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یک سري سواالت همیشــگي در زمینه رونق مناطق ساحلي 
جنوب ایران و گردشــگري دریایي این بوده است که چرا مناطق 
ســاحلي ما با کشورهاي عربي حاشــیه جنوبي خلیج فارس اینقدر 
متفاوت اســت؟ چرا شــهرهاي جنوبــي ما اینقدر چهــره فقیرانه 
اي دارند؟ چرا ایرانیان هر ســال میلیاردها دالر صرف ســفرهاي 
تفریحي به این کشــورها مي کنند؟ چرا در 1900 کیلومتر سواحل 
جنوب ایران حتي یک ســاختمان باالي 50 متر وجود ندارد؟ یک 
ســازه فاخر مهندســي که هم مرتفع و عظیم باشــد و هم نمادي 
از دانش مهندســي ایراني، وجود ندارد؟ در مقابل صدها ســازه و 
ســاختمان مجلل و عظیم باالي 100 متر که چهره کشــورهاي 
بیاباني عرب را تبدیل به مرکز گردشــگري دنیا نموده است ما چه 
اقداماتي کرده ایم؟ آیا ما دانش مهندســي و توانایي ســاخت این 
ســازه ها را نداریم؟ آیا بودجه و توانایي مالي ما ظرف 30 ســال 
گذشــته ضعیفتر از اعراب بوده اســت؟ یا اینکه دورنماي فکري 
مــا کوتاه بوده و بودجه هاي ســالیانه کشــور صرف امور روزمره 
شــده است؟ در حالیکه اعراب توانســتند پول نفت را براي تبدیل 
کردن بیابان برهوت به شــهرهاي مجلل بکارگیرند و براي قرنها 
درآمد توریســتي تضمین شــده براي خود ایجاد کنند. امروزه در 
کشــورهاي مینیاتــوري وکوچکي مثل بحریــن و قطر وکویت و 
امارات، شــیکترین ومجلل ترین شهرهاي ساحلي وجود دارند که 
ســالیانه ده ها میلیارد دالر جذب گردشــگر دارنــد از جمله خود 
ایرانیان که مبالغ هنگفتي را هر ســال صرف این سفرها مي کنند. 

تقریبا همه شــهرهاي بزرگ ایران داراي یک  نماد شــهري  
هستند که مسافران و گردشــگران در مقابل آنها عکس یادگاري 
مــي گیرند و در واقع این نمادها، شناســنامه این شــهرها بوده و 
ســوژه عکس هاي یادگاري هســتند. ولي متاســفانه هیچ یک از 
شهرهاي ســاحلي جنوب ایران داراي  نماد شهري  که یک جاذبه 
گردشــگري محسوب شود، نیســتند. االن کسي که به خرمشهر و 
بوشــهر و بندرعباس و چابهار سفر مي کند براي تمایز سفر به این 

شــهرها از چه نمادهایي باید عکسبرداري کند؟!
یک ایراد مســلمي که در دیدگاه مدیران گردشگري ایران و 
بخصوص گردشــگري ساحلي وجود داشــته و متاسفانه هنوز هم 
وجود دارد اینســت که براي رونق گردشــگري دریایي و توسعه 
مناطق ســاحلي صرفا بر دو چیز تکیه داشته اند: 1- آثار باستاني و 
قدیمي 2- طبیعت زیبا. این جاذبه ها مهم هســتند ولي آیا صرفا 
تکیه بــر طبیعت خداداي و آثاري که اجداد و نیاکان ما ســاختند 
کافیســت؟!! پس وظیفه ما چیست؟ آیا این نشاني از تنبلي و رفع 
تکلیف و آســوده طلبي مدیران ما نیســت؟ آیا ایــن رفاه طلبي و 
بي فکري مفرط از جانب برخي مدیران گردشــگري ایران نیست 
کــه با این بهانه ها خود را از تالش بیشــتر معاف کرده اند؟ این 
کوته فکري ها باعث مي شــود که ثروتهاي سرشار نفت وگاز هدر 
برود، بجاي اینکه صرف ساخت ســازه هاي فاخر مهندسي شوند 
که نمادي از دانش مهندســي و غرور ایراني ها باشد. متاسفانه ما 
همیشــه  بیش از آنکه از کمبود منابع مالي و ضعف توانایي هاي 

مهندســي رنج ببریم از نگاه کوتاه و فکرهــاي ضعیف مدیرانمان 
رنج برده ایم و نتیجه آن همین شــده اســت که ایراني ها براي 
دیدن  برج و بارو  هجوم مي برند به کشــورهاي همسایه. اولویت 
ما در حوزه گردشــگري بجاي جذب توریســت خارجي باید جذب 
گردشــگر ایراني باشــد. چه بخواهیم و چــه نخواهیم، براي یک 
خانــواده ایراني، بازدید از ســاختمانها ومراکــز تجاري و تفریحي 
مجلــل و زیبا، بیشــتر از آثار باســتاني و طبیعت گــردي اهمیت 
دارد. البته خانواده ها و گروه هایي هم هســتند که عالقه مند به 
تورهاي طبیعت گردي هستند ولي روحیات امروز اکثریت خانواده 
هاي ایراني اینطور نیســت. خانواده هاي ایراني ســالي 7 میلیارد 
دالر )26 هزار میلیارد تومان(! براي ســفرهاي خارجي هزینه مي 
کنند که اگر فقط 20 درصد از این مبلغ توســط شهرهاي ساحلي 
خود ایران جذب شــود، مبلغ هنگفتي معادل 5 هزار میلیارد تومان 
خواهد شــد که مي تواند تحول عظیمي در این مناطق ایجاد کند. 

براي جذب این ســرمایه باید ابتدا سرمایه گذاري کرد.
عدم توجه به ســاخت ســازه هاي مجلل در شهرهاي ساحلي 
جنوب، باعث شــده است که اغلب این شــهرها  چهره اي فقیرانه 
و محروم  داشــته باشــند. این موضوع، تبعات زیادي را به دنبال 
داشــته اســت از جمله اینکه نه تنها در مقایسه با سایر شهرها، در 
جذب گردشــگر موفق نبودند بلکه بسیاري از شاغلین و مهندسین 
غیربومــي در این مناطق، حاضر به ســکونت بــا خانواده در این 

مناطق نیســتند و بصورت پروازي رفت و آمد مي کنند. چرا؟ 
در ایــن زمینه در یک اقدام اولیــه و عاجل مي توان 2 اقدام 
را در اولویت قرار داد: 1- هریک ازشــهرهاي ساحلي متناسب با 
فرهنگ و تاریخچه منطقه خود اقدام به طراحي یک  نماد شــهري 
خاص  کنند. این نماد شــهري باید: در کنار ساحل، داراي محوطه 
بــاز و تفریحي، داراي ارتفاع بلند )قابل رویت از دل دریا( و داراي 
خصوصیات یک ســازه فاخر و مدرن مهندســي باشد. طرح نهایي 
مي تواند از بیــن فراخوان چندین طرح انتخاب شــود. در مرحله 
بعد، ســاخت این طرح به پیمانکار سپرده شــود. ممکن است که 
ســاخت آن چندین سال بطول بیانجامد. این مهم نیست بلکه مهم 
این اســت که هر شهر ساحلي پس از گذشــت چند سال صاحب 
یک  نماد شهري خاص خود  خواهد بود که یک جاذبه گردشگري 
محســوب مي شــود. امروزه تمام شهرهاي ســاحلي معروف دنیا 

هستند.  معروف  نمادهاي شهري  داراي 
2- در هر شهر ســاحلي به عنوان نمونه و طرح پایلوت، یک 
ســاختمان مرتفع با کاربري ترکیبي مســکوني، تجاري، تفریحي 
)هتل و رســتوران و غیره( طراحي و ســاخته شود. این ساختمان 
توســط بخش خصوصي یا کنسرســیومي که ســرمایه گذاران و 
پیمانکاران بخش خصوصي و برخي نهادهاي دولتي مانند قرارگاه 
خاتــم االنبیاء مي تواند اجرا شــود ولي در نهایت ســرمایه آن با 
توجه به واگذاري واحدهاي مســکوني و تجاري به مردم، توســط 
مردم و بخش خصوصي پرداخت خواهد شــد. یعني لزوما نیازي به 
بودجه دولتي نیســت و فقط مدیران دولتي باید  ریل گذاري  الزم 

بــراي انجام این کار را بر عهده گیرند.
 با اجرایي شــدن اولین ســاختمان و نشان دادن یک الگوي 

زیبا و موفق تجاري، 
خــودکار  بطــور 
ســاختمانها  بقیــه 
بخش  خود  توســط 
خصوصــي ســاخته 
خواهنــد شــد. این 
باید  پایلــوت  طرح 
ارتفــاع بلندي )مثال 
150 متــر( داشــته 
باشد به گونه اي که 

باعث شــود  قد فکري  ما رشــد کند و حد و اندازه ایراني را خیلي 
مرتفع تر از این نشــان دهیم که  حســرت به دل  یک برج مجلل 
کشورهاي عربي باشــد!. مثال در شهري مانند بندرعباس که یک 
شــهر کم عرض و طویل با طول بیش از 18 کیلومتر!! اســت که 
بیــن کوه گنو و دریا محاصره شــده و بــراي جلوگیري از طویلتر 
شــدن شهر با کمبود مساحت زمین در مناطق مرکزي شهر مواجه 
اســت، بهترین شــهر براي اجراي اولین طرح پایلوت  ســاختمان 
مرتفع  اســت که توجیه اقتصادي کاملي خواهد داشــت. حتي مي 
توان با پیش فروش کردن واحدهاي آن با تضمین دولت، بخشــي 
از بودجــه الزم را تامین کرد. دولت دائما از کمبود بودجه صحبت 
مــي کند در حالیکه که اگر مدیران دولتي ما ســاختار فکري پویا 
و غیردولتي! داشــته باشند مي توانند نقدینگي موجود در جامعه را 
به میدان اقتصاد مولد بکشــانند که متاسفانه فعال اینطور نیست و 
مدیــران ما همان مدیران دهه 60 و 70 بــا تفکر توزیع کوپن در 
بین مردم هســتند و دولت را مالک بالمنــازع اقتصاد مي دانند و 

بخــش خصوصي و تعاوني را رقیب مي دانند.
در کنار ایــن دو گزینه مهم و حیاتي، طرحهاي گردشــگري 
متعــدد دیگري را هــم میتوان براي رونق گردشــگري دریایي و 
رونق شــهرهاي ساحلي اجرا کرد. براي تشــویق سرمایه گذاران 
بخــش خصوصي به حضور در این پروژه ها باید طرحهاي اولویت 
دار تعییــن و مصوب شــوند و بــر روي یک ســایت اینترنتي با 
عنوان  فرصتهاي ســرمایه گذاري گردشگري دریایي  اعالم نمود 
به گونه اي که ســرمایه گذار ظــرف چند روز بتواند کار احداث را 
فورا شــروع کند و معطل مجوزها و بروکراســي نشود. اصوال دو 
نمونــه از معضالت عمده جذب ســرمایه هاي ســرگردان بخش 

خصوصي در ایران این است که:
 1- هیچ ســایت اینترنتي وجود ندارد که فرصتهاي موجود را 
ارائه داده باشــد )بخش گردشــگري دریایي میتواند به عنوان 
یک طرح پایلوت و یک الگو در کل کشــور اجرا شــود تا در 

بقیه حوزه ها هم به مرور ارائه شود(.
 2- مجوزهاي کلــي مربوط به طرح هاي اولویت دار از قبل 
اخذ نمي شوند تا ســرمایه گذاران با  خواب سرمایه  و معطلي 
اخذ مجوزها مواجه نشــوند ) براي تســهیل و تسریع این امر 
حتي بانک عامل هم باید سر خط آمده و از قبل توجیه باشد(. 
موارد متعددي دیده شــده که ســرمایه گــذاران بعد از مدتها 
معطلي در یک مورد، در نهایت به این نتیجه رســیدند که سرمایه 
خــود را وارد خرید ملک و زمین و مســکن کننــد بجاي کارهاي 

ساخت]نمادهاي]شهري]و]سازه]هاي]فاخر]مهندسي؛]]
از ضرورتهاي توسعه گردشگري و فقر زدایي از چهره مناطق ساحلي جنوب

 وقتي ما در كشوري زندگي مي كنیم كه 
یارانه بنزین و انرژي در آن معادل بودجه 
عمراني كشور است، دیگر بودجه چنداني 
براي كارهاي عمرانــي و زیربنایي باقي 
نمي ماند لذا چاره اي جز میدان دادن به 
بخش خصوصي و علي الخصوص بخش 

تعاوني نیست.



ســال بیست و یکم   -    بهار   1396   ســال بیست و یکم   -    بهار   1396     
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مولد اقتصادي! ســایت اینترنتي  فرصتهاي ســرمایه گذاري  باید 
براي همه سطوح سرمایه گذاري پیشنهاد داشته باشد مثال از100 
میلیــون تومان گرفته تــا چند ده میلیارد تومان! و بررســي هاي 
توجیه اقتصادي از قبل ارزیابي و نوشــته شــده باشــد بطوریکه 
ســرمایه گذاران بــا مطالعه آنها و با توجه به ســرمایه خود، وارد 
یکــي از این حوزه ها شــوند. بطور مثال ما چندین ســال متوالي 
شــدیدا تالش کردیم بــراي بکارگیري زیردریایي توریســتي در 
مناطــق اطراف کیش ولي آنقدر دســت انداز ایجاد شــد که هر 
ســرمایه گذاري که جلو آمد بعد از چند مــاه معطلي، کال متواري 

شد!!.
 یک ســرمایه گذار بعد از 3-4 سال ســرمایه خود را 2 برابر 
مي کند )طرحهاي بازگشــت ســرمایه و توجیه اقتصادي دریایي 
معموال 3-4 ســاله یا حتي کمتر هســتند( لذا نمیتوان از سرمایه 
گذار توقع داشــت فقط 2 سال دنبال مجوزها بدود!. یعني هرکسي 
ایــن صبر و حوصله و عالقه مندي را نــدارد. برخي طرحها مانند 
زیر که محل احداث و مشــخصات آنها قبال مورد بحث کارشناسي 
قرار گرفته مي توانند جزء طرحهاي مصوبي باشــند که در ســایت 

شوند:  ارائه  مربوطه 
1- طراحي و ساخت  نمادهاي شهري  براي شهرهاي ساحلي. 
2- احداث یک ســاختمان مرتفع 150 متري با معماري خاص 

کاربري توریســتي، خدماتي و مسکوني و هتل. 
3- اضافه کردن ســازه گذرگاهــي تفریحي بر روي پل هاي 
موجــود بــر روي کارون- ایجاد امکان پیــاده روي مردم با 
امکانات تفریحي خاص بر روي پل )شبیه پل طبیعت تهران(.

4- ایجــاد یک پل تفریحي ریســماني و چوبــي خاص پیاده 
روي بر روي عرض کارون. 

5- ایجاد راپل توریســتي )طناب انتقال نفر( در طرفین کارون 
با امکان انتقال برعکس )رفت و برگشــت(.

6- ایجاد آکواریوم دریایي در حداقل 2 شــهر ساحلي جنوب. 
7- ایجاد تله کابین بین کوه و دریا در مناطق ســاحلي.

8- گذرگاه شیشه اي براي پیاده روي افراد. 
9- بکارگیري کشــتي هاي کروز در ابعــاد و ماموریت هاي 

 . مختلف
10- بکارگیري زیردریایي توریســتي در مناطق اطراف کیش. 

11- اســتقرار بالن تفریحي در مناطق ساحلي. 
12- توســعه دهکده گردشــگري بوشــهر با ریز کردن طرح 
هایــي که در این دهکده قابل اجــرا بوده و قابل واگذاري به 

است.  گذاران  سرمایه 
13- توســعه موزه بوشــهر به نمایشــگاه دائمــي تجهیزات 
دریایــي به عنوان جاذبه منحصربفرد توریســتي در ســواحل 
جنوبي- شــامل نمایشــگاه مصنوعات واقعــي و ماکت هایي 
از کشــتي ها، شناورهاي فراساحلي، ســکوهاي دریایي ثابت 
و متحرک، ماکت اســکله ها و بنــادر موجود در ایران، ماکت 
نحوه اســتخراج و اســتحصال از میادین نفتي دریایي، ماکت 
اجزاء ســازه اي بدنه کشتي ها، تجهیزات و ابزار آالت واقعي 
دریایي باســتاني و غیرباســتاني )جدید( و . . . خود این طرح 
بصورت دهها پروژه قابل واگذاري به ســرمایه گذاران بخش 

است. خصوصي 
14- توســعه تعداد هتل هاي ثابت مستقر در آب )شبیه هتل 

ترنج(. 
ایجاد هتل هاي شناور.   -15

16- ایجــاد مارینا و شــهربازي دریایي در تمام شــهرهاي 
ساحلي. 

17- تمرکــز روي تبدیل پل در حال احداث خلیج فارس )بین 
اهداف گردشگري. براي  بندرعباس(  و  قشم 

 18- تمرکز روي فعالیتهاي تفریحي در ســواحل رو به رشد 
مکران و شــهرهاي جدید در حال احداث در ســواحل مکران 
بــا هدف جاذبه هاي گردشــگري. از هم اکنــون مي توان با 
پیشــنهادات ســازنده، ســرمایه گذاري هاي کالن دولتي و 
غیردولتي در ســواحل مکران را به سمت گردشگري دریایي 

سوق داد. 
واقعــا نمي شــود در این مملکت بــا اینهمه ســازمان هاي 
دولتي وکارمند، طرح هاي اولویت دار را از قبل مشــخص کرد و 
مجوزهاي اولیه را اخذ نمود تا راه هموارتر شود و سپس روي یک 
ســایت اینترنتي به معرض انتخاب گذاشــت؟ به اصطالح  میز کار 
را از قبل آماده نمود ؟ به نظرم مي شود به شرطي که افراد  خوش 
فکر  و مصمم  وارد گود شــوند! مشکل امروز توسعه آهسته و الک 
پشــتي! کشــور در همه حوزه ها و هدر رفتن ثــروت نفت و گاز، 
این اســت که مدیران ما  فکرهاي کوچک  و  دلهاي ترساني  دارند 
و نمي توانند  امیدبخش  و  حرکت دهنده  بخش خصوصي باشــند 

بلکه در بســیاري مواقع دقیقا برعکس عمل مي کنند!
نویسنده: محمد مونسان  �

بنابر آمار و اطالعات جهانی، تقاضا برای مصرف آبزیان در سراسر 
دنیا رو به افزایش اســت. در این راستا یکی از ظرفیت های مناسب در 
جهت افزایش تولید آبزیان با توجه به محدودیت منابع آب شیرین در 
کشور استفاده از پتانســیل اکوسیستمهای دریایی و ساحلی به منظور 

آبزی پروری دریایی مانند احداث قفس های پرورش ماهی است.  
از مهم ترین مزایای این طرح حذف محدودیت آب، اســتفاده از 
محیط کم جهت تولید باال، افزایش تولید آبزیان در کشور و نیز خوش 
طعم بودن ماهیان تولیدی، هم سو بودن آن با مسائل زیست محیطی 
به دلیل کاهش فشار صید بر ذخایر آبزیان و فرصت احیای مجدد آنها، 
ایجاد اشــتغال پایدار، به وجود آمدن امکان صادرات و ارزآوری است. 
شاید بتوان گفت این روش پرورش آبزیان از باالترین میزان بهره وری 

برخوردار است.
از جمله معایــب پرورش ماهی در قفس در دریا، مبارزه با عوامل 
مزاحم محیطی مانند پرندگان، مشــکل بودن انتقــال مواد مورد نیاز 
از خشــکی به دریا )نیروی انســانی، غذای ماهی و...( و درگیر کردن 

بخشی از اراضی ساحلی جهت پشتیبانی کردن تولید در دریا است.
به گزارش ایســنا، پرورش ماهی در قفس یکــی از روش های 
متداول در دنیا برای استفاده بهتر از منابع آبی به منظور تولید پروتئین 
اســت، پرورش ماهی در قفس برای نخســتین بار در سال 89توسط 
اداره کل شیالت گیالن در دریای خزر به صورت آزمایشی اجرا شد. 

قناعت پرســت، معاون آبزی پروری اداره ی کل شــیالت استان 
گیالن، از اعالم آمادگی لهستان برای خریداری تمام ماهیان قزل آالی 
تولیدی ایران در دریای خزر خبر داد و بیان کرد: لهستان تمام ماهیان 
قزل آالی به وزن 1/1 کیلوگرم را خریداری می کند و این کشــور به 
شــدت عالقمند اســت برای خریداری کپور از ایران وارد معامله شود 

مشروط به آن که وزن هر ماهی 1/5 کیلوگرم باشد.
وی، میانگین مصرف سرانه آبزیان در ایران را 10 کیلوگرم خواند 
و تصریح کرد: مصرف سرانه جهانی آبزیان 20 کیلوگرم است و برای 
افزایش تولید باید بتوانیم مصرف سرانه آبزیان در کشور را ارتقا دهیم 
وي همچنین با اشــاره به اینکه جهان با کمبود 50 میلیون تن آبزیان 
در 13 ســال آینده تا سال 2030 مواجه می شــود، بیان کرد: کمبود 

آبزیان باید از طریق کشورهایی مانند ایران جبران شود.
قناعت پرســت بــا بیــان اینکه فاصله صــادرات آبزیــان ایران 
با کشــورهای دیگر بســیار است، اظهار کرد: بســتر فعالیت در حوزه 
آبزی پروری در گیالن فراهم اســت و در این زمینه مشکلی نداریم و 
اکنون دیگر آبزی پروری در دریا برای ما رؤیا نیســت و تا پایان برنامه 
ششم توسعه کشور باید بتوانیم 45 هزار تن پرورش ماهی در قفس در 

دریای خزر داشته باشیم.

آمادگی]لهستان]برای]خرید]تمام]ماهیان]]]
قزل]آالی]تولیدی]ایران]در]دریای]خزر]
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