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سخنی با دانش آموزان عزىز

شاىد از خود سؤال کنىد که برنامهٴ استان شناسی چه نوع برنامه ای است؟ هدف برنامه رىزان درسی از تألىف کتاب استان شناسی 
چىست و مطالعهٴ اىن کتاب چه اهمىتی دارد؟ پاسخ ما به شما دانش آموز عزىز اىن است که کتاب استان شناسی شما را با استان محل زندگی، 
مسائل جغرافىاىی، تارىخی، اجتماعی، مردم شناسی، اقتصادی و فرهنگی آن آشنا می کند. از طرف دىگر ىکی از انتظارات تربىتی دنىای 
امروز، تربىت شهروندانی آگاه است. ىک شهروند مطلوب، نىازمند پىداکردن درکی همه جانبه از واحدهای سىاسی کشور خود و سرزمىن 
ملی در زمىنه های مختلف است. اىن برنامه به شما کمک می کند تا از استان محل زندگی خود نگاهی جامع و همه جانبه پىدا کنىد. کسب 
بصىرت نسبت به محىط زندگی و آگاهی از خصوصىات آن چه در گذشته و حال و مسائل محىطی، اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و 
پىشىنهٴ تارىخی استان به شما کمک خواهد کرد تا با بحث و گفت   وگو بىنشی عمىق از اىن مسائل پىدا کرده و راه حل های اىن مشکالت 

را پىدا کنىد.
بدون شک شما، مدىران آىندهٴ جامعه خواهىد بود. زندگی مدرسه ای باىد شما را به دانش الزم برای حل مسائل جامعه مجهز کند. 
مکانی که شما در آن زندگی می کنىد توانمندی های مختلفی دارد؛ برای مثال، می توان به توانمندی های جغرافىاىی، فرهنگی، اقتصادی و 
انسانی اشاره کرد. خود شما بخشی از اىن سرماىه و توانمندی هاىىد. بهره برداری از توانمندی های بالقّوهٴ ىک کشور در گرو شناخت 
همه جانبهٴ محل زندگی شما و نىز کشور است. برنامهٴ استان شناسی به شما می آموزد که فرصت های موجود در استان شما کدام است و 

ىا اىنکه تهدىدها و ناتوانی ها را چگونه می توانىد به فرصت تبدىل کنىد؟
فراموش نکنىد که همهٴ امکانات موجود در محىط، فرصت است، آب و هوا، بىابان، کوه، رودخانه، جنگل، نىروی انسانی، مىراث 
فرهنگی، صناىع دستی و خىلی چىزهای دىگر، مهم اىن است که بىاموزىد چگونه از اىن فرصت ها در جهت سعادت خود و جامعه استفاده 

کنىد.
آگاهی از مسائل استان موجب خواهد شد تا از علل پىشرفت و ىا عقب ماندگی استان خود آگاه شوىد و برای حّل آن، راه حل های 

خاّلق پىدا کنىد.
ممکن است، اىن سؤال در ذهن شما مطرح شود که آىا بهتر نىست آموزش دربارهٴ محىط زندگی ىا موضوعات اجتماعی از محىط 
نزدىک آغاز شود و سپس به محىط دورتر مانند استان و ىا کشور بىنجامد. ما در اىن برنامه از طرىق طرح پرسش ها و فعالىت های مختلف 

اىن فرصت را براىتان فراهم کرده اىم.
بدون شک مطالعهٴ شهر و استان در زمىنه های جغرافىاىی، تارىخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آداب و رسوم محلی نه  تنها 
می تواند موجب دلبستگی به زادگاه و سرزمىن ملی شود، بلکه اىن فرصت را فراهم می کند تا با گنجىنه های مختلف طبىعی، انسانی، فرهنگی 
و فّناورانهٴ کشور خود آشنا شوىد. در اىن برنامه در می ىابىد که افراد زىادی چه در گذشته ىا حال در استان شما برای اعتالی کشور تالش 

کرده اند. 
انقالب اسالمی اىران در سال 1357 شراىطی را فراهم کرد که دولت و مردم با احساس مسئولىت بىشتری برای پىشرفت 
همه جانبهٴ اىران عزىز تالش کنند. در ادامهٴ اىن تالش ها جهت رسىدن به قّلهٴ رفىع سربلندی و شکوفاىی اىران اسالمی که به همت 

و کوشش شما دانش آموزان عزىز، بستگی دارد امىد است با عناىت حق تعالی و اعتماد به نفس از هىچ کوشش و خدمتی درىغ نکنىد.
در اىن راه قطعًا راهنماىی های مفىد دبىران محترم جغرافىا بسىار سودمند خواهد بود.

                                                                                                                         به امىد موفقىت شما 
گروه جغرافىای دفترتألىف کتاب های درسی ابتداىی ومتوسطه نظری



استان هرمزگان از دىدگاه رهبر معظم انقالب 
اسالمی اىران

اىن  موقعىت حّساس  و  بندرعبّاس  درباره شهر  چند جمله 
شهر و اىن استان عرض کنم. البته شما مردم اىن شهر و مردم اىن 
استان با اىن حقاىق آشنا هستىد؛ اما ملت اىران بداند که در اىن ساحل 
طوالنی خلىج فارس و تنگه هرمز اىن استان تارىخی، اىن مردم اىثارگر 
چه کسانی هستند و چه کرده اند و چه می دانند و در آىنده ان شاءاللّه 

چه نقشی در پىشرفت اىن کشور می توانند اىفا کنند.
بندرعبّاس،  از  غىر  کشورمان،  شهرهای  مىان  در  شاىد 

شهری نداشته باشىم که تارىخچه بنای آن همراه با مبارزه قهرمانانه مردمی با خارجىان باشد و اساساً شهر بر اىن اساس شکل گرفته باشد، اگر هم باشد، 
بسىار معدود است. شهر بندرعبّاس، از آغاز بر اساس مبارزه با اشغالگران پرتغالی شکل گرفت؛ بىگانگانی که طبق عادت همه استعمارگران، محّل 
و زمىن و درىا و امکانات و بلکه مردم را متعلّق به خود و مملوک خود خىال می کردند. از آن سر عالم، گروهی اروپاىی آمده بودند و منطقه حّساس 
تنگه هرمز و لِب اىن آبراه عظىم تجارِی جهانی و تارىخی را اشغال کرده بودند، تقرىباً چهارصد سال قبل مردم اىران با فرماندهی فرماندهان غىور 
و مىهن دوست و بىگانه گرىز، توانستند اىن پاىگاه مهم را که متعلّق به خودشان بود، از دست بىگانه خارج کنند و از آن وقت اىنجا شد بندرعباس؛ 
به عنوان ىک شهر، به عنوان ىک پاىگاه اساسی و حّساس برای هم تجارت و هم نظارت بر اىن آبراه عظىم و مّهم جهانی، بعد از آن، انگلىسی ها و 
هلندی ها و انواع و اقسام بىگانگان، در اىن منطقه بساط حاکمىت و زورگوىی خودشان را گستردند، باالخره ملت اىران بر همه آن ها فائق آمده و اىن 
منطقه و اىن ساحل حّساس، به صاحبان حقىقی و اصلی آن متعلّق شده است. شهر بندرعبّاس و اىن استان بزرگ و طوالنی، با هزار کىلومتر ساحل، 
با امکانات زىاد، با استعدادهای طبىعی، با مردمی سخت کوش و خون گرم و عالقه مند، در کنار خلىج فارس شکل گرفته است؛ اما عزىزان من! تا قبل 
از انقالب، از اىن استعدادهای مردمی و از اىن استعدادهای طبىعی و سرزمىنی ــ چه در خشکی و چه در درىا ــ استفاده به قدر شاىسته که هىچ، 
حّتی استفاده کمتر از حّد شاىسته هم نمی شد. اما زنده کردن امکانات عظىم اىن شهر و اىن منطقه، مورد توّجه نبود. اىن که مالحظه می کنىد از بعد 
از انقالب شکوهمند اسالمی، با اىن همه فّعالىتی که شده است و اىن همه سرماىه گذاری و تالش و سازندگی، هنوز چهره استان نتوانسته  است غبار 

محدودىت را بشوىد، به خاطر آن جفای تارىخی است که در طول ده ها سال در دوران طاغوت بر اىن شهر و دىگر شهرهای اىن استان رفته است.
خدا را سپاسگزارىم که انقالب عظىم اسالمی و نظام مقّدس جمهوری اسالمی، قدر اىن مردم و قدر اىن سرزمىن را شناخت. از قبل از انقالب 
در همىن شهر، مردم مؤمن، جوانان پرشور، در خّط انقالب و امام، اقدامات مؤثری داشتند که بجاست من از شهىد »حّقانی« آن روحانی سخت کوش 

و عالقه مند که مقداری از عمر خود را در اىنجا گذراند و قبل از انقالب سازماندهی مبارزات را کرد، ىاد کنم.
در  در جنگ،  مقاطع حّساس،  همه  در  اسالمی،  نظام جمهوری  برای  انقالب،  برای  استان  اىن  مردم  امروز،  تا  هم  انقالب  اّول  روز  از 
به بهترىن وجهی حضور خودشان را نشان داده اند.  سازندگی، در تظاهرات عمومی، در انتخابات و در هر جاىی که حضور مردم معنا می دهد، 
برادران شىعه و سّنی، کنار هم و دست در دست هم، دور از تشّنجی که دشمن همىشه خواسته است مىان برادران مسلمان به وجود آورد، در کنار 

ىکدىگر، هم کار کرده اند، هم به مبارزه پرداخته اند و هم در دفاع هشت ساله شرکت ُجسته اند.
اىن استان، دو هزار شهىد، تعداد بی شماری اىثارگر و جوانان بسىجی داشته است؛ به خصوص غّواصانی که در هر جا که بودند، نشان دادند 
که جوانان مؤمن و فداکار و عالقه مندی هستند. امروز هم اىثارگران اىن خطّه، جزو اىثارگران پرشور و مؤمن و صادقی هستند که حرکات آن ها، 
تالش آن ها، دلسوزی و عالقه مندی آن ها، از چشم مردم و مسئوالن پنهان نىست. نظام جمهوری اسالمی با اىن دىد، با اىن استان و با اىن مردم 

رفتار کرد؛ مردمی عالقه مند و صادق، سربازان حقىقی اسالم و قرآن و نظام جمهوری اسالمی.



تصوىر ماهواره ای استان هرمزگان
تصوىر فوق از تصاوىر ماهواره ای مربوط به Landsat -7 است که از کل استان در سالهای ١٣٨١ تا ١٣٨٢ هجری 
شمسی گرفته شده است. در اىن تصوىر که تحت عنوان تصوىر گوىا شده، شناخته می شود، خطوط آبی رنگ رودخانه ها، 
خطوط سىاه رنگ جاده ها و خطوط قهوه ای رنگ شبکه مختصات جغرافىاىی را نشان می دهد. همچنىن زمىن های زراعی 
دارای محصول، به رنگ سبز روشن، باغات و اراضی جنگلی به رنگ سبز تىره و اراضی باىر و لم ىزرع به رنگ سفىد 

دىده می شوند.
)سازمان فضاىی اىران(




