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قوانین و مقررات اداري و مالی براي رفع موانع و محدودیت ها و تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی براي حضور در :چکیده

توسط صنعت گردشگري در کشور جزء اهداف راهبردي و طرح ها و پروژهاي گردشگري ،زمانی کارا و اثر بخش خواهد بود که 

برنامه هاي اجرایی دستگاه هاي مرتبط،در راستاي تحقق سیاست هاي کالن جامعه .استراتژیک دولت و حاکمیت قلمداد شود

م خواهد این مهم در حوزه صنعت گردشگري ،زمانی به سرانجا.تعریف و در نهایت زمینه ي رفاه اجتماعی مردم رافراهم می سازد

رسید که مدیریت عقل مداري بر صنعت گردشگري حاکم شودبه طوري که تجربه هاي سایر کشورهاي پیشرو در دستور کار قرار 

در این مقاله پژوهشگران تالش نموده اند که با مطالعه ي تطبیقی سیاست ها،قوانین و مقررات تسهیل کننده سرمایه گذاري .گیرد

کشور ایران و مصر مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد به طوري که کشور مصر به عنوان یکی از گردشگري کشورهاي اسالمی دو 

که در این تحقیق بر روي آن  سوال اصلی.کشورهاي پیشرفته در زمینه ي توسعه ي گردشگري در جهان اسالم شناخته شده است

ر مصر می توان به پیشرفت و توسعه گردشگري ایران د شده است این است که آیا با تطبیق سیاست ها و استراتژي هاي کشوتاکی

کمک کرد یا خیر؟روش تحقیق در این مقاله توصیفی است و جنبه ي کاربردي دارد و نتایج آن عالوه بر تصمیم گیري ها،سیاست 

روش .کمک کند گذاري ها و استراتژي هایی که مورد مطالعه قرار گرفته می تواند به توسعه و پیشرفت صنعت گردشگري در ایران

العات اسنادي است و در تحلیل محتوا،عناصر و اطالعات گرداوري شده ،طبقه بندي و مورد تجزیه و تحلیل،مقایسه و طجمع آوري ا

نتایج تحقیق نشان می دهد که کشور ایران می تواند با استفاده از تجارب .براي نتیجه گیري نهایی مورد تطبیق قرار گرفته اند

،گذاشتن دوره هاي اموزشی براي پرسنل بخش گردشگري،بهبود روابط سیاسی با دنیا،اصالح دیدگاه جهانیان نسبت به کشور مصر

ایران،دعوت از افراد متخصص ازکشورهاي دیگر براي اموزش صنعت گردشگري و کمک گرفتن از انها براي توسعه زیر ساخت ها و 

  .گردشگري براي کشور را به ارمغان اورد امکانات می تواند راهی روشن و موثر در زمینه ي

گردشگري ایرانهاي مصر ،سیاست  گردشگري هاي گردشگري،مطالعه ي تطبیقی،سیاست:واژگان کلیدي

سیاست :مقدمه

گذاریواعمالسیاستدرصنعتگردشگریازعوامالقتصادي،اجتماعیوفرهنگیجامعهمتأثراستوهمچنینازنظرساختاریوروانیاثراتخودرابراینعواملمی

. دگذار

. بدونشکهرگونهتصمیمسازیوتصمیمگیریدرحوزهگردشگریمنوطبهرعایتمالحظاتارزشی،ایدئولوژیکیونگرشقدرتحاکمبرجامعهاست

دولتمردانوکارگزارانسیاسیوبرنامهریزانقطعابدوندرنظرگیریالگوهاوارزشهایحاکمبرجامعهمبدأ،گروههایمرجعدینیوعقیدتی،راهبرانجوامعم

. ))1392( رحیمپور،علی؛(یتواننددرتحققواجرایسیاستهایخودموفقباشندحلی،گروههایذینفعوگروههایفشارنم

لذاباعنایتبهاینکهسیاستمدارانوطبقهحاکمهموارهدرتهیهوتدوینبرنامه 

. هایکالنگردشگریمجبورندعالوهبرتأکیدبراجرایقوانینومقرراتموجود،بهاصولنهادینهشده،عرفحاکموخواسته هایجمعیاحترامبگذارند
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ایکالنگردشگریکشورهایپیشرفته،تسهیلقوانینومقرراتسرمایه گذاریبرایجلبوجذبسرمایه درتهیهوتدوینبرنامهه

هایداخلیوخارجیوهمچنیناستفادهازالگوهایتوسعهکشورهایپیشرودراینصنعت،هموارهعنوانیکیازمهمتریناولویتهایاقتصادیبرایتوسعهجوام

. ودرنتیجهرشداقتصادملیکشورهامیشودبدونشکافزایشسرمایهگذاریمنجربهافزایشفعالیتهایکسبوکار. عمحسوبمیشود

افزایشرشداقتصادي،آثاروبرکاتفراوانیرابههمراهداردکهمیتوانبهافزایشاشتغال،بهبودوضعیتمالیاقشارمختلفجامعه،ثباتسیاسیونظامیونظایرآ

برایناساسشناساییفعالیتهایپایهواصلیدرکشوروجلبسرمایه . ناشارهنمود

. اهدافتوسعهایهرکشورداردهایداخلیوخارجیبهسویآنهانقشیاساسیدرتحقق

. بنابراینجلبسرمایهبهسویاینبخشاثراتیفراترازنتایجمستقیمتوسعهاینبخشبراقتصادایراندارد

تنوعفعالیتهایمربوطبهگردشگریباعثشدهاستتارونقاینبخش،اثراتاقتصادیباالییرابرایاقتصادکشوردرمقایسهباسایربخشهایاقتصادیایجادنمای

. ثریدرکاهشبیکاریوهمچنینبهبودتوزیعدرآمدوافزایشدرآمدهایعمومیدولتداردعالوهبراینتوسعهاینبخش،نقشمو. د

قوانین،مقرراتودستورالعملورویه هایناسازگاروبعضاقدیمیوناکارآمددرحوزهصنعتگردشگري،هموارهبهعنوانسدیدرمقابلسرمایه 

. ))1392( رحیمپور،علی؛(گذاراناینبخشعملکردهاست

هوضعموجودکشور،اقدامبهمطالعهتطبیقیسیاستها،قوانین،مقرراتوتسهیالتگردشگریایرانباکشومحققیندراینتحقیقتالشکردهاستتابامطالع

رمصربپردازند تابابررسی 

موروتوسعهصنعتگردشاحالهایکارشناسی،ضمنبهرهگیریازالگوهاینظریوعملیاینکشورها،نسبتبهارائهراهکارهایمناسباجراییوقانونی،برایاص

. گریکشوراقدامکند

اووظایفعمومیخودازجملهدفاعازکشور،تحققتوسعهاقتصادي،آموزش،بهداشت،ایجادنظمعمومی،حمایتازقانونواجرایدولتهادرکنارمسئولیته

. اینوظیفهکهشایدپیچیدهترازسایروظایفباشد. آنوظیفهجدیدینیزبهآنهامحولشدهاست

) 1390:18رحیمپور؛(.پدیدهگردشگري،توسعهآنورعایتمالحظاتدستاندرکارانآنبویژهدربخشغیردولتیاست

چهکهامروزهدررشتهگردشــگري،ازآنبهسیاستعمومییاسیاستگذاریهمهپسندیادمی آن

شودشیوهایاستمتشکالزنظراتاکثرنیروهاوعواملتأثیرگذاروتأثیرپذیرمتعددیکهتوسطدولتمردان،آگاهواقناعشده 

. اندودرمواردبسیاریمشارکتآنهادرتهیهوتدوینآنجلبشدهاست

هترمنابعغالباتوسطمقاماتومجموعه سیاستهایگردشگریبهمنظوررسیدنبهتوسعهومدیریتب

. هایدولتیبراساستوانمندیهایموجودودردسترستهیهوتدوینمیشود

اینسیاستهازمانیموفقاستکهبخشغیردولتیوخصوصیهدفقرارگرفتهشودوحاکماندولتیبهدرجه 

. ایازاینآگاهیرسیدهباشندکهصنعتگردشگریمتکیبهافرادوموسساتغیردولتیاستنهدولت

استاقتصادیکهدرآنرقابتوارتقاءکیفیتخدماتجایگاهاصلیرادرتولیدوعرصهمحصولبرایمشتریباسلیقه زیراصنعتگردشگري،فعالیتی

. پدیدهرقابتوبدنباآلنلزومارتقاءکیفیتخدماتکهدربخشخصوصیاصالست،دربخشدولتیقاعدتاکمرنگودرمواردیبیاهمیتاست. هایگوناگوندارد

استگذاروتعیینکنندهخطمشی هایاصلیتوسعهگردشگریهستند لذابرهمیناساسدولتهادرکشورهایپیشرفتهدرصنعتگردشگریاصالتاسی

  .)1392( رحیمپور،علی؛(تاپرداختنبهآمورتصدیگري

),1995: 12(معتقداستکهسیاستشبیهیکفیالست،وقتیآنرامیبینیدمیشناسیدامابهآسانینمیتوانیدآنراتعریفکنید3گانینگهام Michael 

Colin گردشگریبهراحتیقابلشناساییاستولیدرکوتعریفآنبسیارمشکالستصدقمیکندکهسیاستدرکامالاینگفتهدرحوزهگردشگری .

عاتازگردشگریرادارنددراینبخشمداخلهکنندیاگروههایفشار،رهبرانجوامعمحلیواداراتمرتبطدولتیازالممکناستافرادوگروههاییکهکمتریناط
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. تهادراینبخشگردندطریقشیوههایمختلفبرسیاستهایعمومیگردشگریتأثیرگذارباشندودرمواقعیموجبتغییروتجدیدنظردول

. میدانندالبابدونجهتنیستکهامروزهگردشگریراعلمیپیچیده،بسیارظریف،دقیقوباحساسیت

: عازسایرعلومهمانندالچوناینصنعتبطورمستقیمبااحساساتمردمدرارتباطبودهودرکدقیقآننیازبهاط

دولتی،جامعهشناسیوروانشناسیاجتماعیدارجغرافیا،اقتصاد،حقوق،برنامهریزیشهري،برنامهریزیمنطقهاي،علومسیاسی،روانشناسی،مدیریت

. برایروشنشدنموضوعبایستیعواملشکلدهندهسیاستهایعمومیگردشگریراموردبررسیقرارداد. د

سیاستهایعمومیگردشگریتوسطحکومتودولتمردانتبیینمیشودولیپیامدهایناشیازاجرایاینسیاستها،خواستهوناخواستهگریبانگیربخشخصو

. صیاست

قهاالحظاتبخشخصوصیبویژهدرحوزهاقتصادیوروابطبینالمللدرنظرگرفتهنشودقطعابخشخصوصیعالیموردنظر،مغسیاستهاالاگردرتدوینواب

. یبهریسکپذیریبرایسرمایهگذاریدراینبخشنخواهدداشت

 ,Richter)گردشگرییکقدرتاقتصادي،اجتماعیوزیستمحیطیبزرگوالبتهپدیدهایبسیارسیاسیاست«:معتقداست4درهمینزمینهریشتر

1989:2)«

:برایننظرهستندکه6پکو5لپی

طبیعتگردشگریدرهرجامعهاي،متأثرازعواملپیچیدهودرهمبافتهسیاسیواقتصادیوهمچنینویژگیهایجغرافیاییاستکهدیگرانرامجذوبخودمی»

  .)331:334پکولپی،(«کند

 :معتقداستوظیفهدولتطراحیوتدوینسیاستهایاصلیگردشگریاستودراینارتباطمیگوید7لی

. ناستالطراحیوتدوینسیاستهایکیکیازمهمترینوظایفدولتها،

نکشوربهگردشگریبهعنوانابزاریمؤثالدرکشورهایصنعتیوهمچنیندربسیاریازکشورهایدرحالتوسعه،هنگامطراحیوتدوینبرنامههاوسیاستهایک

  )J, Lea, .1988: 26(« ردرادامهروندتوسعهتوجهخاصیمبذولمیشود

ممیبینیمکهروزبهروزبرمنتقدانومخالفاندخالتدولتدراینصنعتافزودهمیشیدولتهادرصنعتگردشگریولیبازهالالبتهباوجوداثربخشیومشارکتبا

معتقدندکه8هم،هیل،هاگوود،گان،دایوریشتر: ودوصاحبنظرانزیادیازجمله

  ) 3335:33کالینمایکلهال،(. «عمدهطرحهایملیگردشگریبلندپروازانهبودهودرتدوینوتعریفاهدافوبرنامههاغیرواقعیعملنمودهاند»

: خودگامرافراترگذاشتهوسیاستعمومیگردشگریراچنینتعریفمیکنددرتعریف9مکینتاش

, 1990: 4. («هرآنچهکهحکومتهامیخواهنددررابطهباصنعتگردشگریانجامدهندیاندهند»

MCIntosh(بهبیانسادهترسیاستعمومیگردشگریشیوههایبرخوردحکومتهاراباصنعتگردشگرینشانمیدهد .

  :ملکردسیاستگذارانوکارگزاراندولتیاستفرآیندتوسعهگردشگریدرمواردزیرمتأثرازسیاستوع

نملیتوسعهگردشگريالتدویناستراتژیهایک  

بیهایسیاسیودیپلماتیکالتوسعهارتباطاتبینالمللیو  
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تشویقیاعدمتشویقمردمدربرنامهریزیوسیاستگذاریگردشگري  

حمایتازسرمایهگذاریوجلبمشارکتمردمدرپروژههایگردشگري  

فضاهایسیاسیشیوهونوعانتخابمدیراندولتیدرمحیطهاو  

مورگمرکیوبانکیامورکنسولیوصدورروادید،اتوخدماتگردشگریبویژهدرحوزههایالارائهتسهی  

. جبرانعقبماندگیودستیابیبهتوسعهپایدار،نیازمندسرمایهگذاریبرایبهرهجوییازمزیتهاینسبیوتواناییهایبالقوهاقتصادیاست

. یهگذارانبهدنبالکسبسودبیشترومکانیامنبرایسرمایهگذاریهستنداماسرما. درفرآیندجهانیشدن،سرمایهنیزباسهولتقابلنقلوانتقاالست

بااشباعسرمایهگذاریدرکشورهایپیشرفتهصنعتی،نرخبازدهسرمایهگذاریدراینکشورهاروبهنزولمیرودوسرمایهگذارانهموارهدرصددبهرهجوی

. یازفرصتهایبابازدهبیشترهستند

ومیواختصاصیگردشگریکهتوسطدولتوکارگزاراندولتیاتخاذمیشودنقتبیینشدهاستکهسیاستهایعمالباتوجهبهآنچهکهگفتهشداینموضوعکام

شبسیارمهموتعیینکنندهایدرتوسعهگردشگریکشورداشتهوبهطورمستقیموغیرمستقیمبرکارومعیشتمردم،سرمایهگذاریوجلبوجذبگردشگ

. رخارجیوتوسعهورونقگردشگریداخلی،دارد

ازسهدههتوانستهاندجزوهبرترینکشورهایگردشگرپذیردنیاباشندوبادرکمترمصربااینچارچوبنظریمیتوانمطالعهوبررسینمودکهچگونهکشور

توخدماتترددیبرایگردشگرانوحذفموانعومحدودیتهایاداریوقانونیبرایسرمایهگذراالبهرهبرداریبهینهازمنابعفرهنگیوطبیعیخوددرکنارتسهی

صلیتمدنشرقودوقدرتمنطقهایتاثیرگذارجدوکشورایرانومصربهعنواندوکانونا.ن،کشورخودرابهعنوانمهمترینمقاصدگردشگریدنیامعرفیکنند

هان اسالماشتراکاتتاریخیفرهنگیزیادیبایکدیگردارند 

کهاینامرمیتواندازیکسومحرکمناسبیبرایبهبودروابطانهاباشدوازسویدیگرقابلیتتاثیرگذاریبرمخاطبانمنطقهایوبینالمللیداشتهباشد

رسانی/دانشگاهیانوهمکاریدرزمینهشبکههایارتباطی/هنگینخبگانتبادالتعلمیفر/توریسم/گردشگري/دراینمیانتوجهبهاشتراکاتدردین.

ییفرصتهاگامیموثردرتدوینسیاستهایراهبردیدوکشوردرجهتبهبودروابطدوجانبهوتامیننیشناسا.درتقویتوبهبودروبطسیاسیوگردشگریدارد/

  .ازهایدوکشوردارد

  

  )اعداد به میلیون نفر(٢٠١٧تا ٢٠١٠طیسالھایایران تعدادودرآمدگردشگرانورودیبھ:جدول شماره یک

  ٢٠١٧  ٢٠١۶  ٢٠١۵  ٢٠١۴  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  سال
  ۴.٨۶٧  ۴.٩۴٢  ۵.٢٣٧  ۴.٩۶٧  ۴.٧۶٩  ٣.٨٣۴  ٣.٣۵۴  ٢.٩٨٣  تعداد
  ......  ٣.٠٩٧  ٣.٧١٣  ٣.۴٨٣  ٣.٠٧۶  ١.١١۴  ٢.٣٨١  ٢.۴٣٨  درامد

  )به میلیون دالراعداد (٢٠١٧تا ٢٠١٠بھ مصر طی سال ھایتعدادودرآمدگردشگرانورودی:جدول شماره دو

  ٢٠١٧  ٢٠١۶  ٢٠١۵  ٢٠١۴  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  سال
  ٨.١۵٧  ۵.٢۵٨  ٩.١٣٩  ٩.۶٢٨  ٩.١٧۴  ١١.١٩۶  ٩.۴٩٧  ١۴.٠۵١  تعداد
  ٧.٧٧۵  ٢.۶۴۵  ۶.٠۶۵  ٧.٢٠٨  ۶.٠۴٧  ٩.٩۴٠  ٨.٧٠٧  ١٢.۵٢٨  درامد
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World Tourism Organization



کاربردیداردوهمجنبهمبناییونتایجآنعالوهبراینکهدرتصمیمگیریهاوسیاستگذاریهانقشخواهدروشتحقیقدراینمقالهتوصیفیاستکههمجنبه

. داشتدربرنامهریزیهایتوسعهگردشگرینیزقابالستنادوقابالستفادهاست

روشجمعآوریاطالعاتاسنادیاستودرتحلیلمحتواعناصرومطالبگردآوریشده،طبقهبندیوموردتجزیهوتحلیل،مقایسهوبراینتیجهگیرینهاییمور

 .بیققرارگرفتهانددتط

مطلعوآشنابهقوانینومقرراتسرمایهگذاریگردشگریدرکشورهایموردنظربهمندرمدالجرایتحقیقتشکیلگروههایکاریعلمیوفنیوبهرهگیریازافراد

ظورمطالعه،استخراج،ترجمه،تحلیلوتفسیرودراختیارقراردادناسنادومدارکمربوطهجهتانجاممطالعاتمقایسهایوتطبیقیدردستورکارقرارداش

.ت

انینظريمب

:اهمیتبازاریابیصنعتگردشگري

. میلیوننفرنسبتبهسالقبالفزایشداشت46درصدیا3.9تعدادکلگردشگرانجهانی2016درسال

. بود2009اینهفتمینسالرشدمتوالیباالترازحدمتوسطبعدازپایانبحراناقتصادیجهاندرسال

. رخدادهایمنفیامنیتیزیادیهمصورتنگرفتایندرحالیاستکه. تابهحالبهثبتنرسیدهبود1960چنینتداومیازرشدقدرتمندازدهه

تر،ر هایگردشگریتغییرکردند،امابیشترمقاصدتوانستندبهخاطرتقاضایسفرباالتر،ارتباطجهانیبیشتروحملونقلهواییمقرونبهصرفه بعضیجهت

شترینرشدراازنظروهایسازمانجهانیگردشگریسازمانمللمتحد،منطقهآسیاواقیانوسآرامبی بندي باتوجهبهتقسیم..شدمثبتخوبیرابهثبتبرسانند

. درصدجاگرفتند3درصدوقارهآمریکابا8درصدافزایشبهثبترساندندکهبعدازآنآفریقابا9المللیبا هایمسافرانبین رودي

هایدردسترسبرایمنطقهخاورمیانهحاکیازایناستکهتعداد درصدرشدنتایجمختلطیرابهثبترساندوداده2پربازدیدترینمنطقهجهانکهاروپاستبا

،فرانسه،ایاالتمتحده،اسپانیاوچینبهصدرنشینیخوددرزمینهتعدادتوری2016درصدیمواجهبودهاستدرسال4کاهشیهایورودیبهآنبا توریست

هایاولودومهستندوبعدازآنهاتایلندق ها،بازهمایاالتمتحدهواسپانیادررتبه ازنظردرآمدکسبشدهازتوریست..هایواردشدهدرساالدامهدادند ست

. نچهارماستازاینمنظرچی. رارداردکهسالگذشتهبهرتبهسومرسید

هایششم،هشتمونهمرسی هایورودي،بریتانیا،مکزیکوتایلندبهرتبه هایپنجموششمارتقاءپیداکردندوازنظرتعدادتوریست فرانسهوایتالیابهرتبه

درصدافزایشپیداکندوبهای3.3المللی هایواردشدهبهکشورهادرسطحبین هرسالتعدادتوریست2030تا2010هاي رودبینسال انتظارمی.دند

» 2030توریسمبهسمت«اینآماربااستنادبهگزارش.برسد2030یاردنفرتاسالمیل1.8نترتیببه

هایورود رودتعدادتوریست انتظارمی2030و2010هاي گویدبینسال منتشرشدهتوسطسازمانگردشگریجهانیسازمانملالرایهشدهاستکهمی

) لدرصددرسا2.2(بانرخیدوبرابراقتصادهایتوسعهیافته) درصدیدرسال4.4بارشدي(یدرمقاصدروبهتوسعه

افزایشپیداکردهاستوانتظارم2016درصددرسال45به1980درصددرسال30سهماقتصادهایروبهتوسعهازبازارجهانیتوریسماز.افزایشیابد

اگرایناقتصادهابتوانندبهچنینسهمیازتوریسمجهانیدستپیداکنندبهاینمعنیخواهدبودکهب.درصدبرسد57،اینسهمبازاربه2030رودتاسال ي

.واردشدهبهکشورهادرسطحجهان،متعلقبهایناقتصادهاخواهندبودهای میلیاردنفرازتوریست یشازیک

:توسعهگردشگري

. شودکهشخصبهواسطهآنازمحیطکاریازندگیخودخارجشود گردشگرییاتوریسمشاملهرگونهمسافرتیمی

. شود گفتهمی) tourist(کندگردشگریاتوریست بهکسیکهگردشگریمی



. فرتکردننمودندواژهگردشگراززمانیپدیدآمدکهافرادطبقهمتوسطاقدامبهمسا

. ترشد،اینامرممکنشد زمانیکهمردمتواناییمالیبیشتریپیداکردندوعمرشانطوالنی

. مندهستند اغلبگردشگرهابیشازهرچیزبهآبوهوا،فرهنگیاطبیعتمقصدخودعالقه

. اند،البتهنهبهصورتاتفاقی،بلکهدرنهایتبهیکمنظورخاص ثروتمندانهمیشهبهمناطقدوردستسفرکرده

. هایجدیدوچشیدنغذاهایمتفاوت هایمعروفوآثارهنري،آموختنزبان تمانطورمثالبرایدیدنساخ به

سازمانجهانیگردشگریباتوجهبهتمامیتعاریفگردشگریکهتاقبالزسال.یافتهامروزهیکصنعتبسیارمهمدرتمامجهاناست گردشگریسازمان

ازمکانعادیزندگیخودمسافرتوحهایفردیاافرادیکهبهمکانیغیر مجموعهفعالیت:یکتعریفنهاییمنتشرکرد1995ارائهشدهبودنددرسال1994

. کنندوهدفازمسافرتآناننیزگذراندناوقاتفراغتاست داقلیکشبوحداکثریکسالدرآنجااقامتمی

. شوند شوندنیزگردشگرنامیدهمی برایناساسکسانیکهشامالینتعریفمی»شود البتهاهدافینظیراشتغالوکسبدرآمدشامآلننمی

ترینمناطقگردشگریجهانخ همچناناروپاجزءپرجاذبه2020خودادامهدهدتاسالبهکار٪4المللیبانرخرشد کندکهگردشگریبین بینیمی پیش

. درصدکاهشخواهدیافت46به1995درصددرسال60واهدماندولیسهماینقارهاز

افزایش2020درصددرسال24به1995درصددرسال18هایداخلیخواهدبودواز هایدوراندکیبیشترازمسافرت ایندرحالیاستکهروندمسافرت

. اند تریناقالمموردتجارتبوده الکترونیکیدراینترنترونقگرفته،محصوالتگردشگریازجملهپرمعاملهاززمانیکهتجارت. خواهدیافت

) ها،خطوطهواپیماییوغیره سفرها،هتل(کنندگانخدماتگردشگري عرضه. شوند هابانرخمناسبدرشبکهعرضهمی اینمحصوالتیاسرویس

. است هاکوتاهشده اسطهاندوبدینترتیبتاحدزیادیدستو فروشاینترنتیرادردستورکارخودقرارداده

هدفاصلیدربسطمعناییگردشگریپایدارپیرامونارائهروشهایمنطقیدربهرهگیریازمنابعطبیعیوانسانیوممانعتازبهکارگیریغیرعلمیاینمنابعمیبا

. توسعهپایدارگردشگریدارایدوجنبهحفاظتازمحیطزیستومنابعومیراثفرهنگیجوامعاست. شد

. ونیبهاجرادرآیدتابتواندحرکتامیدبخشیرادرتوسعههمهجانبهفضاهایجغرافیاییتضمینکندازاینروگردشگریپایداربایدباسیاستمشخصومد

.گردشگریپایداربرایکاراییباالتردراینزمینهدارایاصولیمیباشدکههماهنگکنندهاهدافوراهکارهایعملیمیباشد

اصولبرنامهریزیگردشگري

:امیمسائلزیردرآنرعایتشوندمهمترینچیزیکهدربرنامهریزیگردشگریبایدموردتوجهقرارگیردایناستکهتم

اهدافدقیقیتعیینومشخصگرددوبهاینسوالپاسخدهیمکهازطریقگردشگریبهچهچیزیقراراستدستپیداکنیم؟

مطالعاتامکانسنجیوارائهیپیشنهاداتیبرایتوسعهیزیستمحیطیوزیرساختیصورتگیرد.

شکلهاومقیاسهایمناسبگردشگریشناساییشوند

دماتوتسهیالتونحوهیبهبودیاتوسعهیآنهاتحقیقکامالنجامشوددرموردجاذبههایموجودوبالقوهیگردشگري،خ.

تاثیراتاقتصادي،زیستمحیطیواجتماعیگردشگریموردبررسیقرارگیرند.

تحقیقاتوپیشبینیهایبازاربرایحصوالطمینانازوجودتقاضاوسازگاریآنبانوعتوسعهیبرنامهریزیشدهانجامگردد.

پایشوارزیابیقرارگیرنددرنهایتتمامبرنامهدرمرحلهیاجرابایدبهصورتمستمرمورد

اهمیتتوسعهگردشگري



صنعتگردشگریبهعنوانمتنوعترینوبزرگترینصنایعدرجهان،مهمترینمنبعدرآمدوایجادفرصتهایشغلیبرایبسیاریازکشورهایدنیااستاینصنعتک

هودولتهابهآناهمیتهبهعنوانموتورتوسعهازآننامبردهمیشود،بهعلتاهمیتیکهازنظراقتصادي،اجتماعیداردروزبهروزبیشترموردتوجهقرارگرفت

میدهندوامروزهیکیازپایههایاصلیواستواراقتصادجهانوازجملهصنایعمهمبارشدسریعدرتوسعهاقتصادیجهاناستکهباایجادباالترینمیزانارزشاف

. زودهبهصورتمستقیموغیرمستقیممیتواندسایرفعالیتهایاقتصادیوفرهنگیراتحتتأثیرقراردهد

،توریسمرابهعنوانامیدبخشترین،پیچیدهتر11لوئیسترنر..شگریدرردهسومقرارمیگیرددرتقسیمبندیجهانیپسازنفتوخودروسازي،صنعتگرد

.ینوجایگزینترینصنعتیمیداندکهکشورهایجهانسومبایدآنرادنبالکنندومیتواندعاملمهمیدرکاهشفقروبیکاریآنهاباشد

ک رافراهممی...هاو سرزمینها،گویشنخست،موجباتآشناییمللبادیگرفرهنگها،نژادها،اقوام،:صنعتتوریسمازدوجهتعمدهحائزاهمیتبسیاراست

. شود ند،ودوم،ازنظراقتصادیبهعنوانیکمنبعتأمیندرآمدوارزمحسوبمی

. هایمتنوع،درپیجذبوجلبجهانگردانبسویخویشهستند کشورهایمختلفجهاندرسایهبرخورداریازامکاناتگوناگونوجاذبه

اریازبرنامهریزانوسیاستگذارانتوسعه،ازصنعتگردشگریبهعنگردشگریدرحالحاضردرحالتبدیلشدنبهیکیازارکاناصلیاقتصادتجاریجهاناستوبسی

. شود ایروشنتلقیمی هایخاصخود،صنعتیپویاباآیندهصنعتگردشگریباویژگی..وانرکناصلیتوسعهپایداریادمیکنند

. هایجهانگردیروبهافزایشاست گذاریدراینصنعتدرتمامکشورهایدارایجاذبه سرمایه

. دربیننهادهایدرگیردرصنعتگردشگریتبدیلشدهاستامروزهجذبگردشگرانخارجیبهرقابتیفزاینده

تنهادرپیشبرداقتصادملیودرآمدهایارزینقشداردبلکهصنعتیاستپاکیزهوعاریازآلودگیودرعینحاالیجادکنندهمشاغلجدیدگرد زیرااینصنعتنه

هایجهانگردینظیرایرانمی شگریبرایکشورهایدارایجاذبه

. گیرد اىاستکهچندینبخشجامعهواقتصادرادربرمى دىفعالیتنسبتاًپیچیدهجهانگر.ترینمنبعکسبدرآمدارزیتبدیلشود تواندبهمهم

. اىشود ریزىممکناستباعثایجادصدماتناخواستهوغیرمنتظره اینامر،بدونبرنامه

. رود شمارمى اکنونجهانگردىفعالیتنسبتاًجدیدىدربسیارىازکشورهابه

ىکشورهایاىندارندیاداراىتجربهیکمىهستنددرطورصحیحتجربه هاواغلببخشخصوصىدرچگونگىگسترشجهانگردىبه برخىازدولت

. تواندرهنمونالزمرابراىتوسعهآنفراهمکند ریزي،مى کهجهانگردىرونقزیادىنداردبرنامه

ابتدا،جهانگردىبایددرسط.ىآیندهآناستکارایریزىاغلببراىحیاتدوبارهبخشیدنبهاینبخشوحفظ براىمناطقىکهجهانگردىدارد،برنامه

.ریزىشود اىوملىبرنامه وحمنطقه

هاىساختاري،استانداردهاىتسهیالت،عواملسازمانىوتمامعناصردیگرالزم هاىتوسعهجهانگردي،طرح ریزىبهسیاست دراینسطوح،برنامه

. شود براىتوسعهومدیریتجهانگردىمربوطمى

شها،توسعهجهانگردى هاىجهانگردي،تفریحگاه هاىتفصیلىبیشترىبراىجاذبه توانطرح اىمى ریزىملىومنطقه سپسدرچارچوببرنامه

.هري،روستائىوسایراشکالتوسعهجهانگردىتهیهکرد

:اینامتیازاتعبارتنداز. اىچندینفایدهخاصومهمدارد ریزىجهانگردىملىومنطقه برنامه

دستآورد توانبه جهانگردىدرصددانجامچیستوچگونهایناهدافرامى. هاواهدافکلىتوسعهجهانگردي ـتعیینسیاست.

فرهنگىوطبیعىآنبراىمدتىنامحدودنگهدارىوبراىاستفادهحالوآیندهحفـتوسعهجهانگردي،بهشکلىصورتبگیردکهمنابع

.ظشوند
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هاىاقت هاىتوسعهکالنوالگوهاىکشوریامنطقهوایجادپیوندهاىنزدیکمیانجهانگردىودیگربخش ـادغامجهانگردىباسیاست

صاد

هاىدولتىوخصوصىدربارهتوسعهجهانگردي گیرىبخش اىمنطقىبراىتصمیم ـفراهمکردنشالوده.

ها،تسهیالتوخدماتجها ها،فعالیت عبارتدیگرمرتبطساختنجاذبه توسعههماهنگبسیارىازعناصربخشجهانگردىبهـممکنساختن

.هاىگوناگونوفزایندهبازارهاىجهانگردىمختلف نگردىبابخش

سازىوتعدیلمنافعاقتصادي،محیطىواجتماعىجهانگردىباتقسیمصحیحاینمنافعوکاهشمشکالتاحتمالىجهانگرد ـمطلوب

.ي



هاىخاصتوسعهجهانگردىکهبایکدیگرسازگارىداشتهباشندو هاىمشروحدرزمینه براىطرحییاستانداردهامشىو ـتعیینخط

.همدیگرراتقویتکند،وتعیینرهنمودهاواستانداردهابراىطراحىمناسبتسهیالتجهانگردي

ادریزىبراىاجراءاثربخشطرحوسیاستتوسعهجهانگردىومدیریتبخشجهانگردىبافراهمکردنچارچوبالزمسازمانىونه ـشالوده

.ي

هاىعمومىوخصوصىدرتوسعهجهانگردي گذارىبخش هاوسرمایه ـایجادچارچوبىبراىهماهنگىمؤثرفعالیت.

ـارائهمعیارىبراىنظارتمداومدرپیشرفتتوسعهجهانگردي،ونگهداشتنآندرمسیرىمعین.

است،گرچههنوزاجصورتیکاصلدربسیارىازنقاطپذیرفتهشده اىوملىبه شدهبراىتوسعهجهانگردىدرسطوحمنطقه ریزى اکنونروشبرنامه

. هاىجهانگردىدردستتهیهدارند بسیارىازکشورهاومناطقکشورها،برنامه. هادربعضىمناطقضعیفاست هاوسیاست راءطرح

. اىنزدیکاینمسئلهرامدنظرقراردهند بایستدرآینده اندمى رااتخاذنکردههایی طرحکهتاکنونچنینییکشورها

اندوالزماستکهبراساسشرایطکنونىوروندآتىبازنگرى وزهقدیمىومنسوخشدهاندوامر ریزىشده مدتپیشبرنامه هابه دربعضىازکشورهاطرح

. اند خوبىدرکشده ریزىجهانگردىبه هاوفنونبرنامه دستآمدهروش درحالحاضربراساستجربهبه. شوند

  .ریزىاجراءشوند،منافعىفراوانبراىهرمنطقهبههمراهخواهدآورد توانگفتکهاگربرنامه بااطمینانزیادىمى

  

  ایتحقیقتحلیلوتطبیقیافتهه

براساس مطالعات صورت گرفته که توسط افراد اگاه و متخصص اخذ شده است یک سري معیارهایی معین شده است که به وسیله 

ان وضعموجودکارآییسیاستها،قوانینو مقرراتودستورالعملهایاجراییمرتبطباصنعتگردشگریدرکشورومقایسهآنباوضعموجوددر کشور مصر 

  .استمورد مقایسه قرار گرفته شده 

٣جدول شماره 

روادید

  مصر  ایران

سنتی در نمایندگی هاي سیاسی و  استفاده از روش هاي

  کنسولگري

وجود سیستم هاي پیشرفته و به روز دنیا براي کلیه امور 

  مسافرت از تهیه بلیط گرفته تا اخذ روادید و اقامت 

کشور بدون اخذ روادید15به بیش  اجازه مسافرت  سخت گیري زیاد وزارت امور خارجه براس صدور روادید 



عدم استفاده از سیستم هاي الکترونیکی پیشرفته جهت اخذ 

  روادید

  

  

  ۴جدول شماره 

  قوانین و مقررات گمرکی

  

  مصر  ایران

بطوري  عدم اجراي مفاد کامل کنوانسیون تسهیالت کمرکی

  براب بیشتر کاالها هزینه هاي گمرگی لحاظ می شوند

براي اسایش  مقررات گمرگی منظم و هدفمندوجود قوانین و 

  مسافران

پایین بودن ارزش پولی کاالهایی که به داخل کشور وارد می 

دالر مجوز ورود دارد در 100شوند براي مثال کاالیی تا سقف 

  .غیر این صورت مشمول هزینه گمرکی خواهد بود

  اخذ هزینه اي کمرگی کمتر نسبت به ایران

  جعت کنترل مسافرانxوجود دستگاه هاي پیشرفته اشعه ي   ی جهت کنترل مسافرانکمبود امکانات بازرس

  

  

  سود بازرگانی و عوارض گمرکی                                            5جدول شمار

  مصر  ایران

  نبود پرداختی به منزله نوعی عوارض براي خروج از کشور  اخذ عوارض خروج از کشور

سرمایه گذاري در بخش احداث هتل به افزایش هزینه اي 

  دلیل گران تمام شدن تجهیزات

وجود قوانین بسیار سخت و منطقی براي بازرگانان و سرمایه 

  گذاران

  

  6جدول شماره 

  استفاده از تسهیالت بانکی براي احداث تاسیسات گردشگري

  مصر  ایران

نا معلوم و عدم تخصیص اعتبار کافی به بخش گردشگري 

  منابع انبودن 

  اعطاي اعتبار مشخص به بخش هاي گردشگري

  ثبات در سود دهی بانک ها  چند نرخی بودن سود بانک ها در پروژه ها

  نظم و هماهنگی در اعطاي وام  ناهماهنگی و بی نظمی در اعطاي وام ها سپرده ها

طلب وثیقه هاي بسیار سنگین براي اخذ وام و طرح هاي 

  گردشگري

  به گردشگريتوجه بسیار زیاد 

دستگاه هاي دولتی گردشگري را بی ارزش قلمداد می کنند و 

  حاضر به اعطاي وام نیستند

ارزش قایل شدن براي گردشگري به عنوان یک محرك 

  اقتصادي



    عدم توجه اقتصادي به گردشگري

  7جدول شماره 

  کیفیت خدمات و استانداردها

  مصر  ایران

  وجوذ ضوابط و استاندارها در سطح بین الملل  بین المللیعدم استفاده از استانداردهاي 

نبود ضوابط و قوانین کافی براي بهره برداران و بالتکلیفی انان 

  درروژه ها

وجود نیروهاي بسیار فنی و کارا براي انجام فعالیت ها و 

  خدمات

    نبود نظارت مطلوب و قانونی براي تشکل هاي صنفی

    در حوزه ي گردشگرينبود نیروي ماهر و کاربلد 

  

مصر

کشورمصرازدیربازبهخاطراثارباستانیومومیاییهاوموزههایمختلفموردتوجهبودهاست

. مصرازموقعیتجغرافیاییعالیباابوهوایمعتدلدرطولسالوهمراهباسواحلصافوصخرههایمرجانیگردشگرانمختلفرابه خودجذبمیکند.

.اسالمعربیشدنژادانهاباامدن.مسلمانوبقیهمسیحیهستند%90دینمردممصر

مهمترینانهاعبارتندازگردشگریباستانشناسیوفرهنگیاستکهیکیازقدیمیترینانواعگردشگریدرمصرکهد:مصرجاذبههایگردشگریمتفاوتیدارد

باوجودانواعمختلفگردشگري.راننشانههاییازتمدنباستانیباچشمغیرمسلحقابلمشاهدهاست

) ردشگریاستزیرامصرداراییکسوماثارتاریخیشناختهشدهگردشگریفرهنگیمصرهمچنانجزییبینظیرمنحصربهفردوغیررقابتیگ(

درصورتیکهقسمتاعظمدرامدناخالصملیمصرب.بهخاطرکودتایمصروسقوطهواپیمایروسیهجذبورودگردشگربسیارکاهشپیداکرد2010درسال

درسال.ستگیبهمیزانورودگردشگردارد

تخدماترسانیوبهبودوضعیتمعیشتمردموایجادامنیتدبارویکارامدنعبدالفتاحالسیسیسعیدررفعمشکالتزیرساختیدرزمینهبهبودوضعی2013

 2014درسال .رکشوروبرنامهریزیاقتصادیبلندپروازانهانجامداد

. صنعتگردشگریرونقدوبارهگرفتباتغییرسیاستهایگردشگریوامنیتیکهدرمصراجراشد

میلیونمصریعمدتادرکشورهایلیبیوعرببیشازسه.صنعتتوریسمعوارضکانالسوئزوذخایرنفتازمنابععمدهدرامدارزخارجیاینکشوربهشمارمیایند

شهرشرمالشیخیکیازبزرگترینمراکزغواصیدرجهاناستبهدلیلمحیطبالقوهوطبیعتمنحصرب.ستانومناطقخلیجفارسواروپامشغولبهکارهستند

2017درسال.هفردانیکیازمراکزاصلیجذبگردشگربرایغواصیوماهیگیریاست



رزروه:معاونهتلهیلتونمیگوید.هاومومیاییگربههامسافرانجدیدیبهمصررفتندباکشفمومیاییهایجدیدکهبهیکخانوادهمعمولیبودوشفکوریدور

درصدازنیروي 12میزان.رشدداشتهاست%25تا2017،20تلدرسال

. نفرازاثارتاریخیمصربازدیدکرد14700000تعداد2017درسال.کاربهتوریستهاخدماتمیدهند

کشور مصر در حوزه ي گردشگري استراتژیهااهداف و  

میلیارددالریدرشرققاهره45سرمایهگزاريساختچندشهربا

میلیارددالري20راهاندازینیروگاههستهاي

ایجادشاخهجدیدیبرایکانالسوئز

تامینوامهایخارجیوجذبسرمایهگزاریمستقیمخارجیکهحمایتصندوقبینالمللیپولرابههمراهدارد.

تغییرنقشبخشعمومیبهخصوصی

توسعهچارچوبقانونیونهادي

ناطقدیدنیوحفظمحیطزیستگسترشزیرساختهایالزمبرایم

ویتهابرایتوسعهکلیاولشناسایی

بهبودتصویریازانواعگردشگریمصردرسطحبینالمللی

ایجادبرنامههاییبرایترویجوتنوعبخشیدنگردشگریبهصورتپایداربهصورتیکهالزاماتبازارهایخارجازکشوررابراوردهمیکند.

حفظنرخرشدفعلیووضعیترقابتیباکشورهاییمثالنگلیسروسیهالمان

شناساییشیوهجدیدگردشگریمصردریکراهموثروجامع

پیادهسازییکبرنامهمشارکتبااپراتورهایتور

توسعهمناطقساحلی

اصالحاتاقتصادیدرکناراصالحاتصنعتگردشگریوتالشمتمرکزبرایبهبودامنیت

بهبودساختارقانونیوتسهیلسرمایهگزاریدرمنابعانسانیوحملونقلو.....

دمشتركافزایشسیستمهایانالینبابیشترینتعدا

مشارکتعربستانسعودیدرپروژهگردشگریوگردشگریمختلفمثلدریایسرخ

مشارکتیونانبرایکمکبهبهبودصنعتگردشگري

گردشگرانبهراحتیبتوانندبهکشورهایمختلفسفرکنند- هنلی(دادنپاسپورتهایدیجیتال(.

استراتژیبازایابیدیجیتالبرایتسهیلبهبودوضعیتگردشگري

یداراکوسیستمدیجیتالبرایحمایتازرشدپا

71وایجادتوریکهیکهفتهاقامتواستفادهازامکاناتپزشکیکهاینامربه2016ایجادکمپینهپاتیتتوسطمسیدرسال

. میلیوننفردرجهانکمککرد

کهدرموردجوانانوچالشهایانانصحبتمیکندباعثشدگردشگرانزیادیبهمصربیایند)مابایدبحثکنیم( باشعار) دبلیووایاف( کنفرانس.

هایزنانتاثیرمشابهیبرگردشگریمصرداشتکنفرانسبینالمللیتجارتوحرف



جشنوارهبینالمللیفیلمبرایترویجگردشگري.

بهمصرسفرکرد2017 همکاریمقاماتمصرباپاپفرانسیسبرایزیارترسمیمسیحیتکهدرسال .

آویودرمراسمافتتاحیهپارکآبیشاراللشیخباشوروشوقزیادیروبروشد– کتیا-حضورخانوادهکریستیندونالدو.

هایبرجستهدیگردعوتازافرادمشهوروشخصیت

سنترالهالیدي(برگزاریتورهایگردشگریامریکایی(

اجرایقویتریناقداماتامنیتیازجملهدستگاههایایکسواسکنرهایامنیتیدرمراکزگردشگریبرایمحافظتازمسافران .

  در حوزه گردشگري  اهداف و استراتژي هاي گردشگري کشور ایران

ایجاداشتغالبرایجوانان،زنانوبیکاران  

هایاقتصادیدرمناطقروستاییافزایشفرصت  

افزایشدرآمدارزیکشور  

کمکبهارتقاسطحرفاهاجتماعی  

برقراریتماسمستمرباایرانیانمقیمکشورهایخارجوجلبهمکاریآنهابرایانتقالسرمایهوتخصص  

کمکبهتوسعهاقتصادیبهویژهفرصتهایاشتغالبرایجوانانوافرادبیکار  

صارزيتالشبرایتعادلوتوازندرآمدشهروروستاوافزایشدرآمدهایخال  

کمکبهتوسعهپایدارفرهنگی،اجتماعی،زیستمحیطیواتخاذرویههایپایدارتوسعه  

اطمینانیافتنازپایداربودنتوسعهگردشگریازلحاظزیستمحیطی،اجتماعیوفرهنگی

کمکبهتقویتروابطایراباسایرکشورهابهعنوانبخشیازاستراتژیگفتگویتمدنها

  

  )نرخ رشد واقعی ساالنھ سرمایھ گذاری بخش سفر و گردشگری متوسط(ھمچنین)سرمایھ گذاری سفر و گردشگری(شکل شماره یک

  



  

)و اشتغالGDPاثرات سفر و گردشگری بر (شکل شماره دو

  

  

  

  

  

  )ارزش افزوده گردشگری و اثر کل سفر و گردشگری بر اشتغال(شکل شماره سھ



  

  

  

  

  

مردمایرانومصر

میلیون 86160000اکنون  جمعیتایرانهم

نفرودرایران5001876دانشجویاندرمصرتمجمعی2018باشدبااستنادبهآمارسال می16نفربارتبه97500000درجهانومصر18نفربارتبه

. تاست35هایدولتی ادرمصر،شماردانشگاهاممرکزاستو2400هاومؤسساتآموزشعالیدرایران شماردانشگاه. نفربود4083112

 .تدارندفعالیهایمصر گروهزبانوادبیاتفارسیدردانشگاه15

. اماپسازانقالبروابطایندوکشورپایینآمد. ،درباالترینسطحروابطقرارداشت1357تاقبالزانقالبایراندرسالرابطهسیاسیمصروایران

. میالدیدراعتراضبهامضایقراردادصلحکمپدیویدبینقاهرهوتآلویوروابطخودرابامصرقطعکرد1979ایراندرسال

 )3ربی،انتشاراتدارالعلمللمالیین؛بیروت،ازعمرفروخجلدتاریخادبیاتع. (اند هاییرادرجهتگسترشروابطآغازکرده پسازانقالبمصردوکشورتالش

مصربامشکالتاقتصادیشدیدیدستوپنجهنرممیکندوبانکجهانیلزوماجرایاصالحاتاقتصادیگستردهایرابهمصرتحمیلکردهکهدرنتیجهآنبایدیار

. انهسوختکامالقطعشودوهزینهحملونقالفزایشیابدواینباعثافزایششدیدقیمتهاوتورمدرماههایآیندهخواهدشد

. دراینوضعیتمصربایدبهدنبالفرصتهایتازهایبرایتقویتاقتصادشکنندهخودباشدوسرمایههاییراکهبهجاهایدیگرمیرودبهسویخودجلبکند

ایراننیزصرفنظرازاختالفاتاساسیباجهتگیریسیاسیومنطقهایمصربهاینکشورنیازمنداس.دراینوضعیتبازاربزرگایرانبسیارمهموحیاتیخواهدبود

. ت

درابهکشورهاییخارجازمرزهایشبکشانددرحالیکهمصرازجایخودتکاننخوردهوتقریباًدرسیاستهایمنطقهایغایباستوایرانتوانستهحوزهنفوذخو



. بهانزوایدرونیفرورفتهاست

اماتحریمهایامریکاعلیهایرانباعثمیشودکهایراندرپیفرصتهایتازهسرمایهگذاریباشدومصرمیتواندگزینهمناسبیبرایجذبوتأمیناینسرمایههاباش

) 1371دکترجعفرشعار،سفرنامهناصرخسرو،تهران.( وکشورفوایدبسیاریبرایملتهایآناننیزداردازسرگیریروابطد.د

گانهاستگردشگرانزیادیراجذباینکش هااهرامسه ترینآن هایبشریبودهوآثارباستانیمتعددموجوددراینکشورکهمهم ترینتمدن مصریکیازقدیمی

. کند ورمی

ترینمنابعدرآمدیرادرکش اقتصادمصریکیازمتنوع.حلدریایسرخفعالیتدارنددرصدنیرویکارمصردربخشگردشگریوشهرهایتفریحیسا12حدود

هاي  ورهایخاورمیانهداراستوبخش

گردشگري،کشاورزي،صنعتوخدماتهریکبه.گردشگري،کشاورزي،صنعتوخدماتهریکبهنسبتیتقریباًمساویدرتولیدداخلیاینکشورسهمدارند

.نسبتیتقریباًمساویدرتولیدداخلیاینکشورسهمدارند

:نتیجهگیري

درمیابیمهردوکشوردچارجنگوبحرانهایتاریخیزیادیبودهاندمصر بامروریبرتاریخایرانو

کهماحصآلنآسیبهایزیادیبودهکهکشورهارادچاراسیبهایاجتماعیوسیاسیواقتصادیزیادیکردهاستاماکشورمصربارویکارآمدنالسیسیواجرایسی.

عنواناولینمنبعدرامداقتصادیکشورمصرباشدوگردشگریبه.استهایدرستگردشگریتوانستهاستبهاقتصادکشورخودکمککند

ومردمزیادیدراینصنعتمشغولبهکارباشند.

در پاسخ به سوالی  .درصورتیکهایرانبهگردشگریبهعنوانصنعتدرآمدزاتوجهالزمرامبذولنکردهاستهرچندکهایرانتنوعگردشگریزیادیدارد.

خواسته هاي خود به دنبال ان است می تواند کلیدي که در باال مطرح شد نیز شایان ذکر است اهدافی که هر کشور براي تحقق 

براي کسب موفقیت ان کشور باشد موفقیت هاي هرکشوري در هر زمینه اي بخصوص گردشگري و توسعه ي این صنعت می تواند 

منطقی می  تجارب مهم و کارامدي براي دولت هاي در حال توسعه باشد از این رو بهره گیري از این راه کارها به شیوه ي درست و

تواند گامی مهم در راستاي پیشرفت در هر زمینه اي بخصوص گردشگري باشد پس می توان نتیجه گرفت که پیروي از سیاست ها 

. و استراتژي ها که در کشور مصر تدوین شده است گامی مهم در جهت پیشرفت صنعت گردشگري در کشور ایران است
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