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  چکيده

و در قلمرو  یو معنو یت ماديبهبود وضع ینه از امكانات در راستايبه یبردار بهره ین به معنايش سرزميآما

 یو نظام بخش ی، ساماندهیو اقتصاد ی، اجتماعیعيطب یفضا یها تين طرح مزيدر ا .خاص است يیايجغراف

 ن با توجه بهيپهنه سرزم ها در تيت و انجام فعاليع جمعين توزيب یجاد رابطه منطقين آار با هدف ايا. شود یم

نده مصرف و ي، نسبت فزایميط اقليه، شرايمنابع پااز قبيل  یها تيمحدود. مناطق است يیفضا یها یژگيو

 ازمنديدهند ن یست ساله آشور نشان ميانداز ب ش فرض توسعه در سند چشميپ یراهبردها در دسترس یمنابع مال

 ديبا آمايش. که با سرعت پيگيری شود ميهست ینيسرزم یها و تنگناها یك منطبق با توانمندياستراتژ یا برنامه

. م شوديتنظ یو اقتصاد ی، اجتماعیتي، جمعیمل یها تيمناسب و در چارچوب مز يیبراساس سازمان فضا

ن يو آنش متقابل ب ی، اجتماعیاقتصاد یت و استقرار ساختارهاين الزم است نحوه پراآنش، اسكان جمعيچن هم

 ،و يا کند شدن روند اجرای آن نيش سرزميآما شهياجرا نكردن انددر صورت   .ها در نظر گرفته شود آن

جز  یا جهيشود آه نت یجاد ميا در شبكه توسعه آشور یو نظام مهندس یكپارچگيو آاهش  یانتزاع یبرخوردها

عدم تناسب  و افزايش نارضايتی های اجتماعی ،زمان یها نهيش هزيافزا ی ملی،ها از دست رفتن فرصت

. از اين رو آمايش سنگ زيربنای توسعه کشورها محسوب مگردد  .نخواهد داشتتوسعه برابر استانهای کشور 

و  یآب ی، مرزهایميط اقلي، شرايیايجغراف یها محدوده ،پتانسيل های بالقوهران به لحاظ يجمهوری اسالمی ا

به  مخصوص یها ین هر منطقه توانمنديبنابرا ،است یط متنوعيشرا یگسترده دارا یها یناهموار و یخاآ

ك از يهر  یسنج تيقابل و یريپذ ها، نقش یبند تين براساس اولويش سرزميآما یراهبردها. خود را دارد

شمالی، جنوبی، به همين منظور مناطق . آند ین ميهر منطقه را مع یمناطق، محصوالت مشخص مناسب برا

مناطق جنوبی . شرقی يا غربی کشور آمايش متفاوتی را در چشم انداز ايران توسعه يافته تجربه ميکنند

در اين راستا . کشورمان به دليل قرار گرفتن در کرانه های خليج فارس از اهميت ويژه ای برخورد می باشد

کشور در توسعه و اقتدار بسيار مهمی را  جايگاهامنيتی  -با دو ويژگی منحصر بفرد اقتصادی استان هرمزگان 

اهبردی هرمز از ديدگاه دفاعی و باتوجه به موقعيت همجواری با تنگه ر. برعهده داردايران جمهوری اسالمی 

موقعيت مناسب و دسترسی به آبهای آزاد بندرعباس به عنوان همچنين به دليل . امنيتی نقش بسزايی دارد

جنوب مورد استفاده  -اين دروازه اقتصادی جهت ترانزيت کاالی شمال . شناخته ميشودشمال به جنوب کريدور 

لذا  .رود یه ميت به مسکو در روسيآستارا و در نها ،رشت ،نيقزو ،قرار ميگيرد و از بندرعباس به تهران

و  یجنوب – یشمال یالملل نيحمل و نقل ب یدورهايآشور در آر یارتباط یاصل یز محورهايتوسعه و تجه

ت ممتاز ياستفاده مناسب از موقع یت دار در توسعه، براياولو یآشور به عنوان محورها یغرب – یشرق

بايستی مورد توجه  نيگزيجا یرهاياز تهران و استفاده از مس یارتباط يید بر تمرآززدايآشور با تاآ یارتباط

   )۶: ١،ضوابط ملی آمايش(.قرار گيرد

ميشود با بررسی و مطالعه کوشش  ،ضرورت اجرای هدفمند طرح آمايش سرزمين باتوجه بهمقاله در اين 

را فراهم نمود زمينه ای  ،استان هرمزگان و در نگاه دقيقتر شهرستان بندرعباسوجود و چالشهای م توانمنديها
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بيشتری سرعت با اين منطقه صنعتی و اجتماعی  ،شرايط محيطیو بهينه سازی توسعه پايدار اجرای طرح تا 

  . پيگری شود

  

  اکوتوريسم ،صنعت ،جزاير خليج فارس ،هرمزگان ،بندرعباس ،آمايش :کليد واژه

  

  

  مقدمه 

از آنجا که يکی از اهداف پيروزی انقالب اسالمی رفع محروميت از مناطق کمتر توسعه يافته و يا به عبارت 

دولت های پس از انقالب بوده و در اين روشن تر محروم کشور می باشد، اين مهم از دلمشغولی های اساسی 

گرايش های  ،جنگ تحميلی ،شرايط منطقه ای و جهانیاما به رغم . نيز برداشته شده است یزمينه گام هاي

همه تالش هايی که صورت گرفته، هم اکنون گستره ای از کشور که حوزه جغرافيايی عليرغم و داخلی  مختلف

بااهميتی چون مناطق و نواحی مرزی و زيست بوم های ارزشمند طبيعی در زمره آنهاست، به داليلی از قبيل 

ست همجواری با کشورهای تروريانزوای جغرافيايی، ناهماهنگی ها، ناامنی های ناشی از جنگ تحميلی و 

. عوامل محدودکننده امنيت سرمايه گذاری از چرخه توسعه بازمانده اند ،پروری همچون افغانستان و پاکستان

به رغم وجود قابليت های فراوان مناطق مختلف کشور، شاخص های توسعه در آنها در سطوحی مطلوب قرار 

سرمايه گذاری های فراوانی را  ندارد و ارتقای اين شاخص ها تا سطح شاخص های ميانگين ملی، اقدامات و

وجود برخی اعتراضات و نارضايتی ها از نحوه تخصيص بودجه در سطح کشور و بی همچنين  .طلب می کند

در واقع تمام فعاليت . عدالتی خواندن نحوه تخصيص آن ناشی از عدم توجه به اهميت آمايش سرزمين است

اقداماتی نظير احداث جاده، . زمين انجام گيردهای عمرانی و رفاهی کشور بايستی براساس آمايش سر

همه براساس معيارهای استاندارد، خواهد توانست زمينه هر نوع اعتراض حتی ... بيمارستان، کارخانجات و

فعاليت های سياسی و تبليغاتی بعضی از گروه های متقاضی شرکت در ساختار قدرت در کشور را به منظور 

چراکه هر اقدام رفاهی بر مبنای آمايش سرزمين پاسخگويی هر شبهه ای در  .رسيدن به اهداف سياسی بگيرد

در اين شرايط ترکيبی مناسب از رشد جمعيت و تقاضای آينده و چشم انداز آن . تخصيص منابع خواهد بود

  .مبتنی بر برنامه ريزی منطقه ای آمايش سرزمين به نتيجه خواهد رسيد

  

در آمای، به معنی هنر يا فن جای دادن با نظم و ترتيب و آراسته آردن و آمای يعنی آراينده و آمايش اسم مص

همراه با آينده نگری انسانها، فعاليتها، زير ساختها و وسايل ارتباطی در خدمت انسانها در فضای کشور با در 

آمايش ت که در باره ی طرح مدت نسبتا زيادی اس. نظر گرفتن الزامات طبيعی، انسانی و اقتصادی می باشد

، ، يک طرح تخصصی است، البته چون اين طرحسی و اقتصادی سخن به ميان می آيد، در محافل سياسرزمين

آمايش سرزمين و برنامه ريزی توسعه . لذا در عرصه های رسانه ای و عمومی کم تر بدان پرداخته می شود
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ری های فنی ، در ارتباط با جامعه ، را خيل عوام با زبان خود می فهمند و بدون مقايسه های علمی و اندازه گي

زيرساخت ها ی فکری وفرهنگی و نيازها و وهمچنين وجود تبعيض ها و فاصله بين  تبليغات تا واقعيات 

طرح آمايش . ملموسی که جامعه ی ما در حال حاضر با آن مواجه است ، مورد تجزيه و تحليل قرار می دهند

ارجه طراحی و برنامه ريزی توسعه ی سرزمينی ؛ به ظاهر طرحی يا به عبارت ساده تر ؛ نظام يکپ سرزمين

برای رسيدن به شاخص های توسعه ی پايدار است و اگر اصول و درون مايه های اين طرح طبق پالن ها و 

رصد نواقص و معايب و پر کردن فاصله ها و خالء ها و ايجاد تعادل و توازن ميان جمعيت ها و جوامع ، با 

و بافت آن ها و نيز نگاه به وضعيت پيشين و آتيه ی آن ها و سهمی که هرکدام بر اساس اين نظر به ترکيب 

شاخص ها بايد ببرند تا در يک نظام يکپارچه سرزمينی قرار بگيرند و بتوانند از داشته ها و استعدادهای خود 

وم خواهد بود وسرنوشت حداکثر بهر ه رابگيرند، بی شک بسيار نيک و عاملی جهت توسعه پايدار مناطق محر

 ها دريريگ جهت و ها تيقابل به توجه يد بابا را بندرعباس شهرستان توسعه یها شاخص .خوبی خواهد داشت

 هدف و یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد یها تيفعال و ربناهايز ،یعيطب منابع ،یانسان یروين و تيجمع نهيزم

توسعه از قوه به فعل در ميدانيم که  .داد ارائه برنامه چهارم آالن یراهبردها چهارچوب در ،یفيآ و یآم یها

، ی، اجتماعیاسيسچالشهای مختلف يک کشور در ابعاد . است یچندُبعد یانيها و جريیآمدن استعدادها، توانا

مورد مطالعه، بايستی در جهت به فعل در آوردن استعدادهای نهفته و بالقوه آن کشور  یو اقتصاد یفرهنگ

  . بررسی و اجرا درآيد

  

دانشگاهی و نخبگان کشور می  استفاده از جامعه، يکی از عناصر مهم در موفقيت طرح ملی آمايش سرزمين

دانشگاه هميشه نهادی بوده است که جامعه برای تحليل و يافتن پاسخ مسائل مهم روز به آن مراجعه می . باشند

نقش حساسی در باز نمايی و شکل دهی به فرهنگ و  با جامعه دارد و گیو تنگان دانشگاه رابطه خاص. کند

در واقع دانشگاه رسالت چند جانبه مطالعه جامعه ،به چالش کشيدن عقايد . نيز اثر گذاری بر جامعه ايفا می کند

را توليد انديشه نو وتکثير انديشه ها و ارزش های اجتماعی در بين دانشجويان وبطور کلی جامعه  مرسوم،

تلفيق دانشگاه و نهادهای سازندگی بدون شک چشم اندازی موفق از يک کشور توسعه يافته و موفق  .دارد

آفرين  محقق، کار ، تعليم و تربيت نيروی انسانی متخصص،١۴٠۴مأموريت آموزش عالی در افق . خواهد بود

نهادينه کردن اخالق حرفه ای،  ، توسعه و ترويج علم واسالمیـ  ايرانیو مورد نياز و مبتنی بر آموزه های 

جامعه و آمايش سرزمين، توسعه و تعميق  گسترش آموزش عالی مناسب با اهداف کالن کشور، نيازهای

دهای رهبر معظم، سياستهای کلی برنامه چهارم و رهنمو  .است ... يادگيری و دانش افزايی و توانمند سازی و

ساله  ٢٠علمی کشور، سند تحول راهبردی نظام آموزش عالی و چشم انداز  پنجم توسعه کشور، نقشه جامع

  .مورد استفاده در اين طرح است کشور از اسناد
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  استان هرمزگان

ن مختصات يدر جنوب آن، ب ران است آهيا یاسالم یآشور جمهور یاز استانها یكياستان هرمزگان 

درجه  ۵٩قه تا يدق ۴١درجه و  ۵٣و  یقه عرض شماليدق ۵٧درجه و  ٢٨قه تا يدق ٢۴درجه و  ٢۵ يیايجغراف

لومتر مربع يهزار آ ۶٨ن استان حدود يا.چ واقع شده استينوياز نصف النهار گر یقه طول شرقيدق ١۵و 

با  یهرمزگان از جهت شمال و شمال شرق. باشد یمآشور وسيع ن استان ين نظر هشتميمساحت دارد آه از ا

ه بوده يستان و بلوچستان همسايفارس و بوشهر از شرق با س یبا استان ها یاستان آرمان، غرب و شمال غرب

 .لومتر دربرگرفته استيآ ٩٠٠ یبيبه طول تقر یعمان در نوار یايج فارس و دريگرم خل یو جنوب آنرا آبها

آباد،  یناب، بندرلنگه، رودان، جاسك، قشم، حاجيبندرعباس، م ین به نامهاشهرستا ٨ یهرمزگان دارا

مرآز استان هرمزگان شهر  .سكنه است یدارا یآباد ٢١٧٠تان و دهس ٧١بخش و  ٢١شهر،  ١۶ یابوموس

و  یمهم اقتصاد یتهايران و مرآز فعاليشهر بزرگ ا ٢٠از  یكيباشد آه امروزه  یبندرعباس م یخيتار

شرفته يسات پياز نظر تاس یدرخور توجه یت هايظرف یاين شهر دارا. گردد یآشور محسوب م یتجار

آشور نقش  یو خروج یورود ین مباديبندرعباس بعنوان بزرگتر. باشد یم یو اقتصاد يیربناي، زیخدمات

دشمن قرار گرفته بودند،  یآه بنادر مهم آبادان و خرمشهر مورد تعد یليدر دوران جنگ تحم یار ارزنده ايبس

 یعمان روبرو یايج فارس و درين شهر در فصل مشترك خليا.فا نموديآشور ا یواردات یازهاينه نيدر زم

از  یكيتنگه هرمز،  . شده ك هرمز واقعيك تنگه استراتژير قشم، هرمز و الرك در فاصله نزديجزا

ن تنگه يا. ن استان قرار دارديا یاسير قلمرو سعصر حاضر جهان، د یآب یها ن گذرگاهيتر یاتين و حيتر حساس

ب تند آف آن از قسمت شمال يل شيعمق تنگه هرمز به دل. لومتر طول دارديشكل صد و هشتاد و هفت آ یهالل

 یو شش متر و در ساحل جنوب یره الرك، در حدود سيجز یكيآه در نزد یر است؛ به طوريبه جنوب متغ

، یابوموس یها ره آوچك وبزرگ به نامين چهارده جزيهمچن. هشتاد متر استره مسندام صد و يك شبه جزينزد

و هنگام  یش، الوان، قشم ، الرك ، هرمز، هندورابي، شتور، فرور، آیريفرور، تنب بزرگ وآوچك، س یبن

جمهوری اسالمی ن استان قرار دارند که نقش بسيار مهمی در امنيت دريايی يا یساحل یها در محدوده آب

همچنين اين جزاير ميتواند به قطب گردشگری و تبادل سرمايه در مناطق جنوب . ايفا ميکنند در خليج ايران

ق استفاده از ي، از طریدر اقتصاد مل یگاه صنعت گردشگريجا یارتقااز آنجاييکه . کشور تبديل گردد

مناطق، به منظور ن يل ارتباطات بيآشور و گسترش و تسه یراث فرهنگيو م یخي، تاریعيطب: یتهايظرف

يکی از ضوابط طرح  یفرامل ین، گسترش تعامالت فرهنگين اقوام و خرده فرهنگها و همچنيوند بيت پيتقو

آمايش بمشار ميرود لذا نگاهی متفاوت به صنعت گردشگری و توريسم در مناطق جنوب ضروری به نظر 

  )٣١: ١:ضوابط ملی آمايش(.ميرسد

 

ت فراوان يحائز اهم یج فارس ازنظر اقتصاديه خليحاشعرب  یآشورها استان هرمزگان بواسطه مجاورت با

ق استان هرمزگان يج فارس از طريه خليحاش یران وآشورهايا ینكه مراوده بازرگانيباشد، باتوجه به ايم

د يشه یم بندريمجتمع عظ .باشديآب دراستان آامال محسوس م یآن سو یر بازارهايرد، تاثيپذ یصورت م
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نقاط  یواردات آاال به اقص ند وصادرات وينما یت مين بارانداز آشورفعاليباهنر بعنوان بزرگترد يوشه يیرجا

شگاه يمانند پاال یجاد مراآز صنعتينكه ايرابخود اختصاص داده است، ضمن ا یجهان رقم قابل توجه

 یاشتغال چهره صنعتجاد يوخطوط راه آهن ضمن ا یساز یع آشتي، صنـــــایم المهدينيبندرعباس، مجتمع آلوم

بر  یاديوص ی، دامداریاز اقتصاد استان به امور آشاورز یاستان را دگرگون نموده است، بخش یواقتصاد

نكه يسازد، ضمن ا یب استان ميرا نص یان وصدورآنان به نقاط مختلف درآمد قابل توجهيگردد، پرورش آبزيم

ان خاص خود يج فارس مشتريه خليحاش یاآشوره یژه منطقه هرمزگان دربازارهايو یمحصوالت آشاورز

ده يخاص بخش یاستان را رونق یوبازرگان یوصنعت یت اقتصاديش وضعيرادارد ، وجود مناطق آزاد قشم وآ

 یديوامور تول یباشند ، مبادالت بازرگان یمنحصر به فرد م یوگردشگر یستين مناطق آه بلحاظ توريودرا

با اين وجود همواره هرمزگان نيازمند توسعه و اجرای طرح  .دهديمل ياز اقتصاد استان را تشك یبخش عمده أ

می باشد زيرا مشاغل و صنايع موجود در اين استان با پتانسيل ها و توانمنديهای بالقوه و  سرزمينآمايش 

بيکاری، کمبود آب به طور مثال . جمعيت اين استان متناسب نيست و در رده استانهای محروم بشمار می آيد

از مشکالت مردم شهرستان  یتنها گوشه ا یاديص یکشاورزان و عدم صدور مجوز برا یبدهشرب، 

رش هر گونه ين منطقه مستعد و آماده پذيهمچنين ا. بان هستنديبندرعباس است که سال هاست با آن دست به گر

 یبه اوج خود م یکاريدرآمد حالل را فراهم نسازد درنتيجه ب یچنانچه دولت راه ها ،قاچاق مواد مخدر است

  .رسد و قاچاق مواد مخدر در آنجا گسترش پيدا ميکند

  

، تنب بزرگ  یر قشم، هرمز، الرك ، ابوموسيجزا(گانه  ١۴ود سواحل طوالنی و جزاير استان با وجاين 

بلحاظ اجرای طرح های   )و الوان یش ، شتور ، هنگام ، هندورابي، آ یريفارور، س یوآوچك ، فارور ، بن

ش سرزمين مشمل بر برنامه ياين استان دارای سه برنامه آما. با ساير نقاط کشور متفاوت می باشدآمايشی 

در اين برنامه .می باشد) سرزمين اصلی(آمايش نوارساحلی، برنامه آمايش جزاير استان و برنامه آمايش استان

و  یعيت طبيموقع یابيو ارز ليتحلعنوان کلی متشکل از  ١٠دارای نگاه دقيق با رعايت استانداردهای آمايش 

ف و يتوص موجود، يیل ساختار فضايتحل ،یل اقتصاديتحل ،یو فرهنگ یل اجتماعيتحل، استان یستيط زيمح

 ،ینگرندهيو آ ینيبشيپ ش استان،يدر آما یتيامن و یمالحظات دفاع، ن سکونتگاههايب یاصل یوندهايل پيتحل

  )hr.gov.ir-http://research.mpo(.می باشد ش استانيآمات يريو مد يیايستم اطالعات جغرافيق، سيتلف

 

 ۴/٣۵٣٩٨، از مجموع ) ١٣٨۴مربوط به سال (براساس آخرين برآورد حسابهای منطقه ای استان هرمزگان 

درصد  ٩/١١درصد، سهم بخش کشاورزی  ١/۶۴ميليارد ريال توليد ناخالص داخلی استان؛ سهم بخش خدمات 

رشد . اشددرصد می ب ١٠درصد و سهم بخش ساختمان ،آب، برق و گاز  ۵/١٣،سهم بخش صنعت و معدن 

ميزان ارزش افزوده بخشهای .درصد بوده است ١/١١معادل  ٨٣توليد ناخالص داخلی استان نسبت به سال 

 ۴٧۶٣ميليارد ريال ، بخش صنعت و معدن  ۴/۴١٩٧عمده اقتصادی شامل بخش کشاورزی و ماهيگيری 

ميليارد  ۵/٢٢٧۵٠ات ميليارد ريال و بخش خدم ۵/٣۵١۶ميليارد ريال ، بخش ساختمان ، آب ، برق و گاز 
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در سال .درصد بوده است ٧/٧درصد و در استان  ۶/١١برابر  ٨۵نرخ بيکاری کشور در سال  . ريال می باشد

نرخ . درصد است ۴/١٠درصد می باشد که اين نرخ برای کشور معادل ۵/٩، نرخ بيکاری استان معادل ٨۶

 ۴/١٨(بوده که باالتر از نرخ تورم کشور  درصد ١/٢٠معادل  ٨۵نسبت به  ٨۶تورم استان هرمزگان در سال 

 ١/١٧١و در کشور  ٧/١٧۴در استان هرمزگان  ١٣٨٧متوسط شاخص کل قيمت در سه ماهه . است ) درصد

با توجه به شاخص کل ، تورم در استان طی سه ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل . بوده است

 )http://ho.mefa.ir(.درصد می باشد ٢۵.٢درصد و در کشور  ٣.٢۴

  

  ش صنعت و معدن ش صنعت و معدن ييطرح آماطرح آما

از  یريآشور با بهره گ یو معدن یتوسعه صنعت جاد تعادل و توازن دريش صنعت و معدن، ايمنظور از آما

 یر ساختيو ز یعيو طب یتوجه به امكانات بالقوه و بالفعل منابع انسان متنوع استانها و یت هايامكانات و قابل

رغم وجود قابليت های فراوان و موقعيت راهبردی استان هرمزگان و به . باشد یآشور م مختلف یاستانها

توسعه در  متاسفانه شاخص های -همجواری با يکی از مهم ترين تنگه های بين المللی جهان يعنی تنگه هرمز

ميانگين ملی،  ها تا سطح شاخص هایاين استان در سطوحی مطلوب قرار ندارد و ارتقای اين شاخص 

البته با نگاهی به طرح آمايش سرزمينی استانهای . اقدامات و سرمايه گذاری های فراوانی را طلب می کند

نقطه روشن، ايجاد مرکز ملی آمايش . ديگر ايران نيز شاهد پيشرفت چشم گيری در اين سند توسعه نيستيم

، اما جای ترديدی نيست که دولت و اعتبارات دولتی همچنان نقش برنامه ريزی است توسط سازمان مديريت و

معنی که  بدين. در فرآيند توسعه خواهند داشت، که اين نقش می بايست جهتی دوسويه داشته باشد محوری

گذاری در زيرساخت های  دولت با کاهش تدريجی نقش خود در مناطق توسعه يافته از يک سو و با سرمايه

واز سوی ديگر با برقراری تسهيالتی که با  کمتر توسعه يافته، بستر توسعه را آماده کنداساسی در مناطق 

بوروکراتيک کنونی، در اختيار متقاضيان راه اندازی واحدهای  مکانيزم های ساده و فارغ از پيچيدگی های

رکت های گيرد، زمينه جلب مشارکت های مردمی و بخش های غيردولتی و ش توليدی در اين مناطق قرار

  .سازوکار آمايش سرزمين شيوه مناسبی برای رسيدن به اين هدف است. مناطق فراهم آورد دولتی را در اين

از اهميت بسزايی برخوردار و در نگاه کالن تر در سطح کشور طرح صنعتی و معدنی آمايش در اين منطقه 

  :به شرح زير می باشد شيآما یو معدن یصنعت یاستفاده از طرح ها یايمزابرخی . می باشد

  

 و محروميت زدايی نقاط آشور یگسترده شدن صنعت در اقص  

 و خاص در مناطق مختلف آشور ینسب یت هايمز توجه به   

 ديتول یره هايل زنجيتكم   

 متوازن و هدفمند ديتول   

 رانيا یاسالم یجمهور ساله ٢٠سند چشم انداز  یو معدن یبه اهداف صنعت یابيدست   

 ۴۴اصل  یکل یاستهايتوانمند با توجه به س یبخش خصوصش مشارکت يافزا   
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 یو اقتصاد یفن یها یه بررسيس بر پايتاس یصدور جوازها   

 کشور یافته صنعتيافته و توسعه نيتوسعه  ین استانهايب یصنعت یه گذاريفاصله سرانه سرما کاهش   

 م خارجيان مقيرانيوا مسلمان یژه آشورهايبو یخارج یهايه گذاريجذب سرما یبرا ینه سازيزم 

  

  

 آشور یو معدن یش صنعتياستان هرمزگان در طرح آما یگذار هيسرما یتهاياعالم اولو: ١شماره جدول 

  

   یو خدمات یديتول یهايوزارت تعاون دفتر تعاون: منبع 

  

  

  جمعيت و توسعه پايدار استان هرمزگان

) ١٣٨۵مرکز آمار ايران (کيلومتر مربع ٧٠۶٩٧ميليون نفر و مساحت  ١۴٠٣۶٧۴استان هرمزگان با جمعيت 

سيستان و بلوچستان و کرمان رتبه پنجم تراکم نامناسب جمعيتی را نسبت به  ،يزد ،پس از استانهای سمنان

لومتر مربع می ينفر در آ ١٧استان هرمزگان چيزی بالغ بر  یتراآم نسبزيرا  ،وسعت استانی دارا می باشد

ش رشد ي، افزایدر سطح ملاز يکسو . باشد که به تناسب وسعت استان هرمزگان مقدار ناچيزی بشمار ميرود

، آاهش یگذار هي، آاهش سرماید ناخالص داخليمولد، باعث آاهش سرانه تول یها ت بدون رشد بخشيجمع

د معضالت يتوانند باعث تشد یمجموعه عوامل فوق مت يخواهد شد آه در نها یكاريش بيانداز و افزا پس

شوند اما از سوی ديگر جمعيت متناسب با وسعت کشور و نحوه  یطيمح ستيو به تبع آن ز ی، اقتصادیاجتماع

اقتصادی و امنيتی و همچنين مديريت درست از نيروی  –چيدمان و تقسيم مناسب آن باتوجه به شرايط محيطی 

ن ميتواند عاملی جهت افزايش قدرت کشور و همچنين رشد و شکوفايی اقتصادی نيز انسانی در صنايع گوناگو

ط يمح یاساس یها از چالش یكين يها در پهنه سرزم تيت و فعاليع ناموزون جمعيتوز. به دنبال داشته باشدرا 

 یرسان ع امكانات، خدماتيرا به لحاظ توز یده مشكالت گوناگونين پديست آشور نيز محسوب ميشود که ايز

افته رقم زده يژه در مناطق آمتر توسعه يو ه بهيش به منابع پايش از پيجوامع را ب یوجود آورده و وابستگ به

جذب انواع  یرا برا ینه مساعديالت، زميمصرف و انواع تسه یل وجود بازارهايت به دليتمرآز جمع. است

ها و اسكان  تياز فعال یشتريج تراآم بيتدر بهآند و  یر مناطق فراهم ميت ساين جمعيگر و همچنيد یها تيفعال

 یاز اراض یاريها، بس ه سكونتگاهيرو یالبته  رشد ب. دينما یاز آشور فراهم م یخاص یها ت را در بخشيجمع

د و به مرور زمان و به موازات ينما  یكره خود مدفون مير پيده و آنها را در زيرا بلع یمرغوب آشاورز

 ت طرحيظرف  نام محصول  نام استان فيرد
  یگذار هيزان سرمايم

 )اليارد ريليم(
 اشتغال

ن مورد يبرآورد زم

 )مترمربع(از ين

  هرمزگان  ١

 ١٠٠٠٠ ٧٠ ٢٨ تن۶٠٠٠ ومينيل آلوميفو

  ٣٠٠٠٠  ٢٠٠٠  ١٠٠٠٠  ونيليم ۶/١  نايد آلوميتول

  ٩٠٠٠٠٠٠  -  -  ١٠٠٠٠٠٠٠  د فوالد خاميتول
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نامرغوب  یمرغوب به سمت اراض یزراع یاراض یصنعت یتهايسعه فعالها و تو گسترش سكونتگاه

جاد تعادل يااز اين رو  .دينما ینيز فراهم م یطيست محيز یبروز بحرانها ینه را براينموده و زم ینينش عقب

رساختها و بهبود يت و زيت در سطح آشور با استفاده از ابزار استقرار فعاليب جمعيع و ترآيدر توز ینسب

 یو استقرار اراد یت مرآزيدر محور شرق، جنوب و مناطق آم جمع یتيو امن ی، اجتماعیط اقتصاديشرا

ها و مناطق  عرصه یطيت توسعه، با توجه به توان محيقابل یدارا یك و آانونهايت در مناطق استراتژيجمع

ضوابط ملی ( .ر گيردبايستی مديريت و مورد توجه قرا یتيو فعال یتيجمع یهاين گونه بارگذاريمختلف در ا

  )٩ :١ ،آمايش

  

  

  نيش سرزميت در سند مطالعات آمايبلند مدت جمع یراهبردها

 ت يبلندمدت جمع یها یريگ جهت) الف

ع منابع يت متناسب با توزيع جمعيبه توز یتعادل بخش یبرا یعيت روند طبيبلند مدت و تقو یهدفگذار -

 ن يدر پهنه سرزمت يجمع یها یژگيز تعادل ساختار و ويت و نيو فعال

 دار بوده است يآن آه در چند دهه گذشته در تالطم ناپا یهايژگيت و ويساختار جمع یدارسازيپا -

 یها ن با امكانات منابع آب و فرصتيت در پهنه سرزميع و استقرار جمعيتوز یراهبردها يیهمسو -

 ت ياشتغال و فعال

 دار يتوسعه پا یها ت هدفمند مهاجرت در تناسب با برنامهيهدا -

 ن يدار در پهنه سرزميكپارچه و پايآن به منظور توسعه  یش بهره وريو افزا یتوسعه منابع انسان -

مقابله  یالزم برا یها ین استراتژيو تدو یاحتمال یها و شوك یتيجمع یها حرآت ینيش بيمطالعه و پ -

آنترل و هشدار به  یها ستميه سيت آالن آشور به منظور تعبيريمد یاز راهبردها یكيبا آن به عنوان 

 موقع 

ن انجام يت و همچنيت نرخ رشد جمعيبه منظور آنترل و هدا یق و بازدارندگيتشو یها استياعمال س -

  هوشمند یتيريك نظام مديت از ابعاد گوناگون آن، در يجمع يیت غذاين امنياقدامات الزم جهت تأم

  

 يیفضا یسازمانده یراهبردها) ب

گر، الزم است يد یت از سويست و فعاليز یك سو و منابع و فضاهايت از يجمعان يجاد تعادل ميبه منظور ا

 : ر به آار گرفته شوديبر حسب مورد به شرح ز يیفضا یسازمانده یراهبردها

ك يژه آالنشهرها و از جمله شهر تهران در يو ت بهيشتر جمعيتمرآز ب یاز نقاط دارا يیتمرآززدا -

ت يع متناسب جمعيهمزمان با توز یمنف یامدهاياز پ یريجلوگ یكپارچه برايدار يتوسعه پا یاستراتژ

 ن يدر پهنه سرزم

و  یت در مناطق مرآزيت توسعه و جذب جمعيقابل یك و دارايت در مناطق استراتژياستقرار جمع -
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 ت يبه تناسب فعال یجنوب

و  یملت يكپارچه توسعه و امني یها یآشور در چارچوب استراتژ یت در مناطق مرزياستقرار جمع -

 مجاور  یارتباط با آشورها یبرقرار

ها و  رساختيت و زيت در سطح آشور با استفاده از ابزار استقرار فعاليع جمعيمتعادل تر ساختن توز -

  یت مرآزيدر محور شرق، جنوب و مناطق آم جمع یتيو امن ی، اجتماعیط اقتصاديبهبود شرا

 یشمال یها ت در استانيت و جمعيان فعاليموازنه مجاد ين با ايت در پهنه سرزميت و فعاليتعادل جمع -

 آشور  یو غرب

ت يت در مناطق آم جمعيست و اشتغال جمعيامكانات ز یساز و فراهم يیجهت تمرآززدا یتحول ادار -

 مرآز، شرق و جنوب آشور 

افته در يزنان در مناطق آمتر توسعه  یژه برايو با گسترش آموزش و بهداشت به یآاهش نرخ بارور -

 آز، جنوب و شرق آشور مر

افته در مرآز، جنوب و شرق آشور به يآمتر توسعه  یو نواح يیجاد اشتغال مكمل در مناطق روستايا -

 ت يمنظور نگاهداشت جمع

مستعد و در مناطق  یت در فضاهايت با فعالياستقرار جمع یجامع به منظور هماهنگ یزير برنامه -

 ه يژه مانند عسلويو

زنان و  یژه برايو غرب آشور به یت در مناطق مرزيت و فعاليجامع استقرار جمع یزير برنامه -

آشور  یو جنوب یآوچك در مناطق شرق یو شهرها يیروستا یجاد اشتغال در نواحيز ايجوانان و ن

 زنان و دختران  یژه برايو به

شرق و جنوب در مناطق  يیروستا یژه مادران و آودآان در نواحيو گسترش بهداشت خانواده، به -

 آشور 

ا توسعه آن در مناطق مستعد توسعه يت و يجهت استقرار جمع يیربنايز یها گسترش امكانات و شبكه -

 دار يپا

  

  منطقهاستراتژيک  موقعيت

ک جا ين مناطق يسى نظامى اراى عمان بريج فارس ودرينى کرمان با سواحل خليوستگى سرزميل پيبه دل

ستان يج فارس وغرب استان سير وشمال خليکرمان در جنوب کو.استل قرار گرفته يه وتحليمورد تجز

جنوبى آن بندرعباس  لومتر وحديک ۶۵٠حد شمالى آن حوزه شهداد وراور به طول . وبلوچستان قرار دارد

له چند ين دو منطقه به وسياز سمت غرب ارتفاعات فارس مانند سد مرتفعى کرمان را محدود کرده و ا. است

عى را داده که يل گودال وسيدر سمت شرق آن اراضى پست و باتالقى تشک. گر مربوط هستنديکديگردنه به 

عى باعث شده که يت طبين وضعيا .ديلوچستان جدا مى نمايستان ويکرمان را از کشور افغانستان واستان س



www.Persiangulfstudies.com                                                                                      Info@persiangulfstudies.com 
 

ن منطقه در يولى چون ا. ار محدود باشدير مناطق مربوط مى سازند، بسيى که منطقه کرمان را به سايراهها

  .ر واقع شده لذا شاهراه بزرگى به طرف شرق محسوب مى گردديرهاى بايجنوب کو

  

از  نفت دنبا% ۴٠قشم در جنوب غربی بندرعباس و در بخش غربی تنگه فوق استراتژيک هرمز که جزيره 

طبق  آنجمعيت و  ين جزيره ايران و خليج فارس استاين جزيره بزرگتر .آن عبور می کند قرار دارد

  )http://www.amar.org.ir( .است نفر بوده ١٠۵٣٣۵، برابر با ١٣٨۵سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

منطقه بی نظيرند و با جزر ومد آب دريا باال و  دارای جاذبه های طبيعی مثل جنگل های زيبای حرا که درقشم 

از بندرعباس تا قشم با قايق   .جاذبه ها هستندازديگر ...وغار غريس و پايين ميروند وانجير معابد و غار نمکی

پيش و در زمان جنگ اهميت ويژه ای برای نيروی  قشم از سالها   .ساعت است ١.۵دقيقه و با لنج  ٢٠تندرو 

هنگامی که نبرد با امريکا به مرحله حساسی رسيد تصميم بر بسته  ١٣۶۶دريايی ايران داشته است و در سال 

حداثر پيش بينی امکانات نظامی محدود ايران در ان زمان به  ره گرفته شد که با توجهجزي تنکه از طريق اين

 شمخانی بردريادار بعد از جنگ و فرماندهی مشترک   .ساعت بود که باعث لغو تصميم شد ۴٨ مدت بستن

ز و بعد ا نيروی دريايی ارتش و سپاه امکانات نظامی جزيره مورد بازسازی و بهينه سازی قرار گرفت

ان آغاز شد و تعداد  درنظامی و دريايی به سرعت ساخت پايگاه های پاسداران واگذاری کامل جزيره به سپاه 

به موشک و کاتيوشا در ان استقرار  حل به دريا و توپخانه سنگين و قايق های تندرو مسلحازيادی موشک س

جزيره است که تعدادی شناور تندرو در آن در ناحيه جنوبی  تنها نقطه شناخته شده ان در نقشه اسکله  .يافت

غربی از وجود يک زراد خانه عظيم تسليحاتی در جزيره برای روز بحران خبر  در صرتيکه منابع.مستقرند

فرماندهان سپاه  بر اساس تاکتيکهايی که در رزمايش پيامبر اعظم اجرا شد و نيز صحبتهای برخی  .می دهند

و موشک با سيستم هدايت اتش  هزار گلوله توپ و خمپاره ١١ل تجاوز مثل سرتيپ چهارباغی در دقيقه او

رزم انها را از هم بپاشد در ادامه قايق های  هوشمند ساخت داخل به سوی دشمن پرتاب می شود تا سازمان

  باران مابقی نيروها را انجام ميدهند و در خاتمه نيروهای ويژه و موشک انداز و اژدر افکن و توپدار گلوله

نظامی نيروهای  کال  .عمليات نهايی وضربه نهايی را به نيروهای متالشی شده وارد می کنند فنگدار دريايیت

های سريع شناوری  رعد و واحد-۴اس اس ان - کوثر،سپاه مستقر در جزيره شامل واحد های موشکی نور

دی جزيره نيز بر عهده نيروی موشکی پدافن سايت رادار و  .مجهز و مسلح و نيز تفنگداران زبده دريايی هستند

آموزش ديده بسيج نيز دز موقع بحران فعال خواهند شد و عمليات  گردان های عاشورا و  .هوايی ارتش است

به غير از نيروهای استشهادی آماده برای جنگهای تسليحات ذکرشده . انجام خواهند داد دفاع از کوی برزن را

جنگهای نامتقارن يکی از سياستهای مهم دکترين نظامی . نامتقارن در خليج فارس و تنگه هرمز می باشد

  . جمهوری اسالمی ايران در مواجهه با نيروهای متجاوز به کشور می باشد

 

از جايگاه نظامی ويژه ای برخوردار  ،می باشدرمز نزديکترين نقطه به تنگه هآنکه به دليل نيز الرک جزيره 

در ان  جزيره کم جمعيت با حضور نيروی دريايی سپاه رونقی دوباره يافت و ساخت و سازهايی اين. است
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فيلمی که در برنامه  ولی دربه دليل حساسيت های نظامی اطالعات چندانی از آن منتشر نمی شود . آغاز گشت

تاسيسات موشکی و پدافندی و قايق های هجومی زيادی باشد  به نظز می رسد دارایتلويزيونی سپاه پخش شد 

کيلومتری  ۴٠قابليت عبور هر شناوری را با خطر مواه خواهد کرد و در عرض  و موقعيت ان در راس تنگه

اين  اسلکله  .تواند به راحتی با مين ريزی گسترده و موشکباران شديد سرنوشت نبرد را تغيير دهد تنگه می

سيستم ميثاق نيز در جای جای   .جزيره نيز در بخش شمالی جزيره قرار دارد و حاوی قايق های تندرو است

  .جزيره نصب است

  

  

  بندرعباس

اين شهرستان از . کيلومتر مربع است ٢٧٣١۶وسعت آن. شهرستان بندرعباس در شمال تنگه هرمز قرار دارد

های ميناب و رودان، از غرب به  شرق به شهرستانسمت شمال به شهرستان حاجی آباد و از سمت 

شهر بندر . باشد بندرخمير و بندر لنگه، و از جنوب به خليج فارس و جزيره قشم محدود می: شهرستانهای

 ۴۵است حدود  وسعت اين شهر که در ساحل خليج فارس واقع شده. عباس مرکز شهرستان بندر عباس است

مرکز (ترين شهر به بندرعباس شهر قشم  نزديک. باشد متر می ١٠دريا  کيلومتر مربع و ارتفاع آن از سطح

جمعيت  .باشد کيلومتر می ١٣٣٣فاصله بندرعباس تا تهران . باشد کيلومتر می ٢٨با حدود ) جزيره قشم

نفر  ٥١٥٥٧٧، برابر با  ١٣٨۵نفوس و مسكن در سال  یعموم یشهرستان بندرعباس طبق سرشمار

 .است بوده

رنسانس و به ويژه انقالب صنعتی آه نتيجه تبعی آن رشد آشورهای اروپايی و گسترش استعمار  پس از رخداد

و تجاوزگری در جهان بود؛ اقيانوس هند، خليج فارس و بنادر و جزاير واقع در آن مورد هجوم غرب قرار 

جرون (م سوروها دهكده ای آوچك در بندر عباس به نا یدر سال هزار و پانصد و چهارده، پرتغال. گرفت

. خود انتخاب آردند و آنجا را به اشغال خود در آورند یاجناس از خشك یريشدن و بارگ  ادهيپ یرا برا) سابق

 یعني، »آامبارائو«ا ي» بندر آامارااو«ن بندر وجود داشت، نام آن را يآه در ساحل ا یاديل خرچنگ زيبه دل

 یاد از لغت پرتغاليبه احتمال ز» گامبرون«ا ي» گمبرون« یعني؛ ینام متداول بعد. بندر خرچنگ گذاشتند

شاه عباس صفوی توانست با آمك  یالديست و دو ميدر سال هزار و ششصد و ب. اقتباس شده است» گامارائو«

» بندرعباس«به » نبندر گمبرو« یروزين پيبه افتخار ا. ن بندر آوتاه آنديها را از ا یها دست پرتغال یسيانگل

  )٦٢٤: ١٣٤٨زاهد،  (.داد ر نامييتغ

ن زمان دور شهر را محصور ياز ا یبندرعباس حصار نداشت؛ ول) ق.ه ١٠٧٠( یالديم ١٦٥٠تا قبل از سال 

ا عمارت يو در آنار در  ها در بندرعباس تجارتخانه، یها و هلند یسيانگل. ت آن افزوده شديآردند و بر امن

ران و يا یآه از هند برا یبزرگ یها یوجود داشت؛ لذا اآثر آشت ین بندر لنگرگاه مناسبيدر ا. بنا آردند يیبايز
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ها در سال هزار و صد و ده  یهلند. انداختند ین بندر لنگر ميدر ا  آردند، یر نقاط آاال حمل ميو سا یعثمان

با بافت و  یا ران، شهر تازهيبا آسب اجازه از دولت ا) یالديهزار و ششصد و نود و هشت م( یقمر یهجر

بافت و .) ام بنا شده استين ايدر هم یفرهنگ عمارت آاله.(ژه، در وسط شهر بندرعباس بنا نمودنديو یمعمار

 یندگان آمپانيمه نخست قرن هفدهم، نمايدر ن. افتيدوام  یقمر یهجر ١١٣۵د تا سال يشهر جد یشكل ظاهر

ن لحاظ، مرآز يل آنند؛ به هميفارس تبد جيخود در خل یگاه اصليآردند بندرعباس را به پا یسع یهند شرق

ك ينزد یها ز در آبين یهند شرق یآمپان ینظام یناوها. ديدر بندرعباس مستقر گرد یهند شرق یآمپان

شدن اوضاع و بمباران   ن شرآت در سال هزار و هفتصد و پنجاه و نه به علت متشنجيا. بندرعباس پهلو گرفتند

ن يا. ن بندر به بندر بصره منتقل نموديمرآز تجارت خود را از ا  بندرعباس،ها در  یسيانگل یسات تجاريتأس

بعد از ظهور نادرشاه، بندر بوشهر مقر ناوگان . ط انحطاط بندرعباس را فراهم آرديش، شرايش از پيامر ب

 شورش سال یدرپ. ران شد و بندرعباس و توابع آن طبق قرارداد، به سلطان مسقط به اجاره واگذار شديا

ران ياز لغو شد و شهر بندرعباس و توابع آن دوباره به تصرف آامل دولت اين امتيدر مسقط، ا یالديم ١٨۶٨

ات، بندرعباس و توابع آن جزء ياالت و واليب قانون ايت و تصوينهضت مشروط یروزيپس از پ. درآمد

 یآشور یمات فعليدر تقس. ارات حاآم آرمان درآمديالت فارس قرار گرفت و سپس در محدوده اختيمحدوده ا

ران در يا یو تجار یكين مراآز استراتژيتر از مهم یكين شهر يا. شهر بندرعباس مرآز استان هرمزگان است

از مبادله  یعياست آه بخش وس یمي، اسكله عظيید رجايبارانداز شه. عمان است یايج فارس و دريجوار خل

 یها ق راهيبندرعباس از طر. رديگ یآن صورت مق يگر آشورها از طريران و دين ايب یتجار یآاالها

جهان  یگر آشورهايو د یه مناطق داخليق هوا به آليك و از طريدرجه  یتيترانز یها آهن، جاده ، راهيیايدر

  .مرتبط است

  

  موجود بندرعباستوانمنديهای 

 :یائيجغراف تي،موقع یمياقل یها تيقابل 

 يیايدر نقل و حمل ازيامت از یبرخوردار و یرانيآشت یآبها آنار در گرفتن قرار  -

 ارمناسبيبس یخارج و یداخل یگردشگر بخش تيمحور یبرا را نهيزم یهوائ و آب ژهيو طيشرا  -

 است آرده

 . ديبخش رونق را یساحل سميتور ژهيو به و یگردشگر توان یم سال از یمين در -

 بندرعباس یمرآز بخش در یدائم رودخانه كي وجود  -

 باال يیروستا تيجمع تراآم و اسيمق بزرگ "نسبتا و متراآم یهايآباد  -

 بندرعباس غرب در حرا یجنگلها وجود  -
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 : یدامپرور و یآشاورز یها تيقابل

 انيتاز و نيسيا یآشاورز مهم دشت دو وجود  -

 یصنعت یها یمرغدار یباال تيظرف  -

  یصنعت یها آشتارگاه وجود  -

  

 :بناها ريز و ها ساخت ريز یها تيقابل 

 بندرعباس شهر در مناسب تيفيآ با...) مهمانسرا - آپارتمان هتل -هتل (یاقامت متعدد ساتيتاس وجود  -

 یعال آموزش مراآز وجود  -

 یبندر نقل و حمل یبنائ ريز ساتيتاس  -

 آشور یارتباط شبكه ژهيو نقش بودن دارا  -

 بافق بندرعباس آهن خط وجود  -

  بندرعباس یالملل نيب یفرودگاهها وجود  -

  

 : نقل و حمل و ، صادرات، وارداتیبازرگان خدمات یها تيقابل

 یبازرگان و نقل و حمل - یاقتصاد یها تيفعال توسعه تيقابل  -

 یتجار بندر نيبزرگتر آه سال در آاال تن ونيليم ۴۵ یريبارگ و هيتخل تيظرف با يیرجا ديشه بندر  -

 .شود یم آشورمحسوب

 یرجائ ديشه بندر در ینريآانت یريبارگ و هيتخل یاختصاص زاتيتجه بودن دارا  -

 درصد ٩٠ آشور ینريآانت نقل و حمل در بندرعباس بيرق یب و غالب سهم  -

 بندر نيبهتر عنوان به زين و سال در آاال تن ونيليم ۴ یريبارگ و هيتخل تيظرف با باهنر ديشه بندر  -

  .منطقه یمسافر

 هرمز و قشم ريجزا به مسافر یجابجائ جهت یحقان ديشه اسكله وجود  -

 یاقتصاد ژهيو مناطق وجود  -

 منطقه یبازرگان خدمات قطب  -

  

 :یگردشگر یها تيقابل

 نوروز اميا در خصوص به و سال سرد یفصلها در یمل یگردشگر ژهيو تيجذاب  -

 معدن و صنعت ژهيو یها تيقابل  -

 یها سازه ديتول و یساز یآشت ، یرو ذوب ، یساز ومينيآلوم شامل یمل بزرگ عيصنا استقرار  -

 و جزاير بندرعباس یشهر منطقه در يیايدر -

  منطقه یمعدن مرآز نيبهتر  -
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 :یانرژ حوزه یتهايقابل 

 یقاض قلعه روگاهين و بندرعباس یبخار یروگاههاين وجود  -

 .باشد یم آشور شگاهيپاال نيهشتم آه بندرعباس نفت شگاهيپاال وجود  -

 سرخون شگاهيپاال وجود  -

  )hr.gov.ir-www.mpo( روين انتقال خطوط وجود  -

  

  

  در بندرعباس یگذار هيسرما زمينه های: ٢جدول شماره 

  تيفعال نوع  رديف
  یگذار هيسرما

  )ر-م(
  اشتغال نفر

اشتغال سرانه

  )ر-م(
  اجرا محل  هياول مواد نيتام

١  
 و یآور عمل

  انيآبز یبند بسته
45000  60  750  

 استان داخل%20

 ديص قيطر از یمابق

  یصنعت

-بندرعباس

-نابيم-بندرلنگه

  جاسك

٢  
 از اسانس ديتول

  مويل پوست
95000  190  5000  

 یم موجود استان در

  باشد

-رودان-بندرعباس

  نابيم

  500  60  30000  خرما از عيما قند  ٣
 یم موجود استان در

  باشد

 یحاج-بندرعباس

  نابيم-رودان-آباد

  160  30  5000  خرما یبند بسته  ۴
 یم موجود استان در

  باشد

 یحاج-بندرعباس

  نابيم-رودان-آباد

۵  
 از كيليات الكل

  خرما
10000  30  330  

 یم موجود استان در

  باشد

 یحاج-بندرعباس

  نابيم-رودان-آباد

۶  

 یحاللها انواع

 گاز از یآل

  یعيطب

11000  150  730  
 یم موجود استان در

  باشد

-بندرعباس

  یگاوبند

٧  
 شيپ یوارهايد

  یگچ ساخته
15000  50  300  

 یم موجود استان در

  باشد

-بستك-بندرعباس

  یگاوبند-بندرلنگه

  200  25  5000  یآهك ماسه آجر  ٨
 یم موجود استان در

  باشد

-بندرعباس-نابيم

  بستك

٩  
 زاتيتجه

  یشگاهيپاال
150000  300  500  

 موجود استان در

  باشد ینم

-بندرلنگه

  بندرعباس

١٠  
قطعات صنعتی 

 انواع ساخت
8000  100  80  

 از یبخش هياول مواد

 یبخش و استان درون

-بندرلنگه

  بندرعباس
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 استان از خارج از  شناورها

  است نيتام قابل

١١  
 و سوله ساخت

  یفلز یها سازه
10000  50  200  

 استان از خارج مواد

  .است نيتام قابل

-بندرلنگه

  بندرعباس

١٢  
 انواع ساخت

  یفلز شناور
30000  150  200  

 استان از خارج مواد

  .است نيتام قابل

-بندرلنگه

-بندرعباس

  یگاوبند

١٣  

 انواع ساخت

 و یحيتفر شناور

برگاليفا(یستيتور

  )س

8500  50  170  
 آشور از خارج مواد

  .است نيتام قابل

-بندرلنگه

-بندرعباس

  یگاوبند

١۴  
 یبند بسته

  مرآبات
3000  15  200  

 یم موجود استان در

  باشد

-نابيم-بندرعباس

  آباد یحاج-رودان

١۵  
 ليفو انواع ديتول

  ومينيآلوم ورق و
150000  200  750  

 و داخل از هياول مواد

 قابل استان از خارج

  .است نيتام

  بندرعباس

  

  

  )http://www.himo.ir( در بندرعباس یگذار هيسرما یها تياولو: ٣جدول شماره 

  )نام محصول(اولويت سرمايه گذاری   گروه صنعت اولويت

  صنايع شيمايی  ١

  بازيافت زباله

  برگالسيفا لنج

  برگالسيفا قيقا

  نيپاراف

  ینفت آك

  ريق

P.V.C  ليپروف  

  صنايع غذايی  ٢

 خرما یليتبد عيصنا

 مرآبات یليتبد عيصنا

 انيآبز یليتبد عيصنا

  نمك یبند بسته و هيتصف

  یصنعت نان

  ومينيآلوم یجانب عيصنا  زاتيتجه و یبرق ،یفلز عيصنا  ٣
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  یشگاهيپاال زاتيتجه

  یآشت یبرق زاتيتجه

  نقل و حمل زاتيتجه و آالت نيماش  ۴

  يیايدر یشناورها انواع ساخت

  يیايدر یشناورها ريتعم

  یآشت آردن اوراق

  يیايدر و یحفار نآالت یماش

  يیايدر یها سازه

  يیايدر یها سازه

  یآشاورز عاتيضا از مقوا و آارتن  صنايع چوب و کاغذ  ۵

  یريگيتورماه  صنايع نساجی  ۶

  صنايع و معادن  ٧
  گچ سنگ - الشه سنگ استخراج

  )سرخ خاك(آهن  دياآس یفرآور

  

  

  بندرعباسدر جمعيت تراکم 

اختيار دارند و به اصطالح تراکم جمعيت داللت دارد بر تعداد مردمی که يک منطقه يا مساحت معينی را در   

از . اند، مشخص کنند رود تا تعداد متوسط مردمی که يک واحد جغرافيايی را اشغال کرده اين منظور به کار می

ای برای آگاهی از کل جمعيت  ترين اطالع درباره جمعيت و شيوه اين رو تراکم جمعيت، مهمترين و ساده

ای  چند الزمست، ولی کافی نيست و بايد رابطهدانستن رقم کل جمعيت يک سرزمين، هر . سرشماری است

کنند، باشد؛ زيرا جمعيت  ای که اين جمعيت در آن زندگی می مساحت منطقه: ميان اين رقم و عواملی ديگر، مثل

به  .در همان سرزمين نيز ممکن است، توزيع مکانی متعددی داشته باشد و انبوهی يا پراکندگی آن متفاوت باشد

 ،استرس ،اجتماعی مستقيم با ناهنجاری یدر شهرها نسبتتراکم جمعيت ميزان نمود که  واقع ميتوان ادعا

توزيع ميتواند عاملی جهت جمعيت به عبارتی از يکسو تراکم بيش از حد . دارد... و ترافيک ،تورم ،ميجرا

ناهنجاری های مختلف اجتماعی گردد و از سوی ديگر تراکم کم جمعيت ميتواند عاملی جهت نابرابر سرمايه و 

از اين رو مديريت و چيدمان صحيح جمعيت در شهرها از عوامل  .آن منطقه شودمحروميت و توسعه نيافتگی 

  :    روش محاسبه آن چنين است . تاثيرگذار اجتماعی و توسعه صحيح می باشد

  

کيلومتر نفر در هر  ١٩برابر  ١٣٨٧در سال بندرعباس ميزان تراکم جمعيت در هر کيلومتر مربع شهرستان 

هر کيلومتر نفر در  ۴۵تراکم جمعيت در کشور ايران حدود استاندارد که است اين در حالی . می باشدمربع 

نفر در هر کيليومتر  ٧١٣مانند تهران که تراکم آن  استانیبا  تراکم جمعيت بندرعباسمقايسه . مربع می باشد

حيرت آور و نشان از عدم رعايت  ،می باشد مربع نفر در هر کيلومتر ١۶٧و يا استان گيالن که می باشد 
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ضروری به  آمايش ميزان جمعيتصحيح  در جهت اجرایاز اين رو . می باشددر کشورمان آمايش سرزمين 

وس ازمانها و کارخانجات بزرگ و مقوله مهاجرت معکانتقال سطرح ی و يا نظر ميرسد که طرح تحول جمعيت

براساس ديگر . همچون بندرعباس بايستی در دستور کار قرار گيرداز شهرهای پرتراکم به شهرهای کم تراکم 

واحد می باشد که از اين رقم در  ١٠٧٩١٢تعداد واحدهای مسکونی بندرعباس  ١٣٨۵يافته های سرشماری 

استان را % ۴٠واحد مسکونی است که تعداد واحدهای مسکونی اين شهرستان بالغ بر  ٢۶٨٧٢۵معادل استان 

اندکی بيش از سهم شهرستانی آن نسبت به استان همچنين سهم متوسط جمعيتی همانگونه که . شامل می شود

نفر  ۴/٧طور متوسط بنابراين در اين شهرستان در هر واحد مسکونی به . می باشد% ٣۶/٧٣قبال نيز گفته شد 

   .می باشد) نفر ۴/٣(ساکن هستند که اندکی بيش از بعد خانوار شهرستان 

)hr.gov.ir-www.mpo(  

  

  ١٣٨٧ سال در کشور و سطح استان با بندرعباس شهرستان یتيجمع اطالعات سهيمقا : ۴ شماره جدول

  کشور  استان شهرستان  واحد  عنوان

سهم و رتبه از 

  )درصد(استان 
سهم از کشور 

  )درصد(
  رتبه  سهم

  0/75  1  36/8  70495782  1403674  515577  نفر  تيجمع

  0/80  1  58  48259964  661325  383277  نفر  یشهر تيجمع

  0/60  1  17/8  22131101  740605  131922  نفر  يیروستا تيجمع

  -  1  -  68/4  47/1  74/3  درصد  ینيشهرنش نسبت

  - 1  -  31/3  52/9  25/7  درصد  ینيروستانش نسبت

  -  1  -  -  72/5  78/4  درصد  یباسواد نرخ

  - 1  -  -  12/17  10/8  درصد  یكاريب نرخ

 در تيجمع تراآم

  مربع لومتريهر آ
  - 1  268  -  19  51  نفر

ت تحت يجمع نسبت

 یميدا پوشش

  یتيحما ینهادها

  -  -  درصد
-  

  
-  1 -  

تحت  یتيجمع نسبت

  مهيب پوشش
  -    -  -  -  -  درصد

 به دانشجو نسبت

  تيجمع
  -  1  -  -  2/03  3/3  درصد
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  ١٣٨٧سال  در آشور و استان سطح با بندرعباس شهرستان یعال آموزش یشاخصها سهيمقا :۵ شماره جدول

  آشور  استان  شهرستان  واحد  عنوان
 از سهم

 )درصد(استان

 از سهم

  )درصد(آشور

 یها رشته تعداد

  یليتحص
  -  100  -  5  5  رشته

  0/75  49/7  3604746  54742  27215  نفر  دانشجو تعداد

 یآموزش آادر تعداد

  )دياسات(
  1/07  87/3  118407  1457  1272  نفر

 موسسات تعداد

  یآموزش
  -  15  -  51  8  واحد

 به دانشجو نسبت

 صدهزار(ت يجمع

  )نفر

  -  -  5100  3800  5278  نفر

  

  : جهت توسعه علمی و دانشگاهی که يکی از عوامل پايه ای در ارتقای سطح منطقه می باشد شنهاديپ

و سرمايه گذاری بلند مدت  جزيره قشم ،افزايش دانشکده های فنی و مهندسی دريايی در بندرعباس -

 و ماهيگيری ،توريستی ،شناورهای نظامیبومی جهت توسعه بخش مهندسی دريايی و ساخت 

  .کشتيهای سنگين

 ازيموردن و مستقر یانسان یروين نيتام هدف با ژهيو به یعال آموزش یفيآ و یآم ارتقاء  -

  بندرعباس یصنعت ی توسعه

 یا منطقه توسعه موانع با مرتبط یها رشته در ژهيو به یالملل نيب سطح در -

 قيطر از بندرعباس شهر در موجود یعال آموزش و یقاتيتحق مراآز عملكرد ارتقاء یبرا تالش  -

 جذب

 یالملل نيب یها شيهما یبرگزار و شگاههايآزما زيتجه و توسعه ، ميمق و مجرب دياسات -

 يیايدر فنون و علوم دانشكده احداث در عيتسر  -

 متحده امارات و قشم ، شيآ در مستقر یعال آموزش یالملل نيب و یمل موسسات با یمساع كيتشر  -

  هرمزگان یالملل نيب دانشگاه جاديا منظور به یعرب
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   يید رجايبندر شه

بندر شهيد رجايی و بندر شهيد باهنر به دليل موقعيت مناسب جغرافيايی،به عنوان نقطه اتکای بندرعباس در 

جهت جا به جايی کاال و سرمايه در اشکال مختلف، نتايج اقتصادی بسزايی برای استان هرمزگان به همراه 

اقتصادی معادن،فلزات،کشتی سازی و صادرات و واردات کاال تبديل داشته و بندرعباس را به منطقه ويژه 

ک مورخه  ١٩٢۶٠ت/٧٧١٩٣ب نامه شماره يطبق تصو يید رجايبندر شه یژه اقتصاديمنطقه و .کرده است

لومتر يک ۵/٧و    لومتر مربع مساحتيک ٢۵ یدارا ین مجتمع بندريا. س شديران تاسيات وزيه ٩/١٢/١٣٧۶

در حال  يید رجايبندر شه. است یتوسعه و استفاده بخش خصوص یطرح ها یبرا یبانيپشت یمربع اراض

 يید رجايشه یمجتمع بندر. دارد يیاينقاط جهان مبادله کاال و ارتباط در یبندر معروف در اقص ٨٠حاضر با 

 ١۵۶٣تا تهران  يید رجايفاصله بندر شه. غرب شهرستان بندر عباس قرار گرفته است یلومتريست کيدر ب

موقعيت ممتاز جغرافيايی، دسترسی به آب های آزاد جهان  .لومتر استيک ۴٠لومتر و تا فرودگاه بندر عباس يک

از طريق خليج فارس، اتصال به شبکه بين المللی راه آهن و جاده تاريخی ابريشم،بهره برداری از تجهيزات و 

ج فارس، اين مجتمع بندری را به پايگاهی امکانات مدرن، نزديکی به مناطق آزاد قشم وکيش و بنادر حوزه خلي

خطوط گسترده راه آهن در هر نقطه اين بندر امکان ارتباط با  .راهبردی و منحصر به فرد تبديل نموده است

شبکه بين المللی را برقرار نموده و بدين ترتيب اين بندر درست در دروازه تجارت جهانی قرار گرفته است که 

در اين مجتمع نيروهای ايمنی و آتش  .امکان تخليه و بارگيری مستقيم محصوالت به قطار را فراهم کرده است

در حال حاضر مهم ترين نياز  .نی با تجهيزات الزم در خشکی و دريا آماده مقابله با حوادث احتمالی هستندنشا

بندر شهيد رجايی فراهم شدن امکانات و زيرساخت های الزم جهت تبديل بندر شهيد رجايی به بندر هاب در 

اين بندر می تواند  ،تی و خصوصیبا فعال شدن کليه ظرفيت ها و تالش بخش دول. منطقه خليج فارس می باشد

به کانون بنادر منطقه تبديل و در سطوح باالتری مطرح شود؛ از اين رو يکی از مهم ترين مصوباتی که تاثير 

به بندر هاب  بندرشهيد رجايی تبديل ،ت کاال و گردش سرمايه در کشور داردزيادی در افزايش روند ترانزي

ديل نشدن بندر شهيد رجايی به يک بندر هاب در منطقه خليج فارس تا به شايد يکی از علل تب. منطقه می باشد

های ترافيکی در اين بندر موجب شده تا قيمت ارايه خدمات نيز در آن  چالش. امروز معضالت ترافيکی آن باشد

راستای  در .افزايش يابد که اين مساله امکان رقابت اين بندر با ساير بنادر منطقه را به شدت کاهش داده است

 بهای نزديک  رجايی ميتواند در آينده بندر شهيد ،حل معضالت ترافيکی با اتخاذ سياست های علمی و مهندسی

تبديل در منطقه خليج فارس  ١۴٠٠ميليون تن کاال در افق  ٧۶با ظرفيت تخليه و بارگيری حدود  بندر هاب

  .گردد
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 :شهيد رجايی ی بندرمزيت ها

   .راه آهن و جاده روسيه و شمال اروپا از طريق  کشورهای آسيای ميانه، خاورميانه،ارتباط مستقيم با  -

  .بارگيری امکان استفاده از مزايای راه آهن اختصاصی و تجهيزات و امکانات مدرن تخليه و -

  .در سال TEU ايجاد ظرفيت پذيرش بيش از يک ميليون و هفتصد هزار -

  .تن ١۴۵٠٠٠رهای با ظرفيت تامين شرايط الزم برای پهلوگيری شناو -

  .تن ١٢٠٠٠تامين شرايط الزم برای پذيرش کشتی های کانتينری نسل هفتم با ظرفيت  -

  .احداث بندر ترانزايت و صادرات نفتی در ضلع شرقی مجتمع بندری -

  .خصوصی ايجاد پايانه ترانزيت و سوخت رسانی خليج فارس در بندر با سرمايه گذاری بخش -

  :سعه بندر شهيد رجايیتو طرحهایبرخی  

 . هکتار ۶٧احيای اراضی و محوطه سازی کانتينری به ميزان  -

  . متر ١۶متر اسکله در حوضچه های دوم و سوم با عمق  ٢٠٢٠احداث   -

  . ميليون متر مکعب ٧اليروبی حوضچه های دوم و سوم و احيای ساحل به ميزان   -

  . دستگاه جرثقيل بزرگ کانتينری ١٨احداث محوطه دپو و استقرار کانتينر و خريد   -

 .ايجاد پايانه ترانزيت و سوخت رسانی خليج فارس در بندر با سرمايه گذاری بخش خصوصی  -

) http://sez.pmo.ir(  

  

  شهيد باهنر بندر

کشتيرانی و اولين بندر صادراتی کشور می باشد يکی از بنادر زير مجموعه سازمان بنادر و  بندر شهيد باهنر

و روزانه پذيرای جمع کثيری از مراجعين، جهت انجام امور مربوط به پهلودهی،خروج کشتی،ترخيص کاال 

ها و انجام ساير موارد و همچنين مسافرين محترمی است که قصد عزيمت به جزاير داخلی و يا کشورهای 

ايران به شمار می  بندر فعال ٨و جزء  هرمزگان از بنادر قديمی استان دراين بن. حوزه خليج فارس را دارند

بندر شهيد باهنر دارای   .است به بهره برداری رسيده ١٣۴١احداث شده و در سال  ١٣٣٩رود و در سال 

اين . چهار بندر تابعه می باشد که بندر تياب، بندر جاسک، بندر شهيد حقانی و بندر سيريک را شامل ميشود

بوده و فعاليت ساليانه آن  ۶٠و  ۵٠بندر از فعال ترين و بزرگترين بندر تجاری کشور بعد از خرمشهر در دهه 

درجه  ۵۶بندر شهيد باهنر در جنوب ايران و در شمال خليج فارس و در مختصات . ميليون تن می رسيد ٨به 

موقعيت ممتـاز جغرافيايی در . ه استدقيقه عرض شمالی قرار گرفت ٩درجه و  ٢٧دقيقه طول شرقی و  ١٢و 

دسترسی به آب های آزاد جهان از طريق خليج فارس، اتصـال به شبـکه بين المللی راه آهن و شبکه راه های 

بين المللی، نزديکی به مناطق آزاد قشم و کيش و بنادر تجاری خليج فارس اين بندر را به پايگاهی استراتژيک 

از لحـاظ موقعيت دريايی، اين . بندری شهيد رجايی در منطقه تبديل نموده است و منحصر به فرد پس از مجتمع

بندر . بندر در پناه جزيره قشم قرار گرفته و از تأثير امواج بلند دريای عمان و خليج فارس مصون می باشد
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ال و حمل شهيد باهنر سومين بندر صادراتی کشور است که در امور صادرات کاالی غير نفتی و حمل و نقل کا

ر متر در زمان جذ ٨/٩ويژگی خاص اين بندر، برخورداری از آبخور . و نقل مسافربری جايگاه ويژه ای دارد

اين بندر در . و شهيد رجايی باالترين آبخور را در بين بنادر کشور دارا استکامل است که پس از بنادر امام 

لحاظ اين که در محدوده شهر بندرعباس قرار دارد،  گذشته نه چندان دور تنها بندر اصلی بندرعباس بوده و به

همه روزه پذيرای تعداد زيادی گردشـگر و مسـافر بوده و حجم قابـل توجهی از تجـارت بندرعباس وابسته به 

  ) http://bahonarport.pmo.ir(.فعاليت اين بندر می باشد و نقش بسزايی در رونق اقتصادی منطقه دارد

  

 ۴۴٠٠با زير بنای ) بين المللی و داخلی(باب ترمينال مدرن مسافری  ٢همچنين دارای باهنر شهيد بندر مجتمع 

متر مربع و امکانات تاسيساتی مناسب است که در سطح منطقه کم نظير و از اهميت بااليی برخوردار بوده و 

تلفن -بانک-نهاد رياست جمهوری-قرنطينه-گمرک–امکانات الزم از جمله استقرار گذر نامه مجهز به کليه 

نمازخانه،سرويس بهداشتی و ساير - آب سرد کن- سيستم تهويه مطبوع-سرويس های حمل و نقل شهری-عمومی

باشد که در در زمينه صادرات اين بندر بزرگترين بندر صادراتی ميوه و تره بار کشور می  .امکانات می باشد

بيشتر ايام سال خصوصا فصل تابستان تعداد متنابهی از محصوالت باغی کشور از اين بندر به کشور های 

صادر می گردد و نيز به مقدار متنابهی کاالهای خشکبار و مصنوعات صنعتی ) عمدتا دبی(حوزه خليج فارس 

از ديگر موارد صادراتی که توسط . توسط شناورهای چوبی به کشورهای حاشيه خليج فارس صادر می شود

در   .قير و مواد معدنی می باشد–کشتی های اقيانوس پيما به کشورهای مختلف صادر می گردد گوگرد 

خصوص واردات،قطعات صنعتی را می توان نام برد که توسط ارگان های دولتی و غير دولتی جهت انجام 

 یدر خالل چند دهه گذشته باعث وابستگ ینفت یها ش درآمديافزا .پروژه های ملی وارد و ترخيص می شوند

 یجستجو یبرا یل متاسفانه ضرورتين دليبه هم .شده است ینفت یشتر مناطق مختلف به درآمدهايهرچه ب

از مناطق  یاريبا نفت، بس یا منطقه یتهايجه عدم امكان رقابت منابع و قابلين احساس نشده و در نتيمنابع جانش

ن يا یت حاآم نموده و وابستگيت و فعاليرا در آشور به لحاظ جمع یآامال قطب يیرا به انزوا آشانده و فضا

 . حاصل از نفت باعث شده است یش به درآمدهايش از پيمناطق را ب

  

 بندر تياب 

 ٢٠در فاصله کوچک تجاری استان هرمزگان ميباشد که در شهرستان ميناب و بندر تياب يکی از بنادر  

دهستان تياب  يکی از دهستانهای شش گانه بخش مرکزی شهرستان ميناب .  کيلومتری بندر عباس قرار دارد

مساحت دهستان . ميباشد ، از لحاظ جمعيت از دهستانهای پر جمعيت در سطح استان هرمزگان قلمداد می گردد

ی شهرستان ميناب  را تشکيل می مساحت بخش مرکز% ١٠کيلومتر مربع می باشد که حدود  ٢۵۴تياب 

اين روستا در نزديکی ساحل دريا و در کنار . کيلومتر است ٢٠فاصله روستا  تا شهر ميناب در حدود .دهد

  .خور است و در آن فعاليتهای ماهيگيری و وابسته به دريا صورت می گيرد
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 بندرمسافری شهيد حقانی

ودريانوردی در مرکزشهر بندرعباس واقع گرديده است وبا  بندرمسافری شهيد حقانی با مديريت اداره بنـادر

 ١٣٨٧توجه به ساختار قديمی اين بندروعدم امکانات مناسب جهت مسافرين اداره بنادرودريانوردی از سال 

بندرشهيد حقانی از قديميترين اسکه های  .اقدام به ساماندهی و توسعه اين بندرمسافری را نموده است

دقيقه شرقی واقع  ١۶درجه۵۶دقيقه شمالی و ١٠درجه و  ٢٧در موقعيت جغرافيايی شهربندرعباس بوده و

  . ده استگردي

  

  ظرفيتهای گردشگری بندرعباس

 .دآي می حساب به دنيا در صنعت ترين متنوع و بزرگترين عنوان به توريسم و گردشگری صنعتامروزه 

 توسعه و خصوصی بخش رشد اشتغال، درآمد، اصلی منبع عنوان به را پويا صنعت اين کشورها از بسياری

 ديگر های شکل که آنجا در يعنی توسعه، حال در کشورهای در ويژه به دانند، میخود  زيربنايی ساختار

 و تجارت صحنه در مهمی چندان نقش يا نيست صرفه به اقتصادی نظر از استخراج يا توليد مثل اقتصادی

 توريسم جهانی سازمان آمار براساس .شود می زيادی توجه گردشگری صنعت توسعه به ندارند، بازرگانی

 ارزش سهم و ميزان باالترين خودرو و نفت صنعت از پس المللی بين گردشگری درآمد از حاصل درآمد

 خوبی درآمد منبع منطقه برای توريسم صنعت بخواهيم اگر . است داده اختصاص خود به را جهان صادرات

 امنيت برای و آورند عمل به توريسم صنعت توسعه جهت را الزم حمايت مختلف ارگانهای بايد باشد،

 و بايد که چنان آن توريسم صنعتمتاسفانه  ما کشور در .شوند قائل زيادی اهميت صحيح تبليغات و گردشگران

 به اخير، ساليانه توسعه های برنامه تمامی در اينکه وجود با. است نيافته توسعه و گسترس است آن شايسته

 زمينه اين در موفقيتی عمل مقام در ولی شده، تأکيد نفت صادرات بر متکی محصولی تک اقتصاد از رهايی

 تک اقتصاد از رهايی راهکارهای از يکی عنوان به ايران در توريسم صنعت توسعه و رشد .است نيافته بدست

 گذاران سياست و ريزان برنامه توجه مورد پيش از بيش بايد کشور، درآمد منابع سازی متنوع و محصولی

 که ايران در گردشگری صنعت به ظاهری و سطحی نگاه با که است آن واقعيتالبته . گيرد قرار گشور

 گردشگری اقتصاد و حوزه اين در تحولی هيچ ندارد، هم را ای وزارتخانه هنوز کشورها از بسياری برخالف

دو کشور مسلمان مالزی و ترکيه نمونه ای از چنين کشورهايی هستند که با معيارهای امنيتی  .داد نخواهد رخ

  . نده او اقتصادی خود توريسم را رونق و يکی از ارکانهای اقتصاد خود نمود

  

 هشت ميان در فرهنگی و تاريخی آثار وجود نظر از يونسکو، سازمان تصديق به ايران اسالمی جمهوری

 برتر کشور پنج جزو اقليمی تنوع و اکوتوريسمی های جاذبه منظر از و دارد جای جهان نخست کشور

 و متنوع وحش حيات گرم، آب های چشمه کوير، دريا، ايران، فصل چهار طبيعتوجود هم زمان  .دنياست

 در که است بخشيده ايران به را قابليت اين ساله هزار هفت تمدن و مذهبی گردشگری های جاذبه انحصاری،

 چشم سند مبنای بر ايران در گردشگری صنعت .بزند را نخست حرف جهان گردشگری نخست های رديف
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 ورودی، گردشگران تعداد در درصدی ١.۵ رشد با بايست می ١۴٠۴ افق در و توريسم بخش در ساله٢٠ انداز

 گذاری سرمايه مستلزم امر اين که نمايد جذب خود به ساليانه را جهانی بازار از گردشگر ميليون٢٠ حداقل

 خصوصی بخش از مابقی و دولتی بخش درصدی١۶ حدودًا سهم با صنعت اين در تومان ميليارد٣٠ بر بالغ

 آثار فقط در تنها نه موضوع اين است، گردشگری های فرصت از ای مجموعه بی ترديد ايران. باشد می

 است؛ نهفته نيز آن دينی های قومی و ارزش  و فرهنگی هنجارهای در حتی بلکه طبيعی های جاذبه و تاريخی

 ايالت بويژه ايران صميمانه و گرم پذيرايی نوازی، مهمان آداب کنار در را آنها اگر که امکاناتی و ها فرصت

 ذخاير از و گنجينه بهترين دارای اذعان نمود ايران بايد دهيم، قرار خارجی گردشگران از عشاير و

 برنامه با کشورمان در گردشگری مناسب امکانات و ها فرصت اين از بايد نتيجه در .است جهان گردشگری

 کرد بهينه استفاده زمينه، اين در فناوری شدن روز به با همراه موجود، موانع رفع و درازمدت و درست ريزی

ايران امروز  .يابد ارتقا گردشگری جهانی سازمان بندی رتبه در ايران جايگاه و توسعه گردشگری صنعت تا

 به علمی نگرش نبود درآمدها، ساير از استغنا احساس و نفتی درآمدهای به کشور ملی اقتصاد به دليل تکيه

 به توجهی ايران، بیواقعی چهره  مخدوش کردنتالش برخی کشورهای استعماری غرب در  تجارت، توسعه

 به توجه عدم کشورمان، به جهانی افکار توجه جلب در مشهور افراد و المللی بين شاخص های چهره نقش

نقش ضعيف رسانه های درون مرزی و برون مرزی جمهوری  ها، ساختمان و معابر پاکيزگی شهری، آرايش

 و اجتماعی نظم نکردن رعايتتوريست ها،  یفقدان امکانات کافی رفاهاسالمی ايران در جلب توريست، 

تا رسيدن به اين چشم انداز راهی طوالنی را در پيش دارد که نيازمند همت همه سازمانهای  مقررات و قوانين

  . مرتبط کشور می باشد

و همچنين در  قوميتی ،طبيعی ،آثار تاريخی ،استان هرمزگان و بندرعباس باتوجه به همجواری با خليج فارس

 زيبایسواحل . شگری ايران برخوردار استاز ظرفيتهای بااليی در صنعتی گرد ،اختيار داشتن جزاير متعدد

د آامل، امام زاده ين در آوی نخل ناخدا، امام زاده سيشيك به منطقه، آرامگاه پير متعدد نزديج فارس، جزايخل

ارتگاه خواجه خضر، عمارت آاله فرنگی، مسجد منبر آهنه، مسجد يد مظفر، امام زاده شاه محمد تقی، زيس

کوه گنو، چشمه آبگرم گنو، چشمه  داری و معبد هندوها، مسجد جامع، مسجد گلهناصری، مسجد صحراباغی، 

آبگرم خورگو، چشمه آبگرم سرخاء، چشمه آبگرم کشکوئيه، چشمه آبگرم نيان، چشمه آبگرم چستانه، کوه 

ذرتو، تپه چاه لرد، قادهار، جنگل کوه شب، سيخوران، بنوزاکين، چشمه آبگرم باری، غار سرخاء، آبشار 

از جاذبه های قابل سرمايه گذاری برای گردشگری و رونق سرمايه تنها بخشی  خاء، غار چلو، شهر فينسر

 ،ريسم در اين منطقه بشمار می رود که به اين موارد ظرفيتهای بالقوه منطقه در ساخت پارکهای آبیگذاری تو

با  )هنگام ،هرمز ،الرک ،قشم(جزاير يکی از همچنين اختصاص دادنباغهای دريايی و  ،دريايیپارکهای 

به صنعت توريسم از مهم ترين برنامه های توسعه ژئواستراتژيک تنگه هرمز رعايت مسائل امنيتی و نظامی 

  .منطقه بشمار ميروداين و رونق 
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  نتيجه گيری

ديگر  منابعچشم طمع به  ی صنعتیکشورهای سودجوبرخی در حالی که در گوشه ای از اين جهان پرتالطم، 

جامعه ای  ،منافع کشورهای ضعيف را به چپاول ميبرندکشورها دوخته و با اتخاذ سياست های غير انسانی 

خواسته ها وآرمان های خود را به نام ايران  ،کهن می باشدتاريخی بطن تمدن ساز در جهان که برخواسته از 

يل به هدف کرده و آن را در قالب آينده به پشتوانه منطقی مستحکم که منظم به عقل وخرد ی جمعی بوده، تبد

تمدنی بومی به نام ايران و با محتوايی کشور و تصميم اين ملت ساختن . ای روشن به تصوير کشيده است

در اين تصوير که سندی فرابخشی است برای کليه آحاد جامعه آمده است که ايران آينده ،  .می باشداسالمی 

سرمايه اجتماعی در توليد ملی ، توسعه يافته ، توانا در توليد علم وفناوری  متکی بر سهم برتر منابع انسانی و

و به دور از فقر ، جايگاه اول اقتصادی در سطح منطقه جنوب غرب آسيا و بهره مند از محيط زيست مطلوب 

 چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران که در آناهداف رسيدن به  همين راستا و در جهتدر  .است

شده است طرح آمايش کشورمان در اهتمام ويژه ای به مسئله آمايش سرزمين و توسعه مناطق جنوب و بنا

سرزمين بندرعباس به عنوان کريدور بزرگ شمال به جنوب کشورمان از اهميت ويژه ای برخوردار می 

 نخواهد شد باشد، موجب تحقق آن هدف یر هر چند که واقعيا تصويک هدف يم يصرف ترسبدون شک . باشد

سپاه پاسداران  ،وزارت رفاه ،جهادکشاورزی ،همچون وزارت مسکنهمت سازمانهای مختلف سازندگی و 

و  وزارت راه و ترابری ،بسيج سازندگی ،وزارت صنايع و معادن ،وزارت بهداشت و درمان ،انقالب اسالمی

از ضروريتهای اصلی اجرای موفق سند چشم انداز تعامل تنگانگ ميان اين سازمانها و جوامع دانشگاهی 

ن و تکامل ين تکويگذشته مب یها ن در ساليش سرزميتحوالت آما یهرچند بررس. ايران توسعه يافته می باشد

ش يکرد که مقوله آما یريگ جهين نتيتوان چن یقت ميکشور است و در حق یزير ن مهم در نظام برنامهيگاه ايجا

کشور  یزير در نظام برنامه یار مستحکميبس یقانون یها فراوان از پشتوانه یها بينش ن به رغم فراز ويسرزم

در مجموع   .اند چگاه به مرحله اجرا گذاشته نشدهين هيش سرزميآما یها برنامهمتاسفانه برخوردار است اما 

موجود در  یها يینقاط ضعف و نارسا) یعوامل اراد(یعلل اصل ميتوان از اين تحقيق چنين نتجيه گرفت که

به ن يش سرزميآما یها ن برنامهينه تدويار گسترده در زميبس یها موجود کشور به رغم تالش يیسازمان فضا

 کشور یزير و برنامه یتيرين در سطوح مديت سرزميريمد ینه برايمند و نهاد فقدان تفکر نظامداليلی همچون 

مشخص و  ینبود نهاد قانونهمچنين  و نيسرزم يیفضا یسازمانده یفقدان طرح و برنامه مصوب برا و 

اما . نبوده استهنوز موفق  یشيآما یها طرح یو نظارت بر اجرا یريگ ین و پيت سرزميريمد یمسئول برا

نيازمند اراده ای قوی و مديريتی شايسته می باشد تا بی شک رسيدن به خواسته دور از دسترس نيست و تنها 

ويژه اقتصادی همچون دگرگونی های بنيادينی را با طرح آمايش در سطح کشور و به خصوص در نقاط 

... بندر چابهار و ،بندر جاسک ،بندر شهيد باهنر ،سواحل جنوب کشور و  بنادری همچون بندر شهيد رجايی

  . شاهد باشيم
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