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مقدمه
در میان ملل مختلف با توجه به ش��رایط اقلیمی، 
مناسبت های فرهنگی - آیینی و تقویم آموزشی 
می��زان تمایل به مس��افرت و گ��ردش در مناطق 
داخل��ی و خارج��ی متغی��ر اس��ت. از همین رو 
در مطالع��ات و مناس��بات گردش��گری، تقویم 
گردش��گری و س��یاحت آنان به دو دوره زمانی 
یعن��ی فص��ل اوج مس��افرت ها و فص��ل رکود 
مس��افرت ها تقسیم می شود. هر چند در این میان 
برخی حد وس��طی نیز در نظر گرفته و آن زمانی 
است که نه فصل اوج رونق گردشگری است و نه 
موسم رکود آن. برای ایرانیان می توان چند دوره 
زمانی را مش��خص کرد که غالب شهروندان به 
قصد گردش و مسافرت سکونتگاه خود را ترک 
می کنند. آغاز سال نو خورشیدی، پایان امتحانات 
مدارس و دانش��گاه ها، پایان فصل تابس��تان و در 
برخی از س��ال ها زمان مناسبت های مذهبی مانند 
اعی��اد فطر، قرب��ان و غدیر که ب��ر تقویم قمری 
بنیاد یافته، موسم اوج مسافرت ایرانیان است. در 
این میان تعطیالت آغاز س��ال نو و عید نوروز از 
اهمیتی ویژه برخورار اس��ت و بدون ش��ک اوج 
مسافرت های س��یاحتی و زیارتی ایرانیان موسم 

چند هفته ای تعطیالت سال نو است. 

در س��الیان اخیر با رشد طبقه متوس��ط، افزایش شمار خودروهای 
شخصی، بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی)هوایی، ریلی، جاده ای و 
دریایی( و تغییر سبک زندگی شهروندان، تمایل به مسافرت در جامعه 
ایران��ی به طور قابل مش��اهده ای افزایش یافته اس��ت چنانکه آمارهای 
س��ازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی ذی ربط نیز نشان دهنده چنین 
وضعیتی است. به دنبال این موضوع دولت  و نهادهای مرتبط با صنعت 
گردش��گری نیز در صددند از تمایل شهروندان برای مسافرت به مثابه 
فرصتی برای رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و کسب سود بهره جویند 
و در این راستا برنامه های مختلفی را در دستور کار قرار داده اند. با این 
حال برنامه های مذکور نتوانس��ته آنگونه که باید به مثابه یک مشوق و 
عامل پیش��ران، به رونق بخش گردش��گری منجر ش��ود و گردشگری 
همچنان وضعیتی س��نتی، غیربرنامه ریزی شده و خودس��امانی دارد و 
اثرات مثبت آن که عمدتاً در بخش اقتصادی مش��هود است به فصول 

زمانی مشخص و مقاصد گردشگری معینی اختصاص دارد. 
ب��ا توجه به تنوع جاذبه های طبیعی، فرهنگی و تاریخی کش��ور از 
یک سو و برنامه دولت یازدهم در تنوع بخشی به اقتصاد کشور و بهبود 
مناسبات با س��ایر کشورها، بسیاری از فعاالن بخش گردشگری بر این 
باورند که تا پایان کار دولت فعلی تحولی در صنعت گردشگری کشور 
رخ خواهد داد. از این رو این نوش��تار با بررس��ی وضعیت گردشگری 
کش��ور در آغاز سال نو به مثابه موسم اوج مسافرت ها در ایران، در پی 
آن اس��ت که برنامه ریزی ها، زیرس��اخت ها و چالش های رونق بخش 

گردشگری در کشور را مورد کنکاش قرار دهد.   

صنعت گردشگری از بخش های رو به رشد اقتصادی است که قابلیت های توسعه آن در ایران وجود دارد. رونق و 
پویایی این بخش می تواند کمک شایانی به تحقق اقتصاد مقاومتی کند، با این حال موانع متعددی فراروی توسعه این 
بخش نسبتاً مغفول در ایران قرار دارد. در این نوشتار با محور قرار دادن آغاز سال نو و مسافرت های نوروزی به مثابه 
دوره اوج گردشگری در کشور، مسائل و موانع فراروی رشد گردشگری در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

اشاره:
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صنعت گردشگری و جایگاه ایران
بر اس��اس گزارش ساالنه »ش��ورای جهانی سفر و گردشگری«1 درباره 
اث��رات اقتصادی صنعت گردش��گری2، که هر س��اله در م��اه آوریل 
)فروردین( منتش��ر می ش��ود، با لحاظ ک��ردن اثرات گس��ترده تر این 
صنعت از جمله نقش غیرمستقیم آن، سهم کل )مستقیم و غیر مستقیم( 
گردش��گری در اقتصاد جهانی در س��ال 2015، 7/2 تریلیون دالر بوده 
که نزدیک به 10 درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل 
می دهد. همچنین در سال گذشته میالدی 2/5 میلیون شغل جدید به طور 
مستقیم و 7/2 میلیون ش��غل در کل در این بخش ایجاد شده که تعداد 
کل مشاغل مستقیم در این بخش را به 108 میلیون رسانده است. صنعت 
گردشگری طی سال 2015 همچنین از 284 میلیون شغل حمایت کرده 
اس��ت. به بیانی دیگر از هر 11 شغل جهان، یک شغل مربوط به بخش 
سفر و گردش��گری بوده است. رشد گردشگری و سهم آن در اقتصاد 
جهانی در حالی رخ داد که سال 2015 سال ناامنی هم از نظر مخاطرات 
تروریستی و هم از نظر بیماری های همه گیری مانند مرس برای بسیاری 
از مقاصد گردش��گری در عرص��ه بین المللی از جمله مصر، فرانس��ه، 
اندونزی، کنیا، نیجریه، تایلند، تونس، ترکیه، کره جنوبی و روسیه بود. 
پیش بینی ها برای سال 2016 نیز حکایت از رشد قابل قبول  و 3 درصدی 
گردشگری و سفر در مقیاس جهانی دارد. این رشد برای ششمین سال 

متوالی بیشتر از رشد اقتصادی جهان خواهد بود. 
در این میان پیش بینی ها نشان می دهد که گردشگری در خاورمیانه و 
بس��یاری از کشورهای در حال توس��عه، روند رو به رشدی را طی خواهد 
کرد. به موازات آن در ایران نیز این رش��د در مقایسه با قابلیت های کشور 
هر چند کند اما ادامه خواهد داش��ت. در زمینه صادرات گردش��گر یعنی 
گردشگرانی که وارد کشور می شوند ایران در سال 2016 پس از رشد 12/8 
درصدی در سال گذشته )البته این رشد در برخی سال های مانند سال 2012 
منفی 49/9 درصد بوده( با رشد 2/3 درصدی، کشورهای اردن، اسرائیل، 
ترکیه و مصر را پش��ت سر گذاشته و بعد از عمان، لبنان و حتی پاکستان، 
در جهان در جایگاه 110 قرار می گیرد. در زمینه جایگاه گردش��گری در 
تولید ناخالص ملی نیز کشورمان با رشدی نزدیک به 6 درصد در منطقه، 
با جایگاه 17 جهانی، بعد از عمان، کشورهایی مانند اردن، ترکیه، لبنان و 
عربستان، پاکستان، اسرائیل و مصر را پشت سر می گذارد.. همچنین از نظر 
سهم سفر و گردشگری در کل اشتغال، ایران با قرار گرفتن در جایگاه 18 
جهانی و با رشد3/8 درصدی که باالتر از میانگین جهان و خاورمیانه است، 
1. The World Travel & Tourism Council(WTTC)
2. Travel & Tourism ECONOMIC IMPACT 2016

عربستان، اردن، اسرائیل، مصر و ترکیه را پشت 
خواهد گذاشت. از نظر شاخص سرمایه گذاری 
در زمینه گردش��گری و مس��افرت با رشد 5/6، 
رتب��ه 63 در دنیا را خواهد داش��ت، هر چند در 

منطقه جایگاه سوم را دارد. 

جدول )1(: وضعیت گردشگری ایران از 
نگاه شورای جهانی سفر و گردشگری

میزان موضوع
رشد

جایگاه 
جهانی

2/3110 درصدصادرات گردشگر

گردشگری در تولید 
617 درصدناخالص ملی

سرمایه گذاری در زمینه 
5/663 درصدگردشگری و مسافرت

سهم سفر و گردشگری 
3/818 درصددر کل اشتغال

نکته در خور توجه آنکه با توجه به امنیت 
ایران نسبت به ممالک همجوار مانند ترکیه و 
همچنین ناامنی در برخی مقاصد گردشگری 
ایرانیان از جمله کش��ورهای اروپایی، انتظار 
می رود در سال آینده شاهد رشد گردشگری 
و مسافرت گس��ترده تر در کش��ور باشیم. از 
س��وی دیگر با توجه ب��ه ارزش دالر در برابر 
س��ایر ارزها، ایاالت متحده آمریکا و برخی 
مقاصد دیگر گردشگری مانند هنگ کنگ، 
قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی 
که واح��د پول آنها به دالر وابس��ته اس��ت، 
همچنان جزو مقاصد گردش��گری پرهزینه و 
گ��ران خواهند بود و این مزیتی نس��بی برای 
ایران اس��ت چرا ک��ه به دلی��ل ارزش باالی 
دالر نس��بت به ریال، ایران در ش��مار مقاصد 
گردش��گری ارزان اس��ت که مسافرت به آن 
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برای بسیاری از طبقات متوسط و پایین غربی 
و ش��هروندان کش��ورهای در حال توسعه و 
کش��ورهای منطقه، مقرون به صرفه است. هر 
چند در این زمینه مزیت ها و محدودیت های 
دیگ��ری نیز وج��ود دارد. ایران کش��وری با 
چندین هزار س��ال سابقه تمدنی و فرهنگی و 
دارای آثار باستانی، بناهایی تاریخی و آداب، 
سنن و به طور کلی جغرافیای فرهنگی متکثر 
و همچنین دارای جاذبه های مختلف طبیعی، 
تن��وع آب و هوایی و جاذبه ه��ای بوم گردی 
فراوانی اس��ت. پیش��رفت های پزشکی نیز از 
جمله موضوعاتی اس��ت که می تواند س��بب 

رونق گردشگری سالمت در کشور شود.
 از سوی دیگر ایران در شمار کشورهایی 
است که سرمایه گذاری های ناچیزی در بخش 
گردش��گری و زیرس��اخت های آن ص��ورت 
گرفته و از این رو بس��یاری از زیرساخت های 
اولی��ه ب��رای معرف��ی جاذبه ه��ای کش��ور به 
گردش��گران و ج��ذب آنه��ا مانن��د تبلیغات 
روزآمد، زیرساخت های حمل و نقل مناسب، 
مراک��ز اقامتی کافی و راهنمای��ان کارآزموده 
با مش��کالت جدی روبرو است. این در حالی 
است که در برخی مناطق مرزی احتمال برخی 
تهدیدات امنیتی برای گردشگران دور از انتظار 
نیس��ت. از سوی دیگر مسئوالن ناگزیرند برای 
پاسداری از ارزش های مقدس فرهنگی و دینی 
محدودیت های��ی را بر گردش��گران خارجی 
اعمال کنند. به همین دلیل تنها برخی گونه های 
گردش��گری در کش��ور امکان توسعه دارند و 
غالب گردش��گران خارجی را افراد کهنسال یا 
بوم گران و اکوتوریس��ت ها یا جوانانی که در 
پی شناخت فرهنگ ایرانند، تشکیل  می د هند. 
همچنین اس��تمرار تبلیغات نادرس��ت رسانه ها، 
ش��خصیت ها و محاف��ل ضدایران��ی، ت��داوم 
امنیتی ک��ردن ایران در عرصه  بین المللی و عدم 

رفع برخی تحریم ها سبب شده ایران در زمینه جذب گردشگر خارجی با 
محدودیت هایی مواجه باشد. موارد مذکور سبب شده ایران نتواند به نحو 
مطلوبی از قابلیت های گردشگری خود استفاده کند و حتی در زمینه هایی 
مانند گردشگری سالمت که در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشت، 
اینک کش��ورهایی مانند ترکیه با توسعه زیرساخت ها و جذب پزشکان 
عالوه بر جذب گردش��گران و بیماران کشورهای منطقه که پیش از این 
عمدتاً به ایران می آمدند، با مشوق ها و تبلیغات گسترده تلویزیونی جذب 

بیماران ایرانی را نیز در دستور کار قرار دهند. 

گردشگری داخلی، امنیت اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی 
اگر چه جذب گردش��گران خارجی می تواند نقش موثری در رش��د 
اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی در کشور داشته باشد با این حال به 
دلیل برخی محدودیت ها و تضادهای فرهنگی از یک سو و اختالفات 
و تقابل های سیاس��ی از س��وی دیگر نمی توان با اطمینان درباره آینده 
جذب گردشگر خارجی و چش��م انداز آن در کشور امیدوار بود، هر 
چند مراکز بین المللی فعال در زمینه گردش��گری در این زمینه تاحدی 
خوش��بین هستند. این در حالی است که در راستای ایجاد فرصت های 
اقتص��ادی پایدارتر، بهب��ود امنیت اقتصادی و تحق��ق اقتصاد مقاومتی 
تالش برای رونق گردش��گری داخلی اهمیت می یابد. در این بخش از 
گردشگری نیز زیرساخت های الزم مانند مراکز اقامتی، زیرساخت های 
حمل و نقل و نیروی انسانی به ویژه در بخش راهنمایان تور باید تقویت 
ش��وند. همچنین باید ضمن تقویت تبلیغات برای شناسایی جاذبه های 
گردش��گری و فرصت های اقتصادی موجود در بخش گردشگری به 
شهروندان و سرمایه گذاران داخلی، بخش خصوصی انگیزه الزم برای 
س��رمایه گذاری در بخش گردش��گری را پیدا کند. بدیهی است برای 
حص��ول این مهم، تغییر در برخی قوانین و مق��ررات به ویژه در زمینه 
اعطای مجوزهای قانونی و تس��هیالت اقتصادی و سرمایه گذاری های 
پیش��ران دولتی که منجر به تأمین زیرساخت های اولیه مانند آب، برق 
و ارتباطات می ش��ود، اهمیتی بنیادین دارد. با رشد گردشگری داخلی 
از یک س��و گردش مالی بخش گردشگری و به دنبال آن فرصت های 
اقتصادی و شغلی افزایش می یابد و از سوی دیگر از خروج بی رویه ارز 
از کشور جلوگیری خواهد شد. در چنین وضعیتی بخش گردشگری 
حتی در زمان عدم اقبال گردش��گران خارجی یا تحریم های اقتصادی 
می تواند پویایی خود را حفظ کرده و به رونق اقتصاد ملی کمک کند. 
با آنکه آمار دقیق و به روزی از میزان مسافرت های ایرانیان وجود 
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ندارد اما در آخرین سرشماری رسمی از میان بیش از 20 میلیون و 570 
هزار خانوار ایرانی، 11 میلیون و 121 هزار و 995 خانوار در یک فصل 
به سفر رفته اند و تقریباً 9 میلیون و 448 هزار خانوار مسافرتی نداشته اند. 
همچنی��ن در همان فص��ل 50 میلیون و 237 هزار و 243 س��فر داخلی 
صورت گرفته که در مقایسه با 495 هزار و 556 سفر خارجی قابل توجه 
است، هر چند هزینه های سفرهای داخلی و خارجی با یکدیگر متفاوت 
است. اقبال به سفرهای داخلی و فراوانی غیر قابل مقایسه آن با سفرهای 
خارجی از یک س��و و استمرار آن عاملی است که سرمایه گذاری در 
بخش گردشگری با هدف جذب گردش��گران داخلی را توجیه پذیر 
می کند. ای��ن موضوع به همراه مزیت های جذب گردش��گر خارجی 
سبب شده دولت تالش در خور توجهی برای رونق بخش گردشگری 
انجام دهد. در این راس��تا در س��ال 94 بیش از 800 میلیارد تومان برای 
تکمیل 48 پروژه اقامتی به خصوص هتل های سه، چهار و پنج ستاره از 
صندوق توسعه ملی با نرخ سود 14 درصد اختصاص داده شد. این در 
حالی اس��ت که بیش از 950 پروژه توسط بخش خصوصی با اعتباری 
بال��غ بر 30 هزار میلیارد تومان در دس��ت اقدام اس��ت ک��ه 300 مورد 
آن به س��اخت هتل با گریدهای مختلف مربوط می شود که می تواند 
زیرس��اخت های اقامتی مناسب تری برای گردش��گران فراهم کرده و 
فرصت های جدید شغلی ایجاد کند. همچنین رشته های مختلف مرتبط 
با تربیت کادر گردش��گری توس��عه یافته تا از این طریق نیروی انسانی 

متخصص برای ورود به بازار گردشگری آمده شود.

سال نو و اوج رونق گردشگری
همانگونه که بیان شد در آغازین روزهای سال نو بیشترین اقبال به مسافرت و 
گردشگری در ایران وجود دارد و آمارهای مراکز رسمی نشان می دهد شمار 
گردشگران نوروزی در سالیان اخیر همواره رو به رشد بوده است. بر اساس 
اعالم مراکز ذی ربط  بر مبنای دو پایه آماری »نفر شب اقامت« و »بازدید 
از مراکز تفریحی، گردشگری، تاریخی، فرهنگی، زیارتی« در مجموع از 
28 اسفند تا 14 فروردین، با افزایش 10 درصدی اقامت گردشگران نسبت 
به سال گذشته، آمار اقامت ها به بیش از 62 میلیون نفر شب اقامت رسید 
همچنین برآورد های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نشان می دهد در 
این دوره بیش از 100 میلیون نفر از مراکز تفریحی، گردشگری، تاریخی، 
فرهنگی، زیارتی بازدید کرده اند. از آمار سفرهای خارجی نیز آمار دقیقی 
ارائه نشده اما به طور کلی پروازهای خروجی 10 درصد کاهش  و در مقابل 

پروازهای داخلی 9 درصد رشد داشته اند.

از نظر وضعیت اسکان گردشگران و مسافران نیز 
اقامت در  در کل کشور  41 میلیون نفر- شب 
اقامتی  رسمی  واحدهای  در  عید  تعطیالت  این 
سراسر کشور به ثبت رسیده است. از این تعداد 
از  نفر  هزار  و 825  میلیون  سه  یعنی  درصد   14
وزارت  به  مربوط  اماکن  در  مسافران  اقامت 
آموزش و پرورش شامل مدارس، خانه های معلم 
و مهمان سراهای این وزارت خانه اقامت یافته اند.

از نظر مقاصد گردش��گری نیز استان های 
مازندران، خراسان رضوی، گیالن، هرمزگان، 
بوش��هر، خوزس��تان، یزد، اصفهان و فارس به 
ترتیب در ای��ن مدت میزبان بیش��ترین تعداد 
گردشگران نوروزی بودند. همچنین شهرهای 
مش��هد، کیش و قشم همانند سال های گذشته 
توره��ای  متقاضی��ان  انتخ��اب  اولوی��ت  در 
گردش��گری نوروزی قرار داشتند. مهمترین 
جاذبه مش��هد زیارت بارگاه ام��ام رضا »ع« و 
در کنار آن سایر آثار فرهنگی و تاریخی این 
ش��هر و عامل اقبال به دو جزیره کیش و قشم، 
هوای مطبوع و به��اری، جاذبه های تجاری و 
بازاره��ای ارزان و در نهایت تنوع تفریحاتی 
مانند پیاده روی، شنا، کنسرت، غذاهای محلی 
و ... است. پس از این سه شهر شهرهای شمالی 
و جنوبی به دلیل جاذبه های اقلیمی و طبیعی و 
شهرهای تاریخی بیش��ترین اقبال را داشته اند. 
از همی��ن رو  آمارها نش��ان می دهد بازدید از 
اماکن تاریخی و فرهنگی در تعطیالت نوروز 
امسال با رشد 170 درصدی همراه بوده است. 
نکت��ه درخ��ور توجه عدم تناس��ب در پخش 
گردشگران در اس��تان ها و شهرهای مختلف 
است. همچنین در درون استان ها نیز اماکن و 
مناطق خاصی بیش��ترین بازدیدکننده را داشته 
اس��ت که این ام��ر ضرورت توج��ه به تأمین 
زیرساخت ها در مقاصد گردشگری را بیش از 

پیش آشکار می سازد.
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ل
حلی

ت

جدول )2(: مناطق دارای بیشترین بازدید 
کننده در استان های مختلف

مراکز و مقاصد پربازیداستان

خراسان 
بارگاه امام رضا )ع(رضوی

شهرستان مهران تنگه های کافرین و رازیانه، بهرام چوبین ایالم

سواحل و قلعه رودخان گیالن

منطقه حفاظت شده گنو و جنگل های حرا، بارگاه هرمزگان
امامزاده سید سلطان محمد

حرم مطهر شاه چراغ،  آرامگاه حافظ، تخت جمشید، فارس 
آرامگاه سعدی

آذربایجان 
شرقی

کلیسای سنت استپانوس، رصدخانه مراغه و موزه 
آذربایجان

آذربایجان 
غربی

کاخ موزه باخچه جوغ، غار آبی سهوالن، مجموعه 
تخت سلیمان، مسجد مطلب خان و مجموعه تاریخی 

دژ بسطام .

میدان امام )ره( و مجموعه جهانی باغ فین کاشاناصفهان

برج میالد، پل طبیعت، پارک آب و آتش، بوستان تهران
والیت 

موزه گنجعلی خان و باغ شاهزاده ماهانکرمان 

گنبد سلطانیهزنجان 

سیستان و 
مناطق ساحلی چابهار و کنارکبلوچستان

گناوه، سواحل دریا و آثار تاریخیبوشهر

همانطور که در جدول )2( نیز دیده می شود 
گردشگری فرهنگی و بازید از آثار فرهنگی و 
تاریخی مورد توجه بسیاری از گردشگران بوده 
است. گردشگران نوروزی از 19 اثر و محوطه 
جهانی موجود در ایران، بازدید مناس��بی انجام 
داده اند. در این میان بیشترین بازدید از محوطه 
جهان��ی تخت جمش��ید صورت گرفته اس��ت 
و پایگاه ه��ای تاریخی مانند »ب��اغ ارم«، »کاخ 
گلستان«، »پاسارگاد«، »میدان نقش جهان«، »باغ 
چهلستون«، »شوش«، »شهرسوخته« و »سازه های 
آبی شوش��تر« به ترتیب در رتبه های بعدی قرار 
داشته اند. عالوه بر مراکز تاریخی مراکز مذهبی 
نیز مورد توجه گردش��گران و بازدید کنند گان 

بوده است به طوری که شمار بازدید کنندگان مراکز فرهنگی- مذهبی با 
رشد 47درصدی، 67  میلیون نفر بوده است.

یکی از جاذبه هایی که مورد اقبال گردشگران مختلف قرار گرفته بود، 
چشمه های آبگرم  بود که نقش مهمی در  رونق گردشگری سالمت دارد. 
این چش��مه ها در همه مراکز اگر چه بیشترین بازدید کننده را نداشت اما 
در شمار مراکزی بودند که بیشترین بازدید گردشگران را جذب  کردند، 
اگرچه از نظر زیرساخت های رفاهی الزم برای جذب گردشگر، وضعیت 
در خ��ور توجهی ندارند. این در حالی اس��ت که این چش��مه ها می تواند 

عالوه بر گردشگران داخلی، گردشگران خارجی را نیز جذب کند. 
رونق سفرهای داخلی در حالی بود که مسافرت های نوروزی ایرانیان 
به خارج از کشور در تعطیالت نوروزی 1395 کاهش چشمگیری داشت. 
معموالً کش��ورهای ترکیه، امارات متحده عربی، ارمنستان، گرجستان و 
عراق از مقاصد گردشگران ایرانی در ایام نوروز است اما بر اساس اعالم 
مسئوالن گردشگری کشور در نوروز 1395 میزان اقبال ایرانیان به امارات 
متحده عربی و ترکیه کاهش محسوسی داشت از همین رو میزان پروازها 
به امارات 18 درصد و پروازها به ترکیه با 10 درصد کاهش روبه رو شد. 
مسائل امنیتی و تحوالت سیاس��ی نقش مهمی در کاهش اقبال به این دو 
کش��ور داش��ت که در این میان »کمپین مردمی تحریم س��فر به ترکیه و 
امارات« به مثابه کشورهای حامی تروریسم و داعش نقش مؤثری در این 
زمینه داشته است. کاهش قیمت هتل ها و پروازها و مشوق های آژانس ها 
نیز نتوانست در تعطیالت عید باعث رونق سابق سفر به این دو کشور شود. 
در این میان کش��ورهای گرجس��تان و عراق نسبت به سال گذشته میزبان 
ش��مار بیشتری از ایرانیان بودند. س��فر بدون ویزا به گرجستان سبب شد، 
تعداد گردش��گران ایرانی وارد شده به این کشور حدود 40 تا 50 درصد 

افزایش یاید. همچنین سفر به عراق هم حدود 20 درصد افزایش داشت.
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صنعت گردشگری؛ فرهنگ، 
اقتصاد و امنیت

امنیت و رونق گردشگری 
موضوع امنیت گردشگری طیف وسیعی از مسائل از امنیت سرمایه گذاری 
در بخش گردش��گری، فقدان ناامنی انس��انی و تروریسم، دزدی، راهزنی، 
امنیت جاده ها و وس��ایل حمل و نقل و امنیت زیرساخت های اقامتی و ابنیه 
و در نهایت احساس امنیت را در بر می گیرد. یکی از مسائل مهم در بخش 
گردش��گری که می توان از آن به مثابه موتور محرکه بخش گردش��گری 
نام برد، سرمایه گذاری بخش خصوصی به ویژه سرمایه گذاری خارجی در 
این بخش است. در ایران به دلیل تبلیغات نادرست رسانه ها و سیاستمداران 
خارجی از یک س��و و برخی محدودیت ها و قوانین داخلی از سوی دیگر 
به رغم اشتیاق اولیه برخی س��رمایه داران، در نهایت امکان سرمایه گذاری 
بخش خصوصی به ویژه سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری کم 
است و تلقی سرمایه داران این است که تغییرات سیاسی و تغییر دائم قوانین 
و مقررات امنیت سرمایه گذاری آنها را به مخاطره می افکند. در زمینه امنیت 
جانی در مس��ائلی مانند تروریسم، ایران نسبت به کشورهای منطقه از وضع 
مناسبی برخوردار است و تنها در برخی مناطق مرزی امکان ناامنی و شرارت 
از سوی برخی گروه ها در سطح بسیار محدود وجود دارد. با این حال ایران 
در مقایسه با همسایگان و حتی کشورهایی مانند ترکیه و بسیاری از مقاصد 
گردش��گری جهانی، کشوری امن محسوب می ش��ود. یکی از دالیلی که 
منجر به کاهش س��فر ایرانیان به ترکیه در تعطیالت نوروزی شد، حمالت 
تروریستی به مقاصد گردشگری در این کشور بود به گونه ای که امنیت و 
احساس امنیت را از بسیاری از گردشگران سلب کرد و همین امر سبب لغو 
سفر بسیاری از ایرانیان به ترکیه نیز شد. با این حال مسائلی مانند دزدی اموال 
و کیف قاپی در کشور کمابیش وجود دارد اگرچه ایمنی سفرها مهم ترین 
مس��ئله موجود در زمینه مس��افرت و گردشگری کش��ور است. جاده های 
ناایمن، وس��ایل حمل و نقل فرسوده و فرهنگ نامناسب رانندگی عواملی 
است که هر ساله جان چند هزار نفر را در ایران می گیرد. در روزهای آغاز 
س��ال نزدیک به 1100 نفر جان خو را در تصادفات از دست دادند و شمار 
زی��ادی مجروح و مصدوم ش��دند. در میزان تلفات نیز اس��تان های فارس، 
اصفهان، خراس��ان رضوی، آذربایجان ش��رقی و خوزس��تان در صدر قرار 
داشته اند. خستگی و فرهنگ نامناس��ب رانندگی، کیفیت راه ها، وضعیت 
اقلیمی و وسایل نقلیه از مهم ترین دالیل تصادفات بود و خودروهای سبک 
شخصی و در رأس آنها پراید مهم ترین عامل تصادف بودند. از نظر مکانی 
51/9 درصد تصادفات نوروز تا 30 کیلومتری شهرها رخ داده است که این 
امر نش��ان می د هد فقدان دقت کافی در زمان��ی که افراد تصور می کنند به 

مقصد رسیده اند، عاملی مهم در بروز ناامنی در جاده ها است.
 ف��ارغ از تلفات باالی جاده ای موضوعی که هر س��اله اثر مثبتی بر 
امنیت مس��افرت و گردش��گری دارد، نظارت دس��تگاه های انتظامی، 

راهنمایی و رانندگی و اقدامات جمعیت هالل 
احمر اس��ت. این سازمان در تعطیالت نوروز به 
5 میلیون نفر خدمات ارائه کرده اس��ت. در این 
م��دت 2 هزار و 100 پایگاه وزارت بهداش��ت، 
درمان و امور پزش��کی نیز در سراسر کشور به 

ارائه خدمات پرداختند.

نتیجه گیری
گردش��گری از جمله بخش هایی است که در 
س��الیان اخیر جایگاه  رو به رشدی را در اقتصاد 
کش��ورها، تولی��د ناخال��ص داخل��ی و ایجاد 
فرصت های شغلی داشته است. در ایران بخش 
گردش��گری اگر چه صنع��ت و فعالیتی رو به 
رش��د اس��ت اما همچنان از مشکالت عمده ای 
مانند فقدان زیرساخت های الزم، نیروی انسانی 
متخص��ص و س��رمایه  کافی رنج می ب��رد. این 
مشکالت اگر چه در طول سال قابل مشاهده اند 
اما در فصول اوج گردشگری با وضوح بیشتری 
خود را نش��ان می د هند. این در حالی است که 
فصول اوج گردش��گری پتانس��یل نهفته در این 
بخش برای پویایی اقتصاد و ایجاد اشتغال را نیز 
نش��ان می دهد. مروری بر آمارهای گردشگری 
در تعطیالت نوروزی حکای��ت از آن دارد که 
میزان تمایل ش��هروندان به مس��افرت، نسبت به 
سال های گذشته افزایش یافته است و این عاملی 
است که می تواند نویدبخش رونق این صنعت 
در کشور باشد. با این حال برای رونق این بخش 
ک��ه از مصادیق تحقق اقتصاد مقاومتی اس��ت، 
باید در امکانات اولیه ای مانند ش��بکه  ارتباطات 
و حم��ل و نقل، س��رمایه گذاری های پیش��ران 
در آب، ب��رق و مخاب��رات و قوانین و مقررات 
گردش��گری تغییرات مثبتی ص��ورت گیرد تا 
ع��الوه بر ارائه خدمات به گردش��گران داخلی 
بت��وان از ظرفیت های کش��ور در جهت جذب 

گردشگر خارجی و ارزآوری بهره برد.




