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 مقدمه 
های های تئاتر مجلل، کلیساهای زیبا، رودخانههای عظیم، سالنها و مجسمهروسیه کشوری پهناور با سازه

ردشگری گآن را به یکی از بهترین مقاصد که نظیر است شمار و طبیعتی بکر و در نوع خود بیهای بیفراوان، پل

باشد که در گروه اول گردشگری کشورمان می بازارهای هدف روسیه یکی از مهم ترین .سازددنیا بدل می

 ته است.ارهای هدف گردشگری ایران قرار گرفبندی بازاولویت 

وزارت توسعه اقتصادی می باشد که از طریق آژانس  روسیه بدنه اصلی مسئول سیاستگذاری گردشگری

.در سال اداره می شود  می باشد، ارجیکه هدف آن توسعه همه جانبه گردشگری داخلی و خفدرال گری شگرد

پاسپورت روسی پنجاه و یکمین پاسپورت در گزارش .  جهان قرار گرفت 6ی روسیه در رتبه گردشگر 2119

 دارند.کشور بدون ویزا دسترسی  82است که به این معنی است که به هنلی 

براساس گزارش  میلیون دالر بوده است. 111/961/11،  2119روسیه در سال درآمد حاصل از گردشگری 

درصد از کل تولید ناخالص ملی  9/0، سهم گردشگری روسیه 2119در سال   شورای جهانی سفر و گردشگری

در همچنین  درصدی  می باشد. 07درصد کاهش که حاکی از رشد منفی  7/2به  2121بوده است و در سال 

نفر در در بخش گردشگری روسیه فعال بو ده اند که این رقم  711/139/0،  2119زایی در سال حوزه اشتغال

 درصدی می باشد. 1/5فت که حاکی از رشد منفی اکاهش ی 111/380/3به  2121در سال 

تا  21درصد با اهداف تجاری به ایران سفر می کنند. که مقصدشان تهران و  81تا  61در حال حاضر روس ها 

هم س و استانهای ساحلی می باشد.د درصد با هدف توریستی و تفریحی که مقصدشان اصفهان ، شیراز ، یز 31

نفر ناچیز است ، در حالی که در سال  32111میلیون نفری روسیه ،  05ایران از بازار عظیم سفرهای خروجی 

عدم سفر روسها به ایران  دو دلیل مهم. ه است میلیون روس را به خود جذب کرد 5.9، ترکیه حدود  2118

، گرانی بلیط هواپیماها و هتلها و خدمات گردشگری )به دلیل نزول ارزش روبل ( و اطالعات ناکافی از توانمندی 

 . و ظرفیت های گردشگری ایران می باشد.  ها

اما ست.اترکیه با اختصاص سوبسید به پروازهای چارتری روسیه سفر روسها را به ترکیه راحت و آسانتر کرده 

متاسفانه در ارزیابی مقاصد گردشگری روسیه، ایران جایگاهی ا توجه به تیره شدن روابط سیاسی با ترکیه ب

به عنوان مقاصد گردشگری  بعد از ترکیه نداشته است و کشورهایی چون امارات، ویتنام، اردن، تایلند و چین

  د.انتعیین شده

گردشگران ایرانی با اهداف تفریحی به روسیه سفر می کنند ، یکی ازمهم ترین دالیل ایرانی ها برای انتخاب 

 .روسیه نسبت به اروپا سهولت در اخذ گرفتن ویزا می باشدسفر به 

 دبرنامه اقدام مشترک لغو روادییکی از مهمترین اقدامات انجام شده بین ایران و روسیه  در زمینه گردشگری ،

یران در حال برنامه ریزی برای جذب ا ،می باشد (1011خرداد ماه 17می باشد.) مسکو-گروهی میان تهران

 2121.این طرح از می باشد  با کمک لغو روادید برای سفرهای گروهی 2123گردشگر روس تا سال  111/111
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متقابل رویه های ویزا برای  فاز اول طرح لغو روادید که خواستار تسهیل معتبر است. 2123شروع شده  و تا 

به اجرا درآمد.اجرای کل سفرهای  2116افراد فعال در بخش های تجارت ، علم و گردشگری است ، در فوریه 

 بدون ویزا سومین و آخرین مرحله این طرح است.

فقدان ،های دوجانبه نامهها و موافقتهای کشور، عدم اجرای پیمانزاریابی با توجه به ظرفیتبانبود برنامه جامع 

ترین ها و امکانات الزم برای جذب گردشگران روس از مهمزیرساخت مناسب انتقال ارز و کمبود زیرساخت

 .در صنعت توریسم ایران است روسیه مندی بیشتر از بازار گردشگرانموانع بهره

ان عنودر این وضعیت از طریق تدوین سازوکارهای مناسب برای تصویرسازی مثبت از ایران در جامعه روس به

ا هگذاری روسذب گردشگر، بسترسازی برای سرمایهجت و ارزان، در اولویت قرار دادن مقصدی ایمن، با کیفی

ز مندی بیشتر اتوان زمینه بهرههای اقتصادی میهای مختلف صنعت گردشگری کشور و سایر حوزهدر بخش

   .این بازار را جهت جذب گردشگران روسی فراهم کرد

مقصد ساحلی آنها به دلیل عدم وجود برخی محدودیت ها و اما  روسها عالقه زیادی به تفریحات ساحلی دارند

 مناسب کشور ترکیه در گردشگری ساحلی  این کشور می باشد.زیرساختهای بسیار 

گردشگران روس از طرفی به کویرگردی بسیار عالقه مند هستند. که مقصد آنها برای این نوع گردشگری کشور 

ظرفیت بسیار خوب کشورمان در این حوزه و وجود کویر لوت میتوان در این حوزه با توجه به باشد،  مصر می

 .ی مناسب گردشگران روس بسیاری را جذب کردبا برنامه ریز

همچنین گردشگری ماجرا جویانه و طبیعت گردی مقاصد بعدی سفر روسها به کشورمان می باشد که کشورمان 

 یز ظرفیت های بسیاری مناسبی دارا می باشد.در این حوزه ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.irna.ir/tag/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
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 کلیات

پهناورترین کشور جهان است  کیلومتر مربع وسعت 17٬175٬011با  روسیه فدراسیون رسمی نام باروسیه 

لی شما اقیانوس آرام قرار دارد. این کشور در آسیای شمالی و اروپای خاوری واقع است و با اوراسیا مالش که در

کشور  10مرز آبی دارد. روسیه با  دریای بالتیک و دریای سیاه ،دریای خزر و نیز با اقیانوس منجمد شمالی و

التویا،  ره شمالی،آذربایجان، بالروس، چین، استونی، فنالند، گرجستان، قزاقستان، کشامل  آسیایی و اروپایی

 ،دریای ژاپن ،دریای برینگ مرز زمینی دارد و با کشورهای پیرامون لیتوانی، مغولستان، نروژ، لهستان، اوکراین

است که در  مسکو پایتخت روسیه شهر. اط دریایی داردارتب دریای بالتیک و دریای سیاه ،دریای کاسپین

 27است ولی  زبان روسی زبان رسمی روسیه، .است اروپا باختر و بخش اروپایی کشور است و بزرگترین شهر

ها و مناطق خودگردان این کشور وجود دارد. روسیه کشوری فدرال دیگر نیز در جمهوریزبان رسمی 

 1.شودمی جمهوری خودگردان 21از جمله  واحد فدرال 83است و شامل  پیچیده تقسیمات کشوری با
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
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 آب و هوا

فصلی در درجه دمایی متفاوتی  ماهیت کلی آب و هوای کشور روسیه قاره ای بوده ؛ خشک و سرد که تغییرات

درجه باالی صفر  21تا  6به خود می بیند یعنی شامل تابستانی گرم و مرطوب اما مختصر با درجه دمایی بین 

 .و زمستانی سرد همراه با بارش برف و یخبندان است و میزان بارش باران متوسط

جغرافیایی قرار گرفته، بیشتر مناطقش کامال ز لحاظ آب و هوایی نیز روسیه به این علت که در عرض باالی ا

با این که تقریبا تمامی منابع جغرافیایی مکتوب درباره ی آب و هوای روسیه تاکید دارند که  .سردسیر هستند

این کشور سردسیر است اما واقعیت این است که روسیه دارای آب و هوایی کامال متغیر است و به صورت کلی 

به صورت کلی، متوسط دما در روسیه .  است است اما دوره ی سرمای آن طوالنی ترتمامی فصل ها را دارا 

 2.درجه ی سانتی گراد است -37+ درجه ی سانتی گراد و در مقابل 37بین 

روسیه از لحاظ آب و هوایی در شرایط بسیار خوبی به سر می برد ولی به این خاطر که فستیوال در فصل بهار، 

را انتخاب  فر به روسیه بهاراین فصل برگزار می شود اصوال توریست ها برای سها و جشن های کمی در 

 .کنندنمی

مه یعنی اواسط خرداد به پایان  31بهار در روسیه از اول مارس یعنی نیمه ی دوم اسفند شروع می شود و در 

 .می رسد

ترین  را بهترین و ایده آل به صورت کلی در زمینه ی بررسی بهترین زمان سفر به روسیه باید فصل تابستان

  .زمان برای سفر به این کشور معرفی کرد

هترین ماه های سال برای سفر به این کشور هم از نظر آب و هوایی و هم از نظر گردشگری بین ماه های م

درجه ی دما در این فصل  در ایران. جوالی تا آگوست است و این ماه ها برابر هستند با ماه های تیر تا شهریور

 3.تگرم ترین ماه تابستان، جوالی یعنی ماه مرداد اس، درجه ی سانتی گراد هم می رسد 31به 

 

 

 4وضعیت اقتصادی

تولید کنندگان نفت و گاز طبیعی در جهان است و روسیه یکی از بزرگترین است.  روبل واحد پول روسیه

همچنین صادرکننده برتر فلزاتی مانند فوالد و آلومینیوم اولیه است. روسیه به شدت به حرکت قیمت جهانی 

کاالها وابسته است زیرا وابستگی به صادرات کاال باعث می شود که این کشور در برابر چرخه های رونق و 

 بی ثبات قیمت های جهانی آسیب پذیر باشد.رکود ناشی از نوسانات 

                                                           
 2https://www.eligasht.com 
3https://www.salamparvaz.com 

https://www.investopedia.com/4 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%84
https://www.eligasht.com/Blog/travelguide
https://www.eligasht.com/Blog/travelguide
https://www.salamparvaz.com/
https://www.investopedia.com/
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درصد  3.8درصد کاهش یافت در حالی که در اقتصاد جهان  3.1 2121تولید ناخالص داخلی روسیه در سال 

درصد کاهش یافت. عوامل  0.8های صادر کننده کاال  EMDEدرصد و در  5.0، در اقتصادهای پیشرفته 

در سالهای اخیر ، روسیه تالشهای قابل توجهی را برای تثبیت  به عملکرد بهتر روسیه کمک کردند. متعددی

مالی کالن انجام داد که منجر به بهبود وضعیت مالی شد. پاکسازی گسترده بخش بانکی ، همراه با افزایش 

بدتر شد ، اما در سه ماهه اول  2121مقررات و نظارت ، افزایش سرمایه و نقدینگی.نتایج مالی روسیه در سال 

بخش بانکی روسیه تاکنون مقاوم بوده است ، اما تاثیرات میان مدت آن هنوز مشخص  بهبود یافت. 2121سال 

 نیست. رشد اعتباری با بهبود اقتصادی کند و برنامه های پشتیبانی اعتباری عمومی پشتیبانی شده است.

نشانه هایی از  2121ن سال اشتغال در روسیه هنوز زیر سطوح قبل از همه گیری است ، اما بازار کار تا پایا

 .بهبود را نشان داد

افزایش یافته است ، اما تفاوتهای مهمی را  2121تا  2119بین سالهای  1.7میانگین دستمزد واقعی روسیه 

در فعالیتهای اقتصادی پوشانده است: بخشهایی که بیشترین خسارتهای شغلی را متحمل شده اند ، بیشترین 

ز داشته اند. دستمزد واقعی در کشاورزی ، مخابرات و خدمات بهداشتی افزایش یافت زیان دستمزد واقعی را نی

 ورزشی/تفریحی و تجارت کاهش یافت. ، اما در خدمات مهمان نوازی ، ساختمان سازی ، فعالیتهای فرهنگی/

 2121ال افزایش دستمزد واقعی کاهش درآمد سرانه قابل استفاده را جبران نمی کند ، که در سه فصل آخر س

 درصد کمتر از دوره های مشابه سال قبل بود. 1.7و  5.3،  7.9به ترتیب 

اکثر مناطق ناطق روسیه تأثیر می گذارد ، همچنان تا حد زیادی بر شاخص های اقتصادی م 19-بحران کووید 

 5.تحت تأثیر رشد منفی تولیدات صنعتی و خرده فروشی قرار گرفتند 2121در سال 

 

سازمان تجارت  ،شورای اروپا ،گروه هشت، عضوشورای امنیت سازمان ملل از پنج عضو دائمیاین کشور یکی 

ر فهرست اقتصادهای نوظهور د و تاسمشترک المنافع ،قل کشورهای مست و سازمان همکاری شانگهای ،جهانی

 قرار دارد. BRICSجهانی موسوم به 

 هم اکنون روسیه در رتبه یازدهم اقتصاد دنیا قرار دارد.

 

 

                                                           
 https://www.worldbank. 5 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D9%87%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D9%87%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84_%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84_%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://www.worldbank.org/en/country/russia/publication/rer5
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 6جمعیت شناسی

،  2121اکتبر  9آخرین اطالعات سازمان ملل متحد از تاریخ جمعیت فعلی فدراسیون روسیه بر اساس 

 نفر است. 106،113،851

 درصد از کل جمعیت جهان است. 1.87جمعیت روسیه معادل 

 را در فهرست کشورها )و وابستگی ها( از نظر جمعیت دارد. 9روسیه رتبه 

 .متر( است 2نفر در هر مایل  23کیلومتر مربع ) 9تراکم جمعیت در روسیه 

 (2121نفر در سال  117،086،269درصد از مردم شهرنشین هستند ) 73.7

 سال است 39.6میانگین سنی در روسیه 

تولد برای هر زن است ، که همچنین زیر نرخ  1.58روسیه دارای یکی از پایین ترین نرخ باروری در جهان با 

دیمی ترین جمعیت های جهان با تولد برای هر زن است. روسیه همچنین دارای یکی از ق 2.1جایگزینی 

 سال است. میزان کمتری از مهاجرت به کاهش جمعیت روسیه کمک می کند. 01.3میانگین سنی 

در حالی که پیش بینی ها در مورد آینده روسیه بسیار دشوار است ، تخمین زده می شود که روسیه تا سال 

 ام خواهد رسید. 17از نهمین کشور پرجمعیت به  2151

میلیون نفر( از مردم روسیه از نژاد روس هستند و سایر نژادهای این کشور عبارتند از؛  115درصد ) 18حدود 

تاتار، اوکراینی، چوواش، چچنی، ارمنی، ترک، داغستانی، مغول، آواری، اینگوش، چرکس، بالکار، اوستیایی، 

 7و ... آذری، گرجی

 

 

                                                           
6ttps://www.worldometers6 

                                               ttps://www.worldometers.info 7 
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 اشتراکات فرهنگی دو کشور

ها در فرهنگ غرب فاصله گرایش به فرهنگ شرقی از استحاله فرهنگی روس وها انسجام فرهنگی روس

 .زندزیادی دارد و همین واقعیت نزدیکی فرهنگی روسیه را با فرهنگ شرقی رقم می

فرهنگ روسیه، به ویژه در بخش جنوبی این کشور از دیر باز با دنیای فارسی زبان در تماس بوده و پیوند 

یران و روسیه از دیرباز روابط سیاسی و تجاری داشته اند، اما طی سالهای اخیر در ناگسستنی داشته است. ا

 .عرصه روابط راهبردی سیاسی، نظامی، بازرگانی و ... پیوندهای گسترده تری ایجاد شده است

حوالت منطقه ای، جهانی شدن و دگرگونی های سیاسی به روابط روسیه و ایران اهمیت خاصی بخشیده ت

ویی زمینه های تاریخی و فرهنگی مردمان قفقاز شمالی، به ویژه اقوام فارسی زبان، اهالی اوستیا، است. از س

تاتی ها، کردها و ارمتی ها که با ریشه های فرهنگ ایرانی نقاط مشترک زیادی دارند، از اشتراکات مردم دو 

 .کشور است

الت از مباد .سابقه طوالنی برخوردار است ای نوظهور نیست بلکه ازعامالت فرهنگی ایران با روسیه پدیدهت

های فرهنگی توانسته است در های ایرانشناسی و هفتهاستاد و دانشجو گرفته تا تاسیس و تقویت کرسی

 .گسترش دیپلماسی مردمی موثر باشد و حفظ و تعمیق این روند نیاز به توجه بیشتر مسئولین دارد

هار و این جمعیت چ کنندیلیون مسلمان در روسیه زندگی میبراساس آمارهای رسمی اکنون بیش از بیست م

 .برابر مسلمانان ترکمنستان و سه برابر مسلمانان آذربایجان و چندین برابر برخی از کشورهای عربی است

های خردپذیر اسالمی که به صورت روز افزونی رو به ظرفیت عظیم مسلمانان وکشش آنان به سمت آموزه

ترش تاثیرگذاری مسلمانان و ایجاد تشکیالت مستقل دینی و حضور در کابینه دولت گسترش است و نیز گس

 ت.روسیه، فرصت بسیار خوبی برآمده از اشتراکات دینی را پدید آورده اس

های داغستانی، تاتاری، چچن، آذری و اینگوش که اکثریت مسلمانان بسیاری از کلمات فارسی در زبان جودو

دهند، نشان از دیرینگی پیوند مسلمانان این منطقه با ایران دارد. اوقات نمازها را در میروسیه را تشکیل 

روسیه هنوز به فارسی ادا می کنند. بنابر این قرابت بین مسلمانان روسیه با مسلمانان ایران به مراتب بیش از 

 .قرابت با مسلمانان کشورهای عربی است

ریزی شده در زمان اتحاد ه دلیل برخورداری از فرهنگ مشترک پایهکشورهای آسیای مرکزی و قفقاز هنوز ب

گسترش تعامالت فرهنگی  های فرهنگی روسیه دارند.آموزه جماهیر شوروی، تاثیرپذیری زیادی از فرهنگ و

 .با روسیه به منزله گسترش تعامالت فرهنگی با آن کشورها نیز هست

قفقاز در سایه گسترش روابط  ملی خود را در آسیای مرکزی و تواند تا حدودی منافعبنابراین ج.ا.ایران می

 .فرهنگی با روسیه تامین کند
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ـ ایرانی، توانسته است نظر مردم و ج.ا.ایران به دلیل برخوردار بودن از فرهنگ کهن و دیرینه اسالمی

شاعران ایرانی  های بسیاری از اندیشمندان وشناسان روس را به خود جلب کند. ترجمه و انتشار کتابشرق

 .ها به فرهنگ ایرانی ـ اسالمی استآنکه از پشتیبانی ایران برخودار باشد خود دلیل گویایی بر توجه روسبی

ای که هنوز خیام و موالنا و های ایرانی برای مردم روسیه از جذابیت خاصی برخوردار است. به گونهآموزه

ها از توجه و عنایت بیشتری برخوردار غربی در چشم روسفردوسی و سعدی و حافظ از بسیاری از مشاهیر 

 .هستند

های تاثیرپذیری برای کشورمان مهیا های تاثیرگذاری بر فرهنگ روسیه بیش از عرصهرسد عرصهبه نظر می

دن باز ش فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ست.است و این در ایجاد و تحکیم دیپلماسی عمومی بسیار موثر ا

مل روسیه با جهان، فرصت بسیار خوبی را برای عرضه فرهنگ دیرپا و مستحکم ایران پدید آورده دریچه تعا

های اجتماعی ایران در روسیه توانستند اولین تندیس را به خود اختصاص سه بار فیلم 1387است فقط در سال 

  8.ددهند و این نشان از آن دارد که ذائقه فرهنگی دو کشور قرابت محسوسی به هم دارن

 

 دو کشور و اقتصادی تبادالت سیاسی

 یطوالن های جنگ که است بوده ایران با روابط در تاثیرگذار کشورهای جمله از اخیر های سده طی روسیه

 همچنین و ایران مادری های سرزمین از مهمی بخش جدایی مانند آن از ناشی تبعات و نتایج و کشور دو بین

وابط ر. اما است کشور دو بین روابط و آثار جمله از گوناگون های بهانه به کشور داخلی شئون در روسیه دخالت

های ناشی از همجواری جغرافیایی، سوابق ایران و روسیه در دوران پس از فروپاشی شوروی فارغ از ضرورت

دارند،  المللای که هریک از دو کشور در عرصه سیاست بیندلیل موقعیت ویژه تاریخی و نیازهای اقتصادی، به

ا وجود تردیدهای موجود میان دو طرف دربارة ب .المللی مورد توجه خاصی قرار داشته استسوی محافل بین از

ژه در ویهای یکدیگر، این دو کشور منافع مشترک بسیاری در آسیای مرکزی و خاورمیانه بهرفتار و سیاست

خارجی آمریکا داشته و آمادگی دارند  سوریه دارند. دو کشور همچنین تضادهای مشترک عمیقی با سیاست

تر شدن روابط روسیه میان، همگام با وخیمها مخالفت خود را اعالم کنند. درایندر زمان مناسب با این سیاست

های خود را برای گسترش ، مسکو تالش2110با ایاالت متحده و غرب از زمان آغاز بحران اوکراین در سال 

ها باعث شده است تا در سطح کارشناسان و حتی ه است. این افزایش همکاریروابطش با ایران افزایش داد

طور جدی شکل بگیرد که روابط دو کشور این توان را دارد که به سیاستمداران در ایران و روسیه این گمان به

                                                           
 ترکمان، رایزن فرهنگی ایران در روسیه، قرابت های فرهنگی ایران و روسیه، افتاب نیوز.8
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کازان در حال حاضر ایران در شهر مسکو دارای سفارت و در شهرهای آستاراخان و  9.سطح استراتژیک برسد

 دارای سرکنسولگری می باشد.

 رسابقهپ روابط از متاثر بیشتر که خود های ظرفیت از برداری بهره با روسیهروابط اقتصادی دو کشور  حوزهدر 

 داشته ایران به صادرات در تری رنگ پر نقش همواره است بوده کشور دو اقتصادی و سیاسی استعماری، البته و

 اه روساز طرفی  .است کشاورزی محصوالت نیز روسیه به ایران صادراتی اقالم ترین مهم این بر عالوه. است

 ظرفیت به توجه با که هستند زمینه این در بیشتری آفرینی نقش درحال ایران به برتر های فناوری صدور با

 .است فراهم مبادالت بیشتر چه هر گسترش برای زمینه دوکشور اقتصادی های

 2119صد نسبت به سال در 115میلیون دالر کاال به روسیه صادر کرد تا  811مبلغ  2121ایران در سال 

 یابد. افزایش 

 

 

 10مسیرهای پروازی مستقیم یا غیر مستقیم بین دو کشور
 

( یک مسیر پروازی مستقیم از ایر الین ایر فلوت روزهای یکشنبه  1400ماه آبان در حال حاضر )  

 انجام می گردد.و پنجشنبه از تهران به سمت روسیه 

روسیه و ایران یادداشت تفاهمی در خصوص آزادسازی خطوط هوایی بین دو کشور امضاء  90در بهمن سال 

جغرافیایی پروازها و افزایش تعداد شرکت های هواپیمایی دو کشور را شامل می  کردند. این قرارداد توسعه

پروازهای خود را در مسیر های مورد توافق راه  شود. بدین ترتیب هر دو دولت می توانند به تعداد نامحدود،

عدد در هفته می رسد. متعاقبا تعداد خطوط ممکن است افزایش  28اندازی نمایند. ضمنا تعداد پروازها به 

یابد. شرکت های هواپیمایی روسی می توانند از هر شهر روسیه به تهران، مشهد، رشت و سه مقصد دیگر که 

ی خود می توانند حق پرواز به واز کنند. شرکت های هواپیمایی ایرانی نیز به نوبهبعدا نهایی خواهد شد، پر

مسکو، سنت پترزبورگ، آستراخان، قازان، اوفا، سوچی و یک شهر دیگر را دریافت نمایند. پروازهای چارتر نیز 

 د.مشخص شده ان

 

 

 

                                                           
گردآوری و ، ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشیالمللی نظارت و اجرا: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین، انداز روابط ایران و روسیهچشم 9

 (http://www.tisri.org) 1390، اسفند تدوین: حسین عسگریان

11 http://www.irrutrade.ir/transportation/view/ )بانک اطالعات اقتصادی ایران و روسیه( 

http://www.irrutrade.ir/transportation/view/
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 11روسیه قبل از شروع پاندمیک کووید  -مسیرهای پروازی ایران

پرواز در  5ماهان ایر ) شرکت هوایی روسی ایرفلوت )هر روز( و شرکت های ایران ایر )یک پرواز در هفته( و 

)دو پرواز در  هفته( پروازهای مستقیم به مسکو دارند و شرکت های هوایی معراج )دو پرواز در هفته(، تابان

مسکو برگزار می کنند. هواپیمایی  -تهرانپرواز در هفته( پرواز های چارتی فصلی در مسیر 1هفته( و زاگرس )

 -ماهان ایر در فصل تابستان هر هفته بین یک تا سه پرواز چارتری بنا به درخواست توراپراتور در مسیر تهران

سوچی -سوچی برگزار می نماید. شرکت هواپیمایی قشم ایر در تعطیالت نوروز و ایام تابستان در مسیر تهران

نیز هر هفته یک پرواز از تهران به   "Nordwind Airlines" کند. هواپیمایی نوردوین پرواز چارتری برگزار می

 0روز مسافران را به سنت پترزبورگ می برد و بعد از  3مسکو برگزار نموده و سپس همین هواپیمایی بعد از 

تور بعدی را ابتدا  روز اقامت در سنت پترزبورگ میهمانان همان پرواز را به ایران برده و در برگشت مسافران

رواز به روسیه مجوز پ "سیبری"به سنت پترزبورگ، سپس مسکو و تهران می برد. به تازگی شرکت هواپیمایی 

تهران، مشهد و اصفهان را دریافت و به زودی پروازهای خود را در این مسیر ها راه اندازی می کند. شرکت 

 .افت نموده استنیز مجوز پرواز به ایران را دری "اورال"هواپیمای 

آستاراخان و برعکس انجام می شود. سازمان دهی -هر هفته یک پرواز در مسیر تهران 95از خردادماه  

پروازهای منظم در آستراخان باعث می شود که صادرات محصوالت ایرانی به روسیه افزایش یافته و سهم این 

ان را شرکت هواپیمایی تابان ایر انجام می دهد. آستاراخ-محصوالت در بازار روسیه بیشتر شود. پروازهای تهران

کارفرمایان از ایران می توانند بارهای خود را با کشتی به بنادر روسیه فرستاده و خودشان با هواپیما به 

آستراخان بروند. متأسفانه در حال حاضر بین ایران و روسیه خط هوایی باری مستقیم وجود ندارد و انتقال بار 

وسیه به صورت واسطه ای و از طریق شرکت های هوایی دیگر از جمله امارات، ترکیش و... انجام از ایران به ر

می شود. در این بخش گران بودن مخارج حمل و نقل باعث محدودیت جابجایی بار شده است. در آینده ایجاد 

زستان به مسکو و خطوط هوایی برای هواپیماهای باری از جیرفت )استان کرمان( و مناطق شمالی استان خو

 .آستراخان با هدف ارسال میوه و سبزی برنامه ریزی شده است

 

 پروازهای غیرمستقیم

پروازهای غیر مستقیم به مقصد روسیه توسط شرکتهای متعددی انجام می شود که به ترتیب از ارزانترین 

  :به گرانترین به شرح زیر است

ترکیه ای است و مسیر پرواز آن از تهران به مسکو و که شرکتی  (Pegasua Airlines) شرکت پگاسوس -

 .ساعت است 12برعکس در استانبول توقف دارد. طول مدت پرواز با این ایرالین در مسیر فوق حدود 

که در مسیر فوق در کیف توقف  (Ukraine International Airlines) خطوط هوایی بین المللی اوکراین -

 .ساعت است 7واز خواهد داشت و طول مدت تقریبی پر
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که متعلق به جمهوری آذربایجان است و در فرودگاه باکو نیز  (Azerbaijan Airlines) ایرالین آذربایجان -

  .ساعت است 11توقف خواهد داشت. مدت زمات تقریبی این پرواز حدود 

واز آن که در فرودگاه مینسک توقف دارد و طول تقریبی مدت پر (Belavia Airlines) ایرالین بالروس -

 .ساعت است 7حدود 

این پرواز در دوحه قطر توقف می کند و زمان پرواز در حدود  (Qatar Airways) خط هوایی قطر ایرویز -

 .ساعت خواهد بود 10

که متعلق به ترکیه است و در فرودگاه آتاتورک ترکیه توقف  (Turkish Airlines) خط هوایی ترکیش -

  .ساعت و پانزده دقیقه است 9نموده و طول زمان تقریبی پرواز آن 

که در دوبی توقف می کند و مدت تقریبی پرواز با این خط  (Emirates Airlines) خط هوایی امارات -

 .ساعت است 11هوایی 

که متعلق به آلمان است و در فرودگاه شهر فرانکفورت توقف  (Lufthansa Airlines) خط هوایی لوفتانزا -

 .ساعت است 11ز با آن می کند و مدت زمان تقریبی پروا

 

 11روسیهکشور  وضعیت صنعت گردشگری

میلیارد دالر برای تعطیالت خارج از  03روسها  2112روسیه نقش مهمی در گردشگری جهان دارد. در سال 

کشور هزینه کردند تا روسیه بتواند از نظر هزینه های شهروندان خود در تعطیالت و سفرهای خارج از کشور 

به  2116-2115، اما در سال روسیه مقام پنجم را داشت  2110-2113کشور برتر قرار گیرد. در سال  5جزو 

روسیه از مکان یازدهم به هشتم صعود کرد و  2117کشور برتر حذف شد. در سال  11دلیل بحران ارز از 

 رسید. TOP 11دوباره به 

را در رتبه بندی  6رتبه که باعث شد میلیارد دالر خرج کردند  36.3، گردشگران از روسیه  2119در سال 

میلیون  02شروع به رشد کرد. بر اساس آمارهای دولتی ،  گردشگری روسیه بازار ، 2117در سال حفظ کند. 

میلیون نفر برای مقاصد گردشگری خارج از کشور رفته اند. بازار گردشگری  15از جمله  2117نفر در سال 

پایان ( در تعداد گردشگران به پایان رساند. در 2117را با رشد )در مقایسه با نرخ رشد  2118خروجی سال 

                                                           
11 https://www.oecd-ilibrary.org/sites 
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، جریان خروجی به پویایی مثبت  2119رشد کرد. در سال  6.1، گردش گردشگران خارجی فقط  2118سال 

 درصد رشد کرد. 8خود ادامه داد و تقریبا 

صنعت گردشگری را در شرایط سختی قرار داد و رویکرد توریست ها را برای انتخاب کشوری که  2121سال 

، با توجه به سرویس گارد مرزی سرویس امنیت فدرال  2121داد. در سال قصد خروج از آن را دارد تغییر 

این میزان در مقایسه  داشته اند  میلیون سفر به کشورهای خارجی 10روسیه ، شهروندان روسیه کمی بیش از 

است. عالوه بر این ، بیش از نیمی از  - ٪71میلیون سفر داشته اند ،  08که روس ها بیش از  2119با سال 

 .قبل از قرنطینه انجام شده است 2121سفرها در سه ماهه اول سال 

 

 
 12گران خروجیگردشنمودار 

 

( رقابتی ترین اقتصاد 39با رتبه  ) در زمینه گردشگری ،فدراسیون روسیه 2119در سال  wefبر اساس گزارش 

زیرمنطقه را تشکیل می دهد. در حالی که  T&Tتحقیق و توسعه اوراسیا است و بیشتر تولید ناخالص داخلی 

( و 98( ، ایمنی و امنیت رتبه )92این کشور از میانگین های منطقه ای و جهانی در زمینه کسب و کار رتبه)

( برخوردار است ، روسیه دارای زیرساخت های حمل و نقل هوایی قوی دارای 123باز بودن بین المللی رتبه)

مترهای صندلی در دسترس اوراسیا را نشان می دهد. عالوه بر این ، این تنها ( است که بیشتر کیلو23رتبه)

                                                           
travel_research_book_eng russia11 
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( از میانگین جهانی امتیاز 18( و فرهنگی دارای )30اقتصاد اوراسیایی است که از نظر منابع طبیعی دارای )

 .بیشتری کسب کرده است

 13باشد.می  7از  3/0رتبه شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری بر اساس این گزارش 

کشور  82پاسپورت روسی پنجاه و یکمین پاسپورت در گزارش هنلی است که به این معنی است که شما به 

 بدون ویزا دسترسی دارید.

 

 

 14یهگردشگری کشور روس صنایع

 می باشد. تعداد کل موسساتخط مشخص شده نشان دهنده 

 

 
 

 
 

 

 

 

                                                           
       WEF_TTCR_20111  

russian-federation un memodar11 
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 15ساختار گردشگری روسیه

گردشگری روسیه ، وزارت توسعه اقتصادی است که در آن بخش ویژه گردشگری بدنه اصلی مسئول سیاست 

گری( ، وزارت فرهنگ وظایف گردشگری روسیه )از طریق آژانس فدرال گردش 2119تأسیس شده است. تا سال 

به دلیل اهمیت روزافزون گردشگری برای توسعه کلی کشور به وزارت توسعه  را انجام می داد ، اما این وظیفه

 قتصادی منتقل شد.ا

آژانس فدرال گردشگری ، که اکنون زیر نظر وزارت توسعه اقتصادی است ، بر آژانس های گردشگری منطقه 

 ای نظارت می کند که وظایف زیر را بر عهده دارند:

 توسعه اسناد برنامه ریزی استراتژیک ،-

 ایجاد و حفظ شرایط مطلوب برای توسعه صنعت ،-

 سیستم های ناوبری ی و گردشگری ، ارتباطات و کمک مراکز اطالعات گردشگردسترسی به منابع -

 رویدادهای حمایتی از اولویت های توسعه گردشگری سازماندهی تحقیقات در زمینه گردشگری و-

 

وزارت توسعه اقتصادی با طیف گسترده ای از سایر دستگاه های اجرایی فدرال در فعالیت های خود همکاری 

ویژه در زمینه های توسعه سیاست گردشگری ، آموزش ، ایمنی گردشگران ، زیرساخت ها و  می کند ، به

 جمع آوری داده ها. 

همکاری های دیگر شامل وزارتخانه های مناطق منتخب برای توسعه گردشگری در مناطق خاص و همچنین 

ردی ، فرهنگی ، ورزشی ، ، به عنوان مثال ، گردشگری بوم گ می باشد وزارتخانه های عالقمند در توسعه

 .روستایی و گردشگری کودکان 

 

اختصاص داده  2121میلیارد روبل است که برای سال  6.6کل بودجه دولتی گردشگری برای سه سال آینده 

میلیارد روبل افزایش می یابد.  12.0به  2122میلیارد روبل و در سال  13.1به  2121شده است و در سال 

سه حوزه اولویت دار اختصاص داده می شود: توسعه زیرساخت ها و اجرای پروژه های بیشتر بودجه ملی به 

درصد از بودجه کل( ؛ حمایت از اپراتورهای گردشگری که فعالیت آنها با هدف  80سرمایه گذاری گردشگری )

ین درصد(. میانگ 6( ؛ و بهبود کیفیت محصول گردشگری )درصد11توسعه گردشگری ورودی انجام می شود )

                                                           
 15https://tourism.gov.ru/en/contents/ob_agentstve/regulation-of-the-federal-agency-for-tourism 

 

https://tourism.gov.ru/en/contents/ob_agentstve/regulation-of-the-federal-agency-for-tourism
https://tourism.gov.ru/en/contents/ob_agentstve/regulation-of-the-federal-agency-for-tourism
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بودجه اختصاص داده شده برای فعالیت های دفتر مرکزی آژانس فدرال گردشگری )و آژانس های گردشگری 

 16است. 2122تا  2121میلیون روبل برای دوره سه ساله از سال  130منطقه ای( ساالنه 

 

 

 
 

 جیو خاروظیفه اصلی وزارت توسعه اقتصادی و آژانس فدرال گردشگری توسعه همه جانبه گردشگری داخلی 

است. هدف آنها دستیابی به این هدف با ایجاد شرایط الزم برای توسعه و ارتقاء محصوالت گردشگری با کیفیت 

ن ، هدف وزارتخانه و آژانس فدرال باال است که در بازارهای داخلی و جهانی قابل رقابت هستند. عالوه بر ای

تقویت نقش اجتماعی گردشگری ، افزایش دسترسی به خدمات گردشگری و تفریحی برای ساکنان فدراسیون 

فرهنگی و همچنین نیاز -روسیه است. در توسعه گردشگری ، هر دو مقام تأثیرات زیست محیطی و اجتماعی

 رند.به اطمینان از ایمنی گردشگران را در نظر می گی

 

فعالیتهای خود را با همکاری را انجام می دهد و آژانس فدرال گردشگری اعمال قانون در زمینه گردشگری 

سایر مقامات اجرایی فدرال ، مقامات اجرایی نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه ، مقامات محلی ، 

 17انجمنهای عمومی و سایر سازمانها انجام می دهد.
                                                           

www.oecd-ilibrary.org/sites16 

archive.government.ru/eng 11 
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نگهداری اداره اداری مرکزی آژانس فدرال گردشگری با استفاده از وجوه ارائه شده در بودجه فدرال تأمین  

 می شود.

 در مسکو کهآژانس فدرال گردشگری یک شخص حقوقی است ، دارای مهر با نشان ارتش فدراسیون روسیه 

 مستقر است.

ال است که مسئول ارائه خدمات دولتی ، آژانس فدرال گردشگری )روستوریسم( یک دستگاه اجرایی فدر

 قانون در حوزه گردشگری است.مدیریت اموال دولتی و انجام وظایف اجرای 

 

 

 18(2002برنامه اقدام گردشگری کشور روسیه )چشم انداز کشور روسیه تا سال 

شده است. اولویت ها و اهداف دولت برای گردشگری در استراتژی توسعه گردشگری و برنامه اقدام تعیین 

 اولویت های اصلی سیاست ملی عبارتند از:

 

 ایجاد یک محصول توریستی رقابتی ،-

 برنامه ریزی توسعه مناطق گردشگری ،-

 تأمین زیرساخت ها و حمل و نقل مرتبط ،-

 توسعه بیشتر زیرساخت های گردشگری و پشتیبانی ،-

 تقویت آموزش و توسعه آموزش ،-

 جدید ،توسعه راه حل های دیجیتالی -

 رفع موانع موجود و افزایش جذابیت سرمایه گذاری ،-

 برانگیختن تقاضا برای محصوالت توریستی ،-

 تسهیل رژیم های ویزا ،-

 ترویج و افزایش دید محصوالت گردشگری ،

 توسعه تقاضای پایدار و افزایش دسترسی به محصوالت گردشگری ،

 

 

                                                           
 

18www.oecd-ilibrary.org 
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 اطمینان از امنیت بیشتر گردشگری

برنامه اقدام شامل طیف وسیعی از اقدامات متمرکز بر موضوعات مختلف به هم پیوسته مانند تسهیل سفر ، 

 توسعه صنعت و محصول ، 

 اهداف اصلی استراتژی توسعه گردشگری جدید بر اساس چارچوب قبلی است و شامل موارد زیر است:

 ایجاد یک محصول توریستی رقابتی برای فدراسیون روسیه ،-

 تحریک تقاضا و افزایش در دسترس بودن محصول گردشگری روسیه در بازارهای داخلی و خارجی ،-

 ن روندهای توسعه صنعت گردشگری بهبود چارچوب مقررات ، با در نظر گرفت

بهبود سیستم مدیریت گردشگری در فدراسیون روسیه ، از جمله سیستم جمع آوری ، پردازش و تجزیه و -

 اری در مورد توسعه گردشگری.تحلیل داده های آم

 

با نگاهی رو به جلو ، روسیه بر افزایش اهمیت اجتماعی گردشگری از طریق تقویت نقش گردشگری در آموزش 

، اطمینان از ارتباطات بین فرهنگی ، ارتباطات بین منطقه ای و بین المللی و ارتباطات در توسعه گردشگری 

گردشگری ، که تنوع طبیعی ، فرهنگی و قومی مناطق روسیه  تمرکز می کند. و همچنین توسعه محصوالت

 را در نظر می گیرد.

 

 ایجاد یک محصول توریستی رقابتی در روسیه

روسیه بر بهبود رقابت پذیری محصوالت گردشگری با توسعه آگاهی و جذابیت بیشتر از برند ، بهبود کیفیت 

داخلی و داخلی تمرکز دارد. هدف به حداکثر رساندن خدمات گردشگری و افزایش دسترسی آنها به گردشگران 

 تجربه مثبت برای گردشگران است.

 

 بهبود کیفیت خدمات گردشگری از طریق موارد زیر برنامه ریزی شده است:

 نوسازی و توسعه زیرساخت های گردشگری ، محیط شهری و فضاهای عمومی.-

 بهبود کیفیت آموزش برای کارگران صنعت گردشگری.-

 اهنگی نزدیک با نمایندگان تجاری و مناطق برای امکان برنامه ریزی مشترک در توسعه مناطق گردشگری.هم-

 نظارت بر کیفیت محصوالت گردشگری ، انتشار بهترین شیوه ها و تعیین استانداردهای خدمات اجباری.-

 است: بهبود دسترسی و دسترسی به خدمات گردشگری از طریق موارد زیر برنامه ریزی شده-

 توسعه زیرساخت های حمل و نقل و سیستم های حمل و نقل مسافر به مناطق توریستی.-
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 توسعه پلتفرم های دیجیتالی

مقصد برتر مسافرتی جهان ، تورهای  11روسیه با برنامه های بلند پروازانه خود برای تبدیل شدن به یکی از 

 جذب بازدیدکنندگان بیشتر ارائه می دهد.خارج از خط مقدم و لغو محدودیت های روادید را برای 

 

یک سـال پس از میزبانی موفقیت آمیز جام جهانی ، این کشور شوروی سابق به دنبال راههای جدیدی برای  

میلیارد دالر تا سال  25جذب بازدیدکنندگان بین المللی با هدف بیش از دو برابر شدن درآمد گردشگری تا 

 است. 2135

ــیاه گرفته تا  میراث فرهنگی غنی رو ســیه و مناظر دیدنی آن از اســتراحتگاههای نیمه گرمســیری دریای س

 دریاچه بایکال سیبری و آتشفشانهای کامچاتکا این کشور را برای بازدیدکنندگان جذاب می کند.

اما مشـکل در اخذ ویزا ، فقدان اسـکان به سـبک معاصر و ارتباطات حمل و نقل در خارج از شهرهای اصلی    

 .یاری از بازدیدکنندگان را به تعویق انداخته استهنوز بس

از روسیه دیدن کردند و  میلیون گردشگر 25نزدیک به  2118طبق گزارش سازمان جهانی گردشگری ، سال 

 مقصد محبوب جهان بود. آنها عمدتاً از بلوک شوروی سابق و چین آمده بودند. این کشور شانزدهمین

داده اسـت که ویزای الکترونیکی را که رایگان اســت و به سرعت صادر می  به دولت دسـتور  والدیمیر پوتین 

 شود ، برای شهروندان تعدادی از کشورها معرفی کند.

سیه ر روکشور واجد شرایط دریافت ویزای الکترونیکی رایگان برای بازدید از شرق دو 18، اتباع  2117از سال 

 می توانند در مناظر بکر اسکی و پیاده روی کنند.که در آن گردشگران از جمله منطقه کامچاتکا شدند

 

 تورهای قطب شمال 

اپراتورهای گردشگری به دنبال تنوع بخشیدن هستند و بازدیدکنندگان را با تورهای قطب شمال شامل 

دامداران گوزن شمالی ، سوار شدن بر تانک های دوران شوروی یا یک شب در قصر متعلق به پتر کبیر جلب 

 می کنند.

کشور واجد شرایط دریافت ویزای الکترونیکی رایگان برای بازدید از شرق دور روسیه  18، اتباع  2117از سال 

 از جمله منطقه کامچاتکا هستند که در آن گردشگران می توانند در مناظر بکر اسکی و پیاده روی کنند.

با تورهای قطب شمال که شامل  اپراتورهای گردشگری به دنبال تنوع بخشیدن هستند و بازدیدکنندگان را

گله گوزن های گوزن شمالی ، سوار شدن در تانک های دوران شوروی یا یک شب در قصر متعلق به پتر کبیر 

 است جلب می کنند.
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طبق برآورد انجمن تور اپراتورهای روسیه ، روسیه به طور کلی تنها یک میلیون یورو در سال برای ارتقاء خود 

کشور نیاز به سرمایه گذاری میلیاردها دالر در زیرساخت ها و امکانات  اینزینه می کند.به بازدیدکنندگان ه

جدید برای مسافران دارد ، اما به همان اندازه مهمترین کمپین تبلیغاتی برای بهبود تصویر آن است که به 

 جاسوسی خدشه دار شده است.مسائل دلیل درگیری ها در اوکراین و سوریه و 

 

 11توسعه گردشگری و مهمان نوازیپروژه 

تاسیس شد. در آن زمان ، پس از موفقیت  2118دفتر پروژه توسعه گردشگری و مهمان نوازی مسکو در سال 

در برگزاری جام جهانی فوتبال ، مشخص شد که مسکو پتانسیل عظیمی برای جذب طیف گسترده ای از 

ر تمام حوزه های اً بگردشگران دارد. و چنین پتانسیلی مستلزم توسعه سیستماتیک بود ، زیرا گردشگری تقریب

زندگی پایتخت و مسکو ها تأثیر گذاشت. بر همین اساس که یک دفتر پروژه برای توسعه گردشگری و مهمان 

 نوازی مسکو ایجاد شد. 

در سراسر جهان است. هدف  MICEدفتر پروژه مسئول ارتقاء شهر مسکو به عنوان یک مقصد گردشگری و 

مللی و همچنین ارتقاء صنعت گردشگری محلی از جمله مناطق ، جاذبه آن افزایش گردشگران داخلی و بین ال

 ت های گردشگری و سایر موارد است.ها ، هتل های زنجیره ای ، بارها ، رستوران ها ، شرک

 World Travelمسکو به عنوان مقصد شهرهای برتر جهان توسط  2121و در سال  2119در سال 

Awards  .شناخته شد 

پروژه های دیجیتالی مختلف و انجام کمپین های ارتباطی برای گردشگران روسی و  ، اندازیدفتر پروژه راه 

 در دستور کار خود قرار داده است.نیز خارجی را 

 

MICE 20چیست؟ 

 MICE  .مخفف جلسات ، مشوق ها ، کنفرانس ها و نمایشگاه ها است 

 

 جلسات

                                                           

 www.iccaworld.org/npps/story.cfm91 

https://hospitalityinsights.ehl.edu/what-is-mice22 
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مراکز همایش برگزار می شود. آنها رویدادهای یک جلسات به طور معمول در اتاقهای کنفرانس هتل یا در 

روزه ای هستند که گروهی از متخصصان را برای حل یک چالش کلیدی یا تعیین اهداف برای سازمان گرد 

 هم می آورد.

 

 مشوق ها

مشوق ها پاداش هایی هستند که یک شرکت در قبال عملکرد حرفه ای عالی از کارکنان ، گروه ها یا شرکای 

ارائه می دهد. چند روز اقامت در یک اقامتگاه ، هتل یا محل اقامت عمومی با هزینه شرکت شما باعث خود 

 وفاداری کارکنان می شود.

 

 همایش ها

کنفرانس ها جلسات را به مرحله بعدی می رسانند و برای یک گروه شرکتی بزرگ طراحی شده اند تا دانش 

آنها اغلب نه تنها اعضای کلیدی سازمان ، بلکه سخنرانان مهمان و خود را طی چند روز به اشتراک بگذارند. 

 عموم مردم را نیز شامل می شوند.

 

 نمایشگاه ها

نمایشگاهها در اصل نمایشگاههای تجاری هستند که در آن یک سازمان محصوالت و خدمات اصلی خود را به 

ب و کار را تقویت می کنند و به کارکنان عموم معرفی می کند. آنها رویدادهایی بسیار متمرکز هستند که کس

 در ایجاد شبکه و ایجاد روابط حرفه ای پایدار کمک می کنند.

 

 (ثبت میراث یونسکوروسیه ) شهرهای خالق

 

 صنایع دستی و هنرهای عامیانه -کارگوپول -1

اد اقتص در منطقه آرخانگلسک در شمال فدراسیون روسیه، صنایع دستی و هنرهای عامیانه مهمترین بخش

ها در خانواده بوده گری آنها نسلهای صنعتصنعتگر که کارگاه 111کارگوپل است. این شهر با داشتن بیش از 

دوزی تخصص دارد. با این حال، برای مجسمه های است، در حکاکی روی چوب و پوست درخت و نساجی

به رسمیت شناخته شده در سراسر رنگی که از خاک رس ساخته شده اند، به نام اسباب بازی های کارگوپل، 

 جهان دست یافته است.
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بازدید کننده را به شهر می آورند. جشن بین المللی  31111رویدادها و مکان های فرهنگی ساالنه حدود 

در کارگوپل برگزار می شود و صدها هنرمند، متخصص در صنایع  1991صنعتگران عامیانه روسیه از سال 

ی کند. نقطه برجسته دستی سنتی را از مناطق مختلف روسیه، نروژ، سوئد، فنالند و غیره به خود جذب م

تقویم کارگوپلیان جشنواره زنگ های کریستال است. این رویداد منحصر به فرد در روسیه در حول و حوش 

عید ارتدکس برگزار می شود و از مجسمه سازان یخ و موسیقی دانان از نروژ و آلمان دعوت می کند تا 

که  Kargopol Readingsالمللی پژوهشی استعدادها و صنایع دستی خود را ارتقا دهند. کنفرانس بین 

یک رویداد ساالنه غالب بوده و شرکت کنندگانی  1996توسط موزه دولتی کارگوپل برگزار می شود، از سال 

 را از شهرهای کشورهای همسایه جذب می کند.

دانی مییک پروژه « های کوچکطراحی آینده سرزمین»در حمایت از صنایع دستی سنتی محلی و هنر عامیانه، 

های عمومی کارگوپل، به همراه کند. انجمن سازماناست که ایجاد یک مرکز منابع کارگوپل را پیشنهاد می

های مالی ریاست جمهوری فدراسیون روسیه و شهرداری محلی با هم این طرح را با امید تشویق بنیاد کمک

 ند. کنی و صنایع دستی تامین میهای فرهنگی، هنرهای کوچک مرتبط با حوزهمشارکت شهروندان و شرکت

 

 موسیقی –کازان  -2

ن شهری با سنت های چندین ساله است که ده ها آهنگساز و نوازنده مشهور را به موسیقی جهان داده از آ

است. آهنگسازان میلی باالکیرف، سوفیا گوبایدولینا، خواننده بزرگ فئودور شالیاپین، نوازندگان و خوانندگان 

 لونسترم، میخائیل پلتنف، آلبینا شاگیموراتوا و آیدا گاریفولینا.مشهور اولگ 

جشنواره بزرگ بین المللی از جمله جشنواره اپرا پس از  01هر ساله کازان میزبان شرکت کنندگان بیش از 

نفش یاس ب"، "کنکوردیا"، "پاییز کازان"فئودور شالیاپین، جشنواره باله کالسیک پس از رودولف نوریف، 

نهاد و سازمان  011است. رشد جنبش جشنواره توسط زیرساخت های توسعه یافته ای که بیش از  "سفید

تئاتر، انجمن فیالرمونیک دولتی تاتار، کنسرواتوار  7فرهنگی و هنری را شامل می شود پشتیبانی می شود. 

 مدرسه هنری وجود دارد. 51مرکز فرهنگی و  16کازان، تاالر بزرگ کنسرت دولتی، 

اینها یک محیط فرهنگی منحصر به فرد از شهر است که هنرهای کالسیک مدرن، آوانگارد و فرهنگ ملی همه 

را متحد می کند. زندگی موسیقایی پرحادثه کازان عاملی است که الیه های مختلف جامعه شهری را متحد 

 می کند که خود را درگیر توسعه فرهنگ موسیقی می دانند.

 

 ادبیات ـاولیانوفسک -0
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یوان نویس ابه عنوان قلب ادبی فدراسیون روسیه در نظر گرفته می شود. به دلیل زادگاه رماناولیانوفسک 

و به مناسبت دویستمین سالگرد تولد این نویسنده،  2112( مشهور است. در سال 1871-1812گونچاروف )

و قرار دارد، میراث ادبی خود این شهر با اختصاص موزه ای که در ساختمان سه طبقه در مورد زندگی و آثار ا

ها ها تنرا گرامی داشت. تاریخ راه اندازی این ابتکار همزمان با اجرای چندین برنامه به نام او بود. این شرکت

های بزرگ شهر برای تقویت توسعه مبتنی بر فرهنگ و تمایل آن به حفظ اقتصاد خالق بخشی از تالش

 استراتژی توسعه فعلی اولیانوفسک در سیاست ، سه برابر شده است.اولیانوفسک است که در یک دوره ده ساله

فرهنگی، اراده قوی شهر برای تبدیل ادبیات به اولویت اصلی و محرک توسعه شهری پایدار خود را تأیید می 

 .کند

 

 21بر گردشگری روسیه COVID11-تاثیر 

 

بود. اول ،  COVID-19صنعت مسافرت و گردشگری یکی از بیشترین آسیب دیدگان از بیماری همه گیر 

بست ، که بر گردش گردشگران ورودی تأثیر منفی گذاشت. پس  2121روسیه مرز خود را با چین در ژانویه 

هواپیمایی روسیه نشان می داده های صنعت شد. از شیوع بیماری در روسیه ، پروازهای بین المللی متوقف 

 درصد کاهش یافته است. 91دهد که تردد مسافران در ایام کرونا

میلیارد روبل اعالم کرد.  1.3بیش از  2121آژانس فدرال گردشگری خسارات کل صنعت گردشگری روسیه در 

 جدی ترین ضربه همه گیری ، خرده فروشی گردشگری را به دنبال داشت. 

شناسان اپراتورهای گردشگری ، تعداد شرکای خرده فروشی آنها ، که آژانس های با توجه به بررسی کار

هزار نفر در سراسر  6-5تقریباً به  2121از کار خارج شده اند ، در سال  2121مسافرتی هستند و پس از مارس 

 کشور رسیده است.

در فدراسیون روسیه  2121فوریه آژانس از تعداد کل آژانس های مسافرتی در مقایسه با  31بنابراین ، تقریبا 

از کار بیکار شدند. در حد تقریبی ، بیشترین کاهش تعداد آژانس های عامل در مسکو ، مناطق فدرال مرکزی 

 ثبت شده است.

بخش گردشگری روسیه با سقوط شدید فعالیت های تجاری نیز مواجه شد، شرکت های گردشگری قادر به 

گردشگران و کارکنان خود نبودند و این بخش به شدت به حمایت دولتی نیاز انجام تعهدات خود در قبال 

 داشت.
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الزامات فاصله اجتماعی ، محدودیت در رفت و آمد و مرزهای بسته منجر به از بین رفتن تقاضای خدمات در 

، شد. در چنین شرایطی  2121بازار گردشگری روسیه و کاهش جریان ورودی پرداخت ها در آوریل تا می 

گردانندگان تور ، آژانس های مسافرتی ، هتل ها ، شرکت های حمل و نقل و دیگر بازیگران بازار گردشگری 

 .متحمل ضررهای جدی شدند

بود ، کاهش حجم خدمات ارائه شده به مردم توسط آژانس های  2121سخت ترین ماه برای صنعت مه 

،  2121کاهش یافته است. از آوریل تا آگوست  درصد 88درصد و خدمات هتل ها  98مسافرتی و تورگردانان 

شرکت ارائه دهنده خدمات مسافرتی از فهرست گردشگران گردشگران خارج شدند ، تا حدی به دلیل  61

 امتناع شرکت های بیمه از ارائه ضمانت های مالی به اپراتورهای تور.

انجام دادند که منجر اقدامات سیستماتیک برای نجات صنعت  ،، مقامات فدرال 2121در بهار و تابستان سال  

تنها با چندین کشور پروازه ها از سر گرفته شد. ، اکثر روس ها تعطیالت خود  2121از تابستان و به ثبات شد.

را در این کشور گذراندند. ناحیه کراسنودار در دریای سیاه محبوب ترین مقصد سفرهای تابستانی در سال 

، دو شهر بزرگ  2110. سایر نقاط گردشگری جذاب شامل جمهوری کریمه الحاق شده در سال بود 2121

مسکو و سن پترزبورگ ، آبهای معدنی قفقاز برای گردشگری پزشکی بود. بایکال برای گردشگری محیطی در 

داف با اهبین مقاصد بین المللی ، ترکیه موقعیت پیشرو خود را حفظ کرد ، زیرا بیش از دو میلیون روس 

 .گردشگری از آن بازدید کردند

مقاصد محلی ، از جمله مقاصد جدید  استفاده نشده از گردشگری داخلی وبا در نظر گرفتن پتانسیل عظیم و 

، اکنون مورد تمرکز حمایت دولت روسیه قرار گرفته اند که هدف آن فراهم آوردن شرایط برای از سرگیری 

 .در دراز مدت است موفقیت آمیز فعالیت های گردشگری

 

 1122اقدامات دولت روسیه برای مقابله با کویید 

 3.231به همه گیری پاسخ داد. اقدامات ضد بحرانی دولت تا به امروز تقریباً  2121روسیه در پایان ژانویه 

 درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می شود. 2.9میلیارد روبل یا تقریبا 

بر اساس این اقدامات ، شرکت های گردشگری واجد شرایط دریافت وام و پرداخت مالیات ، وام با نرخ بهره  

صفر برای پرداخت حقوق ، وام یارانه ای برای اهداف دیگر و اختصاص یارانه برای اپراتورهای مسافرتی برای 

یل شیوع ویروس کرونا اختصاص بازپرداخت به گردشگران و بازگشت گردشگران از کشورهای خارجی به دل

 داده است.
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روسیه به  Aeroflotاقدامات بیشتری برای حمایت از بخش حمل و نقل هوایی نیزارائه شده است. گروه 

میلیون دالر کمک مالی شد. سایر خطوط هوایی بزرگ ، از جمله  111تنهایی واجد شرایط دریافت بیش از 

S7  ،UTair  وUral Airlines رایط پشتیبانی قرار گرفته اند.نیز واجد ش 

 

 2021پیش بینی سفرهای روسیه در سال 

درصد تعطیالت ساحلی را در نظر داشتند.  81را داشتند ،  2121در بین روس هایی که قصد سفر در سال 

، روسیه مرزهای خود را با مقاصد مشهوری مانند کوبا ، مصر ، یونان ،  2121قبل از فصل تعطیالت تابستانی 

-COVIDل خطرات ناشی از همه گیری مالدیو ، امارات متحده عربی یا سریالنکا باز کرد. در عین حال ، به دلی

، سفر به ترکیه و تانزانیا به طور موقت متوقف شد. در مورد دوره پس از همه گیری ، نیمی از کارشناسان  19

صنعت گردشگری روسیه معتقد بودند که گردشگری سالمت و تندرستی سریع ترین بخش است. عالوه بر این 

میلیون  9.6به تدریج افزایش یابد و به حدود  رودی در روسیه و ، پیش بینی می شد هزینه های گردشگری

 برسد. 2122دالر آمریکا در سال 

 

 1120گرایش های صنعت گردشگری پس ازپاندمی کووید 

 افزایش محبوبیت گردشگری محلی

، سهم اجاره خودرو در کل هزینه های حمل و نقل  2121، در سه ماهه دوم  Mastercardطبق گزارش 

 تقریباً دو برابر شده است. در برخی از کشورها ، تقاضا برای اجاره اسکوتر و دوچرخه افزایش یافته است

، تقاضا برای تورهای شهری و  "همه گیر"بنابراین در روسیه ، پس از برداشته شدن بیشتر محدودیت های 

گشت و گذار به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. افزایش حجم برنامه های کاربردی برای تورهای دیدنی 

متغیر  2119درصد در مقایسه با مدت مشابه در سال  111تا  61در تعدادی از مقاصد از  2121در ژوئیه 

 است.

 مسافران مینی هتل ها را انتخاب می کنند

ای اقامتگاه های کوچکتری را انتخاب می کنند. به تازگی ، میزان بازیابی هتل های مسافران به طور فزاینده 

 درصد از هتل های بزرگ فراتر رفته است 51کوچک بیش از 

 سفرهای خصوصی سریعتر بهبود می یابند

های کارت فردی در مقایسه با هزینه های دارندگان کارت شرکت نشان می دهد که تجزیه و تحلیل هزینه

 ینه های شخصی سفرهای هوایی و کرایه اتومبیل سریعتر از هزینه های سفر کاری بهبود می یابد.هز
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 توسعه اماکن بوم گردی

 تخصیص بودجه دولتی اضافی برای توسعه پارکهای طبیعی و آثار طبیعی

 

 روس ها ترجیح می دهند از چه کشورهایی دیدن کنند

میلیون( پیشرو شد. جریان خروجی به این کشور نسبت  0.2سفرها )، آبخازیا در تعداد 0202در پایان سال 

درصد( به خود  82-میلیون سفر،  0.0درصد کاهش یافته است. رتبه دوم را ، ترکیه ) 49، 0291به سال 

(. این داده ها نه تنها ٪41-میلیون سفر،  9.3اختصاص داده است. سومین مورد متعلق به اوکراین است )

 توریستی، بلکه به طور کلی سفرها می شود.شامل سفرهای 

روس ها اغلب برای سفرهای کاری به کشورهای هم مرز با روسیه مانند فنالند، چین، لهستان می روند و 

همچنین برای دیدار با اقوام و دوستان خود به کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق )قزاقستان، اوکراین، 

 گرجستان( می روند.

 

 

 برتر از نظر جریان خروجی از روسیهکشور  52
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با این حال، اگر فقط جریان توریستی را در نظر بگیریم، کشورهای برتر تغییر خواهند کرد. همه کشورهای 

CIS  موقعیت های پیشرو خود را در جایی که افراد برای کار و ارتباط با اقوام می روند از دست خواهند داد

 و ترکیه با اختالف قابل توجهی در رتبه اول قرار خواهد گرفت.

میلیون گردشگر روس در سال  3.9درصد کاهش یافت. در مجموع  91،  0202جریان گردشگران در سال 

گذشته به کشورهای خارجی رفتند و ترکیه همچنان رهبر جریان خروجی در پایان سال باقی مانده است. 

درصد( و  12-(، اسپانیا )0291درصد نسبت به سال  -14کمترین کاهش در جریان گردشگران به چین )

-مقصد برتر سفر در میان روس ها شامل هند ) 02داده شده است. در این میان، درصد( نشان  28-ایتالیا )

 ( برای اولین بار در تاریخ بوده است%229( و تانزانیا )+%01-(، مالدیو )%22-(، کوبا )29%

 

 

 کشور برتر از نظر جریان گردشگران خارجی ازروسیه )به استثنای ترکیه( 52
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 ویژگی های گردشگران روس

. آیندای آماده میکنند و با برنامهامروزه گردشگران روسی به سرعت تصمیم خود را در مورد مقصد سفر می

آنها سفرهای خود را به تنهایی برنامه ریزی می کنند و به اینترنت آدرس می دهند تا یک مکان تعطیالت را 

 مسافرتی تنظیم کنند.انتخاب کنند و یک برنامه فعالیت را سه برابر بیشتر از آژانس های 

ها سفرهای توریستی در سراسر روسیه یا خارج درصد از روس 44(، 0202در طول سه سال گذشته )تا ژانویه 

به  ٪92به طور کامل تعطیالت خود را سازماندهی کردند، در حالی که  ٪01از آن انجام دادند. از بین آنها، 

 دنبال کمک از آژانس های مسافرتی بودند.

درصد از پاسخ دهندگان احتماالً بدون هیچ کمکی از اپراتورهای  44امه های خود برای تعطیالت آینده، در برن

درصد رد نمی کنند که به تنهایی به دنبال و رزرو اقامتگاه باشند.  43تور به دنبال و خرید بلیط خواهند بود و 

 .کنند درصد از مردم روسیه به استفاده از خدمات تور اپراتور فکر می 01

ها عمدتاً به تفریحات شود، روسهای اوقات فراغت ترجیحی در خارج از منطقه خود میوقتی صحبت از فعالیت

ار وگذروی و غیره( و سفرهای آموزشی از جمله گشت(، گردشگری فعال )اسکی، اسنوبورد، پیاده٪38ساحلی )

 کنند. ندگان( اشاره میپاسخ ده ٪33و  ٪30های تاریخی و گشت و گذار )در مکان

زنان( به فعالیت در فضای  ٪03پاسخ دهندگان در مقابل  ٪43با این حال، مسافران مرد تقریباً دو برابر زنان )

باز ترجیح می دهند، در حالی که زنان بیشتر از مردان سفرهای آموزشی و مراقبت از آسایشگاه را انتخاب می 

 درصد مردان( 90و  (. درصد92در مقابل  ٪00و  ٪08کنند )
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  20تعداد گردشگر ورودی

 

  به تفکیک سال روسیه کشوربه  ن ورودیگردشگرا تعداد

2011 2018 2012 2016 2012 

111/019/20 111/551/20 111/391/20 111/571/20 111/729/33 
 

 

 نمودار گردشگران ورودی از کشور روسیه

 
 

 تعداد گردشگر خروجی

 به تفکیک سال روسیه کشورگردشگران خروجی از  تعداد

2011 2018 2012 2016 2012 

000/000/42 000/164/41 000/621/01 000/621/01 000/220/04 
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 دار گردشگران خروجی از کشور روسیهنمو

 میزان هزینه کرد گردشگران خروجی

 

 ردالمیلیون ) به تفکیک سال روسیه کشورکرد گردشگران خروجی از میزان هزینه

 unwtoبر اساس گزارش  آمریکا(

2011 2018 2012 2016 2012 

152/36 271/30 158/31 952/23 932/30 
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 22درآمد حاصل از گردشگری ورودی

 آمریکا( دالرمیلیون ) به تفکیک سال روسیه  ری روسیهگردشگ درآمدمیزان 

2011 2018 2012 2016 2012 

961/11 591/11 905/8 787/7 021/8 
 

 

 26سهم گردشگری از تولید ناخالص داخلی کشور

درصد از کل  9/0، سهم گردشگری روسیه 2119در سال   براساس گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری

درصدی   07درصد کاهش که حاکی از رشد منفی  7/2به  2121تولید ناخالص ملی بوده است و در سال 

 می باشد.
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 22به تفکیک گردشگری ورودی و خروجی گردشگری بر تولید ناخالص داخلی کلهزینه سهم 

 

 28سهم گردشگری از میزان اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم

نفر در در بخش گردشگری روسیه  711/139/0،  2119در حوزه اشتغالزایی در بخش گردشگری در سال 

درصدی  1/5فت که حاکی از رشد منفی اکاهش ی 111/380/3به  2121م در سال فعال بوده اند که این رق

 می باشد.
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 روسیهتوراپراتورهای مطرح کشور 

 29فهرست اعضای انجمن تورگردانان روسیه به شرح ذیل می باشد:

ACADEMSERVICE№РТО 
000001 
 

Alean-tour LLC№МТ3 
005184 
 

ANEX Tour№РТО 018486 
 

Biblio Globus№МТ3 011710 
 

Breeze Line LLC№МТ3 
000357 
 

BSI group LLC№МТ1 000869 
 

Club Med Russia№МТ3 
0011885 
 

Coral travel LLC№МТ1 
001376 
 

ICS Travel Group LLC№РТО 
000786, РТО 011064, РТО 005186 
 

INTERCONNECT 
Management Corporation CJSC№МТ3 001961 
 

                                                           
    12ttp://www.atorus.ru 

http://www.atorus.ru/en/ator/about/participants/company/8.html
http://www.atorus.ru/en/ator/about/participants/company/9.html
http://www.atorus.ru/en/ator/about/participants/company/235.html
http://www.atorus.ru/en/ator/about/participants/company/10.html
http://www.atorus.ru/en/ator/about/participants/company/12.html
http://www.atorus.ru/en/ator/about/participants/company/4.html
http://www.atorus.ru/en/ator/about/participants/company/6.html
http://www.atorus.ru/en/ator/about/participants/company/24.html
http://www.atorus.ru/en/ator/about/participants/company/3.html
http://www.atorus.ru/en/ator/about/participants/company/21.html
http://www.atorus.ru/en/ator/about/participants/company/21.html
http://www.atorus.ru/en/ator/about/participants/company/8.html
http://www.atorus.ru/en/ator/about/participants/company/9.html
http://www.atorus.ru/en/ator/about/participants/company/235.html
http://www.atorus.ru/en/ator/about/participants/company/10.html
http://www.atorus.ru/en/ator/about/participants/company/12.html
http://www.atorus.ru/en/ator/about/participants/company/4.html
http://www.atorus.ru/en/ator/about/participants/company/6.html
http://www.atorus.ru/en/ator/about/participants/company/24.html
http://www.atorus.ru/en/ator/about/participants/company/3.html
http://www.atorus.ru/en/ator/about/participants/company/21.html
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Intourist№МТ1 005332 
 

KMP group LLC№РТО 
001080 
 

MOSTURFLOT (MTF 
LLC)№МВТ 011152 
 

Mouzenidis Travel№МТ1 
004393 
 

MULTITOUR Group of 
Companies№МВТ011961 
 

PAC GROUP (PACTOUR 
Agency CJSC)№МТ1 000499 
 

PAKS-INTER LLC.№МТ1 
001381 
 

Pegas Touristik LLC№РТО 
000717 
 

Russian Express CJSC№МТ3 
011884 
 

Russian Railways 
Tours№МТЗ 012785 
 

http://www.atorus.ru/en/ator/about/participants/company/20.html
http://www.atorus.ru/en/ator/about/participants/company/23.html
http://www.atorus.ru/en/ator/about/participants/company/27.html
http://www.atorus.ru/en/ator/about/participants/company/27.html
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Spectrum-travel№МТ2 
002116 
 

Sunmar tour№МТ1 016579 
 

TUI Travel№МТ1 008029 
 

UTS Travel№МТ3 002069 
 

Vedi Tour Group№МТ3 
015520 
 

VIP Service№МВТ 003689 
 

Vodohod Cruise 
Company№РТО 002057 
 

Yelabuga State Historical-
Architectural and Art Museum-Reserve№ВНТ 
014221 
 

 

 روسیهوب سایت ها و رسانه های اصلی گردشگری 

 مورد استفاده روسها و منابع اطالعاتی مسافران روس: برتر سایت وب 10

1- Yandex.ru 

2- Google.ru 

3- Mail.ru 

0- Google.com 

5- Vkontakte.-ru )شبکه اجتماعی مورد استفاده در روسیه( 

http://www.atorus.ru/en/ator/about/participants/company/48.html
http://www.atorus.ru/en/ator/about/participants/company/47.html
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6- Youtube.com 

7- Facebook.com 

8- Wikipedia.org 

9- Livejournal.com 

11-Odnoklassniki.ru 

11-Rmaa travel 

 

 00 تولیدات و محصوالت گردشگری و صنایع دستیبررسی مقوالت مربوط به 

صنایع دستی روسیه سرزمین وسیع و متنوع روسیه همیشه غنی از هنرها و صنایع دستی متمایز است که 

ریشه در سنتهای قدیمی کارهای دستی خانواده و صنایع دستی کشور دارد. بعداً صنایع دستی کلبه ای برای 

های خصوصی درگیر در بازار سرمایه و به ندرت در رقابت با کاالهای کارخانه  بازار ظاهر شد ، همراه با کارگاه

اوایل قرن بیستم ، هنرهای مفید عامیانه احیا شد و سیاست آنها را با  -شکست خورد. در اواخر قرن نوزدهم

ایت ا حمتولید انبوه وسایل خانگی در صنعت مقایسه کرد. برخی از هنرها و صنایع دستی در روسیه امروزه ب

 .دولت توسعه می یابد

 

 ماتریوشکاس-1

عروسک های تودرتو روسی یا ماتریوشکا از مشهورترین نمادهای این کشور و سوغاتی مورد عالقه گردشگران 

به نظر می رسد که  اما–و حتی ستاره های هالیوود هستند. این صنعت فقط یک قرن یا بیشتر قدمت دارد 

 از دوران ماقبل تاریخ وجود داشته است. 

 

 مینیاتور الک پالخ-2

مینیاتور پالخ یک هنر عامیانه است که در روستای پالخ در منطقه ایوانوو توسعه یافت. سبک نقاشی برگرفته 

 ( است.16تا  15از سنت های مکاتب باستانی سوزدال و مسکو )قرن های 

، هنرمندان پالخ شروع به تزئین جعبه ، سنجاق ، کیف پودری ، قاب عینک و زیرسیگاری  1921با شروع در دهه 

کردند. نقوش این مینیاتورها معموالً از زندگی روزمره ، آثار کالسیک ادبیات ، افسانه ها ، اشعار عامیانه و 

 برنده جایزه شدند. 1923آهنگها گرفته شده است. این آثار حتی در نمایشگاه جهانی پاریس در سال 

 

  نقاشی خوخلوما-0

                                                           
www.rbth.com11 
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نقاشی خوخلوماروی اشیاء چوبی بسیار مشهور است و مطمئناً شهر نیژنی نوگورود را روی نقشه قرار داده 

است. عروسک های خوخلوما و ماتریوشکا ریشه یکسانی دارند؟ پیش از این ، همه آنها توسط یک انجمن 

بر روی ظروف و  نقاشی خوخلوما شکست و شروع به تمرکز صرف 1928ساخته شده بودند ، اما در سال 

 مبلمان کرد. 

 

 گژل-4

معروف ترین سوغاتی از روسیه هستند. دست ساز و نقاشی شده در یک  Gzhelسرامیک های آبی و سفید 

 شهر کوچک در خارج از مسکو ، هر قطعه تولید شده توسط صنعتگران محلی منحصر به فرد است.

رس برجسته خود مشهور بوده است ، بنابراین کیلومتری جنوب شرقی مسکو( از دیرباز به دلیل  57گژل )

تعجبی ندارد که سفالگران محلی پیشگامان روسیه در تولید پرسلن بوده اند. از اوایل قرن نوزدهم ، 

صنعتگران گژل شروع به تولید ظروف و مجسمه هایی کردند که دارای نقاشی آبی عالمت تجاری در زمینه 

 سفید بودند

 

 نقاشی ژوستوو-2

ژوستوو یک سبک قدیمی از صنایع دستی محلی روسیه برای نقاشی روی سینی های فلزی است که روش 

امروزه ، شاهکارهای ژوستوو که توسط موزه کیلومتری مسکو شکوفا می شود.  01 هنوز در روستای ژوستوو ،

 راسیونهای بزرگ ملی به نمایش گذاشته شده است ، در فهرست ایالت ارزشمندترین اشیاء فرهنگی فد

 روسیه قرار گرفته است ، الهام بخش والنتینو ، دولچه و گابانا ، دریس ون نوتن و دیگر طراحان بوده است

 

 توری وولوگدا-6

 Dolce & Gabbanaدارای تاریخچه ای بسیار طوالنی تر از توری سیسیلی است که  Vologdaتوری از 

 می بافند. 17دوست دارد از آن استفاده کند. کارگران ماهر در شمال روسیه نخ های طال و نقره را در قرن 

 

 اسباب بازی های دیمکا

واقعاً منحصر به فرد هستند. هر کدام موضوع و طرح خاص خود را دارند. اسباب  Dymkaاسباب بازی های 

سال پیش در منطقه کیروف در  011ه است که بیش از بازی ها یکی از قدیمی ترین صنایع دستی در روسی

اما  -روستای دیمکووو متولد شد. تا به امروز ، استادان اسباب بازی از سنت های خود محافظت می کنند 

 شده است.برخی اسرار در اینجا فاش 
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 01 آشنایی با سبک های آشپزی، خوراک و غذاهای سنتی کشور

در مورد مقصد غذا فکر می کند ، اما این کشور غذاهای سنتی خوشمزه شاید روسیه اولین کسی نباشد که 

زیادی دارد بازدیدکنندگان از روسیه غالباً از تنوع و طعم غذاهای روسی که تحت تأثیر ارتباط روسیه با اروپا 

، آسیا و خاورمیانه است ، شگفت زده می شوند. کالسیک ترین دستور العمل های روسی از سبزیجات و 

 م مانند سوپ ، فرنی و خمیر پر شده تهیه می شود.گند

 

 بورشت-1

بورشت یک سوپ چغندر است که از اوکراین سرچشمه گرفته و به سرعت به عنوان یک تخصص روسی نیز 

مورد استفاده قرار گرفت. ممکن است چغندر برای بسیاری از غربی ها یک پایه عجیب برای سوپ به نظر 

وجود دارد که این سوپ دلپذیر یکی از معروف ترین غذاهای روسیه است. پر از برسد ، اما دالیل زیادی 

گوشت و سبزیجات سرخ شده از جمله کلم ، هویج ، پیاز و سیب زمینی است. می توان آن را گرم یا سرد 

 سرو کرد و بهتر است با یک قاشق خامه ترش تازه در باال سرو شود.

 

 شچی-2

ه از کلم تازه یا تخمیر شده تهیه می شود. در حالی که دستور العمل شچی یک سوپ کلم معمولی است ک

های مختلف مواد مختلفی را می طلبد ، شچی اغلب حاوی سیب زمینی ، هویج ، پیاز و احتماالً نوعی 

 .گوشت مانند مرغ است. کلم را می توان با کلم ترش جایگزین کرد که بعداً آن را شچی ترش می نامند

 

 سولیانکا-0

سولیانکا یک سوپ غلیظ است که آنقدر زیاد است که به تنهایی می تواند یک وعده غذایی باشد. این سوپ 

با انواع مختلف گوشت از جمله سوسیس ، بیکن ، ژامبون و گوشت گاو و سبزیجاتی مانند کلم ، هویج ، پیاز 

مهمی در طعم ترش به  و سیب زمینی تهیه می شود. ترشی های خرد شده و تزئین سنتی برش لیمو نقش

 .این دستور غذا دارند. اغلب از ماهی و خیار ترشی نیز تهیه می شود

 

 اوخا-4
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انواع مختلفی از ماهی ها را می ، که غذایی دریایی محسوب می شود . اوخا ، سوپ ماهی با آبگوشت شفاف

 پایک شمالی و روف.توان برای تهیه این سوپ استفاده کرد ، از جمله ماهی سنجد ، گربه ماهی ، 

 

 پیروژکی-2

شیرینی های کوچک پخته یا سرخ شده بسته بندی شده پر از سیب زمینی ، گوشت ، کلم یا پنیر است. .

 جیب های پر شده در سراسر روسیه و اوکراین محبوب هستند.

 

 پلمنی-6

چرخیده اند و من در . آنها کوفته های شیرینی هستند که معموالً با گوشت پلمنی غذاهای ملی روسیه است

یک خمیر نازک و شبیه ماکارونی پیچیده شده ایم. آنها را می توان به تنهایی ، در کره و خام ترش یا در 

 سیه و اروپای شرقی مورد نیاز است.سوپ سوپ سرو کرد. تأثیری در رو

 

 بلینی-2

بلینی یک پنکیک گندمی است که با انواع پرکن رول شده است: مربا ، پنیر ، خامه ترش ، خاویار ، پیاز یا 

حتی شربت شکالت. این معادل روسیه با کرپ است. در هر رستورانی که از غذاهای دیگر مطمئن نیستید ، 

جشنواره ای به نام  بخش مهمی از غذاهای روسی است ، Bliniبلینی همیشه یک گزینه مطمئن است. 

Maslenitsa جشن می گیرد 

 

 ششلیک-8

 سیخ سینه مرغ و سبزیجات

به کباب های روسی ششلیک یا ششلیک می گویند. مانند هر کباب ، آنها شامل گوشت مکعبی و سبزیجات 

 کبابی شده در سیخ هستند.

 

 بیف استروگانوف-1

با قارچ یا گوجه فرنگی است که اغلب با برنج ، گاو استروگانوف شامل نوارهای گوشت گاو در سس خامه ای 

رشته فرنگی یا سیب زمینی سرو می شود. این دستور غذا سابقه طوالنی دارد و انواع مختلفی برای تهیه آن 

 وجود دارد.
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 ایکرا-

 غذای روسی: ساالد برنج و ماهی با خاویار قرمز

چیزی است که باید در روسیه مورد بررسی قرار گیرد. شیرین و تند ، اغلب روی نان تیره و   ikraخاویار یا 

 ترد یا بلینی ، مانند پنکیک یا کرپ سرو می شود. خاویار روی نان کره ای یک زاکوسکای محبوب است

 

 سمتانا-

 سنت های چای اروپای شرقی

با کرپ ، در سوپ ها و حتی گاهی  -هر غذای سنتی روسی  که خامه ترش یا اسمتانا را تقریباً با انتظار می رود

. این خامه ترش تازه است و اغلب در هر ظرف گرم ذوب می شود و به طعم متمایز آن باشد همراه  -در دسر 

 می افزاید.

 

ها ، روز ملی و استقالل ها و جشنوارهها ، جشنها، مناسک ملی و مذهبی ،کارناوالشناسایی آیین

 02کشور

 

 روز استقالل روسیه-

جشن  1991ژوئن  12روز استقالل روسیه برای یادآوری تاریخ خروج این کشور از اتحاد جماهیر شوروی در 

گرفته می شود. برای بزرگداشت آن ، تمام روز میدانهای شهرهای مختلف پر از غرفه های غذا و نوشیدنی 

می زنند و در مسکو و سن پترزبورگ نیز نمایش است ، کنسرت ها برگزار می شود ، مردم برای با هم قدم 

 آتش بازی وجود دارد

 

 رویدادها و جشنواره ها در روسیه

تا زمان تأسیس روسیه شوروی ، این کشور بر اساس تقویم جولیان اداره می شد. به همین دلیل ، اغلب جشن 

 ر می شود.های ملی دو بار ، بر اساس تقویم باستانی و تاریخ های فعلی میالدی برگزا
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عالوه بر جشن های مذهبی ، چندین مراسم سیاسی نیز برگزار می شود که یادآور پیروزی ها ، اتحاد و استقالل 

 است. در همه آنها موسیقی و رقص های سنتی کانتری به شدت نمایان است

 

 جشن ایوان کوپاال-

می شود. این جشن شامل اجزایی مهمانی بسیار محبوب در روسیه که انقالب تابستانی در آن جشن گرفته 

است که نماد آب ، آتش و گیاهان طبیعی هستند که تصور می شود معجزه می کنند. ایوان کوپاال ریشه های 

بت پرست دارد ، اگرچه با ظهور مسیحیت در روسیه ، ترکیبی از سنت ها است. در شب عید ، روس ها نمی 

روی یکدیگر می ریزند و افراد جوان و مجرد در مراسم شرکت  خوابند ، بنابراین آتش روشن می کنند ، آب را

می کنند که در آن دسته گل علف های هرز چنار زیر بالش خود دراز می کشند. شب قبل از جشن به عنوان 

 شب شیطنت شناخته می شود و مردم با هم شوخی های دوستانه می کنند.

 

 جشنواره مسکو-

دارد. در این مورد ، اولین یکشنبه ماه سپتامبر یادآور تاسیس مسکو هر شهر در روسیه روز جشن خود را 

اتفاق افتاد. این مراسم در میدان سرخ می شود ، اگر در طول هفته آخر هفته کنسرت ها  1107است که در 

، نمایشگاه ها ، کارگاه ها و رویدادهای ورزشی و فرهنگی در سراسر شهر برگزار شود. در شب گذشته ، یک 

 بازی تماشایی وجود داردآتش 

 

 جشنواره بین المللی هنر-

میزبان این رویداد بوده است و این جشنواره عمال در ماه نوامبر به طول می انجامد. این  1990مسکو از سال 

یکی از مهم ترین جشنواره های فرهنگی شهر است که در آن نمایش های موسیقی و کنسرت های ژانرهای 

نمایشگاه های ادبی و هنری برگزار می شود. بازدید از مسکو در ماه نوامبر یک ایده عالی مختلف و همچنین 

است زیرا شما به دلیل تعداد زیادی از رویدادهای در حال وقوع ، که بسیاری از آنها رایگان هستند ، از بین 

 رفته اید.

 

 سال نو-

را با خانواده جشن می گیرند و سپس برای یک این یکی از مهمترین جشن ها در روسیه است ، ابتدا آنها آن 

مهمانی بزرگ در خیابانها که همیشه دارای آتش بازی های رنگارنگ است بیرون می روند. آنها منتظر 
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رسیدن دد موروز ، بابا نوئل روسی هستند که در آن شب به همراه نوه اش اسنگوروچکا به بچه هایی که با 

 ع می شوند هدیه می دهند.خانواده هایشان در خیابان ها جم

 

 سال نو قدیم

 1918در طول این روز ، روس ها ورود سال نو را در تاریخ تقویم قدیمی روسیه جشن می گیرند ، که تا سال 

دنبال می شد ، در آن زمان شوروی تقویم ژولیان را به میالدی تغییر داد. از آن زمان به بعد ، بسیاری از 

م فعلی و قدیمی دو بار جشن گرفته می شود. در این روز ، روس ها شامپاین جشنواره های کشور طبق تقوی

 می نوشند و خیابان ها پر از جشن است.

 

 روز پیروزی-

به افتخار سربازانی که علیه رژیم فاشیستی هیتلر جنگیدند ، در این روز چندین مراسم بزرگداشت در میادین 

و سن پترزبورگ برگزار می شود. رژه ها و رویدادهای نظامی عمومی و خیابانهای شهرهای بزرگ مانند مسکو 

 به افتخار قربانیانی که در جنگ جهانی دوم جنگیدند و جان خود را از دست دادند ، برگزار می شود.

 
بررسی موضوع خواهر خواندگی شهرهای گردشگری دو کشور با محوریت گسترش روابط  و 

 00مناسبات گردشگری

  2115تهران با مسکو در نوامبر - 

 2110نوامبر  9تهران با سن پطرزبورگ در-

 2115 آوریل 0 از تماشاخانه سنگلج با مسکو در ستان موسیقی چایکوفسکیهنر-

سپس  )2110 نوامبر 11 تا 1999مه  2 از) با اصفهان یاریهمنامه پیمان روسیه ،سنت پترزبورگ-

 2110 اکتبر 11 تمدید در خواهرخواندگی

 روسیه ،چواشستان ،سرچاباقشهر قزوین با  -

 

                                                           
www.wikipedia.org 11/ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C_%DA%86%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%B3%DA%A9%DB%8C_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B0_%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%82%E2%80%8C%D8%B3%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%D8%A7%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%D8%A7%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
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 04هفته فرهنگی میان ایران و روسیهامکانسنجی 

رش گست .مشترکات فراوانی، چه اثباتی و چه سلبی داشته و دارند علیرغم بیگانگی ظاهری، روسیه و ایران 

دبی، فلسفی و می، او زبان روسی در ایران، مبادله دانشجو، ترجمه کتابهای عل روسیه فراگیری زبان فارسی در

ترش تماسها در زمینه گردشگری و مبادله فرهنگی در رشته تئاتر و سینما از جمله سگسترش زبان، گ

است. همچنین بحث بوده روسیه و ایران فعالیتهای فرهنگی انجام گرفته در سالهای اخیر میان

ساز ارتباط فرهنگی بیشتر شده است. میان زبانهای فارسی و روسی زمینه  روسیه و ایران واهرخواندگیخ

مندی جوانان در دو کشور به یادگیری زبانهای هم شده است  اشتراکاتی وجود دارد؛ این اشتراکات باعث عالقه

در  است کهسازی برای ترجمه آثار موثر شده و سبب نهادینه کردن مبادله کتب و آثار نویسندگان و زمینه

رود. ورود گردشگران ایرانی  و توسعه مناسبات فرهنگی از دیگر اقدامات موثر فرهنگی به شمار میرشد 

عث افزایش مراودات فرهنگی دو کشور گردیده نیز در سالهای اخیر رشد بیشتری پیدا کرده است و با روسیه به

دهند و  اهمیت و عالقه زیادی نشان می ایران به همکاری با سینمای روسیه است. محافل هنری و سینمایی

در دوره اخیر در صنعت سینما، همکاری دو کشور در این دوره از  روسیه متقابال به لحاظ پیشرفتهای جدی

 .نظر باال بردن فناوری در صنعت سینمای کشورمان میتواند مفید باشد

 برگزار شده میان ایران و روسیه: هفته های فرهنگی

در   1397شهریور  18تا  12 روسیه با فرهنگی ایرانیهفته فرهنگی با هدف آشنایی بیشتر مردم برگزاری  -

 تئاتر شهر مسکو برگزار گردید.

 ه هنر و نقش آن در انتقال مفاهیم دو کشوراهمیت جایگا برگزاری روزهای فرهنگی روسیه در ایران با هدف-

 آبان 23تا  18از  در تاالر وحدت 

 1391مهرماه در هفته فرهنگی ایران در سنپترزبورگ روسیه برگزاری -

                                                           
civilica.com/doc/87986111 

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
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https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
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https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-o-Title-ot-desc/


08 

 
 

 

ثبت شده  و موجود در فهرست  Intangibleو ناملموس  ,  Tangible میراث فرهنگی ملموس

 02  میراث جهانی یونسکو

 اثر فرهنگی ثبت شده در میراث جهانی یونسکو به شرح ذیل می باشد: 11روسیه دارای 

 (1993گروه معماری تثلیث سرجیوس الورا در سرگیف پوساد )-

 (2117جزیره سویاژسک )-و صومعه شهرکلیسای جامع -

 (2110مجتمع تاریخی و باستانی بلگار )-

 (Kolomenskoye ) 1990 کلیسای معراج-

 (2119کلیساهای مدرسه معماری پسکوف )-

 (2113ارگ ، شهر باستانی و بناهای قلعه دربند )-

 (1992گروه فرهنگی و تاریخی جزایر سولووتسکی )-

)Curonian Spit -2111) 

 (2111گروه صومعه فراپونتوف )-

 (2110گروه صومعه نوودویچی )-

 (2111مجتمع تاریخی و معماری کرملین کازان )-

 (1991مرکز تاریخی سن پترزبورگ و گروه های مربوط به آثار )-

 (1992آثار تاریخی نووگورود و اطراف )-

 (2115مرکز تاریخی شهر یاروسالول )-

 (1991کیجی پوگوست )-

 (1991میدان سرخ ، مسکو ) کرملین و-

 (2121سنگ نگاره های دریاچه اونگا و دریای سفید )-

) Struve Geodetic Arc -2115) 

 (1992بناهای سفید والدیمیر و سوزدال )-

 

 و یازده اثر میراث طبیعی به شرح ذیل:

                                                           
whc.unesco.org/en/statesparties/ru32 

 

https://whc.unesco.org/en/statesparties/ru
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 (2111،2118آلین )-مرکز سیخوت-

 (1998کوههای طالیی آلتای )-

 (1996دریاچه بایکال )-

 (2117مناظر داوریا )-

 (2112پارک طبیعت ستون لنا )-

 (2110سیستم طبیعی رزرول جزیره رزرو )-

 (2111فالت پوتورانا )-

 Uvs Nuur (2113)حوضه -

 (1995جنگل های ویرمی کومی )-

 (1996،2111آتشفشانهای کامچاتکا )-

 (1999قفقاز غربی )-

 

 مشاهیر و مفاخر فرهنگی، ملی و مذهبی کشور هدف06

 لئو تولستوی -

 .نویسنده روسی به عنوان یکی از بزرگترین نویسندگان تاریخ شناخته می شود

 

 اسپوتنیک-

، اولین ماهواره مصنوعی را در مدار قرار داد. حدود یک ساعت طول کشید تا به دور دنیا  1957اکتبر  0در  

 سفر کرد و در آن زمان جهان به صدای بوق دستگاه گوش داد.

 زیترونلئون -

روزنامه نگار و مجری تلویزیون ، زیترون در سن پترزبورگ متولد شد و یکی از پدران تلویزیون فرانسه است.  

 الیزابت دوم و مراسم تشییع جنازه برژنف است.دو اجالس حرفه ای او شامل تاجگذاری 

 

 

 -Вячесла́в Ива́нович Ива́нов  ویچسالو ایوانوف02

                                                           
16. https://www.wikipedia.org 

 

zabanruss.ir31 

https://www.wikipedia.org/
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منتشر  1912را در « ستارگان راهنما»نخستین مجموعه شعر خود به نام ، ادبی بود. شاعر، محقق و منتقد 

منتشر نمود به نام « راه نو»مقاله ای در نشریه  1910کرد و در جایگاه شاعران نمادگرا قرار گرفت. در 

که سر و صدای زیادی به پا کرد« کیش یونانی رنج و ایزد جاوید» . 

 

 -Михаи́л Миха́йлович Бахти́н  میخاییل باختین

او را بنیانگذار پست  پرداز بود کهاز رهبران مکتب شکل گرایی روسی ست. وی پژوهشگر ادبی و نظریه

دانند.فرمالیسم می  

را منتشر کرد و در آن منطق مکالمه را با نام « مسائل بوطیقای داستایفسکی»کتاب  1929باختین در 

ب رابله؛ نویسنده سده شانزدهم فرانسه نگاشت که به عنوان وی رساله ای در با چندصدایی معرفی نمود.

گوید هر بوطیقایی که میالدی منتشر شد. باختین در این اثر می 1965رساله دکتری وی سالها بعد در 

شایسته این نام باشد باید بر تعریف تازه ای از موضوع استوار گردد، متون ادبی باید همچون فرایندی 

.ه عمیقاً در تاریخ جای دارداجتماعی تلقی شود ک  

. 

 -О́льга Фёдоровна Бергго́льц  اولگا برگولتس

های نگار و عضو اتحادیه نویسندگان شوروی خاطرات وی از محاصره لنینگراد به نامشاعر، نویسنده، روزنامه

دوم و روزه این شهر در جریان جنگ جهانی  911حکایت محاصره  1905« جاده تر»و  1902« لنینگراد»

د.میالدی ساخته ش 2111ی او در سال کند.. فیلم مستندی از زندگدیدگاه او نسبت به رویدادها را بیان می  

 

 -Евге́ний Ива́нович Замя́тин  یِوگِنی زامیاتین

ادبیات این 1921نمایشنامه نویس و یکی از موثرترین افراد در تکوین ادبیات روسی به ویژه در دهه  کشور  

منتشر کرد و با آن در « زاویتی»در نشریه ادبی « یک حکایت شهرستانی»رمانی با عنوان ، آیدمیبه حساب 

نوشته شد  1927که در سال « ما»سراسر روسیه مشهور شد.. امروزه در غرب بیشتر وی را با رمان 

ارتقا داد.شناسند. این رمان با تصویرپردازی عالی و سبکی موجز جایگاه نویسنده را در سطح جهانی می . 
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 مبدای گردشگری کشور ویژگی های تقاضا

 عالیق و سالیق عمومی اتباع روس

ویژگی منحصر به فرد روسها، اهل مطالعه بودن این مردم است. زمان حاکمیت کمونیست و فضای بسته 

اب کتآن روزها فرهنگ گپ و گفتگو در وسایل نقلیه عمومی و کوچه خیابان از بین رفت و در عوض مردم به 

خوانی روی آورده و مانند یک عادت در میان آنها باقی ماند. البته کتاب خواندن حتی از زمان امپراتوری تزارها 

زنند و سرشان به کتاب یا نیز میان جامعه روسیه وجود داشت. در اماکن عمومی هم معموال به هم زل نمی

اشد به خودشان مربوط است و رفتاری مانند موسیقی و یا تلفن همراه گرم است. پوشش افراد هرچیزی که ب

 38تمسخر نمودن و یا احیانا آزار و اذیت به ندرت مشاهده می شود.

توان به سرسخت بودن، اقتصادی بودن، روشنفکر و با درک های یک مشتری روس میز جمله ویژگیا

 39تکنولوژیکی باال اشاره نمود.

فراوان است. مردم روسیه افرادی سخت کوش و تا  در میان روسها توجه عمومی به خرید کتاب و نشریات نیز

ای سنتی هستند و بسیاری از ارزشهای امروز آنها برگرفته از آداب گذشتگان است. روسیه با آن که اندازه

کشوری اروپایی است ولی تاثیرپذیری این کشور از شرق را، به ویژه در زمینه های فرهنگی و اجتماعی نمی 

کار کرد. روسیه از لحاظ شاخص های رفتار اجتماعی یک جامعه مدرن و رشد یافته است. انضباط توان ان

اجتماعی در سایه شرایط سخت آب و هوایی در رفتار اجتماعی مردم نهادینه شده است. اوقات فراغت و 

تان ر فصل تابساستراحت اهمیت ویژه ای در زندگی مردم دارد، تعطیالت طوالنی سال نو، مرخصیهای طوالنی د

 .و تعطیالت رسمی در اول یا آخر هفته حاکی از ارزش اجتماعی این امر است

سر و کار داشتن با افراد رسمی و دولتی، بعضی وقتها وقت گیر و مستلزم صبر و حوصله می باشد. هدایا در 

عی از اهمیت و مناسبات رسمی کمتر مرسوم است. ولی در روابط اجتماعی مردم به عنوان یک مولفه اجتما

شور در مناسبت های مختلف و جشن های ملی به یکدیگر نقش اجتماعی باالیی برخوردار است. مردم این ک

هدیه می دهند. در برخی از مناسبت ها و جشن ها مثل روز جهانی زن و روز چهاردهم فوریه )روز عشق( 

ت های رسمی و غیر رسمی بسیار مرسوم بیشترین هدایا خریداری می شود. دادن گل به عنوان هدیه در مناسب

 .است
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 01 سفر آغاز های زمان و تعطیالت

 

Date   Name Type 

    

1 Jan Friday New Year's Day National holiday 

4 Jan Monday New Year Holiday National holiday 

5 Jan Tuesday New Year Holiday National holiday 

6 Jan Wednesday New Year Holiday National holiday 

7 Jan Thursday Orthodox Christmas Day National holiday, Orthodox 

8 Jan Friday New Year Holiday National holiday 

14 Jan Thursday Old New Year Observance 

    

14 Feb Sunday Valentine's Day Observance 

20 Feb Saturday Working day Working day (replacement) 

22 Feb Monday Public Holiday National holiday 

23 Feb Tuesday Defender of the Fatherland Day National holiday 

27 Feb Saturday Special Operations Forces Day Observance 

    

8 Mar Monday International Women's Day  National holiday 

11 Mar Thursday Isra and Mi'raj Muslim 

                                                           
10 www.timeanddate.com 

https://www.timeanddate.com/holidays/russia/new-year-day
https://www.timeanddate.com/holidays/russia/new-year-holiday-4
https://www.timeanddate.com/holidays/russia/new-year-holiday-5
https://www.timeanddate.com/holidays/russia/new-year-holiday-6
https://www.timeanddate.com/holidays/russia/christmas-day
https://www.timeanddate.com/holidays/russia/new-year-holiday-8
https://www.timeanddate.com/holidays/russia/old-new-year
https://www.timeanddate.com/holidays/russia/valentines-day
https://www.timeanddate.com/holidays/russia/working-day-feb
https://www.timeanddate.com/holidays/russia/fatherland-defender-holiday
https://www.timeanddate.com/holidays/russia/fatherland-defender
https://www.timeanddate.com/holidays/russia/special-operations-forces-day
https://www.timeanddate.com/holidays/russia/women-day
https://www.timeanddate.com/holidays/russia/isra-miraj
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Date   Name Type 

20 Mar Saturday March Equinox Season 

 
   

13 Apr Tuesday Ramadan starts Muslim 

    

1 May Saturday Spring and Labor Day National holiday 

2 May Sunday Orthodox Easter Day Observance, Orthodox 

3 May Monday Day off for Spring and Labor Day National holiday 

4 May Tuesday Public Holiday National holiday 

5 May Wednesday Public Holiday National holiday 

6 May Thursday Public Holiday National holiday 

7 May Friday Public Holiday National holiday 

9 May Sunday Lailat al-Qadr Muslim 

9 May Sunday Victory Day National holiday 

10 May Monday Day off for Victory Day National holiday 

13 May Thursday Eid al-Fitr Muslim 

    

12 Jun Saturday Russia Day National holiday 

14 Jun Monday Day off for Russia Day National holiday 

21 Jun Monday June Solstice Season 

https://www.timeanddate.com/calendar/march-equinox.html
https://www.timeanddate.com/holidays/russia/ramadan-begins
https://www.timeanddate.com/holidays/russia/spring-and-labor-day
https://www.timeanddate.com/holidays/russia/easter-day
https://www.timeanddate.com/holidays/russia/spring-and-labor-day
https://www.timeanddate.com/holidays/russia/labor-day-public-holiday
https://www.timeanddate.com/holidays/russia/labor-day-public-holiday-2
https://www.timeanddate.com/holidays/russia/labor-day-public-holiday-3
https://www.timeanddate.com/holidays/russia/labor-day-public-holiday-4
https://www.timeanddate.com/holidays/russia/laylat-al-qadr
https://www.timeanddate.com/holidays/russia/victory-day
https://www.timeanddate.com/holidays/russia/victory-day
https://www.timeanddate.com/holidays/russia/eid-al-fitr
https://www.timeanddate.com/holidays/russia/russia-day
https://www.timeanddate.com/holidays/russia/russia-day
https://www.timeanddate.com/calendar/june-solstice.html
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Date   Name Type 

    

20 Jul Tuesday Eid al-Adha Muslim 

    

10 Aug Tuesday Muharram Muslim 

    

1 Sep Wednesday Day of Knowledge Observance 

22 Sep Wednesday September Equinox Season 

    

18 Oct Monday The Prophet's Birthday Muslim 

    

4 Nov Thursday Unity Day National holiday 

5 Nov Friday Public holiday National holiday 

    

21 Dec Tuesday December Solstice Season 

31 Dec Friday Public Holiday National holiday 

 

 روسها سفر فصول

 تعطیالت سال نو  )نیمه دوم دی ماه( –هفته  2الی  1 ژانویه:-

 )اواخر اسفند، اوایل فروردین( مارس:-

 می: تعطیالت تپه قرمز16می: روز پیروزی،  9تعطیالت روز کارگر، می:   2و1می: -

 : تعطیالت اصلیجوالی و آگوست-

https://www.timeanddate.com/holidays/russia/eid-al-adha
https://www.timeanddate.com/holidays/russia/muharram-new-year
https://www.timeanddate.com/holidays/russia/day-of-knowledge
https://www.timeanddate.com/calendar/september-equinox.html
https://www.timeanddate.com/holidays/russia/prophet-birthday
https://www.timeanddate.com/holidays/russia/unity-day
https://www.timeanddate.com/holidays/russia/unity-day-moved
https://www.timeanddate.com/calendar/december-solstice.html
https://www.timeanddate.com/holidays/russia/extra-holiday-dec
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 هفته اول نوامبر:-

هم از نظر آب و هوایی و هم از نظر گردشگری بین ماه های  روسیه ماه های سال برای سفر بهبهترین -

  در ایران. جوالی تا آگوست است و این ماه ها برابر هستند با ماه های تیر تا شهریور

 

 ویژگیهای کلی گردشگران روس

های گردشگری در این کشور رشد خواهد داشت. ها و فعالیتبازار سفر به خارج در روسیه به تبع جاذبه

هایی دال بر انتظارات بیشتر گردشگران از مقاصد ساحلی و نیز پیشرفت امکانات در این مقاصد به چشم نشانه

 خورد.می

باالی  ، ارزشباالترین کیفیت، مسافران ایمنی، سهولت مقدمات سفرعبارتند از: های مسافران روسی سایر اولویت

 اند و نیز برای سفرهای خارجی.برای مردم طبقه متوسطی که تازه وارد این طبقه شده زنیقدرت چانهپول و 

ژه به ویهای آتی مستلزم توجه توانایی مقصد گردشگری برای جذب سهم بیشتری از بازار گردشگری در دهه

 موارد زیر است:

ارتقای گستره محصوالت گردشگری در هر مقصد به نحوی که بیشترین انطباق را با بازار جزءبندی  -1

 شده روسیه داشته باشند.

 تلفیق توسعه خالقانه با برندهای ایجاد شده در استراتژی های بازاریابی. در نظر گرفتن -2

 مقاصد گردشگری.سهولت ورود بازدیدکنندگان روسیه به  -3

 افزایش مسیرهای دسترسی هوایی به ویژه برای مناطق دوردست. -0

های تجاری و به حداکثر رسانیدن های مردمی با تمرکز روی مشارکتگسترش بازار و کمپین -5

 کاربرد فناوری دیجتالی.

 01توجه به مسایل ایمنی. -6

  :42روس گردشگران عمومی عالئق

 . خرید و فامیلی سفرهای بر مبتنی های جاذبه و تفریحات به وافر عالقه -
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 و رستوران شبانه، زندگی که بزرگ های شهر و عمومی تفرجگاههای به عالقمندی و طلبی راحت -

  .باشد دسترس قابل راحتی به خرید مراکز

  .روس گردشگران سایر ویژه به مقصد، در گردشگران سایر از بوردن دور به تمایل -

 

 منابع برای اطالعات سفر:اعتمادترین  قابل 

 دوستان، خویشاوندان و آشنایان )بازاریابی دهان به دهان( -

 رتبه بندی آنالین سایر مسافران -

 شبکه های اجتماعی )محتوای تولید شده توسط کاربران( -

 وب سایت های دفاتر رسمی گردشگری -

 رسانه ها: مستندات تلویزیونی، نشریات -

 آژانسهای مسافرتی -

 تبلیغات -

 

 راهکارهای عمومی برای جذب گردشگران روس

 پرهیز از پیشداوری در مورد بازار روس -

 در نظر گرفتن فصول سفر روسها -

 درک و فهم خواسته درونی مشتریان روس -

 ایجاد خدمات ویژه مشتریان روس -

 تهیه نقشه، بروشور و سایر اقالم مورد نیاز مشتریان روس به زبان روسی -

به  (.VK.com, FB in Russian, blog, ets)استفاده و بهره مندی از رسانه های اجتماعی روسی  -

 منظور بهینه سازی موتور جستجوی روسی شما

 درنظر گرفتن محتوای آموزشی برای مدیاهای منتخب -

 دریافت هر چه بیشتر نظرات و رتبه بندی سایت از نظر کاربران روس -

  QRSربردی موبایل اتباع روس و در نظر داشتن برنامه های کا -

 استفاده از بازاریابی مشترک با سایر صنایع -
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 مناطق یا گروه های اصلی گردشگر فرست کشور

 %81با توجه به تحقیقات و مطالعات به عمل آمده از سوی کمیسیون گردشگری اتحادیه اروپا 

در انجام  عوامل محرکاز جمله  پترزبورگ می باشند. سنت و مسکو منطقه ازگردشگران خروجی روسیه 

کاربرد ، رشد اقتصادی طبقه متوسط مردم روسیهسفرهای خارجی گردشگران روس می توان به 

اشاره نمود. البته  افزایش امکانات در مقاصد گردشگریدر این کشور و  روزافزون فناوری اطالعات

ه سفرهای خارجی رو آورده برای گردشگران طبقه متوسط که تازه ب امنیت مقصد و قدرت چانه زنی

 اند از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.

رقبای اتحادیه  چین، امارات متحده عربی، مصر، تایلند و امریکابر اساس مطالعات کمیسیون فوق کشورهای 

   اروپا در جذب گردشگران روس محسوب می گردند.

 روسیهمقصدهای مطلوب گردشگری برای ساکنان 

های استقالل یافته اتحاد جماهیر یا همان جمهوری CISکشورهای بخش عمده سفرهای مردم روسیه به 

شوروی سابق بوده است. بسیاری از مسافران در پی اهداف تجاری و خرید به این مقاصد گردشگری سفر 

 اند.کرده

 

 
 40، بر اساس هدف 2020تا  2011هزینه سفر و گردشگری در روسیه از سال 
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که برخی مسافران تجاری روسی  به این موضوع المللی برمی گرددمیزان پایین سفرهای تجاری در سطح بین

 00تر است.کنند چون دریافت آن آساناز ویزای گردشگری تفریحی استفاده می

در خصوص  2116مسکو در سال   MITTمجری برگزارکننده نمایشگاه  ITEاز طرفی در گزارشی که 

 دسته بندی کرده است: گروه 2منتشر نموده است، آنها را به  ی روسیهگردشگران خروج

هستند؛ در پی مشکالت مقاصد ترکیه و مصر، سایر مقاصد مانند اروپا  آفتابگردشگرانی که به دنبال  (1

 و دبی در نمایشگاه سال گذشته فعالیت بیشتری را برای جذب این گروه انجام دادند.

سفر می نمایند؛ مقصد این گروه بیشتر شامل اروپای شمالی و شرق اروپا  اقوامبازدید گردشگرانی که برای  (2

 .می باشد

می نمایند؛ این گروه در پی خدمات با کیفیت بسیار باال بوده و  سفر تجمالتیگروهی که به صورت  (3

 کوچکترین اخبار نگران کننده آنها را از سفر به مقصد مورد نظر باز می دارد.

طات بیشتری با دنیای امروزی برقرار نموده اند؛ این دسته بیشتر مقصد اروپا را با جوانانی که ارتبا (0

 و گل گشت به منظور بهره مندی از مناظر چشم نواز انتخاب می نمایند. گشتهای شهریهدف 

هستند؛ برای این گروه آفتاب و ساحل اهمیت  تجربه های هیجان انگیزافرادی که به دنبال کسب  (5

 و مقاصد آسیا و امریکای جنوبی را بیشتر مد نظر دارند.چندانی نداشته 

کشور دیگر که می توانند در سالهای آتی  16شایان ذکر است در گزارش مذکور، کشور ایران در کنار 

 جزو مقاصد مورد نظر روسها قرار گیرند آورده شده است.

 الگوهای سفر)انفرادی، خانوادگی، دوستان و ...(

 کنند به تعداد افرادی که مستقل سفرروس که در قالب تورهای گردشگری سفر مینسبت تعداد اتباع 

است. متوسط آنان نیز پس از دو مرحله سفر با تور گردشگری، یک بار اقدام به سفر  1به  3کنند می

 کنند.شخصی می

حات تفریاز جمله ویژگی های کلی گردشگران روس می توان به عالقه مندی آنان به سفرهای مبتنی بر 

خانوادگی و خرید اشاره نمود. همچنین با توجه به محرومیت اتباع روس از آفتاب در اکثر روزهای سال به 

اقامتی -، مراکز تفریحیDدلیل ویژگی های خاص سرزمینی و تبعات ناشی از آن از جمله کمبود ویتامین 

ویت های آنها برای سفر محسوب مبتنی بر آفتاب و سواحل جنوب برای اهداف درمانی و تفریحی جزو اول

 05می گردد.
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 روسیهوضعیت رقبای ایران در بازار کشور 

 46آمارهای جذب گردشگر از کشور مبدا
 

  2118در سال  رده بندی برترین کشورها به لحاظ جذب گردشگران کشور روسیه

 یونان-10 ایتالیا -1 اسپانیا-2 گرجستان-6 اکراین-2 لهستان-2 چین-4 تایلند-0 ترکیه-2 بالروس-1

020/121/6 088/124/2 220/286/2 001/414/2 000/201/2 621/412/1 222/404/1 200/222/1 281/122/1 822/181 

 

 2119در سال  رده بندی برترین کشورها به لحاظ جذب گردشگران کشور روسیه

 فرانسه-10 آلمان-1 لتونی-8 آذربایجان-2 امارات-6 اسپانیا-2 ایتالیا-4 گرجستان-0 قزاقستان-2 بالروس-1

142/018/2 2020822/1 228/421/1 210/021/1 028/014/1 220/162/1 118/102 061/124 402/846 218/200 

 

آمار کشورهایی که جذب باالی گردشگران روسیه را دارند  2011با توجه به اینکه در سال  نکته:-

 .قابل مالحظه می باشد 2018به روز نشده است ، آمار سال 

کند ، اهداف  نیمی از درآمد گردشگری کشور را از گردشگران روسی تامین میبالروس  کشور -

 07.روسها به بالروس می باشدتجاری و مقرون به صرفه بودن دالیل سفر 

 

 رقبا در جذب گردشگران روسبرنامه ها و سیاست های 

برخی از کشورهای مسلمان مانند مصر و امارات متحده عربی که دارای منابع مورد عالقه روسها می باشند 

ه و نمودبا در نظر گرفتن تمهیداتی منابع خود را مبدل به محصوالت و مقاصد گردشگری مورد نظر آنها 

در جذب گردشگران از فدراسیون روسیه موفق بوده اند که در ذیل به برخی تجربیات آن ها اشاره می 

 08گردد:
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)امارات متحده عربی( در جذب گردشگران  دبی، هدف نخست بازار گردشگری تعطیالت خانوادگی

فدراسیون روسیه است. در این راستا از زیرساختهای با کیفیت و امکانات خرید به عنوان محرکهای اصلی 

 استفاده شده است. 
برای اتباع روس و به عنوان هدف کوتاه  مصرمهم ترین بسته گردشگری  استراحتگاههای سواحل آفتابی

ه است و لذا ضمن تخصیص یارانه در هزینه های پروازی برای مسافران روسی و مدت در نظر گرفته شد

همچنین گسترش روابط تجاری با این کشور، برنامه های جامعی برای تعطیالت خانوادگی آنها در نظر گرفته 

ر اتو با صرف هزینه و معرفی فراگیر جاذبه های موجود، آگاهی  مسافران را از سطح شناخت کلی و موردی فر

  برده و بدینوسیله در جذب آنان موفق بوده است.
در توسعه صنعت گردشگری می توان ایجاد تسهیالت در صدور ویزا برای  ترکیههای مؤثر از جمله سیاست

گردشگران، بسترسازی برای استاندارد کردن قوانین حوزه گردشگری، افزایش نرخ امنیت در مناطق گردشگری، 

ها و تأسیسات های داخلی و خارجی در ساخت هتلگذاریذب سرمایهشگری و جهای گردتوسعه زیرساخت

این صنعت، بکارگیری راهکارهای عملی در جذب مشتری، همکاری مشترک با کشورهای اسالمی و اروپائی و 

 اشاره نمود. و... ها در حوزه گردشگرینیز توسعه آموزش
 رقبا روسیه توسطقیمت گذاری تورها برای گردشگران کشور 

 

 41نمونه بسته های سفر مقاصد رقیب 

 زمان قیمت نوع بسته کشور

 ترکیه
 2118اگوست و سپتامبر  دالر 1325 روزه 15تور 

 2118سپتامبر و اکتبر  دالر 970 روزه 9تور 

 مصر
 2118دسامبر و اکتبر  دالر 3521 روزه 10تور 

 2118جوالی و اگوست  دالر 1165 روزه 9تور 

 دبی
 2118جوالی  دالر 398 روزه 5تور 

 2118جوالی  دالر 185 روزه 3تور 
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 41نمونه بسته های سفر مقاصد رقیب 

 زمان قیمت نوع بسته کشور

 چین

 2118جوالی و اگوست  دالر 1353 روزه 9تور 

روزه )جاده  15تور 

 ابریشم(
 2118جوالی و اگوست  دالر 2039

 2119ژانویه -دسامبر دالر 2731 روزه 13تور 

 تایلند
 2118 جوالی دالر 597 روزه 7تور 

 2118 جوالی وآگوست 2895 روزه 13تور 

 گرجستان
 2118 سپتامبر و اکتبر دالر 1050 روزه 11تور 

 2118 اگوست دالر 1327 روزه 8تور 

 2118 ژوئن، سپتامبر دالر 2568 روزه 11تور  قزاقستان

 2118 جوالی دالر 2195 روزه 11تور  اوکراین

 2118 اگوست و سپتامبر دالر 1558 روزه 11تور  بالروس

  2118جوالی، سپتامبر دالر 1515 روزه 8تور  لهستان

 فنالند
 2118 دسامبر، ژانویه دالر 2195 روزه 5تور 

 2118 نوامبر، دسامبر دالر 850 روزه 0تور 

 ایتالیا
 2118 جوالی وآگوست دالر 1161 روزه 8تور 

 2118 جوالی وآگوست دالر 2805 روزه 15تور 

 اسپانیا
 2118 آگوست دالر 2031 روزه 15تور 

 2118 نوامبر دالر 1730 روزه 8تور 
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 روسیه در مقاصد رقیبمدت اقامت گردشگران کشور 

 11در سفرهای تفریحی که عمدتا به صورت خانوادگی می باشد مدت اقامت گردشگران روس به مدت 

 51.می باشد روز 10الی 

 انطباق محصوالت گردشگری کشور با ویژگی های بازار

 و مسیرهای اصلی تردد در ایران روسیسیمای گردشگران 

تحلیل آمار ورودی اتباع روس به کشورمان با نظرسنجی از بخش خصوصی ورودی کار از 

 51:فدراسیون روسیه به کشورمان

 .توریستی است %21-31تجاری و  %61-81اهداف سفر روسها به ایران در حال حاضر:  -

 عمدتاً تهران و بعضاً بنادر جنوب و شمال کشور می باشد. مقاصد اتباع روس در سفرهای تجاری -

ستاره  5عمدتاً هتلهای با توجه به اینکه اکثرا هزینه ها بر عهده شرکتها می باشد، گردشگران تجاری 

 611-1111روزه می باشد بین  3-5و وسایل نقلیه لوکس را انتخاب نموده و در این سفرها که عمدتا 

 .دالر هزینه می کنند

 گردشگران مقاصد اتباع روس در سفرهای توریستی عمدتاً شهرهای اصفهان، شیراز  و یزد می باشد. -

توریستی عمدتاً از قشر متوسط روسیه بوده و لذا دارای هزینه کرد کمتری نسبت به گردشگران تجاری 

  می باشند.

شرکتهای هواپیمایی  در خصوص حمل و نقل بین المللی روسها معموال متمایل به استفاده از خدمات -

  ترجیح می دهند.روسی بوده و پروازهای ایرفلوت را 

 

 عرضه داشت محصول گردشگری در وضع موجود

 نباستا دانش در نظر این از و است آسیا در باستان دوران تمدنی هایکانون ترینقدیمی از ایران فالت

اثر طبیعی ثبت میراث یونسکو  2اثر فرهنگی و  20  ایران کنون تا که طوری به. دارد مهمی جایگاه شناسی،

 دارد

 وسیر گردشگران جذب مزیتهای از تاریخی اشتراکات جغرافیایی، موقعیت شناسی، مردم و فرهنگی گردشگری

عمده ترین اهداف اتباع روس برای سفر به ایران در حال حاضر مشتمل بر موارد ذیل . و لذا گردد می محسوب

 می باشد:

                                                           
  52Marketing Strategies For Tourism Destinations ,Target Market - The Russian Federation, A report produced for European 

Travel Commission (ETC)by Tourism Development International, Brussels,2014 
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آزاد  مناطق فی مابین دو کشور و وجود بنادر و با توجه به سابقه ارتباطات اقتصادی تجاری:گردشگری  -

 صنعتی در کشور.-تجاری

با توجه به وجود اشتراکات تاریخی و وجود سایتهای باستان شناسی  فرهنگی:-گردشگری تاریخی -

 مورد عالقه روسها.

توسط بخش خصوصی ارائه گردیده  2118تعدادی از نمونه بسته های سفر به ایران که برای سال  به در ادامه

 )قیمت بسته ها شامل هزینه حمل ونقل بین المللی نمی باشد( :52اشاره می شود است

 

  20در ایران روسیهآسیب شناسی موانع و مشکالت گردشگران کشور 

 چالش ها و موانع: 
( از نظر مبنایی کشور 1به طور کلی موانع جذب گردشگران روس را می توان در سه دسته خالصه نمود: 

ما به دلیل شرایط ویژه و خاص نمی تواند انتظار سایر کشورها را در خصوص جذب گردشگران داشته باشد و 

اید وس باشـیم و فقط ش بنابراین ما نمی توانیم جایگزین کشـورهایی مثل ترکیه  و مصـر برای گردشـگران ر   

( از نظر سـاختاری ما نیازمند سـرمایه گذاری جدی توسط   2بتوانیم بخش کوچکی از آن ها را جذب نماییم. 

(از نظر شناختی و اطالع رسانی نیز مشکالت عدیده ای در پیش روی 3بخش دولتی و خصـوصی می باشیم.  

های گردشگری در شرکتص ایران ندارند و ما قرار دارد چرا که گردشـگران روس اطالعات چندانی در خصو 

ــیه و طرف ــناخت ناکافی از توانمندیروس ــگری، کمبود افراد  های همکار آنها ش ــه گردش های ایران در عرص

 متخصص و آشنا به تاریخ و فرهنگ ایران به چشم می خورد. 

 11عمده ترین اهداف روس ها برای سفر به مناطقی مانند ترکیه و مصر، سفرهای خانوادگی است که عمدتا 

ــر امکان ارائه این   10الی  ــند که در حال حاضـ روزه بوده و طی آن روس هـا خواهان ارائه خدماتی می باشـ

تر از سه روز در ایران دوام  خدمات به آنها در ایران وجود نداشـته و در نتیجه با شرایط کنونی روس ها بیش 

ی ســتاره نیز فاقد امکانات رفاهی و تفریحی مناســب و ســایر فعالیتها 5نخواهند آورد؛ چرا که حتی هتلهای 
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با شـرایط حال حاضر  باشـد. بنابراین  جانبی به منظور افزایش طول مدت اقدامت این گروه از گردشـگران می 

 امارات رقابت نماید.با رقبایی مثل ترکیه و ایران نمی تواند 
ایران حتی برای مناطق مسلمان نشین روسیه نیز دارای جذابیت آنچنانی نمی باشد. چرا که حتی در جزیره 

مجهز امکانات رفاهی و تفریحی مناسب و سایر  5کیش نه بازارها جذابیتی برای آنان دارد و نه حتی هتلهای 

 باشد. مت این گروه از گردشگران میی جانبی به منظور افزایش طول مدت اقدافعالیتها
ضعف اطالع رسانی کشور ما در خصوص قابلیت های ایران در مقایسه با تبلیغات منفی علیه ایران در روسیه 

های علیرغم تغییرات اخیر نسبت به سالهای گذشته، همچنان بسیار پررنگ می باشد. همچنین در کتابفروشی

رسانی با کیفیت های اطالعو کشورها، کتابهای راهنما  و کتابچه روسـیه در خصوص کم اهمیت ترین مقاصد 

 موارد اینچنینی بسیار محدود است. بسیار باال به زبان روسی موجود می باشد در حالی که در مورد ایران
با توجه به پایین آمدن ارزش روبل روسیه، ایران مقصد بسیار گرانی برای روسها محسوب می گردد. که دلیل 

ای رقبها، رستوران ها و غیره می باشد. در حالیکه آن قیمت بلیط هواپیما و افزایش روزافزون نرخ هتل اصلی

های گروه نظرسنجی از از طرفی طبق می نمایند.چارتر روس سوبسید ارائه  هایبه پرواز مله ترکیهایران از ج

و  «راحت تر»قبلی روس که در جزیره کیش اقامت داشـته اند، در کل آنها ترکیه را نسبت به ایران مقصدی  

های آن، نبود رفیتهای ایران و ظشناخت مردم و گردشگران روس از بازار و جاذبهعدم  می دانند.« ارزان تر»

فقدان ،های دوجانبه نامهها و موافقتاجرای پیمان های کشـــور، عدمزاریابی با توجه به ظرفیتبابرنامه جامع 

ترین ها و امکانات الزم برای جذب گردشگران روس از مهمزیرسـاخت مناسـب انتقال ارز و کمبود زیرساخت  

ـ  مندی بیشـتر از بازار گردشـگران  موانع بهره در صنعت توریسم ایران است. در این وضعیت از طریق  یهروس

عنوان مقصــدی ایمن، با تدوین ســازوکارهای مناســب برای تصــویرســازی مثبت از ایران در جامعه روس به 

های ها در بخشگذاری روسکیفیت و ارزان، در اولویت قرار دادن جذب گردشـگر، بسـترسازی برای سرمایه  

مندی بیشتر از این بازار را توان زمینه بهرههای اقتصادی میسایر حوزه مختلف صـنعت گردشـگری کشـور و   

ای و همسایگان دارای اهمیت راهبردی و رو بازارهای منطقهجهت جذب گردشـگران روسی فراهم کرد. ازاین 

 .شونداساسی در توسعه گردشگری ایران محسوب می

https://www.irna.ir/tag/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
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از سوی منابع مختلف  از جمله فعاالن بخش خصوصی،  عالوه بر چالشهای فوق الذکر، از جمله موانع دیگر که 

گزارشـات سـفارت ایران در روسیه و وزارت امور خارجه، نشست مقامات و ... به عنوان موانع جذب روسها به   

 کشورمان ذکر گردیده می توان موارد ذیل را برشمرد:
  .کمبود شدید  تعداد راهنمایان گردشگری مسلط به زبان روسی -
ــلط  - ــرکتها جهت  عدم تس ــگری به تاریخ و فرهنگ ایران )به طوری که برخی از ش راهنمایان گردش

  ارتقاء کیفیت تورهای ایران از شرق شناسان روسی استفاده می نمایند.(
  .جامع راهنمای گردشگری ایران به زبان روسی هایکتاب کمبود -
 .ضعف در خصوص تبلیغات و اطالع رسانی -
  ایران به زبان روسی از نظر منابع مکتوب و دیجیتال.ضعیف بودن اطالعات گردشگری  -
نبود امکان رزرو بلیط هواپیما، قطار، اتوبوس و هتل به زبان روســی در سامانهای داخلی و همچنین  -

 ضعف در امکان انجام این رزروها به زبان انگلیسی.
  کمبود تعداد پروازها و وجود برخی انحصارات پروازی -
ینترنتی قابل اسـتفاده عالقمندان روس در خصوص موزه ها و کتابخانه ها،  عدم وجود سـامانه های ا  -

 علیرغم وجود آرشیو قوی در ایران.
  .امکانات رفاهی در مناطق گردشگرپذیر ایران هتل مناسب و  کافی نبودن -
  .بی توجهی مدیران اماکن گردشگری تاریخی به ارائه اطالعات مورد نیاز گردشگران در سایتهای اینترنتی -
 .کم توجهی به پتانسیل باالی ایران برای جذب گردشگران معماری و سالمت -

هزینه انواع عمل جراحی در ایران  تا نکته: طبق اظهارات برخی مدیران شرکتهای فعال در این بازار 

  .می باشدده برابر ارزانتر از روسیه 
 های باالی سفر خصوصاً هزینه سفرهای هوایی، هزینه -

 دریایی ـ فقدان مسیر -

 ـ کمبود امکانات رفاهی، -

 ـ تعداد اندک راهنمایان تور مسلط به زبان روسی -

 ـ ضعف تبلیغات کارآمد صنعت گردشگری در رسانه های جمعی دو کشور -

 ـ فقدان رسانه های معرفی کننده فرهنگ و جاذبه های ایران -

 های گردشگری یکدیگر ـ حضور کمرنگ طرفین در نمایشگاه -
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 فرصتهای موجود:ظرفیتها و 
 ترین کشورهای منطقه از لحاظ امنیت برای گردشگران خارجی است.در حال حاضر ایران یکی از امن -
 روابط سیاسی و فرهنگی بسیار خوب میان دو کشور -
 نزدیکی مسافت- -
روابط و مناسـبات تجاری، اقتصـادی و سیاسی فی مابین در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد که به تبع    -

 ر زمینه الزم برای همکاری های تنگاتنگ میان بخش خصوصی کشور فراهم می گردد.این ام
  .میلیون مسلمانان در روسیه 25وجود جمعیت بزرگ  -
مقاصد متنوع به لحاظ آب و هوایی و فرهنگی در ایران برای گردشگران  اقلیم چهارفصل و  وجود -

 روس.

   .روسها در ایران نسبت به اروپاتر و در دسترس تر برای وجود امکانات اسکی ارزان -
و  گردشـگران نسـبت به کویر، غار، غذاهای ایرانی و شــهرهای اصــفهان و شیراز   ابراز عالقمندی  -

 در سفرهای قبلی به ایران.غواصی در منطقه شالله قشم 
 عالقمندی روسها به موزه و کتابخانه های ایران. -
ایران و اذعان به ظرفیت غنی ایران بویژه  ذهنیت بسیار مثبت گردشگران روس پس از بازگشت از -

 .در حوزه گردشگری فرهنگی و تاریخی
CISافزایش امکان جذب گردشـگران سـایر کشـورهای آسـیای مرکزی و      - با به دست آوردن بازار   

 روسیه.

 

 :ی پیشنهادیراهکارها
ایران  ،م شـرایط کنونی و عدم تأمین زیرساختهای مورد نیاز گردشگران روس در صـورت تداو 

باید به دنبال مسـافران خاص خود بوده و فقط روی بخشـی از گردشگران روس می توان حساب کرد   

کنند. عالوه بر این روســها  عموما برای که با اهدف بازدید از جاذبه های تاریخی و فرهنگی ســفر می

ات ســطح باال انجام امور تجاری به ایران ســفر می نمایند و عالقه بســیار زیادی به تشــریفات و خدم 

دارند، بنابراین می توان در خصــوص روســیه بر روی گردشــگری تجاری تمرکز نموده و جهت برپایی 

  نمایشگاههای و همایشهای تخصصی برنامه ریزی نمود.
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روســها خواهان  با توجه به اینکه ولیکن در صــورتی که هدف جذب پرتعداد گردشــگران روس باشــد،

آزادی در ایران می باشند؛ با وضعیت حال حاضر از لحاظ قوانین و مقررات  و همچنین زیرساختها از 

فرودگاه تا هتل و غیره ما نمی توانیم نیازهای گردشگران روس را برآورده سازیم و اگر اراده ای برای 

ت و در وهله اول تصــحیح جذب این گروه از گردشــگران وجود دارد می بایســت به فکر رفع مشــکال 

 قوانین و مقررات باشیم.  

در مجموع جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه لزوم تصمیم گیری درخصوص سیاستهای فوق، عالوه بر 

های توسعه گردشگری بین دو کشور نظیر موارد ذیل را فراهم کنند، پتانسیل خوبی برای در صورتیکه زمینه 

 ها از جمله گردشگری خواهند داشت. مامی عرصهها در تتوسعه همکاری 

اصالح ساختارها و سیاست گزاری درست همراه با ورود سازمان های مسئول امر گردشگری ایران و  ـ -

 روسیه به این حوزه

هایی از ـ پیدا کردن راه حلی برای نزدیک کردن استانداردهای جمهوری اسالمی ایران با بخش  -

 گردشگری روسیه

آوردن زمینه های شناخت دقیق و کامل ایرانیان و روس ها از واقعیت های جمهوری اسالمی فراهم  ـ -

 ایران و فدراسیون روسیه

ـ آشنایی عمیق تر با تاریخ و تمدن دو کشور در کنار جاذبه های گردشگری به عنوان یکی از نیازهای  -

 اساسی توسعه صنعت گردشگری میان ایران و روسیه

هتل ها و یا پالژها با استانداردهای جهانی )در چهارچوب قوانین و ارزش های ج.ا. ـ اصالح امکانات  -

 ایران(

های ویژه جهت جذب گردشگران روس با توجه به شناخت محدود ضـرورت مطالعه بیشتر و تعیین استراتژی 

خصوصی شـناخت عالیق و سـالیق و گروههای هدف مناسب بازار ایران می بایست از طریق بخش    ) از آنها.

انجام گیرد و بخش دولتی در خصـوص ارائه تسهیالت همکاری نماید. در این زمینه نظرسنجی از مسافران و  

 مستندسازی نتایج سفر گروههای روسی که به ایران سفر می نماید می تواند راهگشا باشد.(
 . حضور فعال در نمایشگاه های اصلی گردشگری کشور روسیه -
  ه اصحاب رسانه و تورگردانان فعال کشور روسیه.برگزاری تور آشناسازی ویژ -
 . انجام تبلیغات رسانه ای از طریق تلویزیون ملی و شبکه های تخصصی گردشگری روسیه -
 . انجام تبلیغات محیطی مستمر در بازار روسیه از طریق تابلو های تبلیغاتی -
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ا ب به فعالیت در بازار ایرانبرگزاری سـمینارها و همایشـهای تخصـصـی ویژه تورگردانان روسی عالقمند      -

 همکاری سفارت جمهوری اسالمی ایران در مسکو. 
  .تجهیز وب سایت گردشگری سازمان به زبان روسی -
 تولید اقالم تبلیغاتی به زبان روسی در سطح  بسیارگسترده با همکاری نهاد های دولتی و خصوصی.  -
شتاری اعم از بروشور، کتاب راهنما و های تصویری، سمعی و نودر رسـانه  انجام تبلیغات گسـترده  -

 تابلوهای شهری روسیه.
ایجاد نمایندگی های اطالع رسـانی گردشـگری جمهوری اسالمی ایران با هدف تغییر فضای تبلیغاتی و    -

  منفی علیه ایران در روسیه.
ــتفاده از کانال - ــانی لحظههای بازاریابی دیجیتالی برای اطالعاسـ ای در مورد طیف کامل جاذبه ها و رسـ

 تجارب فعالیت محور در مقاصد گردشگری. 

 . برگزاری رویدادهای اثرگذار نظیر شب های فرهنگی، هفته های فرهنگی و جشنواره ها -
اطالع رسانی و شناساندن ایران به خصوص در دنیای ) بهره برداری از پتانسیل باالی شبکه های اجتماعی -

تر توسط بخش خصوصی انجام پذیرد زیرا، بخش های دولتی دارای محدودیت هایی مجازی نیز باید بیش

 خاص خود می باشند.(
  .ارتقا و بروزرسانی سامانه صدور روادید الکترونیکی -
 .لغو روادید گروهی برای گردشگران روسی اجرای مقررات -
زبان و ادبیات روســی در  بهره گیری از نیروی انســانی مســلط به زبان روســی با توجه به تدریس رشــته  -

ــالمی ایران   ــگـاه هـای معتبر جمهوری اسـ ــهیالت به آنها دانشـ در جهت تربیت راهنماهای  و ارائه تسـ

  گردشگری روس زبان.
روسی ردشـگران  مقاصـد مورد نظر گ  سـتاره   5و0کلیه هتل های و ارتقاء خدمات  به روزرسـانی ، تجهیز -

  .لوکس()جهت تامین نیاز گردشگران عالقمند به خدمات 
  .های مازندران، گیالن و گلستان در زمستانبرداری از ظرفیت خالی هتلبهره -
یت با توجه به وجود ظرف دریایی راستای توسعه تعامالت گردشگری اسـتفاده از پتانسـیل  بندر انزلی در   -

 .کشتی های کروز روسیه )به ویژه در فصل زمستان(
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  اوفا. و )باشکورتستان(  نشین مانند تاتارستان )کازان( توسعه گردشگری مذهبی در ایالت های مسلمان  -
  حمایت از افراد حقیقی و حقوقی فعال در بازار روس جهت ایجاد انگیزه و فعالیت جدی تر. -

 روسیهزمان سفر و مدت ماندگاری گردشگران کشور 

و به طور  در حال حاضر، گردشگران تجاری روسیه عمدتاً در ماههای اردیبهشت، شهریور و مهرماه

تاریخی عمدتاً در ماههای مهر، آبان، آذر و دی ماه و به طور -روز و گردشگران فرهنگی 3متوسط به مدت 

 50روز می باشد. 11متوسط به مدت 

 

 به عنوان مقصدهای جذباستان های واجد شرایط 

 استانهایدر حال حاضر استانهای مقصد گردشگران تجاری روس شامل استان تهران و بنادر کشور در 

می  تاریخی-شمالی و جنوبی بوده و استانهای اصفهان، فارس و یزد نیز عمدتاً مقصد گردشگران فرهنگی

 55باشد.

در آینده نیز در صورت فراهم شدن تسهیالت الزم استانهای کویری، جزایر جنوب و استانهای دارای آثار 

 گرفته شوند.در نظر  ثبت شده جهانی می توانند به عنوان مقاصد جذب روسها

 توسعه محصول های بالقوه برای عرضه به بازار

عالوه بر گردشگری تجاری و فرهنگی که در حال حاضر هدف عمده اتباع روس برای سفر به ایران می 

محصوالت پیشنهادی بازار گردشگری ایران جهت جذب باشد می توان در صورت تأمین زیرساختهای الزم، 

 به گردشگران روس ارائه نمود: را خروجی روسیه در قالب موارد ذیلسهم بیشتری از گردشگران 

با توجه به وجود سواحل دریای آزاد، مناطق حفاظت شده بکر در  گردشگری طبیعی و ماجراجویانه: -

پیستهای اسکی دیزین و توچال برای گردشگران روس عالقمند به استانهای مختلف کشور و پتانسیل 

 سهولت دسترسی و هزینه های پایین تر نسبت به مقاصد دیگر.اسکی کوهستان به دلیل 

با توجه به وجود جمهوری های مسلمان نشین تاتارستان و باشکورتستان در روسیه و  گردشگری حالل: -

 جمعیت روسیه را به خود اختصاص داده اند. %11-15جمعیت باالی مسلمان که 

 کنند و این جمعیتسلمان در روسیه زندگی میبراساس آمارهای رسمی اکنون بیش از بیست میلیون م

چهار برابر مسلمانان ترکمنستان و سه برابر مسلمانان آذربایجان و چندین برابر برخی از کشورهای عربی 

                                                           
 نظرسنجی از  فعاالن بازار روسیه 50
 نظرسنجی از  فعاالن بازار روسیه 55
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های خردپذیر اسالمی که به صورت روز افزونی کشش آنان به سمت آموزه ظرفیت عظیم مسلمانان و .است

ثیرگذاری مسلمانان و ایجاد تشکیالت مستقل دینی و حضور در رو به گسترش است و نیز گسترش تا

اری از بسی وجود. کابینه دولت روسیه، فرصت بسیار خوبی برآمده از اشتراکات دینی را پدید آورده است

های داغستانی، تاتاری، چچن، آذری و اینگوش که اکثریت مسلمانان روسیه را کلمات فارسی در زبان

از دیرینگی پیوند مسلمانان این منطقه با ایران دارد. اوقات نمازها را در روسیه  دهند، نشانتشکیل می

هنوز به فارسی ادا می کنند. بنابراین قرابت بین مسلمانان روسیه با مسلمانان ایران به مراتب بیش از 

 .قرابت با مسلمانان کشورهای عربی است

  پزشکی در استانهای شمالی به ویژه گیالن. امکانات مناسب و متنوعبا توجه به   گردشگری سالمت: -

تی ظرفیت کش و از جمله بندر انزلی و با توجه به وجود پتانسیل  بنادر دریای خزر گردشگری دریایی: -

 و همچنین ظرفیت های دریای عمان در جنوی کشور های کروز روسیه )به ویژه در فصل زمستان(
کشور و عالقمندی روسها به آبهای گرم و دریای  با توجه به وجود جزایر جنوب گردشگری تفریحی: -

 آزاد )در صورت فراهم نمودن نمودن تسهیالت و مراکز اقامتی متناسب با عالئق و سالئق روسها(

 

 دو کشورگردشگری وضعیت همکاری و تعامالت 

 تبادالت گردشگری بین دو کشور

 تبادالت گردشگر فی مابین دو کشور نمودار مقایسه روند

 

 
 

 سابقه تعامالت  گردشگری در سطح دولتی 
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هایی است که عالوه بر منافع چشمگیر اقتصادی توسعه روابط گردشگری میان ایران و روسیه یکی از راه

، توسعه صنعت  .های سیاسی و امنیتی باشدکننده مناسبات عالی تهران و مسکو در زمینهتواند تکمیلمی

حلقه مفقوده مناسبات تاریخی دو کشور است. دو کشور همسایه با سابقه  روسیه گردشگری میان ایران و

اند، ولی این روابط از سطح ترین روابط سیاسی در سال اخیر بودهساله، دارای عالی 511روابط سیاسی 

های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی های دو کشور در حوزهفراتر نرفته و ظرفیتسیاسی و دفاعی ـ امنیتی 

 .مورد غفلت مقامات دو کشور بوده است

محور، دو کشور را به سمت یک پیوند و اتحاد راهبردی و محور و گسترش روابط ملتگذر از روابط دولت

رها، اولویت تمرکز بر بازارهای فعال در پایدار پیش خواهد برد. با توجه به ترجیح همسایگان بر سایر کشو

ها و کشورهایی که با جمهوری اسالمی ایران وجوه مشترکی دارند و در مجموع اولویت دسترس، ترجیح ملّت

ها تاثیر پذیرد. در این پیوند، صنعت ها و ترجیحتواند از این اولویتشرق بر غرب، صنعت گردشگری می

عنوان پیشران تصادی، فرهنگی و اجتماعی خود این ظرفیت را دارد که بهگردشگری با وجود ابعاد مختلف اق

های بازار ترین ویژگیجانبه دو کشور موردتوجه ویژه قرار گیرد. از جمله مهمتقویت تعامالت همه

اسی و دیپلماتیک میان ران خروجی این کشور و سطح عالی روابط سی، سهم باالی گردشگروسیه گردشگری

است.دو کشور   

برنامه اقدام مشترک لغو در زمینه گردشگری ،  بین ایران و روسیه یکی از مهمترین اقدامات انجام شده 

(1011خرداد ماه 17).باشد می مسکو-روادید گروهی میان تهران  

های های بلندمدت سودآور متقابل میان شرکتتوسعه همکاری ز جمله اهداف امضای این موافقتنامها

ای در حوزه های درون منطقهگردشگری جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه، توسعه همکاری

گردشگری، تبادل اطالعات مربوط به ارزیابی میزان پیشرفت در اجرای موافقتنامه و نیز تبادل منظم اطالعات 

 گران در قلمرو دو کشور است.مربوط به امنیت گردش

های گردشگری طبق این توافقنامه دو کشور متعهد شدند به منظور صدور روادید گروهی، فهرست شرکت

کننده، شماره ثبت این معتبر را که در چارچوب موافقتنامه حق فعالیت دارند، با ذکر نام نهادهای هماهنگ

های گردشگری را کننده و شرکتنهادهای هماهنگها، اطالعات تماس و همچنین نمونه مهرهای شرکت

 سالیانه با یکدیگر مبادله کنند.

ها تعهد و حقی را که براساس المللی محسوب نشده و برای هیچ یک از طرفاین موافقتنامه یک معاهده بین

ونه . هر گکند و اجرای آن باید مطابق با مقررات دو کشور صورت پذیردالمللی باشد ایجاد نمیقوانین بین

اختالف ناشی از اجرا یا تفسیر این برنامه اجرایی، با مذاکره میان طرفین، از طریق مجاری دیپلماتیک، حل و 

 فصل خواهد شد.

https://www.irna.ir/tag/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://www.irna.ir/tag/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://www.irna.ir/tag/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://www.irna.ir/tag/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
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توان گام خوبی در راستای جذب گردشگران روس به کشور دانست چرا که روسیه به صورت این توافق را می

فرستد و سهم ایران تا به امروز از این تعداد گردشگر دیگر می میلیون گردشگر به کشورهای 05سالیانه حدود 

 است. قابل مالحظه نبوده

دن کردند اما روسیه پس از تیره شاز بین گردشگران روس حدود سه و نیم میلیون گردشگر به ترکیه سفر می

ری ازارهای جدیدتروابط با ترکیه تصمیم گرفته مدل کسب و کار خود را در گردشگری تغییر دهد و دنبال ب

در آسیا است؛ متاسفانه در ارزیابی مقاصد گردشگری روسیه، ایران جایگاهی نداشته است و کشورهایی چون 

 اند.امارات، ویتنام، اردن، تایلند و چین به عنوان مقاصد گردشگری تعیین شده

 خوب روابط با توجه به که استروانسازی گردشگری، روسیه برای  ازکشورهای بازار هدف گردشگری ایران یکی

 بخش برای کشور در موجود های وظرفیت روسیه به ایران گردشگران مندی عالقه همچنین و کشور دو

داقل ح گروههای قالب در کشور دو گردشگران و شد عملیاتی گروهی روادید لغو گردشگران تاریخی و فرهنگی

 .کننددو کشور و به مدت یکماه سفرد به نفری می توانند بدون داشتن روادی 51 حداکثر و  پنج

سفر هزار گردشگر روسی به ایران  36هزار گردشگر ایرانی به روسیه و  61تا قبل از همه گیری کرونا بیش از 

گری ر  گردشکشو یت های خوب دوظرف و کم مسافت به توجه با اما با عملیاتی شدن طرح لغو روادید، کرده اند 

 .توسعه پیدا خواهد کرد.

با کمک لغو روادید برای  2123گردشگر روس تا سال  111/111در حال برنامه ریزی برای جذب  انایر

 سفرهای گروهی است.

 معتبر است. 2123شروع می شود و تا  2121این طرح از 

فاز اول طرح لغو روادید که خواستار تسهیل متقابل رویه های ویزا برای افراد فعال در بخش های تجارت ، علم 

 به اجرا درآمد. 2116گری است ، در فوریه و گردش

 اجرای کل سفرهای بدون ویزا سومین و آخرین مرحله این طرح است.

این توافق همچنین شامل برنامه هایی برای گسترش روابط بین مقامات گردشگری دو کشور است. هر دو 

 سات دوره ای هستند.طرف ملزم به مشاهده تأثیرات این اقدام و بحث در مورد مسائل مربوطه در جل

-2119به ایران سفر کردند. این تعداد در سال مالی  2118تبعه روسیه در سالهای مالی  32015طبق ارقام ، 

 نفر رسید 195هزار و  36درصد افزایش به  12با  21

 بود. 19، تقریباً به صفر مسافر رسید ، که بیشتر به دلیل همه گیری کووید  21تا  2121این تعداد در سالهای 

نفر ناچیز است ، در حالی که  32111میلیون نفری روسیه ،  05سهم ایران از بازار عظیم سفرهای خروجی 

میلیون روس را به خود جذب کرد ، و این دومی بزرگترین مشارکت  5.9، ترکیه حدود  2118در سال 

 اصلی گردشگری مسکو است.بازار  21کننده در بخش گردشگری ترکیه است.گفته می شود که ایران یکی از 
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 :اسناد همکاری های گردشگری امضا شده میان دو کشور شامل -

 مسکو-2117دسامبر  13مطابق با  1386آذر  22های مشترک گردشگری، توافقنامه همکاری 

  بهمن  27، 2116-2118برنامه اقدام مشترک همکاریهای گردشگری ایران و روسیه برای سالهای

 تهران.-2116ریه فو 16مطابق با  1390

  ،مطابق با  1396فروردین  8موافقتنامه لغو روادید گروهی برای گردشگران دو کشور ایران و روسیه

 .2117مارس  28

 روسی انزب به ایران معرفی فیلم پخش و تهیه و ناشناخته سیاره فیلمبرداری گروه  برای آشناسازی تور برگزاری-

(1386) 

ایران و روسیه در تهران با حضور مقامات دولتی و بخش خصوصی دو کشور ) برگزاری همایش مشترک گردشگری  -

1388) 

برگزاری تور آشناسازی ویژه تورگردانان و اصحاب رسانه کشور روسیه و نشست معاونت گردشگری با اعضاء این تور  -

 ( 1393)اسفند 

ر جذب بخشی از مسافران سفر معاون گردشگری و نمایندگان بخش خصوصی گردشگری ایران به مسکو به منظو -

 (1390ماندند )دی ماه میان ترکیه و روسیه از سفر به ترکیه باز می روس که به دنبال بروز تنش

سفر رییس آژانس فدرال گردشگری و هیات همراه به ایران، به منظور بازدید از نمایشگاه بین المللی گردشگری  -

 (1390بهمن  26-29دولتی و خصوصی ایران)  تهران و همچنین برگزاری نشستهای دو جانبه با بخش

برگزاری نشست مشترک تورگردانان ایرانی و روسی در حاشیه نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران )بهمن  -

1390) 

ایجاد زمینه مناسب برای حضور آژانس فدرال گردشگری و شرکتهای گردشگری روسی در نهمین و دهمین دوره از  -

 (1395و  1390للی گردشگری تهران بر اساس اصل عمل متقابل )به ترتیب در بهمن ماه نمایشگاه بین الم

 2116مسکو )با مدیریت اجرایی شرکت نادیا پرواز( و   MITT 2015حضور جمهوری اسالمی ایران در نمایشگاه  -

MITT  با مدیریت اجرایی سازمان منطقه آزاد قشم( و( 2117مسکو MITT .)با مدیریت اجرایی شرکت نادیا پرواز( 

سفر معاون رییس آژانس فدرال گردشگری روسیه )آقای آلکسی کانوشکوف( به منظور بازدید از دهمین دوره  -

 (.1395نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران  و مالقات با معاون گردشگری سازمان )بهمن 

( به منظور تهیه گزارش و 1395اسفند ماه  9-16ردان روسی )برگزاری تور آشناسازی برای اصحاب رسانه و تورگ -

رسانی و آشنایی اتباع روس و ترغیب آنها برای  سفر به های گردشگری ایران جهت اطالعها و قابلیتفیلم از جاذبه

 ایران.

 (.1395تهیه محتوا و چاپ اقالم تبلیغاتی گردشگری به زبان روسی ) -
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و  95روادید گروهی برای گردشگران دو کشور ایران و روسیه در اردیبهشت ماه تهیه پیش نویس موافقتنامه لغو  -

این سند که در سفر ارسال به وزارت امور خارجه جهت انجام مراحل قانونی و حقوقی و  انعکاس به طرف روس )

توسط  31/3/96به امضاء رسید، اجرای آن در تاریخ  1396ماه اخیر رئیس جمهور محترم به روسیه در فروردین

  هیات دولت مصوب گردید.(
با هماهنگی با وزارت امور خارجه نهایی سازی دستور العمل، فرمها و لیست دفاتر منتخب جهت اجرای  نکته:

 توافقنامه فوق در معاونت متبوع در دست اقدام می باشد.

 

 تفاهم نامه های دولتی و تعامالت آتی

 در تهران به امضاء رسید. 1390ان  و روسیه که در سال تمدید برنامه اقدام همکاریهای گردشگری ایر -

 برگزاری اولین کمیته فنی مشترک همکاریهای گردشگری دو کشور. -

 1011خرداد  مسکو-برنامه اقدام مشترک لغو روادید گروهی میان تهران -

 

 پیشنهادهای جذب گردشگران از کشور روسیه

 پروژه های اولویت دار جذب گردشگر از کشور روسیه 

 به زبان روسی VisitIranالف( ایجاد وب سایت اطالع رسانی 

ب( طراحی بسته های سفر بازدید از میراث جهانی ثبت شده در ایران با هدف جذب سهم بیشتری از 

 گردشگران خروجی روسیه 

ن اج( ایجاد مراکز اقامتی خانوادگی ویژه گردشگران روس در جزایر جنوب کشور با هدف جذب پرتعداد گردشگر

 روسی

 شناخت مخاطبان کلید موفقیت در جذب و حفظ بیشتر گردشگران روسی استد( 

 

 نهادهای کلیدی ذیربط

از آنجائی که صــنعت گردشــگری از یک ســو دارای ماهیتی کامالً فرا بخشــی بوده و از ســوی دیگر 

ام، کشور انسجمبتنی بر ارائه خدمات گوناگون توسـط بخش های مختلف می باشد توسعه این صنعت در هر  

تعامل و هماهنگی گسترده میان تمامی دستگاهها و نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی ذیربط را می طلبد. 

بر اسـاس این واقعیت مهم، تحقق برنامه عمل حاضر مستلزم همکاری و مشارکت مجدانه و همه جانبه کلیه  

 د. اهم این نهادها عبارتند از:نهادهای ذیربط در سطوح تصمیم گیری، سیاست گذاری و اجرا می باش
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 بخش دولتی 

 وزارت امور خارجه 
 وزارت کشور 
 وزارت اطالعات 
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

o سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
 

  وزارت راه و شهرسازی 
o سازمان هواپیمائی کشوری 
o سازمان حمل و نقل و پایانه ها 
o سازمان بنادر و کشتیرانی 

  ایران و روسیهاتاق بازگانی 
 انجمن دوستی ایران و روسیه 
 پلیس مهاجرت ناجا 
 گمرک 
 سازمان توسعه تجارت 
 سازمان محیط زیست 
 سازمان صدا و سیما 
 بانک مرکزی 
 تشکل های صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و تورگردانان کشور 
 تشکل های صنفی واحدهای اقامتی کشور 
 ین راهیتشکل های صنفی واحدهای پذیرایی و ب 
  شرکتهای هواپیمایی 
 خصوصی بخش

 اتاق بازرگانی ایران و روسیه 

 )موسسه مطالعات ایران و اوراسیا )ایراس 

 )توراپراتورها و دفاتر خدمات سیاحتی و گردشگری )لیست پیوست 
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 تبلیغات گردشگری برای توسعه بازار روسیهبرنامه پیشنهادی اقدامات یکساله بازاریابی و 

 اطالع رسانی

ف
دی

ر
 

 سایر دست اندکاران متولی محل اجرا عنوان برنامه
بودجه 

 پیشنهادی
 توضیحات تامین هزینه ها
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ی
از

 س
نا

آش
ر  

تو
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ب
 

 تور یک هفته ای ویژه خبرنگاران رسانه

 نفر 10به تعداد 
شهرهای تهران، اصفهان ، شیراز ، 
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ت امور خارجه و سفارت، دفتر روزا

امور بین الملل تو اپراتورها و 

 ادارات کل تابعه استانی
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راشا تودی، اِن تی وی، تلویزیون  شبکه های تلویزیونی:

 روسیه 20کراسنایا زوزدا، شبکه یک و  شبکه 

اصفهان، یزد، استانهای تهران، 

 هرمزگان، جزایر قشم و هرمز
 بخش خصوصی

400/2 

 
راسیسکایا گازتا، مسکووسکی کومسومولتس،  ها:روزنامه

 کامرسانت، نزاویسیمایا گازتا، رگنیوم، گازتا، پراودا، ایزوستیا

 

استانهای تهران، اصفهان، یزد، 

 هرمزگان، جزایر قشم و هرمز

 
 

 مدیران و مسئولین گردشگریویژه تور گردانان و 

این تور شامل آژانس داران و تورگردانان به صورت )

 (مشترک برگزار می گردد.

استانهای تهران، فارس، هرمزگان، 

 چابهار

 

 

 
002/2 

 

 ) تور آشنا سازی افراد شناخته شده در فضای مجازی

 اینفلوئنسرها(

 

فارس، کرمان،  استانهای تهران،

)جزیره  هرمزگاناصفهان، 

 کیش(

 
200/4 
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تور ده روزه ویژه دفاتر خدمات مسافرتی و 

 نفر 10گردشگری به تعداد 

 

وزارات امور خارجه و سفارت، دفتر امور  شهرهای گروه اول

بین الملل تو اپراتورها و ادارات کل 

 تابعه استانی

 

مورد بازدید این  علیرغم یکسان بودن شهر های 

)خبرنگاران( برنامه این گروه گروه با گروه اول 

 ز مکانهایمی بایست جزئئ تر و شامل بازدید ا

سایت های تاریخی بیشتر از جمله ، هتل ها ، 

اسکی ، زمبن های گلف، برنامه ماهی ، پیست های 

رای گیری، و...وهمچنین یک برنامه جایگزین ب

 تفریحات ساحلی می باشد

2 
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اط

 

پشتیبانی از نمایندگی اطالع رسانی گردشگری ایجاد 

هیز آنها به وب سایتهای جدر شهر های روسیه و ت

 رسمی دارای زبان روسی
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 مسکو ـ مارس نمایشگاه بین المللی سفر و گردشگری
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بخش خصوصی ، سازمان توسعه و 

امور خارجه ،  وزارت تجارت ،

 سفارت، دفتر امور بین الملل

 ادارات کل تابعه استانی
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ل  قازان، تاتارستان  آوریل نمایشگاه بین المللی گردشگری و ورزش
مح

ر 
 د

ی
زار

رگ
ب

ه 
طق

من

ن 
ما
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م

ن 
شی

ن

یه
وس

ر
  

 نمایشگاه بازار سفر

INWETEX-CIS TRAVEL MARKET 

 

 

 سنت پترزبورگ

 

با توجه به زمان 

برگزاری درفصل 

تابستان( میتواند 

مورد استقبال 

بخش خصوصی 

 .واقع شود
 OTDYKH نمایشگاه

 

 مسکو

 

 اتئاتالتالتد
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 برنامه پیشنهادی اقدامات یکساله بازاریابی و تبلیغات گردشگری برای توسعه بازار روسیه

 رویدادها

ف
دی

ر
 

 توضیحات هاتامین هزینه بودجه پیشنهادی سایر دست اندکاران متولی محل اجرا عنوان برنامه

4 

برگزاری 

 کارگاههای
 توجیهی در

 ایران

نشست توجیهی برای تورگردانان ایرانی در 

 تهران خصوص جدب گردشگران روسیه

عه
وس

و ت
ی 

یاب
زار

 با
تر

دف
 

ی
رج
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تشکل های بخش خصوصی ،دفتر 

نظارت ،ادارات کل تابعه استانی، 

سازمان توسعه تجارت، رایزنی 

 فرهنگی، وزارت امور خارجه

 
 وزارت میراث فرهنگی،

 گردشگری و صنایع

 دستی
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 ROAD SHOWاجرای 

در شهرهای مسکو ،سنت پطرزبورگ، و قازان 

روسیه شامل کارگاه ویژه هتل های ایران به 

محلی ، کنفرانس آژانس های و خبرنگاران 

خبری یک ماه قبل از فصول سفر روسیه )ماه 

 می و دسامبر(

 5یکی از هتلهای 

ستاره شهرهای 

 مورد نظر

دفتر امور بین الملل ،وزارت امور 

خارجه، و سفارت، اتاق بازرگانی 

ایران و روسیه ،انجمن دوستی 

ایران و روسیه در سنت 

پطرزبورگ، بخش خصوصی رایزنی 

 فرهنگی

للی المیط پرواز بینبل هزینه مینتا-

گردشگری ، گروه  وزارتنمایندگان 

فولکلور و سرآشپز ایرانی توسط وزارت 

 تواندهای ایرانی میمیراث )یکی از هتل

با اعزام سر آشپز خود به این برنامه به 

تامین -عنوان اسپانسر عمل نماید(

های های تهیه غذاها و شیرینیهزینه

اسپانسر اعزام کننده ایرانی توسط هتل 

های برگزاری تامین هزینه -سرآشپز

های هتل ها توسطکارگاه ویژه هتل

هزینه اجاره مکان -شرکت کننده

 برگزاری توسط طرف روس

تامین هزینه های اقامت کلیه شرکت -

 کنندگان توسط طرف روس

این برنامه با دعوت از سفیر ایران در 

مسکو ،نمایندگان سازمان دولتی و 

های آژانس گردشگری هواپیمایی،

ورودی کار همکار و حضور مدیران 

ومسئولین محلی و کشوری برگزاری 

و در پایان آن ضیافت شام با  گردیده

های ایرانی برپا نوشیدنی سرو غذاها و

برگزاری این برنامه . خواهد شد

ز شروع فصل تابستان با ا تواند قبلمی

سال نو میالدی با  تعطیالت قبل از

 اتباعهدف معرفی مقاصدجدید برای 

تر به منظور غنی روس خواهد بود

های میتوان از آیین نمودن برنامه

 سنتی ایرانی و نمایشگاه صنایع

 دستی ایرانی استفاده نمود

 تدالالل 

 



79 

 
 

 

 برنامه پیشنهادی اقدامات یکساله بازاریابی و تبلیغات گردشگری برای توسعه بازار روسیه

 تبلیغات

ف
دی

ر
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تولید و پخش کلیپ های کوتاه معرفی ایران 

در شبکه های اجتماعی مورد استفاده روسها 

 و vkontakte.ruاز جمله 

Yanndex   با هدف بهینه سازی موتور

 جستجوی روسی

 بخش خصوصی

شبکه اجتماعی یکی از منابع قابل  

اعتماد روسها برای کسب اطالعات 

 2018تا مارس     vkسفر می باشد  و 

میلیون حساب  422دارای حداقل 

کاربری در میان روس زبانان 

کشورهای مختلف از جمله روسیه و 

 .اکراین ، و قزاقستان و.. می باشد

تهیه برنامه های کاربردی ویژه تلفن های 

 همراه
 بخش خصوصی

در گام اول می توان این برنامه های  

 کاربردی در قالب نقشه های مورد

 نیاز گردشگران باشد.

 

 

  الدااللد 
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تهیه و توزیع کتابچه معرفی ایران به زبان روسی 

 هزار نسخه 100به تعداد 
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 امور خارجه )سفارت(
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با محوریت معرفی سایت های کویری 

و ماجراجویانه ،پیستهای اسکی ، 

فرهنگی، -تاریخیجاذبه های 

سالمت و جاذبه های جزایر جنوب 

کشور با هدف توزیع در نمایشگاهها 

و رویدادها ، نمایندگی های ج.ا.ایران 

 در روسیه و ...

 
 

 

 دقیقه ای از جاذبه های ایران 0-1کلیپ 10

 امور خارجه )سفارت(

بخش خصوصی ، ادارت کل تابعه 

 استانی

 

گردشگری مورد عالقه پنجاه عکس از جاذبه های 

 روسها

بخش خصوصی ، ادارت کل تابعه 

 استانی
 

تهیه و توزیع بوشور معرفی مقاصد و فعالیت های 

مختلف )کویر،جزایر جنوب، اسکی، سایت های 

 هزار نسخه 20میراث جهانی ،سالمت( هرکدام 

بخش خصوصی ، ادارت کل تابعه 

 استانی
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 پخش تیزردر یک شبکه تلوزیونی روسیه

(RUSSIA TODAY  یاNTV 

 

 

 وزارت امور خارجه ، دفتر امور

بین الملل، سازمان صدا و سیما )بخش 

 برون مرزی(

 
 

 یک مورد چاپ نشریات چاپی:

Travel traid Russia 
 

 

وزارت امورخارجه، دفتر امور بین الملل 

فرهنگ و ،وزارت ارشاد، سازمان 

 ارتباطات اسالمی

 
 

 RTMمورد چاپ تبلیغات در یکی از نشریات 

(Russia travel magazine) 

Rissiatravelmagazine,com 

 
 وزارت امور خارجه و دفتر

 امور بین الملل
  

 ادبالبللرذ 
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 عنوان برنامه
محل 

 اجرا
 سایر دست اندکاران متولی

بودجه 

 پیشنهادی
 توضیحات هاتامین هزینه
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طراحی و اجرای گشت های 

میراث با هدف بازدید از میراث 

 جهانی ثبت شده در یونسکو
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توراپراتورهای کل تابعه 

 استانی ،مزارت امور خارجه

 دفتر امور بین الملل

 

 

 

مان در جهت کاهش بسته حمایت ساز

 مشارکت جامعه بجل سفر از طریق

 هتلداران و شرکتهای هواپیمایی

پرداخت هزینه بسته سفر توسط -

 شرکت کنندگان

با توجه به اینکه ایران دارای بیشترین آثار 

جهانی ثبت شده می باشد . این برنامه ها با 

در فالب یک کمپین با  فرصت ازهدف استفاده 

بیشترین آثار ثبت شده جهانی "شعار 

 پیشنهاد گردیده "خارمیانه را در ایرانببینید

 است.

تدوین و اجرای پکیج های 

مقصد زمستانی ویژه روس ها به 

استانهای شمالی کشور شامل 

ارائه بسته سفر و اختصاص پرواز 

ی مستقیم برای دوره سه ماهه
مال

ش
ی 

ها
تان

س
ا

 

تور اپراتورها/ ادارات کل 

استانی /وزارات امور 

 خارجه/دفتر بین الملل

حمایت سازمان در جهت کاهش بسته  

سفر از طریف جلی مشارکت جامعه 

 هتلداران و شرکت های هواپیمایی

پرداخت بسته سفر توسط شرکت -

 کنندگان

روسیه تجربه موفقی در اجرای این برنامه برای 

آغاز  14مقصدسوچی برای ایرانیان در نوروز 

 نموده است.
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تهیه بسته های سفر ویژه و 

 8تعطیالت روز جهانی زن)

   فوریه( 14مارس( روز عشق) 

 بخش خصوصی

 

 خصوصیبخش 

 

در روسیه در برخی مناسیتها از جمله روز زن 

و روز عشق بیشترین هدایا خریداری می شود 

و تور سفر به ایران می تواند در زحره یکی از 

 هدایای این مناسبتها قرار گیرد

تهیه و ارائه بسته های سفر ویژه 

   رویدادهای تجاری بین المللی ایران

حاضر روسها برای یکی از دالیل اصلی حال  

 .سفر به ایران اهداق تجاری می باشد

 لبلبابا 
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گردشگری بر اساس عالیق و در راستای ارتقای محتوای تبلیغاتی 

سالیق کشورهای بازار هدف، مبتنی ست بر سیاست های تبلیغاتی 

چون اتخاذ رویکرد تخصصی در تولید ویدیوهای تبلیغاتی گردشگری 

بر اساس تقسیمات و اولویت های بازارهای هدف گردشگری ج.ا.ایران 

 و نیز تبلیغ برند گردشگری کشورمان در بازار روسیه

دقیقه ای ویژه نشر در فضای  3تا  2ویدیوهایتولید 

  مجازی
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 Russian todayپخش در شبکه 

TV(ENGLISH)  
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ارتقای محتوای تبلیغاتی گردشگری بر اساس عالیق و در راستای 

سالیق کشورهای بازار هدف، مبتنی ست بر سیاست های تبلیغاتی 

چون اتخاذ رویکرد تخصصی در تولید ویدیوهای تبلیغاتی گردشگری 

بر اساس تقسیمات و اولویت های بازارهای هدف گردشگری ج.ا.ایران 

 بازار روسیه و نیز تبلیغ برند گردشگری کشورمان در

 RTD (Russian language)پخش در شبکه 

channel  
هزار  40

 دالر
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کتابچه معرفی ظرفیت های گردشگری تجاری 

فرهنگی، طبیعتگردی و -،تاریخی

 ماجراجویانه،حالل و سالمت

 

200 
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در راستای ارتقای محتوای تبلیغاتی گردشگری بر اساس عالیق 

و سالیق کشورهای بازار هدف، مبتنی ست بر سیاست های 

تبلیغاتی چون اتخاذ رویکرد تخصصی در تولید ویدیوهای 

گردشگری بر اساس تقسیمات و اولویت های بازارهای تبلیغاتی 

هدف گردشگری ج.ا.ایران و نیز تبلیغ برند گردشگری کشورمان 

 در بازار روسیه

 اددالد 
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 توضیحات هاهزینه
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طراحی های خالقانه با هدف 

معرفی پکیج های ارزان قیمت از 

عرضه به بازار محصوالت قابل 

 روسیه
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در راستای ارتقای محتوای تبلیغاتی 

گردشگری بر اساس عالیق و سالیق 

کشورهای بازار هدف، مبتنی ست بر سیاست 

های تبلیغاتی چون اتخاذ رویکرد تخصصی در 

ویدیوهای تبلیغاتی گردشگری بر اساس تولید 

تقسیمات و اولویت های بازارهای هدف 

گردشگری ج.ا.ایران و نیز تبلیغ برند 

 گردشگری کشورمان در بازار روسیه

چاپ و اجاره بیلبوردها برای مدت  

زمان معین پیش از آغاز تعطیالت 

 سفر     
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در راستای ارتقای محتوای تبلیغاتی گردشگری بر 

اساس عالیق و سالیق کشورهای بازار هدف، 

خاذ اتمبتنی ست بر سیاست های تبلیغاتی چون 

رویکرد تخصصی در تولید ویدیوهای تبلیغاتی 

گردشگری بر اساس تقسیمات و اولویت های 

ج.ا.ایران و نیز تبلیغ  بازارهای هدف گردشگری

 برند گردشگری کشورمان در بازار روسیه

  فلبالبا
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تولید ساک های پارچه ای با درج تصویر 

 برند گردشگری و لوگوی وزارتخانه
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تولید ساک دستی کاغذی با درج تصویر 

 برند گردشگری و لوگوی وزارتخانه
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تولید فلش مموری های تبلیغاتی با درج 

 و لوگوی وزارتخانهتصویر برند گردشگری 

 

000/000/200  
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 فهرست توراپراتورهای عالقمند به فعالیت در بازار روسیه: 2ضمیمه 

  /ردیف

row 
 نام مدیر، مدیرعامل/ نام دفاتر منتخب/

 Gardeshgarankhorshidgardeshgarisepahan Tour&Teravelشرکت خدمات سیاحتی و گردشگری گردشگران خورشید گردشگری سپاهان/  1

company  
 Mohammadreza farnia/     محمد رضا فرنیا

 19131186991، شماره همراه:13136205582تلفن: -96،98آدرس: اصفهان، خیابان بوستان سعدی، جنب تاالر زیتون، پالک 

 Mmir Mahdi JeIvani Esfahani / امیر مهدی جلوانی  PrestigeTour  Tour &Travel companyشرکت خدمات سیاحتی و گردشگری پرستیژتور/ 2

 09131158657 شماره همراه: -13136689121تلفن: -1آدرس: اصفهان، دروازه شیراز، ابتدای سعادت آباد، شماره 

 Atefeh Pourhaghaniخانم عاطفه پور حقانی /     Shokouhe Iranian Travel Agency دفتر خدمات سیاحتی و گردشگری شکوه ایرانیان / 3

 09131155944شماره همراه: -00102662220تلفن: -08بهمن، روبروی مخابرات، شماره  22آدرس: اصفهان، خیابان 

 Reza GodeiriMalekiرضا جدیری ملکی /  Azar gasht maleki  Tour&Travel company   شرکت خدمات سیاحتی و گردشگری آذرگشت ملکی / 0

 19101157351شماره همراه: -101133316773تلفن: -آدرس: تبریز، ولیعصر، فلکه بزرگ، جنب بانک صادرات

 Hossein Akbari Aminiحسین اکبری امینی /      Satrap Parvaz Tavrizh  Tour&Travel company شرکت خدمات سیاحتی و گردشگری ساتراپ پرواز تاوریژ/  5

  19103152686شماره همراه: -101133333311تلفن: -آدرس: تبریز، ولیعصر، فلکه اول شهریار

 Seyed Mojtaba Mahdiounسید مجتبی مهدیون/  Adam&EvE Tour&Travel companyشرکت خدمات سیاحتی گردشگری آدم وحوا/ 6

  19121011191شماره همراه: -12188520111تلفن: -211آدرس: تهران، خیابان خرمشهر، نرسیده به مصلی، پالک 

 Yaghoub Ghasemi  یعقوب قاسمی/ Tour&Travel company  Iran Markaz  /شرکت خدمات سیاحتی و گردشگری ایران مرکز 7

 09121231436شماره همراه: -121660093601تلفن: -257 آدرس: تهران، خیابان جمهوری، نرسیده به فروردین، پالک



86 

 
 

  /ردیف

row 
 نام مدیر، مدیرعامل/ نام دفاتر منتخب/

 Seyed Hadi Shirazi  سید هادی شیرازی/ Travel Agency   Arfa   /دفتر خدمات سیاحتی و گردشگری ارفع 8

  09121106532همراه:شماره  -12100173161تلفن: -19، پالک 1، خیابان گلستان 1آدرس: تهران، باالتر از فلکه دوم صادقیه، خیابان بوستان 

 Meisam Aminiمیثم امینی/  Tour&Travel company  Arian Tourist /شرکت خدمات سیاحتی و گردشگری آرین توریست  9

  09122861322همراه:شماره  -121227201121تلفن: -، طبقه اول شرقی92آدرس: تهران، خیابان نیاوران، خیابان باهنر، بعد از چهار راه مژده، نبش کوچه صالحی، پالک 

 Hamidreza Mazinaniحمیدرضا مزینانی/   Tour&Travel company Arg e Jadid  /شرکت خدمات سیاحتی و گردشگری ارگ جدید 11

  09121713660 شماره همراه: -12188381919تلفن: -301آدرس: تهران، خیابان مطهری، بعد از خیابان سرافراز، پالک 

 Amir fanaeian  امیر فنائیان/  Tour&Travel company Eligasht  /سیاحتی و گردشگری الی گشتشرکت خدمات  11

 09121000047شماره همراه: -1218501تلفن: -، طبقه اول7، پالک 23آدرس: خیابان بهشتی، خیابان خالد اسالمبولی، خیابان 

 Samaneh Sadat Jafarian Mohammadi  سمانه سادات جعفریان محمدی/ Tour&Travel company  Parsian  Alefbaye Safar /شرکت خدمات سیاحتی و گردشگری الفبای سفر پارسیان  12

  09121000977  شماره همراه: -12100117211تلفن: -11، ساختمان نور قائم، طبقه اول، واحد 2آدرس: تهران، فلکه دوم صادقیه، ابتدای اشرفی اصفهانی، سازمان آب غربی، نبش گلستان 

 Ali Sharif Tehraniعلی شریف تهرانی/    Pars Palad Tour&Travel company /شرکت خدمات سیاحتی و گردشگری پارس پاالد 13

 09125490812 شماره همراه: -12187718تلفن:  -1، طبقه اول، واحد 2آدرس: خیابان شریعتی، باالتر از مطهری، نبش شکر آبی، پالک 
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 Ali Asghar Tavakoli  Hedayat POUR / علی اصغر توکلی هدایت پور  Tavakoli Travel Agency /دفتر خدمات سیاحتی و گردشگری توکلی 10

  09121026524 شماره همراه: – 12188218872تلفن:  -1آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان برزیل، ساختمان فالح، طبقه اول، سمت جنوب غربی، واحد 

 Mohsen Ghaderiمحسن قادری/    Zhivar Safir Novin Tour&Travel company /شرکت خدمات سیاحتی و گردشگری ژیوار سفیر نوین 15

 19122198609شماره همراه: -12188982797تلفن: -106، پالک 33آدرس: تهران، بلوار کشاورز، خیابان فلسطین جنوبی، بعد از خیابان ایتالیا، ساختمان 

 Omid Mohammad Alikhan  امید محمد علیخان/   Roze Abi Parsian Tour&Travel company /شرکت خدمات سیاحتی و گردشگری رز آبی پارسیان  16

 19121579552شماره همراه:  -12188071121تلفن: -، طبقه اول101آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، پالک 

 Taghi Hosseinzadeh تقی حسین زاده /   Tour&Travel company 4season Landشرکت خدمات سیاحتی و گردشگری سرزمین چهار فصل/  17

  09121792409 شماره همراه: -12188600696تلفن: -3آدرس: تهران، خیابان مالصدرا، کردستان شمالی، پالک 

   Nadia Parvaz Tour&Travel company  /شرکت خدمات سیاحتی و گردشگری نادیا پرواز  18

 

 Ebrahim Zahediابراهیم زاهدی /     Marcopolo Voyages Tour&Travel companyشرکت خدمات سیاحتی و گردشگری سفرهای مارکوپولو /  19

  09123030528 همراه:شماره  -02188228000تلفن: -، طبقه پنجم1آدرس: تهران، خیابان مطهری، نبش خیابان میر عماد، پالک 

 Hamed Fard Soltanyحامد فرد سلطانی /    Diba  Travel Agency دفتر خدمات سیاحتی و گردشگری دیبا /  21

 19123201798شماره همراه: -12188688651تلفن: -68، طبقه دوم، واحد 72آدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان طباطبایی جنوبی، مجتمع طوس، پالک 

 Nasrin Golchehreh Goliنسرین گلچهره گلی /          Shokoh E Donyaye Parvaz  Tour&Travel company شرکت خدمات سیاحتی و گردشگری شکوه دنیای پرواز /  21

  09121972958مراه:شماره ه -12166911186تلفن: -، طبقه دوم75آدرس: تهران، خیابان ستارخان، نرسیده به باقر خان، نبش خیابان افروند، پالک 

 Poopak Fahimiپوپک فهیمی /    Sam Sair Tour&Travel company شرکت خدمات سیاحتی و گردشگری سام سیر /  22
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  09122042078 شماره همراه: -1212320تلفن: -آدرس: تهران، سعادت آباد، باالتر از میدان کاج، روبروی بیمارستان مدرس، ساختمان اکسین

 Yalda Pourmanafیلدا پور مناف/   Tarrahan Safar Arad Tour&Travel company  خدمات سیاحتی و گردشگری طراحان سفر آراد/شرکت  23

  19113939219شماره همراه:-12188019781تلفن:  -6، طبقه سوم، واحد 156آدرس: تهران، خیابان شریعتی،  چهارراه عباس آباد، خیابان قدوسی، پالک 

 Ali Gholamaliعلی غالمعلی/    Daryae Noor Parsa Tour&Travel companyشرکت خدمات سیاحتی و گردشگری دریای نور پارسا/  20

  09121063712 شماره همراه: -1218881267تلفن: -56، ساختمان گاندی، واحد 52آدرس: تهران، خیابان گاندی، مقابل کوچه نهم، پالک

 Mostafa Mostafaviمصطفی مصطفوی/    Fardad Parvaz Parseh Tour&Travel companyشرکت خدمات سیاحتی و گردشگری فرداد پرواز پارسه /  25

  09123951126 شماره همراه: -12188881716تلفن: -62، واحد 52: تهران، خیابان گاندی، روبروی خیابان نهم، ساختمان گاندی، پالک آدرس

 Morteza Matin Rad  مرتضی متین راد/    Homaye Sarzamin Pars Tour&Travel company  شرکت خدمات سیاحتی و گردشگری همای سرزمین پارس /  26

 19120553639شماره همراه:  -12188107096تلفن: -، طبقه اول3آدرس: تهران، خیابان مطهری، بعد از شریعتی، نرسیده به خیابان سروش، پالک 
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 Hedayat Ahmadi Bafrouei  هدایت احمدی بفروئی/ .Tour&Travel company  Ghoghnos 2شرکت خدمات سیاحتی و گردشگری ققنوس/  .1 27

 09133524822 شماره همراه: -12120525تلفن: -1758تر از پل رومی، پالک آدرس: تهران، خیابان شریعتی، پایین

 Amir Masoud Etemad Saeidامیر مسعود اعتماد سعید/   Tour&Travel company   Gitiroseشرکت خدمات سیاحتی و گردشگری گیتی رز/  28

 شماره همراه: – 12188961111تلفن: -195آدرس: تهران، خیابان فاطمی، پالک 

 Hossein Sharei Osqueiحسین شرعی اسکویی/   Lachinseir Tour&Travel companyشرکت خدمات سیاحتی و گردشگری الچین سیر /   29

 19121180920شماره همراه: -12101660166تلفن: -23و  17آدرس: تهران، میدان صنعت، بلوار فرحزادی، مجتمع تجاری شهرک غرب، طبقه چهارم، واحد 

 Hengameh Ranjkeshanهنگامه رنجکشان/  Deltaban Tour&Travel companyشرکت خدمات سیاحتی و گردشگری دلتابان /   31

 19122128068شماره همراه: -12122222026تلفن: -، ساختمان دلتابان1166آدرس: تهران، خیابان شربعتی، باالتر از میرداماد، شماره 

 Akbar Ghamkharاکبر غمخوار/  Rastin Seir Tour&Travel companyشرکت خدمات سیاحتی و گردشگری راستین سیر/  31

 19121111778شماره همراه: -12188906611تلفن: -، طبقه اول310خانم زند، ساختمان شماره ابتدای خیابان کریمآدرس: تهران، میدان ولیعصر، 

 Mohammad Javad Yosefzamani  محمد جواد یوسف زمانی/ Asra Parvaz Tour&Travel company  شرکت خدمات سیاحتی و گردشگری اسرا پرواز/ 32

 19122010069شماره همراه:     12122111637تلفن:    -برج سایه -6619روبروی پارک ملت، شماره آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، 

 seyed mojtaba vejdeh tehrani monfaredسید مجتبی وژده طهرانی منفرد /  Ghods Gasht Tour&Travel companyشرکت خدمات سیاحتی و گردشگری قدس گشت/ 33

 19121191762شماره همراه: -12188753161تلفن: -18بش میرعماد، جنب بانک ملی، شماره آدرس: تهران، خیابان بهشتی، ن

 Alireza Ghajarعلیرضا قاجار/  Gashttour Tour Tour&Travel companyشرکت خدمات سیاحتی و گردشگری گشت تور /  30

 01121120862شماره همراه:  -02102206242تلفن: -آدرس: شیراز، خیابان فردوسی، حد فاصل رودکی و سعدی، روبروی بانک سپه

 Mehdi Heidarianمهدی حیدریان /  Persia Tour  Tour&Travel companyشرکت خدمات سیاحتی و گردشگری پرسیا تور/  35
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 19173131171شماره همراه: -17132359993تلفن: -11آدرس: شیراز، خیابان دکتر فقیهی، شماره 

 Niroomand Hoseiniنور محمد حسینی  gardeshgaran Shiraz Tour&Travel companyشرکت خدمات سیاحتی و گردشگری  گردشگران شیراز/  36

 19171113088شماره همراه: -17112331123تلفن: -آدرس: شیراز، خیابان رودکی، جنب هتل هدیش

 Alireza Ashrafiعلیرضا اشرافی/  Derak Shiraz Tour&Travel companyشرکت خدمات سیاحتی و گردشگری دراک شیراز/  37

 19171283358شماره همراه: -17132311699تلفن: -آدرس: شیراز، خیابان فلسطین، حدفاصل چهارراه حکیمی و هدایت، ساختمان نگار

 Maryam Kamel Farsianمریم کامل فارسیان/  Roshan Seir Tour&Travel companyشرکت خدمات سیاحتی و گردشگری روشن سیر/  38

 19357316617شماره همراه: -1511803999تلفن: -، نبش بنفشه26آدرس: مشهد، چهارراه پل خاکی، خیابان سناباد 

 Zahra Boozari Moghaddamزهرا بوذری مقدم/  Tour&Travel company      Rahpooyan Espadana Seirشرکت خدمات سیاحتی و گردشگری ره پویان اسپادانا سیر/  39

 19151112155شماره همراه:  -15138829911تلفن: -3و 1آدرس:مشهد، بلوار وکیل آباد، خیابان هاشمیه، بین هاشمیه 

 Mohammad Mirjalili   محمد میر جلیلی/ Tour&Travel company  Ghasedak Seir Mehregan  شرکت خدمات سیاحتی و گردشگری قاصدک سیر مهرگان/  01

 19153111162شماره همراه:  -15137663181تلفن : -، ساختمان قطری، طبقه اول0و  2آدرس: مشهد، بولوار جانباز، بین جانباز 

 Afrooz Daliriافروز دلیری/  Seir Tour&Travel company    Ferdowsiشرکت خدمات سیاحتی و گردشگری فردوسی سیر/  01

 19153139025شماره همراه:  -15138081181تلفن: -21احمد آباد، نبش پاستور   آدرس: مشهد،

 Hassan sadidiحسن سدیدی / pareparvazhoma  Travel Agencyدفتر خدمات سیاحتی و گردشگری پر پرواز هما/ 02

 19153220393شماره همراه: -15837237523تلفن:  -228، پالک 15و  13آدرس: خراسان شمالی، اسفراین، خیابان طالقانی، بین طالقانی 

 ASADOLLAH RAD GOUDARZIاسداله راد گودرزی /  Jahan parvaz asan Tour&Travel companyشرکت خدمات سیاحتی و گردشگری جهان پرواز آسان/  03

 19121989156همراه:شماره   -13136622911تلفن:  -آدرس: اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی، جنب بانک تجارت
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 Kavous masudiکاوس مسعودی/  Yadman persia Gasht Tour&Travel companyگشت/  شرکت خدمات سیاحتی و گردشگری یادمان پرشیا 00

 19131189181شماره همراه:  -13136688121تلفن:  -066آدرس: اصفهان، خیابان شیخ صدوق جنوبی، بازار ارمغان، شماره 

 Azadeh Merikhi pourآزاده مریخی پور /  Tavous Gasht Isfahan Tour&Travel companyشرکت خدمات سیاحتی و گردشگری طاووس گشت اصفهان/  05

 19133155011شماره همراه: – 13136695716تلفن: -آدرس: اصفهان، میدان آزادی، بلوار دانشگاه، روبروی درب شمالی دانشگاه اصفهان

 ALI DASHTIعلی دشتی /  Ati toos Yeganeh  Tour&Travel company  خدمات سیاحتی و گردشگری آتی توس یگانه /شرکت  06

 19153117686شماره همراه:  – 15138031919تلفن:  -58، شماره 8آدرس: مشهد، احمد آباد، نبش ابوذر 

 ALI RAFIGH DOUSTعلی رفیق دوست /  Asa parvaz pars Tour&Travel companyشرکت خدمات سیاحتی و گردشگری آسا پرواز پارس/  07

 19153119113شماره همراه: -15138011000تلفن: -019، شماره 27و  25آدرس: مشهد، خیابان کوه سنگی، بین 

 Farhad Dvaeiفرهاد دوایی /  Donya seir khorasan Tour&Travel companyخراسان /  شرکت خدمات سیاحتی و گردشگری دنیا سیر 08

 19151151632شماره همراه: -15138508611، تلفن:1/3آدرس: مشهد، میدان تقی آباد، ابتدای خیابان بهار، شماره 

 AMIN HAGHIGHATامین حقیقت /  SAMAND GASHT TRANIAN Tour&Travel companyشرکت خدمات سیاحتی و گردشگری سمند گشت ایرانیان /  09

 19171211211شماره همراه:  -17136275777تلفن:  -، جنب اداره برق78قصر دشت، روبروی کوچه  آدرس: شیراز، خیابان

 ASEF FOROOZANFARآصف فروزانفر / BIKARAAN GASHT AMIR Tour&Travel companyشرکت خدمات سیاحتی و گردشگری شرکت بیکران گشت امیر / 51

 شماره همراه: -12188913577تلفن:  -، طبقه همکف117پالک آدرس: تهران، خیابان ویال، بین طالقانی و سپه، 

 Tabrizi Seyedeh Zahra Nabizadehسیده زهرا نبی زاده تبریزی/ Aftab kalout Tour&Travel companyشرکت خدمات سیاحتی و گردشگری آفتاب کلوت /  51

 19126123768شماره همراه: -66976111تلفن:  -جنوبی، واحد یک 1091آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، مقابل بزرگمهر، شماره 

 Nooshin Zoghiaslنوشین ذوقی اصل/ Karvan Havaei 2000 Tour&Travel company/2111شرکت خدمات سیاحتی و گردشگری کاروان هوایی 52
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 19126036126شماره همراه: -12122773953تلفن:  -2، واحد 7آدرس: تهران، پاسدارن، بوستان پنجم، خیابان پایدار فرد، نبش کوچه لنکرانی، پالک 

 MohammdReza Ghanbari Mofradمحمدرضا قنبری مفرد / Tour&Travel company Tehran Gasht Nili       شرکت خدمات سیاحتی و گردشگری تهران گشت نیلی /  53

 19123188551شماره همراه: -12100715112تلفن:  -، طبقه اول21آدرس: تهران ، شهرک گلستان، بلوار امیر کبیر، نبش خیابان گلناز یک، پالک 

 Hamid Gharakhanlouحمید قراخانلو/  Kimiya Parvaz Gharn Tour&Travel companyشرکت خدمات سیاحتی و گردشگری کیمیا پرواز قرن /  50

 19121122523شماره همراه: -1218507تلفن: -، طبقه اول89ه آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، چهارراه کیهان، ابتدای زینالی شرقی، شمار

 Tahereh Zamani Kharghaniطاهره زمانی خرقانی /  Parvaz BIKARAN Nasim Tour&Travel companyشرکت خدمات سیاحتی و گردشگری پرواز بیکران نسیم /  55

 19120979126شماره همراه: -12188108153تلفن:  -، طبقه اول208آدرس: تهران، خیابان مالصدرا، مابین شیخ بهایی و چمران، پالک 

 BABAK ABDOLLAHI MEHRبابک عبدالهی مهر /  Roma Parvaz Tour&Travel companyشرکت خدمات سیاحتی و گردشگری رما پرواز /  56

 19122513137شماره همراه: -12128115تلفن: -2دوم، واحد  ، طبقه3161آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از زعفرانیه، جنب بانک پارسیان، پالک 

 Fariba Saadat Masrouriفریبا سعادت مسروری / Tour&Travel company Aria Dokht Gasht Novin شرکت خدمات سیاحتی و گردشگری آریا دخت گشت نوین/ 57
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