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انقالب اسالمی ایران در 22 بهمن 1357 به پیروزی رسید. مهم ترین ویژگی این انقالب تقویت معنویت و ارزش های دینی و 
انسانی است. انقالب اسالمی دستاوردهای مهمی در بخش های مختلف دارد.استان آذربایجان غربی نیز همانند سایر مناطق کشور از 

این دستاوردها بی بهره نبوده است.

درس چهاردهم : دستاوردهای انقالب اسالمی در استان

شکل 1ــ6 ــ بخشی از دستاوردهای انقالب اسالمی
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1ــ فعالیت های کشاورزی
در  فعال  انسانی  نیروی  وجود  و  آنها  تنوع  و  کشاورزی  زمین های  مرغوبیت  آب،  به  دسترسی  مناسب،  جغرافیایی  موقعیت 

آذربایجان غربی جایگاه ویژه ای به صنعت کشاورزی در استان بخشیده است.
مهم ترین دستاوردهای انقالب اسالمی ایران در بخش کشاورزی عبارت اند از:

ــ احداث و بهره برداری هفت سد جدید در توسعٔه این بخش در سال های اخیر نقش به سزایی داشته است.
ــ افزایش سطح کشت و بازدهی محصوالت کشاورزی 

ــ بهره برداری از شیوه های آبیاری نوین
ــ افزایش تولیدات دامی، زراعی و باغی 

ــ توسعٔه صادرات محصوالت کشاورزی 
ــ افزایش صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی
ــ تنوع بخشی به تولید محصوالت کشاورزی

ــ توسعٔه صنعت پرورش ماهی و صنایع چوب در استان 
ــ افزایش سطح سواد شاغالن بخش کشاورزی 

          
2ــ فعالیت های صنعتی و معدنی 

مهم ترین فعالیت های صنعتی و معدنی استان عبارتند از:
الف( اکتشاف، شناسایی و بهره برداری از معادن و فراهم نمودن شرایط اشتغال

ب( احداث صنایع مادر، صنایع تبدیلی کشاورزی و معدنی )صنایع پتروشیمی، سیمان، ذوب آهن و فوالد(
ج( گسترش شهرک های صنعتی به منظور اشتغال زایی، توسعه امکانات زیربنایی، حفاظت محیط زیست، ارائه خدمات بهتر

ــ در شهرستان محل زندگی شما کدام فعالیت های صنعتی و معدنی صورت می گیرد؟ فهرستی از آنها را تهیه و 
در کالس ارائه کنید.

فعالیت  
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بیشتر بدانیم
جدول 1ــ6  ــ روند تحوالت فعالیت های صنعتی و معدنی استان از سال های 1357 تا 1386

1357138013841386شاخص

3186129219تعداد معادن فعال

32588313562316میزان اشتغال در معادن

109108271219213014کارگاه های بزرگ صنعتی

387751425107298141662افراد  شاغل  در بخش صنعت

شهرک های صنعتی استان 
شهرک های صنعتی در چند سال اخیر  به عنوان یکی از اصلی ترین مکان های مناسب برای تولید و سرمایه گذاری 

شناخته شده اند.  
در استان آذربایجان غربی 18 شهرک صنعتی فعال وجود دارد که عالوه بر این تعداد 15 شهرک مصوب نیز در 

حال آماده سازی است. مهم ترین شهرک های فعال استان از نظر میزان اشتغال ایجاد شده عبارت اند از:
1ــ شهرک صنعتی شمارۀ 2  ارومیه: شهرک صنعتی شمارهٔ  2ارومیه بزرگ ترین شهرک صنعتی از نظر 
میزان اشتغال ایجاد شده در واحدهای به بهره برداری رسیدٔه استان است کــه در کیلومتر  7   جـاده ارومیه ــ ریحان آباد 
قرار دارد. مساحت آن 154/03 هکتار و تعداد واحدهای بهره برداری رسیده آن 185 واحد با 4494 نفر اشتغال 
است. نزدیکی به مرکز استان، وجود مواد اولیه و راه های ارتباطی و زمین هموار و مناسب، از مزایای مهم این شهرک 

به شمار می رود. 

شکل 2ــ6  ــ شهرک صنعتی شمارۀ 2 ارومیه
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ارومیه:  2ــ شهرک صنعتی شماره یک 
 7 کیلومتر  در  ارومیه،  یک  شمارٔه  صنعتی  شهرک 
دارد.   قرار  کالنتری  شهید  بزرگراه  در  ارومیه  جادٔه 
مساحت  این شهرک 34/53 هکتار و تعداد واحدهای 
در  اشتغال  میزان  و  واحد   79 آن  رسیدهٔ  بهره برداری 
این شهرک 4494 نفر است. افتتاح میان گذر دریاچٔه 
ارومیه و دسترسی به بزرگراه شهید کالنتری بر اهمیت 

این شهرک در سال های اخیر افزوده است. 
شهرک  سومین  خوی:  صنعتی  3ــ شهرک 
صنعتی  شهرک  اشتغال  ایجاد  نظر  از  استان  صنعتی 
هکتار   221/83 وسعت  با  شهرک  این  است.  خوی 
تعداد  دارد.  قرار  سلماس  ــ  خوی   15 کیلومتر  در 
 105 شهرک  این  رسیدٔه  بهره برداری  به  واحدهای 
به  نزدیکی  است.  نفر   2102 اشتغال  میزان  و  واحد 
نیروگاه سیکل ترکیبی، فرودگاه خوی و شبکٔه راه    آهن 
سراسری در سال های اخیر در توسعٔه آن نقش مهمی 

ایفا کرده است. 

3ــ فعالیت های عمرانی 
فعالیت های عمرانی استان آذربایجان غربی در سه بخش زیر مطالعه می شود. 

در  گسترده ای  فعالیت های  روستایی  عمران  و  محرومیت زدایی  منظور  به  اسالمی  انقالب  از  بعد  روستایی:  عمران  الف( 
زمینه های زیر صورت گرفت:

1ــ توسعه شبکه های برق رسانی و آبرسانی
2ــ توسعه راه های ارتباطی روستایی

3ــ دسترسی به تلفن
4ــ اجرای طرح های هادی 

شکل 4ــ6  ــ شهرک صنعتی خوی

شکل 3ــ6  ــ شهرک صنعتی شمارۀ یک  ارومیه
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 برای مطالعه 
جدول ٢ــ6  ــ روند توسعه فعالیت های عمران روستایی استان در 30 سال اخیر

138٨نوع فعالیت
٢799تعداد روستاهای برق رسانی شده
٢٠٢5تعداد روستاهای آبرسانی شده

1٣٢تعداد روستاهای گازرسانی شده
٢87٢دفاتر مخابراتی 

٢99879تعداد مشترکین تلفن ثابت روستایی
11٢٢9٣6تعداد تلفن همراه اول

ب( عمران شهری: از اقدامات مهم این بخش می توان به :
1ــ توسعه شهرها

2ــ لوله کشی آب سالم شرب شهری
3ــ فاضالب شهری و ایجاد تصفیه خانه های آب و فاضالب

4ــ دسترسی ساکنان شهرها به آب لوله کشی، برق و مخابرات
در سال 1388 در 9 شهر شبکه جمع آوری فاضالب شهری با 17555 کیلومتر لوله کشی اجرا شده است.

ـ  تصفیه خانه فاضالب ارومیه شکل 5  ــ6 ـ
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جدول 3ــ6  ــ روند توسعه راه های ارتباطی استان در 30 سال اخیر

1388نوع راه های ارتباطی

2248طول راه های اصلی آسفالته و فرعی

2424/6طول راه های آسفالته روستایی

843تعداد پرواز داخلی

66تعداد پرواز خارجی )حج تمتع(

از مهم ترین محورهای توسعه در زمینه حمل و نقل می توان به:
1ــ احداث بزرگراه شهید کالنتری )میان گذر دریاچٔه ارومیه(

2ــ احداث جاده سلماس ــ شبستر
3ــ احداث جاده سرو ــ وان ترکیه

4ــ احداث فرودگاه خوی 

شکل 6   ــ6 ــ پل میان گذر دریاچه ارومیه

 برای مطالعه 
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یا در حال انجام  یا شهری انجام شده  ــ در محل زندگی شما کدام طرح های عمرانی روستایی 
است؟ تحقیق کنید  و آن را در کالس ارائه دهید.

فعالیت  

4ــ فعالیت های آموزشی    ــ علمی
ـ   آموزشی و فرهنگی از اولویت های اساسی محسوب می شود. این فعالیت ها در 2 محور زیر صورت  توسعٔه فعالیت های علمی  ـ

گرفته است:
الف( آموزش و پرورش:

 1ــ فراهم کردن فرصت تحصیل
 2ــ افزایش درصد باسوادی

 3ــ کاهش اختالف درصد باسوادی روستا و شهر و نسبت زنان به مردان
 4ــ تنوع بخشی به رشته های تحصیلی و ارتقای کیفیت آموزش

در جدول زیر روند توسعٔه شاخص های آموزش و پرورش استان از سال های 1357 تا 1388 مقایسه شده است.

بیشتر بدانیم
جدول 4  ــ6ــ مقایسۀ شاخص های آموزش و پرورش استان در سال های تحصیلی 58 ــ1357 و 89 ــ 1388

٨٩ ــ ٥٨١٣٨٨ ــ ١٣٥٧شاخص

26095289تعداد مدارس استان

300790570765جمعیت دانش آموز

26210تعداد مدارس فنی و حرفه ای و کاردانش

14109تعداد رشته های تحصیلی فنی و حرفه ای و کاردانش

34/346/34درصد دختران به پسران
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نرخ باسوادی جمعیت شش ساله و باالتر استان بر اساس سرشماری سال 1355 برابر 38 درصد بوده که از 
این میزان 67/9 درصد به مردان و 32/1 درصد به زنان اختصاص داشت. بر اساس سرشماری سال 1388 درصد 
باسوادی استان در همان گروه سنی به 85 درصد افزایش یافته و نسبت زنان به مردان به  44 درصد افزایش یافته 

است.

ب( آموزش عالی:
  1ــ توسعٔه مراکز دانشگاهی در نقاط مختلف استان

 2ــ تنوع بخشی به رشته های تحصیلی
 3ــ کاهش اختالف نسبت سهم دختران به پسران 

 4ــ توسعٔه رشته های تحصیالت تکمیلی ) کارشناسی ارشد و دکتری ( از مهم ترین سیاست های توسعٔه آموزش عالی در استان 
است.

٥ــ فعالیت های فرهنگی ــ ورزشی 
از مهم ترین محورهای این بخش می توان به مراکز زیر اشاره کرد:

الف( مراکز فرهنگی:
 1ــ توسعٔه مراکز فرهنگی

 2ــ افزایش کانون های فرهنگی و تربیتی
 3ــ تأسیس اردوگاه ها و مراکز فعالیت قرآنی

 4ــ دسترسی به اینترنت
 5  ــ افزایش کتابخانه های عمومی و افزایش نشریات محلی

در حال حاضر تعداد کتابخانه های عمومی  استان 57 واحد با 441692جلد کتاب می باشد
از  روستاها  و  مدارس  کنار  در  باالخص  سرپوشیده  سالن های  احداث  و  ورزشی  سالن های  افزایش  ورزشی:  مراکز  ب( 
مهم ترین دستاوردهای فرهنگی ــ ورزشی بعد از پیروزی انقالب اسالمی در استان محسوب می شود. در حال حاضر تعداد 269 واحد 

استادیوم و سالن های ورزشی در استان فعال می باشند.

 برای مطالعه 
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شکل ٧ــ٦ــ دانشگاه های ارومیه

فعالیت  
1ــ انقالب اسالمی در استان محل زندگی شما در بخش آموزش و پرورش چه دستاوردهایی داشته است؟

٢ــ بعد از پیروزی انقالب در شهرستان محل زندگی شما چه دانشگاه هایی احداث شده است؟ فهرستی از آنها 
و رشته های موجود در آنها را تهیه کنید.

شکل 8  ــ6ــ بیمارستان امام خمینی)ره( ــ ارومیه

6 ــ فعالیت های بهداشتی و درمانی 
استان  در  انــقــالب اسالمـی  مهم  دستاوردهـــای  از 
آذربایجان غربی در بخش بهداشتی و درمانی می توان به افزایش 
تخت بیمارستان ها و توسعٔه مراکز بهداشتی و خانه های بهداشت، 
به پزشکان متخصص و  کاهش مرگ و میر کودکان و دسترسی 

بومی اشاره کرد.
به جدول 5 ــ6 دقت کنید.
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 برای مطالعه 
جدول 5 ــ٦ ــ جدول روند توسعۀ فعالیت های بهداشتی و درمانی در 30 سال اخیر

١٣٨٨شاخص ها
121تعداد مراکز بهداشتی و درمانی شهری

71تعداد مراکز بهداشتی روستایی
769تعداد خانه های بهداشتی و درمانی 

تعداد پزشک 
1635عمومی 

665متخصص
41فوق تخصص

7سرانه پزشک به ازای هر ده هزار نفر
19تعداد بیمارستان ها

14/3میزان مرگ و میر کودکان در هزار نفر تولد 
326تعداد دندانپزشک

1ــ از مهم ترین اقدامات دولت در بخش بهداشت و درمان، توسعٔه مراکز............ و............... 
کاهش...........  و دسترسی به.............. است.

٢ــ یکی از دستاوردهای انقالب اسالمی استان کاهش میزان مرگ و میر کودکان است. در مورد این دستاورد 
تحقیق کنید و در کالس ارائه دهید.

فعالیت  
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درس پانزدهم : چشم انداز آیندۀ استان

چشم انداز آینده استان
استان آذربایجان غربی در شمال غرب کشورمان قرار دارد. تنوع آب و هوایی به دلیل گسترش استان در عرض جغرافیایی، همسایگی 
با سه کشور همسایٔه )عراق، آذربایجان و ترکیه ( و نزدیکی به ارمنستان، دسترسی به آب کشاورزی و زمین های مرغوب و متنوع، محصوالت 

کشاورزی، وجود معادن زیاد و تنوع جاذبه های گردشگری تاریخی و طبیعی، استان را از اهمیت ویژه ای برخوردار کرده است.

ضرورت تعیین چشم انداز
تصویر مطلوب و آرمان قابل دست یابی در یک افق زمانی معین را چشم انداز گویند. 

انداز ضروری است.  تعیین چشم  و  آن  پیشرفت  برای  برنامه ریزی  استان،  توانمندی ها و محدودیت های ذکر شدهٔ  به  توجه  با 
بنابراین بر اساس سند چشم انداز 20 ساله، برخی از بهترین اهداف بلند مدت توسعٔه استان عبارت اند از:

1ــ اهداف و راهبردهای توسعه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی: با توجه به نقش و جایگاه کشاورزی در استان 
مهم ترین اهداف این بخش عبارت اند از:

ــ اصالح شبکه های آبیاری و زه کشی و ترویج روش های نوین آبیاری 
ــ تبدیل استان به قطب صنایع تبدیلی غذایی با فناوری های برتر قابل رقابت در سطح جهانی 

ــ توسعٔه دامداری های صنعتی و اصالح دامداری های سنتی با ایجاد مجتمع های دامداری صنعتی 
ــ افزایش بهره وری و اقتصادی کردن فعالیت در بخش کشاورزی 

ــ توسعٔه باغات و کشت محصوالت صنعتی کشاورزی، دام پروری صنعتی و آبزی پروری 
ــ توسعٔه کشت گلخانه ای در استان 
ــ تکمیل سدهای در دست ساخت 

٢ــ اهداف و راهبردهای صنعت و معدن 
ــ جذب سرمایه گذاری خارجی با توجه به موقعیت جغرافیایی استان 

ــ فراهم کردن امکانات و تسهیالت الزم برای توسعٔه فعالیت های بازرگانی و خارجی 
ــ ایجاد و گسترش واحدهای بزرگ مقیاس صنعتی ) فلزی ــ الکترونیکی، شیمیایی و معدنی ( 

ــ حمایت مؤثر از نظام بانکی از سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت استان 
ــ تسریع در تأمین و ایجاد زیرساخت های شهرک صنعتی و توسعه و گسترش آنها

ــ کمک به بازسازی و نوسازی و ارتقای فناوری های صنایع غذایی و تبدیلی استان 
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ــ بهره گیری از موقعیت منحصر به فرد مرزی استان برای ایجاد منطقٔه آزاد تجاری
٣ــ اهداف و راهبردهای توسعه در بخش میراث فرهنگی و گردشگری 

ــ اجرایی کردن طرح جامع گردشگری استان 
ــ ایجاد و توسعٔه زیر ساخت های مورد نیاز توسعٔه بخش گردشگری

ــ انجام مطالعات و ساماندهی محوطه ها و مجموعه های تاریخی استان 
ــ حمایت از بخش خصوصی در ایجاد و گسترش تأسیسات گردشگری 

ــ ایجاد مناطق ویژهٔ گردشگری استان 
ــ ایجاد تسهیالت الزم برای ورود گردشگران خارجی از مرزهای زمینی استان با توجه به موقعیت جغرافیایی

٤ــ اهداف و راهبردهای توسعه در بخش بازرگانی و حمل و نقل
ــ احداث و توسعٔه شبکه راه آهن 

ــ احداث بزرگراه ارومیه ــ بازرگان و ارومیه ــ میاندوآب و مهاباد 
ــ احداث پل مرزی پلدشت ــ نخجوان 

ــ تجهیز فرودگاه های استان 
ــ توسعه و نوسازی پایانه های مرزی استان 

ــ به کارگرفتن ظرفیت های بازرگانی خارجی استان در حد مطلوب 
ــ فعال سازی گمرک مرزی ترکیه ــ آذربایجان )نخجوان ( ــ عراق 

ــ ایجاد منطقٔه آزاد تجاری و منطقٔه ویژه اقتصادی 
ــ تقویت تجارت بازارچه های مرزی 

ــ ایجاد و استقرار سایت های صادراتی 
ــ تقویت امکانات نمایشگاهی استان 

ــ ارتقای کیفیت راه های درون استانی و بهبود شبکٔه حمل و نقل 
ــ ایجاد تسهیالت الزم برای تردد مرزنشینان و معامالت اقتصادی آنها

ــ تقویت مناسبات اقتصادی فرا ملی کشور با بهره گیری از ظرفیت های استان 
٥ــ اهداف و راهبردهای توسعه در بخش آموزشی و بهداشت 

فراهم کردن فرصت تحصیل برای کلیٔه کودکان الزم التعلیم ) آموزش همگانی ( به ویژه دختران 
ــ توسعٔه مدارس شبانه روزی در مناطق مرزی 

ــ ارتقای شاخص های کمی و کیفی آموزش عالی استان در حد میانگین ملی 
ــ کاهش نرخ بی سوادی و ارتقای نرخ باسوادی در حد میانگین ملی

ــ توسعٔه دانشگاه های دولتی در شهرهای بزرگ استان 
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ــ افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان بومی و گسترش دوره های تحصیالت تکمیلی 
ــ تجهیز مراکز بهداشتی درمانی روستایی 

ــ افزایش سهمیٔه بومی در رشته های پزشکی استان 
ــ ایجاد مراکز درمانی فوق تخصصی در شهرهای بزرگ استان 

ــ بسترسازی برای بخش خصوصی به منظور احداث بیمارستان های مجهز برای جذب گردشگران درمانی از کشورهای همسایه
ــ تأسیس دانشگاه بین المللی به منظور جذب دانشجویان کشورهای همسایه 

٦ ــ اهداف و راهبردهای توسعه در بخش فرهنگی و ورزشی 
ــ توسعه کتابخانه های عمومی و کتابخانه های دیجیتالی در مناطق روستایی 

ــ ایجاد پژوهشکدٔه ملی اقوام 
ــ ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری

ــ بسترسازی مناسب برای مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان در توسعٔه استان 
ــ توسعه نقش و جایگاه زنان در سطوح تصمیم گیری و تصمیم سازی استان 

ــ اعتالی معرفت دینی، ارزش های فرهنگی و ویژگی های هویتی استان 
ــ ارتقای نقش ورزش در تأمین سالمت جسمی و روحی و تقویت توانمندی های افراد 

ــ توسعٔه مراکز ورزشی در مناطق شهری و روستایی 
ــ گسترش ورزش های پرورشی، همگانی، تفریحی، قهرمانی و حرفه ای در استان 

ــ توسعٔه پوشش رادیویی و تلویزیونی با توجه به تنوع قومی و حساسیت مرزی استان 
٧ــ اهداف راهبردی توسعه در بخش عمران و روستایی 

ــ تقویت زیرساخت ها و بنیان های اقتصادی شهری به ویژه در شهرهای کوچک
ــ بهسازی و توانمندسازی مناطق حاشیه ای شهرهای بزرگ استان 

ــ گازرسانی به روستاهای استان 
ــ افزایش پوشش مخابراتی در مناطق روستایی

ــ بهبود حمل و نقل عمومی شهرهای بزرگ استان 
ــ کمک مؤثر به شهرداری های کوچک در جهت تقویت بنیان های شهری در آنها

ــ تجمیع روستاهای کوچک و ایجاد مراکز شهری کوچک با زیر ساخت های شهری
ــ کمک به اجرای طرح های بهسازی محیط و مسکن و ساماندهی سکونتگاه های روستایی 

ــ ایجاد شهرک های جدید مسکونی به منظور نظارت بر ساخت و کنترل هدفمند توسعٔه شهرها
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با تقدیر و تشکر از سازمان ها و نهادهایی که در تألیف کتاب با گروه مؤلفان همکاری نموده اند.
ــ واحد GIS معاونت برنامه ریزی استانداری

ــ سازمان آب و مطالعات آب استان آذربایجان غربی
ــ میراث فرهنگی »صنایع دستی، موزه، آرشیو و مردم شناسی«

ــ ادارهٔ کل امور عشایر استان
ــ ادارٔه کل هواشناسی استان

ــ ادارهٔ کل آموزش و پرورش استان
ـ صنایع و معادن ـ

ــ ادارهٔ کل منابع طبیعی استان
ــ آب و فاضالب استان

ــ سازمان جهاد کشاورزی استان
ــ ادارهٔ کل بازرگانی استان

ــ ادارهٔ کل ارشاد اسالمی استان
ــ بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس

ــ ادارٔه کل محیط زیست استان
ــ کلیه دبیران و سرگروه های جغرافیای مناطق و نواحی استان


