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بررسی اینفوگرافیک رفتارهای گردشگری یک دهه اخیر در ایران و جهان

250هزار نفر؛ رقم واقعی گردشگران ارزآور برای ایران

براس�اس تعریف پذیرفته شده توسط کمیسیون آمار 
سازمان ملل، گردشگری یعنی جا به جایی افراد به مکانی 
غیر  از محل س�کونت معمول خ�ود در دوره ای کمتر از 
یک س�ال کامل برای گذراندن اوق�ات فراغت یا انجام 

فعالیت های�ی غیر  از ام�ور روزانه. گردش�گری صنعتی 
پررونق، اش�تغال زا و ارزآور است. در س�ال 2015، یک 
میلیارد و 186میلیون نفر به عنوان گردش�گر در گوشه 
و کنار دنیا به س�فر پرداخته اند که نس�بت به سال قبل 

از آن )2014( رشدی 5درصدی را نشان می دهد. درآمد 
گردش�گری در س�ال 2015 در مقایسه با س�ال قبل از 
آن رش�دی 4/4درصدی نش�ان می ده�د و به رقم کلی 

1260میلیارد دالر در دنیا رسیده است. 

ترجمه و گردآوری: بابک جمالی

10 سال گذشته
از طلوع هزاره سوم، گرشگری همواره با رشد 
همراه بوده )3-5درصد( اگرچه بین س�ال های 
2008 و 2009 از آهنگ آن کاس�ته ش�د. حجم 
این بازار در س�ال 2011 از یک تریلیون دالر و 

در 2012 از یک میلیارد توریست گذشت. 

سهم 5درصدی ایران
رتبه بندی کش�ورهای منطق�ه خاورمیانه از 
دی�دگاه تع�داد بازدیدکنن�دگان )ب�ه میلیون 
نف�ر( در س�ال 2015 ب�ه ای�ن ص�ورت ب�وده: 
عربس�تان )18، آمار زائران در این آمار در نظر 
گرفته ش�ده(، ام�ارات متحده عرب�ی )14/8(، 

مصر )9/1(، ایران )5/2( و اردن )3/8(. 

 1116کیلومتر
طوالنی ترین مسیر گردشگری جهان

آزادراه 85 عربستان )1116کیلومتر( تا مرز اردن، 
ND-46 W در داکوت�ای ش�مالی )193کیلومتر(، 
 US-54آزادراه 10 در عربس�تان )193کیلومت�ر( و
W در آمریکا )173کیلومت�ر از ایالت های تگزاس، 
کان�زاس و اوکالهام�ا عبور می کن�د( طوالنی ترین 
مسیر های کامال مستقیم سفر و گردشگری هستند. 

ارزان ترین هتل های 5ستاره جهان 
در کش�ورهای زیر می ت�وان ارزان ترین هتل های 
پنج ستاره جهان را یافت، به ترتیب کامبوج، ویتنام، 
هند، بولیوی و مجارستان. در بسیاری از شهرها در 
س�ال های اخیر نرخ اقامت به صورت چش�مگیری 
کاهش یافته است از جمله در بانکوک، دهلی و پکن. 

1038؛ تعداد هتل های ایران
براس�اس آخری�ن آماره�ای در دس�ترس، در داخل کش�ور 
1038هت�ل وجود دارند و فقط 3درصد آنها چهار و پنج س�تاره 
هستند در حالی که نیاز ایران بیش از 770هتل چهار و پنج ستاره 

برآورد شده است. 

113؛ رتبه برخورداری از هتل در ایران
از دیدگاه شاخص تعداد اتاق هتل برحسب هر 100نفر که یکی 
از ارکان شاخص زیرساخت خدمات گردشگری است، ایران رتبه 
113 را در میان 141کش�ور دارد این شاخص برای عربستان 37، 

ترکیه 63، امارات 34 و مالزی 47 است. 

5میلیون خارجی در ایران
آمار ورود گردش�گران خارج�ی به ایران 
در 10سال گذشته همواره با رشد و افزایش 
همراه بوده است. در س�ال های 1384، 86، 
 ،1/925 ،1/162 ترتی�ب  ب�ه   94 90و   ،88
2/276، 3/200 و 5/2میلیون نفر گردش�گر 

خارجی از ایران بازدید کردند. 

کاهش سفرهای خارجی ایرانی ها
ب�ا وج�ود افزای�ش ارزش اف�زوده بخش 
خدمات سهم این هزینه در سبد خانوارهای 
ایرانی کم ش�ده )به دلیل آن کاهش قدرت 
خری�د خانوارها( و از س�وی دیگ�ر میزان 
سفرهای خارجی ایرانیان در سال های اخیر 

با کاهش همراه بوده است. 

250هزار؛ رقم گردشگران ارزآور
میانگی�ن ارزآوری گردش�گران خارج�ی 
کشور بین 800 تا1000دالر محاسبه شده است. 
) استاندارد جهانی این آمار 1500دالر تخمین 
زده می ش�ود.( همچنی�ن از می�ان بی�ش از 
5میلیون نفر گردشگر خارجی تنها 250هزار 

نفر از آنها برای ایران ارزآور هستند. 

کلیسای نوتردام؛ 12میلیون بازدیدکننده
کلیس�ای نوتردام با 12، دیوار چین 9، خانه اپرای س�یدنی 
7/4، برج ایفل 6/7، بنای یادبود لینکلن 6، کولوزیم رم 5/11، 
مجسمه آزادی 4/24، کاخ آلهابرا 3، اهرام ثالثه مصر 3 و تاج  
مح�ل با 2/5میلیون نفر بازدیدکننده در رتبه های اول تا دهم 

جهان قرار داشته اند. 

1260میلیارد دالر؛ درآمد جهانی گردشگری
 114( چی�ن  دالر(،  میلی�ارد   204/5( آمری�کا 
میلی�ارد دالر(،   56/5( اس�پانیا  میلی�ارد دالر(، 
فرانس�ه )45/9 میلیارد دالر( و انگلستان )45/5 
میلیارد دالر( باالترین درآمدها را از گردش�گری 
داش�ته اند. رقم کلی درآمد گردشگری در دنیا در 

سال 2015 به 1260میلیارد دالر می رسد. 

292میلیارد دالر؛ خرج گردشگری چینی ها
چینی ها در سفر دس�ت و دلباز ترین ها هستند 
زیرا تنها در س�ال 2015، ح�دود 292/2 میلیارد 
دالر برای گردشگری هزینه کرده اند. آمریکاییان 
ب�ا 112/9، آلمانی ه�ا 77/5، انگلیس�ی ها 63/3 
و فرانس�وی ها ب�ا خ�رج 38/4 میلی�ارد دالر در 

رتبه های بعدی قرار دارند. 

12میلیارد دالر  سهم چمدان ها از بازار گردشگری
بازار خرده فروش�ی چمدان  در دنیا با رشد گردشگری ترقی کرده  است 
و در یک دهه گذش�ته همواره رشد داش�ته. در سال 2006 فروش جهانی 
چمدان ه�ای مس�افرتی 9/127 و در س�ال 2015، با رش�د 41درصدی به 

12/887میلیارد دالر رسید. 

لندن، بانکوک و پاریس
لندن، بانک�وک و پاریس )به ترتیب مقام اول تا 
سوم( شهرهایی هس�تند که در یک دهه گذشته 
در ص�در لیس�ت گردش�گران بین الملل�ی ق�رار 
داش�تند. دوبی، نیویورک، سئول، رم و شانگهای 
هم از پربازدیدترین ش�هرهای دنیا هستند که در 

ادامه لیست قرار دارند. 

مقصدهای سال 2015
فرانسه 

84/5  میلیون نفر
آلمان

35 میلیون نفر
اسپانیا

 68/2  میلیون نفر

 انگلستان 

34/4میلیون نفر
چین 

56/9میلیون نفر
 مکزیک 

32/1 میلیون نفر
 ایتالیا 

39/5میلیون نفر
 روسیه 

31/3میلیون نفر 

گردشگری ایران در آینه آمار 10ساله


