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گردش دیگری از تقویم  کره زمین در آستانه  ب���از هم 365 روز گذشت تا 
که این مجله به دست  خورشیدی قرار داشته باشد. احتماال هنگامی 
شما همکار عزیز در بخش حمل ونقل دریایی می رسد، چند روز بیشتر 
به حلول سال جدید خورشیدی باقی نمانده و شمارش معکوس ایام 
برای سپردن سال 1391خورشیدی به تقویم خاطرات زندگی ما و شما 

آغاز شده است. 
ماهنامه »بن���در ودریا« طی سال جاری، حس���ب ماموریت اطالع رسانی 
کنار عب���ور از تالطم های پرفراز  کوشید تا در  سازمان بن���ادر و دریانوردی، 
ونشیبی که همگان به آن اشراف دارند، از تالش برای تعامل اطالعاتی با 
خوانندگانش که فعاالن این بخش هستند، فروگذار ننماید. اطالعاتی که 
پوش���ش رویدادهای مهم خبری سال همچون افزایش ظرفیت ساالنه 
تخلی���ه وبارگیری به مرز 176 میلی���ون تن ، افزایش ظرفیت ساالنه حمل 
ونقل مسافری تا 14 میلیون نفر وتجهیز وتوسعه ناوگان مسافری، احداث 
و بهره برداری بیش از 100 موج شکن مردمی در نوارهای ساحلی شمال 
وجن���وب کش���ور و ... را شامل می شود که درکن���ار مقاالت و تحلیل های 
راهگشا برای تصمیم سازان وتصمیم گیران حوزه بندر ودریا، بسته کاملی 

از اطالع رسانی تحلیلی خبری و آموزشی را دربر می گیرد. 
 به هرح���ال در شماره پی���ش روی شما، برای نخستین ب���ار طی دوران 
انتش���ار نشریه »بن���در ودریا« از بدو تولد نشری���ه، پرونده مجله به اطالع 
رسان���ی جامع���ی در ارتباط با مقول���ه مهم و روز مسافرت ه���ای دریایی 
کاملی از مطالب  که ح���اوی اطالعات جام���ع و  اختص���اص یافته است 
کاربردی و تحلیلی و خبری در زمینه هرآن چیزی است که به گردشگری 
که ارتقای  گرفت  کالم می توان نتیجه  دریای���ی مربوط می شود.در یک 
فرهنگ مسافرت دریایی و تسهیل آن برای هر ایرانی جزو سیاست های 
استراتژیک مدیران سازمان در سال های اخیر است که بناست در سال 

جدید شتاب بیشتری بگیرد.
ب���ه بیان دیگ���ر، ماهنامه »بن���در و دری���ا« – به عن���وان نخستین نشریه 
کش���ور- در این شماره تالش نموده است به بحث مهم  جامع دریایی 

کنون کمتر به آن توجه شده است بپردازد.   مسافرت های دریایی که تا
امروز که بحث مسافرت دریایی از سویی اجتناب ناپذیر واز سوی دیگر 
ح تری���ن و ارزان تری���ن نوع مسافرت انتخاب���ی نیز برای  ایمن تری���ن، مفر
گردشگران است، این مقوله را در فرهنگ دریانوردی کشور که قدمت 3 
هزار ساله دارد، نهادینه سازد. لذا در این میان جا دارد تا تصمیم سازان 
و تصمیم گی���ران تم���ام ارگان های متولی، عزم خود را ب���رای نیل به این 
کنند؛ اتفاقی که می تواند یک رویداد میمون و مبارک  اتفاق مهم جزم 
گسترده ای با  کشورشان مرزهای آبی  که  برای تمام مردم ای���ران باشد 
کمااینکه تحقق این مهم می توان���د دریانوردی را به رکن  دریاه���ا دارد. 
کشور در محاسب���ات منطقه ای نیز بدل  گردشگری بین المللی  اصل���ی 
س���ازد. البته در این ارتباط یک ویژه نام���ه مسافرت های دریایی نیز به 
که در آستانه  هم���ت همکارانمان در مجله صفحه آرایی و چاپ ش���ده 
نوروز 92 در اختیار مسافران دریایی در تمام مبادی ورودی و خروجی 

بنادر مسافرتی قرار خواهد گرفت. 
در پای���ان، ضم���ن شادباش پیشاپیش سال نوی خورشی���دی و آرزوی 
شادکام���ی و به���روزی در ای���ام س���ال جدی���د، امیدواری���م مجل���ه “بندر 
کیفی خود ادامه دهد  ودریا” همچن���ان بتواند به رسالت اطالع رسانی 
گذشت بدون  که  ک���ه شماره های مجله در سالی  گرچه ادعا نداریم  و ا
کم وکاس���ت بوده است، اما همواره تالش شده چه در امر اصالح معایب 
حمل ونقل چندمنظوره یا ل���زوم سیاست های توسعه ای دریامحور، از 
که خود را  کسانی  نقطه نظرات انتقادی، اصالح���ی و پیشنهادی تمام 
کالم در سال  دلسوخته دریانوردی می دانند، استفاده نماییم. در یک 
جدید ماهنامه بندر و دریا را تنها نگذارید و نقطه نظرات مشورتی خود 
کیفی  که توسعه ارتباطات، تعامل و اطالع رسانی  را دریغ نکنید، باشد 
در میان خانواده بزرگ حمل و نقل دریایی کشور زمینه ساز تحولی نو در 
بهره برداری از مواهب دریایی گردد و مسیر توسعه دریایی کشور را بیش 

از پیش فراهم سازد. 
محمدرضا امامی

یادداشت مدیرمسوول توسعه مسافرت ها و گردشگری دریایـی؛ 
تحولی نو در بهره برداری از مواهب دریایـی

یایی به مناسبت نوروز 1392 ویژه نامه توسعه گردشگری و مسافرت های در
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سخن سردبیر

مــاهــنـامـه عـلمی، تحـقـیقـاتــی
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ام���روزه مزیت ها و عواید حاص���ل از فعالیت های بندری و دریایی 
که به دریا دسترسی  کشورهایی  که بیشتر  گسترده است  آنچنان 
دارن���د آن را راه���ی ب���رای تبدی���ل ش���دن ب���ه ق���درت اقتص���ادی 
گسترش صنعت  می دانن���د. ارایه خدمات به مساف���ران دریایی و 
گردشگری دریایی یکی از مزیت های دریا و سواحل آن در دنیای 
کنونی بوده و از جنبه های مهم اقتصادی بنادر به شمار می رود. 
ب���ر اساس ادبی���ات موضوع ب���ه مجموع���ه  فعالیت ه���ای تفریحی 
گردشگ���ران  ک���ه در محیط ه���ای دریای���ی دور از ساح���ل توس���ط 
گفته می ش���ود. لذا این نوع  گردشگ���ری دریایی  انج���ام می شود، 
گردشگری ساحل���ی متفاوت است،  گردشگ���ری از نظر ماهی���ت با 
گردشگری  گردشگ���ری و  ه���ر چن���د شباهت  هایی میان ای���ن نوع 
کدام به عنوان  ساحل���ی وجود دارد، لیکن امکان���ات و مزایای هر 

پشتیبان دیگری مورد توجه قرار می گیرد.
کش���ور برای  متأسفان���ه ب���ا وج���ود فرصت های بسی���ار مناسب در 
کنون توجه چندان���ی به آن نشده  گست���رش سفره���ای دریایی، تا
کشورهای دیگ���ر با استف���اده از  ک���ه  اس���ت. ای���ن در حالی اس���ت 
کثر رساندن امکانات موجود، صنعت  ظرفیت های خود و به حدا
گردشگ���ری و حمل و نق���ل مسافر را تبدیل ب���ه پشتوانه اقتصادی 

کرده اند. کشور خود 
گرچه  با توجه به تعیین وظایف نهادها و دستگاه های ذی ربط، ا
رشد حمل و نقل دریایی در برنامه های سوم و چهارم توسعه مورد 
گسترش زیرساخت های  گرفته بود، اما عمده تمرکز بر  کی���د قرار  تا
کاال از  کی���د بر حمل و نق���ل  الزم جه���ت حمل  و نق���ل دریای���ی با تا
کشور  طری���ق دریا بوده و در زمینه حمل و نق���ل مسافر دریایی در 
گرفته است. به عنوان مث���ال، در برنامه  کمتری ص���ورت  فعالی���ت 
گردشگ���ری دریایی به عنوان یکی از انواع  چه���ارم توسعه تنها به 
مسافرت ه���ای دریایی اش���اره شده بود. در برنام���ه پنجم توسعه 
گردشگ���ری دریایی نشده  گست���رش صنعت  کید خاصی بر  نی���ز تا
و در برخ���ی م���وارد می ت���وان ردپای���ی از برخی عوام���ل تاثیرگذار بر 
کافی ب���ه موضوع  گردشگ���ری دریای���ی یاف���ت. به رغم ع���دم توجه 
اه���داف  از  نبای���د  توسع���ه،  برنامه ه���ای  گردشگ���ری دریای���ی در 
ترسیم ش���ده در سند چشم انداز غافل ش���د. دستیابی به جایگاه 

اول منطقه در افق 1404 الزام همه دستگاه های ذی ربط است و 
ب���ر اساس این تکلیف قانونی همه اقدامات و برنامه ریزی ها باید 

در این راستا باشد.
ب���رای نیل ب���ه این هدف در افق ترسیم ش���ده در سند چشم انداز 
ک���ه از آن جمله  گی���رد  بای���د چن���د عام���ل م���ورد توجه وی���ژه ق���رار 
گردشگری دریای���ی، توسعه ناوگان  می توان ب���ه توسعه فرهن���گ 
مسافری دریایی، توسعه سواحل و پایانه ها متناسب با نیازهای 
گردشگری دریایی و الزام به رعایت استانداردها و ایمنی در همه 
ابع���اد آن اع���م از پایانه ها و اسکله ها و شناوره���ای دریایی اشاره 

کرد.
فرهن���گ  توسع���ه  در  مهم���ی  نق���ش  می توان���د  فرهنگ س���ازی 
ک���ه فرهنگ مساف���رت دریایی  کند، چرا گردشگ���ری دریایی ایف���ا 
ک���ه نزدیک دریاها  در ای���ران جز ب���رای افراد ساحل نشین و بومی 

هستند و بین جزایر تردد می کنند، شناخته شده نیست. 
گذشته از رشد  گرچه در سال های  حجم مسافرت ه���ای دریایی ا
قابل توجهی برخوردار بوده، لیکن در مقایسه با کشورهای مشابه 
که به اندازه تعداد جمعیت شان سفر  م���ا از نظر دسترسی به دریا 

گرفته است. دریایی دارند، در سطح نازلی قرار 
گردشگ���ری دریایی در ای���ران و رونق  ب���ا توجه به وضعی���ت فعلی 
کشوره���ای جه���ان و به خص���وص  نسب���ی ای���ن شاخ���ه در سای���ر 
کشوره���ای منطقه الزم است اقدامات���ی در زمینه ایجاد امکانات 
مناس���ب در سواحل، شناورهای دارای امکانات رفاهی، حمایت 
از دست اندرک���اران ای���ن امر و نیز تدوین بست���ه سفرهای دریایی 
کشور  انجام شود و از سوی دیگر اقداماتی برای آشناسازی مردم 
گیرد تا بتوان از  گردشگر خارجی صورت  با این شاخه و نیز جذب 
گرفت. در این زمینه به جرات  ای���ن امکان طبیعی به خوبی بهره 
گردشگری نق���ش فعالی  ک���ه آژانس ها و توره���ای  گفت  می ت���وان 
در ای���ن عرصه ایفا نک���رده  و مردم ما در ای���ن رابطه از آژانس های 

گرفته اند. مسافرتی پیشی 
کش���ور م���ا بال���غ ب���ر 30 دستگ���اه متول���ی و  ک���ه در   در شرایط���ی 
گردشگری دریایی بوده و  دست اندرکار توسعه ناوگان مسافری و 
که با در نظر  ی���ا تاثیر مستقیم بر عملک���رد آن دارند، ضروری است 

توسعه گردشگری و مسافرت های دریایی؛ 
فرصت های از دست رفته دیروز، 

چشم انداز روشن فردا
یونس غربالی مقدم



 شـــــــــماره 198    -    بهمن ماه 1391

5

گرفتن امکانات و مقتضیات، فضای مناسب برای سرمایه گذاری 
بخش ه���ای غیردولتی فراه���م شود. در این راست���ا سازمان بنادر 
و دریان���وردی ب���ه سه���م خ���ود تسهیالت وی���ژه ای را ب���رای خرید 
گرفته ت���ا از این طریق زمینه توسعه  شناوره���ای مسافری در نظر 
و ایمن���ی ه���ر چ���ه بیشتر ناوگ���ان مساف���ری دریایی فراه���م شود. 
تامی���ن مالی پ���روژه جم���ع آوری شناوره���ای فرس���وده در استان 
کشور را به  هرمزگ���ان )که بیش از 96 درصد حمل ونق���ل مسافری 
خود اختصاص داده است( از محل وجوه اداره شده سازمان نیز 
کمیته  که در چارچ���وب مصوبات  از مجموع���ه تصمیمات���ی است 
کمی و  سامان ده���ی مسافرت ه���ای دریای���ی و با هدف افزای���ش 
کیفی شناورهای استان���دارد در چرخه حمل و نقل مسافرت های 

دریایی اتخاذ شده است. 
ب���ه دلیل ع���دم توسعه امکان���ات سواح���ل متناسب ب���ا نیازهای 
ب���ا برخ���ورداری از جاذبه ه���ای  کش���ور م���ا  گردشگ���ری دریای���ی، 
کشورهای  گردشگ���ری دریایی، هن���وز در می���ان  بالق���وه خ���ود در 
گردشگری دریایی نامی ندارد، اما با توجه  توسعه یافته در زمینه 
گردشگری  ب���ه جاذبه های موجود می ت���وان با ایجاد تاسیس���ات 
مناس���ب و استف���اده از ظرفیت های موج���ود در آنها برای جذب 
کش���ور و به تب���ع آن رونق  گردشگ���ری دریای���ی  گردشگ���ر، توسع���ه 
ک���رد. در این راستا  اقتص���اد محل���ی را در نواحی ساحلی پی ریزی 
تاسیس زیرساخت ها و تجهیز روبناها با قدرت در دست پیگیری 
که برنامه احداث بیش از 150 موج شکن مردمی  است، به طوری 
کار سازمان بنادر و  کش���ور در دستور  در سواح���ل جنوب و شمال 
کنون بالغ بر 40 م���ورد آن احداث شده  دریان���وردی ق���رار دارد و تا
و ی���ا به بهره برداری رسی���ده است. بهره گی���ری از موج شکن ها در 
کش���ور از یک سو حوضچه آرامش���ی را برای بسیاری  ن���وار ساحلی 
که  از فعالیت ه���ای دریای���ی و تفریح���ات آب���ی فراه���م می نمای���د 
کارآفرین دریایی را در این عرصه ضروری  حضور بخش خصوصی 
کارکردهای سواحل  می س���ازد و از سوی دیگر با توسع���ه و تقویت 
جنوب و شمال، امنیت، آبادانی و رونق اقتصادی در این مناطق 

کشور شکل می گیرد.0 محروم 

ک���ه بر اساس بند ال���ف ماده40 قان���ون برنامه پنجم  ه���ر چند 
ای���ران  اسالم���ی  جمه���وری  ل احم���ر  هال جمعی���ت  توسع���ه، 
مکل���ف اس���ت زمینه ه���ای ارتق���ای ظرفیت ه���ای انسان���ی و 
کشور  زیرساخت ه���ای الزم برای بهب���ود وضعیت ایمن���ی در 
ب���ا همکاری دستگاه ه���ای اجرایی مرتبط را فراه���م آورد، اما 
سازم���ان بن���ادر و دریان���وردی نیز ع���الوه ب���ر تفاهم نامه های 
همک���اری با اغل���ب سازمان های ذی رب���ط از جمله جمعیت 
ل احمر ایران، در هم���ه زمینه های تحت مسوولیت خود  هال
با قدرت وارد شده و در بخش های مختلفی همچون اجرای 
قوانی���ن و مق���ررات دریایی داخل���ی و بین الملل���ی، نظارت بر 
کش���ور، تامین ایمن���ی آبراهه ها  ام���ور دریان���وردی در سواحل 
گواهینامه های  و سالم���ت عب���ور و م���رور شناوره���ا و اعط���ای 
صالحی���ت، موضوع ایمن���ی پایانه ها و اسکله ه���ای مسافری 
ک���ار ق���رار داده و بی���ش از پیش ب���ه این موضوع  را در دست���ور 

خواهد پرداخت. 
ک���ه در  کرد  کی���د مج���دد  در پای���ان بای���د ب���ر ای���ن موض���وع تا
کنونی جمهوری  رقابت ه���ای منطق���ه ای و جهانی، جایگ���اه 
گردشگ���ری دریایی در وضعی���ت مطلوبی  اسالم���ی ای���ران در 
قرار ندارد و برای رفع این مشکل اتخاذ تصمیمات راهبردی 
و اج���رای موثر آنها ض���روری است. در این خص���وص نه تنها 
کمیت���ی و  ایج���اد انسج���ام در اه���داف بی���ن بخش ه���ای حا
کش���ور اهمی���ت دارد، بلک���ه بازتعریف���ی از وظایف  خصوص���ی 
ک���ه تنه���ا با برخ���ورداری از  کارکرده���ای شهره���ای بن���دری  و 
پایانه ه���ای مسافری دریای���ی هویت پی���دا می کنند از سوی 
ک���ه در ای���ن راست���ا توجه  مقام���ات شه���ری ض���روری اس���ت، 
گردشگری  کلیدی توسعه فرهن���گ  متوازن ب���ه چهار عام���ل 
دریای���ی، توسعه ناوگان مسافری دریای���ی، توسعه پایانه ها و 
گردشگری دریایی  سواحل متناسب با نیازه���ای مسافری و 
و ایمن���ی همه جانبه در چارچ���وب مدیریت و اداره شهرهای 

بندری امری اجتناب ناپذیر است.  



مث���ل چشم برهم زدنی بود نوروز 1391. به���ار آمد و شد زمستان. 
ک���ه جمع و  گشودیم، ن���وروز 1392 رسی���د. حواسمان  ک���ه  چشم 
ک���ه سالی دیگر سپری  ج���ور شد، حس آشک���اری یافتیم و دیدیم 
ش���د و نوروز دیگری فرا رسید. ای���ن چنین سالی نیز سرگذشت؛ و 
صد البته ب���ه انتظار سال نو رسیده، چشمی پر از شوق می شود. 
ه���ر سال نو چ���ون زادن یک نوزاد است، آم���دن یک نسل است، 
به���ار، فصل نو شدن است و خود آهنگ���ی است برای شروعی نو. 
شروع���ی برای زندگی دوب���اره انسان و فرهنگ، انس���ان و تاریخ و 

انسان و زندگی.
گر فرهنگ و تاریخ و زندگ���ی را سه مقوله از مهم ترین  ب���ه عبارتی، ا
مقوله های ماندگار بیابیم، هر سه آنها با انسان معنا می گیرند و از 
که از هر سه آنها درس فرا می گیرد.  جانب���ی دیگر، این انسان است 
گذشت���ه درس می آموزند.  که می آین���د و از نسل های  نسل های���ی 

ک���ه می مان���د و ماندگار  سال ه���ا می گذرن���د و در ای���ن می���ان، آنچه 
کارنامه شخصی انسان ها است، فرهنگ است و تاریخی که  است، 
که  کسانی  گذشتگان را برای نو آمدگان و  کردار و رفتار  اندیشه ه���ا، 
پ���س از این خواهند آمد، باز می گوی���د و زندگی را باز تولید می کند. 
ن���وروز ما، نوشدگ���ی سال، هم���راه ب���ا نوشدگی طبیع���ت است؛ به 
مفهومی ساده تر، سال نو با بهار نو همراه است. از این رو، سخنی 
ک���ه نیکو باشیم؛ چون نوروز  گر بگوییم و بخواهیم  گ���زاف نیست، ا
ک کننده و  کیزه: پا ک و پا و همچ���ون رایح���ه رز و دریا، مثل دریا پ���ا

کی دهنده. پا
س���ال 1391 خورشیدی هم رفت و س���ال 1392 رسید. برگی از تاریخ 
کت���اب قطور و حجیم تاریخ  عم���ر معنا ش���د و معنا و محتوای آن به 
اف���زوده شد. ورقی و صفحه ای ب���رای فرهنگ، برای تمدنی ایرانی و 

برای هر ایرانی.

ز و دریا وز، بهار، رایحه ر نور

نوروز و بازخوانی بهارانه ها
دادی حمید و
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یاد نیکان ، نیک می دارد یاد ما
ک���ه از پس هزاره ها،  ن���وروز برای م���ا، روز شادی و به���روزی است. روزی 
چه���ره ج���وان و شاداب���ش را در ت���ن س���رد زمست���ان و درخت���ان ب���ی بر 
می دم���د ، و نسیم را یار برگ و غنچه می س���ازد. نوروز برای ما، نشانه ای 
که  کانی نیک نهاد  کان ماست. نیا از تاریخ، فرهن���گ و خرد جمعی نیا
کانی  کانی لولی وش و لوطی منش، نیا به وجودشان افتخار می کنیم. نیا
کان���ی پیوسته ب���ه اسطوره هایی چون  م���رد م���رد، آزاده و سربلند، و نیا

:رستم، آرش کمانگیر و سیاوش.
کن در جغرافیای فرهنگی  که اق���وام ایرانی و سایر اقوام سا قرن هاست 
ن���وروز، نخستین روز فروردین ماه را آغاز سال جدید می شمارند. نسیم 
ن���وروز و خورشی���د فروردی���ن، نه فق���ط مایه زندگ���ی برای ب���رای زندگی 
دوب���اره باغ و راغ و صحرا و دش���ت و دمن است، بلکه مایه ای برای ذکر 
صالب���ت و بزرگی است. مایه ای از ی���اد گذشتگان است و خمیر مایه ای 
ب���رای تک���رار به���ار. تک���رار شکوفه ها و تک���رار خوبی ه���ا، ب���رای نوزادگان، 
نونه���االن، نوجوانان. در باور رفتاری ما، یاد نیکان تکرار خوبی هاست. 
تکرار،تکرار،تکرار تا ملکه ذهن ما شود و ما نیز چون گذشتگان نیک پندار 
که ما با ه���ر رفتاری، تاریخ و  خ���ود، نیک پندار و نی���ک رفتار شویم. چرا 
تاریخی می کاریم و کارنامه ای برجای می نهیم. نیک باشیم. چرا که یاد 
نیکان، نیک م���ی دارد یاد ما. در دعای نوروز، همین را از خداوند طلب 

می کنیم:گرداندن حال ما به بهترین حال!

دریا نو، ماهی نو، لباس ما و درختان نو 
رمز و راز ماندگ���اری سرزمین ها و قوم ها، بسته به فرهنگ و ریشه داری 
گر یک روز باشد. یک روز اما با عرض و عمقی  آنان در تاریخ است. حتی ا
که  گسترده و عمی���ق. در واقع به پشتوانه همین فرهنگ و تاریخ است 
قومیت ها و ملیت ها، توانسته اند به موجودیت خود بپردازند. قومیت ها 
و ملیت ها، تاریخ و فرهنگ خویش را به فرزندانشان آموزانده اند و همه 
گاه شمارها و مناسبت ها، وسیله  و بستری بودند تا به یاری  جشن ها و 
آنها، بین نسل های نو و تاریخ و فرهنگ، پیوند ایجاد کنند و از این راه، 
گذشته ای از تجربه و تجربه هایی از گذشته آشنا کنند. دریا  آیندگان را با
ن���و، ماهی نو، لباس ما و درخت���ان نو و قدم ها مستمر بر زمینی سفت و 
سخت، به نام تاریخ و فرهنگ و دریاها، استوار بر اسفنج هایی الیه الیه. 
آب دیده چون پوالد. اینک در هر بهار و با هر بهار، به چهره و قد و قامت 
فرزندانمان بنگریم که با هر بهار، غنا و بزرگی می یابند و برماست که برای 
ک مادی و جسمانی فراهم سازیم و هم غذای معنوی  آن���ان، هم خورا
و روحانی. تاریخ و فرهنگ،  بخشی از “میراث معنوی” ماست که برای 
فرزندانمان به ارث می گذاریم و این میراث، چیزی نیست: جزآیین ها، 
زب���ان و ادبی���ات شفاه���ی، موسیقی قوم���ی، اشع���ار و ترانه ه���ا، یادها و 
گاه شمارها، در تاریخ و فرهنگ و میراث  خاطره ها.جشن ها، مراس���م و 
معنوی ما، هم دارای بار غیر جسمانی اند و هم بهره مند ازصفات عالم 
جسمانی. به عنوان مثال: جشن ام���رداد )یا جشن امردادگان(، هم به 
گیاهان و  معن���ای” فرشت���ه جاودانی” است و هم به معن���ای نگهبانی 

روییدنی ها. فرشته جاودانی، بعد غیر جسمانی آن و نگهبانی گیاهان و 
روییدنی ها، جنبه جسمانی آن است.

که از دل  ن���وروز نیز، دارای دوبار جسمانی و غیر جسمانی است. آن جا 
دریا ماه���ی بر می خیزد؛ حکایت زندگی و زن���ده بودن مثل ماهی است 
که لباسی نو می ش���ود، حکایت از بعد مادی زندگ���ی دارد. و به  و آنگ���اه 
که بین پنجم تا دهم مرداد ماه، نوروز دریا آغاز  دقت تمام، درمی یابیم 
که مثل ماهی، باید  که آن روزها، روز دریانوردی است و روزی  می شود 

زنده به دریا بود تا دریا زنده ماند و ماند و ماند.

ر ناب، مثل هفت سین،گسترده و پاک مثل سکه، ز
چیدن سفره هفت سین، ازجمله آیین های نوروزی است. هفت سین، 

خوان و سفره نوروز است.
رس���م آیینی آن، بازگشت به فرشتگان هفت گان���ه و امشاسپندان دارد. 
سفره هف���ت سین، هم نشان���ه ای از آداب و تشریف���ات مراسم نوروزی 

است و هم، حامل پیامی اخالقی.
"فرهنگ ملی" هرکش���وری، ترکیبی است عام، با نمادها و نشانه هایی 
ک���ه با جلوه ه���ا، مظاه���ر و مصداق های قاب���ل لمس و  خ���اص و وی���ژه 
حسی، بیان می شود.”فرهنگ”، هم چون جدول بزرگی، از قطعه های 
گرفته اس���ت. مراسم آیینی  کنار هم، شک���ل  کوچ���ک چیده ش���ده در 
ک���ه در پیوند  ن���وروز و اج���زا و عناص���ر آن، یک���ی از همین قطعه هاست 
با ه���زاران قطعه دیگر، فرهن���گ ملی را می سازن���د. سفره هفت سین، 
سف���ره آرزوهای انسانی اس���ت. ب���ه عبارتی،”ایده و آرم���ان و آرزویی” 
برای س���ال جدید است. سفره هفت سی���ن را می گشاییم و برای یک 
ح ریزی و طراحی می کنیم. این  سال،”هندسه راه برای آین���ده” را طر
سفره، به ما می نمایاند، که چگونه به آرزوهای خوب، برسیم.”سکه”از 
کن  که درخشنده و شادی پرا جمل���ه اسباب این سفره نمادین است 
می گوید: زرناب باشیم، قیمتی و با ارزش و همچون سفره هفت سین، 
ک. پیام برخاست���ه از معنای نهفته این مراسم  گسترده و پا همیش���ه 
آیین���ی و مل���ی، هم���ان رشته ارتب���اط بین نسل���ی است. ای���ن رفتارها، 
رشت���ه ارتباطی بی���ن نسل های جدید با فرهنگ مل���ی است و به طور 
طبیع���ی، تشریح ای���ن رفتارها برای نوباوگان و نونه���االن و نوجوانان، 
تشری���ح یک فرهنگ و ایجاد پیوند بین نسل های جدید و نسل های 
گذشت���ه اس���ت. تروی���ج آداب فرهنگ���ی و پرداخت���ن ب���ه آن ه���ا هی���چ 
مغایرت���ی با ره آوردهای جدید زندگی معاصر ن���دارد. بلکه خود، عامل 
و وسیله ای ب���رای تطبیق دادن پدیده های نو ب���ا معیارهای آموخته 
شده و پذیرفته شده فرهنگی است. پیوستگی مراتب تشریفات نوروز 
که در ماهیت فرهنگی خود، طیف معناداری از همگرایی  ب���ه یکدیگر 
و پیون���د عاطفی را نشان می دهد، بست���ری آموزش آفرین و تربیت گزار 
که چگونه هویت و عواطف  که براثر آن ها، جامعه فرا می گیرد  هستند 
جمعی انسان گرایانه خود را حافظ باشد. سفره، زمینه ای برای با هم 
کنار هم نشستن و با نگاه به آنچه بر سفره نهاده  کنار آن، به  بودن، در 

شده است، آرزوهای خود را پرورش دادن است. 
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ی با ساحل ها بندر و دریا و گشت و گذار
بندر، با نوروز و دریا با سفر و ساحل به روزهای بهارانه، پیوندی دیرین 
دارد؛ ب���ا آن، سفرهای جن���وب، آن هم به هنگام بهار، بهارانه ای به یاد 
که حکایت  ماندنی. سفرنامه های طوالنی و بسی���اری در اختیار داریم 
از تنظی���م »زم���ان سفر«، »هنگام ن���وروز« و به���ار دارد. ساحل خرمشهر 
کی���ش و آن طرف تر،  به  و بوشه���ر و لنگه و بندر عب���اس و هرمز و قشم و 
سمت آفتاب شرق، تیس و چابهار و کنارک و سرانجام هر کرانه ساحلی 
که بر پهنای خلیج  و دریای���ی و یا هر افق���ی از طلوع و غروب خورشی���د 
پ���ارس و دریای عمان،  رن���گ طالیی انعکاس دهد و سفره ای با برکت و 

پرهدیه گستراند.
کوت���اه آن به  دری���ا، تعری���ف بهارانه  دیگ���ری از به���ار و نوروز اس���ت. عمر 
خط���ه جنوب، ارزش چند باره ای ب���ه آن داده است و همین،  قدردانی 
بیشتری را طلب می کن���د. از جمله این قدردانی، بیشتر، رفتن به بنادر 
کناره ساحل و بن���در و دریاست. از دیلم  کش���ور و درک بهارانه به���ار، در 
و هندیج���ان، از بن���در امام و ماه شهر، از خرمشهر و آب���ادان، از بوشهر تا 
کیش، ب���وی نوروز و  جاس���ک و از لنگه و بوشه���ر و بندرعباس و قشم و 
بهار، هم آمیخته با زیبایی های برآمده از خشت و گل و سنگ و آجر، به 
همراه یادگارهای مانده از تمدن های گذشته است. کوچه های گنگ و 
بوشهر و لنگه حکایت از تن زندگی، آرام نشسته بر تن ساحل دارد. نباید 
کن���ار این زیبایی، با فراموشی و سهل انگاری گذشت. بندر، سیمای  از 
کوچه های تنگ  اصیل و ناب���ی از تاریخ، فرهنگ و هنر و زیبایی است. 
گردش  و محالت قدیمی بن���دری در تک تک بنادر ای���ران، خاطرات در 
هزاران سال زندگی، در مجموعه ای ایستاده بر بلندای سنن و فرهنگ 

ملی است. نوروز همین  جاست. چون زندگی در این جاست.
بیاییم و در هر بهار و با هر بهار، تن به تن بندر و دریا زنیم. شگفتی بهار 
را ب���ا شگفتی ساحل به هنگام ش���ب و رایح���ه  آب را در پیوند با صبح و 
طل���وع خورشید معنا کنیم. راستی، مگ���ر این نیست که در پی داشتن 

دوربین های دیجیتال عکاسی هستیم؟
گر تصویری از دریا، ساحل، غروب و طلوع خورشید،  که ا واقعیتی است 
نقش لنج و کشتی، نقش لیان و لنگه و بوشهر، تصویر دریانورد و اسکله، 
سیراف و پزم و معلم و بندر طاهری و نخل تقی و... نداشته باشد، چه 

خواهد داشت؟
حاشی���ه شمالی خلیج ف���ارس، نشان گر استقرار جوامع پی���ش از تاریخ 
که به حدود هزاره چهارم و پنجم پیش از میالد می رسد. شمال  اس���ت 
دره لیل و ارتفاعات مشرف بر بن���در طاهری )سیراف(، نشان با ارزش و 
گذشته با اعتبار تاریخی است. آیا به یادگار، عکسی از  دلیل قطعی این 
که و از  گر نداریم، عکس با  گذشت���ه تاریخی و ملی خود داریم؟ راستی! ا
کجا داریم؟ جنوب، مفه���وم اصیل پیوند “انسان” و “طبیعت” است. 
در جن���وب، طبیعت بی دفاع نیست و مهم ترین مدافعان آن، در وهله 
که می باید  نخست، مردمان دیرآشنای آشنا با دریا و پس از آن، ماییم 
ک���ه در دریا،  کنیم. یادمان باشد  ک، نگهداری���ش  همیش���ه بهارانه و پا
زندگی جاری است؛ معدن جاری است؛ بودن و هستن و شدن جاری 

است و در آخر...، دریا جاری است!

در جن���وب، واقعیت و افسانه، تخیل و تفک���ر، ترانه و آهنگ و موسیقی 
اصی���ل، همیشه و به طور همزم���ان جاری است. پ���ری دریایی، آرزوی 
گران قیمت و  گوهر، ماه���ی و مروارید، سنگ  صی���اد، بابا دریا، صدف و 
سندباد بحری، همه جزو زندگی جنوب هستند. با جنوب بودن، یعنی 

با هستی بودن، یعنی با عشق و هستی بودن!
که در اوایل بهار آغ���از می شود و در برخی از  آیی���ن باروری درخت خرما 
که بهار به نیمه بهمن ماه، زودت���ر فرا می رسد، مفهوم  گرم ت���ر،  مناطق 
که آمیخت���ه ای از طبیعت و  ت���ازه ای از زندگی معنا می ش���ود. مفهومی 
دریا و طبیعت باغ خرما و طبیعت زندگی است. جشن ازدواج نخل ها، 
ب���ا شادمانی و موسیقی آغاز می ش���ود. ازدواج خرما، از دهم فروردین تا 
نیم���ه اول خرداد است و حجله گاه، آفتاب تن���د و داغ جنوب است. در 
ک���ه آفتاب داغ، فرصت  جن���وب، بهار در همه جا جاری است؛ هر چند 
لمس و حس او را نمی دهد. جنوب، اسطوره ای خاص خود است، با او 

می باید بود، هم در بهار و هم در چله تابستان!
که ناخدایان مطابق آن، بادبان کشیده و مسافرت دریایی  ن���وروز دریا 
آغاز می کنند، همان نوروز قدیم اس���ت. اول فروردین ماه. دریانوردان، 
که آن هم، بین پنجم تا دهم  آغ���از دیگری برای سال جدید می انگارند 

مردادماه است که آن را آغاز فروردین دریایی می دانند.
دهه اول مرداد ماه، اعالم نوروز دریایی است. این دهه، روز آغاز آرامش 
که دریانوردان جنوب، دل و دیده و لنج، به دریا  دریاست و آغاز فصلی 
کار است و کاری از سر عشق و  می زنن���د و بار سفر می بندند. سف���ری که 

عشقی ریشه دار در تاریخی به عمر پیش از تاریخ.

وز، بهار و دامن طبیعت نور
جز این زمین و جز این دریا، بستر و زمینی برای بودن نیست.

جز این هوا و جز این آسمان، چتری برای هستن نیست.
ج���ز ای���ن ساحل، جز این گل و سبزه و گیاه و ب���اغ و راغ و آواز چکاوکان 
و مرغ���ان دریای���ی، نفس���ی ب���رای هوایی ت���ازه نیس���ت. پس، به���ار را 
نی���ز بهان���ه ای برای دوب���اره خواندن، دوب���اره دیدن و دوب���اره شنیدن 
"طبیع���ت" و "دامن" بیک���ران آن قرار دهیم. به���ار، بهانه ای است برای 

حفظ بهارانه ها. آن را محترم شماریم.
نوروز و کالم بهارانه 

به سرخی سیب سرخ سفره هفت سین، ساداب بر وزن شاداب!
نوروز و بهار به بهانه  هر بهارانه. فرخنده و مبارک

نوروز و کالمی از سر صدق
به تماشای بهار رفته بودم به دشت

به باغ و راغ
به بوستان های نزدیک خانه

به صحرا!
ب���ه خانه بازگشتم؛ با ظرفی نیمه پر از ش���وق دیدن آرزویی که به دل 
می داشتم. در به رویم گشودی: ای عشق، ای همه دوستی، ای همه 

یار، ای همه تو لبریز شد از تو، هم ظرف من و هم ظرف بهار!

مــاهــنـامـه عـلمی، تحـقـیـقـاتــی
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یادداشت

که ب���ا عموم جامع���ه درگیر بوده  گردشگ���ری دریای���ی موضوعی است 
کاه���ش فشاره���ای روان تنی  و به عن���وان یک���ی از مهم تری���ن عوام���ل 
ح اس���ت، لذا تامین ای���ن نی���از دارای باالترین  در سط���ح جامع���ه مطر
اولوی���ت در فرآیندهای تصمیم سازی دولت ها و در مرحله اجرا دارای 
بیشتری���ن اولویت اجرایی است. چنین توجه ویژه ای به بحث تفریح 
کشورهای توسعه یافته می توان در طراحی  ج عم���وم مردم را در  و تفر
بافت های مختلف شهر از جمله تاسیسات زیربنایی، ساختمان های 
کشورها  ک���رد. در شهره���ای ساحلی ای���ن قبیل  اداری و ... مشاه���ده 
نی���ز محوطه های مرتبط ب���ا حمل و نقل مسافرین، ب���ه مکانی نه تنها 
ج و تفری���ح مساف���ران و همراهان و  ب���رای حمل ونق���ل بلکه ب���رای تفر
استقبال کنندگ���ان بدل شده است و ساختاری همخوان با فرهنگ و 
آداب آن کشور دارد؛ موضوعی که ضروری است در مهندسی سواحل 

گیرد. و تاسیسات ساحلی کشورمان نیز مدنظر قرار 
کارکردهای غیر  در بح���ث محیط زیس���ت شاید یکی از مناسب تری���ن 
کارکرده���ای تفرجی ای���ن مناطق  کوبیولوژی���ک سواح���ل و دریاه���ا،  ا
ک���ه ب���ا رعایت اص���ول پایداری  ج  باش���د. به عب���ارت دیگ���ر، بحث تفر
محی���ط زیستی هم���راه باشد به عنوان یک���ی از مناسب ترین راه های 
بهره برداری از سواحل است. در غالب کشورهای توسعه یافته، مردم 
گردشگری  بهتری���ن مشاوران دولت ها در بحث ایج���اد ساختارهای 
هستند. در فرآیند مشارکت عمومی، اطالع رسانی صحیح، مشاوره و 
»تصمیم گیری با هم« مدنظر قرار می گیرد. ارایه فرم های نظرسنجی 
ح ری���زی ساختارهای  ی���ا بحث در خص���وص مسای���ل مربوط ب���ه طر
گردشگ���ری در مطبوع���ات و رادیو و تلویزیون، برگ���زاری همایش ها و 
جلس���ات با ساحل نشینان و بومی���ان و تجزیه و تحلیل پیشنهادات 
مکت���وب و غیرمکتوب ایشان از جمله روش های درنظرگیری نظرات 

مردم در طراحی ساختارهای تفرجی است.

در جمه���وری اسالم���ی ایران ح���دود 5 درص���د از مناط���ق ساحلی و 
دریای���ی، ج���زو مناط���ق تح���ت مدیری���ت سازم���ان حفاظ���ت محیط 
ک���ه بیشتر این مناطق فاقد  زیس���ت است. در حال حاضر از آنجایی 
که آنچه  کمال تاس���ف متذکر ش���د  ح مدیری���ت هستند، باید ب���ا  ط���ر
کن���ون عملیاتی نش���ده و بحث  شایست���ه نام ای���ن مناطق اس���ت؛ تا
مدیری���ت جایگاهی در مدیریت این مناطق ن���دارد. شاید بیان این 
کشورهای توسعه یافته،  که امروزه در اغلب  نکت���ه جالب توجه باشد 
فرآین���د مدیریت این مناطق در ح���ال مردمی شدن است. به عبارت 
کمک های دولت در اجرای مدیریت  که با  دیگر مردم محلی هستند 
ج و حفاظت نقش اصلی را ب���ازی می کنند،  مناط���ق در فازهای تف���ر
که مهم ترین بخش درآمدزایی ایشان ارتباط مستقیم با مناطق  چرا
مذک���ور دارد. ب���ه منظور تامی���ن مشارکت عمومی م���ردم در مدیریت 

گیرد: مناطق ضروری است اقدامات ذیل مدنظر قرار 
1( ترغیب مردم محلی جهت بیان اولویت ها

2( تهیه برنامه مدیریت مناطق با لحاظ اولویت های اخذ شده
کمیته ه���ای راهب���ردی ب���رای اج���رای برنام���ه مدیریت یا  3( ایج���اد 

دعوت از انجمن های مردمی، اعضای شوراهای شهر و روستا و ...
کمیته ه���ای فرع���ی ب���رای موضوع���ات مرتبط ب���ا مدیریت  4( ایج���اد 

گردشگری و ... مناطق از جمله 
5( ایج���اد فرصت های آموزشی برای بومی���ان و بهره برداران مناطق 

جهت توانمندسازی و تسهیل مشارکت های مردمی
6( سازمان دهی بومیان برای ایجاد سازمان های خدمت رسانی به 

ج از منطقه کن در خار گردشگران عالقه مند سا
امید است با همکاری ارگان های دریایی کشور و با اخذ نظر ساحل نشینان 
که ولی نعمتان واقعی هستند؛ در جهت حفاظت و مدیریت بهتر مناطق 

ساحلی کشور قدم های اساسی برداشته شود.

محمدجوادمحمدیزاده
ورییسسازمان معاونرییسجمهور
حفاظتمحیطزیست

طراحی ساختارهای تفرجی؛
الگوی مناسب 

در بهره برداری از سواحل
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كشور  � كز جمعیتی و اقتص���ادی  با توج���ه به موقعیت مكان���ی مرا
و همچنی���ن امكان���ات متن���وع در سایر كشوره���ا به وی���ژه كشورهای 
همسایه آیا زمین���ه و امكان توسعه گردشگری دریایی و جابه جایی 

مسافر در كشور از طریق دریا وجود دارد؟
گردشگ���ری و جابه جایی  نه تنه���ا زمینه آن وج���ود دارد، بلکه مسیر توسعه 
مسافر دریایی نیز هموار شده است. در سال 1385 خورشیدی وقتی بحث 
ح کردم، خیلی ها با این نظر  مسافرت ه���ای دریایی را در سازمان بنادر مطر
مخالف بودند و می گفتند این جزو وظایف ما نیست. در آن زمان ما حدود 
4/5 میلیون نفر- سفر دریایی داشتیم که االن این رقم بیش از دو برابر شده 
است. در حال حاضر ما ظرفی���ت الزم را برای توسعه مسافرت های دریایی 
ایجاد کرده ایم. نکته کلیدی که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد این است 
ک���ه مردم ب���ا خیال راح���ت و دور از هرگونه نگرانی ب���ه مسافرت های دریایی 
بروند. مسافر، پی���ش از سفر وقتی مطمئن شود امکانات رفاهی اش تامین 
گر دریا توفانی شد و سفر به تعویق افتاد، به  که ا اس���ت، دیگر نگران نیست 

کجا برود؟ چون پیش بینی های الزم برای این منظور صورت گرفته است.
با هماهنگی سازمان گردشگری به راحتی تورهای گردشگری و دریایی قابل 
که بخش آژانس های  کار هنگامی میسر است  راه ان���دازی است و البته این 

دریای���ی شکل بگیرد. بسیاری از م���ردم کشور عالقه مندند که با شناورهای 
پیشرفته سفرهای راحت دریایی داشته باشند.

آی���ا این امكان���ات باید توس���ط نهاده���ای  دولتی ایج���اد شود یا  �
بخش خصوصی با توجه به تقاضای بازار این امكانات را فراهم كند؟ 
ما آمادگی کامل داریم تا جهت توسعه سفرهای دریایی و گردشگری ساحلی 
به بخش غیردولتی تسهیالت بدهیم. خطوط کشتیرانی در بخش خصوصی 
می توانند سرمایه گذاری کرده و مثل آژانس های گردشگری یا مسافرتی کار را 
شروع کنند. همانطور که آژانس های هواپیمایی برای مسافران بلیت و هتل 
رزرو می کنند، آژانس های مسافرت های دریایی هم می توانند ایجاد شوند و 
در این زمینه فعالیت نمایند و مسافر کشتی باید مثل مسافر هواپیما بلیت 
کشتی رابتواند از قبل آماده کند. فرض کنید خانواده ای می خواهد با کشتی 
از بندر لنگه به کیش برود. این شخص باید بلیت کشتی را از قبل رزرو کرده 
گر دریا توفانی شد، مسافر باید محلی  باشد تا به مشکل برنخورد. در ضمن ا

را برای اسکان داشته باشد تا در بین راه سردرگم نشود. 
آژانس های گردشگری مسافرت های دریایی باید امکانات الزم را برای ارایه 
خدمات مبدا- مقصد به مسافران ارایه دهند و اینطور نباشد که مردم زمان 
طوالن���ی را در ص���ف بگذرانن���د و امکاناتی برای ارایه خدم���ات به آنها وجود 

نداشته باشد.
یکی از زمینه های مسافرت های دریایی تورهای ساحلی است که می تواند 
بین بنادر کشور صورت پذیرد. به عنوان مثال، بین بندرعباس و جزایر کیش 
کرده و  کروز می توان���د در بندرعباس مسافرگیری  و قش���م و هرمز یک شناور 
کشتی به هتل  کند و دیگر نیازی نیست مسافران این  کیش پهلوگیری  در 
که  برون���د. چون این کشتی مجهز ب���ه امکاناتی شبیه هتل است. هنگامی 
کیش پهلوگیری می کند، مردم از فرصت استفاده می کنند و  کروز در  کشتی 
ب���ه بازار می روند و پس از خرید و دید و بازدید از مناطق دیدنی جزیره برای 
کابین های خودشان برمی گردند. مردم می توانند با این نوع  استراح���ت به 
کشتی هم  کشتی ها ع���ازم تورهای یك هفته ای شون���د و از امکانات رفاهی 
استفاده کنند. برخی از مردم مبالغ زیادی را هزینه می کنند تا به کشورهای 
کنند،  دیگ���ر برون���د و با  اینگونه کشتی ه���ا مثال بین دانم���ارک و بلژیک سفر 
چ���ون ما این امکانات را در داخل کشورمان ایجاد نکرده ایم. خیلی از افراد 
حاضرن���د به هم���راه خانواده هایشان به یك سفر دریای���ی بروند. بسیاری از 
گردشگ���ری سالم هستند. آنه���ا می خواهند به همراه  م���ردم ما دنبال سفر 
گر ما این امکانات  خان���واده خود سفرهای خاطره انگیزی داشته باشند و ا
کنیم، سفرهای دریایی را انتخاب می کنند. در تعطیالت  کش���ور فراهم  را در 
کنید، خیلی ها  گر این امکانات رفاه���ی و مسافرتی را در ایران تامین  ن���وروز ا
کشور از سفره���ای داخلی دریایی  ج از  ترجی���ح می دهند برای سفر به خ���ار
استفاده کنند. ما آمادگی داریم به بخش خصوصی این مجوز را بدهیم تا در 

ح شد: ی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانودی مطر در گفتگو با معاون وزیر راه و شهرساز

تحول چشمگیر 
در توسعه حمل ونقل مسافرت های دریایی

مــاهــنـامـه عـلمی، تحـقـیـقـاتــی
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کنار ساحل هتل و مارینای تفریحی بسازد یا امکاناتی مثل رستوران دریایی، 
کند. مطمئن  پیست قایق سواری و حوضچه جهت ورزش های آبی ایجاد 

باشید مردم از این امکانات استقبالی چشمگیر خواهند داشت. 
ما در جنوب کشور مناطقی داریم که از استعداد باالیی برای سرمایه گذاری در 
زمینه گردشگری برخوردارند. امکانات قابل توجهی هم در شمال کشور وجود 
دارد. ب���ه عنوان مثال، در بن���در انزلی ترمینال مسافرتی داریم. در بندر نوشهر 
امکانات���ی داریم که به راحتی می توان یك خط کشتیرانی را در آنجا راه اندازی 
ک���رد تا مسافرینی که به مسافرت های داخل کشور عالقه مندند، از بندر انزلی 
ب���ه نوشهر یك سفر تفریحی دریایی داشته باشند. در سواحل و بنادر جنوبی 
کشور هم با تاسیسات و امکانات الزم مسافرت های دریایی ایجاد شده است. 
ما در حال حاضر با امکاناتی که فراهم کرده ایم، ظرفیت جابه جایی 13 میلیون 
گر بخش غیردولتی و خصوصی هم تمایل  کرده ایم. ا مسافر را در بنادر ایجاد 

داشته باشد و سرمایه گذاری کند، امکانات بیشتر و بهتری فراهم می شود.

ك���ه تعداد سفرهای  � شم���ا در مصاحبه های خ���ود اظهار كرده اید 
دریای���ی در بسی���اری از كشورها كه از نظر نسب���ت مرز آبی به خشكی 

وضعیت مشابه ما را دارند، به مراتب باالتر از آمار كشور ماست؟ 
در مطالعه ای که ما برای ترسیم چشم انداز حمل ونقل مسافری دریایی انجام 
دادی���م، وضعیت مسافرت های دریایی را با کشورهای دیگر که از نظر نسبت 
ط���ول مرزه���ای دریایی به مرزهای خشکی شبیه م���ا بودند مقایسه کردیم و 
متوجه شدیم که برخی از آنها به اندازه جمعیت کشورشان جابه جایی مسافر 
دریایی دارند. یعن���ی وقتی ما 74 میلیون نفر جمعیت داریم، باید ساالنه 74 
ک���ه تعداد جابه جایی  میلی���ون نفر مسافر دریای���ی داشته باشیم. در صورتی 
مسافری���ن دریای���ی در سال 90 براب���ر با 10 میلی���ون و 200 هزار نفر ب���وده است، 

بنابراین ما برای کار و سرمایه گذاری در این زمینه نیاز به توسعه بیشتر داریم. 
البته ما در توسع���ه ظرفیت ها و ایجاد امکانات برای سفرهای دریایی همه 
اقش���ار م���ردم را م���ورد توجه ق���رار داده ایم تا ه���ر مسافری متناس���ب با توان 
اقتص���ادی اش بتواند از امکان���ات استفاده کند و این طور نباشد که بگویند 

سفرهای دریایی مربوط به افرادی خاص است. 
کنیم که هرکس به ان���دازه توان اقتصادی که  م���ا باید شرای���ط را طوری مهیا 
گ���ر این امکانات فراهم  دارد، از امکان���ات گردشگ���ری دریایی استفاده کند. ا
ش���ود مطمئ���ن باشی���د که مسافری���ن سفره���ای دریای���ی ب���ه زودی دو برابر 
خواهن���د ش���د و درآمد مناسبی هم ب���رای سرمایه گذاران خواه���د داشت. ما 
هم کشتی های مدرن داریم و هم تجهیزات و امکانات مان در بنادر مناسب 
گر بخش خصوصی آمادگی داشته باشد، سازمان گردشگری می تواند  است. ا

آنها را به ما معرفی   کند. 
کشورهای حاشیه  کشورمان را با سواحل برخی  وقتی شما سواحل جنوب 
کشت چقدر  که در بیاب���ان غیرقابل  کنید، می بینی���د  خلیج ف���ارس مقایسه 
کشان استفاده می کنند.  کرده اند. آنها از وجب به وجب خا سرمایه گ���ذاری 
کشورمان سواحل بسیار آرامی داریم. خلیج فارس مثل استخر است.  ما در 
سواح���ل آن بسیار آرام است و امکان سرمایه گ���ذاری در آنجا وجود دارد. در 
که یك عده آمده اند  کنار ساحلی می گذرید و متوجه می شوید  اروپا شم���ا از 
و در آنج���ا هتل و رست���وران احداث کرده اند و تجهیزات ورزشی مثل قایق و 
جت اسکی در آنجا فراهم کرده اند. مشخص است که مردم در آنجا خواهند 
کشور م���ا مبالغ زیادی  ک���رد. مردم  مان���د و از این فضاه���ا استقبال خواهند 
گر ما  کنند. ا کشوره���ای دیگر استفاده  هزین���ه می کنند تا از سواحل و جزایر 
کشور برنامه ها و تفریحات سالم و مناسب داشته باشیم و مردم  در داخ���ل 
کنند، مطمئن باشید افرادی هم  امک���ان سفرهای دریایی در داخل را پیدا 
ج کشور می رفتند به سواحل و جزایر کشور  که برای سفرهای دریایی به خار

خودمان خواهند رفت. 

كنیم. ما هنوز ه���م امكانات الزم را  � بح���ث را از زاویه دیگری دنبال 
در سواح���ل برای گردشگران ایجاد نكرده ایم. آیا این موضوع باعث 

كاهش گردشگری دریایی نمی شود؟
خیل���ی از اف���راد در ایام تعطیالت تمایل دارند مدت���ی را دور از خانه و محل 
گردش و تفریح ب���ه شهرهای دیگر می روند.  زندگی خ���ود بگذرانند و برای 
هم���ه اف���راد ه���م از امکاناتی مث���ل هتل و وی���ال استف���اده نمی کنند. خیلی 
کمپ ه���ای توریست���ی می گذرانن���د. در  از م���ردم تعطی���الت ن���وروزی را در 
ک���ه در آپارتمان ه���ا زندگی  کشوره���ای دیگر ه���م همینطور اس���ت. مردمی 
گروهی مسافرت  کاروان ها یا به صورت  می کنن���د هر از چندگاهی از طری���ق 
می کنن���د و در داخ���ل طبیعت چ���ادر می زنند و اطراق می کنن���د. در داخل 
گردشگ���ری در ایام تعطیالت نوروز وقتی با  که سازمان  کش���ور هم دیده ایم 
کم جمعیت مواجه می شود، از کمپ های توریستی استفاده  ازدح���ام و ترا
کشور به چشم می خورد. مثاًل در ایام تعطیل  می کند. نمونه اش در شمال 
گ���ر به پ���ارك سیسنگان سری بزنید، این مسال���ه را خواهید دید. در زمینه  ا
گاهی اوقات از این نوع امکانات استفاده  گردشگ���ری دریایی هم می توان 
کرد. مردم حتمًا استقبال خواهند کرد، چون برایشان جذابیت دارد. ایران 
کش���ور ما مرزهای آبی است، پس  کل  کشور دریایی است. یك سوم  م���ا یك 
کشور  کمتر جایی از دنیا مثل  کشور دریایی محسوب می شویم. در  ما یك 
م���ا در یک زمان چهار فصل وجود دارد. در تابستان مردم ایران به شمال 
می روند، در زمستان عازم جنوب می شوند. در کجای دنیا مردم می توانند 
گردشگری و تفریح بپردازند؟ بنابراین این امکانات برای  در چهارفصل به 
کشور فراهم شده است. هرکس هم مایل است  مسافرت ه���ای دریایی در 
می تواند در این کار سرمایه گذاری کند، ما به او مجوز خواهیم داد تا بتواند 

گام بردارد.   در این زمینه 

بسیاری از مردم کشور ما عالقه مندند که با شناورهایی خوبی  �
مانند شناور کروز سفرهای راحت دریایی داشته باشند

 مسافر کشتی باید مثل مسافر یك هواپیما بلیت کشتی اش را  �
از قبل آماده کند و اتومبیلش را هم با خود به مقصد مورد نظر ببرد

ک���ه آژانس هواپیمای���ی برای مسافران���ش بلیت و  �  همان ط���ور 
هتل رزرو می کند، آژانس ساحلی هم باید تمام امکانات الزم را برای 

مسافرینش تهیه نماید
هنگام���ی که کشتی کروز در کیش پهلوگی���ری می کند، مردم از  �

فرص���ت استفاده می کنند و ب���ه بازار می روند و پ���س از خرید و دید 
کابین های  و بازدی���د از مناط���ق دیدنی جزی���ره برای استراحت ب���ه 

خودشان برمی گردند
م���ا می توانی���م به بخ���ش خصوصی ای���ن مج���وز را بدهیم تا  �

کن���ار ساح���ل هت���ل و مارین���ای تفریحی بس���ازد، ی���ا در وسط  در 
کند و یا امکانات���ی مثل رستوران  دری���ا جزیره مصنوعی اح���داث 
دریایی، پیس���ت قایق سواری، حوضچ���ه و ورزش های آبی مثل 

کند جت اسکی را فراهم 
 همانط���ور که م���ا در آژانس های هواپیمایی پ���رواز درجه یك و  �

معمولی داریم در دریا هم باید اینچنین باشد تا هر مسافری به اندازه 
بضاعتش از امکانات آنجا استفاده کند و عده ای نگویند که سفرهای 

دریایی مربوط به افرادی خاص است.
ای���ن طرز تفکر از بین برود که سفرهای دریایی فقط مخصوص  �

آدم های ثروتمند است

یایی به مناسبت نوروز 1392 ویژه نامه توسعه گردشگری و مسافرت های در
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درگفت وگوی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر ودریانوردی بررسی شد:

 از تسهیالت بانکی صفردرصدی 
تا راه اندازی سامانه پیش فروش اینترنتی

لطف����ا قب����ل از ش����روع بح����ث، در رابطه ب����ا جایگاه  واح����د وجوه  �
اداره شده در سازمان و اقدامات و عملكرد این واحد توضیح دهید.
سازم���ان بن���ادر و دریان���وردی در راستای نوس���ازی و توسع���ه ناوگان 
مسافرب���ری و ارتق���ای سط���ح ایمنی ت���ردد شناوره���ای مسافربری در 
کشور اعطای تسهیالت بانکی وجوه اداره شده  بن���ادر و جزایر جنوبی 

جه���ت ساخت شن���اور مسافرب���ری را ب���ا س���ود بانکی صف���ر درصد به 
متقاضی���ان بخش خصوصی و تعاونی های فعال در حوزه حمل ونقل 
که بدی���ن منظور در  کار ق���رار داده است  دریای���ی مساف���ر را در دستور 
کاستن از ح���وادث دریایی احتمالی ناشی  گذشته جهت  سال ه���ای 
از قای���ق و اتوبوس  دریای���ی فرس���وده و غیراستان���دارد، سازمان بنادر 
ک���ردن تعداد 90  ج  و دریان���وردی نسبت ب���ه ابطال سن���د و از رده خار
که در جزایر جنوبی استان  فروند انواع اتوبوس های دریایی فرسوده 
کرده است و به منظور جایگزینی  هرمزگان فعالیت داشته اند، اق���دام 
شناوره���ای فرسوده مذک���ور با شناوره���ای نو و استان���دارد نسبت به 
اعطای تسهیالت ساخت 44 فروند انواع شناور مسافربری با ظرفیت 
3105 صندل���ی ب���ه مبل���غ 686 میلی���ارد ری���ال از مناب���ع بانک���ی وجوه 
اداره ش���ده طبق تفاهم نامه منعقده با بانک های عامل تالش نموده 
که حدود 500 میلیارد  و در این راستا سود بانکی تسهیالت تخصیصی 
ری���ال برآورد ش���ده، توسط سازمان ب���ه بانک پرداخ���ت خواهد شد و 

متقاضیان فقط متعهد به بازپرداخت اصل تسهیالت هستند.
کم���ک و ترغی���ب و تشوی���ق  سازم���ان بن���ادر و دریان���وردی ب���ه منظ���ور 
تعاونی های قایق���داران و اتوبوسداران دریایی بندرعباس، قشم، هرمز 
و ... ب���ه جایگزینی شناورهای فرس���وده و غیراستاندارد با شناورهای نو 
کارشناسی  و استان���دارد، طبق مصوب���ات هیات محترم عام���ل قیمت 
ج شده متعلق به تعاونی های  اتوبوس های دریایی فرسوده و از رده خار
گرفته و از محل وجوه  مذکور را به عنوان سه���م آورده تعاونی ها در نظر 
اداره ش���ده جه���ت تامین شناوره���ای ن���و و استاندارد ب���ه بانک عامل 

پرداخت خواهد شد. 

در این میان سهم آورده متقاضی و بانک چقدر است؟ �
طبق مقررات بانکی سهم آورده متقاضی 20 درصد و سهم الشرکه بانک 
که با ای���ن مصوبه بخشی از سه���م آورده متقاضی نیز  80 درص���د است 
توسط سازمان )با توجه به خروج شناورهای فرسوده توسط تعاونی ها( 

تامین می شود.

توسع���ه گردشگری دریایی كشور، نیازمند همفكری و هم اندیشی همه دستگاه ه���ای ذیربط است و در این میان نقش 
مدی���ران برنامه ری���ز سازمان ه���ا، نقشی محوری اس���ت. در سازمان بن���ادر و دریانوردی نیز  به عنوان یك���ی از اصلی ترین 
گاهی از آخرین  نهادهای توسعه گردشگری دریایی، معاونت توسعه مدیریت و منابع جایگاه كلیدی دارد. به منظور آ
تحوالت، برنامه ها و اهداف این معاونت برای توسعه گردشگری دریایی كشور را جویا شدیم. به اتفاق متن گفت وگوی 

مكتوب خبرنگار ماهنامه بندر و دریا با محمدرضا امامی را می خوانیم:

مصــاحبه
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ب���ا توج���ه ب���ه اینك���ه ف���روش الكترونیكی بلی���ت مساف���ری از  �
مساف���ری  پایانه ه���ای  توسع���ه  ب���رای  ض���روری  زیرساخت ه���ای 
محسوب می ش���ود، سازمان چه اقداماتی در ای���ن زمینه انجام 

داده است؟
بلی���ت  ف���روش  و  الکترونیک���ی  تامی���ن زیرساخت ه���ای  در خص���وص 
الکترونیکی در اسکله های مسافری این، سازمان در نظر دارد سامانه 
فروش بلیت را در 5 اسکله پرتردد استان هرمزگان و راه اندازی امکان 
پیش ف���روش الکترونیک���ی بلیت از طری���ق اینترن���ت را پی گیری نماید. 
امی���دوارم ب���ا همکاری سای���ر ارک���ان سازمان���ی و ذی نفعان پ���روژه در 
س���ه ماهه نخس���ت سال 92 این سامانه عملیات���ی شود. همچنین در 
که اقدام به فروش بلیت سفر دریایی می کنند،  خصوص شرکت هایی 
کشتیران���ی والفجر در برخی اسکله ه���ای مسافری و آژانس ها،  شرکت 
که اطالعات مرتبط با مسیرهای تردد،  اقدام به فروش بلی���ت می کند 
هزین���ه بلی���ت، برنامه سف���ر و نمایندگی ه���ای فروش بلی���ت در سایت 

شرکت در دسترس است. 

برنامه ه���ای پیش روی سازمان بنادر و دریانوردی جهت  �
گردشگری چیست؟ تقویت ناوگان مسافری و 

که اش���اره شد، ب���ه منظور نوس���ازی و توسع���ه ناوگان  همان گون���ه 
کمیت���ه جهت ساخت ان���واع شناوره���ای مسافربری  مسافرب���ری، 
ب���ا توج���ه به اه���داف و برنامه های پنج���م توسعه و جه���ت ترسیم 
وض���ع مطل���وب حمل ونقل دریای���ی مسافر در اف���ق 1404، اعطای 
ک���ار و اولویت  تسهی���الت با س���ود بانکی صف���ر درص���د را در دستور 
ق���رار داده است و امیدواریم همگام ب���ا برنامه های جامع سازمان 
جه���ت سازمان دهی اسکله ها و پایانه ه���ای مسافربری با اعطای 
تسهی���الت و ورود شناوره���ای استان���دارد و ایمن شاه���د تغییرات 
بنیادی���ن در صنع���ت مسافرب���ری دریای���ی از نظ���ر رف���اه اجتماعی 
کش���ور باشی���م. در ای���ن خص���وص حمایت ه���ای  و اقتص���ادی در 
الزم از بخ���ش تعاون���ی ب���ه ویژه شرکت ه���ای تعاونی قای���ق داران و 
کشور جه���ت جایگزینی شناوره���ای نو با  اتوب���وس داران دریای���ی 

شناورهای فرسوده و غیراستاندارد انجام پذیرفته است. 

یایی به مناسبت نوروز 1392 ویژه نامه توسعه گردشگری و مسافرت های در

15



ایمن���ی شناوره���ا و مسیره���ای ت���ردد  �
مسافر ت ه���ای  ایمن���ی  مه���م  شق���وق  از 
دریایی محس���وب می شود، لطفا در این 
رابطه بفرمایید معاونت امور دریایی چه 
برنامه ریزی ه���ا و اقدامات���ی به وی���ژه برای 
ارتقای ایمنی سفره���ای دریایی-نوروزی 

انجام داده است؟
ارتق����ای تردده����ای مساف����ری حول س����ه محور 
ایمنی شناور، ایمنی مسی����ر تردد و ایمنی پایانه 
مساف����ری و در همه ابعاد مرتب����ط با محورهای 
مذک����ور و صرفا بر اساس ش����رح وظایف سازمان 
بنادر و دریانوردی که توسط کلیه بنادر به مرحله 
اج����را درآید، از جمله این اقدام ها بوده است که 

خالصه آنها به شرح زیر است:
کلیه مسوولین ذی ربط    جلسات مستمر با 
استانی به منظور ارایه طرح های جامع ارتقای 
ایمنی ترددهای مسافری دریایی و تصویب و 

به اجرا گذاشتن طرح های اشاره شده؛ 
کمیت���ه وی���ژه    برگ���زاری مستم���ر جلس���ات 
ارتقای تردده���ای دریایی به طور مستمر در 

سازمان و بنادر؛

کشتی ها نسبت  کنترل و بازرس���ی    بخ���ش 
کشتی های  ح بازرسی متمرکز  به اجرای ط���ر
مسافری ت���ا اتمام تعطیالت س���ال 92 اقدام 
پایانه ه���ای  ب���ا حض���ور مستم���ر در  و  ک���رده 
کام���ل شن���اور مسافری  مساف���ری از ایمن���ی 

اطمینان حاصل می کنند؛
  موسس���ات رده بن���دی نسبت ب���ه بازرسی 
کشتی های مسافری اقدام  کلی���ه  دوره ای از 
کشتی ه���ای مذکور را از  کلیه نواقص  ک���رده و 
نقطه نظ���ر فنی و ایمنی ب���ه دست اندرکاران 
ذی رب���ط شناوره���ای مساف���ری جه���ت رفع 
که  نقص ارس���ال می کنند و ضمنا مق���رر شد 
کلیه ایام تعطی���الت موسسات رده بندی  در 
نسبت به گماردن کشیك ثابت در پایانه های 

مسافری اقدام کنند؛ 
کلی���ه بن���ادر از پتانسی���ل موج���ود امداد و    
کشور به خص���وص سازمان  نج���ات در سطح 
ل احمر ضم���ن برگزاری  ام���داد و نجات ه���ال
جلسات هماهنگی با ایشان استفاده کنند؛ 

  ب���ا اطالع رسانی الزم ب���ه مقامات انتظامی 
و استانی در خص���وص اسکله های غیرمجاز 
و ع���دم هرگون���ه مسوولیت سازم���ان بنادر و 

دریانوردی در خصوص تردد در اسکله های 
مذکور؛ 

گردی���د ازهرگونه تردد شناور مسافری    مقرر 
غیراستاندارد و یا دارای نواقص فنی و ایمنی 

جلوگیری به عمل آید؛ 
ح های جامع ارتقای    مقرر گردیده ا ست طر
ایمن���ی تردده���ای مساف���ری دریای���ی بن���ادر 
کامل به  است���ان پ���س از تصوی���ب به ص���ورت 
مرحله اجرا درآید؛ مسیرهای تردد شناور های 
و  شناسای���ی  ایم���ن  به ص���ورت  مساف���ری 
کام���ل  عالمت گ���ذاری، و تردده���ا به ص���ورت 
کنترل ترافی���ك دریایی  ک���ز  تح���ت پوشش مرا
ک���ز هماهنگ���ی نج���ات  کلی���ه مرا گی���رد.  ق���رار 
کلیه امکانات  دریایی)MRCC( با استفاده از 
کامل نسبت  تجهیزاتی و پرسنلی ب���ا آمادگی 
ب���ه ارای���ه خدم���ات جستج���و و نج���ات اقدام 
کلی���ه پایانه های مجاز تردد مسافری از  کنند؛ 
نقطه نظر امکانات رفاه���ی، بهداشتی، نحوه 
بلیت فروش���ی، اع���الم زمان بن���دی و برنام���ه 
تردد کشتی ه���ای مسافری به صورت رسمی، 
بیمه مسافران، ع���دم پذیرش مسافر بیش از 
ظرفیت و سایر خدمات مورد نیاز پایانه های 
مذک���ور و به منظور تشویق آنها به استفاده از 

سفرهای دریایی اقدام کنند؛ 
کلیه بنادر ضم���ن هماهنگی با مسوولین    
تعاونی های مسافری و شرایط شناور سرعت 
ایمن ت���ردد شناور ه���ای مساف���ری را اعالم و 
ضمن هماهنگی با نی���روی انتظامی نسبت 

کنند؛ به جلوگیری از تردد متخلفین اقدام 
کلی���ه شناوره���ای مساف���ری ب���ا ظرفی���ت    
گواهینامه  بیش از 150 مسافر مکلف به اخذ 

مدیریت ایمنی ISM هستند؛
  کلیه شناور های مسافری مکلف به بکارگیری 
نیروی خدماتی آموزش دیده به منظور هدایت 
مساف���ران در شرایط اضط���راری و ارایه آموزش 

نحوه به کارگیری تجهیزات ایمنی هستند؛
  کلیه بنادر ضمن استفاده از تمامی ابزارهای 
 ،SMS اطالع رسانی شرایط آب و هوایی از جمله
گونه تردد در  و با توجه به شرایط محل���ی از هر 
شرایط آب وهوایی نامساعد جلوگیری به عمل 

ودریا« اعالم کرد: معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی درگفت وگو با »بندر

آخرین اقدام های ایمن سازی دریاها و تدابیر 
نوروزی برای رفاه حال مسافران دریایی

مــاهــنـامـه عـلمی، تحـقـیـقـاتــی

16

مصــاحبه



آورند. در این خصوص ضروری است که ضمن 
کام���ل ب���ا سازم���ان هواشناسی و  هماهنگ���ی 
سایر دستگاه های ذی ربط، نسبت به افزایش 
دقت گزارش های هواشناسی و اخطاریه های 

دریانوردی اقدام کنند؛
  ت���ردد در ش���ب تحت هی���چ شرایطی مجاز 
نیست. این موضوع باید به اطالع مسوولین 
استانی مبن���ی بر عدم مسوولیت سازمان در 
صورت تردد غیرمجاز در شب توسط ادارات 

کل بنادر اعالم شود؛ 
 در خصوص رعایت موارد ایمنی و استانداردهای 
موجود در حمل و نقل مسافری، نظر مسوولین 
ارشد سازمان بر رعایت کلیه موارد ایمنی بدون 
هرگونه چشم پوشی، اغماض و توصیه پذیری 
است. لذا تمامی بنادر و بخش دریایی سازمان 

مکلف به اجرای این موضوع هستند؛
حمل ونق���ل  دریای���ی  فرهن���گ  اشاع���ه   
کلیه ابزارهای  استاندارد مساف���ری از طریق 
رای���ج رسان���ه ای و غیررسان���ه ای از قبیل بنر، 
کلیه  بروش���ور وکلیپ ه���ای تبلیغات���ی توسط 

بنادر انجام شود؛ 
  ارایه خدمات 24 ساعته رادیویی از طریق 
بیش از 30 ایستگاه ساحلی مخابرات دریایی 
در بن���ادر شمال���ی و جنوب���ی به منظ���ور ارایه 
سرویس ه���ای رادیوی���ی مورد نی���از، دریافت 
پیام ه���ای اضط���رار، ارایه خدم���ات پزشکی، 
ارسال اعالمیه های دریایی، پخش پیام های 
هواشناسی دریایی و ارایه خدمات مربوطه؛ 
  راه اندازی سیستم ارسال پیام های ایمنی 
دریانوردی به زبان فارسی از طریق دستگاه 
فریدونکن���ار،  بن���ادر  در  منص���وب  ناوتک���س 
بوشهر و شهی���د رجایی ) اج���رای مقرره 5-1 

فصل چهارم کنوانسیون سوالس(؛ 
کز  گواهینام���ه تایی���د صالحی���ت مرا   ارای���ه 
تعمیرگ���اه ساحل���ی )SBM( به منظ���ور تعمیر 
کم���ک  و نگه���داری تجهی���زات مخابرات���ی و 

ناوبری شناورهای کنوانسیونی؛ 
گزارشات    بهره ب���رداری از سیست���م ارس���ال 
کوت���اه  پی���ام  توس���ط  دریای���ی  هواشناس���ی 
گاهی از  )SMS( ب���ه افراد ذی رب���ط به منظور آ

وضعیت موجود؛ 
  پخ���ش پیام ه���ای هواشناس���ی دریایی از 
)مخاب���رات  ساحل���ی  ایستگاه ه���ای  طری���ق 
دریای���ی( به دو زب���ان فارس���ی و انگلیسی در 

سواحل شمال و جنوب؛ 
موج���ود  تجهی���زات  و  امکان���ات  بررس���ی   
ارگان ه���ای غیروابست���ه و شناسای���ی تعداد 
شناوره���ای تح���ت پوش���ش و اب���الغ الزامات 
و مشخص���ات فن���ی و عملیات���ی تجهی���زات 
کم���ک ناوبری شناوره���ا به منظور  رادیویی 

تطابق با قوانین.

شناوره���ای  � تع���داد  اع���ام  ضم���ن 
مساف���ری و ظرفیت مساف���ری، بفرمایید 
چ���ه  براس���اس  مساف���ری  شناوره���ای 
استاندارد یا استانداردهایی طبقه بندی 
ای���ن  از  بن���ادر  سازم���ان  آی���ا  می شون���د. 
شناوره���ا  طبقه بن���دی  در  استاندارده���ا 

تبعیت می كند؟

ک استاندارد جه���ت بررسی  کلی م���ال به ط���ور 
و طبقه بن���دی شناوره���ای مساف���ری، قوانین 
کنوانسیون  که شامل  بین المللی و ملی است 
س���والس به ط���ور خ���اص ب���ه هم���راه کده���ای 
زیرمجموعه آن شامل LSA ، FSS و ... می شود.
پرچ����م،  صاح����ب  کشوره����ای  همچنی����ن 
قوانی����ن مل����ی در ای����ن خص����وص تدوی����ن 

در ای���ام ن���وروز 1392 ع���الوه ب���ر تجهی���زات 
دریایی و سایر امکانات، سه فروند بالگرد 
ویژه جستج���و و نجات دریای���ی با تیم های 
کام���ل عملیات���ی در بنادر عب���اس، بوشهر و 
انزل���ی و همچنین ی���ك فرون���د هواپیما در 

بندرعباس مستقر خواهند بود

یایی به مناسبت نوروز 1392 ویژه نامه توسعه گردشگری و مسافرت های در
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وظای���ف و ماموریت ه���ای معاون���ت ام���ور دریای���ی سازم���ان بن���ادر و 
دریانوردی در ارتباط با ایمنی شناورها و مسیرهای تردد دریایی

1. استق���رار عالی���م کمک ناوب���ری به منظ���ور شناسایی و تعیی���ن مسیرهای ایمنی 
دریانوردی 

2. شناسای���ی کشتی های مغروقه، موان���ع زیر آبی، عالمتگ���ذاری و ارسال اعالمیه 
ج موقعیت کشتی های مغروق در نقشه های دریایی  دریایی به منظور در

3. آبنگاری مستمر بنادر و کانال های دسترسی به منظور اعالم اعماق مجاز ورودی 
به بنادر کشور 

4. الیروبی مستمر بنادر و تامین اعماق مجاز بنادر
5. ارسال اخطاریه ها و پیام های ایمنی دریانوردی به کلیه دریانوردان و بنادرکشور 
6. اقدام���ات الزم در جه���ت اح���داث و تجهی���ز برج های کنترل ترافی���ک دریایی در 
راست���ای ارایه سرویس های بین المللی به شناورهای مت���ردد در سواحل کشور در 

کمیت  راستای ارتقای ایمنی دریانوردی درآبراه های تحت حا
7. برگزاری دوره های تخصصی مورد نیاز ارتباطات دریایی بنادر تابعه و مرکز

8. برگزاری دوره های ارتباطات دریایی جهت مالکان شناورهای سنتی و صیادی در 
بنادر تابعه در راستای اشاعه فرهنگ ایمنی دریانوردی 

9. برگ���زاری سمینار و کارگاه آموزش���ی در بنادر تابعه جهت سازمان های مردم نهاد 
دریایی و بهره برداران از تجهیزات رادیویی در راستای اشاعه فرهنگ دریانوردی 

10. بررس���ی امکانات و تجهیزات موجود ارگان ه���ای غیروابسته و شناسایی تعداد 
شناوره���ای تحت پوشش و اب���الغ الزامات و مشخصات فنی و عملیاتی تجهیزات 

رادیویی کمک ناوبری شناورها به منظور تطابق با قوانین 
11. بازرسی دوره ای شناورهای تحت پرچم وکنترل گواهینامه های ایمنی دریانوردی 

هنگام تردد به بنادر



ک����ه دستورالعم����ل »شناسایی و  می کنند 
بازرسی شناوره����ای مسافربری و تفریحی 
جمه����وری  پرچ����م  درخواست کنن����ده 
اسالم����ی ای����ران« در این سازم����ان تهیه و 

اب����الغ ش����ده اس����ت.
جدول فهرست شناوره���ای مسافری متردد 
کش���ور  نیز ب���ر اساس آم���ار زمستان  در بن���ادر 

ح جدول باال می باشد. 1391به شر

لطف���ا برنامه ریزی ه���ای صورت گرفته  �
توس���ط آن معاون���ت را ب���رای ای���ام ن���وروز 

توضیح دهید.
کلی���ه بن���ادر درخواس���ت ش���ده اس���ت ت���ا  از 
ت���ردد دریای���ی در س���ه  ح سامان ده���ی  ط���ر
مح���ور ایمنی آب���راه، ایمنی شناوره���ا و ایمنی 
کنن���د و در ادامه  اسکل���ه و ترمینال ها را تهیه 
ضمن برگزاری جلس���ات مستمر با مسوولین 

که در  ذی رب���ط استان���ی، با جلس���ه وی���ژه ای 
ته���ران )سازمان( ب���ا سازمان ام���داد و نجات 
ل احم���ر در روز 14 بهم���ن ماه  جمعی���ت ه���ال
ک���ه سازم���ان  ج���اری برگ���زار ش���د، مق���رر ش���د 
مذکور نسب���ت به استق���رار چادره���ای امداد 
بیمارستانی، آمبوالن���س، دارو، پزشك یار، پتو 
و سایر ملزومات اولی���ه در بنادر پرتردد اقدام 
کن���د. سازم���ان ام���داد و نج���ات همچنین با 
استقرار بالگ���رد در بنادر پرت���ردد و به کارگیری 
تع���داد قابل توجه���ی غ���واص آشنا ب���ه فنون 
نج���ات مصدومی���ن از آب دری���ا موافقت کرد. 
کامل   تدابیر الزم ب���رای برقراری ارتباط 

ً
ضمنآ

رادیویی و مخابراتی بین پست های امدادی 
و تیم های عملیاتی سازمان امداد و نجات با 
کز هماهنگی نجات دریای���ی MRCCs به  مرا
عمل آمده است تا در مواقع ضروری، سرعت 
عمل در به کارگیری و اعزام تیم های امدادی 

به محل سوانح احتمالی افزایش یابد.

آیا به روال سال های گذشته اقدامات  �
نظارتی و كنترل بر شناورهای مسافری را در 

تمام مناطق دریایی اعمال خواهیدكرد؟
در ایام نوروز 1392 عالوه بر تجهیزات دریایی و 
سایر امکانات، سه فروند بالگرد ویژه جستجو 
و نجات دریایی با تیم های کامل عملیاتی در 
بن���ادر عباس، بوشه���ر و انزلی و همچنین یك 
فروند هواپیما در بندرعباس مستقر خواهند 
بود. تا از تاریخ 25 اسفندماه 91 تا 15 فروردین 
کنترل  1392خورشی���دی، اقدامات نظارتی و 
ب���ر شناوره���ای مساف���ری را در تم���ام مناطق 
دریایی، سواحل و بنادر در شمال و جنوب و 

از طلوع تا غروب آفتاب عهده دار شوند.

آی���ا امك���ان دارد در روزه���ای تعطی���ل  �
كارشن���اس ی���ا مس���وول  ب���ه دلی���ل نب���ود 
جستجو، پاسخگوی���ی برای رسیدگی به 

دغدغه های ارباب رجوع یافت نشود!؟
و  بن���ادر  سازم���ان  دریای���ی  ام���ور  معاون���ت 
دریان���وردی در تمام روزهای تعطیل در سال 
ن���و و تا پای���ان تعطیالت مرحل���ه دوم، همواره 
کارشناسان و مسوولین جستجو و  یك نف���ر از 
کل نج���ات و حفاظت محیط  نج���ات از اداره 
زیست دریایی را برای هماهنگی و پاسخگویی 
لحظه ای به امور حوادث و سوانح دریایی به 

کار می گمارد.

این اقدام ها چه مقطع زمانی را دربر  �
می گیرد؟

اقدامات اجرایی در م���وارد فوق از 91/12/25 
تا پایان 92/1/15 خواهد بود. 

بندر ثبتنام شناورردیف
ظرفیت 

حمل 
مسافر

250بوشهردنا 1110

201امام خمینیگوهر2

81بوشهرآبی3

63بوشهرپلیکان4

45بندرعباسکرانه کیش5

35بندرعباسمروارید کیش6

کروان7 30بندرعباسپا

170بندرعباسنوروز821

84بندرعباسایران زمین9

51بندرعباسذوالفقار10

53بندرعباسشیخان 112

49بندرعباسآنامیس12

57بندرعباسآذرخش 13903

56بندرعباسآذرخش 14907

56بندرعباسآذرخش 15904

34بندرعباسقائم16

31بندرعباسقائم 172

20بندرعباسسفیر قشم18

120بندرعباسجمشید19

26بندرعباسستاره20

55بندرعباسمهتاب21

236بندرعباسنگین22

193بندرعباسمیداس23

100بندرعباسگیتی24

149بندرعباسوحیدی25

56بندرعباسآذرخش 26912

ی متردد در بنادر کشور )زمستان 1391( فهرست شناورهای مسافر

53بندرعباسکیش ناز27

56بندرعباسآذرخش 28908

56بندرعباسآذرخش 29909

200بندرعباسابرار30

158بندرعباسسندباد31

62بندرعباسشاهین نوین32

66بندرعباسسامان 332

90بندرعباسوفا34

76بندرعباسصفا جزیره35

88بندرعباسفرشته36

56بندرعباسآذرخش 37901

56بندرعباسآذرخش 38902

190بندرعباسطالی بندر39

122بندرعباسامین 40110

112بندرعباسمیثم میعاد41

56بندرعباسشیخان قشم42

41بندرعباسبراق 432

200بندرعباسشمس الدین44

150انزلیمیرزا کوچك خان45

42نوشهردلیجان خزر46

36نوشهررامسر 471

235بندرعباسبرلیان48

235بندرعباسزمرد49

235بندر امامفیروزه50

120بوشهربهناز51

217بوشهر22 بهمن52

40بوشهروداع53
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و  � كنت���رل  ام���ر  ك���ردن  كیف���ی  ب���رای 
ب���ا  ارتب���اط  در  ایمن���ی  و  فن���ی  بازرس���ی 
كه  شناوران شنیده ه���ا از این قرار بوده 
تفاهم نام���ه ای امض���ا و اجرای���ی ش���ود. 

این امر چه سرانجامی یافته است!؟
کشتی ه���ا، با توجه  کنت���رل و بازرس���ی  اداره 
گرفت���ن پرچ���م جمه���وری اسالمی  ب���ه ق���رار 
ایران در لیس���ت سفی���د تفاهم نامه پاریس 
و ض���رورت حفظ موقعی���ت و بهبود جایگاه 
مساف���ری  و  تج���اری  ناوگ���ان  وضعی���ت 
بازرس���ی  و  کنت���رل  تفاهم نامه ه���ای  در 
بین الملل���ی، اق���دام به تربی���ت و به کارگیری 
کنت���رل و بازرس���ی فن���ی و ایمن���ی  90 افس���ر 
در ارتب���اط ب���ا شن���اوران غیرکنوانسیون���ی و 
که این  کرده است  کنوانسیونی  کشتی های 
کشور،  بازرس���ان در بنادر شمال���ی و جنوبی 
کنترل و نظارت  کشتی های مت���ردد را تحت 

فنی و ایمنی دارند.

در ام���ر بازرس���ی چه تدابی���ر دیگری  �
اندیشیده اید؟

انج����ام بازرسی ه����ای منظ����م و دوره ای ه����ر دو 
م����اه یکب����ار از شن����اوران مسافری تح����ت پرچم 
کمی����ت و بنادر و  مت����ردد در آب ه����ای تحت حا
گزارش ه����ا و نتایج این  جزای����ر ایرانی و پیگیری 

بازرسی ها تا حصول نتیجه مثبت و رفع نواقص 
احتمالی شن����اوران مسافری در بن����ادر؛ چاپ و 
توزیع بروشورهای تبلیغات����ی در جهت ارتقای 
فرهنگ ایمن����ی دریایی، آشنای����ی فرماندهان، 
کنترل و  پرسنل کشتی ها و مساف����ران با فرآیند 
بازرسی فنی و ایمنی از کشتی ها و لوازم ایمنی، 
نج����ات جان انسان در دریا و نح����وه استفاده از 
کارشناسان  آنها؛ برگ����زاری جلسات منظم بین 
کنت����رل و بازرس����ی در بن����ادر شمالی و  مس����وول 
کارگ����روه ویژه  جنوب����ی در مرک����ز تحت عناوی����ن 
کنت����رل و بازرس����ی جهت هماهنگی  تخصصی 
در ام����ور مرتبط با کنترل و بازرسی فنی و ایمنی 
کشتی ه����ا به خصوص هماهنگ����ی در بازرسی از 
الزامات شناوران مسافری با توجه به فرارسیدن 
ای����ام سفرهای ن����وروزی؛ برنامه ری����زی و اجرای 
بازرسی ه����ای متمرک����ز متعدد از قبی����ل الزامات 
کشتی ها، ضمیمه  سیستم های آتش نشان����ی 
کنوانسی����ون مارپ����ل و بازرس����ی متمرکز  پنج����م 
 91/11/10 م����ورخ  از  مساف����ری  شناوره����ای  از 
کنت����رل و بازرسی از  تا92/1/16؛ حضور افسران 
کل در بنادر تابع����ه و جزایر و  سازم����ان و ادارات 
انج����ام کنترل و بازرسی فنی و ایمنی دوره ای یا 
موردی بر روی شناورهای مسافری و خدماتی 
متردد در جزایر و بنادر شمالی و جنوبی؛ کنترل 
و نظارت بر اجرای الزامات شناورهای مسافری 
در استخ����دام پرسنل خدمات����ی در شناورهای 

معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی 
در تمام روزهای تعطی����ل در سال نو و تا پایان 
تعطی����الت مرحل����ه دوم، هم����واره ی����ك نف����ر از 
کارشناس����ان و مسوولی����ن جستج����و و نجات از 
اداره کل نجات و حفاظت محیط زیست دریایی 
را ب����رای هماهنگ����ی و پاسخگویی لحظه ای به 

امور حوادث و سوانح دریایی به کار می گمارد

مسافری و دریافت گواهینامه )SMC( مدیریت 
کشتی ها ب����رای شن����اوران مساف����ری با  ایمن����ی 
ظرفی����ت 150 نفر مسافر و بیشتر؛ تهیه و تدوین 
کنت����رل و بازرسی فن����ی و ایمنی  دستورالعم����ل 
شناورهای مسافری به منظور اجرای یکپارچه 
شناوره����ای  از  بازرس����ی  و  کنت����رل  تخصص����ی 
موصوف و در نهایت، برگزاری جلسات تخصصی 
کید بر اهمیت  با موسسات رده بندی ایرانی با تا
بازرسی فنی و ایمن����ی از شناورهای مسافری و 
اج����رای بازرسی ه����ای ویژه از س����وی موسسات 
موردنظ����ر در زم����ان بازرس����ی از ای����ن شناوره����ا، 

ازجمله اقدام های پیش بینی شده است. 

یایی به مناسبت نوروز 1392 ویژه نامه توسعه گردشگری و مسافرت های در
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لطف���ا وظای���ف و ماموریت ه���ای آن معاون���ت را در ارتب���اط ب���ا  �
استفاده از فرصت های گردشگری در توسعه سواحل بیان كنید.

از جمل���ه وظای���ف و ماموریت های این معاون���ت پیگیری عملی شدن 
سیاست های کلی حمل ونقل مسافری دریایی است که در سال 1388 
خورشی���دی از سوی هیات عامل سازمان به این معاونت ابالغ شد که 
کمیت، نظارت و کنترل بر حمل ونقل مسافری  مهم ترین آنها اعمال حا
دریای���ی به منظ���ور ارتقای سطح ایمن���ی، رفاه، رضایتمن���دی و رعایت 
حقوق مسافران دریایی در مبدأ و مقصد، ارتقای سطح فرهنگ عمومی 
در زمین���ه سفره���ای دریایی، جل���ب مشارکت و سرمایه گ���ذاری داخلی 
کثر از منابع و مشارک���ت بخش غیردولتی در  و خارج���ی و استف���اده حدا

توسعه و بهره برداری از زیرساخت ها و ناوگان مسافری دریایی موردنیاز 
و غیره است.

ک���ه بخ���ش مهم���ی از حمل ونقل مساف���ری دریایی ب���ا اهداف  از آنج���ا 
گردشگری در جلب  گردشگ���ری صورت می گیرد، ل���ذا توسعه امکان���ات 
بنادر مسافری، از اهمیت وی���ژه ای جهت بهره برداری مطلوب از بنادر 
ح های توسعه بنادر مسافری با در نظر  مسافری برخوردار است. لذا طر
گردشگری جهت توسعه  گر فتن برنامه های سازمان میراث فرهنگی و 
کشور ص���ورت می گیرد و در  گردشگ���ری در نوار ساحلی شمال و جنوب 
ای���ن راستا تفاهم نامه ای فی مابین دو سازم���ان تهیه شده و در دست 

بررسی است.

ودریا« خبرداد: معاون توسعه و تجهیز بندر سازمان بنادر و دریانوردی در گفت وگو با »بندر

توسعه بنادر مسافری در سواحل شمالی و جنوبی
پیگیری عملی شدن سیاست های كلی حمل ونقل مسافری دریایی از جمله وظایف و ماموریت های معاونت توسعه و تجهیز 
بنادر است كه جهت اطاع از آخرین تدابیر اتخاذشده برای اجرای این سیاست ها، ماهنامه »بندر ودریا« گفت وگویی با علیرضا 
كبریای���ی، معاون توسعه و تجهیز بن���در سازمان بنادر و دریانوردی انجام داده كه در بخش���ی از این گفت وگو، وی نوید امضای 
تفاهم نامه ای را میان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با سازمان بنادر داده است. وی امیدوار است كه نتایج آن در آینده 

نزدیک، رونق بیشتر مسافرت های دریایی را درپی داشته باشد.

سازم���ان بن���ادر و دریان���وردی تاکن���ون 39 
مجوز بهره برداری، ساخت و موافقت اولیه 
ب���ه منظ���ور اح���داث اسکله ه���ای تفریحی، 
مسافری و مجموعه ه���ای گردشگری برای 

بخش خصوصی صادر کرده است

توسع���ه  و  سامان ده���ی  جام���ع  ح  ط���ر در 
ح حم���د( اق���دام به  ی )ط���ر بن���ادر مساف���ر
ی بخش دولتی  تهیه الگوی سرمایه گ���ذار
و غیردولت���ی در س���ه بخش بن���در، شناور و 

مسافر شده است
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در راست���ای توسع���ه اسكله ه���ا و پایانه ه���ای مساف���ری و  �
همچنی���ن صدور مج���وز ب���رای فعالیت بخ���ش خصوصی چه 

گرفته است؟ اقداماتی صورت 
در راست���ای توسعه اسکله ها و پایانه ه���ای مسافری سازمان بنادر و 
کنون 39 مجوز بهره ب���رداری، ساخت و موافقت اولیه  دریان���وردی تا
به منظ���ور احداث اسکله ه���ای تفریحی، مساف���ری و مجموعه های 
که این اقدامات  گردشگ���ری برای بخش خصوصی صادر شده است 
کشور اجرا شده  با همکاری سرمایه گذار در سواحل شمالی و جنوبی 

و یا در دست اقدام است.
ح  با این ه���دف و به منظور جذب سرمایه گ���ذار، این معاونت در طر
ح حم���د( اقدام  جام���ع سامان ده���ی و توسع���ه بنادر مساف���ری )طر
ب���ه تهی���ه الگ���وی سرمایه گ���ذاری بخ���ش دولت���ی و غیردولت���ی برای 
که سرمایه گذاری در آنها امکان دارد در سه بخش بندر،  حوزه هایی 
کرده است و به منظور جذب سرمایه های غیردولتی،  شناور و مسافر 
فرصت های سرمایه گذاری در صنع���ت حمل ونقل مسافری دریایی 
شناسای���ی شده و از ط���رق مختلف نظیر نمایشگاه ه���ای دریایی در 

گرفت. اختیار عالقه مندان قرار خواهد 
سازم���ان بنادر و دریانوردی در این راستا راسا به احداث زیرساخت 
و روساخت چند بندر مسافری از جمله بنادر شهید حقانی و شهید 
کری شامل اصالح و تکمیل موج شکن و الیروبی و احداث اسکله  ذا
گن���اوه و خرمشه���ر و  و پایانه س���ازی و بن���در و پایانه س���ازی در بن���ادر 
کرده اس���ت. همچنین جهت  نوشه���ر، انزلی، بن���در شهید باهنر و ... 
ارتق���ای سط���وح ایمن���ی شناوره���ای مساف���ری نی���ز از مح���ل وج���وه 
ج س���ازی شناوره���ای غیراستان���دارد  اداره ش���ده خ���ود و جه���ت خار
موج���ود مبالغ قابل توجهی وام در اختی���ار متقاضی خرید و ساخت 

شناورهای فوق قرار داده است.

لطفا آخرین اقدامات در زمینه توسعه كاربری موج شكن های  �
كنید. مردمی و بهره برداری چندمنظوره از آنها را تشریح 

ب���ه منظ���ور توسع���ه مراح���ل و تصمیم���ات استان���ی دول���ت، مطالعه 
 88 س���ال  از  کش���ور  جن���وب  سواح���ل  در  موج شکن ه���ا  ساخ���ت  و 
خورشی���دی با اعتباری بال���غ بر 800 میلیارد ری���ال در هر سال شروع 

ش���ده و ت���ا به حال ساخ���ت 25 موج شک���ن در چهار است���ان جنوبی 
پایان یافته و عملیات احداث به 10 موج شکن دیگر نیز تا پایان سال 

به اتمام می رسد.
که سازمان بن���ادر در راستای تکلیف قانون���ی بودجه ای، هر  از آنج���ا 
س���ال ساخت موج شکن ها را انجام می ده���د، بهره برداری از آنها در 
گذاری به بخش ه���ای تعاونی یا اشخاص حقیقی در دست  قال���ب وا
ک���ه از طریق معاون���ت امور بن���دری و دیگر  بررس���ی و مطالع���ه است 

بخش های مرتبط در حال انجام است. 
کارب���ری نیز در هر موج شک���ن متناسب  در خص���وص امک���ان توسعه 
با بهره ب���رداری از سوی بهره ب���ردار تاسیسات و تجهی���زات موردنیاز 
کمیتی بر امر  تامی���ن و به کارگیری می ش���ود و سازمان به ص���ورت حا

بهره برداری نظارت می کند.

برنامه ه���ای در دس���ت اج���رای آن معاون���ت ب���رای توسع���ه  �
كشور ب���ه ویژه در  بهره ب���رداری از سواح���ل جنوب���ی و شمالی 

گردشگری را توضیح دهید. حوزه تفریحی و 
اقدام���ات انجام شده در بخش مسافرت ه���ای دریایی توسط سازمان 
بنادر و دریانوردی، تهیه چشم انداز حمل ونقل مسافری دریایی کشور 
که بار دیگر با رویکرد اصل 44  در افق سال 1404 خورشیدی بوده است 
قانون اساسی و مطابق با استانداردهای جهانی برقراری 29 میلیون نفر 
که این چشم انداز در سال 1388 خورشیدی تهیه  سف���ر در سال است 
ش���ده است. پس از آن نقشه راه  حمل ونق���ل مسافری دریایی شروع و 
در آبان م���اه سال جاری به اتم���ام رسی���د. از دستاوردهای مهم انجام 
این امکان���ات، طراحی راهکارهای توسعه فرهن���گ سفرهای دریایی، 
تهیه فهرس���ت حوزه های سرمایه گذاری در این صنعت، الگوی ترکیب 
سرمایه گذاری بخش خصصی و دولتی، تعیین برنامه توسعه حمل ونقل 
مساف���ری در قالب سه دوره پنج ساله تا س���ال 1404 و اولویت بندی نوار 
ساحلی کشور جهت توسعه حمل ونقل مسافری بوده است. همچنین 
به منظور تحقق همکاری هدفمند و ساختاریافته بین سازمان بنادر و 
دریانوردی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، اقدامات الزم جهت 
کارگروه مشترک بی���ن دو سازمان در سطح ست���اد و استان ها  تشکی���ل 

صورت خواهد گرفت. 

یایی به مناسبت نوروز 1392 ویژه نامه توسعه گردشگری و مسافرت های در
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در  دیگ���ر  موج شک���ن  اح���داث 10  عملی���ات 
سواح���ل جن���وب کش���ور ت���ا پایان س���ال به 

اتمام می رسد



سازمان میراث فرهنگی چه ماموریت ها و وظایفی در حیطه  �
مساف���رت دریای���ی ب���ه عه���ده دارد و جایگ���اه ای���ن سازم���ان در 
رونق بخشی به فعالیت های مسافری و گردشگری دریایی كشور 

چیست؟
آنچه مسلم است اینکه سفر یک مفهوم خدماتی است و سازمان میراث 
گردشگری  گردشگری به عن���وان متولی امر  فرهنگی، صنای���ع دستی و 

در تمام���ی زمینه های سفر تعیین کننده و تعریف کنن���ده وظایف ارکان 
گردشگری از جمله در زمینه گردشگری دریایی به شمار می رود. مفهوم 
گردشگ���ری دریایی در کشور ما هنوز به ط���ور واقعی درک نشده است و 
گرفته  گردشگری دریایی در نظر  لذا تفریحات ساحل���ی و آبی به عنوان 
شده که چیزی فراتر از تفریحات و نیازمند معرفی، برنامه ریزی و آموزش 
صحی���ح نیروهای فعال در گردشگری دریای���ی است که این وظیفه در 
کنار و با همکاری دیگر سازمان ها و نهادهای ذی ربط از جمله سازمان 
که مسوولیت خطیر و پراهمیت فنی و ایمنی آن را  بن���ادر و دریانوردی 

عهده دار هستند، محقق خواهد شد.

ی اعالم کرد: ی داخلی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگر جاللی، مدیرکل گردشگر

از آنجا كه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یكی از ارگان های مهمی است كه در رونق گردشگری دریایی می تواند 
كمک حال صنعت دریانوردی و در عین حال بهره مندی مسافران از 
مواهب و موقعیت های سفرهای دریایی شود، در این راستا فرصت 
را مغتنم شمرده و نظر بهروز جالی مدیر جدید گردشگری داخلی 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را جویا شدیم.

 ماهنامه »بندر ودریا«، ضمن آرزوی موفقیت برای این مدیر سازمان 
میراث فرهنگ���ی در انجام وظایف و مسوولیت جدید، خوانندگان 

ماهنامه را به خواندن متن این پرسش و پاسخ ها فرامی خواند:

برنامه های پیش روی سازمان گردشگری 
برای رونق دریانوردی

توسعه گردشگری دریایی نیازمند معرفی، 
برنامه ری���زی و آم���وزش صحی���ح نیروه���ای 
فع���ال در گردشگری دریای���ی است که این 
وظیفه در کنار و با همکاری دیگر سازمان ها 
و نهادهای ذی ربط از جمله سازمان بنادر و 
دریانوردی که مسوولیت خطیر و پراهمیت 
فنی و ایمنی آن را عهده دار هستند، محقق 

خواهد شد.

مــاهــنـامـه عـلمی، تحـقـیقـاتــی
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مصــاحبه



این سازم���ان چ���ه اقداماتی را  �
تقوی���ت  و  همگرای���ی  راست���ای  در 
كه در  كاركرده���ای سازمان های���ی 
گردشگ���ری دریایی نقش  توسع���ه 

دارند، انجام داده است؟
صنای���ع  فرهنگ���ی،  می���راث  سازم���ان 
گردشگ���ری اقدام کننده در  دست���ی و 
گردشگری دریایی بوده  زمینه معرفی 
کن���ون تالش زی���ادی را در راستای  و تا
گردشگری به انجام  معرفی این نوع از 
رسانده است. این سازمان با تشکیل 
گردشگ���ری دریایی« و  »کمیت���ه مل���ی 
عضوی���ت 40 نه���اد و ارگ���ان دولت���ی و 
غیردولت���ی نق���ش هماهنگ کنن���ده را 
در هم افزای���ی ت���وان اجرای���ی دول���ت 
بخ���ش  از  حمای���ت  و  فعال س���ازی  و 
خصوص���ی بر عه���ده دارد و با تشکیل 
کارگ���روه تخصص���ی در زیرمجموعه   6
گردشگ���ری دریایی سعی  کمیته ملی 
ت���وان  باالتری���ن  از  ک���ه  اس���ت  ک���رده 
همک���اری نهاده���ا در هرچ���ه سریع تر 
گردشگری  پیش بردن اهداف توسعه 
دریایی و همس���و شدن آنها بهره مند 

شود.

نظ���ام  � آین���ده  ب���رای 
چ���ه  كش���ور  دریای���ی  گردشگ���ری 
چ���ه  و  دارد  وج���ود  برنامه های���ی 
ح���ال  در  سیاستگذاری های���ی 

انجام است؟
مهم تری���ن سیاست ه���ای سازمان در 
گردشگ���ری دریایی، تقوی���ت و توسعه 
گردشگ���ری دریایی است  کمیته ملی 
زیرساخت ه���ای  ایج���اد  شام���ل  ک���ه 
گردشگری دریایی و رونق آن و تقویت 
داخلی؛هدف گ���ذاری  گردشگ���ری 
گردشگری دریایی در  جهت فعالی���ت 
گردشگ���ر ورودی؛ قرار  جهت افزایش 
گرفتن سفرهای دریایی در بسته های 
مسافرت���ی؛  خدم���ات  دفات���ر  سف���ر 
فرهنگ سازی جهت خرید و استفاده 
از بسته ه���ای سفر دریای���ی به عنوان 
کشور ایران؛  نوعی موجود از سف���ر در 
کشوره���ای هدف در  ایج���اد تعامل با 
گردشگ���ری دریای���ی )کشورهای حوزه 
کشورهای  خلیج فارس، دریای خزر و 
ح���وزه CIS( وسرانج���ام ارای���ه الگوی 
گردشگری دریای���ی اسالمی برای بازار 

گردشگری است.  بین المللی 



خداوند کریم دریاها را مسخر انسان گردانید 
کشتی ها به امرش روان و به حرکت  تا در آن 
درآیند. ب���ا توجه به موهبت ها و نعمت های 
خ���دادادی )وجود 14 جزی���ره، سواحل زیبا، 
گردشگ���ری، آب وهوای مطبوع  جاذبه های 
کز اقامت���ی- تفریحی و خرید( در استان  و مرا
و  گردشگ���ران  مقاص���د  از  یک���ی  هرمزگ���ان، 

گذران���دن تعطیالت  هموطن���ان عزیز جهت 
در ای���ام مختل���ف سال مخصوص���ا تعطیالت 
که به علت همین  نوروزی این استان است 
ک���ه بیش از  گی های���ی است  پتانسی���ل و ویژ
کش���ور در  از سفره���ای دریای���ی  95 درص���د 
این است���ان و حدود 96 درص���د از سفرهای 
دریایی استان از شهر بندرعباس به مقاصد 

که  کشوره���ای عرب���ی انجام ش���ود،  جزای���ر و 
آم���ار 10 ماه���ه س���ال 91 ت���ردد بی���ش از 8/5 
گردشگر در ای���ن استان را  میلیون مساف���ر و 
نشان می ده���د، لذا جهت انج���ام یک سفر 
دریایی ایمن و عاری از هرگونه دغدغه خاطر 
گردشگران م���وارد ذیل را مدنظر  مسافران و 

داشته باشند:

مجاز بودنیادداشت
قاسمعسگرینسبمبادی، شناورها و زمان دریانوردی

یاییوبندریشهیدباهنر معاوندر

ی دریای�ی؛  سه محور کلیدی گردشگر

مــاهــنـامـه عـلمی، تحـقـیـقـاتــی
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الف( شناورهای مجاز:
که مطاب���ق استانداردهای ایمنی  شناورهای���ی 
دریانوردی و زیر نظر ناظرین و متخصصین علم 
کارگاه های مورد تایید ساخته  دریان���وردی و در 
گواهینامه های مورد نیاز جهت  شده باشن���د و 
کرده اند. با  کس���ب  انج���ام سفرهای دریای���ی را 
کوچ���ک )اتوب���وس  دریایی  خ���روج شناوره���ای 
که با  و قایق ه���ا( از چرخ���ه حمل ونق���ل دریایی 
همت و ت���الش مدیرعامل و معاونی���ن سازمان 
بن���ادر، مدیرک���ل بن���ادر و دریان���وردی است���ان و 
مقامات استان���ی مخصوصا پشتیبانی استاندار 
استان هرمزگان و همراهی مالکان و مردم فهیم 
و والیت م���دار استان ص���ورت پذیرفت، امروز در 
که  شه���ر بندرعب���اس و در بن���در شهی���د حقانی 
کشور اس���ت، شاهد  بزرگ تری���ن بن���در مسافری 
حضور 39 فروند شناور استاندارد با تجهیزات و 
که در  امکانات روز دریان���وردی و ایمن هستیم 
که آینده  مجموع ظرفیت 3762 صندلی را دارد 
نزدیک با حضور یک فروند شناور دیگر ظرفیت 

صندلی ها به 4062 صندلی افزایش می یابد.
با پیش بین���ی 20هزار ت���ردد روزان���ه در ای���ام نوروز، 
اقداماتی در خصوص استفاده از شناورهای دیگر 
جهت خدمات رسان���ی به مسافرین در نظرگرفته 
که در ایام نوروز به چرخه حمل ونقل  شده است 
کرد، لذا هموطنان بزرگوار  دریایی کمک خواهند 
می توانند جهت انجام سفرهای ایمن دریایی از 

شناورهای مجاز استفاده کنند.

ب( زمان دریانوردی مجاز:
ب���ا توجه به ن���وع شناور و ظرفی���ت و قابلیت های 
که در چه شرایط جوی امواج )فورس  دریانوردی 
دری���ا( می تواند دریان���وردی ایمن داشت���ه باشد، 
زمان تردد مجاز متغیر اس���ت و معموال از 6 صبح 

ت���ا ساعت 23 در شرایط عادی و با توجه به وجود 
مسافر می تواند این زمان ادامه داشته باشد، اما 
در شرای���ط جوی نامساعد که توسط هواشناسی 
ک���ز اصل���ی و فرعی جستجو و نج���ات دریایی  و مرا
)MRCC( ب���ه تمام���ی شناوره���ا اع���الم می ش���ود، 
در ص���ورت ناایم���ن بودن شرایط دری���ا، ترددهای 
دریایی صورت نمی گیرد که براساس تجربیات در 
این زمان معموال شناورهای غیرمجاز )قایق های 
فاقد تجهی���زات ایمنی( از ع���دم اطالعات دریایی 
کرده و مبادرت به جابه جایی  مسافران استفاده 
مساف���ر از خط���وط ساحل���ی و مب���ادی غیرمج���از 
می کنن���د، که م���ردم شری���ف و گردشگ���ران بزرگوار 
باید به این نکته توجه داشته باشند و با اینگونه 

شناورها جان خود و خانواده را به خطر نیندازند.

ج( مبادی مجاز: 
بن���ادر و اسکله های استان���دارد که تحت مالکیت 
یا نظ���ارت سازم���ان بن���ادر و دریان���وردی فعالیت 
می کنن���د و امکان���ات رفاه���ی و تجهی���زات ایم���ن 
مناسب تردد مسافر را دارا می باشند. این بنادر در 
استان  هرمزگان عبارت از بندر شهید حقانی، بندر 
شهید باهنر، بندر جزیره هرمز، بندر بهمن قشم، 
کری قشم، بنادر پهل و الفت، بندر  بندر شهید ذا
لنگ���ه، بندر چارک، بندر افتان و کیش هستند که 
ک���ه قصد انجام  هموطن���ان و گردشگ���ران عزیزی 
سفرهای دریایی را دارند، از بنادر ذکر شده اقدام به 
کنند و از خطوط ساحلی و از قایق های  مسافرت  
تشتی غیرمجازی که گاهی مبادرت به جابه جایی 
مساف���ر می کنند، استفاده نکنن���د و حتی از مجهز 
ب���ودن قایق ه���ای تفریحی که مب���ادرت به گشت 
کنار ساحل و انج���ام تورهای تفریحی می کنند به 
تجهیزات ایمنی مخصوصا جلیقه نجات مطمئن 
شون���د. لذا سازمان بنادر با تمام تجهیزات و قوا تا 

جای���ی که در ت���وان دارد نسبت ب���ه امر جستجو و 
نجات شناورهای مضطر در دریا اقدام خواهد کرد، 
ام���ا امدادرسانی به شناوره���ای غیرمجاز به علت 
کی  نداشتن تجهی���زات اطالع رسانی همچ���ون وا

کی و VHF بسیار مشکل و زمان بر خواهد بود. تا

اقداماتی که در راستای تسهیل سفرهای 
نوروزی در دست انجام می باشد:

1( تشکیل ستادهای نوروزی و کارگروه های ایمنی 
بن���ادر و آب راه ه���ا، کارگ���روه  شناوره���ای مسافری 
کارگ���روه بررس���ی ی���ا تدوی���ن  کارگ���اه آموزش���ی و  و 

آیین نامه ها و دستورالعمل های مسافری
2( بازرس���ی ایمن���ی و فن���ی از تمام���ی شناورهای 

مسافری در فاز اول
3( تجهی���ز بنادر مساف���ری به تجهی���زات نجات، 

مقابله با آلودگی، آتش نشانی و امکانات رفاهی
4( برگزاری نه جلسه مشترک داخلی با ارگان های 

مرتبط با مسافرت های دریایی
که  ک س���ازی مغروقه های���ی  5( آغ���از عملی���ات پا
در مسی���ر ت���ردد شناوره���ای مساف���ری هستند با 
اختصاص 6 میلیارد تومان���ی سازمان بنادر برای 

این پروژه
کم عم���ق بنادر  6( ش���روع الیروب���ی اسکله ه���ای 

مسافری
کنترل  کنترل ایمنی و  7( حضور مستمر بازرسان 

تردد بر روی اسکله ها تا آخرین تردد شناورها
8( فع���ال ب���ودن سامان���ه 300076373000 جهت 
دریاف���ت وضعیت هواشناسی و وضعی���ت دریا با 
ارسال پیامک  خالی جهت دریافت راهنمای پیام
دریاف���ت  جه���ت   1550 شم���اره  اختص���اص   )9
پیام های اضط���راری در مرکز جستجو و نجات 
بندرعباس ب���رای دریافت پیام های اضطراری 

از شناور.
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شرکت کشتیرانی والفجر از شرکت های وابسته به گروه کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران بیش از 26 سال است که در امر جابه جایی کاال و مسافر در 
منطقه خلیج همیشه فارس و دریای عم���ان و شمال اقیانوس هند در 
فعالیت بوده و ساالنه قریب به 300 هزار کانتینر،  650هزار مسافر و 20 هزار 
خودرو جابه جا می کند. این شرکت با دارا بودن 7 فروند کشتی کانتینربر با 
ظرفیت بین 270 تا 1100 کانتینر ٬ 4 فروند کشتی کاتاماران تندرو با ظرفیت 
ه���ر یک 225 ت���ا 243 نفر مسافر و دو فروند کشت���ی RORO جهت حمل 
توأمان بار و خودرو با ظرفیت مجاز هرکدام 600 نفر مسافر و 140 دستگاه 
خودرو همواره به عنوان پلی ارتباطی بین بنادر و جزایر داخلی و اهالی و 
کش���ور با کشورهای همجوار در حاشیه  کنین شریف مناطق جنوبی  سا
جنوبی خلیج فارس که گاهی دارای قرابت خویشاوندی نیز هستند، عمل 
AHT/ کرده است. ضمنا ارائه خدمات به سکوهای نفتی با شناورهای

PSV از دیگ���ر خدمات شایسته ای است که شرکت کشتیرانی والفجر در 
منطقه به صنعت نفت کشور عزیزمان ارائه می کند.

ب���ا این وجود شرکت یادشده به عنوان شرکتی ملی همواره تالش داشته 
که با انجام سرمایه گذاری های الزم در انجام بهینه رسالت خود به نحوه 
ک���ه در این راست���ا سرمایه گ���ذاری در خرید و نصب  مطل���وب اق���دام کند 

اسکله های شناور و ساخت ترمینال مسافری در بنادر بوشهر و بندرلنگه، 
خری���د و نصب 7 فقره اسکله شناور در دیگر بنادر و جزایر مختلف کشور، 
کاتاماران و گردشگ���ری رو-رو ازجمله اقدامات  خری���د شناورهای تندرو 
مرتبط این شرکت در سنوات گذشته بوده است. همچنین در هر زمانی 
که شرایط ملی و میهنی ایجاب کرده است، این شرکت با استفاده از تمامی 
توان عملیاتی خود نسبت به عرضه خدمات مورد نیاز جهت رفع نواقص 
که از جمله ورود به سرویس بندرلنگه حسب  و کاستی ه���ا اقدام نموده 
درخواست فرمانداری و شهرداری بندرلنگه و بخشداری جزیره خارگ و 
گهانی  مدیریت امور دریایی سازمان بن���ادر و دریانوردی در پی خروج نا
شرکتی خصوصی که در این مسیر فعالیت می کرد و یا ورود به مسیر قشم 
کل بنادر و دریانوردی  حسب اوامر استانداری هرمزگان و مدیریت اداره 
گذشت���ه در آن منطق���ه و جمع آوری  گوار س���ال  است���ان پ���س از واقعه نا
شناورهای غیرایمن و غیراستاندارد، با انتقال یکی از شناورهای توانمند و 
ایمن خود، در واقع نسبت به تبدیل به احسن کردن شرایط اقدام نمود 
و اقدام���ات و خدم���ات مشابه در مسیر جزیره خ���ارگ و مانند آن از دیگر 

خدمات ارزشمند این شرکت طی سنوات اخیر بوده است.
کنون با آن مواجه است کمبود  که این شرکت هم ا با این وجود چالشی 

برنامه های کش�تیرانی 
والفجر؛ برای توس�عه 

زحمل و نقل مسافری حمزه کشاور
مدیرعامل شرکت کشتیرانی والفجر

یادداشت
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سرمایه گذاری در خرید و نصب اسکله های 
شناور و ساخت ترمین���ال مسافری در بنادر 
بوشه���ر و بندرلنگه، خری���د و نصب 7 فقره 
اسکله شناور در دیگر بنادر و جزایر مختلف 
کشور، خرید شناوره���ای تندرو کاتاماران و 
گردشگری رو-رو ازجمل���ه اقدامات مرتبط 

این شرکت در سنوات گذشته بوده است

منابع و نقدینگی جهت سرمایه گذاری های جدید به منظور جایگزینی 
و توسع���ه ناوگان و همچنین نرخ بسی���ار پایین بلیت مسافری است که 
به ری���ال ب���وده و پاسخگوی نیازهای سنگی���ن ارزی حف���ظ و نگهداری 

کشتی های ایمن و استاندارد نیست.
کرات و مکاتبات متعددی با مقامات ذی ربط و از جمله   در این راستا، مذا
سازم���ان بنادر و دریانوردی کشور و مقام���ات ارشد استان، فرمانداری و 
بخشداری های ناظر بر منطقه صورت گرفته و منجر به اخذ مصوباتی هم 

کان در جریان است. شده که پیگیری در این خصوص کما
کلی���ه امکان���ات و  ب���ا  ای���ن ح���ال ای���ن شرک���ت ضم���ن عرض���ه خالصانه 
توانمندی ه���ای خ���ود و با در اختیار داشت���ن زیرساخت ها، دانش فنی، 
پرسنل مجرب دریایی و ستادی و نام و شناسه معروف در سطح منطقه 
کمیتی  که سازمان های ذی ربط و به ویژه سازمان متولی حا تقاضا دارد 
در این عرصه عنایت و توجه خاص و ویژه ای مبذول داشته و مساعدت 
الزم و شایسته جهت ارتقای کیفیت خدمات و جابه جایی ایمن مسافر و 
کن در بنادر و جزایر  گردشگر به منظور عرضه مطمئن به هموطنان عزیز سا
کشور معمول نمایند. ضمنا این کشتیرانی همانند سنوات گذشته، برنامه 

سفرهای ویژه ای جهت رفاه حال مسافرین نوروزی تدارك دیده است.

برنامه ویژه ایام نوروز 1392 کشتیرانی والفجر
1- برنامه سفرهای خارجی:

کشتی ایران هرمز 12 با ظرفیت 381 مسافر تا تاریخ 28 اسفند سال جاری 
با انجام سه سفر رفت و برگشت در هر هفته در مسیر بندرعباس/ شارجه 
و بالعک���س به سفرهای خود ادام���ه و سپس به برنامه سفرهای نوروزی 

تشریحی در بند 2 ذیل ملحق خواهد شد.
کشتی ایران هرمز 14 با ظرفیت 381 مسافر تا تاریخ یادشده با انجام سه 
سف���ر در هرهفته در مسیر بندرلنگه/ دب���ی و بالعکس به سفرهای خود 
ادامه خواهد داد و سپس به برنامه سفرهای نوروزی تشریحی در بند 2 

ذیل ملحق خواهد شد.
کاتام���اران و تن���درو برلیان با ظرفی���ت 235 مسافر ت���ا تاریخ یکم  کشت���ی 
فروردی���ن س���ال 92 خورشیدی با انج���ام سه سفر رف���ت و برگشت در هر 
هفته و پس از آنان تا تاریخ چهاردهم فروردین 92 هر 4 روز یك سفر رفت 
و برگشت در مسیر خرمشهر/ کویت و بالعکس ادام���ه داده و در روزهای 
مازاد خود در ایران به ارایه سفرهای تور گردشگری در اطراف خرمشهر و 

اروندرود جهت مسافران نوروزی مبادرت خواهد کرد. 
2- برنامه سفرهای داخلی :

کشت���ی ایران هرم���ز 12 با ظرفیت 600 مسافر و گردشگ���ر و حمل 120  ½
دستگاه خودرو سواری از تاریخ 29 اسفند تا 13 فروردین سال آینده روزانه 

سه سرویس در مسیر بندرلنگه/کیش و بالعکس ارایه خواهد کرد.
کشتی ایران هرمز 14 با ظرفیت 600 مسافر و گردشگر و حمل 120 دستگاه  ½

خودرو سواری از تاریخ 27 اسفند 91 تا سیزدهم فروردین سال آینده روزانه 
سه سرویس در مسیر بندرلنگه/کیش و بالعکس ارائه خواهد کرد.

 توضیح اینکه دو شن���اور فوق الذکر به صورت ضربدری بین کیش و  ½
لنگه انجام سفر خواهند کرد.

 به منظور رفاه حال مسافرین و انجام سفرهای ایمن، این شرکت با  ½
دو فروند کشتی کاتاماران تندرو ) هریك با ظرفیت 235 مسافر( روزانه 4 تا 
5 سفر رفت و برگشت در مسیر بندرعباس/ قشم و بالعکس ارایه سرویس 

خواهد کرد.
قاب���ل ذک���ر است که با توجه ب���ه ضریب ایمنی بسیار ب���االی کشتی های 
فوق الذک���ر و ت���ردد در مسیر اسکله شهید حقان���ی بندرعباس به اسکله 
کری قشم، اجرای این مهم مورد توجه و رضایت کامل مسافرین  شهید ذا

در این مسیر قرار گرفته است.
کشت���ی کاتام���اران و تن���درو زمرد با ظرفی���ت 235 مساف���ر روزانه یك  ½

سرویس رفت و برگشت و در صورت تقاضا در مواردی دو سرویس در مسیر 
خارگ / بوشهر/ خارگ انجام خواهد داد.

گردشگ���ران از جاذبه ه���ای دریایی، این شرکت  ½ به منظور استفاده 
براس���اس درخواست گردشگ���ران و تورگردانان به طور همزم���ان در بنادر 
جنوب���ی کشور با هماهنگ���ی مقامات استان���ی و محلی نسبت ب���ه ارایه 

تورهای دریایی اقدام خواهد کرد.
ضمنا حسب هماهنگی به عمل آمده با شرکت کشتیرانی کیش که یکی 
از زیرمجموعه های این شرکت است، برنامه های نوروزی مکمل به شرح 

ذیل ارایه خواهد شد:
انجام دست کم 4 سرویس رفت و برگشت در مسیر بندرچارك / کیش  ½

و بالعکس و انجام 2 تور شبانه در اطراف جزیره کیش با کشتی کاتاماران 
گوهر با ظرفیت 235 مسافر.

انج���ام دست کم 2 سرویس رف���ت و برگشت در مسیر بن���در چارك /  ½
کیش و بالعکس با لندینگ کرافت آریا با ظرفی���ت 200 مسافر و 40 خودرو 

سواری.
کواریوم و دی���د زیر آب در  ½ انج���ام روزان���ه 8 گشت تفریحی با کشتی آ

حاشیه ساحلی جزیره کیش با ظرفیت 40 مسافر در هر سفر. 
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ی دریایی تعریف شود: اگر گردشگر
1�    تكلیف سواحل مشخص می شود.

� سازم���ان بن���ادر و دریان���وردی ب���رای ص���دور 
مجوزهای الزم در خصوص گردشگری دریایی، 
گرفتار پاسخ های استعالم از سایر سازمان هایی 
کمتری���ن ارتب���اط را ب���ا بخ���ش مهندسی  ک���ه 

سواحل دارند، نمی شد.
� سازمان ه���ای م���وازی مانن���د منابع طبیعی، 
مسکن و شهرسازی، آب منطقه ای و جنگل ها 
و مرات���ع پرونده ه���ای مربوط���ه را ب���ه دلی���ل 

کد نگه نمی دارند. تکلیفی 10 ساله، را بال
� ب���رای برنامه ری���زی سواح���ل دستگاه ه���ای 
و  ساحل���ی  مناط���ق  روستای���ی  و  شه���ری 
سازمان ه���ای دولت���ی، استان���ی و مرک���زی ب���ه 
تنهایی عمل نمی کنند و در برنامه ریزی کالن 
کشوری و با تمرکز در یک سازمان از دوباره کاری 
جلوگی���ری می شود و ی���ک سازم���ان می تواند 
کش���ور را متمرک���ز انجام  طرح جام���ع سواحل 

دهد.
� دامن���ه فعالی���ت سازمان بن���ادر از دریاها به 
کلی���ه آبراه ه���ا، رودخانه ه���ا، تاالب ها و حتی 

سدها کشیده خواهد شد.
� آزادی سواح���ل در چالش ه���ای حقوق���ی و 

قضایی سرگردان نمی ماند.
در  بی تجرب���ه  مدی���ران  سلیقه گرای���ی   �
دستگاه های دولتی، مانند شهرهای بندری 

چندگانگی در سواحل ایجاد نخواهند کرد.
2� ارك���ان و اج���زای گردشگری آن مشخص 

می شود.
کن���ار ساح���ل قص���د  کودک���ی در  گ���ر  � حت���ی ا
ماسه بازی را داشته باشد، مکان و برنامه های 
ام���ر  ای���ن  ب���رای  الزم و تمهی���دات مناس���ب 

پیش بینی شده است.
گردشگری یا مسافری در قالب  گر قصد سفر  � ا
تفریح���ات دریایی وج���ود داشته باش���د، نوع 
صندلی و امکانات کشتی و نرخ آن پیش بینی 

شده است.
� معم���اری سواحل کنترل می شود و متناسب 
ب���ا شرایط اقلیمی این معماری ه���ا و امکانات 
اقامتی یا تفریحی آنها در دستور کار سازندگان 

خواهد بود.
� ابزاره���ای تفریح���ی آن معرف���ی و در دسترس 

عموم قرار می گیرد.
� استاندارده���ای خشک���ی ب���ه استانداردهای 

دریایی تغییر می یابد.

رونق گردشگری دریایی، 
13                                       منوط به تعریف مفاهیم

اهمی���ت تعری���ف صحیح و دقیق در هر علم و رشته ای، خصوص���ا در فلسفه روشن و بدیهی است. علم 
ریاضیات و نیز هندسه با یک سلسله تعاریف آغاز می شوند. در علوم تجربی نیز تعریف اهمیت شایانی 

دارد. )مثا تعریف فلز، شبه فلز، اسید، گیاه و ...(
و نیز در علم اخاق، تعریف صحیح امور اخاقی مانند وجدان، فضیلت، سعادت و نیز هر یک از فضایل و 
كه مثا ممكن است حسد و غبطه، با هم مشتبه شوند؛ حال آنكه حسد  رذایل آدمی ضروری است؛ چرا
از جمله رذایل اخاقی و غبطه از جمله فضایل است و یا قناعت كه ممكن است با تنبلی و تن پروری و 
راحت طلبی یكی انگاشته شود، بنابراین تنها با تعریف دقیق است كه وجه امتیاز امور مختلف از یكدیگر 
آشكار می شود و حدود و قلمرو اصلی اشیا و امور معلوم می گردد. چه بسا دو تن بر سر امری نزاع می ورزند 
گر  و مدت ه���ا به مجادله می پردازن���د؛ در صورتی كه شاید آن امر را به دو معنی مختلف به كار برند. اما ا
نخست آن را تعریف كنند و مقصود خود را از آن امر بیان نمایند و معلوم كنند كه آن كلمه را به چه معنی به 

كار می برند، شاید اساسا اختافی بر جای نماند.
در واقع، نزاع ها و كشمكش های فراوانی در مسایل علمی و غیرعلمی، حتی در امور سیاسی روی می دهد 

كه منشا آن، ابهام و اجمال مفاهیم و الفاظی است كه به كار می رود.
اساسا وقتی طرفین گفت وگو درباره یک مساله، بر محدوده معنای یک لفظ محوری و مرزها و حدود آن 
اتفاق نظر نداشته باشند، معانی به درستی منتقل نمی شوند و به همین دلیل، هر یک از طرفین ماجرا در 
اثر سهل انگاری و ضعف اندیشه، به همان تصور مبهم و مشوشی كه در ذهن خود دارد، قناعت ورزیده و 
پایه های تفكر خود را بر چنین تصوراتی بنا می سازد. در این میان گردشگری دریایی یكی از مسایلی است 
كه به گفته منتقدان عدم استفاده از تمام پتانسیل های آن، متاثر از بی هدفی همچون كشتی بی ناخدایی 
گیر بی هدف در حركت است؛ تاطمی كه خطرات ناشی  می ماند كه در دریای متاطم قوانین دست وپا
از سایق مدیران و جبر طبیعت در كمین این كشتی است، لذا نگارنده این تحلیل با ذكر عنوان مشروط 
گر گردشگری دریایی تعریف شود؟« كوشیده به اتفاق های خوب سیزده گانه تعریف گردشگری دریایی  »ا

اشاره كند.      

یادداشت

مجید سلیمانی مقام
ویس ین سر مدیرعامل شرکت کیش مار

 )SEATTLE PORT( بندر سیاتل   
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گردشگ���ری و تجهیزات مورد نیاز در  � امکانات 
کم جمعیتی  کلیه سطوح ساحلی با توجه به ترا

تنظیم و برنامه ریزی می شود.
گردشگری  � ب���رای استف���اده از ارکان و اج���زای 
دریایی گروه های فنی طبقه بندی و کیفیت و 

کمیت آنها درجه بندی می شود
� نیازه���ای منطق���ه ای در توسع���ه امکان���ات و 
اجزای گردشگ���ری در کل کشور اولویت بندی 

خواهد شد.
3� قابلیت برنامه ریزی پیدا می كند.

� انجام عملیات ساحلی، دریایی و... در مناطق 
مختلف ساحل���ی کشور با توجه ب���ه امکانات، 
توانایی ه���ا، اقلی���م و فرهن���گ دسته بن���دی و 

برنامه ریزی خواهد شد.
� در برنامه ریزی از اقدامات دولتی و خصوصی 

تکراری و جلوگیری خواهد شد.
� پتانسیل های خارجی و برون مرزی ها در این 

برنامه ریزی قابلیت اجرایی پیدا خواهند کرد.
� از سق���وط یا سعود بیش از حد سرمایه گذاری 

جلوگیری خواهد شد.
4� سازمان های اضافی حذف می شوند.

کردن  � بیش از 20 دستگاه دولتی از اظهار نظر 
در این بخش حذف خواهند شد.

گیر ای���ن سازمان ها حذف  � قوانی���ن دست و پا
خواهد شد.

� سلیقه گرای���ی مدی���ران با توجه ب���ه نامفهوم 
بودن مقررات حذف خواهد شد.

� بسیاری از سوءاستفاده ها از منابع طبیعی در 
این بخش حذف می شود.

� بزرگ تری���ن سد سرمایه گ���ذاری در این بخش 
برچیده خواهد شد.

� زمان سرمایه گذاری و رسیدن به بهره برداری 
به شدت کوتاه خواهد شد.

� انگیزۀ سرمایه گذاری داخلی و خارجی ایجاد 
خواهد شد.

5� قانون تعریف خواهد شد.
گردشگری دریایی قانونی وجود  � برای اجرای 

ندارد.
� تعری���ف قان���ون تعیین کنن���ده سرنوشت این 

صنعت خواهد بود.
� قان���ون اساس���ی بنیان این صنع���ت در کشور 

خواهد شد.
6� آم���وزش و تربیت نی���روی انسانی شكل 

می گیرد.
گر تمام شاخص های این صنعت مشخص  � ا
وکلی���ه اب���زار و ارک���ان آن آمادۀ فعالی���ت باشد، 

نیروی انسانی مجرب وجود ندارد.
� آموزش نیروی انسانی زمان بر است.

� آموزش نیروی انسانی بایستی به موازات سایر 
ارکان گردشگری توسعه یابد.

� بدون قانون آموزش معنی نخواهد داشت.

� آموزش نیروهای انسانی تضمین موفقیت یا شکست پروژه های این صنعت است.
� در آینده حساسیت و امنیت این صنعت و شرایط جبر طبیعت امکان تربیت و استفاده از نیروهای داخلی را 

تحت شعاع قرار خواهد داد.
7� بودجه پیش بینی می شود.

� هزینه های متعددی در بخش های دریایی و آبی کشور بدون در نظر گرفتن این صنعت هزینه می شوند و این 
هزینه ها پس از تعریف در ردیف بودجه این صنعت قرار خواهد گرفت.

� کنت���رل هزینه و شناسای���ی نیازهای سایر ارگان ها در ارتباط با این صنع���ت بودجه قابل مالحظه ای را برای 
صنعت گردشگری دریایی ذخیره خواهد کرد.

� محیط زیست، شیالت، سازمان آب، شهرداری ها، سازمان بنادر و سازمان میراث فرهنگی، وزارت مسکن و 
شهرسازی، وزارت راه، هالل احمر، حوادث غیرمترقبه، نیروی انتظامی، مرزبانی و .... از جمله دستگاه هایی 

هستند که بودجه مترادف با گردشگری دریایی دارند.
8� توسعه پیدا می كند. 

� ب���ا برنامه ری���زی و تدوین قوانین و جذب اعتبارات و ح���ذف بوروکراسی ها و موانع موجود انگیزه کافی برای 
سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به وجود خواهد آمد.

� با درنظر گرفتن اولویت ها و سواحل و شناسایی پتانسیل های طبیعی مانند ساحل توریستی کشور این بخش 
صنعت به سرعت توسعه خواهد یافت.

9� اقتصادی می شود.
� ش���رط اصل���ی در بخش خصوصی سرمایه گذاری رکن اقتصادی آن اس���ت. با رفع موانع مطروحه توجیهات 
اقتص���ادی طرح های گردشگ���ری دریایی افزایش می یاب���د. در این توجیه اقتص���ادی طرح ها باعث توسعه 

اقتصادی و عمران سواحل خواهد شد.
� بخش های مختلف ورشکسته کشور مانند کشتی سازی ها رونق پیدا خواهند کرد.

� روستا های اطراف در درون این طرح تغییر شکل اقتصادی پیدا خواهند کرد.
� بیش از 400 شغل درگیر موضوع های اقتصادی این طرح خواهند شد.

� اشتغالزایی آن کمک اقتصادی به کشور خصوصا استان های ساحلی خواهد بود.
10� فرهنگ سازی می شود.

� هیچ ارگانی در کشور در بخش فرهنگ دریایی ایران فعال نیست.
� با ارتقای فرهنگ دریایی و تاریخ دریایی کشور نیروهای عالقه مند جذب این صنعت خواهند شد.

� با فرهنگ سازی بخش عمده ای از مشکالت جاری بهره برداری از سواحل حل خواهد شد.
� باالترین مقام گردشگری تا ساده ترین عوامل آنها درک درستی از دریا و ساحل پیدا خواهند کرد و به نوعی 

دریایی خواهند شد. 
11� سوانح و بحران های موجود و آنی كنترل می شود.

� بسیاری از طرح ها بدون در نظرگرفتن ضریب ایمنی مسافران در حال اجراست و این طرح ها مدیریت خواهد 
شد.

� سوانح و خطرات ناشی از جبر طبیعت در کمین سرمایه گذاران است.
� حوادث در حال وقوع هستند.

� با تعریف این صنعت متولی کنترل و امداد و نجات آن نیز مشخص خواهد شد.
� بدعت های نادرستی درحال شکل گیری است.

� تغییر دادن فرم و کنترل سوانح در آینده با شکل گیری سازه ها و ارکان گردشگری موجود در آینده هزینه های 
بسیاری خواهد داشت.

كمیت و دفاع 12� حا
کمیت کشور در آب های مرزی افزایش می یابد. � با تعریف گردشگری دریایی حا

� امکانات گردشگری در زمان جنگ شکل دفاعی به خود خواهند گرفت.
� ایجاد پایگاه های مخفی دشمنان در مرزهای بدون سکنه کشور افشا شده و جایگاهی برای قاچاق کاال در 

سواحل باقی نمی ماند.
و در انتها متولی گردشگری دریایی پیدا می شود.

گر دولت بخواهد و با جدیت کمیته ملی گردشگری ایران را که در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شکل  ا
گرفته است حمایت کند، بسیاری از این مسایل حل خواهد شد.

گر شرایط موجود ادامه پیدا کند به دلیل پایین بودن کیفیت طرح ها مشکالت بزرگی در آینده  در حال حاضر نیز ا
نه چندان دور به وجود خواهد آورد و بسترسازی آن در آینده و تشویق سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی 

چالش های بسیاری خواهد داشت، زیرا ساخت وساز در بستر بکر به مراتب بهتر از بستر نامناسب است.  
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ل احمر در راستای اهداف بشردوستانه و تسکین دردهای  جمعیت هال
بشری ب���ه منظور خدم���ات امدادونجات دریای���ی و ساحلی به صورت 
شبان���ه روزی در پایگاه های ثاب���ت دریایی و پست ه���ای امدادونجات 
ح های فصلی )نوروزی- تابستانه-  ساحلی سالم سازی دریا در قالب طر

زمستانه( ارایه خدمات می کند.

1- وضع موجود:

توضیحاتتعدادشرح

ثابت17تعداد پایگاه های امدادونجات دریایی

نج���ات  و  ام���داد  تع���داد پست ه���ای 
ح تابستانی53ساحلی داخل طرح )سالم سازی( طر

نج���ات  و  ام���داد  تع���داد پست ه���ای 
ح تابستانی300ساحلی خارج طرح )کاهش غریق( طر

پست ه���ای  و  پایگاه ه���ا  ک���ل  جم���ع 
370امدادونجات دریایی و ساحلی

دستگاه85تعداد قایق نجات و جیمینی

70ست نجات دریا

48ست غواصی پنج نفره

2- اقدامات انجام شده:
1250 نفر - آموزش شنا  
250 نفر - آموزش نجات غریق         

50 نفر - آموزش سکانداری  
160 نفر - آموزش غواصی  

)8پایگاه( - توسعه پایگاه های دریایی   

3- خدمات ارایه شده در 11 ماه گذشته
ح تابستان در کل به 5008 نفر  در این میان در پست ها و پایگاه ها در طر
کز  که 4974 مورد آنها سرپایی بوده و 134 نفر به مرا خدمات ارایه شده 

درمانی منتقل شده اند.

ح وظایف پایگاه دریایی شر
ارای���ه خدمات جستج���و و نجات در سوانح دریای���ی در حوزه تحت  �

پوشش پایگاه 
کمك ه���ای اولیه ب���ه مصدومی���ن و سانحه دیدگان  � ارای���ه خدمات 

حوادث و سوانح دریایی
کز درمانی � انتقال و اعزام مصدومین و مجروحین به نزدیك ترین مرا
ارای���ه خدمات اسکان و تغذیه اضط���راری به سانحه دیدگان تا رفع  �

مشکل
همکاری و هماهنگی با سازمان بنادر و سازمان های همکار در امر  �

ام���داد و نجات دریایی با توجه به توان عملیاتی شناورهای موجود در 
پایگاه

ح های فصلی استمرار می یابد؛ ارایه خدمات در قالب طر

تالش شبانه روزی»هالل احمر« در امداد و نجات دریایی یادداشت
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تعداد 
عملیات

تعداد 
حادثه دیده

تعداد 
مصدومین

تعداد نجات یافته 
ل احمر توسط هال

درمان 
سرپایی

مصدومین انتقالی 
به مرکز درمانی

آمبوالنس به کار 
گرفته شده

477768382316125191404

قبل از عملیات
کردن حوزه فعالیت و مناطق عملیاتی دریایی با توجه  � مشخص 

ب���ه حضور سازمان های همکار جهت انج���ام خدمات امدادونجات 
کثر 5 مایل عمق دریا(  )حدا

کافی از حوزه فعالیت پایگاه و شاخص های دریایی آن � شناخت 
کام���ل از آماده به ک���ار ب���ودن دستگاه ه���ا و تجهیزات  � اطمین���ان 

کردن روزانه آنان  نجات با چك 
حضور مستمر نی���روی انسانی متخصص و آموزش دیده در طول  �

24 ساعته در پایگاه
رعایت دستورالعمل نگهداری، تجهیز و ایمنی قایق های نجات  �

)پیوستی(
بیمه دریایی عوامل و تجهیزات پایگاه قبل از اعزام به عملیات ها  �
کس���ب تکلی���ف از  � حض���ور در استمداده���ا و سوان���ح دریای���ی ب���ا 

مسوولین ذی ربط و هماهنگی سازمان های مسوول

حین حادثه 
ارزیابی منطقه حادثه �
رعایت نکات ایمنی محیطی منطقه حادثه قبل از شروع عملیات  �

رعای���ت نک���ات ایمنی استف���اده از تجهیزات و امکان���ات در زمان  �
عملیات 

رعایت نظم، انضباط و سلسله مراتب در طول مدت ماموریت  �
گ���زارش بیم���ار و عملی���ات در زمان  � تکمی���ل ب���ا دق���ت فرم ه���ای 

عملیات
اعالم پایان ماموریت یا عملیات به دستور سرپرست تیم �

بعد از عملیات
گزارش تکمیلی به مرکز و ثبت وقایع در دفتر پایگاه  � اعالم 
شستشو و ضدعفونی آمبوالنس، قایق و تجهیزات پزشکی �
گزارش  � کنترل و سرویس تجهیزات امدادونجات پایگاه دریایی و 

کمبودها
تجهی���زات  � از  استف���اده  در  الزم  مه���ارت  وکس���ب  بازآم���وزی 

امدادونجات دریایی 
بازدی���د فنی از تجهی���زات پایگاه دریایی به ص���ورت روزانه جهت  �

آماده به کار بودن آنان در زمان عملیات
استف���اده از قایق ه���ای نج���ات و خودروه���ای مستق���ر در پایگاه  �

جهت انجام ماموریت های دریایی 
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دولت جمهوری اسالمی ایران در سال 1373 خورشیدی 
کنوانسیون بین الملل���ی جستجو و نج���ات دریایی  ب���ه 
ملحق شد و سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی 
گردید. در سال 1375 در  کنوانسیون تعیین  اجرای این 
راستای طرح ملی جستجو و نجات دریایی، دولت طی 
بخشنام���ه شم���اره 13363/1260 از تم���ام دستگاه ها و 
سازمان ه���ای ذی ربط دولتی در کش���ور درخواست کرد 
که با سازمان بن���ادر و دریانوردی همکاری الزم را جهت 

نجات افراد مضطر در دریا داشته باشند.
تح���ت  آب ه���ای  در  ساح���ل  کیلومت���ر   5800 ای���ران 
کمیت  در اختیار دارد، سالیانه حدود 50هزار کشتی  حا
اقیانوس پیم���ای تجاری و نفتک���ش از تنگه هرمز عبور 
می کنن���د و 7 ه���زار شناور سنت���ی و لن���ج در این آب ها،  
فعالیت می کنند . به این ترتیب همواره مناطق دریایی 
کشورمان مستعد وقوع ح���وادث و تلفات انسانی اند، 
ل���ذا اقدامات برای ایجاد یك سیستم جامع و توانمند 
ک���ه بتوان���د پاسخگ���و در برابر ح���وادث دریای���ی باشد، 
الزام���ی است. از این رو سازمان بن���ادر و دریانوردی به 
کش���ور توانست���ه در سال های  عن���وان مرج���ع دریایی 
اخی���ر گام های موثری به لحاظ تامین نیروی انسانی، 
آموزش ه���ای تخصصی و تجهی���زات وی���ژه، به منظور 
کاهش اضطرارهای  ارتقای سطح ایمنی دریانوردی و 
دریایی و تقلیل تلفات انسانی ناشی از آن به عمل آورد 
کلیه دستگاه ه���ا، سازمان ها و  کید بر همک���اری  ک���ه تا

ارگان های ذی ربط دولتی دارد. 

سازمان دهی، هماهنگی و ترتیبات الزم برای هماهنگی و ارایه خدمات جستجو و نجات دریایی 
کنوانسی���ون، بسته به توانایی خود به ص���ورت تك محور یا با  از جان���ب کشوره���ای متعاهد عضو 
همکاری سایر کشورها برای کمك به افراد مضطر در دریا، باید محقق گردد. لذا درصورت دریافت 
هرگون���ه اطالع���ات مبنی بر اینکه فرد یا افرادی دچار اضطرار قطعی ی���ا احتمالی در دریا شده اند، 
کنوانسیون بین المللی جستج���و و نجات در دریا  کشور متعاه���د طبق مفاد  مراج���ع مسوول هر 
کنند. همچنین  کمك های الزم اتخاذ  بای���د اقدامات فوری را به منظور حصول اطمینان از ارایه 
کنوانسیون جستجو و نجات دریایی باید به صورت خودمحور یا در  کشوره���ای متعاهد به مفاد 
صورت نیاز یا با همکاری سایر کشورها، ارکان اصلی چارچوب قانونی، تعیین یك مرجع مسوول، 
سازمان دهی منابع موجود، تسهیالت ارتباطی، فعالیت های عملیاتی و هماهنگی و فرایندهای 
بهبود خدمات، شامل برنامه ریزی آموزش و ارتباطات برای همکاری های داخلی و بین المللی را 

برای خدمات جستجو و نجات ایجاد کنند. 
کنوانسیون باید تا حد امکان از حداقل استانداردها و  جهت اجرای این موارد، کشورهای عضو 
دستورالعمل های مرتبط تدوین شده توسط سازمان بین المللی دریانوردی )IMO( پیروی کنند. 

وضعیت جستجو و نجات در حال حاضر:
کنوانسی���ون SAR  برای اجرا، سازم���ان بنادر و دریانوردی نسب���ت به ایجاد و  پ���س از اب���الغ مفاد 
کز اصلی هماهنگی و نجات در 7 استان ساحلی و ایجاد 10 مرکز فرعی در بنادر و  سازمان دهی مرا

جزایر با تعیین محدوده های عملیاتی اقدام کرد. 
کز یادشده به سیستم های مخابراتی پیشرفته و خرید شناورهای ویژه جستجو  همزمان تجهیز مرا
کارشناسان دریایی ب���ه دوره های آموزشی  و نج���ات به نام ناجی )15 فروند( محق���ق شد و اعزام 

کز هماهنگی نجات دریایی صورت گرفت.  تخصصی جستجو و نجات دریایی برای کلیه مرا
در س���ال 1383 خورشی���دی خری���د 5 فرون���د بالگ���رد وی���ژه جستج���و و نج���ات دریای���ی مجهز به 
سیستم ه���ای خ���اص از جمل���ه سیستم زنده ی���اب هوشمند و با قابلی���ت پرواز در ش���ب و هوای 
نامساعد در دستور کار قرار گرفت که با شروع تحریم های غرب علیه ایران ورود بالگردها به کشور 

تحقق نیافت. 

چشم انداز برنامه های جستجو 
محمدرضا قادریو نجات دریایی در ایران

مدیر کل نجات و حفاظت دریایی 
سازمان بنادر و دریانوردی

یادداشت



یایی به مناسبت نوروز 1392 ویژه نامه توسعه گردشگری و مسافرت های در

35

ح های استانی برای بهره گیری از پتانسیل و  ح همیار ناجی و طر گونی از جمله طر ح های گونا طر
توانمندی ه���ای مردمی و دیگر دستگاه ها تدوین و در حال اجرا است. اجرای مانورهای ساالنه 
که برای ارتقای توانمندی و آمادگی پرسنل دست  جستج���و و نجات از جمله برنامه هایی است 
گستردگی تجهی���زات برگزار می شود.  کیفیت عملیاتی باال و  اندرک���ار جستجو و نجات دریای���ی با 
اذعان می شود که برگزاری مستمر مانورها و تمرینات به همراه همایش با موضوعات مرتبط تاثیر 
کیفیت عملیات را در این عرصه  بسزای���ی در کسب آمادگی پرسنل و تجهیزات ب���ه وجود آورده و 
افزای���ش داده است. نظ���ارت سازمان از طریق بنادر تابعه ب���ه مسافرت های دریایی به خصوص 
سفرهای دریایی که با شناورهای کوچك غیرکنوانسیونی انجام می شود، از جمله اقداماتی است 

که به ویژه در ایام تعطیالت نوروز، دهه فجر و سایر مناسبت ها اعمال می گردد.
اجرای آموزش های کوتاه مدت و میان مدت به طور رایگان برای ناخداها و ملوانان به ویژه انجام 
کنترل و بازرسی از شناورهای سنتی و الزام آنان به حفظ و برقراری ارتباطات رادیویی و ناوبری و 
که با وجود افزایش تردد دریایی در سال های اخیر،  رعایت اصول ایمنی دریانوردی سبب شده 

آمار تعداد سوانح و تلفات انسانی در دریا نیز به طور محسوس کاهش یابد.
از س���ال 1389 خورشیدی سه فروند بالگرد ویژه دریای���ی برای پشتیبانی و سرعت عمل در امر 
ک���ه توانسته اند  گرفته شد  جستج���و و نج���ات در بندرعباس، بوشه���ر و بندر انزلی ب���ه خدمت  
گرفته در  کنن���د. ماحصل اقدامات ص���ورت  کیفیت مطلوب ارایه  عملی���ات SAR دریای���ی را ب���ا 
سال ه���ای اخی���ر در خصوص جذب نیروی انسان���ی و استفاده از تجهی���زات مناسب به همراه 
ح های موجود و همچنین بهره گیری از نیروهای مردمی  آموزش های تخصص���ی و بازنگری طر
تح���ت عنوان همیار ناجی توانسته آم���ار سوانح دریایی در س���ال 1391 خورشیدی در آب های 
کمیت و نظ���ارت ایران را به میزان 15 درصد طی 9 ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه  تح���ت حا
کاهش دهد.  کاهش و آمار شناورهای مغروق در همین مدت را به میزان 90 درصد  سال 1390 
کاهش می دهد و این هدفی است  کاهش یافتن سوانح دریایی آمار تلفات انسانی را نیز  طبعًا 
کشورمان  ک���ه سازمان برای جهت دادن ایمنی و تامین بیشت���ر آن در دریا، در مناطق دریایی 

آن را با قوت دنبال می کند.

ی جستجو و نجات با سازمان های ذی ربط تنظیم تفاهم نامه همکار
که به عنوان سوانح دریایی در مقیاس  ابعاد برخی از سوانح دریایی و تلفات انسانی ناشی از آن 
ب���زرگMass Rescue Operation شناخت���ه شده ان���د، ممک���ن اس���ت پاسخگوی���ی به آنه���ا از توان 
ج باشد. به همی���ن دلیل سازمان بن���ادر و دریانوردی با  کش���ور خاص خار ی���ك سازمان مرجع یا 
بررس���ی توانمندی ه���ای امداد و نج���ات دریایی سای���ر ارگان های داخل���ی و کشورهای همجوار 
که سوانح بزرگ دریایی در  کرده تا در مواقع لزوم  اقدام به تنظیم و امضای تفاهم نامه همکاری 
خ می دهد، بتوانند در کمترین زمان ممکن آمار تلفات  خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر ر
کویت و روسیه تفاهم نامه  را ب���ه حداقل برسانند. البته در این رابطه ب���ا کشورهای ترکمنستان، 

همکاری امضا شده است.

اسامی سازمان ه���ا و ارگان های داخلی که با 
ی جستجو و نجات  آنه���ا تفاهم نامه همک���ار

دریایی امضا شده است:
Á سازمان هواپیمایی کشوری
Á  معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش

پزشکی
Á شرکت نفت فالت قاره
Á سازمان شیالت ایران
Á وزارت تعاون
Á اداره کل امور دریایی
Á صنایع قدس
Á )ل احمر )سازمان امداد و نجات جمعیت هال
Á نیروی دریایی سپاه
Á نیروی دریایی ارتش

برنامه های سازمان بنادر و دریانوردی جهت 
ارتق���ای کمی و کیفی خدمات جستجو و نجات 

دریایی
کاهش آمار سوانح به ویژه در  که اشاره شد،  همان طور 
مورد شناورهای مغروق، ما را بر آن داشت تا نسبت به 
ارتقای کلی سیستم جستجو و نجات دریایی گام های 
کیفی  کمی و  ح ارتق���ای  موثرت���ری برداشته ش���ود و طر

ب���ا تدابی���ر اجرای���ی سال های اخی���ر، سوانح 
دریایی ایران در سال 91 به میزان 15 درصد 
و آمار شناورهای مغروق 90 درصد کاهش 

یافت
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جستج���و و نج���ات و امدادرسان���ی دریای���ی 
امروزه دارای پیچیدگی هایی است که برای 
تحق���ق آن باید از اف���راد و کارشناسان خبره 
در ای���ن فن ک���ه از آموزش ه���ای موضوعی 

خاص برخوردار شده اند، استفاده کرد

جستجو و نج���ات دریای���ی در ایران ب���رای رسیدن به 
وضعیت مطلوب متناسب با سند چشم انداز 20 ساله 
گیرد: کار قرار  ح ذیل در دستور  کشور در 11 محور به شر

کز  تی جدید برای مرا 1( تصویب و اجرای چارت تشکیال
 )MRCCs( هماهنگی و نجات دریایی

کز اصلی و فرعی  2( ساخت وساز تاسیسات و ابنیه مرا
جستجو و نجات دریایی و تجهیز آنها با برخورداری از 

استانداردهای متداول 
نگه���داری  و  تعمی���ر  راهب���ری،  ق���رارداد  بازنگ���ری   )3

شناورهای ناجی )15 فروند( با هدف راهبری متمرکز 
4( تامین 3 فروند شناور بزرگ )Mother SAR(، 10 فروند 
شناور کوچك )RIB( به عالوه 5 فروند ناجی و یك فروند 

هاورکرافت
5( ساخ���ت و خری���د 5 فروند بالگ���رد پیشرفته و مجهز 

)شب پرواز( ویژه جستجو و نجات دریایی 

6( ساخت و خرید 2 فروند هواپیمای دو منظوره SAR و پایش و مقابله با آلودگی های دریایی 
ک���ه جستجو و نجات و امدادرسانی دریایی ام���روزه دارای پیچیدگی هایی  الزم ب���ه ذکر است 
ک���ه از آموزش های  کارشناسان خب���ره در این فن  ک���ه برای تحق���ق آن بای���د از اف���راد و  اس���ت 
کرد. تجهی���زات قابل استف���اده در این حوزه  موضوع���ی خاص برخ���وردار شده ان���د، استفاده 
اع���م از شناوره���ای دریایی و وسایل پرنده مانند بالگرد و هواپیم���ا، به ویژه بالگردهای ویژه 
جستج���و و نجات دریایی با تجهیزات خاص ناوبری، ارتباط���ی، زنده یاب هوشمند و غیره از 
کنش سریع  ک���ه ضعف یا فقدان آنها سرعت عمل نیروهای وا چن���ان اهمیتی برخوردار است 
کشورهای  کثر  که در حال حاضر ا کاهش داده و آمار تلفات را افزایش می دهد. با این تفکر  را 
گسترده  صاح���ب تکنیك های ایمنی دریان���وردی از این تجهیزات به طور مطلوب و در سطح 
استف���اده می کنند و آثار مثبت آن نیز ملموس است. سازمان بنادر و دریانوردی نیز در قالب 
که مفاد آن تدوین ش���ده و در مراحل  کیفی جستجو و نج���ات دریایی  کمی و  ح ارتق���ای  ط���ر
تصوی���ب نهایی ق���رار دارد، فع���اًل از تجهیزات هوایی )بالگ���رد و هواپیم���ا( و از توانمندی های 
ح مزبور مدرن ترین تجهی���زات به همراه  که پس از تصویب ط���ر داخل���ی بهره برداری می کن���د 

گرفت. آموزش های فنی و عملیاتی مرتبط مورد استفاده قرار خواهد 
7( استمرار برنامه های آموزشی تخصصی جستجو و نجات )تئوری و عملی( و همچنین بازدید و 

تبادل دانش و اطالعات نیروهای انسانی مرتبط با SAR با سایر کشورها 
8( برگ���زاری مانورها و تمرینات جستجو و نجات دریایی و تمری���ن مراحل SAR در شرایط نزدیك 

به سوانح واقعی در مقیاس بزرگ 
9( ایجاد انگیزه های خدمتی برای افراد عملیاتی و ستادی درگیر در عملیات جستجو و نجات و 

ریسك پذیر 
10( برنامه ری���زی برای تقوی���ت تیم های امداد و نج���ات سازمان های مردم نه���اد )NGOs( تحت 

عنوان همیار ناجی و اشاعه فرهنگ ایمنی دریانوردی 
کز اصلی هماهنگی نجات دریایی با برخورداری از  کنش سریع در مرا 11( سازمان دهی تیم های وا

آموزش و تجهیزات مناسب. 



امکانات و الزامات بندری و دریایی پایانه های مسافری
بن����ادر مساف����ری یک����ی از پیش نیازه����ای مه����م 
توسع����ه گردشگ����ری، ج����ذب مساف����ران دریایی 
و افزای����ش و رون����ق فعالیت ه����ای اقتص����ادی در 
شهر های بن����دری محسوب می شود و خدمات 
نیازمندی ه����ای  ب����ه  توج����ه  ب����ا  را  گست����رده ای 
گردشگران دریایی مهی����ا می سازد.  مساف����ران و 
می����زان و توسعه یافتگ����ی بن����ادر مساف����ری نی����ز 
بستگ����ی به تقاض����ای ب����ازار، نوع خدم����ات مورد 
انتظار مشتریان، تعداد مسافران و ابعاد و اندازه 
شناورهای مسافری و سیاست های تدوین شده 
که عوامل یادشده  توسط مقامات بندری  دارد 
مدنظر مهندسین مشاور بندرساز و پیمانکاران 
در طراحی و ساخت بنادر  مسافری قرار می گیرد. 
از ای���ن رو بن���ادر و اسکله های مسافری متناسب 
ب���ا تغیی���ر نیازه���ای مساف���ران دریای���ی و توسعه 
شناورهای مسافری ارتقا پیدا کرده و به پایانه های 
مسافری دریای���ی تبدیل شده ان���د. با تبدیل به 
کارکرد آنها نیز از روش یا مد  پایانه های مسافری، 
حمل ونقل مسافری صرف به محلی برای تأمین و 
توسعه امکانات موردنیاز شناور از یک سو و تأمین 
امکانات و خدم���ات ضروری و م���ورد درخواست 
مساف���ران و همچنین ایجاد هماهنگ���ی با سایر 
بنادر و پایانه های مسافری و روش های مختلف 

حمل ونقل مسافری تبدیل شده است. 
لذا با عنایت به موارد پیش گفته در ادامه الزامات 
و امکانات بن����دری و دریایی موردنیاز یک پایانه 

مسافری ارایه می شود: 
الف- امکانات بندری: 
1. امكانات سخت افزاری

1-1- مرکز اطالع رسانی شهری
1-2- سیستم برق اضطراری

1-3- سیستم تهویه مطبوع مناسب
1-4- سبدهای حمل  بار و محل نگهداری آنها

1-5- نوار نقاله ها
1-6- نرده کشی و حفاظ

خدم����ه،  عب����ور  مخص����وص  پی����اده روی   -7-1
کاپیتان، مسافران

1-8- مح����ل عب����ور دوچرخ����ه و وسای����ط نقلی����ه 
موتوری

1-9- تجهی����زات بازرس����ی بار مساف����ر)X-Ray( و 
دروازه های فلزیاب 

1-10- تجهیزات الزم جهت جابه جایی مسافران 
بین اسکله ت����ا ترمینال ها )اتوبوس، مینی بوس، 

ماشین حمل معلولین و ...( 
کاالی  1-11- تجهی����زات تخلی����ه و بارگیری ب����ار و 

مسافران
کارگ����اه مرک����زی جه����ت تعمی����رات جزیی   -12-1

شناور و تجهیزات موردنیاز
1-13- عالیم راهنمایی و رانندگی

1-14- فضای سبز
1-15- زهکشی معابر و هدایت آب های سطحی 

1-16- محل جمع آوری زباله
1-17- آب آشامیدنی

1-18- ساختمان اداری
ناوب����ری  و  ترافی����ك  کنت����رل  ساختم����ان   -19-1

شناورها
1-20- ساختمان ه����ای رفاه����ی پرسنل )خدمه 

کشتی، کارکنان بنادر و...(
)واح����د  خدمات����ی  ساختمان ه����ای   -21-1
اطف����ای حریق و تجهیزات مورد نی����از، اورژانس، 

بیمارستان و ...(
1-22- ترمینال ورودی مسافر داخلی و بین المللی
و  داخل����ی  مساف����ر  خروج����ی  ترمین����ال   -23-1

بین المللی
1-24- سالن های انتظار

1-25- سالن های ترانزیت
1-26- فضاهای ویژه استقرار بدرقه کنندگان

)VIP( 1-27- سالن تشریفات
1-28- نمازخانه های ویژه  خانم ها و آقایان

1-29- سالن ه����ای استراحت وی����ژه خواهران و 
برادران

1-30- دفاتر رزرو هتل ها، مهمانسراها و ...
1-31- دفات����ر توره����ا و خدم����ات جهانگ����ردی و 

ایرانگردی
کشت����ی، هواپیما و  1-32- دفات����ر ف����روش بلیت 

اتوبوس و...
1-33- دفتر نمایندگی های بیمه

1-34- اداره پست
1-35- مخابرات راه دور 

1-36-اداره گذرنامه
1-37- اداره گمرك 

1-38- قرنطینه
1-39- سازمان حج و اوقاف )جابه جایی زایران 

حج عمره و عتبات عالیات( 
1-40- نیروی انتظامی 

1-41- بانك و دستگاه های خودپرداز 
1-42- رستوران و کافی شاپ

و  مالی���ات  از  مع���اف  1-43- فروشگاه ه���ای 
)Duty Free shop( عوارض

1-44- کافی نت
1-45- فروشگاه ه����ا )ل����وازم آرایشی و بهداشتی، 

صنایع دستی و سوغات، اسباب بازی و...( 
1-46- سروی����س بهداشت����ی وی����ژه خواه����ران و 

برادران

کسی سرویس شبانه روزی 1-47- تا
1-48- وسایل نقلیه عمومی و ایستگاه  مربوطه

1-49- جاده های ارتباطی و پارکینگ ها 
1-50- انبار نگهداری بار مسافر

2. نیروی انسانی موردنیاز
2-1- حوزه مدیریت و برنامه ریزی

ی����ک پایان����ه مسافری بای����د در ح����وزه مدیریت و 
برنامه ریزی، نیروهای موردنی����از در بخش های 
کند. برای مث����ال می توان به  مختلف را تعیی����ن 

موارد زیر اشاره کرد:
مدیریت بندر: تعیین وظایف واحدهای مختلف 

مستقر در بندر
ترافی����ك بندر: تنظیم زمان ت����ردد کشتی ها، امور 
ک����اال، امور گمرکی و  مسافری����ن، تخلیه و بارگیری 

تشریفات و...
مخابرات و ارتباطات

حوزه خدمات و تدارکات
بخش بن����دی ام����ور در ای����ن ح����وزه و اختص����اص 
نی����روی انسان����ی موردنی����از هر بخ����ش از وظایف 
مقامات بندری است. در زیر برخی از بخش های 

حوزه خدمات و تدارکات آورده شده است.
امور مربوط به نظافت بندر

آتش نشانی
تدارکات

فضای سبز  و...
2-3- حوزه پیمانکاری 

زی����ر در  م����وارد  ب����رای  انسان����ی  نی����روی  تعیی����ن 
فعالیت های پایانه لحاظ می شود.

آم����وزش نیروه����ای مج����رب جه����ت راهنمای����ی 
مسافران و تعیین تعداد آنها 

پیمانکار تاسیسات و تعمیرات
تعمیرات شناورها و اسکله و...

3. امكانات نرم افزاری
کنترل خطوط ارتباطی و ترافیك بندر

برنامه ریزی امکانات صوتی و تصویری پیشرفته 
تابلوه����ای  و  مداربست����ه  دوربین ه����ای  نظی����ر 
الکترونیکی در ترمینال ها، اسکله ها، شناورها و 

انبارها برای کنترل هرچه بیشتر
سیستم پیشرفته کشف و اطفای حریق

ارتباط با سیستم های ماهواره ای و...
ب- امکانات دریایی:

چراغ ها و بویه های دریایی 
یدك کش ه���ا،  نج���ات،  و  تجس���س  شناوره���ای 
شناورهای ویژه اطفای حریق، قایق های راهنما و ... 

بالگردهای تجسس و نجات 
غواص و تجهیزات غواصی

کادر پزشکی دریا 

یایی به مناسبت نوروز 1392 ویژه نامه توسعه گردشگری و مسافرت های در

37



دستگاه ها و نهادهای ذیربط
 در رونق مسافرت های دریایی؛  کدامند؟
آماره���ای رسمی نش���ان می دهد ساالنه میلیون ها مسافر توسط شبکه حمل ونق���ل دریایی کشور جابه جا می شوند و ب���ارز رشد دورقمی 
ک���ه در سال ه���ای گذشت���ه داشته است. در حال حاض���ر بالغ بر 10 میلیون نفر - سفر مسافر از بنادر کشور جابه ج���ا می شوند. حال از آنجا که 
پتانسیل های حمل ونقل مسافری دریایی به عنوان یکی از نقاط قوت صنایع دریایی می تواند محلی برای جذب سرمایه های بخش خصوصی 
باشد و آمارهای رسمی نیز نشان می دهد که سازمان بنادر و دریانوردی طی یک سال گذشته یارانه هایی را هم برای توسعه و نوسازی شبکه 
حمل ونقل دریایی در نظر گرفته  است، انتظار می رود با گردشگری دریایی، زمینه ها برای توسعه شبکه حمل ونقل دریایی مهیا شود. اما از آنجا 
که امر مسافرت های دریایی از آن دسته مقوالتی است که به لحاظ تشکیالتی منحصر به سازمان بنادر و دریانوردی نیست و ارگان های دیگری 
گذارشده به آنها، در امر سامان دهی مسافرت ها ذی نفع یا مسوول ارایه خدمات هستند؛ در این شماره به انتشار جدولی  حسب اختیارات وا
از تمام ارگان های سازمانی کشور )با ذکر شرح وظایف( می پردازیم که به نوعی با ارایه ایده ها یا طرح هایی ابتکاری و خدماتی کمی وکیفی، می 

توانند به توسعه مسافرت های دریایی هموطنان عزیزمان در کشوری که مساحت زیادی از آن  با آب های آزاد در ارتباط است، کمک کنند.

اهم شرح وظایفنام دستگاه

متولی صنعت حمل و نقل کشوروزارت راه و شهرسازی

سازمان بنادر و 
دریانوردی

مرجع رسمی دریایی کشور
ح جامع مسافرت های دریایی کارفرمای طر

تنظیم و توسعه کشتیرانی و اداره کردن امور بندری
احداث، توسعه، بهره برداری و نگهداری بنادر

بررسی روش های ساخت، نگهداری و بهره برداری بنادر
انجام کلیه امور مربوط به خدمات هواشناسی کشور و ارایه آنها به بخش عمومی و خصوصی

 سازمان 
گاهی مسافرینهواشناسی ارایه اطالعات هواشناسی در مورد شهرهای بندری و مسیر تردد کشتی ها به منظور آ
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وزارت امور خارجه
برقراری هماهنگی های الزم جهت ورود و خروج مسافران از کشور

صدور روادید
کمیتی کشور  قوانین مربوط به متخلفان غیرایرانی در محدوده مرزهای حا

وزارت صنعت 
معدن و تجارت

ایجاد شرکت های کشتی سازی
ایجاد تسهیالت الزم برای توسعه صنعتی شرکت های سازنده

صدور مجوز پروانه بهره برداری و فعالیت برای شرکت های تازه تاسیس

سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع 

ایران

ساخت و تعمیر کشتی 
 ساخت و نصب تجهیزات و سازه های دریایی

ساخت بنا و اسکله ترمینال 
ح جامع مسافرت های دریایی تقویت و ارتقای شرکت های سازنده شناورهای تفریحی و مورد نیاز طر

شرکت های 
کشتی سازی 

)بخش خصوصی(

ساخت و تعمیر کشتی های مسافربری 
برآورد هزینه های ساخت کشتی های مسافربری و ارایه پیشنهاد برای منابع تامین مالی

شرکت های تابعه به دلیل نیاز مسافری )نفت فالت قاره، نفت و گاز پارس جنوبی و ...(وزارت نفت

وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری

پرورش نیروی انسانی متخصص در زمینه مهندسی کشتی، دریانوردی، پرسنل کشتی، مهمانداران 
تقویت واحدهای پژوهشی و نیل به فعالیت در زمینه تحقیقات توریسم، بنادر و....

پرورش نیروی انسانی متخصص در صنعت توریسم

سازمان ملی 
اقیانوس شناسی

ارایه اطالعات جوی و اقیانوس شناسی
مطالعات بسترشناسی برای احداث اسکله و بندر

وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

پزشکی

مطالعه و بررسی بیماری های شایع در سفرهای دریایی
ارایه خدمات پزشکی و دارویی 
 تامین کادر پزشکی و پرستاری

هماهنگ کننده سیاست ها در سطح ملی و محلیوزارت کشور

شهرداری ها

کسی ها، آژانس ها و هتل ها و ... هماهنگی و ارایه خدمات مربوط به رفاه مسافرین در شهرهای بندری مانند تا
کز پلیس هماهنگی با مرا

کز آتش نشانی هماهنگی با مرا
ایجاد تابلوهای راهنمای مسافرین در شهر

تغییر شهرهای بندری به گونه ای که نیاز مسافرین را بدون توجه به سن و معلولیت آنها به جهت عبور و مرور آسان کند 
)جدول ها، پیاده رو ها، پله ها و شیب ها و...(

 ناجا )نیروی 
انتظامی جمهوری 

اسالمی ایران(

حفظ امنیت بنادر و شهر بندری
همکاری نیروی انتظامی با پلیس پایانه ها

مبارزه با فساد، جرم و جنایت، قاچاق مواد مخدر 
مبارزه با قاچاق مسافر

گذرنامه و   اداره 
پلیس پایانه ها

صدور انواع گذرنامه و کارت های ویژه گردشگری
تدوین برنامه ویژه ای جهت کنترل مدارك و بلیت مسافران دریایی
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وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی

انعقاد قرارداد در زمینه مبادالت فرهنگی، جهانگردی و... 
شرکت در جلسات سازمان های منطقه ای و بین المللی با همکاری و هماهنگی وزارت امور خارجه 

ایجاد و توسعه و بهره برداری از تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی 
همچنین تأمین وسایل الزم برای مسافرت های فردی و جمعی جهانگردان ایرانی و خارجی در داخل کشور اعم از 

زمینی، هوایی و دریایی 
تأمین خدمات جهانگردی و اقدامات الزم برای ارایه پیشرفت های مملکتی 

 شناساندن تحوالت فرهنگی و تمدن و جاذبه های جهانگردی ایران

 سازمان میراث 
فرهنگی و 
گردشگری

ترویج فرهنگ گردشگری
 سازمان دهی تورهای دریایی

 تدوین برنامه های گردشگری و گسترش انواع گردشگری دریایی در کشور
کوتوریسم آموزش لیدرهای حرفه ای برای صنعت ا

مطالعه و بررسی نیازمندی های گردشگران داخلی و خارجی
معرفی جاذبه های توریستی شهر بندری

حفظ آثار فرهنگی شهرهای بندری و توریستی

 خبرگزاری ها و 
روزنامه ها

تبلیغات
تحلیل وضعیت سفرهای دریایی در کشور

ح به مردم انتقال اخبار مربوط به مسافرت ها و سیاست های طر
انتقال نظرات، انتقادات و پیشنهادات مردم به مسوولین امر

وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات

صدور مجوز تاسیس و بهره برداری واحدهای ارایه خدمات پستی و مخابراتی و فناوری اطالعات در سطح بنادر و 
شهرهای بندری در چارچوب قوانین و مقررات 

تجهیز بندر و شهر بندری به ادارات پست -  ارایه خدمات نوین در امور پستی
 IT فراهم کردن زیرساخت های مناسب جهت فعالیت های

تامین ارتباط بین الملل داده ها و همچنین فراهم کردن امکان ارتباطات داده ها در سطح کشورهای منطقه
بازاریابی، تاسیس، توسعه، بهسازی، اجرا، نگهداری و بهره برداری از شبکه ارتباط داده ها در شهرهای بندری

 نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات داده ها طبق استانداردهای ملی و بین المللی
فراهم کردن امکان ارتباطات داده ها در شهرهای ساحلی

شرکت مخابرات 
ایران

تجهیز بندر و شهر بندری به کیوسك های تلفن
مخابرات راه دور 

مخابرات بین المللی
انتقال دیتا

تبلیغ و ترویج صنعت توریسم دریایی سازمان صدا و سیما

اعزام حجاج از طریق دریا سازمان حج و زیارت

 سازمان حفاظت 
محیط زیست

حفاظت از تنوع زیستی دریا
 پیشگیری و ممانعت از تخریب آلودگی محیط زیست

 تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به منظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره مندی 
درست و مستمر محیط زیست و همسو با توسعه پایدار

برگزاری نمایشگاه موزه های مختلف از گونه های گیاهی و جانوری در مناطق بندری

 سازمان 
نقشه برداری

کشور

تهیه نقشه های عمرانی
طراحی و ایجاد سیستم های اطالعات جغرافیایی )GIS(، سیستم های اطالعات زمینی )LIS( و تشکیل پایگاه داده های 

 )NTDB(توپوگرافی ملی
اعمال ممیزی های کیفی فعالیت های نقشه برداری

نظارت و کنترل کیفی بر تمام فعالیت های تهیه نقشه انجام شده در موسسات و بخش های دولتی و خصوصی طبق 
استانداردهای بین المللی

عملیات آب نگاری )هیدروگرافی( شامل تهیه چارت های مبنایی و موردی، جمع آوری و پردازش اطالعات جزر و مدی، 
پیش بینی و تهیه جداول جزر و مدی
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معاونت 
برنامه ریزی و 

نظارت راهبردی 
رییس جمهور

تهیه و تنظیم برنامه های میان مدت و بلندمدت به منظور نیل به توسعه پایدار و همه جانبه در کشور
تهیه و تنظیم بودجه ساالنه کشور با همکاری موسسات ذی ربط

نظارت مستمر بر اجرای برنامه های توسعه و پیشرفت ساالنه
انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی و اجتماعی و پیش بینی منابع کشور به منظور تهیه برنامه و بودجه

شورای هماهنگی 
امور مناطق آزاد و 

اقتصادی و ویژه

ح جامع مسافرت های دریایی تبیین قوانین مناطق آزاد در جهت اهداف طر
تعیین نحوه سرمایه گذاری بخش های مختلف در مناطق آزاد

میزان تامین بودجه و امکانات

 شرکت کشتیرانی 
جمهوری اسالمی 

ایران

خرید ناوگان
ارایه خدمات به مسافرین

برنامه ریزی سفر های دریایی
تهیه جداول زمان بندی مسافرت های دریایی

تعیین مسیرهای مسافرت های دریایی

شرکت 
نمایشگاه های 

بین المللی
برگزاری نمایشگاه ها در شهر های بندری و اطراف به منظور جذب توریست و اشاعه فرهنگ گردشگری

گمرك جمهوری 
اسالمی ایران

تنظیم قوانین گمرکی مربوط به ورود اتومبیل و بار همراه مسافر
ح جامع مسافرت های دریایی تنظیم قوانین گمرکی مربوط به تجهیزات مورد نیاز طر

ایجاد تسهیالت و قوانین مناسب و قوانین سهل تر برای مسافرینی که قصد تجارت نیز دارند

ح های مسافرت های دریایینظام بانکی تامین بخشی از منابع مورد نیاز توسعه طر
ارایه تسهیالت بانکی و پرداخت وام

بیمه مرکزی
بیمه دریایی مسافر
بیمه دریایی کشتی

بیمه دریایی بنادر و تجهیزات

کار و  وزارت تعاون، 
رفاه اجتماعی 

کار  وزارت 

تشکیل تعاونی های مسافربری دریایی
تشکیل تعاونی های ساخت شناور

 تمرکز امور مربوط به کار و مراقبت در تهیه اجرای مقررات قانون کار 
 قانون کار و قانون بیمه کارگران 

 برقراری روابط با تشکیالت بین المللی کار
اعزام نیروی کار به کشورهای منطقه

اشتغال زایی

تشکیل گروه ها، پیگیری سیاست های دولت؛ انعکاس مطالبات مردمی به مسئولینNGO ها

 )ROTTERDAM PORT( بندر روتردام   
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کشتی های تفریحی 
که  کشتی ه���ای به طول چند ده متر هستند  کوچك بادبانی تا  کشتی های  گروه شامل  ای���ن 
بیشتر جنبه ورزشی و تفریحی دارند و بیشتر در محوطه بندری مورد استفاده قرار می گیرند.

لذت دریانوردی 
با ش�ناورهای   
در مسافری پیشرفت���ه  كشوره���ای  بیشت���ر  در 

تجهی���ز  مساف���ر،  حمل و نق���ل  زمین���ه 
امكان���ات  ب���ه  غول پیك���ر  كشتی ه���ای 
مختل���ف ورزش���ی، تفریح���ی و همچنین 
استف���اده از تجهی���زات پیشرفته ناوبری 
مه���م  كتوره���ای  فا از  ناوب���ری  كم���ك  و 
در رقاب���ت صنع���ت مسافرب���ری دریایی 
سیست���م  ی���ك  داشت���ن  ب���رای  اس���ت. 
فع���ال و پررون���ق مساف���ری بایست���ی به 
امكان���ات و تجهی���زات م���ورد استف���اده 
توج���ه زیادی ش���ود تا مساف���ر در طول 
كن���د. همچنین  سفر احس���اس راحت���ی 
كشتیران���ی بای���د امكاناتی  شركت ه���ای 
كنند تا بروز مشك���ل در سفر و  را فراه���م 
همچنی���ن محوطه بندری ب���رای مسافر 
كشتی های  ب���ه حداق���ل ممكن برس���د. 
مسافری ع���اوه بر داشتن خصوصیات 
یك شناور استان���دارد بایستی امكانات 
بیشتری به منظ���ور رفاه حال مسافرین 
نیز داشته باشن���د. شناورهای مسافری 
كاری  به سه دسته تفریحی، توریستی و 

تقسیم بندی می شوند.

کشتی های توریستی
کشتی ها نی���ز ب���ا ظرفیت ه���ای متفاوت  ای���ن 
ساخته می شوند و از لحاظ نوع نیز بسیار متنوع 
کشتی های الینر )Liner( مسافربر،  هستند. در 
ارتفاع محل اسکان مسافرین روی عرشه بلند 

است و از این نظر کاماًل مشخص هستند.
کشتی ه���ا نی���ز ب���ار و مسافر را  برخ���ی از ان���واع 
کشتی ها به  توأمان حمل می کنن���د. اینگونه 
عل���ت توقف طوالن���ی در بنادر، چن���دان مورد 

استفاده قرار نمی گیرند.
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و  کشتی های تندر
کشتی ه���ای مسافربری و تفریحی ب���ه لحاظ شکل 
ک���ه می ت���وان  س���ازه بدن���ه ان���واع مختلف���ی دارن���د 
هیدروفوی���ل،  اقیانوس پیم���ا،  کشتی ه���ای  ب���ه 
هاورکرافت ها، فری ها و... اشاره کرد.در ذیل توضیح 

مختصری از آنها آمده است.

) Hydrofoil( کشتی های هیدروفویل 
کشتی ه���ا در زی���ر بدن���ه دارای فویل های���ی  ای���ن 
که عملکرد ای���ن فویل ها باع���ث می شود  هستن���د 
ت���ا در سرعت های مشخص، بدن���ه کشتی مقداری 
باالتر از حالت بدون فویل قرار گرفته و بدین ترتیب 
استهالك و برخورد آن ب���ه امواج به حداقل  رسیده 
کشتی نیز به حداقل و سرعت آن با همان  و تالطم 

کثر خواهد رسید. توان موتور به حدا

)Ferry(  ی  کشتی های فر
این شناورها بیشتر در آبراهه ها استفاده می شوند 
و سرنشینان اتومبیل ها و ترن ها با مسافرهایشان 
کوت���اه راه های آب���ی را از یك س���وی دریا به  فواص���ل 
کشتی ها طی می کنند. این  آن سوی دیگر، با ای���ن 
شناوره���ا دارای دو سیست���م ران���ش در جلو و عقب 

کشتی هستند.

 )Hovercraft( هاورکرافت ها 
هاورکرافت ها به دلیل سرعت باال و مانور مناسب در 
شناورهای تجسس و نجات و همچنین مسیرهای 
کوت���اه مورد استف���اده قرار می گیرن���د. از معایب این 
شناوره���ا می توان به سر و صدای زیاد و باربری کم 

آنها اشاره کرد. 

تجهیزات یك شناور استاندارد
تجهیزات م���ورد نیاز یك کشتی مسافربری،  
کارکرد آن ب���ه شرح ذی���ل ارایه  ب���ا توجه ب���ه 

می شود.
- سیستم های رانش شناورهای مسافری 

- الزامات بدنه شناورهای مسافری با توجه 
به استانداردهای موسسه های رده بندی 

مورد پذیرش سازمان بنادر و دریانوردی
کم���ك ناوب���ری  - سیستم ه���ای ناوب���ری و 
 GPS، و  رادار  سیستم ه���ای  شام���ل 
هوی���ت  تشخی���ص  سیست���م   ،GMDSS

اتوماتیك، جعبه سیاه
- سیستم آب شیرین کن 

تبخیری �
فیلتری �

- تجهیزات ایمن����ی و نجات شامل سیستم 
ایمنی کشتی، سیستم اطفای حریق، وسایل 
 Life( نجات شامل قایق نجات، الی����ف رفت
raft(، جلیق����ه نج����ات، چ����راغ، الی����ف رین����گ 
)Life ring(، تجهی����زات GMDSS، تلفن های 
ماهواره ای و همچنین گاردریل کشتی است.

کابین ه���ای مسکونی و معماری داخلی   -
کشتی

کشتی با توجه به  - تقسیم بندی طبقات 
کالس بندی مسافران 

- وجود سایت های سمعی و بصری
- وجود سایت های مخابراتی و دسترسی 

به اینترنت
- پنجره رو به دریا در کابین مسافران

- کابین های مخصوص خدمه
 VIP سالن -

- تراس و بالکن
- سیستم تهویه مطبوع

  شناخ���ت شرایط اقلیم���ی  و آب و هوایی 
ک���ردن دما در  مسیر دریان���وردی و تعدیل 

کابین ها با توجه به اقلیم منطقه

گرمایش    استفاده از سیستم سرمایش و 
مناسب

- سیستم فاضالب
- سیستم معلق سازی 

- سیستم ذخیره سازی 
- سوزاندن فاضالب 

- امکانات رفاهی، ورزشی و تفریحی
نمازخانه �
سالن اجتماعات و کنفرانس �
باشگاه ورزشی �
کلوپ بازی های رایانه ای �
پیست پاتیناژ �
 استخر �
زمین تنیس �
محوطه مخصوص پیاده روی �
اسکیت �
دیواره صخره نوردی  �
اسکی روی یخ  �
پارکینگ اتومبیل �

- نیروی انسانی مجرب و متخصص
خدمه مج���رب ب���رای سرویس دهی در  �

رستوران کشتی 
هدای���ت  � ب���رای  عرش���ه  روی  خدم���ه 

مسافرین و تأمین نیاز آنها
کادر پزشکی شامل پرستار، بهیار، پزشك  �
پلیس کشتی �

- ساختمان های رفاهی
رستوران  �
کافی شاپ �
رستوران سنتی  �
ارایه  غذاهای دریایی �
کز خرید � مرا

کشتی مسافربری، می توان  با توجه به نوع 
هریک از موارد باال را برای آن تأمین کرد.  
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افزای���ش سفره���ای دریای���ی عالوه ب���ر تجهیز 
کشتی ه���ا، ت���ا ح���دود زی���ادی  به  پایانه ه���ا و 
میزان تقاض���ای مردم نیز بستگی دارد. شاید 
مهم ترین عامل در افزایش اعتبار شرکت های 
کشتیرانی، رضایت مسافران از نحوه عملکرد 
شرکت ها و خدمت رسانی آنها  باشد و این امر 
ممکن نیست مگر اینکه نیازهای یك مسافر را 
از لحظه ای که قصد سفر دریایی دارد تا اتمام 
سفر )خ���روج از بندر( و حتی ت���ردد و سکونت 
در شه���ر بندری به طور کامل شناسایی کرد، 
لذا آژانس های مسافری و پایانه ها و خطوط 
کشتیرانی موظف هستند نیازهای مسافران 
را در این بازه زمانی شناخته و تمهیدات الزم 
را به عمل آورن���د و در این راستا باید به موارد 

ذیل توجه داشته باشند:
Á  اعالم وضعیت آب وهوایی بندر مورد نظر

به مسافران 
Á  ب���ا مرتب���ط  مناس���ب  پوش���ش  تعیی���ن 

آب وهوای بندر مقصد
Á  ارای���ه اطالع���ات پزشک���ی م���ورد نی���از سفر

دریایی به مسافران 
Á  حصول اطمینان از داشتن سالمتی کامل

اف���راد و در صورت بیماری به هم���راه داشتن 
خالص���ه پرونده بیمار و داروه���ای موردنیاز از 

طرف پزشک متخصص برای پزشک کشتی
Á  م���دارك مورد تعیین 

نیاز از قبیل گذرنامه، 
روادید  بلی���ت، 

و ...

نیازمندی های مسافر قب����ل و حی����ن سف����ر دریای����ی*

دل به دریا بزنید، اما با حساب و کتاب!
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Á  هنگام خرید بلیت بایستی در مورد درجه
بلیت و نوع خدماتی که در کشتی ارایه خواهد 

شد اطالع رسانی الزم انجام شده باشد.
Á  تعیین می���زان بار هم���راه مساف���ر و نحوه

جابه جایی بار در بندر 
Á  ک���ه مساف���ر تعیی���ن ن���وع و می���زان ب���اری 

کن���د. )در ص���ورت  ج  کش���ور خ���ار می توان���د از 
خروج از کشور(

Á  اط���الع و تعیی���ن وضعی���ت پایان���ه بن���در و
کنترل انجام  ک���ه در آن بازرسی و  مکان هایی 

می شود. 
Á  تعیین زمان ب���ه طول انجامیدن بازرسی

بار و کنترل بلیت تا لحظه سوار شدن )مسافر 
به میل خود می تواند برای استفاده بهینه از 

این زمان برنامه ریزی کند.(
Á  کشت���ی و جاذبه های تعیین مسی���ر تردد 

طبیعی در مسیر
Á  کشتی در ترمینال یا اطالع از مدت توقف 

بنادر مسافرتی
Á  اعالم اطالعات حرکت کشتی ها
Á  کارت مخصوص تعیین مراحل دریاف���ت 

سوار شدن به کشتی 
Á  تعیین مراحل انتقال بار مسافر به کشتی
Á  تعیین میزان پول نقد قابل حمل
Á  اطالع از وضعیت سالن های انتظار
Á  و دریای���ی  توره���ای  دفات���ر  شناسای���ی 

آژانس های مسافرتی
Á  تعیین چگونگی دریافت اطالعات مربوط

کشتی و بندر مقصد از آژانس برای مسافران
Á اطالع از وضعیت عمومی بندر

- ساعات محلی در مقایسه با بندر مبدأ
- اوقات شرعی

گویش  که م���ردم منطقه با آن  - زبان رسمی 
می کنند.

- فرهنگ مردم منطقه مورد نظر 
- ایستگاه ه���ای رادیوی���ی و تلویزیونی قابل 

دسترسی به زبان های مختلف در بندر 
- ساعات عبور و مرور در شهر بندری

Á  نقشه شهر 
Á  و توریست���ی  جاذبه ه���ای  از  اط���الع 

مکان های دیدنی شهر
Á  اع���الم اطالعات هت���ل و مسافرخانه های 

شهر بندری
Á  ک���ه ه���دف از ورود ب���ه شه���ر  در صورت���ی 

بن���دری ادام���ه مسیر به سم���ت شهر دیگری 
باش���د، مساف���ر بایست���ی از قب���ل ن���وع وسیله 

حمل ونقل را تعیین کند.
Á  اطالع از امکانات حمل و نقل بین شهری 

)فرودگاه، ایستگاه راه آهن، آژانس بین شهری، 
اتوبوس و...(

Á اطالع از مسیر تردد به شهرهای اطراف 
Á  اطالع���ات مربوط به هزینه ه���ای ثابت در

کسی، قیم���ت هتل ها،  شهر مقص���د )کرایه تا
بلیت ورودی، امکانات توریستی(

Á  اطالعات جام���ع از هزینه های مرتبط در 
سفر دریای���ی شامل هزینه بندر مبدأ، شناور، 

بندر مقصد با توجه به طول سفر
Á  نحوه جابه جایی بار و لوازم در بندر مقصد

)وسایل حمل، باربران محلی و ...(
Á اطالع از امکان رزرو بلیت مسیر برگشت
Á  اطالع از میزان هزینه های استرداد بلیت 
Á  اط���الع از هزینه های امکان���ات تفریحی و

سرگرمی روی کشتی
Á اطالع از مدت سفر روی دریا
Á  اطالع���ات جام���ع نسب���ت ب���ه بیمه های

مسافرتی که در طول سفر تعلق می گیرد.
Á  اعالم مقررات سفرهای دریایی برای افراد

مجرد

نیازمندی های حین سفر مسافر
مساف���ر  نیازمندی ه���ای  تعیی���ن  از  پ���س 
قب���ل از سف���ر، بایست���ی در جه���ت شناسایی 
نیازمندی ه���ای مسافر در حی���ن سفر و پس 
الزم  اقدام���ات  کشت���ی  از  ش���دن  پی���اده  از 
که  گیرد. همچنی���ن الزم به  ذکر است  صورت 
پارامتره���ای دیگری نیز ممک���ن است در این 
امر دخیل باشند که بسته به نظر ارایه دهنده 

خدمت قابل بررسی است.

نحوه سوار و پیاده شدن از کشتی
- نحوه ورود و خروج بار مسافر از کشتی 

کشتی با  - محل ه���ای اسکان مسافری���ن در 
توجه به درجه بلیت خریداری شده

- قوانین الزام آور در کشتی برای مسافران
کشتی )محل  - امکان���ات رفاهی موجود در 
کامپیوتر، تلویزی���ون، رستوران،  استراح���ت، 

فروشگاه و...(
- امکانات ورزشی و تفریحی

- امکانات موجود برای سرگرمی کودکان
- امک���ان دسترسی به شبک���ه اینترنتی روی 

کشتی جهت انجام امور کاری مسافرین
- امکان برق���راری ارتباط مخابراتی از کشتی با 

مناطق مختلف
کشتی  - آموزش اقدامات ایمنی و امنیتی در 

توسط کادر مجرب به مسافرین
- حساسیت مسافر به دریا و وقوع دریازدگی و 

اطالع از اقدامات پیشگیرانه
- نحوه استفاده از تجهیزات نجات در صورت 

بروز مشکل
کابین  کشتی و  - اطالع از وضعیت ایمنی در 

مسافران
- امکان ارتباط با کاپیتان کشتی

- اطالع از شرایط تخفیف هزینه ها در طول سفر 
- اطالع از نحوه تحویل بار به مسافر

کشتی  - اطالع از بازرسی های بعد از خروج از 
در پایانه مسافربری

گمرک���ی در  - اط���الع از قوانی���ن و هزینه ه���ای 
صورت داشتن بار اضافی

- چگونگی پرداخت عوارض گمرکی
از سیستم - چگونگی خروج از بندر و استفاده 

حمل ونقل. 

یایی به مناسبت نوروز 1392 ویژه نامه توسعه گردشگری و مسافرت های در

45



اوسیس؛ بزرگ ترین کشتی در دنیا
گر قرار بود از کشتی بسیار ب���زرگ و عظیم صحبت شود، بی شك نخستین نامی که به  ت���ا مدت ه���ا ا

یادمان می آمد تایتانیك بود. اما سه سال پیش کشتی مسافربری غول پیکری سفر دریایی خود 
کنون لقب بزرگ ترین کشتی ساخته شده مسافربری را از آن خود دارد.  را آغاز کرد که تا

ک���ه در شهر تورکو  ک���ار ساخت اوسی���س )Oasis( - کشتی غول پیکر سیاحتی جهان- 
کتبر 2009 به پایان رسید.  فنالند ساخته شده، در تاریخ 6 فوریه 2006 آغاز و 28 ا
سفارش ساخت اوسیس از سوی شرکت بین المللی رویال کاراییب بود. شرکت 

کشتیرانی در آمریکا است  کاراییب نام یک شرکت بزرگ  بین المللی رویال 
کشتی  کنون سف���ارش ساخت 11  ک���ه در سال 1968 تاسیس ش���ده و تا

عظی���م و رکوردشکن را ب���ه Turun Telakka داده است. کشتی مذکور 
که رک���ورد بزرگ ترین  اوسی���س دری���ا ی���ا oasis of the seas نام دارد 

کرده اس���ت. نام ای���ن کشتی در  کشت���ی دنی���ا را از آن خ���ود 
مسابق���ه ای به همین منظور در تاری���خ 23 ماه مه 

2008 انتخ���اب شد و به معنی واح���ه، آبادی یا 
کوی���ر است. اوسیس در دریا ها یا  مرغزار میان 

 OASIS of the Seas از ه���ر نظ���ر ی���ك رک���ورد به 
شم���ار می آی���د و از پیشرفته تری���ن فن آوری ه���ا 

برای ساخت آن استفاده شده است. 
گر نگاهی به مختصات این کشتی غول پیکر بیندازید،  ا

متوجه عظمت آن می شوید که همچون آبادی کوچکی 
در می����ان دریاها شناور است. ب����رای ساخت این کشتی که 
مراحل کارگاهی آن در فنالند انجام شده،  حدود 4/1 میلیارد 

که معادل هزینه ساخت ورزشگاه  یورو هزینه شده است 
کارگر ای����ن کشتی را در  ویمبلی لن����دن بود. 3200 

م����دت 3 سال ساختند؛ کشتی ای که با همه 
امکانات رفاه����ی اش می تواند 6296 مسافر و 

2165 خدمه را در خود جای دهد. 

اوسـیـس
بزرگ ترین کشتی در دنیا

؛

طول این کشتی حدود 362 متر است که به این ترتیب حدود 40 متر از برج ایفل بیشتر 
است. 

ارتف���اع این کشتی از خط آب حدود 72 مت���ر است که 1/5 برابر ارتفاع مجسمه غول پیکر 
حض���رت مسیح در ریودوژانیرو به شمار م���ی رود. عرض این کشتی در قسمت انتهایی 
که تقریبا با فاصله نوك 2 بال یك هواپیمای بوئینگ 747 برابر است. برای  63 متر است 

سیم کشی این کشتی حدود 5310 کیلومتر سیم استفاده شده است. 
مصرف روزانه آب شیرین کشتی حدود 23 هزار و 500 تن است که البته آب 21 استخر 
شنای تعبیه شده در کشتی را نیز شامل می شود؛ استخرهایی که شامل استخر امواج 
خروشان و استخر عمیقی به عمق 5 متر نیز می شود. در میانه این کشتی باغ بزرگی 
شام����ل گیاهان طبیعی طراحی شده که 12 ه����زار و 157 گیاه و 56 درخت زنده را شامل 
می ش����ود. نگاه����ی به این عظمت، شای����د پیچیدگی های فنی پشت پ����رده این غول 

دریایی را آشکار کند. اوج مهندسی کشتی در این سازه به کار رفته و گویا استقبال مردم 
از بلیت ه����ای گرانقیمت آن به حدی بوده که مالکان این کشتی تصمیم به ساخت 
خواه����ر آن گرفته اند؛ کشتی ای که ابعاد و ظرفیت بیشتری نسبت به اوسیس داشته 
کز تفریحی، پارک، سینما، سالن های  باشد. این کشتی همچون یک شهر است و مرا
ورزشی و رستوران های متعددی دارد. این کشتی ها سیاحتی و تفریحی هستند و در 
آب ه����ای دری����ای کاراییب سفرهای رفت و برگشت انج����ام می دهند. کشتی اوسیس 
جدیدترین بخشی است که به ناوگان سلطنتی دریای کاراییب اضافه شده و در عین 
حال بزرگ ترین کشتی مسافرتی جهان نیز به شمار می رود. کشتی جاذبه دریاها با 
داشتن ۲۷۰۰ اتاق و ۱۶ عرشه مانند یک شهرکوچک است که باسرعت ۲۲ گره دریایی 
از فورت الدردیل به کاراییب سفر می کند. همچنین بر روی کشتی یک قهوه فروشی 

کس هم وجود دارد. استار با



چشمانداز
ج ایفل است. که درارتفاع ۱۱۸۷ فوتی واقع شده، ۱۲۴ فوت بلندتر از بر - اوسیس دریاها 

کشتی تقریبا با طول 3/5 زمین فوتبال برابر است. - طول این 
کشتی از ۵۰۰ هزار بخش مجزا ساخته شده است. - این 

گالن رنگ استفاده شده است. - از ۱۵۸,۵۰۳ 
کشت���ی استفاده شده ان���د، می توانند در  که ب���رای سیم کشی این  کابل های���ی   -

کشیده شوند. فاصله بین فورت الدردیل در فلوریدا تا جنوای آالسکا 

محیطزیست
ک���ه موفق به  کشت���ی است  کشت���ی اوسی���س دریاه���ا، نخستی���ن   -
 DNV- Det Norske( گذرنامه سب���ز از شرکت دریای���ی دریاف���ت 
گواهینام���ه  ک���ه. ای���ن بخ���ش مهم���ی از  VERITAS ( ش���ده 

ک« به صورت داوطلبانه است. کشتی پا »طراحی 
- سیستم تصفیه پیشرفته آب مصرفی کشتی اوسیس 
ک را به خاطر  دریاه����ا نخستی����ن جایزه دری����ای پ����ا
استف����اده از سیست����م تصفی����ه پیشرفته آب 
 Nor Shipping شرک����ت  از  مصرف����ی 
کرد. این سیست����م دو برابر   دریاف����ت 
آمریک����ا  ف����درال  استاندارده����ای  از 
ب����رای تخلی����ه آب مصرف����ی در بنادر 

کاربردی تر است.
که قاب���ل بازیاف���ت باشد،  - ه���ر چیزی 
کشتی واح���ه دریاها بازیافت می شود.  در 
کشت���ی ب���ه دلی���ل در اختی���ار داشت���ن  ای���ن 
پیشرفته تری���ن امکان���ات و وسای���ل ب���ه خ���ود 
وسای���ل  کاغ���ذ،  خردک���ن  اب���زار  می بال���د؛ 
ک���ردن،  فش���رده  و  بسته بن���دی 
خردکن شیش���ه، المپ، قوطی و 

آلومینیوم. 

کلیه م����واد قابل  کشت����ی بزرگ ترین سردخانه  ب����رای انبار  ع����الوه بر ای����ن، در این 
ک، روغن های مخصوص پخت و پز، مایعات  بازیاف����ت، ضایعات خاص یا خطرنا
که روی بدنه  کستر مواد سوزانده شده و غیره وجود دارد.- رنگی  حل کننده، خا

کشت����ی استفاده شده، از م����واد غیرسمی ساخته شده است؛ م����واد تکنولوژیکی 
کاه����ش می دهد و  ک����ه مقاوم����ت بدن����ه کشت����ی را ) ب����ر سط����ح آب(  پیشرفت����ه ای 

کاهش مصرف سوخت می شود.  بنابراین باعث 



خان���م فرشید موس���وی است���اد بخ���ش معماری 
در  را  رشت���ه  ای���ن  او  اس���ت.  ه���اروارد  دانشگ���اه 
و  دان���دی  لن���دن،  کال���ج   ،GCD دانشگاه ه���ای
مدرسه معم���اری بارتلت تدری���س می کند. پیش 
از تاسی���س دفتر معم���اری خارجی در س���ال 1992 
در لن���دن، موسوی مسوولیت طراحی ساختمان 
رنزوپیان���و در جنوا و اداره دفتر معماری کالن شهر 
روت���ردام را نیز بر عهده داش���ت.  با توجه به اینکه 
موسوی است���ادی متعهد و بسیار برجسته است 
کلمبی���ا، پرینست���ون و   ،UCLA در دانشگاه ه���ای
چند مدرسه معماری دیگر در اروپا به عنوان ناظر 

فعالیت می کند.
 خان���م موس���وی ب���ه م���دت 8 س���ال در اتحادی���ه 
معماری لن���دن مشغول به تدریس ب���ود و در این 
م���دت ریاس���ت موسس���ه معم���اری فرهنگستان 
هنره���ای زیبا در وین را نیز بر عهده داشت. عالوه 
بر سرپرستی این فرهنگستان فرشید موسوی بین 
سال های 2002 تا 2005 در این موسسه به تدریس 

نیز مشغول بود.
شرکتی که فرشید موسوی در لندن تاسیس کرده 
و ب���ه نام دفتر معم���اری خارج���ی )FOA( مشغول 
به فعالیت است به عنوان یکی از برجسته ترین و 
خالق ترین شرکت های معم���اری در طراحی های 
شهری و چشم اندازها در سراسر جهان به حساب 
می آید. این شرکت تا به حال پروژه های بین المللی 
زیادی در نقاط مختلف جهان اجرا کرده است که 
کسب جایزه های بین المللی در  بیشتر آنها نامزد 

طراحی بوده اند.
از این طراح ها می توان به گذرگاه دریایی یوکوهاما 
در ژاپ���ن، پارک ب���زرگ بارسلونا همراه ب���ا تاالرهای 

کنفرانس محوطه سرباز، هتل بلومون در گروننیگن 
هلند، ساختم���ان پلیس بزرگ بارسلون���ا همراه با 
تاالرهای کنفراس محوطه سرباز، هتل بلومون در 
گروننیگن هلند، ساختمان پلیس در الویال یویاسا 
اسپانی���ا و غرفه نمایشگ���اه ص���ادرات بین المللی 

اسپانیا اشاره کرد.
فرشید موس���وی عالوه بر اینکه عضو ثابت کمیته 
طراح���ی بین المللی )IDC( در لن���دن است یکی از 
اعضای گروه مشاورین معماری و طراحی پارلمان 

انگلستان نیز به شمار می آید.

ویژگی های فنی طراحی بندر یوکوهاما
تعدادی که نام نویسی کرده بودند:  3200 نفر

- تعدادی که پروژه تحویل داده بودند: 660 نفر
- تعداد کشورهای شرکت کننده:  63 کشور

- شروع طراحی:  1995
- سال پایان طراحی:   2000

سال شروع ساختمان: 2000
- سال پایان ساختمان:  2002

- زیر بنا:  48 هزارمتر مربع
- هزینه کل:  129 میلیون پوند

ه���دف از ساخ���ت ای���ن پایان���ه دریائ���ی، ایج���اد 
و  ساح���ل  در  موج���ود  ب���اغ  بی���ن  رابط���ه ای 
اسکل���ه از ی���ك ط���رف و شهرون���دان یوکوهاما و 
جهانگ���ردان خارجی از طرف دیگ���ر بوده است. 
این سازمان دهی به عن���وان واسطه ای بین دو 
که تشکی���الت جدید را  ماشین ب���زرگ اجتماعی 
می س���ازد و شام���ل فضاهای عموم���ی یوکوهاما 
و مدیری���ت مسافرت های دریای���ی است، عمل 
می کن���د. استفاده کنندگ���ان از ای���ن ترمین���ال را 
کنین بن���در یوکوهاما، جهانگ���ردان خارجی،  سا

گ���ران و شرکت کنندگان  مسافران تجاری، تماشا
از  یک���ی  می دهن���د.  تشکی���ل  نمایشگاه ه���ا 
اه���داف طراح���ی ب���ه دس���ت آوردن واسطه ای 
ح دارای  از ی���ك طبیع���ت متف���اوت اس���ت. ط���ر
ک���ه منجر ب���ه ایجاد یك  س���ازه ای متمای���ز بوده 
محی���ط یکپارچ���ه می گ���ردد. این بن���ا، تأثیر گذار، 
هیجان انگی���ز و ج���ذاب ب���وده و عابری���ن را ب���ه 
ح از نوآوری  داخ���ل خود دع���وت  می نماید، ط���ر
بسی���ار باالی���ی برخ���وردار اس���ت. ساختم���ان در 
عی���ن پیچیدگ���ی از سادگ���ی و صمیمیت سرشار 
اس���ت، پهن���اور و در عین حال مقی���اس انسانی 
دارد. کف ه���ا و سقف ها ب���ه هم آمیخته، محیط 
گشت و گ���ذار به وج���ود آورده و در  طبیع���ی برای 
نتیجه، ساختمان در امتداد شهر دیده می شود 
و سط���وح بر روی ه���م می پیچند، تشکیل چین 
که ن���ه تنها مقاومت  و شکن های���ی را می دهند 
س���ازه را باال می برد، بلک���ه مسیرهای متنوعی را 

به وجود می آورد.
ب���ه خاط���ر زلزل���ه خی���ز ب���ودن منطق���ه، جدائی 
بی���ن ساختم���ان و س���ازه آن وج���ود نداشت���ه و 
کمتر  از عناص���ری مانن���د ستون ه���ا و دیواره���ا 
استف���اده ش���ده اس���ت. بی���ن دو س���ازه بتنی و 
ک���ه به عمل آمد  فل���زی، ب���ا مطالع���ات تفصیلی 
و  گردی���د  استف���اده  فل���زی  س���ازه  از  سرانج���ام 

کثراً از جوش است. اتصاالت نیز ا
در طراح���ی این پ���روژه تمام تالش ها ب���ر ابداعات 
گردیده ب���ود. از نظر دی���د و منظر،  هن���ری متمرک���ز 
انسان حجم مانعی را در مقابل خود نمی بیند. با 
احجام نرم که انتخاب گردیده است، سمت دریا و 

منظر بندر یوکوهاما، به خوبی دیده می شود.

گر گذرتان به سینما آزادی تهران به عنوان پرمخاطب ترین سینمای ایران افتاده باشد، طرح آن ماحصل یک معمار ممتازایرانی به نام خانم فرشیدموسوی  ا
است كه براساس اطاعات ارایه شده در مرجع الكترونیكی ویكی پدیا درسال 1997 برنده طرح این سینمای ارزشمند درنبش خیابان شهید احمدقصیر  نیز 

شده است. كسب جایزه طراحی بندر بین المللی یوكوهاما توسط این بانوی ایرانی بهانه ای شد تا  به معرفی این ایرانی موفق بپردازیم.

بانوی ایرانی،  برنده جایزه 
طراحی بندر یوکوهاما

ایرانیان موفق

مــاهــنـامـه عـلمی، تحـقـیـقـاتــی
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که ح���دود صد و چهل  باران���داز یوکوهاما 
کن���ون پذیرای  س����ال قب���ل تاسیس ش���د ا
کشتی در سال  ح����دود چ�ه�ل و چهار هزار 

است .
ارائ���ه  س�رع����ت  و  کیفی���ت  ب���ودن  ب���اال 
خ�دم����ات بن���دری در یوکوهام���ا و ارزان 
بودن نسبی ای���ن خدمات موجب شده 
کاالهای  اس���ت این بن���در به محل انب���ار 
جمل���ه  از  مج���اور  کشوره���اى  ساخ���ت 

ک�ره جنوبی تبدیل شود .
بخ���ش اعظ���م اقتص���اد شه���ر یوکوهاما به 
اسکله ه���ا و باراندازهای این بندر بستگی 
کن���ون چند  دارد . مسئ���والن ای���ن شهر تا
ب����ار مس�اح�ت باراندازه���ا را افزایش دادند 
کنون  کل آنه���ا ا ک���ه مساحت  گونه ای  ب���ه 
که  ب���ه ح���دود هفت ه���زار هکت���ار رسی���ده 
س���ه هزار هکتار از آن ب���ه سمت دریا است 
. ه�ر س����ال ح�دود ص����د و ب�یس�ت و ش��ش 
ک���اال در ای���ن بن���در تخلیه یا  میلی���ون ت�ن 
ب�ارگی���ری م��ی ش�ود و درآم����دى در ح�دود 
نصی���ب  س���ال،  در  دالر  میلی���ارد  هشت���اد 

ژاپنی ها می کند.

نظر هیئت داوران در مورد برنده اول:
شرکت کنندگ���ان  می���ان  از  ک���ه  پ���روژه ای 
گردی���ده اس���ت از خالقیت بسیار  انتخ���اب 
باالی���ی برخوردار بوده و ن���ه تنها فضاها با 
گردیده ان���د، بلکه توجه  است���ادی طراحی 
گردیده  بسیاری ب���ه نحوه ساخت بن���ا نیز 

است.
ک���ل بنا از یك ن���وع ترکیب و روش  طراح���ی 
گرفت���ه و از نظ���ر عملکرد،مناس���ب  شک���ل 
و  ب���وده  بین الملل���ی  و  محل���ی  تغیی���رات 

انعطاف پذیر می باشد.
در عی���ن حال ب���ه دو موض���وع توجه شده 
گ���ردش  و  دسترسی ه���ا  داشت���ن  اس���ت: 
مناسب در مجموع���ه و همچنین پرهیز از 
گاه های بن بست و در نهایت  گذر  راه ه���ا و 
که می تواند مورد  تعبی���ه باغ بر روی بام ها 

استفاده شهروندان مختل���ف ق���رار گی���رد.
ابت���دا از اینک���ه سط���وح طبق���ات شیب دار 
بودن���د و از داخ���ل تم���ام فضاه���ا ب���ه ه���م 
مربوط می شدند، در انتخاب پروژه تردید 
که 75 درصد  داشتیم. اما بع���دا دریافتیم 
که شی���ب دار  سط���وح ص���اف و بقی���ه ه���م 
هستن���د ب���رای اف���راد سالمن���د و معلولین 
بسی���ار مناس���ب هستن���د. همچنی���ن ی���ك 
گردیده  روش بدی���ع ساختمانی پیشنهاد 
ک���ه از صفح���ات ف���والدی س���وراخ دار  ب���ود 

مفصلی تشکیل می شد.
ح دارای نوآوری بسیار بوده و از شکل  ط���ر
گردیده  طبیعی و حتی آبستره نیز استفاده 

اس���ت. قایق های مسافری���ن می توانند در 
که این امر راحتی  کنند  طول اسکله توقف 

کشش بسیاری را دارا می باشد. و 
در نهای���ت ب���ا توجه به ای���ن ارزش ها، این 
ح به عنوان نفر اول و شایسته دریافت  طر

جایزه بزرگ مسابقه شناخته  شد.
از بین ده نفر برن���ده دیپلم افتخار اسامی 
معماران معروفی همچون دومینیك پرو از 
فرانسه و برن���ده اول مسابقه بین المللی “ 
کتابخان���ه ملی فرانسه” و همچنین رافائل 
وینول���ی معم���ار آرژانتین���ی االص���ل مقی���م 
ک���ه برنده اول مسابق���ه بین المللی  آمریکا 
ب���ه  اس���ت،  توکی���و”  “مرک���ز همایش ه���ای 

که  چش���م می خ���ورد. شای���ان ذک���ر اس���ت 
دانیل لیبسکین���د معمار معروف لهستانی 
گسترش موزه  و برنده مسابقه بین المللی 
ویکتوری���ا و آلب���رت در لندن نی���ز، در پایان 
مسابق���ه پایان���ه یوکوهام���ا هی���چ امتیازی 

کسب نکرد.
که خبرنگار یکی از رسانه ها از پل  هنگامی 
که  آن���درو معمار مع���روف فرانسوی پرسید 
که امروز  به نظر شما از آث���ار مهم معماری 
کدام اث���ر را جالب تر  شناخت���ه شده است، 
ترمین���ال  پ���روژه  داد:  پاس���خ  می دانی���د؟ 
بن���در یوکوهامای ژاپ���ن اثر خان���م فرشید 

موسوی... 
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از  یک���ی  ساحل���ی،  خ���ط  داشت���ن 
باالتری���ن قابلیت ه���ا ب���رای ج���ذب 
توریستی  تری���ن  اس���ت.  گردشگ���ر 
شهره���ای جهان، غالب���ًا شهرهای 
بیشت���ر  چ���ون  هستن���د،  ساحل���ی 
می کنن���د  ت���الش  دنی���ا  کشوره���ای 

ج���ذب  ب���رای  را  خ���ود  سواح���ل 
ب���ه جذا ب تری���ن امکانات  گردشگر 
لح���اظ  ب���ه  ای���ران  کنن���د.  مجه���ز 
 10 ج���زو  گردشگ���ری  جاذبه ه���ای 
کش���ور برتر دنیاس���ت، ام���ا در ایران 
گردشگ���ران خارجی چندان  شم���ار 

ک���ه بت���وان ب���ر اس���اس آن  نیس���ت 
س���و  آن  از  ک���رد،  سیاستگ���ذاری 
گردشگ���ران وقت���ی به  بیشت���ر ای���ن 
کش���ور می آین���د نه ب���رای ب���ودن در 
کن���ار سواح���ل بلک���ه ب���رای دی���دن 
جذابیت ه���ای تاریخ���ی - فرهنگی 
به ای���ران سفر می کنند. با این حال 
خط���وط ساحل���ی ه���م در شمال و 
حاشیه دریای خزر و هم در جنوب 
گرم خلیج فارس  کن���ار آب های  و در 
و دری���ای عمان ج���زو محبوب ترین 
داخل���ی  گردشگ���ران  ب���رای  نق���اط 
کم���ی از خطوط  اس���ت، ام���ا نق���اط 
ک���ه بای���د  ساحل���ی ای���ران آن ط���ور 
ب���ر استانداردهای جهانی  منطبق 
گردشگ���ری باشد، قاب���ل دسترسی 
آزاد و دارای امکان���ات قاب���ل توجه 
گردشگران اس���ت. بیشترین  ب���رای 
بخش از خطوط ساحلی دریای خزر 
در شمال کشور یا در تصرف ادارات، 
نهاده���ا و سازمان ه���ای دولت���ی و 
کمیت���ی است ی���ا ب���ه بندرگاه ها  حا
اختص���اص دارد، بخش ه���ای دیگر 
عموم���ی  استف���اده  ب���رای  ی���ا  ه���م 
مناسب س���ازی نش���ده اس���ت یا به 
لحاظ بهداشتی آنقدر ناسالم است 
که ارزش استفاده عمومی را ندارد. 
در سواحل جنوبی در خط ساحلی 
کمابیش داستان  خلیج فارس نی���ز 
به همین شکل است، با این تفاوت 
کیلومت���ری  ک���ل ط���ول 1400  ک���ه در 

کشور ایران  مرز های آبی و بی مانند 
با خلیج فارس، کمتر ساحلی هست 
گردشگری  ک���ه به لح���اظ امکان���ات 
بت���وان به عن���وان م���وردی خاص و 

کرد. ویژه از آن یاد 
بندرعب���اس  می���ان شه���ر  ای���ن  در 
مهم تری���ن بندرگاه ساحل���ی ایران 
تنگ���ه  شم���ال  در  خلیج ف���ارس  در 
کیلومت���ر م���رز آب���ی ب���ا  هرم���ز ب���ا 16 
دری���ا، می توان���د از زم���ره بهترین و 
پرمشتری ترین سواحل کشور برای 
گردشگر داخل���ی و خارجی  ج���ذب 
باش���د. عالوه ب���ر ای���ن، بندرعباس 
که  ت���ا جزی���ره و منطق���ه آزاد قش���م 
جنگل ه���ای بی مانند ح���را و ده ها 
در  را  دیگ���ر  گردشگ���ری  جاذب���ه 
خود دارد و همچنی���ن جزایر بکر و 
دست نخ���ورده هنگام و هرمز، تنها 
کیلومت���ر فاصل���ه دارد و روزان���ه   28
گردشگر داخلی  چندی���ن هزار نف���ر 
جزیره ه���ا  ای���ن  از  بازدی���د  ب���رای 
توسط قایق های تندرو و لنج های 
مسافرب���ری از طریق اسکله شهید 
حقانی به این جزایر سفر می کنند.
پ���روژه سامانده���ی اسکل���ه شهی���د 
حقانی در دو مرحله ساخت ترمینال 
مسافربری و ساخت مجموعه تفرجی 
و گردشگری ساحلی، می تواند ضمن 
مدیری���ت ت���ردد مساف���ران، تفرجگاه 
ساحلی نیز برای گردشگران عبوری یا 

بازدیدکننده داخلی ایجاد کند.

لیدااسالمی
 كارشناسارشدمعماریمنظر

هرمپی مهندسینمشاور
رقیهرنجبری

كارشناسارشدعلوممحیط
زیست– مهندسینمشاورهرمپی

پروژه ترمینال مسافری و گردشگری 
شـهـیـد حـقـانـی

اجرای پروژه شهید حقانی در محل استقرار اسكله كنونی شهید حقانی در ساحل شهر بندرعباس پیش بینی 
ش���ده است. این پروژه ب���ا دو هدف ساماندهی تردد مسافرین از طریق ایجاد یک ترمینال مسافری منطبق با 
نیازه���ای منطقه و نیز تقویت جنبه های گردشگری شهر از طریق ایجاد یک مجموعه گردشگری در دو مرحله 
طراحی شده است. مرحله اول این طرح كه ایجاد ترمینال مسافربری است، در حال اجرا می باشد و مرحله 
دوم آن نی���ز در آین���ده نزدی���ک به مرحله اجرا خواهد رسید. در این مقال���ه ضمن معرفی پروژه شهید حقانی و 
چگونگی و محل استقرار آن، به معرفی شهر بندرعباس و دالیل نیاز به اجرای این پروژه و دستاوردهایی كه از 

احداث آن مورد انتظار است، اشاره شده است.

مــاهــنـامـه عـلمی، تحـقـیـقـاتــی
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معرفی شهر بندرعباس
شهر بندرعب���اس مرکز است���ان هرمزگان 
)ج���زو پنج است���ان برت���ر ای���ران در زمینه 
گردشگری(، با وسعت حدود 45 کیلومتر 
مرب���ع، در ارتف���اع 10 متر از سط���ح دریا در 
ساحل خلیج ف���ارس واقع ش���ده و یکی 
ک���ز استراتژیکی و تجاری  از مهمترین مرا
ای���ران در ج���وار خلی���ج ف���ارس و دری���ای 
عم���ان است. ای���ن بن���در در 924 هجری 
قم���ری »بندر جرون« خوان���ده می شد و 
کوچ���ك روب���ه روی سواحل  دهک���ده ای 
شمالی جزیره مهم »هورم���وز« آن روزگار 
ب���ود. در س���ال 1514 می���الدی، پرتغالی ها 
این دهکده کوچک را برای پیاده شدن 
و بارگی���ری اجن���اس از خشک���ی انتخاب 
کردن���د. به دلی���ل اینک���ه در سواحل این 

بن���در خرچن���گ ه���ای بسی���اری وج���ود 
گامارائو،  کامارااو یا  داشت، نام آن را بندر 
گذاشتن���د و نام  یعن���ی بن���در خرچن���گ 
متداول بعدی یعنی گامبرون به احتمال 
زیاد از لغت پرتغالی گامارائو اقتباس شده 
است. در سال 1622 میالدی، شاه عباس 
توانست دست پرتغالی ه���ا را از این بندر 
کن���د و به افتخار این پیروزی، بندر  کوتاه 

گمبرون را به بندرعباس تغییر نام داد. 
و  رجای���ی  شهی���د  تج���اری  بن���در  دو 
شهی���د باهنر، به عنوان دو نقطه اتکای 
کاال و  بندرعباس در جهت جابه جایی 
سرمایه در اشکال مختلف، بندرعباس 
را ب���ه منطقه وی���ژه اقتص���ادی معادن، 
فلزات، کشتی سازی و صادرات و واردات 

کاال تبدیل کرده اند. 

ر  بیشترین بخش از خطوط ساحلی دریای خز
در شمال کشور یا در تصرف ادارات، نهادها 
و سازمان های دولتی و حاکمیتی است یا به 
بندرگاه ها اختصاص دارد، بخش های دیگر 
هم یا برای استفاده عمومی مناسب سازی 
نش���ده است ی���ا به لح���اظ بهداشتی آنقدر 
ناسال���م است ک���ه ارزش استفاده عمومی 

را ندارد
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و  گ���رم  بندرعب���اس،  ه���وای  و  آب 
مرطوب است و این گرما نزدیک به ۹ 
ماه از سال ادامه دارد. دمای هوای 
گرم ترین روزها به ۴۴  بندرعباس در 
درجه سانتیگراد و در سردترین روزها 
ب���ه 2 درجه سانتیگ���راد نیز می رسد. 
میانگین بارش باران در بندرعباس 

حدود 200 میلی متر است. 
گردشگ���ری بندرعباس  جاذبه های 
در بخش ه���ای طبیع���ی، تاریخ���ی، 
زیارتی و فرهنگی است که عبارتند از:
گن���و،  ک���وه  طبیع���ی:  جاذبه ه���ای 
گن���و، چشم���ه آبگرم  چشم���ه آبگ���رم 
خورگو، چشمه آبگرم سرخاء، چشمه 
کشکوئیه، چشمه آبگرم نیان،  آبگرم 
کوه ذرتو، تپه  چشمه آبگرم چستانه، 
ک���وه شب،  چ���اه ل���رد، قادهار، جنگل 
کی���ن، چشمه آبگرم  سیخوران، بنوزا
ب���اری، غار سرخاء، آبش���ار سرخاء، غار 
چلو، شهر فین، جنگل های کوهشاه، 
منطقه بخوان، چشمه آبگرم تیربوئیه 

)نزدیک شهر فین( و بنگالیان.
کاله  جاذبه ه���ای تاریخی: عم���ارت 
معب���د  گل���ه داری،  حم���ام  فرنگ���ی، 
)بن���در  ناص���ری  مسج���د  هندوه���ا، 
باغ���ی،  صح���را  مسج���د  عب���اس(، 
گل���ه داری، مسج���د جامع  مسج���د 
دلگشا،مجموعه برکه های باران، پل 

التیدان و محله باستانی سرو. 
امام���زاده  زیارت���ی:  جاذبه ه���ای 
سیدکام���ل،  امام���زاده  سیدمظف���ر، 
امامزاده ش���اه محمدتقی و زیارتگاه 

خضر.
م����وزه  فرهنگ����ی:  جاذبه ه����ای 
مردم شناس����ی خلی����ج ف����ارس، م����وزه 
گل����ه داری و موزه  مردم شناسی حمام 
آب و چندین نگارخانه در کنار صنایع 

دستی منطقه.

شهی���د  ی  مساف���ر ترمین���ال 
حقانی

اسکل���ه حقان���ی نخستی���ن اسکل���ه 
احداث ش���ده در شهر بندرعباس از 
زمان پهلوی اول است که تا به امروز 
در امر حمل ونقل مسافرین دریایی 
ب���ه جزای���ر قش���م و هرم���ز، جایگ���اه 
ویژه ای داشته و دارد، به ویژه اینکه 
اسکله شهید حقانی در حال حاضر 
تنه���ا اسکله و تنه���ا راه ممکن برای 
تأمین آذوق���ه اهالی جزی���ره هرمز از 
بندرعب���اس اس���ت. در ای���ن اسکله، 
مساف���ران  حمل ونق���ل  جایگ���اه   3
دریایی وجود دارد. دو جایگاه برای 
سرویس ده���ی ب���ه مسافرین قشم و 
یک جایگاه ب���رای سرویس دهی به 
مسافری���ن هرم���ز. تع���داد مسافرین 

مراجعه کنن���ده ب���رای جزی���ره قشم، 
 2500 ت���ا 3000 نفر وجود دارد 

ً
حدودا

ک���ه این تع���داد در ای���ام ن���وروز به 14 
ت���ا 15 ه���زار نف���ر می رس���د. در همین 
راست���ا، به منظور بهسازی محدوده 
اراض���ی و اسکله شهی���د حقانی، در 
مرحل���ه اول، اح���داث ی���ک ترمینال 
کلیه  گرفت���ن  مسافرب���ری ب���ا در نظر 
ب���ه منظور  استاندارده���ای جهانی 
تسهی���ل و سامانده���ی حمل ونقل 
مساف���ران و در مرحل���ه بعد، احداث 
گردشگری ب���ا انواع  ی���ک مجموع���ه 
امکان���ات خدماتی، تفریحی، رفاهی 
گرفته  کار ق���رار  و اقامت���ی در دست���ور 

است.
ای���ن  در ح���ال حاض���ر مرحل���ه اول 
ک���ه ساخت ترمینال مسافری  پروژه 
اس���ت، در زمین���ی ب���ه مساح���ت 7 
هکت���ار طراحی و درح���ال اجراست. 
این ترمینال شامل فضاهایی است 
که نیاز مساف���ران را تأمین می کند و 
شامل ترمینال مسافری، رستوران، 
پارکینگ و فضاهای دسترسی و سبز 

است.
ک���ه ساخ���ت ی���ک  در مرحل���ه دوم 
گردشگری مدنظ���ر است،  مجتم���ع 
اقامت���ی  و  گردشگ���ری  خلی���ج  دو 
پیش بینی شده که فضاهای اقامتی 

بلندمدت مانن���د هتل ها، متل ها و 
ویالهای مسکونی در خلیج اقامتی 
گ���ذری و تفریح���ی این  و فضاه���ای 
مجموعه در خلیج گردشگری تعریف 

شده است.
و  فضاه���ا  ایج���اد  کل���ی  ط���ور  ب���ه 
هت���ل،  ح:  ش���ر ب���ه  فعالیت های���ی 
گردشگران،  نظرگ���اه، مح���ل تجم���ع 
رست���وران، بازارچ���ه، پیست سرعت 
دوچرخه، مسیر دوچرخه، پارکینگ، 
ترمین���ال، جایگاه سوخ���ت، جایگاه 
شاخ���ص،  الم���ان  نشان���ی،  آت���ش 
کاف���ی ش���اپ، مجتم���ع  کمپین���گ، 
ورزشی، سایبان های چادری، مرکز 
فرهنگی، آمفی تئاتر روباز، غرفه های 
ک���ودک،  مرک���ز  کواری���وم،  آ ف���روش، 
رست���وران غذاه���ای دریای���ی، موزه 
صنایع دستی، قایق های تفریحی، 
سینم���ای آب، توربین ه���ای بادی، 
بالن سواری، پ���رورش دلفین، جت 
اسکی و بازی با آب، در این مرحله از 

پروژه پیش بینی شده است.
گرفت���ن فضاهای���ی جدید و  در نظ���ر 
خاص که مطابق با الگوهای مشابه 
جهان���ی باشد، یک���ی از نق���اط قوت 
که در آینده امکان  این پ���روژه است 
گردشگ���ر خارج���ی را افزایش  جذب 

می دهد.

اسکل���ه حقان���ی نخستین اسکل���ه احداث ش���ده در شهر 
بندرعب���اس از زم���ان پهل���وی اول است که تا ب���ه امروز در 
امر حمل ونقل مسافری���ن دریایی به جزایر قشم و هرمز، 
جایگ���اه وی���ژه ای داشت���ه و دارد، به ویژه اینک���ه اسکله 
شهی���د حقانی در حال حاضر تنها اسکله و تنها راه ممکن 

برای تأمین آذوقه اهالی جزیره هرمز از بندرعباس است

مــاهــنـامـه عـلمی، تحـقـیـقـاتــی
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Á  گردشگری مورد بررسی اهداف 
انتظار از این پروژه

بزرگ تری���ن  جهانگ���ردی  صنع���ت 
و متنوع تری���ن صنع���ت در دنی���ا ب���ه 
کشورها  حساب می آید. بسی���اری از 
ای���ن صنع���ت پوی���ا را منب���ع اصل���ی 
درآم���د، اشتغال زای���ی، رش���د بخش 
خصوص���ی و توسع���ه زیرساخت ه���ا 
گردشگری امروزه  می دانند. صنعت 
ب���ه ق���دری در توسع���ه اقتص���ادی و 
دارد  اهمی���ت  کشوره���ا  اجتماع���ی 
ص���ادرات  را  آن  اقتصاددان���ان  ک���ه 
ب���رای  ام���ا  نی���ز می نامن���د.  نامرئ���ی 
مطل���وب،  وضعی���ت  ب���ه  رسی���دن 
اقدامی  ضروری تری���ن  برنامه ری���زی 
ک���ه مس���ووالن بای���د سرلوحه  است 
دهن���د.  ق���رار  خ���ود  فعالیت ه���ای 
فرایندی  گردشگ���ری،  برنامه ری���زی 
آن  ط���ی  ک���ه  هوشمندان���ه  اس���ت 
گردشگ���ری،  ام���ور  تصمیم گی���ران 
را  گردشگ���ری  توسع���ه  هدف ه���ای 
ب���رای دوره زمان���ی م���ورد نظر تعیین 
چارچوب ه���ای  و  راهبرده���ا  و 
اجرای���ی م���ورد نی���از ب���رای نی���ل ب���ه 
هدف ه���ای تعیین ش���ده را با توجه 
ب���ه محدودیت های موج���ود و قابل 
پیش بین���ی در طی برنامه، مشخص 
گردشگ���ری  می کنن���د. برنامه ری���زی 
در ای���ران به دلیل ج���وان بودن این 
فعالی���ت از ی���ک س���و و وابستگی آن 
به بخش های مختلف فعالیت های 
فق���دان  و  اجتماع���ی  و  اقتص���ادی 
تجربه ه���ای الزم در ای���ن زمین���ه ت���ا 
ح���دی دشوار و پیچی���ده می نماید. 
ب���ا ای���ن ح���ال ب���رای دستیاب���ی ب���ه 
موقعیت استف���اده از تجارب عام در 
زمینه برنامه ریزی گردشگری، توجه 
کشور طی  کنون در  که تا به مراحلی 
شده، می تواند راهنمای خوبی برای 
برنامه ریزی به شمار آید. در واقع هر 
برنام���ه عب���ارت از فرایندی مستمر و 
استراتژیک ب���رای تحقق هدف های 

مشخص است.
هدف ه���ا، دورنم���ا ی���ا چشم اندازی 
از خواست ه���ای آرمان���ی،  مشخ���ص 
و عین���ی را پی���ش روی برنامه ریز قرار 
راه ه���ای  و  روش ه���ا  ت���ا  می دهن���د 
رسی���دن به مقص���ود توسعه را تحت 
ک���ه در برنام���ه مشخ���ص  فراین���دی 
ای���ن رو  از  کن���د.  تنظی���م  می ش���ود، 
که هدف ه���ا، نقش  گف���ت  می توان 

تعیین کننده ای در روند برنامه ریزی 
اجرایی ایف���ا می کنند. بدین ترتیب، 
جامع تری���ن خواست ه���ای توسع���ه 
ک���ه بیشترین انتف���اع را  گردشگ���ری 
ب���رای توسعه دربر داشت���ه و با توجه 
محدودیت ه���ای  و  امکان���ات  ب���ه 
ح قابل  موج���ود در ط���ول دوره ط���ر
حص���ول باشن���د، بای���د ب���ه عن���وان 
مجموع���ه ای از هدف ه���ا، سرلوح���ه 
برنام���ه  گرفت���ه و  ق���رار  برنامه ری���زی 
توسعه گردشگری مبتنی بر چگونگی 
و زم���ان دستیاب���ی ب���ه آنه���ا تدوین 
ش���ود، ل���ذا ب���ا توج���ه ب���ه شناخ���ت 
و  گردشگ���ری  صنع���ت  ماهی���ت  از 
توانمندی ه���ا، محدودیت ها، نقاط 
ضعف و فرصت های درونی و بیرونی 
ح های  و در نهایت رهنمودهای طر
فرادست شه���ر بندرعباس، رسیدن 
ب���ه اه���داف ذی���ل بای���د ب���ه عن���وان 
صنع���ت  توسع���ه  ک���الن  اه���داف 
گردشگ���ری و پروژه حقان���ی در شهر 

بندرعباس مدنظر قرار گیرد:
- افزای���ش میزان به���ره وری صنعت 
گردشگری شه���ر نسبت به وضعیت 
می���زان  افزای���ش  و  آن  موج���ود 

برخورداری از منافع این صنعت
- بهره برداری مطلوب از موقعیت و 
مزیت استراتژیک شهر برای توسعه 
گردشگ���ری و ارتق���ای سه���م آن در 

گردشگری ملی
- تح���رک بخش���ی ب���ه اقتص���اد شهر 
از طری���ق افزای���ش درآم���د و ایج���اد 

فرصت های شغلی جدید
در  رقابت���ی شه���ر  ت���وان  افزای���ش   -
عرصه های مختلف و حفظ جایگاه 

شهر  در این عرصه ها
گردشگری  - افزایش حجم تقاضای 
کیفیت  و مدیریت و سامان دهی به 

این تقاضا
گردشگری موجود  - حفظ بازارهای 
و افزایش مطلوبیت گردشگرانی که از 

این بازارها وارد می شوند
بالق���وه  بازاره���ای  ب���ه  - دستیاب���ی 
گردشگر  که مساعد ورود  گردشگری 

به شهر هستند
- ایجاد تسهیالت تأسیسات جدید 
و ارتقای وضعیت تأسیسات موجود 
و ت���الش همه جانب���ه ب���رای افزایش 
میانگین ط���ول مدت اقامت، سرانه 
ک���ل درآمدهای  ک���رد و حجم  هزینه 
گردشگری شهر از محل فعالیت های 

صنعت گردشگری
- حف���ظ و توسع���ه مناب���ع موجود و 
بالق���وه فرهنگی، تاریخ���ی و طبیعی 

شهر
- استفاده بهینه از منابع، امکانات 
تأسیس���ات و تسهی���الت موج���ود در 

تمام دوره سال
گردشگری  - ارتق���ا و توسعه فرهنگ 
و ایج���اد همبستگ���ی منطق���ه ای و 

ناحیه ای
- اتخ���اذ تدابی���ر پای���دار در مدیریت 

توسعه گردشگری
- افزایش سطح رفاه اجتماعی مردم 

شهر
- دستیاب���ی ب���ه توسع���ه پای���دار در 
کلیه  صنع���ت گردشگ���ری ب���ا رعایت 
محیط���ی  زیس���ت  استاندارد ه���ای 

)جهانی و ملی(
- معرفی جلوه ه���ا و توانمندی های 
شهر در عرصه های داخلی و تقویت 

حضور در عرصه های بین المللی
همبستگ���ی  و  وف���اق  تقوی���ت   -
اجتماع���ی و تحکیم هویت فرهنگی 
تعام���الت  افزای���ش  طری���ق  از  شه���ر 
از  مناس���ب  بهره گی���ری  و  فرهنگ���ی 

فعالیت های فرهنگی
توسع���ه  و  تجهی���ز  حفاظ���ت،   -
و  مناب���ع  از  مناس���ب  بهره ب���رداری 
فرهنگ���ی-  طبیع���ی،  جاذبه ه���ای 
گردشگری  تاریخی و انسان ساخت 

شهر
فعالیت ه���ای  متع���ادل  توسع���ه   -
گردشگ���ری در قلم���رو شهر  صنع���ت 
متناسب ب���ا مزیت ه���ای نواحی و با 
کی���د ب���ر فضاه���ای دارای اولویت  تأ

)قطب و محورهای توسعه( و جزایر
- توسع���ه هماهن���گ فعالیت ه���ای 
بخش ه���ای  سای���ر  ب���ا  گردشگ���ری 
و  است���ان  اجتماع���ی   - اقتص���ادی 

عمران جزایر
- توسع���ه و تجهی���ز زیرساخت ه���ا و 
گردشگری شهر  تأسیسات اقامتی و 

با اولویت قطب ها، محورها و جزایر
- ت���الش هم���ه  جانب���ه ب���رای جل���ب 
و  )اف���راد  عموم���ی  مشارکت ه���ای 
و  محل���ی(  و  بوم���ی  جماعت ه���ای 

سرمایه گذاران داخلی و خارجی
امکان���ات،  از  بهین���ه  استف���اده   -
موج���ود  تسهی���الت  و  تأسیس���ات 

گردشگری برای تمام دوره سال
خدم���ات  ارای���ه  کیفی���ت  بهب���ود   -

گردشگری
- تجهی���ز، تأمی���ن و توسع���ه مناب���ع 
گردشگ���ری در رده  انسانی صنع���ت 

مدیریت، کارشناسی و عملیات
- اتخاذ سیاست های ویژه منطقه ای 
حمایت ه���ای مال���ی، اعمال صحیح 
معافیت ه���ا و تخفیف ه���ای مالیاتی 
و ع���وارض ب���رای تشوی���ق و ترغی���ب 
مشارکت گسترده بخش های عمومی 
و خصوصی در توسعه سریع صنعت 

گردشگری شهر
پروژه هایی از این دست باید بتوانند 
موقعیت شهر بندرعباس را به عنوان 
دروازه بین الملل���ی هوای���ی و زمینی 
کنند، زیرا ای���ن مرکز عالوه بر  تقویت 
آنکه خود مقصد محسوب می شود، 
بای���د بر اساس تن���وع بازارها و منابع 
گردشگری به مرک���زی جهت توسعه 
نواح���ی موج���ود، در ح���ال ظه���ور و 
ش���ود.  تبدی���ل  گردشگ���ری  بالق���وه 
منابع موجود شامل بخش تجارت و 
گردهمایی ها،  کسب وکار، جلسات، 
کلی  گشت وگذارهای  نمایشگاه ه���ا، 
گ���ذران تعطیالت  و عالی���ق خ���اص، 
در مناط���ق ساحلی و سایر بازارهای 
عالی���ق خاص مانند هن���ر، فرهنگ و 
باستان شناسی است. تأسیسات و 
گردشگری در بندرعباس  تسهیالت 
بایستی ارتقا یابن���د و آثار تاریخی آن 
بهتر است حفظ و ارایه شود و ارتباط 
گردشگ���ری اط���راف  ب���ا نواح���ی  آن 

بهبود یابد.
دسته بندی تورها را می توان به صورت 
سفرهای ی����ک روزه یا با اقامت شبانه 
ب����رای بازدید اط����راف شهرهای اصلی 
منطق����ه ترتی����ب داد. برنام����ه تورهای 
طوالن����ی را بای����د براساس استف����اده از 
ترکیب����ی از وسای����ل حمل ونقل یعنی 
هواپیما و کشتی و همچنین استفاده 
از هت����ل ی����ا اقامتگاه ه����ای اردوگاه����ی 

ترتیب داد. 

منابع و مآخذ:
هرم پ���ی- 1386-  مش���اور  مهندسی���ن   -
مطالعه و طراحی ترمینال مسافربری شهید 

حقانی )مطالعات و طراحی مرحله اول(
هرم پ���ی- 1388-  مش���اور  مهندسی���ن   -
کیلومتری  مطالعات و سامان دهی نوار 22 
ساحل بندرعباس حدفاصل فرودگاه تا بندر 

شهید باهنر
http://sanatetourism.blogsky.com/-
/1-category/cat

یایی به مناسبت نوروز 1392 ویژه نامه توسعه گردشگری و مسافرت های در
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ک 12  شماره از ماهنامه بندر و دریا شوند.
شتر

شریه بندر و دریا ارسال كنند و به قید قرعه م
س از حل جدول، رمز آن را به تحریریه ن

خوانندگان عزیز می توانند پ
خانه های رنگی حاوی رمز جدول می باشد.

افقی:
1- همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های 
ک���ه دهمی���ن دوره آن آذرم���اه امسال در  دریای���ی 
هتل المپیک تهران برگزار شد- با اجرای این نوع 
بیمه درمانی جدید تمام هزینه های درمانی طبی 
و جراحی ه���ای تخصص���ی و عموم���ی و داروهای 
تخصص���ی بازنشستگ���ان ب���دون سق���ف توس���ط 

سازمان بیمه گر پرداخت می شود
2- نوعی درخت- دوست خیلی صمیمی- زیبا

کشتی  کوش���ش و هم���ت- طالیه دار اع���داد-   -3
جنگی

4- به زعم شاعر سلسله آن حلق���ه دام بالست! – 
گوی���ه و شیون- نام یک���ی از شهرهای خوش آب و 

هوا در شمال خوزستان
گویش عربی- یک���ی از روستاهای  5- نگارش ب���ه 

قدیمی در اطراف تهران- یکی از ضمایر اشاره
6- کلمه مکمل »پاخت« در ادبیات محاوره 

7- در حالت خشم و فشار این بال بر سر دندان ها 
کردن  کار  می آید- ب���دون آن به سر نمی شود- بد 

موتور در هنگام حرکت خودرو
و  پاس���خ  س���وده-  گن���دم  اطالعات���ی-  رم���ز   -8

عکس العمل به از دست دادن فرد یا چیزی
9- معان���د ب���ا باورهای مذهبی مل���ل دنیا- بانگ 
گلوی انسان برآید- شهری تاریخی  که از  موزونی 

در جنوب شرق ایران
10- ماده شکننده- مفهومی در اساطیر ایرانی که 

شخص با رسیدن ب���ه درجه ای از کمال به دست 
می آورد- تکرار یک حرف

11- اشاره به دور- یکی از سازهای موسیقی- نوعی 
جنگ افزار شامل محفظه ای از مواد منفجره

12- ح���رف ندا- نوعی وسیله  بازی و تفریح- یکی 
گردشگری بازنشستگان سازمان بنادر و  کن  از اما

دریانوردی در مازندران
13- چوبی که در بینی شتر کنند و ریسمانی بر آن 

بندند- عزم- ناز
کارون���ی همیشه ماندگار در ای���ران- یکی از  14- ما
که در  ک در جهان  پرخواننده ترین مجالت پوشا

89 کشور دنیا و به 16 زبان منتشر می شود
15- زراعت
عمودی:

1- نخستی���ن بان���وی دریان���ورد و فرمان���ده نیروی 
دریایی هخامنشیان- مع���اون وزی���ر راه و ترابری 
و ریی���س سازمان بن���ادر و دریان���وردی- پیشوای 

مذهبی
2- حرف انتخاب- حرف انزجار- نشانه

3- نوع بسیار نیرومند آن با قدرت اتمی که تنها در 
اختیار روسیه است- یک شرکت چندملیتی نفت 

و گاز که در 40 کشور دنیا دفتر و شعبه دارد
کاره���ای  در  خاص���ی  مه���ارت  ک���ه  ف���ردی   -4
شگفت انگیز دارد- دستگاهی برای شکل دهی به 

قطعات چوبی و فلزی در اندازه های مختلف 
5- انجمن بین المللی زیرساخت های حمل ونقل 

آبی دنیا- بزدل- از عالمت های جمع فارسی
گروه حبوب- انجیر عرب  6- ماده ای غذای���ی در 
کمبود ای���ن عنصر در بدن  و از سوره ه���ای قرآن- 

موجب بیماری گواتر می شود- از ابزار برف روبی
7- یک���ی از ان���دام موج���ود در بیشتر جان���داران- 
پسوند پسرعمه کاله قرمزی در سریال نوروزی سال 

گذشته که خیلی سر و صدا کرد- حرف اضافه
8- نقطه مقابل حاضر- واضح و آشکار

کرمانشاه-  کالنشه���ر  9- روستای���ی در مح���دوده 
ک���ه ب���ه م���وش صحرایی هم  گروه���ی از موش ه���ا 
معروف هستند- عروسکی ملی که ایده آن توسط 
کودک���ان و نوجوانان مطرح  کانون پرورش فکری 

شد
که به  گویش ه���ای جنوب غربی ایران  10- یکی از 
چهار دسته بختیاری، بویراحمدی، ثالثی و فیلی 

تقسیم شده است
که بزرگ ترین آن در  11- مکان عبادت مسیحیان 

استانبول ترکیه است- از مصالح مهم ساختمانی
ک���ه منشأ زبان  12- از ح���روف الفب���ای سیریلیک 
مناط���ق روسی زب���ان است- از ضمای���ر- جانوری 

دوزیست- ادای فارسی واژه التین عشق
گی���اه- نوعی  13- هم خان���واده معن���ا-  از اج���زای 

سوسیس
14- عقیم- صبح

15- فرودگاه شناور که برخی از انواع آن قادرند تا 15 
سال بدون توقف حرکت کنند- حرف درد 
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مسابقه هفت سین دریایی
برای نوروز خورشیدی

مسابقه هفت سین دریایی
برای نوروز خورشیدی

سکه های دریایی
سکه های دریایی آبزیانی از شاخه خارپوستان 
و به صورت په���ن و صفحه ای شکل هستند. 
سکه های دریایی در بسیاری از اقیانوس های 
گرفته  نیم کره شمال���ی از مناط���ق جذرومدی 
ت���ا آب ه���ای ژرف یاف���ت می ش���ود. سکه های 
دریایی در آب وهوای معتدل و گرمسیر زندگی 

می کنند.
پوسته سخت و استخوان مانند این جانوران 
کران���ه دریاه���ا یاف���ت  ب���ه شک���ل سنگ���واره در 
می شود. در سکه های دریایی زنده، این پوسته 
ب���ا خارهای���ی جنبن���ده پوشی���ده شده است. 
جاپیمایی سکه ه���ای دریایی از طریق حرکت 

هماهنگ این خارها ممکن می شود.
سکه ه���ای دری���ای مانن���د دیگ���ر توتیاه���ای 
دریای���ی دارای پن���ج ردیف روزن���ه است. این 
کن���ار ه���م ق���رار  روزنه ه���ا ب���ه شک���ل گل ب���رگ 
گرفته ا ند. ای���ن روزنه ه���ا در درون پوست قرار 
گ���از از طری���ق آن ها انجام  گرفته ان���د و تبادل 

می گیرد.

سرخو چشم درشت
سرخو چشم درشت از خانواده سرخوماهیان 

)Lutjanidae( است.
کث���ر ان���دازه ب���دن ب���ه ۳۰ سانتیمت���ر و  حدا
به ط���ور متوس���ط ت���ا ۲۰ سانتیمت���ر می رسد. 
کشی���ده دارد و دهان آن دارای چند  بدنی 
ردی���ف دن���دان ب���ر روی ه���ر دو ف���ک است، 
رن���گ ب���دن زرد یا قه���وه ای روش���ن، با یک 
ن���وار زرد تیره از ابتدا ت���ا انتهای بدن است. 
ای���ن نوع ماهی در آب های ساحلی تا عمق 
۸۰ مت���ری در مناط���ق سنگ���ی و صخ���ره ای 
مرجان���ی زیست می کن���د، تغذیه آنه���ا از بی 
کفزی و ماهی ها ص���ورت می گیرد.  مهرگ���ان 
سرخوماهیان را به صورت اشکال ترال کف، 

گرگور صید می کنند. قالب دستی و 

سارگوس���وم 
ی���ا همان خزه 

ماهی
ماه���ی  ای���ن 
رنگ ه���ای  ب���ه 
قه���وه ای و مس���ی ب���وده و ب���ه دلی���ل وج���ود 
برجستگی ه���ای ف���راوان بیشتر شبی���ه به یك 
صخ���ره است. ای���ن ماهی از وج���ود مرجان ها 
کن���ار آنها استراحت  در مخ���زن لذت برده و در 
خواهد نمود. به مخزنی با گنجایش آب 120 لیتر 
جهت زندگی نیاز دارد. به دلیل داشتن دهان 
ب���زرگ این ماهی قادر اس���ت ماهیان تا نصف 
کند. سطح نگهداری  اندازه خ���ود را هم صید 
ای���ن ماهی متوسط با رفتار نیمه تهاجمی مه 
در مخزن به 15 سانت هم می رسد.خواستگاه 

این ماهی اقیانوس هند می باشد.

ستاره دریایی
تکام���ل؛  رون���د  ط���ی 
شک���ل  خارپوست���ان، 
ست���اره مانن���د ب���ه خود 
گرفتند و دارای بازوهایی 
کمک می کرد.  گرفتن غذا به آنها  که در  شدند 
گذشت���ه از آن تم���ام ب���دن توس���ط صفح���ات 
اسکلت داخلی می توانس���ت پوشانده شود و 
بدین ترتی���ب، جانور چسبی���ده و آسیب پذیر 
م���ورد محافظت واق���ع می شد. ای���ن اسکلت 
داخل���ی، قاعدتا تحرک و توانایی کسب غذای 
بازوها را محدود می کرد که این مساله با پدید 

آمدن دستگاه گردش آب، حل شد.
بدن ستاره ماهی هیچگونه استخوان بندی 
ن���دارد، ام���ا در ع���وض یک سیست���م آوند آبی 
هیدرولیک���ی دارد. سیست���م آوند آب���ی دارای 
تع���داد زی���ادی برآمدگ���ی در قسم���ت شکمی 
که ب���ه آنها  بازوه���ای ست���اره دریای���ی اس���ت 
پاهای لوله ای می گویند و وظیفه آنها حرکت 

گ���ردش آب،  و غذا رسان���ی اس���ت. دستگ���اه 
کناری،  کوچ���ک متح���رک و  دارای بازوه���ای 
ک���ه روی بازوهای  یا پاه���ای لول���ه ای اس���ت 
اصلی پوشی���ده از صفح���ات اسکلت داخلی 
که در فاصله  قرار دارند. همچنین شیارهایی 
ردیف پاهای لوله ای در طول بازوهای اصلی 
کرال معروفند،  قرار دارند و به شیارهای آمبوال
می توانستن���د در انتقال دادن غ���ذا از پاهای 
لوله ای به دهانی کمک کنند که در مرکز بدن 

ستاره ای شکل قرار دارد.

سخت پوستان
خ����������ان�������واده ه���ای 
مانن���د  را  گون���ی  گونا
ی  چنگ ه���ا خر
دریایی، خرچنگ های خشکی، میگو و نوعی 
ک���ه البته بیشتر آنها  ص���دف شامل می شوند 
دری���ازی هستن���د ودر ه���ر دو محی���ط زیست 

آب های شیرین و اقیانوس زندگی می کنند.

سنگ پشت
ک پشت سانان  خزندگانی هستن���د از راسته ال
کمربن���د ان���دام حرکت���ی آنها  )Testudines(ک���ه 

درون دنده  هاست و دندان ندارند.
بیشت���ر ب���دن سنگ پشت ه���ا به وسیل���ه یک 
حفاظ���ت  غضروف���ی  ص���دف  ی���ا  استخ���وان 
از  ص���دف  ی���ا  استخ���وان  ای���ن  شده اس���ت. 

دنده های آن ها مشتق شده است.
ص����دف سنگ پش����ت از صفحه ه����ای شاخ����ی 
تشکیل شده است که استخوان را می پوشانند.

ست����ون مهره ه����ا٬ دنده ه����ا و چن����د استخ����وان 
دیگ����ر سنگ پش����ت ب����ه سط����ح داخل����ی ای����ن 
ک����ه  ک متصل ان����د. همی����ن باع����ث می ش����ود  ال
و  کن����درو  بسی����ار  موج����ودات  سنگ پشت ه����ا 

سنگینی باشند.

سکان
که  سکان اب���زاری است 
گردها  در شناوره���ا و هوا
برای تغییر جهت حرکت 
سک���ان  م���ی رود.  بک���ار 
ک���ه به بدن���ه ناو یا  معم���واًل صفح���ه ای است 
هواپیم���ا ل���وال شده اس���ت و با حرک���ت دادن 
دست���ه یا اهرمی به چ���پ و راست می چرخد. 
ای���ن صفحه جریان ش���اره را در اط���راف بدنه 
ناو یا هواپیما تغیی���ر می دهد و بدین وسیله 

جهت حرکت آن را عوض می کند. 

امسال وقتی انتشار ویژه نامه ای برای مسافرت وگردشگری دریایی دردستورکار قرار گرفت، 
صفحات���ی از نشریه نیز به خانواده های عالقه مند مسافرت ه���ای دریایی اختصاص داده  
ج یک فراخوان نقاشی برای نوروز سال 1392 خورشیدی، یکی  شده  است. دراین میان، در
از پیشنهادهای ماهنامه »بندر ودریا« است. ارسال نقاشی های یک سین از 7سین سفره 
خیالی هفت سین - البته از جنس دریایی- است که باید توسط فرزندان خانواده های در 
ح���ال سفر با کشتی نقاشی و به دفتر نشری���ه ارسال شود تا در قرعه کشی جوایز ماهنامه 
شرکت داده شود. در مطالب ذیل مختصر اطالعاتی ازاین سفره هفت سین دریایی فرضی 

را در متن ذیل آورده ایم.
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به استثنای افرادی كه ب���رای اجرای امور و 
اداره كشتی به منظور احراز سمت یا شغل 
مشخصی استخ���دام می شوند تا وظیفه 
خاصی انجام  دهند یا افرادی كه به سبب 
اج���رای وظای���ف فرمانده كشت���ی مبنی بر 
نج���ات و حمل كشتی شكست���ه و صدمه 
 دی���ده، اف���راد در اضطرار یا سای���ر افراد، در 
كشت���ی حض���ور دارند ی���ا حضورش���ان به 
دلی���ل وضعیتی است ك���ه فرمانده، مالك 
ی���ا اجاره كننده كشتی ق���ادر به ممانعت از 
آن نیس���ت و نی���ز كودكان زی���ر یكسال، هر 
فردی كه در كشتی حمل می شود مسافر 
به شمار می رود. طی سفر دریایی، ممكن 
است مسافر در اتاقك جای داده شود كه 
در ای���ن صورت، »مسافر اتاقك« شناخته 
می شود؛ همچنین ممكن است سطحی 
كمت���ر از 3/3 متر مربع در زی���ر عرشه  برای 
كه  گذار  شود  استفاده اختصاصی به او وا
در این حالت، »مسافر زیر عرشه« نامیده 
می ش���ود. بیشتر مهاجران���ی كه وضعیت 
مالی مطلوبی ندارند  ب���ه صورت مسافر 
زیر عرشه با كشتی های ویژه حمل مهاجر 
سف���ر می كنند. دسته دیگ���ری از مسافران 
دریایی نیز، در برخی از انواع كشتی ها روی 
عرشه حمل می شوند كه برای آنها اتاقكی 
در نظر گرفته نمی شود و  باید مدت سفر را 
روی عرشه سر كنند. به این گونه مسافران، 
گفته می شود و سفر  »مسافر روی عرشه« 
كوتاه و  روی عرشه،  اغل���ب  به مسیرهای 
كم فاصله و برای مقاصدی مثل حمل زوار 

محدود می شود.

مسافرت با کشتی
تا قبل از جنگ جهان����ی دوم و چند سال پس از 
آن، مساف����رت ب����ا کشتی یک����ی از شیوه های رایج 
و پذیرفت����ه شده ب����رای سفره����ای بین المللی به 
شمار می رفت. خطوط کشتیرانی مسافری بسیار 
کشتی های  سود آور بودند. در آن دوران،  ناوگان 
مسافری بزرگ در شمال اقیانوس اطلس به همه 
گون����ه مسافر، به ویژه افراد مشه����ور و ثروتمند، در 
تم����ام فصول س����ال و در مسیرهای منظم رفت  و 
برگشتی خدمات عرضه می کردند؛ اما امروزه، این 
سفرهای دریایی تا حد معدودی سفر تابستانی 
کاهش یافته اند. خطوط کشتیرانی سایر مناطق 
جه����ان نیز، سرنوشت����ی بهتر از خط����وط مناطق 
ی����اد شده نداشته ان����د و رونق خطوط کشتیرانی 
مساف����ری رو به اف����ول نهاده اس����ت. علت عمده 
ای����ن تغیی����رات را، می ت����وان در اخت����راع و ظه����ور 
هواپیم����ای پرسرع����ت ج����ت و مساف����رت ارزان و 
سریع هوایی نسبت به سفرهای وقت گیر دریایی 

یاف����ت. عوامل دیگری نیز در ای����ن افول تدریجی 
رونق کشتی های مسافری بزرگ دخیل بوده اند 
ک����ه از آن جمل����ه، می توان ب����ه ایجاد تغیی����رات و 
محدودیت هایی در مسیرهای سفر، مثل انسداد 
کانال سوئز، افزایش دستمزدها و مشکالت تأمین 
نیروی کار برای کشتی های مسافری بزرگ اشاره 
ک����رد. تأثیر عوامل مذکور منج����ر به کاهش شدید 
تعداد کشتی های مسافری بزرگ شد؛ به نحوی 
که انگلیس در جایگاه پیش کسوت سنتی تجارت 
خطوط کشتیرانی متحمل زیان و ضربه فاحشی 
کنون  کشتی خط پیما، ا شد و از بی����ش از صدها 

فقط معدودی را در اختیار دارد.
کشتی  علی رغ����م تح����والت مذک����ور، مسافرت ب����ا 
همچنان در مناطق مختلف جه����ان به اشکال 
گون و برای مقاصد متفاوتی مانند سیاحت،  گونا
کتشافات علمی و تجارت انجام می شود.  زیارت، ا
ساالن����ه، بی����ش از 10 میلی����ون مساف����ر در سط����ح 
جهان با کشتیهای مسافری بزرگ سفر می  کنند. 
باالتری����ن تقاضای سفر، ب����ه مقصد بنادر منطقه 

مقررات مسافرت با کشتی
و حقـوق مســافران آن

مــاهــنـامـه عـلمی، تحـقـیـقـاتــی
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کارائیب و دریای مدیترانه مربوط می شده است؛  
ب����ا وج����ود این،  مسی����ر این سفره����ا اغلب شامل 
که با وسایل دیگر  قاره ها و مناطقی ب����وده است 
مسافرتی به سهولت قاب����ل دسترسی نبوده اند. 
کشتی های  علی رغ����م هزین����ه زیاد مساف����رت ب����ا 
مسافری بزرگ، تقاضای فراوان باعث شده است 
صنعت کشتیرانی مسافری با ظرفیت کامل به کار 
گرفته شود. طول م����دت مسافرت های دریایی، 
متغی����ر و ممکن است از چند ساعت تا چند ماه، 
مثل سفرهای دور دنیا، طول بکشد؛ اما میانگین 
آن در کشتیران����ی مساف����ری ح����دود 7 روز ب����رآورد 
شده است. این مسافرت ها، اغلب با 2 نوع اصلی 
کشتی مسافری، یعنی کشتی های مسافری بزرگ 

و شناورهای فرابر، انجام می شوند.

بلیت سفر یا قرارداد سفر
در قان����ون دریایی ای����ران، مسافر به کسی اطالق 
می ش����ود که بر طبق یك ق����رارداد حمل با کشتی 
کن����د.  قرارداد حم����ل مسافر از طری����ق دریا،  سفر 
ق����راردادی عادی ب����رای حمل اف����راد از بندری به 
بندری دیگ����ر است که در شمول تعریف حقوقی 
واژه مساف����ر قرار می گیرن����د. حمل مسافر، ممکن 
است به وسیل����ه یك خط کشتیرانی مسافری، یا 
شن����اوری فع����ال در دریان����وردی تفریحی، کشتی 
گردشگری یا هر نوع کشتی  آزادپیما، سیاحتی و 
دیگر انجام شود و مالك کشتی، مادام که مقررات 
ایمن����ی مرتب����ط ب����ا کشت����ی و مقاص����د خ����اص به 
کارگیری کشتی را رعایت کند، مجاز به عقد چنین 
قراردادی خواهد بود؛ مگر آنکه تعهدات مغایری 
تحت سایر قراردادها بر عهده داشته باشد و برای 
کشتی، مج����از به حمل  مثال، تح����ت اجاره نامه 

مسافر نباشد.

مبانی حقوقی قرارداد سفر با کشتی
که  ماهیت ق����رارداد حمل مسافر ایجاب می کند 
کرای����ه به مقصد برسد.  مساف����ر در ازای پرداخت 
قرارداده����ای حم����ل مساف����ر از طریق دری����ا، تابع 
قوانین عادی ناظر بر قراردادها هستند و تا جایی 
که حقوق و مسوولیت های طرفین مطرح باشند؛ 
ب����ه هیچ  وجه تخصصی ی����ا خ����ارج از روال عادی 

محسوب نمی شوند.
عهدنامه آتن در خصوص حمل مسافر و 

اثاثیه آنها از طریق دریا، 1974
ک����ه ب����ا شناخ����ت ض����رورت تعیین  عهدنام����ه ای 
قواعدی در مقوله حمل مسافران و اثاثیه آنها از 
طریق دریا در سال 1974 در سازمان بین المللی 
دریان����وردی به تصوی����ب رسید. منظ����ور اصلی از 
تدوی����ن و تصویب این عهدنامه، ع����الوه بر رفع و 
اصالح تحمیل ش����روط یکطرفه و تبعیض آمیز به 
مسافر در قرارداد حمل، ایجاد نظامی هماهنگ 
و جدید برای تعیین حدود مسوولیت متصدی 
حمل در صورت فوت یا جراحت مسافر در حین 

سفر دریایی با کشتی های دریاپیماست.
عهدنامه مذکور با عن����وان اختصاری »عهدنامه 

مسافران و اثاثیه« همراه با الحاقیه ای که در سال 
1990 به تصویب رسی����د و به اعمال اصالحاتی در 
که عمده تری����ن آن افزایش حدود  آن منج����ر شد 
غرامت یا می����زان جبران خس����ارت مسافر است، 
ب����ه طور عمده مسوولیت های ناش����ی از غفلت و 
قص����ور و موضوعات مرتبط با  آن را مطرح می کند 
و به مسوولیت هایی غیر از مسوولیت های مذکور 

نمی پردازد.

راتعهدنامهآتن  مقر
بن����ا به تعری����ف عهدنامه  آت����ن در خصوص حمل 
مسافر و اثاثیه آنها از طریق دریا، متصدی حمل، 
خ����ود ی����ا از جانب شخصی دیگر ق����رارداد حمل را 
منعقد می کن����د؛ اعم از اینکه ق����رارداد، در عمل از 
طریق وی یا یك مجری حمل انجام شود. مجری 
کشتی  کاربر  که مال����ك، اجاره کننده یا  حمل نیز، 
است، شخصی غی����ر از متصدی حمل است و در 
عمل کل حمل یا قسمتی از آن را انجام می دهد. 
کشت����ی، بن����ا ب����ه تعری����ف عهدنامه، شام����ل کلیه 
شناورهای دریاپیما، به استثنای وسایل نقلیه 
دارای بالشت����ك ه����وا، اس����ت و منظ����ور از ق����رارداد 
ک����ه توسط ی����ا از طرف  حم����ل، ق����راردادی اس����ت 
متص����دی حمل به منظور حمل مسافر یا حمل 
مسافر همراه با اثاثیه وی بر حسب مورد منعقد 

شده باشد.
که در کشتی حمل   شود  مسافر، شخصی اس����ت 
و حم����ل وی به موجب قرارداد حمل باشد یا بنا 
به رضایت متصدی حمل همراه با وسیله نقلیه 
که مشمول مفاد این  یا حیوانات زنده  ای باشد 
عهدنام����ه ق����رار ندارند و تح����ت پوشش ق����رارداد 

دیگری در کشتی حمل می شوند.
اثاثیه، شیء یا وسیله نقلیه ای است که متصدی 
حمل، ب����ه موجب ق����رارداد حم����ل مسافر حمل 
می کن����د. اشیا یا وسایل نقلی����ه ای که به موجب 
کشت����ی، بارنامه دریایی یا ه����ر قرارداد  اجاره نامه 
ک����اال حم����ل می شوند و  دیگ����ر مربوط ب����ه حمل 
همچنین حیوانات زن����ده، مشمول مقررات این 
عهدنامه درباره اثاثیه نمی شوند. اثاثیه اتاقك نیز، 
که مسافر در اتاق����ك خود همراه  اثاثی����ه ای است 
دارد یا به ص����ورت دیگری تحت تصرف، مراقبت 

ک����ه مسافر در  کنت����رل وی ق����رار دارد. اثاثیه ای  یا 
وسیله نقلیه خود یا روی آن دارد نیز، جزو اثاثیه 
اتاقك محس����وب می شوند؛ ام����ا از مف����اد ماده 8 
عهدنامه درباره حدود مسوولیت در قبال از بین 
رفت����ن یا صدمه به اثاثیه مستثنا هستند. از بین 
رفتن ی����ا صدمه به اثاثیه، شام����ل خسارت مالی 
ناشی از عدم تحویل مجدد اثاثیه به مسافر پس 
از به مقصد رسیدن کشتی حامل اثاثیه در مدتی 
معقول است؛ ولی شامل تأخیر ناشی از منازعات 

کارگری نیست.
مدت زم����ان حمل در عهدنامه آت����ن دربرگیرنده 

مقررات زیر است:
� در رابطه با مسافر و اثاثیه اتاقك وی، مدت زمانی 
کشتی  که در طی آن مسافر و اثاثیه اش در  است 
هستند یا در حال سوار یا پیاده شدن از کشتی اند 
و نیز مدت زمانی است که طی آن، مسافر و اثاثیه 
کشتی یا  اتاق����ك وی از طری����ق آب از خشک����ی به 
بالعکس منتقل می شوند؛ مشروط بر اینکه هزینه 
کرای����ه حمل منظور ش����ده باشد  این انتق����ال در 
یا متصدی حمل شن����اور مورد استف����اده را برای 
انتقال تحت اختیار مسافر قرار داده باشد؛ اما در 
مورد مسافر، حمل شامل مدت زمانی نمی شود 
که وی در پایانه دریایی، ایستگاه، اسکله یا سایر 

تأسیسات بندری قرار دارد؛
� در رابطه با اثاثیه اتاقك، حمل عالوه بر مورد فوق 
شامل مدت زمانی می شود که طی آن، مسافر در 
پایانه دریایی، ایستگاه، اسکله یا سایر تأسیسات 
بندری قرار دارد؛ مشروط بر آنکه متصدی حمل، 
گرفته و  کارگزار یا نماینده وی آن اثاثیه را تحویل 

دوباره به مسافر تحویل نداده باشد؛
� در م����ورد سایر اثاثی����ه، که اثاثیه اتاقك محسوب 
نمی شون����د، حم����ل شام����ل م����دت زم����ان میان 
کارگزار  تحویل اثاثیه به وسیله متص����دی حمل، 
کشت����ی تا زمان  ی����ا نماین����ده وی در ساحل یا در 

تحویل مجدد آن به مسافر است.
حمل بین المللی، به معنای هر گونه حملی است 
که در آن بنا به قرارداد حمل، مبدأ و مقصد حمل 
در 2 کشور مختلف باشد یا در یك کشور واحد قرار 
داشته باشد؛ مشروط بر اینکه طبق قرارداد حمل 

   بندر تالین )TALLINN( از بزرگترین بنادر مسافری در دریای بالتیک

یایی به مناسبت نوروز 1392 ویژه نامه توسعه گردشگری و مسافرت های در
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یا طبق برنام����ه زمان بندی سفر در میان����ه راه در 
بندر کشوری دیگر پهلوگیری شود.

دامنهشمولعهدنام����هآتندرخصوص
حملمسافرواثاثیهآنهاازطریقدریا 

م����اده 2 عهدنام����ه تحت ش����روط زیر، مف����اد آن را 
شامل هر گونه حمل بین المللی می داند: 

کشوره����ای متعاهد به  کشت����ی، پرچ����م یک����ی از   �
عهدنام����ه را برافراشته ی����ا در آن کشور ثبت شده 

باشد؛
� ق����رارداد حم����ل در یک����ی از کشوره����ای متعاه����د 

منعقد شده باشد؛
� مبدأ یا مقصد حمل بنا به قرارداد حمل در یکی از 

کشورهای متعاهد باشد.
علی رغم بن����د اول فوق، هنگامی که حمل طبق 
هر عهدنامه بین المللی دیگر ناظر بر حمل مسافر 
و اثاثیه ب����ا سایر شیوه های حمل ونقل مشمول 
نظام مسوولیت مدنی پیش بینی شده در مفاد 
کاربرد الزامی برای حمل  آن عهدنام����ه و موجب 
دریایی باشد، مفاد این عهدنامه اعمال نخواهند 

شد.

مسوولیتمتصدیحمل 
ماده 3 عهدنام����ه آتن در خصوص حمل مسافر 
و اثاثیه آنها از طری����ق دریا در رابطه با مسوولیت 

متصدی حمل موارد زیر را مقرر می کند:
� متص����دی حمل، مس����وول خس����ارت وارد شده 
در نتیجه ف����وت یا صدمه بدنی شخص مسافر و 
از بین رفتن یا صدمه به اثاثی����ه وی خواهد بود؛ 
مشروط بر اینکه حادثه منجر به خسارت در حین 
حمل روی داده باشد و ناشی از تقصیر یا اهمال 
متصدی حمل، کارگزار یا نمایندگان وی باشد که 

در چارچوب استخدام خود عمل کرده اند؛
ک����ه سانحه منجر به از بین رفتن  � اثب����ات این امر 
اثاثیه مسافر یا صدمه به آنها در حین حمل اتفاق 
افتاده است و همچنین میزان اتالف یا صدمه به 

اثاثیه مسافر بر عهده مدعی خواهد بود؛
� چنانچ����ه ف����وت یا صدمه بدنی مساف����ر یا از بین 
رفت����ن اثاثی����ه اتاق����ك و صدم����ه ب����ه آنها ناش����ی از 
کشتی شکستگی، تصادم، به گل نشینی، انفجار، 

آتش سوزی یا نقص کشتی باشد؛ تقصیر یا اهمال 
کارکن����ان یا نمایندگان  از ط����رف متصدی حمل، 
وی، که در چارچوب قرارداد استخدام خود عمل 
کرده اند، مف����روض خواهد بود؛ مگ����ر آنکه خالف 
آن ثابت شود. چنین تقصیر یا اهمالی، در رابطه 
ب����ا از بین رفتن یا صدمه وارد بر سایر اثاثیه، قطع 
نظر از ماهیت سانحه ای که موجب از بین رفتن 
یا صدمه شده است، مف����روض خواهد بود؛ مگر 

اینکه خالف آن ثابت شود.
در تمام م����وارد دیگر بار اثبات تقصیر یا اهمال بر 

عهده مدعی خواهد بود.

مجریحمل 
ماده 4 عهدنامه آتن در خصوص حمل مسافر و 
اثاثیه آنها از طریق دریا، درباره مجری حمل موارد 

ذیل را مقرر می کند: 
گر اجرای حمل یا بخشی از آن به مجری حمل  � ا
گ����ذار شده باشد؛ متصدی حم����ل بنا به مفاد  وا
کان در قبال کل حمل مسوول  این عهدنامه کما
خواهد بود. عالوه بر این، مجری حمل در حد آن 
ک����ه وی اجرا می کند، مشمول  قسم����ت از حمل، 

مفاد این عهدنامه و قادر به استناد به آنهاست؛
� متصدی حم����ل در قبال عملکرد مجری حمل 
مس����وول افع����ال و ت����رك افع����ال مج����ری حم����ل و 
ک����ه در  کارکن����ان و نمایندگ����ان وی خواه����د ب����ود 

چارچوب قرارداد استخدام عمل کرده اند؛
ک����ه ب����ه موج����ب آن  گون����ه تواف����ق خاص����ی  � ه����ر 
متصدی حمل تعهدی را می پذیرد که طبق این 
عهدنامه، بر عهده وی قرار نگرفته است یا اعراض 
از هر گونه حقوقی که از طریق این عهدنامه اعطا 
شده است، فقط در صورتی بر مجری حمل مؤثر 
کتبی با آن  که وی به طور صری����ح و  خواهد ب����ود 

توافق کرده باشد؛
که متص����دی حمل و مجری حمل هر  � هنگامی 
2 تاحدودی مسوول باشند، مسوولیت آنها هم 
مشت����رك و هم انف����رادی، یا به عبارت����ی تضامنی، 

خواهد بود.

اشیایباارزش 
متص����دی حمل طبق م����اده 5 عهدنام����ه آتن در 

خصوص حمل مسافر و اثاثیه آنها از طریق دریا، 
در قب����ال از بی����ن رفتن پ����ول، اوراق به����ادار قابل 
معامل����ه، طال، نقره ج����ات، جواهر، زی����ورآالت، آثار 
هن����ری یا سایر اشی����ای باارزش یا ای����راد خسارت 
ب����ه آنها مس����وول نخواهد بود؛ مگ����ر هنگامی که 
این اشی����ا با توافق و به منظ����ور محافظت از آنها 
ن����زد متصدی حمل تودیع ش����ده باشند. در این 
ص����ورت، متص����دی حم����ل ت����ا ح����د مق����رر در این 
عهدنامه )بن����د 3 ماده 8( مس����وول خواهد بود؛ 
مگر آنکه طبق بند یك ماده 10 حد بیشتری مورد 

توافق قرار گرفته باشد.

تقصیرازجانبفردزیاندیده 
ک����ه فوت یا  کند  چنانچه متص����دی حمل ثابت 
صدمه بدن����ی وارد بر مسافر، از بی����ن رفتن اثاثیه 
وی ی����ا صدم����ه به آنها متأث����ر از تقصیر ی����ا اهمال 
خ����ود مسافر باشد یا مسافر تا ح����دی در آن مؤثر 
بوده باشد؛ طب����ق ماده 6 عهدنام����ه آتن دادگاه 
رسیدگی کنن����ده می تواند حمل کننده را در کل یا 
قسمتی از مسوولیت خود به موجب مندرجات 

قانون مورد استناد آن دادگاه معاف کند.

حدودمسوولیت 
میزان و محدودیت مسوولیت بر اساس عهدنامه 

آتن به شرح زیر تعیین شده است:
� فوت یا صدمات بدنی تا حد 700 هزار فرانك طال 

برای هر مسافر در هر حمل؛
� از بین رفتن وسایط نقلیه و اثاثیه موجود در آنها 
یا صدمه به آنها تا حد 50 هزار فرانك طال برای هر 

وسیله نقلیه در هر حمل؛
� اثاثیه اتاقك مسافر تا حد 500 ,12 فرانك طال برای 

هر مسافر در هر حمل؛
� در سایر م����وارد تا حد 18 هزار فرانك طال برای هر 

مسافر در هر حمل.
مش����روح ش����روط تحق����ق می����زان مسوولی����ت و 
پرداخت خسارت تا مبالغ یاد ش����ده در مواد 7 و 
8 عهدنام����ه قی����د و از جمله تصری����ح شده است 
قانون مل����ی هر کشور متعاهد، می تواند تا جایی 
که به متصدی����ان حمل اتباع آنه����ا مربوط شود، 
درباره فوت یا صدمه بدنی مبالغ بیشتری برای 
که  کند. فرانك طال،  مسوولیت سرانه آنها تعیین 
در این عهدنامه واحد پول و تبدیل در نظر گرفته 
ش����ده است، به واحد پولی اش����اره دارد که دارای 
65/5 میلی گرم طال با درجه خلوص 900 در 000 ,1 

باشد.
مبالغ فوق، به پول رایج ملی کشور متبوع دادگاه 
رسیدگی کننده بر اساس ارزش رسمی آن پول، با 
مراجعه به واحد تعریف شده باال برای فرانك طال، 
در تاریخ صدور حکم یا تاریخ مورد توافق طرفین 
گر چنین ارزش رسمی وجود  تبدیل خواهد شد. ا
نداشته باشد؛ مقام ذیصالح کشور ذیربط تعیین 
ک����ه چه چی����زی، ارزش رسمی برای  ک����رد  خواهد 

اجرای این عهدنامه در نظر گرفته خواهد شد.
عهدنام����ه، در مقررات تکمیل����ی در زمینه حدود 
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مسوولی����ت در م����اده 10 تصریح می کند متصدی 
حم����ل و مساف����ر می توانند ب����ه طور صری����ح و به 
کتبی نسبت به آنچه در م����واد 7 و 8 این  صورت 
عهدنامه وضع شده است درباره مبالغ بیشتری 

از مسوولیت توافق کنند.
چنانچه ثابت شود که خسارت ناشی از فعل یا ترك 
فعل متصدی حمل، کارگزار یا نماینده او یا مجری 
حم����ل بوده است؛ به نح����وی که به طور عمد به 
منظ����ور ایجاد ای����ن خسارت یا ب����ا بی احتیاطی و 
با عل����م به احتمال ب����روز چنین خسارت����ی انجام 
گرفت����ه باشد، طب����ق ماده 13 عهدنام����ه با عنوان 
»محرومیت از حق تحدید مسوولیت« متصدی 
کارگزار یا نماین����ده او یا مجری حمل حق  حمل، 
برخ����ورداری از ح����دود مسوولیت وض����ع شده در 

مواد 7 و 8 این عهدنامه را نخواهند داشت.

اعالمازبینرفتنیاصدمهبهاثاثیه 
خس����ارت بر اثاثیه، ممکن اس����ت خسارت آشکار 
یا غیرآشکار باشد. در خسارت آشکار، مسافر باید 
کتبی به متصدی  مورد را به شرح ذیل و به طور 

حمل یا نماینده وی اعالم کند:
� ب����رای اثاثیه اتاقك، حین پی����اده شدن مسافر یا 

پیش از آن؛
برای سایر اثاثیه، حین تحویل مجدد یا پیش از 

آن.
در خسارت غیرآشکار وارد به اثاثیه یا خسارتی که 
منجر به از بین رفتن اثاثیه شود، ظ����رف 15 روز از 
زمان پیاده شدن یا تحویل مجدد یا از زمانی که 
این تحویل مجدد  بایست انجام می شده است، 
مورد را به طور کتبی به متصدی حمل یا نماینده 

وی اعالم کند. 
چنانچه مسافر غیر از موارد فوق عمل کند چنین 
استنب����اط خواهد شد که اثاثی����ه را سالم تحویل 
گر  گرفت����ه است؛ مگر اینکه خالف آن ثابت شود. ا
وضعیت اثاثیه در زمان دریافت آن مورد نظارت 
کتبی  گرفته باشد؛ نیاز ب����ه اعالم  ی����ا بازرسی ق����رار 

نخواهد بود.

مرورزماندعاوی 
گونه دع����وای حقوقی برای صدم����ات ناشی  ه����ر 
از ف����وت ی����ا آسیب شخص����ی وارد ب����ر مساف����ر یا از 
بی����ن رفتن و صدمه دیدن اثاثی����ه، طبق ماده 16 
عهدنامه آت����ن در خصوص حمل مسافر و اثاثیه 
آنه����ا از طریق دریا بعد از م����دت 2 سال مشمول 
م����رور زمان خواهد ب����ود که مبنای محاسبه این 

مهلت به صورت زیر است:

� در م����ورد آسی����ب شخص����ی از زم����ان پیاده 
شدن مسافر؛

� در مورد فوتی که در حین حمل به وقوع پیوسته 
که  بایست مسافر پیاده می شده  است، از زمانی 
ک����ه در حین  اس����ت و در م����ورد آسی����ب شخص����ی 
حمل ب����ه وقوع پیوسته و منج����ر به فوت مسافر 
پس از پیاده شدن وی شده است، از زمان فوت؛ 

مش����روط بر آنک����ه این م����دت افزون ب����ر 3 سال از 
تاریخ پیاده شدن مسافر نباشد؛

� در م����ورد از بین رفتن یا صدم����ه وارد بر اثاثیه، بر 
حس����ب طول م����دت، از زم����ان پیاده ش����دن یا از 

زمانی که می بایست پیاده شده باشد.

دادگاهصالحه 
هر گونه دعوای ناشی از عهدنامه آتن در خصوص 
حمل مسافر و اثاثیه آنها از طریق دریا طبق ماده 
17 عهدنامه بن����ا به انتخاب خواه����ان در یکی از 
دادگاه ه����ای ذی����ل اقام����ه خواهد ش����د؛ مشروط 
کشورهای متعاهد به  بر آنک����ه دادگاه در یک����ی از 

عهدنامه واقع باشد:

� دادگ����اه مح����ل سکون����ت دایم����ی یا محل 
اصلی تجارت خوانده؛

� دادگاه واقع در مبدأ یا مقصد قرارداد حمل؛
� دادگاه کشور اقامت یا سکونت دایمی خواهان؛ 
مشروط بر اینکه خوانده در آن کش�ور دارای محل 

تج�ارت و مشم�ول صالحیت باشد؛
� دادگ����اه کشوری که ق����رارداد حمل در آن منعقد 
شده است؛ مشروط بر اینکه خوانده در آن کشور 
دارای محل تجارت و مشمول صالحیت حقوقی 

باشد.
عالوه بر موارد فوق، طرفین می توانند پس از وقوع 
سانحه ای که موجب خسارت شده است، توافق 
نمایند که دعوای مربوط به خسارت به دادگاه یا 

به داوری هر کشور تسلیم شود.

الحاقیه های 1990 و 2002 به عهدنامه آتن 
الحاقیه عهدنامه آتن در خصوص حمل مسافر و 
اثاثیه آنها از طریق دری����ا در تاریخ 29 مارس 1990 
با پیش بین����ی افزایش غرام����ت و ایج����اد رویه ای 
س����اده برای تجدی����د نظ����ر در میزان های تحدید 
مسوولیت به تصویب رسید و الزم االجرا شدن آن 
به 90 روز پس از پذیرش الحاقیه در 10 کشور عضو 
موکول شد. عالوه بر اصالح موارد مربوط به شروط 
نهایی، الزم االج����را شدن، تجدید نظ����ر و اصالح، 
انصراف و سایر م����وارد مرتبط با اجرا، عمده ترین 
اصالح����ی که در آن مشاه����ده می شود اصالحات 
مرب����وط ب����ه م����واد 7 و 8 عهدنامه درب����اره تعیین 
ح����دود مسوولیت اس����ت. می����زان و محدودیت 
مسوولیت بر اساس الحاقی����ه مذکور به شرح زیر 

تعیین شده است:
� ف����وت ی����ا صدمات بدنی ت����ا حد 175 ه����زار واحد 

محاسبه برای هر مسافر در هر محل؛
� از بین رفتن وسایط نقلیه و اثاثیه موجود در آنها 
ی����ا روی آنها یا صدمه به آنها ت����ا حد 10 هزار واحد 

محاسبه برای هر مسافر در هر محل؛
� اثاثی����ه اتاقك مسافر تا حد 800 ,1 واحد محاسبه 

برای هر مسافر در هر محل؛
� در سایر موارد تا حد 700 ,2 واحد محاسبه برای 

هر مسافر در هر محل.
واحد محاسبه و تبدیل در این الحاقیه، به نحو 

دیگری تعریف و اصالح شده است و معادل حق 
برداشت ویژه تعریف شده در صندوق بین المللی 
پ����ول است. مبالغ مذکور در مواد 7 و 8، بر اساس 
کش����ور دادگاه رسیدگی کننده به  ارزش پول ملی 
قضی����ه و با توجه به حق برداش����ت ویژه در تاریخ 
که م����ورد توافق طرفین بوده  حکم یا در تاریخی 
است به پول آن کشور تبدیل خواهد شد. ارزش 
که عض����و صندوق  پول مل����ی دول����ت متعاهدی 
بین المللی پ����ول است بر حسب ح����ق برداشت 
وی����ژه، منطبق با شی����وه ارزیابی صن����دوق، که در 
تاری����خ مورد نظ����ر جاری اس����ت محاسبه خواهد 
ک����ه عضو صندوق  ش����د. ارزش پ����ول ملی دولتی 
بین المللی پول نباشد، به شیوه تعیین شده به 

وسیله آن کشور متعاهد محاسبه خواهد شد.
ک����ه عضو صندوق  علی رغ����م موارد ف����وق، دولتی 
بین المللی پول نیست و قانون آن دولت اجرای 
مف����اد فوق را مج����از نمی داند، می توان����د در زمان 
تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به این عهدنامه 
ک����ه واحد  کند  ی����ا در ه����ر زم����ان بع����د از آن اع����الم 
محاسبه فوق، مع����ادل 15 فرانك طال خواهد بود 
که این فرانك طال، مطابق با 65/5 میلی گرم طالی 
با عیار 900 در یکصدهزار است. تبدیل فرانك طال، 
ب����ه پول مل����ی هر کش����ور مطابق با قان����ون دولت 

مربوط انجام خواهد شد.
الحاقی����ه دیگر عهدنامه آت����ن در خصوص حمل 
مسافر و اثاثیه آنها از طریق دریا، که در اول نوامبر 
2002 به تصویب رسید، باز هم حدود مسوولیت 
متص����دی حمل را در قب����ال فوت یا صدمه بدنی 
مساف����ر در ح����د شای����ان توجه����ی افزای����ش داده 
و سازوک����ار افزای����ش مج����دد در آین����ده را سهولت 
بخشیده است. در این الحاقیه، حدود مسوولیت 
برای فوت ی����ا صدمه بدنی مسافر ت����ا سقف 250 
ه����زار واح����د محاسب����ه یا ح����ق برداشت وی����ژه در 
ه����ر حمل ارتقا یافت����ه است و متص����دی حمل را 
که سانحه  کند  مسوول می داند؛ مگر آنکه ثابت 
منجر به ف����وت یا صدمه بدنی ناش����ی از مواردی 
مثل ب����روز جن����گ، مخاصمات، جن����گ داخلی، 
شورش یا پدیده ای طبیعی با ماهیت استثنایی و 
اجتناب ناپذیر یا ناشی از فعل یا ترك فعل عمدی 
با قصد ایجاد سانحه از طریق شخص ثالث بوده 

است.
چنانچ����ه میزان خسارت از ح����د مذکور نیز تجاوز 
کان ت����ا 400 هزار واحد  کند؛ متص����دی حمل، کما
محاسب����ه برای ه����ر مسافر در ه����ر حمل مسوول 
ک����ه سانحه منجر به  کند  است؛ مگ����ر آنکه ثابت 
خسارت ب����دون تقصیر یا اهم����ال وی روی داده 
است. بار اثبات تقصیر یا اهمال بر عهده خواهان 
اس����ت. ب����ر اساس سای����ر مف����اد الحاقی����ه 2002 به 
عهدنامه آت����ن در خصوص حمل مسافر و اثاثیه 
آنه����ا از طری����ق دری����ا ح����دود مسوولی����ت در قبال 
خسارت بر اثاثیه مسافر به شرح زیر افزایش داده 

شده است:
� از بی����ن رفتن یا صدمه ب����ه وسایط نقلیه و اثاثیه 

یایی به مناسبت نوروز 1392 ویژه نامه توسعه گردشگری و مسافرت های در
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موج����ود در آنها یا روی آنها تا ح����د 700 ,12 واحد 
محاسبه برای هر مسافر در هر حمل؛

� اثاثیه اتاقك مسافر تا حد 250 ,2 واحد محاسبه 
برای هر مسافر در هر حمل؛

� در سایر موارد تا حد 375 ,3 واحد محاسبه برای 
هر مسافر در هر حمل.

از اصالحات مصوب در این الحاقیه، که از اهمیت 
خاص����ی برخ����وردار اس����ت، بیمه اجب����اری مسافر 
است. طبق این بیم����ه، متصدی حمل ملزم به 
برخ����ورداری از بیمه یا نوع دیگری از تضمینهای 
ضمان����ت  ی����ا  بانک����ی  ضمان����ت  مانن����د  مال����ی، 
مؤسسه های مالی مشاب����ه، است تا تحت مفاد 
عهدنامه در قبال فوت یا صدمه شخصی مسافر 
حدود مسوولیت کامل را تحت پوشش قرار دهد. 
حدود بیمه اجباری مسافر یا سایر تضمینهای 
مال����ی، از 250 هزار واحد محاسبه برای هر مسافر 
در هر حمل کمتر نخواهد بود. کشتیهای حامل 
گواه  که  گواهینامه ای باشند  مسافر، باید دارای 
بر اعتبار بیمه اجباری مسافر یا سایر تضمینهای 
مالی باشد. گواهینامه نمونه مذکور نیز، ضمیمه 

الحاقیه 2002 ارائه شده است.
شرط انتخاب، در یکی از مواد الحاقیه به هر کشور 
عضو امکان می دهد تا بر اساس قوانین و مقررات 
ملی خود ح����دود مسوولیت برای فوت و صدمه 
بدن����ی بر مسافر را تنظیم و مق����رر کند؛ مشروط بر 
کمتر  اینک����ه حدود مسوولی����ت در مق����ررات ملی 
از ح����دود تعیی����ن ش����ده در این الحاقی����ه نباشد. 
کش����ور عضوی که از این ش����رط انتخاب استفاده 
می کند موظف است دبیر کل سازمان بین المللی 
دریان����وردی را از حدود مسوولیت تصویب شده 
کشور مطلع  یا فقدان ح����دود مسوولی����ت در آن 

نماید.
در الحاقیه 2002 عهدنامه آتن در خصوص حمل 
کشورهای  مساف����ر و اثاثیه آنه����ا از طریق دری����ا از 
تصویب کنن����ده خواسته شده اس����ت تا چنانچه 
عض����و عهدنام����ه مذکور هستن����د؛ عهدنام����ه یاد 
ش����ده و الحاقیه ه����ای 1976 و 1990 مربوط به آن 
کنن����د و مواد یك تا 22 عهدنامه، که  را ملغا تلقی 
طی این الحاقیه تجدید نظ����ر شده اند، همراه با 
مواد 17 تا 25 الحاقیه و ضمیمه مربوط به آن، با 
عنوان »عهدنامه آتن در خصوص حمل مسافر و 
اثاثیه آنها از طریق دریا، مصوب 2002« شناخته 

شده اند.
فص����ل 8 قان����ون دریایی ای����ران )مواد 111 ت����ا 134( 
مص����وب 29 شهری����ور 1343 کمیسی����ون مشترك 
مجلسی����ن با اصالح����ات بع����دی آن ب����ه مقررات 
مربوط به حمل مسافر اختصاص دارد. در بخش 
تعاریف این فصل طبق ماده 111، متصدی حمل، 
کشتی است  مالك، اجاره کنن����ده یا تجهیزکننده 
که طرف قرارداد حم����ل واقع شود. مدت حمل، 
بنا به تعریف همین ماده، مدتی است که مسافر 
در کشت����ی است یا در حال سوار یا پیاده شدن از 
آن است؛ ولی این مدت، شامل زمانی که مسافر 

در ایستگ����اه دریای����ی، روی اسکل����ه یا تأسیسات 
کن����د نخواهد ب����ود. عالوه بر  دیگر بن����دری توقف 
این، مدت حمل شامل زمانی است که مسافر از 
طریق آب یا از خشکی به کشتی یا بالعکس حمل 
شود؛ مشروط بر آنکه قیمت این حمل در ب های 
کاربردی برای  بلیت منظور شده باشد یا وسیله 
این حم����ل اضاف����ی از طرف متص����دی حمل در 
گرفت����ه باش����د. حمل ونقل  اختی����ار مساف����ر ق����رار 
بین المللی نیز، شامل هر نوع حمل ونقلی است 
ک����ه به موجب قرارداد حمل، مبدأ و مقصد آن در 
2 کشور مختلف قرار گرفته باشد. مقررات مربوط 
ک����ه تحت سایر مواد  ب����ه برخی از عناوین عمده، 
فصل 8 قانون دریایی ایران تصریح شده اند، به 

شرح زیرند:
ماده 112، تحت عنوان »وظایف متصدی حمل« 
بیان می کند در صورتی که متصدی حمل، مالك 
کشتی باشد؛ موظف است اهتمام کافی به عمل 
آورد و مسوولی����ت عملک����رد مأم����وران مجاز خود 
را حی����ن انج����ام وظیفه از ابتدای سف����ر و در تمام 
کشتی برای  مدت حمل در قب����ال آماده س����ازی 
دریانوردی، تأمین نیروی انسانی، تدارك خواربار، 
تجهیز کشتی و تأمین جانی مسافران از هر حیث 
گی����رد. در صورتی که متص����دی حمل  ب����ر عه����ده 
کشت����ی نباشد؛ ب����ر حسب م����ورد، مسوول  مالك 
اعم����ال مالك کشت����ی یا تجهیزکنن����ده و مأموران 
مج����از آنه����ا حین انج����ام وظیف����ه خواهد ب����ود تا 
آن����ان در انج����ام وظایف محوله، سع����ی و اهتمام 
کافی مب����ذول دارند. ماده 113، متصدی حمل را 
مسوول خسارات ناشی از فوت یا صدمات بدنی 
مساف����ر می داند؛ مش����روط بر آنک����ه حادثه ای که 
منجر ب����ه ایجاد خسارت شده در حین مسافرت 
و بر اثر غفلت و تقصیر متصدی حمل یا مأموران 
مج����از وی حین انجام وظیفه پیش آمده باشد. 
که ف����وت یا صدمات بدن����ی، ناشی از  در صورت����ی 
تصادم، به گل نشینی، انفجار، حریق یا غرق شدن 
که حادثه  کشتی باشد؛ فرض بر این خواهد بود 
ب����ر اثر تقصیر یا غفلت متصدی حمل یا مأموران 
مج����از او اتفاق افتاده است؛ مگ����ر آنکه خالف آن 
ثابت شود. به استثنای این مورد، اثبات تقصیر یا 
غفلت متصدی حمل یا مأموران مجاز او بر عهده 
که متصدی  مدعی اس����ت؛ از طرف����ی، در صورتی 
کن����د فوت ی����ا صدمات بدن����ی بر اثر  حم����ل ثابت 
تقصی����ر یا غفلت خود مسافر بوده یا عمل مسافر 
در وق����وع آن تأثیر داشته است؛ طبق م����اده 114، 
دادگاه بر حسب مورد متصدی حمل را در کل یا 

در جزه از مسوولیت بری خواهد کرد.
ح����دود مسوولیت متصدی حم����ل، محرومیت 
از ح����ق استفاده از تحدی����د مسوولیت، آثار ناشی 
از ش����روط خاص، مرور زم����ان، تحدید مسوولیت 
نمایندگ����ان مج����از از ط����رف متص����دی حم����ل و 
حمل ونقل دریایی از طرف دولت، موضوع مواد 

115 تا 122 فصل مذکور را تشکیل می دهند.
حق����وق مساف����ران، در قسمت 2 فص����ل 8 قانون 

دریای����ی ای����ران تشریح ش����ده اس����ت. طبق مفاد 
ای����ن قسم����ت، در ب����اب غیرقاب����ل انتق����ال بودن 
بلیت کشتی در م����اده 123 آمده است که مسافر 
نمی توان����د ب����دون موافق����ت فرمان����ده کشت����ی یا 
عامالن مجاز فروشنده بلیت، حقوق اختصاصی 
گذار کند. ماده 124 مقرر  بلیت خود را به دیگری وا
می کند کرایه مسافر، شامل هزینه غذا نیز هست 
و چنانچ����ه ق����رار دیگ����ری در بین باش����د؛ فرمانده 
موظ����ف است غذای مورد نیاز را به قیمت عادله 
در اختی����ار مسافر بگذارد. مسافر طبق ماده 125، 
در قبال توشه ای که با خود در کشتی همراه دارد 
فرستنده بار تلقی می شود. چنانچه به توشه ای 
که مسافر ن����زد خود نگه����داری می کند خسارتی 
وارد ش����ود؛ مسوولیت متوج����ه فرمانده نخواهد 
بود؛ مگر اینکه خسارت ناشی از عمل فرمانده یا 

کارکنان کشتی باشد.
طب����ق م����واد دیگر این فص����ل از قان����ون دریایی 
ایران، مسافر باید دستورهای فرمانده را درباره 
کند؛ توشه مسافر  کشتی رعایت  حفظ نظم در 
کرایه و سای����ر هزینه های اوست؛  کشت����ی وثیقه 
که  فرمان����ده موظ����ف اس����ت توشه مساف����ری را 
در بی����ن راه درگذشت����ه است ت����ا ورود به مقصد 
کند. م����واد 129 ت����ا 133، به ط����ور عمده  حف����ظ 
پوشش دهن����ده الزام به تعقی����ب مسیر حرکت، 
کشت����ی، ادامه  تأخی����ر حرک����ت و ع����دم حرک����ت 
ندادن سف����ر و نرسیدن به مقصد است؛ بدین 
که فرمان����ده موظف اس����ت مسیر خود  ترتی����ب 
را ب����ه ط����ور مستقیم تعقیب و ب����ه سوی مقصد 
کند؛ مگ����ر آنکه انحراف مسیر  مسافرت حرکت 
به منظور نجات و حفظ اموال و جان اشخاص 
گرفته باشد.  یا مطابق با قرارداد خاصی انجام 
در ص����ورت تخل����ف، مسافر حق دارد ق����رارداد را 
گاه  کن����د. هر  فس����خ و خس����ارات خود را مطالبه 
کشتی ب����ه عل����ت مسامحه ی����ا تقصی����ر فرمانده 
کشت����ی در روز معّین حرکت نکن����د؛ مسافر حق 
مطالبه خس����ارات وارد شده و فس����خ قرارداد را 
کشتی نتواند به علت ممنوعیت  گ����اه  دارد. هر 
تج����ارت با بندر مقص����د یا محاص����ره اقتصادی 
بن����در مقص����د یا به دالی����ل فورس م����اژور حرکت 
کن����د؛ قرارداد مساف����رت نادی����ده تلقی می شود 
و هی����چ ی����ك از طرفین حق مطالب����ه خسارت را 
از ط����رف دیگر نخواهند داش����ت. در ماده 134، 
کشتی آمده  درباره حقوق مسافر هنگام تعمیر 
گ����اه فرمان����ده مجبور ش����ود در ضمن  است هر 
کند م����دت انتظار مسافر،  کشتی را تعمیر  سف����ر 
در ح����دود متع����ارف خواه����د ب����ود؛ در غی����ر این 
که  صورت، مسافر حق دارد از فرمانده بخواهد 
کشتی هم پایه  موجب����ات ادامه سف����ر وی را در 
کند. در تمام مدت تعمیر، حق  دیگری فراه����م 
مسک����ن و غ����ذای مسافر مجان����ی و متناسب با 
که در  درج����ه بلی����ت او خواهد ب����ود. مساف����ری 
مدت متعارف صبر نکند؛ حق دریافت وجهی، 

بابت بلیت خود ندارد.
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