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درس١٤

دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی

پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی در بهمن ماه  1357و به دنبال آن استقرار نظام جمهوری اسالمی ،تغییر و تحول بنیادین در
عرصه های گوناگون اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در کشور ایجاد کرده است .اکثر زیرساخت های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
در استان هرمزگان از نسل انقالب و میراث انقالب اسالمی است .ایجاد تأسیسات و زیرساخت های توسعه و سایر اقدامات مهم ،طی
چهره اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان ما گذاشته است.
سه دهه ای که از حیات انقالب اسالمی می گذرد ،تأثیر بسیار شگرفی بر
ٔ
از طرفی با تأمین و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص ،شرایط مساعدی جهت تحقق اهداف اصیل انقالب و رفاه ،عمران و آبادی
منطقه هرمزگان به ارمغان آورده و با توجه به توانمندی های تجاری ،دریایی ،کشاورزی و شیالتی که در این استان وجود دارد،
هم اکنون استان هرمزگان از لحاظ کمی و کیفی در اکثر شاخص ها به میانگین ملی نزدیک شده و قابل قیاس با دهه های قبل از انقالب
نیست .اکنون با بخشی از این دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی آشنا می شویم.

الف) دستاوردهای اقتصادی

جمعیت :جمعیت استان هرمزگان ازحدود 340هزارنفردر سال 1345به بیش از 1/5میلیون نفر در سال  1390رسیده  ،یعنی
بیش از سه برابر افزایش یافته است.
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شکل 1ــ    6ــ تغییرات جمعیت استان در سرشماری های  ١٣٤٥لغایت ١٣٩٠

بنگاه های کوچک اقتصادی و زود بازده :یکی از اقدامات اساسی و طرح های بی سابقه درسال های اخیر در استان،
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عادالنه
بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده است که هدف از ایجاد آن تقویت کارآفرینی ،افزایش فرصت های شغلی و توزیع
ٔ
منابع مالی بین اقشار مختلف جامعه و به ویژه ساکنان مناطق محروم است که در اواخر سال 1384خیلی زود جایگاه ویژه ای در بحث
اشتغال زایی پیدا کرد و یکی از عوامل مهم رشد سرمایه گذاری در بخش های تعاونی و خصوصی در استان گردید.
توسعه سرمایه گذاری و مشارکت اقتصادی از اواخر سال  1384آغاز شده
بورس :فعالیت بورس منطقه ای هرمزگان با هدف
ٔ

شکل ٢ــ    6ــ صنعت گلین چرم در روستای کنا رو

و برای دستیابی به جایگاه واقعی خود مسیرنسبتاً طوالنی پیش رو دارد .اما در همین مدت کوتاه توانسته است به موفقیت های قابل
توجهی دست پیدا کند .هم اکنون بورس در بندرعباس و کیش که ارزش سهام مبادله شده در بورس بندرعباس و کیش در سال ١٣٩٠
به ترتیب  1223و  26760بوده است.

شکل ٣ــ    6ــ بورس در هرمزگان
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واسطه نوار ساحلی طوالنی و امکانات و قابلیت های بالقوه ،از قدیم االیام از موقعیت ویژه ای برای
گمرک :استان هرمزگان به
ٔ
ورود و خروج کاال برخوردار بوده است .با وجود این ،ارزش واردات از گمرک های استان درسال  1355فقط 71میلیارد ریال
و ارزش صادرات غیر نفتی نیز 3/3میلیارد بوده است؛ اما هم اکنون پس از گذشت سه دهه از حاکمیت نظام جمهوری اسالمی با
زمینه ساخت اسکله های بزرگ ،تحول عظیمی
عنایت به توسعه و گسترش زیربناهای اساسی استان و سرمایهگذاری های هنگفت در ٔ
در امر صادرات و واردات و تخلیه و بارگیری کاالهای نفتی و غیرنفتی صورت گرفته است .صادرات عمده گمرک استان هرمزگان به
کشورهای امارات ،چین ،هند ،ترکیه و سری النکا است .کاالهای صادراتی شامل مواد پتروشیمی ،نفت ،قیر ،سنگ آهن ،پلی اتیلن و
عمده اقالم ترانزیتی در گمرکات استان شامل :لوازم و قطعات خودرو ،پوشاک ،کفش ،چای ،مبلمان و لوازم خانگی است.

شکل 4ــ    6ــ صادرات کاال

ب) دستاوردهای اجتماعی ،فرهنگی

توسعه مراکز آموزشی در مقاطع
جانبه استان ،عالوه بر گسترش سوادآموزی
آموزش وپرورش :یکی از ابعاد
ٔ
توسعه همه ٔ
ٔ
خیر از  701مدرسه در سال  1355به بیش
گوناگون تحصیلی است که با حمایت دولت و تالش مسئولین و مشارکت های مردمی و افراد ّ
از  3834مدرسه در سال1390رسیده است و میزان با سوادی از  32/8سال  1355به  82/4در سال  1385افزایش یافته که بیانگر
تحول قابل مالحظه ای در سواد آموزی است.

شکل  5ــ  6
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آموزش ف ّنی حرفه ای :هم اکنون یازده مرکز ثابت و  199مرکز آزاد ف ّنی حرفه ای در استان به تربیت نیروی انسانی مورد نیاز
بازار کار در بخش های مختلف اقتصادی مشغول اند.به نظر شما آموزش ف ّنی حرفه ای با آموزش چه مهارت هایی می تواند در ایجاد
اشتغال در استان نقش داشته باشد؟
آموزش عالی :تمامی دانشگاه های موجود در استان میراث عظیم انقالب و موفقیت و تالش مسئوالن استان در زمینه گسترش
و تربیت نیروی انسانی متخصص محسوب می شوند .در حال حاضر ،اکثر شهرستان های استان دانشگاه دارند که خود گویاترین
تصویر برای تحول علمی طی سالیان اخیر در استان است .در بندرعباس دانشگاه های هرمزگان ،پیام نور ،علوم پزشکی ،علوم و فنون
دریایی ،آزاد اسالمی ،دانشکده کشتی سازی و صنایع دریایی ،دانشکده پرستاری ،مراکز علمی کاربردی ،تربیت معلم ،آموزشکده های
ف ّنی حرفه ای و… در حال فعالیت اند.

شکل  ٦ــ    6ــ دانشگاه هرمزگان ،دانشگاه آزاد اسالمی بندرعباس

فرهنگ :با توجه به اهمیت قابل توجهی که فرهنگ و هنر در تعالی زندگی انسانی دارد ،استان ما در گذشته یکی از استان های
توسعه چشمگیر صنعت چاپ و نشر ،انتشار گسترده
محروم و فاقد هر نوع امکانات فرهنگی بوده است؛ ّاما طی سال های انقالب شاهد
ٔ
گسترده شبکه های صدا و سیما ،تولید وسیع برنامه ها و شبکه های داخلی
توسعه
مطبوعات ،کتابخانه ها ،مجتمع های فرهنگی و هنری،
ٔ
ٔ
و خارجی به خصوص در مراکز استانی هستیم .از هفت کتابخانه در سال 1355هم اکنون بیش از  42کتابخانه در استان در حال
فعالیت اند.
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شکل ٧ــ    6ــ مجتمع فرهنگی سنایی کیش ــ کتابخانه جناح بستک

آیا روزنامه های محلی استان را می شناسید؟
تربیت بدنی :ورزش و تربیت بدنی استان را می توان از جمله بخش هایی دانست که در طول دوران پرافتخار انقالب شاهد
منظوره
تحوالت بزرگی بوده است .توسعه و گسترش مکان های ورزشی ،تفریحی در سطح محالت شهری و ساخت سالن های چند
ٔ
ورزشی در سطح شهرستان ها به خصوص مناطق روستایی و نقاط پرجمعیت شهری سبب شده است تا دوران پر از موفقیت و افتخارات
بزرگ را سپری کند .هم اکنون این استان بیش از  221مکان ورزشی ٩١ ،سالن سرپوشیده 10،سالن ورزش روستایی و 11استادیوم
دارد و در سال  ٥٥ ،١٣٩٠ورزشکار از استان ما به تیم ملی دعوت شده اند.

شکل   ٨ــ  6ــ مجموعۀ ورزشی خلیج فارس بندرعباس
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میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری :تعداد آثار ثبت شده در استان  271اثر است .طی دو سفر هیئت دولت به
نمونه گردشگری انتخاب شدند و همچنین راه اندازی نخستین سامانه اطالعرسانی
استان ،دوازده منطقه از مناطق استان به عنوان مناطق ٔ
توسعه گردشگری استان مؤثر باشد.
چهارزبانه و کشتی گردشگری می تواند در
ٔ

شکل ٩ــ    6ــ گردشگری در هرمزگان

ارائه خدمات
بهداشت و درمان :یکی از شاخص های اساسی
توسعه انسانی و اجتماعی هر جامعه ای وضعیت کمی و کیفی ٔ
ٔ
بهداشتی و درمانی و سطح دسترسی افراد جامعه در نقاط شهری و روستایی به این خدمات است .در طول سال های پس از انقالب،
عرصه آموزش و
توجه ویژه ای به برنامه های بهداشتی به ویژه در مناطق محروم و دور افتاده استان شد و گام های بلند و مهمی در
ٔ
مراقبت های بهداشتی ،نظافت و تغذیه ،بهبود وضعیت آب آشامیدنی و تأسیسات بهداشتی و ساخت خانه بهداشت ،درمانگاه و بیمارستان
برداشته شد .هم اکنون از دو بیمارستان در سال  1355به  22بیمارستان افزایش یافته است.

شکل 10ــ    6ــ مرکز دیالیز بندرعباس

122

شکوفایی استان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

ف ّعالیت
ــ وضعیت بهداشت و درمان را در گذشته و حال در شهر و روستای محل زندگی خود بررسی کنید و جهت
استفاده دیگران نتیجه را در تابلو مدرسه نصب نمایید.
ٔ
................................................................................
عمران روستایی و شهری :قبل از انقالب استان ما از لحاظ عمران روستایی و شهری در محرومیت به سر می برد؛ به طوری
که تقریباً تمامی روستاهای استان به جز تعداد محدودی بدون آب لوله کشی ،برق و راه بودند .برق رسانی به روستاهای محروم و ایجاد
شبکه راه های روستایی ،مخابرات و… از اقدامات دولت پس از انقالب است.در واقع در این سال ها حدود
تأسیسات زیربنایی از قبیل ٔ
 1626روستا برق رسانی1491 ،روستا دارای تلفن و  90درصد از روستاها آبرسانی و  92درصد از کل روستاهای استان از راه
ارتباطی برخوردار شده اند و در حال حاضر جمعیت تحت پوشش آب بهداشتی به  99/8درصد رسیده است.

شکل11ــ    6ــ نمونه هایی از فعالیت های عمرانی در هرمزگان
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پ) دستاوردهای تولیدی

زمینه تولیدات محصوالت کشاورزی دراستان ،بعد از انقالب تحولی بزرگ صورت گرفته است ،به طوری که
کشاورزی :در ٔ
سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی از  50هزار هکتار در قبل از انقالب به  311/6هزار هکتار رسیده است .طرح ها و اقدامات
زمینه فعالیت های زراعی و باغی انجام شده است که عبارت اند از :ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی ،احداث سایت های
گسترده ای نیز در ٔ
گلخانه ای ،سیستم های آبیاری تحت فشار ،احداث کانال های آبیاری ،اصالح تقویم کاشت با شرایط منطقه ،استفاده از کودهای ریز
مغذی و کشت مکانیزه ،کنترل و نظارت صحیح برداشت غالت و فعالیت های آبخیزداری.

شکل 12ــ    6ــ سیستم آبیاری تحت فشار

شکل13ــ    6ــ سیستم آبیاری قطره ای

جدول 2ــ    6ــ رتبه استان در تولید محصوالت کشاورزی
رتبه

محصوالت باغی
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نتیجه اتخاذ سیاست های مناسب مدیریتی و حمایتی از بخش دام در سال های اخیر استان در تولید
دامپروری :خوشبختانه در ٔ
توسعه مناسبی برخوردار شده است یکی از دالیل افزایش تولیدات دامی آغاز بهره برداری از مجتمع های
انواع محصوالت دامی از
ٔ
دامپروری در استان است.
شیالت :استان هرمزگان از گذشته دور یکی از مهم ترین کانون های فعالیت صید و ماهیگیری در کشور بوده است و در
طی سال های اخیر طرح ها و اقدامات ارزنده ای در جهت گسترش صنعت شیالت و پرورش آبزیان انجام شده است که عبارت  اند
از :افزایش انواع شناورهای صیادی (قایق ،لنج وکشتی) ،ایجاد بنادر صیادی جدید ،صنایع شیالتی ،تعاونی صیادی ،شناسایی و
توسعه منطقه و
راه اندازی مراکز پرورش میگو در نوار ساحلی .این اقدامات نقش مهمی در افزایش تولید آبزیان ،رونق اقتصادی،
ٔ
رتبه دوم سطح مزارع میگوی پرورشی
رتبه ّاول تولید آبزیان و تعداد شناورهای صیادی و ٔ
اشتغال زایی داشته است .هرمزگان ،هم اکنون ٔ
در کشور را داراست.

شکل 14ــ    6ــ مراکز پرورش میگو ــ صید آبزیان ــ اسکلۀ
صیادی جواداالئمه پارسیان
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ف ّعالیت
توسعه کشاورزی (زراعی ،باغی ،دامداری ،شیالت) چه فعالیت هایی انجام شده
زمینه
ٔ
ــ در شهرستان شما در ٔ
است؟ .................................................................................

صنایع ومعادن :قبل از انقالب اسالمی ،صنعت استان هرمزگان محدود به  14کارگاه کوچک بود ،ولی امروزه این استان
دهه هفتاد تاکنون مجموعه ای از صنایع مختلف ،اجرای طرح های بزرگ عمرانی و
رده استان های صنعتی قرارگرفته است و از ٔ
در ٔ
ویژه اقتصادی در استان هرمزگان ایجاد شده است تا آنجا که این استان به قطب
صنعتی ،مناطق آزاد تجاری و صنعتی قشم و مناطق ٔ
تولید آلومینیوم کشور تبدیل شده است .با بهره برداری از واحدهای فوالدی نیز هم اکنون استان ما قطب سوم فوالد کشور است که
این خود در سطح قابل توجهی باعث اشتغال شده است.گرچه بخش معدن همسو و متناسب با بخش صنعت توسعه نیافته است ،ولی
صنایع کانی غیرفلزی نقشی مهم در ساخت صنعتی استان دارند .با این حال ،طی گذشت سه دهه از انقالب بیش از  870کارگاه صنعتی
مجموعه کارگاه های صنعتی ،معدنی استان ما افزوده شده است.
و  143معدن به
ٔ

شکل 15ــ    6ــ صنایع فوالد هرمزگان و کاوۀ جنوب

شهرک های صنعتی :شهرک های صنعتی مکان های طراحی شده ای هستند که با برنامه ریزی صنعتی اصولی با شعار زیست
توسعه
محیطی ،واحدهای صنعتی را دور هم جمع کرده شیوه ای جدید را در راه صنعتی شدن ترسیم می نمایند .گرچه راه اندازی و
ٔ
126

شکوفایی استان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی
شهرک های صنعتی در استان ما از سال  1366و با شهرک صنعتی بندرعباس ( )1آغاز شد ،ولی هم اکنون تعداد آنها به سیزده شهرک
و چهار واحد صنعتی رسیده است.

شکل 16ــ    6ــ شهرک صنعتی

ف ّعالیت
1ــ چند مورد از صنایع ومعادن استان را نام ببرید...........................................
2ــ شهرک های صنعتی بیشتر درکدام شهرستان های استان استقراردارند؟ ........................

ت) دستاوردهای امور زیر بنایی

زمینه راه نیز شاهد تحوالت چشمگیری پس از انقالب در استان می باشیم به طوری که با داشتن راه های
راه وحمل ونقل :در ٔ
زمینی ،هوایی ،دریایی و ریلی نقش مهمی در بخش حمل و نقل کشور دارد .تا قبل از انقالب اسالمی ،کل راه های زمینی استان
هرمزگان  2165کیلومتر بوده و به  12830کیلومتر رسیده است .راه های هوایی استان شامل :فرودگاه بین المللی بندرعباس ،قشم و
دروازه اصلی صادرات و واردات کاالهای غیرنفتی و نفتی محسوب می گردد
زمینه راه دریایی امروزه استان ما به عنوان
کیش است .در ٔ
ٔ
و بنادر بزرگ شهید رجایی و باهنر با بیش از  45نوع اسکله تخلیه و بارگیری می کنند که ساالنه پذیرای تعداد  2966فروند شناور
باالی هزارتن بوده اند .روزانه حدود  12کشتی بزرگ (باالی هزار تن) به این بنادر وارد می شوند .راه آهن بندرعباس نیز یکی دیگر از
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زمینه حمل و نقل در استان هرمزگان محسوب می شود که  1045کیلومتر خط اصلی و 270کیلومتر خط فرعی
افتخارات انقالب در ٔ
نیمه اول سال  1390تعداد  127870نفر مسافر و  12450300هزار تن بار از طریق راه آهن بندرعباس جابه جا شده است.
دارد .در ٔ
این خط آهن در راهروهای ترانزیتی راه آهن جمهوری اسالمی ایران جایگاه ویژه ای دارد.

شکل 17ــ    6ــ سیستم های حمل ونقل در استان

ف ّعالیت

با کمک دبیر خود مشخص کنید:
الف ــ از طریق کدام اسکله های استان می توان به جزایر قشم ،هرمز و کیش و… سفر کرد؟
ب ــ از بندرعباس با قطار به کدام استان های کشورمان می توان سفرکرد؟
................................................................................
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واسطه قابلیت های نفتی
زمینه نفت و گاز آشنا شدید .استان به
ٔ
نفت و گاز :در فصل گذشته با توانمندی های استان در ٔ
وگازی که دارد بعد از انقالب مورد توجه قرار گرفت و هم اکنون شاهد به بار نشستن بزرگ ترین صنایع وابسته در این منطقه هستیم با
توجه به نیاز کشور و منطقه به انرژی های حاصل از سوخت فسیلی و فراورده های مربوط به آن ،در سال های اخیر طرح ها و پروژه های
زمینه نفت و گاز در استان ما در حال اجراست.
جدیدی در ٔ

شکل 18ــ    6ــ پاالیشگاه نفت

بیشتر بدانیم
زمینه نفت و گاز استان عبارت اند از:
طرح های در حال اجرا در ٔ
ستاره خلیج فارس :با اجرای این طرح روزانه به میزان 34/7میلیون
1ــ طرح احداث پاالیشگاه میعانات گازی
ٔ
لیتر بنزین در روز تولید می شود.
2ــ طرح احداث پاالیشگاه نفت فوق سنگین هرمز :هدف از این پروژه پاالیش  300هزار بشکه نفت خام فوق
سنگین و تولید بیش از 15میلیون لیتر بنزین و نفت کوره است.
3ــ افزایش ظرفیت پاالیشگاه از  232به  320بشکه در روز :با اجرای این پروژه خوراک پاالیشگاه 38
درصد نسبت به طراحی و 18درصد نسبت به وضعیت کنونی افزایش می یابد.
عمده این طرح افزایش تولید بنزین از  10به 14/8میلیون
4ــ طرح افزایش تولید بنزین پاالیشگاه بندرعباس :هدف ٔ
لیتر با استاندارد  2005اروپا میباشد.
جزیره قشم :با  14کیلومتر لوله گذاری زیر دریا و  53کیلومتر در
  5ــ طرح تأمین خوراک پاالیشگاه از طریق
ٔ
خشکی که ظرفیت آن انتقال  480هزار بشکه در روز است.
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درس١5

چشمانداز آیندهٴ استان

جمله چهار استان ساحلی جنوب کشور است که مانند دیگر استان های کشور در مدت گذشت سی و سه سال از
استان ما از ٔ
پیروزی انقالب اسالمی ،از برکات انقالب اسالمی بی بهره نبوده و با توجه به دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی که در درس قبل
بررسی شد ،استان ما نیز قابلیت هایی برای توسعه دارد که عبارت  اند از :موقعیت حساس و استراتژیک و استقرار فضایی ویژه در
توسعه کشت خارج از فصل و
تنگه هرمز ،برخورداری از  14جزیره در خلیج فارس ،شرایط آب و هوایی و اقلیم ویژه برای
ٔ
دهانه ٔ
ٔ
منطقه پارس
کشت گلخانه ای ،برخورداری از ذخایر ارزشمند آبزیان ،وجود ذخایر عظیم گاز ،حجم عظیم آب های روان ،همجواری با
ٔ
مجموعه این شرایط ،قابلیت ها
جنوبی ،برخورداری از مجموعه ای از زیر ساخت ها و زیر بناهای ویژه و موقعیت نسبی بازرگانی و…
ٔ
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توسعه استان فراهم ساخته است .لذا استان ما هم می تواند در آینده در بسیاری از زمینه ها به رشد و شکوفایی
و ظرفیت هایی را برای
ٔ
برسد .تحقق این امر نیازمند توجه بیشتر مسئوالن و آگاهی و عزم جوانان عزیز هرمزگانی دارد که با شناخت محیط خود و آگاهی از
توسعه استان
توان های بالقوه و بالفعل استان برای رسیدن به هرمزگانی آباد و شکوفا تالش کنند .اما باید توجه داشت که در مسیر
ٔ
تنگناها و محدودیت هایی نیز وجود دارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود.

عمده ترین محدودیت ها و تنگناهای توسعۀ استان
است.

1ــ گستردگی و تعدد ،گنبدها و تشکیالت نمکی که بخش عظیمی از منابع آب و خاک استان را شور و غیرقابل استفاده کرده

2ــ مخاطرات ناشی از مخاطرات طبیعی ،ماسه های روان ،بیابان زایی و استمرار خشکسالی در سال های گذشته همراه با گرایش
منفی در تولید مراتع و کمبود سرمایه گذاری در جهت حفظ جنگل ها ،مراتع و آب و خاک
شبکه راه های ارتباطی مناسب و سریع ،بین منطقه ای و درون استانی
3ــ عدم برخورداری از ٔ
4ــ وجود مناطق محروم و حاشیه ای و برخی از چالش های اجتماعی

ف ّعالیت
ــ شما برای رفع محدودیت ها و تنگنا های استان به عنوان یک شهروند و یا یکی از مدیران آینده استان چه
راهکارهایی را پیشنهاد می کنید؟ .............................................................

اهداف توسعه در بخش های مختلف

1ــ کشاورزی( :زراعی ،باغی ،دام وطیور ،شیالت)
ــ بهبود کیفی محصوالت زراعی به منظورارتقاء و بهبود امنیت و ایمنی غذایی و رقابت در بازارهای صادراتی
ــ تقویت و ارتقای مدیریت تولید در شرایط خشکسالی و کاهش مخاطرات ناشی از آن
ــ توسعه سیستم های آبیاری قطره ای به منظور افزایش راندمان مصرف آب وصرفه جویی در منابع آب
ــ برقراری امنیت سرمایه گذاری در زیر بخش امور دام
ــ افزایش سهم آبزیان در الگوی مصرف
ــ توسعه و تکمیل زیرساخت های مجتمع های آبزی پروری در نواحی ساحلی و جزایر استان
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شکل 19ــ    6ــ فعالیت های زیر ساخت توسعه بخش کشاورزی

2ــ منابع طبیعی
ــ حفاظت ،احیا ،توسعه و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی (جنگل ،مرتع ،آبخیز داری و بیابان زدایی)
ــ توانمندسازی ساختارمنابع طبیعی وزیست محیطی استان
اشاعه فرهنگ منابع طبیعی واخالق زیست محیطی
ــ
ٔ

شکل 20ــ    6ــ حفاظت و توسعۀ منابع طبیعی (حرا)
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3ــ منابع آب
ــ توسعه وحمایت ازسرمایه گذاری دربخش های تولید و توزیع آب
توسعه استان
ــ مهار آب های سطحی به منظور تأمین نیاز روزافزون
ٔ

شکل 21ــ    6ــ مهار آب های سطحی

4ــ صنعت ومعدن
توسعه صنایع پایه و بزرگ مقیاس استان با اولویت صنایع فوالد ،آلومینیوم ،صنایع دریایی و پتروشیمی با تأکید بر صادرات
ــ
ٔ
محصوالت صنایع مذکور
توسعه فضای مناسب جهت گسترش فعالیت های صنعتی در استان
ــ تالش درجهت ایجاد و
ٔ
توسعه صنایع معدنی و بهره برداری بهینه از منابع معدنی
ــ
ٔ

شکل 22ــ    6ــ نمایی از صنایع هرمزگان
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  5ــ فرهنگ و هنر
ــ تقویت و تحکیم وحدت ملی و مذهبی در سطح استان و پرهیز از تشدید قوم گرایی
ــ تالش در راستای افزایش تولیدات فرهنگی و بومی اعم ازکتاب ،فیلم…
ــ مطالعه ،حفظ و مرمت میراث فرهنگی استان و تجهیز و بازسازی مناطق دیدنی استان
  6ــ بازرگانی
توسعه صنایع بسته بندی ،ذخیره سازی و انبارداری محصوالت کشاورزی
ــ
ٔ
توسعه ظرفیت های صادراتی استان با رویکرد افزایش سهم نسبی بخش خصوصی در تجارت خارجی
ــ
ٔ
شبکه توزیع کاال در استان
ــ اصالح و نوسازی ٔ
انتقال مواد نفتی از پاالیشگاه به جاسک ،ایجاد منطقه ویژه اقتصادی و ایجاد ترمینال دوم نفتی.
7ــ حمل و نقل( :جاده ای ،هوایی ،ریلی ،دریایی)
توسعه بزرگراه ها و آزاد راه ها
ــ احداث و
ٔ
توسعه خدمات در پایانه های عمومی بار و مسافر و خدمات بین راهی
ــ
ٔ
ــ توسعه و نوسازی ناوگان هوایی
ــ ارتقای ایمنی و کارایی ،و کاهش تعداد سوانح و حوادث هواپیماهای تجاری
ــ برقی کردن محور ریلی بافق ــ بندرعباس
ــ اتصال بندرلنگه و عسلویه به راه آهن سراسری

شکل 23ــ    6ــ حمل و نقل ریلی و دریایی در اسکلۀ شهید رجایی

زیستی
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  8ــ محیط زیست
توسعه صنعت اکوتوریسم
ــ
ٔ
توسعه مناطق حفاظت شده تاسطح ده درصد مساحت استان (استاندارد جهانی) به منظور حفاظت از منابع ژنتیکی و تنوع
ــ
ٔ

شکوفایی استان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی
ــ سنجش میزان آالینده های آب ،خاک و هوا و جمع آوری اطالعات و برنامه ریزی جهت کاهش آلودگی های محیط زیست
تاحد ممکن
ــ ساماندهی و مدیریت سواحل و بنادر و اسکله ها و مدیریت زباله ها ،پسماندها و فاضالب های شهری
9ــ بهداشت و درمان
ــ آموزش و توانمندسازی جامعه درمقابل بیماری ها و امراض
ــ افزایش دسترسی بیماران دیالیزی به خدمات سالمت
ــ افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی
ــ افزایش پوشش خانه های بهداشت روستایی

شکل 24ــ    6ــ توسعۀ کیفیت آزمایشگاه

10ــ آموزش عالی
ــ بهینه سازی امکانات و فضای کالبدی متناسب با سرانه استاندارد به ازای هر دانشجو
ــ کارآمدکردن نظام آموزش عالی استان
ــ توسعه علوم ،تحقیقات و فناوری و تقویت روحیه تحقیق و ترویج فکر خالق و ارتقای فرهنگ علم دوستی ،اطالع رسانی
دردانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
11ــ عمران روستایی( :برق ،آب ،مسکن)
ارائه خدمات به موقع (با کیفیت مطلوب در بخش های مختلف به مشترکین)
ــ ٔ
ــ تأمین آب شرب و بهداشتی و اجرای شبکه های جمع آوری و دفع فاضالب درمناطق روستایی
ــ حفظ و نگهداری و توسعه و بازسازی شبکه های آبرسانی مطابق نرخ رشد جمعیت و ضرورت تعویض شبکه های آبرسانی
درکلیه بخش های استان
مطالعه طرح ساماندهی سکونتگاه های روستایی
ــ
ٔ
ٔ
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توسعه نظام بیمه ای مسکن روستایی
ــ
ٔ
ــ ارتقای استانداردهای بهداشتی در واحدهای مسکونی روستایی

شکل 25ــ     6ــ عمران روستایی

طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در استان

تنوع فعالیت ها در سواحل از یک سو و تعارض میان بهره برداران و یا برنامه های بخشی از سوی دیگر ،نظارت و مدیریت بهینه
منابع ساحلی کشور را الزام آور می سازد .نمونه ای از مسایل مناطق ساحلی که نیازمند مدیریت مستمر و یکپارچه می باشد را می توان در
مواردی همچون مسایل زیست محیطی سواحل ،جلوگیری از فشار بیش از ظرفیت انسان ها بر مناطق ساحلی و جلوگیری از تخریب
و آسیب های احتمالی بر سواحل ذکر کرد .بنابراین سواحل را باید به گونه ای مدیریت کرد که نه تنها امکان بهره برداری عقالیی از
منابع و ظرفیت های موجود در آن مهیا گردد ،بلکه با اعمال الگوی نظارتی مؤثر ،بخشی از فشارهای وارده به سواحل کنترل و امکان
بهره برداری مناسب تر از آن حاصل آید .لذا استان هرمزگان نیز به عنوان یکی از  ٧استان ساحلی کشور با مصوب شدن طرح مذکور از
سال  1391از سوی وزارت راه و شهرسازی ،سعی در استقرار آن و بهره برداری مطلوب از سواحل استان را دارد.

136

شکوفایی استان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

ابوموسی

تنب کوچک

تنب بزرگ
شکل 26ــ    6ــ نقشۀ گردشگری استان هرمزگان
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شکل 27ــ    6ــ نقشۀ راه های استان هرمزگان
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منابع ومآخذ
توسعه علوم انسانی ــ ۱۳۷۱
تنگه هرمز  /تهران ــ انتشارات سمت  /مرکز تحقیق و ٔ
١ــ حافظ نیا ،محمدرضا ــ ربیعی ،حسین خلیج فارس و نقش استراتژیک ٔ
2ــ کردوانی ،پرویز  ،اکوسیستم های آبی ایران (خلیج فارس و دریای عمان)  /نشر قومس ــ۱۳۷۴
3ــ کردوانی ،پرویز ،اکوسیستم آبی ایران /نشر قومس۱۳۷۴/
4ــ فرجی ،عبدالرضا ،جغرافیای کامل ایران  /جلد ۲
  5ــ کردوانی ،پرویز ،منابع و مسائل آب در ایران جلد اول  /دانشگاه تهران ۱۳۷۱/
 ٦ــ طالقانی ،محمود ،ژئومورفولوژی ایران  /تهران ــ قومس ــ۱۳۹۱
٧ــ عفیفی ،محمدابراهیم و قنبری ،عبدالرسول،گنبد نمکی ،انتشارات تهران ،چاپ اول .١٣٩٣
سالنامه آماری استان هرمزگان1387 ،
 ٨ــ
ٔ
٩ــ اخالقی پور ،منصور ،اطلس فرهنگی استان هرمزگان ،صدا و سیمای مرکز خلیج فارس واحد آموزش و پژوهش ،بهار 1388
10ــ جاللی ،منصور ،بندرعباس در گستره تاریخ و زبان ،چاپ الهادی1387 ،
11ــ سعیدی ،سهراب ،فرهنگ مردم میناب ،انتشارات زوفا1386 ،
12ــ معتمدی ،عبدالهادی ،رودان بهشت جنوب ،انتشارات چی چی کا1380 ،
13ــ وکیلی ،غالم ،گهره گوهری ماندگار ،انتشارات چی چی کا1387 ،
14ــ افشار (سیستانی) ،ایرج .جغرافیای تاریخی دریای پارس ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی1376 ،
15ــ آمیه ،پیر ،تاریخ ایالم ،ترجمه شیرین بیانی ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران1346 ،
ترجمه کریم کشاورز ،تهران ،پیام1357 ،
16ــ دیا کونوف ،ا.م .تاریخ ماد
ٔ
سفرنامه دالواله ،ترجمه شجاع الدین شفا ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب1348 ،
17ــ دالواله ،پیترو.،
ٔ
18ــ دلدم ،اسکندر ،سلطه جویان و استعمارگران خلیج فارس ،بی جا ،مؤسسه انتشارات نوین1363 ،
تنگه هرمز ،دفتر پژوهش های فرهنگی1381 ،
19ــ زعیمی ،غالم رضأ ،
نمونه گردشگری استان هرمزگان ،خرداد 1388
20ــ مناطق ٔ
21ــ راهنمایی گردشگری هرمزگان (دیار حرا) ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ،انتشارات علم نوین1388 ،
22ــ سیری در استان هرمزگان (ویژه مسافران نوروزی) ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
23ــ طرح جامع گردشگری ،میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی هرمزگان1385 ،
24ــ گزارش تحلیلی عملکرد دولت نهم در استان هرمزگان ،استانداری هرمزگان ،معاونت برنامه ریزی دفتر برنامه ریزی و بودجه1388 ،
اداره کل محیط زیست استان هرمزگان /http://www.hormozgandoe.ir
25ــ آدرس سایت ٔ
اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان /http://hormozgan.frw.org.ir
26ــ آدرس سایت ٔ
اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان
27ــ آدرس سایت ٔ
/http://ichtohormozgan.ir
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان هرمزگان
28ــ آدرس سایت ٔ
/http://www.ershadhormozgan.ir
29ــ شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان
30ــ سازمان بنادر و دریانوردی www.pmo.ir
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اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان (احمد آخوندی مدیرکل ــ اصغر رنجبر معاونت متوسطه ــ رضا
1ــ ٔ
محمدی مسئول گروه های آموزشی)
2ــ استانداری (معاونت برنامه ریزی و بودجه)
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
3ــ ٔ
اداره کل محیط زیست
4ــ ٔ
اداره کل جهاد کشاورزی
  5ــ ٔ
  6ــ سازمان هواشناسی
7ــ سازمان فضایی ایران
اداره کل صنایع و معادن
  8ــ ٔ
اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی
  9ــ ٔ
اداره کل شیالت
10ــ
ٔ
اداره کل راه آهن بندرعباس
11ــ ٔ
12ــ سازمان مسکن و شهرسازی
13ــ کنگره سرداران شهید
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
14ــ ٔ
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
15ــ
ٔ
16ــ پایگاه نهم شکاری
1٧ــ منطقه یکم نیروی دریایی
اداره کل راه و ترابری
18ــ ٔ
19ــ مرکز بررسی و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه و شهرسازی
وتشکراز کلیه عزیزانی که با ارسال عکس با گروه تألیف همکاری نموده اند .برای اینکه نام کسی از قلم نیفتد
از ذکر اسامی خودداری می شود.
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