
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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قطر 2022 یجهاندر جام یرانا یاقتصاد یهافرصت
 1زهرا مشفق

 چکیده
تواند با میزبانی کشور قطر می 2022جهانی المللی جامنظر به حُسن همجواری قطر با ایران، رویداد بین

همراه داشته باشد. در این ویژه در جزیره کیش بههایی را برای توسعه صنعت گردشگری کشور بهفرصت

گیران برای تصمیمیداد جهانی، های بالقوه این روها و پتانسیلبردای بهتر از فرصتمنظور بهرهراستا به

 ،منظور ایجاد هماهنگیتشکیل کارگروه مشترک ایران و قطر به :توجه به مالحظاتدر حوزه گردشگری 

امکان افزایش صادرات کاالهای ایرانی به  ،ای قطر برای بازاریابی و تبلیغاتاستفاده از ظرفیت رسانه

برای در جزیره کیش جهیز مراکز درمانی خاص ت، رالمللی در قطهای بینمشارکت در نمایشگاه، قطر

.شودتوصیه می المتپذیرش گردشگران س

.های اقتصادی، فرصت2022قطر، ایران، جام جهانی  واژگان کلیدی:

 مقدمه
ترین ترین و مهمجهانی یکی از بزرگرویداد جام

که رخدادهای جهان است. این رویداد بیش از آن

صرفاً ورزشی تلقی شود، باتوجه به مزایای اقتصادی 

شود. این عنوان یک رویداد اقتصادی شناخته میآن به

رویداد برای کشورهای میزبان، انگیزه الزم برای ایجاد 

 هایائتالف توریسم وصنعت زیرساخت، ارتقای 

همچنین راهی برای  .آوردتجاری را فراهم می

ها و گذاری در زیرساختبخشیدن به سرمایهسرعت

کند. مصداق بارز مناطقی خاص را ایجاد می

جهانی بر اقتصاد کشورها آن اثرگذاری رویداد جام

است که براساس آمار منتشر شده از سوی 

ی کشورهای حاضر استریت ژورنال، معامالت مالوال

ویژه در روز رقابت جهانی، بههای جامدر رقابت

 zahra.moshfegh@ut.ac.ir یرانا تهران، ،. دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه تهران1

 کاهش درصد ۵۵ میانگین طورفوتبالی هر کشور، به

که بیشترین  های اقتصادییابد. همچنین بخشمی

صنایع برند، میجهانی جام را در جریان مسابقاتبهره 

غذا و نوشیدنی، وساز، خدمات تجاری، ساخت

و اقامت بوده است. از شگری گرد، خدمات اطالعاتی

این زاویه ارتباط اقتصاد کشورها با این رویداد مهم، 

 کامالً مشهود است.

جهانی های اقتصادی نهفته در رویداد جامفرصت

تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشورها کمک می

های پرداختی را نیز جبران کند. در کند و حتی هزینه

اطالعات رسمی کشور این راستا، بر اساس آمار و 

این کشور که میزبانی آن  2018جهانی روسیه، در جام

میلیارد دالر به تولید  14عهده داشت، حدود را به

 2014ناخالص داخلی آن اضافه شده است. و از سال 



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

فرصت هاى اقتصادى ایران در جام جهانى 2022 قطر 
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جهانی آغاز شد، تا سال سازی جامکه فرایند آماده

 4، تأثیر آن بر اقتصاد روسیه، ساالنه نزدیک به 2018

درصد از تولید ناخالص داخلی تخمین زده شده  6ا ت

جهانی، روسیه است. در طول روزهای برگزاری جام

هزار توریست و گردشگر بوده که در  ۵70میزبان 

هزار  220آفریقای جنوبی  2020جهانی مقایسه با جام

جهانی نفر بیشتر بوده است. همچنین، رویداد جام

های در بخش هزار شغل 100، باعث ایجاد 2018

نحوی که بر اساس مختلف اقتصادی روسیه شد، به

درصد  8/4آمار رسمی روسیه، نرخ بیکاری این کشور 

سال  20که کمترین میزان بیکاری در  اعالم شد

های گذشته بوده است. باتوجه به رشد بخش

ساز و وبرای ساخت هاگردشگری، افزایش هزینه

های مختلف انجام هایی که در حوزهگذاریسرمایه

دهد که های انجام شده نشان میبینیگردید، پیش

سال از سال  10تولید ناخالص داخلی روسیه طی 

 31تا  26جهانی حدود تأثیر جامتحت 2023تا  2013

های واقع، فرصت. درمیلیارد دالر رشد خواهد کرد

تواند تا شده در کشور میزبان میاقتصادی ایجاد

 برداری قرار گیرد. ز مورد بهرههای بعد نیسال

  ِخصوص اثرگذاری اقتصادیتوجه درنکته قابل

های آن جهانی آن است که مزایا و فرصترخداد جام

محدود به مرزهای کشور میزبان نبوده و با ایجاد 

هایی را نیز برای تواند فرصتتحرّک در سرمایه، می

اد ویژه همسایگان کشور میزبان ایجدیگر کشورها به

در قطر،  2022جهانی کند. باتوجه به برگزاری جام

 خصوص ایران باتوجه به همجواریاین موضوع در

تواند به شکل بالقوه قطر نیز می کشور و ایران دریایی

صادق باشد. در این راستا، دولتمردان قطر از سال 

سازی شرایط میزبانی در سال اقدام به آماده 2014

های بال استفاده از ظرفیتدناند و بهکرده 2022

کشورهای دارای برند و کشورهای همسایه هستند. 

شود، آن است که آیا سؤالی که در این بین مطرح می

بردای از این بازار شریک باشد. تواند در بهرهایران می

ترین در این گزارش تالش شده تا به برخی از مهم

ایام  تواند در بازار قطر درهایی که ایران میفرصت

 داشته باشد، اشاره شود.  2022جهانی جام

 . مقایسه صنعت گردشگری ایران و قطر1
عنوان عامل مهم صنعت گردشگری در طی تاریخ به

الملل شناخته شده است. اکنون در بهبود روابط بین

دلیل شیوع ویروس کرونا در این مقطع زمانی نیز به

. ای شده استسابقهاین صنعت وارد رکود بی

به یک کشور  برای ورود هر گردشگرشک، بدون

هزینه  ه خدمات بهینه،ئامنیت، ارا مانند هاییلفهؤم

های میراث غنی فرهنگی و تاریخی، جاذبه مناسب،

که فقدان هر یک از  و.. حائز اهمیت است طبیعی

با مشکل مواجه  را این موارد ورود گردشگر

 کند.می

ری کشورها در پذیدر این راستا، گزارش »رقابت

طور سالیانه توسط مجمع سفر و گردشگری« که به

تواند شاخص شود، میجهانی اقتصاد منتشر می

مناسبی برای بررسی جایگاه صنعت توریسم کشورها 

پذیری باشد. بر اساس آخرین گزارش »رقابت

(، 2019کشورها در سفر و گردشگری« )مربوط به 

کشور  140ایران در صنعت گردشگری در میان 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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را کسب کرده است و در بین  89جهان، رتبه 

ترین کشور برای عنوان ارزانکشورهای خاورمیانه، به

گردشگران خارجی معرفی شده است. در این 

عنوان یکی از کشورهای خاورمیانه، گزارش، قطر به

پذیری صنعت را در جهان در شاخص رقابت ۵1رتبه 

 گردشگری کسب کرده است.  

پذیری صنعت گردشگری ایران و قطر: مقایسه وضعیت رقابت1نمودار 

The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019منبع: 

در معیارهای قطر تیاز ایران و مقایسه ام

ذیری سفر و گردشگری پزیرمجموعه شاخص رقابت

که از میان  دهدنشان می(، 1بر اساس نمودار ) 2019

تنها در ایران  ،2019معیار مورد بررسی در سال  14

 ها«، »منابعپذیری قیمتزمینه سه مؤلفه »رقابت

امتیاز  «منابع طبیعی»و  و سفر تجاری« فرهنگی

مانده امتیاز معیار باقی 11تری از قطر دارد و در باال

قطر کسب کرده است. این موضوع در کمتری از 

مقایسه ایران با متوسط امتیاز کشورهای خاورمیانه نیز 

پذیری در ایران های رقابتصادق است. بررسی مؤلفه

هایی حاکی از آن است که اگرچه ضعف در مؤلفه

تواند گردشگری می مانند ارائه خدمات مورد نیاز

مانعی برای جذب گردشگران خارجی در فرصت 

باشد،  2022جهانی مانده تا برگزاری جامکوتاه باقی

های موجود در منابع فرهنگی، طبیعی، اما ظرفیت

های گردشگری مؤلفه اثرگذار در تاریخی و جاذبه

 جذب گردشگران خارجی است.

 های ایران در جذب گردشگران. مزیت2
 2022جهانی مجا

های مؤثر در بازاریابی صنعت یکی از روش

برداری از رویدادهای گردشگری استفاده و بهره
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قطر  ایران



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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جهانی در که جامواقع، عالوه بر اینجهانی است. در

تواند فرصت بسیار خوبی برای کشور میزبان می

توسعه بازار گردشگری باشد، برای کشورهای 

فراهم نماید.  تواند این امکان راهمجوار نیز می

صدها قطر که  2022جهانی بنابراین، در رویداد جام

هزار توریست خارجی برای تماشای مسابقات فوتبال 

به وسعت کم این توجه باسفر خواهند کرد، به قطر 

کشور احتمال استفاده از خدمات گردشگری مانند 

ها، خدمات رفاهی و ... کشورهای همسایه وجود هتل

رو، بازار قطر فرصتی مغتنم برای اینخواهد داشت. از

جذب گردشگر و کسب درآمد ارزی در زمان 

(، 1برگزاری این رویداد جهانی است. جدول شماره )

ایران،  ای از متوسط هزینه گردشگری درمقایسه

 دهد. امارات متحده عربی و قطر را نشان می

: مقایسه متوسط هزینه روزانه سفر به ایران، قطر و امارات متحده عربی 1جدول 

قطرامارات متحده عربیایران

3720177متوسط هزینه روزانه )دالر(

2012860)دالر( )دو نفره(هزینه اسکان )یک شب( 

5/44222هزینه غذا )هر پرس( )دالر(

5/1168نقل عمومی داخل شهری )دالر(وهزینه حمل

9/610362شهری )دالر(نقل عمومی بینوهزینه حمل

4235/6هزینه تفریحات )دالر(

Budget your tripمنبع: 

(، میانگین هر 1براساس اطالعات جدول شماره )

شب اقامت در یک هتل متوسط در ایران نزدیک به 

هزار تومان و این رقم در قطر بیش از یک میلیون  ۵00

و پانصد هزار تومان است. همچنین متوسط هزینه هر 

در ایران در حدود پرس غذا در یک رستوران معمولی 

در قطر بیش از محاسبه شده است و این رقم  دالر ۵/4

شود. بنابراین، مجموعه هزینه دالر تخمین زده می 20

روزانه سفر به ایران در مقایسه با قطر تقریباً نصف 

(، مشاهده 1طور که در جدول شماره )است. همان

شود متوسط هزینه روزانه سفر و گردشگری در می

دیگر همسایه قطر مانند امارات متحده  کشورهای

 عربی در مقایسه با ایران نیز باالتر است. 

باتوجه به نزدیکی جزیره کیش به شهر دوحه در 

تواند بهترین رسد که این شهر مینظر میقطر، به

گزینه برای مشارکت در گردشگری در روزهای 

توان از فرصت هزینه باشد و می 2022جهانی جام

برای جذب گردشگران خارجی در جریان  ترارزان

که قطر رغم آناین مسابقات استفاده بهینه کرد. به

های چند صد میلیاردی برای پذیرش گذاریسرمایه

مسافران خارجی انجام داده اما همچنان باید از 

ظرفیت کشورهای همجوار نیز استفاده کند. قطر در 

گیری های کروز خود بهرهجهانی از کشتیایام جام

بسیار مناسبی برای جذب  فرصتخواهد کرد و این 

گردشگران به جزیره کیش و شهرهای ساحلی 

توان امکان فارس خواهد بود. بنابراین، میخلیج

تردد دریایی گردشگران خارجی بین ایران و قطر 

های کروز فراهم کرد. همچنین، را از طریق کشتی

جزیره کیش عدم نیاز به رواید و ویزا برای ورود به 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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دریایی از این جزیره  و فاصله شش ساعته مسافت

توان با تکیه هایی است که میجمله مزیتبه قطر، از

 2022جهانی المللی جامها از رویداد بینبر آن

 مند شد. بهره

هایی که ایران برای جذب یکی دیگر از مزیت

وجود  2022جهانی گردشگران خارجی در ایام جام

و ضعف نظام باالی درمان  هزینهخواهد داشت، 

جمله قطر است المت در بیشتر کشورهای منطقه ازس

تقاضا برای سیستم درمانی در ایران را افزایش داده که 

ویژه به بسیاری از کشورها . عالوه بر این،است

های ه استفاده از ظرفیتکشورهای همسایه، تمایل ب

دارند.  طبیعی و سنتی مانند گیاهان دارویی در ایران

تواند رسانی گردشگری سالمت میبنابراین، اطالع

های مؤثر در استفاده از ترین گامیکی از مهم

باشد. در  2022جهانی های موجود در جامفرصت

ترین نقاط قوت (، به برخی از مهم2جدول شماره )

گردشگری جزیره کیش اشاره شده است.

: مزایای گردشگری در جزیره کیش2جدول 

های بخش گردشگری جزیره کیشفرصت

های گردشگری فراوان در جزیره کیشوجود جاذبه

بدون ویزا بودن جزیره کیش

نقل، اقامت و..(وقیمت مناسب خدمات لجستیک )حمل

ارزان بودن هزینه خدمات پزشکی در مقایسه با سایر کشورها

باید توجه داشت که در صورتی که بتوان زمینه 

ورود گردشگران خارجی به جزیره کیش را فراهم 

زیادی برطرف کرد،  کرد و موانع ورود را تا حد

تواند مقصد خوبی شهرهای دیگر ساحلی ایران نیز می

برای گرشگران خارجی باشد. 

2022جهانی جام در جذب گردشگران. مالحظات 3

های مربوط اگرچه تاکنون بسیاری از پروژهدر مجموع، 

قطر عملیاتی شده و به  2022جهانی سازی جامبه آماده

زمان کوتاه برای پایان رسیده است، اما هنوز در این مدت

برداری از بازار پررونق قطر فرصت وجود دارد و بهره

تواند سود های نهفته در این بازار میتوجه به فرصت

همراه داشته باشد. نگاهی به ران بهاقتصادی برای ای

المللی های اقتصادی نهفته در رویداد بینفرصت

قطر، حاکی از آن است که ایران  2022جهانی جام

نزدیک جزیره کیش به با استفاده از فرصت تواند می

فارس در این میزبانی با قطر های خلیجآب قطر، از طریق

های پتانسیل برداری ازشک، بهره. بدونمشارکت کند

نیازمند دوراندیشی و  2022جهانی بالقوه در جام

ریزان این حوزه گیران و برنامهمدیریت کارامد تصمیم

مانده است. در این راستا، توجه زمان کوتاه باقیدر مدت

 به برخی از مالحظات ضروری است. 

تشکیل کارگروهی مشترک ایران و قطر  -

ردشگران جذب گمنظور ایجاد هماهنگی: به

، نیازمند 2022جهانی خارجی در جریان جام

اندیشی است. این ریزی منسجم و همبرنامه

موضوع در گام اول نیازمند انجام مذاکرات با 

های الزم برای مقامات قطر است تا هماهنگی

فرایند جذب گردشگر صورت گیرد. اگرچه 

هایی در این خصوص برگزار شده، اما نشست

ا کارگروهی چندجانبه با حضور شود تتوصیه می

های مربوطه )سازمان نمایندگانی از دستگاه

گردشگری، سازمان مناطق آزاد کیش، وزارت 

همراه مقامات قطری تشکیل شود.امورخارجه( به



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

فرصت هاى اقتصادى ایران در جام جهانى 2022 قطر 
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ای قطر برای بازاریابی استفاده از ظرفیت رسانه -

های هنری، رسانی جاذبهمنظور اطالعبه: و تبلیغات

های ملی فوتبال و خی و... برای تیمفرهنگی، تاری

شود از رسانه تأثیرگذار گردشگران خارجی توصیه می

منظور معرفی جهانی در قطر یعنی »شبکه الجزیره« به

های جزیره کیش و سواحل جنوبی و تبلیغ ظرفیت

منظور ایجاد جذابیت کشور استفاده شود. البته، به

بیشتر در جزیره کیش و سواحل جنوبی کشور 

 ها،نگارخانه ،هاها، کارناوالفستیوال برگزاری

نیز در  2022جهانی خیابانی در ایام جام تئاترهای

جذب گردشگران خارجی بسیار اثرگذار خواهد بود. 

جهیز مراکز درمانی خاص برای پذیرش ت -

منظور پیشبرد پروژه توسعه بهالمت: گردشگران س

گردشگری سالمت در جزیره کیش، تأسیس هتل 

عنوان تجهیزات و های درمانی بهها و دهکدهکلینیک

های گردشگری سالمت در تأسیسات مورد نیازِ جاذبه

های اولیه باید در اولویت قرار گیرد؛ اما آنچه بیشتر گام

ویژه از حائز اهمیت است نیازسنجی درمانی علمی به

فارس است. مطالعات میدانی کشورهای حاشیه خلیج

دهد که بیشترین تقاضای صورت گرفته نشان می

های زیبایی و خدمات گردشگران سالمت برای جراحی

توان مربوط به پوست بوده است. از این موضوع می

منظور بالفعل کردن امکانات کیش برای جذب به

 استفاده کرد.  2022جهانی گردشگران در ایام جام

: امکان افزایش صادرات کاالهای ایرانی به قطر -

هوایی آن ودلیل شرایط جغرافیایی و آبقطر به

توجهی صنعت کشاورزی، دامپروری و باغداری قابل

ندارد و از این لحاظ وابسته به واردات است. باتوجه 

درصدی صادرات ایران به قطر در سال  27به کاهش 

شود، از توصیه می 1398با سال  در مقایسه 1399

منظور قطر، به 2022جهانی فرصت اقتصادی جام

تر پررنگلزوم ورود افزایش صادرات استفاده شود. 

ویژه در ر بهمین نیازهای این کشوأبه بازار قطر و ت

جهانی باتوجه به افزایش تقاضای برخی از ایام جام

 جاتمیوه انجیر، گردو، محصوالت مانند خرما،

دستی و ... از سوی صنایع خشک، عرقیات،

گردشگران خارجی، ضروری است. 

 المللی در قطرهای بینمشارکت در نمایشگاه -

المللی اقتصادی های بینطور کلی برگزاری نمایشگاهبه

های ها و ظرفیتتواند در معرفی توانمندیمی و فرهنگی

که در سال جاری ایران اثرگذار باشد. باتوجه به این

ساز و مبلمان در وچندین نمایشگاه در حوزه ساخت

در قطر برگزار خواهد شد،  1400های مهر و آبان ماه

تواند فرصت ها میهای ایرانی در آنحضور شرکت

یرانی باشد. مناسبی برای معرفی برندهای ا

منابع
رکنی، الدن، رکنی، محمد باقر، پوراحمد، احمد، −

رضایی، مهدی، بررسی گردشگری سالمت در 

جزیره کیش براساس نیازسنجی درمانی 
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