ــ 
رودخانه ها 

ب(اهداف راهبردهای توسعه در بخش منابع آب:
ــ تکمیل سدهای در دست ساخت سیا زاخ، سورکه ول، چراغ ویس، گاران، زیویه، ژاوه و...

ــ پروژهٔ انتقال آب از مناطق غربی استان به دشت های شرقی و شمال شرقی استان
ــ احداث و توسعه  ی ایستگاه های پمپاژ و ترویج روش های نوین آبیاری و هم چنین شبکه  های محلی انتقال 

آب در دشت های استان )حدود800 کیلومتر(
پ( اهداف و راهبردهای توسعه در بخش صنعت و معدن:

ــ تجهیز و توسعٔه شهرک های صنعتی موجود و احداث شهرک های صنعتی جدید
ــ توسعٔه شرکت های تخصصی سنگ های تزیینی 

ــ احداث و راه اندازی واحدهای صنعتی مادر )پتروشیمی، پاالیشگاه نفت، ذوب آهن و فوالد ( 
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ــ احداث کارخانٔه تولید سیمان خاکستری دیواندره، سقز و...
ــ ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

ــ ایجاد صنایع تجهیزات پزشکی و دارویی 
ــ احداث کشتارگاه صنعتی در قالب خوشه های صنعتی شامل فرآورده های گوشتی، چرم و محصوالت چرمی، 

مکمل های غذایی و... 

شکل ١٢ــ٦ــ  فرآورده های صنعت چرم

ــ  جلب مشارکت و حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن  
و  الیاف شیشه ای  تولید الستیک،  ایجاد صنایع جدید، کنستانتره، خودروسازی،  برای  مناسب  ــ مکان   یابی 

بازیافت پس مانده های صنعتی، تولید لوازم الکتریکی و...  
٭ با توجه به اطالعاتی که از توانمندی  های شهرستان محل زندگی خود دارید، توسعٔه کدام یک از صنایع را 

پیشنهاد می کنید؟ 
ت( اهداف و راهبردهای توسعه در بخش میراث فرهنگی و  گردشگری:

ــ اجرایی کردن طرح جامع گردشگری استان
ــ اجرای طرح ساماندهی و توسعٔه گردشگری دریاچٔه زریبار 

ــ تملک و احیای عمارت و چهار باغ خسرو آباد 
ــ اجرای محور فرهنگی ــ تاریخی سنندج 

ــ تکمیل، توسعه و تجهیز مجموعٔه خانٔه کُرد 
ــ حمایت از احداث هتل ها و مجتمع های گردشگری استان       



شکوفایی استان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

13٩

ث( اهداف و راهبردهای توسعه در بخش بازرگانی و حمل و نقل:
ــ ایجاد منطقٔه ویژهٔ اقتصادی دهگالن و  منطقٔه آزاد تجاری مریوان

ــ تسریع در ایجاد زیرساخت ها و تجهیز بازارچه  های مرزی )باشماق مریوان، سیف سقز، سیران بند بانه (
ــ تسریع در تصویب  مرز بین المللی )رسمی( باشماق مریوان و اجرای آن 

ــ تسریع در اجرا و اتمام باند دوم محور سنندج ــ همدان و  احداث راه اصلی سنندج ــ مریوان
ــ تسریع در اجرای فرودگاه سقز 

ــ احداث راه آهن همدان ــ سنندج ــ مریوان
ــ اتمام بزرگراه کرمانشاه ــ سنندج ــ میاندوآب: با توجه به این که استان کردستان در حلقٔه اتصال استان های 
جنوب غرب به شمال غرب کشور است، از این نظر ایجاد بزرگراه شمال ــ جنوب در غرب کشور چندین سال است، 

در برنامٔه دولت قرار گرفته و بخش هایی از آن انجام شده است.
ج( اهداف و راهبردهای توسعه در زمینۀ آموزش عالی و بهداشت و درمان:

ــ توسعٔه دانشگاه های استان کردستان و دانشکده های وابسته به آن ها در جهت توانمندی ها و نیازهای استان
ــ توسعٔه رشته های تحصیلی واحد های دانشگاهی پیام نور متناسب با نیاز های استان 

ــ ایجاد آموزشکدٔه فنی و حرفه ای صنایع دستی
ــ احداث مجتمع آموزشی فرش دست باف سنندج

 ــ ایجاد مراکز رشد و بوستان های علم و فنّاوری، مرکز تحقیقات و پارک فّناوری صنایع الکترونیک و...
و  دهگالن  دیواندره،  آباد،  سرو  شهرهای  در  بیمارستان  ایجاد   ( استان  درمان  و  بهداشت  شبکٔه  توسعٔه  ــ 

شکل ١٣ ــ٦ــ مجتمع  های گردشگری
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بیمارستان های تخصصی مانند بیمارستان قلب در سنندج و...(
ــ تسریع در تکمیل و بهره برداری بیمارستان های سقز و بانه

چ( اهداف و راهبردهای توسعه در بخش اجتماعی، فرهنگی، هنری و تربیت بدنی:
ــ ایجاد امکانات زیر بنایی برای توسعٔه اجتماعی استان 

ــ گسترش فعالیت های فرهنگی و تقویت تشکل های غیر دولتی و جذب سرمایه های خصوصی و تعاونی در 
فعالیت های فرهنگی و هنری 

ــ کاهش مشکالت بیکاری و ناهنجاری های اجتماعی و کمک به سالمت خانواده و جامعه
ــ تکمیل پروژه های تربیت بدنی مانند استادیوم 15000 نفری سنندج، احداث سالن 6000 نفری و خوابگاه 

400 نفری سنندج و 20 پروژهٔ نیمه تمام دیگر و احداث 15 استخر و 40 سالن ورزشی
ــ بستر سازی برای افزایش مشارکت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زنان در روند توسعٔه استان 

٭ شما چه پیشنهادهایی برای توسعٔه اجتماعی، فرهنگی، هنری و... استان ارائه می  کنید ؟
ح(اهداف و راهبردهای توسعه در بخش عمران شهری و روستایی: 

ــ ساماندهی بافت های فرسوده و مناطق حاشیه ای شهرها
ــ تسریع در اجرای طرح های  هادی روستایی و جامع شهری
ــ توسعه و اصالح شبکٔه آب شرب مناطق شهری و روستایی

ــ تسریع در اجرای عملیات گازرسانی شهری و روستایی 
ــ احداث و توسعٔه شبکٔه دفع فاضالب و تصفیه خانه های فاضالب در شهر ها 

ــ مطالعه و احداث مراکز بازیافت زباله های شهری و روستایی
ــ تقویت و ایجاد زیر ساخت های ناوگان حمل و نقل درون شهری استان 

خوشبختانه برخی از راهبردهای توسعٔه استان وارد مرحلٔه عملیاتی شده و در حال اجراست )مانند سد سازی 
و انتقال آب به مناطق حاصل خیز شرقی استان، ایجاد شهرک های صنعتی، توسعٔه شبکٔه حمل و نقل، توسعٔه شبکٔه 

مخابرات، گازرسانی و... (

فعالیت  
1ــ ضمن تجسم تغییرات محل زندگی خود در 10سال آینده؛ در زمینه های طبیعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی، 

گزارش مختصری از آن را تهیه و به کالس ارائه دهید.  
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شکل ١٤ ــ٦ــ نقشۀ گردشگری استان کردستان

دریاچۀ زریبار
روستای پالنگان

چشمۀ آب معدنی »بابا گرگر«
منطقۀ هه ورامان و کوه های شاهو

منطقۀ سارال و کوه چهل چشمه
منطقۀ سورین بانه

»چم شوی« بانه
منطقۀ »به گر و په ریشان«
منطقۀ حفاظت شده بیجار

کوه »کوره میانه«  

تپۀ باستانی »زیویه«
غار »کرفتو«

روستای »هه ورامان تخت«
کتیبۀ »ته نگی ور« و بنچاق هه ورامان   

قلعۀ »قم چقای« بیجار 
قلعۀ حسن آباد

گورستان شهرک زاگرس
پل صلوات آباد بیجار

پل فرهاد آباد قروه
قلعۀ مریوان

 مسجد جامع  سنندج
 قرآن نگل

پیر شالیار   
مقبرۀ صاحبه خاتون بیجار   

مقبرۀ شیدای نازدار
مسجد دو مناره ای سقز

مقبرۀ سلطان بالغ
زیارتگاه طاقه گوره

پیر عکاشه
کلیسای سنندج

کیلومتر

جاذبه های طبیعی                                             جاذبه های تاریخی                                     جاذبه های مذهبی
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شکل ١٥ ــ٦ ــ نقشۀ راه های استان کردستان

راه های ارتباطی
جادۀ درجه ١

جادۀ درجه ٢ 
جادۀ درجه ٣ 

جاده های خارج از استان
جمعیت شهرهای استان کردستان به نفر

٦٠           ٤٠               ٢٠                 ٠              ٢٠ کیلومتر
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