


ماهنامه علمی، تحقیقاتی

در این شماره می خوانید:

صاحب امتیاز: سازمان بنادر و دریانوردی
مدیرمسئول: محمد رضا امامی
سردبیر: یونس غربالی مقدم
مدیر اداری: فرهنگ مولوی
مدیر مالی: فرید ساجدی
دبیر تحریریه : فرید قادری
تحریریه: علیرضا صفاخو، سعید سعیدی، ابراهیم زارع، رامین جهان پور
طراح جلد و صفحه آرا: سمیه نورمحمدی
ویراستار: نرگس حاجیلو
آتلیه، امور نظارت چاپ، فنی و اجرایی و اداری: سیدجالل موسوی، فاطمه سلیمانی
عكاس: داود طهری، یاسر علی بخشی
امور رایانه: حسین جوادی
.....................................................................................................................................
مدیر بازرگانی و تبلیغات: حامد سعیدپور
امور بازرگانی و تبلیغات: نسرین غالمی، فرهاد شهریاری
توزیع و اشتراک: مجتبی بحیرایی
 b_darya88@yahoo.com:پست الكترونیك بازرگانی
.....................................................................................................................................
امور اجرایی، فنی و رایانه، آتلیه، لیتوگرافی، چاپ، صحافی و انتشارات: رواق: 
موسسه فرهنگی، هنری همایش رسانه امروز 
خیابان ولیعصر، نرسیده به تقاطع فاطمی، خیابان شهید صدر، پالک 45، واحد 12
تلفن: 88899026 
    hamayesh.rasaneh@yahoo.com :پست الكترونیك
.....................................................................................................................................
نشانی دفتر ماهنامه:

تهران، خیابان آفریقا، بعد از چهارراه جهان كودک، خیابان كیش، پالک 40، طبقه اول شرقی كدپستی:  
15188-14111
تلفن:  88190631-3
نمابر: 88190630
صندوق پستی: ایران ـ تهران 15875-3713
bandarvadarya.pmo.ir :وب سایت

    bandarvadarya@pmo.ir :پست الكترونیك
.....................................................................................................................................
قابل توجه خوانندگان محترم:
ماهنامه در ویرایش، تلخیص، درج یا رد مطالب آزاد است.
دیدگاه نویسندگان لزوماً نظر ماهنامه نبوده و مسئولیت حفظ حقوق مالکیت فکری و 
معنوی بر عهده مولفان می باشد.

عالقه مندان جهت آگاهی از نحوه پذیرش و چارچوب مقاالت مورد پذیرش ماهنامه به نشانی 
اینترنتی bandarvadarya.pmo.ir  مراجعه نمایند.

ماهنامه بندر و دریا، مورد تایید و حمایت انجمن جهانی زیرساخت های حمل و نقل آبی )pianc( است.

بهمن و اسفند ماه  1391
سال بیست و هفتم، پیاپی 198 

یادداشت مدیر مسوول ......................................................................................................................... 13
14 .......................................................................................................................................... سخن سردبیر 
گشایش طرحی ملی، برای دوستی بین المللی .......................................................................... 16
11 پروژه بندری، دستاورد بخش حمل و نقل دریایی برای خوزستانی ها ..................... 18
جایی در ایران وجود ندارد كه زرخیز نباشد ............................................................................... 20
توسعه محور شرق كشور با هدف افزایش ترانزیت ................................................................... 21
پایبندی به كنوانسیون ها و معاهدات بین المللی ........................................................................ 22
توســــــعه بندر نوشهر به باغ گیاه شناسی آسیبی  نمی زند ............................................... 24
استقبال از بسترسازی جهت بهره گیری از دریای خزر .......................................................... 25
ایجاد بانک تخصصی حمل ونقل ....................................................................................................... 26
تجهیز پایگاه اطالعاتی جهت پردازش و تزریق به الیه های تصمیم گیری ...................... 28
جزییات تازه از دستاوردها و برنامه های الکترونیکی سازمان بنادر و دریانوردی ........... 30
عزم ستادی برای الگو كردن  سازمان بنادردر نظام مدیریتی نوین ................................................ 32
آمادگی برای ورود به دوران رونق اقتصاد ی ............................................................................... 35
فرصت های سرمایه گذاری در بندر الفاو عراق ............................................................................. 36
تحول چشمگیر در توسعه حمل ونقل مسافرت های دریایی ................................................. 40
از تسهیالت بانکی صفردرصدی تا راه اندازی سامانه پیش فروش اینترنتی .................... 42



آیه 12 سوره فاطر:

َك فیِه َمواِخَر ِلَتْبَتُغوا 
ْ
لُفل

ْ
»َو َتَرݡی ا

ُروَن«  ْم َتْشكُ كُ
َّ
َعل

َ
ِمْن َفْضِلِه َو ل

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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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.
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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 
سیدمظف���ر، امام���زاده سیدکام���ل، 
امامزاده شاه 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.

پایان���ه مسافری دریایی حقانی نخستی���ن پایانه احداث 
ش���ده در شه���ر بندرعب���اس از زمان پهل���وی اول است که 
تا به امروز در ام���ر حمل ونقل مسافرین دریایی به جزایر 
قش���م و هرمز، جایگ���اه وی���ژه ای داشت���ه و دارد، به ویژه 
اینکه اسکل���ه شهید حقانی در حال حاض���ر تنها پایانه و 
تنه���ا راه ممکن ب���رای تأمین آذوقه اهالی جزی���ره هرمز از 

بندرعباس است

بندر مسافری شهید حقانی

مــاهــنـامـه عـلمی، تحـقـيـقـاتــی
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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 
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