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 چكيده

ويژه اش از منظر اقتصادي و گردشگري،  زيربنايي ترين  مولفه چرخه توليد در توسعه كشورها بوده و  حمل و نقل هوايي به خاطر جايگاه

با ارائه راهكارها و تركيب مناسبي از آميخته بازاريابي مي توان با تصوير سازي، ذهنيت پروري و جايگاه سازي، ضمن ايجاد تعامل بين 

بليغي و توسعه محصول گردشگري پرداخت. اين مطالعه با جستجو در تحقيقات انجام يافته از هاي ترويجي، تسازمان هاي مرتبط، به فعاليت

، مجالت و نشريات داخلي و اخبار و انتشارات جهاد دانشگاهي، ، گوگل تاكنون در خصوص گردشگري، در پايگاههاي اطالعاتي 1385سال 

تمركز بر كلمات كليدي با هدف بررسي تاثير كسب و كارهاي موجود  با ها و ناوبري هوايي ايرانهاي آماري  شركت فرودگاهماهنامه

ها با زير ساخت پيشرفته، در صنعت هوانوردي بر توسعه گردشگري انجام گرفته، نتايج نشان داد كه وجود فاصله مكاني فرودگاه

هاي هواپيمايي از طرف ديگر، با استفاده از كتتكنولوژي مدرن و مجهز از يك طرف وايمني، راحتي و سهولت تردد با هواپيما در كنار شر

عناصر آميخته بازاريابي گردشگري و بخصوص تبليغات، ضمن توسعه صنعت گردشگري و رونق بخشي به اقتصاد منطقه باعث وجود 

هزينه هاي تمام  هاي هواپيمايي كم هزينه شده كه اين كسب و كار نوپا با اثر كاهشي برآمدن كسب و كارهاي تازه اي از قبيل شركت

هاي هواپيمايي با ناوگان مناسب به چرخه اقتصادي هاي مجهز و پيشرفته و با همكاري شركتشده مسافران و گردشگران، در كنار ترمينال

  .مي باشد و توسعه پايدار كشور رونق بخشيده و بهترين گزينه براي جايگزيني درآمدهاي نفتي 

  

  ، كسب و كارهاي هواپيمايي كم هزينه، گردشگريحمل و نقل هوايي، شركتآميخته بازاريابي،  واژگان كليدي:

 
 

  مقدمه-1
ترين معيارهاي پيشرفت در رشد و صنعت حمل و نقل از اصلي              

هاي مهم در بررسي توسعه كشورها بوده و به عنوان يكي از شاخص

، هاي دريايي، زمينيتوسعه يك كشور تلقي شده و به زير شاخه

شود. در اين بين شبكه حمل و نقل هوايي از هوايي و ريلي تقسيم مي

منظر سياسي، اقتصادي و اجتماعي داراي جايگاه ويژه بوده و به منزله 

نيروي محركه ساير قسمتها تلقي شده و با توجه به روند روبه رشد 

اين صنعت، نيازمند سرمايه گذاري مناسب در اين حوزه بوده به 

اكثر كشورهاي فاقد منابع زيرزميني، عامل كسب سود طوري كه در 

چشمگير از ناحيه جذب گردشگر در استفاده صحيح از اين زير 

). حمل و نقل پديده اي پيچيده و 1395ساخت بوده است (نجف، 

پويا بوده كه ريشه هاي حيات اقتصادي بشري از رشته هاي مختلف 

ا پارامترهاي توسعه آن تغذيه كرده و درجه اعتالي عصر كنوني را ب

اين بخش و ميران بهره وري افراد يك كشور از امكانات صنعت 

حمل و نقل آن كشور مي سنجند.  امروزه صنعت حمل و نقل يكي 
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از اجزاي مهم اقتصاد ملي محسوب شده و به عنوان يكي از ملزومات 

اساسي توسعه صنعت گردشگري امكانات دسترسي گردشگران  به 

). در عصر 2015(براتي و عابدي درچه،  سازديا ميها را مهجاذبه

هاي كنوني در روابط بين كشورها، تبادل فرهنگي، نمايش قدرت

اقتصادي و توسعه، صنعت هوايي نقش بسيار مهمي داشته و از لحاظ 

اي، موقعيت جغرافيايي ايران، به عنوان قطب اصلي حمل و نقل منطقه

). حمل و 1393و دوستدار، (دادرس  نقش ترانزيتي مهمي را دارد

نقل هوايي با  نقش كليدي كه با بهره گيري از امكاناتي نظير بهترين 

مسير، ايمني راه ها و سرعت جابجايي مسافري و كاال با حفظ حداقل 

زمان و هزينه  در توسعه اقتصادي كشور بازي مي كند، باعث توجه 

و كشوري  به حمل و نقل هوايي شده است. اين صنعت در هر منطقه

هاي جنبه استراتژيك داشته و امروزه آن را به عنوان يكي از پايه

اساسي توسعه متوازن و پايدار كشورها مي دانند. از ويژگي هاي 

اقتصادي حمل و نقل هوايي تاثيرگذاري آن بر روي ديگر صنايع به 

). به خاطر ارتباط 1389حقيقي،  (قادري و ويژه گردشگري است

درصد از  40ي و حمل و نقل هوائي، نزديك به تنگاتنگ گردشگر

گردشگران بين المللي از طريق مسير هوايي سفر  مي كنند، در 

 شددرصد مسافران را شامل مي 35اين بخش  1990حاليكه در سال 

ها و ناوبري هوايي ايران).  بعد از وب سايت شركت فرودگاه(

، روابط بين كشورها   ارتباطات ديپلماسي و ايجاد دفاتر كنسولي در 

زنند. اجازه نشست و شركتهاي هواپيمايي هستند كه حرف اول را مي

برخاست هواپيما و ايجاد كريدور (راه هوايي) پل ارتباطي بين دو 

ها در جهت توسعه كشور و مهمترين راه ارتباطي بين  ملتها و دولت

). 1389(رحمان سرشت،  مي باشد اقتصادي، فرهنگي و مذهبي

زه صنعت گردشگري و توريسم حتي در ميان كشورهاي در حال امرو

توسعه نيز به عنوان يكي از پوياترين فعاليت هاي اقتصادي و پر 

درآمدترين صنايع جهان در عصرحاضر به شمار رفته و بخش قابل 

توجهي از درآمدهاي ارزي كشورها را به خود اختصاص مي دهد. 

 بازار سهم بيشتري ازاگر كشوري به دنبال بازارهاي جديد و

جهانگردي باشد، بايستي براساس اصول علمي و مطالعات و 

تحقيقات ميداني نشأت گرفته از اقتصاد سياسي و تجارت گام بردارد. 

هايي هدف گردشگران از سفر به نقاط گوناگون بهره مندي از جاذبه

بوده كه در مقاصد گردشگري نهفته اند و در اين بين اينترنت و 

ات دهان به دهان از بازيگران اصلي ميدان در اطالع رساني تبليغ

). گردشگري با دارا 1389(بيدختي و همكاران،  شوندمحسوب مي

هاي گردشگري منطقه، خدمات ارائه بودن اركان مهمي از قبيل جاذبه

شده در آن منطقه و وضعيت تسهيالت موجود به صورت يك رشته 

). 1388، اد، آقاجاني(فرجي ر علمي و تخصصي درآمده است

پيشرفت اقتصادي هر كشوري با ميزان كارايي سيستم حمل و نقل آن 

رابطه مستقيم داشته و از آنجايي كه، حمل و نقل هوايي به عنوان 

يكي از  شاخه هاي سيستم حمل و نقل، داراي نقش بسيار مهمي در 

 توسعه اقتصادي، اجتماعي، صنعتي و گردشگري است، بنابراين توجه

) و ميل به 1388(سقايي،  به اين صنعت الزم و ضروري بوده

جهانگردي و ديدن اماكن تفريحي، زيارتي عاملي براي سفر و رونق 

حمل و نقل هوايي شده و به علت جايگاه ويژه اي كه  جهانگردي 

، عدم توسعه و پيشرفت آن باعث بروز مشكالت المللي داشتهبين

 شوده هاي گردشگري خارجي ميكشورهاي در حال توسعه در زمين

). حمايت همه جانبه از اين 2016(شيرازي نيا، رشيدي شريف آباد، 

  دهي به خدمات گردشگري و توريسمصنعت در راستاي پوشش

  .تواند جايگزين مناسب و بهتري براي درآمدهاي نفتي باشدمي 

  

 پيشينه تحقيق - 2         

توسط سازمان ملل در طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي كه 

انجام شده، حمل و نقل شامل حمل بار ومسافر از طريق جاده، راه 

، هواپيما و لوله است. همچنين تأسيسات حمل و نقل آهن، كشتي

ها، پاركينگ و اجاره انواع ها، پلها، فرودگاهها، راهنظير ترمينال

). 1388(سقايي،  گيردمي وسايل : نقليه نيز در زمره اين بخش قرار

  بنابراين، براي شناخت مسايل مربوط به حمل و نقل توجه به 

هاي هوايي و آبي) ضروري است. هاي آن (راه آهن، جاده، راهشاخه

گويند. تعريفي كه از نخست بايد دانست چه كسي را گردشگر  مي

گردشگر شده است عبارت است از كسي است كه به قصد تجارت و 

ر فاصله زماني يك روز تا يك سال ديدار خويشان به طور موقت د

(تواليي،  به مكاني خارج از حوزه زندگي و كاري خود سفر كند

). تعريف سازمان جهاني گردشگري از گردشگر عبارت است 1388

از كسي است كه به قصد گذراندن اوقات فراغت كسب و كار و 

هداف ديگر براي مدتي كمتر از يك سال متوالي خارج از اقامتگاه 

تحقيقات انجام  از ).1389،(رنجبران و زاهدي ول خود به سر بردمعم

شده در زمينه تأثير صنعت حمل و نقل هوايي بر صنعت گردشگري 

 ،در كشورهاي توسعه يافته مي توان به موارد زير اشاره كرد:چاين

اي به نقد و بررسي وضعيت خطوط ) در مقاله 2001جوهان و تاي (
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ات سرمايه گذاري، سودمندي و بقاء هوايي آسيا از لحاظ تصميم

خطوط هوايي پرداخته و به اين نتيجه رسيدند كه جهت تغيير و 

، خطوط هوايي آسيا احتياج به سرمايه گذاري و تحول اقتصادي

خريد هواپيماهاي مدرن دارند. تحقيقي كه توسط فنجيون جين، 

ي ) در خصوص ارائه الگوهاي جغرافيا2004و  يوليو ( فاهويي وانگ

حمل و نقل مسافران هوايي در چين انجام شده ، براساس اين الگو 

، اقتصادي، گردشگري و عادي هاي صنعتيهاي چين به استاناستان

تقسيم و براي هراستان مركز پروازي خاصي در نظر گرفته شده و 

نتيجه اين تحقيق مشخص كرد كه با اجراي اين الگو ارتباط هوايي 

شود . اساس نوع فعاليت آنها مشخص ميبين استان هاي چين بر

هاي صنعت ها و چالش) در بررسي ديدگاه2006( و ويتمر بيگر

هوايي و گردشگري براي مقصد،  توسعه صنعت هوايي و توريسم را 

به همديگر مرتبط دانسته و ضمن آن كه شركت هاي  كامالً

و كار هواپيمايي بايستي با مدنظر قراردادن اين ارتباط به دقت كسب 

خود را تجزيه و تحليل نمايند دولت نيز با اطالع از اين رابطه بايد به 

گردشگري بپردازد.  –يكپارچه سازي سياست هاي حمل و نقل 

) در مقاله اي به چالش هاي پيش روي شركت هاي 2013( آزبورن

وري، پرداخته و به ترتيب: بهبود بهره 2013هواپيمايي در سال 

رنتي داخل پروازها، ايمني در پروازها، نسل جيدي امنيت، ارتباط اينت

(زندگي سبز)، طراحي نوآورانه  سوخت هواپيماها، هواي پاك

هواپيماه، تقاضاي مصرف كننده و رضايت در پرداخت، ارتقا و اداره 

فرودگاه ها و خطوط هوايي و باالخره يافتن نيروي كار و كارمندان 

ش روي ايرالين ها در سال توانمند را از عمده ترين چالش هاي پي

دانسته و معتقد هست كه بايد شركتها خودشان را با سيستم  2013

هاي تازه و تكنولوژي مدرن بروز رساني كنند تا بتوانند در عرصه 

 رقابت از ديگران عقب نيافتاده و بازار كار را از دست ندهند. هوپر

در خطوط هاي رقابت و قانون زدايي )، در مقاله اي ديدگاه2008(

هندوستان را بررسي و به اين نتيجه رسيده است كه ورود 

هواپيماهاي جديد به ناوگان هوايي هند و رقابت بين شركت هاي 

هوايي، در رونق صنعت حمل و نقل هوايي هند و جذب گردشگر 

در جمهوري اسالمي ايران نيز تحقيقات . تأثير مثبت داشته است

نقل هوايي بر صنعت گردشگري بيشتري در رابطه با تأثير حمل و

انجام شده كه به شرح ذيل اشاره مي شود:  سقايي در مقاله اي تأثير 

هاي اقتصادي، صنعتي و فرودگاه مهرآباد را بر توسعه فعاليت

گردشگري تهران بررسي نموده و به اين نتيجه رسيده است كه 

نعتي ي اقتصادي و صهاپروازهاي فرودگاه مهرآباد در توسعه فعاليت

. وي همچنين به به نتيجه )1388(سقايي،  تهران تأثير مثبت دارد

تحقيقات مهراني و راه چمني اشاره كرده كه مي توان با  برنامه ريزي 

و اجراي دقيق مديريت بازاريابي تا حدود زيادي، درآمد ارزي 

گردشگري را افزايش داده، درآمدهاي خارجي را متنوع نموده و 

ب پذيري ناشي از نوسانات قيمت نفت حفظ كرد. منطقه را از آسي

مي تواند راه حلي براي افزايش  هاي متنوع بازاريابيه به نگرشتوج

جذب گردشگران باشد. نظريان و همكاران در مقاله اي نقش حمل و 

نقل هوايي در توسعه صنعت توريسم با تاكيد بر فرودگاه بين المللي 

تيجه رسيده اند كه حمل و نقل اروميه را بررسي نموده و به اين ن

هوايي از بعد ايمني، آسايش و راحتي، سرعت و گنجايش، منظم 

دهي، سهولت استفاده و قيمت از نظر ريزي و سرويسبودن برنامه

گردشگران و مسافران در سفرهاي بين المللي جايگاه ويژه اي داشته 

ت هاي مناسبي براي تبادالها از نظر كاربري، مكانو فرودگاه

اقتصادي و فرهنگي و گردشگري نقش مهمي را ايفا نموده  و با 

جلب سرمايه گذاري اقتصادي و صنعتي تا ابعاد ز يادي  موجب 

، متخصصين و افزايش بازده اقتصادي در زمينه جابه جايي كاال، افراد

) . 1389(قادري و حقيقي،  تجهيزات در كوتاه ترين زمان مي شوند

اي به بررسي آميخته بازاريابي راهبردي مقاله بيدختي و همكاران در

اند كه از در صنعت گردشگري سمنان پرداخته و به اين نتيجه رسيده

عنوان يكي از مهمترين منابع درآمدي و بازدهي صنعت گردشگري به

اقتصادي روزافزون جهان ياد شده و از جمله عواملي كه مي تواند 

د، بكارگيري ابزارها و صنعت گردشگري را توسعه و بهبود بخش

پارامترهاي اثر گذار بازاريابي و مديريت تقاضاي گردشگري است و 

اگر به صورت عملي و اصولي به هر يك از عناصر آميخته بازاريابي 

گردشگري توجه گردد، سهم بازار گردشگري استان افزايش يافته، از 

مرحله معرفي به مراحل بعدي چرخه حيات مناطق گردشگري گام 

برداشته و از منافع اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي گردشگري بهره 

  ). 1389(بيدختي و همكاران،  گرددمند مي

سقايي هم چنين در مقاله اي به  تأثير صنعت حمل و نقل 

هوايي بر توسعه گردشگري مشهد پرداخته و به اين نتيجه رسيده 

را بر بيشترين تأثير  80-85هاي است كه فرودگاه مشهد طي سال

توسعه فعاليت هاي گردشگري مشهد داشته و با توجه به روند رو به 

رشد گردشگران مذهبي، تقاضا براي سفر با هواپيما به مقصد مشهد 

(فعاليت هاي اقتصادي، صنعتي،  افزايش يافته  واز بين عوامل مؤثر
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گردشگري و فاصله) بر تقاضاي سفرهاي هوايي به مشهد، عوامل 

هاي گردشگري بيشترين سفر براي انجام فعاليتفاصله و تقاضاي 

. براتي و عابدي درچه با بررسي )1391(سقايي،  تأثير را داشته است

ها و حمل و نقل هوايي در توسعه پايدار صنعت نقش فرودگاه

گردشگري، نتيجه گرفتند كه وابستگي دو صنعت حمل و نقل هوايي 

- ه فزاينده هم ميو گردشگري زياد بوده و باعث پيشرفت و توسع

. شيرازي نيا ورشيدي شريف )1393(براتي و عابدي درچه،  شوند

با بررسي نقش طراحي فرودگاه در توسعه اقتصادي، اجتماعي و آباد، 

گردشگري به اين نتيجه رسيدند كه با توجه به ارتباط ناگسستني اين 

دو صنعت حمل و نقل هوايي و گردشگري، و سيستم حمل و نقل 

ب گردشگري بوده و با توسعه اقتصادي و اجتماعي و مثل قل

(شيرازي نيا و رشيدي  گردشگري هر منطقه ارتباط مستقيم دارد

). در ادامه مطالعات انجام شده در ميهن اسالمي 1395شريف آباد،

چندين مورد پايان نامه كارشناسي نيز در اين زمينه توسط جمعي از 

بهايي،گروه جهانگردي به اتفاق دانشجويان دانشگاه غير انتفاعي شيخ 

آنها را  "انجام گرفته كه ذيال 1389و  1388سقايي در طي سال هاي 

، به بررسي تأثير پروازهاي اشمرور مي كنيم: ايزدي در پايان نامه

داخلي فرودگاه شيراز بر توسعه فعاليت هاي اقتصادي، صنعتي و 

- توسعه فعاليت گردشگري شيراز پرداخته و تاثير فرودگاه شيراز در

ي گردشگري شيراز را نتيجه گرفته است . رمضاني در پايان نامه ها

هاي كارشناسي خود  تأثير فرودگاه اصفهان را بر توسعه فعاليت

اقتصادي، صنعتي و گردشگري اصفهان نتيجه گيري كرده، قرباني در 

المللي پايان نامه كارشناسي اش به بررسي تأثير پروازهاي بين

ه امام بر توسعه گردشگري خارجي پرداخته و به اين نتيجه فرودگا

رسيده است كه اكثر گردشگران خارجي از كشورهاي سوريه، تركيه، 

. مهديه نيزدر پايان نامه خود تأثير دبي و آلمان وارد ايران مي شوند

هاي اقتصادي، صنعتي و گردشگري فرودگاه تبريز را برتوسعه فعاليت

به اين نتيجه گيري كرده كه فرودگاه تبريز نيز شهر تبريز بررسي و 

با توسعه صنعت گردشگري رابطه مستقيم دارد. دهقان زاد  نيز 

صنعت گردشگري جزيره كيش را در رابط با حمل و نقل هوايي 

بررسي و نتيجه گرفته كه فرودگاه كيش در توسعه گردشگري كيش 

ر فرودگاه ساري را تأثير داشته است. زماني هم در پايان نامه اش تأثي

برتوسعه فعاليت هاي گردشگري ، اقتصادي و صنعتي استان 

مازندران بررسي وارتباط مستقيم آن را با گردشگري نتيجه گيري 

در مطالعه نظريان و همكاران كه با  ).1391كرده است (سقايي،

مراجعه به سازمان ها، مراكز مرتبط داده ها و  آماري و استفاده از 

انجام شده به اين نتيجه رسيدند كه حمل و نقل   SWOT مدل

هوايي از بعد ايمني، آسايش و راحتي، سرعت و گنجايش ، منظم 

بودن برنامه ريزي و سرويس دهي، سهولت استفاده و قيمت از نظر 

گردشگران و مسافران در سفرهاي بين المللي جايگاه ويژه اي داشته 

كسب و كارهاي داخل آن و ترمينال هاي فرودگاه ها نيز با داشتن 

مكان هاي مناسبي براي تبادالت اقتصادي و فرهنگي و گردشگري 

). 1389(نظريان، قادري و حقيقي،  نقش مهمي را ايفا مي نمايند

كسب و كارهاي موجود مثل خرده فروشي ها،رستوران، فروشگاه 

هاي تخفيف دارو ... ضمن ارتقاي كيفي خدمات ارائه شده به 

شگران و جلب رضايت، باعث تمايل آنها به استفاده مسافران و گرد

هاي هواپيمايي ها و شركتروز افزون از اين صنعت شده و فرودگاه

با ناوگان مناسب موجب جلب سرمايه گذاري اقتصادي و صنعتي و 

جايي كاال، افراد ، متخصصين و افزايش بازده اقتصادي در زمينه جابه

 ند. دوري منطقه از پايتخت وتجهيزات در كوتاهترين زمان ميشو

قابليت انجام انواع پروازهاي داخلي و خارجي و پذيرش هواپيماهاي 

ها  بوده و ميزان استفاده از خدمات مختلف  نقطه قوت فرودگاه

فرودگاهي و رونق گردشگري را افزايش داده ولي عدم وجود فضاي 

 رقابتي و نبود پروازهاي كافي به كشورهاي همسايه ضعف اين

هاي انجام يافته سقايي، با بررسي دهد. در بررسيصنعت را نشان مي

تاثير فرودگاه مهرآبادبر توسعه فعاليت اقتصادي، صنعتي و 

، ضمن موثر دانستن عامل فاصله بر ميزان سفرهاي گردشگري

هوايي، فعاليت صنعتي منطقه نيز بيشترين تاثير را بر تعداد پروازهاي 

).در مطالعه ديگري، سقايي به 1388، (سقايي مقصد داشته است

تحليل نقش عامل فاصله درتقاضاي سفرهاي هوايي به مشهدب 

پرداخته و عامل وجود  و مدل سري زماني استفاده از مدل رگرسيون

هايي كه طي سال هاي فوق به مشهد فاصله بين مشهد و ساير شهر

موثر اند را در تقاضاي سفرهاي هوايي به شهر مشهد پرواز داشته

دانسته و با استفاده از مزاياي اين تحقيق و پيش بيني حجم مسافران 

، باعث ، اعالم داشته تجهيز امكانات و زير ساختهادر سالهاي بعدي

رونق گردشگري و تمايل استفاده از مسافران از اين صنعت شده و 

قطب زيارتي بودن مشهد، وجود مكان هاي ديدني نقطه قوت توسعه 

). 1391شود (سقايي، منطقه محسوب مي گردشگري در

) در مطالعه اي به بررسي مدل 1392مجتهدي نيا ( احمدآخوندي و

براي شركت هاي ايراني با تاثير  Low Cost هاياستراتژي شركت
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عامل رقابتي پورتر پرداخته و پي بردند كه با رقابت صورت گرفته  5

زاد سازي و دخالت در بازار حمل و نقل هوايي كه با تصويب قانون آ

كمتر دولت در بازار آمريكا و اتحاديه اروپا  طي سه مرحله صورت 

هاي هواپيمايي و تازه واردان به اين گرفته، باعث ورود بيشتر شركت

صنعت شده و در ايران نيز در صورت اصالح قانون و مقررات ، با 

ارائه  هاي ارزان قيمت با تناسب به نوع خدماتتوجه به اينكه ايرالين

توانند به بازارهاي كوچك كشور نيز دسترسي داشته و به ، ميشده

علت ارزان قيمت بودن حمل ونقل هوايي نسبت به ريلي، مي تواند 

- ( گزينه خوبي براي آن باشد. درمطالعه منصوري مويد و سليماني

) از طريق روش تحقيق پيمايشي و يافتن اينكه، اينترنت از نظر 1391

همترين ابزار براي كسب اطالعات در مورد مقصد بوده گردشگران م

و بر تصوير عاطفي گردشگران تأثير بسزايي داشته، بعد از اينترنت، 

تبليغات دهان به دهان و كتابچه هاي راهنما و مجالت  را در رده 

دوم و سوم اهميت قرار داده وعليرغم اينكه در ميان ابزارهاي 

قش اينترنت را بيشتر از همه دانسته بازاريابي مختلف بازاريابي ، ن

ولي ضعف تبليغات اينترنتي ايران در حوزه گردشگري، تاثير بسيار 

). 1391(منصوري مويد و سليماني،  كمي بر گردشگران خارجي دارد

بيگر با يافتن وابستگي و ارتباط مستقيم گردشگري با حمل و نقل 

نقل هوايي و هوايي، وجود آگاهي دولت از ارتباط صنايع حمل و 

گردشگري را ضروري دانسته و ظهور كسب و كارهاي جديدرا در 

هاي سرمايه گذاري در زمينه هواپيماهاي پهن پيكر تركيبي از سياست

و خطوط هوايي كم هزينه پيش بيني كرده، به شرطي كه اين 

(بيگر و  ها بايد بازتابي از اهداف اقتصادي استراتژي باشندسياست

فناوري پيوسته بر مسافرت و كساني كه اين نوع ). 2006ويتمر، 

دهند اثر گذار بوده و  اين مسئله به ويژه در رابطه خدمات را ارائه مي

و وابستگي بين سيستم حمل و نقل و سيستم توزيع خدمات و 

محصوالت گردشگري و از سوي ديگر اطالعات مشتريان كامال 

ري، مذهبي، باشد و توزيع قطب هاي صنعتي، گردشگمشهود مي

تفريحي در جاهاي مختلف كشور و وجود فاصله مكاني بين آنها نيز 

باعث شده تا تمايل مسافران به استفاده از حمل و نقل هوايي بيشتر 

(فعاليت هاي اقتصادي، صنعتي، گردشگري  شود. از بين عوامل مؤثر

و فاصله) بر تقاضاي سفرهاي هوايي، عوامل فاصله و تقاضاي سفر 

جام فعاليت هاي گردشگري بيشترين تأثير را داشته و اين براي ان

رونق اقتصادي و صنعت گردشگري سبب خروج از اقتصاد نفتي 

شود. الزمه رونق دادن به اين توسعه چه براي جامعه كشور مي

فرودگاهي و چه براي فعاليت گردشگري اين است كه از تك تك 

هم تبليغات محيط ( بخصوص تبليغات ،(4p)عناصر آميخته بازاريابي

مذهبي و تاريخي  هوانوردي و فرودگاهي، هم مناطق ديدني،

شهرهاي كشور) بيشترين بهره را بگيريم. توسعه حمل و نقل هوايي 

با رونق گردشگري باعث ظهور كسب و كار جديدي بنام شركت 

هاي مسافران، هاي هواپيمايي كم هزينه شده و با اثر كاهش در هزينه

هاي محلي را به وجود آورده و ضمن بهبود فرودگاهپيشرفت هاي 

، چرخ با جذب خطوط هواپيمايي جديد جذابيت مقاصد سفر، متقابالً

هاي آورد. اين كسب و كار شركتاقتصادي منطقه را به گردش مي

هواپيمايي كم هزينه، صنعت هوايي را به سرعت تسخير كرده و 

اي گوناگون تعريف كرده و ههاي خود را با توجه به مولفهاستراتژي

مسدول تغيير در قيمت هاي ادواري بوده كه تاثيري بر تقاضا نداشته 

است. اثر اينترنت نيز بر اين نوع فعاليت، هم از لحاظ عرضه و هم 

تقاضا ثابت شده و مناطقي كه دسترسي راحت به اينترنت دارند بهتر 

اي رقابتي، ها با خبر شده و در اين فضمي توانند از كاهش قيمت

هاي هواپيمايي به دو منتفع شوند. از آنجايي كه هزينه هاي شركت

ها بخش عملياتي و غير عملياتي تقسيم شده، و بيشترين سهم از آن

پذيرايي)، تعيمير ( هاي غير عملياتي از قبيل: سوخت، كترينگرا آيتم

هاي نشست و برخاست و ... و نگهداري، تامين تجهيزات، هزينه

دهند و طبق حسابداري بهاي تمام شده، هر كدام از آن ها مي لتشكي

با  به نسبتي در اين هزينه نهايي سهيم بوده، بنابراين شركت ها دايماً

نرم افزارهاي مربوطه در حال بررسي هزينه ها و قيمت هاي اعالمي 

بوده و درگير كارزار رقابتي در اين عرصه هستند. بنا به اعالم 

ونقل هوايي (ياتا)، طي يك دهه گذشته  المللي حمل سنديكاي بين

ميليارد  369درآمدهاي اين صنعت در سطح جهان دو برابر شده و از 

رسيده است  2014ميليارد دالر در سال  746به  2004دالر در سال 

كم هزينه و ارزان   هاي هواپيمايي اما بخش اعظم اين رشد به شركت

درصد از بازار جهاني را در اختيار  25مربوط بوده كه در حال حاضر 

 هستند  دارند و در بازارهاي نوظهور به سرعت در حال گسترش

و نقل هوايي از بعد ايمني،  ). با بررسي حمل1394(دنياي اقتصاد، 

آسايش و راحتي، سرعت و گنجايش ، منظم بودن برنامه ريزي و 

سرويس دهي، سهولت استفاده و قيمت از نظر گردشگران و مسافران 

و جايگاه ويژه آن در سفرهاي بين المللي به نقش اصلي آن براي 

بريم. انواع تبادالت اقتصادي، گردشگري و فرهنگي پي مي

ي بر اساس معيارهاي هدف به زير بخش هاي: توريسم گردشگر
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تفريحي و استفاده از تعطيالت، توريسم درماني، توريسم فرهنگي و 

آموزشي، توريسم اجتماعي، توريسم ورزشي، توريسم مذهبي و 

زيارتي، توريسم بازرگاني و توريسم سياسي قابل تقسيم است. بر 

)، طي تجربيات زيسته 1396( اساس مطالعات ايمان زاده و همكاران

گردشگران پزشكي از درمان در شهرهاي تبريز، به اين نتيجه رسيده 

اند ضن آنكه ممهمترين علت سفر به تبريز گردشگران سالمت، 

تخصص و مهارت باالي پزشكان شهر تبريز بوده، بلكه همجواري و 

همزباني برخي از كشورهاي همسايه نيز تاثير گذار مي باشد.  با 

مناسبي از عناصر آميخته بازاريابي براي صنعت گردشگري تركيب 

مي توان راهكارهايي را براي افزايش تعداد گردشگران و توسعه و 

بهبود اين صنعت ارائه نمود. در واقع عناصر تشكيل دهنده آميخته 

بازاريابي گردشگري نه تنها وسيله اي الزم و مهم براي افزايش تعداد 

ند، بلكه چنانچه با برنامه ريزي و به طور گردشگران به شمار مي رو

سيستمي مورد استفاده مسئوالن و بازاريابان گردشگري قرار گيرند، 

مي توانند نقشي اساسي و ارزنده در ايجاد جايگاه مثبت در ذهن 

گردشگران به عهده داشته باشند. در واقع نتيجه استفاده درست از 

سازي، ذهنيت پروري و عوامل آميخته بازاريابي گردشگري، تصوير

جايگاه سازي است. ايجاد جايگاه مناسب در بازار اين صنعت 

ميتواند يكي از عوامل مفيد و اثر گذار در توسعه گردشگري و 

). جايگاه 1389(بيدختي و همكاران،  افزايش گردشگران مقصد باشد

حمل و نقل هوايي در تجارت و بازرگاني بين الملل و حتي درون 

اهي در حال رشد بوده و وقتي مساله لجستيك در كشور، جايگ

عرصه هاي ملي و بين المللي مطرح مي شود اهميت آن نمايان مي 

گردد. صنعت حمل و نقل هوايي ضمن حركت  رو به جلو به 

موازات پيشرفت هاي اخير حاصله در تكنولوژي، جايگاه عظيمي در 

ري صنايع پهناي جهاني بدست آورده است و باتوجه به تاثير پذي

حمل و نقل هوايي و گردشگري از همديگر، از ان جايي كه فعاليت 

توريسم و بازار آن از پردرآمدترين صنايع جهان محسوب شده و 

درصد بيشتري از درآمدهاي ارزي يك كشور را به خود اختصاص 

بنابراين طبق جايگاه ويژه اي كه حمل و نقل هوايي به  .دهدمي

ظم بودن برنامه ريز و تسريع در جابجايي خاطر ايمني، راحتي، من

هاي پرداختي  نزد گردشگران داشته و از بعد ارزيابي قيمت و هزينه

  است. گردشگران ارجحيت داشته

  

لذا اين رضايت مسافران از فضاي كسب و كار فرودگاهي باعث   

درصدي ميزان خريد آنها از غرف و  45شود تا ضمن افزايش مي

عث رونق كسب و كار شود. نيروي انساني اماكن فرودگاهي با

  متخصص، متعهد و شاغل در محيط فرودگاهي در كنار زير 

هاي و تجهيزات فرودگاهي، دستگاههاي ناوبري و هوانوردي ساخت

با ايفاي نقش اساسي در فرايند ثروت آفريني، از منابع مهم ثروت 

كن آفريني و كسب درآمد مي باشند. بازار حمل و نقل بعنوان ر

اصلي توسعه پايدار و متوازن در جامعه امروزي بشري، ضمن داشتن 

ارتباط تنگاتنگ با مولفه هاي اقتصادي، امنيت و عدالت اجتماعي 

باعث افزايش ميزان ارزش افزوده حمل و نقل شده و توليد ناخالص 

داخلي را ارتقا داده و طبق مطالعات اخير و نتايج حاصل از بررسي 

حيطي موثرصنعت هوانوردي و فرودگاهي بر عوامل داخلي و م

)، به موازات آن كه در زير 1فعاليت هاي گردشگري، مطابق نمودار (

ساخت هاي فرودگاهي سرمايه گذاري هاي خوبي انجام يافته، ضمن 

تاثير مستقيم برهمديگر، بر روند تغييرات صنعت ديگر نيزاثر متقابل 

اريابي باعث افزايش داشته وبه همراه تقويت عناصر آميخته باز

 گردند، رونق گردشگري و اقتصادي منطقه ميمسافران جابجا شده

وجود ترمينال هاي مجهزو تكنولوژي پيشرفته در  .)1396(نوايي، 

فرودگاه هاي كشور، كسب و كارهاي ايجاد شده و كاربري هاي 

فعال در آن محيط، از نظر آن كه مكان هاي مناسبي براي تبادالت 

و فرهنگي و گردشگري بوده، در كنار شركت هاي اقتصادي 

هواپيمايي با ناوگان مناسب موجب جلب سرمايه گذاري اقتصادي و 

  صنعتي شده و افزايش بازده اقتصادي در زمينه جابه جايي كاال، 

، متخصصين و تجهيزات در كوتاهترين زمان را باعث مي شود. افراد

ي فرودگاهي به آخرين هااين ارتقاي تكنولوژي و تجهيز سامانه

محصوالت توليدي قابل استفاده در فضاي فرودگاهي، توافقات 

حاصله اخير پس ار برجام كه در حوزه هواپيمايي رخ داده همگي 

باعث تقويت اين ناوگان هوايي شده و با سهم قابل توجهي كه در 

جابجايي و انتقال مسافران داشته و نتيجه اين تغييرات چشمگير 

اده روزافزون مسافران و گردشگران از اين سيستم حمل و باعث استف

  .نقل شده است
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  ها يافته -3

  
  

 )1396 ،يي(نوا 1387تا  1357تعداد كل مسافر جابجا شده توسط شركت هاي هواپيمايي از سال . 1نمودار

 

  
  گاه ها و ناوبري هوايي ايرانهاي تحت مالكيت شركت فرودمقايسه كل پروازهاي انجام يافته درفرودگاه .2 نمودار

  )(شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران  1395و   1394به  تفكيك ماهيانه در سالهاي  

  

 

 16) شاهد ميانگين رشد 2طبق آمار موجود در دار (

 1394نسبت به سال  1395درصدي در پروازهاي انجام يافته سال 

هوايي ايران). بوده ايم(وب سايت شركت فرودگاهها و ناوبري 

درصد از  40اين بازار صنعت هوانوردي با جابجايي بيش از 

المللي سهم بسزايي را به خود اختصاص داده و گردشگران بين

) اين روند رشد روبه جلو در مسافران جابجا 1مطابق نمودار (

بيانگر موضوع بوده و از  شده از طريق حمل و نقل هموايي دقيقاً

تا سال  1990ايم در حال رشد بوده از سال آن جايي كه به شكل د

درصد در تعداد مسافران هوايي جابجا شده رشد  4هر ساله  2012

 .داشته است
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  مقايسه مسافران جابجا شده درفرودگاههاي تحت مالكيت شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران .3نمودار

  )رودگاهها و ناوبري هوايي ايران(شركت ف  1395و    1394به تفكيك ماهيانه در سالهاي 

  

 

) باعث 3به موازات آن كه تعداد پروازها افزايش يافته، طبق نمودار(        

افزايش ميزان مسافران نيز گرديده كه خودش بيانگر ظرفيت باالي 

هاي صنعت هوانوردي بوده و نشانگر استفاده حداكثري از صندلي

هاي فرودگاهي، ه اينكه هزينهباشد. نظر بفرودگاهي در هر پرواز مي

ها به ازاي هر نفر در هر هواپيمايي با اشغال بيشتر صندلي "مخصوصا

هاي شده شركتساعت پرواز كاهش يافته و اين مسئله هزينه مام

ها را در استفاده از مسير هواپيمايي را كاهش مي دهد تمايل ايرالين

فرصت استفاده كرده  و خطوط هوايي ايران افزايش داده و بايد از اين

هاي هوايي پرداخته شود. با مد نظر به ترويج موضوع مسافرت

قراردادن اين افزايش پروازي و مسافري و كسب و كارهاي ايجاد 

شده، چه آنهايي كه بطور مستقيم در محيط فرودگاهيي فعاليت مي 

كنند و چه آنهايي كه به طور غير مستقيم در محيط پيراموني و 

گاه از اين صنعت منتفع مي گردند، باعث اشتغال نيروي خارجي فرود

كار و افزايش توليد ناخالص ملي شده و رونق اقتصادي منطقه را 

هاي ايجاد باعث  مي گردند. اين رونق  اقتصادي در كنار زير ساخت

 هاي اخير و فعاليت هاي تازه فرودگاهي از قبيل كارگوشده در سال

تفريحي، هتل هاي  –هاي رفاهي (ترمينال بار هوايي)، مجتمع

فرودگاهي، غرف و اماكن تجاري داخل ترمينال، ضمن شكوفايي 

اقتصاد منطقه و صنايع موجود، ميزان توليد و در نتيجه جابجايي 

هاي منتقل شده را مطابق آمار موجود در محصوالت توليدي  و بار

رصد د 13) به موازات افزايش پروازي و مسافري به ميزان 1جدول (

افزايش داده و سهم قابل توجهي در توليد ناخالص ملي را سبب شده 

قيمت پايين مسافرت هوايي به علتن  ).1396 (دنياي اقتصاد، است

تقاضاي مداوم و روبه باال در طي سال هاي اخير به علت امنيت و 

ايمني پروازها، يكي از داليل رشد اين جابجايي ها  و ميزان استفاده 

اين نوع حمل و نقل بوده و از عوامل ديگر در  گردشگران از

شكوفايي اين صنعت به توزيع صنايع داخلي،  مناطق ديدني، 

هاي توليدي و صنعتي در سطح كشور نيز تفريحي، زيارتي، قطب

توان اشاره كرد. سهم مستقيم سفر و گردشگري در توليد ناخالص مي

تريليون دالر و  2/ 2به ترتيب  2015داخلي و مشاغل جهان در سال 

ميليون شغل بوده است. براساس گزارش ساالنه شوراي جهاني  108

سفر و گردشگري درباره تاثيرات اقتصادي صنعت توريسم، با درنظر 

تر اين صنعت ازجمله نقش غيرمستقيم آن،  گرفتن اثرات گسترده

سهم كل (مستقيم و غير مستقيم) صنعت سفر در اقتصاد جهاني طي 

درصد از كل توليد  8/9تريليون دالر بوده كه معادل  7 /2، 2015سال 

  ).1396(دنياي اقتصاد،  دهد ناخالص داخلي جهان را تشكيل مي
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  )(شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران 1395و   1394هاي مقايسه تعداد پروازها، مسافران و بارجابجا شده در سال .1جدول 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

    صنعت هوانوردي                                                   مقصد(منطقه)                                                       

  )1396(نوري،  وامل صنعت هوانوردي بر ساختار اقتصادي منطقهتاثير ع. 1شكل                              

  هافعاليت -4
 

هاي اقتصادي، صنعتي، (فعاليت از بين متغييرهاي تاثيرگذار

هاي گردشگري و فاصله) بر تقاضاي استفاده از مسافرت

هوايي، وجود فاصله بين مبادي و مقاصد سفر با ميزان 

گردشگري بيشترين هاي تقاضاي سفر جهت انجام فعاليت

تأثير را داشته و اين عامل ضمن افزايش رونق اقتصادي و 

  صنعت گردشگري باعث خروج كشورها از اقتصاد نفتي 

مي شود. الزمه رونق بخشي به اين توسعه چه براي بازار 

صنعت فرودگاهي و چه براي دنياي گردشگري اين است كه 

   بليغاتت "از تك تك عناصر آميخته بازاريابي، مخصوصا

هم تبليغات محيط هوانوردي و فرودگاهي، هم مناطق (

مذهبي و تاريخي شهرهاي كشور) بيشترين بهره را  ديدني،

هاي صنعتي، گردشگري، بگيريم. از طرف ديگر وجود قطب

مذهبي، تفريحي در اقصي نقاط كشور و وجود فاصله مكاني 

و نقل  بين آنها تمايل مسافران را به استفاده از سيستم حمل

هوايي و هواپيمايي باال برده است. توسعه حمل و نقل هوايي 

با رونق گردشگري باعث ظهور كسب و كار جديدي بنام 

مدل درآمد/تجاري  قيمت

 مقصد

محيط پيراموني 

 مقصد

تعداد 

 بازديدكنندكان

كيفيت 

 بازديدكنندگان

ساختار 

 بازديدكنندگان

 نوع هواپيما

 فرودگاه

 فركانس

مدل كسب و كار 

 ساختار شبكه هواپيمايي

 جاذبه مقصد

خت مقصدزيرسا  
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  هاي هواپيمايي كم هزينه شده و با اثر كاهش در شركت

هاي محلي را به هاي فرودگاههاي مسافران، پيشرفتهزينه

با  ابالًوجود آورده و ضمن بهبود جذابيت مقاصد سفر، متق

جذب خطوط هواپيمايي جديد ، چرخ اقتصادي منطقه را به 

آورد. با بررسي حمل و نقل هوايي از بعد ايمني، گردش مي

، منظم بودن برنامه آسايش و راحتي، سرعت و گنجايش

ريزي و سرويس دهي، سهولت استفاده و قيمت از نظر 

  گردشگران و مسافران و جايگاه ويژه آن در سفرهاي 

المللي به نقش اصلي آن براي تبادالت اقتصادي، بين

بريم. با توجه به تنوع انواع گردشگري و فرهنگي پي مي

گردشگري از قبيل زيارتي، سياسي، ورزشي، تفريحي، 

(درماني) و با تفكيك نوع مسافران، به مشكالت  سالمت

مربوط در هر قسمت رسيدگي شود. متاسفانه با وجود 

مثل تبريز، اردبيل،  ر شهرهاي كشورپتانسيل كافي در اكث

دليل عدم نظارت شيراز و مشهد براي گردشگران سالمت به

هاي مربوطه، افراد سودجو با استفاده از كافي از سوي سازمان

اين خالء، با ايجاد جوي ناخوشايند باعث نارضايتي مسافران 

مذكور شده و به ندرت شاهد مهاجرت گردشگران درماني 

اين ذهنيت منفي به دليل  ايم ومجوار بودهبه كشورهاي ه

هاي ديگر نيز انتقال اثرات مخرب تبليغات سوء به توريست

 .يابدمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ي و تاثير آن بر منطقههكابرد مفاهيم و اصول حسابداري در مديريت فرودگا. 2شكل 

 

بينيم صنعت هوانوردي ) مي2همچنان كه در شكل (

هاي هواپيمايي، ل سازمان هواپيمايي كشوري، شركتشام

ها و ناوبري هوايي هاي هواپيمايي و شركت فرودگاهآژانس

ايران بوده و مديريت فرودگاه ها با شركت فرودگاه ها بوده كه 

ها در كار قوانين با كمك ايرالين ها و تامين بليط توسط آژانس

(ايكائو) به  نورديالمللي هواسازمان هواپيمايي و سازمان بين

امر انتقال بار و جابجايي مسافران پرداخته و اين امر مستلزم 

هاي مديريتي امكان پذير پيروي از اصول حسابداري و تئوري

خواهد بود. با بررسي نتايج حاصل از مطالعات گذشته ، با 

ارزيابي اثرات عوامل داخلي و بيروني موثرصنعت هوانوردي و 

ثير مستقيم هر دو حوزه أگردشگري، به  تفرودگاهي بر بازار 

شويم كه بر روند تغييرات صنعت ديگر برهمديگر، متوجه مي

به همراه تقويت عناصر آميخته بازاريابي  نيزاثر متقابل داشته و

  ها از با گردند. فرودگاهباعث رونق اقتصادي منطقه مي

شوند هاي جوامع پيشرفته محسوب ميترين زير ساختارزش

هاي مختلف، در رشد ه دليل برخورداري از پتانسيلو ب

اقتصادي كشورها و كمك به ايجاد توسعه پايدار نقش مهمي 

دارند و در جهان امروز، آمار ترافيك مسافري فرودگاههاي هر 

كشور و حجم جابه جايي بار هوايي بيانگر ميزان قدرت 

اقتصادي و توسعه اقتصادي آن كشور است. وجود فرودگاه در 

مناطق مختلف، تأثيرات مستقيم و غير مستقيم فراواني بر 

  زايي، كمك به رونق و اقتصاد آن مناطق دارد كه اشتغال

 سازمان هواپيمايي كشوري

 شركتهاي هواپيمايي

 شركت فرودگاههاي كشور

 آژانسهاي هواپيمايي

 صنعت

وردنهوا

 انتقال بار

 انتقال مساقر

 

 انتقال

 انتقال فرهنگ

 سرمايه

 رونق

 اقتصادي

 اشتغال

رونق 

 گردشگري

ه توسع

 پايدار

 منطقه

 مبداء مقصد

 آميخته بازاريابي

 مفاهيم مديريت

 فرودگاه

افزايش 

توليد 

 ناخالص
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ي صنعت گردشگري و رونق صنايع و خدمات وابسته توسعه

از مهم ترين آنهاست. با توجه به بررسي اين روند رشد در 

نعت ميزان بار و مسافران جابجا شده، عمده ترين مشكل در ص

هوانوردي ايران مسئله مقررات داخلي بوده كه اگر بازنگري و 

اصالحات الزم انجام نيابد همچنان در رقابت با رقيبان قدرتمند 

منطقه در اين بازار عقب خواهيم ماند. با توجه به مديريت 

دولتي اكثريت فرودگاه هاي كشور، اگر به فكر و عملي نمودن 

اشيم با توجه به موضوع واگذاري آنها به بخش خصوصي نب

هاي گذاري تعرفهانعطاف پذيري در اجراي قوانين و قيمت

هاي هواپيمايي به استفاده فرودگاهي، كه باعث ترغيب شركت

هاي فرودگاهي كشور مي شوند، قدرت انتخاب را بيشر از بستر

گيريم و بناچار به سوي رقباي ما هدايت ها مياز ايرالين

هاي تجاري و ينكه بقاي شركتبه علت ا خواهند شد.

هواپيمايي، منوط به كسب سود و افزايش بازدهي بوده و متغيير 

هزينه نيز در مديريت مالي آنها از عمده تري پارامترهاي تاثير 

گذار است لذا اصالح و تجديد ناوگان ايرالين ها نيز باعث 

ها را هاي تعمير و نگهداري شده و سود ايرالينكاهش هزينه

دهد. براي افزايش گردشگري ورونق توسعه در اقتصاد ا ميارتق

منطقه، هم براي بازار فرودگاهي و هم براي فعاليت گردشگري 

بايستي از تك تك عناصر آميخته بازاريابي، به ويژه تبليغات در 

هاي سازمان ميراث محيط هوانوردي و فرودگاهي، پورتال

براي مناطق  فرهنگي و گردشگري، سازمان هواپيمايي كشوري

مذهبي و تاريخي شهرهاي كشور بيشترين بهره گرفته  ديدني،

شود. با بررسي مطالعات صورت گرفته و شرايط حاكم بر جو 

 .گرددصنايع  مذكور به ويژه در دوران پسابرجام پيشنهاد مي

بازنگري در قوانين حاكم بر هردو صنعت گردشگري و 

زدايي، كه باعث هواپيمايي و رفع موانع موجود و مقررات 

حضور رقباي توانمند در اين عرصه و تحول بهتر در زمينه 

با برنامه ريزي مناسب و استفاده  .گرددارائه خدمات بهتر مي

درست از عوامل آميخته بازاريابي مسافري وگردشگري، با 

، سعي در جايگزين كردن آن ايجاد جايگاه مناسب در اين بازار

با تقويت نقاط قوت صنعت  .به جاي درآمدهاي نفتي شود

هوانوردي و فرودگاهي و استفاده بهينه از پتانسيل موجود با 

حمايت از فعاالن حوزه گردشگري، به رونق اقتصادي شهرو 

با حمايت از كسب و كارهاي جديد  .كشور سرعت داده شود

در بازار هوانوردي و ايجاد فضاي رقابتي سالم، ضمن همكاري 

ت به برقراري پرواز در مسيرهاي جديد با شركت همسايه، نسب

  با تشكيل كميته مركب از كارشناسان هر دو حوزه،  .اقدام شود

هاي گردشگري، تاريخي، مذهبي با تبلغات مناسب در جاذبه

هاي مرتبط، براي گردشگران داخلي و هاي سازمانپرتابل

با تعريف سيستم جديدي  .خارجي اطالع رساني شود

و حمل و نقل تركيبي، با سهولت تردد  ازجابجايي مسافران

 مسافران و گردشگران به رشد و توسعه اين صنعت و متقابالً

تسهيل شرايط سرمايه گذاري توسط  .گردشگري كمك شود

بخش خصوصي در حوزه فرودگاهي باعث تقويت اين ناوگان 

 .شودشده و ميزان رضايت مسافران و گردشگران را باعث مي

هاي هواپيمايي، از عملكرد شركتضمن نظارت دقيق بر 

هاي كم هزينه در برقراري پرواز براي مسيرهاي كوتاه شركت

 .در جهت افزايش انتقال مسافران و گردشگران حمايت شود
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