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شکوفایی استان بعد از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

شکوفایی استان پس از انقالب اسالمیدرس 14

پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال 1357، نقطٔه عطف و تحولی عظیم بود که کلیٔه شئون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، 
کشور و منطقه را تحت تأثیر قرار داد و در حال حاضر موج بیداری را در خاورمیانه و کشورهای اروپایی و امریکای شمالی رقم 

زده است.
نظامی که با جان فشانی و از خود گذشتگی ایثارگران و تقدیم شهدای گران قدر، مسیر جدیدی از حیات طیبه را برای نسل های 
امروز و آینده به ارمغان آورده است. اکنون با گذشت بیش از سه دهه از عمر پر برکت نظام جمهوری اسالمی ایران، با وجود تمام مشکالت 
و توطئه ها، توسعٔه همه جانبه در مناطق شهری و روستایی استان گلستان انجام شده است که در این فصل با فعالیت های عمرانی و صنعتی، 

راه و ترابری، ارتباطات و فناوری اطالعات، علمی و آموزشی، بهداشت و درمان، فعالیت های فرهنگی و هنری آشنا می شوید.

1ـ فعالیت های عمرانی
 پس از انقالب اسالمی با توجه به روند رو به رشد جمعیت و نیاز به خدمات مختلف، زمینه را برای توسعٔه فعالیت های عمرانی 
در این استان فراهم کرده است. فعالیت های عمرانی در دو بخش شهری و روستایی صورت گرفته است. این فعالیت ها شامل راه و 

ترابری، صنعت و معدن، ارتباطات، پست، صدا و سیما، انرژی، کشاورزی، دامداری و … می باشد.

بیشتر بد  ا  نیم  

عمران شهری
آب و فاضالب شهری: طول شبکٔه آبرسانی شهرهای استان در سال 1388 معادل 2771/88 کیلومتر که 
به  انتقال  و خط  شبکه  طول  بیشترین  است.  بوده  توزیع  شبکه  کیلومتر  و 2376/53  انتقال  کیلومتر خط   395/35
شهرستان گرگان به ترتیب با 835/2 و 116/6 کیلومتر و کمترین طول شبکه و خط انتقال مربوط به شهرستان گمیشان 
و آزاد شهر به ترتیب با 45/6 و 11/3 کیلومتر بوده است. در سال 1388 بیشترین تعداد مشترکین آب آشامیدنی در 
نقاط شهری متعلق به شهرستان گرگان با 60103 مشترک و کمترین تعداد مشترکین به شهرستان گمیشان با 3645 

مشترک تعلق داشته است. 
طول شبکٔه توزیع گاز طبیعی استان گلستان در سال 1388معادل 5143 کیلومتر بوده که 2296 کیلومتر در 
نقاط شهری و 2847 کیلومتر در نقاط روستایی قرار گرفته است. همچنین سرانٔه مصرف گاز طبیعی در نقاط شهری 

و روستایی استان معادل 15مترمکعب در روز می باشد.
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 مسکن: به موازات رشد جمعیت و نیاز روز افزون آنان به مسکن، حمایت از انبوه سازان و اشتغال زایی در این بخش، 
احداث ساختمان های دولتی، احداث واحد های مسکونی سازمانی، احداث مجتمع های ورزشی، فرهنگی و هنری و همچنین در بحث 
بهسازی مسکن روستایی، توجه دولت نهم ودهم را به ساخت انبوه مسکن مهر معطوف ساخت. هم اکنون این پروژه با رشدی شتابان 
در سراسر استان، با اختصاص 179 هکتار و 15431 واحد در حال آماده سازی، واگذاری و تعدادی نیز به ساکنین در شهر های 

مختلف تحویل شده است. 

شکل1ــ6  ــ نمونه ای از مسکن مهر واگذار شده ــ گنبد

بیشتر بد  ا  نیم  

فضای سبز: با توجه به افزایش جمعیت و آلودگی روزافزون محیط شهری، نقش فضای سبز بیش از پیش 
اهمیت می یابد. در سال 1388 کل فضای سبز شهری استان 365/72 هکتار و سرانٔه فضای سبز برای هر شهروند در 
همین سال 4/2 متر مربع بوده است. بیشترین میزان فضای سبز به شهرستان گرگان با 152/5 هکتار و کمترین میزان 
مربوط به شهرستان مراوه با 2/55 هکتار و همچنین باالترین سرانٔه فضای سبز در نقاط شهری مربوط به شهرستان گنبد 

با 6/4 مترمربع و کمترین میزان مربوط به شهرستان گمیشان با 1/73 مترمربع بوده است.

 عمران روستایی: توسعٔه زیر ساخت های روستایی و ارائٔه خدمات زیر بنایی اجتماعی، یکی از اقداماتی است که می تواند 
نقش عمده ای در توسعٔه سکونتگاه های روستایی داشته باشد و موجب رشد سرمایه گذاری، افزایش تولید، ایجاد اشتغال و درآمد و 

به طور کلی رفاه اجتماعی و اقتصادی روستائیان و عشایر شود. 
 امکانات و خدمات روستایی 

 آب آشامیدنی و برق
تعداد روستاهای برخوردار از آب آشامیدنی و برق استان گلستان در سال 1388 به ترتیب 77/9 و99/92 در صد بوده است.
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شکوفایی استان بعد از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

بیشتر بد  ا  نیم  
جدول  1ــ6  ــ میزان برخورداری روستاهای استان گلستان از امکانات  وتسهیالت در سال های 1388ــ 1387

13871388واحدشرح 

735786روستاروستاهای دارای آب آشامیدنی

 خانوارهای روستایی برخوردار از آب آشامیدنی 
2 خانوار و بیشتر( (

64/467/6درصد

39954124/5کیلومترطول شبکٔه داخلی آب آشامیدنی

8746495494متر مکعبحجم مخازن آب آشامیدنی 

2کیلومترخطوط انتقال آب آشامیدنی 412127

29/3229/24درصدِپرت آب آشامیدنی روستایی

137168دهنهچشمه 

372395حلقهچاه عمیق 

1249812798متردیوارکشی 

969969روستاتعداد روستاهای برق دار

99/9299/96درصدخانوارهای برق دار

1889/32کیلومترراه آسفالته  33

647/56کیلومترراه شوسه درجه 2ــ1  1/37

کشاورزی و دامداری: استان گلستان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، نزدیکی به دریا و وجود سلسله جبال البرز دارای   
شرایط اقلیمی منحصر به فرد می باشد که بستر مناسبی برای زراعت های گوناگون در چهار فصل را فراهم نموده است.

جدول 2ــ6 ــ سطح کاشت و میزان تولید محصوالت کشاورزی استان در سال های 1387 و 1388

سال

محصوالت زراعی
محصوالت باغی

دیمآبی

سطح کاشت 
سطح کاشت تولید به هزارتنبه هزار هکتار

سطح زیرکاشتتولید به هزارتنبه هزار هکتار
 به هزار هکتار

میزان 
تولیدبه هزارتن

1387312181229465732144
138834 /592143/537345/79 8/83935/7782 7/312
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2ـ فعالیت های صنعتی 
شهرک  های صنعتی: شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان به منظور بسترسازی مناسب برای سرمایه گذاری در بخش   
صنعت استان و ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات زیر بنایی و ارائٔه خدمات ضروری به واحد های صنعتی، توانسته است 
تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی استان را به 13 شهرک صنعتی، 9 ناحیه صنعتی عملیاتی و 2 مجتمع کارگاهی )در شهرک صنعتی 
آق قال ( در سال 1390افزایش دهد. این مناطق صنعتی به مساحت 1513 هکتار در سطح استان واقع شده اند. عمده صنایع مستقر 
در شهرک ها و نواحی صنعتی استان شامل انواع محصوالت لبنی، آشامیدنی، خوراک و مکمل های دام و طیور، ادوات کشاورزی و 

سموم دفع آفات و نباتات، قطعات ریخته گری، سازه های فلزی، انواع مصالح ساختمانی، محصوالت شیمیایی و… می باشد.

شکل4ــ6  ــ شهرک صنعتی علی آباد

شکل2ــ6 ــ موقعیت جغرافیایی شهرک ها و نواحی صنعتی استان

شکل3ــ6  ــ شهرک صنعتی آق قال
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شکوفایی استان بعد از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

بر ا ی مطا لعه

جدول3ــ6  ــ شهرک های صنعتی استان گلستان

ناحیه صنعتیشهرک صنعتینام شهرستانردیف

تخصصی کشاورزی ــ شهید هزارجریبی ــ گوزن فارسگرگان1ــ گرگان 2گرگان1

ــگنبدگنبد2

امام خمینی )ره(کردکویکردکوی3

گزغربیبندرگزبندرگز4

بندرترکمنبندرترکمن5

فاضل آبادعلی آبادعلی آباد6

ــآق قالــ اترکآق قال7

کالله ــ دهنهــکالله8

خان ببین )فندرسک(رامیانرامیان9

آقچلیآزادشهرآزادشهر1

ــمینودشتمینودشت11

ــمراوه تپهمراوه تپه12

سیمین شهرــ گمیشانــگمیشان13

1312جمع

3ـ راه و ترابری
در سال های اخیر، فعالیت های گسترده ای در زمینٔه احداث و توسعٔه زیربناها به ویژه راه و ارتباطات و … انجام گرفته و ابزار و 

نهادهای مورد نیاز برای ایجاد تحول در زمینه های مختلف تولیدی و خدماتی در این خطه از کشور فراهم شده است.
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بیشتر بد  ا  نیم  

ـ  6  ــ فعالیت های راه و ترابری قبل و بعد از انقالب اسالمی در استان جدول4ـ

واحدنام شاخصردیف
13571387

بعد از انقالب و در پایان دهه سوم قبل از انقالب

41135/2483کیلومتراحداث راه های روستایی1

4/714ــکیلومتربهسازی راه های فرعی2

بهسازی و آسفالت راه های 3
روستایی

425کیلومتر /184

294ــدستگاهتأمین ماشین آالت راهداری4

298ــمیلیون ریالتجهیز ماشین آالت راهداری5

461288کیلومترروکش آسفالت راه های فرعی6

67کیلومترروکش آسفالت راه های روستایی7

تعمیرات ابنیٔه فنی و عملیات 8
حفاظت پل ها و تونل ها

2519ــدستگاه

خط کشی و تجهیز راه ها به 9
عالئم تجهیزات ایمنی

5ــکیلومتر

مرمت و توسعٔه ساختمان های 1
راهداری

1878ــمتر مربع

27ــنقطهرفع نقاط حادثه خیز11

تأمین تجهیزات ایمنی و توسعٔه 12
شبکٔه مخابرات راه های استان

3ــکیلومتر 2/4

87ــکیلومتراحداث راه فرعی13

57ــدهانه )متر(احداث پل های بزرگ14

14ــمتر طولاحداث دیوار سنگی و بتنی15

243ــکیلومتربزرگراه16
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شکوفایی استان بعد از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

بر ا ی مطا لعه

ارتباطات و فناوری اطالعات: استان گلستان در سال 1388دارای 42 مرکز تلفن شهری، 2 مرکز تلفن 
استان گلستان در سال  پستی  مراکز خدماتی  بوده است.  بین شهری، 14دفتر مخابراتی، 3010 شبکٔه اطالع رسانی 
و 209  پستی، 223  نمایندگی  روستایی، 576  پست  پست شهری، 27دفتر  مرکزی، 164  ادارٔه  1388 شامل 11 

صندوق پستی شهری و روستایی و همچنین همٔه مراکز دارای پست پیشتاز و واحد پست تصویری می باشند.

شکل 5  ــ6  ــ نقشۀ پراکندگی خطوط انتقال فیبر نوری گلستان

4ـ فعالیت های علمی و آموزشی 
آموزش و پرورش: درصد با سوادی استان در گروه سنی 6 ساله و باالتر از 37/65 در سال 1355به 82/08 در سال 1385 
افزایش یافته است. در سال های اخیر آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزی استان در جهت بهبود کیفیت وکمیت آموزش فعالیت 
زیادی انجام داده اند. آموزش و پرورش استان در سال تحصیلی 1391ــ1390 دارای 14 منطقٔه آموزشی با 2607 آموزشگاه و 

12775 کالس و295800 دانش آموز در دوره های مختلف تحصیلی با 21148 نفر پرسنل می باشد.
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بیشتر بد  ا  نیم  

جدول5  ــ6  ــ وضعیت آموزش وپرورش استان گلستان )دولتی وغیر دولتی و بزرگسال (در سال های91ــ1356

سال1391ــ1390سال57  ــ1356عنوان

8331183تعداد مدرسه در دورٔه ابتدایی

33766تعداد کالس در دورٔه ابتدایی 4

112688136تعداد دانش آموز در دورٔه ابتدایی 13

124687تعداد مدرسه در دورٔه راهنمایی

82931تعداد کالس در دورٔه راهنمایی 8

34تعداد دانش آموز در دورٔه راهنمایی 577433

42737تعداد مدرسه در دورٔه متوسطه

3453662تعداد کالس در دورٔه متوسطه

1646285466تعداد دانش آموز در دورٔه متوسطه

635721142تعداد کل کارکنان

شکل6  ــ6  ــ کالس های درس قبل و بعد از انقالب
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شکوفایی استان بعد از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

شکل8  ــ6  ــ آموزشگاه شهید منتظر قائم ــ گنبدشکل7ــ6  ــ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول

 آموزش عالی: بعداز پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی در بخش آموزش عالی )دولتی، آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور، علمی ــ 
کاربردی آموزشکده فنی( شاهد تحوالت عظیمی در استان بوده ایم. براساس اطالعات موجود در سال57  ــ1356 در استان 100نفر 

دانشجو وجود داشت و درسال تحصیلی91 ــ1390 تعداد دانشجویان به بیش از 70000 نفر رسیده است. 

بیشتر بد  ا  نیم  

در استان  گلستان  بالغ بر 46 مرکز آموزش  عالی  شامل: دانشگاه جامع گلستان، علوم پزشکی، علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی گرگان و گنبد، جامع علمی ــ کاربردی، مرکز آموزش کشاورزی کردکوی، 11 واحد دانشگاه پیام نور، 
11 واحد دانشگاه آزاد اسالمی، 3 مرکز تربیت معلم، 5 آموزشکدٔه فنی و حرفه ای آموزش عالی و 10 مؤسسٔه آموزش 
عالی غیر انتفاعی در سطح استان به  ارائهٔ  خدمات  آموزشی  مشغول  هستند. این  مراکز با پذیرش  دانشجو در گروه های  
تحصیلی  علوم  پزشکی  ، علوم  پایه  ، فنی  و مهندسی ، علوم  کشاورزی  و علوم  انسانی  در دوره های تحصیلی  کاردانی  ، 

کارشناسی  ، کارشناسی  ارشد ، دکتری  عمومی  و دکتری  تخصصی  فعالیت  دارند.

5  ـ فعالیت های بهداشت و درمان 
از دستاوردهای قابل توجه انقالب اسالمی در استان، ارتقای شاخص های بهداشتی،درمانی و اختصاص اعتبارات ویژه به توسعٔه 
سالمت می باشد.گسترش مراکز بهداشتی و درمانی روستایی و شهری، راه اندازی خانه های بهداشت، بیمارستان های تخصصی وفوق 

تخصصی و… برای دسترسی مردم به خدمات بهداشت و درمان، از اقدامات مهم دولت، بعد از انقالب اسالمی است. 



152

بر ا ی مطا لعه

7ـ فعالیت های فرهنگی و هنری
و فرهنگ اسالمی می گردد. دربیشتر شهرستان های  تعمیق هویت  و  توسعه  فرهنگی موجب  وجود فضاهای 
فکری  عمومی،کانون پرورش  کتابخانه های  صدا و سیما،  دارد.  وجود  فرهنگی  فضای  یک  حداقل  گلستان  استان 

کودکان و نوجوانان، موزه ها و سینماها و… ازجمله فضاهای فرهنگی می باشند. 
بر روی نگرش ها، آداب، رسوم و ارتقاء آگاهی و  ابزارهایی که می تواند  یکی از مهم ترین   صدا و سیما: 
و  رادیو  نقش  آنها  بین  در  که  است  ارتباط جمعی  وسایل  بگذارد،  اثراتی ژرف  فرهنگی جامعه  کلی سالمت  به طور 

تلویزیون بسیار مهم و با اهمیت می باشد. 
 تلویزیون:  مطابق آمار سال 1386 از 5154 ایستگاه تلویزیونی کشور، 115 ایستگاه در استان گلستان واقع 
است که 2/3 درصد ایستگاه های تلویزیونی کشور است. همچنین از مجموع 15305 فرستنده تلویزیونی کم قدرت 

شکل 9ــ6  ــ مرکز فوق تخصصی جراحی قلب حضرت امیرالمؤمنین )ع( ــ کردکوی

شکل 10ــ6  ــ بیمارستان حکیم جرجانی وشهید صیاد شیرازی ــ گرگان و بیمارستان بقیة الله االعظم ــ علی آباد
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در کل کشور، 416 دستگاه فرستندٔه تلویزیونی متعلق به استان گلستان می باشد که حدود 2/71 درصد فرستنده های 
کشور را دربرمی گیرد.

 مراکز رادیویی:  در سال 1383 از 92 ایستگاه رادیویی موج متوسط 3 ایستگاه در استان گلستان واقع 
است که 3/1 درصد ایستگاه های کشوررا شامل می  شود. همچنین از 126 فرستنده اصلی رادیویی، 8 فرستنده متعلق 

به استان گلستان است که 6/1 درصد فرستنده های رادیویی کشور را به خود اختصاص داده است.

فعالیت گروهی 1ـ6

1ــ با هماهنگی مدیر مدرسه و دبیر جغرافیا از یک کارشناس اداره کل راه و ترابری استان دعوت به 
عمل آمده تا در زمینۀ توسعه و تعریض راه ها در کالس توضیحاتی دهد. 

2ــ در محل زندگی شما کدام طرح های عمرانی انجام شده یا درحال اجراست؟ تحقیق کنید و گزارش 
آن را به کالس ارائه دهید. 

3ــ در مورد یکی از دستاورد های انقالب اسالمی در زمینۀ بهداشتی ودرمانی در محل زندگی خود 
به صورت گروهی تحقیق نموده و گزارش آن را به کالس ارائه دهید. 

4ــ در شهرستان محل سکونت خود تحقیق کنید چه اقداماتی در زمینه فرهنگی وهنری انجام گرفته 
است؟ پروژه هایی را که در این زمینه در دست اقدام است نام ببرید.



154

در چشم انداز ایران،در افق 1404 هجری شمسی آمده است ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه های برتر اقتصادی،علمی 
وفناوری در سطح منطقه و با هویت اسالمی و انقالبی که الهام بخش در جهان اسالم بوده ودر روابط بین الملل، تعاملی سازنده و مؤثر 
خواهد داشت. به همین دلیل، در آذر ماه 1382 سیاست کلی برنامٔه 20 سال آیندٔه کشور تحت عنوان »چشم انداز جمهوری اسالمی 

ایران« از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی به رئیس جمهور وقت ابالغ شد.

ویژگی های استان گلستان براساس افق چشم انداز 
1ــ استانی سامان یافته بر مبنای مزیت های رقابتی در سطح کشور همراه با ایجاد مزیت های جدید متناسب با مقتضیات نواحی 

)دریا، جنگل، خشکی(.
2ــ استانی با توزیع متعادل جمعیت در پهنٔه جغرافیایی خود از طریق اجرای برنامه های هماهنگ توسعٔه روستایی و ناحیه ای.

3ــ استانی با پتانسیل باال در تولیدات کشاورزی و صنایع تبدیلی و به کارگیری حداکثر امکانات استان به منظور زیر کشت بردن 
اراضی مناطق شمالی استان با استفاده از توان و ظرفیت های موجود.

با تأکید ویژه بر زیستگاه های طبیعی  4ــ استانی موفق براساس مدیریت جامع بر اکوسیستم در استفادٔه بهینه از منابع جنگلی 
باالخص پارک ملی گلستان.

تحقق این امر، نیاز به آگاهی و عزم شما جوانان و دانش آموزان، امیدان آیندٔه این مرز و بوم دارد که با شناخت محیط خود و 
آگاهی از توان بالقوه و بالفعل استان ضمن رشد و بالندگی برای دستیابی به جامعه ای مستقل، توسعه یافته و متکی بر ارزش های انقالبی 

و اسالمی، قدم بردارید. 

چشم انداز آینده استاندرس 15

شکل12ــ6  ــ منطقه گردشگری زیارت ــ گرگانشکل11ــ6  ــ کاخ موزه گرگان
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بر ا ی مطا لعه

برخی از مشکالت و محدودیت ها بر سر راه توسعۀ استان
ــ پراکندگی نامناسب زمانی و مکانی بارش 

ــ کاهش مواد آلی خاک، افزایش میزان شوری و قلیایی بودن خاک
ــ تغییر کاربری اراضی 

ــ آالینده  های صنعتی و کشاورزی 
ــ عدم وجود برنامٔه جامعی برای حفاظت از خاک به ویژه در زمینه استفاده زیاداز حد سموم و کودهای شیمیایی 

ــ اکتشاف و بهره  برداری ناصحیح 
ــ نامناسب بودن دفع فاضالب  های صنعتی و معدنی
ــ رتبه بندی پایین صنعتی در بین استان های کشور 

ــ فقدان صنایع مرتبط با محصوالت زراعی استان مانند صنایع منسوجات و ماشین های کشاورزی 
ــ تعلّل در ساخت و راه اندازی صنایع بازیافت )کمپوست( و پتروشیمی 

ــ عدم بهره برداری از ذخایر نفت و گاز
ــ عدم پراکندگی متوازن نقاط شهری در سطح استان

ــ مهاجرت شدید از روستاها به شهرها 
ــ افزایش مخاطرات طبیعی مانند سیل و خشک سالی و ایجاد خسارت های مالی در بخش کشاورزی و روستایی 

ــ عدم توسعه در بخش های حمل و نقل هوایی و دریایی 
به زیستگاه های جانوری، گیاهی و اکولوژیکی پارک های تفریحی و مناطق حفاظت شده مانند  ــ عدم توجه 

پارک ملی گلستان

شکل13ــ6  ــ بازرگانی و حمل ونقل استان 
با کشورهای آسیای میانه و اروپا
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مهمترین اهداف و راهبرد های پیشنهادی برای توسعه استان
با توجه به قابلیت ها و تنگناهای توسعه، بر اساس سند چشم انداز، اهداف و راهبرد های پیشنهادی زیر برای توسعه استان ارائه 

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

توسعه پایدار.
ــ ارتقای شاخص های توسعٔه انسانی و افزایش ظرفیت های آموزش عالی با اولویت دادن به نیاز های استان. 

ــ جذب و نگهداری منابع انسانی و شناسایی نیرو های کارآفرین و افزایش مشارکت نیروهای محلی در مدیریت توسعٔه استان. 
ــ توسعه و بهره برداری از منابع آب های سطحی و حفاظت از حوضه های آبخیز استان. 

ــ توسعه و نوسازی زیر ساخت های کشاورزی و دامپروری متناسب با ظرفیت آب و برنامه های مدیریت منابع آب استان. 
ــ تقویت شبکه های زیر بنایی )ارتباط زمینی، ریلی، هوایی، انرژی، مخابرات و…(.

ــ توسعٔه بخش صنعت و گسترش خدمات بازرگانی، متناسب با منابع موجود و امکانات محلی.
ــ فراهم کردن بستر های الزم جهت استفاده از قابلیت های گردشگری استان. 

 عمده ترین الزامات بر اساس سند چشم انداز در بخش های اقتصادی 
الف( بخش کشاورزی 

ــ استفاده از شیوه های نوین بهره برداری کشاورزی 
ــ توسعٔه صنایع تبدیلی وابسته به محصوالت زراعی 
ــ حمایت از احداث مجتمع های صنعتی دام و طیور 

ــ اجرای طرح های حفظ منابع آب وخاک در سطح استان و احداث سدهای خاکی و تکمیل شبکه های آبیاری 
ــ ایجاد و توسعٔه ایستگاه های تحقیقاتی تولید نهال و گونه های جدید زراعی

شکل15ــ6  ــ مزرعه شالی ــ کردکویشکل14ــ6  ــ کشت مکانیزه   ــ رامیان 
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وسیع  جلگه  به  مازندران  استان  غرب  از  آب  انتقال  پروژٔه  پیگیری  ــ 
گلستان 

ــ توجه به توسعٔه شیالت و آبزی پروری،زنبور عسل، پرورش کرم ابریشم 
و…

 ب( بخش صنعت ومعدن
شهرک های  احداث  و  موجود  صنعتی  کشتارگاه های  توسعٔه  و  تجهیز  ــ 

صنعتی جدید خصوصاً مناطق کمتر توسعه یافته 
ــ مکان یابی مناسب برای ایجاد و توسعٔه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی مانند تراکتور و کمباین سازی و کارخانجات وابسته 

ــ ایجاد صنایع بازیافت پسماند های خانگی، صنعتی و کشاورزی 
ــ جلب مشارکت و حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش صنعت، معدن، کشاورزی و صنایع دستی استان 

ج( بخش حمل ونقل 
ــ بهره برداری از راه آهن گرگان ــ مشهد

ــ اتصال راه آهن گرگان به ترکمنستان و قزاقستان و آسیای میانه و نهایتاً اروپای غربی وشمالی 
ــ تکمیل و راه اندازی بندرترکمن و ارتباط بازرگانی بنادر شمال کشور با کشور های حاشیه دریای مازندران و اروپا 

ــ ایجاد مونوریل )قطار هوایی( در مسیر شرقی ــ غربی استان
ــ ساخت کریدورهای هوایی در بخش حمل و نقل جاده ای پارک ملی گلستان، به منظور حفظ زیست گاه های گیاهی و جانوری 

ــ استفاده از انرژی های نو )خورشیدی، باد و آبی(
د( بخش میراث فرهنگی و گردشگری 

ــ تالش جهت ثبت آثار یادمانی استان در یونسکو 
ــ اجرایی کردن طرح گردشگری جامع استان

ــ تملک، احیا و مرمت آثار تاریخی 
ــ حمایت از احداث هتل ها و مجتمع های گردشگری استان 

ــ توسعٔه اکوتوریسم

شکل16ــ6  ــ خاویار استان گلستان

شکل 18ــ6  ــ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ــ گرگانشکل 17ــ6  ــ دانشگاه گلستان ــ گرگان
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هـ( امور اجتماعی و فرهنگی و تربیت بدنی
ــ ایجاد، توسعه و تکمیل مجتمع های ورزشی در شهرها و روستا های استان

ــ ایجاد، توسعه و گسترش پارک های علم و فناوری و مراکز رشد در سطح استان
ــ احداث و گسترش کتابخانه و کانون های فرهنگی در شهرها و روستاها

ــ همچنین تقویت هویت ملی جوانان از طریق فراهم کردن محیط رشد فکری، تالش در جهت رفع دغدغه های شغلی، ازدواج، مسکن 
ـ اسالمی، از دیگر الزامات چشم انداز به شمار  و آسیب های اجتماعی آنان و اهتمام به توسعٔه ورزش، بازآفرینی و روزآمد سازی معماری ایرانیـ 

می آیند. 

شکل 20ــ6  ــ خانه باقری ها ــ گرگانشکل19ــ6  ــ کتابخانه میرفندرسکی ــ گرگان 

فعالیت گروهی 2ـ6

 1ــ برای توسعۀ پایدار در استان باتوجه به چشم انداز بیست ساله چه اقداماتی به جز موارد ذکر شده 
می توان انجام داد؟

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

شهری و روستاییتربیت بدنیاجتماعی و فرهنگی صنعت و معدن گردشگریکشاورزیحمل و نقل

محل سکونت مان  با  ارتباط  در  ما  وظایف  ساله1404استان،  بیست  باتوجه به چشم انداز  شما  به نظر  3ــ 
چیست؟

4ــ وضعیت استان گلستان را در سال 1404 هجری شمسی توصیف کنید.



با تشکر از:

1ــ استانداری گلستان 
2ــ معاونت مدیریت و برنامه ریزی استانداری گلستان

3ــ اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان
4ــ معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان

5ــ آقای علیرضا بزی مسئول گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش 
استان گلستان

6ــ پژوهشکدهٔ تعلیم و تربیت استان گلستان
7ــ سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

8  ــ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان
9ــ سازمان جنگل ها و مراتع استان گلستان

1ــ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان 
11ــ اداره کل ارشاد اسالمی استان گلستان

12ــ مؤسسه تحقیقات پنبه کشور
13ــ شرکت آب و فاضالب استان گلستان

14ــ اداره کل هواشناسی استان گلستان
15ــ اداره کل راه و ترابری استان گلستان

16ــ اداره کل پایانه های حمل و نقل استان گلستان
17ــ اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

18ــ سازمان صنایع و معادن استان گلستان 
19ــ سازمان مسکن و شهرسازی استان گلستان

2ــ اداره کل حفظ آثار و نشر دفاع مقدس استان گلستان
21ــ سازمان صدا و سیمای استان گلستان
22ــ اداره کل راه و ترابری استان گلستان

23ــ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان 
24ــ اداره کل گمرک استان گلستان

25ــ اداره کل شیالت استان گلستان 
26ــ دانشگاه جامع گلستان 

27ــ دانشگاه پیام نور گرگان 
28ــ دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان و علی آباد 

29ــ باشگاه ورزش های هوایی نرو



160

سایت های مفید در مورد استان شناسی گلستان
آدرسنام سایت

wwwاستانداری گلستان  golestan gov ir

wwwاداره کل آموزش و پرورش استان گلستان goledu ir

wwwسازمان جهاد کشاورزی استان گلستان jago ir

wwwاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان golestan frw org ir

wwwاداره کل میراث فرهنگی استان گلستان gorganchto ir

wwwاداره کل ارشاد اسالمی استان گلستان ershadnews ir

wwwمؤسسٔه تحقیقات پنبه کشور cri areo ir

wwwشرکت آب و فاضالب استان گلستان abfagolestan ir

wwwاداره کل هواشناسی استان گلستان golestanmet ir

wwwاداره کل راه و ترابری استان گلستان golestanroad ir

wwwاداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان golestandoe ir

wwwسازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان  golestan mim gov ir

wwwسازمان مسکن و شهرسازی استان گلستان golestanhudo ir

www بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان chemicalــvictims com

wwwاداره کل گمرک استان گلستان golestancustoms ir

wwwدانشگاه علوم کشاورزی استان گلستان gau ac ir

wwwاداره کل کتابخانه های استان گلستان golestanpl ir

wwwسازمان صدا و سیمای استان گلستان golestan irib ir

wwwاداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان golestantvto ir

wwwاداره کل شیالت استان گلستان shilatgolestan ir

wwwدانشگاه پیام نور گرگان pnugolestan ac ir

wwwمؤسسٔه مطالعات تاریخ معاصر ایران iichs org


