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 خالصه مدیریتی 

 هاینرخ   ميزان  اما  است،   بهبود  به   رو  گردشگری   وضعيت  اگرچه   جهانگردی  جهانی  سازمان  هایگزارش   بنابه 

عنوان به   . نيست   چشمگير   چندان  كرونا   بيماری   شيوع   از   قبل   وضعيت   با   مقايسه   در  همچنان  شده   ثبت   رشد 

درصد   4  حدودنسبت به سال گذشته    2021المللی به گفته اين سازمان در سال  شمار گردشگران بين   مثال 

 يعنی  ـ   2019با سال    2021افزايش داشته است. اين در حالی است كه در قياس شمار گردشگران سال  

 وضعيت  نيز   درآمدها  خصوص درصد اختالف وجود دارد. در   72هنوز    ـ   كرونا  ويروس  گيریهمه   از   پيش  زمان

ميليارد دالر بوده   700با  المللی برابر  درآمد صادراتی حاصل از گردشگری بين  2021در سال    ؛است   مشابه

 تريليون دالر بود.   1/ 7اين شاخص برابر با    2019در سال   كه حالی   در

  ادامه خواهد يافت   2022دهد كه اين روند رو به رشد در سال  می  نشانها  بينی، پيشبه هر حال

پيش  78تا    30) قابل  رشد  است درصد  جهانی  (بينی  سازمان  توسط  شده  انجام  نظرسنجی  براساس   .

تا سال   قبلی  عادی  به وضعيت  بازگشت  )نظر    2024جهانگردی،  درازا خواهد كشيد  از    63به  درصد 

ميان،  اين  در    هكنندشركتخبرگان   اين  در  از شركت  53نظرسنجی(.  نظرسنجی  درصد  در  كنندگان 

سازی جريان سفر خواهد داشت. عالوه بر زنده  از معتقدند كه گردشگری داخلی نقشی كليدی در اين ب

كرد  اين، توجه به مقاصد آشنا و نزديك، افزايش توجه به پايداری، فعاليت در فضای باز، افزايش هزينه

سفر، توجه به مسائل بهداشتی و توجه به فناوری در عرضه و تقاضای گردشگری ازجمله روندهای قابل  

    المللی است.بينهای سازمان تصور در حوزه گردشگری به اذعان

آسيب ديده است. تا جايی كه به   شدتبه   نيزدر جمهوری اسالمی ايران    گردشگریاين ميان،    در

درصد   86  حدودگزارش شورای جهانی سفر و گردشگری درآمدهای حاصل از گردشگری ورودی به كشور  

. است   داشته   كاهش   ، 2019- 2020  هایسال   بين   در   درصد   44  حدودو درآمد حاصل از گردشگری داخلی  

 مراكز  درخصوص   خسارت  ميزان   بيشترين   دستی  صنايع   و   گردشگری   فرهنگی،   ميراث   وزارت   گزارش   به 

ميليارد ريال بيشترين   46,232خراسان رضوی با    مختلف،  هایاستان   در.  است   بوده(  درصد   54)   اقامتی

 ها، ميزان خسارت در صنعت گردشگری را متحمل شده است. بدين جهت، اقداماتی همچون امهال ماليات 

بي  و   ی ژ انر   های حامل   قبوض   اقساط،   بازپرداخت  پروتکل حق  اجرای  تسهيالت،  ارائه   بهداشتی،  هایمه، 

 استرداد   ها، پروتکل   رعايت  برای  گردشگریتأسيسات    بر  نظارت  كرونا،  بيماری   با  مقابله  كميته  اندازیراه 

 اقدامات مورد پيگيری در كشور بوده است.   ازجملهخدمات گردشگری و غيره    و ر رز  وجوه 

 ه با کروناهبهبود وضعیت گردشگري در مواجبررسی راهکارهاي 
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سازمان بينهای  اما  ارائه معتبر  به  جهانگردی  جهانی  سازمان  همچون  گردشگری  صنعت  المللی 

،  مشاغل   از  حمايت   و  نقدينگی  مينأتاند.  كلی برای بهبود وضعيت گردشگری مبادرت ورزيدهپيشنهادهای  

بازگشايی  ،  خصوصی  و  عمومیهای  بخش  ميان   همکاریرعايت بهداشت و ايمنی،    طريق  از   اعتماد  بازيابی

مسئوليت با  توجهافر  وها  پروتکل  سازیهماهنگ ،  پذيریمرزها  افزوده  ارزش  دارای   مشاغل   به   يندها، 

، محورهای مورد توجه سازمان  جديدروند    يك عنوان  به  نوين و نوآوری و پايداریهای  فناوری  واسطههب

آن به مجموعه  های  زيرمجموعهمحور و    6اند. شورای جهانی جهانگردی نيز با طرح  جهانی جهانگردی بوده

كوتاه است؛  راهکارهای  داده  توجه  بلندمدتی  و  تعديل  آمده  وجودهب  وضعيت  با   يافتن  تطبيق مدت   ،

ترفيعات سفر و  و تسهيالت های  مالياتی و حفظ مشاغل، كمك های  ، حمايتارتباطات    /آموزش،  مالی 

حمايت  ،  گذاری برای احياريزی و سرمايهبرنامه،  پذيریبهبود رقابت  و  مشاغل  حفظ  برای  مهارت  یارتقا

پايدارسازی با    از  مختلف  كشورهای  راهکارهای  به  حاضر  گزارش  متن  در  اين،  بر  عالوه  گردشگری. 

 گزارشگری سازمان جهانی جهانگردی، بانك جهانی و شورای جهانی سفر پرداخته شده است.  

گران از كشورهای همسايه، منطقه و  شروع احيای سفر از گردشگری داخلی، تسهيل ورود گردش 

از  حمايت  راهبردی،  گردشگری،   جديد وكارهای  كسب  توسعهيا    موجودوكارهای  كسب  شركای 

، محورهای اصلی  آموزی و آموزش، استفاده از فناوری و نوآوری و پايدارسازی صنعت گردشگریمهارت

ای توسعه  ـ  اندازی صندوق حمايتیراهبندی گزارش مورد توجه قرار گرفت. در اين ميان،  است كه در جمع

برای   مالياتی  معافيت  يا  مشوق  تعريف  داخلی،  گردشگران  برای  سفر  يارانه  تعريف  گردشگری، 

مسافرتی واردكننده گردشگر به كشور،  های  ژانسكنندگان داخلی، تعريف جايزه صادراتی برای آعرضه

ها  آپنوسانات نرخ ارز، ارائه تسهيالت با اولويت استارتحوزه گردشگری در برابر  های  حمايت از فعاليت

، افزايش اعتبارات قانونی در زمينه تبليغات  تهيه »طرح جامع گردشگر كشور«نوآورانه، وكارهای كسب و

گردشگری و همچنين تخصيص های  برای توسعه زيرساخت  استفاده از درآمدهای مالياتیگردشگری،  

مواردی است    ازجمله  گردشگریهای  زيرساخت  توسعه  برای  كشور  در   ديدروا  از  حاصل   درآمددرصدی از 

 توان در قالب قانون مورد پيگيری قرار داد.  می كه

 

 مقدمه 

  اين  در .  است  كرده   مواجه  جدیهای  آسيب  با  را   مختلف  صنايع المللی  بين  سطح   در   كرونا  بيماری  شيوع

  متحمل  را  بيشتری  خسارات  نسبتبه شده  بنا جايی جابه اصل بر آن ماهيت كه  گردشگری صنعت   ميان،

  وجود هب  شرايط  تعديل   جهت   در   راهکارهايی   شناسايی  هدف   با   رو  پيش  گزارش   جهت،   بدين.  است  شده

  ، راهکارها  اين  شناسايی   در .  دش  تدوين ،  موجودكشور با توجه به بحران    گردشگری  وضعيت   بهبود  و   آمده

  همچنين  و  مرتبط المللی بينهای سازمان  های پيشنهاد  بهاست  شده  سعی  و  استفاده تطبيقی  رويکرد  از
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  تنظيم   اصلی  بخش  چهار  در  گزارش  رو،ازاين.  دشو  توجه  زمانهم  صورتبه  متفاوت  كشورهای   تجارب  رصد

در    وضعيت  ترسيم  كرونا،  شيوع  با   ههمواج  درالمللی  بين  گردشگری  وضعيت  ترسيم  د؛ش گردشگری 

ايران   اسالمی    صنعت   ی احيا  برای  جهانی های  سازمان  های پيشنهاد  كرونا،  با  ههمواج  درجمهوری 

 .جهانی تجارب  مرور و گردشگری

 

 19کووید ـ المللی و . گردشگري بین1

  19كوويد ـ  ثيرات شيوع بيماری  أالمللی از گذر توضعيت گردشگری در سطح بينبه مرور    ، در اين بخش

به به وضعيت  با توجه  اين، روندهای آتی گردشگری  بر  از منظر  خواهيم پرداخت. عالوه  وجود آمده و 

شورای جهانی سفر و گردشگری   نيز المللی معتبری همچون سازمان جهانی جهانگردی و  بينهای  سازمان

 مورد توجه قرار خواهد گرفت: 
 

 1بر صنعت گردشگري  19کووید ـ . اثرات 1-1

در   تسريع  افزايش  های  كاهش محدوديت  واكسيناسيون جهانی،  فرايندبا  درنتيجه  و  به كشورها  ورود 

سرعت نامتوازن روند بهبودی صنعت    در اين ميان،  اعتماد مسافران، تقاضای سفر افزايش يافته است.

ها، نرخ واكسيناسيون و  ت در اعمال ميزان محدوديتدليل تفاوگردشگری در مناطق مختلف جهان به

های منتشر شده از سوی  آخرين داده  سفر در كشورهای مختلف است. بنابرسطح اعتماد متفاوت برای  

  4 افزايش، 2020نسبت به سال  2021 سال  در   المللی بين گردشگریسازمان جهانی جهانگردی، شمار  

  415به    2020ميليون نفر در سال    400المللی از  گردشگران بينيعنی ميزان  كرد؛    تجربه   را  درصدی

نفر در سال   تخمين  2021ميليون  بنابه  كه  است  اين در حالی  است.  هنوز  های صورترسيده  گرفته 

سال  )  19كوويد ـ  گيری بيماری  درصد كمتر از سال قبل از همه  72  المللیهای گردشگری بينورودی

المللی  ترين سال برای گردشگری بينبداقبالعنوان  به  را  2020گر سال  ا  . به كالمی ديگر،است(  2019

ديگری    والیسال بحرانی مت  2021سال   ـ   المللدرصد افت در ميزان گردشگران بين  73با    ـ  آوريم  شماربه

 رود كه صنعت گردشگری آن را تجربه كرده است.  شمار میبه

درصدی    17و    19ترتيب با ثبت رشدهای  دو منطقه اروپا و آمريکا به  2، در ميان مناطق مختلف جهان 

كوويد  شيوع بيماری  با توجه بهصنعت سفر خود   یدر احيا 2021اند عملکرد مثبتی را در سال توانسته

درصد    63دهد كه عملکردهای ياد شده همچنان  ثبت نمايند. اين در حالی است كه برآوردها نشان می   19ـ  

 
 ر.ك:  .1

https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism 

  براي . ست ني  متداول  جغرافيايي  بندي منطقه  با  منطبق  جهانگردي  جهاني  سازمان  نظر  مورد  بندي منطقه  كه  داشت  توجه   بايد   .2

( اين Tourism Higlight)   هاياليت   توريزم   هاي گزارش   به   جهانگردي   جهاني   سازمان   نظر   بنابه   مناطق   بندي طبقه   نحوه   از   اطالع 

 سازمان مراجعه فرماييد.  
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 خاورمیانه

 + 24:  %2020-2021هاي سال

 - 79: %2019-2020هاي سال

نسبت به سال    2021. منطقه آفريقا در سال  است كمتر از جايگاه پيشين مناطق ياد شده در صنعت سفر  

ترتيب منطقه آفريقا نسبت  اند. اگرچه هنوز به درصد رشد داشته   24،  غرب آسيا درصد و منطقه    12،  2020

درصد كاهش را ثبت    79،  غرب آسيا درصد و منطقه    74ع كرونا(  )سال قبل از شيو   2019به عملکرد سال  

د؛  ن ده اما روندهای گردشگری ورودی به منطقه آسيا و اقيانوسيه همچنان ارقام منفی را نشان می   ، اند كرده 

 .  2020- 2019های  درصد كاهش بين سال   94و    2021- 2020های  درصد كاهش طی سال   65

درصد و    57درصد، اروپای مديترانه جنوبی با    63ارائيب با  اما درخصوص زيرمناطق، زيرمنطقه ك

با   از آن خود كرده  54آمريکای مركزی  را  بيشترين ميزان رشد  تدرصد رشد،  به  باز هم  اما  كيد  أاند. 

قبل  های  سازمان جهانی جهانگردی هنوز اختالف ميان وضعيت موجود اين مناطق با عملکردهای سال

 . است از شيوع بيماری، چشمگير 
 

   2020- 2021هاي  در سالالمللی  بین  گردشگريهاي  . وضعیت ورودي1  شکل

 )قبل و حین شیوع بیماري(؛ سازمان جهانی جهانگردي 

 

 

 

 
 

 
 

تريليون    9/1برابر با    2021در سال    ـ   توليد ناخالص داخلی گردشگری  ـ   سهم گردشگری در اقتصاد

رشد داشته است، اين در حالی است كه هنوز    2020تريليون دالر سال    1/ 6كه نسبت به    ست دالر آمريکا

 خورد.  چشم میتريليون دالر آمريکا در قبل از شيوع كرونا، اختالف قابل توجهی به 5/3نسبت به رقم 

  كه رفت؛    فراتر  دالر  ميليارد  700  از  2021  سال  در  المللیبين  گردشگری  از  حاصل  صادراتی  درآمد

 تريليون  1/ 7  از  نيمی  از  كمتر  بوده و  ناچيز  بهبودی  سفر،  باالی  هایهزينهدليل  به  2020  سال  به  نسبت

 .است 2019 سال در  شده  ثبت دالر

 جهان

 +4:  %2020-2021هاي سال

 آمریکا  - 72: %2019-2020هاي سال

 + 17:  %2020-2021هاي سال

 - 63: %2019-2020هاي سال

 آفریقا

 + 12:  %2020-2021هاي سال

 - 74: %2019-2020هاي سال

 آسیا و اقیانوسیه

 - 65:  %2020-2021هاي سال

 - 94: %2019-2020هاي سال

 اروپا 

 + 19:  %2020-2021هاي سال

 - 63: %2019-2020هاي سال
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 مهم گردشگري در سه سال اخیر هاي . خالصه وضعیت شاخص1  جدول

 واحد  شاخص 
 سال

2019 2020 2021 

 نفر  1المللی گردشگری بينهای ورودی
5/1 

 ميليارد نفر 

400 

 ميليون

415 

 ميليون

)دريافتی گردشگری  المللی بين  درآمد از صادرات گردشگری

 2ونقل( المللی+ هزينه حملبين

دالر  

 آمريکا 

7/1 

 تريليون 

638  

 تريليون 

700-800  

 ميليارد

 3كمك مستقيم گردشگری به توليد ناخالص داخلی 
دالر  

 آمريکا 

5/3 

 تريليون 

6/1  

 تريليون 

9/1 

 تريليون 

 .2022 جهانگردی، جهانی  سازمان : مأخذ
 

  دالر  1500  با  برابر  2021  سال   درالمللی  بين  مسافر  هر  از   دريافتی   ميانگين ها  تخمين  براساس

  اين.  است  يافته  افزايش  2020  سال   در   آمريکا   دالر   1300  دريافتی   به  نسبت   رقم  اين  كه  بوده  آمريکا

  خدمات   قيمت   افزايش  همچنين   و  اقامت  طول  افزايش  سفر،  برای  اندازهاپس  افزايش  دليلبه  افزايش

 . است بوده اقامت وونقل حمل

 

 4به روایت سازمان جهانی جهانگرديگردشگري  آتی  روندهاي. 1- 2

  سال  در   است  ممکن المللی  بين  گردشگران  ورود   كه   دهدمی  نشان  سازمان جهانی جهانگردی  سناريوهای 

  درصد  63  تا 50 هنوز رقم اين حال، اين با .كند  رشد درصد 78 تا 30 بين  2021 سال به نسبت 2022

اوميکرون  است  گيریهمه  از   قبل   سطح   از   كمتر  نظير  اشکال جديدی  كه شيوع  است  اين در حالی   .

های  ها و ممنوعيتتواند روندهای بهبود جهانی را مختل كرده و برخی كشورها را به حفظ محدوديتمی

صورت غيرمتوازن در حال پيگيری است  موجود تشويق نمايد. انجام واكسيناسيون نيز در سطح جهانی به

 اند.و به همين جهت بسياری از كشورها همچنان مرزهای خود را بسته نگه داشته

  تورم،   افزايش  نفت،   قيمت  افزايشدر مناطقی همچون آسيا و اقيانوسيه، مشکالت اقتصادی همچون  

آتی  میتأمين    زنجيره  در  اختالل   ادامه   و  بدهی   باالی   حجم  بهره،  نرخ  تمالیاح  افزايش تواند عملکرد 

المللی را با ضعف همراه سازد. اين در حالی است كه در مناطق اروپا و آمريکا با توجه به گردشگری بين

تسريع در بهبود  سفر،    هایمحدوديتزمان بسياری از  مه   رفع  و   واكسيناسيون  گسترشروندهايی همچون  

 بينی است.  قابل پيش 2022گردشگری در سال 

روند درخصوص  های خبرگان حوزه  نگرش  ی منظور احصادر اين ميان، سازمان جهانی جهانگردی به

است. زنده  باز پرداخته  جهانی  سطح  در  حوزه  متخصصان  نظر  گردآوری  به  گردشگری  صنعت  سازی 

 
1. International tourist arrivals (overnight visitors) 

2.  Export revenues from international tourism (international tourism receipts + passenger transport) 

3. Tourism Direct Gross Domestic Product (TDGDP)  

 ر.ك:  .4

https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism 
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ژوئ در  شده  انجام  نظرسنجی  آخرين  بازگشت    63،  2022  نبراساس  كه  معتقدند  كارشناسان  درصد 

 يا پس از آن محقق خواهد شد.   2024در سال   19كوويد ـ گردشگری به حالت پيش از شيوع بيماری  

 

گردد«، می  ال »چه زمانی گردشگري به وضعیت قبل از شیوع کرونا بازؤ. پاسخ به س2  شکل

 نظرسنجی سازمان جهانی جهانگردي

   
 آمریکا  آفریقا  جهان 

   
 خاورمیانه اروپا اقیانوسیه -آسیا

 

تواند می  دارندرتوجهی برخو  خصوص در كشورهايی كه از بازارهای داخلی قابل هگردشگری داخلی ب

 های سازمان جهانی جهانگردی صنعت گردشگری ايفا نمايد. براساس نظرسنجی  ینقش كليدی در احيا

اندازی صنعت سفر  راه  نگرش به نقش كليدی گردشگری داخلی در باز   ـ   آغاز شده   2020كه از سال    ـ

درصد در    53تر شده تا جايی كه اين رقم به  های پيشين مثبتدر هر نظرسنجی نسبت به نظرسنجی

  آخرين نظرسنجی رسيده است.

سال 

و 2024

پس از آن

63%

سال 

2023

32%

سال 

2022

5%
سال 

2024

و پس 

از آن

50%

سال 

2023

33%

سال 

2022

سال 17%

2024

و پس 

از آن

54%

سال 

2023

46%

سال 

2022

0%

سال 

2024

و پس 

از آن

83%

سال 

2023

16%

سال 

2022

1%
سال 

و 2024

پس از 

آن

64%

سال 

2023

32%

سال 

2022

سال 4%

2024

و پس 

;از آن

%50

سال 

؛ 2023

50%
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28؛ بله

32/67؛ بله

41؛ بله

50؛ بله

53؛ بله

55؛ نسبتا

52/48؛ نسبتا

43؛ نسبتا

42؛ نسبتا

40؛ نسبتا

17؛ خیر

14/85؛ خیر

16؛ خیر

8؛ خیر

7؛ خیر

0 10 20 30 40 50 60

2020اكتبر 

2021 ژوئن 

2021می 

2021سپتامبر 

2022ژوئن 

خير نسبتا بله

 صنعت گردشگري کمك نماید؟«   يتواند به احیامی  »چقدر گردشگري داخلی  الؤ . پاسخ س1  نمودار

 )درصد(   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .2022سازمان جهانی جهانگردی،   :مأخذ

 

به عقيده سازمان جهانی جهانگردی گردشگری داخلی، مقاصد نزديك، فعاليت در فضای باز همچون 

 را تشکيل خواهد داد.  2022گردی و گردشگری روستايی، روندهای اصلی سفر در سال طبيعت

 

 شده توسط سازمان جهانی جهانگرديبینی. روندهاي پیش2جدول  
 پذیري بیشترمسئولیت مقاصد نزدیك 

دهد  می  مثبتی از احيا را نشانهای  »گردشگری داخلی« نشانه

و مردم تمايل به سفر و گذران اوقات فراغت در »مقاصد نزديك  

 به محل سکونت« خود را دارند.  

و محلی اصالت  بر    پايداری،  اثر مثبت  ايجاد  به  بودن؛ مسافران 

 باشند.  جامعه محلی توجه داشته و در جستجوی اصالت می

   کرد بیشترتر و هزینهاقامت طوالنی فاصله گرفتن 

جاده سفرهای  روستايی،  گردشگری  بهطبيعت،  دليل  ای 

گذران اوقات  های  های سفر و تالش برای كسب تجربهمحدوديت

 فراغت در »فضای باز« مورد توجه خواهد بود.  

نسبت گذشته طوالنی به  به  سفرها  مايل  افراد  و  بود  خواهد  تر 

 باشند. صرف هزينه بيشتری برای كاالسفر می

 .2022انی جهانگردی، سازمان جه   :مأخذ

 

 1. روندهاي آتی گردشگري به روایت شوراي جهانی سفر و گردشگري 3-1

بينی روندهای آتی  به پيش  19كوويد ـ  با توجه به شيوع بيماری    نيز  شورای جهانی سفر و گردشگری

 صنعت گردشگری در ذيل چهار حوزه پرداخته است:

 
1.  World Travel and Tourism Council (WTTC). To Recovery and Beyond. The Future of Travel 

and Tourism in the Wake of Covid- 19. September 2020   
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 تغییر الگوهاي تقاضا  الف(

اين اساس،    شورای جهانی سفر و گردشگری، الگوهای سفر دچار تحوالتی خواهد شد. بربنابه گزارش  

پذير« سوق پيدا خواهد كرد.  بينیاعتماد و پيش  »آشنا، قابل  مقاصدترجيحات مسافران به سمت انتخاب  

 ای خواهد داشت.  قابل مالحظهتأثير  در اين ميان، دسترسی به اطالعات شفاف در افزايش تقاضای سفر

داخلی«، »درون  انتخاب مقاصد باز منطقه»تعطيالت  فضاهای  فعاليت در  بر  « در  ای« و »متمركز 

آنكوتاه با  الگوهايی كه مشاغل و مقاصد گردشگری  گردند.  منطبق میها  مدت مورد توجه قرار گرفت؛ 

 ند. شوغافل  المللی  بين های گردشگریاندازی مجدد ظرفيتته كشورها نبايد از تالش در جهت راهالب

  فرصتی   گردشگری  و  مسافرت  بخش  نيست،  مشخص  هنوز  تغييرات  اين  عمر  طول  اگرچه

دارد. در اين    محلی  جوامع  با  مشاركت  ايجاد  و  رايج  وكاركسب  هایمدل  در  بازنگری  برای  فردمنحصربه

باارزش »مردم محلی«  كه  توجه داشت  بايد  از شيوع  خصوص  پس  توسعه گردشگری  در  دارايی  ترين 

 خواهد بود.  19كوويد ـ بيماری 

 اهمیت بهداشت و سالمت ب( 

ای ژه، توجه به نکات ايمنی و حفظ سالمت در سفر از اهميت وي19  كوويد ـبا توجه به شيوع بيماری  

  های نگرانی  و  كارشناسان   هایتوصيه  شخصی،  تجربياتدار است. در اين ميان، مواردی همچون  ربرخو

ارتباط  به »تغيير رفتار مصرف  گذاریفاصله  به  مربوط كنندگان سفر« در گذر زمان منجر خواهد شد. 

 . است  تبهداشتی واحد در زنجيره ارزش نيز حائز اهميهای  وكارها برای اجرای پروتکلنزديك ميان كسب

  كاركنان،   و  مسافران  هببايد توجه داشت كه در جنبه بهداشت و سالمت نيز ارائه »اطالعات دقيق«  

     .است داررای برخواز اهميت ويژه محلی  جوامع و  بازديدكنندگان وكنندگان تأمين و مشاغل 

 توجه به فناوري و نوآوريج( 

به  )كاتاليزوری(  «تسهيلگریبه »  عمالً  19  كوويد ـشيوع بيماری   كارگيری  برای استقبال از نوآوری و 

كه   آورده  فراهم  را  فضايی  بيماری  اين  كه  جايی  تا  است.  شده  تبديل  گردشگری  بخش  در  فناوری 

آن، ماندن در    ها قرار گرفته است. عالوه برتری در دستور كار سازمانصورت سريع»ديجيتالی شدن« به

اينترخانه و سفارش از طريق  از تکنولودهی  برای استفاده  انتظارات مشتريان  در  را  های جديد  ژینت، 

 صورت روزافزونی افزايش داده است.  تجربه سفر به

فعاليتاقبال   غيرحضوری شدن  مجازی،  فضای  به  و  ها  مردم  كاركنان  دوركاری  از  استفاده  حتی 

مراتب نسبت به  سايبری« بههای ديجيتالی موجب شده تا موضوع »امنيت  گيری هويتهمچنين شکل

 د.  شودار رگذشته از اهميت بيشتری برخو

   ي در صنعت گردشگريرویکرد پایدارتوجه به  د(

 بر   تأثير  و  طبيعی  های زيستگاه  احيای  تا   گرفته  نژادپرستی  ضد  و  بيکاری  گسترده  هایجنبش  از
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ويژه  به .  جانی دوباره گرفته است  سازمانی   و  محيطیزيست  اجتماعی،   پايداری  برای  جهان  ها،اكوسيستم

با  افزايش آگاهی رابطه  از آن منجر شده است. در حوزه    زيست  محيطهای عمومی در  به حمايت  نيز 

نيز   بفرايندگردشگری  است.  موضوع  همين  نشانگر  اقشار  هها  درگيرسازی  با  گردشگری  صنعت  عالوه 

با شرايط كنونی ناشی    نابرابری  و  فقر  كاهش  حال   عين  در  و  جوانان  و  هااقليت  زنان،پذيرتر همچون  آسيب

 تواند نقشی حياتی در »پايدارسازی« ايفا نمايد.  می 19كوويد ـ از شيوع بيماری  

 

 19کووید ـ  و گردشگري در جمهوري اسالمی ایران . 2

بر صنعت گردشگری كشور به روايت منابع خارجی و    19  ـبخش به بررسی اثرات شيوع كوويد    در اين

شده  بينی  پيش  وجود آمده و همچنين روندهای منظور تعديل وضعيت بهداخلی، اقدامات انجام شده به

     برای آينده اين صنعت در كشور اشاراتی خواهد شد:

 

 1گردشگري   و  سفر  جهانی   شوراي  روایت  به  بحران   زمان  در  ایران   گردشگري   وضعیت  ترسیم.  2- 1

براساس گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری، سهم گردشگری از اقتصاد كشور يعنی ميزان كمك  

اشتغال در گردشگری    2.درصد كاهش داشته است  48گردشگری به توليد ناخالص داخلی كشور در حدود  

كه ارقام نشانگر از دست    اين بحران آسيب ديده است. تا جايی تأثير    نيز به استناد آمار ارائه شده تحت

 .  است هزار شغل در اين صنعت  307رفتن در حدود 
 

 کالن اقتصاد گردشگري به گزارش شوراي جهانی سفر هاي  . تغییرات شاخص3  جدول

 19 ـ  اثر شیوع بیماري کووید  بر

 واحد  شاخص 
 سال

 میزان تغییرات )درصد( 
2019 2020 

 - 6/48 913962 778910 ميليارد ريال  كمك به توليد ناخالص داخلی 

 - 6/16 9/1544 1852 هزار نفر  كمك به اشتغال 

 - 1/44 596053 1066520 ميليارد ريال  محل گردشگران داخلی  درآمدها از

 - 7/86 9/37002 277916 ميليارد ريال  درآمدها از محل گردشگران خارجی )ورودی(

 .2021شورای جهانی سفر و گردشگری،    :مأخذ
 

را تجربه كرده؛  درخصوص   افتی چشمگير  از گردشگری  نيز درآمدهای حاصل  گردشگری داخلی 

. در آمدهای حاصل  است  از محل گردشگران خارجیها  مراتب كمتر از افت دريافتیهرچند اين كاهش به

ميليارد ريال رسيده است؛ يعنی چيزی    596,053ميليارد ريال به    1,066,520از گردشگری داخلی از  

 درصد كاهش.   44در حدود 

 
1   . World Travel and Tourism Council (WTTC). (2022). Iran 2021 Annual Research: Key Highlights. 

 رسيده است.   2020هزار ميليارد لاير در سال  91به حدود  2019هزار ميليارد لاير در سال  177از حدود  .2
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از   كشور  به  ورودی  گردشگران  از  حاصل  درآمدهای  به    277,916ميزان  ريال   37,002ميليارد 

رآمدهای حاصل از گردشگران خارجی در كشور  د   19كوويد ـ  ميليارد ريال رسيده؛ يعنی پس از شيوع  

تغييراتی صورت  ها  درصد كاهش يافته است. در اين ميان، اگرچه در ترتيب ميزان ورودی  86در حدود  

دهند. قابل  می  كشور اول گردشگرفرست به ايران را همسايگان آن تشکيل   پنج اما همچنان    ، گرفته است

خود رونا رتبه اول واردكنندگان گردشگری به كشور را بهتوجه اينکه كشور عراق چه قبل و چه حين ك

 اختصاص داده است.  

 

 به کشور در قبل و حین شیوع بیماري کروناها  از ورودي  أمقایسه سهم هر کشور مبد  .3شکل  
 2019 سال 2020 سال

  
 .2021شورای جهانی سفر و گردشگری،    :مأخذ

 

سهم گردشگری داخلی به نسبت گردشگری   2020و    2019سال    شايان توجه است كه در هر دو 

توجه بيشتر به    19  كوويد ـنظر با شيوع بيماری  هالمللی بيشتر بوده است. اين در حالی است كه ببين

 سمت گردشگری داخلی متمركز شده است.  
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این صنعت در قبل و حین  هاي  و داخلی از دریافتیالمللی بین  . مقایسه سهم گردشگري4شکل  

 بیماري کرونا   شیوع
 2019 سال 2020 سال

  
 .همان :مأخذ

 
  فرهنگی،   میراث  وزارت  روایت  به  بحران   زمان  در  ایران  گردشگري  وضعیت  ترسیم.  2- 2

 دستی  صنایع و گردشگري

ماهه اول سال  9گردشگری و صنايع دستی تنها در    طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت ميراث فرهنگی، 

)پيش از شيوع كرونا( تعداد گردشگران ورودی به كشور    1398  نسبت به مدت مشابه در سال  1399

 اند.  درصد كاهش داشته 91درصد و تعداد گردشگران خروجی از كشور حدود  93حدود 

 

نسبت به مدت    1399ماهه اول سال  9. تعداد گردشگران ورودي و خروجی از کشور در  4  جدول

 1398مشابه در سال  
 تغییرات 1399ماهه اول سال 9 1398ماهه اول سال 9 گردشگران 

 - 9/93 449.000 7.377.000 ورودی

 - 80/91 706.000 8.707.000 خروجی 

 .1400 دستی، صنايع و گردشگری  فرهنگی، ميراث  وزارت  :مأخذ
 

درصد    88ماه حدود    11طی    1398نسبت به سال    1399تعداد گردشگران داخلی نيز در سال  

 كاهش را تجربه كرده است:
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110،801؛ مراكز اقامتی

ی تفريح-مراكز اپذيرايی

39،740؛ بين راهی

؛ دفاتر خدمات مسافرتی

34،077

؛ راهنمايان گردشگری

9،631

موسسات آموزشی 

5،345؛ گردشگری

ارزيابان و شركت های 

4،978؛ ارزيابی
شركت های حمل و نقل 

2،571؛ گردشگری

 1398نسبت به مدت مشابه در سال    1399ماهه اول سال  11. مقایسه تعداد گردشگران داخلی در  5  جدول 
 تغییرات 1399ماهه اول سال  11 1398ماهه اول سال  11 گردشگران 

 -88 32.286.000 274.981.000 داخلی 

 .همان :مأخذ

 
استعالم انجام شده از وزارت ميراث فرهنگی و گردشگری با شيوع   آخرين  براساسعالوه بر اين،  

  207,143اند و  نفر در حوزه گردشگری شغل خود را از دست داده  87,525درمجموع    19كوويدـ   ويروس  

 گردشگری خسارت وارد شده است.  تأسيسات   ميليارد ريال به

درصد خسارت بيشترين ميزان خسارت را متحمل شده است؛ معادل   54اين ميان، مراكز اقامتی با    در

درصد خسارت در جايگاه دوم   19راهی با  تفريحی بين    ـ   ميليارد ريال. پس از آن مراكز پذيرايی  110,801

 ريال  ميليارد   39,740دارد؛ برابر با  قرار  19ـ  كوويددر گردشگری از شيوع بيماری    ديده صدمه  هایبخش 

 (.درصد  16)  است  ساخته  خود   آن  از  را  خسارات  سوم  جايگاه  مسافرتی  خدمات  دفاتر .  خسارت 

 

 گردشگري ناشی هاي  میزان خسارات وارد بر بخش  .2نمودار  

  ( ريال )ميليارد    به تفکیك بخش   19کووید ـ  از شیوع بیماري    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1400 دستی، صنايع و گردشگری  فرهنگی، ميراث  وزارت  :مأخذ

 

اند؛ خود ساختهلحاظ ميزان بيکاری ناشی از شيوع بيماری نيز بيشترين سهم را از آن  هبمراكز اقامتی  

درصدی دومين بخشی است كه در    18نفر. دفاتر خدمات مسافرتی با سهم    47,079درصد برابر با    52

نفر.   15,872صنعت گردشگری كشور بيشترين ميزان بيکاری از ِقبل اين بحران را متحمل شده است؛  
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47،079؛ مراکز اقامتی

-مراکز اپذیرایی

؛ تفریحی بین راهی

15،108

دفاتر خدمات 

15،872؛ مسافرتی

راهنمایان 

؛ گردشگري

7،061

موسسات آموزشی 

1،167؛ گردشگري

ارزیابان و شرکت هاي 

913؛ ارزیابی شرکت هاي حمل و نقل 

325؛ گردشگري

پذيرايی   17 مراكز  سهم  بيما  ـ  درصد  شيوع  صدمات  ميزان  از  راهی  بين  در تفريحی  اشتغال  بر    ری 

 گردشگری بوده است. وكارهای كسب

 

   )نفر( گردشگري هاي  در بخش  19ـ    . میزان بیکاري ناشی از شیوع بیماري کووید 3  نمودار

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 . همان: مأخذ

 

را متحمل    در صنعت گردشگری  خسارت  ن ميليارد ريال بيشترين ميزا  46,232خراسان رضوی با  

دومين  عنوان  به  ميليارد ريال خسارت با اختالف چشمگيری  19,672شده است. پس از آن، تهران با  

ميليارد    18,581قابل طرح است. خراسان جنوبی با    19كوويد ـ  ديده از شيوع بيماری  استان خسارت

 ريال خسارت در جايگاه سوم قرار دارد.  
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 گردشگري ناشی از شیوع بیماري هاي  ش. میزان خسارات وارد بر بخ4  نمودار

 به تفکیك استان  19کووید ـ    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .همان :مأخذ

 

نفر. پس از آن تهران با   18,103در صنعت نيز خراسان رضوی جايگاه اول را دارد؛ لحاظ بيکاری  هب

 ترتيب در جايگاه دوم و سوم قرار دارند.  نفر به 8,886نفر و لرستان با  10,008

 

 به تفکیك استان   19کوویدـ   گردشگري ناشی از شیوع بیماري  هاي  . میزان بیکاري در بخش 5  نمودار 
 ( ريال   ميليارد )   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 همان. :مأخذ
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 1بر صنعت گردشگري 19ـ  . عملکرد ایران براي تعدیل اثراث ناشی از شیوع کووید3-2

از به بهوكارهای  كسب  منظور حمايت  اين حوزه  گردشگری برخی تسهيالت  فعالين  برای  صورت خاص 

 : ازجملهتعريف شد. 

 افزودهارزش بر ماليات  و  درآمد بر ماليات از اعم  ماليات مقطعی امهال ▪

 بانکی  تسهيالت اقساط بازپرداخت مقطعی  تعويق ▪

   دستی   صنايع   و   گردشگری   واحدهای   در   شاغل   پرسنل   كارفرمايی   بيمه   حق   درصدی   23  پرداخت   امهال  ▪

 اقساطی   صورت ه ب   آن   از   پس   و   صورت مقطعی به (  گاز   و   برق   آب، ) انرژی  های  حامل   قبوض   پرداخت   تعويق  ▪

  گردش،  در  سرمايه  تضمينی  اوراق  از  دستی   صنايع   و   گردشگری  فعاالن  و  واحدها   از  استفاده   امکان  ▪

   (گام  طرح) مولد  اعتبار  گواهی

 درصد   12 نرخ با بانکی تسهيالت  از استفاده  امکان ▪

. پرداختهيالت مورد اشاره  رسته اصلی مشمول تس   13وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی به شناسايی  

شده،    13از   شناسايی  اصلی  دستی    سهرسته  صنايع  و  گردشگری  فرهنگی،  ميراث  وزارت  به  رسته 

های  گردشگری، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، شركتهای  سيسات و اقامتگاهأاختصاص يافت. ت

رسته فرعی شناسايی شده در حوزه گردشگری برای دريافت تسهيالت    34بازاريابی ديجيتالی و غيره جزء  

پيگيریمی  شماربه با  تورهای  های  روند.  راهنمايان  نظير  صنعت  فعالين  برخی  گردشگری  وزارت 

هستند نيز مشمول دريافت تسهيالت  انفرادی    ما بوده يا دارای بيمهفرخويشكه  ها  گردیگردشگری و بوم

 مرتبط با كرونا شدند.  

بر بدنه گردشگری،   19كوويد ـ  ناشی از شيوع بيماری  های  عالوه بر اين، با توجه به تشديد آسيب

 ميليون ريال افزايش يافت. 160ميليون ريال به  120سقف تسهيالت از 

د. در اين ميان،  شمحور به متقاضيان در سامانه كارا ارائه  محور و بنگاهتسهيالت در دو قالب اشتغال 

محور  ميليارد ريال و مبلغ پرداختی در حالت بنگاه  74/6110محور برابر با  صورت اشتغالمبلغ پرداختی به

  2.ميليارد ريال بوده است 08/8253معادل 

 

   دیده از کروناگردشگري آسیبوکارهاي  کسب  محور بهمحور و بنگاه. تسهیالت اشتغال6  جدول
 ( ريال )ميليارد  

محور اشتغال  محوربنگاه 

مبلغ 

 پرداختی 

تسهیالت 

 درخواستی 

اشتغال به 

 نفر
 فقره پرونده 

مبلغ 

 پرداختی 

تسهیالت 

 درخواستی 
 فقره پرونده 

74/6110  66/10192  51152 19230 08/4789  56/8253  11251 

 .1400وزارت ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی، : مأخذ

 
 باشد.  اطالعات اين بخش براساس استعالم از وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مي  1.

 باشد. مي  1400اعداد براساس استعالم اخذ شده از وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در سال  2.
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خالـصه   ـصورتبه  یگردـشگر حوزه  در  كرونا بحران  دوران  در ـشده  انجام  اقدامات  هيكل  ن،يا بر عالوه

اسو  گر  ،یفرهنگ  راثيم  وزارت  گزارش براـس نا  یگردـش ت  عيو ـص تاد مل  یدـس رح ذ  یو ـس   ل يكرونا، به ـش

 :شودیارائه م

 

 اقدامات انجام شده در دوران کرونا در جهت حمایت از صنعت گردشگري .  7  جدول
 هااقدامات و فعالیت  رویکرد

و   مديريت بحران

 اثرات آن  كاهش

 ها گروه پذيرترينآسيب از حفاظت و خوداشتغالی از محافظت شغل، حفظ به نمودن تشويقـ 

 بخش  فعاالن برای روانی امن محيط و اميد و اعتماد ايجاد  و نفعانذی از معنویهای حمايتـ 

 پرداخت به و اقدام صنعت به وارده خسارات تعيين وها  آسيب شناسايی قالب در اقتصادی و مادیهای  حمايتـ  

 تسهيالت 

 نفعان ذی برای مالی تأثيرگذار مقررات و عوارض ها،هزينه در بخشش و تعويق تقسيط، امهال،ـ 

 مشتری  اعتماد و محافظت از اطمينانـ 

 ديجيتال های مهارت ويژهبه ها،مهارت یارتقا از حمايتـ 

 جهانی  و ایمنطقه ملی، اقتصادی اضطراریهای بسته در گردشگری دادن قرارـ 

حمايت   و حفاظت

سالمت   و مردم از

 آنان 

 یدست عي صنا  ديتول یهاكارگاه و یگردشگر اماكن در یبهداشت یهاپروتکل قيدق یاجراـ 

 دات يتول از گونهني ا  در یخانگ مشاغل بر تمركز و یدست عي صنا  یانفراد  یهارشته یمجاز آموزشـ 

 ران يا یگردشگر یهاليپتانس وها جاذبه یمعرف و یمجاز یگردشگر توسعهـ 

 های روش اجرای

 در و انگيزشی نرم

 كنار 

 آورالزامهای شيوه

 سخت  و

 كاهش و خيرأبه ت را سفرها انجام المقدورحتی تا غيرضروری هایمسافرت تعداد كاهش برای را الزم زمينه ايجادـ  

 دراندازد.

 و اماكن گردشگری در كرونا بيماری  با مقابله  كميته »دبيرخانه خدمات سفر به  ی ستاد مركز  تي وضع ل يبا تبدـ 

 .است گرديده متوقف نوروزیسفرهای   انجام به مردم ترغيب و تشويق و ريزیبرنامه ورزشی« هرگونه فضاهای

 در فرهنگیـ    تاريخی  اماكن وها  موزهكاخ ها،موزه تمامی ها،استان كل ادارات همه به ارسالی بخشنامه حسبـ  

 .داشت فعاليت خواهند كاری ساعت حداقل با ايام ساير در و تعطيل نوروزی رسمی تعطيالت ايام

 و يابند ضدعفونی دسترسی مواد به اندنتوانسته كه هايیهتل ويژههب  گردشگری سيساتأت صاحبان به ابالغ باـ  

بود مجاز دهند، تطبيق كرونا بيماری با مقابله  بهداشتیهای  پروتکل  با  را خود  چرخه از را خود خواهند 

 .ننمايند مسافر به پذيرش اقدام و نموده خارج شده بينیپيش تشريفات یط بدون رسانیخدمات

 در كرونا شيوع ويروس با مقابله دستورالعمل رعايت  حيث از ويژههب پوشش تحت سيساتأت فعاليت بر نظارتـ  

 .است شده تشديد گردشگری سيساتأت

  تعطيلی ربط جهتذی مراجع به غيرمجاز واحدهای و معرفی شناسايیـ 

 ... وها تبليغات آژانس سفر، مقاصد معرفی قيمت،ارزان سفرهای تورها، سفر نظير تخفيفهای  لغو تمامی مشوقـ 

 منظور كاهش تقاضای سفر و خدمات گردشگری بهراسترداد وجوه رزـ 

 همان. :مأخذ

 

 ی دست   ع ی صنا   و   ي گردشگر   ، ی فرهنگ   راث ی م   وزارت   ی ن ی ب ش ی پ   به   کشور   ي گردشگر   ی آت   ي روندها .  2- 4

گر  ،یفرهنگ  راثيوزارت مبنابه گزارش   نا  یگردـش ت  عيو ـص گری در  های  گيریجهت  یدـس نعت گردـش ـص

 آينده دستخوش تغييراتی خواهد شد. اين تغييرات در نمودار ذيل نشان داده شده است:
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 روندهاي قبلی و آتی گردشگري در کشور.  8  جدول
 آتی وضعیت قبلی  وضعیت

 از سفرهای خارجی •

 سفرهای مقاصد دور  از •

 ایاز سفرهای غيربرنامه •

 از شکل طوالنی •

 1نمايشگاهی )مايس(  ـ  همايشی  گردشگریاز جمعی و  •

 از اماكن شلوغ •

 عمومیونقل  حملسفر با    از •

 از سفر به اماكن بسته تاريخی •

 رهزينهاز سفرهای پُ •

 هااز استفاده از غذای رستوران •

 پذيرها و اماكن ارزاناز اقامت در مهمان •

 از اقامت چند شب •

 توجه به خدمات پذيرايی •

 پيراز سفرهای افراد مسن و  •

 از توجه به اقالم معرفی و تبليغات •

 ایهای بيمهتفاوتی به حمايتبی •

 ایهای صنفی و حرفهرجوع به تشکل •

 به گردشگری داخلی •

 ایبه سفرهای منطقه •

 به سفرهای گزينشی •

 های كوتاهبه زمان •

 به انفرادی و خانوادگی •

 به اماكن خلوت •

 به وسائط شخصی •

 گردیهای باز و طبيعتبه محيط •

 صرفههسفرهای ارزان و ب به   •

 بندی شدهبه استفاده از اغذيه خانگی يا بسته •

 ی شخص   ی چادرها   ا ي   / ی بهداشت   ستاره   5  و   4  ی ها هتل   در   اقامت   به  •

 روزهرونق گردشگری يك ـ  به كاهش اقامت شبانه •

 اقبال به خدمات بهداشتی و ضدعفونی •

 سفر افراد ميانسال و جوانان/ سفرهای چابك •

 های بهداشتیپروتکلبه توجه به   •

 ضرورت تشکيل صندوق حمايتی برای جبران خسارات •

 های مالیهای اقتصادی و بنگاهرجوع به تشکل •

 همان. :مأخذ

 
 سازي گردشگريزنده  در ارتباط با باز  جهانی هاي سازمان هايپیشنهاد. 3

صنعت   یوجود آمده و احيا برای كنترل وضعيت بهجهانی های ی كه سازمانهاي در اين قسمت، پيشنهاد

 : شودمی اند، مرورگردشگری مورد توجه قرار داده

 

 2کلی سازمان جهانی جهانگردي براي احیاي گردشگري پیشنهادهاي . 1-3

دهد.  می  اولويت را برای احيای صنعت گردشگری در سطح كالن ارائههفت    سازمان جهانی جهانگردی 

 گيرند:از اقدامات را در برمیای ها، مجموعههريك از اين اولويت

  

 
1. MICE Tourism (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions)  

است که شامل    یاز انواع گردشگر  یک یها(  شگاه ي نما  يا  ادهايدها، روها، کنفرانس ش يزها، انگ مالقات   یعن ی)   يسما   یگردشگر
رو ت يفعال و  به ی م   یتجار  یدادهايها  عموم شود.  شامل    هاييفعاليت و    يدادهارو   يسما   یدادهايرو   ،یطور  که  هستند 

 یزريبا برنامه   یاند. محل اجتماع الزم است که مکانمکان جمع شده   يك  ردارند و د  یمشترک   يقاند که عالی کنندگانشرکت 
برگزار محل  باشد.  و سهولت   ،یدرست  ن  یبراياز  ن   مورد  یهافضا  کردن  مافراد شرکت   ازيبرطرف  فراهم  را    سازدی کننده 

 . (1397پيرمحمدزاده، 

2  . World Tourism Organization (UNWTO). (2020). Priorities for Tourism Recovery 
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 گردشگري  صنعت  جهانگردي براي احیاي  جهانی  سازماناولویت پیشنهادي  .9  جدول
 مشاغل از حمایت و نقدینگی مینأت ـ اول اولویت

 ها.متوسط، كارآفرينان و خوداشتغال ـ  كوچكهای  اقدامات حمايتی از شركتـ 

ها،  مين اجتماعی و همچنين هزينه قبوض حياتی برای شركتأتهای  مالی، بيمههای  انداختن پرداختمعافيت، كاهش يا به تعويق  ـ  

 پذيرتر( خصوص اقشار آسيبهو كارگران )ب ها خوداشتغال

سرمايه  پذير برای  اعتباری انعطافهای ايجاد ابزارهای مالی برای كمك به نقدينگی )مهلت برای بازپرداخت وام، ضمانت وام يا وامـ 

 در گردش( 

 ها كننده و ضرورت نقدينگی برای شركتها با عنايت به حقوق مصرفبازنگری مقررات مرتبط با كنسلیـ 

 هزينه برای جويندگان كار( افزايش مزايای اجتماعی )مزايای بيمه بيکاری، كمكـ 

 آمده حمايت از كارگران و كارجويان در انتقال به مشاغل جديد در شرايط پيشـ 

 المللی( كارگری )براساس استانداردهای بينهای و اتحاديهها اطمينان خاطر از تعامل ميان شركتـ 

 بهداشت و ایمنی مینأت طریق  از اعتماد بازیابی ـ دوم اولویت

 مسافران در تمامی عناصر زنجيره ارزش و در هر مرحله از سفر ها ايمنی و بهداشتی برای كاهش ريسكهای تنظيم پروتکل ـ 

 اقدامات در حال اجرا در مقصد يا شركت ميزبان درخصوص  ارائه اطالعات شفاف به مسافران ـ 

كه در صورت مريض شدن در مقصد يا  هايی  انتظارات قابل تصور برای مسافران )حقوق و ضمانتدرخصوص  رسانی كافی  اطالعـ  

 توانند انتظار داشته باشند( می طی سفر

 خاطر محور، همدلی و اطمينانارتباطات انسانكيد بر أتـ 

 اقدامات انجام شده در مقصد برای اعتمادسازی  درخصوص رسانی اطالعهای  اندازی كمپينراهـ 

 گردشگري آمیزموفقیت اندازيراه باز براي خصوصی و عمومیهاي بخش میان همکاري ـ سوم اولویت

 سالمت   با مرتبطهای پروتکل اجرای و تعريف  در خصوصی  و عمومی همکاری  برای   هايیمکانيسم ايجادـ 

  شواهد   بر مبتنی   اينکه   از   اطمينان   برای  بهداشتی   مقامات  و   خصوصی  بخش   با  كامل   هماهنگی  با  متناسب   و  عملی های  پروتکل  ايجادـ  

 .هستند اجرا   قابل و علمی بوده 

 خوبهای نمونه  گذاری دانش وبه اشتراكـ 

 ( آموزشی و مالی) آنها  كاركنان آموزش و مقاصد ها،شركت  سازگاری  از  حمايت برای  هايیمکانيسم تنظيم ـ

 تراطالعاتی مشاركتی و پيشرفتههای گذاری در سيستمسرمايهـ 

 پذیريبازگشایی مرزها با مسئولیت ـ اولویت چهارم

 موجود های راستای حفظ سالمت عمومی با بررسی ريسكمرزی قابل اجرا در  های ها و رويهفرايندكارگيری بهـ 

 سالمت جامعه درخصوص با ميزان ريسك موجود ها سفر برای اطمينان از انطباق آنهای و پروتکلها بازبينی منظم محدوديتـ 

 مسافران برای بخش خصوصی و ها و پروتکلها محدوديتدرخصوص ارائه اطالعات قابل اعتماد و قابل دسترس ـ 

 برای دولت، بخش خصوصی و مسافران ها  و مسئوليتها تعريف نقشـ 

ها به سمت ويزای الکترونيکی، ويزا در بدو ورود يا لغو رواديد و همچنين حذف هزينه ويزا برای  فرايندتسهيل سفر با سوق دادن  ـ  

 تحريك تقاضای سفر 

 هافرایند وها پروتکل سازيهماهنگ ـ پنجم اولویت

 بهداشتی مرتبط با سفر در سطح جهانی های  و رويهها سازی پروتکلهماهنگـ 

 المللی در بازگشايی مرزها ای و بيناطمينان از هماهنگی منطقهـ 

 برای اطمينان از هماهنگی و قابليت همکاری برای تبادل اطالعات مسافران  1ايکائو   توسط   شده   توصيه   المللی بين   استانداردهای   سازی پياده ـ  

 و همچنين مسئولين داخلی ونقل حملگردشگری، سالمت، های مشترك ميان بخشهای اطمينان از هماهنگی در سياستـ 

 المللی در سطح بينها افزارهای رديابی مسافران و پيگيری در جهت عملکرد آن اندازی نرمراهـ 

 نوینهاي فناوري واسطههبافزوده ارزش داراي مشاغل به توجه ـ ششم اولویت

 كند.  می ها، كاركنان و جويندگان كار حمايت را دنبال كنيد كه از اقدامات تحول ديجيتالی مقاصد، شركتهايی سياستـ 

 علم داده.ها، پذيرای ساختارهای جديد باشيد؛ امنيت سايبری، تحليل فرادادهـ 

 
1. ICAO international Standards and Recommended Practices  
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 جديد حمايت كنيد؛ محصوالت جديد، بازاريابی نوين، هوش بازار های از جويندگان كار با مهارتـ 

ارائه خدمات،  های  آموزی به كاركنان در بخشآنالين برای مهارتهای  بهتر و بيشتر و همچنين اجرای آموزشهای  ارائه آموزشـ  

 منیپشتيبانی، فناوری اطالعات، زبان و اقدامات اي

 سسات آموزشی ؤفناوری و ساير م های  ها، شركتديدگان از كرونا با همکاری دانشگاهآنالين رايگان به آسيبهای ارائه آموزشـ 

به  ها  های رايگان آنالين همانند آكادمی آنالين سازمان جهانی جهانگردی و حمايت از توسعه و بازاريابی اين دورهترويج آموزشـ  

 مختلف.های زبان

 یك نُرم جدید عنوان به نوآوري و پایداري ـ اولویت هفتم

 المللی نوآور ملی و بينهای تثبيت اكوسيستمـ 

با شركتهای  برای شركتهايی  ايجاد فرصتـ   به اجرا و  های جديد، سرعتفرايندنوپا برای تسهيل  های  بزرگ جهت كار  بخشی 

 كارآمدسازی 

 نوآورانه های حلبرای ارائه راهها و كارآفرينها آپتشويق استارتايجاد چالشی ملی برای ـ 

 وكار، ارتباطات و تجارب كسبهای ايجاد نوآوری در مدلـ 

 ريزی و مديريت بهتر مقاصد گذاری در تحول ديجيتال برای برنامهسرمايهـ 

 ای در زنجيره ارزش گردشگری تسريع انتقال به سمت اقتصاد چرخهـ 

 كربن در راستای انطباق و تعديل بحران آب و هوايی سمت گردشگری با منابع كارآمدتر و كمتحول به ـ 

بر  و مبتنی افزوده ارزشتعريف ظرفيت قابل تحمل و مديريت مقصد كارآمد؛ ايجاد يك بخش گردشگری پايدار مسئوالنه از طريق ـ 

 گيری و نظارت بر گردشگری اندازههای بهتر سيستمهای  شواهد داده

 .12020«، گردشگری ی احيا های »اولويت گزارشسازمان جهانی جهانگردی،   :مأخذ

 

 2به تفکیك بخش  سازمان جهانی جهانگردي براي احیاي گردشگريپیشنهادهاي .  2-3

  3«اندازی گردشگریراه  عنوان »راهنماهای جهانی برای باز  با  ديگر  در گزارشیسازمان جهانی جهانگردی  

مختلف گردشگری در راستای احيای صنعت گردشگری پس از  های  ثر در بخشؤبه تبيين راهکارهای م

  شيوع بيماری كرونا پرداخته است:

 

 بخش   تفکیك   به  گردشگري   احیاي براي  جهانگردي  جهانی  سازمان  هاي پیشنهاد.  10  جدول

 ( زمینی و دریایی)هوایی،  مرزها ایمن و دقیق مدیریت. 1

 تطبيق عملکرد مرزهای كشور براساس ريسك مترتب بر بهداشت عمومی جامعه ـ 

 دولتی، خصوصی و همچنين گردشگران های تعيين نقش و مسئوليت هريك از بخشـ 

 المللی در بازگشايی مرزهای كشور ای و بينمنطقههای هماهنگی با سياستـ 

 توجه به اطالعات منتشر شده از مراجع بهداشت جهانی  با سفر های پروتکل وها محدوديت بازنگری منظمـ 

 فيزيکی های برقراری حداقل تماس  وبرای اطمينان از تدارك سفرهای ايمن، قابل اعتماد ها  كارگيری فناوریبهـ 

 بهداشتی به بخش خصوصی و گردشگران های و پروتکلها رسانی مناسب از محدوديتاطالعـ 

 ونقل حمل و داخلی  بهداشت،  گردشگری،های بين بخشا  ه هماهنگی اقدامات و سياستـ 

 بازديدكنندگان   المللی و همکاری جهت رديابیبهداشتی سفر با استانداردهای بين  هایرويه و هاسازی پروتکلهماهنگـ 

 ورود يا/و خروج  هنگام  در ها ريسك كاهشـ 

   ويزا   هزينه   حذف  همچنين  و   رواديد لغو  يا  ورود   بدو  در  ويزا  الکترونيکی، ويزای   سمت   به هافرايند تقاضای سفر با سوق دادن   تحريك ـ 

 

 
1  . Priorities for Tourism Recovery 

2  . World Tourism Organization (UNWTO). (2020). Global Guidelines to Restart Tourism 

3. Global Guidelines To restart Tourism    
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 اقدامات مشترك با بخش خصوصی. 2

 بهداشت و سالمت   هماهنگ و جهانیهای پروتکل اجرایـ 

 ايمن   خدمات  ارائه همچنين و بهداشتیهای  پروتکلدرخصوص  پرسنل آموزشـ 

 اجتماعی   و ديجيتالهای رسانه  طريق به گردشگران از ها  مسئوليت وها پروتکلدرخصوص رسانی اطالعـ 

 ضدعفونی تمامی سطوح مورد لمس  ـ 

 شوند می  داشتن برنامه برای كارمندانی كه بيمار ـ 

 ها پروتکل اجرای و  سازیپياده پيگيری برای 19كوويد ـ  داخلی هماهنگی كميته  يك  ايجادـ 

 فيزيکی های ديجيتالی كردن امور و حداقل نمودن تماسبر مبتنی مجدد يندهای ا طراحی فرـ 

   گردشگری مديريت  و ريزیآمار جهت برنامه و گردشگری  ملی و  محلی همکاری مقامات  با  آماری اطالعات ثبتـ 

 بهبود مسئوليت اجتماعی در مشاغل برای تضمين سالمت و رفاه اجتماعی كارگران و بهبود محيط كار ـ 

 ميان بخش عمومی/ خصوصی در جهت بازسازی صنعت گردشگریسازی گفتمانـ 

 سفر هوایی ایمن. 3

 بهداشت 

 دقت بيشتر و افزايش تعداد دفعات نظافت  ـ 

 در تمام طول پرواز ها ارائه ماسك به مسافران و خدمه و اطمينان از استفاده آنـ 

دهد؛ استفاده از  می مسافران با ديگر مسافران و همچنين خدمه را كاهشدر سوار و پياده شدن كه تماس هايی استفاده از روشـ 

 زمان صورت همجلو و عقب بههای  درب

 محدوديت حركت در داخل كابين در طول پرواز  ـ 

 دهد.  می كه حركت خدمه و تعامل ايشان با مسافران را كاهشهايی سازی پذيرايی و ديگر رويهسادهـ 

 مسافران های در ميان صندلیها گذاریرعايت فاصلهـ 

 كننده در پرواز برای مسافران و خدمه  ارائه دستمال ضدعفونیـ 

 دستی  های كاهش بار داخل كابين و محدود كردن چمدانـ 

 مشارکت 

 خدمات فرودگاهی  های كاهش هزينهـ 

های  مکانيسم ازجمله های ايکائو  فرايندآفرينان و همچنين و ساير نقشها ها، فرودگاهاطمينان پيدا كردن از هماهنگی با دولتـ 

 هماهنگی ملی. 

 نوازي مهمان. 4

 بهداشت 

   نظافت دفعات تعداد افزايش  و بيشتر  دقتـ 

   مهمانان به روزبه  و سادههای روش با   بهداشتیهای  پروتکلدرخصوص  رسانی اطالعـ 

  حداقل   با  هتل  به  مهمانان  در هنگام ورود  غيره  و  بنفش   یماورا  نور  الکترواستاتيك،های  اسپری  همچون  جديدهای  روش  از  استفادهـ  

 كنندهضدعفونی و ماسك  دستکش، شامل مدگويی آخوش پك  يك ارائه  و تماس

 مهمانان  به   دقيق اطالعات  ارائه جهت ه آمدپيش وضعيت به توجه  با  خود مختلفهای بخش  از  كافی شناختـ 

   برای قرنطينه مهمانان بيمار احتمالیها  برخی از اتاقخالی نگه داشتن ـ 

 رعايت فاصله فيزيکی در تمامی فضاهای مشتركـ 

از فناوریـ   برای هرگونه اقدامی نظير رز  «رسان مهمانهمچون »پيامهايی  استفاده  با مهمانان  و،  ربرای تماس سريع و مستقيم 

 رسانی در زمينه بيماری بازپرداخت، لغو يا اطالع

 ها پذيری در فعاليتافزايش انعطافـ 

 نظير مديريت بهداشت يا مراقب مهمان در هتلهايی ايجاد موقعيتـ 
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 محصول و بازاریابی

های  محور، فضای كار مشترك، بستهنيك، خدمات خانوادهجديدی همچون خدمات تحويل غذا يا خدمات پيكاضافه كردن خدمات  ـ  

 رانندگی شخصی و اقامت 

داخلی در كوتاهـ   توسعه گردشگری  و  نزديك سفر  نظير  تبليغات در راستای مقاصد  ارزش داخلی  اجزای زنجيره  تقويت  و  مدت 

 كنندگان محلی سفر عرضه

 كنندگان محلی تبليغاتی برای حمايت از عرضههای مپيناندازی ك راهـ 

 مشارکت 

   بهداشت  دهندگان خدمات ارائه و  ايمنی  و بهداشت  برندهای مشاركت با ـ 

 كنندگان خدمات سالمت ايجاد ائتالف با مراكز و عرضهـ 

 مديريت مقصد محلی و ديگر مجريان محلی های كنندگان محلی، سازمانمشاركت با عرضهـ 

 مسافرتی و تورگردانان هاي آژانس. 5

 بهداشت 

 سفر در داخل كشور های المللی برای محصوالت و بسته( بينوچر) رسيدجبران ـ 

 های بهداشتی و ترويج ارتباطات ديجيتال سازی پروتکلپيادهـ 

 محصول و بازاریابی

بر  گردشگری مبتنی   ،گردیطبيعتفرهنگ نظير    و  روستايی   مناطق  بندی شده متمركز بر طبيعت،توسعه محصوالت پايدار و بخشـ  

 سنتی مسيرهای  نگری،پرنده گردشگری تاريخ، كوچك،  فردی  يا گروهی  هایورزش

 سرايی برای ايجاد تجربيات جديد گردشگری داستانـ 

 سفر فردی و گروهیهای اندازی تورها و بستهراهـ 

 كوتاه و بازديد از مقاصد نزديك تشويق گردشگری داخلی، سفرهای ـ 

 اتومبيل  ـ تركيبی هتلهای  تبليغ خدمات اجاره خودرو و بستهـ 

 مشارکت 

 سفر به تعويق افتاده با اقساط بدون بهره های اندازی بستههمکاری با بخش مالی جهت راهـ 

 بر امتياز برای خريد تور در همکاری با خطوط هوايی  پاداش وفاداری مبتنی های افزايش مسافت سفر و تقويت سيستمـ 

 های محلی؛ همکاری با صنايع خالق برای نوسازی بازار ترويج مقاصد و تجربيات جديد با الهام از ظرفيتـ 

 ای برای تحت پوشش كامل قرار دادن محصوالت گردشگری بيمههای هماهنگی با شركتـ 

 ها رویدادها و نشست. 6

 بهداشت 

ای  بندی شده عرضه شود و از ارائه خدماتی همچون خدمات بوفهصورت بستهغذايی بههای  برای پايدارسازی جريان سفر وعدهـ  

 امتناع گردد.

 هااندازی مجدد رويدادها و نشستريزان جهت راهتدوين راهنمای مخصوص برنامهـ 

 محصول و بازاریابی

 ژيکی و محتوای مرتبط:های تکنولوكارگيری نوآوریای، بهاندازی رويدادهای ديجيتالی با سخنرانان حرفهدر اولين گام، راهـ 

( را  B2Bوكارها )اضافی نظير روابط ميان كسبهای  تواند فرصتمی  به آن دسته از رويدادها كه  تفروش بلي های  تحليل گزينه ▪

 فراهم آورد. 

 دهی و آموزش برگزاری رويداد نظير گزارشارائه خدمات اضافی بعد از  ▪

 ایكنندگان رسانهمنظور ايجاد پايگاهی از دنبالهای خاصی از رويدادها بهارائه دسترسی رايگان به بخش ▪

 بهداشتی  های  در گام دوم، ارائه رويدادهای سنتی برای بازار داخلی با رعايت مقررات محلی و پروتکل ـ 

 ها جاذبهموضوعی و هاي پارك . 7

  بهداشت

 به مردم اجازه دهيد تا از امکانات لذت ببرند و استفاده از ماسك را ترويج دهيد.ـ 

 صورت مرتب و ضدعفونی سطوح بهها كاهش ميزان تماسـ 

 گذاری ها، ايجاد مانع و فاصلهمحافظت از كاركنان با استفاده از سازوكارهای مختلف نظير استفاده از پوششـ 
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جاذبهـ   محل  در  افراد  تراكم  ميزان  پروتکلمديريت  تدوين  همچنين  و  خانوادگی  واحدهای  تعريف  جريان  هايی  ها،  برای 

 بازديدكنندگان و استفاده از فضاهای مشترك

  مهمانان   اينکه  از  اطمينان  برای  ورودی  مداوم بر ميزان  نظارت  و  مناسب  اجتماعی  فاصله  ايجاد  برای  ظرفيت  مديريت  يا   كاهشـ  

 .كنند  حفظ  فضا  در  را  فيزيکی فاصله  توانندمی

 كنندگان های بازديد در اختيار مراجعهانتقال الزامات و پروتکلـ 

 گذاری فاصله فيزيکی عبور برای نشانههای تعبيه عالئمی در محلـ 

 .قبلی رزروهای و  آنالين پرداخت به تشويق ـ 

 بازديد  از   بعد و حين  قبل، بازديدكنندگان   تجربه  بهبود برای   مجازی واقعيت  يا   افزوده واقعيت مانند جديدهای استفاده از فناوریـ 

 ریزي مقاصدمدیریت و برنامه . 8

 خصوصی   و دولتی بخش  شركای با   در هماهنگی و عمومی  بهداشت  وضعيت از شده ارزيابی ريسك  با   منطبق هايیفرايند اتخاذ ـ 

 ( آموزشی و مالیتأمين )  جديدهای پروتکل مورد در خود  كاركنان آموزش  و اجرا   درها شركت از  حمايتـ 

 مقصد  در  تماس بدون  و نقص  بدون ايمن،  سفری داشتن  برای  فناوری از  استفاده ـ 

ها  پروتکل   از   اطالع   جهت   كوتاه   پيام   ارسال ) مسافران   و   خصوصی  بخش برای ها پروتکل  به   اعتماد و در دسترس   قابل   اطالعات   ارائه ـ  

 (بهداشتی  مراكزهای تماس شماره از  آگاهی و

  تاريخ   در  احتمالی   تجديدنظر   تشويقی، های  طرح)  خصوصی   بخش   همکاری  با   داخلی   بازار   تشويق  برای   هايیكمپين  وها  برنامه  ايجادـ  

 مقصدها  سازیيکپارچه و( غيره وها  كوپن ونقل،حمل تسهيالت تعطيالت،

  غذا   روستايی،  گردشگری  طبيعت،  خاص،   عالقه   نظير  كوچكهای  گروه  و  فردی  مسافران  برای   جديد  تجربيات   و  محصوالت   تبليغـ  

 .غيره و  ورزش نوشيدنی، و

  از   استفاده  مورد  در   جهانی  بهداشت   سازمان   دستورالعمل  از   رديابی؛ های  برنامه  اجرای  حين   در ها  داده  خصوصی   حريم   حفظـ  

 . كنيد استفاده  تماس،  رديابی  برای   ديجيتالهای فناوری

 مقاصد  درها پروتکل و پزشکیهای ظرفيت از  استفاده ـ 

 ونقل حمل و بهداشت  گردشگری،های سياست ميان هماهنگی از  اطمينانـ 

 مسافران  و  خصوصی  بخش  ها،دولت برایها  مسئوليت وها نقش  تعريفـ 

 .2020 1«، گردشگری  مجدد شروع برای جهانی  راهنمای » گزارش جهانگردی، جهانی  سازمان : مأخذ

 

 2مدت بانك جهانی براي احیاي صنعت گردشگري مدت و بلند . راهکارهاي کوتاه3-3

وجود آمده،  همحور تطبيق يافتن با وضعيت ب  6و بلندمدتی را در ذيل  مدت  كوتاهراهکارهای  بانك جهانی  

  برای  مهارت  ی ارتقا  /آموزش،  تسهيالت  و   مالی های  كمك ،  مشاغل  حفظ   و   مالياتی  اقدامات ،  ارتباطات

منظور  بهحمايت از پايدارسازی  و    گذاری برای احياريزی و سرمايهبرنامه،  پذيریرقابت  بهبود   و   مشاغل   حفظ 

 دهد:می وجود آمده از قبل شيوع كرونا ارائههبهای بهبود وضعيت صنعت گردشگری پس از آسيب

 

  

 

1  . Global Guidelines to Restart Tourism 
2   . World Bank Group. (2020). Rebuilding Tourism Competitiveness. Tourism response, recovery 

and resilience to the Covid-19 crisis. 
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 گردشگري   صنعت   احیاي  براي  جهانی  بانك   بلندمدت  و  مدتکوتاه  راهکارهاي.  11  جدول
 آمده  وجودهب وضعیت با تطبیق یافتن

 مدتراهکار کوتاه

 :است  خصوصی جهت تشکیل کمیته واکنش به بحران. اقدامات این کمیته در راستاي موارد ذیل  بخش  و  دولت  همکاري

 مالی  اثرات و اشتغال، زيان  ميزان درآمد،درخصوص مؤسسات  وها شركت سطحدر ها داده تحليل و تجزيه  و آوریجمع ▪

 .بگذاريد اشتراك   به  و آوریجمع  راالمللی  بين  تجارب بهترين ▪

 . كنيد   سازیبازيابی ساده   فرايندبرای كمك به    را   هاماليات   و  مقررات  كنيد؛  بسيج  مدت كوتاه حمايتگر را برای پاسخ    /ای توسعه   شركای ▪

 كنندگان و توليدكنندگان بازار صادر كنيد.  مينأمشترك را به تهای پيام ▪

 وكارها را با شرايط بهداشتی جديد از طريق بازساختاردهی، منطبق سازيد. كسب ▪

 راهکار بلندمدت 

 1«: سازي براي اقداماتی در جهت »ساختن بهتر از گذشته ریزي و پیادهبرنامه 

 . كنيد استفاده پذير اجرای آنانعطاف  بازيابی  يك استراتژی ايجاد برای  زمان شيوع كرونادر  شده   آوریجمع اطالعات  از ▪

 . هاداده مديريت های  سيستم  و گردشگری اطالعات  بهبود ▪

 ارتباطات و ترفیعات سفر 

 مدتراهکار کوتاه

 تطبیق دهید: ها  سفر را پذیرفته و اقدامات را با آنهاي محدودیت

 شود.  می بهداشتی رعايتهای گردشگری اتخاذ كنيد كه در آن دستورالعملرا در هايی سياست ▪

 . بمانند خانه در  بخواهيد  همه از  و كنيد متوقف را نوع  هر از  بازاريابی ▪

 موقع و صادقانه را نشر دهید:اطالعات به

رسانی به مردم در مورد آخرين  اطالعمديريت مقصد بايد نقش فعالی در برقراری ارتباطات و  های  مجامع گردشگری و سازمان ▪

 تحوالت مقصد ايفا نمايند.  

 كننده اقدام كنيد.نفعان از طريق ارائه اطالعات قانعمسئول اصلی معرفی كرده و برای جلب اعتماد ذیعنوان به مقصد را  ▪

 راهکار بلندمدت 

 بخشی به محصوالت را بررسی کنید:خود براي تنوعهاي بازار و دارایی

 عدم محدوديت ورود را تضمين نماييد.  و كنيد شناسايی   را هدف  بازارهای  ▪

 از جذابيت برخوردار هستند.  (مستقيم پروازهای ويزا و)ها  مطمئن شويد كه محصوالت عرضه شده، قيمت و دسترسی ▪

 داخلی بينجامد. دهيد تا به رونق گردشگری  ارائه   را  ماليات كسرهای برنامه و كنيد  اعالم ويژه تعطيالت ▪

 اندازي مجدد مقاصد  راه

 اندازی كنيد.در مقاصد كليدی خود را راه «بازگشت به گذشته»تبليغات پيرامون  ▪

بودجه ▪ بينهای  بازگرداندن  بازارهای  توسعه  برای  بودجه  افزايش  و  بحران  از  قبل  سطح  به  پيگيری  تبليغاتی  طريق  از  المللی 

 ترويجی های فعاليت

 ای بهره ببريد.همکاری و تبليغات منطقهاز ظرفيت  ▪

 اقدامات مالیاتی و حفظ مشاغل 

 مدتراهکار کوتاه

 دولتی،  امالك  در   جران أمست  برای   ازجمله   گردشگری،  مشاغل   ساير   وها  هتل  برای   پرداخت   تعویق  یا  دارایی  بر  مالیات  تخفیف

 تأسيسات  يا ها  پارك

 تجاري هوایی  خطوط سایر و ملی هواپیماییهاي شرکت 2هزینه ورودي معافیت

  لغو   يا  تغيير  هایهزينه  از  پوشیچشم  با  رزروهادرخصوص    اطمينان  جهت  تدابيری را  دريايی  سفرهای  و  هوايیونقل  حمل  خطوط

 آينده، اتخاذ نمايند.   رزروهای  برای

 

 
1. Build-back-better   

2. Fee Waivers 
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 راهکار بلندمدت 

بازارهای   كليدی   پروازهای   به  مربوطهای  مالیات   و  ورودهاي  هزینه  حذف  یا  کاهش برای    و   سنتی  اصلی   از  ونقل  حملجديد 

 زمانی محدود در زمان پيك سفر تعريف كنيد.  های برای دوره ت هوايی، يارانه بلي

 مالی و تسهیالتهاي کمك

 مدتراهکار کوتاه

 ویروس شیوع مهار به کمك جهت خصوصاً مشاغل به  دولتیهاي یارانه  یا مالیهاي کمك

 کارکنان   جهت تداوم پرداخت حقوق دستمزد یارانه

 .دارند   ی نگی نقد   که دغدغه   سساتی ؤ م   براي   خصوص ه ب   پذیر آسیب   مشاغل   به  محدود  مالی  هاي کمك   ارائه  صورتبه   حمایت 

 . گردشگري شده ثبت مشاغل براي مالی منابع به دسترسی بهبود

  تسهيالت   ارائه   با  گردشگری  كليدی وكارهای  كسب  برای   مطلوب  شرايط  با  مالی  منابع   به   دسترسی   تسهيل  و  بندیاولويت  ارزيابی،

 خصوصی   بخش و دولتیهای انجمن تحت مديريت تضمينی

ريزی خاص برای مقابله با كرونا به  با اهرم اعطای تسهيالت و بودجه دولتیهای پرداخت و تعامالت و ثبت مجوزها، كردن ديجيتالی

 صنعت كمك كنيد.  ی احيا فرايند 

 پذیري بهبود رقابت و مشاغل حفظ براي مهارت يارتقا /آموزش

 مدتراهکار کوتاه

 آموزش مجازي کارکنان صنعت گردشگري براي جلوگیري از تعدیل آنها

نيروهای خود در  های  جای آن به آموزش مهارتاخراج نکرده و بهای را به كارفرمايان اختصاص دهيد تا كاركنان خود را  يارانه ▪

 كار بازگردانند. دوران كرونا متمركز شده و پس از بحران ايشان را به

 حمايت از آموزش مجازی كاركنان برای بهبود استانداردهای ارائه خدمات  ▪

 راهکار بلندمدت 

 ایشان در سطوح مختلف و در درازمدت ایجاد اطمینان خاطر در کارکنان و حفظ تمامی 

 مدت در اين حوزه كيد بر تعريف مشاغل طوالنیأغلبه بر ماهيت عدم ثبات شغلی در صنعت گردشگری با ت ▪

 آموزش و سطح بهداشت ايشان را افزايش دهيد.  ،اوليه را به كاركنانهای مسائل بهداشتی و كمك ▪

 گذاري براي احیاریزي و سرمایه برنامه 

 مدتراهکار کوتاه

 اقامت  و سفر رزرو و  بحران از پس سفرهاي توسعه برنامه 

  .كنيد بينی پيش اعتباراتی را در اين زمينه ▪

 گيريد.  كاربه گردشگری  و  سفر در را آنالين  خدمات  فناوری، و ديجيتال بسترهای  از حداكثری استفاده   برای ▪

 راهکار بلندمدت 

 کارآفرینی  از حمایت و تقویت

ين حال گردشگران  عدر  و  گردشگران كمك كرده  حجم افزايش به  توانند می كه   كنيد تأكيد نوآورانه و جديد  محصوالت ايجاد   بر ▪

 قديمی را به كسب تجارب جديد تشويق نمايند.  

های  آژانس  ها،هتل  برای(  تمديد  و  صدور  از  اعم)  مجوزهای  هزينه  از  معافيت  طريق  از  كارآفرينی  و  تجارت  گسترش  به  تشويق ▪

 ها تاكسی نظير ونقل حمل خدمات  و  تور راهنمايان و مسافرتی

بازگشايی    و  پروازها  مسافران، افزايش  فرودگاه   ماليات  و  های ورودهزينه  كاهش  با  جديد  جهانی  هایدروازه  ايجاد  و  دسترسی  افزايش ▪

 مجدد مرزها 

 حمایت از پایدارسازي گردشگري 

 مدتراهکار کوتاه

 مسیر حفاظت از بخش گردشگري را ترسیم نمایید. 

  حمايت   بهبود  دوران   در  آن   از   پس  و  بحران   طول   در   جوامع   پذير بوده و از ايجاد اين تصوير كه گردشگری يك صنعت انعطاف ▪

 .كرد  خواهد
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 نماييد.غيره، تضمين  و جوامع   مشاغل، كارمندان،  از  واقعی  حمايت طريق از را  بخش  عمر  طول و انسجام  ▪

 راهکار بلندمدت 

 . کندمی فراهم را رقابت و پایداري امکان که خاص مقررات تقویت

 .اند فرهنگی ميراثهای سايت  مناطقی كه دارای ويژه كنيد؛ به تعريف پايدار  توسعه  تضمين برای  را بندی منطقههای سياست ▪

  فرهنگی و تضمين   ميراث   از   حفاظت  سبز،  مناطق  از  حفاظت  برای روستايی    و  شهری  بندیمنطقههای  دستورالعمل  اجرای  و  تدوين ▪

 آينده  در پايدار  توسعه

  در   انگيزه  ايجاد  مانند  پايدار   توسعه  از  آگاهی  افزايش  و  گردشگری  بخش  كردن  سبز  برای  فعلی  هایمشوق  و  هابرنامه  گسترش ▪

   .سبز هایفناوری  و تجديدپذير انرژی  منابع از استفاده

 .2020، جهانیبانك  مأخذ:

 
 . مرور تجارب جهانی  4

بهره امکان  بر  توصيهعالوه  از  سازمانمندی  كالن  شيوع های  های  با  رويارويی  نحوه  زمينه  در  جهانی 

المللی  بين  ی هادر اين خصوص، برخی از سازمانپيشنهادهايی  بيماری كرونا در صنعت گردشگری و ارائه  

ده در كشورهای مختلف نيز  اتحاديه اروپا به رصد اقدامات انجام شنظير سازمان جهانی جهانگردی و  

تجاربپرداخته اين  مرور  روشمی  اند.  دريافت  در  بههای  تواند  وضعيت  صنعت  تعديل  در  آمده  وجود 

 كننده باشد.  گردشگری كمك 

 

 1به گزارش سازمان جهانی جهانگردياقدامات کشورها . 4- 1

و    كشور پرداخته  167توسط  گرفته  به تجميع اقدامات صورتسازمان جهانی جهانگردی طی گزارشی  

هوش   4، هامشاغل و مهارت 3، پولیهای سياست 2، اقتصادیهای خروجی خود را در قالب راهبرد سياست

عمومی  5، بازاريابی گردشگریراه  باز  6،خصوصی  ـ  مشاركت  داخلی   7اندازی  گردشگری  بهبود  را   8و 

هر راهبرد را  زيرمجموعه  ری شده  ای از مجموعه اقدامات پيگيصهنمايد. جدول ذيل خالمی  بندیدسته

 دهد: می نشان

  

 
1   . World Tourism Organization (UNWTO). (2020). How are Countries Supporting Tourism 

Recovery? 

2. Fiscal Policies   

3. Monetary Policies 

4  . Jobs and Skills 

5  . Marketing Intelligence 

6  . Public-private Partnership 

7  . Restarting Tourism 

8. Promoting Domestic Tourism  
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 کشور در زمان شیوع کرونا در حوزه گردشگري  167. خالصه اقدامات  12  جدول
 اقتصادي هاي سیاست 

 ها اقدامات مشترك در تمامی حوزه

 كوچك و متوسطوكارهای كسب  صورت خاص برایاجتماعی بههای  و ساير پرداختی هاماليات كاهش يا استمهال  معافيت، ➢

ها  كوچك و متوسط از محل آنها؛ در برخی موارد اين صندوقوكارهای  كسب  اضطراری اقتصادی و كمك بههای  اندازی صندوقراه ➢

 اند.مالی شکل گرفتهمؤسسات  در مشاركت با 

 گذاری سرمايههای  برنامه ➢

 ژی )آب و برق( برای واحدها و اشخاص خوداشتغال انرهای استمهال يا تخفيف در هزينه ➢

 توان حركتی پذير نظير افراد كممين مايحتاج و وسايل بهداشتی برای اقشار آسيبأاندازی شبکه تراه ➢

 اقدامات خاص گردشگري 

استمهال   ➢ فعاليتهای  ماليات(  درصد   50تا)  كاهش  و(  ماه  6  حداكثر)معافيت،    هزينه   مانند  گردشگری   با  مرتبط های  مربوط 

 سرمايه گردشگری   ويزا و همچنين ماليات بر هزينه گردشگری،  بازاريابی  گردشگری، مجوزهای  زيست،  محيط از حفاظت 

 متوسط گردشگری  و كوچك وكارهای كسب  كمك اقتصادی به ➢

 مشاغل برای برق و  آبهای هزينه در تخفيف ➢

 مسافرتیهای كمك به جريان نقدينگی آژانس ➢

 پولیهاي سیاست 

 ها حوزه در تمامی مشترك اقدامات

 كاهش يا معافيت نرخ بهره  ➢

 ( دولت  توسط  وام  سود  از بخشی  يارانه   وام، بخشش )  بهره نرخ   يارانه ➢

المللی  بينمؤسسات    مالی در همکاری باو خطوط  ها  كوچك و متوسط و خوداشتغالهای  ژه مخصوص شركتخطوط اعتباری وي ➢

   ایتوسعه منطقههای المللی پول، بانك جهانی و ساير بانكنظير صندوق بين

 2مين اعتبار مجددأو ت 1مين مالی مشاركتی أت ➢

 . شودمی استفاده  موقت نقدينگی  كمبود پوشش  برای   كه  زنی  پل های وام برای  دولتی هایضمانت ➢

 دهد( می اعتباری را پوششهای درصد هزينه 100تا  90كوچك و متوسط )دولت وكارهای كسب اعطای وام به ➢

 ها استمهال وام ➢

 كنندگان  اقداماتی در راستای تضمين ثبات ملی در زمينه نرخ ارز و قيمت برای مصرف ➢

 اقدامات خاص گردشگري 

 وام  ترجيحی شرايط  و  جديد وام تعريف  مانند  گردشگری در  متوسط و كوچك هایشركت  برای مالی وجوه ➢

 برنامه تشويقی برای خطوط هوايی  ➢

 هامشاغل و مهارت 

 ها حوزه تمامی در مشترك اقدامات

 آن از محل دولت های مين هزينهأمرخصی با حقوق كارمندان و ت ➢

 رد نفره و خُتكهای يارانه مستقيم برای شركت ➢

 صندوق حقوق كاركنان صورت درصدی از  كمك مالی دولت به مشاغل به ➢

 تمديد زمان بيکاری كارگران فصلی  ➢

 مين اجتماعی أكاهش يا تعويق پرداخت حق بيمه ت ➢

 اجباری   درمانی  بيمه تعهدات جبران يا   معافيت ➢

 اجتماعی  بيمه های  از صندوق استفاده برای   شرايط  موقت تسهيل ➢

 انه ي ماه حقوق   متوسط حداقل  از كمتر دستمزد سطح   با قراردادی  كاركنان از  حمايت  برای   كارآفرينان به   مالیهای كمك ارائه ➢

 بيکار  كارگران  به نقدی   پرداخت ➢

 
1  . Co-financing  

2  . Refinancing of Credit 
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 حقوق  بر ماليات  كاهش و كاركنان های  هزينه از  حمايت   برایها  شركت برای  پذيرانعطافهای مکانيسم ➢

 ها پذيری در برنامهتشويق دوركاری در صورت امکان و انعطاف ➢

 ها ديجيتال برای حمايت از شركت تحول آنالين آموزش ➢

 اقدامات خاص گردشگري 

 گردشگری  فعاالن برای آموزشی  تعرفه  كاهش ➢

 هوايی ونقل حمل و  نوازیمهمان گردشگری، در مشاغل حفظ برای وكارها كسب به كمك   برای  دستمزد ارائه يارانه ➢

 كارآموزان   از مالی  حمايت ➢

 ديجيتال  های زمينه مهارتوكارها با ارائه آموزش در حمايت از كسب ➢

 اند افرادی كه شغل خود را از دست داده ازجملهآموزی به كاركنان حوزه گردشگری بازآموزی و مهارت ➢

 اشتغال مورد حمايت دولت  های يکی از حوزهعنوان  به تعيين گردشگری  ➢

 سازی ظرفيتهای برنامه ➢

 اقتصادي  هوش

 ها حوزه تمامی در مشترك اقدامات

 ملی  هماهنگیهای كميته  مانند داخلی كنترل بحران های مکانيسم ➢

 اطالعاتیهای كمپين ➢

   مطالعات ارزيابی اثرات ➢

 گردشگري  خاص اقدامات

 ويژه های يگان / ويژه نيروهای  /هاكميته  مانند داخلی كنترل بحران های مکانيسم ➢

 گردشگری   صنعت در  نفعانذی  به رسانی اطالع  برای  امکاناتساير  و ديجيتالهای پلتفرم مانند ارتباطیهای  كانال ➢

 ها بينیپيش و  مطالعات ها،نظرسنجی  تهيه و گردشگری  تقاضای درك در جهت موقعصورت بهبهها  داده بر   نظارت ➢

 گردشگری  صنعت در  شاغل  گردشگری و متخصصانوكارهای كسب تهيه راهنماهايی برای تعريف وضعيت موجود ➢

 بلندمدت   و مدتميان مدت،كوتاه اثرات شيوع كرونا در گيری اندازه  ➢

 مجازی  گردشگری  ترويجهای كمپين ➢

 خصوصی  ـ مشارکت عمومی

 گردشگري  خاص اقدامات

 منظور تعديل اثرات ناشی از شيوع كرونا گردشگری به یهای احيااندازی صندوقراه ➢

 هزينه بخش خصوصی مشاركتی با كمكهای اندازی صندوقراه ➢

 در مشاركت با بخش خصوصی يا با عضويت اين بخش هايی و گروهها اندازی كميتهراه ➢

 مديريت بحران های ژیاسترات ➢

 نفعان بخش خصوصی برای ذیهايی اندازی پلتفرمراه ➢

 گذاری سرمايههای  وكارها با برنامهحمايت از كسب ➢

 فضای مجازی ها در وكارها با تسهيل فعاليتحمايت از كسب ➢

 اندازي گردشگري راه باز

 اند. دليل شيوع كرونا كنسل شدهسفری كه بههای برای تورها و بسته 1بازپرداخت هزينه رسيدها  ➢

 تور  مجريان  و مشتريان  از  حمايت برای قرارداد  قوانين  در اصالحات ➢

 . است   غيرممکن   كرونا   شيوع   دليل به   ها آن   اجرای   كه   ای شده   ريزی برنامه   سفر   های بسته   مورد   در   جديد   های و دستورالعمل   ها پيشنهاد   ارائه  ➢

درمانی  آب مراكز  ها، رستوران  اقامت،  بخش)   گردشگری  مؤسسات   درها  برچسب  وها  گواهينامه  ايمنی،  و   بهداشتیهای  تهيه پروتکل ➢

 (. غيره و سالمتی و

 المللی بين  گردشگری  مجدد اندازیراه برای   كشورها بين  ايمنی 2مسيرها  ايجاد ➢

 

 

 
1  . Voucher 

2  . Corridor 
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 بهبود گردشگري داخلی 

 تعطيالتی برای گردشگری داخلی  1رسيدهای ارائه   ➢

 داخلی  گردشگری بازاريابی  و تبليغاتیهای كمپين اندازیراه ➢

 ای منطقه و داخلی هوانوردی امنيتهای هزينه و داخلی  هوايی  خطوط  عمليات در  هوايی خدماتهای هزينه از  معافيت ➢

 داخلی بازار در ها پروژه اجرای و تر كوچك  تبليغاتیهای پروژه مشترك مالی تأمين   ➢

 محصول  خالقيت در توسعه ➢

 داخلی  گردشگری  تقاضای بينیپيش  ➢

 .2020 2«،كنند؟گردشگری حمايت می یگزارش »چطور كشورها به از احيا سازمان جهانی جهانگردی، مأخذ:

 

 3اقتصادي توسعه و همکاري سازمانگزارش اقدامات کشورها به . 4- 2

به گردآوری مجموعه اقدامات انجام شده توسط كشورهای عضو اين اتحاديه با سه محور  اتحاديه اروپا نيز  

ای از اقدامات  اندازی مجدد پرداخته است. جدول ذيل خالصهمحافظت از مردم، تضمين بقای صنعت و راه

 دهد: می كشورها در سه محور يادشده را نشان اهم اين  

 

 اقدامات کشورهاي عضو اتحادیه اروپا در زمان شیوع کرونا در حوزه گردشگري  . خالصه 13  جدول
 اقدامات محورها 

 کانادا 

 صنعت  بقای  تضمين
برای فعاالن گردشگری در پاركها  به تعويق انداختن پرداخت اجاره های  و هزينه مجوزهای شغلی 

 تاريخی و مناطق حفاظت شده دريايی های ملی، مکان

 كرونا  ويروس با مقابله  كميته در گردشگری  بخش  راهبردی آفرينینقش مجدد  اندازیراه

 دانمارك 

 صنعت  بقای  تضمين

 . شوندمی لغو  بزرگ تجمعات ممنوعيتدليل به  كه پرداخت غرامت به برگزاركنندگان رويدادهايی

 اعتباری برای خطوط هواپيمايی مشترك های  وافقتنامه ميان كشورهای دانمارك و سوئد برای تعريف ضمانت م 

علت  سفر بههای ناشی از كنسلیهای  شارژ صندوق ضمانت سفر توسط دولت برای جبران خسارت

 شيوع كرونا 

 مجدد  اندازیراه
  صنعت   با  مستمر   طور امر گردشگری، به  متولی عنوان  به  دارايی  و   بازرگانی  نظر وزارت صنعت، تبادل 

 بعدی   اقدامات   و موجود وضعيت درباره نظرتبادل برای  گردشگری نفعانذی ساير  و گردشگری 

 فنالند

 مردم  از محافظت

 .است  كرده منتشر فنالند  مسافران  برای   راهنمايی 4« فنالند ويزيت »

ايمنی و بهداشت شغلی منتشر و  های  اطالعاتی را در زمينه  فنالند   در   شغلی  بهداشت   و   ايمنی  اداره

 دهد. می در اين زمينه خدمات تلفنی ارائه

  ها، رستوران  تعطيلی  كاری،  زندگی  كارگران،  هايی را در مورد فعاليتوزارت اقتصاد فنالند دستورالعمل

كارآفرينان انفرادی،    و  مشاغل  برای  موجود  حمايت  و  اجتماعیتأمين    در  كارآفرينان  حق  فصلی،  كار

   منتشر كرده است.

 
1  . Voucher 

2  . How are Countries Supporting Tourism Recovery ? 

3   . Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). Tourism Policy 

Responses to the Coronavirus (COVID-19) 

4. Visit Finland  
  ی ها ن به شرکت ي ر سفر اين كشور پرداخته و همچن ی تصو   ی اب ی فنالند است كه به توسعه و بازار »ويزيت فنالند« سازماني در كشور  

 کند.  ی ت باال، کمک م ي ف ي با ک   ی محصوالت مسافرت   ی اب ی کردن، توسعه، فروش و بازار   ی الملل ن ي ب   ی فنالند برا   ی مسافرت 
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 صنعت  بقای  تضمين

سفر به حالت تعليق درآورده و بر  های  بازاريابی را در پاسخ به محدوديتهای  ويزيت فنالند فعاليت

 نفر تمركز كرده است.  6وكاری گردشگری با ايجاد اشتغال برای حداقل كسبهای طرح

ها  اند. عالوه بر اين، شهرداریوكارها ايجاد شدهبرای حمايت از اين دسته كسبصورت ويژه  مراكزی به

 كنند.نيز از كارآفرينان حمايت می

ثيرات شيوع كرونا بر مشاغل گردشگری را رصد كرده و  أت  «ويزيت فنالند»و    «سازمان تجارت فنالند»

 كنند. بازيابی گردشگری در فنالند ارائه میخروجی آن را در قالب سمينارهايی در مورد سناريوهای  

ويزيت فنالند محتواهای آموزشی آنالين رايگان نظير نحوه ديجيتالی كردن مشاغل گردشگری را ارائه  

 كند.می

  ی مشاغل گردشگر  یبرا  یتيحما   سميمکان   یسازفنالند در حال آماده  یو جنگلداروزارت كشاورزی  

 . مرتبط با مزرعه است

 جدد م اندازیراه

با توجه به شرايط فعلی پيش آمده به تهيه مکمل جديدی برای   و اشتغال فنالند  یوزارت امور اقتصاد

پرداخته است؛ بدين منظور يك    2028  -2019های  برنامه استراتژيك گردشگری فنالند طی سال

  است. اندازی شده كارگروه بين وزارتی راه

  « دليل برای سفر در داخل فنالند  100»منظور تحريك بازار داخلی گردشگری يك كمپين با شعار  به

مشاركت    ی آن مالتأمين  هستند و در    ر يمختلف درگهای  سازماناندازی شده است. در اين كمپين  راه

 كنند. می

و هم ويزيت    ـ  متولی اصلی گردشگری كشور فنالندعنوان  به  ـ  و اشتغال فنالند  یامور اقتصادهم  

های  و گام  یفعل  تيهستند تا در مورد وضع  یمرتبط گردشگر  نفعان یذ  ري ساصورت مستمر با  فنالند به

 نظر داشته باشند.  تبادل ی بعد

 فرانسه

 شود.   ن يگزيجا   یدر خدمات بعد   ی معادل مبلغ   ی با اعتبار   هابازپرداخت   كه   ی گردشگر  ن يفعال   به   شنهاد ي پ  صنعت  بقای  تضمين

 مجدد  اندازیراه

شركت فعال در حوزه گردشگری    50000صورت وام در اختيار  ميليارد يورويی دولت به  18هزينه  كمك

 قرار گرفت.

 ميليارد يورو نيز مورد پيگيری قرار گرفت.   3/1گردشگری به ارزش  های يك طرح بازيابی فعاليت

 آلمان

 صنعت  بقای  تضمين
وضعيت گردشگری در زمان كرونا كه در آن اطالعات عمومی و تخصصی  سايت مخصوص  اندازی وبراه

 گردد. مرتبط برای فعاالن حوزه، ارائه می

 یونان

 صنعت  بقای  تضمين
وكارها و بازار گردشگری  ايجاد يك خط ارتباطی بدون محدوديت برای تورگردانان و نمايندگان كسب

 با وزارت گردشگری 

 ستاد مديريت بحران برای مقابله با كرونا تشکيل  مجدد  اندازیراه

 ایرلند

 تضمين بقای صنعت 
  یوكارهاكسب  بهرا    یاو مشاوره  یآموزش  یهاتياز حما   یامجموعه  1، رلنديا  یسازمان توسعه گردشگر

 كند. يی پيش آمده ارائه میدهايها و تهد چالشمنظور توانمندسازی ايشان در مقابله با  ی بهگردشگر

 اندازی مجدد راه

  را با عضويت   19ـ    و كوويد   ی گروه نظارت بر گردشگر  ك ي  رلندي و ورزش ا  یونقل، گردشگروزارت حمل

 ، تشکيل داده است.  و مقامات وزارتخانه یدولت ی گردشگرهای سهامداران صنعت، آژانس

بازيابی مبادرت ورزيده به تهيه طرح  بازيابی گردشگری در وزارتخانه مزبور  اين طرح  ان يك گروه  د؛ 

گردشگری در محيط تغيير شکل يافته ناشی  های  د نحوه انطباق و بهبود فعاليترهايی را در موتوصيه

 باشد.  می 19ـ  د يكوو از شيوع 

 

 

 

 
1  . Fáilte Ireland  
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 ایتالیا 

 محافظت از مردم 

 العاده به كاركنان حوزه فرهنگ و گردشگری هزينه فوقكمك

 حوزه گردشگری اجتماعی به كارگران فصلی  تأمين تعميم خدمات 

  ويد ـشيوع كودليل بهپرداخت غرامت به كارگران فصلی گردشگری كه مشاغل خود را در پيك سفر  

 اند.  داده از دست 19

 تضمين بقای صنعت 

تعليق  ،  صورت مقطعیبهها  اتيپرداخت مال  قيتعل  ی؛و گردشگر  یحي تفر  ،یاز مشاغل فرهنگ  تيحما 

 اجتماعیهای حق بيمه اجباری و ارائه كمك

 های جديد ارائه شده برای سفر رسيدخاطره كرونا با  ههای سفر كنسل شده برسيدجايگزينی  

 2و اير ايتاليا  1اقدامات حمايتی از خطوط هوايی دچار مشکل نظير آليتاليا 

 ژاپن

 محافظت از مردم 

 ی المللنيموقع به مسافران ب بهو  قياطالعات دق برای 3ژاپن  ی آژانس گردشگری ني ارديليم 6/3هزينه 

روز و  ساعت شبانه 24 برای  4ژاپن   یگردشگر یمل سازمانتوسط  دكنندگان يخط تلفن بازد ی اندازراه

 روز در سال   365

 .است یاز صنعت گردشگر تي حما ی برا  ی جديدمالهای استيس  یدولت ژاپن در حال بررس تضمين بقای صنعت 

 کره

 محافظت از مردم 
يکی از مصاديق »بخش حمايت از اشتغال ويژه« در اين كشور  عنوان  به  به اينکه گردشگری با توجه  

 باشند.  گردشگری مجاز به دادن مرخصی با حقوق به گردشگران خود میهای رود، شركتشمار میبه

 تضمين بقای صنعت 

برای حمايت از شركت  243مبلغ   در قالب  گردشگری  های  ميليون دالر از صندوق ملی گردشگری 

درصد همراه با يك سال تنفس،    5/1و همچنين وام با نرخ بهره    5مالی ترجيحی بدون وثيقه تأمين  

 هزينه شد.  

 كننده برای پيشگيری از شيوع كرونا در عرصه صنعت گردشگری توزيع مواد ضدعفونی 

 گردشگریوجود آمده جهت حمايت از رشد بخش هكننده فضای بتدوين مقررات آرام

 اندازی مجدد راه

با بال  استير   ،ري وزنخست برعهده    6یمنيو ا  یعيطب  یا ي ستاد مقابله  شامل تمام    گرفت. اين ستادرا 

 بزرگ است.  ی هفده استان و شهرها نيو همچن یدولت مركزهای وزارتخانه

  است ي را به رها یماريكنترل ب  نه يدر زمالمللی بين  یكارگروه همکار 7( MOFAامور خارجه ) وزارت 

  یهمکار  ی رو به رشد برا  ی به تقاضا  ك يستماتيطور سكند تا بهیوزارت امور خارجه اداره م  ر يمعاون وز 

 پاسخ دهد.  یسازمان دولت  6با مشاركت دوازده وزارتخانه مربوط و 

با ذ   یمنظم  ی ( جلسات مجازMCST)  یفرهنگ، ورزش و گردشگر  وزارت    یگردشگر  نفعان یرا 

   .كندیبرگزار م یبخش خصوص ی ازهايو بحث در مورد ن  یفعل  تيبر وضع  قينظارت دق  یبرا

 هلند 

 اندازی مجدد راه

  یاستراتژ  كي   یبر رو  ی محل  یاب يبازار   یهابا سازمان  در همکاری  مقصد هلند   ی اب ي بازار  ی سازمان مل

 .  داشترا به دنبال خواهد   یصنعت گردشگر دار ي بهبود پا ی مزبور استراتژ .دنكنیكار م یمل یاب يباز 

 

 

 

 

 
1  . Alitalia 

2  . Air Italy 

3  . The Japan Tourism Agency  

4  . Japan National Tourism Organization (JNTO)  

5  . Preferential Non-collateral Financing 

6  . Central Disaster and Safety Countermeasure (CDSC)  

7  . The Ministry of Foreign Affairs (MOFA)  
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 نیوزلند 

 تضمين بقای صنعت 
جهت حمايت از مشاغل در مقابل شيوع    19  ـ  معرفی بسته واكنش اقتصادی نيوزلند در برابر كوويد

 اين بيماری و بهبود وضعيت اقتصادی كشور  

 اندازی مجدد راه

 1اختصاص اعتبارات به صندوق بازيابی گردشگری 

عهده نيوزلند  گردشگری  پروژه  وزارت  مجدد»دار  اداره    2«تصويرسازی  نحوه  پروژه  اين  در  شد. 

و همچنين نحوه مديريت بازديدكنندگان پس از  المللی  بينگردشگری، چگونگی بازاريابی داخلی و  

 ترسيم شده است.  19 ـ دوران شيوع كوويد 

گردشگری    یمالياتی برای احياهای  وزارت گردشگری همچنين به بررسی چگونگی استفاده از ظرفيت

 پرداخته است.  

 پرتغال 

 محافظت از مردم 
موجود در كشور  های  تي به گردشگران، محدودايمنی  های  هي در مورد توص  روزو به  دياطالعات مفارائه  

 كه در مقصد هستند. یكسان  ی برا  ديمفهای و تماس

 تضمين بقای صنعت 

هتل  900هزينه  كمك برای  يورويی  آژانس  200ها،  اقامتگاهو  ها  ميليون  برای  يورو  های  ميليون 

 ها ميليون يورو برای رستوران 600مسافرتی، خدمات تفريحی و برگزاركنندگان رويدادها و 

 رد گردشگری خُ های خط حمايت از نقدينگی شركت

 پرتغال  ی توسط مدرسه گردشگرها از شركت  یتخصص ني آنال یبان يپشت

 4«توان از اميد گذشت»نمیبه  3«توان از پرتغال گذشت»نمیتغيير شعار از  اندازی مجدد راه

 اسپانیا

 محافظت از مردم 

دستورالعمل اجتماع  ی هادستورالعمل  . 1:  یبخش  یهاانتشار  اقتصاد  و  كار  نحوه    یوزارت  مورد  در 

وزارت صنعت، تجارت   یهادستورالعمل .2كرونا،  نهيكار در زم یرويمرتبط با ن  ی هاعملکرد در جنبه

 ی مشاغل و كارگران بخش گردشگر یبرا  مناسب در مورد اقدامات  ی و گردشگر

 تضمين بقای صنعت 
 سال  ك يبه مدت  ی صنعت گردشگر نانيكارآفر  یوام برا  بازپرداخت پرداخت سود و  قيتعل

 از بحران  ده يدبيكارگران خوداشتغال آسو  ها  شركت  رایمناطق ب  در اصل وام    اي پرداخت سود و/  قيتعو

 ترکیه

   یو امکانات گردشگرها اقامت در هتل اتيمال يتمعاف تضمين بقای صنعت 

 انگلستان 

 تضمين بقای صنعت 

ماه   12 یرا برا التتعطي  از محلها دريافتی صد درصدو اوقات فراغت در انگلستان   ی مشاغل هتلدار

 . اندهكرد افتيدر

وكارهای كوچك و متوسط  برای حمايت از حيات كسب  یپوند  ون يليم  3/1صندوق    ك ي  5انگلند ويزيت  

 اندازی كرده است.  گردشگری راه

 اندازی مجدد راه
پس از    ا يتان يبر  یگردشگر   جي تروبا همکاری دولت بريتانيا يك كمپين بازيابی برای    6ويزيت بريتين 

 كرده است.   جادي ا  یريگهمه انيپا

 ایاالت متحده آمریکا 

 تضمين بقای صنعت 
محرك    ك ي دولت   مقدم    ازجمله مشاغل    ی تمام   ی برا   ی دالر   ون ي ل ي تر   دو بسته  خط  در  فعال  مشاغل 

   . آورد   فراهم   ، ی مسافرت   ی ها و آژانس ها  فرودگاه   ، يی خطوط هوا   ازجمله   ب ي آس   ن ي شتر ي با ب   ع ي صنا   ، ی گردشگر 

 .2020 7«، كرونا به  خ س گزارش »سياست گردشگری در پا ،یاقتصاد   توسعه و یهمکارسازمان   :مأخذ

 

 
1  . Tourism Recovery Fund (TRF) 

2  . Reimagining 

3  . Cant Skip Portugal  

4  . Cant Skip Hope 

5  . Visit England  

6  . Visit Britain 

7  . Tourism Policy Responses to the Coronavirus (COVID-19) 
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 1. اقدامات کشورها به گزارش شوراي جهانی سفر و گردشگري3-4

  تسهيل به بررسی اقدامات مورد پيگيری كشورهای مختلف در پنج محور  شورای جهانی سفر و گردشگری  

 پرداخته است:داخلی    سفر   تشويقمالياتی و  های  ، حمايت از كاركنان، نقدينگی، سياستهای ورودیسفر

 

 هاي ورودي سفر  تسهیل. 4- 1-3

گردشگران  ها، حمايت از  در موضوعات مديريت ريسك ورودیها  محور تسهيل سفر شامل بررسی تجربه

 : است بيماری و تسهيل رواديدهای در زمينه هزينه

 تجربه کشور یونان   ـ المللیبین  ورودهاي براي ریسك  مدیریت ▪

نخستين كشورهايی است كه بعد از موج اول شيوع كرونا مرزهای خود را به روی    ازجمله يونان  كشور  

انقباضی ممنوعيت ورود هرگونه مسافر  های  جای اتخاذ سياستالمللی گشود. اين كشور بهگردشگران بين

صورت فردی در جهت جلوگيری از شيوع بيماری در كشور  به كشور، سعی در تمركز و رصد مسافران به

گرفته    19كوويد ـ  صورت تصادفی از مسافران ورودی تست  در ابتدا به  شته است. بدين صورت كهخود دا

هفته    14از سوی كشور يونان به مدت  ها  و در صورت مثبت بودن جواب، مسافر را با تقبل كليه هزينه

يك الزام  وان  عنبه  نمود. پس از آن، ارائه جواب منفی تست كرونا يا داشتن آنتی ژن بيماری می  طينهنقر

 برای ورود به اين كشور در نظر گرفته شد.  

. در  است  2021  می   ماه   در   « آبی  آزادی»يکی ديگر از اقدامات يونان در اين خصوص، اجرای برنامه  

نوازی در جزاير مقصد گردشگران خارجی واكسيناسيون  اين برنامه كليه ساكنان و كارگران صنعت مهمان

ناسيون در اين مقاصد اعتماد هرچه بيشتر گردشگران ورودی  يتصوير از گسترش واكس شده و ارائه اين  

 را در پی داشته است.  

 تجربه کشور اسپانیا  ـ  19 ـ  بیماري کوویدهاي حمایت از گردشگران در زمینه هزینه ▪

انجام  مسافران و تشويق ايشان به  منظور جلب اعتماد  به  اسپانيا   گردشگری  اصلی   مناطق   از   بسياری   در

« برای گردشگران طی اقامت در كشور اسپانيا، تعريف شده است. بدين  19  ـ  و، »بيمه رايگان كوويدررز

های  ای طرف قرارداد دولت هزينهشکل كه در صورت بيمار شدن گردشگری طی سفر خود، شركت بيمه

حل اقامت و حتی  از بيمارستان به مونقل  حملبيمارستان،    در   بستری  پزشکی،  درمان  مرتبط با دارو، 

 شود.  می را متقبل أ بازگشت به كشور مبد

 تجربه کشور مصر ـ  تسهیل روادید ▪

  اقدامات   داد،  2020  ژانويه  يکم   از  را  مصر  به  ورودی  گردشگری  سرگيری  از  اجازه  دولت  كه  هنگامی

 
1. World Travel and Tourism Council (WTTC). (2021). Government Policies Enabling Travel and 

Tourism Recovery During Covid-19   
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  31  از  قبل  كه  مسافرانی  همه  ميان،  اين  در.  كرد  ارائه  بازديدكنندگان  بازگشت  به  تشويق  برای  را  متعددی

  از   رسند،می  ماتروه  يا   اسوان  جنوبی،  سينای  االقصر،  سرخ،  دريای  هایاستان  به  مستقيماً  2020  اكتبر

  30  تا  سپس  سياست  اين.  هستند  معاف(  نفر  هر  برای  آمريکا  دالر   25)  رواديد   استاندارد  هزينه  پرداخت

  و   گردشگری  وزير  العنانی  خالد  گفته  به  ه اين موضوع يکی از عواملی است ك.  شد  تمديد  2021  آوريل

كشور    20  از  بيش  از  گردشگر  ميليون  دو  از  بيش  2021  مارس  تا  موجب شده مصر  ،مصر  باستانی  آثار

   جهان را از آن خود سازد.

  قادر   را   ديگر   كشور   28  اتباع   و   داد   گسترش بيشتر    را   رواديد   تسهيل   سياست   دولت   ، 2021  جوالی   در 

  توانند می   مليت   74  درمجموع، .  كنند   دريافت   الکترونيکی   صورت به   را   خود   مصر   توريستی   ويزای   تا   ساخت 

  ديگری   سفر   تسهيل   سياست   اعالم   دنبال   به   امر   اين   كنند.   دريافت   آنالين   صورت به   را   الکترونيکی مصر   ويزای 

  نرخ   دارای   كشورهای   برخی   از   شده   واكسينه   كاماًل  بازديدكنندگان   آن   موجب به   كه   گرفت   صورت   ژانويه   ماه   در 

 . شوند   مصر   وارد   1آر . سی . پی   آزمايش   انجام   به   نياز   بدون   توانند می   تر پايين   19ـ    كوويد   به   ابتال 

 . حمایت از کارکنان2-3-4

 : ستهامهارت تقويت و  آموزش شامل برنامه حفظ كاركنان و  محور حمايت از كاركنان

  برنامه حفظ کارکنان ▪

 انگلستان   کشور تجربهـ 

درصد از كاركنان بخش    57درصد از نيروی انسانی فعال در زمينه اقامتگاهی و    75،    2021تا فوريه  

مسافرتی و تورگردانان سفر نيز از  های  ژانسهوايی در انگلستان به حالت تعليق درآمدند. آونقل  حمل

جلوگيری از اخراج قطعی نيروهای فعال  منظور ند. دولت انگلستان بهيستدار نرتری برخووضعيت مطلوب

درصد از پرداختی مرتبط با حقوق كاركنان    80گيری بحران، تا  اوجهای  در صنعت گردشگری در زمان

ميليون كارفرما جهت حفظ    3/1، به  2021شود تا آوريل  می  در زمينه گردشگری را متقبل شد. گفته

هزينه رقمی بالغ بر  شده است. اين كمك مختلف صنعت سفر كمك  های  ميليون شغل در بخش  5/11

 ميليارد پوند بوده است.   64

 فرانسه کشور تجربهـ 

يا ساعتی  قرارداد   دارای  كاركنان   كليه از رسمی    كارفرما   از  را  خود   دستمزد  درصد  70  توانندمی  اعم 

ـ    بحران  طول   در  .كنند  دريافت حضور    برای  كارفرمايان   اكثر   ، 19كوويد  عدم    هيچ   كاركنانساعات 

  كارمندان   به  را   ساعتی   دستمزد   حداقل   برابر  5/4  سقف  تا   مبلغی   دولت   زيرا   شوند، نمی  متقبل   ایهزينه

  طرح  اين  برای   ،كاری  ساعت   كاهش  اولين  از   پس  روز  30  تا  توانندمی  هاشركت.  كندمی  پرداخت

 . استه يافت افزايش ماه 12 به ماه  6 از طرح اين مدت  حداكثر .كنند درخواست

 
1. PCR   
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 هاآموزش و تقویت مهارت ▪

 سنگاپور کشور تجربهـ 

»مهارتبرنامه  سنگاپور عنوان  تحت  سنگاپورهای  ای  گسترده  1«يکپارچه  طيف  دورهشامل  از  های  ای 

های  فرصت  كه  آنهايی  ويژهبه  بخش،  چندين  در  نوظهور  و  تقاضا  موردهای  مهارت  كسبآموزشی برای  

اندازی كرده است. اين طرح كه در حال حاضر نيز مورد پيگيری است و هدف  ، راهدارند  خوبی   استخدام 

هزينه  سقف كمك   .است  گسترده  بخش  چهار  در  سازیمهارت  و  شغلی  فرصت  100,000  حدود  ايجادآن  

 انجامد. می طولماه به 12تا  6از ها و آموزش ستدالر آمريکا 904انه برای اين دوره برابر با يماه

 پرتغال  کشور تجربهـ 

 هایسال   طیدرصد از افراد فاقد شغل    20از افراد و پوشش دادن    نفر  50,000پرتغال با هدف آموزش    كشور

 ها مهارت   و   آموزش   ارائه   برنامه،  اين  از  هدف .  است   كرده  اندازی را راه   2تی. پی   ـ   وار  آتی   برنامه   2021  تا   2020

 هایحوزه   به  توجه  ميان،  اين   در.  است   گردشگری   های فعاليت   در  خاص  و  پايدار   نوظهور،  هایبخش   در

 و   ل ي موبا   ی كاربرد  یها برنامه   ،ی سي نو برنامه   ك،يالکترون   تجارت   درخصوص  ها آموزش   ارائه   نظير  ديجيتال

 . است   توجه  مورد خاص   صورت به   آموزانمهارت  اشتغال   احتمال تضمين   منظوربه   وب  یطراح 

  بسيار  و   كوچك   های نيروی فعال در شركت  ی همچنين به دنبال ارتقا  3پرتغال مقام مسئول گردشگری  

  انطباق با   و   پايدارسازی   ديجيتال،   تحول   در   آموزش   تسريع   ای را با هدف كوچك است. بدين جهت، برنامه 

های  دوره شود.  می   صورت رايگان و مجازی برگزار به ها  اندازی نمود. اين آموزش آتی گردشگری راه   های خواسته 

آموزش تعريف شده    ساعت   80  با   « پايداری   ارتقای »   و   آموزش   ساعت   116  با   « ديجيتال   ارتقای »   آموزشی 

 . است   كرده   فراهم   را   كارگر   150000  حدود   آموزش   امکان   2020  آوريل   از ها  دوره   اين .  است 

 نقدینگی. 4- 3-3

  اعتبارات،  داخلی  گردشگری  بهبود  ،مقصد  مديريتهای  سازمانشامل موضوعات حمايت از    محور نقدينگی

 گردد:می هوايیونقل حمل از  نقدينگی پشتيبانیگردشگری و    برای مناسب

 کانادا کشور تجربهـ   مقصد مدیریت هايحمایت از سازمان ▪

بازاريابی  های  ماه با كمك سازمان  18  طی  4كانادا  دالری  ميليون  30گذاری  دولت كانادا متعهد به سرمايه

ی، شده است. بر اين اساس، هر بوم  جوامع  و  كوچك   مشاغل  احيای  از  ای برای حمايتاستانی و منطقه

 دريافت نمايد.   5، كانادا  دالر 25000تواند از محل می كاروكسب

 
1  . SG United Skills Programme 

2. ATIVAR-PT  

3. Turismo de Portugal 

 آمریکا  دالر 24717300برابر با  .4

 آمریکا  دالر 20593برابر با  .5
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 کنگ تجربه کشور هنگ ـ  بهبود گردشگري داخلی  ▪

هزار دالر    25هزار تا    10حدود  های  يارانه  كنگ هنگ   در  تور  راهنمای  و  مسافرتی   آژانس  1,350  از  بيش

  مسافرتی   اند. عالوه بر اين، هر كارمند آژانسداخلی دريافت كرده  سفرهای  آمريکايی برای كمك به توسعه

 دالر آمريکا بدين منظور دريافت نمايد.   645ای معادل تواند يارانهمی نيز معتبر تور راهنمای و

  ميليون دالر   334به ارزش حدود    اقساطی  صورتبه  را  الکترونيکی  مصرفهای  كوپن  همچنين  دولت

باالی    كنگهنگ   دائمی  ساكنان  برای  آمريکا افراد  با هدف    18و  اين سياست  سال صادر كرده است. 

محلی دارای ارزش    گردشگری  هایجاذبه  و  هارستوران  غذايی،  مواد  هایغرفه  افزايش ميزان مصرف در

 . دشومی ميليون نفر را شامل 2/7و  است  ميليارد دالر آمريکايی  6/4

ميليون دالر آمريکا برای توسعه گردشگری   120های ياد شده مبلغی در حدود  عالوه بر حمايت

های ميراث فرهنگی محلی و گردشگری خالقانه تعريف شده است. در  داخلی با اولويت پيشبرد پروژه

هوشم  128حدود   اقدامات  سازمان  به  نيز  آمريکا  دالر  توسعه صنايع خالق    1ند خالقانه ميليون  برای 

    اص يافته است.محرك تقاضا، اختص

 تجربه کشور چین ـ اعتبارات مناسب براي گردشگري ▪

های  شركت  به  كمك  برایرا    ای توافقنامه  3چين   تجاری   و  صنعتی   بانك   و  2گردشگری   و   فرهنگ  وزارت

  اعتبار (  دالر  ميليارد   6/15)  يوان  ميليارد   100براساس اين توافقنامه    .كردند  امضا   گردشگری   و  فرهنگی 

  ارائه  گردشگری  و  فرهنگی هردخُ  و   متوسط  كوچك،   خصوصیهای  شركت  به   كمك  برای   وام  طريق  از   را

اين،    گذاری در حوزه گردشگری تعريف شده است. عالوه براين اعتبارات برای تقويت سرمايه  .گرددمی

  سوم   ماههسه  در  داشته است. تا جايی كه  چين  داخلی  گردشگری  تقويتمنابع يادشده نقش مثبتی در  

  سال   در  مشابه  مدت   از   درصد  70  حدود  به  در مقاصد اصلی سفر داخلی   گردشگران  تعداد   ،2020  سال

  در نيز    پاييز  ميانه   جشنواره   تعطيالت   و  ملی   روز   طول   در  سفر  ميليون  637  درمجموع.  رسيد  2019

   انجام شد.   2019درصد از ميزان سفرهای انجام شده در دوره مشابه در سال    79  ؛شد  انجام  چين  سراسر

 تجربه ایاالت متحده آمریکا   ـ هواییونقل حملپشتیبانی نقدینگی از  ▪

را به تصويب   4« اقتصادی ويروس كرونااياالت متحده آمريکا قانونی تحت عنوان »كمك، امداد و امنيت  

تجاری و عمومی  های  ميليارد دالر آمريکا به فرودگاه  10رسانده است. براساس اين مصوبه بايد در حدود  

  حفاظت   درنتيجه  و  ها فرودگاه  فعاليت   ادامه  مالیتأمين    رفته،ازدست  درآمدهای  جايگزينی   به  كمك   برای

  ازجمله   عملياتیهای  هزينه  ای، سرمايههای  هزينه  برای   توانمی  را   اختصاص يابد. وجوه مدنظر  مشاغل   از

  افزايش   برای  را  ایبودجه  همچنين  قانون  اين.  كرد  استفاده  بدهی  پرداخت  و  برق  و  آب  ،دستمزد  ،حقوق

 
1  . Create Smart Initiative 

2. Ministry of Culture and Tourism  

3  . Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) 

4. CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) Act  
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 1« فرودگاه بهبود  برنامه»  برای  اعتبارات   در  شده  اعطا  بالعوضهای  كمك  برای  درصد  100به  فدرال  سهم

  ظرفيت   و  ايمنی  های پروژه  به  اضافی  بودجه  و  فدرال   سهم  افزايشآورد.  می  فراهم  مکمل های  فعاليت  و

ريزی از پيش  خود و طبق برنامه  فعلی   مالی  شرايط  به  توجه  بدونها  فرودگاه  تاشود  می  موجب  حياتی 

 ای خود ادامه بدهند.  توسعههای به فعاليتتعريف شده 

 

 ( مالی و عوارض براي گردشگري هاي معافیت) 2مالیاتیهاي  سیاست. 4-3-4

 سترالیاتجربه کشور اـ 

پرداخت  مختلفی  مالياتی  ات تخفيف   3، استراليا  ماليات   اداره انداختن  تعويق  به  های  در مواردی همچون 

اقساطی،   پرداخت  برای سررسيده،  غيرمستقيم  ماليات  و  جانبی  مزايای  بر  ماليات  درآمد،  بر    ماليات 

ماهه در  فر كردن اقساط سهمالياتی يا ص های  گرفته است. صفر كردن جريمه  فعال در نظروكارهای  كسب

 . عالوه بركرداقدامات حمايتی ديگری است كه اين اداره در كشور استراليا پيگيری    ازجمله  2020سال  

    .است های مالياتی هنوز با اين سازمان باز تعامل مشاغل برای چگونگی پرداختاين، راه 

های  بخش  برای  را  هدفمندی  حمايت  4( ACT)  استراليا  پايتخت  منطقه  ای،منطقه  سطح  در

های  هزينه  در  كامل  تخفيف  شامل  اين.  كرد   ارائه  معافيت  و  تخفيف  قالب  در  نوازیمهمان  و  گردشگری

اقامتگاهی  دهندگانارائه  برای  2021-2020  مالی   سال  برای  فاضالب   و   آب  ثابت .  است  خدمات 

  ماهه 12 معافيت بر عالوه  ،2020 اكتبر اول از شده، اجاره هایاتوبوس  و  شده  ثبت  ایاجاره هایاتومبيل

را   خودرو نام ثبت هایهزينه از ماهه12 معافيت ،2020 آوريل در شده اعالم انهيسال مجوز هایهزينه از

 .كردند  دريافتنيز 

 ایسلند تجربه کشور ـ 

كوويد  ديده از شيوع بيماری  آسيبوكارهای  كسب  ايسلند تدابير مالياتی مختلفی را برای حمايت ازكشور  

  داد   اجازه  مشاغل  به  ؛انداخت  تعويق  به  را  دستمزد  و   حقوق  مالياتاينکه    ازجملهگرفت.    كاربه  19ـ  

. به  كنند پرداخت  بعد روز  14 را دوم نيمه و 2021 ژانويه اول تا  را اول نيمه ماليات بر حقوق و دستمزد

انجام شده در اين خصوص  اقدامات  از  تا سه ماه، يکی ديگر  انداختن ماليات واحدهای تجاری    تعويق 

درصد    100درصد به    60گردشگری از  اقامتی  تأسيسات    درافزوده  ارزشاين، ماليات بر    . عالوه براست

برای كشتیكگمرهای  كاهش يافت. پرداختی اتاق هتلها  ی  بر  برای  ها  و هواپيمايی، ماليات  و ماليات 

 ديده از شيوع اين بيماری نيز به تعويق افتاد.  شدت آسييبواحدهای فعال به

 
1  . Airport Improvement Programme (AIP) 

2. Fiscal   

3  . Australian Taxation Office (ATO) 

4. Australian Capital Territory (ACT)  
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 تجربه انگلستان  ـ 

های  در برهه افزوده  ارزشماليات بر  های  تعويق انداختن پرداختیانگلستان نيز در وهله اول از سياست به  

. اما در گام بعد به يك طرح جديد در اين زمينه اهتمام ورزيد؛  كردزمانی مختلف تشديد بيماری، استفاده  

  و  مساوی   اقساط   صورتبه  را  معوقافزوده  ارزش  بر  مالياتفعالين صنعت اجازه داد تا  به  بدين شکل كه  

 تعداد اقساط پرداختی نيز آزادی عمل وجود دارد. درخصوص .  كنند پرداخت هبهر بدون

نوازی از  عالوه بر امتيازات تعريف شده قبلی، برای فعاليت اقتصادی مرتبط با حوزه گردشگری و مهمان 

  گرفته شد. در   در نظر افزوده  ارزش   بر   ماليات   درصدی   15  موقت   كاهش   2021  مارس   پايان   تا   2020  ژانويه 

كرد. پس از آن،    تمديد  2021 سپتامبر  تا  را افزوده ارزش   بر  ماليات  درصدی   15 كاهش   دولت  ، 2021 مارس 

 .  شد ، تعريف  2022گردشگری تا پايان مارس  های  درصدی برای فعاليت   12/ 5افزوده  ارزش ماليات بر  

 داخلیتشویق سفر . 4- 5-3

 تجربه کشور تایلند  ـ 

را به ارزش حدود    1« كنيممی  ، دولت تايلند برنامه »با هم سفرداخلیگردشگری    تقاضای  تحريك منظور  هب

ميليون  دو  د. اين پروژه تاكنون چندين بار تمديد شده و در سال جاری  كراندازی  مريکا راهآميليارد دالر    7

 قرار داده است.   نفر از جمعيت مردم تايلند را هدف

 شد: می پيشنهادی را شاملاين برنامه در ابتدای امر سه بسته 

ميليون دالر آمريکا. در    600به ارزش حدود  ها  بسته يارانه برای اقامت، غذا و جاذبه  حالت اول؛ ➢

كشور توسط دولت   سراسر در جاذبههای هزينه و غذا هزينه اتاق، نرخ درصد از 40اين بسته پيشنهادی 

 بينی شده است.شب در اين بسته پيش  پنجشود. اقامت تا  می پرداخت

 40دالر آمريکا    64000اين بسته به ارزش حدود    ـ  هوايی ونقل  حمليارانه برای    حالت دوم؛ ➢

كند. سقف يارانه در نظر گرفته  می  مينأهواپيما ت  ت بلي  ميليون  دو  برای  را  داخلی  پروازهای  درصد از كرايه

 .  است دالر 32شده برای هر نفر برابر با 

هزار   76زش حدود اين بسته به ار ـ عطيالت كاركنان بخش بهداشتيارانه برای ت حالت سوم؛ ➢

ميليون از داوطلبان و مسئوالن در مراكز   2/1ای برای كمك به گردشگری داخلی برای  نهاريا  دالر آمريکا

دالر آمريکا    64. يارانه در نظر گرفته شده برای هر نفر در اين بسته معادل  ستهابهداشتی و بيمارستان

 .  است يك سفر حداقل دو روز و يك شب برای 

های  درصد از هزينه  40كنيم« دولت تا  می  »با هم سفرها  در بسته جديدی از حمايت  2021در سال  

دالر آمريکا بوده و مشروط بر اين   161شود. اين يارانه برای هر نفر تا سقف  می  تورهای داخلی را متقبل 

كنندگان سفر  و دو شب اقامت را از طريق يکی از عرضهای شامل حداقل سه روز  است كه مسافر بسته

 و نمايد.  رداخلی رز

 
1. Rao Thieu Duaykan (We Travel Together)    
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 تجربه کشور کره جنوبی  ـ 

منظور بهبود وضعيت گردشگری داخلی در طول  وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگری در كره جنوبی به

كار گرفت. در  كره و طی فصل تابستان اقداماتی نظير »هفته مخصوص سفر« و »برنامه يارانه سفر« را به

از جاذبهمی  كردند كه چگونهمی  مردم تمرين   كمپين »هفته مخصوص سفر« با رعايت فاصله  ها  توان 

نفر و در جاذبه بازديد دو تا سه  برای  بازديد كرد. بدين صورت كه مسيرهای مشخصی  های  اجتماعی 

بی نيز به محدود كردن  شد. عالوه بر اين، انجمن اتوبوسرانی كره جنومی  موجود در فضای باز تعريف

 ورزيد.  می سرنشينان در هر سواری مبادرت

گردند. می های تعطيالت به كاركنان خودارفرمايان ملزم به پرداخت يارانهدر »برنامه يارانه سفر« ك 

 كند. می درصد يارانه مزبور را تقبل 25در اين سيستم تشويق سفر دولت 

 تجربه کشور آرژانتینـ 

فروش گردشگری با تخصيص اعتبار به سفرهای  ای را برای پيشرزش آرژانتين برنامهو وزارت گردشگری و  

اين اساس، آن دسته    نظر گرفت. بر   و در راستای توسعه گردشگری داخلی در   2021آينده در طول سال  

  درصد كوپن تخفيف صفر در نظر گرفته   50د تا  نو نماي رسفر خود را رز  2021از افرادی كه برای سال  

شود. برای دريافت اين يارانه سفر، گردشگران بايد فاكتور خريد خود را در سامانه بانك ملی اين كشور  می

توان  می  د. برای مصرف اين اعتبارشومی  آپلود و سپس وجه مورد نظر به كيف پول الکترونيکی فرد منتقل

ر مخصوص درخواست داد. اين  از تلفن همراه برای انتقال وجه استفاده كرد يا برای دريافت كارت سف 

 .است معتبر 2021كارت تا پايان سال 

ارائهشركت شامل  طرح  اين  در  خدكنندگان  حملدهندگان  اقامتگاهی،  جاذبهمات  ها،  ونقل، 

ميليون دالر آمريکا    157آرژانتينی و معادل    600,000هستند. تاكنون  ها  رستورانهای مسافرتی و  آژانس

 اند. فاده كردهاز محل اين اعتبارات است 

 

 ها بندي و پیشنهادجمع

ه هچگونگی مواجدرخصوص  جهانی و همچنين تجارب كشورهای مختلف  های  سازمانهای  مرور توصيه

برخی تشابهات با اقدامات انجام شده در داخل  صنعت گردشگری نشانگر  در    19كوويد ـ  با شيوع بيماری  

به رعايت اصول  .  است  كشور بيشتر  پروتکلتوجه  بهداشتی، تخفيف و  های  بهداشتی، تعريف و رعايت 

های سفر و غيره در مقاطع  پذيری در كنسلیمالياتی، انعطافهای  ها، معافيتاستمهال در بازپرداخت وام

برخی اقدامات حمايتی از شاغلين حوزه گردشگری مورد توجه عنوان  به   گيری بيماری در كشور ما نيزاوج

قرار گرفته است. در اين ميان، اما راهکارهای ديگری در تجارب جهانی نيز موجود است كه چه با فرض  
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 سیأگيری بيماری كرونا قابل تتداوم وضع موجود و چه با احتمال بازگشت وضعيت به زمان قبل از همه

ازاينهستند ا.  در  اشارهرو،  راهکارها  بدين  گزارش  از  بخش  كه  ين  كرد  توجه  بايد  داشت.  خواهيم  ای 

برداری قوه مقننه و هم دستگاه اجرايی متبوع قرار گيرد. در  تواند مورد بهرهمی  اقدامات پيشنهادی هم

موجود های صورت كلی مطرح شده و پس از آن در ذيل هر پيشنهاد ظرفيتبه هاوهله نخست، پيشنهاد

دامات قابل پيگيری قانونی مرتبط نيز مورد اشاره قرار خواهد گرفت. در اين ميان، محورهای اصلی  يا اق

 و اقدامات قابل پيگيری بدين شرح است: 

 شروع احیاي سفر از گردشگري داخلی ▪

درصد از سهم    79؛ چه پيش از شيوع بيماری كه برابر با  ستسهم گردشگری داخلی در كشور ما باال

(. 2020درصد رسيد )سال    94( و چه پس از آن كه به  2019شد )سال  می  را شامل  صنعت گردشگری

دهد، بازسازی صنعت سفر از گردشگری داخلی  های جهانی نشان میبينیگونه كه پيشآن، همان  عالوه بر

كشورها آغاز خواهد شد. از اين منظر، توجه به توسعه مجدد بازار گردشگری داخلی در كشور از اهميت  

 توان اقدامات ذيل را مورد پيگيری قرار داد:می . بدين منظوراست دارراليی برخوبا

اين يارانهمی  طبق تجارب جهانی  تعريف يارانه سفر؛ ➢ اول،  ها  توان  را در دو وجه تعريف نمود. 

 گيرد.می  وكار تعلقای كه به فعاالن كسبشود و دوم، يارانهمی  به مسافران پرداخت  ای كه مستقيماًيارانه

 ذيل قابل تعريف است:های  در حالت اول، طبق تجارب جهانی روش

 و خدمات سفرربر رزكوپن سفر با ارائه مدركی مبنیـ 

 مسافرت كاركنان های الزام كارفرمايان به تقبل درصدی از هزينهـ 

 صورت اقساط بهها های آنهای سفر و بازپرداخت هزينهتعريف كوپنـ 

 داخلی  ونقل  حملژه برای خدمات فی ويارائه بسته تخفي ـ 

 ارائه بسته تخفيف ويژه برای اقامت و غذا ـ 

 و مراكز بهداشتی ها ارائه پرداخت تخفيف ويژه برای كاركنان در بيمارستانـ 

« 18» توان بخشی از اقدامات تشويقی را از محل تبصره  می  برای »تحريك تقاضای سفر داخلی« 

( قانون »الحاق موادی به 25توان از ظرفيت ماده )می  عالوه بر اين،  1.قانون بودجه مورد پيگيری قرار داد

درصد از    25  پرداختدرخصوص  (  1384/ 15/08)مصوب  قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت«  

 
 ی وربهره   ی ارتقا  طريق کشور از    یهااستان   شرفتيمنظور رشد و پ به : » 1401قانون بودجه    «18»بند »الف« تبصره    «1»جزء    .1

  ن يو همچن  نيسرزم   شي آما  ه يبرپا  یديتول   یهابنگاه   یخال   یهات ي و ظرف   تماممه ي ن  یواحدها  ليتکم  ها،یگذاره يسرما  و توسعه 
اشتغال و    د، يتول   ش يو افزا  جاد ي جهت ا  ر يمنابع ز   ی ني و بسط و عدالت سرزم  شراني و پ  ان يبن دانش   ی)پروژه(ها  از طرح   تي حما

 ابد: يی اختصاص م یرشد اقتصاد یو ارتقا ی نيکارآفر
 قانون نيا 550000 -97 فياز رد لاير (850.000.000.000.000) ارديليمبلغ هشتصدوپنجاه هزار م  .1-1
سطح مناطق    یو ارتقا  ضيعادالنه و رفع تبع   عي %( از اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توز20)  درصد  ستيب .2-1

 افته يکمتر توسعه 
 قانون  ني( ا8جدول شماره ) 101005 فياز رد ( لاير10.000.000.000.000)ميليارد مبلغ ده هزار .3-1

 قانون  نيا «7» وجوه مربوط به بند »ز« تبصره .1-4
 . «است دهيگرد  زيوار 310۶02 یدرآمد فيکل کشور که به رد 1400قانون بودجه سال  «18» منابع تبصره  ی بازگشت .1-5
 ی و استان  یمازاد در سطح مل رمنقوليو منابع حاصل از فروش امول منقول و غ  یمولدساز .1-۶
 ی استان یمعادن و مازاد درآمدها  یها از حقوق دولتسهم استان  .1-7
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اجهای  هزينه كاركنان  مصوب  سفرهای  بودجه  رفاهی  اعتبارات  محل  از  و  سفر  بن  قالب  در  رايی 

 قانون برنامه چهارم توسعه در اين خصوص، استفاده نمود.  (  16)مشمول ماده  های دستگاه

مثال به تجربه پرداخت عنوان  به  توانمی  كارهاوبرای كسبيارانه سفر  درخصوص  برای حالت دوم،  

راهنمايان گردشگری در جهت تبليغ سفرهای داخلی اشاره كرد. بدين  مسافرتی و  های  تشويقی به آژانس

كنندگانی كه  وكارها و عرضهاز كسبهايی  توان يا از طريق معافيت مالياتی يا تعريف مشوقمی  جهت،

 د.  كراند به تقويت جريان سفر در كشور كمك نمايند، حمايت قانونی  توانسته

مثال تعريف هفته عنوان  به  منظور تحريك تقاضای سفر؛سفر داخلی بههای  اندازی كمپينراه ➢

 .است ژه طی هفته مدنظر يکی از اين اقداماتسفر و ارائه تخفيفات وي

 تغيير در زمان تعطيالت يا تعريف تعطيالت ويژه ➢

 در كشور مدت كوتاهكمك به توسعه مقاصد نزديك و سفرهای   ➢

 بر سنت و با رعايت اصول بهداشتی تنیمبهای برگزاری رويدادهای محدود با توجه به ظرفيت ➢

 تسهیل ورود گردشگران از کشورهاي همسایه، منطقه و شرکاي راهبردي  ▪

باشند.  می  گردشگری از »همسايگان« های  تر اشاره شد در كشور ما سهم عمده ورودیگونه كه پيشهمان

توسعه گردشگری در ميان  جهانی نشانگر تجديد حيات اين صنعت از محل  های  اين، گزارش  عالوه بر

مشابه در پيگيری اقدامات  های  . توجه به كشورهای دارای سياستاستمنطقه  مرز و همكشورهای هم

موارد ذيل بيشتر مورد    ،مرسوم بوده است. در اين مياننيز  بخشی مجدد به گردشگری كشورها  حيات

 توجه بوده است: 

  راهکارهای  از   يکی   بحران  زمان   در   ای بيمه  مات خد  از   استفاده   بيمه؛  حمايتی   سازوكار   كارگيری به ➢

  صورت   بدين.  رودمی  شمار به  گردشگری  صنعت   در  تقاضا   و   عرضه  طرف  دو  هر  از  حمايت   برای  مناسب

  واردهای خسارات سفر، شدن كنسل صورت در كه  شود ايجاد خاطر اطمينان اين بايد مسافران برای كه

  با   گردشگری  حوزه  گذاران سرمايه  نيز  عرضه  طرف   از.  شد  خواهد  بازپرداخت  بيمه  سوی  از   شده

  بازگشت   از   ،طريق  بدين   و  كرده  خسارت   ادعای  توانندمی  بحران  تشديد  صورت   در  ایبيمههای  حمايت

 . باشند خاطرآسوده خود اوليه  سرمايه

تسهيل رواديد: اقداماتی نظير لغو رواديد، رواديد در بدو ورود، صدور رواديد الکترونيك يا عدم   ➢

بازارهای هدف و  درخصوص  توان  می  اقداماتی است كه بنابه تجارب موجود  ازجملهدريافت هزينه رواديد  

 همسايه مورد پيگيری قرار داد.  

گردشگهم ➢ رونق  برای  همسايه  كشورهای  با  شدن  ورودپيمان  با عنوان  به  ری  توافق  مثال 

 سفر مشترك در همکاری با يکديگر های همسايگان برای توسعه زيرساخت

گردشگر به    ورود هر  یازاتوان بهمی  حمايت از واردكنندگان گردشگر به كشور؛ بر اين اساس  ➢
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 خدمات مسافرتی تعريف نمود.  های جايزه صادراتی برای آژانسعنوان به كشور مبلغی را

 گردشگري  جدید وکارهاي کسب ي موجود و توسعه کارهاوکسب مایت ازح ▪

توان اقدامات  می  در كشور، ها  كارهای گردشگری و يا كمك به توسعه اين فعاليتودر حمايت از كسب

 ذيل را مورد توجه قرار داد:

سازراه ➢ از  استفاده  حمايتی؛  صندوق  بهاندازی  صندوق  كسبوكار  احيای  كارهای ومنظور 

 گذاری جديد در اين صنعت مورد توجه كشورها بوده است. بدين ترتيبهمچنين سرمايهديده و  آسيب

راهمی حمايتی   اندازی توان  ماهيت    گردشگری« ای  توسعه  ـ  »صندوق  عمومی  ؤمبا    را   غيردولتی سسه 

برنامه هفتم توسعه«عنوان  به از احکام پيشنهادی در »قانون  از ظرفيت  مثابه به  يکی  قانونی  های  يکی 

  ا يحاصل از صدور    های درآمد  هايی نظير تواند از محلمی  د. منابع اين صندوق اد  پيش رو مدنظر قرار 

و    عوارض خروج از كشور  ،مربوطه  یو جرائم قانون  یو فعاالن گردشگر  ساتيسأت  ت يمجوز فعال  ديتمد

 های سنواتی است.  اين صندوق در قالب بودجهمين شود و دولت نيز مجاز به كمك به أت غيره

  نوسانات   از   ناشی   های آسيب   ارز؛   نرخ   نوسانات   مقابل   در   گردشگری   های فعاليت   از   حمايت   تضمين  ➢

  بدين.  نمايد   دلسرد   را   صنعت   اين   اندركاران دست   تواند می   كرونا   شيوع   ِقبل   از   وارد   صدمات   با   زمان هم   ارز   نرخ 

  قرار  قانونگذار   توجه   مورد   پيشنهاد   يك عنوان  به   ارز«   نرخ   نوسانات   مقابل   در   »حمايت   شود می   پيشنهاد   جهت، 

  فعاالن   و   استادكاران   هنرمندان،   از   ت ي حما   قانون (  11)   ماده   »پ«   بند   مشابه   بندی   توان می   ميان،   اين   در .  گيرد 

   2. را در متون قانونی موجود يا پيش رو جايابی نمود   1( 1396/ 10/ 26)مصوب    ی دست   ع ي صنا 

ژی يا تعريف تعرفه خاص گردشگری؛ يکی از اقدامات كشورها اعطای انرهای  تخفيف در هزينه ➢

. اين در حالی  است  در اين زمينه ها  مصرفی يا به تعويق انداختن پرداختیهای  ژیتخفيف در هزينه انر

وجود ردشگری بهگتأسيسات    مشکالتی برای  ،ژی نظير گاز انرهای  زينهاست كه در كشور با پلکانی شدن ه

گردشگری براساس تعرفه خدماتی در قانون  تأسيسات    ژیانرهای  گذار با احتساب تعرفهآمد. اگرچه قانون

ژه »تعرفه انرژی خدمات گردشگری« در متون  نظر تعريف ويهموافقت نموده است؛ اما ب  1401بودجه  

ازقانونی   اين صنعت باالخص در شرايط بحرانی نظير شيوع بيماری  تأسيسات    برای حمايت  فعال در 

 نمايد.  می كرونا، ضروری 

كارهای گردشگری در مقابله با اثرات منفی وبموفق كسهای  گذاری دانش و تجربهبه اشتراك ➢

 شيوع بيماری 

ظرفيت ➢ به  توجه  و  ارزشتمركز  عرضهها،  و  محصوالت  صنعت كنندگان  ها،  در  فعال  محلی 

 گردشگری

 توسعه خدمات اجاره خودرو برای تحريك سفرهای شخصی در داخل كشور  ➢

 
 .«از صادرکنندگان صنايع دستي و فرش دستباف در مقابل آثار منفي ناشي از نوسانات قيمت ارز حمايت كند» 1.
 . همان 2.
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 سرايی در ارائه محصوالت گردشگریاستفاده از فنونی همچون داستان ➢

 بخشی به محصوالت گردشگری و تعريف مسيرهای گردشگری جديد تنوع ➢

از می  گردشگری؛ بدين منظوركارهای  وگذاری و توسعه كسبارائه وام در جهت سرمايه ➢ توان 

 استفاده نمود.  1401قانون بودجه )موضوع تسهيالت تکليفی(   « 16»در تبصره ظرفيت موجود 

عنوان مثال ؛ در اين خصوص بهژه برای فعالين صنعت گردشگریمالياتی ويهای  ارائه تخفيف ➢

های مستقيم )مصوب  ( قانون ماليات132ماده ) های مالياتی مرتبط با حوزه گردشگری در  معافيتتوان  می

مهلت مقرر در  توجه به تاريخ تصويب اين قانون و    شايان ذكر است با  1. را تمديد نمود(  03/12/1366

 ملغی شده است.  های مالياتی گرفته شده، اين معافيت نظر

صنعت سفر   یخصوص بخش خصوصی در احياهنفعان بدر نظرگيری آرا و همکاری با كليه ذی ➢

 در كشور 

 ديده از كرونا گردشگری آسيبوكارهای كسب  انه برایياختصاص اعتبارات در بودجه سال ➢

 آموزشآموزي و مهارت ▪

 : است   ذيل   محورهای   قالب   در   آموزی مهارت   و   آموزش   ارائه   كشورها   تجارب   در   پيگيری   مورد   محورهای   از   يکی 

 ها و مراكز آموزشیآموزی در همکاری با دانشگاهآموزش و مهارتارائه  ➢

 .مورد استقبالی كه به اشتغال افراد منتج خواهد شدهای نو و دانشهای مهارتهای آموزش ➢

 فضای مجازی   كار درهای آموزش مهارت ➢

 استفاده از فناوري و نوآوري  ▪

گذاری و دوری از فضای حقيقی همراه  همچون فاصلهاينکه شيوع كرونا با تعريف مفاهيمی  با توجه به  

اين،   يافته است. عالوه بر  های نوين توسعهبوده، فعاليت در فضای مجازی و همچنين استفاده از فناوری

ده  ش دار  رای نسبت به گذشته برخوژهوكارها و محصوالت گردشگری نيز از اهميت وينوآوری در كسب

 ت حائز توجه در اين محور به شرح ذيل است: است. بدين ترتيب، برخی اقداما 

راه ➢ از  كسبحمايت  فعاليت  و  استارتهای  كارواندازی  و  توان  می  ؛گردشگریهای  آپنوآورانه 

 وكارها را مورد توجه قرار داد.  اين دسته از كسب  1401قانون بودجه    «16» صورت ويژه از محل تبصره  به

سازی سفر و رعايت نکات بهداشتی در عرضه محصوالت  ايمنهای نوين برای استفاده از فناوری ➢

 
  یدولت غير  یاشخاص حقوق   یو معدن   توليدی  یها يت از فعال  یناش  یدرآمد ابراز»  ماده آورده شده است كه  در صدر اين  1. 

يا  صادر    یبردار آنها پروانه بهره   یبرا  ربطیذ  یهاوزارتخانه   ماده از طرف   اين  یاجرا  تاريخکه از    ی معدن  يا  توليدي  یدر واحدها
  یگردشگر  ی ها و مراکز اقامتهتل   ها،ستان يمار ب   یخدمات  یدرآمدها  همچنينو    شودی قرارداد استخراج و فروش منعقد م 

  يخ از تار  شود،ی مجوز صادر م   يا   یبردارآنها پروانه بهره   ی برا  ربطی ذ  یمذکور از طرف مراجع قانون   يخ که از تار  دشده يااشخاص  
بهره  پنج   يا استخراج  استخراج  يا  یبردارشروع  نرخ ص  10به مدت    ه يافتتوسعه   مناطق کمترسال و در    به مدت  با    فرسال 

ايرانگردي و جهانگردي  تأسيسات    كليه عالوه بر اين، در بند »ر« همين ماده آورده شده است كه »  .«باشدی م   مالياتمشمول  
االجرا  پس از تاريخ الزم سال    ۶خذ كرده باشند تا مدت  اربط  برداري از مراجع قانوني ذيماده پروانه بهره   كه قبل از اجراي اين

باشند. حكم اين بند نسبت به درآمد حاصل از  ( ماليات بر درآمد ابرازي معاف مي %50) درصد  شدن اين ماده از پرداخت پنجاه 
 .«اعزام گردشگر به خارج از كشور مجري نيست



 

 __________________________________________________________  
 

43 

 مختلفهای گردشگری در بخش

 الزم برای تجارت الکترونيكهای ضرورت ارائه آموزش مهارت ➢

 سايبری برای انجام مبادالت مجازی در حوزه گردشگری   سازی بسترضرورت ايمن ➢

 لق تجارب برای گردشگران در خافزوده ارزشنوين همچون واقعيت های استفاده از فناوری ➢

 پایدارسازي صنعت گردشگري ▪

باز  به  توجه  با  توجه كشورها  از موضوعات مورد  بازتعريف زنده  يکی  امکان  و  سازی صنعت گردشگری 

  . در اين راستا است  سازی رويکرد پايداری در اين حوزهرويکردها به اين صنعت، ضرورت پيگيری پياده

 داشت:توان به موارد ذيل توجه می

كسب ➢ در  سبز  و  پايدارتر  الگوهای  به  وتوجه  نيز تأسيسات    وكارها  ما  كشور  در  گردشگری؛ 

  1. توجه شده استها شده كه كمتر به آن گرفته   قانونی در اين خصوص در نظرهای  مشوق

 توسعه محصوالت پايدارتر و منطبق با محيط زيست  ➢

 گردشگری قابل تحمل در عرضه  های  توجه به ظرفيت ➢

   اقدامات دیگر ▪

منظور بازگشت به  ؛ برخی از كشورها با شيوع بيماری بهای گردشگریتوسعههای  بازنگری در برنامه ➢

  ژيك بلندمدت خود پرداخته يا بخشیاستراتهای  جايگاه قبلی خود در توسعه گردشگری به اصالح برنامه

( قانون برنامه 100كشور ما نيز طبق بند »الف« ماده )خود اضافه كردند. در  های  مکمل به برنامهعنوان  به

ششم، سند توسعه راهبردی گردشگری تهيه شده است. اين در حالی است كه برنامه مزبور از كيفيت  

اين صنعت پيش از شيوع كرونا نيز برخوردار نبوده است. از اين  های  كافی حتی برای پاسخگويی به نياز

يك »تکليف قانونی« و با لحاظ  عنوان  به  ه »طرح جامع گردشگر كشور« تهيشود تا  می  منظر، پيشنهاد

    وارده بر اين صنعت در كشور تهيه گردد.های آسيب

  سازی زنده   جهت   به   چه   و   همسايه   هدف   بازارهای   از   گردشگران   ورود   برای   چه   تبليغاتی؛   های بودجه   افزايش  ➢

  زمينه   در   اعتبارات   ميزان   افزايش   رو، ازاين .  است   اهميت   حائز   تبليغات   ابزار   از   استفاده   داخلی،   سفر   جريان 

 .  است   ضروری   ديده آسيب   گردشگری   صنعت   به   بيشتر   هرچه   توجه   منظور به   سنواتی   قوانين   در   تبليغات 

وكارها و لغو مجوزهای در اين صنعت يك راهکار  وكارها؛ تسهيل ورود به كسبلغو مجوزهای كسب ➢

 رود.  می شمار شيوع بيماری بهتقويتی در كشورها در زمان 

 المللی بينهای هزينه از محل سازماندريافت كمك ايجاد امکان  ➢

 بازار هدف گردشگری  برای 2تصويرسازی مجدد  ➢

 
( يا قانون اصالح الگوي  01/02/1394)مصوب  کشور    مالی  نظام  ارتقای  و  پذیررقابت   توليد  موانع  رفع  قانون  (12)نظير ماده    .1

 ( 04/12/1389ژي )مصوب مصرف انر 

2  . Re - branding 
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؛ استفاده از درآمدهای مالياتی برای مالياتی برای بازسازی صنعت گردشگری های  استفاده از ظرفيت ➢

 گردشگری  های  توسعه زيرساخت

؛ يکی از اقدامات كشورها در زمان بحران با توجه به عدم  گردشگریهای  زيرساختكمك به توسعه   ➢

های زيرساختی در حوزه گردشگری تشديد وضعيت توجه به رفع خألهای  برداری در زمانامکان بهره

به موضوع مهمی كه  استاست.  اين در حالی  است.  مانده  مغفول  ما    مثال عنوان  بهكه    نظر در كشور 

درآمد توان  می از  از رواديد   درصدی  زيرساخت  را  حاصل  توسعه  برای  گردشگری كشور  های  در كشور 

 صرف نمود.  

 

 کرونا   با  ههمواج  در  گردشگري  وضعیت  قانونی براي بهبود  هايپیشنهاد. خالصه اهم  14  جدول
 قانونی  هايپیشنهاد

 گردشگری   ایتوسعه ـ  حمايتی اندازی صندوقراه

برای گردشگران داخلی )در اشکالی همچون كوپن سفر، تقبل درصدی از هزينه سفر توسط كارفرمايان، اقساط  تعريف يارانه سفر  

 ويژه تخفيف سفر( های سفر و بسته

 اند كنندگانی كه به افزايش سفرهای داخلی كمك كردهتعريف معافيت مالياتی يا مشوق برای عرضه

 ده گردشگر به كشور واردكننهای تعريف جايزه صادراتی برای آژانس

 حوزه گردشگری در برابر نوسانات نرخ ارز های حمايت از فعاليت

 نوآورانه وكارهای  كسب وها آپجديد در صنعت گردشگری با اولويت استارتوكارهای كسب ارائه تسهيالت برای توسعه

های مستقيم )مصوب  ( قانون ماليات132« ماده )بند »ر )تمديد   ژه برای كليه فعالين صنعت گردشگریمالياتی ويهای ارائه تخفيف

03/12/1366) ) 

 كرونا  از  ديدهآسيب گردشگریوكارهای  كسب برای انه يسال بودجه  در اعتبارات   اختصاص

 آمده  تکليف قانونی برای تهيه »طرح جامع گردشگر كشور« در انطباق با شرايط بحرانی پيش

 تبليغات گردشگری داخلی و ورودی افزايش اعتبارات قانونی در زمينه 

 گردشگری  های استفاده از درآمدهای مالياتی برای توسعه زيرساخت

 گردشگری های زيرساخت توسعه  برای كشور در رواديد  از  تخصيص درصدی از درآمد حاصل
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