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ــ استان آذربایجان شرقی در سی سال گذشته به کدام موفقیت بزرگ اقتصادی و صنعتی دست 
یافته است؟ به کمک دبیرتان چند مورد را نام ببرید. 

 درس چهاردهم :  دستاوردهای انقالب اسالمی در استان

ـ  6 شکل 1ـ

فعالیت  
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الف( بخش اقتصادی 
توسعٔه اقتصادی استان آذربایجان شرقی عالوه  بر بهبود وضع اقتصادی مردم استان، در پیشرفت و توسعٔه اقتصادی کشور تأثیر 

فراوان دارد. در اینجا با تعدادی از پیشرفت های استان بعد از انقالب اسالمی ایران آشنا می شوید: 
1ــ اقتصاد کالن: استان آذربایجان شرقی در عرصٔه اقتصاد کالن در میان استان های کشور، طی سال های اخیر  از رشد باالیی 
برخوردار بوده است و یکی از ضروری ترین بخش های اقتصاد استان در طول سال های اخیر ایجاد بازار بورس استان بود. این بازار با 
هدف توسعٔه سرمایه گذاری خصوصی و مشارکت مردم در گسترش اقتصاد استان از جایگاه خوبی برخوردار است. بورس تبریز در سال 

1384 تأسیس شد و کار خود را شروع کرد و بنا به آمار های منتشره به رشد معادل 20/5 در صد در سال1387 رسیده است.   
2ــ آموزش وپرورش: در سال های اخیر آموزش و پرورش استان در جهت بهبود و توسعه کّمی و کیفی آموزش و    پرورش 
کردن  ریشه کن  برای  تالش  باسوادی،  درصد  میزان  بردن  مرکزی، باال  روستا  مدارس  احداث  است.  کرده  چشمگیری  تالش های 
بیسوادی، اجرای مسابقات مختلف علمی، کارگاهی و آزمایشگاهی، جشنواره ها و همایش های علمی معلمان و دانش آموزان، تشکیل 

انجمن های علمی معلمان، تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی، تأسیس پژوهش سراهای دانش آموزی از آن جمله اند.
توجه ویژه به گروه های آموزشی و پرورشی به عنوان مجمع علمی و یاری دهندهٔ معلمان منشأ خدمات بسیاری بوده است. به گونه ای 
که آموزش و پرورش استان توانسته است در المپیادهای علمی مختلف، دانش آموزان مستعد زیادی به جامعه معرفی کند. کسب مدال های 
مختلف جهانی و کشوری نتیجه آن است. در زمینه جشنواره خوارزمی و سایر مسابقات نیز فعالیت چشمگیری صورت گرفته است. 

همچنین در راستای توسعه کمی و کیفی هنرستان ها در برنامه پنج سالٔه چهارم بیش از 2/4 درصد رشد داشته است. 
3ــ کشاورزی: بخش کشاورزی به عنوان بستری برای کسب اهداف توسعه در کشورهای مختلف امری ضروری قلمداد 
می شود. بخش کشاورزی به طور مستقیم از طریق تولید و صادرات بیشتر و به صورت غیر مستقیم از طریق افزایش تقاضا برای خدمات 
وفرآورده های صنعتی و تهیٔه مواد اولیه و تولید، به رشد اقتصادی کمک می کند و موجب ایجاد فرصت های شغلی جدید می شود. 
افزایش  امنیت غذایی مردم و کاهش قیمت های محصوالت غذایی و  به بهبود  پارچه می تواند  یافته و یک  بخش کشاورزی سازمان 

اشتغال و تولید و ایجاد پیوند های اقتصادی مهم در زنجیرهٔ غذایی و ایجاد تأثیرات مثبت در محیط زیست کمک کند.

ـ  6  ــ شیوه های نوین آبیاری در بخش کشاورزی در استان شکل 2ـ
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5  ــ بخش صنعت: استان آذربایجان شرقی به دلیل استقرار کارخانه های بزرگ صنعتی در آن در سال های 
به ویژه در شمال غرب ایران دارد.براساس آخرین اطالعات  بخش صنعت  اخیر موقعیت مناسبی در اقتصاد کشور 
استان، 5/39 ارزش افزوده بخش صنعت کشور 25/4 درصد از تولید ناخالص استان را تشکیل می دهد.این درحالی 

است که سهم بخش صنعت در تولید ناخالص کشور 15/8 در صد بوده است.
6  ــ معدن: استان در زمینٔه فعالیت معدنی از ظرفیت باالیی برخوردار است.در سال 1388در استان 335 
معدن فعال در حال بهره برداری بوده است که از این معادن11/72میلیون تن مادٔه معدنی از 39 نوع مختلف استخراج 

شده است. به طور مستقیم 7500 نفر دراین معادن به کار اشتغال داشته اند.
7ــ بخش برق: در بخش برق میزان خطوط انتقال و توزیع در استان در سال 1387نسبت به سال 1384حدود 

1626، درصد افزایش داشته است. 
8   ــ بخش گاز طبیعی: در سال 1384 به 46 شهر با حدود 643 هزار مشترک، گاز رسانی  شده بود که در 
طی چهار سال اغلب شهر های استان و787 روستا به جمع مراکز  برخوردار از گاز طبیعی استان پیوستند و مجموع 
در  گاز  انتقال  خطوط  صد  61در  از  بیش  کرد.افزایش  پیدا  افزایش  مشترک  هزار   813 از  بیش  به  گاز  مشترکین 

4ــ آب: بر اساس آمار سازمان آب منطقه ای استان، تعداد کل سد های استان از 106دهنه در سال 1384به 
109 دهنه در سال 1388رسیده است. در طی این  سال ها شاخص بهره برداری از آب های سطحی و زیرزمینی استان 

به ترتیب از 44  و80 در صد در سال 1384 به 55 و77 در صد در سال 1388 رسیده است.

ـ  6  ــ سد قلعه چای عجب شیر شکل 3ـ

برای مطالعه
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استان، افزایش بیش از 26/5درصد تعداد مشترکین گاز، افزایش 9 شهر به تعداد شهرهای برخوردار از گاز، افزایش 
بهره مند  تعداد خانوار های  افزایش بیش از 20 درصد در  از نعمت گاز،  به جمع روستاهای برخوردار  275 روستا 
گاز طی سالیان  انرژی  توفیقات بخش  از  تغذیه  احداث شبکه های  در  به 30 درصد  نزدیک  افزایش  گاز طبیعی،  از 

1384ــ1387 بوده است.
9ــ راه و ترابری: در استان آذربایجان شرقی طول راه های اصلی در سال 1384، 978کیلومتر بوده است 
که در سال 1388طول کل راه های اصلی استان، به 1191کیلومتر افزایش یافته است.طول راه های فرعی استان، در 
سال 84، 1661/5 کیلومتر بوده که در سال 1388 به رقم 1789/5 کیلومتر رسید. از حیث آزاد راه ها نیز تا سال 
1384 در استان، فقط 28/7 کیلومتر آزاد راه وجود داشته که با بهره برداری از آزاد راه زنجان ــ تبریز در سال 1385 

حجم آزاد راه های استان  از 198/8کیلومتر در سال 85 به 252/1 کیلومتر در سال 88 افزایش یافت.

ـ  6  ــ آزاد راه تبریز ــ زنجان شکل 4  ـ

10ــ مخابرات: در استان آذربایجان شرقی، در بخش مخابرات ضریب تلفن ثابت به عنوان شاخص دسترسی 
عمومی خطوط تلفن از 35/85 در صد در سال 1384 به 39/1 در صد در سال 1387 رسیده است.همچنین ضریب 

نفوذ تلفن همراه از 11/19درصد در سال 1384به 30در صد در سال 1387رسیده است.

برای مطالعه
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11ــ آب و فاضالب: شبکه های آب شهری استان تا سال 1384برابر 2184 کیلومتر بوده است که در سال 
1387به 7806 کیلومتر رسید و 3/4 درصد افزایش داشته است. سطح پوشش فاضالب شهری نیز از 34درصد در 

سال 1384 به 51/2 در صد در سال 1387رسیده است.
12ــ تربیت بدنی: در سال 1387 در استان آذربایجان شرقی، 363 سالن ورزشی دولتی و خصوصی فعال 
بودند که این تعداد نسبت به سال 1384)با 309 سالن( 17/5 درصد افزایش داشته است. کل مساحت سالن های 
ورزشی استان در سال 1384،  160235 متر مربع بـوده است کـه 30 در صد افزایش داشته است کـه در 1387به 
2851620 مترمربع  رسیده است.در این مدت سرانٔه فضای ورزشی استان، نیز از 28/6 متر مربع به 41 متر مربع به 

ازای هر صد نفر رسیده است.

یکی از مسئولین یا کارشناسان شهرداری ــ بخشداری یا استانداری را به کالس دعوت کنید تا دربارٔه اقدامات 
عمرانی انجام شده برای شما صحبت کند شما می توانید از قبل سؤاالتی برای پرسش از این فرد یادداشت کنید.

فعالیت  

برای مطالعه
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همیشه ملت هایی موفق اند که در زمان حال زندگی کنند و به افق های  آیندٔه پرشکوه تاریخ ملت خود بنگرند و برای ده ها سال بعد 
حیات اجتماعی خود برنامه ریزی کنند. رفاه امروز را فراهم کنند و لوازم  آسایش و سعادت نسل های آیندٔه خود را ذخیره و زمینه سازی 
نمایند. از توانمندی بالقؤه امروز، توانمندی بالفعل فردای فرزندان خودرا به وجود آورند و گفتٔه آن دهقان پیر ایرانی را  »دیگران کاشتند 

ماخوردیم، ما بکاریم دیگران بخورند« که شعار زندگی اجداد پر افتخار و آینده نگر ما بوده است، به خاطر بسپارند. 

 درس پانزدهم :  چشم انداز استان آذربایجان شرقی
 در افق 140٤هجری شمسی                            

برای مطالعه
1 ــ چشم انداز بیست سالۀ گردشگری استان آذربایجان شرقی )1404ش( 

٭ اصالح بافت قدیم شهری، احیا و بهسازی ابنیٔه تاریخی استان. 
٭ ایجاد تنوع در محصوالت گردشگری استان در جهت توسعٔه پایدار. 

٭ مطالعه در اجرای طرح های کلی گردشگری استان، در زمینه های اکوتوریسم،  ورزش های زمستانی و فصول 
دیگر. 

٭ استفاده از روش های نوین اطالع رسانی  در معرفی جاذبه های گردشگری استان.
٭ ایجاد مراکز رفاهی و امنیتی شهری وبین راهی برای گردشگران درنقاط مختلف استان. 

2 ــ چشم انداز بیست سالۀ محیط  زیست استان آذربایجان شرقی )1404ش(  
٭ تقویت هماهنگی بین سازمان ها در جهت حفظ اصول زیست محیطی. 

٭ ایجاد انگیزه در بخش خصوصی در جهت سرمایه گذاری در زمینٔه توسعه منابع زیست محیطی.
قـوانین  و رفع  آن ها  از  پروژه هـای زیست محیطـی وحـراست  ایجاد  اعتبارات الزم در جهت  تأمین  برای  قـوانین  ٭ وضع 

دست     و پاگیر.
٭ تقویت تفکرات بخشی،  در دستگاه های ذیربط جهت پیشبرد اهداف و سیاست های زیست محیطی.
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برای مطالعه

3 ــ چشم انداز بیست سالۀ شهری استان آذربایجان شرقی )1404ش(  
٭ هویت بخشی به سیمای شهرها و روستا های استان 

٭ باز آفرینی و روز آمد سازی معماری ایرانی با نگرش حفظ هویت معماری اسالمی ایرانی 
و استحکام ساخت و ساز های شهری و روستایی  بناها  ایمن سازی  برای  پیشرفتٔه روز  معیار های  ٭ رعایت 

استان
  

4 ــ چشم انداز بیست سالۀ اشتغال در استان آذربایجان شرقی )1404ش(
٭ مطالعه و ساماندهی اشتغال به منظور کاهش بیکاری 

٭ ایجاد فرصت های شغلی جدید 
٭ توسعٔه برنامه های کار آفرینی و خود اشتغالی و تقویت برنامه های حمایت از صنایع دستی 

٭ توسعٔه پایگاه های فنی وحرفه ای وسوق جوانان بیکار به سوی خود اشتغالی 
٭ ایجاد زمینٔه مناسب در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی در استان آذربایجان شرقی 

5  ــ چشم انداز بیست سالۀ جمعیت استان آذربایجان شرقی )1404ش( 
در  مخصوصاً  آن  ناگوار  پیامد های  و  جمعیت  بی رویٔه  افزایش  دربارٔه  خانواده ها  آگاهی  سطح  افزایش  ٭ 

خانواده های روستایی،  عشایری و حاشیه نشین های شهری
٭ اهمیت دادن به برنامه های بازدارندهٔ افزایش جمعیت و تقویت سازمان های ذی ربط در این خصوص

٭ ایجاد تناسب میان زاد و ولد و مرگ و میر در استان با برنامه های دقیق و مستمرکنترل جمعیت

  
6 ــ چشم انداز بیست سالۀ منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی )1404ش( 

٭ مدیریت صحیح  آب استان و جلوگیری از بهره برداری غیر اصولی از منابع آب 
٭ مهار سیالب های بهاری با ایجاد سد های مخزنی  و استفاده از آن ها در امر کشاورزی استان  

٭ جلوگیری از آلودگی منابع سطحی و زیرزمینی آب
٭ ایجاد تناسب در میزان برداشت آب و تجدید طبیعی این منابع 

٭ اصالح کلی الگوی مصرف انرژی در استان
٭ اجرای برنامه های مستمر در جهت احیا و بازسازی مراتع و جنگل ها و جلوگیری ازچرا و تخریب بی رویٔه مراتع 

٭ جلوگیری از فرسایش خاک و ایجاد بیابان زایی در استان 
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برای مطالعه
7 ــ چشم انداز بیست سالۀ صنعت استان آذربایجان شرقی )1404ش( 

و  ماشین آالت فرسوده  از رده خارج کردن  و  آمد  ماشین آالت جدید روز  با  استان  مراکز صنعتی  تجهیز  ٭ 
قدیمی  

٭ ایجاد پژوهشکده های تحقیقاتی و فّناوری و استفاده از نوآوری های متخصصان و دانشمندان در این مراکز
٭ ورود به بازار رقابت صنعتی و فّناوری در بازار های صنعتی جهانی با عرضٔه تولیدات فنی قابل رقابت با 

کشورهای  صنعتی 
٭ ایجاد ظرفیت های جدید صنعتی در شهرستان ها جهت جلوگیری از تمرکز نیروی کار در یک محیط 

٭ تعامل صنعت و کشاورزی و دامداری در جهت توسعٔه پایدار صنایع دامی، غذایی و صنعتی استان 
بازار های جهانی در جهت تقویت  به  ٭ حمایت مستمر از صنایع دستی مخصوصاً صنعت فرش و صدور آن 

صادرات  غیرنفتی

 8   ــ  چشم انداز بیست سالۀ کشاورزی استان آذربایجان شرقی )1404 ش( 
٭ در اولویت قرار دادن  تحقیقات کاربردی در بخش کشاورزی استان و شناسایی مناطق کشت تخصصی 

٭ مهار سیالب های بهاری از طریق ایجاد سد های مخزنی و بهره برداری از آن در کشاورزی
٭ تأمین امنیت غذایی استان  با تکیه بر تولید داخلی و تأکید بر توسعٔه مستمر در جهت خود کفایی استان

٭ ایجاد بانک ژن گیاهی و جانوری منطقه ای و ابداع و توسعٔه روش های مبارزٔه مستمر بیولوژیک با آفات 
کشاورزی 

٭ یکپارچه سازی  کشت توام با مدیریت نوین و استفاده از فّناوری های جدید مانند نانو تکنولوژی وبیوتکنولوژی 
در کشاورزی استان

٭ توسعٔه بهره برداری کیفی از ظرفیت های دامی و طیوری و آبزیان و اجرای طرح های اصالح نژاد در امور 
کشاورزی و دامی و آبخیزداری در استان 

9 ــ چشم انداز بیست سالۀ فرهنگی، اجتماعی وامنیتی استان آذربایجان شرقی)1404ش( 
قبیل:  از  ارتقای سطح شاخص ها  برابر و  ایجاد فرصت های   ٭ تالش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و 

آموزش سالمت، تأمین غذا، افزایش در آمد سرانه و مبارزه با فساد اجتماعی
٭ نوسازی نظام آموزشی، فراهم کردن زمینٔه رشد و توسعٔه فرهنگی بانوان، در جهت تقویت بنیاد خانواده  
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برای مطالعه
٭ تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان های انقالب و ایجاد فضای فرهنگی مطلوب برای اندیشمندان و 

نخبگان   
نهاد های  با فقر و حمایت از  برای حمایت از حقوق محرومان و مبارزه  تأمین اجتماعی  ٭ ایجاد نظام جامع 

مردمی ومؤسسات خیریه  با رعایت مالحظات دینی 
٭ فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی مردم استان و تالش در جهت رفع دغدغه های شغلی، ازدواج، مسکن و 

آسیب های اجتماعی
٭ اجرای پیش گیری از فساد اداری و مبارزه با آن در سطح استان

٭ تقویت توان امنیت عمومی در جهت ایجاد نظم فراگیر و تأمین فضای امن  و آرام در سایٔه قانون برای همه

10ــ چشم انداز بیست سالۀ توسعۀ آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
٭ اعتال و تعمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی بر پایٔه قرآن و مکتب اهل بیت )علیهم السالم(

٭ تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسالم و انقالب اسالمی و نظام مقدس جمهوری اسالمی و آگاهی کافی 
دربارهٔ تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی ــ اسالمی و اهتمام جدی به زبان فارسی

٭ تعمیق روحیه دشمن شناسی و شناخت ترفندها و توطئه های دشمنان علیه انقالب اسالمی و منافع ملی
٭ سالم سازی فضای فرهنگی، رشد آگاهی ها و فضایل اخالقی و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر

٭ بهبود مدیریت و توسعٔه منابع انسانی و ارتقاء منزلت اجتماعی، اقتصادی و مهارت های حرفه ای و بهره وری منابع 
انسانی استان

٭ اتخاذ رویکرد پژوهش محوری در کلیٔه امور فعالیت ها )تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها(
٭ توسعٔه علمی آموزش و پرورش و ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی و پرورشی برای تربیت و رشد همه جانبه و 

متعادل دانش آموزان
٭ استفاده از امکانات و شیوه های متنوع در ارائٔه خدمات آموزش و پرورش به خصوص فّناوری اطالعات و 

ارتباطات
٭ ایجاد فرصت های آموزشی برابر جنس، سن و منطقه برای دسترسی به ایدٔه جهانی آموزش و پرورش

٭ توسعٔه کمی و کیفی تجهیزات آموزشی، کارگاهی، آزمایشگاهی و فضاهای آموزشی
٭ توسعه و تعمیق مشارکت مردمی، تقویت بخش غیردولتی در فعالیت های آموزش و پرورش استان
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شکوفایی استان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

ـ  6  ــ نقشۀ راه های استان شکل 5 ـ

ــ شهر یا روستای محل زندگی خود را در ده سال آینده مجسم کنید، به نظر شما چه تغییراتی ممکن است در 
زمینه های طبیعی، انسانی و اجتماعی در محیط زندگی شما پدید آید.

فعالیت  
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از کلیه همکاران محترمی که در ویراستاری علمی و نقد و  بررسی این کتاب ما 
را یاری نمودند تشکر و قدردانی می شود.

فهرست منابع

1ــ استانداری آذربایجان شرقی
2ــ اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

3ــ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
4ــ سازمان جهاد کشاورزی استان

5   ــ ادارٔه کل منابع طبیعی استان 
6  ــ ادارهٔ کل محیط زیست استان

7  ــ شهرداری تبریز
8  ــ روابط عمومی شرکت توسعه و عمران شهر جدید سهند

9  ــ مؤسسه سان فیلم تبریز
10ــ موزهٔ مردم شناسی دو کمال، موزٔه محرم، موزهٔ آذربایجان، کتابخانٔه ذکا

11ــ ادارهٔ کل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس
12ــ سازمان آب منطقه ای استان
13ــ سازمان نقشه برداری استان
14ــ ادارٔه کل هواشناسی استان

15ــ ادارهٔ کل عشایر استان
16ــ سازمان فضایی ایران


