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شهرکارآمد، نوآور، فراگیر و تاب آور تعریف بانک جهانی از شهر هوشمند؛

گردشگری هوشمند حلقه اتصال 
سفر با تکنولوژی است

 درواقــع هیــچ تعریــف واحــدی از شــهرهای هوشــمند وجــود نــدارد! با ایــن حال، 
تعــدادی از ایــن تعاریــف با توصیف خدمــات شــهرهای هوشــمند در بخش هایی مثل 
امنیــت، حمــل و نقل، انــرژی، آمــوزش یــا مراقبت هــای بهداشــتی دارای ویژگی های 
مشــترکی هســتند تا کارایی را افزایش داده و درحل مشــکالت شــهری مشــارکت کنند. 
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معاون مرکز تحقیقات شهرهوشمند ایران، توسعه گردشگری هوشمند را روشی برای بهبود خدمات گردشگری
 و ارائه خدمات گردشگری یکپارچه دانست و گفت: در واقع گردشگری هوشمند حلقه اتصال سفر با تکنولوژی است و ریشه در 

تحول هوشمند شهرها و استفاده ازاینترنت اشیاء )IoT( دارد. 

غول افسانه ای در مصر

گروه گردشگری- مجسمه عظیم »ابوالهول« 
که در میان اهرام مشهور جیزه قرار داد، اثر تاریخی 
تحســین برانگیز و نمایشــگر مهندسی مصریان 

باستان است. 
بــا این که ابوالهــول در جهان هنر باســتان 
پدیدار شــد، اما مجســمه عظیم الجثه آن در مصر، 

مشهورترین تجسم این موجود افسانه ای است.
مجسمه ۷۳ متری »ابوالهول«   از یک تکه سنگ  
آهک و توســط صدها کارگر تراشیده شده است. 
با این که این مجســمه در وضعیــت اولیه هزاران 
سال قبل نیســت، اما هنوز با مطالعه این مجسمه، 
اطالعات زیادی درباره مهندســی اولیۀ این میراث 

مصر باستان می توان به دست آورد.
ابوالهول چیست؟  

ابوالهول موجود افسانه ای است که در چندین 
فرهنگ مختلف وجود داشــته اســت. »ابوالهول« 
معموال به شــکل موجودی با ســر انسان،  شاهین، 
 گربه یا گوســفند و بدن شــیر با بال های شاهین به 

تصویر کشیده شده است. 
بــا این حــال، ظاهــر این موجــود با توجه 
به منطقه ای که در آن به تصویر کشــیده می شــد، 

تفاوت هایی دارد.
 غول افسانه ای در مصر

در داستان »ادیپ« در یونان باستان،   ابوالهول 
به عنوان موجود وحشــتناکی توصیف شده است 
که با معمایی نیرنگ آمیز از شهر »تمس«  محافظت 

می کند. 
با این که ابوالهول در ســنت های یونان با سر 
زن و کــردار بدخواهانه توصیف می شــود، اما در 
مصر ابوالهول را با سر مرد به تصویر کشیده اند که 

بیشــتر به عنوان نمادی از نیروی خیرخواه در نظر 
گرفته می شد.

تاریخچه ابوالهوِل عظیم مصر
ابوالهول قدیمی ترین و بزرگترین مجســمه 
ســاخته شــده در دوران »پادشــاهی قدیم مصر« 
)حدود ۲۶۸۶ تا ۲۱۸۱ قبل از میالد( اســت که به 
آن »عصر اهرام« نیز می گویند. این مجســمه که در 
کرانه غربی رود نیل واقع شــده اســت، موجودی 
نیمه مرد و نیمه شیر را به تصویر می کشد که سربند 

سلطنتی بر سر و ریش بر چهره دارد. 
این مجســمه بخشــی از مجموعه ای به نام 
گورستان جیزه است که »هرم خوفو« )که به عنوان 
هرم جیزه نیز شــناخته می شود(، هرم خفرع و هرم 

منکورع  نیز در آن قرار دارد.
بیشتر مصرشناسان این نظریه را مطرح می کنند 
که این مجسمه در حدود ۲۵۰۰ سال پیش از میالد 
برای فرعون خفرع ســاخته شــده است و حتی از 
ظاهر این فرمانروا برای ســاخت آن الگوبرداری 

شده است. 
با این حال، هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان 
دهد هدف اصلی از ســاخت آن یا حتی نام اصلی 
آن چه بوده است. به نظر می رسد که در مقطعی از 
دوران باستان کالسیک )هزاران سال پس از ساخته 
شدن ابوالهول عظیم( به دلیل شباهت آن به موجود 

اسطوره ای، به آن »ابوالهول« می گفتند.
کشف و مرمت مجسمه عظیم ابوالهول

صدها ســال پس از ســاخت این مجســمه، 
ابوالهول عظیم و سایر قسمت های گورستان جیزه 
زیِر شن، مدفون و فراموش شدند. چندین فرعون، 
از جملــه »تحوتموس چهــارم« تالش کردند این 

مکان را حفاری کنند، اما ظاهراً فایده ای نداشت.
حوالی ۱۸۰۰ میالدی بود که مجســمه عظیم 
ابوالهول که تا گردن در شــن فــرو رفته بود برای 
نخســتین بار در یک کاوش باستان شناسی مدرن 

کشف شد. 
این پــروژه باستان شناســی به سرپرســتی 
»جیوانی باتیستا کاویجلیا«، کاوشگر ایتالیایی انجام 
شد و باستان شناسان موفق شدند شن ها را به حدی 

از مجسمه کنار بزنند که تنه او مشخص شود.
کاوش در کنار این مجســمه تا قرن نوزدهم 
میالدی ادامه پیدا کرد و در نهایت باقی قسمت های 
تنه مجســمه  عظیم ابوالهول به همراه سنگ یادبود 

»تحوتموس چهارم« نیز آشکار شد.
چرا بینی مجســمه ابوالهــول از بین 

رفت؟  
پس از آن که باستان شناســان ایــن امکان را 
پیدا کردند نگاه بهتری به مجســمه عظیم ابوالهول 
بیندازند و معماری آن را بررسی کنند، شواهدی را 
کشف کردند که نشــان می داد بینی مجسمه عمدا 

جدا شده است. 
سوءبرداشت رایجی وجود دارد که براساس 
آن، ارتش ناپلئون بناپارت بینی مجســمه را نابود 
کرده اســت، این درحالی است که تصاویر مربوط 
بــه حوالی ۱۷۰۰ میالدی نشــان می دهد بینی این 
مجســمه مدت ها پیش از رسیدن »ناپلئون«  از بین 

رفته بود. 
در حقیقت باستان شناســان امروزی معتقدند 
که بینی این مجســمه بین قرن سوم تا دهم میالدی 
نابود شــده اســت. دلیل این کار هنوز مشــخص 

نیست.

گــروه گردشــگری- افزایش 
رضایت گردشگران، ارائه اطالعات به 
هنگام به گردشــگران، مدیریت واحد 
حوزه گردشــگری، ایجاد سازوکاری 
جهت خلق درآمدهای جدید و افزایش 
درآمد، افزایش سطح دسترس پذیری 
شهر برای گردشگران و تسهیل تعامل 
گردشگران از جمله اهداف گردشگری 
هوشــمند اســت. هزاره سوم میالدی 
هزاره شهرنشــینی اســت؛ زیرا برای 
نخســتین بار جمعیت شــهری دنیا از 
مرز ۵۰ درصد عبور می کند. نرخ رشد 
شهرنشینی معاصر گونه ای است که از 
آن به عنوان موج دوم شهرنشــینی یاد 
می شــود. در این میان رشد شهرنشینی 
با شروع هزاره سوم که عصرحاکمیت 
فناوری اطالعات در زمینه های مختلف 
حیات شــهری به شما ر می رود، روند 
شــتابان تری نســبت به گذشته خود 
گرفته که شاید بتوان آن را تحت عنوان 
موج ســوم شهرنشینی نام گذاری کرد؛ 
بــه گونه ای که پیش بینی شــده میزان 
شهرنشینی درسال ۲۰۵۰ به بیش از ۷۰ 

درصد جمعیت جهان افزایش یابد. 
لذا روند شهرنشــین شدن سریع 
جهان، واقعیتی غیرقابل انکار است. البته 
باید اذعان داشــت شهرنشینی علیرغم 
دســتاوردهای بزرگ برای بشر با خود 
مسایل و چالش هایی را به همراه داشته 
که با وجود پیشرفت های عظیم علمی 
و فنی، حل بسیاری از این مشکالت با 

ناکامی همراه بوده است. 
امین قریبی )معاون مرکز تحقیقات 
شهرهوشمند ایران و عضو کمیته فنی 
جوامع و شهرهای پایدار سازمان جهانی 
 )۲۶.۲۶۸ ISO/ ISO/ TC استاندارد
با اشاره به گزارش منتشر شده سازمان 
ملل متحد، گفت: جمعیت شهرنشینی 
ایران در ســال ۲۰۰۰حدود ۶۴.۲۰ ٪ 
بوده اســت که در سال ۲۰۱۹ به ۷۵.۹۴ 
٪ افزایش یافته است و انتظا ر می رود در 
سال ۲۰۵۰ به حدود ۸۵.۸۲ ٪ برسد. در 
این میان نیاز است تا با هوشمندسازی 
شــهر راه را برای توســعه بخش های 
مختلف از جمله گردشگری باز کنیم. 

او ادامه داد: با نگاه به ســیر تحول 
شهر هوشمند شــاهد آن هستیم که از 
اواســط دهه ۱۹۹۰ میالدی که مفهوم 
شــهر هوشمند معرفی شد، تاکنون سه 
نســل از آن معرفی شده است. اگرچه 
که رویکرد هر کدام ا ز این نســل ها با 
گذشــت زمان تغییر یافتــه و رویکرد 
مورد تاکید در زمان حاضر نســل سوم 
این شهرهاســت، لکــن همچنان در 
کشورهای مختلف نسل های متفاوتی 

از آن درحال برنامه ریزی و اجراست. 

این اســتاد دانشــگاه با اشاره به 
تعاریف جهانی شــهر هشمند، یادآور 
شد: طبق بررسی ITU تا سال ۲۰۱۴، 
بیش از ۱۱۶ تعریف در مورد شهرهای 
هوشمند در سطح جهان وجود دارد. این 
نکته نشــان دهنده آن است که تعریف 
خاصی برای شهر هوشمند وجود ندارد. 
از طرف دیگر، شهر هوشمند باید یک 
هدف و یک برنامه اجرایی مشــخص 
داشــته باشــد. اهداف عمده یک شهر 
هوشمند می تواند برای خود شهر یا برای 
شهروندان باشد و اجرای شهر هوشمند 
می تواند خدمات یا ساختار آن باشد. البته 
این تعریف از نظر ســازمان بین المللی 
استاندارد )ISO( و موسسه استاندارد 
بریتانیا )BSIBSI( بر اساس یکسری 
کلمات کلیــدی همچــون پایداری، 
فناوری هایی مانند داده، سیســتم های 
دیجیتالی، شهروندان، خدمات وکیفیت 
زندگــی توصیف شــده اســت. حتا 
تعاریف شهر هوشمند از منظر اتحادیه 
بین المللی مخابرات )ITUITU( بر 
روی کلمات کلیدی پایداری، فناوری 
اطالعات و ارتباطات و کیفیت زندگی 
متمرکز شده و اتحادیه اروپا )EU( بر 
روی فناوری های دیجیتال و مخابرات، 
خدمات و شهروندان متمرکزشده است. 
در نهایت، بانک جهانی، شهرهوشمند 
را در چهار بخش شــهرکارآمد، نوآور، 
فراگیر و تــاب آور تعریف می کند.  با 
توجه به این تعاریــف می توان گفت 
درواقــع هیــچ تعریف واحــدی از 
شــهرهای هوشــمند وجود ندارد! با 
ایــن حال، تعــدادی از این تعاریف با 
توصیف خدمات شــهرهای هوشمند 
در بخش هایی مثل امنیت، حمل و نقل، 
انرژی، آموزش یا مراقبت های بهداشتی 
دارای ویژگی های مشــترکی هستند 
تــا کارایــی را افزایــش داده و درحل 
مشکالت شهری مشارکت کنند.  این 
اســتاد دانشگاه با اشاره به آنکه درحال 
حاضر شــاید مهم ترین سوال آن باشد 
که »تحول هوشــمند« دقیقا چیست؟ ، 
اذعان داشت: تحول هوشمند یک تغییر 
اساسی در عملکرد یک خدمت، کسب 
و کار، ســازمان یا در مقیاس دیگری در 
یک شــهر، روستا، منطقه، کشور و هر 
مقیاس دیگری است. تحول هوشمند 
فقط با استفاده گسترده از فناوری های 
نوین ماننــد هوش مصنوعی، اینترنت 
اشیاء، رایانش ابری، واقعیت مجازی، 
واقعیت افزوده، تجزیه و تحلیل داده ها 
و برنامه هــا و خدمات آنالین حاصل 
نمی شــود؛ بلکه از فناوری های نوین 
جهت رویارویی با چالش ها و پاســخ 

هوشمندانه به آن ها استفاده می کند. 

به گفته او، ما به شهروند هوشمند 
نیاز داریم که بــا درک دقیق ضرورت 
اســتفاده از ایــن فناوری هــا، بتواند 
ناخــودآگاه و به طــور پیش فرض از 
این خدمات اســتفاده کند و حتی آن ها 
را بهبود بخشــد. به عبارت دیگر، این 
شــهروند و کاربر هستند که می توانند 
بــه تحول هوشــمند دســت یابند و 
تحول هوشمند باید مبتنی بر زمینه های 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست 
محیطی باشــد. در این میان مولفه های 
الزم بــرای تحقق تحول هوشــمند از 
استراتژی و برنامه ریزی بر مبنای الگوی 
بومی گرفته تا تیم هایی با تخصص های 
مختلف در حوزه های مرتبط با موضوع 
بین رشته ای تحول هوشمند و بودجه 
خصوصی، عمومی و مشارکت عمومی 

و خصوصی را در بر می گیرد. 
این اســتاد دانشــگاه با اشاره به 
عوامل شکســت پروژه هــای تحول 
هوشــمند گفت: عدم در اختیار داشتن 
تعداد کافی نیروی انسانی متخصص، 
ضعف در فرهنگســازی و مشارکت 
کاربــران، عدم حمایت و مشــارکت 
مدیران سازمانی و شهری، عدم برنامه 
ریزی، تدوین استراتژی و نقشه راه، عدم 
مقابله صحیح با ریسک های ناشناخته، 
ضعف در شناسایی نیازها و چالش های 
ســازمانی، عدم تامین مالی و مدیریت 
ضعیف پروژه از جمله عوامل شکست 

پروژه های تحول هوشمند است. 
معاون مرکز تحقیقات شهرهوشمند 
ایران در ادامه به گردشگری هوشمند و 
ایــن مهم که موجب بهبــود خدمات 
گردشگری و ارائه خدمات گردشگری 
یکپارچه می شود، اشاره داشت و ادامه 
داد: در واقع گردشگری هوشمند حلقه 
اتصال سفر با تکنولوژی است و ریشه 
در تحول هوشمند شــهرها و استفاده 
ازاینترنت اشــیاء )IoT( دارد. افزایش 
رضایت گردشگران، ارائه اطالعات به 
هنگام به گردشــگران، مدیریت واحد 
حوزه گردشــگری، ایجاد سازوکاری 
جهت خلق درآمدهای جدید و افزایش 
درآمد، افزایش سطح دسترس پذیری 
شهر برای گردشگران و تسهیل تعامل 
گردشگران از جمله اهداف گردشگری 

هوشمند است. چژ
دبی، شــادترین شــهر کره 

زمین
او بــا ارزیابی نمونه های مختلف 
در  گردشــگری  هوشمندســازی 
کشــورهای مختلف گفت: برای مثال، 
هدف نهایی دبی هوشمند، تبدیل شدن 
به شادترین شهر بر روی کره زمین برای 
شهروندان و همچنین گردشگران است. 

این چشم انداز تنها هدفش این نیست 
کــه از نقطه نظر بکارگیــری فناوری، 
هوشــمندترین شهر جهان باشد؛ بلکه 
درصدد آن اســت که یکی از شادترین 
مکان های دنیا برای زندگی و کار باشد. 
در عین حال، دبی به دنبال این اســت 
که جز بهترین شــهرهای به هم متصل 
)Connected City( باشــد. برای 
نیل به این هدف، این شــهر پیشــگام 
اســتفاده از آخرین نوآوری ها به عنوان 
بســتری برای تحقق چشم انداز شادی 
برای همه گردشگران و ساکنین است 
تا از این طریق بتوانند اســتانداردهای 
زندگــی خود و البتــه کیفیت زندگی 
خــود را باال ببرند. حتا در چشــم انداز 
دبی هوشــمند ۲۰۲۵، دبی، خواستا ر 
تبدیــل به پربازدیدترین شــهر جهان 
است. چنانکه جذب بیش از ۲۰ میلیون 
بازدید کننده در ســال، تا سال ۲۰۲۵ را 
در زمره اهداف خود قرار داده اســت. 

بخشــی از این رقم را بازدیدکنندگان 
تجاری و غرفه داران تشکیل می دهند 
و البته میزبانی نمایشــگاه اکسپو ۲۰۲۱ 
دبی مطمئنا نقش مهمی را برای رسیدن 

به این هدف ایفا کرده است. 
قریبی با اشــاره به اقدامات دبی 
هوشــمند و امــارات گفــت: ایجاد 
قابلیت ها و تنوع بخشیدن به منابع برای 
تقویت گردشــگری محلی، حمایت 
از رشــد شــرکت های گردشــگری 
داخلی، ســرمایه گذاری در پروژه های 
گردشگری محلی، توسعه سیاست ها 
و برنامه هایی برای ترویج گردشگری 
داخلی تحت یک هویت گردشــگری 
واحد، راه اندازی برنامه های آموزشی 
و دانشــگاهی در گردشگری داخلی، 
یکپارچه ســازی قوانین گردشــگری 
محلی، ایجاد مشــارکت های دولتی و 
خصوصی دربخش گردشگری، توسعه 
وب سایت گردشگری داخلی از جمله 

این اقدامات است. 
به گفته این اســتاد دانشگاه شاید 
بتــوان از فرودگاه هوشــمند به عنوان 
بخشی از توسعه عمده دبی هوشمند در 
حوزه گردشــگری نام برد، خاطرنشان 
کرد: این فرودگاه با گیت های هوشمند 
این امــکان را در اختیار گردشــگران 
قــرار می دهد تا تجربه بهتری در موقع 
مهاجرت داشته باشند. تلفیق خدمات 
فرودگاهی با اپلیکیشن های گردشگری 
منجر به تسهیل امو رگردشگر ان شده 
اســت. یک ابتکار جدید توسط دولت 
دبی این اجازه را به گردشگران می دهند 
تا از گوشی های هوشمند خود به عنوان 
پاسپورت برای مهاجرت استفاده کنند. 
هلســینکی برنده پایتخت 

گردشگری هوشمند جهان 
او با اشاره به آنکه حتا چشم اندا ز 
توسعه شهر هلسینکی پایتخت فنالند 
بر این مبنا قرار دارد که به کاربردی ترین 

شــهر هوشــمند جهان تبدیل شود و 
نیازهای مبرم شهروندان و گردشگران 
را برآورده سازد، افزود: شهر هلسینکی 
توانسته اســت که نیازهای شهروندان 
را شناســایی کند و مســیر توســعه 
شهرهوشمند را ازطریق رویکرد دولت 
باز و سیاســت های شفافیت مشخص 
کند. شــهردار این شهر به طور مرتب، 
با شهروندان نقاط مختلف شهر مالقات 
م یکنــد، ویدئو کنفرانس هــای زنده 
با شــورای شــهر برگزا ر می کند و به 
شهروندان امکان می دهد تا برای اتخاذ 
تصمیمــات در امور مختلف شــهری 
درخواست دهند. در این میان رویکرد 
گردشگری هوشمند هلسینکی بر اساس 
نقشه هوشمند شهر، قابلیت دسترسی، 
گردشــگری پایدار، دیجیتالی شدن، 
خدمات گردشــگری، معرفی میراث 
فرهنگی و تســهیل ارتباط گردشگران 
با اماکن میــراث فرهنگی، نوآوری در 

پیشنهادات گردشگری است. 
به گفته این استاد دانشگاه، از آنجا 
که گردشــگری به یکی از بزرگ ترین 
هســته های اقتصاد تبدیل شده است، 
اتحادیــه اروپا در ســال ۲۰۱۸ از یکی 
ازجدیدترین برنامه ها پرده برداشت که 
با هدف پیشرفت در زمینه گردشگری 
هوشــمند در قاره ســبز طراحی شده 
اســت و بر پایه ۴ ستون اصلی از جمله 
دسترســی، پایداری، دیجیتالی شدن 
و میراث فرهنگی و خالقیت اســتوار 
اســت. در این میان هلسینکی با داشتن 
۴۶۰ ســال تاریخ، یک شــهر مدرن با 
صنعت گردشــگری هوشمند در حال 
رشد اســت و با استفاده ا ز رویکرد باز 
به داده های عمومی که از ســال ۲۰۰۹ 
برای همــه رایگان و قابل دســترس 
شــد، به کانون نوآوری نرم افزار تبدیل 
شده اســت و توانست در سال ۲۰۱۹، 
برنده پایتخت گردشــگری هوشمند 
جهان شــود. طبق آمار سازمان جهانی 
گردشگری، تعداد گردشگران فنالند در 
سال ۲۰۱۹، به ۱۲.۴۳ میلیون نفر رسیده 
اســت. اما طی سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ 
تعداد گردشگران فنالند به دلیل شیوع 

پاندمی کرونا کاهش داشته است. 
سئول هوشمند و شبکه های 

اجتماعی برای جذب گردشگران
او همچنین بــه نمونه دیگری از 
برنامه ریزی گردشــگری هوشمند در 
کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: 
سئول هوشــمند )برنامه گردشگری 
سازمان گردشگری کره جنوبی( است 
چنانکه سازمان گردشگری کره جنوبی، 
ســامانه گردشگری هوشــمند خود 
را متشــکل از ســه بخش وب سایت، 

شبکه های اجتماعی )فیسبوک و توییتر 
و…( و نرم افزارهای موبایلی با هدف 
معرفی کره جنوبی به گردشگران داخلی 
و ورودی فعال کرده است. این سازمان 
در بخش وب سایت، به معرفی و تبلیغ 
مقصدهای گردشــگری، تسهیالت و 
رویدادهــای گردشــگری پرداخته و 
بیشــترین و مفیدترین اطالعات را در 

اختیا ر مخاطبان خود قرار می دهد.
به گفته قریبی، تاکنون این سازمان 
بیش از یــازده وب ســایت مرتبط با 
گردشگری را برای کاربر خارجی خود 
به ۱۰ زبان زنده دنیا پشتیبانی کرده است. 
سازمان گردشــگری کره جنوبی، در 
بخش شبکه اجتماعی نیز بستری را برای 
ارتباط کاربرانی که خواستار اطالعات 
جامع تری هستند، فراهم ساخته است. 
طی بررسی های صورت گرفته، عالوه 
بر اینکه مطالــب به زبان های مختلف 
در شبکه های اجتماعی مرسوم تر مانند 
فیسبوک و توییتر منتشر می شود، انتشار 
مطالب براساس محبوبیت شبکه های 
اجتماعی در هرکشور انجام می پذیرد. 
برای مثال عالوه بر شبکه های اجتماعی 
پر بازدید جهانی مانند توییتر و فیسبوک، 
این کشور، اطالعات گردشگری را در 
 Sinaweibo شــبکه های اجتماعی
)برای کاربران چینی(، Ameba )برای 
کاربــران ژاپنــی(، Google+ )برای 
کاربران اسپانیایی(، Blogger )برای 
 Tripadvisor ،)کاربران فرانســوی
)بــرای کاربران آلمانــی( و درنهایت 
YouTube )بــرای کاربران روس( 

بارگذاری می کند.  
از آنجا که گردشــگران اطالعات 
مورد نیاز ســفر را نه تنها قبل از ســفر، 
بلکه حین ســفر هم جستجو می کنند، 
مسووالن گردشــگری این کشور، در 
بخش نرم افزارهای موبایلی به ارائه نرم 
افزارهای راهنمای گردشــگری بسیار 
 VISIT KOREA جامعی ماننــد
نیــز   Everywhere Korea و 
پرداخته اند که از چند زبان پشــتیبانی 
می کنند. بررسی ســامانه گردشگری 
هوشمند درکشــور کره جنوبی نشان 
می دهــد تمرکز بر وب ســایت ها و 
استفاده از شبکه های اجتماعی به عنوان 
ابزاری برای بازاریابی، به توسعه این نوع 
از گردشــگری در این کشور و جذب 
گردشگران کمک شایانی کرده است. 
طبق آمار ســازمان جهانی گردشگری، 
تعداد گردشــگران کره جنوبی د ر سال 
۲۰۱۹، به ۱۷.۵۰۳ میلیون نفر رســیده 
اســت. اما طی سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ 
تعداد گردشــگر کــره جنوبی به دلیل 
شیوع پاندمی کرونا کاهش داشته است.


