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سخني با خوانندگان

از صنعت گردشگري به عنوان يکي از پر رونق ترين فعاليت هاي اقتصادي در جهان ياد مي شود، به گونه اي كه پس از صنعت نفت و خودروسازي 
سومين منبع درآمدزاي جهان محسوب مي شود.

اين جايگاه از چند منظر قابل بررسي است. از يك منظر صنعت نفت و صنعت خودروسازي از منابعي زوال پذير بهره  مي گيرند كه آينده اي رو 
به افول دارند، حال آن كه محور اصلي فعاليت گردشگري، انسان است كه منبعي زوال ناپذير است. بنابراين گردشگري، صنعتي پايدار است كه به 

توسعه پايدار كمك مي كند.
از منظري ديگر، توسعه گردشگري كمك شاياني به تثبيت و بهبود جايگاه سياسي كشورهاي دنيا مي كند، به گونه اي كه به ابزاري موثر در تفاهم 
ملت ها تبديل شده است و صلح جهاني را ياري مي رساند، يعني برنامه ها و سياست هايي كه در مسير تفاهم بين المللي و صلح جهاني صورت مي پذيرد 

از طريق گردشگري اعمال مي شود.
كشور ايران داراي امتيازات و ويژگي هاي بارزي در صنعت گردشگري در سطح دنيا و منطقه است كه از آن جمله مي توان به جايگاه پنجم دنيا 

در صنايع دستي، جايگاه پنجم دنيا در گردشگري طبيعت1 و رتبه دهم دنيا در آثار تاريخي و فرهنگي اشاره كرد.
جايگاه راهبردي ايران در خاورميانه،  به عنوان پلي ميان سه قاره آسيا، اروپا و آفريقا و در اختيار داشتن سامانه حمل ونقل متنوع و گسترده در 
سطح كشور،  از قبيل حمل ونقل هوايي با گستردگي شصت و نه فرودگاه در كشور، شبکه حمل ونقل ريلي با گستردگي نزديك به هشت هزار كيلومتر 
و بهره گيري از ناوگان حمل ونقل جاده اي به روز، زيرساخت هاي مناسبي را براي سرمايه گذاري، رشد و ارتقاي صنعت گردشگري فراهم آورده است.

علي رغم وجود قابليت هاي فراوان صنعت گردشگري در كشور، در حال حاضر ايران از جايگاه درخور و مناسبي در سطح جهاني و منطقه برخوردار 
نيست،  به گونه اي كه رتبه 116 سهم گردشگر بين المللي در دنيا را دارد و از ميان ده كشور خاورميانه رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است.2  
با برنامه ريزي، سرمايه گذاري، توسعه و بهبود زيرساخت ها مي توان به رشد جايگاه گردشگري و توسعه اقتصادي كشور اهتمام ورزيد. از جمله 
امام خميني )ره( به عنوان پيشاني ورود  تاثير به سزايي دارد، توسعه فرودگاه بين المللي  ايران  برنامه ريزي هاي زيرساختي كه در رونق گردشگري 
گردشگر بين المللي به كشور است. بهبود و توانمند سازي اين فرودگاه و ارايه خدمات هوايي مناسب به خطوط هوايي بين المللي، ساخت امکانات 
مناسب گردشگري مانند مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، مراكز تجاري، ورزشي، درماني و فرهنگي در قالب شهر فرودگاهي امام خميني )ره( بستر 

مناسبي جهت جذب گردشگر فراهم مي آورد.
با توجه به جايگاه فرودگاه بين اللمللي امام خميني )ره( در حمل ونقل هوايي كشور و اهميت موضوع گردشگري در توسعه پايدار، گروه بين المللي 
ره شهر به عنوان پيشنهاد دهنده شهر فرودگاهي امام خميني )ره( و متولي برنامه ريزي و طراحي اين پروژه و طراح ترمينال دو فرودگاه بين المللي 
امام خميني )ره(، مطالعات گسترده اي را در زمينه شهر فرودگاهي و عوامل موثر در رشد و توسعه آن آغاز كرده است. اين مطالعات در قالب نشريه، 
گزارش و برگزاري نشست ها و سمينارهاي تخصصي ارايه شده است كه از آن جمله مي توان به نشريه" مديريت حمل بار گامي بلند در جهت توسعه 
اقتصادي كشور" و نشريه "بازار مسافر هوايي بين المللي گامي بلند در جهت توسعه اقتصادي كشور" اشاره كرد. رويکرد اين پژوهش ها شناسايي 
مزيت ها و توانمندي هاي بالقوه شهر فرودگاهي امام خميني )ره( و فرودگاه بين المللي امام خميني )ره( به تصميم گيران، تصميم سازان، مديران، 

كارشناسان و عالقمندان به رشد و توسعه اين مرز و بوم است.
 

گروه بين المللي ره شهر

1- Eco Tourism
2- گزارش سال 2010 شوراي جهاني سفر
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مروري بر مفاهيم گردشگري

 مقدمه
قرن بيست و يکم، سده بهره گيري از فرصت هاي تجاري ارزشمند 
در بخش هاي خدماتي به ويژه گردشگري است. پيش بيني مي شود 
گردش مالي گردشگري جهان در اين سده از گردش مالي بخش 
صنعت فراتر رفته و در چند سال آينده به بيش از دو هزار ميليارد 
دالر برسد. در اين فرآيند، دست يابي كشورهاي دارای جاذبه هاي 
اين صنعت،  مالي  ارزش گردش  به يك درصد  وسيع گردشگري 
ساالنه درآمدي حدود 20 ميليارد دالر ايجاد خواهد كرد كه براي 
اقتصادهايي نظير اقتصاد ايران، اين رقم قابل توجه است و مي تواند 
تمامي فعاليت هاي اقتصادي را تحت تاثير قرار دهد، با اين وجود 
براي دست يابي به چنين درآمد قابل حصولي الزم است برنامه ريزي 
جامعي صورت پذيرد و سرمايه گذاري هاي مناسب در زمينه هاي 

سخت افزاري و نرم افزاري صنعت گردشگري انجام شود. 
اهميت  بيانگر  خارجي،  و  داخلي  گردشگران  مقايسه اي  بررسي 
اين صنعت در توسعه اقتصاد داخلي كشورها است، به گونه اي كه 
براساس آمار منتشر شده از سوي سازمان گردشگري جهاني، نسبت 
گردشگران داخلي به خارجي، نسبت ده به يك را نشان مي دهد. در 
همين راستا آثار مستقيم حاصل از صنعت گردشگري، با احتساب 
حدود 6 درصد از GDP 1 جهاني در اين صنعت، نمايانگر تخصيص 
يك شغل از هر 15 شغل براي صنعت گردشگري در آينده اي نزديك 
بوده است. در صورتي كه آثار و منافع غير مستقيم نيز مد نظر قرار 
گيرد، حدود 10 درصد از  GDPجهاني و يك شغل از هر 9 فرصت 

شغلي به اين صنعت تعلق خواهد داشت.
با وجود اهميت بي بديل صنعت گردشگري در توسعه و شکوفايي 
اقتصادي، سياست گذار ي هاي مناسبي در خصوص ارتقاي آن در 
توسعه  به  مربوط  تالش هاي  عمده  و  نپذيرفته  كشورمان صورت 
رهيافت هاي  به  معطوف  اخير،  دهه هاي  در  گردشگري  صنعت 
تشويقي و تبليغاتي و يا به عبارتي تقاضا محور بوده اند. در اين راستا 

بيشتر هدف گذاري ها و وضع دستورالعمل هاي اجرايي معطوف به 
آموزش  گردشگري،  تبليغات  اقامتي،  واحدهاي  خصوصي سازي 
نيروي انساني، سياست هاي تشويقي ساخت تاسيسات ايرانگردي 
و گردشگري، تخفيف هاي مالياتي و ... بوده است كه بيشتر جذب 
تقاضا را مدنظر قرار داده است، در حالي كه چالش هاي پيش روي 
تقاضا  بيشتر سياست هاي  تنها استحکام و تداوم  نه  اين صنعت، 
و  ابعاد  راستاي  در  سياست گذاري  بلکه  مي كند،  طلب  را  محور 

كيفيت عرضه و سازماندهي ساختار فعاليت بنگاه ها را مي طلبد .
جمهوري اسالمي ايران با داشتن جاذبه هاي گردشگري )تاريخي-
در  موثر  سياست هاي  اتخاذ  عدم  لحاظ  به  مذهبي-طبيعي(، 
بازار  در  خود  مناسب  سهم  به  است  نتوانسته  هنوز  بخش،  اين 
بسياري  تا  شده  سبب  امر  اين  و  يابد  دست  جهان  گردشگري 
توسعه  با  مي تواند  كه  كشور  اجتماعي   – اقتصادي  معضالت  از 

گردشگري رفع شود، هم چنان پابرجا بماند.
ابتدا مفاهيم اصلی  در پژوهش صورت گرفته تالش بر اين است 
جنبه  از  مقوله  اين  بررسی  به  و  شود  بيان  گردشگری  صنعت 
مناطق  در  گردشگری  بازارهای  سپس  شود،   پرداخته  اقتصادی 
بازار در دهه آينده مورد  مختلف دنيا و هم چنين پيش بينی اين 
تدقيق قرار می گيرد،  در ادامه نيز به نقش صنعت حمل ونقل هوايی 
در گردشگری اشاره می شود و در خاتمه صنعت گردشگری ايران،  
در سه دهه گذشته، وضعيت فعلی و آينده آن با توجه به اهداف 

سند چشم انداز و توسعه كشور مورد بررسی قرار می گيرد.

 مروري بر مفاهيم گردشگري
گردشگري1 داراي مفهومي فراتر از گذران تعطيالت بوده و در يك 
چهارچوب كلي شامل بازار مسافرت هاي جهاني است. گردشگري 
عبارت از مجموعه فعاليت هاي افرادي است كه در سفر و اقامت در 
خارج از محيط زندگي معمول خود و به مدت كمتر از يك سال 

1- Gross Domestic Product
2- Tourism



5

متوالي و با مقاصد تفريح و سرگرمي، تجارت و ... انجام مي شود.
با در نظر گرفتن يك كشور مشخص، مي توان گردشگري را به صورت 

زير تقسيم بندي كرد.
1- گردشگري داخلی1: عبارت است از سفر هاي مردم مقيم يك 

كشور در همان كشور.
2- گردشگري ورودي2: عبارت است از سفر مردم غيرمقيم به يك 

كشور مشخص.
3- گردشگر خروجي3: عبارت است از سفر هاي مردم مقيم يك 

كشور به خارج از آن كشور.

يك مفهوم پايه بوده و در برگيرنده كل سيستم آماري گردشگري 
است. بازديد كننده، به نوبه خود به دو گروه اقامت كننده در طول 

شب9 و بازديد كننده يك روزه10 تقسيم مي شود.
به منظور تمايز بين دو مفهوم "بازديد كننده" و "ساير مسافرين" 

از سه شرط كلي استفاده مي شود.
معمول  محيط  از  خارج  محلي  به  بايد  بازديد كننده  سفر   -1
باشد. به عبارتي افراد، در سفر بين محل كار يا تحصيل و اقامت، 

بازديد كننده به حساب نمي آيند.
2- اقامت در محل بازديد نبايد بيش از 12 ماه متوالي طول بکشد. 
در غير اين صورت در بررسي هاي آماري، بازديد كننده مقيم آن 

كشور به حساب خواهد آمد.
كه  باشد  فعاليت هايي  انجام  از  به غير  بايد  سفر  اصلي  هدف   -3
از طرف كشور مقصد براي آن اجرتي پرداخته مي شود. بنابراين 
سفر هاي به منظور مهاجرت و يا كسب درآمد در كشور مقصد به 

حساب نخواهند آمد.
تمايز  براي  كليدي  ضوابط  از  يکي  اقامت  محل  كشور  تعيين 
به  شونده  وارد  افراد  بين  در  مسافرين"  "ساير  و  "بازديد كننده" 
محل  كشور  از  گردشگر،  انواع  تقسيم بندي  در  است.  كشور  يك 
اقامت و نه از مليت گردشگر استفاده مي شود. كشور محل اقامت 
به كشوري گفته مي شود كه شخص مدتي بيش از 12 ماه متوالي 

گذشته را در آن سپري كرده باشد.
داشتن اطالعات درمورد هدف از بازديد، براي تعيين رفتار مصرف 
و الگوي خرج پول بازديد كنندگان ضروري است. هدف اصلي سفر 
به اين صورت تعريف مي شود: هدفي كه در صورت حذف آن سفر 
در  نيز  سفر  ثانويه  هدف  موارد  اغلب  در  شد.  نخواهد  انجام  نيز 
با اهميت است كه به صورت تركيب  انجام مطالعات ارزشمند و 

1- Domestic Tourism
2- Inbound Tourism
3- Outbound Tourism
4- Internal Tourism
5- National Tourism

6- International Tourism
7- Visitors
8- Other travelers
9- Over-night Visitor
10- Same-day Visitor

مروري بر مفاهيم گردشگري

گردشگري  دو  هر  از  است  عبارت  مرزی4:  درون  گردشگري   -1
داخلی و گردشگري ورودي.

2- گردشگري ملي5: عبارت است از گردشگري خانگي و گردشگري 
خروجي.

و  ورودي  گردشگري  از  است  عبارت  بين المللي6:  گردشگري   -3
خروجي.

از كشور  واژه مسافر بين المللي به هر شخصي در سفر به خارج 
هدف  يا  و  وسيله  گرفتن  نظر  در  بدون  خود،  دايم  اقامت  محل 
سفر اطالق مي شود. در يك تقسيم بندي كلي مسافر بين المللي 
شامل بازديد كنندگان7 و ساير مسافرين8 است. واژه بازديد كننده 

تعريف مشابهي را مي توان با جايگزين كردن كلمه "كشور" 
با "منطقه" انجام داد كه منطقه مي تواند ناحيه اي مشخص 
در يك كشور و يا محدوده اي شامل چندين كشور باشد. 
همچنين تقسيم بندي ديگري با تركيب سه گروه ذكر شده 

قبلي به اين صورت مي توان انجام داد.
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بازار جهاني گردشگري

با هدف اصلي سفر در نظر گرفته مي شود. به عنوان مثال مي توان 
به تركيب اهداف تفريح با تجارت و يا بازديد اقوام و تفريح اشاره 
كرد. تقسيم بندي اهداف سفر كه در ادامه ذكر خواهد شد در سال 
1979 توسط سازمان ملل  متحد ارايه شده است. اين تقسيم بندي 
كه در هر دو بخش گردشگري داخلی و يا بين المللي قابل استفاده 
بهبود  و  بازار گردشگري  برنامه ريزي  و  تقاضا   برآورد  براي  است 

آن سودمند است.
1- تفريح، سرگرمي و تعطيالت

 )VFR( 1 2- بازديد اقوام و دوستان
3- تجارت و تخصص

4- سالمت و بهداشت
5- مذهبی- زيارتی

6- ساير اهداف
• تفريح، سرگرمي و تعطيالت: بازديد از مناظر جالب، خريد، 
سرگرمي،  و  تفرج  فرهنگي،  يا  و  ورزشي  رويداد هاي  در  شركت 
فعاليت هاي ورزشي غير حرفه اي، كوهنوردي، استفاده از ساحل 
قواي  تجديد  و  استراحت  شرط بندي،  و  قمار  دريانوردي،  دريا، 

نيرو هاي نظامي، كمپ هاي تابستاني، گذران ماه عسل و ...
• بازديد اقوام و دوستان: بازديد خويشان، اقوام و دوستان، شركت 

در مراسم سوگ و يا شادي، مراقبت از افراد ناتوان
تامين  و  خريد  بازرسي،  تجهيزات،  نصب  و تخصص:  تجارت   •

كاال، شركت در جلسات، كنفرانس ها و همايش ها، نمايشگاه هاي 
بازرگاني، ارايه مقاله و يا كنسرت، برنامه ريزي سفر هاي گردشگري 
فعاليت هاي ورزشي  تورهاي گردشگري، شركت در  و سرپرستي 

حرفه اي، ماموريت هاي دولتي، تحصيل انتفاعي و ...
تناسب  معدني،  چشمه هاي  و  آب گرم  بهداشت:  و  سالمت   •

اندام، دريا درماني2، تشخيص، درمان و جراحي و ...
• مذهبي-زيارتي: شركت در مراسم و اعياد مذهبي، زيارت و ...

• ساير اهداف سفر: خدمه هواپيما و يا كشتي، ترانزيت و ...

تقسيم بندي هاي ديگري نيز با در نظر گرفتن طول سفر و يا مدت 
اقامت، مقصد و يا مبدا سفر و يا وسيله سفر نيز وجود دارد. ]1 و 2[

 بازار جهاني گردشگري
صنعت گردشگري به عنوان يکي از مهم ترين فعاليت هاي اقتصادي 
 10 و  داخلي  ناخالص  توليد  درصد   10 متوسط  به طور  جهان، 
درصد اشتغال جهان را به خود اختصاص داده است و براي برخي 
محسوب  ارز آور  اقتصادي  فعاليت  مهم ترين  به عنوان  كشورها  از 
از  تا 2007 تعداد جهانگردان بين الملل  از سال 1950  مي شود، 
25 ميليون نفر به 903 ميليون نفر افزايش يافته و درآمد ناشي از 

اين فعاليت مهم نيز به 856 ميليارد دالر رسيده است.
اين صنعت در مناطق آسيا  باالي  زماني رشد  بازه  اين  در طول 
و اقيانوسيه )با رشد ميانگين ساليانه 13 درصد( و خاورميانه )با 
رشد ميانگين ساليانه 10 درصد( در خور توجه است، حال آن كه 
طي بازه مشابه مناطق امريکا )با رشد ميانگين ساليانه 5 درصد( 
و اروپا )با رشد ميانگين ساليانه 6 درصد( رشدي ماليم تر و كم تر 

از ميانگين جهاني آن داشته اند.
بازار  در  خود  سهم  افزايش  حال  در  ثابت  به طور  جديد  مقاصد 
اروپا  و  امريکا  نظير  يافته  توسعه  بازارهاي  كه  حالي  در  هستند 
بازار  از  اروپا  تا جايي كه سهم  از رشدي آهسته هستند،  ناگزير 
جهاني شاهد 10 درصد كاهش نسبت به سال 1950 است و اين 
رقم در طي بازه مشابه براي بازار امريکا كاهشي 13 درصدي را 

تجربه كرده است.
تا   1950 سال هاي  طي  گردشگري  اصلي  مقاصد  امريکا  و  اروپا 
2000 بوده اند. مجموع سهم اين دو بازار از بازار جهاني گردشگري 
برابر با 95 درصد در سال 1950، 82 درصد در سال 1990 و 76 

درصد در سال 2000 بوده است]3[.

1- VFR: Visiting Friends & Relatives
2- Thalassotherapy
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گردشگري و اقتصاد جهاني

 گردشگري و اقتصاد جهاني
به 235  نزديك  تا سال 2010،  آمار منتشر شده   طبق آخرين 
ميليون نفر در صنعت گردشگري دنيا مشغول به كار بوده اند و اين 
صنعت توانسته است سهمي برابر با 9/3 درصد از توليد ناخالص 

داخلي جهاني را به خود اختصاص دهد.
تقاضاي گردشگري پيش از هر چيز ارتباط تنگاتنگي با وضعيت 
اقتصادي در بازارهاي مولد جهاني دارد. رشد اقتصادي متناظر با 
رشد درآمد سرانه خالص است كه به طور نسبي سهم عمده اي از 
گردشگري خرج  در صنعت  توسعه  حال  در  در كشورهاي  آن ها 
اقتصادي باعث كاهش هزينه در  از طرفي، چالش هاي  مي شوند. 
صنعت گردشگري مي شوند. در كل، رشد گردشگري بين المللي 
ناخالص داخلي( است.  توليد  )با شاخص  اقتصادي  نمايانگر رشد 
به عنوان نمونه با فرض توليد ناخالص 3/5 درصد گردشگري 1/3 
 1975 دوره  طي  داشت.  خواهد  سريع تر  رشدي  ميانگين  برابر 
درصد   4/6 ساليانه  ميانگين  رشد  نرخ  از  گردشگري   2000 تا 

برخوردار بوده است.
مجموعه عواملي همچون بحران اقتصادي جهاني و يا نگراني هايي 
ناشي از آنفلوانزاي همه گير )H1N1( باعث شد تا سال 2009 از 
سفرهاي  مجموع  باشد.  گردشگري  صنعت  سال هاي  دشوارترين 
گردشگري با مقاصد تفريحي، تجاري و ... در سال 2009 به 880 
 9/2 جهاني  كاهش  دنبال  به  حال،  اين  با  رسيد.  سفر  ميليون 
درصدي در نه ماهه اول سال 2009، در سه ماهه پاياني همان 
سال شاهد بازگشت رشد مثبت به اين بخش، بعد از چهارده ماه 

رشد منفي بوده است.
در اين ميان، آسيا و اقيانوسيه و خاورميانه سردمدار بازگشت رشد 

اقتصادي به اين صنعت در ميان ساير مناطق جهان هستند.
نيمي  سرگرمي  و  تفريحي  مقاصد  با  سفرهاي   ،2009 سال  در 
داد  اختصاص  خود  به  را  بين المللي  گردشگري  سفرهاي  كل   از 

)51 درصد يا 446 ميليون سفر( و به طور مشابه 15 درصد متعلق 
به سفرهاي  مربوط  مانده  باقي  و 27 درصد  تجاري  به سفرهاي 
با دوستان و خويشاوندان، سفرهاي  با مقاصد خاص نظير ديدار 
اين در حالي است كه 7  بوده است.  يا سفرهاي درماني  زيارتي 

درصد باقي سفرها با مقاصد نامشخص است.

نمودار1-ماهيت سفرهاي انجام شده گردشگري1

تعطيالت
تفريح و سرگرمي

نامشخص

بازديد دوستان و 
خويشاوندان

بهداشت و درمان، 
زيارتي

تجاري و 
حرفه اي

%27

%15

% 7

% 51 

بيش از نيمي از سفرهاي انجام شده گردشگري به صورت هوايي 
بوده است )53 درصد(، در حالي كه ساير سفرها داراي توزيعي 
به صورت 39 درصد جاده اي، 5 درصد دريايي و 3 درصد ريلي 
بوده است. مقايسه آمار سال هاي گذشته هم چنان نشان از افزايش 

سهم حمل ونقل هوايي در صنعت گردشگري دارد.
درآمد گردشگري بين المللي در سال 2009 به 825 ميليارد دالر 

نمودار2-شيوه سامانه حمل ونقل در سفرهاي انجام شده گردشگري2

% 53 

% 39 

% 3 
% 5 

جاده اي

هوايي

ريلي

دريايي

)UNWTO( 1و2- سازمان گردشگري جهاني
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كشورهاي برتر گردشگري دنيا

1- Sars
)UNWTO( 2 و 3- سازمان گردشگري جهاني

رسيد كه 941 ميليون دالر نسبت به سال 2008 كاهش داشته 
است. نخستين رشد منفي بازار گردشگري از سال 2003 آغاز شد 
كه مي توان آن را نتيجه جنگ عراق و شيوع بيماري هاي واگيردار 
)سارس1( دانست. با وجود آن كه اين رشد منفي فراگير بود و تمام 
نبود.  يکسان  آن  از  گوناگون  مناطق  سهم  ولي  گرفت  فرا  را  دنيا 
بيش ترين كاهش در بازار امريکا )10 درصد(، سپس اروپا )7 درصد(، 

آسيا و اقيانوسيه )1 درصد( و خاورميانه )1 درصد( اتفاق افتاد.
اقامتي،  حوزه هاي  در  گردشگري  پرداخت هاي  از  حاصل  درآمد 
اصلي  اركان  از  خريد  و  سرگرمي  محلي،  حمل ونقل  خوراك، 
اقتصادي براي بسياري از كشورهاي جهان است، به طوري كه در 
بيش از 80 كشور جهان درآمد گردشگري در سال 2009، بيش 

از يك ميليارد دالر بوده است]4[.

 كشورهاي برتر گردشگري دنيا
يکي  عموما  گردشگري،  صنعت  در  برتر  كشورهاي  رده بندي  در 
از  حاصل  درآمد   -2 و  )ورودي(  سفر  تعداد   -1 شاخص:  دو  از 
با درنظر گرفتن  اين حال،  با  گردشگري در نظر گرفته مي شود. 
هريك از اين دو شاخص در رده بندي 10 كشور برتر دنيا، اسامي 
به صورت مشترك در هر دو فهرست مشاهده مي شود،  8 كشور 
اگرچه تفاوت هاي قابل توجهي در بين آن ها از لحاظ نوع گردشگر، 
جاذبه گردشگري، مدت اقامت و ... وجود دارد. سه رتبه نخست 
متحده  اياالت  فرانسه،  كشور هاي  به  متعلق  فهرست  دو  هر  در 
امريکا و اسپانيا است. فرانسه با 74 ميليون سفر ورودي در صدر 
جدول تعداد گردشگر و در رتبه سوم به لحاظ درآمد گردشگري 
قرار دارد. اياالت متحده امريکا در صدر جدول با شاخص درآمد 
)94 ميليارد دالر( و در رتبه دوم با شاخص تعداد سفر قرار دارد. 
اسپانيا در رده بندي  هاي درآمد و تعداد سفر به ترتيب رتبه هاي 

دوم و سوم را به خود اختصاص مي دهد.

در  پنجم  و  رتبه هاي چهارم  ترتيب  به  ايتاليا  و  كشور هاي چين 
جدول تعداد سفر و به طور عکس در جدول درآمد را دارند. نکته 
جالب توجه، ورود مالزي به فهرست 10 كشور برتر دنيا با شاخص 

تعداد سفر، براي نخستين بار در سال 2009 است.

نمودار3-كشورهاي برتر گردشگري دنيا در تعدادگردشگر ورودي2

10 كشور برتر گردشگري-تعداد سفر )ورودي(

كشور رتبه

تغيير )درصد(ميليون

2008 به 20082009
2007

2009 به 
2008

6/3-2/0-79/274/2فرانسه1

5/3-57/954/93/5امريکا2

8/7-2/5-57/252/2اسپانيا3

4/1-3/1-53/050/9چين4

2/11/2-42/743/2ايتاليا5

7/0-2/4-30/128/0انگلستان6

25/025/512/32/0تركيه7

2/7-24/924/21/9آلمان8

22/123/65/17/2مالزي9

5/2-22/621/55/9مکزيك10
جدول1-كشورهاي برتر گردشگري دنيا در تعداد سفر ورودي2

مکزيك   مالزي    آلمان   تركيه   انگلستان  ايتاليا   چين   اسپانيا   امريکا   فرانسه
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بازارهاي گردشگري منطقه اي 

نمودار 4-كشورهاي برتر گردشگري دنيا با شاخص درآمد1 )ميليارد دالر(

)UNWTO( 1- سازمان گردشگري جهاني
2- سازمان گردشگري جهاني )UNWTO(/ داده ها در آگوست 2010 توسط UNWTO گردآوري شده است.

)UNWTO( 3- سازمان گردشگري جهاني

10 كشور برتر گردشگري با شاخص درآمد

كشوررتبه

واحد پول محليدالر آمريكا

تغيير )درصد(تغيير )درصد(ميليارد

200820092007-
2008

2008-
2009

2007-
2008

2008-
2009

14/6-14/613/5-110/093/913/5امريکا1

9/0-0/4-13/7-61/653/26/9اسپانيا2

7/9-2/9-12/7-56/649/44/2فرانسه3

7/2-0/1-12/0-45/740/27/2ايتاليا4

2/9-2/99/7-40/839/79/7چين5

8/5-13/33/5-40/034/711/1آلمان6

1/6-16/61/6-6/7-36/030/0انگلستان7

24/825/611/03/410/711/2استراليا8

3/2-3/218/7-22/021/318/7تركيه9

5/2-10/17/6-21/619/415/5اتريش10
جدول2- كشورهاي برتر گردشگري دنيا با شاخص درآمد2

 بازارهاي گردشگري منطقه اي
 بازار گردشگري اروپا

با وجود آن كه اروپا بزرگ ترين و توسعه يافته ترين بازار گردشگري 
دنيا است، بيشترين تاثير را از بحران اقتصادي اخير تجربه كرده 

است. اين منطقه در سال 2009 سهم 52 درصد -معادل 460 
 48 سهم  و  دنيا  گردشگري  سفر هاي  مجموع  از  سفر-  ميليون 
درصد- معادل 413 ميليارد دالر- از كل درآمد گردشگري دنيا 
درصد   7 و   6 ترتيب  به  بخش  دو  هر  در  كه  است  بوده  دارا  را 
كشورهاي  بر  بحران  اين  تاثير  حال  اين  با  است.  داشته  كاهش 
اروپاي شرقي و مركزي محسوس تر بوده است. اين در حالي است 
توانستند  از كشور هاي منطقه  كه علي رغم بحران مذكور، برخي 
آن جمله  از  كه  برسانند  ثبت  به  را  اندك  مثبت هرچند  رشدي 
و  3درصد+  سوئد:  3درصد+،  مجارستان:  كشورهاي:  به  مي توان 

تركيه: 2درصد+ اشاره كرد. 

نمودار5-وضعيت گردشگري اروپا در ورود گردشگر بين المللي3

 نمودار6- وضعيت در آمد گردشگر بين المللي در اروپا4
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جدول3- وضعيت گردشگري اروپا1

1- سازمان گردشگري جهاني )UNWTO(/ داده ها در آگوست 2010 توسط سازمان گردشگری جهانیگردآوري شده است.

مقصد اصلي

درآمد گردشگر بين الملليگردشگر ورودي بين المللي

سهم  تغيير )درصد()1000(
سهم )درصد()ميليون دالر امريکا()درصد(

20072008200908/0709/0820092007200820092009كشور

5/6100435،350473،665413،082100-485،411487،616460،1030/5اروپا

2/75/336،03840،02134،7098/4-24،42024،88624،2241/9آلمان

2/64/618،69521،58719،4044/7-20،77321،93521،3555/6اتريش

8/711/457،64561،62853،17712/9-2/5-58،66657،19252،231اسپانيا

9/70/53،0954،1443،6340/9-2،0682،5722،32124/4اسراييل

7/06/138،60236،02830،0387/3-2/4-30،87130،14228،033انگلستان

18/34/54،5975،7683،5760/9-23،12225،39220،7419/8اكراين

2/11/29/442،65145،72740،2499/7-43،65442،73443،239ايتاليا

10/41/66،0666،2944،8901/2-3/7-8،3328،0267،189ايرلند

4/91/510،98911،7629،8012/4-7،0457،1656،8141/7بلژيك

0/71/23،5504،2043،7280/9-5،1515،7805،73912/2بلغارستان

10،14510،9439،6502/3-----12،321پرتغال

22،24824،99425،50612/32/05/518،48721،95121،2505/1تركيه

8/51/36،3837،2076،4781/6-0/5-6،6806،6496،081چك

10/04/29،44711،8199،2972/3-20،60521،56619،4204/7روسيه

9/53/11/111،99712،49412،1002/6-5،2244،7284،875سوئد

3/71/812،18114،40813،9453/4-8،4488،6088،2941/9سوييس

6/316/154،27356،57349،39812/0-2/0-80،85379،21874،200فرانسه

4/50/72،8373،2082،8200/7-3،5193،5833،4231/8فنالند

10/90/52،6852،7372،1620/6-0/5-2،4162،4042،141قبرس

9/50/71،0131،0129630/2-11/1-3،8763،4473،118قزاقستان

0/92/09،25410،9718،8802/1-9،3079،4159،3351/2كرواسي

8/32/610،59911،7689،0112/2-13/5-14،97512،96011،890لهستان

8،6388،8149،0582/02/82/04،7215،9355،6311/4مجارستان

0/70/00/94،5224،9114،2041/0-4،3774،3474،346نروژ

1/82/213،30513،34212،3653/0-8/2-11،00810،1049،921هلند

6/43/215،51317،11414،5063/5-1/4-16،16515،93914،915يونان

بازارهاي گردشگري منطقه اي 
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نمودار7-وضعيت گردشگري آسيا و اقيانوسيه در ورود گردشگر بين المللي1

 بازار گردشگري آسيا
تعداد سفرهاي بين  المللي گردشگري در منطقه آسيا و اقيانوسيه 
در سال 2009 با 2 درصد كاهش به 181 ميليون سفر )21درصد 
 204 به  كاهش  1درصد  با  آن  از  ناشي  درآمد  و  جهاني(  سهم 
اين حال،  با  امريکا )24درصد سهم جهاني( رسيد.  ميليارد دالر 
تغيير روند كاهش 7 درصدي تعداد سفرها بين ماه هاي ژانويه تا 
ژوئن به روند رو به رشد در نيمه دوم سال، خبر از بهبود سريع و 

دور از انتظار بازار گردشگري آسيا مي دهد.
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)UNWTO( 1 و2 و3 و4- سازمان گردشگري جهاني

نمودار8-وضعيت درآمد گردشگر بين المللي در آسيا2

 بازار گردشگري امريكا
بازار گردشگري منطقه امريکا عالوه  بر تاثير پذيري شديد از بحران 
A آنفوالنزاي شيوع  از  ناشي  منفي  تاثيرات  با  جهاني،   اقتصادي 
)H1N1( نيز روبرو بوده است. تعداد سفرهاي گردشگري در سال 

2009 با 5 درصد كاهش به 141 ميليون سفر )16درصد جهاني( 
رسيد. در حالي كه درآمد ناشي از آن با 10 درصد كاهش به 165 
ميليارد دالر )19درصد( كاهش پيدا كرد. سه قطب اصلي گردشگري 

در اين منطقه، اياالت متحده امريکا، مکزيك و كانادا هستند.

نمودار9-وضعيت گردشگري امريکا در ورود گردشگر بين المللي3
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نمودار10-وضعيت در آمد گردشگر بين المللي در امريکا4
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بازارهاي گردشگري منطقه اي 
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مقصد اصلي

درآمد گردشگر بين الملليگردشگر ورودي بين المللي

سهم تغيير )درصد()1000(
سهم )ميليون دالر امريکا()درصد(

)درصد(

20072008200908/0709/0820092007200820092009كشور

1/6100186،307208،934203،741100-182،046184،044181،1891/1آسيا و اقيانوسيه

1/00/03/122،30824،75625،59412/6-5،6445،5865،584استراليا

5،5066،2346،32413/21/43/55،3467،3756،3183/1اندونزي

--1،6771،908--8/3--2،2192،034ايران

2/03/90/52763162720/2-840823855پاكستان

3/07/816،66918،17315،9017/8-14،46414،58414،1450/8تايلند

3،7163،8454،3953/514/32/45،2135،9376،9583/4تايوان

4/128/137،23340،84339،67519/5-3/1-54،72053،04950،875چين

0/30/01/45،4365،0124،3982/2-2،4662،4592،458زالندنو

18/73/79،33410،82110،3055/1-8،3478،3516،7900/0ژاپن

11/22/10/23853423500/2-494438448سري النکا

3/74/19،06610،7229،1874/5-2/2-7،9577،7787،488سنگاپور

--7/70/3497544-5405835398/0فيجي

3/91/74،9332،4992،3291/1-3،0923،1393،0171/5فيليپين

1،8732،0012،0466/82/21/11،1351،2191،1850/6كامبوج

6،4486،8917،8183/913/44/36،1389،7749،4424/6جمهوري كره

----7/80/6-6/8-1،2251،1421،053گوام

0/72332762680/1-1،1421،2951،23913/44/3الئوس

--2/05/713،07616،757--12،94210،61010،402ماكائو

4/00/46026645900/3-6766836561/0مالديو

20،97322،05223،6465/17/213/114،04415،27715،7727/8مالزي

5/01/90/31973363710/2-527500510نپال

11/52/13،7503،9303،0501/5-4،2294،2363،7470/2ويتنام

3/32/810،72911،83211،1365/5-5،0825،2835،1094/0هند

2/39/313،75415،30416،4638/1-17،15417،32016،9261/0هنگ كنگ

          

1- سازمان گردشگري جهاني )UNWTO(/ داده ها در آگوست 2010 توسط سازمان گردشگری جهانی گردآوري شده است.

جدول4-وضعيت گردشگري آسيا1

بازارهاي گردشگري منطقه اي 
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مقصد اصلي

درآمد گردشگر بين الملليگردشگر ورودي بين المللي

سهم تغيير )درصد()1000(
سهم )ميليون دالر امريکا()درصد(

)درصد(

20072008200908/0709/0820092007200820092009كشور

4/6100171،356188،145165،227100-143،852147،830140،6792/8امريکا

7/93/14،3144،6463،9162/4-4،5624،7004،3293/0آرژانتين

1/70/61،2561،4111،2950/8-7728278137/0اروبا

3/70/76237426630/4-9371،0059687/2اكوادور

21/20/84824253190/2-1،3391،3851،0913/5السالوادور

5/339/296،896109،97693،91756/8-55،97957،93754،8843/5امريکا

1،7521،9212،0559/76/91/58091،0511،3110/8اروگوئه
8/60/41،1891،1941،0960/7-1/2-575568519باربادوس

9/30/92،1872،1531،9381/2-4/2-1،5281،4631،327باهاماس

4/93/44،9535،7855،3053/2-5،0265،0504،8020/5برزيل

5735946713/713/10/52922752790/2بوليوي

4164284393/02/60/31021091120/1پاراگوئه

3/70/91،1851،4081،4830/9-1،1031،2471،20013/0پاناما

1،9162،0582،1407/44/01/51،7231،9912،0461/2پرو

4/52/53،4143،5353،4732/1-3،6873،7163،5510/8پورتوريکو

1،7011،7671،8313/93/61/31،9101،9761،9381/2جامائيکا

3،9803،9803،9920/00/32/84،0644،1664،0652/5دومينيکن

2،5072،6992،7507/71/92/01،4781،6741،5680/9شيلي

8/01/42،0262،2852،0751/3-1،9802،0891،9235/5كاستاريکا

8/011/315،56815،66813،7078/3-4/4-17،93517،14215،771كانادا

1،6691،8441،9991/2--2/5-2،1152،168كلمبيا

2،1192،3162،4059/33/81/72،1412،2582،0801/3كوبا

8/81/01،0551،0688200/5-1،4481،5271،3925/4گواتماال

5/215/312،85213،28911،2756/8-21،37022،63721،4545/9مکزيك

8008589327/28/60/72552763460/2نيکاراگوئه

8179157880/5--3/5--771744ونزوئال

3/30/65466196110/4-8318998708/2هندوراس

1- سازمان گردشگري جهاني )UNWTO(/ داده ها در آگوست 2010 توسط سازمان گردشگری جهانی گردآوري شده است.

جدول5-وضعيت گردشگري امريکا1

بازارهاي گردشگري منطقه اي 
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 بازار گردشگري آفريقا
 46 به  دست يابي  و  گردشگري  سفرهاي  درصد   3 رشد  با  آفريقا 
ميليون سفر )5درصد جهاني( بهترين عملکرد را در بازار گردشگري 
از  حاصل  درآمد  حال  اين  با  داد.  اختصاص  خود  به  سال 2009 
گردشگري در منطقه آفريقا با 4 درصد كاهش به 29 ميليارد دالر 

)3درصد جهاني( كاهش پيدا كرد.

نمودار11- وضعيت گردشگري آفريقا در ورود گردشگر بين المللي1

فر
ر ن

هزا

بي
جنو

ي 
يقا

آفر
وال

آنگ
اير

جز
ال

پي
تيو

ا
ندا

وگا
ا

وانا
تس

بو
نيا

انزا
ت

س
تون

ون
رني

ندا
روا

بيا
زام

اوه
مب

زي
ال

نگ
س

ند
زيل

سوا
دان

سو
شل

سي غنا نيا
ك

رده
پ و

كي
بيا

گام
وتو

لس
کار

اس
داگ

ما
وي

اال
م

ش
راك

م
س

وري
م

ك
مبي

وزا
م

بيا
نام

ريه
يج

ن

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

سال 2009سال 2008سال 2007

نمودار12-وضعيت در آمد گردشگر بين المللي در آفريقا2
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 بازار گردشگري خاورميانه
بازارهاي  روبه رشدترين  از  يکي  خاورميانه  گردشگري  بازار 

تعداد  اين وجود  با  است.  بوده  گردشگري طي چند سال گذشته 
سفرهاي گردشگري در سال 2009 در اين منطقه با 5 درصد كاهش 
به تعداد 53 ميليون )6درصد جهاني( رسيد و درآمد حاصل از آن با 
1درصد كاهش به 41 ميليارد دالر )5درصدجهاني( كاهش پيدا كرد.
با بررسي دقيق تر، مي توان اين كاهش را نتيجه رشد منفي در دو 
بازار بزرگ منطقه، يعني عربستان سعودي و مصر دانست كه موفق 
به حفظ رشد چشم گير سال هاي قبل خود نشدند، حال آن كه ديگر 
كشورهاي منطقه شاهد رشد مثبت و حتي دو رقمي طي سال 2009 

بوده اند. )لبنان: 40درصد+، قطر: 18درصد+، سوريه: 12درصد+(

)UNWTO( 1 و2 و3 و4- سازمان گردشگري جهاني

 نمودار13-وضعيت گردشگري خاورميانه در ورود گردشگر بين المللي3

يمن     مصر     لبنان     قطر     فلسطين   عمان   عربستان  سوريه   بحرين     اردن       امارات
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 نمودار14-وضعيت در آمد گردشگر بين المللي در خاورميانه4

يمن     مصر      لبنان     قطر     فلسطين  عمان   عربستان  سوريه    بحرين    اردن      امارات 
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بازارهاي گردشگري منطقه اي
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مقصد اصلي
درآمد گردشگر بين الملليگردشگر ورودي بين المللي

سهم تغيير )درصد()1000(
سهم )ميليون دالر امريکا()درصد(

)درصد(

20072008200908/0709/0820092007200820092009كشور
43،25044،34045،7112/53/110029،56230،20728،865100افريقا

15/48،7547،9257،54326/1-9،0919،5927،0125/5افريقاي جنوبي

--19529436651/124/30/8225285آنگوال

--1،7431،7721،9121/67/94/2219325الجزاير

--176377--5/8-312330اتيوپي

3/21/83984986672/3-64284481731/5اوگاندا

1،4551،5001،5533/13/53/45465534221/5بوتسوانا

1،1991،2891،2604/4--8/4-692750تانزانيا

2/115/12،5752،9532،7739/6-6،7627،0496،9014/2تونس

--3813964224/26/40/9401449رنيون

4/41/51521861740/6-7107316993/0رواندا

--138146--9/5--897812زامبيا

22/03/04/43562945231/8-2،5061،9562،014زيمباوه

--531543-----875سنگال

--13/320/42/03219-870754909سوازيلند

4/60/92623312991/0-4364414201/1سودان

--0/90/3285258-1/4-161159158سيشل

58769880319/015/01/89089199683/3غنا

9727628072/8--32/3--1،6861،141كنيا

2672852876/70/70/63033502871/0كيپ ورده

--3/50/38483-1431471422/9گامبيا

--4634--2/4--292285لسوتو

56/60/42693492801/0-3443751638/9ماداگاسکار

3643430/1--1/0-735742ماالوي

7،4087،8798،3416/45/918/37،1627،1686،55622/7مراكش

6/41/91،2991،4491،1173/9-9079308712/6موريس

22/35/21631901970/6-7711،9152،386موزامبيك

4343873611/2--0/2-929931نامبيا

2135696022/1--8/3-1،2121،313نيجريه

جدول6- وضعيت گردشگري آفريقا1

1- سازمان گردشگري جهاني )UNWTO(/ داده ها در آگوست 2010 توسط سازمان گردشگری جهانی گردآوري شده است.

بازارهاي گردشگري منطقه اي
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چشم انداز بلند مدت گردشگري دنيا

 جدول7- وضعيت گردشگري خاورميانه1
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5/99/582989-91/081/22/0آلمان1

8/18/6307238-79/773/24/4امريکا2

13/35/962814-68/550/34/4انگلستان3

36/243/721/420/95/11،35533چين4

1/94/563615-41/438/50/8فرانسه5

4/33/360467-30/827/94/5ايتاليا6

18/43/0128197-7/6-27/925/1ژاپن7

4/82/834817-27/224/29/4كانادا8

12/72/4141147-23/820/812/1روسيه9

21/720/76/20/42/4161،255هلند10

 گردشگري فرا منطقه اي
مطابق آمار، 75 درصد سفرهاي بين المللي به صورت درون منطقه اي 
)مناطق ذكر شده( انجام مي شوند. با وجود آن كه هم چنان بازارهاي 
اصلي گردشگري بين المللي در كشور هاي صنعتي اروپا، امريکا و 
آسيا تمركز يافته اند، رشد قابل توجهي در بازار گردشگري كشور هاي 

در حال توسعه،  به لطف افزايش درآمد خالص در سال هاي اخير 
مشاهده مي شود. اين رشد به ويژه در بازار هاي آسياي جنوب شرقي، 

اروپاي شرقي، خاورميانه و امريکاي جنوبي قابل توجه است.

 چشم انداز بلند مدت گردشگري دنيا
توسعه  از  را  خود  و چشم انداز  ارزيابي  گردشگري  جهاني  سازمان 
اول سده جديد تحت عنوان ديدگاه  بيست سال  گردشگري طي 
مطالعه  اين  اصلي  نتيجه  است.  كرده  منتشر  توريستی20203 
پيش بيني هاي كمي بر پايه يك بازه 25 ساله از سال 1995 به عنوان 
سال پايه و پيش بيني براي سال هاي 2010 و 2020 است. گرچه 
است،  بوده  انتظار  از  دور  اخير  ارزيابي گردشگري طي چند سال 
هم چنان اين سند به عنوان مرجع مورد استفاده بوده و انتظار تغييرات 
عمده اي در آن نمي رود. بررسي تجربيات سال هاي قبل نشان مي دهد 
معموال بازه هاي با رشد سريع، نظير سال هاي 1995 تا 2000 و يا 
2004 تا 2007 با دوره هايي با رشد اندك دنبال مي شوند، هم چنان 
كه رشد آهسته بازار در سال هاي 2001 تا 2003 و 2009-2008 
گواه اين مدعا است. در حال حاضر سازمان گردشگري جهاني در  جدول8-كشورهاي برتر دنيا به لحاظ صرف هزينه گردشگر آن كشور2

مقصد اصلي
درآمد گردشگر بين الملليگردشگر ورودي بين المللي

سهم )درصد()ميليون دالر امريکا(سهم )درصد(تغيير )درصد()1000(
20072008200908/0709/0820092007200820092009كشور

4/910034،98339،65241،175100-46،73255،61852،90419/0خاورميانه
6،0727،1627،35217/9------امارات
3،4303،7293،7898/71/67/12،3112،9432،9117/1اردن

--1،0151،166-----4،935بحرين
--4،1585،4306،09230/612/211/52،8843،150سوريه

26/220/65،9685،9105،96414/5-11،53114،75710،89628/0عربستان سعودي
6488047001/7--13/3-1،1241،273عمان

0/7-26238739646/62/20/7212269فلسطين
9641،4051،65945/818/13/1281451790/4قطر
1،0171،3331،85131/038/93/55،2165،8196،77416/5لبنان
3/122/59،30310،98510،77526/1-10،61012،29611،91415/9مصر
3794044346/67/30/84254534961/2يمن

1و 2- سازمان گردشگري جهاني )UNWTO(/ داده ها در آگوست 2010 توسط سازمان گردشگری جهانی گردآوري شده است.
2- Tourism version 2020
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نقش حمل ونقل هوايي در صنعت گردشگري

نمودار15-ورودي گردشگر بين المللي به تفکيك منطقه )ميليون(1

حال به روز رساني اين سند براي چشم انداز 2030 است.
به   2020 سال  در  بين المللي  سفرهاي  تعداد  مي رود  انتظار 
تعداد 1/6 ميليارد سفر برسد كه 0/4 ميليارد سفر آن، به صورت 
فرامنطقه اي و مابقي درون منطقه اي خواهد بود. نرخ رشد متوسط 
جنوبي،  آسياي  اقيانوسيه،  و  شرقي  آسياي  مناطق  براي  ساالنه 
كه  مي شود  زده  تخمين  درصد   5 از  بيش  آفريقا  و  خاورميانه 
باالتر از رقم پيش بيني شده براي متوسط رشد جهاني است. بر 
اساس اين پيش بيني، اروپا هم چنان بيشترين سهم از گردشگري 
سال  در  درصد   60 سهم  از  گرچه  داشت،  خواهد  را  بين المللي 

1995 به 46 درصد در سال 2020 كاهش پيدا خواهد كرد.
بررسي منطقه اي اين چشم انداز نشان مي دهد كه در سال 2020 

1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2009،2010 2020

خاور ميانه
آفريقا

آسيا و اقيانوسيه
آمريكا

اروپا
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حقيقي پيش بيني

 1/6 ميليارد
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)UNWTO( 1 و2 و 3- سازمان گردشگري جهاني

خاورميانه           جنوب آسيا             اروپا                امريکا                آفريقا
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شرق آسيا- 

اقيانوسيه

سال 2020سال 2010سال 1995

نمودار 16-وضعيت ورود گردشگر بين المللي به تفکيك منطقه
)گذشته،  حال و آينده(2

ورودي گردشگر بين المللي به تفکيك منطقه )ميليون(

سال 
پيش بينيپايه

نسبت 
ميانگين 

رشد 
ساليانه 
)درصد(

سهم )درصد(

199520102020-2020
199519952020

5651،0061،5614/1100100مجموع

2047775/53/65/0آفريقا

1091902823/919/318/1امريکا

3385277173/059/845/9اروپا

411196/20/71/2جنوب آسيا

1236697/22/24/4خاورميانه

شرق آسيا-
811953976/514/425/4اقيانوسيه

جدول9-وضعيت ورودي گردشگر بين المللي به تفکيك منطقه 
)گذشته،  حال و آينده(3

سه مقصد اصلي براي گردشگري بين المللي به ترتيب، اروپا با 717 
ميليون گردشگر، آسياي شرقي با 317 ميليون گردشگر و امريکا با 
282 ميليون گردشگر خواهند بود و به دنبال آن ها آفريقا و خاورميانه 

در رتبه هاي بعدي قرار خواهند داشت.

 نقش حمل و نقل هوايي در صنعت گردشگري
حمل ونقل هوايي سبب توسعه قابل توجه گستره مقاصد گردشگري 
دنيا شده است و در نتيجه نقش مهمي در تعريف ابعاد و كيفيت 
گردشگري جهاني بازي مي كند. در حال حاضر بيش از 50 درصد 
گردشگران بين المللي به شيوه هوايي مسافرت مي كنند كه اين رقم 

در سال 1990 برابر با 35 درصد بوده است.
سيستم حمل ونقل هوايي يکي از عمده ترين عناصر تشکيل دهنده 
صنعت گردشگري است كه بخشي از هزينه هاي گردشگران را به 
خود اختصاص مي دهد. اساسا گردشگري با جا به جايي و حركت 
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از مبدا و محل زندگي دايمي افراد به نقاط دور دست تحقق پيدا 
توسعه  به  منوط  گردشگري  صنعت  گسترش  و  توسعه  مي كند. 
امکانات  ايجاد  با  هوايي  حمل ونقل  و  است  حمل ونقل  امکانات 
دسترسي آسان و راحت، سريع و ايمن به نقاط مختلف و با فواصل 
زياد، سهم قابل مالحظه اي از جا به جايي گردشگران را به خود 

اختصاص داده است. 
فرودگاه ها كه مبدا و مقصد مسافرت هاي هوايي و دروازه ورودي 
كشور  و  شهر  يك  نماد  به عنوان  هستند  كشورها  و  شهرها  به 
شناخته مي شوند. زيبايي، شکوه، تسهيالت و امکانات، معماري و 
چشم نوازي يك فرودگاه بيانگر وضعيت اجتماعي فرهنگي و حتي 

سياسي آن شهر يا كشور است.
فراهم بودن امکانات حمل ونقل مناسب، مطمئن، راحت و سريع 
ارزان پيش شرط توسعه گردشگري است. زيرا گردشگران در  و 
تصميمات خود دو عامل هزينه و زمان را مد نظر قرار مي دهند 
سيستم  نوع  انتخاب  گردشگري  مقاصد  به  دسترسي  براي  و 
در  دليل  همين  به  است.  تاثير گذار  عامل  دو  اين  بر  حمل ونقل 
پنجاه سال گذشته سفرهاي هوايي رونق بيشتري يافته، زيرا در 
سفرهاي طوالني استفاده از هواپيما از نظر زمان و هم چنين هزينه 

مقرون به صرفه است.
عنصر  پنج  از  متشکل  و  اجتماعي  مهم  فعاليت  يك  گردشگري 

زير است.
گردشگری،  فعاليت های  قالب  در  كه  مسافری  گردشگر:   -1
مسافرت می كند. گردشگر مهمترين عنصر است، چرا كه با حركت 
انسان و جابه جايي او مبناي اوليه گردشگري شکل مي گيرد، پس 

عامل اصلي است.
2- ناحيه مبدا: جايي كه گردشگر در آن زندگي مي كند در واقع 

بازار گردشگري است.
جاذبه هاي  و  مي كند  ارايه  كه خدمات  محلی  ناحيه مقصد:   -3

گردشگري در آنجا قرار دارد.
مقصد  به  را  مبدا  كه  شبکه هايی  ارتباطي:  شبكه هاي   -4

گردشگری متصل می كنند.

5- اقتصاد: گردشگري صادرات نامريي و ارز آورترين صنعت است 
كه باعث ايجاد شغل، توزيع ثروت،كاهش فقر و ارتقاي سطح زندگي، 

صلح و دوستي و توسعه توليدات صنعتي و صنايع دستي مي شود.
براي  باال  كيفيت  با  و  راحت  دسترسي  و  حمل ونقل  ساختار 
گردشگران يکي از مهم ترين ملزومات ايجاد هر منطقه گردشگري 
است. در اغلب مناطق توسعه يافته گردشگري، شبکه حمل ونقل 
در  حمل ونقل  سامانه  نوع  .اهميت  دارد  وجود  مناسب  و  وسيع 
كشورهاي مختلف براي گردشگران متفاوت است. در آمريکا سامانه 
درآمريکا  است.  برخوردار  بيشتريي  اهميت  از  هوايي  حمل ونقل 
15 درصد از مسافرت هاي بين شهري ازطريق حمل ونقل هوايي 
انجام مي شود )در ايران حدود 3 درصد است(.  عمده ترين ويژگي 

حمل ونقل هوايي سرعت جا به جايي باالي آن است.
در بخش سفرهاي بين المللي در سال 2009،  نيمي از سفر هاي 
در حالي  است،  انجام شده  هوايي  به صورت  دنيا  در  گردشگري  
بر  بالغ  ايران  جمله  از  و  جنوبي  آسياي  مناطق  در  رقم  اين  كه 
توسعه ساير شيوه هاي  از عدم  ناشي  است كه عمدتا  82 درصد 

حمل و نقل است. 
گردشگري به معني گذران اوقات فراغت، باب تازه اي از سفرهاي 
مورد نياز انسان قرن بيستم است  كه به عنوان يك صنعت پاك 
در قرن 21 بسوي جهاني شدن حركت مي كند. به عبارت ديگر 
گردشگري تنها يك خواسته و نياز نيست،  بلکه يك حق است. از 
دهه 80 به بعد ديدگاه ديگري مطرح شد كه گردشگري را نوعي 
حق به حساب آورده است، يعني فراغت و سفر، بخشي ازحقوق 
بشر محسوب شده و دولت ها موظف اند زمينه احقاق اين حق را 

فراهم كنند.
توسعه  مديون  گردشگري  سيستم  رشد  كه  نيست  ترديدي 
سيستم حمل ونقل است. امروزه يکي از معيارهاي سنجش سطح 
توسعه يافتگي هر سرزميني، نظام حمل ونقل آن سرزمين است. 
بال هاي پرنده وگردشگري خود پرنده است.  به مثابه  حمل ونقل 
امروزه مهم ترين نوع حمل ونقل، به ويژه در گردشگري بين المللي، 
پيشرفت  و  توسعه  عدم  جهت  به همين  است.  هوايي  حمل ونقل 

نقش حمل ونقل هوايي در صنعت گردشگري
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درحمل ونقل هوايي يکي از مشکالت كشورهاي درحال توسعه در 
زمينه گردشگري بين المللي است. حضور نسل جديد هواپيماهاي 
هوايي  سفر  وتقاضاي  هوايي  ترافيك  حجم  سريع  رشد  مدرن، 
بناي حمل ونقل هوايي  دركنار اصل حداقل زمان و هزينه، زير 
است. در روابط بين كشورها بعد از روابط سياسي و دفاتر كنسولي، 

شركت هاي هواپيمايي حرف اول را مي زنند.
و  اقتصادي، سياسي  مختلف  ابعاد  در  نقش حمل ونقل  و  جايگاه 
اجتماعي جوامع امروزي بر كسي پوشيده نيست. به عبارتي امروزه 
و  متوازن  توسعه  اساسي  پايه هاي  از  يکي  به عنوان  را  حمل ونقل 
پايدار كشورها مي دانند. در اهميت نظام حمل ونقل كارآمد، آن را 
و  كارآمدي  و  مي كنند  تعبير  توسعه  موتور  يا  محركه  نيروي  به 
توانمندي آن را زمينه ساز توسعه پايدار مي دانند. صنعت حمل ونقل 
هوايي كه به موازات پيشرفت علم و تکنولوژي، همراه با نيازهاي 
اقتصادي وسياسي حركت مي كند، در سطح جهاني  و  اجتماعي 

جايگاهي مهم به دست آورده است.
يکي از ويژگي هاي اقتصادي حمل ونقل هوايي تاثيرگذاري آن بر 
صنايع ديگر است. در اين راستا صنعت گردشگري را مي توان نام 
برد. گردشگري و حمل ونقل هوايي تا حد زيادي به هم وابسته اند. 
طريق  از  بين المللي  گردشگران  از  درصد   50 حدود  هم اكنون 
هوايي مسافرت مي كنند. در حالي كه در سال 1990 اين بخش 

تنها 35 درصد مسافران را شامل مي شد. 
هواپيما در جوامع متمدن امروزي يکي از ضروريات زندگي مدرن 
است. زيرا كه تمايل به راحتي و سرعت در سفر، گرايشي است 
تقاضاي  نتيجه موجب  و در  به رشد است  رو  اين جوامع  كه در 
روزافزون به استفاده از اين وسيله شده است. ميل به گردشگري 
تاريخي مي تواند  بناهای  انسان ها و ديدن مکان های جديد و  در 
حمل ونقل  باشد.  هوايي  مسافرت هاي  رونق  و  سفر  براي  عاملي 
مزاياي  داراي  حمل ونقل  روش هاي  ديگر  با  مقايسه  در  هوايي 
شيوه  اين  از  روزافزون  استفاده  به  منجر  كه  مي باشد  عمده اي 

حمل ونقل براي جابه جايي مسافر و كاال شده است. از آن جمله:
1- گنجايش واحد حمل ونقل: در سال 1970 هواپيماي بوئينگ 

هم اكنون  و  آمد  در  پرواز  به  مسافر   470 گنجايش  با   747
هواپيماي ايرباسA380 با گنجايش 704 مسافر به پرواز در آمده 
و با طراحي هاي جديد، در آينده اي نه چندان دور هواپيماهايي با 

گنجايش بيش از 1000 نفر ساخته خواهد شد.
2- سرعت واحد حمل ونقل هوايي: سرعت مهم ترين عامل برتري 

حمل ونقل هوايي نسبت به ساير وسايل حمل ونقل بوده است.
3- شعاع عمل يا شعاع پرواز مستقل هواپيماها

4- منظم بودن برنامه ريزي در سرويس دهي
باال رفتن  باعث  خدمات  كيفيت  و  تنوع  راحتي:  و  آسايش   -5

احساس آسايش و راحتي در سفرهاي هوايي شده است.
6- ايمني: ايمني هواپيماها از ايمني خودروهاي زميني بيشتر است. 
اگر ضريب ايمني را تعداد حادثه منجر به مرگ براي 100 ميليون 
مسافر در كيلومتر تعريف كنيم رقم مربوط به مسافرت هوايي 0/6، 
براي راه آهن 0/24 و براي اتومبيل 3/5 مي شود. پس مالحظه مي شود 
كه ايمني ترابري هوايي5 تا 6 برابر ايمني حمل ونقل جاده اي است. 
7- سهولت استفاده: سهولت استفاده از هواپيما را مي توان بيشتر 
امري ذاتي دانست، مثال عبور راحت از اقيانوس ها و عدم اجبار در 
تعويض وسيله حمل ونقل در خشکي و دريا از نکات بسيار مثبت 

هواپيما به شمار مي رود. 
مبدا  و  دارد  قرار  گردشگري  قلب صنعت  در  سيستم حمل ونقل 
يا وطن گردشگران را به مقصدها )با تمام جذابيت ها، تسهيالت، 
تشکيالت و ساير ويژگي هاي سفر مرتبط مي سازد.كارآيي، راحت 
نوع  تعيين كننده  سيستم،  اين  امنيت  و  سالمت  ميزان  و  بودن 
پيشرفت  بين  مي آيد.  بدست  سفر  از  كه  است  كيفيتي  و  تجربه 
سيستم حمل ونقل و رشد صنعت گردشگري يك رابطه مستقيم 
برقرار است. براي برخي از مقصدها، محدوديت هايي كه به وسيله 
و  فرودگاه ها  )مثل  مقصد  زيرساخت هاي  و  حمل ونقل  سيستم 
در  بازدارنده  عامل  و  مانع  بزرگ ترين  مي شوند،  اعمال  جاده ها( 
مسير محسوب مي شوند. در مورد مقصدهايي كه به صورت جزيره 
خطوط  و  فرودگاه  وجود  بدون  دارند  قرار  اقيانوس ها  وسط  در 

هوايي، صنعت گردشگري در آن مسيرها رشد نمي كند.]5 و 6[

حمل ونقل هوايي،  موتور توسعه صنعت گردشگري
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بازار گردشگري ايران

صنعت  توسعه  موتور  هوايي،  حمل و نقل   
گردشگري

غيرمستقيم  تاثير  هوايي  حمل ونقل  اقتصادي  فوايد  مهم ترين  از 
آن بر ساير صنايع است. بخش گردشگري به عنوان يکي از تاثير 
هوايي  حمل ونقل  با  جانبه  دو  تعاملي  داراي  بخش ها  پذيرترين 
است. بخش گردشگري وابسته به سامانه حمل ونقل براي رساندن 
گردشگران و بخش حمل ونقل هوايي وابسته به گردشگري براي 

توليد تقاضاي سفر جهت ارايه خدمات است.

گردشگري  بخش  در  داخلي  ناخالص  توليد  و  اشتغال   
)متاثر از حمل ونقل هوايي(

بيش از 6/7 ميليون شغل به طور مستقيم در صنعت گردشگري 
توسط هزينه هايي كه گردشگران هوايي خارجي صرف مي كنند 
مانند:  صنايعي  در  شغلي  فرصت هاي  شامل  كه  مي شود  ايجاد 
محلي،  حمل ونقل  گردشگر،  جذب  مراكز  رستوران ها،  هتل ها، 
مراكز كرايه خودرو و ... مي شود. اين تعداد شغل شامل فرصت هاي 

شغلي مستقيم درون صنعت حمل ونقل هوايي نمي شود.
5/7 ميليون شغل ديگر نيز به واسطه مسافران هوايي و به طور غير 
مستقيم در بخش هاي وابسته به صنعت گردشگري ايجاد مي شود. 
اين ميزان اشتغال ايجاد شده معادل سهم 300 ميليارد دالر از 
توليد ناخالص داخلي ساالنه جهاني است )به غير از سهم بخش 

بخش حمل ونقل هوايي(.
بخش  در  اشتغال  توليد  بر  هوايي  حمل ونقل  تاثير  و  اهميت 
گردشگري در مناطق گوناگون دنيا متفاوت است. در كشورهاي 
در حال توسعه بخش گردشگري منبعي مهم در توليد كسب و كار 

و ايجاد فرصت های شغلي جديد محسوب مي شود.
از كل شاغلين بخش گردشگري قاره آفريقا تعداد 675 هزار نفر 
)معادل 20 درصد( به طور مستقيم در ارتباط با گردشگران هوايي 

نمودار 17- اشتغال در بخش گردشگري به تفکيك مناطق1

نمودار 18- اشتغال در بخش گردشگري وابسته به حمل ونقل هوايي به 
تفکيك مناطق دنيا2

آمريکاي التين         اروپا          آسيا- اقيانوسيه     خاورميانه            آفريقا
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امريکاي  از كل شاغلين بخش گردشگري  كه  در حالي  هستند، 
شمالي تعداد 310 هزار نفر )معادل 4 درصد( به طور مستقيم در 

ارتباط با گردشگران هوايي هستند]7[.

 بازار گردشگري ايران
 سهم ايران از گردشگری

صنعت گردشگري به عنوان يکي از مهم ترين فعاليت هاي اقتصادي 
 10 و  داخلي  ناخالص  توليد  درصد   10 متوسط  طور  به  جهان، 
درصد اشتغال جهان را به خود اختصاص داده است و براي برخي 
آور محسوب  ارز  اقتصادي  فعاليت  به عنوان مهم ترين  از كشورها 
از  تا 2007 تعداد جهانگردان بين الملل  از سال 1950  مي شود، 
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25 ميليون نفر به 903 ميليون نفر افزايش يافته و درآمد ناشي از 
اين فعاليت مهم نيز به 856 ميليارد دالر رسيده است.

سهم ايران در ورودي هاي گردشگري طي سال هاي اخير نسبت 
تنها  ما  و در حال حاضر كشور  نکرده  تغييري  قبل  به سال هاي 
اختصاص  به خود  را  گردشگري جهان  ورودي هاي  درصد   0/24
داده است و به بيان ديگر، ايران به رغم داشتن زمينه هاي مساعد 
فراوان، كمتر از يك دوم هند، يك دهم تركيه، يك پنجم عربستان 
و يك پنجم امارات متحده عربي گردشگر بين المللي جذب مي كند 

و از اين نظر در رتبه هشتادم جهان قرار دارد.
سازمان جهانی گردشگری در گزارش سال 2010 اعالم كرد كه 
رشد قابل توجه تعداد سفر گردشگران بين المللي به خاورميانه و 
ديدار از جاذبه های گردشگری اين منطقه موجب آن شده است 
كه اين منطقه گردشگر پذير، به  چهارمين منطقه گردشگری جهان 
تبديل شود. گزارش اين سازمان حاكی از آن است كه روند ورودی 
گردشگران خارجی به خاورميانه در سال 2008، 19 درصد نسبت 

به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است.
كشورهای  از   2009 سال  در  كه  بين المللي  گردشگر  تعداد  كل 
 80 است.  رسيده  نفر  ميليون   530 به  كردند  ديدن  خاورميانه 
و  آمريکا  به  از گردشگری جهان  اشتغال حاصل  و  درآمد  درصد 
سهم  درصد   25 باقی مانده  از20درصد  و  داشته  اختصاص  اروپا 
دارد.  تعلق  ايران  به  آن  درصد  از يك  كمتر  كه  است  خاورميانه 
ايران با داشتن جاذبه های فراوان گردشگری سهم بسيار اندكی از 

صنعت گردشگری جهانی را به خود اختصاص داده است.
نشان  ايران  اقتصادی  رونق  در  گردشگری  تاثير  و  نقش  بررسی 
می دهد كه به علت پايين  بودن شمار گردشگران به ويژه گردشگران 
است،  ناچيز  و  بسيار كم  تاثير در مجموع  اين  ايران  در  خارجی 
به طوری كه سهم گردشگري در توليد ناخالص داخلی در حدود 

3/3درصد برآورد شده است]8[.
روند سه دهه اخير ورود گردشگر به ايران نشان مي دهد كه عوامل 
اين  و  بوده  متزلزل  ايران  به  بين المللي  گردشگر  در جذب  موثر 
اين  دقيق تر  بررسي  براي  شده است.  زيادي  نوسانات  دچار  روند 

موضوع در نمودار )19( آمار مربوط به ورود گردشگرهاي خارجي 
به ايران در بازه زماني سال هاي 1348 تا 1385 ارايه شده است. 
بر اساس اين نمودار مي توان اين روند را به سه مرحله مشخص 
تقسيم نمود. مرحله اول مربوط به سال هاي 1348 تا 1356 است. 
در اين دوره اجراي برنامه هاي عمراني كشور و تالش هايي براي 
اقامتي و هم چنين گسترش  امور زيربنايي و تاسيسات  گسترش 
روابط بين المللي ايران با كشورهاي خارجي اثر مثبتي بر صنعت 
گردشگري گذاشت و موجب شد تا تعداد گردشگرهاي بين المللي 
وارد شده به ايران از 341198 نفر در سال 1348 به 678157 
نفر در سال 1356 برسد كه به طور متوسط رشدي معادل 22/65 

درصد در سال را نشان مي دهد. 
با وقوع انقالب اسالمي و شروع جنگ تحميلي، صنعت گردشگري 
ايران وارد مرحله دوم خود شد. در اين دوره ضمن آن كه از لحاظ 
فرهنگي جامعه آمادگي پذيرش گردشگرهاي خارجي را نداشت، 
شهروندان خارجي  نيز به دليل عدم احساس امنيت كافي، تمايل 
چنداني به ديدار از ايران نداشتند. بنابراين در اين مرحله تعداد 
گردشگر بين المللي ورودي به شدت كاهش يافت. مرحله مذكور 
ادامه داشت.  پايان جنگ تحميلي است  تا سال 1367 كه سال 
در اين مرحله تعداد گردشگر بين المللي از 678157 نفر در سال 
به طور متوسط  نفر در سال 1367 رسيد كه  به 70740   1356

ساالنه 8/24 درصد رشد منفي را تجربه كرده است. 
با پايان جنگ تحميلي و شروع دوره بازسازي و اجراي برنامه اول 
توسعه، صنعت گردشگري ايران وارد مرحله سوم خود شد. در اين 
مرحله با ترميم نسبي اقتصاد كشور و ايجاد امنيت نسبي، تعداد 
گردشگر بين المللي ديداركننده از ايران روند صعودي به خود گرفت. 
به طوري كه از 70740 نفر در سال 1367 به 2735000 نفر در 
سال 1385 رسيد. اين رقم رشد متوسطي معادل 163/75 درصد 
در سال را نشان مي دهد. با توجه به اين كه ايران، در حال توسعه 
روابط خارجي و بازسازي جايگاه بين المللي خود در سال هاي اخير 
بوده و هست، پيش بيني مي شود كه روند ورود گردشگر بين المللي 
به ايران در طي سال هاي آينده هم چنان سير صعودي را دنبال كند.

بازار گردشگري ايران
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از واقعه 11 سپتامبر 2001 و پيامدهاي ناشي از  از سويي پس 
اعراب  تمايل  اعراب،  و  اسالم  عليه  منفي  تبليغات  شروع  و  آن 
و  اروپا  در  به گردشگري  ايران هستند  نزديك  از همسايگان  كه 
آمريکا رو به كاهش نهاد و اين تمايل به سوي كشورهاي آسيايي 
از جمله ايران تغيير جهت داد. لذا مي توان اين عامل را نيز يکي 
ايران دانست. يکي ديگر  از عوامل گسترش گردشگري در  ديگر 
را  اخير  سال  چند  طي  ايران  در  گردشگري  گسترش  عوامل  از 
بعث در عراق دانست كه سبب شده  فروپاشي حکومت  مي توان 
است تا آزادي مردم عراق كه قريب به 60 درصد آن شيعه هستند، 
براي انجام فعاليت هاي مذهبي بيشتر شود. لذا با توجه به وجود 

نمودار 19- آمار ورود گردشگر در سه دهه اخير )1348 تا 1385(1
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نمودار20- درآمد ارزي حاصل از ورود گردشگر خارجي در سه دهه اخير 
)1348 تا 1385(2

1 و 2- سازمان ايرانگردي و گردشگري،  دفتر آمار و مطالعات اقتصادي و بازاريابي

حرم مطهر امام هشتم )ع( در ايران، شاهد آن بوده ايم كه تعداد 
زايران عرب به ويژه زايرين عراقي، در ايران رو به گسترش نهاده و 

سبب رونق گردشگري شده است ]9[.

 چشم انداز گردشگری ايران
 سند چشم انداز توسعه بخش ميراث گردشگری 

كشور ايران )1384 تا 1404(
چالش هاي پيش روي حوزه گردشگري

1- وجود نگاه امنيتي به مقوله گردشگر ورودي
2- عدم سرمايه گذاري هاي مناسب براي بهره برداري بهينه از امکانات 

و منابع موجود
3- فرسوده شدن تاسيسات و تجهيزات گردشگري به لحاظ عدم 

سرمايه گذاري مستمر
4- ضعف تبليغات رسانه اي در سطح كشور و جهان

5- قوانين و مقررات مزاحم و ضعف بنيه صنعت گردشگري
6- عدم استقرار نظام جامع آماري و نظام حساب اقماري گردشگري

نبودن  تکميل  دليل  به  گردشگري  بازار  شکل گيري  عدم   -7
نهادهاي شکل دهنده اين بازار و مناسبات سنتي حاكم برآن

گردشگري  و  فرهنگي  ميراث  بخش  كالن  سياست هاي 
)مصوب جلسه مورخ 83/7/4 شوراي عالي ميراث فرهنگي 

و گردشگري(:
كشور  طبيعي  و  تاريخي  فرهنگي،  ميراث  امر  به  اهتمام   -1«
و  حاكميت  مسئول  عنوان  به  دولت  همگاني،  است  وظيفه اي 
سياست گذار، مقدمات قانوني اجراي اين وظيفه را در عرصه هاي 

پژوهش، صيانت، احيا و معرفي فراهم مي سازد
 2- ارايه ارزش هاي مستتر در ميراث فرهنگي كشور در سطح ملي 

و بين المللي براي ابقا و ارتقاي هويت فرهنگي جامعه
فرهنگي  ميراث  عرصه  در  عمومي  فرهنگ  سطح  بردن  باال   -3

چشم انداز گردشگري ايران
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نرخ رشد سال هاي برنامه
برنامه

تعداد گردشگران 
در سال هاي 

پاياني 
برنامه )ميليون(

درآمد ارزي 
در سال هاي 

پاياني 
برنامه )ميليارد دالر(

302/61/5درصدبرنامه چهارم )88-84(

206/54/5درصدبرنامه پنجم )93-89(

151310درصدبرنامه ششم )98-94(

102025درصدبرنامه هفتم )1403-99(

 جدول10-پيش بيني گردشگري ايران بر مبناي برنامه هاي پنج ساله 
توسعه كشور

و  فرهنگي  آموزشي،  ظرفيت هاي  از  بهره گيري  با  گردشگري  و 
رسانه اي كشور

4- توسعه پايدار گردشگري با رعايت ارزش هاي فرهنگي جامعه، 
ظرفيت هاي ميراث فرهنگي و محيط زيست به منظور تامين نيازهاي 
جامعه ايراني، تحکيم وحدت و وفاق ملي، افزايش تفاهم بين المللي 

و معرفي چهره ايران اسالمي
5- افزايش گردشگري داخلي و دست يابي به سهم مناسب از بازار 
جهاني گردشگري با تنوع بخشي به بازار گردشگري ايران و استفاده 
اولويت جذب گردشگران زيارتي، فرهنگي و  با  از همه ظرفيت ها 

طبيعي به منظور افزايش توليد ناخالص داخلي و توسعه اشتغال
كشورهاي  با  گردشگران  مبادالت  توسعه  به  دادن  اولويت   -6

اسالمي و كشورهاي حوزه فرهنگ ايراني
7- رعايت حقوق و تامين امنيت گردشگران

 اهداف كيفي و راهبردهاي بخش ميراث فرهنگي و 
گردشگري

 اهداف كيفي توسعه ميراث فرهنگي و گردشگري
1- توسعه روابط فرهنگي و تحکيم موقعيت سياسي نظام

2- معرفي تاريخ و تمدن ايران به جهانيان و ايجاد تفاهم بين ملت ها
3- تامين نيازهاي روحي و رواني جامعه

4- تحکيم وحدت ملي و ارتقاي هويت فرهنگي
5- ايجاد اشتغال و درآمد ارزي

6- افزايش درآمد سرانه و كمك به كاهش عدم تعادل هاي اجتماعي
7- گرفتن سهم مناسب از بازار گردشگري بين المللي

 
 راهبردهاي حوزه گردشگري

1- ايجاد باور و عزم ملي در اركان تصميم گيري نظام براي توسعه 
گردشگري و انتقال آن به جامعه و فعاالن صنعت گردشگري

با اهداف و شان كشور و پاسخگو  2- اتخاذ تصميماتي متناسب 
بودن به سطح انتظارات جامعه

3- حذف ديدگاه امنيتي در برخورد با گردشگران ورودي و داخلي

4- مقررات زدايي و به حداقل رساندن دخالت دولت
5- ترويج اخالق گردشگري

6- حمايت قانوني از سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي و فراهم 
كردن زمينه جذب اين منابع

7- تغيير نگرش نسبت به كشور ايران در بازارهاي هدف از طريق 
سرمايه گذاري مناسب در تبليغات

و  بازار  اين  نهادهاي  تکميل  و  گردشگري  اقتصاد  آزادسازي   -8
اصالح مناسبات آن«

 اهداف كمي توسعه بخش ميراث فرهنگي و 
گردشگري

امر  در  ايران  اسالمي  جمهوري  ساله   20 چشم انداز  به  توجه  با 
گردشگري، الزم است سهم ايران از شمار گردشگر ورودي بين المللي 
از 0/09درصد در سال 83 به 1/5 درصد در سال 1404، سال پاياني 
چشم انداز 20 ساله آينده، افزايش يابد. اين ميزان حدود 20 ميليون 

نفر گردشگر ورودي بين المللي در سال افق سند چشم انداز است.
پيش بيني مي شود سهم ايران از درآمد گردشگري جهاني از 0/07 
درصد در سال 83 به 2 درصد در سال 1404 رشد يابد به گونه اي 
كه كشور ايران در سال افق سند چشم انداز نزديك به 25 ميليارد 

دالر از محل گردشگر ورودي بين المللي درآمد كسب نمايد.
با در نظر گرفتن حدود 700 هزار نفر رقم پايه گردشگر ورودي به 
ايران در سال 1383، توسعه گردشگري ايران در طول چهار برنامه 

اهداف كمي توسعه بخش ميراث فرهنگي و گردشگري
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چشم انداز  مطابق جدول )10( خواهد بود.
دستيابي به رشد پيش بيني شده برنامه هاي توسعه كشور نياز به 

اهتمام در موارد زير است.
1- ضرورت ايجاد تعادل بين تعداد گردشگران ورودي )700 هزار 

نفر( و گردشگران خروجي )2/9 ميليون نفر(
و  بالقوه  منابع  عظيم  حجم  از  مناسب  بهره برداري  ضرورت   -2

بالفعل تاريخي، فرهنگي و طبيعي جذاب گردشگر كشور
3- عقب ماندن رشد صنعت گردشگري كشور از صنعت گردشگري 

بين المللي
4- فرسوده شدن تاسيسات و تجهيزات گردشگري كشور و نياز به 

سرمايه گذاري مناسب براي به روزكردن آن تاسيسات
هزار   300 حدود  نيازمند  گردشگري  بخش  كه  مي شود  برآورد 
هزار   250 مي شود  پيشنهاد  است.  سرمايه گذاري  ريال  ميليارد 
ميليارد ريال آن به استناد ماده 11 قانون تشکيل سازمان ميراث 
فرهنگي و گردشگري از محل فاينانس و 50 هزار ميليارد ريال آن 

از محل اعتبارات دولتي تامين شود.
برنامه هاي آينده:

1-تعيين و ايجاد مناطق نمونه گردشگري در استان هاي مختلف 
كشور با رويکرد بين المللي، ملي، منطقه اي و محلي

2- جلب حمايت دولت براي كاهش نرخ بهره مورد انتظار از بخش 
گردشگري به منظور اقتصادي شدن صنعت گردشگري

3- جلب حمايت دولت به منظور انجام سفرهاي ارزان در فصول  
كم مسافر

4- منظور نمودن خدمات قابل ارايه به گردشگران بين المللي در 
محاسبات صادرات غيرنفتي

5- همگاني كردن حفاظت از ميراث فرهنگي و توسعه گردشگري 
براي هماهنگ و همسو كردن فعاليت كليه دستگاه ها و بهره برداري 

از ظرفيت هاي كشور در اين زمينه

گردشگري  اقماري  حساب  نظام  آماري،  جامع  نظام  ايجاد   -6
از سامانه هاي  استفاده  با  پويا  و  فعال  اطالع رساني  نظام جامع  و 

پيشرفته فن آوري اطالعات در سطح ملي و بين المللي
سفرهاي  فرهنگ  ايجاد  و  داخلي  گردشگري  به  توجه   -7

سازماندهي شده در جامعه
8- تامين و آموزش نيروهاي انساني كارآمد و متخصص در بخش 

دولتي و خصوصي
9- استاندارد سازي تاسيسات اقامتي و تفريحي در حد كشورهاي 
سيستم  و  گردشگري  خدمات  ارايه  كيفيت  بهبود  و  پيشرفته 

صحيح نظارتي فعال
10- گسترش سرمايه گذاري داخلي و خارجي و حمايت از آنان از 

طريق اعطاي وام و تسهيالت
11- بهبود ايمني در خطوط هوايي و جاده اي براي افزايش سفر 

گردشگران
12- فراهم كردن زمينه استفاده از تسهيالت كارت هاي اعتباري 

و ويزا كارت
در  كشور  گردشگري  متنوع  جاذبه هاي  ارتقاي  و  احيا   -13
زمينه هاي مذهبي، فرهنگي، تاريخي، طبيعي، ورزشي، پزشکي و 

افزايش ظرفيت هاي گردشگري در نقاط پر جاذبه كشور
14- شناسايي و معرفي بازارهاي هدف و تقويت مباني دوستي و 

همدلي بين كشورها در راستاي توسعه گردشگري
15- توسعه و گسترش پژوهش هاي باستان شناسي با استفاده از 
باستان شناسي  از موسسات  امکانات فني داخل كشور و استفاده 

خارج از كشور]11[.

 پيش بيني و برآورد صنعت گردشگري ايران
سازمان جهانی شورای سفر2 در گزارشی كه توسط كارشناسان اين 
شورا و به كمك دانشکده اقتصاد دانشگاه آكسفورد تهيه می كند، 

1-   كليات اين سند عينا" در جلسه مورخ 83/10/9 هيات وزيران به تصويب رسيده و  به شماره  31090/59447 مورخ 1383/10/14 ابالغ شده است. 
 2-WTO: World Tourism Organisation   

پيش بيني و برآورد صنعت گردشگري ايران
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ايران
20112021

رشد6سهم از كل )درصد(ميليارد ريال4رشد5سهم از كل )درصد(ميليارد ريال4

113،004/02/34/9171،617/04/24/3سهم مستقيم بر توليد ناخالص داخلي

306،369/06/24/6465،172/06/44/3مجموع سهم بر توليد ناخالص داخلي
4532/04/85832/22/6سهم مستقيم بر بازار كار7
1،2385/64/41،5775/92/5مجموع سهم بر بازار كار7
26،275/72/14/939،433/81/94/1مصارف گردشگر خارجي
170،278/03/55/0259،011/03/64/3مصارف گردشگر داخلي

172،000/03/55/3262،675/03/64/3مصارف تفريح
26،550/10/52/738،782/10/53/9مصارف تجارت
38،088/83/24/857،777/43/44/3سرمايه گذاري

جدول11-پيش بيني گردشگري ايران در سال 2011 و 2021 1

)UNWTO( 1و2و 3- سازمان گردشگري جهاني
4- 2011: نرخ ارز و قيمت ها ثابت فرض شده است.

5- 2011:رشد واقعي براي تعديل تورم به درصد.
6- 2021-2011: رشد واقعي ساليانه براي تنظيم نرخ تورم                                                               

7- هزار كار

خاورميانه
20112021

سهم از كل ميليارد دالر4
)درصد(

سهم از كل ميليارد دالر4رشد5
)درصد(

رشد6

66/83/44/6105/93/44/6سهم مستقيم بر توليد ناخالص داخلي

159/58/13/7521/28/14/6مجموع سهم بر توليد ناخالص داخلي
1،8313/23/62،3303/22/4سهم مستقيم بر بازار كار7
4،6318/03/15،9228/12/5مجموع سهم بر بازار كار7
65/96/23/2104/75/84/6مصارف گردشگر خارجي
54/52/86/882/82/84/3مصارف گردشگر داخلي

92/44/73/9144/64/64/5مصارف تفريح
29/41/57/645/01/54/4مصارف تجارت
0/846/66/45/4-27/36/3سرمايه گذاري

جدول12-پيش بيني گردشگري خاورميانه در سال 2011 و 2021 2

پيش بيني و برآورد صنعت گردشگري ايران

جدول13-پيش بيني گردشگري دنيا در سال 2011 و 2021 3

جهاني
20112021

سهم از كل ميليارد دالر4
)درصد(

سهم از كل ميليارد دالر4رشد5
)درصد(

رشد6

1،8502/84/52،8612/94/2سهم مستقيم بر توليد ناخالص داخلي

5،991/99/13/99،226/99/64/2مجموع سهم بر توليد ناخالص داخلي
99،0483/43/0120،4273/62/0سهم مستقيم بر بازار كار7
258،5928/83/2323،8269/72/3مجموع سهم بر بازار كار7
1،1635/75/81،7894/74/3مصارف گردشگر خارجي
2،6374/03/84،1284/34/3مصارف گردشگر داخلي

2،9634/53/84،6044/74/3مصارف تفريح
8991/46/11،4021/54/3مصارف تجارت
6514/54/61،1244/65/4سرمايه گذاري
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 نمودار23-پيش بيني گردشگري دنيا در سال 2011 و 2021 3
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سهم مستقيم سرمايه گذاري        مصارف تجارت       مصارف تفريح      

بر توليد
ناخالص داخلي  

مصارف گردشگر
خارجي

مصارف گردشگر
داخلي

سال 2021سال 2011

ساالنه گزارشی در بازه های زمانی ده ساله تهيه و وضعيت گردشگری 
و اثرات اقتصادی آن را در 181 كشور دنيا بررسی می كند ]12[.

آينده  دهه  در  منطقه  گردشگري  صنعت  پيش بيني   
)سال 2011 تا 2021( 

آتي  دهه  گردشگري  صنعت  اصلي  شاخصه هاي  پيش بيني  در 
و  داخلي  ناخالص  توليد  از  ايران  گردشگري  سهم  خاورميانه، 
بازار كار، باالتر از ميانگين جهاني است و در گردشگر بين المللي 
را  آهسته تر  رشدي  جهاني  ميانگين  سرمايه گذاري،  از  و  ورودي 

تجربه خواهد كرد.

نمودار24-پيش بيني دهه آينده خاورميانه در صنعت گردشگري4
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تهديدهاي  و  فرصت ها  ضعف ها،  و  قوت ها   
گردشگري ايران

نشان مي دهد كه  به عنوان يك مقصد گردشگري  ايران  بررسي   
كشور داراي يك رشته توانمندي هاي رقابتي به شرح زير است.

• تنوع جغرافيايي و اقليمي و رتبه پنجم گردشگري طبيعت در جهان

قوت ها و ضعف ها، فرصت ها و تهديدهاي گردشگري ايران

 نمودار21-پيش بيني گردشگري ايران در سال 2011 و 2021 1
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 )UNWTO( 1 و2 و 3- سازمان گردشگري جهاني
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كشور
سرمايه گذاري گردشگريسهم گردشگر ورودي بين الملليسهم گردشگري از بازار كارسهم گردشگري از توليد ناخالص داخلي

رشد واقعي ده سالهرتبهرشد واقعي ده سالهرتبهرشد واقعي ده سالهرتبهرشد واقعي ده سالهرتبه

914/7842/31074/41213/9اردن

735/0582/8137/6575/6اسراييل

1124/3792/51164/11084/3ايران

595/4752/51203/9346/3پاكستان

1054/31141/71413/3226/8تركيه

1213/9542/91333/51194/0سوريه

1463/11231/51761/41552/3عربستان سعودي

515/5333/6705/5515/8عمان

1104/31071/81174/11024/4لبنان

335/9513/0376/287/8مصر

4/12/24/35/4ميانگين جهاني

جدول14- پيش بيني دهه آينده خاورميانه در صنعت گردشگري )سال 2011 تا 2021( 

تركيب منحصر به فرد آب و هواي معتدل، بياباني، مرطوب و   •
كوهستاني

)صد  گسترده  غارهاي  و  زاگرس  و  البرز  رشته كوه هاي  وجود   •

غار( و گستردگي دو كوير بزرگ كشور و امکان جذب گردشگر 
ماجراجويانه1

پنجم  رتبه  و  متنوع  گردشگري  محصوالت  و  صنايع دستي   •

صنايع دستي در جهان
فرهنگ غني غير ملموس )مانند آن چه كه در سنت ها و روش   •

زندگي بسياري از جوامع قومي كشور جلوه گر است(
و  تاريخي  آثار  دهم  رتبه  و  گردشگري  و  تاريخي  متنوع  آثار   •

فرهنگي در جهان
• تمدن باستاني و وجود آثار و جاذبه هاي بسيار

• وجود آثار برجسته معماري اسالمي و زيارتگاه ها و بقاع متبركه 
و امکان جذب گردشگر زيارتي

• وجود شبکه بهداشت و درمان گسترده و پيشرفته و ارايه خدمات 

ارزان در منطقه و امکان جذب گردشگر سالمت )وجود هزار چشمه 
آب معدني در كشور(

• وجود منطقه باستاني در داخل شهر فرودگاهي امام خميني )ره( 
و امکان جذب گردشگر تاريخي و فرهنگي در اين منطقه

وجود منطقه كويري در نزديکي شهر فرودگاهي امام خميني   •

)ره( و امکان جذب گردشگر ماجراجويانه
• وجود مراكز بهداشت و درمان در شهر فرودگاهي امام خميني 

)ره( و امکان جذب گردشگر سالمت
منطقه آزاد تجاري شهر فرودگاهي امام خميني )ره( و امکان   •

جذب گردشگر تجاري
• منطقه ويژه اقتصادي شهر فرودگاهي امام خميني )ره( و امکان 

جذب سرمايه گذار 
• وجود مراكز تفريحي و ورزشي در شهر فرودگاهي امام خميني 

)ره( و امکان جذب گردشگر ورزشي
• مناسبت هاي گوناگون باستاني )چهارشنبه سوري، جشن خرما(، 

1-Safary Tourist
 )UNWTO( 1 و2 و 3- سازمان گردشگري جهاني
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فرهنگي )دهه فجر، دوساالنه كاريکاتور( و امکان جذب گردشگر 
مناسبتي

• وجود سامانه حمل ونقل متنوع )شبکه حمل ونقل هوايي، ريلي 

و جاده اي(
• پراكندگي مناسب شبکه فرودگاهي كشور )69 فرودگاه مسافري(
• شبکه راه آهن سراسري گسترده در كشور )به طول هشت هزار 

كيلومتر(
• در دسترس بودن خدمات همگاني

در  گردشگري  مقاصد  با  مي سازند  قادر  را  ايران  قوت  نقاط  اين 
كشور هاي همسايه و منطقه، مانند تركيه و مصر رقابت كند

مقصد  يك  به عنوان  نيز  ايران  رقابتي  ضعف  اصلي  نقاط 
گردشگري بين المللي شامل اين موارد است.

• استفاده محدود از روش هاي توسعه و مديريت پايدار در زمينه 
و  جاذبه ها  طبيعي  و  فرهنگي  ارزش هاي  درباره  اطالع رساني 
مکان هاي مهم گردشگري فرهنگي و طبيعي كه نتيجه آن كاهش 

ارزش دارايي هاي ارزنده طبيعي و فرهنگي بوده است.
وسايل  جمله  از  استفاده  مورد  وسايل  و  تجهيزات  تاسيسات،   •

فرسوده  كلي  به طور  آن  نظير  و  تفرج گاه ها  هتل ها،  حمل ونقل، 
شده اند و بسياري از آن ها بايد از رده خارج شوند يا به طور اساسي 
مرمت شوند. بعضي از واحدهاي اقامتي نيز بايد از نو ساخته شوند.
اما قديمي  است،  اين كه كافي  اساسي در عين  زيرساخت هاي   •

شده و با ترافيك امروزه گردشگري ناسازگار است و قادر نيست 
پاسخگوي نيازهاي گسترش و توسعه باشد.

• استاندارد خدمات ارايه شده توسط نيروي انساني به طور كلي پايين 
است و بيانگر توجه نکردن به ارزش و اهميت مشتري، سياست هاي 
ضعيف استخدامي و هم چنين آموزش ضعيف، محدود و نامناسب 

نيروي انساني است.
ايران مي تواند  ارزش ها و هنجارهاي فرهنگي، گردشگراني كه   •

جذب كند را محدود ساخته است.
• سياست ها و مقررات جاري از جمله در مورد هواپيمايي كشوري، 

قانون كار، قانون اتحاديه ها و تشکل هاي صنفي، قانون سرمايه گذاري، 

موفق نبودن در خصوصي سازي صحيح خدمات گردشگري، همراه 
با فضايي كه عموما نسبت به فعاليت هاي بخش خصوصي با ديده 
ترديد و سو ظن مي نگرد و اين تصور كه بخش دولتي همه چيز را 
بهتر تشخيص مي دهد، مانع از توسعه صنعت گردشگري شده است. 

• ممانعت بانك ها از اعطای تسهيالت به طرح های گردشگری
• عدم تامين اعتبار و تخصيص بودجه ناكافي به توسعه فرودگاه 

ورود  گلوگاه  اصلي ترين  به عنوان  )ره(  خميني  امام  بين المللي 
گردشگر بين المللي

شهر  مختلف  بخش هاي  توسعه  در  يکپارچه  مديريت  عدم   •

فرودگاهي امام خميني )ره( و توسعه نامتجانس آن
يك  به عنوان  رقابت  صحنه  در  ايران  امكانات  و  فرصت ها 

مقصد گردشگري بين المللي:
سازمان  عضو  كشورهاي  در  گردشگري  بزرگ  بازارهاي  وجود   •

كنفرانس اسالمي كه عالقمند به مسافرت و گردش در كشورهاي 
مسلمان مانند ايران هستند.

فرهنگ  شناخت  به  زبان  فارسي  همسايه  كشورهاي  تمايل   •

فارسي و امکان بهره مندي از اين فرصت
امکان استفاده از اماكن مذهبي شيعه، مسيحيان، زرتشتيان و   •
ساير مکان هاي مذهبي از طريق بهره برداري از عالقه روز افزون مردم 

به دانش و تجربه مذهبي به ويژه در ميان اروپاييان و آمريکايي ها
به  پرواز  لحاظ  از  بتواند  كه  متنوع  هوايي  ناوگان  گرفتن  به كار   •
فرودگاه هاي مختلف از انعطاف پذيري الزم برخوردار باشد )بهره گيري 

از هواپيماهاي كوتاه پرواز، باريك پيکر، پهن پيکر و غول پيکر(.
• موقعيت ويژه فرودگاه بين المللي امام خميني )ره( در منطقه و 

وجود شهر فرودگاهي امام خميني )ره( به عنوان بزرگ ترين مجموعه 
خدمات فرودگاهي در منطقه

• بهره گيري از قدرت سنتي ايران به عنوان يك كشور تجاري به منظور 
ايجاد يك بخش خصوصي نيرومند و پرتحرك در زمينه گردشگري

• به كارگيري خدمات اطالع رساني الکترونيك و استفاده از روش هاي 
به  محصوالت  معرفي  و  بازاريابي  براي  الکترونيك  تجارت  نوين 

مشتريان
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نتيجه گيری

مديريتي  سيستم هاي  و  خدمات  تاسيسات،  از  بهره گيري   •

كارآمدتر و كم هزينه تر
فرودگاه هاي  و  )ره(  خميني  امام  بين المللي  فرودگاه   توسعه   •

كالن شهرها و ساماندهي خطوط هواپيمايي كشور
عوامل عمده تهديد كننده قدرت رقابتي ايران:  

• سرمايه گذاري و بازاريابي كشورهاي منطقه در جذب گردشگر 

بين المللي
• موفق نبودن در اصالح موثر نقاط ضعف ياد شده 

• تبليغات منفي عليه ايران
• ادامه شرايطي كه موجب دلسردي و رويگرداني بخش خصوصي 

از مشاركت در صنعت گردشگري مي شود.
• ناتواني در اجرا، پيگيري و حفظ اصول و روش هاي توسعه پايدار 
در ارتباط با اثرات گردشگري بر محيط طبيعي، اجتماعي فرهنگي 

و اقتصادي
• موفق نشدن در حل صحيح و موثر مسايل حساس مديريتي و 

نهادي در بخش گردشگري
• اثرات ناشي از بالياي طبيعي مانند زمين لرزه، سيل و خشکسالي

• بروز ناآرامي و اختالفات سياسي در داخل كشور
• بروز ناآرامي و اختالفات سياسي ميان ايران و كشورهاي همسايه

• اختالفات و درگيري هاي منطقه اي
• تحريم هاي بين المللي گسترده و تبليغات رواني عليه ايران

 
 نتيجه گيری

اين  و  است  گردشگري  گوناگون  جاذبه هاي  داراي  ايران  كشور 
پتانسيل را دارد تا انواع شاخه هاي گردشگري را پوشش دهد. اين 
تنوع شاخه هاي گردشگري شامل گردشگري تفريحي، گردشگري 

سالمت، گردشگري تجارت، گردشگري مذهبي و ...
وجود طبيعتي با آب و هوا و پوشش اقيمي متنوع، آثار باستاني و 
تاريخي منحصر به فرد، ارايه خدمات بهداشتي و درماني با كيفيت و 
ارزان و دارا بودن اماكن مذهبي مهم براي اديان مختلف، جايگاهي 
بالقوه و ممتاز براي گردشگري ايران، در سطح دنيا و منطقه فراهم 

آورده است.
زمينه  ايجاد  و  اقتصادي  رشد  سبب  گردشگري  توسعه  و  رونق 
و  مهارت  بدون  ساده  كارگران  هم  كه  اي  گونه  به  است  اشتغال 
رشته شاغل  اين  در  مي توانند  گوناگون  مهارت هاي  هم صاحبان 
تا در چرخه مالي و جمعيتي،  شوند. گردشگري موجب مي شود 
پول و جمعيت از مراكز تمركز و ثقل صنعتي به سوي روستاها و 
نقاط طبيعي كشانده شود كه اين در واقع همان » صادرات نامريي 
محصوالت و خدمات « است. در عرصه سياسي، يکي از مهم ترين 
ايجاد  در  شگرفي  تاثير  مسافرت  است.  گردشگري  مقوله  ابزراها، 
تفاهم بين المللي دارد. مسافران طي مسافرت يا در مقصد با افراد و 
اقوام گوناگون آشنا مي شوند و اين آشنايي، عالوه بر اين كه موجب 
اساس  و  شالوده  مي شود،  ملت  و  قوم  آن  مورد  در  نگرش  تغيير 
دوستي و صفا بين مسافران و افراد محلي را پايه ريزي مي كند و 
منجر به همبستگي هاي قومي مي شود. به همين علت، كشورهاي 
مختلف جهان سعي در تقويت گردشگري در مقياس محلي، ملي 
و بين المللي دارند. از ديگر تاثيرات گردشگري بر كشور باال رفتن 

ضريب امنيت ملي و توسعه پايدار است.
مورد  اهداف  به  نيل  و  گردشگري  در  مناسب  جايگاه  به  رسيدن 
اشاره، نيازمند مديريتي يکپارچه، حمايت و سرمايه گذاري مناسب، 
مهم ترين  جمله  از  است.  الزم  زيرساخت هاي  توسعه  و  بهبود 
زيرساخت هاي صنعت گردشگري و پيشاني گردشگري يك كشور، 
در اختيار داشتن فرودگاه مناسب و ناوگان هوايي به روز و كارآمد 
امام خميني )ره( به عنوان  از همين رو فرودگاه بين المللي  است. 
ممتاز  جايگاهي  از  گردشگر،  ورودي  مبادي  مهم ترين  از  يکي 

برخوردار است. 
افزايش  به  شاياني  فرودگاه، كمك  اين  توسعه  و  رشد  به  اهتمام 
ظرفيت جذب گردشگر بين المللي براي كشور خواهد كرد. بدين 
منظور با سرمايه گذاري مناسب در شهر فرودگاهي امام خميني )ره( 
كه داراي كاربري هاي همسان با سليقه گردشگر است )تفريحي، 
...(، بستر مناسبي جهت رشد چند  و  ورزشي، سالمت و تجارت 

وجهي و همه جانبه صنعت گردشگري در كشور فراهم مي آيد.
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85- مديريت پروژه- استاندادهای مديريت پروژه ) بخش سوم. زمستان 1384(

86- فن آوری اطالعات- بخش هجدهم: پايتخت الکترونيکی-تجلی عدالت اجتماعی 
)تابستان 1385(

87- مديريت پروژه- دفتر مديريت پروژه)بخش اول- تابستان 1385(
88- متدولوژی های مديريت پروژه ) تابستان 1385(

89- صنايع انرژی بر، نظريه ها و ديدگاه ها ) تابستان 1385(
90- آشنايی مقدماتی با ارزيابی محيط زيست )پاييز 1385(

26-  بازيافت آب در صنايع نساجی )پائيز 1373(
27- مراكز درمانی و بيمارستان های آينده )پائيز 1373(

28- شهر سالم- انبوه سازی )انبوه سازان اسکان( )زمستان 1373(
الکتريکی  انرژی  شبکه های  در  انرژی  مديريت  و  بار  مديريت  سيستم های   -29

)زمستان 1373(
30- بازيافت آب – »تصفيه پساب صنايع لبنی« )بهار 1374(

31- شهر سالم – صنعت چوب و كاغذ و نقش آن در فرهنگ، اقتصاد و سياست 
)بهار 1374(

32- صرفه جوئی انرژی در ساختمان های مسکونی )بهار 1374(
33- شهر سالم- معماری و پرورش فکری كودكان و نوجوانان )تابستان 1374(

و  در حفظ خاك  آن  نقش  و  مصالح ساختمانی  و  زباله  بازيافت  سالم-  34- شهر 
پاكسازی محيط )پائيز 1374(

35- شهر ما كجاست )زمستان 1374(
پيشرفته  و  سنتی  روش های  معرفی  رودخانه ها-  و  دريا  سواحل  حفاظت   -36

)زمستان 1375(
37- بهينه سازی آموزش عالی – نگاهی كوتاه بر كاركرد نظام آموزشی ايران و جهان 

)زمستان 1375(
38- استفاده از ژئوگريد در راه ها و باند فرودگاه ها )بهار 1376(

39- اقتصاد گردشگری )جلد اول( )زمستان 1376(
40- نگرش هايی نوين به طراحی فضای باز اداری )تابستان 1377(

41- اقتصاد گردشگری جلد دوم )فصول سوم و چهارم()زمستان 1377(
42- فهرست مطابقه ای عمليات اجرايی جهت تسهيل در امر نظارت )پائيز 1378(

43- دانسته هايی در مورد مناطق آزاد و ويژه اقتصادی در جهان )پائيز 1378(
44- هدايت منابع مالی و فنی غير دولتی جهت اجرای طرح های عمرانی )زمستان 

)1378
45- پژوهش در تاريخچه، مفهوم و سير تحول شهرسازی و شهر سالم در فرهنگ 

ايران و اسالم )زمستان 1378(
46- پارك انرژی های نو )تابستان 1379(

47- فضاهای باز اداری – مديريت تجهيزات و طراحی داخلی )پائيز 1379(
48- شهرك ترافيکی كودكان )زمستان 1379(

49- فضای باز اداری – استانداردهای طراحی فضاهای اداری جدا كننده ها، قطعات 
و اتصاالت )زمستان 1379(

50- فضای سبز- مناطق صنعتی- پارك های صنعتی )تابستان 1380(
اول:  عملکرد حسی-جلد  اول:  استانداردهای  بخش  محيطی-  شرايط  تنظيم   -51

محيط روشنايی )پاييز 1380(
52- تنظيم شرايط محيطی- بخش اول:  استانداردهای عملکرد حسی-محيط های 

صوتی و حرارتی )پاييز 1380(
53- منظر سازی – جلداول: طراحی كاشت )زمستان 1380(

54- منظرسازی – جلد دوم:  آبياری و نگهداری منظر )زمستان 1380(
اول:  جلد  محيط-  كنترل  سيستم های  دوم:  بخش  محيطی-  شرايط  تنظيم   -55

توليد و كنترل حرارت )زمستان 1380(
دوم:  جلد  محيط-  كنترل  سيستم های  دوم:  بخش  محيطی-  شرايط  تنظيم   -56
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91- آشنايی يا فرآوری های گازی CNG،  LPG، LNG )زمستان 1385(
92- رهنمون هايی برای توسعه )زمستان 1385(

93- خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليج فارس )بهار 1386(
94- متدولوژی مکان يابی صنايع )تابستان 1386(

95- خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليج فارس )جلد دوم( ) تابستان 1386(
96- خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليج فارس )جلد سوم( ) تابستان 1386(

97- معماری سبز، )انرژی آفتاب در معماری( )پائيز 1386(
98- معماری سبز، )انرژی زمين گرمايی()پائيز 1386(

99- خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليج فارس )نسخه چهارم( )پاييز 1386(
100- ايران ترانزيت )بهار 1387(

آب( كمبود  با  مقابله  و  سبز  فضای  گسترش  برای  )راهی  جاذب ها  سوپر   -101
)تابستان 1387(

102- روند توسعه در خليج فارس و دريای عمان بخش پنجم )تابستان 1387(
103- روند توسعه در خليج فارس و دريای عمان بخش پنجم )پائيز 1387(

104- بام سبز )پائيز 1387(
105- احداث سامانه های گرمايش شهری )ارديبهشت 1388(

106- روند توسعه در خليج فارس و دريای عمان بخش هفتم )خرداد 1388(
107- بحران جهانی و چشم انداز آينده )تابستان 1388(

108- حمل و نقل همگانی )تابستان 1388(
109- نانوفناوری ايمن )تابستان 1388(

110- از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی )بخش اول(
111- از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی )بخش دوم(

112- بند رخشك )پائيز 1388(
113- شرق ايران خاستگاه توسعه ترانزيت منطق ای )پائيز 1388(

114- صنعتی  سازی ساختمان گامی بلند برای تامين مسکن مردم )زمستان 1388(
115- مديريت هوشمند خوردگی، حفظ ثروت ملی )بهار 1389(

116- بيوگاز ثروتي نهفته در پسماندها )بهار 1389(
117- اكو هتل حركتي جهاني به سوي گردشگردي پايدار )تابستان 1389(

118- فتوولتاتيك تلفيقي،  انرژي در كالبد معماري )تابستان 1389(
119- اصالح الگوي استقرار جمعيت، گامي به سوي توسعه پايدار )پاييز 1389(

120- نانوفناوري در معماري )زمستان 1389(
121- مديريت حمل بار،  گامي بلند در جهت توسعه اقتصادي كشور )زمستان 1389(
اقتصادي كشور  توسعه  بلند در جهت  گامي  بين المللي،  بازار مسافر هوايي   -122

)زمستان 1389(
123- نقش طراحی معماری در كاهش مصرف انرژی در ساختمان )معماری همساز 

با اقليم و مشکالت ناشی از عدم توجه به آن- بهار 1390(
            

بين المللي   گروه  منتشر شده بخش های مختلف  نشریات تخصصی 
ره شهر

1- بازارچه صنايع دستي در كوهپايه  هاي شمال تهران )بخش شهر سالم( تير ماه 1374
2- بهينه  سازي خدمات پرواز )بخش شهر سالم( ـ  )دي ماه 1373(

3- بهينه  سازي بار ترافيکي بزرگراه ها )بخش شهر سالم( )دي ماه 1373(

4- پارك انرژي  هاي نو )بخش شهر سالم( ـ  )شهريور ماه 1373(
5- استفاده از مولتي ويژن در مراكز پرتردد شهري )بخش شهر سالم( 

)ارديبهشت ماه 1373(
6- سازماندهي كاركردهاي بهينه ي نمايشگرهاي ديجيتالي )بخش شهر سالم( 

اسفند ماه 1372
7- شهرك ترافيکي كودكان )بخش شهر سالم( ـ  )آذر ماه 1372(

8- پارك پويش: انديشه سالم / بدن سالم در شهرك فاطميه منطقة 20 شهرداري 
تهران )بخش شهر سالم( ـ  )آذر ماه 1372(

9- پژوهش در تاريخچه، مفهوم و سير تحول »شهرسازي« و »شهر سالم« 
در فرهنگ ايران واسالم )بخش شهر سالم( ـ  آبان ماه 1372

10- اصول طراحي مراكز ديسپاچينگ )بخش انرژي( زمستان 1372
11- تحليل منطقه  اي سيالب در  حوضه  هاي شمالي تهران )بخش عمران آب( 

بهار 1373
12- انتخاب محل و نوع سد براساس شرايط ژئومورفولوژي و ژئولوژي 

)بخش عمران آب( زمستان 1372
13- حقايقي در مورد شركت هاي بزرگ )بخش تحقيق و توسعه( زمستان 1372

ضمنا کتب زیر توسط گروه بين المللي  ره شهر منتشر گردیده است:
)1389( Revit architecture 2009 1-كتاب آموزش نرم افزار

2- آشنايی با راهکار مديريت پروژه جامع )بهار 1389(
3- درختان در منظر شهري )1389(

4- نانوفناوري براي همه )1387(
5- با گياهان آب را تصفيه كنيم

HSE -6 در سفر)1385(
7- ترجمه كتاب »چگونه هواي پاكيزه بکاريم«

8- ترجمه كتاب »طراحي فضاي سبز« در حال ويرايش
9- ترجمه كتاب »تنظيم شرائط محيطي« آماده چاپ

 )1382( OpenGL 10- تدوين كتاب راهنماي برنامه ريزي سه بعدي
11- ترجمه كتاب »برنامه  ريزي و طراحي هتل« در سال 76 توسط سازمان 

برنامه و بودجه چاپ و توزيع شد
12- تدوين كتاب »خودآموز اتوكد 12« )1373(

13- ترجمه كتاب »سازه  هاي آبي« )1373(
14- ترجمه كتاب »سازه پاركينگ  هاي طبقاتي« )1372(

15- صرفه جويي در انرژي )20 جلد(
16- استانداردهاي صنعت آب كشور با همکاري وزارت نيرو 

و سازمان برنامه و بودجه )25 جلد(
17- اصول طراحي ساختمانهاي اداري

18- اصول زمين كردن الکتريکي )اتصال به زمين( 
ELECTRICAL GROUNDING )مترجم: ره شهر(

19- منظرسازي )طراحي، اجراء( 
LANDSCAPING PRINCIPLES & PRACTICES )مترجم: ره شهر(

فهرست نشريات منتشر شده
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