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 ازار گردشگري روسيهببررسي 

 راهكارها( و، موانع ها)ظرفيت 

 

 

 
 

 

 

 هديچك

 در را روسيه و ايران كشور ود شوروي،جماهير  اتحاد فروپاشي سپس و ايران رد اسالمي انقالب ظهور

 .بخشند عمق هازمينه همه رد را آن و هكرد ريزيپايه را ييدجد مناسبات بتوانند تا ادد قرار موقعيتي

 اندازه بهاي حوزه هيچ در ليو ،است يافته گسترش مدت اين در كشور دو بين تعامالت كه هرچند

 موجود، كه بنابر اقتضائاتدرحالي است نداشته چنداني پيشرفت امنيتي ـ نظامي و سياسي حوزه

 تاطح تاكتيكي از س روابط گسترش الزامات از يكيعنوان به فرهنگي و اجتماعي ،اقتصادي روابط توسعه

  است. كرده پيدا ضرورت طرفين براي كشور دو ميان راهبردي پيوند يك به رسيدن

 و پيوند يك سمتبه را كشور دو تواندمي محور،ملت روابط گسترش و محوردولت روابط از گذر

لِ در مركز بر بازار فعااولويت ت دور، بر همسايه ترجيح به توجه با لذا ،ببرد پيش پايدار و راهبردي اتحاد

 شرق رجيحتو  دارند مشتركي وجهمي ايران جمهوري اسال با كه كشورهايي و هاملّت ترجيح دسترس،

 را فيتظر اين خود اجتماعي و فرهنگي اقتصادي، مختلف ابعاد وجود با گردشگري صنعت غرب، بر

  د.گير قرار ويژه توجه مورد كشور دو جانبههمه تعامالت تقويت پيشرانعنوان به كه دارد

 كشور، هم باالي گردشگران خروجي اينس هاي بازار گردشگري روسيه،ويژگي ترينمهمازجمله 

 .كرد باالي آنها و وجود سطح عالي روابط سياسي و ديپلماتيك ميان دو كشور استهزينه

 ازاريابيامع بج، فقدان برنامه هاي آنگران روس از بازار ايران و ظرفيتعدم شناخت مردم و گردش

ند )مان نبههاي دوجاها و موافقتنامهاي پيمانعدم اجر ار روسيه،هاي كشور براي بازبا توجه به ظرفيت

 ها و امكاناتختنهايت كمبود زيرسادرقال ارز و فقدان زيرساخت مناسب انت نامه لغو رواديد(،موافقت

 خروجي مندي بيشتر از بازار گردشگرانموانع بهره ترينمهمشگران روس از الزم براي جذب گرد

ران ثبت از ايمتدوين سازوكارهاي مناسب براي تصويرسازي انند مكه با تدوين راهبردهايي است روسيه 

 ري روسيهگردشگ باكيفيت و ارزان(، در اولويت قرار دادن بازار عنوان مقصدي ايمن،)به در جامعه روس

 هاي گردشگري براي تسهيل ورودعنوان بازار هدف جذب گردشگر، تقويت زنجيره زيرساختبه

هاي مختلف صنعت ها در بخشگذاري روسترسازي براي سرمايهگردشگران روس و درنهايت بس

 هم كرد.ا فرارمندي بيشتر از اين بازار توان زمينه بهرهمي هاي اقتصاديگردشگري كشور و ساير حوزه
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 مقدمه

اي قهمنط حوزه در گردشگر پنج هر از نفر چهار جهانگردي جهاني سازمان رسميهاي گزارش طبق

ي و اساسي ردراهب تياهم داراي همسايگان واي منطقههاي بازار روازاين پردازند.مي مسافرت به خود

 خود ميليوني 150 به قريب جمعيت با روسيه كشور شوند.در توسعه گردشگري كشورها محسوب مي

 ويژه توجه مورد گردشگر، جذب هدف بازارهاي از يكيعنوان به تواندمي كه است همسايگاني از يكي

هشت  جزء گردشگر،هاي خروجي ميزان نظر از كشور اين سويك از كهاين بدليل ويژه توجه يرد.گ قرار

 سوبمح جهان اول كشور 10 در رديف حوزه اين دركرد هزينه ميزان نظر از و جهان اول كشور

  .دارد قرار دخو وضع بهترين و باالترين در ايران با روسيه سياسي روابط سطح ديگر ازسوي و شودمي

 منيتيا ـ نظامي و سياسي سطح از آنو تسري  گسترش و كشور دو روابط تقويت بر اين اساس،

 ايجاد براي كشور دو كند تايك ضرورت ايجاب مي عنوانبه فرهنگي و اجتماعي اقتصادي،هاي حوزه به

 .خاذ نمايندتاريزي و اقدام عملياتي الزم را برنامه سياستگذاري، ،بلندمدت و راهبردي رابطه يك

 اجتماعي اقتصادي، عوايد تواندمي چندوجهي پديده عنوانبه گردشگري موضوع استگذاري دريس

 توسط شرق هب نگاه رويكرد به توجه با سويك از چراكه باشد. داشته كشور براي فراواني فرهنگي و

 روسيه با تباطاتار قويتت اسالمي، انقالب دوم گام در خارجي سياست در اصلي راهبردعنوان به ايران

 ديگر زسويا .باشد قفقاز و ميانه آسيايهاي كشور تمامي با كشور روابط تقويت ساززمينه تواندمي

 اين در وفيقت عدم و است روسيه و ايران روابط مفقوده حلقه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي تعامالت

 گردد. تلقي شكننده و يكيتاكت هميشه كشور دو ارتباطات سطح شودمي باعث تعامالت

 ها،تاتي اوستيا، اهالي زبان،فارس اقوام ويژهبه شمالي، قفقاز مردمان فرهنگي و تاريخي هايزمينه

 كه استهايي ظرفيت دارند، زيادي مشترك نقاط ايراني فرهنگهاي ريشه با كه هاارمني و كردها

 اشد.بمؤثر  روسيه كشور با روابط در صادياقت و اجتماعي فرهنگي، ابعاد تقويتدر  تواندمي

 ابتدا تادارد  آن بر سعي گزارش اين ،روسيه گردشگري بازار اهميت و مذكور مطالب به توجه با 

 ضرورت تشريح با ادامه در و بپردازد ها،خروجي بازار بعد از روسيه گردشگري صنعت وضعيت تبيين به

 از ايمجموعهسرانجام  وكرده  بيان كشور برايرا  آن هايالشچ و موانع ترينمهم ،بازار اين تمركز بر

 .دهد ارائه موجود وضع پيشرفت و بهبود براي عملياتي اقدامات و هاراهبرد

 

 روسيه كشور مورد در كلياتي

 (چهارصد و هزار هفتادوپنج و ميليون هفده) 1۷٬0۷5٬400 با روسيه فدراسيون رسمي نام با روسيه

 در كشور اين دارد. قرار اوراسيا شمال در كه است جهان كشور پهناورترين وسعت، مربع كيلومتر
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 با نيز و شمالي منجمد اقيانوس و شمالي آرام اقيانوس با و است واقع خاوري اروپاي و شمالي آسياي

 مرز اروپايي و آسيايي كشور 14 با روسيه دارد. آبي مرز بالتيك درياي و سياه درياي خزر، درياي

 مرز بالتيك درياي و سياه درياي خزر، درياي ژاپن، درياي برينگ، درياي پيرامون كشورهاي با و ينيزم

 نقطه ترينشرقي تا منطقه نتريغربي زماني اختالف كهاست  ايگونهبه روسيهپهناوري كشور  دارد. آبي

 دربر را آفريقا قاره مساحت دوميك از بيشتر مساحتي روسيه همچنين است. ساعت ۹ حدود در روسيه

 در كه روسيه از بخشي .شودمي تقسيم آسيايي روسيه و اروپايي روسيه بخش دو به روسيه گيرد.مي

 در مساحتي و داده اختصاص خودبه را مربع متركيلو ميليون 4 حدود در وسعتي دارد قرار اروپا قاره

 زندگي بخش اين در روسيه جمعيت از درصد ۷۷ و شودمي شامل را روسيه وسعت درصد 24 حدود

 شهر دومين و دارد قرار كشور اين اروپايي بخش و غرب در روسيه پايتخت مسكو شهر كنند.مي

  رود.مي شماربه جهان شهرهاي ميان در منظر اين از ششمين و استانبول از پس اروپا پرجمعيت

 سرشماري براساس .دنياست پرجمعيت كشور نهمين ،جمعيت نفرميليون  146بيش از  با روسيه

 اين در قومي گروه 160 مجموع در اند.روس قوميت از كشور اين مردم از درصد 81 حدود ،2010 سال

 قومي اقليت ترينبزرگ و دهندمي لتشكي را روسيه جمعيت درصد ۹/3 تاتارها .دارند سكونت كشور

 يك از بيش هريك نيز ارمني و چچني باشقير، چوواش، ،اوكرايني اقوام شوند.مي محسوب كشور اين

 اقوام ديگر از هاقزاق و هاآذربايجاني ها،آسي ها،بالروسي قفقازي، مهاجران و دارند جمعيت نفر ميليون

 .اندروسيه پرجمعيت

شقير، چچن و هاي تاتار، باميليون نفر است، از قوم 20مسلمانان روسيه كه تعداد آنها حدود  

 .اينگوش، داغستاني، آذري و... هستند

 

 روسي دشگرانگر جذب ضرورت

 است. شورك دو تاريخي مناسبات مفقوده حلقهعنوان به روسيه و ايران ميان گردشگري صنعت توسعه

 سال هلچ در سياسي روابط ترينعالي داراي كهساله 500ه با سابقه روابط سياسي همساي كشور دو

هاي دو ظرفيت فته ورن فراتر امنيتي ـ دفاعي و سياسي سطح از روابط اين سفانهأمت ولي ،بوده اخير

  است. بوده كشور دو مقامات غفلت مورد اقتصادي و فرهنگي اجتماعي، هايكشور در حوزه

 وت تقوي موجب كه دارد را اين توانايي چندوجهي و پيچيده فعاليت يكعنوان به گردشگري

 با آنها به تنپرداخ و دادن اهميت كه هاييحوزه شود. ماندهمغفول هايحوزه در كشور دو روابط توسعه

 در آنچه است. شده تبديل ضرورت و الزام يك به امروزه كشور دو روابط سطح و همسايگي به توجه

 پيوند يك به لتبدي و ابعاد همه به فعلي روابط يارتقا جهت در كشور دو هر نگاه دارد اهميت اينجا

  است. ملت دو و كشور دو بين بلندمدت و راهبردي

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2_%D8%A2%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2_%D8%A2%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C
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 هايگيريجهت در شرق به نگاه كشور، آينده براي ميانه آسياي استراتژيك و يراهبرد اهميت

 شرايطي تا كندمي ملزم بيشتر امر اين به را ما روسيه، مانند بزرگ كشوري با همسايگي و كشور كالن

 سطح و فتهيا تعميق پيش از بيش ملت دو ميان پيوند و همگرايي ايجاد موجبات كه كنيم فراهم را

 كه است اين گيرد قرار توجه مورد بايد اينجا در كه اينكته دهيم. گسترش ابعاد همه در را ابطرو

رهبر را  يك قشن اوراسيا حوزه در كشور اين گفت توانمي نوعيبه و اوراسياست به ورود دروازه روسيه

 ت.اس حوزه اين هايكشور ساير با روابط گسترش منزلهبه روسيه با تعامالت گسترش ودارد 

 عميق و مشتركهاي تضاد )خاورميانه(، آسيا غرب و ميانه آسياي در بسيار مشترك منافع وجود

 ضرورت لتم دو ميان اجتماعي و فرهنگي مختلفهاي قرابت ترمهم همه از و آمريكا خارجي سياست با

 كشور دو ايبر ركمشت نياز يك به امروز راهبردي سطح به آن رساندن و ابعاد همه در روابط گسترش

  است. شده تبديل

 از است. ورداربرخ طوالني سابقه از بلكه ،نيست نوظهوراي پديده روسيه و ايران فرهنگي تعامالت

 كه فرهنگي،هاي هفته و شناسينايراهاي كرسيسيس و تقويت أدانشجو گرفته تا ت و استاد مبادالت

 دو بالقوههاي ظرفيت با ولي ،گردد واقعمؤثر  عمومي و مردمي ديپلماسي گسترش در است توانسته

  دارد. فاصله بسيار كشور

 ممتاز نقش و تاريخي ادوار طول در قفقاز و ميانه آسياي در اسالم گسترش و نفوذ به توجه با

 و آداب در آن آثار و بوده ايراني فرهنگ از ثرأمت اسالمي فرهنگ اين همچنان زمينه، اين در ايران

  است. نمايان حوزه اين انمسلمان اعمال

 بر گذاريثيرأت مختلف تجربيات و شواهد به توجه با كه است اين كرد ذكر توانمي اينجا در آنچه

 تحكيم و جاداي در امر اين و مهياست كشورمان براي اثرپذيريهاي عرصه از بيش بسيار روسيه فرهنگ

  بود. اهدخومؤثر  اسالمي نوين تمدن دايجا و اسالمي ـ ايراني فرهنگ گسترش و عمومي ديپلماسي

 

 يهروسمردم  كلي هايويژگي

ها روس كهدهد مي نشان غيرمكتوب و مكتوب منابع محتواي تحليل و تجزيه ها،تفاوت برخي وجود با

 صحبتخوش ،صبور ،)مهربان( ازخودگذشتگي ،دبؤم ،فردگراهاي شخصيتي ازجمله داراي ويژگي

 هستند.  خيرخواه و هوشبا ،گرادرون صداقت،با ،)خونگرم(

 افرادي روسيه مردم است. فراوان هاروس ميان در نشريات و كتاب خريد به عمومي توجه

 ولي ،شودمي محسوب اروپايي كشوري آنكه با روسيه هستند. سنتياي اندازه تا و كوشسخت

 از روسيهار است. انك غيرقابل عياجتما و فرهنگيهاي زمينه در ويژهبه شرق، از كشور اين پذيريثيرأت

 يكهاي ويژگي ازجمله د.شومي تلقي رشديافته و نرمد جامعه يك اجتماعي رفتار هايشاخص نظر
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 باال تكنولوژيك درك با و بودن روشنفكر بودن، اقتصادي بودن، سرسخت به توانمي روس مشتري

  كرد. اشاره

 ونقل(،حمل و رواديد و ويزا ژهوي)به سفر قدماتم سهولت روس مسافران هاياولويت ترينمهم

 عالقه هاسرو همچنين است. متوسط( طبقه براي ژهوي)به مناسب قيمت باال، كيفيت امنيت، و ايمني

 به مندعالقه و طلبراحت و داشته خريد و خانوادگي سفرهاي برمبتني هايجاذبه و تفريحات به زيادي

 آنها. رستوران و مراكز خريد هستندنه، شبا زندگي داراي بزرگ هايشهر و عمومي هايتفرجگاه

 باشند. دوربه روس رانگگردش ويژهبه گردشگران ساير از مقصد در كه دارند تمايل همچنين

بعاد ادهد كه در ها نشان ميبررسي نتايج اغلب نظرسنجيمل در اين بخش اين است كه أنكته قابل ت

وسيه ردم ردر ذهن م ـ اعم از مثبت يا منفي ـ و اجتماعي ايران جايگاه مشخصيفرهنگي، اقتصادي 

شود و مي ها نام تركيه در ذهن مردم روسيه تداعيندارد. در شرايطي كه در بسياري از نظرسنجي

ضر در اد حاكمتر به ذهن افر دهد؛ نام ايران ظاهراًخود اختصاص ميهاي باالي جدول را بهجايگاه

 .كندسيه خطور ميجامعه رو

 

 روسيه كشور خروجي گردشگري بازار از اجمالي بررسي

 از ارجخ در تعطيالت براي هاروس 2012 سال درررنگ است. نقش روسيه در صنعت گردشگري دنيا پُ

 به سفر و عطيالتت در خود شهروندان هزينه نظر از را روسيه كه اندكرده هزينه دالر ميليارد 43 كشور

 مقام بارهدو روسيه 3201 ـ 4201 سال در بود. داده قرار جهان اول كشورپنج  ءجز كشور از خارج

 كرد پيدا زولن آن جايگاه ارزي بحران دليلبه 2015ـ  6201 سال در اما داد، اختصاص خودبه را پنجم

 سيزده رشد اب 201۷ سال در .داد دست از باالكرد هزينه با اول كشور 10 بين در را خود جايگاه و

 با كشور 01 از يكيعنوان به دوباره و كرد صعود هشتم به يازدهم مكان از روسيه +( % 13) درصدي

 كردهزينه درد درص 16 رشد با روسيه و يافت ادامه 2018 سال در رشد اين گرفت. قرار باالكرد هزينه

 رشد به شروع خروجي گردشگران بازار ،2018 سال در چراكه .كرد حفظ را خود هشتم رتبه همچنان

 براي فرن ميليون 16 ازجمله كشور، از 2018 سال در نفر ميليون 5/44 دولت آمار براساس و كرد

 .اندشده خارج گردشگري اهداف
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 (نفر ميليون)     روسيه اسيونرفد از خروجي هايروس تعداد .1 نمودار

 

 2018يه، گزارش بازار گردشگري روس :مأخذ

 

 روسيه شهروندان گردشگري مقاصد ترينمهم

 سفر چين و اوكراين قزاقستان، فنالند، آبخازيا، تركيه، به هاروس بيشتر 2016 ـ 201۷ سال در

 سفرها همه شامل كلي طوربه بلكه شوند،مي شامل را توريستي سفرهاي تنها نه هاداده اين .اندكرده

 .است

 و كنندمي سفر لهستان و چين فنالند، مانند كشورهايي به تجاري يهاسفر در اغلب هاروس

 از تا روندمي (گرجستان و اوكراين قزاقستان،) سابق شوروي جماهير اتحاد كشورهاي به همچنين

 .كنند بازديد خود دوستان و بستگان
 

  دارند روس شهروندان از ورودي بيشترين كه كشوري 25 .1جدول 

 اهداف( ايرس و گردشگري هدف )با

 اوكراين .5 قزاقستان .4 فنالند .3 آبخازيا .2 تركيه .1

 تايلند .10 گرجستان .۹ آلمان .8 استوني .۷ چين .6

 قبرس .15 امارات .14 اسپانيا .13 ايتاليا .12 لهستان .11

 ويتنام .20 تونس .1۹ ليتواني .18 آذربايجان .1۷ يونان .16

 جنوبي اوستياي .25 ارمنستان .24 انبلغارست .23 فرانسه .22 چك .21

 .2018گزارش بازار گردشگري روسيه،  مأخذ:

 د.كر واهندخ تغيير كشورها بنديرتبه ،گيرد قرار مدنظر گردشگري جريان تنها اگر حال، اين با

 رتبه روندمي خود بستگان با ارتباط و كار براي مردم آن در كه ،المنافعمشترك مستقل كشورهاي همه

  گرفت. خواهد قرار اول جايگاه در تركيه و داد خواهند دست از را دخو



 

 ___________________________________________________________  

 

 

 

7 

 2018 سال در روس گردشگران تعداد بيشترين ميزبان كه كشورهايي ترينمحبوب

 :از عبارتند اندبوده

 (درصد 64/26 + 201۷ سال با مقايسه در رشد با سفر، هزار ۹01ميليون  5) تركيه .1

 (درصد ۹/5 + ،رسف هزار 408و يك ميليون ) آلمان .2

 (درصد 4/۷ + ،سفر هزار 224و يك ميليون ) تايلند .3

 (درصد 22 + ،سفر هزار 16۷و يك ميليون ) ايتاليا .4

 (درصد ۷/3 + ،سفر هزار 15و يك ميليون ) اسپانيا .5

 (درصد 25/23 + ،سفر هزار ۹66) امارات .6

 (درصد ۷0/4- ،سفر هزار 86۷) قبرس .۷

 (درصد 45/5- ،سفر هزار 83۹) يونان .8

 (درصد 6/1۷ + ،سفر هزار 632) نستو .۹

 (درصد 8/3 + ،سفر هزار 556) ويتنام .10
 

 2018 ـ منطقه برحسب روس گردشگران مقاصد ترينمهم .2 نمودار

 

 .2018 روسيه، گردشگري بازار گزارش مأخذ:
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   روس گردشگرانگردشگري  رفتار

 دسامبر از كه كرد منتشر را روسيه از گسترده مطالعه يك 2018 سال در 1مالي مطالعات ملي آژانس

 كه هاروس از درصد 61 كه دهدمي نشان نظرسنجي اين بود. شده انجام 2018 ژانويه تا 201۷

 در مرتبط اطالعات جستجوي براي اينترنت از كنندمي ريزيبرنامه مسافرت براي را دور هايمسافت

 .كننديم استفاده كنند، مسافرت آن به است قرار كه كشوري يا شهر مورد

 ساكنان انمي در نرخ اين د.خرنمي اينترنت طريق از را تبلي (درصد 66) روسي گردشگران اغلب

 .رسدمي درصد 8۹ به و است باالتر بسيار پترزبورگتسن و مسكو

 طوالني ايسفره طي را (خانه اجاره هتل،) اقامت هزينه (درصد 55)گردشگران  از نيمي از بيش

 مچنينه .است درصد ۷6 پترزبورگ،سنت و مسكو ساكنان بين در نرخ اين د؛كننمي پرداخت آنالين

 تبلي نام ثبت يا ،تبلي خريد سفر، مورد در اطالعات جستجوي براي اينترنت از كه كساني درصد

 سهم اين ،+ 55 گروه در تنها و هستند يكسان ساله54 تا 18 افراد براي تقريباً كنند،مي استفاده

 .است ترپايين بينييشپ قابل طوربه

 در رقم ينا كه يافته افزايش هرساله هاروس)سفرهايي كه با تور نيست(  مستقل سفرهاي تعداد

  است. كرده پيدا افزايش درصد 34 به 201۷ سال

 ترجيح را مستقل مسافرت كه است افرادي نسبت رشد از حاكي شده منتشر هايگزارش

 تنها و كنندمي انتخاب را مستقل گردشگري روسيه، اينترنتي انمخاطب از درصد 55 درواقع .دهندمي

 .كنندمي استفاده سفر براي تورها از درصد 45

 سه از يكهر كهدهد مي نشان مالي مطالعات ملي آژانس توسط روسيه گسترده نظرسنجي

 د،نكن مسافرت مستقل صورتبه را خود تعطيالت دندهمي رجيحت (درصد 31) روسي گردشگر

 ريزيبرنامه مورد در .است كرده مراجعه تور اپراتورهاي به (درصد 11) 10 در نفر يك تنها كهحاليدر

 30 ل،سا 18ـ  24 سنين دردرصد  42) شودمي داده ترجيح جوانان توسط بيشتر مستقل، تعطيالت

 (.سال 25ـ  34 سنين دردرصد 

 بر امر اين .است اينترنت طريق از متاقا رزرو و تبلي خريد «مستقل گردشگري» براي قدم اولين

  است. افزوده سفر از شيوه اين محبوبيت و جذابيت

به زبان  ياز گردشگران روس ي، درصد قابل توجهيياروپا ياز كشورها ياريبرخالف گردشگران بس

، يصوت يزبان مانند راهنماهايبدان معناست كه آنها به خدمات روس ني. استنديمسلط ن يسيانگل

                                                 
1. National Agency for Financial Studies (NAFI)  
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دارند تا در خارج از كشور  ازين رهي، راهنماها و غانيها، مربها، كاركنان رستورانها، فهرستنشانه

 كنند. ياحساس راحت

تور  انيراهنما ند كهدارند. آنها انتظار دار ييدر هنگام ارائه خدمات انتظارات باال يروس گردشگران

 داشته باشند. ها و موضوعاتجاذبهاز  يادقت و دانش گسترده

رو رز يدرصد 1۷ شيشاهد افزا 2018، در سال كننديسفر م شتريها با فرزندان خود بروس

ها و اهبه دنبال استراحتگ التيبدان معناست كه آنها در تعط ني. اميهست يخانوادگ التيتعط

 كودكان هستند. يدوستانه برا يهااقامتگاه

 

 ـ تقاضاي سفر 

 براي تقاضا ترينپايين .سال وابسته است فصل به روس شهروندان درگردشگري  سفرهاي تقاضاي

 به شروع تقاضاها درون سپس .است آذرماه( اول نيمه تا ماه)آبان دسامبر اوايل ـ نوامبر ماه در مسافرت

 تا ماهدي دوم نيمه) ژانويه 10 تا ژانويه اول از كه نو سال تعطيالت براي افراد از بسياري .كندمي رشد

 .روندمي كشور از خارج به شودمي برگزار روسيه در ماه(بهمن اوايل

 باثبات يا و ستا افزايش حال در تقاضا اسفندماه( اول نيمه تا ماهبهمن دوم )نيمه فوريه ماه در

 اوج به مردادماه( لاو نيمه تا تيرماه دوم )نيمه ژوئيه در كه شودمي شروع بهار از افزايشي روند و است

 .رسدمي خود

 

 2018ـ  هاي سالروند خروج گردشگران روس طبق ماه .3 رنمودا

 

 .همان: مأخذ
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 اقامت محل انتخاب و سفر زمانمدتـ 

 روسيه گردشگران درصد 52 ،201۷ سال در 1مختلف مراجع توسط گرفته صورت هايوهشژپ براساس

 هروز10 متوسط طوربه و معمولي گردشگر يك از بيشتر هاروس .اندكرده سفر هفته 2 تا 5/1 مدت به

 .كنندمي سفر

 ستارهپنج هايهتل داشتند. اقامت هاهتل در 201۷ سال در روسي گردشگران از درصد 81

 هايتله كاربران نسبت 201۷ سال در د.دار روسيه از گردشگران ميان در را محبوبيت بيشترين

 است. هيافت اهشك درصد 3 ميزان به ستارهسه هايهتل و افزايش درصد 2 با ستارهچهار

 

 خارجي سفرهاي در )هتل( اقامت خدمات از روسي گردشگران استفاده ميزان .4 نمودار

 

 مأخذ: همان.

 

 روسي گردشگرانكرد هزينه ميزانـ 

 ،6201-201۷ سال در سفر هر براي روس گردشگران كردهزينه ميزان 2جهاني هايگزارش براساس

 بودجه درصد 51 كه صورت بدين .دالر( 1.050 فرد هر براي تحال كمترين )در است بوده دالر 1.6۷6

 ۷0 گزارش اين براساس همچنين .مقصد محل در درصد 4۹ و شودمي هزينه 3)در مبدأ( سفر از قبل

 .كنندمي استفاده بانكي هايكارت از خود سفر ريزيبرنامه هنگام هاروس از درصد

                                                 
1. Ipsos, Comcon ،Resindex 

2. Visa Global Travel Intentions Study 

خوراك و خريد( اين است كه تا  اقامت، ونقل،كرد گرشگر )اعم از حملهاي هزينهسياست برخي از كشورها درباره محل. 3

ونقل و حتي هزينه حمل هايي،آنجايي كه ممكن است از خروج ارز و منابع ملي جلوگيري نمايد، لذا با اعمال سياست
 گردانند.بخشي از هزينه اقامت را به مبدأ برمي
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 به (درصد 33) دارند قصد هاروس سوميك ،2018 سال در شده انجام هاينظرسنجي طبق

 يگراند از بيشتر پترزبورگسنت و مسكو در اين بين ساكنان كه بروند كشور از خارج تعطيالت

 . مند به سفر هستندبيشترين افراد عالقه سال 18-34 جوانان همچنين كنندسفر مي

 

 اينترنت در اطالعات جستجويـ 

 تعداد و دهستن اينترنت در اطالعات جستجوي در فعال طوربه مردم ومسك گوگل دفتر گزارش براساس

 سال اول ماههسه در و يافت افزايش قبل سال به نسبت 2016 سال در درصد 50 تا سفر وجوهايپرس

 30 تا 25 و همراه تلفن از درصد 3۹ اينكه ديگر نكته است. داشته رشد درصد ۷3 از بيش 201۷

 .كنندمي استفاده هاهتل و هواپيما بليت جستجوي همرحل در تبلت از درصد

 زير شرح هب سن و جنسيت نظر از كنند سفر اينترنت طريق از دارند قصد كه كاربراني مخاطبان

 .دنشومي تقسيم

 وضعيت مخاطبان از نظر سن و جنسيت. 5نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 كه استاي نكته نندكمي سفر گردشگري هدف با بيشتر و خارج به كه كساني زندگي محل

 سبراسا باشد. اشتهد حوزه اين در كشور تبليغاتي و بازاريابيهاي برنامه بر زيادي بسيار ثيرأت تواندمي

 درصد 33 روسيه بقيه و درصد 24 پترزبورگتسن ،درصد 42 مسكوهاي شهر موجود اطالعات

 كنند.مي سفر گردشگري هدف با خارجي مسافرت به كه هستند مردماني بيشترين
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 خروجي ميزان در مختلف شهرهاي سهم. 6 نمودار

 

 مأخذ: همان.

 

 سفر كشور انتخاب بر تأثيرگذار اطالعات اصلي منابعـ 

 دهديم نشان ثر بر انتخاب كشور هدف سفرؤهاي مدرخصوص مداخله گرفته صورت هايپژوهش نتايج

 قصدم انتخاب براي روسي دشگرانگر بين در درصد 32 دوستان و درصد 3۹ آنالين هايبررسي كه

 .هستند اهميت داراي

 

 روس گردشگران بين در سفر مقصد انتخاب بر ثيرگذارأت منابع .7 نمودار

 

 مأخذ: همان.
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 از يشب اينكه ذكر قابل نكته مسافرت طول در روس گردشگران استفاده مورد خدمات بارهدر

 سفر طول در ،آفالين يهانقشه از درصد 40 دودح و (درصد 54) آنالين هاينقشه از مسافران از نيمي

 در (رصدد 36) شهري ونقلحملهاي برنامه و هانقشه از گردشگران بيشتر همچنين كنند.مي استفاده

 استفاده اهايستگ/فرودگاه در تاكسي از مسافران از درصد 36 عالوههب .كنندمي استفاده مقصد شهر

 دهاستفا شهري تاكسي خدمات از درصد 12 و عمومينقل وحمل از مسافران از درصد 26 ،كرده

  .كنندمي

 همراه تلفن هايدستگاه از روسگردشگر  (درصد ۹1) 10 از نفر ۹ 1،شده انجام مطالعات طبق

 سراسر و (درصد ۷8) اروپا از بيش عدد اين كه كنندمي استفاده خارج در اينترنت به دسترسي براي

 .است (درصد 88) نجها در كل يكعنوان به جهان

 

 سفر طول در روس گردشگران استفاده مورد خدمات .8 نمودار

 

 مأخذ: همان.

 

 هاروس ايرسانه مصرفـ 

 سال در روسيه در هارسانه مصرف درباره گزارشي 2،المنافعمشترك مستقل كشورهاي تحقيقات مركز 

 .است شده تقسيم زير ورتصبه هارسانه مصرف كه دهدمي نشان گزارش اين .كرد منتشر 2018

                                                 
1. Visa Global Intentions 

2. Deloitte CIS Research Center 
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 استفاده هارسانه كدام از (2018 و 201۷) اخير سال دو در هاروس كه دهدمي نشان زير نمودار

 اند.كرده

 

 مختلف هايرسانه از هاروس استفاده ميزان .9 نمودار

 

 مأخذ: همان.

 

 روس مردم ميان در اينترنت از استفاده وضعيت نيتبي

 در را خودفراغت  زمان كل سوميك تقريباً هاروس ،201۷ سال در 1شده منتشر ايهگزارش به توجه با

 اهسايت در اينترنت صرف را زمانمدت كل (% 10) درصد ده آنها كنند،مي صرف اجتماعي هايشبكه

 كاربردي هايبرنامه و همراه تلفن طريق از اغلب و كنندمي خريد براي شده داده اختصاص هايبرنامه و

 .كنندمي خريد آنالين صورتبه سالگي 16ـ  55 سن در روس ميليون 24 از بيش .كنندمي خريد

 نظر زا را پيشرو جايگاه هم هنوز اجتماعي هايشبكه و جستجو موتورهاي ،مذكور گزارش طبق

 و ياندكس براي جستجوهاي موتور مخاطبان بيشترين اند.كرده حفظ روس آنالين جمعيت پوشش

 كاربر بيشترين My world و Vkontakte، Odnoklassniki اجتماعي هايشبكه واست  گوگل

  .ندهست دارا را

                                                 
1. GfK Crossmedia Landscape Report, 2017. 
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 پنج .است رشد حال در روسيه در بازارها اين از استفاده روند ،آنالين بازارهاي اهميت به توجه با

 Amazon، AliExpress، Elkos Trading :دارد وجود روسيه در آنالين بازار اصلي برند

Center، Yula، Ozon 

 :از عبارتند كاربردي هايبرنامه ترينمحبوب

 Google Search: %42  

 YouTube: %41  

 Vkontakte: %39  

 WhatsApp: %38  

 Viber: %32  

 :كاربردي هايبرنامه و وب در هامارك ترينمحبوب
 Yandex: ٪91  

 Google: ٪88  

 Vkontakte:   ٪83  

 Mail.ru: ٪82  

 You- Tube: ٪۷8  

 16 سن در روسي ميليون ۷3 ،2018 سال پايان در ،1GfK بازار تحقيقات مركز هايبررسي طبق

 81 و بزرگساالن جمعيت كلدرصد   61 با برابر كه اندكردهمي استفاده موبايل اينترنت از باالتر و سال

  .است باالتر و سال 16 سن در روسيه اينترنت كاربران تعداد كل از درصد

 مسافرتي خدمات خريداران پوشش ترينبزرگ ،ايچندرسانه هايپنل از GfK زارشگ براساس

"Vkontakte" از مسافران از درصد 40 اين، برعالوه .است «يوتيوب» و Viber استفاده روسيه در 

 رقابت سيل اسااص يك به هابرنامه اين بنابراين امروزه بايد به اين اصل باور داشته باشيم كه .كنندمي

 .شد خواهندشده و  تبديل مسافرتي خدمات و گردشگري زمينه در

 

 روس گردشگران اصلي انواع

 كه بنديتقسيم يك در دارد. وجود مختلفي هايبنديتقسيم روسيه از خروجي گردشگران مورد در

 از: عبارتند روس گردشگران ترينمهم است، گرفته صورت اجتماعي مختلف هايگروه براساس

 باال درآمد با و لومتم هطبقـ 

 دولتي كارمندان و مقاماتـ 

 هاشركت سايؤر و تجارـ 

 جوانان و دانشجويانـ 

 مسلمانانـ 

 روسي متوسط طبقهـ 
                                                 

1. Growth From Knowledge: Germany's Largest Market Research Institute 
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 اند.كرده بنديدسته منديعالقه براساس را روسيه از خروجي گردشگران ديگر، بنديتقسيم در

 از: تندعبار روس گردشگران ترينمهم بنديدسته اين براساس

 رانيآفتابگـ 

 )تركيه، خاورميانه و آفريقا شمال مانند مقاصدي روسيه هوايي و آب وضعيت به توجه با كه گردشگراني

 كنند.مي انتخاب خود سفر مقصدعنوان به را )تايلند( آسيا شرق جنوب و .(.و. يونان مصر،

 آشنايان و دوستان ديدارـ 

 هاكشور نآ خويشاوندي و دوستي هايپيوند و همسايگان تنوع و گستردگي به توجه با كه گردشگراني

 گسترده و عوسي ،پراكنده بسيار زبانانروس جمعيت كنند.مي انتخاب خود گردشگري مقصدعنوان بهرا 

 انهيلسا كشورها ساير و فنالند آلمان، بالتيك، كشورهاي در هاروس از نفر هاميليون و است

 .كنندمي جذب كشورها اين به را خود دوستان و خويشاوندان

 1پولدار افراد و النومتمـ 

عنوان به را رائيبكا و مديترانه اطراف مقاصد بيشتر كه هستند باال خريد قدرت با ولي كم افراد تعداد

  كنند.مي انتخاب خود سفر مقصد

 2انجوانـ 

اين افراد  .است افزايش در حال ديگري زمان هر از بيش كه روسيه رشد به رو و متوسط طبقه سفرهاي

 .است روس هايخانواده سفرهاي كردهزينه از يكي وسال قرار دارند  34تا  18بيشتر در سنين 

 ماجراجو گردشگرانـ 

 آفتاب دنبال به الزاماً و كنندمي انتخاب را جنوبي آمريكاي و آسيايي مقاصد بيشتر كه گردشگراني

 دارد. اولويت آنها براي جديد تجارب و ماجراجويي بلكه ،نيستند

 

 روسيه و ايران بين گردشگر تبادل كنوني وضعيت

 روند ينكه،ا وجود با كه دهدمي نشان اخير سالهشت  در ايران به روس گردشگران ورود روند بررسي

 روسيه نگردشگرا خروجي ميزان نسبت به لكن ،است بوده دارربرخو درصدي 14 رشد ميانگين يك از

 يك زا روسيه كشور به ايراني گردشگر خروج مقابل طرف در كه هرچند است. ناچيزي ربسيا سهم

تاب رشد شتوان گفت در اين بين مي .است برخوردار بوده سال 10در اين  رشد درصدي 18 ميانگين

 به كشور ود بين گردشگري روابط حجم مجموع در ولي ،گردشگران ايراني به روسيه بيشتر بوده است

  است. پايين بسيار روابط رساي نسبت

                                                 
1. Ultra Wealth 

2. Young Professional 
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 (2018 تا 2010) رانيا ـ هيروس كشور يخروج و يورود گردشگران تيوضع. 2 جدول

 سال

 

 شرح

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 ماهه6

2019 

 13.۷۷8 32.415 30.134 23.۷82 21.461 20.0۷5 1۹.15۹ 14.146 13.413 11.281 ايران به روسيه از ورودي

 به ايران از خروجي

 روسيه
5۷6.20  5۷5.21  085.23  65۷.20  2۹.۷43 42.230 6۹.۹16 86.۷18 58.866 44.۷62 

 .13۹۷، وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري (،2018) يدسازمان جهاني جهانگر مأخذ:

 (2018تا  2010روسيه ) وضعيت گردشگران ورودي و خروجي كشور ايران و .10 نمودار

 
 

و به مقاصد گردشگري ها به روسيه در فصل تابستان ذكر اين است كه بيشتر سفر ايراني نكته قابل

شود و در مقابل نيز سفر گردشگران روس به ايران مسكو و سوچي انجام مي پترزبورگ،مانند سنت

شود و غالب آنها نيز با رويكرد در فصول بهار و تابستان انجام ميماهه ابتداي سال و 6بيشتر در 

هاي بين دو د پروازكنند. همچنين بايد گفت كه ميانگين تعداايران سفر مي فرهنگي و تاريخي به

پرواز در هفته  2۷)هرچند كه در فصول گردشگري اين آمار به حدود پرواز  16كشور در هفته 

 هاي گردشگري دو كشوركه نسبت به ظرفيتهاي دو كشور است پايتختبه  و آن هم غالباً رسد(مي

بودن خدمات گردشگري در روسيه )اعم  فاصله زيادي دارد. كاهش ارزش پول ملي و همچنين گران

شدن روند گردشگران خروجي ايران به  و...( ازجمله عواملي است كه باعث نزولي ونقلحمل از اقامت،

 روسيه شده است. 
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 روس گردشگران جذب براي ايرانهاي ظرفيت

 ريستياكوتو و طبيعيهاي بسترـ 

 نگردان،جها و گردشگران از بسياري اذعان به كه است صورتيبه كشور اكوتوريستي هايبستر تنوع

 هزار 2 حدود در ايانهيسال بارندگي ميزان توانمي كه است كشوري هاست.گوناگوني سرزمين ايران

 )حدود دگيبارن نميزا شرايط، همين در حال عين در و بود شاهد آن در خزر نواحي در را ميليمتر

 داراي كه مكاني كرد؛ مشاهده مركزي( كوير )در آن از ديگري جغرافيايي موقعيت در را صفر(،

 كويري بزرگ هايدشت و  سواحل زيباي شمال و جنوب و البرز، زاگرس سرشار و غني هايجنگل

 بيش ات درجه 30 منهاي معادل هوايي و آب دماي اختالف داراي كه كشوري ؛است زمانهم صورتبه

 درياي و فارس خليج كامل كرانه كه كشوري است، خاصي فصول در و زمان يك در درجه 50 مثبت از

 و دارد تياراخ در كيلومتر 800 از بيش طول به را شمال و كيلومتر 1.600 از بيش طول به را عمان

 منطقه 1۷0 وحش، حيات زنده پناهگاه 45 ملي، طبيعي اثر 3۷ ملي، پارك 30 كه كشوري درنهايت

  رد.دا مختلف گردشگران جذب براي فراواني اكوتوريستي هايظرفيت ترديدبي ،دارد شدهحفاظت

 مورد تواندمي كه استهايي جاذبه از يكي شكيب ايران هوايي و آب تنوع و طبيعي هايظرفيت

 و مسيريگر مناطق هروسي كشور سرد هوايو  آب به توجه با و گيرد قرار روس گردشگران استقبال

 رانگردشگ اين از مختلفي هايقشر ميزبان توانندمي كشور جنوبي هاياستان همچنين و كويري

 باشند.

 

  تاريخي ـ فرهنگيهاي جاذبهـ 

 و ولغيرمنق اثر 32.400 حدود وجود و يونسكو جهاني ميراث فهرست در شده ثبت اثر 24 وجود

 موجبات تواندمي كه است فراواني بالقوههاي ظرفيت از حاكي تاريخي ـ فرهنگي منقول اثر 13.200

هايي اِمكان از يكيعنوان به تواندمي ظرفيت اين روازاين باشد. حوزه اين به مندعالقه گردشگران جذب

 هايپيوند رديگ طرف از دارد. را روس گردشگران بازار از بخشي جذب توانايي كه گيرد قرار مدنظر

 ناملموس فرهنگي هايحوزه درنشين( هاي مسلمانويژه بخش)به ملت دو مذهبي و رهنگيف و تاريخي

  آورد. فراهم را گردشگران اين جذب زمينه تواندمي

 رزمين،ساي اين ها و آداب و رسوم مختلف در پهنزبان ها،همچنين وجود اقوام گوناگون با فرهنگ

و تنوع  وناگونيگاين خود خيره سازد. اي را بهنندهم هر بيتواند چشمانند فرش هزار رنگي است كه مي

 .ودشمي تي برخوردار است كه خود گنج پنهاني براي توسعه گردشگري كشور محسوبياز چنان جذاب
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 زيارتي اماكنـ 

 اماكن عتنو است. )مذهبي( زيارتي گردشگري حوزه در ظرفيت داراي هايكشور از يكي شكبي ايران

 ،است راوانيف غناي داراي ايران منظر اين از كه هرچند ستني تشيع مذهب به محدود يرانا در مذهبي

 مورد تواندمي كه دارد وجود هاييظرفيت سرزمين اين در نوعيبه هم ديگر مذاهب و اديان براي ولي

 عالوهبه .رددا رارق ايران در پيامبر 33 حدود مقبره تاريخي معتبر اسناد براساس گيرد. قرار آنها توجه

 گردشگران ذبج براي بالقوه ظرفيت ،مختلفهاي گروه و اديان احترام مورد مشاهير هايآرامگاه وجود

 و تاريخي مذهبي،هاي ويژگي با متبركه بقعه هزار 8 از بيش وجود است. آورده فراهم گوناگون

 بازار هم و داخلي ربازا )هم زيارتي گردشگري براي مغفول و موجود ظرفيت يك قطعاً فرهنگي،

 مذكور مطالب به توجه با باشد. داشته صنعت اين آينده در تريررنگپُ نقش تواندمي كهاست  خارجي(

 فراواني هايظرفيت ميليوني 20 حدود مسلمان جمعيت با روسيه كشور دين دومينعنوان به اسالم

  است. آورده فراهم روس گردشگران از گونهاين جذب براي

 

 ورزشي گريگردشـ 

 تواندمي چهارفصل طبيعت با كشوري است. كشور مغفولهاي ظرفيت از يكي ورزشي گردشگري

 به توجه با روازاين باشد. هاورزش انواع مختلف اردوهاي ويژهبه و ورزشي مختلف يهارويداد ميزبان

 گوناگون هايزمينه در كشور اين ايحرفه فعاليت به توجه با ديگر ازسويي و روسيه كشور اقليم

 ورزشي لفمخت اردوهاي و تورها برگزاري براي مطلوب و امن جذاب، مقصدي تواندمي ايران ،ورزشي

 با و نهميا آسياي حوزههاي كشور با ورزشي مشتركهاي رويداد برگزاري همچنين باشد. كشور اين

 حوزه اينهاي ركشو به مغفولهاي يتظرف اين كه نمايد فراهم راهايي زمينه تواندمي روسيه، بر كيدأت

 گردد. معرفي

  

 پزشكي( و )تندرستي سالمت گردشگريـ 

 موقعيت ،روز دانش با و حاذق پزشكان وجود سالمت، و درماني خدمات باالي كيفيت و مناسب قيمت

 براي ايران هايمزيت از توانمي را درماني و تندرستي گردشگري متعدد هايجاذبه و ممتاز جغرافيايي

 آب هايچشمه داراي مناطق و سالمت هايدهكده وجود همچنين .دانست سالمت گردشگري گسترش

 ردشگريگ صنعت توسعه براي كشورها مستعدترين از يكي به را ايران )اسپاها(، گرم آب و معدني

 راكندهپ هوايي و آب تناسببه ايران مناطق همه در هاظرفيت اين كهطوريهب كرده تبديل سالمت

 و سالمتي گردشگري هدف با روسيه كشور هايخروجي از درصد 15 قريب كه آنجايي از بنابراين .است

 از يبخش جذب باعث تواندمي حوزه اين در كشور هايظرفيت كنند،مي مسافرت خارج به تندرستي

 شود. كشور به گردشگران اين
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 هافستيوال و رويدادها گردشگريـ 

 از كشور خاص موقعيت .دارند فعليت تا زيادي فاصله كشور در رويداد گردشگري لقوهبا هايظرفيت

 فرهنگي گوناگونهاي وارهجشن و آييني لفتمخهاي رويداد و هاجاذبه وجود جغرافيايي، و سياسي نظر

 زا گونه اين جذب براي هاييفرصت ايجاد باعث تواندمي متنوع هايمناسبت و اقوام مخصوص

هاي بازار ماميت به ارزان و ايمن دسترسي هايزمينه و توجه قابل بازار وجود ينهمچن شود. گرانگردش

 و هاكنگره ،سمينارها ها،نمايشگاه ها،همايش كانون به را مستعد هاياستان و هاشهر تواندمي ايهمنطق

 جذب براي زيادي هايظرفيت ايران كشور رسدمي نظربه روازاين .كند تبديل مختلفي هايكنفرانس

 درآمد كسب ضمن تواندمي گردشگري گونهاين كردن فعال و تمركز با و بوده دارا گردشگران گونهاين

  باشد. اشتهد اقتصادي هايبخش ديگر در مختلفي عوايد و نموده تبليغ را كشور برند و وجهه ارزي،

 

 روس گردشگران جذب موانع

 و هانياز از يكي گردشگري زمينه در ايران بالقوه هايبازار از يكيعنوان به وسر گردشگران جذب

 بازارهاي از يكيعنوان به بازار اين دادن قرار اولويت در است. ايران گريگردش آينده و حال هايچالش

 نمايد تسهيل ار بازار اين ورود هايبستر بتواند كه است لوازمي و الزامات نيازمند گردشگر، جذب هدف

  دهد. ارتقا كشور به ورود گردشگران تعداد و درآمد در را بازار اين سهم و

 تصور قابل اقتصادي و سياسي ژهويبه مختلفهاي زمينه در روسيه و ايران روابط آينده از آنچه

 در عمق ناي ايجاد الزمه است. ديگر هايحوزه و ابعاد در آن گسترش و روابط اين شدن ترعميق است،

 ملت دو انمي اجتماعي و فرهنگي هايپيوند افزايش راهبردي، و بلندمدت رابطه يك ايجاد و روابط

 ،دشو هدهمشا كشور دو بين راهبردي رابطه يك ايجاد در جدي مانععنوان به تواندمي آنچه و است

 توانمي اقعدرو است.گر و عدم شناخت آنها از همدي ملت دو ميان فرهنگي ميان ارتباطات عدم همين

 سياسي عميق ارتباط جهاني، هايكنش در همديگر به كشور دو هاينياز و همسايگي روابط جزب گفت

 در نوعيبه و آورد فراهم را كشور دو هايآمد و رفت تسهيل و بهبود موجبات تواندمي كشور دو بين

 ژهويبه مختلفهاي حوزه به روابط اين سطح چنانچه بيايد. گردشگري كمك به سياسي روابط اينجا

 را كشور ود سياسي روابط قوام موجبات آينده در كه بود خواهد گردشگري اين ،يابد تسري گردشگري

 وجود تلفيمخ موانع مطلوب، گردشگري روابط توسعه به رسيدن تا بين اين در اما نمايد.مي مينتأ

 :دكر بنديدسته زير صورتبه توانمي را موانع اين .شود انديشيچاره آنها حل براي بايد كه دارد

 

 زيربنايي موانع.  1
 كشور دو بين ارزان و آسان سريع، جابجايي برايهوايي و ريلي  ونقلحمل امكانات كمبودـ 
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ينترنت )مانند ا روس گردشگران براي ارتباطات و اطالعات فناوري مناسب هايزيرساخت كمبودـ 

 محدوديت(رسرعت و بدون پُ

 هاي اعتباري بين بانكي()مانند كارت ارز انتقال براي مناسب هايزيرساخت نبود ـ

 داخليهاي سامانه در روسي زبان به اقامت و تبلي رزرو امكان نبودـ 

 هايهتل به هاروس )تمايل روس گردشگران طبع با مناسب اقامتي اماكن و هاهتل نبودن كافيـ 

 شيك( و مدرن

 

 مديريتي انعمو. 2
 كشور دو بين رواديد وجودـ 

 منطقه كاسپين )خزر( توجهي به ظرفيت گردشگري دريايي دربيـ 

ورزشي  گي،)اعم از فرهن روس گردشگران مختلف هايگونه و هاظرفيت براي جامع ريزيبرنامه عدمـ 

 و...(

 روس گردشگران آداب و فرهنگ با متناسب گردشگري مسيرهاي تعريف عدمـ 

  ورزش و سالمت مانند گردشگري هايگونه به توجهيكمـ 

 كشور دو ميان هنري و فرهنگي ادبي، هايجشنواره و مردمي هايرويداد برگزاري عدمـ 

 روسي زبان به مجازي هايپورتال وجود عدمـ 

 روسي زبان به مسلط راهنماي تعداد شديد كمبودـ 

 

 اجتماعي موانع. 3

 طرف دو يو تاريخ سياسي سوابق به توجه با روس سياستمداران به ايراني معهجا اجتماعي نگاهـ 

 همديگر مورد در كشور دو مردم غيرواقعي ديدگاهـ 

 امنيتي و نظامي از غير مختلف هايزمينه در كشور دو هايتوانمندي از شناخت عدمـ 

 

 اقتصادي موانع. 4
 ايران در رواديد و هواپيما( ژهوي)بهقل ونحمل از اعم گردشگري هايهزينه بودن باالـ 

  گذاريسرمايه براي خصوصي بخش تمايل عدمـ 

 گردشگري بخش در هاروس گذاريسرمايه براي مناسب هايسازوكار و هابسته نداشتنـ 

 

 بازاريابي موانع. 5

 دشگرانگر و مردم ميان در ايران تاريخي و تفريحي فرهنگي، فضاهاي از كافي شناخت در ضعفـ 

 روسيه

 هراسيايران و ايران عليه غرب تبليغاتي و ايرسانه رواني، جنگـ 
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 روس گردشگران جذب منظوربه مناسب محتواي با تبليغات كمبودـ 

 تاينترن بستر از استفاده با تبليغ جديد هايشيوه از استفاده براي ريزيبرنامه عدمـ 

 روسي زبان به تلويزيوني شبكه نبودـ 

 

 هاپيشنهاد و بنديجمع

 با مشترك تمدني و فرهنگي اشتراكات وجود ساله،500 تاريخي و سياسي روابط مانند متعددي عوامل

 اي،منطقه مهمهاي حوزه در مشترك منافع درك جغرافيايي، نزديكي و همسايگي ،ميانه آسياي

 نفوذ و حضور با مخالفت به يازن درك و آمريكا ويژهبه و غرب با كشور دو سياسي نسبيهاي چالش

 سياسي روابط سطح كه است شده باعث روسيه و ايران كشور دو پيراموني حوزه در جهاني هايقدرت

 و محوردولت رابطه از گذار امروز روازاين برسد. خود حد ترينعالي به اخير دهه يك در كشور دو

 طبيعتاً كه ينياز .است شده تبديل نياز يك به اجتماعي فرهنگي و محورملت روابط تقويت به سياسي

 احتياج آن به آينده در راهبردي پيوند يك ايجاد و خود روابط دامنه گسترش و تعميق براي كشور دو

 تواندمي امروز سياسي( و يداقتصا فرهنگي، )اجتماعي، خود عديبُ چند ماهيت با گردشگري دارند.

 اقتصادي و ماليهاي آورده برعالوه چراكه ،باشد هدف اين به يدستياب براي ابزار ترينمهمعنوان به

 ساير بر مثبتي بسيارتأثير  تواندمي هاملت ميان ارتباطات و تعامالت سطح افزايش كشور، دو براي

 ولي ،شودمي محسوب غربي كشور يك ظاهراً اينكه وجود با روسيه كشور باشد. داشته كشور دو روابط

 رهبر توسط درستيبه كه شرق به نگاه رويكرد .كرد تعبير شرقي را كشور اين توانمي بسياري جهات از

 ترجيح غرب، بر شرق ترجيح خارجي، سياست در» اينكه بيان و است گرفته قرار كيدأت مورد انقالب

 ايهتاولوي از يكي ديگران، بر دارند مشتركي وجه ما با كه كشورهايي و هاملّت ترجيح دور، بر همسايه

 هايكشور بر گذارياولويت و ريزيبرنامه كه شودتذكر ميمرا  ضرورت وجود اين 1،«است ما امروز

 گيرد. قرار گيرانتصميم و سياستگذاران كيدأت مورد بايد همسايه و شرقي

 بعاد،ا ساير در روابط گسترش و تعميق براي گردشگري صنعت ظرفيت از استفاده بين اين در

  :كرد اشاره آنها به زير شرح به توانمي كه است اقداماتي و هابردراه نيازمند

 هاي مناسب براي تصويرسازي مثبت از ايران در جامعه روسسازوكار تدوين ـ 1 راهبرد

 باكيفيت و ارزان( عنوان مقصدي ايمن،)به

 از طريق:

                                                 
 .30/11/1396. بيانات رهبر انقالب 1
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ت وزارت با محوري كشور يداقتصاهاي بخش و صنايع ساير با مشترك بازاريابي ايجاد كميته .1

 روس بازار برايميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و اتاق بازرگاني 

، )از قبيل فرهنگي هاي مختلف گردشگران روسجذب گونه توليد محتواي مناسب براي .2

  سالمت و...( تفريحي، ورزشي،

 ايران بيشتر معرفي براي گردشگر جذب هدفهاي شهر در گردشگري رسانيايجاد دفاتر اطالع .3

 پترزبورگ()با تمركز بر مسكو و سنت

 صورت آنالينبه روسي زبان به تبليغاتي اقالم ساير و بروشور نقشه،و توزيع  تهيه .4

 ايران تبليغ براي روسي اجتماعيهاي شبكه از منديبهره و استفاده .5

 كشور دو همكاري با مشتركهاي سريال و هافيلم توليد .6

 سيه،رو تلويزيون طريق از گردشگري مختلفها و اماكن باره جاذبهي صحيح دررساناطالع .۷

 ايران هاينمايندگي گردشگري بخش روسيه، خبري هايسايت

 پترزبورگتسن و مسكوهاي شهر در محيطي تبليغات براي ويژه ريزيبرنامه .8

  روس ممرد استفاده مورد اجتماعيهاي شبكه از استفاده براي عملياتي هايبرنامه تدوين .۹

 مجازي فضاي در زبانروسي هايرتالوايجاد پ .10

 نهادهاي و هاسازمان همكاري با روس مسلمانان براي مناسب تبليغي و بازاريابي برنامه تدوين .11

 ي()مانند سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، سازمان تبليغات اسالم حوزه اين درمؤثر 

 و راناي محوريت با گردشگري و ورزشي رهنگي،ف مختلف هايفستيوال و رويدادها برگزاري .12

  ميانه آسياي حوزه در روسيه

 خزر حاشيه ورزشي كنفدراسيون يا جوانان اتحاديه ايجاد  .13

هاي گروه و محبوب اقشار و اشخاص براي هدفگذاري با ايران آشناسازي تورهاي ايجاد .14

 ايران از بازديد براي روسيه مرجع واي رسانه

 ته(،هف دو الييك  نو سال )تعطيالت ماهدي دوم )نيمه هاروس سفر لفصو گرفتن نظر در.15

 اصلي(، التتعطيعنوان به) مرداد و تير ارديبهشت، روزهاي از برخي فروردين، اوايل و اسفند اواخر

 آبان( اول هفته

 گرگردش جذب هدف بازارعنوان به روسيه گردشگري بازار دادن قرار اولويت درـ  2 راهبرد

 :طريق از

 شده مضا)ا كشور دو گردشگران براي گروهي رواديد لغو موافقتنامه شدن اجرايي در تسريع .16

 (201۷ مارس 28 با مطابق 13۹6 ماهفروردين 8 :تاريخ در

 و گيخانواد سفرهاي محوريت با ايران به هامسافرت كليه )ويزاي( رواديد طرفهيك لغو .1۷

 تجاري
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 تجاري و انوادگيخ سفرهاي براي يكساله ويزاي دادن .18

 هايكشور مشاركت با كشور دو بين مشترك گردشگري دريايي خط وايجاد قطار گردشگري  .1۹

 گردشگري مسير

 و تحقيقات علوم، وزارت توسط روسيه عالي آموزش مراكز وها دانشگاهاعتباربخشي به مدارك  .20

 مختلف هايرشته در درمان و بهداشت وزارت و ريوفنا

 يها در تعطيالت تابستانهاي اقامتي دانشگاهان روس از ظرفيتمندي دانشجويبهره .21

 هاي دانشجويي()خوابگاه

 روس گردشگران ورود تسهيل براي گردشگريهاي زيرساخت زنجيره تقويتـ  3 راهبرد

 از طريق:

  خريد( و اسكان ،ونقلحمل از )اعم روس گردشگران ويژه خدمات ايجاد .22

 جنوبي سواحل و ايران مهمهاي شهر به سيهرو از پرواز مستقيم خطوط افزايش .23

 رشت ـ آستاراخان مسير در گردشگري ـ تفريحي هايكشتي برقراري امكان .24

 دشگريگر محوريت با و زنان و مردان براي جداگانه ساحلي پالژهاي اندازيراه و تجهيز .25

 چابهار و قشم و كيش خصوصبه مكران و فارس خليج سواحل در دگيخانوا

 هاروس نياز و سليقه با مطابق گرمسيري مناطق در روزبه و جديد اقامتي هايدواح ايجاد .26

 رزرو و خريد هايحوزه در روسي اتباع براي موبايل كاربردي هايبرنامه گرفتن نظر در .2۷

  اينترنتي

 گردشگري صنعت مختلفهاي بخش در هاروس گذاريسرمايه براي بسترسازي ـ 4 راهبرد

  اقتصاديهاي حوزه ساير و كشور

 از طريق:

 يك يجادا و گردشگري امور براي روسيه در ايران سفارت در و دولت در مشخص متولي ايجاد .28

 هاچالش و مسائل رصد و شناسايي براي دائمي دبيرخانه

 دو به مسافرت تسهيل براي مشترك هايرسانپيام و هاآپاستارت مديريت و گذاريمايهسر .2۹

  كشور

 روس گذارانسرمايه و گردشگران براي مالي و بانكي پولي،هاي يتدمحدو كردن برطرف .30

خريد  با امكان انتقال ارز و ايران به سفر براي روس گردشگران ويژه سفركارت طراحي .31

 خدمات در ايران

 اطقمن گردشگري توسعه جهت در روس گذارانسرمايه براي معنوي و مادي هايمشوق ارائه .32

 مكران سواحل مانند برخورداركم
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 به جنوبي مناطق لويتوا با كشور گردشگري مناطق و اراضي از انتفاع حق اعطاي .33

 روس گذارانسرمايه

 خانوادگي، )اقامت ايران در روس مردم بلندمدت اقامت براي الزمهاي بستر ايجاد .34

 گردشگري( دانشجويي، ـ تحصيلي گذاري،سرمايه

 و بالعكس  كنندمي وارد ايران به را روس ردشگرانگ كههايي ايرالين براي ويژه تسهيالت ارائه .35

 با يانهم آسياي و روسيه بر تمركز با زبانروس تلويزيوني شبكه ايجاد براي گذاريسرمايه .36

 گردشگري ـ تجاري محوريت

 روسيه ورزشي هايباشگاه و هاي ورزشيفدراسيون، هارشته انواع براي الزم هايبستر ارائه .3۷

  1آمادگي وهايدار براي ورزشي مخصوص ياهكمپ ايجاد جهت
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