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صنعت هوایی ایران نیازمند یک اصالح ساختاری است

گردشگری دریایی ایران در نقطه صفر
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فهرست

گردشگری دریایی ایران در نقطه صفر
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یادداشت

ایران ایر؛ رکورددار تاخیری های بهمن ماه
گزارش عملکرد شرکت های هواپیمایی در پروازهای داخلی فرودگاه مهرآباد در بهمن ماه 97 منتشر شد.

به گزارش هفته نامه لجستیک و اقتصاد به نقل از تین نیوز؛ در بهمن ماه سال جاری 16 شرکت هواپیمایی در مجموع پنج هزار و 259 پرواز انجام 
داده اند که دوهزار و 150 پرواز آن با تأخیر انجام شده است.

در این میان شرکت هواپیمایی آسمان از بین 16 ایرالین با 776 بیشترین تعداد پرواز انجام گرفته را به خود اختصاص داد و پس از آن ماهان با 740، ایران ایر با 
669، زاگرس با 589، آتا با 416، ایران ایر تور با 354، قشم ایر با 351، کاسپین با 341، کیش ایر با 215 به ترتیب بیشترین تعداد پرواز را در بهمن ماه داشته اند.

در این میان 14 درصد پروازهای ایران ایر با تأخیر انجام گرفته است که رکورد بیشترین تأخیر را در بهمن ماه به خود اختصاص داد و پس از آن 
هواپیمایی آسمان با 13 درصد و ماهان با 12 درصد به ترتیب بیشترین تأخیر را داشته اند.
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ـــرای  ـــبی ب ـــگاه مناس ـــه جای ـــت ب ـــته اس ـــران نتوانس ـــی ای ـــگری دریای گردش
جـــذب توریســـت و گردشـــگر برســـد و در شـــرایط بســـیار ابتدایـــی قـــرار 
دارد. ایـــن در حالـــی اســـت کـــه ایـــران از دو نـــوار ســـاحلی بـــا اقلیـــم 
متنـــوع برخـــوردار اســـت و ایـــن موضـــوع مـــی توانـــد بـــرای ایـــران و 
صنعـــت گردشـــگری بســـیاردرآمد زا باشـــد عـــاوه برایـــن، ایـــران دارای 
ویژگـــی هـــای اقلیمـــی و منطقـــه ای بســـیار منحصـــر بـــه فـــردی اســـت 
ــورها  ــایر کشـ ــا در سـ ــی هـ ــن ویژگـ ــی از ایـ ــد کوچکـ ــر درصـ ــه اگـ کـ
ـــگری  ـــت گردش ـــرداری از صنع ـــره ب ـــرای به ـــرعت ب ـــه س ـــت ب ـــود داش وج
ـــارک  ـــال ژئوپ ـــوان مث ـــه عن ـــت. ب ـــی گرف ـــورت م ـــی ص ـــای دقیق ـــه ریزه برنام
ـــیار  ـــادر و بس ـــوارد ن ـــز م ـــان ج ـــه در جه ـــه ک ـــا در خاورمیان ـــه تنه ـــم ن قش

هادی شیرازی
 دبیر جامعه تورگردانان ایران 

اســـتثنایی بـــه شـــمار مـــی رود یـــا ویژگـــی هـــای منحصـــر بـــه فـــرد 
ـــت  ـــده اس ـــناخته مان ـــز ناش ـــان نی ـــود ایرانی ـــان خ ـــی در می ـــه حت ـــار ک چابه
ـــچ  ـــاً هی ـــات تقریب ـــایر امکان ـــمند و س ـــای ارزش ـــیل ه ـــن پتانس ـــا از ای و ... ام
نـــوع بهـــره بـــرداری صـــورت نگرفتـــه اســـت. اگـــر ازموضـــوع امکانـــات و 
ــده  ــم، دیـ ــذر کنیـ ــور گـ ــای کشـ ــی دریاهـ ــای جغرافیایـ ــیل هـ پتانسـ
ــا  ــد بـ ــوزه قوانیـــن و قواعـ ــه گردشـــگری دریایـــی در حـ ــود کـ مـــی شـ
ـــای  ـــتی ه ـــال کش ـــوان مث ـــه عن ـــت. ب ـــه رو اس ـــده ای رو ب ـــکات عدی مش
ـــت  ـــی اس ـــتند. طبیع ـــی هس ـــای فراوان ـــت ه ـــران دارای محدودی ـــروز در ای ک
ـــد،  ـــی کنن ـــاب م ـــافرت انتخ ـــرای مس ـــا را ب ـــواحل و دری ـــه س ـــگرانی ک گردش
ـــح و شـــادی در ســـفر خـــود  ـــان تفری ـــه خواه ـــای منطق ـــی ه ـــر زیبای ـــاوه ب ع
ـــگری  ـــات در گردش ـــاد تفریح ـــرای ایج ـــدازه ب ـــه ان ـــا چ ـــن ت ـــتند. بنابرای هس
ـــود  ـــل  وج ـــدازه ابتکارعم ـــه ان ـــا چ ـــت؟ ت ـــده اس ـــردازی ش ـــده پ ـــی ای دریای
ـــده اســـت؟  ـــه وجـــود آم ـــرای گردشـــگرها ب داشـــته اســـت و فضـــای جـــذاب ب
ایـــن مشـــکات را کـــم و بیـــش همـــه ایرانـــی هـــا مـــی داننـــد. از ایـــن گذشـــته 
ـــت  ـــن اس ـــی ای ـــگری دریای ـــاره گردش ـــده درب ـــدار دهن ـــر و هش ـــم ت ـــه مه نکت
ـــروت  ـــرای ث ـــم ب ـــای عظی ـــیل ه ـــن پتانس ـــا از ای ـــه تنه ـــروز ن ـــه ام ـــا ب ـــه ت ک
ـــا ســـهل  ـــه ب ـــه درســـتی  اســـتفاده نشـــده اســـت بلک ـــی ب ـــی و درآمدزای آفرین

ـــتند. ـــی هس ـــگری دریای ـــای گردش ـــه ه ـــودی جاذب ـــال ناب ـــگاری در ح ان
 بعنـــوان مثـــال فـــک خـــزری کـــه گونـــه منحصـــر بـــه فـــرد و متفاوتـــی 
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یادداشت

سازمان هواپیمایی کشوری ورود هواپیمای بوئینگ 737 مکس بر فراز آسمان ایران را ممنوع اعالم کرد.
 به گزارش هفته نامه لجستیک و اقتصاد به نقل از تین نیوز؛ سازمان هواپیمایی کشوری، صدور نوتام )اطاعیه جهانی هوانوردی( مبنی بر ممنوعیت پرواز 

هواپیماهای بوئینگ 737 مکس را تأیید کرد.
تاکنون بیش از 40 کشور از جمله آمریکا پرواز این هواپیما را ممنوع اعام کرده اند.

رویترز نیز در گزارشی اعام کرده است؛ با سقوط مرگبار هواپیمای 737 مکس 8 در اتیوپی و زمین گیر کردن آن در سراسر جهان، با سقوط ارزش سهام 
بوئینگ، این شرکت 26.6 میلیارد دالر ضرر کرد و 600 میلیارد دالر سفارش هم در معرض خطر قرار گرفت.

آسمان ایران به روی بوئینگ 737 بسته شد
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ــای  ــی هـ ــه، آلودگـ ــی رویـ ــد بـ ــت، صیـ ــراض اسـ ــال انقـ ــت در حـ اسـ
نفتـــی، پســـاب کشـــاورزی و فاضـــاب شـــهری و صنعتـــی همـــه و همـــه 
ـــای  ـــا ورود توره ـــی ب ـــد و حت ـــی کن ـــد م ـــران را تهدی ـــای ای ـــات دریاه حی
ــران در  ــای گردشـــگری ایـ ــه هـ غیرتخصصـــی کیفیـــت و ســـامت جاذبـ
معـــرض نابـــودی قـــرار گرفتـــه اســـت. چـــرا کـــه تـــور لیـــدر متخصـــص 
ـــگران در  ـــت، گردش ـــگری کجاس ـــای گردش ـــه ه ـــم جاذب ـــه حری ـــد ک ـــی دان م
ـــوع  ـــد و در مجم ـــی دارن ـــد و نبایدهای ـــه بای ـــا چ ـــه ه ـــن جاذب ـــا ای ـــه ب مواجه
ـــی  ـــن در حال ـــت؟ ای ـــه اس ـــی چگون ـــی و تاریخ ـــر طبیع ـــت از اث ـــوه حفاظ نح
اســـت کـــه امـــروزه بـــا ورود افـــراد مبتـــدی و غیرحرفـــه ای بـــه صنعـــت 
ـــه  ـــات جاذب ـــی، حی ـــای غیرتخصص ـــد ه ـــور، بازدی ـــدری ت ـــگری و لی گردش
ـــفانه  ـــت. متاس ـــرارداده اس ـــد ق ـــرض تهدی ـــران را در مع ـــگری ای ـــای گردش ه
ـــرل آن از  ـــه کنت ـــده ک ـــاد ش ـــدازه ای زی ـــه ان ـــا ب ـــه  توره ـــن گون ـــداد ای تع
ـــال  ـــوان مث ـــه عن ـــت. ب ـــده اس ـــوار ش ـــیار دش ـــی بس ـــای متول ـــوی نهاده س
ـــراث  ـــود دارد و اداره می ـــگری وج ـــس گردش ـــزار آژان ـــدود دو ه ـــران ح در ته
ـــت  ـــرل فعالی ـــرای کنت ـــزی ب ـــه ناچی ـــرو و بودج ـــگری نی ـــی و گردش فرهنگ

ایـــن تعـــداد آژانـــس گردشـــگری در اختیـــار دارد. 
ـــگران  ـــی گردش ـــد زندگ ـــی توانن ـــص م ـــای غیرمتخص ـــر توره ـــوی دیگ از س
را بـــه خطـــر بیندازنـــد و ضـــد تبلیـــغ بزرگـــی بـــرای گردشـــگری ایـــران 
ـــول  ـــا اص ـــا ب ـــد. آنه ـــود آورن ـــی بوج ـــگری دریای ـــاص گردش ـــور خ ـــه ط و ب
ـــا  ـــه ب ـــه مواجه ـــتند و طریق ـــنا هس ـــی ناآش ـــای طبیع ـــده ه ـــا پدی ـــه ب مواجه

ایـــن نـــوع اتفاقـــات را بخوبـــی  نمـــی داننـــد. بـــرای مثـــال نمـــی داننـــد 
ـــا  ـــا ی ـــه از دری ـــدام نقط ـــا ک ـــت ی ـــوه کجاس ـــک ک ـــاک ی ـــای خطرن ـــه ه گردن
ـــا  ـــن ن ـــد. ای ـــی طلب ـــگران م ـــرای گردش ـــژه را ب ـــی وی ـــات امنیت ـــر ماحظ کوی
ـــر منجـــر شـــود و در مجمـــوع  ـــران ناپذی ـــه حـــوادث جب ـــد ب ـــی توان آگاهـــی م
ـــد.  ـــران بزن ـــگری ای ـــت گردش ـــان صنع ـــه ج ـــره نیم ـــر پیک ـــی ب ـــه بزرگ ضرب
ناگفتـــه، واضـــح اســـت کـــه حفـــظ ایمنـــی و ســـامت اولویـــت اول هـــر گردشـــگر 
اســـت و ایـــن اولویـــت مهـــم بایـــد بـــه دســـت افـــراد متخصـــص ســـپرده شـــود. 
از ســـوی دیگـــر ایـــن موضـــوع کـــه گردشـــگران نبایـــد بـــه هـــر تـــور 
ـــال حاضـــر  ـــود. در ح ـــازی ش ـــگ س ـــد فرهن ـــد، بای ـــاد کنن غیرتخصصـــی اعتم
ـــاز  ـــای مج ـــی فهرســـت توره ـــراث فرهنگ ـــازمان می ـــانی س ـــاع رس ـــگاه اط پای
و تخصصـــی را منتشـــر کـــرده اســـت. راهنمـــای ایـــن تورهـــا دوره هـــای 
تخصصـــی تورگردانـــی را زیـــر نظـــر متخصصـــان گذرانـــده انـــد و اشـــراف 
کامـــل بـــه جاذبـــه هـــای گردشـــگری و ماحظـــات آن دارنـــد. بنابرایـــن  
ـــت. ـــده اس ـــل ش ـــف عم ـــا ضعی ـــانی ه ـــاع رس ـــوع اط ـــن ن ـــاره ای ـــی درب حت
بـا تمـام ایـن اوصـاف متوجـه می شـوید که وجـود پتانسـیل های گردشـگری 
بـه تنهایـی کافی نیسـت و برای آنکه بتوان گردشـگری دریایی ایـران را تبدیل 
بـه یـک صنعـت درآمـدزا کـرد نیـاز بـه برنامه ریـزی هـای دقیق، کارشناسـی 
و سـرمایه گـذاری هـای فـراوان دارد. ایـن اتفاق تاکنـون در حوزه گردشـگری 
دریایـی ایـران رخ نـداده اسـت و ایـن  امر سـبب شـده که صنعت گردشـگری 

در ایـن بخـش کارایی الزم را نداشـته باشـد. 



رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از موافقت بانک مرکزی با نرخ گذاری خدمات دریافتی و فروشی شرکت های هواپیمایی طبق ارز نیما 
خبر داد.

 به گزارش هفته نامه لجستیک و اقتصاد به نقل از فارس؛ علی عابدزاده گفت: به تازگی اختصاص ارز نیما به شرکت های هواپیمایی سرعت گرفته است.
او افزود: بانک مرکزی پذیرفت  که ارز نیما در همه جنبه ها به صنعت حمل ونقل هوایی اختصاص یابد و نرخ ها، در خدماتی که شرکت ها می فروشند و خدماتی 

که دریافت می کنند، بر اساس ارز سامانه نیما باشد.
عابدزاده ادامه داد: ظرف چند هفته اخیر نرخ های بلیت هواپیما با دالر نیما )حدود 8 هزار تومان( بسته شد و تغییرات خاصی در قیمت ها نداشته ایم. نرخ بلیت 

شرکت های هواپیمای خارجی  کاهش یافت چون بر اساس قیمت نیما بود و شرکت های داخلی هم کم و بیش ارز نیما دریافت کرده اند.

او در پاسخ به اینکه چرا این کشتی متوقف شده است، اظهار داشت: دلیل این امر هنوز برایمان مشخص نیست و در دست بررسی است.
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دبیر کمیسیون اقتصاد گردشگری، ورزش و هنر اتاق ایران از ورود سرمایه گذاران به  گردشگری دریایی خبر می دهد:
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گفتگو

نرخ بلیت پروازهای داخلی طبق ارز سامانه نیما بسته شد
Mar 2019|Vol 1|No. 37|9Pages

المپیـک ریـو 2008 بـرای چین هشـت میلیـارد دالر ارزآوری داشـت. 
درآمـدی چشـمگیر از اقتصـاد ورزش کـه حتـی بـه ذهـن مـا خطور 
نمـی کنـد. ایـن جمـالت را مسـعود شـیرین کالم، دبیـر کمیسـیون 
گردشـگری اتـاق ایـران بـه لجسـتیک و اقتصـاد مـی گویـد و تاکید 
مـی کنـد کـه اتاقی ها بـه دنبـال توسـعه ورزش هـا و تفریحـات آبی 
در دو دریـای شـمال و جنـوب ایـران هسـتند. ایـن پیگیـری هـا نـه 
تنهـا بـه دریافـت موافقـت نامـه هـا و مذاکـرات با سـرمایه گـذاران 
رسـیده بلکـه اقداماتـی بـرای خریـد و واردات تجهیـزات ورزش های 
آبـی به ایران انجام شـده اسـت. شـیرین کالم مـی گوید: ایـن رویداد 
یکـی از مهمتریـن گام هـا بـرای توسـعه گردشـگری دریایـی اسـت 
و مـی توانـد فضـای شـاد و مفرحـی در سـواحل ایـران ایجـاد کند و 
بـه ایـن موضـوع فکـر شـده اسـت کـه در آینـده سـواحل ایـران به 
محـل برگـزاری رویدادهـای جهانـی ورزش هـای آبـی تبدیـل شـود. 
مشـروح گفـت و گـوی لجسـتیک و اقتصـاد را بـا دبیـر کمیسـیون 
خوانیـد:  مـی  را  ایـران  اتـاق  هنـر  و  ورزش  گردشـگری،  اقتصـاد 

 ســـال گذشـــته پنـــج اســـتان ســـاحلی ایـــران  رکـــورددار 
ـــیل  ـــن پتانس ـــود ای ـــا وج ـــدند. ب ـــوروزی ش ـــافران ن ـــذب مس ج
چـــرا ســـرمایه گـــذاری در حـــوزه گردشـــگری دریایـــی ایـــران 

ضعیـــف و قابـــل چشـــم پوشـــی اســـت؟
 گردشـــگری دریایـــی و ورزش هـــای آبـــی بـــه تازگـــی یکـــی از 
اولویـــت هـــای کمیســـیون گردشـــگری، ورزش و هنـــر اتـــاق ایـــران شـــده اســـت 
ـــی دارد  ـــی بســـیار باالی ـــه اقتصـــاد ورزش، گـــردش مال ـــرآن اســـت ک ـــاد ب و اعتق
ـــوع  ـــرده و موض ـــوع ورود ک ـــن موض ـــه ای ـــران ب ـــاق ای ـــت ات ـــن جه ـــه همی و ب
ـــم  ـــی دانی ـــا م ـــا اســـت. م ـــن رشـــته ه ـــن ای ـــی یکـــی از مهمتری ـــای آب ورزش ه
کـــه مـــردم بـــه ســـواحل عاقـــه فـــراوان دارنـــد و اســـتان هـــای شـــمالی 
ـــه  ـــگر را ب ـــذب گردش ـــای اول ج ـــه ه ـــه رتب ـــی اســـت ک ـــی در پ ـــای پ ـــال ه س
ـــای  ـــه در اســـتان ه ـــی ک ـــای طبیع ـــه ه ـــار جاذب ـــا در کن ـــد ام ـــی آورن دســـت م
ـــه  ـــود. ب ـــی ش ـــاس م ـــی احس ـــات آب ـــی تفریح ـــای خال ـــود دارد، ج ـــاحلی وج س
نظـــر مـــی رســـد ورزش هـــای آبـــی و توســـعه آن مـــی توانـــد گردشـــگری 

ـــد.  ـــول کن ـــی متح ـــه کل ـــران را ب ـــی ای دریای

سوت شروع ورزش های آبی در سواحل 
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رشد ۲۵ درصدی جابه جایی مسافر در ایستگاه راه آهن تهران
 مدیرکل راه آهن تهران از جابه جایی ۱۱ میلیون و 9۵ هزار نفر مسافر در ایستگاه های مسافری راه آهن تهران سال جاری خبر داد.

 به گزارش هفته نامه لجستیک و اقتصاد به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ عابدین هادی نژاد با اعام این خبر گفت: با توجه به اینکه در سال گذشته مسافران 
خروجی چهار میلیون و 438 هزار و 855 نفر بوده اند، این رقم در سال 97 و طی 11 ماه گذشته به پنج میلیون و 540 هزار و 225 نفر رسیده است که نشان دهنده افزایش 

25 درصدی است. همچنین در سال 96 رقم ورود مسافران به این ایستگاه معادل چهار میلیون و 435 هزار و 467 نفر بوده است.

Mar 2019|Vol 1|No. 37|9Pages

ـــی و ورزش هـــای گردشـــگری دریای
آبی یکـی از اولویت های کمیسـیون
 گردشگری، ورزش و هنر اتاق ایران است 

 اتاق در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟
 مطالعـات و گفـت و گـو هایـی بـا کارشناسـان کشـورهای پیشـرو در حـوزه 
هـای ورزشـی و تفریحـات آبـی، سـفرهایی بـه شـهرهای سـاحلی آذربایجـان و 
ترکیـه و کشـورهایی کـه عمدتـا در آسـیای میانـه واقـع شـده انـد، انجام شـد و 
همچنیـن واردات و تولیـد شـناورهای دریایـی و قایـق هـای 50 تـا 100 نفـره و 
ابـزار تفریحـات آبی درخواسـت شـده اسـت. عـاوه بر ایـن مذاکراتی بـا تعدادی 
سـرمایه گـذار انجـام و دریاهـای شـمال و جنـوب از نظـر مسـایل فنـی و ایمنی 

بررسـی شـد و قـرار اسـت ایـن فعالیـت از دریـای خزر آغاز شـود. 
تـا پیـش از ایـن در زمینـه ورزش هـا و تفریحات آبـی فعالیتی انجـام نگرفت. در 
حـال حاضـر هم این فرآیند شـروع شـده امـا در مراحل اولیـه قـرار دارد. به نظر 
مـی رسـد تفریحـات آبی عاوه بر اینکه می تواند به رونـق و اقتصاد منطقه کمک 
کنـد، در چشـم انـداز بلندمدت می تواند ایـران را به یکی از محـل های برگزاری 
مسـابقات ورزش هـای آبـی در جهان تبدیل کند. المپیک ریـو 2008 برای چین 
هشـت میلیـارد دالر درآمـد ارزی داشـت. در حالی که این نـوع درآمدها به ذهن 
مـا نیـز خطـور نمی کنـد. بنابراین شـروع این فعالیـت رخداد خوبی اسـت و باید 
قـدم بـه قـدم پیـش رفـت تـا بتـوان در یک چشـم انـداز بلند مـدت بـه یکی از 

قطب های ورزش های آبی جهان تبدیل شد.

 برای برگزاری مسابقات ورزش های آبی نیزبرنامه ریزی شده است؟آیا 
با تیم ها یا فدراسیون های مربوطه مذاکراتی صوت گرفت؟

 بله. برای اولین گام بعد از ایجاد سایت ورزش های آبی و خرید تجهیزات، 
تصمیم بر آن شد که مسابقات ورزش های آبی دانشجویان در سواحل برگزار شود 
که در این زمینه مذاکراتی با مدیران منطقه آزاد اروند، دانشگاه پیام نور و اتاق 

بازرگانی خرمشهر و مسئوالن منطقه آزاد کیش صورت گرفت. 
 

 نظر سرمایه گذاران چیست؟ تا چه اندازه راغب هستند که در این 
بخش سرمایه گذاری کنند؟

 سرمایه گذارهایی که با آنها مذاکره شد، عاقمند ورود به این حوزه هستند اما 
در حال حاضر به دلیل عدم ثبات اقتصادی، تحریم ها و مسایلی که در سطح کان 
اقتصاد کشور وجود دارد، با احتیاط برخورد می کنند از سوی دیگر مشکات مهم 

دیگری در این زمینه وجود دارد که باید تکلیف آنها روشن شود تا سرمایه گذار 
بتواند با خیال آسوده دارایی خود را به این بخش بیاورند.

 مهمترین مشکالت و ابهامات این حوزه چیست؟
 یکـی از مهمتریـن ایـن موانـع آن اسـت کـه تکلیف مالکیـت ایده پـردازی با 
قوانیـن تنظیم بازار ایران مشـخص نیسـت یا سـرمایه گـذار در زمینـه ایجاد زیر 
سـاخت، خرید کشـتی های تفریحی و تجهیزات ورزش های آبی سـرمایه گذاری 
کنـد در مقابـل چـه تضمیـن هایـی وجـود دارد کـه یـک رقابت سـالم در بسـتر 
سرمایه گذاری در این حیطه رخ دهد؟ چه تضمین هایی برای تامین سوخت یا 
نگهداری ادوات و تجهیزات وجود دارد؟ چرا که تا به امروز چنین تجربه ای وجود 
نداشته است و اولین بار است که در این حوزه ورود می شود، بنابراین سرمایه 
گذار با ابهام هایی مواجه است که باید این ابهام ها حل شود. نکته دیگر این است 
تصمیم  های  دستگاه  آبی  های  ورزش  بویژه  و  دریایی  گردشگری  حوزه  در  که 
گیرنده متعددی وجود دارند و همین موضوع زمان و انرژی زیادی از سرمایه گذار 
می گیرد. از سوی دیگر مقوله نقل و انتقاالت مالی و تجارت خارجی ایران است که در 
حـــال حاضـــر ورود تجهیـــزات بـــه کشـــور را بـــا اختـــال مواجـــه کـــرده 
ـــد  ـــن رون ـــه ای ـــت ک ـــده اس ـــث ش ـــکات باع ـــن مش ـــوع ای ـــت و ... در مجم اس

ـــورت  ـــه ص ـــوع ب ـــن موض ـــده ای ـــالهای آین ـــا در س ـــش رود ام ـــدی پی ـــه کن ب
ـــرای  ـــاد ب ـــرح و ش ـــای مف ـــاد فض ـــن ایج ـــا ضم ـــد ت ـــد ش ـــال خواه ـــدی دنب ج

ـــود. ـــک ش ـــران نیزکم ـــی ای ـــای آب ـــه ورزش ه ـــی ب ـــگران دریای گردش
 

 آیـا بـرآوردی از میـزان درآمدزایـی راه انـدازی و توسـعه سـایت 
ورزش های آبی شده است؟

ــای  ــی ورزش ه ــزان درآمدزای ــه می ــق در زمین ــی و دقی ــرآورد کارشناس  ب
آبــی بــرای اســتان هــای ســاحلی نشــده اســت امــا ایــده هــای متعــددی بــرای 
ــی وجــود دارد کــه برگــزاری جشــن هــا و کنســرت هــا  توســعه تفریحــات آب
ــتند.  ــا هس ــه آنه ــی و ... از جمل ــای دریای ــتوران ه ــا رس ــتی ی ــه کش ــر عرش ب
ــواحل  ــادتری در س ــد و فضــای ش ــی کنن ــتقبال م ــردم اس ــه م ــم ک ــی دانی م

ــد شــد.  ــران ایجــاد خواه ای
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گزارش

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران از افتتاح ۱0 کیلومتر دیگر از جاده هزار چهار خطه شده، برای بهره برداری مسافران و گردشگران در 
تعطیالت نوروزی خبر داد.

به گزارش هفته نامه لجستیک و اقتصاد به نقل از اداره ارتباطات و اطاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران؛ مدیر این اداره کل گفت: 10کیلومتر 
دیگر از جاده هزار چهار خطه شده که برای بهره برداری مسافران و گردشگران در تعطیات نوروزی افتتاح می شود.

سید محمد نظری اظهار داشت: این مسیر از منطقه پارک جنگلی آمل شروع و تا تونل و باالدست ادامه دارد که برای ساخت ابنیه و آسفالت آن افزون بر50 
میلیارد ریال از محل اعتبار ملی هزینه شده است.

 این مسیر به علت تقاضای زیاد مسافران، گردشگران و بازرگانان و همچنین به منظور تسهیل در امر جابه جایی هموطنان  در ناحیه جنوب کشور برقرار می شود.

۱0 کیلومتر دیگر از چهارخطه محور هراز زیر بار ترافیک می رود
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قیمت های افسارگسیخته پروازها، مقاصد محبوب مسافران نوروزی را فاقد توجیه اقتصادی کرد:

 پنج اسـتان سـاحلی ایران در نوروز 97 رکورددار جذب مسـافران نوروزی شدند 
و اسـتان هـای پرطرفـدار سـفرهای نوروزی در سـالهای گذشـته را پشـت سـر 
گذاشـتند. اسـتان هایی مانند فارس، اصفهان و خراسـان همگی در نوروز 97 در 
رتبه های بعدی جذب گردشگران نوروزی قرار گرفتند. با این وجود و درست در 
شـرایطی که تصور می شـد جهش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید ایرانی ها باعث 
می شود که گردشگری داخلی جایگزین تورهای خارجی نوروز شود، قیمت های 
سرسام آور بلیت هواپیما سفر به جنوب را برای بسیاری از مسافران ایرانی فاقد 
توجیه اقتصادی کرده است. در نوروز 98 بلیت پرواز رفت و برگشت یک نفر به 
جزیره کیش حدود دو میلیون تومان است که با احتساب هزینه هتل و اقامت 
در این جزیره، به راحتی می توان هزینه پنج تا 6 میلیون تومانی سفر به کیش 

را با تورهای خارجی جایگزین کرد. 

 نرخ جمعیت در سواحل جنوب پایین تر از میانگین کشور
طول سواحل ایران حدود پنج هزار و 800 کیلومتر است که 890 کیلومتر آن 
در شمال واقع بوده و شامل ساحل استان های گیان، مازندران و گلستان است 

و چهار هزار و 900کیلومتر ساحل ایران نیز در جنوب کشور واقع شده است. 

از مجموع کل سواحل کشور حدود 840 کیلومتر آن پیرامون جزایر توزیع شده 
و استان های گیان، مازندران، گلستان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان 
و بلوچسـتان در شـمال و جنوب کشـور هفت استان ساحلی محسوب می شوند. 
ایـن موضـوع در حالی رخ می دهد که اقلیم متفاوت دو دریا در شـمال و جنوب 
ایران یکی از پدیده های نادر و پتانسـیل های گردشـگری ایران اسـت. در حالی 
کـه دریـای شـمال اقلیم خنـک و مرطوب مدیترانـه ای دارد در اقلیـم جنوب با 
درآمد  تواند  می  تنهایی  به  پدیده  این  که  روبرو هستیم  استوایی  هوای  و  آب 
سرشاری نصیب مردم ساحل نشین ایران کند. با این وجود جالب است که بدانید 
نرخ بیکاری در استان های همجوار با سواحل ایران به ویژه در نوار جنوبی بسیار 
باید جزء مرفه ترین استان های  باالست و برخی استان های حاشیه دریا که 

ایران باشند به عنوان استان های محروم شناخته می شوند. 
فقر و توسعه نیافتگی سواحل ایران موجب شده است که جمعیت در استان های 
ساحلی ایران برخاف قاعده اقتصاد دریا و توسعه تمدن در کنار آب، پایین باشد. 
انتقاد از توسعه نیافتگی اقتصاد  با  عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی 
ایران گفته است در حال حاضر در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان  دریا در 
میانگین جمعیت نسبت به سایر نقاط کشور بسیار پایین است و به طور میانگین 

سواحل ایران در سایه گرانی
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سرپرست  شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران گفت: این شرکت در ایام پیک نوروزی پنج هزار و ۱70 قطار سرویس دهی خواهند کرد.
 به گزارش هفته نامه لجستیک و اقتصاد به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ سعید رسولی در این باره گفت: راه آهن جمهوری اسامی ایران 
طی برنامه ریزی های فشرده ای برای ایام نوروز حدود دو میلیون و 100 هزار نفر ظرفیت صندلی ریلی ایجاد کرده است که در قالب پنجهزار و 170 قطار 

در 22 روز سرویس دهی خواهند کرد.
وی افزود: قیمت بلیت قطارهای مسافری از شهریور سال 1394 که 10 درصد افزایش داشته است تا امروز تغییر چندانی نداشته و برای این امر باید از 

شرکت های خصوصی حمل ونقل ریلی تشکر ویژه به عمل آید.

مهیاسازی دو میلیون و ۱۰۰ هزار صندلی قطار برای ایام نوروز 
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قیمـــت هـــای سرســـام آور بلیـــت 
هواپیمـــا ســـفر بـــه جنـــوب را فاقـــد 
توجیـــه اقتصـــادی کـــرده اســـت

نرخ جمعیت در شهرهای ساحلی ایران به جمعیتی حدود 4.8 نفر در کیلومتر 
مربع رسیده  است که بسیار رقم پایینی است. او تاکید می کند در برخی مناطق 
ساحلی حتی پراکندگی جمعیت به یک و نیم نفر در کیلومتر مربع می رسد. 

 استان های ساحلی رکورددار جذب مسافران نوروزی
ــرایطی رخ  ــا در ش ــاد دری ــاحلی و اقتص ــای س ــتان ه ــه اس ــی ب ــی توجه ب
ــوروز 97 اســتان هــای ســاحلی محبــوب تریــن مقاصــد  مــی دهــد کــه در ن
ــازمان  ــام س ــاس اع ــر اس ــدند. ب ــام ش ــوروزی اع ــافران ن ــگری مس گردش
ــوروزی ثبــت  ــون مســافرت ن ــراث فرهنگــی در ســال 97 حــدود 53 میلی می
ــدران همچنــان رتبــه نخســت ســفر های  شــد کــه از ایــن میــان اســتان مازن
نــوروزی را بــه خــود اختصــاص داد و پذیــرای حــدود 12 میلیــون نفــر مســافر 
ــگاه دوم  ــافر در جای ــون مس ــت میلی ــت هف ــا ثب ــم ب ــان ه ــتان گی ــود. اس ب
ایســتاد و اســتان بوشــهر بــا ثبــت 6 میلیــون مســافر نــوروزی در جایــگاه ســوم 
ســفر های نــوروزی 97 قــرار گرفــت. رتبــه چهــارم و پنجــم ســفرهای نــوروزی 
هــم بــه اســتان هــای ســاحلی رســید و اســتان های هرمــزگان، خوزســتان ایــن 

رکــورد را بــه دســت آوردنــد و جالــب اســت کــه بدانیــد اســتان های رکــورددار 
ــدی  ــای بع ــان و خراســان در رکورده ــارس، اصفه ــد ف ســالهای گذشــته مانن

اســتان هــای ســاحلی ایــران قــرار گرفتنــد.
با این وجود گردشگری دریایی ایران بسیار مهجور مانده و از ابتدایی ترین امکانات 
محروم است. جالب است که بدانید جزیره هرمز به عنوان یکی از پرطرفدارترین 
جزایر جنوب ایران تا امسال از داشتن هتل محروم بود و تازه در دقیقه نود سال 

97 و در آخرین روزهای اسفند امسال صاحب اولین هتل اختصاصی شد. 
بـه گفتـه کارشناسـان صنعـت گردشـگری درحالی کـه صنایـع کشتی سـازی 
و دریانـوردی از یـک رکـود جهانـی رنـج می برنـد، امـا خوشـبختانه صنعـت 
گردشـگری در حـال رشـد بوده و کارشناسـان رشـد چهار درصـدی را برای این 

صنعـت تـا سـال 2020 پیش بینـی می کننـد.
همیـن موضـوع موجـب شـده اسـت کـه در اغلـب کشـورهای دنیـا توجـه بـه 
تورهـای دریایـی، ورزش هـا و تفریحـات آبـی، غواصـی و سـایر سـرگرمی های 

مرتبـط بـا سـاحل و فراسـاحل در صـدر برنامه هـای گردشـگری قـرار دارد و 
همیـن باعـث شـده تـا کشـورهای مختلـف سـعی  کننـد حتـی از کوچک ترین 

ظرفیت هـای آبـی، دریایـی و سـاحلی خـود بیشـترین اسـتفاده را ببرنـد.
ایران حتی یک سند راهبردی جامع  به عقیده کارشناسان صنعت گردشگری 
در زمینه اقتصاد دریا و گردشگری دریایی ندارد. از امکانات و زیرساخت های 
نداشته صنعت گردشگری دریایی در ایران که گذر کنیم در سال جاری، قیمت 
بلیت های پرواز نوروزی به صورت سرسام آوری گران بود و همین موضوع توجیه 

اقتصادی سفر به سواحل جنوب و جزایر آن را تحت الشعاع قرار داده است. 

 هزینه سفر به سواحل جنوب ایران معادل تورهای خارجی
در سـایت هـای فـروش بلیـت هواپیمـا کـه جسـت و جـو کنیـم قیمـت بلیـت 
پـرواز بـه اسـتان هـای هرمـزگان و بوشـهر تا یـک میلیـون و 200 هـزار تومان 
هـم مـی رسـد. نـرخ بلیت پـرواز برگشـت از کیـش در روز 13 فروردیـن حدود 
یـک میلیـون و 200 هـزار تومـان ثبت شـده اسـت. حداقـل قیمت هـای رفت 
بـه ایـن جزیـره پرطرفـدار در نیمـه اسـفند 97 بیـن 600 تـا 700 هـزار تومان 

بـوده اسـت. بـا این اوصـاف هزینه رفت و برگشـت یک مسـافر بـه کیش حدود 
دو میلیـون تومـان تمـام مـی شـود کـه اگـر بخواهیـم میانگیـن 300 تـا 400 
هـزار تومانـی هزینـه هر شـب اقامـت در هتل هـای جزیـره را در نظـر بگیریم، 
قیمـت یـک هفتـه اقامـت در کیـش حـدود پنـج تـا 6 میلیـون تومـان تمـام 
مـی شـود. طبیعـی اسـت کـه بـا ایـن نـرخ هـا بسـیاری از مسـافران ایرانـی 
بـه جنـوب مـی کننـد. گرچـه  تورهـای خارجـی را جایگزیـن هزینـه سـفر 
مسـئوالن سـازمان هواپیمایی کشـوری و مقصود اسـعدی سـامانی، دبیر انجمن 
ایرالیـن هـا مـی گوینـد کـه ایـن نـرخ ها گـران فروشـی اسـت امـا بهانـه آنها 
بـرای کنتـرل ایـن گران فروشـی ها در سـالهای گذشـته فروش بلیت از سـوی 
آژانـس هـای مسـافرتی و تخلف آنها بوده اسـت و البته سـازمان میراث فرهنگی 
و گردشـگری هـم کمتـر بـه صـورت جـدی وارد مبـارزه بـا ایـن تخلفات شـده 
اسـت. نتیجـه ایـن اتفاق هم چیـزی جز زیان بـه صنعت نیمه جان گردشـگری 

در ایران و شـاخه گردشـگری دریایی نبوده اسـت. 
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ـــی  ـــداری و قطع ـــه ناپای ـــه ب ـــا توج ـــرک ب ـــکار گم راه
ـــده در  ـــود آم ـــام بوج ـــفارش و ازدح ـــت س ـــامانه ثب س
برخـــی گمـــرکات در ایـــام پایانـــی ســـال و تعطیـــالت عیـــد
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