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١٢٢

٭ تصاوير زير 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  ايران که در سال ۱۳۵۷ به پيروزی رسيد، عالوه بر  يک رويداد سياسی، مذهبی، تحولی عظيم در تمام عرصه های 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، عمرانی و... به وجود آورد. 

بعد از انقالب اسالمی با تالش و پی گيری مداوم مسئوالن پروژه های مهم صنعتی، کشاورزی، خدماتی و امکانات رفاهی زيادی از 
قبيل تأمين آب آشاميدنی، توليد برق، واحدهای تأسيساتی و عمرانی که قبل از انقالب از آن بی نصيب بوديم، برای اکثر نقاط کشور اسالمی از 

جمله استان کردستان فراهم شد. اکنون به بررسی  بخشی از اين فعاليت  ها به عنوان دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی می  پردازيم. 

ـ   فعاليت های صنعتی و معدنی ١ـ
بعد از پيروزی انقالب اسالمی در زمينٔه توسعٔه صنعتی و معدنی گام های مؤثری برداشته شده و در جهت آن پروژه های مهمی  به 

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

 درس چهاردهم : دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی
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 برای مطالعه 
جدول ١ ــ٦ ــ مقايسۀ فعاليت های صنعتی و معدنی در سال  های ۱۳۵۷ و ۱۳۸۷

تعداد در سال ۸۷تعداد در سال ۱۳۵۷نوع فعاليت و شاغالنرديف
۳۱۹۰کارگاه های بزرگ صنعتی۱
۱۲۱کارگاه های دولتی۲
۳۰۱۶۹کارگاه های خصوصی۳
۱۸۱۹۳معادن فعال۴
۱۴۵۵۰۸۳افراد شاغل در بخش صنعت۵
۳۶۸۲۰۷۵افراد شاغل در بخش معدن۶

٭ در شهرستان محل زندگی شما کدام فعاليت  های صنعتی و معدنی صورت می گيرد؟ فهرستی از آن ها را تهيه کنيد.

  شهرک های صنعتی استان: بعد از پيروزی انقالب شکوهمند اسالمی، در جهت ايجاد مراکز و مهيا 
در  ديگر،  استان های  ساير  با  اقدامی هماهنگ  در  مسئوالن  صنعتی،  مختلف  رشته ها و حرفه های  برای  فضايی  کردن 
استان کردستان نيز ايجاد شهرک های صنعتی تصويب شد و مکان هايی برای آن ها اختصاص يافت که بسياری از آن ها 
به بهره برداری رسيد، و در تعدادی ديگر از شهرستان ها در حال تأسيس می باشند. اين اقدام از يک سو موجب جذب 
سرمايه های بخش خصوصی در مسيرهای توليدی متناسب با نيازهای جامعه شده و از سوی ديگر زمينٔه اشتغال به کار 

جوانان را فراهم کرده است.
٭ آيا می  توانيد بگوييد که شهرک های صنعتی استان بيشتر در کدام شهرستان متمرکز شده  اند ؟ چرا اين شهرها 

برای استقرار شهرک های صنعتی انتخاب شده است؟ 

شکل ٢ ــ٦ ــ نمايی از  يک شهرک صنعتی در استان

بيشتر بدانيم  
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جدول ٢ ــ٦ ــ شهرک های صنعتی ايجاد شده در استان بعد از پيروزی انقالب تا دی ماه ۱۳۸۷ 

تعداد واحدهای مساحت(هکتار)نام شهرکرديف
آماده به فعاليت

فرصت شغلی 
ايجاد شده

تعداد واحد های 
بهره  برداری شده

اشتغال ايجاد 
شده

ميزان سرمايه گذاری 
(ميليون ريال)

۱۹۶۴۲۶۲۱۳۰ نفر۳۰۶۵۱۴۸ نفر۵۸/۵۴۷۹سنندج۱۱
۵۶۷۲۴۰۶۸۱ نفر۲۷۳۹۲۶ نفر۲۹۹/۲۵۷سنندج۲۲
۷۴۹۱۵۵۸۷۴ نفر۱۱۱۷۴۷ نفر۱۳/۸۶۴۱سنندج۳۳
۵۹۱۷۹۸۰۵ نفر۱۳۷۴۴۶ نفر۵۸/۲۹۲۹سقز۴
۴۷۳۷۴۳۹۵ نفر۸۷۹۲۴ نفر۲۶/۲۸۱۶قروه۵
۱۸۸۱۸۵۳۶ نفر۱۵۰۰۱۷ نفر۳۰/۲۵۲۱بيجار۶
۶۶۱۴۲۷۰ نفر۲۳۸۵ نفر۱۷/۴۵۱۸کامياران۷

 برای مطالعه 

جدول ٣ ــ٦ ــ مشخصات برخی از واحدهای بزرگ صنعتی ايجاد شده در استان بعد از پيروزی انقالب  
ظرفيت  ساالنهتوليداتنام واحدرديف
۷۰۰۰۰   تنچدنشرکت فوالد زاگرس۱
۱۰۰۰۰۰۰ تنسيمانشرکت سيمان کردستان۲
۵۰۰۰ دستگاهتراکتورشرکت تراکتور سازی۳
۲۵۰۰۰۰۰ متر مربعسراميکشرکت کاشی کسری۴
١٥٠٠٠٠   تنگچکارخانٔه گچ کردستان۵
 ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ليترماءالشعيرشرکت  توليدی  صنعتی خورشيد زريوار۶
١٠٠٠٠٠  متر مربعفرشکارخانٔه غرب بافت۷
٧٢٠٠٠آردکارخانٔه آرد سهند۸
۱۴۵۵۰ تن شير شرکت پاک آرا۹
٤٠٠٠٠  متر مربعسنگ گرانيتکارخانٔه سنگ گرانيت سعيد۱۰

 برای مطالعه 
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٢ ــ فعاليت های عمرانی 
در زمينٔه فعاليت های عمرانی بعد از انقالب اسالمی  می توان به سه بخش عمدٔه زير اشاره کرد:

مراکز  ايجاد  نيز  و  گازرسانی  رسانی،  رسانی،آب  برق  شبکه های  ايجاد  جمله  مهمی از  پروژه های  انجام  روستايی:  عمران   
مخابراتی و واگذاری  تلفن به روستاييان از جملٔه آن هاست. 

 برای مطالعه 
برای پی بردن به حجم فعاليت ها در اين بخش، می  توان به شاخص های زير اشاره کرد: 

روستا   ۱۶۷۸ به   ١٣٨٧ سال  در  که  بوده  روستا   ۹ تنها   ١٣٥٧ سال  در  استان  برق  دارای  روستاهای  تعداد 
برخوردارند.در سال ١٣٥٧ هيچ يک از  افزايش يافته است. هم اکنون حدود ۹۷٪ روستاها ی استان از نعمت برق 
روستا ها تلفن نداشتند، در حالی که در سال ١٣٨٧ به ۱۶۶۰ روستا افزايش يافته است.در سال ١٣٥٧ هيچ يک از 
روستاها از آب آشاميدنی سالم برخوردار نبودند، در حالی که تا پايان سال ۱۳۸۷ مجموع خطوط انتقال آب و شبکٔه 
روستاها،  از  زيادی  تعداد  برای  اخير  سال  چند  در  آن،  از  گذشته  است.  رسيده  کيلومتر   ۵۸۸۳ به  استان  آبرسانی 
گازرسانی صورت گرفته و بيش از ۱۲۰۰۰۰ نفر از جمعيت استان از نعمت گاز برخوردار شده  اند. ساير تأسيسات 

زير بنايی مانند راه سازی، پل سازی و... نيز در اکثر روستا ها صورت گرفته است.

 برای مطالعه 

۱٦٠٠

٤٠٠

۱٠٠٠

۱٤٠٠

۱٨٠٠

۱٢٠٠

٢٠٠
٠

٨٠٠
٦٠٠

تلفن

سال١٣٨٧
سال١٣٥٧

آب رسانی گازرسانی
برق رسانی

شکل ٣ ــ٦ ــ نمودار مقايسۀ فعاليت های عمران 
روستايی در سال های ۱۳۵۷ و ۱۳۸۷
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 عمران شهری: در بخش دوم فعاليت های عمرانی بعد از پيروزی انقالب اسالمی، می توان به فعاليت ها و دستاوردهايی اشاره  
کرد که باعث پيشرفت و رونق بسياری از شهرهای استان شده است. برای اطالع بيشتر به جدول ٤ــ٦ توجه کنيد.

 برای مطالعه 
جدول ٤ ــ٦ ــ مقايسۀ فعاليت های عمران شهری در استان، قبل و بعد از پيروزی انقالب اسالمی

 متوسط رشد ساليانه
(درصد)

 تعداد مشترکان در سال
١٣٨٧ تعداد مشترکان در سال ١٣٥٧ نوع فعاليت رديف

۱/۴۸ ۱۸۹۰۹۹ ۲۰۱۸۶ آب آشاميدنی سالم ۱
۱۲/۵ ۲۵۶۹۷۶ ۲۹۰۰۰ برق ۲
۲۰ ۱۹۴۰۰۰ ۰ گاز ۳
۱۱/۱ ۲۹۱۹۶۵ ۱۲۴۰۰ تلفن ۴

شکل٤ ــ٦ــ نمايی از پروژه های مهم عمران شهری در استان  بعد از پيروزی انقالب شکوهمند اسالمی
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 راه  وترابری: به جدول و نمودار زير نگاه کنيد با مقايسٔه عملکرد دولت در سال ١٣٥٧ با ١٣٨٧ در زمينٔه راه سازی چه 
نتايجی می توان گرفت؟   

 برای مطالعه 
شکل ٥  ــ٦ــ بخشی از فعاليت های راه  سازی در استان 

جدول ٥ ــ٦ ــ فعاليت راه سازی استان در سال های ۱۳۵۷ و ۱۳۸۷

متوسط رشد ساليانه (درصد)نرخ رشد کل دورهسال ۱۳۸۷سال ۱۳۵۷نوع راه ارتباطیرديف
۱۴۰۳۲۰۱۲۸/۶۲/۸طول راه های اصلی آسفالته۱
۶۰۱۲۴۷۱۹۷۸۱۰/۶طول راه های فرعی آسفالته۲
۱۹۳۷۲۰۱۹۷۴۱۹/۲طول راه های روستايی (شوسه و آسفالته)۳

شکل ٦ ــ٦ ــ نمودار مقايسۀ طول راه های ارتباطی 
استان کردستان در سال های ۱۳۵۷ و ۱۳۸۷

٤٠٠٠

١٥٠٠
٢٠٠٠
٢٥٠٠
٣٠٠٠
٣٥٠٠

١٠٠٠

٠
٥٠٠

سال١٣٨٧

کيلومتر

سال١٣٥٧

طول راه های اصلیطول راه های فرعی آسفالته
طول راه های روستايی

(شوسه وآسفالته)
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۱ــ منظور از فعاليت های  عمرانی در شهر  يا روستا چيست ؟
۲ــ پروژه های عمرانی در استان پس از پيروزی انقالب اسالمی توسط کدام نهاد انقالبی آغاز شد و توسط کدام 

نهادها پيگيری و تداوم پيدا کرد ؟
۳ــ در محل زندگی شما کدام طرح   های عمرانی انجام شده  يا در حال اجراست؟ تحقيق کنيد و گزارش آن را 

به کالس ارائه دهيد. 

فعاليت  

شکل ٧ ــ٦ ــ نمايی از پروژه های آموزشی استان بعد از پيروزی انقالب اسالمی

ـ  فعاليت های علمی ــ آموزشی  ۳ ـ
انقالب  بگوييد  و  کنيد  نگاه  ٧ــ٦  شکل  به 
دستاوردهايی  چه  آموزشی  علمی    ــ  زمينٔه  اسالمی در 

برای استان کردستان داشته است ؟
زمينه های  اسالمی در  انقالب  همان  طوری  که 
کردستان  استان  رونق  و  توسعه  جهت  مختلف 
دستاوردهای مهم و چشم گير داشته است،  در زمينٔه 
علمی ــ آموزشی نيز اقدامات  زيادی انجام شده است 
که  می توان به افزايش سطح پوشش تحصيلی در کلئه 
در  ويژه  ( به  متوسطه  دورٔه  پايان  تا  ابتدايی  دوره های 
روستاها که قبالً فاقد هرگونه امکانات آموزشی بودند )، 
گسترش  عالی،  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  توسعٔه 
سطوح  در  تحصيل  ادامٔه  برای  مختلف  رشته های 
مختلف دانشگاهی (از کاردانی تا دکتری) و...اشاره 
کرد. در  نهايت دستاوردهای انقالب در زمينٔه علمی  ــ 
آموزشی را می توان در دو بخش «آموزش و پرورش» 

و «آموزش عالی» بررسی کرد.
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 آموزش و پرورش: تحصيل و آموزش ( به ويژه آموزش عمومی) در هر جامعه  ای،يکی از ارکان اساسی آن 
جامعه است و حق مسلم کلئه افراد جامعه است که از نعمت سواد بهره مند  شوند. با در نظر گرفتن اين مسئلٔه حساس 
و مهم می توان گفت  که قبل از انقالب بسياری از مناطق، بخش  ها و روستاهای استان ما از داشتن مدرسه و محل 
آموزش بی بهره بودند اما پس از پيروزی انقالب اسالمی، با توجه به اهميت و جايگاه علم در جامعه و بها دادن به تعليم 
و تربيت، از سوی مسئوالن فعاليت های فراوانی صورت گرفته است که از جمله می توان به گسترش و ايجاد مدارس 
در تمام مناطق، بخش  ها و روستاهای استان اشاره کرد. يکی از اقدامات مهم نظام جمهوری اسالمی در زمينٔه آموزش 

و پرورش، تأسيس مدارس شبانه روزی بوده است.
٭ به نظر شما تأسيس اين مدارس چگونه زمينٔه ادامٔه تحصيل دانش آموزان روستايی را فراهم کرده و از ترک 

تحصيل آنان جلوگيری کرده است ؟ 
در جدول زير بخشی از دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی در زمينٔه  آموزش و پرورش درج شده است:

 برای مطالعه 
جدول ٦ــ٦ــ مقايسه شاخص های آموزش و پرورش در استان  از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۷

ميزان تغيير / رشدسال  تحصيلی ۸۸  ــ١٣٨۷سال  تحصيلی۵۷ ــ١٣٥۶عنوان شاخصرديف
بيش از ۲/۵ برابر۴۷/۶۶۹۳/۸۳پوشش تحصيلی( ابتدايی تا متوسطه)۱
بيش از ۶ برابر۶۳۶/۲۷سهم آموزش های فنی و حرفه ای۲
بيش از ۳ برابر۲۹/۷۷۹/۳۴درصد باسوادی۳
بيش از ۳ برابر۲۱/۵۴۷۲/۳درصد باسوادی در مناطق روستايی۴
بيش از ۵ برابر۱۴/۹۸۷۰/۱۴درصد باسوادی زنان۵
بيش از۲ برابر۱۷۵۲۳۶۹۵تعداد کل آموزشگاه  ها۶
۱۰۰ درصد افزايش۰۷تعداد پژوهش سرای دانش آموزان۷
بيش از ۷ برابر۱۸۱۳۵تعداد آزمايشگاه های استاندارد۸
بيش از ۲۲ برابر۱۰۵۲۴۵۹تعداد کتابخانه های مدارس۹
بيش از ۷ برابر۱۳۹۰تعداد هنرستان های فنی و حرفه ای۱۰
۱۰۰ درصد افزايش۰۱۲تعداد خانه های معلم (مراکز رفاهی فرهنگيان)۱۱
۱۰۰ درصد افزايش۰۱۶۷تجهيز مدارس به آزمايشگاه رايانه۱۲

بيشتر بدانيم  
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 آموزش عالی: قبل از انقالب تنها  يک مرکز آموزش عالی در استان کردستان وجود داشت که آن هم وابسته 
به دانشگاه رازی کرمانشاه بود اما پس از پيروزی انقالب،عالوه بر توسعٔه اين  مرکز آموزش  عالی و تبديل آن به دانشگاه 
کردستان، چندين دانشگاه ديگر در اين استان تأسيس شد. در حال حاضر اکثر شهرهای استان دارای دانشگاه اند و 
تعداد دانشگاه های استان هم اکنون به ۴۷ واحد دانشگاهی افزايش يافته است. در سنندج، دانشگاه کردستان، پيام نور، 
دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی و مراکز آموزش علمی کاربردی و آموزشکده  های فنی  و حرفه  ای و... در 
حال فعاليت اند. در سال ۱۳۵۷، تعداد کل دانشجويان شاغل به تحصيل در استان کردستان ۴۵۹ نفر بوده که اکنون 

آمار دانشجويان استان به ۵۸۹۹۱ نفر افزايش يافته است.

 برای مطالعه 
جدول ٧ ــ٦  ــ تأسيس مراکز آموزش عالی استان  بعد از پيروزی انقالب شکوهمند اسالمی

تعدادنام دانشگاهرديف
تعداد دانشجوی تعداد رشته دانشکده/مرکز/ واحد

دوره های تحصيلیدر حال تحصيل

کاردانی،کارشناسی، کارشناسی ارشد ــ دکترای ۵۱۲۰۱۰۳۹۸ دانشکدهدانشگاه کردستان۱
تخصصی

۵ دانشکده و ۳ مرکز دانشگاه علوم پزشکی۲
کاردانی، کارشناسی،  کارشناسی ارشد، ۲۸۱۸۷۰تحقيقات

دکترای عمومی ، دکترای تخصصی
کاردانی، کارشناسی،  کارشناسی ارشد۴۵۶۲۱۲۵۳ مرکز و۶ واحددانشگاه پيام نور۳
کاردانی،کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای عمومی۱۲۱۱۴۱۵۲۰۰ واحددانشگاه آزاد اسالمی۴
کاردانی و کارشناسی۱۵۶۷۵۶۲۰ مرکزدانشگاه جامع علمی کاربردی۵
کاردانی و کارشناسی۵۵۴۴۶۵۰ مرکزساير مراکز آموزش عالی۶

۴ ــ فعاليت های فرهنگی 
انقالب  پيروزی  از  بعد  اما  بود  فرهنگی  امکانات  نوع  هر  فاقد  محروم و  استان های  از  يکی  کردستان  استان  انقالب،  از  قبل 
استان  پيشرفت  و  ارتقا  به  و  کنند  زدايی  محروميت  مختلف  بخش های  در  تا  گرفتند  کار  به  را   خود  تالش  تمام  اسالمی مسئوالن 
قراردارند،  بپردازند. در اين جهت گسترش مراکز فرهنگی و ايجاد مکان هايی که در مسير فعاليت های فرهنگی مؤثر و مورد نياز 
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مورد توجه قرارگرفت و در اين بخش کتابخانه ها، کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مجتمع های فرهنگی ــ هنری و 
ساير مراکز وابسته تأسيس گرديد.  

جدول ٨ ــ٦ــ مقايسه مراکز فرهنگی استان در سال های ۱۳۵۷ و ۱۳۸۷

 رشد متوسط ساليانه
(درصد)

تعداد نوع و زمينه فعاليت فرهنگی رديف
سال ۱۳۸۷ سال ۱۳۵۷

۹/۴ ۳۸ ۹ کتابخانه عمومی ۱
۶/۷ ۱۴ ۲ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۲
۳/۳ ۷ ۰ مجتمع های فرهنگی هنری ۳
۶۳/۳ ۱۹ ۱ انتشاراتی ۴
۲۶/۶ ۲۴ ۳ چاپخانه ۵

۳ ۳ سينما ۶

٥  ــ فعاليت های بهداشتی، درمانی
اگر چه موضوع بهداشت و درمان در هر جامعه  ای، يکی از ارکان ضروری آن جامعه است  و از حساسيت و اهميت خاصی 
برخوردار است اما قبل از انقالب بسياری از شهرها و روستاهای استان ما از حداقل امکانات و مراکز بهداشتی و درمانی بی نصيب 
بودند. بعد از پيروزی انقالب شکوهمند اسالمی توجه به سالمت جامعه و توسعٔه مراکز بهداشتی ــ درمانی نيز مانند ساير بخش ها در 
دستور کار قرار گرفت و در اين جهت اقدامات قابل توجهی صورت گرفت. برای اطالع بيشتر به جدول ٩ــ٦ مقايسه شاخص های 

بهداشتی و درمانی مراجعه شود.

 برای مطالعه 
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جدول ٩ ــ٦ــ مقايسه شاخص  های  بهداشتی و درمانی در سال  های ۱۳۵۷ و ۱۳۸۷ 

متوسط نرخ رشد نرخ رشد کل دوره(درصد) انتهای  ۱۳۸۷ابتدای ۱۳۵۷عنوان شاخصرديف
ساليانه (درصد) 

۹۹۷۵۶۶۶۳/۶۷/۰۱تعداد پزشک عمومی۱
۳۵۲۸۶۷۱۷/۱۷/۳تعداد پزشک متخصص۲
۰/۱۷۰/۷۱۳۱۷/۶۴/۹سرانٔه پزشک به ازای هر هزار نفر۳
۰/۵۶۱/۵۵۱۷۶/۸۳/۵سرانٔه تخت بيمارستانی به ازای هر  هزار نفر۴
۳۰۷۱۱۳۶/۷۲/۹تعداد مراکز بهداشتی درمانی روستايی۵
۲۲۹۵۳۳۱/۸۵تعداد مراکز بهداشتی درمانی شهری۶
۲۲۶۱۴۲۶۹۱۱۱/۷تعداد خانه های بهداشت۷
۷۱۵۱۱۵۴تعداد بيمارستان های استان۸
۲۵۵۱۹۵۵۸۰۰۲۷تعداد تخت های بيمارستانی۹

 برای مطالعه 

فعاليت  
صورت  به  خود  زندگی  محل  در  درمانی   و  بهداشتی  زمينٔه  اسالمی در  انقالب  دستاوردهای  از  مورد يکی  در 

گروهی تحقيق نموده و گزارش آن را به کالس ارائه دهيد. 
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سی سال از پيروزی انقالب شکوهمند اسالمی  می گذرد و درخت انقالب امروز به حدی بزرگ و تنومند شده که شاخ و برگ 
انقالب  برکات وجود  کشور از  استان های  ساير  مانند  نيز  کردستان  استان  افکنده است.  سايه  اسالمی ايران  کشور  تمامی گسترٔه  بر  آن 

اسالمی  بی بهره نبوده و اين 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 موقعيت خاص و وضعيت 
شکوفايی  و  رشد  زمينه ها  از  بسياری  در  آينده  در  می تواند  استان  اين  آن،  متخصص  و  ماهر  انسانی  نيروی  و  کردستان  استان  طبيعی 
پيدا کند. طبق بررسی های انجام شده بسياری از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان طی سال های پس از انقالب رشد 
بسيار چشم گيری داشته است اما با توجه به استعداد های خدادادی و توان باالی کردستان در زمينٔه منابع طبيعی و نيروی انسانی، استان 
کردستان سزاوار توجه بيشتر مسئوالن و گام های اساسی در راه توسعه و پيشرفت آن است اما بايد توجه داشت که در مسير توسعٔه 

استان تنگناها و محدوديت هايی وجود دارد که در اينجا به برخی از آن ها اشاره می شود.

شکل ٨ ــ٦ــ بخشی از توانمندی های استان مبنايی برای چشم انداز آينده

 درس پانزدهم : چشم انداز آيندۀ استان
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 برخی از مهم  ترين مشکالت و محدوديت ها بر سر راه توسعۀ استان
ــ کمبود تأسيسات مهار، ذخيره و انتقال آب و شبکه های آبرسانی 

ــ عدم تطابق منابع آب و خاک، نيمه مکانيزه بودن کشاورزی، شيب زياد، کوچکی و پراکندگی اراضی در مناطق غربی استان 
و...

ــ کاهش بارندگی به ويژه در نيمٔه شرقی استان و وقوع خشک سالی  های پی در پی
ــ توسعه نيافتگی بخش صنعت و معدن متناسب با قابليت های استان

  ــ فقدان شبکه های جمع آوری فاضالب در روستاها و ضعف آن در شهرها  
 ــ پر هزينه بودن احداث راه های زمينی با توجه به وضعيت کوهستانی و صعب العبور بودن بسياری از مناطق استان

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

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

 مهم ترين اهداف و راهبردهای پيشنهادی برای توسعۀ استان
بر اساس سند چشم انداز ۲۰ سال آينده، 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 خيز استان
ـ   توسعه و نوسازی زير ساخت های کشاورزی و دام پروری متناسب با ظرفيت آب و برنامه  های مديريت منابع آب استان ـ

ــ حفاظت، احيا، توسعه و بهره برداری اصولی از منابع طبيعی (جنگل  ها و مراتع) و محيط زيست استان در جهت نيل به   توسعٔه 
پايدار 

توسعۀ پايدار: رسيدن به مراحل باالی رشد و توسعه بدون تخريب محيط زيست.
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ــ تقويت شبکه های زير بنايی( ارتباط زمينی، ريلی، هوايی، 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 قابليت های گردشگری استان

 ــ جذب و نگه داری منابع انسانی و شناسايی نيروهای کارآفرين و افزايش مشارکت نيروهای محلی در مديريت توسعٔه استان
 ــ ارتقای شاخص  های توسعٔه انسانی و افزايش ظرفيت های آموزش عالی با اولويت دادن به نياز های استان و...

در نهايت، در جهت چشم انداز آينده استان، برای ارتقا و پيشرفت بيشتر و هماهنگ با ساير نقاط کشور بايد به اهداف پيشنهادی 
با توجه به توانمندی  های استان در ابعاد مختلف اشاره  شود. 

شکل ١٠ ــ٦ــ محصوالتی که زمينه  ساز توسعه صنايع تبديلی استان اند.

الف) اهداف و راهبردهای توسعه 
در بخش کشاورزی و منابع طبيعی:

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

مهم  ترين اهداف اين بخش عبارت اند از:
ــ بهره  وری اصولی از منابع طبيعی و 
انسانی در جهت توسعٔه کشاورزی متناسب با 

شرايط آب و هوايی استان 
بهينه  استفادٔه  راهکارهای  تقويت  ــ 
محصوالتی  افزودٔه  ارزش  از  حداکثری  و 
مانند توت  فرنگی، از طريق تشکيل بنگاه های 
فروش،  و  برداشت  کشت،  و  تکثير  تعاونی 
توسعٔه ناوگان حمل و نقل، احداث سردخانه 
پيوستٔه  و  وابسته  صنايع  توسعٔه  نگهداری،  و 
تبديلی توت فرنگی (توليد کنستانتره، اسانس، 

مربا و... )در استان کردستان

بيشتر بدانيم  
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شکل ١١ــ٦ــ مجتمع  های آبزی   پروری استان

ــ فرآوری سيب زمينی (پودر، پوره، خالل، نشاسته و...)
ــ حمايت از احداث مجتمع های صنعتی دام در استان کردستان

ــ ارتقای کمی و کيفی محصوالت کشاورزی برابر با استانداردهای ملی و جهانی 
ــ ايجاد ايستگاه های تحقيقاتی و نهالستان های توليد نهال و نشا با استفاده از تکنيک کشت بافت به منظور 

تکثير سريع و عاری از ويروس
ــ توجه به توسعٔه آبزی پروری وتسريع در تکميل پروژٔه آبزی پروری سيروان

  ــ طرح توليد و بسته بندی خشکبار به طريق صنعتی و بهداشتی
ــ تأسيس کارگاه های نيمه صنعتی فرآورده  های الياف توليدی بز مرُخز

حاشئه  پمپاژ  و  کشاورزی  چاه  های  برقراری  جهت  ولت  کيلو   ۲۰ نفوذی  خطوط  بازسازی  و  احداث  ــ 
رودخانه ها 

ب)اهداف راهبردهای توسعه در بخش منابع آب:
ــ تکميل سدهای در دست ساخت سيا زاخ، سورکه ول، چراغ ويس، گاران، زيويه، ژاوه و...

ــ پروژٔه انتقال آب از مناطق غربی استان به دشت های شرقی و شمال شرقی استان
ــ احداث و توسعه  ی ايستگاه های پمپاژ و ترويج روش های نوين آبياری و هم چنين شبکه  های محلی انتقال 

آب در دشت های استان (حدود۸۰۰ کيلومتر)
پ) اهداف و راهبردهای توسعه در بخش صنعت و معدن:

ــ تجهيز و توسعٔه شهرک های صنعتی موجود و احداث شهرک های صنعتی جديد
ــ توسعٔه شرکت های تخصصی سنگ های تزيينی 

ــ احداث و راه اندازی واحدهای صنعتی مادر (پتروشيمی، پااليشگاه نفت، ذوب آهن و فوالد ) 
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ــ احداث کارخانٔه توليد سيمان خاکستری ديواندره، سقز و...
ــ ايجاد صنايع تبديلی و تکميلی بخش کشاورزی

ــ ايجاد صنايع تجهيزات پزشکی و دارويی 
ــ احداث کشتارگاه صنعتی در قالب خوشه های صنعتی شامل فرآورده های گوشتی، چرم و محصوالت چرمی، 

مکمل های غذايی و... 

شکل ١٢ــ٦ــ  فرآورده های صنعت چرم

ــ  جلب مشارکت و حمايت از سرمايه گذاران بخش خصوصی برای سرمايه گذاری در بخش صنعت و معدن  
و  شيشه ای  الياف  الستيک،  توليد  خودروسازی،  کنستانتره،  جديد،  صنايع  ايجاد  برای  مناسب  مکان   يابی  ــ 

بازيافت پس مانده های صنعتی، توليد لوازم الکتريکی و...  
٭ با توجه به اطالعاتی که از توانمندی  های شهرستان محل زندگی خود داريد، توسعٔه کدام يک از صنايع را 

پيشنهاد می کنيد؟ 
ت) اهداف و راهبردهای توسعه در بخش ميراث فرهنگی و  گردشگری:

ــ اجرايی کردن طرح جامع گردشگری استان
ــ اجرای طرح ساماندهی و توسعٔه گردشگری درياچٔه زريبار 

ــ تملک و احيای عمارت و چهار باغ خسرو آباد 
ــ اجرای محور فرهنگی ــ تاريخی سنندج 

ــ تکميل، توسعه و تجهيز مجموعٔه خانٔه کُرد 
ــ حمايت از احداث هتل ها و مجتمع های گردشگری استان       
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ث) اهداف و راهبردهای توسعه در بخش بازرگانی و حمل و نقل:
ــ ايجاد منطقٔه ويژٔه اقتصادی دهگالن و  منطقٔه آزاد تجاری مريوان

ــ تسريع در ايجاد زيرساخت ها و تجهيز بازارچه  های مرزی (باشماق مريوان، سيف سقز، سيران بند بانه )
ــ تسريع در تصويب  مرز بين المللی (رسمی) باشماق مريوان و اجرای آن 

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

ــ احداث راه آهن همدان ــ سنندج ــ مريوان
ــ اتمام بزرگراه کرمانشاه ــ سنندج ــ مياندوآب: با توجه به اين که استان کردستان در حلقٔه اتصال استان های 
جنوب غرب به شمال غرب کشور است، از اين نظر ايجاد بزرگراه شمال ــ جنوب در غرب کشور چندين سال است، 

در برنامٔه دولت قرار گرفته و بخش هايی از آن انجام شده است.
ج) اهداف و راهبردهای توسعه در زمينۀ آموزش عالی و بهداشت و درمان:

ــ توسعٔه دانشگاه های استان کردستان و دانشکده های وابسته به آن ها در جهت توانمندی ها و نيازهای استان
ــ توسعٔه رشته های تحصيلی واحد های دانشگاهی پيام نور متناسب با نياز های استان 

ــ ايجاد آموزشکدٔه فنی و حرفه ای صنايع دستی
ــ احداث مجتمع آموزشی فرش دست باف سنندج

 ــ ايجاد مراکز رشد و بوستان های علم و فّناوری، مرکز تحقيقات و پارک فّناوری صنايع الکترونيک و...
و  دهگالن  ديواندره،  آباد،  سرو  شهرهای  در  بيمارستان  ايجاد   ) استان  درمان  و  بهداشت  شبکٔه  توسعٔه  ــ 

شکل ١٣ ــ٦ــ مجتمع  های گردشگری
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بيمارستان های تخصصی مانند بيمارستان قلب در سنندج و...)
ــ تسريع در تکميل و بهره برداری بيمارستان های سقز و بانه

چ) اهداف و راهبردهای توسعه در بخش اجتماعی، فرهنگی، هنری و تربيت بدنی:
ــ ايجاد امکانات زير بنايی برای توسعٔه اجتماعی استان 

در  تعاونی  سرمايه های خصوصی و  جذب  دولتی و  غير  تشکل های  تقويت  فرهنگی و  فعاليت های  گسترش  ــ 
فعاليت های فرهنگی و هنری 

ــ کاهش مشکالت بيکاری و ناهنجاری های اجتماعی و کمک به سالمت خانواده و جامعه
ــ تکميل پروژه های تربيت بدنی مانند استاديوم ۱۵۰۰۰ نفری سنندج، احداث سالن ۶۰۰۰ نفری و خوابگاه 

۴۰۰ نفری سنندج و ۲۰ پروژٔه نيمه تمام ديگر و احداث ۱۵ استخر و ۴۰ سالن ورزشی
ــ بستر سازی برای افزايش مشارکت اجتماعی، فرهنگی و سياسی زنان در روند توسعٔه استان 
٭ شما چه پيشنهادهايی برای توسعٔه اجتماعی، فرهنگی، هنری و... استان ارائه می  کنيد ؟

ح)اهداف و راهبردهای توسعه در بخش عمران شهری و روستايی: 
ــ ساماندهی بافت های فرسوده و مناطق حاشيه ای شهرها

ــ تسريع در اجرای طرح های  هادی روستايی و جامع شهری
ــ توسعه و اصالح شبکٔه آب شرب مناطق شهری و روستايی

ــ تسريع در اجرای عمليات گازرسانی شهری و روستايی 
ــ احداث و توسعٔه شبکٔه دفع فاضالب و تصفيه خانه های فاضالب در شهر ها 

ــ مطالعه و احداث مراکز بازيافت زباله های شهری و روستايی
ــ تقويت و ايجاد زير ساخت های ناوگان حمل و نقل درون شهری استان 

خوشبختانه برخی از راهبردهای توسعٔه استان وارد مرحلٔه عملياتی شده و در حال اجراست (مانند سد سازی 
و انتقال آب به مناطق حاصل خيز شرقی استان، ايجاد شهرک های صنعتی، توسعٔه شبکٔه حمل و نقل، توسعٔه شبکٔه 

مخابرات، گازرسانی و... )

فعاليت  
۱ــ ضمن تجسم تغييرات محل زندگی خود در ۱۰سال آينده؛ در زمينه های طبيعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی، 

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

درياچۀ زريبار
روستای پالنگان

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

منطقۀ سورين بانه
«چم شوی» بانه

منطقۀ «به گر و په ريشان»
منطقۀ حفاظت شده بيجار

کوه «کوره ميانه»  

تپۀ باستانی «زيويه»
غار «کرفتو»

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

قلعۀ «قم چقای» بيجار 
قلعۀ حسن آباد

گورستان شهرک زاگرس
پل صلوات آباد بيجار

پل فرهاد آباد قروه
قلعۀ مريوان

 مسجد جامع  سنندج
 قرآن نگل

پير شاليار   
مقبرۀ صاحبه خاتون بيجار   

مقبرۀ شيدای نازدار
مسجد دو مناره ای سقز

مقبرۀ سلطان بالغ
زيارتگاه طاقه گوره

پير عکاشه
کليسای سنندج

کيلومتر

جاذبه های طبيعی                                             جاذبه های تاريخی                                     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
جمعيت شهرهای استان کردستان به نفر

٦٠           ٤٠               ٢٠                 ٠              ٢٠ کيلومتر
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منابع  و  مآخذ

۱ــ صفی زاده، صديق، ١٣٧٨،تاريخ کرد و کردستان، تهران، نشر آتيه
۲ــ سنندجی، ميرزا شکراللّٰه،١٣٦٦، تحفۀ ناصری، تهران، انتشارات اميرکبير

۳ــ جمعی از نويسندگان، ١٣٦٧،کرد در دائرة المعارف اسالم، ترجمٔه اسماعيل فتاح قاضی، اروميه، مرکز نشر فرهنگ و 
ادبيات کردی

۴ــ محمودی ازناوه، سعيد،١٣٨٤، کردستان (مجموعه عکس  هايی از کردستان)، تهران،خانٔه فرهنگ و هنر گويا۴
۵ــ زارعی، محمد ابراهيم،١٣٨٦، سيمای ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان کردستان، سنندج، سازمان 

ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان کردستان
۶ــ کينان،درک،١٣٧٢، کردها و کردستان، ترجمٔه ابراهيم يونسی، تهران، انتشارات نگاه

۷ــ کلباسی، ايران،١٣٦٢، گويش کردی مهابادی، تهران، مؤسسٔه مطالعات و تحقيقات فرهنگی
۸  ــ رخزادی، علی،١٣٧٩، آوا شناسی، دستور زبان کردی، تهران، انتشارات ترفند 

۹ــ وان برويين سن، مارتين، ١٣٧٨،جامعه شناسی مردم کرد، ترجمٔه ابراهيم يونسی، تهران، انتشارات پانيذ
۱۰ــ نقيب سردشت، بهزاد، ١٣٨٥،ساز شناسی موسيقی کردی، تهران، انتشارات توکلی 

۱۱ــ رهو، روشنک،١٣٨١، پوشاک زنان کرد، فصل نامۀ فرهنگ کردستان، سال سوم، شماره ۱۱، تابستان 
۱۲ــ ايزدی، مصطفی (و ديگران)،١٣٧٨، تهاجم عراق و مقابله با متجاوزين، دانشگاه امام حسين (ع)، تهران 

۱۳ــ شيرزادی، رضا (و ديگران)،١٣٨٣، بررسی جنگ  های ۵۰۰ سال اخير ايران و مقايسه با جنگ تحميلی عراق 
عليه ايران، عروج نور، تهران 

۱۴ــ سميعی، علی،١٣٨٢، کارنامۀ توصيفی عمليات های ۸ سال دفاع مقدس، نسل کوثر، تهران
۱۵ــ احسنی، نبی،١٣٨١، سيمای کلی مناطق جنگلی کردستان، ادارهٔ کل حفاظت محيط زيست استان کردستان، سنندج 

۱۶ــ ايرانی، جمال، ١٣٨٦، پژوهش تصويری در جغرافيای استان کردستان، سازمان آموزش و پرورش استان کردستان 
۱۷ــ ايرانی، جمال،۱۳۸۲ تا ۱۳۸۳، توريسم و اثرات اقتصادی و فرهنگی آن در استان کردستان، نشريه ژينگه شماره 

۲ الی ۱۰، سنندج 
۱۸ــ ايرانی، جمال ، ١٣٧٨، زريبار از نگاهی ديگر، نشرئه رشد آموزش جغرافيا، شماره ۵۴ الی ۵۶  

ـ مذهبی استان کردستان، مجله فرهنگ کردستان، شماره ۲۲  ۱۹ــ ايرانی، جمال، ١٣٨٤،جاذبه  های گردشگری فرهنگیـ 
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۲۰ــ ايرانی، جمال،١٣٨٧ و ديگران، جغرافيای استان کردستان، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ايران، تهران 
سد  آب خيز  حوضۀ  در  رسوب گذاری  و  فرسايش  بر  آن  تأثير  و  زه کشی  شبکۀ  رابطۀ  اقبال،١٣٧٤،  وحدانی،  ۲۱ــ 

قشالق، پايان نامٔه کارشناسی ارشد، تهران  
۲۲ــ وحدانی، اقبال و احسنی، نبی، ١٣٨٥، بررسی زيستگاه کوساالن، کار پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج 

۲۳ــ لحافيان، جمال، بی تا، کهن  ترين سنگ نگاره  های ايران در کردستان، ميراث آريا (خبرگزاری اجتماعی و فرهنگی) 
۲۴ــ بدناريک، رابرت  جی،جوالی ٢٠٠٧، اولين کنفرانس بين   المللی مربوط به فنجان  نماها 

۲۵ــ مردوخ، شيخ محمد،١٣٥١، کرد و کردستان، غريقی، سنندج 
۲۶ــ طباطبايی، محمد ــ قصريانی، ١٣٧١، فرهنگ ؛ منابع طبيعی کردستان، جهاد دانشگاهی 

۲۷ ــ مريوانی، محمد، ١٣٨٢، بيجار در گذر زمان، توسکا، تهران
۲۸ــ بدليسی، امير شرف خان، ١٣٧٣، شرف نامه  يا تاريخ مفصل کردستان، با مقدمه و تعليقات محمد عباسی، تهران، نشر 

حديث 
۲۹ــ قاضی، محمد شريف، ١٣٧١ ، زبدة التواريخ سنندجی در تاريخ کردستان، به کوشش محمد رئوف توکلی، تهران ؛ 

انتشارات توکلی
کردستان،  تاريخ  و  جغرافيا  در  الظفر  مرآت  و  ناصريه  و  حديقه  نگار)،١٣٨١،  (وقايع  علی   اکبر  کردستانی،  ۳۰ــ  

تهران  ،گلبان  چاپ
۳۱ــ اردالن، مستوره (ماه شرف)، ١٣٢٥، تاريخ اردالن، با مقدمه و تصحيح ناصر آزادپور، سنندج، چاپ بهرامی 

۳۲ــ اورامانی، محمد امين، ١٣٨٠ ، تاريخ اورامان (ميژوی هه   ورامان) به کردی، تهران، انتشارات بلخ
۳۳ــ چلبی، اولياء ، ١٣٦٤، سياحت نامه (کردستان در تاريخ همسايگان) ترجمۀ فاروق کيخسروی، اروميه، انتشارات 

صالح  الدين ايوبی 
۳۴ــ حيرت سجادی، عبدالحميد، ١٣٧٩ ، ايالت و عشاير کردستان، سنندج، انتشارات دانشگاه کردستان 

۳۵ــ روحانی، بابامردوخ، ١٣٧١، تاريخ مشاهير کرد، تهران، انتشارات سروش، جلد ۳ 
۳۶ــ زکی، محمد امين ١٣٧٧، تحقيقی دربارۀ کرد و کردستان، ترجمه و توضيح حبيب  الله تابانی، تهران آيدين 

۳۷ــ شرفکندی (هه  ژار)، عبدالرحمن،١٣٦٠، شرف نامه  يا تاريخ مفصل کردستان به کردی، تهران، چاپخانٔه جواهری 
۳۸ــ گزارش عملکرد ۳۰ سالٔه سازمان ها، نهادها، ادارات و ارگان های استان کردستان، ١٣٨٧ 

۳۹ــ آرشيو اطالعات  سازمان ها، نهادها، ادارات و ارگان های استان کردستان، ۱۳۸۸ 
۴۰ــ سايت اينترنتی سازمان ها، نهادها، ادارات و ارگان های استان کردستان، ۱۳۸۸

۴۱ ــ ميراث بازيافته (استان کردستان) بی تا ــ گزارش عملکرد گردشگری از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴، سازمان ميراث فرهنگی و 
گردشگری استان کردستان 
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۴۲ــ استان کردستان در يک نگاه، ١٣٨٨، دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان 
۴۳ــ فصل نامٔه طبيعت گردی (علمی   ــ ترويجی ١٣٨٧)، سال اول، شماره اول، تهران 

۴۴ــ مجلٔه گردشگران، شمارٔه اول، فروردين ۱۳۸۸، نشرئه داخلی انجمن صنفی دفتر خدمات مسافرت  هوايی و جهانگردی
۴۵ــ پارسه،هفته نامٔه سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری،شماره   های سال ۱۳۸۷ و۱۳۸۸ 

تقدير و تشکر
اعضای تيم تأليف کتاب استان شناسی کردستان از کليه عزيزانی که به هر نحو 
اينکه  جهت  به  و  نموده  قدردانی  و  تشکر  صميمانه  داشته اند  همکاری  تيم  اين  با 

ممکن است نامی از قلم بيفتد از ذکر اسامی خودداری می نمايد .


