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چکیده
یکنند که با فقر زیاد ،سوء تغذیه و سطح سواد
توسعه منابع انساني در ر شي ه كني فقر نقش مهمي دارد .نیمی از جمعیت جهان در نواحی روستایی زندگی م 
یباشند .رفع معظالت این جمعیت عظیم از طریق برنامهریزی آگاهانه و توسعه پایدار است .توسعة پايدار روستا يي فرايند ارتقاي همه
کم دست به گریبان م 
جانبة زندگي روستا يي از طريق زمينه سازي و ترغ بي

یباشد .از اینرو ،زمينه سازي
فعالیتهای همساز با قابلیتها و تنگناهاي محيط (به مفهوم عام آن) م 

هاي ساختاري در چهار جنبة عام محيطي-اكولوژ كي

یتواند به كاركرد مناسب اين فرايند بی
 ،اجتماعي-فرهن يگ  ،اقتصادی -سياسي و كالبدي-فضا يي م 

ییابد .از اینرو،
انجامد .توسعه پایدار روستایی به نوبه خود با مشارکت روستاییان در تصمیم سازی ،اجرا ،سهم بردن ازمنافع و نظارت و ارزیابی تحقق م 
يشوند .تنوع ،اساس ثبات و پایداري است و هر اندازه
یها بواسطه روح مشارکتی خود ،ابزاري جهت توسعه بخشهای حاشيهاي جامعه محسوب م 
تعاون 
یگردد .امروزه تنوع
سیستمی متنوعتر گردد ،پایداري و پویایی آن در طول زمان و در مکانهاي مختلف در مقابل تنشهاي درونی و بیرونی نیز حفظ م 
بخشی به اقتصاد روستایی یکی از رویکردهای تحقق توسعه پایدار روستایی است .در سالهای اخیر ،نقش ويژهي تعاونيها به عنوان يکي از بخشهاي بسيار
مهم اقتصاد با توجه به ابالغيه مقام معظم رهبري شکل جديدتر و جديتري به خود گرفته است .بررسي تعاونيهاي موجود حکايت از آن دارد که با
ساختارهاي سنتي موجود نميتوانند داراي کارا يي و اثربخ يش و در نهايت کارکرد پويا و مطلوب تضمين کننده بقاء و دوام آن در بلند مدت باشند .تحقیق
حاضر با هدف بررسی و مقایسه کارایی و بهره وری تعاونیهای صیادی مستقر در دو ساحل شمالی و جنوبی جزیره قشم صورت گرفت .روش تحقیق حاضر
از نوع توصیفی بوده و جامعه آماری شامل  31تعاونی صیادی اعم از فعال و غیر فعال در سطح جزیره قشم بوده است .دادههای آماری به روش پیمایشی و از
یها و کارشناسان شیالت جمع آوری شد .تجزیه
طریق تهیه و تکمیل پرسشنامه و مراجعه به اسناد شرکتهای تعاونی و اداره شیالت و مصاحبه با اعضای تعاون 
یها فعال و مابقی تقریبًاًا غیر فعال بودند.
و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  Spssو  Excelصورت گرفت .طبق نتایج تحقیق ،حدود  12درصد از تعاون 
میزان کارایی و بهره وری و سرمایه گذاری اولیه تعاونیهای صیادی سواحل جنوبی بیشتر از تعاونیهای صیادی سواحل شمالی بود .همچنین ،میزان سود
ناخالص و خالص تعاونیهای صیادی سواحل جنوبی از تعاونیهای صیادی سواحل شمالی بیشتر بود .در تحقیق حاضر مشخص شد که ساختار و عملکرد
یها تبعیت ندارد که این امر بر کارایی و بهره وری آنها تأثیر منفی داشت.
یهای صیادی مستقر در جزیره قشم از ضوابط و قوانین عمومی تعاون 
تعاون 

یهای صیادی ،برنامهریزی ،توسعه پایدار روستایی ،جزیره قشم ،خلیج فارس
واژگان کلیدی :تعاون 

 -1نویسنده مسئول mohebimh@yahoo.com
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مقدمه
توسعه منابع انساني در ريشه كني فقر نقش مهمي دارد .دولتتتهاایی كه عسوت رد  ه سنا عبانم  ان  ي مممم ممممماننددد بهدا ،تش
ت جهاننن در
ی از جمعیت ت
آموزش و رفاه ،سرمايهگذاري كردهاند ،استانداردهاي زندگي مردم را اف داد شياز ه هان .د نیمی ی
یکنند که از نظر فقر زیاد ،سوء تغذیه و سطح سواد کم ،بخشی از جمعیت جهاننن به امش  رر ررر
نواحی روستایی زندگی م 
ی امکانپ یذ ررر است
یآیند که رفع معظالت این جمعیت عظیم از طریق برنامهریزی آگاهانه و توس ادیاپ هع رر ررر روس یات ی ی
م
(کرمی و همکاران .) 1384 ،توسعة پايدار روستا يي فرايندي است كه ارتقاي همه جانبة زن گد ييي روس يات ييي را از طري ققق
زمينه سازي و ترغ بي

یدهد .بر
تهای همساز با قابلیتها و تنگناهاي محيط (به مفهوم عام آن) مورد تأ يك د قرار م 
فعالی 

یشود ،اما زمينه سازي هاي ساختاري در چهار جنبةةة
اين اساس ،توسعة پايدار روستا يي جنبههای گوناگوني را شامل م 
یتواند به كاركرد مناسب اين فرايند
عام محيطي-اكولوژ كي  ،اجتماعي-فرهنگي ،اقتصادی -سياسي و كالبدي-فضا يي م 
بي انجامد.
تنوع ،شالوده و اساس ثبات و پایداري است و هر اندازه سیستمی متنوعتر گردد ،پایداري و پویایی آن در طول زماننن و
یگردد (والی ،ی
در مکانهاي مختلف نه تنها در مقابل تنشهاي درونی بلکه در مقابل تنشهاي بیرونی نیز حفظ م 
هرگونه پايداري در روند توسعة روستا يي  ،مستلزم نگر يش

.)3931

ن مه ممم ميسررر
كي پارچه در قالب پارادا مي فضا يي است و اين ن

ش س راتخا ييي  يدركراك ( (س یدیع .)2931،،
نخواهد شد ،مگر با رو كي ردي مبتني بر شبکههاای منطقهههای در قال ببب پ يو ش ش

تو
ع و نظ را ت ت
توسعه پایدار روستایی نیز به نوبه خود با مشارکت روستاییان در تصمیم سازی ،اجرا ،سهم بردن ازمن فا ع ع
ی بس گت ی ی
ی
ط مختلفی ی
ییابد ) کرمی و همکاران .) 1384 ،فرآیند توسعه پایدار روستایی به عوامل و یارش ط ط
ارزیابی تحقق م 
ط ک را ،،
یتواند همگام با سیاستهای دولت در بهبودد یارش ط ط
یهاست که م 
دارد که یکی ازمهمترین عوامل آن ،توسعه تعاون 
ی ایفا ءءء نمایددد (ک ،میر
ش م رثؤ ی ی
زندگی ،تولید ،ارائه خدمات ،ارتقاء سطح درآمد و وضعیت اجتماعی مردم روستاا نقش ش
 .)4931مهمترین دستاوردهاي اقتصادي و اجتماعی انسانها حاصل مشارکت بوده است که در این میان س امزا نننهاای
یباشند .طبق تعریف ،تعاونی یک انجمن
تعاونی به دلیل تأکید بیشتر بر جنبههای انسانی از اهمیت بیشتري برخودار م 
ی وش د د
یهاا ایج دا م مم 
مردمی مستقل است که برای رفع نیازهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خود طبق اصول تعاون 
یتوانند در افزایش تولید ،ارتقاى
یآیند که م 
یها یک اهرم مناسب براى توسعه اقتصادى به شمار م 
( .)ILO, 2002تعاون 
ی بههه
ن راس ات  ،،ام زور هه تنوععع بخشی ی
سطح درآمد و بهبود وضعیت اجتماعى مردم مؤثر باشند (رضایی .)3931 ،در همین ن
ح دش هه اس  ت ( (والی ،ی
ی مطرح ح
اقتصاد روستایی یکی از رویکردهایی است که در جهت تحقق توسعههه پای اد ررر روس یات ی ی
 .)3931اشتغال و بیکاری از مهمترین مسائلی هستند که برای ایجاد جامعه مرفه باید مورد توجه قرار گیرند ،زیرا اولین ن
ن
شرط برای رشد و توسعه هر جامعهای ایجاد اشتغال است (براتپور و همکاران.)3931 ،
تعاون 
یها در ایجاد اشتغال و تولید درآمد نقش مهمی دارند ( .)Develtere et al, 2008در جدول ( )1می لاغتشا ناز   
زایی تعاونیها در برخی کشورها آورده شده است .تأثیر شرکتهای تعاونی بر اشتغال شامل اث  میقتسم ر (( (((اس میقتسم مادخت   
افراد) و اثر غیرمستقیم آنها با ایجاد فرصتهای بازاریابی و بهبود شرایط بازاریابی و همچنین اثر مض  جراخ دارفا رب فعا ا زززز ززززز تع ینوا
یها (مانند دالالن و تأمین کنن )هیلوا داوم ناگد     م مم 
تهای تعاون 
تهای حرفهای وابسته به فعالی 
دارای فعالی 
یباشددد ( Develtere et al,

یها در سطح جهانی توسط  ILOو  ICAذکر هدش
 .)2008بیش از  100میلیون شغل موجود در تعاون 

اس  ت ( ( ICA,

یها در19 ...
نقش و جایگاه اقتصادی تعاون 

یها مهمت دیدج لاغتشا عبانم نیر
 .)2012با همکاری شرکتهای کوچک و متوسط ،تعاون 

     هس  دنت ( (.)ILC, 2007

مدارک اخیر نشان داده است که احتما ًالًال اشتغال در شرکتهای تعاونی کمتر تحت تأثیر منف رارق یداصتقا دوکر ی     
یگیرد و این شرک 
م
تها سطوح باالتر تداوم اشتغال را در برابر رکود اقتصادی اخیر داشتهاند (.)Birchall,2013
یهای کشورهای منتخب
جدول ( )1اشتغال زایی در تعاون 
ک شو ر

تعداد شاغل (نفر)

آمریکا

 2میلیون

فرانسه

 1میلیون

ایتالیا

 1/1میلیون

برزیل

 742ه ز ا ر

آرژانتین

 290هزار

ک ن یا

 250هزار

اندونزی

 300هزار

هن د

یکنند
یهای لبنی از  12میلیون زن استفاده م 
 100هزار تعاون 

کل م ب یا

نزدیک به  700هزار نفر از طریق کار مستقیم و به عنوان کارگر-مالک در تعاونی کارگران

منبعICA, 2014 :

در ایران نیز اين نقش با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبر ييي در ابالغیه سیاست  لصا یلک یاه ((((((( )44ق نونا
ت مردم نتسه ي دد ددد كه تلود    
یها به ناونع     مؤسسات ت
اساسی ،شکل جديدتر و جديتري به خود گرفته است .تعاون 
یتواند آنها را جهت بهبود شرايط اقتصادي مردم به كار گيرد .این بنگاههای اقتصادی م يييتوانن مانرب د ههههه  ار يياه بب بببر
م
عهده گيرند كه گروه هدف آن تر بيك

یها ابزاري جه عسوت ت ه يشاح ياهشخب  هه هههههههاي
گوناگوني از مردم باشد .تعاون 

جامعه محسوب م 
يشوند حتی اگر به صورت مزمن از کمبود منابع مالي و انساني رنج ببرند ( .)ICA, 1995تقویتتت
یها در حقیقت تضمین کنند یک اقتصاد ملی سالم در کشورها است (کشوری .) 1380 ،در نشريه اينترنتي اتحاديه
تعاون 
یها شامل کارکرد خاص ،ترو جي دموكراسي ،ايجاد بازار آزاد ،تعالی مقام انساننن و
بين المللي تعاون داليل ايجاد تعاون 
سیستمهای توسعه بیان شده است (.)ICA, 1995
یها داراي مزاياي متعدد اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
یها موتور توسعه پایدار ميشوند .همچنين تعاون 
بنابراین ،تعاون 
هستند كه مزاياي اقتصادي آن بسيار برجسته است (جدول  .)2البته ،در شركتهاي تعاوني ،رنگ اقتصادي نميتواند بر
رنگ اجتماعي غالب گردد ،زيرا در غير اين صورت ديگر تعاوني نيست بلكه بنگاه تجاري ميباشد كه عدههاي ب يار
كسب سود به دنبال آن ميباشند .از سوی ديگر ،تعاوني صرفًاًا داراي اهداف اجتماعي نيز نميباشد و از اين جهت با

مؤسسات خيريه و ساير فعالیتهای صرفًاًا اجتماعي تفاوت دارد .اين جمالت را ميتوان با اين عبارت كه تعاوني "نه
براي سود نه براي صدقه بلكه براي خدمت" تش يك ل شده قرين ساخت.
یها و گسترش آنها ميتواند به سالمت محيط زيس ش رجنم زين ت وووو ووووود ،ز زا يكي اري   
از سوی دیگر ،توجه به تعاون 
یها دارابودن دو بعد اقتصادي و اجتماعي است ،بدين معني كه فرص  ًاًا تفرشيپ ركف هب       
خصوصيات برجسته تعاون 
اقتصادي و باال رفتن در آمد بدون توجه به ساير ابعاد محيطي مردم نيست بلكه بعنوان كي

نهاد مردمي طبیعتًاًا به افراد

ینماید .از ا ني
و جوامع آنها توجه دارند و اين خصوصيت تعاوني آنها را از بنگاههاي خصوصي سرمایه گرا متمایز م 
یها باید با رعايت دق قي اصول تعاون به م يارب مزال طيارش و دننك كمك هعماج و مدر      
رو در كشور ما نيز تعاون 
توسعه پايدار را فرا مه سازند.
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یها
جدول ( )2اهداف اقتصادي ،اجتماعي و سياسي تعاون 
اهداف اجتماعي

اهداف سياسي

اهداف اقتصادي
 -تحصيل در آمد حقيقي

 -آموزش غير رسمي

حداقل نمودن منازعات نهادي ،مذهبي و سياسي

 -استفاده از خدمات بهتر

 -آموزش حرفهاي

 -رسيدن به وفاق ملي

 -بهره مند شدن از زندگي عاليتر

 -هنرهاي زيبا و ورزش

 -سياست توسعه اقتصادي

 -اشتغال زا يي

 -كمك مالي حقوقي و خدمات مشاورهاي

 -كوتاه كردن دست ربا خواران

 -برنامههاي رفاه روستا يي

تهای بهداشتي و خدمات درماني
 -مراقب 

 -جلوگيري از مهاجرت روستائيان به شهر

 -افزايش پس انداز

تهای مربوط به حفظ محيط زيست
 -ف عا ل ی 

 -رويهم قرار دادن سرمايههاي مك

 -تهيه آب آشاميدني

 دخالت در ميزان مصرف افراد -تر بيك

عوامل توليد و حدا ثك ر بهره بردراي از سرمايه گذاري

 احداث خانه -آموزش مصرف كنندگان

 -كاهش هزينه در سرمايهگذاري

 -ارتباطات روستا يي

 -افزايش در آمد

-ایجاد رابطه سالم بين اعضاء و مؤسسات اعتباري

منبع :حيدري

تعاونيها با جهتگيريهاي صحيح خود ميتوانند به عنوان را يه به سمت حرکت و چرخش سرمايه يعامتجا ياه   
(کار ،سرمايه ،زمين ،مديريت و تکنولوژي) جهت تحقق آرمانهای عدالتخواهانه اجتماعي و اقتص باسح هب يدا    
آيند .اين مهم با درک افراد جامعه و مشارکت و حمايت اصولي دولت از طر قي برنامهر زي ييي و تدمدنلب ياه

هاتوک    

ییابد (قربانی و همکاران.) 388 1 ،
مدت تحقق م 
بررسي تعاونيهاي موجود حکايت از آن دارد که با ساختارهاي سنتي موجود نميتواند داراي ک و يشخبرثا و ييارا
در نهايت کارکرد پويا و مطلوب برای تضمين بقاء و دوام آن در بلند مدت با نواعت عقاو رد .دش ييييييي اب دوجوم ياه    
مسائل و مشکالت مختلفي در حوزههاي مختلف قبل از ايجاد و پس از ايجاد و شروع به فعاليت مواجه ميباشند که
بعضًاًا به دليل عدم توانا يي براي رفع آنها به صورت مستقل و بر اساس دانش و تجربه خود ،ق دا هب ردا ا تيلاعف هم     
نميباشند و عم ًالًال سودآوري آنها دستخوش تغ يي رات شديد ميباشد که آ يگتسکشرو هب تياهن رد  نننن ننننن رجنم اه   
ی بههه
ت ترویجی ی
یشود .خسروی پور و سواری ( )1931لزوم برگزاری کارگاههای آموزشی در راستای ارائهی خ امد ت ت
م
تها و خودکارآمدی شود .کررریم ()4931
یهای تولید روستایی را ضروری دانستند تا باعث افزایش مهار 
اعضای تعاون 
بیان داشت که موانع سیاسی با ضریب تأثیر  0/ 594بیشترین تأثیر و عوامل اجتماعی فرهنگی با ضریب  0/ 099کمترین
یهای روستایی دارد.
چالش را در تعاون 
در این بین ،تعاونیهای صیادی بیش از هر بخش دیگر ،چه در کشورهای توسعه یافته و چه در ح عسوت لا ه  ،،، ،،دارای
یهای صیادی به شصت س لبق لا   
سرگذشتی پرفراز و نشیب بودهاند .در حالی که در پارهای از کشورها تجربه تعاون 
یری مزاس نیا یز ا ننن نننن رد اه
و پیش از آن باز میگردد ،در بیشتر کشورهای در حال توسعه ،تالشهای اساسی برای پ 
شها بسیار گوناگون بوده است؛ ام هک اجنآ زا ا    
سالهای بین اواخر دهه  1950تا دهه  1970متمرکز بوده است .واکن 
موارد شکست نمایانتر از پیروزیها است ،برداشت کلی مردم ،کارکن عسوت نا ه یا نادایص و تالیش  ن ا هک تس    
یتوان نتیجه تفرگ    
تهای ملموسی که وجود دارد ،م 
«تعاونیهای صیادی چندان موفق نمیشوند» .با توجه به موفقی 
که این فکر کام ًالًال بیاساس است .شاید بیان واقعبینانهتر این باشد که تعاونیهای صیادی غالبًاًا مجال ع و مادنا ضر
فعالیت نیافتهاند.

   

یها در12 ...
نقش و جایگاه اقتصادی تعاون 

یها فقط به عن ناو
اگرچه تاکنون تعاونیهای صیادی چنانچه باید مورد توجه قرار نگرفتهاند و ادارات شیالت و تعاون 
یک ایده و راهحل ثانویه به آن پرداختهاند ،اما شواهدی وجود دارد که ثابت میکند تعاونی هم اه مممممت بوچراچ نیر   
سازمانی برای تشویق مشارکت صیادان کوچک مقیاس در توسعه این صنعت محسوب میشوند .در هر حال ،آ راکش
یها (کشاورزی و صیادی) انتخاب نش ششده اس تیقفوم هب ات ت     
است که همواره شرایط و اهداف درستی برای تعاون 
دست یابند و وجود قوانین تعاونیها خود به خود موفقیت آنها را تضمین نمی ی
ی رظن زا یدایص یاه    
یکنددد .تع نوا ی ی
ماهیت تفاوتهای بسیاری با یکدیگر دارند؛ اما کارکرد آنها در کل نشانگر تالش برای غلبه بر یک مشکل و یا رفع
نیازی است که به عنوان مانعی بر سر راه توسعه صیادی و در نتیجه رفاه صیادان شناسایی شده است .بن شیپ ،نیاربا   
از تشکیل هر تعاون 
ی ،اهداف و مقاصد نهایی و واسطهای آن باید به روشنی تعیین شود (اوکتایی.) 1373 ،
روند جهانی شدن و بحث پیوستن کشور ایران به  1WTOو حذف یارانههای دولت م ببس ی

ی ب هک دوش هه ههههه فکر
ییی ییی

چارهجویی در راستای استفاده کارا از منابع و انرژی ،افزایش بهرههوری تولی رد تباقر لباق و تیفیک اب دیلوت ،د    

  

صنعت باشد تا این صنعت بتواند همچنان پایدار مانده و درگذر این تهدیدات ،موفق عمل کند (تقی زاده و پ رو ر ،یب
.) 1389
بسیاری از کشورها توانستهاند بخشی از رشد اقتصادی خود را به جای افزایش در مصرف نهاده  اه ووو س یامر هههگ یراذ
جدید از طریق ارتقای بهرهوری و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود تأمین کنن شک هزورما .د ووو وووور  دشر یارب اه ووو وووو
ی موج زین دو   
ت اه ی ی
تهای جدید ،از ظرفی 
توسعه از رویکردی ترکیبی سود میبرند ،بدین معنی که ضمن ایجاد ظرفی 
به طور بهینه استفاده میکنند .در واقع دستیابی به سطح معینی از تولید با کاهش هزینهها و اتالف منابع و یا دس یبایت
به سطوح باالتر تولید بدون افزایش در هزینهها (که از آن به بهرهوری تعبیر میشود) تض نک نیم نده ره یاقب 

عون     

ش نماد یاه ههههه-
تها را بر آن داشته است که تال 
فعالیت اقتصادی است .در سطح بنگاهها نیز بلوغ اقتصاد جهانی ،شرک 
داری برای بقای خود انجام دهند (شیمیزو 2و همکاران.) 1997 ،

با توجه به اهمیت این موضوع ،در ماده  5برنامه چهارم توس یمامت زین روشک یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا هع       
دستگاههای اجرایی ملی و استانی مکلف شدهاند نسبت به این امر اهتمام ویژه داشته و سه رهب م هههههوری کل عوامل
ی کش ،رو
( 3)TFPرا در رشد تولید ناخالص داخلی دست کم به  31 /3درصد برسانند (سازمان مدیریت و برنامهریزی ی

 .) 1383همچنین ،در راستای تحقق سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی و اهداف برنامه پنجم توسعه کشور و به
منظور کاهش تصدی گری در بخشهای دولتی و تحکیم مشارکتهای مردمی در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و
کمک به عمران و آبادانی و رشد اقتصادی روستاها ،کمک به اجرای برنامههای عمرانی و خ قطانم رد تلود یتامد   
روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها ،در سال  1931تف  همان مها ه نیب کرتشم یراکم

نامزاس       

یهای کشور با معاونت امور تعاون ،کار و رفاه اجتماعی منعقد گردید.
یها و دهیار 
شهردار 
منطقه مورد مطالعه:
1

. World Trade Organization
. Shimizu
3
. Total Factor Productivity
2
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خلیج فارس باگستره اي نزد كي

به  251هزار يك لومتر مربع ،بين  26 / 30درجه ع و لامش ضر

 56 / 20درجههه طوللل

یباشد .تحقیق حاض رد ر
شمالي نصف النهارگرينو چي واقع شده و دارای  42جزیره است که  50درصد آن مسکونی م 
جزیره قشم از میان جزایر خل جي فارس از توابع استان هرمزگان صورت پذیرفته اس ش( ت کل     .)1از دالی باختنا ل   
این جزیره جهت اجرای این تحقیق بواس  نیمزرس هب یکیدزن هط م د و یردا

ااااا اااااارا ب  صاخ طیارش ندو ا

گردشگری و استراتژیک بوده است .به لحاظ وسعت ،جزیره قشم بزرگت زا ر  61کش رو

یداصتق ،،،،، ،،،،

جهاننن و بزرگت ریزج نیر ه   

جفارس بوده ،در تنگه هرمز قرار دارد و از دیرباز به ایران تعلق داشتهاست.
ایران و خلی 

شکل  -1موقعیت جغرافیایی جزیره قشم

یشدهاست ( .) 1984 ،Martin Hindsدر واق هژاو ع
جزیره قشم در دوران ساسانیان ،ابرکاوان ( )Abarkāvānخوانده م 
ی .دوش
«کاوان» که در زبان پارسی میانه به معنای «از تبار کاوه» است ،به صورت یک اسم شخص در منابع یاف م ت یی یی
ممکن است که این نام به شکل درگاهان  /درگوان ،که به روستایی در کرانه شمالی جزیره قشم ،سیزده م برغ یلیا   
شهر قشم اطالق شدهاست ،برجای مانده باشد .به نوشته اصطخری و ابن حوقل ،ابرکاوان جزیی از کوره اردشیر خره
استان فارس بود .ابرکاوان در اوایل عصر اسالمی ،سرزمینی شکوفا و پررونق و برخوردار از شهری آباد و روستاهایی
ی ،ای ریزج ن ه هب     
بسیار با کشتزارهایی پربار ،درختان خرما و دیگر درختان میوه بود .نزدیک به رخاوا     عص وما ر یی یی
پناهگاه خارجیان مبدل شده بود .در عصر یاقوت حموی (درگذشته  ۱۲۲۹م) جزیره ابرک ش ناوا ک و هو شیپ هزاوآ ین    
خود را به گستردگی از دست داده بود به طوری که هیچکس نتوانسته بود به او جایگ قیقد و تسرد تیعقوم و ها    
جزیره را بگوید.
س ،مرک شخب ز   
در حال حاضر ،این جزیره از شمال به شهر بن ابعرد س س

خمیررر و قس ناتسرهش زا یتم    بندرلنگههه ،از

بغرب ریازج هب ی     تنب
شمالشرقی به جزیره هرمز ،از شرق به جزیره الرک ،از جنوب به جزیره هنگام و از جنوب ب
بزرگ و کوچک و ابوموسی محدود میگردد .نزدیکترین بندر در ساحل اصلی کشور به ریزج  ه سابعردنب ،مشق      
است که فاصله آن تا محل سربندر قشم  ۱۰ /۸مایل دریایی (  ۲۰کیلومتر) است .نزدیکت لصاف نیر ه هب هریزج نیا 

   

ساحل اصلی کشور ،در دماغه شمالی جزیره ،در محل بندر الفت (در جزیره قشم) تا بندر پل در شهرستان خمیر (در

یها در23 ...
نقش و جایگاه اقتصادی تعاون 

ساحل اصلی کشور) در حدود یک مایل دریایی (  ۱۸۰۰متر) بوده و مح ثادحا ل   

پ جیلخ ل    ف را سسس خوا .دوب ده   

مساحت جزیره  ۱۴۹۱کیلومترمربع و طول جزیره از بندر قشم تا بندر باسعیدو در انتهای جزیره را در من فلتخم عبا   
بین  ۱۰۰تا  ۱۳۰کیلومتر تخمین زدهاند و بیشتر روی طول  ۱۱۵و  ۱۲۰کیلومتر تکیه دش  هههههاس رد هریزج ضرع .ت   
نقاط مختلف متفاوت بوده و بهطور متوسط دارای سه عرض :کم (بین طبل و سلخ) ،زیاد (بین الف نهک ت ههههه و بیش
یت  ناو ددرنظر
دراز) و متوسط (در منطقه اسکان) است .با این وجود ،عرض متوسط جزی ار مشق هر     ۱۱کیل م رتمو یی یی
گرفت .در سال  ۱۳۹۰جزیره قشم به سه بخش مرکزی ،بخش شهاب و بخش هرمز و  ۷دهس .دوب هدش میسقت نات     
طبق آخرین تقسیمات کشوری امروزه شهرستان قشم  ۶۹شهر و روستا دارد.
طبق سرشماری سال  ۱۳۹۵جمعیت کل جزیره قشم  148993نفر است که از این تعداد  10866نفر در نق یرهش طا   
و  82160نفر در نقاط روستایی سکونت دارند (سایت آمار کشور) .جزیره قشم يكي از من طا ققق مه ممم تاليش ييي اس ات ننن
یگردد .بيش از  4هزار نفر با روشهاي معمول به فعالیتهاای نلوغشم یتالیش دد ددد كههه به هارمه    
هرمزگان محسوب م 
جمعيت صنايع جنبي يش التي ،اين جمعيت بالغ بر  6هزار نفر خواهد بود .ح ود دد  % 30جمعیتتت شهرس ات ننن قش ممم از
ینمایند .شهرستان قشم دارای  15بندر مهم تجاری و صیادی است .تعداد  13تعاونی ص یدای
طریق شیالتی ارتزاق م 
در جزیره قشم به ثبت رسیدهاند (جدول ()3نمودار .)1
جدول ( :)3مشخصات تعاونیهای صیادی به ثبت رسیده در جزیره قشم
ردیف

نام تعاونی

1

تعاوني صيادي دوالب

80

36

28

2

تعاوني صيادي هنگام

77

50

74

0

3

تعاوني صيادي مرجان رمچاه (رمچاه جديد)

80

55

31

0

4

تعاوني صيادي باسعيدو

71

180

115

5

تعاوني صيادي قشم

65

544

143

3

6

تعاوني صيادي رمچاه قد مي

63

190

30

0

7

تعاوني صيادي شهاب

79

06

75

0

8

تعاوني صيادي درخشان (چاهو شرقي)

77

80

22

10

9

تعاوني صيادي كووه اي

64

160

55

10

01

تعاوني صيادي صلخ

64

221

56

56

11

تعاوني صيادي مسن

80

45

34

0

12

تعاوني صيادي هرمز

65

78

6 11

4

تعاوني صيادي درگهان

64

193

115

32

1892

849

228

13
جمع

س ا ل ث بت

اعضای تعاونی

تعداد قایق

تعداد لنج
28

85

یهای صیادی جزیره قشم
نمودار ( :)1تعداد اعضا ،و ناوگان صیادی به تفکیک لنج و قایق تعاون 
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تهای شیالتی شهرستان قشم شامل موارد زیر است:
لها و ظرفی 
پتانسی 
• ناوگان صيادي با  1143فروند شناور (  165فروند لنج 980 ،فروند قا قي )
• سهم  30درصدي صيادان شهرستان از مجموع صيد استان
• سهم  70درصدي صيادان قشم از صيد ما يه ان سطح زي ريز استان
• جامعه صيادي با بيش از  0 00 6نفرشاغل برشناورهاي صيادي وصنايع جنبي يش التي
•

 13تعاوني صيادي و  2نمايندگي صيادي

• بنادر صيادي مطمئن براي استفاده صيادان
• وجود مراکز تجهیز شده برای تخلیه صید
•

نننن نننننج

 40واحد صنايع يش التي شامل مجتمعهای برودتي يش التي و يخ سازي ،كنسرو سازي ،پ ام ردو ه ل تخاس ،ي

چوبي و فايبرگالس ،تور و طناب
• وجود کارگاههای تکثیر میگو
• سایت پرورش میگو هنگام
• سایت پرورش ماهی درقفس
• شرکت سینا ریز جلبک
• مزرعه تکثیر و پرورش کروکودیل
مواد و روشها
تحلیل مالی و اقتصادی بنگاههای تولیدی را میتوان از نظر هدف ،نوع تحلیل و فرضیات اعمال شده در تحلیلها به
سه گروه دستهبندی نمود:
دسته اول :هزینهها و درآمدهای هر یک از بخشهای فنی و مدیریتی واحدهای تولیدی را مد نظر قرار داده و ت ریثأبهبود مالی هر یک از این عوامل و نهادههای تولیدی را بر سودآوری واحد محاسبه مینماید.
دسته دوم :سود و زیان بنگاه تولیدی را براساس هزینههای جاری و درآمدهای حاصله در طول یکسال م دروم یلا   بررسی قرار میدهند.
یدهن و نیدلا سمش( د ن و ید   
دسته سوم :تحلیلهای اقتصادی را در قالب ارزیابی پروژهها مورد بررسی ق م رار یی ییهمکاران .)6 138 ،تحقیق حاضر جزو مطالعات دسته دوم بوده که با ماهیت مقطی ب داد ندو هه هب ،هدافتسا دروم یاه    
محاسبه درآمدها و هزینههای شرکتهای تعاونی در یک سال مالی پرداخته است .در این مطالعه به منظور بررس و ی
ارزیابی اقتصادی شرکتهای تعاونی صیادی در دو منطقه سواحل شمالی و سواحل جنوبی جزی  مشق هر (( ((( لکش
ابتدا منابع درآمدی و هزینهای شرکتهای تعاونی شناسایی و مورد بررسی قرارگرفتند .صید و ف ام شور هی

،)1

دمآرد    

اصلی واحدهای تولیدی و نهادههای تولید هزینه اصلی بنگاهها را تشکیل میدهند .نه دا هه یاه ی دیلوت دنیآرف رد هک      
شرکتهای تعاونی مورد استفاده قرار میگیرند ،شامل نهاده سرمایه ،نیروی ک و را ان بآ ،تخوس( یفرصم یژر و
برق) میباشد .روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و جامعه آماری شامل  13تعاونی صیادی اعم از فعال و غیر
فعال در سطح جزیره قشم بوده است .دادههای آم شیامیپ شور هب یرا ی زا و  ت قیرط ه و همانشسرپ لیمکت و هی      

یها در25 ...
نقش و جایگاه اقتصادی تعاون 

یها و کارشناسان یروآ عمج تالیش   
تهای تعاونی و اداره شیالت و مصاحبه با اعضای تعاون 
مراجعه به اسناد شرک 
شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  Spssو  Excelصورت گرفت.
چندین معیار برای سنجش سود جهت ارزیابی اقتصادی وجود دارد .برخی از ای  اهرایعم ن ا د ار دوس هزادن ر کی 

   

مقطع زمانی و برخی دیگر نرخ بازده سرمایهگذاری را در هر دوره زمانی نشان میدهد .از دیگر روشها که به عن ناو
روش کمکی مورد استفاده قرار میگیرد ،سرعت بازگشت سرمایه یا دوره استرداد را محاسبه مینمای  هب .د هر لاح     
اگر همه این روشها به درستی شناسایی شوند میتوانند با توجه به پارهای محدودیتهای موجود در برخ اهنآ زا ی   
مورد استفاده قرار گرفته و به نتایج مشابهی منجر شوند .همچنین ،برای مقایسه و یداصتقا 

ندوب یداصتقا نییعت      

ش شزرا شور لیبق زا ،یددعتم یاه    
پروژهها ،باید از تکنیکهای اقتصاد مهندسی استفاده نمود .ب  روظنم نید رو شش شش
فعلی ،1روش یکنواخت سالیانه ،2روش نرخ بازگشت سرمایه داخلی 3و  ...ارائه دش  ه رد .تسا  شور ود نایم نیا

   

ارزش فعلی و نرخ بازگشت سرمایه داخلی ،از پرکاربردترین روشهای معرفی شده میباشند.
-دوره بازگشت سرمایه

4

شهای استاندارد ارزیابی طرحهای اقتصادی است .در این
دوره بازگشت سرمایه در علم اقتصاد مهندسی ،یکی از رو 
روش معیار ارزیابی طرح ،کوتاهی و بلندی زمان بازگشت سرمایه است .طرحهای با دوره بازگشت سرمایه کوتاه هتر
حهایی با دوره بازگشت بلندتر دارند .این روش بخصوص در هنگام مقایسه دو یا چند
جذابیت بیشتری نسبت به طر 
طرح با یکدیگر کاربرد دارد .در این روش ارزش زمانی پول درنظر گرفته نشده و به این منظور ،گونه اصالح شدهای
یگردند  ...این
از این روش بکار میرود که در آن کل هزینهها و درآمدها به مانند روش ارزش خالص فعلی تنزیل می ی
معیار نشاندهنده سودآوری یک طرح سرمایهگذاری نیست؛ زیرا در این روش به جریان رو یدقن یاه و زا سپ ید

  

دوره بازگشت سرمایه توجهی نمیشود به عالوه در فرآیند محاسبه دوره بازگشت سرمایه مس لوپ ینامز شزرا هلئ    
مورد توجه قرار نمیگیرد؛ زیرا بر اساس این روش پروژهای که دوره بازگشت کوتاهتری دارد ،ارجح خواهد بود .به
عبارت دیگر دوره بازگشت سرمایه مدت زمانی است که در آن طرح به نقطه سر به سر میرسد .زمانی که جریان تا
نقدی ساالنه با مه برابر باشد میتوان از فرمول زیر برای محاسبه دورهی بازگشت سرمایه استفاده کرد:
سرمایه گذاری اولیه
وجوه نقدی سالیانه حاصل از طرح

= PBP

جریانات نقدی ساالنه ممکن است در اثر کاهش در هزینههای نق  ای و ید ا رد شیازف

در مآ دددد ددددد ک ینامز .دشاب اه ههه هههههه

جریانهای نقدی ساالنه برابر نباشند ،مبالغ مذکور به صورت تجمعی محاسبه و با مبلغ سرمایهگ هسیاقم هیلوا یراذ    
میشود تا دوره بازگشت سرمایه به دست آید.
-نرخ بازگشت سرمایه

5

1

).Present Value(PV
.Equvalent Uniform Annual
3
).Internal Rate of Return(IRR
4
. Pay Back Period
5
. Rate of Return
2
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بازدهی سرمایهگذاری یا نرخ بازگشت سرمایه نسبتی است که سود حاصل از سرمایهگذاری را در قالب
یکند .به رد ،رگید ترابع  نیزه زا یدصرد بلاق ههههه ههههههههی خری م باسح ،د
هزینهی اولیه محاسبه م 

زا یدصرد   

یکن نیا هک د    
ییی ییی

سرمایهگذاری چقدر سودآوری داشته است .نرخ بازگشت سرمایه به سرمایهگذاران نشان میدهد که هر ی یناموت ک   
که در پروژه سرمایهگذاری کردند ،چقدر سود داشته است .سرمایهگذاران نه تنه بایزرا یارب ا ِیِی نوگچ  گ رکلمع ی      ِدِد
سرمایهگذاریشان ،بلکه برای مقایسهی عملکرد سرمایهگذاریهای مختلف در انواع و اندازههای متفاوت نیا زا مه   
نسبت استفاده میکنند .نرخ بازگشت سرمايه براي زماني كه مدت سرمايه گذاري كي

س نيگنايم يارب اي دشاب لا      

ساالنه بصورت زير محاسبه م 
یشود (:)Brigham and Pappas,1972
سرمايه اوليه (ثابت) ]/سرمايه اوليه (ثابت)  -اصل و فرع دريافتي (درآمد ناخالص) [=ROR
سرمايه اوليه  /سود ناخالص (درآمد خالص)=ROR

هزینه و درآمدتجزیه و تحلیل هزینه نقش عمدهای در اقتصاد مدیریت ایفا میکند .هزينهها شامل هزينههه اه ييي نق و يد غیررر نق ید
میباشند .در اغلب موارد ،هزينههاي نقدي نتيجه خريد نهاده ب ياه ييييي دوام (مص و تخوس لثم )يفر
مخارج بيمه و غيره است كه تنها در كي

تهاا و
مالیات ت

یشوند.
دوره توليد (فعاليت) مصرف م 

()1

هزينههاي ثابت نقدي – هزينههاي متغير (جاري)  -درآمد ناخالص = درآمد خالص (سود ناخالص)

()2

هزينههاي ثابت غير نقدي (استهالك)  -درآمد خالص = سود خالص

()3

تعداد اعضاء  /سود خالص= سود خالص سرانه

در تقسیمبندی دیگر ،هزینهها شامل هزينههاي ثابت و متغير میباشند :هزينههاي ثابت مستقل از ميزان توليد هس نت ددد،
به طوری که هزینههایی مانند ـــــه زينههاي بيمه و مخارج مشابه ،حقوق و دستمزد و استهالك سرمايههاي ثابت از
یباشند (جدول  .)4اگر چنانچه مقدار نهاده يا منبع در طول دوره توليد تغ يي ر كند به آن نهاده،
جمله هزينههاي ثابت م 
یشود .درآمد خ صلا
نهاده متغير اطالق م 

خان دوس( ا جراخم قيرفت اب تيلاعف هرود )صل

   

لك دمآرد زا يدقن       

یآید .هزينههاي غير نقدي شامل اس نيزه و تباث هيامرس كالهت ههه هههههههااي فرص تسا عبانم ت .......
(ناخالص) بدست م 
استهالك عبارت از توزيع هزينه سرمايه گذاري يا قيمت خريد نهادههاي با دوام بين تمام سالهای عمر مولد (مف )دي
اين نهادههاست (.)Brigham and Pappas,1972
بنابراين ،تعاونیهای صيادي بايد هر سال به اندازه ميانگين استهالك ،ذخيره يا پس انداز كنن نند ييي ا در ما و تالآ نيش
تجهيزات و ادوات با دوام سرمايه گذاري نمايند .در غير اين صورت بعد از چند سال براي آنها تعدادي ما تالآ نيش
و تجهيزات مستهلك باقي میماند و ذخیرهای مه براي تجديد سرمايه خود نخواهد داشت .وقتي استهالك از درآمد
یآید .اگرچه درآمد خ صلا
خالص كاسته شود ،سود خالص بدست م 

دحاو ه دیلوت یا ی تسا نکمم 

لماوع هب

      

مختلف و متعددی بستگی داشته باشد ،ولی اغلب تفاوتهای موجود در سود این واحدها به ان ییاراک ،هعرزم هزاد    
اقتصادی تولید ،کارایی فیزیکی تولید ،ترکیب فعالیتها ،ساختار هزینههه و تباث یاه
نسبت داده میشود (.)Brigham and Pappas,1972

زاب ا دیلوت تالوصحم یبایر یی ی یی ییییی
ی

یها در27 ...
نقش و جایگاه اقتصادی تعاون 
جدول  -4ليست هزینههای صیادی جزیره قشم 1394 - 95
ه ز ی ن ه ه ا ی ث ا ب ت غ ي ر ن ق د ي

ه ز ی ن ه ه ا ی ث ا ب ت ن ق د ي

ه ز ی ن ه ه ا ی م ت غ ي ر

بدنه قا قي

آموزش تعاون

تعمير و نگهداري بدنه قا قي

موتور قا قي

تعرفه صيد

تعمير و نگهداري موتور قا قي

خودرو

بيمه خودرو

تعمير ونگهداري خودرو

تور و ادوات

بیمه شناور صیادی

تلفن

م وت و ر ب ر ق

-

خدمات اداري (ملزومات و …)

ساختمان و تاسيسات

-

مايحتاج عمومي صيادان

ساير

-

تور و ادوات صيادي مصرف شده

استهالك ساليانه

-

سوخت مصرفي

-

-

تعمير و نگهداري موتور برق

-

-

تعمير ونگهداري تور

-

-

ب رق

-

-

تعمير ونگهداري ساختمان و تاسيسات

-

-

ساير (هزينه متفرقه)

منبع :یافتههای تحقیق

  

مقایسه دادهها بین دو منطقه با استفاده از آزمون  T Testو مقایسه بین هر یک از ماهی  هدش دیص نا در هر زا کی   
مناطق صیادی از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه در سطح  𝛂𝛂 =0/ 05انجام گردید .اطالعات حاصله با استفاده از ن مر

افزار  Excelو  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج

ی ص ریزج یدای ه اب یساسا فالتخا مشق    
ی اه ی ی
نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که ساختار و عملکرد تعاون 

   

یهای صیادی جزیره قشم تنها به عنوان یک انجمن ثبت شده در جزیره ب ،هدو
اهداف و عملکرد تعاونیها دارد .تعاون 
مشارکت و منافع مشترک که از اهداف اصلی تشکیل تعاونیها است ،در این تعاونیهاا بط و هتفر نیب زا لماک رو   
یباشد .در این بین ،طبق نتایج تحقیق حاضر ،نقش مدیر عامل و هیات م  هرید تتنها
درآمد اعضا منحصر به خود فرد م 
برای ایجاد هماهنگیهای اداری الزم با اعضا و ادارات بویژه اداره شیالت شهرستان میباشد .در بررسی اس یلام دان   
شرکتهای تعاونی ،به دلیل منحصر به فرد بودن درآمد حاصل از صیادی ،هیچ گونه اسناد م یکرتشم باسح و یلا    
یها تقریبًاًا صفر بوده و تنها در برخی موراد مانند تعمیر اسکله صیادی و م دراو
وجود نداشته است .گردش مالی تعاون 
عام المنفعه از صیادان عضو و غیرعضو تع رایمه تروصب یغلابم ینوا ی د  ر ح  د ن و عسو  ه تفایرد مهسلاردق 

       

میگردد .تمام تعاونیهای صیادی (  13تعاونی) جزیره قشم دارای شرایط مشابه بودند .از اینرو ،به دالیل فوق ،روند
ی نی هب ز   
بررسی به سمت مطالعه دو ناحیه صیادی سواحل شمالی و سواحل جنوبی سوق یافت که ای یسقت ن مممممبندی ی
دلیل تفاوت در نوع بستر دریا و به تبع آن ،تفاوت در نوع صید بوده اس هب یلامش لحاس .ت

تیعقوم عون لیلد        

جغرافیایی جزیره قشم (شرقی-غربی) و باد غالب جنوب به شمال که سبب کاهش جریان و یبآ تا

یایرد جاوما ی     

میگردد ،بطور عمده دارای بستر گلی-لجنی است .عمده ترکیب صید تجاری در ای ح لماش لحاوس ن ل ،دیفس او      
ی-غرب بلاغ داب و )ی   
میگو و هامور میباشد .از سوی دیگر ،ساحل جنوبی به دلیل نوع اسقرار جزیره قش  م ( ( قرش ی ی
جنوب به شمال که سبب افزایش جریانات آبی و امواج دریایی میگردد ،دارای دو نوع بستر شنی و صخرهای اس .ت
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عمده ترکیب صید تجاری در این سواحل شامل ماهیان سطح زی ریز و در نام تش ن یهام گش د ا ام نت و ن ه نای

    

یباشد.
م
در بررسی حاضر ،تعداد اعضا در اين تعاونیها بين  36تا  544نفر متغير بوده که كمترين تع ععداد مرب تكرش هب طو    
یباشد (جدول  .)3ب تاعالطا هب هجوت ا
صیادی دوالب و بيشترين نفرات مربوط به شركت تعاوني صیادی قشم م 

    

حاصله سه شرکت صیادی رمچاه ،سوزا و صلخ فعالترین شرکتهای جزیره قشم میباشند و مابقی تقریب ًاًاًاًا غیرفع لا
محسوب میشوند (اداره شیالت قشم) .از اینرو ،در اين بررسي ،منطقه مورد مطالعه به دو منطقه مج يدايص ياز    با
توجه به محل استقرار شرکتهای تعاوني در سواحل شمالی و جنوبی تقس مي بندي گرديد .در سواحل شمالی ،م یها
حلوا سفید و میگو بیشترین میزان صید را تشکیل داد ،در حالی که صید غالب در سواحل جنوبی شامل ماهیان سطططح
   

زی ریز بود .همچنین ،اختالف بین مقادیر صید هر یک از آبزیان در دو منطقه معنیدار بود .مق اب ینمض دیص ریدا

توجه به تنوع گونه صید در سواحل جنوبی نسبت به سواحل شمالی به طور معنیدار باالتر بود .میزان متوس دیص ط   
یداری متفااوت ب  یبونج لحاوس و هدو بی م نیرتش ی دوخ هب ار ناز   
در هر سفر دریایی در دو منطقه به طور معنی ی

    

اختصاص داده بود.
ی
ی اه ی ی
با توجه به محاسبات انجام شده ،مالحظه گردید كه كمترين درآمد خالص (سود ناخ هب قلعتم )صلا     تع نوا ی ی
یباشد .با توجه به نتایج تحقیق حاض ،ر م نيگناي
یهای سواحل جنوبی م 
سواحل شمالی و بيشترين آن متعلق به تعاون 
سود اعضاي شرکتها بواسطه منحصر به فرد بودن درآمد حاصل صیادی ،متغير بوده كه ا فالتخا رگنايب نازيم ني     
یباشد .البته ،با توجه به سطح درآمد باالتر در س هب یبونج لحاو    
یهای مختلف م 
قابل توجه درآمد صيادان در تعاون 
طبع صیادان سواحل جنوبی از سود بیشتری برخوردار بودند .در محاسبه هزینه کل در دو منطقه ،مشخص گردید که
این میزان در تعاونیهای صیادی مستقر در سواحل جنوبی به طور معنیداری بیشتر از همان در سواحل شمالی ب هدو
است .همچنین در بررسی میزان سودآوری مشاهده گردید که این میزان در تعاونی د رقتسم یدایص یاه ر لحاوس     
یرس اگیاج د ه رد دیص 
جنوبی به طور معنیداری بیشتر از همان در سواحل شمالی بوده است .به نظ م ر یی یی

لحاوس     

جنوبی به خاطر نوع بستر و تنوع گونه آبزی آن نسبت به سواحل شمالی مناسبتر باشد .در ک رضاح قیقحت زا ،ل    
یر و د
منتج شد که سودآوری تعاونیهای صیادی سواحل جنوبی نسبت به سواحل شمالی بیشتر بوده است .احتمال م مم 
این امر بواسطه نوع بستر و تنوع گونهای در این سواحل باشد.
بحث و نتیجهگیری
تعاون و همکاري از ابتداي زندگی بشر همراه وي بوده و با گذر زمان و پیچیده ترشدن روابط اقتصادي اهمیت آن روز
یتواند بسیار موفق عمل ل
ل
یشود .با توجه به اشتغال زایی این بخش به خصوص در روستاها این پدیده م 
به روز بیشتر م 
یهای تولید روستایی را پیشگامان خصوصی سازي دانست ت
ت
کند (بذرافشان .) 1389 ،از دیدگاه بانک جهانی ،باید تعاون 
یبخشنددد و بههه
که تولید کننده محصوالت جدید و بازارهاي تازه بوده ،سرمایه گذاري در بخش کشاورزي را رونق م مم 
یپردازند (.)World Bank, 2003
تقویت و هدایت توسعۀ کشاورزي م 
در عصر حاضر ،اطالعات و بهره گیری صحیح از آن به همراه سرمایه ،قدرت موفقیت هر فرد ی یارب ار هعومجم ا    
برنامهریزی افزایش میدهد .شروع هر نوع فعالیت اقتصادی بدون شناخت و کسب آگاهی دقیق از آن نه تنها احتم لا

یها در29 ...
نقش و جایگاه اقتصادی تعاون 

موفقیت را کاهش میدهد بلکه ممکن است منجر به شکستهای بسیار سنگینی شود .فعالیتهای تجاری ،ص و یتعن
تولیدی نه تنها از این قاعده مستثنی نیستند بلکه نقش اطالعات درست و دقیق در پیروزی ی و یداصتقا تیلاعف ک
صنعتی بسیار باال و غیر قابل انکار است .در همین راستا مطالعات امکانسنجی وگ راز ششش ب هک یقیقد یاه ه ظاحل      
توجیه فنی ،مالی و اقتصادی طرح بتواند به عنوان طرح توجیهی ارائه شود ،برای تأمینکنندگان منابع م تیمها زا یلا   
زیادی برخوردار است.
ی به رادرب هر ييييي از
صنعت صيد در جزیره از جمله فعالیتهای مولد بوده و نقش مؤثر در تحول بخشيدن به شیوه اه ی ی
امكانات موجود دارد .شایان ذکر این که تاکنون مطالعهی جامعي از برآورد هزینههای کرش تتتهاای تع یدایص ينوا   
جزیره قشم نشده است .به اين خاطر نتا جي اين تحق قي را نمیتوان مقايسه درستي ب و يدروم تاعلاطم ا
ديگران داشت .با توجه به نتایج تحقیق ،ساختار و عملکرد تعاونی در س ریزج حط ه ب مشق  ا اه فاد یلصا

پراکنده هی
ا داجی

      

تعاونیها مغایرت داشته که این امر شاید به دلیل شرایط فرهنگی و اجتماعی حاکم بر منطقه م دشاب هعلاطم درو  .......با
لهای شیالتی و همچنین،
توجه به سابقه ديرينه صنعت صيادي به شیوههای سنتي در این جزیره و ظرفیتها و پتانسی 
ارتزاق حدود  30درصد از جمعیت جزیره قشم از این طریق ،ضرورت توجه به توسعه ا همانرب كي رد تعنص ني     
بلند مدت با رویکرد بوم شناختی محسوس بوده و میبایست در برنامه توسعه استاني و کش یرو

در بخ تعنص ش   

تهای صيادي جزیره قشم مورد توجه قرار گی .در از جمله هراكهار  اا ااا جهت
يش الت يا صيادي ،توسعه مقياس ظرفی 
سودآوري شرکتهای تعاوني صیادی ،شناسا يي صيادان واقعي و ايجاد ضوابط براي ايشان ،كنترل و نظارت ب زاب ر ار   
فروش ما يه و جلوگيري از كار واسطهها و سماكان است .همچنین ،با توجه به تأثیر عامل سواد ،انجام گنهرف راك ييييي
مستمر در تعاونیهای صيادي ضروری میباشد .از سوی دیگر ،برگزاری و گذراندن دورههای حس يرادبا

مس نیلوئ

امور مالي شرکتها و كمك به آنها در تهيه و تنظ مي اصولي صورتهای مالي و دفاتر قانوني و ثبت عمل و يلام تاي
برگزاري همایشهایی براي افزايش آگا يه اعضاي يه ات مديره شرکتهای تعاوني و تش ليك

ی مص فر
تع وا ننی اه ی ی

براي تهيه مايحتاج مورد نياز صيادان و خانوادههایشان و رساندن بدون واس ثعاب هك نادايص يراج ياهزاين هط      
افزايش قدرت خريد و امكانات مالي آنان خواهد شد توجه بيشتري الزم مینماید .و نهایتًاًا اعطاي وامهاای معيش ،يت
وام ساختماني (براي احداث منازل مسكوني و خوابگاه صيادان) و توزيع وسايل صيد به تقويت تع وا ننیهاا و ب رورا
شدن آنها كمك خواهد كرد.
كمبود سرمايه و نقدينگي تعاونیهای صيادي و عدم آشنا يي مديران آنها با اصول تهيه و توزيع نیازمندیهای ص ناداي
از مسائل اساسي شرکتهای تعاوني صيادي میباشددد .آم و جيورت و شزو

دنارذگ ن     دورههاای آموز هلمج زا يش   

دورههای آموزش دريانوردي ،دوره سرويس موتورهاي ديزلي يا بنزيني و ن شزومآ زي   

روشهاای ص شخپ اب دي    

فیلمهای ويدوئي و ساير رسانههای تصويري نقش موثري در افزايش بازد يه سرمايه و ضر بي

درآم و يد نهایت ًاًاًاًا در

سودآوري تعاونیهای صيادي خواهد داشت .مضافًاًا اينكه اين امر م ممیتوانددد درك آم زو شششهاای فن و ي حرفهههای و
یهای حرفهای را بيشتر كند.
یها و دانستن 
شیوههای بكارگيري و انتقال اطالعات ،نوآور 
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تقدیر و تشکر
با سپاس بیکران از اساتید راهنما ،جناب آقای دکتر احسان ک نج و ینارما اا اااب آق حم رتکد یا م  یبحم د به س  بب

   

حمایتها و راهنماییهای ارزندهشان و سپاس فراوان از جناب آقای دکتر محسن صفایی که امر مش دنب هروا ه رد ار    
این تحقیق به عهده داشتهاند .در اینجا ،برخود الزم می دانم تا از دوستان بسیار عزیزم جناب آقای دکتر محمد مؤمنی
ی بی دریغشاننن ،سپاس .میامن یرازگ   
و جناب آقای دکتر رسول قربانی به سبب راهنماییهای ارزنده و حمایتتت اه ی ی
همپنین ،از جناب آقای مهندس پرورش ریاست اداره شیالت جزیره قشم و جناب آقای گلشنی کارشناس محترم این
ینمایم .در پایان ،ض هیلک زا ساپس نم    
اداره به سبب کمکهای بی دریغ در پیشبرد این تحقیق بسیار سپاسگزاری م 
عزیزانی که در این راه مرا یاری دادهاند و ذکر نام ایشان در این مقال نمیگنجد ،از خداون فازور قیفوت نانم د ز نو     
ینمایم.
برای آنان مسئلت م 
منابع
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