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  :ست مطالبرفه
  

 هدف - ۱

 دامنه کاربرد - ۲

 تعاريف - ۳

 شرح اجرا - ۴

 هاقوانين و مقررات عمومي ناظر بر باشگاه .۴.۱

 هامقررات مربوط به پرسنل شاغل در باشگاه .۴.۲

 مقررات مربوط به غواصي .۴.۳

 اسکيمقررات مربوط به جت .۴.۴

 وريهاي موتمقررات مربوط به قايق .۴.۵

 ...)شاتل، بانانا و (هاي بادي مقررات مربوط به انواع تيوب .۴.۶

 مقررات مربوط به چتر پاراسل .۴.۷

 جرايم و مجازات - ۵

 هاتيمسوول - ۶

 منابع - ۷

 سوابق  - ۸

  ها پيوست - ۹

 
 

  :وضعيت بازنگري

  تصويب كننده  تاييد كننده   دهتهيه كنن   شرح خالصه تغييرات  تاريخ  ديفر

   تصويب اوليه و توزيع  ٢٠/٠٦/٩١  صفر
  /ا زرين جوييرض

  عباس اميدوارنيا 
  /بابك صباغي

  ناصر قاسمي نيا 
  عليرضا عامري

            

            

            

  



  ١١از  ٣صفحه 
  

 

٠٣/٠٠-۱١٢- ف  

 سازمان منطقه آزاد كيش 

  ۰۳/۰۰-۱۵۰ -د: شماره
  ۲۰/۰۶/۹۱ :تاريخ

  
  مهر كنترل  محل

  و شناوران  ها باشگاه تيفعال ينامه نظارت بر چگونگ شيوه
  يو غواص ييايدر حاتيتفر

  :هدف -۱
  .باشد يم يو غواص ييايدر حاتيتفر يها باشگاه تينظارت بر فعال يچگونگ نامه شيوه  نيا نيهدف از تدو

  

  :دامنه كاربرد -۲
  .باشد يم شيک منطقه آزاددر  يو غواص ييايدر حاتيتفر يها باشگاه هيجهت کل نامه شيوه  نيدامنه کاربرد ا

  

 :تعاريف - ۳

 ييايـ حات دريخدمات مربوط به انجام تفر است که در آن صرفاً يمحل ييايحات دريباشگاه تفر: ييايحات دريباشگاه تفر. ۳.۱
  .شود يارائه م يا آموزشيو  يحيبه صورت تفر...) آب و  يرو ي، اسکيقراني، انواع قايجت اسک(

ه ب) scuba-free dive-snorkeling( يحيتفر يخدمات مربوط به غواص است که در آن صرفاً يمحل: يغواص باشگاه .۳.۲
 . گردد يارائه م يا آموزشيو  ورزشيصورت 

له مورد استفاده يبر اساس وزن فرد و نوع وس است كه يا نارنجيبه رنگ قرمز، زرد  ياقهيجل: قه نجات استاندارديجل. ۳.۳
  .باشد يانورديد سازمان بنادر و درييو مورد تا SOLAS يمنطبق با استانداردها وده يف گرديتعر

ها قيه قايکل ست دريبايکه م يمنيزات ايحداقل تجه: يو غواص يحيق تفريجهت قا يو اضطرار يمنيزات ايتجه .۳.۴
طناب نجات به طول چهل  -٣ه نجات استاندارد حلق - ٢قه نجات استاندارد يجل -١: باشدين موارد ميوجود داشته باشد شامل ا

 - ٧جعبه ابزار با لوازم  -٦ات کامل يه با محتوياول يهاجعبه کمک -٥خ اعتبار و شارژ يتار يق دارايلندر اطفاء حريس -٤متر 
  . ا فندکيت يکبر - ١٠چاقو  -٩ يلنگر مناسب با طناب کاف -٨چراغ قوه کوچک 

  

 :شرح اجرا -۴

  ها ناظر بر باشگاه يعموم و مقررات نيقوان. ۴.۱
  .باشد يو مستمر در باشگاه م ميموظف به حضور دا) مجموعه ريمد( يو ارياالخت و تام يقانون ندهينما ايمالک و  .۴.۱.۱

و نصـب تـابلو و امکانـات     يبه صندوق امانات، اتـاق انتظـار مشـتر    رشيدفتر پذ نيو تام زيها موظف به تجه باشگاه يتمام .۴.۱.۲
  . باشند يم هيدر خصوص خدمات قابل ارا يالزم و کاف يها جهت آموزش يريتصو و يصوت

قابل  يبه راحت ديبا ها لندريس نيا. باشند يم واريد يبر رو قيحر ءاطفا يها لندريو نصب س هيها موظف به ته باشگاه يتمام .۴.۱.۳
 لندريعدد سـ  کي ستيبا يدر هر باشگاه حداقل م. پنهان نبوده و محل قرار گرفتن آن مشخص باشد ديدسترس بوده، از د

  .وجود داشته باشد ييلويپودر و گاز شش ک قيلندر اطفا حريو دو عدد س کيگاز کربن قيحر ءاطفا
  . باشند يم واريد يالزم و نصب بر رو اتيبا محتو هياول يها جعبه کمک هيها موظف به ته باشگاه يتمام .۴.۱.۴
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  .باشند يم يوعپرتابل جهت تنفس مصن ژنياکس لندريس هيها مکلف به ته باشگاه يتمام .۴.۱.۵

 يبه نهادهـا  ضمن ممانعت، باشگاه در صورت مشاهده موظف است ريها ممنوع بوده و مد در محدوده باشگاه يتن شنا و آب .۴.۱.۶
  .ديگزارش نما ربطيذ

موظفند با توجه به ظرفيـت و امكانـات باشـگاه نسـبت بـه       ،كنندگان مراجعه در وقت ييجو صرفه ليها به دل باشگاه يتمام .۴.۱.۷
  . اقدام نمايندپذيرش مشتري 

در  لـومتر يک ۲۸از  شيسرعت باد ب( باشد ۵باشگاه در حال وزش بوده و فورس  يکه باد از محدوده روبرو يجو طيدر شرا .۴.۱.۸
کـه بـاد از    يجـو  طيدر شـرا  نيچنـ  هـم . باشـد  يممنوع م يو غواص ييايدر حاتي، انجام هرگونه تفر)نات ۱۵ساعت معادل

 ۲۱در سـاعت معـادل   لـومتر يک ۳۸از  شيسرعت آن ب(باشد  ۶ش بوده و فورس محدوده پشت و اطراف باشگاه در حال وز
ـ  ياستانداردها ءشده جز ادياست موارد  يهيبد .باشد يممنوع م يو غواص ييايدر حاتي، متعاقباً انجام تفر)نات  يالمللـ  نيب
هـا و شـناوران بـه طـور روزانـه       اهبه باشـگ  ييايشده توسط اداره امور در اديالزم به ذکر است اطالعات  .باشد يم يانورديدر

  .اعالم خواهد شد

مسـافران و   اريـ را کـه در اخت  ييهـا  تمـام لبـاس   يبهداشـت  ليمسـا  تيـ هـا موظفنـد بـه منظـور حفـظ و رعا      باشگاه هيکل .۴.۱.۹
 ،ييلباسشـو  نيماشـ ( و امکانـات الزم  يبه طور کامل شستشو و ضـدعفون  دهند يکنندگان از خدمات باشگاه قرار م استفاده
  . شده فراهم سازند اديموارد  ياجرا ليجهت تسه )ندهيو مواد شو ساولون

  . گردد زانياستفاده و به رگال آو) هنگر( زيآو از رخت حتماٌ ها قهيها و جل جهت خشک نمودن لباس .۴.۱.۱۰

از پمـپ   يريموظفند جهت سـوختگ  باشند يمستقر م شيک رهيجز يو جنوب شرق يکه در ساحل شرق ييها باشگاه هيکل .۴.۱.۱۱
بـا   تـر يحـداکثر پانصـد ل   يالبته نگهدار .ندينما يمخازن خوددار سوخت در رهياز ذخ بايدو  ندياستفاده نما ييايدر نيبنز
بـه صـورت   مخـزن   يسـت يبا حتمـاً  ضـمناً . باشد يبالمانع م ينفت يها و پخش فرآورده شيپاال يمل شرکتضوابط  تيرعا

  . شود يجاساز نيدر داخل زماستاندارد 

 رشيپـذ  ،ي، اتـاق انتظـار مشـتر   ايـ مداربسته به طور کامل در محدوده سـاحل، در  نيه نصب دوربها موظف ب باشگاه هيکل .۴.۱.۱۲
 .باشند يخود م اريتحت اخت تيمحوطه فعال نيباشگاه و همچن

را  ،دقيقه قبل از غروب آفتاب ۳۰دقيقه بعد از طلوع آفتاب تا  ۳۰، مكلف هستند ساعات كار مجاز فعاليت ها كليه باشگاه .۴.۱.۱۳
  .درعايت نماين

 ها مقررات مربوط به پرسنل شاغل در باشگاه .۴.۲

و  ين و مقـررات حـوزه کـار   يو آموزش به پرسنل تحـت نظـارت در خصـوص قـوان     يرسانها موظف به اطالعباشگاه يتمام .۴.۲.۱
 .باشد ينه مين زميدر ا ييموظف به پاسخگو يير اجرايباشند و مديت ميفعال يچگونگ

موظف به تهيه لباس و يا كاور متحدالشكل براي كليه پرسنل با درج نـام   نامه يوهش هاي مذكور در اين ها و مجموعهباشگاه .۴.۲.۲
 .باشندباشگاه مي
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آداب و  يهـا باشند ضمن برخورد مناسب با گردشگران، پرسنل خـود را جهـت شـرکت در دوره   يها موظف مباشگاه يتمام .۴.۲.۳
 .ندينما يمعرف ياو اخالق حرفه يمعاشرت اجتماع

گذاري و توسـعه كـيش    شركت سرمايهل پرونده در يجهت تشک باشگاه پرسنل شاغل در يف به معرفها موظباشگاه يتمام .۴.۲.۴
مدارک معتبـر مـورد    يست دارايبايها م در ضمن افراد شاغل در باشگاه. ندباشيم )امور دريايي -معاونت ورزش و آموزش(
کـارت سـالمت    و)  اديـ نه و عـدم  اعت يشـ يپعدم سـوء  ( يت فرديد صالحييتا يبوده و گواه يو رسم يد مراجع قانونييأت

 .را دارا باشند يانورديدر يپزشک

ـ ذ يها حوزه ياعالم شده از سو يتخصص يزشآمو يهاپرسنل جهت شرکت در دوره يها موظف به معرفه باشگاهيکل .۴.۲.۵ ربط ي
 .باشند يم

 ياالمکـان دارا ينـد کـه حتـ   يااسـتفاده نم  يپرسـنل، از افـراد   يريباشـند در اسـتخدام و بکـارگ   يها موظف مه باشگاهيکل .۴.۲.۶
  .باشند يانورديدر يهانامهياز گواه يکيه و ياول يهاق، کمکيغرنامه نجاتيگواه

 مقررات مربوط به غواصي .۴.۳

خانم جهت بـانوان   يان و مربيآقا جهت آقا يمرب يتيک جنسيان و بانوان را به تفکيآقا يباشند غواصيها موظف مباشگاه .۴.۳.۱
 .نديبرگزار نما

نگ قرمـز  يمور يهاهيق بانوان و بويژه قايدرنگ وينگ سفيمور يهاهيامکانات از جمله بو يدارا يستيبا يواصغ يهاتيسا .۴.۳.۲
 . باشندان يق آقايژه قايرنگ و

در محـل باشـگاه و    يمراحل آموزشـ  يط در تماميواجد شرا يحضور مرب يحيتفر يو غواص يورزش يجهت آموزش غواص .۴.۳.۳
 . باشديم يا الزاميدر

 .باشنديدر باشگاه نم يبوده مجاز به آموزش غواص يغواص يگرينامه معتبر در سطح مربيفاقد گواهکه  يافراد .۴.۳.۴

د ييـ تا ينامـه معتبـر و گـواه   يگواه يدارا(ط يواجـد شـرا   يک نفر مربي يست حداقل دارايبايحتما م يغواص يهاباشگاه .۴.۳.۵
 . باشند Two Star Instructor C.M.A.Sا يو  Master Scuba Diver Trainer P.A.D.Iدر سطح ) يت فرديصالح

خانم به صـورت مجـزا در سـطح     يک مربيآقا و  يک مربي يست دارايبايدر سطح فوق بوده م يکه فاقد مرب ييهاباشگاه .۴.۳.۶
Open Water Scuba Instructor P.A.D.I  ايو One Star Instructor C.M.A.S باشند. 

شــرفته ين غواصــان پيو همچنــ C.M.A.S)چهــار ســتاره (و  (Assistant Instructor P.A.D.I)يان غواصــيــکمــک مرب .۴.۳.۷
(Divemaster P.A.D.I)  سه ستاره (و(C.M.A.S  ـ    يحـ يتفر يغواصـ  يدهـ سيمجاز به سـرو تجربـه و فاقـد   يبـه افـراد ب

 يغواصـ  يدهـ سيتوانـد نسـبت بـه آمـوزش و سـرو     يدرس مـ باشند و تنها مـ يا بدون حضور مدرس نمينامه در دريگواه
 .  ديان اقدام نمايضبه متقا يحيتفر
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شــرفته ين غواصــان پيو همچنــ C.M.A.S)چهــار ســتاره (و  (Assistant Instructor P.A.D.I)يان غواصــيــکمــک مرب .۴.۳.۸
(Divemaster P.A.D.I)  سه ستاره (و(C.M.A.S ًت يـ مـدرس مجـاز بـه فعال    يکمکـ  يرويـ ار و نيبه عنـوان دسـت   صرفا

 .باشند يم

شــرفته ين غواصـان پ يچنـ و هـم  C.M.A.S)چهــار سـتاره  (و  (Assistant Instructor P.A.D.I)يان غواصـ يـ کمـک مرب  .۴.۳.۹
(Divemaster P.A.D.I)  سه ستاره (و(C.M.A.S نـد کـه   يت نمايـ توانند با حضور مـدرس در باشـگاه فعال  يم يدر صورت

ه قابـل  يـ کـه فـرم اول  الزم به ذکر است  .نديه نمايارا معاونت ورزش ييايافت و به اداره امور درينامه معتبر را درياصل گواه
 .باشديقبول نم

بـه گردشـگران و    يحـ يتفر يس غواصيه سرويباشند مجاز به ارايم يغواص يآموزش يهاکه در حال گذراندن دوره يافراد .۴.۳.۱۰
 . باشنديمسافران نم

 ياصـ ه و پـرچم غو يمانند بو يم اخباري، استفاده از عاليژه و مشخص شده غواصيدر خارج از مناطق و يجهت انجام غواص .۴.۳.۱۱
 .باشديم يالزام

معاونـت   ييايـ نامـه از اداره امـور در  يافـت معرفـ  يدر ساعات شب را دارند موظف بـه در  يکه قصد انجام غواص ييهاباشگاه .۴.۳.۱۲
 . دارد يگرد قانونيده و پينصورت تخلف محسوب گردير ايورزش و آموزش هستند و در غ

 .باشد ير استاندارد ممنوع ميزات ناقص و غين تجهيچنهمبا استفاده از اختاپوس شرکت کننده و  يحيتفر يانجام غواص .۴.۳.۱۳

 .باشديک زمان نميش از دو نفر در يس به بيه سرويمجاز به ارا يهر مرب يحيتفر يدر غواص .۴.۳.۱۴

مگـر   گـردد  تخلف محسوب مي، ن زمانيکمتر از ا ارائه خدمات. باشديقه ميدق ۲۰ر آب يدر ز يحيتفر يمدت زمان غواص .۴.۳.۱۵
 .رنده باشديس گيدلخواه و اجازه سروبه  در موارد خاص يا

ب رسـاندن بـه   ياز آسـ  يسـت يبايا و سـاحل بـوده و مـ   يـ سـت در يط زياز محـ  يها مکلف به حفظ و نگهدارباشگاه يتمام .۴.۳.۱۶
 . ندينما يا خودداريب بستر دريو تخر يموجودات آبز

جهت مسـافران و   يالمللنياستاندارد ب يهاند مکلف به استفاده از فرمينمايه ميارا يکه خدمات غواص ييهاباشگاه يتمام .۴.۳.۱۷
 . افراد باشد يو پزشک يط جسميرنده اطالعات مربوطه به شرايست در برگيبايها من فرميباشند و ايگردشگران م

 .باشنديم يالمللنيب يت استانداردهايدر بحث آموزش موظف به رعا يه دهنده خدمات غواصيارا يهاباشگاه .۴.۳.۱۸

 . باشديم و دستگاه كمپرسور غواصي يزات غواصيست کامل تجه ۱۰داشتن حداقل  موظف به يهر باشگاه غواص .۴.۳.۱۹

ک فرونـد شـناور دوموتـوره جهـت     يـ . (باشـد يمـ  يژه غواصـ يق ويموظف به داشتن حداقل دو فروند قا يهر باشگاه غواص .۴.۳.۲۰
  )ليو کمتر از دو ما يبانيک فروند جهت پشتيل از ساحل و يش از دو مايمسافت ب

  .مناسب باشد و سايبان نردبان يست دارايبايم اًحتم يق غواصيقا .۴.۳.۲۱

  .مجهز باشد هياول يها پرتابل با مانومتر مناسب، آمبوبگ و جعبه کمک ژنياکس لندريبه س ستيبا يحتما م يغواص قيقا .۴.۳.۲۲

 .باشندينم ياسکزات با جتيافراد و تجه ييمجاز به جابجا يها جهت انجام امور غواصباشگاه .۴.۳.۲۳
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  .ق را ندارديق مستقر بوده و اجازه ترک قايقا يبر رو يات غواصيان عمليست تا پايبايم يق غواصيقا يناخدا .۴.۳.۲۴

باشـند و در صـورت بـروز هرگونـه     يم يغواص يالمللنين بيها و قواننامه شيوه از  يرويمکلف به پ يغواص يهاه باشگاهيکل .۴.۳.۲۵
  .خواهد شد يريگمين مذکور تصميها و قواننامه شيوه ا حادثه با استناد به ياتفاق 

  اسكي مقررات مربوط به جت .۴.۴
فروند جهـت کنتـرل و    کيدو فروند جهت اجاره و . باشد يها سه فروند م مورد استفاده در باشگاه يحداکثر تعداد جت اسک .۴.۴.۱

  . يبانيپشت

ات آن بـه  با توجـه بـه موقعيـت مكـاني باشـگاه و امكانـات و تجهيـز       ها  مورد استفاده در باشگاه يحداکثر تعداد جت اسک :تبصره
  .باشد گذاري و توسعه كيش، قابل افزايش مي تشخيص كارشناسان معاونت ورزش و آموزش شركت سرمايه

  .باشند ينم يس يس ۱۱۰۰با حجم موتور باالتر از  ياسک فاده جتها مجاز به است باشگاه .۴.۴.۲

مختلـف   نيبا عنـاو  گريد يها متيق هيباشند و مجاز به ارا ينرخ ثابت م کيبا  ياسک خدمات جت هيها موظف به ارا باشگاه .۴.۴.۳
  . باشند ينم) از نظر حجم موتور(

 يبانيبه منظور کنترل و پشت ياسک فروند جت کي ميمکلفند به طور دا ندينما يم هيارا يکه خدمات جت اسک ييها باشگاه .۴.۴.۴
  .ندينما يخوددار ها يجت اسک هيداشته باشند و از اجاره دادن کل اريدر اخت

کنترل و انجـام   فهيو وظ باشند يم يانوردينجات استاندارد در قهيو جل يمنيبه استفاده از کاله امکلف  يجت اسک نيراکب .۴.۴.۵
  . باشد يباشگاه م ريمهم بر عهده مد نيا

  . باشند يم ياسک جت تيو مشخص نمودن محدوده فعال يگذار ها موظف به عالمت باشگاه يتمام .۴.۴.۶

بدنـه و   نامـه  مـه يپـالک تـردد و ب   يکـه دارا  نـد ياسـتفاده نما  يياهـ  يصرفا از جت اسـک  باشند يها موظف م باشگاه يتمام .۴.۴.۷
در صورت بروز حادثه، مديريت و كاركنان باشگاه بدون تأييد اداره امور دريايي معاونـت ورزش و آمـوزش   . باشند نيسرنش

  .اجازه دريافت وجه خسارت را از مسافرين ندارند

و دور زدن  کيـ را آمـوزش داده تـا از هـر گونـه حرکـت آکروبات      يکجت اس نيتا راکب باشند يها موظف م باشگاه نيولئمس .۴.۴.۸
  . و در صورت مشاهده برابر ضوابط و مقررات با متخلف برخورد خواهد شد زنديبپره ياسک درجا با جت

نامتعادل بودن آن ممنوع بوده و در صورت مشاهده برابر ضـوابط و مقـررات    ليبدل نيسرنش ۳ يبرا ياستفاده از جت اسک .۴.۴.۹
  )تا دو نفر مجاز خواهد بود نيسرنش. (خلف برخورد خواهد شدبا مت

تا از حرکت رفـت و   ندينما هيرا توج يجت اسک نيراکب باشند يها موظف م باشگاه نيمسوول يمنينکات ا تيبه منظور رعا .۴.۴.۱۰
 ريآن متوجـه مـد   تيولئمسـ  نصـورت يا ريـ در غ. زنـد يساحل با سرعت باال بپره يمتر ۱۰۰در فاصله  يبرگشت جت اسک
  . باشگاه خواهد بود

مانند استفاده از پـرچم و   يحرکت ميعال يقرار دادن جت اسک اريباشد قبل از در اخت يموظف م ياجاره جت اسک يمتصد .۴.۴.۱۱
  . اموزديب يکنندگان از جت اسک و استفاده نيآن را به راکب يمعان
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 شـان يخطر انداختن جـان خـود وا  متخلف مجاز به  ياسک جهت متوقف نمودن جت ،يبانيو پشت امداد ياسک جت يمتصد .۴.۴.۱۲
  .باشد يمن متعادل ريمجاز به اقدامات غ يو تيمتخلف  تا ساحل و هدا ياسک کردن جت يهمراه ينبوده و برا

  . باشد يمتر از ساحل م ۱۰۰۰ ايفاصله گرفتن از ساحل و تردد در در براي ها يجت اسک مجاز  حداکثر فاصله .۴.۴.۱۳

متـر از محـدوده    صـد يحـداقل س  سـت يبا ينبوده و مـ  ليذ يها ن به محدودهشد کيمجاز به نزد ها يجت اسک نانيسرنش .۴.۴.۱۴
  :رنديموارد مذکور و مناطق مشخص شده فاصله بگ

  ياديو ص ياسکله بندرگاه تجار )٢   يحياسکله بزرگ تفر )١

  شنا  يهاپالژ )٤  )ونيپاو(محدوده مجتمع پارس  )٣

  ييايسات درير تاسيسا )٦  يغواص يهاتيسا )٥

  .باشد يمتر از ساحل م ۱۰۰۰تردد از محدوده پالژ بانوان  يحداقل فاصله برا : تبصره

  . باشند ينم يحياسکله تفر ريمجاز به تردد از ز ها يجت اسک نانيسرنش .۴.۴.۱۵

  .باشند ينم ايبه توقف در در مجاز يتن به منظور شنا و آب يجت اسک نانيسرنش .۴.۴.۱۶

 يانورديـ مصوب سازمان بنـادر و در  يانوردياه درر يالملل نيب نيطبق قوان ،ايدر هنگام بروز هرگونه سانحه و تصادم در در .۴.۴.۱۷
  .خواهد شد يريگ ميتصم

  .داشته باشند اريدر اخت يجت اسک كارشناس آموزشنفر  کيباشگاه ها موظفند حداقل  يتمام .۴.۴.۱۸

 يثبـت نـام و معرفـ    يبـازآموز  يهـا  را جهت گذراندن دوره يجت اسک كارشناسان آموزشهر ساله  يستيبا يها م باشگاه .۴.۴.۱۹
  .ندينما

  هاي موتوري ررات مربوط به قايقمق .۴.۵
، پاراسـل، شـاتل،   ي، غواصـ يحيتندرو تفر يهاقياعم از قا. باشديفروند م ۵ها ق مورد استفاده در باشگاهيحداکثر تعداد قا .۴.۵.۱

 ... . و  ي، ترابريبانيپشت

 يو کـارت سـالمت پزشـک    يرقران موتـو ينامه قـا يگواه يند که داراياستفاده نما يقرانانياز قا ها موظفند صرفاًه باشگاهيکل .۴.۵.۲
 . معتبر باشند يانورديدر

ـ  يهـا ونين و مقررات و کنوانسيقوان يموظف به اجرا يقرانان موتوريه قايکل .۴.۵.۳  COLREGاز جملـه   يانورديـ در يالمللـ نيب
 MARPOLو ) جســتجو و نجــات( SAR،  )ايــجــان اشــخاص در در يمنــيا( SOLAS،  )ايــاز تصــادم در در يريجلــوگ(
 .  باشنديم) ييايست دريط زيمح يدگاز آلو يريجلوگ(

ت خـود  يـ در محـدوده فعال  يانورديـ سـازمان بنـادر و در   يمنـ يا يهـا نامـه  شـيوه   يموظف به اجرا يقرانان موتوريه قايکل .۴.۵.۴
 . باشند يم
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 يانورديـ اسـتاندارد در  يو امـداد  يمنـ يه امکانـات ا يـ ار به کليز نمودن شناوران تحت اختيها موظف به تجهباشگاه يتمام .۴.۵.۵
 . باشنديم) فوق يهاونيشروحه در کنوانسم(

 .باشديم ينان شناورها الزاميسرنش يقه نجات استاندارد برايدن جليپوش .۴.۵.۶

 . ن باشندينامه سرنشمهيپالک تردد و ب يباشند که دارايم يها مکلف به استفاده از شناورانباشگاه .۴.۵.۷

 .باشنديت مجاز نميش از حد ظرفين بيها مجاز به سوار نمودن سرنششناوران باشگاه .۴.۵.۸

 . باشندينم يحير اسکله تفريشناوران مجاز به تردد از ز .۴.۵.۹

 .باشنديا نميمجاز به بردن افراد به منظور شنا کردن در در يحيشناوران تندرو تفر .۴.۵.۱۰

ـ    يست با توجه به اسـتانداردها يبايل نبوده و ميذ يهاشناوران مجاز به تردد و توقف در محدوده .۴.۵.۱۱ ا موجـود فاصـله الزم را ب
  .نديل حفظ نمايموارد ذ

  متر ١٠٠تردد با فاصله  ياديو ص ياسکله بندرگاه تجار )٢  متر  ١٠٠تردد با فاصله  يحياسکله بزرگ تفر )١

  متر ٣٠٠شنا تردد با فاصله  يهاپالژ )٤  متر ١٠٠تردد با فاصله  ييايسات درير تاسيسا )٣

  متر ٣٠٠تردد با فاصله ) ونيپاو(محدوده مجتمع پارس  )٦  متر ٣٠٠تردد با فاصله  يغواص يهاتيسا )٥

  

  .باشديمتر از ساحل م ۱۰۰۰تردد از محدوده پالژ بانوان  يحداقل فاصله برا:تبصره 

ش بـوده و  يره کـ يـ از سـواحل جز ) متر ۳۷۰۴( ييايل دريتا دو ما يو غواص يحيتفر يمحدوده مجاز جهت تردد شناورها .۴.۵.۱۲
 يمرزبـان  ياز فرمانده يمعاونت ورزش و مجوز خروج ييايامور درنامه از اداره  ياز به معرفيل نيش از دو مايخروج ب يبرا
 .باشديش ميک ييايدر

اسـتاندارد را دارا بـوده و در صـورت بـروز      يو امـداد  يمنـ يه امکانـات ا يست کليبايره شناور حتما ميگشت دور جز يبرا .۴.۵.۱۳
 .باشدير باشگاه ميت آن برعهده مديهرگونه مشکل و تخلف مسوول

 يط معتبـر از سـو  يه بلـ يـ ست تحت نظارت باشگاه و با ارايبايباشند و ميبه صورت آزاد نم يريمسافرگشناوران مجاز به  .۴.۵.۱۴
 . نديه خدمات نمايمسافر ارا

 ييايـ در يمرزبـان  يو فرمانـده  و آمـوزش  معاونت ورزش ييايالزم از اداره امور در يها بدون اخذ مجوزهاشناوران باشگاه .۴.۵.۱۵
 . باشندير نميبنادر و جزا ش مجاز به خروج به منظور سفر بهيک

دوموتـور   ينـد کـه دارا  ياسـتفاده نما  يجوار، صـرفا از شـناوران  ر هميها موظفند جهت تردد به بنادر و جزاشناوران باشگاه .۴.۵.۱۶
 . دنرا دارا باش يو امداد ي، اضطراريمنيزات ايسالم بوده و تجه

بـا سـرعت   ) يريجداشـدن از اسـکله و پهلـوگ   (رکت ان حيباشند در هنگام شروع به حرکت و پايقرانان موظف ميه قايکل .۴.۵.۱۷
 . ندينما يخوددار يشيحرکات نما يکامل تردد و از اجرا يمنيآهسته و ا
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 .باشندينم يژه غواصيمجاز به تردد و توقف در مناطق و يژه غواصيو يهاقير شناوران به جز قايسا .۴.۵.۱۸

 ...)شاتل، بانانا و ( يباد يهاوبيمقررات مربوط به انواع ت .۴.۶

دن شـاتل و بانانـا   يه کشـ بمجاز  ياسکق باشد و دستگاه جتيست قايبايم يباد يهاوبيور مورد استفاده جهت انواع تشنا .۴.۶.۱
 .باشدينم

 .اسب بخار باشد ۱۵۰و حداکثر  ۷۵ست حداقل يبايق کشنده شاتل و بانانا ميقدرت موتور قا .۴.۶.۲

االجـرا   ز الزميکشند، نيدک ميکه شاتل و بانانا را  يوراند جهت شنايعنوان گرد نامه شيوه ن يا ۴.۵که در بند  يتمام موارد .۴.۶.۳
 . باشديم

 . باشديم يالزام يباد يهاوبينان تيجهت سرنش يمنيقه نجات و استفاده از کاله ايدن جليپوش .۴.۶.۴

 . باشندين رشته به مسافر و گردشگر ميق در خصوص ايه اطالعات دقيها موظف به اراه باشگاهيکل .۴.۶.۵

 .باشنديژه شاتل و بانانا به استفاده کنندگان ميه فرم ويظف به اخذ تعهدنامه و اراها موه باشگاهيکل .۴.۶.۶

ت بـا اسـتفاده کننـدگان    يـ مـورد نظـر و شـروع فعال    يهـا  وپيـ ست قبل از به آب انداختن تيبايم حتماً يقرانان موتوريقا .۴.۶.۷
 . دينما يهماهنگ

  .کصد متر از ساحل را ندارنديو به فاصله کمتر از دک شاتل و بانانا اجازه تردد در امتداد ساحل يژه يشناوران و .۴.۶.۸

 مقررات مربوط به چتر پاراسل .۴.۷

 . باشدياالجرا مز الزميژه چتر پاراسل نيد جهت شناوران ويعنوان گرد نامه شيوه ن يا ۴.۵که در بند  يتمام موارد .۴.۷.۱

 . باشنديمتر نم ۷۰ش از يغ و استفاده از چتر پاراسل با ارتفاع بيها مجاز به تبلباشگاه .۴.۷.۲

ش ارتفـاع  يمختلف به منظور افزا يهامتيه قيک نرخ ثابت بوده و مجاز به ارايه خدمات پاراسل با يها موظف به اراباشگاه .۴.۷.۳
 . باشنديپرواز نم

 .باشديمتر م ۱۵۰تا  ۱۰۰ن يب يط جويدن چتر پاراسل با توجه به شرايطول طناب مجاز جهت کش .۴.۷.۴

ممنـوع   يپـرواز  يل ضـوابط اعالمـ  يـ وش بـه دل يـ ها تـا هتـل دار  نيپارک دلف يبرواستفاده از چتر پاراسل در محدوده رو .۴.۷.۵
 . باشد يم

 . باشديقه ميدق ۱۰هر نفر حداقل  يمدت زمان استفاده از چتر پاراسل برا .۴.۷.۶

 . نديقه نجات استفاده نمايگان از چتر پاراسل از جلکننده ها موظفند جهت استفادهه باشگاهيکل .۴.۷.۷

به مسافر و گردشـگر   ياز آموزش مقدمات يريگ ن رشته با بهرهيق در خصوص ايت دقه اطالعايارا ها موظف بهه باشگاهيکل .۴.۷.۸
 . باشنديم

 .باشنديژه چتر پاراسل به مسافر ميه فرم ويها موظف به اخذ تعهدنامه و اراه باشگاهيکل .۴.۷.۹

 .باشنديم يط جويات شريح اندازه چتر مورد استفاده باتوجه به وضعيها موظف به انتخاب صحه باشگاهيکل .۴.۷.۱۰



  ١١از  ١١صفحه 
  

 

٠٣/٠٠-۱١٢- ف  

 سازمان منطقه آزاد كيش 

  ۰۳/۰۰-۱۵۰ -د: شماره
  ۲۰/۰۶/۹۱ :تاريخ

  
  مهر كنترل  محل

  و شناوران  ها باشگاه تيفعال ينامه نظارت بر چگونگ شيوه
  يو غواص ييايدر حاتيتفر

ق يـ دق يبررسـ  را و استحکام اتصاالت طناب و چتر پاراسل يمنيت ايها موظفند قبل از استفاده از چتر، وضعه باشگاهيکل .۴.۷.۱۱
 )گذاري و توسعه كـيش  شركت سرمايه(ان معاونت ورزش و آموزش ند، در صورت بروز هرگونه حادثه با نظر کارشناسينما
 .شود يم يريگ ميتصم

تـردد   يمـن از نـوار سـاحل   يان، با فاصله مناسـب و ا يبه متقاض يدهسيباشد در هنگام سرويه پاراسل موظف مژيشناور و .۴.۷.۱۲
  .از ساحل) متر ۳۷۰۴معادل ( ييايل درياز ساحل و حداکثر دو ما) متر ۹۲۶معادل ( ييايل دريما ميحداقل ن. دينما

  

 جرايم و مجازات -۵

 .اخطار كتبي ،بار اولبراي  نامه شيوه عدم رعايت مواد اين  . ۵.۱

 .شناور توقيفساعت توقف  ۷۲تا  ،تخلف براي بار دوم در صورت .۵.۲

  .روز ۷تا  ۳به مدت  باشگاه تيتوقف فعال ،بار سوم يتخلف برا در صورت. ۵.۳

  .ماه ۳تا  ۱تعليق فعاليت و تعطيلي باشگاه به مدت  ،در صورت تخلف براي بار چهارم. ۵.۴

  .خواهد شد پنجم، منجر به فسخ قراردادي بار تخلف برادر صورت  .۵.۵
  

 ها مسئوليت -۶

 . باشد مي كيش و توسعه يگذار هيبا معاونت ورزش و آموزش شرکت سرما نامه شيوه مسئوليت اجراي اين  .٦.١

  .باشد با معاونت گردشگري مي نامه شيوه مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين  .٦.٢

  .باشد مي برنامه و بودجهمديريت با  نامه شيوه مسئوليت بازنگري اين  .٦.٣
  

 منابع -۷

  سازمان بنادر و دريانوردي جمهوري اسالمي ايران. ۷.۱
  فدراسيون نجات غريق و غواصي جمهوري اسالمي ايران. ۷.۲

  

 سوابق -۸

  ندارد
  

 ها پيوست -۹

  ندارد




