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پیروزی شکوهمند انقالب و استقرار نظام مقدس جمهوری اسالمی تحول عمده ای را در عرصه های اقتصادی ، اجتماعی ، 
فرهنگی و سیاسی موجب شده و دستاوردهای بیشماری را برای مردم ایران به همراه داشته است. در این میان استان سرسبز مازندران 

سهم فراوانی در پاسداشت انقالب و تالش جهت رسیدن به اهداف بلند انقالب داشته و در این امر جزء استان های پیشتاز بوده است.
دراین درس شما می توانید  با برخی از فعالیت های صنعتی ــ عمرانی، علمی، آموزشی و فرهنگی انجام گرفته پس از انقالب 

شکوهمند اسالمی در استان آشنا شوید.     

صنعت 
 وجود صنعت در هر منطقه ای موجب توسعٔه اقتصادی آن می شود. صنایع دستی استان بعداز پیروزی انقالب اسالمی  رشد 

داشته است . علت این امر را چه می دانید؟ 
صنایع کارخانه ای استان شامل واحد های صنعتی در نواحی و شهرک های صنعتی و صنایع کوچک است.

درس چهاردهم

شکل 1ــ6   ــ موقعیت شهرک های صنعتی استان مازندران
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بیشتر بدانیم  
به علت اهمیت کشاورزی و نقش زمین در آن چون وجود شهرک های صنعتی موجب  در استان مازندران 
کاهش زمین های کشاورزی می شد فعالیت شهرک های صنعتی درسال 1369 آغاز شد. درحال حاضر 36 شهرک و 
ناحیٔه صنعتی فعال با زمین صنعتی 1210 هکتار وجود دارد که 1032 واحد صنعتی در حال بهره برداری، 63 واحد 

صنعتی در مرحله نصب ماشین آالت و 544 واحد در حال ساخت و سازند.

شکل 2ــ6ــ کارخانه نساجی

شکل3ــ6ــ شهرک صنعتی
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بیشتر بدانیم  

فعالیت  
 ــ میزان تولید محصوالت کشاورزی استان را در سال های 1356 و 1388 باهم مقایسه کنید. چه نتیجه ای 

می گیرید؟ به کمک دبیرتان علت را بیان کنید. 
ــ علت توسعٔه فعالیت های دامی و آبزی پروری در استان چیست؟  

فعالیت های عمرانی و زیر بنایی 
فعالیت های عمرانی استان را می توان در دو بخش شبکٔه ارتباطی، حمل و نقل و عمران شهری و روستایی مورد بررسی قرار داد: 

الف( شبکۀ ارتباطی و حمل و نقل: امروزه فعالیت های بخش های حمل و نقل در تمامی  عرصه های اقتصادی )تولید، توزیع و 
مصرف( و همچنین حمل و نقل مسافر به چشم می خورد. اهمیت شبکه های حمل و نقل در توسعٔه بخش های صنعت، خدمات، کشاورزی 

و گردشگری به گونه ای است که بدون سرمایه گذاری های زیر بنایی در آن، امکان توسعٔه بخش های دیگر وجود ندارد.  
دراستان مازندران حمل و نقل کاال و مسافر از چهارطریق هوایی، دریایی، راه آهن و راه آسفالته انجام می گیرد.

بیشتر بدانیم  
مازندران تنها استانی است که از طریق سه محور هراز ، کندوان و سوادکوه با مرکز کشور ارتباط دارد. سه 
فرودگاه ساری، نوشهر و رامسر، امکان ارتباط هوایی آن را با سایر نقاط برقرار می سازند. راه آهن سراسری نیز از 
این استان عبور می کند. عالوه بر آن جادٔه ساحلی از رامسر تا بابلسر به طول 220 کیلومتر با فاصله 30 الی 300متر 

از کنار دریای خزر می گذرد.  

تعداد معادن  فعال  استان حدود 104  مورد است. زغال سنگ ، سرب ، سنگ آهک ، سنگ مرمر ، نمک آبی ، 
پوکه معدنی ، بوکیت و سیلیس از ذخایر معدنی استان است. 

 طی سال های 88 ــ1356 تعداد معادن فعال با متوسط رشد ساالنه 4/7 درصد از 24 به 104 معدن  و میزان 
استخراج معادن فعال با متوسط رشد ساالنه 3/6 درصد از 786 به 1912 هزار تن افزایش یافته است.
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بیشتر بدانیم  

بیشتر بدانیم  

شکل 4ــ6ــ عملیات راه سازی

»راه روستایی «: 
راه ها و مسیرهای ارتباطی روستاها به عنوان شریان های حیاتی که موجب ارتباط روستاها با شهرها و مراکز 
عمده اقتصادی، اجتماعی و … هر کشورند نقش و جایگاه ویژه ای در امر توسعٔه اقتصادی دارند. استان مازندران با 
توجه به نوع اقلیم و شرایط توپوگرافی و به طبع تنوع فراورده های کشاورزی، مسئلٔه راه های مناسب روستایی به منظور 

ادارٔه کل راه و ترابری استان در زمینٔه توسعه و تعریض راه ها اقدامات مهمی انجام داده است که عبارت اند از: 
1ــ توسعه و تعریض راه های اصلی به چهار خطه و فرعی ها به اصلی و همچنین ایجاد باند سبقت در راه های 

کوهستانی اصلی از جمله محورهای قائمشهر، فیروزکوه و محور هراز 
2ــ نگهداری راه های موجود با بهسازی و روکش آسفالت و همچنین نگهداری از سازه های راه و ابنیه فنی 

)تونل، پل، دیوارهای حائل و ضامن( و ترمیم قسمت های آسیب دیده راه ها و ابنیه ها 
3ــ ایمن سازی راه ها با خط کشی، ایجاد روشنایی و نصب عالئم و تجهیزات ایمنی در راه ها
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شکل5ــ6ــ راه روستایی ورفام

جدول 1ــ6  ــ وضعیت راه های استان قبل و بعداز انقالب شکوهمند اسالمی )پایان سال86(

جمع کل راه ها به کیلومترطول راه غیر آسفالت به کیلومترطول راه آسفالت به کیلومتر 

43019462376 قبل از انقالب اسالمی

373440327766 بعد از انقالب اسالمی 

حمل ونقل هرچه سریع تر، آسان تر و در عین حال ارزان ترین فراورده ها به بازار مصرف یکی از اصلی ترین موضوعات 
مورد بررسی اداره کل  راه و ترابری است. 

با پیروزی انقالب اسالمی طول راه های روستایی استان از حدود 2500 کیلومتر به 7766کیلومتر رسیده است. 
اداره کل راه و ترابری استان در زمینٔه ایجاد یک راه روستایی ایمن و مناسب در استانی چون مازندران )به دلیل تراکم 
و تعدد روستاها( نیز اقدامات در خور توّجهی را انجام داده است تا آنجا که براساس آمار و اطالعات موجود، قبل 
از انقالب اسالمی در استان مازندران 430 کیلومتر راه آسفالته و 1946 کیلومتر راه غیر آسفالته وجود داشت که 
پس از گذشت 32 سال به 3734کیلومتر راه آسفالته و 4032 کیلومتر راه غیر آسفالته رسیده است که پیشرفت بسیار 

چشمگیری را نشان می دهد.   
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ج( علمی آموزشی ــ درمانی  
درصد  مازندران 85/01  استان  باسوادی  میزان  عمومی سال  1385  نتایج سرشماری  براساس   : پرورش  و  آموزش  ــ   
است که در نقاط شهری 90/05درصد ودر نقاط روستایی 79/30درصد بوده است. در سال های اخیر آموزش و پرورش و نهضت 

سوادآموزی در استان در جهت بهبود کیفیت و کمیت آموزش فعالیت زیادی انجام داده اند. 

شکل 6ــ6ــ روستای آغوزه ـ درۀ گلوگاه

بیشتر بدانیم  
ب( بخش عمرانی روستایی و شهری:  بعداز پیروزی انقالب اسالمی برای عمران و آبادی روستاها و شهرها 

اقدامات زیادی انجام شده است که از جملٔه آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
 ــ گاز رسانی به روستاها و شهرهای استان

 ــ افزایش تعداد روستاهای دارای آب آشامیدنی و برق 
 ــ افزایش مساحت فضای سبز شهری 

 ــ افزایش دفاتر مخابراتی روستایی، شهری و بین شهری 
 ــ مطالعه و اجرای طرح های هادی روستایی 

 ــ جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب و زباله وگسترش فضای سبز در شهرها و روستاها
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ــ آموزش عالی: در بخش آموزش عالی شاهد تحوالت عظیمی در استان هستیم. براساس اطالعات موجود در سال 1356 در 
استان 599 / 2 نفر دانشجو وجود داشت که به ازای هر صدهزارنفر جمعیت 158 نفر دانشجو بوده است در حالی که تعداد دانشجویان در 

ـ   1387 به  386 /120نفر رسیده که براساس این شاخص به ازای هرصدهزارنفر 119 / ٤ نفر افزایش یافته است.    سال88 ـ
 ــ بهداشت و درمان : درسایٔه تالش های گستردٔه بخش بهداشت و درمان، ارتقای سطح سالمت افراد با توجه به افزایش 
شاخص های توسعٔه انسانی در چند دهه اخیر چشمگیر بوده است. برای ارتقای شاخص های سالمت تدابیری اندیشیده شده که از 

جمله آن ها اصالح نظام سالمت در قالب طرح پزشک خانوار، واکسیناسیون اطفال، طرح غربالگیری بینایی و… است.

بیشتر بدانیم  

جدول 2ــ6ــ وضعیت آموزش وپرورش استان مازندران در سال های1357و1387

سال 1387سال 1357عنوان

2/3152/106تعداد مدرسه دورٔه ابتدایی

8/45610/110تعداد کالس دورٔه ابتدایی

289/830199/171تعداد دانش آموز دورٔه ابتدایی

4391/249تعداد مدرسه دورٔه راهنمایی

524 / 6575 / 1تعداد کالس دورٔه راهنمایی

924 / 959119 / 90تعداد دانش آموزدورٔه راهنمایی

409 / 1ـــــــــتعداد مدرسه دورٔه متوسطه

82 / 83ـــــــــتعداد کالس دورٔه متوسطه

074 / 174ـــــــــتعداد دانش آموز دورٔه متوسطه
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 د( فعالیت های  فرهنگی و هنری ــ گردشگری    
ـ فرهنگی و هنری: وجود فضاهای فرهنگی موجب توسعه و تعمیق هویت و فرهنگ اسالمی می شود. در بیشتر شهرستان های  ـ 
استان مازندران حداقل  یک فضای فرهنگی وجود دارد. کتابخانه های عمومی،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،موزه ها و 

سینماها و... ازجمله فضاهای فرهنگی اند.

فعالیت  
در محل زندگی شما کدام فضاهای فرهنگی وجود دارد؟ این فضاها چه تأثیری در زندگی فردی و اجتماعی 

شما دارد؟

  ــ گردشگری 
به نظر شما:

 ــ آیا استان مازندران توانمندی جذب گردشگری را دارد؟ 

بیشتر بدانیم  

جدول3ــ6ــ وضعیت بهداشت و درمان استان مازندران درسال های 1356 و1387

سال 1387سال 1357عنوان

4062/034تعداد پزشکان )عمومی و متخصص(

661/231خانٔه بهداشت فعال روستایی

2139تعداد مؤسسات درمانی فعال )بیمارستان ها و زایشگاه ها(

79358تعداد داروخانه ها

37243تعداد آزمایشگاه ها

15104تعداد رادیولوژی 

2251تعداد مراکز توانبخشی
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بیشتر بدانیم  
جدول 4ــ6ــ اسامی موزه ها و بناهای تاریخی استان 

اسامی  بناهای تاریخی اسامی  موزه ها

موزهٔ تاریخی شهر بابل
موزهٔ صنایع دستی و هنرهای سنتی

سایت موزٔه گوهرتپه 
موزٔه کندلوس

موزٔه قرآن وشهدای آمل
موزهٔ تماشاگه خزر رامسر

مجموعٔه عباس آباد
مجموعٔه عمارت کلبادی وحمام وزیری ساری

مجموعٔه تاریخی فرح آباد ساری
خانٔه نیما )یوش( و کاخ چایخوران

ساختمان تاریخی آالشت ــ برج رسکت
برج الجیم ــ قلعٔه کنگلو

قلعٔه مارکوه رامسر ــ هتل قدیم رامسر

 ــ آیا می توانید چند مورد از این توانمندی ها را نام ببرید؟ 
در استان مازندران 15 روستا به عنوان روستاهای هدف گردشگری و منطقٔه نمونٔه گردشگری تصویب شده است که در توسعٔه 

گردشگری استان مؤثر بوده است.
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در  گام  نخستین  است.  توسعه  کالن  و  بلندمدت  برنامه ریزی  وجود  و  برنامه  تنظیم  و  تهیه  کشور  یک  توسعٔه  ویژگی های  از 
برنامه ریزی و آینده نگری پذیرش یک چشم انداز واحد است. این چشم انداز تصویری از آینده مطلوب را ترسیم می کند که براساس 
آن می توان برنامه های بلندمدت و کالن توسعه را تعیین کرد. ترسیم چشم انداز آینده این امکان را به برنامه ریزان اقتصادی،اجتماعی ، 
فرهنگی،سیاسی و زیست محیطی می دهد که دورنمای واقعی رابه صورت عملی به مرحله اجرا در آورند و از حداقل امکانات ،بیشترین 

استفاده بهینه را انجام دهند و به توسعٔه پایدار دست یابند. 

چشم انداز استان مازندران در افق 1404 هجری شمسی    
ضرورت تعیین چشم انداز باتوجه به توانمندی ها و محدودیت های استان، داشتن نگاهی آینده نگر برای تعالی و پیشرفت توسعٔه 
استان امری اجتناب پذیر است. بنابراین بهتر است هرگونه برنامٔه توسعه که برای چشم انداز آیندٔه استان تهیه وتدوین می شود علمی و در 

قالب آمایش سرزمین با توجه به توانمندی های استان باشد.
ویژگی های دورنمای استان مازندران در افق 1404 عبارت اند از: 

1ــ برخورداری از اقتصاد چندبعدی و پایدار،دارای سهم عمده در عرصٔه کشاورزی و محصوالت صنایع تبدیلی و وابسته به 
کشور و منطقه

2ــ برخورداری از سطح مناسبی از تولیدات صنعتی و معدنی برای تبادالت داخلی وخارجی با توجه به طبیعت استان 
3ــ بهره مندی از اقتصاد دانش محور متکی بر فّناوری های نوین )نانو،بیوتکنولوژی( که دارای نقش مؤثر در تقسیم کار ملی دارد.

4ــ برخورداری از طبیعت جذاب، محیطی پاک و عاری از آلودگی و چشم انداز های زیبا و پذیرای گردشگران خارجی و 
داخلی مبتنی بر ارزش های معنوی و اسالمی

5  ــ برخورداری از شبکه های حمل و نقل و ارتباطی 
6  ــ بهره مندی از نیروی انسانی کارامد و متخصص در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

چشم انداز آیندهٴ استان درس پانزدهم

بیشتر بدانیم  
چشم انداز بیست ساله )افق 1404 ( کشاورزی استان مازندران 

٭ مهار آب های سطحی و تداوم عملیات آبخیزداری   

٭ توسعه و تجهیز و مکانیزاسیون کشاورزی   
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٭ زهکشی سراسری اراضی کشاورزی شمال   
٭ تسریع در احداث عملیات زیربنایی دهکده گل و گیاه چپکرود و پایانه های گل در استان

٭ تسریع در یکپارچه سازی، تجهیز و نوسازی اراضی استان و فراهم آوردن تمهیدات الزم جهت کشت مجدد
٭ مطالعه و امکان سنجی ایجاد بازار بورس محصوالت کشاورزی 

٭ توسعٔه آموزش و ترویج به منظور ارتقای بهره وری عوامل تولید
چشم انداز بیست ساله )افق 1404( صنعت و معدن استان مازندران

٭ زمینه سازی جهت توسعٔه کارخانه های فرآورده مواد معدنی وفلزی در نواحی کوهستانی استان 
٭ امکان سنجی طرح های صنایع نوین در استان

٭ استقرار واحدهای صنعتی به گونه ای که محدودیت های احداث آن رفع شود.
چشم انداز بیست ساله )افق 1404( میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران

٭ زمینه سازی برای ایجاد مجموعه های تفریحی، گردشگری منطقه ای و ایجاد پارک دریایی در قالب طرح 
جامع گردشگری استان

٭ مطالعه و اجرای موزه در مرکز استان
٭ زمینه سازی جهت ثبت آثار مهم تاریخی و فرهنگ معنوی در یونسکو

چشم انداز بیست ساله )افق 1404( راه و ترابری استان مازندران
٭ تسریع در احداث آزاد راه تهران ــ شمال

٭ ارتقای مشخصات فنی بهسازی و مرمت راه های فیروزکوه، هراز و کندوان
٭ مطالعه و اجرای اتصال راه آهن تهران ــ دامغان به امیر آباد بهشهر

٭ تسریع در تکمیل عملیات اجرایی بندر امیرآباد ــ نوشهر ــ فریدونکنار
٭ تسریع در مطالعه و تکمیل کمربندی های شهر های استان

٭ ایجاد ایستگاه های تجسس و نجات دریایی در امتداد سواحل استان
٭ توسعه های ضروری و تجهیز امکانات مناسب فرودگاه دشت ناز ساری و احداث راه دسترسی جواداالئمه )ع(

چشم انداز بیست ساله )افق 1404( نیرو استان مازندران
٭ تسریع در اتمام مطالعه واجرای نتایج طرح انتقال آب از غرب به شرق استان

٭ تأمین و ارتقای کیفیت آب آشامیدنی در مراکز شهری و روستایی استان
٭ تهیٔه طرح جامع سیل و ساماندهی رودخانه های استان واجرای پروژه های ساماندهی رودخانه ها

بابل،  بهره برداری از طرح های جمع آوری و تصفیٔه فاضالب شهرهای ساری، جویبار،  ٭ تسریع در اجرا و 
بابلسر، نوشهر و چالوس
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فعالیت  

به جز موارد ذکر شده  اقداماتی  بیست ساله چه  به چشم انداز  با توجه  برای توسعٔه کشاورزی در استان  1ــ 
می توان انجام داد؟

2ــ باتوجه به افق 1404 استان در جدول زیر یک مورد از چشم انداز بیست ساله را بنویسید.

چشم انداز بیست ساله نیروچشم انداز بیست ساله کشاورزیچشم انداز بیست ساله راه و ترابری

3ــ به نظر شما باتوجه به چشم انداز بیست ساله 1404 استان وظایف ما در ارتباط با زادگاه مان چیست؟
4ــ در یک بند وضعیت استان مازندران را در سال 1404 هجری شمسی توصیف کنید.

٭ تأمین روشنایی محورهای اصلی ارتباطی استان 
چشم انداز بیست ساله )افق 1404( بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی استان مازندران

٭  تسریع در احداث بیمارستان های نیمه تمام در استان 
بیماری  درمان  و  PNDپیشگیری  آزمایشگاه  ژنتیک،  مشاورٔه  تخصصی  مرکز  راه اندازی  و  احداث  ٭ 

تاالسمی  قبل از تولد در مرکز استان
چشم انداز بیست ساله )افق 1404( ارتباطات و فّناوری اطالعات استان مازندران 

٭ تدوین طرح جامع فّناوری اطالعات استان 
٭ راه اندازی پورتال الکترونیکی استان با اهداف ارائٔه خدمات الکترونیکی 

٭ تقویت زیر ساخت ها و تجهیزات ارتباطات وفناوری اطالعات با توجه به توریستی بودن استان
٭ ایجاد مراکز رشد تجاری، ایجاد و توسعه مراکز کار آفرینی و نوآوری و راه اندازی پارک فّناوری استان 

چشم انداز بیست ساله )افق 1404( فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مازندران
٭ مطالعه و اجرای کتابخانٔه مرکزی در مرکز استان

٭ زمینه سازی جهت احداث بازارچٔه فرهنگ و هنر در مرکز استان
٭ مطالعه و اجرای موزهٔ هنرهای معاصر در مرکز استان

٭ زمینه سازی جهت احداث و ساماندهی فضاهای فرهنگی از جمله سالن ها و سینماها
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تقدیر و تشکر
با سپاس فراوان از همٔه عالقه مندان به سرفرازی مازندران که راهنما و یاریگر گروه مؤلفان بوده اند و با تشکر 

بسیار از ادارات کل، سازمان ها و نهادهای استان مازندران که نامشان در زیر می آید:
1ــ اداره کل آموزش و پرورش استان

2ــ گروه تکنولوژی وگروه های آموزشی متوسطه
3ــ استانداری محترم استان

٤ــ بنیادحفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
5 ــ بنیاد مسکن انقالب اسالمی

6  ــ جهاد کشاورزی
7ــ اداره کل راه وترابری 

8 ــ شرکت شهرک های صنعتی
9ــ شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش به ویژه برادر دکتر علی رمضانی پاجی

10ــ سازمان صنایع و معادن
11ــ اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

12ــ سازمان جنگل ها و مراتع
13ــ سازمان محیط زیست

14ــ سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
15ــ سازمان فضایی ایران

16ــ نیروگاه شهید سلیمی نکا
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