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| سال سی و سوم|  دوره جدید، شماره سیزدهم، پیاپی 260| آذر 1397| 152 صفحه| 20 هزار تومان| 

قّصه ی جزیره
نگاهی به دیروز، امروز و فردای کیش همزمان با برگزاری بزرگ ترین رویداد دریایی ایران

بنادر هرمزگان، میزبان هیئت دولت

یادی از روز مّلی حمل و نقل در گفت وگوی اختصاصی با  احمد خّرم

 با آثار و گفتاری از : فرزاد ادیبی، سعید برآبادی، سعید پورعلی، محمد حسن نیا 
 هادی حیدری، آرش خوشخو، احمد درخشان، اردشیر رستمی، حسین زمان، احمد شهریاری
 الله صبوری، منصور ضابطیان، علی عرب، افشین عالء،  علیرضا قائدیان، محسن قریب، عبدالجبار کاکایی
کوروش کمالی سروستانی، سیامک گلشیری، محمد مونسان، شرمین نادری، فرح نیازکار، مجید یوسفی  و 
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 کیش، پشتیبان صنعت 
آفشور و صنعت نفت 
است. در حقیقت موتور 
محرکه بندر کیش، 
بخش نفتی است. 
استراتژی »یک بندر، 
یک مدیریت« را دنبال 
می کنیم که همه ي 
دستگاه های مستقر را 
زیر یک پرچم واحد 
مدیریت کنیم و از تعدد 
دستگاه های تصمیم گیر   
جلوگیری کنیم

کیش در سه دهه اخیر 
همه سرمایه گذاری های 
گردشگری کشور را به 

سمت خود جذب کرده و 
خود عمال به علت اصلی 
توسعه نامتوازن امکانات 

تفریحی کل سواحل 
و جزایر جنوب کشور 

تبدیل شده، به گونه ای 
که امکانات تفریحی در 
سایر جزایر و شهرهای 

جنوبی در حد صفر است

تجهيزات رفع آلودگی های نفتی ندارد. این ضعف ساختار است که به 
صورت تاریخی به ما تحميل شده و مدیریت امروز بندر باید برای آن 
اقداماتی که ما همين االن  از  فکری کند. می خواهم بگویم بسياری 
داریم انجام می دهيم، ضعف ها و نادیده  انگاری هایی بوده که در طول 

سال ها روی هم جمع شده و امروز باید برایش یک فکر اساسی کرد.

اما کیش که در نظرگاه ما یک جای مرفه است، چرا باید 
دچار همان مشکالتی باشد که مثال شهرها و بنادر محروم 

ما درگیر آن هستند؟ االن ظرفیت بندری کیش چقدر است؟
بندر کيش با همين امکانات فعلی می تواند بين پنج تا هفت ميليون 
تن تخليه و بارگيری انجام دهد. از این ظرفيت، نزدیک به 1/5 ميليون 
تن در حال حاضر مورد استفاده قرار می گيرد که تقریبا 1/2 ميليون 
تِن آن، باری است که با رویه گمرکی کاپوتاژ از سرزمين اصلی به وسيله 
خودروی حامل آن ها وارد جزیره می شود و عموما مایحتاج مصرفی 
کيش به شمار می رود. همه ي مشکل برمی گردد به نگاه مدیران. بندر 
جایی بوده که تقریبا با آن هيچ آشنایی نداشته اند، پس برایشان سخت 

بوده که در بندر سرمایه گذاری کنند.

ظرفیت ها  همین  اساس  بر  کیش  بندر  ماموریت های  آیا 
تعریف شده و می شود یا خیر؟

عالمه  دانشگاه  همکاری  با  درحال حاضر  بگویم.  این طور  بگذارید 
طباطبایی در حال تدوین استراتژی بندر و فرودگاه کيش هستيم. قرار 
است در این تحقيق، جایگاه بندر کيش مشخص شود تا هر مدیری که 
قرار است مدیریت این بندر را به عهده بگيرد، افق و نقشه راهی پيش رو 
داشته باشد. بر اساس گزارش های اوليه این تحقيق، دو ماموریت برای 
بندر کيش تعریف شده است؛ تامين مایحتاج عمومی کيش و پشتيبانی 
صنعت آفشور. تامين مایحتاج عمومی کيش، ظرفيت 1/5 ميليون تنی 
در سال را به خود اختصاص می دهد و مازاد این ظرفيت بندری به 
پشتيبانی صنعت آفشور اختصاص پيدا می کند. برای همين است که 
باید تغييري در طراحی ها بدهيم و به سمت این هدف حرکت کنيم.

حرکت به سمت ایجاد ترمینال کانتینری و اقداماتی از این 
قبیل؟

متاسفانه خير. این اقدام یکی از آن مواردی است که بدون نقشه راه 
در دوره های قبل انجام شده و متاسفانه بار آن اکنون بر دوش ماست. 
با چه چشم اندازی، چه  که  است  این  پيشين  مدیران  از  من  سئوال 
تقاضای بالقوه و بالفعلی، ساخت این ترمينال را در دستور کار بندر 
کيش قرار داده اند؟ در بهترین حالت، تقاضای جزیره پنج هزار TEU در 
سال است. جزیره ای که 30 هزار نفر جمعيت دارد و سه ميليون نفر 
ساالنه به صورت شناور به آن رفت وآمد می کنند، چه تقاضایی ممکن 
است در حوزه کانتينری داشته باشد که ساخت یک چنين ترمينالی 
در اولویت قرار گرفته است؟ اگر سه ميليون نفر مسافر در سال به این 
جزیره رفت وآمد کنند و هر کدام به صورت ميانگين 20 کيلوگرم بار 
با خود از جزیره ببرند، ما با یک ظرفيت 60 هزار تنی مواجهيم. آیا 
این ميزان کاال که با دو کشتی30 هزار تنی جابه جا می شود، نياز به 

ترمينال کانتينری دارد؟

امروز بندر کیش چه برنامه هایی برای رونق خود دارد؟
زمينه  در  خوبی  سياست  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  جدیدا 
تعرفه های بندری آغاز کرده و دارد می رود به این سمت که هر بندر 
بتواند مجزا از دیگر بنادر برای خودش قيمت گذاری کند. ما هم در 
بندر کيش در حال حرکت به همين سمت هستيم. االن تعرفه های 
انبارداری در بندر کيش را مبتنی بر ساختار تعرفه ای سازمان بنادر و 
دریانوردی تغيير داده ایم، منتهی 20 درصد زیر قيمت سازمان بنادر و 
دریانوردی! ایضا تعرفه های پهلوگيری هم دچار همين تغييرات خواهند 
شد و ما به سمتی پيش خواهيم رفت که بندر کيش 20 تا 50 درصد 

با سازمان بنادر و  البته ما رقابتی  ارزان تر از سایر بنادر کشور باشد. 
دریانوردی نداریم. نوع کار این سازمان با نوع کار بندر کيش متفاوت 
است. کيش رقيب بندر لنگه یا بندر شهيد رجایی نخواهد بود. کيش، 
پشتيبان صنعت آفشور و صنعت نفت است. در حقيقت موتور محرکه 
بندر کيش، بخش نفتی است. این چيزی است که ما دنبال آن هستيم. 
همه ي  که  می کنيم  دنبال  را  مدیریت«  یک  بندر،  »یک  استراتژی 
دستگاه های مستقر را زیر یک پرچم واحد مدیریت کنيم و از تعدد 
دستگاه های تصميم گير در حوزه های عملياتی جلوگيری کنيم. به بندر 
ميرمهنا به عنوان پشتيبان صنعت صيادی نگاه ویژه خواهيم داشت و 
بازاری را که در آینده به بورس شيالت تبدیل خواهد شد، در دست 
ساخت داریم. تالش داریم براي ساكنان شهرهاي دیگر یک سامانه 
الکترونيکی ایجاد كنيم كه محصوالت صيادی را در این بازار انتخاب 
کنند و با پرداخت هزینه آن بتوانند خود محصول را از طریق فرودگاه 
کيش، دِر منزلشان دریافت كنند. هم چنين تالش داریم بازار جدید 
محصوالت شيالتی کيش را برای داد و ستد صنعت صيادی آماده کنيم.  

چطور  هوایی  و  دریایی  حمل ونقل  نظر  از  را  کیش  آینده 
می بینید؟

ابتدا  باید  هوایی  بخش  در  اما  کردم،  اشاره  که  بندری  بخش  در 
یک نکته را بگویم. امروز کشورهای دنيا نان ایده های بکر و ناب خود 
را می خورند. این که یک ایده چقدر می تواند برای کشورهای همسایه 
جذاب و اقتصادی باشد، در دنيای امروز، حرف اول را می زند. اخيرا 
سازمان منطقه آزاد کيش به دنبال افزایش پروازهای کيش در سطح 
ما  دوبی،  ـ  کيش  پروازهای  بر  عالوه  حاضر  حال  در  است.  منطقه 
هفته ای دو پرواز به مسقط هم داریم و به دنبال برقراری پرواز بين 
سليمانيه ي عراق و کيش هم هستيم که مطمئنا جای خود را به زودی 
باز می کند. یک سياست مهمی هم که سازمان در پيش گرفته، تمرکز 
ایده های  جزء  را  آن  می توان  که  است  کيش  گردشگری سالمت  بر 
بکر به حساب آورد. این ایده می تواند نه فقط پروازهای داخلی، بلکه 
پروازهای منطقه را به سمت کيش افزایش دهد. در حوزه حمل ونقل 
پشتيبانی  برای  امکانات الزمه  دارای  و شهر کيش  بندر  دریایی هم 

صنعت آفشور هست و باید آن را توسعه دهيم. 

رفت وآمدهای مدیران در منطقه آزاد کیش را چطور ارزیابی 
می کنید؟ به اعتقاد شما مدیرعامل تازه منطقه آزاد کیش 

چه اقداماتی را باید در دستور کار قرار دهد؟
پرسيدید!  من  از  کنون  تا  که  آن چه  همه  یعنی  این سئوال شما 
این سئوال مرا یاد سخنرانی آقای لی کوان یو نخست وزیر فقيد سنگاپور 
می اندازد. وقتی از او پرسيدند در 25 سالی که نخست وزیر بودی چه 
کردی؟ گفت من ساختاری را به وجود آوردم که در آن هر کس بتواند 
آزادانه و به دور از بروکراسی مضاعف و غيرضروری کسب و کار کند 
و هر کس که ایده ای داشته باشد، در این کشور برای او جایی وجود 
دارد. اگر بنده در چنين جایگاهی بودم که پيشنهادی به مدیران تازه 
روی  را  تمرکز  و  وقت  و  می کردم  را  کار  همين  بدهم،  سازمان  این 
پيشنهاِد ایجاد ساختاری می گذاشتم که در آن ایده ها رشد کنند و 
صنعت و تجارت به دور از بروکراسی زائد، پویایی خود را حفظ کرده 
و فعاليت کنند. من به آینده کيش بسيار خوشبينم و مطمئنم که 
کسی این جراحی بزرگ را انجام خواهد داد و ساختارهای کارآمد و 
مدرن را بنيان خواهد نهاد. اگر چنين نکنيم، با تعدد مناطق آزاد که در 
دستور کار دولت است، حتما به زودی وزارتخانه ای هم برای آن درست 
می شود و همه را با یک چوب می راند و پروژه مناطق آزاد به پایان خط 
نزدیک می شود. از سویی نيز معتقدم که مدیریت دولتی در مناطق 
با  باید به سمت تشکيل دولت های محلی  آزاد شکست خورده است. 
نهادهای مردمی برویم و بگذاریم ساکنان مناطق آزاد مدیران خود را از 
طریق فرآیندی دموکراتيک برگزینند تا این مدیران به سرمایه گذاران 

و ساکنين پاسخگو باشند.|

1  حدود 30 جزیره ایرانی خليج فارس در حوزه سياسی سه استان 
بوشهر، خوزستان و هرمزگان قرار دارند که بيش از نيمی از آن ها 
در  اغلب  که مسکونی هستند،  غيرمسکونی هستند. جزایری هم 
وضعيت معيشتی و اقتصادی بسيار نامناسبی اداره می شوند، چرا که 
از پتانسيل های این جزایر جهت رونق اقتصادی آن جغرافيا استفاده 
نمی شود. عمده ترین پتانسيل های این جزایر را می توان در موارد 

زیر خالصه کرد: 
 جذابيت های تفریحی و توریستی )با توجه به طبيعت زیبای این 

جزایر و هم چنين آثار تاریخی موجود در جزیره هرمز(
 سوخت رسانی به کشتی ها )با توجه به قرارگيری در مسير تردد 
کشتی های تجاری عبوری از خليج فارس و کمترین فاصله تا این 

خطوط کشتيرانی(
 استقرار صنعت اوراق کشتی )با توجه به معضالت زیست محيطی 

کمتر در جزایر کوچک(
 حضور مناطق آزاد اقتصادی )برای استقرار کارخانجات و صنایعی 
متخصصان  تردد  یا  گمرک  بدون  وارداتی  قطعات  نيازمند  که 

خارجی بدون ویزا هستند.(
 وجود معادن و منابع طبيعی و پتانسيل شيالت )برای فرآوری 
سریع تر و نزدیک تر محصوالت و مصالح معدنی، شيالتی و... در 

کاخانجات مستقر در جزایر(
و...

وجود این جذابيت های اقتصادی و سرمایه گذاری در حالی است 
زیرساختی  امکانات  و  برق  دارای  جزایر،  این  از  برخی  حتی  که 
هم نيستند. تنها جزایری که هم اکنون از رونق اقتصادی نسبی و 

جمعيت مناسبی برخوردارند، جزایر قشم و کيش هستند.
جنوب  گردشگری  مرکز  و  لوکس  نسبتا  جزیره  یک  کيش    2
کشور محسوب می شود، ولی این رونق نقطه ای و متمرکز، همزبان با 
محروميت سایر مناطق جنوبی کشور همراه شده است. کيش در سه 
دهه اخير بيشتر سرمایه گذاری های گردشگری کشور را به سمت خود 
جذب کرده و خود عمال به به یکی از دالیل توسعه نامتوازن امکانات 
تفریحی کل سواحل و جزایر جنوب کشور تبدیل شده، به گونه ای که 
امکانات تفریحی در سایر جزایر و شهرهای جنوبی در حد پایينی است تا 
جایی که به سختی می توان یک هتل مناسب در برخی از این جزایر یافت.
اگر از قابليت های جزایر ایرانی خليج فارس به خوبی، آگاهانه و 
در مسير توسعه پایدار استفاده شود، به تنهایی می توان بيش از کل 

بودجه کشور از همين جزایر درآمد داشت. 
دو مقایسه در این جا می تواند مفيد باشد:

 700 حدود  مساحت  به  جزیره  یک  سنگاپور  کشور  کل 
عنوان  )به  قشم  جزیره  مساحت  درحالی که  است،  کيلومترمربع 
با یك هزار  ایرانِی خليج فارس( به تنهایی برابر  بزرگ ترین جزیره 
و 500 کيلومتر مربع است؛ یعنی بيش از دو برابر مساحت کشور 
سنگاپور! این درحالی است که بودجه ساليانه کشور سنگاپور 43 

ميليارد دالر و کل بودجه ایران 80 ميليارد دالر )با احتساب بيش 
از نيمی از این بودجه از فروش نفت و گاز( است! یعنی یک جزیره 
کوچک که مساحت آن کمتر از نيمی از مساحت جزیره قشم است، 
معادل نيمی از کل بودجه ایران یا برابر کل درآمد غيرنفتی ایران 

در سال درآمد دارد!
هنگ کنگ یک جزیره به مساحت یك هزار و 100 کيلومتر مربع 
است با بودجه ي ساليانه 60 ميليارد دالر! این اعداد و ارقام به خوبی 
نشان می دهند که اگر ما فقط از ظرفيت های جزایر ایران به خوبی 
استفاده کنيم، معادل چند برابر درآمدهای نفتی می توانيم درآمد 
کسب کنيم. یادمان نرود که جزیره قشم به تنهایی بزرگ تر از 22 
در  که  پيشرفت هایی  علت  به  کيش  جزیره  و  است  جهان  کشور 

دهه های اخير کرده، نيمی از راِه توسعه را طی کرده است.
3  یکی از علل عدم تمرکز اقتصادی بر جزایر ایرانی، این  است 
که این جزایر جزء استان هایی هستند که خود دارای وسعت بسيار 
زیاد و بودجه اندک اند. بنابراین طبيعتا توجه به جزایر در اولویت های 
آخر این استان ها و مدیرانشان قرار می گيرد. به عنوان نمونه، استان 
با  که  دارد  ساحلی  کيلومتر خط  به تنهایی حدود 850  هرمزگان 
احتساب جزایر، به تنهایی حدود 50 درصد از سواحل جنوب کشور 
را در اختيار داشته و شامل 14 جزیره مهم ایران در خليج فارس 

است. آیا این معقول و منطقی است؟
برای فعال سازی »اقتصاد دریامحور«، اولين و مهم ترین گام، تغيير 
تقسيم بندی استان های جنوبی است. تشکيل یک استان مستقل که 
مدیریت 30 جزیره ایرانی در خليج فارس را برعهده بگيرد، یک گام 
مهم در ساماندهی جزایر است. این استان می تواند »استان جزایر« 
نام گيرد و مرکز آن در قشم )به دليل وسعت( یا در کيش )به دليل 
کيفيت زندگی( باشد. مسلما با توجه به حاد شدن مسئله خشکسالی 
و کمبود آب، تمرکز بر شهرهای ساحلی و به خصوص جزایر، بيش 
از دیدگاه سياسی و  از پيش ضروری احساس می شود. هم چنين 
امنيتی هم رونق اقتصادی و به تبع آن، استقرار بيشتر جمعيت در 
برخی  ساکنان  هم اکنون  باشد.  اهميت  حائز  می تواند  مناطق  این 
به  فارس  خليج  جنوبی  حاشيه  کشورهای  مالی  با حمایت  جزایر 
سکونت خود در این جزایر ادامه می دهند. در یک برنامه ریزی فشرده 
می توان در کوتاه مدت، حداقل دو ميليون نفر و در بلندمدت بيش 
از پنج ميليون نفر جمعيت در این جزایر مستقر کرد. از خاطر نبریم 
که در حال حاضر جمعيت کل این جزایر کمتر از 410 هزار نفر 
)کيش در حدود 30 هزار و قشم 150 هزار نفر( است و این مسئله 
به طور مستقيم عالوه بر آثار امنيتی و سياسی، تعارضاتی روشن با 
اقتصاِد پيشروی ایران دارد. اگر قرار است اقتصاد به سمِت اقتصاد 
دریامحور حرکت کند، تغييراتی در چهارچوب مرزبندی استان ها 
استانی  تشکيل  قطعا  فهرست،  این  در  و  می رسد  نظر  به  الزامی 
می تواند  باشد،  داشته  را  فارس  خليج  جزایر  مسئوليت  صرفا  که 
کشور ما را به سمت یک دگرگونی عظيم اقتصادی هدایت کند.| 

پیش نیاز تحول دریامحور خلیج فارس چیست؟

تشکیل »استان جزایر« به مرکزیت کیش یا قشم  
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