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 نخست مقدمه ای راجع به بحث گردشگری و بویژه گردشگری دریایی بفرمایید.

در سـال 2020 مـا در سـطح جهانـی مبتـا بـه بحـران بزرگـی بـه نام کویید 1۹ شـدیم کـه تقریبًا صنعت 
گردشـگری را تحـت تأثیـر قـرار داد. اثـر ایـن اتفـاق بـه حـدی بـود کـه می تـوان گردشـگری را بـه قبل و 
بعد از شـیوع کووید 1۹ تقسـیم بندی کرد. در سـطح جهانی اولین بار بود که چنین شـوک عجیبی رخ 
داد بطـوری کـه تمامـی مرزهـا بـه سـرعت بسـته شـد و مجـدداً مرزبندی هـای متصـور شـکل گرفت و 
صحبت هـای جهانی شـدن و جهانی سـازی تحت تأثیـر قـرار گرفتنـد. به همین علت نه تنها در کشـور ما 
بلکه در سـطح جهانی، هنوز تا رسـیدن به سـطح گردشـگری قبل از کرونا، فاصله وجود دارد. صنعت 
گردشـگری در سـال 201۹، یک میلیارد و چهارصد و شـصت میلیون نفر گردشـگر بین المللی را تجربه 
کـرد و از نظـر اقتصـادی یـک و نیـم تریلیون دالر هزینه کرد گرشـگران بین المللی بوده اسـت. در سـال 
201۹، سـهم گردشـگری در GDP جهانی 10.4 درصد بود  که به سـرعت هم این عدد رشـد می کرد. 
در حالـی کـه متوسـط رشـد اقتصـادی جهـان 2.5 درصـد بـود، متوسـط رشـد گردشـگری 3.5 درصـد 
اعـام شـد. از هـر 10 شـغل، یـک شـغل مربـوط بـه حـوزه گردشـگری بـود. بنابرایـن بـا چنیـن صنعت 

مهمـی روبـرو هسـتیم که ایـن میزان رشـد را دارد. 
در سـال های اخیـر گردشـگری از سـمت افـراد متوسـط بـه بـاال، بـه افـراد متوسـط بـه پاییـن حرکـت 
می کـرد. از ایـن نظـر هـم صنعـت گردشـگری یکـی از صنایعی اسـت کـه جوامع بـا درآمدهای کـم و یا 

جوامعـی کـه برنامه هـا وسیاسـت هایی بـه سـمت فقرزدایـی دارنـد، از آن اسـتقبال کرده انـد. 

 راجع به گردشگری در ایران چه آمار و اطالعاتی موجود است؟

در خصـوص گردشـگری ایـران، آخریـن آمـاری مربـوط بـه سـال 13۹۸ اسـت کـه بـا هشـت میلیـون و 
۸۶5 هزار نفر گردشـگر ورودی، سـال را به پایان بردیم. شـروع آن سـال با سـیل و بارش های نوروزی 
همـراه بـود کـه بـا هشـدار سـفر روبرو شـد. در نیمه دوم سـال ناآرامی هـای داخلـی در خصوص بنزین 
اتفـاق افتـاد کـه طبیعتـًا فضـا را بـرای ورود گردشـگران بین المللی سـنگین کـرد. ابتدای سـال میادی 
2020 هـم شـاهد اقـدام ناجوانمردانـه آمریکایی هـا و شـهادت سـردار سـلیمانی بودبـم کـه بعـد از آن 
کشـور حالـت جنگـی بـه خـود گرفت. سـپس جریـان هواپیمای اوکرایـن پیش آمد و در نهایت شـاهد 

ورود کرونـا بـه کشـور بودیم.
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بنابرایـن در سـال آشـفته ای مثـل 13۹۸، حـدود ۹ میلیـون نفـر توریسـت حاصـل شـد کـه اگـر ما این 
مـورد را بـا سـال 13۹۶ مقایسـه کنیـم، جمعیـت گردشـگر را از حـدود پنـج میلیون و صد هـزار نفر به 
هشـت میلیـون و هشـتصد و شـصت رسـانیدیم کـه افزایـش قابل قبولـی اسـت. ایـن موضوع نشـان 
می دهـد شـتابی کـه در جهـان صـورت گرفته بود، در ایران هم علی رغم مسـائل و مشـکاتی که داریم، 
وجـود داشـته اسـت. در کنـار همـه مشـکات و مسـائل، ایـران یـک مقصـد جذاب گردشـگری، اسـت 
و مـا مشـتریان خودمـان را داریـم. ایـن موضـوع بـه مـا کـه در زمینـه گردشـگری کار می کنیـم، کمـک 

می کنـد تـا صدایمان بلند باشـد. 
اگر بخواهیم گردشـگری را از یک زاویه شـعار و برنامه های سـالیان اخیر که در مورد اقتصاد مقاومتی 
و اشـتغال زایی بوده هم نگاه کنیم، طبیعتًا مزیت اصلی کشـور، بحث گردشـگری اسـت. گردشـگری 
یکـی از حوزه هایـی اسـت کـه می توانـد بـه کشـور کمـک کنـد تـا از  بحران هـای اقتصـادی و اجتماعـی 

عبور کنیم. 
اگـر تعـداد گردشـگران را در 1500 دالر ضـرب کنیـم (زیـرا هـر نفـر گردشـگری خارجـی کـه وارد منطقـه 
مـا می شـود، 1500 دالر هزینه کـرد او اسـت.)، بـه عـدد 13.3 میلیـارد دالر می رسـیم. یعنـی 13.3 
میلیارد دالر ارزآوری مسـتقیم و بدون هیچ گرفتاری برای کشـور به همراه داشـته اسـت. این صنعت 
ماننـد فـروش نفـت نیسـت کـه بعـد از فروش دنبال برگشـت پول باشـیم. زیـرا فرد گردشـگر پولش را 

مسـتقیمًا بـا از طریـق پرداخـت کرایـه تاکسـی، هتـل یـا خرید بـه جامعه تزریـق می کند.
در حقیقت، گردشـگری یک صنعت مردمی اسـت. این پول در خزانه دولت ریخته نمی شـود بلکه در 
دسـترس عمـوم قـرار می گیـرد و لـذا توزیع عادالنه ای هم شـکل می گیرد. طبق شـاخص های شـورای 
جهانـی گردشـگری، در سـال 201۹ یـک میلیـون و چهارصدهـزار نفـر هـم در زمینـه گردشـگری شـاغل 
بودنـد. ایـن صنعـت به شـکل تجمعی، ۶.5 درصد به GDP کشـور کمک می کنـد و این عدد بصورت 

مسـتقیم 2.1 درصد است. 

 در بحث تفکیک گردشگران بخصوص افرادی که قصد زیارت و سیاحت دارند بفرمایید.

نکته دیگر بحث تفکیک پذیری گردشـگر اسـت. اینکه کدام گردشـگر به قصد زیارت امام رضا به ایران 
سـفر می کنند و کدامیک به قصد رفتن به سـواحل شـمال، به ایران می آیند. موضوع تفکیک پذیری 
در جهان نیز بسـیار سـخت اسـت. اما بطور کلی اگر مسـافری به قصد سـفر امام رضا به ایران می آید، 
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در کنـار آن بـه کاردشـت هـم سـفر می کنـد و حتی به لرسـتان و اردبیل و ... سـفر کوتاهـی دارد. بیش 
از ۷0 درصـد زائـران، از نظـر سـامت چـکاپ می شـوند. بنابرایـن نمی تـوان گفت گردشـگر تنها با هدف 

زیـارت امـام رضا وارد ایران می شـود
در دهـه هشـتاد مـا گردشـگر عراقـی داشـتیم کـه در حسـینیه کربایی هـا اقامـت می گرفتنـد، امـا در 
سـال های اخیـر ایـن مسـافران هـم از نظـر تعـداد شـب، بیشـتر در ایـران اقامـت دارنـد و هـم از نظـر 
هزینه کـرد بیشـتر پـول خـرج می کننـد. عـدد 1500 دالر هزینه کـرد کـه مطـرح شـد، چـه بسـا در ایـران 

باالتـر اسـت، امـا مـا همـان متوسـط منطقـه خودمـان را لحـاظ می کنیـم. 
در بحـث گردشـگری دریایـی دو موضـوع خـاص مطـرح اسـت: اول اینکـه گردشـگری سـاحل محور 
اسـت. یعنی بیشـتر فعالیت ها و قرارگیری فرد گردشـگر مربوط به بخش سـاحل است و فعالیت های 
مرتبـط بـا آب هماننـد شـنا و موج سـواری و ... را انجـام می دهـد. دوم گردشـگری دریامحـور اسـت. 
یعنـی بیشـتر فعالیت  هـا مربـوط بـه خود دریا اسـت. نمونه ای از ایـن فعالیت ها، اسـتفاده از کروزها و 
گـردش داخـل دریـا اسـت. نمونـه ای دیگـر می توان از ماهی گیـری در آب های عمیق (نـه به عنوان یک 
فعالیت صید و تجاری، بلکه فعالیت گردشـگری) نام برد. فعالیت هایی از این دسـت را تحت عنوان 

گردشـگری دریامحور طبقه بنـدی می کنیم. 
این موارد یکی از نکاتی اسـت که در کشـور ما مزیت اقتصادی دارد. حال اینکه چقدر از این ظرفیت 
اسـتفاده کرده ایـم، بحـث بعـدی مـا خواهـد بـود. ما حـدود 4۹00 کیلومتـر در جنوب (خلیـج فارس و 
دریـای عمـان)، سـاحل و دریـا را داریـم و ۹00 کیلومتـر هـم در شـمال (دریای خزر) سـاحل داریم. این 
وسـعت بـرای بهره گیـری از دریا و سـاحل وسـعت بسـیار خوبی اسـت. بخـش از آن بـرای درآمدزایی و 

بخشـی دیگـر بـرای تفریح وو تغییر روحیه مردم قابل اسـتفاده اسـت.
مـوارد اشاره شـده، ظرفیت هـای مـا در حـوزه گردشـگری دریایی اسـت. اما اینکه در حـال حاضر چقدر 
از این ظرفیت اسـتفاده می شـود، سـؤال دیگری اسـت. مثل همه ی حوزه های دیگر که متأسـفانه در 
سـالیان اخیـر و حتـی می تـوان گفـت بعـد از انقـاب، ایـن حـوزه مـورد غفلت بوده اسـت. ما همیشـه 
پشـت بـه دریـا بوده ایـم. از اقتصـاد دریـا بهـره ای نبرده ایـم. معمـوالً در دنیـا پرجمعیت تریـن شـهر ها 
و مناطـق، جاهایـی هسـتند کـه نزدیـک بـه دریـا و سـاحل هسـتند. امـا در ایـران ایـن موضـوع وارونه 
اسـت و مرکـز کشـور پرجمعیت تریـن مناطـق هسـتند. البتـه قسـمت شـمالی کشـور بـه علـت وجـود 
آب و هـوای مناسـب از ایـن موضـوع مسـتثنی اسـت، امـا در جنـوب کشـور تراکـم جمعیتـی نداریم. 
علی رغـم اینکـه ایـن موضـوع در برنامه هـای پنـج سـاله مـورد توجـه بـود کـه تراکـم جمعیـت را در 
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جنـوب کشـور بـاال ببریـم، امـا در مجمـوع اتفـاق خاصـی نیوفتـاده اسـت. ایـن عامـل باعـث شـده که 
به موضوع گردشـگری دریایی بویژه در جنوب کشـور و آن سـواحل 4۹00 کیلومتری توجهی نشـود و 

زیرسـاخت هایی هـم فراهـم نگردد. 
مـا اگـر در زمینـه گردشـگری مقصـد را داریـم، مبـدأ هـم برایمـان مهـم اسـت. معمـوالً شـهرهای 
گردشـگرپذیر مـا تهـران و تبریـز و مشـهد هسـتند. بیشـتر گردشـگران داخلـی مـا هـم از ایـن فضـا 
می آیند. برای توسـعه گردشـگری بین المللی الزم اسـت در ابتدا گردشـگری داخلی تقویت شود. وقتی 
گردشـگری داخلی شـکل گرفت، یکسـری از دغدغه های گردشـگران خارجی از جمله امنیت و رفاه رفع 
می شـود. بنابرایـن در آن زمـان می تـوان انتظـار داشـت گردشـگر خارجـی هـم بـه آن مناطق سـفر کند. 
بحـث زیرسـاخت های حقوقـی ایـن کار نیـز مطـرح اسـت و تاکنـون متولی خاصـی برای ایـن موضوع 
وجـود نداشـته اسـت. در سـواحل چندیـن نهـاد فعـال هسـتند اما متولـی ثابتی کـه برای انجـام کارها 
ورود کند، نیست. در سالیان گذشته تاش کردیم مباحثی مانند تفریحات روی قایق ها و کشتی های 
کوچـک را عملـی کنیـم امـا در قوانیـن مـا چنیـن نکاتی وجود نـدارد. بیشـتر ورود های بـه آب با هدف 
صیـادی و یـا مسـائل نظامـی اسـت. بنابرایـن بـرای حتـی تفریحـات داخـل دریـا خا هـا و چالش هـای 
حقوقـی داریـم. از طریـق مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام مـواردی را بررسـی کردیـم کـه قـرار بود به 
عنـوان سـند باالدسـتی برنامـه هفتـم توسـعه را بکارگیـری کنـد. چنـد آیتـم بررسـی شـد و بـرای اینکه 
جای پایی در زمینه گردشـگری دریایی محکم شـود پیشـنهاداتی ارائه گردید. امیدواریم احکام خوبی 
را بـرای ورود بـه ایـن حـوزه صـادر شـود. ایـن مـوارد هـم به گردشـگری دریامحـور و هم به گردشـگری 

سـاحل محور مربوط اسـت. 
طرح هایـی هـم وجـود دارد، هماننـد سـواحل مکران کـه بخش هایی از آن به بحث گردشـگری مربوط 
می شـود. امـا تاکنـون بـا نـگاه گردشـگری بـه آن پرداختـه نشـده اسـت و بارهـا مـا در ایـن خصـوص 
اعتـراض کرده ایـم. بـه عنـوان مثـال در ناحیـه نزدیک به سـاحل را بـه پادگان اختصـاص می دهند و در 
کنار آن به موضوع گردشـگری می پردازند. مسـلم اسـت که گردشـگری در آن منطقه صحیح نیسـت 

و سـرمایه گذار و گردشـگری هـم بـه آن ناحیـه ورود نمی کنـد. 
از میـان همـه 5۸00 کیلومتـر خـط سـاحلی کشـور، فقـط چابهـار امـکان پهلوگیـری کشـتی کـروز وجود 
دارد. عماً در چنین شرایطی سرمایه گذاری روی گردشگری دریایی معنایی پیدا نمی کند. بنابراین در 

کنـار مسـائل حقوقی، چنیـن نکاتی هم وجـود دارد.
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 مردم عراق درصد خوبی از گردشگران ایران را تشکیل می دهند، آیا عراق می تواند مخاطب 
گردشگری ما باشد؟ 

چالـش   سـواحل جنـوب کشـور، دور بـودن از مراکـز جمعیتـی و شـهرهای گردشـگر اسـت. در شـمال 
این موضوع متفاوت اسـت. در شـمال عمومًا بیشـتر دولت وارد شـده اسـت. کاری که دولت جدید 
شـروع کـرد انصافـًا یکـی از کارهـای مهـم و موثـر اسـت. در واقـع در جاهایـی کـه امـکان فعالیت هـای 
گردشـگری اسـت، اکثـراً نهادهـای دولتـی ورود کردنـد. مـا هـم زیرسـاخت گردشـگری خوبـی نداریـم 
و ایـن موضـوع نشـان می هـد کـه در شـمال کـه مـا هـم آب و هـوای خـوب اسـت و هـم نزدیکـی بـه 
مراکـز جمعیتـی وجـود دارد، بـه دالیلی سـرمایه گذاری رسـمی شـکل نگرفته اسـت. بیشـتر به سـمتی 
رفته ایـم کـه هـر دسـتگاهی بـرای خـودش ویایـی درسـت کـرده  اسـت و یـا مـردم خانـه دومـی را در 
شـمال خریده انـد. بدیـن جهـت اسـت کـه در تعطیـات جـاده چالـوس شـلوغ اسـت و عمومـا، هـم 
گردشـگر هسـتند، اما بسـیاری از این گردشـگران از زیرسـاخت های گردشـگری اسـتفاده ای نمی کنند و 
مـردم بیشـتر بـه خانـه  خودشـان یا خانه دوسـت و آشـنایان می رونـد. بنابراین الزم اسـت با طرح های 

مدیریـت گردشـگری زیرسـاخت هایی کـه عمـوم مـردم بتواننـد از آن اسـتفاده کننـد، شـکل بگیرد.
برای حضور گردشـگران خارجی ضروری اسـت امکانات و زیرسـاخت های گردشگری بین المللی را مهیا 
کنیم. مثاً یک سـری گردشـگر در ویا سـاکن می شـود و یک سـری گردشـگر در مراکز هتلی اقامت 
می کنـد. ولـی بنـا بـه دالیلـی مراکز خوبی در این حوزه شـکل نگرفته اسـت. البته این نوع گردشـگری، 
گردشـگری دریامحور نیسـت و همان گردشـگری سـاحل محور اسـت. یعنی هنوز آن قسمت الکچری 
گردشـگری دریایی که پولسـاز اسـت، در شـمال کشـور شکل نگرفته اسـت. در این بخش هم اتفاقات 
مهـم و موثـری نیوفتـاده اسـت و بنابرایـن هنـوز بـرای اینکـه بتوانیـم روی ایـن بخـش کار کنیم فاصله 

داریم و باید بیشـتر تمرکز داشـته باشـیم. 

 مبادی مشخصی برای تشخیص گردشگران خارجی همانند روادید وجود دارد؟

مـا چنـد نـوع روادیـد داریـم. روادیـد گردشـگری، سـامت، زیـارت و ... امـا کسـی کـه روادیـد زیـارت 
گرفتـه، فقـط فعالیـت زیارتـی نمی کنـد. بـه عـاوه اینکـه در سـال های گذشـته موضـوع کان تـری را 
پیگیری  کردیم و آن بحث حسـاب های اقماری گردشـگری اسـت. این موضوع را در سـال 13۹۷ مرکز 
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ملـی آمـار ایـران جلـو بردیـم و مدتـی هـم بـه علـت بحـث کرونـا متوقف شـد. ولی مجـدداً ایـن اقدام 
شـروع شـده و در پژوهشـگاهی که مشـغول هسـتیم، طرح به جلو می رود. اگر حسـاب های اقماری 
گردشـگری در کشـور جا بیفتد، مسـائل بسـیار شـفاف می شـود و حتی آثار القایی گردشـگری را به روز 
خواهـد کـرد. بـرای مثـال بـا حسـاب اقمـاری مشـخص می شـود کـه گردشـگر چه میـزان بابـت هتل و 

رسـتوران پرداخـت کـرده و چـه میـزان خـرج حمـل و نقـل یا خرید سـوغاتی کرده اسـت. 

 مزیتی که  گردشگری دریایی نسبت به سایر بعدهای گردشگری دارد، چیست؟   

یکـی از طرح هایـی کـه در دوره مـن بـا کمـک مرکز جهانی تجارت اجرایی شـد، بحث صادرات غیرنفتی 
و در کنـار آن تهیـه سـندی تحـت عنـوان توسـعه صـادرات گردشـگری بـود. اولویت اول ما گردشـگری 
فرهنگی، گردشگری طبیعت محور و گردشگری سامت است. این سه مورد، مزیت اصلی گردشگری 
کشـور هسـتند و در کوتاه مـدت می تـوان بـه آن پرداخـت و نتیجه بخـش گرفـت. وقتـی صحبـت از 
گردشـگری طبیعت محور می شـود، دریا هم در آن قرار می گیرد. در کنار کروز ما دسـتگاه های خاصی 
را داریـم کـه گردشـگران بـا موجـودات دریایی آشـنا می شـوند که زیرمجموعه طبیعت گردی اسـت. ما 
نگرانی هایـی در ابعـاد فرهنگـی داشـتیم کـه این نگرانی ها مشـکاتی هم برای بحث گردشـگری بوجود 
آورده اسـت. در ایـن راسـتا بـه جـای ارائـه راهـکار، صـورت مسـئله حـذف شـد. در حالـی کـه پیوسـت 

فرهنگی وجود دارد که چنین مشـکاتی حل شـدنی هسـتند.
مزیت هایی که بدان اشـاره کردم به نقطه امنیتی تبدیل شـده اند. بنابراین اگر گردشـگری در سـواحل 
توسـعه پیـدا کنـد، ایـن معضـل تراکـم انـدک جمعیـت خـود بـه خـود برطـرف خواهـد شـد. دغدغـه 
امنیتـی نیـز بـا آمـدن گردشـگری برطـرف خواهـد شـد. بـه عنوان مثـال چقدر بایـد هزینه شـود تا یک 
کلیـپ چنـد دقیقـه ای در مـورد امنیت کشـور تولید و به سـایر نقاط از جمله آمریکا ارسـال گردید. اما 
گردشـگران می توانند با گوشـی های خودشـان از این امنیت و ویژگی ها و فرهنگ مردم تصویربرداری 
کرده و به کشورشـان ببرند. این بهترین تبلیغ امنیت اسـت. بنابراین گردشـگری دریایی عاوه بر بحث 

اقتصـادی، بعدهـای دیگـر اجتماعـی و امنیتـی هم دارد که قابل توجه اسـت. 

 وقتـی در مـورد گردشـگری دریایـی صحبـت می کنیـم، مـرداد همـان گردشـگری دریایـی حـالل 
اسـت. متقاضی این گردشـگری چقدر اسـت؟ مزیت رقابتی ما در این حوزه نسـبت به کشـورهای 
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همسایه مثل ترکیه و امارات چیست؟   

مـا از یـک طـرف می گوییـم ریـال ایـران در مقابـل ارزهـای خارجـی ارزش پایینـی دارد و از طرفی تأکید 
داریم هزینه های سـفر باال اسـت و این دو، موضوعاتی متناقض اسـت. زمانی میگ فتند که به علت 
ارزانـی بـه ایـران سـفر می کننـد امـا االن همـه به این موضوع رسـیدیم که هزینه سـفر در ایـران پایین 
نیسـت، در حد متوسـط اسـت و نمی توان گفت ارزان اسـت. بنابراین کسـی به علت ارزانی سـفر، به 
ایـران نمی آیـد. بایـد دیـد کـه مابه تفـاوت آن کجـا مـی رود. گردشـگر دالر خـرج می کند. امـا وقتی مثا 
آژانـس دار ایـن دالر را می گیـرد، بـه ریـال خـرج می کنـد. هتل دارهـای مـا زمانـی گفتند کـه می خواهیم 
دالر بگیریـم و ایـن چالشـی بـود. حتـی تاکسـی هـم دالر می خواسـت. شـرکت های هواپیمایـی هـم 
همیـن کار را انجـام دادنـد و نهایتـًا مجبـور شـدند برگرداننـد. گردشـگری کـه بصـورت تـور وارد کشـور 
می شـود هزینه هایـش گـران اسـت. یکـی از دالیلـی که در سـالیان اخیر توسـعه گردشـگری مان بیشـتر 
شـد، سـوق دادن به سـفرهای انفرادی بود. نکته دیگر اینکه مزیت   های ما ممکن اسـت در بحث های 
خاصـی نسـبت بـه ترکیـه کمتـر باشـد امـا در کل ما مزیت های خـاص خودمـان را داریـم. ظرفیت های 
فرهنگـی و اجتماعـی باعـث می شـود ایـران بـه عنـوان یـک مقصـد جـذاب گردشـگری نمود پیـدا کند. 
ضمـن اینکـه بـه منقطه ما عمومًا گردشـگران بصورت خانوادگی سـفر می کنند و محصـوالت حال و 

گردشـگری حـال را تجربـه می کنند. 







گزارش های تحلیلی
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ظرفیت نوار ساحلی 

مقدمه

بـر مبنـای داده هـای موجـود بیـش از یـک سـوم مرزهـای کشـور را 
مرزهـای آبـی تشـکیل داده و بـه عبارتـی یـک سـوم مرزهـای کشـور 
شـامل نـوار سـاحلی در شـمال، جنـوب و جزایـر اسـت. ایـن نعمـت 
خـدادادی موقعیـت ویـژه ای جهـت توسـعه و رشـد اقتصـادی ایران 

محسـوب می شـود. 
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امروزه مزایای توسـعه اقتصاد دریامحور و اسـتفاده از ظرفیت نوار سـاحلی بر کسـی خصوصًا جامعه 
دریایـی پوشـیده نیسـت. امـا بایـد اعتـراف کـرد مـا در اسـتفاده از ظرفیـت نوار سـاحلی چنـدان موفق 
نبوده ایـم. بیشـترین فعالیـت در عرصـه سـواحل کشـور، مربـوط بـه محدوده های شـهری و روسـتایی 
و تأسیسـات بنـدری و نظامـی اسـت کـه همـه این هـا حـدود 5 درصـد از ظرفیـت سـواحل کشـور را به 
خـود اختصـاص داده انـد و حـدود ۹5درصـد از این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته اسـت. در حالی که 
ایـن مناطـق دارای اهمیت ژئواسـتراتژیک، ژئوپلیتیـک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه ای 

هستند.
در حال حاضر بسـیاری از کشـورهای جهان سـهم عمده ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین 
می کنند. در این میان ویتنام و سـپس چین با بیش از 50 درصد، در صدر قرار دارند. ایران نیز حدود  
10درصـد از تولیـد ناخالـص ملـی خـود را از دریا به دسـت می آورد که با توجه به پتانسـیل های موجود 
در کشـور، رقـم پایینـی تلقـی می شـود. ایـران حـدود یک درصد اقتصـاد دریایی دنیا را بدون احتسـاب 
منابـع نفتـی و گازی و حـدود 2.5 درصـد را بـا احتسـاب این منابع، به خود اختصاص داده اسـت. این 
در حالی است که از نظر پتانسیل موجود در اختیار کشور، ایران از بین 1۸4 کشور در رتبه چهلم قرار 
دارد، در صورتی که از نظر کسـب درآمد وضعیت مطلوبی نداشـته و بیشـترین فعالیت های اقتصادی 

در عرصه سـواحل کشـور متمرکز در محدوده شـهرهای بزرگ ساحلی است.
موضـوع دیگـر، چالـش توزیـع نامتـوازن جمعیت در کشـور و نگاه تمرکزگرایی و عـدم توجه جدی به 
پتانسـیل ها، ظرفیـت و منابـع نواحـی مـرزی و به خصـوص در نواحـی بـا مـرز آبـی بسـیار جدی اسـت. 
به عنـوان نمونـه، هفـت اسـتان سـاحلی مـا که حدود  25درصد مسـاحت کشـور را به خـود اختصاص 
می دهنـد، تنهـا دربرگیرنـده حـدود 10درصـد جمعیـت کشـور هسـتند. ایـن در حالیسـت کـه دوسـوم 
جمعیـت کشـورهای دنیـا در فاصلـه کمتـر از ۶0 کیلومتـری دریاهـا و آب هـای آزاد شـکل گرفته انـد. 
در دنیـا حـدود  ۸0 کانشـهر و یـا شـهر بـزرگ کـه اتفاقـًا قطـب اقتصـاد و تجـارت نیـز هسـتند، در کنار 
دریاها و آبهای آزاد هسـتند. بررسـی ها نشـان می دهد به ازای ایجاد یک شـغل در بخش اقتصاد دریا، 
چهـار شـغل جدیـد ایجـاد می شـود کـه در مقایسـه با سـایر بخش ها بسـیار قابـل توجه اسـت. به این 
ترتیـب ضـروری اسـت تـا از تجارب جهانی در حوزه توسـعه شـهری و منطقـه ای اعم از جمعیت پذیری 
و اسـتقرار صنایـع سـبک و سـنگین و صنایـع مرتبـط بـا دریـا در پیرامون آب های آزاد اسـتفاده شـود.

بـا توجـه بـه موارد گفته شـده، اسـتفاده از نوار سـاحلی و توسـعه اقتصـاد دریامحور، نیازمنـد الزاماتی 
اسـت کـه در ذیـل بـه برخی از مـوارد آن پرداخته می شـود.
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الزامات�اساسی�در�تحقق�توسعه�و�اقتصاد�دریامحور

1. توجه به موضوعات و محورهای کلیدی توسعه دریامحور: 

موضوعـات کلیـدی توسـعه دریامحور مشـتمل بر مـواردی از قبیل آینده نگری، توجـه به رقابت پذیری 
و رقابـت جهانـی، توجـه بـه تحوالت جهانـی در حوزه صنایع و حمل ونقل دریایی، لجسـتیک و زنجیره 

تأمین، توسـعه یکپارچه زیرسـاخت های ریلی، جادهای و هوایی و ارتقای نسـل بنادر میگردد.

2. توجه به توان اکولوژیک در برنامه ریزی های توسعه:

 بـا توجـه بـه اصـول آمایـش سـرزمین، بارگـذاری انواع فعالیت های انسـانی الزم اسـت براسـاس توان 
اکولوژیـک انجـام پذیـرد تـا اصول توسـعه پایدار رعایت شـود. 

3. توجه به ظرفیت های حمل ونقل دریایی و صنایع بندری: 

رویکرد توسـعه و تحول حمل ونقل دریایی در کشـورهای پیشـرو بیانگر این مطلب اسـت که با توجه 
بـه افزایـش ابعـاد کشـتی ها و نوع بسـته بندی آ ن هـا و همچنین یکپارچگی زنجیـره تأمین محصوالت 
در آن کشـورها، توسـعه های جدیـد دریایـی و بنـدری بـه سـمت مناطقـی رفتـه کـه خـارج از محـدوده 
شـهربندرها بوده و دارای ظرفیت باالتر دریایی ازجمله عمق آبخور باالی 15متر برای کشـتی ها باشـند. 
از این رو ضروری اسـت که پهنه بندی اسـتقرار صنایع با توجه به نواحی دارای پتانسـیل سـاخت بنادر 
جدیـد در سـواحل کشـور بازبینـی شـود. همچنیـن ارتقـاء نسـل بنـادر و ایجـاد بنـادر هوشـمند امـری 

ضروری اسـت.

 :)ICZM(4. توجه به اصول مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی

بـا توجـه بـه دسـتاوردهای برنامه هـای مدیریـت یکپارچه مناطق سـاحلی کشـور که برای اکثر سـواحل 
ایران تهیه شـده (یا در دسـت تهیه اسـت)، ضروری اسـت برنامه توسـعه این مناطق با رعایت اصول 
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مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی انجام شود. رعایت این اصول سبب استفاده متعادل و متوازن از 
منابـع تجدیدپذیـر و تجدیدناپذیر سـاحلی می شـود؛ به نحـوی که منافع همه ذینفعـان در بهره برداری 

خردمندانه از دریا و سـاحل در نظر گرفته می شـود.

5. توجه به نوآوری در حوزه دریایی:

 امـروزه توجـه بـه نـوآوری در حوزه هـای مختلـف و تشـویق و حمایت از شـرکت های نـوآور و نوآفرین 
(اسـتارت آپ ها)، یکـی از روش هـای رونـق اقتصـادی توسـط بخشـهای خصوصی اسـت که بـرای حوزه 

فعالیت هـای متنـوع دریایی نیز مصـداق دارد.

6. توجه به منابع انسانی و پشتوانه های تخصصی:

 بـا عنایـت بـه چندبُعـدی بودن موضوع و دخیل بودن مناسـبات متعدد در مسـئله، در این خصوص 
توجـه بـه ظرفیـت بـاالی دانشـگاه ها و ارتباط آنها با صنعت و توجه جدی به جامعه علمی مشـاورین 

بسـیار حائز اهمیت است.

7. توجه به تسهیل امور سرمایه گذاری داخلی و خارجی: 

تـا موانـع و محدودیت هـای  اسـت  داخلـی و خارجـی ضـروری  ترغیـب سـرمایه گذاری  بـه جهـت 
دسـت وپاگیر برطـرف شـود. ضمـن اینکه ارائه مشـوق هایی مانند اعطای وام های کـم بهره و معافیت 

و یـا تخفیف هـای مالیاتـی نیـز در ایـن حـوزه اثرگـذار اسـت.

8. توجه به حوزه ُپرظرفیت گردشگری دریایی:

 اسـتفاده از قابلیت هـای محیطـی و دریایـی جهـت جذب گردشـگر داخلی و خارجـی و در اولویت قرار 
دادن برنامه های بهره برداری و توسـعه ای در حوزه گردشـگری دریایی بسـیار کلیدی اسـت.
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9. توجه ویژه به آبزی پروی: 

اصـاح تغذیـه ایرانیـان از حالـت »بری« به »بحری« بسـیار حائز اهمیت اسـت. علیرغم اینکه ایران یک 
کشـور دریایـی اسـت مصـرف محصـوالت شـیاتی در کمتریـن حد ممکن در دنیا اسـت کـه این رویه 
بـا تغییـر رویکـرد حکمرانـی از »بـری« بـه »بحری« باید اصاح شـود. سـرانه مصـرف روزانـه پروتئین در 
کشـور 3۶ گرم اسـت که 30 گرم آن گوشـت قرمز و فقط ۶ گرم آن از محصوالت شـیاتی اسـت یعنی 

مصرف گوشـت قرمز 5 برابر محصوالت شـیاتی اسـت.

10. توجه به صنایع نظامی و دفاعی: 

امنیـت مقـدم بـر توسـعه اسـت. بـرای اسـتفاده از ظرفیـت نوار سـاحلی ابتـدا باید امنیـت این مناطق 
تأمیـن شـود. گرچـه در سـال های اخیـر انتقـال سـتاد نیروهـای دریایـی ارتـش و سـپاه بـه هرمـزگان با 

همیـن هـدف صـورت گرفته اسـت.

11. توجه به بنادر کوچک: 

با عنایت به گره خوردن زندگی سـاکنان شـهرهای سـاحلی به دریا و نقش مهم آنها در توسـعه پایدار، 
حمایت از کسـب وکارهای کوچک در مناطق سـاحلی مرتبط با منابع و صنایع دریایی صورت پذیرد.
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بررسی وضعیت ترانزیت در 
بخش حمل ونقل دریایی کشور 

مقدمه

ترانزیـت بـه صنعتی گفته می شـود که مأموریت جابجایـی بار از مبدأ 
بـه مقصـد را بـر عهـده داشـته و ایـن نقل وانتقـال از طریـق عبـور از 
مناطـق واسـطی صـورت می گیـرد کـه از یـک یـا چنـد کشـور تشـکیل 
می شـود. بابـت ایـن جابجایی عـوارض گمرکـی واردات و صـادرات از 

کاالهـای ترانزیتـی دریافت نمی شـود. 
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در مقابل عوارض ترانزیت از آن ها گرفته می شـود. درآمدهای ترانزیتی در کشـورهای واسـط کاماً به 
موقعیـت جغرافیایی آنها بسـتگی داشـته و عـاوه برافزایش تولید ناخالص ملـی بر اقتصاد منطقه ای 
نیـز اثرگـذار اسـت. مطابـق اسـتانداردهای بین المللی 20 درصـد ارزش کاالها به عنـوان هزینه ترانزیت 
کاال محاسـبه می شـود. همچنین عبور هر تن کاالی ترانزیت از ایران برای کشـور درآمد ارزی دارد که 
متناسـب بـا نـوع کاال ایـن درآمـد متغیـر اسـت. ایـن نرخ در حـال حاضر بین 20 الـی 100 دالر بـه ازای 
عبـور هـر تـن کاال از کشـور اسـت. بـا ایـن حسـاب، درآمـد ایـران از طریـق کریدورهـا مـی تواند سـاالنه 
بـه 15 میلیـارد دالر از محـل ترانزیـت برسـد. ایـن درآمـد قابـل ماحظـه ،موجب افزایـش درآمد ملی 
و اشـتغال کشـور می شـود. همین امر سـبب شـده تا میان کشـورهای مختلــف بــرای جذب کاالهای 

ترانزیتـی رقابت ایجـاد گردد. 
در این نوشتار به بررسی مزایا و چالش های ترانزیت خواهیم پرداخت. 

1. مزیت های ترانزیت از طریق ایران:

بـا توجـه بـه موقعیـت راهبـردی و ترانزیتـی ایـران، می تـوان فرصت هـا و مزیت هـای زیـادی را بـرای 
ترانزیـت کشـور در نظـر گرفـت. مزیت های ترانزیت از طریق قلمرو جمهوری اسـامی ایـران عبارتند از:

الف( قرار گرفتن در مسـیر کریدورهای ترانزیتی شـمال-جنوب: درنتیجه برقراری ارتباط ترانزیتی  	
کشـورهای روسـیه، اروپـای شـرقی، مرکـزی، شـمالی، آسـیای میانـه و قفقـاز از یـک سـو و آسـیای 
جنوبـی، جنـوب شـرقی، خـاور دور، اقیانوسـیه و کشـورهای حاشـیه خلیـج فـارس بـه عنـوان یـک 
مزیت برجسـته برای ایران قلمداد می شـود. همچنین به دلیل کوتاهی مسـیر در کریدور شـمال-
جنـوب و تجهیـز امکانـات و زیرسـاخت ها و فراهـم آوردن امکانـات و تسـهیات گسـترده در 
بخش هـای مختلـف حمل ونقل، مسـیر ایـران از جذابیت هـای فراوانی برای ترانزیـت کاال برخوردار 
اسـت. بنادر شـهید رجائی، امیرآباد و بندرانزلی از جایگاه ویژه ای در مسـیر ترانزیتی کریدور شـمال-
جنـوب برخـوردار بـوده و عـاوه بـر بنـادر مذکـور بنـادر شـهید باهنـر، لنگـه، بوشـهر، چابهـار، امـام 

خمینـی و نوشـهر نیـز از پتانسـیل های نقش آفرینـی منحصـر بـه خـود برخوردار هسـتند.
ب( برقـراری ارتبـاط ترانزیتـی افغانسـتان و آسـیای میانـه از طریـق محـور ترانزیتی شـرق کشـور  	

»چابهار-میلک«؛ نزدیکی جغرافیائی بندر چابهار به افغانسـتان، انجام سـرمایه گذاری های گسـترده 
در بخش هـای مختلـف حمل ونقـل بـه ویـژه بخـش دریائـی، ایجـاد تسـهیات و زیرسـاخت های 
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حمل ونقـل در مسـیر محـور شـرق کشـور و حمایت هـای گسـترده دولتـی، بنـدر چابهار را بـه عنوان 
قطـب ترانزیـت افغانسـتان تبدیـل کـرده و در صـورت مرتفع شـدن موانع، عاوه بر توسـعه محور 
شـرق شـاهد رونق ترانزیت در مسـیر مذکور خواهیم بود. بندر چابهار به عنوان مهمترین بندر در 

مسـیر ترانزیتی محور شـرق کشـور مطرح اسـت.
ــی کشــورهای عضــو ســازمان همکاری هــای اقتصــادی  	 ج( قــرار گرفتــن در مرکزیــت جغرافیائ

اکــو؛ ایــن فرصــت را بــرای ایــران فراهــم آورده اســت تــا ضمــن ایفــای نقــش فعــال در برقــراری 
ارتبــاط تجــاری و اقتصــادی بیــن کشــورهای عضــو اکــو، بتوانــد در چارچــوب همکاری هــا و 
ــی کشــورهای  ــی و واردات ــت کاالهــای صادرات ــه ترانزی ــف تجــاری، در زمین موافقتنامه هــای مختل

عضــو نیــز بــه ایفــای نقــش بپــردازد.

2. مسیرهای اصلی و بنادر ترانزیتی در ایران )شمال-جنوب ، شرق-غرب(: 

الف( مسـیرهای ترانزیتی شـمال-جنوب: کریدور شـمال-جنوب با محوریت مسـیر بندرعباس تا  	
امیرآبـاد و بنـدر انزلـی کـه برخـی بنادر از جمله بنادر چابهار، لنگه، بوشـهر و امـام خمینی نیز در این 

مسـیر از پتانسـیل های نقش آفرینی الزم برخوردارند.
ب( مسـیر ترانزیتـی شـبه قـاره هنـد بـه دریـای مدیترانـه و اروپـا: مسـیر ترانزیتـی دیگـری نیـز از  	

قابلیـت طـرح بـه منظـور توسـعه تجـارت و ترانزیـت در کشـور برخـوردار اسـت کـه آسـیای جنوب 
شـرقی-هند و پاکسـتان را از طریـق ایـران بـه دریـای مدیترانـه و اروپـا متصـل مـی نمایـد. 

ج( مسـیر ترانزیتی بندرامام خمینی-شـلمچه-عراق: در این مسـیر به دلیل مشکات موجود در  	
بنـادر عـراق، کاالهـای مـورد نیـاز آن کشـور پس از تخلیـه در بنادر ایران (از جملـه بنادر امام خمینی 

و خرمشـهر) از طریق مرز شـلمچه به مقصد عراق ترانزیت می شـود. 
د( مسـیر ترانزیتـی محـور شـرق )بنـدر چابهـار - میلـک - فـراه - قندهـار- کابـل - کنـدوز -  	

ترمذ)ازبکسـتان( - آسـیای میانه(: این مسـیر از پتانسـیل و قابلیت باالیی برای ترانزیت کاالهای 
مـورد نیـاز افغانسـتان برخـوردار بـوده و عـاوه بـر کشـور افغانسـتان می توانـد نیازهـای ترانزیتـی 
کشـورهای آسـیای میانه را نیز از طریق مسـیر چابهار - میلک - افغانسـتان یا چابهار - سـرخس- 

ترکمنسـتان برآورده سـازد.
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چالش�ها�و�راه�حل�های�پیشنهادی:

1. دخالـــت و اعمـــال نظر ســـازمان های مختلف مانند ســـازمان بنادر، گمرک، نیـــروی انتظامی، 
ســـتاد مبارزه با قاچاق کاال: 

ایجـاد متولـی واحـد بـرای ترانزیـت، نیـاز توسـعه ایـن صنعـت اسـت. در غیـاب چنیـن جایگاهـی در 
سـاختار حکمرانی، نهادها و سـازمان های مختلف به خود اجازه می دهند تا بدون محدودیت در امر 
ترانزیـت مداخلـه کننـد، بـدون اینکه نسـبت بـه ضربه هـای وارد آمده به ترانزیت پاسـخگو باشـند. در 
این راسـتا پیشـنهاد می شـود تا متولی واحدی با سـطح اختیارات باال تعریف شـده و کلیه امور مرتبط 

بـا ترانزیـت صرفـًا توسـط همین نهاد تعیین شـود.

2. وجود رویه ها و ابالغیه های زائد قانونی و اداری:

مهم تریـن فاکتـور در امـر ترانزیت، زمان حمل کاال اسـت.  تعدد قوانین، اباغیه هـا و رویه های اداری 
از جملـه اصلی تریـن دالیـل توقـف رشـد و توسـعه فرصـت ترانزیـت در کشـور اسـت. لـذا الزم اسـت 
هرچـه سـریع تر کلیـه قوانیـن و اباغیه هـای موجـود در ایـن حـوزه جمـع آوری شـده، سـپس طـی یک 
فرآینـد کارشناسـی سـتادی نسـبت بـه بازبینـی مجـدد، زدودن مـوارد اضافـه و یکپارچـه کـردن قوانین 

مفیـد اقدام شـود.

3. رشد رقبای مسیر ترانزیتی: 

یکـی از چالش هایـی مطـرح در زمینـه توسـعه ترانزیـت، رشـد رقبـا و انتخـاب مسـیرهای ترانزیتـی 
جایگزیـن ایـران اسـت. ایجـاد مزیت هایـی همچـون تخفیـف در هزینه هـای انبـارداری بـرای کاالهـای 
ترانزیتـی در بنـادر و ایجـاد مشـوق هایی الزمـه غلبه بر رقبا هسـت. حمایتهای دولتـی و ارزانی خدمات 
ارائـه شـده و کوتاهـی مسـیر، ارائـه تسـهیات الزم بـه منظور تسـریع در ترانزیـت کاال از طریق ایـران از 

جملـه مزیت هـای رقابتی محسـوب شـود.
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4. اشکاالت زیرساختی ترانزیتی و فرسودگی ناوگان حمل و نقل: 

ترانزیـت کاال یـک حمل ونقـل چنـد وجهی بوده و جهت تسـریع و کاهش هزینـه ها در حمل یک کاال، 
عاوه بر مناسـب و اسـتاندارد کردن زیر سـاخت های دریایی و بندری، زمینی و هوایی، ناوگان مربوطه 

هر کدام نیز باید افزایش کمی و کیفی داشـته باشـد.

جمع�بندی

امـروزه ترانزیـت بـه عنـوان یکـی از سـودآورترین تجارت هـا بـه شـمار مـی رود. اهمیت ایـن صنعت به 
گونـه ای اسـت کـه از آن می تـوان بـه عنـوان پلـی بـرای نیـل بـه توسـعه پایـدار نـام بـرد. در ایـن راسـتا 
موقعیـت جغرافیایـی ایـران بـه عنوان یک مزیت برای توسـعه ترانزیت محسـوب می شـود. با فعــال 
کردن کریدورهای شـرق به غرب و جنوب به شـمال و اسـتفاده کامــل از ظرفیت های ترانزیتی کشـور 
می توان ضمن کسـب درآمدهای ارزی برای کشـور، موجب ایجاد اشـتغال و توسـعه صنعت حمل 
ونقل کشـور شـد. در عین حال توسـعه این صنعت در کشـور با چالش هایی نیز همراه اسـت که در 

ایـن گـزارش بـه آن پرداختـه شـد و راه حـل های پیشـنهادی نیز ذکر شـد.





خبرهای مهم
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� ساخت�پنج�شهر�جدید�در�محدوده�سواحل�َمکران�

به گفته مسـئوالن شهرسـازی وزارت راه، سـاخت پنج شـهر جدید در محدوده سـواحل َمکران درحال 
بررسـی هسـتند. در ایـن میـان شـهر جدیـد مکـران در مجـاورت جاسـک و شـهر جدیـد تیـس در کنـار 
چابهـار مراحـل مطالعاتـی را پشـت سـر گذاشـته و نهایـی شـده اند. قـرار اسـت شـهر مکـران صـد هزار 
نفر را در خود جای دهد. سـاخت شـهر جدید تیس 2۷ سـال پیش تصویب شـد اما کلنگ زنی شـهر 

تیـس بـه عنـوان شـهری کامـاً نویـن، هوشـمند و با رویکـردی متفـاوت در آذر ۹۸ صـورت گرفت.
سـواحل راهبـردی مکـران بـه عنـوان سـواحل اقیانوسـی جنوب ایـران اهمیتی بس عظیم برای کشـور 
دارد. در حـال حاضـر شـناورهای موجـود در چابهـار کـه در خطوط کشـتیرانی فعالیت دارنـد 11۹ فروند 

اعـام کرده انـد کـه از ایـن تعـداد 5 فرونـد کشـتی تجـاری و ۶4 فروند کشـتی بادبانـی بوده اند.

توافق�برای�ایجاد�کریدور�سبز�در�مسیر�های�دریایی�بین��4کشور�

نمایندگان کشـور های آمریکا، انگلیس، نروژ و هلند در کنفرانس تغییرات آب و هوایی COP2۷ در 
شرم الشـیخ متعهد شـدند برای ایجاد ارتباطات سـبز دریایی، کریدور سـبز را ایجاد کنند.

مـارک هارپـر، وزیـر حمل و نقـل انگلیـس در ایـن گردهمایـی اعـام کـرد: ایجاد یـک کریدور کشـتیرانی 
سـبز کمـک می کنـد کشـور های سـاحلی بـه توافـق پاریـس پایبنـد بوده و تـاش خـود را برای رسـاندن 

دمـای زمیـن بـه 1.5 درجـه سـانتیگراد تـا پایان قـرن  بـه کار گیرند. 

�قشم�پیشگام�تغییر�الگوی�در�تولید�میگو�

منصـور آزاد، مدیـر شـیات و کشـاورزی سـازمان منطقـه آزاد قشـم اعـام کرد: قشـم بـه دنبال تغییر 
الگـوی تولیـد میگـو از روش هـای سـنتی بـا بهـره وری پاییـن بـه روش هـای متراکـم بـا بهـره وری باال و 

افزایـش تولیـد در واحد سـطح اسـت.
وی افـزود: در تمـام دنیـا از جملـه ایـران برنامه ریزی هـا بـا هـدف تأمین پروتئین، حول محـور پرورش 
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آبزیـان انجـام می شـود. بـر اسـاس آمارهـای منتشـر شـده، در سـال 2030 بـرای حفظ دسترسـی فعلی 
جمعیـت دنیـا بـه پروتئین باید سـهم پرورش در تولید پروتئین های دریایـی از 4۸ درصد به ۶0 درصد 

افزایـش یابـد. لـذا در جزیـره قشـم نیـز برنامه ریزی بـرای تولید 32 هزار ُتن میگو انجام شـده اسـت.
آزاد بـا بیـان اینکـه صنعـت پرورش میگو شـامل مولد سـازی، تکثیـر، پـرورش، عمـل آوری و بازاریابی 
مطـرح اسـت، تصریـح کـرد: در همـه مراحل یاد شـده موضوع برندسـازی باید مورد توجه قـرار گیرد. 
تاکنـون میگـو بـه روش سـنتی و در سـدهای خاکـی نزدیکی سـواحل پـرورش می یافـت، اما با همت 
کارآفرینـان و سـرمایه گذاران فناوری هـای روز دنیـا در حـوزه پـرورش میگـو از جملـه کشـت متراکـم و 

فـوق متراکم به کشـور وارد شـده اسـت.

نقش�آفرینی�خوزستان�در�گردشگری�دریایی�

محمد خانچی، معاون عمرانی اسـتاندار خوزسـتان اعان کرد: این اسـتان با برخورداری از یک هزار و 
200 کیلومتر سـاحل، ظرفیت بسـیار مطلوبی برای توسعه گردشگری دریایی دارد.

بـا بـه بررسـی های صـورت گرفتـه بـرای سـاماندهی شـناورهای فاقـد مجـوز در سـواحل اسـتان، طبـق 
جـدول زمان بنـدی تعییـن شـده، تصمیمـات و مصوبات مربوط به سـاماندهی این بخش از شـناورها 
در حال انجام اسـت. جایگاه های سـوخت سـاحلی نیز موضوع بعدی اسـت که در کمیته سـاماندهی 
سـواحل اسـتان طـرح شـده کـه بـرای ارائـه خدمات به شـناورها توسـط جایگاه های سـوخت سـاحلی 

بایـد برنامه ریزی بیشـتری انجام شـود.

�راه�اندازی�اولین�خط�تردد�دریایی�بندرعباس-ابوموسی�

درپی مصوبات سـفر مهدی دوسـتی، اسـتاندار هرمزگان به جزیره ابوموسـی و تأکید بر تسـهیل تردد 
دریایی شـهروندان این جزیره، اولین خط دریایی مسـافربری بندرعباس- ابوموسـی در اسـکله شـهید 

حقانی افتتاح شـد.
وی در جریـان افتتـاح ایـن خـط دریایـی گفـت: تـردد بـه جزیـره ابوموسـی بـرای اولیـن بـار بـا بیـش از 
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100 مسـافر شـروع شـد کـه ایـن امـر تأثیـر بسـزایی در تسـهیل عبـور و مرور مـردم این جزیـره خواهد 
داشـت. این خط مسـافربری دریایی در حال حاضر 2 نوبت در هفته سـرویس دهی خواهد داشـت اما 
برنامه داریم که این خط توسـعه پیدا کند چرا که می توانددر فعال سـازی گردشـگری جزیره ابوموسـی 

نقش آفرین باشـد.
گفتنـی اسـت شـناور دریایـی کاس یـک بـا ظرفیـت 15۸ نفر مسـافر و پنج ُتـن بار بـرای خدمات دهی 
در این مسـیر در نظر گرفته شـده اسـت که در روزهای یکشـنبه و پنج شـنبه مسـافران بندرعباس را به 

مقصـد ابوموسـی و بالعکس جابه جـا خواهد کرد.

� افزایش�تردد�شناورها�در�بندر�عسلویه�

عمـران مرادپـور، رئیـس اداره بنـادر و دریانـوردی بنـدر عسـلویه اعـام کـرد: براسـاس ارزیابـی صـورت 
گرفته در ۶ ماهه ابتدایی سـال جاری شـمار تردد شـناورها کانتینربر، تانکری و خدماتی فراسـاحل در 

عسـلویه بـه ترتیـب رشـد 2، 1۶ و یـک درصدی داشـته اسـت. 
وی افزود: در مدت یاد شـده تردد حدود 1200 شـناور در آب های عسـلویه به ثبت رسـید. در بخش 
کنتـرل و بازرسـی شـناورها نیـز در ۶ ماهـه اول سـال، آمـار شـناورهای کنوانسـیونی 30 و لنج هـا 20 
درصد افزایش داشـته اسـت. در شـاخص عملیات راهنمایی شـناورها نیز شـمار شناورهای راهنمایی 

شـده در مقایسـه بـا ۶ مـاه سـال گذشـته افزایـش 15.4 درصدی پیدا کرده اسـت.
مرادپـور بـا بیـان اینکـه عسـلویه بـه عنـوان نبض تپنـده اقتصـاد و پایتخت انرژی کشـور اسـت، گفت: 
بـه فراخـور ایـن جایـگاه اسـتراتژیک اهتمام جدی بـرای خدمات رسـانی در حوزه های دریایـی و بندری 

این منطقه وجود دارد. 
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