آبان  1394تازه های آماری؛ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،شماره چهارم

تازههای آماری بخش ميراث فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگری
در فصل بتابستان سال  29تعداد کل مجوزهای صادر

 )1میراث فرهنگی
در این بخش به بررسی وضعیت آماری بخش میراث
فرهنـگی شـامل؛ تـعداد مجوزهای صـادر شده
باستانشناسی و مقایسه عملکرد آماری اشیاء مرمت
شده طی فصل تابستان سالهای  29و  29پرداخته
میشود.

شده در مجموع  97مجوز بوده است .از مجموع 97
مجوز صادر شده ،گمانهزنی با  12مجوز و بررسی و
شناسایی با  19مجوز به ترتیب ،بیشترین و کمترین
تعداد مجوز صادر شده را به خود اختصاص دادهاند .در
فصل تابستان سال  29در مجموع  29مجوز صادر شده
که نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود  109درصد
رشد را نشان میدهد .از مجموع  29مجوز صادر شده
در تابستان  ،29گمانه زنی با  99مورد و بررسی و

تعداد مجوزهای صادره باستانشناسی

شناسایی با  11مورد به ترتیب بیشترین و کمترین

در جـدول( )1رونـد صـدور مجـوزهای بـاستان-

تعداد مجوزهای صادر شده را به خود اختصاص دادهاند.

شناسی به منظور کاوش ،گمانهزنی به منظور
تعیین حریم و بررسی و شناسایی در محوطههای
تاریخی طی تابستان سالهای  29و  29ارائه شده
است.

مرمت اشیاء
جدول( )9به بررسی و مقایسه آمار تعداد اشیاء
مرمـت شـده طی سالهای  1929و  1929می-
پردازد.

جدول( ،)1تعداد مجوز صادر شده باستانشناسی
دوره زمانی

تابستان 93

تابستان 99

رشد

کاوش
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بررسی و شناسایی
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جدول( ،)1تعداد اشیاء مرمت شده

گمانهزنی

19
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131

سال

1391

1393

رشد

مجموع
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104

تعداد
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مأخذ؛ پژوهشکده باستانشناسی
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مأخذ؛ اداره کل موزهها

آبان  1394تازه های آماری؛ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،شماره چهارم
همانطور که مالحظه میشود در سالهای  1929و
 29به ترتیب  19190 ،9002شیء مرمت شده
است .از جمله عوامل مؤثر بر رشد فزاینده تعداد
اشیاء مرمت شده در سال  1929نسبت به سال
 1929میتوان به افزایش اعتبار و نظارت دقیق بر

گردشگران ورودی و خروجی
آمارهای بخش گردشگری طی فصل تابستان
سالهای  1929و  1929در جـدول( )9ارائه شده
است.

اعتبارات اعطایی و عملکرد واحدهای دریافت کننده

همانطور که مالحظه میگردد ،حدود  1/2میلیون

اشاره نمود .البته تصحیح و اصالح روند آمارگیری

نفر گردشگر در فصل تابستان  1929وارد کشور

نیز میتواند تأثیرگذار باشد.

شدهاند ،این در حالی است که حدود  1/9میلیون
نفر نیز از کشور به منظور مقاصد مختلف
گردشگری خارج شدهاند .تراز گردشگری در فصل

نمودار( ،)1مقایسه تعداد اشیاء مرمت شده

تابستان  1929حدود هفتاد هزار نفر مازاد داشته
است.
15000

طی تابستان سال  29حدود  1/9میلیون نفر

10000

گردشگر وارد کشور شدهاند که در مقایسه با دوره

تعداد اشیاء مرمت شده
5000

مشابـه سال قبـل حدود  9درصد رشد را نشان
میدهد .در تابستان سال  29حدود  1/8میلیون

0
1393

1392

نفر گردشگر از کشور خارج شدهاند که در مقایسه
با تابستان سال گذشته  98درصد رشد داشته
است .کشورهای عراق ،آذربایجان ،ترکیه ،افغانستان
و ترکمنستان به ترتیب بیشترین گردشگران

 )2تحوالت بخش گردشگری
در این بخش به بررسی وضعیت آماری بخش
گردشگری شامل؛ گردشگران ورودی ،گردشگران
خروجی ،واردات و صادرات مسافرت و بررسی جایگاه

ورودی بـه کشور را طی تابستان سال جاری
داشتهاند .کشورهای عراق ،ترکیه ،امارات ،عربستان
و آلمان نیز به ترتیب جزء  2مقصد برتر گردشگران
خروجی از کشور طی تابستان سال جاری بودهاند.

رقابتپذیری گردشگری ایران در منطقه و جهان

بررسی تراز گردشگری کشور از لحاظ تعداد

پرداخته میشود.

گردشگر مؤید کسری تراز در این بخش میباشد.
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آبان  1394تازه های آماری؛ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،شماره چهارم
دالر رسیده است .کاهش کسری تراز مسافرتی
نشانه مثبتی برای اقتصاد کشور در بخش

جدول( :)3گردشگران ورودی و خروجی(نفر)
سال
گردشگران

گردشگری میباشد.

تابستان 1393

تابستان 1399

درصد تغییر

1499910

1133311

9

ورودی
گردشگران

جدول( :)4واردات و صادرات مسافرت (ارقام به میلیون دالر)
1419394

1317941

13

سال

خروجی
تراز

70019

-144139

سه ماهه اول

سه ماهه اول

93

99

صادرات مسافرت

390

974

9

واردات مسافرت

1734

1093

19

تراز مسافرتی

-1394

-1094
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گردشگری
مأخذ؛ معاونت گردشگری و محاسبات گزارش

رشد

مأخذ :بانک مرکزی و محاسبات گزارش

واردات و صادرات مسافرت در تراز ارزی کشور
در جدول( ،)9آمارهای مربوط به واردات و صادرات
مسافرت در سه ماهه اول سالهای  1929و 1929

نمودار( ،)1مقایسه صادرات و واردات مسافرت

ارائه شده است .همانطور که مالحظه میشود ،در

2784
2068

فصل بهار  9789 ،1929میلیون دالر واردات

974

مسافرتی (ارز خروجی از کشور همراه مسافر) و
 820میلیون دالر نیز صادرات مسافرتی (ارز ورودی
به کشور همراه مسافر) داشتهایم .تراز بازرگانی
مسافرت کشور منفی  1829میلیون دالر بوده که
بیانگر کسری تراز مسافرتی است .در فصل بهار
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صادرات مسافرت
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واردات مسافرت
تراز مسافرتی
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سه ماهه اول  94سه ماهه اول 93

-2000

 1929واردات مسافرت با  99درصد کاهش نسبت
به مدت مشابه سال گذشته به  9098میلیون دالر
و صادرات مسافرت با  2درصد رشد نسبت به دوره
مشابه سال قبل به رقم  279میلیون دالر رسیده
است .تراز مسافرتی در این مدت باز هم منفی بوده
و با کاهش  99درصدی به منفی  1029میلیون
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جایگاه گردشگری ایران در منطقه و جهان
طبق آخرین آمار اعالم شده توسط مجمع جهانی
اقتصاد در سال ( 9012گزارش مربوط به سال 9019

آبان  1394تازه های آماری؛ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،شماره چهارم
میباشد) ایران در بین  191کشور جهان به لحاظ

جدول(،)9رتبهبندی ارکان رقابتپذیری گردشگری ایران در

رقابتپذیری گردشگری رتبه 27ام را به خود اختصاص

منطقه و جهان

داده است .این در حالی است که در بین  19کشور

ارکان

منطقه

جهان

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) در جایگاه

محیط کسب و کار

11

119

دوازدهم قرار گرفته است .این رتبهبندی در  9بعد و 19

امنیت و ایمنی

11

99

بهداشت و سالمت

11

93

آمادگی محیطی ،شرایط و چارچوب مقررات قانونی

منابع انسانی و بازار کار

14

114

گردشگری ،زیرساختها و منابع فرهنگی و تاریخی در

فناوری اطالعات و ارتباطات

13

93

اولویتدهی به سفر و

11

130

رکن انجام گرفته است .رتبه ایران به ترتیب در ابعاد

ابعاد

آمادگی محیطی

جدول( )2ارائه شده است .بهترین رتبه ایران در بعد

شرایط و

تاریخی و فرهنگی است که در منطقه در جایگاه اول و

چارچوب

در جهان نیز 27ام است .در جدول( )9رتبه ایران از

مقررات قانونی

گردشگری
گشودگی بینالمللی

11

119

رقابتپذیری قیمتی

1

1

پایداری محیطی

11

111

حمل و نقل هوایی

13

93

حمل و نقل زمینی و بنادر

9

79

خدمات گردشگری

14

119

مزیت در بین کشورهای منطقه و جهان میباشد.

منابع تاریخی و

منابع طبیعی

1

93

بدترین ویژگی ما نیز مربوط به محیط کسب و کار و

فرهنگی

منابع فرهنگی و تجارت سفر

1

37

لحاظ ارکان  19گانه ارائه شده است.
جدول فوق نشان میدهد که رتبه ایران از لحاظ منابع
فرهنگی و همچنین رقابتپذیری قیمتی دارای بیشترین

جدول( ،)1جایگاه رقابتپذیری گردشگری ایران در منطقه و
جهان
ابعاد

رتبه در منطقه

رتبه در جهان

آمادگی محیطی

11

93

9

99

زیرساختهای گردشگری

11

101

منابع تاریخی و فرهنگی

1

17

رتبه کلی

11

97

مقررات قانونی گردشگری

مأخذ؛ گزارش سال  9012مجمع جهانی اقتصاد
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زیرساختها

مأخذ؛ گزارش سال  9012مجمع جهانی اقتصاد

خدمات گردشگری ارزیابی شده است.

شرایط و چارچوب

گردشگری

