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حركت  حال  در  را  كشتی ها  دریاها  در 
بطلبید،  وزی  ر خدا  فضل  از  تا  می بینی 

باشد كه شكرگزار نعمتش گردید.

القرآن  تفسیر  فی  المیزان  در  طباطبایی  عالمه 

و  است  مخر  جمع  مواخر  كلمه  كه  است  نوشته 

مخر به معنای شكافتن آب از چپ و راست است 

كشتی را  َو َتَری اْلُفْلَك فیِه َمواِخَر و به همین دلیل 

كه  كشتی ها را می بینی  »ماخره« می گویند، یعنی 

آب دریا را از چپ و راست می شكافند. 

شاید بتوان توسعه صنایع عظیم كشتیرانی 
و حمل ونقل دریایی را، كه امروزه بار عظیمی 
از تأمین مایحتاج مردم نقاط مختلف جهان را 
بر عهده دارند، از مصادیق جستجوی فضل 

الهی با كشتیرانی دانست.
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توس���ط  گردشگ���ری  می���الدی ،   60 ده���ه  از 
گرفت و  اقتصاددان���ان در ردیف صنایع ق���رار 
قابلیت های صنعت گردشگری همه را به این 
که این صنعت بدون دود، راه   نتیجه رسانده 
میانبری برای توسعه اقتصادی در کشورهای 
کشورهای  در ح���ال توسعه و تولید ث���روت در 
صنعتی بوده و درآینده نزدیک این صنعت به 
مهم ترین شاخص اقتصادی هر کشور تبدیل 

خواهد شد.
چاه ه���ای   بازده���ی  کاه���ش  ب���ا  ای���ران  در 
ک���ه مسووالن  نفت ح���دود یک دهه است 
دارن���د.  گردشگ���ری  ب���ه  جدی ت���ری  نگ���اه 
نف���ت در آین���ده نزدیک تمام می ش���ود، اما 
کوهستان ه���ا،  آث���ار تمدن ه���ای باستان���ی ، 
جنگل ه���ا ،  رودخانه ه���ا ،  دریاچه ه���ا ، 
متن���وع  گونه ه���ای  و  وسی���ع   دشت ه���ای 
گیاهی و جانوری سال های بیشتری پابرجا 
گردشگ���ری یکی از مطمئن ترین  می مانند. 
کس���ب درآم���د ریال���ی  و ارزان تری���ن مناب���ع 
و ارزی اس���ت  و ای���ن صنع���ت ن���ه تنه���ا در 

کش���ور نق���ش دارد، بلکه  پیشب���رد اقتص���اد 
کی���زه و فاقد آلودگ���ی است و در  صنعت���ی پا
عی���ن ح���ال اشتغال زای���ی باالی���ی دارد. از 
گردشگ���ران داخلی و  طرف���ی مقایسه بی���ن 
خارج���ی در این صنعت بیانگ���ر اهمیت آن 
کشورها است،  در توسع���ه اقتصاد داخل���ی 
ک���ه ب���ر اس���اس آم���ار سازمان  گون���ه ای  ب���ه 
گردشگ���ران  نسب���ت  جهان���ی،  گردشگ���ری 

داخلی به خارجی، 10 به 1 است.
م���ردم ایران ب���ه شدت مشتاق سف���ر، تفریح 
و استراح���ت در فضای���ی متف���اوت از زندگ���ی 
روزم���ره هستن���د و ای���ن فضاه���ا می تواند در 
انواع مختل���ف باستان���ی و تاریخی، طبیعی، 
انس���ان ساخ���ت و ی���ا تلفیق���ی از آنه���ا باشد. 
کنارگ���ذر ساحلی رامس���ر، پ���روژه  راه و  پ���روژه 
که در شهر  گردشگری انسان ساخ���ت است 
رامسر، با جاذبه های بسیار طبیعی، تاریخی 
گردشگران  گذشته، پذیرای  که از  و فرهنگی 
کش���ور و جهان  بسی���اری از نق���اط مختل���ف 

بوده، واقع شده است.

معرفی شهر رامسر
است���ان  در  شه���ر  غربی تری���ن  رامس���ر  شه���ر 
مازن���دران اس���ت و جمعی���ت این شه���ر بنا بر 
آمار سرشماری سال 1385، 31659 نفر برآورد 
کث���ر دمای ساالنه  شده اس���ت. متوسط حدا
در ای���ن شهر مع���ادل 19/2 درجه سانتی گراد 
و متوس���ط دم���ای حداق���ل ساالن���ه مع���ادل 
12/4 درج���ه سانتی گ���راد، متوس���ط بارندگ���ی 
بین 38/3 در کمترین و 275/7 میلی متر در 

بیشترین زمان است.
این منطقه تا سال 1310 دارای بافت روستایی 
کشتزارها و جنگل های  کنده در الب���ه الی  پرا
کوهستانی جنوب���ی بود و جزو یکی  کم و  مترا
از بلوک ه���ای تنکاب���ن محسوب می ش���د و از 
محالت مختلف با نام های متفاوت تشکیل 
که تع���دادی از این مح���الت در وضع  می شد 
موج���ود جزو باف���ت فیزیکی شهر ق���رار دارد و 
هن���وز به همان اسم ه���ای سال های قدیمی 
و مشهور نامیده می ش���ود. با شروع عملیات 

کنارگذر ساحلی رامسر؛
طرحی با دو کاربری راه و گردشگری
هرمپی ح– مهندسینمشاور محمدمهدیمحمودی،مدیریتطر
یانوردی ودر – سازمانبنادر ساحلیرامسر وژهکنارگذر پر حسینمثقالی،مدیر

مقاله
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که در بین سال های  گسترده ای  ساختمانی 
1311 تا 1315 در این منطقه به وقوع پیوست، 
جابه جایی شدیدی در بافت فیزیکی منطقه 
ب���ه وج���ود آم���د و متعاق���ب آن تقسیم بندی 
سیاس���ی آن دچ���ار تحول ش���د. ای���ن شهر تا 
اواخر سال 1358 دارای بخشداری بود و یکی 
از بخش ه���ای تابع���ه فرمان���داری شهرستان 
تنکابن محسوب می شد، ولی در اوایل سال 
1358 از فرمانداری شهرستان تنکابن جدا و 

به صورت شهرستانی مستقل درآمد.
ای���ن شهر ع���الوه ب���ر داشتن سواح���ل زیبای 
بی نظی���ر  چشم ان���داز  دارای  خ���زر،  دری���ای 
موقعی���ت  ای���ن  داشت���ن  و  اس���ت  جنگل���ی 
خ���اص جغرافیایی و طبیع���ی در کنار داشتن 
چشمه های آب گرم و سرد معدنی و مجاورت 
گردشگری  مکان ه���ای با جاذبه های ب���االی 
همچون ارتفاعات جواه���رده، آبشارها، غارها 
و چشمه ه���ا، باع���ث تبدی���ل ای���ن منطقه به 
کش���ور و ایجاد  گردشگری شمال  یک قط���ب 
تع���دادی از بناه���ای مجل���ل همچ���ون هتل 
کاخ مرم���ر و ویالهای متع���دد از سال  رامس���ر، 
که در حال حاضر این بناها  1310 ش���ده است 

جنبه تاریخی و گردشگری یافته اند.

کنارگذر ساحلی رامسر
به دلیل مشکالت ترافیک����ی شهر رامسر به ویژه 
گردشگ����ران به شهرهای  در روزه����ای اوج ورود 
کم خ����ط ساحل  کش����ور و نیز فاصل����ه  شمال����ی 
ب����ا ارتفاع����ات جنگل����ی و کمبود زمی����ن، در سفر 
استانی ریاست محترم جمهور در سال 1385، 
کیلومتر از داخل  کنارگذری به طول 10  احداث 
دری����ا با هدف حل معضل ترافیکی شهر رامسر، 

به تصویب هی����ات دولت رسی����د. در این پروژه، 
ع����الوه بر توجه به مسال����ه حل معضل ترافیکی 
شهر رامس����ر از طریق یک آزادراه چه����ار بانده و 
یک خط ریلی، به جنبه گردشگری و رونق آن از 
طریق احداث یک مرکز گردشگری با یک هسته 

مرکزی و دو جزیره پیرامونی توجه شده است.
کنارگذر ساحلی، سعی شده است  در طراحی 
که ب���ا ارایه عالی تری���ن فرم معم���اری، طرحی 
بدی���ع و منحص���ر بف���رد ب���ا تصوی���ر سمبلیک 
که���ن ایران���ی( خل���ق  کم���ان آرش )اسط���وره 
شود. همچنی���ن، حفظ هوی���ت دیرین شهر 
و نیز ایج���اد خاطرات جمعی و تصاویر ذهنی 
گردشگران و برقراری تعامل  ماندگار در میان 
بین دریا و ساحل و نیز استفاده از فضای سبز 
ح در جه���ت ارتقای  کولوژی���ک طر و عناص���ر ا
هوی���ت طبیعی شه���ر رامسر از اه���داف اصلی 
گردشگ���ری است. در  این پ���روژه از نقطه نظر 
همین راست���ا، ارتباط هتل تاریخ���ی رامسر با 
ح  نقطه عطف پروژه از طریق محور اصلی طر
)بل���وار معل���م( برقرار ش���ده است. ای���ن محور 
گیاه���ی هویت من���دی است  دارای پوش���ش 
ک���ه در فهرست آثار ثبت شده میراث فرهنگی 
ب���وده و دارای نقش ارتباطی و دسترسی بین 
شهر و کنارگذر ساحلی است. در حقیقت مرکز 
اصلی پروژه مذک���ور از عناصر هویت مند شهر 
که از ی���ک سو به سمت  تشکیل ش���ده است 
ک���وه و هتل  دری���ا و از س���وی دیگر ب���ه سمت 
گر  تاریخی رامسر هدای���ت می شود، بنابراین ا
کن���ون تنها خصوصیات طبیع���ی و تاریخی  تا
گردشگران ب���وده است،  شه���ر رامسر ج���اذب 
کنارگذر ساحل���ی رامسر به همراه  از ای���ن پس 
کاربری های متمایز و منحصربه فرد  فضاها و 

گردشگ���ر، به  خ���ود ب���ا تغیی���ر الگ���وی ج���ذب 
منطق���ه  گردشگ���ری  جاذب���ه  اصلی تری���ن 
که نه تنها پشتوانه قابل  تبدی���ل خواهد شد 
گ���ذاران محسوب  اطمینان���ی ب���رای سرمایه 
می ش���ود، بلکه اقتصاد منطق���ه را نیز دگرگون 
ک���رد. در این جزایر، ایج���اد فضاهای  خواه���د 
متنوع تفریحی، خدماتی، گردشگری و اقامتی 
کن���ار ورزش ه���ای متن���وع آب���ی و ساحل���ی  در 

پیش بینی می شود.

وژه ی پر رسی جنبه های گردشگر بر
در جزایر تفریحی کنارگذر ساحلی رامسر، ایجاد 
کز اقامتی  کاربری های گردشگری همچون مرا
کز مخصوص  کم���پ(، مرا متنوع )هتل، متل، 
کل���وپ ورزش ه���ای  فعالیت ه���ای فرهنگ���ی، 
گیاه شناسی،  آب���ی، موزه تن���وع زیست���ی، ب���اغ 
گونه ه���ای دریایی خزر، پ���ارک آبی،  کواری���وم  آ
چشم اندازه���ای زیبا و ... پیش بینی می شود. 

از آنجای���ی که شه���ر رامسر ب���ا مشکل دفع 
بهداشت���ی زبال���ه و پس���اب مواج���ه است، 
عدم انتقال و دفع زباله و پساب مجموعه 
گردشگ���ری کنارگ���ذر و دفع در ای���ن چرخه، 
می توان���د به عنوان ی���ک عامل محدودیت 

برای این پروژه محسوب شود
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جدول 1- اثرات مثبت و منفی احداث کنارگذر ساحلی رامسر از دو دیدگاه گردشگری و ترافیک

اثرات منفیاثرات مثبت

از دیدگاه 
توسعه 

گردشگری

- افزایش سطح رفاه زندگی شهری
- کمک به اقتصاد بومی و محلی

کنین شهر رامسر و  - ایجاد اشتغال برای سا
حوزه نفوذ آن

- جلوگیری از مهاجرت افراد در سنین کار 
و فعالیت

- مثبت شدن موازنه مهاجرتی
کنین  - ارتقای سطح تعامالت اجتماعی سا

شهر
- احیا و ارتقای میراث فرهنگی

- کمک به بازشدن فضای اجتماعی و 
فرهنگی

- ایجاد تصویر ذهنی جهانی مناسب از 
ایران و شهر رامسر

- سامان دهی منطقه ساحلی
- تقویت نقش اجتماعات و اتحادیه های 

محلی در جهت حفاظت و نگهداری از 
سواحل دریای خزر

- برهم خوردن نظم اخالقی 
جامعه

- فراموش شدن برخی سنت ها 
به منظور درک بهتر توسط 

گردشگران
- تنزل ارزش زبان مادری

ک و  - افزایش بی رویه قیمت امال
مستغالت

- بروز آلودگی و مشکالت 
زیست محیطی

از دیدگاه 
احداث یک 

راه جدید

- افزایش ایمنی و روان شدن ترافیک 
عبوری

- صرفه جویی در زمان سفر
- تقویت نقش گردشگری شهر

- کاهش بار ترافیکی راه عبوری از داخل 
شهر

- جلوگیری از تردد بیش از اندازه مسافران 
به ویژه مسافران عبوری از داخل محالت 

شهر
- افزایش کارایی سیستم حمل و نقل 

شهری
- افزایش پویایی، تحرک و زنده بودن 

فضاهای شهری
- تقویت دسترسی های منتهی به شهر

- توزیع متناسب تر خدمات و کاربری های 
شهری

- به هم ریختگی انسجام 
اجتماعی

- جابه جایی یا تعطیلی خدمات 
حاشیه راه قدیم

- تخریب ارزش های اجتماعی 
)سیاسی، اخالقی و بومی(

- ایجاد تنش ها و تضادهای 
اجتماعی

ایج���اد این طرح نی���ز همچون سای���ر طرح ها 
و پروژه ه���ا، ب���ا توجه به ابعاد وسی���ع آن، اثرات 
اجتماع���ی زی���ادی بر محی���ط پیرامون���ی خود 
خواهد داشت که با بررسی و پیش بینی دقیق 
ای���ن اث���رات می توان نسب���ت به ارای���ه طرحی 
اندیشیده شده اقدام کرد. بدون شک احداث 
این پ���روژه بر جنبه های مختل���ف اجتماعی، 
جمعیتی محدوده از جمل���ه تعداد جمعیت، 
مهاجرت، اشتغال، گردشگ���ری، آداب و رسوم 
و سنت ه���ا و نیز  محیط زیست اثرات مثبت یا 
منفی بر جای خواهد گذاشت که با پیش بینی 
و شناخت آنها و ارایه برنامه های الزم می توان 
گرف���ت و ب���ا اتخاذ  از امکان���ات موج���ود به���ره 

تدابیری از جنبه های منفی آن کاست.
به طور اجمالی اث���رات مثبت و منفی احداث 
کنارگ���ذر ساحلی رامسر را می ت���وان در جدول 

یک خالصه کرد: 
این پروژه با توجه به نوآوری، حجم عملیاتی 
و استف���اده از تکنول���وژی روز، بای���د بتوان���د در 
گردشگری پای���دار باشد.  پ���ی تحقق اه���داف 
معیارهای مهم در سیاست گذاری گردشگری 

پایدار عبارتند از: 
- تنظیم منحنی تقاضا جه���ت ایجاد تعادل 
می���ان تقاض���ا، ظرفی���ت و جلوگی���ری از ایجاد 

تقاضای بیش از حد
کن و محیط های زیستی  - کاهش تخریب اما

جهت استفاده های گردشگری
- حفاظ���ت از چش���م اندازه���ای طبیع���ی و 

ارتقای آنها
- همکاری با سایر صنایع به ویژه جنگلداری 

و شیالت
صنع���ت  در  حرف���ه ای  تخص���ص  ایج���اد   -

گردشگری
- تغییر رفتار گردشگران

اثرات منفی که از آنها یاد شد، در صورت اجرای 
یک برنامه ریزی درست و کارآمد می تواند نقش 
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مخ���رب خود را از بین برده و یا به میزان باالیی 
کاهش دهد اما در صورت عدم اجرای موفق و 
کارآمد، اثرات مثبت  فقدان مدیریت یکپارچه 
کاهش یافته و یا تبدیل به  این طرح می تواند 
آثار منف���ی شوند. تعامل متقابل ای���ن پروژه با 
شهر رامسر، یکی از مباحث اصولی در موفقیت 
ک���ه نیازمند ی���ک هماهنگی  این پ���روژه است 
منسجم و یکپارچه بین مدیران و برنامه ریزان 
گردشگری پ���روژه است. هسته  شهر و هست���ه 
توریستی پروژه باید بتواند عالوه بر پاسخگویی 
ب���ه نیازهای اقامتی خ���ود، بتواند کمک رسان 
شه���ر در مواقع لزوم، به ویژه در مواقع اوج ورود 
گردشگ���ران باشد. کمب���ود فضاهای تفریحی و 
ورزش���ی در شهر رامسر، خود ی���ک امکان برای 
که در  کمربن���دی رامسر تلقی می ش���ود  پ���روژه 
گردشگ���ری آن، بخش ه���ا و امکان���ات  هست���ه 
مختلف���ی برای انج���ام فعالیت ه���ای فرهنگی 
و ورزش���ی اختص���اص یافته اس���ت. همچنین 
مراح���ل ساخ���ت و بهره ب���رداری از ای���ن پ���روژه 
باید بتواند باع���ث ایجاد موقعیت های شغلی 
بسی���اری برای مردم محل���ی منطقه به صورت 
مستقی���م و غیرمستقیم ش���ود و تا حد ممکن 
از به کارگی���ری افراد غیربومی اجتن���اب شود. از 
س���وی دیگ���ر، از آنجا که شه���ر رامسر با مشکل 
دفع بهداشتی زباله و پساب مواجه است، عدم 
انتقال و دفع زباله و پساب مجموعه گردشگری 
کنارگ���ذر و دف���ع در ای���ن چرخ���ه، می توان���د به 
عنوان یک عامل محدودیت ب���رای این پروژه 
محسوب شود، اما تجهیز این پروژه به امکانات 
دفع بهداشتی زباله و پساب می تواند به عنوان 
یکی از امکانات و مزایای این پروژه تلقی و آن را 
تبدیل به پروژه ای سبز از لحاظ زیست محیطی 
که در جهت  که در صورت���ی  کند  گردشگ���ری  و 
تعام���ل ب���ا شه���ر ب���ه انج���ام برس���د، می توان���د 

پاسخگوی نیاز هر دو بخش باشد.
کنارگذر ساحل���ی رامس���ر، از لحاظ نوع  پ���روژه 
و  مل���ی  سط���ح  در  آن،  دومنظ���وره  کارب���ری 
منطقه ای جزو نخستی���ن تجربیات به شمار 
می آید که اجرای موفق آن می تواند کشورمان 
را در سط���ح منطق���ه ای و جهان���ی شاخ���ص 
کن���د، ام���ا استف���اده از تجربی���ات و بهره گیری 
ح ه���ای مشاب���ه از ضروری���ات اجرای آن  از طر
محسوب می ش���ود. راه ارتباطی اورساند بین 
کش���ور سوئ���د و دانمارک، ج���اده ساحلی  دو 
بن���در اسکندری���ه مصر، شبه جزای���ر مصنوعی 
در  اقامت���ی  و  گردشگ���ری  کوچ���ک  و  ب���زرگ 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس همچون 
ام���ارات متحده عرب���ی )جزای���ر نخلی(،کویت 
 )Marina Hemingway( کوب���ا )جزیره سب���ز( و 
نمونه هایی از فعالیت های مشابه هستند که 

به اختصار به تعدادی از آنها اشاره می شود:

نمونه های جهانی مشابه
)Oresund(راهارتباطیاورساند

در س���ال 1991 دولت ه���ای دانم���ارک و سوئد 
قراردادی را برای ایجاد یک راه ارتباطی ثابت 
بین دو کشور امضا کردند که هدف از آن ایجاد 
یک تونل زیردریایی در غربی ترین قسمت راه 
ارتباطی اورسان���د به طول 16/6کیلومتر بین 
جزی���ره مصنوع���ی Peberholm و شبه جزی���ره 
که  کپنهاك بود. این تونل   Kastrup مصنوعی
هم برای عب���ور و مرور ماشین در طبقه باالی 
تون���ل و هم ب���رای عبور قط���ار در طبقه پایین 
تونل ساخته شد، طوالنی ترین تونل در دنیا 
اس���ت و ساخت آن در س���ال 2000 میالدی به 
اتمام رسید. جزی���ره مصنوعی Peberholm به 
منظور عب���ور و مرور وسایل نقلی���ه از تونل به 
کیلومتر  س���وی پل ساخت���ه شده و ح���دود 4 
ط���ول دارد و از م���واد الیروب���ی بست���ر دری���ای 

اورساند تشکیل شده است.
جادهساحلیبندراسکندریهمصر

ای���ن جاده ب���ه پهنای 6 باند مسی���ر رفت و 6 
بان���د مسی���ر برگش���ت در حاشیه ساح���ل قرار 
گرفته و در واقع سامان دهی بخش عمده ای 
از ب���ار ترافیکی شهر را بر عهده گرفته است که 
کنت���رل ترافیک داخ���ل شهری یک  ع���الوه بر 

شاهراه ترانزیتی نیز محسوب می شود.
کافی در  ب���رای احداث ج���اده ف���وق فض���ای 
کثر قسمت های  اختیار نب���وده و در نتیج���ه ا
صخره ای ساحل جاده به صورت پل از روی 
کنار  کرده است. در  کوچک عب���ور  خلیج های 
ج���اده ساحل���ی سعی ش���ده ب���ا سامان دهی 
محدوده ه���ای ساحل���ی و قطع���ات خشک���ی 
کشیده شده تا داخل دریا فضاهای مسکونی، 
گسترش یابد.  گردشگ���ری در شهر  تفریحی و 
از طرف���ی با ایجاد خلیج ه���ا و موج شکن های 
مصنوعی و یا تقویت و سامان دهی خلیج های 
استق���رار  ب���رای  مناسب���ی  فض���ای  طبیع���ی، 
قایق های تفریحی و پ���اره ای ورزش های آبی 

ایجاد شده است.
MarinaHemingwayکوبا

کوبا در منطقه Marina Hemingway با  کشور 
که در  کوچ���ک مصنوعی  ساخ���ت شبه جزایر 
داخل دریا پیش رفته اند، اقدام به ایجاد چند 
گردشگری  گی ه���ای  شهرک مسکون���ی با ویژ
ک���رده اس���ت. ای���ن شبه جزای���ر مصنوع���ی به 
کانال های���ی به موازات یکدیگر ایجاد  صورت 
شده ان���د و توسط یک ج���اده اصلی از شریان 
اصلی ساحلی دسترسی می گیرد. مسیرهای 
دسترس���ی فرع���ی از مسیر اصلی ج���دا شده و 
دسترس���ی داخل���ی بلوک ها را مهی���ا می کند. 
در این منطقه ع���الوه بر شهرک های اقامتی، 

فضاه���ای تفریح���ی و ورزش���ی و هت���ل نیز در 
گرفته ش���ده اس���ت. مح���دوده آب های  نظ���ر 
آرام ایج���اد شده بی���ن شبه جزیره های نواری 
محیط مناسبی برای قایقرانی تفریحی ایجاد 

کرده است.
جزای���رمصنوع���ینخ���ل)Palm(دبی– 

اماراتعربیمتحده
ساح���ل  در  فض���ا  محدودی���ت  جه���ت  ب���ه 
امیرنشین دبی برای فعالیت های گردشگری، 
ح جزیره ه���ای نخ���ل ب���ه مساح���ت 520  ط���ر
کیلومتر مربع شروع به اجرا کرد. این مجموعه 
کاربری ه���ای تجاری و مسکونی است  دارای 
و جزای���ر ایجادشده در این پ���روژه بزرگ ترین 
جزیره ه���ای مصنوع���ی دنیا هستن���د. در این 
مجموعه 100 هتل لوکس، ویالهای مسکونی، 
کز تفریحی و ورزشی  کز خرید، رستوران، مرا مرا
کلی���ه مصالح سنگی  پیش بین���ی شده است. 
موردنیاز پروژه از معادن همین کشور و ماسه 
کف  موردنیاز ب���رای استحصال ای���ن جزایر از 

خلیج فارس تأمین می شود. 

منابع و مآخذ:
اوالدی  جعف���ر  ترجم���ه   -1385 دیوی���د-  ای.فن���ل،   -
قادیکالیی- مقدمه ای بر طبیعت گردی، دانشگاه مازندران

مطالع���ات   -1390 هرم پ���ی-  مش���اور  مهندسی���ن   -
امکان سنجی طرح کنارگذر ساحلی رامسر

- مهندسی���ن مش���اور هرم پ���ی- 1390- مطالع���ات میراث 
فرهنگی و گردشگری طرح کنارگذر ساحلی رامسر

- مهندسی���ن مش���اور هرم پ���ی- 1389- بررس���ی تأثی���رات 
کالبدی فضایی طرح کنارگذر ساحلی رامسر بر شهر

گردشگری و توسعه در جهان سوم-  - لی،ج���ان -1378- 
ترجمه عبدالرضارکن الدین افتخاری- شرکت چاپ و نشر 

بازرگانی
- کاظم���ی، مرتض���ی- 5 دی 1390- اهمیت تمرکز بر جذب 

گردشگران داخلی- روزنامه دنیای اقتصاد

در جزای���ر تفریح���ی کنارگذر ساحل���ی رامسر، 
ایجاد کاربری های گردشگری همچون مراکز 
اقامت���ی متن���وع )هتل، متل، کم���پ(، مراکز 
مخص���وص فعالیت ه���ای فرهنگ���ی، کلوپ 
ورزش ه���ای آب���ی، م���وزه تنوع زیست���ی، باغ 
گیاه شناسی، آکواری���وم گونه های دریایی 
خزر، پ���ارک آب���ی، چشم اندازهای زیب���ا و ... 

پیش بینی می شود
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